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بسم اهلل الرمحن الرحيم

�سعادة املهند�س عدنان �سمارة رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة 
الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو رئي�س اجلامعة. 

الأ�ستاذ األن �سمارت مدير املجل�س الثقايف الربيطاين. 
الأخوة والأخوات كل با�سمه ولقبه. 

ال�سيوف الكرام. 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

الأ�ستاذ  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  ملعايل  ممثاًل  اليوم  معكم  اأكون  اأن  يل  يطيب 
الدكتور علي اأبو زهري، الذي حالت مهمته احلالية خارج الوطن دون اأن يكون م�ساركًا معنا 
يف هذا املوؤمتر املميز، والذي تعقده جامعة القد�س املفتوحة وهو لي�س الأول بل �سيتم عقد 
العديد من املوؤمترات العلمية املتخ�س�سة وهي تاأتي ترجمة لر�سالة جامعة القد�س املفتوحة 
التي تن�سجم مع ر�سالة وزارة التعليم العايل يف �سنع املعرفة املتخ�س�سة ون�رشها، ويف 
دعم م�سرية البحث العلمي وتوظيف نتائجه حلل م�سكالت املجتمع الفل�سطيني نحو التنمية 

امل�ستدامة التي ي�سارك فيها اجلميع. 
املفتوح  التعليم  على  يركز  وجدته  الرئي�سية  حماوره  اإىل  نظرت  عندما  املوؤمتر  هذا 

وم�ستقبله وم�سكالته ويف هذا ال�سياق اأود التاأكيد على الآتي: 
الإن�سان يتعلم مدى احلياة وواجب الدولة من خالل موؤ�س�ساتها ووزاراتها التي تعني 

بالتعليم اأن توفر اأ�سكال التعليم كافة حتى تعطيه الفر�سة احلقيقية للتعلم مدى احلياة. 
خا�سية  يراعي  ل  بكاملها  الفر�سة  هذه  يوفر  ل  تقليدي  تعليم  من  موجود  هو  ما 
العمر ول حتى خا�سية املهنة وطبيعتها، ول يراعي اجلغرافيا واملكان. فالتعليم املفتوح 

واأ�سكاله هو الذي يلبي هذه احلاجة. 
اإىل  العلم من املهد  اإىل طلب  ال�سالة وال�سالم  الر�سول عليه  اأن دعوة  الثانية:  النقطة 
اللحد والتعليم مدى احلياة هو اإ�سارة �رشيحة اإىل هذا النمط من التعليم الذي يراعي املراحل 

العمرية والظروف املهنية والأماكن اجلغرافية؛ وهي دعوة للتعلم مدى احلياة. 
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رقم  العايل  التعليم  فقانون  باأننا حمظوظون  القول  اأود  فل�سطني  الثالثة: يف  النقطة 
اأكد ونظم وعزز التعليم التقليدي املنتظم، ولكنه مل يغفل التعليم  11 ال�سادر عام 1998 
لهذا  اأنظمة  تطوير  يتم  اأن  وطلب  وحث  ووا�سحة  �رشيحة  اإ�سارة  اإليه  اأ�سار  بل  املفتوح؛ 
النمط من التعليم غري التقليدي. وهو ميار�س حاليًا ب�سكل رئي�سي من خالل جامعة القد�س 
املفتوحة العريقة التي ت�سم حاليًا ما يزيد عن 65 األف طالب، وهي بذلك ت�ساهم م�ساهمة 
حقيقية وفعلية يف مواجهة التحدي املتزايد مع الطلب الذي نواجهه لاللتحاق يف موؤ�س�سات 
التعليم العايل، ولول هذا القبول من اجلامعة لكنا يف م�سكلة حقيقية مع م�سري اآلف الطلبة 

الذين يرغبون لاللتحاق بالتعليم التقليدي الذي ل ي�ستطيع اأن ن�ستوعبهم جميعًا. 
نقطة اأخرى اأود اأن اأوكد عليها اأن هذا التعلم املفتوح الذي ميار�س من خالل جامعة 
القد�س املفتوحة هو لي�س مفتوحًا باملجهول، واإمنا يخ�سع ملعايري الوزارة و�سوابط هيئة 

جودة التعليم ويخ�سع لتعليمات جمل�س التعليم العايل وهنا نقطة النطالق. 
اإذا كانت الربامج التي توؤدى يف هذا اجلامعة تخ�سع ملعايري و�سبط جودة من قبل 
الوزارة، مبعنى اأن ما هو متفق عليها من قبل الوزارة من خمرجات مق�سودة وخمطط لها 
يف اأي برنامج ل يتم احل�سول على ال�سهادة يف هذا الربنامج اإل بامتالك هذه املوؤهالت 
تطبق يف  التي  نف�سها  ال�رشوط  معيارية هي  ب�رشوط  الطالب  عليها  فاإذا ح�سل  املطلوبة، 
اجلامعات التقليدية الأخرى فالوزارة وهيئة جودة التعليم ت�رشف على اجلامعات التقليدية 
وعلى التعليم املفتوح اأي�سَا. اإذا �سمنا هذه املعايري يف تقديري يكون اخلريج من برنامج 
التعليم املفتوح يت�ساوى مع املوؤهالت التي يحظى بها اخلريج من اأحد اجلامعات الفل�سطينية 

بنف�س الربنامج اأو التخ�س�س. 
الدرجات  يحظى  اأن  فل�سطني  يف  املفتوح  التعلم  حق  من  اإن  اأقول:  اخللفية  هذه  من 
العلمية جمعيها التي ن�س عليها قانون التعليم ابتداًء من الدبلوم املتو�سط والبكالوريو�س 
واملاج�ستري وحتى الدكتوراه واأبعد من ذلك اأود القول اإن فل�سفة التعليم املفتوح تبنى على 
قبوله،  اآخر ل �رشوط على  والتعلم مبعنى  التعليم  يرغب يف  احلقيقية ملن  الفر�سة  اإعطاء 
حتى ملن ل يحمل �سهادة الثانوية العامة يجب اأن يكون هناك فر�س وبرامج ودورات من 
خالل التعليم امل�ستمر؛ لأن يلقى فر�سة تعليمية. وحتى التعليم للكبار وحمو الأمية كل هذا 

ينخرط حتت هذا الإطار. 
وللتعليم  ككل  العايل  التعليم  ملنظومة  عاليًا  اهتمامًا  نويل  حاليًا  الوزارة  يف  نحن 

املفتوح ب�سكل خا�س، وعليه نتطلع ب�سغف اإىل نتائج هذا املوؤمتر وتو�سياته. 

نتمنى للجميع التوفيق والنجاح والسالم عليكم. 



كلمة 
رئيس جامعة القدس املفتوحة

أ. د. يونس عمرو



املؤمتر الدولي: التعليم العالي املفتوح يف الوطن العربي 6
حتديات وفرص

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اآله و�سحبه  الأمني وعلى  وال�سالة وال�سالم على خري املر�سلني �سيدنا حممد 
اأجمعني

الأخ وال�سديق الكرمي املهند�س عدنان �سمارة رئي�س جمل�س الأمناء
الأخ وال�سديق الكرمي الدكتور فاهوم ال�سلبي وكيل وزارة الرتبية والتعليم العايل 

ممثل معايل وزير التعليم العايل الأ�ستاذ الدكتور علي اأبو زهري. 
الأخ وال�سديق اآلن �سمارت مدير املجل�س الثقايف الربيطاين. 

التح�سريية  اللجنة  رئي�س  ال�سلوادي/  ح�سن  الدكتور  الأ�ستاذ  وال�سديق  الأخ 
للموؤمتر

الأخوة احل�سور: 
�سعادة املطران عطا اهلل حنا املحرتم. 

�سعادة الأخ وال�سديق األن تيت اخلبري من اجلامعة الربيطانية املفتوحة. 
الأخ وال�سديق ناجح بكريات مدير امل�سجد الأق�سى املبارك. 

الأخ وال�سديق عطا اهلل نا�رص مقريء امل�سجد الأق�سى. 
الأخوة نواب رئي�س اجلامعة، مديرو الفروع، عمداء الكليات. 

الأخوة الزمالء ال�سيوف جميعاً من داخل جامعة القد�س املفتوحة ومن خارجها. 
الأخوة اأع�ساء اللجنة التح�سريية واأع�ساء اللجنة العلمية. 

اأهاًل بكم يف هذا ال�سباح العلمي الذي تعقد فيه جامعة القد�س املفتوحة هذا املوؤمتر 
العلمي املميز، الذي يتطلع اإىل تر�سيخ التعليم املفتوح يف منظومة التعليم العايل على اأمل 
املفتوحة حني حملت  القد�س  جامعة  ابتداأته  الذي  التعليمي  النمط  ثقافة هذا  نر�سخ  اأن 
القيادة الفل�سطينية همَّ �سعبها بعدما ا�ستفحلت الإجراءات القمعية الإ�رشائيلية �سد طلبتنا 
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العك�س،  ولي�س  الطالب  اإىل  اجلامعة  تنقل  اأن  القيادة  هذه  فقررت  واأ�ساتذتنا،  وجامعاتنا 
فكان هّمها اأن حتقق هذا احللم وهكذا كان، حيث ظهرت جامعة القد�س املفتوحة منذ اأكرث 

من ع�رشين عامًا اأثر ولدة ع�سرية على اأر�س الوطن. 
قيَّ�س اهلل لهذه اجلامعة عدداً من الأكادمييني الفل�سطينيني املنا�سلني الذي �سعوا اإىل 
تر�سيخها على الأر�س الفل�سطينية وبداأت بداية متوا�سعة بقدر قليل من املراكز يف فل�سطني، 
حتى بلغت هذا ال�ساأن الذي ترونه اليوم من حيث تاأدية الر�سالة العلمية التي اأوكلت اإليها، 
فبلغ عدد فروعها ومراكزها يف ال�سفة الغربية وغزة ما يقارب 23 فرعًا ومركزاً، وينهل 
العلم فيها حوايل 65 األف طالب وطالبة، وقد �سعت يف مرحلة متقدمة اإىل ا�ستبعاد ما يعرف 
 Open Learning التعليم املفتوح  Distance Learning، وركزت جهدها يف  بالتعليم عن بعد 
فقط، ثم من بعد تطرقت اجلامعة اإىل ما يعرف بالتعليم الإلكرتوين كنمط م�ستحدث ي�ستخدم 
و�سائط الت�سال املختلفة يف عملية اإي�سال املعرفة والتعليم والتعلم الذاتي، وكذلك يف اإدارة 
املعرفة اجلامعية من خالل هذه الو�سائط، فتنبهت اجلامعة باكراً اإىل هذا النمط التعليمي 
اجلديد، فاأخذت به وطورته، وكر�ست ا�ستخدامه يف مناهجها املختلفة بحيث اأ�ستطيع القول: 
اإن حوايل 70% من مقررات اجلامعة الكتابية املكتوبة هي اليوم مقررات اإلكرتونية و�سعت 
املزاوجة بني  اإىل  منذ عامني  اجلامعة  انتبهت  ذلك  بعد  والأ�ساتذة، ومن  الطلبة  يدي  بني 
بني  املبا�رشة  الوجاهة  بني  املفتوح  التعليم  يجمع  بحيث  والإلكرتوين  املفتوح  النمطني 
الطالب وا�ستاذه من خالل اللقاءات ال�سفية واللقاءات املكتبية ف�ساًل عن التعليم الإلكرتوين 
فيديو  مثل  املختلفة  التعليمية  الو�سائط  ولكن من خالل  املواجهة،  على  اأي�سًا  يقوم  الذي 
الإلكرتونية وغريها بحيث كر�ست اجلامعة ما يعرف  Video Streaming والبوابة  �سرتمينغ 
يف  واأعظمها  اجلامعات  اأقدم  اليوم  به  تاأخذ  والذي  Blended Learning؛  املدمج  بالتعليم 
العامل، ولي�س يف الإقليم فقط، وكذلك تخل�سًا من التكلفة العالية التي بات التعليم العايل 
اإىل  و�سلنا  قد  اإننا  القول  اأ�ستطيع  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  نحن  واليوم  يحتاجها. 

مرحلة نر�ساها يف هذه املرحلة ولكن ل نكتفي بها. 
اأما التعليم الإلكرتوين يف بالدنا فل�سطني، فقد تنبهت له بع�س اجلامعات الفل�سطينية 
وكذا يف  اإجرائية،  منها  اأكرث  اإعالمية  بدايات  زالت  وما  بدايات  كانت  ولكنها  ب�سكل عام، 
بداأت  التي  التقليدية  الأردنية  اجلامعات  من  عدد  هناك  مثاًل  الأردن  ففي  العربي،  الوطن 
التي بداأت تاأخذ يف هذا  الكلفة. وكذلك يف م�رش واجلامعات امل�رشية  تاأخذ به هربًا من 
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النمط من التعليم. 
اإننا يف جامعة القد�س املفتوحة ل نتوقف عند اإر�ساء هذا املنهج اأو ذاك، واإمنا نقوم 
اأ�ستاذ، كذلك تقوم اجلامعة  اإىل  اإىل طالب ومن طالب  بحملة تدريبية متوا�سلة من طالب 
بربامج تدريبية لالأ�ساتذة، لي�س كافيًا اأيها الأخوة اأن تطرح هذا الربنامج اأو ذاك، واإمنا ل 
بد من وجود الأدوات اخلا�سة بهذا الربنامج، وكذا اأن جتد من هو قادر على ا�ستحداث هذه 
الو�سائط ليحقق هذا الهدف من اإي�سال املعرفة من خالل الو�سائط التعليمية، وهذا ما نقوم به 
يف جامعة القد�س املفتوحة، واعتقد جازمًا باأنكم قد بلغتم الدرجة املطلوبة يف ا�ستخدام 
يف  املن�سود  الهدف  اإىل  و�سوًل  الإلكرتوين،  التعليم  تر�سيخ  اأجل  من  الإلكرتونية  الو�سائط 
رفعة اجلامعة وتقدمها يف حتقيق هدفها. وقد لوحظ جيداً اأن املنتج اأو خريج جامعة القد�س 
املفتوحة قد تفوق كثرياً على �سائر اخلريجني من خالل هذه الأمناط التعليمية والت�سهيالت 
العلمية التي تقدم لهذا اخلريج، ف�ساًل عن اأن جامعة القد�س املفتوحة ت�سعى يف تدعيم 

تخريجها خلريجيها بربامج من التدريب امليداين والبحث العلمي اأي�سًا. 
فال يتخرج طالب من جامعة القد�س املفتوحة اإل بعد اأن يخو�س يف مواد خا�سة 
وينجح فيها، وميار�س قدراً كافيًا من التدريبات العملية يف �سائر التخ�س�سات، ف�ساًل عن 
اأن الطالب يف جامعة القد�س املفتوحة ل يتخرج اإل وقد قام ببحوث كمتطلبات للتخرج. 
اإذن يتخرج هذا الطالب وهو لي�س بحاجة اإىل اخلربة العلمية يف الوظيفة التي توكل اإليه، 

وكذلك يكون على اطالع كبري يف اأ�ساليب البحث العلمي كي يدخل اإىل الدرا�سات العليا. 
نحن لنا عتاب �سديد على وزارة الرتبية والتعليم العايل وعلى هيئة العتماد واجلودة 
وها هو ال�سديق الكرمي د. فاهوم �سلبي قد يجيب على بع�س ما نتاأمل من اأجله من موقف 

الوزارة وتلك الهيئة من مطالب جامعة القد�س املفتوحة. 

أرحب بكم وأمتنى للمؤمتر النجاح والسالم عليكم. 



كلمة 
مدير اجمللس الثقايف الربيطاني يف فلسطني

السيد/ أالن مسارت
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ال�سالم عليكم و�سباح اخلري

الثقايف  املجل�س  مدير  �سمارت  األن  فاأنا  بنف�سي،  ح�رشاتكم  اأع��رف  اأن  بداية  اأود 
اأ�سدقائي  اأ�سكر  اأن  واأود  بينكم،  اأك��ون  اأن  ���رشوري  دواع��ي  ومن  فل�سطني،  يف  الربيطاين 

وزمالئي وخا�سة الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو رئي�س اجلامعة لدعوته يل. 
اإن من دواعي �رشوري اأن اأكون هنا، لإلقاء كلمة يف هذا املوؤمتر املهم. وهناك �سيئان 
هنا  فاجلميع  فل�سطني؛  يف  املزدهر  التعليم  نرى  اأن  املهم  من  اأنه  الأول  اأقولهما:  اأن  اأود 
يوؤمن بقوة بالتعليم واأهميته كما نوؤمن نحن بذلك، فاإننا هنا نعمل بالتعاون مع جامعة 
وازدهاره، وهو  تقدمه  و�سبل  املفتوح  التعليم  لنتناول  نف�سه  النهج  املفتوحة على  القد�س 
مهم بالن�سبة اإىل جميع الفل�سطينيني، التعليم املفتوح يظهر كما يف ال�رشيط باأنه مهم جداً 
يف فل�سطني، حيث يتخطى جميع احلواجز والعقبات يف املوا�سالت وغريها، وهذا التعليم 
مهم جداً لل�سباب الفل�سطينيني يف فل�سطني كلها يف الظروف التي يعي�سونها حتت الحتالل. 
ولهذا فعمل جامعة القد�س املفتوحة اأمر مهم جداً. واأنه من ال�رشوري اأن يكون التعليم �سهل 
الو�سول اإىل طالبيه يف اأرجاء فل�سطني كلها، وهذا ما تعمله هذه اجلامعة الرائدة على اأر�س 
الواقع، وال�سيء الثاين الذي اأود قوله هنا اأنه يف بريطانيا لدينا اخلربة املهمة يف التعليم 

املفتوح والتعليم عن بعد والتعليم املدمج، وجميع الأ�سياء التي راأيناها يف ال�رشيط هنا. 
على  �سنعمل  املفتوحة  القد�س  جامعة  مع  امل�سرتك  بالتعاون  باأننا  يقني  على  واأنا 
تقدم التعليم وازدهاره يف فل�سطني، واأنا م�رشور اأن اأرى الربوفي�سور الآن تيت من اجلامعة 
الربيطانية املفتوحة معنا هنا، وهو من الرواد والقادة يف التعليم املفتوح، وهنا نحن يف 
املجل�س الثقايف الربيطاين نرى بقوة اأننا ن�ستطيع اأن ن�ساعد يف مو�سوع هذا املوؤمتر. وهنا 
اأود اأن اأ�سكر جميع الزمالء هنا وخا�سة العاملني يف وزارة التعليم العايل ود. فاهوم ال�سلبي 

�سكراً لك ولدعمك وللوزير اأي�سًا.  
واأنا م�رشور باأن ت�ست�سيف جامعتكم خبري التعليم املفتوح من بريطانيا الربوفي�سور 
هذا  يف  ت�ستمتعوا  اأن  واأمتنى  دعمكم،  على  جميعًا  اأ�سكركم  كلمتي  ختام  ويف  تيت،  األن 

املوؤمتر. 

وشكراً. 



كلمة
رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر

أ. د. حسن عبد الرمحن السلوادي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

العايل،  التعليم  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  ال�سلبي  فاهوم  الدكتور  الأخ  عطوفة 
ممثل معايل وزير الرتبية والتعليم العايل راعي املوؤمتر حفظه اهلل،

�سعادة الأخ املهند�س عدنان �سمارة رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة حفظه اهلل 
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو رئي�س جامعة القد�س املفتوحة حفظه اهلل، 

�سعادة الأ�ستاذ اآلن �سمارت مدير املجل�س الثقايف الربيطاين املحرتم
اأيها احلفل الكرمي: 

اة بالأمل، والأمل، وال�سرب  ي�سعدين يف هذا ال�سباح الطيب من �سباحات فل�سطني املو�سَّ
اأعزاء، و�سيوفًا بررة، يف رحاب جامعتكم،  اأخوة  اأرحب بكم اأجمل ترحيب  اأن  واملجاهدة، 
جامعة احلداثة وامل�ستقبل، اجلامعة التي تعّد احلا�سنة الأكرب للتعليم اجلامعي الفل�سطيني، 
والأو�سع انت�ساراً يف ربوع الوطن، الذي كر�ست نف�سها خلدمة اأبنائه، وحتقيق ما ي�سبون اإليه 

من تطلعات واأهداف تنموية من�سودة. 
التح�سريية والعلمية  اللجنتني  اأع�ساء  فبالأ�سالة عن نف�سي، وبالنيابة عن زمالئي 
للموؤمتر وبا�سم اإدارة جامعتنا وعلى راأ�سها الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو، الذي واكب فكرة 
هذا املوؤمتر النوعي منذ بدايتها، ودعمها بكل ما اأوتي من قوة، انطالقًا من قناعاته الرا�سخة، 
واإدراكه املتنامي ملا تنطوي عليه فل�سفة التعليم املفتوح من فر�س واعدة، باعتباره خياراً 

مثاليًا �سيكون له مركز القلب يف م�سرية التعليم العايل يف القرن احلادي والع�رشين. 
منظومة  بتطوير  واهتمامكم  حر�سكم  واأثمن  بكم،  اأرحب  جميعًا،  ذكرت  من  با�سم 
الدار�سني من تطوير معارفهم، وتنمية  التعليم املفتوح، مبا ي�ستمل عليه من فر�س متكن 
املعي�سية  لظروفهم  املنا�سْبني  والتتابع  بالإيقاع  تعلمهم  جمرى  على  وال�سيطرة  قدراتهم، 
والجتماعية دون اإخالل مببداأ التفاعلية املوجهة وال�رشاكة يف البحث والنقد والتحليل التي 
ت�ستند اإليهما فل�سفة التعليم املدمج الذي جعلته اجلامعة مف�ساًل رئي�سًا من مفا�سل فل�سفتها 
دته بالفعل واملمار�سة والتحديث والتطوير الدائبني واقعًا مبهراً  ور�سالتها التعليمية، وج�َسّ
يف امل�ستويني املحلي والإقليمي، وهو نظام يغاير متام املغايرة نظام التعليم بالنت�ساب 

اأو املرا�سلة الذي عفا عليه الزمن. 



13عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

ولعل خري دليل على هذا املنحى التطويري مبادرة اجلامعة لعقد هذا املوؤمتر النوعي، 
التي تعرت�س  التحديات  ال�سعاب واملعوقات، ومواجهة  تذليل  اإىل  ت�سعى من خالله  الذي 
التفجر املعريف والتغريات املتالحقة  �سبيله وتعوق م�سريته يف ع�رش ُيو�سف باأنه ع�رش 
ال�سناعية  الأقمار  انت�سار  دها  التي ج�سَّ يف طرائق املعرفة وم�سادرها وو�سائل تو�سيلها 

والأجيال املت�سارعة عن منها ممن احلوا�سيب ذات القدرة الهائلة. 
الأخوة والأخوات الأعزاء: 

اأهميته،  واإبراز  املفتوح،  بالتعليم  والتنويه  الإ�سادة  م�ساألة  اليوم  العامل  جتاوز  لقد 
والتذكري مب�سوغاته و�رشورة الأخذ به، وبداأ الرتكيز على �سمان جودته ونوعيته، وكفاية 
اإىل ثقافة التقان واجلودة، ومن ثقافة  الأدنى  خمرجاته، و�سمان حتوله من ثقافة احلد 
التقليد والجرتار اإىل ثقافة البتكار والإبداع، وهذا ف�ساًل عن تقومي اأ�ساليب اإدارته، وقدرة 
اأنظمته على اللتزام مبعايري �سبط اجلودة والنوعية، وتطبيق اإجراءاتها يف خمتلف عنا�رش 

منظومته التعليمية والإدارية، مما ي�سكل حتديًا ينبغي مواجهته والتغلب عليه. 
ت�ستند  التي  املبادئ واملنطلقات  تاأملنا يف  اإذا  اإننا  القول،  املبالغة  ولي�س من قبيل 
اإليها فل�سفُة هذا النمط التعليمي، وتابعنا م�سريته بروؤية نقدية ت�ستكنه واقعة واآفاق تطوره، 
اأ�سبح ظاهرة اجتماعية مميزة يف هذا الع�رش. وذلك ملا تنطوي  اأنه  ف�رشعان ما نكت�سف 
عليه فل�سفته، واآليات تنفيذه من تركيز على التفاعلية يف العملية التعليمية، وا�ستثماٍر اأمثل 
لتكنولوجيا املعلومات ونظم احلا�سبات، وتكنولوجيا الربجميات، واإ�سهاِمِ فاعل يف جهود 
املفتوح  التعليم  املجتمع. وهذه كلها موؤ�رشات جتعل من  والتطوير يف  والتحديث  التنمية 
وا�ستثمار  تطبيقه،  يف  بعيداً  �ساأواً  بلغت  التي  املتقدمة  الدول  يف  لي�س  ا�سرتاتيجيًا  خياراً 
خمرجاته فح�سب، واإمنا يف الدول النامية التي تعمل جاهدة لخت�سار امل�سافات لتحقيق 

تقدمها ونه�ستها ال�ساملة. 
اأيها الأخوة والأخوات: 

املاأثور:  بالقول  نف�سي  اأذكر  كما  اأذكركم  ولكنني  عليكم  اأطلت  اإن  العذر  ا�ستميحكم 
"من ل ي�سكر النا�س ل ي�سكر اهلل"، فمن باب الوفاء والعرفان باجلميل اأتقدم با�سم اللجنة 
اأ�سهم يف اإجناح املوؤمتر، واأخ�س  ال�سكر، وجزيل الثناء لكل من  التح�سريية للموؤمتر بوافر 
بالذكر الطواقم الفنية والإدارية يف اجلامعة الذين بذلوا جهد امل�ستطيع يف عملية الإعداد 

والتح�سري واملتابعة. 
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الراعية  واملوؤ�س�سات  للهيئات  والتقدير  ال�سكر  اآيات  باأ�سمى  اأتوجه  اأن  يفوتني  ول 
والداعمة، ول �سيما احتاَد اجلامعات العربية واللجنَة الوطنيَة الفل�سطينيَة للرتبية والثقافة 
الذين  الباحثني  الأخوة  كذلك  واأ�سكر  فل�سطني،  يف  الربيطاين  الثقايف  واملجل�س  والعلوم، 
يف  اإيجابي  �سدى  لأبحاثهم  يكون  اأن  اأماًل  جتاربهم.  وخال�سة  اأفكارهم  ع�سارة  قدموا 

حتقيق الأهداف املرجوة للموؤمتر. 
اأيها احل�سور الكرام: 

اأ�سكركم مرة اأخرى على ح�سوركم، واآمل اأن يظل التوا�سل معقوداً فيما بيننا، داعيًا 
اهلل اأن يوفقنا، وي�سدد خطانا على درب احلرية والكرامة وال�ستقالل. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 



كلمة املتحدث الرئيس 
يف املؤمتر

 (Keynote Speaker) 

األستاذ الدكتور/ أالن تيت 
نائب رئيس اجلامعة الربيطانية املفتوحة

اجلودة 
يف التعليم املفتوح
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الجودة في التعليم المفتوح
أ. د. أالن تيت

ال�سالم عليكم: 

من ح�سن الطالع اأن اأكون هنا اليوم، ولقد قمت بزيارة اإىل فل�سطني منذ ع�رشين عامًا، 
ولقد تغريت اأ�سياء كثرية، واأنا هنا اأقدم لكم حتيات زميلتكم و�سقيقتكم اجلامعة الربيطانية 

املفتوحة. 
وخالل ع�رشين عامًا كنت على ات�سال دائم مع هذه اجلامعة، وخا�سة مع اأ. د �سفيان 
كمال واإنها ميزة خا�سة لأن اأكون هنا مرة اأخرى حيث تلقيت دعوة حل�سور هذا املوؤمتر 
واأنا اأ�سكر ب�سكل خا�س اأ. د يون�س عمرو رئي�س اجلامعة ونائبه الأكادميي اأ. د �سمري النجدي. 
واأود اأن اأناق�س معكم ق�سيتني رئي�سيتني ب�سكل خا�س هما: ق�سيتا النوعية واجلودة 
والقبول يف اجلامعة وكالهما اأمر مهم. والنفتاح والنوعية مهمان جدا، ً وياأتيان معًا وهما 

مرتابطان. 
التاريخ  النفتاح وهذا جزء من  التاريخي يف  اأعطيكم ملحة عن املو�سوع  اأن  واأريد 
الأوروبي، واأريد اأن اأذهب معكم اإىل النوع املتحرك النتقايل يف اأملانيا وطباعة الكتب يف 
جوتنربغ، وهذا ما نتج عنه العديد من طباعة الكتب قبل ما يقرب من 600 عام م�ست حيث 

انت�رشت الكتب ب�سكل كبري يف اأوروبا. 
النفتاح  بدايات  هذه  وكانت  بينها،  فيما  الأوروبية  الدول  بني  تتنقل  الكتب  وبداأت 
والو�سيلة الأخرى لالنفتاح كانت ال�سكك احلديدية هي الإ�سهام الثاين التي بداأت فيها ق�سية 
ن النا�س من العي�س والتعليم يف مناطق خمتلفة، ويف �سنة  املوا�سالت يف التعليم، وهذا مكَّ
1850 بداأت الدرا�سة باملوا�سالت يف الدول الأوروبية، والإ�سهام الآخر املهم هو ا�ستخدام 
الهاتف يف ن�رش التعليم، ومن هنا بداأنا مبمار�سة التعليم بوا�سطة الهاتف من اأماكن بعيدة. 
وهذا بحد ذاته تطور نوعي يف مهم يف التعليم. وهنا فاإن حمركات البحث قد بداأت تعطي 

ثمارها وبداأنا عام 1990 يف هذا العمل، وهنا نالحظ التطور ال�رشيع يف انفتاح املعرفة. 
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ما معنى النفتاح يف التعليم، اأومن باأن النوعية واجلودة تعني ال�ستثناء، ولكن املعنى 
املق�سود به هنا النوعية واجلودة. والنفتاح حقق الدميقراطية يف اأوروبا قبل 200 �سنة. 
وهذا النفتاح يف التعليم يزود املجتمع وال�سكان باملعرفة والدرا�سة، وي�سمح لنا ونحن يف 
اأماكننا بالو�سول اإىل املعرفة واملعلومات. وهذا ي�سمح لنا ونحن يف اأماكننا اأن ن�سل اإىل 
جميع املناطق. وهذا هو ال�سياق التاريخي الذي اأريد اأن اأ�سع فيه النفتاح التعليمي، وهنا 
مثال اأ�سعه بني اأيديكم فقبل 150 �سنة بداأت جامعة لندن برامج درا�سات خارجية، وطبعت 

الكتب واملناهج لطالبها اأينما تواجدوا. 
واملواد  واأ�ساتذتهم  الطلبة  بني  احلواجز  تتخطى  اأن  لندن  جامعة  ا�ستطاعت  وهكذا 
التعليمية واملكان، ومن الإجنازات املهمة جلامعة لندن املفتوحة اإنها اجلامعة الأوىل التي 
�سمحت للمراأة بالن�سمام اإليها وكان بني خريجيها خريجون مهمون. ومن هوؤلء نيل�سون 
مانديال الذي ا�ستطاع اأن يح�سل على درجة علمية مهمة من اجلامعة املفتوحة يف لندن 
قبل �سنوات عديدة وهو يف ال�سجن، اأما تاأ�سي�س اجلامعة فمن موؤ�س�سيها الفيل�سوف )مايكل 
اأن يعمل فيل�سوف و�سيا�سي  اأمٌر مهم  ياجن( وال�سيا�سي املعروف )هارولد ويل�سون( ، وهذا 
معًا. ولكن اأريد اأن اأعلمكم باأن الذي �سنع اجلامعة امراأة هي وزيرة التعليم العايل )جيني 
يل( التي بداأت هذا الأمر. فاأين هي جامعتي الآن؟ ونود اإعالمكم ببع�س الإح�ساءات لرتون 
اأين و�سلت. والآن لدينا 240 األف طالب، وعندنا ثالثة م�ستويات: املرحلة اجلامعية الأوىل 

)البكالوريو�س 185 األفًا واملاج�ستري 17000 والدكتوراه 500( . 
واأريد اأن اأعلق على الدرجات العلمية العليا املاج�ستري والدكتوراه، فنحن يف بريطانيا 
يوجد حوايل 185 جامعة ون�سفهم مينح درجات املاج�ستري من خالل التعليم املفتوح اأو 
عن بعد. وهناك اأ�سباب خا�سة جتعل الطلب كبري على تعليم درجة املاج�ستري، وهذا ميكن 
اأمٌر مهم.  والدرا�سة معًا وهذا  العمل  اأنف�سهم من خالل  العتماد على  املاج�ستري من  طلبة 
ويف بريطانيا كان معظم طلبة املاج�ستري يعملون ويتعلمون ويجمعون بينهما. والتعليم 
املفتوح هو الذي ي�سمح لالإن�سان بالعمل والدرا�سة يف الوقت نف�سه. ومن املهم اأن نالحظ 
اأن درا�سات املاج�ستري تكون يف موا�سيع خا�سة؛ ولذلك فاإن هذا ي�ساعد يف التطوير الالزم 
للبلد. واجلامعة الربيطانية خالل 40 عامًا ا�ستطاعت اأن تن�رش التعليم اإىل ما بعد احلدود. 
وهناك طالب يلتحقون باجلامعة من الذين مل يتمكنوا من الدرا�سة اجلامعية �سابقًا، وهناك 

م�ساواة يف الفر�س بني املراأة والرجل يف احل�سول على التعليم ح�سب التعليم املفتوح. 
ويف اجلامعة الربيطانية املفتوحة لدينا طلبة من ذوي الحتياجات اخلا�سة اأكرث من 
ن�سبتهم يف اجلامعات الربيطانية ب�سكل عام. ولدينا �سيا�سة مهمة مرنة للقبول يف املرحلة 
معكم  اأناق�س  اأن  واأريد  جلامعتنا.  م�رشفة  �سورة  يعطي  اأو�سحته  ما  اإن  الأوىل.  اجلامعية 
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بع�س التحديات. لذلك اأرجو اأن تعريوين بع�س الهتمام حول ت�رشب الطلبة من اجلامعات 
املفتوحة، وهذا ينطبق على كل النظام التعليمي يف اجلامعات الربيطانية التقليدية. وهناك 
التعليم  يف  درا�ستهم  اإكمال  يف  ف�سلوا  الربيطانية  اجلامعات  يف  الطالب  ُخم�س  من  اأكرث 
من  حقائق  ثالث  وهناك  م�سللة.  الإح�سائية  هذه  اأن  على  الإح�سائيون  ويعلق  املفتوح. 
الإح�سائيات نريد اأن نذكرها. فالت�رشب يف جامعة كامربيدج هو 1. 4% من عدد الطالب. 
ات  بينما كانت الن�سبة هي 32% يف جامعة هايالند ما الذي يف�رش ذلك فاجلامعات لهم مهمَّ
العالية والذكاء  ور�سالت خمتلفة، فجامعة كمربيدج ت�سمح فقط للطلبة ذوي الإمكانيات 
العايل بالدخول اإليها. وهي تركز على التفوق والتميز الأكادميي. وجامعة هايالند موجودة 
يف اأق�سى اجلامعات الربيطانية فر�سالتها خمتلفة ور�سالتها ت�سمح للنا�س الذين يعي�سون 
اإليها. وهاتان اجلامعتان تقومان مبهمات خمتلفة.  يف مناطق نائية والأرياف بالدخول 
يت�رشبون  فالذين  املوجودة؛  والتحديات  الفرق  تبني  التي  الإح�ساءات  بع�س  اإىل  وننظر 
والذين يدر�سون درا�سة جزئية 35% ولكن  الطلبة املتفرغني،  الأوىل 7. 4% من  ال�سنة  يف 
اجلامعة الربيطانية املفتوحة كانت الن�سبة هي 44%. ولكن ا�ستمرارية الطالب يف اإكمال 
اإىل النظام الأمريكي، يبلغ عدد الطلبة اخلريجني من  اأقل يف جامعتنا. ننظر  الدرا�سة هي 
الدرجة الأوىل 56% وهي يعني اأن 44% ل ينهون هذه الدرا�سة. وبينما الرقم هو رقم مثري 
للمخاوف هو اأن 75% من الطلبة يف�سلون يف احل�سول على الدرجة الأوىل بعد 6 �سنوات من 
الدرا�سة. ويف جامعتي هو اأن 45% من الطلبة يح�سلون على م�ستوى A اأو اأقل، وهذا يعني 

اأنهم يح�سلون على موؤهل اأقل. 
وهناك فرق بني جامعتنا وجامعة كمربيدج، هل هذا يعني اأن نخجل اأن نخرج؟ اإن 
اأ�سع  اإىل جامعتنا. ومن هنا  الن�سمام  الذين يرغبون يف  الطالب  اأن نحتوي كل  مهمتنا 
اأكرث �سعوبة حيث نعمل مع طالب  اأننا نقوم باأعمال  اأو  اأ�سواأ  �سوؤايل هل نحن نقوم بعمل 
يعملون ولهم اأ�رش، ولهم انتماءات عرقية وثقافية خمتلفة، ون�سمح بدخول طالب مب�ستويات 
ثقافية متدنية ل يجدون الدعم املايل لإكمال درا�ستهم. نحن نقوم باأعمال اأكرث �سعوبة. 
وهنا اأقول اأن الت�رشب من اجلامعة ل ميثل و�سع اجلامعة اأو حالتها؛ واإمنا ميثل املخاطر 
والتحديات اأمام التعليم املفتوح. ونحن نوفر للطالب كل ما يلزم جتاههم. والآن ما الذي 
الطالب عندهم م�سكالت يف  اأن  الت�رشب من اجلامعات؟ اجلواب هو  اأن نفعله لوقف  يجب 
اإدارة الوقت، ويف الدعم الذي يتلقونه، كما اأن املناهج التي تقدم لهم هي مناهج ل تخدمهم 
يف عملهم م�ستقباًل. يجب علينا اأن نعمل على حل هذه امل�سكالت حتى نوقف هذا الت�رشب 

من قبل الطلبة. 
يف بريطانيا يوجد ما يعرف با�سم "الهيئة الربيطانية ل�ستطالع اآراء الطالب"، وهي 
تعك�س اآراء الطلبة من جميع بريطانيا وهي موؤ�س�سة بريطانية م�سوؤولة وم�ستقلة وحمايدة. 
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ا يريدونه من اجلامعة؟ وما هي امل�سكالت التي يواجهونها. وقد كانت  وت�ساأل الطالب عمَّ
جامعتنا واحدة من بني ثالث جامعات يف اإجنازها لأ�سعب امل�ساقات والتعامل مع الطلبة، 
احتلت  حيث  الأخ��رى.  العريقة  الربيطانية  اجلامعات  من  اأف�سل  عندنا  التجربة  وكانت 
جامعتنا املرتبة الأوىل بني اجلامعات عام 2013 يف حل م�سكلة املناهج وامل�ساقات التي 
تقدمها؛ حيث ح�سلت على ن�سبة 93% من بني اجلامعات. حيث اإننا يف اجلامعة الربيطانية 
املفتوحة جنمع بني النوعية واجلودة والنفتاح يف التعليم املفتوح، وهذا اأ�سهم يف رفعة 
التعليم املفتوح يف بريطانيا واخلارج اأي�سًا وهذا يعرب عن افتخاري للجامعة التي اأنتمي 

اإليها. 
ال�سوؤال الأول: هل هذا الأمر جدير بالهتمام؟ 

على  القائم  املنحنى  هناك  هنا.  اإليهما  اللتفات  ينبغي  اآخران  مو�سوعان  وهناك 
احلقوق وحتقيق العدالة الجتماعية. 

ن�ستثنيهم  اأن  ل  املفتوح  بالتعليم  اللتحاق  الطالب  ن�سمح جلميع  اأن  واجبنا  اإن من 
املو�سوع الآخر اأن هناك ن�سبة كبرية من املواطنني يف بريطانيا يتمتعون مبهارات عليا يف 
اجلامعات، وهذا مهم لالقت�ساد وللمواطنة والدميقراطية للبالد. وهذا اأي�سًا مهم يف العتزاز 

النف�سي. ومن هنا كان التعليم املفتوح يتخطى جميع احلواجز وهناك دائمًا معار�سة لنا. 
وقد قيل �سابقًا اإن اجلامعة الربيطانية املفتوحة ل تعني �سيئًا، وهذا غلط كبري اأثبتنا 
لهم حيث اأريد لنا اأن نرجع اإىل الوراء واإىل التعليم التقليدي والطلبة من امل�ستويات العليا 
يف التعليم اجلامعي، وهذا غري ممكن. واإذا اأردنا اأن نو�سع التعليم فهذا ل يحدث من حيث 
زيادة املباين والهيئة التدري�سية مبا يكفي لهوؤلء الطالب، ومن املوؤكد اأننا مهما امتلكنا من 
الإمكانات لن ن�ستطيع اأن نوفر هذين الأمرين لالأعداد املتزايدة من الطلبة يف غ�سون ال30 
�سنة القادمة. ولذلك فاإن التعليم املفتوح هو الذي ي�ستطيع اأن يحل امل�سكلة ويوفر النتقال 

من الهوام�س اإىل املركز. 
تالئم  التي  الربجميات  جند  اأن  هو  الأول  الجتاهات  بع�س  ن�ستعر�س  دعونا  والآن 
التعليم املفتوح فاخرتنا املوديل بدًل من اللوح الأ�سود. وعندنا الآن مطابع تطبع املن�سورات 
اأن  واملناهج يف اجلامعة خا�سة، ولذلك يوجد الآن كثري من املجالت العلمية التي ميكن 
يح�سل عليها من النرتنت. وتوفري املواد العلمية الفعالة والإلكرتونية اأي�سًا هي متوافرة. 
ونحاول الآن اأن ننقل الطالب من التعليم الر�سمي اإىل التعليم غري الر�سمي من خالل و�سائط 
اأن ترى نف�سك على �سفحة الإنرتنت، ومعظم م�ساقاتنا موجودة للجميع  التعليم. ت�ستطيع 
وعندنا 22 مليون زاروا موقعنا الإلكرتوين. و�سعنا كل م�سادرنا التعليمية مع )يوتيوب...( 

وو�سل العدد اإىل 63 مليون من القارئني؛ وهذا رقم كبري. 
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والآن نريد اأن نقَدّم بع�س املالحظات عن امل�سادر وامل�ساقات يف التعليم املفتوح، 
وهناك حما�س �سديد للتعلم ب�سكل وا�سع، وهناك حاجة �سديدة للتعليم املفتوح. وجامعتي 
وفرت كل ما هو مطلوب للطالب الراغبني يف التعليم. وامل�ساقات الإلكرتونية جمانية فيها، 
وي�ستطيع اجلميع احل�سول عليها. وهناك نوع من اجلذب بني النفتاح والنوعية، ونرى من 

مهمتنا اأن نحقق العادلة الجتماعية للجميع اأي�سًا. 
اأين نريد اأن نتوجه بعد الآن الأ�سلوب القادم هو W. F وبرامج امل�ساعدة يف ا�ستخدام 

احلا�سوب يف كل مكان، ولذلك نحن نتحرك باجتاه كل من يريد اأن يتعلم. 
اإن هذا عمل مميز  اأن نتعلم مع امل�ستوى املحلي والدويل،  ونحن يف بيوتنا ن�ستطيع 

وجدير بالهتمام. 

نشكركم على استماعكم. 
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املؤمتر الدولي: التعليم العالي املفتوح يف الوطن العربي 24
حتديات وفرص

ملخص الدراسة: 

مهارات  )بدورة  التحقوا  الذين  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأراء  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
تطبيقات جوجل يف  توظيف  ت�ساهم يف  التي  الفر�س  ، ومعرفة  اللكرتوين(  التعليم  متقدمة يف 

العملية التعليمية، والتحديات التي قد تعرت�س توظيف هذه التطبيقات. 
من اأجل ذلك ا�ستخدم الباحث )املقابلة ذات الأ�سئلة املفتوحة( اأداًة للبحث، ملالءمتها لهذا 
النوع من البحوث. وقد قابل الباحث )18( ع�سواً من اأع�ساء هيئة التدري�س، موزعني على فروع 
جامعة القد�س املفتوحة يف �سطري الوطن، )7 اأع�ساء( من قطاع غزة، و )11 ع�سواً( من ال�سفة 

الفل�سطينية. )8( من الإناث، و )10( اأع�ساء من الذكور. 
اأن معظم تطبيقات جوجل كانت ممار�ستها عالية، وعالية جدا، مثل  اإىل  النتائج  واأ�سارت 
+ Google، يف حني اأن بع�س التطبيقات، كانت ممار�ستها من قبل امل�ساركني يف الدورة، �سعيفة 

 .Google Calendar :مثل
وفيما يتعلق باإمكانية توظيف تطبيقات جوجل يف جامعة القد�س املفتوحة، اأفاد اأع�ساء 
هيئة التدري�س، اأنه ميكن ذلك، ولكن لي�س قبل عقد دورات لأع�ساء هيئة التدري�س، والطالب على 

حد �سواء. 
اأما فيما يتعلق بالتحديات، والعقبات التي قد تعرت�س توظيف تطبيقات جوجل يف العملية 
التعليمة، فتمثلت باملعوقات الفنية، واملعوقات الإدارية، و�سعف الطالب واأع�ساء هيئة التدري�س 
التعليم  ثقافة  وان  اللكرتوين،  التعليم  اأمناط  من  النوع  هذا  ملثل  الالزمة  املهارات  امتالك  يف 

اللكرتوين ما زالت دون امل�ستوى املطلوب. 
واأو�سى الباحث يف النهاية بتكثيف الدورات التدريبية، وتعميمها، واإعداد البيئة التعليمية 
الثقافة  ون�رش  املختلفة،  اللكرتوين  التعليم  واأمن��اط  يتنا�سب  مبا  اجلامعة  لفروع  املنا�سبة 
اللكرتونية بني الطلبة لتحقيق قدر كبري من الإقبال، والتفاعل، والرتقاء بهذا النمط من التعليم. 
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Abstract: 

Opportunities and challenges in employing Google apps in the 
educational processes of Alquds Open University

The present study aims to assess the prospects of using the cloud- based 
Google applications in the teaching and learning activities at Alquds Open 
University (QOU) , as revealed by selected faculty members of the university 
trained recently to employ these applications. 

The study employed structured and non- structured survey with open 
ended questions interviews, were 18 faculty members of the QOU, selected 
from various branches, both from the West Bank and Gaza strip. The sample 
encompasses 8 female and 10 male faculty members. 

Interview results have revealed that most Google apps were given tries, 
especially Google+, however, other application like Google calendar were 
not attractive to sample participants. 

Participants in the study were very positive about their opinion regarding 
the use of these applications in teaching at the university. Yet, they revealed 
that for these applications to succeed, intensive training to both faculty 
members and students should be sought for. 

As for difficulties and challenges, participants pointed to wide range of 
issues ranges from technical to managerial, however, they tended to emphasize 
the skill shortages among faculty members and students alike. 

In general these tools can be very helpful and attractive to the 
educational process at QOU, and should be emphasized and generalized 
to suite the various electronic learning methodologies in employment at 
the university. The survey results were very encouraging and appealing 
and thereof, recommend to place more efforts and attention to more 
experiment in the regards. 
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مقدمة: 
ي�سهد العامل اليوم تقدمًا، وتطوراً �رشيعًا يف �ستى املجالت، وكان للرتبية والتعليم، احلظ 
اللكرتوين، برباجمه  والتعليم  التعلم،  يتعلق مبجال  فيما  والتقدم، خا�سة  التطور  الأوفر يف هذا 

وتطبيقاته املتنوعة. 
وظهر هذا التطور والتقدم جليًا يف العقد الأخري من القرن الع�رشين وبدايات القرن احلادي 
والع�رشين، خا�سة يف جمال تكنولوجيا الت�سالت واحلا�سبات الآلية، والتعليم اللكرتوين الذي 
يتفاعل فيه اجلميع، من خالل ا�ستخدام الإنرتنت، وتقنية املعلومات واملعرفة املفتوحة. )الزيان، 

 . )2012
الت�سال،  واأدوات  املعارف،  تطور  عن  مبناأى  الع�سور  من  ع�رش  اأي  يف  التعليم  يكن  ومل 
والطرائق، يف حماولة منه ملواكبة، ومواجهة  الأ�ساليب،  تغيريات مذهلة يف  باإحداث  يهتم  فهو 
التغريات املت�سارعة، واملت�ساعدة، واإيجاد فر�س لطبقات املجتمع كافة، ينهلون فيها من معني 

العلم، واملعرفة. )األرحيلي، 2013، �س 2( 
التطويرية،  باجلوانب  الهتمام  اإىل  اأدى  التغري  هذا  اأن   )2010 اهلل،  وفرج  )اللوح  ويرى 
وبخا�سة على �سعيد الهيئة التدري�سية، ففي ظل النمطية والأداء، وغياب الإبداع، تولدت احلاجة 
اإىل التغيري نحو الأف�سل يف املمار�سات التعليمية، بالتعاون مع التقنيات احلديثة، وذلك انطالقًا 

من التغيري اجلذري يف اأداء ع�سو هيئة التدري�س و�سوًل اإىل الأف�سل. 
وجند اأن الأمم املتقدمة تويل جل اهتمامها لإك�ساب ع�سو هيئة التدري�س الكفايات التعليمية، 
وال�سفات ال�سخ�سية املتميزة، التي ي�ستطيع من خاللها اإك�ساب طلبته اخلربات املتنوعة، ويعمل 
وقدراتهم  تفكريهم،  اأ�ساليب  وتنمية  ومداركهم،  مفاهيمهم،  وتو�سيع  �سخ�سياتهم،  تهذيب  على 

العقلية، وتنمية مهاراتهم )كلوب، 2011( . 
ت العامل خارج املدار�س ُتغرِيّ الآن التعليم، والتدري�س داخل  اإن هذه التكنولوجيا التي َغرَيّ
املدار�س واجلامعات؛ حيث ا�سُتحِدَثْت اأنواٌع جديدة من التعليم ي�ستوعب تكنولوجيا الت�سال، لتوفر 
)العربي،  واملكان.  الزمان  حدود  ذلك  يف  متجاوزة  احتياجاتهم،  ُتلبي  تعليمية  بيئة  للمتعلمني 

 . )2011
واأورد )احلربي، 2007، �س 17( باأن التعليم اللكرتوين: »نظام تعليمي يقدم بيئة تعليمية 
عن  ف�ساًل  الإنرتنت  و�سبكات  الآيل،  احلا�سب  على  بالعتماد  امل�سادر  متعددة  تفاعلية  تعلمية 
اإمكانية اإدارة هذا التعليم، وحمتواه اإلكرتونيًا، مما اأدى اإىل جتاوز مفهوم عملية التعليم، والتعلم، 
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جدران الف�سول الدرا�سية، واأتاح للمعلم دعم املتعلم، وم�ساعدته يف اأي وقت �سواء ب�سكل متزامن، 
اأو غري متزامن«. 

ويوؤكد )Nehme ،2010( على اأن التعليم الإلكرتوين مفهوم وا�سع، وعام، وله مناٍح عديدة يف 
التدري�س، ويت�سمن منحى التعليم من خالل ال�سبكات، وهذا ي�سمل الواجبات، والفرو�س الر�سمية، 
وغري الر�سمية، واملدعوم بالتفاعل، والتعاون بني املتعلمني، من خالل تكنولوجيا التعليم، وكذلك 

ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت. 
وقد انت�رش ا�ستخدام احلا�سوب، والنرتنت، وتطبيقاتهما املختلفة انت�ساراً وا�سعًا، وامتزجت 
هذه التطبيقات بحياتنا اليومية يف �ستى املجالت، العلمية منها والتعليمية والرتفيهية، امتزاجا 
توؤدي وظائف  التي  واملتنوعة  املختلفة  والربامج  التطبيقات  من  العديد  ف�سله، وظهرت  ي�سعب 
معينة لإ�سباع الحتياجات املتزايدة يف كل جمال ومواكبتها، واأ�سحى ا�ستخدام هذه التطبيقات 
اأ�سا�سيا من حياة الكثريين منا، حتى غري املتخ�س�سني يف جمالت الكمبيوتر، والنرتنت،  جزءاً 
معها يف  ويتعاملون  وي�ستخدمونها،  التطبيقات ميار�سونها،  هذه  اأمام  اأنف�سهم  يجدون  اأ�سبحوا 

كثري من املجالت. )اأبو العزم، 2011، �س 5( 
لقد �سكل التطور الهائل يف جمال التعليم اللكرتوين �سغطًا كبرياً على جميع اأنظمة احلياة 

مبا فيها قطاع التعليم، 
لأنها  لالإنرتنت  الال�سلكية  بال�سبكات  الدائم”  “بالربط  اجلامعات  اهتمام  تنامى  وقد 
خدمة  با�ستخدام  املحا�رشات   مل�ساهدة   ل�سلكية  متنقلة  اآليات  ا�ستعمال  من  الطالب  متكن 
موقع يوتيوب،  واإجراء  على  التعليمية  الفيديو  برامج  وم�ساهدة   ،Google ل�  ال�سحابية  التخزين 
الختبارات على الإنرتنت يف اأي وقت، ومن اأي مكان يف احلرم اجلامعي من خالل ال�ستفادة من 

جمموعة منتجات Google الوا�سعة يف جمال احلو�سبة ال�سحابية. 
امل�ستندة  التطبيقات  �سنوات،  لكثري من  الكليات، واجلامعات منذ  ا�ستخدام  الرغم من  على 
اإىل  احلو�سبة ال�سحابية  )مثل الربيد الإلكرتوين( ، فاإن من الوا�سح اأن احلو�سبة ال�سحابية  تتطور 
ب�رشعة كبرية اإىل منوذج لتخزين البيانات وتبادلها.  وتتوقع  �رشكة “غارترن” Gartner  لالأبحاث 
التكنولوجية اأن  اأكرث من 50% من ال�رشكات العاملية  �ستتجه لتخزين البيانات ال�رشية يف �سحابة 
عامة بحلول نهاية عام 2016. فاحلو�سبة ال�سحابية اأثبتت نف�سها كاجتاهات تكنولوجية وجدت 

لتبقى )حايك، 2013( . 
اأ�سا�سي لزيادة  اأمر  التقنيات، واحللول هو  اأحدث  اأن تبني  العايل  التعليم  وتدرك موؤ�س�سات 
الأمناط  توظيف  تواجه  التي  الكثرية  ال�سعوبات  رغم  بالطالب،  والحتفاظ  التناف�سية،  القدرة 

املتعددة للتعليم اللكرتوين )العواودة، 2012( . 
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ل�رشاء  تذهب  التي   النفقات  تخفي�س  على  جوجل  وتطبيقات  ال�سحابية،  احلو�سبة  وت�ساعد 
بيانات  اجلامعات مبراكز  تزود  ال�سحابية  اأن  احلو�سبة  كما  ال�سيانة.  اأو  والربجميات،  الأجهزة، 
افرتا�سية يف متناول اجلميع من اأع�ساء هيئة التدري�س، واملوظفني، والطالب، يف اأي وقت، اأو اأي 
مكان يتواجدون فيه، كما ُيقدَّم الدعم الفني بوا�سطة Google مبا�رشة، وعلى خوادمها اخلا�سة. 
وبهذا اأ�سبح باإمكان اجلامعات الرتكيز على امل�رشوعات ذات القيمة امل�سافة العالية للموؤ�س�سات. 

)حايك، 2013( 
ويعدُّ جوجل عمالق اخلدمات املقدمة عن طريق الإنرتنت، فهو يتجاوز كونه جمرد حمرك 
بحث بالرغم من قوته، وفعاليته اإىل جمموعة من اخلدمات، والتطبيقات التي تقدمها جوجل وفق 
روؤيتها، و�سعارها الذي ميثل مهمتها يف جمع املعلومات املتوافرة وترتيبها يف العامل، وجعلها 
الت�سال،  واأدوات  البحث،  ومنتجات جوجل حمركات  وت�سمل خدمات،  للجميع.  ومفيدة  متاحة، 
والن�رش، والربجميات املتكاملة، واملنتجات املتخ�س�سة ب�سطح املكتب، والهواتف الذكية وغريها. 
ونظراً لتعدد هذه اخلدمات واإمكانية ا�ستخدامها وتطويعها خلدمة اأهداف خمتلفة، فنحن يف هذه 
العجالة نركز على ا�ستعرا�س، اأهم التطبيقات وح�رشها، واخلدمات التي ت�ساهم يف خدمة العملية 

التعليمية مع �رشح مب�سط عن اخلدمة املقدمة، وكيفية توظيفها يف التعليم. )العبيد، 2013( 
وتعد خدمة Google Apps for Education حقيبة جمانية متامًا من التطبيقات التي ت�ست�ساف 
الأكادميية. وميكن  املوؤ�س�سات  بني  فعالية  اأكرث  ب�سكل  والتعاون  التوا�سل،  لتوفري  الإنرتنت  عرب 
العمل اجلماعي بني  التي تعزز  اأدوات جوجل؛ فهي اخلطوة  ا�ستخدام  الأفراد يف اجلامعة  جلميع 
الطالب، واملوظفني، حيث �سي�سهل عليهم اإر�سال الربيد الإلكرتوين. وا�ستخدام )م�ستندات جوجل( 
ملناق�سة املحا�رشات، والتعاون يف جوجل دوك�س للعمل اجلماعي، عالوة على ا�ستخدام جل�سات 
اأجهزتهم  خالل  من  ب�سهولة  املعلومات  اإىل  والولوج  الدرا�سة،  جمموعات  ل�ست�سافة   Google+

النقالة. )اإيوان، 2012( . 
ونظراً لطبيعة الثورة املعلوماتية، واللكرتونية فاإن ال�ستجابة تتطلب من جامعة القد�س 
املفتوحة توفري البنية التحتية املادية، وتاأهيل امل�سادر الب�رشية القادرة على التعامل بكفاءة مع 
هذه الو�سائط املتقدمة يف التعليم اللكرتوين، ونقلها اإىل الأجيال النا�سئة بفعالية، وهذا ما بداأت 
بتنفيذه جامعة القد�س املفتوحة بالفعل من خالل دورة )مهارات متقدمة يف التعليم اللكرتوين( 

لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة. 
اأ�سبحت تقدم خدمة  التي   )”Apps Google“ التقنيات احلديثة )تطبيقات جوجل ومن هذه 
جمانية لت�سهيل عملية التعليم، والتعلم يف اجلامعات، واملوؤ�س�سات الرتبوية املختلفة، من خالل 

توفري و�سائط، وقنوات عدة لتقليل اجلهد وتوفري الوقت، واخت�سار الزمان، واملكان. 
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مشكلة الدراسة: 
اإن الر�سالة التي تبنتها Google يف تنظيم معلومات العامل، وجعلها اأكرث نفعًا واأ�سهل و�ساًل، 
متغلبة يف ذلك على كثري من التحديات، وال�سعوبات التي تواجه كال من طريف العملية التعليمية، 
من  بكثري  ودفعت  الأخرية،  الآونة  يف  العامل  حديث  التعليمية  العملية  يف  تطبيقاتها  من  جعلت 
املوؤ�س�سات الرتبوية وغري الرتبوية، الأجنبية والعربية منها ل�ستخدام هذه التطبيقات. الأمر الذي 
القد�س  التعليمية يف جامعة  العملية  تطبيقات جوجل يف  توظيف  اإمكانية  لدرا�سة  الباحث  دفع 
املفتوحة؛ ف�ساًل على اأن الباحث اأحد اأع�ساء هيئة تدري�س اجلامعة، ميار�س مهنة تدري�س بع�س 
جوجل  تطبيقات  عند  يتوقف  اأن  فارتاأى  اللكرتوين،  التعليم  اأمناط  من  عدة  باأمناط  املقررات 
“Apps Google”، لدرا�سة اإمكانية توظيفها يف العملية التعليمة، ومنوها اإىل التحديات، والعقبات 

التي قد تعرت�س ا�ستخدام هذه التطبيقات يف جامعة القد�س املفتوحة. 
وتتحدد م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

ما تطبيقات جوجل؟ 
هل ميكن دجمها، وا�ستخدامها يف العلمية التعليمية يف جامعة القد�س 

املفتوحة؟ 
تطبيقات  ا�ستخدام  تعرت�س  اأن  ميكن  التي  والعقبات  التحديات،  ما 

جوجل يف جامعة القد�س املفتوحة؟ 

أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�سة مما ياأتي: 

اأنها تلقي ال�سوء على اأمناط جديدة يف التعليم اللكرتوين. . 1
تعك�س اآراء فئة مهمة يف توظيف تطبيقات جوجل يف التعليم. . 2
اإنها الدرا�سة الأوىل من نوعها يف فل�سطني يف هذا املجال – يف حدود علم الباحث- . . 3
تنبع اأهميتها من فوائد تطبيقات جوجل واملتمثلة يف: . 4
�سهولة ال�ستخدام. . أ

اإنها جمانية، ول تتطلب اأي التزام مايل. ب. 
ات من اأي مكان، وعرب اأي جهاز، ويف اأي زمان. ت.  ت�ساعدك على التوا�سل، واإجناز املهمَّ
�سهولة اإعداد هذه التطبيقات، واخلدمات، وا�ستخدامها، واإدارتها. 	. 
تتيح لروادها، وم�ستخدميها العمل ب�سكل اأف�سل، والرتكيز على الأ�سياء املهمة. 	. 
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ي�ستطيع ح.  حيث  ق�سري،  الواقع  يف  هو  التطبيقات  هذه  ل�ستخدام  التعليمي  املنحنى 
امل�ستخدم اأن ين�سىء درا�سة، وم�ساركتها مع الآخرين، وان ين�سىء �سفحات الكرتونية، او وثائق 

الكرتونية، او مدونات ب�رشعة فائقة. 

حدود الدراسة: 
احلد املكاين: اقت�رشت الدرا�سة على فروع جامعة القد�س املفتوحة يف ال�سفة الفل�سطينية،  ♦

وقطاع غزة. 
♦  /2012 اجلامعي  العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الدرا�سة  اأجريت  الزماين:  احلد 

 .2013
احلد الب�رشي: )اأع�ساء هيئة التدري�س الذين �ساركوا يف دورة مهارات متقدمة يف التعليم  ♦

اللكرتوين( من جامعة القد�س املفتوحة. 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري: 
التعليم  عملية  لت�سهيل   Google توفرها  جمانية  خدمة  هي  للتعليم   Google تطبيقات  اأن 
يف املدار�س، واجلامعات وغريها من املوؤ�س�سات التعليمية من خالل توفري و�سائل لتقليل اجلهد، 
من  وغريها  �سحابي،  تخزين  وخدمة  خا�س،  الكرتوين  بريد  وا�ستخدام  امل�ساركة،  عرب  والوقت 

اخلدمات امل�سهورة، التي ميكن التحكم بها من خالل مدير املوؤ�س�سة، اأو املدر�سة. 

خدمات Google اليت ميكن استخدامها يف التعليم: 
للو�سول  ♦ التعليم  ُت�ستخدم يف   Google من  امل�سهورة  اللكرتوين  الربيد  خدمة   :Gmail

لتجميع  املحادثات  ميزة  وتتوافر  املحا�رشات.  ومناق�سة  والأ�ساتذة  الدرا�سة،  لزمالء  الأمثل 
الر�سائل التي تخ�سًا مو�سوعًا معينًا حتت خانة واحدة لي�سهل للطالب الو�سول اإليها. 

باقي  ♦ مع  وم�ساركته  مهم،  ح��دث  اأن�ساء  واإمكانية  باأنواعه،  Calendar:  التقومي 
الأح��داث،  تعديل  املخولني  الأ�سخا�س  لكل  ميكن  كما  ما.  ملوؤمتر  وقت  تعيني  اأو  الأ�سخا�س، 

والتنبيهات واإ�سافتها ح�سب ما يرونه منا�سبا. 
الأ�ساتذة،  ♦ قبل  من  التعديل  �سهلة  لتكون   Google م�ستندات  خدمة  تتخ�س�س   :Docs

اأ�ساليب  من  والعديد  التعليقات،  واإ�سافة  امل�ستند،  قراءة  من  ليتمكنوا  طالبهم  مع  وم�ساركتها 
التعديل، والتفاعل مع امل�ستندات يف الوقت الفعلي، وتنطبق هذه امليزات على م�ستندات الن�سو�س، 

والعرو�س التقدميية، واأوراق العمل، واإن�ساء الر�سومات احلرة.  
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فيديو جوجل:  يقوم املحرك بالبحث عن مقاطع مالئمة لكلمات البحث يف مواقع عدة  ♦
خمتلفة مثل اليوتيوب و vimeo ، وغريها من املواقع املتخ�س�سة بتحميل مقاطع الفيديو. 

خدمة التخزين ال�سحابي الآن متوافرة، ومتكنك من تخزين تقاريرك، وموادك  ♦  :Drive
كل  مع  للزيادة؛  قابلة   5GB مب�ساحة  املادة  اأ�ستاذ  اأو  الدرا�سة،  زمالء  مع  وم�ساركتها  الدرا�سية، 

  .Gmail اأو اإر�سالها عرب  ،Google+ الأخرى مثل م�ساركة امللفات عرب Google Drive ميزات
اأو موقع ملجموعة من الطالب لي�ساركوا  ♦ اإن�ساء موقع خا�س لق�سم معني،  ميكن   :Sites

اهتماماتهم، وهواياتهم مع الآخرين من خالل معالج اإن�ساء مواقع �سهلة،  وبوجود العديد من قوالب 
املواقع اجلاهزة لال�ستخدام، و�سهولة التحكم مب�ستوى خ�سو�سية املوقع؛ وما مييز مواقع جوجل 
هو تكاملها مع التطبيقات الأخرى جلوجل، فيمكن اإدراج مواعيد من مفكرة جوجل، اأو عرو�س، 
اأو م�ستندات من جوجل م�ستندات، اأو مقاطع فيديو من اليوتيوب، اأو �سور من األبوم �سور بيكا�سا. 
ميكن لع�سو هيئة التدري�س اأي�سا ال�ستفادة من مواقع جوجل، واإن�ساء موقع �سخ�سي له، اأو ملادته، 
اأو الف�سل الذي يدر�سه، كما ميكنه حتميل ملفات من اأنواع خمتلفة مل�ساركتها مع طالبه. )مركز 

 /http:// etraining. qou. edu )2012 ،التعليم املفتوح
♦  Google apps من خالل هذه اخلدمة ميكن التحكم بح�سابات امل�ستخدمني يف  :Vault

 ، الر�سائل(  حذف  اإمكانية  تعطيل  )مثال:  اللكرتوين  الربيد  يف  املتبعة  ال�سيا�سات  نوع  وحتديد 
التعليمية. وتعمل هذه اخلدمات، وغريها  اأكرب يف موؤ�س�ستك  لتتيح حتكمًا  وغريها من اخليارات 
من اخلدمات الختيارية معًا يف من�سة واحدة ميكن التحكم بها وتغيري القواعد ح�سب �سيا�سات 

اجلامعة، اأو املدر�سة. 
الإنرتنت  ♦ اأف�سل خدمة بحث على  اإن هدف جوجل هو تقدمي  البحث جوجل:  حمرك 

ليجعل احل�سول على املعلومات اأ�رشع، واأ�سهل. يقوم جوجل بتنفيذ 2 بليون عملية بحث كل يوم 
لت�سمل 3. 3 باليني �سفحة يف الإنرتنت. وهناك مهارات كثرية على الباحث اأن يتعلمها ليتمكن 
من ال�ستفادة الق�سوى من خدمات جوجل البحثية؛ وذلك عن طريق ا�ستخدام الأقوا�س، والرموز، 
وعالمات التن�سي�س لت�سهيل، وتخ�سي�س عملية البحث، وببحث ب�سيط يف الإنرتنت ميكن احل�سول 

على مثل هذه املعلومات املهمة لتنمية املهارات البحثية للمعلم، واملتعلم. 
جوجل الباحث العلمي: يقدم جوجل الباحث العلمي خدمة �سهلة، ومي�رشة للبحث عن  ♦

اأوعية ن�رش خمتلفة كالنا�رشين الأكادمييني، واجلمعيات العلمية،  الأبحاث العلمية املن�سورة يف 
العلمية  املجالت  بالبحث يف  يقوم  واحد  اجلامعات من خالل حمرك  ومواقع  البيانات،  وقواعد 
البحث،  على  الباحث  مب�ساعدة  يقوم  وهو  وامللخ�سات.  والكتب،  العلمية،  والر�سائل  املحكمة، 
واإيجاد الأبحاث بالإ�سافة اإىل اأن عملية البحث ت�سمل حماولة اإيجاد الن�سخة الكاملة من العمل، 
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ويقوم املحرك بعر�س نتائج البحث مرتبة ح�سب الأهمية، واحلداثة، والأثر العلمي الذي تركته يف 
جمال تخ�س�سها، وبالتايل يتيح للباحث التو�سل لأهم الأطروحات العلمية يف جماله، والطالع 

 . )php- district , 2012( .عليها ب�سهولة، وي�رش
 /http:// php- district. blogspot. com

فر�سة  ♦ يتيح  ومعلوماتي  جغرايف،  خرائطي  برنامج  هو   :Google earth برجميات 
ال�سفر الفرتا�سي حول العامل حيث يعر�س �سوًرا حقيقية ثالثية الأبعاد للكرة الأر�سية ماأخوذة 
من الأقمار ال�سناعية. والربنامج يتيح اكت�ساف الأماكن على �سطح الأر�س من زوايا عدة، كالنظر 
عمودًيا اإىل اأ�سفل، اأو بزاوية منحرفة ت�سبه املنظور الذي يرى به الطري املحلق. كما مُيكن التجول 
بها عن طريق التحكم بلوحة املفاتيح، اأو الفاأرة، واكت�ساف الكرة الأر�سية، حيث ميكنك ال�سفر اإىل 
اأماكن جديدة، والتعرف على ت�ساري�سها، ومدنها، واأهم املعامل فيها. ولكت�ساف اأعماق البحار، 
واملحيطات ما عليك �سوى الهبوط بطائرتك على املنطقة املراد ا�ستك�سافها، والنزول من هناك 
ومن  الأعماق.  يف  املتنوعة  والت�ساري�س  املرجانية،  والت�سكيالت  البحرية،  احلياة  على  للتعرف 
على  للتعرف  ا�ستخدامها  املراد  اخلريطة  نوعية  اختيار  اإتاحة  هو  املميز  الربنامج  خ�سائ�س 
ال�سور بحدود وا�سحة  الطبقة؛ فهناك طبقة احلدود حيث تظهر  املعامل، وذلك عن طريق حتديد 
املعامل بلون اأ�سفر للحدود الدولية، وبلون بنف�سجي للحدود بني الوليات، وبلون �سماوي للحدود 
بني املحافظات. اأما طبقة »اأماكن ذات اأهمية« فتوفر معلومات عن اأهم اأماكن الت�سوق، واللعب، 
اأن  حني  يف  الأماكن،  من  وغريها  وامل�ست�سفيات،  واملدار�س،  وامل�سارح،  واملقاهي،  والرتفيه، 
طبقة »بانوراميو« تعر�س �سوًرا فوتوغرافية لالأماكن املرغوب زيارتها. وطبقة »الطرق« تعر�س 
الأماكن، ويظهر عليها �سبكة الطرق التي تخدمها، وت�سمل �سبكة الطرق ال�رشيعة التي تربط بني 
الدول، والوليات، والطرق ال�رشيعة الداخلية، والطرق املهمة الأخرى، وكل نوع من الطرق ملون 
املباين  وعليها  اخلرائط،  تعر�س  الأبعاد«  ثالثية  »املباين  طبقة  بينما  الآخ��ر.  عن  مييزه  بلون 
ب�سورها احلقيقية، ثالثية الأبعاد. ويف بع�س الدول يقدم جوجل اأر�س خدمة »عر�س ال�سوارع« 
بحيث ميكن روؤية ال�سوارع ب�سكلها احلقيقي، والتجول فيها ب�سهولة، وحرية، وميكنك روؤية املحالت، 
ا اختيار طبقة  وال�سيارات، واملارة كما لو اأنك كنت موجوداً بالفعل يف هذا املكان. كما ميكن اأي�سً
»الطق�س« والتي تعر�س �سوًرا حُتدث با�ستمرار، م�ستمدة من اأقمار الر�سد اجلوي ال�سناعية، وتبني 
حركة ال�سحب، ودرجات احلرارة، والأمطار، والرياح والتوقعات اجلوية. وملحبي ا�ستك�ساف اأعماق 
البحرية،  الت�ساري�س، واحلياة  التعرف على  البحار توجد طبقة »املحيط« حيث ميكن للم�ستخدم 
ومعرفة اأماكن املحميات الطبيعية البحرية، ومواقع الغو�س، وممار�سة الريا�سات املائية. ويقدم 
نا�سا،  وكالة  من  م�ستمدة  واأخرى  القدمية،  لروما  لل�سور  ا  معر�سً ت�سمل  اأخرى  خدمات  املوقع 
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ومعلومات  قدمية،  تاريخية  يعر�س خرائط  كما  دي�سكفري.  وقناة  نا�سونال جيوغرافيك،  وجملة 
م�سورة لأهم الأماكن ال�سياحية يف العامل. وحتر�س جوجل على زيادة الوعي العاملي بكثري من 
اإن  البيئة، وم�سادر املياه، وغريها.  انقرا�س بع�س احليوانات، وحماية  البيئية كخطر  الق�سايا 
»جوجل اأر�س« يقدم نف�سه اأداة، وثرية للمعلم داخل ال�سف، فهي مفيدة يف جمالت عدة تتعدى 
جمرد التعرف على اخلرائط، واأماكن الدول لت�سمل كثري من املفاهيم اجلغرافية، والبيئية. )العبيد، 

 )2013
والكواكب،  ♦ النجوم،  اإىل  التعرف  مل�ستخدمه  يتيح  فلكي  برنامج  هو     :Google Sky

العمالقة  التل�سكوبات  من  م�ستمدة  حقيقية  �سور  عرب  ال�سماوية  الأجرام  من  وغريها  واملجرات، 
لوكالة الف�ساء الأمريكية نا�سا. ويقدم جوجل �سماء عرب اأق�سامه املختلفة �سوًرا، ومعلومات عن 
املجموعة ال�سم�سية، والكواكب، و�سوًرا من تل�سكوب هابل العمالق، و�سوًرا عن الكواكب، والنجوم 
كما تبدو من تل�سكوب ب�سيط، واملجرات البعيدة، ور�سوًما متحركة للكواكب يف مداراتها، كما يقدم 
مقاطع �سوتية  podcasts ملعلومات حول الفلك، وال�سماء، والأر�س. وميكن للمعلم ا�ستخدام جوجل 
�سماء لنقل املعرفة النظرية الفلكية لطور التطبيق، حيث ميكن للطالب م�ساهدة ال�سماء التي ُتظل 
مدينتهم، واكت�ساف جنومها، وكواكبها امل�سيئة، وهم داخل الف�سول التعليمية، ويحددون مواقع 
النجوم، ويراقبون الكواكب، وميكنهم م�ساهدة ما ي�سعب م�ساهدته بالعني املجردة، ويحتاج اإىل 

تل�سكوبات �سخمة. 
خلرائط  ♦ عر�سًا  يوفر  برنامج  عن  عبارة  هو   :  )Google maps( جوجل  خرائط 

ال�سوارع ملعظم مدن العامل عن طريق �سور عالية الو�سوح ملتقطة بالأقمار ال�سناعية. واملوقع 
�سهل ال�ستخدام، وميكن التحكم باخلرائط عن طريق الفاأرة، اأو لوحة املفاتيح لتغيري موقعك من 
على اخلريطة، ولتكبري، وت�سغري الأماكن، كما يحتوي على خا�سية البحث عن اأماكن معينة مثل 
مدر�سة، اأو جامعة، اأو مركز ت�سوق، و�سوف ُتظهر نتيجة البحث خريطة املكان، وطريقة الو�سول 
اإليه بالإ�سافة اإىل املعلومات املتوافرة عن املكان مثل الهاتف، اأو املوقع الإلكرتوين على �سبكة 
الإنرتنت. ويقدم املوقع الكثري من املعلومات التي ميكن التحكم بها، �سواء باإظهارها، اأو اإخفائها، 
املرور،  حركة  ومعلومات  م�ساهدته،  تتم  الذي  للمكان  بالن�سبة  الطق�س  معلومات  اإظهار  منها 
ومدى ان�سيابيتها، واإظهار ت�ساري�س الأر�س و�سور، اأو مقاطع فيديو لها عالقة باملكان، وحتى 
كما  بالتحديد.  املكان  هذا  باحلديث  تناولت  والتي  ويكيبيديا،  مو�سوعة  يف  املن�سورة  املقالت 
ميكن التغيري مابني اخلرائط الأر�سية ،  واخلرائط ثالثية الأبعاد املقدمة من الأقمار ال�سناعية. 
وتتنوع التطبيقات التي ميكن فيها ال�ستفادة من »Google maps« داخل الف�سل حيث ميكن اأن 
واجليولوجيا،  واملناخ،  الطق�س،  اأحوال  ودرا�سة  والتاريخ،  كاجلغرافيا،  ومقررات  مواد  يف  يخدم 

وعلوم البيئة، والفيزياء. 
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جوجل الفني: م�رشوع جوجل الفني هو م�رشوع ت�سافرت فيه جهود جوجل مع اأ�سهر  ♦
متاحف العامل لتقدم خدمة متميزة تتيح لزائر املوقع اختيار املتحف الذي يرغب بزيارته، والبدء 
بالتجول فيه يف بيئة افرتا�سية حقيقية ثالثية الأبعاد وبزاوية قدرها 360 درجة. وعن طريق 
ال�سخ�س  كان  لو  كما  املتحف،  اأنحاء  يف  التجول  يتم  ال�سفحة  على  املوجودة  التحكم  اأيقونات 
موجوًدا فعلًيا فيه، وميكن تقريب ال�سور حتى ميكنك ال�سعور مبلم�س الألوان، ومن املمكن ت�سفح 
الأعمال الفنية املعرو�سة، اأو اختيار التجول، وروؤيتها معلقة. وحينما تعجبك اإحدى هذه الروائع 
ميكنك اإ�سافتها ملف�سلتك، اأو م�ساركتها مع اأ�سدقائك عن طريق اأيقونات املواقع الجتماعية مثل 
الفي�سبوك وتويرت، وغريها. ويقدم املوقع معلومات تاريخية عن الفنان واللوحة، كما ميكن اختيار 
اإن زيارة هذه  البحث عن عمل فني بعينه.  اأو  التي ر�سمها فنان معني،  اللوحات  م�ساهدة جميع 
املتاحف تزيل حاجز الزمان، واملكان للمعلم ليقوم برحلة مدر�سية ممتعة مع طالبه، وليتعرف 
)العبيد،  ف�سولهم.  يرتكوا  لأن  احلاجة  دون  البلدان  �ستى  يف  الفنية  الأعمال  روائع  على  خاللها 

 . )2013
اأداة جلم، وقراءة، وم�ساركة كل املواقع، واملدونات التي  ♦ هو  خدمات قارئ جوجل: 

تهمك، وتتابعها على الإنرتنت. وتعتمد فكرة قارئ جوجل على ت�سهيل عملية ت�سفح املواقع التي 
تتابعها ب�سكل يومي اأو دوري، وتقوم يف حال ا�سرتاكك باخلدمة باإ�سعارك بالتحديثات التي متت 
با�ستمرار  وتقراأ  تخ�س�سك،  مبجال  تتعلق  واأخرى  اإخبارية،  مواقع  تتابع  كنت  فلو  املوقع.  على 
اليومية ملا مت حتديثه يف جميع هذه املواقع وقًتا  لأحد املدونني ف�سوف تاأخذ عملية املتابعة 
كبرًيا، لذا وبا�ستخدام تقنية امللقمات  RSS يقوم قارئ جوجل بجمع جميع التحديثات التي طراأت 
على املواقع التي حددتها م�سبًقا يف �سفحة واحدة، وبذلك ل يكون عليك �سوى زيارة موقع قارئ 
جوجل اخلا�س بك ملعرفة التحديثات اجلديدة دون احلاجة لزيارة كل موقع على حدة. وما مييز 
النقر  اأ�سدقائك عن طريق  تهمك، وتعجبك مع  التي  املوا�سيع  م�ساركة  باإمكانك  اأنه  اخلدمة هو 
على اأيقونة امل�ساركة مع الأ�سدقاء التي تكون اأ�سفل كل اإدخال، ويقوم القارئ بعر�س الإدخال 
على ال�سفحة امل�سرتكة، والتي ميكن للجميع الطالع عليها، كما ميكن م�ساركة الإدخال مقرونًا 
بتعليق منك عن طريق النقر على اأيقونة امل�ساركة مع الأ�سدقاء مع التعليق. وهذه اخلدمة ت�سهل 
م�ساركة املوا�سيع والأخبار مع األأ�سدقاء اأو الزمالء، حيث اإن �سفحة القارئ اخلا�سة بك �سفحة 
غري متاحة للجميع. وخدمة قارئ جوجل تتيح للمعلم متابعة كثري من املواقع يف جمال تخ�س�سه 
وجمع اآخر حتديثاتها يف مكان واحد دون احلاجة لزيارة كل موقع، وخا�سة لو كان املوقع ل 

ُيحدث ب�سكل يومي، وبالتايل قد تزور املوقع، ول جتد اأي حمتوى جديد. 
ترجمة جوجل: هي خدمة مقدمة من جوجل لرتجمة الكلمات، واجلمل، والوثائق وحتى  ♦

املواقع اإىل 58 لغة خمتلفة. وهذه اخلدمة تعك�س ب�سكل كبري توجهات، ور�سالة جوجل العاملية 
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جلعل املعارف، والعلوم متاحة للجميع دون معوقات، والتي من بينها معوق اللغة. ويعتمد جوجل 
يف ترجمته على تقنية متطورة تتيح تتبع اآلف الوثائق املكتوبة، والتي متت ترجمتها م�سبًقا من 
قبل مرتجمني حمرتفني بكال اللغتني املرتجم عنها، واملرتجم اإليها ملعرفة كيفية تن�سيق اجلمل، 
و�سياغة العبارات �سياغة لغوية �سحيحة. وبالرغم من اأن م�ستوى الرتجمة للغة العربية ب�سكل 
خا�س قد ل يرتقي للم�ستوى املطلوب، فاإنه ي�ساعد على فهم املو�سوع املرتجم ب�سكل جيد، وقد 

يحتاج فقط لإعادة �سياغته يف حالة احلاجة ل�ستخدامه. 
ال�سور  ♦ لتن�سيق  جوجل  من  مقدمة  الإنرتنت  على  خدمة  هي  بيكا�سا:  �سور  األبوم 

فقط،  والأ�سدقاء  العائلة،  مع  اإما  مل�ساركتها  الإنرتنت  على  ن�رشها  ثَمّ  ومن  وحتريرها،  الرقمية 
من  ال�سور  لتن�سيق  بيكا�سا  ا�ستخدام حمرر  ومُيكن  العامل.  الإنرتنت يف  م�ستخدمي  مع جميع  اأو 
وخلفيات،  لل�سور،  اإطارات  اإ�سافة  وباإمكانه  ومب�سطة،  �سهلة،  بطريقة  مميزة  واإخراج  ت�سميمم، 
ا  اأي�سً الإ�ساءة، والت�سوير كاأي برنامج متخ�س�س، كما يتيح  اأخطاء  الألوان، وت�سحيح  وتعديل 
اإخراج ال�سور على �سكل عر�س متتابع يتم اإخراجه على �سكل مقطع فيديو. بالإ�سافة اإىل اإمكانية 
ربط ال�سور بالأماكن، اأو الدول التي التقطت فيها بحيث تظهر على اخلريطة يف املكان نف�سه الذي 
در�سه  تنا�سب  التي  ال�سور  جمع  املعلم  وعلى  بيكا�سا،  �سور  األبوم  ا�ستخدام  ي�سهل  فيه.  التقطت 
جميعها لعر�سها على الطالب بعد حتريرها، وتن�سيقها ح�سب ما يقت�سيه حمتوى الدر�س، فقد يتم 
التن�سيق على �سكل خط زمني، اأو ُتربط ال�سور مبواقع الأحداث، كما يف درو�س التاريخ التي تتناول 
املعارك، واحلروب على �سبيل املثال، اأو ربط ال�سور مبواقعها على اخلريطة لتفيد درو�س اجلغرافيا 
التي يتعلم فيها الطالب مواقع املعامل العاملية املميزة، اأو الآثار التاريخية، اأو املظاهر الطبيعية 
كاأطول الأنهار، واأعلى اجلبال. ومما مييز هذا التطبيق هو اإمكانية حتديد الأ�سخا�س الذين يطلعون 
على ال�سور، فباإمكان املعلم ق�رش م�ساهدتها على طالبه وبخا�سة لو كانت حتتوي �سوًرا لهم يف 

رحلة مدر�سية مثاًل، اأو اإتاحتها للجميع. 
لوقائع،  ♦ م�ستمر  ت�سجيل  م�ستخدمه من  ال�سهري ميّكن  التدوين  موقع  جوجل:  مدونات 

ومعلومات بحيث تكون هذه املدخالت مرتبة ترتيًبا زمنًيا ت�ساعدًيا، وعادة ما تكون لفرد بحيث 
يقوم بكتابة مذكرات �سخ�سية تعر�س احلياة اليومية للكاتب واأفكاره، اأو اأخبار �سيا�سية وحملية، 
من  وا�سعة  جمموعة  على  اأو  الت�سميم،  اأو  الريا�سة،  اأو  كالتقنيات،  معني  مو�سوع  على  يركز  اأو 
املوا�سيع. واملدونات غالًبا جتمع بني الن�سو�س، وال�سور، وروابط ملواقع، ومدونات اأخرى. اإن 
املميزات التقنية املوجودة يف املدونات تتيح للمعلم ا�ستخدامها كموقع �سخ�سي له حيث ي�ستطيع 
حتميل خمتلف اأنواع امللفات، ومقاطع الفيديو، والعرو�س التقدميية، واإدراجها يف املدونة، كما 
مركز  2013؛  )العبيد،  طرحها.  يتم  موا�سيع  حول  والنقا�س  للحوار،  كمنتدى  ا�ستخدامها  ميكنه 

التعليم املفتوح، 2012( . 
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)Google Plus(  : هي �سبكة اجتماعية اأن�سئت بو�ساطة �رشكة جوجل. ومن اأهم املزايا 
واأحدثها التي تت�سف بها: 

الدوائر: وهي لعمل املجموعات لي�سهل التعامل مع الأع�ساء. . أ
مكاملات الفيديو )hang out( : ت�سمح لعدد حتى 10 اأ�سخا�س – حتى الآن- بالتحدث ب. 

اأو م�ساركة  �سويًة،  والتعديل عليها  امللفات  اأو م�ساركة  الدرد�سة،  اأو  ال�سوت، وال�سورة،  معًا عرب 
�سا�سات حوا�سبهم. 

الهتمامات: تتيح لك حفظ البحث الذي تريده، واإخبارك مبا يوجد فيه. ت. 
�ساحة امل�ساركات: فيها تتم امل�ساركات، وروؤية م�ساركات الآخرين، وتكون اإما م�ساركات 	. 

ن�سية، اأو �سوًرا، اأو مقاطع فيديو، اأو روابط، اأو عالمات مواقع. وعند امل�ساركة مع الأ�سخا�س، اإما 
ب�سكل فردي، اأو من خالل دائرة، اأو جمموعة دوائر، حيث �سيظهر حمتواك يف �ساحة امل�ساركات 

لديهم. 
املحادثات اجلماعية: لإجراء حمادثات ن�سية جماعية بني الأ�سخا�س املوجودين يف 	. 

“الدوائر”. 
امللف ال�سخ�سي: هو الو�سيلة التي يعرب بها ال�سخ�س عن نف�سه يف منتجات Google وعرب ح. 

الويب. 
اإ�سافة ال�سور وم�ساركتها من اأي جهاز حا�سوب، اأو هاتف ذكي. خ. 
األعاب: وفيها جمموعة من الألعاب املتجددة ميكن م�ساركة الأ�سدقاء يف اللعب بها، ويف د. 
نتائجها. 
ميكن ذ.  غ��ريه.  اأو  با�سمه،  �سخ�س  عن   Google Plus داخ��ل  بحث  خدمة  وه��ي  البحث: 

التعليم،  اأجل  اأنها: - و�سيط بني املعلم والطالب من  Google Plus وتوظيفها على  اعتبار خدمة 
والتدري�س، والتوا�سل لت�سليم التكاليف والأن�سطة. - و�سيط بني الطالب بع�سهم ببع�س من اأجل 
و�سيط   - املعلومات.  وتبادل  العلمية،  وللمناق�سات  امل�سرتكة،  التكليفات  وحل  التعاوين،  التعلم 
بني املعلمني، والإدارات لإر�سال اللوائح، والتعميمات، وما ي�ستجد من اأنظمة تعليمية. والتوا�سل 
امل�سرتك بينهم، وبني الطالب، واأولياء اأمورهم. - و�سيلة لعقد الجتماعات، كما ميكن ا�ستخدامها 
يف التعليم عن بعد. - طريقة لتعلم، ودرا�سة املناهج التعليمية، �سواًء كان تعلمًا فرديًا، اأو جماعيًا. 

)مظهر، 2013( 

الفوائد، والتطلعات اليت ميكن أن حيققها توظيف )Google Plus( يف التعليم: 
تق�سيم الطالب اإىل ف�سول من خالل خا�سية الدوائر ميكن اعتبارها بدياًل لعمل الف�سول  ♦

الفرتا�سية. 
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تلبية احتياجات الفروق الفردية، ومراعاة خ�سائ�س املتعلمني من خالل تق�سيم طالب  ♦
الف�سل اإىل ثالث جمموعات )فوق املتو�سط – يف املتو�سط – دون املتو�سط( ، وتخ�سي�س الأ�ساليب 

التعليمية لكل جمموعة على حده حتى دون معرفة الأخرى. 
خا�سية مكاملات الفيديو تتيح اإمكانية عقد الدورات التعليمية، والتدريبية �سواء للطالب،  ♦

اأم املعلمني، اأم امل�رشفني، اأم املديرين، اأم موظفي الوزارة، واملوؤ�س�سة. 
اأو  ♦ حية،  حمادثة  يف  والطلبة  الأ�ستاذ،  بني  مبا�رشة  للتوا�سل  ا�ستخدامها  ميكن  كما 

لتخ�سي�س �ساعات مكتبية افرتا�سية. 
♦  Screen sharing ا، وفرت خدمة مكاملات الفيديو خدمات اإ�سافية كم�ساركة ال�سا�سة اأي�سً

اآخر على  اأي �سيء  اأو  اأو �رشح برنامج حا�سوبي،  وميكن ال�ستفادة منها يف اإظهار خطة الدر�س، 
ال�سا�سة. 
♦  )Google Docs( الكتابة  وم�ساركة   ،  )Sketchpad( الر�سم  م�ساركة  خا�سيتي  اأن  كما 

�سهلت و�سع اخلطط، والر�سم املبدئي على النرتنت بالن�سبة للمعلمني، اأو الواجب للطالب، وجعلت 
منه اأمراً �سهاًل، وممتًعا. 

ميكن اعتبار خا�سية املحادثة، والتي توفر حمادثة ن�سية ملجموعة من الأ�سخا�س يف  ♦
ذات الوقت، كبديل جيد لغرف الدرد�سة الن�سية. 

لدائرة  ♦ تعليق  اأو  �سوؤال،  كتابة  من  الطالب  اأو  املدر�س،  متكن  امل�ساركات  اإ�سافة  خدمة 
حمددة، اأو م�ساركة مقاطع فيديو، اأو �سور، اأو روابط جديدة مع جميع امل�سافني يف الدائرة التي 

يختارها مبجرد و�سعها يف �سفحته الرئي�سية. 
تكون هذه امل�ساركات فورية، وبدون اأي و�سيط، وميكن م�ساهدتها، وقراءتها يف الوقت  ♦

املنا�سب، والعودة اإليها يف اأي وقت. 
ميكن ا�ستخدام الهتمامات من قبل املعلمني لتتبع املعلومات اجلديدة حول املوا�سيع  ♦

اآخر  الطالب ملتابعة  قبل  ومن  مثال،  املناهج  كاأخبار  بها  دائمة  على �سلة  يكون  اأن  يريد  التي 
التطورات التي تهمهم. 

والتوا�سل مع املعلمني،  ♦ اأبنائهم،  اأداء  الأمور فر�سة كبرية لالطالع على  لأولياء  يتيح 
والإدارة وهم متواجدون باملنزل. 

يوفر بع�س اأ�ساليب الرتفيه، والألعاب مما يعيد للطالب حما�سهم، ون�ساطهم.  ♦
ببع�س  ♦ بع�سهم  واملعلمني،  ببع�س،  بع�سهم  الطلبة،  بني  واخل��ربات  املعارف،  تبادل 

مبرونة، و�رشعة، وتكلفة منخف�سة جًدا. 
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م�ستقبلية  ♦ لأفكار  م�رشاعيه  على  الباب  يفتح  املحمولة  الهواتف  على   + قوقل  تطبيق 
لتطبيقات فعالة يف التعليم املتنقل )Mobile Learning( . اأهم مميزات خدمة Google Plus والتي 

ت�سجع توظيفها يف التعليم. 
جميع خدماتها جمانية.  ♦
مفتوح 24 �ساعة.  ♦
�رشعة الو�سول و�سهولته من اأي جهاز كمبيوتر، اأو هاتف ذكي.  ♦

املشكالت اليت يسهم توظيف Google Plus يف حلها: 
احل�سور املكاين للمتعلم، اأي ل حتتاج توافر الف�سول الدرا�سية.  ♦
احل�سور الزماين للمتعلم، فاملتعلم ي�ستطيع الدخول اإىل اخلدمة يف اأي وقت، وم�ساهدة  ♦

ما فاته. 
كرثة ا�ستخدام الأوراق يف التعامالت الإدارية، والتعليمية.  ♦

عيوب Google Plus وحدوده: 
اعتماده التام على النرتنت.  ♦
اإمكانية اإ�سافة حمتوى �سيء وم�ساركته.  ♦
ا�سم ال�سخ�س و�سورته ميكن اأن تكون مزيفة.  ♦

أهم معوقات توظيف Google Plus يف التعليم: 
عدم وعي الطالب بهذا النوع من التعليم واتخاذ مواقف �سلبية جتاهه، وعدم ال�ستجابة  ♦

لنمط التعليم اجلديد، و�سعوبة تقبل املعلمني اإىل التقنية، والتغري الرتبوي. 
احلاجة اإىل تدريب الطالب وتاأهيلهم، وكذلك املعلمني لهذا امل�ستحدث، والتعود عليه.  ♦
توفري البنية التحتية لنرتنت عايل ال�رشعة. )مظهر، 2013( .  ♦

وبعد اأن ا�ستعر�سنا كثرياً من اخلدمات املجانية التي يقدمها جوجل، علينا اأن نقدر اجلهد 
املبذول من قبل جوجل خلدمة التعليم، ون�رش املعرفة يف كل مكان، وتي�سري ذلك عن طريق تقدميها 
لهذه اخلدمات املتميزة جمانًا. كما اأنها قامت بتطوير كثري من احللول التقنية ل�ستخدام التقنية 
وهي خدمات مقدمة   )Google apps for education( يف املدار�س، واجلامعات عن طريق تطوير 
بر�سوم حمددة، وبالرغم من كونها غري جمانية، فاإن اأثرها على املن�ساآت التعليمية اأكرب من اأن 
يو�سف لأنها تقوم على فكرة توفري بريد اإلكرتوين، وتطبيقات جوجل التي ُذكرت يف الإطار النظري 
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لهذا البحث، وخدمات اأخرى متميزة، وخم�س�سة لهذه املن�ساأة، وبالتايل توفري املبالغ املالية التي 
كانت �ست�رشفها املن�ساأة على اخلوادم، واإدارة املواقع، وال�سيانة، والقيام بالتحديثات، والإ�رشاف. 
اإن اإقبال املدار�س، واجلامعات على ا�ستخدام تطبيقات جوجل خلدمة التعليم �سوف يوفر لهم 

خدمات متميزة، وحماية م�ستمرة. 

ثانياً- الدراسات السابقة: 
درا�سة األرحيلي )2013( : هدفت الدرا�سة اإىل معرفة )اثر ا�ستخدام بع�س تطبيقات جوجل 
الدرا�سي، والذكاء الجتماعي، والجتاه  التح�سيل  التعليم يف  الرتبوية يف تدري�س مقرر تقنيات 
نحوها لدى طالبات جامعة طيبة( ، وقد ا�ستخدمت املنهج التجريبي ذي الت�سميم �سبه التجريبي، 
وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات كلية الرتبية يف جامعة طيبة للعام اجلامعي 14433- 
طيبة  جامعة  يف  الرتبية  كلية  طالبات  من  طالبة   55 يف  فتمثلت  الدرا�سة  عينة  اأما  ه�   1434
باملدينة املنورة، بحيث وزعت على جمموعتني اإحدهما �سابطة، وتكونت من 25 طالبة در�ست 
با�ستخدام تطبيقات جوجل الرتبوية من خالل التعلم املدمج، واأعدت جمموعة من الأدوات، واملواد 
الذكاء الجتماعي، ومقيا�س اجتاه الطالبات  ت�سمنت: موقع ويب، واختباراً حت�سيليًا، ومقيا�س 

نحو ا�ستخدام بع�س تطبيقات جوجل الرتبوية. 
احل�سابية،  املتو�سطات  منها:  الإح�سائية  الأ�ساليب  من  جمموعة  الباحثة  وا�ستخدمت 
والنحرافات املعيارية، ومعامل كرونباخ األفا، وحتليل التباين امل�ساحب، واختبار )ت( للعينات 
امل�ستقلة، واختبار )ت( للعينات املرتابطة ومربع ايتا η 2 حل�ساب حجم الأثر، وقد تو�سلت الدرا�سة 

اإىل النتائج الآتية: 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≥0.05( بني متو�سطي درجات  �

طالبات املجموعة التجريبية ودرجات طالبات املجموعة ال�سابطة يف التطبيق البعدي لختبار 
التح�سيل الدرا�سي )عند م�ستوى التحليل، والرتكيب، والتقومي والكلي( ل�سالح املجموعة التجريبية 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≥0.05( بني متو�سطي درجات  �
طالبات املجموعة التجريبية، ودرجات طالبات املجموعة ال�سابطة يف التطبيق األبعدي ملقيا�س 
يف  الت�رشف  وحمور  الجتماعية،  والكفاءة  الجتماعي،  التوافق  حمور  )يف  الجتماعي  الذكاء 

املواقف الجتماعية والكلي( 
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α≥0.05( بني متو�سطي درجات  �

التطبيقني القبلي، والبعدي لطالبات املجموعة التجريبية يف مقيا�س الجتاه نحو )حمور اأهمية 
ا�ستخدام  وخ�سائ�س  التعليم،  تقنيات  مقرر  تدري�س  يف  الرتبوية  جوجل  تطبيقات  ا�ستخدام 
اأثناء  تطبيقات جوجل الرتبوية يف تدري�س مقرر تقنيات التعليم، ودور ع�سو هيئة التدري�س يف 
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ا�ستخدام تطبيقات جوجل الرتبوية يف تدري�س مقرر تقنيات التعليم، والقدرة على التح�سيل يف 
مقرر تقنيات التعليم با�ستخدام تطبيقات جوجل الرتبوية والكلى( ل�سالح القيا�س األبعدي. 

التو�سيات منها:  بعدد من  الباحثة  اأو�ست  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  ويف �سوء 
ا�ستخدام التعلم الت�ساركي من خالل دمج تطبيقات جوجل الرتبوية يف مقرر تقنية التعليم لتنمية 
الآيل، وخدمة النرتنت، واحلو�سبة  اأجهزة احلا�سب  الدرا�سي، والجتاه نحوها، وتوفري  التح�سيل 

ال�سحابية يف اجلامعات ال�سعودية. 
الجتماعي،  الذكاء  الدرا�سي،  التح�سيل  الرتبوية،  جوجل  تطبيقات  املفتاحية:  الكلمات 

احلو�سبة ال�سحابية، التعلم األت�ساركي. 
ويف درا�سة ل� )اجلابري، 2012( حول التعليم الإلكرتوين، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية، 
ا�ستخدام،  م�ستوى  الدرا�سة  هذه  ا�ستق�ست  للمتعلم،  املعلومة  لإي�سال  احلديثة  التقنية  وا�ستخدام 
وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها وبراجمها، واأدواتها من قبل طلبة اجلامعة، وتبحث يف 
العالقة بني م�ستوى ال�ستخدام، والدافعية نحو التعلم من خالل هذه التكنولوجيا، وعالقتها اأي�سًا 
بالإجناز الأكادميي متمثاًل بالتح�سيل، وقد اختارت الباحثة عينة بلغت )500( طالب، وطالبة 
من طلبة جامعة البرتاء اخلا�سة، واأعدت للدرا�سة مقيا�سني، الأول: ل�ستق�ساء م�ستوى ال�ستخدام، 
التعلم  نحو  الطلبة  دافعية  درجة  لإيجاد  والثاين:  احلا�سوبية،  والربامج  للتطبيقات،  والتوظيف 

التكنولوجي من خالل هذه التطبيقات. 
كانت  حيث  الطلبة،  قبل  من  ا�ستخدامًا  الأكرث  التطبيقات  حتديد  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  وقد 
�سبكات التوا�سل الجتماعي، والربيد الإلكرتوين، واملوبايل الأكرث ا�ستخدامًا، كما خل�ست الدرا�سة 
اإىل وجود ارتباط عاٍل، وتام بني م�ستوى ال�ستخدام، والدافعية نحو التعلم الإلكرتوين، يف حني مل 
يكن هناك ارتباط بني م�ستوى التطبيق، اأو الدافعية مع التح�سيل، كما مل يكن اجلن�س، اأو امل�ستوى 

الدرا�سي، اأو الكلية متغريات فاعلة يف متييز الدافعية. 
وهدفت درا�سة احلوامدة )2011( اإىل الك�سف عن معوقات ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين من 
التخ�س�س  اأثر  اإىل  والتعرف  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة 
اإربد  يف هذه املعوقات، وبلغت عينة الدرا�سة )96( ع�سواً من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف كلية 

اجلامعية، وكلية احل�سن اجلامعية. 
ككل  الأداة  بنود  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم 
�سكلت معوقات تواجه اأع�ساء الهيئة التدري�سية للتعلم الإلكرتوين، حيث �سكلت املعوقات املتعلقة 
نف�سه  الإلكرتوين  بالتعلم  املتعلقة  املعوقات  املعوقات، تالها  اأكرب  الإدارية، واملادية  باجلوانب 
وبيئته التعليمية، اأما املعوقات التي تتعلق باملدر�س، والطالب فجاءت باملرتبة الثالثة. واأو�ست 
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الدرا�سة بتوفري البنية التحتية للتعلم الإلكرتوين، واإعداد الكوادر الفنية املدربة، وو�سع برامج لعقد 
دورات تدريبية، واإجراء املزيد من الدرا�سات يف جمال التعلم الإلكرتوين. 

وتناول )Despo & Nikleia، 2013( التعليم العايل، وا�ستخدام تطبيقات جوجل، وتقنيات 
اجليل الثاين وتقنيات التوا�سل الجتماعي التي اأ�سبحت جزءاً ل يتجزاأ من حياتنا اليومية – كما 
– وت�ساءل الباحث كيف ميكن ت�سخري هذه الو�سائل يف خدمات التعليم من خالل دمج  و�سفها 

تقنيات اجليل الثاين يف عمليات التعليم، والتعلم. 
اخلا�سة  وجتاربهم  الطلبة،  انطباعات  البحث  اخترب  حيث  احلالة  درا�سة  الباحث  ا�ستخدم 

با�ستخدام جوجل وتطبيقاته كاأداة تعليم يف اجلامعة يف م�ساقات خمتلفة. 
يف  جوجل  تطبيقات  ا�ستخدامات  يخ�س  مبا  الطلبة  انطباعات  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 
للتعلم،  اأدوات قيمة، وذات فوائد  لهم  بالن�سبة  الجتماعي كانت  والتوا�سل  الأكادميية،  النواحي 
والتوا�سل، ومثلث النموذج اخلا�س يف التعليم بجامعة نيقو�سيا )قرب�س( ، والذي يتمثل يف توفري 

بيئة التعليم املدمج، وتلبي رغبات الطلبة، وبنف�س الوقت تدعم العملية التعليمية. 
من  القتطاع  ب�سبب  اأنه   )Massadeh & Mesleh , 2013( وم�سلح  م�سعدة  وترى 
اأدى  اخلدمات،  على  الطلب  وازدياد  املعلومات،  تكنولوجيا  وخدمات  العايل،  التعليم  ميزانيات 
الزائدة  للمتطلبات  لال�ستجابة  وتّبنيها  ال�سحابية  احلو�سبة  ا�ستخدام  اإىل  التوجه  اإىل  باجلامعات 

خلدمات تكنولوجيا املعلومات. 
ويعتقد كثري من اإدارات اجلامعات الأردنية اأن احلو�سبة ال�سحابية تقدم حاًل منوذجيًا لتلك 
امل�سكالت، ولكن تفتقر تلك املوؤ�س�سات اإىل امل�سادر واملعرفة الالزمة لإدارة احلو�سبة ال�سحابية، 

وتوظيفها يف العملية التعليمية، والبحث العلمي، والتطوير يف اجلامعات. 
وو�سف هذا البحث الأهمية والتحديات، التي تواجه موؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية يف 
ال�ستخدام،  يف  املختلفة  الأمناط  البحث  ي�سف  حيث  وتوظيفها،  ال�سحابية،  احلو�سبة  ا�ستخدام 

وكيف ميكن اأن يكون ذلك حاًل منوذجيًا للم�سكالت واحلاجات املتطورة للجامعات الأردنية. 
وحاول )Thomas, 2012( الإجابة عن اأ�سئلة عدة، فيما يتعلق مبحرك البحث جوجل كنمط 
من اأمناط تطبيقات جوجل: ما الدور التعليمي ملحرك البحث، وكيف نقّوم الدور التعليمي ملحرك 
البحث، وكيف نقّوم اأداة حمركات البحث حاليًا Google , yahoo. . وغريها، مبا يخ�س دورها يف 

التعليم. 
واقرتح الباحث )3( اقرتاحات، وطرق لتقومي اأداة حمرك البحث كاأداة تعليمية، وتطرق اإىل 
وتخ�سي�س  التعليمية،  العملية  يف  ودوره  البحث،  حمركات  على  �سخ�سي  ح�ساب  عمل  مو�سوع 

البحث لالهتمامات ال�سخ�سية للفرد يهدد مو�سوعية نتائج البحث. 
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ولكي نفهم اأداء حمركات البحث، ونح�سل على ما نريد علينا ربطها مع الوقت، وعلينا حتديد 
الأف�سليات وترتيبها ح�سب الأهمية، واملو�سوعية، ليعمل حمرك البحث بطريقة مو�سوعية لل�سالح 

العام، ويدعو بالتايل اجلهات املتخ�س�سة اإىل تنظيم حمركات البحث �سمن هذه القرتاحات. 
حول  تقرير  يف   )Amy Voida, Judith S. Olson & Gary M. Olson ,2013( واأ�سار 
املمار�سات  حتديد  ا�ستطاعا  اأنهما  اإىل  التعليم  يف  ال�سحابية  للتكنولوجيا  م�ستخدمني  جتربة 
املقدمة من  املتداخلة: اخلدمات  ال�ستخدام  اأمناط  املوجودة يف ثالثة من  والتحديات  ال�سائعة، 
احلو�سبة ال�سحابية، والتوا�سل والتعاون عرب احلو�سبة ال�سحابية، وا�ستخدام املعرفات الرقمية يف 

اإدارة الوثائق. 
واأ�سارا اإىل اأنهما اأثبتا من خالل اللقاءات واحلوارات مع امل�ساركني عدم وجود تناغم بني 
هذه الأمناط الثالثة. حيث ف�سل امل�ساركون يف التوفيق بني هذه الو�سائل الثالثة، مما يعني اأننا 
ما زلنا بعيدين عن وجود خدمات مبنية على احلو�سبة ال�سحابية يف التعليم، وان تطبيقات جوجل 

غري نا�سجة لال�ستخدام الفعال يف التعليم كما راآه امل�ساركون. 
جوجل  تطبيقات  ا�ستخدام  الباحث  تناول   )James, Petersen, 2013( ل�  درا�سة  ويف 
التي متكنهم من   )21( القرن  مهارات  التعليمية وخا�سة  املعلمني  مهارات  تطوير  املختلفة يف 
اإنتاج حمتوى رقمي، وا�ستخدام تقنيات املعلومات يف التوا�سل والتعاون والت�سبيك مع زمالئهم 

يف العمل. 
حيث اأتاح الباحث لعينة الدرا�سة من امل�ساركني الفر�سة ل�ستخدام تطبيقات جوجل، وطلب 

من املدر�سني تزويده مبلخ�س بالتطبيقات التي اأ�ستخدمت من قبلهم. 
اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن امل�ساركني كانوا يف الغالب م�ستهلكني للتكنولوجيا، حيث ا�ستطاعوا 

ا�ستغالل الأجهزة الذكية واخلدمات ال�سحابية. 
وبينت الدرا�سة عدم وجود األفة بني امل�ساركني، وتطبيقات جوجل، خا�سة يف اإنتاج حمتوى 
اإجابات  تعليمي، والتوا�سل والتعاون بني املدر�سني، والطالب مع بع�س، وكان هذا وا�سحًا يف 
للم�ساركني  تتيح  التطبيقات  اأن  ة  املهمَّ النتائج  واإحدى  اأفعالهم.  وردود  الدرا�سة  يف  امل�ساركني 

احل�سول على اخلدمة وقت احلاجة. 
ويف حتقيق قام به )Isaacson ,2013( حول اإمكانية تطبيق بيئات التعليم املتزامن عرب 

النرتنت. 
وجد اأن التعليم عرب النرتنت ينمو ب�رشعة فائقة، واأن ن�سبة طالب التعليم العايل يف الوليات 

املتحدة، والذين يقبلون على التعلم عرب النرتنت يف تزايد م�ستمر. 
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وعلى الرغم من ال�سعبية الكبرية للتعلم عرب النرتنت فاإن هناك خماوف تتعلق باملخرجات 
التعليم غري  بيئة  فعال يف  نحو  على  التي ل ميكن عالجها  املتزامن  التعليم غري  نحو  املوجهة 

املتزامن. 
النظرية،  الأطر  با�ستخدام  املتزامن  التعليم  لبيئات  املحتملة  الفوائد  يف  الدرا�سة  وبحثت 

واحل�سور الجتماعي، والتعامل عن بعد. 
Google Hangouts من �سمن  الفيديو  ال�ستفادة من ميزة  اإمكانيات  املوؤلف  واأخريا بحث 

تطبيقات جوجل يف +Google ل�ستخدامها املحتمل يف املوؤمترات كبيئة للتعليم املتزامن. 
ويف درا�سة )Eric Hartnett & Regina Kory, 2013( تناول فيها فوائد ا�ستخدام تطبيقات 
جوجل، والتي تتمثل: ب�سهولة ال�ستخدام، وكونها جمانية ل تطلب اأي التزام مايل، كما اأن املنحنى 
التعليمي ل�ستخدم هذه التطبيقات هو يف الواقع ق�سري حيث ي�ستطيع امل�ستخدم اأن ين�سىء درا�سة 

وم�ساركها �سفحات الكرتونية، اأو وثائق الكرتونية ب�رشعة فائقة. 
اإمكانية الت�سغيل البيني بني تطبيقات جوجل املختلفة، لذلك ميكن م�ساركة  ويوجد هناك 

املحتوى بني هذه التطبيقات 
ال�سيغ،  العديد ممن  تنزيل  اأو  مرنة وميكن حتميل،  اخل�سو�س  على وجه  م�ستندات جوجل 

والربامج وامللفات )format( مبا فيها مايكرو�سوفت اأوف�س. 
فريق  فاإن  جوجل،  واجهة  ا�ستخدام  عند  بالراحة  ي�سعرون  ل  الذين  لأولئك  بالن�سبة  اأما 
مايكرو�سوفت  ا�ستخدام  ميكن  خاللها  من  التي  الت�سال،  ب�سحابة  يعرف  بات  ما  اأ�سدر  جوجل 
ب�سكل  ذلك  ومزامنة  �سحابة جوجل،  من  الفوائد  اأخذ  يتم  بينما  الوثائق،  لتحرير  املاألوفة  اأوف�س 

اأوتوماتيكي مع اإمكانية التخزين. 
وهناك فائدة اأخرى تكمن يف اأن تطبيقات جوجل، وهي خدمة �سيافة لال�ستفادة من خوادم 
املكتبات، وحتميل الربامج، وتن�سيبها، وثم التحديث لن�سخ جديدة، وتطبيقات جوجل تتابع كل 
بعملية  قام  من  معرفة  ت�سهل  العنا�رش  هذه  فاإن  للتعاون،  الأدوات  هذه  ا�ستخدام  وعند  جديد، 

التغيري، ومتى مت ذلك، وما هي هيئة التغري. 
اإىل �سحابة جوجل، وتقدم جوجل كذلك خدمة �سيافة  اأوتوماتيكي  والوثائق حتفظ ب�سكل 
مل�ستخدميها وهي اأنها متوافرة يف كل مكان، ويف كل زمان ف�سواء كان ال�سخ�س يف البيت، اأم يف 

موؤمتر، اأم يف اأي مكان، فانه ي�ستطيع اأن ي�ستخدم تطبيقات جوجل من اأي جهاز حا�سوب. 
البحث جوجل فد خطا خطوة كبرية لالأمام من خالل  العام 2010 فاإن حمرك  يف نهاية 

الأجهزة اخللوية املحمولة. 
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وق�سمت )Barbero، 2013( بحثها )ا�ستخدام موقع التوا�سل الجتماعي Google يف تعلم 
اأجل حتقيق  الذاتي( من  التعلم  التوجيهي من خالل  ال�سف  البال�ستيك والفنون املرئية يف  مادة 

اأهداف البحث ُق�ّسم اإىل اأربعة مراحل خمتلفة: 
)اأ�رشطة . 1 الأدوات  تتناول  التي  واملعلومات  كافة،  املراجع  توثيق  الأوىل-  املرحلة 

جوجل  مقارنة  وكذلك  ا�ستخدامها،  ماهية  وُعرِّفت  اأداة  كل  ُحّللت  حيث  جوجل،  يف  الأدوات( 
بال�سبكات الجتماعية من خالل حمتواها، وكيفية ا�ستخدام هذا املحتوى وتوظيفه يف تعلم مادة 

البال�ستيك، والفنون املرئية  لل�سف التوجيهي الإجباري. 
حمتوى . 2 درا�سة  يف  التو�سع  مت  وتبويبها:  املعلومات  تنظيم  مرحلة  الثانية-  املرحلة 

ال�سبكات الجتماعية، وعمل مقارنة فيما بينها، كما ُجدِّدت مراحل التعلم الذاتي للطالب، وُدر�ست 
اأن يقوم بها الطالب، والتي هي متاحة من  هذه املواقع من خالل جمموعة الأن�سطة التي ميكن 

خالل ال�سبكات الجتماعية. 
املرحلة الثالثة- حتليل املعلومات والنتائج: حيث ُحّللت املعلومات والنتائج من خالل . 3

حتليل املعلومات التي ُجمعت، وُربطت بالأهداف التي و�سعت يف بداية هذا البحث، واإظهار تفوق 
الأدوات املوجودة يف جوجل على بقية ال�سبكات الجتماعية الأخرى. 

املرحلة الرابعة- ممار�سة جمموعة من الطالب لتطبيقات جوجل. . 4
وقد تو�سلت اإىل نتائج عدة، هذه بع�سها: 

اإن ا�ستخدام ال�سبكات الجتماعية  ) التقنيات  احلديثة(   ت�سهل عملية الت�سال والتو�سع  �
يف الإمكانات التعليمة الذاتية ب�سكل كبري جدا. 

الأدوات املتاحة يف مواقع ال�سبكات الجتماعية اأدوات فعالة جداً، ومميزة لعملية التعلم  �
اإمكانية التوا�سل العاملي، وتتيح املجال لزيادة م�ستويات احل�سول على  الذاتي، وبالتايل توفر 

املعلومات كافة، التي تخ�س املادة التي يدر�سونها. 
الت�سال  � اإىل  وت��وؤدي  والنف�سية،  املادية،  احلواجز  وك�رش  اإزال��ة،  على  تعمل  املدونات 

ال�رشيع، وتعدُّ ذات خا�سية �رشيعة للتعاون، وانتقال املعلومات من خاللها ب�سكل كبري جداً. 
�  ، عملية التعلم الذاتي مهمة، و�رشورية جداً  للمدار�س احلالية )التقليدية يف التدري�س( 

وتنمى قدرات الطالب اللكرتونية، والعلمية من خالل �سبكات التوا�سل الجتماعي. 

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
)مهارات  دورة  ففي  �ساركوا  الذي  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع  الدرا�سة من  جمتمع  متثل 
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متقدمة يف التعليم اللكرتوين، الو�سائط والأهداف( والبالغ عددهم )20( ع�سواً، اأما عينة الدرا�سة 
فقد بلغت )18( ع�سو هيئة تدري�س موزعني على فروع جامعة القد�س املفتوحة يف �سطري الوطن، 
)7 اأع�ساء( من قطاع غزة، و )11 ع�سواً( من ال�سفة الفل�سطينية. )8( منهم من الإناث، و )10( 

اأع�ساء من الذكور. 

أداة الدراسة وصدقها: 
ارتاأى الباحث ا�ستخدام »املقابلة« كتقنية منا�سبة ملثل هذه الدرا�سة، ذلك اأن جمالها جديد، 
مهارات  بدورة:  �ساركوا  الذين  التدري�س  هيئة  )اأع�ساء  متقارب  البحث  لعينة  الثقايف  وامل�ستوى 
متقدمة يف التعليم اللكرتوين( ، وذلك من اأجل الو�سول اإىل فرو�س جديدة، ومتغريات ذات ارتباط 

مبو�سوع البحث، وبنود جديدة قد تخفى على الباحث. )الع�ساف، 2003، �س 394( . 
ومن اأجل اآن تعطي للمبحوث احلرية يف الإجابة، والتو�سع يف الإجابة كما ي�ساء دون اخلروج 
عن املو�سوع الرئي�س، ارتاأى الباحث اأن تكون الأداة: )املقابلة( ذات ا�ستمارة ت�ستمل على بع�س 

الأ�سئلة املفتوحة )حمدي�سة، 2012، �س 102( . 
املفتوحة( بعر�سها على جمموعة من  الأ�سئلة  )ا�ستمارة  الأداة:  الباحث من �سدق  وحتقق 
اأع�ساء هيئة التدري�س الذين �ساركوا يف الدورة، واأخذ مبالحظاتهم لتخرج بالتايل ب�سكلها النهائي 

التايل، وهي مكونة من ق�سمني: 
الق�سم الأول:  ♦
هل ما زلت ت�ستخدم تطبيقات جوجل ابتداء من الربيد الإلكرتوين Gmail بكل ما يحويه . 1

من تطبيقات، واإن�ساء املجموعات Groups واإ�سافة جهات ات�سال جديدة اإليها، مرورا با�ستخدام 
 Google + متنوعة على مدونتك، وعلى �سفحة  م�ساركات  ون�رش   You Tube الجتماعي  الو�سيط 

مدعومة بال�سور، ومقاطع الفيديو والروابط املفيدة. 
هل تقوم باإن�ساء تقومي خا�س بزمالئك واأ�سدقائك با�ستخدام Google Calendar تعر�س . 2

فيه الأحداث واملواعيد املهمة خالل ال�سنة. 
3 . Google docs اأو م�ستندات جوجل با�ستخدام Google Drive هل تقوم باإن�ساء ملفات على

وت�سارك بها الآخرين. 
هل ما زلت تن�رش م�ساركات متنوعة با�ستخدام Google site اخلا�س بك، وت�سارك بها . 4

زمالءك واأ�سدقاءك. 
الق�سم الثاين:  ♦
هل اكت�سفت تطبيقات اأخرى ل� Google مل يتم التعر�س اإليها يف الدورات ال�سابقة، وميكن . 1

توظيفها والفاده منها يف العملية التعليمية يف جامعة القد�س املفتوحة، حددها؟ 
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اأرجو اإبداء راأيك حول اإمكانية توظيف تطبيقات Google الواردة يف الأ�سئلة ال�سابقة يف . 2
جامعة القد�س املفتوحة؟ 

3 . Google اأرجو ذكر العقبات والتحديات التي ميكن اأن تعرت�س، وتعوق توظيف تطبيقات
الواردة يف الأ�سئلة ال�سابقة يف جامعة القد�س املفتوحة؟ 

خطوات إعداد املقابلة وإجرائها: 
اأن�سب الأدوات جلمع املعلومات من جمتمع  بعد ا�ستقرار راأي الباحث على اأن املقابلة هي 
البحث، واأكرثها مالءمة، ُحدِّدت اأ�سئلة املقابلة بالرجوع اإىل الدرا�سات ال�سابقة، والكتب واملراجع 

ذات ال�سلة، وا�ست�سارة ذوي الخت�سا�س والهتمام، لال�ستفادة من خرباتهم العلمية والبحثية. 
الدرا�سة  )اأداة  اأعاله، وحتت عنوان:  الواردة  الأ�سئلة  و�سمم دليل املقابلة من جمموعة من 

و�سدقها( مع الأخذ بعني العتبار الت�سل�سل املنطقي يف تدرجها، وترابطها. 
وبعد التاأكد من �سدق الأداة ات�سل الباحث باأع�ساء عينة الدرا�سة، وحدَّد موعداً ملقابلتهم، 
ومتت مقابلة بع�سهم وجها لوجه، واأُر�سلت اأ�سئلة املقابلة الكرتونيا لبع�سهم الآخر، وذلك ب�سبب 
تعذر املقابلة الوجاهية لبع�سهم ب�سبب املعوقات ال�سيا�سية، واجلغرافية، التي تفر�س نف�سها على 

مناحي احلياة الفل�سطينية، وحتول دون تنقل املواطنني بي�رش وحرية. 
و�سّجلت مالحظاتهم واإجاباتهم على اأوراق خا�سة، ثم ُجمعت البيانات وروجعت و�سنفت 

ح�سب الأ�سئلة الواردة، وُح�سبت التكرارات يف اإجاباتهم وردودهم، واأخريا ر�سدت وثبتت. 

نتائج الدراسة: 
نتائج الق�سم الأول من اأ�سئلة املقابلة:  ◄

الواردة يف  تطبيقات جوجل  زالوا ميار�سون  ما  الذين  التدري�س  اأع�ساء هيئة  ن�سبة  جاءت 
الربيد  من  ابتداء  جوجل  تطبيقات  ت�ستخدم  زلت  ما  )هل  ن�سه:  وال��ذي  الأول،  ال�سوؤال 
الإلكرتوين Gmail بكل ما يحويه من تطبيقات، واإن�ساء املجموعات Groups واإ�سافة 
YouTube ون�رص  الو�سيط الجتماعي  اإليها، مرورا با�ستخدام  ات�سال جديدة  جهات 
م�ساركات متنوعة على مدونتك، وعلى �سفحة + Google مدعومة بال�سور، ومقاطع 
الفيديو والروابط املفيدة( جاءت ن�سبتهم 89%، غري اأن الذين توقفوا عن ا�ستخدام ما جاء يف 

هذا ال�سوؤال من تطبيقات بلغت ن�سبتهم %11. 
هذه  ميار�سون  زالوا  ما  الذين  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  العالية  الن�سبة  اأن  الباحث  ويرى 
التطبيقات �سالفة الذكر، اإمنا مردها ل�سهولة التعامل معها، لأنها نوع من اأنواع �سبكات التوا�سل 
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اإن  ثم  فراغهم،  اأوقات  ومالأت  قلوبهم،  وا�ستهوت  اأفئدتهم،  النا�س  على  ملكت  التي  الجتماعي 
املعرفة،  يف  الرغبة  عن  ف�ساًل  والزمالء،  الأ�سدقاء  مع  والتوا�سل  التعاون،  يتيح  ا�ستخدامها 

والرتفيه. 
باإن�ساء تقومي خا�س بزمالئك  )هل تقوم  الثاين، والذي ن�سه:  اأما ما يتعلق بال�سوؤال 
واأ�سدقائك با�ستخدام Google Calendar تعر�س فيه الأحدا	 واملواعيد املهمة خالل 
الذين  ن�سبة  اأن  بيد   ،)Google Calendar( 33% ي�ستخدمون  زالوا  ما  الذين  ن�سبة  جاءت  ال�سنة( 

توقفوا عن ا�ستخدام هذا التطبيق بلغت %67. 
ويعتقد الباحث اأن ال�سبب يف الن�سبة ال�سعيفة ل�ستمرار ا�ستخدام Google Calendar من قبل 
اأع�ساء هيئة التدري�س، عدم اعتماد هذه التطبيقات ب�سكل ر�سمي يف اجلامعة، وعدم توظيفها يف 
العملية التعليمة مع الطلبة بعد. فال يوجد طلبة، اأو جمموعات، نحتاج من اأجلها ا�ستخدام تطبيق 

 .Google Calendar

 Google على ملفات  باإن�ساء  تقوم  )هل  ن�سه:  والذي  الثالث،  بال�سوؤال  يتعلق  وفيما 
جاءت  الآخرين(  بها  وت�سارك   Google docs با�ستخدام جوجل  م�ستندات  Drive اأو 
ن�سبة الذين ما زالوا ي�ستخدمون هذه التطبيقات 56%، يف حني اأن ن�سبة الذين توقفوا بلغت %44. 
يف  التطبيقات،  هذه  ي�ستخدمون  زالوا  ما  الذين  ن�سبة  تفوق  يف  ال�سبب  اأن  الباحث  ويرى 
الرغبة يف اكت�ساب املزيد من املعارف وتخزينها، بيد اأن الن�سب كانت متقاربة بني الذين ما زالوا 
م على الطالب وتطبيقها يف  ي�ستخدمون، والذين امتنعوا اأو توقفوا، يف اأن تطبيقات جوجل مل تعمَّ
اجلامعة ب�سكل ر�سمي، لهذا يرى الباحث – على ل�سان اأع�ساء هيئة التدري�س- انه ل داعي لرفع 

 Google docs .اأو Google Drive امللفات وتخزينها على
وفيما يتعلق بال�سوؤال الرابع من الق�سم الأول من اأ�سئلة املقابلة، والذي ن�سه: )هل ما زلت 
زمالءك  بها  وت�سارك  بك،  اخلا�س   Google site با�ستخدام م�ساركات متنوعة  تن�رص 
 ،Google site %83 ي�ستخدمون  زالوا  الذين ما  التدري�س  اأع�ساء هيئة  ن�سبة  جاءت  واأ�سدقاءك( 

بينما جاءت ن�سبة الذين توقفوا عن ا�ستخدام هذا التطبيق من تطبيقات جوجل %17. 
يف  بالرغبة   ،Google site ي�ستخدمون  زالوا  ما  للذين  العالية  الن�سبة  هذه  الباحث  ويعزو 

معرفة، واكت�ساف املزيد، واأخرى يف تطوير مواقعهم اخلا�سة. 
نتائج الق�سم الثاين من اأ�سئلة املقابلة:  ◄

اأ�سار )6( اأع�ساء، بلغت ن�سبتهم 33%، اإىل اأنهم مل يكت�سفوا تطبيقات اأخرى مل يتم التطرق 
اإليها بالدورة، وميكن الإفادة منها يف العملية التعليمية. وذلك يف الإجابة عن ال�سوؤال الأول من 
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الق�سم الثاين، والذي ن�سه: )هل اكت�سفت تطبيقات اأخرى لـ Google مل يتم التعر�س اإليها 
يف الدورات ال�سابقة، وميكن توظيفها والإفاده منها يف العملية التعليمية يف جامعة 

القد�س املفتوحة، حددها؟( 
غري اأن )12( ع�سواً بن�سبة 67%، اأجابوا اأنهم اكت�سفوا، بل ا�ستخدموا تطبيقات اأخرى ميكن 

الإفادة منها يف العملية التعليمية مثل: 
 Google Earth , Google Maps , Google Sky , Google Scholar, Google Books, Vault,

  .Google Maps , Google Art,  Google Reader

اأما ال�سوؤال الثاين من الق�سم الثاين، والذي ن�سه: )اأرجو اإبداء راأيك حول اإمكانية توظيف 
تطبيقات Google الواردة يف الأ�سئلة ال�سابقة يف جامعة القد�س املفتوحة؟( . 

اأ�سارت ردود اأفعالهم واإجاباتهم اإىل اأنه ميكن توظيف تطبيقات جوجل يف العلمية التعليمية 
يف جامعة القد�س املفتوحة، ولكن بعد توعية الطلبة باأهمية ذلك، واإخ�ساعهم لدورات اإر�سادية، 
اإىل هذه  واأخرى يف مهارات، وتطبيقات جوجل، وحثهم على امل�ساركة فيها، وتهيئتهم للتعرف 

اخلدمات والتطبيقات. 
جوجل  تطبيقات  تطبيق،  تعرت�س  اأن  ميكن  التي  والعقبات  بالتحديات  يتعلق  فيما  اأما 
وا�ستخداماتها يف العملية التعليمة يف جامعة القد�س املفتوحة، والواردة يف ال�سوؤال الثالث من 
الق�سم الثاين، والذي ن�سه: )اأرجو ذكر العقبات والتحديات التي ميكن اأن تعرت�س، وتعوق 
توظيف تطبيقات Google الواردة يف الأ�سئلة ال�سابقة يف جامعة القد�س املفتوحة؟( 
فقد اأجمع اأع�ساء هيئة التدري�س الذين متت مقابلتهم باأن العقبات تتمثل مبا 

ياأتي: 
املعوقات الفنية، من �سعف لالإمكانات املادية، و�سعف البنى التحتية.  �
امتالك  � اجل  من  �سواء،  حد  على  والطلبة  التدري�س،  هيئة  لأع�ساء  التاأهيلية  املعوقات 

التجربة،  تعميم  يجب  الفكرة  تطبيق  اأجل  فمن  جوجل.  تطبيقات  ل�ستخدام  الالزمة  املهارات 
وتكثيف الدورات لأع�ساء هيئة التدري�س، والطالب على حد �سواء. 

دون  � زالت  ما  والطلبة  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  من  كل  لدى  الإلكرتوين  التعليم  ثقافة 
امل�ستوى املطلوب. 

مقاومة التغيري من قبل عدد ل باأ�س به خ�سو�سا من الإداريني، من اأكرث املعيقات التي  �
تواجه عملية التحول. 

امتالك الطالب للحوا�سيب وخدمات الإنرتنت ما زلت دون امل�ستوى املطلوب.  �
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التوصيات: 
يف نهاية البحث اأو�سى الباحث مبا ياأتي: 

تكثيف الدورات التدريبية، وتعميمها لكل من اأع�ساء هيئة التدري�س، والطلبة.  ♦
اإعداد البيئة التعليمية املنا�سبة لفروع اجلامعة مبا يتنا�سب، واأمناط التعليم اللكرتوين  ♦

املختلفة، من اأجل توظيف التعليم الإلكرتوين ب�سكل �سحيح، وعلمي. 
ن�رش الثقافة اللكرتونية بني الطلبة لتحقيق قدر اأكرب من الإقبال، والتفاعل، والرتقاء  ♦

بهذا النمط من التعليم. 
اأع�ساء  ♦ من  لكل  املطلوبة،  البيانات  اإىل  الو�سول  �سبل  وتي�سري  العلمي،  البحث  ت�سجيع 

هيئة التدري�س والطلبة. 
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مستقبل التعليم املفتوح

د. نادر عبد املغين أبو خلف

أستاذ مشارك في التربية/ فرع القدس/ جامعة القدس املفتوحة. 



ملخص: 
اجليل  اعمار  متتد  قد  الذي  املنظور  امل�ستقبل  نطاق  يف  املفتوح  التعليم  الدرا�سة  تناولت 
احلايل اإليه، وهو ربع قرن من الآن، اأي حتى �سنة 2040. وبلورت الدرا�سة هذا امل�ستقبل من خالل 
دللت �سبعة، هي دللت تتعلق بالزمن املا�سي، واحلا�رش، ومبادىء التعليم املفتوح، وجودته، 
اإليها  بادرت  التي  املفتوح  التعليم  حركة  الدرا�سة  واأب��رزت  وتكنولوجيته،  ومالءمته،  وكلفته، 
التعليم املفتوح  اأحدثت ثورة عظيمة يف  التي  القرن املا�سي،  اجلامعة الربيطانية املفتوحة يف 
يف العامل، وكذلك حركة التعليم املفتوح التي تتزعمها طليعة اجلامعات يف الوليات املتحدة من 
مطلع الألفية الثالثة، التي اأحدثت ثورة عظيمة اأي�سًا يف التعليم املفتوح متثلت يف حركة امل�سادر 
 Massive Open )التعليمية املفتوحة واملقررات التعليمية املفتوحة ذات الأعداد الهائلة )موك�س

 .Online Courses )Moocs( 

واأفردت الدرا�سة جزءاً منها مل�ستقبل التعليم املفتوح يف فل�سطني يف املدى املنظور حتى 
�سنة )2040( ، وا�ستطلعت لهذه الغاية اآراء نخبة طليعية من القادة الإداريني يف جامعة القد�س 

املفتوحة، متثلت يف مديري فروع ومراكز اجلامعة البالغ عددهم )21( . 
َوَخُل�ست الدرا�سة اإىل اأن التعليم املفتوح يف �سياقه العاملي اأو املحلي يف فل�سطني يحظى 
مب�ستقبل قادر على العي�س وال�سمود ملا متيز به من ما�س تليد، وحا�رش عتيد، ومبادىء خالدة، 
وقدرته  كلفته،  ومالئمة  واملجتمعات،  الف��راد  حلاجة  ومالءمته  اجل��ودة،  من  عال  وم�ستوى 

ال�ستيعابية، وان�سجام نظامه مع خمرجات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت. 
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Abstract: 
The study focused on the open education in the foreseeable future, which 

is possibly reached by the age of the present generation, and that is the year 
2040. The study crystallized this future through seven indications related to 
the time perspective: past and present, the principles of open education , its 
quality , its cost, its adequacy, and its technology. The study emphasized the 
open education movement initiated by the British Open University in the last 
quarter of the twentieth century which ignited a great revolution in the open 
education worldwide , and the movement of the open education led by the 
pioneering universities of the United States at the beginning of this century , 
which also ignited a great revolution in the open education manifested in the 
movement of the open educational resources and the Massive Open Online 
Courses (Moocs) . 

The study allocated the second portion of it to the future of the open 
education in Palestine in the foreseeable future (that is) up till (2040) . It 
examined for this purpose the opinions of the administrative leaders at 
Al- Quds Open University who lead the university academic branches and 
centers. 

The study concluded that the open education seems to have an endurable 
future due to its glorious past, and its strong present, the eternal principles, 
high level of quality , adequacy to the need of the individuals and societies, 
adequacy of the accessibility, and the fitness of its system to the outcomes of 
the Information and Communication Technology (ICT) . 
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مقدمة: 
بدايًة ل بد من الإ�سارة اإىل اأن درا�سة امل�ستقبل اأ�سعب من درا�سة احلا�رش اأو املا�سي، فدرا�سة 
امل�ستقبل يكتنفها الغمو�س لوجود عوامل غري حم�سومة فيها، يف حني تكون درا�سة املا�سي اأو 
با�ستنتاجات  للخروج  حتليل  اإىل  اإل  حتتاج  وما  املرء،  اأمام  ماثلة  وجمرياته  باأحداثة  احلا�رش 

ب�ساأنها.
الأمر  يزيد  وهذا  ال�سنني،  األوف  اإىل  متتد  قد  ف�سفا�سة  وا�سعة  امل�ستقبل  كلمة  فاإن  كذلك 
�سعوبة يف درا�سة امل�ستقبل، وما يقع بالإمكان، اأن ندر�س امل�ستقبل املنظور الذي ميتد اإىل ع�رشين 
�سنة  املفتوح حتى  للتعليم  املنظور  بامل�ستقبل  الدرا�سة معنية  �سنة، وهذه  اأو خم�سني  اأو ثالثني 

)2040( ميالدية.
ومن ح�سن الطالع – وجود اأدبيات عن امل�ستقبل عن هذه الفرتة، فما تكاد تالم�س اأ�سابع 
حمرك  يف  التعليم  م�ستقبل  اأو  العايل  التعليم  م�ستقبل  اأو  املفتوح  التعليم  م�ستقبل  عبارة  املرء 
اأو )يوتيوب( YouTube حتى تظهر اأمامه عناوين ال�سفحات اللكرتونية التي   Google )جوجل(
تتناول املو�سوع، ولي�س هذا فح�سب، اإذ يوجد ح�سب ما ي�سري اإليه حمرك البحث اإىل وجود درا�سات 

م�ستقبلية اأبعد من ذلك بكثري، وهذا ما يعزز الباحث الذي يتطلع اإىل قراءة امل�ستقبل.
املفتوحة،  واجلامعات  للبلدان  بالن�سبة  ن�سبية  املفتوح  التعليم  م�ستقبل  عبارة  فاإن  كذلك 
فم�ستقبل التعليم املفتوح يف اململكة املتحدة غري م�ستقبل التعليم املفتوح يف غريها من البلدان، 
وبحكم وجود فجوة يف م�ستويات تقدم اجلامعات املفتوحة يف العامل، فقد يكون امل�ستقبل لإحدى 
الذي  البلد  وم�ستوى  وتطورها  تقدمها  بحكم  اأخ��رى  جامعات  جتاوزته  من  ما  هو  اجلامعات، 
تنتمي اإليه.لذلك، فاإن الباحث يتناول م�ستقبل التعليم املفتوح يف �سوء الأمثلة واحلالت القوية 

واملتقدمة منه لأنها هي اأقدر من غريها على الإ�سهام يف �سناعة امل�ستقبل.
وبالتاأكيد، فاإن ثمة منهجيات خمتلفة لدار�سة م�ستقبل التعليم املفتوح ويتناول 

الباحث ما ياأتي: 
امل�ستقبل بدللة املا�سي.. 1
امل�ستقبل بدللة احلا�رش.. 2
امل�ستقبل بدللة املبادئ.. 3
امل�ستقبل بدللة اجلودة.. 4
امل�ستقبل بدللة الكلفة.. 5
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امل�ستقبل بدللة املالءمة.. 6
امل�ستقبل بدللة تكنولوجيا املعلومات والت�سالت.. 7

التعليم  م�ستقبل  اإنارة  متوا�سعة يف  اإ�سافة  الدرا�سة مبثابة  هذه  تكون  اأن  الباحث  وياأمل 
املفتوح، مما ي�ساعد يف العمل والتح�سري لهذا امل�ستقبل، واإزالة ال�سعوبات التي قد تكتنف طريقه.

مشكلة الدراسة: 
م�سى على ظهور التعليم املفتوح ممثاًل باجلامعة الربيطانية املفتوحة اأربعة واأربعني عامًا، 
وهذه املدة يف عمر الزمن والتاريخ حلظة من حلظاته، فالتعليم املفتوح ما زال يف مقتبل العمر 
وريعان ال�سباب، وقد اأثبت ح�سوره ووجوده يف كل بلد ظَهَر فيه، ومع ذلك يتوجب على الرتبويني 
املقتنعني واملوؤمنني بفكره ومبادئه اأن يحافظوا على اإجنازاته وجناحاته، واأن يعملوا على تطوير 
هذا النظام التعليمي ومتكينه با�ستمرار.ومن �سمن �سلوكيات التطوير والتح�سري مل�ستقبل التعليم 
املفتوح، كما اأ�سلفنا، اأن يو�سع هذا امل�ستقبل يف الإطار املنظور الذي ن�ستطيع اأن نوظف له قدراتنا 

يف التوقع والتخيل، لذلك فاإن هذه الدرا�سة معنية اأوًل بالإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
ما م�ستقبل التعليم املفتوح حتى �سنة )2040( ؟ 

كما اأنها معنية بالإجابة عن ال�سوؤال الفرعي الآتي: 
ما م�ستقبل التعليم املفتوح يف فل�سطني حتى �سنة )2040( يف �سوء 
راأي وتوقعات مديري فروع ومراكز جامعة القد�س املفتوحة الذين ينت�رصون 
التي  الأ�سباب  وما  فل�سطني،  وجنوب  �سمال  يف  جغرافياً  موقعاً   )21( يف 

يرون اأنها وراء ا�ستدامته اأو تراجعه؟ 

أهداف الدراسة: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

ا�ست�رشاف م�ستقبل التعليم املفتوح يف املدى املنظور حتى �سنة )2040( ، مما يو�سح . 1
الطريق اإىل هذا امل�ستقبل.

التعرف اإىل العوامل التي ت�سهم يف ت�سكيل م�ستقبل التعليم املفتوح، مما يزيد الوعي بهذه . 2
العوامل.
زيادة الحتياط واجلاهزية عند اجلامعات املفتوحة ملواجهة متطلبات م�ستقبل التعليم . 3

املفتوح.
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الإ�سهام يف تاليف امل�سكالت التي ميكن اأن تواجه التعليم املفتوح يف غ�سون الفرتة التي . 4
متتد من الآن وحتى �سنة )2040( .

الإ�سهام يف تعزيز ثقافة م�ستقبل التعليم املفتوح عند �سناع القرار والعاملني يف التعليم . 5
املفتوح، وعند كل املوؤ�س�سني له والغيورين عليه واملعنيني به.

