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  شكر وتقدير
يدنا محمـد والصـالة والسـالم علـى سـ.. بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم .. أعوذ باهللا من الشـيطان الـرجيم 

  .وما توفيقي إال باهللا العلي العظيم .. وآله الطيبين الطاهرين 
  وبعد ،،،

إن كــان لــي مــن شــكر وتقــدير علــى إنجــاز هــذا الجهــد المتواضــع فللواحــد القــدير، الــذي مــا كنــت 
مـن ال يشــكر ") �(سأصـل إليـه لــوال فضـله ونعمتــه علـي ، ومــن ثـم انطالقـا مــن قـول المصــطفى 

، فإنـه لمـن دواعـي سـروري أن أخـط هـذه الكلمـات ألتقـدم بالشـكر الجزيـل لكـل "الناس ال يشكر اهللا
  .من كان لي عونًا وسندًا، وساهم في إخراج هذا الجهد المتواضع إلى النور 

إنني وفي هذا المقام ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل والعرفان والتقدير إلى األساتذة 
زياد علي الجرجاوي اللذين أشرفا على إنجاز هذا البحـث ، . د.سود، أفايز علي األ. د: األفاضل 

وكـــان لهـــم الفضـــل العظـــيم بعـــد اهللا ســـبحانه وتعـــالى فـــي إنجـــاز هـــذا الجهـــد المتواضـــع وأفـــادوني 
  .بالنصح والرأي السديد حتى خرج إلى النور

  : كما وأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى كل من 
أمين حمـد . عبد الخالق الفرا رئيس جامعة األزهر، د. د.زة متمثلة في أرئاسة جامعة األزهر بغ -

صهيب كمال اآلغا عميد كلية التربية وجميع أعضاء هيئة التدريس في . عميد الدراسات العليا، د
  .قسم أصول التربية 

 جهــاد. د.يــونس عمــرو رئــيس الجامعــة، أ. د.رئاسـة وٕادارة جامعــة القــدس المفتوحــة متمثلــة فـي أ -
  .البطش نائب الرئيس لشئون قطاع غزة، جميع المشرفين األكاديميين واإلداريين والعاملين 

عصـام اللـوح اللـذان تواضـعا ووافقـا وكـان . محمـد هاشـم آغـا، و د. وشكري موصول لكل من د -
  .لهما فضل كبير في مناقشة الرسالة، فلهما جزيل الشكر والتقدير والعرفان 

ريـاض سـمور النائـب األكـاديمي فـي جامعـة فلسـطين . كر والتقدير إلـى دكما أتقدم بخالص الش -
  .التقنية على وقوفه معي ودعمه لي 

كمــا أعبــر عــن عميــق شــكري وتقــديري لألســاتذة المحكمــين لمــا قــدموه لــي مــن جهــد ووقــت فــي  -
  .تحكيم أداة البحث التي أسهمت في إنجاز هذا الجهد 

الــذين ) زوجــي وأبنــائي(المتنــان إلــى جميــع أفــراد أســرتي ومســك الختــام أتقــدم بخــالص الشــكر وا -
قدموا لي كل الـدعم والرعايـة والصـبر علـى انشـغالي عـنهم أثنـاء دراسـتي وكتابـة رسـالتي أسـأل اهللا 

  .العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ، وأن يجزيهم كل الخير والتوفيق والنجاح
  الباحثة                                                                                                        

  داليا الزيان
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  ملخص الدراسة
لم املفتوح عن بعد يف جامعة القدس املفتوحة يف النمو املهني دور مركز التع(

  )للمشرفني األكادمييني يف جمال التعليم اإللكرتوني
هدفت الدراسة التعرف على دور مركـز الـتعلم المفتـوح عـن بعـد جامعـة القـدس المفتوحـة فـي النمـو 

خـالل اإلجابـة علـى السـؤال المهني للمشرفين األكاديميين في مجال التعليم اإللكتروني، وذلك مـن 
  :الرئيس التالي 

ما دور مركز التعلم المفتوح عن بعد في جامعة القدس المفتوحـة فـي النمـو المهنـي للمشـرفين 
  األكاديميين في مجال التعليم اإللكتروني ؟

  :وتتم اإلجابة عنه من خالل األسئلة الفرعية التالية 
  اإللكتروني؟ ما درجة دور المركز في تعميم فلسفة التعليم .1
مـــــا درجـــــة دور المركـــــز فـــــي النمـــــو المهنـــــي للمشـــــرفين األكـــــاديميين فـــــي بيئـــــات التعلـــــيم  .2

  اإللكتروني؟
 ما درجة المشكالت التي تعيق تطبيق مهارات التعليم اإللكتروني؟ .3
بــين متوســطات ) α ≥ 0.05(هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .4

: ز فـي رفـع نمـوهم المهنـي تعـزى للمتغيـرات المسـتقلة وهـيتقديرات العينة حول دور المركـ
 ؟ )الجنس، الدرجة العلمية ، الكلية ، سنوات الخدمة(

لمالءمتــه لموضـــوع  المـــنهج الوصــفي التحليلــيولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة اســتخدمت الباحثــة 
  .الدراسة 

قـدس المفتوحـة فـي قطـاع فتكون من جميع المشرفين األكاديميين في جامعة ال مجتمع الدراسةأما 
والبـالغ عـددهم ) فـرع رفـح –فـرع خـان يـونس  –فـرع الوسـطى  –فـرع غـزة  –فـرع شـمال غـزة (غزة 

  .مشرف أكاديمي ) 491(
مشرف من المشرفين األكاديميين من الذين تـم تـدريبهم بواسـطة ) 228( عينة الدراسةكما وبلغت 

  .المجتمع األصلي من ) 46.44(مركز التعلم المفتوح ويشكلون ما نسبته 
فقـرة، موزعـة علـى ثالثـة ) 61(مكونة من  استبانهولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم 

فـي  عـن بعـد دور مركـز الـتعلم المفتـوح(محاور تتعلق بمحتوى األسئلة الفرعية وهذه المحـاور هـي 
 عـن بعــد لـتعلم المفتـوحدور مركــز ا ، م اإللكترونـييجامعـة القـدس المفتوحـة فـي تعمــيم فلسـفة التعلـ

المشــكالت التـــي تعيـــق  ، م اإللكترونـــييفـــي بيئــات التعلـــ للمشــرفين األكـــاديميينفــي النمـــو المهنـــي 
، وقـد تـم التحقـق مـن صـدق االسـتبانة مـن خـالل صـدق )  م اإللكترونـي فـي الجامعـةيتطبيق التعل

ـــداخلي ، كمـــا تـــم التأكـــد مـــن ثباتهـــا بطريقـــة ا لتجزئـــة النصـــفية ، المحكمـــين ، وصـــدق االتســـاق ال
وهــذا يــدل علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة  ،)0.935(وطريقــة ألفــا كرونبــاخ وكانــت درجتــه 

  . من الثبات
لتحليـــــل ) SPSS(وقامــــت الباحثــــة باســـــتخدام برنــــامج الــــرزم االحصـــــائية للدراســــات االجتماعيــــة 

، ) T-test(، واختبــار ت  اســتجابات أفــراد العينــة ، وذلــك باســتخدام النســب المئويــة والمتوســطات
  .وتحليل التباين األحادي للتحقق من فرضيات الدراسة

  : توصلت الباحثة للنتائج التالية  خالل تحليل استجابات أفراد عينة الدراسةومن 
أن مركـــز الـــتعلم المفتـــوح عـــن بعـــد لـــه دور إيجـــابي فـــي تعمـــيم فلســـفة التعلـــيم اإللكترونـــي  .1

  . %)81.33(ودرجته الكلية بلغت 
أمـــا بالنســـبة لـــدور المركـــز فـــي النمـــو المهنـــي للمشـــرفين األكـــاديميين فـــي جامعـــة القـــدس  .2

 %) .80.12(المفتوحة فقد بلغت 
وبالنســـبة للمشــــكالت التـــي تعيــــق تطبيــــق مهـــارات التعلــــيم اإللكترونــــي فقـــد بلغــــت النســــبة  .3

)76.68(% .  
بـين دالـة إحصـائيًا  أما فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة فقد أظهرت النتائج عـدم وجـود فـروق .4

 سمتوسطات تقديرات العينة حول دور المركز فـي رفـع نمـوهم المهنـي تعـزى لمتغيـر الجـن
 .، الدرجة العلمية ، التخصص ، سنوات الخدمة 



 ل 

 

الالزمـة للنمـو المهنـي  توصلت الباحثة إلى مجموعـة مـن التوصـياتوفي ضوء نتائج الدراسة فقد 
  :توصيات للمشرفين األكاديميين ، وأهم هذه ال

استمرار العمل على تنمية قدرات المشرفين األكـاديميين مـن خـالل الـدورات التدريبيـة التـي  .1
  .تنمي كافة مهارات التعليم اإللكتروني 

 .تشجيع مشاركة المشرفين األكاديميين في المؤتمرات والدورات واللقاءات الدولية  .2
روعهـــا والتـــي تســـاعدها علـــى أن تعمـــل الجامعـــة علـــى تنميـــة بنيتهـــا األساســـية فـــي كافـــة ف .3

االستفادة من تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ، ومـن أجـل توظيفهـا فـي مواقـف التعلـيم 
 .اإللكتروني من قبل المشرفين األكاديميين 

  :كان من أهمها  المقترحاتوقدمت الباحثة بعض 
ــيم اإللكترونــي فــي منــاطق تعليميــة أخــرى و  .1 علــى إجــراء دراســات تتنــاول مهــارات التعل

 .جامعات أخرى في الوطن وقياس متغيرات جديدة 
إجراء دراسات على الجامعات الفلسطينية باستخدام أداة الدراسة الحالية مع تطويرهـا،  .2

لكــي يكــون باإلمكــان إجــراء مقارنــات والخــروج بتعميمــات عــن واقــع نمــو عضــو هيئــة 
 .التدريس في الجامعات الفلسطينية وسبل تطويره 

علــى الجامعــات الفلســطينية تشــتمل علــى متغيــرات أخــرى غيــر تلــك إجــراءات دراســات  .3
التـــي شـــملتها هـــذه الدراســـة للكشـــف عـــن نتـــائج أفضـــل لواقـــع النمـــو المهنـــي للمشـــرف 

 .األكاديمي 



 م 

 

 
AbstractAbstractAbstractAbstract    

This study sought to find out the role of al-Quds open university center in the 
professional development of the faculty members in the electronic learning field . 
To achieve the  objective, the researcher used the analytic descriptive method to 
conduct this study & to obtain the required data,  a questionnaire of 4 domains with 
(61) items was prepared & distributed to the study target of(228) faculty members 
who were chosen in an  intended way,(who were trained on electronic teaching by the 
center). 
In addition, the researcher analyzed the questionnaire using(spss)program. they used 
the following statistical processors to process the data: frequencies, means, 
percentages, Pearson's correlation coefficient, alpha Cronbach correlation coefficient, 
One Way ANOVA & Scheffe test. 
The study revealed that: 
-The open learning center plays a positive role in spreading the electronic teaching, 
the degree is(81,33%) 
-The open learning center plays a positive role in developing the  faculty members 
professionally, the degree is(80,12%) 
-The degree of the problems which prevent applying the electronic teaching 
is(76,68%) 
-There were  no significant statistical differences at(a<.05) attributed to the variables 
(gender, university degree, college, years of experience) in developing of the faculty 
members professionally in the electronic learning field .   
The most important Recommendations: 
-All the educational  organizations should work together in order to show the 
importance role of the school. 
-Designing a planner  with suitable steps just to rise the level of teaching in Gaza. 
-The ministry of education  is expected to hold some meetings with the students in 
order to study their views & to reinforce their love to their schools. 
Conserve the mark of developing the faculty members abilities by supplying them 
with training courses which develop the electronic teaching skills . 
Encouraging the faculty members to slave in the conferences, courses and the 
international weeting . 
The University should supply its branches with facilities needed for the electronic 
teaching leaning process . 
Suggestions : 
The researcher suggested the following studding to study the skills of electronic 
teaching in the educational regions and Palestinian universities to measures new 
variables .   
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        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول
        اإلطار العام للدراسةاإلطار العام للدراسةاإلطار العام للدراسةاإلطار العام للدراسة

        
شــهد العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين وبــدايات القــرن الحــادي والعشــرين تقــدمًا هــائًال فــي 

عة، حتـــى مجـــال تكنولوجيـــا االتصـــاالت والحاســـبات اآلليـــة، ومـــا زال التقـــدم مســـتمرًا وبخطـــى ســـري
أصـــبح العـــالم اليـــوم كقريـــة صـــغيرة يتفاعـــل فيهـــا الجميـــع مـــن خـــالل اســـتخدام اإلنترنـــت، واألقمـــار 

  .الصناعية، والفضائيات المفتوحة وتقنية المعلومات والمعرفة المفتوحة 
  

لقد فرضت التطورات التي حدثت خالل العقود الثالثة الماضية في المجاالت االجتماعية 
ـــة ضـــرورة إجـــراء واالقتصـــادية والعل ـــنظم التربوي ـــى ال ـــة والسياســـية عل ـــة والتكنولوجي ـــة والمعلوماتي مي

مراجعـــة جذريـــة وشـــاملة للسياســـات واالســـتراتيجيات واألهـــداف التربويـــة للهياكـــل اإلداريـــة والبـــرامج 
والمناهج وطرق التقويم التربوي بحيـث تشـمل هـذه المراجعـة الـنظم التربويـة بشـموليتها وكليتهـا وأن 

  ) .13:  1999الخطيب، (ه المراجعة مدخالت وعمليات ومخرجات هذه النظم تغطي هذ
  

أن الكثير من الـدول المتقدمـة سـعت جاهـدة لالسـتفادة مـن التقـدم ) 2001عزيز،(ويوضح 
في مجال التكنولوجيا بتطبيق التعلم اإللكتروني، ومن هـذه الـدول السـويد ، كنـدا ، أمريكـا و كوريـا 

ولكـــن واقـــع مؤسســـاتنا التعليميـــة فـــي الـــوطن العربـــي يالحـــظ عليـــه التـــدني  . ، واإلتحـــاد األوروبـــي 
الواضـح فـي اســتخدام التقنيـات الحديثـة فــي التعلـيم والــتعلم، ويتضـح ذلـك الضــعف فـي المعلوماتيــة 

مــن البــرامج % 99العربيــة مــن خــالل استعراضــنا لشــبكة اإلنترنــت، حيــث نجــد أن مــا يزيــد علــى 
صـينية، ثـم اليابانيـة وتليهـا % 48اتية باللغات األجنبية، وأولها ما نسبته والمواد التعليمية والمعلوم

اإلنجليزية ألمريكـا وبريطانيـا، وتتـوزع النسـبة المتبقيـة علـى اللغـات األسـبانية والفرنسـية واأللمانيـة، 
  ) .122:  2001عزيز، (ومن ثم النسبة الصغرى للغات األخرى مثل اللغة العربية 

  
ـــوح(بينمـــا يـــرى  ـــة فـــي العـــالم أدت إلـــى أن ال هـــذهأن ) 2010وفـــرج اهللا، الل تغيـــرات الحادث

أصـــبحت توجهاتنـــا وأولوياتنـــا تتجـــه نحـــو االهتمـــام بالجوانـــب التطويريـــة، وخصوصـــًا علـــى صـــعيد 
الهيئــة التدريســـية، ففـــي ظـــل النمطيـــة واألداء، وغيـــاب اإلبـــداع، تولـــدت الحاجـــة إلـــى التغييـــر نحـــو 

يـــة، بالتعـــاون مـــع التقنيـــات الحديثـــة، وذلـــك إنطالقـــًا مـــن التغييـــر األفضـــل فـــي الممارســـات التعليم
الجذري في أداء المشرف األكاديمي، للوصول إلى النوعيـة الجيـدة مـنهم، وممارسـة أدوارهـم بجديـة 

  ) .67،99:  2010اللوح وفرج اهللا، (ونجاح 
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تقنيات حديثة في وترى الباحثة أنه البد لنا من التغلب على واقع التعليم التقليدي واعتماد 
التعليم والتعلم؛ حتى يتسنى لنا التغلب على هذا الواقع ومالحقة التطور العالمي في مجال التعلـيم 
اإللكتروني من خـالل تكـوين منهجيـة الكترونيـة بتقنيـة حديثـة تسـاعد علـى تطـوير سياسـة التعلـيم، 

ارات الـتعلم اإللكترونـي، ولكـن وتدريب القائمين على العملية التعليمية على استخدام اإلنترنت ومهـ
التعليم العالي الفلسـطيني يواجـه العديـد مـن التحـديات والصـعوبات، ومـن أهمهـا االحـتالل واألمـور 

  .المتعلقة به مثل التنقل واألمن والوضع االقتصادي
    

أنه نتيجة للتوسع الكمي والنوعي الكبير الـذي شـهده التعلـيم العـالي ) 2001دروزة،(وتبين 
مـن العديـد مـن أوجـه القصـور والسـلبيات  –ومـا زال يعـاني  –ين، فقـد عـانى هـذا التعلـيم في فلسط

والمشــكالت والمعوقــات التــي عاقــت تقدمــه وتطــوره، وحــدت مــن كفايتــه وفعاليتــه وجودتــه ومواكبتــه 
  ) .158، 119:  2001دروزة، (للتقدم الحاصل على التعليم العام والتعليم العالي بخاصة 

    
أن َثمـــــة حاجـــــة إلـــــى تجديـــــد تعليمـــــي يجعـــــل النظـــــام التعليمـــــي ) 2003،حجـــــي(ويقـــــول   

الفلســـطيني نظامـــًا يعـــالج الواقـــع الـــوطني، ويصـــل إلـــى المـــواطن أينمـــا كـــان، ويؤكـــد علـــى الهويـــة 
القومية، ومن هنا كانت جامعة القدس المفتوحة ضرورة وطنية وقومية، وأفـق جديـد للتعلـيم العـالي 

                      ) .165: 2003حجي، (
  

بأن جامعة القدس المفتوحة أنشئت من أجل تلبية حاجات الفرد ) 2004نشوان،(ويوضح 
والمجتمع الفلسطيني كباقي الجامعات الفلسطينية األخرى، بطريقة تغلبت على معيقات التعليم من 
قبل االحتالل اإلسرائيلي، ونتيجة لذلك ظهر قرار مـن المجلـس الـوطني الفلسـطيني بإنشـاء جامعـة 

م، وتعـــد أول تجربـــة فـــي 1990م، ومارســـت الجامعـــة عملهـــا عـــام 1985القـــدس المفتوحـــة عـــام 
المنطقة العربية تطبق نظام التعلم عـن بعـد والـتعلم اإللكترونـي، مـن خـالل تـوفير المـواد والوسـائط 
 واألنشطة التعليمية المختلفة، والتي تتالءم وظروف العديد من الدارسين وٕامكاناتهم، والوصول إلى

  ) .5، 2004نشوان، (الدارسين حيثما وجدوا 
    

أن التعلـــــيم  -مـــــن واقـــــع خبرتهـــــا كمعلمـــــة لمـــــادة تكنولوجيـــــا المعلومـــــات-وتـــــرى الباحثـــــة 
اإللكترونــي أســلوٌب مــن أســاليب التعلــيم فــي إيصــال المعلومــات والخبــرات للمــتعلم، ولكــن باعتمــاده 

حاســوب، انترنــت، (إللكترونــي مــن المحــور األول مــا يصــاحب التعلــيم ا: األساســي علــى محــورين 
، والمحور الثاني النوعية الجيدة من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين للتوافق مـع )برمجيات تعليمية

    .متطلبات التعليم اإللكتروني، وطرائق التعامل معه 
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بناء على ما سبق وانطالقًا من رؤية الجامعة ورسـالتها وأهـدافها ) : 2008حمايل،(يقول 
ــــى الصــــعيدين وخطتهــــا  ــــيم العــــالي عل ــــدورها اإليجــــابي والفعــــال فــــي التعل اإلســــتراتيجية، وتعزيــــزًا ل

 )ODLC(الفلسطيني والعربي فقد استجابت جامعة القدس المفتوحة وأنشأت مركز التعلم المفتـوح 
بهــدف رفــع كفايــات ) 1/3/2008(الــذي هــو أحــد مراكــز الجامعــة التربويــة الفنيــة، تــم تأسيســه فــي 

ي الــتعلم اإللكترونــي بمــا يتوافــق مــع التطــورات المســتمرة فــي مجــال التربيــة المفتوحــة، العــاملين فــ
ونشـــر فلســـفة  وممارســـات التربيـــة المفتوحـــة والـــتعلم اإللكترونـــي والمـــدمج، وتطـــوير بيئـــات الـــتعلم 
اإللكترونــي بالتعــاون مــع مراكــز الجامعــة ودوائرهــا المختلفــة، وتطبيــق الممارســات التعليميــة الجيــدة 

ق معايير الجودة الخاصة بالتعلم اإللكتروني والمدمج الفعال، منطلقين من االمتياز فـي األداء، وف
  ) .203:  2008حمايل، (وتطوير العاملين، والعمل بروح الفريق 

  
وترى الباحثة أن نجـاح عمليـة الـتعلم يتوقـف علـى كثيـر مـن العوامـل المختلفـة والمتنوعـة، 

فء يعـــد حجـــر الزاويـــة لهـــذا النجـــاح، لـــذلك نجـــد أن األمـــم إال أن وجـــود عضـــو هيئـــة تـــدريس كـــ
المتقدمة تولي جـل اهتمامهـا إليجـاد عضـو تـدريس ذو كفايـات تعليميـة وصـفات شخصـية متميـزة، 
يســتطيع مــن خاللهــا إكســاب طلبتــه الخبــرات المتنوعــة، ويعمــل علــى تهــذيب شخصــياتهم وتوســيع 

هم العقليــة، وبــالطبع فــإن هــذا لــن يتحقــق دون مفــاهيمهم ومــداركهم وتنميــة أســاليب تفكيــرهم وقــدرات
اللـــوح وفـــرج اهللا، (، )2011كلـــوب، (تنميـــة مهنيـــة شـــاملة ومســـتمرة كمـــا جـــاء فـــي دراســـة كـــل مـــن 

، والتــي هــدفت التعــرف إلــى مهــارات الــتعلم االلكترونــي ومــدى توافرهــا )2009العمــري،(، )2010
لركيــــزة األساســــية فــــي التعلــــيم ولمــــا كــــان عضــــو هيئــــة التــــدريس ا .لــــدى أعضــــاء هيئــــة التــــدريس 

اإللكتروني فالبد أن يمتلك قدرات ومهارات عالية، ونظرًا ألهمية الموضوع تحاول الباحثة في هذه 
فـي تعمـيم فلسـفة التعلـيم اإللكترونـي، وكـذلك دوره " مركز التعلم المفتوح "الدراسة الكشف عن دور 

س المفتوحــة، كمــا تهــدف إلــى معرفــة فــي النمــو المهنــي ألعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة القــد
المعوقـات التــي تعيــق تطبيــق ممارسـات التعلــيم اإللكترونــي، كمــا تهـتم الدراســة بمعرفــة االختالفــات 

الجـنس، (في تقديرات عينة الدراسة حول دور المركز فـي النمـو المهنـي تعـزى للمتغيـرات المسـتقلة 
  ) .الدرجة العلمية، الكلية، سنوات الخبرة
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        ::::    لدراسة وتساؤالتهالدراسة وتساؤالتهالدراسة وتساؤالتهالدراسة وتساؤالتهااااامشكلة مشكلة مشكلة مشكلة 
يعتبـر عضـو هيئــة التـدريس عصـب العمليــة التربويـة، والعامـل الــرئيس الـذي يتوقـف عليــه 
نجاح التربية في بلوغ غاياتها، كما يعتبر أحد أهـم مـدخالت العمليـة التربويـة ، ولمـا يواجهـه اليـوم 

، لـذلك مـن الضـروري من تغيرات وتحديات في المجاالت العلميـة والمعرفيـة التـي ال يمكـن إغفالهـا
التأكيد على أهمية إعداد عضو هيئة التدريس وتأهيله لمواكبة هـذه التغيـرات ورفـع مسـتوى كفاءتـه 
اإلنتاجية في العملية التربوية، في ضوء ما تقدم فقد برزت مشكلة الدراسة ألهميتها وعمـق تأثيرهـا 

في النمو المهني ألعضاء هيئة على األجيال القادمة وهي التعرف على دور مركز التعلم المفتوح 
التــدريس فــي جامعــة القــدس المفتوحـــة فــي مجــال الــتعلم اإللكترونـــي، ونظــرًا لنــدرة الدراســات التـــي 
تناولت هذا الموضوع على حد علم الباحثة، ولم يأخذ حظه من الدراسة الكافية، تأتي هذه الدراسة 

  . ، وأعضاء هيئة التدريس استكماًال لما بدأته تلك الدراسات في التعلم اإللكتروني
  :لذلك تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

  
جامعـة القـدس املفتوحـة يف النمـو املهنـي جامعـة القـدس املفتوحـة يف النمـو املهنـي جامعـة القـدس املفتوحـة يف النمـو املهنـي جامعـة القـدس املفتوحـة يف النمـو املهنـي عن بعد  عن بعد  عن بعد  عن بعد      ما دور مركز التعلم املفتوحما دور مركز التعلم املفتوحما دور مركز التعلم املفتوحما دور مركز التعلم املفتوح

        ؟؟؟؟    اإللكرتونياإللكرتونياإللكرتونياإللكرتونيم م م م يييييف جمال التعليف جمال التعليف جمال التعليف جمال التعل    للمشرفني األكادميينيللمشرفني األكادميينيللمشرفني األكادميينيللمشرفني األكادمييني
  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

  
بجامعـة  اإللكترونـيم يفـي تعمـيم فلسـفة التعلـ التعلم المفتـوح عـن بعـد  مركزة دور درج ما .1

  ؟القدس المفتوحة 
فــي  للمشــرفين األكــاديميين النمــو المهنــيفــي  الــتعلم المفتــوح عــن بعـد مركــزدرجــة دور مـا  .2

  ؟ اإللكتروني بجامعة القدس المفتوحةم يبيئات التعل
ــــي تعيــــق تطبيــــق مهــــا .3 ــــدس مــــا درجــــة المشــــكالت الت ــــيم اإللكترونــــي بجامعــــة الق رات التعل

 المفتوحة؟

بــين متوســطات ) α ≥ 0.05(هـل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنـد مســتوى داللــة  .4
الجـنس، : (تقديرات العينة حول دور المركز في رفع نمـوهم المهنـي تعـزى للمتغيـرات وهـي

 ؟ )الدرجة العلمية، الكلية، سنوات الخدمة
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        ::::    الدراسةالدراسةالدراسةالدراسةأهمية أهمية أهمية أهمية 
  :تسب هذه الدراسة أهميتها الموضوعية من خالل تك

تعد هذه الدراسة حديثة على حد علم الباحثة، حيث حاولت فيها الباحثة الكشف عن دور  .1
مركز الـتعلم المفتـوح عـن بعـد فـي النمـو المهنـي للمشـرفين األكـاديميين فـي جامعـة القـدس 

  .المفتوحة بمحافظات غزة 
بيــق أنظمــة التعلــيم اإللكترونــي والتقنيــات المعتمــدة فــي قــد تفيــد الدراســة القــائمين علــى تط .2

معرفة نقاط القوة لدى هذه األنظمة والتقنيات المعتمدة وتعزيزها، ونقاط الضعف ومحاولـة 
 .عالجها 

  .قد تفيد الدراسة أعضاء هيئة التدريس في سبيل تطوير أنفسهم علميًا وتربويًا  .3
م اإللكتروني والدخول فـي التقنيـات الحديثـة قد تسهم في التعرف على أهداف جديدة للتعلي .4

 .ونقل التعليم إلى المتعلم 

قد يستفيد من هذه الدراسـة البـاحثين فـي مجـاالت الـتعلم عـن بعـد فـي مواصـلة البحـث فـي  .5
 .هذا الموضوع وفي مجاالت أخرى تكملة لهذه الدراسة

        
        ::::فروض الدراسة فروض الدراسة فروض الدراسة فروض الدراسة 

بــين متوســطات ) α ≥ 0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .1
 ).ذكور، إناث( ستقديرات العينة لدور المركز في رفع نموهم المهني تعزى لمتغير الجن

بــين متوســطات ) α ≥ 0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .2
ــــة  ــــر الدرجــــة العلمي ــــي تعــــزى لمتغي ــــع نمــــوهم المهن ــــدور المركــــز فــــي رف ــــة ل تقــــديرات العين

 ).دكتوراهماجستير، (

بــين متوســطات ) α ≥ 0.05(ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  .3
تربيــة، العلــوم (تقــديرات العينــة لــدور المركــز فــي رفــع نمــوهم المهنــي تعــزى لمتغيــر الكليــة 

 ).اإلدارية واالقتصادية، التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، التنمية االجتماعية واألسرية

بــين متوســطات ) α ≥ 0.05(ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  ال توجــد فــروق .4
خمـس (تقديرات العينة لدور المركز في رفع نموهم المهني تعـزى لمتغيـر سـنوات الخدمـة  

 ) .سنوات فأقل، من خمس سنوات إلى عشر سنوات، عشر سنوات فأكثر
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        ::::    الدراسةالدراسةالدراسةالدراسةأهداف أهداف أهداف أهداف 
  :تهدف الدراسة إلى 

المشــــرفين  لــــدى اإللكترونــــيم يركــــز فــــي تعمــــيم فلســــفة التعلــــدور المالتعــــرف إلــــى درجــــة  .1
 .األكاديميين 

بيئـات التعلـيم  فـي للمشـرفين األكـاديميين النمـو المهنـيدور المركز فـي التعرف إلى درجة  .2
 .اإللكتروني 

التعرف إلى درجة المشكالت التي تعيق تطبيـق مهـارات التعلـيم اإللكترونـي بفـروع جامعـة  .3
 .محافظات غزة القدس المفتوحة في 

بـــين ) α ≥ 0.05(التعـــرف إلـــى الفـــروق ذات الداللـــة اإلحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة  .4
متوسطات تقديرات العينة حول دور المركز في رفع نموهم المهني والتي تعزى للمتغيـرات 

  ).الجنس، الدرجة العلمية، الكلية، سنوات الخدمة: (وهي
  

        ::::    الدراسةالدراسةالدراسةالدراسةحدود حدود حدود حدود 
  : ي اآلتيف الدراسة تتحدد حدود هذه

تقتصر الدراسة على دور مركز التعلم المفتوح عن بعد في النمو المهنـي : الموضوعالحد  .1
للمشــرفين األكــاديميين بفــروع جامعــة القــدس المفتوحــة فــي قطــاع غــزة فــي مجــال التعلـــيم 

   .اإللكتروني 
 .تقتصر الدراسة على جامعة القدس المفتوحة :  المؤسساتيالحد  .2

ر الدراسـة علـى المنـاطق التعليميـة التابعـة لجامعـة القـدس المفتوحـة تقتصـ :الحد المكـاني  .3
 .في محافظات غزة 

-2011تقتصر الدراسة على الفصل الدراسـي الثـاني مـن العـام الجـامعي : الحد الزماني  .4
2012. 

تقتصر الدراسة على عينة من المشرفين األكاديميين والمشـرفات الـذين تـم  :الحد البشري  .5
  .رات التعلم االلكتروني تدريبهم على مها
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        ::::    الدراسةالدراسةالدراسةالدراسةمصطلحات مصطلحات مصطلحات مصطلحات 

 :الدور  .1

مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر السلوكية التي تحقق ما : "بأنه ) 2001مرسي، (يعرفه 
هو متوقع في مواقف معينة، وتترتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد في المواقف 

  ) .139:  2001مرسي، "  (المختلفة

 والتقنيات اإللكترونيالوظيفة المتوقعة من تطبيق أنظمة التعلم : عرفه الباحثة إجرائيًا بأنه وت
المعتمدة التي يقدمها مركز التعلم المفتوح عن بعد في النمو المهني للمشرفين األكاديميين في 

  .جامعة القدس المفتوحة 

  :مركز التعلم المفتوح عن بعد  .2

، لتحقيق )1/3/2008(كز الجامعة التربوية الفنية، تم إنشاؤه في هو أحد مرا) : "حمايل(يعرفه 
رفع كفايات العاملين في التعلم عن بعد والتعليم اإللكتروني بما يتوافق : أهداف عدة من أهمها 

مع التطورات المستمرة في العملية التعليمية، ودعم التعليم بالتكنولوجيا، هذا باإلضافة إلى نشر 
ربية المفتوحة عن بعد والتعليم اإللكتروني والمدمج وممارستها، وتطوير بيئات وتعميم فلسفة الت

التعليم اإللكتروني بالتعاون مع مراكز ودوائر الجامعة المختلفة، وتطبيق الممارسات التعليمية 
الجيدة وفق معايير الجودة الخاصة بالتربية المفتوحة عن بعد، ومعايير التعليم اإللكتروني والتعليم 

  ) .112: 2010حمايل،(المدمج الفعال 

عن  هو مركز تربوي تم إنشاؤه لنشر فلسفة التعلم المفتوح، والتعلم :وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه 
بعد، وتطوير بيئات التعليم اإللكتروني التي تساعد أعضاء هيئة التدريس على ممارسة التعلم عن 

الخاص ) MOODLE(ي منها نظام إدارة التعلم بعد من خالل أنظمة التعليم اإللكتروني والت
، ونظام إدارة )بالتدريب اإللكتروني، واألنشطة اإللكترونية، والتعيينات اإللكترونية للدارسين(

  .، ونظام تقنية الصفوف االفتراضية، ونظام البث التدفقي المرئي )OLAT(المحتوى 

  . )عن بعد(فقط واستبعاد كلمة ) المفتوح مركز التعلم(وقد قامت الجامعة بتغيير اسم المركز إلى 
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  :النمو المهني  .3

إلى وسائل وأنشطة والتي تتخذها مجموعة من األهداف التي تترجم "بأنه ) 2007، الديب(يعرفه 
المؤسسة لتخطيط وتطوير مستقبل الوظائف لديها من خالل رفع الكفاءة والكفايـــة المستمرة 

الحالية والمستقبلية للتطور الكمي والنوعي التقني المستمر في للعاملين بها لتلبية االحتياجات 
  . )14:  2007 ،الديب(" الوظائف وفقًا لمعايير ومتطلبات الجودة العالمية

 في عضو هيئة التدريسعملية مخططة منظمة، تهدف إلى تزويد :  وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه
مهارية والمعرفية التي يقدمها مركز التعلم جامعة القدس المفتوحة بمجموعة من األساليب ال

المفتوح عن بعد في ضوء التعليم اإللكتروني لتحسين أدائه المهني وتأهيله لمواجهة متطلبات 
  .المهنة وما يستحدث من تطورات إلكترونية حديثة 

  : المشرف األكاديمي .4

الدارس والجامعة الشخص الذي يمثل حلقة االتصال الشخصي بين "بأنه ) 2002كمال، (يعرفه 
وفق نظامها التعليمي وهو التربية المفتوحة عن بعد، وهو إما أن يكون متفرغًا يتحمل عبئًا دراسيًا 
كامًال، أو غير متفرغ يحمل عبئًا دراسيًا جزئيًا، وتتعدد أعباء المشرف األكاديمي وتشمل اللقاءات 

"  تصادفه أثناء تعلمه الذاتيالصفية، ومساعدة الدارس على حل مشكالته األكاديمية التي 
  ) .8-7:  2002كمال، (

ويقوم  هو عضو هيئة التدريس الذي يحمل درجة الماجستير أو الدكتوراه: وتعرفه الباحثة إجرائيًا 
بعملية التدريس للطلبة في جامعة القدس المفتوحة باستخدام أنماط التعليم اإللكتروني المختلفة 

، ونظام إدارة المحتوى، ونظام الصفوف االفتراضية، ونظام )لمودلا(من خالل نظام إدارة التعلم 
  .البث التدفقي المرئي، باإلضافة إلى المحاضرات بالقاعات الدراسية 

  .) عضو هيئة تدريس(إلى ) المشرف األكاديمي(وقامت الجامعة بتغيير مصطلح 

  :جامعة القدس المفتوحة  .5
جامعة فلسـطينية تتبنـى نظـام الـتعلم : "بأنها ) 2000،دليل جامعة القدس المفتوحة(تم تعريفها في 

المفتوح والتعلم عـن بعـد، تقـدم خـدمات تعليميـة وتربويـة علـى مسـتوى التعلـيم العـالي فـي فلسـطين، 
وتقوم فلسـفة هـذه الجامعـة علـى . من خالل خمسة برامج دراسية تشتمل على تخصصات مختلفة 
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لب في موقع إقامته أو عمله بدًال من انتقال الطالب إلى أساس التعلم الذاتي بنقل التعليم إلى الطا
  ) .2: 2000دليل جامعة القدس المفتوحة، (الجامعة 

  
مناطق  مؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لها:  تعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها 

ي مـن خاللـه يمكـن للمشـرف في محافظات الوطن، تعتمد نمط الـتعلم المفتـوح، الـذتعليمية متعددة 
  .األكاديمي نقل التعليم إلى الطلبة بما يتفق مع أوضاعهم وظروفهم 

 : ا�لكترونيم يالتعل .6

منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية في أي وقت " : بأنه )2002سالم، (ه يعرف
 ،اإلذاعة ،اإلنترنت:( مثل وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية 

أجهزة  اإللكتروني،البريد  ،التلفون ،األقراص الممغنطة ،أو الفضائية لتلفاز ،القنوات المحلية
تعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة /لتوفير بيئة تعليمية...) المؤتمرات عن بعد  ،الحاسوب

لتزام بمكان محدد اعتمادًا على متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون اال
  . )289: 2002سالم، (" التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم

هـو الـتعلم المتـزامن وغيـر المتـزامن عـن طريـق اإلنترنـت  :وتعرفه الباحثة إجرائيًا في هـذه الدراسـة 
كـاديميين فـي جامعــة أو الوسـائط المتعـددة الـذي يقدمـه مركــز الـتعلم المفتـوح عـن بعــد للمشـرفين األ

، ونظــــام إدارة المحتــــوى، ونظــــام )MOODLE(القــــدس المفتوحــــة مــــن خــــالل نظــــام إدارة الــــتعلم 
  .الصفوف االفتراضية، ونظام البث التدفقي المرئي 
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  الفصل الثاني
  اإلطــار النظري للدراسة

  

 .جامعة القدس المفتوحة : المحور األول  �
 . اإللكترونيم يالتعل: المحور الثاني  �
 .عن بعد  مركز التعلم المفتوح: المحور الثالث  �
 للمشرفين األكاديميينالنمو المهني : المحور الرابع  �
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        احملور األولاحملور األولاحملور األولاحملور األول
        جامعة القدس املفتوحةجامعة القدس املفتوحةجامعة القدس املفتوحةجامعة القدس املفتوحة    

        
 .التطور التاريخي للجامعة    �
 .رؤية جامعة القدس المفتوحة    �
 .رسالة جامعة القدس المفتوحة    �
 . أهداف جامعة القدس المفتوحة   �
 .البرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعة    �
 .هيكلية الجامعة    �
 .إنجازات الجامعة    �
 .عضوية الجامعة في االتحادات العربية والدولية    �
  .مراكز الجامعة    �
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
        اإلطار النظري للدراسةاإلطار النظري للدراسةاإلطار النظري للدراسةاإلطار النظري للدراسة

  

        جامعة القدس املفتوحةجامعة القدس املفتوحةجامعة القدس املفتوحةجامعة القدس املفتوحة: : : : احملور األول احملور األول احملور األول احملور األول 
جل تلبية حاجات الفرد والمجتمع الفلسطيني كباقي الجامعـات أنشئت جامعة القدس المفتوحة من أ

الفلسطينية األخرى ، بطريقـة تغلبـت علـى معيقـات التعلـيم مـن قبـل االحـتالل اإلسـرائيلي ، ونتيجـة 
م ، 1985لـذلك ظهـر قــرار مـن المجلــس الـوطني الفلسـطيني بإنشــاء جامعـة القــدس المفتوحـة عــام 

وتعـد أول تجربـة فـي المنطقـة العربيـة تطبـق نظـام الـتعلم  م ،1990ومارست الجامعة عملهـا عـام 
عن بعد ، من خالل توفير المواد والوسائط واألنشـطة التعليميـة المختلفـة ، والتـي تـتالءم وظـروف 

      .العديد من الدارسين وٕامكاناتهم ، والوصول إلى الدارسين حيثما وجدوا 

          
        ::::التطور التارخيي للجامعة التطور التارخيي للجامعة التطور التارخيي للجامعة التطور التارخيي للجامعة 

م، بهـــدف تلبيـــة احتياجـــات 1975ء جامعـــة القـــدس المفتوحـــة عـــام بـــدأ التفكيـــر فـــي إنشـــا
الشــعب الفلســطيني بصــورة خاصــة، والشــعب العربــي بصــورة عامــة مــن التعلــيم الجــامعي فــي ظــل 
ظروفه السكانية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، وواقع تمزقه بين احتالل وطنه وتشـتت أهلـه 

بدراســـات علميـــة دقيقـــة، كـــان مـــن أبرزهـــا دراســـة الجـــدوى وقـــد جـــاء تأســـيس الجامعـــة بعـــد القيـــام . 
لمشـروع الجامعــة التــي قامــت بهـا اليونســكو بالتعــاون مــع الصـندوق القــومي الفلســطيني والصــندوق 

م، وعقـب 1980وقـد اسـتكملت دراسـة الجـدوى فـي عـام . العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
م أقـــر المجلـــس 1981وفـــي عـــام . علـــى تنفيـــذها  ذلـــك اتخـــذ المـــؤتمر العـــام لليونســـكو قـــرارًا يحـــث

الوطني الفلسطيني مشروع الجامعة، إال أن بعض الظـروف القـاهرة حالـت دون المباشـرة فـي تنفيـذ 
جامعـة (م، حينذاك بدأت الخطوات العملية نحو تأسيس الجامعة 1985المشروع حتى أواخر عام 

  ) .44، ص 2008القدس المفتوحة، 
ُأفتــتح مقــٌر مؤقــت للجامعــة فــي عمــان بموافقــة رســمية مــن وزارة  م1985وفــي أواخــر عــام 

على إعـداد الخطـط الدراسـية  1991-1985األردنية، وقد تركز العمل خالل الفترة بين الخارجية 
والبرامج األكاديمية واعتماد التخصصات العلمية فيها وٕانتاج المواد التعليميـة، وخاصـة المطبوعـة، 

 –وبعد تأسيسها في عمان  .التعليمية المساندة خاصة السمعية والبصرية والوسائط الدراسيةالكتب 
. م 1991األردن، انتقلـــت المكاتـــب الرئيســـية لجامعـــة القـــدس المفتوحـــة إلـــى القـــدس الشـــرقية ســـنة 

دارس تقريبًا، وما زالت تقدم الخدمة لجمهور متزايد من الدارسـين ) 14500(ومنذ انطالقها تخرج 
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:  www.qou.edu.ps موقـع جامعـة القـدس المفتوحـة، (الجـدد والقـدامى من خريجـي التـوجيهي 
12/9/2011. (  

  :يمكن وصف تطور الجامعة في أطوار ثالثة ) ماثيوس(توضح و 
الطور األول يتكون من تأسيس الجامعة وتطورها كـي تتـيح فـرص التعلـيم المفتـوح والـتعلم  .1

طينيين تحت االحتالل، بمن فيهم أولئك الموجودين في الشتات في األقطار عن ُبعد للفلس
وخــالل هــذا التطــور كــان التركيــز الرئيســي علــى الدارســين القــدامى مــن أولئــك . المجــاورة 

 .الذين توقفت دراستهم الجامعية أو تأخر التحاقهم بالجامعات 
القدس الشرقية مقرًا لمكاتبها م في أعقاب اتخاذ الجامعة من 1994الطور الثاني بدأ عام  .2

، وتميـــزت بـــاإلقرار للجامعـــة بأنهـــا تســـتطيع أن ال تقتصـــر خـــدماتها 1991الرئيســـية عـــام 
وخالل هذا الطور، سعى الدارسون من خريجي التوجيهي الجدد . على الدارسين القدامى 

راسـة فـي لاللتحـاق بالجامعـة ضـمن نظـام التعلـيم المفتـوح والـتعلم عـن ُبعـد ليتمكنـوا مـن الد
أماكن سكناهم، وقد لبت الجامعـة هـذه الرغبـة بقبولهـا هـؤالء الدارسـين، ومـازال هـذا األمـر 

 .مستمرًا حتى يومنا هذا 
فصــاعدًا، حيــث يســتمر تركيــز الجامعــة خاللــه  2000أمــا الطــور الثالــث فيمتــد مــن العــام  .3

لكترونيـــة علـــى تطـــوير أســـلوب خـــدماتها للدارســـين، وخـــدمات المكتبـــة وتطـــوير البوابـــة اإل
  ) .7، 2007كاثلين ماثيوس، (وٕادخال التعلم باإلنترنت والتعليم اإللكتروني 

وحداثتــه،  منـذ إنشـاء الجامعـة، ونظــرًا للمرونـة فـي نظامهــا التعليمـي، فضـًال عــن جودتـهو 
يتوزعون على اثنـين  ألف طالب وطالبة 65تضاعف عدد طلبة الجامعة ليصل إلى ما يزيد على 

جانب المساعي الحثيثة للجامعـة لتوسـيع  راسيًا منتشرة في أرجاء الوطن، هذا إلىوعشرين مركزًا د
 فـي المملكـة العربيـة السـعودية، ندراسـيا انفلهـا حاليـًا مركـز  إطار خدماتها التعليمية خـارج الـوطن،
موقـع جامعـة ( مراكـز أخـرى فـي الخـارج وهنـاك نيـة إلنشـاء ومكتـب فـي العاصـمة األردنيـة عمـان،

  ) .www.qou.edu.ps  :12/9/2011 فتوحة، القدس الم
وتــرى الباحثــة أنــه منــذ تأســيس جامعــة القــدس المفتوحــة علــى أرض فلســطين، اســتطاعت 
الجامعــــة انجــــاز الكثيــــر مــــن المهــــام واألهــــداف، ومــــا زالــــت تواصــــل جهودهــــا لالرتقــــاء بالمســــتوى 

ات والتحــديات التــي تواجــه الشــعب الفلســطيني، وهــي بــذلك مــن األكــاديمي بــالرغم مــن كــل الصــعوب
  .أوائل الجامعات الفلسطينية والعربية التي واكبت التقدم التكنولوجي والمعرفي عالميًا 
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::::    جامعة القدس املفتوحةجامعة القدس املفتوحةجامعة القدس املفتوحةجامعة القدس املفتوحة    رؤيةرؤيةرؤيةرؤية  

تســعى جامعــة القــدس المفتوحــة ألن تكــون جامعــة رياديــة متميــزة محليــًا وعربيــًا فــي مجــال التعلــيم 
فتـــوح والتعلـــيم اإللكترونـــي، تطـــرح تخصصـــات لهـــا صـــلة قويـــة بحاجـــة المـــواطنين والمجتمعـــات الم

 . العربية، ُموظفًة التقنيات الحديثة وفق منهج إدارة الجودة الشاملة 

::::    رسالة جامعة القدس املفتوحةرسالة جامعة القدس املفتوحةرسالة جامعة القدس املفتوحةرسالة جامعة القدس املفتوحة  

تقــديم الخــدمات التعليميــة والتدريبيــة وفــق فلســفة التعلــيم المفتــوح عــن بعــد، وتخــريج كــوادر 
علميـــة مؤهلـــة فكريـــًا ومهنيـــًا تلبـــي متطلبـــات وحاجـــات ســـوق العمـــل، وقـــادرة علـــى المنافســـة محليـــًا 
وٕاقليميًا ودوليًا، مواكبًة بذلك المستجدات العلمية والتكنولوجية وتعزيز دور البحث العلمي والتطوير 

امعـــة القـــدس ج(مة وفقـــًا لمـــنهج الجـــودة الشـــاملة فـــي تحقيـــق التنميـــة المجتمعيـــة الشـــاملة والمســـتدا
  . )5 ،2010 ،المفتوحة

 : بما يلي 2011-2005تتلخص رسالة جامعة القدس المفتوحة خالل الفترة و 

المفتــوح عــن بعــد ومبادئــه وأســاليبه، وفــق أحــدث المســتجدات  التعلــيمنشــر وتطبيــق فلســفة  .1
  .المعرفية والتكنولوجيا في هذا المجال

 األمــة وأبنــاءالشــعب الفلســطيني  بنــاءألتــوفير خــدمات التعلــيم الجــامعي المفتــوح عــن بعــد  .2
  .العربية وغيرهم

  .توفير البرامج األكاديمية والتخصصات التي تلبي متطلبات التنمية وحاجات المجتمع .3
توظيف اللقاءات الصفية وتوفير مزيج من الوسائط التعليمية المتنوعة المطبوعـة والمرئيـة  .4

  .ارسين عن بعدة لدعم تعلم الداإللكترونيوالمسموعة والمحوسبة و 
يكــون مســتوى البــرامج األكاديميــة ومســتوى الخــريجين يضــاهي أو يفــوق  أنالحــرص علــى  .5

  .تلك الموجودة في الجامعات التقليدية
  .السعي الحثيث لتحويل جامعة القدس المفتوحة إلى جامعة الكترونية .6
التكنولوجيـا  توظيف الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتطبيق أحدث التقنيات التـي توفرهـا .7

  .وخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  . واجباتهم بمستوى عال من النوعية تشجيع قدرات العاملين المهنيين ليؤدوا .8

 وعالمياً  وٕاقليميازيادة التعاون والترابط مع المؤسسات التربوية واالجتماعية واالقتصادية محليًا 
  ) .www.qou.edu.ps  :12/9/2011 موقع جامعة القدس المفتوحة، (
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 ::::أهداف جامعة القدس املفتوحة أهداف جامعة القدس املفتوحة أهداف جامعة القدس املفتوحة أهداف جامعة القدس املفتوحة 

فلسفة جامعة القدس المفتوحة وأهـدافها التربويـة مـن وعيهـا برسـالتها، بوصـف هـذه تنطلق   
. الجامعة مؤسسة تربوية تعليمية تدريبية تهـدف إلـى المسـاهمة فـي بنـاء اإلنسـان وتنميـة المجتمـع 

مًا من الجامعة بهذه الرسالة تسعى جامعة القدس المفتوحة إلى تحقيق مجموعة من األهداف والتزا
  :في اآلتي ) 2003حجي، (والتي يوضحها 

  :اإلسهام في تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم، وذلك عن طريق  .1

توســـيع فـــرص التعلـــيم العـــالي واإلســـهام فـــي حـــل المشـــكالت الناجمـــة عـــن عجـــز   . أ
الي التقليديــــة عـــن اســـتيعاب الطلــــب المتزايـــد علـــى التعلــــيم مؤسســـات التعلـــيم العـــ

  .العالي من قبل الذين يمتلكون الرغبة والقدرة 

توفير فرص التعليم العالي والتدريب للفئات المحرومة أو التي فاتتها هذه الفـرص   . ب
 .نتيجة لظروف خاصة أو عامة 

 .ي سوق العملتوفير فرص المزاوجة بين التعلم والعمل للفئات المنخرطة ف. ج

تــــوفير فــــرص التعلــــيم والتــــدريب المســــتمرين فــــي أثنــــاء الخدمــــة وذلــــك لمواكبــــة التطــــورات  .2
المتالحقـــة فـــي مجـــاالت المعرفـــة، ولتطـــوير الكفايـــات ورفـــع مســـتوى األداء واإلنتـــاج بـــين 

  .العاملين 

إعـــداد الطالـــب، مـــن خـــالل البـــرامج الدراســـية المصـــممة فـــي ضـــوء فلســـفة الجامعـــة، لكـــي  .3
نســانًا مســتقًال، يمتلــك المعــارف والمهــارات واألدوات الكافيــة، ويتســم بــروح المبــادرة يتخــرج إ

 .والريادة والفاعلية والتنظيم والقدرة على استيعاب الظروف المحيطة به 

تقيم برامج دراسية مصممة لتلبية االحتياجات الوطنية العامة على مسـتوى الـوطن العربـي  .4
سة، لكي ال يـؤدي توسـيع التعلـيم العـالي إلـى تفـاقم وسوق العمل على أسس علمية ومدرو 

 .أوضاع البطالة في أوساط حملة الدرجات الجامعية 

 .اإلسهام من الحد من نزوح الطلبة إلى خارج الوطن طلبًا للتحصيل العلمي  .5

تــــدريب الطالــــب علــــى آليــــات الــــتعلم الــــذاتي وطــــرق اســــتغالل ملكاتــــه الفكريــــة وتطويرهــــا  .6
 .المستمر 

ي تطوير نوعية التعليم، باستثمار الوسائط التقنية الحديثـة المتنوعـة التـي أثبتـت اإلسهام ف .7
 ) .167:165، 2003حجي، (جدواها في تعزيز التعلم 
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  :فقد سعت الجامعة إلى تحقيق األهداف اآلتية  في مجال الموظفينأما 

وقــادرة علــى الحــرص علــى تزويــد الجامعــة بهيئــات أكاديميــة وٕاداريــة مؤهلــة تــأهيًال عاليــًا  .1
 .تحقيق األهداف العامة للجامعة

الحــــرص علــــى التطــــوير المســــتمر لكفــــاءات المــــوظفين المثبتــــين فــــي الخدمــــة فــــي ضــــوء  .2
  .المستجدات التي تتطلبها النوعية العالية في اإلنتاج والخدمات

االســتمرار فــي معاملــة المــوظفين علــى أســاس الكفــاءة واالقتــدار وتجنــب المحابــاة والظلــم  .3
موقع جامعة القدس المفتوحة، ( ييز بين الموظفين على غير ما وردن شأنه التموكل ما م

 www.qou.edu.ps  :12/9/2011. (  

        ::::الربامج األكادميية التي تقدمها اجلامعة الربامج األكادميية التي تقدمها اجلامعة الربامج األكادميية التي تقدمها اجلامعة الربامج األكادميية التي تقدمها اجلامعة 

جامعــة  ها إلــى أن تكــونتتطلــع جامعــة القــدس المفتوحــة مــن خــالل البــرامج األكاديميــة التــي تقــدم
ـــة يســـتدعيان تأســـيس قاعـــدة  العـــرب كلهـــم، إن إنجـــاز أهـــداف الجامعـــة ونجـــاح برامجهـــا األكاديمي

عريضـــة مـــن العلـــم والمعرفـــة، وترســـيخ مرجـــع علمـــي ثقـــافي عربـــي موحـــد فـــي مضـــامينه ووظائفـــه 
ع فيهـا عناصـر األصـالة ومصطلحه، ويسهم من ثم في خلق شخصية ثقافيـة عربيـة موحـدة، تجتمـ

  . )48، 2008 ،جامعة القدس المفتوحةيل دل(واإلبداع 

  :تقدم جامعة القدس المفتوحة خمسة برامج أكاديمية في مستوى البكالوريوس وهي 

 . برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية .1

  :وهذا البرنامج يشمل التخصصات اآلتية 

  .أنظمة المعلومات الحاسوبية   - أ

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   - ب

هذا البرنامج يتم تدريسه في مناطق الضفة الغربية فقط وال يدرس في ( زراعةبرنامج ال .2
 ) .مناطق محافظات غزة لعدم توفر اإلمكانيات الالزمة لفتح هذا البرنامج

 .برنامج التنمية المجتمعية واألسرية  .3

 .برنامج العلوم اإلدارية واالقتصادية  .4

  :وهذا البرنامج يشمل التخصصات اآلتية 

  .مال إدارة أع  - أ
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 .االقتصاد   - ب

 .المالية   - ت

 .المحاسبة   - ث

 .التسويق   -  ج

 .برنامج التربية  .5

  :ويشمل البرنامج التخصصات اآلتية 

  .التربية االبتدائية   - أ

 .التربية اإلسالمية   - ب

 .اللغة العربية وآدابها   - ت

 .اللغة اإلنجليزية   - ث

 .الرياضيات   -  ج

 .الفيزياء   -  ح

 .الكيمياء   -  خ

 .العلوم الحياتية   - د

 .العلوم   - ذ

  ).181:  19، 2010دليل جامعة القدس المفتوحة، (االجتماعيات    -  ر

بأن نظام الدراسة يسير وفقًا لنظام الساعات المعتمـدة، وتعـرف ) 2003حجي، (ويوضح 
الساعة المعتمدة الواحدة في المقرر النظري أو العملي بجهد دراسي منظم يقوم به الطالب، ويقدر 

والحــد األدنــى لمــدة الدراســة لنيــل درجــة  .بــثالث ســاعات عمــل أســبوعية لمــدة ســتة عشــر أســبوعًا 
وتتكــون الســنة . البكـالوريوس ثمانيــة فصــول دراســية، والحـد األعلــى أربعــة وعشــرون فصـًال دراســيًا 

الدراسية من فصلين دراسيين مدة كل فصل منهما ستة عشر أسبوعًا دراسيًا، ومن دورة صـيفية ال 
ــــة أســــابيع دراســــية  ــــد مــــدتها عــــن ثماني ــــب مرشــــد أكــــاديمي مــــن المشــــرفين  ويكــــون لكــــل. تزي طال

  ).181، ص 2003حجي، (األكاديميين المتفرغين في المركز الدراسي الذي يسجل فيه الطالب 
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   ::::هيكلية جامعة القدس املفتوحة هيكلية جامعة القدس املفتوحة هيكلية جامعة القدس املفتوحة هيكلية جامعة القدس املفتوحة 

إنه لمن الضروري وجود نظام خاص لتوزيع المواد التعليمية والتواصل مـع طلبـة الجامعـة 
وقــد تــم .عتمــد علــى وجــود إدارة مركزيــة ومراكــز إقليميــة ومحليــة حيثمــا وجــدوا، وقبلــه نظــام إلدارة ي

ويضـم هـذا الهيكـل مـا هـو موضـح بالشـكل  -والمعمول بـه حاليـاً  –اعتماد هيكل تنظيمي للجامعة 
  :اآلتي 

  

  )www.qou.edu.ps  :12/9/2011 موقع جامعة القدس المفتوحة، (     

                                                         ::::ة القدس املفتوحة ة القدس املفتوحة ة القدس املفتوحة ة القدس املفتوحة معمعمعمعإجنازات جاإجنازات جاإجنازات جاإجنازات جا

منــذ إنشــاء جامعــة القــدس المفتوحــة، كرســت طواقمهــا األكاديميــة واإلداريــة والفنيــة نفســها 
لبناء نموذج لمؤسسة أكاديمية تسهم بفاعلية في تحقيق مجتمع المعرفة، وفي إرساء أسـس التنميـة 

