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بعد أن من اهللا علي  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على الرسول الكريم، يطيب لى
الدكتور محمد  مشرفا الدراسة متنان ألستاذي الفاضلينبإنجاز هذة الدراسة أن أتقدم بجزيل الشكر واال

بجهِد أو نصيحة، وكانا مثاًال للتواضع  علي ذين لم يبخاللبراهيم سلمان والدكتور محمد هاشم أغا الإ
  .ناءواالحترام للرأي، فلهما مني جزيل الشكر والث

، الذي لم يبخل بتقديم العون واإلرشاد خالل مراحل إتمام تلك جمال الفليتالدكتور  وأشكر
  .الدراسة وصوًال إلى تحكيم أدواتها

 :كر إلى الدكتور طالل المثنى وزوجه فاطمة الهمداني، وأبنائهمكما ال يفوتني أن أتقدم بالش
  .إخراج هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجودمالك ومحمد وصفية وصفاء، والذين كان لهم الدور في 

لى الواقع الملموس، ذا العمل إسهم ولو بالقليل في إخراج هأإلى كل من  والشكر موصول
من تسهيل مهمة الباحث لتطبيق  هلما قدمو األزهر واإلسالمية واألقصى  دارة جامعةإخص بالذكر أو 

  .أداة الدراسة
ستاذي الدكتور محمد سفيان أالتربية عامة وأخص بالذكر  كلية أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذةو 

وأدامه ذخرًا وسندًا  الدراسة فحفظه اهللا ورعاه هة التربية لمساندته لى باتمام هذبو نجلية عميد كليأ
  .ة وطالبهئلخدمة أبنا
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التعرف إلى صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية هدفت هذه الدراسة 

ومعرفة أثر الجامعة، الجنس، التخصص لكٍل من األساتذة والطلبة .بغزة كما يراها األساتذة والطلبة
  .وكذلك معرفة أثر المستوى الدراسي للطلبة

) 208(ت عينة الدراسة من وتكوناستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، 
األزهر، (طالبًا وطالبة، من أساتذة وطلبة الجامعات الفلسطينية ) 1028(، ومحاضٍر ومحاضرة
تيار العينة من خ، وقد تم ا2012، 2011في محافظات غزة للعام الدراسي ) اإلسالمية، األقصى

داة للدراسة وهي استبانة تقيس مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، وقد قام الباحث ببناء أ
صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة، وقد تم 

  :التحقق من صدقها وثباتها، وأظهرت نتائج الدراسة اآلتي
هة تواجه الجامعات الفلسطينية صعوبات في توظيف التعليم اإللكتروني وبلغت نسبتها من وج - 

وكان ترتيب هذه الصعوبات على النحو التالي صعوبات تتعلق باإلدارة  67.28نظر األساتذة 
الجامعية، صعوبات تتعلق بالطلبة، صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات 
المحاضرات، صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي، صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم 

وكان ترتيبها لديهم على النحو التالي  70.98ي، في حين بلغت نسبتها عند الطالب اإللكترون
صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي، صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات 

صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية، صعوبات تتعلق  لمحاضرات، صعوبات تتعلق بالطلبة،ا
 .يم اإللكترونيبالخبرة في مجال التعل

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات األساتذة والطالب حول صعوبات توظيف  - 
التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة ، في مجال صعوبات تتعلق بالخبرة في 
مجال التعليم اإللكتروني، ومجال صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات 

اضرات، ومجال صعوبات تتعلق بالطلبة، ومجال صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي، المح
وبالدرجة الكلية لالستبانة ولقد كانت الفروق لصالح الطالب، في حين لم تظهر فروق ذات 

 .داللة إحصائية في مجال صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية
التعليم اإللكتروني في مجال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة صعوبات توظيف  - 

صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني، ومجال صعوبات تتعلق بالمنهاج 
الجامعي بين التخصصات العلمية واألدبية لصالح الكليات األدبية، في حين لم تكن هناك 

بات فروق ذات داللة إحصائية في مجال صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية، ومجال صعو 
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تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات، ومجال صعوبات تتعلق بالطلبة، 
 .وكذلك في الدرجة الكلية لالستبانة من وجهة نظر األساتذة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في مجال  - 
صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية، ومجال 

قاعات المحاضرات ولقد كانت الفروق لصالح الكليات العلمية في المجال األول ولصالح 
الكليات األدبية في المجال الثاني، في حين لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مجال 

ت المحاضرات، ومجال صعوبات تتعلق صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعا
بالطلبة، ومجال صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي،وكذلك في الدرجة الكلية لالستبانة من 

 .وجهة نظر الطلبة
  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث ما يلي

 .على إدارة الجامعات أن تتبنى فكرة توظيف التعليم اإللكتروني وال تعتبر ذلك أمرا ثانوياً  - 
على إدارة الجامعات تجهيز البنية التحتية للجامعات قبل تطبيق التعليم اإللكتروني، من تجهيز  - 

 .للفصول اإللكترونية، ومعامل الحاسوب، وتجهيز شبكة إنترنت داخلية تتمتع بسرعة عالية
 .إعطاء دورات تدريبية في مجال التعليم اإللكتروني لكل من الطلبة والمحاضرين - 
 .تخصصين لصيانة األجهزة، وتفادي األعطال الفنية المختلفةتوفير فنيين م - 
قيام األساتذة بنشر الثقافة اإللكترونية بين الطلبة لتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع هذا النوع  - 

  .من التعليم
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Abstract 

This study aimed to investigate the difficulties of utilization of e-learning at 

Palestinian universities in Gaza, as seen by teachers and students. Also to know the impact 

of the university, gender, specialization for each of the professors and students, as well as 

to assess the impact of students’ educational level.  

In this study , the researcher used  descriptive analytical approach, the study sample 

consisted of (208) lecturers, and (1028) students form Palestinian universities of Al Azhar , 

Islamic and Al Aqsa Universities in governorates of Gaza for the academic year 2011-

2012. Sample was selected from sampling frame using stratified random sampling method. 

The research tool ( a Questionnaire) was built by researcher to measure difficulties of 

employing e-learning in Palestinian Universities as seen by teachers and students. Validity 

and reliability of the tool were verified and the study results showed the following:  

- Palestinian Universities face difficulties in using e-learning and those difficulties 

reached     67.28 % from the point of view of teachers and they were ordered as the 

following: difficulties related to the university administration, difficulties related to 

students, difficulties related to infrastructure, difficulties related to experience in the 

field of e-learning. The percentage among students reached 70.98% and they were 

ordered as the following: university curriculum, infrastructure, technical support at 

lectures classrooms, students’ related difficulties, university administration, and 

experience in the field of e-learning 

- There are statistically significant differences in the responses of teachers and students 

about the utilization  difficulties of e-learning in Palestinian universities in Gaza, 

difficulties experienced in the field of e-learning, difficulties related to infrastructure 

and technical support in the classroom, difficulties related to students, difficulties 

related to the curriculum, and total grade of questionnaire. The differences were for 

the favor of students where there were no statistically significant differences in the 

difficulties related to university administration. 

- There are statistically  significant differences in the degree of difficulties in 

utilization of e-learning in the fields of experience  e-learning, and the difficulties 

related to university curriculum among art and scientific specialties for the favor of 

art specialties while there were no statistically significant differences in the 

difficulties related to university administration , infrastructure and technical support 
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in classrooms and students’ related difficulties and in the total grade of questionnaire 

from perspective of professors 

- There are statistically significant differences in the degree of difficulties in utilization 

of e-learning in areas related to university administration, infrastructure , technical 

support in classrooms and differences were for the favor of scientific colleges in the 

first field and for art colleges in the second filed while there were no statistically 

significant differences in fields related to infrastructure , and technical support in the 

classrooms, students’ related difficulties and university curricula difficulties and also 

in the total grade of questionnaire from students’ perspective.  

 

In light of the study results , researcher recommends the following: 

- The management of universities should adopt the idea of using e-learning and not to 

consider this as secondary priority. 

- The management of universities should prepare the infrastructure for universities 

before applying e-learning such as  electronic classrooms,  computer labs, and 

preparation of high speed internal internet network . 

- To provide training courses in the field of e-learning for both students and lecturers. 

- To provide professional technicians for maintainance of equipments and to fix 

various technical malfunctions.  

- Professors should increase awareness the e-culture among the students to achieve the 

greatest degree of interaction with this type of education. 
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  :مقدمة الدراسة 
العالم اليوم يشهد تطورا ملحوظا في مجال تكنولوجيا المعلومات ومن أبرز  مما ال شك فيه أن

هذه التطورات ما يعرف بمجال االتصاالت وثورة المعلومات ، ولعل التطورات التي شهدها العالم اليوم 
في مجال التعليم اإللكتروني  فرضت واقعا جديدا على غالبية المؤسسات التعليمية ، وأصبحت هذه 

ات مسؤولة أمام الجميع عن تأهيل األفراد ورفع كفاءتهم وتخريج أفراد قادرين على تحمل المؤسس
  .المسؤولية والتعامل مع مستجدات التكنولوجيا والمساهمة في تقديم المجتمع ونموه 

يعد التعليم عن بعد أسلوبًا جديدًا من التعليم يواجهه العديد ) 151: 2005(ذكر الكرم والعلي 
جانب االستعداد التكنولوجي والذي يختص : ت والعوائق ، ولهذه التحديات جانبان من التحديا

بالمعلومات واالتصاالت ، وجانب االستعداد التنفيذي و الذي يختص بالمستخدم أي مدى استعدادات 
الجامعات والكليات والشركات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الستخدام التعليم عن بعد ، وهناك 

انب نفسي يتعلق بأساتذة الجامعات والمدربين والمتدربين والطلبة كالنظام التربوي الحالي راسخ أيضا ج
  .ويعمل به منذ مئات السنين فال غرابة أن تعارض طبيعة العقل البشري التغيير

يواجه التعليم العالي تحوالت وتحديات عديدة نتيجة التحوالت والتغيرات االجتماعية 
مية والتكنولوجيا التي طرأت على المستوى الدولي بشكل عام وعلى المستوى العربي واالقتصادية والعل

بشكل خاص األمر الذي يجعله بحاجة إلى مواكبة هذه التحوالت والتغيرات التي طرأت على 
  ) . 777:  2002الدباسي، ( المجتمعات المعاصرة بهدف االستجابة لها ومواجهتها 

التعليم والتدريب والزيادة الملحوظة في أعداد التعليم العالي إال أن وبالرغم من النمو الكبير في 
التعليم العالي يعاني بشكل واضح من عدم توفر فرص التعليم والتدريب لفئات متعددة من الناس " 

والذين يتطلعون إلي تحقيق آمالهم وطموحاتهم دون الحاجة إلى االلتحاق بشكل مباشر بالمؤسسات 
يدية ، ألن ظروف حياتهم العملية أو االقتصادية أو االجتماعية ال تساعد على التفرغ التعليمية التقل

  " للدراسة وااللتحاق بمعاهد تعليمية بعيدة عن أماكن إقامتهم 
  ). 80: 1998الكيالني، ( 

وبناًء على ما تقدم فإن هناك ضرورة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي في 
ينية من خالل التفكير بأساليب وأنماط حديثة تساعد الجامعات الفلسطينية والتي تتبع الجامعات الفلسط

النظام التقليدي في حل بعض مشكالتها كإدخال أسلوب التعلم اإللكتروني والذي يعتبر طريقة من 
  .طرق التعلم عن بعد

تعليمية والتي تعتبر وقد أكد خبراء التعليم كما أكد الباحثون على أنه ضرورة بمواكبة النقلة ال 
ثورة في فلسفة التعليم وسياسته في هذا العصر الذي اتسم بالثقافة العالية ، حيث يتيح هذا النمط من 
التعليم االنفتاح على العالم عن طريق التعامل المباشر مع مصادر المعلومات في عصر أصبحت فيه 

ريق قنوات االتصال التي اخترقت مركزية المعلومة بكل صورها وأشكالها متاحة أمام العالم كله عن ط
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المعلومات وكسرت حاجز السرية وأصبحت المعلومة متاحة للجميع بشرط االستفادة من تقنيات التعليم 
  ). 777: 2002الدباسي، "( عن بعد 

ولعل التعليم اإللكتروني الذي أصبح واقعًا ملموسًا في الكثير من األنظمة التعليمية يشكل 
أن مع انتشار استخدام الحاسوب بشكل ) 139: 2003(ز إذ ذكر سعادة والسرطاوي التحول األبر 

واسع واالستفادة من خدمات االنترنت الكثيرة فرضت على المعلم أدوار جديدة تتماشى مع التقدم 
العلمي والتكنولوجي الهائل ومع مطالب الثورة المعلوماتية واالتصاالت من جهة أخرى، حيث تعلم 

القيام بمهام وأدوار ذات نمط إشرافي واستشاري وتعاوني فهو المخطط للمواقف التعليمية  المعلم على
  .والمصمم للدروس التي ستقدم بواسطة أدوات مختلفة للتعليم اإللكتروني

بأن التعليم االلكتروني يعد من أهم المستحدثات التكنولوجية التي  )3: 2009عيسى، ( ويذكر
مكن للتعلم أن يحدث في الفصول الدراسية وفي المنزل ، وفي كل مكان توسع حدود التعلم ، حيث ي

العمل ، فهو صورة مرنة للتربية ، وذلك ألنه يوجد بدائل للمتعلمين من حيث مكان تعلمه وزمانه، 
وتقوم فلسفة التعليم اإللكتروني على إتاحة التعليم للجميع طالما أن قدراتهم وٕامكاناتهم تمكنهم من 

هذا النمط من التعليم ، وذلك للعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع النجاح في 
المتعلمين دون التفرقة بين الجنس أو العرق أو النوع أو اللغة ، والوصول إلى الطالب الذين يعيشون 

ن أجل في مناطق نائية وال تمكنهم ظروفهم من السير أو االنتقال إلى المكان التعليمي ، وأيضا م
السماح للطالب الغير القادرين أو المعوقين ، وكذلك ذو االحتياجات الخاصة بالحصول على فرص 
تعليمية وهم في أماكنهم ، هذا إضافة إلى ما يتيحه هذا النظام من مساعدة الطلبة على التقدم في 

  .الدراسة وفقا في معدل الفرد المناسب لكل طالب على حدة
وني ثورة كاملة قامت على أكتاف ثورة تكنولوجية المعلومات التي هي ويمثل التعليم االلكتر 

 Softwareحصاد دم ثالثة أنواع من التكنولوجيا، هي تكنولوجيا الكمبيوتر، وتكنولوجيا البرمجيات  
أو نقل البيانات وهذا النوع من الدمج ليس فقط  telecommunicationوتكنولوجيا االتصاالت 

ذه التكنولوجيا لكنه قدرة تضاعفية كبيرة لإلنتاج العلمي من حيث الكم والكيف مجموعًا حسابّيًا له
  ).55: 2005الصعيدي، (

وقد انتشرت المسافات التعليمية بشكل ملفت للنظر ففي الواليات المتحدة تقدم أكثر من ألفي 
م معهد وجستير مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي برامج علمية من نوع التعلم االلكتروني ، كما يقد

التكنولوجي عشر شهادات جامعية معتمدة في مختلف العلوم باستخدام التعلم اإلكتروني ، وتقدم جامعة 
إلينوي األمريكية عشر شهادات جامعية عبر اإلنترنت في مختلف التخصصات العلمية ، وفي والية 

ل بنجاح مساقًا دراسيًا واحدًا ال يتخرج الطالب من المرحلة الثانوية إال إذا أكم Michiganميتشجين 
على األقل على شبكة االنترنت من نوع التعليم اإللكتروني، وٕان جميع العاملين في جميع المراحل 
التعليمية في والية ميتشجين ال يرخص لهم بالتدريس إال إذا أخذوا اختبارا على الشبكة للتأكد من 
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 Michigan Virtualم جامعة ميتشجن االفتراضية مهاراتهم في استخدام التعليم اإللكتروني كما تقد
University  ثمانية آالف مساق تعليمي من نوع التعلم اإللكتروني، وفي المنطقة العربية وفي

االجتماع الثاني عشر للشبكة العربية إلدارة الموارد البشرية وتنميتها الذي عقد في مسقط بسلطنة 
صيات ضرورة نشر الوعي في الوطن العربي بأهمية جاء في أحد التو ) م13/12/2004-11(عمان 

التعليم اإللكتروني ودوره كما أن تطبيق التعليم عن بعد والتعلم اإللكتروني في عمليات التعليم والتعلم 
والتدريب يزيد من كفاءة إعداد مطوري برامج التعليم اإللكتروني وفاعليتهم وتأهيلهم، كما أوضحت 

لندوة أن تطبيق تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني يستدعي اهتمام أوراق العمل المقدمة في ا
     المسؤولين والمختصين باإلدارات العربية لتوفير التجهيزات الالزمة لتنفيذ برامج التعليم اإللكتروني

  ).23: 2006سالمة، (
ظم ولكن توظيف التعليم اإللكتروني يواجه صعوبات كثيرة وتبين للباحث من خالل مع

الدراسات السابقة التي اطلع عليها أنها تأتي صعوبات تواجه توظيف التعلم اإللكتروني مثل دراسة 
، وراضي وشاهين )2010(، والهرش وآخرون )20011(، والحوامدة ) 2011(ياسين وملحم 

، )2009(، وأبو زيد)2009(، والريفي وأبو شعبان )2009(، والجاسر )2009(، والعمري )2010(
، )2007(، ودومي والشناق )2007(، والغديان )2007(، والشمري )2009(ن والحمران وجروا

 & leem( ، ودراسة )Conna, 2007( ، ودراسة كونا )Anderson, 2008( ودراسة أندرسون 
lim, 2007( ودراسة خزاعلة وجوارنة ، )Khazaleh & Jawarneh, 2006( ودراسة ،)Benson 

& Samarawickrema, 2004( ، ودراسة راي)Ray, 2002(ودراسة،)Goodison, 2001( ،
  .   Combs, 2003)(، ودراسة كومبيسWang and Cohen, 1998)(ودراسة وانج وكوهين 

وبناءًا على ما سبق فقد أضحى لزامًا على إدارة الجامعات الفلسطينية البحث عن الصعوبات 
معات الفلسطينية ، والسعي الدؤوب إليجاد والعقبات التي تواجه توظيف التعليم اإللكتروني في الجا

حلول لهذه العقبات بهدف تذليلها وتجاوزها وذلك في ظل اإلقبال المتزايد على التعليم الجامعي لدى 
أبناء الشعب الفلسطيني ، فالنظام التقليدي يجد صعوبة في استيعاب الكم الهائل لإلقبال على التعليم 

ئمة من إدارات الجامعات لتوظيف التعليم اإللكتروني وتجاوز الجامعي فعليه يجب المتابعة الدا
  الصعوبات والعقبات لتوفير التعليم الجامعي لهذا اإلقبال على التعليم 

  :تتمثل مشكلة الدراسة باإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس: مشكلة الدراسة 
زة كما يراها األساتذة ما أهم صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغ

  ؟والطلبة
  :ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة التالية  

  ينية بغزة كما يراها األساتذة؟ما أهم صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسط .1
 سطينية بغزة كما يراها الطلبة ؟ما أهم  صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفل .2
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ل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات اســـتجابات األســـاتذة تعـــزى إلـــى متغيـــر هـــ .3
 .؟ ) جامعة األقصى –جامعة األزهر  –الجامعة اإلسالمية (الجامعة 

ـــى متغيـــر  .4 ـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات اســـتجابات الطلبـــة تعـــزى إل هـــل توجـــد فـــروق ذات دالل
  .؟ ) امعة األقصىج –جامعة األزهر  –الجامعة اإلسالمية (الجامعة 

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات اســـتجابات األســـاتذة تعـــزى إلـــى متغيـــر  .5
 .؟) أنثى –ذكر (الجنس 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطلبة تعزى إلى متغير الجنس  .6
  .؟) أنثى –ذكر (

تجابات األســـاتذة تعـــزى إلـــى متغيـــر هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات اســـ .7
 .؟ ) كليات علمية -كليات أدبية (التخصص الدراسي 

ـــى متغيـــر  .8 ـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات اســـتجابات الطلبـــة تعـــزى إل هـــل توجـــد فـــروق ذات دالل
 .؟ ) كليات علمية -كليات أدبية (التخصص الدراسي 

ة تعـزى لمتغيـر المسـتوى هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات اسـتجابات الطلبـ .9
 .؟)سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(الدراسي 

  .؟)محاضر، طالب(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المهنة  .10
 .ما اآلليات المقترحة لتوظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية ؟  .11

  :فرضيات الدراسة
صائية بين متوسطات استجابات األساتذة تعزى إلى متغير توجد فروق ذات داللة إحال  .1

  .؟ ) جامعة األقصى –جامعة األزهر  –الجامعة اإلسالمية (الجامعة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطلبة تعزى إلى متغير الجامعة  .2

  .؟ ) جامعة األقصى –جامعة األزهر  –الجامعة اإلسالمية (
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات األساتذة تعزى إلى متغير الجنس  ال توجد .3

  .؟) أنثى –ذكر (
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطلبة تعزى إلى متغير الجنس  .4

  .؟) أنثى –ذكر (
متغير  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات األساتذة تعزى إلى .5

  .؟ ) كليات علمية - كليات أدبية (التخصص الدراسي 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطلبة تعزى إلى متغير  .6

 .؟ ) كليات علمية - كليات أدبية (التخصص الدراسي 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطلبة تعزى لمتغير المستوى  .7
 .؟)سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(دراسي ال

  .؟)محاضر، طالب(يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المهنة  .8
  :أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة وبشكل أساسي إلى التعرف على صعوبات توظيف التعلم اإللكتروني في 
  .طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة وال

  :ومن ثم تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي 
التعرف إلى أهم صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسـطينية بغـزة كمـا يراهـا  -1

  .األساتذة 
التعرف إلى أهم صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسـطينية بغـزة كمـا يراهـا  -2

  .الطلبة 
فـــــي تحديــــد صـــــعوبات توظيــــف التعلـــــيم ) معــــة، التخصـــــص، الجــــنسالجا( التعــــرف إلـــــى دور  -3

  .اإللكتروني كما يراها األساتذة 
فـــي تحديـــد صـــعوبات ) الجـــنس، والتخصـــص، الجامعـــة، المســـتوى الدراســـي( التعـــرف إلـــى دور -4

  .توظيف التعليم اإللكتروني كما يراها الطلبة 
  .معات الفلسطينية إيجاد اآلليات المقترحة لتوظيف التعليم اإللكتروني في الجا -5

  :تلخص أهمية الدراسة في النقاط التالية : أهمية الدراسة 
تحديث عملية التعليم والتعلم والعملية التربوية واالرتقاء بالمستوى األكاديمي للطلبة واألساتذة  -1

  .واالرتقاء بالثقافة الحاسوبية 
ت الفلسطينية بغزة مما يثير الوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه األساتذة والطلبة بالجامعا -2

الدافعية لكل من األساتذة والطلبة بزيادة االهتمام نحو التغلب على هذه الصعوبات األمر الذي 
  .يرفع من قدر الطالب واألساتذة من تطبيق برامج التعليم اإللكتروني المختلفة

مواجهة صعوبات تقديم التوصيات والمقترحات لصناع القرار في الجامعات الفلسطينية بغزة ل -3
توظيف التعليم اإللكتروني مما يساعد في استثمار التقنية الحديثة لتطوير مخرجات التعليم بما 

  .يتواءم مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل 
تمثل هذه الدراسة منطلقا لدراسات أخري في نفس المجال كما تعد إضافة إلى الدراسات  -4

  .موضوع التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة  المحلية المحدودة التي تناولت
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  : هذه الدراسة بالحدود التالية تحدد نتائج: حدود الدراسة

ــ زة وهي جامعة األزهرتقتصر هذه الدراسة على الجامعات الفلسطينية بقطاع غ :حدود مكانية
  .جامعة األقصى  ــ الجامعة اإلسالمية

    2011/2012دراسة في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي طبقت هذه ال :حدود زمانية
اقتصرالباحث في دراسته على معرفة صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني  :حدود موضوعية

  .في الجامعات الفلسطينية بغزة 
  :طلحات الدراسة مص

أو (على توظيف  مجموعة من المعوقات التي تؤثر سلباً : ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها : الصعوبات
  .التعليم اإللكتروني ) تطبيق

فيما يلي مجموعة من التعريفات  التي تعطي من خالل قراءتها نظرة واسعة  :التعليم اإللكتروني
  .وشاملة للمفهوم 

يريان أن التعليم اإللكتروني هو أي Horton and Horton,  2003: 14) (فهورتن وهورتن 
  .ت إلحداث التعلم استخدام لتقنية الويب واإلنترن
فيعرفانه بأنه مصطلح عالمي Fallon and Brown,  2003: 14) (أما فولن وبراون 

  .حديث للتعليم والتدريب الذين يتم تقديمها بالحاسب المعتمد على الشبكات 
التعلم باستخدام الحاسبات اآللية وبرمجياتها المختلفة : بأنه )  25: 2003( وتعرفه الغراب 

  .بكات مغلقة أو شبكات مشتركة أو شبكة اإلنترنت وهو تعلم مرن ومفتوح وعن بعد سواء على ش
طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال : بأنه ) 103: 2003(فيما يعرفه الموسوي والمبارك 

الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات 
وابات اإلنترنت سواء أكانت عن بعد أم في الفصل الدراسي، المهم استخدام التقنية إلكترونية وكذلك ب

  .بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة 
م مرن ومفتوح ويستخدم التقنية بجميع أنواعها من خالل يتعل:  ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه

ك إليصال المعلومة للطلبة لمراعاة الفروق الفردية بينهم بأقصر وقت وأقل توظيف وسائط متعددة وذل
    .جهد 

  :طبقت الدراسة وفقًا للخطوات التالية: خطوات الدراسة 
اإلطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت موضوع صعوبات توظيف  -1

وني في التعليم يم اإللكتر التعليم اإللكتروني بشكل عام وموضوع صعوبات توظيف التعل
  .الجامعي بشكل خاص

  .وٕاعدادها بصورتها األولية " االستبانة " بناء أداة الدراسة  -2
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عرض أداة الدراسة على مجموعة من المتخصصين للتأكد من صدقها وٕاجراء التعديالت  -3
  .الالزمة

  .تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية للتأكد من صدقها و ثباتها  -4
 .اإلستبانة على عينة الدراسةتطبيق  -5
 .جمع البيانات وتحليلها إحصائيًا وتفسير النتائج، ومن ثم تقديم التوصيات والمقترحات -6
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  .المقدمة  -
  .لمحة تاريخية عن التعليم اإللكتروني  -
 .مفهوم التعليم اإللكتروني -
  .أهمية التعليم اإللكتروني  -
 .ليم اإللكتروني أهداف التع -
 .مميزات التعليم اإللكتروني  -
  .أنواع التعليم اإللكتروني  -
 .فوائد التعليم اإللكتروني  -
 .خصائص التعليم اإللكتروني  -
 .معوقات التعليم اإللكتروني  -
 .سلبيات التعليم اإللكتروني  -
 .مبررات التعليم اإللكتروني  -
ـــــــيم  - ـــــــي التعل ـــــــات المســـــــتخدمة ف التقني

 .اإللكتروني 
ه االخــتالف بــين التعلــيم اإللكترونــي أوجــ -

 .والتعليم التقليدي 
  .أدوات التعليم اإللكتروني  -
  . عناصر التعليم اإللكتروني  -
 .معايير جودة التعليم اإللكتروني  -
  .فلسفة التعليم اإللكتروني  -

 .نظام إدارة التعليم اإللكتروني  -
بعــض التجــارب الفلســـطينية فــي التعلـــيم  -

 اإللكتروني

 .معة اإلسالمية تجربة الجا - 
 .تجربة جامعة القدس المفتوحة  - 
تجربـــــــة التعلـــــــيم اإللكترونـــــــي فـــــــي الكليـــــــة  - 

 .الجامعية للعلوم التطبيقية خانيونس 
  .تجربة كلية فلسطين التقنية  - 
ــــيم  - ــــي التعل ــــة  ف ــــض التجــــارب العربي بع

 اإللكتروني

 .تجربة اإلمارات العربية المتحدة  - 
  سلطنة ُعمان - 
ــــي  - ــــة ف ــــيم بعــــض التجــــارب األجنبي التعل

 اإللكتروني

 .تجربة اليابان  - 
 .تجربة الواليات المتحدة األمريكية  - 
 .تجربة أستراليا  - 
 .تجربة ماليزيا  - 
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  :المقدمة 

في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت التي يشهدها القرن الحادي والعشرون، 
البشرية، ومع توجهات العصر الحديث وانطالقًا من أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه التعليم في التنمية 

والذي من أبرز مميزاته التقدم العلمي والتطور التكنولوجي السريع وثورة المعلومات الهائلة التي تزداد 
كل لحظة كان لزامًا إعادة النظر في أنماط التعليم التقليدية السائدة لمواجهة متطلبات القرن الحادي 

  .والعشرين
أصبح من القضايا التي تشغل بال الكثيرين من التربويين المهتمين  إن التعليم اإللكتروني

بمجال التعليم، والذي بدوره أدى إلى القيام بأبحاث ودراسات تبحث في مفاهيم التعليم اإللكتروني، 
  .وأهميته، وأهدافه، وفلسفته، ومميزاته، وتاريخه

روني ومن ثم نتجه إلى وفي هذه الفصل سوف نستعرض الكثير من مفاهيم التعليم اإللكت
تجارب بعض الدول المتقدمة في تطبيق التعليم اإللكتروني، ومن ثم سوف نستعرض تجارب بعض 
الجامعات الفلسطينية بغزة للوقوف على واقع التعليم اإللكتروني في هذه الجامعات والمعوقات التي 

  .واجهتها هذه الجامعات وسبل التغلب عليها
  
  .تعليم اإللكتروني لمحة تاريخية عن ال -1

  :أربع مراحل لتاريخ التعليم اإللكتروني) 292 -291: 2004سالم،(يذكر 
 :1983قبل عام  .1

حيث كان التعليم المعتاد رغم وجود أجهزة الحاسوب لدى بعض المتعلمين وكان االتصال بين 
  .المدرس والطالب في قاعة الدرس حسب جدول دراسي محدد 

  :1993 -1984في الفترة من  .2

والماكنتوش  3، 1تميزت هذه الفترة الزمنية باستخدام الويندوز : عصر الوسائط المتعددة
  . واألقراص الممغنطة كأدوات رئيسة لتطوير التعليم

  :2000 -1993في الفترة من  .3

ظهور الشبكة العنكبوتية للمعلومات، ثم بدأ ظهور البريد اإللكتروني وبرامج إلكترونية أكثر انسيابية 
  .الم الفيديو مما أضفى تطورًا هائًال وواعدًا لبيئة الوسائط المتعددة لعرض أف

  :وما بعدها 2001الفترة من  .4

وفيها ظهر الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية حيث أصبح تصميم المواقع على الشبكة أكثر 
سواء أكانت تقدمًا وذا خصائص أقوى من ناحية سرعة سريان الملفات والمعلومات والبيانات واستقبالها 

تحتوي على كتابة فقط أم تحتوي على كتابة مصحوبة بمؤثرات صوتية أو تسجيالت أو أفالم فيديو، 
وهذه الطفرة الثورية ستفتح الباب مستقبًال، وستشجع على وضع كتب إلكترونية تشمل أفالمًا ورسومات 
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ر، كما أن هذا األسلوب متحركة تساعد الطالب على الفهم الصحيح ومتابعة الدرس بصورة أفضل بكثي
الحديث سيسهل االتصال بين األساتذة والطالب عن بعد عبر البريد اإللكتروني والتحدث عبر 

  .اإلنترنت وبذلك ألغيت المسافة بينهم 
بأن االستخدام الفعلي للتعليم اإللكتروني بدأ من بداية ) 15: 2004الفار، (في حين يرى 

 –رواث واندرسون ويونيد (حيث قام كل من م 1959الستينات وبالتحديد في عام 
Rwat,Anderson,leonid (  

باقتراح تطبيق استخدام الحاسوب في تنفيذ المهام التعليمية وقاموا بالفعل ببرمجة عدد من 
المواد التعليمية، وفي بداية السبعينات بدأ عدد من الجامعات الكبيرة في الواليات المتحدة األمريكية 

ة والصناعية والعسكرية في استكشاف إمكانيات استخدام الحاسوب في التعليم، وبعد والمؤسسات الطبي
حوالي خمس سنوات كان هناك ما يقرب من أربعين مؤسسة تربية في العالم تستخدم الحاسوب في 

تم تقديمها عن ) Course ware(عمليتي التعليم والتعلم، كما تم إنتاج ما يزيد عن مائة منهج مبرمج 
  .لحاسوبطريق ا

أن ركائز التعليم اإللكتروني غرست منذ زمن بعيد يرجعه كثير ) 4: 2003النملة، (فيما يرى 
عندما كان الجيش األمريكي ينتج الكتب المبرمجة ويستخدمها جنوده  1930من التربويين إلى عام 

  .دون أي دور للمعلم
بدأ استخدام التعليم نقًال عن رومي وآخرون أنه ) 102: 2005هناء يماني، (فيما تذكر

  .اإللكتروني منذ الستينات حيث بدأت االستعانة بالحاسب اآللي في العملية التعليمية
أن تاريخ التعليم اإللكتروني يعود إلى الستينات ) 25 -24: 2002العريني، (وكذلك ذكر

ب المواضيع عندما ألف سكنر كتابه عن التعليم المبرمج حيث يتم ترتي من القرن الماضي الميالدية
الدراسية تسلسليًا على هيئة برنامج يحوى اختبارات تقيس مدى تقدم المتعلم في تلك المواضيع، بحيث 

م الذاتي، ومع اختراع الحاسب يينتقل منها حسب إمكانياته وقدراته، وهذه كانت بداية ظهور مفهوم التعل
أكثر شمولية ويسمى التعليم  اآللي الشخصي، ثم ظهور شبكة اإلنترنت تطور هذا المفهوم ليكون

  .اإللكتروني
وكان أول استخدام التقنية في المؤسسات التربوية مقتصرًا على األمور اإلدارية والمالية في 
الجامعات األمريكية الكبيرة، ثم استخدام المشروعات البحثية، ثم استخدم في برمجة المواد التعليمية، 

امعات حتى أوائل السبعينات ومن القرن العشرين حيث بدأ وكانت هذه االستخدامات مقتصرة على الج
م زاد انتشار استخدام الحاسب في التعليم، وذلك 1997استخدامه على مستوى المدارس، وفي عام 

نتيجة لتطور الحواسيب وٕادخال التحسينات على خصائص هذه األجهزة، ورافق ذلك انخفاض مستمر 
  ).27: 2003السرطاوي وسعادة، (في أسعار تكلفة الحصول على األجهزة 
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أنها مهما اختلفت اآلراء حول تاريخ التعليم اإللكتروني ونشأته إال أنه ما زال  ويرى الباحث
حديث النشأة بكل األحوال وعليه يجب على جامعاتنا الفلسطينية االلتحاق بركب الحضارة والتقدم 

وقات التي تعترضها باستخدامها نظام وتطبيق هذا النظام بالجامعات من أجل التغلب على كل المع
  .التعليم التقليدي

  :مفهوم التعليم اإللكتروني -2
) المقررات الدراسية(بأن التعليم اإللكتروني نظام تقديم المناهج ) 38: 2002الشهري، (ذكر 

عبر شبكة اإلنترنت أو شبكة محلية، أو األقمار الصناعية، أو عبر اإلسطوانات، أو التلفزيون 
  .اعلي للوصول إلى المستفيدينالتف

استخدام الوسائط المتعددة :" بأن التعليم اإللكتروني يعني) 16: 2002العطروزي، (ويعرفه 
تياليت أو اأو س" اإلنترنت" شبكة المعلومات الدولية العنكبوتية(التي يشملها الوسط اإللكتروني من 

طة الفيديو أو البريد اإللكتروني أو المحادثة إذاعة أو أفالم فيديو أو أقراص ممغنطة او مؤتمرات بواس
  .في العملية التعليمية) بين طرفين عبر شبكة المعلومات الدولية

تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من : "فقد أورد بأنه) 23: 2003العريفي، (أما 
سطة برامج شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل أو عن بعد بوا

  ".متقدمة مخزنة في الحاسب أو عبر شبكة اإلنترنت
منظومة تعليمية لتقديم البرامج "تعريفًا للتعليم اإللكتروني بأنه ) 289: 2004سالم، (ويورد 

التعليمية أو التدريسية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات 
اإلنترنت، اإلنترانت، اإلذاعة، القنوات المحلية، أو الفضائية للتلفاز، (ة مثل واالتصاالت التفاعلي

لتوفير بيئة ..) األقراص الممغنطة، التلفون، البريد اإللكتروني، أجهزة الحاسوب، المؤتمرات عن بعد 
بمكان  تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة أو غير متزامنة عن بعد دون االلتزام

  ".محدد اعتمادًا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم
طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال "بأنه ) 103: 2005الموسى والمبارك، (وحيث يعرفه 

الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات 
  ".ابات اإلنترنت سواًء كان عن بعد أو في الفصل الدراسيإلكترونية، وكذلك بو 

تعلمية تفاعلية / نظام تعليمي يقدم بيئة تعليمية : "بأنه) 17: 2007الحربي، (في حين يعرفه 
متعددة المصادر باالعتماد على الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت فضًال عن إمكانية إدارة هذا التعليم 

أدى إلى تجاوز مفهوم عملية التعليم والتعلم جدران الفصول الدراسية وأتاح ومحتواه إلكترونيًا، مما 
  ".للمعلم دعم المتعلم ومساعدته في أي وقت سواء بشكل متزامن أو غير متزامن

نظام يمكن الطالب من الدراسة والبحث واالتصال "بأنه ) 41: 2008سليمان، (ويعرفه 
وخارجها متى شاء وكيف شاء وذلك إلحداث التعلم  والتفاعل مع أقرانه ومعلميه داخل المدرسة
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المطلوب، بحيث يشمل هذا النظام تلك المقررات والدروس التعليمية المعّدة في صورة إلكترونية تعتمد 
على الحاسوب وشبكات المعلومات وتمثيلها بشتى الوسائط التعليمية التفاعلية وٕامكانية الوصول إليها 

  ".تروني على شبكة المعلوماتمن خالل موقع للتعلم اإللك
أنه مع تعدد التعريفات والنظرات إلى التعليم اإللكتروني إال ) 15: 2007عبد الحميد، (ويرى 

  :أنه يمكن بلورة هذه النظرات فيما يلي
  .النظرة إليه على أنه نمط لتقديم المقررات أو المعلومات –أ 

وسيلة أو نمط لتقديم المناهج الدراسية عبر م اإللكتروني على أنه يوهذه النظرة تنظر إلى التعل
شبكة المعلومات الدولية، أو أي وسيط إلكتروني آخر، األقراص المدمجة، أو األقمار الصناعية، أو 

  .غيرها من التقنيات المستحدثة في المجال التعليمي
  :النظرة إليه على أنه طريقة للتعلم –ب 

لكتروني طريقة للتعليم أو التدريس يستخدم فيه م اإليحيث يرى أصحاب هذه النظرة أن التعل
وسائط تكنولوجية متقدمة، كالوسائط المتعددة، والهايبرميديا، واألقمار الصناعية، وشبكة المعلومات 

  .الدولية، حيث يتفاعل طرفا العملية التعليمية من خالل هذه الوسائط لتحقيق أهداف تعليمية محددة
التنوع والتعدد في التعريفات ناتج عن النظرة المختلفة  أن من خالل ما سبق يرى الباحث

  .لطبيعة التعليم اإللكتروني، وكل نظر إليه من زاوية  مختلفة حسب طبيعة االهتمام والتخصص
  :أهمية التعليم اإللكتروني -3

يعتبر التعليم اإللكتروني ضرورة حتمية لكل المجتمعات سواًء المتقدمة منها أو النامية، 
صة في ظل المتغيرات المتسارعة والمتالحقة، فهذا النوع من التعليم يقدم فرصًا وخدمات تعليمية وبخا

  ).122: 2005عبد الحي، (تتعدى الصعوبات المتضمنة في التعليم المعتاد 
أن من أهم العوامل التي تساهم في زيادة استخدام تقنية ) 3 -2: 2003العريفي، ( ويذكر 

  : ول العالمالتعليم اإللكتروني ح
  .استمرار الحاجة الدائمة للتعليم والتدريب بسبب التطور في مختلف المجاالت المعرفية  •
  .الحاجة للتعليم والتدريب في الوقت المناسب والمكان المناسب للمتعلم •
يعد التعليم اإللكتروني من األساليب الحديثة في مجال التعليم والتدريب في الشركات  •

السعودية وآي بي ام وسيسكو استخدمت هذه التقنية ووفرت مبالغ كبيرة  الكبيرة مثل آرامكو
  .من تكاليف التعليم والتدريب

إن كثيرُا من دول العالم تولي اهتمامًا بالتعليم اإللكتروني وتتجه بالتوسع في تطبيقه وهذا 
عبد (في اآلتي التوجه يعكس أهمية هذا النوع من التعليم ويمكن إيجاز أهمية التعليم اإللكتروني 

  ):175: 2007عامر، ( و ) 10: 2005الحميد، 
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االستفادة من مصادر التعليم والتعلم المتاحة على شبكة اإلنترنت، التي قد ال تتوفر في العديد  .1
  .من الدول والمجتمعات وبخاصة الدول النامية

ه باإلضافة إلى تدعيم طرق تدريس جديدة تعتمد على المتعلم وتركز على أهمية قدراته وٕامكانات .2
 .الخصائص والسمات الفردية

 .المساعدة على تعلم اللغات األجنبية .3
إفادة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، والغير قادرين على الحضور يوميا إلى المدرسة  .4

 .بسبب ارتفاع كلفة المواصالت أو تعطل وسائل المواصالت العامة
اكتساب المعارف والمهارات التعليمية، ولكن في التعليم اإللكتروني عدم توقف المتعلم عند  .5

سيكتسب مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة في االتصال والمعلومات التي أصبحت 
 .ضرورية في هذا العصر ومقياسًا للتطور

 .اإلفادة لقطاع كبير من العاملين في المؤسسات المختلفة .6
لتدريب باستخدام تكنولوجيا المعلومات اإلفادة لسكان المجتمعات النائية في مجال التعليم وا .7

 .واالتصاالت
  :الفوائد اآلتية للتعليم اإللكتروني) 295: 2004سالم، (فيما يورد 

توفير التعليم اإللكتروني ثقافة جديدة هي الثقافة الرقمية التي تركز على معالجة المعرفة وفي  .1
عالمه الخاص به عندما يتفاعل هذه الثقافة يستطيع المتعلم التحكم في تعلمه عن طريق بناء 

  .مع البيئات األخرى المتوفرة إلكترونيا وهو ما يتوافق مع نظرية التعليم البنائي
 .مساعدة التعليم اإللكتروني في إتاحة فرص التعليم لكافة فئات المجتمع .2
 .توفير التعليم في أي وقت وأي مكان وفقًا لمقدرة المتعلم على التحصيل .3
 .ميلتفكير وٕاسراع عملية التعلمساهمة في تنمية ا .4
 .مساعدة على خفض تكلفة التعليم .5
 .مساعدة الطالب على االستقاللية ويحفزه على االعتماد على نفسه .6

  :لقد دلت نتائج بحوث عديدة على أن التعليم اإللكتروني يساعد على
  .تقديم فرص للطالب للتعلم بشكل أفضل  - أ

 .ترك أثر إيجابي في مختلف مواقف التعلم  - ب
ديم فرص للتعلم متمركزة حول التلميذ، وهو ما يتوافق مع الفلسفات التربوية الحديثة ونظريات تق  - ت

 .التعلم الجادة
تقديم أداة لتنمية الجوانب الوراء معرفية للتعلم، وتنمية مهارات حل المشكالت، وتقديم بيئة تعلم   - ث

 .بنائية جادة
 .يم والتعلمتقديم فرص متنوعة لتحقيق األهداف المتنوعة من التعل  -  ج
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إتاحة فرصة كبيرة للتعرف على مصادر متنوعة من المعلومات بأشكال مختلفة تساعد على   -  ح
  ). 116: 2007عبد الحميد، (إذابة الفروق الفردية بين الطالب أو تقليلها 

  :أهداف التعليم اإللكتروني -4
سالم، ( يسعى التعليم اإللكتروني إلى تحقيق مجموعة من األهداف، كما حددها كل من

التو (، و)138: 2004الدايل وسالمة، (، و)213: 2005عيادات، (، و)294 - 293: 2004
  :في اآلتي) 37: 2003الراشد،(، و)25 - 24: 2007عامر، (، و)84 - 79: 2004دري،
توفير بيئة تعليمية تعلميه غنية تفاعلية  ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بكافة  .1

  .محاورها
اغة األدوار في الطريقة التي تتم بها عملية التعليم والتعلم بما يتوافق مع مستجدات إعادة صي .2

 .الفكر التربوي
إيجاد الحوافز وتشجيع التواصل بين منظومة العملية التعليمية، كالتواصل بين البيت  .3

 .والمدرسة، وبين المدرسة والبيئة المحيطة
يتناسب مع المتطلبات المستقبلية باستخدام تقنية  تنمية مهارات الطالب، وٕاعدادهم إعدادًا جيداً  .4

 .المعلومات في التعليم واالستفادة منها
 رفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف تقنية المعلومات في األنشطة التعليمية كافة  .5
نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية، فالدروس تقدم في صورة نموذجية والممارسات  .6

 .يزة يمكن إعادة تكرارهاالتعليمية المتم
تطوير دور المعلم والطالب في العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية  .7

 .والتكنولوجية المستمرة والمتالحقة
 .تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم .8
ال العالمية والمحلية وعدم االقتصار توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتص .9

 .على المعلم كمصدر للمعرفة
المساعدة على نشر التقنية الحديثة في المجتمع وجعله مجتمعًا مثقفًا إلكترونيًا ومواكبًا  .10

 .للتطورات الحديثة
 .توسيع الخيارات التي يمكن أن يختار منها المتعلم ما يناسب احتياجاته .11
تعليم خاصة للمجتمعات األقل حظًا، وذلك تسهيل استخدام تقنية زيادة فرص االستفادة من ال .12

 .االتصاالت وٕالغاء الحواجز
إزالة العقبات التي تقف في وجه التحصيل واإلنجاز بتوفير طرق إبداعية جديدة تساعد على  .13

 . إثارة دافعية المتعلم
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تمكن المعلمين  تناقل الخبرات التربوية من خالل إيجاد قنوات االتصال، والمنتديات التي .14
 .والمدربين المشرفين وجميع المهتمين بالشأن التربوي من المناقشة وتبادل اآلراء والتجارب

إيجاد البيئة المعلوماتية بمحتواها العلمي المالئم الحتياجات الطالب والمعلمين، وٕاتاحة  .15
 .مصادر التعلم المباشرة لهم

  .د من تقنية المعلوماتتحسين العملية التعليمية لتخريج جيل جديد يستفي .16
  :األهداف التالية) 4: 2008هدي الكنعان،( وتضيف هدى الكنعان ألهداف التعليم اإللكتروني

  .توفير تعليم مبني على االحتياجات .1
 .توفير تعليم ذاتي ومستمر .2
 .توفير تعليم قادر على المنافسة .3
 .سد النقص في المعلمين المتخصصين .4
 .زهاسد النقص في المعامل، ونقص تجهي .5
  .المساعدة على التواصل واالنفتاح على اآلخرين .6

  :كما أن االتحاد الدولي واليونسكو قد حددا مجموعة من األهداف ومن أهمها
المساهمة في إنشاء بنية تحتية وقاعدة من تقنية المعلومات قائمة على أسس ثقافية بغرض  .1

  .إعداد مجتمع الجيل الجديد لمتطلبات القرن الحادي والعشرين
تنمية االتجاه االيجابي نحو تقنية المعلومات من خالل استخدام الشبكة من قبل أولياء األمور  .2

 .والمجتمعات المحلية
محاكاة المشكالت واألوضاع الحياتية الواقعية داخل البيئة المدرسية، واستخدام مصادر الشبكة  .3

 .للتعامل معها وحلها
فس في البحث عن المعارف والمعلومات التي إعطاء الشباب االستقاللية واالعتماد على الن .4

يحتاجونها في بحوثهم ودراستهم، ومنحهم الفرصة لنقد المعلومات، مما يساعد على تعزيز 
 .مهارات البحث لديهم وٕاعداد شخصيات عقالنية واعية

 اقتصاديًا وثقافياً (منح الجيل الجديد متسعًا من الخيارات المستقبلية الجيدة وفرصًا ال محدودة  .5
 ).5: 1997االتحاد الدولي واليونسكو، ) (وعلميًا واجتماعياً 
  :أهداف التعليم اإللكتروني فيما يلي) Alan, 2004: 68)  &John c كما ويحدد جون وآالن 

  .تحسين المدخالت .1
 .تحسين الجودة التعليمية .2
 .زيادة كفاءة كل من المؤسسات والطالب .3
 ).التعليمية المستفيدين من الخدمة(تحقيق رضا العمالء  .4
 .توسيع الرقعة الجغرافية للمؤسسات التعليمية، ووصولها إلى المناطق النائية .5
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حيث تزداد كفاءة المؤسسات التعليمية، وتنتقل من طور المحلية إلى العالمية، ومن ثم تزداد حدة 
الذي التنافس على مستوى عالمي لجذب أكبر عدد ممكن من الطالب من مختلف أنحاء العالم، األمر 

سوف يؤدي إلى زيادة كفاءة األفراد واالرتقاء بمستواهم المهني واألكاديمي خاصة في دول العالم 
  .النامي

 .مميزات التعليم اإللكتروني -5
درادكة، (يتميز التعليم اإللكتروني بعدة مزايا وسمات انبثقت من طبيعته وفلسفته، وقد حدد 

بعض ) 2: 2006وابة الدار اإللكتروني للمدرس، فريق ب(و) 42: 2008آل محيا، (و) 20: 2008
  :تلك المزايا كما يلي

يحرص التعليم اإللكتروني على توفير بيئة تعلم متنوعة البدائل والخيارات التعليمية بالنسبة : التنوع - 
للمتعلم، ليختار ما يناسبه من األنشطة التعليمية، إضافة إلى التنوع في طرائق عرض المحتوى 

  .ساليب التعلم، وآليات التقييم، مما يساعد على مراعاة الفروق الفردية بين الطالبالتعليمي وأ
يسهم التعليم اإللكتروني في تحقيق معايير الجودة في العملية التعليمية باتباع نماذج  :الجودة - 

  .التصميم التعليمي ومبادئه وأصول التدريس
تزيد من فرص التعليم التعاوني، وبذلك تنقل بيئة يسهم التعليم اإللكتروني في إيجاد بيئة  :التعاونية - 

المدرسة إلى بيئة أكثر واقعية وتعدها من البيئة المصطنعة التي تجعل التعليم والتعلم يعزالن 
الطالب داخل قاعات مكبلة بجداول دراسية ومواد تعمق من مفهوم الفصل والتجزيء في الواقع 

  .الفعلي الممارس في التعليم التقليدي
توفر بيئة التعليم اإللكتروني مرونة كبيرة عن طريق توفير تعليم مرن ومفتوح وموزع،  :رونةالم - 

فتجد التعليم تجاوز حجرات الصف وتجاوز الزمن المحدد في اليوم المدرسي وتجاوز المحتوى 
محدودية الكتب والمصادر المتوافرة داخل المدرسة إلى فضاء أرحب يحكمه توافر معلمين، إدارًة، 

  .دعمًا، مؤهلين للتعامل مع بيئات التعليم والتعلم الحديثو 
يسهم التعليم اإللكتروني في تقليل التكلفة للعملية التعليمية عن طريق إعادة استخدام  :التكلفة - 

  .المحتوى التعليمي
يمتاز التعليم اإللكتروني بمراعاة تنوع أنماط التعلم بين الطالب، وتمكين  :تلبية احتياجات الطالب - 

الطالب من القيام بدور أكثر إيجابية، وٕاتاحة المجال للتعليم النشط والفعال، وتسهيل عملية تفاعل 
الطالب مع بعضهم بعضًا ومع المصادر األخرى، والمرونة في الزمان والمكان والمصادر 
وأساليب التعلم وٕاستراتيجيات التعليم، وٕاتاحة الفرصة للطالب لتوظيف العديد من المصادر في 
أنشطة التعليم والتعلم، وتطوير مهارات التعامل مع التقنية، وتشجيع الطالب ودعمهم لتحمل 

 . مسؤولية التعلم
  :أن من أهم مميزات التعليم اإللكتروني ما يلي) 293 - 292: 2004سالم، ( فيما يذكر 
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  .هتوفير التعليم اإللكتروني بيئة تفاعلية بين المعلم والمتعلم وبين المتعلم وزمالئ .1
 ).تعليم ذاتي(اعتماد التعليم اإللكتروني على مجهود المتعلم في تعليم نفسه  .2
 .تميزالتعليم اإللكتروني في الزمان والمكان .3
 .قلة تكلفة التعليم اإللكتروني بالمقارنة بالتعليم التقليدي .4
 .سهولة تحديث البرامج والمواقع اإللكترونية .5
  :اإللكتروني في أربع نقاط هيمميزات التعليم ) 49: 2002الحجي، (وأجمل 
  .قدرة التعليم اإللكتروني على توسيع نطاق التعليم .1
 .تحسين المستوى التعليمي وٕاسراعه وتنمية القدرات الفكرية لدى الطالب .2
 .تخفيض تكاليف التعليم .3
 .مساعدة الطالب على االستقاللية واالعتماد على النفس .4

  :رات وفوائد التعليم اإللكتروني في النقاط اآلتيةمميزات ومبر ) 17 - 15: 2001الموسى،(وقد حدد 
زيادة إمكانية االتصال بين الطالب فيما بينهم، وبين الطالب والمدرسة، وذلك من خالل  .1

سهولة االتصال ما بين هذه األطراف في عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش، البريد 
فاعًال وتحفزهم على المشاركة اإللكتروني، غرف الحوار، إذ أن هذه األشياء تزيد الطالب ت

  .والتفاعل مع الموضوعات المطروحة
نجد أن المنتديات الفورية مثل غرف الحوار،  :المساهمة في وجهات النظر المختلفة للطالب .2

ومجالس النقاش، تتيح فرصًا لتبادل وجهات النظر في الموضوعات المطروحة مما يزيد فرص 
ا مع اآلراء التي تخص الطالب مما يساعد في تكوين االستفادة من اآلراء المطروحة ودمجه

أساس متين عند الطالب وتتكون عنده معارف وآراء قوية وسديدة وذلك من خالل ما اكتسبه من 
  .معارف ومهارات عن طريق غرف الحوار

بما أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في أي وقت  :اإلحساس بالمساواة .3
ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل أدوات االتصال المتاحة من بريد  وبدون حرج

إلكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار، هذه الميزة تكون أكثر فائدة لدى الطالب الذين 
يشعرون بالخوف والقلق ألن هذا األسلوب في التعليم يجعل الطالب يتمتعون بجرأة أكبر في 

عن الحقائق أكثر مما لو كانوا في قاعات الدرس التقليدية وقد  التعبير عن أفكارهم والبحث
  .أثبتت الدراسات أن النقاش على الخط يساعد ويحث الطالب على المواجهة بشكل أكبر