تقوية ومتكني التعليم املفتوح وزيادة الثقة به.. 6
التعليم . 7 اإزاء م�ستقبل  القد�س املفتوحة  التعرف على روؤية مديري فروع ومراكز جامعة 

نظرهم  وجهة  تنفي  اأو  توؤيد  التي  الأ�سباب  واإظهار   ،  )2040( �سنة  حتى  فل�سطني  يف  املفتوح 
بالن�سبة لهذا امل�ستقبل.

أهمية الدراسة: 
تعترب هذه الدرا�سة مهمة من منظور الباحث لالعتبارات الآتية: 

الإعداد والتح�سري للم�ستقبل واجب من واجبات امل�ستغلني واملعنيني بالتعليم املفتوح.. 1
اأنه يجعل . 2 التعليم، ف�ساًل عن  النمط من  النجاح يف هذا  ا�ست�رشاف امل�ستقبل ي�ساعد يف 

طريق امل�ستقبل اأكرث و�سوحًا وظهوراً.
حتديد امل�سكالت املتوقع حدوثها والإ�سهام يف حلها اأو تخفيفها.. 3
الإ�سهام يف زيادة الوعي بالتعليم املفتوح واآفاقه امل�ستقبلية.. 4
جزًءا . 5 املفتوح  التعليم  ي�سكل  الذي  الر�سمي  العايل  التعليم  م�ستقبل  حتديد  يف  الإ�سهام 

رئي�سًا فيه.
من . 6 اإدارية  نخبة  تقديرات  �سوء  يف  فل�سطني  يف  املفتوح  التعليم  م�ستقبل  اإىل  التعرف 

امل�سوؤولني املهمني يف جامعة القد�س املفتوحة الذين يتعاي�سون مع هذا النمط من التعليم بحكم 
عملهم.

منهجية الدراسة: 
بحيث   )2040( �سنة  حتى  املفتوح  التعليم  م�ستقبل  با�ست�رشاف  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
املفتوح  التعليم  م�ستقبل  ا�ست�رشاف  اإىل  اي�سًا  والو�سول  ومو�سوعيا،  دقيقًا  ال�ست�رشاف  يكون 
يف فل�سطني حتى �سنة )2040( من خالل ا�ستنطاق مديري الفروع واملراكز الدرا�سية يف جامعة 
القد�س املفتوحة، وهي جامعة التعليم املفتوح الوحيدة يف هذه البالد، تبنى الباحث املنهجية 

الآتية: 
فح�س امل�ستقبل بدللة الزمن يف املا�سي واحلا�رش، فامل�ستقبل يرتبط ارتباطًا وثيقًا . 1

بهذين البعدين.
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فح�س امل�ستقبل ببعده الفل�سفي الذي يتمثل يف مبادئ التعليم املفتوح.. 2
فح�س امل�ستقبل بدللة اجلودة، فاجلودة اأ�سا�س للم�ستقبل.. 3
فح�س امل�ستقبل بدللة الكلفة التي تعترب جزءاً حيويًا يف م�ستقبل التعليم املفتوح.. 4
فح�س امل�ستقبل بدللة مالئمة التعليم املفتوح للمجتمع، و لزمن العوملة والنفتاح.. 5
التعليم . 6 وقوت  عززت  التي  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  بدللة  امل�ستقبل  فح�س 

املفتوح بطريقة غري م�سبوقة.
حتليل حمتوى افادات مديري فروع ومراكز جامعة القد�س املفتوحة عن م�ستقبل التعليم . 7

املفتوح يف فل�سطني حتى �سنة )2040( يف �سوء العوامل املرتبطة بامل�ستقبل من منظورهم.

حدود الدراسة: 
تتكون حدود الدرا�سة من ما ياأتي: 

احلد الزمني: اأجريت خالل �سهر اآب واأيلول من �سنة )2013( . �
احلد الب�رشي: �سارك يف الدرا�سة )20( مدير فرع ومركز درا�سي من اأ�سل )21( يف ال�سق  �

الذي تناول م�ستقبل التعليم املفتوح يف فل�سطني.
ا�ستنتاجات  � اإىل  الو�سول  يف  التحليلي  ال�ستقرائي  الأ�سلوب  ا�ستخدم  املنهجي:  احلد 

الدرا�سة يف �سقيها النظري والعملي.

توضيح مصطلحات الدراسة: 
حتتوي الدرا�سة على جمموعة من امل�سطلحات التي حتتا	 اإىل تو�سيح وهي: 

علم امل�ستقبل: علم يبحث عامل الغد يف �سوء معطيات الواقع احلايل: )املعجم: الغني  ◄
من �سبكة النرتنت( 

نظام تعليمي يتيح فر�س متابعة الدرا�سة والتعلم لكل راغب فيه،  ◄ التعليم املفتوح: 
وقادر عليه علميًا وعقليًا ومعرفيًا بغ�س النظر عن �سنه ومعدله، وجن�سه، وانتظام درا�سته )موقع 

اجلامعة العربية املفتوحة يف النرتنت( 
م�ستقبل التعليم املفتوح: �سريورة )امتداد وتطور( التعليم املفتوح يف الزمن الآتي،  ◄

ويتبنى الباحث هذا التعريف اإجرائيًا يف حدود امل�ستقبل املنظور وحتى �سنة )2040( .
التكنولوجيا: التقنية، العلم التطبيقي )املعجم: اللغة العربية املعا�رشة يف النرتنت(  ◄
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املقررات الدرا�سية املفتوحة اللكرتونية ال�سخمة:  ◄
 Massive Open Online Courses )MOOCS(
“النرتنت” جمانًا لأي �سخ�س ميكنه الت�سال بالنرتنت، و�سهدت  مقررات مطروحة عرب 

 )e journal , USA,2013 ،اإقباًل لاللتحاق بها باأعداد �سخمة )املجلة الإلكرتونية
◄  Open Educational Resources )OER( :املوارد التعليمية املفتوحة

ت�سكيلة وا�سعة من املوارد التعليمية مثل املناهج الدرا�سية، واملحا�رشات التفاعلية، ومواد 
التنمية املهنية، واملدونات ال�سمعية “بود كا�ست”، الن�س، ال�سورة، “الفيديو”، ال�سوت، وغريها، 

هذه املوارد تغطي جميع مراحل التعليم، ومتاحة جمانًا للراغبني.
ت�سهل  النرتنت  على  املفتوحة  التعليمية  للموارد   ”Repositories“ عدة  م�ستودعات  يوجد 
 i Tones U ,Jorum, MIT Open, Coursera, Merlot, Udacity, مثل  امل��وارد  هذه  اإىل  الو�سول 

.Nodex, Udemy, Canvas, Openlearn

البحث عن موارد معينة من خالل معايري  ال�سهل  اأو املخازن جتعل من  هذه امل�ستودعات 
اإىل ذلك من معايري بحث متقدمة، وبع�س هذه امل�ستودعات  النوع، املو�سوع، وما  خا�سة مثل 
حتتوي على نظم مراجعة النظراء من اأجل امل�ساعدة على اإن�ساء موثوقية و�سمعة للموارد )عمادة 

التعلم اللكرتوين، جامعة امللك خالد يف النرتنت( 
◄  :Creative Commons العموميات اخلالقة اأو امل�ساع الإبداعي

اإحدى اأهم الرخ�س الرقمية التي ت�سع الأطر القانونية حلفظ حقوق املحتوى الرقمي على 
حمتوى  لأي  والنا�رشين  والعلماء  الباحثني  حقوق  الرخ�س  هذه  ت�سمن  حيث  »النرتنت«  �سبكة 
من  اجلميع  ومتكني  الآخ��ري��ن،  مع  للم�ساركة  وطرحها  اأعمالهم  توزيع  من  ومتكنهم  رقمي، 
ا�ستخدامها، ي�ساف اإىل ذلك اإتاحة اأدوات ت�سهل عملية الن�رش يف �سبكة »النرتنت«.تتوافر حاليًا 
�ستة اأنواع خمتلفة من رخ�س العموميات اخلالقة التي تعطي احلرية ملوؤلفي املحتوى باختيار 
ب�سيطة عن  مواقعهم بخطوات  اأي حمتوى على  ترخي�س  ل�سمان حقوقهم وميكن  بدائل خمتلفة 
طريق ت�سميم رموز اأيقونة على �سفحة املحتوى، وت�سمى هذه الرخ�س، بالرخ�س املفتوحة يف 

�سبكة الإنرتنت« )التل، 1: 2012( .
◄  :Open Research OnLine )النرتنت(  املبا�رص  اخلط  املفتوح على  البحث 

للباحثني  يتيح  املتحدة  اململكة  يف  املفتوحة  للجامعة  تابع  البحث  من   Repository خمزون 
النرتنت،  يف  املتحدة  اململكة  يف  املفتوحة  )اجلامعة  جمانًا  البحثية  من�سوراته  من  ال�ستفادة 

. )Facts & Figures(

بقدرة  ◄ الإخ��الل  دون  احلا�رش  باحتياجات  تفي  التي  التنمية  امل�ستدامة:  التنمية 
 )UNESCO, 2010(.الأجيال املقبلة على الوفاء باحتياجاتها
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العوملة: اإزالة احلواجز اأمام التجارة، والت�سال والتبادل الثقايف، والنظرية التي تقف  ◄
الأمم )جونز، من  الكامنة يف جميع  للرثوة  العاملي �سريوج  الإنفتاح  باأن  العوملة تتلخ�س  وراء 

. )About.com موقع
وحتديد  ◄ منها  يتكون  التي  عنا�رشه  اإىل  املحتوى  تفكيك  عملية  املحتوى:  حتليل 

املعلومات التي ي�ستمل عليها )دروزة، 2010: 168( 

أوالً- املستقبل بداللة املاضي: 
درا�سة  فاإن  وغده.لذلك،  ويومه،  ام�سه،  وم�ستقبله،  وحا�رشه،  ما�سيه،  مرتابط،  كل  الزمن 

ما�سي التعليم املفتوح ت�سهم يف القاء ال�سوء على م�ستقبله.
ظهر التعليم املفتوح كم�رشوع كامل بروؤية وا�سحة مع ن�ساأة اجلامعة الربيطانية املفتوحة 
�سنة )1969( ، وذلك رغم وجود ارها�سات لهذا النمط من التعليم متثل يف ن�ساأة كلية الدرا�سات 
�سنة  منذ   The External Studies Program of London University لندن  جامعة  يف  اخلا�سة 
�سنة  افريقيا  و جامعة جنوب  املفتوحة،  الربيطانية  اجلامعة  قبل قرن من ظهور  اأي   ،  )1858(

. )Daniel, Kanwar, 2008: 3- 4(. )1946(
اأقل من ن�سف قرن على ن�ساأته جناحًا  التعليم املفتوح على امل�ستوى اجلامعي يف  واأحرز 
اأن�سئت  التي  اجلامعات  عدد  وبلغ  العامل،  بلدان  معظم  يف  النمط  هذا  انت�رش  اإذ  النظري،  منقطع 

 )Swamy, 2002: 9( جامعة )خ�سي�سًا من اأجله ما يفوق على )1117
 Mega Universities ال�سخمة  اجلامعات  من  جيل  ظهور  امل�سبوقة  غري  جناحاته  ومن 
وخا�سة يف الدول الكبرية يف عدد �سكانها مثل الهند، وال�سني، وت�سم اجلامعة ال�سخمة الواحدة 

. )Daniel, 1999: 29( طالب وطالبة يف احلد الدنى )مائة األف )100.000
وبلغ عدد امللتحقني يف جامعة انديرا غاندي املفتوحة الوطنية يف الهند ما يربو على اربعة 
ماليني طالب وطالبة )جامعة انديرا غاندي يف “ النرتنت”، )Profile of IGNOU( ، كما بلغ عدد 
 Zhijian, 2012:( الطلبة يف جامعة ال�سني املفتوحة ثالثة ماليني وثالثمائة الف طالب وطالبة
1( ، وتوجد جامعات �سخمة يف اململكة املتحدة، واإيران، وجنوب اإفريقيا، والباك�ستان، وتركيا، 

وغريها.
ذات  جامعات  على  القوي  الدليل  يقدم  ال�سخمة  املفتوحة  اجلامعات  من  النموذج  هذا  ان 
قدرة ا�ستيعابية عالية وغري م�سبوقة يف تاريخ التعليم العايل يف العامل، ويف الوقت نف�سه، فاإن 
به  ا�ست�سهد  مثال  العايل.وخري  التعليم  ملوؤ�س�سة  ال�سخمة  الإدارة  يف  مثاًل  تقدم  اجلامعات  هذه 
بداأ تاريخ  ا�سلفنا  التي كما  الربيطانية املفتوحة  للحديث عن امل�ستقبل بدللة املا�سي اجلامعة 
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وتركت  العامل،  اأرجاء  جميع  يف  املفتوح  التعليم  منوذج  على  بقوة  واأثرت  بها،  املفتوح  التعليم 
ب�سمتها عليه، وقد عملت هذه اجلامعة بقوة وثقة وقناعة على توفري خدمات تعليمية ممتازة اإىل 
جمتمعها اوًل، ومن ثم اإىل اأوروبا، واأخرياً اإىل العامل، و�سارت منذ ذلك احلني بقوة وثبات وتعاظم، 
وقامت بال�سافة اإىل التعليم، بوظائف اجلامعة الأخرى من بحث علمي، وخدمة للمجتمع، فكانت 
كما  الربيطاين،  املجتمع  وخدمت  فيه،  دولية  مكانة  على  وح�سلت  ريادية،  العلمي  البحث  يف 
خدمت العامل عامة من خالل موقع خدمة البحث على اخلط املبا�رش )النرتنت( )ORO( ، وموقع 
Openlearn، وموقع i Tunes U.ويف ما ياأتي عينة من ن�ساطات هذه اجلامعة التعليمية 

والبحثية واملجتمعية.
منذ انطالقة اجلامعة املفتوحة �سنة )1969( ، فاإن حوايل )1.8( مليون �سخ�س من حول  ♦

العامل قد حققوا اأهدافهم التعليمية يف الدرا�سة فيها.
بلغ عدد مقررات اجلامعة املفتوحة يف م�ستوى الدرجة اجلامعية الوىل “البكالوريو�س”  ♦

الدرجة  م�ستوى  يف   )146( و  “املاج�ستري”،  الثانية  الدرجة  م�ستوى  يف   )60( و  مقرراً،   )473(
الثالثة “الدكتوراة” 

�سنفت اجلامعة املفتوحة يف اعلى ثلث من موؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة املتحدة  ♦
Research Assessment Exercise RAE 2008 مبوجب مترين تقومي البحث الخري

البحث  ♦ يف  وال�ست�سارة  لالطالع  جمانًا  متوافر  بحثي  من�سور  الف   )22( حوايل  يوجد 
املفتوح على اخلط املبا�رش “النرتنت Open Research Online التي تعدُّ اأكرب ت�سكيلة بحثية نامية 

يف اململكة املتحدة.
�سجل البحث املفتوح على اخلط املبا�رش )ORO( منذ اإن�سائه �سنة )2006( ما يفوق على  ♦

)2.2( مليون زيارة.
بني  ♦ من  الثانية  املرتبة  املبا�رش  اخلط  على  املفتوح  البحث   Repository خمزن  احتل 

موؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة املتحدة يف ما يتعلق بايداعاته ون�ساطه، وذلك ح�سب �سجل 
.Registry of Open Access Repositories خمازن التاحة املفتوحة

نالت اجلامعة املفتوحة جائزة حتدي اجلامعة Thu University Challenge مرتني �سنة  ♦
)1985( و )1999( على التوايل.

فازت  ♦ التي  اجلامعات  من  الأُول  الثالثة  يف  با�ستمرار  املفتوحة  اجلامعة  مرتبة  كانت 
بالر�سا الطالبي منذ �سنة )2005( حني ا�س�س هذا امل�سح.

توجد �رشاكة بني اجلامعة املفتوحة وهيئة الذاعة الربيطانية )BBC( منذ ما يزيد عن  ♦
والربامج  الأفالم  من  �سل�سلة   )25( معدله  ما  الهيئة  مع  بامل�ساركة  اجلامعة  وتنتج  �سنة،   )40(

الذاعية كل �سنة.
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املخزون ال�سخم من املواد يف  )56( i Tunes Uمليون اإنزال الكرتوين )اجلامعة الربيطانية  ♦
. )Facts and Figures( ،”املفتوحة يف “النرتنت

ثانياً- املستقبل بداللة احلاضر: 
تعّد اململكة املتحدة �سيدة العامل بال منازع يف التعليم املفتوح، ويف قيادة هذا امل�رشوع 
الرتبوي الإبداعي منذ ن�ساأته، ولكن منذ مطلع اللفية الثالثة، ظهرت حركة قوية للتعليم املفتوح 

م�سدرها الوليات املتحدة المريكية، وجتلت هذه احلركة يف تطورين مهمني هما: 
1 . The Open Educational Resources املفتوحة:  التعليمية  امل���وارد  حركة  ظهور 

 Movement

2 . The Massive Open Online Courses ظهور حركة املقررات الدرا�سية املفتوحة ال�سخمة
 )MOOCS(

وفيما ياأتي عر�س لن�ساأة كل حركة: 
حركة املوارد التعليمية املفتوحة. 1

The Open Educational Resources Movement
اأ�سهمت عوامل عدة يف ن�ساأة حركة املوارد التعليمية املفتوحة منذ �سنة )2001( ، وكان اأبرز 
العوامل امل�سدر املفتوح The Open Source يف اإعداد الربجميات احلا�سوبية، اإذ كانت الربجمية 
برجمية  ولكن  عليها،  والتعديل  الإ�سافة  الإن�سان  ي�ستطيع  ل  مغلقة  املفتوح  امل�سدر  قبل ظهور 
امل�سدر املفتوح التي تطورت يف اأواخر الت�سعينيات من القرن املا�سي اأتاحت لأي �سخ�س تعديل 
 ، )النرتنت(  ال�سخ�س يف  هذا  به  قام  ما  ي�سع  ثم  وتطويرها،  واإ�سافتها  اأية برجمية حا�سوبية 
ومن ثم ُيعلق عليه اآخرون ويبلغونه باأية م�سكلة ح�سلت اأو ثغرات Bugs بالإ�سافة اإىل اأنه ميكن 

لأ�سخا�س اآخرين اأخذ هذه الربجمية وتطويرها وهكذا �سمن ال�رشوط الآتية: 
حرية اإعادة توزيع الربجمية. ♦
توفري الن�س امل�سدري للربجمية، وحرية توزيع الن�س امل�سدري. ♦
حتت  ♦ توزيعها  وحرية  الأ�سلي،  الربنامج  من  معدلة  اأو  م�ستقة  برجميات  اإنتاج  حرية 

الرتخي�س نف�سه للربجمية الأ�سلية.
ال�سماح  ♦ ب�رشط  املعدلة  للن�سخ  امل�سدري  الن�س  توزيع  الرتخي�س  مينع  اأن  املمكن  من 

بتوزيع امللفات التي حتتوي على التعديالت بجانب الن�س الأ�سلي.
عدم وجود اأي متييز يف الرتخي�س لأية جمموعة اأو اأ�سخا�س. ♦
عدم وجود اأي حتديد ملجالت ا�ستخدام الربجمية. ♦
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ع الربجمية اإليه. ♦ احلقوق املوجودة يف الرتخي�س يجب اأن تعطى لكل من توزَّ
اإن اأهمية تطوير برجميات مفتوحة The Open Source تتمثل يف عدم وجود قيود ملحبي 
الربجميات ومتطوعيها، واأي�سًا بعيداً عن احتكار ال�رشكات، وهذا ما يزيد من �رشيحة املبدعني يف 

عامل الربجمة والكمبيوتر والتكنولوجيا )موقع اخليمة يف “النرتنت”( .
وثاين العوامل التي اأثرت على ت�سكيل حركة املوارد التعليمية املفتوحة ما ُي�سمى باملحتوى 
املفتوح The Open Content وهذا املحتوى يتيح لأي �سخ�س الإ�سافة اأو احلذف اأو التعديل، وقد 
�سممه د.ديفيد ويلي David Wiley على �ساكلة امل�سدراحلا�سوبي املفتوح، و د.ويلي متخ�س�س يف 
�سيكولوجيا وتكنولوجيا التعليم يف جامعة بريجهام يوجن Brigham Young University يف ولية 
يوتا يف الوليات املتحدة United States، وقدم اأطروحته يف املحتوى املفتوح �سنة )2001( ، 
واأ�س�س د.ويلي املدر�سة الثانوية املفتوحة The Open High School يف ولية يوتا وهو ع�سو اأي�سًا 
يف جمل�س اإدارتها، و د.ويلي داعية جلعل التعليم متاحًا لكل ان�سان يف العامل، وقد تقلد منا�سب 
متعددة يف اجلامعات الأمريكية ويف العامل، و�سمي واحداً من )100( من اأبرز املبدعني يف عامل 

. )David Wiley( الأعمال )educause( يف “النرتنت”، 
مبادرة  املفتوحة  التعليمية  املوارد  حركة  بلورة  يف  اأ�سهمت  التي  القوية  العوامل  وثالث 
اأعلن  التي   The Massachusetts Institute of Technology للتكنولوجيا  ما�سا�سو�ست�س  معهد 
درا�سية وحت�سريات ل�ساتذته  ما بحوزته من مقررات  اأن  �سنة )2001(  للعامل  املعهد مبوجبها 
�سبكة  يف  موقعه  خالل  من  وذل��ك  منها،  وال�ستفادة  بالتعلم  راغ��ب  �سخ�س  لأي  مفتوحة 
املفتوحة  الدرا�سية  املقررات  م�سمى  مبادرته  على  واأطلق   ،http:// ocw.mit.edu “النرتنت” 

Open Courseware ويتبنى املعهد هذه املبادرة، ويطورها با�ستمرار بقناعة واإميان بها.

مبوجب  الأوىل  املرتبة  على  حاز  مرموق  علمي  معهد  من  اأتت  اأنها  املبادرة  هذه  واأهمية 
 US News(.جامعة مرموقة يف العامل )من اأ�سل )400 U.S News & World Report ت�سنيف جملة
World Report &( يف النرتنت  )World Best Universities )Top )400والفكرة التي حتملها هذه 

الهند�سة يف معهد ما�سا�سو�ست�س  Dick K.P.Yue من كلية  الأ�ستاذ  ل�سان  املبادرة بب�ساطة وعلى 
)MIT( ن�رش جميع مواد املقررات الدرا�سية على اخلط املبا�رش Online وجعلها متوافرة على نحو 

وا�سع لكل اإن�سان )موقع املقررات الدرا�سية املفتوحة OCW يف النرتنت( 
وقد بلغ عدد املقررات الدرا�سية التي طرحت موادها على املوقع )2150( مقرراً، وبلغ عدد 
زوار موقع هذه املقررات الدرا�سية يف )النرتنت( حتى تاريخ )1/ 9/ 2013( )125( مليون زائر 

)موقع املقررات الدرا�سية املفتوحة يف النرتنت( .
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 )OCW( MIT OpenCourseWare ويو�سف املوقع باأنه عبارة عن مقررات درا�سية مفتوحة
يف النرتنت ملحتوى جميع مقررات معهد ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا، وهذه املقررات الدرا�سية 

مفتوحة ومتوافرة للعامل، وت�سكل ن�ساطًا دائمًا لهذا املعهد.
ومن فوائد هذا املوقع ان املربني يح�سنون من مقراراتهم ومناهجهم ويجعلون كلياتهم اأكرث 
امل�ستقلون  الدار�سون  وي�ستطيع  النجاح،  ت�ساعدهم على  ا�سافية  موارد  الطلبة  يجد  فعالية حيث 
ذلك  يف  مبا  العامل  يف  �سعوبة  التحديات  اأكرب  ملعاجلة  امل�سمون  وا�ستخدام  حياتهم،  اأثراء  من 
 OCW التنمية امل�ستدامة، وتغري املناخ، وا�ستئ�سال ال�رشطان )موقع املقررات الدرا�سية املفتوحة

يف النرتنت( 
الدرا�سية ع�رشة  الإقبال على مقرراته  يزيد من حجم  اأن  املقبل  للعقد  املعهد هدفًا  وو�سع 
اأ�سعاف، وبالتايل ي�سل اإىل بليون عقل على حد تعبري املعهد يف �سنة )2021( بحيث ت�سبح هذه 
ميكن  مما  والفر�س،  الإن�سانية  الإمكانات  بني  العاملية  الفجوة  جل�رش  ادوات  الدرا�سية  املقررات 

النا�س ذوي احلوافز يف كل مكان من حت�سني حياتهم وتغيري العامل.
ولتحقيق هذا الهدف، فاإن معهد ما�سا�سو�ست�س و�سع خطة من اأربع خطوات: 

عليه،  � العثور  يف  �سهولة  اأكرث   )OCW( املفتوحة  املقررات  حمتوى  جعل  يف  ال�ستمرار 
اإىل  للو�سول  جديدة  اأ�ساليب  وتطوير  املحمولة،  الهواتف  مثل  التوزيع  لأ�ساليب  مواده  وتكييف 

الفئات املهم�سة.
العمل على جعل املقررات الدرا�سية املفتوحة تلبي حاجات النا�س عرب مدى وا�سع من  �

الثقافات واخللفيات.
اإيجاد نظام بيئي للتعلم املفتوح يذهب اأبعد من املحتوى، ويف العقد القادم، �سن�ستفيد  �

اأن النا�س ي�ستطيعون التفاعل يف املقررات املفتوحة، الأمر  من التكنولوجيا احلديثة للتاكد من 
الذي يزيد من فهمهم للمادة.

الدرا�سية املفتوحة يف �سفوفهم  � اإن ا�ستخدام املقررات  متكني املربني يف العامل، حيث 
التي  يتيح لهم امل�ساركة يف م�سمونها مع املاليني، و�سنبذل جهودنا لتزويد املربني بالأدوات 
 The( )يف )النرتنت OCW يحتاجونها خلدمة هوؤلء الطلبة )موقع املقررات الدرا�سية املفتوحة

 )Next Decade of Open Sharing

ورابع عامل اأثر يف بلورة حركة املوارد التعليمية املفتوحة هو اجلامعة الربيطانية املفتوحة 
باإن�سائها موقعًا يف النرتنت خلدمة النا�س بعنوان Openlearn �سنة )2006( ، وهدف املوقع اإىل 
ك�رش احلواجز التي حتول دون و�سول التعليم اإىل ماليني الدار�سني حول العامل من خالل تزويدهم 
باملوارد التعليمية احلرة، ودعوة اجلميع اإىل الطالع على عينة من املقررات الدرا�سية التي ميكن 
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ما  املوقع  ويوفر  جمانًا،  يدر�سوها  اأن  بريطانيا  يف  املفتوحة  اجلامعة  يف  امل�سجلني  للطلبة 
ياأتي: 
التخطيط والتح�سري خلطة درا�سية وذلك باللتحاق بواحد من املقررات احلرة التي يزيد  �

عددها على )650( مقرراً يف املوقع.
ت�سفح قائمة املوا�سيع لكت�ساف املقالت، وم�ساهدة اأ�رشطة )الفيديو( ، والتفاعل مع  �

)الأفالم( والألعاب التي يعدها اخلرباء الأكادمييون وال�سيوف امل�ساركون.
اأو البحث عن مادة مرجعية ملقرر  � ا�ستك�ساف موا�سيع جديدة لبناء املعرفة ال�سخ�سية 

يدر�سه الطالب يف اجلامعة املفتوحة.
امل�ساركة يف نقا�سات من خالل منرب التعليقات يف جميع ال�سفحات. �
)موقع  � الربيطانية  الإذاع��ة  هيئة  يف  برامج  من  املفتوحة  اجلامعة  تقدمه  عما  البحث 

Openlearn يف النرتنت( 

املتحدة  الوليات  Hewlett & Flora Foundation يف  موؤ�س�سة  نتيجة دعم من  املوقع  ن�ساأ 
، ويحظى املوقع  �سنة )2013(  اإطالقه وحتى  Openlearn )23( مليون زيارة منذ  و�سهد موقع 
مبا معدله )400.000( زيارة فردية �سهريًا، ويحتوي على )11.000( �ساعة من املواد التعليمية 
مبا يف ذلك )8000( �ساعة ماأخوذة من مقررات يف م�ستوى الدرا�سة اجلامعية الوىل، ودرجتي 

. )Facts & Figures( ، )املاج�ستري والدكتوراة )موقع اجلامعة الربيطانية املفتوحة يف )الإنرتنت
اأرجاء العامل كافة، وُيقدر عدد مواقع  وقد انت�رشت املوارد التعليمية املفتوحة ب�رشعة يف 
)النرتنت( التي توفر املوارد التعليمية املفتوحة )ب 166( موقعًا، وُيقدر عدد البلدان التي ت�سارك 
 The Open Educational Resources Consortium املفتوحة  التعليمية  املوارد  دول  ائتالف  يف 
ب )59( دولة )موقع ائتالف دول OER يف )النرتنت( وقدر عدد املوارد التعليمية املفتوحة يف 
العامل مبا يزيد عن )500( مليون مورد )Lessing, 2013: 1( مقابلة تلفزيونية Sir Daniel مع حمطة 

. )France 24 ,2012(

املوارد  مو�سوع  رعت  قد  )اليون�سكو(  والعلوم  والثقافة  الرتبية  منظمة  اأن  بالذكر  وجدير 
منتدى   )2002( �سنة  يف  فعقدت  ملبادرته،  ما�سا�سو�ست�س  معهد  حملة  منذ  املفتوحة  التعليمية 
الدول  التعليم العايل يف  الدرا�سية املفتوحة  )OpenCourseWare )OCUعلى  اأثر املقررات  حول 
النامية، والذي انعقد للنظر يف اإمكانية ا�ستفادة الدول النامية من مبادرة معهد ما�سا�سو�ست�س، 
كما قامت اليون�سكو بتو�سيع مفهوم املوارد التعليمية املفتوحة يف منتداها الثاين عام )2004( 

)التل، 2012: 1( 



67عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

هذا وعقدت )اليون�سكو( موؤمتراً �سنة )2012( بعنوان: 
 World Open Educational Resources )OER( Congress 

التعليمية  املوارد  تطوير  يف  الإ�رشاع  بهدف  املفتوحة،  التعليمية  للموارد  العاملي  املوؤمتر 
املفتوحة يف العامل.

املقررات الدرا�سية املفتوحة اللكرتونية ال�سخمة . 2
 Massive Open Online Courses )MOOCS(

من تداعيات حركة املوارد التعليمية املفتوحة )OER( ظهر يف �سنة )2008( ، �سكل جديد 
َي باملقررات الدرا�سية املفتوحة اللكرتونية ال�سخمة، وكان  من املوارد التعليمية املفتوحة �ُسَمّ
اأول من اأطلق عليه هذه الت�سمية )ديف كورمري( Dave Cormier يف اأعقاب طرح مقرر على اخلط 
املبا�رش Online لكل من الأ�ستاذين )�سيمنز و داونز( Siemens and Downes، وكان املقرر بعنوان 
هذا  �سمم  وقد   ،Connections and Connective Knowledge الت�سالية(  واملعرفة  )الت�سال 
املقرر بداية ملجموعة ملتحقة )Enrolled( موؤلفة من )25( �سخ�سًا، وكانوا طلبة قد دفعوا الر�سوم، 
للدار�سني  مفتوحًا  كان  املقرر  فاإن  نف�سه،  الوقت  ويف  معتمدة،  �ساعات  على  للح�سول  ودر�سوا 
املقرر  هذا  يف  �ساركوا  �سخ�س   )2300( فان  لذلك،  ونتيجة  العامل،  اأنحاء  من  فقط  امل�سجلني 
اتاح )�سبا�ستيان   ، اأو يح�سلوا على �ساعات معتمدة، ويف �سنة )2011(  الر�سوم  اأن يدفعوا  دون 
)�ستانفورد(  جامعة  يف  يدر�سونه  ملقرر  الت�سجيل  يف  املجال  وزمالوؤه   Sebastian Thrun ثرن( 
 ،Introduction to Artificial Intelligence وكان بعنوان: مقدمة اإىل الذكاء ال�سطناعي Stanford

وا�ستقطبوا )160.000( دار�س من اأكرث من )190( بلدا، ومنذ ذلك التاريخ اأ�سبحت كلمة )موك�س( 
 Massive Open وهي احلروف الأوىل لعبارة املقررات املفتوحة اللكرتونية ال�سخمة )MOOCS(

اأو  اأ�سارة لكثري من مبادرات طرح املقررات على اخلط املبا�رش من املوؤ�س�سات   Online Courses

 )Yuan and Powedl, 2013: 6( الأفراد اأو املنظمات التجارية
ان الهدف الرئي�سي ملقررات )MOOCS( هي فتح التعليم، وتوفري اإتاحة جمانية اإىل التعليم 
التي  املبا�رص  اخلط  على  املقررات  نقي�س  وعلى  الطلبة،  من  ممكن  عدد  لأكرب  اجلامعي 

تطرحها اجلامعات الر�سمية، فاإن مقررات )MOOCS( لها ميزتان رئي�سيتان: 
الإتاحة املفتوحة، فاي �سخ�س ميكنه امل�ساركة يف مقرر على اخلط املبا�رش جمانًا. �
ال�ستيعاب، فقد �سممت املقررات ل�ستيعاب عدد غري حمدد من امل�ساركني. �

اإن تطور مقررات )MOOCS( متجذر يف ُمثْل النفتاح يف التعليم، واإن املعرفة يجب امل�ساركة 
فيها بحرية، واإن الرغبة يف التعلم يجب توفريها دون اأية عوائق �سكانية، اأو اقت�سادية اأو جغرافية.
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قبل  مفتوح من  تعلم  من�سات  اأ�س�ست  فقد   ،  )MOOCS( مقررات  تاثري  وبف�سل 
موؤ�س�سات النخبة، ومن هذه املن�سات: 

ما�سا�سو�ست�س  ♦ جامعة  اأ�س�ستها  ربحية  غري   )MOOCS( مقررات  من�سة   :Edx ايدك�س 
وجامعة هارفرد با�ستثمار قيمته )60( مليون دولر مب�ساهمة من اجلامعتني لدعم هذا امل�رشوع.

احلا�سوب،  وعلم  الكيمياء،  موا�سيع  يف  مقرراً   )30  –  20( ح��وايل  املن�سة  هذه  على  ُيوجد 
كلتا  يف  معتمدة  �ساعات  لت�سجيل  املقررات  هذه  تطرح  العامة.ولن  وال�سحة  واللكرتونيات، 
املقررات،  لهذه  با�ستيفائهم  �سهادة  على  باحل�سول  يرغبون  الذين  الدار�سني  ولكن  اجلامعتني، 

ميكنهم دفع ر�سوم معتدلة للح�سول عليها.
من  ♦ دولر  مليون   )22( با�ستثمار  ب��داأت  ربحية  �رشكة  وهي   Coursera كور�سريا 

 Caufield & Byres Education, Kleiner, New Enterprise �سمنهم  ومن  م�ساربني  را�سماليني 
 Associates

 ،Stanford وتوجد اأربع جامعات ممن ت�سارك يف هذه ال�رشكة، وهذه اجلامعات هي �ستانفورد
كور�سريا  لدى  Michigan.ويوجد  ومت�سيغان   Pennsylvania بن�سلفانيا  و   ،Princeton برن�ستون 
والن�سانيات،  والأعمال،  والريا�سيات،  احلا�سوب،  علم  مثل:  مو�سوعًا   )18( يف  مقرراً   )197(

والعلوم الجتماعية، والطب، والهند�سة، والرتبية.
♦  Mike Sokolsky، David وهي �رشكة ربحية اأي�سًا اأ�س�سها كل من Udacity يودا�ستي

Stavens, Sebastion Thrun با�ستثمار )21.1( مليون دولر من �رشكات را�سمالية م�ساربة ومن 

Andreesen Horowitz, Charles River Ventures، وتقدم )يودا�ستي( حاليًا )16( مقررا  �سمنها 
على اخلط املبا�رش يف علوم احلا�سوب، والريا�سيات، والعلوم العامة، والربجمة، والريادة.وعندما 
ُيتّم الطلبة مقرراً معينًا، فاإنهم يتلقون �سهادة باإمتامهم للمقرر بحيث يذكر م�ستوى اأدائهم، وتكون 
 Udacity موقعة من معلميهم، وبدون مقابل.وبداأت بع�س اجلامعات بتقدمي �ساعات معتمدة لطلبة

 Pearson Centre الذين ياأخذون امتحانات نهائية يف مركز من مراكز بري�سون
يودمي Udemy وقد اأ�س�ست �سنة )2010( با�ستثمار )16( مليون دولر من �رشكات  ♦

Insight Venture Partners، 500 Startups, MHS Capital Lightbank وم�ستثمرين اآخرين، وتوفر 

املبا�رش.وتقدم  )فيديو( على اخلط  ُيعلم وي�سارك يف �سفوف  اأن  اإن�سان  لكل  تتيح  تعلمية  من�سة 
يودمي Udemy ما يزيد عن )5000( مقرر منها )1500( تتطلب دفع فلو�س، مبعدل يرتاوح بني 

)20$- 200$( دولر.
♦  Shuttleworth موؤ�س�سة  من  بدعم   )2009( �سنة  اأ�س�ست   ،P2Pu يو  بي  تو  بي 

Foundation, Hewlett Foundation.تقدم هذه املن�سة التعلمية بع�س مالمح املقررات الدرا�سية 



69عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

لتزويد  املحلي  املجتمع  على  متمركز  منهج  على  تركز  لكنها   )MOOCS( اللكرتونية  املفتوحة 
الفر�س لكل اإن�سان راغب بالتعليم والتعلم على اخلط املبا�رش، يوجد اأكرث من )50( مقرراً متوافراً، 
وعملية حت�سني جودة املقررات تعتمد على مراجعة املجتمع املحلي، والتغذية الراجعة، والتنقيح.
 Badge Reward ل توجد ر�سوم اأو �ساعات معتمدة، ولكن )بي تو بي يو( تبنت نظام مكافاأة ال�سارة

System لدمج عنا�رش حل امل�سكلة يف عملية التعلم.

 :Khan Academy أكادميية خان
اأ�س�س هذه الأكادميية �سلمان خان �سنة )2008( ، وتقدم حاليًا اأكرث من )3600( حما�رشة 
 Bill & وموؤ�س�سة   Google موؤ�س�سة  بدعم  وحتظى  خمتلفة،  اأكادميية  مو�سوعات  يف  )فيديووية( 

.Melina Gates

مما يالحظ اأن من�سة edx تقدم مقررات جامعتي هارفرد ومعهد ما�سا�سو�ست�س للتكنولوجيا 
ا�ستخدامها،  اأن تكون من�سة ميكن لية جامعة  Coursera فرتكز على  اما من�سة كور�سريا  فقط، 

وتقدم فر�سًا لأي �سخ�س للتعلم من اخلرباء والأنداد واجلامعات الر�سمية اخلارجية الأخرى.
 )Yuan & Powedl, 2013, 1- 8(

يف  الأوائ��ل  املفتوح  التعليم  رواد  فاإن  املتحدة،  الوليات  يف  املبادرات  هذه  �سياق  ويف 
اململكة  املفتوحة يف  اجلامعة  ان�ساأت  فقد  املجال،  هذا  اإ�سهام يف  لهم  يكون  اأن  بد  ل  بريطانيا 
 Online تقدم جمانًا على اخلط املبا�رش ، )Futurlearn Ltd( املتحدة �رشكة خا�سة تابعة لها با�سم
مقررات درا�سية من بع�س اأف�سل اجلامعات يف العامل، ليتمكن كل �سخ�س يف اأي مكان من متعة 
العامل  للنا�س من حول  العايل  التعليم  اإىل  الإتاحة  زيادة  اإىل  ال�رشكة  التعلم طوال حياته.تهدف 
بتقدمي مدى متنوع من املقررات وامل�سامني ذات اجلودة العالية من جامعات عظيمة اأو مربني، 
وموؤ�س�سات عرب من�سات متعددة.وظهرت قائمة املقررات الأوىل يف �سهر اأيلول املا�سي )2013( 
British Council، واملتحف  الثقايف  British library، واملجل�س  بال�رشاكة مع املكتبة الربيطانية 
ال�رشكاء  من  واأثنني  املتحدة،  اململكة  يف  مرموقة  جامعة   )21( و   British Museum الربيطاين 

الدوليني.
وتبنى هذه ال�رشكة عملها على اخلربة غري امل�سبوقة للجامعة املفتوحة الربيطانية يف التعلم 
 Online املفتوح والتعلم عن بعد اإىل مئات الألوف من النا�س ف�ساًل عن تكنولوجيا اخلط املبا�رش
واملحمول Mobile واأف�سل ما يف �سبكة التوا�سل الجتماعي لإعادة ت�سكيل اخلربة التعليمية.اأن 
ال�رشكة تاأمل اأن تلهم النا�س ال�ستمرار يف التعلم طوال حياتهم )موقع Futurelearn يف النرتنت( 
ويرى الباحث اأن تطور حركة التعليم املفتوح املتمثلة يف ظهور املوارد التعليمية املفتوحة 
ويف املقررات املفتوحة اللكرتونية ال�سخمة ت�سب يف �سالح التعليم املفتوح يف العامل، وبالتايل 
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تعزز م�ستقبل هذا التعليم، اإل انه يالحظ اأن التعليم املفتوح يف منوذجه الجنليزي اأكرث تنظيمًا 
مبنج  التعليم  من  النمط  هذا  لرتباط  الأمريكية  املفتوح  التعليم  حركة  من  و�سمولية  ومتا�سكًا 

الدرجات اجلامعية، يف حني يبقى النمط الأمريكي املفتوح يف النطاق الثقايف والإثرائي.

ثالثاً- املستقبل بداللة املبادىء: 
العظيمة  املبادىء  بف�سل  العامل  العايل يف  التعليم  ثورة يف حركة  املفتوح  التعليم  اأحدث 
النجاح يف ما م�سى من جتربته،  التي نادى بها منذ ظهوره، هذه املبادىء كتبت له  واخلالدة 
وتر�سحه للنجاح واخللود ما دام هناك ب�رش على �سطح الب�سيطة.لقد نادى التعليم املفتوح باربعة 
مبادىء عري�سة على ل�سان اللورد كراوثر Lord Crowther يف خطاب تد�سني اجلامعة الربيطانية 
املفتوحة، وهي اأن يكون مفتوحًا للنا�س، والأفكار، والأماكن، والأ�ساليب )موقع اجلامعة املفتوحة 
يف النرتنت، )History of the OU( .وق�سد يف املبادىء الأربعة ح�سب ما ورد على ل�سان 

القائمني على اجلامعة الربيطانية املفتوحة اآنئذ ما ياأتي: 

أوالً- مفتوحة للناس: 
اأي يتاح لهم اللتحاق باجلامعة املفتوحة دون اأية متطلبات اأكادميية م�سبقة للقبول، فال 
اإن�سان ي�ستطيع اأن يجرب نف�سه، وما  اأية موؤهالت اأكادميية مطلوبة لت�سجيل الطالب، وكل  يوجد 
يحول دون تقدمه يف الدرا�سة هو ر�سوبه يف هذه الدرا�سة )Daniel, 2012: 4( .هذه الإتاحة ت�سهم 
الكندية  اثابا�سكا  الدميوقراطية يف املجتمع.وتتبع جامعة  العدالة الجتماعية، ون�رش  يف تاأمني 
فلي�س  ذلك،  ومع  نف�سها،  املفتوحة  الربيطانية  للجامعة  القبول  �سيا�سة   Athabasca University

بال�رشورة اأن تتبع اجلامعات املفتوحة يف العامل هذه الإتاحية الكاملة يف قبول الطلبة، فجامعة 
الثانوية  الدرا�سة  �سهادة  امتحان  الطالب يف  ت�سرتط جناح  املثال،  �سبيل  على  املفتوحة  القد�س 
العامة، وحتدد وزارة الرتبية والتعليم العايل املعدل الذي يخول قبول الطالب يف اجلامعة، وقد 
�سهادة  يحملون  ممن  القدامى  للطلبة   )%55( و  اجلدد  للطلبة  فوق  فما   )%65( ال�سابق  يف  كان 
التوجيهي بعد مرور اأكرث من �سنة عليها، واأ�سبح املعدل )60%( للطلبة اجلدد فما فوق يف العام 
الجتماعية  والتنمية  الإدارية والقت�سادية  والعلوم  الرتبية  لكليات  اجلامعي )2013/ 2014( 
والأ�رشية، و )65%( للطلبة اجلدد يف كليات الزراعة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وبقي قبول 

الطلبة القدامى على معدل 55% )موقع جامعة القد�س املفتوحة يف النرتنت( .
ت�سهيالت  بتاتًا  تعني  ل  املفتوحة  اجلامعة  يف  الطالب  قبول  ت�سهيالت  اأن  بالذكر  ويجدر 
يف التخرج فيها، فعلى الطالب اأن ي�ستويف متطلبات التخرج خلطة الدرا�سة يف تخ�س�سه بنجاح 

واقتدار حتى يت�سنى له التخرج.
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ثانياً- مفتوحة لالفكار: 
اإن هناك جانبني للتعليم، وكالهما �رشوري، يتناول اجلانب الأول العقل الإن�ساين الفردي 
املجتمع  من  واخلربة  املعرفة  من  يحتويه  اأن  اأمكن  ما  فيه  ي�سب  حيث  القدرة  متفاوت  كوعاء 
ال�سعلة  العقل الإن�ساين باعتباره  الثاين، فيتناول  اأما اجلانب  الإن�ساين الذي يعي�س ويتحرك فيه، 

. )Daniel, 2012: 5( التي ت�سيء لنا الطريق، وهذا ما نعتربه طموحنا

ثالثاً- مفتوحة لالماكن: 
وذلك بان ي�ستخدم نظام التعلم املفتوح املتعدد الو�سائط من مادة مطبوعة، وتلفاز، واإذاعة 
وموؤخراً »النرتنت« للو�سول اإىل اأعداد كبرية من النا�س يف بيوتهم واأماكن عملهم، وكان ذلك يف 

. )Daniel, 2012: 5( اأنحاء بريطانيا اأوًل، وجميع انحاء العامل حاليًا
ي�سهل على  البالد املختلفة حتى  اأنحاء  التعليم املفتوح مراكز درا�سية يف  اأن�ساأ نظام  وقد 

الطلبة احل�سول على اخلدمة التعليمية مبا يف ذلك اللقاءات الوجهية Face to Face مع الأ�ساتذة.

رابعاً- مفتوحة لألساليب: 
اأي اإن كل �سكل جديد للتوا�سل الإن�ساين �سيفح�س للتعرف اإىل كيفية ا�ستخدامه لرفع م�ستوى 

. )Daniel, 2013: 5( الفهم الإن�ساين وتو�سيعه
وقد اتبع التعليم املفتوح ا�سلوب التعلم الذاتي املدعوم حيث يعتمد الطالب على نف�سه يف 
خالل  من   Supported Learning املدعوم  التعلم  على  نف�سه  الوقت  يف  يح�سل  ولكنه  الدرا�سة، 
والن�سح  والتوجيه  الإ�رشاف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  دور  واأ�سبح  املتعددة،  التعليمية  الو�سائط 
منوذج  وتراجع   Learner Centered Education الدار�س  على  متمركزاً  التعليم  واأ�سبح  والإر�ساد 

.Teacher Centered Education التعليم املتمركز على املعلم

خامساً- املستقبل بداللة اجلودة: 
التعليم اجليد يدوم اأثره لفرتة طويلة، ويك�سب املوؤ�س�سة التعليمية التي تقدمه �سمعة جيدة، 

ويحقق لها م�ستقبال زاهراً مل�سداقيتها والثقة التي حتظى بها.
 lee اهتمت اجلامعة الربيطانية املفتوحة يف اجلودة منذ انطالقتها، فقد ُروَي عن جيني يل
تنازلت،  اأية  بدون  تكوِّن جامعة  اأن  اأنه كان عليها  اأعرف  قولها:  موؤ�س�سة هذه اجلامعة   Jennie

العلمية.ورغم م�سي  الدرجة  وذلك من بداية النطالقة، وبعد ذلك، خ�ست املعرتك بنف�سي ونلت 
 Invested املكت�سبة  وامل�سالح   Conservation باملحافظة  معرفتي  و  ذلك،  على  طويل  وقت 
م�ستوياتنا  قللنا  اإذا  اجلامعة  بهذه  امل�سي  ميكن  كان  اأنه  اأعتقد  ل  الأكادميي،  للعامل   Interests
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)موقع اجلامعة الربيطانية املفتوحة يف النرتنت )History of OU( .و نقل اأي�سًا عن اأول رئي�س 
للجامعة الربيطانية املفتوحة الأ�ستاذ ولرت بريي Professor Walter Perry قوله: 

“اإنني جئت اإىل اجلامعة املفتوحة من خلفية ر�سمية علميًا، مل يكن يخامرين اأي دافع لأَُلطَف 
التقليدية  اجلامعات  يف  التعليم  م�ستوى  اأن  اأُقنعت  اأنني  الأمر  يف  ما  ولكن  كئيب،  را�سد  تعا�سة 
ا�ستخدمت و�سائل العالم، واأعددت مادة  اإذا  اأنني  كان يرثى له بحق.وفجاأة قدح يف ذهني من 
املقررات، فاإن ذلك يتيح للطلبة العمل من تلقاء اأنف�سهم، وبالتايل، فاإن التاأثري �سيكون حمتومًا 
لالأف�سل يف م�ستوى التدري�س يف اجلامعات التقليدية.” )موقع اجلامعة الربيطانية املفتوحة يف 

. )History of the OU( النرتنت
لقد ح�سلت اجلامعة املفتوحة يف بريطانيا على املرتبة اخلام�سة من مائة جامعة، وتفوقت 
برتبة اأي�سًا على اجلامعتني الأم، جامعة اأوك�سفورد، وعالوة على ذلك، فاإن احلكومة الربيطانية 
ا�ستنطقت يف م�سح عينة من )165( األف طالب يف جميع اجلامعات عن ر�ساهم عن اجلامعة وما 
قدمته لهم، وكانت النتيجة اأن اجلامعة املفتوحة يف ال�سدارة بالن�سبة للجامعات الأخرى مما تعدُّ 
نتيجة مميزة ل�سالح جودة التعلم املفتوح عندما ينفذ ب�سورة مالئمة، ويف الهند فاإن ن�سبة الطلبة 
 Daniel: 2012:( )%40( وت�سعى احلكومة اإىل رفع هذه الن�سبة اإىل ، )%يف التعلم عن بعد بلغت )24
التعليم يتطلب  ان اجلودة يف  انتقائية مببداأ  �سيا�سة قبول  التي تنتهج  هذا وتوؤمن اجلامعات   )7

الإ�ستبعاد )اأي اإبعاد/ ا�ستثناء بع�س فئات الطلبة( .
 In education you cannot have quality without exclusivity

مبعنى اأن اجلودة تقت�سي منك اأن حت�رش، واأن ل ترتك الأمور مفتوحة دون فح�س ومراقبة.
فعلى �سبيل املثال: بلغت ن�سبة القبول يف جامعة هارفرد Harvard University )5.9%( من الطلبة 
 Stanford University الذين تقدموا بطلبات التحاق فيها يف العام )2012( ، و جامعة �ستانفورد

)7%( ، وجامعة برن�ستون Princeton )8.5%( )مواقع هذه اجلامعات يف النرتنت( .
من منظور ال�سري جون دانيال Sir John Daniel وهو اأكرب خبري عاملي يف التعليم املفتوح 
قد  املفتوح  التعليم  فاإن  املجال،  هذا  يف  حت�سلها  التي  واخلربة  تقلدها،  التي  املنا�سب  بحكم 
ك�رش املثلث احلديدي الذي يتاألف من ثالثة اأ�سالع هي: الإتاحة Access، والكلفة Cost، واجلودة 
)Quality )Daniel, 2012: 1، ففي هذا املثلث، لن ي�ستطيع املرء حتقيق التوازن بني اأ�سالعه الثالثة، 

فاإذا اأراد اجلودة، عليه رفع الكلفة، وتقليل الإتاحية )القبول( ، واإذا زاد الإتاحية، ت�رشرت اجلودة، 
واإذا زاد الكلفة �سعفت الإتاحية.وقد متكن التعليم املفتوح من اإيجاد التوازن بني الأ�سالع الثالثة 
املتعددة،  بالو�سائط  التعليم  دعم  خالل  من  وذلك  واجلودة،  الب�سيطة،  والكلفة  الإتاحية،  بتوفري 
 Blackboard مثل   Web 02 للويب  الثاين  اجليل  تعلم  واأدوات   Delivery System املناولة  ونظام 

elluminate, Moodle وغريها.
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سادساً- املستقبل بداللة الكلفة: 
اأ�سبحت كلفة التعليم العايل ق�سية رئي�سة يف الوليات املتحدة واأوروبا، كما هو عليه احلال 
يف اقت�سادات الدول النامية، وقدرت م�ستويات الدين على الطلبة واأ�رشهم بحوايل ترليون دولر 
ال�سبان يف  من  العمل  عن  العاطلني  عدد  يقدر  الوقت،  نف�س  لوحدها، ويف  املتحدة  الوليات  يف 

 )Teixeiro & Titlesad, 2013: 1( العامل ب�ستمائة وخم�سني مليون
وتعاين دول العامل من قلة املوارد املالية، مما انعك�س على دعمها ملوؤ�س�سات التعليم العايل 
العايل.ويقدر  التعليم  اإىل خ�س�سة  العامل  املاأزق جلاأت كثري من دول  الر�سمية.وللخروج من هذا 
هذا  به.ويعّد  امللتحقني  عدد  اإجمايل  من   )%30( ب  اخلا�س  العايل  التعليم  يف  اللتحاق  حجم 
املجال من اأ�رشع املجالت منواً يف العامل، ويف بلدان مثل املك�سيك، الربازيل، ت�سيلي، فاإن التعليم 
مركز  يف  ب�رشعة  وتتو�سع  اخلا�سة  اجلامعات  الطلبة.وتنت�رش  عدد  ن�سف  من  اأكرث  ُيعلم  اخلا�س 
واإفريقيا.ويوجد قطاع خا�س  ال�سوفياتي  اأ�ساًل لالحتاد  تابعة  اأوروبا، ويف دول كانت  واأوا�سط 
جيد للتعليم العايل، يف ال�سني، والهند، ويزدهر وينمو التعليم العايل اخلا�س يف اإفريقيا، و�سهدت 
اجلامعات اخلا�سة يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا حراكًا يف اللتحاق يف التعليم العايل حيث 
تنت�رش اجلامعة الأمريكية يف م�رش والأردن ولبنان وغريها.ويوجد توجه نحو خ�سخ�سة اجلامعة 
العامة مثل ما حدث يف ال�سني وا�سرتاليا حيث ُطلب من اجلامعات تدبري عائدات لنفقاتها اجلارية 

. )Altback, 2009: 12(

يبلغ عدد �سكان العامل حاليا ما يزيد قلياًل عن �سبعة مليارات ن�سمة، ومن املتوقع اأن يبلغ 
ع�رشة مليارات ن�سمة �سنة )2050( ، وتقدر معدل الزيادة ال�سنوية امل�ستقبلية بحوايل )70( مليون 
ن�سمة )اأبو خلف، 2011: 3 – 4( ، وتتطلب هذه الزيادة زيادة موازية يف بناء املدار�س واجلامعات، 
 )2001 – الفرتة )1990  John Daniel رئي�س اجلامعة الربيطانية يف  ال�سري جون دانيال  وقدر 
حاجة العامل من اجلامعات بجامعة جديدة تن�ساأ كل اأ�سبوع وبحجم ا�ستيعاب ِل )33000( طالب 
وطالبة ملجاراة الزيادة ال�سكانية )مقابلة Daniel مع تلفزيون France 24 ،2012( ، وقدر اآخرون 
حاجة العامل املتزايدة للتعليم العايل ببناء اربع جامعات تقليدية بحجم ا�ستيعابي لثالثني األف 

. )Teixeira & Titlesad, 2013: 1( طالب وطالبة اأ�سبوعيًا ملدة اثنتي ع�رشة �سنة متوالية
اأو  ا�سبوع،  اأربع جامعات كل  اأو  بناء جامعة  �ستتحمل  التي  اجلهة  تذكر  ل  التقديرات  هذه 
ثمة  اأن  على  اختلفت  واإن  التقديرات  وتدل  اجلامعات،  اأو  اجلامعة  هذه  فيه  �ستن�ساأ  الذي  املكان 
حاجة قوية لت�سييد جامعات بوترية �رشيعة ل تتوقف لذلك، فاإن منوذج اجلامعة املفتوحة يقدم 
حاًل بقدرته ال�ستيعابية العالية وجودته وقلة كلفته، فخ�سخ�سة التعليم العايل ل حتل امل�سكلة، 

اإذ اإن التعليم اخلا�س والر�سمي العايل وجهان لعملة واحدة.
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سابعاً- املستقبل بداللة املالءمة: 
اجتاز التعليم املفتوح اختبار املالءمة بعد مرور ن�سف قرن تقريبًا على ن�ساأته، وال�ساهد 
انت�ساره يف جميع ارجاء املعمورة،  اإىل  اأدى  الأفراد واملجتمعات مما  على ذلك مالءمته حلاجة 
والإقبال عليه باأعداد �سخمة يف جميع املجتمعات التي و�سل اإليها، ويكفي النظر اإىل م�سميات 
جامعات التعليم املفتوح لفهم اإقبال النا�س عليه، فقد اعتربت جامعة اأنديرا غاندي الوطنية نف�سها 
باأنها جامعة ال�سعب )موقع جامعة انديرا غاندي الوطنية املفتوحة يف النرتنت( ، ورفعت جامعة 
العالمة اإقبال يف الباك�ستان لواء » التعليم للجميع« )موقع جامعة العالمة اقبال يف النرتنت( ، 
واعتربته جامعة اأثابا�سكا الكندية باأنه تعلم للحياة )موقع اأثابا�سكا يف �سبكة النرتنت( ، وهو  
)موقع  فل�سطني  املفتوحة يف  القد�س  جامعة يف وطن ووطن يف جامعة على حد تعبري جامعة 
جامعة القد�س املفتوحة يف »النرتنت«( وغري ذلك من �سعارات م�سابهة.وهذا يرتجم �سعار التعليم 
للجميع الذي هو غاية الإن�سانية يف الع�رش احلا�رش.اإن هذا ال�سعار يعود بالتعليم اإىل حقيقته باأنه 
من حق كل اإن�سان مهما كان م�ستواه العلمي، واإنه ل يجوز اأن يكون التعليم حكراً على فئة دون 
الأخرى.فالتعليم املفتوح مينح الفر�سة لكل اإن�سان لكي ينمو ويتطور ويبني ذاته العلمية والفكرية 
واملهنية.وهكذا اأحدث هذا النمط من التعليم ثورة كربى يف الرتبية والتعليم العايل فاقت توقعات 
املبادرين اإليه، وكرب التعليم املفتوح حتى بات يف نظر الكثريين باأنه خيار بديل للتعليم الر�سمي 
خا�سة يف الزمنة ال�سعبة التي ت�سهد زيادة م�سطردة يف اأعداد الطلبة، وتراجع المكانات املالية 
عند الفراد واحلكومات، وال�سعي نحو توفري اأنظمة تربوية اإبداعية وخالقة.ول ينكر اأن ثمة جهات 
يف العامل ما زالت تنظر اإىل هذا النمط من التعليم بال�ستخفاف وال�ستهتار، مقارنة مع النظام 
الثقافة  توافر  اإىل عدم  النظرة يف معظم احلالت  ون�ساأوا عليه، وتعزى هذه  تربوا  الذي  الر�سمي 
واملعرفة الكافية بنظام التعليم املفتوح وتطبيقاته املختلفة.وتزامن ظهور التعليم املفتوح مع 
وال�سيا�سي  والتكنولوجي  والثقايف  الفكري  النفتاح  يف  متثلت  ع�رشية  كظاهرة  العوملة  ظهور 
�سغرية. قرية  كله  العامل  غدا  حتى  واملجتمعات  ال��دول  بني  والرتبوي  والعلمي  والقت�سادي 

اأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت،  اأن تدوم هذه الظاهرة وتتعاظم بف�سل  ومن املتوقع 
والف�سائيات وانت�سار الوعي والثقافة والتعليم بني المم وال�سعوب.ول يتعار�س التعليم املفتوح 
مبا ميلكه من مبادىء عري�سة داعية لالنفتاح واملرونة مع ظاهرة العوملة، و�سكل التعليم املفتوح 
املجال�س والهيئات العاملية لرعاية هذا النمط من التعليم، فهو بالتايل ابن زمانه وع�رشه ومالئم 

لهما.
ويوجد حاليًا اهتمام دويل مبو�سوع التنمية امل�ستدامة التي تدعو اإىل �رشورة احلفاظ على 
املنظور.كما  امل�ستقبل  والتال�سي يف  للن�سوب  اآيلة  لأنها  الأر�س  املتوافرة يف  الطبيعية  املوارد 
ان التنمية امل�ستدامة تدعو اإىل حماربة الفقر، والف�ساد، والبطالة وال�ستهالك املبا�رش، والت�سخم 
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والنزاع  وال�سحة  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  وعدم  احل�رشي،  والف�ساد  البيئي،  والنحالل  ال�سكاين، 
�سنة  تنتهي  �سنوات  �سنة )2005( م�رشوعًا ملدة ع�رش  املتحدة  المم  واأطلقت   )UNESCO; 2002(

 Education for Sustainable Development 2014( بعنوان التعليم من اجل التنمية امل�ستدامة(
يواجهوا  واأن  اأف�سل،  ب�سكل  فيه  يعي�سون  الذين  العامل  يفهموا  النا�س كي  توعية  بذلك  واملق�سود 
امل�ستقبل باأمل وثقة مدركني انهم ي�ستطيعون اأداء دور يف معاجلة امل�سكالت املركبة واملتداخلة 
مرونه  من  ميلكه  مبا  املفتوح  التعليم  اأن  يف  �سك  ول   ،  )UNESCO, 2002( م�ستقبلنا  تهدد  التي 
العناوين لتعليم  اأبرز  التعليم مدى احلياة لهو من  ا�ستيعابية واإمكانات  ومبادىء �سامية وقدرة 

وتاهيل اأفراد املجتمع يف هذا املو�سوع.

ثامناً- املستقبل بداللة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 
كان وما زال و�سيبقى للتكنولوجيا اأثر عظيم يف حياة الب�رشية ب�سبب ما وفرته من خدمة 
حياة  على  اأعمق  اأثر  والت�سالت  املعلومات  ولتكنولوجيا  خمتلفة،  جمالت  يف  ورفاه  وراحة 
اأكرب  التعليم املفتوح  الب�رشية؛ لأنها غريت منط حياة الأفراد �سغاراً وكباراً طوال الوقت، وكان 
نقاط  على  التغلب  يف  �ساعدته  العظيمة  ال�سبكة  هذه  لأن  الإنرتنت«،   « اخرتاع  من  امل�ستفيدين 
عُف التفاعل )Interaction( مع الطلبة.وبالتايل  ال�سعف التي اأُخذت عليه قبل اخرتاعها، وهي �سَ
 Synchronous( اأزالت عنه غربته، وبات يف الإمكان التوا�سل مع الطلبة بالتزامن اأو غري التزامن
اأ�سبح متي�رشاً.ان  العلمية  للمواد   Delivery System املناولة  اأن نظام  ، كما   )or Asynchronous

بع�س اجلامعات املفتوحة مثل جامعة اثابا�سكا الكندية با�رشت حاليًا يف املرحلة الأوىل ملبادرة 
الن�س اللكرتوين )etext Initiative( حيث �ستحول جميع كتب اجلامعة الورقية اإىل اطار رقمي مما 

يجعلها متوافرة للطلبة يف “النرتنت” )موقع جملة جامعة اثابا�سكا يف النرتنت( .
 Prof.Walter وكما ا�سلفنا فاإن اأول رئي�س للجامعة الربيطانية املفتوحة الأ�ستاذ ولرت بريي
تعلم  دعم  مما  الدرا�سية،  املقررات  مادة  تدري�س  يف  الإع��الم  و�سائل  با�ستخدام  بادر   Perry

التكنولوجيا  اأجيال من ا�ستخدام  )Taylor, 2003: 4( خم�سة  الطلبة.وقد ر�سد تايلور 
يف التعليم املفتوح والتعليم عن بعد وهي: 

اجليل الأول: التعليم باملرا�سلة الذي وظف الربيد والنقل يف التوا�سل بني الطالب واملعلم  ♦
وبالعك�س.
اجليل الثاين: التعليم من خالل الو�سائط املتعددة مثل املادة املطبوعة، وال�رشيط ال�سمعي  ♦

وال�رشيط “الفيديووي” والتعليم بو�ساطة احلا�سوب و”الفيديو” التفاعلي من خالل ال�رشيط.
اجليل الثالث: التعليم با�ستخدام املوؤمترات ال�سمعية واملوؤمترات املرئية من بعد والت�سال  ♦

ال�سمعي الت�سويري والبث الذاعي والتلفازي.
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املتعددة  ♦ الو�سائط  ت�ستخدم  حيث  امل��رن  النموذج  خ��الل  من  التعليم  ال��راب��ع:  اجليل 
 Interact Access to WWW.Resources )Online( Computer Mediated املبا�رش  اخلط  على 

.Communications

اجليل اخلام�س: التعليم من خالل النموذج الذكي حيث توظف الو�سائط املتعددة التفاعلية  ♦
العنكبوتية،  العاملية  ال�سبكة  م�سادر  اإىل  النرتنت”   “ بو�ساطة  والدخول  املبا�رش،  اخلط  على 
 Automated Response الألية  التجاوب  اأنظمة  با�ستخدام  احلا�سوب  بو�ساطة  والت�سالت 

Systems، والدخول بو�ساطة بوابة احلرم اجلامعي اإىل امل�سادر واملعلومات واملوؤ�س�ساتية.

ومن �سفات اجليلني الرابع واخلام�س: 
املرونة يف الزمن واملكان والوترية. �
� Highly Refined Materials  املواد منقحة على نحو عال
�  Advanced Interactive Delivery مناولة تفاعلية متقدمة
التكلفة التي تقع على املوؤ�س�سة متدنية جدا اإىل م�ستوى ال�سفر. �

وك�سف بيل جيت�س الرئي�س ال�سابق ل�رشكة ميكرو�سوفت عن روؤيته اخلا�سة بالتعليم اجلامعي 
�سمن فعاليات موؤمتر Technomy حيث راأى اأن �رشورة ذهاب ال�سباب اإىل اجلامعات لتلقي العلوم 
“النرتنت”  اأن  اإن مل يكن قد بداأت بالفعل حاليًا، واأ�سار جيت�س اإىل  املختلفة �ستختفي تدريجيًا 
يف ظرف خم�س �سنوات على الأقل �سيتوافر عليها اأف�سل املحا�رشات على الإطالق، ويرى جيت�س 
اأن املكان الذي يح�سل منه الإن�سان على املعرفة لي�س بالأمر املهم، واأن الأهم كون املعلومات 

موثوقة وذات م�سداقية عالية )جيت�س، 2010( 
ويف روؤيته عن م�ستقبل التعليم العايل املفتوح يف �سنة )2030( ، قدر جون فان در بارن 
م�ستخدمًا  مالءمة  واأكرث  واأف�سل،  اأرخ�س،  �سيكون  العايل  التعليم  باأن   John Van der Barren
 Centre for Learning والتكنولوجيا  العلوم  تعلم  )مركز  “النرتنت”  يف  الت�ساركية  املقررات 

Sciences and Technologies )موقع يف النرتنت( 

مستقبل التعليم املفتوح يف فلسطني: 
نظام  ت�ستخدم  التي  الوحيدة  اجلامعة  وهي  املفتوحة،  القد�س  جامعة  اإن�ساء  على  م�سى 
التعليم املفتوح يف فل�سطني، اثنني وع�رشين عامًا، اإذ اأن�سئت �سنة )1991( .وبداأت هذه اجلامعة 
قوية لأنها وليدة فكر منظمة التحرير الفل�سطينية التي وجدت يف منوذج التعليم املفتوح منوذجًا 
اأعقاب حربي  الذي ت�ستت وت�رشد يف دول عربية متعددة يف  الفل�سطيني  لل�سعب  جامعيًا مالئمًا 
)1948( ، و )1967( .ونظراً لإميان منظمة التحرير باأن التعليم للفل�سطينيني هو حبل النجاة لهم 
يف خ�سم واقع اليم يحيط بهم من كل جانب، اعتربت املنظمة اإن�ساء هذه اجلامعة �رشورة وطنية.
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حتاكيه،  منوذجًا  املفتوحة  الربيطانية  اجلامعة  من  اتخذت  التي  اجلامعة،  هذه  وبا�رشت 
مدن  معظم  لتعم  فروعها  انت�رشت  اأن  لبثت  وما  وعدة،  فل�سطينية  مدن  القد�س  مدينة  يف  عملها 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة وبلداتهما.ومنت اجلامعة بوترية تدريجية حتى و�سل عدد طلبتها اإىل 
)63( الف طالب وطالبة و�سكل هذا العدد ما ن�سبته )31 %( من جمموع عدد الطلبة امللتحقني يف 

التعليم العايل يف فل�سطني )اإح�ساءات وزارة الرتبية والتعليم العايل، 2011( 
ويف �سياق هذه الدرا�سة، وجه الباحث �سوؤاًل مفتوحًا اإىل نخبة طليعية من القادة الإداريني 
يف جامعة القد�س املفوحة وعددهم )21( مدير فرع ومركزاً درا�سيًا، وكان ن�س ال�سوؤال على النحو 

الآتي: 
ما م�ستقبل التعليم املفتوح يف فل�سطني حتى �سنة )2040( معلاًل اإجابتك �سلبًا ام ايجابًا؟ 

اأ�سل  )95%( من  ون�سبتهم   )20( ال�سوؤال وعددهم  اأجابوا على هذا  الذين  املديرون  واجمع 
)21( مديراً ومديرة بان امل�ستقبل �سيكون ل�سالح التعليم املفتوح يف فل�سطني يف املدى املنظور 

وحتى )2040( وذلك لالعتبارات الآتية: 
تطور تكنولوجيا املعلومات والت�سالت الذي يعزز اأدوات التعليم املفتوح واآلياته.. 1
اأدىل بهذا الراأي كل من مديري:  �

فرع طولكرم، وفرع قلقيلية، وفرع �سلفيت، وفرع نابل�س، وفرع رام اهلل، وفرع القد�س، ومركز 
وفرع  الو�سطى،  وفرع  غزة،  وفرع  اخلليل،  وفرع  يطا،  وفرع  حلم،  بيت  وفرع  العيزرية،  خدمات 

�سمال غزة، وفرع خانيون�س، وفرع جنني )اإفادات ر�سمية، 2013( .
مرونة نظام التعليم املفتوح الذي ي�سمح باملزاوجة بني العمل والتعليم: . 2
اأدىل بهذا الراأي كل من مديري:  �

فرع قلقيلية، وفرع رام اهلل، وفرع القد�س، وفرع اأريحا، ومركز خدمات العيزرية، وفرع بيت 
حلم، ومركز بيت �ساحور، وفرع غزة، وفرع جنني.)اإفادات ر�سمية، 2013( 

قلة كلفة التعليم املفتوح: . 3
اأدىل بهذا الراأي كل من مديري:  �

فرع طولكرم، وفرع قلقيلية، وفرع طوبا�س، وفرع بيت حلم، وفرع بيت �ساحور، وفرع يطا، 
وفرع اخلليل، وفرع رفح.)اإفادات ر�سمية، 2013( .

ب�سبب . 4 العايل  التعليم  على  الطلب  زيادة  �سوء  يف  للطلبة  العالية  ال�ستيعابية  القدرة 
الزيادة ال�سكانية امل�سطردة: 

اأدىل بهذا الراأي كل من مديري:  �
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فرع طولكرم، وفرع قلقيلية، ومركز بديا، وفرع طوبا�س، وفرع نابل�س، وفرع رام اهلل، وفرع 
القد�س، وفرع اأريحا، ومركز خدمات العيزرية، وفرع بيت حلم، وفرع غزة، وفرع الو�سطى، وفرع 

رفح )اإفادات ر�سمية، 2013( 
التعليم املفتوح تعليم للجميع: . 5
اأدىل بهذا الراأي كل من مديري:  �

فرع قلقيلية، وفرع اأريحا، ومركز خدمات العيزرية، وفرع اخلليل، وفرع خانيون�س، وفرع 
رفح )اإفادات ر�سمية، 2013( .

مالءمته لع�رش العوملة: . 6
اأدىل بهذا الراأي كل من مديري:  �

فرع طولكرم، وفرع بيت حلم، وفرع اخلليل )اإفادات ر�سمية، 2013( .
تعليم م�ستمر مدى احلياة لكل الفئات: . 7
اأدىل بهذا الراأي كل من مديري:  �

فرع طولكرم، وفرع قلقيلية، وفرع القد�س.)اإفادات ر�سمية، 2013( .
املالئمة لواقع فل�سطني ال�سيا�سي من احتالل وتق�سيم: . 8
اأدىل بهذا الراأي كل من مديري:  �

فرع قلقيلية، وفرع �سمال غزة، وفرع رفح، وفرع جنني.)اإفادات ر�سمية، 2013( .

اخلالصة: 
طرحت الدرا�سة �سوؤالً عاماً عن التعليم املفتوح هذا ن�سه: 

ما م�ستقبل التعليم املفتوح حتى �سنة 2040؟ 
فح�ست الدرا�سة �سبعة عوامل وثيقة ال�سلة مب�ستقبل التعليم املفتوح، وهي امل�ستقبل بدللة 
اجلودة،  بدللة  وامل�ستقبل  املبادىء،  بدللة  وامل�ستقبل  احلا�رش،  بدللة  وامل�ستقبل  املا�سي، 
التكنولوجيا.ووجدت  بدللة  وامل�ستقبل  املالءمة،  بدللة  وامل�ستقبل  الكلفة،  بدللة  وامل�ستقبل 
الدرا�سة اأن م�ستقبل التعليم املفتوح حتى �سنة )2040( �سيكون مثل ما�سيه وحا�رشه قويًا وقادراً 
على احلياة وال�سمود وال�ستدامة، واإن امل�ستقبل له اي�سًا بف�سل مبادئه اخلالدة، وبف�سل حفاظه 
والتنمية  لع�رشه  ومالءمته  واملجتمعات  الأفراد  حلاجات  ومالءمته  كلفته،  وقلة  اجلودة،  على 
ي�رشت  التي  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  ملخرجات  نظامه  مالءمة  واأخ��رياً  امل�ستدامة، 

التعليم من خالل » النرتنت«.
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وما يجدر باملالحظة اأن حركة التعليم املفتوح التي تتزعمها بع�س اجلامعات وال�رشكات يف 
الوليات املتحدة تختلف عن حركة التعليم املفتوح التي بادرت اإليها اململكة املتحدة، التي ذاع 
�سيتها يف العامل.فاحلركة املفتوحة الأمريكية تتيح املقررات الدرا�سية لبع�س كربيات اجلامعات 
الأمريكية لالطالع عليها، وتعلمها من قبل اأي �سخ�س يف العامل، حركة تدعو اإىل الت�سارك املفتوح 
بني املر�سل وامل�ستقبل، حركة اأثرت بظهور اأكرب خزان من املوارد املتاحة املجانية يف العامل وهو 
املوارد التعليمية املفتوحة، وروجت للتعليم العايل والو�سائط املتعددة عرب )النرتنت( ، ودون اأي 
مقابل، اأو مبقابل رمزي رخي�س، كذلك اأدت هذه احلركة اإىل ميالد ما �سمي باملقررات الدرا�سية 
الوليات  يف  ربحية  وغري  ربحية  �رشكات  وظهور   ،  )MOOCS( ال�سخمة  اللكرتونية  املفتوحة 
املتحدة  الوليات  يف  ال�سهرية  اجلامعات  من  كثري  وبداأت  لها،  تروج  املتحدة  واململكة  املتحدة 

وكندا بدعم هذه املقررات.
منوذجه  يف  املفتوح  والتعليم  الربيطاين،  منوذجه  يف  املفتوح  التعليم  بني  الفارق  ولكن 
الأمريكي اأن الأول خمطط له نحو الدرجة اجلامعية، اأما الثاين فخطط له نحو املقررات الدرا�سية 
 ،Open Sharing لال�ستزادة من العلم والثقافة والتطوير.وت�سفه الأدبيات باأنه م�ساركة مفتوحة
وتعّد حركة املوارد التعليمية املفتوحة )OER( ، وحركة الن�س املفتوح )OC( باأنهما اأي�سًا مبثابة 
م�ساركة مفتوحة؛ اإذ اإن ديفيد ويلي David Wiley موؤ�س�س حركة الن�س املفتوح يرى يف التعليم 
م�ساركة Education is sharing، حيث باإمكان املرء اأن يزيد اأو يحذف اأو يعدل يف الن�س على غرار 

.Wikipedia ما نعرفه يف مو�سوعة ويكيبيديا
الأمريكيني  اأن  اأحلظ  املن�ساأ، مل  الأمريكية  املفتوح  التعليم  اطالعي على حركة  ومن خالل 

يذكرون من هنا اأو هناك النموذج الربيطاين املفتوح ال�سائع عرب اجلامعات املفتوحة يف العامل.
اإذن، فالأمريكيون يقدمون تعليمًا مفتوحًا ت�ساركيًا، ما زال غري مرتبط بالدرجة اجلامعية، 
واعتقد اأنه �سي�سري يف الطريق اإىل ذلك.وبالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن هذا التعليم املفتوح هو على اخلط 
املبا�رش Online Education اأي عرب )النرتنت( ، يف حني اأن التعليم املفتوح بنموذجه الإجنليزي 

متنوع يف و�سائطه، واعتقد اأنه يف الطريق اإىل اأن يكون متامًا على اخلط املبا�رش )الإنرتنت( .
ومع ذلك، فاإن كال النمطني املفتوحني يلتقيان يف املبادىء العري�سة للتعليم املفتوح التي 
التعليم مفتوحًا للنا�س،  اإن�ساء اجلامعة الربيطانية املفتوحة باأن يكون هذا  اأثناء  نودي بها يف 
ولالأ�ساليب، ولالأفكار، ولالأماكن، كما اأنهما يلتقيان يف الدعوة اإىل النفتاح يف التعليم يف زمن 

العوملة والنفتاح.
كما طرحت الدرا�سة �سوؤال على مديري فرع جامعة القد�س املفتوحة لتتعرف على روؤيتهم 
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اإزاء م�ستقبل التعليم املفتوح يف فل�سطني وكان ن�س ال�سوؤال: 
ما م�ستقبل التعليم املفتوح يف فل�سطني حتى �سنة )2040( ؟ 

يتعلق  ما  يف  بفل�سطني  اخلا�س  الفرعي  ال�سوؤال  نتيجة  مع  الرئي�س  ال�سوؤال  نتيجة  التقت 
بتزايد الطلب على التعليم العايل نتيجة الزيادة ال�سكانية امل�سطردة والقدرة ال�ستيعابية العالية 
للتعليم املفتوح، وقلة الكلفة، وتقدم تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، والتعليم للجميع.واأثار 
عدد من املديرين نقطة لقت تاأييداً، وهي اأن مرونة نظام التعليم املفتوح ت�سمح باملزاوجة بني 
التعليم والعمل.اأما عوامل مالءمة التعليم املفتوح لع�رش العوملة، واجلودة وتعليم املراأة، والتعليم 
امل�ستمر طوال احلياة، ومالءمته اي�سًا لواقع فل�سطني ال�سيا�سي يف ظل الحتالل والتق�سيم، فاإن 

عدد املديرين الذين اتفقوا عليها قليلون.
ومن ناحية اأخرى، اأعرب مدير فرع طوبا�س عن قلقه من التحديات الآتية: 

العايل بني جميع �رشائح املجتمع مبا يف ذلك املهم�سة، مما يقلل عدد  ♦ التعليم  انت�سار 
امللتحقني يف التعليم املفتوح.

مناف�سة اجلامعات املقيمة للجامعات املفتوحة بان�ساء برامج مفتوحة. ♦
�سعف دعم احلكومة الفل�سطينية ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم العايل للتعليم املفتوح  ♦

)افادة ر�سمية، 2013( .
كذلك اأعرب مدير فرع قلقيلية عن قلقه من التحدي الآتي: 

�سعف الفر�س اأمام خريجي اجلامعات التي تتبع منط التعليم املفتوح يف موا�سلة الدرا�سات 
العليا نظراً لأن اجلامعات املحلية تعطى الأولوية خلريجيها من طلبة التعليم التقليدي، وبخا�سة 
واأن وزارة الرتبية والتعليم حتجم عن منح جامعة القد�س املفتوحة ترخي�سا لفتح برامج للدرا�سات 

العليا )اإفادة ر�سمية، 2013( .

التوصيات: 
نظراً لأن امل�ستقبل يف غ�سون املرحلة املقبلة �سيكون ل�سالح التعليم املفتوح، 

فاإن من واجب اجلامعات املفتوحة يف الدول النا�سئة اأن تقوم مبا ياأتي: 
حت�سني جودة التعليم املفتوح با�ستمرار ل�سمان ال�ستدامة والدميومة يف امل�ستقبل.. 1
املفتوحة . 2 الدرا�سية  املقررات  ومن   ،  )OER( املفتوحة  التعليمية  املوارد  من  ال�ستفادة 

اللكرتونية ال�سخمة )MOOCS( يف اإثراء تخ�س�سات اجلامعة املفتوحة وبراجمها بالإ�سافة اإىل 
اإ�سهامها فيها.
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احلر�س على جعل التعليم املفتوح قليل الكلفة ما اأمكن.. 3
احلفاظ على مرونة نظام التعليم املفتوح ليبقى عامل جذب للتحاق الطلبة به.. 4
احلفاظ على مبادىء التعليم املفتوح وقيمه اخلالدة من انفتاح على النا�س، والأ�ساليب، . 5

والأفكار، والأماكن.
يف . 6 واملجتمعات  الأفراد  حلاجات  ومالئمًا  متكيفًا  املفتوح  التعليم  جعل  على  احلر�س 

الدول التي يوجد فيها.
ال�سعي اإىل ال�ستفادة من جتارب اجلامعات املفتوحة الأخرى يف العامل.. 7
مقاومة ال�سورة ال�سلبية النمطية يف اأذهان بع�س املجتمعات ب�ساأن تدين م�ستوى التعليم . 8

املفتوح واإبراز مزاياه احل�سنة التي تر�سحه للبقاء واخللود يف امل�ستقبل.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
: التعليم العايل املعا�رش وحتمية التاحية، درا�سة قدمت يف . 1 ابو خلف، نادر )2011( 

انرتكوننتننتال،  فندق  املنعقد يف  القد�س  لهيئة جمال�س جامعة  الثامن ع�رش  ال�سنوي  الجتماع 
اريحا، فل�سطني. 

الدول . 2 يف  والتعلم  التعليم  حتديات  املفتوحة:  التعليمية  املوارد   :  )2012( خلف  التل، 
العربية، �سحيفة الراكوبة: )وثيقة انرتنت( 

www. alrakoba. net/ articles- action- show- id- 27726. htm 

اجلامعة العربية املفتوحة. )وثيقة انرتنت( . 3
www. arabou. com/ vb/ attachment. php?attachmentid. . . 

يف . 4 الكليات  بع�س  يف  القبول  معدلت  تخفي�س   :  )2013( املفتوحة  القد�س  جامعة 
www. qou. edu )اجلامعة للعام اجلامعي )2013/ 2014( ، اأخبار اجلامعة )وثيقة انرتنت

جامعة امللك خالد، رابط عمادة التعليم اللكرتوين )وثيقة انرتنت( . 5
http:// elearning. kku. edu. sa

جيت�س، بل )2010( : الرهان يف امل�ستقبل على التعليم اللكرتوين. )وثيقة انرتنت( . 6
http:// today. Almasryalyoum. com/ articles 

دروزه، افنان )2010( : ت�سميم التدري�س، جامعة القد�س املفتوحة، كلية الرتبية. . 7
قامو�س املعاين )ن�سخة انرتنت( . 8

www. almaany. com/ home. php?language=arabic&word 

قامو�س املعجم: اللغة العربية املعا�رشة . 9
www. almaany. com )ن�سخة انرتنت(

ارقام . 10 فل�سطني،  يف  العايل  التعليم  واق��ع   :  )2011( العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
 www. mohe. gov. ps )واح�ساءات. رابط اح�ساءات تربوية )وثيقة انرتنت

ما هو امل�سدر املفتوح؟ )وثيقة انرتنت( . 11
www. alkhayma. com/ librarians/ archive/ technology/ open- source. htm
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ثانياً- املراجع االجنبية: 
1. Allamah Iqbal Open University website www. aiou. edu. pk

2. Alquds Open University website www. qou. edu

3. Athabasca University website www. athabascau. ca 

4. Altback, Philip & others (2008) : Trends in Global Higher Education: Tracking an 
Academic Revolution, Executive Summary. A Report prepared for the UNESCO 2009 
World Conference of Higher Education. 

5. Barren, John V der (2013) : Vision Paper of CELSTEC’s John Van der Baaren on Open 
Higher Education in (2030) , (Internet Docmment) http:// celstec. org/ content/ vision- 
paper- celstecs- john- van- der- baaren- open- higher- educa. 

6. Daniel, John (2012) : The Future of Open Education. UNESCO Bangkok, Special 
Seminar (No, IV) . 

7. Daniel, John (1999) : Mega- Universities and knowledge Media: Technology Strategies 
for Higher Education (Revised Ed.) London, Kagan Page limited. 

8.  Daniel, John & kanwar, Asha (2008) : Open University: Past, Present, Future (Internet 
Document) http:// www. col. org/ resources/ speeches/ 2008presentations/ pages/ 2008- 
09-- 08. aspx. 
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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل تقومي جودة كتاب الريا�سيات اجلامعي يف التعليم املفتوح يف ظل املعايري 
والأهداف  العلمي  واملحتوى  املجتمع،  بثقافة  وارتباطه  الكلية  لفل�سفة  مراعاته  الآتية:  العاملية 
التعليمية، وال�سترياتيجيات التدري�سية، ومالءمته خل�سائ�س الطلبة، واأن�سطته وتدريباته، وم�رشد 
م�سطلحاته، وال�سكل الفني لإخراجه. ا�ستخدمت الدرا�سه املنهج الو�سفي التحليلي، ومتثلت عينة 
الدرا�سة من اأربعة كتب ريا�سيات جامعية تخ�س جامعة القد�س املفتوحة )ج ق م( التي تعتمد 
التعليم املفتوح نظاما لها. بنيت اأداة الدرا�سة وفق �سلم التقدير اللفظي Rubric، وق�سم التقدير اإىل 
ثالثة م�ستويات هي: ممتاز، وجيد، و�سعيف. وا�ستقت فقراتها من املوؤ�رشات واملعايري العاملية 
اخلا�سة بتاأليف الكتاب اجلامعي يف التعليم املفتوح، وجاءت يف �سبع حماور. وبعد التاأكد من 
�سدق الأداة وثباتها. ا�ستخدمت لقيا�س توافر تلك املعايري يف الكتاب اجلامعي اخلا�س بتخ�س�س 
والنحراف  احل�سابي  املتو�سط  الباحثة  وا�ستخدمت  املفتوحة.  القد�س  جامعة  يف  الريا�سيات 

املعياري. 
هذا وقد بينت عملية التقومي املنهجية يف هذه الدرا�سة اأن كتب الريا�سيات مو�سوع هذه 
وفل�سفة  املحتوى  وعر�س  الفني،  الإخراج  جمالت  يف  وخا�سة  جيدة،  جودة  ذات  تعد  الدرا�سة 
املتعلقة بخ�سائ�س  باملعايري  الهتمام  املجتمع، مع �رشورة  بثقافة  املحتوى  وارتباط  الكلية 

طالب اجلامعة املفتوحة املت�سمنة يف كتب الريا�سيات يف ج ق م. 
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Abstract: 
The study aimed at assessing the quality of the Open University Math 

text- books according to the international standards which are: college 
philosophy and its association with the community culture, scientific content 
and learning objectives, teaching strategies and their relevance to students’ 
characteristics, text- book activities and exercises, and text- book glossary 
and production. The descriptive analytical method was used, and the study 
sample consisted of four math text books used at Al- Quds Open University 
(QOU) . 

The study questionnaire was built using a suitable rubric. The scale was 
divided into three levels: excellent, good and weak. It was distributed to seven 
dimensions derived from international open educational guide. The tool was 
used after confirming its validity and reliability, to measure the availability 
of those standards at Al- Quds Open University math text- books. Means, 
standard deviation were used. 

The evaluation methodology in this study showed that QOU math text- 
books are of a good quality, especially in the fields of: glossy and production, 
content display, college philosophy and the content link to society. There is a 
need to pay a particular attention to the students’ characteristics involved in 
QOU math text- books. 



املؤمتر الدولي: التعليم العالي املفتوح يف الوطن العربي 88
حتديات وفرص

مقدمة: 
يعدُّ التقومي العلمي للكتاب اجلامعي جزءاً مهمًا من النقد العلمي املنهجي يف التعليم املفتوح، 
نظراً للمكانة املرموقة التي يحظى بها، فهو الرافعة الرئي�سة للمنهاج وم�سدر املعرفة الأ�سا�سي 
للطالب كونه الو�سيط بني الأ�ستاذ والطالب وبدياًل للتفاعل والتوا�سل املبا�رش بينهما. وعليه فال 
بد من اأن يكون الكتاب اجلامعي م�سايرا يف حمتواه للم�ستحدث يف جمال نظريات التعلم، وحمققًا 

للموا�سفات واملعايري العاملية لتاأليف الكتاب اجلامعي وتنظيمه وت�سميمه واإخراجه. 
اأي نظام تعليمي يعتمد ب�سكل كبري على التزامه مبعايري جودة متفق  من املوؤكد اأن جناح 
عليها عامليًا. ي�سري تقرير الربنامج الإمنائي لالأمم املتحدة للتنمية الإن�سانية واملو�سوم ب�” نحو 
اإقامة جمتمع املعرفة” “اأن جودة التعليم ونوعيته لي�ست رهنًا بتوافر املوارد املادية اأو الإجناز 
الكمي يف ن�رش التعليم، واإمنا تعود اإىل خ�سائ�س اأخرى ل�سيقة، مثل تنظيم العملية التعليمية وطرق 
. وت�سمل  العربية: 2003، �س55(  الإن�سانية  التنمية  )تقرير  والتقومي  التعليم  واأ�ساليب  اي�سالها 
ومقا�سدها  الرتبوية  الهداف  ا�ستقاق  وتقومي  ت�سل�سله  ومنطقية  املعريف  املحتوى  تقومي  اي�سا 
التعليمية، ومعايري تنظيمه، وكذلك ي�سمل على تقومي الن�ساطات التعليمية وتقومي ادوات التقومي 

وال�سكل العام للكتاب ومدى تلبيته حلاجات املجتمع وحاجات الطالب )حكيم: 2013( . 
ويعد الكتاب اجلامعي اأو ما يعرف ب� )Text Book( ، موؤ�رشاً جلودة التعليم ب�سكل عام، والتعليم 
املفتوح ب�سكل خا�س لبعد املتعلم عن املعلم. ويقدم الكتاب املقرر اإطاراً مرجعيًا للمحتوى العلمي 
العلمية  واملراجع  التعلم  وعناوين جمموعة من م�سادر  اأ�سماء  على  اإ�سافة لحتوائه  الأ�سا�سي، 
 .  )Belawati: 2007( املجتمعية  بالحتياجات  واملرتبطة  املجال  يف  املتخ�س�سة  واللكرتونية 
ولكي يكون الكتاب فاعاًل يف حتقيق اأهدافة، يجب اأن تنظم املادة التعليمية وحتدد اأهداف التعليم 
والأن�سطة والتدريبات، وت�ساغ ب�سكل جذاب للمتعلمني، وتتوافق مع ا�سترياتيجيات التعلم املالئمة 

 . )Bates: 2006( خل�سائ�س املجتمعات واملتعلمني امل�ستفيدين من الكتاب
يف عام 2011، الو�سع   )CCSSO( ** )NGA( * و  و�سفت بع�س اجلمعيات الأمريكية منها 
احلايل لكتب الريا�سيات التعليمية يف اجلامعات واملدار�س المريكية بغري املر�سي، واأن املحتوى 

العلمي والتدريبات �سعيفة وه�سة، وطالبت بو�سع 

 * National Governors Association )NGA(.

 ** Council of Chief State School O_cers )CCSSO(.
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توؤلف يحيث  واأن  املدار�س واجلامعات،  الريا�سيات خطًا مت�ساًل بني  تعليم  معايري جتعل 
ت�سمن الت�سويق، وحداثة املحتوى والدقة والو�سوح، مع �سمان ربط معقول بالتطورات الع�رشية. 
كما يوؤكد الرتبويون على �رشورة اأن يلبي الكتاب اجلامعى متطلبات املجتمع واحتياجاته، 
ال�سري يف �سوئها، فى حالة غياب  الطالب من  Syllabus متكن  للمقرر  تف�سيلية  يوفر خطة  واأن 
الأ�ستاذ اجلامعي، كما احلال يف نظام التعليم املفتوح، وكذلك فى حالة عجز املكتبات اجلامعية 

 . )Gerald: 1999( عن توفري املطلوب
جامعة  اأ�سبحت  فقد  املفتوح،  التعليم  يف  ال�ستثمار  نحو  فل�سطني  يف  التوجه  زيادة  ومع 
القد�س املفتوحة عن�رشاً مهمًا يف قطاع التعليم العايل ل ميكن جتاهله اأو التقليل من اإ�سهاماتها 
يف تعزيز القت�ساد الفل�سطيني، وا�ستقطاب الأعداد الكبرية من الطلبة الراغبني يف اإكمال درا�ستهم 
اجلامعية، ومن اأجل ذلك اأخذ مو�سوع تطوير التعليم املفتوح، و�سمان اجلودة يف عنا�رشه يلقى 

اهتمامًا ر�سميًا و�سعبيًا وا�سعًا. 

مشكلة الدراسة: 
انطالقا من اأهمية الكتاب اجلامعي كاأحد ركائز التعليم املفتوح، وحر�سًا على الرقي لالأجود 
وفق  وجودته  اجلامعي  الكتاب  وتقومي  بتحليل  نقوم  اأن  ارتاأينا  فقد  الأف�سل،  النوعية  وانتقاء 
معايري م�سبوطة، مما قد يزيد من فاعلية ا�ستخدامها ويفيد يف حت�سني عملية التعليم. اآملني اأن 
يكون الكتاب اجلامعي ملبيا لقدر جيد من هذه املعايري، مع اإدراكنا خل�سو�سية بع�س امل�ساقات 

يف بع�س الكليات. 
الريا�سيات  كتاب  مدى جودة  »ما  الآتي:  الرئي�س  ال�سوؤال  بطرح  البحث  م�سكلة  تتحدد 
اجلامعي يف التعليم املفتوح يف ظل املعايري العاملية الآتية: مراعاته لفل�سفة الكلية 
وال�سترياتيجيات  التعليمية،  والأهداف  العلمي  واملحتوى  املجتمع،  بثقافة  وارتباطه 

التدري�سيه، ومالءمته خل�سائ�س الطلبة، واأن�سطته وتدريباته، وال�سكل الفني لإخراجه؟ «. 
وقد تفرع عن ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الآتية: 

ما املعايري العاملية التي ت�سهم يف تقومي جودة الكتاب اجلامعي يف التعليم املفتوح؟ . 1
من . 2 م(  ق  )ج  يف  الريا�سيات  تخ�س�س  الرتبية  كتب  يف  املعايري  هذه  توافر  مدى  ما 

التعليمية،  العلمي والأهداف  الكلية وارتباطه بثقافة املجتمع، واملحتوى  لفل�سفة  حيث مراعاته 
الفني  وال�سكل  وتدريباته،  واأن�سطته  الطلبة،  خل�سائ�س  ومالءمته  التدري�سيه،  وال�سترياتيجيات 

لإخراجه؟ 
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أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

خالل . 1 من  الريا�سيات  كتب  جودة  تقومي  يف  ت�ستخدم  اأن  ميكن  معايري  قائمة  توفري 
 ،Rubric توظيف �سلم تقومي لفظي

التعرف اإىل مدى توافر هذه املعايري يف كتب الريا�سيات يف )ج ق م( . . 2
التعرف اإىل مواطن القوة وال�سعف يف الكتاب اجلامعي و�سبل تطويره. . 3

فروض الدراسة: 
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة و�سعت الباحثة الفرو�س الآتية: 

هناك معايري ميكن اأن ت�سهم يف تقومي جودة الكتاب اجلامعي يف التعليم املفتوح. . 1
توافر موا�سفات ومعايري اجلودة يف كتب الريا�سيات يف )ج ق م( وفق املعايري بن�سبة . 2

جيدة ومقبوله تربويًا 

أهمية الدراسة: 
كاأداه ميكن   Rubric لفظي  تقدير  �سلم  توافر  كونها  اأهمية خا�سة  احلالية  الدرا�سة  تكت�سب 
حول  اأحكامها  اإ�سدار  من  الرتبوية  القيادات  ومتكن  اجلامعي،  الكتاب  تقومي  عند  بها  الأخ��ذ 
اأنها  كما  الرتبوي.  للمنهاج  املتحرك  الإطار  ميثل  الذي  وتطويره  الكتاب  حت�سني  ا�سرتاتيجيات 
تبحث يف اجلانب الوظيفي ملعايري جودة الكتب اجلامعية، وهو من املوا�سيع اجلديدة واملهمة؛ 
لأن التطبيق احلقيقي والفعلي لهذه املعايري يف العملية التعليمية التعلمية يحقق الهدف ال�سامل 

للرتبية والتعليم، وهو اإعداد كتاب قادر على الوفاء باإحتياجات الدار�س. 

حدود الدراسة: 
تقت�رش الدرا�سة احلالية على توظيف الأداة Rubric التي ُبنيت بهدف احلكم على جودة كتب 
الريا�سيات اجلامعية يف حتديد مدى توافر معايري اجلودة يف كتب الريا�سيات يف )ج ق م( للعام 
الدرا�سي 2013- 2014، من حيث فل�سفته، وارتباطه بثقافة املجتمع ومقدمته وحمتواه واهدافه 

وا�سترياتيجيات تدري�سه ومالءمته خل�سائ�س الطلبة وان�سطته وتدريباته. 

مصطلحات الدراسة: 
ُنعرّف م�سطلحات الدرا�سة احلالية اإجرائياً كما ياأتي: 

نظام تعليمي يتيح فر�س متابعة الدرا�سة والتعلم لكل راغب فيه،  ◄ التعليم املفتوح: 
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للدرا�سة  اإقامته ومدى تفرغه  النظر عن �سنه ومكان  وقادر علية، علميًا وعقليًا ومعرفيا، بغ�س 
املنتظمة. 
الكتاب اجلامعي: هو اأحد اأهم مكونات املنهاج للمادة الدرا�سية، ويق�سد به يف هذه  ◄

الدرا�سة الكتاب املوؤلف اأو املرتجم واملعتمد لتغطية كامل مفردات مقرر تدري�سي واحد اأو اأكرث اأو 
جزء منه. 
الوفاء بجميع املتطلبات املتفق  ◄ تعني اجلودة ب�سكل عام،  الكتاب اجلامعي:  جودة 

عليها بحيث تنال ر�سى امل�ستفيد، ويكون املنتج ذا جودة عالية وتكلفة اقت�سادية )فراج حممد: 
 . )2006

ال�رشوط  »توافق  باأنه:  اجلامعي  الكتاب  جل��ودة  الإج��رائ��ي  التعريف  الباحثه:  تتبنى 
ذا  التي جتعله  املتعارف عليها  املعايري  الكتاب اجلامعي مع  توافرها يف  الواجب  واملوا�سفات 

كفاءة وفاعلية جيدة. 
تقومي الكتاب اجلامعي: يق�سد به التاكد من حتقق املوا�سفات وال�رشوط والأ�س�س،  ◄

التي يجب على موؤلفي الكتاب اجلامعي اأخذها بعني العتبار، من خالل وجودها اأو ا�ستخدامها، 
وت�سمن مواءمة ما جاء بالكتاب مع املعايري الأكادميية املنا�سبة )�سعيد: 2007( . 

الكيفي من  ◄ اأو  الكمي  اأ�سا�سًا للحكم  التي تعدُّ  ال�رشوط والأحكام  جمموعة من  املعيار: 
 :p153 ,1973 )Carter( .خالل مقارنة هذه ال�رشوط مبا هو قائم و�سوًل اإىل جوانب القوة وال�سعف
وجاء يف الوثيقة الوطنية ملنهج الريا�سيات يف دولة الإمارات العربية املتحدة باأنه: »و�سف ملا 
هو متوقع حتققه لدى امل�ستهدف )التلميذ( من مهارات، اأو معارف، اأو مهمات، اأو مواقف، اأو قيم، 
الإمارات:  الرتبية والتعليم دولة  اأو قدرة على حل م�سكالت« )وزارة  اأو اجتاهات واأمناط تفكري، 
2003( . وتعرفه الباحثة باأنه: »جمموعة من ال�رشوط والأحكام امل�سبوطة علميًا التي ت�ستخدم 
كقاعدة اأو اأ�سا�س للمقارنة واحلكم على النوعية اأو الكمية بهدف تعزيز مواطن القوة، وت�سخي�س 

مواطن ال�سعف لعالجها. 
�سلم التقدير اللفظي Rubric: عبارة عن �سل�سلة من ال�سفات املخت�رشة، واملوؤ�رشات  ◄

على  ي�ساعد  مما  وم�ستوياتها،  قيا�سها  املراد  لل�سفات  وتف�سيال  تقديراً  تعطي  التي  الوا�سحة 
تو�سيف الواقع وحتديد خطوات التح�سني، كما يعد اأحد اأحدث اأنظمة القيا�س والتقومي يف العامل، 
بالأهداف  ترتبط  التي  والقواعد  املت�سقة  املعايري  من  خمت�رشة  جمموعة  على  لإحتوائه  نظراً 
التعليمية وت�ستخدم يف جمال حتديد م�ستويات املعيار وفق خ�سائ�س حمددة، وهذا ي�سهل عمليه 
التقدير ويزيد من فر�س اتفاق املقدرين مما يوؤدي اإىل اأن ت�سبح النتائج اأكرث ثباتًا وعدًل و�سفافية 

 . )Arter: 2000(
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اإلطار النظري: 
والغاية  اجلامعي  الكتاب  جودة  تقومي  معايري  اأهداف  البحث  لهذا  النظري  الإطار  يت�سمن 
اأداة  لت�سبح  املعايري  تلك  تطوير  طرق  يعالج  وكذلك  املفتوح،  التعليم  يف  لأبرزها  وذكر  منها، 

منا�سبة خل�سو�سية التعليم املفتوح يف فل�سطني، من اأجل الو�سول اإىل العاملية والتناف�سية. 

أهداف معايري تقويم جودة الكتاب: 
مدى  عن  الك�سف  اأهمها  من  لعل  متعددة،  اأهدافًا  الكتاب  جودة  لتقومي  معايري  لو�سع  اإن 
املتعلقة  وال�سيكولوجية  العلمية  الناحية  لالأهداف املطروحة وقدرته على خدمة  الكتاب  ترجمة 
بال�سنة الدرا�سية التي و�سعت لها، جت�سيد �سورة وا�سحة عن جوانب القوة وال�سعف يف الكتاب 
والإ�سهام  بها،  ويتاأثرون  التعليمية  العملية  يف  يوؤثرون  ممن  القرار  �سانعي  يدي  بني  وو�سعها 
عملية  وحت�سني  الإ�سافة،  اأو  احلذف  اأو  التعديل  خالل  من  وحت�سينه  الكتاب  حمتوى  تطوير  يف 
التدري�س، والك�سف عن ال�سعوبات التي تواجه الطالب والعمل على مواجهتها من اأجل الو�سول اإىل 
عملية تعليم فّعالة، وامل�ساهمة يف تقدمي منهجية للبحث يف تقومي الكتاب، ميكن القتداء بها عند 

التاأليف اأو التطوير )حماد: 2011( 
ي�سري �سعيد )2007( اإىل اأن الغاية من عملية تقومي جودة الكتاب اجلامعي، هي الإ�سهام يف 

تطوير التعليم العايل عرب حتديث منهاجه، وذلك من خالل ما ياأتي: 
ن�رش ثقافة التقومي لدى ال�ساتذة والطالب.  ♦
التعرف على معايري جودة الكتاب اجلامعي ومراقبة جودته و�سبطها.  ♦
توظيف نتائج التقومي يف تطوير الكتاب اجلامعي وحت�سني جودته با�ستمرار.  ♦
العتماد  ♦ على  للح�سول  متهيداً  الأكادميي،  التقومي  عملية  يف  التقومي  نتائج  ا�ستخدام 

العام واخلا�س. 
التعرف على كفاءة الكتب اجلامعية يف اجلامعات، من حيث حداثة املادة العلمية، وجدة  ♦

معلوماتها، بالإ�سافة اإىل مدى توافقها مع ال�سيا�سة التعليمية وثقافة املجتمع وخ�سو�سياته. 
الكتب اجلامعية،  ♦ ال�سعف( يف  القوة( وال�سلبية )نقاط  الإيجابية )نقاط  حتديد اجلوانب 

لغر�س اتخاذ القرارات الفاعلة ملعاجلة املعوقات ورفع كفاية ا�ستخدام املوارد وحتقيق الأهداف 
املرجوة. 
اخلطط  ♦ واإع��داد  والتو�سيف  التاأليف  جم��الت  يف  القدرات  وبناء  املمار�سات،  تطوير 

الدرا�سية وت�سميم املقررات التدري�سية. 
زيادة درجة الثقة يف م�سمون الكتاب اجلامعي، ومدى مالءمته لأهداف املنهاج.  ♦
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معايري تقويم جودة الكتاب اجلامعي: 
الكتب  جودة  تقومي  دليل  ذكرها  ركائز  على  اجلامعي  الكتاب  جودة  تعتمد 

 : )Hatoss: 2004( اجلامعية يف �سلوفاكيا منها
دقة ال�سلوب املنهجي املتبع وو�سوح الأهداف التعليمية التعلمية العامة.  �
حداثة املادة العلمية، وتلبيتها لالحتياجات الجتماعية.  �
ارتكازه على النظريات التعلمية والنف�سية املعا�رشة.  �
الت�سويق يف طريقة عر�س املحتوى، حلث الطالب على التعلم الن�سط.  �
دعم م�ستويات التفكري العليا لدى الطالب، وتفاعله مع املادة العلمية.  �

اإن تطابق ما يحتويه الكتاب اجلامعي من موؤ�رشات جودة مع معايري اجلودة العاملية، ي�سهل 
عملية انتقال الطلبة بني موؤ�س�سات التعليم العايل يف الوطن وخارجه )جندي: 2012( . وتنق�سم 
معايري تقومي الكتاب اجلامعى اإىل ق�سمني رئي�سيني ف�سلتهما درا�سة حول معايري الكتاب اجلامعي 

هو )جميد: 2012( : 

أوالً- معايري عامة تتناول فلسفة الربنامج ومكوناته وثقافة اجملتمع: 

فل�سفة  � بو�سوح  املقرر  الكتاب  يعك�س  اأن  يفرت�س  ومكوناته:  الربنامج  فل�سفة 
الأ�سا�سية  الربنامج، بحيث ت�ستمل على ما يزيد على 60% من املفاهيم واملعلومات واملهارات 
الالزمة لتحقيق اأهدافه. مما ي�ساعد على حتقيق تكامل اأفقي بني املقررات اجلامعية املختلفة فى 

�سوء روؤية �سمولية للكلية، اإ�سافة اإىل تكامل راأ�سي بني اأجزاء ال�سل�سلة. 
القيم وثقافة املجتمع: تتما�سى املادة العلمية مع واقع املجتمع وحاجاته وم�سكالته،  �

وتراعى ثقافة املجتمع وقيمه العربية والإ�سالمية، وتراعى اجلوانب الأخالقية الالزمة، كما حترتم 
ثقافة املجتمع. 

ثانياً- معايري خاصة تتناول اجلوانب العلمية والفنية فى إعداد الكتاب اجلامعي: 

ميدان  � فى  اجلديد  وتواكب  علميا  �سحيحة  معلومات  على  ت�ستمل  العلمية:  املادة 
التخ�س�س، وتن�سجم طبيعة املادة العلمية مع منهجية درا�ستها. 

تنظيم املحتوى: اأي منهجية التاأليف ومنطقية عر�س املادة العلمية وترتيب الوحدات،  �
ج عر�س املادة العلمية )من الب�سيط اإىل املعقد ومن الكل اإىل اجلزء ومن املح�سو�سات اإىل  ويتدرَّ
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املجردات من املاألوف لغري املاألوف. . اإلخ( ، اإ�سافة اإىل التنويع فى اأ�ساليب عر�س املادة العلمية 
)ر�سوم وخرائط وجداول. . الخ( ، مما ي�ساعد على مواجهة الفروق الفردية بني الطالب. 

اأ�ساليب  � اأح��دث  املقرر  الكتاب  يوظف  اأن  وتعني  التدري�س:  وا�سرتاتيجيات  طرق 
الق�سايا مفتوحة  للق�سايا، تاركًا بع�س  التدري�س، وعر�س وجهات نظر خمتلفة  وا�سرتاتيجيات 
النهاية، حتى ي�سجع على البتكار فى حل امل�سكالت والتفكري فى البدائل، وينمي قدرات الطالب 
على متلك مهارات التعلم الذاتى: )ا�ستخدام املو�سوعات ودوائر املعارف والقوامي�س والرجوع اإىل 

املكتبة وتكليفات. . اإلخ( موظفًا املراجع والدروربات العلمية ب�سكل وا�سح. 
خ�سائ�س الطالب اجلامعى: اأن ينا�سب املحتوى العلمي م�ستوى الطالب فى ال�سنة  �

 ، اإلخ(   .… العقلية  وم�ستوياتهم  املعرفية  وخلفياتهم  )اهتماماتهم  يدر�سونها  التى  اجلامعية 
املهارات  املهارات  وينمي  والثقافية،  والنف�سية  الجتماعية  الطالب  حاجات  تنمية  فى  وي�سهم 
العقلية العليا لديهم، ويبنى على اخلربات ال�سابقة للطالب ويهيئ للجديد منها، كما يتبنى اإطاراً 

مرجعيًا لتقومي الطالب. 
اأن توظف  � الكتاب على و�سائل تعليمية، يجب  ا�ستمال  فى حال  التعليمية:  الو�سائل 

الو�سائل  وت�ستخدم  ف�سائية(  وقنوات  وانرتنت  وكمبيوتر  )خمتربات  بكفاءة  احلديثة  التقنيات 
التعليمية فى موقعها مما ي�سعر باأهميتها. 

التدريبات: ان تفى التدريبات والأ�سئلة بحاجة الأ�ستاذ والطالب، وتتنوع ما بني مقايل  �
اأهداف  التفكري، وتتكامل مع  العليا من  اإلخ، وتكون قادرة على عالج امل�ستويات   . و مو�سوعي. 
املقرر، ويتنا�سب توزيعها مع اأهمية ف�سول الكتاب وفقراته، وت�ستثري تفكري الطالب وحتفزه على 

املزيد من بذل اجلهد مع تعدد م�ستويات ال�سعوبة فيها مبا يالئم تفاوت قدرات الطالب. 
الزمن  � ومع  الطالب،  م�ستوى  مع  الكتاب  حجم  يتنا�سب  واإخراجه:  الكتاب  �سكل 

بالو�سوح  الطباعة  وتتميز  املقرر،  عليها  ي�ستمل  التى  العلمية  املادة  ومع  للمقرر،  املخ�س�س 
ووحدة �سكل احلروف امل�ستخدم فى الكتابة وخلوه من الأخطاء املطبعية، على اأن يت�سف الغالف 
باجلاذبية. ويجب اأن ت�سمل مقدمة الكتاب تو�سيحا لأهدافه وخطته وبع�س توجيهات ا�ستخدامه، 
بخال�سة  ف�سل  كل  ينتهي  اأن  يجب  كما  اجلديدة،  للم�سطلحات  جدول  الكتاب  اآخر  فى  وم�رشداً 
للمفاهيم واملعلومات اجلديدة على اأن تنا�سب عناوين الف�سول حمتواها، وفهر�سًا تف�سيليًا دقيقًا 

)للمو�سوعات واجلداول والر�سوم والأ�سكال. . اإلخ( وي�سدر فى �سكل لئق منا�سب للجامعة. 
لالعتماد  التاأهيل  اأجل  من  امل�ستمر  التطوير  م�رصوع  تقرير  �سنف  وقد 
العربي  الوطن  يف  اجلامعية  الكتب  بع�س  عيوب  اأ�سيوط،  بجامعة   )CIQAP(
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ياأتي:  مبا  الراهن  بو�سعها 
تقادم امل�ستوى العلمي وغياب التحديث يف الكثري من الكتب. . 1
اأحيانًا- بني مو�سوعات املقرر الواحد يف الأق�سام املتناظرة، . 2 التناق�س والختالف- 

من حيث املدى والت�ساع والعمق والتنظيم. 
البتعاد عن البيئة املحيطة وواقع التطبيق، وعدم الرتباط مب�سكالت املجتمع، خططه . 3

ومنجزاته. 
كرثة الأخطاء الإمالئية واللغوية، و�سعف الأ�سلوب وال�سياغة. . 4
قلة اأ�ساليب التقومي النهائي. . 5
اختالف امل�سطلحات وتباين امل�سميات. . 6
من . 7 خالية  الآخرين  خربات  الكتب  تنقل  حيث  والبحث،  التاأليف  بني  العالقة  ت�ساوؤل 

التحليل والنقد، دون توافق مع واقع املجتمع املعني واحتياجاته )ق�س ول�سق( 
التكرار يف املو�سوعات، والتطابق يف املعلومات رغم اختالف املقررات واملوؤلفني. . 8
فتاأتي . 9 املقابل،  الكتاب  تاأليف  عند  اأجنبي  كتاب  على  واخلاطئ  امل�سوه  العتماد 

مو�سوعاته منقولة وحمتوياته غري مكتملة. 
قلة التاأليف اجلماعي، وندرة الكتب اجلامعية املتخ�س�سة ملوؤلفني عدة. . 10
�سكلية التقومي وعدم جديته. . 11

وعليه فاإن اخ�ساع كتب )ج ق م( والتي تعتمد التعليم املفتوح نظاما لها، اإىل اإجراءات تقومي 
وال�سعف  القوة  نقاط  لت�سخي�س  ملحة  �رشورة  �سكلية،  وغري  معتمدة  جودة  معايري  وفق  جدية 
لتعزيز الأوىل ومعاجلة الثانية ب�سورة �ساملة، من اأجل الو�سول بها اإىل م�ساف الكتب العاملية 

التي تدر�س يف اأرقى اجلامعات. 

تطوير أداة معايري التقويم: 
ف�سل الأدب الرتبوي خطوات بناء اأدوات تقومي الكتب اجلامعية ب�سكل عام، م�ستنداَ اإىل معايري 
ميكن ا�ستخدامها لتوجيه ت�سميم بناء الكتاب اجلامعي وتنفيذه وتقوميه يف برامج التعليم املفتوح 
ال�سترياتيجيات ما  اأو  تلك اخلطوات  اأو�سح  وا�سترياتيجياته. ولعل من  وتتنا�سب مع خ�سائ�سة 
ذكره بيتز يف كتابه دورة تطوير الكتاب اجلامعي، وال�سكل الآتي يو�سح خطوات بناء اأداة التقومي 

 )Betes: 2006( وتطويرها
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خطوات تطوير أداة تقويم: 

ال�سكل )1( 
ويحدد املع��يار باأنه خا�سية، تتطلب �سياغته حتديد هذه اخلا�سية، وذلك با�ستعمال ا�سم 
ا�سطلح عليه اإيجاًبا اأو �سلًبا مثال: )املالءمة، والن�سجام، والدقة. . .( . مع �رشورة البتعاد يف 
�سياغة املعايري عن �سياغة تخلط بني املعيار والهدف مثال: لو اأراد معلم اأن يعلم اجلمع الذهني 
بني عددين اأقل من 100، فاإن ذلك يكون ويف هذا اللفظ هدفًا، يف حني اأن احرتام النظام، ودقة 
 »100 من  اأقل  عددين  بني  ذهنًيا  »اجلمع  وهو:  املميز  الهدف  اإىل  ت�ستند  معايري  كلها  النتائج، 

)وزارة الرتبية التون�سية، 2006، �س 47- 48( 
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الأداء  موؤ�رشات  ت�سمى  الأدل��ة  من  جمموعة  ر�سد  املعايري  على  القائم  التقومي  ويتطلب 
Indicators والتى ت�ستخدم كمقيا�س للحكم على اأداء معني، اأو اإنتاج معني. وتت�سمن هذه الأدلة 

اإر�سادات وا�سحة ملا يجب النظر اإليه عند القيام بالتقومي وهي اأدلة فعلية على الأداء )ف�سل اهلل: 
2005، �س 161( وقد اأطلق الرتبويون حديثا على قوائم الر�سد هذه م�سطلح “التقومي ال�سيل”، 
واإحدى اأدواته �سلم التقدير اللفظي Rubric، الذي يعد اأحد اأحدث اأنظمة القيا�س والتقومي يف العامل. 
ويتكون �سلم التقدير اللفظي Rubric من م�سفوفة، متثل �سفوفها املعاير املراد قيا�س مدى 
توافرها، ومتثل اأعمدتها م�ستويات الدرجة التي حققتها ال�سفة اأو املعيار، وال�سكل الآتي يو�سح 

ذلك: 

Rubric مكونات سلم التقدير اللفظي

ال�سكل )2( 
اإن دقة حتديد موؤ�رشات تو�سيف املعايري يف �سلم التقدير اللفظي ي�سمن جودة ومو�سوعية 

 )Mahmood: 2007( تقومي الكتاب، وي�ساعد يف تنقيحه وتطويره م�ستقباًل
وهذا ما �سعت هذه الدرا�سة لإيجاده، اأي بناء اأداة علمية موثوقة و�سادقة وقابلة للتطبيق، 
وقادرة على قيا�س مدى مطابقة الكتب اجلامعية للمعايري العاملية، ومن ثم ا�ستخدامها من اأجل 

�سبط جودة الكتاب اجلامعي. 
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الدراسات السابقة: 
وما  الباحثني  انتا	  معرفة  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات  على  الطالع  يهدف 
تلك  ومن  منها  لال�ستفادة  وا�ستعرا�سها  الدرا�سة،  هذه  جمال  يف  له  تو�سلوا 

تية:  الآ الدرا�سات  نذكر  الدرا�سات 
درا�سة جندي، �سمري )2012( : بعنوان »تقومي جودة التعلم اللكرتوين يف جامعة القد�س 
بناء  على  هذه،  درا�سته  يف  الباحث  اعتمد  حيث  للجودة«،  العاملية  املعايري  �سوء  يف  املفتوحة 
اأداة وظفها يف تقومي جودة التعليم اللكرتوين يف )ج. ق. م( . معتمدا على وجهة نظر عينة من 
اأع�ساء هيئة التدري�س وطالب يتعاملون مع التعلم اللكرتوين، بلغ حجمها 1638 طالبا وع�سو 
هئية تدري�س، وت�سمنت الأداة م�سفوفة معايري، لها ثالثة جوانب اأ�سا�سية وهي اجلانب الرتبوي 

واجلانب الإداري واجلانب الفني، وبينت نتائج الدرا�سة توافر تلك املعايري بدرجة مقبوله. 
درا�سة فوؤاد ال�سامل )2011( : بعنوان »تقومي جودة كتب اإدارة الأعمال اجلامعية ال�سادرة 
كعن�رش  ودوره��ا  الأعمال،  اإدارة  كتب  جودة  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  العربية«،  باللغة 
اختريت  العربية.  اجلامعات  يف   )Management Education( الإداري��ة  الثقافة  ن�رش  يف  اأ�سا�سي 
العربية  اجلامعات  يف  الأعمال  اإدارة  لطالب  تدر�س  التي  الأعمال  اإدارة  يف  تخ�س�سات  اأربعة 
بناء على منوذج تقومي  ). ومت ذلك  الدويل  والت�سويق  والت�سويق  الدولية  والإدارة  الإدارة   ) وهي: 
للدللة  الرئي�سة  بامل�سطلحات  التعريف  متفاعلة هي:  عدة  يتكون من عنا�رش  اجلامعي  للكتاب 
الكتاب للمو�سوعات املهمة يف كل من  على املفهوم واملعنى اخلا�س للمو�سوع، ومدى �سمول 
املجال النظري والتطبيق الإداري، واأ�سلوب املوؤلف من حيث احتواوؤه على عنا�رش مهمة حمددة 
لتفعيل جودة الكتاب اجلامعي، ومدى احتواء الكتاب اجلامعي على و�سائل اإي�ساح منا�سبة لنقل 
املعلومة وغر�سها يف عقول الدار�سني، التمارين والأن�سطة وو�سائل الي�ساح. وبينت نتائج التقومي 
ارتباًطا وثيًقا بالفكر  اإنها مرتبطة  اإذ  الأعمال تعد ذات جودة حمدودة،  اإدارة  اأن كتب  املنهجية 
الإداري الغربي مقارنة بالفكر الإداري املالئم للبيئة العربية واخلليجية، مما اأثر �سلبًا على تطوير 
نظريات الإدارة العربية من الناحية العلمية، واأدى اإىل الرتجمة احلرفية للم�سطلحات، والأفكار، 
النظريات  د ترجمة  اأن توحَّ الدرا�سة  العربية. واقرتحت  اللغة  اإىل  اللغة الإجنليزية  والنظريات من 
ر اأ�سلوب اإن�سائي موحد على غرار ذلك املوجود يف  وامل�سطلحات الرئي�سة يف الفكر الإداري، وُيطوَّ
الدول الغربية. والهدف من كل ذلك تزويد الطالب والأ�ستاذ بكتاب فعال ودقيق وم�سوق يف الوقت 

نف�سه، مما مينح الطالب مادة تعلم ذات جودة عالية. 
تطويره«  واآفاق  اجلامعي  الكتاب  »جودة  بعنوان   :  )2007( �سعيـد  اللـه  عبـد  درا�سة 
التعليم  ن�ساأة  منذ  اجلامعي  الكتاب  مل�سرية  تاريخيًا  عر�سًا  وقدمت  �سوريا،  يف  الدرا�سة  اأجريت 
الكتاب  بها  مر  التي  ة  املهمَّ املحطات  العر�س  ت�سمن  احلا�رش،  الوقت  وحتى  ال�سوري  العايل 
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اجلامعي، واملحاولت العديدة لتطويره وحت�سينه. كما حللت الدرا�سة اأهم الأغرا�س التي حققها 
الكتاب  جودة  �سمان  معايري  و�رشحت  رافقته.  التي  الثغرات  واأهم  اجلامعي،  الكتاب  م�رشوع 
اجلامعي و�سبل توكيدها واأدوات تقوميه. كما طرحت جمموعة من الأفكار التطويرية والتو�سيات 

الإجرائية القابلة للتنفيذ. 
درا�سة بعنوان »جودة الكتب املدر�سية   : علي خليفة ووائل �سبالق )2007م(  درا�سة 
فل�سطني،  يف  الدرا�سة  اأجريت  املرحلة«،  هذه  م�رشيف  نظر  وجهة  من  الأ�سا�س  التعليم  مبرحلة 
املنهاج  كتب  على  للحكم  اجل��ودة  معايري  اأ�س�س  تت�سمن  وتقومي  قيا�س  اأداة  على  بالعتماد 
الكتاب  اإعداد  هي:  حماور  �ستة  الأداة  تناولت  حيث   ،  )4  -1( من  لل�سفوف  اجلديد  الفل�سطيني 
وتاأليفه والأ�سا�س ال�سيكولوجي، والرتبوي للكتاب، واملحتوى العلمي للكتاب، والن�سطة وطرائق 
التقومي، ولغة الكتاب واإخراجه. واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة اإعادة النظر يف حمتوى الكتب املدر�سية 

املقررة لعدم التوافق بني املحتوى وعدد احل�س�س املقررة. 
درا�سة حممود البييك )2004( : بعنوان “املعايري النوعية يف اعداد مقررات الريا�سيات 
مقررات  كتب  حمتوى  لعنا�رش  تقومي  اإجراء  اإىل  الدرا�سة  هدفت  املفتوحه”،  القد�س  جامعة  يف 
الريا�سيات يف جامعة القد�س املفتوحة متهيداً لتطويرها من خالل و�سع معايري لتقدير جودة 
النوعية ملحتوى كتب مقررات تخ�س�س الريا�سيات وو�سع معايري لتكليف م�رشفني اأكادمييني 
يف  وال�سعف  القوة  نقاط  عن  والك�سف  الريا�سيات،  لتخ�س�س  درا�سية  مقررات  كتب  لإع��داد 
حمتوي كتب مقررات تخ�س�س الريا�سيات يف جامعة القد�س املفتوحة. اقت�رشت الدرا�سة علي 
تقومي حمتوى وحدات من مقررات تخ�س�س الريا�سيات و�سملت الدرا�سة امل�رشفني الأكادمييني 
ملدة  الأكادميي  الإ�رشاف  يف  املفتوحة.  القد�س  جامعة  يف  العاملني  املفرغني  وغري  املتفرغني 
اأربعة ف�سول درا�سية على الأقل خالل العام الدرا�سي2002- 2000، وا�ستندت الدرا�سة اإىل املنهج 
الو�سفي التحليلي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: اأن املقررات الدرا�سية حتقق ما ن�سبته 34. 
8% من املعايري اخلا�سة بتقومي املقررات الدرا�سية بدرجة عالية، 65. 2% بن�سبة متو�سطة اأو اأقل. 

مما يدل على �رشورة متابعة التقومي وا�ستمراريته. 
املعايري  اأهم  على  ركزت  حيث   )1999( والعلوم  للثقافة  العربية  املنظمة  درا�سة 
الواجب توافرها يف اثناء تاأليف الكتب املقررة وهي: �سمعة املوؤلف العلمية، واملحتوى العلمي، 
من  عددا  وو�سعت  اخلارجي  ومظهره  الكتاب  و�سكل  وتنظيمها،  امل��ادة  عر�س  واأ�سلوب  ولغة 

املوؤ�رشات لكل معيار. 
نالحظ من الدرا�سات ال�سابقه اأنها تتفق على �رشورة و�سع معايري معتمدة يجب توافرها يف 
ة من اأدوات التعليم والتعلم، من ال�رشوري اأن يت�سف باأعلى  الكتاب اجلامعي الذي يعد اأداة مهمَّ

درجات اجلودة، ليكون �ساحلًا يف يد املعلم واملتعلم. 
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إجراءات الدراسة ومنهجها: 
من اأجل التحقق من اأهداف الدرا�سة والإجابة على اأ�سئلتها، قامت الباحثة بتحديد ما ياأتي: 

منهج الدراسة: 
اختري منهج الدرا�سة وفق اعتبارات معينة، كطبيعة املو�سوع املراد درا�سته، والهدف من 
الدرا�سة، ونوعية البيانات واملعلومات التي جتمع عن مو�سوعه، ولقد اعتمدت هذه الدرا�سة على 
املنهج الو�سفي الذي يقوم على جتميع البيانات واملعلومات املتعلقة مبعايري اجلودة يف الكتب 

اجلامعية، وهو الأكرث مالءمة ملو�سوع الدرا�سة الذي يهدف اإىل التعرف على: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  تدر�س  التي  الريا�سيات  كتب  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
العددي،  التحليل  الريا�سيات يف كلية الرتبية وعددها )19( وهي )مبادي  واخلا�سة بتخ�س�س 
ونظرية  الريا�سيات،  واأ�سا�سيات  وتكامل2،  وتفا�سل  وتكامل1،  وتفا�سل  العامة،  والريا�سيات 
واملعادلت  التطبيقي،  والإح�ساء  الريا�سيات،  وتاريخ  حقيقي،  وحتليل  والإحتمالت،  الأعداد، 
املتجهات،  وحتليل  الإقليدية،  والهند�سة  خطي،  وجرب  الريا�سيات،  تدري�س  واأ�ساليب  التفا�سلية، 
عينة  وتكونت   . التوبولوجيا(  ومبادئ  الريا�سي،  والإح�ساء  الريا�سي،  والتحليل  جمرد،  وجرب 
 ،%21 ون�سبتها  حاليا،  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  تدر�س  ريا�سيات  كتب  اأربعة  من  الدرا�سة 

واجلدول )1( يبني تف�سيالت الكتب وم�ستواها يف التخ�س�س. 
اجلدول )1( 

عينة كتب الريا�سيات يف كلية الرتبية يف 	 ق م 

سنة الطباعةمستواه الدراسيرقم املقرر )بنظام ج ق م( اسم املقرر )الكتاب( الرقم

2009سنة ثالثة5361اجلبر اخلطي1

2009سنة ثانية6263االحصاء التطبيقي2

2005سنة ثانية5261تفاضل وتكامل 32

2007سنة ثالثة5362الهندسة االقليدية4

أداة الدراسة: 
اأعدتها   ،Rubric اأداة حمكمه لتقدير جودة الكتاب اجلامعي وفق �سلم التقدير اللفظي  بنيت 
الباحثة معتمدة يف بناء فقراتها التي بلغت )76( فقرة، على الأدب الرتبوي ودرا�سات �سابقة ذات 
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عالقة مبعايري تقومي الكتاب اجلامعي، وقد ُق�سمت الأداة اإىل �سبعة حماور عامة يحتوى 
كل حموٍر على جمموعة من املعايري وهي: 

املحور الأول: معايري عامة تتناول فل�سفة الكلية ومكوناته وثقافة املجتمع �
املحور الثاين: معايري خا�سة باملادة العلمية واأهداف املقرر �
املحور الثالث: معايري خا�سة با�سرتاتيجيات التدري�س �
املحور الرابع: معايري خا�سة بخ�سائ�س الطالب اجلامعى.  �
املحور اخلام�س: التدريبات واأ�سئلة التقومي الذاتي.  �
املحور ال�ساد�س: مقدمة الكتاب والوحدات واخلال�سة وم�رشد امل�سطلحات.  �
املحور ال�سابع: ال�سكل الفني للكتاب املقرر.  �

بعد ذلك و�سف كل معيار اإىل ثالثة م�ستويات: )ممتاز، وجيد، و�سعيف( ، و�سبطت 
موؤ�رصات كل م�ستوى لتقي�س مقدار توافر املعيار كما ياأتي: 

م�ستوى »ممتاز«: يتوافر املعيار يف الكتاب اجلامعي ب�سكل كامل، وياأخذ عالمة )3( .  �
م�ستوى »جيد«: يتوافر املعيار جزئيًا ويحتاج اإىل تنقيحات ومراجعات، وياأخذ عالمة )2( .  �
م�ستوى »�سعيف«: يتوافر املعيار ب�سكل حمدود اأو معدوم، وياأخذ عالمة )1( .  �

التقدير التقوميي جلودة الكتاب: 
هو عبارة عن جمموع ما يح�سل عليه املحور يف عملية قيا�س جودة الكتاب وتقوميها على 
اإىل  التقوميي  التقدير  ق�سم  حيث  الغر�س،  اأعدت لهذا  التي   Rubric اللفظي  التقدير  �سلم  اأداة 

اأربعة م�ستويات هي: 
م�ستوى منخف�س: قيمة املتو�سط احل�سابي من )1( اإىل )1.5( ون�سبة مئوية ترتاوح بني  �

. )%39.99 – %20(
م�ستوى متو�سط قيمة املتو�سط احل�سابي من )1.51( اإىل )2( ون�سبة مئوية ترتاوح بني  �

)40% اإىل %59.99( 
اإىل )2.5( ون�سبة مئوية ترتاوح بني  � املتو�سط احل�سابي من )2.1(  م�ستوى جيد: قيمة 

)60% اإىل %79.99( 
م�ستوى مرتفع: قيمة املتو�سط احل�سابي من )2.51( اإىل )3( ون�سبة مئوية ترتاوح بني  �

)80 % اىل%100( .
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أجراءات الدراسة: 
خ�سعت الدرا�سة ل�سل�سة من الجراءات نوجزها مبا ياأتي: 

مراحل بناء اأداة الدرا�سة: اكتمل بناء الأداة يف ثال	 مراحل وهي:  ◄
املرحلة الأوىل� )مرحلة البناء والتدقيق والتحكيم( :  ●

�سدق اأداة التقومي: بعد مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة التي تخ�س املعايري 
على  ُعر�ست  ثم  التقومي،  لأداة  الوىل  الن�سخة  مت  مِّ �سُ ثم  وتقوميها،  اجلامعية  للكتب  العاملية 
جمموعة من املحكمني ملحق )1( وُعدِّلت بع�س فقرات الأداة وفق ما اأ�سار به اخلرباء، و�سدرت 
ن�سخة ثانية لها ثم عر�ست على جمموعة ثانية من اخلرباء الرتبويني لتحكيمها، واإبداء مالحظاتهم 
التي اأخذت بعني العتبار، ومن ثم �سدرت الن�سخة الثالثة لأداة الدرا�سة، بعد اأن اأجمع املحكمون 
على اأن الأداة تت�سمن اأهم معايري تقومي الكتاب اجلامعي التي ينبغي اأن ت�سملها كتب الريا�سيات 
يف التعليم املفتوح، واأن تلك املعايري مهمة ومتكن املتعلم من املناف�سة عامليا، مبا توافره له من 

م�ستوى عال من دقة املحتوى واحلداثة يف الأ�سلوب.
املرحلة الثانية� التطبيق ال�ستطالعي:  ●

اأ�ساليب  الرابعة تخ�س�س  ال�سنة  بت الباحثة 8 طالب من م�ستوى  درَّ التقومي:  اأداة  ثبات 
تدري�س الريا�سيات من ج ق م لتكوين فريق لبحث ا�ستيفاء معايري التقومي يف كتب العينة كما 
جاءت يف اأداة الدرا�سة، وقد ق�سم فريق العمل ذلك اإىل جمموعتني، قوَّمت كل جمموعة، حتت ا�رشاف 
البع�سًا،  الدرا�سة، وب�سكل منف�سل عن بع�سها  اأداة  الإحداثية با�ستخدام  الهند�سة  الباحثة، كتاب 
التقومي،  اأداة  ثبات  معامل  اإيجاد  اأجل  من  التقوميني،  يف  والختالف  التفاق  نقاط  ر�سدت  ثم 

واُ�ستخدمت املعادلة: 

)طعيمة: 1987( 
حيث k عدد الفئات املتفق عليها، n1 عدد الفئات التي حللت من قبل الباحثة، n2 عدد الفئات 
التي حللت من قبل الطلبة، وكان معامل ثبات الأداة 81%، وهذا ي�سري اإىل اأن اأداة التقومي تت�سف 
بدرجة جيدة من الثبات مما يوؤكد �سالحية ا�ستخدامها يف الدرا�سة احلالية بطماأنينة، واأ�سبحت 

بذلك الأداة جاهزة للتطبيق ملحق )2( على عينة الدرا�سة.
املرحلة الثالثة� مرحلة التطبيق الفعلي:  ●

حللت  ثم  ومن  امل��درب،  الطلبة  وفريق  الباحثة  قبل  من  عينتها  على  الدرا�سة  اأداة  طبقت 
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النتائج، وال�سكل الآتي يلخ�س اخلطوات التي مرت بها هيكلية بناء اأداة الدرا�سة: 

خطوات تطوير أداة تقويم الكتب اجلامعية: 

ال�سكل )3( 
الأ�سلوب الإح�سائي امل�ستخدم: الأو�ساط احل�سابية والن�سبة املئوية للتكرار. �
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نتائج البحث وتفسريها: 
بعد اأن متت الإجابة عن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة الدرا�سة، والذي يدور حول املعايري العاملية 
الرتبوي  لالأدب  حتقيقنا  من  املفتوح،  التعليم  يف  اجلامعي  الكتاب  جودة  تقومي  يف  ت�سهم  التي 
توافر  الذي يدور حول مدى  الثاين،  الدرا�سة  �سوؤال  الإجابة عن  الآن  ال�سابقة، نحاول  والدرا�سات 
هذه املعايري يف كتب الرتبية تخ�س�س الريا�سيات يف )ج ق م( من حيث مراعاته لفل�سفة الكلية 
وارتباطه بثقافة املجتمع، واملحتوى العلمي والأهداف التعليمية، وال�سترياتيجيات التدري�سيه، 

ومالءمته خل�سائ�س الطلبة، واأن�سطته وتدريباته، وم�رشد م�سطلحاته، وال�سكل الفني لإخراجه«
من  معيار  لكل  للتكرار  املئوية  والن�سبة  التكرار  اُ�ستخدم  فقد  ال�سوؤال  ذلك  عن  ولالإجابة 

املعايري، وذلك كما يو�سحها اجلدول الآتي: 
اجلدول )2( 

معايري عامة تتناول فل�سفة الكلية ومكوناتها وثقافة املجتمع 
يف كتب الريا�سيات يف كلية الرتبية يف 	 ق م

الكتاب )املقرر رقم
ورقمه( 

النقاط واملعدل 
والنسبة املئوية

مستوى اجملموعفلسفة الكلية ومكوناتها وثقافة اجملتمع
التقدير

فلسفة الكلية ومكوناتها 
)عدد فقراتها 5( 

القيم وثقافة 
)عدد فقراتها 2( 

1
احصاء 
تطبيقي

6263

11415ق

جيد 2.222.1م

71.5%66.7%73%ن

2
الهندسة 
االقليدية

5362

12315ق

جيد 2.41.52.1م

71.5%50%80%ن

3
تفاضل وتكامل

2
5261

13316ق

جيد 2.61.52.2م

76.2%50%86%ن

4
اجلبر اخلطي

5361

11415ق

جيد 2.222.1م

71.5%66.7%73%ن
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الكتاب )املقرر رقم
ورقمه( 

النقاط واملعدل 
والنسبة املئوية

مستوى اجملموعفلسفة الكلية ومكوناتها وثقافة اجملتمع
التقدير

فلسفة الكلية ومكوناتها 
)عدد فقراتها 5( 

القيم وثقافة 
)عدد فقراتها 2( 

اجملموع

471461ق

جيد 2.351.82.17م

72.6%58%78.3%ن

* ق= الحد االعلى مجموع نقاط الفقرات حيث أن اعلى قيمه تحصل عليها الفقرة هي 3

م = الوسط الحسابي = ق/ عدد فقرات المعيار، 

ن = النسبة المئوية للتكرار = )م×%100( / 3.

تتناول  التي  العامة  باملعايري  واخلا�س  الأول  املعايري  حمور  اأن   )2( اجلدول  من  يت�سح 
فل�سفة الكلية ومكوناتها وثقافة املجتمع املت�سمنة يف كتب الريا�سيات يف )ج ق م( ، وجد اأنه 
متوافر ومب�ستوى عال ب�سكل عام، حيث جاء املتو�سط احل�سابي للمعيار م�ساويا ل� )2.17( ون�سبته 
املئوية )72.6%( .كما اأن معدل متثيل الكتب املقررة لفل�سفة املجتمع والكلية )2.35( مما يعني 
اأن كتب الريا�سيات يف التعليم املفتوح تتميز بتزويد الطالب باملهارات الأ�سا�سية الالزمة له، كما 
ال�سابق  املعيار  اأقل من  املجتمع جاء  لثقافة  الكتاب  اأنها مرتابطة ومنطقية.بينما معيار عك�س 
)1.8( ، وقد يعزى ذلك لطبيعة تخ�س�س الريا�سيات املجردة، ويف�سل اأن يغذى املنهاج مب�سائل 

حياتيه تعك�س ذلك.
اجلدول )3( 

معايري خا�سة باملادة العلمية واأهداف املقرر املت�سمنة يف كتب الريا�سيات يف )	 ق م( 

الكتاب رقم
)املقرر 
ورقمه( 

النقاط 
واملعدل 

والنسبة 
املئوية

محتوى املادة 
العلمية

)عدد فقراتها 3( 

تنظيم املادة 
العلمية
)عدد 

فقراتها 4( 

أهداف املقرر 
العامة
)عدد 

فقراتها 3( 

اهداف الوحدة 
التعليمية

)عدد فقراتها 
 )7

التقدير 
بشكل 

عام

مستوى 
التقدير

1
احصاء 
تطبيقي

6263

81181542ق

مرتفع 2.672.752.672.142.47م

82.35%71.41%88.9%91.67%88.9%ن

2
الهندسة 
االقليدية

5362

61181338ق

جيد 22.752.671.862.24م

74.5%62%88.9%91.67%66.67%ن
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الكتاب رقم
)املقرر 
ورقمه( 

النقاط 
واملعدل 

والنسبة 
املئوية

محتوى املادة 
العلمية

)عدد فقراتها 3( 

تنظيم املادة 
العلمية
)عدد 

فقراتها 4( 

أهداف املقرر 
العامة
)عدد 

فقراتها 3( 

اهداف الوحدة 
التعليمية

)عدد فقراتها 
 )7

التقدير 
بشكل 

عام

مستوى 
التقدير

3
تفاضل 
وتكامل 2

5261

61081438ق

جيد 22.52.6722.24م

74.5%66.67%88.9%83.34%66.67%ن

4
اجلبر 
اخلطي
5361

5981436ق

جيد 1.662.252.6722.11م

70.1%66.67%88.9%75%55.5%ن

اجملموع

25413256154ق

جيد 2.082.56222.26م

75.5%66.66%66.66%85.4%69.4%ن

* ق= الحد االعلى مجموع نقاط الفقرات حيث أن اعلى قيمه تحصل عليها الفقرة هي 3، م = الوسط 
الحسابي، ن = النسبة المئوية للتكرار.