ــــذات ــــى ال ــــي هــــذا الســــيا. البشــــرية والمســــتدامة، واالعتمــــاد عل ق، اســــتطاعت الجامعــــة مراكمــــة وف
  :إنجازاتها، وتصويبها باتجاه تحقيق رسالتها وأهدافها، وهكذا فقد حققت جملة من اإلنجازات منها

 للتطوير األكاديمي" إراسموس"الجامعة شريكًا في مشروع  اعتماد �

) Erasmus Mundus(اعُتمـــدت الجامعـــة شـــريكا فـــي مشـــروع إراســـموس 
كة مـــع جامعـــات أوروبيـــة وعربيـــة وبتمويـــل مـــن اإلتحـــاد للتطـــوير األكـــاديمي بالشـــرا

ويهــدف المشــروع إلــى دعــم مؤسســات التعلــيم العــالي فــي أوروبــا والعــالم . األوروبــي
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العربي، عبر تقديم منح دراسية في عدة تخصصات تستفيد منهـا شـريحة كبيـرة مـن 
زيــارات الطلبــة واألكــاديميين يــتم تقــديمها مــن االتحــاد األوروبــي إلــى جانــب بعــض ال

يشــار إلــى أن جامعــة بروكســل الحــرة هــي الجهــة المشــرفة علــى المشــروع . العلميــة
  . عربية 10جامعات أوروبية و 10الذي يضم 

 الجامعة مركزا للتدريب واالمتحانات من أكاديميات ومراكز عالمية اعتماد �

اعُتمدت جامعة القدس المفتوحة مركزا للتدريب واالمتحانات مـن قبـل أكاديميـة 
 Microsoft IT"وأكاديميــة مايكروســوفت  ،"Oracle IT Academy"راكــل أو 

Academy" وأكاديميــــة صــــن ،"Sun Academic Initiative" ومركــــز ،
، ومركـز "Authorized Prometrci Testing Center"امتحانـات بروماتريـك 

باإلضـافة  ،"Authorized ETS TOEFL Testing Center"امتحانـات توفـل 
  . في فلسطين" Certiport"ية لشركة سيرتي بورت إلى وكالة حصر 

 2011-2007للفترة  إستراتيجيةإنجاز خطة  �

-2007لجامعـــة القـــدس المفتوحـــة للفتـــرة  اإلســـتراتيجيةيعتبـــر إنجـــاز الخطـــة 
من أهم المنجـزات التـي حققتهـا إدارة الجامعـة، لكونهـا تضـع الجامعـة علـى  2011

يير الجــودة والنوعيــة فــي كافــة نــواحي عتبــة الحداثــة والتميــز مــن خــالل تطبيــق معــا
العمــل األكــاديمي واإلداري فــي الجامعــة، حيــث عملــت الخطــة علــى تطــوير رؤيــة 

وٕاســـــتراتيجيات العمـــــل  واألهـــــدافورســـــالة الجامعـــــة وتحليـــــل وتحديـــــد االحتياجـــــات 
وقـد تـم تشـكيل . المستقبلية، مع األخذ باالعتبار توصيات التقييم الخـارجي للجامعـة

بعمليــة التخطــيط وحســن  االلتــزاملضــمان جديــة  اإلســتراتيجيةللخطــة  لجنــة متابعــة
األداء والتنفيـــذ، وتقـــديم الـــدعم الفنـــي لـــدوائر الجامعـــة ومراكزهـــا فـــي تنفيـــذ ومتابعـــة 

  .خططها السنوية التي تصب باتجاه تحقيق أهداف ورسالة ورؤية الجامعة

 مشاريع األبنية �

 إسـتراتيجيتهامفتوحـة علـى صـعيد تنفيـذ اإلنجازات التي حققتها جامعـة القـدس ال تعد
الخاصة بالتحول إلى األبنية المملوكة بـدًال مـن المسـتأجرة وفـق مـا ورد فـي خطتهـا 

وتوصيات التقييم الخارجي للجامعة، لما ينطـوي عليـه ذلـك مـن أهميـة  اإلستراتيجية
 فـي المــدى المنظـور فــي تعزيــز أداء ودور ومكانـة الجامعــة المتناميـة فــي االقتصــاد
والمجتمــع الفلســطيني التــي يعكســها التنــامي الســريع والكبيــر ألعــداد الدارســين، ممــا 
يعطــي الجامعــة المرونــة والقــدرة علــى التوســع بشــقيه الرأســي واألفقــي المســتندة إلــى 
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أسس تراعـي النـواحي النوعيـة الفنيـة والهندسـية واألكاديميـة، وذلـك اسـتكماًال لجهـود 
ـــة للنهـــوض  ـــوح وفـــق معـــايير رئاســـة الجامعـــة الهادف ـــيم الجـــامعي المفت ـــة التعل بعملي

الجــودة الشــاملة، وبمــا يلبــي متطلبــات وتحــديات تنميــة وتطــوير القــوى البشــرية فــي 
  . فلسطين

 دخول الجامعة في برنامج التقويم الخارجي �

وافقــــت إدارة جامعــــة القــــدس المفتوحــــة، علــــى إجــــراء تقيــــيم خــــارجي للجامعــــة، 
ـــــيم شـــــتى جوانـــــب عمـــــ ـــــا، وماليـــــا، وشـــــمل هـــــذا التقي ـــــا، وٕاداري ل الجامعـــــة، أكاديمي

ـــراء مـــن جامعـــة  ـــة مـــن األكـــاديميين والخب ـــام بـــإجراء التقيـــيم نخب وتكنولوجيـــا، وقـــد ق
موقـع ( مانيتوبا الكندية، وبدعم من البنك الدولي، وجاءت نتائج هذا التقييم إيجابيـة

  )du.pswww.qou.e  :12/9/2011 جامعة القدس المفتوحة، 

ترى الباحثة أن إنجازات جامعة القدس المفتوحة تضعها على قمة الحداثة والتميـز          
فـــي كافـــة نـــواحي العمـــل اإلداري واألكـــاديمي، كمـــا عـــززت مـــن أداء ودور ومكانـــة الجامعـــة 

ة المتناميــــة فــــي االقتصــــاد والمجتمــــع الفلســــطيني مســــتندة إلــــى أســــس تراعــــي النــــواحي الفنيــــ
والهندســــية واألكاديميــــة، ونهضــــت بعمليــــة التعلــــيم الجــــامعي المفتــــوح وفــــق معــــايير الجــــودة 

 .الشاملة 

العربية والدوليةالعربية والدوليةالعربية والدوليةالعربية والدولية    االحتاداتاالحتاداتاالحتاداتاالحتاداتعضوية اجلامعة يف عضوية اجلامعة يف عضوية اجلامعة يف عضوية اجلامعة يف    

 :العربية والدولية التالية االتحاداتتتمتع جامعة القدس المفتوحة بالعضوية في ُكل من 

  .والعالمية إتحاد الجامعات العربية .1
  .جامعات العالم اإلسالمي إتحاد .2
  .المجلس الدولي للتعليم عن بعد .3
  .اإلتحاد اآلسيوي للجامعات المفتوحة .4
  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .5
موقع جامعة القدس المفتوحة، ( للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد الشبكة العربية .6

 www.qou.edu.ps  :12/9/2011. ( 
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        ::::مراكز جامعة القدس املفتوحة مراكز جامعة القدس املفتوحة مراكز جامعة القدس املفتوحة مراكز جامعة القدس املفتوحة 

 )ICTC( واالتصاالتركــز تكنـولوجيـا المعـلومـات م. 1

بقــرار مـــن مجلـــس الجامعـــة،  1998تأســس مركـــز تكنولوجيـــا المعلومــات واالتصـــاالت عـــام 
ويعتبر من أهم المراكز التي تخدم الجامعـة، كونـه المركـز المتخصـص بـأهم مـوارد الجامعـة 

عــــن التطــــوير التقنــــي، وحوســــبة  مســــئولكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت، فــــالمركز أي ت
ـــى خدمـــة المجتمـــع  ـــة، باإلضـــافة إل ـــة واألكاديميـــة والماليـــة واإلنتاجي أعمـــال الجامعـــة اإلداري

دث مصـــادر عـــن التواصـــل مـــع العـــالم مـــن خـــالل تـــوفير أحـــ المســـئولالفلســـطيني، كمـــا أنـــه 
  .التكنولوجيا العالمية

وأوســع شــبكة تكنولوجيــا فــي فلســطين، علــى الــرغم مــن ضــعف البنــى  أضــخمجامعــة تمتلــك ال
التحتية لالتصاالت، وارتفاع تكاليف الحصول على خـدمات مميـزة لهـذه الشـبكة، ممـا يشـكل 
عبئًا ثقيًال على كاهل الجامعة، ويحد من إمكانية التطوير التقني المعتمد علـى وجـود قنـوات 

وموثوقــــة فــــي نقــــل البيانــــات وتبادلهــــا بــــين فــــروع الجامعــــة اتصــــال مســــتقرة، وســــرعة عاليــــة 
ـــــي تحتضـــــنها ـــــر الشـــــبكة الحاســـــوبية الضـــــخمة الت ـــــا  .المختلفـــــة عب يتكـــــون مركـــــز تكنولوجي

المعلومات واالتصاالت من أربعة أقسام رئيسة؛ قسم الشـبكات والـدعم الفنـي، وقسـم التـدريب 
ــيم والتطــوير، وقســم هندســة البرمجيــات، وقســم الوســائط المتعــدد ة، باإلضــافة إلــى وحــدة للتعل

  . في الجامعة اإللكتروني

  مركز اإلنتاج الفني. 2

دعــم تقنــي بــين الحكومــة األلمانيــة ومنظمــة  إتفاقيــةيعــود تأســيس مركــز اإلنتــاج الفنــي إلــى 
التحريــر الفلســطينية الممثلــة بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية وذلــك فــي الثــاني عشــر مــن شــهر 

  .لينضــــم بــــذلك إلــــى مجموعــــة مراكــــز جامعــــة القــــدس المفتوحــــة، 1997أيــــار مــــايو عــــام 
، 2000في تنفيذ المشروع في أيـار مـايو عـام  GTZشرعت الوكالة األلمانية للتعاون الفني 

علــى أن تقــوم الجامعــة بتــوفير المكــان المناســب، والطــاقم المؤهــل للعمــل فــي المشــروع مــن 
أللمانيـــة بتـــوفير نظـــراء مكـــافئين مـــن هـــذا وقـــد قامـــت الوكالـــة ا. خبـــراء تنفيـــذيين ومســـاعدين

زّودت مؤسســة خدمــة التطــوير  2003فــي عــام  .طرفهــا، وذلــك للمتابعــة والتــدريب األساســي
كمـا تعاقـدت مـع مخـرج ألمـاني لتـدريب مـوظفي . مركـز اإلنتـاج بالمعـّدات) DED(األلمانية 

ديو صـــوت يضـــم المركـــز اســـت. ي المركـــز علـــى إنتـــاج الوســـائط التعليميـــة واإلعـــالم التربـــو 
عمـل . وصورة، استديو نظام صوت كامل، وحـدتي مونتـاج فيـديو، ووحـدة جـرافيكس أساسـية

المركز على إنتاج وسائط تعليمية مرئية ومسموعة تعـين الطالـب فـي دراسـته، وذلـك بحسـب 
ما تراه الدوائر األكاديمية مناسـبا لخدمـة طلبتهـا فـي التحصـيل العلمـي المعتمـد علـى أسـلوب 
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تـتم عمليـة اإلنتـاج باسـتخدام أحـدث األسـاليب والتكنولوجيـا، إذ يـوفر المركـز  .عدالتعلم عن بُ 
و  CD، باإلضــافة إلــى أقــراص مضــغوطة DATو  VHSالوســائط التعليميــة علــى أشــرطة 

DVD.  كمـا يقــوم المركــز بعقــد دورات وورش عمـل لتــدريب المشــرفين األكــاديميين والعــاملين
ســعي المركــز لخلــق كــادر مؤهــل قــادر علــى مواكبــة يــأتي هــذا كلــه فــي ســياق . فــي الجامعــة

  .التطور التقني المستمر

  مركز ابن سينا للمعرفة. 3

تـولي اهتمامـًا كبيـرًا و تحتضن جامعة القدس المفتوحة مركز ابن سـينا للمعرفـة فـي فلسـطين، 
ــتعلم عــن بعــد و  ــيمبموضــوعي ال كمــا تــوفر الجامعــة بنيــة تحتيــة لشــبكات  ،اإللكترونــي التعل

أضـاف  .فـي فلسـطين (WAN) الشـبكات الواسـعة ب، وتعتبـر شـبكة الجامعـة أكبـرالحاسـو 
المعلومـات واالتصـاالت  نقل المعرفة من خالل مشروع ابن سينا إلـى طـاقم مركـز تكنولوجيـا

مقـررات أخــرى، وتوفيرهـا للدارســين  خبـرات مميـزة إلنتــاج مقـررات إلكترونيــة جديـدة، وتــأليف
دارس في جامعـة القـدس المفتوحـة أو غيرهـا مـن  مجال لكلمن خالل اإلنترنت، مما أتاح ال
وبمـا أن  .من المـادة العلميـة المتـوفرة علـى منصـة ابـن سـينا الجامعات الفلسطينية، االستفادة

القــدس المفتوحــة،  جــزءًا كبيــرًا مــن المشــرفين األكــاديميين يعملــون بعــبء جزئــي فــي جامعــة
ـــدةوبعـــبء كامـــل فـــي الجامعـــات الفلســـطينية األخـــرى،  ـــة الجامعـــات  فـــإن الفائ ســـتعم طلب

إرشــادية وٕاعالميــة لتعريــف طــواقم  وقــام المركــز أيضــًا بإعــداد نشــرات. الفلســطينية األخــرى
ســينا، باإلضــافة إلــى إعالنــات فــي الصــحف  الجامعــة والمجتمــع الفلســطيني بمشــروع ابــن

ريبيـــة إلكترونيــة مختلفـــة، وكـــذلك عقـــد دورات تد ونشــرات الجامعـــة، واإلعـــالن علـــى مواقــع
  .للمشرفين األكاديميين وغيرها

 مركز القياس والتقويم. 4

ـــاييسي ـــويم والتـــدريب وتطـــوير االختبـــارات والمق إحـــدى أهـــم  وهـــو. تـــولى إجـــراء عمليـــات التق
ــــة فــــي الجامعــــة بحيــــث  ــــف جوانــــب العمليــــة يالــــدوائر الفاعل ســــهم فــــي تقــــويم وتطــــوير مختل

يث اســــتراتيجيات التقــــويم وأدواتــــه، التعليميــــة، مــــن خــــالل العمــــل المــــدروس والمبــــرمج لتحــــد
وتحويلــه إلــى عمليــة تعاونيـــة وظيفيــة فاعلــة ومـــؤثرة وبمــا ينســجم مـــع متطلبــات الجــودة فـــي 

المســـتقبلية مــــع مراعـــاة خصـــائص وفلســــفة  اإلســـتراتيجيةالجامعـــة ويخـــدم أهـــدافها وخطتهــــا 
 علـــى ويعمـــل. التعلـــيم عـــن بعـــد وآفـــاق تطـــوره وازدهـــاره علـــى الصـــعيدين المحلـــي والـــدولي

في ضمان جودة التعليم والتعلم، من خالل اعتمـاد آليـات التـدريب والبحـث وتصـميم  اإلسهام
أدوات تقــويم مناســبة وحوســبة االمتحانــات والتعيينــات وفــق معــايير علميــة وتعزيــز المفــاهيم 
العلميــة الصــحيحة للقيــاس والتقــويم وتعميــق كفايــات العــاملين فــي هــذا المجــال لخلــق وعــي 
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علــى القاعــدتين المعرفيــة واألدائيــة لتقــويم فعــال تضــطلع بــه كافــة األطــراف  إيجــابي مؤســس
  . ذات العالقة بالجامعة

 مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع. 5

الفلســـطيني ســـعيا منهـــا لبنـــاء شخصـــيته  اإلنســـان إلـــى وأنشـــطتهاتتوجـــه الجامعـــة ببرامجهـــا 
والمعـارف والـنظم القـادرة علـى تحريـر  الثالثـة وهـو مـزود بالمهـارات األلفيـةوتأهيله حتـى يلـج 

الوطن وبنائه بذهنية واعية تراعي ثورة المعرفة التـي فرضـت نفسـها فـي هـذا العصـر محركـا 
من هنـا جـاء تأسـيس مركـز التعلـيم . جديدا للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية

ا جامعـة القـدس المفتوحـة فـي المستمر وخدمة المجتمع انطالقا من الرسالة التي تضـطلع بهـ
بـدورها االيجـابي الفعـال الـذي يمكنهـا مـن تـوفير  وٕايمانـاخدمة المجتمع الفلسـطيني والعربـي، 

فـــي  واإلســـهامالتغييـــر المطلـــوب،  إحـــداثالخبـــرات والكفـــاءات العلميـــة والفنيـــة القـــادرة علـــى 
 أيفــي  ألساســياباعتبــاره المحــور  األولفــي المقــام  اإلنســانخطــط التنميــة التــي تســتهدف 

  . خطة تنموية شاملة

 مركز التعلم المفتوح . 6

يســعى إلــى رفــع كفايــات  1/3/2008فــي  افتتاحــهأحــد مراكــز الجامعــة األكاديميــة تــم  يعــد
بما يتوافق مع التطورات المستمرة فـي مجـال  اإللكتروني التعليمالعاملين في التعلم عن بعد و 

 التعلــــيمارســــات التربيــــة المفتوحــــة عــــن بعــــد و التربيــــة عــــن بعــــد، و نشــــر وتعمــــيم فلســــفة ومم
بالتعـاون مـع مراكـز ودوائـر الجامعـة  اإللكترونـي التعلـيموالمدمج، وتطوير بيئات  اإللكتروني

المختلفة،وتطبيق الممارسات التعليمية الجيدة وفق معايير الجـودة الخاصـة بالتربيـة المفتوحـة 
      . عالوالمدمج الف اإللكتروني التعليمعن بعد، ومعايير 

مـــن وجهـــة نظـــر الباحثـــة أســـهمت جامعـــة القـــدس المفتوحـــة بشـــكل واضـــح فـــي تحقيـــق مبـــدأ 
ـــيم العـــالي ـــتعلم عـــن طريـــق توســـيع فـــرص التعل ـــيم وال وســـاهمت فـــي حـــل بعـــض  ،ديمقراطيـــة التعل

المشكالت الناجمة عن عجز مؤسسات التعليم العالي التقليدية عن استيعاب الطلب المتزايـد علـى 
باإلضـافة إلـى أنهـا خّرجــت  ،كمـا وفـرت فـرص التعلـيم العـالي للـذين يـودون التعلـيم ،التعلـيم العـالي

ــــذاتي وتأســــيس  ــــك المعــــارف والمهــــارات ويعتمــــد علــــى نفســــه فــــي التشــــغيل ال إنســــانًا مســــتقًال يمتل
مشروعات مجدية وذلك بتدريبه على آليات التعلم الذاتي وطرق استغالل قدراته الفكريـة وتطويرهـا 

ــتعلم المــدمج تنســجم  إن. المســتمر  تجربــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــي التحــول التــدريجي نحــو ال
    .انسجامًا تامًا مع الفلسفة واألهداف التي قامت عليها منذ نشأتها 



25 

 

        احملور الثانياحملور الثانياحملور الثانياحملور الثاني
        اإللكرتونياإللكرتونياإللكرتونياإللكرتونيالتعليم التعليم التعليم التعليم 

  
 .لمحة تاريخية موجزة عن التعليم اإللكتروني  �

 .مفهوم التعليم اإللكتروني   �

 .اإللكتروني  فلسفة التعليم  �

 .خصائص التعليم اإللكتروني   �

 .أهداف التعليم اإللكتروني   �

 .أنواع التعليم اإللكتروني   �

 .عناصر التعليم اإللكتروني  �

 .مميزات التعليم اإللكتروني   �

 .عيوب التعليم اإللكتروني   �

 .البيئة التعليمية في التعليم اإللكتروني  �

 .مطالب استخدام التعليم اإللكتروني   �

 العوائق والصعوبات التي تواجه تطبيق واستخدام التعليم اإللكتروني  �

 .ضوابط الجودة في التعليم اإللكتروني  �

 .التعليم اإللكتروني الجامعي   �

 .تجربة جامعة القدس المفتوحة في التعليم اإللكتروني  �
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        احملور الثاني احملور الثاني احملور الثاني احملور الثاني 
        التعليم اإللكرتونيالتعليم اإللكرتونيالتعليم اإللكرتونيالتعليم اإللكرتوني    

  
يشــهدها عــالم اليــوم جعلتــه يعــيش صــراع التكيــف مــع التغيـرات والتطــورات المتالحقــة التــي 

هــذه المســتجدات والمســتحدثات والتــي يقودهــا تطــور معرفــي فــي شــتى حقــول المعرفــة، حيــث تــأتي 
  .هذه المعارف في صيغ متعددة أبرزها الصيغة االلكترونية 

والتعلــيم بمختلــف صــوره ومؤسســاته غــدا مجــاًال رحبــًا لالســتفادة مــن معطيــات البشــرية فــي 
حيـــث أن نظـــام التعلـــيم هـــو أحـــد مقومـــات حيـــاة المجتمعـــات المعاصـــرة ، ودور هـــذا . عـــالم اليـــوم 

ـــة عـــرض هـــذه المعلومـــات  ـــيس إحضـــار وعـــرض المعلومـــات ومصـــادرها بـــل أيضـــًا كيفي النظـــام ل
  .وتقييمها 

التعلـــيم االلكترونـــي وتوظيفـــه فـــي خدمـــة العمليـــة التعليميـــة أمـــر أصـــبح واقعـــًا خاصـــة فـــي 
لي ، وفــي هــذا الجــزء مــن الدراســة يــتم اســتعراض عــددًا مــن الجوانــب النظريــة المتعلقــة تعليمنــا العــا

  .بالتعليم االلكتروني التي ترتبط بالدراسة
  

        ::::لـمحة تارخيية موجزة عن التعليم اإللكرتوني لـمحة تارخيية موجزة عن التعليم اإللكرتوني لـمحة تارخيية موجزة عن التعليم اإللكرتوني لـمحة تارخيية موجزة عن التعليم اإللكرتوني 
تفــاق علــى حداثــة فــي اال اإللكترونــيتشــترك أدبيــات التعلــيم أنــه ) 2002العرينــي، (يــذكر 

بالظهور،  اإللكترونيعليم، وأنه خالل الخمسين سنة الماضية بدأت معالم التعليم هذا النوع من الت
لكنهــا تختلــف فــي تحديــد التــاريخ األول لظهــوره، فمــنهم مــن يــرى أنهــا فــي الســتينات الميالديــة مــن 
خالل أبحاث وجهود الجامعات األمريكيـة والمؤسسـات العسـكرية وعلمـاء الطـب، ويرجعهـا الـبعض 

ر نظريــــة العــــالم ســــكنر فــــي القــــرن الماضــــي مــــن خــــالل كتابــــه التعلــــيم المبــــرمج اآلخـــر إلــــى جــــذو 
  ) .25:  2002العريني، (

أنــه بــدأت الــدعوة إلــى اســتحداث وســائل للحصــول علــى المعلومــات ) 2007، علــي(ويــرى 
ولقـــد قامــــت تكنولوجيــــا المعلومــــات ، م1945وتخزينهـــا وربــــط بعضــــها بـــبعض ونشــــرها فــــي العــــام 

ك التاريخ بهذا الدور في التعليم الجامعي وفي العـالم المتقـدم تقنيـًا بشـكل أكبـر واالتصاالت منذ ذل
  .)165:  2007 ،علي( نسبيًا 

ــيم  )2007، يمــاني(وتــذكر  منــذ الســتينات حيــث بــدأت  اإللكترونــيأنــه بــدأ اســتخدام التعل
  .)102: 2007يماني، (حاسب اآللي في العملية التعليمية االستعانة بال

أن أول اســتخدام للتقنيــات التربويــة كــان ) 2003، الســرطاوي وســعادة(مــن  كمــا يشــير كــل
ثم استخدم فـي المشـروعات  ،مقتصرًا على األمور اإلدارية والمالية في الجامعات األمريكية الكبيرة
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البحثية، ثم استخدم في برمجة المواد التعليمية، وكانت هذه االستخدامات مقتصرة على الجامعات 
سـبعينات مـن القـرن العشـرين حيـث بـدأ اسـتخدامه علـى مسـتوى المـدارس، وفـي العـام حتى أوائـل ال

ـــــيم، وذلـــــك نتيجـــــة لتطـــــور الحواســـــيب وٕادخـــــال 1997 م زاد انتشـــــار اســـــتخدام الحاســـــب فـــــي التعل
  .)27، 2003 ،السرطاوي وسعادة(التحسينات على خصائص األجهزة 

  
والتـــــي مـــــرت تاريخيـــــًا  ترونـــــياإللكالوقفـــــات التاريخيـــــة للتعلـــــيم  )2004، ســـــالم(ويلخـــــص 

  : بالمراحل التالية
  :م 1983قبل عام  -أ

دارس التقليديــة حيــث كــان التعلــيم تقليــديًا قبــل انتشــار أجهــزة الحاســبات بــالرغم مــعصــر المــدرس وال
مــن وجودهــا لــدى الــبعض، وكــان االتصــال بــين المــدرس والطالــب فــي قاعــة الــدرس حســب جــدول 

  .دراسي محدد 
  :م 1993م و 1984الفترة بين  -ب

حيـث تميــزت هــذه الفتــرة الزمنيـة باســتخدام الونــدوز والمــاكنتوش : عصـر ظهــور الوســائط المتعــددة 
  .واألقراص الممغنطة كأدوات رئيسية لتطوير التعليم 

  :م 2000م و 1994الفترة بين  -ج
نيـــة أكثـــر وبـــرامج إلكترو  اإللكترونـــي، ثـــم بـــدأ ظهـــور البريـــد )لعنكبوتيـــة للمعلومـــاتظهـــور الشـــبكة ا

انســـيابية لعـــرض أفـــالم الفيـــديو، ومنهـــا األفـــالم التعليميـــة، ممـــا أضـــفى تطـــورًا هـــائًال وواعـــدًا لبيئـــة 
  .الوسائط المتعددة 

  :م وما بعدها 2001الفترة من  -د
حيــث أصــبح تصــميم المواقــع علــى ) اإلنترنــت(ظهــور الجيــل الثــاني للشــبكة العنكبوتيــة للمعلومــات 

بادل المعلومـات زادت سـرعته بشـكل كبيـر وهـذه الطفـرة المعلوماتيـة قـد تفـتح الشبكة أكثر تقدمًا، وت
مســـتقبًال، وتشـــجع العديـــد مـــن أســـاتذة الجامعـــات علـــى تصـــميم كتـــب  اإللكترونـــيالمجـــال للتعلـــيم 

الكترونية لتشمل أفالم ورسومات متحركـة قـد تسـاعد الطالـب علـى الفهـم الصـحيح ومتابعـة الـدرس 
 ،ســـالم(والطلبـــة األســـلوب الحـــديث سيســـهل االتصـــال بـــين األســـاتذة  بصـــورة أفضـــل، كمـــا أن هـــذا

2004 :291(.  
  :في األجيال التالية  اإللكترونيمراحل تطور التعليم  )2004، عبد الحميد ومحمد(كما يذكر 

  .جيل المراسلة ويعتمد على نقل المعلومات المطبوعة إلى المتعلمين : الجيل األول  - 
ائط المتعـددة ويسـتخدم المـواد المطبوعـة والمسـموعة وبرمجيـات جيل الوس: الجيل الثاني   - 

 .الحاسب والفيديو التفاعلي 
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جيــل الــتعلم عــن بعــد الــذي يعتمــد علــى تكنولوجيــا المعلومــات كــالمؤتمرات : الجيـل الثالــث  - 
 .السمعية والمرئية وأنظمة االتصال والبث اإلذاعي والتلفزيوني 

 كة اإلنترنت جيل االعتماد على شب: الجيل الرابع  - 

  .)118: 2004 ،عبد الحميد ومحمد(  جيل الجامعات االفتراضية: الجيل الخامس  - 
مــن خــالل نتــائج  اإللكترونــيمنطقيــة فــي تتــابع ظهــور مكونــات التعلــيم  وجــودوتــرى الباحثــة 

الحاســب واإلنترنــت حتــى وصــلنا اليــوم لتكامــل وربــط بينهمــا جعلــت مــن إتاحــة التعلــيم عبرهــا أكثــر 
  .وسرعة، بل ونموذجًا في القيام بمهام وأدوار جديدة للمعلم والمتعلم  انسيابية

        
        ::::مفهوم التعليم اإللكرتوني مفهوم التعليم اإللكرتوني مفهوم التعليم اإللكرتوني مفهوم التعليم اإللكرتوني 

  :يوجد العديد من المصادر التي تناولت مفهوم التعليم اإللكتروني، من هذه المفاهيم 
ذلــك النــوع مــن التعلــيم الــذي يعتمــد علــى اســتخدام "علــى أنــه  )2002المحيســن، (يعرفــه 

 ،المحيســـن" (ة فـــي االتصـــال بـــين المعلمـــين والمتعلمـــين والمؤسســـات التعليميـــةاإللكترونيـــ الوســـائط
2002 :3(.  

طريقـة للتعلــيم باسـتخدام آليـات االتصـال الحديثـة مــن "بأنـه  )2002الموسـى، ( كمـا يعرفـه
حاســــب وشــــبكات ووســــائطه المتعــــددة مــــن صــــوت وصــــورة ورســــومات، وآليــــات بحــــث، ومكتبــــات 

اسـتخدام : وبمعنى آخر . وابات اإلنترنت سواء من بعد أو في الصف الدراسي الكترونية وكذلك ب
 ،الموسـى(" أقصى وقت وأقل جهد وأكبر فائدةالتقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم ب

2002 :4(.  
أكثـــر مـــن ذلـــك، ويأخـــذ شـــكل ومنحـــى  اإللكترونـــيفيـــرى أن التعلـــيم  )2004ســـالم، (أمـــا 

منظومـــــة تعليميـــــة لتقـــــديم البـــــرامج التعليميـــــة أو التدريبيـــــة للمتعلمـــــين أو "هـــــو منظـــــومي متكامـــــل ف
المتدربين في أي وقت وأي مكـان باسـتخدام تقنيـات المعلومـات واالتصـاالت التفاعليـة لتـوفير بيئـة 
تعليميــة وتعلميــة تفاعليــة متعــددة المصــادر بطريقــة متزامنــة أو غيــر متزامنــة دون االلتــزام بمكـــان 

  .)289: 2004سالم، " (دًا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المعلم والمتعلممحدد اعتما
طريقـة متمركـزة حـول المتعلمـين فـي "على أنـه  اإللكترونيالتعليم  )2005الخان، ( وعرف

بيئة تفاعلية إبداعية، مصممة مسبقًا بشكل جيد، وميسرة ألي فرد بأي مكـان وأي وقـت باسـتعمال 
والتقنيات الرقمية المطابقة لمبادئ التصميم التعليمـي المناسـب لبيئـة  خصائص ومصادر اإلنترنت

  .)18: 2005الخان، " (التعلم المفتوحة والمرنة والموزعة
هـو ذلـك النـوع مـن التعلـيم الـذي يعتمـد " اإللكترونـيبـأن التعلـيم  )2006الحلفاوي، ( ويرى

يـة وتوصـيل المحتـوى التعليمـي إلـى ة في تحقيق األهـداف التعليماإللكترونيعلى استخدام الوسائط 
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ة اإللكترونيــالمتعلمــين دون اعتبــار للحــواجز الزمانيــة والمكانيــة وتتمثــل هــذه الوســائط فــي األجهــزة 
الحديثــة مثــل الكمبيــوتر وأجهــزة االســتقبال مــن األقمــار الصــناعية، أو مــن خــالل شــبكات الحاســب 

 "ةاإللكترونيـــاقع التعليميـــة والمكتبـــات المتمثلـــة فـــي اإلنترنـــت ومـــا أفرزتـــه مـــن وســـائط أخـــرى كـــالمو 
  .)59: 2006الحلفاوي، (

نظـــام تعليمـــي يقـــدم بيئـــة تعليميـــة تعلميـــة تفاعليـــة متعـــددة "بأنـــه  )2007الحربـــي، ( ويـــرى
المصادر باالعتماد على الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت، فضًال عن إمكانية هذا التعلم ومحتواه 

دران الفصــول الدراســية وأتــاح للمعلــم دعــم ومســاعدة المــتعلم فــي إلكترونيــًا، ممــا أدى إلــى تجــاوز جــ
  .)17: 2007 ،الحربي" (أي وقت سواء بشكل متزامن أو غير متزامن

تجـد الباحثـة تنـوع فــي  اإللكترونـيتناولـت مفهـوم التعلـيم التـي مصـادر ال هـذه بـالرجوع إلـى
إلــــى المســــتوى للتعلــــيم عناصــــر هــــذا المفهــــوم، ولعــــل االهتمــــام والتخصــــص والطبيعــــة باإلضــــافة 

تخصــيص مفهــوم التعلــيم اإللكترونــي، ومــن خــالل المطبــق لهــا األثــر فــي شــمولية أو  اإللكترونــي
ـــك التأمـــل فـــي  ـــه يالحـــظ وجـــود اخـــتالف مـــن تعريـــف آلخـــر، وقـــد يعـــود ذل التعريفـــات الســـابقة فإن

التعلــيم  ، وقـد يكـون السـبب أناإللكترونــيالخـتالف خلفيـات وجهـات نظـر مــن تحـدثوا عـن التعلـيم 
مفهـوم حـديث لـم تتضـح معالمـه بشـكل كـاف، أو لكونـه يشـتمل علـى جـانبين أساسـيين  اإللكتروني

هما جانب تقني وجانب تربوي تحتاج لمن يجمع بينهما لكـي تكـون رؤيـة متكاملـة، ويالحـظ أيضـًا 
يلتـزم فيـه يكـون فقـط خـارج القاعـة الدراسـية أي ال  اإللكترونيأن غالبية التعريفات ترى أن التعليم 

ــيم  بمكــان محــدد ويجــب أن يلغــي حــدود المكــان كمــا يلغــي حــدود الزمــان وال يمكــن أن يكــون التعل
يشــمل أيضــًا اســتخدام التقنيــة  اإللكترونــيأن مفهــوم التعلــيم  كمــا ،محــددًا بمكــان محــدد اإللكترونــي

 إللكترونـياحيـث ذكـر أن التعلـيم ) 290: 2004سـالم، (داخل قاعـة الدراسـة، وهـذا مـا أشـار إليـه 
ليس هو التعليم عن بعد، فليس كل تعليم الكتروني البد وأن يتم عن بعد، فقد يكون كذلك ويمكـن 

: 2008 ،السـفياني(أن يتم داخل الفصل الدراسي وبوجود المعلم، وهو أيضًا ما ذهبت إليه دراسـة 
المفهـوم حيـث ذكـر يـرتبط باتسـاع  اإللكترونيبين المهتمين بالتعليم  يوجد اختالف هكما أن ) .19

، فــبعض اإللكترونـيأن هنـاك عــدم اتفـاق بــين المهتمـين فــي مفهـوم التعلــيم ) 1: 2007الموسـى، (
أمــا الفريــق اآلخــر  ،البــاحثين اكتفــى باعتبــاره وســيلة مســاعدة فــي طريقــة التــدريس باســتخدام التقنيــة

  .يشمل عناصر العملية األخرى كاملة  اإللكترونيفيرى أن مفهوم التعليم 
ويجــب أن يشــمل  ،أكثــر مــن مجــرد اســتخدام التقنيــة كوســيلة تعليميــة اإللكترونــيالتعلــيم و 

نظـــام تعليمـــي قـــائم علـــى فهـــو التعلـــيم الصـــفي داخـــل المدرســـة كمـــا يشـــمل التعلـــيم خـــارج المدرســـة 
ة الحديثة من حاسبات واتصاالت وشبكات ووسائط متعددة فـي عمليـة اإللكترونياستخدام التقنيات 

تعلم بحيــث يشــمل عناصــر المــنهج المختلفــة فــي مرحلــة التخطــيط أو التنفيــذ أو التقــويم التعلــيم والــ
  .بهدف إثراء الموقف التعليمي وتحفيز المتعلم لزيادة معارفه وخبراته 
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        ::::فلسفة التعليم اإللكرتوني فلسفة التعليم اإللكرتوني فلسفة التعليم اإللكرتوني فلسفة التعليم اإللكرتوني 
يعتمــــد علــــى فلســــفة  اإللكترونــــيأن التعلــــيم ) 2005، الموســــى والمبــــارك(يــــرى كــــل مــــن 

ة والتـي تـدعو إلـى تحويـل المـادة المعرفيـة إلـى مقـاطع وأجـزاء ومـن خـالل أهـداف المدرسة السلوكي
والتي جعلـت مـن المدرسـة السـلوكية ) 2003فودة، (لة للقياس وتشاركهما الرأي والسعي لجعلها قاب

باإلضــافة للنظريــة البنائيــة التــي تقــوم علــى أهميــة أفكــار  اإللكترونــيالركيــزة األولــى لبــرامج التعلــيم 
يحقق مبادئ التعلم الذاتي  اإللكترونيبأن التعليم ) 2004، سالم(لمين في بناء الخبرة، وذكر المتع

، )213: 2003فودة، (، )29: 2005 ،الموسى والمبارك(والتي تقوم على ذات النظريات السابقة 
  .)295: 2004سالم، (

ايـة الواضـحة أن التعليم المبرمج وٕاسهامات سكنر كانت البد) 2005، المحيسن(كما ذكر 
  .)143: 2005المحيسن، (لنتائج التعليم االشتراطي الذي يعد أسلوبًا تعليميًا يكافئ بالتعزيز 

ــيم  الباحثــة جــدتمــن العــرض الســابق  يقــوم علــى نظريــات تهــدف إلــى  اإللكترونــيأن التعل
ميولـه، ، فمن حقه تطوير قدراته وأن يبني معارفه وخبراتـه وفـق المشرف األكاديميتحقيق إيجابية 

  .كما يجب مساعدته بتقديم ما يلزم من تنظيم ودعم لبيئة التعلم 
  

        ::::خصائص التعليم اإللكرتوني خصائص التعليم اإللكرتوني خصائص التعليم اإللكرتوني خصائص التعليم اإللكرتوني 
ونظامــــه، والمعلــــم  اإللكترونــــيخصــــائص متعــــددة تشــــمل طبيعــــة التعلــــيم  اإللكترونــــيللتعلــــيم 

، )2006العمـري و العمـري، (، )2004سالم، (كل من  والمتعلم والبيئة التعليمية وغيرها، كما بين
  :العديد من الخصائص منها  )2003عبد المنعم، (

ــــيم  .1 المــــتعلم وزمالئــــه وتنــــوع بــــين المعلــــم و  اإللكترونــــيالبيئــــة التفاعليــــة التــــي يوفرهــــا التعل
  .المثيرات

 .المرونة في المكان والزمان  .2

 .دعم التعلم الذاتي التعاوني  .3

 . إمكانية قياس المخرجات .4

 .راء تعلمه باستمرار أيًا كان عمر المتعلم فهو يستطيع إث .5

 .الحاجة إلدارة إلكترونية تتولى مهام التخطيط والمتابعة والتنسيق وغيرها  .6

 .الحاجة لتوفر تقنيات معينة كالحاسوب وملحقاته واإلنترنت  .7

 .قلة التكاليف مقارنة بالتعليم التقليدي  .8

 .االهتمام المتزايد بالتخطيط للتدريس في هذا النوع من التعليم  .9

 .ة التعاون بين المعلم والمتعلم زياد.10
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 .تغيير دور المعلم والمتعلم .11

مشاركة أهل المتعلم، حيث يمكنهم اإلطالع على مستوى ابنهم في كل جزئيات وخطوات .12
 .التعلم التي يمر بها 

 .األعداد الكبيرة من المتعلمين في وقت قياسي .13

 . السهولة والسرعة في تحديث المحتوى المعلوماتي.14

 .إمكانية االستعانة بالخبراء النادرين .15

) 158:  2006العمـري والعمـري، (و ) 292:  2004سـالم، (إمكانية التوسـع المسـتقبلي .16
  . )7:  2003عبد المنعم، (و 

تشــــمل كــــل عناصــــره ومكوناتــــه وتتركــــز  اإللكترونــــيخصــــائص التعلــــيم تــــرى الباحثــــة أن 
  .فًا بالمبادرة والتفاعلية بالدرجة األولى على المتعلم ليكون متص

  

        ::::أهداف التعليم اإللكرتوني أهداف التعليم اإللكرتوني أهداف التعليم اإللكرتوني أهداف التعليم اإللكرتوني 
لتحقيق أهداف عديدة ولعل أبرز هذه األهداف هي االنتقال بالمتعلم  اإللكترونييسعى التعليم 

، )2004ســالم، ( كــل مــن فقــد أشــار ،إلــى بيئــة تعليميــة تعلميــة تثــري مداركــه وتعــزز تقدمــه العلمــي
  :إلى أهم هذه األهداف من أهمها  )2004الحيلة، (، )2005الل والجندي، (

  .خلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيات الكترونية جديدة  .1
دعم عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمساعدين من خالل تبادل الخبرات التربوية  .2

 .واآلراء والنقاشات الهادفة لتبادل اآلراء 

 .ام التقنيات التعليمية الحديثة إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخد .3

 .المهارات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات  الطلبةإكساب  .4

 .نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية  .5

 .إيجاد شبكات تعليمية لتنظيم وٕادارة عمل المؤسسات التعليمية  .6

 .روق الفردية بينهم تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الف .7

  .تقديم بيئة غنية بالمصادر تثري محاور العملية التعليمة  .8
 .إيجاد قنوات اتصال توفر الخبرات المطلوبة دون االرتباط بمكان محدد  .9

 .المساعدة على تثقيف المجتمع إلكترونيًا ومسايرة المستجدات العالمية .10

  .مع تحديثها بسهولة  تقديم حقائب الكترونية للمعلم وكذلك للطالب،.11
 .التغلب على نقص الكادر التدريسي من خالل الفصول التدريسية االفتراضية .12



32 

 

تعـــويض نقـــص خبـــرة بعـــض المعلمـــين مـــن خـــالل مســـاعدتهم فـــي إعـــداد المـــواد التعليميـــة .13
: 2004 ،الحيلـــة( ،)388: 2005 ،الل والجنـــدي(، )295 – 293: 2004ســـالم، (للطـــالب 

419( .  
تسـاهم فـي حـل  اإللكترونـيهذه األهداف التي يسعى إلى تحقيقهـا التعلـيم ثة أن ترى الباح

أن مــن خاللهــا ســتطيع ن كمــا، التعلميــة العديــد مــن المشــاكل التــي تواجــه عناصــر العمليــة التعليميــة
  .مع لبناء جيل مدرك وفعالنصل إلى بيئة تعليمية تعلمية تحقق األهداف العامة للمجت

        ::::وني وني وني وني أنواع التعليم اإللكرتأنواع التعليم اإللكرتأنواع التعليم اإللكرتأنواع التعليم اإللكرت
و ) 2005، عبـد الحـي(و ) 2004، سـالم(ومـنهم  اإللكترونـيكثير من المهتمـين بـالتعليم 

ـــه يمكـــن تصـــنيف ) 1429، الموســـى(و ) 1427الحربـــي، (و ) 1428الســـفياني، ( اتفقـــوا علـــى أن
  :إلى األنواع اآلتية  اإللكترونيالتعليم 

  :المتزامن  اإللكترونيالتعليم .. 1
يهتم بتبادل الدروس والموضوعات واألبحاث والنقاشـات بـين المعلـم  وهذا النوع من التعليم

وذلك من خالل برامج المحادثة والفصول االفتراضية،  ،والمتعلمين في الوقت نفسه وبشكل مباشر
حصول المتعلم على تغذية راجعة فورية والتواصل  اإللكترونيومن إيجابيات هذا النوع من التعليم 

ومن أهم ما يعيق استخدام هذا النوع حاجته إلى أجهـزة  ،تيضاح أي معلومةمباشرة مع المعلم الس
المتــــزامن أكثــــر أنــــواع التعلــــيم  اإللكترونــــيحيــــث يعتبــــر التعلــــيم  ،حديثــــة وشــــبكة اتصــــاالت جيــــدة

  .تطورًا وتعقيدًا  اإللكتروني
  :غير المتزامن  اإللكترونيالتعليم .. 2

بــين المعلــم والمــتعلم فــي وقــت واحــد فيختــار  وهــذا النــوع ال يشــترط فيــه أن يكــون التواصــل
الطالب الوقت المناسب لظروفه، ويـتم الحصـول علـى المعرفـة والتواصـل بـين الطالـب والمعلـم مـن 

. ، والمنتــديات، ومواقــع اإلنترنــت وأشــرطة الفيــديو، واألقــراص الممغنطــة اإللكترونــيخــالل البريــد 
ويمكنه أيضًا  ،ب الوقت المناسب له ووفقًا لقدراتهومن أهم مميزات هذا النوع أن المتعلم يتعلم حس

ـــيم  غيـــر  اإللكترونـــيإعـــادة الـــدروس والوصـــول إليهـــا علـــى مـــدار اليـــوم، ومـــن أهـــم معوقـــات التعل
المتـزامن أن الطالــب ال يمكنـه الحصــول علـى تغذيــة راجعـة فوريــة مـن المعلــم وال يمكنـه استيضــاح 

يحتــاج إلــى  اإللكترونــيهــذا النــوع مــن التعلــيم  كمــا أن ،فكــرة أو معلومــة بشــكل مباشــر مــن معلمــه
ألن معظــم الدراســة فــي هــذا النــوع مــن التعلــيم  ،طــالب يتصــفون بالدافعيــة الجيــدة للمــتعلم وااللتــزام

و ) 103: 2005 ،عبــد الحــي(و ) 293ص: 2004 ،ســالم(تقــوم علــى الــتعلم الــذاتي  اإللكترونــي
  . )29: 1429 ،الموسى(و ) 122: 1427 ،الحربي(و ) 66: 1428 ،السفياني(
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  :بحسب اعتمادها على اإلنترنت إلى  اإللكترونيالتعليم ) 1427، الحلفاوي(كما صنف 
  :المعتمد على اإلنترنت وينقسم إلى نوعين  اإللكترونيالتعليم .. 1

حيــث يقــوم جميــع الطــالب المســجلين فــي المقــرر وأيضــًا أســتاذ المقــرر بالــدخول إلــى :  متــزامن* 
وبيــنهم وبــين  ، ويــتم التنــافس فيمــا بيــنهم ،صــص لــه علــى اإلنترنــت فــي الوقــت نفســهالموقــع المخ

  .المعلم 
حيـــث يـــدخل الطـــالب موقـــع المقـــرر فـــي أي وقـــت كـــل حســـب حاجتـــه والوقـــت :  غيـــر متـــزامن* 

  .المناسب له 
  :غير المعتمد على اإلنترنت  اإللكترونيالتعليم .. 2

التعلـــيم مـــن برمجيـــات وقنـــوات  فـــية المســـتخدمة ونيـــاإللكتر الـــذي يشـــمل معظـــم الوســـائط المتعـــددة 
  )64: 1427 ،الحلفاوي(  ...فضائية وكتب الكترونية 

  
روح  إيجـــادتعمـــل علـــى تـــرى الباحثـــة أنـــه توجـــد العديـــد مـــن أنـــواع التعلـــيم االلكترونـــي واســـتخدامها 

  . اإلبداع وتحفز على التفكير و تحمل المسؤولية
  

        ::::عناصر التعليم اإللكرتوني عناصر التعليم اإللكرتوني عناصر التعليم اإللكرتوني عناصر التعليم اإللكرتوني 
مجموعـــة مـــن العناصـــر التـــي ينبغـــي توفرهـــا  اإللكترونـــيأن للتعلـــيم ) 1425، التـــوردي(ذكـــر 

 :م اإللكتروني، ومن هذه العناصرجميعًا أو توفر معظمها لكي تتحقق فلسفة التعلي

 : اإللكترونيالمتعلم  .1

  .اإللكتروني التعلمالطالب الذي يتعلم من خالل أسلوب التعليم و  اإللكترونيويقصد بالمتعلم 
 : اإللكترونيلمعلم ا .2

ويتفاعـل مـع المتعلمـين ويوجـه تعلمهـم  اإللكترونـي التعلـيموهو المعلم الذي يشرف على عمليـة 
م أدا همءويقو.  

 : اإللكترونيالفصل الدراسي  .3

ة القاعـــات الدراســـية التـــي يـــتم تجهيزهـــا بـــبعض األجهـــزة اإللكترونيـــويقصـــد بالفصـــول الدراســـية 
  . اإللكتروني التعليمعليم و والوسائل التي تخدم عملية الت

 : اإللكترونيالكتاب  .4

وهــو المقــرر التعليمــي المشــابه للكتــاب المدرســي المعــروف، إال أنــه يختلــف فــي شــكله ويتفــوق 
عليه في محتواه، إذ قد يشتمل على نصوص مكتوبة وصور ومقـاطع فيـديو تجعـل المحتـوى 

موجــودًا علــى  اإللكترونــي التعليمــي أكثــر متعــة وأوضــح للطالــب، ويمكــن أن يكــون الكتــاب
  .صفحات اإلنترنت أو منسوخ على اسطوانة ممغنطة 
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 :ة اإللكترونيالمجالت  .5

مــن المقــاالت والنصــوص والصــور والمشــاهد التــي اإللكترونيــة جمــع عــدٍد ويــتم فــي المجــالت 
مــا، بحيــث تنشــر مــن خــالل الشــبكات العالميــة اإلنترنــت أو  اً تخــدم موضــوعًا علميــًا أو خبــر 

  .وانة ممغنطة سطإعلى 
 :ة اإللكترونيالمكتبات  .6

المكتبة عنصر مهم في التعليم الجامعي، ومن هذا المنطلـق فـإن مـن العناصـر المهمـة للتعلـيم 
ة، والتـــي يـــتم مـــن خاللهـــا تقـــديم محتـــوى كبيـــر مـــن المجـــالت اإللكترونيـــالمكتبـــة  اإللكترونـــي

مــن خــالل الحصــول علــى ة التــي يمكــن تصــفحها مــن خــالل اإلنترنــت أو اإللكترونيــوالكتــب 
  .أجزاء منها خالل زيارة أمين المكتبة 

 : اإللكترونيالبريد  .7

، حيـــث يـــتم مـــن خاللـــه التواصـــل بالرســـائل اإللكترونـــيوهـــو وســـيلة مهمـــة وفعالـــة فـــي التعلـــيم 
بعضـهم الـبعض، وكــذلك بيـنهم وبـين معلمـيهم، وأيضـًا التواصـل بــين  الطلبـةة بـين اإللكترونيـ

  .لمختلفة المؤسسات التعليمية ا
 :ة اإللكترونيالمؤتمرات التعليمية  .8

 اً إن المؤتمرات التي تمس موضوعات الطلبة والبـاحثين أمـر يهـتم بـه التعلـيم ويخصـص لـه قـدر 
مــن اإلمكانــات الماديــة والبشــرية، ويأخــذ قــدرًا كبيــرًا مــن التنســيق، إال أن هــذه التقنيــة وكأحــد 

تعليمـــي علمـــي يضـــم متحـــدثين وخبـــراء  تطبيقاتهـــا فـــي التعلـــيم يمكـــن أن تســـهل عقـــد مـــؤتمر
مــن أقطــار مختلفــة، ليحقــق القــدر األكبــر مــن االنتشــار والفائــدة وذلــك مــن خــالل  اً وحضــور 

 الطلبــةشـبكة اإلنترنــت، إذ يكــون كـل مــن المتحــدثين فـي جامعتــه أو حتــى فـي منزلــه وكــذلك 
هم، وهـذه خدمـة أو المهتمين قد يكونون في قاعة تبعد آالف الكيلومترات، أو حتى فـي منـازل

  . اإللكترونيمهمة يتيحها التعليم 
 :الفصول االفتراضية  .9

وهـــي عبـــارة عـــن فصـــل تخيلـــي يحـــاكي الفصـــل الحقيقـــي، يـــتم برمجتـــه ووضـــعه علـــى صـــفحة 
خاصــة علــى االنترنــت، بحيــث يحضــر الطــالب والمعلــم فــي وقــت محــدد ويــتم التفاعــل فيمــا 

  .بينهم الكترونيًا 
 :المعامل االفتراضية .10

ي معامـل تخيليـة تحـاكي المعامـل الحقيقيـة، بحيـث يـتم برمجتهـا ونشـرها علـى اإلنترنــت، أو وهـ
ســطوانات ممغنطــة، ويــتم مــن خاللهــا تطبيــق التجــارب العمليــة بشــكل يحــاكي الواقــع إعلــى 

  .)112-93: 1425التوردي، (
للطالب بحيث تتكامل فيما بينها لتحقق أكبر فائدة  اإللكترونيأن عناصر التعليم  ترى الباحثة

يمكنـه الحصــول علــى معلوماتــه بأقصــر الطــرق وأفضـلها بســهولة ويســر وســرعة دون التقيــد بزمــان 
  .ومكان محددين 
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        ::::مميزات التعليم اإللكرتوني مميزات التعليم اإللكرتوني مميزات التعليم اإللكرتوني مميزات التعليم اإللكرتوني 
 ،)2004، التــوردي(، )2002الحســيني، (، )2004ســالم، (، )1429الموســى، (كــل مــن ذكــر 

تحـت مسـمى  اإللكترونـيمميزات التعلـيم )  2003، الحامد(و ) 2003، النملة( ،)1424، الراشد(
  :بحيث اشتملت على  اإللكترونيفوائد أو مميزات أو مبررات التعليم 

أثنـاء عمليـة الـتعلم ويجعلـه ذو دور أساسـي فـي هـذه العمليـة  الطلبةيزيد الفاعلية في دور  .1
  .وليس ثانويًا 

 .البحث عن المعرفة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر وكذا  الطلبةينمي لدى  .2

 .للطلبةيسهم في توفير جو من الخصوصية  .3

 .والمنهج طوال الوقت  الطلبةيوفر فرصة التواصل المستمر بين  .4

التــي تســتهلك فــي االنتقــال مــن البيــت إلــى قاعــة الدراســة أو  الطلبــةيــوفر كثيــر مــن أوقــات  .5
 .بين القاعات 

ين أســـاتذتهم، مـــن خـــالل قنـــوات وبيـــنهم وبـــ ،أنفســـهم الطلبـــةوجـــود إمكانيـــة التواصـــل بـــين  .6
 .مختلفة 

 . للطلبةيجعل التعليم أكثر جاذبية وٕاثارة  اإللكترونيالتعليم  .7

ـــيم  .8 ـــيح التعل ـــة إيصـــال المعرفـــة مـــن خـــالل وســـائط مختلفـــة مرئيـــة أو  اإللكترونـــييت إمكاني
 .مسموعة أو مقروءة 

 . الطلبةتعليم أعدادًا أكبر من  اإللكترونييمكن من خالل التعليم  .9

 .لم والمناقشة وٕابداء اآلراءبتساوي الفرص في عملية التع الطلبة اإللكترونييشعر التعليم .10

ـــيم الكبـــار غيـــر المتفـــرغين الـــذين ارتبطـــوا بوظـــائف وأعمـــال .11 يناســـب هـــذا النـــوع مـــن التعل
 .وطبيعة أعمالهم ال تمكنهم من الحضور المباشر لصفوف الدراسة 

يس، حيــث يســتطيع الطالــب اختيــار الطريقــة األنســب وجــود خيــارات متعــددة لطــرق التــدر .12
  .التي يتفاعل معها للحصول على المعلومة 

تنظــــيم أعمــــال المعلــــم المختلفــــة كمتابعــــة الواجبــــات للطــــالب، وبعــــض األعمــــال اإلداريــــة .13
 .األخرى 

:  1429الموســى، (التغذيــة الراجعــة المســتمرة وتعــدد أنــواع التقــويم لمراحــل تقــدم الطالــب .14
:  2004التـوردي، ( ،)6:  2002المحيسـن، ( ،)297-295:  2004سالم، ( ،)205-208

  .) 7:  2003الحامد، ( ،)3:  2003النملة، ( ،)11: 1424الراشد، ( ،)85
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كـل مـن  تـنعكس علـى اإللكترونـي أنهـااستعراض أهم فوائد التعلـيم ترى الباحثة من خالل 
جتمــع بحيــث تــتم مراعــاة ثقافتــه وخصوصــيته، ممــا وحتــى الم ،الطالــب والمعلــم واإلدارة والمشــرفين

  .يخلق آثارًا إيجابية لجميع الفئات السابقة، ويجعل هذا النوع من التعليم المفضل لديهم 
 

        ::::عيوب التعليم اإللكرتوني عيوب التعليم اإللكرتوني عيوب التعليم اإللكرتوني عيوب التعليم اإللكرتوني 
 ،من مميـزات إال أن لـه عيوبـًا تحـد مـن فاعليتـه أو تعيـق اسـتخدامه اإللكترونيرغم ما للتعليم 

  ) :2005، عفيفي(و )  1429، الموسى(، )2004، الظفيري( ،)2004، لمسا(ومنها ما ذكره 
علـى كـل الحـواس بـل علـى حاسـتي السـمع والبصـر فقـط دون  اإللكترونـيال يركز التعلـيم  .1

  .بقية الحواس
إلـــى إنشـــاء بنيـــة تحتيـــة مـــن أجهـــزة ومعامـــل وخطـــوط اتصـــال  اإللكترونـــييحتـــاج التعلـــيم  .2

 .باإلنترنت 

ضــاء هيئــة التــدريس والطــالب علــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة يتطلــب تــدريب مكثــف ألع .3
 . اإللكترونيقبل بداية تنفيذ التعليم 

يحتــاج إلــى أعضــاء هيئــة تــدريس ذوي تأهيــل عــاٍل للتعامــل مــع المســتحدثات التكنولوجيــة  .4
المستخدمة في هذا النوع مـن التعلـيم، كمـا يحتـاج إلـى هيئـة إداريـة مؤهلـة للقيـام بالعمليـة، 

 .متخصصين في إعداد وتصميم البرمجيات التعليمية وٕالى 

 ،إلى التواجـد اإلنسـاني والعالقـات اإلنسـانية بـين المعلـم والطـالب اإللكترونييفتقر التعليم  .5
 .والطالب بعضهم البعض 

عدم وضوح األنظمة والطـرق واألسـاليب التـي يـتم فيهـا التعلـيم بشـكل واضـح، وعـدم البـت  .6
  . اإللكتروني التعليملبيئة  في قضية الحوافز التشجيعية

هـم مـن المتخصصـين فـي مجـال التقنيـة، وال يؤخـذ  اإللكترونـيأكثر القائمين على التعلـيم  .7
 .برأي المتخصصين في المناهج والتربية والتعليم 

ـــالمحتوى أو االمتحانـــات مـــن  .8 الخـــوف علـــى الخصوصـــية والســـرية للمعلومـــات الخاصـــة ب
 .االختراق 