أتاح التعليم اإللكتروني سهولة كبيرة في الحصول على المدرس  :سهولة الوصول إلى المدرس .4
ت العمل الرسمية، ألن المتدرب أصبح بمقدوره ان والوصول إليه في أسرع وقت وذلك خارج أوقا

يرسل استفساراته للمدرس من خالل البريد اإللكتروني، وهذه الميزة مفيدة ومالئمة للمدرس أكثر 
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بدًال من أن يظل مقيدًا في مكتبه، وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض ساعات عملهم مع الجدول 
  .أي وقت ال يحتمل التأجيلالزمني للمدرس، أو عند وجود استفسار في 

من الممكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب  :إمكانية تحوير طريقة التدريس .5
فمنهم من تناسبهم الطريقة المرئية ومنهم من تناسبه الطريقة المسموعة أو المقروءة، وبعضهم 

ح إمكانية تطبيق المصادر بطرق تتناسب معه الطريقة العلمية، فالتعليم اإللكتروني ومصادره تتي
  .مختلفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقًا للطريقة األفضل بالنسبة للمتدرب

التعليم اإللكتروني يتيح للمتعلم أن يركز على األفكار المهمة  :مالئمة مختلف أساليب التعليم .6
صعوبة  أثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة أو الدرس، وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من

التركيز وتنظيم المهام االستفادة من المادة وذلك ألنها تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة 
  .والعناصر المهمة فيها محددة

هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العملية  :المساعدة اإلضافية على التكرار .7
ذا أرادوا أن يعبروا عن أفكارهم فإنهم فهؤالء الذين يقومون بالتعليم عن طريق التدريب، إ

يضعونها في جمل معينة مما يعني أنهم أعادوا تكرار المعلومات التي تدربوا عليها وذلك كما 
  .يفعل الطالب عندما يستعدون المتحان معين

هذه ) أيام في األسبوع 7ساعة في اليوم  24(توفر المناهج طول اليوم وفي كل أيام األسبوع  .8
دة لألشخاص المزاجيين أو الذين يرغبون التعليم في وقت معين، وذلك ألن بعضهم الميزة مفي

يفضل التعلم صباحًا واآلخر مساًء كذلك للذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية فهذه الميزة 
  .تتيح للجميع التعلم في الزمن الذي يناسبهم

ب في حالة استقرار ذلك أن هذه الميزة تجعل الطال :االستمرارية في الوصول إلى المناهج .9
بإمكانه الحصول على المعلومة التي يريدها في الوقت الذي يناسبه، فال يرتبط بأوقات فتح 

 .المكتبة وٕاغالقها، مما يؤدي إلى راحة الطالب وعدم إصابته بالضجر
البد للطالب من االلتزام بجدول زمني محدد ومقيد وملزم  :عدم االعتماد على الحضور الفعلي .10
ي العمل الجماعي بالنسبة للتعليم التقليدي، أما اآلن فلم يعد ذلك ضروريًا ألن التقنية الحديثة ف

وفرت طرقًا لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معينين لذلك أصبح التنسيق ليس 
 .بتلك األهمية التي تسبب اإلزعاج

ييم الفوري على إعطاء المدرس وفرت أدوات التق :سهولة طرق تقييم تطور الطالب وتعددها .11
  طرقًا متنوعة لبناء المعلومات وتوزيعها وتصنيفها بصورة سريعة وسهلة للتقييم

إن توفير عنصر الزمن مفيد وهام جدًا للطرفين المدرس  :االستفادة القصوى من الزمن .12
ن وبالتالي والطالب، فالطالب لديه إمكانية الوصول الفوري للمعلومة في المكان والزمان المحددي

ال توجد حاجة للذهاب من البيت إلى قاعات الدرس أو المكتبة أو مكتب المدرس وهذا يؤدي 
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إلى حفظ الزمن من الضياع، وكذلك المدرس بإمكانه االحتفاظ بزمنه من الضياع ألن بإمكانه 
 .إرسال ما يحتاجه الطالب عبر خط االتصال الفوري

 
  :أنواع التعليم اإللكتروني. 6

الموسي (ر التعليم اإللكتروني من االتجاهات الجديدة في منظومة التعليم، وصنف كل منيعتب 
) 285 - 284: 2004سالم، (و) 43 - 42: 2002الشهري، (و) 115 -114: 2005و المبارك، 

  :التعليم اإللكتروني إلى نوعين هما 
  ): Synchronous E-Learning(التعليم اإللكتروني المتزامن  .1

المباشر الذي يحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس الوقت لتلقي الدروس بالتزامن وهو التعليم 
عبر الوسائط اإللكترونية، كإجراء النقاش، والمحادثة الفورية، بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين المعلم 

  .أو تلقي الدروس من خالل الفصول االفتراضية) Real-time chat(عبر غرف المحادثة الفورية 
  ):Asynchronous E-Learning(عليم اإللكتروني غير المتزامن الت .2

وهو التعليم غير المباشر الذي ال يحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس الوقت أو في نفس 
المكان، وفيه يدرس المتعلم المقرر وفق برنامج دراسي مخطط ينتقي فيه األوقات واألماكن التي 

تقنيات التعليم اإللكتروني مثل البريد اإللكتروني، وأشرطة  تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض
  ).Threaded discussion boards(الفيديو، ولوحات النقاش اإللكترونية 

  : التعليم اإللكتروني بحسب اعتمادها على اإلنترنت إلى) 64: 2006الحلفاوي، (كما صنف 
  : عينالتعليم اإللكتروني المعتمد على اإلنترنت وينقسم إلى نو  - 1

حيث يقوم جميع الطالب المسجلين في المقرر، وأيضا أستاذ المقرر، بالدخول إلى : متزامن •
  .الموقع المخصص له على اإلنترنت في الوقت نفسه، ويتم التناقش فيما بينهم  وبين المعلم

حيث يدخل الطالب موقع المقرر في أي وقت كل حسب حاجته والوقت : غير متزامن •
 .المناسب له

  :ليم اإللكتروني غير المعتمد على اإلنترنتالتع - 2

الذي يشمل معظم الوسائط المتعددة اإللكترونية المستخدمة في التعليم من برمجيات وقنوات 
  ....فضائية وكتب إلكترونية  

 :Franklin, 2007(وفرانكلين ) Horton & Horton, 2003: 27(أما هورتن وهورتن 
  :على النحو التالي فقد صنفا التعليم اإللكتروني) 156
وهو تعليم إلكتروني يهدف إلى إيصال تعليم عالي الكفاءة  :التعليم اإللكتروني الموجه بالمتعلم: أوالً 

للمتعلم المستقل، ويطلق عليه التعليم اإللكتروني الموجه بالمتعلم، ويشمل المحتوى على صفحات 
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متداد للتعلم المعزز بالحاسب في ويب، ووسائط متعددة، وتطبيقات تفاعلية عبر الويب، وهي ا
  .CD-ROMبرمجيات 

وهو تعلم يوظف تقنية اإلنترنت ويستخدم فيه المتعلم البريد  :التعليم اإللكتروني الميسر: ثانياً 
، ولكن ال )Help(اإللكتروني والمنتديات للتعلم، ويوجد فيه تسهيل لعملية التعلم عن طريق مساعدة 

في حال رغبتك في تعلم برنامج معين، فإنك تذهب للمنتديات،  يوجد فيه مدرس، كما هو الحال
وتستخدم البريد اإللكتروني، وتستخدم قوائم المساعدة، في البرنامج ولكنك ال تنضم إلى تدريس كامل، 

  .بل توظف تقنية اإلنترنت في تيسير التعلم للبرنامج
  

  :أنواع التعليم اإللكتروني حسب نمط التوظيف
لى وجود عدد من النماذج أو الصيغ أو التصورات المتعلقة بتوظيف التعليم تشير األدبيات إ

: 2008آل محيا، (و) 168: 2005زيتون، ( اإللكتروني في عمليتي التعليم والتعلم، حيث يشير 
إلى وجود ثالث صيغ لتوظيف التعليم اإللكتروني في ) UNESCO, 2002: 26(واليونسكو) 40

  :ى النحو التاليالتعليم، ويمكن إيجازها عل
 Adjunctأو ما يطلق عليه النموذج المساعد  Supplementaryالتعليم اإللكتروني المكمل   - أ

Model :وفيه يوظف التعليم اإللكتروني جزئيا لدعم التعلم الصفي.  
ويتم فيه التعلم كليًا بشكل إلكتروني عبر اإلنترنت : Fully Onlineالتعليم اإللكتروني الكلي    - ب

  .إلكتروني آخر بحيث ال يجتمع الطالب والمعلم وجهًا لوجه أو أي وسيط
والذي يطلق عليه كذلك التعليم المدمج أو : Partly Onlineالتعليم اإللكتروني الجزئي    - ت

وفيه ال يتم االقتصار على استخدام التعليم اإللكتروني، بل  Blended Learningالمزيج 
راسية حيث يلتقي المعلم مع الطلبه في الصف يضاف إليه التعليم التقليدي في الفصول الد

 .وجهًا لوجه
  

  :فوائد التعليم اإللكتروني -7
: 2004سالم، (و ) 231 - 225: 2005الموسى، (للتعليم اإللكتروني فوائد كثيرة ومتنوعة 

الموسى ( و ) 2003العجب، ( و ) 212: م2005عيادات، (و ) 2003التركي، ( و ) 297 - 295
و ) 31 - 28: 2003الغراب، ( و ) 45: 2001الشهري، (و ) 121 - 117 :2005والمبارك، 

  :وهي) 129 -127: 2005عبد الحي، (و ) 100: 2005ي، الهاد(
توفير حرية الوصول واالستفادة في أي وقت وأي مكان من فرص التعلم وفقًا لمقدرة المتعلم على  •

  .التحصيل واالستيعاب
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  .وقت المعلم والمتعلم وجهديهما مساعدة التعليم اإللكتروني على توفير •
  .مساعدة التعليم اإللكتروني على تخفيض تكاليف التعليم كلما زاد عدد الطالب •
  .جعل الطالب يتمتعون بجرأة أكثر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق •
ت إتاحة التعليم اإللكتروني سهولة كبيرة في الوصول إلى المعلم بأسرع وقت وذلك خارج أوقا •

  .العمل الرسمية
إتاحة التعليم اإللكتروني إمكانية تطبيق المصادر بطرق مختلفة ومتعددة تسمح للمتعلم باختيار  •

  .الطريقة األفضل والتي تناسبه في تلقي المادة العلمية
  .توفير وسيلة ايصال التعليم باستمرار وبجودة عالية •
ة التحصيل، ويؤدي إلى جودة مخرجات رفع  مستوى كفاءة التعليم وفاعليته، حيث يرفع من نسب •

  .التعليم
  .سهولة طرائق تقويم تطور الطالب وتعددها •
إكساب الطالب والمعلمين القدرة الكافية على استخدام التقنيات الحديثة وتقنية المعلومات  •

  .والحاسبات مما ينعكس أثره على حياتهم
  .التي كانت تأخذ منه وقتًا كبيراً  إتاحة التعليم اإللكتروني للمعلم تقليل األعباء اإلدارية •
  .توافر المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع، مما يتيح للجميع التعلم في الزمن الذي يناسبه •
  .مساعدة التعليم اإللكتروني في زيادة سرعة المقدرة على مواكبة الجديد من المعلومات والبرامج •
  .تعليم المستمر في جميع المجاالتمساعدة التعليم اإللكتروني على زيادة فرص ال •
صوت، (تصميم المادة العلمية اعتمادًا على الوسائط المتعددة التفاعلية أو الوسائط الفائقة •

مما يسمح للطالب بالمتعة والتفاعل واإلثارة والدافعية في ) وصورة، وأفالم، وصور متحركة
  .التعلم

تزايد أعداد الطالب : كالت التربوية مثلمساعدة التعليم اإللكتروني على حل العديد من المش* •
  .وعدم استيعابهم في الفصول، والفروق الفردية، ونقص المعلمين المؤهلين

تقليل حجم العمل في المدرسة، حيث وفر التعليم اإللكتروني أدوات تقوم بتحليل الدرجات  •
مسجلي  والنتائج وكذلك وضع إحصاءات عنها، وبإمكانها أيضا إرسال سجالت الطالب إلى

  .المدرسة أو إلى أي جهة أخرى
تشجيع التعليم اإللكتروني على استقاللية الطالب واعتماده على نفسه، فالمعلم لم يعد ملقنًا  •

  .ومرسًال للمعلومات بل أصبح مرشدًا وموجها للحصول على المعلومات
  .مساعدة التعليم اإللكتروني على تهيئة النشء لمتطلبات سوق العمل •
عليم اإللكتروني لتعليم الكبار وتدريب الموظفين الذين ال تسمح ظروفهم بالتوجه مناسبة الت •

  .للمدارس والجامعات أو التدريب في معاهد التدريب التقليدية
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عدم االعتماد على الحضور الفعلي، ففي التعليم التقليدي البد للطالب من االلتزام بجدول زمني  •
اآلن فلم يعد ذلك ضروريًا ألن التقنية الحديثة وفرت  محدد ومقيد وملزم بالعمل الجماعي، أما

  .طرقًا لالتصال دون الحاجة للتواجد في مكان وزمان معينين
  :عدة فوائد للتعليم اإللكتروني منها) 25: 2001الشرهان، (كما ذكر 

  .الحصول على المعلومات بطريقة سهلة وسريعة .1
 0مراعاة الفروق الفردية بين الطالب .2
 .المادة الدراسيةسهولة إنشاء  .3

أن فوائد التعليم اإللكتروني تكمن في إكساب الطالب ) Badrul, 2005: 46-47(فيما يرى 
المعرفة والحقائق بل تتعداه إلى إكسابهم المهارات والقدرات وتنمية االعتماد على الذات ليكونوا قادرين 

مة على السيادة ال التبعية ومن على التفاعل مع متغيرات العصر وقادرين على صناعة حياة جديدة قائ
  :الفوائد األخرى

  .إتاحة الفرصة ألكبر عدد من فئات المجتمع للحصول على التعليم والتدريب  .1
ت أو صعوبة االتفاق على وقت صعوبة المواصال( التغلب على عوائق المكان والزمان  .2

 ).محدد
 .تقليل تكلفة التعليم على المدى الطويل .3
 ).حل مشكلة التخصصات النادرة ( ارد البشرية المادية االستغالل األمثل للمو  .4
تقليل تكلفة (المادة التدريبية المعدة من قبل أحد المؤسسات متاحة لمن يرغب : تراكم الخبرات .5

 ).التعليم
 : تحويل فلسفة التعليم من التعليم المعتمد على المجموعة إلى التعليم المعتمد على الفرد .6
  .تعتمد على مستوى الطالب ومهاراته وليس على معدل المجموعةالوقت والمنهج والتمارين   - أ

 .الطالب المتميز يستطيع التقدم دون انتظار الطالب األقل مستوى   - ب
  .الطالب األقل مستوى لديه وقت لرفع مستواه   - ت

بناًء على ما سبق فإن الباحث يرى أن التعليم اإللكتروني ضرورة ملحة ومتطلب ضروري من 
لعلمية حتى يتسنى للجميع الحصول على التعليم في كل وقت وفي كل زمان فالتعليم متطلبات الحياة ا

اإللكتروني يقدم فرصة التعليم لألفراد المعوقين وذوى االحتياجات الخاصة، كما أنه يوفر على 
  .الجامعات في إنشاء المباني

  
  : خصائص التعليم اإللكتروني  -8

الخصائص التي تجعل منه أسلوبا فاعًال في التعلم، ينفرد التعليم اإللكتروني بمجموعة من 
الهادي، (و ) 297 - 195: 2004سالم، (وتساعد على انتشاره وتطبيقه من قبل المؤسسات التعليمية 
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عيادات، (و ) 530: 2005عوض، (و ) 28 - 26: 2005الخان، (و ) 104 - 99: 2005
 - 124: 2005عبد الحي، (و ) 31: 2005وزيتون، (و ) 82: 2002موسى، (و ) 211: 2005
  :وهذه الخصائص هي) 51 - 50: 2003السلطي، (و ) 126
  .يعتبر التعليم اإللكتروني وسيطًا للتعاون، والنقاش، والحوار، والتبادل، واالتصال الفكري •
تمركز التعليم اإللكتروني حول المتعلم، وحيث يضع التعليم اإللكتروني المتعلمين في موضع  •

يهم القدرة على اختيار ما يريدونه من المحتوى والوقت، والتغذية الراجعة، التحكم إذ يكون لد
  .ووسائط متنوعة للتعبير عن مدى فهمهم

يوفر التعليم اإللكتروني بيئة تفاعلية من خالل دمج المتعلم بصورة هادفة في األنشطة  •
عل طالب التعليم التعليمية عبر التفاعل مع اآلخرين وعبر مهام دراسية مجدية، ويمكن أن يتفا

  .اإللكتروني معًا ، أو مع معلميهم ن أو مع المصادر اإللكترونية
  .تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على الشبكة العالمية للمعلومات •
تميز التعليم اإللكتروني بالمرونة في المكان والزمان، حيث يستطيع المتعلم أن يحصل عليه  •

  .ي أي وقت، باإلضافة إلى سهولة تعديل المحتوى التعليمي وتحديثهمن أي مكان وف
  .االستمرارية حيث إن وسيلة إيصال التعليم متوافرة دائمًا بدون انقطاع وبجودة عالية •
  .تغيير دور المعلم من الملقي والملقن والمصدر الوحيد للمعلومات إلى دور الموجه والمشرف •
  .مرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهمتقديم التعليم الذي يناسب فئات ع •
إكساب المتعلم مهارات إدارة النقاش مع زمالئه ومعلميه ويحوله من مجرد متلقي للمعلومة إلى  •

  .باحث عنها
  .سهولة تحديث البرامج والمعلومات والموضوعات وتشجيع التعمق في البحوث والدراسات •
المستمرة من خالل حلقات مغلقة في منظومة تعليمية سهولة التقويم الذاتي والتغذية الراجعة  •

  .متطورة
  

  ):7: 2003عبد المنعم، (وهناك خصائص للتعليم اإللكتروني التي أوردها 
مشاركة أهل المتعلم، حيث يمكنهم االطالع على مستوى ابنهم في كل جزئيات التعلم وخطواته  •

  .التي يمر بها
  .ياسياألعداد الكبيرة من المتعلمين في وقت ق •
  .السهولة والسرعة في تحديث المحتوى المعلوماتي •
  .إمكانية االستعانة بالخبراء النادرين •
  .إمكانية التوسع المستقبلي •

  :بأن من خصائص التعليم اإللكتروني) 159: 2006العمري والعمري، (ويضيف 
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  .االهتمام المتزايد بالتخطيط للتدريس في هذا النوع من التعليم •
  .ين المعلم والمتعلمزيادة التعاون ب •
 .تغير دور المعلم والمتعلم •

  
  :معوقات التعليم اإللكتروني -9

هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون بلوغ التعليم اإللكتروني ألهدافه على أكمل وجه، 
..) معلمين ومتعلمين،( منها ما يعود إلى حداثته ومنها ما يعود إلى ارتباطه بعوامل متعددة بشرية 

وبرمجيات وبنية تحتية من اتصاالت وغيرها وقد حدد بعض هذه المعوقات ) أجهزة، ومعامل ( دية وما
  :فيما يلي

  :المعوقات المادية .1

مثل ندرة انتشار أجهزة الحاسب وصعوبة تغطية اإلنترنت وبطئها في بعض المناطق، وارتفاع 
  .تكلفتها لدى بعض األفراد

  :المعوقات البشرية  .2

ومن الخطأ التفكير بأن جميع ) فن التعليم اإللكتروني( بالمعلم الذي يجيد إذ إن هناك شحًا 
و ) 7 - 6: 2002المحيسن، (المعلمين في المدارس يستطيعون أن يسهموا في هذا النوع من التعليم 

  ).115: 2004التودري، (
  :ليبعضًا من هذه المعوقات من أهمها ما ي) 126 - 124: 2005الموسى والمبارك، (وقد ذكر 

  .تطوير المعايير .1
 .الخصوصية والسرية .2
 .التصفية الرقمية .3
 .مدى استجابة الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم معه .4
 .وعي أفراد المجتمع بهذه النوع من التعليم وعدم الوقوف السلبي منه .5
 .الحاجة إلى تدريب المتعلمين لكيفية التعليم باستخدام اإلنترنت .6

  :عض معوقات التعليم اإللكتروني ومنهاب) 68: 2005زيتون، (كما ذكر 
  .عدم كفاية الكوادر البشرية .1
 .حاجز اللغة .2
 .المقاومة والممانعة من قبل المحافظين من رجال التعليم .3

  :المعوقات التالية) 317 - 316: 2004سالم، (وقد أورد 
هزة ضعف البنية التحتية في غالبية الدول النامية في تخصص التمويل الالزم وفي توفير أج .1

  .الحاسبات ومستلزماتها، وتسهيل االتصاالت، وتوفير الصيانة الدائمة باإلنترنت 
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 .صعوبة االتصال باإلنترنت، ورسومه المرتفعة .2
عدم إلمام المتعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب والتصفح في شبكات  .3

 .االتصاالت الدولية
ات باستخدام الوسائط اإللكترونية الحديثة في عدم اقتناع أعضاء هيئة التدريس بالجامع .4

 .التدريس أو التدريب
تخوف أعضاء هيئة التدريس في التقليل من دورهم في العملية التعليمية وانتقال دورهم إلى  .5

 .مصممي البرمجيات التعليمية واختصاصي تكنولوجيا التعليم
 .صعوبة تطبيق أدوات التقويم ووسائله .6
 .ى التعليم اإللكتروني عن بعد بأنه ذو مكانة أقل من التعليم النظامينظرة أفراد المجتمع إل .7
 .عدم اعتراف الجهات الرسمية في بعض الدول بالشهادات التي تمنحها الجامعات اإللكترونية .8
يحتاج إلى دارس مجتهد ولديه الرغبة الذاتية في التعليم لعدم وجود المواجهة وجهًا لوجه  .9

 ).التفاعل اإلنساني(
  .التكلفة العالمية في تصميم البرمجيات التعليمية وٕانتاجها. 10

و ) 144 - 143: 2006سالمة والدايل، (و ) 62 - 61: 2002الحجي، ( وكما أورد 
  :ومن هذه المعوقات) 20 - 18: 2002الموسى، (

ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروني أو عدم توافرها وبخاصة في مجال الكهرباء  .1
  .واالتصاالت

عوبة تفهم المسؤولين لدور التقنية في التعليم يمثل أحد العوائق التي يواجهها التعليم ص .2
 .اإللكتروني

 .عجز اإلمكانيات المادية للبدء في مشروع ضخم كالتعليم اإللكتروني .3
ال توجد معايير ثابتة للمناهج والمقررات اإللكترونية مما يجعل القائمين على هذه المقررات  .4

يار المواد التعليمية بشكل صحيح، سواء أكانت على شكل كتب أم مواد عاجزين عن اخت
 ).CD(مدمجة 

أنظمة التعليم اإللكتروني وأساليبه غير واضحة، مما يؤدي لعدم البث في قضية الحوافز  .5
 .التشجيعية لبيئة التعلم اإللكتروني

 .عدم الوعي الكافي لدى أفراد المجتمع لهذا النوع من التعليم .6
   .الكادر البشري المدرب إلعداد مقررات التعليم اإللكتروني عدم توفر .7
عدم توفر القناعة الكافية لدى المتعلمين بهذا النوع من التعليم، وعدم تفاعلهم معه بالشكل  .8

 .المطلوب
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ارتفاع التكلفة المادية إلعداد المقررات اإللكترونية، وتوفير األجهزة، وتدريب المعلمين  .9
 .والمتعلمين

توفر الخصوصية والسرية، حيث تحدث بعض الهجمات على المواقع الرئيسة في عدم . 10
  .اإلنترنت، وتهدد المحتوى واالمتحانات

  
  :سلبيات التعليم اإللكتروني -10

: 2004سالم، (رغم مزايا التعليم اإللكتروني إال أن هناك بعض السلبيات المصاحبة لتطبيقه 
  :منها) 177: 2007مر، عا(و ) 41: 2002الشهري، (و ) 299 - 298
تطلب التعليم اإللكتروني جهدًا مكثفًا لتدريب المعلمين والطالب بشكل خاص استعدادًا لهذا  .1

  .النوع من التعليم
 .تأدية التعليم اإللكتروني إلى إضعاف دور المعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم .2
ي يؤدي دورا مهما في تأدية التعليم اإللكتروني إلى إضعاف مؤسسة المدرسة كنظام اجتماع .3

 .التنشئة االجتماعية
 .التركيز على الجزء المعرفي في العملية التعليمية أكثر من الجانب المهاري والوجداني .4
 .صعوبة التفاعل الجماعي بين الطالب بعضهم بعضًا وبينهم وبين المعلم .5
حدث فيه تنمية اآلثار االنطوائية لدى الطالب لعدم تواجدهم في موقف تعليمي حقيقي ت .6

المواجهة الفعلية بل تكون من خالل أماكن متعددة حيث يوجد الطالب بمفرده في منزله أو 
 .محل عمله

التركيز على حاستي السمع والبصر دون باقي الحواس كاللمس والشم مما يسبب قصورًا شديدًا  .7
 .في الدراسات المعملية والتطبيقية

 . صعوبة إعداد المعلم تربوياً  .8
باألنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية التي تصاحب األنشطة العملية مما  صعوبة القيام .9

 .يؤثر سلبًا على شخصية الطالب
  .صعوبة تطبيق أساليب التقويم . 10
مازال عدد من الطالب يفضلون الطريقة االعتيادية في حضور المحاضرات ومتابعة الدروس . 11

لي على التقنيات الحديثة، فقد يسبب لهم بعض من الكتاب المدرسي بدًال من االعتماد الك
  .القلق والملل، فالجلوس أمام الحاسوب لفترات طويلة قد يكون مرهقًا لبعضهم

أنه من خالل التجربة العملية والبحوث والدراسات العلمية ) 12: 2006سالمة، (وكما يذكر 
  :هااتضح وجود العديد من المشكالت التي تواجه التعليم اإللكتروني من
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من أهم وأخطر المشكالت التي تواجه التعليم اإللكتروني هو غياب المعلم اإلنسان أو ضعف  .1
الدور اإلرشادي والتربوي للمعلم في مواقف التعليم اإللكتروني وكذلك ضعف دور المؤسسة 

كمؤسسات اجتماعية وتربوية وحضارية تنقل التراث ) المدرسة أو الجامعة ( التعليمية 
جيال عبر العصور المختلفة مما قد يتسبب في التغريب الثقافي وفقد الهوية الحضاري لأل

  .الوطنية والقومية لألجيال القادمة
إن الوسائط التكنولوجية مهما كانت مبهرة إال أنه مع مرور الوقت تصيب الشخص بالملل  .2

ألم وكراهية األجهزة من طول أوقات العمل أمام تلك األجهزة التي ال تسمع وال تحس ب
 .الشخص أو ضيقه أو تعبه أو همومه النفسية

كل برامج التعليم اإللكتروني مكلفة ماديًا بشكل قد ال يستطيعه المتعلم العادي وخاصة في  .3
الدول النامية فقد وجد أن متوسط تكلفة المساق الواحد في الواليات المتحدة في المتوسط بين 

حاسب آلي حديث كما يتطلب كل ذلك بنية دوالر هذا بالطبع مع توفر جهاز  400إلى  200
شبكات دولية أو محلية، (تحتية تكنولوجية متقدمة لتوصيل الخدمة التعليمية اإللكترونية 

 ).برمجيات، خطوط هاتف، مصممين محترفين لبرامج التعليم اإللكتروني
فكثير ما من أهم مشكالت التعليم اإللكتروني أيضا االنضباط والمسؤولية واألمانة العلمية  .4

 .تشير النتائج إلى حدوث غش وتدليس وعدم انضباط في عمليات الحضور واالمتحانات
ثبت بالبحث العلمي المتأني أن الطالب الذين تعلموا تعلمًا إلكترونيًا أقل كفاءًة ومهارًة في  .5

الحوار والقدرة على عرض األفكار كتابة أو شفاهًة من زمالئهم الذين تعلموا نفس المساقات 
الدراسية بالطريقة التقليدية، وأن التقارير التي يكتبها المتعلمون تقليديًا أعلى جودة من زمالئهم 

  .المتعلمين إلكترونيًا في نفس المساق التعليمي 
  :مزيدًا من السلبيات كما يلي) 211: 2008الموسى، (فيما يضيف 

سمع والبصر فقط دون بقية عدم تركيز التعليم اإللكتروني على كل الحواس بل على حاستي ال .1
  .الحواس

عدم وضوح األنظمة والطرق واألساليب التي يتم فيها التعليم بشكل واضح وعدم البث في  .2
 .قضية الحوافز التشجيعية لبيئة التعليم اإللكتروني

أكثر القائمين على التعليم اإللكتروني هم من المتخصصين في مجال التقنية وال يؤخذ برأي  .3
 .المناهج والتربية والتعليمالمتخصصين في 

 .الخوف على الخصوصية والسرية للمعلومات الخاصة بالمحتوى أو االمتحانات من االختراق .4
الحاجة المستمرة لتدريب المتعلمين واإلداريين ودعمهم في كافة المستويات لمتابعة الجديد في  .5

 .التقنية
 .كون المنافسة عالميةالحاجة إلى نشر محتويات على مستوى عاٍل من الجودة، ذلك  .6
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إن هذه السلبيات يجب إن تجعلنا نتنبه ونحتاط لمسبباتها دون أن نغفل الفوائد التي ُتجنى من 
التعليم اإللكتروني، والتي تجعل منه الخيار األنسب والنظام األفضل، ويجب آال تكون هذه السلبيات 

  .حائًال وعذرًا دون االستفادة من التعليم اإللكتروني
  

  :مبررات استخدام التعليم اإللكتروني  -11
هناك عوامل أسهمت في ضرورة التعليم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية حددها كل من 

) 58 - 54: 2005زيتون، (و ) 2003النملة، (و ) 116 -115: 2005الموسى والمبارك، (
  :بما يلي) 121: 2005اسماعيل، (و ) 73- 72: 2004التودري، (و

لمعرفي والمعلوماتي المستمر وعدم قدرة مناهجنا الدراسية على مالحقة التطورات االنفجار ا .1
  .والتغيرات المتسارعة في المعرفة والمعلومات المعاصرة

ضعف نظام التعليم الحالي عن تلبية الطلب االجتماعي المتزايد على التعليم وٕايصاله إلى  .2
 .مستحقيه

 .يير الجودة في التعليمعجز التعليم الصفي التقليدي عن تحقيق معا .3
صعوبة تطبيق مبادئ التعلم الفاعلة في التعليم الصفي التقليدي مثل التعلم وفق االحتياجات  .4

 .والقدرات والميول، والنشاط، وحل المشكالت، وٕاعطاء الوقت الكافي للتعلم
م في صعوبة اضطالع نظام التعليم الصفي التقليدي بإعداد األفراد للتواصل والحوار مع غيره .5

 .العالم الخارجي
نمو الطلب على المعرفة، فالمعرفة أصبحت حاليًا قاعدة عامة وشاملة لالقتصاد، فاالستثمار  .6

 .في اإلنسان وتنمية مهاراته ومعرفته أصبحت هي أساس االستثمار
 .ارتفاع مستوى الوعي بأهمية التعليم وٕالزاميته إلى سن معينة في معظم دول العالم .7
لدراسية والنقص النسبي في عدد المعلمين، وندرة المعلمين في تخصصات ازدحام الفصول ا .8

 .معينة
 .عدم قدرة المؤسسات التعليمية على قبول جميع من يرغب بالدراسة .9

تطور التكنولوجيا الرقمية والشبكات، مما أدى إلى ظهور تطبيقات متنوعة وشاملة في . 10
  .مجاالت عديدة من بينها مصادر المعلومات

غير طبيعة رسالة العلم نتيجة لالكتشافات والنمو المعلوماتي، والتوصل إلى طرق حديثة ت. 11
  .لتدعيم طبيعة رسالة العلم ومساندتها

توافر التمويل المادي للبحوث واالستكشافات العلمية، مما أدى إلى البحث عن حلول . 12
  .لكترونيةللمشكالت التربوية، ومن أهم تلك الحلول الحديثة هو المصادر اإل

  .نمو التبادل الثقافي بين المجتمعات البشرية، والحاجة إلى تبادل المعلومات. 13
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مجموعة من العوامل الفلسفية والنفسية والتقنية ) 69 - 68: 2006هناء يماني، (فيما تذكر
  .ومساعدت متضافرة على تزايد االهتمام ببرامج التعليم اإللكتروني

  :من العوامل الفلسفية

  .ألفكار التحررية التي تدعو إلى تحرير المعلم من قيود التربية التقليديةظهور ا .1
 .انتشار المبادئ الديمقراطية التي تعتمد على تكافؤ الفرص التعليمية .2
 .التوسع في فرص التعليم الجامعي .3
 .االستجابة للطلب االجتماعي المتزايد على التعليم .4
 .به قدراته واستعداداته حق الفرد في مواصلة تعليمه إلى أقصى حد تسمح .5
 .أن المؤسسة التعليمية ليست المكان الوحيد الذي يمكن أن يتعلم فيه الفرد .6

  :أما العوامل النفسية هي

النمو العقلي والقدرة على التعلم ال تتوقف عند سن معينة، بل إن المتعلم الكبير يستطيع   .1
للتعلم، وأن الكبار لديهم من الخبرات التعلم إذا توافرت البيئة االجتماعية والنفسية المناسبة 

  .والتجارب العملية ما يمكنهم من تحمل المسؤولية والتعليم الذاتي
 .عدم قدرة المؤسسات التقليدية إشباع الحاجات التنموية لكل مراحل نمو الفرد السوي .2
 دور المعلم في العملية التربوية ليس جوهريًاً◌ بقدر ما هو مساعد تكميلي، وبذلك يصبح  .3

الهدف من العملية التربوية تزويد األفراد بالقدرات والمهارات واالتجاهات األساسية التي 
 .تساعدهم على القيام بأدوارهم بشكل أفضل في المواقف الحياتية المختلفة

  : العوامل التقنية هي

أثير التقدم التكنولوجي في المجاالت المختلفة ومنها التطور التقني، وتطور سبل االتصال والت .1
  .القوي لوسائل االتصال الجماهيرية في اتجاهات األفراد

ارتفاع مستوى الفرد التعليمي مما أدى إلى تكوين اتجاهات وأنماط سلوكية لها تأثيرها المباشر  .2
 .أو غير المباشر على التواصل الثقافي والتنمية االقتصادية واالجتماعية

 .ببث البرامج التعليمية والتدريبيةظهور األقمار الصناعية قوية البث والتي تسمح  .3
 

  :التقنيات المستخدمة في التعليم اإللكتروني -12
التميمي، (يرتكز استخدام التعليم اإللكتروني على مجموعة من التقنيات الحديثة يحددها 

  :كما يلي) 23: 2007
  .الحاسب اآللي .1
 .البرمجيات التعليمية .2



 

31 
 

تصاالت على مستوى العالم، ويمكن توظيفها حيث يسمح بتبادل المعلومات واال :اإلنترنت .3
كوسيط تعليمي عن طريق وضع موقع على الشبكة، وتخزن عليه البرامج ويكون الدخول 
متاحًا للطالب حسب ضوابط معينة، ومن خدماته البريد اإللكتروني، والمحادثة، وخدمة البحث 

ك، وغيرها من الخدمات المهمة بمحركات البحث، واألدلة التعليمية، وخدمة المكالمات، والبالتو 
 .والتي يمكن توظيفها بالتعليم

وهي الشبكة الداخلية وتتمثل في ربط أجهزة الحاسب في المدرسة ببعضها حيث : اإلنترانت .4
تمكن المعلم من إرسال المادة الدراسية إلى أجهزة الطالب كأن يضع نشاطًا تعليميًا أو واجبًا 

 .يذه وٕاعادة إرساله مرة أخرى إلى جهازهمنزليا ويطلب من كافة الطالب تنف
وهو مقرر يستخدم في تصميمه أنشطة ومواد تعليمية :  E-Courseالمقرر اإللكتروني  .5

تعتمد على الحاسوب وهو محتوى غني بمكونات الوسائط المتعددة التفاعلية في صورة 
 .برمجيات

بطريقة مبسطة  وهو كتاب محمل على الحاسب يتم فتحه: E-Bookالكتاب اإللكتروني  .6
فتظهر على الشاشة محتويات كل جزء من الكتاب على جانب الشاشة وأهم ما يميزه هو 

 .صغر حجمه
تربط هذه التقنية المعلمين والمتعلمين بشبكة : Video Conferencingمؤتمرات الفيديو  .7

تص تلفزيون عالية الجودة بحيث يستطيع كل متعلم موجود بطرفية محددة أن يرى ويسمع المخ
 .ومادته العلمية

وفي هذه التقنية يتوحد محتوى التعليم : Satellite Programsبرامج القمر الصناعي  .8
وطريقته في جميع أنحاء البالد أو المنطقة المعنية ويمكن ذلك من خالل توفير محطات 

 .أرضية الستقبال هذه القنوات التعليمية
عن دمج الحاسب والفيديو في تقنية  وهي عبارة: Interactive Videoالفيديو التفاعلي  .9

 .واحدة
تتمثل في استخدام هاتف عادي : Audio Conferencesالمؤتمرات الصوتية المسموعة . 10

  .يتصل بعدة خطوط تعمل على توصيل المعلم بالمتعلمين
وهي مجموعة برامج على هيئة أنشطة تشبه : Virtual Classroomالفصول االفتراضية . 11

التقليدي يقوم بها معلم وطالب تفصل بينهم حواجز جغرافية ولكنهم يعملون أنشطة الفصل 
معا في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة حيث يتفاعل الطالب والمعلم مع بعضهم بعضًا عن 
طريق الحوار عبر اإلنترنت ويقومون بطباعة رسائل يستطيع جميع األفراد المتصلين بالشبكة 

  .رؤيتها



 

32 
 

أدوات وتقنيات التعليم اإللكتروني ) Border et al, 2006: 44(آخرون فيما يصنف بوردر و 
  :إلى ثالثة أقسام 

  :وهي برامج تأليف ودمج محتويات المقرر اإللكتروني، وتصنف إلى): Create(أدوات اإلنتاج  -1
برامج لتأليف المحتوى وبيئة اإلبحار مثل ): Course Authoring(برامج تأليف المقرر  - 

  ).Dazzlermax(وبرامج دازلرماكس ) Authorware( برامج أوثروير
وربطها مع  HTMLإنشاء صفحات ): Website Authoring(برامج تأليف الصفحات  - 

وبرامج دريم ويفر ) Microsoft Frontpage(الموقع مثل برنامج مايكروسوفت فرونت بيج 
Dreamweaver).(  

إنشاء وٕاجراء تقييم المتعلمين مثل  ):Testing and Assessment(برنامج االختبار والتقييم  - 
  ).Hot Potatoes(وبرنامج ) Test Generator(وبرنامج ) Perception(برنامج 

إنشاء وتحرير وتجهيز الرسوم والصور المتحركة ): (Media Editorsمحرر الوسائط  - 
) flash(وبرنامج فالش ) Director(والمقاطع الصوتية والمرئية، مثل برنامج دايركتور 

وصانع األفالم ) (3D-Maxوبرنامج ثري دي ماكس ) Photoshop(برنامج فوتوشوب و 
)Movie Maker.(  

برامج توصيل مواد التعلم بكفاءة هذه المواد وفاعليتها وٕادارتها على ): Offer(أدوات التوصيل  -2
  :الشبكة والتحكم بوصول المتعلمين ومراقبة أداءهم وتصنف إلى

  .المقرر اإللكتروني عبر المتصفحات تقديم):  (Web Serverالخادم - 
) Web CT( إلدارة المقررات والمتعلمين، مثل نظام ويب سي تي) (LMSأنظمة إدارة التعلم  - 

  ).ANGEL(ونظام آنجل ) (Moodleونظام مودل ) Blackboard(وبالك بورد 
أمكان تسهل االتصال الفعال بين المتعلمين في ) Collaboration Tools(األدوات التعاونية  - 

  :مختلفة وتنقسم إلى
 (chat and instantبرامج المحادثة): Synchronous(أدوات االتصال التزامنية  •

messaging ( والسبورة التفاعليةWhiteboard) ( وتشارك التطبيقات
Application sharing  والمؤتمرات الصوتية والمرئيةVideo – Audio 

conferencing).(  
كبرامج البريد اإللكتروني ): (Asynchronousامنية أدوات االتصال غير التز  •

  .ومنتديات النقاش
لتوصيل المعلمين : Virtual-School Systemsأنظمة الفصول االفتراضية  •

  .Mamboوالمتعلمين من خالل الشبكة مثل نظام 
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البرامج التي تمكن المتعلمين من عرض اإلبحار في محتويات ): Access(أدوات الوصول  -3
  :لكتروني وهيالمقرر اإل

) Internet Explorer(مثل متصفح إنترنت إكسبلورر ) We Browsers(المتصفحات  - 
  ).Netscape( ونتسكيب 

وبرنامج ) Real Player(مثل برنامج  بالير ) Media Players(برامج تشغيل الوسائط  - 
 ).Acrobat Reader(القارئ 

  
  : عليم التقليديأوجه االختالف بين التعليم اإللكتروني والت -13

يمكن إيجاز جوانب االختالف بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي والجدول التالي يوضح 
  )      299- 297: 2007استيتية، دالل وسرحان، عمر موسى، (بعض جوانب االختالف 

                       
  التعليم التقليدي  التعليم اإللكتروني  م
الثقافة "كتروني نوعا جديدًا من الثقافة هي يقدم التعليم اإلل  1

التي تركز على معالجة المعرفة وتساعد الطالب في " الرقمية
  .محور عملية التعلم - وليس المعلم - أن يكون هو

التي " الثقافة التقليدية"يعتمد التعليم التقليدي على 
تركز على إنتاج المعرفة، ويكون المعلم هو أساس 

  .عملية التعلم
حتاج التعليم اإللكتروني إلى تكلفة عالية وخاصة في بداية ي  2

تطبيقه لتجهيز البنية التحتية من حاسبات برمجيات المعلمين 
والطالب وٕانتاجهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذه 
التكنولوجيا وتصميم المادة العلمية إلكترونيًا، وهو بحاجة 

ين المعلمين أيضا إلى مساعدين لتوفير بيئة تفاعلية ب
والمساعدين من جهة وبين المتعلمين من جهة أخرى، وكذلك 

  .بين المتعلمين

ال يحتاج التعليم التقليدي إلى تكلفة التعليم 
اإللكتروني من بنية تحتية وتدريب المعلمين 
والطالب على اكتساب الكفايات التقنية، وهو ليس 
بحاجة أيضا إلى مساعدين ألن المعلم هو الذي 

بنقل المعرفة إلى أذهان الطالب في بيئة تعلم يقوم 
تقليدية دون االستعانة بوسائط إلكترونية حديثة أو 

  .مساعدين للمعلم
ال يلتزم التعليم اإللكتروني بتقديم تعليم في المكان نفسه أو   3

الزمان نفسه بل المتعلم غير ملتزم بمكان معين أو وقت 
اإللكتروني عن بعد التعليم (محدد الستقبال عملية التعلم 

  ).تعليم متزامن وغير متزامن

يستقبل الطالب التعليم التقليدي في الوقت نفسه 
التعليم (والمكان نفسه وهو قاعة الفصل الدراسي 

  .، أي إنه تعليم متزامن فقط)المباشر

يؤدي هذا النوع من التعليم إلى نشاط الطالب وفاعليته في   4
د على التعلم الذاتي وعلى مفهوم تعلم المادة العلمية ألنه يعتم

  .تفريد التعليم

يعتبر الطالب في التعليم التقليدي سلبيًا يعتمد على 
تلقي المعلومات من المعلم دون أي جهد في البحث 
واالستقصاء ألنه يعتمد على أسلوب المحاضرة 

  .واإللقاء
يتيح التعليم اإللكتروني فرصة التعليم لمختلف فئات المجتمع   5

بات البيوت والعمال في المصانع، فالتعليم يمكن أن من ر 
يشترط التعليم التقليدي على الطالب الحضور إلى 
المؤسسة التعليمية واالنتظام طول أيام األسبوع عدا 
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  التعليم التقليدي  التعليم اإللكتروني  م
أيام العطل، ومن جانب آخر يقبل أعمارًا معينة   .يكون متكامًال مع العمل

  .دون أعمار أخرى، وال يجمع بين الدراسة والعمل
يكون المحتوى العلمي أكثر إثارة ودافعية للطالب على   6

التعلم، حيث يقدم في هيئة نصوص تحريرية، وصور ثابتة 
ومتحركة، ولقطات فيديو ورسومات ومخططات ومحاكاة، 

كتاب  –كتاب إلكتروني - ويكون في هيئة مقرر إلكتروني
  .مرئي

يقدم المحتوى على هيئة كتاب مطبوع يحتوي على 
رية، وٕان زادت عن ذلك بعض الصور نصوص تحري

  .فهي ال تتوافر فيها الدقة الفنية

حرية التواصل مع المعلم في أي وقت وطرح األسئلة التي   7
يريد االستجواب عنها، ويتم ذلك عن طريق وسائل مختلفة 

  .الخ... مثل البريد اإللكتروني وغرف المحادثة 

، يحدد التواصل مع المعلم بوقت الحصة الدراسية
ويأخذ بعض التالميذ الفرصة لطرح األسئلة على 

  .المعلم بأن وقت الحصة ال يتسع للجميع
دور المعلم هو اإلرشاد والتوجيه والنصح والمساعدة وتقديم   8

  .االستشارة
  .المعلم هو ناقل وملقن للمعلومات

يتنوع زمالء الطالب من أماكن مختلفه من أنحاء العالم،   9
  .د أو صعوبة في التعرف على أصدقاءفليس هناك مكان بعي

يقتصر الزمالء على الموجودين في الفصل أو 
المدرسة أو في محيط المدرسة أو السكن الذي 

  .يقطنه الطالب
ضرورة تعلم الطالب اللغات األجنبية حتى يستطيع تلقي   10

المادة العلمية واالستماع إلى المحاضرات من أساتذة 
العربي مثًال إلى جامعة عالميين، فقد ينضم الطالب 

  .إلكترونية في بريطانيا أو أمريكيا أو فرنسا

اللغة المستخدمة هي لغة الدولة التي يعيش فيها 
الطالب، فبالنسبة للطالب في المجتمع العربي تعتبر 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية لالستخدام في 

  .المدارس
ات والواجبات ومنح يتم التسجيل واإلدارة والمتابعة واالختبار   11

  .الشهادات بطريقة إلكترونية عن بعد
يتم التسجيل واإلدارة والمتابعة واستصدار شهادات 

  .بطريقة المواجهة أو بطريقة بشرية
تقبل أعداد محدودة كل عام دراسي وفقًا لألماكن   .يسمح بقبول أعداد غير محددة من الطالب من أنحاء العالم  12

  .المتوفرة
لفروق الفردية بين المتعلمين، فالتعليم اإللكتروني يقوم تراعي ا  13

  .على تقديم التعليم وفقًا الحتياجات الفرد
ال يراعي التعليم التقليدي الفروق الفردية بين 
المتعلمين، حيث يقدم التعليم للفصل بالكامل 

  .وبطريقة شرح واحدة
 يعتمد على طريقة حل المشكالت وينمي لدى المتعلم قدرته  14

  .اإلبداعية والناقدة
يعتمد على الحفظ واالستظهار ويركز على الجانب 
المعرفي للمتعلم على حساب الجوانب األخرى، فهو 
يركز على حفظ المعلومات على حساب نمو 
مهارات الطالب وقيمه واتجاهاته، ويهمل أيضا في 
الجانب المعرفي مهارات تحديد المشكالت وحلها 

والتفكير الناقد واإلبداعي ومشكالت التفكير وحلها 
  .وطرق الحصول على المعرفة
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  التعليم التقليدي  التعليم اإللكتروني  م
التغذية الراجعة ليس لها دور في العملية التعليمية   .االهتمام بالتغذية الراجعة الفورية  15

  .التقليدية
سهولة تحديث المواد التعليمية المقدمة إلكترونيًا بكل ما هو   16

  .جديد
أو تطوير تبقى المواد التعليمية ثابتة دون تغيير 

  .لسنوات طويلة

  
  :أدوات التعليم اإللكتروني -14

يمكن تصنيف أدوات التعليم اإللكتروني الى نوعين، هما أدوات التعليم اإللكتروني المتزامن ، 
) 356 -355: 2010سالم، (و ) 203: 2005الموسى، (وأدوات التعليم اإللكتروني غير المتزامن، 

  :يلي حصر لكل منهاوفيما ) 45 -44: 2009غانم، (و 
  :أدوات التعليم اإللكتروني المتزامن  ) أ(

) In Real time(ويقصد بها تلك األدوات التي تسمح للمستخدم االتصال المباشر
  :بالمستخدمين اآلخرين على الشبكة، ومن أهم هذه األدوات ما يلي

ين اآلخرين وهي إمكانية التحدث القائمة على شبكة اإلنترنت مع المستخدم (Chat):المحادثة .1
في وقت واحد، عن طريق برنامج يشكل محطة افتراضية تجمع المستخدمين من جميع أنحاء 

  .العالم على اإلنترنت للتحدث كتابة وصوتًا وصورة
وهي تقنية إلكترونية تعتمد على اإلنترنت ) Audio Conferences: (المؤتمرات الصوتية .2

بعدد من ) المحاضر(وط هاتفية توصل المتحدث وتستخدم هاتفًا عاديًا وآلية للمحادثة على خط
 .في أماكن متفرقة) الطالب(المستقبلين 

وهي المؤتمرات التي يتم التواصل من خاللها ) Video Conferences: (مؤتمرات الفيديو .3
بين أفراد تفصل بينهم مسافة من خالل شبكة تلفزيونية عالية القدرة عن طريق اإلنترنت 

د بطرفية محددة أن يرى المتحدث ، كما يمكنه أن يتوجه بأسئلة ويستطيع كل فرد متواج
، وتمكن هذه التقنية من )أي توفير عملية التفاعل ( استفسارية وٕاجراء حوارات مع المتحدث 

في تحقيق أهداف التعليم عن بعد وتسهيل ) صورة وصوت (نقل المؤتمرات المرئية المسموعة
 .عمليات االتصال بين مؤسسات التعليم

وهو عبارة عن سبورة شبيهة بالسبورة التقليدية، وهي من ) White Board: (اللوح األبيض .4
األدوات الرئيسة الالزم توافرها في الفصول االفتراضية، ويمكن من خاللها تنفيذ الشرح والرسوم 

 .التي يتم نقلها إلى شخص آخر
األقمار الصناعية  وهي توظيف برامج) Satellite Programs: ( برامج القمر الصناعي .5

المقترنة بنظم الحاسب اآللي والمتصلة بخط مباشر مع شبكة اتصاالت، مما يسهل إمكانية 
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االستفادة من القنوات السمع بصرية في عمليات التدريس والتعليم ويجعلها أكثر تفاعال 
منطقة وحيوية، وفي هذه التقنية يتوحد محتوى التعليم وطريقته في جميع أنحاء البالد أو ال

المعينة بالتعليم ألن مصدرها واحد شريطة أن تزود جميع مراكز االستقبال بأجهزة استقبال 
 .وبث خاصة متوافقة مع النظام المستخدم

  : أدوات التعليم اإللكتروني غير المتزامن  ) ب(
يقصد بها تلك األدوات التي تسمح للمستخدم بالتواصل مع المستخدمين اآلخرين بشكل غير 

نها ال تتطلب تواجد المستخدم والمستخدمين اآلخرين على الشبكة معًا أثناء التواصل، ومن مباشر أي أ
  :أهم هذه األدوات ما يلي 

هو عبارة عن برنامج لتبادل الرسائل والوثائق باستخدام ) E-mail: (البريد اإللكتروني .1
اإللكتروني من  الحاسب من خالل شبكة اإلنترنت، ويشير العديد من الباحثين إلى أن البريد
  .أكثر خدمات اإلنترنت استخدامًا ويرجع السبب في ذلك إلى سهولة استخدامه

هي عبارة عن نظام معلومات يقوم بعرض ) World Wide Web: ( الشبكة النسيجية .2
معلومات مختلفة على صفحات مترابطة، ويسمح للمستخدم بالدخول لخدمات اإلنترنت 

 .المختلفة
هي عبارة عن قائمة من العناوين البريدية المضافة لدى ) Mailing Lists: (القوائم البريدية .3

 .الشخص أو المؤسسة يتم تحويل الرسائل إليها من عنوان بريدي واحد
هي إحدى أدوات االتصال عبر شبكة ) Discussion Groups: (عات النقاشمجمو .4

معين يتم عن طريقها اإلنترنت بين مجموعة من األفراد ذوي االهتمام المشترك في تخصيص 
المشاركة كتابيًا في موضوع معين أو استفسار إلى المجموعة المشاركة أو المشرف على هذه 

 .المجموعة دون التواجد في وقت واحد
وتختص هذه األداة بنقل الملفات من حاسب إلى حاسب ) File Exchange: ( نقل الملفات .5

النسيجية للمعلومات إلى حاسب آخر متصل معه عبر شبكة االنترنت أو من الشبكة 
 .شخصي

وهي التقنية التي تتيح إمكانية التفاعل بين ) Interactive Video: (الفيديو التفاعلي  .6
المتعلم والمادة المعروضة المشتملة على الصور المتحركة المصحوبة بالصوت بغرض جعل 

حد ألن التعليم ال يمكنه التعلم أكثر تفاعلية، وتعتبر هذه التقنية وسيلة اتصال من اتجاه وا
التفاعل مع المعلم وتشتمل تقنية الفيديو التفاعلي على كل من تقنية أشرطة الفيديو وتقنية 

 .أسطوانات الفيديو مدارة بطريقة خاصة من خالل حاسب أو مسجل فيديو
وهي عبارة عن أقراص يتم فيها تجهيز المناهج الدراسية أو المواد ) CD: (األقراص المدمجة .7

لتعليمية وتحميلها على أجهزة الطالب والرجوع إليها وقت الحاجة، كما تتعدد أشكال المادة ا



 

37 
 

التعليمية على األقراص المدمجة ، فيمكن أن تستخدم كفيلم فيديو تعليمي مصحوبًا بالصوت 
أو لعرض عدد من آالف الصفحات من كتاب أو مرجع ما أو لمزيج من المواد المكتوبة مع 

 .ة والفيديوالصور الثابت
 

  : عناصر التعليم اإللكتروني -15
إن للتعليم االلكتروني  مجموعًة من العناصر المتفاعلة والتي ينبغي توفرها جميعا أو توفر 

  : معظمها حتى تتحقق فلسفة التعليم االلكتروني، ومن هذه العناصر ما يلي
تعلم من خالل أسلوب التعليم ويقصد بالمتعلم اإللكتروني الطالب الذي ي: المتعلم اإللكتروني •

  .والتعلم اإللكتروني
وهو المعلم الذي يشرف على عملية التعليم اإللكتروني ويتفاعل مع : المعلم اإللكتروني •

 .المتعلمين ويوجه تعلمهم ويقوم أداءهم
ويقصد بالفصول اإللكترونية القاعات الدراسية التي تم تجهيزها ببعض : الفصل اإللكتروني •