املت�سمنة يف كتب  املقرر  واأهداف  العلمية  باملادة  اخلا�س  املعيار  اأن   )3( اجلدول  يظهر 
الريا�سيات يف )ج ق م( متواجد بالعموم ب�سكل جيد، مما يعني ان�سجام املادة العلمية ومعاجلتها 
تربويا و�سموليتها، وكذلك تنظيم املاده وو�سوح الأهداف العامة واخلا�سة متواجد ب�سكل جيد.

وقد جاء متثيل املعايري يف كتاب الإح�ساء التطبيقي اأعلى من بقية الكتب الأخرى، وقد يعزى ذلك 
لطبيعة املقرر الذي يحتوي جانبًا عمليًا ي�سهل تو�سيح املحتوى العلمي وينظمه، ومن املمكن اأن 

يكون ذلك عاماًل يف تو�سيح اأهداف املقرر والوحدات.
اجلدول )4( 

معايري خا�سة با�سرتاتيجيات التدري�س املت�سمنة يف كتب الريا�سيات يف 	 ق م

النقاط واملعدل الكتاب )املقرر ورقمه( رقم
والنسبة املئوية

معايير خاصة باستراتيجيات 
التدريس )عدد الفقرات 7( 

التقدير 
بشكل عام

مستوى 
التقدير

1
احصاء تطبيقي

6263

1515ق

جيد 2.142.14م

71.42%71.42ن
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النقاط واملعدل الكتاب )املقرر ورقمه( رقم
والنسبة املئوية

معايير خاصة باستراتيجيات 
التدريس )عدد الفقرات 7( 

التقدير 
بشكل عام

مستوى 
التقدير

2
الهندسة االقليدية

5362

1414ق

جيد 22م

66.766.7ن

3
تفاضل وتكامل 2

5261

1313ق

جيد 1.861.86م

61.9%61.9ن

4
اجلبر اخلطي

5361

1313ق

جيد 1.861.86م

61.9%61.9ن

اجملموع

5555ق

جيد 1.961.96م

65.5%65.5ن

* ق= عدد النقاط المجموعة واعالها 3 لكل فقرة، م = الوسط الحسابي، ن = النسبة المئوية للتكرار

على الرغم من اأن اجلدول ال�سابق يظهر اأن متثيل املحور كان جيداً للكتب جميعها، فاإن ن�سبة 
املحور كانت يف بداية التقدير )65.5%( ، مما يعني �رشورة اإعطاء اأهمية ومراعاة ا�سرتاتيجيات 
التعليم ونظريات التعلم، وتطوير مهارات الطلبة والت�سجيع على البتكار والتحدي، عند تطوير اأو 
تاأليف الكتب املقررة ب�سكل عام، ويف كتب التعليم املفتوح ب�سكل خا�س، لعتماد املتعلم على 

ذاته ب�سكل كبري، وكلنا يعلم اأن طرق تعلم الطالب تختلف من فرد لآخر.
اجلدول )5( 

معايري خا�سة بخ�سائ�س الطالب اجلامعى املت�سمنة يف كتب الريا�سيات يف كلية الرتبية يف 	 ق م

النقاط واملعدل الكتاب )املقرر ورقمه( رقم
والنسبة املئوية

معايير خاصة بخصائص الطالب 
اجلامعى )عدد فقراتها 6( 

التقدير 
بشكل عام

مستوى 
التقدير

احصاء تطبيقي1

88ق

متوسط 1.331.33م

44.33%44.33%ن
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النقاط واملعدل الكتاب )املقرر ورقمه( رقم
والنسبة املئوية

معايير خاصة بخصائص الطالب 
اجلامعى )عدد فقراتها 6( 

التقدير 
بشكل عام

مستوى 
التقدير

الهندسة االقليدية2

66ق

منخفض 11م

33.3%33.3%ن

تفاضل وتكامل 32

55ق

منخفض 0.880.88م

27.78%27.78ن

اجلبر اخلطي4

66ق

منخفض 11م

33.3%33.3%ن

اجملموع

2525ق

منخفض 1.041.04م

34.7%34.7%ن

* ق= عدد النقاط المجموعة واعالها 3 لكل فقرة، م = الوسط الحسابي، ن = النسبة المئوية للتكرار

يف  منخف�سا،  جاء  اجلامعيني  الطلبة  بخ�سائ�س  اخلا�س  املحور  اأن  اجلدول  من  يظهر 
املفرت�س  من  الذي  الطلبة  لدى  وامناطها  التعلم  اأ�ساليب  اختالف  فرغم  العينة،  كتب  معظم 
اجلانب  هذا  توىل  مل  ولالأ�سف  الكتب  اأن  ال  تعلم،  كاأ�سلوب  الذاتي  التعلم  يعتمدون  انهم 
باجلامعات  التحاقهم  حني  الكثريين  لدى  درا�سيا  معوقًا  ي�سكل  قد  مما  به،  يليق  اإهتماما 
والرتكيز  ال�سابقة،  خرباتهم  واعتماد  الطالب،  قدرات  باكت�ساف  فالهتمام  املفتوحة.وعليه 
حتتاجه  ما  اأحوج  من  والعلمية،  الثقافية  وخلفياتهم  والجتماعية  النف�سية  حاجاتهم  على 
عجلة  دفع  على  قادر  مبدع  متميز  طالب  خلق  لأجل  فل�سطني،  يف  املفتوح  التعليم  يف  الكتب 

تطور بالده اإىل الأمام.
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اجلدول )6( 
التدريبات واأ�سئلة التقومي الذاتي املت�سمنة يف كتب الريا�سيات يف كلية الرتبية يف 	 ق م

الكتاب )املقرر رقم
ورقمه( 

النقاط واملعدل 
والنسبة املئوية

مستوى اجملموعالتدريبات وأسئلة التقومي الذاتي
التقدير

التدريبات
)عدد فقراتها 8( 

اسئلة التقومي الذاتي
)عدد فقراتها 5( 

1
احصاء 
تطبيقي

141024ق

جيد 1.7521.85م

61.5%66.66%58.33%ن

2
الهندسة 
االقليدية

181230ق

جيد 2.252.42.31م

76.9%80%75%ن

3
تفاضل وتكامل

2

191332ق

مرتفع 2.382.62.46م

82.05%86.7%79.16%ن

اجلبر اخلطي4

161329ق

جيد 22.62.23م

74.35%86.7%66.67%ن

اجملموع

6748115ق

جيد 2.12.42.21م

73.7%80%69.79%ن

* ق= عدد النقاط المجموعة واعالها 3 لكل فقرة، م = الوسط الحسابي، ن = النسبة المئوية للتكرار

ب�سكل  متواجد  الذاتي  التقومي  وا�سئلة  التدريبات  معيار  اأن  ال�سابق  اجلدول  يظهر 
بقية  من  اأقل  بن�سبة  جاء  التطبيقي  الإح�ساء  كتاب  يف  تواجده  اأن  اإل  الكتب،  يف  جيد 
عدد  على  يحتوي  الذي  العملي  امللحق  على  املقرر  الكتاب  لعتماد  ذلك  ويعزى  الكتب، 

الذاتي. والتقومي  التدريبات  ا�سئلة  ت�ساند  التي  العملية،  ال�سئلة  من  كبري 
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اجلدول )7( 
مقدمة الكتاب والوحدات واخلال�سة وم�رصد امل�سطلحات املت�سمنة 

يف كتب الريا�سيات يف كلية الرتبية يف 	 ق م

الكتاب )املقرر ورقمه( رقم
النقاط واملعدل 
والنسبة املئوية

مقدمة الكتاب والوحدات واخلالصة 
ومسرد املصطلحات )عدد فقراتها 9( 

التقدير 
بشكل عام

مستوى 
التقدير

احصاء تطبيقي1

2121ق

جيد 2.332.33م

77.7%77.7%ن

الهندسة االقليدية2

2424ق

مرتفع 2.672.67م

88.9%88.9%ن

تفاضل وتكامل 32

2525ق

مرتفع 2.82.8م

92.6%92.6%ن

اجلبر اخلطي4

2424ق

مرتفع 2.672.67م

88.9%88.9%ن

اجملموع

9494ق

مرتفع 2.62.6م

87.03%87.03%ن

* ق= عدد النقاط المجموعة واعالها 3 لكل فقرة، م = الوسط الحسابي، ن = النسبة المئوية للتكرار

وم�رشد  واخلال�سة  الوحدات  مقدمة  وكذلك  الكتاب  مقدمة  اأن حمور   )7( اجلدول  يظهر 
يدل  مما  مرتفعة،  بقيمة  يقدر  م،  ق  ج  يف  الريا�سيات  كتب  يف  املت�سمن  امل�سطلحات 
يف  وو�سوح  ترابط  على  موؤ�رشاً  يعد  كما  وت�سل�سلها،  الكتب  بناء  هيكلية  يف  و�سوح  على 
تف�سيلها  �ستف�سَّ  للمعلومات  ن�سبيًا  ومف�سلة  متكاملة  �سورة  الطالب  يعطي  مما  املحتوى، 

الوحدة. خالل 
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اجلدول )8( 
ال�سكل الفني للكتاب املقرر املت�سمنة يف كتب الريا�سيات يف كلية الرتبية يف 	 ق م

رقم
الكتاب )املقرر 

ورقمه( 
النقاط واملعدل 
والنسبة املئوية

الشكل الفني للكتاب املقرر

اجملموع
مستوى 
التقدير لغة الكتاب

)عدد فقراتها 3( 
لغة الكتاب

)عدد فقراتها 3( 

1
احصاء 
تطبيقي

73037ق

جيد 2.332.12.2م

72.5%71.42%77.8%ن

2
الهندسة 
االقليدية

83543ق

مرتفع 2.672.52.6م

84.3%83.3%88.9%ن

3
تفاضل وتكامل

2

73441ق

مرتفع 2.332.42.4م

80.4%81%77.8%ن

اجلبر اخلطي4

73340ق

جيد 2.332.62.35م

78.4%78.6%77.8%ن

اجملموع

29132161ق

جيد 2.42.42.37م

78.9%78.6%80.6%ن

* ق= عدد النقاط المجموعة واعالها 3 لكل فقرة، م = الوسط الحسابي، ن = النسبة المئوية للتكرا

يبني اجلدول ال�سابق اأن ال�سكل الفني للكتاب جيد، مما يعني ان لغته تت�سم بال�سالمة والدقة 
العلمية علما باأن الخطاء املطبعية مل ُتَق�ْس، كما اأن اإخراج الكتاب وحجمه وطباعته وورقة وكذلك 

جاذبية الغالف ومالءمته اجتماعيًا ونوع اخلط واأ�سكاله كان منا�سبا.
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مناقشة النتائج: 
الكتب  لتقومي  خ�سي�سًا  �سممت  معيارية  قيا�س  اأداة  على  باعتمادها  الدرا�سة  هذه  تتميز 
اجلامعي  الكتاب  تقومي  وي�ستفاد منها يف  املفتوح، وميكن تطويرها  التعليم  امل�ستخدمة لطالب 
ب�سكل عام، واحلكم على درجة جودته يف نواٍح متكاملة، خا�سة اأن و�سعنا الفل�سطيني يقت�سي 
للتعليم  �ساحلة  اأداة  يكون  حتى  بجودته  لالرتقاء  اجلامعي،  الكتاب  وتقومي  بتطوير  الهتمام 

والتعلم وو�سوًل للم�ستوى العاملي.
اإن امل�ستوى اجليد الذي متتعت فيه كتب العينة املدرو�سة ي�سفي تفاوؤًل، وراحة لال�ستمرار 
اأن كتب )ج ق م( حتظى مبتابعة وتطوير ل باأ�س به، كما تظهر  يف ا�ستخدام تلك الكتب، ويثبت 
الدرا�سة اأهمية حتديد م�سارات تطوير وتقومي الكتاب اجلامعي وبيانها، لرنتفع اإىل جدية التقومي 
العلمي، ودقة امل�سطلحات العلمية، وجودة الطباعة والإخراج، وفقًا للمعايري واملوا�سفات الدولية 

املتبعة يف هذا ال�ساأن.
قد يكون التقارب يف نتائج املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية لكتب العينة على خمتلف 
الأ�سعدة �سببه وحدة التخ�س�س وطبيعته وامل�ستوى العلمي للكتب.اإل اأن عدد الوحدات الدرا�سية 
العلمية  مو�سوعاتها  واختالف  اجلامعية  الكتب  معظم  يف  اخلم�س  يتعدى  والذي  كتاب،  كل  يف 
للطبيعة التي تفر�سها املادة اأحيانًا، ي�سعر اأن تقومي كل وحدة على حدة كخطوة اأوىل من خطوات 

تقومي الكتاب الكلي ميكن اأن ي�ساعد يف اإعطاء �سورة اأدق للتقومي.
اإن ما وجد من خلل – رغم قلته- يف توافر بع�س املعايري، ل يقلل مطلقا من قيمة الكتاب 
اجلامعي واأهميته، ول يعني ا�ستبداله اأو ال�ستغناء عنه، ول�سيما بعد اأن جنح يف اي�سال اأهدافه يف 
ال�سنوات ال�سابقة، وما ترتئيه هذه الدرا�سة هو دعوة اإىل اإزالة جميع ال�سوائب التي مازالت بع�س 

الكتب اجلامعية تعاين منها.
قلتها  رغم  ال�سابقة-  الدرا�سات  جل  مع  نتائجها  يف  قريبة  الدرا�سة  هذه  جاءت  وقد  هذا 
الهوية  عك�س  على  توؤكد  الكتاب،  لتقومي  وا�سحة  ب�سيا�سة  اللتزام  �رشورة  حيث  من  وندرنها- 
العربية والفل�سطينية يف املحتوى واأ�سلوب العر�س، ومالءمة خ�سائ�س الطالب العرب والفل�سطينني 
التي قد يكون لها تفردها وخ�سو�سيتها، علمًا باأنه- ومن املوؤ�سف- اأن الأدب الرتبوي يف الوطن 
العربي – على حد علم الباحثة- يخلو اأو يكاد من الدرا�سات املعمقة اأو اجلادة يف جمال تقومي 

جودة الكتاب اجلامعي والق�سايا املرتبطة به.
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توصيات: 
فيها  متثل  وتقوميه،  اجلامعي  الكتاب  جودة  ملتابعة  عليا  هيئة  بت�سكيل  الدرا�سة  تو�سي 
جميع الخت�سا�سات والفروع والأق�سام العلمية مع اإ�رشاك الطلبة يف تلك املراجعات من خالل 
اأخذ تغذية راجعة ف�سلية عن جودة وحدات الكتاب ب�سكل مف�سل والكتاب ب�سكل عام، و تعمل هذه 
الهيئة ب�سكل م�ستمر يف م�رشوع متكامل وحمدد املدة الزمنية وبالتن�سيق فيما بينها، ومبتابعة 
تلك  ات  مهمَّ مقدمة  تكون يف  اأن  على  الرياح،  اأدراج  اجلهود  تلك  تذهب  ل  وفاعلة، حتى  حثيثة 
اليه  تدعو  ما  تطبيق  تعك�س  بحيث  العلمية،  واملراجع  الكتب  مفردات  وحتديث  تطوير  الهيئة، 
الفريدة،  خ�سائ�سة  وفق  تعلمه  طريقة  يف  الطالب  لدور  تفعيل  من  احلديثة  العلمية  النظريات 
جل�سات  وعقد  والتحليلية،  والتقوميية  الو�سفية  البحوث  اإىل  بالإ�سافة  احلالة،  درا�سات  واإجراء 
حوار وع�سف ذهني، ملناق�سة جوانب التطوير قبل قوننتها ومتكني جميع املهتمني من امل�ساركة 
يف مناق�سة حمتويات الكتاب اجلامعي، قبل طباعته كاأن ين�رش اإلكرتونيًا ملدة حمددة على موقع 
اجلامعه بالإ�سافة اإىل تنظيم لقاء علمي يجمع بني املوؤلفني واملرتجمني واملدققني واملدر�سني 
وممثلي الطلبة، ملناق�سة تقومي و�سبط جودة الكتب اجلامعية واأهدافها العامة واخلا�سة، ول�سيما 
الرتابط يف حمتواه، ومدى مالءمته للطالب، وكذلك  الكتاب وتوازنه، ومدى  يف جمالت تركيب 

وحدته، ومدى ان�سجامه اأو تكامله مع املقررات الأخرى.
ويف نهاية هذه الدرا�سة اأ�سكر كل من �ساهم يف دعمها، وبخا�سة زمالئي اأع�ساء الهيئتني 
اقرتاحات  من  اأر�سلوه  ما  على  طوطح  غنيم  رندة  ال�سيدة  بالذكر  واأخ�س  والإداري��ة  الكادميية 

وتو�سيات حول اأداة الدرا�سة.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
والجتماعي . 1 القت�سادي  لالإمناء  العربي  وال�سندوق  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 

املكتب  نيويورك:  املعرفة«،  جمتمع  اإقامة  نحو  العربية:  الإن�سانية  التنمية  “تقرير   )2003  (
الإقليمي للدول العربية. 

حماد، �رشيف )2011( : املوؤمتر الوطني للتقومي الرتبوي، ايار، رام اهلل، فل�سطني. . 2
حكيم، �رشين )2013( : تقومي املنهج، وزارة التعليم العايل، اململكة العربية ال�سعودية. . 3
املرحلة . 4 لتالميذ  وموا�سفاته  املدر�سي  الكتاب  جودة  معايري   :  )2004( داود  حل�س، 

ال�سا�سية الدنيا، موؤمتر جودة التعليم العام، اجلامعة ال�سالمية، غزة. 
�سامل، اأحمد وم�سطفى، اأحمد )2006( : فاعلية برنامج تعليمي مقرتح يف تنمية مهارات . 5

التقومي الرتبوي لدى طالب �سعبة اللغة الفرن�سية بكلية الرتبية يف �سوء املعايري القومية جلودة 
 – �سعود  امللك  ، جامعة  والنف�سية )ج�سنت(  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  املعلم يف م�رش، اجلمعية 

اللقاء ال�سنوي الثالث ع�رش، الريا�س. 
اإىل . 6 مقدمة  درا�سة  تطويره،  واآفاق  اجلامعي  الكتاب  جودة   :  )2007( الل�ه  عب�د  �سعي�د، 

جامعة  يف  العايل  التعليم  وزارة  تنظمها  التي  والخت�سا�سات  املناهج  لتطوير  الوطنية  الندوة 
حلب 30- 31 اأيار. 

طعيمة، ر�سدي )1987( : حتليل حمتوى العلوم الن�سانية، : دار الفكر العربي، القاهرة. . 7
املعايري . 8 حركة  ظل  فى  اللغوي  التقومي  “متطلبات   .  )2005( رجب  حممد  اهلل،  ف�سل 

الرتبوية- مقالة تفكرية«، املوؤمتر العلمي ال�سابع ع�رش للجمعية امل�رشية للمناهج وطرق التدري�س 
بعنوان »مناهج التعليم وامل�ستويات املعيارية«، املجلد الأول، جامعة عني �سم�س، دار ال�سيافة 

القاهرة. 
فراج، حم�سن وحممد، اأماين )2006( جودة منهج اأم منهج من اأجل اجلودة؟ . 9

:// scienceeducator. arabblogs. com/ nafeza/ archive/ 2006/ 9/ 99862

ال�سامل، فوؤاد )2011( : تقومي جودة كتب اإدارة الأعمال اجلامعية ال�سادرة باللغة العربية، . 10
املنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، م�رش
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�سوء املعايري العاملية للجودة، املجلة الفل�سطينية للتعليم املفتوح، املجلد الثالث، العدد الثاين، 

)�س 1- 38( . 
العدد: . 12 املتمدن،  احلوار  اجلامعي، جملة  الكتاب  تقومي  : معايري   )2012( �سو�سن  جميد، 
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ملخص: 
املفتوح  التعليم  جمال  يف  العلمي  البحث  اأولويات  حتديد  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
وو�سع  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من 
املفتوحة،  القد�س  بجامعة  املفتوح  التعليم  جمال  يف  العلمي  بالبحث  للنهو�س  مقرتحة  روؤية 
اأداة الدرا�سة ا�ستبانة مكونة من )56( فقرة موزعة  وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي، وكانت 
البيانات  وُحلِّلت  تدري�س،  هيئة  ع�سو   )35( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  جم��الت،   )6( على 
ن�سبي  وزن  على  لال�ستبانة  الكلية  الدرجة  وقد ح�سلت   ،  )SPSS( الإح�سائي  الربنامج  بو�ساطة 
ح�سب  مرتبة  املفتوح  التعليم  جمال  يف  العلمي  البحث  اأولويات  جاءت  وقد   )77.43( وقدره 
والتعليم  اجلامعية،  والإدارة  واأهدافه،  املفتوح  التعليم  فل�سفة  الآت��ي:  النحو  على  اأهميتها 
اللكرتوين، وع�سو هيئة التدري�س، ومناهج التعليم املفتوح، واأخرياً الأن�سطة اجلامعية، وكانت 
اأهم املو�سوعات البحثية يف جمالت الدرا�سة: درجة م�ساهمة التعليم املفتوح يف تعليم املراأة، 
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  لدى  املفتوح  التعليم  يف  والتوا�سل  الت�سال  اجلامعية،  الكتب  جودة 
التعيينات  الوطنية،  الهوية  وتعزيز  املفتوح  التعليم  املفتوح،  للتعليم  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
التعليم  جمال  يف  بحثية  خريطة  و�سع  ب�رشورة  الدرا�سة  اأو�ست  وقد  اللكرتونية،  والأن�سطة 
اأبحاث  واإجراء  العايل،  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الفل�سطينية  اجلامعات  بني  بالتعاون  املفتوح 
لديها  التي  الفل�سطينية  اجلامعات  املفتوح، وحث  التعليم  اجلامعية يف جمال  بالأن�سطة  تتعلق 
الباحث  قدم  الدرا�سة  نهاية  ويف  املفتوح،  بالتعليم  تتعلق  اأبحاث  اإجراء  على  ماج�ستري  برامج 

روؤية للنهو�س بالبحث العلمي.
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Abstract: 
The present study aimed to identify the scientific research in open 

education field from view point of teaching staff in the faculty of education in 
AL- Quds Open University, and to put a proposed vision to enhance scientific 
research in AL- Quds Open University.The researcher used the descriptive 
method, the study tool was a questionnaire consisted of (56) items distributed 
to (6) dimensions.The study sample consisted of (35) teaching staff member.
The data was analyzed by statistical program (SPSS) .The total degree for 
the questionnaire was (77.43) .The priorities of scientific research in open 
education field based on its importance as follows: philosophy and aims of 
open education, university management, electronic teaching, teaching staff 
member, open education curriculums, and last university activities.The most 
important for research topic in study fields: degree of the contribution of open 
education in women teaching, quality of university books, communication 
in open education for staff teaching, strategic planning for open education, 
open education and reinforcement national identity.The study recommended 
the necessity to draw out a research map for open education in cooperation 
between Palestinian universities and the ministry of higher education, and 
to make researches connected with university activities in open education 
field, and encourage Palestinian universities, which has M.A programs to 
conduct researches on the field of open education.At the end of the study the 
researcher proposed a vision to upgrade the scientific research.
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مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية: 
القرن  الثاين من  الن�سف  والعربية يف  الأجنبية  الدول  املفتوح يف كثري من  التعليم  حظي 
املا�سي على اهتمام كبري من قبل املتخ�س�سني والقائمني على تطوير التعليم العايل، وذلك من 
اأجل امل�ساهمة يف تلبية حاجات بع�س الفئات املجتمعية الراغبة يف ا�ستكمال تعليمها مبا يتواءم 
مع ظروفها، ومن اأجل زيادة القدرة على ا�ستيعاب عدد اأكرب من الطلبة ممن هم يف مرحلة التعليم 

اجلامعي، ول تتوافر لهم ال�رشوط املو�سوعية لاللتحاق باجلامعات النظامية.
ويبني ن�سوان ) 2004( مربرات التعليم املفتوح يف قدرته على توفري فر�س التعليم اجلامعي 
اأعاقتهم ظروفهم القت�سادية والجتماعية عن اللتحاق باجلامعات بعد املرحلة  الذين  لأولئك 
الثانوية مبا�رشة، ومتكني اأفراد املناطق النائية من ا�ستكمال تعليمهم اجلامعي، وي�سمح باجلمع 
بني الدرا�سة والعمل، ويوفر ال�سبل ال�سهلة لتعليم املراأة، وي�ساعد اجلامعات النظامية يف ا�ستيعاب 
اأعداد الطلبة املتزايدة ب�سكل م�ستمر، ويك�سب الأفراد مهارات التعلم الذاتي والتكنولوجي، ويحقق 

دميقراطية التعليم ل�رشائح املجتمع كافة.
على  قدرته  من  للميالد-  الثالثة  الألفية  يف  ونحن  اأهميته-  املفتوح  التعليم  ويكت�سب 
امل�ساهمة يف اإحداث التنمية ال�ساملة؛ ولذا فقد �سارعت الدول اإىل عقد املوؤمترات والندوات والور�س 
يف  املفتوح  التعليم  تطوير  اأجل  من  والدويل  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  النقا�س  وحلقات 

اأ�ساليبه وطرائقه ومناهجه.
ويف هذا ال�سياق دعت درا�سة تايلور واآخرين  )Taylor & others )2000اإىل �رشورة حتديد 
الأولويات البحثية يف جمال التعليم املفتوح، وذلك ملواجهة حتديات القرن احلادي والع�رشين، 

والطلب املتزايد على التعليم املفتوح، وتطبيقات تكنولوجيا التعلم.
وتواجهها  املفتوح تعرت�سها م�سكالت كثرية  التعليم  اأن جتربة  اإىل  الرتبوي  الأدب  وي�سري 
امل�سكالت  وتلك  واملعريف،  العلمي  التحرر  اأفق  نحو  وانطالقها  حركتها  تعوق  ج�سام  حتديات 
والتحديات متداخلة ومت�سابكة منها ما هو متعلق بدخول جمتمع املعرفة الذي يتمثل يف اإنتاج 
املعرفة وتوظيفها بكفاءة وعوملتها، ومنها ما هو متعلق مبجتمع التعلم، و�سوق العمل، والتمويل، 
والبحث العلمي؛ الأمر الذي ي�ستدعي مواجهة تلك التحديات، وبذل جهود جادة من خالل البحث 

العلمي حللها والتغلب عليها )اأبو عودة، 2008: 358- 359( .
واإزاء التغريات املت�سارعة والعميقة التي حلقت بالنظام الرتبوي، ونظراً للدور البارز الذي 
توؤديه موؤ�س�سات التعليم املفتوح؛ فاإنه مل يعد بالإمكان مواجهة التحديات بالطرق التقليدية التي 
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كانت �سائدة لفرتة طويلة من الزمن، بل اأ�سبح من ال�رشوري النظر اإىل امل�سكالت بطريقة منظمة 
اإىل هند�سية معينة تعمل على تنظيم املعرفة واقتنائها، والتعامل معها وتوليدها بهدف  ت�ستند 

الو�سول اإىل م�ستوى من الفهم املعمق للم�سكالت املطروحة للبحث )الطنيجي، 2009: 288( .
ولذا فاإن البحث العلمي يكت�سب اأهمية من كونه و�سيلة الإن�سان اإىل التطوير، وحل امل�سكالت، 
والتحكم يف البيئة املحيطة، وتوفري نوع من التوقعات والتنبوؤ بامل�ستقبل، وتاليف بع�س الظروف 

ال�سعبة، وهو يعمل على م�ستوى الوقاية والعالج )الأغا، 2002: 20( .
تعرت�س  التي  احلياتية  امل�سكالت  معاجلة  على  قدرته  العلمي  البحث  اأهمية  يوؤكد  ومما 
م�سرية ال�سعوب املتقدمة واملتخلفة والنامية على حد �سواء؛ وذلك لأن البحث العلمي مل يعد رفاهة 
اأكادميية متار�سها جمموعة من الباحثني القابعني يف اأبراج عاجية، بقدر كونه �رشورة حياتية 
تتطلبها حركة التنمية التقنية والقت�سادية والجتماعية ال�ساملة للمجتمعات تتحقق من خالله 

موا�سلة م�سرية التقدم بخطى را�سخة )بكر، 1996: 98( .
ل اأي�سًا على البحث العلمي يف اتخاذ القرارات ال�سرتاتيجية وغريها واملرتبطة  واأ�سبح ُيعوَّ
اأن  اإىل  الإح�ساءات  وت�سري  املختلفة،  الإداري��ة  امل�ستويات  يف  وم�ستقبلها  ال�سعوب  تلك  مب�سري 
ن�سيب البحث العلمي والتقني يف البالد العربية ل يتجاوز )0،002%( من الناجت املحلي، كما اأن 
حوايل )50%( من الإنفاق على البحث العلمي ياأتي من م�سادر حكومية، ول تخ�س�س القطاعات 
 :2012 وامل�رشف،  )الأغربي،  الكلية  التمويل  م�سادر  من  فقط   )%3( �سوى  واخلدمية  الإنتاجية 

. )488
والبحث العلمي هو اأحد وظائف اجلامعة الثالث الرئي�سة وهي: التعليم لإعداد القوى الب�رشية، 
وخدمة املجتمع، وتناط هذه الأدوار يف جمملها باأع�ساء هيئة التدري�س باعتبارهم العمود الفقري 

املوجه لأن�سطة اجلامعة وفعاليتها )مر�سي، 2002: 22( .
وتتمثل اأهمية البحث العلمي يف اجلامعات التي تتبع نظام التعليم املفتوح يف قدرته على 
حت�سني الكفاءة الداخلية واخلارجية لنظام التعليم وتعزيزها، واإيجاد احللول املنا�سبة مل�سكالته، 
الإنتاجية وجعلها رافداً من روافد  اإنتاجها وتطويرها، وحت�سني  وتنمية املعرفة وامل�ساهمة يف 

التنمية وزيادة معدلتها )هزامية، 2011: 482( .
واإن البحث العلمي يرتكز على ع�سو هيئة التدري�س الباحث املوؤهل الذي يقدم اأبحاثًا جيدة 
ي�سل بها اإىل نتائج مفيدة، فلي�س كل من يحمل موؤهاًل علميًا مهيئًا لأن يكون باحثًا، فبع�سهم 

فاعل وبع�سهم منفعل يوؤدي عماًل كبرياً دون اأن يكون له دور توجيهي فيه )كنعان، 2001: 6( .
يتكامل  الأكادميية  املوؤ�س�سات  العلمي يف  البحث  اإن  بقولها  ذلك   )Karlsson,2007( وتوؤكد 
حيث  اجلامعات  يف  الأك��ادمي��ي  العمل  وظائف  اأح��د  باعتباره  املجتمع  وخدمة  التدري�س  مع 
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اأ�سبحت العالقة بني التعليم والبحث العلمي عالقة مرتابطة فيما بينها اأكرث منها عالقة تعك�س 
الت�سل�سل الهرمي للوظائف، اإل اأن واقع احلال ي�سري اإىل غري ذلك حيث تركز اجلامعات كما ي�سري 
)Toutkoushian,2002( اأنه غالبًا ما يتم الرتكيز على وظيفة التدري�س يف اجلامعات على ح�ساب 

الوظيفتني الأخريني: البحث العلمي وخدمة املجتمع.
ونظراً لأهمية البحث العلمي، فاإن اجلامعات تعمل جاهدة على تخطي العقبات كلها التي 
الوقت  اإتاحة  على  تعمل  فهي  العملية،  ومواقعهم  اأ�سنافهم  اختالف  على  الباحثني  اأمام  تقف 
الأ�سا�سية والتطبيقية، بحيث ل  العلمية بنوعيها  البحوث  التدري�س لإجراء  الكايف لأع�ساء هيئة 
ت�سغلهم عن اإعطاء املحا�رشات والدرو�س الإ�سافية، والعمل على ر�سد الأموال لدعم تلك البحوث 

وت�سجيعها )جرادات، 2002: 141( .
وت�سنف البحو	 الرتبوية اإىل ثمانية اأنواع )اإبراهيم، اأبو زايد، 2010: 85- 86( : 

البحوث النوعية، وتهدف اإىل تزويدنا بتو�سيف �سامل ودقيق للظواهر الرتبوية ميكننا . 1
من حت�سني فهمنا لها.

ية، وتهدف اإىل و�سف الظواهر الرتبوية بطريقة عددية اأو كمية متكننا من . 2 البحوث الكمَّ
الإجابة عن الأ�سئلة اأو قبول اأو رف�س الفرو�س املو�سوعة للدرا�سة.

البحوث الأ�سا�سية، وتهدف اإىل زيادة معرفتنا وفهمنا للظواهر الرتبوية.. 3
البحوث التطبيقية، وتهدف اإىل حل م�سكالت تربوية عملية.. 4
البحوث التقوميية، وتهدف اإىل اتخاذ قرار حول برنامج تربوي اأو ن�ساط معني.. 5
البحوث الإجرائية، وتهدف اإىل حت�سني املمار�سات يف املدر�سة اأو ال�سف الدرا�سي.. 6
البحوث الو�سفية، وتهدف اإىل و�سف وتوقع الظواهر بدون معاجلة العوامل التي توؤثر . 7

يف هذه الظواهر.
البحوث التجريبية، وتهدف اإىل حتديد العالقات ال�سببية بني اثنني اأو اأكرث من الظواهر . 8

باملعاجلة املبا�رشة للعوامل التي توؤثر على اأداء الطالب اأو �سلوكه.
اجتاهاتها  وت�سعبت  اجلامعات  يف  جترى  التي  الرتبوية  العلمية  البحوث  تعددت  ومهما 
ا�ستنباط قوانني عامة  اإىل  التي ت�سعى  الأ�سا�سية  البحوث  فاإنها ل تخرج عن نوعني:  وغاياتها، 
التي  التطبيقية  والبحوث  املعرفة،  وزيادة  املجتمعية،  والظواهر  الطبيعية  القوانني  فهم  بهدف 
التاأكد  اأو  الأف�سل  املنتوج  عمليا، وهدفها  ا�ستثماراً  تعد  التي  النتائج  الهتمام فيها على  ي�سب 

الفعلي من �سدق نظرية اأو قانون )با�سا، 1985: 359( .
يف  والبحث  البحث،  يف  امل�ستمرة  والرغبة  ال�ستطالع  حب  اجليد  الباحث  �سفات  ومن 
امل�سببات احلقيقية لالأحداث والظواهر والعتقاد اأن وراء كل ظاهرة م�سببات معينة تكون مهمة 
الباحث الك�سف عنها، والتفتح الذهني وات�ساع الأفق العقلي واملو�سوعية، والقدرة على فهم اآراء 
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الآخرين، وعدم العتقاد اأن ما تو�سل اإليه حقائق اأزلية، اإ�سافة اإىل الدقة وكفاية الأدلة للو�سول 
تت�سف  اأدوات  واعتماد  املعلومات،  جمع  يف  دقيقة  م�سادر  واعتماد  والأحكام  القرارات  اإىل 

بال�سدق والثبات )الغبان، 2009: 202- 203( .
ومن مربرات تطوير اأولويات البحث العلمي وحتديثها وحتديدها باجلامعات العربية ق�سوره 
وق�سور  له،  املخ�س�سة  امليزانيات  وق�سور  الباحثني،  بع�س  لدى  مهاراته  وق�سور  وكيفًا،  كما 
حتقيق معايري اجلودة للح�سول على منتج جيد، وق�سور توفري م�سادر املعرفة ومراكز املعلومات 
للقيام به، وق�سور عمل دليل للر�سائل التي ُتناق�س على م�ستوى الق�سم والكلية واجلامعة، وق�سور 
اأهمية امل�سكلة التي ُتختار من قبل الباحث، وبالتايل ل ي�ستفاد منها ال�ستفادة الكاملة )ن�رش، 

. )166 -163 :2006
اأبرز امل�سكالت التي يواجهها البحث  اأن  اإىل  ويف هذا ال�سياق ي�سري �سلطان )1995: 377( 
العلمي هي م�سكلة اختيار الأبحاث حيث ل توجد خطة عامة للبحث العلمي ت�سعها جهة متخ�س�سة 
لتوجيه الباحثني، اإذ يقوم الباحث باختيار بحثه على اأ�سا�س فردي، وكثرياً ما جند البحث ل عالقة 
له بق�سايا املجتمع ول م�سكالته ول بامل�سكالت احلقيقية للموؤ�س�سات التعليمية اإ�سافة اإىل تكرار 

املو�سوعات.
العلمي يف  للبحث  و�ساملة  وافية  تنفيذه وتطبيقه، وعدم وجود خطة علمية  والإهمال يف 
البالد العربية، و�سعف وفقر املكتبات واملختربات والتجهيزات العلمية، وقلة تقدير البحث العلمي 

على امل�ستوى املجتمعي )عبد احلي، 2008: 200- 202( .
الع�رشين وبداية  القرن  العامل يف نهاية  التي �رشبت  التحولت والتغريات  اأثرت جملة  وقد 
املعرفة  م�سادر  وتعدد  الت�سالت،  عامل  يف  والتكنولوجية  املعرفية  الثورة  من  الثالثة  الألفية 
التعليمية  املوؤ�س�سات  على  وغريها  الوراثية  والهند�سة  وتاأثرياتها،  والعوملة  حجمها،  وزي��ادة 
النظرة نحو اختيار  القومية بحيث تبدلت  البحثية  والرتبوية، والباحثني يف اجلامعات واملراكز 

امل�سكالت التي يجب بحثها والت�سدي لها.
وقد اأو�ست درا�سة حداد )1997: 41( ب�رشورة حتديد اأولويات البحث العلمي الرتبوي يف 
درا�سات  اإجراء  خالل  من  وذلك  عربية،  دولة  كل  يف  الرتبوية  وم�سكالته  املجتمع  حاجة  �سوء 
م�سحية للتعرف اإىل امل�سكالت امللحة وترتيب اأولوياتها، وبناء على نتائج هذه الدرا�سات، ُت�ساغ 
املوؤ�س�سات  بها  ت�سرت�سد  الرتبوي  للبحث  وطنية  خطة  اإىل  بعدها  ترتجم  وا�سحة  بحثية  �سيا�سة 
البحثية وخطتها ب�سكل دوري  ال�سيا�سة  اإىل مراجعة  البحثية يف كل دولة بحيث يوؤدي  واملراكز 
معاجلة  يف  الرتبوية  البحوث  فعالية  من  يعزز  وذلك  امل�ستجدة،  والأولويات  احلاجات  لتحديد 
اإىل عدم  يوؤدي  البحثية  املوؤ�س�سات واملراكز  التن�سيق بني  اأن  الرتبوية، كما  الق�سايا وامل�سكالت 

تكرار املو�سوع نف�سه يف اأكرث من مركز.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لحظ الباحث من خالل عمله يف اجلامعات الفل�سطينية وخربته يف املجال البحثي ومناق�سته 
للخطط البحثية لطلبة املاج�ستري ع�سوائية يف نوعية الأبحاث املطروقة للدرا�سة والبحث من حيث 
تكرار املو�سوعات، وقلة الرتكيز على املو�سوعات اجلديرة بالبحث يف جمال التعليم ب�سكل عام، 
اأن البحوث يف جمال التعليم املفتوح تعاين من عدد  والتعليم املفتوح ب�سكل خا�س، كما لحظ 
الباحثني يف  واإ�رشاك عدد قليل من  البحوث،  اختيار  التن�سيق والرتكيز يف  امل�سكالت كتدين  من 
احلالية  الدرا�سة  هدفت  لذا  بالباحث درا�سة املو�سوع درا�سة علمية؛  البحوث؛ مما حدا  هذه 

لالإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية: 
ما اأولويات البحث العلمي يف جمال التعليم املفتوح من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س  ●

بكلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة؟ 
ما الروؤية املقرتحة للنهو�س بالبحث العلمي يف جمال التعليم املفتوح بجامعة القد�س  ●

املفتوحة؟ 

أهداف الدراسة: 
هيئة . 1 اأع�ساء  نظر  املفتوح من وجهة  التعليم  العلمي يف جمال  البحث  اأولويات  حتديد 

التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة.
و�سع روؤية مقرتحة للنهو�س بالبحث العلمي يف جمال التعليم املفتوح بجامعة القد�س . 2

املفتوحة.

أهمية الدراسة: 
قد ت�سهم الدرا�سة يف اإعطاء �سورة عن اأولويات البحث العلمي يف جمال التعليم املفتوح . 1

بجامعة القد�س املفتوحة.
مو�سوعات . 2 اختيار  يف  العليا  الدرا�سات  وطلبة  اجلامعات  الدرا�سة  هذه  من  ي�ستفيد  قد 

جديرة بالبحث والدرا�سة.
قد ت�سهم الدرا�سة يف و�سع روؤية للنهو�س بالبحث العلمي يف جامعة القد�س املفتوحة.. 3

حدود الدراسة: 
احلد الأكادميي: اأولويات البحث العلمي يف جمال التعليم املفتوح من وجهة نظر اأع�ساء  ♦

هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة.
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احلد املوؤ�س�سي: جامعة القد�س املفتوحة مبحافظات غزة. ♦
احلد الب�رشي: اأع�ساء هيئة التدري�س املتفرغني وغري املتفرغني بكلية الرتبية يف جامعة  ♦

القد�س املفتوحة.
احلد املكاين: حمافظات غزة يف فل�سطني. ♦
احلد الزماين: العام اجلامعي 2012/ 2013. ♦

مصطلحات الدراسة: 
الواجب  ◄ للمو�سوعات  توىل  اأن  يجب  التي  امللحة  والأهمية  الأ�سبقية  هي  الأولوية: 

بحثها ودرا�ستها يف جمال التعليم املفتوح من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة القد�س 
املفتوحة.
البحث العلمي: و�سيلة للدرا�سة ميكن بو�ساطتها الو�سول اإىل حل مل�سكلة حمددة من  ◄

ال�سامل والدقيق جلميع الأدلة املتعلقة بامل�سكلة م�ستخدما الأ�سلوب العلمي حلل  خالل التق�سي 
امل�سكلة.)املغربي، 2002: 18( 

م�سكلة  درا�سة  بوا�سطتها  الباحث  يحاول  و�سيلة  باأنه   )18  :2012( الق�رشاوي  ويعرفه 
حمددة، والتعرف اإىل العوامل املوؤثرة يف ظهورها للتو�سل اإىل نتائج تف�رش ذلك، اأو للو�سول اإىل 

حل لتلك امل�سكلة عن طريق التق�سي ال�سامل والدقيق لل�سواهد والأدلة.
ويرى )kerlinger,1976( اأن البحث العلمي عبارة عن عملية ا�ستق�ساء منظم وم�سبوط وناقد 

يقوم بها الباحث لق�سايا فر�سية عن العالقات املفرت�سة بني الظواهر الطبيعية.
من  حم��ددة  م�سكلة  حل  اإىل  يهدف  وم�سبوط  منظم  ن�ساط  باأنه  نظريًا  الباحث  ويعرفه 
خالل جمع البيانات والأدلة وال�سواهد با�ستخدام الأ�سلوب العلمي للتو�سل اإىل حلول للم�سكالت 

الإن�سانية.
البحث العلمي الرتبوي: هو اأحد جمالت البحث العلمي، ويهدف اإىل ا�ستخدام نتائج  ◄

العملي يف  امليدان  ت�سهم يف خدمة  تربوية  واإج��راءات  نواجت ومواد  الرتبوية يف تطوير  البحوث 
التعليم.)عامر، 2012: 41( 

وعرفه )Fraenkel&wallen,1990( باأنه خطوات منظمة ودقيقة تعتمد على التق�سي والدرا�سة 
الطويلة املعمقة بهدف و�سع حلول للم�سكالت يف جمال الرتبية.

ويعرفه الباحث نظريًا باأنه عملية منهجية خمططة ومنظمة يقوم بها اأع�ساء هيئة التدري�س 
التي  الرتبوية  للم�سكالت  حلول  و�سع  بهدف  املفتوح  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الرتبية  كليات  يف 

تواجهها تلك املوؤ�س�سات.
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وهو  ◄ وخمرجاته،  وعملياته  مدخالته  وله  التعليم،  نظم  اأحد  هو  املفتوح:  التعليم 
اأفراد املجتمع بغ�س النظر عن ال�رشوط الر�سمية للتعليم التقليدي. منظومة تتيح التعليم جلميع 

)مالك، 2000: 29( 
على  توؤكد  فل�سفة  على  يقوم  جماهريي  تعليم  باأنه   )199  -198  :2004( ال�سنبل  وعرفه 
حق الأفراد يف احل�سول على الفر�س التعليمية املتاحة، وهو ل يتقيد بوقت ول بفئة املتعلمني، 
ول يقت�رش على م�ستوى اأو نوع من التعليم، ول يعتمد على املواجهة بني املعلم واملتعلم، بل نقل 
الهائل يف عامل  التكنولوجي  التطور  م�ستفيدة من  تعليمية متعددة  بو�سائط  املتعلم  اإىل  املعرفة 

الت�سالت.
اجلامعي،  تعليمهم  موا�سلة  املجتمع  لأفراد  يتيح  مرن  نظام  باأنه  نظريًا  الباحث  ويعرفه 
ول ي�سرتط ح�سور الطلبة اإىل اجلامعة، ويتجاوز متطلبات القبول والعمر يف براجمه، التي تلبي 
احلاجات ال�سخ�سية، وحاجات �سوق العمل، ويتبنى التقنيات احلديثة يف تعليم الطلبة والتوا�سل 

معهم.
اأع�ساء هيئة التدري�س: هم الأ�سخا�س الذين يف يعملون يف جامعة القد�س املفتوحة  ◄

الرتبوية،  العلوم  يف  والدكتوراه  املاج�ستري  درجتي  على  واحلا�سلني  جزئية،  اأو  كلية  بوظيفة 
ات التدري�س والبحث العلمي. ويقومون مبهمَّ

كلية الرتبية: هي اإحدى الكليات الأكادميية الرئي�سة يف جامعة القد�س املفتوحة تهدف  ◄
اإىل اإعداد معلمني اأكفاء يف م�ستوى الدرجة اجلامعية الأوىل للمدار�س الأ�سا�سية والثانوية، وتقدم 
دبلومًا يف التاأهيل الرتبوي حلملة الدرجة اجلامعية الأوىل من جامعات اأخرى، وتتاألف من �سبعة 
تخ�س�سات وهي تعليم املرحلة الأ�سا�سية الأوىل، تعليم الرتبية الإ�سالمية، اللغة العربية واأ�ساليب 

تدري�سها، اللغة الإجنليزية واأ�ساليب تدري�سها، تعليم العلوم، تعليم الجتماعيات.
جامعة القد�س املفتوحة: موؤ�س�سة تعليم عال فل�سطينية تاأ�س�ست عام )1991( تهدف  ◄

اإىل تقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية وفق فل�سفة التعلم املفتوح، واإعداد خريجني موؤهلني لتلبية 
امل�ستجدات  اأحدث  واإقليمًيا وفق  املناف�سة حملًيا  العمل، وقادرين على  حاجات املجتمع و�سوق 
املجتمع،  مع  والتفاعل  والتطوير  العلمي  البحث  دور  تعزيز  على  وتعمل  والتكنولوجية،  العلمية 
م�ساهمة بذلك يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، مراعية اجلودة ال�ساملة، وت�سم خم�س كليات الرتبية، 
والعلوم الإدارية والقت�سادية، وكلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وكلية التنمية الجتماعية 

والأ�رشية، وكلية الزراعة.)جامعة القد�س املفتوحة، 2012: 1( 
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الدراسات السابقة: 
من خالل الطالع على الأدب الرتبوي متكن الباحث من العثور على بع�س الدرا�سات التي 

لها عالقة مبو�سوع الدرا�سة، وقد كانت على النحو الآتي: 
درا�سة وزارة التخطيط الفل�سطينية )2013( : هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأولويات . 1

الدرا�سة  وهذه  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  وال�سحة،  التعليم  قطاع  يف  العلمي  البحث 
نظرية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأنه لكي نرتقي بعملية البحث العلمي مبا يتوافق والأولويات، لبد 
العلمي من  البحث  البيئة املحفزة للبحث والإبداع واملوارد الالزمة لتطوير عملية  اأن يتم توفري 
املوارد املالية والب�رشية والتقنية واملعرفية، واأن يتم توجيه البحث العلمي مبا يتوافق ومتطلبات 
حتقيق التنمية امل�ستدامة، ومبا يالم�س ويعالج م�سكالت املجتمع احلقيقية مبختلف اأنواعها، واأن 

يتم تنظيم عملية البحث العملي، وا�ستناده اإىل الطرق العلمية واملناهج املدرو�سة.
العلمية . 2 البحوث  اإىل دور  التعرف  الدرا�سة  هدف   :  )2013( و�سكيك  املزين،  درا�سة 

يف تطوير العملية الرتبوية يف مراحل التعليم العام يف حمافظة غزة، وا�ستخدم الباحثان املنهج 
الو�سفي، وكانت اأداة الدرا�سة ال�ستبانة، وتكونت العينة من )104( م�رشفًا وم�رشفة، وقد اأظهرت 
الرابع  واملجال   ،  )78.2( ن�سبي  بوزن  الأوىل  املرتبة  احتل  للدرا�سة  الثالث  املجال  اأن  النتائج 
 ( ن�سبي  بوزن  الثالثة  املرتبة  احتل  الأول  واملجال   ،  )77.2( ن�سبي  بوزن  الثانية  املرتبة  احتل 
74.6( ، واملجال الثاين احتل املرتبة الرابعة بوزن )71.0( ، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�رشورة اإعداد 
خريطة بحث قومية للبحث العلمي، واإن�ساء مراكز بحثية، وتوظيف نتائج الأبحاث لتطوير العملية 

الرتبوية.
درا�سة اأونكيو وكاكر  )Oncu & Cakir )2011: هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأولويات . 3

الو�سفي  املنهج  الباحثان  وا�ستخدم  اللكرتوين،  التعلم  بيئات  يف  العلمي  البحث  ومنهجيات 
بالرجوع اإىل الأدبيات، وحتليل الأبحاث التي اأجريت يف جمال بيئات التعلم، وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن هناك جمالت ت�ستوجب الدرا�سة وهي اأ�ساليب ت�سجيع وم�ساركة املتعلمني، التعلم التعاوين، 
اأع�ساء هيئة  اأداء  التقومي، و�سع برامج لتطوير  للتعلم، تطوير تقنيات  الت�سهيالت املوؤثرة  تقدمي 
التدري�س، ودعت الدرا�سة اإىل ا�ستخدام البحوث التكوينية، والبحوث التنموية، والبحوث التجريبية.

حتديد . 4 اإىل  الدرا�سة  هدفت   :Kaktoy & others )2011(  واآخرون كاتوي  درا�سة 
الباحثون  وا�ستخدم  الهند،  يف  بعد  عن  اللكرتوين  التعليم  جمال  يف  ة  املهمَّ البحثية  املجالت 
املنهج الو�سفي، وهذه الدرا�سة نظرية ت�ستند اإىل حتليل الدرا�سات التي اأجريت يف جمال التعليم 
اللكرتوين، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأكرث املجالت اأولوية للدرا�سة والبحث اإدارة املحتوى، كتابة 
اجلودة،  �سمان  املهنة،  اأخالقيات  تعلمهم،  واأ�ساليب  و�سلوكهم  املتعلمني  خ�سائ�س  املحتوى، 

العدالة وال�سفافية، الختالفات الثقافية وعوملة التعليم، وبيئات التعلم اللكرتوين.
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العلمي . 5 البحث  اأولويات  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدف   :Rice )2009(  راي�س درا�سة 
وال�سيا�سات واملمار�سات يف التعلم عن بعد لطلبة ال�سف الثاين ع�رش يف ال�سنوات اخلم�س القادمة 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، وما الت�سمينات التي يجب اأن تطبق يف برامج التعلم عن بعد لطلبة 
الو�سفي، وتكنيك دلفي على ثالث جولت، وتكونت عينة  الباحث  الثاين ع�رش، وا�ستخدم  ال�سف 
الدرا�سة من )29( خبرياً من الباحثني املتخ�س�سني ووا�سعي ال�سيا�سات واملمار�سني، وتو�سلت 
الدرا�سة اإىل اأن اأكرث املو�سوعات جدارة بالبحث اأدوات التقومي، املمار�سات اجليدة، امل�ساألة، التعلم 

من خالل �سبكة النرتنت النمو املهني، العتماد واملعايري واجلودة، التمويل، التكنولوجيا.
ملجالت . 6 ت�سنيف  و�سع  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :Zawacki )2009(  زاوا�سكي درا�سة 

عن  التعليم  يف  اإهمال  والأكرث  اأهمية  الأكرث  البحث  جمالت  وحتديد  التعليم،  يف  العلمي  البحث 
دلفي  تكنيك  واعتمد  الأدبيات،  اإىل  درا�سته  يف  وا�ستند  الو�سفي،  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  بعد، 
لتحديد جمالت البحث الأكرث اأهمية واإهماًل يف التعليم عن بعد، وتكونت عينة الدرا�سة من )19( 
خبرياً ممن لديهم خربة ل تقل عن )10( �سنوات يف جمال التعليم عن بعد، ومت التوا�سل معهم عرب 
الربيد اللكرتوين، وقد حدد اخلرباء جمالت عدة ت�ستوجب الدرا�سة والبحث وهي: نظام التعليم عن 
التعليم عن بعد، وقد ح�سلت  التعليم والتعلم يف  الإدارة والتنظيم والتكنولوجيا،  بعد ونظرياته، 
مو�سوعات عدة على اأهمية بحثية كربى مثل: التطوير املهني لأع�ساء هيئة التدري�س، البتكار 
اجلودة،  �سمان  التعلم،  جمتمعات  يف  والتوا�سل  التفاعل  التعليمي،  الت�سميم  التغري،  وق�سايا 
خدمات دعم املتعلم، وخ�سائ�س املتعلمني، وح�سب اخلرباء فاإن هناك حاجة ملزيد من البحوث 

بخ�سو�س تطبيقات ويب والأجهزة املحمولة، والأدوات املتزامنة للتعليم.
اأولويات البحث . 7 درا�سة جانيو واآخرون  )Janio )2008: هدفت الدرا�سة التعرف اإىل 

العلمي يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف بولندا، وا�ستخدم الباحثون املنهج الو�سفي، 
وتكونت عينة الدرا�سة من )40( خبرياً يف تكنولوجيا املعلومات والت�سال، وتو�سلت الدرا�سة اإىل 

حتديد ثماين اأولويات ت�ستحق البحث العلمي يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف بولندا.
البحث . 8 اأولويات  اإىل حتديد  الدرا�سة  كيوربايك  )Kurubacak )2007: هدفت  درا�سة 

العلمي يف جمال تقنيات التعلم بالهواتف املحمولة يف التعليم عن بعد، وا�ستخدم الباحث املنهج 
الو�سفي، واعتمد على تكنيك دلفي )Delphi Technique( يف حتديد تلك الأولويات بناء على اآراء 
وقد  ذكراً،   )48( و  اأنثى   )24( م�ساركًا،   )72( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  اخلرباء،  من  جمموعة 
حدد اخلرباء الق�سايا التي تتطلب البحث بدرجة كبرية وهي اجلودة، وم�ساكل التكيف الجتماعي 
املوؤثرة يف اأمناط احلياة الجتماعية والثقافية والدميقراطية، وم�سئوليات العاملني على النرتنت 

واأدوارهم، والت�سهيالت الالزمة للتعلم عن بعد.
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للبحث . 9 احلايل  الو�سع  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :Latchem )2007(  لت�سم درا�سة 
العلمي يف التعلم املفتوح وعن بعد يف اآ�سيا، وو�سع اإطار لتطوير البحث العلمي، وا�ستخدم الباحث 
املنهج الو�سفي التحليلي، وهذه الدرا�سة نظرية، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هناك حاجة قوية 
لإجراء مزيد من البحوث حول التعلم املفتوح وعن بعد، وقدمت الدرا�سة مقرتحات لتطوير التعلم 

املفتوح وعن بعد يف اآ�سيا من اأجل تقدميها ل�سانعي القرار واملخططني واملدراء.
العلمي . 10 البحث  اأولويات  اإىل  التعرف  الدرا�سة  جادي  )Jegede )1999: هدفت  درا�سة 

الدرا�سة  اأداة  الو�سفي، وكانت  الباحث املنهج  وا�ستخدم  الكومنولث،  التعلم عن بعد يف دول  يف 
ال�ستبانة، وتكونت عينة الدرا�سة من )62( خبرياً، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأكرث املجالت اأولوية 
النمو  التمويل،  الوقت،  اإدارة  الراجعة،  بالتغذية  الطلبة  لتزويد  اأنظمة  التقومي،  العلمي  البحث  يف 
اإعداد  ال�سيا�سي،  التدخل  اأهمية  واأقلها  وتطويرها،  الدرا�سية  املواد  ت�سميم  للمحا�رشين،  املهني 

املعلمني، والنظرية والفل�سفة.
اإىل حتديد . 11 الدرا�سة  واآخرون  )others & Rockwell )1999: هدفت  راكويل  درا�سة 

الأولويات البحثية يف موؤ�س�سات التعليم عن بعد يف نربا�سكا، وا�ستخدم الباحثون املنهج الو�سفي، 
مرتني،  على  بحثية  ق�سية   )98( لتقييم  خبرياً   )20( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  دلفي،  وتكنيك 
والتخطيط  والتعاون  التن�سيق  الدرا�سة  ت�ستوجب  التي  املجالت  اأبرز  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
تدريبهم،  و�سبل  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  وكفايات  الإدارة،  تقدمها  التي  والت�سهيالت  الفعال، 
اهتمام  التقومي، وكان هناك  واأدوات  التعلم،  املتعلمني، وتقومي خمرجات  والتفاعل مع  اجلودة، 
واأمناط  الثانوية،  املوؤ�س�سات  مع  والتعاون  املتعلمني،  تواجه  التي  الإلكرتونية  بامل�سكالت  قليل 

التعلم، وموؤهالت املربني، والتلفاز التعليمي واحلا�سوب.
العلمي . 12 البحث  اأولويات  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدف   :Jegede )1994(  جادي درا�سة 

الرتبوي يف التعلم عن بعد من وجهة نظر عينة من الرتبويني واملمار�سني يف ا�سرتاليا، وترتيب 
الو�سفي،  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  بعد،  عن  التعلم  يف  البحث  ملجالت  تعطى  التي  الأولويات 
الدرا�سة من )36( من املربني يف املجل�س الدويل  الدرا�سة ال�ستبانة، وتكونت عينة  اأداة  وكانت 
للتعلم عن بعد، وقد اأ�سارت النتائج اإىل �رشورة بذل جهود مت�سافرة لل�رشوع يف اأبحاث قوية يف 
جميع جمالت التعلم عن بعد، وقد اأعطى املربون واملمار�سون اأولوية عالية لتكنولوجيا التعليم 
والت�سالت، وال�سعوبات التي تواجه التعلم عن بعد، ودور التعليم عن بعد يف التنمية الوطنية، 

وخدمات دعم الطالب، والتقومي، واجلودة، واإدارة الوقت، والتمويل، وامل�سورة املهنية.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
هدفت جميع الدرا�سات اإىل حتديد اأولويات البحث العلمي وتباينت ما بني جمال التعليم  ♦
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اأولويات  اإىل  البع�س  واأ�سار  بعد،  التعلم عن  الآخر  تناول بع�سها  العام، فيما  والتعليم  وال�سحة، 
البحث العلمي يف جمال التعلم بالهواتف املحمولة.

ال�ستبانة،  ♦ بني  ما  اأدواتها  وتنوعت  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سات  غالبية  ا�ستخدمت 
وا�ستخدم تكنيك دلفي ل�ستطالع اآراء اخلرباء، فيما كانت بع�س الدرا�سات نظرية ت�ستند اإىل الأدب 

الرتبوي وحتليالت اأ�سحابها.
ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف اإعداد الإطار النظري، و اختيار منهج  ♦

الدرا�سة، وبناء اأداة الدرا�سة، وا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية املنا�سبة، وتف�سري النتائج.
اختلفت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة من حيث املو�سوع مع بع�سها، والأماكن  ♦

التي طبقت فيها واملحاور التي تناولتها.

الطريقة واإلجراءات: 
هذه  متثلت  ولقد  الدرا�سة،  اأه��داف  لتحقيق  بها  قام  التي  الإج��راءات  اأهم  الباحث  يتناول 
الإجراءات يف اختيار املنهج املالئم، واختيار جمتمع الدرا�سة وعينتها، والتاأكد من �سدق الأداة، 

واأهم اخلطوات املتبعة يف حتقيق اأهداف الدرا�سة.
اأولً:� منهج الدرا�سة: اتبع الباحث املنهج الو�سفي، الذي يعتمد على درا�سة الواقع اأو  ♦

الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويتم و�سفها و�سفا دقيقًا حيث ُجمعت البيانات لتحديد اأولويات 
البحث العلمي يف جمال التعليم املفتوح من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف 

جامعة القد�س املفتوحة.
التدري�س  ♦ هيئة  اأع�ساء  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  الدرا�سة:  جمتمع  ثانياً:� 

املتفرعني وغري املتفرغني بجامعة القد�س املفتوحة يف حمافظات غزة.
عينة  ♦ وكانت  ق�سدية،  بطريقة  الدرا�سة  عينة  الباحث  اختار  الدرا�سة:  عينة  ثالثاً:� 

الدرا�سة تتكون من )35( ع�سو هيئة تدري�س من املتفرغني وغري املتفرغني، ممن اأح�س الباحث اأن 
لهم جهداً يف جمال البحث العلمي.

العلمي يف جمال  ♦ البحث  اأولويات  ا�ستبانة تو�سح  اأُعدت  الدرا�سة:  ا�ستبانة  رابعاً:� 
التعليم املفتوح من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة، 
وهو من اإعداد الباحث من حيث خطوات اإعداده وهدفه وغر�سه واإجراءاته التي قام بها لتقنينه 

والتاأكد من ثباته و�سدقه.
جمالت:   )6( على  موزعة  البنود  من  جمموعة  من  ال�ستبانة  تكونت  ال�ستبانة:  تكوين 
الثاين:  واأهدافه وتكون من )9( فقرات، واملجال  املفتوح  التعليم  بفل�سفة  املتعلق  الأول:  املجال 
مناهج التعليم املفتوح وتكون من )9( فقرات واملجال الثالث: ع�سو هيئة التدري�س وتكون من 
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)9( فقرات، واملجال الرابع: الإدارة اجلامعية وتكون من )9( فقرات، واملجال اخلام�س: الأن�سطة 
اجلامعية وتكون من من )11( فقرة، واملجال ال�ساد�س: التعليم الإلكرتوين وتكون من )9( فقرات، 

فاأ�سبحت الأداة مكونة من )56( فقرة.
ححت ال�ستبانة على منط مقيا�س ليكرت، وهو يتدرج اإىل خم�س  ت�سحيح ال�ستبانة: �سُ
درجات– �سعيفة  ثالث  درجات– متو�سطة  اأربع  درجات– كبرية  خم�س  كبرية جداً  فئات هي: 

درجتان– �سعيفة جداً درجة واحدة.
�سدق ال�ستبانة: ويق�سد ب�سدق ال�ستبانة قدرتها على قيا�س ما و�سع لقيا�سه، وقد تاأكد 

الباحث من �سدق ال�ستبانة بالطرق الآتية.
�سدق املحكمني: مت التاأكد من �سدق ال�ستبانة عن طريق عر�سها على جمموعة من . أ

اآرائهم ومالحظاتهم ومقرتحاتهم عليها من  الفل�سطينية لإبداء  اأ�ساتذة اجلامعات  املحكمني من 
واأية  املنا�سب،  والتعديل  وو�سوحها،  للمجالت،  فقراتها  انتماء  ومدى  اللغوية  �سياغتها  حيث 
املجالت  اإىل  تنتمي  الفقرات  اأن  على  غالبيتهم  اأجمع  وقد  �رشورية،  يرونها  اأخرى  مالحظات 

ب�سورة جيدة، وبهذا ا�ستقرت ال�ستبانة على )6( جمالت، مكونة من )56( فقرة.
ارتباط كل فقرة من ب.  الداخلي قوة  ويق�سد ب�سدق الت�ساق  الداخلي:  الت�ساق  �سدق 

ا�ستطالعية مكونة من  عينة  ال�ستبانة على  للمجال حيث طبقت  الكلية  بالدرجة  املجال  فقرات 
)15( ع�سواً من اأع�ساء هيئة التدري�س واجلداول الآتية تو�سح ذلك: 

اجلدول )1( 
يو�سح معامالت الرتباط بني درجات بنود املجال الأول: 
فل�سفة واأهداف التعليم املفتوح والدرجة الكلية لهذا املجال

مستوى الداللةمعامل االرتباطفلسفة وأهداف التعليم املفتوح

0.6900.01مدى اتساق فلسفة التعليم املفتوح مع خطط التنمية

0.7680.01ارتباط التعليم املفتوح بالعوملة

0.8600.01ارتباط التعليم املفتوح بسوق العمل

0.6730.01ارتباط التعليم املفتوح مبفهوم التعلم مدى احلياة

0.7610.01مواءمة التعليم املفتوح لظروف ذوي احلاجات اخلاصة

0.5160.01التعليم املفتوح ودوره في بناء مجتمع املعرفة

0.7690.01فلسفة التعليم املفتوح وفق التصور اإلسالمي

0.5770.01إسهام التعليم املفتوح في محو األمية وتعليم الكبار

0.8920.01درجة مساهمة التعليم املفتوح في تعليم املرأة
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اجلدول )2( 
يو�سح معامالت الرتباط بني درجات بنود املجال الثاين: 

مناهج التعليم املفتوح والدرجة الكلية لهذا املجال

التعليم املفتوح مستوى الداللةمعامل االرتباط مناهج 

0.5780.01ارتباط محتوى مناهج التعليم بسوق العمل

0634.0.01مالئمة مناهج التعليم املفتوح وفعاليتها

0.6620.01مالئمة أساليب تقومي الطلبة وتنوعها

0.8660.01جودة وأساليب التقومي املستخدم

0.7560.01استراتيجيات تنفيذ محتوى مناهج التعليم املفتوح

0.6480.01فعالية تنفيذ محتوى مناهج التعليم املفتوح

0.8110.01جودة الكتب اجلامعية

0.5720.01دراسات نقدية ملناهج التعليم املفتوح مع تصورات لتطويرها

0.7550.01حتليل محتوى مناهج التعليم املفتوح

اجلدول )3( 
يو�سح معامالت الرتباط بني درجات بنود املجال الثالث: 

ع�سو هيئة التدري�س والدرجة الكلية لهذا املجال

مستوى الداللةمعامل االرتباطعضو هيئة التدريس

0.5270.01األساليب اإلشرافية التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس

0.6810.01عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام تقنيات التعلم

0.7650.01كفايات أعضاء هيئة التدريس في التعليم املفتوح

0.5080.01عضو هيئة التدريس في التعليم املفتوح صفاته وأدواره

0.8330.01االتصال والتواصل في التعليم املفتوح لدى أعضاء هيئة التدريس

0.6280.01التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس في التعليم املفتوح

0.8850.01سبل تطوير أداء عضو هيئة التدريس

0.7670.01أخالقيات مهنة التعليم في التعليم املفتوح

0.7910.01صعوبات توظيف تقنيات التعليم من قبل أعضاء هيئة التدريس
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اجلدول )4( 
يو�سح معامالت الرتباط بني درجات بنود املجال الرابع: 

الإدارة اجلامعية والدرجة الكلية لهذا املجال

مستوى الداللةمعامل االرتباطاإلدارة اجلامعية

0.5370.01املعوقات اإلدارية للتعليم املفتوح

0.8730.01املعوقات االقتصادية للتعليم املفتوح

0.7190.01تطوير اإلدارة اجلامعية

0.5900.01االتصال والتواصل بني اإلدارة والطلبة

0.6770.01التخطيط االستراتيجي للتعليم املفتوح

0.6600.01دور اإلدارة اجلامعية في تنمية اجملتمع احمللي

0.8750.01اجلودة في العمل اإلداري

0.5660.01املناخ التنظيمي السائد في مراكز التعليم املفتوح

0.7430.01تقومي التعليم املفتوح في ضوء أهدافه 

اجلدول )5( 
يو�سح معامالت الرتباط بني درجات بنود املجال اخلام�س: 

الأن�سطة اجلامعية والدرجة الكلية لهذا املجال

مستوى الداللةمعامل االرتباطاألنشطة اجلامعية

0.7590.01واقع األنشطة الطالبية في التعليم املفتوح

0.7720.01دور التعليم املفتوح في خدمة اجملتمع

0.8240.01التعليم املفتوح وتعزيز الهوية الوطنية

0.7150.01التعليم املفتوح واحلفاظ على التراث الفلسطيني

0.5970.01األنشطة اجلامعية ودورها في بناء منظومة القيم األخالقية

0.8220.01معوقات ممارسة األنشطة في التعليم املفتوح

0.6940.01تصور مقترح لتطوير األنشطة في مراكز التعليم املفتوح

0.5610.01اجتاهات الطلبة نحو ممارسة األنشطة

0.6060.01األطر الطالبية ودورها في أنشطة التعليم املفتوح

0.8140.01اإلبداع في أنشطة التعليم املفتوح

0.5420.01التعليم املفتوح والبحث العلمي ومعوقاته
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اجلدول )6( 
يو�سح معامالت الرتباط بني درجات بنود املجال ال�ساد�س: 

التعليم اللكرتوين والدرجة الكلية لهذا املجال

مستوى الداللةمعامل االرتباطالتعليم االلكتروني

0.5600.01توظيف الشبكة العنكبوتية واحلاسوب في التعليم املفتوح

0.6390.01الصفوف االفتراضية

0.7300.01دور الشبكات االجتماعية في التعليم املفتوح

0.6270.01معوقات توظيف التعليم االلكتروني

0.8540.01التعيينات واألنشطة االلكترونية 

0.7750.01التواصل عبر البوابة األكادميية

0.7130.01املدونات والويكي في التعلم املفتوح

0.5950.01البنية التحتية للتعليم االلكتروني في التعليم املفتوح

0.8310.01التعليم االلكتروني وإدارة املعرفة

يت�سح من اجلداول ال�سابقة اأن معامالت الرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية لكل جمال 
دالة عند م�ستوى دللة )0.01( ؛ مما طماأن الباحث اإىل تطبيق ال�ستبانة على عينة الدرا�سة.

ثبات ال�ستبانة: ويق�سد بثبات ال�ستبانة اأن تعطي النتائج نف�سها اإذا اأعيد تطبيقها مرة 
ثانية، ولقد ح�سب الباحث معامل الثبات بطريقتني: 

العينة . 1 درجات  ا�ستخدمت   :Split- Half Coefficient الن�سفية  التجزئة  طريقة 
ال�ستطالعية حل�ساب ثبات ال�ستبانة بطريقة التجزئة الن�سفية حيث احت�سبت درجة الن�سف الأول 
لكل عامل من عوامل ال�ستبانة وكذلك درجة الن�سف الثاين من الدرجات، وذلك بح�ساب معامل 
 Spearman-( الن�سفني، ثم جرى تعديل الطول با�ستخدام معادلة �سبريمان بروان  الرتباط بني 
Brown Coefficient( فوجد اأنه )0.77( وبعد ت�سحيح معامل الرتباط مبعادلة �سبريمان بروان، 

وقد بلغ معامل الثبات حوايل )0.87( ، وهو معامل ثبات عال يوؤكد ثبات ال�ستبانة؛ مما طماأن 
الباحث من ا�ستبانة الدرا�سة.

الثبات وهي . 2 اأخرى من طرق ح�ساب  الباحث طريقة  ا�ستخدم  كرونباخ:  األفا  طريقة 
األفا  األفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي، وذلك لإيجاد معامل ثبات ال�ستبانة، وكان معامل  طريقة 
كرونباخ )0.93( وهو معامل عال يدل على ثبات ال�ستبانة، ويف �سوء ما �سبق جند اأن ال�سدق 

والثبات قد حتققا بدرجة عالية؛ مما طماأن الباحث اإىل تطبيق ال�ستبانة على عينة الدرا�سة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 
مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول: ما اأولويات البحث العلمي يف جمال التعليم 
القد�س  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  املفتوح 
املفتوحة؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ح�سب الباحث املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

والأوزان الن�سبية لكل حمور من حماور الدرا�سة، واجلداول الآتية تو�سح ذلك: 
مناق�سة النتائج املتعلقة باملحور الأول: فل�سفة التعليم املفتوح واأهدافه ولالإجابة عن 
فقرات هذا املحور ح�سب الباحث املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية 

والرتتيب لكل فقرة من فقراته، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
اجلدول )7( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتتيب 
لكل فقرة من فقرات املجال الأول »فل�سفة واأهداف التعليم املفتوح»

فلسفة وأهداف التعليم املفتوح
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

4.030.8480.574مدى اتساق فلسفة التعليم املفتوح مع خطط التنمية

3.890.3277.716ارتباط التعليم املفتوح بالعوملة

4.090.8781.713ارتباط التعليم املفتوح بسوق العمل

4.290.6685.712ارتباط التعليم املفتوح مبفهوم التعلم مدى احلياة

3.971.2379.435مواءمة التعليم املفتوح لظروف ذوي احلاجات اخلاصة

3.860.5477.147التعليم املفتوح ودوره في بناء مجتمع املعرفة

3.570.9371.438فلسفة التعليم املفتوح وفق التصور اإلسالمي

3.541.2070.869إسهام التعليم املفتوح في محو األمية وتعليم الكبار

4.460.5089.141درجة مساهمة التعليم املفتوح في تعليم املرأة

4.460.5089.14الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى الفقرات رتبة: 
التعليم املفتوح يف تعليم املراأة« بوزن  � الفقرة )9( والتي تن�س على: »درجة م�ساهمة 

للمراأة  الدور املتميز  الدرا�سة  اأفراد عينة  اإدراك  اإىل  الباحث ذلك  ، ويعزو  ن�سبي وقدره )89.14( 
يف املجتمع، واأنه يجب بحث هذا املو�سوع ب�سورة معمقة، اإذ �ساهم التعليم املفتوح يف فل�سطني 
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اأمامها ل�ستكمال درا�ستها اجلامعية بعد  اإيجاد فر�س حقيقية لتعليم املراأة واإتاحة املجال  يف 
�سنوات من ترك الدرا�سة، اأو خالل عملها يف املوؤ�س�سات، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كيوربايك 

.Kurubacak )2007( 

الفقرة )4( والتي تن�س على: »ارتباط التعليم املفتوح مبفهوم التعلم مدى احلياة« بوزن  �
اأمام كثري من  التعليم املفتوح فتح املجال  اأن  اإىل  الباحث ذلك  ، ويعزو  ن�سبي وقدره )85.71( 
الفئات التي مل حت�سل على الدرجة اجلامعية الأوىل ل�ستكمال درا�ستها، فموؤ�س�سات التعليم املفتوح 
تتبنى مفهوم التعلم مدى احلياة م�سداقا حلديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم “ اطلبوا العلم من 
املهد اإىل اللحد« ، ورمبا جعل هذا اأفراد العينة ي�ست�سعرون اأهمية درا�سة هذا املو�سوع، لذا ح�سلت 
.Kurubacak )2007( هذه الفقرة على هذه الن�سبة العالية، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كيوربايك

واأن اأدنى الفقرات رتبة: 
الكبار«  � وتعليم  الأمية  حمو  يف  املفتوح  التعليم  »اإ�سهام  على:  تن�س  والتي   )8( الفقرة 

يقوم  فل�سطني ل  املفتوح يف  التعليم  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ، ويعزو  ن�سبي وقدره )70.86(  بوزن 
بدور فعال يف حمو الأمية وتعليم الكبار، حيث ين�سب جل اهتمامه على تدري�س الطلبة امللتحقني 

برباجمه وتدريبهم.
بوزن  � الإ�سالمي«  الت�سور  وفق  املفتوح  التعليم  »فل�سفة  على:  تن�س  والتي   )7( الفقرة 

و�سع  على  القائمني  لدى  الروؤية  و�سوح  عدم  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   ،  )71.43( وقدره  ن�سبي 
اأفراد املجتمع  التعليم لكافة  اإتاحة  التعليم املفتوح تقوم على  التعليم املفتوح فمرجعية  فل�سفة 
وبرغم  املو�سوع،  لهذا  الباحثني  التفات  قلة  اإىل  يعزى  وقد  اجلن�س،  اأو  الدين  عن  النظر  بغ�س 
الن�سبي لهما كبري؛ مما يدلل على  الوزن  فاإن  الفقرتني قد ح�سلتا على رتب متاأخرة،  اأن هاتني 

.Jegede )1999( اأهميتهما كمو�سوعني للبحث والدرا�سة، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة جادي
فقرات  عن  ولالإجابة  املفتوح  التعليم  مناهج  الثاين:  باملحور  املتعلقة  النتائج  مناق�سة 
هذا املحور قام الباحث بح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية 

والرتتيب لكل فقرة من فقراته، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
اجلدول )8( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتتيب 
لكل فقرة من فقرات املجال الثاين »مناهج التعليم املفتوح«

املفتوح التعليم  املتوسط  مناهج 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

3.570.8771.438ارتباط محتوى مناهج التعليم بسوق العمل
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املفتوح التعليم  املتوسط  مناهج 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

4.230.7684.574مالئمة مناهج التعليم املفتوح وفعاليتها

4.290.4585.713مالئمة أساليب تقومي الطلبة وتنوعها

4.400.4988.002جودة وأساليب التقومي املستخدم

4.000.8980.005استراتيجيات تنفيذ محتوى مناهج التعليم املفتوح

3.970.6579.436فعالية تنفيذ محتوى مناهج التعليم املفتوح

4.540.8790.861جودة الكتب اجلامعية

3.890.5277.717دراسات نقدية ملناهج التعليم املفتوح مع تصورات لتطويرها

3.540.8170.869حتليل محتوى مناهج التعليم املفتوح

3.540.8170.86الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى الفقرات رتبة: 
�  ، ن�سبي وقدره )90.86(  الكتب اجلامعية« بوزن  والتي تن�س على: »جودة  الفقرة )7( 

ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد العينة اأن الكتب اجلامعية لبد اأن تتواءم مع معايري اجلودة، 
واأن حُتدَّث با�ستمرار لتواكب امل�ستجدات احلديثة يف العلم واملعرفة والتكنولوجيا، فكتب التعليم 
املفتوح يقوم على تاأليفها نخبة متميزة من اأع�ساء هيئة التدري�س، وهي معدة ب�سكل جيد، اإل اأن 

التطور املعريف والتكنولوجي ي�ستوجب تطويرها وحتديثها لتتفق ومعايري اجلودة ال�ساملة.
وقدره  � ن�سبي  بوزن  امل�ستخدم«  التقومي  واأ�ساليب  »جودة  على:  تن�س  والتي   )4( الفقرة 

اآلياته و�سوره واأدوات تقوميه  )88.00( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن التعليم املفتوح يتطور يف 
للطلبة فهو ل يعتمد على المتحانات ب�سورها التقليدية، بل يت�سمن التعيينات الورقية، والأن�سطة 
الإلكرتونية، والتدريبات العملية، واللقاءات الوجاهية، والور�س، وال�سفوف الفرتا�سية، وحلقات 
النقا�س، وهذا يتطلب تقومي هذه الآليات والأدوات، وتتفق هذه النتائج مع درا�سة املزين، و�سكيك 
واآخرون  راكويل  و   ،Kurubacak )2007(  كيوربايك  ،Zawacki )2009(  زاوا�سكي و   ،  )2013(

.Jegede )1994(  و جادي ،others & Rockwell )1999( 

واأن اأدنى الفقرات رتبة: 
الفقرة )9( والتي تن�س على: »حتليل حمتوى مناهج التعليم املفتوح« بوزن ن�سبي وقدره  �

)70.86( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد عينة الدرا�سة اأن حتليل م�سمون املناهج غالبًا ما 
يكون يف مراحل التعليم العام، كما اأن حتليل الكتب اجلامعية يتطلب جهداً كبرياً نظراً لكثافة وكرب 

م�سمونها.
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الفقرة )1( والتي تن�س على: »ارتباط حمتوى مناهج التعليم ب�سوق العمل« بوزن ن�سبي  �
وقدره )71.43( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد عينة الدرا�سة اأنه اأجريت العديد من الدرا�سات 
حول املو�سوع، وبرغم ح�سول الفقرتني على اأخر مرتبتني اإل اأنهما ح�سلتا على وزن ن�سبي كبري 
واآخرون  راكويل  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املطروحة،  املو�سوعات  اأهمية  على  يدلل  مما 

.others & Rockwell )1999( 

هذا  فقرات  عن  ولالإجابة  التدري�س  هيئة  ع�سو  الثالث:  باملحور  املتعلقة  النتائج  مناق�سة 
الن�سبية والرتتيب  الباحث املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان  املحور ح�سب 

لكل فقرة من فقراته، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
اجلدول )9( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتتيب 
لكل فقرة من فقرات املجال الثالث »ع�سو هيئة التدري�س«

عضو هيئة التدريس
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

4.030.7780.575األساليب اإلشرافية التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس

3.570.9971.439عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام تقنيات التعلم

3.910.5578.296كفايات أعضاء هيئة التدريس في التعليم املفتوح

4.060.6381.143عضو هيئة التدريس في التعليم املفتوح صفاته وأدواره

االتصال والتواصل في التعليم املفتوح لدى أعضاء هيئة 
التدريس

4.200.5884.001

3.890.7177.717التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس في التعليم املفتوح

4.090.9181.712سبل تطوير أداء عضو هيئة التدريس

4.060.6781.144أخالقيات مهنة التعليم في التعليم املفتوح

صعوبات توظيف تقنيات التعليم من قبل أعضاء هيئة 
التدريس

3.600.4972.008

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى الفقرات رتبة: 
الفقرة )5( والتي تن�س على: »الت�سال والتوا�سل يف التعليم املفتوح لدى اأع�ساء هيئة  �

التدري�س« بوزن ن�سبي وقدره )84.00( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد عينة الدرا�سة اأهمية 
التعليم املفتوح تقوم على ترك احلرية  اإنَّ فل�سفة  التعليم املفتوح، حيث  الت�سال والتوا�سل يف 
للطلبة يف احل�سور حيث ل ي�سرتط ح�سور الطالب اإىل املركز الدرا�سي، اإذ ت�ستخدم و�سائل متعددة 
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يف التوا�سل كالبوابة الأكادميية، وال�سفوف الفرتا�سية، والهواتف املحمولة، وتتفق هذه النتيجة 
.Zawacki )2009(  مع درا�سة زاوا�سكي

الفقرة )7( والتي تن�س على: »�سبل تطوير اأداء ع�سو هيئة التدري�س« بوزن ن�سبي وقدره  �
)81.71( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد عينة الدرا�سة اأهمية تطوير اأداء ع�سو هيئة التدري�س 
نتيجة املتطلبات الداخلية التي توؤكد على اجلودة، والرغبة يف انتقاء اأع�ساء هيئة تدري�س مميزين 
التدري�س  هيئة  ع�سو  مواكبة  �رشورة  وعلى  التعليمية،  املوؤ�س�سات  بني  ال�سديد  التناف�س  ظل  يف 
التطور العلمي واملعريف والتكنولوجي يف جمال تخ�س�سه، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة راكويل 

.others & Rockwell )1999(  واآخرون
واأن اأدنى الفقرات رتبة: 

الفقرة )2( والتي تن�س على: »عزوف اأع�ساء هيئة التدري�س عن ا�ستخدام تقنيات التعلم«  �
تقنيات  توظيف  »�سعوبات  على  تن�س  والتي   )9( رقم  والفقرة   ،  )71.43( وقدره  ن�سبي  بوزن 
التعليم من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س« بوزن ن�سبي وقدره )72.00( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن 
ا�ستخدام تقنيات التعليم و�سعوبات توظيفها قد ا�ستحوذ على قدر ل باأ�س به من اهتمام الباحثني 
نظراً حلداثة املو�سوع يف جمال التعليم املفتوح، وهو مو�سوع ما زال بحاجة اإىل درا�سة من قبل 
الباحثني نظراً لأهميته نتيجة امل�ستحدثات التكنولوجية امل�ستمرة يف جمال الت�سالت والتعليم، 
راكويل  درا�سة  النتائج مع  وتتفق هذه  والعناية،  الأهمية  من  قدراً  اإيالءها  ي�ستوجب  الذي  الأمر 

.others & Rockwell )1999(  واآخرون
مناق�سة النتائج املتعلقة باملحور الرابع: الإدارة اجلامعية ولالإجابة عن فقرات هذا املحور 
ح�سب الباحث املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتتيب لكل فقرة 

من فقراته، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
اجلدول )10( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتتيب 
لكل فقرة من فقرات املجال الرابع »الإدارة اجلامعية»

املتوسط اإلدارة اجلامعية
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

3.311.3566.299املعوقات اإلدارية للتعليم املفتوح

3.861.2577.148املعوقات االقتصادية للتعليم املفتوح

4.141.0282.867تطوير اإلدارة اجلامعية

4.290.7885.712االتصال والتواصل بني اإلدارة والطلبة
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املتوسط اإلدارة اجلامعية
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

4.340.8986.861التخطيط االستراتيجي للتعليم املفتوح

4.261.0285.143دور اإلدارة اجلامعية في تنمية اجملتمع احمللي

4.230.6484.574اجلودة في العمل اإلداري

4.170.7483.436املناخ التنظيمي السائد في مراكز التعليم املفتوح

4.230.9384.575تقومي التعليم املفتوح في ضوء أهدافه 

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى الفقرات رتبة: 
ن�سبي  � بوزن   « املفتوح  للتعليم  ال�سرتاتيجي  التخطيط   « على:  تن�س  والتي   )5( الفقرة 

وقدره )86.86( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد العينة اأهمية التخطيط ال�سرتاتيجي كونه 
التي  الدرا�سات  التعليم عن بعد فغالبية  ُتطرق يف موؤ�س�سات  من املو�سوعات احلديثة، والتي مل 
اأجريت عن التخطيط ال�سرتاتيجي يف حدود علم الباحث اأجريت على اجلامعات النظامية الثالث: 
الأزهر والإ�سالمية والأق�سى، وهذا يعلل الن�سبة العالية التي ح�سل عليها هذا املو�سوع، وتتفق 

.Rockwell & others )1999( هذه النتيجة مع درا�سة راكويل واآخرون
ن�سبي  � بوزن  والطلبة«  الإدارة  بني  والتوا�سل  »الت�سال  على:  تن�س  والتي   )4( الفقرة 

وقدره )85.71( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد عينة الدرا�سة اأن هناك م�سكلة حقيقية على 
التعليم  فل�سفة  اإنَّ  اإذ  والطلبة،  اجلامعية  الإدارة  بني  الفعال  التوا�سل  كيفية  وهي  امليدان  اأر�س 
املفتوح ل ت�سرتط التزام الطلبة باحل�سور، وهنا تواجه الإدارة م�سكالت يف تبليغ الطلبة مبواعيد 
المتحانات وت�سليم التعيينات والأن�سطة، خا�سة يف ظل �سعف البنية التحتية ل�سبكة الإنرتنت يف 

.Zawacki )2009(  فل�سطني، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة زاوا�سكي
واأن اأدنى الفقرات رتبة: 

وقدره  � ن�سبي  بوزن  املفتوح«  للتعليم  الإدارية  »املعوقات  على:  تن�س  التي   )1( الفقرة 
ما طرقها  الإدارية كثرياً  وامل�سكالت  املعوقات  اأن مو�سوع  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   ،  )66.29(
املجالت  يف  واأبحاثهم  درا�ساتهم  خالل  من  اأو  املحلية،  املوؤمترات  يف  لها  وتعر�سوا  الباحثون 
اإداري على م�ستوى عال من  اأن جامعة القد�س املفتوحة تتميز بنظام  والدوريات املحكمة، كما 

الدقة والإدارة الر�سيدة تطور عرب م�سريتها الطويلة كاأول موؤ�س�سة للتعليم املفتوح يف فل�سطني.
ن�سبي  � بوزن  املفتوح«  للتعليم  القت�سادية  »املعوقات  على:  تن�س  والتي   )2( الفقرة 

وقدره )77.14( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل قلة اهتمام الباحثني يف جمال التعليم اجلامعي ب�سكل 
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عام والتعليم املفتوح ب�سكل خا�س مبو�سوع اقت�ساديات التعليم حيث اإن هناك اهتمامًا حمدوداً 
من قبل الباحثني بطرق املو�سوعات املتعلقة باملعوقات القت�سادية، وقد ح�سلت الفقرة على 

وزن ن�سبي كبري؛ مما يدلل على اأهميتها كمو�سوع جدير بالبحث.
هذا  فقرات  عن  ولالإجابة  اجلامعية  الأن�سطة  اخلام�س:  باملحور  املتعلقة  النتائج  مناق�سة 
الن�سبية والرتتيب  الباحث املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان  املحور ح�سب 

لكل فقرة من فقراته، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
اجلدول )11( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتتيب 
لكل فقرة من فقرات املجال اخلام�س »الأن�سطة اجلامعية«

األنشطة اجلامعية
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

3.800.6276.006واقع األنشطة الطالبية في التعليم املفتوح

4.110.5282.292دور التعليم املفتوح في خدمة اجملتمع

4.140.7282.861التعليم املفتوح وتعزيز الهوية الوطنية

4.000.9380.003التعليم املفتوح واحلفاظ على التراث الفلسطيني

3.910.8178.294األنشطة اجلامعية ودورها في بناء منظومة القيم األخالقية

3.770.9075.437معوقات ممارسة األنشطة في التعليم املفتوح

3.890.8577.715تصور مقترح لتطوير األنشطة في مراكز التعليم املفتوح

3.290.9465.7111اجتاهات الطلبة نحو ممارسة األنشطة

3.690.9873.718األطر الطالبية ودورها في أنشطة التعليم املفتوح

3.630.9072.579اإلبداع في أنشطة التعليم املفتوح

3.370.8367.4310التعليم املفتوح والبحث العلمي ومعوقاته

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى الفقرات رتبة: 
الفقرة )3( والتي تن�س على: »التعليم املفتوح وتعزيز الهوية الوطنية« بوزن ن�سبي وقدره  �

الوطنية يف نفو�س  الهوية  اأهمية تعزيز  الدرا�سة  اإدراك عينة  اإىل  الباحث ذلك  ، ويعزو   )82.86(
الطلبة كون ال�سعب الفل�سطيني يقبع حتت الحتالل وما زال يواجه حتديات داخلية وخارجية فيما 
يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية، وهو مو�سوع بحاجة اإىل درا�سة م�ستمرة من قبل الباحثني، وتتفق 

.Jegede )1994(  هذه النتيجة مع درا�سة جادي
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الفقرة )2( والتي تن�س على: »دور التعليم املفتوح يف خدمة املجتمع« بوزن ن�سبي وقدره  �
)82.29( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل �سعور اأفراد عينة الدرا�سة باأهمية اإ�سهام التعليم املفتوح يف 
خدمة املجتمع، فالطلبة امللتحقون بربامج التعليم املفتوح ل يواظبون على احل�سور، وهذا يقلل 
من م�ساركتهم يف خدمة املجتمع املحلي، كما اأن غالبية اأع�ساء هيئة التدري�س يف مراكز التعليم 
املفتوح يف حمافظات قطاع غزة غري متفرغني، وهذا يلقي عبئًا على اأع�ساء هيئة التدري�س فيما 
يخ�س خدمة املجتمع، وهذا كله جعل اأفراد عينة الدرا�سة ي�ست�سعرون اأهمية هذا املو�سوع، وتتفق 

.Jegede )1994(  هذه النتيجة مع درا�سة جادي
واأن اأدنى الفقرات رتبة: 

ن�سبي  � بوزن   « الأن�سطة  ممار�سة  نحو  الطلبة  »اجتاهات  على:  تن�س  والتي   )8( الفقرة 
وقدره )65.71( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن مو�سوع الجتاهات كثرياً ما تطرق له الباحثون يف 

درا�ساتهم كونه يقي�س متغرياً واحد ويركز على مو�سوٍع حمدٍد.
بوزن  � ومعوقاته«  العلمي  والبحث  املفتوح  »التعليم  على:  تن�س  والتي   )11( الفقرة 

ن�سبي وقدره )67.43( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل كرثة املوؤمترات التي وّظفت يف ال�سنوات الأخرية 
العلمي  البحث  الفل�سطينية عن مو�سوع  امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل يف اجلامعات  على 
 others & واآخرون  راكويل  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  تواجهه،  التي  واملعوقات  وم�سكالته 

.Rockwell )1999( 

هذا  فقرات  عن  ولالإجابة  اللكرتوين،  التعليم  ال�ساد�س:  باملحور  املتعلقة  النتائج  مناق�سة 
الن�سبية والرتتيب  الباحث املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان  املحور ح�سب 

لكل فقرة من فقراته، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
اجلدول )12( 

يو�سح املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتتيب 
لكل فقرة من فقرات املجال ال�ساد�س »التعليم اللكرتوين«

التعليم االلكتروني
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

4.400.6888.002توظيف الشبكة العنكبوتية واحلاسوب في التعليم املفتوح

4.170.6183.435الصفوف االفتراضية

4.200.5884.004دور الشبكات االجتماعية في التعليم املفتوح

3.491.0869.719معوقات توظيف التعليم االلكتروني
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التعليم االلكتروني
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

4.430.6588.571التعيينات واألنشطة االلكترونية 

4.230.9684.573التواصل عبر البوابة األكادميية

3.940.6378.867املدونات والويكي في التعلم املفتوح

3.630.9072.578البنية التحتية للتعليم االلكتروني في التعليم املفتوح

4.030.9780.576التعليم االلكتروني وإدارة املعرفة

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى الفقرات رتبة: 
وقدره  � ن�سبي  بوزن  الإلكرتونية«  والأن�سطة  »التعيينات  على  تن�س  والتي   )5( الفقرة 

)88.57( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل تلم�س اأفراد عينة الدرا�سة اأهمية هذا املو�سوع خالل عملهم، اإذ 
تتجه جامعة القد�س يومًا بعد يوم اإىل حتويل التعيينات الورقية اإىل تعيينات اإلكرتونية، كما اأن 
اأع�ساء هيئة التدري�س ي�ست�سعرون اأن التعيينات الورقية لبد من اآليات لتطويرها والرقابة عليها.

التعليم  � يف  واحلا�سوب  العنكبوتية  ال�سبكة  »توظيف  على:  تن�س  والتي   )1( الفقرة 
املفتوح« بوزن ن�سبي وقدره )88.00( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل التوجهات التي تتبناها جامعة 
القد�س يف العتماد على ال�سبكة العنكبوتية واحلا�سوب للتوا�سل مع الطلبة ومواكبة امل�ستحدثات 
وال�سحب  الت�سجيل  وعمليات  الإلكرتونية،  والأن�سطة  الفرتا�سية،  ال�سفوف  فهناك  التكنولوجية، 
والإ�سافة، والتوا�سل مع اأع�ساء هيئة التدري�س، هذه املو�سوعات كلها وغريها تتطلب الهتمام 
مع  النتائج  هذه  وتتفق  العنكبوتية،  وال�سبكة  باحلا�سوب  تتعلق  التي  كلها  املو�سوعات  بدرا�سة 

.Jegede )1994(  و جادي ،Kurubacak )2007(  كيوربايك ،Zawacki )2009(  درا�سة زاوا�سكي
واأن اأدنى الفقرات رتبة: 

ن�سبي وقدره  � الإلكرتوين« بوزن  التعليم  التي تن�س على: »معوقات توظيف   )4( الفقرة 
)69.71( ، والفقرة )8( والتي تن�س على »البنية التحتية للتعليم الإلكرتوين يف التعليم املفتوح« 
بوزن ن�سبي وقدره )72.57( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد عينة الدرا�سة اأن هذا املو�سوع 
مت التطرق اإليه يف درا�سات كثرية وور�س عمل متعددة، اإذ اإنَّ عوار�س هذا املو�سوع كانت بادية 
للعيان منذ البداية نظراً ل�سعف الإمكانات املادية و�سعف البنية التحتية للتعليم الإلكرتوين يف 

.others & Rockwell )1999(  جامعاتنا، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة راكويل واآخرون
والن�سب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  الباحث  ح�سب  النتائج  ولإجمايل 

املئوية واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
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اجلدول )13( 
يو�سح املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتتيب 

لكل جمال من جمالت الدرا�سة

اجملاالت
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

4.460.5089.141فلسفة وأهداف التعليم املفتوح

3.540.8170.865مناهج التعليم املفتوح

3.600.4972.004عضو هيئة التدريس

4.230.9384.572اإلدارة اجلامعية

3.370.8367.436األنشطة اجلامعية

4.030.9780.573التعليم االلكتروني

3.870.2177.43اجملموع

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن اأعلى املجالت: 
وقدره  � ن�سبي  بوزن  واأهدافه«  املفتوح  التعليم  »فل�سفة  على:  ين�س  والذي   )1( املجال 

)89.14( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل اإدراك اأفراد عينة الدرا�سة اأهمية الفل�سفة يف ر�سم ال�سيا�سات، 
وحتديد التوجهات والأولويات ور�سم اخلطط وحتديد الأهداف.

املجال )4( والذي ين�س على: »الإدارة اجلامعية« بوزن ن�سبي وقدره )84.57( ، ويعزو  �
الباحث ذلك اإىل اإدراك عينة الدرا�سة اأهمية الإدارة اجلامعية يف قيادة امل�سرية التعليمية وتوجيهها 
ومراقبتها داخل مراكز التعليم املفتوح، ومتابعة تطويرها وحت�سني عملياتها، وتتفق هذه النتائج 
 others و راكويل واآخرون ،Kurubacak )2007(  كيوربايك ،Zawacki )2009(  مع درا�سة زاوا�سكي

.& Rockwell )1999( 

واأن اأدنى املجالت: 
املجال )6( والذي ين�س على: »الأن�سطة اجلامعية« بوزن ن�سبي وقدره )67.43( ، ويعزو  �

الباحث ذلك اإىل اعتقاد اأفراد العينة اأن الأن�سطة اجلامعية �سيء ثانوي، فهناك اأمور مهمة وذات 
اأولوية عالية تقدَّم على غريها يف امل�سرية التعليمية.

املجال )2( والذي ين�س على: »مناهج التعليم املفتوح« بوزن ن�سبي وقدره )70.86( ،  �
ويعزو الباحث ذلك اإىل مناهج التعليم م�سوغة ب�سكل جيد من قبل خرباء متخ�س�سني، فاأع�ساء 
تغيريها  ميكن  ول  للجامعة  عامة  فل�سفة  عن  تعرب  كونها  كثرياً  لها  يلتفتون  ل  التدري�س  هيئة 

ب�سهولة.
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وقد ح�سلت الدرجة الكلية ملجالت ال�ستبانة على وزن ن�سبي وقدره )77.43( وهي ن�سبة 
اأهمية املو�سوعات املطروحة للبحث، والتي يجب درا�ستها بعمق من قبل  كبرية مما يدلل على 

الباحثني.
بالبحث  للنهو�س  املقرتحة  الروؤية  ما  الثاين:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة 

العلمي يف جامعة القد�س املفتوحة؟ 
يف  العلمي  بالبحث  للنهو�س  مقرتحة  روؤي��ة  و�سع  الدرا�سة  لهذه  النهائية  الغاية  كانت 
الباحث على الأدب الرتبوي، ويف  الروؤية يف �سوء اطالع  القد�س املفتوحة، وقد ُو�سعت  جامعة 
�سوء ا�ستطالع اآراء عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س الفاعلني يف جمال البحث العلمي، ويف �سوء 
جامعة  يف  العلمي  بالبحث  للنهو�س  منطلقًا  تكون  اأن  ميكن  بحيث  الفل�سطيني  الواقع  اإمكانات 

القد�س املفتوحة، ولقد ُبنيت الروؤية وفق املنطلقات والتوجهات التالية: 

التوجهات العاملية: 
�سواء  ♦ حد  على  والنامية  املتقدمة  الدول  قبل  من  واملتزايد  القوي  والهتمام  احلر�س 

خا�سة  املجالت  خمتلف  يف  التنمية  حلدوث  وقويًا  اأ�سا�سيًا  متطلبًا  باعتباره  العلمي  بالبحث 
القت�سادية، وتعزيز القدرة على اإحداث التغيري والتطوير، ولهذا جاء تقرير الأمم املتحدة الإمنائي 
لعام )2003( موؤكداً على اأن الأن�سطة البحثية، هي القادرة على دفع عجلة التنمية القت�سادية، 
باعتبار اأن القت�ساد احلايل اقت�ساد تعليم ومعرفة، فمتطلبات جمتمع اقت�ساد املعرفة توؤكد على 

تنمية القدرة على البحث والكت�ساف والبتكار.
فالوليات  ♦ العلمي،  للبحث  القومي  دخلها  من  كبرية  ن�سبًا  املتقدمة  الدول  تخ�سي�س 

املتحدة الأمريكية خ�س�ست )2.8%( من اإنتاجها القومي للبحث العلمي، فيما خ�س�ست اليابان 
ما ن�سبته )3%( ، وتخ�س�س اإ�رشائيل ما ن�سبته )4.5%( للبحث والتطوير.)اأبو معيلق، 2012: 3( 

التوجهات احمللية: 
النهو�س  ♦ اإىل  العايل  والتعليم  الرتبية  بوزارة  ممثلة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  �سعي 

اأ�ساليبه واأدواته مبا يتواءم والإمكانات والحتياجات الوطنية والتطور  بالبحث العلمي وتطوير 
املعريف والتكنولوجي املت�سارع كل يوم ب�سورة كبرية يف �ستى جمالت العلم واملعرفة، اإذ هدف 
التاأليف والرتجمة والبحث  قانون )11( ل�سنة )1998( ب�ساأن التعليم العايل على ت�سجيع حركة 
الرتبية  العلمي، وقامت وزارة  البحث  العلم و�سون احلريات ونزاهة  تقدم  والإ�سهام يف  العلمي، 
والتعليم بتاأ�سي�س جمل�س البحث العلمي بهدف ر�سم �سيا�سة الوزارة للبحث العلمي والتطوير التقني 
مبا يلبي متطلبات التنمية القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة، والتن�سيق بني املوؤ�س�سات العلمية 
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البحثية ودعمها، وتعزيز ال�سلة بني تلك املوؤ�س�سات والقطاعات الإنتاجية لتنمية القدرات الب�رشية 
اأولويات البحث العلمي، وقامت بتاأ�سي�س هيئة العتماد  وحفز الهمم لالإبداع والبتكار، وحتديد 
الهيئة ومنها ما يخت�س  العايل ومدى تطبيقها ل�رشوط  التعليم  واجلودة للرقابة على موؤ�س�سات 

بتحقيق وظائفها الرئي�سة ومنها البحث العلمي.
يف  ♦ ودوره  العلمي  البحث  اأهمية  فل�سطني  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  اإدارة  اإدراك 

البحث  عمادة  تاأ�سي�س  اإىل  ن�ساأتها  منذ  ومبادرتها  اجلامعة،  وخدمة  اجلامعة  ر�سالة  جت�سيد 
العلمي والدرا�سات العليا، وتاأ�سي�س جمل�س البحث العلمي بهدف ت�سجيع الإنتاج العلمي لأع�ساء 
وامل�ساركة  والندوات  املوؤمترات  ح�سور  ودعم  والرتبوية،  العلمية  املجالت  يف  التدري�س  هيئة 
فيها حمليًا وعامليًا، وعقد املوؤمترات والندوات العلمية املتخ�س�سة، ودعم تاأليف الكتب القيمة 
ون�رشها، والتوا�سل مع مراكز البحوث داخل الوطن وخارجه وتنمية التعاون معها، واإن�ساء قاعدة 
املفتوحة جمالت حمكمة عدة  القد�س  العلمي يف اجلامعة، وترعى جامعة  البحث  معلومات عن 
وهي جملة جامعة القد�س املفتوحة لالأبحاث والدرا�سات، واملجلة الفل�سطينية للتعليم املفتوح، 

وجملة جامعة القد�س املفتوحة لالأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية.

اآلليات املقرتحة لتعزيز البحث العلمي يف جامعة القدس املفتوحة: 
اأقرتحت جمموعة من الآليات لتعزيز البحث العلمي يف جامعة القد�س املفتوح وقد ُو�سعت 
هيئة  اأع�ساء  من  عينة  اآراء  ا�ستطالع  �سوء  ويف  الرتبوي،  الأدب  على  الباحث  اطالع  �سوء  يف 

بت ح�سب اأهميتها كما ياأتي:  التدري�س الفاعلني يف جمال البحث العلمي، ورتِّ
ر�سد املوازنات املالية املنا�سبة لإجراء البحوث وتطبيق نتائجها، وزيادة الدعم املقدم  ♦

للبحث العلمي.
اآليات  ♦ واإر�ساء  العايل،  والتعليم  الرتبية  ووزارة  املفتوحة  القد�س  جامعة  بني  التن�سيق 

يف  ماج�ستري  برامج  لفتتاح  الرتاخي�س  اجلامعة  ومنح  بينهما،  فيما  ا�سرتاتيجية  �رشاكة 
التخ�س�سات كافة مبا يتيح الفر�سة لبحث واقع وم�سكالت التعليم املفتوح ب�سورة معمقة.

اإيجاد قاعدة بيانات بالبحوث الرتبوية التي اأجريت يف جمال التعليم املفتوح. ♦
الإعالن عن م�سابقات وجوائز لالأبحاث املتميزة وتبني تطبيق نتائجها ون�رشها. ♦
ال�ستفادة من خربات الدول املتقدمة يف جمال تطوير البحث العلمي يف التعليم املفتوح. ♦
العمل على خلق جو بحثي يبعث على الراحة والإبداع يف نفو�س اأع�ساء هيئة التدري�س. ♦
هيئة  ♦ اأع�ساء  وا�سرتاك  م�سداقية،  اأكرث  نتائجها  لأن  البحثية،  الفرق  باأبحاث  العمل 

التدري�س من تخ�س�سات خمتلفة يف اإجراء البحوث.
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منح اأع�ساء هيئة التدري�س اإجازات التفرغ للبحث العلمي مدفوعة الأجر. ♦
العمل على توفري اإجازات للزمالة لأع�ساء هيئة التدري�س يف الدول الأجنبية املتقدمة  ♦

يف جمال البحث العلمي.
تخفي�س ن�ساب ع�سو هيئة التدري�س عند ح�سوله على درجة اأ�ستاذ م�سارك، واأ�ستاذ. ♦
تقدمي الت�سهيالت الإدارية لإجراء البحوث على مراكز التعليم املفتوح. ♦
اأن يكون من معايري تقومي اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س ال�سنوي بند يو�سح درجة م�ساهمتهم  ♦

يف الن�ساط البحثي، �سواء بامل�ساركة يف املوؤمترات اأو الن�رش يف جمالت، وتنبيه الأع�ساء الذين ل 
يقومون باإجراء اأبحاث ودرا�سات.

تبني اأع�ساء هيئة التدري�س غري املتفرغني والفاعلني يف جمال البحث العلمي ومنحهم  ♦
الدرجات العلمية عند تقدميهم اأبحاث ت�ستويف ال�رشوط، خا�سة واأن غالبية اأع�ساء هيئة التدري�س 

العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظات غزة من غري املتفرغني.
اإن�ساء وحدات بحثية يف مراكز التعليم املفتوح، وتخفي�س ن�ساب اأع�ساء هيئة التدري�س  ♦

العاملني يف تلك الوحدات، واحت�ساب عملهم البحثي جزءاً من ن�سابهم التدري�سي.
والإقليمية  ♦ املحلية  املوؤمترات  يف  للم�ساركة  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  امليزانيات  توفري 

والدولية.
العربية  ♦ والدوريات  الكتب  من  ما هو جديد  بكل  املفتوح  التعليم  مراكز  مكتبات  تزويد 

والأجنبية.
اإن�ساء منتدى ورابطة جتمع اأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين يف جمال البحث العلمي. ♦
تنظيم دورات وور�س عمل متعلقة بالبحث العلمي لأع�ساء هيئة التدري�س با�ستمرار. ♦
ولتعزيز  ♦ الإجنليزية،  اللغة  مهارات  من  هيئة  اأع�ساء  لتمكني  اإجنليزية  لغة  دورات  عقد 

اأبحاثهم بدرا�سات اأجنبية.
♦ . )SPSS( تنظيم دورات لأع�ساء هيئة التدري�س يف برامج التحليل الإح�سائي
♦  ،Edu Search بيانات  قاعدة  مثل:  واأجنبية  عربية  جديدة  بحثية  بيانات  قواعد  توفري 

وجتديد ال�سرتاك بهذه القاعدة با�ستمرار.
احرتام احلرية الفكرية للباحثني يف طرح املو�سوعات التي تك�سف عن خلل حقيقي يف  ♦

عمل املوؤ�س�سات، اأو التي تعالج م�سكالت جمتمعية.
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ت�سجيع الهيئات الإدارية ملراكز التعليم املفتوح لأع�ساء هيئة التدري�س لإجراء بحوث  ♦
ودرا�سات م�ستقبلية.

هيئة  ♦ باأع�ساء  ممثال  اجلامعة  يف  املعرفة  اإنتاج  مراكز  بني  الت�سال  قنوات  تفعيل 
التدري�س، وبني املوؤ�س�سات الإنتاجية التي تطبق فيها النتاجات املعرفية.

تطوير نظام مرن لن�رش البحوث ومنح الرتقيات. ♦
حتديث احلوا�سيب املوجودة يف مراكز التعليم املفتوح وتوفري ن�سخ متطورة منها. ♦

التوصيات: 
و�سع خريطة بحثية يف جمال التعليم املفتوح بالتعاون ما بني اجلامعات الفل�سطينية . 1

ووزارة الرتبية والتعليم العايل.
اإجراء اأبحاث تتعلق بالأن�سطة اجلامعية يف جمال التعليم املفتوح.. 2
حث اجلامعات الفل�سطينية التي لديها برامج ماج�ستري على اإجراء اأبحاث تتعلق بالتعليم . 3

املفتوح، والعمل على منح جامعة القد�س املفتوحة تراخي�س لربامج ماج�ستري حتى تقوم بدورها 
يف هذا ال�سدد، واإيجاد عالقة تكاملية بني جامعة القد�س املفتوحة واجلامعات الأخرى يف جمال 

البحث العلمي.
حث اأع�ساء هيئات التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية على اإجراء اأبحاث تتعلق بالتعليم . 4

املفتوح.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
، مهارات البحث . 1  )2010( الباقي عبد املنعم  الرازق، واأبو زايد، عبد  اإبراهيم، حممد عبد 

الرتبوي، ط2، دار الفكر، الأردن. 
اأبو عودة، علي اأحمد )2008( ، التعليم اجلامعي املفتوح م�سكالته و�سبل جتاوزها، بحث . 2

مقدم اإىل موؤمتر التعليم اجلامعي املفتوح عن بعد واقع وطموح فل�سطني- غزة، -22 23 دي�سمرب. 
البحث والتطوير املدين يف . 3 الوطني على  الإنفاق   ، العزيز )2012(  اأبو معيلق، ن�رش عبد 

اإ�رشائيل )1989 –2010( ، دائرة الإح�ساء املركزية، فل�سطني. 
الأغا، اإح�سان خليل، البحث الرتبوي عنا�رشه، مناهجه، اأدواته، ط 4، د. ن، غزة. . 4
الأغربي، عبد ال�سمد قائد، وامل�رشف، فريدة عبد الوهاب )2012( ، واقع البحث العلمي يف . 5

�سوء بع�س املتغريات بكليتي املعلمني باملنطقة ال�رشقية من اململكة العربية ال�سعودية درا�سة 
ميدانية، جملة العلوم الرتبوية والنف�سية، املجلد )13( ، العدد )4( ، �س. �س -485 511. 

با�سا، نهاد اإبراهيم )1985( ، املجتمع الطموح، التنمية القت�سادية والتحول الجتماعي . 6
يف جمتمع اإ�سالمي على �سوء التجربة ال�سعودية، د. ن، بريوت. 

بكر، بكر بن عبد اهلل )1996( ، البحث العلمي وعوائده القت�سادية، ر�سالة اخلليج العربي، . 7
ال�سنة )17( ، العدد )59( ، �س. �س -97 114. 

املفتوحة، . 8 القد�س  من�سورات جامعة  تعريفية،  ، ن�رشة   )2012( املفتوحة  القد�س  جامعة 
فل�سطني. 

جرادات، حممود خالد )2002( ، واقع البحث العلمي يف اجلامعات احلكومية يف الأردن . 9
وتوقعاته امل�ستقبلية، جملة العلوم الرتبوية، العدد )2( ، �س. �س -139 169. 

تو�سيات . 10 العربية-  الدول  بع�س  يف  الرتبوي  البحث  م�سكالت   ،  )1997( عفاف  حداد، 
ومقرتحات عالجية، املوؤمتر الرتبوي الأول- اجتاهات الرتبية وحتديات امل�ستقبل، �سلطنة عمان، 

املجلد )6( . 
�سلطان، حممود ال�سيد )1995( ، اجتاهات البحث العلمي يف جمال التعليم اجلامعي، بحث . 11

مقدم اإىل املوؤمتر القومي الثاين الأداء اجلامعي الكفاءة والفاعلية وامل�ستقبل. 
التعليم . 12 وزارة  يف  العاملني  اأداء  لتطوير  مقرتح  اأمنوذج   ،  )2009( زايد  �سامل  الطنيجي، 

العايل والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف �سوء منهجية اإعادة هند�سة العمليات 
الإدارية، جملة �سئون اجتماعية، ال�سنة )26( ، العدد )102( ، �س. �س 316 -287. 
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عامر، حممد را�سد )2012( ، �سذرات تربوية، حمادة للدرا�سات اجلامعية والن�رش والتوزيع، . 13
دار اليازوري، الأردن. 

عبد احلي، رمزي اأحمد )2008( ، اأخالقيات البحث العلمي وموقف الباحث العربي منها، . 14
بحث مقدم اإىل املوؤمتر العلمي العربي الثالث التعليم وق�سايا املجتمع املعا�رش، جمعية الثقافة 

من اأجل التنمية بال�سرتاك مع جامعة �سوهاج، -20 21 اأبريل. 
الغبان، با�سم قا�سم )2009( ، اأ�س�س يف كتابة البحث العلمي لطلبة الدرا�سات الإن�سانية، . 15

جملة كلية الرتبية، العدد )5( ، �س. �س -200 230. 
العلمي، عامل . 16 البحث  فروع  كاأحد  الإجرائي  الرتبوي  ، البحث  الق�رشاوي، عماد )2012( 

الكتب، القاهرة. 
كنعان، اأحمد علي )2001( ، البحث العلمي يف كليات الرتبية باجلامعات العربية وو�سائل . 17

تطوره، جملة احتاد اجلامعات العربية، العدد )38( ، �س. �س -5 69. 
مالك، خالد م�سطفى )2000( ، تكنولوجيا التعليم املفتوح، عامل الكتب، القاهرة. . 18
مر�سي، حممد منري )2002( ، الجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامعي املعا�رش واأ�ساليب . 19
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غزة، -25 26 مار�س. 
للن�رش . 21 الدولية  العلمية  ال��دار  العلمي،  البحث  اأ�ساليب   ،  )2002( حممد  كامل  املغربي، 

والتوزيع ودار الثقافة للن�رش والتوزيع، الأردن. 
، اإدارة التعليم عن بعد والتعليم اجلامعي املفتوح، دار الفرقان . 22 ن�سوان، يعقوب )2004( 

للن�رش والتوزيع، الأردن. 
وروؤى . 23 واجتاهات  العربية  باجلامعات  العلمي  البحث  ، واقع   )2006( علي  حممد  ن�رش، 

للتطوير والتحديث، بحث مقدم اإىل املوؤمتر القومي ال�سنوي الثالث ع�رش، 26-27 نوفمرب. 
هزامية، فا�سل غازي )2011( ، اأمنوذج مقرتح لتفعيل دور الإدارة اجلامعية يف تطوير . 24

البحث العلمي، جملة كلية الرتبية، عني �سم�س، اجلزء )2( ، العدد )35( . 
وزارة التخطيط الفل�سطينية )2013( ، اأولويات البحث العلمي يف جمايل ال�سحة والتعليم، . 25

بحث مقدم اإىل املوؤمتر العلمي الثاين اأولويات البحث العلمي يف فل�سطني نحو دليل وطني للبحث 
العلمي، اجلامعة الإ�سالمية، غزة، -25 26 مار�س. 
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ألعضاء  املستدامة  التعليمية  املمارسات 
املفتوحة  القدس  جامعة  التدريس يف  هيئة 
وأثرها يف االرتقاء بها من وجهة نظرهم 

غزة مبحافظات 

 
د. رأفت حممد العوضي

عضو هيئة تدريس/ غير متفرغ/ فرع خان يونس/ جامعة القدس املفتوحة. 
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ملخص: 
هيئة  لأع�ساء  امل�ستدامة  التعليمية  املمار�سات  م�ستوى  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة، واأثرها يف الرتقاء بها من وجهة نظرهم مبحافظات غزة، 
واتخذت الدرا�سة من فروع جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظات غزة منوذجًا للدار�سة امليدانية، 
وقد تكونت عينة الدرا�سة من )189( ع�سو هيئة تدري�س موزعني على خمتلف فروع جامعة القد�س 
الثاين يف  الدرا�سي  الف�سل  العام  اإبريل ومايو من  املفتوحة يف حمافظات غزة، ويف الفرتة بني 
العام الأكادميي2013.اتبع املنهج الو�سفي التحليلي، وا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبانة للتعرف اإىل 
م�ستوى املمار�سات التعليمية امل�ستدامة لأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة من 

وجهة نظرهم مبحافظات غزة.
التباين  وحتليل   ، )ت(  واختبار  الن�سبي  وال��وزن  احل�سابي  املتو�سط  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
التدري�س  هيئة  لأع�ساء  امل�ستدامة  التعليمية  املمار�سات  م�ستوى  اأن  الدرا�سة  الآحادي.واأظهرت 
يف جامعة القد�س املفتوحة ح�سلت على وزن ن�سبي قدرة )78.2( اأي درجة كبرية، موزعة على 
املحاور كالتايل: املحور الأول )تنمية املمار�سات التعليمية املرتبطة بو�سائل التعليم وتقنياته( 
التعليمية  املمار�سات  )تنمية  حمور  تلية   ،  )%82.4( قدرة  ن�سبي  بوزن  الأوىل  املرتبة  احتلت 
) تنمية املمار�سات  ، واأخرياً حمور  املرتبطة بالتفاعل والت�سال( بوزن ن�سبي قدرة )77.4 %( 
�سوء  ويف   ،  )%  74.8( قدرة  ن�سبي  بوزن  واإ�سرتاتيجيات(  التدري�س  بطرق  املرتبطة  التعليمية 
اأن جامعة القد�س املفتوحة تلبي م�ستوى مرتفعًا نحو املمار�سات التعليمية  النتائج يتبني  هذه 

امل�ستدامة لأع�ساء هيئة التدري�س.
متو�سطات  بني  اإح�سائية  دلل��ة  ذات  ف��روق  توجد  ل  اأن��ه  الدرا�سة  نتائج  وبينت 
ملتغريات  تعزى  الدرا�سة  مو�سع  ال�ستبانة  حماور  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستجابات 
اأدبيات  ت النتائج يف �سوء  الدرا�سة: )الدرجة العلمية، واجلن�س، و�سنوات اخلربة( ، وقد ف�رشِّ
امل�ستدامة  التعليمية  املمار�سات  م�ستوى  لتطوير  التو�سيات  من  عدد  واقرتح  الدرا�سة، 
باجلامعة  بالتعليم  التميز  لتحقيق  املفتوحة؛  القد�س  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  لأع�ساء 

به. والرتقاء 



157عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

Abstact: 
The study aimed to reveal the level of development of educational 

practices for faculty members participating in open university education and 
its impact on sustainability from the point of view of faculty members, the 
study has taken Al Quds Open University as a model to the field study, the 
study sample consisted of 189 faculty members spread over various branches 
of Al Quds Open University in the Gaza strip , and in the period between 
April and May of the second semester of the academic year 2013, the study 
followed the descriptive analytical approach , and used a questionnaire to 
identify the level of development of educational practices for faculty members 
participating in the open university education from the point of view of faculty 
members.

The study used the arithmetic mean, the relative weight, T- test and 
(statitical analysis of variance) .The study shows that the level of development 
of educational practices of faculty memebers in Al Quds Open University 
got a relative weight of (78.2) , that is a high degree, distributed on the 
axes as following: the first axis (the development of educational practices 
associated with the means and techniquesof education) ranked first with a 
relative weight of (82.4) , followed by axis of (the development of educational 
practices associated with intercation and communication) with a relative 
weight of (77.4) , and finally the axis of (the development of educational 
practices associated with teaching methods and strategies) with a relative 
weight of (74.8) , and in the light of these results it is clear that Al Quds Open 
University meets towards the development of high level educational practices 
for faculty members.

The results of the study indicates that there were no statistically significant 
differences between the means of responses of faculty members in the axes of 
the questionnaire under study due to the variables of the study (degree of 
education , sex, years of experience) , and the results have been interpreted in 
the light of the study literature.

A number of recommendations was presented for the development 
of educational practices level for faculty members through professional 
development programs to achieve sustainability of university education and 
elevate it.
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مقدمة: 
والرئي�س يف جودة  الفاعل  العن�رش  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  التدري�س يف  ُيعد ع�سو هيئة 
ينعك�س  متميز  التدري�س  هيئة  ووجود ع�سو  اأهدافها،  اختالف  على  التعليمية  والأن�سطة  الربامج 

اإيجابًا على الكفاءة الداخلية واخلارجية للربامج الأكادميية.
هيئة  لأع�ساء  النوعية  املمار�سات  على  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سة  الكلية  اجل��ودة  وتعتمد 
التدري�س بها، لأن ع�سو هيئة التدري�س املتميز ي�سع الربامج واملناهج املتطورة التي تهدف اإىل 
�سمان خريج متميز وقوي، وفتح قنوات ات�سال بينه، وبني بيئته املحيطة حتى ميكن اأن يكون 
�رشيكًا فاعاًل يف برامج التنمية الوطنية، والإ�سهام يف البحث والتنقيب العلمي من اأجل امل�ساهمة 

يف تقدمي الروؤى العلمية حلل م�سكالت التنمية )الفقهاء، 78: 2012( .
التدري�س ب�سكل م�سمون، فاإن هناك حاجة  التميز يف ممار�سات ع�سو هيئة  ولكي يتحقق 
ال�ستجابة  من  يتمكن  كي  التدري�س  هيئة  ع�سو  تنمي  التي  واملقومات  الدعائم  لتهيئة  ما�سة 

وال�ستيعاب الكامل حلاجة املرحلة احلالية وامل�ستقبلية.
موؤ�س�سات  اإدارات  على  ينبغي  التي  الأولويات  من  امل�ستمر  والأكادميي  العلمي  منوه  ويعّد 

التعليم اجلامعي اإبالئها اأهمية كبرية جداً.
لتحقيقه  ت�سعى  هدف  اجلامعي  التعليم  يف  التدري�س  هيئة  لع�سو  املهني  العلمي  النمو  اإن 
املوؤ�س�سات التعليمية بكل ما اأمكنها من طاقات وجهود، لكن جزءاً مهمًا من هذا النمو يتوقف على 
مدى ما يبديه ع�سو هيئة التدري�س نف�سه من رغبة �سادقة، واإح�سا�س جاد يف حتقيقه )حافظ، 

. )2004
يحقق  والأكادميية  التعليمية  التدري�س  هيئة  ع�سو  ممار�سات  يف  واملهني  العلمي  والنمو 
العديد من املنافع ال�سخ�سية والعامة فهو يرفع من معنوياته، ويو�سع اأن�سطته وات�سالته، ويوفر 
له فر�سًا وا�سعًة للم�ساركة املجتمعية والدولية، بالإ�سافة اإىل بع�س املزايا املادية التي حت�سن 
من دخل ع�سو هيئة التدري�س وت�ساعده على مزيد من الإنتاجية والإبداع، واحل�سول على فر�س 
القيادة العلمية والإدارية واحل�سول على اجلوائز واملنح املحلية والإقليمية والعاملية، هذا ف�ساًل 

عن اإمكانية امل�ساركة يف اأعمال املنظمات الدولية على اختالفها.
اأع�ساء هيئة التدري�س يف التعليم اجلامعي يف العديد من الكت�سافات  واأ�سهمت ممار�سات 
والبتكارات العلمية التي غريت كثرياً من الأفكار، والأ�ساليب ال�سائدة، و�سنعت نه�سة فكرية ذات 
قيمة كبرية، الأمر الذي يوؤكد ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش اأن هذا النمو لع�سو ميثل ا�ستثماراً هائاًل 

لراأ�س املال الب�رشي ولراأ�س املال املادي على ال�سواء.
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على  واحل�سول  التعليم  يف  ال�ساملة  اجل��ودة  اإىل  الو�سول  تطلعات  معظم  اإن  الواقع  ويف 
العرتاف الأكادميي بالربامج واملوؤ�س�سات ترتبط مبا�رشة مب�ستوى املمار�سات العملية واملهنية 

الأكادميية لع�سو هيئة التدري�س.
وي�سري وورنوك )Wolcott, 1993 :87( اأن اجلودة التعليمية يف م�ستوى التعليم اجلامعي ترتبط 
مبا�رشة بعدد من الأ�س�س اأبرزها وجود �سيا�سة لتنمية املمار�سات املهنية لأع�ساء هيئة التدري�س 
مبا يف ذلك التعيني والتقومي والنمو املهني )Wolcott, 1993 :87( ، ويعتقد بورتر Porter اأن اجلودة 
يف التعليم اجلامعي ت�ستند اإىل برامج تنمية مهنية تنا�سب م�ستوى التعليم العايل، وتهيىء اأع�ساء 

. )Porter, 1990( هيئة التدري�س لتحقيق الأهداف املن�سودة للتعليم العايل
العايل  للتعليم  العاملي  للموؤمتر  النهائي  فالتقرير  الطرح،  هذا  الدرا�سات  من  كثري  وتوؤيد 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  العاملني  قدرات  لتنمية  حازمة  �سيا�سة  اعتماد  باأهمية  يو�سي  )1998م( 
وا�سحة  ا�سرتاتيجيات  و�سع  �رشورة  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يخ�س  فيما  وتوؤكد  العايل، 

حلفزهم على ا�ستيفاء كفاءتهم وحت�سينها.
ويف �سوء ذلك يحدد اآل زاهر )1425ه�: 4( جمالت وطرق تنفيذ، ومعوقات، ودعائم جناح 
عند حماولة  يرى �رشورتها  التدري�س  هيئة  لع�سو  املهني  التطوير  برامج  منها  تنطلق  اأن  يجب 

و�سع خطة اأو بناء منوذج للتطوير اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س يف موؤ�س�سات التعليم اجلامعي.
مبوؤ�س�سات  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  التعليمية  املمار�سات  تنمية  حول  تدور  الدرا�سة  وهذه 
التعليم اجلامعي املفتوح، والتي تن�سجم وتكفل التنمية امل�ستدامه يف هذا النوع من التعليم فيما 
باعتباره  التدري�س اجلامعي  قابل لال�ستمرار.وهنا يربز ع�سو هيئة  بناء م�ستقبل  اأجل  يلزم من 
ال�ستدامة، ولكي يكون دور  التعليم نحو  الأكرب يف توجيه  العبء  فعاًل يقع على عاتقه  عن�رشاً 
ع�سو هيئة التدري�س امل�سارك بالتعليم املفتوح فعاًل يجب اأن يجمع بني التطوير املهني العلمي 

والتطور التقني امل�ستمر الالزم ل�سقل خربته يف التعلم املفتوح.
وتوؤكد درا�سات عدة على اأن دور الهيئة التدري�سية مبوؤ�س�سات التعليم اجلامعي دور متجدد 
التعليمية  املمار�سات  تنمية  على  تركز  العاملية  اجلامعات  من  كثرياً  جعل  مما  م�ستمرة،  ب�سفة 
التعليمية، والتاأكيد على ر�سالة موؤ�س�سة  العملية  التدري�س، بهدف تطوير  الأكادميية لع�سو هيئة 
التدري�س  التطورات اجلديدة املت�سارعة يف جمالت واأدوار عمل هيئة  التعليم العايل، وا�ستيعاب 
املتعددة ومنها: )التطوير التدري�سي واملعلوماتي والتقني واملنهجي والإداري والبحثي والتقوميي 

والتخ�س�سي( )اآل زاهر، 1423ه�: 4( .
ال�سائد الذي يتمثل  اأهداف ا�ستدامة التعليم اجلامعي واأهميتها من املناخ العاملي  وتنبثق 
يف عملية وا�سعة النطاق للتعليم والتعلم ت�سجع اللجوء اإىل نهج متعدد التخ�س�سات و�سامل، يعزز 
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فيه التفكري الناقد والبداعي، وي�سمن فر�سة النتفاع من التعليم للجميع، ويرتقي بالقيم واأمناط 
ال�سلوك.

ونظراً لأن التعليم املفتوح يتطلب تغيرياً جذريًا يف منط التفكري واملمار�سات لأع�ساء هيئة 
التدري�س امل�ساركني فيه ب�سكل متجدد، بالإ�سافة لعتمادة التعليم امل�ستدمي فل�سفة ومنهجًا، كان 
التعليم  ا�ستدامة  التعليمية والرتقاء بها مبا يعزز  ال�سبل لتنمية املمار�سات  لبد من بيان اجنع 

املفتوح وارتقاءة.

مشكلة الدراسة: 
تربز م�سكلة الدرا�سة من اأن موؤ�س�سات التعليم اجلامعي عامًة والتعليم املفتوح خا�سًة تواجه 
حتديات و�سعوبات كثرية تتعلق بتح�سني ظروف العاملني فيها، واإتاحة التدريب والتطوير على 
املهارات الالزمة لها، ورفع م�ستوى التدري�س والبحوث واخلدمات و�سمان مالءمة الربامج حلاجة 

البيئة ومتطلبات الع�رش.
ع�سو  اكتفاء  الداخلي  ال�سلبي  الأثر  ذات  الآفات  من  اأن  على  الباحثني  من  عدد  ويوؤكد 
هيئة التدري�س مبا ح�سل عليه من تعليم وتكوين علمي، وعدم حر�سه على متابعة امل�ستجدات 
واملهنية  والفكرية  العلمية  اإمكاناته  يجمد  مما  عمله،  بطبيعة  املتعلقة  ول�سيما  العاملية، 

)بكر، 2008: 64- 66( .
بالتخطيط  فقامت  بعيد،  اأمد  منذ  احلقيقة  لهذه  املتقدمة  العاملية  اجلامعات  تنبهت  وقد 
والتنظيم لربامج مواجهة لتطوير ممار�سات ع�سو هيئة التدري�س وقدراته املهنية يف اأثناء اخلدمة.

على  اأ�سا�سٍي  ب�سكل  يعتمد  اأهدافها  وحتقيق  تطورها،  يف  التعليمية  العملية  جناح  اأن  ومبا 
اأداء املمار�سات احلديثة املطلوبة منه، وعلى متكنه من  التدري�س ومدى كفاءته يف  ع�سو هيئة 
يف  امل�سوؤولة  بالقيادة  يجدر  فاإنه  اجلديدة،  ممار�ساته  �سوء  يف  املتنوعة  التدري�سية  املهارات 
التعليم اجلامعي اأن تويل هذا اجلانب املرتبط بع�سو هيئة التدري�س جلَّ اهتمامها، باعتباره اأحد 

العوامل املهمة للو�سول بتعليم اجلامعة اإىل م�ستوى ال�ستدامة ال�ساملة.
اأثر  املفتوحة مل�ست جوانب كثرية ح�سا�سة، وذات  القد�س  اأن جامعة  ومما جتدر مالحظته 
هيئة  لع�سو  التعليمية  املمار�سات  حت�سني  بع�سها  ي�سمل  التعليمية،  العملية  تطوير  يف  فعال 
يعني  ذلك  اأن  اإذ  الطالب،  فر�س جناح  عوامل حت�سني  اأحد  اأي�سًا  تعّد  لأنها  وتطويرها؛  التدري�س 
ت�سليط ال�سوء على ع�سو هيئة التدري�س ودوره يف عملية التعليم والتعلم، وعلى ما يناط به من 

اأدوار يف اإطار حتقيق ا�ستدامة التعليم املفتوح وارتقاءة.
التعليمية  املمار�سات  م�ستوى  عن  الك�سف  يف  تكمن  الدرا�سة  م�سكلة  فان  املنطلق  هذا  من 
اأثرها  وبيان  املفتوحة من وجهة نظرهم،  القد�س  التدري�س يف جامعة  امل�ستدامة لأع�ساء هيئة 



161عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

يف حتقيق التميز والرتقاء بالتعليم املفتوح باجلامعة، الأمر الذي يتطلب البحث يف واقع هذه 
املمار�سات.

أسئلة الدراسة: 
يف �سوء ما تقدم ميكن اأن ت�ساغ م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 

ما املمار�سات التعليمية امل�ستدامة لأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة 
القد�س املفتوحة من وجهة نظرهم مبحافظات غزة، واأثرها يف الرتقاء به؟ 

 وحتاول الدرا�سة الإجابة عن الت�ساوؤلت الفرعية الآتية: 
القد�س . 1 جامعة  يف  تدري�س  هيئة  لأع�ساء  امل�ستدامة  التعليمية  املمار�سات  م�ستوى  ما 

املفتوحة من وجهة نظرهم مبحافظات غزة؟ 
القد�س . 2 جامعة  يف  تدري�س  هيئة  لأع�ساء  امل�ستدامة  التعليمية  املمار�سات  م�ستوى  ما 

املفتوحة املرتبطة بطرق التدري�س وا�سرتاتيجيته واأثرها يف الرتقاء به؟ 
القد�س . 3 جامعة  يف  تدري�س  هيئة  لأع�ساء  امل�ستدامة  التعليمية  املمار�سات  م�ستوى  ما 

املفتوحة املرتبطة بطرق التفاعل والت�سال واأثرها يف الرتقاء به؟ 
القد�س . 4 جامعة  يف  تدري�س  هيئة  لأع�ساء  امل�ستدامة  التعليمية  املمار�سات  م�ستوى  ما 

املفتوحة املرتبطة بو�سائل التعليم وتقنياته واأثرها يف الرتقاء به؟ 
التعليمية امل�ستدامة لأع�ساء هيئة تدري�س يف جامعة . 5 هل يختلف م�ستوى املمار�سات 

)الدرجة  املتغريات  باختالف  املفتوح  بالتعليم  الرتقاء  بتحقيق  املرتبطة  املفتوحة  القد�س 
العلمية، واجلن�س، و�سنوات اخلربة( ؟ 

أهداف الدراسة: 
ت�ستهدف الدرا�سة التعرف اإىل م�ستوى تنمية املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س 
امل�ساركني يف التعليم اجلامعي املفتوح واثرها يف ا�ستدامته، وذلك من خالل حتقيق الأهداف 

الفرعية الآتية: 
التدري�س . 1 هيئة  لأع�ساء  امل�ستدامة  التعليمية  للممار�سات  املفهومي  الإط��ار  حتديد 

مبوؤ�س�سات التعليم اجلامعي املفتوح عامة، ويف جامعة القد�س املفتوحة خا�سة.
واأهدافها، . 2 املفتوح  التعليم  يف  امل�ستدامة  التعليمية  املمار�سات  ماهية  مفهوم  حتديد 

واأهميتها، وخ�سائ�سها يف حتقيق التميز والرتقاء به.
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التعليمية امل�ستدامة لأع�ساء هيئة تدري�س يف جامعة . 3 اإىل م�ستوى املمار�سات  التعرف 
القد�س املفتوحة واأثرها يف الرتقاء به من وجهة نظرهم.

التعليمية امل�ستدامة لأع�ساء هيئة تدري�س يف جامعة . 4 اإىل م�ستوى املمار�سات  التعرف 
وا�سرتاتيجيته،  )التدري�س  بطرق  واملرتبطة  به  الرتقاء  يف  واأثرها  املرتبطة  املفتوحة  القد�س 

بو�سائل التعليم وتقنياته، والتفاعل والت�سال( .

أهمية الدراسة: 
تت�سح اأهمية الدرا�سة من خالل اجلوانب الآتية: 

ال�ستجابة لالجتاهات احلديثة التي تدعو اإىل زيادة الهتمام مبو�سوع ا�ستدامة التعليم . 1
اجلامعي �سواًء كان ذلك على امل�ستوى العربي اأم العاملي.

اأهمية ا�ستدامة التعليم كاجتاه متطور يف التعليم العايل جنبًا اإىل جنب مع اأهمية تنمية . 2
املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س يف التعليم.

قلة البحوث والدرا�سات اأو ندرتها يف جمال املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س . 3
املوجهة نحو ا�ستدامة التعليم اجلامعي املفتوح.

هيئة . 4 لأع�ساء  التعليمية  املمار�سات  تطوير  يف  النظر  اإعادة  يف  البحث  هذا  ي�ساهم  قد 
التدري�س اجلامعي.

التطبيقات . 5 اإىل  التعرف  على  املختلفة  م�ستوياتها  يف  العايل  التعليم  اإدارات  م�ساعدة 
املوجهة �سوب النمو العلمي املهني لأع�ساء هيئة التدري�س، و�سبل ال�ستفادة منها.

املمار�سات . 6 عالقة  عن  وامل�سوؤولني  واملخططني  للباحثني  فكرية  علمية  خلفية  توفري 
التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س يف التعليم املفتوح وحتقيق التنمية امل�ستدامة له.

حدود الدراسة: 
طبقت الدرا�سة على عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة القد�س املفتوحة يف خمتلف . أ

فروعها مبحافظات غزة.
التنمية ب.  بتحقيق  واملرتبطة  التعليمية  املمار�سات  تنمية  مو�سوع  الدرا�سة  تتاولت 

امل�ستدامة للتعليم اجلامعي املفتوح.
طبقت الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 2012م- 2013م.ت. 
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اإلطار النظري: 

أوالً- تنمية املمارسات التعليمية ألعضاء هيئة التدريس: 
املفهوم: . أ

ترتبط املهّمات والأدوار التي يقوم بها ع�سو هيئة التدري�س بر�سالة موؤ�س�سة التعليم العايل 
ذات الأبعاد املتعددة، ومبا اأن موؤ�س�سة التعليم العايل تختلف من حيث تركيزها ب�سكل اأكرب على 
التدري�س  بالتايل على مهّمات ع�سو هيئة  فاإن ذلك ينعك�س  الآخر،  اأكرث من  ر�سالتها  اأبعاد  اأحد 
وجمال تركيزه.ومن املعلوم اأن ممار�ساته لي�ست ثابتة اأو جامدة، بل اأنها متطورة بتطور ر�سالة 
واأهداف املوؤ�س�سة، وكذلك ظروف واحتياجات كل مرحلة من املراحل التي متر بها.وهذا بالطبع 
ينعك�س على اختيار ا�سرتاتيجيات التطوير املنا�سبة.وقد اأورد الباحثون وجهات نظر متعدده حول 
التدري��س.فه�ذا عم�ارة  التدري�س لع�س�و هي�ئة  التعليمية لأع�ساء هيئة  مفهوم تنمية املمار�سات 
)1999م: 28( يرى اأن تطوير ع�سو هيئة التدري�س يعني )جمموعة من الربامج والأ�ساليب التي 
تقوم بها اجلامعة لك�ساب ع�سو هيئة التدري�س مزيداً من املعارف واملهارات والتقنيات املت�سلة 
مبمار�سة اأداوره املهنية: التدري�س، البحث، خدمة املجتمع، لرفع م�ستوى اآدائه مبا ميكنه من اأداء 

اأدواره ب�سورة جيدة( .
اأما برندت )Berendt , 1989: 7( ، فريى اأن املفهوم قد حتول من مفهوم قا�رش على التدري�س 
اإىل مفهوم وا�سع ي�سمل مكونات عدة هي )املعرفة التي يحتاجها ع�سو هيئة التدري�س، والإدارة، 

ومهارات واإجراءات ت�سميم وتطبيق البحوث، وخدمة املجتمع املحلي.
التدري�س  ُينظر لتطوير ع�سو هيئة  اأن  اأنه ينبغي  ويرى بركات وزمالوؤه )1417ه�: 121( 
اأول عهده  عمليًا يف  نظريًا  تدريبًا  اجلامعي  التدري�س  اأ�ساليب  على  )التدريب  ت�سمل:  عامه  نظرة 
التدريب،  واإعادة  التخ�س�سي،  والتدريب  اجلامعية،  الإدارة  اأ�ساليب  وكذلك  اجلامعي،  بالتدري�س 

وترقية املهارات البحثية، والتدريب على طرق تقدمي ال�ست�سارات املطلوبة منه( 
�سامل  مفهوم  التدري�س  هيئة  لع�سو  التعليمية  املمار�سات  تنمية  مفهوم  اإن  القول  وميكن 
الأكادميية  اأعماله  اأداء  ي�سمل جميع اجلوانب املختلفة من �سخ�سيتة، والأدوار املاآمولة منه يف 

�سواء كانت تدري�سية اأم تقنية اأم اإدارية اأم تنظيمية اأم منهجية اأم بحثية اأم تقوميية.
الأهمية: ب. 