ويات لمتابعـة الجديـد ودعـم المتعلمـين واإلداريـين فـي كافـة المسـت الحاجة المسـتمرة لتـدريب .9
:  1429الموســــــى، (، )17:  2004الظفيــــــري، ( ،)298:  2004ســــــالم، (فــــــي التقنيــــــة 

  .)7:  2005عفيفي، ( و )211-212
ــــة أ ــــرى الباحث ــــه لهــــا وأخــــذ الحيطــــة ت ــــة بمكــــان التنب ن هــــذه الســــلبيات تجعــــل مــــن األهمي

ـــيم لمســـبباتها، دون أن نغفـــل ا ـــد التـــي تجنـــى مـــن التعل ـــار  اإللكترونـــيلفوائ ـــه الخي والتـــي تجعـــل من
ــــيم  األنســــب والنظــــام األفضــــل، ويجــــب أال تكــــون هــــذه الســــلبيات حــــائًال دون االســــتفادة مــــن التعل
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االســتفادة مــن معطياتــه وأدواتــه، وتشــارك أصــحاب وجهــات النظــر الداعيــة  اإللكترونــي، كمــا يجــب
آل مزهـر، (و ) 192:  2001الشرهان، (و ) 18:  2002الل، (إلى تطبيقه واالستفادة منه مثل 

حيــث تتــوافر لــه أدوات جعلــت مــن التعلــيم عمليــة منظمــة ومتاحــة كمــا أنهــا تثــري ) 119: 1426
ـــــيم  مختلـــــف جوانـــــب منظومـــــة التعلـــــيم بالعديـــــد مـــــن المميـــــزات التـــــي ال يوفرهـــــا غيـــــر أدوات التعل

  .اإللكتروني
  

        لكرتوني لكرتوني لكرتوني لكرتوني البيئة التعليمية يف التعليم اإلالبيئة التعليمية يف التعليم اإلالبيئة التعليمية يف التعليم اإلالبيئة التعليمية يف التعليم اإل
تشـــمل البيئـــة التعليميـــة العناصـــر البشـــرية، والمكونـــات والتجهيـــزات الماديـــة الالزمـــة لقيـــام 

جملــة "بأنهــا ) 2005، ســالمة وصــالح(، حيــث يعرفهــا اإللكترونــي التعلــيموتحقيــق أنشــطة التعلــيم و 
ــــة والتدريســــية والتســــييرية المة ســــ(صــــد بالتســــييرية المعــــايير واألنظمــــة ويق ،"مــــن الظــــروف المادي

  .)27:  2005وصالح، 
  : اإللكترونينوعان من البيئات في التعليم ) 2005، زيتون(ويحدد 

أي متوافرة وحقيقية، وتشمل الفصل الدراسـي، ومعمـل الحاسـوب، والفصـول :  البيئات الواقعية.. أ
  .الذكية المدارة الكترونيًا 

اديـة مـن حيـث المكونـات والوظــائف وهـي التـي تحـاكي بيئـة التعلـيم الع:  البيئـات االفتراضـية.. ب
  .)143:  2005زيتون، ( Virtual Realityلكنها غير حقيقة األحداث 

يجــــب أن يكــــون لهــــا  اإللكترونــــيأن البيئــــة التعليميــــة فــــي التعلــــيم ) 2004، الغــــزو(ويوضــــح 
  أن تكون بيئة  :الخصائص التالية 

  .واضحة األهداف : مقصودة ومنظمة  .1
 .ون فيها إلى مجموعات تعلم صغيرة يتحول المتعلم: تعاونية  .2

 .المتعلمون مشاركون في أعمال مختلفة، مسئولون عن نتائجهم : نشطة  .3

 .بحيث تسمح بإدخال األفكار الجديدة على المعرفة السابقة : بنائية  .4

البرمجيات التـي يتعلمـون مـن خاللهـا تمكـنهم مـن فهـم : أن تكون مرتبطة بالبيئة الحقيقية  .5
 .) 157:  2004الغزو، (الواقع 

 المعلم والمتعلم يجب أن يتوافر لهما الخصائص المناسبة لهذه األنواع من البيئاتترى الباحثة أن 
حتى يستطيع كل منهما التفاعل بنجـاح داخـل بيئـة التعلـيم اإللكترونـي ويتحقـق الهـدف 

  .المطلوب من التعليم اإللكتروني 
  
  



38 

 

        ::::مطالب استخدام التعليم اإللكرتوني مطالب استخدام التعليم اإللكرتوني مطالب استخدام التعليم اإللكرتوني مطالب استخدام التعليم اإللكرتوني 
لم يعد فكرة أو محاوالت تربوية، بل أصبح واقعًا في التعليم العـالي فـي  اإللكترونيم التعلي

فلســطين، وخصوصــًا فــي جامعــة القــدس المفتوحــة، وتســعى بــاقي المؤسســات التعليميــة الفلســطينية 
إلى تحقيق هذا النـوع مـن التعلـيم، وتـرى الباحثـة أنـه يجـب أن يكـون واضـحًا أمـام هـذه المؤسسـات 

بالجامعـــات االحتياجـــات  اإللكترونـــين المؤسســـات واألفـــراد والمهتمـــين بتطبيـــق التعلـــيم وغيرهـــا مـــ
مما  ، وسوف تتطرق الباحثة إلى بعضٍ اإللكترونيوالمطالب التي يلزم أن تتوفر الستخدام التعليم 

  .طرح من هذه المطالب في األدبيات 
  :فيما يلي  لكترونياإلأنه يمكن تحديد متطلبات التعليم ) 2008، الموسوي(فقد ذكر 

  :المطالب المباشرة ** 
  .للمدرسين والطلبة والفصول الدراسية والمختبرات  أجهزة الحاسوب .1
 .شبكات اإلنترنت في مختبر الحاسوب واللغات  .2

 .شبكات الحاسوب المحلية  .3

 .أنظمة إدارة الفصول  .4

 .برمجيات مساعدة لمصادر التعلم  .5

التفـــاعلي باألســـلوب الســـريع، والمحتـــوى العلمـــي منظومـــة إنشـــاء وٕادارة المحتـــوى العلمـــي  .6
 . اإللكتروني

 .الرقمي  اإللكترونيالكتاب  .7

 .التحاورية  اإللكترونيلوحة التعليم  .8

بوابة تعليمية متخصصة تعمل من خـالل اإلنترنـت أو مـن خـالل شـبكة حواسـب المدرسـة  .9
 .الداخلي 

 .منظومة اإلدارة التعليمية والمرتبطة بالسجالت .10

 .ة اإللكترونيومة لالختبارات التفاعلية منظ.11

 .منظومة فصول الكترونية تفاعلية لتحقيق بيئة تواصل تحاوري مباشر .12

 متطلبات استخدام مصادر التعلم الرقمية .13

  .ة التفاعلية اإللكترونيأنظمة استخدام وٕادارة المختبرات .14
  :المطالب غير المباشرة ** 

اء هيئة التـدريس واإلداريـين وكافـة القـوى العاملـة المشـاركة برامج التدريب المستمر ألعض .1
  . اإللكترونيفي بيئة التعليم على االستخدام األمثل لتطبيق أنظمة تقنيات التعليم 

 .بيئة تعليمية مالئمة تتوفر فيها متطلبات التقنية للمدرسين والطلبة  .2
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 . اإللكترونيعليم تهيئة الطلبة وتدريبهم على كيفية التعامل مع تكنولوجيا الت .3

 . اإللكترونيمصادر تعليم رقمية مرتبطة بمنظومة التعليم  .4

 ) .محلية وعربية وعالمية(اشتراكات في مكتبات الكترونية  .5

 .تطبيق أدوات وأنظمة تعليمية تتمتع بالمواصفات والمقاييس العالمية  .6

 .أنظمة وبرمجيات تحقق متطلبات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  .7

 .ل وفقًا لبرنامج التنفيذ المقترحبشكلها المتكام اإللكترونيم نظم وأدوات التعليم استخدا .8

، ووضــع لــوائح تــنظم المتطلبــات اإللكترونــي التعلــيمتبنــي إســتراتيجية بشــأن تطبيــق أدوات  .9
  .)12-10:  2008الموسوي، (رنامج تنفيذ التعليم اإللكتروني المعيارية في ب

  

        ::::ه تطبيق واستخدام التعليم اإللكرتوني ه تطبيق واستخدام التعليم اإللكرتوني ه تطبيق واستخدام التعليم اإللكرتوني ه تطبيق واستخدام التعليم اإللكرتوني العوائق والصعوبات التي تواجالعوائق والصعوبات التي تواجالعوائق والصعوبات التي تواجالعوائق والصعوبات التي تواج
        

عقبات مختلفة متعلقة بتطبيقه وتشمل التأسيس والميزانية والدعم  اإللكترونييواجه التعليم 
  .ومشاكل االتصال وكفاءة األجهزة والبرمجيات 

بعد أن يتم توافرهـا  اإللكترونيكما أن هناك صعوبات تحول دون استخدام تقنيات التعليم 
المعلم والمــتعلم، فقــد ال يجيــد المعلــم التعامــل مــع هــذه األدوات ولــم يجــد التــدريب الكــافي وتتمثــل بــ

المؤهـــل لهـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم، أو أن قـــدرة المـــتعلم ومهاراتـــه ضـــعيفة وال يســـتطيع اســـتخدام هـــذه 
  .األدوات 
  :ق التي تواجه التعليم اإللكترونيإلى نوعين من العوائ) 2004، التودري(ويشير 
  .متمثلة في األجهزة والتغطية الشبكية وارتفاع التكاليف :  يةماد .1
 2004التـودري، (ن يجيدون فن التعليم اإللكترونـي وتتمثل في قلة المعلمين الذي:  بشرية .2

 :115(. 

  
 يمكــن أن مــن المعوقــات التــي بعــض كونهــا معلمــة لمبحــث تكنولوجيــا المعلومــات الباحثــة وتضــيف

  :ثل م اإللكترونيتواجه التعليم 
  .تخوف اآلباء من اآلثار السيئة للتعامل مع اإلنترنت  .1
 . متعلمعدم توافر أجهزة حاسوب خاصة لكل  .2

 .المشاكل القانونية كحقوق النشر  .3

 .اختراق المواقع التعليمية بالسطو على المعلومات  .4

 .تعطيل المواقع أو ما يعرف بالهكرز  .5
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مثـل االنقطـاع المفـاجئ لإلنترنـت،  الصعوبات التي تـأتي مـن تقـديم الخدمـة مـن المـزودين .6
 .منتظمة، والبطء في عملية االتصال الوالصيانة غير 

  
        ::::ضوابط اجلودة يف التعليم اإللكرتوني ضوابط اجلودة يف التعليم اإللكرتوني ضوابط اجلودة يف التعليم اإللكرتوني ضوابط اجلودة يف التعليم اإللكرتوني 

حتــى يــنجح أي نظــام تعليمــي وتــدريبي فــإن ذلــك يعتمــد بشــكل كبيــر علــى التزامــه بمعــايير   
ــًا  ــيم اإللكترونــي فــإن هــذ. جــودة متفــق عليهــا عالمي ا األمــر يأخــذ أهميــة خاصــة وفــي مجــال التعل
  :وضوابط الجودة في التعليم اإللكتروني كالتالي . لتباعد المتعلم عن المعلم 

  . اإللكترونيتصميم المنظومة المتكاملة للتعلم . 1
  .المعايير األكاديمية ومعايير الجودة في مراحل تصميم البرامج واعتمادها ومراجعتها . 2
  . اإللكتروني التعليمفي إدارة برامج ضبط الجودة والمعايير . 3    
  .تطوير ودعم الطلبة . 4    
  .)304-303 ،2011 ،األغا(تقييم الطلبة . 5    

وترى الباحثة بأن التطور الذي نرجوه للتعليم اإللكتروني وتطبيقاته المتعددة لن يتم بدرجة 
مية التعلمية وذلـك مـن خـالل عالية من الكفاءة إال من خالل تقديم أفضل التصورات للعملية التعلي

التركيـز علـى تطـوير الوسـائل التقنيــة والتـي يمكنهـا إتاحـة فــرص واسـعة ومتعـددة لتطـوير وتحســين 
  .طرائق وأساليب التعليم والتعلم 

  

        :التعليم اإللكرتوني اجلامعيالتعليم اإللكرتوني اجلامعيالتعليم اإللكرتوني اجلامعيالتعليم اإللكرتوني اجلامعي
        

  :في مقال نشر على اإلنترنت ) 2011اطميزي، (كتب 
ـــــيأدوات التعلـــــيم مـــــن  غلـــــب الجامعـــــات العصـــــرية تتبنـــــى نوعـــــاً أ ، ويتجـــــه دور اإللكترون

قطعــًا، وســوف تكــون بــرامج التعلــيم أكثــر انفتاحــًا بحيــث  الجامعــات التقليــدي إلــى التغيــر
لـبعض المسـاقات، والتعلـيم  افتراضـيةوبـرامج مدمجـة، وكـذلك بـرامج  تتبنى برامج مفتوحـة،

سـتعمل بشــكل ســوف يـدمج فـي جميــع الجامعـات والبـرامج التــي تطرحهـا، وسي اإللكترونـي
 ولـن يعـود شـيئًا خاصـًا ومنفصـًال عـن نظامهـا القـائم، بـل سـيكون جـزءًا طبيعيـاً  طبيعـي،

  .  ومتكامًال معه، بحيث ال يعاد اإلشارة له كشيئًا منفصالً 
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ـــه ) اطميـــزي(كمـــا يوضـــح  ـــيم يمكـــن ألي جامعـــة تبنـــي أي مـــن أن   اإللكترونـــيأنـــواع التعل
  :اآلتية

  : ساندالم اإللكترونيلتعليم ا. 1
باســـتخدام تقنيـــات ) وجـــه لوجـــه(التقليديـــة  بحيـــث ُيســـتخدم لمســـاندة ودعـــم عمليـــة التعلـــيم

وهـذا . تـوفير بعـض المحتويـات، وٕامكانيـات االتصـال ة في عمليةاإللكترونيوأدوات الويب 
عمـل المحاضـرات التقليديـة، وقـد ُيَخفـض عـددها بمـا ال يزيـد  النـوع قـد ال يـؤثر علـى سـير

   . %24عن 
 : المدمج اإللكترونيلتعليم ا. 2

التعلــيم التقليــدي، بحيــث يمكــن الوصــول  المباشــر مــع اإللكترونــييــدمج هــذا النــوع التعلــيم 
وهـذا النـوع يمكـن أن ُيَخفـض عـدد المحاضـرات  .لجزء أساسي من المحتويات عبـر الويـب

  التقليدية بين
 . %75إلى% 25
  : المباشر اإللكترونيالتعليم . 3

يمكـن أن يـتم دون أي اتصـال فيزيـائي بـين  والـذي االفتراضـيالتعلـيم  مباسـوهو المعـروف 
تعليمـه بالكامـل عبـر الشـبكة، ورغـم ذلـك، فـان بعـض  الطالب والمحاضر، ويتلقى الطالـب

فــي مختبراتهــا  االمتحانــاتلقــاءات تقليديــة مثــل اشــتراط تقــديم  الجامعــات يمكنهــا أن تــوفر
  " . دد المحاضراتمن ع% 25عن  اللقاءات ال تزيد ولكن هذه

  
يتطلـب إعـداد خطـة  فـي أي جامعـة اإللكترونـيدمج وتبني التعليم  نإ) اطميزي( ويضيف

 اإللكترونـــيإلنجـــاح عمليـــة دمـــج التعلـــيم تغطـــي عـــددًا مـــن الســـنوات، وذلـــك  إســـتراتيجية
  :والبد من مراعاة عدة نقاط بالتعليم التقليدي، 

 .لتعليم إلكترونيتحديد الرؤية، أو الهدف العام من مشروع ا. 1
 ,تحديد األهداف التي ترغب الجامعة بتحقيقها من هذا المشروع. 2
 .اإللكترونيدراسة إمكانيات الجامعة الحالية فيما يخص متطلبات التعليم . 3
 :تحديد التكنولوجيا المطلوبة من حيث. 4

 .هبنيالذي سيتم ت اإللكترونينوع أو أنواع التعليم .  أ    
 .الذي سيتم اعتماده اإللكترونيلتعليم أسلوب ا. ب   
شراء منصة تجارية، أو الحصول على منصة مفتوحة المصدر، أو (نوع البرمجية . ج   

  .) برمجة منصة خاص
 :تحديد األمور المتعلقة بمحتويات المساقات من حيث. 5

 .مصدر المحتويات كشرائها، أو تطويرها في الجامعة. أ    
 .مساقات التي سيتم تطويرها وكذلك عددهاشروط وأولوية ال. ب   
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 .شروط الفريق المشرف على التأليف والتطوير. ج   
 .خطوات وٕاجراءات تطوير المساقات. د    

 .تحديد طريقة تقييم المساقات. 6
 .تحديد المسائل المتعلقة باإلجراءات اإلدارية، وٕاجراءات الدعم. 7
مباشرة، وغير المباشرة إضافة إلى تحديد عمل ميزانية تقديرية تشمل المصاريف ال. 8

  .العوائد والتخفيضات المتوقعة
 .تحديد الخطوات الالزمة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة. 9

  .وضع جدول زمني بالخطوات المطلوب عملها خالل المدة. 10
  

 يضــيف للجامعــات الفلســطينية مــا يضــيفه ألي اإللكترونــي التعلــيم: "كمــا يوضــح بــأن 
للجامعـات الفلسـطينية التـي تعـاني  أن لـه فوائـد إضـافية، باإلضـافة إلـى جامعـة فـي العـالم

  : ومن هذه المشاكل  اإلسرائيلي مشاكل خاصة ناتجة باألغلب من االحتالل
 تعاني الجامعات الفلسطينية بالمجمل من ضـعف شـديد:  ضعف اإلمكانيات المالية . 1

الطلبــة هــي  ت حكوميــة حقيقيــة، وتكــاد تكــون أقســاطبــالموارد الماليــة، وال توجــد مســاعدا
تحت خط الفقـر، وبـأن  وعندما نعلم أن غالبية الشعب الفلسطيني. المورد المالي األساسي

فع األقساط هي قضـية دمن البطالة، فإننا ندرك أن مسألة  أكثر من نصف الشعب يعاني
ءًا كبيــرًا لــم ُيكمــل الطلبــة يعــاني مــن األقســاط بوضــعها الحــالي، وجــز  صــعبة ألن معظــم

  . الجامعي ألنه ال يملك القسط الجامعي تعليمه
كـــل الجامعـــات الفلســـطينية تعـــاني مـــن محدوديـــة :  المتاحـــة قلـــة عـــدد المقاعـــد .2

إلى طاقته القصوى، بل إن بعضها قد اضـطر إلـى االسـتيعاب  االستيعاب، واغلبها وصل
محدوديـة رخـص البنـاء فـي المنـاطق المشـكلة نابعـة مـن قلـة المـوارد، و  وهـذه ،فوق طاقتهـا
 اإلسرائيلي المباشر، إضافة إلى كثرة عدد الجامعات النسبية والتي لالحتالل التي تخضع

  . جامعة تزيد التكاليف اإلدارية، وتستهلك الكثير من األبنية، في مسائل مكررة في كل
منهـا  يعـاني وهـذه مـن المشـاكل الفريـدة التـي:  صـعوبات التنقـل للطلبـة والمحاضـرين. 3

والحــواجز  الفلســطينيون، فقطــاع غــزة معــزول عــن الضــفة، وكالهمــا معــزول عــن القــدس،
القــرى عــن  العســكرية، ومنــع التجــول وٕاغــالق الطــرق، تُقطــع المــدن عــن بعضــها، كــذلك

 ةحركــة الطلبــ المــدن، بــل وتقطــع المدينــة نفســها، وهــذا يــؤثر بشــكل ســلبي وكبيــر علــى
قـد و   .الصـعوبات الكثيـر مـن المحاضـرات جـراء تلـك ةبـوالمحاضـرين معـًا، ويخسـر الطل

بــل زادت تلــك  عشــرات الســنوات، يعتبــر الــبعض أن هــذه المشــاكل طارئــة، ولكنهــا امتــدت
وال أمــل قريــب  الصــعوبات فــي قطــاع غــزة بســبب الحصــار وقلــة الوقــود وانقطــاع الكهربــاء

ويبـرز  .تعلـيم الجـامعيمـن آثارهـا علـى ال فـي زوالهـا، وعليـه فـال بـد مـن حلهـا، أو التقليـل
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الحلـــول الجزئيـــة الواعـــدة لتلـــك المشـــاكل، إضـــافة إلـــى الفوائـــد  كأحـــد اإللكترونـــيالتعلـــيم 
  :يمكنه اإللكترونيفالتعليم أن يضيفها لتلك الجامعات،  األخرى التي يمكن

 .تخفيــــــــف المشــــــــاكل الماليـــــــــة؛ الن أحــــــــد فوائـــــــــده خفــــــــض كلـــــــــف الــــــــتعلم والتعلـــــــــيم. 1
 ن أي مســاق يطــرح إلكترونيــا بأســلوبأل ؛د المقاعــد المتاحــةتخفيــف مشــكلة قلــة عــد. 2

 االفتراضــي التعلــيم المــدمج ُيَخفــض عــدد المحاضــرات إلــى النصــف، وٕاذا طــرح باألســلوب
  . .%75ُيَخفض عدد المحاضرات بأكثر من 

تخفيف اآلثار الناتجة عن صعوبة التـنقالت عـن طريـق تـوفير جـزء مـن المحاضـرات، . 3
  ". نيات التواصل عبر اإلنترنتوالمحتويات، وٕامكا

فــــي الجامعــــات  اإللكترونــــيحتــــى تــــنجح عمليــــة دمــــج التعلــــيم "بقولــــه ) اطميــــزي(يوصــــي 
  :"  الفلسطينية البد من توافر بعض العناصر

  :  مركز تعليم إلكتروني. 1
في الجامعة، وعـدم تـرك األمـر  اإللكترونيباإلشراف على برنامج التعليم  هذا المركز قومي

وتوحيــد اإلجـراءات، وحســن األداء، وتخفــيض  ة، لمـا فــي ذلـك مــن تـوفير الجهــد،لكـل كليــ
  .المصاريف

  :  اإللكترونيأسلوب التعليم  .2
  :الجامعات الفلسطينية أكثر احتياجًا لألسلوب الالمتزامن ألسباب منها

  . جداول مواعيد الطلبة مختلفة. أ    
باهظة، وغير متوفرة في الجامعات  لتكنولوجيا المطلوبة لألسلوب المتزامنا. ب   

 .الفلسطينية
 . ارتفاع تكلفة المساقات التي تعتمد األسلوب المتزامن. ج   

 . اغلب الطلبة ال يمتلكون إنترنت سريعة. د    
األسلوب  المكلفة إلى جانب على أنه يمكن استخدام بعض أدوات األسلوب المتزامن غير

 .Messages الفورية والرسائل، Chat الدردشة: الالمتزامن ومنها
  :  اإللكترونينوع التعليم . 3
في المساقات ذات الخصائص ) االفتراضي( المباشر اإللكترونياستخدام التعليم . 1

 :اآلتية
مساقات طابعها عالجي، أو تكميلي لمواضيع أخذها الطالب في المرحلة . أ      
 .المدرسية الثانوية
 .ا الطالب إلى المحاضر بشكل ضروريمساقات ال يحتاج فيه. ب     
مســاقات يســجل فيهــا كثيــر مــن الطلبــة، الســيما المتطلبــات الجامعيــة، والمســاقات . ج     
  .الحرة
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   : استخدام التعليم المدمج. 2
 :مع التعليم التقليدي، في المساقات ذات الخصائص اآلتية اإللكترونيالذي يمزج التعليم 

 .ب المحاضر بشكل دائممساقات ال يحتاج فيها الطال  . أ
 .مساقات ال تحتاج إلى المختبرات بشكل مكثف  . ب

 .%50وهذا النوع يمكن أن ُيًخفض عدد المحاضرات التقليدية بمعدل 

  :  البرمجيات مفتوحة المصدر. 3
 :تبني منصة تعليم إلكتروني مفتوحة المصدر، لألسباب اآلتية يفضل
دائمــا، وشــبه مجانيــة فــي مقابــل برمجيــات البرمجيــات المفتوحــة المصــدر متــوفرة . أ      

 .أخرى باهظة الثمن
   . تعديله حسب خصوصية الجامعة ترخيص تلك البرمجيات يمكن. ب     
 ، وهــــو متـــــوفر علــــى موقـــــع(Model)المنصـــــات المفتوحــــة المصـــــدر،  أشــــهر أحــــد

(http://moodle.org/)بسهولة التركيب، واالستعمال، بـل والتطـوير، ومتوافـق  ، ويتميز
وليـونيكس ووينـدوز، ويـدعم العديـد مـن أنـواع قاعـدة البيانـات،  يـونيكس: مع أنظمة تشغيل
 والنظـام تـم بنائـه علـى ُأسـس تربويـة ولـيس تقنيـة،. اللغات ومنها العربية ومتوفر بـعشرات

موقـع :2011اطميـزي، ( "ويوجد له مئات المطورين حول العالم ويتميز بتحديثات مسـتمرة
  ) .انترنت

حثة أن التعليم االلكتروني الجامعي يضيف للتعليم الجامعي الفلسطيني العديد من المزايا ترى البا
التي تساعد الجامعات الفلسطينية التغلب على المشاكل الناتجة عن االحتالل اإلسرائيلي 

  .والحصار وعدم القدرة على الوصول على الجامعات 
  

        ونيونيونيونيجتربة جامعة القدس املفتوحة يف التعليم اإللكرتجتربة جامعة القدس املفتوحة يف التعليم اإللكرتجتربة جامعة القدس املفتوحة يف التعليم اإللكرتجتربة جامعة القدس املفتوحة يف التعليم اإللكرت
  

  :التعليم اإللكتروني في التعلم المفتوح 
جامعة القدس المفتوحة هي األولى بـين الجامعـات الفلسـطينية والعربيـة التـي تأخـذ بفلسـفة   

دارس ودارســة فــي " 1149"وقــد بــدأت جامعــة القــدس المفتوحــة عامهــا األول بـــ . التعلــيم المفتــوح 
عت الجامعــــة حتــــى أصــــبح مجمــــوع عــــدد م،  وتوســــ1991الفصــــل الدراســــي الثــــاني لنشــــأتها عــــام 

ألــف ) 65(مــا يقــرب مــن  2010/2011الدارســين فــي الفصــل الدراســي األول مــن العــام الجــامعي 
موقـع جامعـة (دارس ودارسة في فلسطين، ومركزين دراسيين واحد في السعودية وآخـر فـي األردن 

  ) .www.qou.edu ،12/9/2011القدس المفتوحة 
قامت جامعة القدس المفتوحة على غرار نموذج الجامعـة المفتوحـة ) 2011األغا، (يذكر   

في المملكة المتحدة الذي يقوم على مرتكـزات الـتعلم الـذاتي واسـتقاللية المـتعلم، وتوظيـف التقنيـات 
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عـــة القـــدس م تـــم إجـــراء تقييمـــًا شـــامًال لجام2007الحديثـــة فـــي عمليتـــي التعلـــيم والـــتعلم، وفـــي عـــام 
المفتوحة من قبل فريق من الخبراء الدوليين وبتمويـل مـن البنـك الـدولي واالتحـاد األوروبـي، وخـرج 

. ضرورة تطوير نموذج للـتعلم فـي بيئـات الـتعلم المفتـوح وعبـر شـبكة اإلنترنـت : بتوصيات أهمها 
عـــدت خطـــة اســـتجابت جامعـــة القـــدس المفتوحـــة لهـــذه التوصـــية وأنشـــأت مركـــز الـــتعلم المفتـــوح، وأ

ـــتعلم اإللكترونـــي، وأطلقـــت مجموعـــة مـــن ) 2012-2009(إســـتراتيجية  ـــدريجي نحـــو ال للتحـــول الت
مــن % 50المشــاريع لتحقيــق الهــدف الرئيســي للخطــة اإلســتراتيجية المتمثــل فــي تصــميم وتــدريس 

مقرراتهــا الدراســية بــنمط الــتعلم المـــدمج فــي مســار يهــدف إلــى التحـــول التــدريجي إلــى بيئــة الـــتعلم 
دمج الـذي يـدمج بـين اللقـاءات الوجاهيـة المقننـة، واسـتخدام أنظمـة إدارة الـتعلم وتقنيـة الصـفوف الم

  ).309:  2011األغا، (االفتراضية والبوابة األكاديمية في تدريس المقررات الدراسية 
  

  :الخلفية النظرية للتجربة 
لقــدس المفتوحــة فــي جامعــة ا اإللكترونــي التعلــيملــم تكــن فكــرة ): "2010، حمايــل(يقــول   

وليــدة اللحظــة فقــد قامــت الجامعــة منــذ نشــأتها بتجــارب عديــدة لتعزيــز مناهجهــا الدراســية، 
وخــالل الســبع ســنوات األخيــرة عــززت مــن توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي عمليتــي التعلــيم 
والـــتعلم منســـجمة مـــع التطـــورات العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال، وتركـــز العمـــل علـــى تعزيـــز 

التعليميــة المســاندة بأشــكالها المتعــددة، واالعتمــاد علــى شــبكة اإلنترنــت  اســتخدام الوســائط
وخالل السنوات السـابقة عملـت الجامعـة . وأنظمة إدارة التعلم في تحسين مخرجات التعلم 

  :على تعزيز متطلبات التوجه نحو التعلم المدمج وقامت بما يلي 
نـــي إلنتـــاج الوســـائط التعليميـــة عـــززت اإلمكانـــات التربويـــة والتقنيـــة لمركـــز اإلنتـــاج الف .1

 .م 1997الذي أنشأ عام 

الـذي أنشـأته عـام  ICTCعملت من خالل مركز تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت  .2
م علــــى تقويــــة البنيــــة التحتيــــة الالزمــــة فــــي الجامعــــة وٕايجــــاد ارتباطــــات قويــــة مــــع 1998

 . ITمؤسسات دولية عديدة متخصصة في مجاالت 

وأوكـل إليهـا أن تكـون  ،م2003ابـن سـينا االفتراضـية عـام اشتركت بنشـاطات جامعـة  .3
ومـــن ضـــمن إســـهاماتها بنشـــاطات ابـــن ســـينا قامـــت . مركـــز تلـــك الجامعـــة فـــي فلســـطين 

 .جامعة القدس المفتوحة بإنتاج ما يزيد على عشرين وحدة تعليمية الكترونية 

دوائر والـ ICTCطبقت الجامعة مـن خـالل مركـز تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت  .4
، وعملـت علـى تكامـل األنظمـة اإللكترونـياألكاديمية ذات العالقـة نظـام القبـول والتسـجيل 

 .المختلفة المستخدمة في إدارة التعلم المدمج 

وملحقاتهــــا ووفــــرت ) Servers(عــــززت الجامعــــة البنيــــة التحتيــــة التقنيــــة مــــن خــــوادم  .5
 .ة التعليمية التعلمية مصادر ومراجع حديثة ورقية والكترونية متنوعة لخدمة العملي
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 التعلـــــيموضـــــعت الجامعـــــة العناصـــــر الرئيســـــية للخطـــــة اإلســـــتراتيجية للتحـــــول نحـــــو  .6
مــن مقــررات جامعــة القــدس المفتوحــة % 50، وأهــم معالمهــا تصــميم وتطــوير اإللكترونــي

 . 2009/2012لكترونيًا بنمط التعلم المدمج خالل السنوات إلتدرس 

ــــى إخــــراج دليــــل جــــود .7 فــــي جامعــــة القــــدس  اإللكترونــــي التعلــــيمة عملــــت الجامعــــة عل
المفتوحـــة بصـــورته األوليـــة وحـــددت فيـــه السياســـات واإلجـــراءات ومعـــايير جـــودة تصـــميم 

 . اإللكتروني التعليموتطوير مقررات 

مـع جامعـات كنديـة وفرنسـية  اإلتفاقيـةدولية وتعاون دولية ومحليـة منهـا  إتفاقياتعقد  .8
توحـــة مـــع شـــركة الصـــفوف االفتراضـــية، باعتمادهـــا جامعـــة القـــدس المف ٕاتفاقيـــةو . وغيرهـــا 

الشـهادات المعتمـدة مـن شـركة  ٕاتفاقيـاتو . فتراضـية فـي فلسـطين إلوكيًال لتقنية الصفوف ا
Sun، Microsoft، Oracle،  ... وغيرها. 

 ،م2007عـام  ODCLأصدرت الجامعة قـرارًا بإنشـاء مركـز الـتعلم المفتـوح عـن بعـد  .9
مـــن حيـــث  اإللكترونـــي التعلـــيمطـــوير وتعزيـــز ممارســـات م لت1/3/2008وبـــدأ نشـــاطه فـــي 

 .  )203-202:  2010حمايل، (الفلسفة والمفاهيم والنظام واآلليات 

  
  :أهمية التجربة 

بــــأن جامعــــة القــــدس المفتوحــــة تكتســــب أهميتهــــا فــــي التحــــول ) 2010، حمايــــل(يوضــــح 
  :كونها  اإللكترونيالتدريجي للتعلم 

 اإللكترونـي التعلـيمعـدد كبيـر مـن الدارسـين بـنمط  ماجإنـدالتجربة األولى التي حققـت  .1
  .سنوات  3في أقل من 

التجربــة األولــى فــي فلســطين والــوطن العربــي مــن حيــث تنــوع طرائــق التعلــيم وأســاليب  .2
 .التقويم

مكنــت هــذه التجربــة مــن إحــداث تواصــل وتفاعــل متــزامن وغيــر متــزامن بــين الدارســين  .3
 .خالل بيئات تعلم حديثة ومواكبة للعصر  ومشرفيهم، وبين المشرفين أنفسهم، من

تجـاوزت الفصــل الجغرافــي المفـروض مــن قبــل االحــتالل بـين المــدن الفلســطينية وبــين  .4
 .  )203-202:  2010حمايل، ( شطري الوطن

  
  :السياسات العامة للتجربة 

ـــيم (جـــاء فـــي    ـــل جـــودة التعل ـــيدلي حـــددت جامعـــة ) "لجامعـــة القـــدس المفتوحـــة اإللكترون
وفـي هـذا فـإن السياسـات التعليميـة  - اإللكتروني التعليملمفتوحة سياسات خاصة بالقدس ا
مجموعــة مــن المعــايير واألنظمــة والقــوانين التــي تحــدد أغراضــًا أو "هــي  اإللكترونــيللــتعلم 

 التعلــــــيمتوقعــــــات أو تطلعــــــات جامعــــــة القــــــدس المفتوحــــــة فــــــي التحــــــول التــــــدريجي نحــــــو 
  )3: 2010لكتروني لجامعة القدس المفتوحة،اإل التعليمدليل جودة " (اإللكتروني
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بشــكل مباشــر فــي  اإللكترونــي التعلــيمالمجــاالت التــي يــؤثر فيهــا ) 2010، حمايــل(وحــدد 
  :المجاالت اآلتية 

  المجال األكاديمي : أوًال 
  :وفي هذا المجال حددت الجامعة مجموعة من السياسات وهي 

  :السياسات المتعلقة بالتطوير  .1
من مقررات جامعـة القـدس المفتوحـة لتـدرس إلكترونيـًا بـنمط الـتعلم % 50تصميم وتطوير 

، وأقــر نظامــًا جديـــدًا بالعــبء األكــاديمي والحـــوافز 2009/2012المــدمج خــالل الســـنوات 
تقـوم  اإللكترونـي التعلـيموطورت معايير جودة . للمقررات التي تدرس بنمط التعلم المدمج 

  .دائرة الجودة بمتابعتها 
  :لمتعلقة بالتدريب السياسات ا .2

ــتعلم  اعتبــار التطــوير المهنــي المســتمر لمــوظفي الجامعــة علــى األبعــاد التربويــة والتقنيــة لل
.  اإللكترونــي التعلــيممــن أهــم األولويـات لتحقيــق خطــة التحــول التـدريجي نحــو  اإللكترونـي

أو الـدبلوم  "في مؤسسـات التعلـيم العـالي اإللكتروني التعليم"ويعد اجتياز البرنامج التدريبي 
ـــيمالمهنـــي المتخصـــص فـــي  ـــيم العـــالي هـــو المؤشـــر  اإللكترونـــي التعل فـــي مؤسســـات التعل

  .لتدريس أي مقرر إلكتروني من قبل المشرف األكاديمي من المقررات المدمجة 
  :السياسات المتعلقة بالتقويم  .3

عــدل نظــام تقــويم المقــررات التــي تــدرس بــنمط الــتعلم المــدمج لهــا نظــام عالمــات مختلــف وي
  .حسب البيئة واألنظمة المستخدمة 

  :ة الخاصة بالجامعة وتشمل اإللكترونيالسياسات المتعلقة بالمواقع  .4
جميـع المعلومــات والبيانـات الخاصـة بالدارســين والمـوظفين فـي الجامعــة : الخصوصـية  -

  .ال يحق نشرها دون إذن مسبق من أصحاب العالقة 
الملكيــة للمعلومــات والمــواد التعليميــة المصــممة للجامعــة حــق : حقــوق الملكيــة الفكريــة  -

جامعــة القــدس المفتوحــة ملتزمــة باألنظمــة والقــوانين التــي تحكــم . والمنشــورة علــى مواقعهــا 
  .الملكية الفكرية في فلسطين  

  
  المجال اإلداري : ثانيًا 

 مالتعلــــــيوٕادارة محتــــــوى  اإللكترونــــــي التعلــــــيميتعلــــــق المجــــــال اإلداري بفريــــــق إدارة بيئــــــة 
 التعلـــــيميضــــع فريــــق إدارة :  اإللكترونــــي التعلـــــيم، حيــــث تشــــكيل فريــــق إدارة اإللكترونــــي
بالتعاون مع الجهات المختصة والسياسات المتعلقة بالهيكليـة العامـة للمقـررات  اإللكتروني
ويعــــالج  ،ة، والصــــالحيات علــــى األنظمــــة المســــتخدمة فــــي إدارة عمليــــة الــــتعلماإللكترونيــــ

التـي تطـرأ علـى النظـام، ويسـتخلص التقـارير، ويكـون مسـئوًال مسـئولية المشكالت الداخليـة 
  .مباشرة عن تطوير هذه األنظمة بما ينسجم مع التطورات العالمية في هذا المجال 
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  المجال الفني : ثالثًا 
تــوفير بيئــة تعلــم الكترونــي آمنــة تلبــي االحتياجــات وتواكــب التطــورات المتســارعة فــي عــالم 

  . )203-202:  2010حمايل، (مات واالتصاالت تكنولوجيا المعلو 
  

ترى الباحثة أن تجربة جامعة القدس المفتوحة في نظام التعلـيم المفتـوح والتعلـيم االلكترونـي قامـت 
بتوظيف التقنيات الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم علـى أسـس الـتعلم الـذاتي واسـتقاللية المـتعلم، 

مــا تســعى إليــه مــن أهــداف ورؤيــة تربويــة شــاملة لنظــام التعلــيم هــذا كلــه أدى إلــى نجــاح الجامعــة في
  .والتعلم 

 

  :البنية التحتية الالزمة للتعليم اإللكتروني 
 National(تشــــمل هـــــذه البنيــــة شــــبكة الــــربط اإللكترونـــــي ) 2006التركــــي، (يــــذكر   

Educational Network ( التـــي ستصـــل الجامعـــات ببعضـــها، والهيكليـــة التـــي ســـتقوم عليهـــا
، وأجهزة الحاسـوب التـي ستسـتخدم )DTE & DCE(شبكة والتي تحدد أجهزة الربط اإللكتروني ال

لالتصال والتصفح، ومن ثم البرمجيات التي ستوفر التطبيقات التعليمية التي ستسـهل التعامـل مـع 
  ) .96، 2006التركي، (المحتوى التعليمي الذي سيكون في الغالب باللغة العربية 

  
  :تعليم اإللكتروني بجامعة القدس المفتوحة كفاءة برامج ال

أن أهـــم عنصـــر مـــن عناصـــر التعلـــيم اإللكترونـــي هـــو العنصـــر ) 1999دروزة، (توضـــح   
البشري، باإلضافة إلى جميع العناصر المادية التي تم ذكرها سابقًا قـد تـوفرت للوصـول إلـى نظـام 

وادر البشــرية المؤهلــة القــادرة فالبــد مــن تــوفر عــدد كــاف مــن الكــ. تعلــم الكترونــي متكامــل ومســتمر
ـــع  علـــى متابعـــة عمـــل النظـــام مترامـــي األطـــراف وصـــيانته وضـــمان انســـياب المعلومـــات فـــي جمي

وكــــذلك يجــــب أن يكــــون المشــــرف األكــــاديمي قــــادر علــــى اســــتخدام . االتجاهــــات داخــــل الشــــبكة 
أسـاليب التعلـيم  باإلضـافة إلـى دور اإلبـداع فـي. التكنولوجيا بوعي وبشكل يخدم العملية التعليمية 

واستغالل التقنيات ليس غايته الحصول على المعرفة فقـط، بـل أيضـًا توليـدها بحيـث يصـبح جـزءًا 
ونظــرًا ألن مثــل هــذا النظــام يتطلــب تغييــرًا جــذريًا فــي نمــط التفكيــر . ال يتجــزأ مــن عمليــة التعلــيم 

الجديــد ووضــع أســس  للمشــرف والــدارس فالبــد مــن وضــع إســتراتيجية للتغييــر والتحــول نحــو النظــام
  ) .50:  1999دروزة، . (وأنظمة إلدارة هذا التغيير لتجنب الفوضى والتشتت وتبعثر الجهود 
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  :برامج التعليم اإللكتروني المقدمة بجامعة القدس المفتوحة 
قـدمت جامعـة القـدس المفتوحـة الكثيـر مـن البـرامج لتطـوير كفـاءة المشـرفين ) األغـا(يذكر 
ي استخدام أدوات متزامنة من لقاءات افتراضية مباشـرة مـع الدارسـين باسـتخدام تقنيـة األكاديميين ف

كمــا . الصـفوف االفتراضــية وباســتخدام حلقـات النقــاش المباشــرة المتزامنـة فــي الكثيــر مـن مقرراتهــا 
افتتحــت الجامعــة مركــز الــتعلم المفتــوح الــذي يعتبــر أحــد مراكــز الجامعــة األكاديميــة، ويســعى إلــى 

  :العديد من المجاالت منها  تحقيق
مجال رفع كفايات العاملين فـي التعلـيم اإللكترونـي بمـا يتوافـق مـع التطـورات المسـتمرة فـي . 1    

  .مجال التعلم المفتوح 
 .توح والتعليم اإللكتروني مجال نشر وتعميم فلسفة وممارسات التعلم المف.2

عـــاون مـــع مراكـــز ودوائـــر الجامعـــة مجـــال تطـــوير بيئـــات التعلـــيم اإللكترونـــي والمـــدمج بالت .3
 .المختلفة 

مجــال تطبيــق الممارســات التعليميــة الجيــدة وفــق معــايير الجــودة الخاصــة بــالتعلم المفتــوح  .4
  ) .315-312ص :  2011األغا، (ومعايير التعليم اإللكتروني الفعال 

  
ماســـة، ممـــا ســـبق تـــرى الباحثـــة أن التعلـــيم اإللكترونـــي أصـــبح واقعـــًا، وأصـــبحت الحاجـــة إليـــه 

وصار على الجامعات العربية عمومًا والجامعات الفلسطينية خصوصًا أن تتبنى وتدمج هذا النوع 
مــن التعلــيم، وال تكتفــي باســتخدام بعــض أدوات التعلــيم اإللكترونــي لــدعم التعلــيم التقليــدي، بــل البــد 

ي ذلـك مـن أيضًا من التخطيط الستعمال النوع المـدمج والمباشـر فـي طـرح بعـض المسـاقات لمـا فـ
  . رفع مستوى التعليم ومعالجة بعض المشاكل القائمة 



50 

 

 

 احملور الثالث احملور الثالث احملور الثالث احملور الثالث 
عن بعدعن بعدعن بعدعن بعد    التعلم املفتوحالتعلم املفتوحالتعلم املفتوحالتعلم املفتوح    مركزمركزمركزمركز         

 
 

 .رسالة مركز التعلم المفتوح عن بعد  �
 .أهداف مركز التعلم المفتوح عن بعد   �
 .هيكلية مركز التعلم المفتوح عن بعد   �
 .تعلم المفتوح عن بعد البنية التحتية واإلمكانات التقنية لمركز ال  �
 . مهمات مركز التعلم المفتوح عن بعد   �
 .مجاالت عمل مركز التعلم المفتوح عن بعد   �
  .المشاريع التي يتابعها مركز التعلم المفتوح عن بعد   �
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        احملور الثالث احملور الثالث احملور الثالث احملور الثالث 
        مركز التعلم املفتوح عن بعدمركز التعلم املفتوح عن بعدمركز التعلم املفتوح عن بعدمركز التعلم املفتوح عن بعد    

  
لهائلـة، وسـعيًا وراء تطـوير نظرًا للتحديات التي تفرضها طبيعة العصـر المعرفيـة والتقنيـة ا

التعلـــيم الجـــامعي المفتـــوح فـــي فلســـطين فقـــد قامـــت جامعـــة القـــدس المفتوحـــة علـــى مرتكـــزات الـــتعلم 
الـذاتي وتوظيـف التقنيـات الحديثـة فـي عمليتـي التعلــيم والـتعلم، وأنشـأت مركـز الـتعلم المفتـوح الــذي 

بهـدف رفـع كفايـات العـاملين  1/3/2008هو أحد مراكز الجامعـة التربويـة الفنيـة، تـم تأسيسـه فـي 
في التعلم االلكتروني بما يتوافق مع التطـورات المسـتمرة فـي مجـال التربيـة المفتوحـة، ونشـر فلسـفة  
وممارســــات التربيــــة المفتوحــــة والــــتعلم االلكترونــــي، منطلقــــين مــــن االمتيــــاز فــــي األداء ، وتطــــوير 

  .العاملين، والعمل بروح الفريق 
  

        ::::فتوح عن بعد فتوح عن بعد فتوح عن بعد فتوح عن بعد رسالة مركز التعلم املرسالة مركز التعلم املرسالة مركز التعلم املرسالة مركز التعلم امل
تتمثــل رســالة المركــز فــي تطــوير قــدرات المشــرفين األكــاديميين فــي الجامعــة ومهــاراتهم فــي مجــال 
التعليم المفتـوح إلـى درجـة التميـز، مـع التركيـز علـى التعلـيم اإللكترونـي والـتعلم المـدمج، والنهـوض 

: دس المفتوحـــــة موقـــــع جامعـــــة القـــــ(بمكانـــــة هـــــذا النظـــــام التربـــــوي فـــــي فلســـــطين والعـــــالم العربـــــي 
  ) .www.qou.edu، 12/9/2011اإلنترنت،

  

        ::::أهداف مركز التعلم املفتوح عن بعد أهداف مركز التعلم املفتوح عن بعد أهداف مركز التعلم املفتوح عن بعد أهداف مركز التعلم املفتوح عن بعد 
، ونشر الوعي في المجتمع والمؤسسات التربوية )تعليم وتعلم(نشر فلسفة التربية المفتوحة  .1

بــــي، ودوره فــــي التنميــــة والعامــــة بأهميــــة هــــذا الــــنمط التعليمــــي فــــي فلســــطين والــــوطن العر 
  .المجتمعية واالقتصادية 

تطــوير نمــوذج تربــوي متكامــل للتعلــيم العــالي بمشــاركة مراكــز الجامعــة األكاديميــة والتقنيــة   .2
 .واإلنتاجية والبحثية 

 .متابعة االتجاهات الحديثة في التربية المفتوحة وٕاطالع المشرفين األكاديميين عليها  .3
الجامعـة فـي مجـال بيئـات التعلـيم اإللكترونـي باعتبـاره أداه  المساهمة فـي تطـوير إمكانـات .4

 .فعالة ومميزة في مجال التربية المفتوحة 
تطـــوير وعقـــد دورات وبـــرامج تدريبيـــة للمشـــرفين األكـــاديميين المتفـــرغين وغيـــر المتفـــرغين،  .5

 .لتعريفهم باالتجاهات الحديثة النظرية والعملية في التعليم اإللكتروني 
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رجعية باللغتين العربية واإلنجليزية متعلقة بالتعلم المفتوح والتعليم اإللكترونـي توفير مواد م .6
. 

المســـاعدة علـــى نشـــر الممارســـات التعليميـــة الجيـــدة فـــي بيئـــة التعلـــيم اإللكترونـــي، ووضـــع  .7
 .معايير جودة لنمط التربية المفتوحة، وللتعليم اإللكتروني الفعال 

التقنيـــة واإلنتاجيـــة والبحثيـــة بمـــا يخـــدم فلســـفة  العمـــل علـــى التكامـــل بـــين مراكـــز الجامعـــة .8
، ومركـــز ICTCالجامعـــة وأهـــدافها، وبخاصـــة مركـــز تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت 

 .التعليم المستمر وخدمة المجتمع، ومركز إنتاج الوسائط التعليمية 
 .تشجيع البحث التطبيقي في التعليم المفتوح والتعليم اإللكتروني  .9

ــــرامج تد .10 ــــي تطــــوير ب ــــة ودبلــــوم عــــالي ف ــــي فــــي "ريبي ــــيم اإللكترون ــــيم المفتــــوح والتعل التعل
معترف بها، لمنفعة موظفي مؤسسات التعليم العالي وغيرهم من " مؤسسات التعليم العالي

  ).118: 2008حمايل، (المهتمين 
  

تــرى الباحثــة أنــه مــن خــالل هــذه األهــداف ســوف تشــجع جامعــة القــدس المفتوحــة مبــدأ ديمقراطيــة 
يم والتعلم، باإلضافة إلى أنها سوف تساعد في حل الكثير من المشاكل الجامعية الناتجة عن التعل

اكتظاظ الجامعات بالطلبة وتلقيهم للمحاضرات بشـكل مباشـر مـع المحاضـر، وسـوف تـوفر فـرص 
  .التعليم للكثير من الطلبة الذين حرموا من التعليم ألي سبب كان 

  

        ::::بعد بعد بعد بعد هيكلية مركز التعلم املفتوح عن هيكلية مركز التعلم املفتوح عن هيكلية مركز التعلم املفتوح عن هيكلية مركز التعلم املفتوح عن 
        

يتبع المركـز وظيفيـًا األسـتاذ الـدكتور نائـب الـرئيس للشـئون األكاديميـة، ويتكـون المركـز مـن ثـالث 
  :أقسام رئيسية 

ومــن مهماتــه تطــوير بيئـة التعلــيم اإللكترونــي وتوفيرهــا بصــورة : قســم التعلــيم اإللكترونــي  .1
تقنيــات التعلــيم متكاملــة باســتخدام األدوات واآلليــات المناســبة وفــق آخــر المســتجدات فــي 

اإللكتروني، وٕادارة أنظمة التعلـيم اإللكترونـي وتطويرهـا وكـذلك اإلشـراف علـى كافـة أنمـاط 
التعليم اإللكتروني في الجامعة ومتابعة تطويرها، باإلضافة إلى تصميم مقررات إلكترونية 

  .ذات جودة عالية واإلشراف على تنفيذها وتطويرها ونشرها 
ومــــن مهمــــات القســــم بنــــاء قــــدرات المشــــرفين األكــــاديميين  : قســــم التــــدريب اإللكترونــــي .2

المتفرغين وغير المتفرغين في التعليم اإللكتروني، وذلك من خالل دورات تدريبية، وورش 
عمل، وحلقات البحث، وبرامج لشهادات محلية ودولية ودبلومات لتعزيز دورهم في التعليم 

 .والتعلم المفتوح، وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم 
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وينـاط بهـذا القسـم تطـوير خطـة األبحـاث النظريـة والتطبيقيــة،  :قسـم الدراسـات واألبحـاث  .3
ــيم والتعلــيم المفتــوح باســتخدام التكنولوجيــا، والعمــل علــى تعمــيم نتــائج  بــالتركيز علــى التعل

 ).119:  2008حمايل، (البحث التربوي العالمي المرتبطة بالمجال 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .www.qou.edu، 12/9/2011اإلنترنت،: القدس المفتوحة  موقع جامعة(
  

        ::::ملركز التعلم املفتوح ملركز التعلم املفتوح ملركز التعلم املفتوح ملركز التعلم املفتوح     البنية التحتية واإلمكانات التقنية والفنيةالبنية التحتية واإلمكانات التقنية والفنيةالبنية التحتية واإلمكانات التقنية والفنيةالبنية التحتية واإلمكانات التقنية والفنية
التي ) Servers(مجموعة من الخوادم  ICTCيتوفر في مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ـــتعلم عليهـــا وطـــرح المقـــررات مـــن خاللهـــا، باإلضـــافة لخـــادمي تقنيـــة  يـــتم تحميـــل منصـــات إدارة ال
  :الصفوف االفتراضية، األصيل واالحتياطي، وهذه الخوادم على النحو التالي

ة اإللكترونيـخادم مخصص لتصميم المقررات : ةاإللكترونيخادم التصميم والتطوير للمقررات  .1
 .الجودة قبل نسخها وٕاتاحتها للدارسينوتطويرها والتأكد من أنها مصممة تبعا لمعايير 

الســابقة لــم يتوقــف الخــادم عــن  الدراســية وخــالل الفصــول: خــادم لتقنيــة الصــفوف االفتراضــية .2
مستخدم، وباإلمكـان اسـتيعاب  40,000العمل نهائيًا، علمًا أن عدد الدارسين كان ما يقارب 

  .مستخدم 60,000مستخدم إضافي، أي بما مجموعه  20,000

 رئيس الجامعة

 اإللكترونيمساعد الرئيس لشئون التعلم 

 مدير المركز

 اإللكترونيقسم التعلم  قسم الدراسات واألبحاث اإللكترونييب قسم التدر 
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أيضًا لم يتوقف عن العمـل، وقـد كـان عـدد المسـتخدمين : ةاإللكترونيقررات األنشطة خادم لم .3
مستخدم حسب  80,000مستخدم، علمًا أنه يمكن أن يستوعب ما يقارب  6,000ما يقارب 

 .المواصفات الحالية له
أيضًا لم يتوقف عن العمل، وقد كان عـدد المسـتخدمين : ةاإللكترونيخادم لمقررات التعيينات  .4

مســـتخدم  80,000مســـتخدم، علمـــًا أنـــه يمكـــن أن يســـتوعب مـــا يقـــارب  48,000مـــا يقـــارب 
 .حسب المواصفات الحالية له

ليس هنالك مشكلة، مهما كان حجم الدارسـين الملتحقـين، حيـث : خادم البث الفيديوي التدفقي .5
 .أنهم يحصلون على التسجيالت دون أي ضغط

ع البــرامج التدريبيــة تبعــا لمعــايير جــودة معتمــدة يصــمم عليــه جميــ: اإللكترونــيخــادم التــدريب  .6
  ).1، 2011حمايل، ( ويخدم المتدربين والدارسين

  

        ::::مهمات مركز  التعلم املفتوح عن بعدمهمات مركز  التعلم املفتوح عن بعدمهمات مركز  التعلم املفتوح عن بعدمهمات مركز  التعلم املفتوح عن بعد
  :تركزت مهمات المركز في أربعة مجاالت رئيسية هي 

ـــيم اإللكترونـــي بمـــا يتوافـــق مـــع الت: أوًال  ـــيم المفتـــوح والتعل طـــورات رفـــع كفايـــات العـــاملين فـــي التعل
  .المستمرة في مجال التعليم المفتوح 

  .نشر وتعميم فلسفة وممارسات التعليم المفتوح بما فيه التعليم اإللكتروني والمدمج : ثانيًا 
  .تطوير بيئات التعليم اإللكتروني بالتعاون مع مراكز ودوائر الجامعة المختلفة : ثالثًا 

فــــق معــــايير الجــــودة الخاصــــة بالتربيــــة المفتوحــــة، تطبيــــق الممارســــات التعليميــــة الجيــــدة و : رابعــــًا 
: موقـــــــــــع جامعـــــــــــة القـــــــــــدس المفتوحــــــــــــة (ومعـــــــــــايير التعلـــــــــــيم اإللكترونـــــــــــي والمـــــــــــدمج الفعــــــــــــال 

  ) .www.qou.edu، 12/9/2011اإلنترنت،
  

لين فــي وتــرى الباحثــة أنــه مــن خــالل هــذه المهمــات ســوف يــتم العمــل علــى تطــوير مهــارات العــام
مجال التعليم المفتوح، كما سيتم تشجيع البحث العلمي والتطبيقـي، وسـوف يـتم التعـاون مـع مراكـز 
ــتعلم  الجامعــة ودوائرهــا المختلفــة لتطــوير بيئــات الــتعلم، ومــن خــالل هــذه األمــور نــرى أن مركــز ال

التطــورات المفتــوح عــزز مــن توظيــف التقنيــات الحديثــة فــي عمليتــي التعلــيم والــتعلم المنســجمة مــع 
  .العالمية في هذا المجال 
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        ::::جماالت عمل مركز التعلم املفتوح عن بعد جماالت عمل مركز التعلم املفتوح عن بعد جماالت عمل مركز التعلم املفتوح عن بعد جماالت عمل مركز التعلم املفتوح عن بعد 
  

رفــع كفايــات العــاملين فــي الــتعلم المفتــوح والتعلــيم اإللكترونــي بمــا يتوافــق مــع : المجــال األول 
  .التطورات المستمرة في مجال التعليم االلكتروني 

اضـية الكثيـر مـن التطـورات محليـًا وعالميـًا، وتحـول شهد التعليم اإللكتروني في السنوات القليلة الم
مـــن مجـــرد فكـــرة إلـــى واقـــع عملـــي يســـهم فـــي التنميـــة البشـــرية، وبـــدأت مشـــروعات الـــتعلم والتـــدريب 
اإللكترونـــي فـــي الظهـــور بـــوتيرة متســـارعة، وللتوظيـــف األمثـــل لتقنيـــة االتصـــاالت والمعلومـــات فـــي 

يـة المعلومـات واالتصـاالت يعمـل المركـز علـى تطـوير العملية التعليمية والتدريبية في ظل ثـورة تقن
المهــارات واالتجاهــات والمعــارف الالزمــة لتعزيــز قــدرات أعضــاء هيئــة التــدريس المتفــرغين وغيــر 
المتفـرغين فــي بيئــة التعلـيم اإللكترونــي والــتعلم المـدمج مــن خــالل بـرامج التطــوير المهنــي المســتمر 

رونــي المــودل فــي تصــميم البــرامج التدريبيــة وتقــديمها ويســتخدم نظــام التــدريب اإللكت. المتخصصــة
وتقنية الصفوف االفتراضية للقاءات التدريبية التفاعلية، وتقدم الجامعة ثالثة برامج تدريبية مجانية 