 .لوسائل التي تخدم عملية التعليم والتعلم اإللكترونياألجهزة وا
والكتاب اإللكتروني هو المقرر التعليمي المشابه للكتاب المدرسي : الكتاب اإللكتروني •

المعروف، إال أنه يختلف في شكله ويتفوق عليه في محتواه، إذ قد يشمل على نصوص 
متعة وأوضح للطالب ويمكن أن  مكتوبة وصور ومقاطع فيديو تجعل المحتوى التعليمي أكثر

 .يكون الكتاب اإللكتروني موجودا على صفحات اإلنترنت أو منسوخًا على اسطوانة ممغنطه
المكتبة عنصر مهم في التعليم الجامعي، ومن هذا المنطلق فإن من : المكتبات اإللكترونية •

ن خاللها تقديم محتوى العناصر المهمة للتعليم اإللكتروني المكتبة اإللكترونية، والتي يتم م
كبير من المجالت والكتب اإللكترونية التي يمكن تصفحها من خالل اإلنترنت أو من خالل 

 .الحصول على أجزاء منها من خالل زيارة أمين المكتبة اإللكترونية
وهو وسيلة مهمة وفعالة في التعليم اإللكتروني، حيث يمكن من خالله : البريد اإللكتروني •

رسائل اإللكترونية بين الطالب بعضهم بعضًا، وكذا بينهم وبين معلميهم، وأيضا التواصل بال
 .التواصل بين المؤسسات التعليمية والبحثية المختلفة

إن المؤتمرات التي تمس موضوعات تهم الطالب والباحثين : المؤتمرات التعليمية اإللكترونية •
لمادية والبشرية ويأخذ قدرًا كبيرًا من أمر يهتم به التعليم ويخصص له قدرًا من اإلمكانات ا

التنسيق، إال أن التقنية وكأحد تطبيقاتها في التعليم يمكن أن تسهل عقد مؤتمر تعليمي علمي 
يضم متحدثين وخبراء وحضور من أقطار مختلفة، ليحقق القدر األكبر من االنتشار والفائدة 

ن في جامعته أو حتى في منزله وذلك من خالل شبكة اإلنترنت، إذ يكون كل من المتحدثي
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وكذلك الطالب أو المهتمين قد يكونون في قاعة تبعد عنه آالف الكيلومترات، أو حتى في 
 .منازلهم، وهذه خدمة مهمة يتيحها التعليم اإللكتروني 

وهي عبارة عن فصل تخيلي يحاكي الفصل الحقيقي، يتم برمجته : الفصول االفتراضية  •
لى اإلنترنت، بحيث يحضر الطالب والمعلم في وقت محدد ووضعه على صفحة خاصة ع
 .ويتم التفاعل فيما بينهم إلكترونياً 

وهي معامل تخيلية تحاكي المعامل الحقيقية، بحيث يتم برمجتها ونشرها : المعامل االفتراضية •
على اإلنترنت، أو على اسطوانات ممغنطة، ويتم من خاللها تطبيق التجارب العملية بشكل 

 ).112 - 93: 2004التودري، ( الواقع  يحاكي
  

  :معايير جودة التعليم اإللكتروني  -16
هناك مجموعة من المعايير المتعارف عليها حاليًا في مجال التعليم اإللكتروني، إال أنها ال 

، فهي ال تزال بمثابة ISOترقى إلى درجة معايير مصادق عليها من قبل منظمة المعايير العالمية 
و إرشادات أو مقاييس، والسبب في ذلك هو أن التعليم اإللكتروني ال يزال في مرحلة نمو مواصفات أ

متسارعة أدت إلى إحداث تغييرات متالحقة ، بينما المعايير ترتكز على االستقرار وهي درجة لما يصل 
ود المعايير إليها التعليم اإللكتروني إلى اآلن رغم الجهود الحثيثة التي تبذل في هذا الصدد، لكن وج

في صيغتها الحالية والصادرة عن منظمات مهنية في مجال التعليم اإللكتروني، يفضل التقيد بها من 
قبل مطوري خدمات التعليم اإللكتروني ومزوديه، وينبغي عدم التحرر منها بشكل مطلق فالتعديل الذي 

يفا حال المصادقة على المعايير سيطرأ على منتجات التعليم اإللكتروني المتقيدة بالمعايير سيكون طف
: 2008الل، (، والتي يتوقع الوصول إليها قريبًا  ISOبشكل عالمي من قبل منظمة المعايير الدولية 

20.(  
  

بعضا من المعايير التي ينبغي توافرها للتعليم اإللكتروني ) 91: 2006التدوري، (وقد أورد 
  : وهذه المعايير هي

  .مستمرة التحديثتوافر مواد تعليمية حديثة و  .1
 .التفاعل النشط بين أطراف العملية التعليمية .2
 .تقبل هذه الطريقة .3
 .توافرها في أوقات متعددة لتناسب المتعلمين بظروفهم المتنوعة .4
 .تيسير عملية استخدامها للمتعلمين .5
 .احتمالية تطوير وفق ما تمليه التطورات .6
 .فادة من خبرات اآلخريناالشتراك والتعاون من كافة األطراف حتى يتسنى االست .7
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  :العوامل المؤثر على جودة التعليم اإللكتروني
  :منها) 232 -231: 2005الموسى والمبارك، (هناك عوامل تؤثر في جودة التعليم اإللكتروني 

  :عوامل طرائق التدريس وتحتوي على -أ

قدم وزيادة وهذا يسمح للطالب بالتحكم في سرعة السير والت): Self-based( السير الذاتي  .1
  .حجم المعرفة مما يجعله يتفاعل مع المقررات واالختبارات

عدم التزامن والمشاركة التي تحدث بين الطالب والمعلمين ): Asynchronous(غير التزامن  .2
 .قد يؤثر في التعليم اإللكتروني

رس التزامن بين الطالب والمعلمين في أوقات حقيقية، فقاعات الد): Synchronous(التزامن  .3
الفعلية والعملية تعطي اتصاًال متوازيًا بين محتويات المنهج والتعليمات وأصدقاء الدراسة في 

 .الصف
  ).E-learning Platform(برامج التعليم اإللكتروني وخططه  - ب
هناك أشياء تتعلق بالطالب يجب وضعها في الحسبان عند تصميم الموقع  :العوامل الطالبية  -ج

  :الجودة منهااإللكتروني لتحقق 
  .إعطاء الطالب فرصًا قوية وكافية للمحاكاة والتطبيق -1
  .إشعار الطالب بالخصوصية واألمن في كل األوقات -2
  .أن تكون برامج التعليم اإللكتروني قادرة على االستمرار وعلى دعم أداء الطالب -3
  .مساعدة الطالب على أن يشعر بإحساس أفضل وبأن له معرفة خاصة جيدة -4
 .حتويات هذا العصرأن تواكب م -5

  
  

  :فلسفة التعليم اإللكتروني  -17
  :أن فلسفة التعليم اإللكتروني تنبثق من عدة مبادئ أهمها) 4: 2006غنايم، (يبين 
  .التعليم المستمر والتعليم الذاتي الذي يعتمد على قدرات األفراد واستعداداتهم .1
يهم وتفاعلهم معها بصرف النظر المرونة في توفير فرص التعليم للمتعلمين ونقل المعرفة إل .2

 .عن الزمان والمكان
الفروق الفردية بين المتعلمين من خالل الفرص المتاحة وحق الفرد في التعلم مدى الحياة وفق  .3

 .ظروفه وٕامكاناته
ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص بين المتعلمين دون تفرقة بسبب الظروف االجتماعية  .4

 .واالقتصادية وغيرها
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التشاركي أو التعاوني الذي يسمح بتبادل الخبرات بين المتعلمين وتداول المعلومات التعلم  .5
 .بحيث يستفيد كل المشاركين من بعضهم بعضاً 

أن التعليم اإللكتروني يقوم على مبادئ نظرية برونر ) 14: 2007عبد الحميد، (فيما يذكر 
  :للتعلم من حيث

  .مراعاة خصائص المتعلمين -1
كبير من الحرية في مواقف التعلم بإعداد مواقف تعلم متعددة تسمح للمتعلم مراعاة توافر قدر  -2

 .لالختيار وفق قدراته وٕامكاناته
مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وذلك بتقديم المعلومات في أشكال متنوعة تناسب قدرات  -3

ي صور ورسوم المتعلمين من حيث تقديمها في صورة لفظية مكتوبة أو مسموعة، أو تقديمها ف
 .ثابتة أو متحركة

التمركز حول المتعلم، حيث يتحول نمط التعليم من التمركز حول المعلم كمصدر للمعلومة،  -4
 .وٕالى التمركز حول المتعلم ومهاراته في الحصول على المعلومات، وتنمية المهارات

قبال المتعلم االعتماد على نشاط التعلم، حيث يساعد على إيجاد بيئة تعليمية تساعد على إ -5
 .على التعلم والرغبة فيه، مما يزيد من دافعيتة للتعلم، والسرعة في تحقيق األهداف

 

  :نظام إدارة التعليم اإللكتروني -18
أن نظام إدارة التعليم ) 296-292: 2007استيتية، دالل وسرحان، عمر موسى، (ويذكر 

و منظومة متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية اإللكتروني يعتبر من أهم مكونات التعليم اإللكتروني، فه
، وهذه المنظومة تتضمن القبول "االنترنت"التعليمية اإللكترونية عبر الشبكة العالمية للمعلومات 

والتسجيل، والتسجيل في المقررات، وٕادارة المقررات، والواجبات، ومتابعة تعلم الطالب، واإلشراف على 
  .تزامني، وٕادارة االختبارات، واستخراج الشهادات النهائيةأدوات االتصال التزامني وغير ال

  :مكونات نظام إدارة التعليم اإللكتروني
  :يتكون نظام إدارة التعليم اإللكتروني من

  .القبول والتسجيل .1
 .المقررات الحاسوبية .2
 .التعليم المباشر/ الفصول االفتراضية  .3
 .االختبارات اإللكترونية .4
 .الواجبات اإللكترونية  .5
 .تديات النقاش التعليميةمن .6
 .البريد اإللكتروني .7
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 .المتابعة اإللكترونية .8
  :القبول والتسجيل .1

  .المقرر التعليمي/ يوفر نموذجًا لاللتحاق بالبرنامج  •
 .يقدم اختبار قبول •
 .يخبر عن القبول بواسطة البريد اإللكتروني •
 .يسمح بسداد رسوم الدراسة عبر الموقع •
 .سية للتسجيل فيهايقدم جدوًال بالمؤتمرات الدرا •
 .يصدر رقمًا دراسيًا أو كلمة مرور للطالب المقبول •
 .الشخص غير المسجل يمكنه الدخول زائرًا فقط •
 .بعد االنتهاء من الدراسة يتم إصدار شهادة تخرج •
 .يمكن ربط النظام بنظام تسجيل جاهز •

  :المقررات الحاسوبية .2
  .أو تعزيزيًا للتعليم برامج تقدم المنهج الدراسي وتستخدمه مصدرًا رئيساً  •
 .يمكن الدخول إليها في أي وقت •
توفر خصائص العروض المتعددة التي تسمح بالمشاهدة واالستماع والقراءة، واإلجابة  •

 .التفاعلية مع الدروس
تتم إضافة المحتوى والدروس والمقررات بطريقة سهلة ال تتطلب أي معرفة بلغات  •

 .البرمجة
 .لم وتخبره بمستواهتقدم تعليقات على أداء المتع •
 .سير الدراسة إما أن يكون خطيًا أو تفريعيًا حسب ما يراه مصمم المقرر •
 .يمكن إنشاء المقرر من قبل المدرس أو ربط برنامج تعليمي جاهز بالنظام •
 .يمكن للطالب وضع مالحظاته على المحتوى •

  .التعليم المباشر/ الفصول اإلفتراضية . 3

  .ى الهواء بالصوت والصورة والنصبرامج تبث الدروس الحية عل •
 .تستخدم في شرح الدروس والتحاور مع الطالب، واالستضافة •
 .يتم البث في وقت محدد •
 .تحتوي على سبورة إلكترونية تستخدم في الشرح من قبل المعلم والطالب •
 ).المحادثة الصوتية والنصية(يمكن للطالب المشاركة بالسؤال صوتيًا أو كتابيًا  •
 .د تكون عامة أو خاصةالمحادثة ق •
 .حفظ المحادثة واألنشطة إلعادة اإلطالع عليها •
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 .من سلبياتها البطء وضعف االتصال •
 ).في حالة التعلم عن بعد(من سلبياتها اختالف التوقيت في البالد المختلفة  •
 :من أمثلتها •

• Net meeting. المقابلة على الشبكة العنكبوتية 
• V –class. الصف اإلفتراضي    

  :ختبارات اإللكترونيةاال. 4

  .يستطيع المعلم بناء االختبارات لتقديمها إلى الطالب عبر الحاسوب •
االختيار من متعدد، الصواب و الخطأ، األسئلة (يمكن اختيار عدة أنواع من األسئلة  •

 ).إلخ... المقالية
 .يتم تخزين درجات الطالب في جداول خاصة •
 .ني الخاص بالطالبيمكن إرسال االختبار عبر البريد اإللكترو  •
 .يمكن تحديد موعد إنزال االختبار في موقع الطالب وموعد انتهائه •
 .يستطيع المدرس إنشاء بنك ألسئلة االختبارات •
 .يمكن إرسال النتيجة عبر البريد اإللكتروني أو اطالع الطالب عليها في موقعه •

  :الواجبات اإللكترونية. 5

  .ملفات بهيئات متعددةيستطيع المعلم إرسال الواجبات في شكل  •
 .يستطيع الطالب تحميل اإلجابة على الموقع •
 .يقدم النظام تقريرًا بالواجبات المسلمة للطالب يشمل التاريخ والوقت •
 .يمكن للمدرس تقييم الواجب وٕاعطاؤه درجة •
 .يمكن تحديد موعد نهاية تسليم الواجب بحيث ال يسمح بتسليم الواجب بعده •
 .ليقات على إجابات الطالب وواجباتهميمكن للمعلم كتابة التع •

  :منتديات النقاش التعليمية. 6

هي برامج تتيح للطالب طرح الموضوعات وتبادل المعلومات والمناقشات مع بعضهم  •
  .أو مع المعلم بصورة غير مباشرة

 .تثري معلومات الطالب، وتعرف اهتمامهم وقدراتهم •
 .بةيمكن إنشاء منتديات نقاش خاصة بكل مقرر أو شع •
 .يستطيع المعلم متابعة مشاركة الطالب وعدد مشاركات كل منهم •
 .يتم ربط المشاركة برقم الطالب واسمه الحقيقي •
 ).التعلم التعاوني(يمكن وضع منتدى لكل مجموعة من الطالب  •
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 :البريد اإللكتروني. 7

  .برنامج إلرسال الرسائل واستقبالها •
 .خبار المقرروسيلة للمناقشة وتبادل الخبرات ومتابعة أ •
 .وسيلة إلرسال الواجبات والتعليمات للطالب •
 .تنظيم ساعات مكتبية إلكترونية للرد على تساؤالت الطالب •
بيئة مناسبة للتعلم من األقران والخبراء وتكوين مجموعات اهتمام مع مجموعة  •

 .الصف
 .بيئة مناسبة لممارسة مهارات الكتابة •
 .يهاالبحث في قائمة طالب المؤسسة أو معلم •

  :المتابعة اإللكترونية. 8

  .معلومات عن سلوك التعلم لدى الطالب وطريقة سيره في الدروس •
 .معلومات عن الصفحات والدروس التي قام بزيارتها •
 .وضع الطالب عند المكان الذي وقف عنده في الزيارة السابقة •
 .ناسبتقديم اختبارات التشخيص وتحديد المستوى للطالب ثم وضعه في المستوى الم •
 .معلومات عن عدد الدروس المنجزة ووقت اإلنجاز مقارنًة بمعايير محددة سابقاً  •
معرفة عدد المقررات التي أنهاها الطالب ومعدله الفصلي والتراكمي والمقررات المتبقية  •

 .للتخرج
 .اطالع الطالب على درجاته وواجباته من صفحته الخاصة •
 .قرر في لحظة معينةالم/ معرفة الطالب الداخلين على النظام  •
 .وضع المعلم مالحظاته على مستوى الطالب •
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  :المحور التاني

  :تجارب فلسطينية وعربية وأجنبية
لعديد من الدول مع مواكبة التقدم التكنولوجى المستمر وثورة المعلومات الهائلة فإن هناك ا

بدأت تطبق التعليم اإللكتروني وهناك العديد من التجارب التي خاضتها الدول فى تطبيق التعليم 
اإللكتروني فهناك تجارب فلسطينية  كتجربة الجامعة اإلسالمية وتجربة جامعة القدس في تطبيق 

عمان وتجارب أجنبية  التعليم اإللكتروني وكذلك تجارب عربيه كتجربة اإلمارات ، وتجربة سلطنة
كتجربة اليابان ، والواليات المتحدة األمريكية، وتجربة أستراليا وتجربة ماليزا وسوف نتاول بعض هذة 

  التجارب لالستفادة من كل تجربة 
  

 :بعض التجارب الفلسطينية فى التعليم اإللكتروني
  :تجربة الجامعة اإلسالمية - 1

 2008\5\19لريفي عن تجربة الجامعة اإلسالمية في وقد كتب األستاذ الدكتور محمد إسحق ا
في منتديات واتا الحضارية وقد كان األستاذ الدكتور محمد الريفي قد كتب هذه التجربة عن الجامعة 

التكنولوجيا (اإلسالمية في مايو وكان يشغل منصب مساعد نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات
دير التعليم اإللكتروني بالجامعة اإلسالمية وقد زرت مركز التعلم وم  )األكاديميه والتعليم اإللكتروني

االلكتروني للحصول على تجربة حديثه للجامعة اإلسالمية ولكن لألسف لم أجد أحدث من هذه 
 www.wata.cc/forums/archive/index.php/thttp//:-التجربة المتوفرة  على الموقع التالي

28183.html 
إنشاء صفحات  شهدت الجامعة اإلسالمية العديد من التجارب الفردية المحدودة التي تضمنت

التعليمية وٕاتاحتها للطالب المسجلين في تلك  للمساقات في كليات الهندسة والعلوم وتزويدها بالمصادر
بمفهومها الواسع  LMS إلسالمية التعرف على برامج التعليم اإللكترونيا المساقات، ثم بدأت الجامعة

لتصميم  WebCT م في استخدام1999خالل عقد دورة لإلدارة العليا للجامعة اإلسالمية في عام  من
صغيرة ممولة من جهات خارجية شملت  المساقات ونشرها على الشبكة، وقد تال ذلك القيام بمشاريع

الجامعة ومئات من الطالب والطالبات وٕانشاء المختبرات  ن الهيئة التدريسية فيتدريب بضع عشرات م
  .اإللكتروني الالزمة للتعليم

لقاءات  لقد مولت الجامعة العديد من ورشات التدريب للطالب وللهيئة التدريسية وأقامت
ده، وشارك العديد من وأدواته وفوائ ومحاضرات لتوعية األساتذة وطالبهم بإمكانيات التعليم اإللكتروني

ذهني لمناقشة المشاكل والتعرف على الجديد في مجال  أعضاء الهيئة التدريسية في جلسات عصف
  .وتكنولوجيا التعليم التعليم اإللكتروني
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اإللكتروني تم إنشاء  وبعد التقدم المضطرد الذي حققته الجامعة اإلسالمية في مجال التعليم
المعلومات، وتمثلت هذه المظلة في استحداث  اكز التي تهتم بتكنولوجيامظلة واحدة لكل األقسام والمر 

المعلومات ومساعدين له في مجال التعليم اإللكتروني والتكنولوجيا  منصب نائب الرئيس لتكنولوجيا
بالتعليم  وكذلك في المجال الفني، وتنضوي دائرة التعليم اإللكتروني تحت القسم المعني األكاديمية
  .تكنولوجيا التعليم ي والتكنولوجيا األكاديمية الذي يشمل كذلك دائرةاإللكترون

هذا المجال، إلى  تسعى دائرة التعليم اإللكتروني، من أجل التطور ومواكبة التقدم العالمي في
 smart والقاعات الذكية smart classrooms الحصول على دعم إلنشاء قاعات الدراسة الذكية

roomsاالنتهاء من إنشاء مبنى خاص بتكنولوجيا المعلومات  اإلسالمية على وشك ، كما أن الجامعة
  .)التعليم اإللكتروني والتكنولوجيا األكاديمية (يحتضن الجانب األكاديمي

  

  ازاتـــــــــاالنج
وتكنولوجيا التعليم  حققت الجامعة اإلسالمية بغزة إنجازات كبيرة في مجال التعليم اإللكتروني

والعربية، وقد لمسنا هذا التقدم من خالل مشاركتنا  موقع الريادة بالنسبة للجامعات المحليةما جعلها في 
المعلومات  واللقاءات المتعلقة بالتعليم اإللكتروني والتعليم المفتوح وتكنولوجيا في العديد من المؤتمرات

  :واالتصاالت في البالد العربية، وهذه أهم اإلنجازات
  . Moodle و WebCT مثل (LMS) ارة التعليم اإللكترونيتوفير برامج أنظمة إد -1
 .وٕادارتهما Moodle و WebCT تأهيل فريق من المدربين المتخصصين في استخدام برنامجي -2
 . WebCT من أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام% 30تدريب أكثر من  -3
 .ا في التعليمتطوير مهارات األساتذة من خالل تدريبهم في مجال استخدام التكنولوجي -4
 .تدريب مئات الطالب والطالبات على استخدام برامج التعليم اإللكتروني -5
 .WebCTمساقًا إلكترونيًا ونشره من خالل  160تصميم   -6
 .تجهيز ثالثة مختبرات حاسوب الستخدامها في التعليم اإللكتروني  -7
في التعليم وتدريب  وجياعقد العديد من الورشات والمحاضرات بهدف تعزيز ثقافة استخدام التكنول -8

 .األساتذة على تصميم مساقاتهم على الشبكة
تقديم العديد من المشاريع لتمويل عمليات التدريب والتطوير وتكوين البنية التحتية للتعليم  -9

 .اإللكتروني
القيام بعدة دراسات تتعلق بإستراتيجية الجامعة اإلسالمية بغزة لتكنولوجيا التعليم والتعليم   - 10

 .رونياإللكت
المشاركة في عدة مؤتمرات ولقاءات عربية وعالمية تتعلق بالتعليم اإللكتروني وتكنولوجيا   - 11

  .التعليم
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  وائقــــــــالع
الحاسوب الخاصة  تمثلت العوائق التي واجهت الجامعة اإلسالمية بغزة في قلة توفر مختبرات

ضاء الهيئة التدريسية، كما تعاني أع بالتعليم اإللكتروني سواء كانت الخاصة باستخدام الطالب أو
بالتكنولوجيا التي تشجع األساتذة وتساعدهم على عملية  الجامعة من نقص في عدد مراكز التعليم

يحتاجها  وهناك مشاكل تتعلق في توفر المهارات التي .التعليم واستراتيجياته وأساليبه التحول في أنماط
التعليم باستخدام التكنولوجيا والتعليم  بطريقة تتالءم معاألستاذ لتصميم مساقاته ونشرها على الشبكة 

  .اإللكتروني
بعد أجمع المشاركون  وفي اجتماع للهيئة العمومية للشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم عن

التعليم العالي بالبرامج التي تقوم على أساس  من عديد من الجامعات العربية أن عدم اعتراف وزاراة
 من أهم المشاكل التي تعيق استخدام التعليم اإللكتروني في الجامعات التعليم اإللكتروني هواستخدام 

بتلك البرامج هي نقص  العربية، ولعل من األسباب التي ال تشجع وزاراة التعليم العالي على االعتراف
ة في التعليم التجارب التعليمية واألكاديمي التجارب اإلدارية في مجال التعليم اإللكتروني ونقص

مجال تكنولوجيا التعليم وضعف القدرة على تصميم التعليم بما  اإللكتروني وندرة المتخصصين في
  .التعليم على الشبكة يتناسب مع

وجود  ومن المشاكل المهمة أيضا عدم وضع سياسات خاصة بالتعليم اإللكتروني وعدم
وصعوبة وضوح األهداف  دعم مساقاتهم مكافآت مناسبة لألساتذة الذين يستخدمون التكنولوجيا في

  .التعليم اإللكتروني وغياب الرؤية التي تسعى من أجلها المؤسسة التعليمية الستخدام
  

  :اتـــــطموح
تطمح الجامعة اإلسالمية بتحقيق جملة من األهداف في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم 

  :اإللكتروني
 ت وبرامج مفتوحة المصدرإعداد البنية األساسية من أجهزة وشبكا -1

(Moodle + MySQL + PHP + Apachie). 
بحيث يمكن  (eCourses) تحويل معظم مقررات الجامعة اإلسالمية إلى مقررات الكترونية  -2

 .Moodle و WebCT تدريسها من خالل
تخصصات  من خريجي كلية تكنولوجيا المعلومات والهندسة وبعض 20تعيين ما ال يقل عن   -3

المقررات االلكترونية وبرمجة  مع التابعة للجامعة اإلسالمية بغزة وتدريبهم على إنتاجكلية المجت
 .المعامل االفتراضية وتصميم المواقع
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بيانات  وقاعدة (Learning Objects Repository) تطوير مستودع للعناصر التعليمية -4
وملفات  لمصادر تعليمية مثل المحاضرات على هيئة عروض تقديمية ورسومات متحركة

 .صوت وفيديو وروابط المقررات المجانية المتاحة على الشبكة العالمية
 Link) بالجامعة تطوير برنامج للتحقق من فاعلة الروابط الموجودة بصفحات الويب المتاحة  -5

Checker) الروابط غير النشطة منها وذلك باالختبار الدوري لتلك الروابط وتغيير. 
 رات إلكترونية بطريقة أوتوماتيكيةتطوير برنامج لتصميم مقر   -6

(Automatic Course Generator) وذلك بتحديد قائمة الموضوعات فقط ونوعية 
االفتراضية  المصادر التعليمية المتعلقة بكل موضوع مثل محاضرات الباوربوينت والمعامل

يمية في الوحدات التعل واألسئلة متعددة الخيارات ثم يقوم البرنامج بتجميعها من مستودع
 .صفحة ويب ليقوم عضو هيئة التدريس بعد ذلك بتدقيقها

حيث يمكن  للمقررات من خالل الويب (Self-Assessment) تطوير برنامج للتقييم الذاتي -7
يقوم الطالب بالدخول على  إدخال أسماء المقررات والسادة أعضاء هيئة التدريس للبرنامج ثم

حقه الدخول مرة واحدة للمقرر الواحد  المرور ومنالبرنامج من خالل اسم المستخدم وكلمة 
الطالب من استخدام البرنامج، ومن األفضل أن يتم ذلك  وتنتهي نتيجة التقييم فور انتهاء

 .طالب 50إلى  25على مجموعات مكونة من  بدخول الطالب في معمل
ات المحاضر  لبث (Web-TV/Radio) تطوير تليفزيون وراديو يعتمدان على اإلنترنت  -8

استخدامه لبث أخبار  مباشرة على الويب في صورة فيديو أو ملفات صوتية وكذلك يمكن
 واسترجاعها عندا لحاجة الجامعة كما يمكن استخدامه لتخزين تلك المحاضرات

(Video/Audio on Demand) . 
 تطوير برنامج لإلدارة من بعد إسناد المهام للعاملين والموظفين ومتابعة أدائهم  -9

(eManagement) . 
 تطوير نظام االمتحان متعدد الخيارات السلكيًا من خالل شبكة ال سلكية - 10

(Wireless MCQ) . 
 استخدام التعلم اإللكتروني السلكيًا من خالل المحمول أو المساعد الشخصي الرقمي  - 11

(Wireless e-Learning).  
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  الحلول واالقتراحات
  :المعلومات في الجامعة أربعة مجاالت هي يتضمن العمل في المجال األكاديمي لتكنولوجيا

  :االرتقاء بعملية تقديم المشاريع: أوال
لتكنولوجيا التعليم  فتقديم المشاريع يساعد على توفير التمويل الالزم لتوسيع البنية التحتية

الرتقاء ول الالزمة لتزويد األساتذة بالمهارات المطلوبة والتعليم اإللكتروني، ويساعد على توفير الخبرات
  :التي تقدمها الجامعة ال بد من بمستوى المشاريع

  .تدريب الموظفين على كتابة المشاريع بمعايير مقبولة عالميا -1
 .زيارة جامعات عربية للتنسيق معها وطلب الدعم -2
 .تسويق ما لدى الجامعة من برامج وٕامكانيات فنية عن طريق تصميم مطويات مناسبة -3
 .ا بالجهات الممولةقيام الجهات المعنية بتزويدن -4
  :تعزيز البناء الداخلي في الجامعة المتعلق بتكنولوجيا التعليم: ثانيا

مستوًى عاليًا من  ال يمكن لتكنولوجيا التعليم أن تتقدم في الجامعة بدون أن يظهر األساتذة
ومساعدتهم يجب تهيئة الظروف لألساتذة  التفاعل مع البرامج واإلمكانيات المتوفرة في الجامعة، ولهذا

 :عن طريق
حيث المنهج وطريقة  من(إيجاد وسائل مناسبة لدفع األساتذة لبذل جهد ووقت لتطوير مساقاتهم  -1

 .تدريسها الستخدام التكنولوجيا في) التدريس واستراتيجية التدريس
حصر كفاءات األساتذة واإلمكانيات المتوفرة لديهم والمشاكل التي يواجهونها وٕانشاء قاعدة   -2

 .تبيانا
توفير دورات لتنمية مهارات الطالب واألساتذة بشكل متدرج حسب خطة مبنّية على الخطوة  -3

 .السابقة
والمراسالت  رفع كفاءة اإلداريين لتمكينهم من مساعدة األساتذة في األعمال السكرتارية -4

 .برامج التعليم اإللكتروني اإللكترونية وٕادخال البيانات المتعلقة بالطالب والمساقات في
 :استثمار إمكانيات الجامعة في مجال التعليم اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم: ثالثا

تدريبية  وذلك بتحديد مساقات لتدريسها على الشبكة بشكل كامل وفتح برامج جديدة ودورات
ي، تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكترون على الشبكة، وهذا يساعد في تغطية التكاليف المتعلقة باستخدام

اإللكتروني على أنه استثمار يساعد في توفير المال الالزم لتطوير  فمعظم الجامعات تنظر إلى التعليم
 .الجامعي التعليم
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 : "Open Source" استخدام برامج: رابعا
التعليم  في open source يتجه العالم وخاصة دول العالم الثالث إلى استخدام برامج

وتطوير الكوادر البشرية في  تغلب على ابتزاز الشركات وتقليل النفقاتوالمؤسسات الحكومية بهدف ال
من برامج التعليم اإللكتروني هي % 80إلى أن نحو  مجال تكنولوجيا المعلومات، وتشير اإلحصائيات

النسبة في السنوات القليلة الماضية، وفي ورشة عمل عقدناها بهذا  مفتوحة المصدر، وستزداد هذه
تذة ومبرمجين متخصصين تم إصدار توصية بالتحول إلى برامج المصدر أسا الخصوص ضمت

متقدم لتلبية  إلى مستوى PHP في الجامعة اإلسالمية وتشكيل طاقم من المبرمجين ليتعلم لغة المفتوح
 .اإللكتروني حاجات الجامعة وتخصيص البرامج المطلوبة في التعليم

 :بابهو األنسب لعدة أس Moodle وقد وجدنا أن نظام
  .دعمه القوي للغة العربية -1
 .وجود مطورين عرب لهذا النظام -2
 .في عدد من الجامعات العربية وعدد كبير من الجامعات العالمية Moodle استخدام -3
 .توفيره ألدوات متطورة لمنتديات الحوار -4
 .تم تجريب نسخة من النظام في الجامعة بنجاح -5

 : المعلومات التحسين اإلداري والتنظيمي لتكنولوجيا: خامسا
وتمت  تم إنشاء هيكل تنظيمي للجانب األكاديمي في تكنولوجيا المعلومات في الجامعة

 حاجة إلى تطبيق وتفعيل، الموافقة عليه من قبل مجلس الجامعة، ولكن مازال هذا الهيكل التنظيمي في
وغيابًا وٕاخالًال  المعلومات لوجدنا أن هناك عدم توازن ولو نظرنا إلى الجانب الفني من تكنولوجيا

األكاديمي  والتنظيمية السليمة، فالمجال الفني لتكنولوجيا المعلومات هو رافد للجانب باألمور اإلدارية
أنه البد من اتخاذ خطوات  لذلك نرى الذي يشمل استخدام التكنولوجيا في التعليم والتعليم اإللكتروني،

  :ضرورية لتصحيح األوضاع مثل
تم  ام والصالحيات بشكل دقيق وتوزيعها بشكل مناسب وبحسب ماتحديد الوظائف والمه .1

األكاديمي إلى  االتفاق عليه في الهيكل التنظيمي بما يضمن إسناد كل ما يتعلق بالجانب
  .القسم المختص بذلك

ملء الوظائف الشاغرة حسب ما تم إقراره من هيكلية للجانب األكاديمي في تكنولوجيا  .2
 .المعلومات

 .دل للموظفين بما يتناسب مع األهداف والخطط والبرامجالتوزيع العا .3
 :التكامل بين الفعاليات المختلفة المعنية بتكنولوجيا التعليم مثل .4

  .دائرة التدريب في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر -
 .الوسائل التعليمية في كلية التربية -
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 .معلوماتالكمبيوتر التعليمي في كلية التربية وكلية تكنولوجيا ال -
 .وحدة جودة التعليم -
 .مركز تنمية الموارد البشرية -
 .عمادة التخطيط والتطوير -
 .أّية مشاريع أخرى في الجامعة تتعلق بتكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني -

  :إنشاء مركز لتطوير التعليم العالي في الجامعة يشرف على ويقوم بـ  .5
  .مراقبة وتطوير المناهج التعليمية -
 .ة وتقييم وتطوير طرق واستراتيجيات التدريسمراقب -
اعتماد الكتاب الجامعي الذي يتناسب مع التحول في عملية التعليم باستخدام  -

 .التكنولوجيا
 .تطوير طرق تقييم المدرس والعملية التعليمية -
 .المساعدة في تفعيل استخدام التكنولوجيا في التعليم -

للجامعة بخصوص  ن طريق تحديد أهداف استراتيجيةتفعيل استخدام التكنولوجيا في التعليم ع .6
جدول زمني مناسب ثم وضع  تكنولوجيا التعليم ثم تحويل هذه األهداف إلى مهام موزعة حسب

  .آلية للتقييم والمراقبة
بحيث يكون التعليم  استخدام التعليم اإللكتروني في عدد من المساقات التابعة لكليات مختلفة .7

لتحديد المشاكل التي قد  لشبكة بشكل كامل، وهذا يمنحنا فرصةفي هذه المساقات على ا
 .تواجهنا في عملية استخدام التعليم اإللكتروني

يشرف عليها  WebCT البدء في عقد دورة تدريبية من دورات التعليم المستمر باستخدام .8
 .التعليم المستمر

  .ل جزئي أو كامللتوفيره على الشبكة بشك...) ماجستير، دبلوم، (وضع خطة لبرنامج  .9
وضع آلية لتصميم صفحات المدرسين الستخدامها في التعليم بشكل تتناسب مع رغبات  .10

 . المدرسين ومهاراتهم في التصميم
  

 تجربة تطبيق التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة - 2
 :إستراتيجية الجامعة في التحول نحو التعلم المدمج

ة للخطة اإلستراتيجية للتحول نحو التعلم المدمج، وأهم وضعت الجامعة العناصر الرئيس
من مقررات جامعة القدس المفتوحة وتطورها لتدرس إلكترونيا بنمط التعلم % 50معالمها تصميم 

 .سنة االنطالق 2008،  واعتبار سنة 2012 – 2009المدمج خالل السنوات من 
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  :فور االنطالق بدء العمل بعدة مجاالت وهي
 : ولالمجال األ 

 .تطوير بيئات التعلم اإللكتروني والمدمج بالتعاون مع مراكز الجامعة المختلفة ودوائرها
    http://streaming.qou.edu    بيئة مقررات البث الفيديوي التدفقي                       •
 http://eassingnment.qou.edu                         بيئة مقررات القالب اإللكتروني •
  http://eactivities.qou.edu                           بيئة مقررات األنشطة اإللكترونية •
 http://eassingnment.qou            بيئة مقررات التعيينات اإللكترونية                 •
  http://elluminat.qou.edu                          بيئة نظام تقنية الصفوف االفتراضية •
  http://moodle.qou.edu                             بيئة نظام إدارة التدريب اإللكتروني •
 تقنية الصفوف االفتراضية التفاعلية •

 

  
 

جامعات  5زودت  –جامعة القدس المفتوحة هي الوكيل الوحيد لهذه التقنية في فلسطين 
  .. ...بيرزيت، األقصى، اإلسالمية:  فلسطينية  بهذه التقنية ومنها
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الجدول أعاله يوضح عدد اللقاءات التدريسية والتدريبية واالجتماعات التي تمت خالل فصلين 
 .دراسيين سابقين باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية

 
 :المجال الثاني

 :للمشرفين األكاديميين واإلداريينالبرامج التدريبية 

اعتمدت الجامعة العديد من البرامج التدريبية التي تقدم بطريقة الكترونية وطرحت ثالثة برامج 
 :تدريبية وهي

م تقنية  . ق.مهارات أساسية في بيئة التعلم اإللكتروني والمدمج وأساليب توظيفها في ج •
  .تي التعليم والتعلمالصفوف االفتراضية وأساليب توظيفها في عملي

  .“التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي" البرنامج التدريبي  •
المعتمد من قبل " التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي"الدبلوم المهني  •

  .وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
لبرامج التدريبية وعدد المشرفين والدارسين المستفيدين خالل الفترة الجدول التالي يوضح عدد ا

)2008 -2010(  
  

 الرقم الوصف العدد المستفيدين

1844 14 
البرامج التدريبية التي تم تنفيذها للمشرفين متفرغين 

 وغير متفرغين
1 

171 3 
) مشروع دعم دارس لدارس(البرامج التدريبية للدارسين 

 اإللكتروني
2 

 3 البرامج المستقبلية 6 -- 

 
 

 عدد الساعات المسجلة عدد اللقاء العام/ الفصل

1091/2009 -2010 2200 4200 

1092/2009 -2010 3200 5950 
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 :المجال الثالث
 :تصميم المقررات المدمجة وتدريسها

أطلقت الجامعة مجموعة من المشاريع لتصميم المقررات بنمط التعلم المدمج وتدريسها حيث 
 .تم اعتماد آليات وٕاجراءات محددة لضمان جودة تصميم المقررات وتطويرها

 
  :قررات وعدد الدارسين المسجلين فيها خالل ستة فصول دراسيةيوضح الجدول التالي ملخصًا لعدد الم

 عدد الدارسين عدد المقررات الفصل

1081 16 20700 

1082 60 21666 

1083 24 3500 

1091 73  66196 

1092 63 99594 

 تقريبا 100000 32 1101

 )بدون تكرار 133( مقررا مع التكرار  268 المجموع
  

  :المجال الرابع
 :لسفة التعلم المفتوح عن بعد وتعميمها وممارستها والتعلم اإللكترونينشر ف
 .العمل على نشر كتيبات ونشرات تعريفية ومشاركات إعالمية -1
تشجيع البحث التطبيقي في مجال التعلم المفتوح والتعلم عن بعد من خالل تنفيذ أبحاث في  -2

 .هذا المجال ونشرها
طق التعليمية والمراكز الدراسية باستخدام تقنية عقد عشرات الورشات بالتعاون مع المنا -3

 .الصفوف
 .المشاركة في مؤتمرات دولية من خالل تقنية الصفوف االفتراضية -4
 .بأدوات التقييم الذاتي) أكاديميًا وٕادارياً (موظف  167تعريف ما يزيد عن  -5
دعم مشرف ومشروع مشاريع نشر فلسفة التعلم اإللكتروني وثقافتها ومنها مشروع دعم دارس  -6

  .لدارس
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  :المجال الخامس
تطبيق الممارسات التعليمية الجيدة وفق معايير الجودة الخاصة بالتعلم المفتوح عن بعد 

 :ومعايير التعلم اإللكتروني الفعال
تعمل الجامعة على بلورة نموذج للتميز التعليمي بالتعاون والتنسيق مع الدوائر المختصة، فقد 

بناء قدرات المناطق التعليمية لجامعة القدس المفتوحة من خالل التقييم الذاتي مشروع   طبقت الجامعة
من خالل   بناء قدرات المناطق التعليمية،: بهدف  ومّول المشروع من البنك الدولي واالتحاد األوروبي

ثالث  التقويم الذاتي إداريا وأكاديميا وفقا للمعايير الدولية، وطبقت هذه األدوات على تطوير أدوات
مناطق تعليمية وأظهرت النتائج تغير واضحًا في الممارسات التعليمية، وعزز عملية االتصال 

 .والتواصل اإللكتروني بين المشرفين والدارسين والدارسين أنفسهم
 

 مخرجات التجربة
 .مقررًا إلكترونيًا وتدريسها 133تصميم  -1
 .امج نشر ثقافة التعلم المدمجاإلشراف والمتابعة على عقد عشرات ورشات العمل ضمن برن -2
 .موظفًا إداريًا وأكاديمّيًا مع التكرار 1461تدريب  -3
 .طالبًا في مشروع دعم دارس ودارسة 170تدريب  -4
 .كتابا في التعليم المفتوح عن بعد 27دعم مكتبة الجامعة بدوريات أكاديمية الكترونية و -5
م اإللكتروني في مؤسسات التعليم تنفيذ الدبلوم المهني المتخصص في التعلم عن بعد والتعل -6

 .العالي، بعد أن تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم العالي
عقد اتفاقية مع شركة الصفوف االفتراضية   بجهود مشتركة مع مركز تكنولوجيا المعلومات  -7

ي واالتصاالت، وبموجب هذه االتفاقية أصبحت جامعة القدس المفتوحة الوكيل لهذه الخدمة ف
  .وقد استفاد من هذه الخدمة خمس جامعات فلسطينية حتى اآلن. فلسطين

 

 :الصعوبات
مقاومة التغيير من قبل عدد ال بأس به خصوصا من اإلداريين من أكثر المشاكل التي تواجه  -1

عملية التحول، ويظهر ذلك بوضوح أن نسبة قليلة من اإلداريين على مستوى مدراء المناطق 
 .جوا في تدريس مقرراتهم إلكترونيا بنمط التعلم المدمج ومساعديهم قد اندم

امتالك الدارسين  للحواسيب وخدمة اإلنترنت ما زالت دون المستوى المطلوب حيث يمتلك   -2
 .العمل/من الدارسين جهاز الحاسوب وخدمة اإلنترنت في البيت%) 60 -% 50(

  . طلوبثقافة التعلم اإللكتروني والمدمج ما زالت دون المستوى الم -3
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 :       متوفر على الرابط التالي 
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/tjrb-
jm-lqds-lmftwh-fy-ltlm-llktrwny_0.pdf 

 

  :تجربة التعليم اإللكتروني في  الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية خانيونس  -3
 مراحل تطور تجربة الكلية الجامعية في مجال التعليم اإللكتروني

منذ نهضت الكلية الجامعية وهي تسعى بشكل جاد إلى تطوير منظومتها البرمجية و هذا ما 
 .التطور الهائل في منظومة البرامجنتج عنه هذا 

  :ويمكن تلخيص مراحل التطور في أربع مراحل كما هو موضح بالشكل
  
  
  
  
  
  

 نشأة منظومة البرامج
  .مرحلة تطوير خدمات الطلبة و الموظفين -1
  .مرحلة تطوير برامج التعليم اإللكتروني -2

  .الموودل �
 .الصفحات الشخصية �
 .المكتبة اإللكترونية �
 .من خالل الرسائل القصيرةبرنامج التواصل  �
 .برنامج االمتحانات المحوسبة �
 .برنامج األرشيف اإللكتروني �

 .مرحلة دمج األنظمة و تطويرها لتشمل الحوسبة السحابية  -3
  : المقدمة من قبل الكلية الجامعية الخدمات اإللكترونية التعليمية 

التي توفر مجموعة من تقدم الكلية مجموعة من البرامج الخاصة بالتعليم اإللكتروني و 
 .الخدمات التي تسهل على كل من المدرس و الطالب آلية التفاعل مع التعليم اإللكتروني
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 الخدمات اإللكترونية التعليمية المقدمة من قبل الكلية الجامعية
 :نظام الموودل

  :و هو برنامج يقدم مجموعة من الخدمات المتعلقة  بالتعليم اإللكتروني مثل
 .المحاضرات �
 .االمتحانات القصيرة �
 .الواجبات �
 .المنتديات غير المتزامنة �
 .تحميل الملفات �
 .اإلعالنات واألنشطة �

 

 :الخدمات اإللكترونية التعليمية المقدمة من قبل الكلية الجامعية
 :صفحات المدرسين -1

 وهو برنامج خاص بالمدرسين يقوم المدرس من خالله بإنشاء صفحة تفاعلية تحتوي بشكل
  :أساسي على التالي

 صفحة رئيسة تعرض جدول المدرس و الساعات المكتبية وآلية التواصل �
 .صفحة جدول المدرس �
 .صفحة الساعات المكتبية �
 .صفحة السيرة الذاتية �
 .صفحة التواصل �
 .صفحة خاصة بعرض وصف المساق المدرج في جدول المدرس �
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 .صفحات خاصة يمكن إضافتها في حالة رغبة المدرس �
 .ت عامةإعالنا �

 :المكتبة اإللكترونية -2
  :و هي، وتقدم مجموعة من الخدمات الخاصة بالطلبة و المدرسين

توفر الموقع بنسخته الحالية خدمة البحث الداخلي في قواعد البيانات للمكتبة و المصادر  �
 .المطبوعة ، حيث يمكن للطالب معرفة تواجد الكتاب على الرف من دون سؤال الموظف

 .اذج االمتحاناتخدمة توفير نم �
 .خدمة المصادراإلكترونية �
 .الكتب الدراسية �
 .خدمة مواد مكتبية مطلوبة �
  .كم كبير من الكتب اإللكترونية �
  .مصدر كبير للمواد التفاعلية والصوتية والملتيميديا �

 :إحصائيات تبين مدى تفاعل الطلبة و المدرسين مع هذه الخدمات
، البريد اإللكتروني(وات الرئيسة في التعليم اإللكتروني تظهر بعض اإلحصائيات على اثنين من األد

و هذا يوضح بكل تأكيد ، مدى التفاعل الكبير لكل من المدرسين و الطلبة مع هذه الخدمات) الموودل
  .مدى تقدم الكلية الجامعية في مجال التعليم اإللكتروني

 :البريد اإللكتروني
  :التاليونستنبط من اإلحصائيات الموضحة في الرسم 

البريد اإللكتروني  6695فعل منهم ، 9036عدد الطلبة المسجلين في الكلية لهذا الفصل  �
 %.74.10بواقع نسبة 

البريد اإللكتروني بواقع  3829فعل منهم ، 4990عدد الطالب المسجلين لهذا الفصل  �
 %.76.73نسبة 
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 الموودل

  :في الرسم التالي ونستنبط من إحصائيات المنتسبين للموودل الموضحة

% 57.05أي ما يوازي نسبة ، 5155عدد الطلبة المسجلين في الموودل لهذا الفصل  �
 .من طلبة الكلية

من طالب % 54.30أي ما يوازي نسبة ، 2710عدد الطالب المسجلين لهذا الفصل  �
 .الكلية

من طالبات % 60.43أي ما يوازي نسبة ، 2445عدد الطالبات المسجالت لهذا الفصل  �
 .الكلية

  
  
  
 
 
 
 
  

  :ونستنبط من إحصائيات المساقات المفعلة الموضحة في الرسم التالي
مساقًا للطالب  165منها ، مساقاً  274عدد المساقات المفعلة على الموودل لهذا الفصل  �

 .مساقات للطالبات 109و 
عند  35عند الطالب و  45، مدرسًا و مدرسة 65عدد المدرسين المستخدمين للموودل  �

 الطالبات
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  اإليجابيات و السلبيات الناتجة عن استخدام هذه التقنية
  .سهولة التواصل بين المدرس و الطلبة •
  .إستخدام أخر الوسائل التعليمية لزيادة المعرفة و التعلم عند الطلبة •
  .أخر المستجدات في المساق و المستجدات اإلدارية دوضع الطالب عن •
  .طالب و المدرس مجموعة من المصادر التي يمكن اإلستفادة منهاأرشفة المساقات توجد لل •
إمكانية متابعة المساق من قبل المدرس و الطالب و التواصل دون الحاجة الى التواجد في  •

  .الكلية او التواجد في زمن محدد
  
  
  
  
  

  .سوء إستخدام بعض الطلبة لهذه الخدمات •
  .نسبة المستخدمين لهذه الخدمات قلة خبرة المدرسين في هذا المجال مما يقلل •
  .عدم وجود ثقافة التعليم اإللكتروني لدى كل من المدرسين و الطلبة •

 :بل التغلب على هذه السلبيات س
 .وضع رقابة على الطلبة المستخدمين لهذه الخدمات حتى ال يسيئوا استخدامها �
عامل و االستفادة من إيجاد مدربين للمدرسين و الطلبة يكون بإمكانهم تدريس كيفية الت �

 .هذه الخدمات
عقد ورش عمل و ندوات تثري ثقافة استخدام التعليم اإللكتروني و توضح مدى أهميته  �

 .لكل من المدرس و الطالب
 .إيجاد آليات لتحفيز المدرسين و الطلبة الستخدام مثل هذه الخدمات �
 .دماتالعمل على تطوير الخدمات المقدمة و استخدام كل جديد في هذه الخ �

 
 :نظرة الكلية المستقبلية في مجال التعليم اإللكتروني

إن سعي الكلية المتواصل للرقي بمستوى التعليم المقدم ليحتم عليها ضرورة تطوير مستوى 
وفي هذا اإلطار وضعت الكلية بعض النقاط التي ، التعليم اإللكتروني و الخدمات المقدمة من قبله

 :وتلخص في، عليم اإللكتروني و تطويرهتسعى من خاللها إلى تدعيم الت
 .العمل على تطوير التعليم اإللكتروني ليشمل التعليم المدمج �
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 Live@edu & Google Appsتفعيل خدمات  �
 العمل على تطوير الصفوف االفتراضية �
 دمج البرامج الخاصة بالخليوي بالتعليم اإللكتروني �
 خالله توليد محتوى المساق و أرشفتهتطوير األرشيف ليصبح مولدًا إلكترونيًا يمكن من  �

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

تظهر النقاط السابقة مدى سعي الكلية الجامعية لتطبيق نظام التعليم اإللكتروني لما له من 
  .فائدة لكل من المدرسين و الطلبة و ذلك في إطار جهودها المتواصلة للوصول إلى العالمية

  http://www.cst.ps/itf1/resources/UCAS_Tkhateeb.ppt:  متوفرة على الرابط التالي
  
  تجربة كلية فلسطين التقنية دير البلح في استخدام التعليم اإللكتروني - 4

التعليم "وفي ورقة عمل مقدمة لملتقى تكنولوجيا المعلومات األول والذي يحمل شعار 
والذي نظمه قسم الحاسوب في كلية العلوم " ي بين تجارب الواقع وطموح المستقبل االلكترون

قدم األستاذ  2010 \ديسمبر  1إلى  2010 \نوفمبر 29والتكنولوجيا بخانيونس في الفترة الواقعة من 
عاطف عبد الحميد الشويخ وهو محاضر بقسم األعمال اإلدارية والمالية ورئيس قسم العالقات العامة 

األستاذ أيمن طلب الشيخ العيد مسؤول وحدة التعليم اإللكتروني  ورقة عمل بعنوان تجربة كلية و 
فلسطين التقنية دير البلح في استخدام التعليم اإللكتروني وكانا قد استمدا معلوماتهم من خالل عملهم 

للشؤون األكاديمية  في الكلية ومن خالل إجراء مقابلة مع األستاذ حسام فارس أبو شاويش نائب العميد
،ومن إحصائيات قسم التعلم المستمر  14/11/2010في كلية فلسطين التقنية دير البلح بتاريخ 

بالكلية،ومن إحصائيات الشؤون األكاديمية ووحدة التعليم اإللكتروني،ومن حسام فارس أبو شاويش  
، .2008سطين التقنية، العدد األول مجلة كلية فل" النظم اإللكترونية وآفاق التغيير الشامل في الكلية "

  .2014 - 2010، 11، ص" الخطة اإلستراتيجية" ومن  كلية فلسطين التقنية دير البلح 
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  تجربة كلية فلسطين التقنية دير البلح  -1
تواجه كلية فلسطين التقنية دير البلح جملة من التحديات التي تفرضها الحاجة إلى التغيير 

ومن أهم هذه التحديات إعادة هندسة . ن جديد يتناسب وروح العصروالتحول الحضاري إلى كيا
العمليات والسياسات التربوية وتحديث نظم العمل، بما يحقق االستفادة القصوى من ثورة المعلومات 

فقد شرعت الكلية بإجراء العديد من التغييرات الجوهرية لمواجهة . واالتصاالت والتكنولوجيا الحديثة
ر وشكل إنشاء مركز الحاسوب نقطة االنطالق في رحلة التغيير تلك وعهد إليه بتنفيذ متطلبات التغيي

 .الشق التقني من خطة التغيير الشامل في الكلية
  

  فكرة التعليم اإللكتروني في الكلية  .1 .1

بعد المشاورات بين إدارة الكلية والشؤون األكاديمية حول أهمية تطبيق التعليم اإللكتروني في 
ية وأقسامها األكاديمية المختلفة تقرر إنشاء وحدة التعليم اإللكتروني وتتبع مركز الحاسوب لتتولى الكل

إدارة التعليم اإللكتروني بحيث تدعم هذا النمط من التعليم وتطوره ليصبح رافدًا من روافد العملية 
اتيجية للكلية فقد نص التعليمية وليس بديًال عنها، حيث وضع ضمن أولويات واهتمامات الخطة اإلستر 

الهدف الثاني للغاية األولى على استخدام التقنيات الحديثة في أساليب التدريس، واالمتحانات ومشاريع 
تطوير الشبكات والبرمجيات، ( التخرج وتطوير التعليم اإللكتروني في الكلية بما يعزز التعليم التقليدي 

، وتقوية اإلنترنت ، إضافة إلى ذلك )اإللكترونية بوابة( وتفعيل صفحات المدرسين وتأسيس بورتال 
تشجيع المدرسين وتدريبهم على استخدام التعليم اإللكتروني في التدريس وتهيئة الطلبة وتدريبهم على 

 ،"الخطة اإلستراتيجية" دير البلح كلية فلسطين التقنية ).( كيفية التقدم لالمتحانات من خالل الكمبيوتر
 )11ص:  2010-2014

  
  فلسفة التعليم اإللكتروني في الكلية  .1.2

بدأ تطبيق التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية دير البلح في الفصل األول من العام 
محاضرين وعدد من الطلبة لم يتجاوز  3بعدد قليل من المحاضرين لم يتجاوز  2007/2008الدراسي 

التعليم  واالستفادة منه في جعل التعليم اإللكتروني  طالبًا وطالبة كتجربة لتطبيق هذا النوع من 50
االستفادة من  وتطوير عرض المناهج التعليمية من خالل. تعليمًا مساندًا للعملية التعليمية التعلمية