اأمد  منذ  اأهمية  ذو  اأمر  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  التعليمية  املمار�سات  تنمية  مو�سوع  اإن 
بعيد وتزداد اأهميته يف هذا الع�رش ذي التحول ال�رشيع الذي يتطلب مهارات متجددة...لذلك ت�سري 
�سهدتها  التي  للتطورات  اأن هذا اجلانب من اجلوانب املهّمة، نظراً   )Skerrit, 1992: 187( �سيكرت 
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يف  للعاملني  م�ستمراً  تدريبًا  تتطلب  التي  والتقنية  العلمية  الثورة  و�سبب  ذاتها،  التدري�س  مهنة 
مهنة التدري�س، وتوؤكد على اأنه يتعني على اجلامعات اأن تطور لنف�سها ا�سرتاتيجيات، ومنهجيات، 
والقت�سادي  الجتماعي  التغيري  موجة  على  فيها  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تدرب  واأن  وتقنيات، 
والتقني ال�رشيع، وتركز يف بحوث التطوير الإدارية والتدري�سية والتعلم العلمي والبحوث التطبيقية 

لأن ذلك �سي�ساعد موؤ�س�سة التعليم اجلامعي على: 
احلفاظ على نوعية عالية اجلودة من التعليم والبحث. �
�سي�ساعد على اإدارة التطوير والتدريب. �
الوفاء مبتطلبات النظم املحا�سبية الداخلية واخلارجية. �
اإقامة عالقات وثيقة مع ال�سناعة. �

واخللف   ، )1996م(  وفالوقي   ، )1419ه���(  والنقرابي   ، )1419ه���(  ب�سري  من  كل  ويذكر 
)1415ه�( اأن اأهمية تطوير املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س لأع�ساء هيئة التدري�س 

تزداد نتيجة لكثري من اجلوانب من اأهمها: 
اأبرزها  � اإىل العاملية، مما يتطلب العديد من التطورات  اأ�سبح يتجه  التعليم اجلامعي  اإن 

تطوير اإدارة التعليم العايل وتطوير الهيئة الأكادميية.
اإن تطوير ع�سو هيئة التدري�س اأمر �رشوري و�رشط لزم لرتقيه اأداء الأ�ستاذ ب�سفة عامة،  �

وهذا يتطلب تبني �سيا�سات وا�سحة لتطوير ع�سو هيئة التدري�س حتى ميكن اإيجاد بيئة جامعية 
م�ستنرية.

باأ�سول  � املتعلقة  مهاراته  لتنمية  لالأ�ستاذ  الفر�سة  ُيعطي  اخلدمة  اأثناء  التطوير يف  اإن 
والوظيفية  والبحثية  التدري�سية  ومهّماتهم  اأدوارهم  يقابلوا  حتى  وجتديدها،  اأعمالهموطبيعتها، 

اجلديدة بكل قدرة وكفاءة.
الأهداف: ت. 

يحدد بيلنج )1982م( الأهداف التي تكمن وراء جهود رفع م�ستوى اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف الأهداف الآتية: 

م�ساعدة ع�سو هيئة التدري�س على الرتقاء بجوانب �سخ�سيته واأدائه الأكادميي. �
وال�ستعداد  � خرباتهم  وزيادة  التغيري  مع  التجاوب  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ت�سجيع 

للمهّمات اجلديدة واملتغريات داخل موؤ�س�سة التعليم العايل وخارجها.
اإىل م�ستوى التمكن من عمله واملحافظة على هذا  � �سمان و�سول ع�سو هيئة التدري�س 

امل�ستوى.
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امل�ساهمة يف ت�سج�يع اأع�س�اء هي�ئة التدري��س على البت�كار يف تخ�س�ساته�م: )جام�عة  �
امللك عبد العزيز، 1410ه�: 6( .

ويتناول عدد من الباحثني مثل اللقاين )1993م( والنمر )1994م( وا�سكندر )1994م( تلك 
الأهداف من وجهات نظر خمتلفة اأو عمومية يجملها الباحث يف الأهداف الآتية: 

حتقيق ال�سمول يف النظرة لع�سو هيئة التدري�س كوحدة واحدة، فكاأمنا منوه العلمي اأمر  �
اأ�سا�سي، فاإن منو مهارته الأخرى يعد مهّمًا اأي�سَا.

م�ساعدته على التنوع يف اأعماله العلمية، فهو منظم ومدير ملواقف متعددة وم�سوؤول عن  �
حتقيق الإبداع والريادة العلمية والطالبية.

دعم اخلربة وتبادلها بني اأع�ساء هيئة التدري�س. �
ترقية املهارات البحثية بغر�س ت�سجيع البحث العلمي وربطه بق�سايا املجتمع. �
تنمية قدرات ع�سو هيئة التدري�س الإدارية والقيادية. �
املحافظة على الأداء املتميز ورفع الروح املعنوية لديه. �
اإمنا القدرات التدري�سية والفريقية وتخطيط الوحدات الدرا�سية لديه. �
القدرة على ال�ستفادة من التقنيات الرتبوية احلديثة يف جميع جوانب العمل العلمي. �

ثانياً- أسباب تطوير وتنمية املمارسات التعليمية ألعضاء هيئة التدريس: 
هيئة  لأع�ساء  التعليمية  املمار�سات  وتنمية  واأ�سبابه  تطوير  لدواعي  الباحثني  نظرة  اإن 
اأجل  من  الأ�سباب  لتلك  ينظر  من  هناك  اإن  اإذ  تختلف،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  قدرات  التدري�س 
لهذه  ينظر  من  وهناك  اإجمالية،  ب�سفة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تواجه  التي  التحديات  مواجهة 
الأ�سباب من خالل ال�سغوط التي ميار�سها املجتمع على اجلامعة، وفريق ثالث يربطها بالتطورات 
املتعددة �سواء كانت تقنية اأم معلوماتية اأو منهاجية، كما اأن هناك من يعيد تلك الأ�سباب مبا�رشة 

اإىل ع�سو هيئة التدري�س ذاته فهذا حداد )1416ه�: 35- 41( يحدد تلك الأ�سباب يف: 
حاجة اأع�ساء هيئة التدري�س للعمل امل�ستمر يف مراجعة املناهج لتعديلها نحو الأف�سل . 1

الة يف التنمية الب�رشية. وامل�ساهمة الفعَّ
اعتبار التدري�س اجلامعي مهنة اإذ يتطلب مهارات قائمة على املعرفة النظرية، ويتطلب . 2

تدريبًا وتعليمًا عاليًا.
الذي . 3 الأمر  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  اأعداد  نق�س  مع  اجلامعات  يف  الطالب  عدد  ارتفاع 

حتتاج معه موؤ�س�سات التعليم العايل للعمل نحو الإفادة املثلي من اأ�ساتذتها.
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وطبيعة . 4 مقا�سدها  يف  جذرية  تغريات  ح�سل  اإذ  العايل،  التعليم  موؤ�س�سة  وظائف  تعدد 
اأعمالها.
�رشعة التغري العلمي وال�ستعداد ملتطلبات هذا القرن، مما يتطلب تنمية موؤ�س�سة جادة . 5

لأع�ساء هيئة التدري�س ليتمكنوا من اأداء ر�سالتهم، وال�ستعداد العلمي واملهني الفاعل للم�ستقبل 
لكل حتولته وم�سكالته.

هيئة . 6 اأع�ساء  كفاءة  زيادة  خالل  من  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  الثقة  ا�ستمرار  �رشورة 
التدري�س وتنظيم برامج تنموية ترفع من م�ستوى اأدائهم املهني.

كما اأن من مربرات تطوير وتنمية املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س 
لع�سو هيئة التدري�س ما طالب به موؤمتر التعليم العايل يف القرن احلادي والع�رصين 

)1998م: 21( من: 
�رشورة �سون مهّمات وقيم التعليم العايل الأ�سا�سية وتعزيزها وتو�سيع نطاقها وبخا�سة . 1

التنمية والتطوير امل�ستدميني.
احلاجة اإىل اإعداد خريجني ذوي مهارات عالية ومواطنني قادرين على تلبية متطلبات . 2

كل قطاعات الن�ساط الب�رشي.
وموؤ�س�سات . 3 التدري�س  هيئات  من  تتطلب  التي  وامل�سوؤولية  وال�ستقالل  الأخالقي  الدور 

التعليم العايل �سون وتطوير وظائفهم.
الدرا�سية، . 4 املقررات  م�سامني  يف  للتجديد  فر�سًا  تتيح  اجلديدة  التقنيات  اأن  مالحظة 

واأ�ساليب التدري�س، مما يجعل دور ع�سو هيئة التدري�س متغرياً يف طريقة تعامله وتدري�سه وتفاعله.
النابعة من ع�سو هيئة  الذاتية  الأ�سباب  فيوؤكد على   )Suk,1998: 4( �سوك  اأما 

التدري�س وتتمثل يف: 
القلق وعدم الر�سا عن عملهم واأدائهم احلايل.. 1
اإدراك احلاجة للتغيري وحت�سني القدرات.. 2
اللتزام بالتغيري واحلزم والتحرك اإىل ما هو اأبعد من الإدارك اإىل العمل.. 3
عليه . 4 �سي�ستمل  ما  التدري�س  هيئة  ع�سو  يت�سور  اإذا  بالتغيري،  القرار  اأتخاذ  مع  الروؤية 

التغيري فعاًل.
الت�سور لتلك الروؤية عندما يعّد نف�سه وطالبه �رشكاء يف التغيري.. 5

الثبيتي  يـذكر  املفتوح  التعليم  جامعات  يف  املهني  التطوير  م�سوغات  وعن 
)1413 هـ: 335( واخل�سري )1419هـ: 225( امل�سوغات الآتية: 

اأن ع�سو هيئة التدري�س ل ُيركز على اإعداده مهنيًا، واإمنا يركز على اإعداده علميًا فقط، . 1
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مما يتطلب اإكت�سابه اخلربات املطلوبة للنجاح يف عمله.
اأن النفجار املعريف اأحدث تغريات عدة يف الطريقة واملادة، تتطلب املتابعة واملعرفة من . 2

ع�سو هيئة التدري�س، حتى يحافظ على م�ستواه الأكادميي، ويرفع من قدراته ومهاراته الوظيفية.
تزايد الإدراك باأن الأ�ستاذ ل ينجح يف عمله بعلمه فقط واإمنا بطريقته، مما يتطلب توافر . 3

اخلربات واملهارات الالزمة التي ت�ساعده على الإيفاء باأدواره وواجباته املتعددة.
تخ�س�سه . 4 من  كل  يف  اجلديد  على  الطالع  مواكبة  على  التدري�س  هيئة  ع�سو  م�ساعدة 

العلمي واملهني.
حاجة ع�سو هيئة التدري�س اإىل م�ساعدة طالبه على العلوم احلديثة والتقنية اجلديدة يف . 5

العمل الأكادميي.

ثالثاً- املمارسات التعليمية ألعضاء هيئة التدريس يف التعليم املفتوح: 
ياأتي الختالف اجلوهري بني الأدوار املنوطة باأع�ساء هيئة التدري�س يف التعليم التقليدي 
والتعليم املفتوح نتيجة اختالفات تنظيمية.فطبيعة التعليم املفتوح تتطلب تق�سيم دور ع�سو هيئة 
التعليم  يف  التدري�س  هيئة  ع�سو  فيه  يكون  الذي  الوقت  يف  اأنه  مبعنى  عدة،  اأدوار  اإىل  التدري�س 
التعليم املفتوح  اإعداد ما يقوم بتدري�سه، وتقدمي ما يتم تدري�سه، فاإنه يف  التقليدي م�سئول عن 
يوجد فرق وا�سح بني هذين اجلانبني، حيث يوجد تق�سيم للعمل اخلا�س بالإعداد، وانف�ساله يف 

– معظم الأحيان- عن التقدمي )جمال الدين، 2002: 168- 171( .
ومن ثم فاإن جوهر العملية التعليمية يف التعليم املفتوح هو اأن الإعداد يتم بو�ساطة اأكرث 
من ع�سو واحد، يف حني التقدمي يتم من بعد، ومن خالل اأدوات التكنولوجيا وو�سائلها املتقدمة.

وهذا النف�سال بني مهمة الإعداد عن مهمة التقدمي عادة ما ينظر اإليه على اأنه ملمح مميز للتعليم 
املفتوح، وهو الذي يفرق بينه وبني التعليم التقليدي الذي يقوم به ع�سو هيئة التدري�س باإعداد 
املفتوح  التعليم  بنظام  التدري�س  طبيعة  بني  الختالف  لهذا  معًا.ونظراً  وتقدميها  املحا�رشة 
والتدري�س بنظام التعليم التقليدي، ظهرت درا�سات كثرية تو�سح احلاجة للتنمية املهنية لالأدوار 

. )Taylor,1999: 18- 20( اجلديدة لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات املفتوحة
وقد تغريت الأدوار املنوطة باأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات املفتوحة لتتنا�سب بيئتها 
التعليمية التعلمية اجلديدة واملختلفة عن البيئة التقليدية.وقد كانت اجلامعات املفتوحة �سباقة 
يف اإدراك هذه احلقيقة، حيث اإن دور اأع�ساء هيئة التدري�س يف الوقت احلايل مل يعد دور املنتج 
والنظريات،  احلقائق  جلميع  واملف�رش  ال�سارح  دور  يعد  مل  كما  واملعارف،  للمعلومات  وامللقن 
الدرا�سات والتجارب املحلية والعربية  اأ�سمل من ذلك، ويو�سف باأنه دور املطلع على  اأ�سبح  بل 
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والكت�ساف  التعاوين،  التعلم  مثل:  حديثة  تدري�س  لإ�سرتاتيجيات  امل�ستخدم  ودور  والعاملية، 
املوجه، وحل امل�سكالت وغريها، ليطور وينمي لدى املتعلمني قدراتهم العقلية العليا مثل: التفكري 
والتقومي.واملعلم  والتحليل  وال�ستنتاج  الربط  على  والقدرة  واحلر،  والناقد  والإبداعي  البتكاري 
املعد جيدا يف ع�رش املعرفة والعوملة ومناف�سة �سوق العمل، يعمل جاهداً على تنمية روح الرقابة 
واحل�سارية  الثقافية  الهوية  على  واملحافظة  نفو�س طالبه،  الأخالقية يف  القيم  الذاتية، وغر�س 
والقومية.كما اأنه ي�سجع املتعلمني على حب املعرفة، والتعلم الذاتي امل�ستدام با�ستخدام م�سادر 

التعلم وتقنية املعلومات احلديثة، والتطلع لكل ماهو جديد )احلايك والكيالين، 2007: 1400( .
فظهرت  ومهاراته،  املعلم  اأدوار  بدل  قد  والت�سال  املعلومات  تقنية  ع�رش  اأن  يعني  وهذا 
الو�سائط  ا�ستخدام  اأن يكون املعلم ملمًا بكيفية  واأدوار مل تكن معروفة من قبل، فال بد  مهارات 
املتعددة مثل: اإعداد �رشائح با�ستخدام برنامج power point، وكذلك التدريب على ا�ستخدام برنامج 
 ، )الإنرتنت(  العنكبوتية  ال�سبكة  الأبعاد وا�ستخدام  البيانية ثنائية وثالثية  الر�سومات  Excel يف 

التعليم،  بتطوير  املعلم  ي�سهم  وت�سميمها وحتميلها.لكي  الإنرتنت  مواقع يف  اإعداد  على  والقدرة 
 )ICT( والت�سال  املعلومات  تقنية  ا�ستخدام  مهارات  ميتلك  اأن  لبد  اجلودة،  م�ستوى  اإىل  وي�سل 
الأدوار  تلك  .وحول  �سليمان، 2007: 1498(   Information and Communication Technology

املتوقعة للمعلم م�ستقبليًا يرى )كامل، 2007: 1155 – 1157( ، و )كمال، 2012: 16- 19( 
حمدداً اإياها فيما ياأتي: 

1 . Societal Roles :اأدوار جمتمعية
موا�سلة الإ�سهام يف نقل ثقافة املجتمع اإىل الأجيال اجلديدة )املتعلمني( . �
حلول  � اأو  اأفكار  تقدمي  يف  املدين  املجتمع  ومنظمات  املجتمع  موؤ�س�سات  مع  امل�ساركة 

مل�سكالت املجتمع.
الداخلية  � بال�سيا�سة  املرتبطة  للق�سايا  وا�سحة  روؤية  على  مرتكز  �سيا�سي  موقف  تبني 

واخلارجية للمجتمع.
تبني توجه ثقايف قائم على الوعي بق�سايا العامل. �
تبني موقف داعم وموؤيد حلق التعليم للجميع. �
امل�ساركة يف جممل اجلهود املبذولة يف موؤ�س�سات املجتمع يف التنمية الب�رشية. �
2 . Professional Roles :اأدوار مهنية
النتماء اإىل مهنة التعليم من خالل الع�سوية العاملة يف املنظمات املهنية التعليمية. �
حتمل امل�سوؤولية ال�سخ�سية عن منوه املهني امل�ستمر. �
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احرتام الأخالقيات املهنية. �
تبني موقف اأو توجه وا�سح من امل�سكالت التعليمية يف املجتمع. �
3 . Academic Roles :اأدوار اأكادميية
بناء قاعدة معلومات تت�سم بالعمق وال�سمول واحلداثة يف جمال تخ�س�سه العلمي. �
توظيف حمتوي التخ�س�س يف حل امل�سكالت الجتماعية. �
حتمل م�سوؤولية ذاتية عن متابعة التطور امل�ستحدث يف حمتوى مادة تخ�س�سه. �
الإ�سهام يف اإنتاج املعرفة يف جمال تخ�س�سه. �
4 . :Instructional Roles الأدوار التعليمية
امل�ساركة يف �سياغة اخلطط التعليمية. �
تي�سري )ت�سهيل( تعلم الطلبة بطريقة مرنة واإبداعية. �
تبني توجه يقوم على قناعة بقدرة املتعلم على التنظيم الذاتي لتعلمه. �
دمج تقنية املعلومات والت�سال يف التعليم. �
حتمل امل�سوؤولية الذاتية يف الدعم امل�ستمر ملهاراته يف تطبيق اأدوات تقنية املعلومات  �

والت�سال يف التعلم.
ومن املهم اأن ميتلك ع�سو هيئة التدري�س مهارات تطبيق تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
احلديثة، وال�ستفادة من التقنيات كو�سائط تعليم وتعلم، واأن يختار ع�سو هيئة التدري�س مزيجًا 
التي  واملوؤمترات  التعليمي  التلفاز  اإن  تعليمي.فمثاًل،  موقف  لكل  املنا�سبة  الو�سائط  من  متوازنًا 
تعقد عرب الف�سائيات اأن�سب لنقل املعلومات، وميكن ت�سبيه دورها باإعطاء املحا�رشات ال�سفية، 

بينما التوا�سل بو�ساطة احلا�سوب يعد منا�سبًا للتعلم التعاوين واحلوارات بني الأ�سخا�س.
وتتغري اأدوار اأع�ساء هيئة التدري�س فتتحول اإىل دور املي�رش امل�ساعد واملر�سد، وتوفري مناخ 
التدري�س  هيئة  لأع�ساء  املعنوية  الروح  وترتفع  والتناف�س،  والبتكارية،  بالتجديد،  يتيمز  عام 
بتوفري برامج تنمية مهنية توؤهلهم لكيفية ال�ستفادة من التقدم التكنولوجي يف جمال املعلومات 
والت�سالت، والتقنيات املتقدمة )روحي، 2001: 165( ، فهناك عالقة قوية بني التنمية املهنية، 

وبني رفع كفاءة وقدرات اأع�ساء هيئة التدري�س امل�ساركني بالتعليم املفتوح خا�سة.
وتعد جامعة القد�س املفتوحة الرائدة والأوىل يف فل�سطني التي تتبنى فل�سفة التعليم املفتوح، 
فاأن�سئت انطالقًا من احتياجات ال�سعب الفل�سطيني ب�سورة خا�سة للتعليم اجلامعي يف ظل ظروفه 
وت�ستت  وطنه  احتالل  بني  متزقه  وواق��ع  والقت�سادية،  وال�سيا�سية،  والجتماعية،  ال�سكانية، 
اأهله، ودعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني على اأر�سه، حيث املرونة يف القبول والت�سجيل واللتحاق 
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بالتعليم املفتوح، والتنوع بطرق التدري�س، وتعدد الو�سائط التعليمية التعليمة، وا�ستخدام التعليم 
الإلكرتوين، وتوفري مقررات بنمط التعليم الإلكرتوين، هذا بالإ�سافة اإىل انت�سار الأفرع التعليمية 
ياأتي  فيما  الدرا�سة  وتعر�س  الفل�سطينية،  املحافظات  خمتلف  يف  املتعددة  الدرا�سية  واملراكز 

باإيجاز ملالمح التعليم يف جامعة القد�س املفتوحة.

جامعة القدس املفتوحة - النشأة واملالمح: 
بداية ميكن القول اإن التعليم العايل يف فل�سطني عانى وما زال يعاين من العديد من اأوجه 
كفايته،  من  وحدَّت  وتطوره،  تقدمه  اأعاقت  التي  واملعوقات،  وامل�سكالت،  وال�سلبيات،  الق�سور، 
وفعاليته، وجودته، ومواكبته للتقدم احلا�سل نتيجة للتو�سع الكمي والنوعي الكبري الذي ي�سهده 
التعليم العايل.وبالتايل كانت احلاجة ما�سة اإىل اإن�ساء اجلامعة املفتوحة والتي ت�سد ذلك الق�سور، 

ومن اأبرز مربرات ن�ساأة جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ما ياأتي: 
وجود اأعداد كبرية من اخلريجني يف املدار�س الثانوية العامة عامًا بعد عام، مما تعجز  ♦

اجلامعات  تلك  على  �سغطًا  وت�سكل  ا�ستيعابها،  على  الفل�سطينية  واملعاهد  اجلامعات  قدرة  معه 
واملعاهد، ول ت�ستطيع اأن تت�سع له، وهي اإذ تقبل هذه الزيادة، فاإن الأمر ياأتي على ح�ساب العملية 
بطرقها  لت�سارك  املفتوحة  اجلامعة  هذه  اإىل  ما�سة  حاجة  هناك  اأ�سبحت  فقد  ولذا  التعليمية، 

املي�رشة يف مواجهة الطلب الجتماعي على جامعتنا النظامية.
وجود فئات يحاول البع�س منها – ولو بن�سب ب�سيطة- اللحاق بركب العلم من جديد،  ♦

ومن هذه الفئات من يت�رشبون من مراحل التعليم العام لأ�سباب خا�سة، وينخرطون يف جمرى 
احلياة العامة، وهناك من يفوتهم قطار التعليم اجلامعي والعايل من حملة الثانوية العامة اأو ما 
يعادلها، وهناك من ل ي�ستطيعون موا�سلة ال�سري يف درا�ساتهم اجلامعية، ويت�رشبون يف مرحلة 
ما قبل احل�سول على درجة البكالوريو�س، ولذا كان الهتمام األ تغلق اأمام هذه الفئات ما ي�سمى 
بالفر�سة الثانية، وخا�سة عندما يكون لديهم الرغبة يف ال�ستزادة من املعرفة اأو يف ا�ستئناف 
التعليم من جديد عندما تزول امل�ساعب اأو العقبات التي تعرت�س الطريق اأمامهم، وبذلك تتحقق 

دميقراطية التعليم العايل )دروزة، 2001: 119( ، وهذا ما تهدف اإليه جامعة القد�س املفتوحة.
يف  ♦ يقبلون  ل  الذين  الطالب  بع�س  قبل  من  بالإحباط  ال�سعور  على  التغلب  يف  الرغبة 

اجلامعات، واإح�سا�سهم باأن اأبواب احلياة قد �سدت اأمامهم من ناحية، وتقليل حجم التزاحم على 
اجلامعات النظامية من ناحية اأخرى.

لي�ست اجلامعة املفتوحة بديال عن اجلامعة التقليدية، بل هي متممة لر�سالتها، كما اأنها  ♦
املفتوحة يف  تقارير اجلامعة  ذلك  يوؤكد  الطلبة، ومما  اأعداد كبرية من  لتعليم  واأقل  اأي�رش  و�سيلة 
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بريطانيا التي ت�سري اإىل تكلفة الطالب فيها توازي ثلث تكلفته يف اجلامعة الربيطانية التقليدية، 
فالتعاون بني هذين النوعني من اجلامعات يوؤدي اإىل ح�سن ا�ستغالل املوارد الب�رشية واملادية، 
)خليل،  اجلامعي  التعليم  اأهداف  لتحقيق  التعليم  تكنولوجيا  يف  التقدم  من  الق�سوى  والإف��ادة 

. )92 :2008
قلة مقدرة موؤ�س�سات التعليم العايل على تلبية طموحات الطلبة، نتيجة لوجود حد اأق�سى  ♦

ل�ستيعاب كل كلية اأو ق�سم على حدا، ويعود ذلك لعتماد عملية التعليم اجلامعي على عن�رش مكمل 
للمكان، وهو املعدات والتجهيزات الدرا�سية، اإذ اإنه ل بد من توفري املعدات والتجهيزات الالزمة 
لتوفري اخلدمة التعليمية لأعداد اأكرب، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى توفري اخلربات القادرة على 

تقدمي اخلدمة بال�سكل التقليدي.
�سعوبة ال�ستثمار يف حقل التعليم، ب�سبب ارتفاع تكلفة ال�ستثمار نتيجة لعتماد عملية  ♦

التعليم على عن�رش املكان والتجهيزات، الأمر الذي يتطلب تكاليف ا�ستثمارية باهظة يف اأعمال 
الإن�ساءات، واملباين، والتجهيزات، وذلك قبل توفري اخلدمة التعليمية للطالب )داود، 2008: 600( 

.
النمطية يف ت�سميم املناهج، واملقررات، واخلطط الدرا�سية، وتبني اجلامعات النتظامية  ♦

والبحث  بالتعليم  اخلا�سة  امليزانيات  ونق�س  الأحيان،  من  كثري  يف  وم�ستوردة  عقيمة  مناذج 
العلمي، والفتقار اإىل اأ�ساليب التقومي واملتابعة الفعالة، والفتقار للتخطيط ال�سليم، واملركزية يف 
اتخاذ القرارات، والتحيز وعدم املو�سوعية فيما يتعلق بالأولويات عند تنفيذ اخلطط، وعدم و�سع 
الفرد املنا�سب يف املكان املنا�سب، مما يوؤدي اإىل انخفا�س م�ستوى الإنتاجية، بالإ�سافة اإىل تدين 

م�ستوى اخلدمات الالزمة للتعليم اجلامعي )دروزة، 158: 2011( .
يف �سوء ما �سبق، ويف هذا املناخ غري املريح للتعليم العايل يف فل�سطني، حظيت جامعة 
العايل،  للتعليم  مرنًا  نظامًا  لتبنيها  الفل�سطيني؛  املجتمع  يف  كبرية  باأهمية  املفتوحة  القد�س 
اللتحاق  من  ومتكنه  الفل�سطيني،  املواطن  حاجات  لتلبي  العميقة  وا�سرتاتيجياتها  و�سيا�ساتها 
لأ�سباب  اإما  التقليدي؛  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الفر�سة  هذه  من  حرم  اأن  بعد  اجلامعي  بالتعليم 

اقت�سادية، اأو اجتماعية، اأو �سيا�سية، اأو لأ�سباب ج�سمية، اأو لأ�سباب مهنية مثل ممار�سة العمل.

رابعاً- االستدامة: 
والتنمية  للبيئة  العاملية  اللجنة  تقرير  يف  1987م  ع��ام  يف  ال�ستدامة  مفهوم  ظهر 
يوؤمن  الذي  التطوير  هو  امل�ستدام  التطوير  اأن  ومفاده  امل�سرتك،  م�ستقبلنا  بعنوان:  )بروندتالند( 
الحتياجات لالأجيال احلالية دون تقليل فر�سة الأجيال امل�ستقبلية من تاأمني احتياجاتهم )فرج 

اهلل، 39: 2011( .
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وتعّد ال�ستدامة حمور اهتمام عاملي كونها ت�ساهم يف التعامل مع الق�سايا احلرجة مثل: 
التكامل مع متطلبات  نوع من  يوجد  القت�سادي، حيث  والنمو  البيئة  املوارد وحماية  ا�ستغالل 
)املعيوف  والتطبيق  النظرية  بني  رواب��ط  بناء  على  وتعمل  احلياة،  اأوج��ه  جميع  يف  ال�ستدامة 

والع�سيلة، ب.ت: 744- 745( .
ولقد عني الإ�سالم بال�ستدامة من خالل ا�ستخالفة الإن�سان يف الأر�س للحفاظ عليها، حيث 
اأنزل عز وجل كل �سيء بقدر فيقول تعاىل: » ولو ب�سط اهلل الرزق لعباده لبغْوا يف الأر�س، ولكن 
ا ي�ساء اإنه بعباده خبري ب�سري« )ال�سورى: 27( ، وقوله تعاىل« واأنزلنا من ال�سماء ماء  ينزل بقدٍر مَّ
بقدر فاأ�سكناه يف الأر�س واإنا على ذهاب به لقادرون« )املوؤمنون: 18( »واإن من �سيء اإل عندنا 

خزائنُه وما ننزِّلُه اإل بقدٍر معلوم« )احلجر: 21( 
تبني  ال�سابقة  والآي��ات  عليها  املحافظة  يجب  التي  النعم  من  العديد  علينا  اهلل  اأن��زل  فقد 
حمدوددية هذه املوارد، و�رشورة املحافظة عليها حيث يقول تعاىل: » ول تف�سدوا يف الأر�ِس بعد 

اإ�سالحها وادعوُه خوفًا وطمعًا اإنَّ رحمت اهلل قريب من املح�سنني« )الأعراف: 56( .
اآدم خذوا زينتكم عند  اإ�رشاف، فيقول عز وجل: » يا بني  األ يتبعة  فاإ�سباع حاجاتنا يجب 
، فالبيئة واملوارد  )الأعراف: 31(  اإنه ل يحب امل�رشفني«  كل م�سجد وكلوا وا�رشبوا ول ت�رشفوا 
م�سوؤولية اجلميع وعليه يقول �سلى اهلل عليه و�سلم: امل�سلمون �رشكاء يف ثالث: املاء والكالأ والنار.

وعليه فاإن ا�ستغالل املوارد واملمار�سة عليها بر�سد وعقالنية يوؤدي اإىل ا�ستدامتها وهو نوع 
اأن�ساأ جنات معرو�سات وغري  من العدل وامل�ساواة التي بينها اهلل عز وجل يف قوله: « وهو الذي 
معرو�سات والنخل والزرع خمتلفًا اأُكُلُه والزيتون والرمان مت�سابهًا وغري مت�سابه كلوا من ثمره اإذا 

اأثمر واآتوا حقه يوم ح�ساده ول ت�رشفوا اإنه ل يحب امل�رشفني )الأنعام: 141( .
اإىل جنب مع املمار�سات يف النواح  فال�ستدامة يف الإ�سالم تعني بالنواحي املادية جنبًا 
اإىل  متتد  واإمنا  فقط  باحلياة  املمتده  الأن�سطة  على  التنمية  هذه  تقت�رش  فال  واخللقية،  الروحية 

احلياة الأخرى ب�سكل ي�سمن التوافق بني احلياتني، ويجعل الدنيا �ساحلة للمرور لالآخرة.
فمهمة ال�ستدامة يف الإ�سالم توفري متطلبات الب�رشية حاليًا وم�ستقباًل �سواء كانت مادية اأم 
روحية مبا يف ذلك حق الإن�سان يف كل ع�رش يف اأن يكون له ن�سيب من التنمية اخللقية والثقافية 

والجتماعية وال�سيا�سية والفكرية والع�سكرية )فرج اهلل، 2011: 37( .

خصائص االستدامة: 
يحدد )ال�سيباين، 19: 1998( جمموعة من اخل�سائ�س لال�ستدامية، وهي كالآتي: 

جوانب  ♦ وكلها  وبيئية،  واقت�سادية،  واجتماعية،  ثقافية،  كافة:  احلياة  جوانب  ت�سمل 
مرتابطة.



173عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

معنوي  ♦ وجانب  املنتجات،  مثل  ملمو�س  مادي  جانب  له  ال�ستدامة  اأبعاد  من  بعد  كل 
ملمو�س مثل: الأخالقيات والتوجهات الرتبوية.

حتقيق ال�ستدامة يتطلب تخطيطًا وتعاون بني املوؤ�س�سات. ♦
ويبني )�سويلم، 46: 2008( اأن خ�سائ�س ال�ستدامة: 

تنظيم ا�ستخدام موارد البيئة. ♦
حتقيق التوازن البيئي. ♦
ال�ستمرارية ♦
التكامل. ♦

أهداف االستدامة: 
للتنمية امل�ستدامة جمموعة من الأهداف يحددها )غنيم واأبو زنط، 28: 2007( 

كما ياأتي: 
حتقيق حياة اأف�سل لل�سكان. ♦
احرتام البيئة الطبيعية وحمايتها. ♦
تعزيز وعي ال�سكان بامل�سكالت البيئية القائمة. ♦
حتقيق ا�ستخدام عقالين للموارد. ♦
ربط التكنولوجيا احلديثة باأهداف املجتمع. ♦
اإحداث تغيري م�ستمر ومنا�سب يف حاجات واأولويات املجتمع. ♦

وي�سيف )فر	 اهلل، 46: 2011( : 
حتقيق التما�سك الجتماعي بني النا�س واإقرار الأمن والنظام. ♦
القيام بالن�ساطات احلياتية. ♦
تعظيم دور الدولة يف حتقيق التنمية. ♦

وي�سيف عليها )اأبو علي، 50: 2011( : 
ا�سرتاك العامل واإعالء فكرة ومفهوم ال�ستدامة. ♦
الهتمام مببداأ الدميومة وال�ستمارارية وامل�سلحة العامة. ♦

املبادىء اليت تقوم عليها االستدامة: 
حدد )اجلميلي، ب.ت: �4 5( جمموعة مبادىء لال�ستدامة تكمن يف: 

احرتام الكرامة الإن�سانية للفرد. ♦
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الهتمام باملعرفة احلديثة وتربية التفكري الناقد. ♦
عدم امل�سا�س بالعقائد والقيم العليا. ♦
اإعادة النظر يف بناء ال�رشح التعليمي. ♦
اإثارة روح التحدي. ♦
توفري فر�س تعليمية متكافئة لالأفراد. ♦
تفهم ثقافة املا�سي واحلا�رش يف نطاق جمتمع عاملي. ♦
ا�ستدامة الفراد من خالل العلم والعمل. ♦

أبعاد االستدامة: 

حدد )غنيم واأبو زنط، 45: 2007( اأن لال�ستدامة اأبعاد ثال	 تقوم عليها وهي: 
اأي . 1 اإيقاف  وحماولة  الطبيعية  واملوارد  البيئة  على  باحلفاظ  يعني  وهو  البيئي:  البعد 

�رشرر يلحق بالعنا�رش البيئية.
البعد القت�سادي: وهو يهتم بزيادة الكفاءة والنمو القت�سادي للمجتمع.. 2
ظروف . 3 حت�سني  ت�سمن  بطريقة  النا�س  حياة  يف  بالتاأثري  يعني  وهو  الجتماعي:  البعد 

الرفاهية والتغذية واملاأوى وال�سحة والتعليم.
واأ�ساف اإليها )فرج اهلل، 55: 2011( الأبعاد الدينية والرتبوية والأخالقية احلكم والأبعاد 

ال�سيا�سية والإدارية.
وال�ستدامة  التنمية  لتحقيق  التعليمية  املمار�سات  عن  احلديث  نتناول  الدرا�سة  هذه  ويف 
اإىل  يوؤدي  التعليمية  املمار�سات  حت�سني  اإن  حيث  الجتماعي  البعد  من  جزء  وهي  التعليمية، 
حتقيق اأبعاد ال�ستدامة الأخرى �سواء اقت�سادية اأم بيئية اأو دينية، حيث اإن العلم يقرب اإىل اهلل 
تعاىل، فيقول عز وجل يف كتابه احلكيم: » اإمنا يخ�سى اهلل من عباده العلماُء اإن اهلل عزيز غفور 

» )فاطر: 28( 
وتربز اأهمية ال�ستدامة يف التعليم اجلامعي لدورها يف ال�سعي نحو اإعداد خريجني موؤهلني 
ميكنهم الإ�سهام يف تقدم املعارف والعلوم ون�رشها، واإمداد املجتمعات باخلربة املتخ�س�سة يف 

جمال التنمية القت�سادية والجتماعية والثقافية.
باأ�ساليب  تخت�س  للجودة  وا�سحة  معايري  وحتقيق  التعليم  بتطوير  البدء  ميكن  هنا  ومن 

التعليم والتقومي وال�ستفادة من التجارب الناجحة عامليًا )معيوف والع�سيلة، 744( 
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املمارا�سات  يف  يكمن  امل�ستقبل  يف  التعليم  يف  امل�ستدامة  التنمية  مفتاح  فاإن  وبالتايل 
اأن العلم  التعليمية اجلدية، ويف تطوير العلم والتكنولوجيا، ويعود ذلك على رقي املجتمع حيث 
هو الذي �سيوفر الإطار للبحث العميق املطلوب لإلقاء ال�سوء على العمليات املعقدة واحل�سا�سة، 
وعمليات اأكرث كفاءة واإنتاجية، وهكذا اكت�سب التحدي يف ن�رش العلم والتكنلوجيا ال�ستدامة يف كل 

اأنحاء العامل )اجلميلي، 4( .
للعي�س  �سبل  اإيجاد  كيفية  هو  اليوم  عامل  يف  املجتمعات  يواجه  الذي  الرئي�سي  فالتحدي 
بطريقة م�ستدامة، وهذا يتطلب تغيري �سلوكيات وممارا�سات النا�س املعنيني والن�سطة املجتمعية، 

وكل ذلك يتوقف على التعليم )بدور وجماهد، 38: 2010( .
وحت�سني  الأف��راد  لتعليم  و�سيلة  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  التعليمية  املمار�سات  وتنمية 
نوعية  اإىل  اإ�سافة  املعا�رشة،  احل�سارية  املتغريات  �سوء  يف  والجتماعي  الثقايف  م�ستواهم 
التعليم والتدريب التي تعّد موؤ�رشاً على نوعية القوى العاملة يف املجتمع، ول �سك يف اأن الإملام 
بالكتابة والقراءة ومراحل التعلم الالحقة تعزز اإمكانية توفري الغذاء وامل�سكن واخلدمات ال�سحية، 
وبالتايل امل�ستوى املعي�سي بوجه عام، كما يوؤدي اإىل تعميق الوعي بنواحي الق�سور )طاهر، 74: 
1997( ، والتعليم اجليد اأهم عامل من عوامل ال�ستدامة، فهو يعمل على تزويد الأفراد باملعارف 
واملعلومات ال�رشورية لنموهم ال�سخ�سي والجتماعي وبناء ميولهم واجتاهاتهم ومهاراتهم التي 
للفرد  فيه  مرغوب  تغيري  اإحداث  اإىل  ت�سعى  والتعليم  الرتبية  وعملية  املجتمع،  رفعة  يف  ت�ساهم 

واملجتمع.
وقد حث ال�سالم على اأهمية التعليم فيقول �سلى اهلل عليه و�سلم: « من خرج يف طلب التعلم 
فهو يف �سبيل اهلل حتى يرجع« ويقول �سلى اهلل عليه و�سلم: « اإن اهلل ومالئكته واأهل ال�سموات واأهل 
الأر�س حتى النملة يف حجرها وحتى احلوت لي�سلون على معلم النا�س اخلري«، ويقول �سلى اهلل 

عليه و�سلم: « طلب العلم فري�سة على كل م�سلم«.
وتعّد ال�ستدامة حتديًا للمجتمعات والنظم التعليمية ملا �ستقوم به من تنويع براجمها وتقومي 
تلك الربامج ب�سورة م�ستمرة جلعلها م�سايرة ملا يعاي�سه الفرد، وما يطراأ على املجتمع املعا�رش 

من تغريات وثورات علمية وتقنية.
اأف�سل، ولذلك فاإن التنور العلمي  وهذه العملية لي�ست منتهية، واإمنا هي الطموح يف حياة 
البيئة  على  بالفائدة  يعود  مبا  قدراتهم  ا�ستغالل  على  ي�ساعدهم  مبا  الأفراد  على  ملحة  �رشورة 

واملجتمع.
ميثل  كونه  الفل�سطيني  املجتمع  يف  القطاعات  اأهم  اأحد  هو  التعليم  قطاع  اأن  يف  �سك  ول 
ال�ستثمار احلقيقي يف م�ستقبل ال�سعب الفل�سطيني، وقد حاول الحتالل ا�ستهداف التعليم لإعطاء 

خمرجات تتما�سى مع برامج الحتالل )ا�سماعيل، 15: 2011( .
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لذا ت�سعى موؤ�س�سات الرتبية والتعليم تعديل مناهجها يف �سوء التغري والتطور امل�ستمر يف 
متطلبات  مع  التكامل  اإىل  للو�سول  املمكنة  ال�سبل  البحث يف جميع  يحتم �رشورة  وهذا  البالد، 

ال�ستدامة يف جميع اأوجه احلياة، خا�سة التعليم اجلامعي لبناء روابط بني النظرية والتطبيق.
الع�رش  وم�ستجدات  تتفق  جديدة  مقررات  واإدراج  وتطورها  الدرا�سية  اخلطط  حتديث  اإن 
ميكن اأن ي�ساهم يف حت�سني العملية التعليمية واإك�ساب الطالب اخلربة املطلوبة، والأخذ مببادىء 
توفري  اأثر مهم يف  له  �سيكون  العايل  التعليم  احلياة وخا�سة  احلياة،  اأوجه  ال�ستدامة يف جميع 
قدرات وطاقات متنوعه من خريجي اجلامعات الذين ميلكون مهارات متعددة لتوظيفها يف خدمة 
اإىل  العلوم ون�رشها والإ�سافة  الفاعلة يف تطوير  اأ�سا�سي، وامل�ساهمة  جمتمعاتهم بكفاءة ب�سكل 
املعرفة الإن�سانية )معيوف والع�سيلة، 7543- 754( .لذلك يجب تر�سيخ منظومة من املعارف 
واملهارات والقيم والجتاهات املن�سجمة مع التنمية امل�ستدامة، واإيالء اأهمية لحتياجات الطالب 
لتح�سني عملية التعلم، وم�ساعدتهم يف التعامل مع امل�ستجدات التعليمية والق�سايا مبا يتنا�سب 

و�سوق العمل )ال�سيا�سات والتخطيط ال�سرتاتيجي، 19: 2010( .

اآلثار املباشرة لالستدامة التعليمية: 
لقد بني )اجلميلي، ب.ت: 5( جمموعة من الآثار النا�سئة عن ال�ستدامة التعليمية: 

زيادة كفاءة الوحدات التعليمية على نحو تتحقق معه زيادة اإنتاجية الأمة.. 1
يرفع م�ستوى ال�ستهالك القايف للفرد والمة مبا يزيد من رفاهية الن�سان.. 2
يزيد من اإنتاجية الفرد وزيادة الدخل، وتوفري فر�س التعليم التي ي�ستفاد منها كل ح�سب . 3

رغبته ومهاراته املورورثة واملكت�سبة.

غايات استدامة التعليم املفتوح: 
هناك جمموعة من الأهداف التي يجب الو�سول اإليها حتى يكون التعليم م�ستداماً.

الن�رش الكامل للتعليم.. 1
ا�ستحداث ن�سق موؤ�س�سي لتعليم الكبار م�ستمر مدى احلياة.. 2
ترقية توعية التعليم داخل املوؤ�س�سات التعليمية.. 3

مسات التعليم املفتوح املستدام: 
تبني )منظمة الأمم التحدة للرتبية والعلم والثقافية، 2005( اأن التعليم من اأجل 

ال�ستدامة يجب اأن يت�سف باأنه: 
تعليم ميكن الدرا�سني من اكت�ساب ما يلزم من تقنيات ومهارات وقيم ومعارف ل�سمان . 1

تنمية م�ستدامة.
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اأم . 2 عائلية  بيئة  يف  كان  �سواء  الجتماعي  ال�سياق  كان  اأيًا  به  النتفاع  للجميع  يي�رش 
مدر�سية اأم بيئة مكان العمل.

يعد املواطنني لتحمل امل�سوؤولية، وميكن لالأفراد واجلماعات التمتع بحقوقهم اإىل جانب . 3
قيامهم بجميع واجباتهم.

وهو يعّد تعليمًا مدى احلياة، وي�سمن تفتح كل �سخ�س تفتحًا متوازنًا.. 4
بالأمور  يت�سم  اأن  يجب  امل�ستدام  التعليم  اأن   )2001  :16 �سلطان،  )اأبو  وبينب 

الآتية: 
التي . 1 امل�سكالت  نحو  الإيجابية  الجتاهات  وتكوين  العلم  لطبيعة  الفهم  لالأفراد  يحقق 

يواجهها املجتمع.
�رشورة حت�سني برامج التعليم.. 2
ي�ساعد الفرد على فهم ما يدور حوله من تغريات.. 3
ي�ساعد الفرد على ا�ستغالل قدراته واإمكاناته مبا يعود بالنفع على نف�سه وبيئته.. 4
ي�ساعد الفرد على فهم م�سكالت احلياة.. 5

وي�سيف الباحث ان من �سمات التعليم املفتوح امل�ستدام: 
اأن ي�ستهدف املتعلم بحيث يبني املتعلم معلوماته بنف�سه. �
اأن يكون املحتوى مرتبط بحياة املتعلم حتى يكون له معني. �
اأن يتم ا�ستخدام اأ�ساليب تعليمية وطرق تدري�س تركز على اجلوانب العملية. �
�رشورة ا�ستثمار املواهب والقدرات واحلر�س على التعليم وزيادة فر�س الو�سول له. �
�رشورة تطوير اجلانب املهني والأكادميي للمعلمني. �

أسباب إعداد أفراد للتعليم املستدام: 
ل�ستدامة  علمياً  متنورين  اأفراد  اإعداد  ب�رصورة   )2001  :15 �سلطان،  )اأبو  يبني 

التعليم وذلك لالأ�سباب الآتية: 
وخططها  � حمتواها  تعديل  الرتبية  على  يحتم  املتعلمني  ظروف  على  طراأ  الذي  التغري 

واأ�ساليبها لتتفق مع ظروف املتعلمني.
النفتاح العاملي بني املجتمعات وما ينتج عنه من نقل للعلوم والثقافات والأفكار، مما  �

يدعو الرتبية على تخفيف حدة هذا النقل وتطويعه.
التحولت ال�رشيعة وامل�ستمرة حلياة الإن�سان. �
تعدد احلوادث وامل�سكالت اليومية وتنوعها. �
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طبيعة املمارسات التعليمية اليت تعد لالستدامة: 

على  اأحد جوانبه  يقف يف  التعليم  ل�ستدامة  الالزم  التغيري  اأن  الباحث  يبني 
املعلم وممار�ساته، ومن موا�سفاتها: 

ممار�سات تبني العالقة املتبادلة بني العلم والتكنلوجيا واملجتمع. �
ممار�سات تبنى على املعرفة العلمية والتكنلوجية احلديثة. �
ممار�سات ت�ستخدم اأ�سلوب حل امل�سكالت والن�ساطات املتنوعه املحفزة. �
ممار�سات تبني عند الدار�س لقدرة على ا�ستخدام املعرفة الإجرائية وال�سياقية. �
و�سع طرق تدري�س مبتكرة. �

خصائص نظام التعليم الذي سيؤسس لالستدامة: 

يت�سم  اأن  فعليه  لال�ستدامة،  يوؤ�س�س  الذي  العوامل  من  عاماًل  التعليمي  النظام  يكون  لكي 
مبجموعة من اخل�سائ�س التي يبينها )ال�سيباين، 27: 1998( ، كما ياأتي: 

اأن تكون له فل�سفة �ساملة ووا�سحه حتدد املبادىء وامل�سلمات التي يرتكز عليها. �
اأن تكون له اأهدافه الوا�سحه والواقعية، وال�ساملة، واملتوازنة، واملرتابطة، واملتكاملة،  �

التي ت�سعى اإىل حتقيق الغابات والتغريات املرغوبة يف املجتمع وما ي�سوده من عادات وقيم.
اأن تكون له �سيا�سة وا�سحة حتدد اأولوياته وتوجهاته. �
حيث  � التدري�س،  وا�ساليب  املناهج  حت�سني  على  يوؤ�س�س  بحيث  املراحل  بجمع  يهتم  اأن 

تكون مبنية على تنمية التفكري والقدرة على حل امل�سكالت.
 ويبني )بدران، 29: 2006( باأن خ�سائ�س هذا النظام:  �
ويطلق  � الطلبة،  مهارات  وتعميق  العقلية  القدرة  تنمية  على  مراحله  جميع  يف  يقوم 

اإمكاناته الغبداع والبتكار واملخاطرة والعتماد على الذات لإيجاد حلول للم�سكالت.
ي�سنع املعلم واملتعلم على �سلة وثيقة مب�سكالت املجتمع واحتياجاته. �
يوؤ�س�س لثقافة املعرفة وي�سجع على حرية الراأي. �
يربط التعليم باأهداف التنمية اقت�سادية واجتماعية وب�رشية. �
يوؤ�سل للتخ�س�س افقيًا وعموديا�س، فيحرتم املراحل املختلفة يف التخ�س�س والتعليم. �
يعطي قيمة عليا للعمل، ويوؤهل اخلريج لأن يبداأ العمل بنف�سه. �
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أهداف التعليم املفتوح املستدام: 
يحدد )بدوي وجماهد، 39: 2010( جمموعة من اأهداف التعليم املفتوح امل�ستدام 

كما ياأتي: 
ي�ساعد الدار�سني على حتديد القيم والنظم الخالقية، واتخاذ القرارات باأنف�سهم. �
غياب املعلومات يف جميع جوانب التعليم وتطبيقاته لدى بع�س احلكوات وامل�سوؤولني  �

عن التعليم.
الهتمام بتطوير معايري تدمج مبادىء ال�ستدامة يف عمليات التعلم والتعليم. �
نحتاج مفاهيم ال�ستدامة اإىل اأن تدرج �سمن نظم اعتماد اجلودة باملوؤ�س�سات التعليمية. �

ثانياً- الدراسات السابقة: 
بها، وذلك بغر�س  ذات �سلة  �سابقة  درا�سات وبحوثاً  الدرا�سة احلالية  تتناول 

الإفادة منها، وفيما ياأتي عر�س لتلك الدرا�سات: 
درا�سة اأبو عاذرة واآخرون )2013(: هدفت الدرا�سة اإىل معرفة مدى توافر اأبعاد ال�ستدامة 
يف موؤ�س�سات التعليم املهني والتقني، يف خم�سة موؤ�س�سات للتعليم التقني واملهني يف غزة، وقد 
ا�ستخدمتت الدرا�سة املنهج التحليلي حيث قامت بتحليل دليل الطالب الدرا�سي يف العام الأكادميي 
والتعليمية  البيئية  )ال�ستدامة  الثالث  ال�ستدامة  اأبعاد  �سوء  يف  للكليات   2013  -2012

والقت�سادية( والتحقق من توافر اأهدافها.
درا�سة ا�سماعيل )2011( : هدفت الدرا�سة التعرف اإىل دور التنمية املهنية يف اإعداد وتدريب 
املعلم اجلامعي واإك�سابهم املمار�سات التعليمية الأكادميية واملهنية، وذلك اإ�ستجابة للعديد من 
معها،  والتكيف  احلادثة  املعا�رشة  احل�سارية  باملتغريات  الوعي  اأبرزها  من  الطبيعية  العوامل 
والتو�سل اإىل ت�سور مقرتح لتطوير برامج التنمية املهنية التي ينفذها مركز تنمية قدرات اأع�ساء 
هيئة التدري�س بجامعة الزقازيق يف �سوء املتغريات احل�سارية املعا�رشة، وا�ستخدمت الدرا�سة 
املنهج الو�سفي، وقد ت�سمنت ال�ستبانة �سبعة حماور، وهي: القدرات التدري�سية، وقدرات البحث 
الدرا�سية،  الإن�ساين وخدمة املجتمع، وقدرات بناء املقررات  العلمي، وقدرات الت�سال والتفاعل 
وقدرات  اجلامعية،  والإدارة  القيادة  وق��درات  الإلكرتونية،  املعلومات  تقنية  ا�ستخدام  وق��درات 
التقومي الرتبوي ونظم المتحانات، ووّزعت ال�ستبانة على )300( ع�سواً، وكان من اأبرز نتائج 
الزقازيق  بجامعة  القدرات  تنمية  مركز  اإ�سهامات  م�ستوى  يف  ملحوظ  انخفا�س  يوجد  الدرا�سة: 
يف تنمية قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س، واأرجعت الدرا�سة ذلك اإىل ما يت�سم به املركز من منطية 
اأع�ساء  قدرات  تنمية  يف  املن�سود  والتطور  يتالءم  مبا  امل�ستحدثات  على  تركيزه  وعدم  الربامج، 

هيئة التدري�س.
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املهنية  املمار�سات  ال�سوء على مفهوم  اإلقاء  اإىل  الدرا�سة  : هدفت   )2010( غبور  درا�سة 
لأع�ساء هيئة التدري�س يف التعليم اجلامعي ودواعيها، والتعرف اإىل اأبرز التجارب العربية والعاملية 
للتنمية املهنية لأع�ساء هيئة التدري�س يف التعليم اجلامعي، مع طرح للتجربة امل�رشية، وحتديد 
لتلك  املعوقات  اأهم  عن  والك�سف  التدري�س،  هيئة  لأع�ساء  املهنية  التنمية  برامج  من  ال�ستفادة 
الربامج، ويف النهاية و�سع ت�سور مقرتح لتفعيل دور وحدة تطوير الأداء اجلامعي، وا�ستخدمت 
الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي بتطبيق ا�ستبيان على عينة الدرا�سة، ومن اأهم نتائج الدرا�سة: 
وجود فروق بني اأع�ساء هيئة التدري�س: )اأ�ستاذ، واأ�ستاذ م�ساعد، ومدر�س( يف ترتيب برامج التنمية 
املهنية ح�سب الأهمية يف حني يوجد اإتفاق على اأهم اأوجه ال�ستفادة واأهم املعوقات، ومت و�سع 

الت�سور املقرتح يف �سوء بع�س التجارب العربية والعاملية ونتائج الدرا�سة امليدانية.
املهنية  التنمية  احتياجات  حتديد  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :  )2009( الأ�سمر  درا�سة 
الأربعة:  ملحاورها  املهنية  اأدواره��م  وفق  ال�سعودية  باجلامعات  التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء 
)التدري�س، البحث العلمي، والإدارة، وامل�ساركة يف خدمة املجتمع( ، وذلك من وجهة نظر اأع�ساء 
الهيئة التدري�سية بجامعة اأم القرى، بالإ�سافة اإىل و�سع ت�سور مقرتح ملو�سوعات برامج التنمية 
املهنية امل�ستقبلية، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي، معتمدة على اأداة ال�ستبانة، ودلت نتائج 
الدرا�سة على اأن املتو�سط العام لدرجة احتياجات التنمية املهنية لأع�ساء الهيئة التدري�سية وفق 
اأدوارهم املهنية الأربعة كانت عالية، كما اقرتحت الدرا�سة اأربعني مو�سوعًا يجب اإدراجها �سمن 
بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عن  النتائج  واأ�سفرت  امل�ستقبلية،  املهنية  التنمية  برامج 
متو�سطات اإ�ستجابات اأفراد جمتمع الدرا�سة نحو درجة احتياجات التنمية املهنية لأع�ساء الهيئة 
التدري�سية وفق اأدوارهم املهنية تبعًا ملتغريات اجلن�س واملرتبة الأكادميية، ومل تظهر النتائج عن 

وجود فروق تبعًا ملتغريات اجلن�س والتخ�س�س.
درا�سة ع�سا�س )2008( : هدفت الدرا�سة اإىل حتديد املعايري التي يجب مراعاتها يف تقومي 
التنمية املهنية لأدوار اأع�ساء هيئة التدري�س يف كليات الرتبية للبنات، والتعرف اإىل فر�س التنمية 
هيئة  لأع�ساء  لتطويرها  مقرتح  ت�سور  وو�سع  التعليمية،  املمار�سات  يف  توافرت  التي  املهنية 
التدري�س يف كليات الرتبية، واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفي، وتو�سلت الدرا�سة يف �سوء 
نتائجها اإىل و�سع ت�سور مقرتح لتطوير برامج التنمية املهنية لأع�ساء هيئة التدري�س يف كليات 
اأو�ست ب�رشورة الهتمام  النظام، كما  اأنها وحدة يف  اإليها على  النظر  للبنات يف �سوء  الرتبية 
اإعداد هيئة التدري�س يف  باإن�ساء مركز لتطوير التنمية املهنية يف كل جامعة، مع حتديث برامج 

كليات الرتبية خا�سة.
درا�سة بامدهف )2006( : هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اجتاهات هيئة التدري�س نحو تطوير 
حول  عدن  بجامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  عينة  ا�ستطالع  خالل  من  اخلدمة  اأثناء  برنامج 
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واأهدافها،  املهنية،  بالتنمية  الهتمام  اأ�سباب  �سملت  والتي  املقرتح  التدريبي  الربنامج  حماور 
واأ�ساليب التدريب، وجهة الإ�رشاف الإداري الأكادميي على الربنامج التدريبي، ومواعيده ومدته، 
يف  للتدريب  املقرتح  الربنامج  واأخ��رياً  الربنامج،  يف  امل�ساركني  تقومي  واأ�ساليب  وامل�ستهدفني 
 )132( من  مكونة  عينة  على  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  عدن،  بجامعة  اخلدمة  اأثناء 
ع�سواً يتوزعون بني اأربع كليات بجامعة عدن، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك اجتاهًا اإيجابيًا 
لدى عينة الدرا�سة نحو مو�سوع التدريب يف اأثناء اخلدمة على غالبية حماور الربنامج التدريبي 
املقرتح، بالإ�سافة اإىل وجود تباين يف وجهات نظر اأفراد العينة حول مواعيد التدريب املقرتحة 

ومدَّته بالربنامج.
درا�سة جيني )Jenny, 2006( : هدفت الدرا�سة اإىل تقومي وجهات نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، 
ومقارنة احتياجاتهم من التنمية املهنية لتح�سني املمار�سات التعليمية كما يراها الأع�ساء ذوو 
اخلربة الأقل بالتدري�س يف نظام التعليم والأع�ساء ذوو اخلربة الأكرث بالتدري�س يف نظام التعليم 
بكليات املجتمع والكليات التقنية بتك�سا�س، وكان من اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة: اأن 
كال املجموعتني ذات اخلربة الأكرث وذات اخلربة الأقل، كانتا مدركتني لتلك الحتياجات اخلا�سة 
بهما يف نظام التعليم، وعلى ذلك مل يتاأثر حتديد تلك الحتياجات بخربتهم، وا�ستخدمت الدرا�سة 

ال�ستبانات التي �سنفت الحتياجات اإىل حوايل ع�رشين احتياجًا.
املمار�سات  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :  )Willian, 2005( ويليان  درا�سة 
التعليمية الفعالة لأع�ساء هيئة التدري�س، حيث اإن فعاليات برامج التنمية املهنية كانت غالبًا ما 
يتم حت�سني تلك املمار�سات من خالل الإدارة اجلامعية دون اللتفات اإىل التقوميات التي يقدمها 
الهدف  اإىل  التنمية املهنية، وللو�سول  برامج  الكفاءة يف  التدري�س حول م�ستويات  اأع�ساء هيئة 
يف  الكامل  بالتعاقد  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  جمموعة  على  ا�ستبانة  طبِّقت  الدرا�سة،  تلك  من 
فعاليات  تتناول حتديد  درا�سة  كاأداة  ال�ستبانة  على  الدرا�سة  واعتمدت  الفنية،  جامعة جورجيا 
املمار�سات التعليمية من وجهة نظر امل�سرتكني واأوجه الق�سور فيها، وتو�سلت اإىل وجود فجوة 
توافرها  املطلوب  الأداء  املهنية وبني معدلت  التنمية  برامج  الأفراد من  وا�سحة بني متطلبات 
والو�سول اإليها، وقد اأو�ست ب�رشورة قيام �سانعي القرار يف التعليم اجلامعي بالعمل على توجيه 
املوارد املتوافرة خلدمة اأوجه الق�سور يف التنمية املهنية، والتي لها تاأثري كبري على جودة عملية 

التدري�س والتعليم اجلامعي.
درا�سة اآل زاهر )1425هـ( : هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأهمية جمالت التنمية املهنية لع�سو 
هيئة التدري�س ال�سعودي، ومعرفة مدى مالءمة تنفيذ بع�س جمالت التطوير املهني لع�سو هيئة 
التدري�س ال�سعودي، ومعرفة املعوقات، وحتديد اأهمية توافر بع�س مقومات جناح برامج التطوير 
وتو�سلت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  واعتمدت  ال�سعودي،  التدري�س  هيئة  لع�سو  املهني 
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اإىل جمموعة من النتائج من حيث جمالت التطوير املهني لأع�ساء هيئة التدري�س من وجهة نظر 
بناء وتطوير املناهج  التدري�س،  العلمي، طرق  التفكري  الدرا�سة هي: تنمية مهارات  اأفراد جمتمع 
اجلامعية، واأ�ساليب التحفيز والإبداع، واأ�ساليب اإدارة احلوار واملناق�سة العلمية اجلامعية، واأ�ساليب 
ا�ستخدام تقنيات احلا�سب يف تدري�س املقررات اجلامعية املختلفة، وكما تو�سلت الدرا�سة لنتائج 
يف  للم�ساركة  ن�ساطهم  تكثيف  اجلامعيني،  الأ�ساتذة  ت�سجيع  لت�سمل:  التنفيذ  بطرق  تتعلق  مهمة 
املوؤمترات العلمية ودعوة اأ�ساتذة لهم خربة يف جمال التطوير املهني لإلقاء حما�رشات عامة، كما 
تو�سلت الدرا�سة لأبرز مقومات جناح برامج التطوير املهني لع�سو هيئة التدري�س لت�سمل: تقدير 
اجلهود التي يبذلها الع�سو يف تطوير نف�سه مهنيًا، وتخ�سي�س ميزانية كافية لالإنفاق على عملية 
التطوير املهني لع�سو هيئة التدري�س، والتخطيط ال�سامل، واإ�رشاك ع�سو هيئة التدري�س فيه لربامج 

التطوير املهني.
واإي�ساح  الدويل  الواقع  اإىل عر�س  الدرا�سة  هدفت   : )1417هـ(  واآخرون  بركات  درا�سة 
اجلهد الكبري لدول العامل املتقدم يف جمال تطوير وتنمية اأ�ستاذ اجلامعة، واأو�سحت الدرا�سة اأن 
اأمريكا واأوروبا قطعت �سوطًا كبرياً يف هذا املجال، فاأقامت املراكز ور�سدت امليزانيات، واأدخلت 
برامج التنمية املهنية يف اأ�سا�سيات اجلامعة، وقامت بتقومي م�ستمر وحتديث ملهّمات تلك املراكز 
يف  التطوير  لواقع  عر�سًا  الدرا�سة  قدمت  كما  اجلامعي،  التعليم  على  اإيجابًا  اأثر  مما  وبراجمها، 
تطوير  مراكز  توفر  ندرة  ناحية  من  املجال  هذا  يف  الكبري  الق�سور  فات�سح  العربية،  اجلامعات 
الأ�ستاذ اجلامعي، وقلة تخ�سي�س امليزانيات الثابتة، اأو تفرغ الأ�ساتذة املتخ�س�سني ملهمة تقومي 
وتطوير برامج التطوير املطلوب، واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة دعوة اجلامعات العربية لإن�ساء مراكز 
متخ�س�سة للتطوير املهني لأع�ساء الهيئات التدري�سية، تتوافر لها ال�ستقاللية التي تكفل اأهدافها، 
وتخ�سي�س امليزانيات الالزمة لتنفيذ الربامج، كما اأو�ست ب�رشورة تنويع برامج التطوير املهني 
التدري�س  هيئة  ع�سو  لعمل  املختلفة  للجوانب  �ساملة  تكون  بحيث  التدري�سية،  الهيئات  لأع�ساء 

بحثًا وتعليمًا واإدارة وخدمة املجتمع، واأن يكون هناك ا�ستمرارية جتديد لتلك الربامج.
درا�سة كوين )Quinn, 2003( : التي هدفت اإىل تناول الهيكل النظري للتنمية املهنية يف 
اجلامعات بجنوب اأفريقيا، واألقت ال�سوء على التحديات والتغيريات التي يفر�سها الواقع اجلديد 
على اأع�ساء هيئة التدري�س اجلامعي، مما اأدى باملوؤ�س�سات اجلامعية اإىل البحث عن الآليات التي 
بهم  اخلا�سة  املهارات  تطوير  ت�سمن  التي  التدريبية  وال��دورات  الربامج  ايجاد  خاللها  من  يتم 
ملواجهة تلك التحديات والتغلب عليها، واعتمدت الدرا�سة على الأبحاث التي تقوم بها موؤ�س�سات 
التعليم العايل، واأق�سام الدرا�سات العليا يف كليات الرتبية والتدريب يف جنوب اأفريقيا، وقد تناولت 
منوذج التدريب النعكا�سي للتنمية املهنية والذي يقوم على ت�سجيع امل�سرتكني على امل�ساركة، 
اآرائهم حول عملية  اإبراز  التنمية املهنية، وم�ساعدتهم على  النظرية لربامج  وفح�س القرتاحات 
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التدريب والتعليم من واقع خرباتهم يف جمال التعليم اجلامعي، واأو�سحت الدرا�سة وجود العديد 
يف  الدخول  من  تتمكن  لكي  عليها  التغلب  اجلامعات  على  يتعني  التي  والعقبات  التحديات  من 

مرحلة اإن�ساء جمتمع مهني اأكادميي عايل اجلودة.
درا�سة كنت )Kent، 2001( : التي هدفت اإىل اإلقاء ال�سوء على املمار�سات التعليمية من 
النظرية والتطبيق، وحتويل  التوازن بني  التنمية املهنية بو�سفها عاماًل مهمًا يف حتقيق  خالل 
جمموعة  الدرا�سة  حدَّدت  ولقد  الواقع،  اأر�س  على  لها  فعال  وتطبيق  تدريب  اأف�سل  اإىل  النظرية 
من املتغريات التي ت�ساعد على تفعيل برامج التنمية املهنية والتي يجب الهتمام بها من خالل 
التنمية  ال�سائدة لدى املتدربني حول  اأهم تلك املتغريات يف املعتقدات والأفكار  القادة، وتتمثل 
املهنية، ومدى ا�ستعدادهم للم�ساركة يف تلك الربامج، وقدرتهم على ال�ستيعاب الكامل ملبادئها 
املجتمعي  الدعم  توافر  ومدى  للجامعات،  والأكادميي  التنظيمي  واملناخ  واأهدافها وممار�ساتها 
والتوازن  الربط  حتقيق  على  القيادات  تركيز  ب�رشورة  الدرا�سة  واأو�ست  املهنية،  التنمية  لربامج 
بني برامج التنمية املهنية، وتو�سيح العالقة اجليدة بينها وبني جودة عمليتي التدري�س والتعليم، 
وجودة الإدارة، واأكدت نتائج الدرا�سة على اأهمية برامج التنمية املهنية يف حت�سني الأداء، ودورها 

كعامل م�ساعد يف حت�سني م�ستقبل التعليم ككل.

تعليق عام على الدراسات السابقة: 
توؤكد الدرا�سات ال�سابقة التي اهتمت باملمار�سات التعليمية اأن تنمية املمار�سات التعليمية 
برامج  خالل  من  وقدراتهم  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مهارات  لتح�سني  بالغة  اأهمية  ذات  الفعالة 
على  احلديثة  العاملية  املتغريات  مواكبة  على  الرتكيز  �رشورة  اإىل  اإ�سافة  لهم،  املهنية  التنمية 
خالل  من  وتكنولوجية  ومعرفية  مهارية  بنوعية  اأداوؤهم  ليتميز  واأنواعها،  م�ستوياتها  اختالف 

حت�سني املمار�سات التعليمية، وعمليات التدريب واآلياتها املختلفة وترقيتها.
وبناء  الدرا�سات،  تلك  اتبعتها  التي  والج��راءات  املنهجية  من  احلالية  الدرا�سة  وا�ستفادت 
ال�ستبانة وحماورها والآليات املقرتحة لالرتقاء باملمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س 
مبا ي�ساعد يف ا�ستدامة التعليم اجلامعي والروؤية امل�ستقبلية لتنمية، وارتقاء املمار�سات التعليمية 
لأع�ساء هيئة التدري�س وتعد الدرا�سة احلالية ا�ستكماًل لهذه الدرا�سات من خالل ربط املمار�سات 

التعليمية بربامج التنمية وحتقيق ال�ستدامة.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 
وظواهر  اأح��داث��ًا  يتناول  ال��ذي  املنهج  وهو  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  تعتمد 
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وممار�سات قائمة ومتاحة للدرا�سة دون اأن يتدخل الباحث يف جمرياتها، وعليه اأن يتفاعل معها 
التعليمية  املمار�سات  نتائج حمدده، وذلك عرب و�سف م�ستوى  اإىل  للو�سول  والتحليل  بالو�سف 
امل�ستدامة لأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة، واأثرها يف الرتقاء به دون تدخل 
من الباحث، وذلك للوقوف على م�ستوى توافرها، با�ستخدام ا�ستبانة ا�ستملت على ثالث حماور 

وثالثة متغريات.

جمتمع الدراسة: 
القد�س املفتوحة من فروع  التدري�س يف جامعة  اأع�ساء هيئة  الدرا�سة جميع  ميثل جمتمع 

اجلامعة اخلم�سة يف حمافظات غزة كالآتي: )ال�سمال، وغزة، والو�سطى، وخانيون�س، ورفح( .

عينة الدراسة: 
الع�سوائية  بالطريقة  اختريوا  وقد  تدري�س،  هيئة  ع�سو   )189( من  الدرا�سة  عينة  متثلت 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  ملتغريات  وفقًا  التوزيع  مراعاة  مع  التنا�سبية،  الطبقية 
والدرجة  اجلن�س،  ح�سب  الدرا�سة  لعينة  التكراري  التوزيع  يو�سح   )1( واجلدول  اخلم�سة،  الفروع 

العلمية، و�سنوات اخلربة.
اجلدول )1( 

يو�سح حجم عينة الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة القد�س املفتوحة 
بفروعها مبحافظات غزة ح�سب اجلن�س، والدرجة العلمية، و�سنوات اخلربة

النسبة املئويةالعددالتصنيفاملتغير

النوع

66.13 %125ذكر

33.86 %64انثى

100 %189اجملموع

الدرجة العلمية

27.51 %52محاضر

56.08 %106أستاذ مساعد

16.4 %31أستاذ مشارك

100 %189اجملموع

سنوات اخلبرة

20.1 %38أقل من 5 سنوات

53.96 %102من -5 10 سنوات

25.92 % 49أكثر من 10 سنوات

100 %189اجملموع
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أداة الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإىل التعرف اإىل م�ستوى تنمية املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س 
امل�ساركني بالتعليم اجلامعي املتفوح واأثرها على ال�ستدامة.ومبا اأننا نعي�س يف ع�رش اأ�سبحت 
�سمته الرئي�سة اجلودة Quality، اأ�سبح لزامًا على ع�سو هيئة التدري�س اأيًا كان موقعه اأن يرتقي 
مبمار�ساته التعليمية اإىل درجة عالية من الإتقان والكفاءة حتى ي�سهم اإ�سهامًا فعاًل يف اأداء دوره 
ما  �سوء  الطالب.يف  وهو  الأخري  التعليمي  املنتج  جتويد  اإىل  وي�سل  التعليمية،  املنظومة  داخل 
تفر�سه روح الع�رش املتنامي منواً مت�سارعًا يف كافة جمالت احلياة كافة، وقد اأ�سفرت املراجعات 
اأنها  الباحث  راأى  حتديد ثالثة حماور رئي�سة  اإىل  الأدبية والبحثية التي قام بها الباحث 
قادرة على تنمية املمار�سات التعليمية لتحقيق ال�ستدامة يف التعليم املفتوح، وهي: 

املحور الأول: املمار�سات التعليمية املرتبطة بطرق التدري�س واإ�سرتاتيجيات. ●
املحور الثاين: املمار�سات التعليمية املرتبطة بالتفاعل والت�سال. ●
املحور الثالث: املمار�سات التعليمية املرتبطة بو�سائل التعليم وتقنياته. ●

خامساً- صدق االستبانة: 
مت التاأكد من �سدق ال�ستبانة عن طريق: 

دق املنطقي، وذلك بعر�س ال�ستبانة يف �سورتها . أ �سدق املحكِّمني: وهو ما ُيعرف بال�سِّ
بهدف  وذلك  متعددة،  جامعات  يف  الخت�سا�س  ذوى  من  املحكمني  من  جمموعة  على  الأولية 
اأكد من منا�سبة ال�ستبانة ملا اأُعدَّت من اأجله، و�سالمة �سياغة الفقرات، وقد بلغت ن�سبة التِّفاق  التَّ
بني املحكِّمني على عبارات ال�ستبانة )94 %( ، لذا مت حذف )8( فقرات لعدم �سالحيَّتها بح�سب 
اأن ال�ستبانة تتمتَّع ب�سدق  اإىل  ُي�سري  اآراء املحكِّمني، وا�ستقّرت ال�ستبانة على )36( فقرة، وهذا 

منطقي مقبول.
�سدق الت�ساق الداخلي: مت التاأكد من �سدق الت�ساق الداخلي بح�ساب معامالت ارتباط ب. 

بري�سون بني درجات كل حمور من املحاور والدرجة الكلية لال�ستبانة، كما هو مو�سح يف اجلدول 
الآتي: 

اجلدول )2( 
معامالت �سدق الت�ساق الداخلي للمحاور الرئي�سة لال�ستبانة

معامالت الثباتعدد الفقراتاحملاور

110.95املمارسات التعليمية املرتبطة بطرق التدريس وإستراتيجيات
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معامالت الثباتعدد الفقراتاحملاور

140.81املمارسات التعليمية املرتبطة بوسائل التعليم وتقنياته

110.96املمارسات التعليمية املرتبطة بالتفاعل واالتصال

360.94األداة ككل

الكلية  والدرجة  املحاور،  من  حمور  كل  ارتباط  معامالت  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
لال�ستبانة جميعها كانت مرتفعة، مما يدل على اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من ال�سدق.

سادساً- ثبات االستبانة: 
�ساق الدَّاخلي، وبلغ معامل »األفا كرونباخ«، حيث  قام الباحث باحت�ساب الثَّبات بطريقة التِّ

بلغ معامل الثبات )0.88( لال�ستبانة ككل، وهو ثبات عال ي�سري اإىل �سالحية ال�ستبانة.
ليكرت  ملقيا�س  وفقًا  ال�ستبانة  فقرات  على  الإجابة  التدري�س  هيئة  ع�سو  من  طلب  وقد 
، وقد  ب�سدة(  اأدري- وغري موافق- وغري موافق  ب�سدة- وموافق- ول  )بدرجة موافق  اخلما�سي 

اأعطيت الأوزان الدرجات الآتية: 
وقد مت حتديد قيم الو�سط املرجح وتقديره اللفظي، كما هو مو�سح يف اجلدول )3( على النحو 

الآتي: 
اجلدول )3( 

يو�سح قيم الو�سط املرجح املعتمد يف الدرا�سة

التقوميالوزن النسبي املقابل لهطول اخللية

ًمن -20% 36%من1 – 1.79 ضعيفة جدا

ضعيفةأكبر من -36% 52%من 1.80 – 2.59

متوسطةأكبر من -52% 68%من 2.60 – 3.39

كبيرةأكبر من -68% 84%من 3.40 – 4.19

ًأكبر من -84% 100%من -4.20 5 كبيرة جدا

عرض النتائج وتفسريها: 
وؤال الأول: وين�س على ما ياأتي: ما م�ستوى املمار�سات التعليمية  ◄ الإجابة عن ال�سُّ

نظرهم  وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  تدري�س  هيئة  لأع�ساء  امل�ستدامة 
مبحافظات غزة؟ 



187عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

ة،  طات احل�سابيَّة، والنحرافات املعياريَّ وؤال، ا�ستخرج الباحث املتو�سِّ ولالإجابة عن هذا ال�سُّ
ح�سب  تنازلًيا  ترتيبها  ثم  ومن  ال�ستبانة،  حماور  من  حمور  كل  ملتو�سطات  ة  املئويَّ والنِّ�سب 

ا�ستجابات اأفراد العينة على كل حمور، كما يو�سحها اجلدول الآتي.
اجلدول )4( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتب 
ل�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س نحو تنمية ممار�ساتهم التعليمية على حماور الدرا�سة

احملور
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

األوزان 
النسبية

التقوميالرتبة

كبيرة3.970.59282.41وسائل التعليم وتقنياته

كبيرة3.791.1477.42التفاعل واالتصال

كبيرة3.641.2574.83طرق التدريس وإستراتيجيات

كبيرة3.80.99478.2الكلي

املرتبطة  امل�ستدامة  التعليمية  املمار�سات  الأول  املحور  اأن   )4( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
بو�سائل التعليم وتقنياته احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدرة )82.4%( ، تلية حمور )تنمية 
املمار�سات التعليمية املرتبطة بالتفاعل والت�سال( بوزن ن�سبي قدرة )77.4 %( ، واأخرياً حمور 
)تنمية املمار�سات التعليمية املرتبطة بطرق التدري�س واإ�سرتاتيجيات( بوزن ن�سبي قدرة )%74.8( 
تنمية  نحو  مرتفع  م�ستوى  لديها  املفتوحة  القد�س  جامعة  اأن  يتبني  النتائج  هذه  �سوء  ويف   ،
وتلّبيها  املفتوح  التعليم  يف  ال�ستدامة  يحقق  مبا  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  التعليمية  املمار�سات 
بدرجة كبرية، واأن اأع�ساء هيئة التدري�س يرون اأن معارفهم ومهاراتهم من برامج التنمية املهنية 
اأفراد  اأن  التي تتوافر لهم توؤهلهم اإىل الكفاءة والتميز املطلوب بدرجة موافقة مرتفع، مما يعني 
اأن م�ستوى ممار�ساتهم التعليمية يف الربامج الأكادميية والتدريبة املقدمة لهم يف  العينة يرون 

جامعة القد�س املفتوحة كبرية.
املفتوحة  القد�س  جامعة  اأن  الآتية:  العتبارات  من  جمموعة  اإىل  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 
والقادرة  والعاملي،  املحلي  امل�ستوى  على  الرائدة  الفل�سطينية  الأكادميية  املوؤ�س�سات  اإحدى  هي 
على تلبية احتياجات الوطن واخلارج باملوارد الب�رشية النوعية القادرة على النهو�س والتطوير 
العديد  خالل  من  جليًا  ذلك  ويظهر  كافة،  والثقافية  والتطبيقية  والتقنية  العلمية  املجالت  يف 
التي تقدمها اجلامعة يف كل ف�سل درا�سي لأع�ساء هيئة  التنمية املهنية والتدريبية  من برامج 
التدري�س، ومن خالل م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س يف العديد من املوؤمترات العلمية والرتبية اإىل 
جانب توقيع اجلامعة لكثري من التفاقيات يف جمال التعاون العلمي وال�ست�ساري والتدريبي مع 
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العلمية  والأن�سطة  العلمية  الزيارات  واإىل جانب  والأهلية،  الوطنية احلكومية  املوؤ�س�سات  خمتلف 
والبحث العلمي والدورات املختلفة التي تقدمها من خالل مركز التعليم املفتوح )OLC( ، ومركز 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت )ICTC( ، وحر�سها على ا�ستقطاب الكفاءات من اأع�ساء هيئة 

التدري�س.
التعليمية  ◄ املمار�سات  م�ستوى  ما  ون�سه:  الثاين  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

امل�ستدامة لأع�ساء هيئة تدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة املرتبطة بطرق التدري�س 
وا�سرتاتيجيته واأثرها يف الرتقاء به؟ 

واجلدول  الن�سبية  والأوزان  واملتو�سطات  التكرارات  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
الآتي يو�سح ذلك: 

اجلدول )5( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتب ل�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س 

نحو تنمية ممار�ساتهم التعليمية املرتبطة بطرق التدري�س واإ�سرتاتيجياته واأثرها على ال�ستدامة

الرقم 
الترتيبي

الرقم 
التسلسلي

املتوسط الفقرة
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

التقومي

41
تنمية طرائق التدريس وحتقيق اجلودة النوعية 

في التحصيل املعرفي.
كبير3.781.1176.8

52
تنمية أساليب تدعم على التفكير السليم 

وتشجع على التعليم اإلبداعي واالبتكار.
كبير3.721.08175.6

33
تؤهل الطلبة للعمل وتعميق مهاراتهم 

واالعتماد على الذات.
كبير3.800.93177.1

64
تهتم بجعل الطلبة على صله وثيقة 

مبشكالت اجملتمع واحتياجاته.
كبير3.701.1774.8

15
تنمية وسائل ربط التعليم بأهداف التنمية 

االقتصادية واالجتماعية والبشرية.
كبير3.901.06978.7

76
تنمية كيفية االستماع إلى مشكالت 

واحتياجات الطلبة.
كبير3.651.06673.6

117
تنمية ألساليب ربط للخبرات اجلديدة باخلبرات 

السابقة.
كبير3.331.03771.8

98
تنمية آليات طرح األسئلة التي من شأنها 

أن حتفز الطالب على التفكير والبحث 
واالستقصاء.

كبير3.521.26172.3
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الرقم 
الترتيبي

الرقم 
التسلسلي

املتوسط الفقرة
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

التقومي

89
تنمية القدرة على التنويع في مصادر التعلم: 

الكتب، االنترنت، املشاريع، املعامل، املكتبة...
إلخ.

كبير3.571.15072.9

210
تنمة لالجتاهات اإليجابية نحو العلم والعلماء 

واإلبداع عبر مواقف تعليمية مختلفة.
كبير3.811.01677.2

1011
تنمية ملمارسات ومهارات وعمليات العلم 

ملساعدة الطلبةعلى اكتسابها واستخدامها.
كبير3.421.10172.1

كبير3.651.09174.8الدرجة الكلية للمجال

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن الوزن الن�سبي ملحور املمار�سات التعليمية امل�ستدامة املرتبطة 
بطرق التدري�س واإ�سرتاتيجياته واأثرها على الرتقاء به قد ح�سل على وزن ن�سبي كبري قدرة )74.8( 
، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن جامعة القد�س املفتوحة حتر�س على التنمية املهنية ال�ساملة لأع�ساء 
املتغريات  �سوء  يف  املتجددة  التعليمية  احلياة  على  قدراتهم  وتنمية  لتاأهيلهم  التدري�س  هيئة 
والتكنولوجية،  العلمية  بالتطبيقات  والهتمام  الجتماعية،  التنمية  ومتطلبات  املعا�رشة 
والتحولت املهّمة يف املوؤ�س�سات املجتمعية املختلفة وجعل املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة 
اإنتاج مواطن متعلم ومثقف علميًا، ومعد للتعامل مع الق�سايا الجتماعية  التدري�س قادرة على 
ذات ال�سلة بالعلم والتقنية وامل�ساركة العلمية الفاعلة يف و�سع احللول املنا�سبة لها، وذلك مبا 
متناول  يف  والتكنولوجيا  العلم  وجعل  العاملية،  احل�سارة  من  جزءاً  العلم  جلعل  اجلامعة  تهيئه 
اجلميع، ودرا�سة التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع، فكثريون يعتقدون باأن حت�سني احلياة 
ياأتي من خالل التعليم واأن التعليم العملي ي�ستطيع اأن يك�سب املتعلمني حب ال�ستطالع والإبداع 
والكفاءة، وبذلك عملت اجلامعة على تنمية املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س ليكونو 
ذوي كفاءة عالية وقادرين على مواكبة التطورات وامل�سكالت احلياتية املتنوعة، وهذا نابع من 

ا�ست�سعارها بامل�سوؤولية جتاه الوطن واأبناء الوطن وخدمة املجتمع.
التعليمية  ◄ املمار�سات  م�ستوى  ما  ون�سه:  الثالث  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

امل�ستدامة لأع�ساء هيئة تدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة املرتبطة بطرق التفاعل 
والت�سال واأثرها يف الرتقاء به؟ 

واجلدول  الن�سبية  والأوزان  واملتو�سطات  التكرارات  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
التايل يو�سح ذلك: 
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اجلدول )6( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتب ل�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س 

نحو تنمية ممار�ساتهم التعليمية املرتبطة بطرق التفاعل والت�سال واأثرها على ال�ستدامة

الرقم 
الترتيبي

الرقم 
التسلسلي

املتوسط الفقرة
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

التقومي

91
تنمية األساليب التي تشجع على التعاون 

والعمل كفريق بني الطالب.
كبير3.761.03274.9

72
تنمية القدرة على إدارة احلوار واملناقشة مع 

الطلبة بنجاح عبر الوسائل التعليمية املتاحة.
كبير3.781.11375.8

33
تنمية مهارات بناء عالقات بالطلبة على 

أساس من املودة واحلب واالحترام بعيداً عن 
اخلوف والقلق.

كبير3.901.10780.00

44
تنمية مهارات إحداث االتصال اإليجابي بني 

الطلبة بعضهم البعض.
كبير3.850.98378.6

كبير3.801.04478.1تنمية مهارات املناقشة احلرة مبوضوعية.55

86
تنمية مهارات معاجلة املواقف الصعبة 

الطارئة أو احملرجة بأسلوب تربوي مناسب.
كبير3.771.26675.4

107
تنمية مهارات توفير املناخ التعليمي ليتيح 

تكافؤ الفرص بني الطلبة.
كبير3.750.82373.9

18
تنمية القدرة على تزويد الطلبة مبهارات صنع 

القرار واتخاذه.
كبير3.951.02682.3

29
تنمية مهارات االهتمام بتحفيز احلس الوطني 

لدى الطلبة.
كبير3.931.00382.1

610
تنمية مهارات االهتمام بحاجات الطلبة 

النفسية واالجتماعية.
كبير3.791.05277.01

1111
تنمية مهارات االهتمام بالكشف عن القدرات 

االبتكارية لدى الطلبة وتنميتها.
كبير3.731.26372.8

3.811.06477.4الدرجة الكلية للمجال

املرتبطة  التعليمية  املمار�سات  تنمية  الن�سبي ملحور  الوزن  اأن  ال�سابق  اجلدول  يت�سح من 
بالتفاعل والت�سال واأثرها على ال�ستدامة قد ح�سل على وزن ن�سبي مرتفع قدرة )77.4( ، ويعزو 
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هيئة  لأع�ساء  التعليمية  املمار�سات  بتنمية  تهتم  املفتوحة  القد�س  جامعة  اأن  اإىل  ذلك  الباحث 
اجلامعة  توفر  للتعليم.حيث  ال�ستدامة  حتقيق  �سوء  يف  والت�سال  بالتفاعل  املرتبطة  التدري�س 
برامج التنمية املهنية التى تدرب اأع�ساء هيئة التدري�س على اآليات تفعيل مهارات الت�سال مع 
الطلبة ومع الطلبة فيما بينهم، وتاأهيهلهم ل�ستغالل ما توفرة اجلامعة من تقنيات تكنولوجية 
وتو�سيع  ال�سفية،  اللقاءت  الطلبة حتى خارج  والتفاعل مع  الت�سال  ت�ساعد على حتقيق  حديثة 
اإي�سالها  العلمية فقط، وكيفية  املادة  التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  اهتمام  م�ساركتهم بعدم ح�رش 
للطلبة على الرغم من اعتماد اجلامعة لفل�سفة التعليم املفتوح، وبذلك عملت اجلامعة على تنمية 
اأهمية  اإدراك  خالل  من  التعليم  ا�ستدامة  لتحقيق  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  التعليمية  املمار�سات 
الت�سال والتفاعل مع الطلبة ودوره احليوي الذي يوؤدي اإىل عالقات اإن�سانية اإيجابية تعمل على 
زرع الثقة يف نفو�س الأفراد، وزيادة دافعيتهم للعمل وللتعاون البناء، ورفع الروح املعنوية يف 

بيئة العمل بني املجموعة، واإ�سباع احتياجاتهم النف�سية والجتماعية.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع ون�سه: ما م�ستوى املمار�سات التعليمية امل�ستدامة  ◄

لأع�ساء هيئة تدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة املرتبطة بو�سائل التعليم وتقنياته 
واأثرها يف الرتقاء به؟ 

واجلدول  الن�سبية  والأوزان  واملتو�سطات  التكرارات  الباحث  ا�ستخدم  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 
التايل يو�سح ذلك: 

اجلدول )7( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأوزان الن�سبية والرتب ل�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س 

نحو تنمية ممار�ساتهم التعليمية املرتبطة بو�سائل التعليم وتقنياته واأثرها على ال�ستدامة

الرقم 
الترتيبي

الرقم 
التسلسلي

املتوسط الفقرة
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

التقومي

81
تنمية مهارات استخدام اإلنترنت للحصول 

على املعلومات واملعارف املرتبطة باملادة 
العلمية.

كبير3.851.03279.88

72
تنمية استخدام احلاسب اآللي خارج القاعة 
الدراسية في تنظيم الواجبات اليومية وأداء 

املهمات العلمية والبحث العلمي.
كبير3.871.10779.99

13
تنمية مهارات استخدام وسائل التعليم 

احلديثة وتقنياته االستخدام األمثل كاحلاسب 
اآللي )بور بوينت/ إمييل/ وسائط متعددة...( .

4.351.26686.6
كبير 
جداً
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الرقم 
الترتيبي

الرقم 
التسلسلي

املتوسط الفقرة
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

التقومي

54
تنمية االجتاهات على كيفية االستفادة من 

تقنيات التعليم واالتصال في عملية التعلم.
كبير3.910.85480.14

95
تنمية مهارات استخدام املصادر الرقمية 

للمعلومات.
كبير3.801.0273.75

26
تنمية مهارات كيفية عقد لقاءات تعليمية 

عبر االنترنت.
4.210.94985.6

كبير 
جداً

كبير3.790.94377.8تنمية مهارات استخدام بعض أدوات ويب 107.2

68
التنمية على كيفية التخطيط للبيئة 

التعليمية التكنولوجية.
كبير3.940.96682.3

39
تنمية كيفية تطوير مناذج جديدة للتعلم مثل 

التعليم االلكتروني.
كبير4.010.94783.12

1210
تنمية آليات إثراء احملتوى بوسائل سمعية 

وبصرية متنوعه.
كبير3.761.13176.84

1111
تنمية مهارات تطبيقات مواقع التواصل عبر 

االنترنت.
كبير3.781.14177.4

412
تنمية مهارات الربط في األنشطة التعليمية 

باستراتيجية التعلم املدمج.
كبير3.970.85682.4

1413
تنمية مهارات تصميم املنشطات التقنية 

التي تثير ذاكرة الطلبة.
كبير3.731.05272.8

1314
تنمية مهارات استخدام الوسائل 

التكنولوجية التعليمية املناسبة لألهداف 
واحملتوى.

كبير3.741.12673.9

3.900.96082.4الدرجة الكلية للمجال

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن الوزن الن�سبي ملحور املمار�سات التعليمية امل�ستدامة املرتبطة 
بو�سائل التعليم وتقنياته واأثرها على الرتقاء به قد ح�سل على وزن ن�سبي كبري قدرة )82.4( 
، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن جامعة القد�س املفتوحة تهتم بتنمية املمار�سات التعليمية لأع�ساء 
هيئة التدري�س املرتبطة بو�سائل التعليم وتقنياته، وبذلك تتحقق ال�ستدامة للتعليم.حيث اإن تبني 
اجلامعة للتعليم املدمج منذ عام 2008م واإدخالها التعليم الإلكرتوين �سمن فل�سفتها التعليمية، 
كان حافزاً على توفري الربامج التدريبية كافة التي توؤهل اأع�ساء هيئة التدري�س بتدريهم الكايف 
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للتعليم املفتوح  التدريبي  الإلكرتوين من خالل مركزها  التعليم  لتقنيات  الفعال  ال�ستخدام  نحو 
، وهذا موؤ�رش وا�سح على قوة املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س يف ا�ستخدام   )OLC(

التي  املادية  البيئة  اإىل عوامل عدة منها: وجود  اأي�سًا  ويعود هذا  املتنوعة،  التعليمية  التقنيات 
تتوافر فيها هذه التقنيات داخل الأفرع التعليمية، وهذا العامل يعّد نوعًا من التعزيز الذي مرجعه 
يف الغالب توافر خمتربات و�سائل التعليم وتقنياته باجلامعة.اأما العامل الآخر: فيعود اإىل اأع�ساء 
هيئة التدري�س اأنف�سهم، وذلك قد يكون مرده اإىل الهتمام يف ا�ستخدام الو�سائل والتقنيات يف اأثناء 
والت�سالت،  واملعلومات  التكنولوجية  الثورة  �سوء  يف  باأهميتها  لقناعتهم  التعليمية  العملية 
بحيث ميكنهم من مواجهة امل�ستجدات الأكادميية واملهنية امل�ساحبة، واأي�سًا هنالك عامل �رشعة 

التطور يف جمال تقنيات التعليم، اإذ اأ�سبح من الأهمية متابعة ذلك التطور وجماراته.
املمار�سات  ◄ م�ستوى  يختلف  هل  ون�سه:  اخلام�س  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

املرتبطة  املفتوحة  القد�س  تدري�س يف جامعة  لأع�ساء هيئة  امل�ستدامة  التعليمية 
اجلن�س،  العلمية،  )الدرجة  املتغريات  باختالف  املفتوح  بالتعليم  الرتقاء  بتحقيق 

�سنوات اخلربة( ؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال طوِّرت جمموعة من الفر�سيات الإح�سائية، منها فر�سيات متعلقة 
اخلربة،  ب�سنوات  متعلقة  وفر�سيات  اجلن�س،  مبتغري  يتعلق  ما  ومنها  اجلامعية،  الدرجة  مبتغري 
وقد اأجري اختبار )حتليل التباين الأحادي( للعينات امل�ستقلة للمتغريات ال�سابقة على كل حمور 
واأ�ستاذ(  واأ�ستاذ م�سارك،  )اأ�ستاذ م�ساعد،  العلمية  الدرجة  ال�ستبانة.فبالن�سبة ملتغري  من حماور 
 One Way( الأح��ادي  التباين  حتليل  اختبار  الباحث  ا�ستخدم  الفر�س  هذا  �سحة  من  .وللتحقق 

Anova( للتحقق من الفرق بني متو�سطات اأكرث من عينتني م�ستقلتني، واجلدول )8( يو�سح ذلك.

اجلدول )8( 
م�سدر التباين وجمموع املربعات ودرجات احلرية ومتو�سط املربعات وقيمة »ف« 

وم�ستوى الدللة الإح�سائية ملتغري الدرجة العلمية )اأ�ستاذ م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ( 

مصدر التبايناجملال
مجموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
“ف”

مستوى 
الداللة

وسائل التعليم وتقنياته

4.362.001.45بني اجملموعات

غير دالة2.02 359.89187.000.72داخل اجملموعات

364.24189.00اجملموع
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مصدر التبايناجملال
مجموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
“ف”

مستوى 
الداللة

التفاعل واالتصال

3.412.001.14بني اجملموعات

غير دالة1.30 436.89187.000.87داخل اجملموعات

440.29189.00اجملموع

طرق التدريس وإستراتيجيات

0.372.000.12بني اجملموعات

غير دالة0.23 271.25187.000.54داخل اجملموعات

271.62189.00اجملموع

* قيمة ف عند درجات حرية 3، 500 ومستوى داللة 0.05 =2.60

** قيمة ف عند درجات حرية 3، 500 ومستوى داللة 0.01 =3.78

عند  اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن   )8( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
ل  اأنه  اأي  لال�ستبانة،  الكلية  والدرجة  والثالث  والثاين  الأول  املحاور  )0.05( يف  دللة  م�ستوى 

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري الدرجة العلمية.
وتف�رش النتائج اخلا�سة بعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري الدرجة العلمية 
نحو تنمية املمار�سات التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س امل�ساركني يف التعليم اجلامعي املفتوح 
وحتقيق ال�ستدامة، حيث اإن اأع�ساء هيئة التدري�س لديهم الكفاءة الإدارية واخلربة بدرجة كبرية، 
الطلبة  من  العديد  على  اأ�رشفوا  وبالتايل  اأك��رث،  ل�سنوات  التدري�س  جمال  يف  يعملون  فبع�سهم 
ودر�سوا م�ساقات عدة، وتلقوا دورات فيها، كما كلفوا مبراجعة كثري من الأن�سطة واخلطط ومتابعة 
واحدة �سمن  ل�سيا�سة وخطة  التدري�س كافة يخ�سعون  اأع�ساء هيئة  اأن  اإىل  بالإ�سافة  تنفيذها، 
برامج ودورات تنمي قدراتهم  التدري�س من  اأع�ساء هيئة  هيكل اجلامعة، فلم يقدم ما مييز بني 
ومهاراتهم، ولكن الأمر ي�سري اإىل احلاجة ملتو�سطات عالية من الواجب توافرها لتحقيق ال�ستدامة 
هيئة  اأع�ساء  فبع�س  التكنولوجيا،  ثورة  ومتطلبات  املعا�رشة،  احل�سارية  املتغريات  �سوء  يف 
التدري�س يكلفون حديثًا ح�سب حاجة الكلية، ومل يتلقوا برامج تنمية على كيفية تطوير املمار�سات 
التعليمية، فيلزم المر تنمية ممار�ساتهم التعليمية لتفادي اتباعهم الطرق القدمية والنمطية يف 

اأ�ساليب التعليم.
احل�سابية  املتو�سطات  الباحث  ح�سب  فقد  انثى(  )ذك��ر-  اجلن�س  ملتغري  بالن�سبة  اأم��ا 
والنحرافات املعيارية لتقديرات اأع�ساء هيئة التدري�س مل�ستوى تنمية املمار�سات التعليمية يف 
املحاور املختلفة التي تقدمها اجلامعة، ولفح�س هذه الفروق املبينة نتائجها، ا�ستخدم الختبار 

التائي ملجموعتني م�ستقلتني )Independent T- test( كما يو�سحه يف اجلدول الآتي: 
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 اجلدول )9( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ونتائج اختبار “ت” لدللة الفروق بني تقديرات

 اأع�ساء هيئة التدري�س مل�ستوى تنمية املمار�سات التعليمية يف املحاور املختلفة تبعاً ملتغري اجلن�س 

العددالنوعاجملاالت
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

ت
احملسوبة

مستوى 
الداللة

وسائل التعليم وتقنياته
1252.850.81ذكر

غير دالة0.917
642.930.86أنثى

التفاعل واالتصال

1252.610.84ذكر
غير دالة0.862

642.690.96أنثى

طرق التدريس واستراتيجياته

1252.490.70ذكر

غير دالة0.532 642.530.75أنثى

1252.750.83أنثى

الدرجة الكلية
1212.550.764ذكر

غير دالة0.725
3832.630.838أنثى

ت�سري النتائج يف اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائًيا بني تقديرات اأع�ساء 
اجلن�س  ملتغري  تبعًا  املختلفة  املحاور  يف  التعليمية  املمار�سات  تنمية  مل�ستوى  التدري�س  هيئة 
الذكور  اأنه ل يوجد اختالف جوهري بني درجة تقدير  ، مبعنى   )0.05≤α( عند م�ستوى دلله  
والإناث وا�ستجاباتهم مل�ستوى تنمية املمار�سات التعليمية التي تقدمها اجلامعة، اأي اإنهم قدروا 
النتيجة ب�سبب  التنمية املقدمة من اجلامعة بامل�ستوى نف�سه، وميكن تف�سري هذه  م�ستوى برامج 
تكامل اخلدمات واخلربات بني اأع�ساء هيئة التدري�س يف التعاطي مع املمار�سات التعليمية داخل 
اجلامعة، وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�سبب تكامل الظروف، وت�سابهها لدى كل من الذكور والإناث، 
اإ�سافة اإىل انت�سار برامج التدريب ومركزيتها وتوافر الإمكانات والإجراءات الإدارية يف اجلامعة؛ 
وهذا مما يزيد من انت�سار اإجراءات مت�ساوية على الذكور والإناث، اإ�سافة اإىل كون جامعة القد�س 
املفتوحة هي اجلامعة الأكرث كفاءة اإدارية والتزامًا بالأنظمة والقوانني واللوائح والأكرث ا�ستقطاًبا 
لأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين؛ وهذا يجعلهم اأكرث تفاًعال مع براجمها وتخ�س�ساتها واإجراءتها 

واأن�سطتها املتوافرة.
اأكرث من 10(  �سنوات،  �سنوات، من 6- 10  )اأقل من 5  �سنوات اخلربة  بالن�سبة ملتغري  اأما 
 One Way( فقد حتقق الباحث من �سحة هذا الفر�س با�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي.
Anova( للتحقق من الفرق بني متو�سطات اأكرث من عينتني م�ستقلتني، واجلدول الآتي يو�سح ذلك.
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اجلدول )10( 
الدللة  املربعات وقيمة »ف« وم�ستوى  املربعات ودرجات احلرية ومتو�سط  التباين وجمموع  م�سدر 

الإح�سائية ملتغري �سنوات اخلربة )اأقل من 5 �سنوات، من �6 10 �سنوات، اأكرث من 10( 

مصدر التبايناجملال
مجموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
“ف”

مستوى 
الداللة

وسائل التعليم وتقنياته

2.222.001.11بني اجملموعات

غير دالة2.00 277.42187.000.55داخل اجملموعات

279.65189.00اجملموع

التفاعل واالتصال

1.262.000.63بني اجملموعات

غير دالة1.01 311.80187.000.62داخل اجملموعات

313.06189.00اجملموع

طرق التدريس وإستراتيجيات

2.412.001.21بني اجملموعات

غير دالة2.43 249.20187.000.50داخل اجملموعات

251.61189.00اجملموع

* قيمة »ف« عند درجات حرية 3، 500 ومستوى داللة 0.05 =2.60

** قيمة »ف« عند درجات حرية 3، 500 ومستوى داللة 0.01 =3.78

اجلدولية  »ف«  قيمة  من  اأقل  املح�سوبة  »ف«  قيمة  اأن   )10( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
توجد  ل  اأنه  اأي  لال�ستبانة،  الكلية  والدرجة  كافة  املحاور  يف   )0.05( دللة  م�ستوى  عند 
اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويرجع  اخلربة،  �سنوات  ملتغري  تعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
املفتوح،  للتعليم  ال�ستدامة  حتقيق  يف  خا�سة  التعليمية  املمار�سات  تنمية  مو�سوع  حداثة 
يت�ساوى  لذلك  فيه،  امل�ساركني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  واأدوار  املفتوح  التعليم  طبيعة  ويف 
مبو�سوع  املتعلقة  واملعلومات  املفاهيم  يف  والقدامى  اجلدد  كافة:  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

الدرا�سة.
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توصيات الدراسة: 
يف �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها الدرا�سة، يرى الباحث بع�س التو�سيات وهي 

كالآتي: 
باأهمية . 1 وتوعيتهم  هيئةالتدري�س،  اأع�ساء  بني  التعليمية  املمار�سات  تنمية  ثقافة  ن�رش 

الدورات التدريبية يف �سقل مهاراتهم التدري�سية، حيث اإن عدداً منهم ل يوؤمن بجدوى تلك الدورات 
والربامج.

التدري�س . 2 هيئة  لأع�ساء  التدري�س  كفايات  لتطوير  عمل  وور���س  تدريبية  دورات  عقد 
التدري�س  طرق  مبجال  الرتباط  ذات  التدريبية  الدورات  تلك  تقدمي  يف  ال�ستمرار  مع  باجلامعة، 
اجلامعي  التعليم  يف  ال�ستدامة  بتحقيق  وربطها  احلديثة،  والت�سال  والتفاعل  واإ�سرتاتيجياته 

املفتوح.
و�سع بع�س ال�رشوط املرتبطة برتقية اأع�ساء هيئة التدري�س يكون من �سمنها احل�سول . 3

التدري�س يف �سوء  التعليمية وطرائق  الدورات املهمة يف تنمية مهارات املمار�سات  على بع�س 
املتغريات احل�سارية والتكنلوجية املعا�رشة.

ا�ستحداث قائمة معايري للممار�سات التعليمية لع�سو هيئة التدري�س باجلامعة يف تقومي . 4
اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س يف الكليات كافة.

املنا�سبة، . 5 التعليمية  املواقف  متطلبات  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تدريب  ���رشورة 
ل�ستخدام و�سائل التعليم امل�ساعدة على حتقيق ال�ستدامة للتعليم.

�رشورة عقد موؤمترات واأيام درا�سية عن ال�ستدامة للفت انتباه امل�سوؤولني باأهميتها.. 6



املؤمتر الدولي: التعليم العالي املفتوح يف الوطن العربي 198
حتديات وفرص

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اجلامعة يف �سوء متغريات . 1 لأ�ستاذ  امل�ستدامة  املهنية  التنمية   . اأحمد، حافظ )2004( 

اجلامعي:  التعليم  تطوير  ملركز  الثالث(  العربي   ( ع�رش  احلادي  ال�سنوي  القومي  املوؤمتر  الع�رش. 
عني  جامعة  اجلامعي،  التعليم  تطوير  مركز  والتطوير،  الإ�سالح  اآفاق  العربي:  اجلامعي  التعليم 

�سم�س. 18- 19 دي�سمرب. 
اأبعاد ال�ستدامة يف موؤ�س�سات التعليم . 2 اأبو عاذرة، اإميان واآخرون )2013( . مدى توافر 

اجلامعة  م�ستقبلية،  اآف��اق  العربي  الوطن  يف  العايل  للتعليم  ال��دويل  املوؤمتر  واملهني،  التقني 
ال�سالمية، غزة، 16- 18 يناير، فل�سطني. 

اأبو �سلطان، عبد النبي فتحي )2001( . م�ستوى التنور العلمي لدى طلبة ال�سف التا�سع . 3
اجلامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  املتغريات،  ببع�س  وعالقته  غزة  �سمال  حمافظة  يف 

الإ�سالمية، غزة. 
اأبو على، نايف بن نائل )2011( . التنمية امل�ستدامة يف العمارة التقليدية يف اململكة . 4

العربية ال�سعويدة- حالة درا�سة منطقة احلجاز- ، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة اأم القرى، 
اململكة العربية ال�سعودية. 

اأع�ساء هيئة . 5 قدرات  تنمية  املهنية يف  التنمية  برامج  دور   .  )2011( اإ�سماعيل، طلعت 
العلمي  . املوؤمتر  التدري�س يف �سوء متطلبات املتغريات احل�سارية املعا�رشة )درا�سة تقوميية( 
جامعة  م�رش:  الأمل،  التجاوزات  العربية،  الدول  يف  التعليم  اأنظمة  الرتبية،  اأ�سول  لق�سم  الرابع 

الزقازيق، كلية الرتبية. 
اإ�سماعيل، �سمر يو�سف )2011( . ا�سرتاتيجيات حتقيق ال�ستدامة يف الت�سميم العمراين . 6

للمدار�س- حالة درا�سية مدار�س وكالة الغوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني بقطاع غزة، ر�سالة 
ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الإ�سالمية، غزة، فل�سطني. 

ا�سكندر، كمال يو�سف )1994( . مركز ا�ستقطاب وتنمية اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة . 7
الإمارات العربية املتحدة، �سمن ور�سة عمل: جتارب اجلامعات العربية يف جمال التطوير املهني 

لأع�ساء الهيئات التدري�سية، اجلامعة الأردنية، كلية العلوم الرتبوية. 
اآل زاهر، علي نا�رش )1425ه�( . تطوير املمار�سات القيادية لروؤ�ساء الأق�سام الأكادميية . 8

يف موؤ�س�سات التعليم العايل، جامعة امللك خالد. 
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التدري�س يف اجلامعات . 9 التطوير املهني لع�سو هيئة  برامج   . اآل زاهر، علي )1425ه�( 
ال�سعودية جمالتها وطرق تنفيذها ومعوقاتها ومقومات جناحها. جامعة اأم القرى، مكة املكرمة. 

التدري�سية . 10 الهيئة  لأع�ساء  املهنية  التنمية  احتياجات   .  )2009( بنت  منى  الأ�سمر، 
باجلامعات ال�سعودية )روؤية م�ستقبلية( . جملة جامعة اأم القرى للعلوم الرتبوية والنف�سية، املجلد 

الأول، العدد الثاين، رجب، يوليو. 
يف . 11 التدري�س  هيئة  ع�سو  كفاءة  لتطوير  مقرتح  برنامج   . )1413ه���(  عو�س  الثبيتي، 

اجلامعات ال�سعودية، جملة جامعة اأم القرى، ال�سنة )5( . 
التقرير النهائي ملوؤمتر التعليم العايل يف القرن احلادي والع�رشين )1998م( اليون�سكو، . 12

خالل الفرتة من )5- 9( اأكتوبر. 
اجلميلي، طه علي )ب. ت( . ا�ستدامة املوارد الب�رشية بالعراق، جملة جامعة الأنبار للعلوم . 13

القت�سادية والإدارية، ع )29( ، العراق. 
الطموح . 14 ال�سعودية بني  العربية  اململكة  العايل يف  التعليم   . �سعود )1419ه�(  اخل�سري، 

والإجناز، الريا�س مكتبة العبيكان. 
ال�سيباين، عمر التومي )19989. تخطيط التعليم والتنمية الب�سية امل�ستدميية يف ليبيا، . 15

جملة كلية الرتبية، ع )22( ، جامعة الفاحت، اجلماهريية العربية الليبية. 
الفقهاء، �سام عبد القادر )2012( . تبني ا�سرتاتيجيات التميز يف التعلم والتعليم ودورها . 16

يف حتقيق امليزة التناف�سية امل�ستدامة ملوؤ�س�سات التعليم العايل: جامعة النجاح الوطنية- حالة 
درا�سية. 
اللقاين، اأحمد ح�سني و اجلمل علي اأحمد )1999( . معجم امل�سطلحات الرتبوية املعرفة . 17

يف املناهج وطرق التدري�س. القاهرة: عامل الكتب. 
الكيالين، تي�سري، واآخرون )2007( . نظام التعليم املفتوح وجودته النوعية. القاهرة: دار . 18

نوبار للطباعة. 
التعليم . 19 بوزارة  التدريب  وا�سرتاتيجيات  �سيا�سات   . اهلل )1419ه�(  النقرابي، حممد عبد 

العايل، بحوث ندوة التاأهيل والتدريب باجلامعات، يف الفرتة 26 جمادى الأوىل، وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي، ال�سودان. 

املهني . 20 التطوير  جمال  يف  ال�سكندرية  جامعة  جتربة   .  )1994( اأحمد  مدحت  النمر، 
لأع�ساء هيئة التدري�س، �سمن ور�سة عمل: جتارب اجلامعات العربية يف جمال التطوير املهني 

لأع�ساء الهيئات التدري�سية، اجلامعة الأردنية، كلية العلوم الرتبوية. 
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املعيوف، عبد الإله حممد وع�سيلة، فهد دهام )ب. ت( . ا�ستدامة التعليم- البحث يف جودة . 21
والتجربة  �سعود  امللك  بجامعة  العمراين  التخطيط  ق�سم  بني  مقارنة  العمراين-  التخطيط  و�سائل 

الربيطانية، موؤمتر التقنية وال�ستدامة يف العمران، كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك �سعود. 
بامدهف، رفقية )2006( . التنمية املهنية لأع�ساء الهيئة التدري�سية درا�سة لجتاهات . 22

اأع�ساء هيئة التدري�س نحو برنامج مقرتح للتدري�س اأثناء اخلدمة بجامعة عدن. ر�سالة دكتوراه، 
غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة عدن. 

بدران، عدنان )2006( . دور التعليم واأثره يف التنمية امل�ستدامة، جملة املنتدى، املجلد . 23
احلادي والع�رشون، ع )226( ، جملة فكرية ي�سدرها منتدى الفكر العربي. 

يف . 24 التدري�سية  الهيئة  لأع�ساء  املهني  التطوير   . )1417ه���(  واآخ��رون  حممد  بركات، 
جامعات الوطن العربي يف �سوء امل�ستجدات العاملية. املجلة العربية للتعليم العايل، عدد )2( ، 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تون�س. 
بدوي، عبد الروؤوف حممد جماهد، وعبد املطلب اأ�رشف )2010( . �سمان جودة التعليم . 25

املجلد  العربية،  الرتبية  م�ستقبل  جملة  امل�رشي،  املجتمع  يف  امل�ستدامة  للتنمية  مدخل  العايل 
017( ، ع )61( ، املركز العربي للتعليم الأ�سا�سي. 

�سمن . 26 امل�ستمر،  والتدريب  العاجل  التدريب  موجهات   . )1419ه���(  اإمام  زكريا  ب�سري، 
التاأهيل والتدريب باجلامعات، يف 26 جمادى الأوىل املوافق 17 �سبتمر 1998م،  بحوث ندوة 

ال�سودان، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 
التعليمي . 27 اأدائ��ه  وتطوير  التدري�س  هيئة  ع�سو   . )1410ه���(  العزيز  عبد  امللك  جامعة 

والرتبوي، مركز الن�رش العلمي، جامعة امللك عبد العزيز. 
جمال الدين، جنوى يو�سف )2002( . يف اإعداد معلم التعليم من بعد. الكفايات املطلوبة . 28

وا�سرتاتيجيات التدريب، منوذج مقرتح للتطبيق يف م�رش. يف اجتماعيات التعليم عن بعد روؤية 
حول واقع التعليم عن بعد ودورة يف مواجهة م�سكالت املجتمع، القاهرة: مكتبة الآداب. 

حداد، حممد ب�سري )1416ه�( التنمية املهنية لأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة درا�سة . 29
مقارنة يف اململكة العربية ال�سعودية وم�رش واجنلرتا، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة عني 

�سم�س. 
حافظ اأحمد )18- 19 دي�سمرب، 2004( . التنمية املهنية امل�ستدامة لأ�ستاذ اجلامعة يف . 30

�سوء متغريات الع�رش. املوؤمتر القومي ال�سنوي احلادي ع�رش ) العربي الثالث( ملركز تطوير التعليم 
اجلامعي: التعليم اجلامعي العربي: اآفاق الإ�سالح والتطوير، مركز تطوير التعليم اجلامعي، جامعة 

عني �سم�س. 
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خلف، عمر حممد )1415ه�( الجتاهات احلديثة للتعليم العايل يف العامل درا�سة مقارنه، . 31
�سمن بحوث الندوة الفكرية اخلام�سة لروؤ�ساء ومديري اجلامعات يف دول اخلليج العربي، مكتب 

الرتبية لدول اخلليج، الريا�س. 
التقليدية . 32 بني  التعليمية  املنظومة   .  )2008 يناير،   27  -26( �سعد  نبيل  خليل، 

والفرتا�سية، املوؤمتر العلمي ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش للجمعية امل�رشية للرتبية املقارنة واملوؤمتر 
الأول لكلية الرتبية ببور �سعيد، التعليم من بعد يف الوطن العربي )الواقع واملاأمول( . 

دروزة، اأفنان )2001( . واقع برنامج التعليم يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر . 33
الأمانة  عمان،  العربية،  اجلامعات  احتاد  جملة  الإداري.  واملوظف  الأكادميي  وامل�رشف  الطالب 

العامة لحتاد اجلامعات العربية، ع )38( . 
روحي، اأحمد حممد )2001( . اأمناط التعليم اجلامعي املفتوح يف بع�س الدول وكيفية . 34

الإفادة منها يف تطوير منط التعليم اجلامعي املفتوح يف م�رش: درا�سة مقارنة. درا�سة دكتوراه 
غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق. 

الريا�سيات يف . 35 اأداء معلمي  . برنامج مقرتح لتطوير  �سليمان، رم�سان رفعت )2007( 
�سوء معايري اجلودة ال�ساملة، املوؤمتر العلمي التا�سع ع�رش: تطوير مناهج التعليم يف �سوء معايري 
اجلودة، 25 – 26 يوليو، جامعة عني �سم�س، اجلمعية امل�رشية للمناهج وطرق التدري�س، املجلد 

الرابع. 
�سويلم، �سهري ع�سام )2008( . ا�سرتاتيجيات ا�ستدامة ال�سوراع التجارية التقليدية، حالة . 36

الوطنية،  النجاح  من�سورة، جامعة  ر�سالة ماج�ستري غري  نابل�س،  مدينة  التجار يف  درا�سية خان 
نابل�س. 
م�ستقبل . 37 على  وانعكا�ساته  امل�ستدمية  التنمية  مفهوم  تطور   .  )1997( جميل  طاهر، 

التخطيط يف الأقطار العربية، جملة البحوث القت�سادية العربية، ع )9( ، اجلمعية العربية للبحوث 
القت�سادية. 

ع�سا�س، فتحية )2008( . تقومي واقع التنمية املهنية لأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية . 38
العدد68،  املن�سورة،  جامعة  الرتبية،  كلية  جملة  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  للبنات  الرتبية 

اجلزء الثاين، �سبتمرب. 
عمارة، �سامي فتحي )1999( . معوقات التنمية املهنية لأع�ساء هيئة التدري�س بكليات . 39

جامعة ال�سكندرية من وجهة نظرهم، �سمن بحوث املوؤمتر القومي ال�سنوي ال�ساد�س ملركز التعليم 
اجلامعي، جامعة عني �سم�س. 
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عبد العزيز اأحمد داود )26- 27 يناير، 2008( . تطوير التعليم اجلامعي امل�رشي يف . 40
�سوء بع�س �سيغ التعليم العايل من بعد، املوؤمتر العلمي ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش للجمعية امل�رشية 
للرتبية املقارنة، املوؤمتر العلمي ال�سنوي ال�ساد�س ع�رش للجمعية امل�رشية للرتبية املقارنة، املوؤمتر 

ال�سنوي الأول لكلية الرتبية ببور�سعيد، التعليم من بعد يف الوطن العربي )الواقع واملاأمول( . 
التدري�س . 41 التنمية املهنية لأع�ساء هيئة  . درا�سة تقوميية لربامج  اأماين )2010(  غبور، 

باجلامعات امل�رشية يف �سوء بع�س التجارب العربية والعاملية. املوؤمتر ال�سنوي )العربي اخلام�س 
الدويل الثاين( ، الجتاهات احلديثة يف تطوير الأداء املوؤ�س�سي والكادميي يف موؤ�س�سات التعليم 

العايل النوعي يف م�رش والعامل العربي. 14- 15 اأبريل. 
غنيم، عثمان، حممد واأبو زنط، وماجدة اأحمد )2007( . التنمية امل�ستدمية- فل�سفتها، . 42

ا�ساليب تخطيطها، ادوات قيا�سها، ط1، دار �سفاء للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن. 
البئة . 43 بناء  واأثره يف  ال�ستدامة  الإ�سالمي يف  املنهج   .  )2011( اهلل، طارق حممد  فرج 

العمرانية املعا�رشة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الإ�سالمية، غزة، فل�سطني. 
الرتبوية، . 44 لل�سيا�سة  العام  الإطار   .  )2010( الإ�سرتاتيجي  والتخطيط  ال�سيا�سات  فريق 

عمان، الأردن. 
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لدى جامعة القدس املفتوحة
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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل تطوير فاعلية منظومة حو�سبة التعليم اللكرتوين يف �سوء 
اأ�سلوب”الهندرة” لدى جامعة القد�س املفتوحة، واإلقاء ال�سوء على املعوقات التي تواجه متخذي 
والتحديات  متطلبات  �سوء  يف  اللكرتوين  العايل  التعليم  لتقومي  منا�سبة  الية  لو�سع  القرارات، 
�سوء  يف  اللكرتوين  التعليم  حو�سبة  للتطوير  املقرتحة  ال�سرتاتيجيات  اإىل  والتعرف  الرتبوية، 

اأ�سلوب”الهندرة.
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي الذي حتاول من خالله و�سف 
تطرح  التي  والآراء  مكوناتها  بني  العالقة  وبيان  بياناتها،  وحتليل  الدرا�سة  مو�سوع  الظاهرة 
من  للدرا�سة  الأ�سلي  املجتمع  ويتكون  التي حتدثها،  والآثار  تت�سمنها،  التي  والعمليات  حولها، 
واقت�رش   ،2013 للعام  غزة  حمافظات  يف  املفتوحة  القد�س  بجامعة  والأكادمييني  الإداري��ني 
الأ�سلية من )145( من  الدرا�سة  املنتظمة، وتكونت عينة  الع�سوائية  العينة  الباحث على طريقة 
الإداريني والأكادمييني يف الهيئة التدري�سية يف جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظات غزة لعام 
العينة املقبولة  لل�رشوط املطبقة لت�سبح  ا�ستيفائها  ا�ستبانة لعدم  اُ�ستبعدت )25(  2013، حيث 

)120( ا�ستبانة بواقع )%82.75( 
تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: اأنه يتم تقومي الو�سائط التكنولوجية للتعليم الإلكرتوين 
من قبل فرق متخ�س�سة، ومتكن اجلامعة الطالب من التعليم با�ستمرار يف مالحقة كل ما ي�ستحدث 
العلمي  امل�ستوى  من  للتاأكد  �سليمة  عملية  اإجراءات  اجلامعة  وتطبق  العايل،  التعليم  حو�سبة  يف 
والربامج  للخطط  تطويره  اإثناء  يف  املوظفني  خطط  اجلامعة  وتراعي  بها،  التحاقهم  قبل  للطلبة 

امل�ستقبلية، وتبادر الربامج التكنولوجيا بالت�سال والتن�سيق باجلامعة
تو�سلت الدرا�سة اإىل التو�سيات الآتية: �رشورة اعتماد طريقة ا�ستخدام احلا�سب الإلكرتوين 
طريق  عن  فعالة  تعليمية  كو�سيلة  بفل�سطني  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  اجلامعية  املناهج  يف 
ا�ستخدام  باآلية  املعلم  اأداء  لتطوير  املتنوعة  التعليمية  الدورات  عقد  و�رشورة  متخ�س�سة،  فرق 
احلا�سب الإلكرتوين وزيادة كفاءته وال�ستعانة به كو�سيلة تعليمية مفيدة يف زيادة حت�سيل طلبة 
اجلامعة، و�رشورة ت�سجيع الطلبة على ا�ستخدام بع�س الربامج التعليمية املحو�سبة اجلاهزة التي 
هيئة  اأع�ساء  تزويد  و�رشورة  املعرفية،  الطالب  حت�سيل  زيادة  يف  منا�سبة  املحا�رشون  يراها 
نلك  ا�ستخدام  فيها  يف�سل  التي  والظروف  املختلفة،  اللكرتوين  التعليم  با�سرتاتيجيات  التدري�س 

ال�سرتاتيجيات.
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Abstract: 
The study aims to identify the perception of the proposed development 

of the electronic computerized system in the educational field in the light 
of the method of «Reengineering,» with Al Quds Open University, and to 
identify the effectiveness of the use of the computer in education at Al –Quds 
Open University from the perspective of education expertise in the different 
governorates of the Gaza Strip, and sheds the light on the obstacles faced by 
decision makers to put appropriate mechanism to evaluate higher education 
in light of the requirements of electronic and educational challenges, and to 
identify strategies for the development of the proposed computer learning in 
the light of the method of «Reengineering”.

The researcher used the descriptive analytical method to describe the 
phenomenon and analyze the data and to show the relationship between 
the components and the views that arise around and the procedures that 
is included and the effects induced.The original community of the study is 
administrators and academics at Al- Quds Open University in the different 
governorates of the Gaza strip in 2013.The researcher selected a regular 
random where he distributed (30) questionnaire to each Educational Area in 
Al Quds Open University in Gaza governorates , the original sample study 
(145) of the administrators and academics from the educational staff at Al 
Quds Open University in the different governorates of the Gaza Strip in 2013 
, (25) questioners were excluded because they not did not fulfill the applicable 
requirements appropriate to the sample and (120) sample were accepted 
which equals 82.75 

Top of Form
The study reached the following results: The technological multimedia 

for e- learning has to be evaluated by specialized teams.The university 
has to enable the students to constantly pursue whatever updated in the 
computerization of higher education.The university has also to apply practical 
procedures to make sure of the students’ educational level before joining its 
departments.The university has to take into consideration the employees’ 
plans within its developmental plans and future programmes.Moreover, the 
programmes have to take the initiative in contacting and coordinating with 
the university.

The study reached the following recommendations: the need to adopt the 
method of using the computer in the undergraduate curriculum at Al Quds 
Open University in Palestine as an effective educational tool by specialized 
teams , and the need to hold educational courses varied to improve the 
performance of the teacher’s mechanism for the use of Computer and 
increase the efficiency of it as a useful educational tool in increasing the 
level of university students , and the need to encourage students to use some 
computerized educational programs and lecturers as it seems appropriate for 
increasing the students’ achieved knowledge , and the need to provide staff 
members with different e- learning strategies and the circumstances in which 
those strategies are preferred to be used
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مقدمة: 
تت�سارع ثورة التقدم العلمي الهائل يف نظم املعلومات وتكنولوجيا الت�سالت التي توفرها 
�سبكات املعلومات والنرتنت يف جميع جمالت احلياة والن�ساطات الب�رشية كافة، مما �سهل عملية 
ل عملية انت�سارها  الت�سالت والتوا�سل وتبادل املعلومات واخلربات بني جميع اأقطار العامل، و�سهَّ
مما جعل العامل وكاأنة قرية �سغرية، ويعود الف�سل كله يف ذلك هلل ثم تي�سريه لتقدم تكنولوجيا 

احلا�سوب الذي ق�رشَّ امل�سافات و�سهل واخت�رش الوقت.
احلا�رش  الع�رش  �سمات  من  �سمة  وا�ستثمارها  احلا�سوبية  الإمكانات  ا�ستخدام  اأ�سبح  وقد 
نظراَ لال�ستحقاقات التي اأفرزتها اأمناط احلياة املدنية اإذ اإن التقدم العلمي والتكنولوجي يرتبط 
باحلا�سوب وتقنياته ارتباطا وثيقًا ،وهذا يتطلب من جميع املوؤ�س�سات باأنواعها املختلفة �سواء 
احلثيثة ملواجهة مثل  اجلهود  وتوا�سل  تتكاتف،  اأن  الثقافية وغريها  اأم  التعليمية،  اأم  الرتبوية، 
هذا التحدي املتعاظم مبا تتطلبه املرحلة القادمة من تاأهيل اأبناء هذه الأمة تاأهياًل تكنولوجيا 

يجعلهم قادرين علي التعاي�س والعطاء واملناف�سة.)اأبو حميد، 2000، �س54( 
اإلكرتونية �سغرية يف ع�رش المتزاج بني  ب�سا�سة  اأ�سبه  العامل  وقد جعلت ثورة املعلومات 
تكنولوجيا الإعالم واملعلومات والثقافة، واأ�سبح الت�سال اإلكرتونيا وتبادل الأخبار واملعلومات 
واملعرفة  العلم  مراكز  اإىل  الو�سول  �رشعة  اأتاح  مما  ملمو�سة،  حقيقة  الآيل  احلا�سب  �سبكات  بني 

واملكتبات والطالع على اجلديد حلظة بلحظة.)بي�سان، 2001، �س91( 
يف  جذرية  تغريات  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  ال�رشيعة  التغريات  فر�ست 
الجتاهات واملعارف واملهارات املطلوبة للقرن احلادي والع�رشين يف �سوء الجتاهات العاملية 
املعا�رشة، وبهذا تغريت متطلبات التعليم العايل اجلامعي التي ت�سمل تطوير هذه املهارات، التي 
ترتكز على تنمية امل�سوؤولية وتطوير مهارات الت�سال والإبداع والتطلع الفكري، والتفكري النقدي، 
بالإ�سافة  الآخرين،  مع  والتعاون  والتعامل  والو�سائط،  باملعلومات  خا�سة  معرفة،  ومهارات 
القد�س املفتوحة  الفل�سطينية وبخا�سة جامعة  اإىل مهارات حل امل�سكالت.لهذا ارتاأت اجلامعات 
اإدخال التقنيات التكنولوجية احلديثة لدعم اأهدافها التعليمية وم�ساندتها، اإذ اإن التعليم اللكرتوين 
يعّد احد الأدوات املهّمة لرت�سيخ الأمناط املختلفة للتعلم وتعزيزها، مثل التعليم الن�سط، والتعليم 
التعليم  انطالق مبداأ دميقراطية  التعاوين والتعليم املفرد، والتعليم �سمن جمموعات موازيًة مع 
التي ترتكز عليها فل�سفة اجلامعة، لهذا فاإن اعتماد التعليم اللكرتوين ك�سيا�سة ومنهج للجامعة 
العايل اجلامعي  التعليم  له ما يربره، وي�سكل نقطة حتول يف تاريخها، لأنه ي�ستجيب ملتطلبات 
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احلديث، ولكن هذا التغري له من يقف اإىل جانبه، ومن يتخوف من ح�سوله، على الرغم من اأنه لي�س 
بخيار )ا�سماعيل، 2003، �س87( 

مشكلة الدراسة: 
لقد اأ�سبح البحث عن مفاهيم واأ�ساليب اإدارية جديدة متطور للتعامل مع املتغريات البيئية 
املعقدة من املتطلبات والأهداف الأ�سا�سية لكل جامعة تبحث عن الكفاءة، والفعالية واملحافظة 
على بقائها وا�ستمرارها، واإعادة هند�سة العمليات و�سيلة اإدارية منهجية تقوم على اإعادة البناء 
التنظيمي من جذوره، وتعتمد على اإعادة هيكلة العمليات الإدارية وت�سميمها بهدف حتقيق تطوير 
جوهري وطموح يف اأداء جامعة القد�س املفتوحة، يعمل على �رشعة الأداء وتخفي�س التكلفة وجودة 
اخلدمة ووفقا لهذا املفهوم، فاإن اإعادة هند�سة العمليات لي�ست م�ستحياًل، ول اإعجازاً، واإمنا جهد 
عملي، كما اأنها ل توفر اأ�سلوبُا مفرًدا وحمدًدا حلل امل�سكالت كافة ولكنها متثل جمهوًدا �سخمًا 
ي�ستدعي اإعادة النظر يف جوانب العمل كافة كما اأنها حتقق نتائج فعلية اإذا طبِّقت بطريقة �سليمة، 
وقد حققت اجلامعات على نطاق العامل حت�سينات ل نظري لها يف الأداء من خالل التزام مبادئه 
العلمية  الدرا�سات  من  العديد  اإجراء  من  بالرغم  اجلديدة  املعلومات  اأنظمة  تقنيات  من  لت�ستفيد 
التغيري يهدف  اأن  �سكفي  الإدارية يف قطاع غزة، ول  العمليات  اإعادة هند�سة  احلديثة يف جمال 
بالدرجة الأ�سا�سية اإىل اإك�ساب اجلامعات املرونة والقدرة الالزمة لتج�سيد اأهدافه، وتعزيز ثقافتها 
مبا يخدم نظرتها امل�ستقبلية وخطتها الإ�سرتاتيجية، ويعزز ميزتها التناف�سية واملعلومات، اإل اأن 
العديد من الدار�سات امليدانية اأبرزت اأن الهندرة تعاين من تطبيقها من ق�سور يف اأدائها لأعمالها 

ب�سبب الروتينية والنمطية يف اإعمالها.
لتح�سني  حديثة  اإداري��ة  واأدوات  جديدة  اأ�ساليب  ا�ستحداث  عدم  يف  الق�سور  اأوجه  وتتمثل 
للعاملني، وانخفا�س درجة الهتمام بتطوير  الإمكانيات املادية واملعنوية  الأداء، وعدم توفري 
الربامج التدريبية ملواكبة اجلديد، لذا قام الباحث باإجراء درا�سة ا�ستطالعية على جامعة القد�س 
املفتوحة من خالل جتميع البيانات ذات ال�سلة من واقع الن�رشات الدورية التي ت�سدرها اجلامعة، 
والدرا�سات املن�سورة، حيث تبني من نتائج الدرا�سة ال�ستطالعية اأنها تواجه العديد من 

الظواهر الآتية: 
اإن املوظفني العاملني الإداريني والأكادمييني ما ن�سبتهم 50.9% من عينة الدرا�سة، لي�س 
لديهم دراية اأو معر فة بالتعليم اأو حو�سبة التعليم اللكرتوين، وتعّد هذه الن�سبة مرتفعة بالن�سبة 
للع�رش الذي نعي�س به من عوملة وتقدم �رشيع للمفاهيم احلديثة، وهناك 48.1% من اأفراد العينة 
التي �سملها ال�ستطالع، مل ي�سارك اأٌي منهم يف اأي دورة يف التعليم اللكرتوين، واأكد عدد كبري من 
العاملني يف اجلامعة اأن مفهوم الهندرة غري وا�سح لديهم مما يوثر �سلبًا على معاجلة امل�سكالت 

اللكرتونية داخل اجلامعة، مما يوؤدى اإىل قلة كفاءة الأداء اجلامعي.
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وتتلخ�س م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�سي الآتي: 
اأ�سلوب  �سوء  يف  اللكرتوين  التعليم  حو�سبة  منظومة  فاعلية  ما 

»الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة؟ 
ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية: 

نظر . 1 وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  التعليم  حو�سبة  ا�ستخدام  فاعلية  مدى  ما 
الهيئة التدري�سية مبحافظات غزة؟ 

كيف ميكن توظيف حو�سبة التعليم اللكرتوين ملواجهة التحديات من وجهة نظر الهيئة . 2
التدري�سية مبحافظات غزة؟ 

فرضيات الدراسة: 
العينة عند  ● اأفراد  اإح�سائية بني متو�سطات  ذات دللة  هناك عالقة  الأويل:  الفر�سية 

)0.05( حول تطوير فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« 
معايري  وحت�سني  املعلومات،  وتكنولوجيا  قواعد  ملتغريات  تبعًا  املفتوحة،  القد�س  جامعة  لدى 

اجلودة، والقيادة التغريية، والروية الإ�سرتاتيجية، والت�سال مع امل�ستفيدين
الفر�سية الثانية: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط اأداء اإفراد العينة على  ●

فاعلية الفر�سية الرئي�سة: منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب “الهندرة” 
لدى جامعة القد�س املفتوحة تعزي ملتغريات )اجلن�س، والدوائر �سنوات اخلربة، والدرجة الوظيفية، 

وطبيعة العمل( .

أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها الدرا�سة الأوىل التي ت�ستك�سف مو�سوع هندرة التعليم  �

اللكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة، وقد تربز من خالل ما ميكن اأن نتو�سل اإليه من مدلولت 
نظرية وفكرية.

لهم  � الذين  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  واملهتمني  للباحثني  اأفاقًا  الدرا�سة  هذه  تقدم 
عالقة يف التعمق بهذا املو�سوع، وتفتح اآفاقًا جديدة للراغبني يف البحث يف هذا املجال.

الفتقار اإيل خطة موحدة وجهد منظم للتعرف اإىل م�سكالت التعليم اللكرتوين، ومن ثم  �
امل�ساهمة يف اإيجاد احللول املنا�سبة لها، والالزمة لتطوير التعليم اللكرتوين هذا املجال 

نواحي  � عن  الك�سف  يف  ت�ساعد  مما  اللكرتونى،  التعليم  بحو�سبة  العمل  اآليات  تفعيل 
ال�سعف لتال�سيها، اأو معاجلتها والقوة لتعزيزيها يف مبادئ التعليم اللكرتوين.
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مصطلحات الدراسة: 
وتف�سريه  ◄ الإداري،  ال�سلوك  معرفة  من  متكن  التي  العامة  املبادئ  هي:  املنظومة 

املبادئ  اإن  القول  ميكن  بحيث  ال�سدفة  على  العتماد  من  اأف�سل  بطريقة  به  والتنبوؤ  وت�سنيفه، 
�سليمة يف اإثناء التطبيق العلمي.)حميد، 2003: 87( 

حتقيق  ◄ بهدف  جذرية  ب�سفة  الإداري��ة  العمليات  ت�سميم  اإع��ادة   : )الهندرة(  مفهوم 
التكلفة  مثل  احلا�سمة  الأداء  معايري  يف  تدريجية  هام�سية  ولي�ست  فائقة،  جوهرية  حت�سينات 

واجلودة واخلدمة وال�رشعة )زغلول، 2000: 94( 
املتعلمني،  ◄ حول  متمركزة  تفاعلية،  بيئة  لتقدمي  اإبداعية  طريقة  الإلكرتوين  التعليم 

خ�سائ�س،  با�ستعمال  وقت  واأي  مكان  اأي  ويف  فرد  لأي  ومي�رشة  جيد،  ب�سكل  م�سبقًا  وم�سممة 
لبيئة  املنا�سب  التعليمي  الت�سميم  مبادئ  مع  بالتطابق  الرقمية  والتقنيات  الإنرتنت،  وم�سادر 

التعليم املفتوح )الفقي، 2003: 94( 

اإلطار النظري: 
املعا�رش  الوقت  يف  ال��دول  تواجه  التي  والتعليمية  الرتبوية  التحديات  اأك��رث  من  اأ�سبح 
وبالذات الدول النامية ومنها فل�سطني كيفية تطوير العمليات الرتبوية التعليمية ملختلف املراحل 
الدرا�سية، ومنها مرحلة التعليم العايل اجلامعي، بحيث يتم اإدخال تقنيات املعلومات واملتمثلة 
يف الكمبيوتر يف �سلب عنا�رش العملية التعليمية، كما حدث يف الدول املتقدمة واأ�سبحت تبحث 

عن اأف�سل ال�سبل ل�ستعمال احلا�سوب وتوظيفه يف �سياق نظام تربوي تعليمي، جديد.
وقد  واإدارة،  هند�سة،  كلمتي  من  مركبة  جديدة  عربية  كلمة  فهي  غريب  م�سطلح  الهندرة 
ظهرت الهندرة يف بداية الت�سعينيات وبالتحديد يف عام 1992، وانت�رش يف منت�سف الت�سعينيات 
عندما اأطلق الكاتبان الأمريكيان )مايكل هافر وجيم�س �سابي( الهندرة كعنوان لكتابهما ال�سهري 
مبا  احلديث  الإدارة  عامل  يف  حقيقية  ثورة  الهندرة  اأحدثت  احلني  ذلك  ومنذ  املنظمات،  هندرة 
حتمله من اأفكار غري تقليدية، ودعوة �رشيحة اإىل اإعادة النظر وب�سكل جذري يف الأن�سطة كافة، 
العاملة، مبفهوم  التي قامت عليها كثري من املنظمات وال�رشكات  والإجراءات، وال�سرتاتيجيات 
هند�سة العمليات الإدارية وتعني باخت�سار حتليل، اأي اإجراء اأو عملية اإدارية وفح�سها وتعديلها 

)زيتون، 2004: 91( 
رائدة عدة من حتقيق  اأن متكنت جامعات  بعد  الإدارة  الهندرة احدث �سيحة يف عامل  تعد 
نتائج مل ي�سبق مثيل يف عامل التطور والتح�سني امل�ستمرين جراء تطبيق عملية الهندرة �سارعت 
اجلديدة،  الإداري  الأ�سلوب  هذا  اعتناق  اإىل  الوطن  اأنحاء  خمتلف  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة 
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اأداة  الهندرة  فاإن  البحتة،  النظرية  الناحية  ومن  فيها،  العمل  جوانب  خمتلف  لتطوير  وتوظيفه 
لتطوير اجلامعات التي تطبقها، وذلك خالل التغيري اجلذري لطرق اأدائها لإعمالها، لكن ال�سعوبة 
التي جتعل كل جامعة عاملًا قائمًا  الهندرة يف ظل املتغريات  احلقيقية تكمن يف كيفية تطبيق 

بذاته، وخمتلفًا متامًا عن غريها.
ولكي تنجح الهندرة يف مهمتها يف جامعة القد�س املفتوحة لبد اأن متلك ت�سوراً وا�سحًا 
لأهداف التغيري، والقدرة على تهيئة العاملني لقبول مبداأ التغيري اجلذري من اأجل التطوير حتى ل 
توؤول التجربة اإىل الف�سل، اإما ل�سوء فهم الهندرة نف�سها واإما لتطبيقها بطريقة خاطئة هذا يعني اأن 
الهندرة ا�ستخدمت من قبل كثريين يف غري �سياقها، لذا يجب اأن ل نفاجاأ اإذا كانت معظم برامج 

التغيري تف�سل يف حتقيق اأهدافها.)الدجاين، 2010: 124( 

تعريفات اهلندرة: 
للهندرة تعريفات كثرية، ولكنها تدور حول معنى واحد، ومن اأهم هذه التعريفات واأ�سهرها 
نتائج  لتحقيق  العمل  واأ�ساليب  لنظم،  جذرية  ت�سميم  واإعادة  اأ�سا�سية  نظر  »اإعادة  ب�  يعرفها  ما 
هائلة يف مقايي�س الأداء الع�رشية مثل التكلفة، وال�رشعة، واجلودة وم�ستوى اخلدمة” )بن دومي، 

 )88 :2006
اأ�سالح  ال�سفر، ولي�س  اأي من نقطة  البدء من جديد؛  باأنها  الهندرة  يعرفها جيم�س �سامبي 
عليه،  كانت  كما  الأ�سا�سية  البنية  ترتك  جتميلية  تغيريات  اإج��راء  اأو  ترميمه،  اأو  القائم  الو�سع 
وتعرف باأنها ذلك النتباه احلاد واحلذر يف الفجوة التنظيمية بني التنظيمات القائمة فيما يتعلق 
مب�ستويات الأداء، والإنتاج من خالل العمل على تطوير اأ�ساليب العمل وحتديثها ب�سكل ي�ساعد على 

اإحداث طفرة يف اأداء خالل فرتة زمنية ق�سرية.)اخلواجا، 2008: 39( 
اإن هذا التعريف نرى اأنه يت�سمن اأربع نقاط اأ�سا�سية ميكن تلخي�سها على النحو 

الآتي: )الدجني،، 2010: 94( 
اأ�سا�سية )Fundemental Rethinking( : وتعني بب�ساطة اأن الوقت قد حان لكي تعيد . 1

كل جامعة وكل موظف النظر يف اأ�سلوب العمل املتبع، ومراجعة ما يقومون به من عمل و�سوؤال 
اأف�سل؟ كل هذه  بطريقة  اأداوؤه  قيمة؟ وهل ميكن  ذو  العمل  هذا  به؟ وهل  يقومون  اأنف�سهم: ملاذا 
الأ�سئلة يطرحها مبداأ الهندرة باأ�سلوب ومفهوم علمي ي�ساعد اجلامعات يف الو�سول اإىل اإجابات 

�سافية لهذه الأ�سئلة املهّمة.
جذرية )Radical Redesign( : تت�سمن الهندرة حلوًل جذريًة مل�سكالت العمل احلالية، . 2

وهو اأمر متيز به اأ�سلوب الهندرة عن غريه من املفاهيم الإدارية ال�سابقة التي كانت يف معظمها 
ت�سعى اإىل حلول عاجلٍة و�سطحية مل�سكالت العمل ومعوقاته، وبالتايل فاإن اإعادة الت�سميم اجلذري 
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يعني التغيري من اجلذور، ولي�س جمرد تغيريات �سطحية، اأو جتميالت ظاهرية للو�سع القائم، ومن 
اأ�ساليب  تعديل  اأو  تطوير،  اأو  حت�سني،  جمرد  ولي�س  والبتكار،  التجديد،  تعني  فاإنها  املنطلق  هذا 

العمل القائمة.
هائلة )Dramatic Results( الهندرة ل تتعلق بالتح�سينات الن�سبية املطردة وال�سكلية، . 3

بل تهدف اإىل حتقيق طفرات هائلة وفائقة يف معدلت الأداء، ولقد حققت اجلامعات التي طبقت 
مفهوم الهندرة جناحًا هائاًل يف تقلي�س الزمن الالزم لإجناز العمل.