  :متخصصة، إضافة إلى الدبلوم المهني في التعلم عن بعد والتعليم اإللكتروني، وهذه البرامج هي
  

تعلـيم اإللكترونـي المـدمج وأسـاليب توظيفهـا فـي جامعـة القــدس مهـارات أساسـية فـي بيئـة ال .1
  .المفتوحة 

 .تقنية الصفوف االفتراضية، وأساليب توظيفها في عمليتي التعليم والتعلم  .2
 "التعلم عن بعد والتعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي"البرنامج التدريبي  .3
المعتمـد " لكترونـي فـي مؤسسـات التعلـيم العـاليالـتعلم عـن بعـد والتعلـيم اإل"الدبلوم المهني  .4

 . من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية 
  
 أعضــاء هيئــة التــدريس: التدريبيــة والتطويريــة علــى الفئــات المســتهدفة التاليــة تلــك البــرامجتركــزت و 

وتم تطوير . المتفرغين وغير المتفرغين، والدارسين واإلداريين في الجامعة على مختلف مستوياتهم
مجموعة من البرامج التدريبية متنوعـة مـن حيـث المحتـوى وطريقـة التـدريب والتقـويم بهـدف تطـوير 

بمـا يتوافـق  اإللكترونـي التعلـيمفي بيئـات  ألعضاء هيئة التدريس التربوية والفنيةو  الكفايات المهنية
)  10(خــالل ثــالث ســنوات ، وقــدم المركــز "مــع التطــورات المســتمرة فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة

   .لإلداريين) 2(للدارسين و) 5(برامج تدريبية للمشرفين األكاديميين و
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  :واعتمدت جامعة القدس المفتوحة في جميع برامجها التدريبية تطبيق سياسة تدريبية تقوم على

  .تأهيل فريق من المدربين  .1
 .ربين بتدريب مجموعة من المتد) تربوي وفني(يقوم كل مدربين اثنين  .2
 .اعتماد نظام تقييم لتقييم المتدربين  .3
البيئة التدريبية شـبيهة بالبيئـة التـي سـيدرس فيهـا المشـرف حيـث يمـارس فيهـا دور الـدارس  .4

 .ودور المشرف 
 .اعتماد نظام مكافئات للمدربين  .5
 .التدريب يتم خارج ساعات الدوام الرسمي  .6
اإللكترونــــي المــــودل، ومــــدعمًا  البــــرامج التدريبيــــة مصــــممة بالكامــــل علــــى نظــــام التــــدريب .7

 .بحلقات النقاش واألنشطة 
 .شكر وتقدير للمميزين من رئاسة الجامعة  .8
  ) .206-204:  2010حمايل، (شهادة خاصة باجتياز البرنامج التدريبي  .9

  
  :مشاريع تصميم وتدريس المقررات المدمجة 

مـن المشـاريع لتـدريس المقـررات تطبيقًا للخطة اإلسـتراتيجية للـتعلم اإللكترونـي فقـد أطلـق مجموعـة 
بنمط التعلم المدمج، وتم اعتماد آليات وٕاجراءات محددة لضمان جـودة تصـميم المقـررات المدمجـة 

اختيار خبراء المجال بعناية، والتأكد من امتالكهم للمهارات الفنية والتربوية : وتطويرها تمثلت في 
و أكثــر، تطبيــق معــايير جــودة طورهــا مختصــون الالزمــة، اجتيــازهم بتميــز ألحــد البــرامج التدريبيــة أ

لتصــميم المقــررات المدمجــة وتطويرهــا، تطبيــق مؤشــرات األداء لجــودة تصــميم وتطــوير المقــررات 
المدمجة من الدوائر المعنية، التغذيـة الراجعـة للمصـممين، وٕاقـرار المقـرر وتجربتـه لفصـل واحـد ثـم 

  .) 206-204:  2010حمايل، (إعادة تقييمه مرة أخرى 
  

  :التعيينات اإللكترونية
ة والتـــي يقـــوم الـــدارس مـــن خاللهـــا باإلجابـــة علـــى اإللكترونيـــتقـــدم الجامعـــة اآلن خدمـــة التعيينـــات 

إلكترونيـــًا، ومــن ثـــم تصـــحح التعيينــات وترصـــد عالماتهـــا آليـــًا دون أي ) األول والثـــاني(التعيينــات 
ة اإللكترونيــيــة فــي التعيينــات ويمكــن تلخــيص إجــراءات العمــل الفن. تــدخل مــن المشــرف األكــاديمي

  :على النحو التالي
 .الجودة وٕارشادات العمل تبعًا لمعاييرة اإللكترونيم وٕاعداد التعيينات تصمي .1
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ـــرة التصـــميم، للتأكـــد مـــن ســـير عمليـــة تهم متـــابعو  التنســـيق مـــع منســـقي المقـــررات .2 خـــالل فت
 .وجدتالتصميم واإلعداد بشكل سليم،  واإلجابة على كافة استفساراتهم، إن 

 .اإللكتروني التعليمفحص أولى للمقررات المصممة من قبل قسم  .3
 .إرسال المقررات للتقييم من قبل دائرة الجودة .4
 .إرسال التعديالت للمنسقين، بناًء على تقييمات دائرة الجودة ومالحظاتها .5
 .اإللكتروني التعليمالتأكد من أن التعديالت قد أجريت على المقرر، من قبل قسم  .6
 .ة نسخة واحدة لكافة مناطق الجامعة ومراكزها الدراسيةاإللكترونيقررات التعيينات نسخ م .7
تجهيز اإلعدادات الفنية ومتطلبات عملية التكامل مع البوابة األكاديمية الخاصة بـالمقررات  .8

ــــتعلم  ــــى نظــــام إدارة ال ، وٕاتاحــــة المقــــررات للدارســــين والمشــــرفين األكــــاديميين، )المــــودل(عل
 .ICTCركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتعاون مع م

 .ة إلدارتها واإلشراف عليهااإللكترونياألكاديميين على مقرراتهم منح صالحيات للمشرفين  .9
ة، بنــــاًء علــــى تــــواريخ تحــــدد مــــن قبــــل دائــــرة القبــــول والتســــجيل اإللكترونيــــفــــتح التعيينــــات   .10

 .واالمتحانات
حيات للمشـرفين الســتخراج كشـوف العالمــات ة، وٕاعطـاء الصــالاإللكترونيــإغـالق التعيينـات  .11

الصـــالحيات خاصـــة باســـتخراج . (وتـــدقيقها مـــع العالمـــات الظـــاهرة علـــى البوابـــة األكاديميـــة
 ).العالمات بدون أي تعديل

ســــحب الصــــالحيات مــــن ل ICTCالتنســــيق مــــع مركــــز تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت  .12
  . وترحيل العالمات المشرفين

  
  :يةاألنشطة اإللكترون

ة، حيــث يطلــب مــن الــدارس المشــاركة بعــدد مــن اإللكترونيــتطــرح بعــض المقــررات بــنمط األنشــطة 
وغيرهــا، وكانــت عــدد األنشــطة  ،ة المختلفــة، مثــل حلقــات النقــاش، تســليم مهــاماإللكترونيــاألنشــطة 

تعلم من العالمـة النهائيـة للمقـرر، إال أنـه وبنـاًء علـى قـرار اللجنـة العليـا للـ% 25-20ستة ووزنها 
مـن % 10فستقتصر األنشـطة علـى نشـاطين فقـط مـن نـوع تسـليم مهمـة يكـون وزنهمـا  اإللكتروني

أظهــرت البيانــات اإلحصــائية المســتخرجة مــن دائــرة القبــول والتســجيل أن .العالمــة النهائيــة للمقــرر
  ).3-1، 2011حمايل، ( %5نسبة االنسحاب في المقررات المدمجة أخفضت إلى أقل من 

  
ة أن عضو هيئة التدريس مـن أهـم مـدخالت العمليـة التربويـة، فهـو القـادر علـى تحقيـق ترى الباحث

أهــداف التعلــيم وترجمتهــا إلــى واقــع ملمــوس، وهــو الــذي يعمــل علــى تنميــة القــدرات والمهــارات لــدى 
أصبح التعليم اإللكترونـي سـمة مـن سـمات العصـر  التالميذ عن طريق تنظيم العملية التعليمية، و
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دم العلمي والتقني الهائل، ولكن هذا التقدم لم يستطع أن يحل محل المعلـم فـي المـدارس نتيجة للتق
أو المشرف األكاديمي في التعليم العالي فـي الجامعـات، لـذلك يجـب أن يتمتـع المشـرف بمجموعـة 
من المهارات التربوية، فال يكفي أن يكون حاصًال على درجة علمية عالية بل يجب أن تتوفر فيه 

ت تقنيــة ومهــارات تواصــل ومهــارات تقــويم وغيرهـــا مــن المهــارات التــي تســاعد علــى تحقيـــق مهــارا
األهداف بإتقان وبأقصر وقت ممكن ؛ لذلك فقد قام مركـز الـتعلم المفتـوح بمسـاعدة المشـرف علـى 
اقتنــاء هــذه المهــارات التربويــة المهمــة وذلــك مــن خــالل تــوفير سياســة تدريبيــة تعمــل علــى تأهيــل 

  . كاديميين، وهذه السياسة مصممة بالكامل على نظام التدريب اإللكتروني المشرفين األ
   

  :نشر وتعميم فلسفة وممارسات التعليم المفتوح والتعليم اإللكتروني : المجال الثاني 
يعمــل المركــز علــى نشــر وتعمــيم فلســفة وممارســات الــتعلم المفتــوح والتعلــيم اإللكترونــي وذلــك مــن 

  :خالل 
  .كتيبات ونشرات تعريفية ومشاركات إعالمية  العمل على نشر .1
تشجيع البحث التطبيقي في مجال التعلم المفتوح من خـالل تنفيـذ أبحـاث فـي هـذا المجـال  .2

 .ونشرها 
شــارك مجموعــة مــن المشــرفين األكــاديميين بعــدد مــن : المشــاركة فــي حلقــات دراســية دوليــة .3

نيا من خالل تقنية  الصفوف بريطا –حلقات النقاش بالتعاون مع جامعة هيرت فوردشير 
 .اإلفتراضية 

عقــد عشــرات الورشــات بالتعــاون مــع المنــاطق التعليميــة والمراكــز الدراســية باســتخدام تقنيــة  .4
 .الصينية  CATBالصفوف اإلفتراضية، ومع جامعة 

 .المشاركة في مؤتمرات دولية من خالل تقنية الصفوف اإلفتراضية  .5
 بأدوات التقييم الذاتي ) مي وٕاداريأكادي(موظف  167تعريف ما يزيد عن  .6

  ).www.qou.edu، 12/9/2011اإلنترنت،: موقع جامعة القدس المفتوحة (         
مشــاريع نشــر فلســفة وثقافــة التعلــيم اإللكترونــي ومنهــا مشــروع دعــم دارس لــدارس ومشــروع . 7

  ).206:  2010حمايل، (دعم مشرف لدارس 
  

ترى الباحثة أن مركز التعلم المفتوح ساعد على نشر البحث العلمي والتطبيقـي، كمـا أن المشـاركة 
في حلقات النقاش الدراسية بين مراكز الجامعة والمؤتمرات الدولية، كل هذه األمور سـاعدت علـى 

  .نشر وتعميم فلسفة التعليم المفتوح والتعليم اإللكتروني 
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ات التعليم اإللكترونـي والمـدمج بالتعـاون مـع مراكـز ودوائـر الجامعـة تطوير بيئ: المجال الثالث 
  :المختلفة 

يعمل المركز على تطوير بيئات التعلـيم اإللكترونـي والمـدمج بالتنسـيق الكامـل مـع مراكـز الجامعـة 
ودوائرها، فالجامعة تمتلك منظومة تقنية متطورة يمكن االعتماد عليها في عملية التحول التدريجي 

فباإلضافة إلـى البوابـة األكاديميـة التـي تتـوفر مـن خـالل القبـول . التعليم اإللكتروني والمدمج نحو 
والتســـجيل اإللكترونـــي وعشـــرات الخـــدمات األخـــرى يتـــوفر فـــي الجامعـــة عـــدة بيئـــات تعليميـــة وهـــذه 

  :البيئات هي 
قنيـة يـتم باسـتخدام هـذه الت) : Video Streaming(بيئـة مقـررات البـث الفيـديوي التـدفقي . 1

تســجيل المقــررات الدراســية علــى شــكل محاضــرات وتبــث مــن خــالل موقــع الجامعــة، كمــا أن 
ويمكــــن . تعيينــــات هــــذه المقــــررات إلكترونيــــة مصــــممة مــــن خــــالل نظــــام إدارة الــــتعلم المــــودل 

الوصــول إلــى موقــع البــث لكــل دارس مــن خــالل حســابه علــى البوابــة األكاديميــة، ومــن تفوتــه 
  .     دة التسجيل أو حتى االحتفاظ به الفرصة يمكنه مشاه

  
هــذا النــوع مــن المقــررات ) : eCourse Template(بيئــة مقــررات القالــب اإللكترونــي . 2

مصمم تصميمًا كامًال حيث يتفاعـل الـدارس مـع المحتـوى بشـكل مباشـر، وهـي مستضـافة مـن 
  .خالل نظام إدارة التعلم المودل، وتعيينات هذه المقررات إلكترونية 

http://eassignmetnts.qou.edu    
هـذا النـوع مـن المقـررات ) : eActivities Courses(بيئـة مقـررات األنشـطة اإللكترونيـة . 3

مصــمم تصــميمًا كــامًال باســتخدام المــودل بحيــث يتفاعــل الــدارس مــع المشــرف والمحتــوى مــن 
. طة التفاعلية وهي مدعمة بمواد إثرائية صـوتية وفيديويـة وغيرهـا خالل حلقات النقاش واألنش

% 50وتقدم لقاءات هذه المقررات . إضافة إلى استخدام تقنية الصفوف اإلفتراضية التفاعلية 
  es.qou.eduhttp://eactiviti                            .إلكترونيًا % 50وجاهيًا و 

  
فـي هـذا النـوع مـن ) : eAssignments Courses(بيئة مقـررات التعيينـات اإللكترونيـة . 4

المقررات يتم التواصل والتفاعل باستخدام تقنية الصفوف اإلفتراضية، وتعييناتها إلكترونية من 
% 50وجاهيـــــًا و % 50وتقـــــدم لقـــــاءات هـــــذه المقـــــررات . خـــــالل نظـــــام إدارة الـــــتعلم المـــــودل 

  http://eassignmetnts.qou.edu.                                         لكترونيًا إ

  
   http://elluminate.qou.edu:            بيئة نظام تقنية الصفوف اإلفتراضية . 5
  http://moodle1.qou.edu:               إدارة التدريب اإللكتروني بيئة نظام . 6
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 .موقع فرعي لمشروع بناء القدرات من خالل التقييم الذاتي . 7
 .قاعدة بيانات إلكترونية ألدوات التقييم الذاتي . 8

  
عبـــر البوابـــة األكاديميـــة للجامعـــة باســـتخدام وجـــدير بالـــذكر أن الوصـــول إلـــى معظـــم بيئـــات الـــتعلم 

ويـتم رصـد العالمـات مـن خـالل هـذه األنظمـة إلـى حسـابات ) Single – Sign in(حسـاب واحـد 
ــًا  حمايــل، (أي بمعنــى أن عمليــة التكامــل مــا بــين هــذه األنظمــة أصــبحت متكاملــة . الدارســين آلي

2010  :208.(  
  

ل تطــوير بيئــات التعلــيم اإللكترونــي قــد ســاعد علــى تــرى الباحثــة أن مركــز الــتعلم المفتــوح مــن خــال
تذليل هذه الصعوبات والعراقيل بما يوفره لعضو هيئة التدريس والدارس مـن بيئـات تعليميـة تسـاعد 
الدارس على حضور المحاضرات في وقت يتزامن مـع وقـت حضـور المحاضـرة، أو فـي أي زمـان 

الكترونيــــة، وذلــــك مــــن خــــالل المقــــررات ومــــن أي مكــــان، باإلضــــافة إلــــى حــــل التعيينــــات بطريقــــة 
اإللكترونيـــة والتعيينـــات اإللكترونيـــة والتـــي يســـتطيع الـــدارس مـــن خاللهـــا أن يتفاعـــل مـــع المحتـــوى 

  . التعليمي بشكل مباشر 
  

ــق معــايير الجــودة الخاصــة بــالتعليم : المجــال الرابــع  ــة الجيــدة وف ــق الممارســات التعليمي تطبي
  روني الفعال المفتوح ومعايير التعليم اإللكت

يعمــل المركــز علــى بلــورة نمــوذج للتميــز التعليمــي، بالتعــاون والتنســيق مــع الــدوائر المختصــة، فقــد 
مشـــروع بنـــاء قـــدرات المنـــاطق قطعـــت الجامعـــة شـــوطًا ال بـــأس بـــه فـــي هـــذا المجـــال مـــن خـــالل 

يهـدف  ، الممـول مـن البنـك الـدولي واالتحـاد األوروبـي، والـذيالتعليمية لجامعـة القـدس المفتوحـة
بنـاء قـدرات المنـاطق التعليميـة مـن خـالل تطـوير أدوات التقـويم الـذاتي إداريـًا وأكاديميـًا وفقـًا : إلى 

للمعـايير الدوليـة، وتطبيقهـا فـي المنـاطق التعليميـة والمراكـز الدراسـية فـي جامعـة القـدس المفتوحــة، 
. خدماتها التعليمية والمجتمعية باعتبارها الواجهات األمامية للجامعة والمنافذ التي من خاللها تقدم

  ).www.qou.edu، 12/9/2011اإلنترنت،: موقع جامعة القدس المفتوحة (
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        ::::املشاريع التي يتابعها مركز التعلم املفتوح عن بعد املشاريع التي يتابعها مركز التعلم املفتوح عن بعد املشاريع التي يتابعها مركز التعلم املفتوح عن بعد املشاريع التي يتابعها مركز التعلم املفتوح عن بعد 
  

  :لعامة في الجامعةيقوم المركز بمتابعة المشاريع المذكورة أدناه بالتعاون مع دائرة العالقات ا
  ) Tempus IV4(مشروع تمبوس  .1

Tempus IV  : من المشاريع المدعومة والممولة من اإلدارة العامة من التعليم والثقافة في اللجنة
  .األوروبية 

يهدف المشروع إلى بنـاء شـراكة بـين مؤسسـات التعلـيم العـالي األوروبيـة ومؤسسـات التعلـيم العـالي 
ويمكن أن تتكون . الشرقية، آسيا الوسطى، شمال أفريقيا والشرق األوسطفي غرب البلقان، أوروبا 

الشــراكة مــن مؤسســات التعلــيم العــالي، والــوزارات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والجمعيــات وغيرهــا 
ويعمــل المركــز علــى متابعــة المشــاريع المقدمــة مــن . مــن دول االتحــاد األوروبــي والبلــدان الشــريكة 

  .الفلسطينية األخرى بالتنسيق مع دوائر الجامعة المعنية بهذه المشاريع الجامعة والجامعات 
 
  ) Erasmus Mundus(مشروع إيراسموس موندوس  .2

يهــدف المشــروع إلــى دعــم مؤسســات التعلــيم العــالي، وذلــك مــن خــالل تقــديم مــنح دراســية وزيــارات 
ن، ويعمــل المركــز علميــة فــي عــدة تخصصــات تســتفيد منهــا شــريحة كبيــرة مــن الطلبــة واألكــاديميي

: موقـع جامعـة القـدس المفتوحـة (على متابعة هذا المشـروع بالتنسـيق مـع دوائـر الجامعـة المختلفـة 
  ).www.qou.edu، 12/9/2011اإلنترنت،

  

  ::::إجنازات مركز  التعلم املفتوح عن بعد إجنازات مركز  التعلم املفتوح عن بعد إجنازات مركز  التعلم املفتوح عن بعد إجنازات مركز  التعلم املفتوح عن بعد 

لــى أساسـها، وبالتعــاون الكامـل مــع دوائــر سـار المركــز بخطـى حثيثــة لتحقيـق األهــداف التــي قـام ع
،، 1/3/2008الجامعة ومراكزهـا الفنيـة واإلنتاجيـة والبحثيـة، ومنـذ مباشـرة المركـز ألعمالـه بتـاريخ 

  :تم إنجاز ما يلي 
موظفـًا أكاديميـًا  1602تطوير عدد من البـرامج التدريبيـة والـدورات اسـتفاد منهـا أكثـر مـن  .1

ودارســة، وهــذه البــرامج والــدورات نفــذها المركــز أو أشــرف دارســًا  62وٕاداريــًا، وأكثــر مــن 
  .على تنفيذها

عــدد الســاعات التدريبيــة التــي نفــذها أو أشــرف عليهــا المركــز بالتعــاون مــع كافــة المنــاطق  .2
 .ساعة تدريب مسجلة  1500التعليمية والمراكز الدراسية والدوائر المختلفة يزيد عن 

ــــد عــــن  .3 ــــة بــــين المشــــرفين ســــاعة مســــجلة مــــ 1500متابعــــة مــــا يزي ن اللقــــاءات األكاديمي
 .والدارسين في مختلف المناطق التعليمية والمراكز الدراسية 
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 .موظف إداري وأكاديمي 167ألكثر من " أدوات التقييم الذاتي"تنفيذ البرنامج التدريبي  .4
إدارة مشـــروع بنـــاء القـــدرات فـــي المنـــاطق التعليميـــة لجامعـــة القـــدس المفتوحـــة الممـــول مـــن  .5

 .الدولي واالتحاد األوروبي بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي  البنك
األنشـطة اإللكترونيـة، (مقـررًا إلكترونيـًا تـدرس بـنمط الـتعلم المـدمج  128تصميم وتـدريس  .6

ويسـتفيد مـن ). التعيينات اإللكترونية،  مقررات القالب اإللكتروني و البـث التـدفقي المرئـي
ألف دارس ودارسة فصليًا في المناطق التعليمية 90ثر من هذه المقررات بشكل مباشر أك

 .والمراكز الدراسية كافة 
امتــداد لمشــروع بنــاء القــدرات (البنيــة التحتيــة والتــدريب  –بــدء تنفيــذ مشــروع بنــاء القــدرات  .7

دوالر، ويهـدف إلـى 30000بتمويـل مـن البنـك الـدولي بمبلـغ ) الذي تم تنفيذه في الجامعـة
 .للتعلم اإللكتروني باإلضافة إلى عقد ورشات تدريبية  دعم البنية التحتية

، بالتعـاون مــع دوائـر الجامعــة "الــدعم الطالبـي فــي بيئـة التعلـيم اإللكترونــي"إعـداد مشـروع  .8
 .ومراكزها لتقديمه إلى جهات مانحة 

إنشاء ومتابعة الشبكة التعليمية المجانية للمشرفين األكاديميين بالتعاون مع مدراء البـرامج  .9
 . http://qoupal.ning.comألكاديمية ا
امتحانًا تقويميًا إلكترونيًا للملتحقين بالبرامج التدريبيـة اإللكترونيـة  250عقد ما يزيد عن . 10

  .من موظفين أكاديميين وٕاداريين ودارسين 
دارس الثانويـة فـي مجـال التعلــيم بنــاء القـدرات لمعلمـي وطـالب المــ"إعـداد مقتـرح مشـروع . 11

وتقديمـــه للحصـــول علـــى " اإللكترونـــي والـــتعلم عبـــر اإلنترنـــت فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة
  .تمويل 

أدوات التقــويم الــذاتي (تصــميم قاعــدة بيانــات إلكترونيــة مــن خــالل مشــروع بنــاء القــدرات . 12
ـــــــــــين واألكـــــــــــاديميين ـــــــــــة الجامعـــــــــــة) لإلداري ـــــــــــم تحميلهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــالل بواب ـــــــــــة  وت األكاديمي
http://odlc.qou.edu وهــي عبــارة عــن اســتبانات يــتم اإلجابــة عنهــا مــن قبــل المســتهدفين ،

وهــذه . مــن المشــرفين األكــاديميين واإلداريــين ليــتم تحليلهــا إحصــائيًا واســتخالص التوصــيات 
التـــي نعتمـــد عليهـــا فـــي تحويـــل منـــاطق االســـتبانات واألدب التربـــوي ونقـــاط المقارنـــة المرجعيـــة 

الجامعــة إلــى منــاطق تعليميــة إلكترونيــة كمــا هــو الحــال فــي منطقــة الخليــل التعليميــة ورام اهللا 
  .ورفح 

كتابــًا، كلهــا متخصصــة فــي التعلــيم  27دوريــات عالميــة إلكترونيــة و  6الحصــول علــى . 13
  .روع بناء القدرات المفتوح بتمويل من البنك الدولي واالتحاد األوروبي ضمن مش
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دعم بنية المركز التحتية بأجهزة حاسوب وملحقاتها ضـمن مشـروع بنـاء القـدرات الممـول . 14
مــن البنــك الــدولي واالتحــاد األوروبــي، وتجهيــز خــوادم ذات مواصــفات عاليــة لخدمــة الدارســين 

  .والمشرفين األكاديميين في العملية التعليمية التعلمية 
ــيم اإللكترونــي فــي إعــداد برنــامج الــدب. 15 ــيم المفتــوح والتعل لوم المهنــي المتخصــص فــي التعل

  .مؤسسات التعليم العالي، ومتابعته بالتعاون مع الدوائر والمراكز المختصة في الجامعة 
توفير مواد إرشادية تعليمية مختلفة ضمن خطة نشر ثقافة التعلم المدمج وتقنيات التعليم . 16

  .اإللكتروني في الجامعة 
تشكيل طاقم من المتخصصين لتقديم الدعم التربـوي والفنـي الـالزم للمعنيـين مـن دارسـين  .17

، 12/9/2011اإلنترنـت،: موقع جامعة القدس المفتوحـة (ومشرفين أكاديميين على حد سواء 
www.qou.edu.(  

  
في تحقيق مبـدأ ديمقراطيـة التعلـيم والـتعلم ترى الباحثة أن مركز التعلم المفتوح ساهم بشكل واضح 

ــيم العــالي، وســاهم فــي حــل بعــض المشــكالت الناجمــة عــن عجــز  عــن طريــق توســيع فــرص التعل
مؤسسات التعليم العالي التقليدية عن استيعاب الطلب المتزايد على التعلـيم العـالي، كمـا أنـه سـاهم 

اإللكتروني بما يتوافق مع التطـورات المسـتمرة في رفع كفايات العاملين في التعليم المفتوح والتعليم 
ومــن خــالل المركــز تــم . فــي مجــال التعلــيم المفتــوح، وســاهم فــي تطــوير بيئــات التعلــيم اإللكترونــي 

. تطـوير نمــوذج تربــوي متكامـل للتعلــيم العــالي بمشـاركة مراكــز ودوائــر الجامعـة األكاديميــة والتقنيــة
فــي فلســطين فــإن تجربــة جامعــة القــدس المفتوحــة فــي  وعلــى الــرغم مــن الوضــع االســتثنائي القــائم

التحول التدريجي نحو التعلم المدمج من خـالل مركـز الـتعلم المفتـوح قـد قطعـت شـوطًا ال بـأس بـه 
  .وتنسجم انسجامًا تامًا مع الفلسفة واألهداف التي قامت عليها منذ نشأتها 
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    احملور الرابع احملور الرابع احملور الرابع احملور الرابع 
للمشرفني األكادميينيللمشرفني األكادميينيللمشرفني األكادميينيللمشرفني األكادميينيالنمو املهني النمو املهني النمو املهني النمو املهني          

  
 .فهوم النمو المهني م �

 .أهمية النمو المهني   �

 .مبررات النمو المهني   �

 .أهداف النمو المهني   �

 .مزايا إكساب المشرف األكاديمي مهارات النمو المهني   �

 .مبادئ ومعايير النمو المهني للمشرف األكاديمي  �

 .معوقات النمو المهني للمشرف األكاديمي  �

 .األكاديمي طرائق تحسين النمو المهني للمشرف  �

 .وسائط تفعيل النمو المهني  للمشرف األكاديمي  �

 .النمو المهني للمشرف األكاديمي حقائق لضمان توفير �

 .الكفايات التي يجب أن يتمتع بها المشرف األكاديمي �

 .المشرف األكاديمي والتعليم اإللكتروني  �

 .مميزات التعليم اإللكتروني بالنسبة للمشرف األكاديمي  �

 .مشرف األكاديمي في التعليم اإللكتروني أدوار ال  �

 المجاالت التي يتم توجيه نظر المشرف األكاديمي إليها في التعليم اإللكتروني  �

الخطــوات األساســية التــي يجــب علــى المشــرف األكــاديمي إتباعهــا عنــد التعلــيم  �
 .اإللكتروني 
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        احملور الرابع احملور الرابع احملور الرابع احملور الرابع 
        النمو املهني للمشرف األكادمييالنمو املهني للمشرف األكادمييالنمو املهني للمشرف األكادمييالنمو املهني للمشرف األكادميي    

  
ليــة الــتعلم يتوقــف علــى كثيــر مــن العوامــل المختلفــة والمتنوعــة، إال أن وجــود إن نجــاح عم

معلم كفء يعد حجر الزاوية لهذا النجاح، لذلك نجد أن األمم المتقدمة تولي جل اهتمامهـا إليجـاد 
معلــم ذو كفايــات تعليميــة وصــفات شخصــية متميــزة يســتطيع مــن خاللهــا إكســاب طلبتــه الخبــرات 

تهــذيب شخصــياتهم وتوســيع مفــاهيمهم ومــداركهم وتنميــة أســاليب تفكيــرهم  المتنوعــة، ويعمــل علــى
  .وقدراتهم العقلية، وبالطبع فإن هذا لن يتحقق دون تنمية مهنية شاملة ومستمرة 

  

        ::::مفهوم النمو املهني مفهوم النمو املهني مفهوم النمو املهني مفهوم النمو املهني 
كــل خبــرات التعلــيم التــي يــزود بهــا المعلمــون مــن "النمــو المهنــي بأنــه  ) 2002توفيــق، (يعــرف  -

يـــر فـــي الســـلوك يـــؤدي إلـــى تحقيـــق أهـــداف المؤسســـة وهـــو عمليـــة منظمـــة هادفـــة أجـــل إحـــداث تغ
وفرصة ذهبية تتاح لألفراد لالنتقال بهم من مسـتواهم الحـالي إلـى مسـتوى أفضـل بشـرط أن يتـوافر 

  ).123: 2002توفيق، " (لدى المعلم عنصرا القدرة والرغبة
تــرجم فــي وســائل وأنشــطة والتــي مجموعــة مــن األهــداف التــي ت"بأنــه ) 2007الــديب، (ويعرفــه  -

تتخذها المؤسسة لتخطيط وتطوير مستقبل الوظائف لديها من خالل رفع الكفاءة والكفاية المستمرة 
للعــاملين بهــا لتلبيــة االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية للتطــور الكمــي والنــوعي والتقنــي المســتمر فــي 

  ).14: 2007لديب، ا" (الوظائف وفقًا لمعايير ومتطلبات الجودة العالمية
  

وتـرى الباحثــة أن النمـو المهنــي تطـوير لكفايــات المشـرف األكــاديمي التعليميـة مــن خـالل الجــانبين 
المعرفـــي والســـلوكي وقـــدرة أفضـــل علـــى مواجهـــة المشـــكالت قبـــل وأثنـــاء الخدمـــة لتحقيـــق األهـــداف 

ده لمواجهة ما قد التعليمية والوصول إلى أقصى ما يستطيع أن يؤديه المشرف األكاديمي مع إعدا
  .يحدث في المستقبل من تطورات علمية وتقنية 

  

        ::::أهمية النمو املهني للمشرف األكادميي أهمية النمو املهني للمشرف األكادميي أهمية النمو املهني للمشرف األكادميي أهمية النمو املهني للمشرف األكادميي 
إننـا اليـوم بـأمس الحاجـة إلـى تطـوير النمـو المهنـي للمشـرفين األكـاديميين ) "1992نشوان، (يقول 

علــم وتطــوير ألنــه يعمــل علــى تبــادل األفكــار وتحســين طــرق التــدريس وتطويرهــا وتحديــد نشــاط الم
أساليبه مما يبعد الملـل عـن نفسـه ويطلعـه علـى أفضـل الطـرق واألسـاليب ويـزداد حبـًا وتفـاعًال مـع 

  ).15: 1992نشوان، " (مهنته
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المعلـــم وهـــو يواجـــه مطالـــب التغييـــر والتطـــوير الســـريع واالنفجـــار المعرفـــي "بـــأن ) Owen(ويـــرى 
داد وتــدريب مســتمر يمكنــه مــن مالحقــة والعلمــي والتكنولــوجي فــي عالمنــا المعاصــر يحتــاج إلــى إعــ

الجديـد فـي ميــدان عملـه، ومــن رفـع كفايتـه اإلنتاجيــة، بمـا يســهم فـي تطـوير العمليــة التربويـة ذاتهــا 
وتحســــينها، علــــى اعتبــــار أن المعلــــم أهــــم مــــدخالت العمليــــة التعليميــــة وأخطرهــــا أثــــرًا علــــى تعلــــيم 

  ).Owen, 1992: 152"  (المتعلمين
إن المعلــم هـو نمــوذج حـي يجــب أن يتجسـد فيـه كــل مـا نتــوق إليـه مــن ) "2002كـاربنتر، (ويقـول 

"  كمال في مجال التعليم، ولعلنا نلمس دائمًا في تقاليدنا وثقافاتنا العربية ما للمعلم من منزلة عاليـة
  ).32: 2002كاربنتر، (

ادث بـين إن توظيف المستحدثات التكنولوجية التـي أفرزهـا التـزاوج الحـ) "2011صبان، (ويضيف 
مجالي تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعليم فـي العمليـة التعليميـة أصـبح ضـرورة ملحـة تفـرض 
على النظم التعليمية إحداث نقلة نوعية في األهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ليكون التركيز على 

ـــاة فـــي عصـــر المعلومـــات، ـــي تتطلبهـــا الحي ومنهـــا  إكســـاب المتعلمـــين مجموعـــة مـــن المهـــارات الت
مهــارات الــتعلم الــذاتي، ومهــارات المعلوماتيــة ومــا تتضــمنه مــن مهــارات التعامــل مــع المســتحدثات 

: 2011صـبان، " (ابهم المعلومـاتالتكنولوجية، ومهارات إدارة الـذات، بـدًال مـن التركيـز علـى إكسـ
1(.  

ي عمليـة النمـو من خالل ما سبق ترى الباحثة أن نظم التعليم علـى اخـتالف فلسـفتها وأهـدافها تـول
المهني للمعلمين أثناء الخدمة أهمية وعناية فائقة إدراكًا منها بأن زيادة فاعلية المعلم وارتقاء أدائه 
فــي مهنتــه يــنعكس علــى فاعليــة النظــام التربــوي، ونجــاح عمليــة التعلــيم تتوقــف علــى مــدى امــتالك 

ونواتجـه مرتبطـة ارتباطـًا وثيقـًا بقـوة المعلم للمهارات والخبرات التربوية المختلفة، فمخرجات التعلـيم 
إعداد وتأهيل المعلم ألن التدريس علم له أصوله وقواعده ويمكن مالحظته وقياسـه نسـبيًا وتقويمـه 

كمـــا أن ازديـــاد الجهـــود المبذولـــة وتأكيـــد االهتمـــام بنمـــو وتطـــوير . وبالتـــالي التـــدرب علـــى مهاراتـــه 
جـــذري للعمليـــة التربويـــة خروجـــًا مـــن حالـــة المعلـــم يبـــرز كحاجـــة ملحـــة مـــن ضـــرورات اإلصـــالح ال

  .التلقين والحفظ والنقل والتي تعمل على تخلف التعليم بصفة عامة 
  

        ::::مربرات النمو املهني للمشرف األكادميي مربرات النمو املهني للمشرف األكادميي مربرات النمو املهني للمشرف األكادميي مربرات النمو املهني للمشرف األكادميي 
إن تحقيــق النمــو المهنــي للمشــرفين األكــاديميين يزيــد مــن جــودة المؤسســة ) 2007الــديب، (يــرى 

مشــرفين األكــاديميين أنفســهم، وذلــك برفــع مســتوى كفــاءتهم التعليميــة ويخلــق بيئــة تــدعم وتســاند ال
وٕاكسابهم الخبرات والمهارات الالزمة لتطوير أدائهم إلى األفضل وهي عملية مكملة إلعدادهم قبل 
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الخدمة فهي عملية طويلة المدى تبدأ بعد التعيين في الوظيفة، وتستمر طول سنوات عمـل المعلـم 
  :ل دعت إلى ضرورة هذا النمو وحتميته ذكرها فيما يليبالمهنة، وقد كان هناك عدة عوام

التطــــور التكنولــــوجي وانعكاســــاته علــــى العمليــــة التعليميــــة مــــن حيــــث توظيــــف تكنولوجيــــا  .1
  .المعلومات واالتصال وتقنيات التعليم والتعلم 

التغيـــر الـــذي حصـــل علـــى أدوار المشـــرف األكـــاديمي، فتطـــورت تقنيـــات االتصـــال وتعـــدد  .2
دت إلـــى إحـــداث تغييـــرات جوهريــة فـــي متطلبـــات الموقـــف التعليمـــي مـــن مصــادر التعلـــيم أ

حيث التحديث والتطوير المستمر للمناهج الدراسية ووسائل نقل المعرفة مما انعكس بدوره 
 .عليهم

عدم توافر األعداد الكافية من المشرفين األكاديميين المؤهلين بشكل حديث وفق اعتبارات  .3
 .جميع التخصصات الجودة التعليمية الحالية في 

النمـــو المعرفـــي المســـتمر فـــي جميـــع التخصصـــات والمجـــاالت ممـــا يتطلـــب مـــن المشـــرف  .4
 .األكاديمي متابعة التطورات العلمية في مجال تخصصه 

تحــدي جــودة النوعيــة فــي التعلــيم حيــث أصــبحت تشــكل تحــديًا يواجــه مســئولي مؤسســات  .5
 . التعليم في كافة أنحاء العالم 

ات المرتبطـة بعصـر المعلوماتيـة فـي مطلـع األلفيـة الثالثـة للقـرن الحـادي تزايد تفاقم التحـدي .6
  ).12: 2007الديب، (والعشرين 

باإلضــافة إلــى  وتــرى الباحثــة أن المشــرف األكــاديمي كونــه ميســرًا وفــاعًال فــي الموقــف التعليمــي،
ئلها، كــل التطــور الــذي تحيــاه المؤسســات التعليميــة اليــوم مــن حيــث تطــور أهــدافها وبرامجهــا ووســا

ذلـــك أدى إلـــى االهتمـــام والســـعي وراء تنميـــة مهنيـــة شـــاملة للمشـــرف األكـــاديمي والنهـــوض بـــه فـــي 
عصر تتزاحم فيه المعرفة اإلنسانية وتظهر فيـه مصـطلحات ال مجـال لنـا للوقـوف أمامهـا مكتـوفي 

  .األيدي 

        ::::أهداف النمو املهني للمشرفني األكادمييني أهداف النمو املهني للمشرفني األكادمييني أهداف النمو املهني للمشرفني األكادمييني أهداف النمو املهني للمشرفني األكادمييني 
يــر مســارات أمــم بأكملهــا، وأنــه مهمــا تطــورت تكنولوجيــا التربيــة المعلــم هــو محــور التغييــر، فقــد يغ

واستعملنا وسائلها المتعددة فلن يعوض ذلك عـن وجـود المعلـم، فالمرونـة فـي سـير الـدرس، وتهيئـة 
فــرص النقــاش، واســتخدام الوســائط المتعــددة، ومراعــاة المســتويات المختلفــة، كــل ذلــك ال يســير إال 

لذلك يجب االهتمام بالمعلم وتطوير نموه المهني من أجل تحقيق .  في دروس يديرها المعلم بذاته
  :األهداف التالية 

  .تعميم ونشر ثقافة الجودة التعليمية وتوليد اتجاهات إيجابية نحو جودة التعليم  .1
 .تعزيز ثقة وانتماء المعلمين بأنفسهم ووظيفتهم التي يعملون بها  .2
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 .لتعليم الحديث والمساندة الطالبية التأكيد على قيمة المهنية واالحتراف في ا .3
 .تطوير خبرات ومهارات إعداد المناهج الدراسية وصياغتها كبرامج تدريبية  .4
 .تطوير خبرات ومهارات طرق التدريس والتدريب الحديثة  .5
 .تعزيز قدرة العاملين على استخدام تقنيات التعليم واالتصال الحديث  .6
 .وطنية تعزيز اإلحساس بالمسئولية الذاتية وال .7
 .تدعيم روح العمل التعاوني  .8
 .المساهمة في إطالق طاقات األفراد وقدراتهم وتحسين مستوى رضاهم الوظيفي  .9
تطــوير مهــارات وقــدرات العــاملين فــي مجــال التعلــيم لمواكبــة التطــور المســتمر فــي المهــام  .10

 .واألدوار الوظيفية بما تتطلبه معايير الجودة التعليمية 
  .ية جديدة للمعلمين إضافة معارف مهن.11
 .تنقية القيم المهنية لديهم .12
 .تمكينهم من تحقيق تربية فعالة لطالبهم  .13
  .مواجهة المتغيرات المهنية والقدرة على التكيف معها .14
 .زيادة اإلنتاجية الفكرية والعلمية في ميدان التخصص .15
 .صياغة القرارات وٕابداء الرأي بصورة عقالنية وتفكير سليم .16
 تنمية القدرة على التفكير العلمي السليم والوصول إلى األحكام والحقائق بنفسه.17

  . )righouse,1991: 95(، )277 2004نصر، (، )15: 2007الديب، (
  

وبشــكل عـــام تخلـــص الباحثـــة إلــى أن هـــدف عمليـــة النمـــو المهنـــي هــو رفـــع مســـتوى كفـــاءة المعلـــم 
أدائــه إلــى األفضــل، مــن خــالل مجموعــة مــن البــرامج  وٕاكســابه الخبــرات والمهــارات الالزمــة لتطــوير

واألنشــطة والوســائل والسياســات والممارســات، وهــي عمليــة مكملــة إلعــداده قبــل الخدمــة ال يقتصــر 
دورهـا علـى تحسـين أداء المعلــم وتنميتـه، بـل تشــمل أيضـًا تنميـة المؤسسـة التعليميــة بمـن فيهـا مــن 

  .التعليمية  قادة وٕاداريين وعاملين مسئولين عن العملية
  

        ::::مزايا إكساب املشرف األكادميي مهارات النمو املهني مزايا إكساب املشرف األكادميي مهارات النمو املهني مزايا إكساب املشرف األكادميي مهارات النمو املهني مزايا إكساب املشرف األكادميي مهارات النمو املهني 
إن نتائج مجاالت نمو المشرف األكاديمي مهنيًا تعتمد علـى المجـال الـذي يواجـه فيـه فـرص تعلـيم 
شـــاملة وتراكميـــة ومعـــززة علـــى مـــدى مراحـــل مســـيرة حياتـــه العمليـــة، وتعتمـــد نتـــائج النمـــو المهنـــي 

لى المجال الذي يعمل فيه المشرفين كمحيط طبيعي، يتيح لهم أن يدمجوا للمشرفين األكاديميين ع
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ما قد تعلموه في تطبيقهم العملي في قاعات الدراسة، لذلك فكان من الضروري القيام بتنمية مهنية 
  : شاملة ومثمرة ومتميزة عن طريق ما يأتي 

انيــة المســتحدثة فــي رفــع مســتوى أداء المعلــم عــن طريــق إكســابه المهــارات المعرفيــة والميد .1
  .ميدان عمله 

 االهتمام المتزايد بتنمية المناهج الدراسية في ضوء الممارسات العملية للمعلم والمتعلم  .2
 ضرورة التغيير التربوي في ضوء اإلمكانات المادية والبشرية المتوفرة محليًا وعالميًا  .3
كــز تــدريب المعلمــين االســتفادة مــن عمليــات ونتــائج النمــو المهنــي فــي توجيــه بــرامج ومرا .4

  ).295:  2004نصر،(
وترى الباحثة أن هذه المزايا التي تختص بها عملية النمو المهني تجعلها في قمـة األولويـات التـي 
يجب االهتمام بهـا ومتابعتهـا وعـدم إغفالهـا حتـى نضـمن وجـود مشـرفين أكـاديمين يقـودون العمليـة 

  .التعليمية قيادة بناءة ومثمرة 
  

        ::::ملهني للمشرف األكادميي ملهني للمشرف األكادميي ملهني للمشرف األكادميي ملهني للمشرف األكادميي مبادئ النمو امبادئ النمو امبادئ النمو امبادئ النمو ا
النمو المهني للمعلـم يعتمـد علـى الدافعيـة الداخليـة والفعاليـة الذاتيـة للمعلمـين للمشـاركة فـي أنشـطة 
النمــو المهنــي والتــي فــي ضــوء معاييرهــا تصــف مــا يعرفــه المعلمــون ومــا يمكــن أن يقومــوا بــه فــي 

  :صياغة هذه  المعايير وهي المراحل المختلفة من حياتهم الوظيفية، ويشارك المعلمون في 
يرتكــز النمــو المهنــي للمعلــم علــى تعلــم التالميــذ، لــذلك فــإن أي دعــم فــي الكفايــات العلميــة  .1

  .والمهنية للمعلم ال يقتصر على المعلم فقط وٕانما على تعلم التالميذ أيضًا 
يتعين أن يتم تفعيل برامج وأنشـطة النمـو المهنـي وفـق حاجـات المعلـم وفـي ضـوء مسـتوى  .2

 .براته خ
 .يدعم النمو المهني اإلعداد الذي حصل عليه المعلم قبل الخدمة  .3
النمـو المهنـي عامـل حاسـم فـي كـل بــرامج اإلصـالح والتحسـن التربـوي، ومـن ثـم يجــب أن  .4

 .تكون برامجه جزًء ال يتجزأ من خطة هذا التحسن 
وى الصــف يتســق النمــو المهنــي مــع المتطلبــات األساســية للــتعلم األكــاديمي وتوقعــات مســت .5

الدراســي، ومــن ثــم يتعــين تصــميم بــرامج النمــو المهنــي بحيــث تــزود المعلمــين بالمعلومــات 
  .والمهارات الضرورية لمساعدة الطلبة 

أن ينخــرط المعلمــون مــع الــزمالء واألفكــار والمــواد والمعــارف المهنيــة فــي ممارســات ذات  .6
  .مغزى عقليًا واجتماعيًا ووجدانيًا 

 .ح طبيعة السياق المحيط بالتدريس وخبراته أن يدرك المعلمون بوضو  .7
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أن يتســـم القـــائمون علـــى البـــرامج التدريبيـــة بالتســــامح الفكـــري ويبـــادروا إلـــى تقـــديم الــــدعم  .8
 .للمقترحات أو اآلراء المعارضة 

 .أن توضع الممارسات الصفية في إطار عام مساند من الممارسات المدرسية  .9
أيضــًا لكــي يحســنوا توظيــف أســاليب ومنــاظير  أن يعــد المعلمــون والتالميــذ، بــل واآلبــاء .10

 .البحث واالستقصاء لتحقيق أقصى استفادة منها 
أن توجـد ســلطة تربويــة تـؤمن التــوازن بــين اهتمامــات المعلمـين واألفــراد وبــين اهتمامــات  .11

، Bersgesonبيرجســــون ( ،)Little ،1993 :54لتــــل (واحتياجــــات المؤسســــة التربويــــة 
2003 :836.(  

أن المعلم الذي يتوقف نموه العقلي يوم تخرجه والذي تتجمد طرائقه وتصبح روتينيـة  وترى الباحثة
ال يصلح للقيادة والتوجيه، أما المعلـم الناضـج مهنيـًا فهـو أقـدر علـى تشـخيص صـعوباته ومواجهـة 

  .حاجاته، وهو كذلك يضرب مثًال حسنًا في النمو والتقدم يحتذيه تالميذه ويقتدون به 

        
        ::::املهني املهني املهني املهني معوقات النمو معوقات النمو معوقات النمو معوقات النمو 

تطـــوير المشـــرفين األكــــاديميين مهنيـــًا قضـــية حديثــــة نســـبيًا ولـــذلك تنقصــــها الخبـــرة أو المرافــــق أو 
مصادر التمويل الالزم لبرامج التطوير، وأن المعلمين جميعًا بإمكانهم أن يعطـوا مـن الجهـد مقـدارًا 

االرتقـاء بمهـاراتهم  أكبر من الـذي يبذلونـه فعـًال، ولكـن قـد توجـد عوامـل تحـول بـين المعلمـين وبـين
  .حسب المستوى وحسب المصدر : وقدراتهم، حيث صنفاها إلى نوعين 

  :أما بالنسبة للمستوى فتم تصنيفها إلى أربعة أصناف 
  .معيقات على مستوى الفرد  .1
 .معيقات على مستوى الوظيفة أو المهمة  .2
 .معيقات على مستوى المؤسسة  .3
 .معيقات على مستوى السياسة العامة  .4

  :نسبة للمصدر فقد تم تصنيفها إلى ثالثة أسباب رئيسية وبال
  .نقص المهارة  .1
 .نقص الدافع  .2
  ).30: 1999العمري، (، )127: 1990أبو نوار، (عوامل بيئية  .3
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ومــن خــالل اطــالع الباحثــة وخبرتهــا كمعلمــة فقــد توصــلت إلــى عــدة معوقــات للنمــو المهنــي، مــن 
  :أهمها 
  .جال إعداد المعلم ضعف مواكبة التطورات الحديثة في م - 
 .جمود وضع المعلمين في فلسطين  - 
 .حقيقة الموقف في الصف المدرسي  - 
 .اقتصار مجال البحث التربوي على مجال واحد وهو البحث األكاديمي  - 

أما بالنسبة لكيفية التغلب على هذه المعوقات من وجهة نظـر الباحثـة فإنـه يجـب علـى الجميـع أن 
بلــة للتطويــع بطريقــة تجعلهــا تتناســب مــع احتياجاتنــا وظروفنــا، لــذا يــدركوا بــأن كثيــر مــن األمــور قا

فإنــه مــن الممكــن أن نــدرب أنفســنا ونعودهــا علــى أن تتــواءم مــع متطلبــات العمــل ولــوائح المؤسســة 
  .التي نعمل بها 

        
        ::::طرائق حتسني النمو املهني للمشرفني األكادمييني طرائق حتسني النمو املهني للمشرفني األكادمييني طرائق حتسني النمو املهني للمشرفني األكادمييني طرائق حتسني النمو املهني للمشرفني األكادمييني 

  :ني، اآلتي إن من أنجح الطرق لتطوير المعلم وتحسين نموه المه
تحســين العالقــات بــين المعلــم وزمالئــه عــن طــرق التعــاون وأقســام وســائل اإليضــاح وتبــادل .1    

  .الكتب والمناقشة المشتركة 
  .تحسين العالقة بين المعلم وٕادارة المدرسة وذلك بالتعاون وحسن النية والرغبة في العمل . 2   
رق العالقــات الطيبــة بطالبــه وزمالئــه ومــديره تحســين العالقــة بــين المعلــم والمجتمــع عــن طــ. 3   

  .وأولياء األمور 
تشـــجيع المعلمـــين علـــى اإلطـــالع علـــى كـــل مـــا هـــو جديـــد فـــي مجـــاالتهم العلميـــة والتربويـــة  .4

  .ومناقشتها أثناء االجتماعات الفنية 
توجيــه أنظــارهم إلــى حضــور المحاضــرات والنــدوات واالهتمــام بــالبرامج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة  .5

 .العالقة بالعمل التربوي والتعليمي وزيارة المكتبات العامة ذات 
تمكــين المعلمــين مــن تطــور ممارســاتهم التدريســية وصــقل خبــراتهم وتبادلهــا وتنميــة مهــاراتهم  .6

 .ونقد ومراجعة استراتيجياتهم 
حــــث المعلمــــين علــــى تقــــديم المبــــادرات وبــــذل الجهــــد فــــي تطــــوير المنــــاهج بالتعــــاون مـــــع  .7

 . عي السياسات التعليمية األكاديميين وواض
تعويـــد المعلمـــين علـــى ممارســـة البحـــث العلمـــي فـــي مجـــاالت تحســـين المدرســـة والتـــدريس  .8

 .الفعال 
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خلــــق ثقافــــة التطــــوير مــــن خــــالل تنميــــة العالقــــات المهنيــــة بــــين المعلمــــين وبيئــــتهم وبــــين  .9
 .المجتمع

هم مـن أجـل أن يعتاد المعلمون ويستمروا فـي التحـدث مـع بعضـهم الـبعض حـول ممارسـات.10
  .إيجاد لغة مشتركة تخص مهنتهم 

أن يعتاد المعلمون مالحظة بعضهم البعض أثناء ممارسة التـدريس، وأن يـوفروا لبعضـهم .11
 .البعض لونًا من ألوان التغذية الراجعة 

 .أن يعد المعلمون موادهم التدريسية ويخططوها ويقوموها مع بعضهم البعض .12
، )102: 1992الصالح،(دروسًا نموذجية أمام بعضهم البعض  أن يقوم المعلمون بتقديم.13

  ).Judith Little, 1981: 195(، )136: 2006عبيد، (
   

فهــو يــؤثر بأقوالــه  مــن وجهــة نظــر الباحثــة مــا دام المعلــم هــو أســاس العمليــة التعليميــة والتربويــة،
لقـوة الـوطن ومجـده وبقـدر وأفعاله ومظهره وسائر تصرفاته في التلميذ، كما يعتبـر الدعامـة األولـى 

ما يبذل من جهد وٕاتقان في أداء رسالته بقدر ما ينهض الوطن ويستقر، لهذا فإن أضخم مسئولية 
يلقيها الوطن على أبنائه إنما يلقيها على عاتق المعلم الذي عليه أن يقـوم بـذلك الـدور علـى أكمـل 

  .وجه وأن يلتزم بكل ما من شأنه أن يساهم في ذلك 
  

        ::::يل النمو املهني للمشرف األكادميي يل النمو املهني للمشرف األكادميي يل النمو املهني للمشرف األكادميي يل النمو املهني للمشرف األكادميي وسائط تفعوسائط تفعوسائط تفعوسائط تفع
هناك ستة مبادئ يجب االسترشاد بها كوسائط لتفعيل النمو المهنـي للمشـرف األكـاديمي، ومـن ثـم 

  :االرتقاء بمستوى الكفاءة المهنية له وتتمثل المبادئ في 
  .خلق جو من االحترام المتبادل على نطاق السمينار التعليمي وورش العمل  .1
 .ة الفعالة تشجيع المشارك .2
 .توظيف الخبرة في التفاعل  .3
 .إتاحة الفرصة للعصف الذهني وتالقح األفكار  .4
 .ربط النظري من األفكار بالتطبيق لها  .5
مــــنح المشــــاركين الفرصــــة لتمثيــــل أدوار القــــائمين علــــى إعــــداد وتنفيــــذ اللقــــاءات التدريبيــــة  .6

 )171: 2004كينج ولور، (والمشرفين عليها 
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وسائط أخـرى تسـاهم فـي تفعيـل النمـو المهنـي المتواصـل للمعلمـين ) 2002مدبولي، (كما أضاف 
  :داخل المؤسسات التعليمية من خالل 

إعادة صياغة مفهوم تدريب المعلمين أثناء الخدمة بحيـث يـتم الجانـب األكبـر منهـا داخـل  .1
  .المؤسسة التعليمية 

 .إعادة تنظيم األعباء التدريسية للمعلمين ونظم تقويم األداء  .2
ســـــتحداث نظـــــم جديــــــدة لتـــــدريب القيــــــادات التربويـــــة مـــــن المعلمــــــين المتخصصـــــين فــــــي ا .3

 .موضوعات تقويم األداء المدرسي وتحسين وتطوير المدارس 
مـــدبولي، (اســـتحداث الـــدوريات المهنيـــة المتخصصـــة فـــي نشـــر بحـــوث التـــدريب والتطـــوير  .4

2002 :37.(  
  

        ::::حقائق لضمان توفري النمو املهني للمشرف األكادمييحقائق لضمان توفري النمو املهني للمشرف األكادمييحقائق لضمان توفري النمو املهني للمشرف األكادمييحقائق لضمان توفري النمو املهني للمشرف األكادميي
هتمــــام بــــالنمو المهنــــي للمعلمــــين عمليــــة ضــــرورية فرضــــتها متطلبــــات العصــــر علــــى المعلمــــين اال

  :ولضمان توفير النمو المهني وجب التمسك بالحقائق التالية 
  .اإليمان بضرورة تطوير المعلمين والحاجة إليها من حين آلخر . 1
لمتطلبــــات العصــــر تــــوفير القيــــادة التربويــــة صــــاحبة الرؤيــــة الشــــمولية واإلدراك العقالنــــي  .2

 .وآليات الوفاء بهذه المتطلبات 
التجديد المتتابع وبانتظام وٕاعـادة التنشـيط والتـدريب المسـتديم بتوظيـف التقنيـات المعاصـرة  .3

 ) .188: 2004لولر وكينج، (التي هي الوسائط الرئيسة لتحقيق النمو المهني 
لجديـد فـي مجـال تخصصـه لقد أصبح التعليم عرضة للتقادم السريع وأصبح من ال يتـابع ا

محكومـًا عليـه بـالتخلف، ونتيجـة لهـذا الوضـع أصـبح التعلـيم مطالبـًا بـأن ينقـل مركـز االهتمـام مـن 
حشــد المعلومــات إلــى تعلــيم المــتعلم كيــف يــتعلم وذلــك بتزويــده بعــادات ومهــارات واتجاهــات تعينــه 

الزند، (طار التعليم المستمر على ذلك، ونتيجة لهذا التحول برزت فلسفة التعلم الذاتي للمعلم في إ
1998 :118. (  

أجمــع البــاحثون وكــذلك المــؤتمرات التربويــة المعنيــة بجــودة التعلــيم علــى العناصــر األربعــة 
الجوهريــة التــي يجــب تحقيقهــا فــي المؤسســة التعليميــة الحديثــة حتــى تكــون فاعلــة ومواكبــة لطبيعــة 

  :العصر، وهي 
  .ين في مجال التعليم لكي ينجزوا أهداف المؤسسة االلتزام القوي بتطوير جميع العامل. 1

وجود خطة إستراتيجية تحدد أهداف المؤسسة والموارد المتاحة لها والتـي ينبغـي أن يسـتند  .2
 .العاملين بالمؤسسة التعليمية للعمل على تحقيقها بشكل جيد 
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 وظفين تقويم االستثمار في التدريب والتطوير لمراجعة مستوى فاعلية عملية تدريب الم .3
إجـــراء مراجعـــات دوريـــة لتـــدريب العـــاملين بالمؤسســـة التعليميـــة وتطـــويرهم بصـــورة مســـتمرة  .4