  .الوسائل التقنية الحديثة وتطويعها لخدمة المسيرة التعليمية
  :فكار التاليةوتهدف فلسفة التعليم اإللكتروني في الكلية إلى ترسيخ األ

  .تبني فكرة التعليم اإللكتروني وجدواها .1
 .التعليم اإللكتروني نظامًا مساندًا للعملية التعليمية التعلمية وليس بديًال عنها .2
 .نشر ثقافة التعليم اإللكتروني .3
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 .عدم فرضه فرضًا على أعضاء الهيئة التدريسية وال على الطلبة ، والتدرج في استخدامه .4
  

  لتعليم اإللكتروني في الكليةأهداف ا  .1.3

  :يهدف نظام التعليم االلكتروني في الكلية إلى تحقيق األهداف التالية
  .أن يكون كل محاضر قادرًا على استخدام تقنية التعليم اإللكتروني بفاعلية .1
  .أن يملك كل محاضر المعارف والمهارات األساسية في الثقافة التقنية للتعليم اإللكتروني .2
  .ية التعليم اإللكتروني على جميع المساقاتتطبيق تقن .3
تدعيم التعليم الصفي من خالل المصادر واألنشطة التعليمية المختلفة المتوفرة على مدار  .4

  .الساعة
  .زيادة وقت التعلم ليتجاوز الحدود المكانية والزمانية للتعلم الصفي .5
وحريتهم عبر نظام التعليم منح الطلبة حق الوصول للمصادر المتوفرة على الشبكة العنكبوتية  .6

  .االلكتروني
زيادة نسبة التفاعل بين المعلم والطالب من جهة وبين الطلبة أنفسهم من جهة أخرى خارج  .7

اإلطار التقليدي لعملية التعليم والتعلم من خالل دمج االتصاالت الحديثة والتكنولوجية 
بسهولة الوصول إليه ولوقت المتطورة والمصادر التعليمية المختلفة في نظام واحد يتميز 

  .أطول
تطوير البحث العلمي في مجال تقنية التعليم اإللكتروني لما يحقق الفائدة القصوى للكلية من  .8

  .تطبيقاته
تحسين صورة الكلية في المجتمع المحلي من خالل االرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها  .9

 .للطلبة
 .إنشاء مركز اختبارات محوسب متطور تغيير آليات التقويم المتبعة في الكلية عبر .10

  
  تطور التعليم اإللكتروني في الكلية  .1.4

حسام فارس أبو شاويش نائب العميد للشؤون األكاديمية في كلية . مقابلة مع أ(والذي يتمثل في
  )14/11/2010فلسطين التقنية دير البلح بتاريخ 

  :نظام التعليم اإللكتروني .1

فهو . ني نظامًا مساندًا وليس بديًال لعملية التعليم والتعلم الصفييوفر نظام التعليم اإللكترو 
عبارة عن نظام فاعل إلدارة التعلم يدمج بين االتصاالت الحديثة والتكنولوجيا المتطورة والمعلم ذي 
المعرفة التخصصية والتقنية الواسعة، بما يخلق نظامًا متكامًال لرفع مستوى أداء الطلبة وتحسين 

  .تعليم في الكليةمخرجات ال
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م وهو الفصل الذي بدأ فيه تطبيق التعليم 2007/2008مع انتهاء الفصل الدراسي األول 
اإللكتروني في الكلية ونشر هذه الفكرة ونجاحها حثت الشؤون األكاديمية في الكلية الهيئة التدريسية 

لتالية ، فلقيت هذه الفكرة إلى استخدام نمط التعليم اإللكتروني في العملية التدريسية في الفصول ا
كما شجعت الهيئة التدريسية الطلبة على استخدام التعليم . تجاوبًا من المحاضرين والمدرسين

اإللكتروني للتواصل معهم من خالل إعطائهم بعض الواجبات، واالختبارات القصيرة والنصفية والنهائية 
  .وٕارسال بعض المواد العلمية لهم

  .يف تطور عدد المحاضرين والطالب المستخدمين للتعليم اإللكترونيوالجدول التالي يوضح ك
  

  )1(جدول رقم 
  دير البلح- يوضح تطور استخدام التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية

  عدد المساقات  عدد الطالب  عدد المحاضرين  الفصل  السنة

  3  50  3  األول  2007/2008
  20  300  18  الثاني  2007/2008
  33  400  25  األول  2008/2009
  40  460  30  الثاني  2008/2009
  50  570  35  األول  2009/2010
  56  670  37  الثاني  2009/2010
  60  860  40  األول  2010/2011

  إحصائيات الشؤون األكاديمية ووحدة التعليم اإللكتروني •
 

 3ن فمن خالل الجدول السابق نرى مدى تطور استخدام التعليم اإللكتروني في الكلية م
م، ليصبح خالل أربع 2007/2008طالبًا وطالبة في العام الدراسي  50مساقات و 3محاضرين و
مساقًا في الفصل الدراسي  60طالبًا وطالبة و 860محاضرًا وعدد الطلبة يصل إلى  40سنوات إلى 

م، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى االهتمام بهذا النمط من التعلي. م2010/2011األول 
إحصائية الشئون . (ومدى اهتمام إدارة الكلية في تطبيقه كنمط تعليمي مسانٍد للعملية التعليمية

  )األكاديمية ووحدة التعليم اإللكتروني
ولم تصل الكلية لهذا المستوى من تطبيق التعليم اإللكتروني إال ببذل كافة الجهود من جميع 

دريبية المختلفة لكل المحاضرين المشاركين في العملية العاملين في الكلية من خالل عقد الدورات الت
  .التعليمة والذين يرغبون في اللحاق بزمالئهم من المستخدمين لهذا النظام
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 2007ل الفترة مابين عامي والجدول التالي يوضح عدد الدورات التي عقدت في الكلية خال
  .م2010و

  )2(جدول رقم 
  مت في الكلية وكم عدد المتدربين من المحاضرينيوضح عدد الدورات التدريبية التي أقي

  عدد المتدربين  اسم الدورة

  15  .تعريف بأنظمة التعليم اإللكتروني المفتوحة واستخداماتها وتطبيقاتها
  15  "مكررة"تعريف بأنظمة التعليم اإللكتروني المفتوحة واستخداماتها وتطبيقاتها 

  12  ف االفتراضيةالتعليم اإللكتروني في بيئة موديل والصفو 
  12  الصفوف االفتراضية على النظام

  16  الوسائط المتعددة ألغراض التعليم اإللكتروني
  إحصائيات قسم  التعليم المستمر •

 
ومن خالل الجدول نرى أهمية عمل الدورات التدريبية الخاصة بالتعليم اإللكتروني والرقي 

إحصائية قسم التعليم (تدربًا من المحاضرين م 70بمستوى المتدربين حيث استطاعت الكلية تدريب 
ليواكبوا تطور تقنيات التعليم اإللكتروني ومن خالل المضي قدمًا في تجهيز مختبرات ) المستمر بالكلية

  .الكلية بكل هذه التقنيات الحديثة
وتزامن عقد الدورات التدريبية للمحاضرين مع إعطاء الطلبة محاضرات متعددة في كيفية 

التعليم اإللكتروني وفي كيفية التواصل عبر نظام التعليم اإللكتروني في بيئة الموديل مع استخدام 
  .محاضريهم ومع بعضهم بعضًا 

ومن خالل تطبيق نظام التعليم اإللكتروني في بيئة الموديل في عقد االمتحانات لكثير من 
اوب وبشكل إيجابي مع هذا المساقات والتي تتناسب مع إمكانيات النظام فقد استطاع الطالب التج

باإلضافة إلى رفع كثير من المساقات على شكل . النمط من االمتحانات وكانت نسب النجاح به جيدة
أو أي نوع من التطبيقات البرمجية المختلفة على النظام والذي تتناسب   Officeملفات من برامج ال 

  .مع إمكانياته
حسام فارس أبو شاويش نائب العميد . مقابلة مع أ(ني الشراكات في مجال التعليم اإللكترو   .1.5

عززت الكلية تطبيق  )14/11/2010للشؤون األكاديمية في كلية فلسطين التقنية دير البلح بتاريخ 
 University ofالتعليم اإللكتروني فيها بتوقيع اتفاقية شراكة بينها وبين جامعة بوتسدام األلمانية 

Potsdam ومعهد هاسو بالتنر Hasso-Plattner Institute كما أنه توجد . التابع لنفس الجامعة
، وأن هذه )أبو ديس(جامعات فلسطينية شريكة على نفس النظام منها جامعة النجاح وجامعة القدس 

الشراكة تأتي ضمن نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات العملية حيث تعتبر كلية فلسطين التقنية الرائدة في 



 

66 
 

مبادرة على مستوى القطاع باإلضافة إلى كونه خطوة هامة تضاف إلى سجل التميز إطالق هذه ال
النوعي الذي تنطلق منه الكلية، وبتطور في مجال التعليم اإللكتروني وتكنولوجيا المعلومات لما له من 
أهمية قصوى للكلية والعاملين فيها ولطلبتها من جانب ، وٕارساء دعائم التواصل والتقدم في جميع 

  .المجاالت الحيوية والعصرية من الجانب اآلخر
  
  أهميتها  .1.5.1

لهذه الشراكة أهمية كبيرة كونها ستمكن الكلية من التعرف إلى المستجدات التقنية أوًال بأول 
واعتمادها كأسلوب ومنهج في التعليم خاصة وأن االتفاقية تمنح الكثير من المجاالت التي يمكن 

التعرف إلى تجارب اآلخرين والتعاون المشترك في مجال استخدام التكنولوجيا  االستفادة منها من خالل
  .ونقل الخبرات

  أنشطتها  .1.5.2

  :من أهم األنشطة التي تقوم عليها الشراكة في تبادل التعليم اإللكتروني
  .تصوير محاضرات وتحميلها على النظام .1
  .ةبدون برامج مساعد Virtual Classroomعمل صفوف افتراضية  .2
  .لقاءات طالبية بين الكليات والجامعات الشريكة محليًا ودولياً  .3
  .عقد ندوات ومؤتمرات علمية مرئية مختلفة .4
  .تفتح آفاق مستقبلية لمشاريع ذات عالقة وتمويل إضافي .5
 .تبادل الخبرات التعليمية من خالل العروض على النظام .6

المباشر وكاميرا للتصوير من للتسجيل والبث  Teletaskلقد قامت الكلية باستالم جهاز 
الجامعة األلمانية الشريكة ولم يتم العمل بهم حتى كتابة هذه الورقة بسبب القيام بتجهيز ما تحتاجه من 

  .معدات وأجهزة وفنيين،  و بوابة إلكترونية لجميع المؤسسات الشريكة لتحميل المحاضرات المصورة
  مشاركات بحثية  .1.6

ات التي عقدت بخصوص التعليم اإللكتروني وورش العمل وكان شاركت الكلية في المؤتمر 
آخرها المشاركة ببحث محكم حول معوقات توظيف التعليم اإللكتروني في برنامج التربية التكنولوجية 

وكان ذلك في مؤتمر التربية التكنولوجية  وسبل التغلب عليها في  كلية فلسطين التقنية دير البلح
  .بجامعة األقصىوتكنولوجيا المعلومات 

  
  .المعوقات التي واجهت الكلية وسبل التغلب عليها. 4

ال يخفى على الجميع أن االنقطاع المستمر للتيار الكهربي من أهم المعوقات التي واجهت وحدة  .1
  .التعليم اإللكتروني ومركز الحاسوب وخصوصًا بعد انتهاء الدوام في الكلية
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  .وقتًا طويًال إلرسائها وتطبيقها نشر ثقافة التعليم اإللكتروني تستغرق .2
مقاومة التغيير حيث لم يصل جميع المحاضرين إلى مستوى الفاعلية المطلوبة العتيادهم على  .3

 .نمط التعليم التقليدي
توجد بعض المساقات مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء تحد من تطبيق االختبارات المحوسبة  .4

 .بسبب تعلقها بالرموز
  :فهي كالتالي 3،  2، 1حلول التي قامت بها الكلية للتخلص من البنود أما بخصوص ال

  .ساعات 8-6حل جزئي بشراء بطاريات للسيرفر ليعمل مدة  .1
عملت الكلية مسابقتين إلكترونيتين وجوائز تشجيعية للموظفين والطلبة الذين شاركوا في  .2

وفي .  ابقة األولى طالبًا في المس 128من الموظفين و 6المسابقتين، حيث بلغ العدد 
طالبًا، كما  134موظفًا، ومن الطلبة  34المسابقة الثانية بلغ عدد المشاركين من الموظفين 

  .ضمت الخطة اإلستراتيجية للكلية بندًا أساسيًا لنشر ثقافة  التعليم اإللكتروني
  رؤية مستقبلية. 5

  :اإللكتروني ليحقق تسعى إدارة الكلية والشؤون األكاديمية لالرتقاء بنظام التعليم
حوسبة جميع اختبارات الكلية وتغيير نظام التقويم األكاديمي من خالل إنشاء مركز االختبارات  .1

  .المحوسب
  .استضافة محاضرين من جامعات محلية ودولية للتدريس في الكلية عن بعد .2
  .عقد مؤتمرات وحلقات بحثية بالبث المباشر .3
والكليات والمعاهد لتعزيز نشر ثقافة التعليم  عقد مسابقات محلية على مستوى الجامعات .4

  .اإللكتروني
  

 :بعض التجارب العربية  في التعليم اإللكتروني
لقد اهتمت بعض الدول العربية بنظام التعليم اإللكتروني ووضعت له خططًا، وفيما يلي 

 :لمجالنستعرض الجهود المبذولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في هذا ا
 

 :تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
تبنت وزارة التربية والتعليم والشباب مشروع تطوير مناهج لتعليم مادة الحاسب اآللي بالمرحلة 

وقد شمل في البداية الصف األول والثاني  1989/1990الثانوية وقد بدأ تطبيق هذا المشروع عام 
منهج للصف األول الثانوي وتجريبه باختيار مدرستين بكل  الثانوي، وكان المشروع قد بدأ بإعداد
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منطقة تعليمية إحداهما للبنين واألخرى للبنات، وفي العام التالي تم تعميم التجربة لتشمل كافة المدارس 
  .الثانوية في الدولة

ولقيت هذه التجربة قبوًال من قبل الطالب وأولياء األمور فضًال عن األهداف التي حددتها 
 :لوزارة فقد أسفرت التجربة عن النتائج التاليةا

 .والدة وعيًا لدى أولياء األمور نحو أهمية الحاسب في الحياة المعاصرة -
 .تشجيع معلمي المواد األخرى  على تعلم الحاسب اآللي -
والدة الرغبة لدى اإلدارة المدرسية في استخدام الحاسب في مجاالت اإلدارة المدرسية مما جعل  -

 .نحو إدخال الحاسب في مجاالت اإلدارة المدرسية تتجه الوزارة
جعلت التجربة معلمي المواد األخرى ينظرون إلى استخدام الحاسب كوسيط تعليمي لهذه  -

 .المواد
وبعد ذلك وفي ضوء هذه التجارب تم اعتماد تدريس الحاسب في المرحلة اإلعدادية وتم طرح 

 .هارات الحياتية للصفين األول والثاني الثانويكتاب مهارات استخدام الحاسب ضمن مادة الم
وقد ُحددت أهداف استخدام التقنيات التربوية في التعليم ومجاالتها في الدولة في ضوء أحدث المفاهيم 
التربوية المطروحة لتوظيف التحديات التربوية في عملية التعليم، ويتضح ذلك في السياسة التعليمية 

وفي وثائق المناهج المطورة،  2020   المنبثقة عن رؤية التعليم حتى عام للوزارة والخطط المستقبلية
 :وتتمثل هذه األهداف في

 .تحسين عمليتي التعليم والتعلم في مناهج التعليم العام وتطويرها -1
إعداد الطالب للتعامل بكفاءة مع عصر المعلومات وذلك بإكسابهم المهارات المتصلة بالتعليم  -2

حاسب وشبكات االتصال للوصول إلى مصادر المعلومات اإللكترونية الذاتي واستخدام ال
 .المحلية والدولية

تطوير شبكة اتصال معلوماتي فيما بين الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس لمساعدة مراكز  -3
اتخاذ القرار في الوصول بسرعة إلى مختلف أنماط المعلومات المتصلة بالطالب والمعلمين 

 .رافية واإلدارية وغيرهاوالهيئات اإلش
تطوير عمليات تدريب للمعلمين أثناء الخدمة وٕاكسابهم الكفاءات التعليمية المطلوبة لتنفيذ  -4

 .وذلك بإنشاء المراكز التدريبية في كل منطقة تعليمية والمطورة، المناهج الجديدة
اسية والتوسع في تطوير عمليات التقويم وذلك بإنشاء بنوك األسئلة لكل مادة من المواد الدر   -5

 متوفر على الرابط  .استخدام االختبارات اإللكترونية
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6723 
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 :تجربة سلطنة عمان
د خطة شاملة وطموح قامت وزارة التربية والتعليم في السلطنة في إطار تطوير التعليم بإعدا

تسعى من خاللها إلى االنسجام مع المتطلبات التنموية للسلطنة، وقد نصت على تطبيق نظام التعليم 
سنوات تقسم إلى حلقتين األولى  10األساسي الذي يتكون من مرحلتين األولى للتعليم األساسي ومدتها 

 .ية ومدتها سنتان، والثانية هي المرحلة الثانو )10-5(والحلقة الثانية ) 4- 1(
وسعت الوزارة إلى إدخال الحاسب اآللي في مراكز مصادر التعلم بمدارس التعليم األساسي 

 :لتحقيق األهداف التالية
اعتبار مرحلة التعليم األساسي القاعدة األساسية التي سوف يرتكز عليها إدخال الحاسب إلى  .1

 .المدارس
 .إكساب الطلبة مهارات التعامل مع الحاسب .2
فير برمجيات حاسوبية تستخدم الوسائط المتعددة تساعد على تنمية قدرات الطالب العقلية تو  .3

 .كم هائل من العلوم والمعارف وتحتوي على
تنمية مهارة حب االستطالع والبحث والتعلم الذاتي واالعتماد على النفس في الحصول على  .4

 .من مصادرها المختلفة المعلومات
بية والتعليم قرارًا بتشكيل لجنة من ذوي االختصاص في جامعة وقد اصدر معالي وزير التر 

السلطان قابوس ووزارة التربية والتعليم لوضع مناهج مادة تقنية المعلومات لمرحلة التعليم األساسي 
 :لتقوم بالمهام التالية) 4- 1(الحلقة األولى للصفوف 

 ).لمرتكزاتاألسس وا(تحديد المرتكزات الفكرية لمناهج تقنية المعلومات  •
 .دراسة األهداف العامة من أجل اشتقاق األهداف اإلجرائية وتحليلها •
 .مصفوفة المدى والتتابع لمادة تقنية المعلومات •
كتاب واحد لكل صف  )4-1(وضع وحدات مناهج تقنية المعلومات لكل صف من الصفوف  •

 .لكل فصل دراسي جزء يشمل جزأين
 .ه الوحداتتحقيق التكامل الرأسي واألفقي بين هذ •
 .ربط مناهج تقنية المعلومات بمناهج المواد الدراسية األخرى •
 .اقتراح أسس الستمرارية تحديث مناهج تقنية المعلومات وتقويمها •

- 1(مدرسة تعليمية أساسية  17بإنشاء  1998/1999وبدأ التطبيق الفعلي من العام الدراسي 
وجرى افتتاح  1999/2000 في العام التاليمدرسة  25على مستوى السلطنة، أعقب ذلك افتتاح ) 4

وهي فكرة رائدة تعمل الوزارة على تطبيقها تدريجيًا، وخصصت  2000/2001مدرسة في العام  58
ميزانية كبيرة إلنجاحها، وتتوفر لهذه المدارس اإلمكانية الالزمة لعملية تعليمية ناجحة وفق أهداف 

 .التطوير
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في كل مدرسة من مدارس التعليم األساسي في السلطنة وقد تم إنشاء مراكز مصادر التعلم 
وهذا ما دعا إلى زيادة  وتم تزويدها بأحدث األجهزة التعليمية والتكنولوجية خاصة الحاسب اآللي،

تفاعل طلبة مدارس التعليم األساسي مع التطوير التكنولوجي الذي ال يمكن تجاهله إيمانًا من الوزارة 
ى التعامل مع التقنيات الحديثة بشكل يتناسب وحجم التطور الذي يشهده بضرورة تنشئة جيل قادر عل

 .العالم
  http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6723متوفر على الموقع     

  
  :بعض التجارب األجنبية في التعليم اإللكتروني

نظمة التقليدية في مجاالت الحياة إلى الحياة الرقمية يعتبر من أهم سمات التحول من األ
المجتمع المتحضر، وهذا دليل على رقي هذه المجتمعات، والمتتبع لتطور الحياة إلى العالم الرقمي 
يلحظ أن هذه المواضيع تحظي باهتمام الدول على أعلى مستوياتها ضمن تخطيط محكم لنشر 

.                                                                         تية بكافة مناحي الحياة، وفيما يلي نستعرض تجارب بعض هذه الدول المتقدمةالمجاالت المعلوما
  :تجربة اليابان

بمشروع شبكة تلفازية تبث 1994بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم اإللكتروني في عام 
كخطوة أولى ) الكيبل(التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب من خالل المواد الدراسية 

حيث تم " مشروع المائة مدرسة"بدأ مشروع اليابان المعروف باسم  1995للتعليم عن بعد، وفي عام 
تجهيز المدارس باإلنترنت بغرض تجريب األنشطة الدراسية والبرمجيات التعليمية وتطويرها من خالل 

أعدت لجنة العمل الخاص بالسياسة التربوية في اليابان تقريرًا لوزارة 1995الشبكة، وفي عام  تلك
التربية والتعليم تقترح فيه أن تقوم الوزارة بتوفير نظام معلومات إقليمي لخدمة التعليم مدى الحياة في 

مركز وطني  كل مقاطعة يابانية، وكذلك توفير مركز للبرمجيات التعليمية إضافة إلى إنشاء
للمعلومات، ووضعت اللجنة الخطط الخاصة بتدريب المعلمين وأعضاء هيئات التعليم على هذه التقنية 

حيث أقر إعداد مركز  1996/1997الجديدة وهذا ما دعمته  ميزانية الحكومة اليابانية للسنة المالية 
ل البرمجيات التعليمية ودعم برمجيات لمكتبات تعليمية في كل مقاطعة ودعم البحث والتطوير في مجا

عن بعد،    البحث العلمي الخاص بتقنيات التعليم الجديدة وكذلك دعم كافة األنشطة المتعلقة بالتعليم
وكذلك دعم توظيف شبكات اإلنترنت في المعاهد والكليات التربوية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من 

تي تطبق أساليب التعليم اإللكتروني الحديث بشكل التعليم الحديث، وتعد اليابان اآلن من الدول ال
 متوفر على الرابط . رسمي في معظم المدارس اليابانية

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6723  
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  :تجربة الواليات المتحدة األمريكية
من مدارس التعليم االبتدائي والثانوي في % 98تبين أن  1993م في دراسة علمية تمت عا

طالب، وفي الوقت الحاضر فإن الحاسب متوفر في  9الواليات المتحدة لديها جهاز حاسب آلي لكل 
بدون استثناء،وتعتبر تقنية المعلومات لدى صانعي القرار %) 100(جميع المدارس األمريكية بنسبة 

أكملت جميع الواليات  1995أهم ست قضايا في التعليم األمريكي، وفي عام  في اإلدارة األمريكية من
وبدأت الواليات في سباق مع الزمن من أجل . األمريكية خططها لتطبيقات الحاسب في مجال التعليم

تطبيق منهجية التعليم عن بعد وتوظيفها في مدارسها، واهتمت بعملية تدريب المعلمين لمساعدة 
ة الطالب أيضًا، وتوفير البنية  التحتية الخاصة بالعملية من أجهزة حاسب آلي زمالئهم ومساعد

وشبكات تربط المدارس مع بعضها إضافة إلى برمجيات تعليمية فعالة كي تصبح جزًء من المنهج 
الدراسي، ويمكننا القول إن إدخال الحاسب في التعليم وتطبيقاته لم تعد خطة وطنية بل هي أساس في 

  .التعليمية كافةالمناهج 
              http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6723متوفر على الرابط 

 
 :التجربة االسترالية

خراط يوجد في استراليا عدد من وزارات التربية والتعليم، ففي كل والية وزارة مستقلة، ولذا فاالن
والتجربة الفريدة في استراليا هي في والية فكتوريا، حيث  .في مجال التقنية متفاوت من والية ألخرى

م على أن 1996وضعت وزارة التربية والتعليم الفكتورية خطة لتطوير التعليم وٕادخال التقنية في عام 
ية بشبكة اإلنترنت عن م بعد أن يتم ربط جميع مدارس الوال1999تنتهي هذه الخطة في نهاية عام 

اتخذت والية فكتوريا إجراًء فريدًا لم يسبقها أحد فيه حيث . طريق األقمار الصناعية، وقدتم ذلك بالفعل
عمدت إلى إجبار المعلمين الذين ال يرغبون في التعامل مع الحاسب اآللي على التقاعد المبكر وترك 

تعد تجربة والية فكتوريا  .مين واستبدالهم بآخرينمن تعداد المعل%  24وبهذا تم فعليا تقاعد . العمل
وأصبحت التقنية متوفرة في . من التجارب الفريدة على المستوى العالمي من حيث السرعة والشمولية

عندما قام ) بل غيتس(كل فصل دراسي، وقد أشاد بتجربتها الكثيرون ومنهم رئيس شركة مايكروسوفت 
م إلى تطبيق خطة تقنيات 2001بحلول عام  - ربية األسترالية وتهدف وزارة الت. بزيارة خاصة لها

  : والطالب قادرين على التعليم في جميع المدارس بحيث يصبح المديرون والموظفون
إمكانية استخدام أجهزة الحاسب اآللي واالستفادة من العديد من التطبيقات وعناصر المناهج  •

 .المختلفة
ات التعليم وذلك في أنشطة الحياة العادية ، وفي البرامج االستخدام الدائم والمؤهل في تقني •

 .المدرسية كذلك
 .تطوير مهاراتهم في مجال استعمال العديد من تقنيات التعليم •



 

72 
 

من المدارس %) 80(من المدارس الدخول إلى شبكة اإلنترنيت فإن %) 91(وبينما يمكن 
  .تستخدم في الوقت الحالي شبكة محلية داخلية

  http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6723رابط متوفر على ال
 

  :التجربة الماليزية
م وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تقنية شاملة تجعل البالد 1996في عام 

 ، بينما رمز للتعليم في هذه الخطة (Vision 2020) في مصاف الدول المتقدمة وقد رمز لهذه الخطة
 (The Education Act 1996) ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب اآللي واالرتباط بشبكة

المتعلقة (وكان يتوقع أن تكتمل هذه الخطة . اإلنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس
ومع ذلك . م1997تصادية التي حلت بالبالد في عام م لو ال الهزة االق2000قبل حلول عام ) بالتعليم

، وفي % 90م أكثر من 1999فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة اإلنترنت في ديسمبر 
المدارس " وتسمى المدارس الماليزية التي تطبق التقنية في الفصول الدراسية %. 45الفصول الدراسية 

ا إلى تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء ، وتهدف ماليزي (Smart Schools) "الذكية
أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس ماليزيا وجامعاتها بعمود فقري من شبكة  .البالد

األلياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة 
  .والفيديو

  http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6723رابط متوفر على ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

73 
 

� �

� �

oÖ^nÖ]�Ø’ËÖ]� �

íÏe^{{{ŠÖ]�l^{{{‰]…‚Ö]� �
  .الدراسات العربية: أوالً  -

 .الدراسات األجنبية: ثانياً  -

 .تعليق عام على الدراسات السابقة -



 

74 
 

  الثالفصل الث

  الدراسات السابقة
  :الدراسات العربية: أوالً 

هدفت إلى الكشف عن معوقات استخدام التعلم  بدراسة) 2011( ياسين وملحمقام كل من 
اإللكتروني التي يواجهها معلمو مدارس مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى، وأثر كل من 

معلمًا ومعلمة، منهم ) 186(ك، وبلغت عينة الدراسة الجنس، والمؤهل العلمي والخبرة العملية في ذل
معلمة اختيروا بالطريقة العشوائية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، ) 79(معلم، و) 107(

هذا وقد أظهرت النتائج أن جميع فقرات األداة شكلت معوقات . فقرة) 28(واستخدما استبانة مكونة من 
هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقديرات المعلمين على أداة  للتعلم اإللكتروني، وكان

الدراسة، والمتعلقة بمعوقات التعلم اإللكتروني تعزى لمتغير الجنس، كما وأظهرت عدم وجود فروق 
. ذات داللة إحصائية في معوقات التعلم اإللكتروني، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة

دراسة إلى تدريب المدرسين في برنامج التدريب اإللكتروني، توفير المخصصات المالية وأوصت ال
  .الالزمة لتوفير التقنيات الحديثة، وتفعيل مهمات مراكز مصادر التعلم

إلى الكشف عن معوقات استخدام التعلم اإللكتروني من  )2011(الحوامدة هذا وهدفت دراسة 
في جامعة البلقاء التطبيقية، والتعرف إلى أثر التخصص  وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

في هذه المعوقات، وبلغت عينة ) ICDL(األكاديمي، والحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 
عضوًا من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية إربد الجامعية، وكلية الحصن الجامعية، ) 96(الدراسة 

بندًا بعد ) 24(في التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من استبانه مكونة من واستخدم الباحث المنهج الوص
هذا وأظهرت نتائج الدراسة أن بنود األداة ككل شكلت معوقات للتعلم . التحقق من صدقها وثباتها

اإللكتروني، تواجه أعضاء الهيئة التدريسية، حيث شكلت المعوقات المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمادية 
المعوقات، تالها المعوقات المتعلقة بالتعلم اإللكتروني نفسه، أما المعوقات التي تتعلق بالمدرس  أكبر

وأوصت الدراسة توفير البنية التحتية للتعلم اإللكتروني، إعداد الكوادر . والطالب جاءت بالمرتبة الثالثة
دراسات في مجال التعلم الفنية المدربة،ووضع برامج لعقد دورات تدريبية، وٕاجراء المزيد من ال

  .اإللكتروني
للتعرف على المعوقات التي تواجه  )2011(اللوح واللوح وفي السياق نفسه هدفت دراسة 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية عند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي، 
يس في هذه المعوقات، وبلغت عينة والكشف عن أثر متغيرات الدراسة على آراء أعضاء هيئة التدر 

عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، ) 97(الدراسة 
عبارة ) 62(واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من مقياس مكون من 
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يئة التدريس، معوقات تتعلق باإلنترنت، معوقات معوقات تتعلق بأعضاء ه: وزعت على أربع محاور
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميع عبارات األداة . تتعلق بالبحث العلمي، ومعوقات تتعلق بالجامعة

شكلت معوقات ألعضاء هيئة التدريس عند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي بدرجة 
ذات داللة إحصائية في المعوقات تعزى لمتغير المؤهل العلمي كبيرة، باإلضافة إلى أنه ال توجد فروق 

والجامعة، بينما توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغيرات الرتبة العلمية وعدد األبحاث العلمية وسنوات 
وأوصت الدراسة بالعمل على الحد من معوقات استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث . الخبرة

  .هيئة التدريس بأهمية شبكة االنترنت في البحث العلمي العلمي، وتوعية أعضاء
الكشف عن معوقات استخدام  إلى  )2010(الهرش وآخرون ومن جهة أخرى هدفت دراسة 

منظومة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة، وتكونت عينة 
هم بالطريقة العشوائية خالل الفصل الدراسي األول للعام تم اختيار ) معلماً  58معلمًا و 47(الدراسة من 

، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من )2008/2009(الدراسي 
فقرة، موزعة على أربعة مجاالت، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعوقات ) 36(استبانة مكونة من 

بة األولى، تلتها المعوقات المتعلقة باإلدارة، ثم المعوقات المتعلقة المتعلقة بالمعلمين جاءت بالمرت
وأوصى . بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية، وجاءت المعوقات المتعلقة بالطلبة في المرتبة األخيرة

ية الباحثون بإعادة النظر بالدورات التدريبية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وتحسين البنية التحت
  .وتجهيزاتها الفنية والتكنولوجية في المدارس

إلى معرفة معوقات توظيف التعليم  )2010(راضي وشاهين في حين هدفت دراسة 
اإللكتروني في برنامج التربية التكنولوجية وسبل التغلب عليها في كلية فلسطين التقنية دير البلح، 

ج التربية التكنولوجية بكلية فلسطين التقنية من المحاضرين في برنام) 25(وتكونت عينة الدراسة من 
، )37(ليكون بذلك حجم مجتمع الدراسة ) 12(دير البلح بعد استثناء العينة االستطالعية البالغ عددها 

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من أربعة محاور 
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من المعوقات، منها ما . ريسيةوزعت على أعضاء الهيئة التد

تتعلق باإلدارة تتمثل في ضعف خطط التدريب والبرامج التدريبية الموجهة للعاملين وقصور واضح في 
وأخرى تتعلق بالمحاضرين تمثلت في ضعف . الميزانية الخاصة بتمويل متطلبات التعليم اإللكتروني

بثقافة التعليم اإللكتروني ومعوقات شملت البنية التحتية والدعم الفني تمثلت في وعي المحاضرين 
ضعف اإلمكانات المادية الالزمة لتوظيف التعليم اإللكتروني وعدم توفير مركز إلنتاج الوسائط 

وأخيرًا معوقات تتعلق بالطلبة تمثلت في ضعف وعي الطلبة بثقافة التعليم اإللكتروني . التعليمية
وأوصت الدراسة دمج التعليم . ف استجابتهم وتفاعلهم مع هذا وعدم إتقانهم لمهارات استخدامهوضع

اإللكتروني في العملية التعليمية، تنفيذ برامج تدريبية، توفير ميزانية مناسبة لتمويل متطلبات التعليم 
  .اإللكتروني، وتوفير اإلمكانيات البشرية إلدارة نظام التعليم اإللكتروني



 

76 
 

إلى التعرف على واقع ثقافة واستخدام أعضاء هيئة  فهدفت )2010(حكمي دراسة  أما
التدريس بجامعة أم القرى لتقنية المعلومات واالتصاالت في التدريس، وكذلك التعرف على الصعوبات 
التي تحول دون استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى لتنقية المعلومات واالتصاالت في 

عضو هيئة تدريس من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ) 126(يس، وتكونت عينة الدراسة من التدر 
من اإلناث، واستخدمت الباحثة في الدراسة ) 47(من الذكور، و) 79(العلمية بجامعة أم القرى، منهم 

لدراسة أن وأظهرت نتائج ا. المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من االستبانه كأداة للقياس
مستوي ثقافة أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية بجامعة أم القرى بتقنية المعلومات واالتصاالت 
كانت بدرجة متوسطة، وأن درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية بجامعة أم القرى 

جميع أعضاء هيئة التدريس لتقنية المعلومات واالتصاالت في التدريس كانت بدرجة متوسطة، وأن 
حصلوا على دورة تدريبية واحده على األقل في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت وان أكثر اإلدارات 
التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس هي الدورات األساسية كاستخدام الحاسب اآللي بدرجة عالية، 

لي العام بدرجة منخفضة، في حين مستوى وأقلها الدورات المحددة في استخدام برمجيات الحاسب اآل
الصعوبات  التي تحول دون استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنية المعلومات واالتصاالت في التدريس 
كانت بدرجة منخفضة، وأخيرًا أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين آراء أعضاء هيئة التدريس 

ألهمية النسبية الستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت تبعًا في الكليات العلمية بجامعة أم القرى حول ا
الجنس، نوع، الكلية العلمية، المرتبة العلمية، مكان الحصول على المرتبة العلمية، (لمتغيرات الدراسة 

هذا وأوصت الدراسة باتخاذ قرارات من قبل الجهات المختصة بإدارة الجامعة ). وعدد سنوات الخبرة
القاعات التدريسية باألجهزة والبرمجيات الالزمة لتسهيل تطبيق تقنية المعلومات  نحو تزويد جميع

وبنشر ثقافة تقنية المعلومات واالتصاالت في التدريس لدى . واالتصاالت في التدريس واستخدامها
أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية بجامعة أم القرى عن طريق إصدار مطويات ونشرات 

 .ها وفعاليتها في التدريس ومواكبتها للمستجدات العلميةتوضح أهميت
بدراسة هدفت إلى تحديد أنماط استخدام أعضاء هيئة  )2010( قام الجريويفي حين 

التدريس والطالب بالجامعات السعودية نحو استخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروني، والكشف عن 
طالب بالجامعات السعودية في استخدام نظام إدارة المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس وال

عضو من أعضاء هيئة ) 58(التعليم اإللكتروني، وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من 
طالبًا وطالبة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ) 941(التدريس بالجامعات السعودية و

وقد أظهرت نتائج . االستبانة ومقياس لالتجاهات: هماواستخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات 
الدراسة أن المتوسط العام ألنماط استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية لنظام إدارة 

، أما المتوسط العام للمعوقات التي تواجه أعضاء )3.15(بدرجة متوسط ) جسور(التعليم اإللكتروني 
بدرجة ) جسور(ودية في استخدامهم لنظام إدارة التعليم اإللكتروني هيئة التدريس بالجامعات السع
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، في حين جاء المتوسط العام ألنماط استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات )3.26(متوسطة 
، أما المتوسط العام )2.48(بمقدار ) جسور(السعودية نحو استخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروني 

، وأخيرًا )3.23(كان بدرجة متوسطة ) جسور(ب لنظام إدارة التعليم اإللكتروني ألنماط استخدام الطال
جاء المتوسط العام للمعوقات التي تواجه الطالب في الجامعات السعودية في استخدام نظام إدارة 

وقد أوصت الدراسة عقد الدورات التدريبية ). 2.96(بدرجة متوسطة ) جسور(التعليم اإللكتروني 
والتي تساعد عضو هيئة التدريس على االستفادة من كافة اإلمكانات ) جسور(حول نظام  المتعمقة

والمزايا التي يتمتع بها النظام، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية بالحوافز المادية 
كتروني بين أعضاء ، ونشر ثقافة التعليم اإلل)جسور(والمعنوية الستخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروني 

هيئة التدريس والطالب، وما يمكن أن يقدمه التعليم اإللكتروني من دعم وتسهيل وٕاضافة للتعليم 
 .التقليدي

بهدف التعرف على كفايات التعليم االلكتروني ودرجة  )2009( العمريوجاءت دراسة هذا 
) 306(قد تألفت عينة الدراسة من توافرها لدى معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة التعليمية، و 

معلمات، والذي يمثل كافة مجتمع الدراسة، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أداة 
الدراسة من استبانة لجمع البيانات، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كفايات التعليم اإللكتروني تتوافر لدي 

في محور ثقافة التعليم اإللكتروني بدرجة متوسطة حيث بلغ معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة 
هذا وأظهرت نتائج الدراسة توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدي معلمي ). 2.80(متوسط الحسابي 

المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة في محور قياده الحاسب بدرجة متوسط حيث بلغ المتوسط 
ها في محور قيادة الشبكات واإلنترنت بدرجة متوسطة، حيت بلغ كما وأظهرت توافر ). 3.35(الحسابي

، وأظهرت توافرها في محور تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة التعليمية )3.27(التوسط الحسابي 
وقد أوصت الدراسة إقامة دورات تدريبية تثقيفية ). 2.87(بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي 

لكتروني، وتركيزها على الدورات المؤهلة للرخصة الدولية لقيادة الحاسب،ودورات في مجال التعليم اال
  .متخصصة في التعامل مع الشبكات المختلفة

بدراسة هدفت إلى التعرف على معوقات تطبيق اإلدارة  )2009( البشرىواستطرادًا لذلك قام 
المعوقات اإلدارية، التقنية، (ثل في اإللكترونية في إدارات جامعة أم القرى بمدينة مكة المكرمة، وتتم

، ومن ثم التعرف على أبرز اآلليات المقترحة للتغلب على تلك المعوقات من وجهة )البشرية، والمالية
فردًا ممثلة في اإلداريات ) 441(نظر اإلداريات وعضوات هيئة التدريس، وتكونت عينة الدراسة من 

داري، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وعضوات هيئة التدريس المكلفات في العمل اإل
وتكونت أداة الدراسة من االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود 

اإلجراءات الروتينية والتي تؤخر عملية التحول نحو اإلدارة اإللكترونية، قلة : معوقات إدارية تتمثل في
والمؤتمرات المتعلقة باإلدارة اإللكترونية، ونقص الدورات التدريبية،  الفرص المتاحة لحضور الندوات
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ضعف الصيانة والمتابعة لألجهزة، نقص األدلة اإلرشادية الموضحة : ووجود معوقات تقنية تتمثل في
: آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية، ضعف مستوى البنية التحتية، ووجود معوقات بشرية تتمثل في

اللغة اإلنجليزية، النقص في عدد اإلداريات المتخصصات في تشغيل وصيانة أجهزة ضعف مهارات 
الحاسب اآللي، نقص الوعي بأهمية الحماية واألمن المعلومات، إضافة إلى وجود معوقات مالية تتمثل 

ضعف  الدعم المالي المخصص ) العينية/ المالية(محدودية دور القطاع الخاص في المساهمة : في
والدراسات في مجال تقنيات المعلومات، قلة المخصصات المالية لبرامج التدريب، كما أظهرت للبحوث 

النتائج أن في متوسطات عبارات معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية كانت بدرجة كبيرة، وكان ترتيبها 
دراسة بنشر الثقافة وقد أوصت ال. المعوقات اإلدارية، ثم البشرية، فالتقنية، فالمالية: على النحو التالي

اإللكترونية، وضع برامج تدريبية تعمل على رفع كفاءة اإلداريات وتأهيلهن للتعامل مع تطبيقات اإلدارة 
اإللكترونية، التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص للحصول على الدعم المالي والتقني المناسب  

  .لتلبية احتياجات اإلدارة اإللكترونية
والتي هدفت إلى التعرف على التحديات التي توجه التعليم عن  )2009( الجاسردراسة أما 

بعد في مؤسسات التعليم العالي وآليات مواجهتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتكونت عينة 
من مجتمع الدراسة األصلي والذي يتكون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة %) 50(الدراسة من 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة مغلقة بالمدينة المنورة، و 
مكونة من ثالثة محاور تمثل أهداف الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة تميز اتجاه أفراد عينة الدراسة 

نقص  بااليجابية والتأييد بدرجة عالية نحو تطبيق التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي، يعد
السياسات والتعليمات الخاصة بحقوق الملكية الفردية لمعدي المقررات، التحدي األكبر تأثيرًا على 
نجاح تطبيق التعليم عن بعد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة يليه في الترتيب نقص التوعية بمفهوم 

ورة تبني أساليب حديثة  وقد أوصت الدراسة ضر . التعليم عن بعد بين منسوبي مؤسسات التعليم العالي
كالتعليم عن بعد تتصف بالمرونة وتخدم المتعلمين بشكل أكبر وتكون قادرة على فتح تخصصات 
جديدة يحتاجها المجتمع وسوق العمل، وضرورة التوعية بمفهوم التعليم عن بعد والتعريف بأهميتُه 

 .ت التعليموأهدافُه ومميزات استخدام التقنية الحديثة في زيادة كفاءة مخرجا
إلى الكشف عن عوائق استخدام  )2009( شعبان وأبوالريفي ومن جهة أخرى هدفت دراسة 

) 25(التعلم اإللكتروني من وجهة نظر كٌل من األساتذة والطلبة والتقنيين، وتكونت عينة الدراسة من 
ليلي، إذ تم تصميم تقنيين، واتبع الباحثان المنهج الوصفي التح) 5(طالبًا وطالبة، و) 90(أستاذًا، و

عائقًا، في حين ) 25(ثالث استبانات لفئات الدراسة الثالث، وتكونت االستبانة الموجه لألساتذة من 
) 21(عائقًا، أما االستبانة الموجه للتقنيين فقد تكونت من ) 14(تكون االستبانة الموجه للطلبة من 

م المحادثة الصوتية بين األستاذ والطالب عائقًا، وقد أظهرت نتائج الدراسة عن ضعف إمكانية استخدا
وعدم استجابة الطالب بشكل مناسب مع التعلم اإللكتروني وتفاعلهم معه شكال أكثر العوائق التي 
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كانت من أكثر ) مؤتمرات الفيديو(تواجه األساتذة، أما صعوبة انجاز محاضرات عبر الفيديو كونفرس 
ف الدعم المالي الالزم لتوظيف التعلم اإللكتروني وغياب العوائق التي تواجه الطلبة، في حين أن ضع

صيانة، حل مشاكل (المكافأة التي تشجع على االستمرار والتمييز وقلة عدد التقنيين مع زيادة األعباء 
وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع إستراتيجية . من أكثر العوائق التي تواجه التقنيين) لألساتذة والطلبة

تعلم اإللكتروني في الجامعة بحيث تشمل على أهداف وبرامج وخطط وموازنة واضحة لتشغيل ال
  . لتشكيل فريق مهام باإلضافة إلنشاء مركز لتطوير التعليم العالي في الجامعة

إلى معرفة معوقات توظيف تكنولوجيا المعلومات  )2009( أبو زيدوهدفت دراسة هذا 
معلمًا ومعلمة ) 120(يم الثانوي، وتكونت عينة الدراسة منواالتصاالت في مناهج المواد التجارية بالتعل
، واستخدم الباحث المنهج الوصفي )معلم 66معلمة،  54(للمواد التجارية بالمدارس الثانوية بالبحرين 

التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى اتفاق المعلمين والمعلمات 
ت الخاصة بالطالب جاءت في المرتبة األولى، تلتها المعوقات الخاصة بالجوانب إلى أن المعوقا

وقد أوصت الدراسة إلى . اإلدارية والتنظيمية، ثم جاءت المعوقات الخاصة بمعلمي المواد التجارية
ضرورة االستفادة من البرامج الجاهزة المتوفرة باللغة اإلنجليزية، ووضع خطه لتوفير مجموعة من 

مجين على درجه عالية من الكفاءة والخبرة، وضرورة توفير العدد الكافي من معلمي المواد المبر 
  .التجارية، واالهتمام بتدريب المعلمين

إلى معرفة تحديات استخدام التعلم  )2009( جروان والحمران في حين هدفت دراسة
لطلبة أنفسهم، وتكونت عينة االلكتروني التي تواجه الطلبة في كلية الحصن الجامعية من وجهة نظر ا

طالٍب وطالبة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت نتائج ) 200(الدراسة من 
الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات الطلبة في حكمهم على مدى 

ية وذلك وفق متغير الجنس، إال أن هناك وجود تحديات تحول دون استخدام التعلم االلكتروني في الكل
هذا وقد أوصت . فروقًا ذات داللة إحصائية وفق متغير المستوى األكاديمي، والتخصص الدراسي

الدراسة إجراء المزيد من الدراسات التي تتعلق بالتعلم اإللكتروني، دراسة مسحية للمؤسسات التعليمية 
لتعلم اإللكتروني، تقديم حوافز ماديه وعينية للمعلمين لزيادة المختلفة لبيان عدد المؤسسات التي تتبنى ا

  .إسهامهم في برامج التعلم اإللكتروني
إلى تحديد الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم و  فهدفت) 2009( زاملأما دراسة 

 الرياضيات للصف العاشر األساسي ومعلماته في استخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليم بمحافظة
النوع، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة في مجال : رام اهللا، والتعرف إلى مدى تأثير متغيرات 

الحاسوب والمادة التي يدرسها المعلم، وموقع المدرسة على هذه الصعوبات، وبلغت عينة الدراسة 
م اهللا معلمًا ومعلمة من معلمي العلوم والرياضيات للصف العاشر األساسي بمحافظة را) 212(

وضواحيها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من 
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الصعوبات المتعلقة بالبيئة : فقرة حسب  مقياس ليكرت الخماسي، وموزعة على ثالثة مجاالت ) 23(
المدرسية، وقد تم الصفية، والصعوبات المتعلقة بالمنهاج المدرسي، والصعوبات المتعلقة بالظروف 

هذا وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد الفقرات التي يواجه فيها المعلمون . التأكد من صدقها وثباتها
فقرات ) 8(فقرات يواجه فيها المعلمون صعوبة منخفضة، و) 5(فقرة بينما ) 20(صعوبة مرتفعة تبلغ 

ال المنهاج المدرسي قد حصل فيها المعلمون على درجة صعوبة متوسطة، وبينت النتائج أن مج
وهي درجة صعوبة مرتفعة، يليها المجال ) 3.83(حصل على أعلى معدل متوسط حسابي بلغ 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا ) 3.41(المتعلق بالبيئة الصفية الذي حصل على 
دام الحاسوب أداة من حيث الصعوبات التي تواجه معلمي الصف العاشر األساسي ومعلماته في استخ

النوع، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، : مساعدة في التعليم بمحافظة رام اهللا يعزى إلى متغيرات
وأوصت الدراسة تزويد المدارس بأجهزة حواسيب، وتدريب . والمادة التي يدرسها المعلم، وموقع المدرسة

بخاصة بهدف تصميم ) POWER POINT(المعلمين على استخدام برامج الحاسوب العامة وبرامج
  .األنشطة والمفاهيم العلمية لمادة العلوم والرياضيات

إلى التعرف على مدى إمكانية تطبيق مبادئ إدارة  )2008( الزهرانيهذا وهدفت دراسة 
الجودة الشاملة في أندية الحاسب اآللي التابعة إلدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وأيضًا 

فة اتجاهات العاملين نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أندية الحاسب اآللي، وكذلك التعرف معر 
على الصعوبات التي تعيق إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أندية الحاسب اآللي إلدارات التربية 

ز أندية الحاسب اآللي والتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مراك
عامًال، واستخدم الباحث المنهج ) 72(التابع إلدارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة والبالغ عددهم 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى . الوصفي المسحي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة من إعداد الباحث
دارة الجودة الشاملة في أندية الحاسب اآللي بمنطقة أن مستوى اتجاهات العاملين حول إمكانية تطبيق إ

مكة المكرمة كان بدرجة كبيرة، وكان إمكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في أندية الحاسب 
اآللي التابعة إلدارات التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة كانت بدرجة كبيرة، أما مستوى الصعوبات 

يق إدارة الجودة الشاملة في أندية الحاسب اآللي التابعة إلدارت التربية والتعليم التي تعيق إمكانية تطب
بمنطقة مكة المكرمة كان بدرجة متوسطة، كما وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حول 

ت اتجاهات العاملين وفقًا لمتغير المدينة التابع لها النادي والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والدورا
التدريبية، بينما ال توجد فروق لمتغيرات المستوي الوظيفي، وطبيعية، المؤهل، في حين أظهرت الدراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إمكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وفقًا لمتغيرات المدينة 

لتدريبية، المستوى الوظيفي، طبيعة التابع لها النادي، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، والدورات ا
المؤهل، وأخيرًا أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول الصعوبات التي تعيق إمكانية 

وقد . تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أندية الحساب اآللي بمنطقة مكة المكرمة وفقًا لمتغيرات الدراسة
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علمين ومعرفتهم بأندية الحاسب اآللي التابعة أوصت الدراسة ضرورة العمل على زيادة وعى الم
إلدارات التربية والتعليم بمنطقه مكة المكرمة نحو إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خالل 
التدريب العملي الميداني، وضرورة اهتمام اإلدارة العليا ألندية الحاسب اآللي التابعة إلدارات التربية 

رمة بمبادئ إدارة الجودة عامة وخصوصا مبدأ االنتفاع بالموارد البشرية ومبدأ والتعليم بمنطقة مكة المك
  .التدريب والتعليم المستمر

إلى التعرف على مدى استخدام طرق التعليم  فهدفت) 2008( العبد الكريمأما دراسة 
عرف على اإللكتروني في المدرسة، والتعرف على أنماط استخدام التعليم اإللكتروني، وهدفت إلى الت

ايجابيات استخدام التعليم اإللكتروني في المدرسة وسلبياته ومعوقاته ، وبلغت عينة الدراسة  من جميع 
، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، )297(معلمي مدارس المملكة ومعلماتها والبالغ عددهم 

صدقها وثباتها موزعة على بند بعد التحقق من ) 69(وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من 
مدى استخدام طرق التعليم اإللكتروني في المدرسة، طرق التعليم اإللكتروني المستخدمة في : محاور

المدرسة، محور المجاالت والمستويات، محور إيجابيات استخدام التعليم اإللكتروني في المدرسة، 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات  هذا. محور سلبيات استخدام التعليم اإللكتروني في المدرسة

مدى استخدام طرق التعليم (فأقل بين الذكور واإلناث نحو  0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة 
كما بينت . لصالح اإلناث ) اإللكتروني في المدرسة، وأنماط استخدام التعليم اإللكتروني في المدرسة 

مدى (فأقل بين أفراد الدراسة نحو  0.05توى داللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس
) استخدام طرق التعليم اإللكتروني في المدرسة، وأنماط استخدام التعليم اإللكتروني في المدرسة

أما فيما يتعلق ) . التخصص، والمؤهل العلمي، وعدد الدورات التدريبية( باختالف عدة متغيرات 
أوضحت الدراسة أن أهم ايجابيات استخدامه، أنه ،وني وسلبياته، بإيجابيات استخدام التعليم اإللكتر 

يرفع من مستوى ثقافة الحاسب اآللي ومهاراته عند المتعلم، وكذلك يقدم المادة العلمية بطريقة مشوقة، 
أما بالنسبة ألبرز سلبيات استخدامه، وجود األمية اإللكترونية لدى أولياء األمور يقلل من قدرتهم على 

وأوصت الدراسة . أبنائهم إلكترونيًا، وحدوث األعطال الفنية في األجهزة تعيق العملية التعليمية متابعة
بتجهيز البنية التحتية المناسبة للمدارس قبل التطبيق، زيادة المخصصات المالية للمدارس التي ستطبق 

ستخدام الحاسب اآللي التعليم اإللكتروني، توفير فرص التدريب المناسبة للمعلمين والمعلمات على ا
وشبكة اإلنترنت، تهيئة الطالب والطالبات الستخدام التعليم اإللكتروني بالشكل الصحيح، توفير فريق 

 .عمل فني
اإلدارية، (إلى الكشف عن الصعوبات  )2008( حّمديجهة أخرى هدفت دراسة ومن 

ة اإللكترونية في إدارة المدارس التي تحد من استخدام اإلدار ) البشرية، التقنية، البرمجية، والمالية
الثانوية الحكومية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر مديري تلك المدارس ووكالئها، وتكونت عينة 

موزعون إلى ) 131(الدارسة من مديري المدارس الثانوية ووكالئها بمدينة مكة المكرمة والبالغ عددهم 
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منهج الوصفي المسحي، وتكونت أداة الدراسة من وكيًال، واستخدم الباحث ال) 91(مديرًا و) 40(
وقد كشفت . عبارة موزعة على خمسة محاور يقيس كل محور صعوبة معينة) 70(استبانة مكونة من 

حاجة المدارس إلى موظف فني مختص في تشغيل تقنيات : الدراسة عن وجود صعوبات إدارية أهمها
تدريبية، غياب اللوائح التي تنظم طرق تطبيق اإلدارة اإلدارة االلكترونية وصيانتها، ندرة الدورات ال