يعرف . 4 ما  اأو  العمل،  نظم  على  برتكيزه  الهندرة  مبداأ  يتميز   )Processes( العمليات 
بالعمليات الرئي�سة للجامعات، ولي�ست الإدارات، اإذ يتم درا�سة العمليات وهندرتها، بكاملها ابتداء 

من ا�ستالم طلب الطالب ل�سجلة الدرا�سي اإىل اأن يتم اإجناز تخرجة واإكمال �ساعات درا�سته.

فوائد اهلندرة: )ال�سهلي، 2009: 74( 
وفعالية  بكفاءة،  التنظيم  على  تعود  كثرية  عديدة  فوائد  الأكادميية  الهندرة  تطبيق  يحقق 
عالية، وب�سكل يحافظ على البقاء وا�ستمرار اجلامعة يف مواجهة التحديات اجلديدة ومن اأهم هذه 

الفوائد وهي كالآتي: 
اخلدمات . 1 بتقدمي  واملتخ�س�سة  الواحدة  التخ�س�سات  ذات  الأعمال  جتميع  من  بد  ل 

الأكادميية،  اخلدمات  تقدمي  امل�ستغرق يف  الوقت  توفري  اإىل  يوؤدي  ب�سكل  الطالبية يف كل مكان 
وتوفري الوقت، والتكاليف، وجتنب الغمو�س يف تقدمي الأعمال الأكادميية.

ات ب�سيطة اإىل اأعمال مركبة بعد تكوين فرق العمل . 2 تتحول الوظائف الأكادميية من مهمَّ
املتخ�س�سة يف اأداء الأعمال يف اأماكن حمددة ووا�سحة و�سهلة الو�سول وب�سيطة الإجراءات.

موظفني . 3 تطلب  الهندرة  امل�ستقل:  العمل  اإىل  املراقب  العمل  من  املوظفني  دور  يتحول 
قادرين على تاأ�سي�س القواعد، والتعليمات باأنف�سهم؛ اأي قادرين على الإبداع واملبادرة.

املوظفني . 4 اإيجاد  على  التعليم  ي�ساعد  التعليم:  اإىل  التدريب  الوظيفي من  الأعداد  يتحول 
القادرين على اكت�ساف متطلبات العمل الكادميي باأنف�سهم.

مبادئ اهلندرة )اخلواجا، 8002: 84( 
دمج وظائف عدة يف وظيفة واحدة من خالل النظر اإىل املهّمات ولي�س النتائج.. 1
اإجناز العمل يف مكانه وعدم النتقال من مكان لأخر.. 2
اجلمع بني املركزية، والالمركزية.. 3
تقليل احلاجة اإىل مطابقة املعلومات.. 4
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تنفيذ خطوات العمل ح�سب طبيعتها من خالل التدفق الطبيعي للعمل.. 5
راأ�س . 6 على  امل�ستمرة  اليومية  بالرقابة  والكتفاء  واملراجعة  الرقابة،  م�ستويات  خف�س 
العمل.

حوسبة التعليم العالي االلكرتوني: 
حو�سبة التعليم العايل من الأ�ساليب احلديثة يف جمال التعليم العايل للجامعات، وهي طريقة 
اإبداعية لتقدمي بيئة تفاعلية، متمركزة حول املتعلمني، وم�سممة م�سبقًا ب�سكل جيد، ومي�رشة فى 
الوقت واملكان املنا�سبني، من خالل ا�ستعمال خ�سائ�س الإنرتنت وم�سادره، والتقنيات الرقمية 
بالتطابق مع مبادئ الت�سميم التعليمي املنا�سبة لبيئة التعليم املفتوح تعريف �سامل )بن دومي، 

 )68 :2006

حوسبة التعليم العالي االلكرتوني: )املحي�سن، 2009: 84( 
التعليم  وهما:  بينهما  التفرقة  من  لبد  لذا  الإلكرتوين،  التعليم  من  منطني  بني  فرق  هناك 

الإلكرتوين املعتمد على النرتنت، والتعليم الإلكرتوين غري املعتمد على النرتنت كالآتي: 
التعليم الإلكرتوين املعتمد على النرتنت وينق�سم اإىل نوعني: . 1
يف  � املقرر  موقع  اإىل  الدخول  املقرر  يف  امل�سجلني  الطالب  جميع  يقوم  حيث  متزامن: 

بوقت يف  التعليم م�رشوطًا  يكون  وهنا  نف�سه،  الوقت  باملناق�سة يف  يقومون  نف�سه، حيث  الوقت 
الدخول عرب النرتنت

اأي وقت، كل ح�سب حاجاته والوقت  � غري متزامن: حيث يدخل الطالب موقع املقرر يف 
املنا�سب لهم 

املعتمدة . 2 الو�سائط  معظم  ي�سمل  الذي  النرتنت  على  املعتمد  غري  الإلكرتوين  التعليم 
الإلكرتونية امل�ستخدمة يف التعليم من برجميات وقنوات ف�سائية.

املعوقات اليت تعوق حوسبة التعليم العالي االلكرتوني: )الحمدي، 2002: 49( 
ارتفاع تكاليف الإن�ساء والت�سغيل.. 1
عدم توافر الت�سال بالإنرتنت.. 2
عدم الوعي واملعرفة باحلا�سب الآيل.. 3
اقت�ساره على الدرا�سات النظرية وا�ستبعاده عن الدرا�سات العملية مثل الطب وال�سيدلة.. 4
ن�سبة التح�سيل تقل اإذا مل يكن هناك نظام جيد ملتابعة وتقومي الدار�سني واملتدربني.. 5
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املمنوحة عن طريق . 6 بال�سهادات  الدول  الر�سمية يف بع�س  اعرتاف بع�س اجلهات  عدم 
التعليم الإلكرتوين.

اختالف الثقافات على م�ستوى املجتمعات، واملوؤ�س�سات، والأفراد.. 7
عدم جتهيز خمتربات احلا�سوب وعدم �سيانة الأجهزة وبطء �رشعة النرتنت.. 8
بع�س امل�سكالت الإدارية املعوقة ل�ستخدام النرتنت يف التعلم.. 9

اإلجيابيات املتوقعة من تطبيق حوسبة التعليم العالي االلكرتوني: 
على الرغم من وجود ال�سلبيات التي �ساحبت تطبيق حو�سبة التعليم العايل الإلكرتوين فاإن 
البحوث اأكدت اأن هناك العديد من الإيجابيات التي ل ميكن اإغفالها، التي ميكن اإجمالها فيما 

ياأتي: )عفونة، 2009: 75( 
املالءمة واملرونة التي يوفرها حو�سبة التعليم العايل من حيث متكني املتعلم من اختيار . 1

الوقت املنا�سب للتعلم واختيار املكان الذي يريد، وتوظيف الو�سائط املتعددة يف عملية التعليم، 
مما ي�ساعد املتعلم على التفاعل معها وتوظيف العديد من الإمكانات، و�سقل مهاراته الفكرية.

حو�سبة التعليم العايل اأقل تكلفة من التعليم التقليدي، وهذا مرتبط باقت�ساديات التعليم.. 2
اأن التعليم الإلكرتوين يعمل على تطوير طريقة املحا�رشة يف التعليم اجلامعي. 3
الإلكرتوين املعد يف . 4 التكنولوجيا مع املحتوى  الإلكرتوين يتيح مبداأ تكامل  التعليم  اأن 

�سوء املعايري اخلا�سة للتعليم اجلامعي للمحتوى الإلكرتوين 

األبعاد املؤثرة يف إعادة هندسة العمليات اإلدارية: 
تعّد الهندرة اأو اإعادة هند�سة العمليات الإدارية منوذج جديد يتاأثر يف تغيري بع�س الأبعاد 
ويوؤثر فيها، ومن هذه الأبعاد تكنولوجيا املعلومات، والروية الإ�سرتاتيجية، والقيادة التغريية 

ومعايري اجلودة وهذه الأبعاد: 

أوالً- تكنولوجيا املعلومات: 

من  الإداري��ة  امل�ستويات  جميع  حتتاجه  ما  تقدمي  على  ق��ادراً  املعلومات  نظام  يكون  اأن 
تكنولوجيا  وفرت  وقد  فائدة،  ذات  املعلومات  هذه  تكون  وان  تخ�س�ساتها،  ح�سب  معلومات 
اأداء نظم املعلومات الإدارية، مما جعلها  اإمكانات كبرية لتح�سني  املعلومات يف الآونة الأخرية 

اأكرث فاعلية، مما ينعك�س اإيجابًا على اإمكانية اإدارة اجلامعات يف مواجهة الأزمات.
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مداخل اأ�سا�سية ميكن ال�سرت�ساد بها يف حتديد فاعلية النظام املعلوماتي وهي: 
)غيث، 2003: 94( 

وحُتّدد  ♦ ال�ستخدام،  يف  �سيوعًا  الأك��رث  املدخل  وهو   : )املخرجات(  الهدف  مدخل 
الفاعلية باأنها املدى الذي من خالله يتمكن النظام من حتقيق اأهدافه.

النظام من  ♦ اإطار موقع  الفاعلية يف  يحدد هذا املدخل   : )املدخالت(  املوارد  مدخل 
املوارد  على  احل�سول  على  القدرة  اإىل  ت�سري  الفاعلية  فاإن  املدخل،  هذا  ووفق  اخلارجية،  البيئة 

النادرة، اذ حتل املدخالت هنا حمل املخرجات يف الأهمية.
اأنها مكافحة لل�سحة الداخلية  ♦ ينظر اإىل هذا املدخل للفاعلية على  مدخل العمليات: 

للنظام، و�سالمة عملياته واإجراءاته الداخلية.

ثانياً- حتسني معايري اجلودة: 

يعد مفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة من املفاهيم احلديثة يف الإدارة احلديثة، حيث بداأ تطبيق هذا 
املفهوم يف القطاع ال�سناعي يف اليابان اأول يف بداية الن�سف الثاين من القرن الع�رشين، ثم انت�رش 
يف الوليات املتحدة الأمريكية والدول الأوروبية فيما بعد يف الثمانينيات من القرن الع�رشين، 
ال�ساملة ومعايريها  اإدارة اجلودة  العمل على تطبيق مبادئ  بداأ  باأنه  العامل، علما  ثم باقي دول 
يف فل�سطني يف الت�سعينيات من القرن الع�رشين، لقد ظهرت اأهمية اإدارة اجلودة ال�ساملة، من بعد 
النجاح وال�سمعة الطيبة يف جمال اجلودة، الذي حققته ال�رشكات اليابانية على ح�ساب ال�رشكات 
الأمريكية يف الثمانينيات من القرن الع�رشين، نتيجة تطبيقها ملفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة وهذا 
اإىل ال�سري بخطى حثيثة. ما دعا ال�رشكات الأمريكية وغريها من ال�رشكات يف املناطق الأخرى 

)عبا�س، 2006: 84( 
اأن اجلودة اأ�سبحت ت�ستحق الهتمام والنتباه من جانب الإدارة العليا باجلامعات، وخالل 
مرحلة التطور يف الفكر الإداري فيما يتعلق باإدارة اجلودة ال�ساملة، ميكن اأن نالحظ تتابع املداخل 
املتطورة للجودة عرب تطورها على اأنها مل حتدث يف هزات مفاجئة، اأو يف �سورة طفرات، ولكنها 

كانت خالل تطور م�ستقر ثابت.

ثالثاً- الروية اإلسرتاتيجية: 

تعتمد الروية الإ�سرتاتيجية على قيام اجلامعة باإعداد، بع�س الت�رشفات الالزمة وتعديلها 
وتطبيقها لتحقيق النتائج املرغوبة على م�ستوى املوؤ�س�سة ككل، ففي ظل املناف�سة الديناميكية 
ال�رشيعة واملتنوعة، ونظًرا للكم الهائل من املتغريات احلاكمة ذات العالقات بالغة التعقيد، التي 
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الأهداف  لتحقيق  بينها  التناغم  ن�سق متكامل يحقق  بينها يف  التوازن  اإحداث  تتطلب قدرة على 
بكفاءة.

للمنظمة، وبيان غاياتها على املدى  امل�ستقبلي  الإ�سرتاتيجية هي ر�سم الجتاه  الروية  اأن 
البعيد، واختيار النمط ال�سرتاتيجي املالئم يف �سوء العوامل واملتغريات البيئية داخلًي، وخارجًيا 

)ال�سهري، 2003: 94( 
اأهداف الروية الإ�سرتاتيجية: 

الروية الإ�سرتاتيجية تختلف عن الروية العادية يف توجهها الرئي�س، ففي حني تهتم الإدارة 
العادية باجلامعة من الداخل فاإن الروؤية الإ�سرتاتيجية تهتم بامل�ستفيدين والبيئة، فهي حماولة 
لتعديل اجتاهات اجلامعة وجعلها اأكرث مالءمة مع البيئة اخلارجية وهي تهدف اإىل: 

)ماكر، 2009: 94( 
والقواعد  ♦ والإج��راءات،  التنظيمي،  الهيكل  يف  التعديالت  باإجراء  داخلًيا  اجلامعة  تهيئة 

والأنظمة والقوى العاملة بال�سكل الذي يزيد من قدرتها على التعامل مع البيئة اخلارجية بكفاءة 
وفعالية
الأجل والأهداف  ♦ الأهداف طويلة  الن�سبية، بحيث يتم و�سع  الأولويات والأهمية  حتديد 

ال�سنوية وال�سيا�سات.
اإيجاد املعيار املو�سوعي للحكم على الكفاءة الإدارية. ♦
وت�سحيح  ♦ والرقابة  والتن�سيق،  وكفاءتها،  ال��ق��رارات  اتخاذ  عمليات  فاعلية  زي��ادة 

النحرافات.
هي  ♦ التهديدات  ومقاومة  الفر�س  ا�ستغالل  اأن  باعتبار  اخلارجية  البيئة  على  الرتكيز 

املعيار الأ�سا�س لنجاح اجلامعات.
جتميع البيانات عن نقاط القوة، وال�سعف والتهديدات بحيث ميكن اكت�ساف امل�سكالت  ♦

مبكًرا، وبالتايل ميكن الأخذ بزمام الأمور بدًل من اأن تكون القرارات هي رد فعل ل�سرتاتيجيات 
الآخرين.
ت�سهيل عمليات الت�سال داخل اجلامعة وتوحيد اجتاهات القرارات، ووجود معيار وا�سح  ♦

لتوزيع املوارد وتخ�سي�سها بني البدائل املختلفة.
خ�سائ�س الروؤية الإ�سرتاتيجية: )عي�سي، 2002: 127( 

تن�سيط املوظفني وتزويدهم بالطاقة والدافعية، بحيث يكون لهم اأثر اأو مدلول يف بيئة  ♦
القول  ميكن  وبذلك  امل�ستقبل،  اإىل  والنظرة  والتميز  للتفوق  معايري  اأو  مقايي�س  وحتديد  العمل، 
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العليا يف اجلامعات من خالل  الإدارات  القائمني فى  الإ�سرتاتيجية هي ت�سور ي�سعه  الروؤية  اإن 
و�سع ا�سرتاتيجيات معينة يحدد فيها ما يرغب اأن تكون عليه اجلامعة م�ستقباًل مب�ساركة اأع�ساء 

املجتمع اجلامع، ي بهدف و�سع الروؤية مو�سع التنفيذ.
فقط  ♦ لي�س  به،  املحيط  اجلامعة باملجتمع  ربط  لإعادة  تعّد طريًقا  الإ�سرتاتيجية  الروؤية 

من ناحية تطوير التعليم، بل بناء الثقة والعالقة بني اجلامعة والطالب، وتعمل على حتديد القيم، 
والعتقادات، الثقافة التي �ستوجه �سيا�سة املمار�سة العملية للجامعة 

يجب اأن يكون لكل جامعة فل�سفة وفكر خا�س بها مييزها عن مثيالتها، ويحدد الغر�س  ♦
الدقيق من وجودها عامة، وكونها يف املجتمع املحيط خا�سة، وتتوقف �سياغة ر�سالة اجلامعة 

على طبيعة القوى الدافعة ومدى واقعيتها وو�سوحها.

رابعاً- االتصال مع املستفيدين: 
بني  املتبادل  الفهم  يتحقق  خالله  فمن  اجلامعات،  حياة  يف  مهمًا  دوراً  الت�سال  يلعب 
وبني  اجلامعة  اأع�ساء  بني  تربط  التي  الت�سال  عمليات  متثل  ثم  ومن  اجلامعة،  فى  العاملني 
دوائرها، واأن�سطتها املختلفة، وبني الوظائف الإدارية املختلفة لتحقيق الرتابط والن�سجام بينها.

نقل  يوؤمن  الذي  فهو  جامعة  اأي  يف  الإداري��ة  العملية  يف  الرئي�س  الع�سب  الت�سال  ُيعد 
املعلومات بني الإدارات واملوظفني، اإذ ل ميكن لأي عمل اإداري اأن ينجز اإجنازاً عمليًا �سليمًا دون 
اإداري  ات�سال  ظل  يف  اإل  املنا�سب،  الوقت  يف  ت�سل  اأن  ميكن  ل  التي  املعلومات،  على  العتماد 

ناجح.)توفيق، 2008: 127( 

خامساً- القيادة التغريية: 
العاملني يف  التغيري هي منط قيادي يبنى اللتزام، ويخلق احلما�س والدافعية لدى  قيادة 
اجلامعات للتغيري، ويزرع لديهم الأمل بامل�ستقبل، والإميان باإمكانية التخطيط لالأمور املتعلقة 
بنموهم املهني، واإدارتها، وميكن العمل التعاوين الذي ت�سعى قيادة التغيري اإىل تعميمه يف العملية 
بالأمل  اإح�سا�سًا  لديهم  ويزرع  م�ستقبلهم،  وا�ست�رشاف  فيه،  امل�ساركني  عمل  اإتقان  من  التعلمية 
والتفاوؤل والطاقة للعمل، وقيادة التغيري يف هذا املجال هي القيادة التي ت�ساعد على اإعادة النظر 
يف الروؤية املتعلقة بالإفراد ومهماتهم واأدوارهم، وتعمل على جتديد التزامهم، وت�سعي لإعادة بناء 

النظم والقواعد العامة التي ت�سهم يف حتقيق غاياتهم.)الرقب، 2008: 95( 
مقومات قيادة التغيري: )اللوزى، 1998: 129( 

منطلق . 1 من  التغيري:  لإح��داث  ت�سعى  جادة  قيادة  اإىل  التحّول  على  ق��ادرة  جادة  اإرادة 
ا�ستيعابها الواعي ملعطيات احلا�رش واقتناعها ب�رشورة التغيري وم�سوغاته.
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خالل . 2 من  والتطوير:  التغيري  لإحداث  والبتكار  والإب��داع  املباداأة  على  القدرة  امتالك 
اأ�ساليبها، وطرائق عملها، واأمناط ال�سلوك الإداري ال�سائدة فيها.

التغيري: . 3 لإحداث  فاعلة  ا�سرتاتيجيات  للتغيري وو�سع  املالئم  املناخ  توفري  القدرة على 
بهدف الرتقاء بالأداء املوؤ�س�سي، و�سوًل اإىل حتقيق الغايات املرجوة منه.

املتالحقة . 4 امل�ستجدات  مواجهة  على  قادرة  لتكون  واأدائها  اجلامعة  بقدرات  الرتقاء 
وا�ستيعاب متطلباتها والتعامل معها باإيجابية.

يرى الباحث اأن قيادة التغيري تعمل على �سنع القرار الت�ساركي، وتعتمد على نوع خمتلف 
الآخرين،  مع  اجلماعي  العمل  واإمنا يربز من خالل  فوق،  اأو من  الأعلى  يفر�س من  ل  القوة  من 
وم�ساعدتهم على اإيجاد معنى اأكرب واأعمق لعملهم، وا�ستثمار اإمكاناتهم الفردية، واجلماعية ب�سكل 

اأف�سل، وحل امل�سكالت الإدارية ب�سورة تعاونية.
جمالت القيادة التغيريية: 

التنظيمي، واجلانب  التغيري جانبني رئي�سني يف اجلامعة هما: اجلانب  ت�سمل جهود قيادة 
اإعادة بناء التنظيم اجلامعي وهيكلتة وتت�سمن اإحداث التغيريات  الثقايف، والنفعايل من خالل 
يف البناء الر�سمي للجامعة، مبا فيها: التنظيم الر�سمي، والأدوات الوظيفية التي تت�سمن تاأثرًيا غري 
مبا�رش على التح�سني والتطوير يف العملية التعليمية، واإعادة بناء الن�سق الثقايف: وتت�سمن اإحداث 
التغيريات يف الأنظمة املت�سلة بالنماذج، والقيم، والدوافع، واملهارات، والعالقات التنظيمية، مما 

يوؤدي اإىل تعزيز اأ�ساليب، وو�سائل جديدة للعمل اجلماعي التعاوين )الهبيل، 2008: 36( 
اإىل  الذين يتفهمون احلاجة  الناجحون  القادة  اأ�سا�سية ينتهجها ويطبقها  وهناك ت�سع قيم 
يف  الناجح  التغيري  لتحقيق  اجلامعية  بالثقافة  املعنية  وتلك  التنظيمية،  اجلوانب  بني  التن�سيق 
التغيري،  قيادة  حول  ومركزة  ملخ�سة  فكرة  تقدمي  يف  بفاعلية  ت�سهم  التي  اجلامعية  املوؤ�س�سة 

وتو�سيح طبيعتها واأبرز مالحمها، وهي على النحو الآتي: 
القيادة بالغايات والأهداف: وت�سمل جميع ال�سلوكيات واملمار�سات القيادية التي ت�سعى . أ

اإىل نقل كل املعاين املهمة وذات القيمة واملرتبطة باأهداف التنظيم الر�سمي للعاملني يف اجلامعة 
اإدراك املغزى والهدف من وراء عملهم  النا�س على  الغايات ي�ساعد  اإن تو�سيح  اإليهم،  واإي�سالها 

وتقدير اأهميته.)حرمي، 2004: 12( 
هيئة ب.  اأمام  املنا�سبة  والآليات  والو�سائل  الفر�س،  باإتاحة  تتمثل  بالتمكني:  القيادة 

لديهم  باأن  النا�س  ي�سعر  فعندما  الإدارية،  القرارات  للم�ساهمة يف �سناعة  اجلامعة  العاملني يف 
هذه  يوؤدون  ما  غالًبا  بالثقة،  يحظون  واأنهم  يهمهم،  باأمر  يتعلق  ما  قرار  لتخاذ  والقدرة  القوة 

املهمة على النحو الأف�سل.)حلواين، 2000: 26( 
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اًل لالأداء، ت.  القائد باعتباره داعمًا وحمفزاً وم�سهِّ القيادة كقوة دافعة لالإجناز: توؤكد دور 
والإجناز، قالذين يت�سمون بالفاعلية ل يحكمون باإ�سدار الأوامر والتعليمات، اأو با�ستخدام �سلطة 
فيدعمون  جناح  من  معهم  العاملون  يحققه  اأن  ميكن  ما  على  بالرتكيز  واإمنا  والعقاب،  الثواب 
اإيجابية  نظر  وجهة  يعك�س  ما  وهذا  والتميز،  لالإجناز  املنا�سب  املناخ  لهم  ويوفرون  جهودهم، 

ل�ستخدام ال�سلطة وتوظيفها يف امل�سار ال�سحيح.)مومتن، 2003: 67( 
واملهّمات 	.  الأدوار  ن�رش  وتت�سمن  بالتمكني،  ترتبط  وتفوي�سها:  ال�سلطة  بن�رش  القيادة 

وال�سالحيات القيادية بني العاملني يف اجلامعة، فمثلما ي�ستطيع املدير اأن ميار�س دور املروؤو�س، 
مما  تخ�س�سهم،  ملجالت  وفًقا  قيادية  م�سوؤوليات  بدورهم  يتحملوا  اأن  ميكن  املروؤو�سني  فاإن 

ينعك�س اإيجاًبا على تطوير العملية التعليمية مبختلف اأبعادها وجمالتها.
القيادة بالتحويل والتطوير: تتلخ�س جهود قيادة التغيري الرامية اإىل حتويل العاملني يف 	. 

اجلامعة الذين يت�سفون بالتزامهم املحدود جتاه غايات اجلامعة، واأهدافها وتغيريهم لي�سبحوا 
مهنيني ملتزمني ي�ساركون يف �سياغة الروؤية العامة للجامعات، ويف حتديد اأهدافها واأولوياتها، 
التنظيم  خمرجات  على  الإيجابي  والتاأثري  الفاعلة،  وامل�ساهمة  والدافعية  باحلما�س  ويت�سمون 

الر�سمي ونواجته.)فهمي، 2004: 67( 
القيادة باللتزام بالقيم العليا اجلامعية: يت�سمن هذا املفهوم التاأكيد ب�سكل قوي على ح. 

القيم اجلامعية، وين�س بب�ساطة على جمموعة القيم العليا اجلوهرية التي بنيت عليها املوؤ�س�سة 
اجلامعية، التي ل تقبل امل�ساومة، وبعد اأن يتم اإعالن هذه القيم وتو�سيحها والتاأكيد عليها يف 
اأنحاء اجلامعة، تتاح جمالت عدة منا�سبة وفر�س متعددة لتطبيق هذه القيم من قبل املهنيني 

واملتخ�س�سني فى اجلامعة.)مرزوق، 2006: �س128( 

التعليم العالي املفتوح يف جامعة القدس املفتوحة: 
وقد بداأً مفهوم التعليم اللكرتوين يف التعليم العايل يف جامعة القد�س املفتوحة ينت�رش منذ 
الو�سائط  وا�ستخدام  التقليدية،  الف�سول  يف  الدرو�س  لإلقاء  الإلكرتونية  العر�س  و�سائل  ا�ستخدام 
التي  الفرتا�سية  الف�سول  ببناء  وانتهاء  الذاتي،  والتعليم  الف�سلي  التعليم  عمليات  يف  املتعددة 
اأخرى من خالل تقنيات  تتيح للطالب احل�سور والتفاعل مع حما�رشات، وندوات تقام يف دول 

الإنرتنت والتلفزيون التفاعلي.)الدجاين، 2010: 97( 
مل  فهي  اللكرتوين،  العايل  التعليم  نحو  املفتوحة  القد�س  جامعة  حتول  اأ�سباب  عن  اأما 
ال�سامية  الر�سالة  التعليم فقط، ولكن لن�سجامه مع  النوع من  بانت�سار هذا  لأ�سباب متعلقة  تكن 



221عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

وحت�سني  التعليم،  عملية  ولتح�سني  الدار�سني  لتمكني  بعد  عن  املفتوح  التعليم  فى  وفل�سفتها 
خمرجاته با�ستخدام اأحدث التقنيات التكنولوجية.

جامعة  فى  اإللكرتوني  العالي  التعليم  حوسبة  فى  املتبعة  االسرتاتيجيات 
املفتوحة:  القدس 

يهتم هذا البعد بال�سوؤون الإدارية والأكادميية وخدمات الطلبة املتعلقة التعليم العايل يف 
اجلامعة، من خالل تطوير ا�سرتاجتيات �ساملة، وخطط متعلقة بها، مثل تقومي الحتياجات ومدى 
اجلاهزية الب�رشية والتقنية، واحت�ساب امليزانيات ور�سدها، هذا يف ما يتعلق بال�سوؤون الإدارية، 
اأما فيما يتعلق باجلوانب الأكادميية فعى اجلامعة اأن تقوم بعملية الت�سميم الأكادميي، وخدمات 
اأو م�سمونًا، واآليات القبول، والت�سجيل  الو�سائط، ثم التقومي الأكادميي، وتطوير املقررات �سكال، 

ومعايري اجلودة والعبء الأكادميي.
املعوقات التي تواجه تطوير حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين )اأديب، 2005، 97(: 

غزة،  ♦ مبحافظات  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  اللكرتوين  للتعلم  وا�سحة  فل�سفة  غياب 
النظرية الرتبوية، وي�ستخدمون  اأنهم ي�ستقون م�سكالتهم وبحوثهم من  اإىل  ال�سبب يف ذلك  يرجع 
اإ�سهام حقيقي يف حل م�سكالتهم  اإىل  املناهج نف�سها والأدوات ال�سائدة يف الغرب، مما ل يوؤدي 

العلمية.
قلة املخ�س�سات املالية للتعلم العايل اللكرتوين مقارنة باجلامعات الغربية يف الدول  ♦

الأجنبية.
غياب �سيا�سات وا�سحة للتعلم العايل اللكرتوين، فاجلهود يف جمال البحث متناثرة ل  ♦

ي�سمها اإطار، ول ت�سملها خطة 
اللكرتوين  ♦ العايل  التعليم  على  للقائمني  ميكن  التي  الرئي�سة  ال�سرتاتيجيات  غياب 

ا�ستخدامها لبلوغ اأهدافهم وتطويرهم العلمي اأبرزها: )ال�سهلي، 2009: 57( 
حتديد الأهداف العامة امل�سرتكة، والرتكيز على التغريات ال�رشورية والأولويات، واإدراك  �

بفعالية لإحداث  وا�ستخدامها  التغيري املربمج وحتديدها،  لتاأثريات خطط  �ستخ�سع  التي  الفئات 
التغيري.
اللكرتوين،  � العايل  التعليم  فى  املدى  طويلة  الأه��داف  لتحديد  الوا�سحة  الروؤية  و�سع 

واحلر�س املتوا�سل على تطبيق التجديدات الرتبوية يف التعليم العايل اللكرتوين.



املؤمتر الدولي: التعليم العالي املفتوح يف الوطن العربي 222
حتديات وفرص

تطوير منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء الجتاهات العاملية 
احلديثة: 

يهدف التطوير اإىل تفعيل دور جامعة القد�س املفتوحة يف جمال التعليم اللكرتوين من خالل 
التعرف اإىل الحتياجات وامل�سكالت اجلامعية، والتغلب على هذه املعوقات وتلبية احتياجاتها، 
وتقدمي احللول لها، واقرتاح جمموعة من الآليات الالزمة لتنفيذ الجتاهات الإيجابية وت�سجيعها 

نحو خدمة املجتمع الفل�سطيني.
النهو�س وتعزيز الهتمام بواقع التعليم العايل اللكرتوين، بجامعة القد�س املفتوحة كي . 1

نتمكن من ال�ستجابة العملية.
العمل على تكوين مرتكزات لتطوير التعليم العايل اللكرتوين واأهمها: الإبقاء على التعليم . 2

املرئي باعتباره اأرثا وطنيا له م�سداقيته وتطوير خطط املرحلة اجلامعية واإعادة تنظيمها.
�رشورة تعميم العمل الت�ساركي يف التعليم العايل اللكرتوين.. 3
املحو�سبة . 4 الفل�سطينية  اجلامعية  املناهج  تطوير  عند  وا�سحة  فل�سفة  اتباع  ���رشورة 

واملعتمدة على التعليم املربمج باملرحلة اجلامعية 
التعليم . 5 العايل اللكرتوين حيث تتبنى روؤية �سمولية يف تطوير  التعليم  تطوير منظومة 

اللكرتونى، توؤدي اإىل توؤازر مكوناتها، وتنا�سق خططها، وتوثيق روابطها، وتفاعلها مع الأن�سطة 
الرتبوية.

تفعيل دور التعليم العايل اللكرتوين من خالل ربط خمرجات موؤ�س�سات التعليم والتدريب . 6
بالحتياجات الفعلية مع تفعيل اجلوانب التطبيقية، وذلك بتو�سيع الطاقة ال�ستيعابية للموؤ�س�سات 
اجلامعية يف املجالت العلمية، مبا يتفق مع احتياجات التقدم املن�سود، والتاأكيد على ا�ستمرار 

مواكبتها للتطورات وامل�ستجدات العلمية العاملية 
الحتياجات . 7 لتحديد  اجلامعة،  يف  لالأكادمييني  م�سرتك  ا�ست�سارية  جمال�س  اإن�ساء 

ال�رشورية، وتوجيه الأبحاث اجلامعية حلل م�سكالت التعليم املح�سوب.

الدراسات العربية: 

أوالً- الدراسات العربية: 
درا�سة ال�سهلي )2009( بعنوان: دور الثقافة التنظيمية يف تفعيل تطبيقات هند�سة الأعمال 

يف اإمارة الريا�س
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل دور الثقافة التنظيمية يف تفعيل تطبيقات الإدارة اللكرتونية 



223عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

يف اإمارة الريا�س، وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي عن طريق املدخل امل�سحي 
با�ستخدام ال�ستبانة اأداًة جلمع البيانات.

ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة: 
اإمارة منطقة  � تتوافر تطبيقات هند�سة الأعمال يف �سوء الثقافة التنظيمية ال�سائدة يف 

الريا�س بدرجة قليلة.
من اأهم خ�سائ�س الثقافة التنظيمية امل�ستخدمة يف تطبيقات الإدارة الإلكرتونية: توفري  �

العاملني  وتزويد  الإلكرتونية،  التطبيقات  ا�ستخدام  يف  واملرونة  الإبداع،  على  امل�ساعدة  البيئة 
باملعلومات الالزمة لتطوير م�ستوي ا�ستخدامهم لتطبيقات األالإدارة الإلكرتونية.

ومن اأهم التو�سيات التي خل�ست اإليها الدرا�سة: 
توفري البنية التحتية املالئمة ل�ستخدام تطبيقات الإدارة الإلكرتونية. �
تقدمي الربامج التدريبية املالئمة لت�سغيل و�سيانة تطبيقات الإدارة الإلكرتونية بالإمارة. �
ن�رش الثقافة التنظيمية املرنة التي ت�سجع ا�ستخدام تطبيقات الإدارة الإلكرتونية، وتفعيل  �

العمل الإلكرتوين.
التابع للحكومة اللكرتونية  الهندرة  بعنوان: متطلبات تطبيق   )2008( الكبي�سي  درا�سة 

يف دولة قطر
الإدارة  توظيف  اللكرتونية وجمالت  الإدارة  تطبيق  للك�سف عن متطلبات  الدرا�سة  هدفت 
هذه  على  التغلب  ميكن  وكيف  الإلكرتونية،  الإدارة  تطبيق  تواجه  التي  واملعوقات  الإلكرتونية، 
امل�سحي  البحث  املنهج  الدرا�سة  قطر.واتبعت  دولة  يف  املعلومات  موؤ�س�سات  داخل  املعوقات 

الرتباطي، وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها: 
قطر،  � بدولة  املعلومات  نظم  مركز  يف  اللكرتونية  الإدارة  لتطبيق  عدة  معوقات  وجود 

وهي �سعف البنية التحتية لالت�سالت واملعلومات.الأمية الإلكرتونية لدى قطاعات غري قليلة من 
املتعاملني مع اجلهات احلكومية.عدم قدرة الت�رشيعات والنظم الإدارية على مواكبة امل�ستجدات 
يف هذا امل�سمار.�سعف الوعي العام باأهمية ومزايا تطبيقات الإدارة الإلكرتونية يف القطاعات 
احلكومية.عدم وجود هياكل تنظيمية وا�سحة وحمددة و�ساملة لكافة اأن�سطة القطاعات احلكومية.
تقلل من  اأنها  واعتقادهم  الإلكرتونية  الإدارة  باأهمية  العليا  بالإدارات  امل�سوؤولني  قناعة  �سعف 

�سلطاتهم الإدارية.نق�س التاأهيل العلمي والتدريب للعاملني بالقطاعات احلكومية.
وقد اأو�ست الدرا�سة بتو�سيات عدة اأهمها: 

تاأ�سي�س بنية حتتية حديثة لالت�سالت واملعلومات على م�ستوى الدولة. �
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مروراً  � البتدائية،  املرحلة  الآيل من  احلا�سب  تدري�س  بدءا من  الإلكرتونية  الثقافة  ن�رش 
بجميع الأعمار وامل�ستويات الثقافية يف املجتمع.

التغري، واإعادة  � الوظائف ب�سكل يلبي متطلبات  التنظيمية وت�سميم  الهياكل  اإعادة بناء 
تخطيط املوارد الب�رشية العاملة.

تبنى الإدارات العليا ملفاهيم تطبيق الإدارات الإلكرتونية. �
الأنظمة  � ومراجعة  الإلكرتونية،  الإدارة  للتطبيق  الالزمة  القانونية  الت�رشيعات  و�سع 

واللوائح واإعادة �سياغتها وتهيئتها.
و�سع ال�سرتاتيجيات الالزمة لإعادة تاأهيل الكوادر الب�رشية وتدريبها. �
توفري العتمادات املالية الالزمة والإمكانات املادية للتطبيق الفعال. �

ثانياً- الدراسات األجنبية: 

 )Chiplundar & Chattopadhya, 2005( 

بعنوان: تطبيق مبادئ احلدث املتعلقة بالنظم املفتوحة يف اإعادة هند�سة عمليات الأعمال 
يف الوليات املتحدة الأمريكية 

تكنولوجيا  مب�ساعدة  التناف�سية  الأعمال  بيئة  حتليل  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
يتم  عندما  املتعددة  الأعمال  عمليات  بني  املختلفة  التفاعالت  بالعتبار  الأخذ  مع  املعلومات، 
تطبيق اإعادة هند�سة عملية الأعمال، وتقرتح الدرا�سة منوذجًا مبنيًا على خمططات احلدث لت�سجيل 
التدفق املنطقي والتف�سيالت ذات العالقة التي ميكن اأن ت�ستخدم يف ت�سميم نظم املعلومات، اإذ 
اإن خمططات احلدث مفيدة يف ت�سميم نظم معلومات الذكاء، وهذه املنهجية ميكن اأن ت�ستخدم يف 
تطوير نظام الت�سميم، حيث ميكن اأن يتم حتليل كل حدث ملعرفة متطلباته من البيانات والعمليات 
من  والتطبيقات  والنماذج  والأحداث  املختلفة  القوى  بني  التفاعالت  تظهر  اأن  وميكن  واملوارد، 
الهند�سة  لإعادة  املحركة  القوى  اأي ر�سا يف  الدرا�سةعن  التفاعل، وتبحث هذه  خالل خمططات 

ومكوناتها.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
تعددت الدرا�سات املحلية والعربية والأجنبية التي تناولت اإعادة هند�سة العمليات الإدارية، 
وعلى الرغم من اأهمية النتائج التي خرج بها الباحث من الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية، 
اإعادة  اأهمية منهج  الرغم من  اإيجازها فيما ياأتي على  فاإن هناك بع�س املالحظات التي ميكن 
الهند�سة الإدارية فاإن هذه الدرا�سات مل تلق ال�سوء الكامل على هذه العملية، التي قد يوؤدي الق�سور 
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فيها اإىل ف�سل جهود اإعادة الهند�سة باأكملها، وتركز معظم الدرا�سات ال�سابقة العربية علي الهندرة 
كم�سطلح معا�رش دون الرتكيز على اجلوانب والأبعاد الأخرى املهّمة مثل: الروية الإ�سرتاتيجية، 
مل  التي  الفجوة  معاجلة  الباحث  حاول  �سبق  ما  اإطار  ويف  التغريية،  والقيادة  املعايري،  وجودة 
تغطيها الدرا�سات ال�سابقة، من خالل تقدمي اإطار متكامل لإعادة هند�سة العمليات الإدارية، بحيث 

يكون هذا الإطار منا�سبًا للظروف التي تعمل جامعة القد�س املفتوحة.
عر�س الباحث الدرا�سات ال�سابقة مرتبة ترتيبًا زمنيًا من الأحدث اإيل الأقدم، وهذا ما يتطلبه 

مو�سوع الدرا�سة حيث ان املو�سوع حديث يف العلوم اجلامعية

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 
مت ال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف ربط نتائجها مع درا�سة الباحث. ♦
منهج  ♦ اختيار  ويف  ال�ستبانة  فقرات  حتديد  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  من  ال�ستفادة  مت 

الدرا�سة.
املراجع  ♦ ويف  النظري،  الإط��ار  عر�س  من  ال�سابقة  الدرا�سات  من  الباحث  ا�ستفاد  كما 

امل�ستخدمة.
تتميز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة: 

اإعادة  تنفيذ  تواجه  التي  امل�سكالت  اإىل حتديد  ال�سابقة هدفت  الدرا�سات  من  العديد  اأن  يف 
العايل  التعليم  حو�سبة  منظومة  فاعلية  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف  بينما  فقط،  العمليات  هند�سة 
الدرا�سات  غالبية  اأجريت  املفتوحة  القد�س  جامعة  لدى  اأ�سلوب”الهندرة”  �سوء  يف  اللكرتوين 
ال�سابقة يف بيئات غربية، يف حني نفِّذت هذه الدرا�سة يف البيئة الفل�سطينية وفى جامعة القد�س 
املفتوحة مبحافظات غزة حتديداً، وقد تكون هذه الدرا�سة من الدرا�سات الأوىل من نوعها يف هذه 
البيئة.وتعّد من الدرا�سات القليلة التي تناولت حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين هند�سة العمليات 

الإدارية الهندرة يف جامعة القد�س املفتوحة بغزة.

منهج الدراسة وإجراءاتها: 
الدرا�سة،  الأداة وت�سميمها، وجمتمع  وبناء  الدرا�سة،  املتبع يف  املنهج  الإجراءات  تت�سمن 
وعينة الدرا�سة، والتحقق من �سدقها وثباتها، واملعاجلة الإح�سائية امل�ستخدمة يف حتليل النتائج 

منهج الدراسة: 
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي الذي حتاول من خالله و�سف 
تطرح  التي  والآراء  مكوناتها  بني  العالقة  وبيان  بياناتها،  وحتليل  الدرا�سة  مو�سوع  الظاهرة 

حولها والعمليات التي تت�سمنها والآثار التي حتدثها.
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جمتمع الدراسة: 
يتكون املجتمع الأ�سلي للدرا�سة من الإداريني والأكادمييني بجامعة القد�س املفتوحة يف 
حمافظات غزة للعام 2013 واقت�رش الباحث على طريقة العينة الع�سوائية املنتظمة على خمتلف 

املناطق التعليمية التابعة جلامعة القد�س املفتوحة مبحافظات غزة 

عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدرا�سة الأ�سلية من )145( من الإداريني والأكادمييني يف الهيئة التدري�سية 
يف جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظات غزة لعام 2013، حيث اُ�ستبعدت )25( ا�ستبانة لعدم 

ا�ستيفائها ال�رشوط املطبقة لي�سبح العينة املقبولة )120( ا�ستبانة بواقع )%82.75( 
اجلدول )1( 

يو�سح عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س

النسبة املئويةالعدد اجلنس 

9982.95ذكر

2117.05أنثى

120100اجملموع

يو�سح اجلدول )1( عينة الدرا�سة ح�سب النوع حيث اإن عدد املوظفني عددهم )99( ون�سبتهم 
)82.95%( ، واملوظفات )21( ، وبن�سبة )%17.05( 

اجلدول )2( 
يو�سح عينة الدرا�سة ح�سب الدوائر

النسبة املئويةالعددالدوائر

2924.16دائرة شمال غزة

5949.16دائرة غزة

3226.67دائرة جنوب غزة

120100اجملموع

القد�س  جامعة  فى  املوظفني  اإن  حيث  الدوائر  ح�سب  الدرا�سة  عينة   )2( اجل��دول  يو�سح 
املفتوحة يف فرع �سمال غزة عددهم )29( ، ون�سبتهم )24.16%( ، اأما املوظفون التابعون لفرع 
 ،  )32( غزة عددهم  فرع جنوب  واملوظفون يف  اأن   ،  )%49.16( ون�سبتهم   ،  )59( فعددهم  غزة 

ون�سبتهم )%26.67( 
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اجلدول )3( 
يو�سح عينة الدرا�سة ح�سب �سنوات اخلرية

النسبة املئويةالعددسنوات اخلبرة 

11512.5-5 سنوات 

63932.5-10 سنوات 

116655-13 سنوات

120100اجملموع

يو�سح اجلدول )3( عينة الدرا�سة ح�سب �سنوات اخلربة، فالذين خربتهم بني 1- 5 �سنوات 
عددهم )15( ، ون�سبتهم )12.5%( ، والذين خربتهم بني 6- 10 �سنوات، عددهم )39( ، ون�سبتهم 

)32.5%( ، والذين خربتهم بني 11- 13 �سنوات عددهم )66( ، ون�سبتهم )%55( .
اجلدول )4( 

يو�سح عينة الدرا�سة ح�سب طبيعة العمل 

النسبة املئويةالعددطبيعة العمل

3923.5إداري

8167.5أكادميي

120100اجملموع

يو�سح اجلدول )4( عينة الدرا�سة ح�سب طبيعة العمل، حيث اأن الذين يعملون اإداريني عددهم 
)39( موظفًا ون�سبتهم )23.5( ، اأما عدد الأكادمييني )81( فن�سبتهم )67.5( 

اجلدول )5( 
يو�سح عينة الدرا�سة ح�سب الدرجة الوظيفية

النسبة املئويةالعددالدرجة الوظيفية 

32.5برفسور 

32.5أستاذ مشارك

32.5أستاذ مساعد 

9377.5دكتوراه

1815محاضر

120100اجملموع
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يو�سح اجلدول )5( عينة الدرا�سة ح�سب الدرجة الوظيفية فالذين درجتهم برف�سور عددهم 
والذين درجتهم  )3( ون�سبتهم )2.5(  اأ�ستاذ م�سارك عددهم  الذين درجتهم  )3( ون�سبتهم )2.5( 
اأ�ستاذ م�ساعد عددهم )3( ون�سبتهم  اأ�ستاذ م�ساعد عددهم )3( ون�سبتهم )2.5( ، والذين درجتهم 
)2.5( ، والذين درجتهم دكتوراه عددهم )93( ون�سبتهم )77.5( ، والذين درجتهم حما�رش عددهم 

)18( ون�سبتهم )15( .
اجلدول )6( 

يو�سح عينة الدرا�سة ح�سب عدد فقرات ال�ستبانة ح�سب كل جمال من جمالتها

العدداجملاالت

5اجملال األول: قواعد البيانات 

5اجملال الثاني: تكنولوجيا املعلومات

5اجملال الثالث: حتسني معايير اجلودة

5اجملال الرابع: القيادة التغيرية

5اجملال اخلامس: الروية االستراتيجية

5اجملال السادس: االتصال مع املستفيدين

30مجموع فقرات االستبانة ككل

أداة الدراسة: 

العايل  التعليم  حو�سبة  منظومة  فاعلية  تطوير  اإىل  للتعرف  ا�ستبانة  الباحث  ا�ستخدم 
املفتوحة مبحافظات غزة، والطالع  القد�س  لدى جامعة  »الهندرة«  اأ�سلوب  اللكرتوين يف �سوء 
بعد  ال�ستبانة  فقرات  عدد  بلغ  وقد  الدرا�سة،  مب�سكلة  املتعلقة  ال�سابقة  والدرا�سات  الأدب  على 

�سياغتها النهائية )30( فقرة، حيث اأعطي لكل فقرة وزن مدرج وفق �سلم متدرج خما�سي: 

صدق املقياس: 

طبِّق الباحث املقيا�س على عينة الدرا�سة ليتم تقنني اأدوات الدرا�سة عليهم من خالل ال�سدق 
والثبات بالطرق املنا�سبة، ثم ح�سب معامالت ارتباط بري�سون بني درجات كل فقرة من فقرات 

املقيا�س مع الدرجة الكلية للمقيا�س واجلدول ) 7( يو�سح ذلك: 
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اجلدول )7( 
يو�سح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات ال�ستبانة

م
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

1
تعمل حوسبة التعليم العالي االلكتروني على سرعة إيصال الدرجات للطلبة 

وذوي العالقة.
دالة عند 0.6240.01

دالة عند 0.3250.05تضمن الشبكة اإللكترونية في جامعة القدس سرية البيانات.2

دالة عند 0.9540.01تعوق األعطال الفنية والتكنولوجية األجهزة التعليمية.3

دالة عند 0.3990.01تقوِّم الوسائط التكنولوجية للتعليم اإللكتروني من قبل فرق متخصصة.4

5
أوظف خصائص برنامج ويندوز وملحقاته في التفاعل مع املواد التعليمية 

التكنولوجية.
دالة عند 0.3940.05

6
يتوافر في نظام حوسبة التعليم العالي في اجلامعة مناذج تقوميية معلوماتية 

فعالة.
دالة عند 0.5160.01

7
متكن الطالب من التعليم باستمرار في مالحقة كل ما يستحدث في حوسبة 

التعليم العالي.
دالة عند 0.3900.01

8
يساعد التعليم االلكتروني كنظام على إيصال املعلومات احملوسبة بنظام 

املودل.
دالة عند 0.7290.05

دالة عند 0.4360.05يرفع مستوى حتصيل املعلومات التكنولوجية في املقرر الدراسي.9

دالة عند 0.2570.01تشجع اجلامعة الطلبة على املشاركة في املعلومات التكنولوجية.10

دالة عند 0.9610.01وجود عبء في العمل وضيق الوقت، مما يعوق التفرغ لبرامج تنموية.11

دالة عند 0.6470.05تهتم اإلدارة اجلامعية بتشخيص املشكالت وحتليلها، ووضع احللول املناسبة لها.12

13
تتخذ اجلامعة إجراءات محددة لتطوير أساليب التقومي بناء على نتائج املتابعة 

املستمرة ألداء أعضاء هيئة التدريس.
دالة عند 0.3940.01

دالة عند 0.2270.01تهيئ اجلامعة لطلبتها مناخاً جامعياً يسوده التعاون.14

15
تطبق اجلامعة إجراءات عملية سليمة للتأكد من املستوى العلمي للطلبة قبل 

التحاقهم بها.
دالة عند 0.5480.01

16
تطبق اجلامعة أساليب إلشراك املوظفني في عملية بناء رؤية عامة مشتركة 

للشركة.
دالة عند 0.9340.05

17
تراعي اجلامعة خطط املوظفني السابقة واحلالية في إثناء تطويره للخطط 

والبرامج املستقبلية.
دالة عند 0.6490.01
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م
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

18
تسعي اجلامعة لترسيخ ثقافة مشتركة توكد على العالقات التعاونية 

واالحترام املتبادل بني األطراف املعنية كافة.
دالة عند 0.8110.01

19
تعير اجلامعة عن وجهة نظرة بوضوح فيما يتعلق بالغايات الرئيسية واألهداف 

احليوية التي ينبغي حتقيقها.
دالة عند 0.6320.01

20
تشارك اجلامعة املوظفني توجهاتهم بخصوص ضرورة التطبيق املدروس 

لألساليب واملمارسات اإلدارية اجلديدة.
دالة عند 0.9610.05

21
يشير مفهوم التخطيط االستراتيجي فى اجلامعة إلى اتباع أساليب علمية 

لرصد املوارد املتاحة وتوظيفها وإدارتها.
دالة عند 0.5840.01

22
حتّلل اجلامعة البيئة اخلارجية للتعرف إلى املتغيرات اخملتلفة التي ميكن أن تؤثر 

عليها في املستقبل.
دالة عند 0.4790.01

23
تدعم اخلطة االستراتيجية للجامعة تطوير املناهج الدراسية مبا يتالئم واملعايير 

العاملية.
دالة عند 0.3990.05

24
تستخدم اإلدارة اجلامعية معايير ومؤشرات واضحة للحكم على تكوين 

اإلستراتيجية.
دالة عند 0.6820.01

25
تدعم اإلدارة اجلامعية على أنشطة التعليم والتعليم التكنولوجي من خالل 

القيام بأنشطة لم تكن متاحة من قبل
دالة عند 0.6380.01

دالة عند 0.7420.01تعمل اجلامعة على االتصال مع املوظفني ملعرفة اخر املستجدات التكنولوجية 26

دالة عند 0.6350.05تنمى البرامج التكنولوجيا أهمية الوعي من خالل احمليط اجلامعي.27

دالة عند 0.7420.01تنمي االتصال وحتث على روح التعاون والعمل اجلماعي.28

دالة عند 0.9630.01تبادر البرامج التكنولوجيا إلى االتصال والتنسيق باجلامعة.29

دالة عند 0.4290.01تعمل البرامج التكنولوجية على بلورة املواقف واالجتاهات محيط اجلامعة.30

 ،0.01( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  العبارات  جميع  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
0.05( وهذا يدل على اأن املقيا�س يتمتع بدرجة من ال�سدق، مما يطمئن الباحث على تطبيقه على 

عينة الدرا�سة.

 :Reliability ثبات املقياس

اأجرى الباحث خطوات للتاكد من ثبات املقيا�س وذلك بعد تطبيقها بطريقة التجزئة الن�سفية.
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اجلدول )8( 
معامل الثبات )طريقة التجزئة الن�سفية( 

عنوان احملوراحملور

التجزئة النصفية

عدد 
الفقرات

معامل 
االرتباط

معامل االرتباط 
املصحح

القيمة 
االحتمالية

50.78510.91310.0000قواعد البيانات/ املعداتاألول

50.82420.94000.0000تكنولوجيا املعلوماتالثاني

50.79570.92050.0000حتسني معايير اجلودةالثالث

50.85240.95870.0000القيادة التغيريةالرابع

50.86400.96620.0000الروية االستراتيجيةاخلامس

50.89320.98470.0000االتصال مع املستفيدينالسادس

300.87250.97170.0000جميع احملاور

 :Split- Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية
وذلك  الدرجات  من  الثاين  الن�سف  درجة  وكذلك  للمقيا�س  الأول  الن�سف  درجة  ُح�سبت 
بح�ساب معامل الرتباط بني الن�سفني ثم جرى تعديل الطول با�ستخدام معادلة �سبريمان براون 
معامل  واأن   )0.850( التعديل  قبل  الثبات  معامل  اأن  فوجد   )Spearman- Brown Coefficient(
الثبات بعد التعديل )0.825( وهذا يدل على اأن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من الثبات يطمئن 

الباحث اإىل تطبيقها على عينة الدرا�سة.
اجلدول )9( 

معامل الرتباط بني معدل كل جمال من جمالت الدرا�سة مع املعدل الكلي لفقرات ال�ستبانة

القيمة االحتماليةمعامل االرتباطعنوان احملوراحملور

0.8560.000قواعد البيانات/ املعداتاألول

0.8400.000تكنولوجيا املعلوماتالثاني

0.8540.000حتسني معايير اجلودةالثالث

0.8350.000القيادة التغيريةالرابع

0.9160.000الروية االستراتيجيةاخلامس

0.9780.000االتصال مع املستفيدينالسادس
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اجلدول )10( 
معامل الثبات )طريقة والفا كرونباخ( 

معامل ألفا كرونباخعدد الفقراتعنوان احملور

50.8385قواعد البيانات/ املعداتاألول

املعلوماتالثاني 50.8742 تكنولوجيا 

50.8524حتسني معايير اجلودةالثالث

التغيريةالرابع 50.8924 القيادة 

50.9014الروية االستراتيجيةاخلامس

50.9124االتصال مع املستفيدينالسادس

300.8927جميع احملاور

الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س:  ◄
ن�س ال�سوؤال »الرئي�س على: ما فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين 

يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة« 
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث التكرارات واملتو�سطات والن�سب املئوية، واجلداول 
الآتية تو�سح ذلك: ولالإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة ح�سب الباحث التكرارات واملتو�سطات احل�سابية 

والنحراف املعياري والوزن الن�سبي للمجالت ككل ولكل فقرة مع جمالها.
اجلدول )11( 

نتائج املتو�سطات احل�سابية والأوزان الن�سبية والنحرافات املعيارية للمجالت ككل

املتوسطاجملاالت
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

79.343.3685.113اجملال األول: قواعد البيانات

85.322.6892.641اجملال الثاني: تكنولوجيا املعلومات

81.193.1479.656اجملال الثالث: حتسني معايير اجلودة

التغيرية القيادة  الرابع:  72.152.9988.092 اجملال 

80.743.9980.075اجملال اخلامس: الروية االستراتيجية

71.033.6283.624اجملال السادس: االتصال مع املستفيدين

469.7719.78509.18اجملموع
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يت�سح من اجلدول )8( اأن جمالت ال�ستبانة تتفاوت من حيث قوتها، حيث اإن املجال الثاين: 
احتل   )92.64( له  الن�سبي  والوزن   )85.32( له  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  املعلومات،  تكنولوجيا 
املرتبة الأوىل، اأما فيما يتعلق مبجال الرابع املتعلق بالقيادة التغريية فقد بلغ املتو�سط احل�سابي 
له )72.15( بوزن ن�سبي قدره )88.09( واحتل املرتبة الثانية، اأما جمال املجال الأول املتعلق 
 )85.11( قدره  ن�سبي  بوزن   )79.34( له  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  فقد  املعدات  البيانات/  قواعد 
واحتل املرتبة الثالثة، اأما فيما يتعلق مبجال ال�ساد�س املتعلق الت�سال مع جمهور امل�ستفيدين 
اأما  فقد بلغ املتو�سط احل�سابي له )71.03( بوزن ن�سبي قدره )83.62( واحتل املرتبة الرابعة، 
فيما يتعلق مبجال اخلام�س املتعلق الروية ال�سرتاتيجية فقد بلغ املتو�سط احل�سابي له )80.74( 
بوزن ن�سبي قدره )80.07( احتل املرتبة اخلام�سة، اأما فيما يتعلق مبجال الثالث املتعلق حت�سني 
معايري اجلودة فقد بلغ املتو�سط احل�سابي له )81.19( بوزن ن�سبي قدره )79.65( واحتَل املرتبة 

ال�ساد�سة
وقد رتب الباحث هذه املجالت تنازلٍيًا، وهي: 

املجال الثاين: تكنولوجيا املعلومات �
املجال الرابع: القيادة التغريية �
املجال الأول: قواعد البيانات/ املعدات �
املجال ال�ساد�س: الت�سال مع جمهور امل�ستفيدين �
املجال اخلام�س: الروية ال�سرتاتيجية �
املجال الثالث: حت�سني معايري اجلودة �

ويف�رش الباحث اأن جمال تكنولوجيا املعلومات احتل املرتبة الأويل نظراً لأهمية ا�ستخدام 
التعليم الإلكرتوين يف احل�سول على املعلومات ومواكبة الرتبية احلديثة والعاملية، والتقدم والنمو 
املهني بحيث اإن ا�ستخدام الإنرتنت والتعليم الإلكرتوين خا�سة يتيح للجميع التعرف اإىل اأحدث 
التقنيات ويواكب الع�رش احلديث يف ا�ستخدامه لالإنرتنت، بينما احتل حت�سني معايري اجلودة، نظراً 
لأن املجالت اخلم�سة ال�سابقة، ل بد اأن ت�سبق عملية اجلودة، وهذا منطقي، فاجلامعة لبد اأن تعمل 
على وجود نظام قيادة فعال، وذلك يتم عرب قنوات ات�سالت فعالة، ومن ثم تقومي عملها بال�سكل 

املطلوب من خالل العمل على تقومي الواقع احلايل، ومعرفة الأهداف امل�ستقبلية.
اجلدول )12( 

نتائج املتو�سطات احل�سابية والأوزان الن�سبية والنحرافات املعيارية للمجالت ككل ال�سفات ال�سخ�سية 
ملفردات الدرا�سة وحتديد ا�ستجابات اأفرادها جتاه عبارات املجالت الرئي�سية التي تت�سمنها اأداة الدرا�سة

5.0 -4.204.20 -3.403.40 -2.602.60 -1.801.80 -1الفترة

موافق بشدةموافقمحايدغير موافقغير موافق بشدةالتصنيف

12345الوزن
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 : ))Sample K- S 1-( اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كوجملروف- مسرنوف

�سنعر�س اختبار كوملجروف- �سمرنوف ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي اأو ل، 
وهو اختبار �رشوري يف حالة اختبار الفر�سيات لأن معظم الختبارات املعلمية ت�سرتط اأن يكون 
توزيع البيانات طبيعيًا.ويو�سح اجلدول )17( نتائج الختبار، حيث اإن قيمة م�ستوى الدللة لكل 
ق�سم اأكرب من 0.05، وهذا يدل على اأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، ويجب ا�ستخدام الختبارات 

املعلميه.
اجلدول )13( 

 (1- Sample Kolmogorov- Smirnov) اختبار التوزيع الطبيعي

قيمة مستوى الداللةقيمة Zعدد الفقراتعنوان اجملال  اجملاالت 

50.5640.908قواعد البيانات/ املعداتاألول

50.7400.644تكنولوجيا املعلوماتالثاني

50.8450.473حتسني معايير اجلودةالثالث

51.1210.162القيادة التغيريةالرابع

51.0380.232الروية االستراتيجيةاخلامس

50.8440.475االتصال مع املستفيدينالسادس

300.5350.937جميع اجملاالت

اجلدول )14( 
التكرارات واملتو�سطات والوزن الن�سبي لكل فقرة من املجال لكل فقرة من املجال الأول قواعد املعلومات

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

1
تعمل إدارة اجلامعة على سرعة إيصال 

الدرجات للطلبة وذوي العالقة
4.390.54981.7920.6860.000

2
تضمن الشبكة اإللكترونية في اجلامعة 

سرية البيانات
4.310.58379.0018.4470.000

3
تعوق األعطال الفنية والتكنولوجية على 

سير العملية التعليمة
4.190.72383.8813.5220.000
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الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

4
يتم تقومي الوسائط التكنولوجية للتعليم 

اإللكتروني من قبل فرق متخصصة
4.090.71287.7612.5250.000

5
أوظف خصائص برنامج ويندوز وملحقاته في 

التفاعل مع املواد التعليمية التكنولوجية
3.970.73879.4010.7610.000

4.210.44082.1022.3980.000جميع الفقرات

يت�سح من اجلدول ال�سابق )14( اأن اأعلى فقره يف تلك الفقرات كانت الفقرة )4( التي ن�ست 
على » يتم تقومي الو�سائط التكنولوجية للتعليم الإلكرتوين من قبل فرق متخ�س�سة بوزن ن�سبي 
الكوادر  ال�ستعانة ببع�س  تتم  العمل حيث  لفرق  اأهمية  الباحث ملا من  قدره )87.76%( ويعزو 
اأفكار وروؤى يف طرح البدائل التي يتم  املوؤهلة واملتخ�س�سة واخلبرية لال�ستفادة مما لديها من 
التو�سل اإليها، حيث اإن غالبية القرارات على درجة عالية من الأهمية، لذا يجب ال�ستفادة من جميع 
ما يهياأ لها من الإمكانات �سواًء الب�رشية اأو املادية للو�سول للبديل الأف�سل والقرار الر�سيد، واأن 
اأدنى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )2( التي ن�ست على: »ت�سمن ال�سبكة الإلكرتونية يف اجلامعة 
�رشية البيانات، وقد احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره )79.00%( ويعزو الباحث ذلك ملا 
الكادميني،  من  العاملني  من  الإطراف  جلميع  ومفيدة  قيمة  معلومات  من  ال�سبكة  تلك  تت�سمنه 
والإداريني، حيث اإنها ت�سمتل على معلومات �رشية حمتكرة لأحد من الأفراد العاملني بدون متييز 

بني اأحد.
اجلدول )15( 

التكرارات واملتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي 
لكل فقرة من املجال الثاين املتعلق تكنولوجيا املعلومات

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

4.120.74988.6612.2300.000يتوافر لدى اجلامعة مناذج تقوميية معلوماتية فعالة1

2
متكن اجلامعة من التعليم االلكترونى باستمرار ما 

يستحدث في حوسبة التعليم العالي
4.430.63382.3918.5270.000

3
تساعد اجلامعة على إيصال املعلومات احملوسبة 

بنظام املودل
4.130.77682.1111.9580.000
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الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

4
تعمل اجلامعة على حتسني مستوى املعلومات 

التكنولوجية في املقرر الدراسي
4.130.64982.6914.3090.000

5
تشجع اجلامعة الطلبة على املشاركة في 

املعلومات التكنولوجية 
4.120.72982.3912.5740.000

4.280.70785.9115.9250.000جميع الفقرات

يت�سح من اجلدول ال�سابق رقم )15( اأن اأعلى فقره يف تلك الفقرات كانت الفقرة )1( التي 
ن�ست على متكن اجلامعة من التعليم اللكرتونى با�ستمرار ما ي�ستحدث يف حو�سبة التعليم العايل 
بوزن ن�سبي قدره )88.66%( ، يعزو ذلك اأن اجلامعة تعمل با�ستمرار على متابعة ما هو جديد ملا 
ي�سهده العامل من تغريات �رشيعة يف التكنولوجيا والت�سالت حتى تواكب التطور بكل ما يف كم 
جديد لتح�سن من اإمكاناتها، واأ�ساليب عملها، وطرق منهجها، واأن اأدنى فقره يف هذا البعد كانت 
الفقرة )3( التي ن�ست على ت�ساعد اجلامعة على اإي�سال املعلومات املحو�سبة بنظام املودل وقد 
اأن تلك ال�سبكات اللكرتونية  احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره )82.11%( يعزو الباحث 

تكلف اجلامعة تكاليف باهظة.
اجلدول )16( 

التكرارات واملتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي 
لكل فقرة من املجال الثالث املتعلق حت�سني معايري اجلودة

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

1
تواجه اجلامعة عبء في العمل وضيق الوقت، مما يعوق 

التفرغ لبرامج تنموية
3.970.85279.409.3170.000

2
تهتم اجلامعة بتشخيص املشكالت وحتليلها ووضع 

احللول املناسبة لها
3.840.73071.729.3690.000

3
تتخذ اجلامعة إجراءات محددة لتطوير أساليب التقومي 

بناء على نتائج املتابعة املستمرة ألداء أعضاء هيئة 
التدريس.

4.010.80774.9310.2940.000

3.930.85878.518.8240.000تهيئ اجلامعة ملوظفيها مناخاً جامعياً يسوده التعاون.4
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الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

5
تطبق اجلامعة إجراءات عملية سليمة للتأكد من 

املستوى العلمي للطلبة قبل التحاقهم بها.
3.750.87680.306.9700.000

3.900.55577.9713.2450.000جميع الفقرات

التي   ،  )5( الفقرة  الفقرات كانت  تلك  فقرة يف  اأعلى  اأن   )16( ال�سابق  اجلدول  يت�سح من 
قبل  للطلبة  العلمي  امل�ستوى  من  للتاأكد  �سليمة  عملية  اإج��راءات  اجلامعة  تطبق  على  ن�ست 
بالعديد  الباحث ذلك ملا تقوم به اجلامعة  ، يعزو  ن�سبي قدره )%80.30(  التحاقهم بها بوزن 
تقوم  بل  بهذا فقط  تكتفي  �سهاداتهم، وخرباتهم ول  العلمية من خالل تفح�س  الختبارات  من 
امل�ستويات  اإىل  الأوىل  امل�ستويات  من  العملي  حت�سيلهم  ومتابعة  خربتهم،  عن  �ساملة  بدرا�سة 
اجلامعة  تهتم  على:  ن�ست  التي   )2( الفقرة  كانت  البعد  هذا  يف  فقرة  اأدن��ى  واأن  املتقدمة، 
بت�سخي�س امل�سكالت، وحتليلها، وو�سع احللول املنا�سبة لها، وقد احتلت املرتبة الأخرية بوزن 
باأول  اأول  اأو�ساعها  برتتيب  تقوم  اجلامعة  اإىلاأن  ذلك  الباحث  ويعزو   )%71.72( قدره  ن�سبي 
حيث تقوم بتحديد م�سكالتها واتخاذ البدائل املتاحة، ومن مت اختيار البديل الأف�سل لديها يف 

ظل الظروف القائمة، وح�سب اإمكاناتها املتاحة.
اجلدول )17( 

التكرارات واملتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي 
لكل فقرة من املجال الرابع املتعلق بالقيادة التغريية

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

1
تطبق اجلامعة أساليب إلشراك املوظفني في عملية 

بناء روية عامة مشتركة للشركة 
4.280.62385.6716.8660.000

2
تراعي اجلامعة خطط املوظفني السابقة واحلالية إثناء 

تطويره للخطط والبرامج املستقبلية.
4.300.60387.9717.6150.000

3
تسعي اجلامعة لترسيخ ثقافة مشتركة لتمكني 
العالقات التعاونية واالحترام املتبادلة بني اإلطراف 

املعنية كافة
4.060.85181.1910.1970.000
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الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

4
تعبر اجلامعة عن وجهة نظرة بوضوح فيمل يتعلق 

بالغايات الرئيسية واألهداف احليوية التي ينبغي إلى 
حتقيقها

4.180.69583.5813.8930.000

5
تشارك اجلامعة املوظفني توجهاتهم بخصوص ضرورة 
التطبيق املدروس لألساليب واملمارسات اإلدارية اجلديدة

4.120.72980.3912.5740.000

4.190.44683.7621.8190.000جميع الفقرات

التي   ،)2( الفقرة  كانت  الفقرات  تلك  يف  فقره  اأعلى  اأن   )17( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
ن�ست على » تراعي اجلامعة خطط املوظفني ال�سابقة واحلالية يف اأثناء تطويره للخطط والربامج 
اإ�رشاك  تعمل على  اأن اجلامعة  اإىل  ذلك  الباحث  قدره )87.97%( ويعزو  ن�سبي  بوزن  امل�ستقبلية 
يف  بهم  تدفع  اأن  وحتاول  التقوميية،  درجاتهم  ومعرفة  احلالية،  خططهم  تقومي  يف  املوظفني 
امل�ستقبل نحو مزيد من التقدم اخلطط عليهم وم�ساركتهم يف القرارات، واأن اأدنى فقرة يف هذا البعد 
�رشورة  بخ�سو�س  توجهاتهم  املوظفني  اجلامعة  ت�سارك   » على:  ن�ست  التي   )5( الفقرة  كانت: 
التطبيق املدرو�س لالأ�ساليب واملمار�سات الإدارية اجلديدة وقد احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي 
قدره )80.39%( ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن التوجهات املوظفني تختلف من موظف اإىل اأخر ح�سب 

القدرة، واملمار�سة العملية لطبيعية عملهم.
اجلدول )18( 

التكرارات واملتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي 
لكل فقرة من املجال اخلام�س املتعلق بالروؤيا ال�سرتاتيجية 

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

1
تتبع اجلامعة التخطيط االستراتيجي، مما يودى إلى 

أساليب علمية لرصد وتوظيف املوارد املتاحة وإدارتها 
4.220.62384.4816.0720.000

2
تقوم اجلامعة بتحليل البيئة اخلارجية للتعرف إلى 

املتغيرات اخملتلفة التي ميكن أن تؤثر عليها في املستقبل
4.010.74980.3011.0980.000

3
تدعم اجلامعة اخلطة اإلستراتيجية للجامعة تطورها 

مبا يتالءم واملعايير العاملية
3.870.83388.318.5070.000
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الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

4
تستخدم اجلامعة معايير ومؤشرات واضحة للحكم 

علي تكوين اإلستراتيجية
4.130.60079.6915.4650.000

5
تدعم اجلامعة على أنشطة التعليم التكنولوجي 

للقيام بأنشطة لم تكن متاحة من قبل
4.060.73681.1911.7840.000

4.050.42781.0420.1890.000جميع الفقرات

التي   )7( الفقرة  كانت  الفقرات  تلك  يف  فقرة  اأعلى  اأن   )18( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
واملعايري  يتالءم  مبا  تطورها  للجامعة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اجلامعة  »تدعم  على:  ن�ست 
العاملية« بوزن ن�سبي قدره )88.31%( ، ويعزو الباحث اأن اجلامعة تقوم باخلطط الإ�سرتاتيجية 
طويلة الأمد التي تقوم على تفح�س املناهج اجلامعية ملواكبة الع�رش، واأن اأدنى فقرة يف هذا 
البعد كانت: الفقرة )4( ، التي ن�ست على: »ت�ستخدم اجلامعة معايري وموؤ�رشات وا�سحة للحكم 
اجلامعة  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  يعزو   )%79.69( قدره  ن�سبي  بوزن  الإ�سرتاتيجية”،  تكوين  علي 
من  درجه  يحقق  مبا  الإ�سرتاتيجية  و�سع  عن  فعالة  قيا�سية  معايري  و�سع  على  بالعمل  تقوم 

املو�سوعة وال�سفافية لدى اجلامعة.
اجلدول )19( 

التكرارات واملتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي 
لكل فقرة من املجال ال�ساد�س املتعلق بالت�سال مع اجلمهور 

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

1
تعمل اجلامعة على االتصال مع املوظفني ملعرفة أخر 

املستجدات التكنولوجية 
4.210.66480.1814.9090.000

2
تنمى اجلامعة البرامج االلكترونية من خالل احمليط 

اجلامعي
3.850.80389.018.6770.000

3.840.80976.728.4570.000تنمي اجلامعة روح التعاون والعمل اجلماعي 3

4
تبادر اجلامعة باالتصال والتنسيق مع اجلهات املعنية 

بتحسني العملية التكنولوجية 
4.210.70871.1813.9790.000
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الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

t قيمة
مستوى 
الداللة

5
تعمل اجلامعة على بلورة املواقف واالجتاهات محيط 

اجلامعة.
3.780.77575.528.1970.000

3.970.48379.4016.4480.000جميع الفقرات

التي   ،  )2( الفقرة  كانت  الفقرات  تلك  يف  فقرة  اأعلى  اأن   )19( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
ن�سبي قدره  اللكرتونية من خالل املحيط اجلامعي« بوزن  الربامج  ن�ست على: »تنمى اجلامعة 
)89.01%( ، ويعزو الباحث اإىل اأن اجلامعة تهتم بالربامج التكنولوجية ملا لها من اأهمية يف رقي 
اجلامعة ورفعة تقدمها، واأن اأدنى فقرة يف هذا البعد كانت: الفقرة )4( التي ن�ست على: »تبادر 
احتلت  وقد  التكنولوجية«،  العملية  بتح�سني  املعنية  اجلهات  مع  والتن�سيق  بالت�سال  اجلامعة 
املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره )71.18%( ويعزو الباحث واإىل اأن اجلامعة تعمل با�ستمرار على 
الت�سال بالإدارات الخري فيما بينها لتبادل الأفكار والتوجهات الرئي�سة وال�رشورية للو�سول 

اإىل الأهداف املر�سومة.
الفر�سية الرئي�سة الثانية: هل توجد فروق ذات دللة اح�سائية بني متو�سط اأداء  ◄

اإفراد العينة على فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب 
و�سنوات  والدوائر،  اجلن�س،  ملتغري  تعزي  املفتوحة  القد�س  جامعة  لدى  »الهندرة« 

اخلربة، والدرجة الوظيفية، وطبيعة العمل.
وينبثق من هذه الفر�سية الفر�سيات الفرعية الآتية: 

الفر�سية الفرعية الأوىل هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط اأداء  ◄
اإفراد العينة على فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب 

»الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة تعزي ملتغري اجلن�س؟ 
حول  املبحوثني  اإجابات  بني  الفروق  لختبار   t اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية  هذه  لختبار 
فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« لدى جامعة القد�س 
جلميع  الحتمالية  القيمة  اأن  ويتبني   )20( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  للجن�س  تعزي  املفتوحة 
املجالت ت�ساوي 0.280، وهي اأكرب من 0.05، وقيمة t املح�سوبة املطلقة ت�ساوي 1.088، وهي 
اأقل من قيمة t اجلدولية، التي ت�ساوي 2.0، مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى دللة )α=0.05( يف اآراء اأفراد العينة حول فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل 

اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب”الهندرة” لدى جامعة القد�س املفتوحة تعزي للجن�س
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اجلدول )20( 
العايل  التعليم  اإجابات املبحوثني حول تطوير فاعلية منظومة حو�سبة  t للفروق بني  نتائج اختبار 

اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب”الهندرة” لدى جامعة القد�س املفتوحة تعزي للجن�س

العدداجلنساجلزء
الوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

t قيمة
القيمة 

االحتمالية

تطوير فاعلية منظومة حوسبة 
التعليم العالي االلكتروني في ضوء 

أسلوب”الهندرة

0.280- 994.0450.3551.088ذكر

214.1640.401أنثى

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حرية “ 119” تساوي 2.0

متو�سط  ◄ بني  اح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثانية:  الفرعية  الفر�سية 
اأداء اإفراد العينة على فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء 

اأ�سلوب«الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة تعزي ملتغري الدوائر؟ 
ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لختبار الفروق يف اآراء عينة الدرا�سة حول فاعلية 
منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة 
تعزى اإىل متغري الدوائر عند م�ستوى دللة )α=0.05( .والنتائج مبينة يف اجلدول )20( ، ويتبني 
اأن قيمة F املح�سوبة جلميع املجالت جمتمعة ت�ساوي، 1.030 وهي اأقل من قيمة F اجلدولية التي 
ت�ساوي 3.14، كما اأن القيمة الحتمالية جلميع املجالت ت�ساوي 0.363 وهي اكرب من 0.05، 
مما دل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية حول فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل 

اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب»الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة تعزي ملتغري الدوائر
اجلدول )21( 

نتائج حتليل التباين الأحادي (One Way ANOVA) بني اإجابات املبحوثني 
حول فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة«

لدى جامعة القد�س املفتوحة الدوائر

مصدر التباينعنوان احملور
مجموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة
“ F “

القيمة 
االحتمالية

فاعلية منظومة حوسبة التعليم 
العالي االلكتروني في ضوء أسلوب 

”الهندرة” لدى جامعة القدس املفتوحة

0.27430.137بني اجملموعات

1.0300.363 8.5191160.133داخل اجملموعات

8.793119اجملموع

قيمة F الجدولية عند درجة حرية “3، 116” ومستوى داللة 0.05 تساوي 3.14
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الفر�سية الفرعية الثانية: توجد فروق ذات دللة اح�سائية بني متو�سط اأداء اإفراد العينة  ◄
جامعة  لدى  اأ�سلوب«الهندرة«  �سوء  يف  اللكرتوين  العايل  التعليم  حو�سبة  منظومة  فاعلية  على 

القد�س املفتوحة تعزي ملتغري �سنوات اخلربة.
اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لختبار الفروق يف اآراء عينة الدرا�سة حول فاعلية 
منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة 
املح�سوبة   F قيمة  اأن  ويتبني   )21( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج   .)0.05=α( دللة  م�ستوى  عند 
جلميع املحاور جمتمعة ت�ساوي 0.030، وهي اأقل من قيمة F اجلدولية التي ت�ساوي 2.75، كما 
اأكرب من 0.05، مما يدل على عدم  اأن القيمة الحتمالية جلميع املجالت ت�ساوي 0.993 وهي 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية حول فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء 
اأ�سلوب »الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة تعزى اإىل عدد �سنوات اخلربة عند م�ستوى دللة 

.)0.05=α(
اجلدول )22( 

نتائج حتليل التباين الأحادي  (One Way ANOVA)بني اإجابات املبحوثني 
حول فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« 

لدى جامعة القد�س املفتوحة احل�سابات تعزي اإىل عدد �سنوات اخلربة

مصدر التباينعنوان احملور
مجموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة
“ F “

القيمة 
االحتمالية

فاعلية منظومة حوسبة التعليم 
العالي االلكتروني في ضوء أسلوب 

”الهندرة” لدى جامعة القدس املفتوحة

0.01230.004بني اجملموعات
0.0300.993

8.7811160.139داخل اجملموعات

8.793119اجملموع

قيمة F الجدولية عند درجة حرية “3، 116” ومستوى داللة 0.05 تساوي 2.75

الفر�سية الفرعية الثالثة: توجد فروق ذات دللة اح�سائية بني متو�سط اأداء اإفراد العينة  ◄
جامعة  لدى  اأ�سلوب«الهندرة«  �سوء  يف  اللكرتوين  العايل  التعليم  حو�سبة  منظومة  فاعلية  على 

القد�س املفتوحة تعزي ملتغري الدرجة الوظيفية.
اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لختبار الفروق يف اآراء عينة الدرا�سة حول فاعلية 
منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة 
املح�سوبة   F قيمة  اأن  ، ويتبني  )α=0.05(.والنتائج مبينة يف اجلدول )22(  عند م�ستوى دللة 
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جلميع املحاور جمتمعة ت�ساوي 0.174 وهي اأقل من قيمة F اجلدولية التي ت�ساوي 2.75، كما 
اأن القيمة الحتمالية جلميع املجالت ت�ساوي 1.709 وهي اكرب من 0.05، مما يدل على عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية حول فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء 
دللة  م�ستوى  عند  الوظيفية  الدرجة  اإىل  تعزى  املفتوحة  القد�س  جامعة  لدى  اأ�سلوب”الهندرة” 

. )0.05=α(
اجلدول )23( 

نتائج حتليل التباين الأحادي  (One Way ANOVA)بني اإجابات املبحوثني 
حول فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« 

لدى جامعة القد�س املفتوحة تعزي اإىل الدرجة الوظيفية

مصدر التباينعنوان احملور
مجموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة
“ F “

القيمة 
االحتمالية

فاعلية منظومة حوسبة 
التعليم العالي االلكتروني 
في ضوء أسلوب ”الهندرة” 

لدى جامعة القدس املفتوحة

0.66250.221بني اجملموعات

1.7090.174 8.1321140.129داخل اجملموعات

8.793119اجملموع

قيمة F الجدولية عند درجة حرية “5، 114” ومستوى داللة 0.05 تساوي 2.75

الفر�سية الفرعية الثالثة: توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط اأداء اإفراد العينة  ◄
جامعة  لدى  اأ�سلوب«الهندرة«  �سوء  يف  اللكرتوين  العايل  التعليم  حو�سبة  منظومة  فاعلية  على 

القد�س املفتوحة تعزي ملتغري طبيعة العمل.
حول  املبحوثني  اإجابات  بني  الفروق  لختبار   t اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية  هذه  لختبار 
فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« لدى جامعة القد�س 
املجالت  جلميع  الحتمالية  القيمة  اأن  ويتبني   ،  )23( اجلدول  يف  مبينة  والنتائج  املفتوحة، 
ت�ساوي 0.890 وهي اكرب من 0.05، وقيمة t املح�سوبة املطلقة ت�ساوي 0.139، وهي اأقل من 
قيمة t اجلدولية التي ت�ساوي 2.0، مما يدل دل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية حول 
فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« لدى جامعة القد�س 

املفتوحة تعزي ملتغري طبيعة العمل.
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اجلدول )24( 
نتائج اختبار t للفروق بني اإجابات املبحوثني حول فاعلية منظومة حو�سبة التعليم العايل اللكرتوين 

يف �سوء اأ�سلوب »الهندرة« لدى جامعة القد�س املفتوحة تعزي ملتغري طبيعة العمل

اجلزء
طبيعة 
العمل

العدد
الوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

t قيمة
القيمة 

االحتمالية

فاعلية منظومة حوسبة التعليم 
العالي االلكتروني في ضوء أسلوب 

”الهندرة” لدى جامعة القدس املفتوحة

394.0680.370إداري
- 0.1390.890

814.0950.322أكادميي

قيمة t الجدولية عند مستوى داللة 0.05 ودرجة حرية “ 119” تساوي 2.0

نتائج الدراسة: 
بالن�سبة للمجال الأول املتعلق بقواعد البيانات/ املعدات: 

م الو�سائط التكنولوجية للتعليم الإلكرتوين من قبل فرق متخ�س�سة.. 1 تقوَّ
ل ت�سمن ال�سبكة الإلكرتونية يف جامعة القد�س �رشية البيانات.. 2

بالن�سبة للمجال الثاين املتعلق تكنولوجيا املعلومات: 
حو�سبة . 1 يف  ي�ستحدث  ما  كل  مالحقة  يف  با�ستمرار  التعليم  من  الطالب  اجلامعة  ن  متكِّ

التعليم العايل.
ل ي�ساعد التعليم اللكرتوين كنظام على اإي�سال املعلومات املح�سوبة بنظام املودل.. 2

بالن�سبة للمجال الثالث املتعلق حت�سني معايري اجلودة: 
تطبق اجلامعة اإجراءات عملية �سليمة للتاأكد من امل�ستوى العلمي للطلبة قبل التحاقهم . 1

بها.
ل تهتم الإدارة اجلامعية بت�سخي�س امل�سكالت وحتليلها وو�سع احللول املنا�سبة لها.. 2

بالن�سبة للمجال الرابع املتعلق بالقيادة التغريية: 
والربامج . 1 للخطط  تطويره  اإثناء  واحلالية  ال�سابقة  املوظفني  خطط  اجلامعة  تراعي 

امل�ستقبلية.
ل ت�سارك اجلامعة املوظفني توجهاتهم املتعلقة ب�رشورة التطبيق املدرو�س لالأ�ساليب . 2

واملمار�سات الإدارية اجلديدة.
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بالن�سبة للمجال اخلام�س املتعلق بالرويا الإ�سرتاتيجية: 
يتالءم . 1 مبا  الدرا�سية  املناهج  لتطوير  للجامعة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اجلامعة  تدعم 

واملعايري العاملية.
ل ت�ستخدم الإدارة اجلامعية معايري وموؤ�رشات وا�سحة للحكم علي تكوين الإ�سرتاتيجية.. 2

بالن�سبة للمجال ال�ساد�س املتعلق بالت�سال مع اجلمهور: 
تنمى الربامج اجلامعية التكنولوجيا اأهمية الوعي من خالل املحيط اجلامعي.. 1
ل تبادر الربامج التكنولوجيا الت�سال والتن�سيق باجلامعة.. 2

توصيات الدراسة: 
اجلامعية يف جامعة  ♦ املناهج  الإلكرتوين يف  احلا�سب  ا�ستخدام  اعتماد طريقة  �رشورة 

القد�س املفتوحة بفل�سطني كو�سيلة تعليمية فعالة عن طريق فرق متخ�س�سة.
احلا�سب  ♦ ا�ستخدام  باآلية  املعلم  اأداء  لتطوير  املتنوعة  التعليمية  الدورات  عقد  �رشورة 

الإلكرتوين، وزيادة كفاءته م�ستعينًا به كو�سيلة تعليمية مفيدة يف زيادة حت�سيل طلبة اجلامعة.
�رشورة ت�سجيع الطلبة على ا�ستخدام بع�س الربامج التعليمية املحو�سبة اجلاهزة التي  ♦

يراها املحا�رشون منا�سبة يف زيادة حت�سيل الطالب املعرفية 
املختلفة،  ♦ اللكرتوين  التعليم  با�سرتاتيجيات  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تزويد  ���رشورة 

والظروف التي يف�سل فيها ا�ستخدام نلك ال�سرتاتيجيات.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

أ- الكتب: 
اإ�سماعيل، يو�سف )2003( التعليم اللكرتوين مفاهيم واأفكار يف الهندرة مكتبة غريب . 1

للن�رش والتوزيع، القاهرة
الأحمدي، حازم )2002( دور و�سائل وبرامج التعليم اللكرتونية لدى الطلبة اجلامعي . 2

الفل�سطيني، ر�سالة ماج�ستري، غري من�سورة، القاهرة
بي�سان، ح�سني )2001( برامج التعليم اللكرتوين بني التجربة والتحدى، مكتبة القاد�سية . 3

خانيون�س
الأوىل . 4 الطبعة  والتطبيق،  املعا�رشة  بني  اللكرتوين  التعليم   )2008( هاين  توفيق، 

املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�رش والتوزيع، بريوت
حرمي، ح�سني )2004( ال�سلوك التنظيمي، �سلوك الأفراد واجلماعات يف منظمات الأعمال( . 5

الأردن، عمان: دار احلامد للن�رش والتوزيع. 
رجب، م�سطفى )2007( : التعليم اللكرتونية يف م�رش واقعه وم�سكالته، الهيئة امل�رشية . 6

العامة للكتاب، القاهرة
ر�سالن، زغلول )2000( اأزمة التعليم الكرتوين وحلولها املعا�رشة، املعهد العاملي للفكر . 7

الإ�سالمي، ليبيا
ح�سني، �سالمة )2007( ثورة اإعادة الهند�سة الإدارية، مدخل جديد ملنظومة التعليم، دار . 8

اجلامعة اجلديدة، الإ�سكندرية، م�رش 
زيتون، عبد احلميد– تكنولوجيا التعليم يف ع�رش املعلومات والت�سالت – عامل الكتب . 9

– القاهرة 2004م 
عبا�س، �سهيلة )2004( القيادة البتكارية والأداء املتميز، حقيبة تدريبية لتنمية الإبداع . 10

الإداري دار وائل للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن. 
الكتاب . 11 مركز  التغيري،  لقيادة  املدر�سة  مدير  »اإعداد   )2003( منى  الدين،  عماد  موؤمتن 

الأكادميي عمان
ر�سالة ماج�ستري غري . 12 واليجابيات  ال�سلبيات  الكرتونية  الربامج  نواف، حممد )2002( 

من�سورة، كلية العالم، جامعة القاهرة، القاهرة
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ب- رسائل املاجستري والدكتوراه 

اأديب، اأمين( 2005 )ت�سور مقرتح لتنمية التعليم العايل التعاوين اجلامعي يف حمافظات . 1
غزة، ر�سالة ماج�ستري، غري من�سورة، الربنامج امل�سرتك، كلية الرتبية، جامعة عني �سم�س- كلية 

الرتبية، جامعة الأق�سى، غزة

التدريب . 2 املو�س�سة  يف  الإدارية  الهند�سة  اإعادة  منوذج  تطوير   )2008( ماجد  اخلواجا، 
املهني فى الأردن، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن

الرقب، حماد )2008( واقع اإدارة التغيري لدى وزارات ال�سلطة الفل�سطينية، عزة: اجلامعة . 3
الإ�سالمية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة

الفقى، يو�سف، ( 2003( دور الربامج التعليم اللكرتوين غر�س القيم لدى الطلبة من خالل . 4
برامج الأطفال، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة عني �سم�س. 

ال�سهلي، فهد )2009( ”دور الثقافة التنظيمية يف تفعيل تطبيقات الإدارة اللكرتونية يف . 5
اإمارة الريا�س”، ر�سالة ماج�ستري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اململكة العربية ال�سعودية

الإدارة اللكرتونية يف مركز نظم . 6 ” متطلبات تطبيق   . الكبي�سي، كلثم حممد. )2008( 
الفرتا�سية  اجلامعة  ر�سالة ماج�ستري.   .“ قطر  دولة  اللكرتونية يف  للحكومة  التابع  املعلومات 

الدولية

الهبيل، اأحمد )2008( واقع اإدارة التغيري لدى مديري املدار�س الثانوية مبحافظات غزة . 7
من وجهة نظر املعلمني( غزة: اجلامعة الإ�سالمية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة

حميد، �سمري )2003( املفاهيم والقيم التي تر�سخها برامج التعليم اللكرتوين، القاهرة، . 8
ماج�ستري غري من�سورة، معهد البحوث العربية، القاهرة

غيث، منور )2003( الدور التعليم اللكرتوين و�سبل تطويره و�سبل تطويره من وجهة نظر . 9
طلبة اجلامعات القاهرة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة

لدى . 10 التغيري  واإدارة  التنظيمي  التطوير  متطلبات  فعالية   )2006( ابت�سام  م��رزوق، 
املوؤ�س�سات غري احلكومية الفل�سطينية، غزة: اجلامعة الإ�سالمية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة
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ج- الدروريات: 

الأردنية، . 1 اجلامعات  يف  الإل��ك��رتوين  التعليم  جتربة  اأث��ر   )2000( حممود  حميد،  اأب��و 
املوؤمتر   ،2006  /3  /29  -27 يف  بعمان  املنعقد  بعد  عن  للتعلم  الدويل  للموؤمتر  مقدمة  ورقة 
العلمي الثالث وروؤى م�ستقبلية للمناهج يف الوطن العربي، الإ�سكندرية، اجلمعية امل�رشية وطرق 

التدري�س،، درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س، م 15، كلية الرتبية، بنها: جامعة عني �سم�س
ورقة . 2 الأردنية،  اجلامعات  الإلكرتوين يف  التعليم  اأثر جتربة   )2006( دومي، ح�سن  بن 

مقدمة للموؤمتر الدويل للتعلم عن بعد املنعقد بعمان يف 27- 29/ 3/ 2006
جمال الدين جنوي )1999( التعليم عن بعد – جملة الرتبية والتعليم – املجلد اخلام�س- . 3

العدد اخلام�س ع�رش. 
الفكر . 4 دار   – القاهرة   – والتعليم  التعليم  تكنولوجيا   )1998( ر�سا  حممد  البغدادي، 

العربي- الثبيتى، جوبري ) 2002( منوذج العمل فى الأق�سام الأكادميية فى اجلامعات امل�رشية 
“” درا�سة حالة: درا�سات تربوية واجتماعية، كلية الرتبية، جامعة حلوان، املجلد الثالث

الدجني، على )2010( منوذج مقرتح لإعادة الهند�سة الإدارية وحو�سبتها يف مو�س�سات . 5
التعليم العايل”درا�سة حالة “درا�سة علمية اجلامعة الإ�سالمية غزة 

كاأداة . 6 النرتنت  ا�ستخدام  تعوق  التي  ال�سعوبات   )2001( نادر  ووهبة،  دعاء  الدجاين، 
تربوية يف اجلامعات الفل�سطينية، درا�سة مقدمة ملوؤمتر جامعة النجاح الوطنية بعنوان العملية 

التعليمية يف ع�رش النرتنت واملنعقد يف الفرتة ما بني 9- 10/ 5/ 2001، نابل�س، فل�سطني. 
ال�سهري، فايز )2002( التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات ال�سعودية. جملة املعرفة، العدد 91. . 7
اللوزي، مو�سى )1998( اجتاهات العاملني يف املوؤ�س�سات احلكومية الأردنية نحو اإدارة . 8

التغيري، درا�سات العلوم الإدارية، املجلد 25. 
املو�سى، عبد اهلل بن عبد العزيز- التعليم الإلكرتوين- مفهومة. . خ�سائ�سه. . فوائدة. . . 9

عوائقه- ورقة عمل مقدمة اإىل ندوة مدر�سة امل�ستقبل يف الفرتة 16- 17/ 8/ 1423ه� جامعة 
امللك �سعود. 

املحي�سن عبد اهلل )2009( اإبراهيم بن- التعليم اللكرتوين. . . ترف اأم �رشورة- ورقة . 10
عمل مقدمة لندوة: مدر�سة امل�ستقبل جامعة امللك �سعود الريا�س
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باكر، حممد )2009( . التعليم اللكرتوين نحو البيئة يف البلدان العربية، بدرا�سة حتليلية . 11
تطبيقية وقائع ندوة املناهج الدرا�سية وتعليم القيم 21 مار�س، درا�سات يف التعليم املحو�سب، م 

15، كلية الرتبية، بنها: جامعة عني �سم�س، �س 49
حلواين، ابت�سام )2000( التغيري ودوره يف التطوير الإداري يف القطاع العام الأردين يف . 12

جملة الإدارة العامة، الريا�س: معهد الإدارة العامة، عدد 67
العلوم . 13 درا�سات  جملة  اللكرتوين  للتعلم  القيمية  )املنظومة   2002 م��روان(  عي�سى، 

الإن�سانية، جملد 22، العدد 6، كلية ال�رشيعة، جامعة الريموك
املعرفة . 14 دار  “الإ�سكندرية:  اللكرتونى  التعليم  اإىل  مدجل   ”  )2006( يحيي،  عبا�س 

ال�سيا�سات  البحوث  معهد  املختلفة،،  الوزارة  برامج  الفل�سطينية،  التنمية  خطط  تنظيم  اجلامعية 
القت�سادية الفل�سطيني )ما�س( 

فهمي، اأمني فاروق )2004( املدخل املنظومي واإدارة التغيري«، جملة م�ستقبل الرتبية . 15
العربية، املجلد العا�رش، عدد 35، املكتب اجلامعي احلديث: الإ�سكندرية. 

د- تقارير املنشورات ومواقع االنرتنت: 

الإلكرتوين . 1 للتعلم  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  عن  مرحلي  تقرير   )2009( واآخ��رون،  عفونة 
)جامعة القد�س املفتوحة، فل�سطني( 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Chiplunkar, Chandrashekhar, Deshmukh. S. G & Chattopadhyay, R. , Application of 

Principles of Event Related Open Systems to Business Process Reengineering,
2. Chiplunkar, Chandrashekhar, Deshmukh. S. G & Chattopadhyay, R. , Application of 

Principles of Event Related Open Systems to Business Process Reengineering,
3. Kitche, Elizabeth Leona, Simulation: A decision – making tool for Business Process 

Reengineering, (MSE) , The University of Alabama in Huntsville, United
4. Choe, & pin,. 2006 The social Psychology of Creativity. » In journal of Personality and 

social psychology, V01. 87
5. DeBono,E. (2000) »CORT Thinking IV Teacher Notes: Creativity»,2nd Ed. London, 

Pergman Press, Inc
6. Sandifer, P. D. (2003 «The relationship between creativity and Academic achievement. » 

Dissertation Abstract International
7. wartz, J. , &Perkins,n. (2001 «Teaching thinking», Issuse and Approaches Midwest, 

publication. (Choe, & pin, 2006) 
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املعَوقات اليت تواجه تطبيق 
بعض اسرتاتيجيات التعليم املفتوح 

من وجهة نظر الطلبة 
دراسة حالة على جامعة القدس املفتوحة

فرع الوسطى

د. حممد صاحل البحيصي

أستاذ املناهج وطرائق التدريس املساعد/ كلية فلسطني التقنية/ دير البلح. 
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ملخص: 
التعليم  ا�سرتاتيجيات  بع�س  تطبيق  تعوق  التي  املعوقات  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املفتوح منها ا�سرتاتيجيتا ال�سفوف الفرتا�سية والفيديو التدفقي من وجهة نظر الطلبة، واأُعدت 
لهذا الغر�س ا�ستبانة ملعرفة هذه املعوقات، وقد تكونت ال�ستبانة من اأربعة جمالت هي معوقات: 
ُوزِّعت على  الأداة و�سدقها،  ثبات  التاأكد من  ، وبعد  تربوية وفكرية ونف�سية(  واأكادميية  )تقنية 
الو�سطى، وقد بلغ عددهم )113( طالبًا وطالبًة، ودلت  القد�س املفتوحة فرع  الطلبة يف جامعة 
النتائج على اأن هذه املعوقات لها تاأثري على تطبيق اإ�سرتاتيجيتي ال�سفوف الفرتا�سية والفيديو 

التدفقي.
الكلمات املفتاحية: ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح، الفيديو التدفقي، ال�سفوف الفرتا�سية، 

املعوقات التقنية، واملعوقات الأكادميية الرتبوية، واملعوقات الفكرية، واملعوقات النف�سية.
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Abstract: 
The study aimed to identify the obstacles that hinder the implementation 

of open education strategies; such strategy as virtual classes and video 
streaming from the perspective of the undergraduate students of Alquds 
Open University- Middle area branch, Gaza, Palestine.Questionnaires are 
prepared to confirm these constraint, where questionnaires are formed to cover 
four areas of obstacles: Technical, educational academic, intellectual and 
psychological obstacles.The questionnaires were validated using construct 
validity and confirmatory factor analysis and distributed to a sample size 
of 113 male and female students.The collected results showed that these 
constraints have an impact on the implementation of virtual classes and video 
streaming strategies.
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مقدمة: 
حتاول بع�س البلدان العربية تطوير اأنظمتها التعليمية باعتمادها على و�سائل التكنولوجيا 
املتطورة ملواجهة التحديات، وتلبية احتياجات املجتمع، وم�سايرة الجتاهات العاملية احلديثة 

والو�سول اإىل اجلامعات الفرتا�سية والإلكرتونية، واإىل اقت�ساديات املعرفة بكل �سهولة وي�رش.
للمعلمني  التدريبية  اأو  التعليمية  الربامج  لتقدمي  تعليمية  الإلكرتوين منظومة  التعليم  ويعد 
ال�سلكية  والت�سالت  املعلومات  تقنيات  با�ستخدام  مكان،  اأي  ويف  وقت  اأي  يف  املتدربني  اأو 
الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  اللكرتوين  والربيد  والإنرتنت  احلا�سوب،  )اأجهزة  مثل:  والال�سلكية 
وغريها( ، لتوفري بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة امل�سادر تزامنيه اأو غري تزامنيه يف اأي 
الدرا�سية والقاعات  .فهو منط تعليمي يتخطى حاجز املباين  وقت واأي مكان )�سامل، 2008: 2( 
الدرا�سية؛ بل يهتم بوجود التجهيزات الربجمية واملادية والنرتنت والفيديو التفاعلي، والأقمار 

ال�سناعية وغريها )اإ�سماعيل، 2009: 51( .
وتتعدد ا�سرتاتيجيات التعليم الإلكرتوين فمنها: ال�سفوف الفرتا�سية وهي: عبارة عن غرفة 
عرب  املحا�رشات  فيها  وتقدم  ومبا�رشة،  متزامنة  وهي  والطالب،  املعلم  فيها  يتواجد  اإلكرتونية 
�سبكة الإنرتنت دون اعتبار لعاملي الزمن والوقت، حيث يحددهما املعلم والطالب، وتكون فيها 
التغذية الراجعة مبا�رشة وبها تفاعل �سفي مبا�رش.والفيديو التدفقي هو: ما يتعلق باملحا�رشات 
نقل  على  ي�ساعد  وغريها.وتطبيقها  املتفاعل  والفيديو  متزامن،  غري  ب�سكل  وُتعر�س  امل�سجلة، 
ا�سرتاتيجيات التعليم من الغرفة ال�سفية اإىل خارجها بكفاءة وفاعلية، وهذا ما دلت عليه درا�سة 

)�سمور، 2011( .
ومتتاز ا�سرتاتيجيات التعليم الإلكرتوين باأنها لي�ست تعليمًا يقدم بطريقة ع�سوائية مع التعليم 
اإعداداً جيداً بناًء على املنحى املنظومي.لها  املدر�سي النظامي؛ بل هي منظومة خمططة ومعدة 
اأنها متتاز بخلق بيئة تعليمية تعلمية  الراجعة.كما  مدخالتها وعملياتها وخمرجاتها وتغذيتها 
تفاعلية مرنة.اإل اأن تطبيق هذه ال�سرتاتيجيات قد ينتابها بع�ٌس املعوقات التي قد حتول بيننا 
وبني تطبيقها يف اجلامعات، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدرا�سة، ومع تعدد املعوقات، جاء الرتكيز 
على املعوقات اخلا�سة بتطبيق اإ�سرتاتيجيتي ال�سفوف الفرتا�سية والفيديو التدفقي، والتي يعتقد 
الباحث اأنها مل حتَظ كثرياً بالدرا�سة، وجاء الهتمام بها لكي نظهر وجهة نظر الطلبة مبا يعتقدون 

اجتاه تطبيق اإ�سرتاتيجيتي ال�سفوف الفرتا�سية والفيديو التدفقي.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
عبور  يف  املتمثلة  الإلكرتوين  التعليم  من  عليها  نح�سل  التي  والفوائد  املزايا  من  بالرغم 
فاإن هذا  بع�سًا،  بع�سهم  والتوا�سل مع  الت�سال  فر�سة  للدار�سني  تهيئ  والتي  واملكان،  الزمان 
وتوفري  انت�ساره  ثقافة  اأهمها  من  ولعل  واملعوقات،  التحديات  بع�ٌس  ينتابه  التعليم  من  النمط 
الكادر والأجهزة والإمكانات الالزمة، فمثال يعاين قطاع غزة منذ زمن من م�سكلة انقطاع الكهرباء 
ا�سرتاتيجيات  تطبيق  عنا�رش  من  مهمًا  عن�رشاً  متثل  والتي  واملنازل،  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف 
اأجهزة  واأ�سعار  املنازل  يف  النرتنت  كتوافر  الأخرى،  امل�سكالت  من  وغريها  اللكرتوين  التعليم 
احلوا�سيب.كل هذا وغريه �ساهم يف البحث ملعرفة هذه املعوقات للوقوف عليها وحماولة حلها.

وللت�سدي لهذه امل�سكلة �سيغت يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
ما املعوقات التي تواجه تطبيق بع�س ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح 

من وجهة نظر الطلبة؟ 

تساؤالت الدراسة: 
تطبيق  ● تعوق  التي  والنف�سية(  والفكرية،  الرتبوية،  والأكادميية  )التقنية،  املعوقات:  ما 

اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية من وجهة نظر الطلبة؟ 
تطبيق  ● تعوق  التي  والنف�سية(  والفكرية،  الرتبوية،  والأكادميية  )التقنية،  املعوقات:  ما 

اإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي من وجهة نظر الطلبة؟ 

أهداف الدراسة: 
تهــــدف الدرا�ســـة للتعـــــرف اإلــــى: 

حتديد املعوقات: )التقنية، والأكادميية الرتبوية، والفكرية، والنف�سية( التي تعوق تطبيق  ♦
اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية من وجهة نظر الطلبة.

حتديد املعوقات: )التقنية، والأكادميية الرتبوية، والفكرية، والنف�سية( التي تعوق تطبيق  ♦
اإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي من وجهة نظر الطلبة.

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة فيما ياأتي: 

ومنها . 1 املفتوح،  التعليم  ا�سرتاتيجيات  بع�س  تطبيق  معوقات  مو�سوع  تتناول  اأنها 
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وفكرية،  تربوية،  واأكادميية  تقنية،  معوقات:  ومنها  التدفقي،  والفيديو  الفرتا�سية  ال�سفوف 
ونف�سية.وذلك للوقوف على هذه املعوقات للحد منها.

قد تفيد الطلبة مو�سوع الدرا�سة يف حتديد تلك املعوقات من وجهة نظرهم ح�سب ثقافتهم.. 2
قد تفيد موؤ�س�سات التعليم التي ت�ستخدم هاتني الإ�سرتاتيجيتني من ا�سرتاتيجيات التعليم . 3

املفتوح.
تلك . 4 اإىل  التعرف  حيث  من  الإ�سرتاتيجيتني  بهاتني  يدر�سون  الذين  املدر�سني  تفيد  قد 

املعوقات لتجنبها.

حدود الدراسة: 
حتدد الدرا�سة فيما ياأتي: 

اإ�سرتاتيجيتي . 1 تطبيق  معوقات  درا�سة  على  الدرا�سة  اقت�رشت  حيث  املو�سوعي:  احلد 
التعليم  ا�سرتاتيجيات  من  وهما  الطلبة،  نظر  وجهة  من  التدفقي  والفيديو  الفرتا�سية  ال�سفوف 

املفتوح.
احلد الزماين: اأجريت هذه الدرا�سة يف الدورة ال�سيفية للعام الدرا�سي )2012 م- 2013 م( .. 2
احلد املكاين: اقت�رشت هذه الدرا�سة على فرع الو�سطى بجامعة القد�س املفتوحة بغزة.. 3
احلد الب�رشي: تناولت هذه الدرا�سة الطلبة امل�سجلني يف الف�سل ال�سيفي لعام 2013 م . 4

�سواء اأكانوا ذكوراً اأم اإناثًا.

التعريفات اإلجرائية: 
املعوقات التقنية: الأجهزة واملعدات التي ت�ستخدم يف التعليم الإلكرتوين ب�سكل فاعل، . 1

وت�سكل بذاتها معوقًا يف تطبيق ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح لعدم جاهزيتها.
تعيق . 2 التي  والرتبوية  الأكادميية  الأم��ور  بع�س  هي  والرتبوية:  الأكادميية  املعوقات 

تطبيق بع�س ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح.
بع�س . 3 تطبيق  جتاه  �سلبية  را�سخة  اأفكار  من  به  ُيوؤَمن  ما  وهي  الفكرية:  املعوقات 

ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح.
املعوقات النف�سية: هي وجود بع�س الأفكار النف�سية غري الإيجابية جتاه تطبيق بع�س . 4

ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري: 
◄  :Virtual Classroom تعريف ال�سف الفرتا�سي

جاء تعريف ال�سف الفرتا�سي يف مركز التعلم املفتوح يف جامعة القد�س املفتوحة )2009: 
2( اأنه: تقنية تعليمية تعلمية عرب النرتنت، تقوم على توفري بيئة �سفية تفاعلية، ميكن من خاللها 
الأن�سطة املنهجية والالمنهجية، بنف�س جودة وكفاءة  اللقاءات واإجراء املناق�سات وتنفيذ  تقدمي 
غرفة ال�سف العادية، وتتيح للطلبة واملعلمني ح�سور اللقاءات وال�سرتاك يف جميع اأن�سطة ال�سف 

الفرتا�سي عرب النرتنت، دون احلاجة للتواجد الفيزيقي يف الغرف ال�سفية.
اخلدمات التي يقدمها ال�سف الفرتا�سي:  ◄

التعلم املفتوح يف  ويقدم ال�سف الفرتا�سي جمموعة من اخلدمات، جاء ذكرها يف مركز 
جامعة القد�س املفتوحة )2009: 2( منها: 

)البيت، . 1 مكان  اأي  من  والنقا�س  بالأ�سئلة  وامل�ساركة  اللقاء  ح�سور  من  الطالب  ميّكن 
واملخترب، والعمل، ومقهى النرتنت.....( اأو اأي مكان يتوافر فيه جهاز حا�سوب وخط انرتنت.

ميكن للطالب ال�ستماع اإىل ت�سجيل اللقاء يف اأي وقت واأي مكان، ت�ستمع من خاللها اإىل . 2
�رشح امل�رشف واأ�سئلة الطالب ومناق�ساتهم.

فهمه . 3 اإثراء  على  تعمل  منهجية  ول  منهجية  ن�ساطات  يف  زمالئه  مع  الطالب  م�ساركة 
للمادة العلمية.

ميكن للطالب اأن يحتفظ باملكتوب على اللوحة البي�ساء ونافذة الدرد�سة، اأو اأي و�سائط . 4
م�ساندة، ُتر�سل من قبل امل�رشف، على جهازك اخلا�س.

يف . 5 م�ساركته  خالل  من  الأكادميي  اأدائه  عن  فورية  راجعة  تغذية  على  الطالب  يح�سل 
ن�ساطات ال�سف الفرتا�سي.

اإمكانية تقدمي ال�سفوف الفرتا�سية يف اأوقات تنا�سب جميع الطلبة )املوظفني، وربات . 6
البيوت..( 

التوا�سل مع امل�رشف دون احلاجة اإىل النتقال من واإىل اجلامعة.. 7
ميكن ح�سور اللقاء من اأي خط انرتنت باأي �رشعة.. 8

 : واأخر، 2009: 104(  )ال�سناق  ياأتي:  اأي�سًا مبا  الفرتا�سي  ال�سف  �سبق يتميز  ف�ساًل عما 
والقدرة  البحث،  على  القدرة  ويوفر  املعلومات،  من  هائلة  م�سادر  ويوفر  التعليم،  يف  اقت�سادي 
على الرتكيز مع املعلم وغريها.ولعل من اأهم عيوبه عدم اختيار الوقت املنا�سب للمحا�رشة، وعدم 

قدرته على توظيف الو�سائل والتقنيات احلديثة فيه، وغياب الألفة ال�سفية املبا�رشة.
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◄  :Video Streaming تعريــف الفيديــــو التدفقـــــي
هو حما�رشات علمية م�سورة وم�سجلة، ُتبث عرب موقع اجلامعة با�ستخدام �سبكة النرتنت، 

وتكون فيها التغذية الراجعة غري مبا�رشة )موؤجلة( ، ول يوجد بها تفاعل �سفي.
مميزات الفيديو التدفقي:  ◄

يتميز الفيديو التدفقي باأنه يخرج الطالب عن النمط املعتاد يف ال�رشح، واإمكانية م�ساهدة 
ال�رشح كيفما ي�ساء.ولعل  اأوقات خمتلفة ومرات عدة، ويعطي املدر�س احلرية يف  املحا�رشة يف 
من اأهم عيوبه �سعور الطالب بامللل يف اأثناء م�ساهدة املحا�رشة امل�سجلة، وعدم وجود م�ساركة 
الدرا�سية  واملواد  العلوم  اأنواع  خمتلف  �رشح  على  قدرته  وعدم  املحا�رشة،  يف  للطالب  حقيقية 

وخا�سة العملية منها.
معوقات ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعليم الإلكرتوين:  ◄

احلي،  )عبد  من:  كل  يذكر  حيث  الإلكرتوين  التعليم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  معوقات  تتعدد 
2010: 157( و )ال�سناق واأخر، 2009: 80( بع�سًا من املعوقات التي تعوق ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
التعليم الإلكرتوين والتي من �سمنها ال�سفوف الفرتا�سية والفيديو التدفقي، ولعل من اأهم تلك 

املعوقات ما ياأتي: 
مدى ا�ستجابة الطلبة لالأمناط وال�سرتاتيجيات اجلديدة يف التدري�س. ♦
قلة عدد الطلبة الذين يجيدون فن التعليم الإلكرتوين. ♦
�سعف وعي اأفراد املجتمع بهذا النوع من التعليم. ♦
احلاجة امل�ستمرة اإىل التدريب على ا�ستخدام النرتنت. ♦
�سعف البنية التحتية للتعليم الإلكرتوين. ♦

ودوافعه  اإمكاناته  ح�سب  كل  بلد  اإىل  بلد  من  وتختلف  الإلكرتوين  التعليم  حتديات  وتتعدد 
وقدرته على التغيري، ففي ماليزيا مثالً حدد )تان وعلي، 2004( بع�ساً من التحديات 

التي تواجه تطبيق التعليم الإلكرتوين يف ماليزيا منها: 
مقارنة . 1 الإلكرتوين  التعليم  فاعلية  بعدم  والأمهات  الآباء  بع�س  ي�سعر  حيث  التوعية، 

بالتعليم التقليدي.
عدم جودة املحتوى اللكرتوين وقد يرجع ذلك اإىل قلة اخلربة واملوارد املالية.. 2
�سعوبة اإ�رشاك املتعلمني على النرتنت، حيث اإن التعلم عرب الإنرتنت يتطلب درجة عالية . 3

من التحفيز الذاتي، وذلك لعتماد الطلبة على التعليم التقليدي.
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الإلكرتوين هو . 4 التعليم  الإجنليزية يف حمتويات  للغة  الوا�سع  ال�ستخدام  اإن  اللغة، حيث 
اأحد معوقات جناح التعليم الإلكرتوين، وبخا�سة يف البلدان غري الناطقة بها.

وجود �رشيحة كبرية من الأميني يف ماليزيا ول �سيما يف املناطق الريفية.. 5

ثانياً- الدراسات السابقة: 
 :Annika )2008( درا�سة اأنيكا

هدفت هذه الدرا�سة اإىل حتديد �سبعة حتديات رئي�سة تواجه تطبيق التعليم اللكرتوين يف الدول 
النامية، وهي درا�سة حالة اأجريت يف �سريلنكا، حيث ُجمعت معلومات منذ عام )2004( اإىل عام 
اأن من هذه التحديات:  )2007( من الطالب واملوظفني تتعلق بهذه التحديات، واأظهرت النتائج 
دعم الطالب، واملرونة، واأن�سطة التعليم والتعلم، والو�سول والت�سال، والثقة الأكادميية، وغريها.

درا�سة فيتالي�س Vitalis واآخرون )2008( : 
املوؤ�س�سات  يف  اللكرتوين  التعليم  تواجه  التي  التحديات  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
التعليمية، حيث اأجريت هذه الدرا�سة على ذوي الحتياجات اخلا�سة يف موؤ�س�سات التعليم العايل، 
وقد ُجمعت البيانات الأولية من خالل عينة ا�ستطالعية، م�ستخدمني ال�ستبانات واملقابالت، وقد 
الو�سول،  و�سهولة  والتكنولوجيا،  واملنهجية،  الإداري،  الدعم  الباحثون حتديات عدة منها:  حدد 
التقليدي  التعليم  اأن  اإىل  البحث  وغريها.وخل�س  التعلم،  واأ�ساليب  والثقافة،  املعلومات،  وتوافر 

مف�سل على التعليم الإلكرتوين يف بع�س موؤ�س�سات التعليم العايل.
درا�سة حوامدة )2011( : 

نظر  وجهة  من  الإلكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  معوقات  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اأع�ساء هيئة التدري�س، وقد اأظهرت الدرا�سة اأنواعًا عدة من املعوقات منها: معوقات اإدارية ومادية 
وجاءت يف املركز الأول، ثم معوقات خا�سة بالتعليم الإلكرتوين نف�سه، واأخرياً معوقات خا�سة 
باملدر�س والطالب.وقد طبق درا�سته على عينة مكونة من )96( مدر�سًا، م�ستخدما املنهج الو�سفي 

والتحليلي.
درا�سة ال�سيف )2009( : 

هدفت هذه الدرا�سة للك�سف عن مدى توافر كفايات التعليم الإلكرتوين ومعوقاتها واأ�ساليب 
تعوق  معوقات  وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  تنميتها 
هيئة  لأع�ساء  والتدري�سية  الإداري��ة  الأعباء  كرثة  ومنها:  الإلكرتوين  التعليم  مهارات  تطبيق 
التدري�س، و�سعوبة ت�سميم مقررات اإلكرتونية.وتكونت عينة الدرا�سة من )153( مدر�سة م�ستخدمة 

املنهج الو�سفي.
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درا�سة البيطار )2008( : 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ت�سميم منوذج مقرتح لإ�سرتاتيجية التعليم الإلكرتوين والتعرف اإىل 
مهارات التعليم الإلكرتوين ومعوقات ا�ستخدامه يف التعليم اجلامعي، ومنها معوقات اإدارية وفنية 

وتقنية واأخرى تتعلق باملدر�سني والطلبة.وقد تكونت عينة الدرا�سة من )72( مدر�سًا.
درا�سة ال�سمري )2007( : 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن اأهمية ا�ستخدام املعلمني للتعليم الإلكرتوين ومعوقاته 
من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني ومن املعوقات التي دلت عليها الدرا�سة: عدم جاهزية البنية 
الإن�سانية.وقد  اخل��ربات  توافر  وقلة  املعلم،  دور  وقلة  املوؤهلة،  الكوادر  كفاية  وعدم  التحتية، 
والبالغ  ال�سعودية  العربية  باململكة  الدرا�سة يف مدينة جدة  درا�سته على جمتمع  الباحث   اأجرى 

عددهم )191( م�رشفًا تربويًا.

تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
اتفقت الدرا�سات ال�سابقة على اأن معوقات تطبيق التعليم الإلكرتوين متعددة ومتباينة من 
اأن  اإىل  التحتية واملدر�سني والطلبة ومعوقات فنية واإدارية وغريها، وهذا قد ي�سري  البنية  حيث: 
كل درا�سة قد اهتمت باملعوقات التي تنا�سب اإمكاناتهم وجتهيزاتهم.مع العلم اأن هذه الدرا�سات 
تناولت معوقات التعليم الإلكرتوين بعامة، يف حني اأن الدرا�سة احلالية تركز على اإ�سرتاتيجيتني 
الفرتا�سية  ال�سفوف  اإ�سرتاتيجية  وهما:  املفتوح  والتعليم  الإلكرتوين  التعليم  ا�سرتاتيجيات  من 
والفيديو التدفقي، التي تفتقر املراجع وامل�سادر والدرا�سات اإىل احلديث عنهما بوفرة، ومن هنا 

قد يكون التميز لهذه الدرا�سة.

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 
ا�ستخدم املنهج الو�سفي والتحليلي؛ لأنه الأن�سب يف و�سف هذه الظاهرة وحتليلها، حيث 
ُجمعت البيانات واملعلومات بهدف التعرف اإىل املعوقات التي تواجه تطبيق بع�س ا�سرتاتيجيات 

التعليم املفتوح من وجهة نظر الطلبة.

جمتمع الدراسة والعينة: 

جمتمع الدراسة: 
متثل جمتمع الدرا�سة بطلبة جامعة القد�س املفتوحة جميعهم بفرع منطقة الو�سطى التعليمية 

بغزة.
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اجملتمع املتاح: 

والبالغ  ال�سيفي  الف�سل  يف  وامل�سجلون  الو�سطى  فرع  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  هم 
عددهم )730( طالبًا وطالبًة.

عينة الدراسة: 

طلبة  من  ع�سوائية  بطريقة  وطالبًة  طالبًا   )113( حجمها  ب�سيطة  ع�سوائية  عينة  اختريت 
جامعة القد�س املفتوحة بفرع الو�سطى التعليمي بغزة.

أداة الدراسة: 

ا�ستخدمت ا�ستبانة لتحديد املعوقات التي تواجه تطبيق بع�س ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح 
ال�سفوف  اإ�سرتاتيجيتي  بني  مكررة  فقرة   )23( ال�ستبانة  ت�سمنت  حيث  الطلبة،  نظر  وجهة  من 
وهي  الإ�سرتاتيجيتني  بني  مكررة  اأي�سًا  جمالت  اأربعة  وبها  التدفقي،  والفيديو  الفرتا�سية 
)املعوقات: التقنية، والأكادميية الرتبوية، والفكرية، والنف�سية( ، وكان الهدف من تكرار الفقرات 

واملجالت بني الإ�سرتاتيجيتني هو اإمكانية املقارنة بينهما.وقد اأُعدت من م�سادر عدة منها: 
الدرا�سات العلمية ذات العالقة. �
الكتب العلمية ذات العالقة. �
ا�ست�سارة بع�س املتخ�س�سني يف هذا املجال. �

صدق االستبانة وثباتها: 

ُح�سب �سدق ال�ستبانة وثباتها على النحو الآتي: 
�سدق ال�ستبانة: . 1
اخلربة . أ ذوي  من  املحكمني  بع�س  على  ال�ستبانة  ُعر�ست  حيث  املحكمني:  �سدق 

وجمالتها  ال�ستبانة  فقرات  مالءمة  مدى  عن  الك�سف  بهدف  وذلك  املو�سوع،  بهذا  والعالقة 
ملو�سوع الدرا�سة، وقد مت عمل ما يلزم لتطبيقها.

)30( ب.  حجمها  ا�ستطالعية  عينة  على  ال�ستبانة  طبقت  الداخلي:  الت�ساق  �سدق 
من  فقرة  كل  بني  الرتباط  معامل  اإيجاد  مت  وثباتها،  الأداة  �سدق  وطالبًة.وحل�ساب  طالبًا 
فقرات ال�ستبانة وجمالها، واأي�سًا بني كل جمال واملجالت الأخرى معًا وهو كما هو مو�سح 

يف اجلدولني الآتيني: 
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اجلدول )1( 
يو�سح معامل الرتباط وم�ستوى الدللة بني كل فقرة وجمالها لإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية.

الصفوف االفتراضية

الداللةمعامل االرتباطالفقـــــــــــراتالرقم

معوقات التقنية

0,5060.01عدم كفاية الدورات التي تؤهلني الستخدام هذه اإلستراتيجية.1

أعتقد أن مشكلة الكهرباء تُعد مشكلة أساسية عند التعليم بهذه 2
اإلستراتيجية.

0.4680.01

أعتقد أن مشكالت االنترنت تعد مشكلة أساسية عند التعليم بهذه 3
اإلستراتيجية.

0.6030.01

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية صعب نظراً ملشاكل الدخول 4
للصفحة اإللكترونية اخلاصة باإلستراتيجية.

0.7730.01

معوقات أكادميية وتربوية

تُضعف هذه اإلستراتيجية استيعابي للمقرر بسبب زيادة عدد الطلبة 1
في الشعبة.

0.5240.01

0.3760.05أُفضل التعليم الوجاهي بدالً من التعليم بهذه اإلستراتيجية.2

0.5070.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يخدم جميع املواد الدراسية.3

0.6780.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يناسب املواد العلمية والعملية.4

0.5350.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يوظف التقنيات التعليمية.5

0.5680.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية صعب لعدم توافر كتب إلكترونية.6

0.6600.01أعتقد أن هذه اإلستراتيجية ال توفر التفاعل الصفي.7

0.7170.01أعتقد أن هذه اإلستراتيجية تفتقر للدافعية واإلثارة والتشويق.8

معوقات فكرية

0.8620.01ال تُعطيني احلرية لالبتكار.1

أشعر بعدم اهتمام اجملتمع في تطبيق هذه اإلستراتيجية بأنها أقل من 2
استراتيجيات التعليم املعتاد.

0.4650.01

0.8020.01أعتقد أن هذه اإلستراتيجية ال تساعدني على تنظيم أفكاري.3
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الصفوف االفتراضية

الداللةمعامل االرتباطالفقـــــــــــراتالرقم

أعتقد أن بعض الطلبة غير متحررين من الفكر التقليدي في عدم 4
استخدامهم للتقنيات التعليمية )وخاصة كبار السن( .

0.5020.01

0.3730.05أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية يتطلب نفقات باهظة.5

0.4840.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية مضيعة للوقت.6

معوقات نفسية

0.7520.01أخشى من صعوبة استخدام هذه اإلستراتيجية.1

0.7440.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية أمر معقد.2

0.6210.01أشعر باحلرج عندما أتعلم بهذه اإلستراتيجية.3

أشعر باخلوف والرهبة من استخدام احلاسوب في تعلمي باستخدام هذه 4
اإلستراتيجية.

0.6630.01

0.7870.01أشعر باالنعزالية عند التعليم بهذه اإلستراتيجية.5

اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية مرتبطة  اأن جميع فقرات  يت�سح من اجلدول ال�سابق )1( 
ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية مع جمالها، وهذا يدلل على �سدق الأداة.

اجلدول )2( 
يو�سح معامل الرتباط وم�ستوى الدللة بني كل فقرة وجمالها لإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي.

الفيديو التدفقي

الداللةمعامل االرتباطالفقراتالرقم

معوقات التقنية

0.4350.05عدم كفاية الدورات التي تؤهلني الستخدام هذه اإلستراتيجية.1

أعتقد أن مشكلة الكهرباء تُعد مشكلة أساسية عند التعليم بهذه 2
اإلستراتيجية.

0.4390.05

أعتقد أن مشكالت االنترنت تعد مشكلة أساسية عند التعليم بهذه 3
اإلستراتيجية.

0.3800.05

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية صعب نظراً ملشاكل الدخول 4
للصفحة اإللكترونية اخلاصة باإلستراتيجية.

0.6430.01
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الفيديو التدفقي

الداللةمعامل االرتباطالفقراتالرقم

معوقات أكادميية وتربوية

تُضعف هذه االستراتيجية استيعابي للمقرر بسبب زيادة عدد الطلبة 1
في الشعبة.

0.5620.01

0.4960.01أُفضل التعليم الوجاهي بدالً من التعليم بهذه اإلستراتيجية.2

0.7030.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يخدم جميع املواد الدراسية.3

0.6010.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يناسب املواد العلمية والعملية.4

0.7210.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يوظف التقنيات التعليمية.5

0.5200.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية صعب لعدم توافر كتب إلكترونية.6

0.5200.01أعتقد أن هذه اإلستراتيجية ال توفر التفاعل الصفي.7

0.7740.01أعتقد أن هذه اإلستراتيجية تفتقر للدافعية واإلثارة والتشويق.8

معوقات فكرية

0.8070.01ال تُعطيني احلرية لالبتكار.1

أشعر بعدم اهتمام اجملتمع في تطبيق هذه اإلستراتيجية بأنها أقل من 2
استراتيجيات التعليم املعتاد.

0.6240.01

0.5740.01أعتقد أن هذه اإلستراتيجية ال تساعدني على تنظيم أفكاري.3

أعتقد أن بعض الطلبة غير متحررين من الفكر التقليدي في عدم 4
استخدامهم للتقنيات التعليمية )وخاصة كبار السن( .

0.4740.01

0.6390.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية يتطلب نفقات باهظة.5

0.6930.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية مضيعة للوقت.6

معوقات نفسية

0.7480.01أخشى من صعوبة استخدام هذه اإلستراتيجية.1

0.7390.01أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية أمر معقد.2

0.8430.01أشعر باحلرج عندما أتعلم بهذه اإلستراتيجية.3

أشعر باخلوف والرهبة من استخدام احلاسوب في تعلمي باستخدام هذه 4
اإلستراتيجية.

0.8970.01
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الفيديو التدفقي

الداللةمعامل االرتباطالفقراتالرقم

0.8850.01أشعر باالنعزالية عند التعليم بهذه اإلستراتيجية.5

يت�سح من اجلدول ال�سابق )2( اأن جميع فقرات اإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي مرتبطة ارتباطًا 
ذا دللة اإح�سائية مع جمالها، وهذا يدلل على �سدق الأداة.

اجلدول )3( 
يو�سح معامل الرتباط وم�ستوى الدللة بني كل جمال واملجالت الأخرى 

لإ�سرتاتيجيتي ال�سفوف الفرتا�سية، والفيديو التدفقي.

الصفوف االفتراضية

مستوى الداللةمعامل االرتباطعدد الفقراتاجملالالرقم

40.6290.01معوقات تقنية1

80.7690.01معوقات أكادميية تربوية2

60.6290.01معوقات فكرية3

50.8100.01معوقات نفسية4

الفيديو التدفقي

40.5420.01معوقات تقنية1

80.7850.01معوقات أكادميية تربوية2

60.7320.01معوقات فكرية3

50.8040.01معوقات نفسية4

جمال  كل  مبقارنة  اإح�سائيا  دالة  ال�ستبانة  جمالت  اأن   )3( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
مبجالت ال�ستبانة ككل.

ثبات ال�ستبانة: . 2
األفا، وذلك لأنها تعطي احلد  التاأكد من ح�ساب ثبات ال�ستبانة بطريقة كرونباخ  حيث مت 
)0.91( وهو معامل  ي�ساوي  األفا  اأن معامل كرونباخ  تبني  وقد  املقيا�س،  ثبات  الأدنى ملعامل 

ثبات عاٍل يف مثل هذه الدرا�سات.
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املعاجلات اإلحصائية: 

الن�سبي  والوزن  املعياري  والنحراف  احل�سابي،  املتو�سط  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
والرتتيب، وقد ا�ستخدم برنامج )SPSS( يف معاجلة البيانات و�سيتم عر�س النتائج التي مت التو�سل 

اإليها ومناق�ستها كما �سياأتي.

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

ما املعوقات: )التقنية، والأكادميية الرتبوية، والفكرية، والنف�سية( التي 
تعوق تطبيق اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية من وجهة نظر الطلبة؟ 

والوزن  املعياري  والنحراف  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  اإيجاد  ال�سوؤال مت  ولالإجابة عن هذا 
الن�سبي للمجالت والفقرات كما يلي: 

اجلدول )4( 
يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 

ملعوقات تطبيق اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية ح�سب املجالت.

الترتيبالنسبة املئويةاالنحراف املعيارياملتوسطاجملاالتالرقم

3.940.50778.81معوقات تقنية1

3.540.64470.83معوقات أكادميية وتربوية2

3.550.680712معوقات فكرية3

2.900.933584معوقات نفسية4

***3.480.53969.6الدرجة الكلية لالستجابات

الأوىل  املرتبة  يف  جاءت  قد  التقنية  املعوقات  جمال  اأن   )4( ال�سابق  اجلدول  من  يالحظ 
بوزن ن�سبي )78.8%( ومبتو�سط ح�سابي )3.94( ، وقد يعزى ذلك اإىل اأن الطلبة ذهبوا يف تقدير 
هذا املجال اإىل قلة الإمكانات والتجهيزات التقنية املتاحة.بينما ح�سلت املعوقات النف�سية على 
اإىل عدم وجود رهبة  ذلك  ن�سبي )58%( ومبتو�سط ح�سابي )2.90( وقد يعزى  رتبة بوزن  اأدنى 
لدى الطلبة يف التعلم بو�ساطة اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية.وبناًء على نتائج املجالت، فاإن 
ثم  فكرية،  معوقات  ثم  تقنية،  )معوقات  ياتي:  كما  ياأتي  الفرتا�سية  ال�سفوف  جمالت  ترتيب 

معوقات اأكادميية وتربوية، ثم معوقات نف�سية( .
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اجلدول )5( 
يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 

ملعوقات تطبيق اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية ح�سب املعوقات التقنية.

الترتيبالنسبة املئويةاالنحراف املعيارياملتوسطالفقــــــــراتالرقم

عدم كفاية الدورات التي تؤهلني 1
الستخدام هذه اإلستراتيجية.

3.961.0479.23

أعتقد أن مشكلة الكهرباء تُعد مشكلة 2
أساسية عند التعليم بهذه اإلستراتيجية.

4.460.7589.21

أعتقد أن مشكالت االنترنت تعد مشكلة 3
أساسية عند التعليم بهذه اإلستراتيجية.

4.000.93802

4
أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية 

صعب نظراً ملشاكل الدخول للصفحة 
اإللكترونية اخلاصة باإلستراتيجية.

3.350.96674

يت�سح من اجلدول ال�سابق )5( اأن م�سكلة الكهرباء تعد اأوىل امل�سكالت التقنية حيث جاءت 
بوزن ن�سبي )89.2%( ومبتو�سط ح�سابي )4.46( وهذه نتيجة منطقية لأن قطاع غزة منذ عام 
2006 وهو يعاين من م�سكالت انقطاع التيار الكهربائي وعدم ا�ستقراره وبالتايل يوؤثر على تطبيق 
ا�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية؛ لأنها تطبق متزامنة.وقد جاءت فقرة �سعوبة الدخول لل�سفحة 
اللكرتونية يف املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي )67%( ومبتو�سط ح�سابي )3.35( وهذا يدل على اأن 
الطلبة لي�س لديهم م�سكلة يف الدخول لل�سفحة اللكرتونية اخلا�سة بال�سفوف الفرتا�سية؛ لأن 

الدورات التدريبية املقدمة لهم قد تكون موؤهلة.
اجلدول )6( 

يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 
ملعوقات تطبيق ا�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية ح�سب املعوقات الأكادميية والرتبوية.

املتوسطالفقراتالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

تُضعف هذه اإلستراتيجية استيعابي للمقرر 1
بسبب زيادة عدد الطلبة في الشعبة.

3.131.0462.68

أُفضل التعليم الوجاهي بدالً من التعليم بهذه 2
اإلستراتيجية.

3.761.0575.23
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املتوسطالفقراتالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يخدم 3
جميع املواد الدراسية.

3.860.8577.21

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يناسب 4
املواد العلمية والعملية.

3.601.08724

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يوظف 5
التقنيات التعليمية.

3.301.05667

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية صعب لعدم 6
توافر كتب إلكترونية.

3.781.0075.62

أعتقد أن هذه اإلستراتيجية ال توفر التفاعل 7
الصفي.

3.461.1869.25

أعتقد أن هذه اإلستراتيجية تفتقر للدافعية واإلثارة 8
والتشويق.

3.461.2369.26

يت�سح من اجلدول ال�سابق )6( اأن الفقرة الثالثة املتعلقة بعدم قدرة ا�سرتاتيجية ال�سفوف 
املعوقات  يف  رتبة  اأعلى  على  ح�سلت  قد  بوا�سطتها  امل�ساقات  جميع  تدري�س  من  الفرتا�سية 
ومبتو�سط   )%77.2( ن�سبي  وزن  على  ح�سلت  حيث  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  الرتبوية   الأك��ادمي��ي��ة 
ل  قد  وخمربية  عملية  مواداً  هناك  لأن  نظراً  منطقية،  تكون  قد  النتيجة  وهذه   )3.86( ح�سابي 
نظراً  املقرر  ا�ستيعاب  ب�سعف  املتعلقة  الأوىل  الفقرة  ال�سرتاتيجية.واأن  بهذه  تدري�سها  ي�سلح 
لزيادة عدد الطلبة يف ال�سعبة، قد ح�سلت على اأقل رتبة بوزن ن�سبي )62.6%( ومبتو�سط ح�سابي 
ال�سفوف الفرتا�سية وهم يف  باإ�سرتاتيجية  الطلبة يتعلمون  لأن  ، وقد يعزى ذلك نظراً   )3.13( 

بيوتهم، وبالتايل كرثة عدد الطلبة قد ل توؤثر عليه، ف�ساًل على اأن املدر�س هو املدير للجل�سة.
اجلدول )7( 

يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 
ملعوقات تطبيق اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية ح�سب املعوقات الفكرية.

املتوسطالفقراتالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

3.421.1868.45ال تُعطيني احلرية لالبتكار.1

أشعر بعدم اهتمام اجملتمع في تطبيق هذه اإلستراتيجية 2
بأنها أقل من استراتيجيات التعليم املعتاد.

3.801.02762
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املتوسطالفقراتالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

أعتقد أن هذه اإلستراتيجية ال تساعدني على تنظيم 3
أفكاري.

3.381.1267.66

4
أعتقد أن بعض الطلبة غير متحررين من الفكر 

التقليدي في عدم استخدامهم للتقنيات التعليمية 
)وخاصة كبار السن( .

3.911.0178.21

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية يتطلب نفقات 5
باهظة.

3.760.9775.23

3.541.2770.84أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية مضيعة للوقت.6

الأوىل من حيث  الرابعة قد ح�سلت على املرتبة  الفقرة  اأن  ال�سابق )7(  يت�سح من اجلدول 
من  ال�سن  كبار  وخا�سة  الطلبة،  بع�س  حترر  بعدم  واملتعلقة  املجال  لهذا  الفكرية  املعوقات 
ومبتو�سط   )%78.2( الن�سبي  وزنها  كان  حيث  التعليمية  التقنيات  ا�ستخدام  يف  التقليدي   الفكر 
ح�سابي )3.91( ، وقد يعزى ذلك اإىل قلة وجود رغبة لدى الطلبة يف التعلم بوا�سطة ا�سرتاتيجيات 
حديثة؛ لأننا تعودنا دائمًا على تلقي العلم ل ال�سعي للح�سول عليه، وهذا ما لحظه الباحث يف 
با�سرتاتيجية  التعليم  باأن  املتعلقة  الثالثة  للفقرة  فيها.وبالنظر  بالتدري�س  قام  التي  اجلامعات 
 ال�سفوف الفرتا�سية ل ت�ساعدين على تنظيم اأفكاري جاءت يف املرتبة الأخرية لهذا املجال بوزن 
ال�سفوف  باإ�سرتاتيجية  التعليم  اأن  اإىل  يعزى  قد  )67.6( ومبتو�سط ح�سابي )3.38( وهذا  ن�سبي 
ن�سبتها  اأن  العلم  البوربوينت مع  العر�س  ل�ستعمال �رشائح  نظراً  الطلبة  اأفكار  ينظم  الفرتا�سية 

كمعيق لي�ست بالقليلة.
اجلدول )8( 

يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 
ملعوقات تطبيق اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية ح�سب املعوقات النف�سية.

املتوسطالفقراتالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

3.141.2162.81أخشى من صعوبة استخدام هذه اإلستراتيجية.1

2.531.2050.65أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية أمر معقد.2

2.581.2251.64أشعر باحلرج عندما أتعلم بهذه اإلستراتيجية.3
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املتوسطالفقراتالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

أشعر باخلوف والرهبة من استخدام احلاسوب في 4
تعلمي باستخدام هذه اإلستراتيجية.