  ).10: 2007الديب، (
تبرز الحاجة إلى ضرورة اإلفادة من هذا التطور المهاري فـي تحقيـق مثـل هـذه األهـداف، 

اتــه والمشــرف األكــاديمي فــي الجامعــة مطالــب أكثــر مــن أي وقــت مضــى بتطــوير معلوماتــه ومهار 
للتعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا كــي يظــل دائمــًا علــى اتصــال بأحــدث مــا يجــد فــي اختصاصــه ســواء 

كمــا أن اسـتمرار تـدريب المشــرفين . علـى المسـتوى البحثـي أو التدريســي أو التكنولـوجي المعاصـر 
األكـاديميين بالجامعــات أثنــاء الخدمـة أمــر جــوهري فـي مجتمــع ســريع التغييـر حتــى يمكنــه مالحقــة 

  ) .5: 2006عبد العاطي، (ديد في ميدان عمله الج
وتــرى الباحثــة أن المشــرفين األكــاديميين فــي الجامعــات ليســوا فــي غنــى عــن هــذا التطــور 
المهاري، فلم تعـد المهـارات التقليديـة قـادرة علـى اإليفـاء بمتطلبـات مهنتـه السـيما بعـد التوجـه العـام 

ل العنصـر البشـري وتزويـده بمهـارات التعلـيم للجامعات في استثمار عصر اقتصاد المعرفـة، وتأهيـ
اإللكترونـــي بمـــا تســـتلزمه مـــن قـــدرة علـــى األداء بســـرعة ودقـــة وٕاتقـــان، وتوظيـــف آليـــات االتصـــال 
الحديثــة مـــن بريــد الكترونـــي أو حاســب وشـــبكاته أو اســتخدام وســـائط متعــددة مـــن صــوت وصـــورة 

أكــان عــن بعــد فــي الصــفوف ورســومات وبحــث ومكتبــات إلكترونيــة وكــذلك بوابــات إنترنــت ســواء 
  . االفتراضية أم في الغرف الدراسية التقليدية 

  

        ::::الكفايات التي جيب أن يتمتع بها املشرف األكادميي الكفايات التي جيب أن يتمتع بها املشرف األكادميي الكفايات التي جيب أن يتمتع بها املشرف األكادميي الكفايات التي جيب أن يتمتع بها املشرف األكادميي 
أن المشــرف األكــاديمي يعــد أحــد مــدخالت العمليــة التعليميــة فــي التعلــيم الجــامعي، ) نشــوان(يــرى 

ق األهـــداف المطلوبــة منـــه لخدمـــة وعليــه البـــد أن يتمتــع بكفايـــات ضــرورية لممارســـة عملـــه وتحقيــ
  :الجامعة والبيئة، ومن هذه الكفايات 

  :كفايات شخصية  .1
  :وهي سمات أساسية تساعده على سهولة تحقيق أهدافه وأهداف الجامعة والمجتمع بسهولة مثل

االتــزان النفســي والعــاطفي وتحمــل المســئولية والقــدوة الحســنة والقــدرة علــى االبتكــار والتجديــد وتقبــل 
فكار وسعة اإلطالع بالمعرفة والتكنولوجيا المادية ومزاولة البحث العلمي، باإلضافة إلى العديـد األ

  .من الصفات التي تتعلق بالمظهر وغيره 
  :كفايات فنية  .2

القدرة على التحليل والتخطيط والقدرة على اتخاذ القرارات بأسلوب علمي، وتشخيص الخلل ومواقع 
قدرة على التفسـير واإلعـداد الجيـد للمـادة العلميـة وتحديـد األهـداف الضعف وٕايجاد طرق العالج وال
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بصــورة ســليمة  والقــدرة علــى عــرض المــادة بتسلســل منطقــي والقــدرة علــى إدارة الحــوار والمناقشــة 
واإلقنــاع، واســتخدام أســاليب غيــر تقليديــة فــي الشــرح، والقــدرة علــى اســتخدام وســائط الــتعلم وتنظــيم 

لطلبــة نحــو الــتعلم الــذاتي والبحــث، والقــدرة علــى اســتخدام اإلنترنــت للحصــول األفكــار بدقــة، وٕاثــارة ا
علـى المعلومـات الجديـدة، باإلضــافة إلـى امـتالك مهـارات تــدريس المقـررات بعـد تطويرهـا وتقويمهــا 
بشكل سليم، والقدرة على إعداد التعيينات، وتزويد الدارسين بتغذية راجعة عن أدائهم، والقدرة على 

  .ارات ذات مواصفات علمية سليمة تصميم اختب
  :كفايات علمية  .3

وتشمل التمكن مـن المـادة العلميـة واإلطـالع علـى المصـادر الحديثـة المختلفـة وسـعة اإلطـالع فـي 
مجـــال التخصـــص والخبـــرة الواســـعة فـــي مجـــال تخصصـــه واإلطـــالع علـــى كـــل مـــا هـــو جديـــد فـــي 

واإلطــالع علــى أبحــاث ودراســات عديـــدة  المعرفــة وٕادراك العالقــات بــين المــواد التعليميــة المختلفـــة
متعلقـة بمادتــه، والمشــاركة فــي بــرامج علميــة ومــؤتمرات للبحــث العلمــي، والقــدرة علــى عمــل أبحــاث 

  .علمية تطبيقية لخدمة الجامعة والمجتمع 
  :كفايات ثقافية  .4

وتشـمل سـعة اإلطـالع علـى مـواد مختلفـة عـن تخصصـه واإلطـالع علـى مشـاكل البيئـة والمشــاركة 
الندوات الثقافية ومتابعة المنشورات الصحفية والمجالت المختلفـة واالهتمـام باألحـداث المحليـة في 

والعالميــة، ومتابعــة البــرامج الثقافيــة المعروضــة فــي وســائل اإلعــالم ولديــه معرفــة بالعقيــدة والتــراث 
  .اإلسالمي، ولديه إطالع على ثقافات وحضارات مختلفة قديمًا وحديثًا 

  :عية كفايات اجتما .5
ممارسة عمليات التنظيم والرقابة واإلشـراف واالتصـال والتواصـل بطريقـة سـليمة تراعـي القدرة على 

الحداثــة فـــي األســـلوب القيـــادي كالديمقراطيــة ومـــا يتبعهـــا مـــن عمليــات التفـــويض، وٕاقامـــة عالقـــات 
ة عالقــات احتــرام وتقــدير شــعور الطلبــة والتشــجيع علــى حريــة الــرأي والتعــاون وٕاقامــ: إنســانية مثــل 

حســـنة مـــع الطـــالب والعـــاملين، واالهتمـــام بمشـــاكل الطلبـــة وأحـــوالهم، والمرونـــة وعـــدم الحـــدة فـــي 
المعاملة، وٕاشاعة جو من الثقة واالحترام بين الطالب وكسب ثقة اإلدارة العليا واإلداريين والزمالء 

  ) .231-230: 2004نشوان، (
رأس مـال، لـذا فتطـوير التعلـيم البـد أن  وترى الباحثة أن تنمية الطاقات البشرية هي أثمـن

نرى ثماره داخل الصفوف والذي لن يأتي لنا ما لم نر عضو هيئة تدريس متمكنًا من أدواته، ولـن 
ـــة تتـــرجم البيئـــة الدراســـية إلـــى أدوات داعمـــة  ـــاك قيـــادة تربوي ـــم يكـــن هن ـــه إذا ل نحصـــل علـــى عطائ

  . ومساندة لما يتم في القاعات الدراسية 
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        ::::كادميي والتعليم اإللكرتوني كادميي والتعليم اإللكرتوني كادميي والتعليم اإللكرتوني كادميي والتعليم اإللكرتوني املشرف األاملشرف األاملشرف األاملشرف األ
لقد كانت التجربـة الرائـدة التـي خطتهـا جامعـة القـدس المفتوحـة فـي الصـفوف اإلفتراضـية التـي 

، حيــث خطــت الجامعــة خطــوات جــادة نحــو )2008(بــدأت فــي الفصــل األول مــن العــام الجــامعي 
ر اإلنترنـت، وتـوفير تطبيق مفهـوم التعلـيم اإللكترونـي مـن خـالل توظيـف تقنيـة تعليميـة تعلميـة عبـ

بيئــة صــفية تفاعليــة مــن خــالل طــرح عــدة مســاقات ضــمن خطــة منظمــة تســير وفــق جــدول زمنــي 
محــدد، حيــث تــم تقــديم نصــف اللقــاءات المقــررة لكــل مســاق دراســي مــن خــالل صــفوف افتراضــية، 

يئـة توفر إجراء المناقشات، وقد وجهت هـذه التجربـة انتبـاه العديـد مـن أسـاتذة الجامعـة وأعضـاء اله
التدريســية لضــرورة اكتســاب العديــد مــن المهــارات التــي غــدت ضــرورة ملحــة تفرضــها هــذه التجربــة 
ومواكبة مـا يوازيهـا مـن نمـو مهنـي ومـا يسـتلزمه مـن التـدرب علـى أسـاليب وطرائـق تـدريس التعلـيم 

جامعــــة القــــدس المفتوحــــة، دائــــرة العالقــــات (المفتــــوح والتعلــــيم اإللكترونــــي والصــــفوف اإلفتراضــــية 
  ) .www.qou,edu.ps  :12/9/2011 العامة، موقع انترنت، 

أن هذا التطور يحتاج إلـى هيئـة تـدريس قـادرة علـى تنفيـذ التعلـيم ) 2006الغريب، (ويرى 
اإللكترونــي، لهـــا ادوار جديـــدة مــن توجيـــه للمتعلمـــين واســتخدام للمســـتحدثات التكنولوجيـــة وتطـــوير 

حتــــوى اإللكترونــــي وبرمجياتــــه، ودعــــم أنشــــطة وابتكــــارات المتعلمــــين واالتصــــال بهــــم وبــــاإلدارة للم
  ) .2: 2006الغريب، (التعليمية وأولياء األمور إلكترونيًا على مدار الساعة 

أن التعلـــــيم اإللكترونـــــي ال يعنـــــي إلغـــــاء دور عضـــــو هيئـــــة ) 2006العتيبـــــي، (ويوضـــــح 
وأكثـر صـعوبة، فهـو شـخص مبـدع، ذو كفـاءة عاليـة، يـدير  التدريس، بل يصـبح دوره أكثـر أهميـة

ـــى تحقيـــق طموحـــات التقـــدم والتقنيـــة، فقـــد أصـــبحت مهمـــة  ـــدار، ويعمـــل عل ـــة التعليميـــة باقت العملي
المشــرف مزيجــًا مــن مهــام القائــد والناقــد والموجــه، ويتغيــر دوره مــن الملقــن للمعلومــات إلــى مرشــد 

طريق المناقشـة والحـوار، ولكـن يبقـى دور المشـرف ال  وميسر لعملية التعلم، وموجه للدارسين عن
غنــى عنــه، حيــث يقــوم بإعــداد المــادة العلميــة وبرمجتهــا واختيــار أســاليب عرضــها ومتابعــة المــتعلم 

  ).26: 2006العتيبي، (أثناء عملية التعلم 
وتــرى الباحثــة أن جامعــة القــدس المفتوحــة بكافــة فروعهــا قامــت بعمــل التجهيــزات الالزمــة 

يق تجربة الصفوف اإلفتراضية حيـث قامـت بوضـع خطـة تدريجيـة بـدأت فـي تنفيـذها، وقامـت لتطب
بتــوفير مســتلزمات تجهيــز البنيــة التحتيــة وتــوفير القاعــات المجهــزة الســتخدام الحواســيب المتصــلة 

  .باإلنترنت، وتدريب أعضاء هيئة التدريس إلكسابهم مهارات االتصال المتزامن وغير المتزامن 
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الفوائد التي تعـود بـالنفع علـى املشـرف األكـادميي يف نظـام التعلـيم الفوائد التي تعـود بـالنفع علـى املشـرف األكـادميي يف نظـام التعلـيم الفوائد التي تعـود بـالنفع علـى املشـرف األكـادميي يف نظـام التعلـيم الفوائد التي تعـود بـالنفع علـى املشـرف األكـادميي يف نظـام التعلـيم 
        ::::االلكرتوني االلكرتوني االلكرتوني االلكرتوني 

بعــــــض المميــــــزات التــــــي يكتســــــبها المشــــــرف األكــــــاديمي مــــــن التعلــــــيم ) 2005، الحنــــــاوي( ذكريــــــ
  :اإللكتروني

  .تمكينه من تطوير مصادره باستخدام المصادر الموجودة على اإلنترنت  .1
 .لوجيا من صوت وصورة ومخططات دمج النص مع كل ما تتيحه التكنو  .2
 .مالئمة التكنولوجيا لالستعمال في أي وقت وأي مكان  .3
إتاحة االحتفـاظ بسـجالت النقـاش، واالسـتناد إليهـا مسـتقبًال فـي المناقشـات الخاصـة بتقيـيم  .4

 .الطالب 
 .توليد رضا لدى المشرف األكاديمي نتيجة للمشاركة الجيدة من الدارسين  .5
  ).35: 2005الحناوي، (لتي تترتب على برامج التدريب توفير كلفة التنقل ا .6

وتــرى الباحثــة أنــه مــن المهــم جــدًا لفــت االنتبــاه إلــى أن كــل األنظمــة التعليميــة تجمــع علــى أن 
عضــو هيئــة التــدريس أحــد العناصــر األساســية للعمليــة التعليميــة، فبــدون أن يكــون مؤهــل أكاديميــًا 

ــًا يعــي دوره الكبيــر والشــامل ال يســتطيع نظــام تعليمــي الوصــول إلــى تحقيــق أهدافــه  ومتــدرب مهني
  .المنشودة 

        ::::أدوار املشرف األكادميي يف التعليم اإللكرتوني أدوار املشرف األكادميي يف التعليم اإللكرتوني أدوار املشرف األكادميي يف التعليم اإللكرتوني أدوار املشرف األكادميي يف التعليم اإللكرتوني 
بعـض األدوار للمشـرف األكـاديمي  )2010، اللـوح، وفـرج اهللا(، )2005الحنـاوي، (يذكر كـل مـن 

  :في ظل التعليم اإللكتروني منها 
  :دور المصمم التعليمي  .1

ال يتمثل في كافة النشاطات التي يقوم بها المكلف بتصميم المقررات الدراسية، حيث أن هذا المج
وتحليــــل الشــــروط الداخليــــة والخارجيــــة المتعلقــــة بهــــا، بهــــدف وضــــع أهــــدافها، وتحليــــل محتواهــــا، 
وتنظيمهـــا، واختبـــار الطرائـــق التعليميـــة المناســـبة لهـــا، واقتـــراح األدوات واألجهـــزة والمـــواد والوســـائل 

الالزمة لتعليمها، واقتراح الوسـائل اإلدراكيـة المسـاعدة علـى تعلمهـا، وتصـميم االختبـارات التعليمية 
  .التقويمية 

  :دور الموظف للتكنولوجيا  .2
  :حيث في هذا المجال أصبح للمشرف األكاديمي األدوار اآلتية 

  ..)المودل، والصفوف اإلفتراضية، وغيرها (دور الشارح باستخدام الوسائل التقنية  .1
 .المساعد والمشجع على استخدام الوسائل التقنية  دور .2
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دور المشــجع علــى توليــد المعرفــة واإلبــداع مــن خــالل توظيــف هــذه التقنيــات والتكنولوجيــا  .3
 .الحديثة في التعليم اإللكتروني 

  :دور تشجيع تفاعل المتعلمين  .3
القيـــام بـــدور فـــي عصـــر اإلنترنـــت والتعلـــيم اإللكترونـــي وتقنياتـــه، حيـــث علـــى المشـــرف األكـــاديمي 

  .تشجيع عملية التفاعل المطلوبة من المتعلمين 
  :دور تطوير التعلم الذاتي للدارس  .4

إن مبــدأ الــتعلم الــذاتي أحــد أهــم المبــادئ التــي قــام عليهــا نظــام التعلــيم اإللكترونــي، لــذا كــان البــد 
اتهــا، للمشــرف األكــاديمي مــن أن ينمــي فــي الطالــب الشخصــية المعتمــدة علــى ذاتهــا، وتفجيــر طاق

  . وقدراتها، للبحث والتعلم واإلبداع واالبتكار 
  :دوره في اختيار وٕاعداد برامج التعليم اإللكتروني  .5

يقوم المشرف األكاديمي بدور مهم في اختيار برامج التعلـيم اإللكترونـي، وعليـه عنـد االختيـار 
تار نمط التعلـيم أن يراعي خصائص طالبه، واألهداف المرجو تحقيقها من دراسة المقرر، وأن يخ

اإللكترونــي الــذي تتــوافر لــه اإلمكانــات بجامعتــه، ويقــوم المشــرف األكــاديمي بــدور تــدريب الطــالب 
  .على استخدام تقنية التعليم اإللكتروني التي سوف يختارها إن رأى أن طالبه بحاجة إلى ذلك 

  :دوره في تنفيذ التعليم اإللكتروني  .6
ي تنفيـــذ التعلــيم اإللكترونـــي، فهــو يقـــوم بــدور الموجـــه يقــوم المشــرف األكـــاديمي بــدور كبيـــر فــ

لطالبـه والمحفـز لهـم والمـدرب علـى اسـتخدام التقنيـة التكنولوجيـة التـي يـتم مـن خاللهـا الـتعلم، كمـا 
. يقوم بدور التغذية الراجعة، ومراجعة مستوى  تقدم الطالب، وتقديم االختبارات الالزمة في وقتها 

، ) 35: 2005الحنــاوي، (يئــة الــتعلم الالزمــة لهــذا النــوع مــن التعلــيم كمــا يقــوم بــدوره فــي تجهيــز ب
  ).79-78: 2010اللوح وفرج اهللا، (

تــرى الباحثــة أنــه يجــب علــى المشــرف األكــاديمي أن يكــون لديــه القــدرة علــى تصــميم التعلــيم وأن 
ل بـــين يحفـــز ويســـاعد علـــى اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة فـــي عمليـــة التعلـــيم والـــتعلم، يشـــجع التفاعـــ

المتعلمين وأن ينمي في الطالب اعتماده على نفسه في عملية التعلم، وأن يكون له دور فعـال فـي 
  .اختيار وٕاعداد وتنفيذ برامج التعليم اإللكتروني 

  ::::اoاالت التي يتم توجيه نظر املشرف األكادميي إليها يف التعليم اإللكرتوني اoاالت التي يتم توجيه نظر املشرف األكادميي إليها يف التعليم اإللكرتوني اoاالت التي يتم توجيه نظر املشرف األكادميي إليها يف التعليم اإللكرتوني اoاالت التي يتم توجيه نظر املشرف األكادميي إليها يف التعليم اإللكرتوني 
  : أهم هذه المجاالت كالتالي) 2007دروزة، (و ) 2010اللوح وفرج اهللا، (لقد ذكر كل من 

  :ضرورة التحول في قدرات المشرف األكاديمي : أوًال 
تــولي الجامعــات أهميــة كبيــرة فــي تقويــة وتطــوير قــدرات مشــرفيها األكــاديميين، ألن قــدراتهم تحــدد 

آليـات جودة هذه الجامعة، وأن نوع التعلـيم الـذي يـدرس لدارسـيها يعتمـد بشـكل كبيـر علـى طرائـق و 
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ـــوفر  ـــد مـــن ت ـــة التحـــول الب ـــاًء علـــى قـــدرات ومهـــارات المشـــرفين بهـــا، ولكـــي تـــتم عملي توصـــيلها بن
  : المتطلبات اآلتية 

منح المشرف األكاديمي الحرية واالستقاللية في تصميم البيئة التعليمية والبرامج وٕاعدادها  .1
  .بما يتناسب مع اآللية المراد العمل عليها 

ن المشـرف لكـي يتفـرغ لهـذه المهمـات الجسـام بـدًال مـن تأديتـه تخفيف العـبء التدريسـي عـ .2
 .لمهام متعددة ومعقدة وال تجدي نفعًا 

  :ضرورة التحول بما يتوافق مع المعلومات اإللكترونية : ثانيًا 
إن تطور المعلومات اإللكترونيـة والمعلوماتيـة وغيرهـا مـن األسـباب التـي دعـت إلـى ) دروزة(وترى 

  :فرضت عليه مسئوليات جديدة، إنما هي ضرورة البد منها مثل تطور دور المشرف و 
تخطيط العملية التعليمية وتصـميمها وٕاعـدادها، عـالوة علـى كونـه مشـرفًا ومرشـدًا وموجهـًا   . أ

  . ومقيمًا لها 
دراســـة وتحليـــل الشـــروط الخارجيــــة المتعلقـــة بالبيئـــة التعليميـــة، بمــــا فيهـــا تحليـــل حاجــــات   . ب

 .التي تجري فيها عملية التعلم  المجتمع والمؤسسة التعليمية
  :ضرورة التحول في الذاتية الشخصية والتخصصية : ثالثًا 

  :أن هذا األمر يتطلب اآلتي ) اللوح و فرج اهللا(ويوضح 
  .إخالص النية والقصد الصادق  .1
 .التعليم رسالة وليس مجرد وظيفة أو تدريس  .2
 .تحمل هم الوطن واألمة  .3
 .العناية بالتخصص الدقيق  .4
 .يكون معلمًا ومتعلمًا في آن واحد أن  .5
 .الوفاء بالوعود  .6
 .الحوار والتقدير البناء  .7
: 2007دروزة، (، )81:75: 2010اللــوح، وفــرج اهللا، (تنميــة وتطــوير شخصــية الطــالب  .8

20.(  
وترى الباحثة أن عضو هيئة التـدريس هدفـه توصـيل المعرفـة وتزويـد الطـالب بمـا يـؤهلهم 

ـــة ا ـــى مجـــال التطبيـــق العملـــي، لمســـتقبلهم، حيـــث أن عملي ـــة التلقـــين إل ـــت مـــن عملي لتـــدريس تحول
وألهمية ذلك فالبد من تغيير شامل في قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس لكي يصلوا بالتعليم 

  . اإللكتروني إلى بر األمان 
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خطوات أساسـية جيـب علـى املشـرف األكـادميي إتباعهـا عنـد التعلـيم خطوات أساسـية جيـب علـى املشـرف األكـادميي إتباعهـا عنـد التعلـيم خطوات أساسـية جيـب علـى املشـرف األكـادميي إتباعهـا عنـد التعلـيم خطوات أساسـية جيـب علـى املشـرف األكـادميي إتباعهـا عنـد التعلـيم 
        ::::اإللكرتوني اإللكرتوني اإللكرتوني اإللكرتوني 

الخطــوات األساســية التــي يجــب علــى المشــرف األكــاديمي إتباعهــا ) 2008، يــدعبــد المج(يوضــح 
  : اإللكترونيعند التعليم 

  :تحديد االحتياجات ) أ(    
فقبل أن تختار برنامجًا أو تعـده البـد مـن مسـح احتياجـات الطلبـة ليـتم هـذا الـتعلم فـي ضـوء محـك 

  .أساسي هدفه تلبية احتياجات المتعلمين والمجتمع 
  :التعرف على الممارسات المعتادة  )ب(   

يجــب التعــرف علــى الممارســات التدريســية المعتــادة قبــل اتخــاذ خيــارات التعلــيم اإللكترونــي، حيــث 
ســــيتم اتخــــاذ قــــرار بشــــأن األنشــــطة التــــي سيتضــــمنها البرنــــامج، وأســــلوب التعلــــيم وفــــق اإلمكانــــات 

  .المودل  والممارسات المتبعة داخل الفصول الوجاهية أو اإلفتراضية أو
  :تحديد النموذج المناسب من التعليم اإللكتروني ) ج(   

يجـــب أن يقـــف المشـــرف األكـــاديمي إزاء النمـــاذج واألوجـــه المتعـــددة موقـــف المنتقـــي وفقـــًا لطبيعـــة 
طالبه وقدراتهم، ووفقًا لإلمكانات المتاحة لديهم في الجامعة وفي المنزل، وما يمكـن أن يـوفره مـن 

بًال، وعليه أن يختار البديل المرن الذي يسهل تعديله مستقبًال ليتالءم مـع أي هذه اإلمكانات مستق
  ) .78: 2008عبد المجيد، (مستجدات أو ظروف تطرأ 

  
من خالل ما سبق ترى الباحثة أن المشرف األكاديمي هو أداة التفاعل الحية بين العقـول 

كيــر وأنــواع الســلوك الســوي المرغــوب، المتعلمــة، والعقــل المــدبر وراء إكســاب المتعلمــين طرائــق التف
وضمير األمة في تشكيل الشخصية اإلنسانية وتنميتها، كما أنه قائـد جيـل المسـتقبل نحـو اإليمـان 
بالحريـــة الحقـــة والديمقراطيـــة الصـــحيحة، لـــذلك فـــإن النمـــو المهنـــي لعضـــو هيئـــة التـــدريس ضـــرورة 

لذلك فمن ) افية وعلمية واجتماعيةثق(حتمية لتحقيق تنمية شاملة في شخصيته من جميع النواحي 
الضروري توجيـه كافـة البـرامج واألنشـطة التـي تهـدف إلـى رفـع كفاءتـه وزيـادة تأهيلـه للقيـام بواجبـه 
على أكمل وجـه فـي مجـال تخصصـه، وال يحـدث ذلـك إال بتـوفير اإلمكانـات الالزمـة لعمليـة النمـو 

  .افز المشجعة والتجهيزات الحديثة المهني مثل القاعات المهيأة والميزانيات الكافية والحو 
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
        الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة

  

  . اإللكترونيالدراسات التي تتعلق بالتعليم : أوًال 
 لعضو الدراسات التي تتعلق بالنمو المهني : ثانيًا 
  . هيئة التدريس      
  .التعقيب على الدراسات السابقة : ثالثًا 
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        ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 
علـى الدراســات السـابقة التـي قامـت الباحثـة بــاإلطالع عليهـا واإلفـادة منهـا فــي يشـتمل هـذا الفصـل 

دراسـات تتعلـق بـالتعليم اإللكترونـي ، ودراسـات تتعلـق بـالنمو : موضوع البحث ، وتم توزيعها إلى 
  .المهني لعضو هيئة التدريس، وترتيبها زمنيًا من األحدث إلى األقدم 

  :سلة زمنيًا وفيما يلي عرض لهذه الدراسات متسل
  

        الدراسات التي تتعلق بالتعلم اإللكرتونيالدراسات التي تتعلق بالتعلم اإللكرتونيالدراسات التي تتعلق بالتعلم اإللكرتونيالدراسات التي تتعلق بالتعلم اإللكرتوني
        

 
ً
  :الدراسات احمللية : أوال

  
  ) :2011(دراسة كلوب . 1

ومــدى توافرهــا لــدى أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي  اإللكترونــيمهــارات الــتعلم : عنــوان الدراســة 
  .جامعة القدس المفتوحة بمنطقة غزة التعليمية 

مهارات التعلم اإللكتروني ومدى توافرهـا لـدى أعضـاء الهيئـة التدريسـية  هدفت الدراسة التعرف إلى
في جامعة القدس المفتوحة بمنطقة غزة التعليمية ، واستخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي ، وتكـون 
مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التـدريس فـي جامعـة القـدس المفتوحـة فـي الفصـل الدراسـي 

عضــو مــن أعضــاء ) 18(، بينمــا عينــة الدراســة فكانــت 2011/2012 األول مــن العــام الدراســي
عضـــوًا مـــن غيـــر المتفـــرغين فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة ) 44(الهيئـــة التدريســـية المتفـــرغين ، و 

بمنطقة غزة التعليمية ، وقد استخدم الباحث استبانه وزعت على ثالثة محاور في مجال الدراسة ، 
الكلــي لـدرجات مهـارات التعلــيم اإللكترونـي لــدى أعضـاء هيئــة وتوصـلت الدراسـة إلــى أن المتوسـط 

  %) .73.19(التدريس في كافة محاور االستبانة متوافر بدرجة كبيرة وبنسبة مئوية تصل إلى 
  
  ) :2011(دراسة عودة . 2

في مناطق جامعة القدس المفتوحة بقطاع غزة مـن  اإللكترونيمعوقات التعليم : عنوان الدراسة 
  ) .دراسة حالة منطقة غزة التعليمية(لمشرفين األكاديميين وجهة نظر ا

هدفت الدراسة الكشف عن معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في منـاطق جامعـة القـدس المفتوحـة 
بقطاع غزة من وجهة نظر المشرفين األكاديميين، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي ، 

شــرفين األكــاديميين فــي جامعــة القــدس المفتوحــة المتفــرغين وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الم
مشـــرف أكـــاديمي فـــي الفصـــل ) 113(والغيـــر متفـــرغين فـــي منطقـــة غـــزة التعليميـــة والبـــالغ عـــددهم 



83 

 

، وكانـــت عينـــة الدراســـة هـــي مجتمـــع الدراســـة ، 2011/2012الدراســـي األول مـــن العـــام الدراســـي 
رات المشــرفين األكــاديميين فــي اســتخدام واســتخدم الباحــث اســتبانة صــممت خصيصــًا لقيــاس مهــا

الحاسوب واإلنترنـت والمعوقـات التـي تـواجههم مـن وجهـة نظـرهم، وكانـت نتـائج الدراسـة تـدل علـى 
وجود فروق دالة إحصائيًا نحو معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني تعزى لسنوات الخبـرة ، واإللمـام 

  .وق تعزى لمتغير الجنس بالحاسوب والدورات التعليمية ، بينما ال توجد فر 
  
  ) :2010(دراسة اللوح، فرج اهللا . 3

 اإللكترونـيمدى ممارسة المشـرف األكـاديمي لـألدوار المنوطـة بـه فـي التعلـيم : عنوان الدراسـة 
  .بجامعة القدس المفتوحة بغزة 

كشـف هدفت الدراسة التعرف إلى األدوار المنوطة بالمشرف األكـاديمي فـي التعلـيم اإللكترونـي، وال
عـن مــدى ممارسـة المشــرفين األكـاديميين لــألدوار والمهمـات المنوطــة بهـم فــي التعلـيم اإللكترونــي، 
ووضع قائمة بمجموعة األدوار التي يجب أن يراعيها المشرف األكاديمي ، ويأخـذ بهـا فـي التعلـيم 

ليلـــي اإللكترونـــي فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة فـــي غـــزة، واســـتخدم الباحثـــان المـــنهج الوصـــفي التح
لمناســبته لموضــوع الدراســة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المشــرفين األكــاديميين فــي جامعــة 

مشرف في الفصـل الثـاني مـن العـام ) 460(القدس المفتوحة في مناطق قطاع غزة والبالغ عددهم 
ـــة الدراســـة مـــن 2009/2010الدراســـي  مشـــرف أكـــاديمي مـــن جامعـــة ) 134(، بينمـــا تكونـــت عين

توحة، واستخدم الباحثان استبانة إلكترونية وزعت ألفراد العينة من خالل مـواقعهم علـى القدس المف
البوابـة اإللكترونيـة، وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن هنـاك اتفاقـًا فـي وجهـة نظـر المشـرفين األكـاديميين 

بمــا يتعلــق بممارســتهم ألدوارهــم ، ولكــن هنــاك ) حالــة المشــرف –الجــنس (فيمــا يخــص المتغيــرين 
  .وذلك لصالح تخصص التربية) التخصص(ينًا ملحوظًا في وجهة نظرهم فيما يخص متغير تبا
  
  ) :2006(دراسة حمايل و حمايل . 4

المعوقــات التــي تواجــه المشــرفين األكــاديميين المتفــرغين فــي جامعــة القــدس : عنــوان الدراســة 
  .المفتوحة في استخدامهم لبوابة الجامعة األكاديمية 

وقوف على الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المشرفون األكاديميون المتفرغون هدفت الدراسة ال
فـــي جامعــــة القــــدس المفتوحــــة والتــــي تحــــد مـــن اســــتخدامهم لبوابــــة الجامعــــة األكاديميــــة، واســــتخدم 
الباحثــان المــنهج الوصــفي فــي دراســتهم، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المشــرفين األكــاديميين 

مشـرف فـي منـاطق الضـفة الغربيـة ، ) 120(القدس المفتوحة والبالغ عددهم  المتفرغين في جامعة
ويمثــل مجتمــع الدراســة عينــة الدراســة، واســتخدم الباحثــان االســتبانة كــأداة للدراســة وأســفرت نتــائج 
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الدراســـــة عـــــن وجـــــود صـــــعوبات إداريـــــة وتقنيـــــة، وصـــــعوبات تتعلـــــق بالدافعيـــــة والتنميـــــة المهنيـــــة، 
  .شرفين وتحد من استخدامهم لبوابة الجامعة اإللكترونية وصعوبات فنية تواجه الم

  
  ) :2006(دراسة أبو سمرة . 5

المعوقات التي تواجـه المشـرفين األكـاديميين فـي جامعـة القـدس المفتوحـة فـي : عنوان الدراسة 
  .فلسطين 

ة ، هــدفت الدراســة تحديــد المعوقــات التــي تواجــه المشــرفين األكــاديميين فــي جامعــة القــدس المفتوحــ
التخصـــــص  –الخبــــرة  -الرتبـــــة األكاديميــــة  –الدرجــــة العلميــــة  –الجـــــنس : وٕالــــى أثــــر متغيــــرات 

والمنطقــة التعليميــة فــي عمليــة اإلشــراف، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي فــي دراســته، وتكــون 
مجتمع الدراسة جميع المشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة في محافظات غـزة والبـالغ 

مشرف ، والمجتمع يمثل عينة الدراسة، واستخدم الباحـث االسـتبانة كـأداة للدراسـة، ) 300(دهم عد
وأســفرت النتــائج عــن اخــتالف درجــة المعوقــات حيــث حصــلت أعلــى درجــة للمعوقــات فــي مجــال 
النمــو المهنــي والبحــث العلمــي ، وأدنــى درجــة كانــت للمعوقــات اإلداريــة والماليــة ، وكانــت تقــديرات 

لمعوقات أعلى من الذكور في مجالي المرافق والبنى التحتية ، ومعوقات النظام التعليمي، اإلناث ل
بينمـــا كانـــت درجـــة تقـــديرات الـــذكور لمجـــالي المعوقـــات اإلداريـــة والماليـــة والنمـــو المهنـــي والبحـــث 

  .العلمي أعلى من تقديرات اإلناث 
  

  :الدراسات العربية : ثانيًا 
  
  ) :2010(دراسة فاروق . 1
 اإللكترونـياتجاهات الطالب في كلية الخدمة االجتماعية نحو اسـتخدام الـتعلم : وان الدراسـة عن

   .في تدريس مقررات الطالب في الخدمة االجتماعية 
هدفت الدراسة قياس المكونات المعرفية واالنفعالية والمهارية تجاه التعلم اإللكتروني لدى عينة من 

العربيـة، واسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي،  طالب جامعة حلوان في جمهورية مصـر
وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طــالب كليــة الخدمــة االجتماعيــة فــي الجامعــة والبــالغ عــددهم 

" فريـد مـان"طالـب، واسـتخدم الباحـث اختبـار ) 151(طالب وطالبة، وبلغـت عينـة الدراسـة ) 320(
اريـة تجـاه الـتعلم اإللكترونـي، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن لقياس المكونات المعرفية واالنفعاليـة والمه

المكونات االنفعالية قد حققت الترتيـب األول مـن حيـث األهميـة ، تليهـا المكونـات المعرفيـة ، وفـي 
  .الترتيب األخير المكونات المهارية 
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  ) :2010(دراسة قطران . 2
   .الواقع والمأمول  –ية وأدواتها في الجامعات اليمن اإللكترونيمواقع التعلم : عنوان الدراسة 

هــدفت الدراســة الكشــف عــن مســتوى المواقــع اإللكترونيــة للجامعــات الحكوميــة واألهليــة فــي الــيمن، 
والكشــف عــن جوانــب القــوة والضــعف فــي نظــام التعلــيم اإللكترونــي، ووضــع تصــور لنظــام تعلـــيم 

دراسة في جامعة الملك سعود في الكتروني يوظف ويفعل أدواته في خدمة التعليم، وقد تم إجراء ال
المملكة العربية السعودية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمـع الدراسـة مـن 

جامعــة أهليــة و ) 15(جميــع الجامعــات الحكوميــة واألهليــة فــي الــيمن، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
سة، وأسفرت نتائج الدراسة أن حوالي جامعات حكومية، واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدرا) 8(

مــن الجامعــات األهليــة % 50مــن الجامعــات الحكوميــة ال تســتخدم المنتــديات ، وأن نســبة % 71
  .تستخدمها 

  
  ) :2010(دراسة أحمد . 3

والتعلــيم المــدمج فــي تنميــة مهــارات إنتــاج النمــاذج  اإللكترونــيفاعليــة التعلــيم : عنـوان الدراســة 
  .شعبة تكنولوجيا التعليم التعليمية لدى طالب 

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية استخدام كل من التعلـيم اإللكترونـي والمـدمج فـي تنميـة مهـارات 
إنتـــاج النمـــاذج التعليميـــة لـــدى طـــالب شـــعبة تكنولوجيـــا التعلـــيم بكليـــة التربيـــة بجامعـــة األزهـــر فـــي 

إعـداد قائمـة المهـارات وبطاقـة جمهورية مصر العربيـة، وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي فـي 
اإللكترونـي (مالحظة أداء المهارات، والمنهج التجريبي لمعرفـة فاعليـة البرنـامج التعليمـي بأسـلوبيه 

، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة كلية التربية فـي جامعـة األزهـر والبـالغ عـددهم )المدمج –
الب من طلبة كلية التربية من جامعة ط) 351(طالب وطالبة، وتكونت عينة الدراسة من ) 720(

األزهر، وستخدم الباحث اختبار تحصيل لقياس الجانب المعرفي لمهارات إنتـاج النمـاذج التعليميـة 
للتعلـــيم اإللكترونــــي (، بطاقـــة مالحظـــة أداء مهـــارات إنتـــاج النمــــاذج التعليميـــة ، برنـــامج تعليمـــي 

ذات داللــــة إحصــــائية لصــــالح المجموعــــة ، وأشــــارت النتــــائج إلــــى وجــــود فــــروق )والتعلــــيم المــــدمج
  . التجريبية التي درست بالنظام اإللكتروني والمدمج 

  
  ) :2009(دراسة الشهراني . 4

فــي تــدريس العلــوم الطبيعيــة فــي التعلــيم  اإللكترونــيمطالــب اســتخدام التعلــيم : عنــوان الدراســة 
  .العالي من وجهة نظر المختصين 

ام التعلـــيم اإللكترونـــي فـــي تـــدريس العلـــوم الطبيعيـــة بـــالتعليم هـــدفت الدراســـة تحديـــد مطالـــب اســـتخد
، والتعــرف )المـتعلم ، المــنهج ، عضــو هيئـة التــدريس والبيئـة التعليميــة(العـالي الواجــب توافرهـا فــي 
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على درجة أهمية مطالـب اسـتخدام التعلـيم اإللكترونـي فـي تـدريس العلـوم الطبيعيـة بـالتعليم العـالي 
ـــدريس والبيئـــة التعليميـــةال(الواجـــب توافرهـــا فـــي  واســـتخدمت ). مـــتعلم ، المـــنهج ، عضـــو هيئـــة الت

الدراسة المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات 
) 250(مـن عينة الدراسة ، وتكونت )500(السعودية في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم 

تدريس بالجامعـات السـعودية، واسـتخدم الباحـث االسـتبانة كـأداة للدراسـة عضو من أعضاء هيئة ال
ـــالزم توافرهـــا فـــي منـــاهج العلـــوم  ـــب التعلـــيم اإللكترونـــي ال ـــى أن جميـــع مطال وتوصـــلت الدراســـة إل
الطبيعيــة ، عضــو هيئــة تــدريس العلــوم الطبيعيــة ، وفــي البيئــة التعليميــة وأدوات الــتعلم اإللكترونــي 

الســــتخدام التعلــــيم اإللكترونــــي ، حيــــث كانــــت اســــتجابات جميــــع أفــــراد العينــــة  تعتبــــر مطلبــــًا هامــــاً 
  .للمحاور السابقة بدرجة مهمة 

  

  ) :2009(دراسة حكمي . 5
واقع ثقافة واستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى لتقنية المعلومات : عنوان الدراسة 

  .واالتصاالت في التدريس 
واقــع ثقافــة واســتخدام أعضــاء هيئــة التــدريس بجامعــة أم القــرى لتقنيــة هــدفت الدراســة الوقــوف علــى 

المعلومـــات واالتصـــاالت ، والصـــعوبات التـــي تحـــول دون اســـتخدامها، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج 
الوصــفي التحليلــي فــي دراســته، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي 

ـــة ـــالغ عـــددهم  جامعـــة أم القـــرى فـــي المملكـــة العربي ـــة ) 200(الســـعودية والب عضـــو، وتكونـــت عين
عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة واستخدمت الباحثة اسـتبانة مكونـة ) 126(الدراسة من 

فقـــــرة ، وكشـــــفت النتـــــائج أن مســـــتوى ثقافـــــة أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس بتقنيـــــة المعلومـــــات  58مـــــن 
لتكنولوجيا استخدامًا هي اإلنترنت للحصول واالتصاالت ومستوى االستخدام كان متوسطًا، وأكثر ا

علـــى بعـــض الوســـائل اإليضـــاحية، وال يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين آراء أعضـــاء هيئـــة 
التدريس حول استخدام تقنية المعلومـات واالتصـاالت تبعـًا للجـنس أو الكليـة أو المرتبـة العلميـة أو 

  .عدد سنوات الخبرة 
  
  ) :2009(دراسة العمري . 6
ـــيم : نـــوان الدراســـة ع ـــدى معلمـــي المرحلـــة الثانويـــة  اإللكترونـــيكفايـــات التعل ودرجـــة توافرهـــا ل

  . بمحافظة المخواة التعليمية 
هدفت الدراسة التعرف إلى كفايات التعليم اإللكتروني ودرجة توافرهـا لـدى معلمـي المرحلـة الثانويـة 

لدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي ، فــي مكــة المكرمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، واســتخدمت ا
وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي المرحلــة الثانويــة ، وكانــت عينــة الدراســة تمثــل المجتمــع 
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معلمًا، واستخدم الباحـث االسـتبانة للحصـول علـى المعلومـات، وكـان مـن ) 306(والذي تكون من 
ات مجتمــع الدراســة تعــزى لصــالح أهــم نتــائج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين متوســط إجابــ

أصــحاب التخصــص العلمــي فــي محــور قيــادة الحاســب ، بينمــا ال يوجــد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين 
أصــحاب التخصصــين فــي المحــاور األخــرى ، وكــذلك وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا تعــزى لســنوات 

لدورات التدريبية الخدمة لصالح المعلمين األحدث خدمة ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى ل
  .في الحاسب والشبكات 

  
  ) :2009(دراسة الهرش . 7

معوقات اسـتخدام منظومـة الـتعلم اإللكترونـي مـن وجهـة نظـر معلمـي المرحلـة : عنوان الدراسة 
  .الثانوية في لواء الكورة 

نظر هدفت الدراسة تحديد معوقات استخدام بيئة التعلم اإللكتروني في المدارس الثانوية من وجهة 
المعلمين فـي لـواء الكـورة فـي األردن، واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي، وتكـون مجتمـع 
الدراسة مـن جميـع معلمـي المرحلـة الثانويـة فـي جميـع التخصصـات فـي منطقـة لـواء الكـورة والبـالغ 

ث معلم ومعلمـة، واسـتخدم الباحـ) 125(معلم ومعلمة ، وبلغت عينة الدراسة نحو ) 250(عددهم 
أن المعوقـات : االستبانة كأداة للدراسة، وتوصـلت الدراسـة إلـى العديـد مـن النتـائج كـان مـن أهمهـا 

المتعلقـــة بـــالمعلمين جـــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى، تلتهـــا المعوقـــات المتعلقـــة بـــاإلدارة، ثـــم المعوقـــات 
فـــي المرتبـــة  المتعلـــق بالبنيـــة التحتيـــة والتجهيـــزات األساســـية، وجـــاءت المعوقـــات المتعلقـــة بالطلبـــة

  .األخيرة 
  
  ) :2008(دراسة الحربي . 8

ــيم : عنــوان الدراســة  التــي يســتخدمها معلمــو الرياضــيات فــي المــدارس  اإللكترونــيأدوات التعل
   .الثانوية األهلية بمدينة الرياض

هــدفت الدراســـة الكشــف عـــن واقــع اســـتخدام المعلمـــين ألدوات الــتعلم اإللكترونـــي فــي الريـــاض فـــي 
ربية السعودية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمـع الدراسـة مـن المملكة الع

معلــم ومعلمــة ، وبلغــت ) 500(جميــع معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي مدينــة الريــاض والبــالغ عــددهم 
معلــم ، واسـتخدم الباحــث االسـتبانة كـأداة لتنفيــذ الدراسـة، وأشــارت النتـائج إلــى ) 54(عينـة الدراسـة 

أدوات بدرجـــة عاليـــة ، مـــن أهمهـــا البرمجيـــات التعليميـــة الجـــاهزة ، ) 10(لمعلمـــين اســـتخدموا أن ا
أدوات بطريقـة متوسـطة ) 4(، والبريد اإللكتروني ، واسـتخدموا  LCDومحركات البحث ، وجهاز 

هـــي مجموعـــة النقـــاش والقـــوائم البريديـــة ، والمحادثـــة ، والفصـــول االفتراضـــية ، فـــي حـــين اســـتخدم 
  .المؤتمرات الصوتية ومؤتمرات الفيديو ، والمدونات والويكي بدرجة ضعيفة  المعلمون
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  ) :2007(دراسة الكريم . 9
  . بمدارس المملكة األهلية بمدينة الرياض  اإللكترونيواقع استخدام التعليم : عنوان الدراسة 
  . جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية : مكان الدراسة 

سـة التعـرف إلــى مـدى اسـتخدام طــرق وأنمـاط التعلـيم اإللكترونــي فـي المدرسـة، ومعرفــة هـدفت الدرا
ــــيم  الفــــرق بــــين متغيــــرات الجــــنس والتخصــــص ، والمؤهــــل العلمــــي والخبــــرة ، وبــــين اســــتخدام التعل
اإللكترونـــي، وعـــرض أهـــم إيجابيـــات وســـلبيات ومعوقـــات التعلـــيم اإللكترونـــي، واســـتخدمت الباحثـــة 

ليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي ومعلمــات المرحلــة الثانويــة المــنهج الوصــفي التح
معلــم ومعلمــة، وبلغــت عينــة ) 500(بمدينـة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية والبـالغ عــددهم 

معلـــم ، وأخـــرى مـــن ) 99(شـــخص ، مـــوزعين كعينـــة مـــن المعلمـــين بلـــغ عـــددها ) 202(الدراســـة  
وكشـفت نتـائج . لمة ، واستخدمت الباحثـة االسـتبانة كـأداة بحـث مع) 112(المعلمات وبلغ عددها 

أن التعلــيم غيــر التزامنــي قــد حــل بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث : الدراســة عــن عــدة نتــائج مــن أهمهــا 
موافقة أفراد الدراسة عليه إلى حد ما ، كما وجدت فـروق دالـة إحصـائية بـين الـذكور واإلنـاث نحـو 

  .ث ، كما أن هناك إيجابيات وسلبيات للتعليم اإللكتروني أنماط التعليم لصالح اإلنا
  

  ) :2007(دراسة الشمري . 10
ـــيم : عنـــوان الدراســـة  ـــات اســـتخدام المعلمـــين للتعل ـــة ومعوق ـــيأهمي مـــن وجهـــة نظـــر  اإللكترون

  .المشرفين التربويين بمحافظة جدة 
ين فــي المــدارس ، وتحديــد هــدفت الدراســة بيــان أهميــة اســتخدام التعلــيم اإللكترونــي مــن قبــل المعلمــ

أهـــم المعوقـــات التـــي تـــواجههم أثنـــاء تطبيـــق واســــتخدام هـــذا الـــنمط مـــن التعلـــيم مـــن وجهـــة نظــــر 
مشرفيهم، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلـي فـي دراسـتها ، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن 

مشــرف ) 112(م جميــع المشــرفين األكــاديميين فــي جامعــة أم القــرى بمحافظــة جــدة والبــالغ عــدده
أكاديمي ، وكانـت عينـة الدراسـة هـي مجتمـع الدراسـة ، واسـتخدم الباحـث االسـتبانة كـأداة للدراسـة، 
وكانت أهم نتائج الدراسة موقف المشرفين التربـويين تجـاه التعلـيم اإللكترونـي كـان بدرجـة موافـق ، 

  .وأهمية استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني كان بدرجة موافق 
  

  ) :2005(دراسة األحمدي  .11
فــــي التحصــــيل واالحتفــــاظ لــــدى طالبــــات العلــــوم  اإللكترونــــيفعاليــــة الــــتعلم : عنـــوان الدراســــة 

  . االجتماعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالمدينة المنورة 
هــدفت الدراســة دراســة فاعليــة اســتخدام المقــرر اإللكترونــي علــى شــبكة اإلنترنــت وفاعليــة اســتخدام 

مجـــة التعليميـــة فـــي تحصـــيل الطالبـــات واحتفـــاظهن بهـــا، اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج التجريبـــي البر 
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لتطبيق دراسـتها ، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع طالبـات العلـوم االجتماعيـة فـي جامعـة طيبـة 
ـــة المنـــورة والبـــالغ عـــددهن  طالبـــة، وتوصـــلت ) 75(طالبـــة، وبلغـــت عينـــة الدراســـة ) 150(بالمدين

العديــد مــن النتــائج كــان مــن أهمهــا وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين العينتــين  الدراســة إلــى
  .لصالح التعليم اإللكتروني في متغير التحصيل واالحتفاظ به 

  
  ) :2004(دراسة الخوالدة . 12

التــي يمارســها المعلمــون فــي المــدارس الخاصــة فــي  اإللكترونــيصــور الــتعلم : عنــوان الدراســة 
  . سلطنة ُعمان 

دفت الدراسة التعرف على صور التعلم اإللكتروني الظاهرة في ممارسات المعلمـين فـي المـدارس ه
الخاصــة فــي ســلطنة ُعمــان، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة 

معلم ومعلمة، وبلغت ) 500(من جميع معلمي المدارس الخاصة في سلطنة عمان والبالغ غددهم 
صــور ) 9(معلمــًا ومعلمــة، واســتخدمت االســتبانة كــأداة للدراســة مكونــة مــن ) 240(راســة عينــة الد

ــتعلم اإللكترونــي، وتوصــلت الدراســة إلــى أن أبــرز صــور الــتعلم اإللكترونــي التــي وقعــت ضــمن  لل
االستخدام العالي كانت االتصال بمدارس الكترونية ، البحـث اإللكترونـي عبـر محركـات البحـث ، 

، وٕاعداد المشروعات الطبيـة المحوسـبة ، وعـرض  officeروني ، استغالل برمجيات البريد اإللكت
المعلومــات المحوســبة ، أمــا اســتخدام األقــراص التعليميـــة المضــغوطة فقــد وقــع ضــمن االســـتخدام 
المتوســط ، فــي حــين جــاءت صــورتا ســؤال المتخصصــين فــي مراكــز علميــة عالميــة ، والتخاطــب 

  .المنخفض التعليمي في مدى االستخدام 
  

  ) :2004(دراسة العجمي . 13
معوقات اسـتخدام الحاسـوب فـي تـدريس مـادة التربيـة اإلسـالمية فـي المـدارس : عنوان الدراسة 

  .الثانوية في محافظة الخبر 
هدفت الدراسة التعرف إلى بيئة التعلم اإللكتروني والمعوقات التي تحول دون تفعيل استخدامه في 

سالمية في المدارس الثانوية في محافظة الخبر، اسـتخدم الباحـث  المـنهج تدريس مقرر التربية اإل
الوصــفي فــي دراســته ، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي التربيــة اإلســالمية فــي محافظــة 

معلــــم مــــن معلمــــي ) 112(معلــــم ومعلمــــة، وبلغــــت عينــــة الدراســــة ) 240(الخبــــر والبــــالغ عــــددهم 
حث االستبانة لتطبيق دراسته وتوصلت الدراسـة إلـى وجـود عـدد مـن المرحلة الثانوية، واستخدم البا

ـــتعلم اإللكترونـــي كـــان مـــن أهمهـــا  ـــات : المعوقـــات التـــي تحـــول دون اســـتخدام بيئـــة ال قلـــة البرمجي
  .التعليمية الجيدة ، عدم اتقان بعض أعضاء هيئة التدريس مهارات الحاسب اآللي 
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  :الدراسات األجنبية : ثالثًا 
  
  ) :2002(وربان دراسة ه. 1
بين طالب جامعة هوسـتن وهـانج ، دراسـة  اإللكترونيتفضيالت نمط  التعليم : عنوان الدراسـة  

  . اإللكترونيمستخدمي الكمبيوتر عند استخدام مقررات التعلم 
Learning style references among uniu ers ity of Houston online 
studends . 

ارنــة تفضــيالت نمــط الــتعلم اإللكترونــي بــين طــالب جامعــة هوســتن هــدفت الدراســة التعــرف إلــى مق
فــي واليــة هوســتن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، 
واستخدمت الدراسة استبانة مسحية على طالب جامعة هوسـتون المسـجلين فـي مقـررات إلكترونيـة 

مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة جامعــة هوســتن الــذين ، وتكــون 2001أثنــاء فصــل الربيــع عــام 
طالـب وطالبـة، ) 120(يستخدمون الكمبيوتر عند دراسة مقررات التعلم اإللكتروني والبالغ عـددهم 

وعينــة الدراســة تمثلــت فــي مجتمــع الدراســة، وتوصــلت الدراســة إلــى أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة 
ضل لدى طالب جامعة هوستون حسب متغيـر العمـر إحصائية في نموذج التعليم اإللكتروني المف

  .أو الحالة الوظيفية 
  
  ) :2002(دراسة دوتون وآخرون . 2

دراسـة لـتعلم  .عـن طـالب المحاضـرات  اإللكترونـيكيف يختلـف طـالب التعلـيم : عنوان الدراسـة 
  .شبكات التعلم غير المتزامن سلسلة إلكترونية 

How do online students differ from lecture student . 

هــدفت الدراســة التعــرف إلــى الخصــائص التــي تميــز طــالب التعلــيم اإللكترونــي عــن زمالئهــم الــذين 
يدرســـون بأســـلوب المحاضـــرات التقليديـــة، والتعـــرف إلـــى العوامـــل المـــؤثرة علـــى أداء طلبـــة التعلـــيم 

، واسـتخدمت )قليـدياإللكترونـي ، والت(اإللكتروني وهل تختلف تلك العوامل فيما بين المجمـوعتين 
الدراسـة المـنهج الوصــفي التحليلـي، وتكـون مجتمــع الدراسـة مــن جميـع طلبـة جامعــة واليـة كارولينــا 

طالـب وطالبـة، وبلغـت عينـة الدراسـة ) 550(الشمالية بالواليات المتحـدة األمريكيـة والبـالغ عـددهم 
) 131(ظـــام التقليـــدي ، درســـوا بالن) 152(طالبـــًا مـــن جامعـــة واليـــة كارولينـــا الشـــمالية ، ) 283(

طالب درسوا بنظام التعليم اإللكتروني، واستخدم الباحث استبانة وزعت على طالب الجامعة عينة 
تختلف خصائص كل من المجموعتين في جوانـب : الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

تســــجيل فــــي البــــرامج مهمــــة ، حيــــث أن طــــالب التعلــــيم اإللكترونــــي أكبــــر ســــنًا وال يرغبــــون فــــي ال
الجامعيــة التقليديــة ، وأكثــر مــيًال ألن يكونــوا مــن طــالب التعلــيم المســتمر ، ولــديهم خبــرة أكبــر فــي 
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الكمبيـــوتر ، وحصـــول طـــالب التعلـــيم اإللكترونـــي علـــى درجـــات أعلـــى فـــي االمتحـــان مـــن الطلبـــة 
  .التقليديين 

  
  )2002(دراسة تيلو . 3

  . اإللكترونيلتعليم وتفاعل الطالب في التعليم تحليل العالقة بين ا: عنوان الدراسة 
An analysis of the relationship between in struction and student 
persistence in online education.    