اإللكترونية، االفتقاد إلى خطط الستخدام اإلدارة اإللكترونية، االعتماد على الوثائق الورقية أكثر من 
اإللكترونية، البنى التحتية اإلنشائية للمدارس غير مهيأة الستخدام اإلدارة اإللكترونية، وصعوبات 

بة التعامل مع البرمجيات اإللكترونية المعتمدة على اللغة اإلنجليزية، ضعف صعو : بشرية أهمها
صعوبة إيجاد الرفق الكافي للتعامل مع اإلدارة اإللكترونية، ) الوكالء/ المديرين(التأهيل التقني لـ 

 محدودية الخطوط الهاتفية، التأخير في الدعم الفني، الصيانة الضعيفة، قدم: وصعوبات تقنية أهمها
البرمجيات المتوافرة ال ترقى المستوي التطبيقات : األجهزة المتوافرة في المدارس، وأخرى برمجية أهمها

انعدام دور القطاع الخاص : العالمية المستقدمة، ندرة مصممي البرامج اإلدارية المدرسية، ومالية أهمها
قديم دعم مالي تحفيزي للمدارس، ، ضآلة موارد المدرسة المالية، عدم ت)العينية/المالية(في المساهم 

وقد أوصت الدراسة إلى تعيين موظف مختص بصيانة . افتقاد المدرسة إلى ميزانية خاصة بالتدريب
تقنيات اإلدارة اإللكترونية في المدارس ومتابعتها، عقد دورات تدريبية مكثفة للمديرين والوكالء، وضع 

ريب البرمجيات اإللكترونية التي تخدم اإلدارة المدرسية، لوائح تنظيميه لتطبيق اإلدارة اإللكترونية، تع
دعم إدارات المدارس بأكثر من خط هاتف، إعادة صياغة البنى التحتية للمدارس حتى تستوعب 
التطور التقني المستقبلي، االستنارة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وحث القطاع الخاص 

  .على دعم المدارس
فهدفت إلى التعرف على أهمية استخدام المعلمين للتعليم  )2007( ريالشمما دراسة أ

اإللكتروني ومعوقاته من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة، وتكون مجتمع الدراسة من 
مشرفًا تربويًا، واستخدم الباحث المنهج ) 191(جميع المشرفين التربويين بمحافظة جدة، البالغ عددهم 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن . ، وتكونت أداة الدراسة من استبانة لجمع المعلوماتالوصفي المسحي
موقف المشرفين التربويين تجاه التعليم اإللكتروني كان بدرجة موافق وكانت قيمة المتوسط الحسابي 

ة ، إضافًة إلى أهمية استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني كانت بدرج)4.11(العام للمحور تساوي 
، هذا وقد كانت معوقات استخدام )4.12(موافق وكانت قيمة المتوسط الحسابي العامة للمحور تساوي 

المعلمين للتعليم االلكتروني كانت بدرجة حيادي وكانت قيمة المتوسط الحسابي العام للمحور تساوي 
الدراسة من  ، كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مواقف مجتمع)3.21(

الدورات  - التخصص - الخبرة -المؤهل(المشرفين التربويين تجاه التعليم اإللكتروني تعزى لمتغيرات 
وقد أوصت الدراسة بضرورة إعداد ). اإللمام بالحاسب اآللي - التدريبية في مجال اإلشراف التربوي
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لمشروع التعليم اإللكتروني  المعلمين وتدريبهم في مجال التعليم اإللكتروني، وتبني جهات االختصاص
 .وتطبيقه بالمدارس
هدفت إلى البحث في مدى حاجة الجامعات السعودية  بدراسة )2007( الغديانهذا وقام 

لألخذ بنظام التعليم اإللكتروني، ولتوضيح هذا األمر قام الباحث باستعراض المشكالت التي تواجه 
لتعليم اإللكتروني للمساهمة في تخفيف هذه المشكالت الجامعات بالمملكة العربية السعودية، واختيار ا

وآثارها يعد اختيارًا مناسبًا، ولكي يتحقق الباحث من ذلك قام باستعراض الخبرة المحلية، والعالمية في 
مجال التعليم اإللكتروني للتعرف على أهم الخصائص التي تميز هذا النوع من التعليم وكذلك المبررات 

قرار لتبني التعليم اإللكتروني، ومن ثم تم عرض مجموعة من التجارب الناجحة التي تشجع صناع ال
لبعض الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا لالستفادة منها، واستخدم الباحث المنهج 

وقد . الوصفي التحليلي وذلك بالرجوع إلى األبحاث والدراسات التي تناولت الموضوع والتعليق عليه
رت نتائج الدراسة ضرورة تقديم اقتراح مشروع للتعليم اإللكتروني في الجامعات السعودية، ووضع أظه

هذا وقد أوصت . بعض التوصيات التي يأمل أن تجد صدى لدى صناع القرار في تلك الجامعات
وب الدراسة ضرورة أن تأخذ الجامعات في المملكة العربية السعودية باالتجاه العالمي في تطبيق أسل

التعليم اإللكتروني، إضافًة إلى االستفادة القصوى من هذا النظام وٕامكانية استخدامه في مجال تدريب 
الموظفين، كما وأوصت بضرورة قيام الجامعة بتقديم البرامج التعليمية والتدريبية التي يحتاج إليها 

 .المجتمع بشكل كبير
التعرف على أهم المعوقات التي  إلى )2007( ومي والشناقدومن جهة أخرى هدفت دراسة 

) 28(واجهت المعلمين والطلبة أثناء تنفيذ التعلم اإللكتروني بمادة الفيزياء، وتكونت عينة الدراسة من 
طالبًا ممن ) 89(معلمًا ومعلمة ممن دّرسوا مادة الفيزياء المحوسبة للصف األول الثانوي العلمي ومن 

مادة الفيزياء بطريقة إلكترونية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أدوات درسوا 
واحدة للمعلمين وأخرى للطلبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز المعوقات : الدراسة من استبانتين

العلوم، ووقت عدم توفر مختبر حاسوب لمواد : التي واجهت المعلمين في تنفيذ التعلم اإللكتروني هي
حصة التعلم اإللكتروني يتعارض مع حصص الحاسوب، وعدم كفاية عدد أجهزة الحاسوب لعدد 
الطلبة، والمشكالت الفنية التي تظهر في أجهزة الحاسوب واإلنترنت، وعدم امتالك الطالب جهاز 

وم، وقلة حاسوب في البيت، وعدم وجود فنيين لمختبرات الحاسوب كما هو الحال في مختبرات العل
توافر خدمة اإلنترنت لدى المعلم في البيت، وبطء اإلنترنت في فتح المواقع اإللكترونية، وقلة توافر 
المساعدة الفنية عند الحاجة، كما أظهرت النتائج أن أبرز المعوقات التي واجهت الطلبة في التعلم 

ة األعطال في أجهزة الحاسوب عدم تجهيز مختبر الحاسوب بما يلزم من أدوات، وكثر : اإللكتروني هي
واإلنترنت، وقلة عدد أجهزة الحاسوب في المدرسة، وصعوبة تعلم الفيزياء بدون معلم وقلة توافر خدمة 
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اإلنترنت في المدرسة، وعدم وجود إنترنت في البيت، وضياع وقت كبير في التنقل بين المواقع 
  .والصفحات في اإلنترنت

إلى الكشف عن معوقات استخدام التعليم  )2006( مد وآخرونمح وفي السياق نفسه هدفت دراسة
اإللكتروني من وجهة نظر طلبة الجامعة الهاشمية، وتعرف أثر كل من الكلية، والجنس، والخبرة في 

طالٍب من مستوى البكالوريوس، ) 600(اإلنترنت في هذه المعوقات، هذا وبلغت عينة الدراسة من 
فقرة، ) 39(حي الوصفي، وتكونت أداة الدارسة من استبانة مكونة من واستخدم الباحثون المنهج المس

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميع فقرات األداة شكلت معوقات للتعليم اإللكتروني، وكانت هناك 
على المعوقات التي تتعلق بالجامعة، وعلى المعوقات اإلدارية  -تعزى إلى الكلية -فروق دالة إحصائية

وعلى المعوقات التي تتعلق بالطالب واألداة ككل، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيًا على واألكاديمية، 
المعوقات التي تتعلق بالتعلم اإللكتروني تعزى إلى الكلية على جميع المجاالت واألداة ككل، وأظهرت 

حصائيًا وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث، كما وأظهرت وجود فروق دالة إ
على متغير الخبرة باإلنترنت بين أصحاب الخبرة الكبيرة والقليلة، وأصحاب الخبرة المتوسطة والقليلة 
لصالح أصحاب الخبرة القليلة في المجالين األول والثاني واألداة ككل كما ظهرت فروق دالة إحصائيًا 

المجال الثالث وبين أصحاب  بين أصحاب الخبرة القليلة وكبيرة لصالح أصحاب الخبرة القليلة في
الخبرة المتوسطة والقليلة لصالح األخيرة في المجال الرابع، وقد أوصت الدراسة  بالعديد من التوصيات 

  .للحد من المعوقات في استخدام التعليم اإللكتروني
هدفت إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه  بدراسة )2005( عياداتهذا وقام 

اإللكتروني والتي تواجه المعلمين في بيئة التعليم اإللكتروني، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التعليم 
التحليلي، وركزت الدراسة على تحليل الدراسات السابقة المتعلقة بالتعليم اإللكتروني، من أجل 

تروني استخالص االستراتيجيات والمقترحات التي تفيد في وضع تصور واضح لنظام التعليم اإللك
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التعليم العالي يواجه الكثير من الصعوبات التي جاءت . واستنتاجها

بسبب ما فرضته التغيرات والتحوالت في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما وأظهرت أن 
جل البحث عن األدوات اإللكترونية هي المستخدمة من قبل التربويين والمعلمين والمتعلمين من أ

المعرفة ومشاركتها وبالتالي اعتماد نموذج التعليم اإللكتروني في التعليم، وأن المؤسسات األكاديمية 
التي تقدم التعليم اإللكتروني تواجه الكثير من العقبات والتحديات، هذا وأظهرت أن استخدام التعليم 

ديات المتعلقة بالبنية التحتية واألدوات اإللكتروني مازال في بداياته حيث يواجه بعض العقبات والتح
اإللكترونية وتدريب المعلمين والمتعلمين على اكتساب المهارات والمطلوبة بهذا النوع من التعليم، 
وأخيرًا أظهرت الدراسة إلى ضرورة إعادة بناء التعليم بشكل مالئم ومناسب واستخدام أدوات التكنولوجيا 

هذا وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تطوير رؤى . جموعة تحدياتالحديثة ضروري وهذا يقود إلى م



 

85 
 

وتصورات جديدة للتعليم اإللكتروني بما يقلل الفجوة بين الدول العربية والدول المتقدمة، وزيادة وعي 
 .المعلمين والمتعلمين على أهمية التعليم اإللكتروني وخلق اتجاهات إيجابية نحوه

هدفت إلى التعرف على تحديات استخدام التعلم  بدراسة )2005( الجملفي حين قام 
مدرسًا من خمس ) 120(وتكونت عينة الدراسة من ، اإللكتروني بشكل متكامل في المدارس المصرية

، واستخدم الباحث في هذه الدراسة دراسة الحالة، مدارس إعدادية بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن . لجمع البيانات في هذه الدراسة وتكونت أداة الدراسة من استبيانة ُأعدت

لم يستخدموا اإلنترنت من قبل، أي %) 81(النسبة الكبيرة من المدرسين الذين اشتملتهم عينة الدراسة 
كما أنهم لم يحصلوا أية دورات تدريبية سواء ، أنه ال يوجد لديهم قدر من المعرفة عن كيفية استخدامها

وقد أوصى الباحث بأنه ال بد من استخدام التعلم اإللكتروني جنبًا إلى جنب . سة أو خارجهاداخل المدر 
مع طرق التدريس التقليدية بحيث توظف كل طريقة بما يتناسب مع األهداف المرجوة وبحيث تحقق 
أكبر عائد من استخدامها، كذلك البد من إعداد المدرس بشكل جيد لكي يتمكن من استخدام أدوات 

لمعرفة ومصادرها المتاحة على اإلنترنت بشكل متكامل مع المنهج الدراسي وبما يؤدي إلى تحقيق ا
األهداف، والبد أن يقوم المدرس بأدوار الميسر للعملية التعليمية، الموجه والمرشد للمتعلمين، المدرب 

إستراتيجية لمحو والمنظم لعملية التعلم وخاصة تلك التي تحدث عن طريق اإلنترنت، والبد من وضع 
  .أمية المدرسين الكمبيوترية

بدراسة هدفت لمعرفة واقع استخدام الحاسوب ومعوقاته في  )2002( المحيسنهذا وقام 
كليات التربية بالجامعات السعودية من حيث األجهزة واإلمكانات واستخدام أعضاء هيئة التدريس لها، 

تلك الكليات نحو استخدام الحاسوب، وتقصي  كما هدفت لمعرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في
أهم معوقات استخدامه في تلك الكليات من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة 

) 6(عضٍو وعضوه من ) 200(التدريس من جميع كليات التربية في الجامعات السعودية وقدرها 
إناث، ) 31(ذكور و) 104(استبانة ) 135(كليات للتربية في خمس جامعات، وكان العائد منها 

ولتحقيق ذلك تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة من إعداد الباحث، 
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود نقص في الخدمات الحاسوبية المقدمة ألعضاء هيئة التدريس وضعف 

لدى هؤالء األعضاء نحو هذا االستخدام، كما  استخدامهم لها، مع وجود اتجاهات كامنة مرتفعة
أظهرت عدم وجود تدريب ألعضاء هيئة التدريس وعدم توفر فنيي حاسوب من أهم المعوقات التي 

  .تحول دون استخدامهم له
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  الدراسات األجنبية: ثانياً 
إلى تحديد أكثر التحديات بروزًا في  بدراسة هدفت) Anderson, 2008( أندرسونقام 

شخصًا، وتم جمع ) 1887(ق التعلم اإللكتروني في سيريالنكا، واشتملت عينة الدراسة على مسا
وتغطي هذه الدراسة آراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتم ) 2007 - 2004(المعلومات من عام 

استخدام الطريقة الكمية لتحديد أكثر العوامل أهمية، وتبعها تحليل نوعي لشرح سبب أهمية هذه 
مساعدة الطلبة، المرونة، فعاليات : وامل، حددت الدراسة سبعة تحديات رئيسة في المجاالت التاليةالع

نوعية الطلبة، (، الثقة األكاديمية )البنية التحتية والربط مع شبكات الحاسوب(التعليم والتعلم، المدخالت 
نتائج الدراسة إلى وجود العديد  وقد أظهرت. واالتجاهات) اللغة(، المحلية )والمواضيع التي تدرس سابقاً 

من التحديات التي تواجه كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في استخدامهم للتعلم اإللكتروني، كما 
  .وأظهرت أن الطلبة يواجهون تحديات أكثر من أعضاء هيئة التدريس

بهدف التعرف على المعوقات في استخدام  )Conna, 2007( كونافي حين جاءت دراسة 
المساقات اإللكترونية في المدارس الثانوية، وتم إرسال متطلبات المسح اإللكتروني بواسطة البريد 

) 270(اإللكتروني إلى مديري المدارس الثانوية في أيوا، ميسوري، ونبراسكا، وتألفت عينة الدراسة من 
من المدارس الصغيرة  مديرًا من هذه الواليات، حيث تم توزيع االستجابات بالتساوي وكانت غالبيتها

، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المعوقات هي المعوقات المالية، ثم جاءت %)86(والريفية بنسبة 
بعدها المعوقات في مجال التكنولوجيا، أما المعوقات التي جاءت بدرجة عادية هي اعتقادات هيئة 

  .الطالبالتدريس حول نوعية التعلم اإللكتروني واهتماماتهم بدافعية 
إلى تقييم وضع التعليم اإللكتروني  )leem & lim, 2007(ومن جهة أخرى هدفت دراسة 
جامعة ) 163(جامعة حكومية و) 27(جامعة، منها ) 201(في الجامعات الكورية والتي تمثلت في 

من الجامعات الكورية %) 85(جامعة محلية تعليمية، حيث أوضحت الدراسة أن ) 11(خاصة و
يستخدمون الخدمة فعليًا في الفصول الدراسية، كما %) 67(مة التعليم اإللكتروني بينما تستخدم خد

وبينت الدراسة أن أقل من نصف الجامعات استطاعت أن تقدم دعمًا ماليًا لفنيي المعامل بينما كان 
هناك ضعف في تقديم الحوافز ألعضاء هيئة التدريس، وقد كان هناك مكافأات بعدة طرق تقدم 

من مجموع %) 21(من هذه الجامعات تقدم نقاطًا إضافية بينما %) 43(ضاء هيئة التدريس ألع
من الجامعات تقدم فنيي %) 40(الجامعات تخفض العبء التدريسي على عضو هيئة التدريس و

معامل أو مساعدين، هذا وأوضحت الدراسة أن ثلثي مجموع الجامعات تقدم تدريسًا أو محاضرات 
التعليم اإللكتروني، كما وأوصت الدراسة إلى ممارسة بعض الطرق التي تؤدي إلى رفع للمتعلمين على 

مستوى المنافسة بين الجامعات الكورية وذلك عن طريق دعم أعضاء هيئة التدريس بالحوافز لدعم 
خدمة التعليم اإللكتروني، وكذلك وضع المعايير لتقييم مستخدمي الخدمة من أعضاء هيئة التدريس 

م الحوافز كالترقيات أو تجديد العقود وكذلك المنح اإلضافية، وأخيرًا زيادة عدد متعلمي دعم نظام كتقدي
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التعليم اإللكتروني من أجل إعطاء الفرصة للتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس مع بيئة التعليم 
 .اإللكتروني

إلى ) Khazaleh & Jawarneh, 2006( خزاعلة وجوارنةومن جهة أخرى هدفت دراسة 
الكشف عن معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في المدارس األردنية من خالل تحليل 
تطورات المعلمين في الميدان، وقد جمعت المعلومات من خالل إجراء مقابالت مفتوحة مع عينة 

ن معلمًا ومعلمة من مستخدمي تكنولوجيا المعلومات في مدارس المرحلتي) 61(قصديه تكونت من 
األساسية والثانوية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في 

النقص الحاد في أجهزة الحاسوب والتجهيزات : مجموعات رئيسة هي) 6(المدارس األردنية تقع في 
ي مجال المتصلة بتكنولوجيا المعلومات في المدارس، وضعف فعالية برامج تدريب المعلمين ف

تكنولوجيا المعلومات، وقلة امتالك طلبة المدارس لمهارات وكفايات تكنولوجيا المعلومات األساسية 
وقلة كفاية الوقت الالزم للمعلمين للتخطيط واإلعداد لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التدريس، 

دارس، وقلة توافر وصعوبة الوصول إلى األجهزة والمعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات في الم
  .البرمجيات التعليمية ذات النوعية الجيدة المنتجة محلياً 

بأن العديد  )Benson & Samarawickrema, 2004(وفي السياق نفسه أشارت دراسة 
من أعضاء هيئة التدريس في الدول النامية لديهم القليل وال يوجد أي خبرة في تصميم أدوات التعليم 

المصادر اإللكترونية، هذا وأشارت الدراسة إلى كيفية تعامل جامعة موناش مع  اإللكتروني وتطويره أو
وكيف تعاملت الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس من أجل رفع مستوى تدريس ) Web CT(برنامج 

الطالب من خالل هذا البرنامج باستخدام بعض المميزات التي يقدمها هذا البرنامج كالصور، الصوت، 
ائط المتعددة، وقد شملت عينة الدراسة على ثمانية أعضاء هيئة تدريس واثنبن من الفيديو والوس

أعضاء الدعم الفني، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المالحظات حول البرنامج التي اتخذت في ورشتي 
العمل التي عملت كانت من قبل عضوي الدعم الفني، كما وأظهرت أيضًا أن هناك ضعفًا في عدم 

ذه الخدمة من قبل المشاركين، وأن هناك ضعفًا في الخبرة لدى أعضاء هيئة التدريس تجاه استخدام ه
التعليم اإللكتروني وبالتالي يحتاج هؤالء إلى تطوير مهاراتهم بأنفسهم، وقد أوصت الدراسة أن المجتمع 

جيدة وتقديم األكاديمي يحتاج إلى تطوير بيئة العمل في حقل التكنولوجيا من أجل تقديم الخدمات ال
المعرفة بأفضل طريقة عن طريق استخدام الوسائط المتعددة وخلق المناخ التدريسي الجيد حتى 

 .يستطيع عضو هيئة التدريس أن يقدم كل ما يناط به على أكمل وجه
لتبين اتجاهات الطلبة نحو مصادر المعلومات  )Ray, 2002( رايفي حين جاءت دراسة 

طالبًا وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن أهم ) 312(الدراسة من اإللكترونية، وتكونت عينة 
معيقات مصادر المعلومات اإللكترونية تكمن في ضيق وقت الطلبة ونقص المهارات المناسبة في 

من عينة الدراسة أهمية %) 96.4(التعامل مع المعلومات من خالل اإلنترنت حيث يدرك ما نسبته 
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لوجيا المعلومات في التعلم الجامعي المفتوح كما أن تقنيات المعلومات تستخدم الوعي الستخدام تكنو 
  .على مستوى التعليم الجامعي هي اإلنترنت واإلسطوانات المدمجة

فأشارت إلى أن التعليم العالي في المملكة  )Goodison، 2001( جوديسونأما دراسة 
م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويصاحب هذا المتحدة يمر بمرحلة تتميز بالتغيير السريع بسبب تقد

التغيير العجيب من الفرص للتجديد والتطوير التي قد تواجه بعض العقبات والصراعات والضغوط مما 
وقد أظهرت الدراسة إلى أهمية التطبيق . يقلل فرص تحقيق األهداف المرجوة من تطبيق التكنولوجيا

ادة تنوع طرائق التدريس وكفاءة أساليبه، وكما توصلت إلى أهم التعليم اإللكتروني الذي أسفر في زي
توفير مرجعية خاصة للتصميم واإلعداد والتعلم، : الوسائل المساعدة على تفعيل التعليم اإللكتروني هي

مع العمل على تدريب أعضاء هيئة التدريس في مجال وضع المناهج التعلم عن بعد، ربط المشاركة 
ني بنظام فعال للمكافآت والحوافز، متابعة تقدم برامج التعليم عن بعد وتطورها في في التعلم اإللكترو 

  .مؤسسات التعليم العالي المختلفة وتقويمها بصورة مستمرة
إلى التعرف  )Wang and Cohen, 1998( وانج وكوهينواستطرادًا لذلك هدفت دراسة 

تدريس في جامعة رسمية في الواليات على االستخدامات المتوفرة على اإلنترنت ألعضاء هيئة ال
المتحدة األمريكية، والتعرف إلى أسلوب استخدامات اإلنترنت وتكرارها، من قبل أعضاء هيئة التدريس 
وكذلك التعرف على مدى إدراكهم لدور خدمات اإلنترنت المختلفة في دعم التعليم والبحث العلمي، هذا 

دريس، وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة رئيسة عضو هيئة ت) 158(وتكونت عينة الدراسة من 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية أعضاء هيئة التدريس تستخدم اإلنترنت، وأن . لجمع المعلومات

من العينة استعملت على األقل إحدى خدمات اإلنترنت، كما وأظهرت مدى إدراك أعضاء %) 85(
لمهني ولذا استعمل لدعم التعليم والبحث العلمي، وكان البريد هيئة التدريس دور اإلنترنت في التطوير ا

، كما وأظهرت أن من %)96(اإللكتروني الخدمة األكثر استخدامًا من قبل أعضاء هيئة التدريس 
معوقات استخدام اإلنترنت من وجهة عينة الدراسة، انقطاع االتصال أثناء استخدام اإلنترنت، ومواجه 

لفات وتحميلها، وأن أعضاء هيئة التدريس بحاجة إلى فنيين متخصصين الصعوبات في تنزيل الم
  .لمساعدتهم في مواجهة المشاكل الفنية والتقنية المتعلقة باإلنترنت

مشروع جامعة ستن  )Skeel and Daly, 1997( سكيل وداليفي حين لخصت دراسة 
اسوب والتقنية واستمرت لمدة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في استخدام الح) Seton Hall(هول 

ثالث سنوات، وقد تضمن المشروع تدريب أعضاء هيئة التدريس على كل ما يخص استخدام 
الحاسوب من التعامل مع البريد اإللكتروني إلى إعداد حقائب وسائط متعددة خاصة بتخصصات 

 ولالستفادة منه في أعضاء هيئة التدريس، وركز البرنامج على توظيف الحاسوب للفائدة الشخصية أوالً 
تدريس المقررات الدراسية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ثانيًا، وذلك من خالل تضمين مهام حاسوبية 

وليس ملزمًا ألعضاء هيئة ) تطوعياً (في المقررات الدراسية، وقد كان التسجيل في البرنامج اختياريًا 
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الحاسوب من قبل أعضاء هيئة التدريس ما  وقد أظهرت الدراسة أن أخطر ما يعيق استخدام. التدريس
ضعف تدريب األعضاء، عدم وجود الحوافز المادية والمعنوية، عدم تفريغ األعضاء للتدريس، : (يلي

هذا وقد أوصت الدراسة تفريغ أعضاء ). عدم توفير البرمجيات المناسبة، وعدم توفير العتاد المناسب
ليهم من أجل التدريس، وتوجيه التدريب نحو تخصصات هيئة التدريس أو على األقل تخفيف العبء ع

، إضافة إلى تشجيع األعمال الحاسوبية الجماعية )مع البدء بتدريب عام(أعضاء هيئة التدريس 
 .للمتدربين، وأخيرًا تشجيع حضور المؤتمرات والندوات الحاسوبية

ى أثر فهدفت إلى التعرف عل (Barswell ,Ray ,1998) بارسويل ورايأما دراسة 
استخدام تكنولوجيا االتصاالت عن بعد بين المعلمين والمشرفين في الجامعة، ومقارنة نتائج المعلمين 
الذين استخدموا تكنولوجيا االتصاالت لالتصال أثناء تدريبهم التعليمي لفترة ما قبل الخدمة، وبين أولئك 

أفراد، واتبع الباحث المنهج الوصفي  )207(الذين لم يستخدموا التكنولوجيا، وتكونت عينة الدراسة من 
التحليلي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة، وقد أظهرت الدراسة عدم استعمال العينة اإلنترنت بشكل 

من %) 94(نموذجي، وذلك بسبب عدم توفر مهارات االستخدام لديهم، كما وأظهرت الدراسة أن 
من العينة اشتراك في اإلنترنت من %) 47(كان لدى  العينة لديهم اشتراك في اإلنترنت في العمل بينما

منازلهم، وأفراد العينة البارعة في اإلنترنت هم المستخدمين لإلنترنت، وأخيرًا أظهرت الدراسة مدى 
وقد أوصت الدراسة . احتياج المعلمين إلى المزيد من المعلومات والتدريب على استخدام اإلنترنت

  .خدمين لإلنترنتبضرورة مكافأة المعلمين المست
إلى التعرف على العوامل التي تؤثر على  Combs, 2003)( دراسة كومبيسهذا وهدفت 

شعور أعضاء هيئة التدريس بالرضا عن جودة االتصاالت التي تتم في بيئة التعليم اإللكتروني عن 
روني عن يستخدمون بيئة التعليم اإللكت(عضو هيئة تدريس ) 645(بعد، وتكونت عينة الدراسة من 

كلية وجامعة بالواليات المتحدة األمريكية، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ) 129(في ) بعد
وتكونت أداة الدراسة من استبانة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود رضا إلى حد ما لدى أعضاء هيئة 

اصة عن حجم التدريس عن المستوى العام لالتصاالت في فصول التعليم عن بعد، وبصفة خ
المعلومات التي يتلقونها والمتعلقة بتدريسهم من بعد، ومستوى الدعم اإلداري للتعليم من بعد، وكذلك 
عن مستوى تفاعل الطالب مع عضو هيئة التدريس في التعليم عن بعد، كما وأظهرت أن العوامل التي 

التفاعل مع (قليدي هي تؤثر على رضا أعضاء هيئة التدريس في التعلم من بعد عن االتصال الت
الطالب، المناخ التنظيمي، االتصال مع مديري التعليم من بعد، االتصال مع المشرف التنظيمي، 
التغذية الراجعة، التواصل من خالل الكتابة مع الطالب، االتصال غير الرسمي فيما بين أعضاء هيئة 

، هذا ويشير أفراد العينة إلى ضرورة )التدريس أنفسهم، المعلومات المكتوبة من مديري التعليم من بعد
زيادة تفاعل الطالب كأهم جانب في عملية االتصال من أجل زيادة رضا المعلمين، وضرورة إيجاد 
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فرص االتصال الفردي، والقدرة على سماع جميع الطالب في نفس الوقت ورؤيتهم، واالتصال 
  .من أجل رؤية حسنى للطالب بالطالب قبل بداية المقرر وٕايجاد كاميرات ذات زوايا أكبر

  

  :تعليق عام على الدراسات السابقة
من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة التي اهتمت بالتعليم اإللكتروني، وبعض 
صعوباته التي يواجهه كل من أعضاء هيئة التدريس لتوظيفه بالطريقة السليمة والصحيحة، يمكن 

  :سات السابقة من حيثإجمال النقاط التي توصلت إليها الدرا
  

  : مدى االستفادة من االطالع على الدراسات السابقة
االستعانة باالقتباسات من خالل الدراسات السابقة عند صياغة مقدمة الدراسة الحالية، كما  .1

  .تفيد في تدعيم دراستي الحالية وكذلك طريقة التوثيق المناسبة لذلك
  .اختيار المنهج المناسب للدراسة .2
ألسلوب اإلحصائي المناسب لمعالجة البيانات الخاصة بدراستي الحالية من خالل اختيار ا .3

  .االطالع على األساليب اإلحصائية للدراسات السابقة
  .إعداد أدوات الدراسة المناسبة، واختيار الفقرات المناسبة عند صياغتها .4
  .اختيار عينة الدراسة المناسبة ونوعها .5
  .ؤه باألدبياتالفائدة في اإلطار النظري وٕاثرا .6
 .الفائدة في المراجع والتوثيق .7

  

  :مايميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها أنها األولى التي تعالج صعوبات توظيف  .1

 .التعليم اإللكتروني في جامعة األزهر بغزة
الث جامعات فلسطينية بقطاع غزة في حين أنها تميزت عن غيرها بأنها طبقت أداتها على ث .2

 .أغلب الدراسات السابقة طبقت أداتها جامعة واحدة فقط
تميزت عن غيرها بأنها أخذت وجهات نظر األساتذة والطالب في حين أغلب الدراسات  .3

 .السابقة كانت تأخذ  وجهة نظر واحدة إما أساتذة أو طالب
  .يم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزةطرح حلول للصعوبات التى تواجه توظيف التعل .4
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

  :مقدمة 
اول هذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدراسة ، ومن ذلك يتن

، )االستبانة(تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وٕاعداد أداة الدراسة 
مت في معالجة والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخد

   .النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  :منهج الدراسة : أوًال 
حاول من خالله وصف الظاهرة ذي يدراسة المنهج الوصفي التحليلي الالباحث في هذه ال تبعا

موضوع الدراسة وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي 
  .ضمنها واآلثار التي تحدثها تت

  :مجتمع الدراسة : ثانياً 
  :يتكون مجتمع الدراسة من

بمحافظات غزة  )األزهر، اإلسالمية، األقصى(جميع المحاضرين في الجامعات الفلسطينية  -1
  .محاضر ومحاضرة) 1578(والبالغ عددهم  2012،  2011للعام الدراسي 

في محافظات غزة للعام ) اإلسالمية، األقصىاألزهر، (جميع طلبة الجامعات الفلسطينية  -2
  .طالبًا وطالبة) 56903(والبالغ عددهم  2012، 2011راسي الد

  :عينة الدراسة : ثالثاً 
  :عينة المحاضرين –أ 

، 2011محاضٍر ومحاضرة في محافظات غزة للعام الدراسي ) 208(تكونت عينة الدراسة من 
والجداول تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية، راسة من مجموع مجتمع الد%) 13.181(بنسبة  2012

  :التالية توضح ذلك
  )1(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة
%النسبة المئوية العدد  الجامعة  

 33.65 70 األزهر
 33.17 69 اإلسالمية
 33.17 69 األقصى
 100 208 المجموع
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  )2(جدول رقم 
  ة الدراسة حسب الجنسيوضح توزيع أفراد عين

%النسبة المئوية العدد  الجنس  

 68.75 143 ذكر
 31.25 65 أنثى

 100 208 المجموع

  
  )3(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التدريس في الكلية
%النسبة المئوية العدد   

 48.08 100 كلية أدبية
 51.92 108 كلية علمية
 100 208 المجموع

  
  :الطلبة عينة –ب 

طالبًا وطالبة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات ) 1028(تكونت عينة الدراسة من 
تم اختيارهم بطريقة من مجموع مجتمع الدراسة %) 1.806(بنسبة  2012، 2011غزة للعام الدراسي 

  :والجدول التالية توضح ذلكطبقية عشوائية، 
  

  )4(جدول رقم 
  دراسة حسب الجامعةيوضح توزيع أفراد عينة ال

%النسبة المئوية العدد  الجامعة  

 32.30 332 األزهر
 35.12 361 اإلسالمية
 32.59 335 األقصى
 100 1028 المجموع
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  )5(جدول رقم 
  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس

%النسبة المئوية العدد  الجنس  

 51.56 530 ذكر
 48.44 498 أنثى

 100 1028 المجموع

  
  )6(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص
%النسبة المئوية العدد   

 52.14 536 كلية أدبية
 47.86 492 كلية علمية
 100 1028 المجموع

  
  )7(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي
%النسبة المئوية العدد   

 24.51 252 سنة أولى
نيةسنة ثا  259 25.19 

 25.10 258 سنة ثالثة
 25.19 259 سنة رابعة
 100 1028 المجموع

  

  :أدوات الدراسة : رابعاً 
استبانة صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات  :أعد الباحث أداة للدراسة

    الفلسطينية بغزة
ري الحديث الذي سبق أن ببناء االستبانة بعد االطالع على األدب التربوي اإلدا قام الباحث

عرضناه، وفي ضوء الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة التي تم االطالع عليها، وفي ضوء 
استطالع رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية، التي استخلصنا منها مجاالت 

  :معينة، قام الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات اآلتية 
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صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية، (المجاالت الرئيسة التي يتكون منها االستبانة، وهي  تم تحديد -
صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني، صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم 

 ).الفني في قاعات المحاضرات، صعوبات تتعلق بالطلبة، صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي
 .قرات التي تقع تحت كل مجالصياغة الف - 
فقرة موزعة على المجاالت الخمسة ) 82( إعداد االستبانة في صورتها األولية التي شمل  - 

فقرة باستبانة خاصة بالطالب موزعة على محورين  والملحق ) 36(باستبانة خاصة باألساتذة و
 .يوضح االستبانة في صورتها األولية) 2(ورقم ) 1(رقم 

 .لي المشرف من أجل اختيار مدى مالءمته لجمع البياناتعرض االستبانة ع - 
 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف - 
من المحكمين التربويين، بعضهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعة )  12(عرض االستبانة على  - 

يبين ) 5(اإلسالمية ، وجامعة األقصى، وجامعة األزهر، وجامعة القدس المفتوحة، والملحق رقم 
 .أعضاء لجنة التحكيم

بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم جعل االستبانتين الخاصة باألساتذة  - 
والخاصة بالطالب استبانة واحدة موجهة لألساتذة والطالب معًا حيث تم حذف فقرات من 

حاور ، وكذلك استبانة األساتذة واستبانة الطالب ودمجها باستبانه واحده موزعة على خمسة م
) 48(تم تعديل بعض الفقرات وصياغتها، وقد بلغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتها النهائية 

فقرات، ) 10(صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية ونتكون من : فقرة موزعة على خمسة مجاالت
بالبنية فقرات، وصعوبات تتعلق ) 9(وصعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني من 

فقرات، ) 11(فقرة، وصعوبات تتعلق بالطلبة ) 9(التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات 
حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق مقياس ) 9(وصعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي من 

غير موافق (لالستجابات ) 5،  4، 3،  2،  1(تعطى الدرجات : ليكرت الخماسي كالتالي
على الترتيب ، بذلك تنحصر درجات أفراد ) افق، إلى حد ما، موافق ، موافق بشدةبشدة، غير مو 

يبين عدد فقرات االستبانة موزعة ) 8(درجة والجدول رقم ) 240، 48(عينة الدراسة ما بين 
 حسب كل مجال من مجاالتها
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  ) 8( جدول 
  االستبانة موزعة حسب كل مجال من مجاالتها مجاالتيبين 

 فقراتعدد ال المجال

 10  صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية :المجال األول
 9  صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم االلكتروني :المجال الثاني

صــــعوبات تتعلــــق بالبنيــــة التحتيــــة والــــدعم الفنــــي فــــي : المجــــال الثالــــث
  قاعات المحاضرات

9 

 11  صعوبات تتعلق بالطلبة: المجال الرابع
 9  صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي: سالمجال الخام

  48  المجموع

 

  :صدق االستبانة : خامساً 
أن يقيس فقرات االستبانة ما وضع لقياسه وقام الباحث بالتأكد من : ويقصد بصدق االستبانة

  :صدق االستبانة بطريقتين
  :صدق المحكمين  - 1

معيين من المتخصصين تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جا
ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية ، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 

للمقياس، وكذلك وضوح  خمسةإلى كل مجال من المجاالت ال االستبانة، ومدى انتماء الفقرات
بعضها اآلخر ليصبح عدد صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل 

  .فقرة ) 48(فقرات االستبانة 
  
  :صدق االتساق الداخلي  - 2

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية 
محاضرًا ومحاضرة، ومثلهم طالبًا وطالبة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل ) 40(مكونة من 

االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، وكذلك تم حساب معامل ارتباط  فقرة من فقرات
بيرسون بين درجات كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمقياس، وذلك باستخدام البرنامج 

  ) .SPSS(اإلحصائي 
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  )9(الجدول 
مع الدرجة الكلية " باإلدارة الجامعية  صعوبات تتعلق" معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول

  للمجال األول

  الفقرة م

 عينة الطالب عينة المحاضرين

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
عدم التعاون بين الجامعات في تبادل الخبرات لتطوير 

  .التعليم اإللكتروني 
0.469 

دالة عند 
0.01 

0.642 
دالة عند 

0.01 

2 
  .قلة اإلمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعليم اإللكتروني 

0.355 
دالة عند 

0.05 
0.856 

دالة عند 
0.01 

3 
  .عدم تقديم الحوافز للذين يتقنون التعليم اإللكتروني 

0.551 
دالة عند 

0.01 
0.771 

دالة عند 
0.01 

4 
  . عدم توفير التدريب لتطوير مستخدمي التعليم اإللكتروني

0.752 
دالة عند 

0.01 
0.719 

دالة عند 
0.01 

5 
  .البيئة الجامعية ال تشجع على استخدام التعليم اإللكتروني 

0.670 
دالة عند 

0.01 
0.771 

دالة عند 
0.01 

6 
  .قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات التعليم اإللكتروني 

0.698 
دالة عند 

0.01 
0.729 

دالة عند 
0.01 

7 
  .السائد يعتبر التعليم اإللكتروني أمرًا ثانويا  نظام اإلدارة

0.518 
دالة عند 

0.01 
0.624 

دالة عند 
0.01 

8 
عدم تجهيز القاعات والمختبرات بما يلزم من أدوات وأجهزة 

  .حديثة 
0.704 

دالة عند 
0.01 

0.846 
دالة عند 

0.01 

9 
  .عدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة 

0.636 
دالة عند 

0.01 
0.580 

دالة عند 
0.01 

10 
ارتفاع كلفة إعداد البرمجيات الجيدة لنمط التعليم اإللكتروني 

.  
0.575 

دالة عند 
0.01 

0.708 
دالة عند 

0.01 
  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
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  )10(دول الج
وصعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم " معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني

  مع الدرجة الكلية للمجال الثاني" اإللكتروني 

  الفقرة م

 عينة الطالب عينة المحاضرين

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
 .ام الحاسوب واإلنترنت خبرتى ضعيفة فى استخد

0.787 
دالة عند 

0.01 
0.468 

دالة عند 
0.01 

2 
صعوبة التجديد والتغيير في نمط التدريس من التقليدي إلى 

 .اإللكتروني 
0.650 

دالة عند 
0.01 

0.650 
دالة عند 

0.01 

3 
اعتقاد البعض بأن التعليم اإللكتروني يلغي دورهم في عملية 

  .التدريس 
0.461 

 دالة عند
0.01 

0.594 
دالة عند 

0.01 

4 
  .قدرتي ضعيفة في استخدام اللغة اإلنجليزية 

0.781 
دالة عند 

0.01 
0.615 

دالة عند 
0.01 

5 
المعاناة في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر أدوات التعليم 

  .اإللكتروني 
0.618 

دالة عند 
0.01 

0.743 
دالة عند 

0.01 

6 
  .دام التعليم اإللكتروني االتجاهات السلبية نحو استخ

0.637 
دالة عند 

0.01 
0.662 

دالة عند 
0.01 

7 
  .عدم توافر خدمة اإلنترنت لدى البعض في البيت 

0.566 
دالة عند 

0.01 
0.582 

دالة عند 
0.01 

8 
  . عدم كفاية وقت المحاضرة لعرض جميع محتويات الدرس 

0.437 
دالة عند 

0.01 
0.635 

دالة عند 
0.01 

9 
  .اإللكتروني يمثل عبئا إضافيا  التعليم

  
0.625 

دالة عند 
0.01 

0.518 
دالة عند 

0.01 
  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
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  )11(الجدول 
صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في " معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

  مع الدرجة الكلية للمجال الثالث" قاعات المحاضرات 

  الفقرة م

 عينة الطالب عينة المحاضرين

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
  .قلة توافر القاعات والمختبرات داخل الجامعة 

0.827 
دالة عند 

0.01 
0.756 

دالة عند 
0.01 

2 
ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع أعداد الطالب في 

  .القاعات أثناء المحاضرات 
0.703 

دالة عند 
0.01 

0.753 
دالة عند 

0.01 

3 
  .قلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة 

0.775 
دالة عند 

0.01 
0.786 

دالة عند 
0.01 

4 
  .ل الجامعة ضعف شبكة اإلنترنت داخ

0.764 
دالة عند 

0.01 
0.766 

دالة عند 
0.01 

5 
مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء استخدام تقنية التعليم 

  .اإللكتروني 
0.825 

دالة عند 
0.01 

0.663 
دالة عند 

0.01 

6 
قلة توافر فنيين متخصصين لحل المشكالت التقنية المتعلقة 

  .بالتعليم اإللكتروني 
0.847 

عند دالة 
0.01 

0.689 
دالة عند 

0.01 

7 
  .قلة  وجود صيانة دورية لشبكة اإلنترنت الداخلية 

0.736 
دالة عند 

0.01 
0.705 

دالة عند 
0.01 

8 
  .تكرار الخلل المفاجئ في الشبكة الداخلية أو األجهزة 

0.800 
دالة عند 

0.01 
0.670 

دالة عند 
0.01 

9 
بين األساتذة                   صعوبة تنفيذ محاضرات عبر الفيديو كونفرس

  .والطلبة  
0.642 

دالة عند 
0.01 

0.740 
دالة عند 

0.01 
  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
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  )12(الجدول 
  "صعوبات تتعلق بالطلبة " جال الرابع فقرة من فقرات الم معامل ارتباط كل

  مع الدرجة الكلية للمجال الرابع

  الفقرة م

 عينة الطالب عينة المحاضرين

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
 .ضعف وعي الطلبة بأهمية التعليم اإللكتروني 

0.727 
دالة عند 

0.01 
0.736 

دالة عند 
0.01 

2 
  توافر التدريب المناسب للطلبة على التعليم اإللكتروني  عدم

0.677 
دالة عند 

0.01 
0.691 

دالة عند 
0.01 

3 
  .افتقار الطلبة إلى الدعم والتحفيز المباشر من قبل األساتذة 

0.729 
دالة عند 

0.01 
0.708 

دالة عند 
0.01 

4 
افتقار التعليم اإللكتروني للتفاعل اإلنساني وٕالى العالقات 

  .االجتماعية 
0.718 

دالة عند 
0.01 

0.513 
دالة عند 

0.01 

5 
الضعف لدى الطلبة في امتالك مهارات الحاسوب األساسية 

.  
0.704 

دالة عند 
0.01 

0.490 
دالة عند 

0.01 

6 
تدنى القدرات اللغوية الالزمة للتعامل مع التعليم اإللكتروني 

.  
0.592 

دالة عند 
0.01 

0.338 
دالة عند 

0.05 

7 
  .عدم توفر اإلنترنت عند بعض الطلبة في البيت 

0.602 
دالة عند 

0.01 
0.657 

دالة عند 
0.01 

8 
شعور الطلبة بالقلق عند التعامل مع االختبارات المحوسبة 

  .من خالل نظام التعليم اإللكتروني 
0.618 

دالة عند 
0.01 

0.502 
دالة عند 

0.01 

9 
  .بطء التصفح لإلنترنت يسبب لي االزعاج 

0.597 
دالة عند 

0.01 
0.465 

دالة عند 
0.01 

10 
  .عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم اإللكتروني 

0.510 
دالة عند 

0.01 
0.555 

دالة عند 
0.01 

11  
  .انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني

0.410 
دالة عند 

0.01 
0.630 

دالة عند 
0.01 

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
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  )13(الجدول 
مع الدرجة " صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي " فقرة من فقرات المجال الخامس  معامل ارتباط كل

  الكلية للمجال الخامس

  الفقرة م

 بعينة الطال عينة المحاضرين

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 
عدم تركيز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم اإللكتروني 

  .بأدواته المختلفة 
0.739 

دالة عند 
0.01 

0.433 
دالة عند 

0.01 

2 
ضعف المناهج الجامعية في التشجيع على استخدام التعليم 

  .اإللكتروني 
0.719 

لة عند دا
0.01 

0.728 
دالة عند 

0.01 

3 
  .قلة األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم اإللكتروني 

0.815 
دالة عند 

0.01 
0.661 

دالة عند 
0.01 

4 
كبر حجم المنهاج الجامعي يجعل األستاذ الجامعي يميل 

  .إلى التعليم التقليدي 
0.599 

دالة عند 
0.01 

0.624 
دالة عند 

0.01 

5 
ة الموضوعات التقليدية التي يتضمنها المنهاج الجامعي طبيع

  .ال تتواءم في كثير منها مع التقنيات الحديثة 
0.768 

دالة عند 
0.01 

0.663 
دالة عند 

0.01 

6 
ضعف مالءمة مفردات المنهاج الجامعي ألدوات التعليم 

  .اإللكتروني 
0.758 

دالة عند 
0.01 

0.700 
دالة عند 

0.01 

7 
  .األنشطة التقويمية عبر التعليم اإللكتروني صعوبة تنفيذ 

0.689 
دالة عند 

0.01 
0.687 

دالة عند 
0.01 

8 
مالءمة المحتوي التعليمي للمنهاج الجامعي لألساليب 

  .التقليدية أكثر من أساليب التعليم اإللكتروني 
0.712 

دالة عند 
0.01 

0.335 
دالة عند 

0.05 

9 
  .رمجيات إلكترونية صعوبة تطبيق المقررات الدراسية كب

0.778 
دالة عند 

0.01 
0.510 

دالة عند 
0.01 

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

  

وهذا ) 0.05(، )0.01(يتضح أن جميع فقرات االستبانة داللة إحصائية عند مستوى داللة 
يؤكد أن االستبانة يتمتع بدرجة جيدة من االتساق الداخلي ، مما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة 

  .الدراسة

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمجاالت، قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين 
  .يوضح ذلك) 14( درجة كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول
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  )14(الجدول 
  مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة

  الفقرة

 عينة الطالب عينة المحاضرين

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 0.824  صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية:المجال األول
عند دالة 

0.01 
0.784 

دالة عند 
0.01 

 0.631  صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني:المجال الثاني
دالة عند 

0.01 
0.714 

دالة عند 
0.01 

صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في : المجال الثالث
  قاعات المحاضرات

0.818 
دالة عند 

0.01 
0.763 

دالة عند 
0.01 

 0.890  صعوبات تتعلق بالطلبة: الرابع المجال
دالة عند 

0.01 
0.753 

دالة عند 
0.01 

 0.799  صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي: المجال الخامس
دالة عند 

0.01 
0.783 

دالة عند 
0.01 

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.304) = 0.05(توى داللة وعند مس) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

  
يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط بالدرجة الكلية لالستبانة ارتباطًا ذا داللة 

، وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق )0.01(إحصائية عند مستوى داللة 
  .الداخلي
  :  Reliabilityثبات االستبانة : سادساً 

خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة  جرى الباحثأ
  . االستطالعية بطريقتين، وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية  - 1

جزئة النصفية، حيث تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة الت
قام الباحث بتجزئة االستبانة إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مجال من 
مجاالت االستبانة، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم جرى تعديل الطول باستخدام 

  :وضح ذلكي) 15(والجدول   (Spearman-Brown Coefficient)معادلة سبيرمان براون
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  ) 15(الجدول 
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك االستبانة ككل قبل 

  التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 المجاالت
 

عدد 
 الفقرات

 عينة الطالب عينة المحاضرين

االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

االرتباط 
 تعديلقبل ال

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 0.890 0.803 0.577 0.405 10  صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية:المجال األول
صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال :المجال الثاني

  التعليم اإللكتروني
9 0.712 0.758 0.654 0.664 

صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم : المجال الثالث
  ات المحاضراتالفني في قاع

9 0.860 0.880 0.769 0.787 

 0.770 0.768 0.831 0.808 11  صعوبات تتعلق بالطلبة: المجال الرابع

 0.553 0.540 0.854 0.834 9  صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي: المجال الخامس

 0.718 0.560 0.887 0.796  48  الدرجة الكلية

  .متساويين تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير •

، ولعينة )0.560(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي لعين المحاضرين
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى ) 0.718(الطالب 

  .تطبيقها على عينة الدراسة
  

  :طريقة ألفا كرونباخ  - 2

الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك إليجاد استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب 
معامل ثبات االستبانة، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االستبانة، وكذلك 

  :يوضح ذلك)  16(للمقياس ككل والجدول 
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  ) 16(الجدول 
  يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك للمقياس ككل

 عدد الفقرات مجالال

عينة 

 المحاضرين
 عينة الطالب

معامل ألفا 

 كرونباخ

معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.900 0.794 10  صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية:المجال األول
 0.785 0.803 9  صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني:المجال الثاني
ية التحتية والدعم الفني في صعوبات تتعلق بالبن: المجال الثالث

  قاعات المحاضرات
9 0.914 0.887 

 0.807 0.865 11  صعوبات تتعلق بالطلبة: المجال الرابع
 0.771 0.889 9  صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي: المجال الخامس

 0.934 0.946  48  الدرجة الكلية

  
، ولعينة )0.946(ضرين يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي لعينة المحا

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى ) 0.934(الطالب 
تطبيقها على عينة الدراسة، ويعني ذلك أن هذه األداة لو أعيد تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر 

  .لى نتائجها بأنها ثابتةمن مرة لكانت النتائج مطابقة بشكل كامل تقريبًا ويطلق ع
  

  :إجراءات تطبيق أدوات الدراسة
 .إعداد األداة بصورتها النهائية -1
بجامعة األزهر إلى  والبحث العلمي الدراسات العليااحث على كتاب موجه من عمادة حصل الب -2

؛ لتسهيل مهمة الباحث في )اإلسالمية واألزهر، واألقصى( الشؤون األكاديمية في الجامعات
 .يوضح ذلك)  8(و) 7(و) 6(الستبانات على الطلبة والمحاضرين وملحق رقم توزيع ا

) 40(بعد حصول الباحث على التوجيهات والتسهيالت من قبل الجامعات، قام الباحث بتوزيع  -3
 .استبانة أولية؛ لعينة المحاضرين وكذلك للطلبة للتأكد من صدق االستبانة وثباتها

لعينة ) 1028( لعينة المحاضرين و) 208(احث بتوزيع بعد إجراء الصدق والثبات قام الب -4
 .الطلبة 

التي لم يتم اإلجابة عن أحد فقراتها أو لم  النسخةبعد جمع األداة من أفراد العينة، تم استبعاد  -5
 .يتم استرجاعها
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تم ترقيم أداة الدراسة وترميزها، كما تم توزيع البيانات حسب األصول ومعالجتها إحصائيًا، من  -6
 .جهاز الحاسوب للحصول على نتائج الدراسةخالل 

  
  :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 Stochastic Package for Social (SPSS)تم استخدام البرنامج اإلحصائي  -1
Scienceلتحليل البيانات ومعالجتها ، .  