2.791.3355.83

2.941.2658.82أشعر باالنعزالية عند التعليم بهذه اإلستراتيجية.5

اأقل جمالت املعوقات اخلا�سة  اأن هذا املجال من  ال�سابق )8( يت�سح  اإىل اجلدول  بالنظر 
بالطلبة مقارنة باملجالت الأخرى، حيث اعترب الطلبة بناء على نتائج هذا املجال اأن املعوقات 
اأن  النف�سية ل ت�سكل معوقًا كبرياً عند التعليم باإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية، ومع ذلك جند 
على  الأوىل  الفقرة  ح�سلت  فقد  لهما،  الطلبة  تقدير  يف  والثانية  الأوىل  الفقرة  بني  فروقًا  هناك 
املرتبة الأوىل واملتعلقة ب������ اأخ�سى من �سعوبة ا�ستخدام هذه الإ�سرتاتيجية بوزن ن�سبي )%62.8( 
اأن  اأعتقد  ب������  واملتعلقة  تقدير  اأدنى  على  الثانية  الفقرة  وح�سلت   ،  )3.14( ح�سابي  ومبتو�سط 
التعليم بهذه الإ�سرتاتيجية اأمر معقد بوزن ن�سبي )50.6%( ومبتو�سط ح�سابي )2.53( ، وقد يعزى 
ذلك اإىل اأن الطلبة قد يكون لديهم خوف من جتربة كل �سيء جديد، ولكن لديهم قناعة لي�ست تامة 

باأن التعليم بهذه الإ�سرتاتيجية لي�س اأمراً معقداً.
النتائــــــج املتعلقــــــــة بال�ســـــوؤال الثانــــــي:  ◄

ما املعوقات: )التقنية، والأكادميية الرتبوية، والفكرية، والنف�سية( التي 
تعيق تطبيق اإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي من وجهة نظر الطلبة؟ 

والوزن  املعياري  والنحراف  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  اإيجاد  ال�سوؤال مت  ولالإجابة عن هذا 
الن�سبي للمجالت والفقرات كما ياتي: 

اجلدول )9( 
يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 
ملعوقات تطبيق اإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي ح�سب املجالت.

الترتيبالنسبة املئويةاالنحراف املعيارياملتوسطاجملاالتالرقم

3.940.61478.81معوقات تقنية1

3.640.69372.82معوقات أكادميية وتربوية2

3.560.71071.23معوقات فكرية3

3.020.97160.44معوقات نفسية4

***3.540.61170.8الدرجة الكلية لالستجابات
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ترتيب  عن  كثرياً  تختلف  مل  التدفقي  الفيديو  اإ�سرتاتيجية  جمالت  ترتيب  اأن  يالحظ 
جمال  ح�سل  فقد  والأخ��رية،  الأوىل  املرتبة  يف  وخا�سة  الفرتا�سية  ال�سفوف  اإ�سرتاتيجية 
 ،  )3.94( ومبتو�سط   )%78.8( ن�سبي  بوزن  الأوىل  املرتبة  على  التقنية  الثقافية  املعوقات 
 )3.02( ومبتو�سط   )60.4( ن�سبي  بوزن  رتبة  اأدنى  على  النف�سية  املعوقات  ح�سلت  بينما 
اإىل  اأي�سًا  اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية، وقد يعزى ذلك  وهو الرتتيب نف�سه الذي جاء يف 
باقي  ترتيب  اأن  التدفقي.غري  الفيديو  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  يف  الطلبة  لدى  رهبة  وجود  عدم 
اأكادميية وتربوية،  املجالت جاء خمتلفًا عن �سابقه كما ياأتي: )معوقات تقنية، ثم معوقات 

. نف�سية(  ثم معوقات  ثم معوقات فكرية، 
اجلدول )10( 

يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 
ملعوقات تطيبق اإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي ح�سب املعوقات الثقافية التقنية.

املتوسطالفقراتالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

عدم كفاية الدورات التي تؤهلني الستخدام هذه 1
اإلستراتيجية.

4.021.0780.42

أعتقد بأن مشكلة الكهرباء تُعد مشكلة أساسية عند 2
التعليم بهذه اإلستراتيجية.

4.200.96841

أعتقد بأن مشكالت االنترنت تعد مشكلة أساسية عند 3
التعليم بهذه اإلستراتيجية.

3.980.9079.63

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية صعب نظراً ملشاكل 4
الدخول للصفحة اإللكترونية اخلاصة باالستراتيجية.

3.581.0171.64

يالحظ من اجلدول ال�سابق )10( اأن الفقرة الثانية املتعلقة مب�سكالت انقطاع الكهرباء تعد 
التدفقي، وقد ح�سلت على  الفيديو  اإ�سرتاتيجية  ة عند تطبيق  املهمَّ التقنية  امل�سكالت  م�سكلة من 
اإىل  ، وقد يعزى ذلك  اأعلى ن�سبة يف هذا املجال بوزن ن�سبي )84%( ومبتو�سط ح�سابي )4.20( 
اأن م�سكالت انقطاع الكهرباء هي م�سكلة رئي�سة، واأن التعليم بهذه الإ�سرتاتيجية ل يتحقق بدون 
وجود الطاقة الكهربائية، بينما كانت املرتبة الأخرية للفقرة الرابعة، التي تتحدث عن �سعوبات 
الدخول لل�سفحة اللكرتونية، وقد ح�سلت على وزن ن�سبي )71.6%( ومبتو�سط ح�سابي )3.38( 
اأي�سًا اإىل كفاية الدورات التدريبية التي تقدم للطلبة يف كيفية الدخول لل�سفحة  وقد يعزى ذلك 

الإلكرتونية، وهذا الرتتيب يتفق مع ما جاء من ترتيب يف اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية.
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اجلدول )11( 
يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 

ملعوقات تطبيق اإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي ح�سب املعوقات الأكادميية والرتبوية.

املتوسطالفقراتالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

تُضعف هذه اإلستراتيجية استيعابي للمقرر بسبب 1
زيادة عدد الطلبة في الشعبة.

3.391.2367.87

أُفضل التعليم الوجاهي بدالً من التعليم بهذه 2
اإلستراتيجية.

3.921.0178.41

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يخدم جميع 3
املواد الدراسية.

3.871.5277.42

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يناسب املواد 4
العلمية والعملية.

3.571.5671.46

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية ال يوظف 5
التقنيات التعليمية.

3.240.9964.88

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية صعب لعدم توافر 6
كتب إلكترونية.

3.691.1273.84

3.781.0675.63أعتقد أن هذه اإلستراتيجية ال توفر التفاعل الصفي.7

أعتقد أن هذه اإلستراتيجية تفتقر للدافعية واإلثارة 8
والتشويق.

3.681.2473.65

التعليم  تف�سيل  ب��  املتعلقة  الثانية  الفقرة  اأن   )11( ال�سابق  اجل��دول  من  يالحظ 
من  الأوىل  املرتبة  على  ح�سلت  قد  التدفقي  الفيديو  باإ�سرتاتيجية  التعليم  من  بدًل  الوجاهي 
وقد   )3.92( ح�سابي  ومبتو�سط   )%78.4( ن�سبي  بوزن  والرتبوية  الأكادميية  امل�سكالت  حيث 
بالفيديو  التدري�س  بينما  مبا�رش،  الوجاهي  التدري�س  لأن  نظراً  منطقية،  نتيجة  هذه  تكون 
الفقرة اخلام�سة على الرتتيب الأخري يف هذا  اأي غري مبا�رش، يف حني ح�سلت  التدفقي م�سجل 
التعليمية بوزن ن�سبي  التقنيات  الإ�سرتاتيجية ل يوظف  التعليم بهذه  اأن  ب���  املجال واملتعلقة 
يف  التعليمية  التقنيات  ا�ستخدام  اأن  ذلك  يعزى  وقد   )3.24( ح�سابي  ومبتو�سط   )%64.8(
بينما  ووجاهيًا  ومبا�رشاً  متزامنًا  التعليم  يكون  اأن  اأي  الطلبة  قبل  من  تفاعاًل  يتطلب  التعليم 

متزامن. غري  التدفقي  بالفيديو  التعليم 



273عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

اجلدول )12( 
يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 

ملعوقات تطبيق اإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي ح�سب املعوقات الفكرية.

املتوسطالفقراتالرقم
االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

3.781.0375.63ال تُعطيني احلرية لالبتكار.1

أشعر بعدم اهتمام اجملتمع في تطبيق هذه اإلستراتيجية 2
بأنها أقل من استراتيجيات التعليم املعتاد.

3.891.0777.81

أعتقد أن هذه اإلستراتيجية ال تساعدني على تنظيم 3
أفكاري.

3.401.10684

4
أعتقد أن بعض الطلبة غير متحررين من الفكر التقليدي 
في عدم استخدامهم للتقنيات التعليمية )وخاصة كبار 

السن( .

3.801.05762

أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية يتطلب نفقات 5
باهظة.

3.391.0867.85

3.081.1561.66أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية مضيعة للوقت.6

اهتمام  بعدم  الطالب  ب�سعور  الثانية واملتعلقة  الفقرة  اأن  ال�سابق )12(  يت�سح من اجلدول 
املجتمع باإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي قد ح�سلت على املرتبة الأوىل يف هذا املجال بوزن ن�سبي 
)77.8( ومبتو�سط ح�سابي )3.89( ، وهذا قد يعزى اإىل اأن هناك قناعات لدى الطلبة باأن املجتمع 
ل ينظر اإىل مثل هذه ال�سرتاتيجيات يف التعليم؛ رمبا لعدم كفاءتها مقارنة بغريها، بينما الفقرة 
على  ح�سلت  فقد  للوقت  م�سيعة  التدفقي  الفيديو  باإ�سرتاتيجية  التعليم  اأن  ب�  املتعلقة  ال�ساد�سة 
التعليم  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  )61.6%( مبتو�سط ح�سابي )3.08( وقد  ن�سبي  بوزن  الأخرية  املرتبة 

بالفيديو التدفقي لي�س م�سيعة للوقت لأنه اإثرائي مع العلم اأن الن�سبة ال�سابقة لي�ست بالقليلة.
اجلدول )13( 

يو�سح املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن الن�سبي 
ملعوقات تطبيق اإ�سرتاتيجية الفيديو التدفقي ح�سب املعوقات النف�سية.

االنحراف املتوسطالفقـــــــراتالرقم
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

3.261.1165.21أخشى من صعوبة استخدام هذه اإلستراتيجية.1
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االنحراف املتوسطالفقـــــــراتالرقم
املعياري

النسبة 
املئوية

الترتيب

3.151.14632أعتقد أن التعليم بهذه اإلستراتيجية أمر معقد.2

2.851.24575أشعر باحلرج عندما أتعلم بهذه اإلستراتيجية.3

أشعر باخلوف والرهبة من استخدام احلاسوب في تعلمي 4
باستخدام هذه اإلستراتيجية.

2.951.27593

2.901.28584أشعر باالنعزالية عند التعليم بهذه اإلستراتيجية.5

من  الأوىل  املرتبة  على  ح�سلت  الأوىل  الفقرة  اأن   )13( ال�سابق  اجل��دول  من  يالحظ 
بوزن  التدفقي  الفيديو  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  من  باخلوف  واملتعلقة  النف�سية  املعوقات   حيث 
ن�سبي )65.2%( وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة اإ�سرتاتيجية ال�سفوف الفرتا�سية، وقد يرجع ذلك 
اإىل وجود رهبة من جتربة كل �سيء جديد، بينما جاءت الفقرة الثالثة يف املرتبة الأخرية واملتعلقة 
ومبتو�سط   ،  )%57( ن�سبي  بوزن  التعليم  يف  التدفقي  الفيديو  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  من  باحلرج 

ح�سابي )2.85( .وقد يعزى ذلك اإىل �سعور الطلبة بامللل لأنهم ُيعلَّمون با�سرتاتيجية غري متزامنة.

تعقيب عام على النتائج: 
يالحظ من خالل ما �سبق اأن هناك تباينًا ملحوظًا يف تقدير الطلبة ب�ساأن فقرات ال�ستبانة 
يف  وكذلك  الطلبة،  لدى  معوقًا  ت�سكل  التي  واملجالت  الفقرات  اأكرث  حتديد  حيث  من  وجمالتها 
فقد جاءت معظم  التدفقي،  والفيديو  الفرتا�سية  ال�سفوف  اإ�سرتاتيجيتي  اإعاقًة بني  الأقل  حتديد 
التقديرات متباينة.كما لوحظ اأي�سًا وجود اتفاق على بع�س الفقرات واملجالت باأنها ت�سكل معوقًا 
التقنية،  املعوقات  وهو  التدفقي  والفيديو  الفرتا�سية  ال�سفوف  يف  الأول  املجال  منها  رئي�سًا 
والفقرة الأوىل من املعوقات النف�سية يف كلتا الإ�سرتاتيجيتني، وكذلك من حيث الأقل اإعاقة مثل 
املجال الرابع يف كلتا الإ�سرتاتيجيتني وهي املعوقات النف�سية، والفقرة الرابعة من فقرات املجال 

الأول )املعوقات التقنية( .

توصيات الدراسة: 
خرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�سيات لعل من اأهمها: 

تعزيز البنية التحتية الالزمة لتطبيق ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح للتقليل من املعوقات . 1
التقنية.
مراعاة بع�س العوامل النف�سية التي قد تعوق تطبيق ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط.. 2
احلد من املعوقات الرتبوية والأكادميية يف تطبيق ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح.. 3
التعليم . 4 ا�سرتاتيجيات  بع�س  تطبيق  جتاه  للطلبة  ال�سلبية  الفكرية  الأفكار  بع�س  تغيري 

املفتوح.
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www. aun. edu .التعليم، املجلد )1( . القاهرة
نظر . 3 وجهة  من  الإلكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  »معوقات   .  )2011( فوؤاد.  حممد  احلوامدة، 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة البلقاء التطبيقية«، جملة جامعة دم�سق، املجلد )27( ، العدد 
 www. damascusuniversity. edu. sy .1 2( . -803 831. دم�سق-(

�سامل، اأحمد حممد. )2008( . « معوقات تطبيق منظومة التعليم الإلكرتوين«، ورقة عمل . 4
مقدمة اإىل امللتقى الأول للتعليم الإلكرتوين يف التعليم العام خالل الفرتة من 19/ 5/ 1429 ه�- 

21/ 5/ 1429 ه�، كلية الرتبية، جامعة الريا�س للبنات. ال�سعودية. 

اأثر توظيف ال�سفوف الفرتا�سية يف اكت�ساب مفاهيم . 5  » .  )2011( �سمور، �سحر حممود. 
الفقه الإ�سالمي لدى طالبات الدبلوم املتو�سط واجتاهاتهم نحوها«، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 

كلية الرتبية، اجلامعة ال�سالمية، غزة. 
ومعوقاتها . 6 الإلكرتوين  التعليم  كفايات  توافر  مدى   »  .  )2009( �سليمان.  منال  ال�سيف، 

الرتبية يف جامعة امللك �سعود«،  التدري�س بكلية  اأع�ساء هيئة  واأ�ساليب تنميتها من وجهة نظر 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سور، كلية الرتبية، جامعة امللك �سعود، ال�سعودية. 

www. jarwan- center. com

الإلكرتوين . 7 للتعليم  املعلمني  ا�ستخدام  »اأهمية ومعوقات   .  )2007( فواز هزاع.  ال�سمري، 
من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني مبحافظة جدة«، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، 

www. uqu. edu. sq .جامعة اأم القرى، ال�سعودية
ال�سناق، ق�سيم حممد واأخر. )2009( . « اأ�سا�سيات التعليم الإلكرتوين يف العلوم«، دار وائل . 8

للن�رش والتوزيع: عمان، الطبعة الأوىل. 
القرن . 9 العربي وحتديات  الوطن  التعليم عن بعد يف   »  .  )2010( اأحمد.  عبد احلي، رمزي 

احلادي والع�رشين«، مكتبة الأجنلو امل�رشية: القاهرة. 
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اإر�سادية . 10 ن�رشة   »  .  )2009( املفتوحة.  القد�س  جامعة  يف  بعد  عن  املفتوح  التعلم  مركز 
للدار�س )امل�سارك يف اجللية الفرتا�سية( تقنية ال�سفوف الفرتا�سية«. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
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Issue 3, pp. 45- 62. 

2. Tan Sri Datuk Dr Anuwar Ali. (2004) . ” ISSUES & CHALLENGES IN IMPLEMENTING 
E- LEARNING IN MALAYSIA”. Open University Malaysia. 

3. Vitalis Ndume and F. N. Tilya and H. Twaakyondo. (2008) . ” Challenges of Adaptive 
eLearning at Higher Learning Institutions: A Case Study in Tanzania”. International 
Journal of Computing and ICT Research, Vol. 2, No. 1, pp. 47- 59. http: www. ijcir. org/ 
volume1- number2/ article6. pdf. 
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املفتوحة فروع غزة- دراسة حالة( 

أ. داليا الزيان





279

دور تقنية البث احلي املباشر 
يف حتقيق أهداف التعليم املفتوح: 

 اجتاهات طلبة جامعة القدس املفتوحة 
حنو تقنية البث احلي املباشر ملقرر 
اللغة اإلجنليزبة )2( كحالة دراسية 

د. عائدة باكري

عضو هيئة تدريس/ فرع نابلس/ جامعة القدس املفتوحة. 
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ملخص: 
القد�س  جامعة  يف   )2( الجنليزية  اللغة  طلبة  اجتاهات  درا�سة  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
املفتوحة نحو ا�ستخدام تقنية البث احلي احلديثة كو�سيلة تعليمية داعمة للتعليم املفتوح، ومدى 
العلمي  امل�ستوى  رفع  خالل  من  الطالب-  نظر  وجهة  من  احلديثة-  الرتبوية  لالأهداف  حتقيقها 
اإىل  اأي�سا  ي�سعى  البحث  اأن  كما  املقرر.  اأهداف  وامل�ساهمة يف حتقيق  اأدائهم  للطلالب، وحت�سني 
حتديد عنا�رش القوة وال�سعف من وجهة نظر الدار�سني، ل�ستخدام تقنية البث احلي ب�سكل خا�س 
باعتبارها واحدة من تقنيات التعليم املفتوح بهدف ت�سهيل ن�رش املعلومة با�ستخدام احلا�سوب. 
ا�ستملت عينة الدرا�سة على )30( طالبًا وطالبة، اختريوا ع�سوائيًا ملن اعتمد حما�رشات البث احلي 
التدفقي معينًا لفهم املادة التعليمية ملقرر اللغة الإجنليزية )2( وكو�سيلة اإثرائية للكتاب املقرر. 
وا�سُتخدم املنهج الو�سفي التحليلي ملعرفة اآراء الطلبة وقيا�س اجتاهاتهم نحو تقنية البث احلي 
اأظهرت النتائج وجود اتجاهات  حيث ا�ستخدمت الباحثة ا�ستبانة �سممت خ�سي�سًا لهذا الهدف. 
اإيجابية لدى الطلبة نحو البث احلي، واأ�سار 83% من الطلبة باأن البث احلي اأثر اإيجابًا على فهمهم 
البث  تقنية  تبني  الباحثة ب�رشورة  واأو�ست  امل�ساق.  درا�سة  رغبتهم يف  الدرا�سية، وعلى  للمادة 
احلي وا�ستخدامها يف تدري�س م�ساقات اأخرى خمتلفة وتخ�س�سات خمتلفة. كما اأو�ست ب�رشورة 
التغلب علي التحديات التي تواجه ا�ستخدام هذه التقنية يف نظام التعليم اجلامعي املفتوح، نظراً 

لفوائد ومميزاته العديدة. 
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Abstract: 
This study aimed at investigating students’ attitudes towards using 

the video streaming lectures of English 2 at Al- Quds Open University. 
Additionally, it investigated the extent to which the video streaming enrich 
and support the open education and achieve the educational goals- from 
students’ points of view- through developing students’ educational level, 
improving their performance, and participating in achieving the goals of the 
course. The study also aimed at defining the strength and weakness elements 
of using the video streaming in particular as one of the techniques used in the 
open education to facilitate spreading information- from students’ points of 
view. The sample consisted of (30) students chosen randomly from those who 
considered the video streaming lectures as an aid to facilitate comprehending 
the material of the textbook and enrich it. The descriptive method was used to 
define students’ attitudes towards the video streaming by analyzing students’ 
responses to the items of the questionnaire specially prepared for this 
purpose. The results revealed that the students had positive attitudes towards 
the video streaming as 83% of the students stated that it affected positively 
both comprehending the material, and the desire to study. The researcher 
recommended overcoming the challenges that face this technique in the open 
education for its several merits. 
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مقدمة: 
ياأتي التعليم املفتوح لإتاحة فر�سة التعليم للطالب الذين يرغبون يف رفع م�ستواهم العلمي 
والثقايف وخلق فر�سة ملن يبحث عنها. كما يهدف التعليم املفتوح اإىل تنمية معلومات كثري من 
العاملني يف خمتلف جمالت التخ�س�س ومهاراتهم وحتديثها، لزيادة كفاءاتهم ورفع م�ستواهم 
العلمي والثقايف مبا يتما�سى ويتنا�سب مع الطبيعة احلياتية للطلبة وظروفهم، فهو ي�سد جمموعة 

وا�سعة من الحتياجات التعليمية. 
مت حديثًا معتمدا  يعدُّ التعليم املفتوح طريقة مرنة من طرق الدرا�سة عرب الإنرتنت التي �سمِّ
اأ�ساليب الدرا�سة التقليدية و املرونة،  على نتاج الثورة الهائلة يف عامل التكنولوجيا ليجمع بني 
وذلك بتبني اأحدث ما ابتكره العلم احلديث لتوفري اأف�سل الظروف وامل�سادر للتعلم، ولبناء جمتمع 
مثقف قادر على مواكبة ع�رش التكنولوجيا الرقمي )digital( ، وبناء قدرات وموارد ب�رشية تنه�س 
باملجتمع من خالل توفري م�سادر تعليمية عديدة )�سمعية، ب�رشية( تكاد تعجز اجلامعات املحلية 
عن توفريها داخل قاعات الدرا�سة اأو متويل اإعدادها، لو مل تكن التكنولوجيا والإنرتنت. اإن التطور 
ا�ستبدال  اآفاقا وبدائل ت�ساعد يف  التعليم املفتوح قد فتح  التكنولوجيا والداعم لنظام  الهائل يف 
وتوافر  الأ�سلوب  بهذا  للدرا�سة  املنت�سبني  عدد  زيادة  ومع  املفتوح.  بالتعليم  التقليدي  التعليم 
م�ساعدة  يف  والإنرتنت  التكنولوجيا  دور  عن  تو�سيح  من  بد  ل  املختلفة،  التخ�س�سات  من  عدد 

املتخ�س�سني بن�رش املعلومة للطلبة ب�سال�سة عن طريق هذا الأ�سلوب من التعليم. 
واأكدت العي�ساوي )2013( ، من خالل درا�ستها اأنه رمبا ي�سعب حاليًا الإ�سارة اإىل دولة ما 
يف العامل اأجمع تقريبًا ل يوجد فيها نوع اأو اآخر من اأنظمة التعليم املفتوح، فقد انت�رشت جامعات 
العديد من اجلامعات تدعم  العامل، كما بداأت  اأغلب دول  التعلم املفتوح، والتعليم الإفرتا�سي يف 
اإلزامية التو�سع يف ا�ستخدام تقنيات التعليم لتح�سني التعليم وجهًا لوجه، وكذلك تقدمي مقررات 
كاملة على الإنرتنت، اإ�سافة اإىل اأن عدد الطالب الراغبني يف الدرا�سة بو�ساطة الإنرتنت ينمو ب�سكل 
بع�س  اعتربها  التي  التقنيات  من  العديد  اكت�ساف  املا�سية  وال�سنوات  العقود  �سهدت  كما  كبري. 
والكمية، فكثري من  النوعية  املتعلقة باجلوانب  التعليمية  امل�سكالت  لكل  الأمثل  احلل  الرتبويون 
هذه التقنيات مل ير�س طموحات املتعلمني واملعلمني، ومل تكن له اإ�سهامات ذات دللت اإح�سائية 
اإليها الأنظار لتطوير حلول تلك  يف التعليم، فالإنرتنت على �سبيل املثال يعّد التقنية التي تتجه 
امل�سكالت وت�سميم حلول جديدة تتما�سى مع متطلبات الع�رش، ولقد اأدى الطلب املتزايد على تقنية 

الإنرتنت وتطبيقاتها يف املجالت كلها اإىل ظهور م�سطلح جديد عرف بالتعليم الإلكرتوين
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مفهوم التعليم اإللكرتوني: 
با�ستخدام  بعد  من  التعلم  باأنه  اللكرتوين  )Henderson, 2002(  التعليم  هندر�سن  عرف 
تقنية احلا�سب )Henderson, 2002( . ولكي منيز التعليم اللكرتوين عن التعليم عن بعد، والتعليم 
با�ستخدام الإنرتنت، فاإنه ميكن تعريف التعليم اللكرتوين باأنه ا�ستخدام برامج اإدارة نظم التعلم 
وبا�ستخدام تقنية الإنرتنت، وفق معايري   )Learning Management system )LMS( ( واملحتوى 
حمددة )مثل معايري SCORM, IMS, IEEE( من اأجل التعلم. كما عرف )هورتن وهورتن(  املفهوم 
 Horton and( ال�سامل للتعليم اللكرتوين باأنه اأي ا�ستخدام لتقنية الويب والإنرتنت، لإحداث التعلم
Horton, 2003( . اأي مبعنى ا�ستخدام التقنية بجميع اأنواعها يف اإي�سال املعلومة للمتعلم باأق�رش 

والتعلم  التعليم  تو�سيع مفهوم عملية  و   ، ه�(  املو�سى، )1423   ( فائدة.    واأكرب  واأقل جهد  وقت 
لتجاوز حدود الف�سول التقليدية، والنطالق لبيئة غنية متعددة امل�سادر، يكون لتقنيات التعليم 
الرا�سد،  اأ�سا�سيًا فيها، بحيث تعاد �سياغة دور كل من املعلم واملتعلم  )  التفاعلي من بعد دوراً 

1424ه�( . 
من اأ�ساليب التعليم الإلكرتوين التي اعتمدتها جامعة القد�س املفتوحة الأ�سلوب 

املتزامن وغري املتزامن: 
ويتوا�سلون  نف�سه  الوقت  يف  يتواجدون  والطلبة  حيث املحا�رش   :Synchronous املتزامن

مبا�رشة، ولكن لي�س بال�رشورة بالتواجد الفيزيائي يف املكان نف�سه. 
وغري املتزامن Asynchronous: لي�س �رشوريًا اأن يتواجد املحا�رش والطلبة يف الوقت نف�سه 

اأو املكان نف�سه، مثل ا�ستخدام الإميالت ومنتديات النقا�س. . . الخ. 
جامعة  حتقق  وحتى  الذاتي.  التعلم  يخدم  ياأتيان كمزيج  املتزامن  وغري  املتزامن  والتعلم 
بتوظيف  الإلكرتوين  التعلم  تكنولوجيا  وحدة  قامت  الفعال،  الإلكرتوين  التعلم  املفتوحة  القد�س 
التعليم الإلكرتوين يف تدري�س املقررات الدرا�سية، وفق اأمناط تعليمية تعّلمية خمتلفة، وذلك بغية 
حت�سني جودة التعّلم والتعليم، والتوا�سل مع الطالب اأينما كان، وحتقيق الأهداف املرجوة. حيث 
واجلذابة،  والفعالة  اجليدة  بالطريقة  الدرا�سية  املقررات  العديد من  بت�سميم  الوحدة  اهتمت هذه 
و�سممت هذه املقررات من قبل فريق ي�سم امل�سمم التعليمي وال�سخ�س املتخ�س�س باملو�سوع 
و�سعت  التي  التعليمية  الأهداف  تراعي  ومنظمة  �سليمة  اأ�س�س  وفق  و�سممت  واملّقوم،  والتقني 

املقررات لأجلها. 
ومن اأمناط التعلم الإلكرتوين، التعلم املدمج( )Blended Learning( ويق�سد به: التعلم القائم 
على مزج اأو خلط اأدوار املعلم التقليدية يف الف�سول الدرا�سية التقليدية مع الف�سول الفرتا�سية 
التعّلم  يقوم  الإلكرتوين كما  والتعّلم  التقليدي  التعّلم  تعّلم يجمع بني  اأنه  اأي  الإلكرتوين،  واملعلم 
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والتفاعلية  الغنية  بالتطبيقات  متتاز  التي  اخلربات،  لتعّلم  املنا�سبة  البيئة  توفري  على  املدمج 
واملعتمدة على تقنيات احلا�سب الآيل والإنرتنت، بحيث يتفاعل الطلبة مع م�سادر التعّلم والأن�سطة 

يف اللقاءات املبا�رشة والإلكرتونية )جمدي زامل، 2011( . 
قنوات  يف  امل�ستخدمة  البث  عملية  ت�سبه   Video Streaming املبا�رش  احلي  البث  تقنية  ان 
الت�سجيالت من خالل ح�سابه على  اإىل  الرجوع  الدار�س  وباإمكان  الإنرتنت.  ولكنها عرب  التلفزة، 
البوابة الأكادميية للجامعة يف اأي وقت ي�ساء. وبهذا فاإنه تعلم متزامن وغري متزامن اأي�سا، لأن 
الدار�س ميكن له اأن ي�سمع البث احلي املبا�رش اأو الرجوع اإىل الت�سجيل )جامعة القد�س املفتوحة، 
التعلمية ت�ساهم يف  التعليمية  العملية  البث احلي بو�سفه تقنية حديثة يف  اأهمية  . تنبع   )2009
املعلومات وم�سكلة عدم مراعاة  النفجار املعريف وثورة  التربوية مثل  امل�سكالت  حل كثري من 
الفروق الفردية بين املتعلمين واحتياجات الططلبة املعاقني ج�سديًا والأعداد الكبرية للطلبة يف 
ل  والتعليم،  التعّلم  يف  عالية  جودة  احلي  البث  تقنية  ا�ستخدام  يحقق  وحتى  الدرا�سية.  القاعات 
بد من الهتمام بعمليات التخطيط والت�سميم والتطبيق والتقومي واملتابعة امل�ستمرة، و�رشورة 
الرتابط بني هذه العمليات، وقيا�س اأثر هذا النمط من التعلم يف خمتلف اجلوانب املعرفية والنف�سية 
واملهاراتية وباأدوات قيا�س منا�سبة، وذلك بهدف التطوير واإحداث التغريات والتطورات املرجوة 
يف  القرار  اأ�سحاب  الدرا�سة  هذه  ت�ساعد  اأن  ويمكن  عنا�رشها.  مبختلف  التعليمية  العملية  يف 
الوقوف على اتجاهات الطلبة نحو تقنية البث التدفقي، مما قد يتيح لهم التركيز على اجلوانب 
التخفيف من  اأو  ال�سلبية  التجاهات  بذل اجلهود ملعاجلة  التجاهات، ومحاولة  لهذه  يجابية  الإ

مر الذي قد ينعك�س على تطوير اتجاهات الطلبة نحو تقنية البث التدفقي.  اأثرها، الأ

اإلجيابيات املتوقعة من تطبيق التعليم اإللكرتوني: 
فاإن  الإلكرتوين،  التعليم  تطبيق  �ساحبت  التي  ال�سلبيات  من  كثري  وجود  من  الرغم  على 
اإجمالها  التي  اإغفالها  ل ميكن  التي  الإيجابيات  من  كثرياً  هناك  اأن  اأكدت  البحو	 

اإ�سماعيل، )2005( فيما ياأتي: 
املالءمة واملرونة التي يوفرها التعليم الإلكرتوين من حيث متكني املتعلم من اختيار . 1

الوقت املنا�سب للتعلم، وكذلك اختيار املكان الذي يريد. 
عملية . 2 يف  اإلخ(   . – ولون.  – ون�سو�س  – و�سورة  )�سوت  املتعددة  الو�سائط  توظيف 

الإمكانات، و�سقل مهاراته  العديد من  التفاعل معها وتوظيف  املتعلم على  ي�ساعد  التعليم، مما 
الفكرية.  

التعليم الإلكرتوين اأقل تكلفة من التعليم التقليدي، وهذا مرتبط باقت�ساديات التعليم. . 3
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التعليم الإلكرتوين نظام منا�سب لتعليم الكبار وتدريب املوظفني الذين قد ل ت�سمح لهم . 4
ظروفهم بالتوجه للمدار�س واجلامعات، اأو التدريب يف املعاهد اخلا�سة بذلك

حت�سني م�ستوى التعليم واإثراوؤه وتنمية القدرات الفكرية. . 5
اأن التعليم الإلكرتوين يعمل على تطوير طريقة املحا�رشة يف التعليم اجلامعي.  . 6
اأتاح التعليم الإلكرتوين فر�سًا كبرية للتعلم. . 7
الإلكرتوين املعد يف . 8 التكنولوجيا مع املحتوى  الإلكرتوين يتيح مبداأ تكامل  التعليم  اأن 

�سوء املعايري اخلا�سة بالت�سميم التعليمي للمحتوى الإلكرتوين. 

اإلطار النظري: 
فل�سفة جامعة القد�س املفتوحة: يو�سح ن�سوان، )2004( اأن جامعة القد�س املفتوحة اأُن�سئت 
من اأجل تلبية حاجات الفرد واملجتمع الفل�سطيني كباقي اجلامعات الفل�سطينية الأخرى، بطريقة 
تغلبت على معوقات التعليم من قبل الحتالل الإ�رشائيلي، ونتيجة لذلك �سدر قرار من املجل�س 
الوطني الفل�سطيني باإن�ساء جامعةالقد�س املفتوحة عام 1985 م، ومار�ست اجلامعة عملها عام 
الإلكرتوين،  والتعلم  املفتوح  التعلم  نظام  تطبق  العربية  املنطقة  اأول جتربة يف  وتعد  م،   1990
من خالل توفري املواد والو�سائط والأن�سطة التعليمية املختلفة، التي تتالءم وظروف العديد من 
الدار�سني وامكاناتهم، والو�سول اإىل الدار�سني حيثما وجدوا. كما ت�سعى جامعة القد�س املفتوحة 
الإلكرتوين،  التعليم املفتوح والتعليم  لأن تكون جامعة ريادية متميزة حمليًا وعربيًا يف جمال 
فاجلامعة تطرح تخ�س�سات لها �سلة قوية بحاجة املواطنني واملجتمعات العربية، كما توظف 

التقنيات احلديثة وفق منهج اإدارة اجلودة ال�ساملة. 
وكذلك تهدف اجلامعة اإىل تقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية وفق فل�سفة التعليم املفتوح 
على  وقادرة  العمل،  �سوق  وحاجات  متطلبات  تلبي  ومهنيًا  فكريًا  موؤهلة  كوادرعلمية  وتخريج 
دور  وتعزيز  والتكنولوجية،  العلمية  امل�ستجدات  بذلك  مواكبًة  ودوليًا،  واقليميًا  حمليًا  املناف�سة 
اجلودة  ملنهج  وفقًا  وامل�ستدامة  ال�ساملة  املجتمعية  التنمية  حتقيق  يف  والتطوير  العلمي  البحث 

ال�ساملة )جامعة القد�س املفتوحة )2010( . 
جامعة  وج��دت  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  ال�رشيع  للتطور  ونتيجة 
يقدمها  التي  كثرية  والفر�س  الإمكانات  من  لال�ستفادة  كبري  حتّد  اأمام  نف�سها  املفتوحة  القد�س 
بهما  يلحق  وما  والإنرتنت،  الكمبيوتر  جهاز  يف  ممثلة  املعلومات  تقنية  واأ�سبحت  التطور.  هذا 
من  العديد  نظر  وجهة  من  تفاعلية  تعليمية  بيئة  لتوفري  الو�سائل  اأجنح  من  متعددة  و�سائط  من 
اأف�سل املمار�سات وال�ستخدامات الرتبوية احلديثة. وقد انعك�ست هذه النظرة  الرتبويني، وتقدمي 
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على روؤية اجلامعة واأهدافها وبناء اأمناط خمتلفة من التعليم املفتوح والتعلم الإلكرتوين، وعملت 
جامعة القد�س املفتوحة بفروعها املختلفة واملمتدة يف جميع اأنحاء فل�سطني على ال�ستفادة من 
هذا التطور مل�ساعدة املجتمع اجلامعي يف ا�ستغالل اإمكانات التكنولوجيا لتعزيزالتعلم والتعليم، 

ولإيجاد ا�سرتاتيجيات فعالة جتاه عمليتي التعلم والتعليم وتوظيف جميع المكانيات املتاحة. 
وقد اأن�ساأت اجلامعة وحدة تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين والدعم الفني يف مركز تكنولوجيا 
تعزيز  اإىل  رئي�س  ب�سكل  الوحدة  وتهدف  املفتوحة.  القد�س  جامعة  يف  والت�سالت  املعلومات 
اإىل  تهدف  كما  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  التعليم  خدمة  يف  للتكنولوجيا  الأمثل  ال�ستخدام 
تفاعلية  تعليمية  بيئة  لتوفري  اجلامعة  يف  والتعّلم  التعليم  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  حت�سني 
جلذب اهتمام الطلبة، وخلق جو تفاعلي بني الطالب واملدر�سني واملجتمع داخل الغرف ال�سفية 

وخارجها، اآخذة بعني العتبار عملية التعلم والتعليم بفروعها الآتية: 
واملتعلم . 1 وخ�سو�سيته  املنهاج  من:  عليه  ت�ستمل  وما  التعليمية  العملية  مدخالت 

واحتياجاته واملعلم بجميع خرباته والبيئة التعليمية. . . . 
العمليات التابعة للعملية التعليمية وما ت�ستمل عليه: تخطيط وت�سميم وتتنفيذ ومتابعة . 2

وتقومي وتطوير. 
للمادة . 3 املرجوة  التعليمية  الأه��داف  حتقيق  ت�سمل  التي  التعليمية  العملية  خمرجات 

التعليمية للمقرر. فهي ت�سمل الإجنازات والنتائج النهائية التي يحققها النظام واملخرجات هي 
الناجت الفعلي للعملياتط، فتتحدد خمرجات اأي نظام وفق اأهداف هذا النظام ووظائفه. 

ويكن تلخي�س هذه الفروع بال�سكل الآتي )ح�سن مهدي، 2012( : 
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ولتحقيق الأهداف الرتبوية عملت وحدة تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين والدعم الفني من �سمن 
وتوفري  املبا�رشة،  واملحا�رشات  التعليمية  واملن�سات  امل�سادر  توفري  على  الربامج  من  العديد 
الإلكرتوين  التعلم  تكنولوجيا  وحدة  قامت  حيث  وبثها،  امل�رشفني  حما�رشات  ت�سجيل  اإمكانية 
 Video والدعم الفني بالإ�رشاف والتن�سيق لبث مقررات درا�سية من خالل تقنية البث احلي املبا�رش
Streaming بدءاً من الف�سل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي 2008/ 2009 بهدف رفع جودة 
لكت�ساب  الالزمة  والنقدية  الإبداعية  املهارات  الطالب  واإك�ساب  املعرفة  بناء  لتح�سني  التعليم 
املعرفة املعا�رشة وتوظيفها مبا يتوافق مع التطورات امل�ستمرة يف العملية التعليمية التعلمية، و 

تركز هذه الربامج على �ستة عنا�رص اأ�سا�سية
املعلم: اإن الدور الذي ي�سطلع به املعلم يف التعليم ب�سكل عام دور مهّم للغاية، لكونه . 1

اأحد اأركان العملية التعليمية، وهو مفتاح املعرفة والعلوم بالن�سبة للطالب، وبقدر ما ميتلك من 
اخلربات العلمية والرتبوية، واأ�ساليب التدري�س الفعالة، ي�ستطيع اأن يخّرج طالبًا متفوقني ومبدعني، 
اأن  اأهمية املعلم ويعظم دوره، وهذا بخالف ما يظنه بع�سهم من  الإلكرتوين تزداد  التعليم  ويف 
التعليم الإلكرتوين �سيوؤدي يف النهاية اإىل ال�ستغناء عن املعلم. فلم تعد مهمة املعلم قا�رشة على 
ال�رشح والإلقاء واتباع الأ�ساليب التقليدية يف التدري�س. وعلى الرغم من اأهمية املعلم يف العملية 
التعليمية بوجه عام، فاإن اأهميته تزداد وت�سبح اأكرث و�سوحًا يف التعليم الإلكرتوين، حيث اإن هذا 
النوع من التعليم ل يحتاج اإىل �سيء بقدر حاجته اإىل املعلم املاهر املتقن لأ�ساليب وا�سرتاتيجيات 
جمال  يف  جديد  هو  ما  بكل  التزود  يف  الراغب  العلمية  مادته  من  املتمكن  الإلكرتوين،  التعليم 
تخ�س�سه، املوؤمن بر�سالته اأوًل ثم باأهمية التعلم امل�ستمر )لل، 2008( . بل يجب ان تتوافق مهمة 
املدر�س مع امل�ستحدثات الرتبوية، حيث يتحول دور املعلم من مب�سط و�سابط للعملية التعليمية 
اإىل م�سمم وتكنولوجي ومب�سط ومدير وباحث وموجه وم�ساعد وم�سجع، ويحتاج اإىل ر�سم خمطط 
اأهداف حمددة مع  التعليمية لتحقيق  التدري�س والو�سائل  اأ�ساليب  الدر�س تعمل فيه  ل�سرتاتيجية 

الأخذ بعني العتبار جميع العنا�رش التي توؤثر يف هذه ال�سرتاتيجية. 
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التي . 2 والنف�سية  والجتماعية  الأكادميية  املتعلمني  خ�سائ�س  حتديد  ت�سمل  املتعلم: 
وم�ستوى  وقدراتهم  تعلمهم،  وحاجات  املادة،  يف  احلايل  وم�ستواهم  وتوزيعهم،  اأعدادهم  ت�سم: 
الذكاء، ومدى اهتمامهم مبا يتعلمونه وميولهم واجتاهاتهم، واملوؤثرات املوجودة خارج املدر�سة 
وداخلها وتت�سل مبا�رشة بتعلمهم، وا�ستعدادهم ومهارتهم يف التعلم. اإن ا�ستخدام التكنولوجيا يف 
التعليم ميكن طالب العلم جميعهم، ول �سيما الذين يعانون من الإعاقات اجل�سدية من ال�ستفادة. 

املحتوى: وتاأتى اأهمية التخطيط والت�سميم اأن لكل موقف تعليمى ما ينا�سبه من مواد . 3
موا�سفات  و�سع  اإىل  اجلوانب  هذه  وحتتاج  الدرا�سي،  للمحتوى  عر�س  وطرق  واأجهزة  تعليمية 
املوقف  وكفاءة  فاعلية  من  تزيد  جيدة  ب�سورة  اإنتاجها  ميكن  حتى  بها  خا�سة  وخ�سائ�س 

التعليمي. 
اإختيار . 4 للمعلم والتلميذ يف  التي توافر احلرية  الو�سائط  اأف�سل  اإنتاج  وي�سمل  الو�سيط: 

والتخطيط  املنظومي،  الأ�سلوب  باتباع  القيام  املعلم  ومتكن  اأهدافه،  لتحقيق  الو�سائط  اأن�سب 
املنهجي للو�سول اإىل اأف�سل ت�سميم يجمع بينه وبني الو�سيط، كما تتيح الفر�سة للمتعلم اأن يتعلم 

مبفردة
تاأثرياً . 5 للتكنولوجا  اأن  كما  م�ستمر،  تغيري  يف  الرتبية  عامل  اإن  التعليم:  من  الهدف 

التكنولوجيا املختلفة يف حتقيق  اأنواع  ت�ستخدم  واليوم  التقليدية،  التعليمية  العملية  هائاًل على 
ا�ستخدام  التي تناولت  الدرا�سات والأبحاث  العديد من  اإىل  التعليمية املختلفة وا�ستناداً  الأهداف 
هذه التكنولوجيا، التي اأظهرت نتائجها الفوائد والآثار الإيجابية على حتقيق الأهداف التعليمية، 
فاإن من اأهم فوائد ا�ستخدام تكنولوجيا الت�سال التعليمي كما ذكرها �سقور )2011( 

ما ياأتي: 
ت�ساعد املتعلم يف ا�ستخدام اأكرث من حا�سة يف اأثناء التعلم، مما ي�ساعد يف ادراك املفاهيم . 1

و الفكار و املعارف ب�سورة اأف�سل. 
ت�ساعد يف اإثارة حب ال�ستطالع لدى املتعلم، وبالتايل حتفزه على التعلم. . 2
ت�ساعد يف خلق فر�س متكافئة للتعلم من خالل التغلب على الفروق الفردية وا�ستحواذ . 3

جمموعة قليلة من املتعلمني من ذوي امل�ستوى العاىل على التعلم داخل غرفة ال�سف.  
على الأ�سياء وحل . 4 احلكم  و  الرتكيب  و  كالتحليل  اإيجابية  تعّلم  عادات  ت�ساعد يف خلق 

امل�سكالت . 
ت�ساعد يف خلق مواقف تربوية تقرب املتعلم من التطورات والتقدم الذي ي�سهده الع�رش، . 5

وجتعله اأقرب اإىل الواقع الذي يعي�سه م�ستوعبًا لهذه التطورات والتقدم. 
ت�ساعد على توفري الوقت واجلهد يف عمليتي التعليم و التعلم. . 6
ت�ساعد يف تغيري دور املعلم من ملقن اإىل موجه ومي�رش وم�سهل لعملية التعلم. . 7
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يحتويه . 8 ما  على  مقت�رشة  العملية  تبقي  ول  اإ�سافية،  تعلم  م�سادر  توفري  على  ت�ساعد 
الكتاب املقرر من معلومات وما ميليه املعلم على املتعلمني.  

بع�س  مراعاة  يجب  من�سور  حامد  اأحمد  بح�سب  املتعددة  الو�سائط  ولختيار 
املعايري العامة وهي: 

الأهداف �
املحتوى  �
الت�ساق  �
التكلفة  �
ال�سمة الفنية  �
حالت ال�ستخدام  �
برهان املتعلم  �
الثبات �
والثورة . 9 املعلومات  ثورة  ع�رش  يف  التعليمية  للعملية  ان الت�سميم  املعرفة:  اإدارة 

اإدارة املعرفة عبارة عن  اإدارة معرفة اجلامعَة.  الإلكرتونية يجب �ن يكون جزءاً مهمًا من عملية 
وتنظيمها،  واختيارها،  عليها،  واحل�سول  املعرفة  توليد  على  املنظمات  ت�ساعد  التي  العمليات 
تعّد  التي  املنظمة،  متتلكها  التي  واخلربات  املهّمة  املعلومات  وحتويل  ون�رشها،  وا�ستخدامها، 
والتخطيط  والتعلم،  امل�سكالت،  وحل  القرارات،  كاتخاذ  املختلفة  الإداري��ة  لالأن�سطة  �رشورية 

الإ�سرتاتيجي. 
املفتوحة على  القد�س  التعليم يف جامعة  اإن  القول  اأنه ميكن   ، الع�سيلي )2013(  وتو�سح 
اخلليل،  فرع  يف  املدمج  الإلكرتوين  التعليم  مرحلة  بتطبيق  بداأت  حيث  جديدة،  مرحلة  اأعتاب 
وتتطلب هذه املرحلة التي ت�سهد حاليًا دعمًا ملحوظًا للتعلم الإلكرتوين، درا�سة متطلبات هذا النوع 
من التعلم بهدف تاأ�سي�سه على اأ�س�س متينة، وروؤية وا�سحة، وح�سد جميع امل�سادر والعمليات التي 
ت�ساعد على جناحه، كون بيئة التعلم الإلكرتوين غاية يف التعقيد، فهي مزيج من التقنية، والإدارة، 
التعليم والتعلم، مما  اإدارة املعرفة، وثقافة  اأنها منط جديد من  التدري�س، كما  والتنظيم، واأ�سول 
يتطلب النظر اإىل ال�سورة الكلية الكاملة لتلك البيئة، وحتديد مكوناتها، والعالقة بينها اإذا اأريد لها 
اأدبيات املجال  النجاح. فالتعلم الإلكرتوين م�رشوع مكلف وبخا�سة يف مرحلة تاأ�سي�سه، وت�سري 
تتغري  اأن  عديدة،  متطلبات  بني  من  يتطلب  اجلامعة،  يف  الإلكرتوين  التعلم  بيئات  جناح  اأن  اإىل 
البيئتان الداخلية واخلارجية للجامعة بحيث تعيد تعريف مهّماتها واأ�ساليبها، فالتعلم الإلكرتوين 
لي�س جمرد و�سع حما�رشة تقليدية على ال�سبكة العنكبوتية، اأو اإنتاج مقررات على اأقرا�س مدجمة 
الربامج املختلفة كاملودل، واإمنا �سيكون  اأو  ال�سفوف الفرتا�سية،  اأوا�ستخدام  وو�سائط متعددة، 
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على اجلامعة اأن تتناول ق�سايا مهمة مثل النمط اجلديد للمعرفة، والتحرر من التقاليد اجلامعية 
بالتعليم  للنهو�س  الخ.   .  . ال�سبكي.  والرتباط  وال�رشاكة،  التعاون  اإىل  املا�سة  واحلاجة  ال�سائدة، 

وحماولة اللحاق بركب التكنولوجيا واملعرفة، ولبد اأن »نتعلم لنكون«. 

الدراسات السابقة: 
اأ�سارت القد�سي )2012( ، اإىل اأن التعلم الإلكرتوين لي�س تعليمًا يقدم بطريقة ع�سوائية مع 
التعليم النظامي املدر�سي، بل هو منظومة خمطط لها وم�سممة ت�سميمًا جيداً بناء على املنحى 
يتهم  اللكرتوين ل  الراجعة. فالتعلم  والتغذية  لها مدخالتها وعملياتها وخمرجاتها  املنظومي، 
بتقدمي املحتوى التعليمي فقط، بل يهتم بعنا�رش الربنامج التعليمي ومكوناته كافة من اأهداف 
وحمتوى وطرائق تقدمي املعومات واأن�سطة وم�سادر التعلم املختلفة واأ�ساليب التقومي املنا�سبة. 
التعليمة  التعليمية وتقدمي املقررات  التدريب اللكرتوين ل يعني بالعملية  اأو  فالتعلم اللكرتوين 
فقط، بل اأي�سًا بتقدمي الربامج التدريبية يف اأثناء اخلدمة للمعلمني. وا�سافت اأن التعليم الإلكرتوين 
املتعلم  وبني  واملعلم  املتعلم  بني  للتوا�سل  التفاعلية  اللكرتوين  الو�سائط  ا�ستخدام  على  يعتمد 
اجلديد،  من  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  تقدمه  مما  ال�ستفادة  ويحاول  التعلم  وحمتوى 

وتوظيفه يف العملية التعليمية. 
الطلبة  اأداء  التعليم املدمج على حت�سني  ا�ستخدام  اأثر  بدرا�سة  الباحثني  العديد من  لقد قام 

والنتائج التي ظهرت على خرباتهم 
 )Allen, 2007; Rapposelli, )2013( ; Ginns, & Ellis, )2007( ; Cavanagh, 2011( 
كما قام حممد عما�سه )2009( بعر�س ميزات التعليم املدمج، باأن املدر�س ي�سعر اأن له 
دوراً فى العملية التعليمية، واأن دوره مل ي�سلب، يقوم بتوفري الوقت لكل من املعلم والطالب، ويوفر 
طريقتني للتعلم ميكن الختيار بينهما بدل من العتماد على طريقة واحدة، ويعالج م�سكالت عدم 
توافر المكانات لدى بع�س الطالب، ويتنا�سب مع املجتمعات فى الدول النامية التى مل تتوافر 
لديها بيئة الكرتونية كاملة، ( ال�سطرات، 2009( ووقت التعلم فيه غري حمدد بالزمان واملكان، 
كما يركزعلى اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدان دون تاأثري واحدة على الأخرى، اإ�سافة اإىل 
التعليمية  العملية  اأ�سا�س تقوم علية  الطالب واملعلم، وهو  الأ�سلية بني  الروابط  اأنه يحافظ على 

)الذيابات، 2013( . 
على  القائم  التعليم  اإن  القول  يف  املبالغة  من  لي�س  اأنه  اإىل   ،  )2013( زبده  اأ�سار  وقد 
التكنولوجيا واأهميته يوؤدي دوراً مهّمًا يف الق�سايا الجتماعية والقت�سادية لالأمم، حيث �سهدت 
كثري من الدول منواً هائاًل يف اخلدمات التكنولوجية اجلامعية على مدى العقود املا�سية، حيث 
اأ�ساف  كما  مثيل.  له  ي�سبق  مل  الذي  الهائل  التطور  هذا  من  لال�ستفادة  القرار  اجلامعات  اتخذت 
التقنيات احلديثة يف تقدمي  اإىل العتماد على  اللكرتوين ي�سري  التعليم  اأن   ، احل�سناوي )2009( 
بها  يتميز  التي  الإيجابية  اخل�سائ�س  خالل  من  ناجعة  بطريقة  للطلبة  التعليمي  املحتوى 
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كاخت�سار الوقت واجلهد والكلفة القت�سادية واإمكاناته الكبرية يف تعزيز تعلم الطلبة، وحت�سني 
اإىل توفري بيئة تعليمية تعليمة م�سوقة ومثرية لكل من  اإ�سافة  العلمي ب�سورة فاعلة،  م�ستواهم 
للطلبة  ال�سماح  اإىل  اإ�سافة  واملكان،  الزمان  حمددات  من  التخل�س  فيها  يتم  والطلبة  املدر�سني 

بالتعلم يف �سوء اإمكاناتهم وقدراتهم العلمية وم�ستواهم املعريف. 
وقد حاول الطيطي وجرب )2011( ، يف درا�سة لهم حتديد ال�سعوبات التي تواجه طلبة 
جامعة القد�س املفتوحة يف ا�ستخدام التعليم اللكرتوين من وجهة نظر الطلبة يف فروع جامعة 
القد�س املفتوحة بفل�سطني. ولتحقيق هدف الدرا�سة اأعدَّ قام الباحثان ا�ستبانة، وُطبقت هذه الأداة 
على عينة تكونت من )980( طالبا ً وطالبة من الطلبة امل�سجلني يف فروع جامعة القد�س املفتوحة 
)نابل�س، ورام اهلل، واخلليل( للعام اجلامعي 2009/ 2010. اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة اأن عدم 
توافر اخلدمات الفنية الالزمة يف خمتربات اجلامعة، واحلاجة اإىل وجود مركز متخ�س�س مل�ساعدة 
الطلبة يف اإعداد مواد التعليم ب�سكل الكرتوين، ونق�س جتهيزات خمتربات احلا�سوب، وقلة الأجهزة 

ت�ساهم يف �سعوبة التعلم اللكرتوين. 
التي  املعوقات  ت�سخي�س  فيها  حاولت  التي   ،  )2012( القد�سي  درا�سة  نتائج  واأظهرت 
وقتًا  يحدد  ل  الإلكرتوين  التعلم  اأن  اللكرتوين  التعليم  املفتوحة يف  القد�س  طلبة جامعة  تواجه 
للتعلم، في�ستطيع املعلم و�سع املادة كلها مرة واحدة، ويتعامل الطالب معها من خالل حلقات 
النقا�س والتعيينات. فال�سعوبات التي تواجه الطلبة يف بيئة التعلم قد تكون الت�سال بالإنرتنت 
و�سعفه، وتوافر جهاز حا�سوب. واأن تغيري دور اأ�ستاذ املقرر يف بيئة التعليم اللكرتوين من امل�سدِّر 
للمعرفة اإىل املر�سد واملوجه على ا�ستقاللية املتعلم يعد من املعوقات التي تواجه طلبة جامعة 

القد�س املفتوحة يف التعلم اللكرتوين ب�سورة كبرية. 
الإلكرتوين  التعليم  نحو  الجتاهات  بدرا�سة   )Borstorff & Lowe, 2006( قام  وقد 
اأو�سح  املختلفة.  التعليمية  واملوؤ�س�سات  باجلامعات  �سيوعًا  التعليم  اأ�ساليب  اأكرث  اأ�سبح  الذي 
املناهج  تقدمي  يف  الإلكرتوين  التعليم  تكنولوجيا  يعتمدعلى  املفتوح  التعليم  اأن  الباحثان 
الإلكرتوين  التعليم  تكنولوجيا  يف  الكبري  للتطور  ونظراً  املختلفة.  التعليمية  والربامج  الدرا�سية 
اإدراكات  اإىل  التعرف  الباحثان  حاول  فقد  الدرا�سية،  واملناهج  املعلمني  مهّمات  يف  والتغري 
 113 من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  فاعليته.  ومدى  التعليم  من  النوع  لهذا  وقناعتهم  املتعلمني 
طالبًا طّبقت عليهم ا�ستبانة للتعرف اإىل اإدراكاتهم وقناعتهم بالتعليم الإلكرتوين. اأ�سارت نتائج 
اإيجابية وخربات موجبة نحو ا�ستخدام  اأظهروا اجتاهات  اأفراد العينة  اأن 88% من  اإىل  الدرا�سة 
التعليم الإلكرتوين، ون�سح 79% من املتعلمني الآخرين با�ستخدام هذا النوع من التعليم. بينما 
تركزت اأوجه ق�سور هذا النوع من التعليم- من وجهة نظر الطالب- يف احلاجة اإىل املزيد من 
التوا�سل مع املعلمني والطالب الآخرين حيث اقرتحت الإناث املزيد من التوا�سل مع املعلمني، 
املزيد  اإىل  اإىل احلاجة  �سنًا  الأ�سغر  والطالب  الذكور  اأ�سار  بينما  ال�ستخدام،  تعليمات  وو�سوح 

من التوا�سل مع الطالب الآخرين. 
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اجتاهات  عن   ،  )2011( با�سقر  درا�سة  نتائج  بعر�س   ،  )2013( الع�سيلي  قامت  كما 
اأع�ساء هيئة التدري�س حول التعليم الإلكرتوين والإيجابيات وال�سلبيات التي يواجهها اأع�ساء هيئة 
التدري�س، بق�سم علم املعلومات، بكلية العلوم الجتماعية بجامعة اأم القرى، عند قيامهم با�ستخدام 
هذه التقنية. هذا وقد تو�سل الباحث اإىل اأن الغالبية العظمى )70%( من عينة الدرا�سة هم من الذين 
ل�ستخدام  كاماًل  تاأييداًً  موؤيدين  الدرا�سة  عينة  اأع�ساء  جميع  واأن  �سنة،   )50( عن  اأعمارهم  تقل 
تقنية التعليم الإلكرتوين، كما لوحظ اأن )50%( من عينة الدرا�سة مل يتعرفوا على اجلهة الر�سمية 
امل�سئولة عن تقدمي خدمات التعليم الإلكرتوين داخل اجلامعة. وات�سح اأن )85%( من اأع�ساء هيئة 
التجربة لدى  التقنية هو حداثة  ا�ستخدام هذه  الطالب يف  اأكرب عائق يواجهه  اأن  التدري�س يرون 
الطالب هي  يكت�سبها  �سوف  فائدة  اأهم  اأن  يرون  الدرا�سة  بينما )95%( من عينة  الطالب،  هوؤلء 

ا�ستخدامهم لهذه التقنية يف اأي وقت، ومن اأي مكان داخل اأوخارج احلرم اجلامعي. 
�سوئها  يف  ميكن  التي  العوامل  اإىل  التعرف  اإىل   )Mahdizadeh, 2008( درا�سة  وهدفت 
تف�سري ا�ستخدام املعلمني لبيئات التعلم الإلكرتوين يف التعليم اجلامعي. حيث ا�ستملت عينة الدرا�سة 
على 178 مدر�سًا يف اأق�سام خمتلفة يف جامعة هولندية وقام الباحثون باإعداد ا�ستبانة للتعرف 
اإىل العوامل املجددة ل�ستخدام التعليم الإلكرتوين. واأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن اجتاهات اأع�ساء 
هيئة التدري�س واآرائهم توؤدي الدور احلا�سم يف ا�ستخدام بيئات التعلم الإلكرتوين باجلامعات حيث 
اآراء  اأن  متثل 43% من التباين يف متغري ا�ستخدام بيئات التعلم الإلكرتوين. واأكدت النتائج على 
اأع�ساء هيئة التدري�س حول اأهمية الأن�سطة املطبقة من خالل �سبكة املعلومات والتعليم مب�ساعدة 
احلا�سب الآيل. كما اأو�سحت الدرا�سة اأهمية اإدراك اأع�ساء هيئة التدري�س لقيمة فائدة بيئات التعلم 

الإلكرتوين يف حتقيق اأهداف العملية التعليمية. 
لالت�سال  القيادة  وفر�س  املعرفة  “اإدارة  بعنوان:   )Wick, 2000( درا�سة  اأو�سحت  كما 
التقني”، اأن التميز يف ع�رش املعرفة يعتمد على مدى توليد ممار�سات واأفكار جديدة، والرتقاء 
اأفكار  تطوير  يعزز  املختلفة  العلمية  اخللفيات  ذوي  الأفراد  بني  احلوار  واأن  منها،  قائم  هو  مبا 

جديدة، واأن تعاون املهنيني يوؤدي اإىل اكت�ساف الأفكار املتميزة، اإ�سافة اإىل الإبداع. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 
الإلكرتوين  التعليم  واقع  تناولت  والأجنبية-  العربية منها  ال�سابقة-  الدرا�سات  اأن  يالحظ 
وال�سعوبات التي تواجهه، وقد اأكدت العديد من هذه الدرا�سات على اأهمية التعليم الإلكرتوين يف 
من  النوع  هذا  ن�رش  يف  التدري�س  هيئة  ع�سو  دور  على  ال�سوء  والقت  املرجوة،  الأه��داف  حتقيق 
التعليم ودعمه. كما اأظهرت النتائج فوائد ومميزات التعليم الإلكرتوين والتحديات التي تواجهه من 
�سعوبات ومعوقات. حيث ذكرت الدرا�سات اأن بع�س التحديات تواجه هذا النوع من التعليم، واأن 
هنالك بع�س ال�سعوبات تواجه طالب جامعة القد�س املفتوحة وموؤ�س�سات تربوية اأخرى واأهمها: 
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انخفا�س انت�سار تقنيات التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات، وعدم توافر كادر اإداري موؤهل للتعامل 
مع التقنيات احلديثة كاأحد املعوقات الأعلى تاأثرياً على اإجناح عملية تطبيق التعليم الإلكرتوين، 

. . . . اإلخ، . 

عن البحث: 

النموذج املستخدم للتعليم اإللكرتوني يف البحث: 
الأه��داف  حتقيق  يف  اللكرتونى  التعليم  بتوظيف  املتعلقة  النماذج  من  عدد  وجود  ومع 
 )Video Streaming( الرتبوية، اعتمدت الباحثة على ا�ستخدام املنهج الذى يوظف تقنية البث احلي
اإجناز عملية التعلم  مل�ساندة التعليم الوجاهي )املحا�رشات التقليدىة( بحيث يت�ساركا معا فى 
والتعليم. ويقوم هذا التعليم على اأ�سا�س مدخل التكامل بني التعليم التقليدى والتعليم اللكرتونى، 
ال�سفي  التعليم  عن  بدياًل  ولي�س   ،  )Supplementary( م�ساند  كنموذج  احلي  البث  اعُتمد  بحيث 
 Videos الوجاهي. حيث قامت الباحثة حتت اإ�رشاف فني وتربوي بت�سجيل املحا�رشات على �سكل
ملقرر English 2 ُبثت للطلبة بح�سب جدول معلن مع بداية الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 2012/ 
اأو قر�س مدمج  اأو ذاكرة  اإمكانية حتميل املحا�رشات امل�سورة على جهاز احلا�سوب  2013 مع 
ي�سمح بت�سغيلها يف اأي وقت مع اللتزام بجدول املحا�رشات الأ�سا�سية للمقرر املذكور. ا�ستملت 
التعليمية با�ستخدام ميزات وبرجميات وتقنيات حديثة  اإثراء املادة  املحا�رشات امل�سورة على 
ل�رشح املادة التعليمية، واإمكانية ا�ستخدام اإي�ساحات اإ�سافية واأمثلة خارجية. كما قامت الباحثة 

بجمع اأ�سئلة امتحانات �سابقة، وعر�سها للطلبة وتف�سري احللول ال�سحيحة لهذه الأ�سئلة. 

مشكلة البحث: 
ولأهمية ا�ستخدام تقنية البث احلي يف التعليم اجلامعي �سممت اجلامعة العديد من املقررات 
اإلكرتونيا، بهدف اإدخال التعلم الإلكرتوين وا�ستخدامه يف التعليم اجلامعي، وذلك من خالل اإمكانية 

و�سع املقررات واملناهج التي يتعلمها الطالب علي �سبكة الإنرتنت. 
اأهمية  من  املختلفة  واملوؤمترات  والدرا�سات  البحوث  تو�سيات  به  تنادي  الرغم مما  وعلى 
و�رشورة تبني ا�ستخدام تقنية البث احلي والتعلم املدمج يف التعليم اجلامعي، ورغم توافر مركز 
واملناهج  املقررات  عملية حتويل  ي�سهل  املفتوحة  القد�س  بجامعة  الإلكرتوين  للتعلم  متخ�س�س 
اإلكرتونيًا، وحتميلها للطالب علي �سبكة الإنرتنت، فاإن الباحثة لحظت قلة عدد الطلبة امل�ستفيدين 
من هذه التقنية ملقرر اللغة الإجنليزية، وتبني من ا�ستفتاء الطالب اأن عدداً قلياًل من الطلبة التزم 
من  وكنوع   .2013  /2012 الدرا�س  العام  من  الثاين  للف�سل  احلي  البث  حما�رشات  بح�سور 
املتابعة ل بد من قيا�س اجتاهات الطلبة نحوهذه التقنية ل�سمان جودتها للتاأكد من قدرتها على 

حتقيق الأهداف الرتبوية املرجوة كنموذج يف التعليم الإلكرتوين. 
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الإجابة علي  البحث احلايل من خالل  اأن تتحدد م�سكلة  اأخري ميكن  وب�سورة 
الأ�سئلة الآتية: 

ما اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام تقنية البث احلي ملقرر اللغة الإجنليزية )2( ؟ . 1
ما اجتاهات الطلبة نحو اأثر ا�ستخدام تقنية البث التدفقي على فهم املادة التعليمية؟ . 2
ما التحديات التي تعوق ا�ستخدام البث التدفقي يف التعليم اجلامعي من قبل طلبة مقرر . 3

اللغة الإجنليزية )2( ؟ 

أهداف البحث: 
يهدف البحث احلايل اإىل الك�سف عن اجتاهات الطلبة نحو تقنية البث احلي وتاأثريها على 
فهمهم للمادة التعليمية واإلقاء ال�سوء على حتديات ا�ستخدام هذه التقنية ومعوقاتها من وجهة 

نظر الطلبة. 

أهمية البحث: 
ي�ستمد البحث اأهميته من اإ�سهامه فيما ياأتي: 

اللغة . 1 ملقرر  اإثرائية  كمادة  احلي  البث  تقنية  نحو  الطلبة  اجتاهات  على  ال�سوء  اإلقاء 
الإجنليزية )2( . 

التعليمية . 2 املادة  فهم  احلي على  البث  تقنية  ا�ستخدام  اأثر  نحو  الطلبة  اجتاهات  معرفة 
ملقرر اللغة الإجنليزية )2( ؟ 

التعليم اجلامعي؛ مما مُيهد . 3 البث احلي يف  ا�ستخدام تقنية  التي تعوق  التحديات  حتديد 
اإمكانات  من  لال�ستفادة  وذلك  التحديات؛  لهذه  للت�سدي  مالئمة  وا�سرتاتيجيات  حلول  لو�سع 

ومميزات هذه التقنية لأق�سي درجة ممكنة. 
يف . 4 احلي  البث  تقنية  ا�ستخدام  وفاعلية  اأهمية  اإىل  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  توجيه 

التعليم والتعلم اجلامعي لتنمية القدرات املختلفة للطالب يف كثري من التخ�س�سات. 

أسئلة البحث: 
ي�سعى هذا البحث لالإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

ما اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام تقنية البث احلي كمادة اثرائية ملقرر اللغة الإجنليزية )2( ؟ . 1
ما اجتاهات الطلبة نحو اأثر ا�ستخدام تقنية البث التدفقي على فهم املادة التعليمية ملقرر . 2

اللغة الإجنليزية )2( ؟ 
ما التحديات- عنا�رش القوة وال�سعف- من وجهة نظر الدار�سني ل�ستخدام تقنية البث . 3

احلي يف درا�سة املادة التعليمية للمقرر؟ 
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حدود البحث: 
يت�سمن البحث احلايل احلدود الآتية: 

احلدود املو�سوعية: يركز البحث احلايل علي التحدي الآتي- اجتاهات الطلبة نحو تقنية . 1
البث احلي امل�ستخدمة لإثراء مقرر اللغة الإجنليزية )2( . 

اإىل . 2 بال�سافة  احلي  البث  تقنية  اعتمدوا  الذين  علي  البحث  يقت�رش  الب�رشية:  احلدود 
املحا�رشات الوجاهية لفهم املادة التعليمية. . 

احلدود املكانية: طبقت اأداة البحث على طلبة فرع نابل�س فقط من فروع جامعة القد�س . 3
املفتوحة املنت�رشة يف فل�سطني. 

إجراءات البحث: 
لتحقيق اأهداف هذا البحث؛ ا�سُتخدم املنهج الو�سفي التحليلي يف جمع املعطيات وعر�س 
البحث،  ال�سلة مبو�سوع  الدرا�سات والبحوث ذات  اإىل حتليل بع�س  النتائج وحتليلها، بالإ�سافة 

ملعرفة اجتاهات الطلبة نحو تقنية البث احلي ول�ستخال�س التحديات التي تواجه هذه التقنية. 

جمتمع البحث: 
القد�س  الإجنليزية )2( يف جامعة  اللغة  الطلبة امل�سجلني ملقرر  الدرا�سة من  تكون جمتمع 
املفتوحة/ فرع نابل�س للف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2012/ 2013، والذي بلغ )680( طالبا 

وطالبة من جميع امل�ستويات والأعمار ملختلف التخ�س�سات والكليات. 

عينة البحث: 
ا�ستملت عينة الدرا�سة التجريبية على نحو ) 30( طالبًا وطالبة كانوا قد �سجلوا ملقرر اللغة 
التعليمية  اعتمدوا يف فهم املادة  الذين  للف�سل املذكور اختريوا ع�سوائيًا فقط من  الإجنليزية 2 
واإثرائها على املحا�رشات ال�سفية الوجاهية واملحا�رشات امل�سورة للمقرر التي كانت تبث لأول 

مرة عرب تقنية البث احلي يف الف�سل املذكور. 

أداة البحث: استبانة االجتاه حنو تقنية البث احلي: 
�سّممت الباحثة ا�ستبانة الجتاه نحو التعليم الإلكرتوين، وذلك من خالل الطالع على بع�س 
الأدبيات يف جمال تكنولوجيا التعليم. ول�سمان اجلودة عملت الباحثة على قيا�س اجتاهات الطلبة 
بهدف معرفة دور البث احلي يف تطوير اجتاهات الطلبة نحو املادة التعليمية، وبالتايل تطوير 
اأدائهم م�ستخدمة ا�ستبانة �سممت خ�سي�سًا لقيا�س اجتاهات الطلبة نحو تقنية البث احلي كو�سيلة 
مقيا�س  تتبع  اأ�سئلة   8 على  ا�ستمل  الأول  جزئني:  من  وتكونت  الوجاهية،  للمحا�رشات  م�ساندة 
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اأما الق�سم الثاين من ال�ستبانة  اأثر=3، �سيء= 2 �سيء جداً=1.  ليكرت جيد جداً= 5، جيد=4، ل 
فقد تكون من 11 بنداً بحيث كانت الإ�ستجابة لهذه البنود متدرجة من: اأوافق= 3، حمايد= 2، ل 
اأوافق=1. كما ا�ستخدمت الباحثة الربنامج الإح�سائي لتحليل النتائج، حيث اُعتمد على التحليل 

الو�سفي )SPSS( لإظهار النتائج وتف�سريها. 

صدق أدوات البحث وثباتها: 
تحققت الباحثة من �سدق اأدوات الدرا�سة من حيث ال�سياغة اللغوية والو�سوح وال�سمولية 
ولية على عدد من  ومنا�سبة البند للجزء الذي ينتمي اإليه، وكان ذلك بعر�س املقيا�س ب�سورته الأ
اأراء املحكمين  الكتوراه، ويف �سوء  املحكمين من الرتبويني ذوي الخت�سا�س من حملة درجة 
البنود وحذف بع�سها واأ�سيفت بنود جديدة، واعتبرت  ومالحظاتهم ومقترحاتهم عدلت بع�س 
الدرا�سة با�ستخدام معادلة  اأدوات  التحقق من ثبات  داة. كما تم  الأ جراءات كافية ل�سدق  الإ هذه 
كرونباخ األفا، فكان معامل الت�ساق الداخلي الكلي )كرونباخ ملقيا�س اجتاهات الطلبة نحو تقنية 

غرا�س الدرا�سة.  البث احلي ي�ساوي )0. 79( ، وب�سكل عام اعتبرت هذه الن�سبة مقبولة لأ

نتائج البحث: تفسريها ومناقشتها: 
اأ�سئلتها  ع�ن  جابة  والإ الدرا�سة  باأ�سئلة  املتعلقة  النتائج  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا  يت�سمن 
بهدف التعرف اإلى اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام تقنية البث احلي يف جامعة القد�س املفتوحة. 
املئوية  الن�سب  وقد ح�سبت   ،SPSS الإح�سائي  الربنامج  با�ستخدام  وُحلِّلت  املعطيات  ُجمعت  فقد 
اأ�سئلة  عن  الإجابة  بهدف  الطلبة  لإجابات  املعياري  الإنحراف  اإىل  اإ�سافة  احل�سابي،  واملتو�سط 
الن�سب  اعتربت  كما  اأكرث.  اأو   %75 ت�ساوي  كانت  اإذا  عالية  املئوية  الن�سب  اعتربت  وقد  البحث. 

املئوية التي كانت اأقل من 60% منخف�سة. و�ستعر�س النتائج على النحو الآتي: 
ول: . 1 نتائج ال�سوؤال الأ

لالإجابة عن ال�سوؤال الأول ومعرفة اجتاهات الطلبة نحو حما�رشات البث احلي ُح�سبت الن�سب 
املئوية لتكرارات درجات اأفراد عينة البحث لكل عبارة من عبارات ال�ستبانة

اجلدول )1( 
اجتاهات الطلبة نحو حما�رصات البث احلي ملقرر اللغة الإجنليزية )2( بالن�سب املئوية

السؤال
جيد 
جداً

سيءال أثرجيد
سئ 
جداً

06%08%86%كيف كان التزامك بحضور احملاضرات الصفية؟ 

10%20%70%كيف كان التزامك بحضور محاضرات البث احلي؟ 
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السؤال
جيد 
جداً

سيءال أثرجيد
سئ 
جداً

4%13%83%كيف كان برأيك تأثير البث احلي على فهمك للمادة الدراسية؟ 

4%6%90%ما انطباعك عن دعم احملاضرات الوجاهية مبحاضرات البث احلي؟ 

20%80%ما رأيك مبستوى محاضرات البث احلي؟ 

14%20%66%كيف سارت األمور عند استخدام األجهزة حلضور محاضرات البث احلي؟ 

7%10%83%ما أثر هذا األسلوب على رغبتك في دراسة املساق؟ 

8%6%86%ما مدى استعدادك حلضور مثل هذه احملاضرات؟ 

ال�سفية  املحا�رشات  بح�سور  التزموا  الطلبة  من  اأن %86   )1( اجلدول  النتائج يف  تو�سح 
للمقرر وهي ن�سبة عالية، واأن 70% منهم التزموا بح�سور حما�رشات البث احلي وهي ن�سبة جيدة. 
كما اأ�سار 83% من الطلبة باأن البث احلي اأثر اإيجابًا على فهمهم للمادة الدرا�سية، اإ�سافة اإىل اأن 

83% اأجابوا اأن هذا الأ�سلوب اأثر اإيجابًا على رغبتهم يف درا�سة امل�ساق وهي ن�سبة عالية. 
نتائج ال�سوؤال الثاين: . 2

لالجابة عن ال�سوؤال الثاين ومعرفة اجتاهات الطلبة نحو اأثر تقنية البث احلي على فهم املادة 
اأفراد عينة البحث  التعليمية ملقرر اللغة الإجنليزية )2( ُح�سبت الن�سب املئوية لتكرارات درجات 

لكل عبارة من عبارات ال�ستبانة. 
اجلدول )2( 

اجتاهات الطلبة نحو اأثر ا�ستخدام تقنية البث التدفقي على فهم املادة التعليمية بالن�سب املئوية

ال أوافقمحايد أوافقالفقرة

10%17%73%شعرت خالل الفصل أن عرض املادة الدراسية كان مناسبا. 

17%7%76%زاد تشويقي لدراسة اللغة اإلجنليزية خالل الفصل. 

14%20%66%شعرت أن األهداف لهذا املقرر كانت واضحة. 

20%30%50%املساق ككل وافق توقعاتي. 

10%30%60%استخدمت وسائل تعليمية متنوعة لبناء املعرفة بأساليب مشوقة. 

20%14%66%كنت أحرص على الدراسة وفهم املادة الدراسية من كل املصادر. 

22%8%70%الدراسة بهذه الطريقة يراعي الفروق الفردية. 

4%6%90%كان من السهل احلصول على التسجيالت من الفرع نفسه. 
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ال أوافقمحايد أوافقالفقرة

4%30%66%يعزز هذا األسلوب التعّلم الذاتي القائم على أسس نشطة

14%33%53%استخدم أكثر من طريقة ووسيلة لتحقيق األهداف التربوية. 

50%14%36%أشعر بالضياع أو اإلرباك بشان التعليم اإللكتروني أحيانا. 

يبني اجلدول اأن 76% من الطلبة زاد ت�سويقهم لدرا�سة اللغة الإجنليزية خالل الف�سل. و%70 
من الطلبة اأفادوا اأن الدرا�سة بهذه الطريقة تراعي الفروق الفردية، كما اأظهرت النتائج اأن 66% من 
الطلبة اأفادوا اأن هذا الأ�سلوب يعزز التعّلم الذاتي القائم على اأ�س�س ن�سطة. اأي�سا اأظهرت النتائج اأن 
36% من الطلبة ي�سعرون بال�سياع اأو الإرباك ب�سان التعليم الإلكرتوين يف بع�س الأحيان- وهي 

ن�سبة �سعيفة. 
اأظهرت النتائج اأن ن�سبة اللتزام بح�سور املحا�رشات امل�سجلة كانت عالية، و�ساعدت يف 
بناء اجتاهات ايجابية للطلبة نحو املقرر. كما اأن الطلبة ذكروا اأن املحا�رشات امل�سجلة عملت على 
زيادة مدى ا�ستيعابهم للمادة التعليمية، ومن ثم حت�سني الأداء، مما ي�ساهم يف حتقيق الأهداف 

الرتبوية املرجوة. 
نتائج ال�سوؤال الثالث: . 3

ما عنا�رص القوة وال�سعف� من وجهة نظر الدار�سني� ل�ستخدام تقنبة 
البث احلي يف درا�سة املادة التعليمية للمقرر؟ 

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال خل�ست الباحثة املزايا وامل�سكالت والعيوب لتعليم املقرر من خالل 
تقنية البث احلي Video Streaming بح�سب راأي الطلبة يف النقاط الآتية:  

املرونة واملالءمة: 
�سهولة احل�سول على املادة التعليمية و�رشعته واإمكانية الدرا�سة باأي مكان يتوافر فيه . 1

حا�سوب واإنرتنت. 
اأي وقت، . 2 اإمكانية اختيار مو�سوعات من املقرر تهم الطالب واإمكانية الرجوع لها يف 

لإك�ساب  الفردية(  الفروق  مراعات   ( قدراتهم  وينا�سب  الطلبة  احتياجات  ليلبي  متكرره  وملرات 
الطالب املهارات اللغوية املطلوبة لتح�سني ادائهم. 

�سهولة مراجعة، املادة التعليمية و�رشعتها. . 3
املحا�رشات امل�سجلة ت�سمح للدار�س اأن يدر�س ح�سب قدرته )ب�رشعة اأو ببطيء( . . 4
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تقدمي و�سائل تعليمية متنوعة لبناء املعرفة باأ�ساليب متنوعة و م�سوقة الطالب. . 5
للم�سدر نف�سه . 6 للمقرر يف جميع فروع اجلامعة  الطلبة امل�سجلني  �سهولة و�سول جميع 

ويف الوقت نف�سه. 
تعزيز التعّلم الذاتي القائم على اأ�س�س ن�سطة. . 7
يف حال غياب الطالب عن املحا�رشة لأي �سبب ي�ستطيع تعوي�سها وح�سورت�سجيالتها . 8

من خالل تقنية البث احلي. 
 توفري الوقت واملال: 

تنظيم الوقت بحيث ي�ساهد الفيديو ح�سب عمله واأوقات فراغه بتكلفة زهيدة. . 1
تخفي�س تكلفة التنقل اأو ال�سفر. . 2
يتيح للطالب ال�ستماع للمحا�رشة كاملة اأو ترك مواد ون�ساطات يعرفها. . 3

امل�سكالت والعيوب: 
يعاين التعليم الإلكرتوين من بع�س املحددات، التي هي حوافز للدرا�سة والبحث حللها. . 1
حتتاج بنية حتتية تكنولوجية قد ل تتوافر يف بع�س الأماكن اأو لبع�س الطلبة. . 2
التقنية امل�ستخدمة قد تعوق عملية التعليم ل �سيما يف التحميل وامل�ساهدة. . 3
بع�س الطلبة قد ي�سعر بال�سياع اأو الإرباك ب�سان التعليم الإلكرتوين. . 4
بع�س الطلبة قد ي�سعر بعدم احلاجة اإىل اللقاءات ال�سفية. . 5
الطالب يحتاج ملعرفة مهارات احلا�سوب. . 6

التوصيات: 
يف �سوء ما تو�سلت اإليه الباحثة من نتائج، اأو�ست الباحثة مبا ياأتي: 

تاأكيد اأهمية ا�ستخدام تقنية البث احلي و�سرورتها، وتخ��سي�س ع�دد م�ن اللقاءات با�ستخدام 
هذه التقنية، بحيث ل تقل عن لقاء واحد لكل وحدة، وبح�سب خ�سو�سية املادة التعليمية، ملا لها 

من اأهمية كبيرة يف زيادة فاعلية عملية التعليم. 
لكترون�ي، وب�نمط . 1 تاأكيد �سرورة الهتمام من قبْل اجلامعات باإدخال اأ�سلوب التعليم الإ

البث احلي يف التعليم اجلامعي ليواكب با�ستمرار ما يحدث من تطور، ل �سيما التطور يف تكنولوجيا 
املعلومات والت�سال. 
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احلديث، . 2 والت�سال  التعليم  تقنيات  ا�ستخدام  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  قدرة  تعزيز 
وتنمية الوعي الرتبوي لديهم بهدف ن�رش الثقافة الإلكرتونية بني طلبتهم وت�سجيعهم على ا�ستخدام 

هذه التقنية. 
اإجراء مراجعات وتعديالت م�ستمرة للتعليم اجلامعي يف �سوء نتائج وتو�سيات الأبحاث . 3

املتعلقة باأمناط التعليم الإلكرتونية احلديثة يف حماولة لزيادة عدد الطلبة امل�ستفيدين من هذة 
الأمناط. 

يف . 4 لهم  تتوافر  ل  الذين  للطلبة  اجلامعة  داخل  منا�سبة  تكنولوجية  حتتية  بنية  توفري 
اأماكن �سكناهم، حتى يتمكنوا من ال�ستفادة من هذه التقنية. 

توفري ال�سعور بالأمان والثقة للمتعلمني من خالل توفري امل�ساعدة لهم عندما يحتاجونها، . 5
كتقدمي الدعم التعليمي والإر�سادي والتقني. 

توفري اأن�سطة جماعية لكي ل ي�سعر الطالب بالعزلة عن اقراأنه واأ�ستاذه. . 6
تدريب الطالب عن طريق دورات للتعرف اإىل مهارات احلا�سوب لكي ل ي�سعر بال�سياع . 7

اأو الإرباك. 
تدريب عدد من ذوي الخت�سا�س على حو�سبة عدد من املقررات بطريقة جذابة. . 8
العلمية . 9 تمرات  املوؤ يف  امل�ساركة  وت�سهيل  ومتويلها،  العلمية  والدرا�سات  بحاث  الأ دعم 

التي تخ�س هذا املو�سوع. 
تطوير خربات اإعداد املناهج الد را�سية ومهاراتها و�سياغتها كربامج تدريبية. 10

توصيات للدراسات الالحقة: 
درا�سة العالقة بني اجتاهات الطلبة نحو حما�رشات البث احلي وحت�سيلهم الأكادميي. . 1
من . 2 اأكرب  وعدداً  املفتوحة،  القد�س  جلامعة  اأخرى  فروعًا  لت�سمل  الدرا�سة  عينة  تو�سيع 
الطلبة. 
درا�سة اأثر هذه التقنية على اجتاهات الطلبة ذوي احلاجات اخلا�سة. . 3
درا�سة اأثر هذه التقنية على اجتاهات الطلبة من كال اجلن�سني لقيا�س الفروق بينهما. . 4
درا�سة اأثر هذه التقنية على اجتاهات الطلبة املتفرغني للدرا�سة، والطلبة الذين يعملون . 5

لك�سب عي�سهم لقيا�س الفروق بينهم. 



301عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
اجلامعي . 1 التعليم  لتطوير منظومة  ا�سرتاتيجية  . خطة   )2005( زاهر  الغريب  اإ�سماعيل، 

با�ستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين، املوؤمتر القومي ال�سنوي الثاين ع�رش والعربي الرابع،  مركز 
اإدارة اجلامعات العربية يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة ونظم  تطوير التعليم اجلامعي »تطوير 

العتماد«، اجلزء الأول
التعّلم . 2 طريقتي  ا�ستخدام  على  القائم  املربمج  التعّلم  فاعلية   )2013( بالل:  الذيابات، 

التدري�س  طرائق  مادة  يف  التقنية  الطفيلة  جامعة  طلبة  حت�سيل  يف  التقليدية  والطريقة  املدمج 
الإن�سانية- املجلد  العلوم  النجاح لالأبحاث-  الأوىل واجتاهاتهم نحوه. جملة جامعة  لل�سفوف 

27، الإ�سدار 1، 2013
زبده، خالد: )2013( » اأثر التكنولوجيا يف التعليم احلديث مع الرتكيز بوجه خا�س على . 3

التعليم املفتوح والتعلم عن بعد حتليل وفقًا ملا يراه اأ�سحاب العالقة«
http:// www. qou. edu/ newsletter/ no_2/ technology. jsp

اخلان، بدر » )2005( : ا�سرتاتيجيات التعليم الإلكرتوين«، ترجمة علي املو�سوي واآخرون، . 4
دارال�سعاع �سوريا. 

زامل، جمدي: دور التعلم الإلكرتوين يف حت�سني جودة العملية التعليمية التعلمية. جملة . 5
املعرفة- جامعة القد�س الفتوحة العدد )1( ت�رشين اأول 2011. 

http:// www. qou. edu/ newsletter/ no_1/ eLearImproveQuality. jsp

جامعة القد�س املفتوحة مركز التعلم املفتوح عن بعد  )2008(  تقرير حول جتربة التعلم . 6
الإلكرتوين  ) جامعة القد�س املفتوحة، فل�سطني )2009( تقرير مرحلي عن اخلطة الإ�سرتاتيجية 

للتعلم الإلكرتوين )، فل�سطني. 
جامعة القد�س املفتوحة، دائرة اجلودة )2010( ، من�سو ا رت جامعة القد�س املفتوحة . 7

جامعة القد�س املفتوحة )2011- 2012( التقرير ال�سنوي الثامن
http:// www. qou. edu/ arabic/ academicPrograms/ education/ eduReport. pdf
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املفتوحة«، . 8 القد�س  جلامعة  الإلكرتوين  التعليم  جودة  »دليل  املفتوحة:  القد�س  جامعة 
جملة اجلامعة 2010( 53( 

احل�سناوي: موقع اإلكرتوين. 9
 )www. ao- academy. org/ wesima_articles/ index- 20090414- 1980. html( 

الرا�سد، فار�س بن اإبراهيم 1424ه� التعليم الإلكرتوين واقع وطموح، ورقة عمل مقدمة . 10
لندوة التعليم الإلكرتوين، مدار�س امللك في�سل، الريا�س. 

http:// ar. wikipedia. org/ wiki/ %D8%AA%D8%B9%D984%%D98%A%D985%_%D8%A5

%D984%%D983%%D8%AA%D8%B1%D988%%D986%%D98%A

الزيان، داليا: )2012( » دور مركز التعليم املفتوح عن بعد يف جامعة القد�س املفتوحة . 11
يف النمو املهني للم�رشفني الأكادمييني يف جمال التعليم الإلكرتوين«، ر�سالة ماج�ستري من�سورة، 

كلية الرتبية، جامعة الأزهر، غزة. 
�سقور، علي: )2011( « تكنولوجيا التعليم«. . 12

http:// www. alizuhdi. com/ ali/ index. php?page=morehyper&id=71&cate=articles

معايري . 13 لتحقيق  الإل��ك��رتوين  التعلم  تكنولوجيا  توظيف   :  )2011( حممد«  �سبان، 
اجلودةال�ساملة يف التعليم العايل«، بحث مقدم للموؤمتر الدويل الثاين للتعليم الإلكرتوين، الريا�س، 

اململكة العربيةال�سعودية
ال�رشهان، جمال )2001( : “الو�سائل التعليمية وم�ستجدات تكنولوجيا التعليم«، ط 2، . 14

مكتبة الر�سد، الريا�س. 
ال�سطرات، نايف: )2009( “ التعلم املتمازج )املدمج( “. 15
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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة 
هي:  عدة  ملتغريات  وفقًا  باخلليل،  املفتوحة  القد�س  جامعة  بفروع  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر 
)اجلن�س، واملوؤهل العلمي، والتخ�س�س، و�سنوات اخلربة( .اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، 
وتكون جمتمع الدرا�سة من )265( ع�سو هيئة تدري�س يعملون يف فروع جامعة القد�س املفتوحة 
باخلليل، ولأغرا�س جمع البيانات، اأ�ستخدمت ا�ستبانة مكونة من )47( فقرة، موزعة على اأربعة 
جمالت، وبلغ حجم العينة الدرا�سية )19.24%( من حجم املجتمع الكلي.وقد اأ�سارت نتائج الدرا�سة 
التدري�س  اأع�ساء هيئة  التعليم من وجهة نظر  التعليم الإلكرتوين يف نظام  اأن عقبات تطبيق  اإىل 
بالطلبة  املتعلقة  العقبات  حازت  وقد  متو�سطة،  كانت  باخلليل  املفتوحة  القد�س  جامعة  بفروع 
التدري�س،  املتعلقة بع�سو هيئة  العقبات  ثم  التنظيمية،  العقبات  اأعلى و�سط ح�سابي، تالها  على 
واأخرياً العقبات التقنية.كما تبني عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف عقبات تطبيق التعليم 
الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة 
.وقد خرجت  اخلربة(  و�سنوات  والتخ�س�س،  العلمي،  واملوؤهل  )اجلن�س،  تعزى ملتغريات:  باخلليل 

الدرا�سة بعدد من التو�سيات.
القد�س  جامعة  التدري�س،  هيئة  ع�سو  الإلكرتوين،  التعليم  عقبات،  الأ�سا�سية:  الكلمات 

املفتوحة.
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Abstract: 
This study aimed to identify the obstacles to the application of e- 

learning in the education system according to the faculty members branches 
of Al- Quds Open University in Hebron, according to several variables: 
(gender, qualification, specialty, years of experience) .This study followed the 
descriptive analytical method.The study population consisted of (265) faculty 
members work in the branches of Al- Quds Open University in Hebron.For 
the purposes of data collection a questionnaire were used consisting of (47) 
items, divided into four areas.The volume of the study sample (19.24%) .The 
results indicated that the obstacles to the application of e- learning in the 
education system according to the faculty members branches of Al Quds Open 
University in Hebron were medium.The obstacles related to students on top, 
followed by regulatory obstacles, then obstacles related to a member of faculty, 
finally the technical obstacles.As it turns out there is no statistically significant 
differences in the application of e- learning obstacles in the education system 
according to the faculty members of the branches of Al- Quds Open University 
in Hebron due to the variables (gender, qualification, specialization, and 
years of experience) .The study came up many recommendations.

Keywords: Obstacles, e- learning, faculty members, Al- Quds Open 
University.
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مقدمة: 
يعد التعليم الإلكرتوين E- Learning منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية اأو التدريبية 
والت�سالت  املعلومات  تقنيات  با�ستخدام  اأي مكان  اأي وقت، ويف  فى  املتدربني  اأو  للمتعلمني 
التفاعلية ال�سلكية والال�سلكية مثل: )اأجهزة احلا�سوب، والإنرتنت، والإنرتانت، والأقرا�س املمغنطة، 
اللوحة( لتوفري  ال�سخ�سية، وحا�سبات  الرقمية  النقالة، وامل�ساعدات  الإلكرتوين، والهواتف  الربيد 
بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية بطريقة تزامنية اأو غري تزامنية دون اللتزام مبكان حمدد اعتماداً 
على التعلم الذاتي والتفاعل بني املتعلم واملعلم.وميتاز التعليم الإلكرتوين باأنه لي�س تعليما يقدم 
ت�سميمًا  وم�سممة  لها  خمطط  منظومة  هو  بل  النظامي،  املدر�سي  التعليم  مع  ع�سوائية  بطريقة 
الراجعة،  وتغذيتها  وخمرجاتها  وعملياتها  مدخالتها  لها  املنظومي؛  املنحى  على  بناء  جيداً 
ا�ستخدام تقنيات  باأنه ي�ساعد فى خلق بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية مرنة من خالل  كما ميتاز 
ال�سلكية  والت�سالت  املعلومات  تقنيات  ا�ستخدام  على  يعتمد  يعد  اأنه مل  كما  اإلكرتونية جديدة، 
فقط، بل بات يعتمد اأي�سا على ا�ستخدام تقنيات املعلومات والت�سالت الال�سلكية مثل: الهواتف 
النقالة، وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية، واحلا�سبات الآلية امل�سغرة.ومع التقدم الهائل فى جمال 
التعليم الإلكرتوين، واملزايا والفوائد والتطبيقات العديدة التي قدمتها Web2.0 للعملية التعليمية، 
 Interactive E- Learning 2.0 وكذلك ظهور اجليل الثاين لتكنولوجيا التعليم اللكرتوين التفاعلي
Technology، فاإن املوؤ�س�سات التعليمية احلكومية والأهلية يف �سباق للو�سول اإىل اأف�سل تطبيق 

املعايري  تطبيق  مع  ذلك  فى  العاملية  التوجهات  باأحدث  والأخ��ذ  الإلكرتوين،  التعليم  ملنظومة 
القيا�سية العاملية.ولذلك ي�سعى العديد من الرتبويني اإىل النتقال من املدر�سة التقليدية اإىل مدر�سة 
امل�ستقبل اأو املدر�سة الذكية، ومن اجلامعات التقليدية اإىل اجلامعات الإلكرتونية الفرتا�سية التي 
امل�ستقبل  مواجهة حتديات  ت�ستطيع  والتي  والع�رشين،  احلادي  القرن  مواجهة متغريات  ت�ستطيع 
التعليمية فيها وفقًا حلاجات  العملية  ذ  ُتنفَّ وم�سكالته.ويف مدر�سة امل�ستقبل، على �سبيل املثال، 
املتعلمني وقدراتهم وم�ستوياتهم الدرا�سية املختلفة، بحيث تراعى الفروق الفردية بينهم.ويتبنى 
املعلمون تدري�س مناهج درا�سية تلبي حاجات املتعلمني ومتطلباتهم فى جميع املراحل الدرا�سية.

)م�سطفى، 2005( .
ويواجه تطبيق التعليم الإلكرتوين العديد من املعوقات، حيث ك�سفت درا�سة عطية وعا�سم 
وال�سيخ عطية )2006( عن معوقات التعليم الإلكرتوين من وجهة نظر طالب اجلامعة الها�سمية، 
املعرفة بكثري من  يتمثل يف نق�س  الإلكرتوين  التعليم  اهم معوقات  اأن  اإىل  النتاج  اأ�سارت  حيث 
و�سوح  وعدم  املتخ�س�سني،  وقلة  الإلكرتوين،  بالتعلم  املجتمع  اأف��راد  وعي  وعدم  الربجميات، 
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الأنظمة، و�سعوبة ال�سيطرة على خمرجات التعلم الإلكرتوين، وقلة الربامج، وعدم ا�ستجابة الطلبة 
هيئة  واأع�ساء  للطلبة  التدريب  وعدم  العالية،  املالية  والكلفة  الأجهزة،  وقلة  الإلكرتوين،  للتعلم 
التدري�س.كما ك�سفت درا�سة العتيبي )2006( عن معوقات التعليم الإلكرتوين يف اململكة العربية 
اأن من هذه املعوقات ما  اأظهرت نتائج الدرا�سة  ال�سعودية من وجهة نظر القادة الرتبويني، وقد 
يتعلق باملعلم من حيث: )افتقاره اإىل اآليات التعلم الإلكرتوين، وكرثة الأعباء املطلوبة منه، وقلة 
احلوافز( ، ومنها ما هو خا�س باملنهاج: )ككثافة املقررات الدرا�سية، وعدم توافق املنهاج مع 
التطور ال�رشيع يف الربامج( ، ومنها ما هو فني: )كعدم جاهزية البنية التحتية املعلوماتية، وعدم 
توافر الت�سالت ب�سبكة الت�سال ال�رشيع( ، وهناك معوقات اإدارية مثل: )عدد الطلبة يف ال�سف 
الواحد، وقلة عدد اأجهزة احلا�سوب يف املدر�سة( ، واأخرى تنظيمية )كعدم توافر املكان املنا�سب، 

والنق�س يف الكوادر الب�رشية، وكرثة التكلفة املادية املرتفعة لهذا النوع من التعلم( .

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
جامعة  ويف  عام،  ب�سكل  التعليمية  املوؤ�س�سات  يف  اللكرتوين  التعليم  منظومة  تطبيق  مع 
القد�س املفتوحة ب�سكل خا�س، يواجه امل�سئولون عن تخطيط العملية التعليمية وتنفيذها وتقوميها 
العديد من امل�سكالت واملعوقات التي بات من ال�رشوري اإلقاء ال�سوء عليها بعد مرور �سنوات عدة 
من تطبيق جتربة التعليم اللكرتوين حتى يت�سنى ت�سميم اخلطط وال�سيناريوهات للتغلب على تلك 
املعوقات اأماًل يف حتقيق التعليم اللكرتوين لأهدافه وحتقيق العملية التعليمية للنتائج املرغوبة، 

وتكمن م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�سوؤالني الآتيني: 
ال�سوؤال الأول: »ما عقبات تطبيق التعليم اللكرتوين يف نظام التعليم وجهة  ●

نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل«؟ 
ال�سوؤال الثاين: »هل تختلف عقبات تطبيق التعليم اللكرتوين يف نظام التعليم  ●

باخلليل  املفتوحة  القد�س  جامعة  بفروع  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من 
باختالف: اجلن�س، واملوؤهل العلمي، والتخ�س�س، و�سنوات اخلربة«؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة التعرف اإىل: 

العقبات التنظيمية التي تواجه تطبيق التعليم اللكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر . 1
اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل.

العقبات التقنية التي تواجه تطبيق التعليم اللكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر . 2
اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل.
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العقبات املتعلقة بع�سو هيئة التدري�س التي تواجه تطبيق التعليم اللكرتوين يف نظام . 3
التعليم من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل.

من . 4 التعليم  نظام  يف  اللكرتوين  التعليم  تطبيق  تواجه  التي  بالطلبة  املتعلقة  العقبات 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل.

الفروق بني بع�س املتغريات الوظيفية والدميوغرافية يف عقبات تطبيق التعليم اللكرتوين . 5
يف نظام التعليم من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل.

أهمية الدراسة: 
ميكن تلخي�س اأهمية هذه الدرا�سة مبا ياأتي: 

اإىل . 1 التعرف  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  امل�سوؤولني  تفيد  قد  الدرا�سة  هذه  نتائج 
عقبات تطبيق التعليم اللكرتوين يف نظام التعليم.

قد ت�ساعد نتائج هذه الدرا�سة يف تطوير الآليات والأ�ساليب والطرق التي ميكن اتباعها . 2
من اأجل تطبيق نظام تعليم الكرتوين فعال.

حدود الدراسة: 
تتحدد حدود هذه الدرا�سة مبا ياأتي: 

يف  ♦ اللكرتوين  التعليم  تواجه  التي  العقبات  الدرا�سة  تتناول  املو�سوعية:  احلدود 
باخلليل  املفتوحة  القد�س  جامعة  بفروع  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  التعليم  نظام 
وهي: )العقبات التنظيمية، والعقبات التقنية، والعقبات املتعلقة بع�سو هيئة التدري�س، والعقبات 

املتعلقة بالطلبة( .
القد�س  ♦ بفروع جامعة  التدري�س  اأع�ساء هيئة  الدرا�سة على  تقت�رش  الب�رصية:  احلدود 

املفتوحة باخلليل والذين هم على راأ�س عملهم.
حمافظة  ♦ يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  فروع  يف  الدرا�سة  اأجريت  املكانية:  احلدود 

اخلليل: )فرع اخلليل، فرع دورا، فرع يطا( ..
احلدود الزمنية: الف�سل الثاين من العام الدرا�سي )2012/ 2013( . ♦

مصطلحات الدراسة: 
التعليم الإلكرتوين:  ◄

ومتابعة  � وتفاعل  ومتارين  �رشوحات  من  يت�سمنه  ما  مع  التعليمي  املحتوى  «تقدمي 
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ب�سورة جزئية اأو �ساملة يف الف�سل اأو عن بعد، بو�ساطة برامج متقدمة خمزونة يف احلا�سب الآيل 
اأو عرب �سبكة الإنرتنت ».)العريفي، 2003: 6( .

وو�سائطه  � و�سبكاته  حا�سب  من  احلديثة  الت�سال  اآليات  با�ستخدام  للتعليم  «طريقة 
بوابات  وكذلك  اإلكرتونية،  ومكتبات  بحث،  واآليات  ور�سومات،  و�سورة،  �سوت  من  املتعددة 
الإنرتنت �سواًء كان عن بعد اأم يف الف�سل الدرا�سي املهم، واملق�سود هو ا�ستخدام التقنية بجميع 
اأنواعها يف اإي�سال املعلومة للمتعلم، باأق�رش وقت، واأقل جهد، واأكرث فائدة ».)املو�سى، واملبارك، 

. )113 :2005
اإىل  � الو�سائط املعتمدة على احلا�سوب و�سبكاته  )اإلكرتوين( عرب  «تقدمي حمتوى تعليمي 

املتعلم ب�سكل يتيح له اإمكانية التفاعل الن�سط مع هذا املحتوى ومع املعلم ومع اأقرانه �سواء اأكان 
ذلك ب�سورة متزامنة اأم غري متزامنة وكذا اإمكانية اإمتام هذا التعلم يف الوقت واملكان وبال�رشعة 
التي تنا�سب ظروفه وقدراته، ف�ساًل عن اإمكانية اإدارة هذا التعلم اأي�سًا من خالل تلك الو�سائط«.

)زيتون، 2005: 24( .
اأو  � حملية،  �سبكة  اأو  النرتنت،  �سبكة  عرب  الدرا�سية(  )املقررات  املناهج  تقدمي  «نظام 

الأقمار ال�سناعية، اأو عرب الأ�سطوانات، اأو التلفزيون التفاعلي للو�سول اإىل املتعلمني ».)ال�سهري، 
. )38 :2005

«نظام تعليمي ي�ستخدم تقنيات املعلومات و�سبكات احلا�سوب يف تدعيم نطاق العملية  �
التعليمية، وتو�سيعها من خالل جمموعة من الو�سائل منها: اأجهزة احلا�سوب و الإنرتنت و الربامج 

الإلكرتونية املعدة اأما من قبل املتخ�س�سني يف الوزارة اأو ال�رشكات«.)غلوم، 2003: 3( .
ويعرف الباحث التعليم اللكرتوين باأنه: التعليم الذي يتم ب�سورة غري مبا�رشة وخارج  �

لها  خ�سي�سًا  املعدة  اللكرتونية  والربامج  والنرتنت  احلا�سوب  تقنيات  بو�ساطة  ال�سف  غرفة 
الغر�س.
جامعة القد�س املفتوحة: جامعة فل�سطينية �سبه حكومية، اأن�سئت من قبل منظمة التحرير  �

الفل�سطينية، وبا�رشت عملها يف الأرا�سي الفل�سطينية منذ عام 1991، وتتبع نظام التعليم املفتوح 
يف نظامها، ومتنح درجة البكالوريو�س يف عدد من التخ�س�سات، ومقرها الرئي�س مدينة القد�س، 
اخلليل  حمافظة  يف  وت�سم  كافة،  الفل�سطينية  واملحافظات  املدن  يف  متعددة  فروع  لها  ويوجد 

ثالثة فروع هي: فرع اخلليل، فرع دورا، فرع يطا.
ع�سو هيئة التدري�س: مدر�س يحمل موؤهاًل علميًا بكالوريو�س فاأكرث، وي�رشف على تدري�س  �

املقررات الدرا�سية املختلفة يف اجلامعة، ويكون متفرغ اأو غري متفرغ.
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األدب الرتبوي والدراسات السابقة: 

األدب الرتبوي: 

املقدمة: 
التعليم: هو عملية منظمة يقوم بها املعلم بهدف نقل معلوماته ومعارفه لغريه، حيث يركز 

املفهوم على عملية غري م�ستمرة ميار�سها املعلم يف العملية التعليمية.
التعلم: هو تغيري اأو تعديل يف �سلوك املتعلم نتيجة لن�ساط اأو تدريب اأو تكرار، حيث يركز 
املفهوم على نتيجة م�ستمرة مدى احلياة للمتعلم نتيجة للعملية التعليمية مثل: Teaching، ولي�س 
Learning، ونالحظ اأن امل�سطلح العاملي امل�ستخدم هو )E- Learning – Distance Learning( لأن 
الغاية يف العملية التعليمية هي نتيجتها وا�ستفادة املتعلم منها، لذا يجب اأن ن�ستخدم دوًما كلمة 
تعلم بدل تعليم يف هذه املواقع.ومل يتم اتفاق كامل حول حتديد مفهوم �سامل ُيغطي جميع جوانب 
كل  نظرت  بتعريفه  اهتمت  التي  والجتهادات  املحاولت  فمعظم  اللكرتوين،  “التعليم  م�سطلح: 
منها للتعليم اللكرتوين من زاوية خمتلفة ح�سب طبيعة الهتمام والتخ�س�س والغر�س، مما اأدى 
اإىل ظهور العديد من التعريفات للتعليم اللكرتوين، الأمر الذي حدا ببع�س املهتمني اإىل القول باأن 
عددها بعدد الذين قاموا بتعريفه، ومن خالل التتبع لهذه التعريفات يتَّ�سح اأنها اإما تنظر للتعليم 

الإلكرتوين كطريقة تدري�س اأو كنظام متكامل له مدخالته وعملياته وخمرجاته.

أنواع التعليم االلكرتوني: 
تنح�رص اأنواع التعليم الإلكرتوين تبعاً لزمن حدوثه يف نوعني، هما: 

اأولً: التعليم الإلكرتوين املتزامن )Synchronous E- learning( : وهو التعليم  ●
على الهواء الذي يحتاج اإىل وجود املتعلمني يف الوقت نف�سه اأمام اأجهزة الكمبيوتر لإجراء النقا�س 
تلقي  اأو   ،  )chatting( املحادثة  غرف  عرب  املعلم  وبني  وبينهم  اأنف�سهم  الطالب  بني  واملحادثة 
الدرو�س من خالل الف�سول الفرتا�سية )virtual classroom( ، اأو با�ستخدام اأدواته الأخرى.ومن 
اإيجابيات هذا النوع من التعليم ح�سول املتعلم على تغذية راجعة فورية وتقليل التكلفة وال�ستغناء 
جيدة. ات�سالت  و�سبكة  حديثة  اأجهزة  اإىل  حاجته  �سلبياته  ومن  الدرا�سة،  ملقر  الذهاب   عن 
وهو اأكرث اأنواع التعليم الإلكرتوين تطوراً و تعقيداً، حيث يلتقي املعلم و الطالب على الإنرتنت يف 
ما  املتزامن  اللكرتوين  التعليم  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  .وتت�سمن  متزامن(  )ب�سكل  نف�سه  الوقت 

ياأتي: 
� . )White Board( اللوح الأبي�س
� . )Videoconferencing( املوؤمترات عرب الفيديو
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� . )Audio conferencing( املوؤمترات عرب ال�سوت
� . )Chatting Rooms( غرف الدرد�سة

ويتفق الباحث مع املتخ�س�سني الذين يرون باأن التعليم الإلكرتوين التزامني قد يحدث اأي�سًا 
داخل غرفة ال�سف، وبا�ستخدام و�سائط التقنية من حا�سب وانرتنت، وحتت اإ�رشاف وتوجيه املعلم.

●  :  )Asynchronous E- learning( املتزامن  غري  الإلكرتوين  التعليم  ثانياً: 
وهو التعليم غري املبا�رش الذي ل يحتاج اإىل وجود املتعلمني يف الوقت نف�سه، مثل احل�سول على 
اخلربات من خالل املواقع املتاحة على ال�سبكة اأو الأقرا�س املدجمة اأو عن طريق اأدوات التعليم 
الإلكرتوين مثل الربيد الإلكرتوين اأو القوائم الربيدية ومن اإيجابيات هذا النوع اأن املتعلم يح�سل 
على الدرا�سة ح�سب الأوقات املالئمة له، وباجلهد الذي يرغب يف تقدميه، كذلك ي�ستطيع الطالب 
ا�ستطاعة  �سلبياته عدم  ذلك.ومن  اإىل  احتاج  اإلكرتونيا كلما  اإليها  والرجوع  املادة  درا�سة  اإعادة 
املتعلم احل�سول على تغذية راجعة فورية من املعلم، كما اأنه قد يوؤدي اإىل النطوائية؛ لأنه يتم يف 

عزلة.وتت�سمن الأدوات امل�ستخدمة يف التعليم اللكرتوين غري املتزامن، ما ياأتي: 
الربيد الإلكرتوين. �
املنتديات. �
الفيديو التفاعلي. �
ال�سبكة الن�سيجية. �

املذكورين  النوعني  يف  تنح�رش  الإلكرتوين  التعليم  اأنواع  فاإن  الت�سميات،  اختلفت  ومهما 
اأعاله، ويتفق الباحث مع املتخ�س�سني الذين يرون اأن التعليم اللكرتوين غري املتزامن له �سلبيات 
متعددة، منها عدم ح�سول املتعلم على التغذية الراجعة الفورية، وكذلك عدم مالحظة املعلم لردات 
فعل املتعلم املبا�رشة، اإل اأن له عدد من الإيجابيات منها عدم التزام الطالب بوقت حمدد حل�سور 

اللقاء ال�سفي امل�سجل، مما يتيح املجال لأكرب عدد من املتعلمني لاللتحاق بالتعليم.
ومن باب الطالع على ماورد يف الأدبيات يف جمال اأنواع التعليم الإلكرتوين 

نورد ما ياأتي: 
تعليم اإلكرتوين بالتحكم الذاتي: يتحكم الدار�س يف وقت ت�سغيل و اإنهاء الدر�س مثل  �

ا�ستخدام مواد تعليمية خمزنة على اأقرا�س مدجمة.
الإنرتنت:  � �سبكة  التعليمي على  املوقع  املبا�رص من  بالبث  اإلكرتوين  تعليم 

ي�سبه التعليم التقليدي لكن عن طريق البث الإلكرتوين املبا�رش، وبدون �رشورة وجود املدر�س مع 
الدار�سني يف القاعة نف�سها اأو الف�سل.
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فيما ي�سيف ال�سلطي )2003: �48 52( لأنواع التعليم الإلكرتوين، ما ياأتي: 
قواعد بيانات املعارف )Knowledge Databases( : توجد قواعد على مواقع على  �

ال�سبكة، تعر�س املناهج وال�رشوحات املفهر�سة والتوجيهات والتعليميات، حيث تعر�س املعلومة 
ب�سكل فعال، مُيّكن امل�ستخدم من ا�ستخدام كلمة رئي�سة اأو عبارة للبحث عن قاعدة بيانات، ويف 

املقابل ميّكنه هذه القاعدة من اختيار كلمة من قائمة اأبجدية للبحث عنها.
احلوار،  � وغرف  املنتديات،  هيئة  على  ويكون   :  )Online Support( الفوري  الدعم 

ولوحات الإعالنات على ال�سبكة، والربيد الإلكرتوين، اأو دعم املرا�سلة اللحظي، وهذا يتيح فر�سًا 
اأكرب لالأ�سئلة واحل�سول على الإجابات ب�سورة فورية.

أدوات التعليم اإللكرتوني: 
ميكن ت�سنيف اأدوات التعليم اللكرتوين اإىل نوعني، هما: اأدوات التعليم الإلكرتوين املتزامن، 

واأدوات التعليم اللكرتوين غري املتزامن، وفيما ياأتي ح�رش لكل منهم: 
اأدوات التعليم الإلكرتوين املتزامن: ويق�سد بها تلك الأدوات التي ت�سمح للم�ستخدم . أ

اأهم هذه الأدوات  الت�سال املبا�رش )In Real time( بامل�ستخدمني الآخرين على ال�سبكة، ومن 
ما ياأتي: 

املحادثة )Chat( : وهي اإمكانية التحدث عرب النرتنت مع امل�ستخدمني الآخرين يف وقت . 1
واحد، عن طريق برنامج ي�سكل حمطة افرتا�سية جتمع امل�ستخدمني من جميع اأنحاء العامل على 

النرتنت للتحدث كتابة و�سوتًا و�سورة.
املوؤمترات ال�سوتية )Audio Conferences( : وهي تقنية اإلكرتونية تعتمد على النرتنت، . 2

واآلية للمحادثة على هيئة خطوط هاتفية تو�سل املتحدث )املحا�رش(  و ت�ستخدم هاتفًا عاديًا 
بعدد من امل�ستقبلني )الطالب( يف اأماكن متفرقة.

موؤمترات الفيديو )Video Conferences( : وهي املوؤمترات التي يتم التوا�سل من خاللها . 3
بني اأفراد تف�سل بينهم م�سافة من خالل �سبكة تلفازية عالية القدرة عن طريق النرتنت، وي�ستطيع 
كل فرد متواجد بطريقة حمددة اأن يرى املتحدث، كما ميكنه اأن يتوجه باأ�سئلة ا�ستف�سارية، واإجراء 
حوارات مع املتحدث )اأي توفري عملية التفاعل( ، ومتّكن هذه التقنية من نقل املوؤمترات املرئية 
بني  الت�سال  عمليات  وت�سهل  املفتوح،  التعليم  اأهداف  حتقيق  يف  و�سوت(  )�سورة  امل�سموعة 

موؤ�س�سات التعليم.
اللوح الأبي�س )White Board( : وهو عبارة عن �سبورة �سبيهة بال�سبورة التقليدية، وهي . 4

ال�رشح  تنفيذ  خاللها  من  وميكن  الفرتا�سية،  الف�سول  يف  توافرها  الالزم  الرئي�سة  الأدوات  من 
والر�سوم التي تنقل اإىل �سخ�س اأخر.
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ال�سناعية . 5 الأقمار  برامج  توظيف  : وهي   )satellite Programs( ال�سناعي  القمر  برامج 
اإمكانية  ي�سهل  مما  ات�سالت  �سبكة  مع  مبا�رش  بخط  واملت�سلة  الآيل  احلا�سب  بنظم  املقرتنة 
اأكرث تفاعاًل  التدري�س والتعليم، ويجعلها  ال�سمعية والب�رشية يف عمليات  القنوات  ال�ستفادة من 
املنطقة  اأو  البالد  اأنحاء  جميع  يف  وطريقته  التعليم  حمتوى  يتوحد  التقنية  هذه  ويف  وحيوية، 
ا�ستقبال  اأن تزود جميع مراكز ال�ستقبال باأجهزة  املعنية بالتعليم؛ لأن م�سدرها واحد �رشيطة 

وبث خا�سة متوافقة مع النظام امل�ستخدم.
ت�سمح ب.  التي  الأدوات  تلك  بها  ويق�سد  املتزامن:  غري  اللكرتوين  التعليم  اأدوات 

تواجد  تتطلب  ل  اأنها  اأي  مبا�رش؛  غري  ب�سكل  الآخرين  امل�ستخدمني  مع  بالتوا�سل  للم�ستخدم 
الأدوات  اأهم هذه  ومن  اأثناء التوا�سل،  امل�ستخدم وامل�ستخدمني الآخرين على ال�سبكة معًا يف 

ما ياأتي: 
الربيد اللكرتوين )E- mail( : وهو برنامج لتبادل الر�سائل والوثائق با�ستخدام احلا�سب . 1

اأكرث خدمات  اأن الربيد اللكرتوين من  من خالل �سبكة النرتنت، وي�سري العديد من الباحثني اإىل 
النرتنت ا�ستخدامًا، ويرجع ذلك اإىل �سهولته.

ال�سبكة الن�سيجية )World wid web( : وهو نظام معلومات يعر�س معلومات خمتلفة على . 2
�سفحات مرتابطة، وي�سمح للم�ستخدم بالدخول خلدمات النرتنت املختلفة.

لدى . 3 امل�سافة  الربيدية  العناوين  من  قائمة  وهي   :  )Mailing list( الربيدية  القوائم 
ل الر�سائل اإليها من عنوان بريدي واحد. ال�سخ�س اأو املوؤ�س�سة حتوَّ

�سبكة . 4 عرب  الت�سال  اأدوات  اإح��دى  وهي   :  )Discussion Groups( النقا�س  جمموعات 
طريقها  عن  يتم  معني  تخ�س�س  يف  امل�سرتك  الهتمام  ذوي  الأفراد  من  جمموعة  بني  النرتنت 
امل�ساركة كتابيًا يف مو�سوع معني، اأو اإر�سال ا�ستف�سار اإىل املجموعة امل�ساركة اأو امل�رشف على 

هذه املجموعة دون التواجد يف وقت واحد.
اآخر . 5 اإىل  الأداة بنقل امللفات من حا�سب  : وتخت�س هذه   )File Exchange( نقل امللفات

مت�سل معه عرب �سبكة النرتنت اأو من ال�سبكة الن�سيجية للمعلومات اإىل حا�سب �سخ�سي.
اإمكانية التفاعل بني املتعلم . 6 وهي تقنية تتيح   :  )Interactive video( الفيديو التفاعلي

واملادة املعرو�سة امل�ستملة على ال�سور املتحركة امل�سحوبة بال�سوت بغر�س جعل التعلم اأكرث 
تفاعلية، وتعد هذه التقنية و�سيلة ات�سال من اجتاه واحد، لأن املتعلم ل ميكنه التفاعل مع املعلم، 
و ت�ستمل تقنية الفيديو التفاعلي على كل من تقنية اأ�رشطة الفيديو وتقنية اأ�سطوانات الفيديو مدارة 

بطريقة خا�سة من خالل حا�سب اأو م�سجل فيديو.
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الأقرا�س املدجمة )CD( : وهي اأقرا�س جُتهز فيها املناهج الدرا�سية اأو املواد التعليمية، . 7
اأ�سكال املادة التعليمية على  اإليها وقت احلاجة، كما تتعدد  اأجهزة الطالب، وُيرجع  ل على  وحتمَّ
الأقرا�س املدجمة، فيمكن اأن ت�ستخدم كفلم فيديو تعليمي م�سحوبًا بال�سوت اأو لعر�س عدد من 
اآلف ال�سفحات من كتاب اأو مرجع ما، اأو ملزيج من املواد املكتوبة مع ال�سور الثابتة والفيديو 

)�سور متحركة( .

مناذج توظيف التعليم االلكرتوني يف التدريس: 
ُي�ستخدم التعليم اللكرتوين يف التدري�س وفق مناذ	 ح�سب مقدار توظيف التعليم 
اللكرتوين يف التدري�س حددتها هارازمي وزمالوؤها كما تذكر ذلك ها�سم )2003: 176( 

فيما ياأتي: 
للتعليم . 1 مكمل  اللكرتوين  تعليم  وهو   :  )Adjunct( املكمل  اأو  امل�ساعد  النموذ	 

التقليدي املوؤ�س�س على الف�سل، حيث تخدم ال�سبكة هذا التعليم مبا يحتاج اإليه من برامج وعرو�س 
التقليدي  ال�سفي  التعليم  دعم  يف  جزئيًا  اللكرتوين  التعليم  اأدوات  بع�س  توظف  وفيه  م�ساعدة، 

وت�سهيله ورفع كفاءته.ومن اأمثلة تطبيقات النموذ	 امل�ساعد ما ياأتي: 
قيام املعلم قبل تدري�س مو�سوع معني بتوجيه الطالب لالطالع على در�س معني على . أ

�سبكة النرتنت اأو على قر�س مدمج.
قيام املعلم بتكليف الطالب بالبحث عن معلومات معينة يف �سبكة النرتنت.ب. 
املطروحة ت.  الأ�سئلة  النرتنت، وحل  للدخول على موقع على  الدر�س  بعد  الطالب  توجيه 

على هذا املوقع ذات ال�سلة بالدر�س.
مدجمًا . 2 اللكرتوين  التعليم  يطبق  وفيه   :)Blended( )املمزو	(  املخلوط  النموذ	 

التعليم  اأدوات  ُت�ستخدم بع�س  التعليم والتعلم، بحيث  )التقليدي( يف عمليتي  ال�سفي  التعليم  مع 
اللكرتوين جلزء من التعليم داخل قاعات الدر�س احلقيقية، ويتحم�س كثري من املتخ�س�سني لهذا 
النموذج ويرونه منا�سبًا عند تطبيق التعليم اللكرتوين، باعتبار اأنه يجمع ما بني مزايا التعليم 
اللكرتوين وبني مزايا التعليم ال�سفي، ولذا �سيتم التف�سيل يف هذا النوع ب�سكل اأكرب، فيما ياأتي: اإن 
ا�ستخدام التعليم املمزوج اأ�سبح اأحد املتطلبات الرئي�سة لهذا الع�رش، وذلك لتغري اأولويات التعليم 
ومتطلباته- كما يذكر اخلان )2005( - من متعلم اإىل اآخر، ولذا يجب على املنظمات واملوؤ�س�سات 
اأن ت�ستخدم طرق تعلم مزيج يف ا�سرتاتيجيات التعلم للح�سول على املحتوى املنا�سب وبال�سكل 
التعلم املزيج و�سائط تقدمي متعددة، وم�سممة ليكمل بع�سها  والوقت املالئمني لالأفراد، وي�سم 
بع�سًا، وتعزز تعلم ال�سلوك وتطبيقه.وقد تت�سمن برامج التعليم املمزوج اأ�سكاًل متعددة من اأدوات 
التعلم، مثل: الربامج التعاونية اأو الفرتا�سية املبا�رشة، واملقررات الإلكرتونية املعتمدة ال�رشعة 
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ات العمل،  على املتعلم نف�سه، واأنظمة دعم الأداء الإلكرتوين امللحقة يف البيئة املبنية على مهمَّ
واأنظمة اإدارة التعلم، ويولف التعلم املزيج اأن�سطة خمتلفة تعتمد على الأحداث التعليمية، مبا يف 
ذلك الف�سول التقليدية )وجهًا لوجه( والتعليم الإلكرتوين املتزامن، والتعلم الذاتي ال�رشعة )املعتمد 
اأ�سكال  اأب�سط امل�ستويات جتمع جتربة التعليم املمزوج بني  يف �رشعته على املتعلم نف�سه( .ويف 
على  املبا�رش  الإلكرتوين  التعليم  يعني  ما  وعادة  املبا�رش،  وغري  النرتنت  على  املبا�رش  التعلم 
الذي يحدث يف  املبا�رش هو  التعليم غري  اأن  والإنرتانت» يف حني  الإنرتنت  ا�ستخدام   « النرتنت 

اإطار ال�سفوف التقليدية.

 : )Blended learning( مزايا التعليم املمزوج
ميكن حتديد اأهم مميزات التعليم املمزو	 كما يذكر اخلان )2005( ، مبا ياأتي: 

يح�سن من فاعلية التعليم، وذلك من خالل توفري تناغم وان�سجام اأكرث ما بني متطلبات . 1
املتعلم والربنامج التعليمي املقدم.

الو�سول . 2 �سور  حتمًا  يحدد  فقط،  واحد  تقدمي  اأ�سلوب  اتباع  اإن  الو�سول:  مدى  تو�سيع 
واأمناطه اإىل الربنامج التعليمي، اأو نقل املعرفة، فيما يتيح منوذج التعليم املخلوط �سوراً متعددة 

للو�سول اإىل املتعلمني.
زيادة فاعلية ال�ستفادة من برامج التعليم املكلفة: اإن دمج اأ�ساليب تقدمي خمتلفة يوؤدي . 3

اإىل ال�ستفادة من الربامج املقدمة، فالربنامج الإلكرتوين يحتاج اإىل تكاليف باهظة، ولكن تقدميه 
الوثائق،  مثل  وب�سيطة  ال�رشعة  ذاتية  مبواد  ودجمه  الفرتا�سية  التعليمية  اجلل�سات  خالل  من 
ودرا�سة احلالت، والوقائع امل�سجلة للتعليم، والتعيينات الن�سية والعرو�س التقدميية، قد يوازي 

التكلفة نف�سها.ومن اأمثلة تطبيقات النموذ	 املمزو	 ما ياأتي: 
اأدوات . أ اأو اأكرث من درو�س املقرر داخل ال�سف الدرا�سي دون ا�ستخدام  ُيعلَّم در�س معني 

التعليم اللكرتوين، وتعليم در�س اآخر اأو بع�س درو�س املقرر با�ستخدام اأدوات التعليم اللكرتوين، 
م با�ستخدام اأ�ساليب التقومي التقليدي و اللكرتوين تبادليًا. وُيقوَّ

ُيعلَّم در�س معني تبادليًا بني التعليم ال�سفي والتعليم اللكرتوين، كاأن تبداأ بتعليم الدر�س ب. 
داخل ال�سف، ثم ت�ستخدم التعليم اللكرتوين، ومثال ذلك باأن ت�رشح در�سًا معينًا مثل در�س يف 
اإىل  تعود  ثم  املثلثية،  الدول  الأمثلة على  املواقع لرتى بع�س  اأحد  اإىل  تنتقل  ثم  املثلثية،  الدول 

الكتاب وتكمل الدر�س وهكذا.
وحده ت.  اللكرتوين  التعليم  يوظف  وفيه   :)Totally online( )املنفرد(  اخلال�س  النموذج 

اأ�سا�سي لتقدمي كامل عملية التعليم  يف اإجناز عملية التعليم والتعلم، حيث تعمل ال�سبكة كو�سيط 
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النموذ	  تطبيقات  اأمثلة  الإلكرتوين.ومن  التعليم  على  املعتمد  املفتوح  للتعليم  �سورة  وهو 
اخلال�س ما ياأتي: 

اأن يدر�س الطالب املقرر اللكرتوين انفراديًا عن طريق الدرا�سة الذاتية امل�ستقلة، ويتم هذا . 1
التعليم عن طريق الربجميات املحملة على الأقرا�س املدجمة، اأو على ال�سبكة الن�سيجية )الويب( 

اأو ال�سبكة املحلية.
اأن يتعلم الطالب ت�ساركيًا من خالل م�ساركته ملجموعة معينة يف تعلم در�س اأو اإجناز . 2

وموؤمترات  املحادثة  )غرف  مثل:  الت�ساركية  اللكرتوين  التعليم  ب��اأدوات  بال�ستعانة  م�رشوع 
الفيديو( .

أهداف التعليم اإللكرتوني: 
حتدد اليون�سكو اأهداف التعليم الإلكرتوين يف الآتي: 

ثقافية،  ♦ اأ�س�س  على  قائمة  املعلومات  تقنية  من  وقاعدة  حتتية  بنية  اإن�ساء  يف   ي�سهم 
بغر�س اإعداد جمتمع اجليل اجلديد ملتطلبات القرن احلادي والع�رشين.

اأولياء  ♦ قبل  ال�سبكة من  ا�ستخدام  املعلومات من خالل  تقنية  اإيجابي نحو  اجتاه  تنمية 
الأمور واملجتمعات املحلية، والعمل على اإيجاد جمتمع معلوماتي متطور.

وا�ستخدام م�سادر  ♦ املدر�سية،  البيئة  الواقعية داخل  والأو�ساع احلياتية  امل�سكالت  حل 
ال�سبكة للتعامل معها وحلها.

اإعطاء ال�سباب ال�ستقاللية والعتماد على النف�س يف البحث عن املعارف واملعلومات التي  ♦
يحتاجونها يف بحوثهم ودرا�ستهم، ومنحهم الفر�سة لنقد املعلومات والت�ساوؤل عن م�سداقيتها، 

مما ي�ساعد على تعزيز مهارات البحث لديهم واإعداد �سخ�سيات عقالنية واعية.
�سعًا من اخليارات امل�ستقبلية اجليدة، وفر�سًا ل حمدودة )اقت�ساديًا  ♦ منح اجليل اجلديد متَّ

وثقافيًا وعلميًا واجتماعيًا( .
والجتماع ♦ الت�سال  اأ�سا�س  على  قائمة  م�ستقبلية  معلوماتية  بخدمة  الطالب   تزويد 

باأع�ساء اآخرين من داخل املجتمع اأو خارجه، بغر�س تعزيز الت�سامح والتفاهم والحرتام املتبادل، 
ويف الوقت نف�سه حتفظ امل�سلحة والهوية الوطنية، مما يوؤدي اإىل تطوير مهارات التحاور، وتبادل 
الأفكار اخلالقة والبناءة، والتعاون يف امل�ساريع املفيدة التي تقود اإىل م�ستوى معي�سي اأف�سل، هذا 
بالإ�سافة اإىل تعري�سهم اإىل اأجواء �سحية من التناف�س العاملي الوا�سع النطاق، والتي تقودهم اإىل 

تطوير �سخ�سياتهم يف حياتهم امل�ستقبلية.
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اإمداد الطالب بكمية كبرية من الأدوات يف جمال املعلوماتية مل�ساعدتهم على التطوير  ♦
والتعبري عن اأنف�سهم ب�سكل �سليم يف املجتمع، بالإ�سافة اإىل تطوير املهارات واملعارف واخلربات 

التي تقود اإىل تطوير الإنتاجية وال�ستقالل الذاتي.
التعليم  ♦ نظام  مع  والتفاعل  الندماج  على  املحلية  واملجتمعات  الأمور  اأولياء  ت�سجيع 

اأداء  على  الطالع  خالل  من  وذلك  خا�س،  ب�سكل  وتعلمهم  اأبنائهم  �سلوك  منو  ومع  عام،  ب�سكل 
حول  املدر�سة  ت�سدرها  التي  والتقارير  الإ�سعارات  اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سي،  وحت�سيلهم  اأبنائهم 
ب�سكل غري  ويطورها،  املحلية  واملجتمعات  املنازل  املعلومات يف  تقنية  ينمي خدمة  ذلك، مما 

مبا�رش، ومن ثم يوؤدي اإىل منو املجتمع والثقافة على ال�سبكة.
والتكنولوجية،  ♦ القت�سادية  املناف�سة  اأجل  من  ا�سرتاتيجية  باإمكانات  املجتمع  تزويد 

فالثورة الكربى يف جمال املعلومات التكنولوجية يف هذا القرن متثل فر�سة عظيمة لالأمم التي 
الذي و�سل  اأن تتجاوز مراحل تخلفها لتقارب اخلط  الراأب احل�ساري، بحيث ميكنها  تخلفت عن 
اإليه الآخرون، وذلك من خالل ا�ستخدام هذه التقنية واإدارتهاواإدخالها �سمن خطط تنموية وطنية 

حقيقية.

الدراسات السابقة: 

أوالً- الدراسات العربية: 

درا�سة )الهر�س، واآخرون، 2010( بعنوان » معوقات ا�ستخدام منظومة التعليم الإلكرتوين 
من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف لواء الكورة مبحافظة اإربد«.

هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن معوقات ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر 
معلمي املرحلة الثانوية يف لواء الكورة مبحافظة اإربد، وتكونت عينة الدرا�سة من )47( معلمًا و 
)58( معلمًة اختريوا بالطريقة الع�سوائية، ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�سفي التحليلي.ا�ستخدمت 
نتائج  اأظهرت  وقد  جمالت،  اأربعة  على  موزعة  البيانات  جلمع  فقرة   )36( من  مكونة  ا�ستبانة 
الدرا�سة اأن املعوقات املتعلقة باملعلمني جاءت باملرتبة الأوىل، تلتها املعوقات املتعلقة بالإدارة، 
ثم املعوقات املتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات الأ�سا�سية، وجاءت املعوقات املتعلقة بالطلبة 
يف املرتبة الأخرية.واأو�سى الباحثون باإعادة النظر بالدورات التدريبية التي تقدمها وزارة الرتبية 

والتعليم، وحت�سني البنية التحتية وجتهيزاتها الفنية والتكنولوجية يف املدار�س.
الإلكرتوين  التعلم  ا�ستخدام منظومة  بعنوان » معوقات  وملحم، 2011(  )يا�سني  درا�سة 

التي يواجهها معلمو مدار�س مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الأوىل«.
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معلمو  يواجهها  التي  الإلكرتوين  التعلم  ا�ستخدام  معوقات  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
مدار�س مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الأوىل، واأثر كل من اجلن�س، واملوؤهل العلمي واخلربة 
بالطريقة  اختريوا  معلمة   )79( و  معلمني،   )107( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  ذلك،  يف  العملية 
 )28( من  مكونة  ا�ستبانة  وا�ستخدما  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحثان  وا�ستخدم  الع�سوائية، 
فقرة.اأظهرت النتائج اأن جميع فقرات الأداة �سكلت معوقات للتعلم الإلكرتوين، وكان هناك فروق 
ذات دللة اإح�سائية يف متو�سطات تقديرات املعلمني على اأداة الدرا�سة، واملتعلقة مبعوقات التعلم 
الإلكرتوين تعزى ملتغري اجلن�س، كما اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف معوقات 
بتدريب  الدرا�سة  اخلربة.واأو�ست  �سنوات  وعدد  العلمي،  املوؤهل  ملتغري  تعزى  الإلكرتوين،  التعلم 
التقنيات  لتوفري  الالزمة  املالية  املخ�س�سات  توفري  الإلكرتوين،  التدريب  برنامج  يف  املدر�سني 

احلديثة، وتفعيل مهمات مراكز م�سادر التعلم.
من  الإلكرتوين  التعلم  منظومة  ا�ستخدام  معوقات   « بعنوان:   )2011 )احلوامدة،  درا�سة 

وجهة اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة البلقاء التطبيقية«.
اأع�ساء  الإلكرتوين من وجهة نظر  التعلم  ا�ستخدام  الك�سف عن معوقات  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الهيئة التدري�سية يف جامعة البلقاء التطبيقية، والتعرف اإىل اأثر التخ�س�س الأكادميي واحل�سول 
 )96( الدرا�سة  عينة  وبلغت  املعوقات،  هذه  يف   )ICDL( احلا�سوب  لقيادة  الدولية  الرخ�سة  على 
اإربد اجلامعية، وكلية احل�سن اجلامعية، وا�ستخدم  التدري�سية يف كلية  الهيئة  اأع�ساء  من  ع�سواً 
الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، وا�ستخدم ا�ستبانة مكونة من )24( فقرة.اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن بنود الأداة ككل �سكلت معوقات للتعلم الإلكرتوين التي تواجه اأع�ساء الهيئة التدري�سية، حيث 
املتعلقة  اأكرب املعوقات، تالها املعوقات  الإدارية واملادية  املتعلقة باجلوانب  �سكلت املعوقات 
اأما املعوقات التي تتعلق باملدر�س والطالب فجاءت باملرتبة الثالثة. بالتعلم الإلكرتوين نف�سه، 
واأو�ست الدرا�سة ب�رشورة توفري البنية التحتية للتعلم الإلكرتوين، واإعداد الكوادر الفنية املدربة، 

وو�سع برامج لعقد دورات تدريبية، واإجراء املزيد من الدرا�سات يف جمال التعلم الإلكرتوين.

ثانياً- الدراسات األجنبية: 
يف  الإلكرتونية  امل�ساقات  ا�ستخدام  يف  املعوقات   “ بعنوان:   )Conna, 2007( درا�سة 

املدار�س الثانوية”.
الإلكرتونية يف املدار�س  ا�ستخدام امل�ساقات  اإىل املعوقات يف  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املدار�س  مديري  اإىل  الإلكرتوين  الربيد  بو�ساطة  الإلكرتوين  امل�سح  متطلبات  واأُر�سلت  الثانوية، 
ُوزِّعت  حيث  مديراً،   )270( من  الدرا�سة  عينة  وتاألفت  ونربا�سكا،  مي�سوري،  اأي��وا،  يف  الثانوية 
وقد   ،  )86%( بن�سبة  والريفية  ال�سغرية  املدار�س  من  غالبيتها  وكانت  بالت�ساوي،  ال�ستجابات 
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جمال  يف  املعوقات  تالها  املالية،  املعوقات  هي  املعوقات  اأكرث  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
التكنولوجيا، اأما املعوقات التي جاءت بدرجة عادية، فهي اعتقادات هيئة التدري�س حول نوعية 

التعلم الإلكرتوين واهتماماتهم بدافعية الطالب.
اجلامعات  يف  الإلكرتوين  التعليم  و�سع  “تقومي  بعنوان:   )Leem & Lim, 2007( درا�سة 

الكورية”.
هدفت الدرا�سة اإىل تقومي و�سع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الكورية والتي متثلت يف )27( 
جامعة حكومية و )163( جامعة خا�سة و )11( جامعة حملية تعليمية، حيث اأو�سحت الدرا�سة اأن 
)85%( من اجلامعات الكورية ت�ستخدم خدمة التعليم الإلكرتوين بينما )67%( ي�ستخدمون اخلدمة 
اأن تقدم  ا�ستطاعت  اأقل من ن�سف اجلامعات  اأن  الدرا�سة  الدرا�سية، كما بينت  الف�سول  فعليًا يف 
دعمًا ماليًا لفنيي املعامل بينما كان هناك �سعف يف تقدمي احلوافز لأع�ساء هيئة التدري�س، وقد 
كان هناك مكافاآت بطرق عدة تقدم لأع�ساء هيئة التدري�س )43%( من هذه اجلامعات تقدم نقاطًا 
اإ�سافية بينما )21%( من جمموع اجلامعات تخف�س العبء التدري�سي على ع�سو هيئة التدري�س 
و )40%( من اجلامعات تقدم فنيي معامل اأو م�ساعدين، هذا واأو�سحت الدرا�سة اأن ثلثي جمموع 
اجلامعات تقدم تدري�سًا اأو حما�رشات للمتعلمني على التعليم الإلكرتوين، كما اأو�ست الدرا�سة اإىل 
عن  وذلك  الكورية،  اجلامعات  بني  املناف�سة  م�ستوى  رفع  اإىل  توؤدي  التي  الطرق  بع�س  ممار�سة 
طريق دعم اأع�ساء هيئة التدري�س باحلوافز لدعم خدمة التعليم الإلكرتوين، وكذلك و�سع املعايري 
لتقومي م�ستخدمي اخلدمة من اأع�ساء هيئة التدري�س كتقدمي احلوافز كالرتقيات اأو جتديد العقود، 
وكذلك املنح الإ�سافية، واأخرياً زيادة عدد متعلمي دعم نظام التعليم الإلكرتوين من اأجل اإعطاء 

الفر�سة للتفاعل مع اأع�ساء هيئة التدري�س مع بيئة التعليم الإلكرتوين.
درا�سة )Anderson, 2008( بعنوان: “ اأكرث التحديات بروزاً يف م�ساق التعلم الإلكرتوين يف 

�سرييالنكا”.
هدفت الدرا�سة اإىل حتديد اأكرث التحديات بروزاً يف م�ساق التعلم الإلكرتوين يف �سرييالنكا، 
 )2007  -2004( عام  من  املعلومات  وُجمعت  �سخ�سًا،   )1887( على  الدرا�سة  عينة  وا�ستملت 
لتحديد  الكمية  الطريقة  وا�ستخدمت  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  اآراء  الدرا�سة  هذه  وتغطي 
الدرا�سة  حددت  العوامل،  هذه  اأهمية  اأ�سباب  ل�رشح  نوعي  حتليل  وتبعها  اأهمية،  العوامل  اأكرث 
�سبعة حتديات رئي�سة يف املجالت الأتية: م�ساعدة الطلبة، واملرونة، وفعاليات التعليم والتعلم، 
الطلبة،  )نوعية  الأكادميية:  والثقة   ، احلا�سوب(  �سبكات  مع  والربط  التحتية  )البنية  واملدخالت 
واملوا�سيع التي تدر�س �سابقًا( ، واملحلية )اللغة( والجتاهات.وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
للتعلم  ا�ستخدامهم  التدري�س يف  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  من  كالًّ  تواجه  التي  التحديات  من  العديد 

الإلكرتوين، كما اأظهرت اأن الطلبة يواجهون حتديات اأكرث من اأع�ساء هيئة التدري�س.
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تعقيب على الدراسات السابقة: 
اأن  اإىل  الباحث  تو�سل  والأجنبية  العربية  ال�سابقة  للدرا�سات  ال�سابق  ال�ستعرا�س  بعد 
مو�سوع التعليم الإلكرتوين واأهميته ومعوقاته قد حظي باهتمام الباحثني، حيث تناولت درا�سات 
عديدة معوقات التعليم الإلكرتوين يف املوؤ�س�سات التعليمية مثل درا�سة: )الهر�س، واآخرون، 2010( 
حتديات  الدرا�سات  .وتناولت   )Conna, 2007(  ،  )2011 )احلوامدة،   ،  )2011 وملحم،  )يا�سني   ،
 )Leem & Lim, 2007( وتناولت درا�سة ، )Anderson, 2008( تطبيق التعليم الإلكرتوين مثل: درا�سة
تقومي و�سع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الكورية، وقد ا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات يف 
الإح�سائية يف حتليل نتائجها، وكذلك يف  والأ�ساليب  الدرا�سة ومتغرياتها  اإىل جمالت  التعرف 
بناء بنود ال�ستبانة وجمالتها وفقراتها، كما ا�ستفاد من النتائج والتو�سيات واملقرتحات التي 
خرجت بها هذه الدرا�سات.ومن جانب اآخر اأفاد الباحث من هذه الدرا�سات يف ت�سميم ال�ستبانة 
اخلا�سة بهذه الدرا�سة، وكذلك يف جمال منهجية البحث واأ�سلوبه، فقد اأ�سهمت تلك الدرا�سات باإثراء 
عقبات  عنيت مبعرفة  اأنها  الدرا�سة  هذه  ما مييز  اأهم  فيها.ولعل  الواردة  باخلربات  الدرا�سة  هذه 
يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  املفتوح  التعليم  نظام  يف  الإلكرتوين  التعليم  تطبيق 
القد�س املفتوحة يف حمافظة اخلليل، حيث مل ي�سبق تناول هذا املو�سوع بهذه ال�سورة  جامعة 
يف الدرا�سات ال�سابقة- على حد علم الباحث- اإ�سافة اإىل تفردها يف بحث عقبات تطبيق التعليم 
الإلكرتوين يف نظام التعليم املفتوح يف جامعة القد�س املفتوحة يف حمافظة اخلليل ب�سكل خا�س، 
ومن هنا جاءت هذه الدرا�سة لت�سلط ال�سوء على �رشورة التعرف اإىل تلك العقبات من اأجل حث 

اإدارة اجلامعة على التخل�س منها، والعمل على النهو�س مب�ستوى التعليم الإلكرتوين.