هدفت الدراسة الكشف عـن انسـحاب الطـالب أو إصـرارهم علـى تلقـي مقـررات الكترونيـة ، وعالقـة 
لتعليمـي ، وطريقـة التفاعـل التعليمـي ، واتجاهـات الطـالب المتعلقـة ذلك اإلصـرار بتكـرار التفاعـل ا

بالتفاعـــل وخبـــرتهم بتلـــك المقـــررات، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وتكـــون مجتمـــع 
طالـب وطالبـة، ) 1500(الدراسة من جميع الطلبة المسجلين للمقررات اإللكترونية والبـالغ عـددهم 

مقــررًا إلكترونيــًا، واســتخدم الباحــث االســتبانة ) 52(طالــب مســجلين ) 750(وبلغــت عينــة الدراســة 
كأداة للدراسـة، وتوصـلت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة إيجابيـة بـين إصـرار الطـالب علـى تلقـي مقـرر 
إلكتروني وبين تصورات الطالب المتعلقة باإلسهام في المنتديات النقاشية والتعلـيم غيـر المتـزامن، 

بــين تصــورات واتجاهــات الطــالب وبــين تكــرار تفاعــل المعلــم مــع الطالــب ووجــود عالقــة إيجابيــة 
 –المنتـدى النقاشـي (داخل المقرر ، وكـذلك باسـتخدام طـرق التفاعـل غيـر المتزامنـة داخـل المقـرر 

  ) .قوائم البريد اإللكتروني
  
  ) :Rowand Cassandra )1999دراسة روند . 4

  مبيوتر واإلنترنت في المدارس الحكومية واقع استخدام المعلمين للك: عنوان الدراسة 
)Teachers Use of Computers and the Internet in Public School(  

هدفت الدراسة وصف واقع استخدام معلمـي المـدارس الحكوميـة للحاسـب اآللـي واإلنترنـت، وكيفيـة 
الحاســــب تــــوجيههم لطلبــــتهم الســــتخدام الحاســــب، ومعرفــــة انطباعــــات المعلمــــين لــــدى اســــتخدامهم 

واإلنترنت في التدريس، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن 
جميع معلمي المدارس الحكومية فـي واليـة ويتشـنج فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة والبـالغ عـددهم 

ســتبانة معلــم ومعلمــة، واســتخدمت الباحثــة اال) 55(معلــم ومعلمــة، وبلغــت عينــة الدراســة ) 120(
كأداة في دراستها وتوصلت الدراسـة إلـى أن المعلمـون األقـل خبـرة كـانوا أكثـر اسـتخدامًا لإلنترنـت، 

من المعلمين أبدوا استعدادهم الستخدام الحاسب اآللـي واإلنترنـت بشـكل جيـد، والمعلمـون % 23و
 .ذو التدريب األكثر هم األكثر جاهزية الستخدام الحاسب واإلنترنت 
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        التي تتعلق بالنمو املهني لعضو هيئة التدريسالتي تتعلق بالنمو املهني لعضو هيئة التدريسالتي تتعلق بالنمو املهني لعضو هيئة التدريسالتي تتعلق بالنمو املهني لعضو هيئة التدريسالدراسات الدراسات الدراسات الدراسات 
  

 
ً
  :الدراسات احمللية : أوال

  
  

 ) :2010(دراسة صالحة . 1
دور مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث الدولية بغزة في تطوير األداء اإلداري : عنوان الدراسة 

  .لمديري المدارس وسبل تفعيله 
ربوي بوكالـة الغـوث الدوليـة فـي تطـوير األداء اإلداري تهدف الدراسة تحديد دور مركز التطوير الت

لمــديري المــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث بغــزة، وتقــديم مقترحــات لتفعيــل دور المركــز لتطــوير األداء 
اإلداري لمديري المدارس التابعة لوكالة الغوث بمحافظات غزة، واستخدم الباحث المـنهج الوصـفي 

ع الدراسـة جميـع مـديري المـدارس التابعـة لوكالـة الغـوث الدوليـة التحليلي في دراسـته، وتكـون مجتمـ
، ويمثل المجتمع عينة الدراسـة، واسـتخدم الباحـث اسـتبانة وزعـت علـى )221(بغزة والبالغ عددهم 

خمــس مجــاالت، وتوصــلت الدراســة إلــى أن مركــز التطــوير التربــوي يمــارس دوره بدرجــة كبيــرة فــي  
  .لمدارس بتطوير األداء اإلداري لمديري ا

  
  ) 2009(نصر : دراسة . 2

ــة المهنيــة لمعلمــي المرحلــة : عنــوان الدراســة  ــامج المدرســة كوحــدة تطــوير فــي التنمي دور برن
  .األساسية بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة 

تهدف الدراسة الكشف عن دور برنامج المدرسة كوحدة تطوير في التنمية المهنية لمعلمي المرحلة 
ــــة المــــنهج الوصــــفي األساســــية ب ــــة بمحافظــــات غــــزة، واتبعــــت الباحث ــــة الغــــوث الدولي مــــدارس وكال

التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة مـن جميـع معلمـي المـدارس األساسـية فـي محافظـات غـزة والبـالغ 
معلـم ومعلمــة مـن معلمــي المــدارس ) 550(معلــم ومعلمـة، وبلغــت عينـة الدراســة ) 1150(عـددهم 

واستخدمت الباحثة اسـتبانة موزعـة علـى ثـالث مجـاالت كـأداة للدراسـة، األساسية بمحافظات غزة، 
وتوصلت الدراسـة إلـى أن مسـتوى فاعليـة برنـامج المدرسـة كوحـدة تطـوير فـي التنميـة المهنيـة لـدى 

  % .60معلمي المرحلة األساسية بوكالة الغوث من وجهة نظر المعلمين تزيد عن حد الكفاية 
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  : )2008(دراسة حنون . 3
الكفايات الالزمة لتطوير أداء مشرفي نظام التعليم عن بعد ومـدى توافرهـا عنـد : عنوان الدراسة 

  .مشرفي جامعة القدس المفتوحة 
الدراسة الكشف عن أهم الكفايات الالزمة لتطوير أداء مشرفي نظام التعليم عن بعـد ومـدى  تهدف

  غزة، واتبعت الباحثة المنهج توافرها لدى مشرفي جامعة القدس المفتوحة في محافظات 
الوصــفي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المشــرفين األكــاديميين فــي جامعــة القـــدس 

مشـــرف متفـــرغ وغيـــر متفـــرغ ، ويمثـــل المجتمـــع عينـــة الدراســـة، ) 556(المفتوحـــة والبـــالغ عـــددهم 
ة، وتوصلت الدراسة مجاالت رئيسي 4فقرة موزعة على  36واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من 

إلى أن درجة توافر الكفايات العلمية والمهنية والتربوية واالجتماعية عند المشرفين األكاديميين من 
وأنه ال توجد فروق ذات . وجهة نظر المشرفين في جامعة القدس المفتوحة كانت بدرجة متوسطة 

افر الكفايـــات الالزمـــة داللـــة إحصـــائية فـــي متوســـط درجـــات المشـــرفين األكـــاديميين حـــول مـــدى تـــو 
  ) .الجنس ، المؤهل العلمي ، التخصص ، الخبرة(لمشرفي جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير 

  
  

  ) :2007(دراسة صيام . 4
دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء المهني للمعلمين في المـدارس : عنوان الدراسـة 

  .الثانوية في محافظة غزة 
تعرف إلى دور أسـاليب اإلشـراف التربـوي فـي تطـوير األداء المهنـي للمعلمـين فـي تهدف الدراسة ال

المدارس الثانوية في محافظة غزة، والكشف عن التقديرات المتوقعة ألساليب اإلشراف التربوي في 
تطــوير األداء المهنــي للمعلمــين وتحديــد مــدى الفــروق بــين التقــديرات المتوقعــة ألســاليب اإلشــراف 

ي تســاهم فــي تطــوير األداء المهنــي للمعلمــين بالمــدارس الثانويــة فــي محافظــات غــزة، التربــوي التــ
واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي دراســته، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي 

) 226(، وبلغــت عينــة الدراســة ) 460(المرحلـة الثانويــة فــي محافظــات قطــاع غـزة والبــالغ عــددهم 
ارس المرحلـــة الثانويـــة فـــي محافظـــة غـــزة، واســـتخدم الباحـــث اســـتبانة لقيـــاس معلـــم ومعلمـــة مـــن مـــد

أســـاليب اإلشـــراف التربـــوي فـــي تطـــوير األداء المهنـــي للمعلمـــين فـــي المـــدارس الثانويـــة، وتوصـــلت 
أن ممارســـة المعلمـــين لمهـــارات التخطـــيط للعمليـــة : الدراســـة إلـــى العديـــد مـــن النتـــائج كـــان أهمهـــا 

ريس ومهــــارات اإلدارة الصــــفية ومهــــارات التقــــويم داخــــل الفصــــول كانــــت التعليميــــة ، وتنفيــــذ التــــد
متوسطة، وأنـه ال توجـد فـروق فـي التقـديرات المتوقعـة لـدور أسـاليب اإلشـراف التربـوي التـي تسـاهم 
في تطوير األداء المهني للمعلمين في المدارس الثانويـة تعـزى لمتغيـر الجـنس والمؤهـل األكـاديمي 

  . س واإلدارة الصفية والتخصص وتنفيذ التدري
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  ) :2006(دراسة سمور . 5
  . دور برنامج المدرسة وحدة تدريب في النمو المهني للمعلمين: عنوان الدراسة 

هــدفت الدراســة التعــرف إلــى االحتياجــات التدريبيــة للمعلمــين، والتعــرف إلــى واقــع برنــامج المدرســة 
واعتمــــد الباحــــث المــــنهج الوصــــفي وحــــدة تــــدريب ، وتحديــــد نقــــاط القــــوة والضــــعف فــــي البرنــــامج، 

التحليلي، في دراسته، وتكون مجتمع الدراسة من جميـع معلمـي وزارة التربيـة والتعلـيم الفلسـطينية ، 
معلــم ومعلمــة، واســتخدم الباحــث االســتبانة كــأداة بحــث تكونــت مــن ) 224(وبلغــت عينــة الدراســة 

من أهمها وجود دور واضح لبرنامج أربعة مجاالت، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان 
المدرســة وحــدة تــدريب فــي تطــوير النمــو المهنــي للمعلمــين وتحســين أدائهــم الــوظيفي، وجــود نقــاط 

  .ضعيفة في بعض جوانب البرنامج التي تحتاج إلى العمل على تالفيها والحد منها 
  
  

  ) :2005(دراسة العاجز و نشوان . 6
ين فـي ضـوء برنـامج المدرسـة كمركـز تطـوير التـابع لوكالـة تطـوير أداء المعلمـ: عنوان الدراسة 

  .الغوث الدولية بقطاع غزة 
هــدفت الدراســة تطــوير أداء المعلمــين التعليمــي فــي ضــوء برنــامج المدرســة كمركــز تطــوير التــابع 

  لوكالة الغوث الدولية بغزة، التعرف إلى العالقة بين تطوير أداء المعلمين في ضوء 
، واستخدم الباحثان )الجنس ، الخبرة ، المرحلة التعليمية والتخصص(المتغيرات البرنامج وعالقته ب

المــنهج الوصــفي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي وكالــة الغــوث الدوليــة بغــزة 
معلـــم ومعلمـــة، وكانـــت أداة ) 223(معلـــم ومعلمـــة، وبلغـــت عينـــة الدراســـة ) 669(والبـــالغ عـــددهم 

النمـو المهنـي  –التخطـيط (عت على المعلمين اشتملت علـى ثالثـة محـاور هـي الدراسة استبانة وز 
وجــود فــروق ذات : ، وتوصــلت الدراســة إلــى العديــد مــن النتــائج كــان مــن أهمهــا )التعلــيم والــتعلم –

داللـــة إحصـــائية بـــين تطـــوير أداء المعلمـــين فـــي ضـــوء برنـــامج المدرســـة كمركـــز للتطـــوير لصـــالح 
اســات العليــا والمعلمــات ، ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بالنســبة الخبــرة األطــول وحملــة الدر 

  .لنوع المرحلة التعليمية أو تخصص المعلمين والمعلمات 
 
  

  ) :2002(دراسة أبو وطفة . 7
ــة التــدريس فــي الجامعــة اإلســالمية وســبل : عنــوان الدراســة  واقــع النمــو المهنــي ألعضــاء هيئ

  .تطويره من وجهة نظرهم 
الدراســة معرفــة واقــع النمــو المهنــي لــدى عضــو هيئــة التــدريس فــي الجامعــة اإلســالمية هــدفت هــذه 

وســبل تطــويره مــن وجهــة نظــره، والتعــرف علــى دور الشــئون األكاديميــة وعمــداء الكليــات ورؤســاء 
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األقسام في تطوير ونمو عضو هيئة التدريس، والكشف عن العقبات التي تعترض تطـويره ونمـوه، 
هج الوصــفي التحليلــي فــي دراســته، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع أعضــاء واتبــع الباحــث المــن

عضــو هيئــة تــدريس ، وتكونــت عينــة ) 209(هيئــة التــدريس بالجامعــة اإلســالمية والبــالغ عــددهم 
الدراســة مــن جميــع أفــراد المجتمــع األصــلي، واســتخدم الباحــث اســتبانة لتحقيــق أغــراض الدراســة، 

لنمـو المهنــي لــدى أعضــاء هيئـة التــدريس بالجامعــة اإلســالمية قــد وتوصـلت الدراســة إلــى أن واقــع ا
  .تحقق بنسبة متوسطة 

  
  ) :2000(دراسة أبو حسب اهللا . 8

النمو المهني لمعلمي المدارس الحكومية بقطاع غزة ودور مـدير المدرسـة فـي : عنوان الدراسة 
  .تطويره من وجهة نظرهم 

ي تطــوير عمليــة التنميــة المهنيــة لــدى معلمـــي تهــدف الدراســة الكشــف عــن دور مــدير المدرســة فــ
  المدارس الحكومية، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة 

مـــن جميـــع معلمـــي المـــدارس األساســـية العليـــا التابعـــة لمديريـــة التربيـــة والتعلـــيم بخـــانيونس والبـــالغ 
مـــة ، واســـتخدم الباحـــث اســـتبانة معلـــم ومعل) 494(معلـــم ومعلمـــة، وبلغـــت عينـــة ) 988(عـــددهم 

ــــى أربعــــة مجــــاالت ) 60(تكونــــت مــــن  ــــويم (فقــــرة توزعــــت عل األهــــداف واألنشــــطة التعليميــــة والتق
بواقـــع خمـــس عشـــرة فقـــرة لكـــل مجـــال، ) والتحصـــيل، المـــادة العلميـــة وٕاثراؤهـــا، العالقـــات اإلنســـانية

مدرســة فــي النمــو المهنــي أن واقــع مــدير ال: وتوصــلت الدراســة إلــى العديــد مــن النتــائج كــان أهمهــا 
، %)78.16(بنسـبة مئويـة مقـدارها ) جيـد جـداً (للمعلمين في مدارس قطاع غـزة تقتـرب مـن درجـة 

وأنـه ال يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى لمتغيــر الجـنس فـي بعـض المجـاالت ، أمـا متغيــر 
 .جميع المجاالت  الخبرة التعليمية والدورات التدريبية فال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في

  
  

  :الدراسات العربية : ثانيًا 
  

  ) :2009(دراسة أحمد و البلوشي . 1
واقـع اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات مـن قبـل أعضـاء هيئـة التـدريس بجامعــة : عنـوان الدراسـة 

  .البحرين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وأثر ذلك في عمليتي التعليم والتعلم 
رف إلــى واقــع اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات مــن قبــل أعضــاء هيئــة التــدريس تهــدف الدراســة التعــ

بجامعـــة البحـــرين، واكتشـــاف الفـــروق فـــي االســـتخدام فيمـــا يتعلـــق بمتغيـــرات التخصـــص ، والدرجـــة 
العلمية ، والجنس، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة مـن جميـع 

عضـــو مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ) 180(الجامعـــة والبـــالغ عـــددهم أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي 
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ـــة الدراســـة   عضـــو مـــن أعضـــاء هيئـــة ) 89(بجامعـــة البحـــرين فـــي مملكـــة البحـــرين، وبلغـــت عين
التدريس بالجامعة، واستخدم الباحثـان اسـتبانة مكونـة مـن خمسـة محـاور هـي المهـام التـي تسـتخدم 

رامج المحوســـبة ، وأغـــراض اســـتخدام اإلنترنـــت، فيهـــا الحاســـوب وعوائـــق اســـتخدامه واســـتخدام البـــ
والخـــدمات التقنيـــة فـــي الجامعـــة، وأظهـــرت النتـــائج أن اســـتخدام أعضـــاء هيئـــة التـــدريس للحاســـوب 
تتركـز علــى طباعــة التقــارير وتقــويم الطلبــة وشــبكة اإلنترنــت، ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية 

للجــــنس، ويوجــــد فــــروق ذات داللــــة فــــي اســــتخدام الحاســــوب بــــين أعضــــاء هيئــــة التــــدريس تعــــزى 
  .إحصائية في استخدام الحاسوب تعود إلى الدرجة العلمية لصالح مساعدي البحث 

  
  

  ) :2009(دراسة النفيسة . 2
ــتعلم : عنــوان الدراســة  ــويين لل ــيواقــع اســتخدام المشــرفين الترب ــدريب المعلمــين  اإللكترون ــي ت ف

  .بمدينة جدة 
تخدام المشــــرفين التربــــويين للــــتعلم اإللكترونــــي فــــي تــــدريب تهــــدف الدراســــة التعــــرف إلــــى واقــــع اســــ

المعلمــين، واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المشــرفين 
) 191(مشـــرف تربـــوي، وبلغـــت عينـــة الدراســـة ) 250(التربـــويين فـــي مدينـــة جـــدة والبـــالغ عـــددهم 

جمـع المعومـات، وبينـت نتـائج الدراسـة وجـود أهميـة مشرف تربوي، واستخدمت الدراسـة االسـتبانة ل
كبيـــرة الســـتخدام المشـــرفين التربـــويين للتعلـــيم اإللكترونـــي فـــي تـــدريب المعلمـــين بمدينـــة جـــدة ، وأن 
ممارســـة المشـــرفين التربـــويين للتعلـــيم اإللكترونـــي فـــي تـــدريب المعلمـــين بمدينـــة جـــدة كانـــت بدرجـــة 

لى معوقات التعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين في متوسطة ، كما أجمع المشرفين التربويين ع
  .مدينة جدة 

  

  ) :2006(دراسة المورعي . 3
   .في تدريب المعلمين أثناء الخدمة  اإللكترونيفعالية استخدام بيئة التعليم : عنوان الدراسة 

معــارف تهــدف الدراســة التعــرف إلــى فعاليــة اســتخدام بيئــة التعلــيم اإللكترونــي فــي إكســاب بعــض ال
ـــى  ـــيم للمعلمـــين أثنـــاء الخدمـــة ، وأثـــر هـــذه البيئـــات عل والمهـــارات المرتبطـــة بمراكـــز مصـــادر التعل
اتجاهـاتهم نحـو التـدريب أثنــاء الخدمـة، اسـتخدم الباحـث المــنهج التجريبـي، وتكـون مجتمـع الدراســة 

لمـًا مـن مع) 40(من جميع المعلمين الـذين خضـعوا للتـدريب أثنـاء الخدمـة ، وبلغـت عينـة الدراسـة 
كافــة التخصصــات، وتوصــلت الدراســة إلـــى العديــد مــن النتــائج كـــان مــن أهمهــا أن فعاليــة بيئـــات 
التعليم اإللكتروني في عملية التدريب أثناء الخدمة ال تقل عن فعالية التدريب وجهـًا لوجـه ، حيـث 

د فـروق لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المجموعتين ، وأسفرت النتائج عن وجو 
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ذات داللـــة إحصـــائية لـــدى المجموعـــة التجريبيـــة بـــين المتوســـط القبلـــي والبعـــدي التجاهـــاتهم نحـــو 
  .استخدام بيئات التعليم اإللكتروني في تدريب المعلمين أثناء الخدمة 

  

  ) :2004(دراسة كامل . 4
  .التنظيم الذاتي للتعلم والنمو المهني للمعلم : عنوان الدراسة 

توصل إلى مؤشرات أولية على أنشطة النمو المهني التي تتم بمبادرات فرديـة مـن تهدف الدراسة ال
جانب المعلمين، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وتكون مجتمع الدراسة من 

) 75(جميــع معلمــي مرحلــة التعلــيم األساســي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، وبلغــت عينــة الدراســة 
ث إدارات تعليميـــــة يدرســـــون منـــــاهج اللغــــة العربيـــــة والرياضـــــيات والعلـــــوم معلــــم ومعلمـــــة مـــــن ثــــال

النمــو "والدراســات االجتماعيــة، واســتخدم الباحــث اســتبانة تحتــوي علــى تعريــف إجرائــي لمصــطلح 
وخمســة أســئلة تحتــاج إلــى إجابــة مــن قبـل أفــراد العينــة، وتوصــلت الدراســة إلــى العديــد مــن " المهنـي

لتقدير المعلمين ألهمية أنشطة النمو المهني وفقًا لمدة الخدمة فقد تفاوتت بالنسبة : النتائج أهمها 
النسب ما بين عدم األهمية ومتوسطة األهمية وشديدة األهميـة ، مـن حيـث ممارسـة أنشـطة ذاتيـة 

ذكــور ، %) 22(إنــاث ، ويمــارس أحيانــًا %) 86(ذكــور ، و %) 78(ال يمــارس : للنمــو المهنــي 
 . إناث %) 14(
  
  ) :2004(سة مقبل درا. 5

  . مشروع المدرسة كمركز للتطوير ودوره في تحسين أداء مديري المدارس: الدراسة  عنوان
تهـــدف الدراســـة  التعـــرف إلـــى مســـتوى التحســـن فـــي أداء مـــديري المـــدارس نتيجـــة تطبيـــق المشـــروع 

اء التطــويري، اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مــدر 
مــدير ومــديرة ، ) 135(المــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة فــي محافظــات غــزة والبــالغ عــددهم 

وكانت عينة الدراسة تمثل المجتمع، واستخدم الباحث االستبانة في دراسته، وتوصلت الدراسة إلى 
يق ثم أنه حصل مجال التحسن في توظيف معايير النجاح على أعلى الدرجات ، تلتها كفاية التدق

  .التخطيط االستراتيجي ثم كفاية بناء الفرق المدرسية واإلشراف الشامل 
  

  ) :2003(دراسة اليافعي . 6
برنامج لتطـوير األداء المهنـي لمعلـم الدراسـات االجتماعيـة بالمرحلـة االبتدائيـة : عنوان الدراسة 

  .في دولة قطر في ضوء االحتياجات التدريبية 
مقتـــرح لتطـــوير األداء المهنـــي لمعلـــم الدراســـات االجتماعيـــة بالمرحلـــة  هـــدفت الدراســـة بنـــاء برنـــامج

ـــة للمعلـــم، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي، وتكـــون  االبتدائيـــة فـــي ضـــوء االحتياجـــات التدريبي
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مجتمــع الدراســة مــن جميــع مــوجهي ومعلمــي الدراســات االجتماعيــة فــي دولــة قطــر والبــالغ عــددهم 
معلـــم ومعلمـــة و ) 94(جـــه وموجهـــة، وبلغـــت عينـــة الدراســـة مو ) 220(معلـــم ومعلمـــة ، و) 800(
موجـه وموجهـة ،واسـتخدم الباحـث اسـتبانة وزعـت ) 20(معلمًا ومعلمة في المرحلـة الثانيـة و) 40(

اسـتفاد المعلمـون مــن : علـى عينـة الدراسـة ، وتوصـلت الدراســة إلـى العديـد مـن النتـائج مــن أهمهـا 
رفـة ومـا يمارسـونه مـن مهـارات التـدريس ، حظـي موضـوع أنشطة البرنامج وتأكيد ما لديهم مـن مع

  .تخطيط الدرس واإلعداد له اهتمامًا مماثًال لموضوع المستحدثات التكنولوجية في التعليم 
  
  ) :2002(دراسة رزق . 7

تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمـي مرحلـة االبتدائيـة أثنـاء الخدمـة فـي ضـوء : عنوان الدراسة 
  .بية كفاياتهم التدري

هــــدفت الدراســــة التعــــرف إلــــى أهــــم تصــــنيفات االحتياجــــات التدريبيــــة للمعلمــــين المتعلقــــة بــــاألفراد 
والمؤسسات ، وتحديد أهم األدوات والطرق التي تستخدم في تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين 

برنــامج ، والكشــف عــن أهــم الكفايــات المهنيــة التــي يحتاجهــا المعلمــون حتــى يمكــن أن يتضــمنها ال
التــدريبي فــي أهدافــه، واســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي دراســتها، وتكــون مجتمــع 

) 450(الدراسة من جميع معلمي المرحلة االبتدائية في محافظة المنصورة بالقاهرة والبالغ عـددهم 
طبقت على  معلم ومعلمة ، واستخدمت الباحثة  استبانة) 90(معلم ومعلمة، وبلغت عينة الدراسة 

إن عمليــة تحديــد االحتياجــات التدريبيــة هــي : أفــراد العينــة، وتوصــلت الدراســة إلــى النتــائج التاليــة 
المفتاح الحقيقي لتحديد األهداف المنشودة من عمليـة التـدريب، وأن هنـاك أسـاليب تدريبيـة متعـددة 

الوسائل استخدامًا من  تستخدم في تلبية احتياجات المعلمين منها فردية وأخرى جماعية، وأن أكثر
قبــل المعلمــين فــي عمليــة التــدريس الســبورة والطباشــير، وأقلهــا اســتخدامًا الشــرائح والشــفافيات، وأن 

  .المعلمين في حاجة إلى زيادة مستوى أدائهم لبعض الكفايات التعليمية من التدريب بدرجة كبيرة 
  
  ) :2001(دراسة أحمد . 8

دراســة ميدانيــة بمحافظــة (رس فــي النمــو المهنــي للمعلمــين دور مــديري المــدا: عنــوان الدراســة 
  ) .الشرقية

هدفت الدراسة الوقوف على دور مديري المدارس في النمو المهني للمعلمين أثناء الخدمة كإحـدى 
االسـتراتيجيات الحديثـة لنمـو المعلـم مهنيـًا ، اســتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي فـي دراسـته، وتكــون 

دراء المـدارس االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة مـن محافظــة الشــرقية والبــالغ مجتمـع الدراســة جميــع مــ
مدير واستخدم الباحث االستبانة لتحيق أغراض ) 31(مدير، وبلغت عينة الدراسة ) 155(عددهم 

ـــين مـــديري  ـــى أن االخـــتالف فـــي وصـــف مســـتوى األداء الممـــارس ب الدراســـة وتوصـــلت الدراســـة إل
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داديــة والثانويــة فــي النمــو المهنــي للمعلمــين فــي مدارســهم فربمــا نــتج عــن المــدارس االبتدائيــة واإلع
-6(اختالف الواجبـات والمسـئوليات اإلداريـة والفنيـة، وأن مـديرو المـدارس ذوي الخبـرة المتوسـطة 

سنوات يصفون أدائهم الممارس ألدوارهم في النمو المهني بدرجة أعلـى، وللتـدريب دور مهـم ) 10
  .النمو المهني للمعلمين في سعيهم نحو تحقيق 

  
  ) :2001(دراسة الطالب . 9

أثــر برنــامج تطــوير اإلدارة المدرســية علــى أداء مــديري ومــديرات المــدارس فــي : عنــوان الدراســة 
  .محافظة جرش 

تهدف الدراسة معرفة أثر برنامج تطوير اإلدارة المدرسية على أداء مـديري المـدارس ومـديراتها فـي 
لباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، وتكون مجتمع الدراسـة مـن محافظة جرش، استخدم ا

مـدير ومـديرة، وبلغـت ) 135(جميع مدراء المدارس في محافظة جـرش فـي األردن والبـالغ عـددهم 
ـــى خمســـة مجـــاالت، ) 27(عينـــة الدراســـة  مـــدير ومـــديرة ، واســـتخدم الباحـــث اســـتبانه اشـــتملت عل

تطوير اإلدارة المدرسية على تطوير أداء المديرين والمديرات  وتوصلت الدراسة إلى أن أثر برنامج
  .الذين تعرضوا للبرنامج كان واضحًا فيما يتعلق بمجاالت البرنامج 

  

  : األجنبيةالدراسات : ثالثًا 
  
  ) :Camp bell )2003دراسة كامب . 1

امــة لمنطقتــي أثــر التخطــيط االســتراتيجي علــى النمــو المهنــي فــي المــدارس الع: عنـوان الدراســة 
  0. بيركس وتشيستر في والية بنسلفانيا

هدفت الدراسة تحديد مدى فهم وٕادراك المعلمين واإلداريين في بيركس وتشيستر في والية بنسلفانيا 
لفاعلية عملية التخطيط االستراتيجي كأداة لتنفيذ أنشطة النمو المهني، وتوضيح ما إذا كان النمـو 

تطــوير خطــط إســتراتيجية ينفــذ فــي مــدارس المنطقتــين، اســتخدم  المهنــي النــاتج بصــورة خاصــة مــن
الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع المعلمـــين واإلداريـــين فـــي 

معلمـــًا وٕاداريـــًا فـــي ) 162(معلـــم وٕاداري، وبلغـــت عينـــة الدراســـة ) 820(المنطقتـــين والبـــالغ عـــددهم 
ســـتبيان الســـتطالع الخطـــة اإلســـتراتيجية والنمـــو المهنـــي، مـــدارس المنطقتـــين، واســـتخدم الباحـــث ا

انحياز المعلمـين واإلداريـين فـي مـدارس : وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها 
المنطقتـــين وتأييـــدهم للخطـــة اإلســـتراتيجية، وأوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن مـــدارس المنطقتـــين بـــذلتا 

حالــة توضــح أن األدب التربــوي يــرى أن تحســين ممارســات  جهــودًا مركــزة لــدعم النمــو المهنــي فــي
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التعلــيم أدت إلــى تحســين تعلــم الطــالب، أن مــدارس المنطقتــين فــي واليــة بنســلفانيا حاولــت تــدعيم 
  .التعليم التراكمي الضروري لتنفيذ وتحقيق التغيير لمدارسهم 

  
  ) :Roden Thomas )2000دراسة رودن . 2

 Computer Skills for pre-service: Precipitation and: عنــوان الدراســة 

Implications for curriculum Development     

هـــدفت الدراســـة مراجعـــة القائمـــة الوطنيـــة للمهـــارات فـــي مجـــال التقنيـــة، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج 
الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة التربية الميدانية في جامعة أديبورو فـي 

ـــالغ عـــددهم  ـــة الدراســـة ) 362(بنســـلفانيا والب ـــتظم، بالنســـبة ) 186(طالـــب، وبلغـــت عين ـــب من طال
ألدوات الدراسة فقد طور الباحث استبانة للمهارات استنادًا إلى معايير الجمعيـة الدوليـة التقنيـة فـي 

توصــــلت دراســــة رودن إلــــى تصــــنيف مهــــارات الحاســــب إلــــى مهــــارات مهمــــة ، و ) ISTE(التربيــــة 
مهـارات حصـلت علـى درجـات أعلـى : ت أقل أهمية من وجهة نظر الطالب أنفسهم، وهـي ومهارا

لغــات : اإلنترنـت، البريـد اإللكترونـي، معالجــة النصـوص ، ومهـارات حصـلت علــى درجـات أقـل : 
  .البرمجة، الجداول الرياضية، إضافة صور وجداول لصفحات الشبكة العنكبوتية، أنظمة التشغيل

  
  ) :San myint )1999دراسة سان . 3

 . المعلمون المبتدئون في اليابان نظرات على إعدادهم وتطويرهم المهني: عنوان الدراسة 

Japanes beginning teachers Perceptions of their Preparation and 

Professional development  .  
تدائيــة والثانويــة الــدنيا هــدف الدراســة التعــرف إلــى بيــان نظــرة المعلمــين المبتــدئين فــي المرحلــة االب

للتدريب األولي الذي يتلقونه، وٕالى مدى إيمان هؤالء المعلمين بأن التدريب األولي طـور مهـاراتهم 
كمعلمين، وبيـان المهـارات التـي طورهـا هـؤالء المعلمـين خـالل عملهـم كمعلمـين، واسـتخدم الباحـث 

ي المرحلــة االبتدائيــة والثانويــة المــنهج الوصــفي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــ
معلمــًا ) 657: (معلــم ومعلمــة ، وبلغــت عينــة الدراســة ) 1314(الــدنيا فــي اليابــان والبــالغ عــددهم 

معلم ثانوي، واستخدم الباحث استبانة لقياس منهـاج ) 352(معلم ابتدائي، ) 305(ومعلمة ، منهم 
أن : ة إلى العديد من النتائج من أهمهمـا التطوير المهني، وقياس التقويم الذاتي، وتوصلت الدراس

المستوى الذي طور فيه المعلمون معارفهم ومهاراتهم فـي نهايـة التـدريب األولـي مـنخفض جـدًا مـع 
اعتبــار التــدريب األولــي عامــة هــاًم فــي تطــوير مهــارات معينــة مثــل معرفــة ومفهــوم المــادة العلميــة، 

ام الوسائل التعليميـة ، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن وأساليب التدريس المهنية، وٕادارة الصف، واستخد
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الخبرة التعليمية وطبيعتهـا فـي مراحـل ومسـتويات المدرسـة المختلفـة تعتبـر عـامًال هامـًا فـي تطـوير 
  .مهارات تتعلق بتدريس المادة وٕادارة الصف 

  

  ) :Ahlen Pliss & Other )2000دراسة بلس وآخرون . 4
غيرات التربوية ودور التدريب في دور الهيئة التدريسية التحديات في الت: موضوع الدراسة 

  .والتطورات المهنية في منطقة فلسطين واليابان 
Challenges of educational changes in training of the teacher role and 
professional development in Japan and Palestinian Area . 

ب اإلدارة والمعلـــم الفلســــطيني فــــي تحســـين عمليــــة التعلــــيم هـــدفت الدراســــة التعـــرف إلــــى دور تــــدري
وبأفضــل الطــرق إلعــداده مهنيــًا مــن خــالل إجــراء مقارنــة بــين واقــع التعلــيم فــي فلســطين واليابــان، 
وذلـك لالســتفادة مــن التجربــة اليابانيــة فــي ذلـك، واســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي فــي 

جميـــع المعلمـــين والمـــدراء والمســـئولين فـــي مـــديريات التربيـــة دراســته ، وتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن 
) 250(معلــم ومــدير مدرســة ومســئولين فــي ، ) 450(والتعلــيم الفلســطينية ، وبلغــت عينــة الدراســة 

مســئول فــي المــديريات ، واســتخدمت الباحثــة المقــابالت الميدانيــة مــع ) 50(مــدير، ) 150(معلــم، 
ت الدراســـة إلـــى أنهـــا بينـــت أهميـــة الـــدورات التدريبيـــة التـــي المعلمـــين والمـــدراء والمســـئولين، وتوصـــل

يلتحـــق بهـــا المعلمـــون فـــي فلســـطين؛ لمـــا لهـــا مـــن أثـــر واضـــح فـــي رفـــع األداء لـــديهم ، وتزويـــدهم 
بـــالطرق واألســـاليب المناســـبة لتطبيـــق المنهـــاج المقـــرر، وأوصـــت الباحثـــة بتـــوفير الحـــوافز الماديـــة 

وذلك لتشجيعه في المحافظة على تطوره المهنـي وتحسـين  والمعنوية المختلفة للمعلم في فلسطين؛
  .األداء لديه 

  
  ) :Philips )1997دراسة فيلبس . 5

 :Teacher trainingالرصـــد والتغذيـــة الراجعـــة : تـــدريب المعلمـــين : عنـــوان الدراســـة 

Observation and feedback   

اإلدارة المدرسـية فـي تقـديم التغذيـة هدفت الدراسـة التعـرف إلـى أهميـة البرنـامج التـدريبي للمعلمـين و 
الراجعـــة إلـــى المتـــدربين بعـــد االنتهـــاء مـــن البرنـــامج التـــدريبي، واســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي 
التحليلي ، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمـين الـذين اشـتركوا فـي الـدورات التدريبيـة والبـالغ 

لمــًا اشــتركوا فــي بــرامج تدريبيــة ، واســتخدم مع) 55(معلــم ، وبلغــت عينــة الدراســة ) 150(عــددهم 
الباحث استبانة تحتوي على مجموعة من األسئلة ، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وكان 
مــن أهمهــا أن تقــديم التغذيــة الراجعــة للمــديرين ســاعدتهم فــي تحســين األداء وتطــوير العالقــة بــين 

واألســـاليب التدريبيـــة المتبعـــة فـــي البرنـــامج  المـــدرب والمتـــدربين، كمـــا أشـــارت إلـــى أفضـــل الطـــرق
 .التدريبي والتي أدت إلى القيام باألنشطة التدريبية وكيفية زيادة فاعلية التدريب 
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        ::::التعقيب على الدراسات السابقة التعقيب على الدراسات السابقة التعقيب على الدراسات السابقة التعقيب على الدراسات السابقة : : : : ثالثًا ثالثًا ثالثًا ثالثًا 
من خالل مراجعة الباحثة للدراسات السابقة تبين أن هنـاك نـدرة فـي الدراسـات التـي تناولـت عضـو 

يس في نظام التعليم المفتوح والتعليم اإللكتروني ، وحيث أنه أصبح من المهم جدًا تمتع هيئة التدر 
عضــو هيئــة التــدريس الجــامعي بكفايــات تؤهلــه للقيــام بمهامــه وتحقيــق التواصــل مــع طالبــه علــى 
أكمل وجه ، لذا فقـد اسـتعانت الباحثـة بتلـك الدراسـات التـي اهتمـت بتنميـة عضـو هيئـة التـدريس ، 

ت معظمها على أهمية التأهيل والتطوير والتقـويم لعضـو هيئـة التـدريس ، ودراسـات أخـرى وقد أكد
  .أكدت على ضرورة التركيز على تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس بصورة مستمرة 

واتفقت بعض الدراسات السابقة في اإلشارة ألهميـة التعلـيم اإللكترونـي فـي العمليـة التعليميـة ودوره 
ادة فاعليتهــا ، وذكــرت عــددًا منهــا درجــة أهميــة اســتخدام التعلــيم اإللكترونــي فــي فــي تطويرهــا وزيــ

التعلــيم الجــامعي أو التعلــيم العــام ، كمــا أوردت مــدى أهميــة معرفــة عضــو هيئــة التــدريس لكفايــات 
فــي العمليــة التعليميــة ، وأهميــة تــدريب أعضــاء هيئــة ) أدوات التعلــيم اإللكترونــي(اســتخدام التقنيــة 

  .قبل الخدمة أو أثنائها على استخدام تقنيات التعليم اإللكتروني واالتصاالت  التدريس
  

هــدفت الدراســة الحاليــة التعــرف إلــى أنظمــة الــتعلم اإللكترونــي والتقنيــات التــي :  مــن حيــث الهــدف
يقــدمها مركــز الــتعلم المفتــوح عــن بعــد فــي جامعــة القــدس المفتوحــة، ومــدى امــتالك أعضــاء هيئــة 

ـــبعض  ـــت التـــدريس ل ـــتعلم اإللكترونـــي ، كمـــا حاول المهـــارات التـــي تمكـــنهم مـــن اســـتخدام أنظمـــة ال
  .الدراسة تحديد مستويات أنظمة التعلم اإللكتروني والتقنيات التي يقدمها مركز التعلم المفتوح 

من أهـم الدراسـات التـي تحـدثت  -مدير مركز التعلم المفتوح  –) 2008حمايل ، (وجاءت دراسة 
المفتـــوح عـــن بعـــد والتـــي تعتبـــر جـــوهر الدراســـة الحاليـــة ، باإلضـــافة إلـــى دراســـة عــن مركـــز الـــتعلم 

فـــي تحديـــد أهـــم المعوقـــات التـــي تواجـــه المشـــرفين األكـــاديميين والتـــي ) 2006حمايـــل وحمايـــل ، (
تتشــابه معهــا الدراســة الحاليــة فــي تحديــد الصــعوبات التــي تواجــه المشــرفين األكــاديميين فــي نظــام 

  . ترونيوبيئات التعلم اإللك
ـــيم اإللكترونـــي ومســـتوياته وأهدافـــه وجوانـــب القـــوة  ـــان فلســـفة التعل ـــى بي هـــدفت بعـــض الدراســـات إل

، ) 2008الحربـــي ، (، ) 2008عـــامر ، (، ) 2010قطـــران ، (والضـــعف لديـــه كمـــا فـــي دراســـة 
  ) .2006المورعي ، (، ) 2007الكريم ، (

لكترونـــي وأدواتـــه وطرقـــه وأنماطـــه وهـــدفت بعـــض الدراســـات التعـــرف إلـــى واقـــع اســـتخدام الـــتعلم اإل
وتطــويره فــي التعلــيم الجــامعي، ومــدى فاعليتــه فــي تنميــة المهــارات لــدى المشــرفين األكــاديميين فــي 

ـــيم الجـــامعي وأداء المعلمـــين واالحتياجـــات التدريبيـــة ـــق(لهـــم مثـــل دراســـة كـــل مـــن  التعل ، أبـــو معيل
الكريم، (، ) 2008وعبد الدايم ، الجرجاوي (، ) 2009النفيسة ، (، ) 2010أحمد ، (، ) 2011
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األحمــــــــــدي ، (، ) 2005نشــــــــــوان ، (، ) 2006المــــــــــورعي ، (، ) 2006ســــــــــمور ، (، ) 2007
و ) 2001أحمـــــد ، (، ) 2002رزق ، (، ) 2003اليـــــافعي ، (، ) 2004حمـــــودة ، (، ) 2005

  ) .2000حسب اهللا ، (
ـــتعلم اإلل ـــده وصـــوره وهـــدفت بعـــض الدراســـات التعـــرف علـــى االتجـــاه نحـــو أهميـــة ال كترونـــي وفوائ

الخوالــــدة ، (، ) 2010فــــاروق ، (الظــــاهرة فــــي ممارســــات المعلمــــين والمتعلمــــين كمــــا فــــي دراســــة 
  ) .2002تيلو ، (و ) 2002هوربان ، (، ) 2004

وبعـض الدراسـات هــدفت التعـرف إلــى كفايـات ومطالـب اســتخدام الـتعلم اإللكترونــي ودرجـة توافرهــا 
، )2011كلـوب ، (يمية كما في دراسـة معلمين والمناهج والبيئة التعللدى المشرفين األكاديميين وال

، )2008حنـــون ، (، ) 2009الشـــهراني ، (، ) 2009العمـــري ، (، ) 2010اللـــوح وفـــرج اهللا ، (
  ) .2002دوتون ، (و ) 2004نشوان ، (، ) 2006الحربي ، (

مشـــرفين (ملين لـــديها وبعـــض الدراســـات ركـــزت علـــى دور المراكـــز والبـــرامج فـــي تطـــوير أداء العـــا
، ومدى ممارستهم لها واألمـور التـي يجـب مراعاتهـا ) أكاديميين، مشرفين تربويين، مدراء، معلمين

عقيــل (، ) 2009حكمــي ، (، ) 2010اللــوح وفــرج اهللا ، (، ) 2010صــالحة ، (كمــا فــي دراســة 
الطالــب ، (و ) 2004مقبــل ، (، ) 2009نصــر ، (، ) 2009النفيســة ، (، ) 2009والبلوشــي ، 

2002. (  
وجود العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق أهـداف التعلـيم اإللكترونـي مثـل دراسـة كـل مـن 

أبــو (، ) 2006حمايــل وحمايــل ، (، ) 2007الشــمري ، (، ) 2008عــامر ، )(2009الهــرش ، (
  ، ) 2006سمرة وآخرون ، 

اســات الســابقة ، وهــذا مــا يميــز هــذه ممــا ســبق نالحــظ عــدم وجــود تشــابه بــين الرســالة الحاليــة والدر 
  .الدراسة بأنها حديثة ولم تتطرق دراسات سابقة للحديث عن الموضوع 

  
  :  أما من حيث املنهج املستخدم يف الدراسةأما من حيث املنهج املستخدم يف الدراسةأما من حيث املنهج املستخدم يف الدراسةأما من حيث املنهج املستخدم يف الدراسة

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وقد اشتركت معها معظم الدراسات السابقة فـي 
المــــورعي ، (طبيعــــة هــــذه الدراســــات باســــتثناء دراســــة  اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي كمــــنهج يناســــب

كـل مـن المـنهج الوصـفي ) 2010أحمـد ، (، واسـتخدمت دراسـة ) 2005األحمدي ، (و ) 2006
  .والتجريبي معًا 

  
فقــد اشــتركت هــذه الدراســة بشــكل جزئــي مــع معظــم الدراســات فــي  ::::مــن حيــث أداة الدراســة مــن حيــث أداة الدراســة مــن حيــث أداة الدراســة مــن حيــث أداة الدراســة 

حيــث ) 2010فــاروق ، (واختلفــت مــع دراســة كــل مــن اســتخدام االســتبيان كــأداة رئيســية للدراســة ، 
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التـــي اســـتخدمت البيئــــة ) 2006المــــورعي ، (اســـتخدمت هـــذه الدراســـة اختبــــار فريـــدمان، ودراســـة 
ـــدريب المتعلمـــين ، ودراســـة  ـــة فـــي ت ـــرامج التعليميـــة ) 2005األحمـــدي ، (اإللكتروني اســـتخدمت الب
أداة مســحية علــى الطلبــة ، بينمــا ) 2002هوربــان ، (والمقــررات اإللكترونيــة ، واســتخدمت دراســة 

  .اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة وبرنامج تعليمي ) 2010أحمد ، (استخدمت دراسة 
  

  :  من حيث جمتمع الدراسةمن حيث جمتمع الدراسةمن حيث جمتمع الدراسةمن حيث جمتمع الدراسة
اشـــــتركت الدراســـــة الحاليـــــة مـــــع بعـــــض الدراســـــات فـــــي أن مجتمـــــع الدراســـــة كـــــان مـــــن المشـــــرفين 

، )2009الشـهراني ، (، ) 2010هللا ، ج االلوح و فـر (، ) 2011كلوب ، (األكاديميين مثل دراسة 
، وبعـض الدراسـات كـان المجتمـع ) 2008حنون ، (و ) 2009البلوشي ، (، ) 2009حكمي ، (

ـــديها مـــن المعلمـــين مثـــل دراســـة  ، )2008الحربـــي ، (، ) 2009لعمـــري ، ا(، ) 2009نصـــر، (ل
العـــاجز (، )2006ســـمور ، (، ) 2006المـــورعي ، (، ) 2006الحربـــي ، (، ) 2007الكـــريم ، (

ـــــدة ، (، ) 2004كامـــــل ، (، ) 2005ونشـــــوان ،  ـــــافعي ، (، ) 2004الخوال ، رزق(، ) 2003الي
فكان مجتمـع الدراسـة لـديها مـن ) 2009النفيسة ، (، أما دراسة ) 2000حسب اهللا ، (، ) 2002

، بــلمق(ودراســة ) 2010صــالحة ، (ودراســة ) 2010أحمــد ، (المشــرفين التربــويين ، بينمــا دراســة 
فكـان مجتمـع الدراسـة مـدراء مـدارس ، واختلفـت هـذه الدراسـة ) 2001الطالـب ، (ودراسـة ) 2004

، هوربــان(و ) 2005األحمــدي ، (راســة ود) 2010فــاروق ، (ودراســة ) 2010أحمــد (مــع دراســة 
  .أن مجتمع الدراسة من الطلبة في) 2002تيلو، (و ) 2002دوتون ، (ودراسة ) 2002

ن مــن الجامعــات فــي أن مجتمــع الدراســة كــا) 2010قطــران ، (راســة مــع دراســة واختلفــت هــذه الد
  .األهلية والحكومية

  
النتائج املتعلقة بالربامج التطويرية والتنمية املهنية للمعلمني وأعضاء النتائج املتعلقة بالربامج التطويرية والتنمية املهنية للمعلمني وأعضاء النتائج املتعلقة بالربامج التطويرية والتنمية املهنية للمعلمني وأعضاء النتائج املتعلقة بالربامج التطويرية والتنمية املهنية للمعلمني وأعضاء  من حيثمن حيثمن حيثمن حيث

  :والتي توصلت لها معظم الدراسات  هيئة التدريس يف اجلامعاتهيئة التدريس يف اجلامعاتهيئة التدريس يف اجلامعاتهيئة التدريس يف اجلامعات
لحوظـًا فـي مجـال التنميـة المهنيـة للمعلمـين مـن أن بـرامج التطـوير المهنـي حققـت تطـورًا م .1

  .خالل استخدام أساليب جديدة نحو التعلم 
بالنســـبة للبـــرامج التدريبيـــة فقـــد أظهـــرت جميـــع الدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت الموضـــوع  .2

 .ضرورة تقديم دورات تدريبية للمعلمين 
الـذين يحتـاجون إلـى أن عملية تخطيط البـرامج يجـب أن تسـتند علـى تحديـد فئـة المعلمـين  .3

ـــم المتـــدرب ومـــا يجـــب أن يتضـــمنه  ـــد مـــا يجـــب أن يتعلمـــه المعل ـــم تحدي التـــدريب، ومـــن ث
 .البرنامج والزمن المناسب له 
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أن عملية تحديد االحتياجات التدريبية هي المفتاح الحقيقي لتحديد األهداف المنشودة مـن  .4
 .عملية التدريب 

متعـددة فـي البـرامج التدريبيـة يجـب التركيـز كما أكدت بعض الدراسات أن هناك نقـاط قـوة  .5
عليهــا ودعمهــا مثــل رفــع معنويــات المشــاركين ، وتحســين صــورة المؤسســة التعليميــة فــي 
أذهـــانهم، وزيـــادة مســـتوى األداء لـــبعض الكفايـــات التعليميـــة فـــي أذهـــانهم، وزيـــادة مســـتوى 

ف يجـب العمـل األداء لبعض الكفايـات التعليميـة بدرجـة كبيـرة ، غيـر أن هنـاك نقـاط ضـع
 .على تالفيها مثل نقص االهتمام في إجراءات برامج التطوير، وقصر فترة التدريب 

كمـــا توصـــلت العديـــد مـــن الدراســـات إلـــى أن للبـــرامج التأهيليـــة دور فعـــال فـــي زيـــادة قـــدرة  .6
 .المعلمين في تأكيد ما لدى المعلم من معرفة وما يمارسه من مهارات تدريس 

لمهنيــة فقــد أشــارت بعــض الدراســات الســابقة إلــى ضــرورة بــث عقيــدة أمـا بالنســبة للتنميــة ا  .7
 .مهنية جديدة يتم من خاللها تدريب المعلمين المخلصين واألكفاء بدرجة أكبر 

يــرى المعلمــون أن ضــعف ممارســتهم لألنشــطة الذاتيــة الخاصــة بــالنمو المهنــي ترجــع إلــى  .8
بـاء العمـل وعـدم تـوفر الوقـت، أنه ليس له عائد وظيفي أو مادي، باإلضـافة إلـى زيـادة أع

  .وأيضًا كثرة الواجبات والمسئوليات 
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        ::::أوجه االستفادة من الدراسات السابقة أوجه االستفادة من الدراسات السابقة أوجه االستفادة من الدراسات السابقة أوجه االستفادة من الدراسات السابقة     
  

  :استفادت الباحثة من خالل الدراسات السابقة ما يلي 
حيث تم تكوين فكرة موجزة عن مركز التعلم المفتوح في جامعة : اإلطار النظري للدراسة  - 

  لدورات التي قدمها ألعضاء هيئة التدريس القدس المفتوحة ومهامه وا
 .منهج الدراسة المستخدم في أغلب تلك الدراسات وهو المنهج الوصفي التحليلي  - 
 .بناء أداة الدراسة وهي االستبانة  - 
 .تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة  - 
 .تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة  - 
 .يات والمقترحات عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم التوص - 

  
        ::::مميزات الدراسة احلالية مميزات الدراسة احلالية مميزات الدراسة احلالية مميزات الدراسة احلالية 

        
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فـي أنهـا تناولـت موضـوع مركـز الـتعلم المفتـوح ودوره 

وهـذه الدراسـة ال تسـتهدف . في النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة القـدس المفتوحـة 
ما توضح مـدى اهتمـام المركـز بأعضـاء هيئـة التـدريس إصدار حكم على مركز التعلم المفتوح، وٕان

فــي الجامعــة وحرصــه علــى االرتقــاء بهــم وبــأدائهم إلــى أفضــل وأحــدث طــرق التعلــيم الحــديث وهــو 
  . التعليم اإللكتروني 

وكذلك تمتاز هذه الدراسة في عينة الدراسة حيث اشتملت على أعضـاء هيئـة التـدريس الـذين تلقـوا 
  .قبل المركز الدورات التدريبية من 

وتميزت هذه الدراسة في تحديد أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها عضو هيئة التدريس في نظام 
  .التعليم اإللكتروني 

  .باإلضافة إلى تحديد المعوقات التي تحد من استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروني
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
        الطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءاتالطريقة واإلجراءات

  

 ::::املقدمة املقدمة املقدمة املقدمة 
  

فـي تنفيـذ الدراسـة، ومـن  ةها الباحثتيتناول هذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجراءات التي اتبع
 مــنهج الدراســة، ووصــف مجتمــع الدراســة، وتحديــد عينــة الدراســة، وٕاعــداد أداة الدراســةذلــك تعريــف 

، والتأكـــد مـــن صـــدقها وثباتهـــا، وبيـــان إجـــراءات الدراســـة، واألســـاليب اإلحصـــائية التـــي )االســـتبانة(
   .استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  
 
ً
 : منهج الدراسة: أوال

  
ق أهـداف الدراسـة قامـت الباحثـة باسـتخدام المـنهج الوصـفي التحليلـي، وهـو من أجل تحقيـ

أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة، وتصويرها كميًا عن 
طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة عــن الظــاهرة أو المشــكلة، وتصــنيفها وتحليلهــا وٕاخضــاعها 

  )324ص: 2000م، ملح. (للدراسات الدقيقة 
 

في  عن بعد دور مركز التعلم المفتوح(فقد حاولت من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة 
) اإللكترونيم يالتعل مجالفي  للمشرفين األكاديميينجامعة القدس المفتوحة في النمو المهني 

ات التي تتضمنها وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعملي
   .واآلثار التي تحدثها

  

 : جمتمع الدراسة: ثانياً 

  
جميـع  المشـرفين األكـاديميين فـي جامعـة القـدس المفتوحـة فـي يتكون مجتمع الدراسـة مـن     

  :مشرف أكاديمي والجدول التالي يوضح ذلك) 491( محافظات غزة والبالغ عددهم 
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  )1(الجدول 
  المشرفين األكاديميين المتفرغين وغير المتفرغين من  يبين أفراد مجتمع الدراسة

  في جامعة القدس المفتوحة في فروع قطاع غزة 
  )الفصل الدراسي الثاني( 2011/2012للعام الدراسي 

  عدد المشرفين  المؤهل العلمي  الجنس  الكلية

  التربية
  ذكر

  159  دكتوراه

  135  ماجستير

  أنثى
  10  دكتوراه

  19  ماجستير

اإلدارية العلوم 
  واالقتصادية

  ذكر 
  17  دكتوراه

  48  ماجستير

  أنثى
  2  دكتوراه

  6  ماجستير

التكنولوجيا 
  والعلوم التطبيقية

  ذكر 
  6  دكتوراه

  39  ماجستير

  أنثى
  0  دكتوراه

  6  ماجستير

التنمية 
االجتماعية 

  واألسرية

  ذكر 
  17  دكتوراه

  21  ماجستير

  أنثى
  1  دكتوراه

  5  رماجستي

  491  المجموع

  
  :عينة الدراسة : ثالثاً 

  
  :العينة االستطالعية   ) أ

مشـــرف مـــن ) 30(للتحقـــق مـــن صـــدق وثبـــات االســـتبانة تـــم تطبيقهـــا علـــى عينـــة قوامهـــا 
  .المشرفين األكاديميين العاملين في جامعة القدس المفتوحة بمحافظات غزة 
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  :العينة الميدانية   ) ب
مشـــرف أكـــاديمي مـــن المشـــرفين   )228(مـــن  )صـــليةاأل(الميدانيـــة  تكونـــت عينـــة الدراســـة

 2012-2011األكــاديميين العــاملين فــي جامعــة القــدس المفتوحــة بمحافظــات غــزة للعــام الدراســي 
مــن المجتمــع األصــلي، وقــد تــم اختيــار العينــة بطريقــة قصــدية، حيــث تــم اختيــار ) 46.44(بنســبة 

ل مركــز الـــتعلم المفتـــوح، والجـــداول أعضــاء هيئـــة التـــدريس الــذين خضـــعوا لـــدورات تدريبيــة مـــن قبـــ
  :وضح ذلكتالية  تال

  
  ) 2(جدول رقم 

  حسب الجنسيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 
  

%النسبة المئوية العدد  الجنس  

 85.96 196 ذكر
 14.04 32 أنثى

 100 228 المجموع
  

  ) 3(جدول رقم 
  حسب الدرجة العلميةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

  
%النسبة المئوية العدد  لعلميةالدرجة ا  

 37.72 86 دكتوراه
 62.28 142 جستيرام

 100 228 المجموع
  

  ) 4(جدول رقم 
  حسب الكليةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

  
%النسبة المئوية العدد  الكلية  

 42.11 96 التربية
 25.44 58 العلوم اإلدارية واالقتصادية
 19.30 44 التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
 13.16 30 التنمية االجتماعية واألسرية

 100 228 المجموع
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  ) 5(جدول رقم 
  حسب عدد سنوات الخدمةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 
  

%النسبة المئوية العدد  عدد سنوات الخبرة  

 35.09 80 سنوات 1-5
 36.40 83 سنوات 6-10
 28.51 65 سنوات 10أكثر من 

 100 228 المجموع

  

  :الدراسة  اةأد: رابعاً 
جامعـة القـدس فـي  عـن بعـد دور مركـز الـتعلم المفتـوح(قامت الباحثة باستخدام استبانة 

قامـت بإعـدادها ) اإللكترونـيم يالتعل مجالفي  للمشرفين األكاديميينالمفتوحة في النمو المهني 
فــي ضــوء الدراســات األدب التربــوي الحــديث الــذي ســبق أن عرضــناه، و  وذلــك بعــد االطــالع علــى

اســـتطالع رأي عينـــة مـــن التـــي تـــم االطـــالع عليهـــا، وفـــي ضـــوء المتعلقـــة بمشـــكلة الدراســـة الســـابقة 
   .معينة أبعاد، التي استخلصنا منها عن طريق المقابالت الشخصيةالمتخصصين 

  :خطوات بناء أداة الدراسة 

 .االستبانة تتكون منهاالرئيسية التي  بعاداألتحديد تم  -

 .بعدفقرات التي تقع تحت كل صياغة ال -

 ثالث محاور موزعة على فقرة )  63 (في صورتها األولية التي شملت  االستبانةإعداد  -

ـــــيم : (المحـــــور األول /هـــــي  ـــــوح عـــــن بعـــــد فـــــي تعمـــــيم فلســـــفة التعل ـــــتعلم المفت دور مركـــــز ال
  .فقرة ) 13(، واشتمل هذا المحور على  )اإللكتروني

علم المفتوح عن بعـد فـي النمـو المهنـي للمشـرفين األكـاديميين دور مركز الت(: المحور الثاني 
  .فقرة ) 35(، واشتمل هذا المحور على )في بيئات التعليم اإللكتروني

فقرة ، ) 15(، واشتمل على )المشكالت التي تعيق تطبيق التعليم اإللكتروني: (المحور الثالث 
 .في صورتها األولية االستبانةيوضح  )2(والملحق رقم 

 .تار مدى مالءمتها لجمع البيانابالمشرف من أجل اخت ىعرض االستبانة عل -

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -
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فـــي  مشـــرفين أكـــاديميينبعضـــهم  ،مـــن المحكمـــين التربـــويين)  10 (علـــى  االســـتبانةعـــرض  -
أعضـاء لجنـة يبـين ) 3(والملحـق رقـم   ،، وجامعة األقصىاألزهر جامعة ، القدس المفتوحة 

 .التحكيم

 االســتبانةفقـرات فقــرة مـن  ) 2 (تـم حـذف  بعـد إجـراء التعـديالت التــي أوصـى بهـا المحكمــون -
) النمو المهني لعضو هيئة التدريس(في صورتها األولية، وهاتان الفقرتان من المحور الثاني 

، والفقـرة "لومـاتاسـتخدام مشـغالت األقـراص فـي تخـزين المع"والتـي تـنص علـى ) 6( وهما الفقرة رقـم
وقــد بلــغ عــدد فقــرات ، "قــراءة مــا يصــدر عــن الجامعــة مــن تعليمــات"والتــي تــنص علــى ) 24(رقــم 

، حيث أعطى لكـل فقـرة ثالثة محاورفقرة موزعة على ) 61(بعد صياغتها النهائية  االستبانة
 :مقياس ليكرت الخماسي حسب الجدول التاليوزن مدرج وفق 