 :هاتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية للتأكد من صدق أداة الدراسة وثبات -2
التأكد من صدق االتساق الداخلي للمقياس، وذلك بإيجاد معامل : معامل ارتباط بيرسون •

 .بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس" ارتباط بيرسون"
معامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة  •

 .للتأكد من ثبات أداة الدراسة: باخالنصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرون
  :تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميدانية -3

 .النسب المئوية والمتوسطات الحسابية •
 لبيان داللة الفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين : اختبار ت •
 .الث عينات فأكثرلبيان داللة الفروق بين متوسطات ث: تحليل التباين األحادي •
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة تحليلها وتفسيرها ومناقشتها
  :مقدمة 

  :ا ومناقشتها على النحو التالييتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليه
 :ناقشتهاتائج السؤال األول ومن

ما صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية : ينص السؤال األول على 
  .بغزة من وجهة نظر المحاضرين ؟ 

ولإلجابة عن هذا التساؤل  قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، 
  :والجداول التالية  توضح ذلك

  )17( الجدول 

  لمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األولالتكرارات وا
  ) 208=ن (وكذلك ترتيبها في المجال صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية من وجهة نظر المحاضرين 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق

إلى حد 

 ما
 موافق

موافق 

 بشدة

مجموع 

االستجابا

 ت

سطالمتو   
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 
عدم التعاون بين الجامعات في تبادل الخبرات 

  .لتطوير التعليم اإللكتروني 
8 23 44 81 52 770 3.702 1.080 74.04 3 

2 
قلة اإلمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعليم 

  .اإللكتروني 
4 24 46 84 50 776 3.731 1.014 74.62 2 

 1 78.94 0.994 3.947 821 70 81 36 18 3  .عدم تقديم الحوافز للذين يتقنون التعليم اإللكتروني  3

4 
عدم توفير التدريب لتطوير مستخدمي التعليم 

  .اإللكتروني 
2 32 57 70 47 752 3.615 1.029 72.31 6 

5 
البيئة الجامعية ال تشجع على استخدام التعليم 

  .اإللكتروني 
8 61 57 57 25 654 3.144 1.089 62.88 10 

6 
قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات التعليم 

  .اإللكتروني 
8 25 48 81 46 756 3.635 1.073 72.69 5 

7 
نظام اإلدارة السائد يعتبر التعليم اإللكتروني أمرًا 

  .ثانويا 
9 42 54 66 37 704 3.385 1.123 67.69 9 

8 
بما يلزم من أدوات  عدم تجهيز القاعات والمختبرات

  .وأجهزة حديثة 
6 23 61 65 53 760 3.654 1.066 73.08 4 

 8 69.81 0.978 3.490 726 32 75 68 29 4  .عدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة  9

10 
ارتفاع كلفة إعداد البرمجيات الجيدة لنمط التعليم 

  .اإللكتروني 
5 36 48 79 40 737 3.543 1.062 70.87 7 
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  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة "  عدم تقديم الحوافز للذين يتقنون التعليم اإللكتروني "والتي نصت على)  3(الفقرة  - 
  %).78.94(األولى بوزن نسبي قدره 

احتلت " لكتروني قلة اإلمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعليم اإل" والتي نصت على)  2(الفقرة  - 
  %).74.62(المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت "  نظام اإلدارة السائد يعتبر التعليم اإللكتروني أمرًا ثانويا "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).67.69(المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدره 

احتلت " ئة الجامعية ال تشجع على استخدام التعليم اإللكتروني البي" والتي نصت على)  5(الفقرة  - 
  %).62.88(المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

  
  )18( الجدول 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
وكذلك ترتيبها في هة نظر المحاضرين صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني من وج

  )208=ن (المجال 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

مجموع 

االستجابا

 ت

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 9 44.13 1.108 2.207 459 7 26 33 79 63 .خبرتي ضعيفة في استخدام الحاسوب واإلنترنت  1

2 
صعوبة التجديد والتغيير في نمط التدريس من 

 .التقليدي إلى اإللكتروني 
30 63 62 45 8 562 2.702 1.080 54.04 5 

3 
اعتقاد البعض بأن التعليم اإللكتروني يلغي دورهم 

  .في عملية التدريس 
26 75 54 41 12 562 2.702 1.098 54.04 6 

 8 46.73 1.176 2.337 486 9 31 43 63 62  .اإلنجليزية قدرتي ضعيفة في استخدام اللغة  4

5 
المعاناة في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر 

  .أدوات التعليم اإللكتروني 
15 48 55 65 25 661 3.178 1.134 63.56 1 

 4 57.97 1.068 2.899 600 14 47 69 58 19نحو استخدام التعليم اإللكتروني االتجاهات السلبية  6
 2 61.15 1.132 3.058 636 25 46 71 48 18  مة اإلنترنت لدى البعض في البيت عدم توافر خد 7

8 
عدم كفاية وقت المحاضرة لعرض جميع محتويات 

  . الدرس 
24 59 56 49 20 606 2.913 1.168 58.27 3 

9 
  .التعليم اإللكتروني يمثل عبئا إضافيا 

  
35 80 55 27 11 523 2.514 1.081 50.29 7 
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  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

المعاناة في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر أدوات التعليم  "والتي نصت على)  5(الفقرة  - 
  %).63.56(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  االلكتروني

احتلت المرتبة "  نت لدى البعض في البيتعدم توافر خدمة االنتر  "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).61.15(الثانية بوزن نسبي قدره 

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة الثامنة " قدرتي ضعيفة في استخدام اللغة اإلنجليزية " والتي نصت على)  4(الفقرة  - 
  %).46.73(بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة "  فة في استخدام الحاسوب واإلنترنتخبرتي ضعي "والتي نصت على)  1(الفقرة  - 
  %).44.13(األخيرة بوزن نسبي قدره 

  
  )19( الجدول 

 الثالث التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال
تيبها في المجال وكذلك تر صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني من وجهة نظر المحاضرين 

  ) 208=ن (

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

مجموع 

االستجابا

 ت

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 4 71.35 1.084 3.567 742 44 75 51 31 7  قلة توافر القاعات والمختبرات داخل الجامعة  1

2 
اعـــــات الدراســـــية مقارنـــــة مـــــع أعـــــداد ضـــــيق مســـــاحة الق

  الطالب في القاعات أثناء المحاضرات 
6 24 47 72 59 778 3.740 1.081 74.81 2 

 1 79.23 0.997 3.962 824 71 80 41 10 6  قلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة  3
 8 63.46 1.179 3.173 660 33 53 52 57 13  .ضعف شبكة اإلنترنت داخل الجامعة  4

5 
ـــة  ـــاء اســـتخدام تقني ـــار الكهربـــائي أثن مشـــكلة انقطـــاع التي

  التعليم اإللكتروني
17 37 44 61 49 712 3.423 1.253 68.46 5 

6 
قلـــة تـــوافر فنيـــين متخصصـــين لحـــل المشـــكالت التقنيـــة 

  .المتعلقة بالتعليم اإللكتروني 
11 28 67 67 35 711 3.418 1.083 68.37 6 

 9 62.79 1.097 3.139 653 24 58 60 55 11  .ية لشبكة اإلنترنت الداخلية قلة  وجود صيانة دور  7
 7 65.00 1.114 3.250 676 32 54 67 44 11  .تكرار الخلل المفاجئ في الشبكة الداخلية أو األجهزة  8

9 
عبــــر الفيـــديو كـــونفرس بــــين صـــعوبة تنفيـــذ محاضـــرات 

  .والطلبة األساتذة
7 17 60 67 57 774 3.721 1.058 74.42 3 
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  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة " قلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة " والتي نصت على)  3(الفقرة  - 
  %).79.23(األولى بوزن نسبي قدره 

ب في ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع أعداد الطال" والتي نصت على)  2(الفقرة  - 
  %).74.81(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " القاعات أثناء المحاضرات 

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة الثامنة بوزن "  ضعف شبكة اإلنترنت داخل الجامعة "والتي نصت على)  4(الفقرة  - 
  %).63.46(نسبي قدره 

احتلت المرتبة " صيانة دورية لشبكة اإلنترنت الداخلية قلة  وجود " والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).62.79(األخيرة بوزن نسبي قدره 

  

  )20( الجدول 
صعوبات  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع

  ) 208=ن (وكذلك ترتيبها في المجال تتعلق بالطلبة من وجهة نظر المحاضرين 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

مجموع 

االستجابا

 ت

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 4 72.50 0.965 3.625 754 37 87 57 23 4  .ضعف وعي الطلبة بأهمية التعليم اإللكتروني  1

2 
بـــة علـــى التعلـــيم عـــدم تـــوافر التـــدريب المناســـب للطل

  .اإللكتروني 
5 7 52 103 41 792 3.808 0.875 76.15 3 

3 
افتقار الطلبة إلـى الـدعم والتحفيـز المباشـر مـن قبـل 

  .األساتذة 
6 21 61 86 34 745 3.582 0.975 71.63 5 

4 
ـــى  ـــي للتفاعـــل اإلنســـاني وٕال ـــيم اإللكترون افتقـــار التعل

  .العالقات االجتماعية 
9 28 74 68 29 704 3.385 1.024 67.69 9 

5 
الضعف لدى الطلبة فـي امـتالك مهـارات الحاسـوب 

  .األساسية 
8 41 66 70 23 683 3.284 1.027 65.67 10 

6 
تـــدنى القـــدرات اللغويـــة الالزمـــة للتعامـــل مـــع التعلـــيم 

  .اإللكتروني 
5 33 68 75 27 710 3.413 0.984 68.27 8 

 7 70.10 1.021 3.505 729 38 69 65 32 4  .البيت  عدم توفر اإلنترنت عند بعض الطلبة في 7

8 
شــعور الطلبـــة بـــالقلق عنــد التعامـــل مـــع االختبـــارات 

  .المحوسبة من خالل نظام التعليم اإللكتروني 
4 20 70 81 33 743 3.572 0.935 71.44 6 

 2 77.21 1.079 3.861 803 71 69 41 22 5  بطء التصفح لإلنترنت يسبب لي اإلزعاج  9
 11 63.46 0.937 3.173 660 15 62 80 46 5  عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم اإللكتروني 10

11 
ــالتعليم  انشــغال الطلبــة فــي مواقــع لــيس لهــا عالقــة ب

  .اإللكتروني 
1 16 42 79 70 825 3.966 0.945 79.33 1 
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  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

" انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني " ي نصت علىوالت)  11(الفقرة  - 
  %).79.33(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة الثانية "  بطء التصفح لإلنترنت يسبب لي اإلزعاج "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).77.21(بوزن نسبي قدره 

  :نتاوأن أدنى فقرتين في المجال كا

"  الضعف لدى الطلبة في امتالك مهارات الحاسوب األساسية "والتي نصت على)  5(الفقرة  - 
  %).65.67(احتلت المرتبة العاشرة بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة األخيرة " عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم اإللكتروني " والتي نصت على)  10(الفقرة  - 
  %).63.46(بوزن نسبي قدره 

  
  )21( ل الجدو

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الخامس 
  )208=ن (وكذلك ترتيبها في المجال صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي من وجهة نظر المحاضرين 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 
 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

مجموع 

ستجابااال
 ت

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 
عدم تركيز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم 

  .اإللكتروني بأدواته المختلفة 
2 20 55 85 46 777 3.736 0.944 74.71 2 

2 
ضعف المناهج الجامعية في التشجيع على استخدام 

  .التعليم اإللكتروني 
3 30 54 85 36 745 3.582 0.984 71.63 3 

3 
قلة األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم 

  .اإللكتروني 
6 16 48 94 44 778 3.740 0.973 74.81 1 

4 
كبر حجم المنهاج الجامعي يجعل األستاذ الجامعي 

  .يميل إلى التعليم التقليدي 
5 53 53 61 36 694 3.337 1.109 66.73 4 

5 
قليدية التي يتضمنها المنهاج طبيعة الموضوعات الت

  ا مع التقنيات الحديثة الجامعي ال تتواءم في كثير منه
3 45 71 60 29 691 3.322 1.011 66.44 5 

6 
ضعف مالءمة مفردات المنهاج الجامعي ألدوات 

  .التعليم اإللكتروني 
4 59 59 61 25 668 3.212 1.046 64.23 7 

7 
ر التعليم صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عب

  .اإللكتروني 
9 51 63 63 22 662 3.183 1.057 63.65 9 

8 
مالءمة المحتوي التعليمي للمنهاج الجامعي لألساليب 

  .التقليدية أكثر من أساليب التعليم االلكتروني 
6 44 76 56 26 676 3.250 1.019 65.00 6 

 8 64.23 1.051 3.212 668 28 52 69 54 5  ات الدراسية كبرمجيات إلكترونية صعوبة تطبيق المقرر  9
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  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

احتلت "  قلة األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم اإللكتروني "والتي نصت على)  3(الفقرة  - 
  %).74.81(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

أهداف المنهاج الجامعي على التعليم اإللكتروني بأدواته  عدم تركيز "والتي نصت على)  1(الفقرة  - 
  %).74.71(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره "  المختلفة

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت "  صعوبة تطبيق المقررات الدراسية كبرمجيات الكترونية "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).64.23(دره المرتبة الثامنة بوزن نسبي ق

احتلت " صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عبر التعليم اإللكتروني  "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).63.65(المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

وإلجمال النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل 
  : يوضح ذلك) 22( ل مجال من مجاالت االستبانة والجدو 

  )22(جدول 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك 

  )208=ن (ترتيبها 

  األبعاد
عدد 

 الفقرات

مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

ة صعوبات تتعلق باإلدار :المجال األول
  الجامعية

10 7456 35.846 6.661 71.69 1 

صعوبات تتعلق بالخبرة :المجال الثاني
  في مجال التعليم اإللكتروني

9 5095 24.495 6.406 54.43 5 

صعوبات تتعلق بالبنية : المجال الثالث
التحتية والدعم الفني في قاعات 

  المحاضرات
9 6530 31.394 7.289 69.76 3 

 2 71.22 6.920 39.173 8148 11  ات تتعلق بالطلبةصعوب: المجال الرابع
صعوبات تتعلق : المجال الخامس
  بالمنهاج الجامعي

9 6359 30.572 6.813 67.94 4 

  67.28 25.574 161.481 33588 48  المجموع

قد حصل على  صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية:المجال األوليتضح من الجدول السابق أن 
على  صعوبات تتعلق بالطلبة: المجال الرابع ، وحصل%)71.69(بوزن نسبي قدره المرتبة األولى 
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صعوبات تتعلق بالبنية : ا المجال الثالث ، وحصل%)71.22(المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
، في %)69.76(على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره  التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات

على المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره  صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي: الخامس المجال حين حصل
 صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني:المجال الثاني ، في حين حصل%)67.94(

، أما الدرجة الكلية لالستبانة ككل حصلت على %)54.43(على المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره 
  %).67.28(وزن نسبي 

  

  : مناقشة نتائج السؤال األول 
يتبين من النتائج أن الصعوبات المتعلقة باإلدارة الجامعية جاءت بالمرتبة األولى، والصعوبات 
التي تتعلق بالطلبة في المرتبة الثانية، والصعوبات التي تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات 

عوبات التي تتعلق بالمنهاج الجامعي في المرتبة الرابعة، بينما المحاضرات في المرتبة الثالثة، والص
ويعزو جاءت الصعوبات التي تتعلق بالخبرة في المجال التعليمي اإللكتروني في المرتبة األخيرة، 

  -:الباحث ذلك إلى
  .النقص في التجهيزات الخاصة في التعليم اإللكتروني - 
  .اح مثل هذا التعليمعدم توافر اإلمكانات والموارد المتاحة إلنج - 
  .قلة الحوافز التي تقدم لألساتذة الذين يتقنون التعليم اإللكتروني في تدريسه - 

صعوبات (فقد جاء المجال الذي يتناول أما فيما يتعلق بفقرات كل مجال من مجاالت الدراسة 
  :في المجال أعلى فقرتينوقد تنوعت فقراته حيث كانت  في الترتيب األول) تتعلق باإلدارة الجامعية

احتلت المرتبة "  عدم تقديم الحوافز للذين يتقنون التعليم اإللكتروني "والتي نصت على)  3(الفقرة  - 
  %).78.94(األولى بوزن نسبي قدره 

احتلت " قلة اإلمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعليم اإللكتروني " والتي نصت على)  2(الفقرة  - 
  %).74.62(دره المرتبة الثانية بوزن نسبي ق

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت "  نظام اإلدارة السائد يعتبر التعليم اإللكتروني أمرًا ثانويا "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).67.69(المرتبة التاسعة بوزن نسبي قدره 

احتلت " كتروني البيئة الجامعية ال تشجع على استخدام التعليم اإلل" والتي نصت على)  5(الفقرة  - 
  %).62.88(المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 
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وبتحليل نتائج المحور األول من محاور الدراسة الخاص بالمحاضرين الصعوبات التي تتعلق 
نجد أن جميع الفقرات تشكل صعوبات أمام توظيف التعليم اإللكتروني تراوح )  باإلدارة الجامعية( 

   -:ويعزو الباحث ذلك إلى ، %62.88و % 78.94ن الوزن النسبي ألعلى فقره ما بي
 .عدم تبني إدارات الجامعات التعليم اإللكتروني كسياسة تعليمية لها  - 
 .الضائقة المالية التي تمر بها معظم الجامعات الفلسطينية  - 
  .الظروف االستثنائية التي تمر بها أغلب المحافظات الفلسطينية بغزة من حصار - 

  
والتي أشارت نتائجها إلى أن )  2006محمد وآخرون ، ( ة مع  دراسة وتوافقت هذه النتيج

       المعوقات المادية تأتي في مقدمة المعوقات التي تحد من استخدام التعليم اإللكتروني ، ودراسة 
والتي أشارت نتائجها إلى أن المعوقات المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمادية شكلت ) 2011حوامدة ، ( 

والتي أشارت نتائجها إلى عدم تقديم الحوافز ) 2010الهرش وآخرون، ( المعوقات ، ودراسة أكبر 
والتي أشارت نتائجها إلى ) 2010راضي وشاهين، ( للذين يتقنون التعليم اإللكتروني ،  ودراسة 

 ،)2009البشرى، (، ودراسة التعليم اإللكتروني قصور واضح في الميزانية الخاصة بتمويل متطلبات
 ,Conna(، ودراسة ئجها إلى ندرة الدورات التدريبيةوالتي أشارت نتا) 2008حمدي، (ودراسة 
  .والتي بينت نتائجها أن أكثر المعوقات هي المعوقات المالية) 2007

وقد تنوعت فقراته  )صعوبات تتعلق بالطلبة(المجال الذي يتناول  وجاء في الترتيب الثاني
  :ال كانتاأعلى فقرتين في المجبحيث أن 

" انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني " والتي نصت على)  11(الفقرة  - 
  %).79.33(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة الثانية "  بطء التصفح لإلنترنت يسبب لي اإلزعاج "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).77.21(بوزن نسبي قدره 

  :أن أدنى فقرتين في المجال كانتاو 
"  الضعف لدى الطلبة في امتالك مهارات الحاسوب األساسية "والتي نصت على)  5(الفقرة  - 

  %).65.67(احتلت المرتبة العاشرة بوزن نسبي قدره 
احتلت المرتبة األخيرة " عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم اإللكتروني " والتي نصت على)  10(الفقرة  - 

  %).63.46(نسبي قدره  بوزن
  

ن الصعوبات التي تتعلق وبتحليل نتائج المحور الرابع من محاور الدراسة الخاص بالمحاضري
نجد أن جميع فقرات المجال تشكل صعوبات أمام توظيف التعليم اإللكتروني تراوح الوزن ) بالطلبة( 
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كأعلى فقرة في المجال  )11(وجاءت الفقرة %) 63.46(و %) 79.33(النسبي ألعلى فقرة ما بين 
  :ويعزو الباحث ذلك إلى من حيث الصعوبات،

قلة النوادي الرياضية وأماكن الترفيه في قطاع غزة لذا يجد الطالب في األماكن التي توفر خدمة  - 
  .اإلنترنت مالذًا إلشغال وقته في تلك المواقع 

وقتًا ليس بسيطَاً◌ خصوصًا  كثرة المواقع المشوقة بالنسبة للطالب تجذبه إليها مستغرقًا فيها - 
  . مواقع المحادثة ومواقع التواصل االجتماعي 

  :ويعزو الباحث ذلك إلىالمرتبة الثانية كأعلى إحدى الفقرتين في المجال، ) 9(فيما احتلت الفقرة 
أن كثيرًا من أوقات النهار يكون هناك بطء عند التصفح في اإلنترنت بسبب كثرة االستخدام من  - 

  .والذي يسبب لهم ذلك اإلزعاج وقد ينصرفون عن استخدامه في تلك الحاالت  قبل الطلبة
  .الضعف الناتج قد يكون من قبل الشركات المزودة - 

فإن  ، )5(أدنى فقرتين في المجال وفيما يخص الفقرة رقم ) 10(و ) 5(وقد احتلت الفقرة 
  - :الباحث يعزو ذلك إلى

ساسية والذي مرده ناتج عن عدم تعرض الطلبة ضعف الطلبة في امتالك مهارات الحاسوب األ - 
  .إلى دورات تعقدها الجامعة إلكسابهم تلك المهارات

أن الطالب يكتسب مهارات الحاسوب باجتهاده الشخصي النابع من إيمانه بأهمية الحاسوب في  - 
  .مختلف نواحي الحياة 

  -:فيعزو الباحث ذلك إلىكأدنى فقرة، ) 10(أما فيما يخص الفقرة رقم  
  .عدم توعية الطلبة من قبل الجامعة بأهمية التعليم اإللكتروني وفائدته  - 
  .عدم توعية الطلبة من قبل األساتذة بأهمية التعليم اإللكتروني - 

وعند الموازنة بين نتائج الدراسة الحالية وبين نتائج الدراسات السابقة تبين وجود اختالف ما 
تسبب حيث أيد األساتذة أن شبكة اإلنترنت سريعة وال ) 2009العفتان، (بين هذه الدراسة ودراسة 

  .اإلزعاج
والتي أشارت نتائجها إلى )  2010راضي وشاهين ، ( وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

والتي أظهرت ) 2010الهرش وآخرون ، (ضعف وعي الطلبة بثقافة التعليم اإللكتروني، ودراسة 
والتي ) 2011الحوامدة، (لها عالقة بالتعليم اإللكتروني، ودراسةنتائجها انشغال الطلبة في مواقع ليس 

 أشارت نتائجها إلي افتقار الطلبة إلي القدرة والكفاءة في استخدام التعليم اإللكتروني، ودراسة
)Khazaleh & Jawarneh, 2006( التي أظهرت نتائجها قلة امتالك الطلبة لمهارات تكنولوجيا

والتي أشارت نتائجها إلى عدم توفر ) 2007دومي والشناق، (اتها، ودراسة المعلومات األساسية وكفاي
خدمة اإلنترنت بالبيت ،ولكن في هذه الدراسة كان المجال الذي يتعلق بالطلبة من أعلى مجاالت 

  .الدراسة وجاء في الترتيب الثاني في حين الدراسات السابقة كان مجال الطلبة في المراتب األخيرة 
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صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في ( المجال الذي يتناول ترتيب الثالث وجاء في ال
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتاوقد تنوعت فقراته بحيث  )قاعات المحاضرات 

احتلت المرتبة " قلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة " والتي نصت على)  3(الفقرة  - 
  %).79.23( األولى بوزن نسبي قدره

ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع أعداد الطالب في " والتي نصت على)  2(الفقرة  - 
  %).74.81(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " القاعات أثناء المحاضرات 
  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة الثامنة  " ضعف شبكة اإلنترنت داخل الجامعة "والتي نصت على)  4(الفقرة  - 
  %).63.46(بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة " قلة  وجود صيانة دورية لشبكة اإلنترنت الداخلية " والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  - :ويعزو الباحث صعوبات هذا المجال إلى، %)62.79(األخيرة بوزن نسبي قدره 

تروني فكيف تعمل الجامعة إلى توفير عدم تبني إدارة الجامعة لفكرة وسياسة التعليم اإللك - 
القاعات والمختبرات واألجهزة ودعم شبكة اإلنترنت وتوفير فنيين متخصصين لحل المشكالت 
التقنية والتي كلها تحتاج إلى توفير مبالغ مالية طائلة في حين أن الجامعة ال تتبنى هذه 

  .السياسة 
والتي أظهرت ) 2010اضي وشاهين، ر ( نتائج دراسةوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 حمدينتائجها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء استخدام تقنية التعليم اإللكتروني، ودراسة 
والتي أشارت نتائجها إلى وجود صعوبات إجراء ) 2009الريفي وأبو شعبان، (، ودراسة )2008(

والتي أشارت  )2007دومي والشناق، (اسة محادثات عبر الفيديو كونفرنس بين األساتذة والطلبة، ودر 
والتي أظهرت نتائجها أن  )2005( عياداتنتائجها قلة عدد األجهزة بما يتناسب وعدد الطلبة، دراسة 

استخدام التعليم اإللكتروني ما زال في بداياته حيث يواجه بعض العقبات والتحديات المتعلقة بالبنية 
والتي أظهرت نتائجها ) khazaleh and jawarneh, 2006(التحتية، ودراسة خزاعلة وجوارنة 

  .النقص الحاد في أجهزة الحاسوب والتجهيزات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات 
أن وقد تنوعت فقراته بحيث )  صعوبات تتعلق بالمنهاج( المجال الذي يتناول الترتيب الرابع وجاء في 

  :أعلى فقرتين في المجال كانتا
"  قلة األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم اإللكتروني "ي نصت علىوالت)  3(الفقرة  - 

  %).74.81(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
عدم تركيز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم اإللكتروني  "والتي نصت على)  1(الفقرة  - 

  %).74.71(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره "  بأدواته المختلفة
  



 

117 
 

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت "  صعوبة تطبيق المقررات الدراسية كبرمجيات إلكترونية "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %). 64.23(المرتبة الثامنة بوزن نسبي قدره 

احتلت " صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عبر التعليم اإللكتروني  "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %). 63.65(لمرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ا

وبتحليل نتائج المجال الخامس من محاور الدراسة الخاص بالمحاضرين الصعوبات التي 
نجد أن جميع فقرات المجال تشكل صعوبات أمام توظيف التعليم ) بالمنهاج الجامعي ( تتعلق 

  %) . 63.65(و %) 74.81(ين اإللكتروني تراوح الوزن النسبي ألعلى فقرة وأدنى فقره ما ب
   - :ويعزو الباحث ذلك إلىعلى أعلى نسبة، ) 3(وحصلت فقرة 

  . عدم تضمين المساقات الجامعية إلى استخدام التعليم اإللكتروني  - 
قد حصلتا على أدنى فقرتين إال أنهما ما زالتا تمثالن ) 7(والفقرة ) 9(ومع أن الفقرة رقم 

   - :ويعزو الباحث ذلك إلىصعوبة، 
 .خبرة األساتذة والدورات التي قد يكونوا قد حصلوا عليها - 
وجود قسم خاص للبرمجيات في كل جامعة يجعل هذه الصعوبة تأتي في مجال أدنى من   - 

  .سابقاتها 
والتي أظهرت نتائجها ضعف المنهاج ) 2009زامل، ( دراسةوتتفق هذه النتيجة مع نتائج  

الحاسوب وكبر حجم المنهاج الذي يجعل المعلم يبتعد عن المدرسي في تشجيع المعلم على استخدام 
  .استخدام الحاسوب كأداة مساعدة في التعليم

صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم (المجال الذي يتناول  الترتيب الخامسوجاء في 
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتابحيث ) اإللكتروني

في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر أدوات التعليم  المعاناة "والتي نصت على)  5(الفقرة  - 
  %).63.56(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  اإللكتروني

احتلت المرتبة "  عدم توافر خدمة اإلنترنت لدى البعض في البيت "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).61.15(الثانية بوزن نسبي قدره 
  :كانتاوأن أدنى فقرتين في المجال 

احتلت المرتبة " قدرتي ضعيفة في استخدام اللغة اإلنجليزية " والتي نصت على)  4(الفقرة  - 
  %).46.73(الثامنة بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة "  خبرتي ضعيفة في استخدام الحاسوب واإلنترنت "والتي نصت على)  1(الفقرة  - 
  %). 44.13(األخيرة بوزن نسبي قدره 

  .أعلى فقرتين في المجال) 7(والفقرة ) 5(احتلت الفقرة 
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  :ويعزو الباحث ذلك إلى 
  ).5(أن أعداد الطلبة في الشعبة الواحدة غالبًا يكون كبيرًا هذا بالنسبة للفقرة  - 

  فكانت ضمن أعلى فقرتين) 7(أما الفقرة رقم  
  :ويعزو الباحث ذلك إلى 

ديهم خدمة إنترنت مما يجعلهم أن بعض األساتذة يمضون أغلب نهارهم في الجامعات وتتوفر ل - 
  .ال يهتمون في توفير خدمة اإلنترنت في البيت

فضًال عن تكرار انقطاع التيار الكهربائي ولمدة طويلة ومتكررة خالل اليوم مما يجعله يعزف  - 
  .عن االشتراك في خدمة اإلنترنت 

  :فيعزو الباحث ذلك إلى أن، )1(و فقرة ) 4(أما أدنى فقرتين فقرة 
ة في الجامعات يمتلكون القدرة في مجال اللغة اإلنجليزية والحاسوب وذلك من خالل األساتذ - 

  .تطوير أنفسهم من خالل الدورات التدريبة 
وعند الموازنة بين نتائج هذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة تبين وجود اتفاق بين نتائج 

ت نتائجها عدم توافر خدمة اإلنترنت لدى والتي أظهر ) 2007دومي والشناق، (الدراسة الحالية ودراسة 
والتي ) 2010الهرش واخرون، (البعض بالبيت، فيما كان هناك اختالف بين الدراسة الحالية ودراسة

  .أظهرت نتائجها أن اللغة اإلنجليزية تشكل عقبة في امتالك واستخدام التعليم اإللكتروني 
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  : نتائج السؤال الثاني ومناقشتها 
ما صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية : لثاني على ينص السؤال ا

  ؟ بغزة من وجهة نظر الطلبة

ولإلجابة عن هذا التساؤل  قام الباحث باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، 
  :والجداول التالية  توضح ذلك

  )23( الجدول 
صعوبات  يارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األولالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المع

  )1028=ن (وكذلك ترتيبها في المجال تتعلق باإلدارة الجامعية من وجهة نظر الطلبة 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق

إلى حد 

 ما
 موافق

موافق 

 بشدة

مجموع 

االستجابا

 ت

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

نسبيال  
 الترتيب

1 
عدم التعاون بين الجامعات في تبادل الخبرات 

  .لتطوير التعليم اإللكتروني 
124 173 180 265 286 3500 3.405 1.364 68.09 8 

2 
قلة اإلمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعليم 

  .اإللكتروني 
60 138 181 331 318 3793 3.690 1.205 73.79 2 

 3 72.00 1.238 3.600 3701 290 335 181 146 76  اإللكتروني  ز للذين يتقنون التعليمعدم تقديم الحواف 3

4 
عدم توفير التدريب لتطوير مستخدمي التعليم 

  .اإللكتروني
80 183 195 312 258 3569 3.472 1.255 69.44 7 

5 
البيئة الجامعية ال تشجع على استخدام التعليم 

  .اإللكتروني 
87 221 218 248 254 3445 3.351 1.289 67.02 10 

6 
قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات التعليم 

  .اإللكتروني 
55 121 229 291 332 3808 3.704 1.188 74.09 1 

7 
نظام اإلدارة السائد يعتبر التعليم اإللكتروني أمرًا 

  .ثانويا 
52 154 265 311 246 3629 3.530 1.154 70.60 5 

8 
ت والمختبرات بما يلزم من عدم تجهيز القاعا

  .أدوات وأجهزة حديثة 
78 160 211 266 313 3660 3.560 1.274 71.21 4 

 9 67.43 1.187 3.372 3466 201 314 248 196 69  .عدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة  9

10 
ارتفاع كلفة إعداد البرمجيات الجيدة لنمط التعليم 

  .اإللكتروني 
69 145 252 316 246 3609 3.511 1.189 70.21 6 

  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

احتلت "  قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات التعليم اإللكتروني "والتي نصت على)  6(الفقرة  - 
  %).70.09(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

احتلت " لمادية لتمويل متطلبات التعليم اإللكتروني قلة اإلمكانيات ا" والتي نصت على)  2(الفقرة  - 
  %).73.79(المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
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  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا
احتلت المرتبة التاسعة "  عدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 

  %).67.43(بوزن نسبي قدره 
احتلت "  البيئة الجامعية ال تشجع على استخدام التعليم اإللكتروني "ت علىوالتي نص)  5(الفقرة  - 

  %).67.02(المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 
  

  )24( الجدول 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
وكذلك ترتيبها في المجال تروني من وجهة نظر الطلبة صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللك
  )1028=ن (

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

مجموع 

االستجابا

 ت

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 9 51.91 1.280 2.595 2668 110 154 208 322 234 .خبرتي ضعيفة في استخدام الحاسوب واإلنترنت  1

2 
صعوبة التجديد والتغيير في نمط التدريس من 

 .التقليدي إلى اإللكتروني 
67 194 296 273 198 3425 3.332 1.173 66.63 3 

3 
اعتقاد البعض بأن التعليم اإللكتروني يلغي دورهم 

  .في عملية التدريس 
93 237 275 265 158 3242 3.154 1.201 63.07 6 

 7 60.95 1.312 3.048 3133 197 183 255 258 135  .رتي ضعيفة في استخدام اللغة اإلنجليزية قد 4

5 
المعاناة في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر 

  .أدوات التعليم اإللكتروني 
73 162 288 298 207 3488 3.393 1.176 67.86 2 

 5 63.48 1.177 3.174 3263 165 241 310 232 80 نحو استخدام التعليم اإللكترونياالتجاهات السلبية  6
 1 69.26 1.205 3.463 3560 248 276 282 148 74  مة اإلنترنت لدى البعض في البيت عدم توافر خد 7

8 
عدم كفاية وقت المحاضرة لعرض جميع محتويات 

  . الدرس 
107 218 249 246 208 3314 3.224 1.276 64.47 4 

 8 52.65 1.252 2.632 2706 110 150 226 336 206 .يمثل عبئا إضافيا  التعليم اإللكتروني 9

  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة "  عدم توافر خدمة اإلنترنت لدى البعض في البيت "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).69.26(األولى بوزن نسبي قدره 

المعاناة في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر أدوات التعليم  "نصت على والتي)  5(الفقرة  - 
  %).67.86(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره "  اإللكتروني

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة الثامنة بوزن "  التعليم اإللكتروني يمثل عبئا إضافيا "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).52.65(سبي قدره ن
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احتلت المرتبة "  خبرتي ضعيفة في استخدام الحاسوب واإلنترنت "والتي نصت على)  1(الفقرة  - 
  %).51.91(األخيرة بوزن نسبي قدره 

  
  )25( الجدول 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثالث 
      وكذلك ترتيبها في المجال نية التحتية والدعم الفني من وجهة نظر الطلبة صعوبات تتعلق بالب

  )1028=ن (

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

مجموع 

االستجابا

 ت

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 4 74.77 1.218 3.738 3843 360 287 187 140 54  .عة قلة توافر القاعات والمختبرات داخل الجام 1

2 
ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع أعداد 

  .الطالب في القاعات أثناء المحاضرات 
39 106 175 246 462 4070 3.959 1.172 79.18 2 

 1 80.45 1.089 4.022 4135 448 298 169 83 30  .قلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة  3
 6 72.59 1.232 3.629 3731 335 250 221 171 51  .ضعف شبكة اإلنترنت داخل الجامعة  4

5 
مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء استخدام تقنية 

  .التعليم اإللكتروني 
71 144 231 214 368 3748 3.646 1.281 72.92 5 

6 
قلة توافر فنيين متخصصين لحل المشكالت التقنية 

  .متعلقة بالتعليم اإللكتروني ال
39 194 328 285 182 3461 3.367 1.092 67.33 9 

 8 68.35 1.112 3.417 3513 206 279 323 178 42  .قلة  وجود صيانة دورية لشبكة اإلنترنت الداخلية  7
 7 71.13 1.107 3.556 3656 243 314 274 166 31  في الشبكة الداخلية أو األجهزة  تكرار الخلل المفاجئ 8

9 
صعوبة تنفيذ محاضرات عبر الفيديو كونفرس بين 

  .األساتذة والطلبة  
48 129 211 236 404 3903 3.797 1.217 75.93 3 

  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

تبة احتلت المر "  قلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة "والتي نصت على)  3(الفقرة  - 
  %).80.45(األولى بوزن نسبي قدره 

ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع أعداد الطالب في " والتي نصت على)  2(الفقرة  - 
  %).79.18(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " القاعات أثناء المحاضرات 

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة "  ود صيانة دورية لشبكة اإلنترنت الداخليةقلة  وج "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).68.35(الثامنة بوزن نسبي قدره 

قلة توافر فنيين متخصصين لحل المشكالت التقنية المتعلقة بالتعليم  "والتي نصت على)  6(الفقرة  - 
  %).67.33(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره "  اإللكتروني
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  )26( الجدول 
صعوبات  ارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابعالتكر 

  )1028=ن (وكذلك ترتيبها في المجال تتعلق بالطلبة من وجهة نظر الطلبة 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

مجموع 

االستجابا

 ت

 المتوسط
ف االنحرا

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 5 75.82 1.094 3.791 3897 311 365 223 84 45 .ضعف وعي الطلبة بأهمية التعليم اإللكتروني  1

2 
عدم توافر التدريب المناسب للطلبة على التعليم 

  .اإللكتروني 
24 59 227 416 302 3997 3.888 0.971 77.76 3 

3 
حفيز المباشر من قبل افتقار الطلبة إلى الدعم والت

  .األساتذة 
29 84 225 344 346 3978 3.870 1.058 77.39 4 

4 
افتقار التعليم اإللكتروني للتفاعل اإلنساني وٕالى 

  .العالقات االجتماعية 
52 135 284 341 216 3618 3.519 1.112 70.39 8 

5 
الضعف لدى الطلبة في امتالك مهارات الحاسوب 

  .األساسية 
63 174 309 285 197 3463 3.369 1.150 67.37 10 

6 
تدنى القدرات اللغوية الالزمة للتعامل مع التعليم 

  .اإللكتروني 
51 121 350 304 202 3569 3.472 1.085 69.44 9 

 7 71.79 1.173 3.589 3690 274 310 248 140 56  .عدم توفر اإلنترنت عند بعض الطلبة في البيت  7

8 
عند التعامل مع االختبارات  شعور الطلبة بالقلق

  .المحوسبة من خالل نظام التعليم االلكتروني 
34 104 248 332 310 3864 3.759 1.090 75.18 6 

 1 81.81 1.082 4.090 4205 489 277 157 76 29  .بطء التصفح لإلنترنت يسبب لي اإلزعاج  9
 11 63.39 1.186 3.169 3258 170 227 325 219 87  .عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم اإللكتروني  10

11 
انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم 

 .اإللكتروني 
54 82 184 261 447 4049 3.939 1.185 78.77 2 

  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة األولى "  اجبطء التصفح لإلنترنت يسبب لي اإلزع "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).81.81(بوزن نسبي قدره 

"  انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني "والتي نصت على)  11(الفقرة  - 
  %).78.77(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

" لطلبة في امتالك مهارات الحاسوب األساسية الضعف لدى ا" والتي نصت على)  5(الفقرة  - 
  %).67.37(احتلت المرتبة العاشرة بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة األخيرة " عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم اإللكتروني " والتي نصت على)  10(الفقرة  - 
  %).63.39(بوزن نسبي قدره 
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  )27( الجدول 

 الخامس معيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجالالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات ال
  ) 1028=ن (وكذلك ترتيبها في المجال صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي من وجهة نظر الطلبة 

رقم 

  الفقرة
 الفقرة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

مجموع 

االستجابا

 ت

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

سبيالن  
 الترتيب

1 
عدم تركيز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم 

  .اإللكتروني بأدواته المختلفة 
29 88 227 342 342 3964 3.856 1.063 77.12 2 

2 
ضعف المناهج الجامعية في التشجيع على 

  .استخدام التعليم اإللكتروني 
28 96 246 344 314 3904 3.798 1.060 75.95 4 

3 
ة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم قلة األنشط
  .اإللكتروني 

32 83 233 354 326 3943 3.836 1.059 76.71 3 

4 
كبر حجم المنهاج الجامعي يجعل األستاذ 

  .الجامعي يميل إلى التعليم التقليدي 
13 56 130 330 499 4330 4.212 0.948 84.24 1 

5 
طبيعة الموضوعات التقليدية التي يتضمنها 

هاج الجامعي ال تتواءم في كثير منها مع المن
  .التقنيات الحديثة 

18 100 266 369 275 3867 3.762 1.009 75.23 5 

6 
ضعف مالءمة مفردات المنهاج الجامعي ألدوات 

  .التعليم اإللكتروني 
24 138 303 362 201 3662 3.562 1.023 71.25 7 

7 
صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عبر التعليم 

  .إللكتروني ا
41 186 273 341 187 3531 3.435 1.101 68.70 9 

8 
مالءمة المحتوي التعليمي للمنهاج الجامعي 
لألساليب التقليدية أكثر من أساليب التعليم 

  .اإللكتروني 
34 136 292 324 242 3688 3.588 1.085 71.75 6 

9 
صعوبة تطبيق المقررات الدراسية كبرمجيات 

  .إلكترونية 
58 164 268 276 262 3604 3.506 1.191 70.12 8 

  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا

كبر حجم المنهاج الجامعي يجعل األستاذ الجامعي يميل إلى  "والتي نصت على)  4(الفقرة  - 
  %).84.24(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  التعليم التقليدي

عدم تركيز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم اإللكتروني بأدواته  "لتي نصت علىوا)  1(الفقرة  - 
  %).77.12(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره "  المختلفة

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت "  صعوبة تطبيق المقررات الدراسية كبرمجيات إلكترونية "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).70.12(بة الثامنة بوزن نسبي قدره المرت
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احتلت " صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عبر التعليم اإللكتروني " والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).68.70(المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

وإلجمال النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل 
  : يوضح ذلك) 28( جاالت االستبانة والجدول مجال من م

  )28(جدول 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك 

  )1028=ن (ترتيبها 

  األبعاد
عدد 
 الفقرات

مجموع 
 االستجابات

 االنحراف المعياري المتوسط
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

صعوبات تتعلق باإلدارة :ولالمجال األ
  الجامعية

10 36180 35.195 7.844 70.39 4 

صعوبات تتعلق بالخبرة :المجال الثاني
  في مجال التعليم اإللكتروني

9 28799 28.015 6.016 62.25 5 

صعوبات تتعلق : المجال الثالث
بالبنية التحتية والدعم الفني في 

  قاعات المحاضرات
9 34060 33.132 6.805 73.63 2 

صعوبات تتعلق : المجال الرابع
  بالطلبة

11 41588 40.455 6.998 73.56 3 

صعوبات تتعلق : المجال الخامس
  بالمنهاج الجامعي

9 34493 33.554 5.974 74.56 1 

  70.98 24.559 170.350 175120 48  المجموع

قد حصل  معيصعوبات تتعلق بالمنهاج الجا: المجال الخامسيتضح من الجدول السابق أن 
صعوبات تتعلق بالبنية : المجال الثالث ، وحصل%)74.56(على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

، %)73.63(على المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره  التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات
، في %)73.56( على المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره صعوبات تتعلق بالطلبة: المجال الرابع وحصل

على المرتبة الرابعة بوزن نسبي قدره  صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية:المجال األول حين حصل
 صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني:المجال الثاني ، في حين حصل%)70.39(

ككل حصلت على  ، أما الدرجة الكلية لالستبانة%)62.25(على المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره 
  %).70.98(وزن نسبي 
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

جاءت بالمرتبة األولى، ) بالمنهاج الجامعي ( تبين من النتائج أن الصعوبات المتعلقة 
جاءت في المرتبة ) بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات ( والصعوبات التي تتعلق 

باإلدارة (جاءت في المرتبة الثالثة، والصعوبات التي تتعلق ) بالطلبة ( لصعوبات التي تتعلق الثانية، وا
بالخبرة في مجال التعليم ( جاءت في المرتبة الرابعة، بينما جاءت الصعوبات التي تتعلق ) الجامعية 

  :ويعزو الباحث ذلك إلى أنفي المرتبة األخيرة، ) اإللكتروني 
تدرس في الجامعات عبارة عن مقررات تخضع للنظام التقليدي لذلك كانت  أغلب المقررات التي - 

  .في المرتبة األولى
وبالنسبة للترتيب الثاني وهو الصعوبات التي تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات 

  -:إلى أن فيعزو الباحث ذلكالمحاضرات، 
لك الدعم الفني وبناء القاعات والمختبرات والتي األمور المادية التي تحتاجها تلك البنية التحتية وذ - 

  .من الصعوبة بمكان توفير هذه األموال الطائلة
  - :ويعزو الباحث ذلك إلى،)الخبرة في مجال التعليم اإللكتروني ( كما وجاء المحور األخير    
ت التعليم أن الطالب امتلكوا المهارات التي يعتقدون بأنها تؤهلهم للخوض والتعامل في مجال أدوا - 

  .اإللكتروني 
، فقد جاء المجال الذي يتناول أما فيما يتعلق بفقرات كل مجال من مجاالت الدراسة

أعلى فقرتين في وقد تنوعت فقراته بحيث أن في الترتيب األول ) صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي (
  :المجال كانتا

عل األستاذ الجامعي يميل إلى كبر حجم المنهاج الجامعي يج "والتي نصت على)  4(الفقرة  - 
  %).84.24(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  التعليم التقليدي

عدم تركيز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم اإللكتروني بأدواته  "والتي نصت على)  1(الفقرة  - 
  %).77.12(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره "  المختلفة

  :في المجال كانتا وأن أدنى فقرتين

احتلت "  صعوبة تطبيق المقررات الدراسية كبرمجيات إلكترونية "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).70.12(المرتبة الثامنة بوزن نسبي قدره 

احتلت " صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عبر التعليم اإللكتروني " والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).68.70(قدره  المرتبة األخيرة بوزن نسبي
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بالمنهاج ( وبتحليل نتائج المحور الخامس من محاور الدراسة الخاص بالطالب التي تتعلق 
نجد أن جميع الفقرات تشكل صعوبات أما توظيف التعليم اإللكتروني حيث تراوح الوزن ) الجامعي

  %) .68.70(والوزن النسبي ألدنى فقرة %) 84.24(النسبي ألعلى فقرة 
  -:يعزى ذلك إلىأعلى فقرة في المجال، و) 4(رة احتلت الفق

اعتقاد كثير من الطلبة بأن التعليم اإللكتروني يستغرق وقتًا أطول من التعليم التقليدي في توصيل  - 
  .المعلومات المتضمنة في المقررات الدراسية

  .فضًال عما يتطلبه بالفعل تنفيذ بعض األنشطة التعليمية إلكترونيًا  - 
  - :، ويعزو الباحث ذلك إلىثاني أعلى فقرة في المجال) 1(لفقرة في حين احتلت ا

ارتباط المحتوى التعليمي ارتباطًا وثيقًا بأهداف المنهاج وبالتالي فإن األهداف التي يقيس عنها  - 
  .التعليم اإللكتروني يغلب على تنفيذ محتواها الطابع التقليدي 

ويعزو ن في المجال ومع ذلك فهما تمثالن صعوبة، أدنى فقرتي) 7(والفقرة ) 9(في حين احتلت الفقرة 
  -:إلىالباحث ذلك 

أن الجامعات  الفلسطينية ما زالت في مراحلها األولى من توظيف التعليم اإللكتروني ولم تصل  - 
إلى مرحلة تطبيق المقررات كبرمجيات لذلك جاءت في الترتيب األخير كصعوبات ومع هذا فإن 

مثل عامًال أصيًال من عوامل ومتطلبات التعليم اإللكتروني وذلك فيما اعتماد المقررات كبرمجيات ي
  ).9(يخص الفقرة 
ويعزو الباحث فهي كانت في الترتيب األخير ومع ذلك ما زالت تمثل صعوبة، ) 7(أما الفقرة 

  - :ذلك إلى
عليه العديد من غلبة التقويم التقليدي في التعليم الجامعي نظرًا ألن التقويم اإللكتروني ما زال يؤخذ  - 

  .المآخذ التي تتمحور في ضبط عملية التقويم والحد من عملية الغش 
وعند موازنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة تبين وجود اتفاق مع بعض نتائج 

والتي أظهرت نتائجها كبر حجم مادة المنهاج المدرسي يجعل المعلم يبتعد ) 2009زامل، (    دراسة
  تخدام الحاسوب أداة مساعدة في التعليمعن اس

صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني (وجاء في الترتيب الثاني المجال الذي يتناول 
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتاوقد تنوعت فقراته بحيث  )في قاعات المحاضرات 

احتلت المرتبة "  د الطلبةقلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عد "والتي نصت على)  3(الفقرة  - 
  %).80.45(األولى بوزن نسبي قدره 

ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع أعداد الطالب في " والتي نصت على)  2(الفقرة  - 
  %).79.18(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " القاعات أثناء المحاضرات 
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  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة "  قلة  وجود صيانة دورية لشبكة اإلنترنت الداخلية "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).68.35(الثامنة بوزن نسبي قدره 

قلة توافر فنيين متخصصين لحل المشكالت التقنية المتعلقة بالتعليم  "والتي نصت على)  6(الفقرة  - 
  %).67.33(احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره "  اإللكتروني

وبتحليل نتائج المجال الثالث من مجاالت الدراسة الخاص بالطلبة والصعوبات التي تتعلق  
نجد أن جميع فقرات المجال تشكل صعوبات ) بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات(

زن في حين كان الو %) 80.45(أمام توظيف التعليم اإللكتروني تراوح الوزن النسبي ألعلى فقرة 
  %) .67.83(النسبي ألدنى فقرة 

   -:ويعزو الباحث ذلك إلى أعلى فقرتين في المجال،) 2(والفقرة ) 3(واحتلت الفقرة 
  .كثرة عدد الطلبة في الجامعات الفلسطينية - 
باإلضافة إلى قلة الدعم المالي المقدم للجامعات والضائقة المالية لكل جامعة من جامعات غزة  - 

  .أجهزة ليس لكل طالب بل لكل مجموعة من الطالب بحيث ال تستطيع توفير
وضيق القاعات بسبب أن المباني قديمة ومصممة في األساس للتعليم التقليدي وليس للتعليم  - 

  .اإللكتروني
ويعزو الباحث احتلتا أدنى الفقرات إال أنهما تمثالن صعوبة، ) 6(وفقرة ) 7(ورغم أن فقرة  

  -:ذلك كله إلى
  .قلة الدعم المالي - 
  .قلة موارد الجامعة - 
  .قلة عدد الموظفين في الصيانة - 
  .قلة الخبرة لدى البعض في الصيانة  - 

والتي أظهرت نتائجها ) 2010الهرش وآخرون، (وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
النقص في عدد األجهزة داخل المختبر والنقص في خدمات الصيانة لألجهزة بصورة دورية، ودراسة 

)Khazaleh & Jawarneh, 2006 ( والتي بينت نتائجها النقص الحاد في أجهزة الحاسوب، كما
والتي أظهرت نتائجها قلة توافر المساعدة الفنية عند ) 2007دومي والشناق، (واتفقت مع دراسة 

  ) .2006محمد وآخرون، (الحاجة، ودراسة 
وقد تنوعت فقراته  )لبة صعوبات تتعلق بالط( وجاء في الترتيب الثالث المجال الذي يتناول 

  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتابحيث 

احتلت المرتبة األولى "  بطء التصفح لإلنترنت يسبب لي اإلزعاج "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).81.81(بوزن نسبي قدره 
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"  انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني "والتي نصت على)  11(الفقرة  - 
  %).78.77(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

" الضعف لدى الطلبة في امتالك مهارات الحاسوب األساسية " والتي نصت على)  5(الفقرة  - 
  %).67.37(احتلت المرتبة العاشرة بوزن نسبي قدره 

احتلت المرتبة األخيرة " رة التعليم اإللكتروني عدم تقبل الطلبة لفك" والتي نصت على)  10(الفقرة  - 
  %).63.39(بوزن نسبي قدره 

وبتحليل نتائج المجال الرابع من محاور الدراسة الخاص بالطالب نجد أن جميع فقرات المجال 
والفقرة ) 9(تشكل صعوبة أمام توظيف التعليم اإللكتروني بحيث كانت أعلى فقرتين في المجال الفقرة 

  -:زو الباحث ذلك إلى أنويع، )11(
أن التعليم اإللكتروني وأدواته يحتاج إلى سرعة منتظمة بالتالي فإنه يعتبر بطء التصفح من عوامل  - 

هدر الوقت الذي يسبب االنزعاج وتفويت بعض الفرص الستقاء المعلومات عبر بعض القنوات 
  .اإللكترونية كالصفوف االفتراضية على سبيل المثال 

  -:ويعزو الباحث ذلك إلىثاني أعلى فقرة في المجال،) 11( واحتلت الفقرة
قلة األماكن الترفيهية المتوافرة في قطاع غزة نتيجة االكتظاظ السكاني وضيق مساحة األراضي  - 

  .وعدم االهتمام بالجانب الترفيهي من جانب السلطات المحلية
ذلك يجد الطالب في األماكن قلة النوادي الرياضية والضعف في فعاليات النوادي الموجودة ،  ل - 

  .التي توفر خدمة اإلنترنت مالذًا إلشغال وقته في تلك المواقع
كثرة المواقع الجذابة والمشوقة بالنسبة للطالب حيث تجذبه إليها مستغرقَاً◌ فيها وقتا طويًال  - 

  .خصوصًا مواقع المحادثات والتواصل االجتماعي 
تين في المجال وعلى الرغم من أن الفقرتين أدنى فقر ) 10(و ) 5(كما واحتلت الفقرتين 

السابقتين تمثالن صعوبة من صعوبات التعليم اإللكتروني ولكن بدرجة أقل من غيرها من العبارات، 
   -:وذلك يعزى إلى

اهتمام الطلبة بصقل مهاراتهم وخبراتهم في التعامل مع الحاسوب واإلفادة من مصادر المعرفة  - 
 .اإللكترونية

ات التي تنظمها الجامعات وغيرها من المراكز التعليمية المتخصصة، ومع هذا تبقى كثرة الدور    - 
مهارات الحاسوب ومهارات التعامل مع أدوات التعليم اإللكتروني بحاجة إلى تنمية مستمرة وتطوير 

  .متواصل لمواكبة متطلبات التعليم اإللكتروني الذي يتطلب مهارات إلكترونية جديدة 
والتي أظهرت نتائجها عدم ) 2010الهرش وآخرون، ( دراسةيجة مع نتائج وتتفق هذه النت

توفر خدمة اإلنترنت لدى الطلبة بالبيت وانشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني ، 
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والتي بينت نتائجها عدم توافر المعلومات والمهارات التكنولوجية الالزمة ) 2011حوامدة، (ودراسة 
والتي أظهرت نتائجها بطء )  2006محمد وآخرون، (لتعليم اإللكتروني،كما واتفقت مع دراسة عن ا

التصفح لإلنترنت وانشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني،  ودراسة  
)Khazaleh & Jawarneh, 2006 ( التي بينت نتائجها النقص الحاد في أجهزة الحاسوب

التي ) 2010الهرش وآخرون، (تصلة بتكنولوجيا المعلومات، كما واتفقت مع دراسة والتجهيزات الم
أظهرت نتائجها انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني، كما واتفقت مع دراسة 

  .والتي أظهرت نتائجها عدم توفر خدمة اإلنترنت في البيت  )2007دومي والشناق، (
وقد تنوعت فقراته بحيث  )صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية(الرابع المجال وجاء في الترتيب 

  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتا
احتلت "  قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات التعليم اإللكتروني "والتي نصت على)  6(الفقرة  - 

  %).70.09(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
احتلت " قلة اإلمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعليم اإللكتروني " والتي نصت على)  2(الفقرة  - 

  %).73.79(المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره 
  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة التاسعة "  عدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).67.43(بوزن نسبي قدره 

احتلت "  البيئة الجامعية ال تشجع على استخدام التعليم اإللكتروني "والتي نصت على)  5(رة الفق - 
  %).67.02(المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره 

وبتحليل نتائج المجال األول من محاور الدراسة الخاص بالطلبة الصعوبات التي تتعلق 
عوبات أمام توظيف التعليم اإللكتروني تراوح نجد أن جميع فقرات المجال تشكل ص) باإلدارة الجامعية(

  -:ويعزو الباحث ذلك إلى، %)67.02(وأدنى فقرة %) 70.09(الوزن النسبي ألعلى فقرة  
  .قلة اإلمكانات المادية لدى  الجامعة - 
  .قلة الموارد المالية وضعف الدخل الذي تعتمد عليه الجامعة - 
الكاد تستطيع تمويل التعليم التقليدي فكيف لو قلة المساعدات وقلة الجهات الداعمة بحيث نرى ب - 

  .تحول إلى تعليم إلكتروني بصورة كاملة يحتاج إلى كثير من األموال
تظهر بوضوح مدى المعاناة المالية للجامعات ورغم أن فقرة ) 2(وفقرة ) 6(لذلك كانت فقرة 

ة ولكن بدرجة أقل حدة من فقرتين متدنيتين في المجال إال أنهما أيضا تمثالن صعوب) 5(وفقرة ) 9(
  :وقد يعزى ذلك إلى غيرها، 
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اهتمام الجامعات وتوجهاتها لتوظيف فنيين متخصصين في مجال الحاسوب والشبكات ومتطلبات  - 
التعليم اإللكتروني، ومع هذا فإن توظيف التعليم اإللكتروني وتفعيله في التعليم الجامعي على 

   .من الواقع الحاليالوجه المنشود يتطلب دعمًا فنيًا أكثر 
في النقص في الدورات ) 2010الهرش وآخرون، (وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

التي ) Khazaleh & Jawarneh, 2006(التدريبية وعدم تقديم الحوافز، كما واتفقت مع دراسة 
ت، أما من حيث أشارت نتائجها إلى ضعف فعالية برامج تدريب المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلوما

، )Conna, 2007(المعوقات الناتجة عن الحوافز المادية فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كونا 
  ) .2006( محمد وآخرونفي حين اتفقت أيضا مع دراسة 

صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم (وجاء في الترتيب الخامس المجال الذي يتناول 
  :أن أعلى فقرتين في المجال كانتات المجال بحيث وتنوعت فقرا )اإللكتروني

احتلت المرتبة "  عدم توافر خدمة اإلنترنت لدى البعض في البيت "والتي نصت على)  7(الفقرة  - 
  %).69.26(األولى بوزن نسبي قدره 

المعاناة في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر أدوات التعليم  "والتي نصت على)  5(الفقرة  - 
  %).67.86(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره "  ترونياإللك

  :وأن أدنى فقرتين في المجال كانتا

احتلت المرتبة الثامنة بوزن "  التعليم اإللكتروني يمثل عبئا إضافيا "والتي نصت على)  9(الفقرة  - 
  %).52.65(نسبي قدره 

احتلت المرتبة "  ب واإلنترنتخبرتي ضعيفة في استخدام الحاسو  "والتي نصت على)  1(الفقرة  - 
  %). 51.91(األخيرة بوزن نسبي قدره 

وبتحليل نتائج المجال الثاني من مجاالت الدراسة الخاص بالطلبة والصعوبات التي تتعلق 
نجد أن جميع فقرات المجال تشكل صعوبات أمام توظيف ) بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني(

  - :ويعزو الباحث ذلك إلىأعلى فقرتين، ) 5(والفقرة ) 7(الفقرة  التعليم اإللكتروني وقد اختلت
ارتفاع تكلفة االشتراك في اإلنترنت بالنسبة للطالب الجامعي في ضوء الوضع االقتصادي السيئ  - 

الذي يعيشه الناس في قطاع غزة يجعل الكثيرين يعزفون عن االشتراك في اإلنترنت ألنها تعتبر 
  .أعلى الفقرات) 7(يست من األساسيات لذلك احتلت الفقرة في نظرهم من الكماليات ول

   - :يعزو الباحث ذلك إلىحيث ) 5(وكذلك الفقرة  
 .ضعف خدمات اإلنترنت وكثرة عدد الطلبة الذين يطرحون األسئلة في آن واحد - 
  . قلة الخبرة من قبل بعض األستاذة في مجال التعليم اإللكتروني   - 

  



 

131 
 

ويعزو احتلتا أدنى فقرتين إال أنهما ما زالتا تمثالن صعوبة، ) 1(والفقرة ) 9(ومع أن الفقرة 
  -:الباحث ذلك إلى

الوضع االقتصادي للطلبة حيث يعتبر التعليم اإللكتروني عبئًا إضافيا ألنه ال يستطيع أن يمتلك  - 
جهاز حاسوب وال يستطيع االشتراك باإلنترنت فيعتبر عبئًا على الطالب ولذلك تكون أيضًا خبرته 

  .ضعيفة في استخدام الحاسوب واإلنترنت 
وعند الموازنة بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة تبين وجود اتفاق بين دراسة 

، في عدم توافر خدمة اإلنترنت لدى )2010الهرش وآخرون، (، ودراسة )2006محمد وآخرون، (
 ,Khazaleh & Jawarneh(لحالية ودراسة البعض في البيت، كما كان هناك اتفاق بين الدراسة ا

  .والتي بينت نتائجها قلة امتالك الطلبة لمهارات تكنولوجيا المعلومات األساسية وكفاياتها) 2006
 

  : التأكد من صحة الفرضية األولىنتائج السؤال الثالث ومناقشتها و 
 ≤ αداللة  هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: "  ينص السؤال الثالث على

في صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة بين األساتذة تعزى  0.05
  .؟)جامعة األزهر، الجامعة اإلسالمية، جامعة األقصى(لمتغير الجامعة 

 One Wayولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي   
ANOVA .  