منهج الدراسة: 
اأجريت هذه الدرا�سة بني �سهري اآذار وني�سان من العام 2013، وا�ستخدم الباحث يف اإجنازها 
املنهج الو�سفي التحليلي باعتباره املنهج الذي يقوم بو�سف الظاهرة ودرا�ستها، وجمع البيانات 

واملعلومات الدقيقة، وملالءمته ملثل هذا النوع من الدرا�سات.

جمتمع الدراسة: 
متفرغني(  وغري  )متفرغني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
الف�سل  راأ�س عملهم خالل  القد�س املفتوحة باخلليل، والذين هم على  العاملني بفروع جامعة 
الثاين من العام الدرا�سي )2012/ 2013( ، والبالغ عددهم )265( ع�سو هيئة تدري�س، كما 

يف اجلدول )1( .
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اجلدول )1( 
توزيع اأفراد جمتمع الدرا�سة ح�سب الفرع

عدد اعضاء هيئة التدريساملنطقة التعليمةالرقم

143فرع اخلليل 1

64فرع دورا 2

58فرع يطا 3

265اجملموع

المصدر: )جامعة القدس المفتوحة- الخليل، 2013( .

عينة الدراسة: 
بفروع  العاملني  التدري�س  اأع�ساء هيئة  الدرا�سة على عينة ع�سوائية من  اأداة  الباحث  ع  وزَّ
جامعة القد�س باخلليل: )فرع اخلليل، فرع دورا، فرع يطا( ، حيث ُوزِّعت )70( ا�ستبانة وبلغ عدد 
املجتمع  حجم  من   )%19.24( ن�سبته  ما  اأي  ا�ستبانة؛   )51( امليدان  من  امل�سرتدة  ال�ستبانات 

الكلي، وهي عينة ممثلة اإح�سائيًا.
اجلدول )2( 

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة

القيم الناقصةالعدداملتغيراتالرقم

- 51اجلنس1

- 51املؤهل العلمي2

- 51التخصص3

- 51سنوات اخلبرة4

أداة الدراسة: 
اأعدَّ الباحث ا�ستبانة لقيا�س عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم بال�ستناد اإىل 

الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة، وقد تكونت ال�ستبانة مبجملها من ق�سمني: 
الق�سم الأول: ويحتوي هذا اجلزء على البيانات الأولية عن ع�سو/ ة هيئة التدري�س الذي  �

يقوم بتعبئة ال�ستبانة وهي: )اجلن�س واملوؤهل العلمي والتخ�س�س و�سنوات اخلربة( .
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ويقي�س عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة  � الثاين:  الق�سم 
اأربعة حماور  اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل، وتتكون من  نظر 
اإجابة  كانت  وقد  الدرا�سة،  اأ�سئلة  والإجابة عن  البحث،  فر�سيات  تناولت  فقرة   )47( و  رئي�س�ة 
اأوافق ب�سدة( ، وقد ق�سمت ال�ستبانة  اأوافق، ل  اأوافق، غري متاأكد، ل  هذه الفقرات )اأوافق ب�سدة، 

كما يف اجلدول )3( .
اجلدول )3( 

حماور الدرا�سة الرئي�سية.

عدد الفقراتاحملورالرقم

عقبات تطبيق التعليم اإللكتروني في نظام التعليم بفروع جامعة 
القدس املفتوحة ويتكون من احملاور التالية: 

7العقبات التنظيمية1

15العقبات التقنية2

16عقبات متعلقة بعضو هيئة التدريس3

9عقبات تتعلق بالطلبة4

47اجملموع

صدق األداة: 
وقد  لقيا�سه،  و�سعت  ما  لقيا�س  امل�ستخدمة  الأداة  �سالحية  مدى  عن  الأداة  �سدق  يعرب 
الرتبوي والإداري،  ال�ستبانة على عدد من املحكمني واملتخ�س�سني يف امليدان  الباحث  عر�س 
الرتبية  مديريات  يف  اخلربة  ذوي  من  وعدد  الفل�سطينية،  اجلامعات  من  عدد  يف  اخلربة  وذوي 
�سياغة  واأعيد  املقرتحة،  والتعديالت  املالحظات  وفق  ال�ستبانة  فقرات  ُعدِّلت  وقد  والتعليم، 
ال�ستبانة ب�سكلها النهائي وفقًا لذلك، وقد كان الغر�س من ذلك احلكم على درجة منا�سبة الفقرات، 
وو�سوحها وانتمائها للمجال، و�سالمة ال�سياغة اللغوية، وبناًء على اآراء ومقرتحاتهم املحكمني 
ُعدلت �سياغة بع�س الفقرات ُلغويًا، وُحذفت بع�س الفقرات، واأ�سيفت اأخرى لُي�سبح عدد فقرات 

ال�ستبانة ب�سكلها النهائي )47( فقرة.

ثبات األداة: 
للتحقق من ثبات اأداة القيا�س ُفح�س الت�ساق الداخلي والثبات لفقرات ال�ستبانة بح�ساب 

معامل كرونباخ األفا )Cronbach› alpha( ، وذلك وفق اجلدول )4( .
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اجلدول )4( 
معامالت الثبات لأبعاد الدرا�سة اخلا�سة مبجالت الدرا�سة والدرجة الكلية 

ح�سب معامالت الثبات كرونباخ األفا.

قيمة ألفاعدد الفقراتمجاالت الدراسة

74.5%7العقبات التنظيمية

89.1%15العقبات التقنية

89.9%16عقبات متعلقة بعضو هيئة التدريس

85%9عقبات تتعلق بالطلبة

94.7%47الدرجة الكلية

من خالل النظر اإىل اجلدول )4( يتبني اأن معامالت ثبات اأداة الدرا�سة يف جمالت الدرا�سة 
كلِّها تراوحت بني )74.5( و )89.9( ، وقد ح�سل جمال العقبات املتعلقة بع�سو هيئة التدري�س 
معامل  اأدنى  على  التنظيمية  بالعقبات  املتعلق  املجال  ثبات يف حني ح�سل  معامل  اأعلى  على 

ثبات، واأخرياً بلغت قيمة األفا على الدرجة الكلية )94.7( مما ي�سري اإىل دقة اأداة القيا�س.

إجراءات الدراسة: 
بعد التاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها، وحتديد العينة متت املوافقة على اإجراء مثل هذه 
الدرا�سة، وال�سماح بتوزيع ال�ستبانة على اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة 
ا�ستبانة،   )70( ُوزِّعت  حيث  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  على  ال�ستبانة  الباحث  وزع  باخلليل.بعدها 

وا�سرتد الباحث )51( ا�ستبانة منها.

املعاجلة اإلحصائية: 
اأُدخلت للحا�سب  بعد جمع بيانات الدرا�سة راجعها الباحث متهيداً لإدخالها للحا�سب، وقد 
وذلك باإعطائها اأرقاما معينة، اأي بتحويل الإجابات اللفظية اإىل رقمية حيث اأعطيت الإجابة اأوافق 
ب�سدة خم�س درجات، والإجابة اأوافق اأربع درجات، والإجابة غري متاأكد ثالث درجات، والإجابة 
الدرا�سة.وبذلك  فقرات  جميع  يف  واحدة.وذلك  درجة  ب�سدة  اأوافق  ل  والإجابة  درجتني،  اأوافق  ل 
اأ�سبحت ال�ستبانة تقي�س عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر اأع�ساء 
املعاجلة  متت  املوجب.وقد  بالجتاه  باخلليل  املفتوحة  القد�س  جامعة  بفروع  التدري�س  هيئة 
الإح�سائية للبيانات با�ستخراج الأعداد، واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية واختبار 
)ت( وحتليل التباين الأحادي one way ANOVA ومعادلة الثبات كرونباخ األفا، وذلك با�ستخدام 

. )SPSS( برنامج الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية
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نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها والتوصيات:
يتناول هذا املبحث عر�سًا للنتائج التي تو�سل اإليها الباحث من خالل ا�ستجابة اأفراد عينة 
هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  التعليم  نظام  يف  الإلكرتوين  التعليم  تطبيق  عقبات  حول  الدرا�سة 
الدرا�سة وفر�سياتها، وميكن  القد�س املفتوحة باخلليل، وفقًا لت�ساوؤلت  التدري�س بفروع جامعة 
الدرا�سة  اأداة  يف  للعبارات  املرجع  العام  املتو�سط  اأو  للعبارات  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  تف�سري 

)ال�ستبانة( كما ياأتي: 
اجلدول )5( 

دللة املتو�سط احل�سابي.

الداللةاملتوسط احلسابي

منخفض2.33-1

متوسط3.67-2.34

عال5-3.68

ويف �سوء معاجلة بيانات الدرا�سة اإح�سائيًا تو�سل الباحث للنتائج الآتية: 
اأوًل- تف�سري النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول ومناق�ستها: »ما عقبات تطبيق التعليم  ◄

بفروع جامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  التعليم  نظام  الإلكرتوين يف 
القد�س املفتوحة باخلليل؟ «

اجلدول )6( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين 

يف نظام التعليم ح�سب جمالت الدرا�سة.

الدرجـــــةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيعقبات التعليم اإللكتروني

متوسطة3.620.570العقبات التنظيمية

متوسطة3.340.647العقبات التقنية

متوسطة3.530.658عقبات متعلقة بعضو هيئة التدريس

عالية4.000.588عقبات تتعلق بالطلبة

متوسطة3.570.533الدرجة الكلية بشكل عام

يت�سح من اجلدول )6( اأن عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم بفروع جامعة 
اأفراد عينة الدرا�سة، حيث بلغت قيمة املتو�سط  القد�س املفتوحة باخلليل متو�سط من وجهة نظر 
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احل�سابي على الدرجة الكلية )3.57( ، وقد حاز جمال العقبات التي تتعلق بالطلبة على اأعلى درجة 
، ثم العقبات  مبتو�سط ح�سابي )4.00( تاله جمال العقبات التنظيمية مبتو�سط ح�سابي )3.62( 
املتعلقة بع�سو هيئة التدري�س مبتو�سط ح�سابي )3.53( ، واأخرياً العقبات التقنية مبتو�سط ح�سابي 
)3.34( ، ويعزو الباحث ال�سبب يف تلك النتاج اإىل ال�سعي اجلاد من قبل اإدارة اجلامعة اإىل تذليل 
العقبات اأمام تطبيق التعلم الإلكرتوين يف اجلامعة بفروعها كافة، وقد اختلفت نتائج الدرا�سة مع 

. )Conna, 2007( ودرا�سة ، )درا�سة الهر�س واآخرين )2010( ، ودرا�سة احلوامدة )2011
اجلدول )7( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة 
بعقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم مرتبة تنازلياً.

الدرجةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيفقرات عقبات التعليم اإللكتروني

عالية4.250.658ضعف الطلبة في اللغة اإلجنليزي ة

عالية4.110.791ضعف مشاركة الطلبة في اللقاءات اإللكترونية

عالية4.030.847عدم اقتناع الطلبة بأهمية التعليم اإللكتروني

عالية4.001.07عدم توفر شبكة االنترنت لدى العديد من الطالب

عدم إعطاء جزء من العالمات للطلبة املشاركني في اللقاءات 
اإللكترونية.

عالية3.980.836

عالية3.980.761ضعف التخطيط السليم لعملية التحول لإلدارة اإللكترونية

عالية3.980.836افتقار الطالب الى اخلبرة في استخدام التقنيات احلديثة

عالية3.960.893العدد احملدود من الطالب املشاركني باللقاء

ضعف احلوافز املقدمة للطلبة املشاركني في اللقاءات 
اإللكترونية

عالية3.940.925

عالية3.900.964ضعف استجابة الطلبة لنمط التعليم االلكتروني

عالية3.880.840ضعف التحفيز املادي واملعنوي الستخدام التقنيات احلديثة

عالية3.880.992ضعف التفاعل من قبل الطالب اثناء اللقاء

عالية3.840.902عدم استجابة الطالب وتفاعلهم أثناء اللقاء

عالية3.841.15ضعف البنية التحتية لتطبيق التعليم اإللكتروني

عالية3.820.841عدم توفر التدريب املناسب للطالب
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الدرجةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيفقرات عقبات التعليم اإللكتروني

عالية3.820.792ضعف الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكترونية

عالية3.800.980كثرة األعباء امللقاة على أعضاء الهيئة التدريسية.

متوسطة3.621.09عدم وجود معايير ثابتة للمقررات اإللكترونية

متوسطة3.600.939الروتني اإلداري يعيق التحول إلى اإلدارة اإللكترونية

متوسطة3.581.11صعوبة مسايرة سرعة التغيير في تكنولوجيا املعلومات

ضعف احلوافز املقدمة ألعضاء هيئة التدريس املشرفني على 
املقررات اإللكترونية

متوسطة3.541.08

متوسطة3.541.22قلة املعرفة الكافية بتقنيات اإلدارة اإللكترونية

متوسطة3.521.02املركزية في حتديد مدة اللقاء

متوسطة3.520.986عدم مناسبة اوقات اللقاءات االلكترونية 

متوسطة3.500.966املركزية في حتديد موعد اللقاء

متوسطة3.500.987املركزية في حتديد حجم اللقاء

متوسطة3.500.857غموض الرؤية املستقبلية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.

متوسطة3.451.00الصعوبة واإلرهاق في تصحيح األنشطة االلكترونية

متوسطة3.450.944صعوبة تعريب األنظمة والبرامج األجنبية

متوسطة3.450.923االفتقار إلى قواعد بيانات دقيقة متكاملة.

متوسطة3.431.08بطء االنترنت في أثناء إجراء اللقاء

متوسطة3.431.22ضعف مهارات اللغة اإلجنليزية لدي 

متوسطة3.431.00قلة كفاية أجهزة احلاسب املتوفرة في اجلامعة

متوسطة3.390.981سرعة تطور اجهزة و برامج احلاسب اآللي.

متوسطة3.390.981عدم مناسبة أوقات اللقاء اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس

متوسطة3.370.937ضعف حتديث البرمجيات املطبقة

متوسطة3.310.860الصعوبة في تطبيق أدوات التقومي ووسائله

متوسطة3.291.08ضعف االتصال والتواصل من قبل منسق املقرر

متوسطة3.271.20اخلوف من اإلحراج أثناء إعطاء اللقاء
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الدرجةاالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيفقرات عقبات التعليم اإللكتروني

متوسطة3.270.873نقص األدلة اإلرشادية املوضحة آلليات تطبيق اإلدارة اإللكترونية

متوسطة3.251.146الندرة في توفر برمجيات باللغة العربية تتناسب مع العمل

متوسطة3.230.950ضعف الدعم الفني لألجهزة اإللكترونية

ضعف االتصال والتواصل بني عضو هيئة التدريس ومنسقي 
املقررات اإللكترونية

متوسطة3.211.136

متوسطة3.071.180عدم اقتناعي بأسلوب التعليم اإللكتروني

متوسطة3.000.894االفتقار الى نظام امني حلماية البيانات

متوسطة2.961.148ضعف خدمة اإلتصاالت في اجلامعة.

متوسطة2.821.126ندرة وجود نظام احتياطي عند حدوث خلل في النظام العام

يت�سح من اجلدول )7( اأن عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل، ومن خالل ا�ستجابة اأفراد عينة 
الدرا�سة، اأن الفقرة التي تن�س على »�سعف الطلبة يف اللغة الإجنليزية« جاءت مبتو�سط ح�سابي 
)4.25( ، تلتها الفقرة: »�سعف م�ساركة الطلبة يف اللقاءات الإلكرتونية« مبتو�سط ح�سابي )4.11( 
، ثم الفقرة: »عدم اقتناع الطلبة باأهمية التعليم الإلكرتوين« مبتو�سط ح�سابي )4.03( ، ثم الفقرة: 
 « الفقرات:  ثم   ،  )4.00( الطالب«، مبتو�سط ح�سابي  من  العديد  لدى  النرتنت  �سبكة  توافر  »عدم 
التخطيط  »�سعف  الإلكرتونية«،  اللقاءات  يف  امل�ساركني  للطلبة  العالمات  من  جزء  اإعطاء  عدم 
التقنيات  ا�ستخدام  يف  اخلربة  اإىل  الطالب  »افتقار  الإلكرتونية«،  لالإدارة  التحول  لعملية  ال�سليم 
احلديثة«، مبتو�سط ح�سابي )3.98( ، ثم الفقرة: »العدد املحدود من الطالب امل�ساركني باللقاء« 
مبتو�سط ح�سابي )3.96( ، تلتها الفقرة: »�سعف احلوافز املقدمة للطلبة امل�ساركني يف اللقاءات 
الإلكرتونية« مبتو�سط ح�سابي )3.94( ، ثم الفقرة: »�سعف ا�ستجابة الطلبة لنمط التعليم اللكرتوين« 
مبتو�سط ح�سابي )3.90( ، تالها الفقرتان: « �سعف التحفيز املادي واملعنوي ل�ستخدام التقنيات 
احلديثة«، »�سعف التفاعل من قبل الطالب اثناء اللقاء« مبتو�سط ح�سابي )3.88( ، تالها الفقرتان: 
»عدم ا�ستجابة الطالب وتفاعلهم اأثناء اللقاء«، »�سعف البنية التحتية لتطبيق التعليم الإلكرتوين« 
مبتو�سط ح�سابي )3.84( ، تالها الفقرتان: »عدم توافر التدريب املنا�سب للطالب«، »�سعف الوعي 
باأهمية تطبيق الإدارة الإلكرتونية” مبتو�سط ح�سابي )3.82( ، تالها الفقرة “كرثة الأعباء امللقاة 

على اأع�ساء الهيئة التدري�سية.” مبتو�سط ح�سابي )3.80( .
ذات  ◄ فروق  توجد  »هل  ومناق�ستها:  الثاين  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  تف�سري  ثانيًا- 

دللة اإح�سائية هامة عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( يف عقبات تطبيق التعليم 
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بفروع جامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  التعليم  نظام  الإلكرتوين يف 
واملوؤهل  )اجلن�س  امل�ستقلة:  الدرا�سة  متغريات  اإىل  تعزى  باخلليل  املفتوحة  القد�س 

العلمي والتخ�س�س و�سنوات اخلربة( ؟ ”
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال اأ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، ونتائج 

اختبار »ت«، ونتائج اختبار حتليل التباين الأحادي، ويبني ذلك اجلداول من )8- 11( .
اجلدول )8( 

نتائج اختبار »ت« لدللة الفروق يف عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل تبعاً ملتغري اجلن�س.

العدداجلنس
املتوسط
 احلسابي

االنحراف
 املعياري

درجات
احلرية

قيمة ت
مستوى الداللة 

اإلحصائية

383.620.47137ذكر
1.0330.307

133.440.68812أنثى

. )α ≥0.05( دالة عند مستوى الداللة*

بالنظر اإىل جدول )8( يت�سح اأن نتائج الدرا�سة اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
يف عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع 
جامعة القد�س املفتوحة باخلليل، تعزى ملتغري اجلن�س، حيث كانت الدللة الإح�سائية < 0.05 
وهي غري دالة اإح�سائيًا، حيث بلغ متو�سط ا�ستجابات الذكور على امل�ستوى الكلي )3.62( مقابل 
)3.44( لدى الإناث.ويعزو الباحث ال�سبب يف ذلك اإىل اأن التعليمات وال�سرتاتيجيات املتبعة يف 
جمال التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم مت�سابهة لكال اجلن�سني، وقد اختلفت نتائج الدرا�سة مع 

درا�سة يا�سني وملحم )2011( .
اجلدول )9 -أ( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل تبعا ملتغري: املوؤهل العلمي.

العدداملؤهل العلمياجملاالت
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

عقبات تطبيق التعليم اإللكتروني في نظام 
التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

بفروع جامعة القدس املفتوحة باخلليل

193.510.560بكالوريوس

183.540.558ماجستير

143.710.473دكتوراه

513.570.533اجملموع
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اجلدول )9 -ب( 
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق يف عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين 

يف نظام التعليم من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل 
تبعا ملتغري: املوؤهل العلمي.

مصدر التباين
مجموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط
 املربعات

قيمة ف 
احملسوبة

مستوى الداللة 
اإلحصائية

0.36720.183بني اجملموعات

0.6350.534 13.86148داخل اجملموعات
0.289

14.22850اجملموع

فروق  وجود  عدم  اأظهرت  الدرا�سة  نتائج  اأن  يت�سح  9-ب(  )9-اأ،  اجلدولني  اإىل  بالنظر 
التعليم من وجهة نظر  الإلكرتوين يف نظام  التعليم  اإح�سائية يف دور عقبات تطبيق  ذات دللة 
العلمي، حيث  اإىل املوؤهل  القد�س املفتوحة باخلليل تعزى  التدري�س بفروع جامعة  اأع�ساء هيئة 
اإح�سائيًا، حيث بلغ متو�سط ا�ستجابات حملة  < 0.05 وهي غري دالة  الدللة الإح�سائية  كانت 
البكالوريو�س على امل�ستوى الكل��ي )3.51( مقابل )3.54( حلملة املاج�ستري، ومتو�س���ط ح�سابي 
)3.71( حلملة الدكتوراه.ويعزو الباحث ال�سبب يف ذلك اإىل اأن التعليمات وال�سرتاتيجيات املطبقة 
يف نظام التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة مت�سابهة، وكذلك فالعقبات التي يواجهها 
ع�سو هيئة التدري�س مت�سابهة نوعًا ما، بغ�س النظر عن املوؤهل العلمي لع�سو هيئة التدري�س، وقد 

اتفقت نتائج الدرا�سة مع درا�سة يا�سني وملحم )2011( .
اجلدول )10 -أ( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم 
من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفرع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل تبعا ملتغري: التخ�س�س.

العددالتخصصاجملاالت
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

عقبات تطبيق التعليم اإللكتروني في نظام 
التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

بفروع جامعة القدس املفتوحة باخلليل

393.610.580علوم انسانية واجتماعية

123.430.319علوم عامة

513.570.533اجملموع
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اجلدول )10 -ب( 
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق يف عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين 

يف نظام التعليم من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل 
تبعا ملتغري: التخ�س�س.

مصدر التباين
مجموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط
 املربعات

قيمة ف 
احملسوبة

مستوى الداللة 
اإلحصائية

0.29610.296بني اجملموعات

1.0400.313 13.93249داخل اجملموعات
0.284

14.22850اجملموع

اأظهرت عدم وجود فروق  الدرا�سة  نتائج  اأن  يت�سح  اإىل اجلدولني )10-اأ، 10-ب(  بالنظر 
التعليم من وجهة نظر  الإلكرتوين يف نظام  التعليم  اإح�سائية يف دور عقبات تطبيق  ذات دللة 
اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل تعزى اإىل التخ�س�س، حيث كانت 
الدللة الإح�سائية < 0.05، وهي غري دالة اإح�سائيًا، حيث بلغ متو�سط ا�ستجابات حملة تخ�س�س 
العلوم  )3.41( حلملة تخ�س�س  مقابل   )3.61( الكل��ي  امل�ستوى  واجتماعية على  اإن�سانية  علوم 
العامة.ويعزو الباحث ال�سبب يف ذلك اإىل اأن التعليمات وال�سرتاتيجيات املطبقة يف نظام التعليم 
هيئة  ع�سو  يواجهها  التي  فالعقبات  وكذلك  مت�سابهة،  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  الإلكرتوين 

التدري�س مت�سابهة نوعًا ما بغ�س النظر عن تخ�س�س ع�سو هيئة التدري�س.
اجلدول )11 -أ( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لعقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل تبعا ملتغري: �سنوات اخلربة.

العددسنوات اخلبرةاجملاالت
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

عقبات تطبيق التعليم اإللكتروني في نظام 
التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

بفروع جامعة القدس املفتوحة باخلليل

23.520.975اقل من 5 سنوات

233.470.483من 5 - اقل من 10 سنوات

163.720.423من 10 - اقل من 15 سنة

103.570.734من 15 سنة فأكثر

513.570.533اجملموع
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اجلدول )11 -ب( 
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق يف عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين 

يف نظام التعليم من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل 
تبعا ملتغري: �سنوات اخلربة.

مصدر التباين
مجموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط
 املربعات

قيمة ف 
احملسوبة

مستوى الداللة 
اإلحصائية

0.59630.199بني اجملموعات

0.6850.566 13.63247داخل اجملموعات
0.290

14.22850اجملموع

بالنظر اإىل اجلدولني )11-اأ، 11-ب( يت�سح اأن نتائج الدرا�سة اأظهرت عدم وجود فروقًا 
ذات دللة اإح�سائية يف دور عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل تعزى اإىل �سنوات اخلربة، حيث 
كانت الدللة الإح�سائية < 0.05، وهي غري دالة اإح�سائيًا، حيث بلغ متو�سط ا�ستجابات الذين 
�سنوات خربتهم )اأقل من 5 �سنوات( على امل�ستوى الكل��ي )3.52( مقابل )3.47( للذين تراوحت 
خربتهم بني )5- 10 �سنوات( ، ومتو�س���ط ح�سابي )3.72( للذين تراوحت خربتهم بني )10- 
الباحث  .ويعزو  فاأكرث(  �سنة   15( خربتهم  كانت  للذين   )3.57( ح�سابي  ومتو�سط   ، �سنة(   15
يف  الإلكرتوين  التعليم  نظام  يف  املطبقة  وال�سرتاتيجيات  التعليمات  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب 
جامعة القد�س املفتوحة مت�سابهة، وكذلك العقبات التي يواجهها ع�سو هيئة التدري�س مت�سابهة 
مع  الدرا�سة  نتائج  اتفقت  وقد  التدري�س،  هيئة  لع�سو  اخلربة  �سنوات  عن  النظر  بغ�س  ما  نوعًا 

درا�سة يا�سني وملحم )2011( .

خالصة عامة ألهم النتائج: 
يف �سوء حتليل البيانات تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 

عقبات تطبيق التعليم الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س . 1
بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل كانت متو�سطة.

نظر . 2 وجهة  من  التعليم  نظام  يف  الإلكرتوين  التعليم  تطبيق  اأمام  العقبات  ترتيب  جاء 
اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل كالآتي: 

العقبات التي تتعلق بالطلبة. �
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العقبات التنظيمية. �
العقبات التي تتعلق بع�سو هيئة التدري�س. �
العقبات التقنية. �
التعليم . 3 تطبيق  عقبات  يف  اإح�سائية  دلل��ة  ذات  ف��روق  وج��ود  عدم  الدرا�سة  اأظهرت 

الإلكرتوين يف نظام التعليم من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة 
باخلليل وفق: اجلن�س واملوؤهل العلمي والتخ�س�س و�سنوات اخلربة.

اأظهرت الدرا�سة عدداً من العقبات ح�سب اآراء اأفراد عينة الدرا�سة كالآتي: . 4
�سعف الطلبة يف اللغة الإجنليزية. �
�سعف م�ساركة الطلبة يف اللقاءات الإلكرتونية. �
عدم اقتناع الطلبة باأهمية التعليم الإلكرتوين. �
عدم توافر �سبكة النرتنت لدى العديد من الطالب. �
عدم اإعطاء جزء من العالمات للطلبة امل�ساركني يف اللقاءات الإلكرتونية. �
�سعف التخطيط ال�سليم لعملية التحول لالإدارة الإلكرتونية. �
افتقار الطالب اإىل اخلربة يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة. �
العدد املحدود من الطالب امل�ساركني باللقاء. �
�سعف احلوافز املقدمة للطلبة امل�ساركني يف اللقاءات الإلكرتونية. �
�سعف التحفيز املادي واملعنوي ل�ستخدام التقنيات احلديثة. �
�سعف ا�ستجابة الطالب وتفاعلهم يف اثناء اللقاء. �
�سعف البنية التحتية لتطبيق التعليم الإلكرتوين. �
عدم توافر التدريب املنا�سب للطالب. �
�سعف الوعي باأهمية تطبيق الإدارة الإلكرتونية �
كرثة الأعباء امللقاة على اأع�ساء الهيئة التدري�سية. �



337عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

توصيات الدراسة: 
يف �سوء نتائج الدرا�سة واأهدافها يو�سي الباحث بالآتي: 

عمل دورات للطلبة يف جمال اللغة الإجنليزية.. 1
حتفيز م�ساركة الطلبة يف اللقاءات اللكرتونية عن طريق منح حوافز للطلبة امل�ساركني . 2

يف اللقاءات الإلكرتونية.
اقناع الطلبة باأهمية التعليم اللكرتوين من خالل عقد الدورات والندوات.. 3
عمل اتفاقيات مع مزودي خدمة النرتنت لتوفري اخلدمة للطلبة باأ�سعار زهيدة ومناف�سة.. 4
التخطيط ال�سليم لعملية التحول لالإدارة الإلكرتونية.. 5
عمل دورات مكثفة ومتتالية للطلبة على اآلية ا�ستخدام التقنيات احلديثة.. 6
تقدمي احلوافز املادية لأع�ساء هيئة التدري�س امل�ساركني يف اللقاءات الإلكرتونية.. 7
حث الطلبة على زيادة التفاعل يف اثناء اللقاء الإلكرتوين.. 8
تعزيز البنية التحتية للتعليم الإلكرتوين.. 9

زيادة الوعي باأهمية تطبيق الإدارة الإلكرتونية.. 10
التعليم . 11 ميار�سون  الذين  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  على  امللقاة  الأعباء  من  التقليل 

الإلكرتوين.



املؤمتر الدولي: التعليم العالي املفتوح يف الوطن العربي 338
حتديات وفرص

املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية: 
جامعة القد�س املفتوحة. )2013( : مقابلة �سخ�سية، امل�ساعد الأكادميي، اخلليل، فل�سطني. . 1
نظر . 2 وجهة  من  الإلكرتوين  التعلم  ا�ستخدام  معوقات   »  :  )2011( فوؤاد.  حممد  احلوامدة، 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة البلقاء التطبيقية “، جملة جامعة دم�سق، املجلد )27( ، العدد 
 .2011 )2+1(

اخلان، بدر. )2005( : ”ا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين”. ترجمة علي املو�سوي واآخرون، . 3
�سوريا: دار �سعاع. 

زيتون، ح�سن ح�سني. )2005( : “روؤية جديدة يف التعلم – التعلم الإلكرتوين –املفهوم، . 4
الق�سايا، التطبيق، التقومي، الدار ال�سولتية للرتبية: الريا�س. 

العلوم . 5 جملة   ،« الإنرتنت  على  الإلكرتوين  التعليم   «  :  )2003( حممد.  موؤن�س  ال�سلطي، 
والتقنية، ال�سنة ال�سابعة ع�رش، العدد )65( ، �س �س -48 52. 

ال�سهري، فايز بن عبداهلل. )2002( : “ التعليم الإلكرتوين يف املدار�س ال�سعودية: قبل اأن . 6
ن�سرتي القطار. . . . هل و�سعنا الق�سبان”، جملة املعرفة، عدد )91( ، دي�سمرب 2002، �س �س -36 

 .432

والتعليم من . 7 الرتبية  وزارة  الإلكرتوين يف  التعليم  » معوقات   :  )2006( نايف.  العتيبي، 
وجهة نظر القادة الرتبويني«، )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة( ، جامعة موؤتة، الأردن. 

: »التعليم الإلكرتوين تقنية رائده وطريقة واعدة«. ورقة عمل . 8  )2003( العريفي، يو�سف. 
مقدمة اإىل الندوة الأوىل للتعليم الإلكرتوين، )-21 23/ 4/ 2003م( . مدار�س امللك في�سل، الريا�س. 

عطية، جربين، وعا�سم، حممد وال�سيخ، وعطية، اأن�س جربين. )2006( : » معوقات ا�ستخدام . 9
التعليم الإلكرتوين من وجهة نظر طلبة اجلامعة الها�سمية«، جملة العلوم الرتبوية والنف�سية، جامعة 

البحرين، عدد )7( ، جملد )4( . 
الإلكرتوين يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم بدولة . 10 التعليم   »  :  )2003( غلوم، من�سور. 

الكويت«، ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم الإلكرتوين، )-21 23/ 4/ 2003م( . مدار�س امللك في�سل، 
الريا�س. 



339عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

م�سطفى، فهيم. )2005( : مدر�سة امل�ستقبل وجمالت التعليم عن بعد ا�ستخدام النرتنت . 11
فى املدار�س واجلامعات وتعليم الكبار، دار الفكر العربي: القاهرة. 

والتطبيقات، . 12 الأ�س�س  اللكرتوين  “التعليم   :  )2005( اأحمد.  واملبارك،  اهلل،  عبد  املو�سى، 
الريا�س، موؤ�س�سة �سبكة البيانات. 

ها�سم، خديجة ح�سني. )2002( : “ التعليم العايل املعتمد على �سبكة املعلومات الدولية . 13
العزيز  عبد  امللك  بجامعة  النت�ساب  بنظام  الدرا�سة  لتطوير  منه  الإف��ادة  واإمكانية  )الإنرتنت( 
)درا�سة مقارنة( ”. )ر�سالة دكتوراه غري من�سورة( . كلية الرتبية، جامعة امللك عبد العزيز باملدينة 

املنورة. 
الإلكرتوين من . 14 التعليم  ا�ستخدام منظومة  : »معوقات   )2011( الهر�س، ومفلح، والدهون. 

وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف لواء الكورة«، املجلة الأردنية يف العلوم الرتبوية، جملد 
)6( عدد )1( . 

التعلم . 15 ا�ستخدام  معوقات   »  :  )2011( اأمني.  حممد  ملحم،  و  بني  حممود  ب�سام  يا�سني، 
املجلة   ،« الأوىل  ارب��د  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  املعلمني  تواجه  التي  الإلكرتوين 
الفل�سطينية للرتبية املفتوحة عند بعد، جامعة القد�س املفتوحة، فل�سطني: املجلد )3( ، العدد )5( ، 

كانون ثاين 2011. 

ثانياً - املراجع األجنبية: 

1. Anderson, A. (2008) . Seven major challenges for e- learning in developing countries: 

case study EBIT, srilanka. International journal of education and Development using 

ICT,4 (3) . Retrieved from: 

http:// www. ijedict. dec. uwi. edu// viewarticle. php?id=472&layout=html. 

2. Conna, b. (2007) . An investigation of incorporating online courses in public high school 

curricula. Retrieved from: http:// www. proquset. umi. com. 

3. Leem, junghoon; lime, byungro. The current status of e- learning and strategies to 

enhance educational competitiveness in korean higher education. Open and distance 

learning, v8, mar 2007. 18pp. 





341

دور التعلم والتعليم اإللكرتوني 
يف خدمة التعليم املفتوح

 خربات خاصة

أ. طارق فريد الطييب
أ. سحر حممود مّسور

ماجستير أصول دين/ محاضر بجامعة القدس املفتوحة/ فرع الوسطى/ غزة. 
ماجستير مناهج وطرق تدريس/ محاضرة بكلية الزيتونة للعلوم والتنمية/ غزة/ فلسطني. 



املؤمتر الدولي: التعليم العالي املفتوح يف الوطن العربي 342
حتديات وفرص

ملخص: 
يهدف البحث اإىل الك�سف عن دور التعليم والتعلم الإلكرتوين يف خدمة التعليم املفتوح، 
من  وال�ستفادة،  والتكنولوجية  الرتبوية  الأدبيات  اإيل  الرجوع  مت  الهدف  هذا  ولتحقيق 
م�سبقًا  طبِّقت  خا�سة  بتجربة  وا�ستوؤن�س  احلايل  البحث  مبجال  اخلا�سة  ال�سابقة  الدرا�سات 
الباحثان املنهج  اتبع  التعليم املفتوح، وقد  التعليم اللكرتوين يف خدمة  اأهمية دور  لتو�سيح 
ا�ستخدم  الذي  التجريبي  املنهج  اإيل  بالإ�سافة  بالبحث  النظري  الإطار  طرح  يف  الو�سفي 
بالتجربة اخلا�سة املذكورة، والتي ا�ستملت عينة الدرا�سة فيها على طالبات الدبلوم املتو�سط 
يف كلية الزيتونة للعلوم والتنمية باملنطقة الو�سطى، وتكونت العينة من جمموعتني جتريبية 
تعلم  يف  الفرتا�سية  ال�سفوف  ا�ستخدام  نحو  الطالبات  اجتاه  مقيا�س  واُ�ستخدم  و�سابطة، 
ا�ستخدام  نحو  الطالبات  اجتاهات  لقيا�س  الإح�سائية  النتائج  وعك�ست  الطهارة،  مفاهيم 
مما  البعدي؛  القيا�س  يف  اجتاهاتهم  حت�سن  الطهارة  مفاهيم  تعلم  يف  الفرتا�سية  ال�سفوف 
مفاهيم  اكت�ساب  على  الفرتا�سية  ال�سفوف  اأحدثته  الذي  الإيجابي  الوجداين  الأثر  اإىل  ي�سري 

املتو�سط.  الدبلوم  طالبات  لدى  الإ�سالمي  الفقه 
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Abstract: 
The research aims to reveal the role of education and e- learning in 

the service of open education , and to achieve this goal has been back to 
the educational literature , technology and take advantage of previous 
studies for the area of   current research has been seeking the experience of 
a private been previously applied to illustrate the importance of the role 
of e- learning in the service of Open Education has followed researchers 
descriptive approach in presenting the theoretical framework of research in 
addition to the experimental method which has been used experimentally for 
the special , which included a sample study in which the students of diploma 
in Zaytuna College of Science and Development in the Central Region , and 
the sample consisted of two experimental and control was used measure of 
the direction of the students towards the use of virtual classes to learn notions 
of the Islamic Jurisprudence, and reflected the statistical results to measure 
trends towards the use of students in virtual classes to learn the concepts 
of the Islamic Jurisprudence improvement in their attitudes dimensional 
measurement ; indicating a positive emotional impact caused by the virtual 
classes to acquire the concepts of Islamic jurisprudence at the intermediate 
diploma students. 
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مقدمة: 
اهلل  بن عبد  �سيدنا حممد  املر�سلني،  اأ�رشف  وال�سالم على  وال�سالة  العاملني،  احلمد هلل رب 

وعلى اآله و�سحبه ومن واله. وبعد: 
ف�سهدت نهايات القرن الع�رشين وبدايات القرن احلايل تطورات كبرية يف جمال الت�سال، 
ومن �سمنها �سبكات احلوا�سيب والت�سالت بوا�سطة الأقمار ال�سناعية وحمطات التلفزة الف�سائية. 
وقد تزامنت هذه التطورات مع التوجهات الرتبوية احلديثة التي دفعت اجتاه التعليم املفتوح بهدف 
توظيف هذه التقنيات يف تطوير التعليم واملنظومات الرتبوية، وزيادة فر�س التعلم التي تواكب 
والنرتنت  احلا�سوب،  و�سبكات  ال�سناعية،  الأقمار  وباتت  الدار�س،  حياة  على  الطارئة  التغريات 
الو�سائط  متعدد  الإلكرتوين  التعليم  اأنظمة  املفتوح  التعليم  نظام  يجمع  الدار�س، حيث  يف خدمة 

)Integrated multimedia system( )بلقي�س، 2003: 10( . 

ميكن لتقنية التعليم الإلكرتوين اأن ت�ساهم بفعالية يف حتقيق اأهداف التعليم املفتوح اإذا وجد 
اأن ت�ساهم  التقنية  التعليمية. كما ميكن لهذه  ال�سليم والإعداد اجليد لرباجمها وموادها  التخطيط 
جند  املثال  �سبيل  فعلى  والنوعي:  الكمي  ب�سقيها  التعليمية  املخرجات  حت�سني  يف  كبري  حد  اإىل 
ال�سلة  الو�سائط ذات  الآيل، ومعظم  الإيجابي للحا�سب  الدور  اأكدت  الدرا�سات والبحوث  اأن معظم 
يف حت�سني خمرجات التعليم. وتعّد تقنية الو�سائط املتعددة اإ�سافة نوعية لتقنية التعليم املعتمد 
على احلا�سب )Computer Based Learning( ، وذلك ملا لهذه التقنية )Multimedia( من مميزات 
تعليمية كثرية مثل: مقدرتها وعر�س ال�سور املتحركة، عر�س ال�سوت، وتعزيز ذلك كّله بالتفرع 
ن املتعلم من التفاعل مع الربنامج ح�سب �رشعته وا�ستعداده.  يف الربنامج الواحد. الأمر الذي ميكِّ
واملثرية  الفعالة  التقنيات  من   )CBL( احلا�سب  على  املعتمد  التعليم  تقنية  من  جعل  بدوره  وهذا 
يف التعليم. و�ساهم كثرياً يف الق�ساء على امل�سكالت املتمثلة يف الفروق الفردية التي تعّد ال�سغل 

ال�ساغل مل�سممي الربجميات واملواد التعليمية )العجب، 2003: 2( . 
الأخرى، ويوؤثر ويتاأثر بالتطور يف  العلوم  التعليم ظل يتطور مع تطور  اإن مفهوم تقنيات 
التداول وال�ستخدام من قبل الرتبويني واملهتمني باأمر  العلوم، ومن امل�سطلحات املنت�رشة  تلك 
التقنيات وتوظيفها يف جمال التعليم: تقنية التعليم الإلكرتوين )E- Learning( ، ومن اأكرث جمالت 

التعليمية املوظفة فيها هذه التقنية حاليًا جمال التعليم املفتوح. 
التعليم الإلكرتوين يف خدمة  التي يوؤديها  اإىل الأدوار املتميزة واملتعددة  الباحثان  وي�سري 
العملية التعليمية عامة والتعليم املفتوح خا�سة، حيث ي�ساهم يف حتقيق اأهداف نوعية ملخرجات 

متميزة، ويعد مرتكزاً للتخطيط ال�سليم، وي�ساهم يف حل امل�سكالت يف العملية التعليمية. 
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يهدف البحث اإىل: 
ذلك  على  عالوة  املفتوح،  التعليم  خدمة  يف  الإلكرتوين  والتعلم  التعليم  دور  عن  الك�سف 
تقنية  وتوظيف  املفتوح،  التعليم  جمال  يف  خا�سة  لتجربة،  تطبيقية  عملية  درا�سة  �سنعر�س 
لتفعيل  اإىل عر�س مقرتحات  اإ�سافة  اأهدافه،  لتحقيق  الفرتا�سية(  )ال�سفوف  الإلكرتوين  التعليم 
تقنية التعليم الإلكرتوين، وال�ستفادة منها يف حت�سني خمرجات التعليم النوعية مبوؤ�س�سات التعليم 

العايل التقليدي والفرتا�سي. 
ويف هذا الإطار ُق�سم هذا البحث اإىل خلفية حتتوى على املقدمة وخطة البحث واإطار نظري 

يحتوى على ثالثة مباحث وخامتة، وذلك على النحو الآتي: 
اخللفية: وت�سمل املقدمة وخطة البحث واأهدافه.  ♦
املبحث الأول: التعليم املفتوح وي�ستمل على مطلبني هما:  ♦
املطلب الأول: نبذة تاريخية عن التعليم املفتوح.  �
املطلب الثاين: دور التعليم املفتوح يف عمليتي التعليم والتعلم.  �
املبحث الثاين: التعليم الإلكرتوين، وي�ستمل على ثالث مطالب على النحو التايل:  ♦
املطلب الأول: نبذة تاريخية عن التعليم الإلكرتوين.  �
املطلب الثاين: دور التعليم الإلكرتوين يف عمليتي التعليم والتعلم.  �
املطلب الثالث: دور التعليم الإلكرتوين يف خدمة التعليم املفتوح.  �
املبحث الثالث: خربات خا�سة، وي�ستمل على مطلبني على النحو التايل:  ♦
املطلب الأول: جتربة عملية تطبيقية تربز اأهمية دور التعليم الإلكرتوين يف خدمة التعليم  �

املفتوح. 
املطلب الثاين: مقرتحات لتفعيل تقنية التعليم الإلكرتوين.  �
اخلامتة: وت�سمل على اأهم النتائج والتو�سيات.  ♦

اإلطار النظري: 

املبحث األول - التعليم املفتوح: 
اإن اأهم الركائز الرئي�سة الذي يقوم عليها نظام التعليم املفتوح مرونة ا�ستيعاب قاعدة وا�سعة 
من الراغبني يف متابعة حت�سيلهم من التعليم العايل، مما يوفر فر�سًا كثرية تتاح للموؤهلني منهم، 
ويعزى التوجه اإىل مثل هذا التعليم من بني غريه من الأ�سباب اإىل قلة القيود املفرو�سة على القبول 
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بالتعليم املفتوح مقارنة باملوؤ�س�سات التعليمية التقليدية )اجلامعة العربية املفتوحة، 2013( . 
حيث تقوم فل�سفة نظام التعليم املفتوح على نهج التعلم املتمازج امل�ستقل الذي يخ�سع لالإ�رشاف 

العلمي املبا�رش على الدار�سني )ويكيبيديا، 2013( . 
اإن نظام التعليم املفتوح يقدم اخلدمة التعليمية للراغب فيها يف مكان تواجده، وفى الوقت 
م�ستواهم  لرفع  التعليم  من  ينهلوا  اأن  يف  الطالب  من  للعديد  املجال  يف�سح  مما  ينا�سبه،  الذي 
العلمي، وينمي التعليم املفتوح قدرة الطالب على امل�ساركة الواعية، وحريته يف حتديد احتياجاته 
التعليمية والفعلية مبختلف جوانبها النظرية والتطبيقية )ن�رشة مبوقع جامعة اأم القرى، 2013( . 
للتعلم  الفعلي  التطبيق  هو  والذي  بعد؛  عن  التعلم  اأ�سكال  من  �سكاًل  املفتوح:  التعليم  ويعد 
اأو اجلامعة التي يدر�س فيها، فاملتعلم  التعليم بعيداً عن املعلم  عن بعد، الذي ميّكن املتعلم من 
يف التعليم املفتوح يختار الزمان واملكان املنا�سبني له، ويتعلم بال�رشعة التي تتنا�سب وقدراته 

واإمكاناته )ن�رشة مبوقع جامعة القد�س املفتوحة، 1987( . 
وي�سري الباحثان اإىل اأن: الآفاق امل�ستقبلية للتعليم املفتوح �ستتفوق على التعلم العتيادي 
القائم حاليًا بف�سل الإمكانات املتاحة، وطبيعة احلياة املعا�رشة، وان�سجامها مع مبداأ التجارب 
والتوا�سل العلمي احلديث، الذي �سيفتح جمالت التعلم الوا�سعة اأمام �رشائح جديدة من املجتمع مل 
تكن ظروفها، اأو اإمكاناتها، اأو وقتها ميّكنها من ولوج التعلم العتيادي، وهذا يقت�سي و�سع خطة 

�ساملة لتعميم التعلم املفتوح، وتي�سري ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة. 
ويرى الباحثان: اأنه نظام تعليمي جماهريي يتيح فر�س متابعة الدرا�سة والتعلم لكل راغب 
وطريقة  به  القبول  �رشوط  حيث  من  باملرونة  ويت�سم  ومعرفيُا،  وعقليًا،  علميًا،  عليه  وقادر  فيه 

التدري�س، والزمان، واملكان، واملدى تبعًا لحتياجات وظروف الدار�سني. 

املطلب األول: 

نبذة تارخيية عن التعليم املفتوح: 
يعد مفهوم التعليم املفتوح من املفاهيم التي اأخذت حيزاً وا�سحًا على اخلريطة الأكادميية 
للتعليم العايل يف كثري من دول العامل، اإذ اأ�سبح هذا النوع من التعليم مورداً مهمًا للجامعات يف 

�سبيل التغلب على كثري من امل�سكالت املادية والأكادميية على حد �سواء. 
اإن فكرة التعليم املفتوح لي�ست جديدة، بل كان مطروحًا منذ القرن قبل املا�سي، حيث اإن 
كثرياً من املعاهد الرتبوية اخلا�سة والتجارية يف كل من الوليات املتحدة وبريطانيا ا�ستخدمت 
التعلم عن بعد، وذلك باإي�سال املواد التعليمية اإىل الدار�سني بنظام عرف بالدرا�سة باملرا�سلة، وبعد 
التعليم  بعد يف  التعلم عن  با�ستخدام  بداأت بع�س اجلامعات  التجربة  الذي �ساحب هذه  النجاح 
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 The University of( يف اأ�سرتاليا، وجامعة اإجنلرتا )Queensland( اجلامعي مثل جامعة كوينزلند
 . )New England( . )Denek، 1994

اأما اجلامعة الربيطانية املفتوحة فقد بداأت يف ال�ستينيات وكان لها دور بارز يف ا�ستخدام 
هذا النوع من التعليم يف املرحلة اجلامعية، بل اإن املواد املطبوعة التي اأعدتها انت�رشت يف اأنحاء 
عديدة يف العامل. وقد اأثبتت هذه اجلامعة اأنه بالإمكان ا�ستخدام التعليم عن بعد بكلفة اقت�سادية 

اأقل باملقارنة مع التعليم اجلامعي التقليدي. )ن�سوان، 1999: 3( . 
وي�سار يف الأدب الرتبوي اإىل اأن تاريخ التعليم املفتوح يعود اإىل اأوائل القرن الثامن ع�رش 
عندما كان ميار�س على �سكل التعليم باملرا�سلة، ولكن التعليم املفتوح املبني على التكنولوجيا 
تزامن مع اإدخال الأدوات ال�سمعية والب�رشية اإىل املدار�س يف اأوائل القرن الع�رشين، وقد ظهر اأول 

كتالوج لالأفالم التعليمية يف عام )1910( )عبا�س، 2009: 8( . 
يف  تقدمًا  الأكرث  املناطق  يف  ويزيد  �سنة  مائة  نحو  قبل  املفتوح  التعليم  ظهر  فقد  وعليه 
وهي  املفتوحة  القد�س  جامعة  متيزت  وقد  النامية،  املناطق  يف  واحد  جيل  نحو  ومنذ  العامل، 
 ،  )ODLC( املفتوح  التعليم  مركز  باإن�ساء  العربي  الوطن  يف  املفتوح  التعليم  جمال  يف  الرائدة 
العاملني  اأُن�سئ يف )1/ 3/ 2008( لرفع كفايات  الفنية،  اأحد مراكز اجلامعة الرتبوية  وهو هو 
التعليمية  التعليم املفتوح والتعلم الإلكرتوين مبا يتوافق مع التطورات امل�ستمرة يف العملية  يف 
التعلمية، ودعم التعليم بالتكنولوجيا، ون�رش فل�سفة الرتبية املفتوحة والتعلم الإلكرتوين واملدمج 
ودوائر  مراكز  مع  بالتعاون  الإلكرتوين  والتدريب  التعلم  بيئات  وتطوير  وتعميمها،  وممار�ساتها 
بالرتبية  اخلا�سة  اجلودة  معايري  وفق  اجليدة  التعليمية  املمار�سات  وتطبيق  املختلفة،  اجلامعة 

املفتوحة، ومعايري التعلم والتدريب الإلكرتوين املدمج الفعال )الزيان، 2012: 24( . 
ويتكون املركز من ثالثة اأق�سام رئي�سة: 

ب�سورة . 1 وتوفريها  الإلكرتوين  التعلم  بيئة  تطوير  مهماته  الإلكرتوين:  ومن  التعلم  ق�سم 
متكاملة با�ستخدام الأدوات والآليات املنا�سبة وفق اآخر امل�ستجدات يف تقنيات التعلم الإلكرتوين، 
يف  الإلكرتوين  التعلم  اأمناط  على  الإ���رشاف  وكذلك  وتطويرها،  الإلكرتوين  التعلم  اأنظمة  واإدارة 
اجلامعة ومتابعة تطويرها، بالإ�سافة اإىل ت�سميم مقررات اإلكرتونية ذات جودة عالية، والإ�رشاف 

على تنفيذها وتطويرها ون�رشها. 
التدري�سية يف . 2 اأع�ساء الهيئة  الق�سم بناء قدرات  التدريب الإلكرتوين:  ومن مهمات  ق�سم 

التعلم الإلكرتوين، وذلك من خالل دورات تدريبية، وور�س عمل، وحلقات البحث، وبرامج ل�سهادات 
يف  احلديثة  التقنيات  وتوظيف  املفتوح،  التعليم  يف  دورهم  لتعزيز  ودبلومات  ودولية،  حملية 

التعليم والتعلم. 
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ق�سم الدرا�سات والأبحاث:  ويناط بهذا الق�سم تطوير خطة الأبحاث النظرية والتطبيقية، . 3
بالرتكيز على التعليم والتعليم املفتوح با�ستخدام التكنولوجيا، والعمل على تعميم نتائج البحث 

الرتبوي العاملي املرتبطة باملجال )ن�رشة القد�س املفتوحة، 2010: 4( . 

فلسفة التعليم املفتوح: 
اإن دعوة الر�سول الكرمي حممد- �سلى اهلل عليه و�سلم- اإىل طلب العلم مطلقًا بال قيود م�سداقًا 
ٌة َعَلى ُكلِّ ُم�ْسِلٍم« )رواه ابن ماجه،  اْلِعْلِم َفِري�سَ َعَلْيِه َو�َسلََّم: »َطَلُب  لَّى اهلُل  لقول ر�سولنا الكرمي �سَ
�سححه الألباين، 1/ 81( ما هي �سوى اإ�سارة للتعلم املفتوح الذي ل يتحدد بفرتة زمنية اأو مكانية 
فالإن�سان يبقى يتعلم حتى اللحظة التي يفارق فيها احلياة، وبرنامج التعليم املفتوح ياأتي من 

حاجة الإن�سان اإىل التعلم التي اأكدت عليها ال�رشيعة الإ�سالمية. 
وميكن تلخي�س فل�سفة التعليم املفتوح بالنقاط الآتية: )ت�سيوري، 2005: 1376( 

الإن�سان يتعلم مدى احلياة، لذا يجب توفري اأ�سكال عديدة من و�سائل التعليم تنا�سب العمر  �
واملهنة وموقع العمل وال�سكن. 

العمل  � اأن تتكيف وفق متطلبات املتعلم، وحاجة �سوق  التعليم املفتوح يجب  اإن برامج 
حتى ل نكرر جتربة اجلامعات احلكومية التي تخرج اأنا�سًا ل عمل لهم. 

حق الفرد يف الو�سول اإىل املعرفة حتى ولو كانت بعيدة.  �
التحول من التعليم اآيل التعلم هو �سمة الع�رش وعلينا مواكبة ذلك.  �
مع  � متعاونون  واأكادمييون  اإداريون،  املفتوح متخ�س�سون  التعليم  موؤ�س�سات  يعمل يف 

مربجمني تربويني، ومربجمني حا�سوبيني. 

العالقة بني مصطلح التعليم املفتوح والتعليم عن بعد: 
وب�سورة  لدينا  معروفة  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  فكرة  تكون  اأن  ال�رشوري  من 
معظم  لدى  واحد  مفهوم  يف  بعد  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم  م�سطلح  يرتبط  حيث  وا�سحة، 
املوؤ�س�سات التعليمية التي تنهج نظام التعليم املفتوح، وت�ستخدم التعليم عن بعد يف اأ�ساليب وطرق 

التعليم بها .  
وُينظر اإىل التعليم املفتوح والتعليم عن بعد لدى الدول املتقدمة على اأنه اأداة فعالة للم�ساهمة 
وامل�سطرد يف  وال�رشيع  الهائل  التطور  نتيجة  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية  دفع عجلة  يف 
التنمية  لتحقيق  الفعالة  املجتمعات  و�سيلة  اأ�سبح  الذي  والت�سالت،  املعلومات  تقنية  جمال 
الب�رشية امل�ستدامة يف ظل اقت�ساد عاملي يرتكز على املعرفة، حيث اأ�سبح من املمكن الو�سول 
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اجلغرافية  احل��دود  يتجاوز  فيما  الدولية  ال�سبكة  عرب  املعلومات  م�سادر  اإىل  و�سهولة  ب�رشعة 
النظام  الواحد مبختلف �رشائحه. ويتيح هذا  للمجتمعات املختلفة، بل داخل املجتمع  والثقافية 
التعليمي فر�سة ا�ستكمال الدرا�سة لكل من حرمته ظروفه الجتماعية اأو العمرية من ال�ستمرار يف 

الدرا�سة باجلامعات التقليدية )ن�رشة مبوقع جامعة اأم القرى، 2013( . 
ويرى ن�رش اهلل )2000( : اأن كال امل�سميني- التعليم املفتوح والتعليم اأو” التعلم” عن بعد- 
يتفقان على �رشورة توفري فر�سة التعليم ملن يرغب ممن هم يف �سن التعليم دون قيود، وتوفري 
املكان واجلو املنا�سبني ل�سمان ا�ستمرار تعلمهم دون اإلزامهم بربنامج حمدد وقاعات مفرو�سة، 
اأي اإمكانية نقل الأن�سطة التعليمية خارج املوؤ�س�سة التعليمية عو�سًا عن جلب الطالب اإليها، ويرى 
اأن احلديث عن التعلم عن بعد والتعليم املفتوح وجهان لعملة واحدة ل تفريق بينهما، والباحثان 

متفقان مع هذا الراأي وهو اأي�سًا ما اأ�سار اإليه )دويكات، 2013( . 
وي�سري الباحثان: اإىل اأن التعليم املفتوح ظهر ب�سكل متدرج، وتطور با�ستحداث التكنولوجيا 

وما زال م�ستمراً بالتطور. 

املطلب الثاني: 

دور التعليم املفتوح يف عملييت التعليم والتعلم: 
ل�سك يف اأن التعليم هو اأ�سا�س التنمية والتقدم، ومن ثم فاإن الإ�سالح يبداأ بالتعليم ون�رش 
العلم وكفالة احلرية للبحث العلمي واإميانًا باأهمية ن�رش التعليم على نطاق اأو�سع، لذا فقد اُ�ستحدث 
النظام تقدمي  العلم واملعرفة، ويتبنى هذا  التعليم املفتوح كاإطاللة تعليمية تت�سع لراغبي  نظام 
خدمة تعليمية متطورة ملن يطمح يف تنمية مهاراته العلمية والثقافية والتخ�س�سية يف جمالت 

عديدة )جامعة بنها، 2013( . 
اإن عامل الرتبية يف تغيري م�ستمر، كما اأن للتكنولوجيا تاأثرياً هائاًل على العملية التعليمية 
التعليم  التكنولوجيا خلدمة عمليتي  التعليم املفتوح يف توظيف  التقليدية، وهنا يربز جليًا دور 
والهدف  الغاية  لتحقيق  كو�سيلة  والتكنولوجيا  املفتوح  التعليم  بني  العالقة  يظهر  حيث  والتعلم 

بالنهو�س بعمليتي التعليم والتعلم. 

التكنولوجيا والتعليم املفتوح: 
اإن العالقة بني التعليم املفتوح وتكنولوجيا التعليم هي عالقة وطيدة، ولكن تكمن ال�سعوبة 
يف حتديد الدور الذي يقوم به م�سممو التعليم ومطوروه، وميكن تعريف دور ال�سخ�س الذي يتوىل 
اأهدافها  تكنولوجيا التعليم لي�س ح�سب املو�سوع، ولكن ح�سب فل�سفة املوؤ�س�سة التعليمية وحجم 

التعليمية. 
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ويربط معظم العاملني يف التكنولوجيا التعليمية بني التعليم املفتوح وتكنولوجيا التعليم 
)جاري�سون1987( . ويدَّعي كالرك )1971( اأن اأثر التكنولوجيا احلديثة على التعليم جعلت كثريين 
يقرتحون تغيري طريقة تقومي التكنولوجيا احلديثة بالن�سبة للتعليم املفتوح )عبا�س، 2009: 8( . 
ومن خالل العر�س ال�سابق ميكننا تو�سيح اأهم ما ميكن اأن يقدمه التعليم املفتوح لعمليتي 
التعليم والتعلم من خالل معرفة اأهداف، التعليم املفتوح واأهميته ومربراته، حيث متكن املتعلم 

من احل�سول على فوائد عديدة وهي كالآتي: 

أهداف التعليم املفتوح: )تشيوري، 5002: 6731( 
توفري فر�س التعليم لكل مواطن مع الإميان بقيمة ا�ستمرارية التعلم.  �
توفري حرية الدرا�سة للمتعلم بتحريره من القيود.  �
توفري منو مهني للعاملني يف مواقع العمل.  �
توفري اأ�ساليب وو�سائط تعليمية جديدة.  �
توفري فر�س التعاون العلمي والبحثي والتعليمي بني موؤ�س�سات التعليم يف العامل العربي.  �
اإعداد الكوادر املختلفة وتنميتها يف جمالت احلياة املختلفة ح�سب احتياجات املجتمع.  �
ا�ستيعاب  � التقليدية عن  التعليم  الناجمة عن عجز موؤ�س�سات  الإ�سهام يف حل امل�سكالت 

الأعداد املتزايدة الراغبة بالدرا�سة اجلامعية. 
توفري الفر�س ملن فاتتهم فر�سة اإكمال تعليمهم يحقق مبداأ دميقراطية التعليم.  �
توفري فر�س التعليم والتدريب امل�ستمرين يف اأثناء اخلدمة والعمل.  �
الإ�سهام يف تعليم املراأة وت�سجيعها على ذلك.  �
الإ�سهام يف حمو الأمية وتعليم الكبار.  �
القيود  � من  وحتريره  ومتا�سكه  ال�سعب  وحدة  زيادة  يف  التعليم  من  النوع  هذا  ي�ساهم 

الجتماعية والقت�سادية. 

أهمية التعليم املفتوح يف التنمية: )دويكات، 3102: 51( 
املال  � راأ�س  وا�ستثمار  جتميع  خالل  من  وازده��اره  وتقدمه  املجتمع  تطوير  يف  ي�ساهم 

الب�رشي. 
اجتاهات  � املتعلم  واإك�ساب  ال�سلوك  تعديل  يحيا حياة كرمية عرب  اأن  على  الفرد  يعاون 

�سحيحة. 
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يهدف اإىل اإعداد الكوادر الب�رشية الفنية وتنميتها يف خمتلف جمالت املجتمع، وبالتايل  �
ي�ساهم يف تنفيذ خطط التنمية التي ت�سعها الدولة. 

ي�ساهم �سيا�سيًا يف تعريف املواطن بحقوقه ووجباته جتاه املجتمع، وهذا ي�ساهم يف  �
بناء املجتمع الدميقراطي ويف تطوير احلياة ال�سيا�سية. 

مربرات التعليم املفتوح: 

املربرات اجلغرافية: قد يكون املوقع اجلغرايف الذي يقطنه الدار�سون معوِّقًا لو�سولهم  ●
اإىل املوؤ�س�سة التعليمية، لذا يحل التعليم املفتوح هذه امل�سكلة؛ لأنه ل يتطلب من الطالب احل�سور 

يوميًا اإىل اجلامعة، علمًا اأن هناك فئة من ال�سّكان ت�سكن بعيداّ ومعزولة جغرافيًا. 
املربرات ال�سيا�سية: ت�سهد بع�س الدول ا�سطرابات �سيا�سية وعدم ا�ستقرار، وهذا يوؤدي  ●

اإىل اإغالق املوؤ�س�سات الرتبوية واجلامعات؛ لذا يفيد التعليم املفتوح يف مثل هذه احلالت، وهذا 
املجتمع  التي خدمت �رشيحة كبرية من  املفتوحة،  القد�س  لتاأ�سي�س جامعة  الرئي�س  الدافع  كان 
الفل�سطيني، كما ميكن ا�ستخدام التعليم املفتوح من اأجل بث الربامج الثقافية، وال�سيا�سية وتكري�س 

مفاهيم الدميقراطية واحلرية. 
الدور  ● التعقيدات يف احلياة الجتماعية وبروز  بعد  الثقافية:  الجتماعية  املربرات 

املتنامي للمراأة ومل تعد قعيدة البيت، وبعد ا�ستخدام مربيات اآ�سيويات يف بع�س الأقطار العربية، 
فكان لبد من طرح اأمناط تعليمية جديدة، ومنها التعليم املفتوح، حيث ت�ستطيع املراأة غري العاملة 
املجتمعات  يف  املنت�رشة  احل�سارية  الأمية  حمو  يف  املفتوح  التعليم  ي�ساهم  كما  به،  اللتحاق 

النامية. 
املربرات القت�سادية: من الثابت علميًا اأن هناك عالقة وطيدة بني القت�ساد والتعليم،  ●

والتعليم عامل اأ�سا�سي من عوامل التنمية القت�سادية، والنمو القت�سادي �رشوري لتطور التعليم، 
التعليم املفتوح نف�سه  لذا يعر�س  التقليدي،  التعليم  تبلغ نفقاته ن�سف نفقات  والتعليم املفتوح 

كبديل حقيقي للتعليم التقليدي ل�سيما يف الدول النامية لأنه يقلل من النفقات ب�سكل كبري. 
ال�سعف  ● من  يعانون  املتعلمني  بع�س  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  لقد  النف�سية:  املربرات 

اأ�سبابه �سعور املتعلم البطيء  نظراً لوجودهم يف جماعات، كما دلت درا�سات الت�رشب اأن اأحد 
باحلرج وعدم قدرته على جماراة اأقرانه املتفوقني، وهذا يولد لديه كرهًا للمدر�سة واجلامعة، 
التالميذ  لهوؤلء  مالءمة  واأكرث  اأن�سب  وهو  امل�سكالت  هذه  بع�س  املفتوح  التعليم  يحل  وقد 

)احلوار املتمدن، 2013( . 
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املبحث الثاني - التعليم اإللكرتوني
لي�س  النظام  هذا  ودور  املعا�رشة،  املجتمعات  حياه  مقومات  اأحد  هو  التعليم  نظام  اإن 
اإح�سار وعر�س املعلومات، وم�سادرها للطلبة فح�سب، ب�����ل اأي�سًا كيفية عر�س هذه املعلومات 

وتقوميها. 
اأدوات وطرق تعلم جديدة؛ لكي يتبناها داخل نظامه؛  ولأن نظام التعليم يبحث دائمًا عن 
لتح�سني عملية التعلم، فقد وجد اأن اإحدى تلك الأدوات الأكرث تقدمًا هي التعليم الإلكرتوين، الذي 

انت�رش كاأداة حديثة ومهمة من خالل انت�سار الإنرتنت ب�سنوات الت�سعينات. 
وحاليًا يوجد العديد من املراكز التعليمية )يف اجلامعات واملوؤ�س�سات الكبرية( التي تعتمد 

عليه و�سيلًة تعليم مرنه، وكذلك و�سيلًة تعليم عن بعد. 
اأنها لي�س لها  اإن املفاهيم اجلديدة يف ف�ساء النرتنت، تتفق على �سيء واحد تقريبًا هو 
و�ّسع  من  فهناك  له،  حمدد  تعريف  على  اتفاق  ل  الإلكرتوين  التعليم  فم�سطلح  حمدد،  تعريف 
اأ�رشطة،  �سبكات،   ،TV )راديو،  اإلكرتونية  و�سائل  عرب  يتم  تعليم  اأي  �سمل  بحيث  التعريف  نطاق 
مظلة  عمومًا  الإلكرتوين  التعليم  نعترب  اأن  ميكننا  بال�سبكات،  ح�رشه  من  ومنهم  الخ(   .  .  .CD

تغطي كل اأن�سطة التعلم تقريبًا- يف اأي وقت وباأي مكان، على جهاز كمبيوتر مو�سول عمومًا 
ب�سبكة )اطميزي، 2013( . 

العملية  كمحور  الطلبة”  على  املرتكز  التعليم  نظر”  وجهه  يدعم  الإلكرتوين  التعليم  اإن 
التعليمية، حيث توجد اأدوات عدة متاحة لهم مثل: الربيد الإلكرتوين، ونوافذ، وم�سادر اإلكرتونية، 
ومنتديات حوارية، وغرف الدرد�سة، وملتيميديا، . . . الخ، يف حني اأن التعليم التقليدي يرتكز على 

املحا�رش واملدرب. 
وميكن تعريف التعليم الإلكرتوين )E- Learning( باأنه: هو التعلم با�ستخدام احلا�سبات الآلية 
وبرجمياتها املختلفة �سواء على �سبكات مغلقة، اأو �سبكات م�سرتكة، اأو ال�سبكة العاملية للمعلومات 

)الغراب، 2003: 5( . 
املعلومة  اإي�سال  يف  التعلم  اأ�ساليب  من  اأ�سلوب  باأنه:  الإلكرتوين  التعليم  املبارك  ويعرف 
للمتعلم يعتمد على التقنيات احلديثة للحا�سب، وال�سبكة العاملية للمعلومات وو�سائطهما املتعددة، 
والنقا�س.  احلوار  و�ساحات  الإلكرتوين  والربيد  التعليمية،  والربجميات  املدجمة،  الأقرا�س  مثل: 

)املبارك، 2003: 8( . 
والتعليم،  الرتبية  خدمة  يف  ال�سحيح  التوظيف  التقنيات  يوظف  اأ�سلوب  اأنه  وخال�سته: 
ويعد و�سيلة من الو�سائل التي تدعم العملية التعليمية، وحتولها من طور التلقني اإىل طور الإبداع 
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وال�سبكات يف  اأ�سا�سًا على احلا�سوب  الإلكرتوين  التعليم  والتفاعل وتنمية املهارات، حيث يعتمد 
التدري�س  الويب وتعلم باحلا�سوب، وغرف  التعلم عرب  نقل املعارف واملهارات. وت�سم تطبيقاته 
الفرتا�سية ) كما اأ�رشنا اإليها يف املبحث الثالث( والتعاون الرقمي، ويتم تقدمي حمتوى الدرو�س 

عرب الإنرتنت، والأ�رشطة ال�سمعية، والفيديو، وعرب والأقرا�س املدجمة. 

املطلب األول: 

نبذة تارخيية عن التعليم اإللكرتوني: 
بني  نربط  اأن  لبد  فاإننا  الإلكرتوين،  التعليم  لظهور  التاريخي  الت�سل�سل  عن  احلديث  عند 
جمالني يعّدان الدعامتني لن�سوء التعليم الإلكرتوين وا�ستمراره يف الوقت ذاته. وهما: التعليم عن 

بعد، وتقنيات التعليم عن بعد. 
ويو�سح لل )2010: 18( اأجيال مفهوم التعليم الإلكرتوين وتطورها على النحو 

الآتي: 
منذ  اأجيال  بثالثة  وتطوره  ظهوره  اأثناء  يف  الإلكرتوين  التعليم  مفهوم  مر 

الثمانينيات، حتى و�سل اإىل ال�سكل احلايل: 
اجليل الأول: ظهر هذا اجليل يف اأوائل الثمانينيات، حيث كان املحتوى الإلكرتوين على  �

اأقرا�س مدجمة، وكان التفاعل من خاللها فرديًا بني الطالب واملعلم مع الرتكيز على دور الطالب. 
اجليل الثاين: ظهر هذا اجليل مع بداية ا�ستعمال الإنرتنت، حيث تطورت طريقة اإي�سال  �

املحتوى اإىل طريقة �سبكية، وتطور معها املحتوى اإىل حد معني وتطورت عملية التفاعل والتوا�سل 
من كونها فردية اإىل كونها جماعية؛ لي�سرتك فيها عدد من الطالب مع معلمني حمددين. 

اأواخر  � يف  الإلكرتوين  والأمن  الإلكرتونية  التجارة  مفهوم  بداية  مع  ظهر  الثالث:  اجليل 
املتعددة  الو�سائط  تقنيات  يف  �رشيع  تطور  مع  ذلك  وتزامن  املا�سي،  القرن  من  الت�سعينيات 
تطور  اأتاح  مما  ال�سناعية،  الأقمار  عرب  الت�سالت  وتكنولوجيا  الفرتا�سي  الواقع  وتكنولوجيا 
ا�ستخدام  على  يعتمد  الذي  احلايل  املفهوم  اإىل  و�سل  حتى  الإلكرتوين  التعليم  من  الثالث  اجليل 
الطالب  اإي�سال وا�ستقبال املعلومات واكت�ساب املهارات والتفاعل بني  الإلكرتونية يف  الو�سائط 

واملدر�سة، وبني املدر�سة واملعلم. 
واإذا كان ا�ستخدام التقنية الإلكرتونية قد �سمل جميع اأرجاء العامل ويف �ستى املجالت، ونتج 
عنها تقدم علمي وتقني رائع وم�ساهد، فمن الاّلزم اأن ت�سمل هذه التقنية العاملية جمال التعليم 

الت�ي اأثبتت كثري من التجارب العلمية دورها الفّعال يف حت�سني م�ستوى التعليم والرقي به. 
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املطلب الثاني: 

دور التعليم اإللكرتوني يف عملييت التعليم والتعلم: 
واقت�سادية،  �سيا�سية،  اأبعاد  ذات  التحديات  من  جملة  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  العامل  �سهد 
واجتماعية، وثقافية، وتربوية وملواجهة هذه التحديات والتحولت فال بد من التحرر من تقليدية 
الرتبية والتعليم يف مناهجنا ومنا�سطنا الرتبوية والذي اأ�سبح اليوم اأمراً �رشوريًا، فلم يعد الهدف 
يقت�رش على اإك�ساب الطالب املعارف واحلقائق فقط، بل تعداه اإىل تنمية مهاراته، وقدراته وبناء 
�سخ�سيته ليكون قادراً على التفاعل مع متغريات الع�رش، وقادراً على �سناعة حياة جديدة قائمة 

على ال�سيادة ل التبعية وفق تعاليم دينه وجمتمعه. 
ال�سيغ  وفق  املبادرات  هذه  تقدمي  يف  الأكرب  العبء  الرتبوية  املوؤ�س�سات  عاتق  على  ويقع 
املقبولة اجتماعيا وثقافيا. هذا التغري يفر�س على املوؤ�س�سات الرتبوية اأن تقدم حلوًل لال�ستفادة 
اأن  اأهدافها وم�سلماتها. كما يفر�س عليها  الن�سيج الرتبوي مبا يتما�سى مع  منها وتوظيفها يف 

تقدم املبادرة لال�ستفادة من التقنية يف رفع خمرجات العملية التعليمية. 
فدمج التقنية يف عملية التعليم والتعلم مل يعد ترفًا، بل اأ�سبح مطلبًا حيويًا لتطوير البنى 
والهياكل الرتبوية؛ ملا تقدمة التقنية من نقلة نوعية يف اإعادة �سياغة املنهج مبفهومه ال�سامل، 

والرفع من م�ستوى املخرج الرتبوي، وذلك بجهد اأقل ونوعية اأف�سل. 
حيث  ما؛  حد  اإىل  التعلم  نظريات  عنه  اأ�سفرت  ما  تطبيق  على  قائم  الإلكرتوين  التعليم  اإن 
متثل نظريات التعلم الأ�سا�س النظري للعملية التعليمية بينما ميّثل التعليم الإلكرتوين اأحد الأوجه 
لنا  الإلكرتوين يت�سح  التعليم  اأهمية وخ�سائ�س وفوائد  للنظريات. ومن خالل معرفة  التطبيقية 
جيداً ويربز لنا دور التعليم الإلكرتوين يف عمليتي التعليم والتعلم وميكن تلخي�سها يف النقاط 

الآتية: 
اأولً� اأهـمية الـتعليم الإلكرتوين: عامر )2007: �175 176( :  ●
بنظام . 1 يعملون  الذين  مهنيًا، خا�سة  املدر�سني  تنمية  مفيداً يف  الإلكرتوين  التعليم  يعّد 

احلرم  داخل  املقدمة  التقليدية  املقررات  ح�سور  يف  �سعوبة  يجدون  حيث   ،  )fulltime( الدوام 
اجلامعي. 

التي . 2 والبحثية  العلمية  املادة  جمع  اأ�سلوب  طريقة  تغيري  يف  الإلكرتوين  التعليم  يفيد 
يحتاجها الطالب لأداء واجباتهم. 

ي�ساعد التعليم الإلكرتوين على تعلم اللغة الأجنبية. . 3
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وكذلك . 4 اخلا�سة،  الحتياجات  وذوي  القادرين  غري  الطالب  الإلكرتوين  للتعليم  يفيد 
تعّطل  اأو  املوا�سالت،  كلفة  ارتفاع  ب�سبب  املدر�سة  اإىل  يوميًا  ال�سفر  على  القادرين  غري  الطالب 

و�سائل املوا�سالت العامة. 
ي�ساعد التعليم الإلكرتوين على التعلم الذاتي الذي ي�سّهل فيه املعلم للمتعلم الدخول اإىل . 5

جمتمع املعلومات. 
تكنولوجيا . 6 با�ستخدام  الذاتية  املجتمعات  ل�سكان  فاعلية  ذا  الإلكرتوين  للتعليم  يكون 

املعلومات والت�سالت يف جمال التعليم والتدريب. 
و�رصحان  ● ا�ستيتية  منها  يذكر  الإلكرتوين:  التـعليم  خ�سـائ�س  ثانياً� 

 )285 :2007(
يوفر التعليم الإلكرتوين )Online Education( بيئة تعليمية تفاعلية بني املتعلم واملعلم . 1

ر عن�رش املتعة يف التعلم، فلم يعد التعلم جامداً اأو يعر�س  والعك�س، وبني املتعلم وزمالئه. كما يوفِّ
بطريقة واحدة، بل تنوعت املثريات، مما يوؤدي اإىل املتعة يف التعلم. 

يعتمد التعليم الإلكرتوين على جمهود املتعلم يف تعليم نف�سه )التعلم الذاتي( . كذلك ميكن . 2
اأن يتعلم مع رفاقه يف جمموعات �سغرية )تعلم تعاوين( ، اأو داخل الف�سل يف جمموعات كبرية. 

يتميز التعليم الإلكرتوين باملرونة يف املكان والزمان، حيث ي�ستطيع املتعلم اأن يح�سل . 3
عليه من اأي مكان يف العامل ويف اأي وقت. 

عن . 4 بعيدة  تعليمية  خربات  فيها  تتوافر  تعلميه  تعليمية  بيئة  الإلكرتوين  التعليم  يوفر 
اإجراء  الفعلي مثل  الواقع  اأن يواجهها املتعلم عند املرور بهذه اخلربات يف  التي ميكن  املخاطر 

جتارب خطرة يف معمل الكيمياء، اأو احل�سور بالقرب من انفجارات بركان يف اليابان. 
التعلم . 5 التعلم دون اللتزام بعمر زمني حمدد، فهو ي�سجع املتعلم على  ي�ستطيع املتعلم 

امل�ستمر مدى احلياة. 
 .

ثالثاً� فـوائد التـعليم الإلكرتوين:  ●
يذكر عامر )2007: 70( اأن من فوائد التعليم الإلكرتوين ما ياأتي: 

احل�سول على مواد تعليمية اأكرث. . 1
قدرة اأح�سن على حمتوى التعلم. . 2
املالئمة، واملرونة. . 3
التطبيق العملي. . 4
الدمج العاملي للمفاهيم وامل�سطلحات اجلديدة. . 5
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زيادة التفاعل بني الزمالء حيث التعلم التعاوين. . 6
زيادة التفاعل بني اأكرث من معلم متاح عرب �سبكة الإنرتنت. . 7
زيادة جودة التعلم والرتكيز على مهارات التفكري التاأملي النقدي. . 8
م�ساعدة الطالب على ك�سف ممار�سة مهنية اأف�سل واكت�ساب معارف جديدة. . 9

ويرى الباحثان: اأن التعليم الإلكرتوين تتعدد فوائده حيث يت�سف باملرونة وتعني: القدرة 
على التكيف الإيجابي مع الأحوال والأحداث مبا يحقق الأهداف املرجوة، كما يت��سف باملالءم�ة 
ح�يث يتنا�سب التعليم الإلكرتوين مع خمتلف اأ�ساليب ومتطلبات التعليم، ويت�سف بالتطبيق، ومن 
املهم تاأكيد اأن التعليم الإلكرتوين ل يعني جمرد ن�رش اأجهزة احلا�سب الآيل فح�سب؛ بل الأهم اأن 

ت�ستخدم بفاعلية، ويطبق على الواقع. 

املطلب الثالث: 

دور التعليم اإللكرتوني يف خدمة التعليم املفتوح: 
تطور  يف  ة  مهمِّ ركيزة  فيه  العلمي  البحث  واط��راد  املعلومات  تقنيات  جمال  تقدم  يعّد 
باأن  القول  �سيء  يف  املغالة  من  ولي�س  فيها،  البتكارات  وتعدد  احلديثة،  التعليمية  املنظومات 
التقنيات الرتبوية/ التعليمية التي اأر�ست اأ�س�سها يف العقد الأخري من القرن الع�رشين م�سبقًا والقرن 
احلادي والع�رشين والتي تعّد خال�سة جهود املفكرين والعلماء وثمرة اأبحاثهم الطويلة، �سيكون 

لها الدور الأكرث تعاظمًا يف تخطيط برامج التعليم م�ستقباًل. 
العلمية بطريقة عملية حلل  التي ت�ستند يف فل�سفتها على تطبيق املعرفة  التعليم  وتقنيات 
الب�رش. وهي بهذا  التي حددت م�سبقًا تعّد نظرية حلل جميع امل�سكالت املتعلقة بتعلم  امل�سكالت 
املفهوم توفر احللول جلميع امل�سكالت املتعارف عليها يف جمال التعليم، ورمبا توفر حلوًل لتلك 

التي مل حتدد بعد. 
بتلك  ويتاأثر  ويوؤثر  الأخرى،  العلوم  تطور  مع  يتطور  ظل  التعليم  تقنيات  مفهوم  اإن 
قبل  من  وال�ستخدام  التداول  واملنت�رشة  احلديثة  امل�سطلحات  ومن  العلوم.  تلك  يف  بالتطور 
الإلكرتوين  التعليم  تقنية  التعليم  جمال  يف  وتوظيفها  التقنيات  باأمر  واملهتمني  الرتبويني 
جمال  حاليًا  التقنية  هذه  فيها  املوظفة  التعليمية  املجالت  اأكرث  ومن   .  )E- Learning(

بعد.  عن  والتعليم  املفتوح  التعليم 
املفتوح  التعليم  اأه��داف  حتقيق  يف  بفعالية  ت�ساهم  اأن  الإلكرتوين  التعليم  لتقنية  ميكن 
والتعليم عن بعد اإذا وجدت التخطيط ال�سليم والأعداد اجليد لرباجمها وموادها التعليمية. كما ميكن 
والنوعي:  الكمي  ب�سقيها  التعليمية  املخرجات  حت�سني  يف  كبري  حد  اإىل  ت�ساهم  اأن  التقنية  لهذه 
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فعلى �سبيل املثال جند اأن معظم الدرا�سات والبحوث اأكدت الدور الإيجابي للحا�سب الآيل ومعظم 
الو�سائط ذات ال�سلة يف حت�سني خمرجات التعليم. 

 Computer( وتعّد تقنية الو�سائط املتعددة اإ�سافة نوعية لتقنية التعليم املعتمد على احلا�سب
Based Learning( ؛ وذلك ملا لهذه التقنية )Multimedia( من مميزات تعليمية كثرية مثل مقدرتها 

على عر�س ال�سور املتحركة، وعر�س ال�سوت، وتعزيز ذلك كله بالتفرع يف الربنامج الواحد. الأمر 
ن املتعلم من التفاعل مع الربنامج ح�سب �رشعته وا�ستعداده. وهذا بدوره جعل من تقنية  الذي ميكِّ
)CBL( من التقنيات الفعالة واملثرية يف التعليم. و�ساهم كثرياً يف  التعليم املعتمد على احلا�سب 
الق�ساء على امل�سكالت املتمثلة يف الفروق الفردية التي تعّد ال�سغل ال�ساغل مل�سممي الربجميات 

واملواد التعليمية )العجب، 2003: 2( . 

جتربة التعلم اإللكرتوني يف التعليم املفتوح: 
اأهدافه  وحتقيق  الإلكرتوين  التعليم  لتطوير  النطالق  نقطة  وال�سحيح  الوا�سح  الفهم  يعّد 
التعليمية والرتبوية، ولتفعيل تقنية التعليم الإلكرتوين وتنويع م�سادره التعليمية هنالك العديد 
ياأتي  وفيما  للتعليم،  احلديث  املفهوم  هذا  �سوء  يف  توظف  اأن  ميكن  التي  التقنية  اخليارات  من 
�سنناق�س اأهم اأنواع التقنيات امل�ستخدمة يف التعليم الإلكرتوين وهي ال�سفوف الفرتا�سية، التي 
ميكن تعريفها باأنها: تقنية تعليمية تعلمية عرب النرتنت، تقوم على توفري بيئة �سفية تفاعلية، 
ميكن من خاللها تقدمي اللقاءات واإجراء املناق�سات، وتنفيذ الأن�سطة ال�سفية والال�سفية بجودة 

تفوق جودة وكفاء غرفة ال�سف العادية. 
ون�سري اإىل اأن: هنالك م�سميات اأخرى لهذه ال�سفوف فهنالك من ي�سميها ال�سفوف الإلكرتونية، 
حيث اإنه لوحظ مدى تداخل التعليم الإلكرتوين هنا بهذا امل�سطلح احلديث، فبع�سهم عرَّف كاًل من 

التعليم الإلكرتوين والتعليم الفرتا�سي يف عبارة واحدة. 

التعليم اإللكرتوني والصفوف االفرتاضية: 
اإن التعليم الإلكرتوين، اأو الدرا�سة الإلكرتونية، اأو التعليم الفرتا�سي تعد جميعها م�سميات 
على  احل�سول  ي�ستطيع  التع�لم  يف  يرغب  �سخ�س  اأي  اأن  فر�سية  وهو  نف�سه،  املعنى  يف  تن�سب 
التعليم من خالل ما يطرح على �سبكة املعلومات دون احلاجة اإىل الذه�اب اإىل اجل�امعة، اأو الكلية، 
اأو مركز التدريب املطلوب، ولكن التعليم الإلكرتوين امل�ستخدم يف هذه ال�سفوف الفرتا�سية �س�بيه 
بال�تع�ليم داخ�ل ال�سفوف التقليدية من حيث: وجود املعلم والطلبة، ولكن الختالف يكون باأنها 
على ال�سبكة العاملية للمعلومات، حيث ل تتقيد بزمان اأو مكان، حيث اإن املتعلم الفرتا�سي هو 
التعلم  تعزيز  يف  كبرياً  دوراً  يوؤدي  الإلكرتوين  فالتعليم  الكرتونية،  بيئة  يف  لكنه  حقيقي  متعلم 
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الفرتا�سي خا�سة، وتطبقه اجلامعات الفرتا�سية التي تقدم تعليمًا عن بعد )اجلهني، 2010( . 
الو�سائط  هذه  اأهم  من  تعد  الفرتا�سية  ال�سفوف  اأن  اإىل  اخل�سو�س  بهذا  الباحثان:  وي�سري 

الإلكرتونية املفّعلة واأحدثها يف اجلامعات الفرتا�سية احلديثة للتعليم املفتوح. 

املبحث الثالث - خربات خاصة: 
لتحقيق اأهداف التعليم يف بالد العامل العربي التي اأظهرت تقباًل كبرياً للم�ستحدثات التقنية 
اجلديدة؛ لتواكب روح الع�رش بتبني �سيا�سات تعليمية جديدة، وخا�سة يف توفري فر�س تعليمية 
اإ�سافية لطالبي التعليم اجلامعي املتخ�س�س والراغبني يف تغيري تخ�س�ساتهم، وامتالك مهارات 
املفتوح،  التعليم  �سيا�سات  العربية  الدول  معظم  اتبعت  العمل،  �سوق  ومتطلبات  تتواكب  جديدة 
والتعليم عن بعد، وطورت براجمه مبا يتنا�سب وظروفها املحلية، ففي فل�سطني تاأ�س�ست جامعة 
املفتوح  التعليم  جمايل  يف  �سابقاتها  عن  تنظيمًا  اأكرث  نوعية  نقلة  تعّد  والتي  املفتوحة  القد�س 
والتعليم عن بعد، فعملت من خالل مركز التعليم املفتوح )ODLC( اإىل تفعيل ال�سفوف الفرتا�سية 
من خالل املناهج الدرا�سية للجامعة، والدورات التدريبية للعاملني، والطلبة، واملهتمني، وهذا بحد 
ذاته عمل اإبداعي، واإدارة متميزة؛ ملعرفة( القرن الواحد الع�رشين )، وابتعاد وا�سح عن التقليدية 
وا�ستقاللية  الذاتي،  التعلم  الأوىل على مرتكزات  بالدرجة  يقوم  لكونه  واملعرفة؛  العلم  تقدمي  يف 

املتعلم، والنتقال من التعليم اإىل التعلم. 

واقع استخدام الصفوف االفرتاضية يف فلسطني: 
لقد بادرت وبداأت جامعة القد�س املفتوحة يف تنفيذ امل�رشوع التجريبي بتطبيق خدمة تقنية 
ال�سفوف الفرتا�سية من خالل مركز التعلم املفتوح عن بعد )ODLC( يف الن�سف الثاين من العام 
املا�سي )2008( ، وبعد جناح التجربة التي قامت بها، والتي كانت على نطاق حمدود، ثم تقرر 
الفرتا�سية  ال�سفوف  تقنية  تطبيق  مب�رشوع  بالقيام  وذلك   .  )2011 )الهوديل،  التجربة  تو�سيع 
الفل�سطينية وملدة عام كامل. مت من  : برعاية كاملة من جمموعة الت�سالت  الثانية(  )املرحلة 
خالل هذا امل�رشوع توفري خوادم )Servers( لتدار هذه اخلدمة من داخل اجلامعة، ويف هذه املرحلة 
مت احل�سول على عدد غري حمدود من ال�سفوف الفرتا�سية ي�سل اإىل )99999( �سفًا افرتا�سيًا 
)مركز  وغريها  والجتماعات  العمل،  وور�سات  املحا�رشات،  الأكادميية  اللقاءات  يف  م�ستخدمة 

التعليم عن بعد- ”جامعة القد�س املفتوحة” )2009: 51( . 
مع  تعاون  اتفاقية  )2010/8/18م(  بتاريخ  املفتوحة  القد�س  جامعة  ووّقعت 
 )Blackboard( بورد  البالك  عرب  طّورت  والتي   ،  )Elluminat( الفرتا�سية  ال�سفوف  �رشكة 

 .  )2011 )فيوت�رش، 
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 )Elluminat( وبهذا ال�سدد يعر�س الباحثان جتربة خا�سة با�ستخدام ال�سفوف الفرتا�سية
التابعة جلامعة القد�س املفتوحة. 

املطلب األول: 

جتربة عملية تطبيقية تربز أهمية دور التعليم اإللكرتوني يف خدمة التعليم املفتوح: 
وهي درا�سة بعنوان: « اأثر توظيف ال�سفوف الفرتا�سية يف اكت�ساب مفاهيم الفقه الإ�سالمي 
لدى طالبات الدبلوم املتو�سط واجتاهاتهن نحوها«، والتي اأجرتها اأ. �سحر �سّمور بالتعاون مع اأ. 
الدرا�سة والإ�رشاف على جاهزية املختربات والأن�سطة، ويف �سوء ذلك  الطيبي يف تطبيق  طارق 

ميكن تقدمي ملخ�س للدرا�سة يف نقاط: 
الفقه  ● مفاهيم  اكت�ساب  يف  الفرتا�سية  ال�سفوف  توظيف  اأثر  معرفة  الدرا�سة:  هدف 

الإ�سالمي لدى طالبات الدبلوم املتو�سط واجتاهاتهن نحوها. 
منهج الدرا�سة: اُ�ستخدم املنهج التجريبي.  ●
عينة الدرا�سة: ا�ستملت عينة الدرا�سة على طالبات الدبلوم املتو�سط يف كلية الزيتونة  ●

للعلوم والتنمية باملنطقة الو�سطى، وتكونت العينة من جمموعتني اإحداهما: جتريبية وبلغ عددها 
)33( طالبة، والأخرى: �سابطة وعددها )33( طالبة. 

الدرا�سة: ا�سُتخدم مقيا�س اجتاه الطالبات نحو ا�ستخدام ال�سفوف الفرتا�سية  ● اأدوات 
يف تعلم املفاهيم. 

نتائج الدرا�سة: اأظهرت النتائج الإح�سائية لقيا�س اجتاهات الطالبات نحو ا�ستخدام  ●
ال�سفوف الفرتا�سية يف تعلم املفاهيم حت�ّسن اجتاهاتهن يف القيا�س البعدي؛ مما ي�سري اإىل الأثر 
الوجداين الإيجابي الذي اأحدثته ال�سفوف الفرتا�سية على اكت�ساب املفاهيم لدى طالبات الدبلوم 

املتو�سط. 
وُنفِّذت التجربة باأتباع الإجراءات الآتية: 

اإجراءات مرحلة ما قبل التدريب: . أ
قامت الباحثة باإعداد املادة املراد تدري�سها مبا يتنا�سب مع طبيعة التجربة حيث عر�ست 
املادة على �رشائح بوربوينت، واأُعدت الفال�سات والعرو�س با�ستخدام الو�سائط املتعددة يف عر�س 

حمتوى وحدة الطهارة وقد ُعر�س ذلك بالتف�سيل دليل اإر�ساد املعلم. 
ال�سف  ا�ستخدام  على  فيه  ُدرِّب  الذي  بالكلية  اخلا�س  املخترب  بتجهيز  الباحث  قام  ثم 
وُق�سمت  للتدريب عليه  الفرتا�سي  ال�سف  لت�سغيل  الالزمة  الربامج  الفرتا�سي، كما قام بتجهيز 

الطالبات عينة الدرا�سة اإىل جمموعتني. 
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وبعد التق�سيم بداأ التدريب باخلطوات الآتية )دليل تدريب املتعلم( : 
تعريف الطالبات على مكونات ال�سف الفرتا�سي.  ♦
تدريب الطالبات على وظيفة كل اإيقونة من الإيقونات املتوفرة لال�ستخدام.  ♦
تعريف الطالبات بفائدة ا�ستخدام كل اأيقونه ومتى ميكنهن ا�ستخدامها.  ♦
تدريب الطالبات على اآلية دخول ال�سف الفرتا�سي وا�ستعماله.  ♦
تنفيذ در�س جتريبي للتاأكد من امتالك الطالبات مهارات التعامل مع ال�سف الفرتا�سي  ♦

عن بعد. 
ثم بعد ذلك نفذت مقيا�س الجتاه القبلي على طالبات املجموعة التجريبية. 

اإجراءات مرحلة التطبيق: ب. 
لكل  لقاءين  بواقع  اأ�سابيع  �ستة  على  الوحدة  مو�سوعات  وُق�سمت  بالتطبيق،  الباحثان  بداأ 

اأ�سبوع وجمموع ال�ساعات اأربع وع�رشون �ساعة. 
ما تقوم به املعلمة: 

تخ�سي�س وقت املحا�رشة، ثم اإر�سال املوعد للطالبات امل�ساركات عرب الربيد الإلكرتوين  ♦
 . )sms( اخلا�س بهن اأو من خالل ر�سائل

حتديد الطالبات اأو املجموعات امل�سموح لهم بامل�ساركة.  ♦
اإر�سال الرابط اخلا�س بال�سف الفرتا�سي الذي �سيتم من خالله التطبيق.  ♦
م�سمون  ♦ ملف  التو�سيحية،  العرو�س  )كملفات  للمحا�رشة  املعززة  امل��واد  اإ�سافة 

املحا�رشة. . .( . 
ا�ستخدام ال�سبورة الإلكرتونية ل�رشح املحا�رشة بالكتابة اأو الر�سم.  ♦
عر�س امللفات التو�سيحية اخلا�سة باملحا�رشة باختالف اأنواعها.  ♦
حماورة الطالبات كتابيًا ب�سكل جماعي، اأو التحدث اإىل طالبة واحدة يف حماورة خا�سة.  ♦
ال�سبورة  ♦ ا�ستخدام  اأو  امليكروفون  يف  للتحدث  الإذن  باإعطاء  الطالبات  م�ساركة  اإدارة 

الإلكرتونية. 
فتح �سفحات اإنرتنت اأو ملفات اأخرى وم�ساركة الطالبات فيها.  ♦
ت�سجيل املحا�رشة كاملة وو�سعها يف ملف املحا�رشات واإر�سال رابط الت�سجيل، ليت�سنى  ♦

للطالبات اأو املعلم الرجوع اإليها. 
معرفة اأ�سماء احل�سور واأوقات الدخول واخلروج.  ♦
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كما ي�سمح للطالبة بالآتي: 
اإليه  ♦ املر�سل  الرابط  خالل  من  وال�سورة  بال�سوت  املحا�رشة  ت�سجيل  متابعة  اإمكانية 

وقتما ت�سات. 
امليكروفون  ♦ اأو  البي�ساء  ال�سبورة  ا�ستخدام  امل�ساركة يف املحا�رشة عن طريق  اإمكانية 

بعد ال�سماح لها من قبل املحا�رشة. 
رفع امللفات واإنزالها من واإىل احلا�سوب ال�سخ�سي للطالبة.  ♦
اإظهار امل�ساعر والنفعالت املوجودة يف ال�سف الفرتا�سي ح�سب احلاجة.  ♦

مرحلة التقومي: ت. 
بعد النتهاء من تنفيذ جتربة تدري�س مفاهيم الفقه الإ�سالمي من خالل ال�سفوف الفرتا�سية 

قوِّمت نتائج التجربة من خالل تنفيذ مقيا�س الجتاه البعدي للمجموعة التجريبية. 
حيث بني املقيا�س وفق اخلطوات الآتية: 

ال�سفوف  ♦ ا�ستخدام  نحو  الطالبات  اجتاه  م�ستوى  قيا�س  وهو  املقيا�س  الهدف من  حدِّد 
الفرتا�سية يف تدري�س مفاهيم الفقه الإ�سالمي. 

ال�سفوف  ♦ بتقنية  التعلم  وهي:  املقيا�س  منها  تكون  التي  الرئي�سة  املجالت  ح��دِّدت 
الفرتا�سية، تعلم مفاهيم الطهارة من خالل ال�سفوف الفرتا�سية. 

�سياغة الفقرات التي تقع حتت كل جمال ب�سكل اأّويل.  ♦
ت�سمني املقيا�س عبارات �سلبية واأخرى اإيجابية ولكن لي�س بالت�ساوي.  ♦
اإعداد املقيا�س يف �سورته الأولية التي �سملت )33( فقرة موزعة على املجالني.  ♦

صدق املقياس: 

أوالً- صدق احملكمني: 
عر�س املقيا�س على املحكمني من اأجل اختيار مدى مالءمتها جلمع البيانات.  ♦
تعديل املقيا�س ب�سكل اأّويل ح�سب التحكيم.  ♦
بعد اإجراء التعديالت التي اأو�سى بها املحكمون، ُحذفت )14( فقرة وا�ستبدلت )فقرتان(  ♦

من فقر املقيا�س، وكذلك عدِّلت بع�س الفقرات واأُعيدت �سياغتها، وقد بلغ عدد فقرات املقيا�س بعد 
�سياغتها النهائية )19( فقرة موزعة على جمالني. 

حيث اأعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق مقيا�س )ليكرت( اخلما�سي ح�سب اجلدول )1( الآتي: 
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اجلدول )1( 

أعارض بشدةأعارضمحايدأوافقأوافق بشدةاالستجابة

54321الدرجة

وموزعة كما يف اجلدول )2( 
اجلدول )2( 

يبني عدد فقرات املقيا�س ح�سب كل جمال من املجالت

عدد الفقراتاجملالم

12التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية1

7تعلم مفاهيم الطهارة من خالل الصفوف االفتراضية2

19اجملموع

ثانياً- صدق االتساق الداخلي: 

جرى التحقق من �سدق الت�ساق الداخلي للمقيا�س بتطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية 
مكونة من )15( طالبة، من خارج اأفراد عينة الدرا�سة، وُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني درجات 
كل جمال من جمالت املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س، وكذلك ُح�سب معامل ارتباط بري�سون بني 
كل فقرة من فقرات املقيا�س والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه، وذلك با�ستخدام الربنامج 
الإح�سائي )SPSS( وبناًء على معاجلة البيانات، ات�سح اأن املجالني لهما عالقة قوية مع بع�سهما 

وهذا يوؤكد اأن املقيا�س يتمتع بدرجة عالية من ال�سدق.
با�ستخدام  وذلك  ال�ستطالعية،  العينة  اأف��راد  على  املقيا�س  ثبات  ُقدِّر  املقيا�س:  ثبات 

طريقتي معامل األفا كرونباخ وطريقة والتجزئة الن�سفية.
حل�ساب . 1 ال�ستطالعية  العينة  درج��ات  اُ�ستخدمت  الن�سفية:  التجزئة  طريقة 

جمال  لكل  الأول  الن�سف  درجة  احت�سبت  حيث  الن�سفية  التجزئة  بطريقة  املقيا�س  ثبات 
معامل  بح�ساب  وذلك  الدرجات  من  الثاين  الن�سف  درجة  وكذلك  املقيا�س،  جمالت  من 

الن�سفني. بني  الرتباط 
ثم جرى تعديل الطول با�ستخدام معادلة �سبريمان واجلدول )3( يو�سح ذلك: 
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اجلدول )3( 

اجملالم
عدد 

الفقرات
معامل االرتباط

قبل التعديل
معامل االرتباط
مجال االرتباط

120.8870.941التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية1

70.9060.908تعلم مفاهيم الطهارة من خالل الصفوف االفتراضية2

الكلية 190.8740.875 الدرجة 

يت�سح من اجلدول )3( اأن معامل الثبات الكلي )0.87( وهذا يدل على اأن املقيا�س يتمتَّع 
بدرجة عالية جداً من الثبات.

وهي  التطبيق،  بعد  التجربة  نتائج  من  للتحقق  املقيا�س  واُ�ستخدم  الطمئنان  مت  وعليه 
لقيا�س  بهدف  الدرا�سة؛  لعينة  املقيا�س  بتقدمي  الفرتا�سية  ال�سفوف  بتقنية  الطهارة  فقه  تعلم 
على  الطالبات  ا�ستجابة  و�سع  خالل  من  وذلك  الفرتا�سية،  ال�سفوف  ا�ستخدام  نحو  اجتاهاتهم 

فقرات ال�ستبانة على النحو الآتي: 
اجلدول )4( 

»التعلم بتقنية ال�سفوف الفرتا�سية« 

الفقراتالرقم

درجة املوافقة

أوافق 
بشدة

أعارضمحايدأوافق
أعارض 
بشدة

1
اشعر أن التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يحسن 

مستوى األداء

2
اعتقد أن التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يعالج 

مشكلة األعداد الكبيرة ويعد اقتصادياً

3
أري أن التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يعزز 

استخدام التكنولوجيا في التعليم

أعتقد أن الصف االفتراضي يتناسب واالنفجار املعرفي4

5
اعتقد أن التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية ميكن 

استخدامه لكل شرائح اجملتمع

6
أرى أن التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يتيح فرصة 

التعلم الذاتي
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الفقراتالرقم

درجة املوافقة

أوافق 
بشدة

أعارضمحايدأوافق
أعارض 
بشدة

7
اعتقد أن التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يحسن 

من إمكانات الطالبات

8
أرى أن التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية يتعامل مع 

اجلنسني بال مشكالت

9
اعتقد أن التعلم باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية 

يسمح مبشاركة الطالبة من البيت

10
اعتقد أن لغة العرض في التعلم بتقنية الصفوف 

االفتراضية سهلة وواضحة

11
اعتقد أن تسجيالت الصفوف االفتراضية توفر فرصة 

ملراجعة املادة

12
أرى أن تسجيالت الصفوف االفتراضية توفر فرصة 

حلضور املادة في حالة التغيب عن اللقاء املباشر

اجلدول )5( 
» تعلم مفاهيم الطهارة من خالل ال�سفوف الفرتا�سية« 

الفقراتالرقم

درجة املوافقة

أوافق 
بشدة

أعارضمحايدأوافق
أعارض 
بشدة

1
اعتقد أن التعلم باستخدام تقنية الصفوف االفتراضية 

مفيد في تعلم فقه العبادات

2
استمتعت بتعلم مفاهيم الطهارة عن طريق الصفوف 

االفتراضية

3
اعتقد أن التعلم بالصفوف االفتراضية عمق فهمي 

ملفاهيم الطهارة

4
اشعر بالرضا لتمكني من مناقشة ما استعصى على 

فهمه من املفاهيم عن طريق الصفوف االفتراضية

5
اعتقد أن االمتحانات القصيرة لعبت دوراً في تثبيت 

مفاهيم الطهارة لدي
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الفقراتالرقم

درجة املوافقة

أوافق 
بشدة

أعارضمحايدأوافق
أعارض 
بشدة

6
اعتقد أن التغذية الراجعة التي تقدمها املعلمة 

تساعدني على الدقة في استخدام املفاهيم

7
أحب الطريقة التي يعرض الصف االفتراضي بها املادة 

التعليمية ألنها حتفز التعلم

واأجريت   )spss( برنامج  خالل  من  اإح�سائيًا  عوجلت  البيانات  جمع  من  النتهاء  وبعد 
اخلطوات الآتية لتف�سري النتائج والإجابة على ال�سوؤال الآتي: 

هل توجد فروق بني متو�سطات درجات طالبات املجموعة التجريبية 
يف اجتاهاتهم نحو ال�سفوف الفرتا�سية قبل التجريب وبعده؟ 

ولالإجابة عنه: �سيغت الفر�سية الآتية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية: )α≥0.05( بني 
الفرتا�سية قبل  ال�سفوف  التجريبية يف اجتاهاتهم نحو  متو�سطات درجات طالبات املجموعة 

التجريب وبعده.
 T.test paired( مرتبطتني  لعينتني  »ت«  اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية:  �سحة  من  وللتحقق 

sample( وكانت النتائج كالآتي: 

اجلدول )6( 
نتائج اختبار )ت( لختبار دللة الفروق بني التطبيق القبلي والبعدي 

ملقيا�س الجتاه املتعلق باملجموعة التجريبية

العددالتطبيق
املتوسط 

احلسابي الكلي
االنحراف 
املعياري

قيمة 
“ت”

قيمة 
الداللة

مستوى 
الداللة

التعلم بتقنية الصفوف 
االفتراضية

3328.6674.188قبلي
29.9570.000

دالة عند 
0.01 3355.5153.392بعدي

تعلم مفاهيم الطهارة من 
خالل الصفوف االفتراضية

3318.6363.983قبلي
17.0820.000

دالة عند 
0.01 3332.8792.547بعدي
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يت�سح من اجلدول )6( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني التطبيق القبلي والبعدي عند 
البعدي. التطبيق  يف  التجريبية  املجموعة  ول�سالح  بعد،  كل  على   ،  )0.01  ≤α( دللة  م�ستوى 

وال�سكل الآتي يو�سح ذلك: 

وبح�ساب حجم تاأثري الجتاه لدى طالبات املجموعة التجريبية، تبني اأنه كبري، مما يدل على 
فاعلية التقنية يف زيادة الجتاه لدى الطالبات واجلدول الآتي يو�سح حجم التاأثري بو�ساطة كٍل 

.“ η 2“ من
اجلدول )7( 

أبعاد االجتاهات
درجة 
احلرية

Tη2حجم التأثير

كبير3329.9570.965التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية

كبير3317.0820.898تعلم مفاهيم الطهارة من خالل الصفوف االفتراضية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن حجم التاأثري كبري، وهذا يدل على اأن اأثر ال�سفوف الفرتا�سية 
كبري.

وميكن تف�سري ارتفاع اجتاهات طالبات املجموعة التجريبية نحو ال�سفوف الفرتا�سية يف 
القيا�س البعدي؛ لكون ال�سفوف الفرتا�سية مبا حتويه من برامج و�سائط متعددة تت�سف باحليوية 
فر�س  من  وتزيد  احلوا�س؛  اإثارة  على  تعمل  واأنها  والجتماعي؛  املعريف  التعامل  دائرة  وات�ساع 
التفاعل بني الطالبة واملادة التعليمية؛ وجتعل من املتعلمة حموًرا للعملية التعليمية، بحيث تكون 
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امل�ساركة  جو  للدرا�سة  تطبيقهما  اأثناء  يف  الباحثان  لحظ  وقد  حوا�سها،  وت�ستغل  ن�سًطة  فاعلة 
والتفاعل واإثارة احلوا�س الذي توفره ال�سفوف الفرتا�سية كتعليم اإلكرتوين، وما حتويه من برامج 
اأن  �ساأنه  و�سائط متعددة مبا فيها من ن�سو�س ور�سومات واأ�سوات وموؤثرات وحركة، وهذا من 
ي�ساعد الطالبة على الإقبال على احل�سول على املعلومات من خالل هذه التقنية، واأن تتعلم ب�سكل 
اأف�سل مما ي�ساعد على حت�سني اخلربات لديهن، كذلك وجود املعلمة على ال�سبكة واإمكانية التوا�سل 
معها ب�سكل فردي �سهل على كثري من الطالبات اللواتي يعانني من اخلجل ال�سديد، اأو اخلوف من 
اخلطاأ على التفاعل مع املعلمة، وهذا من اأ�سباب اإثارة املحبة ملثل هذه التقنية، حيث تربز اإيجابية 

دور التعليم الإلكرتوين يف خدمة التعليم املفتوح.
ُح�سب جمموع الدرجات واملتو�سطات، والوزن الن�سبي لكل جمال من جمالت ال�ستبانة وفق 

املعيار التايل لت�سنيف الن�سب: 
مرتفع � 80 فما فوق   
متو�سط � 65 فما فوق   
�سعيف � اأدنى من65   

 واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
اجلدول )8( 

التكرارات واملتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي 
لكل جمال من جمالت املقيا�س وكذلك ترتيبها يف املقيا�س )ن =33( 

عدد الفقرةم
الفقرات

مجموع 
االستجابات

االنحراف املتوسط
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

12183255.5153.39292.532التعلم بتقنية الصفوف االفتراضية1

2
تعلم مفاهيم الطهارة من خالل 

الصفوف االفتراضية
7108532.8792.54793.941

الفرتا�سية  ال�سفوف  خالل  من  الطهارة  مفاهيم  تعلم  اأن  ال�سابق   )8( اجلدول  من  يت�سح 
الفرتا�سية  ال�سفوف  بتقنية  التعلم  ذلك  تال   ،  )%93.94( قدره  مرتفع  ن�سبي  وزن  على  ح�سلت 

بوزن ن�سبي مرتفع قدره )%92.53( .
التقنية  اإىل توجهات الطالبات نحو  اأن مقيا�س الجتاه جاء للتعرف  اإىل  الباحثان:  وي�سري 
امل�ستخدمة بالدرا�سة، وكان ذلك بعر�س مقيا�س اجتاه على الطالبات قبل التطبيق وبعده؛ فجاءت 
نتائج املجال الأول: الذي ين�س على اجتاه الطالبات نحو » التعلم بتقنية ال�سفوف الفرتا�سية« 
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ملميزات  م�سريًة  البعدي  لالختبار  الرقمية  النتائج  مع  تنا�سبت  حيث  الثانية؛  باملرتبة  فجاءت 
ال�سفوف الفرتا�سية التي فاقت ال�سفوف التقليدية اأنفة الذكر، وت�سيف الباحثة بع�س املميزات 
 ، الدر�س(  )اأثناء  الإنرتنت  مع  املتزامن  التعامل  خالل  من  للمعلومة  الو�سول  ك�رشعة  الأخ��رى 
واإمكانية حتديث املقررات الدرا�سية بكل �سهولة، وت�سهيل احل�سول على املعلومة يف اأي وقت، ومن 
اأي مكان من خالل البحث بامللفات واملرفقات التي يتزود بها املتعلم يف اأثناء اإلقاء املحا�رشة 
مفاهيم  تعلم  نحو«  الطالبات  اجتاه  على  ين�س  الذي  الثاين:  املجال  نتائج  اأما  املعلم،  قبل  من 
الطهارة من خالل ال�سفوف الفرتا�سية« جاءت باملرتبة الأوىل وهذه النتيجة ناجتة عن �سعور 
واإح�سا�س الطالبات باأهمية التعلم بتقنية ال�سفوف الفرتا�سية وبفاعليتها ومتيزها عن ال�سفوف 

العادية، وقد اأكد ذلك نتائج الختبار البعدي للمجموعتني التجريبية وال�سابطة.

املطلب الثاني: 

مقرتحات لتفعيل تقنية التعليم اإللكرتوني: 
لتفعيل تقنية التعليم الإلكرتوين ينبغي معرفة نواحي الق�سور ملعاجلتها، واحلد من اآثارها 

ال�سلبية نذكرها يف نقاط، وتليها مقرتحات ت�ساعد على تفعيلها: 
�سعف التفاعل املتبادل بني املعلم واملتعلم اأحيانًا عند رداءة النت. �
الكمبيوتر  � على  معتمداً  يكون  بعد  عن  التعليم  من  فعالية  الأك��رث  الأ�سكال  ا�ستخدام 

والإنرتنت، وبالتايل يكون اأكرث تكلفة ويحتاج لتتوافر البنية الأ�سا�سية التي قد ل تتوفر يف البالد 
النامية.
هناك مواد تعليمية ل ت�سلح للتعليم الإلكرتوين مثل متابعة الظواهر العلمية الطبيعية اأو  �

الذهاب اإىل املخترب وم�ساهدة هذه الظاهرة ب�سورة مبا�رشة.
�سعوبة اإي�سال الأحا�سي�س اأحيانًا عرب الو�سائط الن�سية الفورية خا�سة الغ�سب. �
التعليم الإلكرتوين قد يكون خمرتقًا من قبل اأنا�س اآخرين على الإنرتنت. �
قد يحتاج التعليم الإلكرتوين اإىل اأجهزة متطورة حتتاج اإىل حتديث م�ستمر. �

ميكن  مقرتحة  وحلول  معاجلة  لها  هذه  الق�سور  نواحي  اأن  الباحثان:  ويرى 
التغلب عليها من خالل: 

التزود بخدمة الت�سال )�سبكة نت( قوية وعالية لتجنب انقطاع النت. �
ال�سرتاك باخلدمات الأكرث فعالية يكون من خالل موؤ�س�سات تعليمية مما يقلل التكلفة  �

العالية.
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يغني التعليم اللكرتوين عن اجلهد الذي ميكن اأن نبذله يف نظام التعليم التقليدي ل�رشح  �
تلك الظاهرة من خالل خدمة م�ساركة التطبيقات املتوافرة يف ال�سفوف الفرتا�سية.

ظهور امل�ساعر لي�ست م�ستحيلة، حيث يعتمد ذلك على ا�ستخدام اأيقونة املوؤثرات املتوافرة  �
يف ال�سفوف الفرتا�سية، وعلى ا�ستخدام املايك والفيديو اأحيانًا للتعبري عن الراأي والروؤية.

ميكن الق�ساء على اخرتاق النت من خالل ا�ستخدام برامج واأنظمة حماية قوية. �
التدريب اجليد للمعلم، والتوجيه ال�سليم للمتعلم، واملتابعة من املعنيني. �

التقليدي؛ وحتى ل يكون منطًا  التعليم  اأخرياً: حتى ل ي�ساب التعليم الإلكرتوين مب�سكالت 
اقت�ساديًا غري فاعل؛  وحتى ي�ساهم يف ا�ستثمار املوارد والإمكانات املتاحة يف اجلامعات يجب 

مراعاة الآتية: 
مراجعة هذه التجربة ب�سكل دوري واإزالة كل اأ�سباب ف�سلها. �
اأن يكون التعليم الإلكرتوين منطًا حديثًا ي�ساهم يف اإجناز م�رشوع حتديث القرن احلادي  �

والع�رشين وتطويره وع�رشنته من خالل التعليم املفتوح.
لبد من هذا النوع من التعليم الإلكرتوين ل�سد النق�س احلا�سل يف بع�س جمالت التدريب  �

والتاأهيل للكوادر الب�رشية الطالعة على احلياة والوظيفة العامة.
واحلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل و�سلم على ر�سولنا حممد وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني.

خامتة: 

أوالً- النتائج: 

ن�ساأل اهلل اأن ينال هذا البحث املوجز واملخت�رص القبول والفائدة املرجوة منه، 
هذا وقد تولد عن البحث نتائج اأهمها: 

التاأكيد على فعالية دور التعليم املفتوح يف عمليتي التعليم والتعلم. ♦
التاأكيد على اأهمية دور التعليم الإلكرتوين يف عمليتي التعلم والتعليم املفتوح. ♦
اإبراز دور التعليم املفتوح باعتباره حا�سنًا للتعليم الإلكرتوين. ♦
نتائج جتربة ال�سفوف الفرتا�سية كو�سيلة للتعليم اللكرتوين جاءت بفروق ذات دللة  ♦

اإح�سائية بني التطبيق القبلي والبعدي عند م�ستوى دللة )α≥ 0.01( ، على كل بعد، ول�سالح 
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املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي، مما يدلل على جناح ا�ستخدام ال�سفوف الفرتا�سية يف 
تدري�س مادة فقه العبادات، ومن املعلوم تربويًا يف طرائق تدري�س العبادات اأنها تدر�س بطريقة 

التطبيق العملي.
جتربة جامعة القد�س املفتوحة يف ا�ستخدام الو�سائل التعليمية الإلكرتونية احلديثة كان  ♦

لها الأثر الوا�سح يف ت�سهيل دور التعلم والتعليم الإلكرتوين يف خدمة التعليم املفتوح.

ثانياً- التوصيات: 

تطبيق التعليم الإلكرتوين باأ�سكاله و�سوره كافة يف املوؤ�س�سات التعليمية اأ�سوة بالدول  ♦
املتقدمة يف جمال التعليم املفتوح.

املجتمع  ♦ مع  لتتنا�سب  وتطويعها  املفتوح،  التعليم  يف  الآخرين  جتارب  من  ال�ستفادة 
الفل�سطيني.

الطلبة  ♦ ا�ستجابة  مدى  وقيا�س  النرتنت  عرب  جتريبي  ب�سكل  العلمية  امل��واد  تدري�س 
واملعلمني لهذه التقنية احلديثة.

توفري الأدوات وامل�ستلزمات والتقنيات الالزمة يف املوؤ�س�سات التعليمية لال�ستفادة من  ♦
امل�ستحدثات التكنولوجية، وعلى راأ�سها بيئات التعلم الفرتا�سية خلدمة التعليم املفتوح.

تنمية اجتاهات الأفراد واملوؤ�س�سات نحو التعليم املفتوح من خالل التعليم اللكرتوين. ♦
التكنولوجية  ♦ الو�سائل  تطوير  املفتوحة يف  القد�س  ال�ستفادة من جتربة جامعة  تعميم 

لعمليتي التعلم والتعليم الإلكرتوين يف خدمة التعليم املفتوح.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املصادر والكتب: 
ابن ماجه، اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجة ا�سم اأبيه يزيد )املتوفى: 273ه�( . 1

، �سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�رش: دار اإحياء الكتب العربية- في�سل عي�سى 
البابي احللبي، عدد الأجزاء: 2. 

ا�ستيتيه، دلل و�رشحان، عمر، )2007( »تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين« ط1، . 2
دار وائل للن�رش. 

املجلد . 3 املفتوحة،  العربية  اجلامعة  الذاتي«  التعليم  كفايات   »  )2003( اأحمد،  بلقي�س، 
الأوىل، الكويت. 

تي�سوري، عبدالرحمن، )2005( « التعليم املفتوح مربراته ودوره الجتماعي والقت�سادي . 4
والوطني” املحور: حقوق الأطفال وال�سبيبة، �سحيفة احلوار املتمدن، العدد: 1376. 

دويكات، خالد، )2013( « دور التعليم املفتوح يف حتقيق التنمية الب�رشية يف فل�سطني . 5
)جامعة القد�س املفتوحة اأمنوذجا( « املوؤمتر الأول ملركز التعليم املفتوح بجامعه بني �سويف، 

م�رش، يومي الثالثاء والأربعاء 15- 16/ 5/ 2012. 
القد�س . 6 جامعة  يف  بعد  عن  املفتوح  التعليم  مركز  دور   ”  )2012( ب�سري،  داليا  زيان، 

املفتوحة يف النمو املهني للم�رشفني الأكادمييني يف جمال التعليم اللكرتوين« ر�سالة ماج�ستري 
غري من�سورة، جامعة الأزهر، غزة، فل�سطني. 

اليازوري . 7 دار  »التعليم عن بعد والتعليم املفتوح«  الروؤوف، )2007(  عامر، طارق عبد 
العلمية للن�رش والتوزيع، عمان. 

�س. . 8 جيه.  بقلم:  املفتوح«  التعلم  جمال  يف  التكنولوجيا   »  )2009( ان�ساف،  عبا�س، 
دوروثي، املجلة الفل�سطينية للتعليم املفتوح، املجلد الثاين- العدد الثالث- كانون ثاين، جامعة 

القد�س املفتوحة، فل�سطني. 
عجب، حممد العجب اإ�سماعيل، )2003( « دور تقنية التعليم الإلكرتوين يف حتقيق اأهداف . 9

التعليم املفتوح، ورقة مقدمة للم�ساركة يف ندوة التعليم اللكرتوين، الريا�س، ال�سعودية. 
التقليدي« . 10 التدريب غري  اإىل  مدخل  الإلكرتوين:  التعلم   »  )2003( اإميان حممد،  الغراب، 

املنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، م�رش. 
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لل، زكريا بن يحيى، )2010( « الجتاه نحو التعليم الإلكرتوين لدى معلمي ومعلمات . 11
املدار�س الثانوية مبدينة جدة- اململكة العربية ال�سعودية« جملة جامعة اأم القرى للعلوم الرتبوية 

والنف�سية، مج2/ ع2، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة. 
مبارك، اأحمد بن عبد العزيز، )2003( »اأثر التدري�س با�ستخدام الف�سول الفرتا�سية عرب . 12

ال�سبكة العاملية الإنرتنت على حت�سيل طالب كلية الرتبية يف تقنيات التعليم والت�سال بجامعة 
امللك �سعود، ر�سالة ماج�ستري، الريا�س، ال�سعودية. 

يف . 13 واأهميته  واأهدافه،  وفل�سفته،  مفهومه،  بعد  عن  »التعلم   )1999( يعقوب،  ن�سوان،   
التنمية« موؤمتر التعليم عن بعد ودور تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، جامعة القد�س املفتوحة، 

فل�سطني. 
التعليم . 14 برنامج  نحو  الأكادمييني  امل�رشفني  اجتاهات   »  )2000( تي�سري،  اهلل،  ن�رش 

املفتوح يف مناطق جامعة القد�س املفتوحة ومراكزها يف فل�سطني )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة( 
، جامعة النجاح الوطنية، فل�سطني. 

ثانياً- املواقع اإللكرتونية: 
اإطميزي، جميل، )2013( « مقدمة عن التعليم اللكرتوين« جامعة بوليتكنك، فل�سطني: . 1

http:// elearning. ppu. edu/ file. php/ 1/ eLearning/ el_abs. htm 

مركز التعليم عن بعد جامعة القد�س املفتوحة: . 2
http:// www. qou. edu/ arabic/ index. jsp?pageId=163 

مو�سوعة ويكيبيديا احلرة: م 27 يوليو 2013 ال�ساعة 11: 34. 3
http:// ar. wikipedia. org/ wiki

4 . Monday، 02 April 2012 :موقع كلية التجارة جامعة بنها
http:// www. fcom. bu. edu. eg/ fcom/ index. php/ about- open- education 

موقع جامعة اأم القرى: . 5
http:// uqu. edu. sa/ page/ ar/ 98394 

موقع اجلامعة العربية: . 6
https:// arabou. edu. kw/ index. php?option=com_k2&view=item&id=85: open- 

learning&Itemid=446&lang=ar
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موقع جامعة القد�س املفتوحة: . 7
http:// www. qou. edu/ arabic/ index. jsp?pageId=163

موقع �سحيفة احلوار املتمدن: . 8
http:// www. ahewar. org/ debat/ show. art. asp?aid=50327

موقع املعلوماتية )هدى اجلهني( : . 9
http:// informatics. gov. sa/ details. php?id=204 

10 .pm 23 :2 2011 ،01 موقع منتديات فيوت�رش: الإثنني اأغ�سط�س
http:// www. fu300. com/ vb/ showthread. php?t=8819 

الهوديل- موقع جامعة القد�س املفتوحة. 11
http:// www. qou. edu/ viewDetails. do?id=1723 
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دور جامعة القدس املفتوحة يف حتقيق
التنمية البشرية املستدامة يف فلسطني 

يف ضوء حتديات العصر

أ. نهلة عبد القادر ابراهيم قيطة

ماجستير ادارة تربوية/ معلمة في وزارة التربية والتعليم/ غزة/ فلسطني. 
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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل معرفة دور جامعة القد�س املفتوحة يف حتقيق التنمية الب�رشية امل�ستدامة 
يف فل�سطني يف �سوء حتديات الع�رش، وذلك من خالل تو�سيح ماهية التنمية امل�ستدامة، ومناق�سة 
التحديات التي تواجه التنمية الب�رشية امل�ستدامة، ثم البحث يف دور التعليم املفتوح يف حتقيق 

التنمية امل�ستدامة يف فل�سطني يف �سوء التحديات التي تواجه املجتمع الفل�سطيني. 
ولالإجابة على اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي التحليلي، وذلك مبراجعة 
الأ�سئلة  ثم مناق�سة  بالدرا�سة وحتليلها، ومن  تتعلق  التي  البيانات  ال�سلة، وجمع  ذات  الأدبيات 
معرفية،  حتديات  تواجه  امل�ستدامة  الب�رشية  التنمية  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  عليها،  والإجابة 
اإىل  امل�ستدامة  الب�رشية  التنمية  حتتاج  ولهذا  واإن�سانية،  اقت�سادية،  بيئية،  اجتماعية،  �سيا�سية، 
على  والرتكيز  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  حدود  �سمن  ال�سالم  ي�سودها  مالئمة  م�ستقرة  بيئة 
الفل�سطيني ي�سهم  التعليم املفتوح  واأن  الب�رشي وتنميته بالتعليم والتدريب،  راأ�س املال  ا�ستثمار 
يف تنمية القدرات الب�رشية الفل�سطينية والنهو�س بالتفكري يف اجتاهات اإيجابية ويدعم التطوير 
املهني واملعريف للفل�سطينيني يف الداخل واخلارج، كما اأنه ميكن كل فرد من احل�سول على فر�سة 
الدرا�سة  واأو�ست  وتطويره،  الوطن  تقدم  يف  امل�ساركة  من  وميكنه  وخرباته  معارفه  بها  يزيد 

بتو�سيات اأهمها: 
اأ�سا�سي يف  ● باعتباره حمركًا  الفل�سطيني  الب�رشي  املال  راأ�س  التخطيط ل�ستثمار  اإعادة 

تلبية احتياجات التنمية، وتعزيز بناء القدرات يف العلوم والتكنولوجيا والبتكار، بهدف حتقيق 
وتوليد  القت�سادي،  للنمو  كو�سيلة  املعرفة،  على  القائم  القت�ساد  امل�ستدامة يف  التنمية  اأهداف 

فر�س عمل جديدة وتقلي�س الفقر. 
التنمية  ● متطلبات  يلبي  مبا  وحت�سينها  املفتوح،  التعليم  برامج  تطوير  على  العمل 

وت�سجيع  لالألفية  الإمنائية  الأهداف  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  والربامج  اخلطط  وو�سع  امل�ستدامة، 
حتويل املجتمع اإىل جمتمع معرفة. 

املتنوعة  ● التخ�س�سات  لتوفري  مدرو�سة  خطة  �سمن  املتقدمة  للدول  البتعاث  تفعيل 
والنادرة. 
الإفادة من الكفاءات واخلربات الفل�سطينية يف اأنحاء العامل كلِّها، لال�ستفادة من جتربتها  ●

يف التخطيط والتنمية. 
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Abstract: 
This study aimed recognize al- Quds open university role in 

achieving the continual humanity development in Palestine in the light 
of the current challenges this is achieved by explaining the meaning of 
the development, then so the study discussed the challenges which face 
the development the researcher used the analytic descriptive method to 
conduct this study. 

The study revealed that there are cognitive, humane, economic, 
political, social and environmental challenges face the development, 
and the open learning can develop and enhance the skills and abilities 
of the individuals. 

The most important Recommendations: 
 ● Re- planning to invest the human capital as a basic engine in 
meeting the development needs& reinforce building the abilities of 
people in science and technology, in order to achieve the development 
targets. 
 ● Developing and enhancing the open learning programs to be able 
to meet the development needs. 
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مقدمة: 
لطاملا �ساد اعتقاد خاطئ باأن التنمية تعني زيادة راأ�س املال املادي، ولكن اأدرك اجلميع 
الإن�سان  واإع��داد  الب�رشي،  املال  راأ�س  با�ستثمار  تتعلق  امل�ستدامة  الب�رشية  التنمية  اأن  ذلك  بعد 
القادر على مواجهة م�ستجدات الع�رش، القادر على حماية البيئة واإيجاد خيارات وبدائل وحلول 
للم�سكالت التي تواجه املجتمع بغر�س حت�سني ظروف املعي�سة لهوؤلء الب�رش، وهذا يعني الهتمام 
والجتماعي،  والبيئي،  والثقايف،  واملعريف،  ال�سحي،  وو�سعه  وم�سكالته،  بظروفه،  بالإن�سان، 
وجمتمع  العوملة،  ظاهرة  وبروز  ال�سيا�سية،  والتغريات  التكنولوجية،  امل�ستجدات  اإىل  وبالنظر 
لل�سوق،  العمل، وظهور متطلبات جديدة  ل�سوق  ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات  املعرفة، وباقتحام 
التعليم  موؤ�س�سات  دور  وعلى  واملوؤ�س�سي،  احليوي  التنوع  قيمة  على  التاأكيد  ال�رشوري  من  بات 
يتحقق  فال  امل�ستدامة،  للتنمية  قويًا  وحمركًا  رئي�سًا  عاماًل  باعتباره  املفتوح  والتعليم  العايل، 
الفرد  بتنمية  التعليمي  الوعي  فيبداأ  اأفراد املجتمع كافة،  الذي يطال  بالتعليم  اإل  التنموي  البعد 
»اإن الفرد الذي يف�سل يف تنمية نف�سه، والتقدم لالأمام يرجع خطوة للخلف« )توفيق، 2003: 43( 
تعزيز،  عملية  هي  »التنمية  امل�ستدامة،  التنمية  يف  التعليم  دور  على  الرتكيز  �رشورة  يعني  مما 
وتدعم فعالية الفرد احلالية وامل�ستقبلية، والعمل على تغيري اجتاهات الفرد يف العمل مبا ي�سهم 
يف حتقيق الأهداف املرجوة يف عملية التنمية، والتي ت�ستلزم تعديل كل من الإدراك واملهارات« 
)حالوة و�سالح، 198: 2010( ، وتعد التنمية عملية �ساملة متكاملة يتوقف جناحها على ما يقوم 
به الب�رش من جهد متعدد اجلوانب والأ�سكال، »بداأ هذا املفهوم يظهر يف الأدبيات التنموية الدولية 
يف اأوا�سط الثمانينيات حتت تاأثري الهتمامات اجلديدة باحلفاظ على البيئة ونتيجة لالهتمامات 
على  احلفاظ  �رشورة  حول  ال�سبعينيات  يف  ال�سهرية  روما  نادي  وتقارير  درا�سات  اأثارتها  التي 
امل�سيئة  الأحداث  تكاثر  ب�سبب  املفهوم  ا�ستعمال  انت�رش  وقد  للن�سوب،  القابلة  الطبيعية  املوارد 

للبيئة وارتفاع درجة التلوث عامليا«. )ال�سنبل، 2002: 5( 
يهتم  ال��ذي  املنهج  هما:  للتنمية  منهجني  بني  دجم��ًا  امل�ستدامة  الب�رشية  التنمية  وتعد 
املتحدة  الأمم  لربنامج  الب�رشية  التنمية  تقرير  يف  وردت  التي  الب�رشية  التنمية  با�سرتاتيجية 
يف  والتنمية  البيئة  عن  املتحدة  الأمم  موؤمتر  يف  ورد  الذي  امل�ستدامة  التنمية  ومنهج  الإمنائي، 
ريو دي جانريو عام )1992( ، وقد ا�ستخدم م�سطفى )2004: 24( م�سطلح راأ�س املال الفكري 
يف كتابه »اإدارة املوارد الب�رشية: الإدارة الع�رشية لراأ�س املال الفكري« وذلك من خالل الرتكيز 
على الإدارة ال�سرتاتيجية للموارد الب�رشية والتدريب والتطوير، حيث اعترب اأن راأ�س املال الفكري 
البتكارات  م�سدر  وهو  الأداء،  جمالت  �ستى  يف  والإنتاج  والتطوير،  البحث  عملية  وقود  هو 
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والخرتاعات، وقد اعتقد العلماء قدميا اأن ال�ستثمار احلقيقي يرجع اإىل ال�ستثمار يف راأ�س املال 
املادي )الآلت واملعدات( ، ولكي يتمكن املجتمع من زيادة دخله ل بد له اأن يوجه جزء من دخله 
لال�ستثمار يف راأ�س املال الطبيعي، وظنوا اأن زيادة الناجت املحلي يرجع اإىل الزيادة التي حت�سل 

يف راأ�س املال الطبيعي مع الزيادة يف عدد العمال اخلام. 
وتعد تنمية راأ�س املال الب�رشي تدعيمًا وتعزيزاً لفعالية الفرد احلالية وامل�ستقبلية، وتعمُل 
املرجوة  الأه��داف  حتقيق  يف  ي�ساهم  مبا  العمل  يف  واجتاهاته  الفرد  �سلوك  من  كل  تغيري  على 
 ):1986302 وجيم�س،  )دوجال�س  واملهارات.  الدراك  تعديل  ت�ستلزم  والتي  التنمية،  عملية   من 
واخلربات  واملهارات،  جهة  من  واملعلومات  واملعارف  املفاهيم  جمموعة  بني  جتمع  والتنمية 
والتي  ثالثة،  جهة  من  والقيم  واملثل  وال�سلوكيات  والجتاهات  ثانية،  جهة  من  الأداء  وعنا�رش 
التعليم النظامية وغري النظامية، والتي ت�سهم يف حت�سني  يح�سل عليها الإن�سان عن طريق نظم 
الدللة املت�سمنة  الناجمة عن عمله، واملتاأمل يف  اإنتاجيته وتزيد بالتايل من املنافع والفوائد 
يف ق�سة �سيدنا اآدم يف القراآن الكرمي يجد اأن اهلل عز وجل خلق اآدم ونفخ فيه من روحه وقبل اأن 
َم اآَدَم الأَ�ْسَماء  ه الأ�سماء كلها ثم حتداهم بعلم اآدم قال تعاىل: {َوَعلَّ يعر�سه على املالئكة، علمَّ
اِدِقنَي }31  ُهْم َعَلى امْلَالَِئَكِة َفَقاَل اأَنِبُئويِن ِباأَ�ْسَماء َهـوؤُلء اإِن ُكنُتْم �سَ َها ُثمَّ َعَر�سَ ُكلَّ
ِكيُم} 32 )البقرة: 31-  َك اأَنَت اْلَعِليُم احْلَ ْمَتَنا اإِنَّ {َقاُلواْ �ُسْبَحاَنَك لَ ِعْلَم َلَنا اإِلَّ َما َعلَّ
32( ، ويف هذا خري دللة على ما للتعليم من اأهمية يف تنمية الب�رش، مما ا�ستوجب �سجود املالئكة 

لآدم لعلمه وهو ت�رشيف وتكرمي له. 
وت�سري ال�ستدامة يف مفهوم التنمية اإىل المتداد وال�ستمرارية عرب الأجيال، اأي اأنها تعني 
اأن اجليل احلايل يجب اأن يرتك لالأجيال القادمة خمزونًا كافيًا من املوارد الطبيعية، واملعرفية، 
وبيئة غري مدمرة، وغري ملوثة، بحيث تتمكن هذه الأجيال من ال�ستمرار يف التنمية وال�ستفادة 

من فوائدها املختلفة. 
كافة  الب�رشية  اجلهود  ت�سافر  يتطلب  فل�سطني  يف  امل�ستدامة  الب�رشية  التنمية  م�رشوع  اإن 
والجتماعية،  والثقافية،  والإعالمية،  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  بني  وتن�سيق  وتعاون  وتكاتفهم، 
تكفل  التي  وال�سيا�سية،  والتقنية،  والثقافية،  والجتماعية،  والفنية،  املادية،  الظروف  وتهيئة 
ا�ستقرارها،  وعدم  تغريها  و�رشعة  فل�سطني،  يف  الظروف  خ�سو�سية  رغم  كّلها  النجاح  مقومات 
ولكن هناك اإمكانية لتحقيق ذلك عن طريق ا�ستثمار راأ�س املال الب�رشي الفل�سطيني اأي الهتمام 
الفل�سطيني، كراأ�س مال وثروة ل تقدر  “ل بد من الرتكيز على الإن�سان  بالفرد وتعليمه وتدريبه 
بثمن، وكمحرك لعملية التنمية، واأ�سا�س لإنتاج واإدارة املعرفة، وحيث اإنه حمور العملية التعليمية 
واملهارية  التدريبية  الفر�س  له  تتوافر  اأن  ال�رشوري  من  فاإنه  وخمرجاتها،  مدخالتها  واأه��م 
الهادفة، واأن تهياأ له �سبل املعرفة املتنوعة وم�سادرها للو�سول، ويجب اإعداد الإن�سان الفل�سطيني 
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اإعداداً خا�سًا: نف�سيًا، وروحيًا، وج�سديًا، ومعرفيًا، واجتماعيًا، هذا الإعداد يجعل الإن�سان يتحلى 
بالطموح، ويتوق لالكت�ساف، ويتدرب با�ستمرار، ويحرتم الوقت، واأن يكون دائم الطالع على كل 
جديد، ويوظف املعرفة با�ستمرار يف حياته اليومية، واأن ي�ستطيع الو�سول اإىل املعلومة بطريقة 

علمية. )قيطة، 201136:( 
ويوفر التعليم قاعدة معرفية مطلوبة للمواطنني، وهو اأداة لزيادة التاأهيل وك�سب اخلربات اإل 
اأنه يعد اقتطاعًا من وقت الإنتاج اأي اأن الطالب الذي يتوجه لتلقي التعليم الثانوي، والعايل كان 
من املمكن اأن يعمل وينتج، حيث »توجد عالقة قوية بني القت�ساد والتعليم، فالتعليم ي�سهم يف 
حتديد م�ستوى اإنتاجية الفرد، وبالتايل يوؤثر يف م�ستوى النمو القت�سادي، ويوفر النظام التعليمي 
العاملني،  القت�سادية على حاجتها من  املوؤ�س�سات  العاملة كميًا وكيفيًا، فتح�سل  القوى  اإعداد 
فالتعليم يف جزء منه عملية اإنتاجية ي�سرتك فيها املعلمون والطلبة والإدارة واملناهج والتقنيات 
وروؤو�س الأموال لإنتاج خمرجات من املعارف واملهارات يح�سل عليها اخلريجون لتوظيفها يف 
الأعمال القت�سادية، واحل�سول منها على دخل معني، كما اأنه يف جزء اآخر منه عملية ا�ستهالكية 

تت�سمن تلبية حاجة املتعلمني اإىل التعلم واملعرفة«. )رحمة، 2008: 8( 
اأن يتجاهل ما للتعليم- ب�سكل عام والتعليم املفتوح ب�سكل خا�س- من  اأحد ي�ستطيع  ول 
اأثر يف رفع امل�ستوى املعريف والثقايف وزيادة اخلربة وتنمية الكفاءة وتو�سيع مدارك املتعلمني، 
مما يوؤدي بال�رشورة اإىل الرخاء وارتفاع م�ستوى املعي�سة وانخفا�س معدلت اجلرمية، وزيادة 
الن�سباط والتقيد ب�سيادة القانون، وتنمية الوعي الديني، واملعريف، والنتماء الوطني، والقومي، 
املناخ  توافر  من  لبد  النه�سة  هذه  تتم  ولكي  باملجتمع،  النهو�س  غايته  »التعليم  والإن�ساين، 
اإذا ت�سافرت اجلهود ونظمت ومت  املناخ  يتوافر هذا  اأن  لها مبن فيه ومبا فيه، وميكن  املنا�سب 
ا�سطالع  هو  اأعمال  من  يقدم  ما  واأن  واأهميته،  عملهم،  حقيقة  العاملون  واأدرك  بينها  التن�سيق 
جميع  الأداء  هذا  يف  وي�سرتك  منها،  ن�سيبه  يتحمل  اأدائها،  يف  ي�سهم  من  كل  قومية،  مب�سئولية 
الفردي،  لي�س باجلهد  التعليم، فهو  القطاع اخلطري من قطاعات املجتمع، وهو  العاملني يف هذا 

ولكنه جهد جماعي، وم�سئولية قومية. )�سليمان، 200164:( 
ويقول تقرير التنمية الدويل يف ال�رشق الأو�سط، )2007: 6( بعنوان: )الطريق غري امل�سلوك( 
”هناك عالقة واهية بني التعليم والنمو القت�سادي يف ال�رشق الأو�سط ب�سبب انخفا�س م�ستوى 
الن�سبي  امل�ستوى  واأن  والنتاجية،  النمو  زيادة  يف  التعليم  ي�سهم  ل  بحيث  املنطقة  يف  التعليم 

للنواجت التعليمية يف�رش ال�سلة الواهية بني التعليم والنمو القت�سادي يف املنطقة”. 
اإن منهج التنمية الب�رشية امل�ستدامة اإذا اعتمد يف فل�سطني، ف�سيكون عليه ال�ستثمار يف الب�رش 
من خالل تعليمهم وتدريبهم والرتكيز على ما هو جمعي وغري فردي يف قدرات النا�س، لأن تطوير 
معارف الأفراد ومهاراتهم �رشوري للتنمية، ولهذا فاإن ال�ستدامة لبد اأن تعامل كهدف جمتمعي، 
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مما يفر�س على الدولة الرتكيز على اأنواع روؤو�س الأموال كافة، وميكن ت�سنيف روؤو�س الأموال 
يف الدولة كما ياأتي: 

اجلدول )1( 

مكوناتهنوع رأس املالم

يتكون من األرض، واملياه، وموارد الطاقة، واملعادن. رأس املال الطبيعي1

ما متتلكه الدولة من موارد مالية تسخرها لإلنتاج واالستهالك واالستثمار. رأس املال املالي2

يشمل املعدات واآلالت والتقنيات التي تساعد على االنتاج. رأس املال اإلنتاجي3

الذي تتشكل منه البنية األساسيةرأس املال البنيوي4

يشمل البشر وما ميتلكونه من معارف، وخبرات، ومهارات. رأس املال البشري5

رأس املال االجتماعي6
يشمل األعراف، والقواعد اجملتمعية، واملؤسسات، والشبكات، واملنظمات، 

والعادات والتقاليد، وأمناط التصرف اجملتمعي. 