  )6(جدول 

 سي لالستبانةمقياس ليكرت الخما
 

  ضعيفة جداً   ضعيفة  متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً   االستجابة

  1  2  3  4  5  الدرجة
  

)  4(درجـــة والملحـــق رقـــم ) 305 -61(وبـــذلك تنحصـــر درجـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــا بـــين 
فقرة موزعـة علـى ثالثـة أبعـاد كمـا ) 61(يوضح االستبانة في صورتها النهائية التي تتكون من 

  :         ول التالي يوضحها الجد

  )7(جدول 

  محاور االستبانة وعدد فقرات كل محور

  عدد الفقرات  المحوراسم   رقم المحور  م

  المحور األول   1
في جامعة القدس  عن بعد دور مركز التعلم المفتوح درجة يظهر

  اإللكترونيم يالمفتوحة في تعميم فلسفة التعل
13  

  المحور الثاني   2
في النمو المهني  عن بعد التعلم المفتوح دور مركز درجة يظهر

  اإللكترونيم يفي بيئات التعل للمشرفين األكاديميين
33  

  15  في الجامعة اإللكترونيم يالمشكالت التي تعيق تطبيق التعلدرجة   المحور الثالث    3
  61  الدرجة الكلية  
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  االستبانة صدق : خامسًا 

ستبانة ما وضعت لقياسه وقامت الباحثة أن تقيس فقرات اال: ويقصد بصدق االستبانة
  :بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين

  

  : صدق المحكمين -1

جامعيين  أعضاء هيئة تدريسفي صورتها األولية على مجموعة من  االستبانةتم عرض 
، حيــث قــاموا بإبــداء آرائهــم بقطــاع غــزة مــن يعملــون فــي الجامعــات الفلســطينيةمتخصصــين مــن الم

محـــاور مـــن  محـــور، ومـــدى انتمـــاء الفقـــرات إلـــى كـــل االســـتبانةم حـــول مناســـبة فقـــرات ومالحظـــاته
الســتبانة، وكــذلك وضــوح صــياغاتها اللغويــة، وفــي ضــوء تلــك اآلراء تــم اســتبعاد بعــض الفقـــرات ا

  .فقرة ) 61( االستبانة وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات
  

  : صدق ا=تساق الداخلي -2

ــــق  ــــق مــــن صــــدق االجــــرى التحق ــــداخلي لالســــتبانة بتطبي ــــة  االســــتبانةتســــاق ال ــــى عين عل
تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين كــل فقــرة مــن فقــرات و ، فــرداً ) 40(اســتطالعية مكونــة مــن 

وكذلك تـم حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين  ،الذي تنتمي إليه محوراالستبانة والدرجة الكلية لل
وذلــــك باســـــتخدام البرنـــــامج  ،ة الكليـــــة لالســـــتبانةاالســـــتبانة والدرجــــأبعـــــاد مــــن  بعـــــددرجــــات كـــــل 

  . )SPSS(اإلحصائي 
  )8(الجدول 

  ا^لكتروني والدرجة الكلية لفقراتهم يفلسفة التعل: المحور اQول معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.687  . اإللكترونييوضح مفهوم التعلم  1

 0.01دالة عند  0.560  . اإللكترونييبين خصائص التعلم  2

 0.01دالة عند  0.662  . اإللكترونييشرح أنماط التعلم  3

 0.01دالة عند  0.697  . اإللكترونييعدد أهداف التعلم  4

 0.01دالة عند  0.783  . اإللكترونييذكر فوائد التعلم  5

 0.01دالة عند  0.526  . اإللكترونييفند تحديات التعلم  6
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 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.682  . اإللكترونييشرح مهام المشرف األكاديمي في التعلم  7

 0.01دالة عند  0.573  .اإللكترونييوضح أدوار المشرف األكاديمي في التعلم   8

 0.01دالة عند  0.647  .يصف صفات المتعلم إلكترونيًا   9

 0.01دالة عند  0.698  . نياإللكترو يوضح خطوات التحول إلى التعلم   10

 0.01دالة عند  0.425  .والتعلم التقليدي  اإللكترونييميز الفرق بين التعلم   11

 0.01دالة عند  0.533  . اإللكترونييشرح مواصفات األجهزة والبرامج في نظام التعلم   12

 0.01دالة عند  0.567  . اإللكترونييوضح الصعوبات التي تواجه تطبيق التعلم   13

  

  0.393) = 0.01(وعند مستوى د�لة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية **

    0.304 ) =0.05(وعند مستوى د�لة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية *

  
والدرجة الكلية  المحور معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقراتأن  الجدول السابق يبين

، )0.01، 0.05(المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتوى داللــــة والـــذي يبـــين أن معـــامالت االرتبـــاط  لفقراتـــه،
 المحــــور، وبــــذلك تعتبــــر فقــــرات )0.783-0.425(ومعــــامالت االرتبــــاط محصــــورة بــــين المــــدى 

  .صادقة لما وضعت لقياسه
  )9(الجدول 

  والدرجة الكلية لفقراته للمشرفين اQكاديميينالنمو المھني : المحور الثاني معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.590  .في عرض المادة العلمية) LCD(استخدام جهاز العرض  1

 0.01دالة عند  0.508  .تشغيل البرامج التعليمية الجاهزة  2

 0.01دالة عند  0.587  .في كتابة  المواد التعليمية ) Word(تطبيق برامج معالجة النصوص والكلمات  3

 0.01دالة عند  0.597  .ة اإللكترونيفي إعداد الجداول ) Excel (تطبيق برنامج  4

 0.01دالة عند  0.520  .استعمال وحدات التخزين في تخزين المعلومات  5

 0.01دالة عند  0.600  .إنشاء الملفات والمجلدات  6

 0.01دالة عند  0.550  .حفظ الملفات والمجلدات  7

 0.01دالة عند  0.598  .فات والمجلدات عند الحاجة إليها استرجاع المل  8

 0.01دالة عند  0.642  .ضغط الملفات   9

 0.01دالة عند  0.729  .فك الملفات المضغوطة   10

 0.01دالة عند  0.636  .في تحليل البيانات) SPSS(تطبيق برنامج التحليل اإلحصائي   11

إلــى  اإللكترونــيلرســائل والبحــوث عبــر البريــد فــي إرســال ا اإللكترونــياســتعمال البريــد   12
 .المؤسسات العلمية 

 0.01دالة عند  0.622
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 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.563  .في الرد على أسئلة الزمالء والطلبة اإللكترونياستعمال البريد   13

ســــواء كــــان االتصــــال كتابــــة ، أو صــــوتًا أو صــــوتًا ) IRC(تنفيــــذ االتصــــال المباشــــر   14
  .وصورة 

 0.01لة عند دا 0.552

 0.01دالة عند  0.592  .ة اإللكترونياإلفادة من المكتبات   15

 0.01دالة عند  0.545  .في التقويم  اإللكترونياستخدام ملف الطالب   16

 0.01دالة عند  0.635  .استعمال البريد الصوتي في الرسالة الصوتية والرد عليها   17

 0.05عند دالة  0.374  .تصحيح التعيينات للطلبة   18

 0.05دالة عند  0.397  .إدخال عالمات الطلبة   19

 0.01دالة عند  0.648  .تعديل البحوث واالختبارات   20

 0.01دالة عند  0.578  .تبادل المعلومات العلمية   21

 0.01دالة عند  0.492  .متابعة مكاتبات الجامعة الرسمية   22

لدراسية بمختلف أنماطها إلكترونية ، صوتية ، اإلفادة من المواد األكاديمية للمقررات ا  23
  .مرئية ، برمجية 

 0.01دالة عند  0.684

 0.01دالة عند  0.609  . استمال شبكة اإلنترنت في قراءة األبحاث المنشورة   24

 0.01دالة عند  0.770  . تطبيق برامج حماية الملفات والبيانات والتخلص من الفيروسات   25

 0.01دالة عند  0.620  البحث في البحث عن المعلومات والبيانات  استعمال محركات  26

 0.01دالة عند  0.470  .استخدام شبكة اإلنترنت في تنزيل الملفات أو تحميلها   27

 0.01دالة عند  0.697  .تشغيل الوسائط المتعددة في تطبيقات عملية   28

 0.01دالة عند  0.601  .دى البرمجيات المناسبة إنشاء أو تصميم صفحات تعليمية إلكترونية باستخدام إح  29

 0.01دالة عند  0.568  اإللكترونية والكتب اإللكترونية اإلفادة من المكتبة االفتراضية للبحث في الفهارس   30

 0.01دالة عند  0.494  .استخدام تقنية الصفوف االفتراضية   31

 0.01دالة عند  0.474   ونياإللكتر في إدارة المحتوى ) module(توظيف الموديل   32

 0.01دالة عند  0.454  .التعامل مع البوابة األكاديمية بشكل سليم   33

  

  0.393) = 0.01(وعند مستوى د�لة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية **

    0.304 ) =0.05(وعند مستوى د�لة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة  المحـور اط بـين كـل فقـرة مـن فقـراتمعـامالت االرتبـ  الجدول السـابق يبين
، )0.01، 0.05(والـــذي يبـــين أن معـــامالت االرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتوى داللــــة  لفقراتـــه،

 المحــــور، وبــــذلك تعتبــــر فقــــرات )0.779-0.374(ومعــــامالت االرتبــــاط محصــــورة بــــين المــــدى 
  .صادقة لما وضعت لقياسه
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  )10(الجدول 

  والدرجة الكلية لفقراته ا^لكترونيم يمشكfت التعل: المحور الثالث كل فقرة من فقرات معامل ارتباط 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.631  .ضعف البنية التحتية لهذا النمط من التعليم  1

2 
يـــًا إلنجـــاح هـــذا غيـــر مؤهلـــة تـــأهيًال عال) التعليميـــة واإلداريـــة والفنيـــة(الكـــوادر البشـــرية 
  .النمط من التعليم 

 0.05دالة عند  0.380

 0.05دالة عند  0.330  ضعف مهارات التعامل مع الحاسوب وشبكات اإلنترنت 3

 0.01دالة عند  0.496  .تطبيقات الحاسوب  محورحاجز اللغة المستخدمة بنسبة كبيرة في  4

 0.01دالة عند  0.586  .ارتفاع تكلفة هذا النمط من التعليم بالنسبة للفرد  5

 0.01دالة عند  0.599  . اإللكترونياستخدام التعلم بالمشاركة النشطة في التعلم  6

 0.01دالة عند  0.476  .التقنيات المستخدمة ال تناسب جميع المقررات الدراسية 7

 0.01دالة عند  0.452  .كثرة األعباء الملقاة على عاتق المشرف األكاديمي   8

 0.05دالة عند  0.311  .إلى التطوير المستمر في محتوى المادة التعليمية  الحاجة  9

 0.01دالة عند  0.483  . اإللكترونيمقاومة بعض المشرفين لتجربة التعلم   10

 0.01دالة عند  0.434  .كثرة انقطاع الكهرباء في أوقات متعددة   11

 0.01دالة عند  0.578  .كثرة انقطاع اإلنترنت من المصدر ألسباب متعددة   12

 0.01دالة عند  0.707  . قلة األجهزة المتوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس   13

 0.01دالة عند  0.755  .تدني جودة األجهزة المتوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس  14

 0.01دالة عند  0.489  .تعدد فلسفات ونظريات التعليم والتعلم   15
  

  0.393) = 0.01(وعند مستوى د�لة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية **

    0.304 ) =0.05(وعند مستوى د�لة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية *

والدرجـة الكليـة  المحـور معـامالت االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات  الجدول السـابق يبين
، )0.01 ،0.05(والـــذي يبـــين أن معـــامالت االرتبـــاط المبينـــة دالـــة عنـــد مســـتوى داللــــة  لفقراتـــه،

 المحــــور، وبــــذلك تعتبــــر فقــــرات )0.755-0.311(ومعــــامالت االرتبــــاط محصــــورة بــــين المــــدى 
  .صادقة لما وضعت لقياسه

  

بحسـاب معـامالت االرتبـاط  ةالباحثـ تقامـ ،محـاوراالتساق الداخلي لل للتحقق من صدقو 
الكليــة  بالدرجــة محــوركــذلك كــل  ،األخــرى حــاوروالماالســتبانة  حــاورممــن  محــوربــين درجــة كــل 

  .يوضح ذلك) 11(لالستبانة والجدول 
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  )11(الجدول 

  األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكليةحاور والماالستبانة  حاورممن  محورمصفوفة معامالت ارتباط كل 
  محور الثالثال  الثاني المحور  األول  المحور الدرجة الكلية 

 يظهر: المحور األول 
دور مركز التعلم  درجة

فتوح في جامعة القدس الم
المفتوحة في تعميم فلسفة 

  اإللكترونيم يالتعل

0.805 1   

 يظهر: المحور الثاني 
دور مركز التعلم  درجة

المفتوح في النمو المهني 
في  ألعضاء هيئة التدريس

  اإللكترونيم يبيئات التعل

0.918 0.634 1  

درجة : المحور الثالث 
المشكالت التي تعيق 

 اإللكترونيم يتطبيق التعل
  في الجامعة

0.575 0.416 0.453 1 

  

  0.393) = 0.01(وعند مستوى د�لة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية **

    0.304 ) =0.05(وعند مستوى د�لة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية *

الــبعض وبالدرجــة الكليــة  ببعضــهاتــرتبط  المحــاوريتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع 
وهــذا يؤكــد أن االســتبانة تتمتــع  ،)0.01(داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  اة ارتباطــًا ذلالســتبان

  .بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي
  

  :  Reliability االستبانة ثبات: سادسًا 
أفراد العينـة االسـتطالعية أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على 

   .تين، وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخبطريق

  

  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
 ،تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصـفية

لكــل جيــة حيــث قامــت الباحثــة بتجزئــة االســتبانة إلــى نصــفين، الفقــرات الفرديــة مقابــل الفقــرات الزو 
ثــم جــرى تعــديل الطــول باســتخدام  ،وذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط  ،االســتبانة محــاورمــن  محــور

  :يوضح ذلك) 12(والجدول للتجزئة النصفية غير المتساوية،   جتمانمعادلة 
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  ) 12(الجدول 

عديل ومعامل وكذلك االستبانة ككل قبل الت االستبانة  محاورمن  محوريوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 
  الثبات بعد التعديل

 عدد الفقرات المحاور
االرتباط قبل 

 التعديل

معامل الثبات بعد 

 التعديل

دور مركز التعلم  درجة يظهر: المحور األول 
المفتوح في جامعة القدس المفتوحة في تعميم 

  اإللكترونيم يفلسفة التعل
13  0.841 0.846 

التعلم دور مركز  درجة يظهر: المحور الثاني 
 ألعضاء هيئة التدريسالمفتوح في النمو المهني 
  اإللكترونيم يفي بيئات التعل

33  0.833 0.909 

المشكالت التي تعيق تطبيق  درجة :المحور الثالث 
 0.748 0.598  15  في الجامعة اإللكترونيم يالتعل

 0.864 0.852  61  الدرجة الكلية

ــــي يتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن معامــــل الثبــــات ا ــــى أن  ،)0.864(لكل وهــــذا يــــدل عل

  .إلى تطبيقها على عينة الدراسة ةمن الثبات تطمئن الباحث عاليةاالستبانة تتمتع بدرجة 

  : طريقة ألفا كرونباخ -2

، وذلـك وهي طريقـة ألفـا كرونبـاخ طريقة أخرى من طرق حساب الثبات ةالباحث تاستخدم  
 محــاورمــن  محــورمعامــل ألفــا لكــل علــى قيمــة  تإليجــاد معامــل ثبــات االســتبانة، حيــث حصــل

  :يوضح ذلك)  13(وكذلك لالستبانة ككل والجدول  ،االستبانة
  

  ) 13(الجدول 

  وكذلك لfستبانة ككل   ا=ستبانة محاورمن  محوريوضح معامfت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور

مفتوح في جامعة دور مركز التعلم ال درجة يظهر: المحور األول 
 0.853  13  اإللكترونيم يالقدس المفتوحة في تعميم فلسفة التعل

دور مركز التعلم المفتوح في النمو  درجة يظهر: المحور الثاني 
 0.928  33  اإللكترونيم يفي بيئات التعل ألعضاء هيئة التدريسالمهني 

م يالمشكالت التي تعيق تطبيق التعل درجة :المحور الثالث 
 0.789  15  في الجامعة كترونياإلل

 0.935  61  الدرجة الكلية
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ــــي  الســــابقيتضــــح مــــن الجــــدول  ــــى أن  ،)0.935(أن معامــــل الثبــــات الكل وهــــذا يــــدل عل
، ويعني االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة

راســة أنفســهم أكثــر مــن مــرة لكانــت النتــائج ذلــك أن هــذه األداة لــو أعيــد تطبيقهــا علــى أفــراد الد
  .مطابقة بشكل كامل تقريبًا ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة

  

  :الدراسة إجراءات تطبيق أدوات: سابعاً 
 .إعداد األداة بصورتها النهائية -1

؛ بجامعـــة األزهـــرحصـــلت الباحثـــة علـــى كتـــاب موجـــه مـــن عمـــادة كليـــة الدراســـات العليـــا  -2
أعضــاء هيئــة التــدريس فــروع جامعــة ي توزيــع االســتبانات علــى لتســهيل مهمــة الباحثــة فــ

 .يوضح ذلك) 1(وملحق رقم  القدس المفتوحة بمحافظات غزة

اســتبانة ) 30(علــى التوجيهــات والتســهيالت ، قامــت الباحثــة بتوزيــع الباحثــة بعــد حصــول  -3
 .أولية؛ للتأكد من صدق االستبانة وثباتها

اسـتبانة ) 228(واستردت  استبانة) 250(ثة بتوزيع بعد إجراء الصدق والثبات قامت الباح -4
 .صالحة للتحليل اإلحصائي

 عن أحد فقراتها اإلجابةالتي لم يتم  االستبانةبعد جمع األداة من أفراد العينة، تم استبعاد  -5
 .أو لم يتم استرجاعها

ئيًا، تم ترقيم وترميز أداة الدراسة، كما تم توزيع البيانات حسب األصول ومعالجتها إحصـا -6
 .من خالل جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسة

  

  

  :اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة املعاجلات: ثامنًا 

   Stochastic Package for (SPSS)  تـــم اســـتخدام البرنـــامج اإلحصـــائي -1
Social Science  ومعالجتهاالمتجمعة من استبانة الدراسة ، لتحليل البيانات .  

 :للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة اإلحصائية التاليةالجات المعاستخدام تم  -2

التأكـــد مـــن صـــدق االتســـاق الـــداخلي لالســـتبانة، وذلـــك : معامـــل ارتبـــاط بيرســـون •
 .والدرجة الكلية لالستبانة محوربين كل " ارتباط بيرسون"بإيجاد معامل 
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: رونبــاخمعادلــة جتمــان للتجزئــة النصــفية غيــر المتســاوية، ومعامــل ارتبــاط ألفــا ك •
 .للتأكد من ثبات أداة الدراسة

  :تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميدانية -3     

فــــي اإلجابــــة علــــى الســــؤال األول  والمتوســــطات الحســــابيةالنســــب المئويــــة التكــــرارات و  •
 .والثاني والثالث من أسئلة الدراسة وتفسيرها 

فـي اإلجابـة علـى ة الفـروق بـين متوسـطات عينتـين مسـتقلتين لبيان دالل:  )ت(اختبار  •
 ) .الدرجة العلمية(، والفرض الثاني )الجنس(السؤال الرابع  في الفرض األول 

لبيـان داللـة الفـروق بـين متوسـطات : One Way ANOVA تحليل التباين األحـادي •
ـــات فـــأكثر ـــع فـــي الفـــرض الثالـــث  ثـــالث عين ـــى الســـؤال الراب ـــةا(فـــي اإلجابـــة عل ، )لكلي

 .) عدد سنوات الخدمة(والفرض الرابع 
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  الفصل اخلامس

  نتائج الدراسة وتفسريها
  

 .النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسيرها :  أوالً 

 .وتفسيره  النتائج المتعلقة بالسؤال األول �

 .وتفسيره النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  �

 .ه وتفسير النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  �

 .وتفسيره النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  �

  .التوصيات :  ثانياً 
  .المقترحات :  ثالثاً 
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        الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس
        نتائج الدراسة وتفسريهانتائج الدراسة وتفسريهانتائج الدراسة وتفسريهانتائج الدراسة وتفسريها

        ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 
يتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا لنتــائج الدراســة، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة   

إليهـا مـن خـالل تحليـل فقراتهـا، بهـدف التعـرف  واستعراض أبـرز نتـائج االسـتبانة التـي تـم التوصـل
للمشرفين جامعة القدس المفتوحة في النمو المهني  فيعن بعد  دور مركز التعلم المفتوحعلى 

، والوقــوف علـى متغيــرات الدراسـة التــي اشـتملت علــى  اإللكترونـيم يالتعلــ مجــالفــي  األكـاديميين
، وقـــد تـــم إجـــراء المعالجـــات اإلحصـــائية )دمـــةالكليـــة، عـــدد ســـنوات الخ، الجـــنس، الدرجـــة العلميـــة(

للبيانــات المتجمعــة مــن اســتبانة الدراســة باســتخدام برنــامج الــرزم اإلحصــائية للدراســات االجتماعيــة 
)SPSS(للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل ،.  

  
        

        ::::اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وتفسريه 
        

مركـز الـتعلم المفتـوح دور  درجـة ما " :السؤال األول من أسئلة الدراسة علـى ص ين
  ؟ اإللكتروني بجامعة القدس المفتوحةم يفي تعميم فلسفة التعل عن بعد

  
باســـتخدام التكـــرارات والمتوســـطات والنســــب  ةالباحثـــ تقامــــ  ولإلجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل

  :وضح ذلكيالمئوية، والجدول التالي 
  

  )14(جدول 
  وكذلك ترتيبها  لمحورفقرات امن  فقرةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

  )228 =ن (

ةالفقر   م  
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 4 83.95 0.479 4.197 957  . اإللكترونييوضح مفهوم التعلم   1

 9 81.23 0.612 4.061 926  . اإللكترونيتعلم يبين خصائص ال  2

 1 84.74 0.560 4.237 966  . اإللكترونييشرح أنماط التعلم   3

 7 81.93 0.714 4.096 934  . اإللكترونييعدد أهداف التعلم   4

 6 83.60 0.701 4.180 953  . اإللكترونييذكر فوائد التعلم   5

 13 73.86 0.836 3.693 842  . اإللكترونييفند تحديات التعلم   6

 5 83.86 0.537 4.193 956  . اإللكترونييشرح مهام المشرف األكاديمي في التعلم   7

 3 83.95 0.564 4.197 957  اإللكترونييوضح أدوار المشرف األكاديمي في التعلم   8

 10 80.35 0.829 4.018 916  .يصف صفات المتعلم إلكترونيًا   9

 8 81.67 0.694 4.083 931  . اإللكترونيالتعلم  يوضح خطوات التحول إلى  10
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ةالفقر   م  
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 2 84.30 0.603 4.215 961  .والتعلم التقليدي  اإللكترونييميز الفرق بين التعلم   11

يشرح مواصفات األجهزة والبرامج في نظام التعلم   12
  . اإللكتروني

885 3.882 0.790 77.63 11 

 12 76.23 0.759 3.811 869  . لكترونياإليوضح الصعوبات التي تواجه تطبيق التعلم   13

  81.33 5.802 52.864 12053  الدرجة الكلية للمحور  

  
، وترى الباحثة %)81.33(أن الوزن النسبي للمحور ككل حصل على  يتضح من الجدول السابق

أن محور تعميم فلسفة التعليم اإللكتروني قد تحقق بنسبة جيدة، وقد يعزى ذلـك إلـى جهـود جامعـة 
قدس المفتوحة وحرصها على تعميم فلسفة التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس، وشكل ال

ذلك انطالقة جديدة للتعليم العالي بصفة عامة، ولتطوير ثقافـة عضـو هيئـة التـدريس فـي مجـاالت 
  .التعليم اإللكتروني واالستفادة منها بصفة خاصة 

  
  :تكان المحورفي هذا  تينفقر  علىأو 

أعلــى مســتوى واحتلــت المرتبــة األولــى إذ  " اإللكترونــيم ييشــرح أنمــاط التعلـ ") 3(قــت الفقــرة رقــم لقـد حق
، وقــد يعــزى ذلــك إلــى حــرص الجامعــة علــى توســيع ثقافــة عضــو هيئــة %)84.74(بلغــت نســبتها 

التــدريس فــي مجــال التعلــيم اإللكترونــي وتوضــيح تعــدد األنمــاط التــي يمكــن أن يتعامــل معهــا مــن 
لــيم اإللكترونــي، وتعتبــر مــن أهــم البنــود التــي يجــب أن يــتم توضــيحها حتــى يســتطيع أن خــالل التع

يحدد النمط الذي يتالءم مع المـادة العلميـة التـي يقـوم بتدريسـها، لـذلك تـم التأكيـد الكبيـر علـى هـذا 
 البند من خالل عقد الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية

  .والتي هي أحد أساليب التعليم اإللكتروني 
احتلــت المرتبــة " م التقليــدي يوالتعلــ اإللكترونــيم ييميــز الفــرق بــين التعلــ "والتــي نصــت علــى)  11(الفقــرة -

، وقــد يعــزى ذلــك إلــى حــرص الجامعــة علــى توســيع مــدارك %)84.30(بــوزن نســبي قــدره  الثــاني
المميـــزات العديــدة التـــي يمكــن أن يتعامـــل بهــا مـــن عضــو هيئــة التـــدريس فــي التعلـــيم اإللكترونــي و 

خالل هذا النمط من التعليم وهذه المميزات غيـر موجـودة فـي التعلـيم التقليـدي وتـم ذلـك مـن خـالل 
ورشات العمـل بالتعـاون مـع المنـاطق  عقد الدورات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية واللقاءات و

اركة في حلقات دراسية دوليـة بالتعـاون مـع الجامعـات الدوليـة في المراكز الدراسية المختلفة، والمش
وذلــك مــن خــالل تقنيــة الصــفوف االفتراضــية، باإلضــافة إلــى نشــر كتيبــات ونشــرات تعريفيــة عــن 

            .المركز 
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  :تكان المحورفي هذا  تينوأن أدنى فقر 
احتلــت المرتبــة "  رونــياإللكتم ييوضــح الصــعوبات التــي تواجــه تطبيــق التعلــ "والتــي نصــت علــى)  13(الفقــرة -

، وتعزو الباحثة السبب إلى اختالف آراء أعضـاء هيئـة %)76.23(بوزن نسبي قدره  الثانية عشر
التدريس في الحكم على مفهوم الصعوبات التي يواجهها سواء كانت هذه الصعوبات مادية متمثلة 

  .هذا النمط من التعليم في األجهزة والتغطية الشبكية، أو نفسية متمثلة في التخوف من استخدام 
بـوزن نسـبي  األخيـرةاحتلـت المرتبـة "  اإللكترونـيم ييفنـد تحـديات التعلـ "والتي نصت علـى)  6(الفقرة -

، وتفسر الباحثة السبب فـي أن هـذه الفقـرة كانـت أدنـى الفقـرات إلـى اخـتالف آراء %)73.86(قدره 
ا التعليم اإللكتروني وذلك ألن ذلك أعضاء هيئة التدريس في توضيح أنواع التحديات التي يواجهه

يعــود إلـــى رؤيـــة الباحـــث لتلـــك التحـــديات، باإلضـــافة إلـــى كثـــرة األعبـــاء الملقـــاة علـــى عضـــو هيئـــة 
  .التدريس مما أدى إلى عدم وضوح التحديات التي يمكن أن يواجهها التعليم اإللكتروني 

إلــى أن مســتوى فاعليــة  والتــي توصــلت) 2009نصــر، (وقــد اتفقــت نتــائج هــذا المحــور مــع دراســة 
المدرســة كوحــدة تطــوير فــي التنميــة المهنيــة لــدى معلمــي المرحلــة ألساســية يزيــد عــن حــد الكفايــة 

60. %  
حيث أسفرت النتائج عن أن مستوى ثقافة ) 2009حكمي، (واختلفت نتائج هذا المحور مع دراسة 
  .أعضاء هيئة التدريس كان متوسطًا 
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        ::::أسئلة الدراسة وتفسريه أسئلة الدراسة وتفسريه أسئلة الدراسة وتفسريه أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال الثاني من اإلجابة عن السؤال الثاني من اإلجابة عن السؤال الثاني من اإلجابة عن السؤال الثاني من 
        

مركـــز الـــتعلم دور  درجـــة مـــا ": مـــن أســـئلة الدراســـة علـــى  الثـــانيالســـؤال يـــنص 
م يفـــي بيئـــات التعلـــ للمشـــرفين األكـــاديميينفـــي النمـــو المهنـــي  المفتـــوح عـــن بعـــد

  ؟ اإللكتروني بجامعة القدس المفتوحة
  

لمتوســـطات والنســــب باســـتخدام التكـــرارات وا ةالباحثـــ تقامــــ  ولإلجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل
  :وضح ذلكيالمئوية، والجدول التالي 

  
  )15(جدول 

  وكذلك ترتيبها  المحورفقرات من  فقرةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 
  ) 228=ن (

ةالفقر   م  
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 4 85.35 0.646 4.268 973  .في عرض المادة) LCD(العرض  استخدام جهاز  1

 7 83.33 0.592 4.167 950  .تشغيل البرامج التعليمية الجاهزة   2

فـي ) Word(تطبيق برامج معالجـة النصـوص والكلمـات   3
  .كتابة  المواد التعليمية 

965 4.232 0.632 84.65 5 

ة لكترونيـاإلفي إعداد الجـداول ) Excel (تطبيق برنامج   4
.  

890 3.904 0.823 78.07 22 

 9 83.07 0.635 4.154 947  .استعمال وحدات التخزين في تخزين المعلومات   5

 13 82.11 0.675 4.105 936  .إنشاء الملفات والمجلدات   6

 6 84.56 0.623 4.228 964  .حفظ الملفات والمجلدات   7

 8 83.25 0.633 4.162 949  . استرجاع الملفات والمجلدات عند الحاجة إليها  8

 29 73.95 0.876 3.697 843  .ضغط الملفات   9

 31 72.28 0.900 3.614 824  .فك الملفات المضغوطة   10

فـي تحليـل ) SPSS(تطبيـق برنـامج التحليـل اإلحصـائي   11
  .البيانات

802 3.518 1.000 70.35 33 

فــــي إرســــال الرســــائل عبــــر  اإللكترونــــياســــتعمال البريــــد   12
 .إلى المؤسسات العلمية  اإللكترونيالبريد 

899 3.943 0.840 78.86 20 

فــي الــرد علــى أســئلة الــزمالء  اإللكترونــياســتعمال البريــد   13
  .والطلبة

940 4.123 0.704 82.46 12 

ــــذ االتصــــال المباشــــر   14 ســــواء كــــان االتصــــال ) IRC(تنفي
  .كتابة ، أو صوتًا أو صوتًا وصورة 

880 3.860 0.778 77.19 24 

 27 76.05 0.802 3.803 867  .ة اإللكترونياإلفادة من المكتبات   15
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ةالفقر   م  
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 21 78.16 0.799 3.908 891  .في التقويم  اإللكترونياستخدام ملف الطالب   16

 30 73.68 0.992 3.684 840  في الرسالة والرد عليها استعمال البريد الصوتي   17

 17 81.14 0.678 4.057 925  .تصحيح التعيينات للطلبة   18

 10 83.07 0.607 4.154 947  .إدخال عالمات الطلبة   19

 26 77.02 0.742 3.851 878  .تعديل البحوث واالختبارات   20

 19 80.26 0.826 4.013 915  .تبادل المعلومات العلمية   21

 11 82.63 0.703 4.132 942  .متابعة مكاتبات الجامعة الرسمية   22

لمـواد األكاديميـة للمقـررات الدراسـية بمختلـف اإلفادة من ا  23
  .أنماطها إلكترونية ، صوتية ، مرئية ، برمجية 

924 4.053 0.784 81.05 18 

 14 82.11 0.694 4.105 936  . مال شبكة اإلنترنت في قراءة األبحاث المنشورة عاست  24

ـــات والـــتخلص مـــن   25 ـــة الملفـــات والبيان ـــق بـــرامج حماي تطبي
  . الفيروسات 

860 3.772 0.934 75.44 28 

اســـتعمال محركـــات البحـــث فـــي البحـــث عـــن المعلومـــات   26
  والبيانات 

927 4.066 0.657 81.32 16 

 15 82.02 0.673 4.101 935  نت في تنزيل الملفات أو تحميلها استخدام شبكة اإلنتر   27

 23 77.72 0.847 3.886 886  .تشغيل الوسائط المتعددة في تطبيقات عملية   28

إنشـــاء أو تصـــميم صـــفحات تعليميـــة إلكترونيـــة باســـتخدام   29
  .إحدى البرمجيات المناسبة 

822 3.605 0.958 72.11 32 

اإلفــــادة مــــن المكتبــــة االفتراضـــــية للبحــــث فــــي الفهـــــارس   30
  .ة اإللكترونية والكتب اإللكتروني

880 3.860 0.767 77.19 25 

 2 87.02 0.514 4.351 992  .استخدام تقنية الصفوف االفتراضية   31

فـــــــــــي إدارة المحتـــــــــــوى ) module(توظيـــــــــــف الموديـــــــــــل   32
   اإللكتروني

975 4.276 0.546 85.53 3 

 1 91.14 0.595 4.557 1039  .التعامل مع البوابة األكاديمية بشكل سليم   33

  80.12 14.499 132.206 30143  الدرجة الكلية للمحور  

، وهـذا مؤشـر %)80.12(لنسبي للمحـور ككـل حصـل علـى أن الوزن ا يتضح من الجدول السابق
كبيــر علــى أن النمــو المهنــي لعضــو هيئــة التــدريس قــد تحقــق بفاعليــة كبيــرة، وقــد يعــزى ذلــك إلــى 
جهـــود جامعـــة القـــدس المفتوحـــة وحرصـــها علـــى نمـــو وتطـــوير عضـــو هيئـــة التـــدريس فـــي مهـــارات 

  . التعليم اإللكتروني 
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  :ن أعلى فقرتين كانت بالنسبة لفقرات هذا المحور فإ
احتلــت المرتبــة األولــى "  التعامــل مــع البوابــة األكاديميــة بشــكل ســليم "والتــي نصــت علــى)  33(الفقــرة -

، وتعــزو الباحثــة الســبب إلــى اهتمــام الجامعــة بهــذا البنــد علــى وجــه %)91.14(بــوزن نســبي قــدره 
ة ألعضـاء هيئـة التـدريس الخصوص وذلك من خالل قيام مركز الـتعلم المفتـوح بعقـد دورات فصـلي

لكيفية التعامل مع البوابة األكاديمية، باإلضافة إلى تفريغ موظف فني مختبر التعليم المفتوح لدعم 
  .وحل مشاكل أعضاء هيئة التدريس التي تواجههم أثناء الفصل الدراسي 

  
بــوزن  الثــاني احتلــت المرتبــة" اســتخدام تقنيــة الصــفوف االفتراضــية  "والتــي نصــت علــى)  31(الفقــرة -

  %).87.02(نسبي قدره 
وتعــزو الباحثــة الســبب فــي ذلــك إلــى اســتخدام تقنيــة الصــفوف االفتراضــية حتــى فــي عقــد الــدورات 

وبـالرغم مـن اخـتالف التخصصـات والقـدرات إال أن الجميـع أجمـع علـى . ألعضـاء هيئـة التـدريس 
لـتعلم المفتـوح فـي رفـع كفـاءة سهولة استخدام هذا النمط مـن التعلـيم، وهـذا يـدل علـى نجـاح مركـز ا

  .أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة 
  

  :تكان المحورفي هذا  تينوأن أدنى فقر 
  
إنشـاء أو تصـميم صـفحات تعليميـة إلكترونيـة باسـتخدام إحـدى البرمجيـات  "والتـي نصـت علـى)  29(الفقرة -

  %).72.11(دره بوزن نسبي ق الثانية والثالثيناحتلت المرتبة "  المناسبة
ــم ينــل حقــه مــن التــدريب الفعــال الــذي يتأملــه  وتعــزو الباحثــة الســبب فــي ذلــك إلــى أن هــذا البنــد ل
أعضاء هيئة التدريس، ولكن المركز استدرك هـذا الموضـوع وبـدأ الحقـًا بالعمـل علـى طـرح دورات 

مجـة المـادة تدريبية متخصصة في تصميم الصفحات التعليمية اإللكترونيـة التـي تسـاعدهم علـى بر 
  .التعليمية بشكل الكتروني وذلك باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية 

احتلت "  في تحليل البيانات) SPSS(تطبيق برنامج التحليل اإلحصائي  "والتي نصت على)  11(الفقرة -
  %).70.35(بوزن نسبي قدره  األخيرةالمرتبة 

تنـل حقهـا مـن التـدريب الفعـال الـذي يتأملـه  وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى أن هـذه األدوات لـم
أعضـــاء هيئـــة التـــدريس، ولكـــن المركـــز اســـتدرك هـــذا الموضـــوع وعمـــل علـــى طـــرح دورات تدريبيـــة 

ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس والمجتمــــع المحلــــي وذلــــك  SPSSمتخصصــــة فــــي التحليــــل اإلحصــــائي 
  .باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية 
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، ) 2009نصــــر ، (، ) 2010،  صــــالحة(دراســــة كــــل مــــن  وقــــد اتفقــــت نتــــائج هــــذا المحــــور مــــع
فــي رفــع وتطــوير النمــو المهنــي ألعضــاء هيئــة التــدريس فقــد أســفرت نتــائج هــذه ) 2006، ســمور(

الدراسات عن وجود دور فاعل للمراكز والمؤسسات التعليميـة فـي تطـوير عضـو هيئـة التـدريس أو 
أبـو (، ) 2009النفيس ، (هذا المحور مع دراسة اإلداريين بدرجة كبيرة جدًا ، بينما اختلفت نتائج 

حيث أسفرت نتائج هذه الدراسـات عـن تحقـق متوسـط لواقـع النمـو المهنـي لعضـو ) 2002وطفة ، 
  .هيئة التدريس 
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        ::::اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وتفسريه 
        

ي تعيـق المشـكالت التـ درجـة مـا ": مـن أسـئلة الدراسـة علـى  ثالـثالسـؤال الينص 
  ؟ اإللكتروني بجامعة القدس المفتوحةم يتطبيق التعل

باســـتخدام التكـــرارات والمتوســـطات والنســــب  ةالباحثـــ تقامــــ  ولإلجابـــة عـــن هـــذا التســـاؤل
  :وضح ذلكيالمئوية، والجدول التالي 

  )16(جدول 
  وكذلك ترتيبها  المحورفقرات من  فقرةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

  ) 228=ن (

ةالفقر   م  
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 5 77.72 0.883 3.886 886  .ضعف البنية التحتية لهذا النمط من التعليم   1

غيـر مؤهلــة ) التعليميـة واإلداريـة والفنيـة(الكـوادر البشـرية   2
 12 73.68 0.899 3.684 840  .نمط من التعليم تأهيًال عاليًا إلنجاح هذا ال

 9 75.26 0.868 3.763 858  ضعف مهارات التعامل مع الحاسوب وشبكات اإلنترنت  3

تطبيقـات  محـورحاجز اللغة المستخدمة بنسـبة كبيـرة فـي   4
 7 76.39 0.824 3.819 867  .الحاسوب 

 14 70.96 0.921 3.548 809  .ارتفاع تكلفة هذا النمط من التعليم بالنسبة للفرد   5

 15 70.88 0.814 3.544 808. اإللكترونياستخدام التعلم بالمشاركة النشطة في التعلم   6

 13 71.84 0.878 3.592 819  .التقنيات المستخدمة ال تناسب جميع المقررات الدراسية  7

 4 79.04 0.728 3.952 901  .كثرة األعباء الملقاة على عاتق المشرف األكاديمي   8

الحاجــــــة إلــــــى التطــــــوير المســــــتمر فــــــي محتــــــوى المــــــادة   9
 3 81.75 0.644 4.088 932  .التعليمية 

 8 76.32 0.906 3.816 870  . اإللكترونيمقاومة بعض المشرفين لتجربة التعلم   10

 1 86.58 0.678 4.329 987  .كثرة انقطاع الكهرباء في أوقات متعددة   11

 2 84.56 0.769 4.228 964  .ن المصدر ألسباب متعددة كثرة انقطاع اإلنترنت م  12

 11 73.77 1.034 3.689 841  . قلة األجهزة المتوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس   13

 10 75.18 1.006 3.759 857  .تدني جودة األجهزة المتوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس  14

 6 76.58 0.808 3.829 873  .تعدد فلسفات ونظريات التعليم والتعلم   15

  76.68 7.211 57.509 13112  الدرجة الكلية للمحور  

، وهـذا مؤشـر %)76.68(أن الوزن النسبي للمحـور ككـل حصـل علـى  يتضح من الجدول السابق
علــى وجــود بعــض المعوقــات التــي تعيــق تطبيــق التعلــيم اإللكترونــي فــي الجامعــة ولكــن الجامعــة 

  .الضعف في هذا النمط من التعليم  عملت وما زالت تعمل على تالفي نقاط
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  :كانت المحورفي هذا  تينأن أعلى فقر و 
احتلــت المرتبــة األولــى "  .كثــرة انقطــاع الكهربــاء فــي أوقــات متعــددة  "والتــي نصــت علــى)  11(الفقــرة -

  %).86.58(بوزن نسبي قدره 
شـها القطـاع مـن وتفسر الباحثة سبب حصول هذا البند على المرتبة األولى إلى الظروف التي يعي

حصــار وٕاغــالق للمعــابر ومنــع دخــول العناصــر األساســية التــي تعمــل علــى تــوفير الكهربــاء بشــكل 
  .مستمر ، مما أدى إلى العديد من العقبات في استخدام هذا النمط من التعليم 

 احتلــت المرتبــة"  كثــرة انقطــاع اإلنترنــت مــن المصــدر ألســباب متعــددة "والتــي نصــت علــى)  12(الفقــرة -
  %).84.56(بوزن نسبي قدره  الثاني

، وهــذه )االتصــاالت -شــبكات (وتعــزو الباحثــة الســبب فــي ذلــك إلــى قلــة تــوفر العناصــر المهمــة 
المعطيات تؤثر وتضعف من اسـتخدام أعضـاء هيئـة التـدريس للتعلـيم اإللكترونـي بسـبب الظـروف 

  . حصار وٕاغالق للمعابر  التي يعيشها القطاع بفعل الواقع السياسي الذي أفرزه االحتالل من
  :تكان المحورفي هذا  تينوأن أدنى فقر 

الرابعـة احتلـت المرتبـة "  ارتفاع تكلفة هذا النمط من التعليم بالنسبة للفـرد "والتي نصت على)  5(الفقرة -
  %).70.96(بوزن نسبي قدره  عشر

فتــوح قــد رفعــت كفــاءة وتعـزو الباحثــة الســبب فــي ذلــك إلــى أن الجامعــة متمثلــة فــي مركــز الــتعلم الم
هيئة التدريس من خالل الـدورات المتخصصـة و ورشـات العمـل بشـكل مجـاني ممـا سـاعدهم علـى 

  .التعامل مع تقنيات التعلم اإللكتروني 
احتلـت المرتبـة "  اإللكترونـياستخدام التعلم بالمشـاركة النشـطة فـي الـتعلم  "والتي نصت على)  6(الفقرة -

  %).70.88(بوزن نسبي قدره  األخيرة
وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى ضيق وقت المحاضـرة وكثـرة األعبـاء الملقـاة علـى عضـو هيئـة 

  .التدريس 
حمايــل وحمايــل، (، ) 2009الهــرش ، (، ) 2011عــودة ، (وتتفــق نتــائج هــذا المحــور مــع دراســة 

ـــيم ) 2006 ـــة تعيـــق تطبيـــق التعل فـــي  نـــياإللكترو فـــي وجـــود معوقـــات ســـواء كانـــت إداريـــة أو تقني
   .الجامعة 
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        ::::اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة وتفسريه اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة وتفسريه 
        

هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  ":  السؤال الرابع من أسئلة الدراسة علىينص 
بـين متوسـطات تقـديرات العينـة حـول دور المركـز فـي ) α ≥ 0.05(مسـتوى داللـة 

ــرات المســ ــة ، : (تقلة وهــيرفــع نمــوهم المهنــي تعــزى للمتغي الجــنس، الدرجــة العلمي
  ؟  )، سنوات الخدمةالكلية

 
  :ة بصياغة الفرضيات التاليةالباحث تقامولإلجابة عن هذا السؤال 

  
  اجلنس -1

بـين متوسـطات ) α ≥ 0.05(ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 
  ).ذكور، إناث( سلمتغير الجن تقديرات العينة حول دور المركز في رفع نموهم المهني تعزى

) 20(والجــدول "  T. test" اختبــارباســتخدام ولإلجابــة عــن هــذا الفــرض قامــت الباحثــة  
  :يوضح ذلك

  )17(جدول 
  )ذكور، إناث الجنسلالستبانة تعزى لمتغير " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط العدد الجنس حاورالم
االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت" قيمة

دور  درجة يظهر: المحور األول 
مركز التعلم المفتوح في جامعة 

القدس المفتوحة في تعميم فلسفة 
  اإللكترونيم يالتعل

 5.969 52.883 196 ذكر
0.120 

 
0.905 

 

غير دالة 
 إحصائية

 4.725  52.750  32 أنثى

دور  درجة يظهر: المحور الثاني 
تعلم المفتوح في النمو مركز ال
في  ألعضاء هيئة التدريسالمهني 

  اإللكترونيم يبيئات التعل

 14.540 132.158 196 ذكر
-0.123 

 
0.902 

 

غير دالة 
 إحصائية

 14.469  132.500  32 أنثى

المشكالت  درجة :المحور الثالث 
م يالتي تعيق تطبيق التعل

  في الجامعة اإللكتروني

 7.354 57.276 196 ذكر
-1.210 

 
0.228 

 

غير دالة 
 6.175  58.938  32 أنثى إحصائية

 الدرجة الكلية
 0.432- 22.706 242.316 196 ذكر

 
0.666 

 

غير دالة 
 22.786  244.188  32 أنثى إحصائية

1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 226(اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 226(رية اجلدولية عند درجة ح" ت"قيمة   
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جميـع المحـاور  الجدولية فـي" ت"من قيمة  اقلالمحسوبة " ت"أن قيمة  السابقيتضح من الجدول 
لمتغيــر تعــزى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عــدم وهــذا يــدل علــى والدرجــة الكليــة لالســتبانة، 

  . )ذكور، إناث(الجنس 
  

فــروق تعــزى لمتغيــر الجــنس وذلــك ألن جامعــة القــدس المفتوحــة  وتفســر الباحثــة ســبب عــدم وجــود
قامت على التوازن في التعامل مـع أعضـاء هيئـة التـدريس فـي تطـوير قـدراتهم ورفـع الكفـاءة لـديهم 

وساوت بينهم في الدورات التدريبية و ورشات العمل والنهوض بمكانة  اإللكترونيفي مجال التعلم 
  .والعالم العربي  هذا النظام التربوي في فلسطين

ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي  وهـــذا يؤكـــد نجـــاح مركـــز الـــتعلم المفتـــوح فـــي تطـــوير النمـــو المهنـــي
  .الجامعة

، حنـــون(، )2009البلوشـــي، (، ) 2011، عـــودة(وتتفـــق نتـــائج هـــذه الفرضـــية مـــع دراســـة كـــل مـــن 
الجـنس  في عدم وجـود فـروق تعـزى لمتغيـر) 2000، أبو حسب اهللا(، )2007صيام، (، ) 2008

، الكــريم(ئج هــذه الفرضــية مــع دراســة واختلفــت نتــافــي رفــع النمــو المهنــي لعضــو هيئــة التــدريس ، 
حيث وجدت فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث نحو أنمـاط التعلـيم لصـالح اإلنـاث، ) 2007

 عــن وجــود فــروق فــي تقــدير المعوقــات بــين الــذكور) 2006، أبــو ســمرة(ج دراســة كمــا أســفرت نتــائ
واإلنـــاث، حيـــث كانـــت تقـــديرات اإلنـــاث للمعوقـــات أعلـــى مـــن الـــذكور فـــي مجـــالي المرافـــق والبنـــى 
التحتية ومعوقات النظام التعليمي، بينما كانت تقديرات الذكور لمجالي المعوقـات اإلداريـة والماليـة 

، العــــاجز ونشــــوان(اث، كمــــا أن دراســــة والنمــــو المهنــــي والبحــــث العلمــــي أعلــــى مــــن تقــــديرات اإلنــــ
لمعلمـــــــــــــين                              أســـــــــــــفرت عـــــــــــــن وجـــــــــــــود فـــــــــــــروق دالـــــــــــــة إحصـــــــــــــائيًا بـــــــــــــين تطـــــــــــــوير أداء ا) 2005

  .)اإلناث(لصالح المعلمات 
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  درجة العلميةال -2
بـين ) α ≥ 0.05(ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة 

تعــزى لمتغيــر  متوســطات تقــديرات العينــة حــول دور المركــز فــي رفــع نمــوهم المهنــي
  ).دكتوراه ، ماجستير(الدرجة العلمية 

  
) 20(والجــدول "  T. test" اختبــارباســتخدام ولإلجابــة عــن هــذا الفــرض قامــت الباحثــة  

  :يوضح ذلك
  )18(جدول 

  ).دكتوراه ،ماجستير(الدرجة العلمية لfستبانة تعزى لمتغير " ت"المتوسطات وا=نحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط عددال  المحاور
االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة 

 درجة يظهر: المحور األول 
دور مركز التعلم المفتوح 

في جامعة القدس المفتوحة 
م يفي تعميم فلسفة التعل

  اإللكتروني

 6.325 52.937 142 ماجستير

0.242 
 

0.809 
 

غير دالة 
 إحصائية

 4.849  52.744  86 دكتوراه

 يظهر: المحور الثاني 
دور مركز التعلم  درجة

المفتوح في النمو المهني 
في  ألعضاء هيئة التدريس

  اإللكترونيم يبيئات التعل

 15.122 132.451 142 ماجستير

0.327 
 

0.744 
 

غير دالة 
 إحصائية

 13.484  131.802  86 دكتوراه

 درجة :المحور الثالث 
المشكالت التي تعيق تطبيق 

في  اإللكترونيم يتعلال
  الجامعة

 6.967 56.972 142 ماجستير

-1.448 
 

0.149 
 

غير دالة 
 7.556  58.395  86 دكتوراه إحصائية

 الدرجة الكلية
 0.188- 23.482 242.359 142 ماجستير

 
0.851 

 

غير دالة 
 21.409  242.942  86 دكتوراه إحصائية

1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 226(اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 226(اجلدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

  
جميـع  الجدوليـة فـي" ت"مـن قيمـة  اقلالمحسوبة " ت"أن قيمة  السابقيتضح من الجدول 

تعــزى ة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائيعــدم وهــذا يــدل علــى المحــاور والدرجــة الكليــة لالســتبانة، 
  . )، ماجستير دكتوراه( الدرجة العلميةلمتغير 

وذلــك ألن ) ، ماجســتير دكتــوراه(وتفســر الباحثــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة فــي الدرجــة العلميــة 
نظــام حــديث العهــد بالتعامــل معــه فــي جامعــة القــدس المفتوحــة، وتــم عقــد  اإللكترونــينظــام التعلــيم 

 والمضمون لجميع الدرجات العلمية ل موحد في المحتوىدورات لجميع أعضاء هيئة التدريس بشك
   .وهذا ما يؤكد على نجاح مركز التعليم المفتوح في تطوير النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس
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صـيام ، (، ) 2008حنـون ، (، ) 2009حكمـي ، (وتتفق نتائج هـذه الفرضـية مـع دراسـة كـل مـن 
، ) دكتـوراه ، ماجسـتير(لمتغيـر المؤهـل العلمـي  في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعـزى) 2007

حيـــث وجـــدت فـــروق دالـــة ) 2005العـــاجز ونشـــوان ، (واختلفـــت نتـــائج هـــذه الفرضـــية مـــع دراســـة 
إحصـــائيًا بـــين تطـــوير أداء المعلمـــين فـــي ضـــوء برنـــامج المدرســـة كمركـــز التطـــوير لصـــالح حملـــة 

ي وجــود فــرو دالــة إحصــائيًا تعــود فــ) 2009أحمــد والبلوشــي ، (الــدكتوراه، كمــا اختلفــت مــع دراســة 
  ) .دكتوراه(إلى الدرجة العلمية لصالح مساعدي البحث 
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        ::::الكلية الكلية الكلية الكلية -3
بين ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

متوسطات تقديرات العينة حول دور المركز في رفع نموهم المهني تعزى لمتغير 
ة واالقتصادية، التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، التنمية التربية، العلوم اإلداري( الكلية

  ).االجتماعية واألسرية
ــــل التبــــاين األحــــاديولإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال قامــــت الباحثــــة ب         اســــتخدام أســــلوب تحلي

One Way ANOVA .  
  )19(جدول 

  الكليةى الداللة تعزى لمتغير ومستو " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  مجموع المربعات  مصدر التباين  المحاور
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 درجة يظهر: المحور األول 
دور مركز التعلم المفتوح في 
جامعة القدس المفتوحة في 

  اإللكترونيم يتعميم فلسفة التعل

 4.831 3 14.494  بين المجموعات

0.142 
 

0.935 
 

غير دالة 
 34.046 224 7626.291  داخل المجموعات إحصائية

  227 7640.785  المجموع
يظهر درجة : المحور الثاني 

دور مركز التعلم المفتوح في 
النمو المهني ألعضاء هيئة 
التدريس في بيئات التعليم 

 اإللكتروني

 512.485 3 1537.455  بين المجموعات

2.486 
 

0.061 
 

غير دالة 
 إحصائية

 206.178 224 46183.856  داخل المجموعات

  227 47721.311  المجموع

 درجة :المحور الثالث 
المشكالت التي تعيق تطبيق 

   اإللكترونيم يالتعل

 44.975 3 134.926  بين المجموعات

0.863 
 

0.461 
 

غير دالة 
 إحصائية

 52.098 224 11670.057  داخل المجموعات

  227 11804.982  المجموع

 الدرجة الكلية
 615.770 3 1847.310  بين المجموعات

1.201 
 

0.310 
 

غير دالة 
 إحصائية

 512.867 224 114882.269  داخل المجموعات

  227 116729.579  المجموع
  3.88 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 3،227(الجدولية عند درجة حرية  ف
   2.65) = 0.05(وعند مستوى داللة  )3،227(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدوليـــة عنـــد " ف"مـــن قيمـــة  أقـــلالمحســـوبة " ف"ن قيمـــة يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أ
وجـد فـروق ذات ال تأي أنـه جميع المحاور والدرجة الكليـة لالسـتبانة، في ) 0.05(مستوى داللة 

على الرغم من أنه للوهلة األولى يتوقع أنه توجد فروق دالـة  .لية الكداللة إحصائية تعزى لمتغير 
العلــــوم اإلداريــــة  –التكنولوجيــــا والعلــــوم التطبيقيــــة (إحصــــائيًا تعــــزى لمتغيــــر الكليــــة لصــــالح كليــــة 

تائج أسفرت عن عدم وجود فروق مما يؤكـد نجـاح المركـز فـي أداء مهامـه إال أن الن) واالقتصادية
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تـــدريس فـــي جميـــع التخصصـــات إلـــى مســـتوى موحـــد مـــن النمـــو المهنـــي وٕايصـــال أعضـــاء هيئـــة ال
  .والوصول بهم إلى درجة عالية من الكفاءة 

  
صــيام ، (، ) 2008حنـون ، (، ) 2009حكمـي ، (واتفقـت نتـائج هـذه الفرضـية مـع دراسـة كـل مـن 

فـــي عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين تقـــديرات العينـــة ) 2005العـــاجز ونشـــوان ، (، ) 2007
، ) 2011عـــودة ، (لصـــالح الكليـــة أو التخصـــص، بينمـــا اختلفـــت نتـــائج هـــذه الفرضـــية مـــع دراســـة 

حيث وجدت فـروق دالـة إحصـائيًا لصـالح الكليـات أو التخصصـات الحاسـوبية، ) 2009العمري ، (
فقـــد كـــان الفـــرق لصـــالح كليـــة التربيـــة، وفـــي دراســـة ) 2010اللـــوح وفـــرج اهللا ، (أمـــا بالنســـبة لدراســـة 

  .فقد كان الفرق لصالح التعليم اإللكتروني ) 2005ي ، األحمد(
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        ::::عدد سنوات اخلدمةعدد سنوات اخلدمةعدد سنوات اخلدمةعدد سنوات اخلدمة-4
بين ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

متوسطات تقديرات العينة حول دور المركز في رفع نموهم المهني تعزى لمتغير 
 .)سنوات 10من  سنوات ، أكثر 10-5سنوات ، من  5أقل من (سنوات الخدمة 

  
ــــل التبــــاين األحــــاديولإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال قامــــت الباحثــــة ب         اســــتخدام أســــلوب تحلي

One Way ANOVA .  
  