  )29(جدول 
ومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  تعزى لمتغير الجامعة

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

صــــــــعوبات :المجــــــــال األول
  تتعلق باإلدارة الجامعية

 617.014 2 1234.027  بين المجموعات
15.908 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 
 38.786 205 7951.049  داخل المجموعات

  207 9185.077  المجموع
صـــــعوبات :المجـــــال الثـــــاني

تتعلـــق بـــالخبرة فـــي مجــــال 

  التعليم اإللكتروني

 164.055 2 328.109  بين المجموعات
4.118 

 
0.018 

 
دالة عند 

0.05 
 39.834 205 8165.886  خل المجموعاتدا

  207 8493.995  المجموع
صــــعوبات : المجــــال الثالــــث

تتعلـــــــق بالبنيـــــــة التحتيـــــــة 
ـــي قاعـــات  ـــي ف ـــدعم الفن وال

  المحاضرات

 376.650 2 753.300  بين المجموعات
7.537 

 
0.001 

 
دالة عند 

0.01 
 49.973 205 10244.373  داخل المجموعات

  207 10997.673  المجموع
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  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 

 الداللة
 مستوى الداللة

صــــعوبات : المجــــال الرابــــع

  تتعلق بالطلبة

 185.704 2 371.408  بين المجموعات
3.990 

 
0.020 

 
دالة عند 

0.05 
 46.548 205 9542.361  داخل المجموعات

  207 9913.769  المجموع

  صعوبات : المجال الخامس
 تتعلق بالمنهاج الجامعي

 265.126 2 530.251  بين المجموعات
5.988 

 
0.003 

 
دالة عند 

0.01 
 44.276 205 9076.667  داخل المجموعات

  207 9606.918  المجموع

  الدرجة الكلية

 3938.932 2 7877.863  بين المجموعات

6.333 
 

0.002 
 

دالة عند 
0.01 

  داخل المجموعات
127510.06
0 

205 622.000 

  المجموع
135387.92
3 

207  

  4.71) =  0.01(وعند مستوى داللة ) 2،207(عند درجة حرية ف الجدولية 
   3.04) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 2،207(ف الجدولية عند درجة حرية 

جميع في ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أكبر من قيمة " ف"وأن قيمة 
اللة إحصائية تعزى لمتغير تحصيل ، أي أنه توجد فروق ذات دالمجاالت، والدرجة الكلية لالستبانة

، 32،  31،  30(الجامعة ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول 
  :يوضح ذلك) 35،  34، 33

  
 )30(جدول 

  صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية تعزى لمتغير الجامعة:يوضح اختبار شيفيه في المجال األول

 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

38.186 32.478 36.841 

 جامعة األزهر
38.186 

0   

 الجامعة اإلسالمية

32.478 
*5.707 0  

 جامعة األقصى
36.841 

1.345 *4.362 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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امعة األزهر جامعة األزهر واإلسالمية لصالح ج يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين
ويعزو وبين اإلسالمية واألقصى لصالح جامعة األقصى، ولم يتضح فروق في الجامعات األخرى، 

  -:الباحث ذلك إلي
أن إدارة الجامعة اإلسالمية تتبنى بعض أنماط التعليم اإللكتروني في إطار خطة وقد قطعت _   - 

لمودل الذي يكلف الطالب بإعداد شوطًا في هذا المجال معتمدة على بعض أساليبه وأدواته كنظام ا
التعيينات من خالل هذا النظام وبذلك تجاوزت الجامعة اإلسالمية العديد من المعوقات مقارنة 

  .بجامعة األزهر وجامعة األقصى
كما أن الدعم المالي أفضل بكثير من الدعم المالي المقدم إلى جامعة األقصى التي تعتبر مؤسسة  - 

يها على وزارة المالية التابعة للحكومة في حين رسوم الطلبة تذهب حكومية يعتمد رواتب موظف
للنفقات التشغيلية ، كما أن جامعة األقصى تعيش واقعا ماليا متعثرا نتيجة الصراع على السيطرة 

  .عليها بين وزارتي التربية والتعليم في غزة ورام اهللا   
  

 )31(جدول 
ات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم االلكتروني تعزى صعوب:يوضح اختبار شيفيه في المجال الثاني

  لمتغير الجامعة

 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

22.757 25.116 25.638 

 جامعة األزهر

22.757 
0   

 الجامعة اإلسالمية

25.116 
2.359 0  

 جامعة األقصى

25.638 
*2.881 0.522 0 

  0.01اللة دالة إحصائيًا عند مستوى د* 

جامعة األزهر واألقصى لصالح جامعة األقصى ،  يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين
  -:ويعزو الباحث ذلك إليولم يتضح فروق في الجامعات األخرى،

 .الخبرة الطويلة لألساتذة في جامعة األزهر - 
امعات الحكومية أن جامعة األزهر جامعة عامة غير حكومية لذا ال يوجد لديها الروتين مثل الج - 

وهذا ما يجعل العاملين أقدر على التعامل مع البرامج التطويرية والمنح الدراسية التي تؤهلهم أكثر 
 .وتعمل على تطوير قدراتهم
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 )32(جدول 
صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات : يوضح اختبار شيفيه في المجال الثالث

  امعةالمحاضرات تعزى لمتغير الج

 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

32.157 28.768 33.246 

 جامعة األزهر
32.157 

0   

 الجامعة اإلسالمية

28.768 
*3.389 0  

 جامعة األقصى
33.246 

1.089 *4.478 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 

واإلسالمية لصالح جامعة األزهر ،  جامعة األزهر يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين
  - :ويعزو الباحث ذلك إلىولم يتضح فروق في الجامعات األخرى، 

أنه توجد نواة للتعليم اإللكتروني في الجامعة اإلسالمية حيث تتوفر فيها مختبرات للحواسيب تتسع  - 
  .لعدد ال بأس به من الطلبة

  .تشجيع المحاضرين على استخدامهوجود برنامج للتعليم اإللكتروني على موقع الجامعة ب - 
فضالً عن سعي الجامعة اإلسالمية المستمر لتطوير البنية التحتية والدعم الفني لمالءمة متطلبات  - 

  .أساليب التعليم اإللكتروني التي توظفها فعليًا في العملية التعليمية 
  
 )33(جدول 

  تعزى لمتغير الجامعةصعوبات تتعلق بالطلبة : يوضح اختبار شيفيه في المجال الرابع

 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

37.643 39.000 40.899 

 جامعة األزهر

37.643 
0   

 الجامعة اإلسالمية
39.000 

1.357 0  

 جامعة األقصى
40.899 

*3.256 1.899 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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جامعة األزهر واألقصى لصالح جامعة األقصى،  نيتضح من الجدول السابق وجود فروق بي
   - :ويعزو الباحث ذلك إلىولم يتضح فروق في الجامعات األخرى، 

 .غلبة الطابع التقليدي الذي يتمثل به التدريس في جامعة األقصى - 
أغلب طلبة جامعة األقصى من أولئك الذين دفعتهم ظروفهم لاللتحاق بهذه الجامعة فهم ال  - 

متطلبات التعليم اإللكتروني مقارنة بزمالئهم في جامعة األزهر، حيث أن غالبية  يستطيعون توفير
الطلبة من متوسطي الحال يلجئون للدراسة في جامعة األقصى نتيجة ظروفهم االقتصادية 

  .الصعبة
  
 )34(جدول 

  ةصعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي تعزى لمتغير الجامع: يوضح اختبار شيفيه في المجال الخامس

 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

30.014 28.957 32.754 

 جامعة األزهر
30.014 

0   

 الجامعة اإلسالمية

28.957 
1.058 0  

 جامعة األقصى

32.754 
2.739 *3.797 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 

ة واألقصى لصالح جامعة الجامعة اإلسالمي يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين
  - :ويعزو الباحث ذلك إلىاألقصى، ولم يتضح فروق في الجامعات األخرى، 

  . أن الجامعة اإلسالمية تعتمد على توظيف بعض أدوات التعليم اإللكتروني وتسير في هذا االتجاه - 
 أن األساتذة في الجامعة اإلسالمية يراعون تضمينها أنشطة تربط الطالب بمصادر التعليم - 

  .اإللكتروني وتكون مالئمة له 
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 )35(جدول 
  يوضح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية لالستبانة تعزى لمتغير الجامعة

 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

160.757 154.319 169.377 

 جامعة األزهر
160.757 

0   

 الجامعة اإلسالمية

154.319 
6.438 0  

 جامعة األقصى
169.377 

8.620 *15.058 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 

الجامعة اإلسالمية واألقصى لصالح جامعة  يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين
  - :ويعزو الباحث ذلك إلىاألقصى، ولم يتضح فروق في الجامعات األخرى، 

فعيل بعض أدواته كنظام المودل أن تجربة الجامعة اإلسالمية في توظيف التعليم اإللكتروني وت - 
المعمول به فيها قد جعلها تتغلب على العديد من الصعوبات التي واجهتها في هذا المجال مقارنة 

  .بجامعة األقصى التي لم تخُط في مجال التعليم اإللكتروني بنفس قدر الجامعة اإلسالمية
ر قدرات الجامعة في المجاالت ع طويل في تطويأن كلية الهندسة في الجامعة اإلسالمية لها با - 

  .اإللكترونية
ما يلعبه العامل المادي من دور في هذا المجال قد تمتلكه الجامعة اإلسالمية أكثر من جامعة  - 

  .األقصى كجامعة حكومية 
  

  :لتأكد من صحة الفرضية الثانيةنتائج السؤال الرابع ومناقشتها وا
 ≥ αداللة إحصائية عند مستوى داللة هل يوجد فروق ذات : " ينص السؤال الرابع على 

في صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة بين الطلبة تعزى  0.05
  .؟)جامعة األزهر، الجامعة اإلسالمية، جامعة األقصى(لمتغير الجامعة 

 One Way ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي
ANOVA.  
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  )36(جدول 
ومستوى الداللة " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  تعزى لمتغير الجامعة

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 

 الداللة
 مستوى الداللة

صــــــــعوبات :المجــــــــال األول
  لق باإلدارة الجامعيةتتع

 251.288 2 502.576  بين المجموعات
4.109 

 
0.017 

 
دالة عند 

0.05 
 61.158 1025 62686.514  داخل المجموعات

  1027 63189.089  المجموع
صـــــعوبات :المجـــــال الثـــــاني

تتعلـــق بـــالخبرة فـــي مجــــال 
  التعليم اإللكتروني

 297.616 2 595.232  بين المجموعات
8.340 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 
 35.687 1025 36579.549  داخل المجموعات

  1027 37174.781  المجموع
صــــعوبات : المجــــال الثالــــث

تتعلـــــــق بالبنيـــــــة التحتيـــــــة 
ـــي قاعـــات  ـــي ف ـــدعم الفن وال

  المحاضرات

 728.119 2 1456.239  بين المجموعات
16.188 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 
 44.979 1025 46103.769  داخل المجموعات

  1027 47560.008  المجموع

صــــعوبات : المجــــال الرابــــع

  تتعلق بالطلبة

 273.586 2 547.171  بين المجموعات
5.636 

 
0.004 

 
دالة عند 

0.01 
 48.538 1025 49751.770  داخل المجموعات

  1027 50298.942  المجموع

  صعوبات : المجال الخامس

 عيتتعلق بالمنهاج الجام

 14.523 2 29.046  بين المجموعات
0.406 

 
0.666 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 35.728 1025 36621.011  داخل المجموعات
  1027 36650.057  المجموع

  الدرجة الكلية

 1698.176 2 3396.352  بين المجموعات

2.826 
 

0.060 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

  داخل المجموعات
616033.57

8 
1025 601.008 

  المجموع
619429.93

0 
1027  

  4.62) =  0.01(وعند مستوى داللة ) 2،1027(ف الجدولية عند درجة حرية 
   3.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 2،1027(ف الجدولية عند درجة حرية 

في المجال ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"وأن قيمة 
، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تحصيل والدرجة الكلية لالستبانة، الخامس

   - :األمر الذي يعزوه الباحث إلىالجامعة، 
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تشابك المناهج الجامعية في الجامعات الثالث وتقاربها والتي تحاول تقليد بعضها البعض في كثير  - 
 . من التخصصات

فلسطينية في مجال التعليم اإللكتروني خصوصًا تلك الظروف تقارب الظروف العامة للجامعات ال - 
  .الظاهرة للطالب والتي أجاب على فقرات االستبانة من خاللها 

في ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أكبر من قيمة " ف"ويتضح أن قيمة 
إحصائية تعزى لمتغير تحصيل ، أي أنه توجد فروق ذات داللة المجال األول والثاني والثالث والرابع

، 39،  38،  37(الجامعة ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول 
  :يوضح ذلك) 40

  
 )37(جدول 

  صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية تعزى لمتغير الجامعة:يوضح اختبار شيفيه في المجال األول

 
 جامعة األقصى ميةالجامعة اإلسال جامعة األزهر

35.443 34.283 35.931 

 جامعة األزهر

35.443 
0   

 الجامعة اإلسالمية
34.283 

1.160 0  

 جامعة األقصى
35.931 

0.489 *1.649 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين الجامعة اإلسالمية واألقصى لصالح جامعة 
  - :، ويعزو الباحث ذلك إلىولم يتضح فروق في الجامعات األخرىاألقصى، 

أن إدارة الجامعة اإلسالمية تبنت بعض أنماط التعليم اإللكتروني في إطار خطة وقد قطعت شوطًا  - 
  .ال بأس به في هذا المجال

ل أن إدارة الجامعة اإلسالمية استخدمت نظام المودل الذي يكلف الطالب بإعداد تعيينات من خال - 
  .هذا النظام 
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 )38(جدول 
صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني تعزى :يوضح اختبار شيفيه في المجال الثاني

  لمتغير الجامعة

 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

26.925 28.665 28.394 

 جامعة األزهر
26.925 

0   

 الجامعة اإلسالمية

28.665 
*1.740 0  

 جامعة األقصى
28.394 

*1.469 0.271 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 

جامعة األزهر واإلسالمية لصالح اإلسالمية وبين  يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين
وقد يعزى ذلك  األزهر واألقصى لصالح جامعة األقصى ، ولم يتضح فروق في الجامعات األخرى،

  :إلى
ة الجامعة اإلسالمية مع أدوات التعليم اإللكترونية مثل نظام المودل وما يتطلبه من تعامل طلب - 

مهارات وخبرة في هذا المجال جعلهم يدركون المستوى الحقيقي والالزم للتعامل مع التعليم 
 .اإللكتروني 

التي أن الطلبة في جامعة األزهر والذين لم يخوضوا غمار وتجربة التعليم اإللكتروني بالشكل  - 
خاضته الجامعة اإلسالمية جعلهم يعتقدون أن ما لديهم من مهارات حاسوبية وخبرة أمر مناسٌب 
وليس لديهم أية صعوبة في التعامل مع التعليم اإللكتروني ألنهم ليس لديهم دراية كافية بما يتطلبه 

  من مهارات متقدمة غير تلك المهارات التقليدية في التعامل مع الحاسوب
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 )39(جدول 
صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات : يوضح اختبار شيفيه في المجال الثالث

  المحاضرات تعزى لمتغير الجامعة

 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

33.822 31.526 34.179 

 جامعة األزهر
33.822 

0   

 الجامعة اإلسالمية

31.526 
*2.296 0  

 ة األقصىجامع
34.179 

0.357 *2.653 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 

جامعة األزهر واإلسالمية لصالح جامعة األزهر ،  يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين
وبين الجامعة اإلسالمية واألقصى لصالح جامعة األقصى، ولم يتضح فروق في الجامعات األخرى، 

  -:ويعزو الباحث ذلك إلى
  .اهتمام الجامعة اإلسالمية بتطبيق بعض أنماط التعليم اإللكتروني - 
أن الجامعة اإلسالمية عملت على توفير متطلبات التعليم اإللكتروني من مختبرات ومصادر دعم  - 

  .فني 
  

 )40(جدول 
  صعوبات تتعلق بالطلبة تعزى لمتغير الجامعة: يوضح اختبار شيفيه في المجال الرابع

 
 جامعة األقصى الجامعة اإلسالمية جامعة األزهر

39.446 41.188 40.666 

 جامعة األزهر
39.446 

0   

 الجامعة اإلسالمية
41.188 

*1.743 0  

 جامعة األقصى

40.666 
1.220 0.523 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 
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لجامعة جامعة األزهر واإلسالمية لصالح ا يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين
  - :،  ويعزو الباحث ذلك إلىاإلسالمية، ولم يتضح فروق في الجامعات األخرى

أن طلبة الجامعة اإلسالمية واجهوا صعوبات مباشرة من خالل االحتكاك بنظام المودل وتعاملهم  - 
  .مع بعض أدوات التعليم اإللكتروني التي اعتمدتها الجامعة

نظام التعليم اإللكتروني كنظام المودل فظهر األمر  أن طلبة األزهر لم يحتكوا بنفس الدرجة مع - 
  .هينًا لديهم 

  

  :نتائج السؤال الخامس ومناقشتها والتأكد من صحة الفرضية الثالثة 
 ≤ αهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : "  ينص السؤال الخامس على

الفلسطينية بغزة بين األساتذة تعزى في صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات  0.05
  )ذكر، أنثى(لمتغير الجنس 

يوضح ) 41(والجدول "  T. test"ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار 
  :ذلك

  )41(جدول 
  )للمقياس تعزى لمتغير الجنس ذكور، إناث" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  متوسطال العدد الجنس المجاالت
االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة 

صعوبات تتعلق :المجال األول

  باإلدارة الجامعية

 6.285 35.993 143 ذكر
0.471 0.638 

غير دالة 
 7.465  35.523  65 أنثى إحصائية

صـــــــعوبات :المجــــــال الثـــــــاني
تتعلـــــق بـــــالخبرة فـــــي مجـــــال 

 التعليم االلكتروني

 6.036 24.622 143 ذكر
0.424 0.672 

غير دالة 
 7.195  24.215  65 أنثى إحصائية

صـــــعوبات : المجـــــال الثالـــــث

تتعلق بالبنية التحتيـة والـدعم 
  الفني في قاعات المحاضرات

 6.664 30.769 143 ذكر
1.845 0.066 

غير دالة 
 8.398  32.769  65 أنثى إحصائية

ــــــع صــــــعوبات : المجــــــال الراب

 تتعلق بالطلبة

 6.323 39.203 143 رذك
0.092 0.927 

غير دالة 
 8.136  39.108  65 أنثى إحصائية

  صعوبات : المجال الخامس

 تتعلق بالمنهاج الجامعي

 6.756 30.832 143 ذكر
0.816 0.415 

غير دالة 
 6.953  30.000  65 أنثى إحصائية

 الدرجة الكلية
 23.223 161.420 143 ذكر

0.051 0.959 
غير دالة 
 30.312  161.615  65 أنثى إحصائية

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 206(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 206(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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جميع الجدولية في " ت"المحسوبة اقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الت والدرجة الكلية لالستبانةالمجا

  - :ويعزو الباحث ذلك إلى، )ذكور، إناث(الجنس 
أن األساتذة في الجامعات الفلسطينية بغض النظر عن الجنس أغلبهم يحرص على أخذ دورات  - 

  .العصر لتطوير نفسه في مجال التكنولوجيا لمواكبة تطورات
أن األساتذة من الذكور واإلناث يعيشون نفس الظروف ويخضعون لنفس األنظمة الجامعية  - 

المعمول بها ونفس الطبقات األمر الذي يحد من بروز فروق في الصعوبات التي تواجههم في 
  .توظيف التعليم اإللكتروني 

أشارت نتائجها إلي عدم والتي ) 2009زامل، (وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين المعلمين في الصعوبات التي تواجههم نحو استخدام الحاسوب 

والتي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق تعزى ) 2010حكمي، ( كأداة مساعدة في التعليم، ودراسة
  .لمتغير النوع

الدراسات السابقة تبين وجود اختالف بين  وعند الموازنة بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج
والتي أظهرت النتائج فيها وجود ) 2008العبد الكريم، (، ودراسة )2011 ياسين وملحم،(دراسة 

فأقل بين الذكور واإلناث نحو مدى استخدام % 0.01فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله 
وكذلك نحو أنماط استخدام التعليم اإللكتروني  طرق التعليم اإللكتروني في المدرسة لصالح اإلناث،

والتي أظهرت ) 2010الهرش وآخرون، (لصالح اإلناث، كمان كان هناك اختالفًا أيضًا مع دراسة 
نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائيه تعزى لمتغير الجنس في مجال المعوقات المتعلقة بالبنية 

  .وق لصالح الذكور، بينما لم تظهر فروق في باقي المجاالتالتحتية والتجهيزات األساسية، وكانت الفر 
  

  :نتائج السؤال السادس ومناقشتها والتأكد من صحة الفرضية الرابعة 
 ≥ αهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : " ينص السؤال السادس على 

ة بغزة بين الطلبة تعزى في صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطيني 0.05
  .؟)ذكر، أنثى(لمتغير الجنس 

يوضح ) 42(والجدول "  T. test"ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار 
  :ذلك
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  )42(جدول 
  )ذكور، إناث(للمقياس تعزى لمتغير الجنس " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط العدد الجنس المجاالت
النحراف ا

  المعياري
 قيمة الداللة "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة

صـــــــعوبات :المجـــــــال األول
  تتعلق باإلدارة الجامعية

 0.826 8.134 35.391 530 ذكر
 

0.409 
 

غير دالة 
 7.525  34.986  498 أنثى إحصائية

 
صــــعوبات :المجــــال الثــــاني

ـــي مجـــال  ـــالخبرة ف ـــق ب تتعل

 التعليم اإللكتروني

 5.988 27.923 530 ذكر
0.505 

 
0.613 

 
غير دالة 
 6.051  28.112  498 أنثى إحصائية

ـــث صـــعوبات : المجـــال الثال

ــــــة  ــــــة التحتي ــــــق بالبني تتعل

والـــدعم الفنـــي فـــي قاعـــات 

  المحاضرات

 7.218 32.657 530 ذكر
2.317 

 
0.021 

 
دالة إحصائية 

 6.305  33.639  498 أنثى 0.05عند 

 

صــــعوبات : المجــــال الرابــــع
 الطلبةتتعلق ب

 7.322 39.630 530 ذكر
3.927 

 
0.000 

 
دالة إحصائية 

 6.531  41.333  498 أنثى 0.01عند 

صعوبات : المجال الخامس
 تتعلق بالمنهاج الجامعي

 1.939 6.091 33.204 530 ذكر
 

0.053 
 

غير دالة 
 5.830  33.926  498 أنثى إحصائية

 الدرجة الكلية
 2.086 25.236 168.804 530 ذكر

 
0.037 

 
دالة إحصائية 

 23.732  171.996  498 أنثى 0.05عند 
  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 1026(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 1026(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

المجال الجدولية في " ت"يمة المحسوبة اقل من ق" ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس األول والثاني  والخامس

  -:ويعزو الباحث ذلك إلى،  )ذكور، إناث(
أن جميع الطلبة ذكورًا وٕاناثًا يخضعون إلى إدارة جامعية واحدة والنظام التعليمي نفسه ويخضعون  - 

  .واء كانوا ذكورًا أو إناثًا لنفس المنهاج س
المجال الثالث والرابع  والدرجة الجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"وأن قيمة 

) ذكور، إناث(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس الكلية لالستبانة
   - :ويعزو الباحث ذلك إلىولقد كانت الفروق لصالح اإلناث، 
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أن اإلناث أكثر اهتماما من الذكور في السعي نحو تطوير قدراتهن ومهارتهن لغاية تحقيق  - 
 .أهدافهن المتمثلة في الحصول على الوظيفة وتأمين المستقبل

وكما هو معروف فإن التحصيل العلمي عند اإلناث أعلى منه عند الذكور وهذا بطبيعة الحال   - 
مجال الدراسة بعكس الذكور الذين يخرجون مع أصحابهم إلى أن الوقت المتاح لإلناث يستغل في 

 .ويقضون معظم الوقت خارج المنزل
أن اإلناث يتمسكن بكل السبل المؤدية للنجاح، والدخول في ميادين العمل المختلفة، ال سيما   - 

المهن التي تستخدم فيها الشبكة اإللكترونية مثل القطاع العام كالبنوك والسكرتارية مما يدعوهن 
إلى زيادة المعرفة والتأهيل في هذا المجال، حتى تفتح لنفسها فرص العمل في ضوء الوضع 

  .االقتصادي السيئ 
صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني (وتتفق نتيجة الدراسة الحالية  في المجال الثالث 

كلية لالستبانة مع والدرجة ال) صعوبات تتعلق بالطلبة(والمجال الرابع ) في قاعات المحاضرات
والتي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة ) 2006محمد وآخرون، (دراسة

على األداة ككل وعلى مجاالت الدراسة األربعة ولصالح اإلناث، ) ذكور، إناث(معوقات متغير الجنس
ظهرت نتائجها وجود فروق والتي أ) 2008عبد الكريم، (وكذلك اتفقت نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة 

فأقل بين الذكور واإلناث نحو مدى استخدام طرق  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
التعليم اإللكتروني في المدرسة لصالح اإلناث وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

لكتروني في المدرسة لصالح فأقل بين الذكور واإلناث نحو أنماط استخدام التعليم اإل 0.05داللة 
  .اإلناث

) صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية(في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية في المجال األول
مع ) صعوبات تتعلق بالمنهاج(وفي المجال الخامس ) صعوبات تتعلق بالخبرة(وفي المجال الثاني 

إحصائية بين درجة معوقات متغير  والتي أظهرت فروق ذات دالله) 2006محمد وآخرون، (دراسة 
على األداة ككل وعلى المجاالت األربعة ولصالح اإلناث وكذلك مع دراسة ) ذكور، إناث(الجنس 

  ).2008العبد الكريم، (
وفي ) صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية(كذلك اتفقت نتيجة الدراسة الحالية في المجال األول

مع ) صعوبات تتعلق بالمنهاج(وفي المجال الخامس ) رةصعوبات تتعلق بالخب(المجال الثاني 
والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فوق ذات داللة إحصائية بين ) 2009جروان والحمران، (دراسة

متوسط تقديرات الطلبة في حكمهم على وجود تحديات استخدام التعليم اإللكتروني وذلك وفق متغير 
  .الجنس
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  :ا والتأكد من صحة الفرضية الخامسة نتائج السؤال السابع ومناقشته
 ≤ αهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : "  ينص السؤال السابع على

في صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة بين األساتذة تعزى  0.05
  .؟)كليات أدبية، كليات علمية(لمتغير التخصص 

  :يوضح ذلك) 43(والجدول " T. test"السؤال قام الباحث باستخدام اختبار  ولإلجابة عن هذا
  
  )43(جدول 

  للمقياس تعزى لمتغير التخصص" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط العدد  المجاالت
االنحراف 
  المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

صـــــــعوبات :المجـــــــال األول

  دارة الجامعيةتتعلق باإل

 6.343 35.730 100 كلية أدبية
0.241 

 
0.809 

 
غير دالة 
 إحصائية

كلية 
 علمية

108  35.954  6.970 

صــــعوبات :المجــــال الثــــاني

ـــي مجـــال  ـــالخبرة ف ـــق ب تتعل
 التعليم اإللكتروني

 6.430 26.220 100 كلية أدبية
3.860 

 
0.000 

 
دالة إحصائية 

 0.01عند 
كلية 
 علمية

108  22.898  5.981 

ـــث صـــعوبات : المجـــال الثال
ــــــة  ــــــة التحتي ــــــق بالبني تتعل

والـــدعم الفنـــي فـــي قاعـــات 

  المحاضرات

 7.588 31.340 100 كلية أدبية
0.103 

 
0.918 

 
غير دالة 
 إحصائية

كلية 
 علمية

108  31.444  7.036 

صــــعوبات : المجــــال الرابــــع

 تتعلق بالطلبة

 7.670 39.730 100 كلية أدبية
1.117 

 
0.265 

 
غير دالة 
 إحصائية

كلية 
 علمية

108  38.657  6.137 

صعوبات : المجال الخامس

 تتعلق بالمنهاج الجامعي

 7.552 31.970 100 كلية أدبية
2.898 

 
0.004 

 
دالة إحصائية 

 0.01عند 
كلية 
 علمية

108  29.278  5.787 

 الدرجة الكلية

 27.385 164.990 100 كلية أدبية
1.917 

 
0.057 

 
غير دالة 
 إحصائية

كلية 
 علمية

108  158.231  23.436 

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 206(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 206(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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المجال ية في الجدول" ت"المحسوبة اقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية األول والثالث والرابع والدرجة الكلية لالستبانة

  . تعزى لمتغير الكلية 
، وهذا يدل  المجال الثاني والخامسالجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"وأن قيمة 

ولقد كانت الفروق لصالح ) علمية، أدبية(الكلية على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
  .الكليات األدبية

  :ويعزو الباحث ذلك إلى 

 .أن اإلدارة واحدة لجميع التخصصات - 
 .أن المباني واحدة  - 
 .أن الطلبة أنفسهم  - 

  .لذلك لم يظهر فروق وذلك في المجال األول والثالث والرابع والدرجة الكلية لالستبانة 
التي أظهرت نتائجها عدم ) 2007الشمري، (ه الدراسة مع نتائج دراسة وقد اتفقت نتائج هذ

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مواقف مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين تجاه التعليم 
والتي أظهرت ) 2008العبد الكريم، (وكذلك اتفقت مع دراسة ،)علمية، أدبية(اإللكتروني لمتغير الكلية 

فأقل بين أفراد الدراسة نحو  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة نتائجها عدم 
مدى استخدام طرق التعليم اإللكتروني في المدرسة باختالف متغير التخصص، وكذلك عدم وجود 

فأقل بين أفراد الدراسة نحو أنماط استخدام التعليم  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
كتروني باختالف متغير التخصص وكان ذلك في المجاالت المذكورة كذلك اتفقت نتيجة الدراسة اإلل

) 2009جروان والحمران، (مع نتيجة دراسة ) صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية(الحالية في المجال 
م والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات الطلبة في حكمه

  .على مدى وجود تحديات استخدام التعليم اإللكتروني وذلك وفق متغير التخصص عند هذا المجال
صعوبات تتعلق (ومجال ) صعوبات تتعلق بالطالب (وتختلف نتيجة الدراسة الحالية في مجال

والتي أظهرت عدم وجود ) 2009جروان والحمران، (مع نتيجة دراسة ) بالبنى التحية والدعم الفني
ق دالة إحصائيًا بين متوسطات تقديرات الطلبة في حكمهم على مدى وجود تحديات استخدام التعليم فو 

  .اإللكتروني وذلك وفق متغير التخصص عند هذين المجالين
  :ويعزو الباحث ذلك إلىأما في المجال الثاني والخامس فكان هناك فروَق لصالح الكليات األدبية، 

 .للحاسوب من زمالئهم في الكليات األدبية أكثر استخداماً التخصصات العلمية أن أصحاب  - 
أن طبيعة التخصصات العلمية المختلفة تتطلب التعامل مع مصادر المعرفة اإللكترونية أكثر  - 

 .من التخصصات األدبية
 .في هذين المجالين) 2008العبد الكريم،(ودراسة ) 2007الشمري، (وهذه النتيجة اختلفت مع دراسة 
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  :ؤال الثامن ومناقشتها والتأكد من صحة الفرضية السادسة نتائج الس
 ≥ αهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : " ينص السؤال الثامن على 

في صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة بين الطلبة تعزى  0.05
  . ؟)كليات أدبية، كليات علمية(لمتغير التخصص 

  :يوضح ذلك) 44(والجدول " T. test"ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار 
 
  )44(جدول 

  للمقياس تعزى لمتغير التخصص" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط العدد  المجاالت
االنحراف 
  المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
  الداللة

صـــــــعوبات :لالمجـــــــال األو

  تتعلق باإلدارة الجامعية

 8.400 34.580 536 كلية أدبية
2.628 

 
0.009 

 
دالة إحصائية 

 0.01عند 
كلية 
 علمية

492  35.864  7.138 

صــــعوبات :المجــــال الثــــاني

ـــي مجـــال  ـــالخبرة ف ـــق ب تتعل
 التعليم اإللكتروني

 6.208 28.733 536 كلية أدبية
4.027 

 
0.000 

 
دالة إحصائية 

 0.01عند 
كلية 
 علمية

492  27.232  5.705 

ـــث صـــعوبات : المجـــال الثال
ــــــة  ــــــة التحتي ــــــق بالبني تتعل

والـــدعم الفنـــي فـــي قاعـــات 

  المحاضرات

 7.169 32.968 536 كلية أدبية
0.806 

 
0.420 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

كلية 
 علمية

492  33.311  6.388 

صــــعوبات : المجــــال الرابــــع

 تتعلق بالطلبة

 7.407 40.535 536 كلية أدبية
0.383 

 
0.702 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

كلية 
 علمية

492  40.368  6.530 

صعوبات : المجال الخامس

 تتعلق بالمنهاج الجامعي

 6.329 33.612 536 كلية أدبية
0.327 

 
0.744 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

كلية 
 علمية

492  33.490  5.567 

 الدرجة الكلية

 26.204 170.429 536 كلية أدبية
0.107 

 
0.914 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

كلية 
 علمية

492  170.264  22.658 

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 1026(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 1026(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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المجال الجدولية في " ت"ة اقل من قيمة المحسوب" ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة الثالث والرابع والخامس والدرجة الكلية لالستبانة

  .إحصائية تعزى لمتغير الكلية
، وهذا يدل المجال األول والثانيالجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"وأن قيمة 

ولقد كانت الفروق لصالح ) علمية، أدبية(إحصائية تعزى لمتغير الكلية  على وجود فروق ذات داللة
  . الكليات العلمية في المجال األول ولصالح األدبية في المجال الثاني

 
في المجال الثالث والرابع والخامس والدرجة الكلية لالستبانة ظهر عدم وجود فروق ذات داللة 

   -:احث ذلك إلىويعزو البإحصائية تعزى لمتغير الكلية، 
 .أن التعليم اإللكتروني وتوظيفه في الجامعات الفلسطينية ما زال في مراحل غير متقدمة - 
أن النظرة إلى توظيف وتفعيل التعليم اإللكتروني يكتنفها صعوبات ال تختلف باختالف  - 

  .التخصص من حيث البنية التحتية والطلبة والمنهاج بغض النظر عن التخصص
ين نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة تبين وجود اتفاق بين دراسة وعند الموازنة ب

والتي بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 2008العبد الكريم، (
فأقل بين أفراد الدراسة نحو مدى استخدام طرق التعليم اإللكتروني في المدرسة باختالف متغير  0.05

فأقل بين أفراد  0.05لتخصص، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ا
الدراسة نحو أنماط استخدام التعليم اإللكتروني باختالف متغير التخصص وكان ذلك في المجال 

 ةالثالث والرابع والخامس والدرجة الكلية، فيما اختلفت في المجال األول والثاني، واتفقت مع دراس
والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة ) بالطالب(في المجال المتعلق ) 2006محمد وآخرون،(

إحصائيًا بين درجات معوقات متغير الكلية على مجال المعوقات التي تتعلق بالطالب تعزى لمتغير 
لتي في الدرجة الكلية لالستبانة وا) 2006محمد وآخرون، (التخصص  في حين اختلفت مع دراسة 

  .أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية 
صعوبات تتعلق بالبنى (و ) صعوبات تتعلق بالطالب(وتختلف نتائج الدراسة الحالية في مجال

والتي أظهرت  )2009جروان والحمران، (مع دراسة ) التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات
داللة إحصائية بين متوسط تقديرات الطلبة في حكمهم على مدى وجود نتائجها وجود فروق ذات 

تحديات استخدام التعليم اإللكتروني وذلك وفق متغير التخصص في مجال التحديات الفنية ولصالح 
كلية العلوم التربوية، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات الطلبة في حكمهم 

ت استخدام التعليم اإللكتروني وذلك وفق متغير التخصص في مجال تحديات على مدى وجود تحديا
  .تتعلق بالطالب ولصالح كلية العلوم التربوية عند هذا المجال
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  - :ويعزوه الباحث إلىأما  في المجال األول والثاني والذي دل على وجود فروق، 
مصادره المختلفة جعلهم يشعرون كثرة متطلبات الكليات العلمية الالزمة للتعليم اإللكتروني و   -

 .بأن ما تقدمه إدارة الجامعة ال يفي بالغرض المطلوب
أن الكليات العلمية طبيعة مسافاتهم ذات الصفة العلمية التي تستدعي التعامل مع بعض  -

 . األجهزة والرجوع إلى المصادر اإللكترونية بما يسهم في تعزيز خبرتهم في هذا المجال 
 سة الحالية في مجالها األول المتعلق بالمعوقات اإلدارية مع نتيجة دراسةتتفق نتيجة الدرا

والتي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في المجال المتعلق ) 2006محمد وآخرون، (
بالجانب اإلداري ولصالح الكليات اإلنسانية ولكن كانت نتائج الدراسة الحالية لصالح الكليات العلمية  

والتي كانت لصالح الكليات ) 2006محمد وآخرون، ( جال المعوقات اإلدارية بعكس نتيجةفي  م
  .اإلنسانية

مع نتيجة دراسة ) صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية(وتختلف نتيجة الدراسة في المجال األول 
ط والتي بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس) 2009جروان والحمران، (

تقديرات الطلبة في حكمهم على مدى وجود تحديات استخدام التعليم اإللكتروني وذلك وفق متغير 
  .التخصص في مجال التحديات اإلدارية

  

 :نتائج السؤال التاسع ومناقشتها والتأكد من صحة الفرضية السابعة 

 ≤ αلة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال : "  ينص السؤال التاسع على
في صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة تعزى لمتغير المستوى  0.05

  .؟)سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(الدراسي 

  .One Way ANOVAولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي
 
  )45(جدول 

ومستوى الداللة " ف"ن ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة مصدر التباي
  تعزى لمتغير المستوى الدراسي

  مجموع المربعات  مصدر التباين  المجاالت
درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 

 الداللة
 مستوى الداللة

صــــــــعوبات :المجــــــــال األول
  تتعلق باإلدارة الجامعية

 603.929 3 1811.786  موعاتبين المج
10.076 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 
 59.939 1024 61377.303  داخل المجموعات

  1027 63189.089  المجموع
غير دالة  0.315 1.182 42.757 3 128.270  بين المجموعاتصـــــعوبات :المجـــــال الثـــــاني
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  مجموع المربعات  مصدر التباين  المجاالت
درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
 "ف"قيمة 

قيمة 

 الداللة
 مستوى الداللة

تتعلـــق بـــالخبرة فـــي مجــــال 

  التعليم اإللكتروني

 إحصائياً    36.178 1024 37046.511  ل المجموعاتداخ
  1027 37174.781  المجموع

صــــعوبات : المجــــال الثالــــث

تتعلـــــــق بالبنيـــــــة التحتيـــــــة 
ـــي قاعـــات  ـــي ف ـــدعم الفن وال

  المحاضرات

 144.669 3 434.006  بين المجموعات
3.144 

 
0.025 

 
دالة عند 

0.05 
 46.021 1024 47126.002  داخل المجموعات

  1027 47560.008  المجموع

صــــعوبات : المجــــال الرابــــع

  تتعلق بالطلبة

 117.265 3 351.796  بين المجموعات
2.404 

 
0.066 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 48.777 1024 49947.146  داخل المجموعات
  1027 50298.942  المجموع

  صعوبات : المجال الخامس

 تتعلق بالمنهاج الجامعي

 239.962 3 719.886  بين المجموعات
6.839 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 
 35.088 1024 35930.171  داخل المجموعات

  1027 36650.057  المجموع

  الدرجة الكلية

 3730.632 3 11191.896  بين المجموعات
6.281 

 
0.000 

 
دالة عند 

0.01 
 593.982 1024 608238.034  داخل المجموعات

  1027 619429.930  المجموع
  3.80) =  0.01(وعند مستوى داللة ) 3،1027(ف الجدولية عند درجة حرية 

   2.61) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 3،1027(ف الجدولية عند درجة حرية 

المجال في ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"وأن قيمة 
ويعزو ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي،  ، أي أنه ال توجد فروقالثاني والرابع

   -:الباحث ذلك إلى
 .أن جميع الطلبة بغض النظر عن مستوياتهم ينمون مهاراتهم في مجال الحاسوب - 
  .فضال عن أنهم يدرسونه في مراحل التعليم العام والجامعي   - 

األول في ) 0.05(داللة الجدولية عند مستوى " ف"المحسوبة أكبر من قيمة " ف"وأن قيمة 
، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  والثالث والخامس والدرجة الكلية لالستبانة

،  46(المستوى الدراسي ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول 
  :يوضح ذلك) 49، 48،  47
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 )46(جدول 
 صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية :ه في المجال األوليوضح اختبار شيفي

  تعزى لمتغير المستوى الدراسي

 
 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

33.032 35.201 35.899 36.591 

 سنة أولى
33.032 

0    

 سنة ثانية
35.201 

*2.169 0   

 سنة ثالثة

35.899 
*2.867 0.698 0  

 سنة رابعة
36.591 

*3.559 1.390 0.692 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المستوى األول والثاني لصالح الثاني وبين األول 
والثالث لصالح الثالث وبين األول والرابع لصالح الرابع، ولم يتضح فروق في المستويات األخرى، 

   -:ويعزو الباحث ذلك إلى
ب كلما زاد مستواهم الدراسي كانوا أكثر خبرة ومعرفة بإدارة الجامعة وفي مجال دعمها أن الطال - 

  .للتعليم اإللكتروني مما يجعلهم يدركون الصعوبات أكثر من أقرانهم في المستوى األقل 
وعند الموازنة بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة تبين وجود اختالف مع  

والتي بينت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ) 2009وان والحمران، جر (دراسة 
المستوى الدراسي في مجال الصعوبات التي تتعلق باإلدارة الجامعية ولصالح المستوى الدراسي األقل 

الح في حين الدراسة الحالية كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي ولص
  .المستوى األكبر
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 )47(جدول 
صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات : يوضح اختبار شيفيه في المجال الثالث

  المحاضرات تعزى لمتغير الجامعة تعزى لمتغير المستوى الدراسي

 
 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

32.024 33.274 33.500 33.703 

 سنة أولى
32.024 

0    

 سنة ثانية
33.274 

1.250 0   

 سنة ثالثة

33.500 
*1.476 0.226 0  

 سنة رابعة
33.703 

*1.679 0.429 -0.203 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المستوى األول والثالث لصالح الثالث وبين األول 
   -:ويعزو الباحث ذلك إلىولم يتضح فروق في المستويات األخرى،  والرابع لصالح الرابع،

أن الطلبة في المستويين الثالث والرابع لديهم معرفة أكثر بطبيعة البنية التحتية والدعم الفني  - 
الالزم للتعليم اإللكتروني مما يجعلهم يدركون حجم الصعوبات بشكل أكبر من زمالئهم في 

  .المستوى األول 
صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في (تيجة الدراسة الحالية في مجال واختلفت ن
والتي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات ) 2009جروان والحمران، (مع  دراسة ) قاعات المحاضرات

داللة إحصائية بين متوسط تقديرات الطلبة في حكمهم على مدى وجود تحديات استخدام التعليم 
  . لك وفق متغير المستوى األكاديمي ولصالح الطلبة األقل من سنة ثانية عند هذا المجالاإللكتروني وذ
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 )48(جدول 
 صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي: يوضح اختبار شيفيه في المجال الخامس

  تعزى لمتغير المستوى الدراسي 

 
 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

32.190 33.521 34.081 34.386 

 سنة أولى
32.190 

0    

 سنة ثانية
33.521 

1.331 0   

 سنة ثالثة

34.081 
*1.891 0.560 0  

 سنة رابعة
34.386 

*2.196 0.865 0.305 0 

  0.01دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المستوى األول والثالث لصالح الثالث وبين األول 
  -:ويعزو الباحث ذلك إلىالح الرابع، ولم يتضح فروق في المستويات األخرى، والرابع لص

أن الطالب في المستوى الثالث والرابع أصبح لديهم خبرة في المناهج الجامعية وتحديد   - 
  .الصعوبات أكثر من زمالئهم في المستوى األول  

 
 )49(جدول 

  لمتغير المستوى الدراسييوضح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية لالستبانة تعزى 

 
 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى

164.806 171.490 171.267 173.691 

 سنة أولى

164.806 
0    

 سنة ثانية
171.490 

*6.685 0   

 سنة ثالثة
171.267 

*6.462 0.223 0  

 سنة رابعة

173.691 
*8.886 2.201 2.424 0 

  0.01ة دالة إحصائيًا عند مستوى دالل* 
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المستوى األول والثاني لصالح الثاني وبين األول 
والثالث لصالح الثالث وبين األول والرابع لصالح الرابع، ولم يتضح فروق في المستويات األخرى، 

  -:ويعزو الباحث ذلك إلى
ة عامة في مجال التعليم اإللكتروني أن الطالب كلما زاد مستواهم الدراسي ازدادوا خبرة و معرف  - 

  .وقد أدركوا الصعوبات أكثر من أقرانهم األقل في المستوى الدراسي 
جروان والحمران، (وتختلف نتيجة الدراسة في الدرجة الكلية لالستبانة مع نتيجة دراسة 

ي حكمهم والتي بينت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات الطلبة ف) 2009
على وجود تحديات استخدام التعليم اإللكتروني وذلك وفق المستوى األكاديمي ولصالح الطلبة أقل من 

  .  سنة ثانية
  

  :نتائج السؤال العاشر ومناقشتها والتحقق من صحة الفرضية الثامنة 
هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند : "  ينص السؤال  األخير من أسئلة الدراسة على

في صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة  α ≥ 0.05ستوى داللة م
  .؟)محاضر، طالب(تعزى لمتغير المهنة 

  :يوضح ذلك) 50(والجدول "  T. test"ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار 
 
  )50(جدول 

  لمقياس تعزى لمتغير المهنةل" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط العدد  المجاالت
االنحراف 

  المعياري
 قيمة الداللة "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة

صـــــــعوبات :المجـــــــال األول
  تتعلق باإلدارة الجامعية

 1.119 7.844 35.195 1028 طالب
 

0.263 
 

غير دالة 
 6.661  35.846  208 محاضرين إحصائياً 

صــــعوبات :المجــــال الثــــاني
ـــي مجـــال  ـــالخبرة ف ـــق ب تتعل

 التعليم اإللكتروني

 6.016 28.015 1028 طالب
7.609 

 
0.000 

 
دالة إحصائية 

 6.406  24.495  208 محاضرين 0.01عند 

ـــث صـــعوبات : المجـــال الثال

ــــــة  ــــــة التحتي ــــــق بالبني تتعل
والـــدعم الفنـــي فـــي قاعـــات 

  المحاضرات

 6.805 33.132 1028 طالب
3.319 

 
0.001 

 
 دالة إحصائية

 7.289  31.394  208 محاضرين 0.01عند 

صــــعوبات : المجــــال الرابــــع
 تتعلق بالطلبة

 2.414 6.998 40.455 1028 طالب
 

0.016 
 

دالة إحصائية 
 6.920  39.173  208 محاضرين 0.05عند 
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  المتوسط العدد  المجاالت
االنحراف 

  المعياري
 قيمة الداللة "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة

صعوبات : المجال الخامس
 تتعلق بالمنهاج الجامعي

 6.405 5.974 33.554 1028 طالب
 

0.000 
 

حصائية دالة إ
 6.813  30.572  208 محاضرين 0.01عند 

 الدرجة الكلية
 4.717 24.559 170.350 1028 طالب

 
0.000 

 
دالة إحصائية 

 25.574  161.481  208 محاضرين 0.01عند 
  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 1234(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 1234( الجدولية عند درجة حرية" ت"قيمة 

المجال الجدولية في " ت"المحسوبة اقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
  . ، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المهنةاألول 

و الثالث والرابع المجال الثاني الجدولية في " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"وأن قيمة 
، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير والخامس والدرجة الكلية لالستبانة

  . الطالبولقد كانت الفروق لصالح ) محاضر، طالب(المهنة 
  -:فإن الباحث يعزو ذلك إلىبالنسبة للمجال األول 

 .أن اإلدارة الجامعية واحدة   - 
 .خططها واحدة - 
 .واحدةتعليماتها  - 

  .ويلتزم بها األساتذة والطلبة على حد سواء ويلمسون آثارها ومظاهرها بنفس القدر المتقارب 
الباحث أما فيما يتعلق بالمجال الثاني والثالث والرابع والخامس والدرجة الكلية لالستبانة فإن 

  -:يعزو ذلك إلى
 .قات الدراسيةأن المحاضرين لديهم من الخبرة التدريسية في العديد من المسا  - 
 .باإلضافة إلى التطوير المهني الذاتي  - 
 .التدريب أثناء الخدمة  - 
 .تعاملهم مع ما يتوفر من بنى تحتية  - 
 .اطالعهم الدقيق على المنهاج والمقررات  - 
معرفتهم بمتطلبات توظيف التعليم اإللكتروني من خالل خبراتهم واطالعهم على بعض   - 

وبالتالي تكون . ل التعليم اإللكتروني أكثر من الطالبالتجارب المحلية والعالمية في مجا
  .الصعوبات لدى الطلبة أكثر
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  :مقارنة بين نتائج األساتذة والطالب 
لم يكن هناك فروق بين استجاب الطلبة واألساتذة في المجال األول صعوبات تتعلق باإلدارة  -1

 .الجامعية
المجال الثاني صعوبات تتعلق بالخبرة في كان هناك فروق بين استجابات األساتذة والطلبة في  -2

 .مجال التعليم اإللكتروني وكان الصعوبات عند الطلبة أكثر من األساتذة في هذا المجال
كان هناك فروق بين استجابات األساتذة والطلبة في المجال الثالث صعوبات تتعلق بالبنية  -3

 .ألساتذة في هذا المجالالتحتية والدعم الفني وكان الصعوبات عند الطلبة أكثر من ا
كان هناك فروق بين استجابات األساتذة والطلبة في المجال الرابع صعوبات تتعلق بالطلبة  -4

 .وكان الصعوبات عند الطلبة أكثر من األساتذة في هذا المجال
كان هناك فروق بين استجابات األساتذة والطلبة في المجال الخامس صعوبات تتعلق بالمنهاج  -5

 .ن الصعوبات عند الطلبة أكثر من المحاضرين في هذا المجالالجامعي وكا
كان هناك فروق بين استجابات األساتذة والطلبة في الدرجة الكلية لالستبانة وكان الصعوبات  -6

 .عند الطلبة أكثر من األساتذة في هذا المجال
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  الفصل السادس

  لدراسة ومقترحاتهاتوصيات ا

    