  )20(جدول 

  عدد سنوات الخدمةومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  مجموع المربعات  نمصدر التباي  المحاور
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 درجة يظهر: المحور األول 
دور مركز التعلم المفتوح في 
جامعة القدس المفتوحة في 

م يتعميم فلسفة التعل
  اإللكتروني

 58.428 2 116.855  بين المجموعات

1.747 
 

0.177 
 

غير دالة 
 إحصائية

 33.440 225 7523.930  ل المجموعاتداخ

  227 7640.785  المجموع

يظهر درجة : المحور الثاني 
دور مركز التعلم المفتوح في 
النمو المهني ألعضاء هيئة 
التدريس في بيئات التعليم 

 اإللكتروني

 482.847 2 965.695  بين المجموعات

2.324 
 

0.100 
 

غير دالة 
 207.803 225 46755.617  داخل المجموعات إحصائية

  227 47721.311  المجموع
 درجة :المحور الثالث 

المشكالت التي تعيق تطبيق 
في  اإللكترونيم يالتعل

  الجامعة

 67.661 2 135.321  بين المجموعات

1.305 
 

0.273 
 

غير دالة 
 إحصائية

 51.865 225 11669.661  داخل المجموعات

  227 11804.982  المجموع

 الدرجة الكلية
 1247.923 2 2495.847  بين المجموعات

2.458 
 

0.088 
 

غير دالة 
 إحصائية

 507.705 225 114233.732  داخل المجموعات

  227 116729.579  المجموع
  4.71 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 2،227(الجدولية عند درجة حرية  ف
   3.04) = 0.05(وعند مستوى داللة  )2،227(الجدولية عند درجة حرية  ف

الجدوليـــة عنـــد " ف"مـــن قيمـــة  أقـــلالمحســـوبة " ف"ن قيمـــة يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أ
وجـد فـروق ذات ال تأي أنـه ، جميع المحاور والدرجة الكليـة لالسـتبانةفي ) 0.05(مستوى داللة 

  . عدد سنوات الخدمةداللة إحصائية تعزى لمتغير 
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فـــي عـــدد ســـنوات الخبـــرة ولكـــن قـــام المركـــز  لـــرغم مـــن االخـــتالف الكبيـــرتـــرى الباحثـــة أنـــه علـــى ا
ـــة التدريســـية ، ممـــا أدى إلـــى التســـاوي فـــي القـــدرات فـــي  ـــع أدواتـــه لرفـــع كفـــاءة الهيئ بتوظيـــف جمي

  .استخدام هذه التقنية 

أبـو حســب اهللا ، (، ) 2008حنـون ، (، ) 2009حكمـي ، (وتتفـق نتـائج هـذه الفرضـية مـع دراسـة 
دم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير سنوات الخدمة أو الخبـرة، بينمـا اختلفـت في ع) 2000

فــي وجــود فــروق ) 2009العمــري ، (، ) 2011عــودة ، (نتــائج هــذه الفرضــية مــع دراســة كــل مــن 
العاجز ونشوان ، (دالة إحصائيًا تعزى لصالح المعلمين األحدث خدمة، بينما أسفرت نتائج دراسة 

فقـد ) 2001أحمـد ، (فروق دالة إحصائيًا لصـالح الخبـرة األطـول، وفـي دراسـة عن وجود ) 2005
  .سنوات ) 10-6(جاءت الفروق لصالح ذوي الخبرة المتوسطة 
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        التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات: : : : ثانيًا ثانيًا ثانيًا ثانيًا 

أشــارت نتــائج الدراســة إلــى الثقــة المرتفعــة والموقــف اإليجــابي ألعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة 
لكترونــي، وانطالقــًا ممــا أشــارت إليــه نتــائج الدراســة فــإن الباحثــة القــدس المفتوحــة نحــو التعلــيم اإل

  :توصي بما يلي 

  :توصيات خاصة بدور مركز التعلم المفتوح عن بعد في تعميم فلسفة التعليم االلكتروني: أوًال 

تزويــد موقــع الجامعــة وخصوصــًا البوابــة األكاديميــة للمشــرف األكــاديمي بــالمثيرات التقنيــة  �
  .تخدام المحفزة لالس

اإلفــادة مــن نتــائج الدراســة فــي تحديــد األولويــات فــي مهــارات التعلــيم اإللكترونــي الالزمــة  �
 .للمشرفين األكاديين عند إعداد الدورات والتخطيط لها 

أن تعمـــل الجامعـــة علـــى تنميـــة بنيتهـــا األساســـية فـــي كافـــة فروعهـــا والتـــي تســـاعدها علـــى  �
الت ، ومـن أجـل توظيفهـا فـي مواقـف التعلـيم االستفادة من تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـا

  .اإللكتروني من قبل المشرفين األكاديميين في الجامعة 

ــًا  ــوح عــن بعــد فــي النمــو المهنــي للمشــرفين : ثاني توصــيات خاصــة بــدور مركــز الــتعلم المفت
  :األكاديميين 

بيـة التـي استمرار العمل على تنمية قدرات المشرفين األكـاديميين مـن خـالل الـدورات التدري �
 .تنمي كافة مهارات التعليم اإللكتروني 

عقــــد دورات مكثفــــة للمشــــرفين األكــــاديميين لتحســــين بعــــض مهــــارات التعلــــيم اإللكترونــــي  �
والســيما تلــك التــي حصــلت علــى درجــة متوســطة أو قليلــة ، مثــل اســتخدام برنــامج التحليــل 

ســتخدام إحــدى ، وتصــميم صــفحات تعليميــة علــى الشــبكة العالميــة با SPSSاإلحصــائي 
البرمجيــــات المناســــبة ، واســــتخدام البريــــد الصــــوتي ، واإلفــــادة مــــن المكتبــــة االفتراضــــية ، 

 .واستخدام الوسائط المتعددة التفاعلية 

تقـــدم المشـــرفين األكـــاديميين فـــي الجامعـــة إلـــى امتحانـــات شـــهادة رخصـــة قيـــادة الحاســـوب  �
 . IC3نت ، وكذلك الشهادة الدولية للحوسبة واإلنتر  ICDLالدولية 

 .تشجيع مشاركة المشرفين األكاديميين في المؤتمرات والدورات واللقاءات الدولية  �

تشـــجيع المشـــرفين األكـــاديميين علـــى القيـــام بأبحـــاث مشـــتركة مـــع الجامعـــات والمؤسســـات  �
 .المختلفة وتسهيل إجراءات السفر اإلدارية والمادية 
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ــًا  ــوح : ثالث ــتعلم المفت ــز ال ــدور مرك ــيم توصــيات خاصــة ب ــي مواجهــة مشــكالت التعل ــد ف عــن بع
  :االلكتروني 

 .أن يعمل مركز التعلم المفتوح عن بعد على تقوية البنية التحتية لهذا النمط من التعليم  �

ـــتعلم المفتـــوح عـــن بعـــد علـــى توجيـــه المشـــرفين األكـــاديميين فـــي اللغـــة  � أن يعمـــل مركـــز ال
 .اإلنجليزية لديهم من خالل دورات التعليم المستمر 

  .يعمل المركز على توفير أجهزة حواسيب محمولة للمشرفين األكاديميين أن  �
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        املقرتحات املقرتحات املقرتحات املقرتحات : : : : ثالثًا ثالثًا ثالثًا ثالثًا 

إجــــراء دراســــات تتنــــاول مهــــارات التعلــــيم اإللكترونــــي فــــي منــــاطق تعليميــــة أخــــرى وقيــــاس  �
 .متغيرات جديدة 

 إجــراء دراســة شــاملة لكافــة فــروع جامعــة القــدس التعليميــة لتحديــد طبيعــة مهــارات التعلــيم �
؛ لتحديــــد ســــلم أولويـــــات )إداريــــين وأكــــاديميين(اإللكترونــــي لــــدى العــــاملين فــــي الجامعـــــة 

 .للمهارات لإلفادة منها عند التخطيط لعقد دورات تعليمية 

إجــراء دراســات علــى الجامعــات الفلســـطينية باســتخدام أداة الدراســة الحاليــة مــع تطويرهـــا،  �
مـــات عــــن واقـــع نمــــو عضـــو هيئــــة لكـــي يكــــون باإلمكـــان إجــــراء مقارنـــات والخــــروج بتعمي

 .التدريس في الجامعات الفلسطينية وسبل تطويره 

إجراءات دراسات على الجامعات الفلسـطينية تشـتمل علـى متغيـرات أخـرى غيـر تلـك التـي  �
 شملتها هذه الدراسة للكشف عن نتائج أفضل لواقع النمو المهني للمشرف األكاديمي
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  املراجـــــع
  

�  
ً
 .راجع باللغة العربية امل: أوال

 .املراجع باللغة اإلجنليزية : ثانيًا  �

 ....مواقع اإلنرتنت مواقع اإلنرتنت مواقع اإلنرتنت مواقع اإلنرتنت : : : : ثالثًا ثالثًا ثالثًا ثالثًا  �
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ً
  املراجع باللغة العربية: أوال

بحــث مقــدم " دور المشــرف التربــوي فــي فلســطين فــي تطــوير أداء المعلــم) : "2000(اآلغــا، إحســان   1
، مناهج التعلـيم فـي ضـوء ق التدريس للمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطر

  .مفهوم األداء، القاهرة ، جامعة عين شمس 
الصــفات المهنيــة الالزمــة لمعلــم مرحلــة التعلــيم األساســي مــن وجهــة نظــر ) : "2004(اآلغــا، وفيــق   2

دار الضـيافة، المجلـد الثـاني، جامعـة عـين بحث مقـدم للمـؤتمر العلمـي السـادس عشـر ، " المعلمـين
   .649شمس، ص

في التحصيل واالحتفاظ لـدى طالبـات العلـوم  اإللكترونيفعالية التعليم ) : "2005(األحمدي ، أميمة   3
، جامعـة رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة " االجتماعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالمدينة المنورة

  .طيبة ، المملكة العربية السعودية 
  الرياض، ، مكتبة الرشد"ة وأدوار حديثة للمعلماإللكتروني المدرسة) : "2004(التوردي، عوض   4
تصـور مقتـرح لتطـوير التعلـيم الجـامعي المفتـوح فـي ) : "2008(الجرجاوي، زياد و عبـد الـدايم، خالـد   5

، غزة، 23/12/2008-22واقع وطموح ، ... مؤتمر التعليم الجامعي المفتوح عن بعد ، " فلسطين
  .فلسطين 

المـؤتمر ، " اإللكترونـيمتطلبات االنتقال من التعليم التقليـدي إلـى التعلـيم ) : "2006(الجرف ، ريما   6
 25-24، فـي الفتـرة  ، مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصـرةشـر العلمي الثالث عـ

  .158-157، ص  2001يوليو ، جامعة عين شمس ، 
في المرحلـة الجامعيـة فـي  في تعليم اللغة اإلنجليزية كترونياإللمدى فاعلية التعليم ) : "2006(.....  7

  .الرياض ،جمعية جستن، )36ع(، رسالة التربية وعلم النفس، "المملكة العربية السعودية
التـــــي يســـــتخدمها معلمـــــوا الرياضـــــيات فـــــي  اإللكترونـــــيأدوات التعلـــــيم ) : "2008(الحربـــــي ، محمـــــد   8

، المجلــد الثــاني عشــر ، العــدد مجلــة تكنولوجيــا التعلــيم ، " ريــاضالمــدارس الثانويــة األهليــة بمدينــة ال
  . 27-3ص جامعة الملك سعود، الثاني ،

لتــدريس الرياضــيات بالمرحلــة الثانويــة فــي  اإللكترونــيمطالــب اســتخدام التعلــيم ) : "2005( .......  9
ة التربيـة ، جامعـة ، كليـرسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ، " المدارس الواقعية ووجهات نظر المختصين

  .أم القرى ، السعودية 
، الطبعـة األولـى، " مسـتحدثات تكنولوجيـا التعلـيم فـي عصـر المعلومـات) : "2006(الحلفاوي، وليد   10

  .دار الفكر، عمان 
ــيم العــالي فــي البلــدان العربيــة لألخــذ بسياســة التعلــيم ): "1988(الحميــدي، عبــد الــرحمن   11 حاجــة التعل

  .269-247عدد خاص، عمان، ص  اتحادات الجامعات العربية،مجلة " المستمر
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اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اإلنترنت واستخداماتها في التعليم ) : "2005(الحناوي ، مجدي   12
   .غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية رسالة ماجستير ، "في جامعة القدس المفتوحة بفلسطين

  .، دار المسيرة، عمان " تكنولوجيا التعليم بين المسيرة والتطبيق) : "2004(الحيلة، محمد محمود   13
، ترجمـــة علـــي الموســـوي وآخـــرون، دار "اإللكترونـــياســـتراتيجيات التعلـــيم ) : "2005(الخـــان، بـــدر   14

  .سوريا ،الشعاع
للنشـــر ،دار الكنــدي  "الجامعـــات المفتوحـــة والتعلـــيم العــالي عـــن بعـــد") : 1999(الخطيــب ، أحمــد   15

  .والتوزيع ، إربد ، عمان 
التي يمارسها المعلمون في المـدارس الخاصـة  اإللكترونيصور التعليم ) : "2004(الخوالدة ، تيسير   16

  .144-122، مايو ص  34، عدد مجلة القراءة والمعرفة ، "بسلطنة عمان
، مؤسسـة أم القـرى " لحديثـةالتطوير المهني في المؤسسات التعليميـة ا") : 2007(الديب ، إبراهيم   17

  . ، مكة المكرمة1للترجمة والتوزيع ، ط
العـدد  المجلة العربية للتعليم العـالي،، "وظيفة وحدة التعليم المستمر بالجامعـة): "1998(الزند، وليد   18

  .127-112ص  الرياض، الثامن،
، ، مكتبة الرشد 2، ط" تعليمالوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا ال) : "2001(الشرهان، جمال   19

  .الرياض 
أهميـــة ومعوقـــات اســـتخدام المعلمـــين للتعلـــيم اإللكترونـــي مـــن وجهـــة نظـــر ) :"2007(الشـــمري، فـــواز   20

كليـة التربيـة، جامعـة أم القـرى،  رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،، "المشرفين التربـويين بمحافظـة جـدة
  .مكة المكرمة 

فـــي تـــدريس العلـــوم  اإللكترونـــيمطالـــب اســـتخدام التعلـــيم ) : "2009( الشـــهراني، ناصـــر بـــن عبـــد اهللا  21
، كليــة التربيــة، جامعــة أم رســالة ماجســتير، " الطبيعيــة بــالتعليم العــالي مــن وجهــة نظــر المختصــين

  .القرى، المملكة العربية السعودية
ة تربويـة متخصصـة، نشـر التوثيـق التربـوي، ، " سـلوك المعلـم النـامي مهنيـاً ): "1992(الصالح، مقبل   22

  .31/32العدد 
تطــوير أداء المعلمــين فــي ضــوء برنــامج المدرســة كمركــز ) : "2004(العـاجز، فــؤاد و نشــوان، جميــل   23

بحث مقدم للمؤتمر العلمي السادس ، التربيـة المسـتدامة ، "تطوير التابع لوكالة الغوث الدولية بغزة
  .ة، الفيوم ، مجلة الفيوم التربويللمعلمين في الوطن العربي

توجهـــات معلمـــي المـــدارس األساســـية فـــي مديريـــة إربـــد ) : "2006(العمـــري، أكـــرم و العمـــري، محمـــد   24
، مجلـة العلـوم التربويـة والنفسـية، "اإللكترونـياألولـى نحـو تنميـة المـوارد البشـرية الحتياجـات الـتعلم 

  . )2ع (، )7(المجلد 
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يب مــديري المــدارس اإلعداديــة بقطــاع غــزة فــي ضــوء نمــوذج مقتــرح لتــدر ): "2003(العمــري، عطيــة   25
  .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة رسالة ماجستير غير منشورة، ، " احتياجاتهم التدريبية

ودرجــة توافرهــا لــدى معلمــي المرحلــة الثانويــة  اإللكترونــيكفايــات التعلــيم ) : "2009(العمــري ، علــي   26
  .السعودية المملكة  ، جامعة أم القرىرسالة ماجستير غير منشورة، " بمحافظة المخواة التعليمية

خطـــة إســــتراتيجية لتطــــوير منظومـــة التعلــــيم الجـــامعي باســــتخدام التعلــــيم ) : "2006(الغريـــب، زاهــــر   27
مـــؤتمر تطـــوير أداء الجامعـــات العربيـــة فـــي ضـــوء معـــايير الجـــودة الشـــاملة ونظـــم ، " اإللكترونـــي

  .ليم الجامعي، جامعة عين شمس، القاهرة ، مركز تطوير التعاالعتماد
، ، دار القلـم" دمج التقنيات في التعليم، إعـداد المعلـم تقنيـًا لأللفيـة الثالثـة) : "204(الغزو، إيمـان   28

  . دبي
  .عمان ، ، دار الفكر"استخدام الحاسوب في التعليم) : "2003(عبد الوكيل الفار، إبراهيم   29
، "التعلـــيم عـــن بعـــد والتعلـــيم المفتـــوح الجـــذور والمفـــاهيم والمبـــررات) :"2007(الفـــرا، إســـماعيل صـــالح   

  ، كانون الثاني1، المجلد األول، عالمجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد
، " الــتعلم عــن بعــد ودوره المــأمول فــي مؤسســات التعلــيم العــالي والتــدريب) : "2005(الفــريح ، ســعاد   30

شرية رؤية مستقبلية ، جامعـة الملـك سـعود ة الجامعة في تنمية المهارات البـورقة بحثية مقدمة لندو 
  .، الرياض 

مـــدى ممارســـة المشـــرفين األكـــاديميين لـــألدوار ) : "2010(اللـــوح ، عصـــام ؛ فـــرج اهللا ، عبـــد الكـــريم   31
تربيــة للمــؤتمر العلمــي ال، بحــث مقــدم "بجامعــة القــدس المفتوحــة اإللكترونــيالمنوطـة بهــم فــي التعلــيم 

  .، جامعة األقصى بغزة  2010أكتوبر  28-27في الفترة  التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم،
، المدينـة المنـورة ، " القواعـد واألسـس النظريـة -المعلوماتية والتعلـيم) : "2005(المحيسن، إبراهيم   32

  .مكتبة دار الزمان 
فــــي تــــدريب المعلمــــين أثنــــاء  اإللكترونــــيلم فعاليــــة اســــتخدام بيــــة الــــتع) : "2006(المـــورعي ، محمــــد   33

  .، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، السعودية رسالة ماجستير غير منشورة ، " الخدمة
ورقــة ، " عوائقـه –فوائـده  –خصائصـه  –مفهومــه  اإللكترونـيالتعلـيم ) : "2002(الموسـى، عبـد اهللا   34

  .جامعة الملك سعود، الرياض ، كلية التربية، عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل
فـي تـدريب المعلمـين  اإللكترونـيواقع استخدام المشرفين التربويين للتعليم ) : "2009(النفيسة ، خالد   35

  .، جامعة أم القرى ، السعودية رسالة ماجستير غير منشورة ، " بمدينة جدة
برمجيــات التعليميــة وٕانتاجهــا تصــميم ال) : "2003(الهــرش، عايــد و غــزاوي، محمــد و ياســين، حــاتم   36

  . دار الفكر، عمان ، 3ط " وتطبيقاتها التربوية
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معوقـــات اســـتخدام منظومـــة التعلـــيم ) : "2010(الهـــرش، عايـــد و محمـــد، مفلـــح و المـــدهون، مـــأمون   37
المجلــة األردنيــة فــي العلــوم ، " مــن وجهــة نظــر معلمــي المرحلــة الثانويــة فــي لــواء الكــورة اإللكترونــي

  .، المجلد السادس، العدد األول، عمان يةالتربو 
دور برنــامج تطــوير األداء المهنــي لمعلــم الدراســات االجتماعيــة بالمرحلــة ) : "2003(اليــافعي، علــي   38

، جامعــة مجلــة مركــز البحــوث التربويــة، " االبتدائيـة فــي دولـة قطــر فــي ضـوء االحتياجــات التدريســية
  .قطر، الدوحة، قطر 

النمــو المهنــي لمعلمــي المــدارس الحكوميــة بقطــاع غــزة ودور "، )2000(علــي ســعيد أبــو حســب اهللا،   39
، الجامعــة اإلســالمية، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، "مـدير المدرســة فــي تطــويره مــن وجهــة نظــرهم

  .غزة
المعوقـــات التـــي تواجـــه المشـــرفين األكـــاديميين فـــي جامعـــة ) : "2005(أبـــو ســـمرة، محمـــود وآخـــرون   40

، العـدد الثـامن، تشـرين مجلـة القـدس المفتوحـة لألبحـاث والدراسـات، " توحـة فـي فلسـطينالقدس المف
  .األول، فلسطين 

الحاجـــة إلـــى التطـــوير المهنـــي ألعضـــاء الهيئـــات التدريســـيةفي الجامعـــات ): "1990(أبـــو نـــوار، لبنـــة   41
  .121ص) 51(، العدد مجلة التربية الحديثة، "العربية

واقــع النمــو المهنــي ألعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــة اإلســالمية ): "2002(أبــو وطفــة، محمــود   42
  .، الجامعة اإلسالمية ، غزةرسالة ماجستير غير منشورة، "وسبل تطويره من وجهة نظرهم

والتعلــيم المــدمج فــي تنميــة مهــارات إنتــاج  اإللكترونــيفاعليــة التعلــيم ) : "2010(أحمــد، محمــد جــابر   43
  .، الجزء الثاني ، جامعة بنها مجلة التربية، " دى طالب شعبة تكنولوجيا التعليمالنماذج التعليمية ل

، مجلة كلية التربية، " دور مديري المدارس في النمو المهني للمعلمين) : "2001(أحمد، نجم الدين   44
  .، جامعة الزقازيق )37(العدد 

  ، مؤسسة فليبس للنشر، أمريكا "دواتهنظم التعليم اإللكتروني وأ) :"2010(اطميزي، جميل أحمد   45
، "متطلباته وكيفيته وفوائـده –دمج التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية ) :"2008...... (  46

  ، مركز التميز بتكنولوجيا المعلومات، جامعة بوليتكنك فلسطين، الخليل 38مجلة العلوم اإلنسانية، ع
لـإلدارة، مركـز الخبـرات المهنيـة ، "ف تصـبح مـدربًا فعـاًال ومحترفـاً كيـ): "2002(توفيق، عبد الرحمن   47

  .الطبعة الثانية، القاهرة
 .، منشورات جامعة القدس المفتوحة )2010(المفتوحة ، دائرة الجودة  جامعة القدس  48

، منشــورات إدارة الشــئون األكاديميــةدليــل المشــرف األكــاديمي، ) :"2008(جامعــة القــدس المفتوحــة   49
  .جامعة القدس المفتوحة، رام اهللا 

مـن التعلـيم بالمراسـلة إلـى الجامعـة  –التعليم الجامعي المفتـوح عـن بعـد ) : "2003(حجي، أحمـد   50
  .، عالم الكتب ، القاهرة " اإلفتراضية
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واقــــع ثقافــــة واســــتخدام أعضــــاء هيئــــة التــــدريس بجامعــــة أم القــــرى لتقنيــــة ) :"2009(حكمــــي، تهــــاني   51
  ، جامعة أم القرى، مكةرسالة ماجستير غير منشورة ، "واالتصاالت في التدريس المعلومات

تجربة مركز التعليم المفتوح عن بعـد فـي جامعـة القـدس المفتوحـة ) : "2008(حمايل، ماجد وآخرون   52
واقـع وطمـوح ، ... مـؤتمر التعلـيم الجـامعي المفتـوح عـن بعـد ، ورقة عمل مقدمة إلـى " فلسطين –

  .، غزة، فلسطين 22-23/12/2008
مجلـة جامعـة ، " لجامعـة القـدس المفتوحـة اإللكترونيدليل جودة التعليم ) : "2010( ........    53

  .2010،  القدس المفتوحة
المعوقـات التـي تواجـه المشـرفين األكـاديميين المتفـرغين فـي جامعـة ) : "2006(و ماجد  عبدحمايل،   54

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحـاث ، " ابة الجامعة األكاديميةالقدس المفتوحة في استخدامهم لبو 
  .، العدد الثامن، تشرين األول والدراسات

، "ومــه وفلســفته وأهميتــه فــي التنميــةالتعلــيم المفتــوح والتعلــيم عــن بعــد مفه) : "2004(، محمــد حمــدان  55
  .عمان ، ربيةاألمانة العامة التحاد الجامعات الع، مجلة اتحاد الجامعات العربية

الكفايــات الالزمــة لتطــوير أداء مشــرفي نظــام التعلــيم عــن بعــد ومــدى ) : "2008(حنــون، تغريــد أحمــد   56
واقـع ... مـؤتمر التعلـيم الجـامعي المفتـوح عـن بعـد ، " توافرها عند مشـرفي جامعـة القـدس المفتوحـة

  .، غزة، فلسطين  23/12/2008-22، وطموح
واقــع برنــامج التعلــيم فــي جامعــة القــدس المفتوحــة مــن وجهــة نظــر ) : "2001( نظيــر دروزة ، أفنــان  57

، األمانــة 38، عمجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة ، " الطالــب والمـــشرف األكــاديمي والموظــف اإلداري
  ) .158-119(، ص عمان، العامة التحاد الجامعات العربية

  .، القدس ، فلسطين القدس المفتوحة منـشورات جامعة ) : 2006(دليل جامعة القدس المفتوحة   58
  .، القدس منـشورات جامعة القدس المفتوحة ) : 2000( .........  59
  . فلسطين،  منـشورات جامعة القدس المفتوحة، " تعلم كيف تتعلم) : "1992( .........  60
أثناء الخدمة في ضوء تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي التعليم االبتدائي ) : "2002(رزق، حنان   61

  .، المنصورة )47(، العدد مجلة كلية التربية، " كفاياتهم المهنية
المفهوم ، القضايا ، :  اإللكترونيالتعلم  –رؤية جديدة في التعلم ) : "2005( حسين زيتون، حسن  62

  . الرياض، الدار الصوتية للتربية، "التطبيق ، التقويم
  . ، مكتبة الرشـد ، الرياض"اإللكترونيولوجيا التعليم والتعلم تكن) : "2002(سالم ، أحمد   63
اســتخدام الحاســوب واإلنترنــت فــي ميــادين التربيــة ) : "2003(ســعادة، جــودت و الســرطاوي، فــايز   64

  . عمان، دار الشروق، " والتعليم
  .ياضالر ، ، دار الحزيمي"مدرسة المستقبل) : "2005(سالمة، عبد الحافظ و صالح، حسين   65
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مجلـــة " دور برنـــامج المدرســـة وحـــدة تـــدريب فـــي النمـــو المهنـــي للمعلمـــين) : "2006(ســـمور، ريـــاض   66
  .، العدد الثاني، الجامعة اإلسالمية، غزة 14، المجلد الجامعة اإلسالمية

دور مركــز التطـوير التربــوي بوكالــة الغــوث الدوليـة بغــزة فــي تطــوير ) : "2010(صـالحة، فــايز أحمــد   67
، الجامعـة اإلسـالمية، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، " اء اإلداري لمديري المدارس وسبل تفعيلهاألد
  .غزة 

ــتعلم ) : "2011(صــبان، محمــد   68 لتحقيــق معــايير الجودةالشــاملة فــي  اإللكترونــيتوظيــف تكنولوجيــا ال
ض ، المملكـة العربيـة ، الريـااإللكترونـيبحث مقدم للمـؤتمر الـدولي الثـاني للتعلـيم ، " التعليم العالي

  .السعودية 
مجلــة " مســتوى التنــور الفيزيــائي لــدى خريجــي المـدارس الثانويــة العامــة) : "1995(طنطـاوي ، عفــت   69

  .، القاهرة 2، ج19جامعة عين شمس ، عكلية التربية، 
ق فلســـفته ، أهدافـــه، مشـــكالته، وطـــر :  اإللكترونـــيالتعلـــيم ) : "2008(عـــامر، طـــارق عبـــد الـــرؤوف   70

، غـزة، 23/12/2008-22واقع وطموح ، ... مؤتمر التعليم الجامعي المفتوح عن بعد ، " عالجها
  .فلسطين 

ومتطلبــات تطبيقــه فــي التعلـــيم  اإللكترونــيالتعلـــيم ) : "2004(عبــد الحميــد ، حســام و ربيــع ، آمــال   71
األبعـــاد الغائــــبة "اني المـــؤتمر العلمـــي الثـــ، " رؤيــة مســـتقبلية لتطــوير التعلـــيم العــالي بســـلطنة عمـــان

  .يوليو ، اإلسماعيلية  28-25، في الفترة " بالوطن العربي
72  
  

  .القاهرة ، ، عالم الكتب1، ط" البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم) : "2002(عبد الحميد، محمد 

التربيـة  برنامج مقترح لتـدريب المعيـدين والمدرسـين المسـاعدين بكليـة) : "2006(عبد العاطي، حسن   73
رســـالة ، " جامعـــة اإلســـكندرية علـــى بعـــض اســـتخدامات شـــبكة اإلنترنـــت وفقـــًا الحتياجـــاتهم التدريبيـــة

  .، كلية التربية، جامعة اإلسكندرية ماجستير غير منشورة
74  
  

،  1ط، دار صـــفا للنشـــر والتوزيـــع، " كفاياتـــه –تدريبـــه  –المعلـــم إعـــداده ): "2002(عبيــد، جمانـــة 
  .عمان 

منـــاهج التعلـــيم العامـــة فـــي الميـــدان ، رؤيـــة لمواكبـــة المنـــاهج لمتطلبـــات ) : "2001(مجـــدي  عزيـــز ،  75
، منــاهج التعلــيم والثــورة المعرفيــة  المــؤتمر العلمــي الثالــث عشــر، " عصــر المعرفــة والتكنولوجيــا

  . 122، ص 2001يوليو ، جامعة عين شمس ،  25-24، في والتكنولوجية المعاصرة 
تنمية وتطوير كفايات وفعالية أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم ) :"2004( علي، حمودة علي  76

، )التحــديات والتطــوير(نــدوة تنميــة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي مؤسســات التعلــيم العــالي ، "العــالي
  .مجلة المعلم، جامعة الملك سعود، الرياض 
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جامعة القدس المفتوحة بقطاع غـزة مـن معوات التعليم اإللكتروني في ) :"2011(عودة، فراس محمد   77
مــؤتمر التعلــيم اإللكترونــي ، )دراســة حالــة منطقــة غــزة التعليميــة(وجهــة نظــر المشــرفين األكــاديميين 

-12، المنعقـــــد فـــــي جامعـــــة القـــــدس المفتوحـــــة، فـــــرع غـــــزة فـــــي الفتـــــرة بـــــين واقتصـــــاديات المعرفـــــة
  .430-392، ص 13/7/2011

ت أعضــاء هيـــئة التـدريس والطــالب فــي كليـة الخدمــة االجتماعيــة اتجاهـا) : "2010(فـاروق ، فتحــي   78
ـــتعلم  رســـالة ، " فـــي تـــدريس مقـــررات الطـــالب فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة اإللكترونـــينحـــو اســـتخدام ال

  .، جامعة حلوان ، مصر ماجستير غير منشورة 
ريـاض ، مطـابع ، ال 2، ط" الحاسـب اآللـي واسـتخداماته فـي التعلـيم) : "2003(فودة، ألفـت محمـد   79

  .هال 
الواقـــــع  –فـــــي الجامعـــــات اليمنيـــــة وأدواتهـــــا  اإللكترونـــــيمواقـــــع التعلـــــيم ) : "2010(قطـــــران ، يحـــــي   80

، فـي الفتـرة الندوة األولى في تطبيقات تقنيات المعلومـات واالتصـال فـي التعلـيم والتـدريبوالمأمول، 
  .، جامعة الملك سعود ، السعودية ) 2010أبريل  12-14(

بحـــث مقـــدم للمـــؤتمر ، "التنظـــيم الـــذاتي للـــتعلم والنمـــو المهنـــي للمعلـــم): " 2004(امـــل، مصـــطفى ك  81
  .، دار الضيافة، المجلد الثاني، جامعة عين شمسالعلمي السادس عشر

، " مدير المدرسة ودوره في تطوير التعليم): "2002(كاربنتر، جون ، ترجمة شحادة، عبد اهللا أحمد   82
  .ولية جامعة فلوريدا الد

ـــيم ) :"2011(كلـــوب، فتحـــي ســـليمان   83 ـــة  اإللكترونـــيمهـــارات التعل ومـــدى توافرهـــا لـــدى أعضـــاء الهيئ
مؤتمر التعليم اإللكتروني واقتصـاديات ، "التدريسية في جامعة القدس المفتوحة بمنطقة غزة التعليميـة

ـــة ، ص 13/7/2011-12، المنعقـــد فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة، فـــرع غـــزة فـــي الفتـــرة بـــين المعرف
431-473.  

مجلة آفـاق ، الشـبكة العربيـة للتعلـيم المفتـوح " التعليم بواسطة الشبكات) : "2002(كمال ، سفيان   84
  . 8-7ص 16، عمان، ع والتعلم عن بعد

   .الرياض، ، مكتبة العبيكان"اإلنترنت في التعليم وواقع البحث العلمي) : "2002(الل، زكريا   85
، مكتبــة  3، ط" وتكنولوجيــا التعلــيم اإللكترونــياالتصــال ) : "2005(الجنــدي، عليــاء الل، زكريــا و   86

  .الرياض، العبيكان
، بالتعـاون مـع العديـد مـن  جامعـة األقصـى) : 2010(مؤتمر التربيـة التكنولوجيـة وتكنولوجيـا التعلـيم   87

  .2010أكتوبر  27/28الجامعات والكليات ، جامعة األقصى ، غزة، في 
88  
  

ــيم ) : "2004(مــازن ، حســام  والشــبكي لبنــاء مجتمــع  اإللكترونــيمناهجنــا التعليميــة وتكنولوجيــا التعل
منـــــاهج التعلـــــيم ،  ، المـــــؤتمر العلمـــــي الســـــادس عشـــــر" رؤيــــة مســـــتقبلية –المعلوماتيــــة العربـــــي 

  . 18، ص 2004يوليو ، جامعة عين شمس ،  22-21، في الفترة  والتكنولوجيا المعاصرة
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مجلــة  ، " إدراك المعلمــين للعالقـة بــين البحـوث اإلجرائيــة والنمـو المهنــي): " 2002(ي، محمـد مـدبول  89
  .، المجلد الثامن، العدد األول، كلية التربية، جامعة حلوان، القاهرةدراسات تربوية واجتماعية

  .القاهرة ، عالم الكتب ، " اإلصالح والتجديد التربوي في العصر الحديث) : "2001(مرسي، محمد   90
، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع " منــاهج البحــث فــي التربيــة وعلــم الــنفس") : 2000(ملحــم ، ســامي   91

  .والطباعة ، عمان
مدى رضـا معلمـي المـدارس االبتدائيـة عـن مهنـتهم فـي ) : "1984(ناصر، إبراهيم و محمود، عطية   92

ــ، "مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة فــي األردن ــة العربي ، المجلــد الرابــع، العــدد ة للبحــوث التربويــةالمجل
  .األول، األردن 

فــي ضــوء  –تطــوير كفايــات المشــرفين األكــاديميين فــي التعلــيم الجــامعي ) : "2004(نشــوان، جميــل   93
ورقة علمية أعدت لمؤتمر النوعية فـي التعلـيم الجـامعي ، " مفهوم إدارة الجودة الشاملة في فلسطين

النوعية في جامعة القدس المفتوحة، مجلة البحوث رنامج التربية ودائرة ضبط ، قام بعقده بالفلسطيني
  .6التربوية الفلسطينية، ع

، جامعــة القـدس المفتوحــة " الــتعلم عـن بعــد والتعلـيم الجــامعي المفتـوح) : "1997(نــشوان ، يعقـوب   94
  .فلسطين 

، الطبعـــة األولـــى، دار " ة والتطبيـــقاإلدارة واإلشـــراف التربـــوي بـــين النظريـــ) : "1982( ..........  95
  .الفرقان للنشر والتوزيع، عمان 

التنمية المهنية المسـتدامة للمعلمـين أثنـاء الخدمـة فـي مواجهـة تحـديات ) : "2004(نصر، نجم الدين   96
  .، جامعة الزقازيق )46(، العدد مجلة كلية التربية، " العولمة

مجلـة مسـتقبل ، "للتنميـة المهنيـة لمعلمـي التربيـة الخاصـة مالمـح إسـتراتيجية): "2001(نصر، نـوال   97
  .22، جامعة المنصورة، ص21، العدد التربية العربية

قسـم الدراسـات : ، رام اهللا"دراسـة حالـة –واقع التعليم اإللكترونـي ) :"2010(صالح، يوسف محمود   98
  .مركز التعليم المفتوح عن بعد  -واألبحاث
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   :املراجع االلكرتونية : ثالثًا 
• http://www.al-jazirah.com.sa/digimag مجلة االتصاالت والعالم الرقمية ، يوم

20/3/2011الثالثاء ، بتاريخ   

• http://www.almarefh.org/news.php ،مجلة المعرفة األرشيفية ، يوم الخميس

23/6/2011بتاريخ   

• http://www.jeddahehedu.gov.sa/news/peapers/pi.doc 

• http://www.qou.edu.ps موقع جامعة القدس المفتوحة 

• www.alazhar-gaza.edu موقع جامعة األزهر ، يوم الخميس بتاريخ 

 2011/9/29 

• www.alaqsa.edu.ps جامعة األقصى بغزة 

• www.kfupm.edu.sa جامهة الملك فهد بالمملكة ا لعربية السعودية 

اطميزي، موقع انترنت (     http://www.computer2011.jeeran.com/archif( 
مقال نشر على اإلنترنت بعنوان التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بواسطة ميسون مفيد 

). 2010/مارس/26يوم الجمعة بتاريخ   



153 

 

  
  

 املالحق: خامسًا 

  كتاب تسهيل املهمة: امللحق األول 
  االستبانة قبل التحكيم: امللحق الثاني 
  .التحكيم  أعضاء جلنة: امللحق الثالث 
  االستبانة بعد التحكيم: امللحق الرابع 
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  امللحق األول
 كتاب تسهيل املهمة
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  الثانيامللحق 
 االستبانة يف صورتها األولية



157 

 

  
  غزة –جامعة األزهر  

  الدراسات العليا  برنامج

  كلية التربية

  قسم أصول التربية

  
  


	��מ��دא��)���
�)א� �

  :عنوانلدراسة علمية ب

 �����א��دس�א���
و	�������ن���د����دو�����ز�א�
��מ�א���
و�

���א%��
�و�מ������ �ل�א�
������#���ن�א"��د����نא��و�א��! �
  )تخصص أصول تربية –متطلب للحصول على درجة الماجستير (

  
  الطالبةإعداد 

  داليا بشير الزيان
  إشراف

  جرجاويزياد علي ال. د.أ          فايز علي األسود. د
  

  العام الدراسي
2011/2012  

  
    اسم محكم االستبانة

    الدرجة العلمية
    التخصص
    جهة العمل

    الجوال –الهاتف 
    البريد اإللكتروني
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  وفقه اهللا/ ............................................... سعادة األستاذ الدكتور
  وفقه اهللا.......................... / ............................سعادة الدكتور 
  وفقه اهللا/ ...................................................... سعادة األستاذ 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  :تقوم الباحثة بإعداد دراسة وصفية بعنوان 
א��!��� �����א��دس�א���
و	�����א��و��ن���د�����دو�����ز�א�
��מ�א���
و�

�א%��
�و�מ������ �ل�א�
������#���ن�א"��د����ن �

  :وتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس 
مــا دور مركــز الــتعلم المفتــوح عــن بعــد فــي جامعــة القــدس المفتوحــة فــي النمــو المهنــي للمشــرفين 

  األكاديميين في مجال التعليم اإللكتروني ؟
    : وسيدرج له عدة أسئلة فرعية

  ؟ اإللكترونيم يدور المركز في تعميم فلسفة التعل درجة ما .5
م يفـــــي بيئـــــات التعلـــــ للمشـــــرفين األكـــــاديميين النمـــــو المهنـــــيدور المركـــــز فـــــي  درجـــــة مـــــا .6

  ؟ اإللكتروني
 ما درجة المشكالت التي تعيق تطبيق مهارات التعليم اإللكتروني ؟ .7

بــين متوســطات ) α ≥ 0.05(هـل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنـد مســتوى داللــة  .8
: تقديرات العينة حول دور المركـز فـي رفـع نمـوهم المهنـي تعـزى للمتغيـرات المسـتقلة وهـي

 ؟ )الجنس، الدرجة العلمية، الكلية، سنوات الخدمة(

وســوف يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع المشــرفين األكــاديميين فــي جامعــة القــدس المفتوحــة فــي 
أداة الدراســة علــى المشــرفين األكــاديميين الــذين تــم إعطــائهم محافظــات قطــاع غــزة، حيــث ســتطبق 

  .دورات تدريبية من قبل المركز بشكل مباشر أو غير مباشر 
  

  :ولقد قامت الباحثة بتقسيم االستبانة إلى قسمين 
  .البيانات األولية للمشرف األكاديمي : القسم األول 
  :يتكون من ثالثة محاور كالتالي : القسم الثاني 

ينــــاقش درجــــة دور مركــــز الــــتعلم المفتــــوح عــــن بعــــد فــــي تعمــــيم فلســــفة التعلــــيم : حــــور األول الم
  .فقرة ) 13(اإللكتروني، ويتكون من 

للمشـــرفين فـــي النمـــو المهنـــي  عـــن بعـــد دور مركـــز الـــتعلم المفتـــوحينـــاقش درجـــة : المحـــور الثـــاني 
  . فقرة) 35(اإللكتروني، ويتكون من م يفي بيئات التعل األكاديميين
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) 15(ويتكون مـن ، اإللكترونيم يالمشكالت التي تعيق تطبيق التعليناقش درجة : المحور الثالث 
  .ةفقر 

، )كبيــرة جــدًا، كبيــرة، متوســطة، ضــعيفة، ضــعيفة جــداُ (وستســتخدم الباحثــة مقيــاس خماســي متــدرج 
  :لمعرفة درجة توافر الدور وفق المحاور الثالثة لألداة، وذلك على هيئة المثال أدناه 

 

  الفقرة  م
  درجة االستجابة

كبيرة 
  جداً 

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة
ضعيفة 

  جداً 

  ..............................            

 
ولمــا تملكونــه مــن درايــة وخبــرة واهتمــام فــي هــذا المجــال، وبــرغم تقــديري الرتبــاطكم وانشــغالكم 

ســــتنارة إلداة، واولـــوقتكم الثمــــين، إال أننــــي أرغــــب فــــي أن أحظــــى بشــــرف تحكــــيمكم لهــــذه األ
  بملحوظاتكم واقتراحاتكم،، 

 �������	 
����� ��� �������	 
����� ��� �������	 
����� ��� �������	 
����� ���............        

  داليا بشير الزيان: الطالبة 
dzayan@hotmail.com 

0599495201  
  

�:א�����&�א"و���� �

  . )أنثى –ذكر ( الجنس .1
التنمية  –لتكنولوجيا والعلوم التطبيقية ا –العلوم اإلدارية واالقتصادية  –التربية (الكلية  .2

 . )األسرية والمجتمعية
 ) .ماجستير –دكتوراه : (الدرجة العلمية  .3
ـــــــر مـــــــن  ،ســـــــنوات 10-6 ،ســـــــنوات 5-1(عـــــــدد ســـــــنوات الخدمـــــــة  .4 ) .ســـــــنوات 10أكث
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ــيم : المحــور األول  ــتعلم المفتــوح عــن بعــد فــي تعمــيم فلســفة التعل درجــة دور مركــز ال
  :اإللكتروني 

  م

  ةاألهمي
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يظهر دور مركـز الـتعلم المفتـوح عـن بعـد فـي جامعـة القـدس المفتوحـة فـي تعمـيم فلسـفة التعلـيم اإللكترونـي مـن خـالل تـوافر 
  :المعايير اآلتية

            .ليم اإللكتروني يوضح مفهوم التع      1

            .يبين خصائص التعليم اإللكتروني       2
            .يشرح أنماط التعليم اإللكتروني       3
            .يعدد أهداف التعليم اإللكتروني       4

            .يذكر فوائد التعليم اإللكتروني       5
            .يفند تحديات التعليم اإللكتروني       6

            ألكاديمي في التعليم اإللكتروني يشرح مهام المشرف ا      7
            يوضح أدوارالمشرف األكاديمي في التعليم اإللكتروني      8

            .يصف صفات الدارس المتعلم إلكترونيًا       9
            .يوضح خطوات التحول إلى التعليم اإللكتروني       10
            .يميز الفرق بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي       11

يشرح مواصفات األجهزة والبرامج في نظام التعليم       12
  .اإللكتروني 

          

يوضح الصعوبات التي تواجه تطبيق وٕاستخدام التعليم       13
  .اإللكتروني 

          

  :مقترحات وملحوظات 
...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  
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درجـــة دور مركـــز الـــتعلم المفتـــوح عـــن بعـــد فـــي النمـــو المهنـــي للمشـــرفين : المحـــور الثـــاني 
  :األكاديميين في بيئات التعليم اإللكتروني من خالل 

  

  م

  األهمية

  الفقـــــــــــــرة

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

التعديل 
  المقترح
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يظهــر دور مركــز الــتعلم المفتــوح عــن بعــد فــي النمــو المهنــي للمشــرفين األكــاديميين فــي بيئــات التعلــيم اإللكترونــي مــن خــالل 
  :التدريب على 

فـــــي عـــــرض المـــــادة ) LCD(إســـــتخدام جهـــــاز العـــــرض       1
  .العلمية

          

            .إستخدام وتشغيل البرامج التعليمية الجاهزة       2
) Word(بـــرامج معالجـــة النصـــوص والكلمـــات  إســـتخدام      3

  .في كتابة  المواد التعليمية 
          

ـــــامج       4 فـــــي إعـــــداد الجـــــداول ) Excel (إســـــتخدام برن
  .اإللكترونية 

          

            .إستخدام وحدات التخزين في تخزين المعلومات       5
            .إستخدام مشغالت األقراص في تخزين المعلومات       6

            .ملفات والمجلدات إنشاء ال      7
            .حفظ الملفات والمجلدات       8
            .إسترجاع الملفات والمجلدات عند الحاجة إليها       9

            ضغط الملفات      10
            .فك الملفات المضغوطة       11

فــــــي ) SPSS(إســــــتخدام برنــــــامج التحليــــــل اإلحصــــــائي       12
  .تحليل البيانات

          

د اإللكترونــي فــي إرســال الرســائل والبحــوث إســتخدام البريــ      13
 .عبر البريد اإللكتروني إلى المؤسسات العلمية 

          

إســتخدام البريــد اإللكترونــي فــي الــرد علــى أســئلة الــزمالء       14
  .والطلبة 

          

ســواء كــان االتصــال ) IRC(إســتخدام االتصــال المباشــر       15
  .كتابة، أو صوتًا أو صوتًا وصورة 

          

اإلفــــادة مــــن المكتبــــات اإللكترونيــــة والتعامــــل مــــع قواعــــد       16
  .البيانات المتعلقة بها 
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            .إستخدام ملف الطالب اإللكتروني في التقويم       17

            إستخدام البريد الصوتي في الرسالة والرد عليها       18
            .تصحيح التعيينات للطلبة       19
            .إدخال عالمات الطلبة       20

            .تعديل البحوث واالختبارات      21
            .تبادل المعلومات العلمية       22

متابعة مكاتبات الجامعة الرسمية وقراءة مـا يصـدر عنهـا       23
  .من تعليمات 

          

            .قراءة ما يصدر عن الجامعة من تعليمات       24

بمختلـف اإلفادة من المـواد األكاديميـة للمقـررات الدراسـية       25
  .أنماطها إلكترونية، صوتية، مرئية، برمجية 

          

            . إستخدام شبكة اإلنترنت في قراءة األبحاث المنشورة       26
إســتخدام بــرامج حمايــة الملفــات والبيانــات والــتخلص مــن       27

  . الفيروسات 
          

إســـتخدام محركـــات البحـــث فـــي البحـــث عـــن المعلومـــات       28
  .والبيانات 

          

            إستخدام شبكة اإلنترنت في تنزيل الملفات أو تحميلها       29

            .إستخدام الوسائط المتعددة في تطبيقات عملية       30
إنشــاء أو تصــميم صـــفحات تعليميــة إلكترونيــة بإســـتخدام       31

  .إحدى البرمجيات المناسبة 
          

ــــادة مــــن المكتبــــة االفتراضــــية للبحــــث فــــي الفهــــارس       32 اإلف
  .لكترونية والكتب اإللكترونية اإل

          

            .إستخدام تقنية الصفوف االفتراضية       33
فــــــــــي إدارة المحتـــــــــــوى ) module(توظيــــــــــف الموديـــــــــــل       34

  .اإللكتروني 
          

            .التعامل مع البوابة األكاديمية بشكل سليم       35
  :مقترحات وملحوظات 

...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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  :درجة المشكالت التي تعيق تطبيق التعليم اإللكتروني : المحور الثالث 
  

  م

  األهمية

  الفقــــــــــرة

االنتماء 
  للمحور

وضوح 
  الصياغة

التعديل 
  المقترح

هم
م

هم  
 م

ير
غ

  

مي
تنت

مي  
تنت

ال 
  

حة
ض

وا
ر   

غي
حة

ض
وا

  

  :درجة المشكالت التي تعيق تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعة من خالل  تظهر

            .ضعف البنية التحتية لهذا النمط من التعليم       1
غيـر مؤهلـة ) التعليميـة واإلداريـة والفنيـة(الكوادر البشـرية       2

  .تأهيًال عاليًا إلنجاح هذا النمط من التعليم 
          

            مل مع الحاسوب وشبكات اإلنترنتضعف مهارات التعا      3
حاجز اللغة المستخدمة بنسـبة كبيـرة فـي مجـال تطبيقـات       4

  .الحاسوب هي اللغة اإلنجليزية 
          

            .ارتفاع تكلفة هذا النمط من التعليم بالنسبة للفرد       5

            . إستخدام التعلم بالمشاركة النشطة في التعلم اإللكتروني      6
            .تقنيات المستخدمة ال تناسب جميع المقررات الدراسيةال      7
            .كثرة األعباء الملقاة على عاتق المشرف األكاديمي       8

الحاجــــــة إلــــــى التطــــــوير المســــــتمر فــــــي محتــــــوى المــــــادة       9
  .التعليمية 

          

            .مقاومة بعض المشرفين لتجربة التعلم اإللكتروني       10
            .لكهرباء في أوقات متعددة كثرة انقطاع ا      11
            .كثرة انقطاع اإلنترنت من المصدر ألسباب متعددة       12

            . قلة األجهزة المتوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس       13
            .تدني جود األجهزة المتوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس      

            .تعدد فلسفات ونظريات التعليم والتعلم       14
دور المــتعلم فــي العمليــة التعليميــة ضــعيف وغيــر فاعــل       15

  .وغير حيوي 
          

  :مقترحات وملحوظات 
...........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
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  الثالثامللحق 
 أعضاء جلنة التحكيم
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  قائمة بأمساء أعضاء جلنة التحكيم
  

  اجلامعة  االسم  م
 جامعة القدس المفتوحة  ماجد عطا اهللا حمايل. د   .1

 مفتوحةجامعة القدس ال  عبد اهللا عبد المنعم. د   .2

 جامعة القدس المفتوحة  خالد عبد الدايم. د   .3

 جامعة القدس المفتوحة  بسام الزين. د   .4

 جامعة القدس المفتوحة  سامي أحمد. د   .5

 جامعة القدس المفتوحة  عبد السالم نصار. د   .6

  جامعة فلسطين التقنية  رياض سمور. د   .7
  جامعة األقصى  نبيل البحيصي. د   .8
  قصىجامعة األ  رائد الحجار. د   .9
  جامعة األزهر  علي نصار. د .10
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  الرابعامللحق 

 االستبانة بعد التحكيم
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ������� ����� ��� ������� ����� ��� ������� ����� ��� ������� ����� ��� ... ... ... ...����������������                         �������� ������  �� �������� ������  �� �������� ������  �� �������� ������  �� ... ... ... ...�!����!����!����!���        

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

جامعـة  عـن بعـد فـي كـز الـتعلم المفتـوحدور مر نظرًا لقيام الباحثة بإعـداد دراسـة تسـتهدف معرفـة 
، وسـعيًا اإللكترونـيم يالقدس المفتوحة في النمو المهني للمشرفين األكاديميين فـي مجـال التعلـ

للوقوف على رأي علمي يحقق هدف الدراسة، فقد تم إعداد هذه االستبانة ووضـعها بـين يـديك مـع 
  :ين قسممزيد من الثقة واالحترام، حيث تتألف االستبانة من 

  ) .نأمل تفضلكم باإلجابة عليها كاملة(يتعلق بالبيانات األولية : القسم األول 
أختي المشرفة تعبئة كـل الفقـرات /يتعلق بمحاور الدراسة، ونأمل منك أخي المشرف: القسم الثاني 

علـــى درجــــة مـــا تـــراه موافقـــًا عليـــه مـــع مراعـــاة الدقــــة . أمـــام الفقـــرات)  √( وذلـــك بوضـــع عالمـــة 
ـــات تســـتخدم والموضـــ ـــأن هـــذه اإلجاب ـــة تحـــاكي الواقـــع، علمـــًا ب ـــى نتـــائج علمي وعية حتـــى نصـــل إل

  ألغراض البحث العلمي فقط
        

،،، ������	 
�� ������� ����،،، ������	 
�� ������� ����،،، ������	 
�� ������� ����،،، ������	 
�� ������� ����        

  داليا بشير الزيان/ الباحثة 
dzayan@hotmail.com 

  :البيانات األولية 
  : الكلية 

  العلوم اإلدارية واالقتصادية،             تربية 
  التنمية االجتماعية واألسرية         التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

    :الجنس 
 أنثى          ذكر

  :الدرجة العلمية 
 دكتوراه        ماجستير

  :عدد سنوات الخدمة 
o 1-5  سنوات. 
o 6-10  سنوات. 
o  سنوات  10أكثر من.  
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في في جامعة القدس المفتوحة  عن بعد التعلم المفتوح دور مركز درجة يظهر: المحور األول 
  :تعميم فلسفة التعليم اإللكتروني من خالل 

  الفقرة  م
  درجة الموافقة

كبيرة 
  جداً 

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة
ضعيفة 

  جداً 
            . اإللكترونيم ييوضح مفهوم التعل  1

            . اإللكترونيم ييبين خصائص التعل  2

            . اإللكترونيم يليشرح أنماط التع  3

            . اإللكترونيم ييعدد أهداف التعل  4

            . اإللكترونيم ييذكر فوائد التعل  5

            . اإللكترونيم ييفند تحديات التعل  6

            . اإللكترونيم ييشرح مهام المشرف األكاديمي في التعل  7

            .اإللكترونيم ييوضح أدوار المشرف األكاديمي في التعل  8

            .يصف صفات المتعلم إلكترونيًا   9

            . اإللكترونيم ييوضح خطوات التحول إلى التعل  10

            .م التقليدي يوالتعل اإللكترونيم ييميز الفرق بين التعل  11

م ييشرح مواصفات األجهزة والبرامج في نظام التعل  12
  . اإللكتروني

          

            . اإللكترونيم يطبيق التعليوضح الصعوبات التي تواجه ت  13
  

يظهر درجـة دور مركـز الـتعلم المفتـوح عـن بعـد فـي النمـو المهنـي للمشـرفين : المحور الثاني 
 :األكاديميين في بيئات التعليم اإللكتروني من خالل 

  الفقرة  م
  درجة الموافقة

كبيرة 
  جداً 

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة
ضعيفة 

  جداً 
            .في عرض المادة العلمية) LCD(جهاز العرض  استخدام  14
            .تشغيل البرامج التعليمية الجاهزة   15

فــــي ) Word(تطبيــــق بــــرامج معالجــــة النصــــوص والكلمــــات   16
  .كتابة  المواد التعليمية 

          

            .ة اإللكترونيفي إعداد الجداول ) Excel (تطبيق برنامج   17
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            .علومات استعمال وحدات التخزين في تخزين الم  18

            .إنشاء الملفات والمجلدات   19

            .حفظ الملفات والمجلدات   20

            .استرجاع الملفات والمجلدات عند الحاجة إليها   21

            .ضغط الملفات   22

            .فك الملفات المضغوطة   23

ــــل اإلحصــــائي   24 ــــامج التحلي ــــق برن ــــل ) SPSS(تطبي ــــي تحلي ف
  .البيانات

          

في إرسال الرسائل والبحـوث عبـر  اإللكترونياستعمال البريد   25
 .إلى المؤسسات العلمية  اإللكترونيالبريد 

          

فــــي الــــرد علــــى أســــئلة الــــزمالء  اإللكترونــــياســــتعمال البريــــد   26
  .والطلبة

          

سـواء كـان االتصـال كتابـة ، ) IRC(تنفيذ االتصـال المباشـر   27
  .أو صوتًا أو صوتًا وصورة 

          

            .ة اإللكترونياإلفادة من المكتبات   28

            .في التقويم  اإللكترونيملف الطالب  إستخدام  29

            ستعمال البريد الصوتي في الرسالة الصوتية والرد عليها إ  30

            .تصحيح التعيينات للطلبة   31

            .إدخال عالمات الطلبة   32

            .ت تعديل البحوث واالختبارا  33

            .تبادل المعلومات العلمية   34

            .متابعة مكاتبات الجامعة الرسمية   35

اإلفــــادة مــــن المــــواد األكاديميــــة للمقــــررات الدراســــية بمختلــــف   36
  .أنماطها إلكترونية ، صوتية ، مرئية ، برمجية 

          

            . مال شبكة اإلنترنت في قراءة األبحاث المنشورة عستإ  37

تطبيــــــق بــــــرامج حمايــــــة الملفــــــات والبيانــــــات والــــــتخلص مــــــن   38
  . الفيروسات 

          

ســــــتعمال محركــــــات البحــــــث فــــــي البحــــــث عــــــن المعلومــــــات إ  39
  .والبيانات 

          

            .شبكة اإلنترنت في تنزيل الملفات أو تحميلها  إستخدام  40

            .تشغيل الوسائط المتعددة في تطبيقات عملية   41
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إحدى  إستخدامتصميم صفحات تعليمية إلكترونية بإنشاء أو   42
  .البرمجيات المناسبة 

          

اإلفـــــــادة مـــــــن المكتبـــــــة االفتراضـــــــية للبحـــــــث فـــــــي الفهـــــــارس   43
  .ة اإللكترونية والكتب اإللكتروني

          

            .تقنية الصفوف االفتراضية  إستخدام  44

             اإللكترونيفي إدارة المحتوى ) module(توظيف الموديل   45

            .التعامل مع البوابة األكاديمية بشكل سليم   46
  

 :درجة المشكالت التي تعيق تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعة  :المحور الثالث 

  الفقرة  م
  درجة الموافقة

كبيرة 
  جداً 

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة
ضعيفة 

  جداً 
            .ضعف البنية التحتية لهذا النمط من التعليم   47

ـــة(الكـــوادر البشـــرية   48 ـــة والفني ـــة واإلداري ـــر مؤهلـــة ) التعليمي غي
  .تأهيًال عاليًا إلنجاح هذا النمط من التعليم 

          

            ضعف مهارات التعامل مع الحاسوب وشبكات اإلنترنت  49

حـــاجز اللغـــة المســـتخدمة بنســـبة كبيـــرة فـــي مجـــال تطبيقـــات   50
  .الحاسوب 

          

            .لنمط من التعليم بالنسبة للفرد رتفاع تكلفة هذا اإ  51

            . اإللكتروني التعليمالتعلم بالمشاركة النشطة في  إستخدام  52

            .التقنيات المستخدمة ال تناسب جميع المقررات الدراسية  53

            .كثرة األعباء الملقاة على عاتق المشرف األكاديمي   54

            المادة التعليمية  حتوىالحاجة إلى التطوير المستمر في م  55

            . اإللكتروني التعليممقاومة بعض المشرفين لتجربة   56

            .كثرة انقطاع الكهرباء في أوقات متعددة   57
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