  :توصيات الدراسة
 .الحرص على تزويد الجامعات بأجهزة حواسيب تتناسب وعدد الطلبة .1
 .إعطاء دورات تدريبية في مجال التعليم اإللكتروني لكل من الطلبة والمحاضرين .2
 .توفير األموال الحديثة الالزمة لتوفير التقنيات الحديثة .3
رونية بين الطلبة لتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع هذا النوع قيام األساتذة بنشر الثقافة اإللكت .4

 .من التعليم
على إدارة الجامعات تجهيز البنية التحتية للجامعات قبل تطبيق التعليم اإللكتروني، من تجهيز  .5

 .للفصول اإللكترونية، ومعامل الحاسوب، وتجهيز شبكة إنترنت داخلية تتمتع بسرعة عالية
 .ن لصيانة األجهزة، وتفادي األعطال الفنية المختلفةتوفير فنيين متخصصي .6
ضرورة تفعيل دور الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع األساتذة على استخدام التعليم  .7

 .اإللكتروني
 .على إدارة الجامعات أن تتبنى فكرة توظيف التعليم اإللكتروني وال تعتبر ذلك أمرا ثانوياً  .8
رة التعليم اإللكتروني وتطبيقه داخل المؤسسات التعليمية يجب على الجهات المعنية تبنى فك .9

 .الحكومية من مدارس ومعاهد
 ).موضوعي_ مقالي (القيام بتصميم برمجيات خاصة بإعداد االختبارات بأنواعها المختلفة  .10

 
  : مقترحات الدراسة

ج إجراء نظرًا لحداثة تجارب التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم الفلسطيني فإنها تحتا
  :البحوث والدراسات التالية

 .دراسة واقع استخدام التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية .1
 .دراسة مسحية ألنماط استخدام التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية .2
 .دراسة واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدارس التعليم العام الحكومي في فلسطين .3
ق الدراسة في جامعات أخرى مثل جامعة فلسطين والقدس المفتوحة بصفتهما إعادة تطبي .4

 .الجامعتين المطبقتين للتعليم اإللكتروني بشكل كامل
تطبيق التعليم اإللكتروني على مراحل بحيث يكون التحول تدريجيًا من التعليم التقليدي إلى  .5

 .التعليم اإللكتروني
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 .كل جامعةإنشاء مركز خاص للتعليم اإللكتروني ب .6
 .على أساتذة الجامعات نشر ثقافة التعليم اإللكتروني وأهميته .7
ربط الجامعات الفلسطينية مع بعضها البعض ومع وزارة التربية والتعليم بشبكة واستخدام بوابة  .8

 .للتعليم اإللكتروني
 .إجراء دراسة مماثلة على مدارس الحكومة والوكالة بقطاع غزة .9
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  :المراجع العربية : أوالً 
ـــاقي   - 1 ـــد الب ـــد، عب ـــو زي ـــالتعليم ) : " 2009(أب ـــة ب ـــاهج المـــواد التجاري المعلومـــات واإلتصـــاالت فـــي من

 .، البحرين ي بجامعة البحرينالمؤتمر الدولي الثاني لمركز التعليم اإللكترون، "الثانوي 

ورقة عمل مقدمـة إلـى ، " اإلنترنت في التعلـيم) : " 1997( االتحاد الدولي واليونسكو   - 2

 .مايو  7-4، تونس الفترة من ندوة العالم العربي ومجتمع المعلومات

: ن، عمـاتكنولوجيا التعلـيم والتعلـيم اإللكترونـي" ) : 2007(استيتيه، دالل وسرحان، عمر موسى   - 3
 .دار وائل للنشر، الطبعة األولى 

ـــــب زاهـــــر   - 4 ـــــات ومصـــــادر التعلـــــيم ) : " 2005(إســـــماعيل، الغري تصـــــميم واســـــتخدام بيئ
، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المعلوماتية والقدرة التنافسـية للـتعلم " اإللكتروني الجامعيـة

 .قرية سما العالمية : ، العريش المفتوح رؤى عربية تنموية

أثـر اسـتخدام الجيـل الثـاني للـتعلم اإللكترونـي ) : " 2008(هللا بن يحيى آل محيا، عبد ا  - 5
E-Learning2.0  على مهارات التعليم التعاوني لدى طالب كلية المعلمين في أبهـا " ،

 .، كلية التربية، جامعة أم القرى  رسالة دكتوراه غير منشورة

ة فــي إدارات جامعــة أم القــرى بمدينــة لكترونيــمعوقــات تطبيــق اإلدارة اإل) : " 2009( البشــري، منــى  - 6
رســـالة ماجســـتير ، "مكـــة المكرمـــة مـــن وجهـــة نظـــر اإلداريـــات وعضـــوات هيئـــة التـــدريس بالجامعـــة 

 .، جامعة أم القرى كلية التربية منشورة

معوقــات الــتعلم اإللكترونــي فــي مــادة ) : " 2007(بنــي دومــي، حســن علــي و الشــناق، قســيم محمــد   - 7
كليــة التربيــة جامعــة  مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية،، "المعلمــين والطلبــة الفيزيــاء مــن وجهــة نظــر 

 . 2008البحرين، المجلد التاسع، العدد الثاني، يونيو 

ورقــة عمــل مقدمــة ، " التعلــيم اإللكترونــي أهميتــه وفوائــده) : " 2003(التركــي، صــالح   - 8

-6-13ترجاعه فـي مـدارس الملـك فيصـل، تـم اسـ: ، الريـاض لندوة التعليم اإللكترونـي
 . learning.htm-http://www.kfs.sch.sa/ar/e  على الرابط  2010

ــــد الــــرحمن   - 9 ــــي تــــدريس ) : " 2007(التميمــــي، عب ــــي ف ــــع اســــتخدام التعلــــيم اإللكترون واق
دراسـة ( دول المختـارة بـبعض الـ NCTMالرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضـوء معـايير 

يــــة، جامعــــة أم القــــرى، مكــــة ، كليــــة الترب رســــالة دكتــــوراه غيــــر منشــــورة، ) " مقارنــــة 
 .المكرمة
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، "المدرسـة اإللكترونيـة وأدوار حديثـة للمعلـم) : " 2004(التودري، عـوض حسـين  -10
 . 1مكتبة الراشد، الرياض، ط

بعـد فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي  التحديات التي تواجه التعليم عـن) : " 2009(الجاسر، غادة  -11
رســالة ماجســتير غيــر ، "وآليـات مواجهتهــا مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية بجامعــة طيبــه 

 .، جامعة أم القرى، مكة المكرمة منشورة

تحــديات اســتخدام الــتعلم اإللكترونــي التــي ) : " 2009(جــروان، أحمــد و الحمــران، محمــد خالــد  -12
ورقـة عمـل مقدمـة إلـى ، " لحصن الجامعية من وجهـة نظـر الطلبـة أنفسـهم تواجه الطلبة في كلية ا

 .م 2009: ، الرياض المؤتمر الدولي األول للتعلم والتعلم اإللكتروني عند بعد

ي اســتخدام نظــام إدارة تقــويم تجربــة الجامعــات الســعودية فــ) : " 2010(الجريــوي، عبــد المجيــد  -13
 .، جامعة أم القرى،مكة المكرمة ماجستير غير منشورةرسالة ، ) "جسور ( لكتروني التعليم اإل

تحــــديات اســــتخدام الــــتعلم االلكترونــــي بشــــكل متكامــــل فــــي المــــدارس  ).2005(الجمــــل، أحمــــد  -14
 .13، ص2005، مايو، مجلة تكنولوجيا التربية دراسات وبحوثالمصرية

عقبات تحـول دون تطبيـق التعلـيم اإللكترونـي ) : " 2002(الحجي، أنس ابن فضل  -15
 .، شوال  91، العدد  ، مجلة المعرفة، وزارة التربية " 

مطالـب اسـتخدام التعلـيم اإللكترونـي لتـدريس ): " 2007(الحربي، محمـد بـن صـنت  -16
رسالة ماجسـتير ، " الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين

 .، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةغير منشورة

واقع ثقافة واستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى لتقنيـة ) : " 2010(مي، تهاني حك -17
 .، جامعة أم القرى،مكة المكرمة رسالة ماجستير غير منشورة، "المعلومات واالتصاالت بالتدريس 

مســـتحدثات تكنولوجيـــا التعلـــيم فـــي عصـــر " ) : 2006(الحلفــاوي، وليــد بـــن ســالم  -18

 .ردن ، دار الفكر ، الطبعة األولى ، األ"  المعلومات

لكترونيــــة فــــي إدارة ت التــــي تواجــــه اســــتخدام اإلدارة اإلالصــــعوبا) : " 2008(حمــــدي، موســــى  -19
رســالة ، "المــدارس الثانويــة للبنــين بمدينــة مكــة المكرمــة مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارس ووكالئهــا 

 .، جامعة أم القرى،مكة المكرمة ماجستير غير منشورة

معوقات استخدام التعلم اإللكتروني مـن وجهـة نظـر أعضـاء ) : " 2011(ة، محمد فؤاد الحوامد -20
+ ، العـدد األول 27، المجلـد ، مجلـة جامعـة دمشـق" الهيئة التدريسية فـي جامعـة البلقـاء التطبيقيـة 

 . 2011الثاني 
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ـــــي" ) : م2005(الخـــــان، بـــــدر  -21 ـــــتعلم اإللكترون ترجمـــــة علـــــي " (  إســـــتراتيجيات ال
 .شعاع للنشر والعلوم : ، حلب )سالم الوائلي ، ومنى التيجي  الموسوي، و

أثر استخدام التعلم عن بعد علـى تحصـيل الطالبـات ) : " 2002( الدباسي، صالح ابن مبارك  -22
-773، ص ص )2(، العلـوم التربويـة والدراسـات اإلسـالمية )15(، ممجلة جامعـة الملـك سـعود، "

795 . 

مـدى امـتالك معلمـي المرحلـة األساسـية فـي لــواء ): " 2008(درادكـة، حمـزة محمـود  -23
ـــر منشـــورة، " الرمثـــا لكفايـــات الـــتعلم اإللكترونـــي  ، كليـــة التربيـــة، رســـالة ماجســـتير غي

 .جامعة اليرموك، األردن 

ــــة ، " التعلــــيم اإللكترونــــي واقــــع وطمــــوح ) : " 2003(الراشــــد، فــــارس إبــــراهيم  -24 مجل

 . 41-36،  57، التدريب والتقنية

معوقات توظيف التعليم اإللكتروني فـي برنـامج ) : " 2010(و شاهين، إبراهيم  تراضي، ميرف -25
، بحــث ")دراســة حالــة(التربيــة التكنولوجيــة وســبل التغلــب عليهــا فــي كليــة فلســطين التقنيــة ديــر الــبلح 

ــيم ( مقــدم للمــؤتمر العلمــي  ــا التعل ــة وتكنولوجي ــة التكنولوجي : ، غــزةالمنعقــد فــي فلســطين) التربي
 . 2010أكتوبر  28-27قصى بتاريخ جامعة األ

عوائــــق اســــتخدام التعلــــيم اإللكترونــــي فــــي ) : " 2009(الريفــــي، محمــــد و أبــــو شــــعبان، ســــمر  -26
ــي بجامعــة " الجامعــات الفلســطينية  ــتعلم اإللكترون ــز ال ــاني لمرك ــدولي الث ، بحــث مقــدم للمــؤتمر ال

 . 2009: ، البحرين البحرين

تواجــه معلمــي الصــف العاشــر األساســي ومعلماتــه  الصــعوبات التــي) : " 2009(زامــل، مجــدي  -27
ــة جامعــة القــدس لألبحــاث فــي اســتخدام الحاســوب أداة مســاعدة فــي التعلــيم بمحافظــة رام اهللا ، مجل

 .فلسطين: ، رام اهللا 59، العدد السادس عشر، صوالدراسات

ارات التربيـة تطبيق إدارة الجودة الشاملة ألندية الحاسب اآللي بإد) : " 2008(الزهراني، محمد  -28
، جامعـة أم رسالة ماجستير غير منشورة، ) "اإلمكانات والمعوقات ( والتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

 .القرى،مكة المكرمة 

ـــــي، المفهـــــوم، القضـــــايا، ) : " 2005(زيتـــــون، حســـــن حســـــين  -29 ـــــيم اإللكترون التعل

 .الدار الصولتية للتربية : ، الرياض " التخطيط، التطبيق، التقييم

مكتبـة : ، الريـاض " تكنولوجيا التعلـيم والتعلـيم اإللكترونـي): " 2004(أحمـد  سالم، -30
 .الرشد

 .مكتبة الرشد: ، الرياض "  وسائل وتكنولوجيا التعليم) : " 2010(سالم، أحمد  -31
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اســـتخدام الحاســـوب واإلنترنـــت فـــي ميـــادين ) : " 2003(ســـعادة، جـــودت والســـرطاوي، فـــايز  -32
 .الشروق دار : ، عمان"التربية والتعليم

 المجلـة التربويـةلكترونـي، الخليط التطور الطبيعي للتعلم اإلالتعلم ) : " 2006(سالمة، حسن  -33
 .الوادي، العدد الثاني والعشرون، يناير ، جامعة جنوبكلية التربية  بسوهاج

مـدخل : سلسـلة تقنيـات التعلـيم ) : " 2004(سـالمة، عبـد الحـافظ و الـدايل، سـعد  -34

 .دار الخريجي للنشر : ، الرياض " يم إلى تكنولوجيا التعل

مجلـــة ، " التعلــيم اإللكترونـــي علــى اإلنترنـــت ) : " 2003(الســلطي، مــؤنس محمـــد  -35

 . 52-48،  65، السنة السابعة عشر، العدد العلوم والتقنية

فاعليــة برنــامج مقتــرح للوســائط الفائقــة المتصــلة ) : " 2008(ســليمان، محمــد الســيد  -36
ارات إعداد وتصميم الدروس اإللكترونية لدى طـالب تكنولوجيـا باإلنترنت في إكساب مه

، كلية التربيـة، جامعـة رسالة دكتوراه غير منشورة، " التعليم بكلية التربية جامعة األزهر
 .األزهر 

لكترونـي مـن وجهـة قات استخدام المعلمين للتعليم اإلأهمية ومعو ) : " 2007(الشمري، فواز  -37
ــر منشــورة، "حافظــة جــدة نظــر المشــرفين التربــويين بم ، جامعــة أم القرى،مكــة رســالة ماجســتير غي

 .المكرمة 

التعليم اإللكتروني في المدارس السـعودية قبـل " ): 2002(الشهري، فايز عبد اهللا  -38

 .دار المعرفة : ، الرياض"أن نشتري القطار هل وضعنا القضبان

، دار "دي والعشــرينالمدرســة الذكيــة مدرســة القــرن الحــا) : " 2005(الصــعيدي، ســلمي  -39
 .فرحة للنشر والتوزيع، القاهرة

: ، القـاهرة"  التعليم والمدرسة اإللكترونيـة) : " 2007(عامر، طارق عبد الـرؤوف  -40
 .دار السحاب للنشر والتوزيع 

، "التعلـيم عـن بعـد والتعلـيم المفتـوح") : 2007(عامر، طارق عبد الـرؤوف محمـد  -41
 . 2007، الطبعة العربية دار اليازوري العلمية، عمان، األردن

، عــالم الكتــب، "  منظومــة التعلــيم عبــر الشــبكات) : " 2005(عبـد الحميــد، محمــد  -42
 .القاهرة، الطبعة األولى

مجلة مركز البحوث فـي ، "التعليم اإللكتروني) : "2007(عبد الحميد، محمد زيدان  -43

 .130-114ص، العدد الثامن، كلية المعلمين بالباحة ص اآلداب والعلوم التربوية
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التعليم العالي اإللكترونـي محدداتـه ومبرراتـه " ) : 2005(عبد الحي، رمزي أحمد  -44

 .، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األولى "  ووسائطه

واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدارس المملكة األهلية ) : " 2008(العبد الكريم، مشاعل  -45
 .، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعوديةجستير غير منشورةرسالة مابمدينة الرياض، 

ورقـــة ، " التعلـــيم اإللكترونـــي فـــي الـــدول الناميـــة ) : " 2003(عبـــد المـــنعم، ابـــراهيم  -46

واإلتصـال فـي التعلــيم،  عمـل مقدمــة للنـدوة اإلقليميــة حـول توظيــف تقنيـات المعلومــات
 . 15/5/2011تاريخ الدخول )  http://www.ituarabic.org( دمشق ، يوليو 

ــــيم اإللكترونــــي فــــي تحقيــــق أهــــداف ) : " م2003(العجــــب، محمــــد  -47 دور تقنيــــة التعل
، ورقة عمل مقدمة لندوة التعلـيم اإللكترونـي، مـدارس الملـك فيصـل، " التعليم المفتوح 

م علــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــرابط 2010-6-13الريــــــــــــــــــــــــاض ، تــــــــــــــــــــــــم اســــــــــــــــــــــــترجاعه فــــــــــــــــــــــــي 
  learning.htm-http://www.kfs.sch.sa/ar/e . 

التعلـيم اإللكترونـي تقنيـة واعـدة وطريقـة رائـدة ): " 2003(العريفي، يوسف عبد اهللا   -48
: ، الريـاضابريـل 23-21ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكترونـي خـالل الفتـرة ، " 

 .رس الملك فيصل مدا

، " مــن التعلــيم المبــرمج إلــى التعلــيم اإللكترونــي): " 2002(العرينــي، عبــد الــرحمن   -49

 .، العدد واحد وتسعون، ديسمبر مجلة المعرفة

أحـــد نمـــاذج التعلـــيم الجـــامعي  -التعلـــيم اإللكترونـــي) : "2002(العطـــروزي، محمـــد   -50
مركــز تطــوير التعلــيم ) ول العربــي األ ( المــؤتمر القــومي الســنوي التاســع ، " عــن بعــد

-17رؤيـة مسـتقبلية، مـن : التعليم الجامعي عن بعد : "  الجامعي بجامعة عين شمس
 .ديسمبر  18

توجهــات معلمــي المــدارس األساســية ) : "  2006(العمــري، أكــرم والعمــري، محمــد   -51
، "ترونـي في مديرية تربية اربد األولى نحو تنمية الموارد البشرية الحتياجـات الـتعلم اإللك

 . 2، العدد  7، المجلد مجلة العلوم التربوية والنفسية

كفايــات الــتعلم اإللكترونــي ودرجــة توافرهــا لــدى معلمــي المرحلــة ) : " 2009(العمــري، علــي  -52
، جامعة أم القرى،مكة المكرمة رسالة ماجستير غير منشورة، " الثانوية بمحافظة المخواة التعليمية 

. 
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، " التعلــــيم اإللكترونــــي كمــــا يجــــب أن يكــــون ) : " 2005(عــــوض، بشــــرى مســــعد   -53
ورقة عمل مقدمة لمـؤتمر المعلوماتيـة والقـدرة التنافسـية للتعلـيم المفتـوح رؤى عربيـة 

 .قرية سما العالمية : ، العريش تنموية 

، "العقبــات والتحــديات والحلــول المقترحــة: لكترونــي الــتعلم اإل) : " 2005( دات، يوســف عيــا -54
 . 207، ص 3، العدد 11، المجلد ربوية واجتماعيةمجلة دراسات ت

لكترونـــي فـــي تنميـــة بعـــض المفـــاهيم مقتـــرح لتوظيـــف الـــتعلم اإل) : " 2009(عيســـى، ســـامي  -55
المؤتمر الدولي األول للتعلم اإللكتروني  ،"الرياضية للصم من خالل معالجات الذكاء االصطناعي 

ـــد ـــتعلم عـــن بع م، 2009مـــارس  18-16هــــ الموافـــق 1430ربيـــع األول  21-19خـــالل الفتـــرة  ،وال
 .الرياض

فاعليــة التعلــيم المخلــط فــي إكســاب مهــارات ) : " 2009(غــانم، حســن ديــاب علــي   -56
رســالة تطــوير بــرامج الوســائط المتعــددة لطــالب تكنولوجيــا التعلــيم بكليــة التربيــة النوعيــة، 

 .كلية التربية النوعية تكنولوجيا تعليم : ، جامعة طنطا دكتوراه

حاجـــــة الجامعـــــات الســـــعودية لألخـــــذ بنظـــــام التعلـــــيم ) : " 2007(يان، عبـــــد المحســـــن الغـــــد  -57
، المجلـد الثالـث عشـر، العـدد الرابـع، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، "مشروع مقترح" " اإللكتروني

 . 139ص

التعلــيم اإللكترونــي مــدخل إلــى التــدريب غيــر ) : " 2003(الغــراب، إيمــان محمــد   -58

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : هرة ، القا"  التقليدي

فلســـفة التعلـــيم اإللكترونـــي وجـــدواه االجتماعيـــة ) : " 2006(غنـــايم، مهنـــي إبـــراهيم   -59
ورقــة بحثيــة مقدمــة ، " األخالقيــة والمســاءلة القانونيــة  ةاالقتصــادية فــي ضــوء المســؤولي

 19-17خـالل الفتـرة  ، حقبـة جديـدة فـي التعلـيم والثقافـة إلى مـؤتمر التعلـيم اإللكترونـي
 .، مركز التعليم اإللكتروني، جامعة البحرين 2006ابريل 

ــرن الحــادي ) : " 2004(الفــار، إبــراهيم   -60 ــع الق ــات الحاســوب وتحــديات مطل تربوي

 .دار الفكر : ، القاهرة" والعشرين

الحقيبــة التدريبيــة للمعلــم فــي بيئــات " ) : 2006(فريــق الــدار اإللكترونيــة للمعلــم   -61

 .، مكتب التربية العربي لدول الخليج " اإللكتروني التعلم
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المفهــــوم والواقــــع : التعلــــيم اإللكترونــــي ) : " 2005( الكـــرم، عبــــد اهللا و العلــــي، نجيــــب محمـــد  -62
قضـايا واتجاهـات، الهيئـة : التربية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات في البلدان العربية ، "والتطبيـق 

 . 156-131، ص ص 1كتاب السنوي الرابع، ط، الاللبنانية للعلوم والتربية

، "استخدام التعلـيم اإللكترونـي فـي التـدريس) : " 2008(الكنعان، هدى بنت محمد   -63
، متــوفر علــى موقــع الملتقــى علــى ورقــة عمــل مقدمــة لملتقــى التعلــيم اإللكترونــي األول

 . 25/4/2011لتصفح ، تاريخ ا www.elf.gov.saاإلنترنت 

ــــي، تيســــير   -64 فلســــفته، إمكانياتــــه، ركــــائزه ووســــائطه : التعلــــيم عــــن بعــــد ) : " 1998(الكيالن
 . 93-79، ص ص )34(، عمجلة اتحاد الجامعات العربية، "التعليمية

ــــى   -65 ــــا يحي ــــيم اإللكترونــــي ) : " 2008(الل، زكري ، ، المجلــــة العربيــــة" ثقافــــة التعل
 .، شعبان 379الرياض، العدد 

المعوقــات التــي تواجــه أعضــاء هيئــة ) : " 2011(اللــوح، احمــد حســن و اللــوح، يحيــى عطــوه   -66
بحــث ، " التـدريس فـي الجامعـات الفلسـطينية عنـد اسـتخدام شـبكة اإلنترنـت ألغـراض البحـث العلمـي 

، التــي تعقــده الجامعــة )علمــي مفاهيمــه، أخالقياتــه، توظيفــهالبحــث ال( مقــدم إلــى المــؤتمر العلمــي 
 .م 2011مايو 11-10مية بغزة في الفترة من اإلسال

معوقــات اســتخدام الــتعلم ) : " 2006(محمــد، جبــرين عطيــة و الشــيخ، عاصــم و عطيــة، أنــس  -67
مجلـــة العلـــوم التربويـــة والنفســـية، كليـــة ، " اإللكترونـــي مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة الجامعـــة الهاشـــمية 

 . 2006يسمبر ، المجلد السابع، العدد الرابع، دالتربية، جامعة البحرين

تعلــيم المعلومــات فــي التعلــيم العــام فــي ) : "2002(المحيســن، إبــراهيم بــن عبــد اهللا   -68
، "أين نحن اآلن ؟ وأين يجـب أن تتجـه ؟ نظـرة دوليـة مقارنـة: المملكة العربية السعودية 
 . 91، الرياض، العدد  مجلة جامعة الملك سعود

قـــع ومعوقـــات اســـتخدام الحاســـوب فـــي كليـــات وا) : " 2000(المحيســـن، إبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا   -69
، المجلـد الخـامس عشـر، العـدد المجلة التربويـة، جامعـة الكويـت، " التربية في الجامعات السعودية 

57 . 

.. التعلـــيم اإللكترونـــي مفهومـــه ) : " 2002(الموســـى ، عبـــد اهللا بـــن عبـــد العزيـــز   -70
لــك ســعود ، كليــة التربيــة ، ، الريــاض ، جامعــة الم.. " عوائقــه .. فوائــده ... خصائصــه 

 .هـ 1423/  8/ 17-16خالل الفترة من  ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل
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التعليم اإللكترونـي فـي العلـوم البحثيـة والتطبيقيـة ) : " 2003(موسى، عبد الرحمن   -71
التعلـــيم ) العربـــي األول ( ورقـــة عمـــل مقدمـــة للمـــؤتمر القـــومي الســـنوي التاســـع ، " 

 .جامعة عين شمس : ، القاهرة  عربي عن بعد رؤية مستقبليةالجامعي ال

اســـــتخدام تقنيـــــة المعلومــــات والحاســـــوب فـــــي            ) : " 2002(الموســــى، عبــــد اهللا   -72

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج : ، الرياض "  التعليم األساسي

، "التعلـيم استخدام الحاسـب اآللـي فـي) : " 2005(الموسى، عبد اهللا عبد العزيـز   -73
 .مكتبة تربية الغد : الرياض 

األســــس : التعلــــيم اإللكترونــــي) : " 2005(الموســــى، عبــــد اهللا والمبــــارك، أحمــــد   -74

 .شبكة البيانات : ، الرياض "  والتطبيقات

مفهــوم التعلــيم اإللكترونــي، كيــف يمكــن االســتفادة ) : " 2003(النملــة، عبــد العزيــز  -75
: ، الريـــاض مـــل مقدمــة لنـــدوة التعلـــيم اإللكترونــيورقــة ع، " مــن التعلــيم اإللكترونـــي 

ـــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــــــترجاعه ف ـــــــــــــــــــــــك فيصـــــــــــــــــــــــل ، ت م 2010-6-13مـــــــــــــــــــــــدارس المل
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  )1(الملحق رقم

  االستبانة قبل التحكيم
  الجزء األول الخاص باألساتذة

   الرحمن الرحيمبسم اهللا
  غـزة –جامعـــــــــة األزهـــر 

 عمادة الدراســـــات العليــــا
  كلية التربية                       

  قسم أصول التربية         
  .المحترم/ ................................................................. السيد

  ،،، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  تحكيم استبانة: الموضوع
صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير " الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة
عبارة عن استبانة موجهة إلى األساتذة : األداة األولى : في أصول التربية، وقد صمم الباحث أداتين 

لمعرفة الصعوبات التي تواجه توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة من خالل 
_ صعوبات تتعلق باألساتذة _ صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية (خمسة محاور وهذه المحاور هي 

_ صعوبات تتعلق بالطلبة _ عات المحاضرات صعوبات تتعلق بالنية التحتية والدعم الفني في قا
  ).صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي

أما األداة الثانية فهي عبارة عن استبانة موجهة إلى الطلبة لمعرفة الصعوبات التي تواجه 
توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة وذلك من خالل محورين وهذان المحوران هما 

  ).وصعوبات تتعلق بالطالب_ تعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات صعوبات ت(
ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال ، وللمساعدة في إنجاز هذه الدراسة أرجو من سيادتكم 

  :التكرم بتحكيم هاتين األداتين في ضوء النقاط التالية
 .متها صياغة عبارات االستبانة ومدى مالء •
  .الصحة العلمية والسالمة اللغوية •

  ،شاكرًا لكم حسن تعاونكم ،،
  
  
  

 

 
 

  الباحث

 Power.00@hotmail.com طارق حسين العواودة

0597686202  
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  )1(استبانـــة
  :األساتذة األفاضل

صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في :"يقوم الباحث بإعداد دراسة ماجستير بعنوان
أعداد استبانة بهدف ،ومن متطلبات هذه الدراسة "الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة

تحديد أهم صعوبات توظيف استطالع آراء أساتذة الجامعات حول نظام التعليم اإللكتروني، وذلك في إطار 
التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة من وجهة نظر األساتذة ، وكذلك طرح بعض الحلول الممكنة والتي قد تفيد 

وتقديم توصيات للمسؤولين في الجامعات للتغلب على الصعوبات التي قد تحول دون تحقيق في تذليل وٕازالة أهم الصعوبات، 
  .ورفع جودة العملية التعليمية في الجامعات م اإللكتروني يتطوير التعللإستراتيجياتها 

  
ذاتكم  م وبالتالي تطويرإن مساهمتكم في استيفاء بنودها بدقة وموضوعية يشكل عامًال ضروريًا في تطوير النظا

  .وجامعتكم
  

  ولكم وافر الشكر  ،،،
  

  طارق حسين العواودة/ الطالب
  

  :مقابل العبارة التي تناسبك وتعبر عن وجهة نظرك ) x(الرجاء وضع إشارة 
  :معلومات عامة   - :أوًال 

  إنثى(   ) ذكر          :   (   ) الجنس  -1
  بكالوريوس(   ) جستير          ما(   ) دكتوراه          :   (   ) المؤهل العلمي  -2
  : ...................................................................الجامعة  -3
  : .......................................................عدد سنوات الخدمة  -4
رها أو المشاركة فيها إن عدد الدورات أو المؤتمرات في مجال التعليم اإللكتروني التي تم حضو  -5

  عدد المؤتمرات(   ) عدد الدورات           .               (   ) وجد 
  هل قمت بالمشاركة في ورشة أو دورة أو مؤتمر في مجال التعليم اإللكتروني ؟ -6

  (   )ال  (   )                      نعم         
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  : مجاالت االستبانة  : ثانيًا 
  

لرق
ا

  منتمية  الفقـــــــــــــــــرة  ــم
غير 

  منتمية
  مناسبة

غير 

  مناسبة
  مال حظات المحكم

  الجامعيةصعوبات تتعلق باإلدارة  :  المجال األول 
عدم التعاون بين الجامعات في تبادل الخبرات لتطوير  .1

  التعليم اإللكتروني
          

قلة اإلمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعليم  .2
  كترونياإلل

          

            عدم كفاية عدد أجهزة الحاسوب لعدد الطلبة .3
عدم توفير الدورات التدريبية لتطوير مستخدمي التعليم  .4

  اإللكتروني
          

            ندرة االشتراك في المواقع اإللكترونية المتخصصة  .5
كثرة أعداد الطلبة في الجامعة يحول دون استخدام  .6

  التعليم اإللكتروني
          

            قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات التعليم اإللكتروني .7
قلة عدد األساتذة المتخصصين في مجال التعليم  .8

  اإللكتروني
          

            محدودية تفعيل اإلدارة لتوظيف التعليم اإللكتروني .9
            نظام اإلدارة السائد يعتبر التعليم اإللكتروني أمرًا ثانويا .10
ات والمخبرات بما يلزم من أدوات عدم تجهيز القاع .11

  وأجهزة حديثة
          

            عدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة .12
            قلة وجود فنيين متخصصين في القاعات الدراسية .13
ارتفاع كلفة إعداد البرمجيات الجيدة لنمط التعليم  .14

  اإللكتروني
          

  صعوبات تتعلق باألساتذة: المجال الثاني 
           ف من التعامل مع تكنولوجيا التعليم الحديثةالتخو  .15
           قلة خبرة األساتذة باستخدام الحاسوب واإلنترنت .16
صعوبة التجديد والتغيير في نمط التدريس من التقليدي  .17

 إلى اإللكتروني
          

          اعتقاد بعض األساتذة بأن التعليم اإللكتروني يلغي  .18
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  دورهم في عملية التدريس
            لقدرة والكفاءة لدي على استخدام اللغة اإلنجليزية نقص ا .19
غياب الحوافز المادية والمعنوية لمستخدمي التعليم  .20

  اإللكتروني من المدرسين
          

معاناة األساتذة في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر  .21
  أدوات التعليم اإللكتروني

          

            كثرة األعمال التي تقع على عاتق المعلم .22
اتجاهات المعلمين السلبية نحو استخدام التعليم  .23

  اإللكتروني
          

            شعور األساتذة باإلحباط لقلة اإلمكانيات والدعم الفني .24
نقص في الدورات التدريبية الستخدام منظومة التعليم  .25

  اإللكتروني
          

عدم توافر خدمة اإلنترنت لدى بعض األساتذة في  .26
  البيت

          

            م امتالك بعض األساتذة جهاز حاسوب بالبيت عد .27
عدم كفاية وقت المحاضرة لعرض جميع محتويات  .28

  الدرس 
          

            عدم اقتناع األساتذة بأهمية التعليم اإللكتروني .29
االفتقار للمهارات الالزمة لتصميم وٕانتاج محتوى  .30

  تعليمي إلكتروني
          

ي مجال التعليم صعوبة االلتحاق بدورات تدريبية ف .31
  اإللكتروني بسبب األعباء التدريسية

          

            التعليم اإللكتروني يمثل عبئا إضافيا لدى األساتذة .32
مشكلة حقوق العرض وصعوبة استفادة األساتذة من  .33

  المواد التعليمية المبرمجة
          

  المحاضراتصعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات :  المجال الثالث 
            قلة توافر القاعات والمختبرات داخل الجامعة  .34
ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع أعداد  .35

  الطالب في القاعات أثناء المحاضرات
          

النقص في خدمات الصيانة بصورة دورية ألجهزة  .36
  الحاسوب
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            عدم وجود تهوية كافية في القاعات الدراسية .37
            دد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبةقلة ع .38
            عدم توافر ستائر على الشبابيك في القاعات الدراسية  .39
            ضعف شبكة اإلنترنت داخل الجامعة  .40
انقطاع التيار الكهربائي أثناء استخدام تقنية التعليم  .41

  اإللكتروني
          

عدم توافر فنيين متخصصين لحل المشكالت التقنية  .42
  متعلقة بالتعليم اإللكتروني ال

          

            عدم وجود صيانة دورية لشبكة اإلنترنت الداخلية .43
            نقص البرمجيات ومواد التعليم اإللكتروني .44
            خلل مفاجئ في الشبكة الداخلية أو األجهزة .45
عدم تمكن المعلم لوحده من اإلجابة على جميع أسئلة  .46

  الطلبة
          

اضرات عبر الفيديو كونفرس بين صعوبة تنفيذ مح .47
  األساتذة والطلبة  

          

            صعوبة في إجراء محادثة صوتية بين األستاذ والطالب .48
عدم مالءمة محتوى بعض المساقات الدراسية مع  .49

  التعليم اإللكتروني
          

            صعوبة تحميل وتشغيل البرمجية على الحاسوب .50
            امجبطء اإلنترنت في فتح صفحات البرن .51
            كثرة األعطال في أجهزة الحاسوب واإلنترنت .52
عدم مالئمة أجهزة الحاسوب وملحقاتها الستخدام  .53

  التعليم اإللكتروني
          

عدم وجود دورات تدريبيه لألساتذة في مجال التعليم  .54
  اإللكتروني

          

عدم وجود دورات تدريبية للطلبة في مجال التعليم  .55
  اإللكتروني

          

   صعوبات تتعلق بالطلبة:  المجال الرابع 
           ضعف وعي الطلبة بأهمية التعليم اإللكتروني .56
عدم توافر التدريب المناسب للطلبة على التعليم  .57

  اإللكتروني
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افتقار الطلبة إلى الدعم والتحفيز المباشر من قبل  .58
  المعلم

          

ي وٕالى افتقار التعليم اإللكتروني للتفاعل اإلنسان .59
  العالقات االجتماعية

          

الضعف لدى  الطلبة في امتالك مهارات الحاسوب  .60
  األساسية

          

            الضعف لدى الطلبة في امتالك اللغة اإلنجليزية .61
            عدم امتالك بعض الطلبة لجهاز حاسوب بالبيت .62
            عدم توفر االنترنت عند بعض الطلبة في البيت .63
قلق عند التعامل مع االختبارات شعور الطلبة بال .64

  المحوسبة من خالل نظام التعليم اإللكتروني
          

            ضعف الرغبة لدى الطلبة في التعليم اإللكتروني  .65
            عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم اإللكتروني .66
العزلة واالنطوائية التي يفرضها التعليم اإللكتروني بين  .67

  الطلبة
          

لبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم انشغال الط .68
  اإللكتروني

          

وجود حاجز الخوف والرهبة عند بعض الطلبة من  .69
  التحول إلى التعليم اإللكتروني

          

  صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي: المجال الخامس
عدم تركيز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم  .70

  اإللكتروني بأدواته المختلفة
          

ضعف المناهج الجامعية في تشجيع األساتذة على  .71
  استخدام التعليم اإللكتروني

          

قلة األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم  .72
  اإللكتروني

          

كبر حجم المنهاج الجامعي يجعل األستاذ الجامعي  .73
  يميل إلى التعليم التقليدي

          

ها المنهاج طبيعة الموضوعات التقليدية التي يتضمن .74
  الجامعي

          

          ضعف مالئمة مفردات المنهاج الجامعي ألدوات التعليم  .75
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لرق
ا

  منتمية  الفقـــــــــــــــــرة  ــم
غير 

  منتمية
  مناسبة

غير 

  مناسبة
  مال حظات المحكم

  اإللكتروني
            صعوبة تنفيذ األنشطة التقويمية عبر التعليم اإللكتروني .76
تركيز المنهاج الجامعي على الحفظ واالستظهار يحد  .77

  من اللجوء إلى التعليم اإللكتروني
          

لتطبيقية المحفزة على استخدام التعليم ندرة التدريبات ا .78
  اإللكتروني

          

ضعف التوازن بين عناصر المنهاج الجامعي يقلل من  .79
  فرص توظيف التعليم اإللكتروني

          

مالئمة المحتوي التعليمي للمنهاج الجامعي لألساليب  .80
  التقليدية أكثر من أساليب التعليم اإللكتروني

          

            ت الدراسية كبرمجيات إلكترونيةصعوبة تطبيق المقررا .81
صعوبة ربط موضوعات المنهاج بمصادر المعرفة  .82

  اإللكترونية
          

   
  

  هل تقترح صعوبات أخرى لم يتم ذكرها ، في حالة اإلجابة بنعم اذكر تلك المعوقات ؟: ثالثاً 
..................................................................................................

..................................................................................................
 ..........................................................................................

..................................................................................................
 .............................................  

..................................................................................................
 .............................................  
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  )2(حق رفم مل
  االستبانه قبل التحكيم
  الجزء الخاص بالطالب
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  غـزة –جامعـــــــــة األزهـــر 
 عمادة الدراســـــات العليــــا

  كلية التربية                       
  قسم أصول التربية         

  .المحترم.................. / ...............................................السيد
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،

  تحكيم استبانة: الموضوع
صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

ر وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستي" الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة
عبارة عن استبانة موجهة إلى األساتذة : األداة األولى : في أصول التربية، وقد صمم الباحث أداتين 

لمعرفة الصعوبات التي تواجه توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة من خالل 
_ باألساتذة  صعوبات تتعلق_ صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية (خمسة محاور وهذه المحاور هي 

_ صعوبات تتعلق بالطلبة _ صعوبات تتعلق بالنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات 
  ).صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي

أما األداة الثانية فهي عبارة عن استبانة موجهة إلى الطلبة لمعرفة الصعوبات التي تواجه توظيف 
طينية بغزة وذلك من خالل محورين وهذان المحوران هما التعليم االلكتروني في الجامعات الفلس

  ).وصعوبات تتعلق بالطالب_ صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات (
ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال ، وللمساعدة في إنجاز هذه الدراسة أرجو من سيادتكم 

  :تين في ضوء النقاط التاليةالتكرم بتحكيم هاتين األدا
 .صياغة عبارات االستبانة ومدى مالءمتها  •
  .الصحة العلمية والسالمة اللغوية •

  ،شاكرًا لكم حسن تعاونكم ،،
  
  
  
  

 

 
 

  احثالب

 Power.00@hotmail.com طارق حسين العواودة

0597686202  
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 )2(استبانـــة
  :                           إخواني الطلبة

وني في صعوبات توظيف التعليم اإللكتر :"يقوم الباحث بإعداد دراسة ماجستير بعنوان
،ومن متطلبات هذه الدراسة أعداد استبانة بهدف "الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة

تحديد أهم صعوبات توظيف استطالع آراء أساتذة الجامعات حول نظام التعليم اإللكتروني، وذلك في إطار 
األساتذة والطلبة ، وكذلك طرح بعض الحلول الممكنة والتي التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة من وجهة نظر 

قد تفيد في تذليل أهم الصعوبات وٕازالتها، وتقديم توصيات للمسؤولين في الجامعات للتغلب على الصعوبات التي قد تحول 
  .ورفع جودة العملية التعليمية في الجامعات م اإللكتروني يتطوير التعللدون تحقيق استراتيجياتها 

  
إن مساهمتكم في استيفاء بنودها بدقة وموضوعية يشكل عامًال ضروريًا في تطوير النظام وبالتالي تطوير ذاتكم 

  .وجامعتكم 
  

  ولكم وافر الشكر  ،،،
  

  طارق حسين العواودة/الطالب
  
  

  :مقابل العبارة التي تناسبك وتعبر عن وجهة نظرك ) x(الرجاء وضع إشارة 
  :معلومات عامة   - :أوًال 

  أنثى(   ) ذكر          :    (   )  الجنس . 1
  سنة رابعة(  ) سنة ثالثة  (   ) سنة ثانية  (   ) سنه أولى    :  (   ) المستوى األكاديمي. 2
  .......................................................                الجامعة .3
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  : مجاالت االستبانة  : ثانيًا 

ا
ـــم

لرق
  

  منتمية  الفقـــــــــــــــــرة
غير 
  منتمية

  مناسبة
غير 
  مناسبة

  مالحظات المحكم

  صعوبات تتعلق بالطالب: المجال األول 
ال تتوفر لدي الخبرة في التعليم  .83

  اإللكتروني
          

ضعف التفاعل مع أنماط التعليم  .84
  اإللكتروني

          

            عدم امتالك الطلبة جهاز آلي .85
االتجاهات االيجابية نحو التعليم ضعف  .86

  اإللكتروني
          

تدني القدرات اللغوية الالزمة للتعامل مع  .87
  التعليم اإللكتروني

          

صعوبة التعامل مع االختبارات  .88
  اإللكترونية

          

وجود حاجز الخوف والرهبة من التحول  .89
  إلى التعليم اإللكتروني

          

 ليس لدي الوقت الكافي الستخدام .90
  اإلنترنت

          

ضعف اإللمام المعرفي بأسس التعليم  .91
  اإللكتروني

          

ال تتوفر لدي الرغبة في استخدام التعليم  .92
  اإللكتروني

          

حاجة التعليم اإللكتروني إلى تغيير  .93
  العادات الدراسية

          

محدودية العالقات اإلنسانية في ظل  .94
  التعليم اإللكتروني

          

          لفنية في مجال ضعف المهارات ا .95
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ا
ـــم

لرق
  

  منتمية  الفقـــــــــــــــــرة
غير 
  منتمية

  مناسبة
غير 
  مناسبة

  مالحظات المحكم

  اإلنترنت والتقنيات الالزمة
إهدار الكثير من الوقت للوصول إلى  .96

المعلومات المستهدفة عبر المواقع 
  اإللكترونية

          

قلة الوثوق في صحة المعلومات  .97
  المتضمنة في مصادر المعرفة اإللكترونية

          

التأثير السلبي للمواقع اإللكترونية على  .98
  يالجانب القيم

          

قد يؤدي توجيه بعض األستاذة أحيانا إلى  .99
  عدم الفهم واللبس

          

  صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني: المجال الثاني 
           عدم وجود إنترنت في البيت.100
           بطء اإلنترنت في فتح صفحات البرنامج.101
صعوبة إجراء محادثات صوتية بين .102

  الطالب واألستاذ 
          

صعوبة انجاز محاضرات عبر الفيديو .103
  كونفرس 

          

عدم وجود دورات تدريبية للطلبة تسهم في .104
إكسابهم القدرة على التعامل مع برامج 

  التعليم اإللكتروني

          

كثرة الخلل التقني الطارئ أتناء التعامل  .105
  مع برامج التعليم اإللكتروني

          

يلزم  عدم تجهيز المعامل والمختبرات بما.106
  من طابعات وسماعات وورق طباعة

          

            انقطاع التيار الكهربائي أثناء الدرس .107
          صعوبة تطبيق التعليم اإللكتروني في .108
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ا
ـــم

لرق
  

  منتمية  الفقـــــــــــــــــرة
غير 
  منتمية

  مناسبة
غير 
  مناسبة

  مالحظات المحكم

  بعض المواد الدراسية
صعوبة مراجعة المواد التعليمية على .109

  شاشة الحاسوب
          

صعوبة الوصول إلى المعلومات .110
على  المطلوبة بسبب كثرة المعلومات

  اإلنترنت 

          

عملية الوصول للمعلومات المطلوبة .111
  تستغرق وقتًا طويالً 

          

كثرة األعطال في أجهزة الحاسوب .112
  واإلنترنت

          

            صعوبة في تحميل وتنزيل الملفات.113
قلة توافر البرمجيات الداعمة للتعليم .114

  اإللكتروني
          

عدم توافر قاعدة بيانات متخصصة .115
  م الجامعي اإللكترونيبالتعلي

          

صعوبة الحصول على اشتراك في المواقع .116
  اإللكترونية المتخصصة

          

غموض بعض التعليمات والتقنيات .117
  المساندة للتعليم اإللكتروني

          

كثرة المتطلبات والمستلزمات الالزمة لبيئة .118
  التعليم اإللكتروني

          

  
  م ذكرها ، في حالة اإلجابة بنعم اذكر تلك المعوقات ؟هل تقترح صعوبات أخرى لم يت: ثالثاً 

..................................................................................................

..................................................................................................
........................................  
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  )3(ملحق رقم
  االستبانة في صورتها النهائية

  الجزء الخاص باألساتذة
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  :األساتذة األعزاء 
  ،،،،،تحية طيبة وبعد 

صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في :"يقوم الباحث بإعداد دراسة ماجستير بعنوان
، ومن متطلبات هذه الدراسة إعداد االستبانة التي "بغزة كما يراها األساتذة والطلبةالجامعات الفلسطينية 

بين أيديكم وهي تهدف إلى تحديد صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة، 
و من دراسات سابقة حول الموضوع والمرج حيث تم بناؤها من خالل األدب التربوي وما توفر للباحث

مقابل العبارة  في الخانة التي ) x(من سيادتكم اإلجابة عن بنود هذه االستبانة ، وذلك بوضع إشارة 
  .تعبر عن رأيكم ووجهة نظركم

  
  ولكم وافر الشكر  ،،،

  طارق حسين العواودة/ الطالب
  

  :معلومات عامة خاصة بالطالب 

  ) .جامعة األقصى ( ، ) الجامعة اإلسالمية ( ، )  جامعة األزهر : ( الجامعة  -1
  .أنثى  (   ) ذكر                                :   (   ) الجنس    -2
  . محاضر(       ) المهنة    -3
 (   )  .كلية علمية (      )                     كلية أدبية   : التخصص  -4
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  : مجاالت االستبانة  : ثانيًا 

قــم
لر

ا
  

  الفقـــــــــــــــــرة
موافق 

  دةبش
  موافق

موافق 
الى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  صعوبات تتعلق باإلدارة  الجامعية:  المجال األول 
عدم التعاون بين الجامعات في تبادل الخبرات لتطوير  -1

  .التعليم اإللكتروني 
          

قلة اإلمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعليم  -2
  .اإللكتروني 

          

            .حوافز للذين يتقنون التعليم اإللكتروني عدم تقديم ال -3
طوير مستخدمي التعليم عدم توفير التدريب لت -4

  .اإللكتروني
          

على استخدام التعليم  البيئة الجامعية ال تشجع -5
  .اإللكتروني

          

            .قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات التعليم اإللكتروني  -6
            .ر التعليم اإللكتروني أمرًا ثانويا نظام اإلدارة السائد يعتب -7
عدم تجهيز القاعات والمختبرات بما يلزم من أدوات  -8

  .وأجهزة حديثة 
          

            .عدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة  -9
ارتفاع كلفة إعداد البرمجيات الجيدة لنمط التعليم  - 10

  .اإللكتروني 
          

  لخبرة فى مجال التعليم اإللكترونيصعوبات تتعلق با: المجال الثاني 
           .خبرتى ضعيفة فى استخدام الحاسوب واإلنترنت  - 11
صعوبة التجديد والتغيير في نمط التدريس من التقليدي  - 12

 .إلى اإللكتروني 
          

اعتقاد البعض بأن التعليم اإللكتروني يلغي دورهم في  - 13
  .عملية التدريس 

          

            .للغة اإلنجليزية قدرتي ضعيفة في استخدام ا - 14
          المعاناة في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة عبر أدوات  - 15
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قــم
لر

ا
  

  الفقـــــــــــــــــرة
موافق 

  دةبش
  موافق

موافق 
الى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  .التعليم اإللكتروني 
            .االتجاهات السلبية نحو استخدام التعليم اإللكتروني  - 16
            .عدم توافر خدمة اإلنترنت لدى البعض في البيت  - 17
عدم كفاية وقت المحاضرة لعرض جميع محتويات  - 18

  . الدرس 
          

  .التعليم اإللكتروني يمثل عبئا إضافيا  - 19
  
  
  

          
  
  
  

  صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات:  المجال الثالث 
            .قلة توافر القاعات والمختبرات داخل الجامعة  - 20

ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع أعداد الطالب  - 21
  .ت أثناء المحاضرات في القاعا

          

            .قلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة  - 22
            .ضعف شبكة اإلنترنت داخل الجامعة  - 23
مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء استخدام تقنية  - 24

  .التعليم اإللكتروني 
          

قلة توافر فنيين متخصصين لحل المشكالت التقنية  - 25
  .م اإللكتروني المتعلقة بالتعلي

          

            .قلة  وجود صيانة دورية لشبكة اإلنترنت الداخلية  - 26
            .تكرار الخلل المفاجئ في الشبكة الداخلية أو األجهزة  - 27
صعوبة تنفيذ محاضرات عبر الفيديو كونفرس بين  - 28

  .األساتذة                  والطلبة  
          

   لبةصعوبات تتعلق بالط:  المجال الرابع 
           .ضعف وعي الطلبة بأهمية التعليم اإللكتروني  - 29
          عدم توافر التدريب المناسب للطلبة على التعليم  - 30
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قــم
لر

ا
  

  الفقـــــــــــــــــرة
موافق 

  دةبش
  موافق

موافق 
الى حد 

  ما

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  .اإللكتروني 
افتقار الطلبة إلى الدعم والتحفيز المباشر من قبل  - 31

  .األساتذة 
          

افتقار التعليم اإللكتروني للتفاعل اإلنساني وٕالى العالقات  - 32
  .االجتماعية 

          

الضعف لدى الطلبة في امتالك مهارات الحاسوب  - 33
  .األساسية 

          

تدنى القدرات اللغوية الالزمة للتعامل مع التعليم  - 34
  .اإللكتروني 

          

            .عدم توفر اإلنترنت عند بعض الطلبة في البيت  - 35
شعور الطلبة بالقلق عند التعامل مع االختبارات  - 36

  .لتعليم اإللكتروني المحوسبة من خالل نظام ا
          

            .بطء التصفح لإلنترنت يسبب لي االزعاج  - 37
            .عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم اإللكتروني  - 38
انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم  - 39

  .اإللكتروني 
          

  صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي: المجال الخامس

ج الجامعي على التعليم عدم تركيز أهداف المنها - 40
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  االستبانة فى صورتها النهائية

  الجزء الخاص بالطالب
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :الطالب األعزاء 
  ،،،،،وبعد  تحية طيبة

صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في :"يقوم الباحث بإعداد دراسة ماجستير بعنوان
، ومن متطلبات هذه الدراسة إعداد االستبانة التي "الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة

معات الفلسطينية بغزة، بين أيديكم وهي تهدف إلى تحديد صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجا
من دراسات سابقة حول الموضوع والمرجو  حيث تم بناؤها من خالل األدب التربوي وما توفر للباحث

مقابل العبارة  في الخانة التي ) x(من سيادتكم اإلجابة عن بنود هذه االستبانة ، وذلك بوضع إشارة 
  .تعبر عن رأيكم ووجهة نظركم

  
  ولكم وافر الشكر  ،،،

  طارق حسين العواودة/ لبالطا
  

  :معلومات عامة خاصة بالطالب 

  ) .جامعة األقصى ( ، ) الجامعة اإلسالمية ( ، )  جامعة األزهر : ( الجامعة  -1
  .أنثى  (   ) ذكر                                :   (   ) الجنس    -2
  .طالب (       ) المهنة    -3
 (   )  .كلية علمية            (      )          كلية أدبية   : التخصص  -4
  ) . سنة رابعة )   ( سنة ثالثة )   ( سنة ثانية )    ( سنة أولى :  ( المستوى الدراسي  -5
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            .عدم توافر المساعدة الفنية عند الحاجة  -9
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           .وب واإلنترنت خبرتى ضعيفة فى استخدام الحاس - 11
صعوبة التجديد والتغيير في نمط التدريس من التقليدي  - 12

 .إلى اإللكتروني 
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  أسماء محكمي أدوات الدراسة

  مكان العمل  التخصص  اسم المحكم  الرقم
  جامعة األقصي  أصول تربيه  بسام أبوحشيش. د   .1
  جامعة األقصي  أصول تربيه  ناجى سكر. د   .2
  جامعة القدس المفتوحة  أصول تربيه  زياد الجرجاوي. د   .3
  جامعة األزهر  أصول تربيه  فايز األسود. د   .4
  جامعة األقصي  أصول تربيه  صالح حماد. د   .5
  جامعة األزهر  مناهج وطرق تدريس  جمال الفليت. د   .6
  جامعة األزهر  مناهج وطرق تدريس  ماجد الزيان. د   .7
  جامعة األزهر   مناهج وطرق تدريس  سمر أبوشعبان. د   .8
  جامعة األقصي  علم نفس  محمد عسليه. د   .9

  جامعة األقصي  علم نفس  سنعون محي. د   .10
  جامعة األقصي  علم نفس  إسماعيل الهلول. د   .11
  وزارة التربية والتعليم   محلل إحصائي  عائد الربعي.أ   .12
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  لنائب الرئيس للشئون األكاديميه بجامعه االزهر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

196 
 

  )7(رقمملحق 
  خطاب الدراسات العليا بجامعة األزهر

  لنائب الرئيس للشئون االكاديمية بالجامعة اإلسالمية
  

  
  



 

197 
 

  )8(ملحق رقم
  خطاب الدراسات العليا بجامعة األزهر

  لنائب الرئيس للشئون االكاديمية بجامعة األقصى
  

  



 

198 
 

  )9(ملحق رقم
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  )محمد رضوان. د(خطاب نائب الرئيس للشئون األكاديمية لجامعة األقصي 

  ء الكليات واألخ عميد شئون الطلبة لتسهيللألخوة عمدا
  مهمة الباحث لأللتقاء بالمحاضرين والطالب
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