وحتتاج التنمية الب�رشية امل�ستدامة اإىل الهتمام بتفعيل روؤو�س الأموال كافة، وا�ستثمارها 
وتفاعلها باأنواعها، مما يعني �رشورة اهتمام الدولة باجلوانب ال�سابقة كافة، واإن كل دولة لها 
خ�سو�سيتها، وكل مرحلة لها احتياجاتها، وحتتاج التنمية اإىل �سيا�سات تتالءم مع خ�سو�سية 
املرحلة وهدفها، ولتحقيق ال�ستدامة يف التنمية يف فل�سطني ل بد من الهتمام با�ستثمار اأنواع 
روؤو�س الأموال كافة لتو�سيع قدرات النا�س، وزيادة ا�ستعدادهم لاللتزام الواعي بالتنازل عن بع�س 
طموحاتهم من اأجل الأجيال احلالية اأو املقبلة، وت�سجيعهم على املبادرة والتعاون والن�سباط، 
املوارد  ا�ستثمار  النا�س وقدراتهم من خالل  بتو�سيع خيارات  تهتم  امل�ستدامة  الب�رشية  فالتنمية 
عدم  مراعاة  مع  احلالية  الأجيال  احتياجات  لتلبية  والجتماعية،  واملعرفية  والب�رشية  املادية 
امل�س باحتياجات الأجيال القادمة، فلن حتدث التنمية يف فل�سطني بالرتكيز على نوع واحد من 
العتبار  بعني  اأخذت  اذا  اإل  م�ستدامة  تكون  لن  اأنها  كما  والإرغ��ام،  بالق�رش  ولن حتدث  املوارد، 
احتياجات الأجيال القادمة، وقد باتت املعرفة ت�سكل معياراً للرقي الإن�ساين، واأ�سبحت العملية 
احلادي  القرن  يف  املعرفة  وباتت  واملعرفة،  املعلومة  على  كافة  مبجالتها  معتمدة  التنموية 
والع�رشين هي الأ�سا�س يف التنمية الإن�سانية حيث متكن الب�رش من بناء حياة اإن�سانية اأف�سل، اإن 
ال�سيا�سات التنموية، لكي حتقق الإمناء الدائم يف فل�سطني يجب اأن تهتم مبقومات البيئة، وا�ستثمار 
الإن�سان الفل�سطيني واأن تراعي قدراته على حتمل التغيري وال�ستفادة منه، اإىل جانب املحافظة 
على البيئة، وحماربة تدمريها، ودعم متكني الب�رش وحماربة تهمي�سهم، وتنمية راأ�س املال الب�رشي 
الفل�سطيني بالتعليم والتدريب، لأن »تنمية الب�رش تعني زيادة املعارف والقدرات لدى جميع النا�س 
يف املجتمع، وميكن و�سفها من الناحية القت�سادية اأنها جتميع راأ�س املال، وا�ستثماره ب�سورة 
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فعالة يف تطوير النظام القت�سادي«. )هاري�سون ومايرز، 196612:( . كما اأنه لبد من الهتمام 
القرارات  الفر�س واخليارات املتاحة لهم، وال�سماح لهم بامل�ساركة يف اتخاذ  بالفقراء، وتو�سيع 
الن�سان  على  الرتكيز  اإن  و�سحتهم،  وظروفهم  بهم  املحيطة  والبيئة  مبعي�ستهم  العالقة  ذات 
الفل�سطيني باعتباره العن�رش الن�سط والعامل، وهو املورد الأهم الذي ميلك حتريك دورة املعرفة 
ويح�سن ا�ستثمار املوارد املادية والطبيعية مبا ميتلكه من معارف، وخربات، ومهارات، يكت�سبها 
بالتعليم والتدريب �سمن ال�سياق الجتماعي الذي يعي�سون فيه، “ لقد تدخل العلم يف �ستي نواحي 
حياتنا، وكان من الطبيعي اأن تتغري نظرتنا نحو تعليم العلوم وتب�سيط العلم ون�رشه بحيث نعمل 
اإعداد الن�سء لي�سبحوا قادرين على حتمل امل�سئولية، وتطوير املجتمع وتقدمه” )فتح اهلل،  علي 
الفل�سطيني وتزويده باملهارات واملعارف واخلربات  بالفرد  الهتمام  يتطلب  2002: 121( مما 
ق هذا بالتعليم والتدريب، مما  الالزمة، لأنه حمرك اأ�سا�سي ودافع قوي للتنمية امل�ستدامة، ويتحقَّ
والتعليم املفتوح خا�سة، ملا يوفره من مرونة  للتعليم عامة  والقوي  الدور املحوري  يدلل على 
ت�سمح للجميع بالتعلم، فقد اأ�سبح التعلم يف متناول اجلميع بغ�س النظر عن ال�سن، ومكان ال�سكن، 
اإمكانية اجلمع بني الدرا�سة والعمل، وذلك كّله بف�سل نظام التعليم املفتوح الذي  بالإ�سافة اإىل 
تتبناه جامعة القد�س املفتوحة، حيث ركزت على فئات م�ست�سعفة ومهم�سة، ويتيح فر�س التعلم 
جامعة  دور  على  الدرا�سة  ركزت  ولهذا  والن�ساء،  كالأ�رشى  ال�سابق  يف  منها  حرم  ملن  والتدريب 

القد�س املفتوحة يف اإحداث التنمية الب�رشية امل�ستدامة يف فل�سطني. 

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
التي متنعها من حتقيق  التحديات  من  وتواجه كثرياً  دقيقة و�سعبة  بظروف  فل�سطني  متر 
التنمية الب�رشية امل�ستدامة، التي باتت مطلبًا مهمًا لأي دولة لأنها حتافظ على تو�سيع خيارات 
الب�رش وتوفري فر�س متنوعة لهم، وحتافظ على بقائهم ودميومتهم وحت�سن منط حياتهم اجتماعيًا 
واقت�ساديًا و�سحيًا وتربويًا ومعرفيًا ومهاريًا، وللتغلب على ال�سعوبات، لبد من ت�سافر جهود 
اجلميع من اأفراد وموؤ�س�سات، مما يعني �رشورة قيام كٌل بدوره من موقعه وهذا يقود اإىل وجوب 
التعرف اإىل الدور الذي ميكن اأن ت�سهم به املوؤ�س�سات املختلفة، من اأجل تطويره مبا يخدم النهو�س 

بالوطن، ومن هنا جاءت م�سكلة الدرا�سة، وتتمثل م�سكلة الدرا�سة يف: 
يف  ● امل�ستدامة  الب�رشية  التنمية  حتقيق  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  دور  اإىل  التعرف 

فل�سطني يف �سوء حتديات الع�رش. 
ولالإجابة عن م�سكلة هذه الدرا�سة ينبغي الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية: 

ما التحديات التي تواجه التنمية الب�رشية امل�ستدامة يف فل�سطني؟ . . 1
ما دور جامعة القد�س املفتوحة يف حتقيق التنمية الب�رشية امل�ستدامة يف فل�سطني يف . 2

�سوء التحديات التي تواجه املجتمع الفل�سطيني؟ 
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أهمية الدراسة: 
اأهمية مو�سوعها وهو دور جامعة القد�س املفتوحة )كرائد  الدرا�سة من  اأهمية هذه  تنبثق 
للتعليم املفتوح يف فل�سطني( يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف �سوء حتديات الع�رش، حيث يوؤدي 
وهو  وا�ستثماره،  وتنميته  الفل�سطيني  الب�رشي  املال  راأ�س  اإعداد  يف  مهمًا  دوراً  املفتوح  التعليم 
املحرك الرئي�س للتنمية امل�ستدامة التي باتت مطلب مهم يف الع�رش احلا�رش الذي يت�سف بالتطور 
والتغري املت�سارع، والذي يفر�س على املجتمع مواكبته لتحقيق ال�سمود والبقاء، يف عامل ل ي�سمح 
ملن يتخلف عن مواكبة متغرياته بالبقاء، وت�سلط الدرا�سة احلالية ال�سوء على التنمية امل�ستدامة، 
وم�ستجدات الع�رش وحتدياته، ثم تتحدث عن دور التعليم املفتوح عامة، وجامعة القد�س املفتوحة 
الدرا�سة قد تلفت  اأن  التنمية امل�ستدامة ومواجهة متطلبات الع�رش، مما يعني  خا�سة يف حتقيق 
نظر املخططني للتنمية لأهمية التعليم املفتوح، وقد تفيد املخططني للتعليم املفتوح، اإ�سافة اىل 
اأن هذه الدرا�سة قد ت�سكل م�سدراً للباحثني يف جمال التنمية ب�سكل عام والتنمية امل�ستدامة يف 

فل�سطني ب�سكل خا�س. 

منهج الدراسة: 
بتوظيف  وذلك  الدرا�سة،  اأ�سئلة  مناق�سة  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  تعتمد 
اأدبيات التنمية، والتعليم املفتوح، وحتديات الع�رش املتعلقة باأ�سئلة الدرا�سة وال�ستفادة منها يف 

الإجابة عن تلك الأ�سئلة. 

أهداف الدراسة: 
التعريف مبفاهيم واأ�س�س ومقومات ومبادئ التنمية الب�رشية امل�ستدامة. . 1
اإبراز اهم التحديات التي تواجه التنمية الب�رشية امل�ستدامة يف فل�سطني. . 2
حتقيق . 3 يف  املفتوح(  للتعليم  رائدة  )باعتبارها  املفتوحة  القد�س  جامعة  دور  تو�سيح 

التنمية الب�رشية امل�ستدامة يف فل�سطني. 

تعريف مصطلحات الدراسة: 
التنمية الب�رصية:  ◄

�سوف تتبنى الباحثة تعريف الأمم املتحدة الذي عرف التنمية الب�رشية على اأنها: »تو�سيع 
اخليارات املتاحة للنا�س وهي بال حدود وتتغري مبرور الوقت، وهي العي�س حياة طويلة و�سحية، 
املنا�سب«.  املعي�سة  م�ستوى  لتوفر  ال�رشورية  املوارد  على  واحل�سول  املعارف  على  واحل�سول 

)حالوة و�سالح، 2010: 197( وهذا امل�سمون يتالءم مع املعنى املق�سود يف الدرا�سة. 
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التنمية الب�رصية امل�ستدامة: التنمية الب�رشية امل�ستدامة هي التنمية التي حتقق منوا  ◄
على  باملحافظة  يقوم  للتنمية  اأي�سا منط  عادًل، وهي  توزيعًا  فوائده  بتوزيع  وتقوم  اقت�ساديا، 
البيئة، ل بتدمريها، وميكن الب�رش بدل من تهمي�سهم، وهي يف الأ�سا�س منط للتنمية يعطي الأولوية 
للفقراء، ويو�سع الفر�س واخليارات املتاحة لهم، ويوفر لهم اإمكانية امل�ساركة يف اتخاذ القرارات 
ذات العالقة مبعي�ستهم. وعليه، فاإن التنمية الب�رشية امل�ستدامة هي منهج للتنمية يدافع عن الفقراء 

وعن الطبيعة وفر�س العمل واملراأة والطفل. )ال�سنبل، 2002( 
التعليم املفتوح: التعليم املفتوح منط تعليمي يتيح فر�س متابعة الدرا�سة والتعّلم لكل  ◄

راغب فيه وقادر عليه عقليًا وعلميًا ومعرفيًا، بغ�س النظر عن �سنِّه ومكان اإقامته ومدى تفُرغه 
ح�سور  من  متكنه  وعدم  احلياة  ومتطلبات  بالعمل  الطالب  ان�سغال  ويراعي  املنتظمة،  للدرا�سة 
 املحا�رشات يف حرم اجلامعة، ويراعي وجود فروق فردية بني الطلبة يف �رشعة واأ�سلوب التعّلم.  

يف  النتظام  ول  التح�سيل  ومتابعة  للدرا�سة  التفُرغ  املفتوح  التعليم  موؤ�س�سات  ت�سرتط  ل  ولهذا 
احل�سور اليومي اإىل اجلامعة. 

الدراسات السابقة: 
درا�سة دويكات، )2012( دور التعليم املفتوح يف تحقيق التنمية الب�سرية يف فل�سطين 

هدفت الدرا�سة اإىل البحث يف دور التعليم املفتوح يف تحقيق التنمية الب�سرية يف فل�سطين 
من خالل تو�سيح دور جامعة القد�س املفتوحة كنموذج، ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدم الباحث 
بمو�سوع  املرتبطة  املفاهيم  بع�س  تحليل  مت�سمنًا  املفهوم(  )تحليل  التحليلي  البحث  اأ�سلوب 
الدرا�سة، ومن ثم تو�سيحها مثل مفهوم التربية، ومفهوم التعليم املفتوح، وكذلك مفهوم التنمية، 
والتنمية الب�سرية، كما ناق�س الباحث اخللفية التي ن�ساأت بها جامعة القد�س املفتوحة، باعتبارها 
ًا للتعليم املفتوح يف فل�سطين، وكامتداد للتعليم العايل الفل�سطيني وفل�سفته التربوية،  اأمنوذجًا حيَّ
ومواطن التحديث والتطور، واأو�ست الدرا�سة باأن تعمل اجلامعات الفل�سطينية على توجيه العملية 
التعليمية نحو تنمية الن�سان الفل�سطيني لي�سارك يف تنمية املجتمع، وبناء الدولة امل�ستقلة، كما 
اأو�ست اأن تعمل اجلامعات الفل�سطينية على تلبية احتياجات جمتمعنا وفق روؤى التحديث والتطور 

حتى يت�سلح املواطن بالثقافة التي متكنه من ال�سمود
الدرا�سة  وهدفت  التنمية،  يف  املفتوح  التعليم  فل�سفة   ،  )2012( رحمة،  عثمان،  درا�سة 
اأهم  الدرا�سة  التنموية، وناق�ست  التعليم املفتوح وحتليلها ملعرفة املفاهيم  اإيل ت�سخي�س فل�سفة 
اأ�سئلة فرعية  املفاهيم التي يقوم عليها التعليم املفتوح وبعدها التنموي من خالل الإجابة عن 
التعليم  ونوع  املفاهيم،  يف  لل�رشاكة  الفل�سفية  والروؤية  التعليمي،  للوعي  التنموي  البعد  �سملت 
الذي يحقق هذه ال�رشاكة، واعتمدت الدرا�سة املنهج ال�ستقرائي، وذلك جلمع املعلومات من خالل 
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املعلومات  حتليل  ثم  ومن  والباحثني  اخلرباء  واأفكار  اآراء  وا�ستقراء  التنموية  املفاهيم  مراجعة 
واخلروج منها باإجابة مل�سكلة البحث. 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن املفاهيم نب�ٌس حقيقي لأ�سالة التفكري، وي�سكل عمقها روؤى فل�سفية 
تبث الروح يف الأفكار لتج�سدها واقعًا تطبيقيًا بعيداً عن املثالية، واأن فل�سفة التعليم املفتح تتبلور 
يف التنمية يف ن�رش التعليم ب�سكل وا�سع ، بحيث ي�سمل غالبية اأفراد املجتمع بربامج فعالة وهادفة 
اإىل ال�رشاكة يف املفاهيم  وت�سخري تكنولوجيا التعليم والت�سال لب�سط الوعي التعليمي للو�سول 
وا�ستخدام  التنمية،  متطلبات  حتقيق  من  لبد  اأنه  اىل  الدرا�سة  تو�سلت  كما  التنمية،  حُتقق  التي 

تكنولوجيا التعليم والت�سال و�سوًل لالآتي: 
ا�ستيعاب قدر كبري من الطالب، الأمر الذي ل تتحمله طبيعة التعليم التقليدي فيكت�سب  �

تغيري  اإحداث  اإيل  تهدف  الطالب  من  كبرية  اأعداد  ا�ستيعاب  ف�سيا�سة  تربوية،  خربات  املتعلمون 
اإيجابي يف املفاهيم وال�سلوك ينعك�س بدوره علي حياة الأفراد واملجتمعات. 

ذوي  � الطالب  املفتوح  التعليم  ي�ستوعب  اخلا�سة:  الحتياجات  ذوي  الطالب  ا�ستيعاب 
الحتياجات اخلا�سة ل�سيما اأولئك الذين حتول الإعاقة دون التحاقهم باجلامعات التقليدية

اأن يوفر نظام التعليم املفتوح فر�سًا كافية للمراأة لتحقيق تطلعاتها، خا�سة تلك التي  �
حتول م�سئولياتها اُل�رشية دون اللتحاق بالتعليم التقليدي. 

من  كانوا  �سواًء  التقليدي  بالتعليم  اللتحاق  دون  و�سعهم  يحول  الذين  الطالب  ُيعد  حيث 
املقتدرين اأم من املعوقني اأو املراأة امُلن�سغلة اأُ�رشيًا ورجال الأعمال الذين مل ُيكملوا تعليمهم ، يعد 
هوؤلء اأفراداً فاعلني يف املجتمع ، فال بد من توفري فر�س التعليم لهم لي�سهموا اإ�سهامًا حقيقيًا يف 
التنمية الجتماعية والقت�سادية بالبالد. ول يتحقق تعليم هوؤلء اإل عن طريق التعليم املفتوح. 

)عثمان، 2012( .  
درا�سة �ساهني، 2011، دور التعليم املفتوح عن بعد يف تنمية املوارد الب�رشية يف القرن 
املوارد  تنمية  يف  املفتوح  التعليم  دور  تو�سيح  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت  والع�رشين،  احلادي 

الب�رشية، ولتحقيق هدف الدرا�سة فقد متت الإجابة عن جمموعة من الأ�سئلة وهي:  
ما مربرات وخ�سائ�س ا�ستخدام التعليم املفتوح عن بعد يف تنمية املوارد الب�رشية يف  �

القرن احلادي والع�رشين؟ 
ما اأهم التحديات التي تواجه تنمية املوارد الب�رشية يف القرن احلادي والع�رشين؟  �
ما جدوى ا�ستخدام التعليم املفتوح عن بعد يف تنمية املوارد الب�رشية؟  �
ما الجنازات التي حققتها جامعة القد�س املفتوحة يف جمال تنمية املوارد الب�رشية يف  �

املجتمع الفل�سطيني؟ 
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وقد ا�ستعر�س الباحث يف �سياق الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ال�سياق التاريخي، والجنازات 
التعليم  لإجنازات  التطرق  مت  كما  املفتوح،  التعليم  نحو  التوجه  بالدول  حدت  التي  واملتطلبات 
لتنمية  املوجه  التعليم  والتدريب  تواجه  التي  املحتويات  ظل  يف  ا�ستخدامه  وجدوى  املفتوح، 
م�سادر القوى الب�رشية، كما ا�ستعر�ست الدرا�سة الجنازات التي حققتها جامعة القد�س املفتوحة 

يف هذا امل�سمار كنموذج ملوؤ�س�سات التعليم املفتوح، واأو�سى الباحث مبا ياأتي، 
تنمية اجتاهات الأفراد واملوؤ�س�سات نحو التعليم املفتوح.  �
تطوير برامج تعليم مفتوح للتعليم امل�ستمر لفئات املجتمعات كافة.  �
املجتمعات  � حاجات  مع  تن�سجم  بعد  عن  وتدريب  تاأهيل  برامج  تطوير  على  العمل 

امل�ستقبلية ولي�س يف �سوء الأدوار التقليدية ملوؤ�س�سات التعليم. 
 Examining the Factors Influencing Participants›«  )2009( واآخرون  ت�سن  درا�سة 
Knowledge Sharing Behavior in Virtual Learning Communities” العوامل املوؤثرة على تبادل 

املعرفة يف �سلوك امل�ساركني يف التعليم الفرتا�سي، و هدفت الدرا�سة اإىل حتديد العوامل املوؤثرة 
م�سح  بعمل  الدرا�سة  قامت  و  املاج�ستري،  طلبة  نظر جمموعة من  املعرفة من وجهة  تبادل  على 
ميداين لطالب اجلامعات و طلبة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال، وذلك باختبار عدد من الفر�سيات 
عن  املتعلمني  واعتقادات  املعرفة،  لتبادل  املتعلمني  واجتاه  املجتمعية  ال�سبكات  ارتباط  منها: 
اإنتاج املعرفة ب�سورة الكرتونية، واملعايري املو�سوعية  قدراتهم حول القدرة على امل�ساركة يف 

الذاتية املتعلقة ببنية تبادل املعرفة، والتي توؤدي اإىل �سلوك فّعال يف بيئة التعلم الفرتا�سية. 
و�سبكة  الذاتي  والويب  الذاتية،  املو�سوعية  واملعايري  الجت��اه  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت 
العالقات الجتماعية موؤ�رشات جيدة للتنبوؤ بتقا�سم املعرفة وامل�ساركة يف بنائها، وهذا بدوره 

مرتبط ب�سلوك تبادل املعرفة واإنتاجها. 

التعقيب على الدراسات السابقة: 
تعدُّ البحوث والدرا�سات ال�سابقة خري عون للباحثة يف ت�سميم درا�ستها، واختيار املنهج، 
اطلعت  حيث  امل�سمار،  هذا  يف  املبذولة  اجلهود  لتكملة  الدرا�سة  توجيه  يف  منها  والإف��ادة 
التنمية  التعليم املفتوح لتحقيق  التي بحثت يف دور  الفل�سطينية  الدرا�سات  الباحثة على بع�س 
يف فل�سطني، ومنها درا�سة دويكات )2012( ، التي هدفت اإىل تو�سيح دور التعليم املفتوح يف 
تحقيق التنمية الب�سرية يف فل�سطين من خالل تو�سيح دور جامعة القد�س املفتوحة كنموذج، 
وكذلك درا�سة �ساهني )2011( ، التي بحثت يف دور التعليم املفتوح يف تنمية املوارد الب�رشية 

يف القرن احلادي والع�رشين. 
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وحتليلها  املفتوح  التعليم  فل�سفة  ت�سخي�س  اإيل  هدفت  فقد   ،  )2012( عثمان،  درا�سة  اأما 
وبعدها  املفتوح  التعليم  عليها  يقوم  التي  املفاهيم  اأهم  وناق�ست  التنموية،  املفاهيم  ملعرفة 
التنموي، وهدفت درا�سة ت�سن واآخرون )2009( التعرف اإىل العوامل املوؤثرة على تبادل املعرفة 
يف �سلوك امل�ساركني يف التعليم الفرتا�سي، والذي يعتمد على توظيف احلا�سوب للح�سول على 
املعرفة وتبادل املعرفة بني الطلبة، وهذا ما حتاول الدرا�سة احلالية مناق�سته، واإبراز دوره يف 

حتقيق التنمية. 
يف   )2011( �ساهني  ودرا�سة   ،  )2012( دويكات  درا�سة  مع  احلالية  الدرا�سة  اتفقت  وقد 
الدرا�سة احلالية عن  التحليلي، واختلفت  البحث  اأ�سلوب  الدرا�ستان  الهدف والأ�سلوب حيث اتبعت 
درا�سة عثمان يف تركيزها على التعليم املفتوح، بينما ركزت درا�سة عثمان على البعد التنموي 
للوعي التعليمي، والروؤية الفل�سفية لل�رشاكة يف املفاهيم، ونوع التعليم الذي يحقق هذه ال�رشاكة، 
واختلفت درا�سة عثمان عن الدرا�سة احلالية يف اأنها اعتمدت املنهج ال�ستقرائي، وتو�سلت درا�سة 
�ساهني اإىل اأن فل�سفة التعليم املفتوح تتبلور يف التنمية يف ن�رش التعليم ب�سكل وا�سع، بحيث ي�سمل 
غالبية اأفراد املجتمع بربامج فعالة وهادفة، وت�سخري تكنولوجيا التعليم والت�سال لب�سط الوعي 
التعليمي للو�سول اإىل ال�رشاكة يف املفاهيم التي حُتقق التنمية، واأو�ست درا�سة دويكات باأن تعمل 
اجلامعات الفل�سطينية على توجيه العملية التعليمية نحو تنمية الإن�سان الفل�سطيني لي�سارك يف 
تنمية املجتمع وبناء الدولة امل�ستقلة، واأن تعمل على تلبية احتياجات املجتمع الفل�سطيني وفق 
روؤى التحديث والتطور حتى يت�سلح املواطن بالثقافة التي متكنه من ال�سمود، وتو�سلت درا�سة 
الطلبة ومنهم  قدر كبري من  ا�ستيعاب  التنمية لبد من  لتحقيق متطلبات  اأنه   ، عثمان، )2012( 
التقليدية،  باجلامعات  التحاقهم  دون  الإعاقة  حتول  الذين  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الطلبة 
و�رشورة توفري فر�س تعليم وتدريب كافية للمراأة واعطاء الفر�سة للفئات املهم�سة لت�سهم اإ�سهامًا 
حقيقيًا يف التنمية الجتماعية والقت�سادية بالبالد، وقد ا�ستفادت الباحثة من الدرا�سات ال�سابقة 

يف توجيه الدرا�سة احلالية واختيار املنهج وا�سلوب التحليل. 

اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها: 
الإجابة عن ال�سوؤال الأول، ما التحديات التي تواجه التنمية الب�رصية امل�ستدامة  ◄

يف فل�سطني؟ 
هذه  ملواجهة  الكايف  ال�ستعداد  الدول  على  حتتم  ومت�سارعة،  كثرية  بتغريات  العامل  مير 
التغريات، ومواكبتها والإيفاء بالتزاماتها مبا ي�سمن لها ال�سمود والبقاء، وهذا ل يحدث بالتخطيط 
النوعي،  التعليم  وتفعيل  النا�س،  م�ساركة  اإىل جانب  واحتياجاتها  البيئة  فهم  بد من  فال  وحده، 
و�سياغة امل�ساريع املنا�سبة واملبدعة، ووجود م�ساحة كافية من احلرية التي ت�سمن انتاج ون�رش 
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ونقل وتوظيف املعرفة، هذا اىل جانب تطوير املوؤ�س�سات مبا ي�سمح مبواكبة التغيري، فالتغريات 
التكنولوجية اأ�سقطت احلدود واحلواجز وحتدت امل�سافات والبعد املكاين، وتبعًا لذلك �سقطت احلدود 
له،  ال�ست�سالم  وممكن  مواكبته،  ممكن  التحدي  وهذا  للدولة،  كبري  حتٍد  ذاته  بحد  وهذا  الثقافية، 
وممكن ال�ستجابة له، وكذلك ممكن حتديه والت�سدي له، ويف الحوال كلها �سيكون الرد عليه �سمن 
ما ي�سمح به الواقع الثقايف، واملعريف، وال�سيا�سي، واملايل، والتكنولوجي، والن�ساين، واحل�ساري، 

وفيما ياأتي حتديات الع�رص التي تواجه التنمية الب�رصية امل�ستدامة: 
التحدي املعريف: وي�سمل التحدي املعريف الفجوة املعرفية التي تعاين منها املنطقة . 1

العربية ب�سبب هجرة العقول و�سعف البحث العلمي، هذا اإىل جانب ظهور م�سطلح جمتمع املعرفة 
حيث ترتبط املعرفة ارتباطًا ع�سويًا بالتعليم والبحث العلمي، وقد حث الإ�سالم على التعلم، فكان 
اأول ما نزل من القراآن على الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم الآية التي حتث على القراءة كو�سيلة من 
ِذي َخَلَق )1( َخَلَق اْلإِْن�َساَن ِمْن َعَلٍق  َك الَّ اأهم و�سائل املعرفة، قال تعاىل: {اْقَراأْ ِبا�ْسِم َربِّ

َك اْلأَْكَرُم )3(}. )�سورة العلق: 1- 3( .  )2( اْقَراأْ َوَربُّ
الدول  )الإ�رشاء: 85( وقد تراك�ست  َقِلياًل}.  اإِلَّ  اْلِعْلِم  ِمَن  اأُوِتيُتْم  {َوَما  وقال تعاىل: 
املتقدمة لتحويل جمتمعاتها اإىل جمتمعات معرفة، وجمتمع املعرفة هو املجتمع الذي ي�سهم يف 
الذي  املجتمع  ذلك  “هو  اأنه  الرتكماين  وعرفه  للمعرفة  وانتاج  وتوظيف  ن�رش  من  املعرفة  دورة 
يتخذ املعرفة هدفا رئي�سيًا تخطيطيا وتطبيقيا يف �ستى جمالت حياته، ويح�سن ا�ستعمال املعرفة 
الذي ينتج املعلومة  ال�سليمة والر�سيدة، وهو ذلك املجتمع  القرارات  اتخاذ  اأموره، ويف  يف ت�سري 
كله”.  العامل  اأرجاء  يف  بل  فقط  بلده  يف  لي�س  اأنواعها،  مبختلف  الأمور  واأبعاد  خلفيات  ملعرفة 
)تركماين، 2004( ، حيث مل يعد يكفي الرتكيز على ا�ستثمار املواد اخلام واملوارد املادية فقط، 
بل اإن راأ�س املال الفكري واملعريف بات قوة ل ي�ستهان بها، وباتت املعرفة �سلعة ومنتجًا حتتكره 
اأهم  اأحد  التعليم  العامل، ويعد  ال�سيطرة على  الدول املتقدمة، مما يعطيها قوة  جمموعة قليلة من 
 :2003( زيد  اأبو  وذكر  الإنتاج،  من  متكنه  التي  املهارات  الإن�سان  تك�سب  التي  املعرفة  م�سادر 
يتنا�سب  والتدريب  التعليم  من  خا�س  نوع  توافر  اإىل  حتتاج  املعرفة«  جمتمع  منظومة  اأن   ،  )8
التي �سوف ت�ستخدم  ويتالءم مع الظروف والأو�ساع اجلديدة، ويوؤهل للقيام باملهمات ال�سعبة 
فيها هذه املعرفة، وهي مهمات تت�سل ب�سكل مبا�رش بتقدمي اخلدمات العامة التي �سوف متتد اإىل 
جمتمعات ومناطق بل اإىل اأ�سخا�س مل يكونوا يح�سلون عليها من قبل من اأجل حتقيق التنمية، 
فمجتمع املعرفة يختلف عن جمتمع املعلومات، الذي يقوم على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 
والت�سال، يف اأنه جمتمع قادر على اإنتاج اأ�سكال املعرفة املختلفة، ولي�س فقط ا�ستخدام اأو حتى 
العمل يف  واإذا كان  املعرفة،  ت�ستخدم يف احل�سول على  التي  الأجهزة  اأو  ال�سلبة  املعدات  اإنتاج 
املجتمع ال�سناعي يعتمد على املعرفة املتاحة، فاإن املعرفة يف جمتمع املعرفة امل�ستقبلي تعترب 

هي )العمل( « 
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اأ�سا�سًا على ن�رش املعرفة عرب التعليم وو�سائل الإعالم، واإنتاجها  اإن جمتمع املعرفة يقوم 
من خالل موؤ�س�سات البحوث والتطوير، وناجتها من ن�رش علمي وبراءات اخرتاع واإ�سدار كتب وغري 
ذلك من اأ�سناف التعبري الأدبي والفني، وتوظيفها بكفاءة يف جميع جمالت الن�ساط املجتمعي 
اأ�سا�سية ت�سمل  ال�سيا�سة، املجتمع املدين، احلياة اخلا�سة، وما يتطلبه ذلك من بنية  )القت�ساد، 
للعاملني  املهنية  واملوؤ�س�سات  والتطوير،  البحث  وموؤ�س�سات  والت�سال  املعلومات،  تكنولوجيا   (
الإن�سانية،  املعرفة  يف  باطراد  الإن�سانية  احلالة  ترقية  اإىل  الو�سول  بهدف  وذلك   ، باملعرفة( 
فاملعرفة يف الع�رش الراهن هي �سبيل بلوغ الغايات الإن�سانية: )احلرية، العدالة، الكرامة الإن�سانية( 
، وهي اأداة لتو�سيع خيارات الب�رش وقدراتهم للتغلب على احلرمان املادي ولبناء جمتمع مزدهر. 

)العبيدي، 2006( 
»اإن  التعليم،  نوعية  يف  ق�سور  هناك  مازال  العايل،  التعليم  على  الطلب  يف  الزيادة  ورغم 
الولوج اإىل الع�رش اجلديد يتطلب البدء باملوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية مبراحلها املبكرة، وتت�سح 
املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  خالل  من  املعرفة  جمتمع  اإيجاد  حول  الأولية  ال�سورة  مالمح 
قادرة  تعليمية  ب�رشية  كوادر  توفر  �رشورة  من  يتطلبه  وما  التعليم،  يف  والنرتنت  والت�سالت 
الفائدة  يحقق  الذي  ال�سحيح  بال�سكل  وا�ستخدامها  التكنولوجيا  متطلبات هذه  التعامل مع  على 
املرجوة«. )عرفات والعمودي، 2010: 4( ، لكن هناك �سعف يف ال�سلة بني البحث العلمي وبرامج 
التنمية والتطوير يف فل�سطني، ويعد البحث العلمي اأحد اأهم م�سادر انتاج املعرفة، فال بد من زيادة 
النفاق على البحث العلمي، واجلدول الأتي يو�سح ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي يف بع�س دول 

العامل املتقدم، ويف الدول العربية، ويف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية: 
اجلدول )2( 

قائمة الدول ح�سب الإنفاق على البحث العلمي للعام )2011(   

الترتيب
 املنصرفات على البحث والتطوير

 )$  )مليار 
الشرائية   بالقوة 

%
الدولة

1 405. 3 %2. 7 املتحدة  الواليات 

2 153. 7 %1. 4  الصني

3 144. 1 %3. 3  اليابان

4 69. 5 %2. 3  أملانيا

5 44. 8 %3. 0 اجلنوبية  كوريا 

6 42. 2 %1. 9  فرنسا

7 38. 4 %1. 7 املتحدة  اململكة 
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الترتيب
 املنصرفات على البحث والتطوير

 )$  )مليار 
الشرائية   بالقوة 

%
الدولة

8 36. 1 %0. 9  الهند

9 24. 3 %1. 8  كندا

10 23. 1 %1. 0  روسيا

11 19. 4 %0. 9  البرازيل

12 19. 0 %1. 1  إيطاليا

13 19. 0 %2. 3  تايوان

14 17. 2 %1. 3  إسبانيا

15 15. 9 %1. 7  أستراليا

16 11. 9 %3. 3  السويد

17 10. 8 %1. 6  هولندا

18 9. 4 %4. 2  إسرائيل

19 8. 3 %2. 5  النمسا

المصدر ويكبيديا الموسوعة الحرة

اأمريكي  دولر  مليون   )35( قيمته  ما  والتطوير  البحث  على  الإنفاق  بلغ  فقد  فل�سطني  يف 
ال�سعبية لالجئني،  الجمايل«.)اللجنة  املحلي  الناجت  ن�سبته )0.6%( من  ، ما  العام )2010(  يف 
2012(، وهو مبلغ �سئيل جداً مقارنة بدول العامل حيث تبلغ ن�سبة الإنفاق على البحث العلمي يف 

اليابان )3.3%( من الناجت القومي.
كما قدرت اإح�ساءات اأجرتها كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربي موؤخراً، 
حجم اخل�سائر العربية من هجرة العقول للخارج، مبا ل يقل عن 200 مليار   دولر �سنويا ، وذلك 
ب�سبب �سعف الهتمام بالبحث العلمي.)حمرو�س، 2012: 10( يذكر اأن عدد الفل�سطينيني يف العامل 
بلغ يف نهاية )2010( نحو )11( مليون ن�سمة، ن�سفهم يعي�سون يف فل�سطني التاريخية والآخر 
فاإن  ولهذا  فل�سطني،  خارج  يعي�سون  الفل�سطينيني  من   )%50( حوايل  اأن  يعني  مما  ال�ستات،  يف 
هجرة العقول الفل�سطينية اإىل البلدان الغربية توؤثر �سلبًا على واقع وم�ستقبل التنمية القت�سادية 
التن�سيق بني اجلهات  العلمي، وعدم  البحث  والجتماعية وال�سحية، وتعاين فل�سطني من فو�سى 
البحثية وعدم تكامل اأن�سطتها، هذا بال�سافة اىل تف�سي ظاهرة هجرة العقول )brain drain( التي 
توؤدي اإىل فقدان راأ�س املال الب�رشي مبا ميتلكه من معارف وخربات ومهارات وجهود وطاقات 
اإنتاجية علمية تتوجه خلدمة البلدان الغربية، بينما كان من املمكن الإفادة من مثل هذه الكفاءات 
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يف جمالت القت�ساد والتعليم وال�سحة والتخطيط والبحث العلمي والتقنية، .وتعد هجرة العقول 
ا�ستنزاف وهدر للمعرفة واخلربة الفل�سطينية وكذلك لالأموال الفل�سطينية التي اأُنفقت لإعداد راأ�س 
املال الب�رشي، وتعليمه وتدريبه خلدمة املجتمع الفل�سطيني والنهو�س به، والتنمية تتطلب الإفادة 
واأ�سحاب  املتعلمني  خربات  تعد  حيث  عليهم  واحلفاظ  وخرباتها،  املتعلمة  الكفاءات  جهود  من 
الكفاءات راأ�س مال فكري وثروة ل تقدر بثمن، حيث توجد فجوة كبرية بني اإنتاج الغرب املعريف 

وانتاج العرب املعريف يت�سح يف: 
اجلدول )3( 

الخرتاعات التي �سجلتها بع�س الدول

املرتبة العامليةاجملموع الكلي2008 الدولة 

157,7724,380,7241الواليات املتحدة 

33,682725,8662اليابان  

8,915313,0783املانيا 

3,094129,7624اململكة املتحدة 

7,54957,9688كوريا اجلنوبية 

- 71836الدول العربية مجتمعة  

- 24974لوكسمبورغ  

المصدر: تقرير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا 2008

يالحظ من اجلدول ال�سابق اأن بع�س الدول مثل اأمريكا �سجلت )157،772( اخرتاعًا للعام 
2008 فقط، يف حني مل ت�سجل فل�سطني اأي اخرتاعات اإطالقًا، ورمبا يعود عدم ت�سجيل فل�سطني 
بني  التن�سيق  قلة  و  عليه،  والإنفاق  العلمي  بالبحث  الهتمام  يف  ق�سور  لوجود  اخرتاعات  لأي 

املوؤ�س�سات البحثية. 
والفجوة  املعرفية،  الهّوة  اأن  يعني  مما  اخللل،  هذا  اإىل  النتباه  ���رشورة  يو�سح  وه��ذا 
املعرفة، حيث ل متتلك  اإنتاج  املتقدم يف جمال  والعامل  فل�سطني  بني  وا�سعة جداً  التكنولوجية، 
فل�سطني، ل الإمكانات ول الو�سائل، ول الإعداد الذهني والعلمي، ول رءو�س الأموال والتكنولوجيا 
النجاح يف  والت�سويق يف حال  الن�رش  القدرة على  اأنها ل متتلك  املعرفة، كما  لإنتاج  ال�رشورية 
اإنتاج معرفة، وهذا يرجع لأ�سباب كثرية اأهمها فقدان الكفاءات العلمية واخلربات املعرفية التي 
تهاجر اىل الغرب في�ستفيد منها وحترم منها فل�سطني، ل�سيما اأن )املعرفة العلمية( يف دول العامل 
واملالية  الإدارة  يف  �ساملة  بقوانني  معها  التعامل  اأطر  وحددت  وقوة،  كرثوة  اعتربت  املتقدم 
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وخ�سعت لإجراءات �سارمة حلقوق امللكية، فاإن من ميتلك املعرفة، ميتلك مفتاح ال�سيطرة والقدرة 
على اإخ�ساع العامل وفق م�ساحله، واملفرت�س اأن توظف املعرفة لتح�سني حياة الأفراد وتو�سيع 
ل  اأنه  الباحثة  وترى  عليهم،  اخل�سوع  اأ�سوار  فر�س  اأو  اجلهل  معاقل  يف  ل�سجنهم  ل  خياراتهم 
والنوعية  والكيف  الكم  العلمي يف  البحث  ينظم عملية  العلمي  للبحث  اأعلى  بد من وجود جمل�س 
واملو�سوعات، فهناك فو�سى وع�سوائية يف البحث العلمي بحيث اأنه يف معظمه ل يخدم التنمية 
ب�سكل حقيقي لأنه ما زال م�رشذمًا يتبع ملوؤ�س�سات متنوعة ول يوجد له روؤية واأهداف وا�سحة، اإن 
وجود جمل�س اأعلى للبحث العلمي باأهداف وا�سحة وا�سرتاتيجية تتبع منهجية علمية يف حتقيق 

الأهداف، ي�ستطيع اأن ينه�س مب�ستوى املعرفة يف فل�سطني.
يف . 2 ت�سهم  وقد  التنمية  تعوق  قد  التي  التحديات  اأهم  من  وهو  القت�سادي:  التحدي 

اإجناحها، فال بد من توافر امل�ساريع التي ت�ساعد على النهو�س باملجتمع، وحت�سني حياة الب�رش 
تلبية  الرثوات مبا ي�سمن  العدالة يف توزيع  اإىل منهجية  اأي�سًا  وتو�سيع خياراتهم، وهذا يحتاج 
عنها،  تنفك  ول  العدالة،  بفكرة  مرتبطة  التنمية  فكرة  فاإن  هنا  ومن  ال�سعبية،  الأكرثية  حاجات 
ول يكون املواطن مواطنًا اإل بقدر ما يكون �رشيكًا يف التنمية والعدالة، وهناك �سعف يف العائد 
و  الب�رشي  املال  راأ�س  تنمية  الدولة على  املرجوة تعمل  التنمية  فل�سطني، ولتحقيق  الإمنائي يف 
»تنمية راأ�س املال الب�رشي هي تدعيم فعالية الفرد احلالية وامل�ستقبلية وتعزيزها، والعمل على 
تغيري كل من �سلوك واجتاهات الفرد يف العمل مبا ي�ساهم يف حتقيق الأهداف املرجوة من عملية 
، لكن عدم  التنمية والتي ت�ستلزم تعديل الدراك واملهارات«.)دوجال�س وجيم�س، 1986: 302( 
الكفاءات  ونق�س  ا�ستدامتها،  على  واحلفاظ  التنموية  العملية  اإدارة  على  القادرة  الكفاءات  توافر 
القادرة على التخطيط واإدارة واجناح امل�رشوعات التنموية توؤّدي اإىل اإعاقة التنمية يف فل�سطني، 
نق�س  لتعوي�س  كبرية  بتكاليف  غربية  بكفاءات  لال�ستعانة  الفل�سطينية  احلكومة  ت�سطر  حيث 
اخلربات لديها، وهذا يكلف الدولة اأعباء مالية كبرية، هذا بال�سافة اإىل ال�سعوبات الأخرى 

التي يجب التغلب عليها وو�سع حلول لها مثل: 
مواجهة  � يف  ال�سناعي  الإنتاج  يف  واملياه  والطاقة  الطبيعية  املوارد  ا�ستهالك  تر�سيد 

كثافة احتياجات النتاج ال�سناعي وتنوعه.
الزيوت  � ت�ستخدم  التي  ال�سناعات  تزايد  مواجهة  يف  ال�سناعي  والتلويث  التلوث  منع 

الثقيلة والفحم واملطاط كوقود مما يوؤدى اإىل زيادة النبعاثات امللوثة للهواء.
حتديث نظم املعلومات والبيانات يف مواجهة عدم وجود بنية حتتية تكنولوجية متينة  �

ومتكاملة تنقل وتن�رش وتوظف املعرفة مبا يخدم التنمية.
اللتزام مبعايري اجلودة يف الت�سنيع بغر�س الت�سدير لالأ�سواق اخلارجية. �



393عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

تر�سيد ال�سترياد، ومنع ا�سترياد ال�سلع التي ُتنتج حمليًا، لتحفيز الإنتاج املحلي، وت�سغيل  �
الأيدي العاملة 

تدوير املخلفات والنفايات للحفاظ على البيئة يف مواجهة كثافة انتاج النفايات. �
عدالة توزيع ال�سلع الأ�سا�سية و�سمان و�سول الدعم اإيل م�ستحقيه. �
اإدارة ا�ستخدام الطاقة بكفاءة يف الأن�سطة املختلفة يف مواجهة تزايد الطلب على الطاقة  �

وتلوث البيئة.
م�سادر  � تناق�س  مواجهة  يف  للبيئة  و�سديقة  متجددة  بديلة  طاقة  م�سادر  عن  البحث 

الطاقة املتوفرة.
حتويل ال�سياحة اإىل �سناعة يف مواجهة ال�سعوبات ال�سيا�سية والأمنية. �
ا�ستهالكها يف مواجهة حمدودية املوارد املائية،  � احلفاظ على املوارد املائية وتر�سيد 

وتزايد الطلب عليها لتطوير الزراعة وال�سناعة.
توفري مياه لل�رشب وال�ستخدامات املنزلية يف مواجهة الزيادة ال�سكانية والنمو ال�سناعي  �

بالإ�سافة اإيل تزايد معدلت تدهور حالة نوعيه املياه.
الكيماوية  � الأ�سمدة  ا�ستخدام  الع�سوية يف مواجهة تزايد  الزراعية  ا�ستخدام املخ�سبات 

واملبيدات.
وتفر�س قوات الحتالل ح�ساراً قا�سيًا على القت�ساد الفل�سطيني وتعوق ت�سدير املنتجات 
نهاية   %22 من  املحلي  الناجت  لإجمايل  الزراعي  القطاع  م�ساهمة  انخف�ست  وقد  الزراعية، 
الثمانينيات اإىل 10% خالل ع�رش ال�سنوات الأخرية، حيث قامت قوات الحتالل بتجريف م�ساحات 
اآلف  قتل  اإىل  اإ�سافة  مثمرة،  �سجرة  مليون  من  اأكرث  واقتالع  الزراعية،  الأرا�سي  من  �سا�سعة 

احليوانات، والطيور، وتدمري البيوت الزراعية، واآبار املياه.
كما انخف�س ال�ستثمار يف قطاع ال�سناعة اإىل اأقل من 10% من اإجمايل الناجت املحلي عام 
2000م، وباملثل فاإن قطاع التجارة والذي كان يوؤدي دوراً متميزاً بالن�سبة لالقت�ساد الفل�سطيني، 
اأكرث من 17.5% من جمموع القوى العاملة يواجه �سعوبات كبرية فيما يتعلق بحركة  ويوظف 
الب�سائع من واإىل الأرا�سي الفل�سطينية؛ نتيجة احلواجز الع�سكرية الإ�رشائيلية على مداخل املدن 
والقرى الفل�سطينية.كما اأن م�ساهمة ال�سياحة يف القت�ساد املحلي انخف�ست اإىل اأدنى م�ستوى لها؛ 
وذلك نظراً للح�سار الإ�رشائيلي امل�ستمر منذ �سبتمرب 2000م على املناطق الفل�سطينية، ويالحظ يف 
فل�سطني عدم التخطيط ل�سوق العمل وعدم التن�سيق بني �سوق العمل وموؤ�س�سات التعليم والتدريب، 
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وهذا ي�سكل معوِّقًا يف طريق التنمية حيث ل توجد ا�سرتاتيجية وا�سحة وموحدة ت�سع يف اعتبارها 
اإحداث تنمية حقيقية يف فل�سطني، وترى الباحثة اأنه لبد من وجود روؤية وا�سحة لإحداث تغيري 
حقيقي يف فل�سطني والنهو�س بها، وعدم ال�ست�سالم لواقع يفر�سه عليها الحتالل م�سببًا الفقر 
العمل  و�سوق  التعليم  موؤ�س�سات  بني  امل�سرتك  التخطيط  اإن  والحباط،  والبطالة  والتاأخر  واجلوع 
ويفتح  الفل�سطيني،  بالقت�ساد  يرتقي  اأن  ميكن  التنموية  الروؤية  �سمن  القت�سادية  واملوؤ�س�سات 

بوابات لال�ستثمار، وي�ستحدث وظائف جديدة تقل�س البطالة وترفع النتاجية وتنه�س بالوطن.
التحدي ال�سيا�سي: . 3

تو�سل تقرير التنمية الإن�سانية العربية الأول )2003( ، اإىل وجود ثالثة عنا�رش اأ�سا�سية يف 
اإ�سرتاتيجية التنمية الإن�سانية العربية، وهي: )املعرفة، واحلرية، واحلكم ال�سالح( ، واأكد التقرير 
اأن اكت�ساب املعرفة اأحد احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية، فهو حق للب�رش ملجرد اأنهم ب�رش، واكت�ساب 
اأي�سًا هو �سبيل التنمية الإن�سانية يف جميع جمالتها.)تقرير التنمية الإن�سانية العربي،  املعرفة 
به  والرتقاء  احلرية  من  اأكرب  م�ساحة  الن�سان  منح  �رشورة  يعني  هذا   ،  ):162  -2003167
حتتاج  امل�ستدامة  الب�رشية  فالتنمية  وامل�ساركة،  والختيار،  النقد،  يف  احلق  يعطيه  م�ستوى  اإىل 
الذي يفكر بذاته ب�سورة م�ستقلة، وي�سعر بوجوده كفرد حر له ما له وعليه ما  الفرد  اإىل مفهوم 
احلرية  جمال  فتو�سيع  الآخرين،  حلرية  واحرتامه  بالقانون  الفرد  التزام  يعني  اأي�سًا  هذا  عليه، 
لالأفراد يف مقابل فو�سى الالم�سووؤلية وال�ستقطابات والت�ساربات يعدُّ حتديًا كبرياً، بالإ�سافة 
اإىل �رشورة توفري الأمن وحماية النا�س من العتداءات باأنواعها، وهذا يحتاج اإىل نظام متطور 
وعادل من الإدارة الأمنية يحرتم حقوق الإن�سان، ويعرف الفا�سل بني الدميقراطية والأمن، وتوجد 
يف فل�سطني اإ�سكاليات وحتديات �سيا�سية �سعبة، ومن الع�سري حلها بب�ساطة حيث يتواجد معظم 

الفل�سطينيون يف اخلارج اأي يف ال�ستات ب�سبب الحتالل والتهجري: 
اجلدول )4( 

عدد ال�سكان الفل�سطينيني املقدر يف العامل ح�سب دولة القامة نهاية عام 2010

النسبةالعددالدولة

5 .4,108,63137األراضي الفلسطينية

4 .1,360,21412اسرائيل

4 .4,876,48944الدول العربية

7 .626,8245الدول االجنبية

10,972,158100اجملموع
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اجلدول )5( 
املوؤ�رصات للفل�سطينيني يف ال�ستات

املؤشرالقيمة

عدد السكان الفلسطينيني املقدر )خارج االراضي الفلسطينية( نهاية عام 6,863,5272010

عدد الالجئني الفلسطينيني املسجلني )لبنان، سوريا، االردن( ، 2,950,8092010

عدد مراكز الرعاية الصحية االولية التابعة االنروا )لبنان، سوريا، االردن( ، 762010

عدد املستشفيات التابعة االنروا )لبنان، سوريا، االردن( ، 02010

عدد الطلبة في مدارس االنروا )لبنان، سوريا، االردن( ، 214,8422010

 )/http:// www. pcbs. gov. ps/ Portals :2010( ،إحصاءات

بينما  فل�سطني 49.9  الفل�سطينيني يف  ن�سبة  اأن  على  ال�سابق  اجلدول  الح�ساءات يف  تدل 
يتواجد 44.4 منهم يف الدول العربية و 5.7 يف الدول الغربية، اأي اأن اأكرث من ن�سف الفل�سطينيني 
الب�رشي  امل��ال  راأ���س  ومن  الطاقات  من   %51 من  اأك��رث  اأن  يعني  وه��ذا  اخل��ارج،  يف  يتواجدون 

الفل�سطيني يتواجد يف ال�ستات، مما ي�سكل هدر للطاقات الفل�سطينية.
كما اأن حالة النق�سام الفل�سطيني التي �سطرت وجزاأت الداخل الفل�سطيني، فبات هناك جزء 
يتبع ال�سفة الغربية، وجزء يتبع غزة، وهناك حكومة يف كل جزء منهما وكالهما فل�سطينيتان، 
مما يعني وجود قانون خا�س بكل ق�سم، وهذا يعني اأن فل�سطني ل تتبع نظامًا ماليًا ول اإنتاجيًا 
ول اقت�ساديًا ول تنمويًا ول موؤ�س�سيًا موحداً، وهذا معناه ا�ستحالة حتقق تنمية ب�رشية م�ستدامة 
امل�ستدامة يف  الب�رشية  التنمية  ي�سكل معوقًا كبرياً يف طريق  الحتالل  اأن  وال�سعب م�رشذم، كما 
املن�ساآت  هدم  على  ويعمل  واجلوية،  والربية  البحرية  املنافذ  على  ي�سيطر  اإنه  حيث  فل�سطني، 
التوا�سل  الفل�سطينية ومينع  العلمية  الفنية، والكفاءات  احلكومية واملدنية ويعوق دخول الكوادر 
بني مدن الوطن، وين�رش احلواجز الأمنية التي تعوق احلركة وت�سعب حياة الفل�سطينيني، وتف�سل 
والتعليمية  ال�سحية  القطاعات  كافة  يف  كبري  تدهور  اإىل  اأدى  مما  ال�ستثمار،  فر�س  من  الكثري 
والتجارية والبنائية، ومتنع القوات الإ�رشائيلية التوا�سل بني ال�سفة وغزة، وتعوق اأي م�رشوعات 
واملوؤ�س�سات  املن�ساآت  من  كثري  ق�سف  على  تعمل  بل  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  وبنائية  تنموية 
وامل�سانع، ومتنع دخول الفل�سطينيني اإىل القد�س، كلما �سار الفل�سطينيون خطوة اإىل الأمام عاد 
بهم الحتالل خطوات اىل اخللف، فكثري من الفل�سطينيني الذين يريدون دخول الأرا�سي الفل�سطينية 
مُينعون من قبل الحتالل، فال �سيطرة للفل�سطينيني على مداخل ومعابر واأجواء وحدود الأرا�سي 
الفل�سطينية، وترى الباحثة �رشورة ملحة ت�ستوجب عدم ال�ست�سالم لهذا الواقع املرير، وا�ستحداث 
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التعليمية  املوؤ�س�سات  فتع  و�رشورة  وال�سفة  غزة  يف  الفل�سطينيني  بني  التوا�سل  تي�رش  و�سائل 
املنطقة  اأبناء  على  املوؤ�س�سات  تلك  اقت�سار  وعدم  الوطن،  اأبناء  جلميع  والقت�سادية  والتدريبية 

التي توجد فيها.
التحدي الإن�ساين: . 4

هذا التحدي يكمن يف اإمكانية توفري ما يحقق للفرد العدالة وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات 
مع اجلميع يف الدولة، وحت�سني حياته كان�سان وتو�سيع خياراته مبا ي�سمن له حياة اأف�سل مع 
العمل على تلبية متطلبات الفرد يف التفكري والتعبري والفهم احلر، وتعد امل�ساواة اأحد اأهم الق�سايا 
العامة  وامل�ساركة  احلياة  نوعية  كبرية  درجة  اإىل  تعك�س  اإذ  امل�ستدامة،  التنمية  يف  الجتماعية 
املوارد،  توزيع  وال�سمولية يف  العدالة  امل�ساواة مع درجة  احلياة، وترتبط  واحل�سول على فر�س 
واتاحة الفر�س واتخاذ القرارات، وتت�سمن فر�س احل�سول على العمل واخلدمات العامة، ومنها 
ال�سحة والتعليم والعدالة وامل�ساواة تواجه التنمية الب�رشية امل�ستدامة العديد من امل�سكالت منها: 
الفقر، البطالة، توزيع الرثوة، اختالف اجلن�س، والنوع، والعرق، والنتماء احلزبي والديني، وعدالة 
الفر�س ما بني الأجيال، وتوزيع املوارد والرعاية ال�سحية وم�ستوى الدخل ونوع اخلدمات املقدمة 

ولهذا يقا�س حتقق التنمية امل�ستدامة مبوؤ�رصات معينة منها: 
م�ستوى دخل الفرد: ومدى توافر فر�س العمل للجميع، وامل�ساواة بني الرجل واملراأة  ♦

يف احلقوق والواجبات، وتعاين الأرا�سي الفل�سطينية من م�سكالت تعوق عملية التنمية، والحتالل 
الأرا�سي  العاملة يف  القوى  امل�ساركني يف  بلغ عدد  العراقيل، حيث  امل�سئول عن و�سع هذه  هو 
ال�سفة  يف   )750000( منهم   ،  )2011( خالل  �سخ�س  مليون   )1.111( ح��وايل  الفل�سطينية 
الغربية مقابل  ال�سفة  )47.3%( يف  �سخ�س.بن�سبة  الغربية، ويف قطاع غزة حوايل )356000( 
)39.5%( يف قطاع غزة، منها )69.5%( من الذكور، و )18.7%( من الإناث، وبلغ عدد العاطلني 
عن العمل ح�سب تعريف منظمة العمل الدولية حوايل )233( األف �سخ�س يف الأرا�سي الفل�سطينية 
األف يف قطاع غزة.  )108( الغربية وحوايل  ال�سفة  األف يف   )125(  خالل 2011، منهم حوايل 
وبلغ معدل البطالة )30.3%( يف قطاع غزة مقابل )16.6%( يف ال�سفة الغربية، اأما على م�ستوى 
اجلن�س فقد بلغ املعدل )19.3%( للذكور مقابل )2.27%( لالإناث يف الأرا�سي الفل�سطينية، وارتفع 
 )2011( يف  عامل  األف   )751( من  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  املحلي  ال�سوق  يف  العاملني  عدد 
لي�سبح )793( األف عامل، وازداد عدد العاملني يف ال�سفة الغربية مبقدار )45( األف عامل، بينما 
انخف�س عدد العاملني يف قطاع غزة مبقدار )3( اآلف عامل، )65.2( من العاملني يف الأرا�سي 

الفل�سطينية هم من امل�ستخدمني باأجر، 
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 )18.1%( يعملون حل�سابهم اخلا�س يف الأرا�سي الفل�سطينية، )5.7%( يعملون كاأرباب عمل 
يف الأرا�سي الفل�سطينية.)وكالة معا، 2012( 

املواليد،  ♦ ون�سبة  الوفيات،  ومعدل  العمر،  متو�سط  احت�ساب  وت�سمل  العامة:  ال�سحة 
بالإ�سافة اإىل مدى توافر مياه �رشب نظيفة، وغذاء �سحي، ورعاية �سحية دقيقة، وبخا�سة يف 
الأطفال  )مثل  اله�سة  املجموعات  وحماية  املعدية،  الأمرا�س  على  وال�سيطرة  الريفية،  املناطق 
العام  بيانات  واأ�سارت  البيئي،  التلوث  عن  الناجمة  ال�سحية  الأخطار  وتقلي�س   ، ال�سن(  وكبار 
)2009( اإىل اأن معدل الأطباء الب�رشيني امل�سجلني لدى نقابة الأطباء لكل ) 1،000( من ال�سكان 

يف ال�سفة الغربية قد بلغ
)1،000( من  لكل  ) 3.2( طبيبًا  اإىل  غزة  قطاع  املعدل يف  هذا  بلغ  فيما  ) 1.3( طبيبًا،   
ال�سكان، من جانب اآخر فان هناك )1.6( ممر�س/ ة لكل )1،000( من ال�سكان يف ال�سفة الغربية 
يف العام )2009( ، )و 5.5( ممر�س/ ة لكل )1،000( من ال�سكان يف قطاع غزة، وهذا يعني عدم 
توافر اأعداد كافية من الأطباء واملمر�سني لتلبية احتياجات الفل�سطينيني يف غزة وال�سفة، مبعنى 
اآخر هناك نق�س يف الأطباء واملمر�سني يف ال�سفة وغزة، )اجلهاز املركزي لالإح�ساء، 2009( ، .

التعليم: وهو من اأهم الأ�ساليب التي ت�سمن لالإن�سان حياة اأف�سل، حيث ُيحت�سب مقدار  ♦
الأمية وم�ستوى املتعلمني من الكبار يف املجتمع، وكذا ن�سبة الأطفال الذين ي�سلون اإىل ال�سف 
اخلام�س من التعليم البتدائي، ويف تقرير وزارة الرتبية والتعليم يف فل�سطني حول الواقع الرتبوي 
للعام الدرا�سي 2011- 2012، اأن عدد املدار�س يف الأرا�سي الفل�سطينية قد بلغ 2707 مدر�سة، 
بواقع 2019 مدر�سة يف ال�سفة الغربية و 688 يف قطاع غزة، حيث بلغ عدد املدار�س التي ت�رشف 
الدولية و 359 ي�رشف عليها  الغوث  عليها احلكومة 2005 مدر�سة و 343 ت�رشف عليها وكالة 

القطاع الأهلي واخلا�س.
واأو�سح التقرير اأي�سًا اأن 1129538 طالبًا وطالبة يلتحقون يف املدار�س الفل�سطينية، بواقع 
668754 طالبا وطالبة يف ال�سفة الغربية و 460784 طالبا وطالبة يف قطاع غزة، وبني اأن ن�سبة 
الطالبات الإناث ت�سل اىل 50.2% من جمموع الطلبة يف املراحل كافة، لرتتفع هذه الن�سبة اإىل 
54.5% يف املرحلة الثانوية.واأ�سار اإىل اأن عدد طلبة املرحلة الثانوية بلغ 149325 طالبا، حيث 
التحق 22.9% منهم بالفرع العلمي، و 70.5% بفرع العلوم الإن�سانية، و 4.7% بالفرع التجاري، 
و 1.9% بالفروع املهنية )زراعي، و�سناعي، وفندقي( ، و 101 طالب ملتحقون بالفرع ال�رشعي.

 )%1.2( بلغت  اأنها  التقرير  نوه  كافة،  املدار�س  من  الكلية  الت�رشب  ن�سبة  يف  يتعلق  وفيما 
والتي ترتفع عند الذكور يف �سفوف: )الثامن والتا�سع والعا�رش( ، بينما ترتفع الن�سبة عند الإناث 

يف الفرعني الأدبي وال�سناعي.
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وبالن�سبة ملرحلة التعليم قبل املدر�سة يوجد 1161 رو�سة اأطفال يف ال�سفة الغربية وقطاع 
 )http:// www.econf.uob.edu.bh/ about.aspx :2012 ،غزة، يلتحق بها )98593( طفال.)عي�سى
يف  الطبيعية  الزيادة  مواكبة  وعدم  ال�سفية،  الغرف  نق�س  يف:  التعليم  م�سكالت  وتكمن 
ال�سكان لتوفري املدار�س الالزمة مما ي�سبب ازدحام يف الغرف ال�سفية، وهناك الت�رشب لأ�سباب 
اقت�سادية- الفقر، واجتماعية، وعادات وتقاليد، و�سعف الطالب وتاأخره، وم�سكلة اجلدار العازل 

التي خلقت واقع �سديد ال�سعوبة على الطلبة الذين ي�سطرون
اأهم  ♦ من  امل�سكن  توافر  يعد  ولهذا  الن�سان،  احتياجات  اأهم  من  امل�سكن  يعد  ال�سكن: 

و�سوء  ال�سكاين،  والنمو  القت�سادي  بالو�سع  يتاأثر  ال�سكن  وتوافر  امل�ستدامة،  التنمية  موؤ�رشات 
ن�سبة  مبوؤ�رش  عادة  امل�ستدامة  التنمية  موؤ�رشات  يف  ال�سكن  حالة  وتقا�س  العمراين،  التخطيط 

م�ساحات ال�سقوف يف الأبنية لكل �سخ�س.)حالوة و�سالح، 2010: 154- 156( 
وقد بلغت ن�سبة ال�سكان احل�رش بناء على التقديرات ال�سكانية منت�سف عام )2013( حوايل 
)73.8%( ، وبلغت ن�سبة ال�سكان املقيمني يف الريف 16.8%، يف حني بلغت ن�سبتهم يف املخيمات 
)9.4%( ، واأظهرت البيانات اأن املجتمع الفل�سطيني املقيم يف قطاع غزة فتيٌّ ب�سكل اأكرب مما هو 

عليه يف ال�سفة الغربية، اإذ اإن اأكرث من ثالثة اأرباع الأ�رش تعي�س يف م�سكن ملك
حوايل  الأ���رشة  اأف��راد  لأحد  فيها  امل�سكن  ملكية  تعود  التي  الفل�سطينية  الأ�رش  ن�سبة  بلغت 
غزة،  قطاع  يف   )%83.0( و  الغربية  ال�سفة  يف   )%73.8( بواقع   ،  )2012  ( عام  يف   )%77.0(
اأ�رشة،   )%10.6( بلغت  فل�سطني  يف  م�ستاأجرة  م�ساكن  يف  تعي�س  التي  الأ�رش  ن�سبة  اأن  حني  يف 
)بواقع 12.5% يف ال�سفة الغربية و 7.0% يف قطاع غزة( .وتفيد البيانات اأن 92.0% من الأ�رش 

الفل�سطينية امل�سدر الرئي�س للمياه لديها �سبكة عامة )اجلهاز املركزي لالح�ساء، 2013( 
اأ�رش فل�سطني ت�سكن يف م�ساكن  اأن )92.0%( من  اإىل  تفيد البيانات املتوافرة لعام 2012 
الغربية )%92.9(  الن�سبة يف ال�سفة  الرئي�سي للمياه فيها �سبكة مياه عامة، وتزيد هذه  امل�سدر 
عنها يف قطاع غزة )90.2%( ، واأظهرت البيانات اأن غالبية الأ�رش يف فل�سطني ت�سكن يف م�ساكن 
مت�سلة بالكهرباء من ال�سبكة العامة، حيث بلغت هذه الن�سبة )99.4%( على م�ستوى فل�سطني، ويف 
قطاع غزة )99.9%( ، ويف ال�سفة الغربية بلغت )99.1%( .واأو�سحت البيانات اأن اأكرث من ن�سف 

الأ�رش الفل�سطينية تقيم يف م�ساكن مت�سلة ب�سبكة �رشف �سحي.
الفل�سطينية  الأ�رش  من   )%42.3( حوايل  اأن   )2012( لعام  املتوافرة  البيانات  ت�سري 
بواقع  العادمة  املياه  من  للتخل�س  �سماء  اأو  امت�سا�سية  بحفر  مو�سولة  م�ساكن  يف  تقيم 
اأن هناك )57.4%( من الأ�رش  51.4% يف ال�سفة الغربية و )25.0%( يف قطاع غزة.يف حني 
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ال�سفة  يف   )%48.1( بواقع  �سحي  �رشف  ب�سبكة  مو�سولة  م�ساكن  يف  تقيم  الفل�سطينية 
الغربية مقابل 75.0% يف قطاع غزة( .

الأمن الجتماعي: وي�سمل حماية النا�س من اجلرائم، فالعدالة والدميقراطية وال�سالم  ♦
الجتماعي تعتمد جميعًا على وجود نظام متطور وعادل من الإدارة الأمنية التي حتمي املواطنني 
من اجلرمية، ولكنها يف الوقت نف�سه ل تثري القلق، وتركز موؤ�رشات التنمية امل�ستدامة على ن�سبة 
بنود  يف  يقع  مما  وغريها  اجلن�سي  وال�ستغالل  املخدرات  وجرائم  واملراأة  الأطفال  �سد  اجلرائم 
الأمن الجتماعي، وتقا�س بعدد اجلرائم املرتكبة لكل 100 األف �سخ�س من �سكان الدولة. )الكردي، 

 )4 :2010
تعاين الأرا�سي الفل�سطينية من انعدام الأمن فيها حيث تقوم اإ�رشائيل با�ستمرار بالعتداء  �

�سنوات بني )2008- 2012(  اأربع  اإ�رشائيل حربني على غزة خالل  �سنت  با�ستمرار، فقد  عليها 
هذه  الغربية،  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  والبلدات  والقرى  للمدن  امل�ستمرة  لجتياحاتها  بالإ�سافة 
العتداءات تدمر املنجزات الفل�سطينية من م�سانع وموؤ�س�سات ومباٍن وم�ساريع، وت�ستنزف الأموال 

والطاقات الفل�سطينية.
تعداد ال�سكان: يوؤدي تزايد ال�سكان اإىل �سغط على الدولة، والبيئة، واملوارد الطبيعية،  ♦

حتقيق  فر�س  ويقلل  املتنوعة،  امل�سكالت  يخلق  مما  الطبيعية،  الحتياجات  وزيادة  واملادية، 
التنمية امل�ستدامة، وقد اأ�سبحت الن�سبة املئوية للنمو ال�سكاين هي املوؤ�رش الرئي�س الذي ُي�ستخدم 
عام  منت�سف  املقدر  ال�سكان  عدد  بلغ  وقد  ال�سكاين،  النمو  تخفي�س  جتاه  التطور  مدى  لقيا�س 
)2013( يف فل�سطني حوايل )4.42( مليون ن�سمة، منهم ) 2.24( مليون ذكر و )2.18( مليون 
اأنثى.يف حني بلغ عدد �سكان ال�سفة الغربية املقدر حوايل ) 2.72( مليون ن�سمة، منهم ) 1.38( 
مليون ذكر و )1.34( مليون اأنثى.بينما قدر عدد �سكان قطاع غزة يف العام نف�سه بحوايل ) 1.70( 
العمري�ة  الفئة  الأفراد يف  اأنثى، وتقدر ن�سبة  األف  األف ذكر و )837(  مليون ن�سمة، منهم )864( 
)0- 14( �سنة منت�سف العام ) 2013( بحوايل )40.1%( من جممل ال�سكان ف�ي فل�سطني، ب�واقع 
الذين  الأفراد  ن�سبة  انخفا�س  غزة.ويالحظ  قطاع  يف   )%43.4( و  الغربية  ال�سفة  يف   )%38.0(
تبلغ اأعمارهم )65 �سنة فاأكرث( حيث قدرت ن�سبتهم يف منت�سف عام 2013 بحوايل )2.9%( يف 
فل�سطني، بواقع 3.2% يف ال�سفة الغربية و )2.4%( يف قطاع غزة، هذا يعني اأن الكثافة ال�سكانية 
يف فل�سطني مرتفعة ب�سكل عام ويف قطاع غزة ب�سكل خا�س، اإذ بلغت الكثافة ال�سكانية املقدرة 
الغربية  ال�سفة  كم2 يف  فرداً/   )481( بواقع  فل�سطني،  فرداً/ كم2 يف   )734( نحو  لعام 2013 

مقابل )4،661( فرداً/ كم2 يف قطاع غزة.
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الفرتة  فل�سطني خالل  والوفيات اخلام يف  املواليد  انخفا�س متوقع يف معدل 
 :2015 �2013

ت�سري الإ�سقاطات ال�سكانية اإىل اأن معدل املواليد اخلام يف فل�سطني �سينخف�س من 32.6 
مولوداً لكل األف من ال�سكان عام 2013 اإىل ) 31.9( مولوداً عام 2015.من جانب اآخر يتوقع 
من   1000 لكل  وفاة  حالة   )3.8( من  فل�سطني  يف  املقدرة  اخلام  الوفيات  معدلت  انخفا�س 
ال�سكان عام 2013 اإىل )3.6( حالة وفاة لكل 1000 من ال�سكان عام 2015.)اجلهاز املركزي 

لالح�ساء، 2013( 
التحدي الجتماعي: وي�سمل ما تتعر�س له الدولة من م�سكالت اجتماعية مثل الزواج  ♦

املبكر، وانخفا�س املكانة الجتماعية للمراأة، والعنف �سد املراأة، وعدم العدالة يف توزيع املوارد، 
بني  البطالة  ن�سبة  وارتفاع  وال�سيا�سية،  الجتماعية  احلياة  يف  امل�ساركة  عن  ال�سباب  ،عزوف 
ال�سباب واخلريجني، وميل ال�سباب للهجرة اإىل اخلارج، وظاهرة ا�ستنزاف العقول، وانت�سار التدخني 
بني  التن�سيق  و�سعف  الب�رشي،  العن�رش  مهارات  م�ستوى  و�سعف  الأطفال،  وعمالة  والإدم��ان، 
املوؤ�س�سات الرتبوية والعالمية، وتف�سي ظاهرة ال�ستقطابات احلزبية، وكل ذلك يعد عائقًا اأمام 
التنمية امل�ستدامة، وهناك م�سكالت اجتماعية فر�ستها احلياة الع�رشية و«النفتاح على الثقافات 
الأخرى مما اأدي اإىل انبهار ال�سباب باحلياة يف اخلارج والتاأثر باملجتمعات الغربية اإ�سافة اإىل 
الأرا�سي  .وتعاين   )2006 الراأي،  وحرية.)دنيا  انفتاحًا  واأكرث  اأف�سل،  حياة  تاأ�سي�س  يف  رغبتهم 
الحرتام  من  حقهم  اإعطائهم  وعدم  العلمية  الكفاءات  تقدير  عدم  ظاهرة  انت�سار  من  الفل�سطينية 
والتقدير، وجتاهل املجتمع لهذه الفئة املتعلمة ذات اخلربات، فقد جتد �سخ�سًا على قدر متوا�سع 
من التعلم يتقدم لإعطاء در�ٍس يف امل�سجد لنتمائه ال�سيا�سي اأو احلزبي اأو العائلي، يف حني يتم 
اأ�سحاب الكفاءات وجتاهلهم، وعدم ال�ستعانة بخرباتهم يف �سئون املجتمع كالتخطيط  تهمي�س 
للمناهج واملوؤ�س�سات، مما يعني عدم تكافوؤ للفر�س وتقل�س العدالة الجتماعية، وتعاين الأرا�سي 
الفل�سطينية ب�سكل خا�س من انعدام ال�ستقرار فيها ب�سبب حالة النق�سام ال�سيا�سي، وف�سل غزة عن 
ال�سفة يف حزيران 2007 التي كانت كزلزال هز املنطقة بكاملها، و�ستت الوطن وفر�س حالة من 
ال�ستقطاب ال�سيا�سي، واحلزبي يف كل املوؤ�س�سات الفل�سطينية ومنها اجلامعات، مما يخلق حالة 
من ال�سطراب يف العالقات الجتماعية توؤدي اإىل عدم الرتياح، وتقف معوقًا يف وجه العملية 
وال�سعوبات  املعوقات  ت�سع  التي  ال�رشائيلية  التع�سفية  الأمنية  الج��راءات  وكذلك  التنموية، 
الفل�سطينية، مما يحرم  املوؤ�س�سات  للعمل يف  العودة  الفل�سطينية يف  الكفاءات  الراغبني من  اأمام 

ة. الفل�سطينيني من خربات مهمَّ
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التحدي البيئي: اإن التنمية امل�ستدامة تهتم مبدى حت�سن الأنظمة البيئية، وقدرة الدولة  ♦
على  الب�رشية  ال�سغوط  تقليل  ت�سمن  �سحية  م�ستويات  يف  الطبيعية  اأنظمتها  على  احلفاظ  على 
البيئة من ناحية، ومن ناحية اأخرى ت�سعى لتح�سني الو�سع الإن�ساين، وتقليل اله�سا�سة الإن�سانية، 
لتح�سني  وت�سعى  والبيئي،  الإن�ساين  الو�سع  تدهور  منع  على  تعمل  اجتماعية  اأنظمة  وجود  مع 
للتحديات  ال�ستجابة  على  قادرة  واجتماعية  موؤ�س�سية  اأنظمة  وباإن�ساء  دائم،  ب�سكل  الأو�ساع 
املعا�رشة، حيث توجد العديد من الق�سايا واملوؤ�رشات الجتماعية والبيئية التي يهتم بها العامل 
ومنها التغري، وكذلك حت�سني نوعية التقنيات البيئية لتقليل النبعاثات ال�سامة وامللوثات الغازية 
من امل�سادر الثابتة واملتحركة لتح�سني نوعية الهواء، والأرا�سي، وما حتويه من املوارد الطبيعية 
ال�ساحلية من  واملناطق  واملحيطات  البحار  الت�سحر، وحماية  من  ا�ستخدامها وحمايتها  وطرق 
ا�ستهالك  يف  الرت�سيد  مع  الأمثل  وال�ستخدام  العادل  التوزيع  وكذلك   ال�ستخدام،  و�سوء  التلوث 
املثال  �سبيل  »وعلى  عنا�رش التنمية امل�ستدامة  اأهم  من  وهو  احليوي  التنوع  اأما  العذبة،  املياه 
فاإن حوايل 75% من الأدوية التي يتم تداولها يف العامل م�سنوعة ومركبة من نباتات برية ذات 
خ�سائ�س طبية وعالجية متميزة، وهذه النباتات اإذا ما فقدت من الطبيعة، فاإن قيمتها العالجية 
قد تفقد اأي�سا.ومبا اأن العلم يتطور يوميًا كما تتغري وتتزايد م�سكالت الإن�سان يوميا، فاإن كثرياً 
من الكائنات والنباتات واحليوانات اأي�سا التي ل تعرف حاليًا قيمتها العالجية قد تقدم احللول 
للم�سكالت القادمة، وكذلك فاإن حماية التنوع احليوي ت�سمن باأن تبقى الأنظمة البيئية متار�س 
اأدوارها احليوية املعتادة يف تنظيف البيئة وا�ستقرار املناخ وغريها.ومن امل�سائل املهمة جدا يف 
الكائنات احلية من حيوانات ونباتات  اأي  التنوع احليوي ال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية 
واأ�سماك من اأجل الوفاء باحتياجات  الإن�سان، ولكن بدون التاأثري �سلبًا على توازن الطبيعة، وهذه 
مهمة �سعبة اأي�سا.ويتم قيا�س التنوع احليوي من خالل موؤ�رشين رئي�سني هما الأنظمة البيئية، 
م�ساحة  وكذلك  الكلية،  بامل�ساحة  مقارنة  املحمية  املناطق  م�ساحة  ن�سبة  بح�ساب  ُتقا�س  والتي 
احلية  الكائنات  ن�سب  بح�ساب  وُيقا�س  الأن��واع،  هو  الثاين  واملوؤ�رش  احل�سا�سة،  البيئية  الأنظمة 

املهددة بالنقرا�س« )وردم، مر�سد البيئة الأردنية، 2006( 
ويعد الو�سع البيئي احلايل مرتديًا، فقد قام الحتالل بتدمري البنية التحتية لقطاع البيئة، 
مبا يف ذلك طمر النفايات اخلطرة وال�سامة يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، واإغالق الطرق املوؤدية 
اإىل مكبات النفايات، وتدمري �سبكات واأحوا�س ال�رشف ال�سحي، و تفيد البيانات املتوافرة لعام 
2012 اإىل اأن %92.0 من اأ�رش فل�سطني ت�سكن يف م�ساكن، امل�سدر الرئي�س للمياه فيها �سبكة مياه 
، واأظهرت  الغربية )%92.9( عنها يف قطاع غزة )90.2%(  ال�سفة  الن�سبة يف  عامة، وتزيد هذه 
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العامة،  ال�سبكة  بالكهرباء من  ت�سكن يف م�ساكن مت�سلة  فل�سطني  الأ�رش يف  اأن غالبية  البيانات 
حيث بلغت هذه الن�سبة 99.4% على م�ستوى فل�سطني، ويف قطاع غزة99.9%، ويف ال�سفة الغربية 
بلغت 99.1%، واأكرث من ن�سف الأ�رش الفل�سطينية تقيم يف م�ساكن مت�سلة ب�سبكة �رشف �سحي، 
وت�سري البيانات املتوفرة لعام 2012 اأن حوايل 42.3% من الأ�رش الفل�سطينية تقيم يف م�ساكن 
مو�سولة بحفر امت�سا�سية اأو �سماء للتخل�س من املياه العادمة بواقع 51.4% يف ال�سفة الغربية 
و 25.0% يف قطاع غزة.يف حني اأن هناك 57.4% من الأ�رش الفل�سطينية تقيم يف م�ساكن مو�سولة 
.)جهاز  الغربية مقابل 75.0% يف قطاع غزة(  ال�سفة  بواقع )48.1% يف  ب�سبكة �رشف �سحي 

الح�ساء املركزي، 2013( 
كما اأن الحتالل يقوم بتدمري �سبكات واآبار املياه، اإ�سافة اإىل ال�ستنزاف امل�ستمر للم�سادر 
ا�ستهالك  معدل  ويبلغ  امل�سادر،  هذه  من  حقوقهم  ا�ستغالل  من  الفل�سطينيني  ومنع  الطبيعية، 
للمياه  الإ�رشائيلي  الفرد  ا�ستهالك  معدل  بينما  �سنويًا،  30م3   -25 املاء  من  الفل�سطيني  الفرد 
امل�ستعمرات  لإقامة  الفل�سطينية  الأرا�سي  م�سادرة  �سنويًا.وكذلك  م3   100  -90 من  يرتاوح 
امل�ستعمرات؛  داخل  اإىل  بيئيًا  املقبولة  امللوثة وغري  امل�سانع  ونقل  اللتفافية،  والطرق  عليها، 
عملت  فقد  ذلك  ومع  فل�سطني،  يف  احليوي  والتنوع  العامة  ال�سحة  على  �سلبية  اآثاراً  ترك  مما 
وطنية  خطة  و�سع  على  جاهدة   1994 يف  ال�سلطة  ا�ستلمت  منذ  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
والزراعة،  والتعليم،  كال�سحة،  القطاعات  خمتلف  �سملت  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  �ساملة، 
باإن�ساء  قامت  حيث  املوؤ�س�ساتي،  والبناء  الجتماعي،  والرفاه  والبيئة،  والتجارة،  وال�سناعة، 
م�ست�سفيات حكومية عدة جديدة، وكثري من املراكز ال�سحية للرعاية الأولية، ويف جمال التعليم 
غرفة   200 من  اأكرث  واأ�سافت  جديدة،  مدر�سة   150 من  يقارب  ما  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن�ساأت 
علمية  كليات  ا�ستخدام  يف  متثل  ملحوظًا  تطوراً  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  �سهدت  كما  مدر�سية، 
يف  �سناعية  منطقة  واأن�سئت  الفل�سطينية،  اجلامعات  معظم  يف  حديثة  مباٍن  واإ�سافة  جديدة، 
�ست�ساعد يف  والتي  والأجنبي،  املحلي  ال�ستثمار  الغربية جلذب  ال�سفة  واأخرى يف  غزة،  قطاع 
والأ�س�س  القواعد  الفل�سطينية  ال�سلطة  وو�سعت  البطالة،  ن�سبة  وتقليل  حملية  عمل  فر�س  خلق 
املجل�س  والتنفيذية.واأن�سىء  والق�سائية  الت�رشيعية  الثالث  لل�سلطات  واملوؤ�س�سات  القانونية 
الت�رشيعي الفل�سطيني، واملوؤ�س�سات املدنية امل�سوؤولة عن تقدمي اخلدمات اجلمهور، واأقرَّ القانون 

 )Palestine News & Information Agency,2011( .الأ�سا�سي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وال�ستغالل  التوزيع،  عدالة  مبداأ  لرت�سيخ  ت�سعى  التنمية امل�ستدامة  اأن  �سبق  مما  ويت�سح 
الأمثل للبيئة مع تر�سيد ا�ستهالك املوارد الطبيعية مبا ي�سمن ا�ستمرارية ودميومة احلفاظ على 
ان�سانية  واحرتام  البيئي،  التدهور  ومنع  والتباين  امل�ساواة  عدم  م�سكالت  وحل  واملوارد،  البيئة 
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الب�رشية  العنا�رش  باأو�ساع  والرتقاء  املهم�سة،  الفئات  ومتكني  الب�رش،  خيارات  وتو�سيع  الب�رش، 
مبا ي�سمن حياة اأف�سل للجميع، وكل هذا يعتمد ب�سكل مبا�رش على التعليم الذي يعمل على اإعداد 
الن�سان الواعي القادر على حتقيق التنمية الب�رشية امل�ستدامة، فالتنمية قابلة لالإدامة فقط عندما 
يكون الب�رش قادرين على حت�سني اأو�ساعهم ب�سكل م�سطرد وتعطي الب�رش احلق يف انتقاء خياراتهم 
باأنف�سهم، �سواء فيما يت�سل باملوارد، والأمن، والو�سع الجتماعي وال�سيا�سي، وهذا يحتاج قيادة 
�سيا�سية قادرة على خلق مناخ يو�سع تلك اخليارات وحتت�سن املبادرات املحلية، وت�سن الأنظمة 
التنمية يف  الفئات املهم�سة، ولكي تنجح خطط  اأو�ساع  لتح�سني  املنا�سبة وامل�ستعدة  والقوانني 
الفل�سطينية  الدولة  ال�سالم �سمن حدود  ي�سودها  بيئة م�ستقرة مالئمة  اإيجاد  بد من  فل�سطني فال 
والبطالة،  الفقر،  بالعمل على تخفيف حدة  للدولة  ت�سمح  احلرية  م�ساحة من  توفر  امل�ستقلة، مع 
على  الرتكيز  يبقى  املالية  امل��وارد  ل�سح  وبالنظر  ال�سحي،  والو�سع  التعليم،  م�ستوى  وحت�سني 
للتنمية وهذا يتم  الب�رشي كمحرك رئي�سي  العن�رش  الب�رشي وتنمية مهارات  راأ�س املال  ا�ستثمار 
بالتعليم والتدريب، مما يربز دور املوؤ�س�سات التعليمية باأ�سكالها املتنوعة والتي ت�سهم يف بناء 

القدرات، ودعم ال�سباب الفل�سطيني.
الجابة على ال�سوؤال الثاين: ما دور جامعة القد�س املفتوحة يف حتقيق التنمية  ◄

الب�رصية امل�ستدامة يف فل�سطني يف �سوء التحديات التي تواجه املجتمع الفل�سطيني؟ 
الحتياج التنموي هو كل ما حتتاجه عملية التنمية ملجتمع معني من موارد مالية، ب�رشية، 
اإليها  يحتاج  وم�ساريع  وبرامج  خطط  �سكل  يف  ُتعك�س  الحتياجات  هذه  قدرات...وغريها،  بناء 
املجتمع، ويقت�رش تعريف احلاجة على اأنها حالة عدم توازن ي�سعر بها فرد اأو جماعة اأو جمتمع 
موارد،  اأو  اإمكانات  توافر  اإىل  حتقيقه  يحتاج  معني  هدف  حتقيق  يف  بالرغبة  الإح�سا�س  نتيجة 
اأنف�سهم. املجتمع  اأع�ساء  روؤية  بح�سب  التنموية  اخلطط  وو�سع  الحتياجات،  درا�سة  من  بد  فال 

)املخاليف، 2012: 7( 
العمل  من  كنوع   ،  )1984( عام  يف  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  التنمية  خطط  بداأت  وقد 
ال�رشي الذي يركز على اإن�ساء املوؤ�س�سات خلدمة املجتمع، ويف عام )1994( ، حتول العمل اإىل 
الكاملة  ال�سيادة  انعدام  ب�سبب  وذلك  لفل�سطني،  التنمية  حتقيق  يف  كالهما  ف�سل  ولكن  علني، 
تنمية.)حالوة  ولي�س  منو  هو  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  يحدث  وما  الفل�سطينية،  الأرا�سي  على 

و�سالح، )286: 2010(
ويعد التعليم اجلامعي ب�سكل عام، والتعليم املفتوح ب�سكل خا�س ا�ستثماراً مهمًا لراأ�س املال 
الب�رشي، واأ�سلوبًا منا�سبًا لإك�ساب الفرد املعارف واخلربات الالزمة، وعليه تعتمد الدول املتقدمة 
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يف تنمية مواردها الطبيعية، ولهذا فالإنفاق على التعليم اجلامعي له مردود اقت�سادي مر�سي 
للمجتمع، ويقول( رحمة، 2008: 8( ” توجد عالقة قوية بني القت�ساد والتعليم، فالتعليم ي�سهم 
يف حتديد م�ستوى اإنتاجية، وبالتايل يوؤثر يف م�ستوى النمو القت�سادي، ويوفر النظام التعليمي 
العاملني،  القت�سادية على حاجتها من  املوؤ�س�سات  العاملة كميًا وكيفيًا، فتح�سل  القوى  اإعداد 
فالتعليم يف جزء منه عملية اإنتاجية ي�سرتك فيها املعلمون والطلبة والإدارة واملناهج والتقنيات 
وروؤو�س الأموال لإنتاج خمرجات من املعارف واملهارات يح�سل عليها اخلريجون لتوظيفها يف 
الأعمال القت�سادية واحل�سول منها على دخل معني، كما اأنه يف جزء اآخر منه عملية ا�ستهالكية 
تت�سمن تلبية حاجة املتعلمني اإىل التعلم واملعرفة«، مما يعني اأن التعليم ي�سهم يف بناء املجتمع 
والنهو�س باقت�ساده، حيث اإنه يرفع انتاجية الفرد، ويح�سن نوعية اأدائه، وهذا يوؤدي بنا اإىل اأنه 
وتلبية متطلبات  ناحية،  الطلبة وطموحاتهم من  ي�ستجيب لحتياجات  اأن  املفتوح  التعليم  على 
املجتمع الفل�سطيني التنموية من ناحية اأخرى، وذلك عن طريق اإعداد الكوادر والكفاءات الب�رشية 
�ست�سهم  التي  ال�ساملة  التنمية  م�ستلزمات  مع  يتنا�سب  عاليًا  تخ�س�سًا  واملتخ�س�سة  املوؤهلة، 
بال�رشورة يف تر�سيخ دعائم الدولة الفل�سطينية، وذلك من خالل التدري�س والبحث العلمي وخدمة 
املجتمع، فالع�رش الذي نعي�س فيه يعج باملتغريات التقنية �رشيعة التحديث، فهناك غزو الف�ساء، 
الوراثية،  والهند�سة  والت�سالت،  واللكرتونيات،  الآلية،  واحلا�سبات  املعلومات،  وتكنولوجيا 
وغريه من التقنيات والعلوم احلديثة، وهذا كله جاء ثمرة نتاج فكري ومعريف، كان للجامعات دور 
كبري يف ابتكاره واإبداعه وتطويره، واإفادة املجتمع مبختلف ا�ستخداماته، ومن املعروف اأن العامل 
اليوم يهتم بالتخ�س�س واملهنية، فهو جمتمع مهني Professional Society يهيمن فيه املهنيون 
Professionals الذين يعملون بعقولهم ولي�س بع�سالتهم، مما يعني اأن الفل�سطيني بحاجة للتعليم 

والتدريب لتنمية قدراته املهنية، فالتعليم والتدريب هما دعامة هذا املجتمع املهني، ولبد من 
العرتاف باأبعاد التحديات التي تواجه م�سرية التنمية الب�رشية امل�ستدامة يف فل�سطني على خمتلف 
الأ�سعدة، ومن اأهمها حتقيق التوافق بني متطلبات الع�رش واحتياجاته الفعلية، ولن يتحقق ذلك 
اإل من خالل درا�سات واأبحاث متعمقة تالم�س وتتعامل مع هذه التحديات، والتعليم املفتوح يعمل 
واملوؤ�س�سات  القطاعات  يف  والإنتاج  العمل  يف  فاعلة  عنا�رش  يكونون  بحيث  الأفراد  اإعداد  على 
اأوجد  وقد  الع�رش،  يعي�سه  الذي  والتقني  العلمي  التقدم  م�سايرة  عليه  اأن  يعني  وهذا  احلكومية، 
التعليم املفتوح �سورة مرنة يف التعليم والتدريب، والتعليم املفتوح – Open Learning: هو طريقة 
مت لتنا�سب الطبيعية احلياتية للنا�س وان�سغالتهم،  مرنة من طرق الدرا�سة عرب الإنرتنت التي �سمِّ
حيث اإن العمل، الأ�رشة واللتزامات الجتماعية جمتمعة تتطلب من ال�سخ�س تخ�سي�س كثري من 
الوقت لإعطاء كل جانٍب حقه، وكثرياً ما تتعار�س مع الوقت امُلخ�س�س للجهد الأكادميي اأو التعُلّم 



405عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

الأكادميي، لذا فاإن التعليم املفتوح ي�سمح لالإن�سان بتنظيم درا�سته وتوزيعها بال�سكل املنا�سب مع 
جوانب حياته الأخرى مثل العمل اأو اللتزامات الأخرى، بحيث ميكنه متابعة اأهدافه الأكادميية 

واملهنية معًا يف اجلدول الزمني املخ�س�س لهما.
كما اأن التعليم املفتوح ي�ساعد على تزويد الطلبة اأو اأرباب العمل بخيارات ل ميكن جلهات 
اليوم  اأي وقت من  اأن يبداأ درا�سته به، ويف  اأن متدهم بها مثل: الوقت الذي يريد  اأخرى تعليمية 
يف�سلون الدرا�سة، واملكان الذي ي�سعرون بالراحة فيه لتلقي العلم، فالتعليم املفتوح ميكن الدار�س 
من الدرا�سة عندما يريد وحيثما يريد، ولذا فاإن هذه املرونة تعطي الفر�سة للتح�سري لدور جديد 
ذو هدف اأو مهنة جديدة عندما تكون اأكرث ُمالءمة للدار�س، فالتعليم املفتوح هو يف جوهره اأ�سلوب 
تعليمي يعتمد تكنولوجيا خا�سة جمعت بني مزايا الف�سول الدرا�سية التقليدية، واملرونة اخلا�سة 
حتقيق  مع  جماين  تعليم  لتوفري  حماولة  هو  للتنمية  املفتوح  التعليم  اأن  كما  املفتوح،  بالتعليم 
بها،  التعليم  لتوفري  العامل  اأنحاء  النامية يف جميع  البلدان  املتمثل يف م�ساعدة  النهائي  الهدف 
كما هو احلال يف نظام التدريب املفتوح الذي اأطلقته منظمة اليون�سكو على �سبكة الإنرتنت لتوفري 

 )unesco,2010(.التدريب وبرامج بناء القدرات واملوارد ب�سكل جماين جلميع اأبناء الدول النامية
فالتعليم املفتوح له فوائد كثرية منها: 

توفري فر�س تعليم جديدة لالأ�سخا�س الذين اأعاقتهم ظروفهم القت�سادية اأو الجتماعية  ♦
التعلم  اإمكانية  التعليم املفتوح  الثانوية، وت�سهيل  ا�ستكمال درا�ستهم باجلامعة بعد املرحلة  عن 
لالأفراد يف املناطق النائية، واإتاحة الفر�سة للدار�سني باجلمع بني الدرا�سة والعمل، ومنح املراأة 
فر�سة ا�ستكمال درا�ستها اجلامعية �سواء كانت اأم اأو عاملة، وقبول اأعداد كبرية من الطلبة للدرا�سة 
تفوق الأعداد التي ت�ستوعبها اجلامعات التقليدية وذلك ملرونة نظام التعليم املفتوح، حيث اإنه ل 
يحدد حواجز للقبول، ويقبل الدار�سني بغ�س النظر عن اأعمارهم اأو درجاتهم اأو وظيفتهم اأو حتى 

اأماكن �سكنهم.
لدى   )Self- Motivated Learning( الذاتي  التعلم  مهارات  تر�سيخ  اإىل  بالإ�سافة 
كل  ومعرفة  ملتابعة  الذاتية  الدرا�سة  مهارات  يكت�سبوا  لكي  الدار�سني  ي�ساعد  وهذا  الدار�سني، 
برامج  وذلك من خالل  الأوىل،  اجلامعية  الدرجة  دون  التعلم مل�ستويات  فر�س  وتوفري  جديد، 
بناء  متو�سطة  �سهادة  على  الدار�س  يح�سل  ثم  ومن  جامعيتني،  �سنتني  اأو  �سنة  ملدة  اأكادميية 

 )open- learning,2010(.على رغبته
ومن اأهم موؤ�س�سات التعليم املفتوح التي اأحدثت تغيرياً نوعيًا على ال�سعيد العام واخلا�س 
يف فل�سطني )جامعة القد�س املفتوحة( حيث تعد جامعة القد�س املفتوحة من اأهم موؤ�س�سات التعليم 
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العايل يف فل�سطني وقد بداأ التفكري يف اإن�ساء اجلامعة عام 1975 انطالقا من احتياجات ال�سعب 
الحتالل  حتت  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سكانية  ظروفه  ظل  يف  العايل  للتعليم  الفل�سطيني 
الإ�رشائيلي، وبطلب من منظمة التحرير الفل�سطينية قامت منظمة اليون�سكو باإعداد درا�سة اجلدوى 
مل�رشوع اجلامعة، والتي ا�ستكملت عام 1980 واأقرها املوؤمتر العام لليون�سكو، ويف عام 1981 
للبنان حال دون  ال�رشائيلي  اأن ظروف الجتياح  اإل  الفل�سطيني امل�رشوع،  الوطني  اأقر املجل�س 
مبوافقة  عمان  يف  للجامعة  موؤقت  مقر  افتتح  حيث  م،   1985 العام  حتى  تنفيذه  يف  املبا�رشة 
ر�سمية من وزارة اخلارجية الأردنية، وقد تركز العمل خالل الفرتة بني 1985- 1991 على اإعداد 
التعليمية، وخا�سة  واإنتاج املواد  العلمية فيها  التخ�س�سات  الدرا�سية والكليات واعتماد  اخلطط 
عام  ويف  والب�رشية،  ال�سمعية  خا�سة  امل�ساندة  التعليمية  والو�سائط  الطالبية  الكتب  املطبوعة، 
1991، با�رشت اجلامعة خدماتها التعليمية يف فل�سطني متخذة من مدينة القد�س ال�رشيف مقراً 
رئي�سًا لها واأن�ساأت فروعًا ومراكز درا�سية يف املدن الفل�سطينية الكربى، �سمت يف البداية املئات 
من الطلبة وبداأ العدد بالزدياد �سنويًا اإىل اأن اأ�سبح حوايل 60،000 األفا يف العام 2008 م.وقد 

خرجت اجلامعة الكوكبة الأوىل من طلبتها عام 1997، وتهدف اجلامعة اإىل: 
تطبيق نظام التعليم املفتوح مع امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية. �
ت�سجيع احلرية الأكادميية وحرية التفكري والتعبري بعامة �سمن اإطار من املحافظة على  �

الأخالق احلميدة وال�رشيفة، واحرتام الآخرين واحلر�س على الوحدة الوطنية.
تعلمه  � ودعم  كافة موجهة خلدمته  اجلامعة  ن�ساطات  بالطالب وجعل  الهتمام  تعميق 

وتخريجه مب�ستوى عال من النوعية.
تعميق الهتمام بنوعية الأداء على جميع ال�سعد �سمن خطة للجودة ال�ساملة. �
اإعداد الطالب لكي يتخرج اإن�سانًا ميلك املعارف واملهارات الكافية لال�ستمرار يف التعلم  �

معتمداً على نف�سه، ويت�سم بروح املبادرة والفاعلية والتنظيم والقدرة على مواجهة التحديات.
الإ�سهام يف اإك�ساب الطالب �سخ�سية حملية و عربية، قوية النتماء للوطن والأمة. �
اأو جغرافيًا للح�سول على  � اأو ماليًا  زيادة الهتمام ب�رشائح املجتمع املعوقة جمتمعيًا 

اإحلاقها بالتعليم العايل والنجاح فيه )موقع  التعليم العايل، والعمل على حت�سني وزيادة فر�س 
جامعة القد�س املفتوحة، 2013( 

وت�سهم جامعة القد�س يف تعليم اآلف الطلبة الفل�سطينيني وتدريبهم يف فل�سطني وخارجها، 
حيث لديها الفروع املمتدة يف اأنحاء الوطن كافة، وكذا يف خارج الوطن، وفيما ياأتي اح�سائيات 

الطلبة يف جامعة القد�س املفتوحة وتوزيعهم على الكليات للعام الدرا�سي 2012، 2013.
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اجلدول )6( 
توزيع الطلبة ح�سب الكليات واجلن�س للف�سل الدرا�سي الول من العام اجلامعي 2012/ 2013 

ذكور النسبة إناث النسبة اجملموع النسبة الكليات

1554 %2. 52 1693 %2. 74 3247 %5. 26 كلية التكنولوجيا و العلوم التطبيقية

207 %0. 34 84 %0. 14 291 %0. 47 كلية الزراعة

1827 %2. 96 3694 %5. 98 5521 %8. 94 كلية التنمية االجتماعية واألسرية

8 %0. 01 4 %0. 01 12 %0. 02 كلية اإلدارة والريادة

9983 %16. 16 10291 %16. 66 20274 %32. 82 كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

6716 %10. 87 22007 %35. 63 28723 %46. 50 كلية التربية

67 %0. 11 314 %0. 51 381 %0. 62 دبلوم التأهيل التربوي

1561 %2. 53 1754 %2. 84 3315 %5. 37 السنة التحضيرية

21923 %35. 49 39841 %64. 51 61764 %100. 00 اجملموع

جامعة  يف  م�سجلني  وطالبة  طالبًا   )61764( هناك  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  ويت�سح 
امل�سجلني  للطلبة  اأكرب عدد  اأن  ، ويت�سح   )2013 الدرا�سي )2012-  للعام  املفتوحة  القد�س 
الطلبة  ت�ستقبل  اجلامعة  اأن  اجلدول  من  يالحظ  كما  والقت�سادية،  الإدارية  العلوم  كلية  يف 
اجلدير  ومن  التح�سريية،  وال�سنة  الرتبوي،  التاأهيل  دبلوم  اإىل  بالإ�سافة  كليات،  �ست  يف 
الإناث  ن�سبة  بلغت  حيث  الذكور  عدد  يفوق  القد�س  جامعة  يف  الإناث  عدد  ن�سبة  اأن  بالذكر 
ن�سبة  �سعف  الإناث  ن�سبة  اأن  اأي   )%35.49( الذكور  عدد  ن�سبة  بلغت  بينما   )%64.51(
وهذا  لالإناث،  توفر  التي  التعليم  فر�س  من  الهائل  العدد  اإىل  النتباه  ُنلفت  وهذا  الذكور، 
التي  للمراأة  والتدريب  التعليم  فر�س  بتوفري  )املراأة(  املهم�سة  الفئات  متكني  �سمن  ياأتي 
اأن  اإىل  بالإ�سافة  املفتوحة،  القد�س  جامعة  اأجنزته  ما  اأهم  من  وهذا  التعليم،  من  حرمت 
ت�سمح  ل  الالتي  الن�ساء  �سجعت  متنوعة  مناطق  يف  تعليمية  فروعًا  وفرت  القد�س  جامعة 

اجلامعية. الدرجة  على  للح�سول  بال�سفر  الظروف  لهن 
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الدرا�سية  واملراكز  الفروع  ح�سب  واجلدد  القدامى  الطلبة  توزيع  ياأتي  وفيما 
واجلن�س: 
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غزة  يف  اأف��رع  خم�سة  منها  فل�سطني  يف  فرعًا   22 هناك  اأن  ال�سابق  اجل��دول  من  ويت�سح 
والباقي يف ال�سفة الغربية موزعة على مدن ال�سفة، ويبلغ عدد الطلبة يف جامعة القد�س ح�سب 
القبول والت�سجيل للعام 2013 )57083( منهم )54557( طلبة قدامى منهم )18394( ذكور، و 
)36163( اإناث، وبلغ عدد الطلبة اجلدد )2526( منهم )1140( ذكور، و )1386( اإناث، ويوجد 
يف فرع غزة وهو الأعلى يف فروع القطاع يف عدد الطلبة )3793( ، يليه فرع �سمال غزة وفيه 
)3187( طالبًا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلبة نابل�س )6886( ، بينما يبلغ عدد الطلبة يف رام اهلل 
)6679( طالبًا وطالبة، ويعد مركز العيزرية الأقل يف عدد الطلبة حيث يوجد فيه )317( طالب 
وطالبة، وقد اأ�سهمت جامعة القد�س املفتوحة يف تعليم الأ�رشى ووفرت لهم فر�سًا تعليمية بعد اأن 
حرمتهم منها �سنوات الأ�رش، وكذا ا�ستفاد الأ�رشى واملبعدون من برامج التعليم يف جامعة القد�س 
الدرجة اجلامعية لالأ�رشى  التعلم واحل�سول على  باإتاحة فر�سة  املفتوحة، حيث قامت اجلامعة 
الذين قام الحتالل باإبعادهم اإىل غزة من كني�سة املهد يف بيت حلم، وغريهم من مبعدي ال�سفة 
اإنرتنت  واأنظمة  حتتية  تكنولوجية  بنية  تطوير  على  القد�س  جامعة  تعمل  كما  غزة،  اإىل  الغربية 
و�سبكات واإنتاج و�سائط للمقررات التعليمية ون�ساطات تكنولوجية متعددة، حيث متتلك اجلامعة 
وهي  فل�سطني،  يف  جتارية(  )غري  اأكادميية  كموؤ�س�سة  واأو�سعها  وانرتنت  اإنرتانت  �سبكة  اأ�سخم 
اأ�س�ست مركزاً متخ�س�سًا لإنتاج الو�سائط التعليمية امل�ساندة،  املوؤ�س�سة الأكادميية الوحيدة التي 
بفاعلية يف  و�ساهمت  تعليمية،  فروع  ثالثة  للمكفوفني يف  اجلامعة خمتربات حا�سوب  واأن�ساأت 
اإدخال التعلم الإلكرتوين يف اجلامعة ب�سكل خا�س، ويف فل�سطني ب�سكل عام من خالل احت�سان 
م�رشوع جامعة ابن �سينا الفرتا�سية، وعززت ن�رش ثقافة احلا�سوب والإنرتنت من خالل تنظيم 
وورد  مايكرو�سوفت  برنامج  يف  العامل  وبطولتي  والنرتنت  احلو�سبة  يف  العامل  كاأ�س  مناف�ستي 
وبرنامج مايكرو�سوفت اإك�سل، وعملت على اإدراج فل�سطني يف قوائم الدول املعتمدة لدى العديد من 
الأكادمييات التعليمية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، واأ�س�ست �سبكة من ال�رشاكة 
املعلومات  بتكنولوجيا  املتخ�س�س  التدريب  جمال  يف  العاملة  العاملية  ال�رشكات  كربى  مع 
�رشكات  مع  و�ساركت  ا،  �سنوًيّ والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأيام  ونظمت  والت�سالت، 
متخ�س�سة  تدريبية  دورات  احلكومية.وعقدت  للموؤ�س�سات  حو�سبة  م�ساريع  يف  اخلا�س  القطاع 
للموؤ�س�سات املحلية بدعم ومتويل من موؤ�س�سات دولية، وعملت على رعاية املبدعني واحت�سانهم 
التعليم  بعملية  النهو�س  على  اجلامعة  وتعمل  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف 
اجلامعي املفتوح وفق معايري اجلودة ال�ساملة، ومبا يلبي متطلبات وحتديات تنمية وتطوير القوى 
الب�رشية يف فل�سطني، حيث اأن�ساأت فرع بيت حلم، ومبنى فرع اخلليل، ومبنى فرع �سمال غزة )بيت 
لهيا( ، ومبنى اإدارة اجلامعة يف قطاع غزة.يت�سح مما �سبق اأن التعليم املفتوح ي�ستطيع ا�ستيعاب 
اأقل اعتماداً على الو�سائط وتوظيفًا ناجحًا للتكنولوجيا  اأكرب من الطلبة، وي�ستخدم مرافق  اأعداد 
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احلديثة، مما يعني م�رشوفات اأقل، وتكنولوجيا اأف�سل، وتعليمًا ذاتيًا، وم�ستمراً، وجمتمع معرفة، 
درا�سة  نتائج  مع  يتوافق  وهذا  لها،  وموظفًا  للمعرفة  منتجًا  ومتعلمًا،  معلمًا  الطالب  فيه  يكون 
ت�سن واآخرين )2009( ، التي اأ�سارت اإىل اأن الجتاه واملعايري املو�سوعية الذاتية، والويب الذاتي 
و�سبكة العالقات الجتماعية موؤ�رشات جيدة للتنبوؤ بتقا�سم املعرفة وامل�ساركة يف بنائها، وهذا 
بدوره مرتبط ب�سلوك تبادل املعرفة واإنتاجها، اأي اأن منط التعليم املفتوح ي�ستطيع اإدارة العملية 
التعليمية التعلمية ب�سكل ناجح، بالإ�سافة اإىل اأن التعليم املفتوح يوفر فر�س تعليم لالأفراد الذي 
حرموا من التعليم النظامي ل�سبب ما كال�سجن اأو ال�سطرار للعمل لإعالة الأ�رشة اأو لأي �سبب اآخر، 
ويوفر التعليم املفتوح يف فل�سطني درجات البكالوريو�س واللي�سان�س، و�سيكون هناك املاج�ستري 
اأي�سًا، مما يعطيه اأف�سلية النوع واملكان والزمان، هذا يعني اأن التعليم املفتوح ي�ستطيع 

اأن ي�سهم يف اإحدا	 التنمية الب�رصية امل�ستدامة يف فل�سطني حيث اإنه: 
يعمل على تنمية القدرات الب�رشية الفل�سطينية والنهو�س بالتفكري يف اجتاهات اإيجابية،  ♦

من  فرد  كل  ميكن  اأنه  كما  واخلارج  الداخل  يف  للفل�سطينيني  واملعريف  املهني  التطوير  ويدعم 
احل�سول على فر�سة يزيد بها معارفه وخرباته وميكنه من امل�ساركة يف تقدم الوطن وتطويره مبا 
يف ذلك الفئات اله�سة واملهم�سة، وهذا يتوافق مع عثمان )2012( الذي اعترب الطالب الذين يحول 
املراأة  اأو  املعوقني  اأم من  املقتدرين  )�سواًء كانوا من  التقليدي  بالتعليم  اللتحاق  و�سعهم دون 
امُلن�سغلة اأُ�رشيًا ورجال الأعمال الذين مل ُيكملوا تعليمهم( اأفراداً فاعلني يف املجتمع ، ول بد من 
توفري فر�س التعليم لهم لي�سهموا اإ�سهامًا حقيقيًا يف التنمية الجتماعية والقت�سادية بالبالد.ول 

يتحقق تعليم هوؤلء اإل عن طريق التعليم املفتوح.
يعزز ال�سمود الفل�سطيني ومينح فر�س التعلم من جديد ملن تقطعت بهم ال�سبل، وفاتهم  ♦

قطار التعلم، و�ساقت بهم الدنيا و�سعبت عليهم الظروف من اأ�رشى ومبعدين ومنا�سلني، وكل هذا 
باأ�سلوب مرن يراعي ظروف اجلميع، وهذا يتوافق مع ما تو�سل له دويكات )2012( يف درا�سته 
الفل�سطيني  الن�سان  تنمية  نحو  التعليمية  العملية  توجيه  على  الفل�سطينية  اجلامعات  تعمل  باأن 

لي�سارك يف تنمية املجتمع وبناء الدولة امل�ستقلة.
ي�ساعد التعليم املفتوح الفل�سطيني علي تعزيز الأ�س�س الإن�سانية للمجتمع، وي�سمن عدم  ♦

حتللها، بل يدعم املجتمع التقني )التكنولوجي( الإن�ساين الذي يعي�س فيه الرجال والن�ساء بعزم 
وكذلك  وللمجتمع  لأنف�سهم  ومثمرة  مر�سية  بطريقة  للعمل  اإمكاناتهم  حتقيق  على  وقدرة  واأمل 

يعمل على تعزيز الهوية الفل�سطينية والثقافة الإ�سالمية وتوطني اللغة العربية.
يعمل على الإفادة من الكفاءات الفل�سطينية يف الداخل ويف املهجر وال�ستات، وي�سرتك يف  ♦

ر�سم �سيا�سات وبرامج التنمية يف فل�سطني، وي�سهم يف دعم الهيئات واملنظمات الوطنية واملحلية 
املتنوعة.
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يعزز التثقيف اجلماهريي ويدعم التوعية العامة من خالل الربامج التي تقدمها جامعة  ♦
املوؤمترات  خالل  من  واملعلومات  اخلربات  تبادل  ي�سجع  اأنه  جانب  اإىل  هذا  املفتوحة،  القد�س 

وامللتقيات العلمية.
املوؤ�س�سة  ♦ لهذه  املنتمني  حقوق  عن  والدفاع  النقابي  للعمل  ال�سليمة  الأ�س�س  ير�سخ 

التعليمية ال�سخمة )جامعة القد�س املفتوحة( ، والعمل على رفع م�ستواهم املعي�سي.
ال�سفافية  ♦ على  ويوؤكد  باأهميتها،  اجلماهري  وتوعية  الدميقراطية  املمار�سات  يعزز 

وامل�ساءلة وامل�سوؤولية اجلماعية يف ممار�ستها لأعمالها، وير�سخ مبداأ امل�ساركة املجتمعية، ودعم 
املبادرات التطوعية الهادفة.

ومن هنا لعل جامعة القد�س املفتوحة بحاجة لبلورة ا�سرتاتيجيات تعزز من دورها 
يف التنمية الب�رصية امل�ستدامة: 

♦  )full time( طرح برامج تطويرية تدريبية تركز على مهارات التنمية الب�رشية مدتها عام
، وعامني )part time( ومتنح درجة الدبلوم مثل: دورات يف اللغة الجنليزية واحلا�سوب، وكتابة 
التقارير، ومنهجية البحث العلمي، والتخطيط، والغر�س من ذلك رفع قدرات الدار�س يف ا�ستخدام 
مهارات احلا�سوب وكذلك يف ا�ستخدام اللغة الجنليزية وتتيح له حتكمًا ممتازاً باللغتني العربية 
تقارير  كتابة  يف  حمددة  ومهارات  اللغتني،  بني  تبادلية  وترجمة  وحتريراً،  كتابة  والإجنليزية، 
جيدة واإنتاجها، ومنهجية بحثية حتليلية تعتمد على املنطق العلمي، وهذه ال�سفات يفتقر اإليها 

معظم اخلريجني يف الأرا�سي الفل�سطينية.
توجيه التدري�س اجلامعي املفتوح بحيث تكون له القيمة املعرفية املتوخاة من التعليم،  ♦

الفردي،  املجتمعي وحتى  امل�ستوى  على  منها  ال�ستفادة  دون  معلومات  تلقني  يكون جمرد  فال 
النقدية  املعرفة  ت�سجيع  حيث  من  اجلامعية  التعليمية  الربامج  حتديث  اإىل  ما�سة  حاجة  هناك 
والإبداعية واملهارات ودعم توجه تطويرها والعمل على توفري التطورات املعا�رشة يف امل�سادر 

والأ�ساليب، واإك�ساب الطلبة القدرات واملهارات التحليلية يف املجالت التي يتخ�س�سون بها.
تعزيز دور البحث العلمي بحيث تقوم جامعة القد�س املفتوحة بالتعاون مع فرق بحثية  ♦

الفل�سطينية،  املناطق  كل  يف  الب�رشية،  التنمية  ومتطلبات  الفل�سطينية  للبيئة  م�ستفي�سة  بدرا�سة 
وتعد برناجمًا مدرو�سًا يلبي هذه الحتياجات، ويفتح اآفاقًا جديدة للتو�سع، ي�رشف الطلبة عليها، 
مع اإقامة مركز بحثي تعليمي خا�س بجامعة القد�س املفتوحة، يدر�س احتياجات املجتمع ويركز 
لإيجاد  بدرا�سات جدية  يقومون  باحثني  لها من خالل طلبة  البيئة وي�سع حلوًل  على م�سكالت 

حلول للم�سكالت.
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تاأ�سي�س ق�سم )تنمية( ُتقدَّم من خالله خدمات للمجتمع بامل�ساعدة يف اقرتاح م�رشوعات  ♦
معينة وتنفيذها للقطاع اخلا�س )اأ�سحاب روؤو�س الأموال، ورجال الأعمال( ، فيعمل الق�سم على 
يف  العمل  على  الطلبة  ويدرب  متخ�س�سني،  خالل  من  تنفيذها  ويتبنى  امل�رشوعات،  تلك  درا�سة 

امل�رشوعات املقرتحة.
تعديل نظام القبول يف اجلامعة بو�سع �رشط لقبول الطالب يف اجلامعة اأن يقوم بتقدمي  ♦

تتبنى  ذاته  الوقت  ويف  املجتمع،  وتطوير  البيئة  خلدمة  متميز  مبادر  رائد  م�رشوع  اأو  مبادرة 
اجلامعة اإدارة امل�رشوع وتعمل على تدريب الطالب على تنفيذه ملدة عام وتزويده بفريق عمل من 

الطلبة الباحثني لدعمه وم�ساعدته.
معينة  ♦ �ساعات  بعدد  البناء  التطوعي  العمل  اإطار  يف  املجتمعية  اخلدمة  مبداأ  تر�سيخ 

التطوع  للطالب  ميكن  التي  املجالت  حتديد  مع  للتخرج  ك�رشط  الطلبة  على  اجلامعة  تفر�سها 
خلدمة املجتمع والبيئة فيها.

الطالع على جتارب الدول اخلارجية والتخ�س�سات التي تتواءم مع البيئة الفل�سطينية،  ♦
وت�سهم يف العملية التنموية، وتدخلها �سمن التخ�س�سات القائمة حاليًا، »وتدخل حتديثات على 
علم  مثل:  النادرة،  التخ�س�سات  بع�س  واإدخال  العلوم  جمالت  يف  حاليًا  القائمة  التخ�س�سات 
اإدارة م�سادر  البحار،  علوم  الغذائي،  والت�سنيع  التغذية  البيئي،  والتلوث  البيئة  الأر�س،  طبقات 
املياه، اإدارة املناطق اجلافة و�سبه اجلافة، �سناعة ال�سياحة وغريها من التخ�س�سات التي تخدم 

تطوير امل�سادر الطبيعية يف فل�سطني.
مثل:  ♦ حاليًا،  القائمة  التخ�س�سات  خطط  �سمن  جديده  م�ساقات  اإدخ��ال  على  العمل 

واملياه  ال�سلبة  النفايات  واإدارة  املتجددة،  والطاقة  ال�سناعية،  والكيمياء  احليوية،  التكنولوجيا 
العادمة، والفيزياء الطبية والإ�سعاعات، وال�سحة البيئية، واملحميات الطبيعية، والتنوع احليوي، 

واملكافحة احليوية لالأمرا�س النباتية..
حترير  ♦ )مثال،  لها  بحاجة  ال�سوق  ولكن  موجودة،  غري  اأخ��رى  تخ�س�سات  »ا�ستحداث 

وتدقيق لغوي، م�ساعد/ ة عامل/ ة اجتماعي/ ة( ، واإعادة النظر يف جميع الربامج املقدمة على 
عابرة  براجمية«  »جتميعات  وا�ستحداث  هيكلتها،  واإعادة  واملاج�ستري  البكالوريو�س  م�ستويات 
حلدود التخ�س�سات التقليدية وذات عالقة مبا�رشة مع تنمية املجتمع الفل�سطيني، مثال، درا�سات 
ودرا�سات  والالجئني،  اللجوء  يف  ودرا�سات  تنموية،  و�سيا�سات  ودرا�سات  والرتاث،  الثقافة  يف 
التخطيط  يف  جديدة  برامج  اأو  م�ساقات  ا�ستحداث  حيث  من  وا�سحة،  اأهمية  واإعطاء  ح�رشية، 
ال�سرتاتيجي، ودرا�سات املجتمع الإ�رشائيلي واملجتمعات العربية، وال�سيا�سات التنموية، وتطور 
املجتمع الفل�سطيني ومقارنته مع جمتمعات اأخرى حتت ظروف مماثلة، وعلم الإن�سان وعلم الآثار 

والعلوم ال�سيا�سية واخلدمة الجتماعية«.)نخلة واآخرون، : 2005 86- 87( 
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وبهذا ت�سبح )جامعة القد�س املفتوحة( وهي املوؤ�س�سة التعليمية التي تقدم تعليمًا مفتوحًا 
واجتماعية  و�سلوكية،  وفكرية،  ثقافية  قيمة  التنمية  الإ�سهام يف جعل  على  قادرة  فل�سطني،  يف 
لتقدمي خمرجات تعليمية وقدرات ب�رشية حترتم املهنة واملهنية، وتطور املهارات، وتهتم بالإتقان، 
وُتعنى بتوظيف الإمكانات واملوارد نحو التنمية، كما ي�سبح ن�رش الثقافة العلمية، وتنمية النتماء 
الوطني جزءاً حموريًا من العملية الرتبوية، التي تطمح اإىل جتاوز التعامل ال�سطحي مع املعارف 
قادرة على  لإنتاج علماء ومهارات وكفاءات  تربة خ�سبة  تهيئة  قادرة على  والتقنيات، وتكون 
التعامل الإيجابي مع متطلبات التنمية عرب التطوير النوعي لتفكري الفرد، وتعميق قيمته الذاتية، 
تنمية  يف  وم�ساهماته  اإ�سهامه  درجة  ورفع  لديه،  والجتماعي  والبيئي  العلمي  احل�س  وتنمية 

املجتمع.

التوصيات: 
اأ�سا�سيًا يف . 1 باعتباره حمركًا  الفل�سطيني  الب�رشي  املال  راأ�س  التخطيط ل�ستثمار  اإعادة 

تلبية احتياجات التنمية، وتعزيز بناء القدرات يف العلوم والتكنولوجيا والبتكار، بهدف حتقيق 
وتوليد  القت�سادي،  للنمو  كو�سيلة  املعرفة،  على  القائم  القت�ساد  امل�ستدامة يف  التنمية  اأهداف 

فر�س عمل جديدة وتقلي�س الفقر. 
التنمية . 2 متطلبات  يلبي  مبا  وحت�سينها  املفتوح،  التعليم  برامج  تطوير  على  العمل 

وت�سجيع  لالألفية  الإمنائية  الأهداف  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  والربامج  اخلطط  وو�سع  امل�ستدامة، 
حتويل املجتمع اإىل جمتمع معرفة.

املتنوعة . 3 التخ�س�سات  لتوفري  مدرو�سة  خطة  �سمن  املتقدمة  للدول  البتعاث  تفعيل 
والنادرة.

الإفادة من الكفاءات واخلربات الفل�سطينية يف اأنحاء العامل كلِّها، لال�ستفادة من خرباتهم . 4
يف التخطيط والتنمية.

تعديل نظام القبول يف موؤ�س�سات التعليم املفتوح على اأن ي�سرتط على الطالب اأن يقدم . 5
مبادرة اأو م�رشوعًا رائداً مبادراً متميزاً خلدمة البيئة وتطوير املجتمع.

معينة . 6 �ساعات  بعدد  البناء  التطوعي  العمل  اإطار  يف  املجتمعية  اخلدمة  مبداأ  تر�سيخ 
التي ميكن  املجالت  للتخرج مع حتديد  الطلبة ك�رشط  على  املفتوح  التعليم  موؤ�س�سات  تفر�سها 

للطالب التطوع خلدمة املجتمع والبيئة فيها.
واعتماد . 7 التنمية  خدمة  يف  وتوظيفها  املعرفة  لتعزيز  والتطوير  البحث  اأن�سطة  تعزيز 

الآليات القابلة لال�ستدامة.
حت�سني اأداء موؤ�س�سات التعليم املفتوح من خالل مدخالت معينة م�ستندة اإىل التكنولوجيات . 8

احلديثة، ف�ساًل عن ا�ستحداث تفعيل ال�رشاكة بني هذه املوؤ�س�سات وموؤ�س�سات املجتمع املحلي. 
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ملخص: 
يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  املفتوح  التعلم  مركز  دور  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
بغزة  اجلامعة  فروع  يف  الإلكرتوين  التعليم  جمال  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تنميةمهارات 
الدرا�سة. التحليلي ملالءمته ملو�سوع  الو�سفي  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت  وقد  كدرا�سة حالة، 

يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون 
والبالغ  غزة(  �سمال   – غزة   – الو�سطى  خانيون�س-   – )رفح  فروعها:  جميع  يف  غزة  قطاع 
عددها  وبلغ  اجلامعة،  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  عينة  .وكانت   )491( عددهم 
 )%46( ن�سبته  ما  وي�سكلون  املفتوح،  التعلم  مركز  بو�ساطة  بوا  ُدرِّ الذين  من  ع�سواً   )228(
 )48( من  مكونة  ا�ستبانة  الباحثة  مت  �سمَّ الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  الدرا�سة،  جمتمع  من 
القد�س  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اكت�ساب  )درجة  هما:  حمورين  على  موزعة  فقرة، 
التعلم  مركز  نظمها  التي  التدريبية  الربامج  نهاية  يف  اللكرتوين  التعليم  ملهارات  املفتوحة 
يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  واجهت  التي  وامل�سكالت  املفتوح، 
الح�سائية  الرزم  برنامج  الباحثة  وا�ستخدمت   ، الإلكرتوين(  التعليم  مهارات  تطبيق  اأثناء 
للدرا�سات الجتماعية )SPSS( لتحليل ا�ستجابات اأفراد العينة، وذلك با�ستخدام الن�سب املئوية 
واملتو�سطات، واختبار ت )T- test( ، وتو�سلت اإىل اأن مركز التعلم املفتوح له دور اإيجابي يف 
 )%80.12( بلغت  بن�سبة  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مهارات  تنمية 
التعليم  مهارات  تطبيق  اأثناء  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  واجهت  التي  للم�سكالت  وبالن�سبة   ،
الإلكرتوين فقد بلغت الن�سبة )76.68%( ، ويف �سوء نتائج الدرا�سة اأو�ست الباحثة با�ستمرار 
تنمي  التي  التدريبية  الدورات  خالل  من  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مهارات  تنمية  على  العمل 
على  تعمل  التي  والندوات  املوؤمترات  اجلامعة  تعقد  واأن  كافة،  الإلكرتوين  التعليم  مهارات 
والندوات  املوؤمترات  يف  امل�ساركة  لديهم  ت�سجع  واأن  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  مهارات  تطوير 
وتبادل  الإع��ارة  برامج  اجلامعة  تعزز  واأن  الأخ��رى،  اجلامعات  مع  املتبادلة  وال��زي��ارات 

والعاملية. املحلية  اجلامعات  مع  املدر�سني 
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Abstract: 
The study aimed to identify the role of the Open Learning Center at Al- 

Quds Open University in the development of the skills of faculty members 
in the field of e- learning branches of Gaza as a case study , the researcher 
has used the descriptive analytical approach to its relevance to the subject 
of the study.The study population consisted of all faculty members in the 
Al- Quds Open University in the Gaza Strip in all its branches (Rafah- 
Khan Yunis- Central- Gaza- the northern Gaza Strip) and numbered (491) 
.The study sample of faculty staff members at the university and numbered 
(228) member who had been trained by the Centre for Open Learning and 
make up (46%) of the study , and to achieve the objectives of the study , the 
researcher designed questionnaire consisting of (48) paragraph , spread 
over two axes , namely: (degrees gain faculty members at the University 
of Al- Quds Open skills e- learning at the end of the training programs 
organized by the Open learning Center open , the problems faced by the 
faculty at the University of Al- Quds Open during the application of skills, 
e- learning) , and the researcher using software packages statistical studies 
social (SPSS) to analyze the responses of the sample , using percentages 
and averages , and test T (T- test) , and concluded that the center open 
learning has a positive role in developing the skills of faculty members 
at The University of Al- Quds Open at a rate of (80.12 %) , and for the 
problems faced by the faculty members during the application of Skills E- 
learning has reached percentage (76.68 %) , and in light of the results of 
the study has recommended that the researcher is constantly working to 
develop the skills of faculty members through training courses that develop 
all the skills, e- learning, and to hold a university conferences and seminars 
which is working to develop the skills of faculty members , and to encourage 
their participation in conferences, seminars and exchange visits with other 
universities , and to strengthen the university loan programs and exchange 
of teachers with local and international universities.
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مقدمة: 
اأنها مركز  اأي جمتمع من املجتمعات، كما  والثقافة يف  للفكر  تعد اجلامعة مبثابة منارة 
التنمية  حركة  عن  امل�سئولة  وهي  والواردة،  ال�سادرة  اأنواعها  مبختلف  للمعلومات  ورئي�س  مهم 
)قادة،  روؤية جميع من يعملون يف اجلامعة من  التنمية مراآة ميكن من خاللها  تعد  فيها، حيث 
اإداريني وعاملني( ، وع�سو هيئة التدري�س هو اأحد العاملني يف اجلامعة الذي يحتاج با�ستمرار اإىل 
اأ�سبحت املجتمعات تت�سارع لتتوا�سل مع  تنمية، ففي ع�رش املعلوماتية والت�سالت والعوملة 

هذه التطورات ب�رشعة اأكرب.
والتنمية هي حجر الأ�سا�س يف التطوير، وقد اأوجد ع�رش التكنولوجيا الذي نعي�سه اليوم بيئات 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  ي�ستوعب  نوع جديد  من  تعليمًا  يتطلب  تعليمية جديدة، مما 
التي اأ�سبحت جزءاً من احلياة الجتماعية، ويزود الطلبة بعقلية ناقدة واعية قادرة على التعامل 
مع منظومات املعلومات والإفادة منها، ويوؤهلهم للحياة يف جمتمع دميوقراطي )نوفل، 2002( .

ويعد التعليم العايل يف اأي دولة م�سوؤوًل عن حركة التنمية فيها )ال�سيد، 2004( ، اإذ ل �سك 
يف اأن ن�رش التعليم العايل وترقيته ونوعيته له دور حا�سم وفعال يف نه�سة املجتمعات خا�سة 
ودائب  عاٍل وفعال وحيوي  تعليم  لأمة دون  اإ�سالح  والعوملة، فال  املعلوماتية  �سياق ع�رش  يف 
التطور )املنظمة العربية للرتبية والتعليم والثقافة، 1998( ، وتعد اجلامعات يف معظم دول العامل 
قيمة ح�سارية ت�ساهم يف توجيه الأحداث فالتقدم املادي من �سناعتها ورجال الفكر من نتاجها 

)ح�سانني، 1993( .
وقدميًا قيل اأن رقي اجلامعات وتطورها ل يقا�س مببانيها و�ساحاتها، واإمنا يقا�س باأع�ساء 

هيئة التدري�س لديها، فع�سو هيئة التدري�س ميثل القلب الناب�س يف اجلامعات.
بارتفاع  تقا�س  اجلامعات  �سمعة  واأ�سبحت  اأع�سائها،  مبكانة  اجلامعة  مكانة  وارتبطت 
اأدائهم ومكانة علمائهم )زاهر، 1995( .واإن اأي حماولة لالرتقاء بامل�ستوى اجلامعي لبد اأن متر 
بركائز اأ�سا�سية من اأهمها ع�سو هيئة التدري�س، اإذ يعد اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات عماد 
العملية الرتبوية، وهم الذين يقع على عاتقهم عبء التدري�س، واإعداد الربامج وتخطيطها وتنفيذها 

)العازمي واآخرون، 2008( .
وتنمية مهارات ع�سو هيئة التدري�س تعني اجلهود التي تاأتي ق�سداً حيث تقوم فيها اجلامعة 
اأو غريها من املوؤ�س�سات املهنية لتنمية ع�سو هيئة التدري�س مهنيًا مبا ميكنه من حتقيق وظائف 

اجلامعة الأ�سا�سية وهي: التدري�س، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع )حداد، 2004( .
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وللجامعة كموؤ�س�سة تعليمية دور مهم يف اإعداد الكوادر املوؤهلة، وتطوير العن�رش الب�رشي الذي 
يعدَّ املحرك الأول لتحقيق اأهداف التنمية، ولع�سو هيئة التدري�س دور اأ�سا�سي يف اأداء اجلامعة لهذا 
الدور بو�سفه اأهم عنا�رش منظومة العمل اجلامعي، ولذلك اأخذ الهتمام بتطوير مهارات اأع�ساء 
وكندا  وبريطانيا  اأمريكا  جامعات  يف  كبري  باهتمام  يحظى  اجلامعات  يف  التدري�سية  الهيئات 
والعراق  واجلزائر  والأردن  وم�رش  اخلليج،  دول  جامعات  يف  وبخا�سة  العربي،  والعامل  وفرن�سا 
)مر�سي، 2002( ، كما مت التوجه نحو تطوير املهارات املهنية لأع�ساء هيئة التدري�س بو�سفهم 

اأهم العنا�رش امل�سئولة عن حتقيق اجلودة النوعية يف التعليم العايل.
وقد نهجت اجلامعات الفل�سطينية نهج هذه الدول يف تطوير ع�سو هيئة التدري�س وتنميته 
يف جميع املجالت واجلوانب، واأحد اأهم هذه اجلامعات هي جامعة القد�س املفتوحة، فقد كانت 
مواكبة  على  قادر  تدري�س  هيئة  ع�سو  اإعداد  اإىل  �سارعت  التي  الفل�سطينية  اجلامعات  اأوائل  من 
رائدة  جامعة  تكون  لأن  ت�سعى  املفتوحة  القد�س  جامعة  ولأن  العاملية،  التكنولوجية  التطورات 
مركز  باإن�ساء  قامت  فقد  اللكرتوين  والتعليم  املفتوح  التعليم  جمال  يف  وعربيًا  حمليًا  ومتميزة 
للتعليم املفتوح والتعليم اللكرتوين يف اجلامعة يهدف اإىل تقدمي اخلدمات التعليمية والتدريبية 
تعليمية  بيئة  تتطلب  والتي   ، )حمايل، 2008(  اللكرتوين  والتعليم  املفتوح  التعليم  فل�سفة  وفق 
اإىل برامج التدريب امل�ستمر  التقنية للمدر�سني والطلبة، بالإ�سافة  مالئمة تتوافر فيها متطلبات 
لتطبيق  الأمثل  ال�ستخدام  على  التعليم  بيئة  يف  امل�ساركني  والإداري��ني  التدري�س  هيئة  لأع�ساء 
املتكامل  ب�سكلها  اللكرتوين  التعليم  واأدوات  نظم  وا�ستخدام  اللكرتوين،  التعليم  تقنيات  اأنظمة 
وفقًا لربنامج التدريب املقرتح ومنها: )ال�سف الفرتا�سي، الفيديو، املوديل( ، وتبني ا�سرتاتيجية 
وا�سحة ب�ساأن تطبيق اأدوات التعلم اللكرتوين )املو�سوي، 2008( ، وتتمثل ر�سالة املركز يف تطوير 
قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س مع الرتكز على التعليم اللكرتوين، وذلك لإميانها باأن ع�سو هيئة 
اأكادمييًا  تهيئته  يف  ت�سهم  مهنيةم�ستمرة  وتنمية  اإعداد  عمليات  اإىل  با�ستمرار  يحتاج  التدري�س 
ومهنيًا كي يواجه التحديات، ويوؤدي اأدواره بكفاءة عالية مثل دور امل�سمم التعليمي، واملوظف 
للتكنولوجيا، وتطوير التعلم الذاتي للطالب، واختيار برامج التعليم اللكرتوين واعدادها، وتنفيذ 
التعليم من خالل برامج تدريب متنوعة معتمدة على ا�سرتاتيجيات وتقنيات تكنولوجية حديثة، 

مما ي�سمح بالتطوير امل�ستمر، ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
اللكرتوين،  التعليم  التدري�س يف جمال  لتنمية مهارات ع�سو هيئة  الأهمية  تلك  من خالل 
ونظراً لقيمة هذا املو�سوع وندرة الدرا�سات فيه، جاءت هذه الدرا�سة التي تدور حول دور مركز 
التعلم املفتوح يف جامعة القد�س املفتوحة يف تنمية مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س والرتكيز على 

مدى اكت�سابهم لتلك املهارات وامل�سكالت التي واجهتهم اأثناء تطبيقهم لها.
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مشكلة الدراسة: 
تعطي اجلامعات اأهمية كربىلتقوية وتطوير قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س فيها؛ لأن قدراتهم 
ب�سكل كبري على طرائق  يعتمد  لطلبتها  يدر�س  الذي  التعليم  نوع  واأن  حتدد جودة هذه اجلامعة، 
واآليات تو�سيلها بناًء على قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س ومهاراتهم بها، وترى )دروزة، 2007( 
اأن ع�سو هيئة التدري�س يجب اأن يرتكز دوره على تخطيط العملية التعليمية وت�سميمها واإعدادها، 
عالوة على كونه م�رشفًا ومر�سداً وموجهًا ومقوِّمًا لها، كما يحدد )احلناوي، 2005( اأدوار ع�سو 
هيئة التدري�س يف ظل التعليم اللكرتوين باأنه م�سمم ومنفذ للتعليم وموظف للتكنولوجيا، لذلك 
قامت جامعة القد�س املفتوحة باإن�ساء مركز للتعليم اللكرتوين يهدف اإىل تطوير مهارات اأع�ساء 
هيئة التدري�س مع الرتكيز على التعليم اللكرتوين والتعليم املدمج والنهو�س مبكانة هذا النظام 
الرتبوي يف فل�سطني والعامل العربي )موقع جامعة القد�س املفتوحة www.qou.edu، 2013( ويف 
اأع�ساء هيئة  الدرا�سة يف معرفة دور املركز يف تنمية مهارات  �سوء ما تقدم فقد برزت م�سكلة 
التدري�س يف جمال التعليم اللكرتوين ومدى اكت�سابهم لهذه املهارات يف نهاية الدورات التدريبية 
التي نظمها املركز، وامل�سكالت التي واجهتهم يف اأثناء تطبيقهم لها.لذلك تتحدد م�سكلة الدرا�سة 

يف ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
القد�س املفتوحة يف تنمية  التعلم املفتوح يف جامعة  ما دور مركز 

مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعليم اللكرتوين؟ 
ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�سي �سوؤالني فرعيني: 

التعليم . 1 القد�س املفتوحة ملهارات  التدري�س يف جامعة  اأع�ساء هيئة  ما درجة اكت�ساب 
اللكرتوين يف نهاية الربامج التدريبية التي نظمها مركز التعلم املفتوح؟ 

ما امل�سكالت التي واجهت اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة يف اأثناء . 2
تطبيق مهارات التعليم اللكرتوين؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل: 

التعرف اإىل درجة اكت�ساب اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة ملهارات . 1
التعليم اللكرتوين يف نهاية الربامج التدريبية التي نظمها مركز التعلم املفتوح.

التعليم . 2 ملهارات  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تطبيق  تعوق  التي  امل�سكالت  اإىل  التعرف 
اللكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة.
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أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�سة يف: 

اأوائل الدرا�سات التي تبحث يف مركز التعلم املفتوح ودوره يف تنمية . 1 تعد الدرا�سة من 
مهارات التعليم الإلكرتوين لأع�ساء هيئة التدري�س يف فل�سطني.

قد تزود اإدارة اجلامعة والقائمني عليها مب�ستوى املهارات اللكرتونية لدى اأع�ساء هيئة . 2
اإىل  والتعرف  تعزيزها  والعمل على  القوة،  املفتوحة ملعرفة جوانب  القد�س  التدري�س يف جامعة 

جوانب ال�سعف اإن كان هناك، والعمل على عالجها.
قد تفيد هذه الدرا�سة اأع�ساء هيئة التدري�س يف �سبيل تطوير اأنف�سهم علميًا وتربويًا.. 3
قد ت�سهم يف التعرف على اأهداف جديدة للتعلم اللكرتوين والدخول يف تقنيات حديثة.. 4
قد تفيد نتائج هذه الدرا�سة يف اإعداد املزيد من الأبحاث، واكت�ساف اأ�ساليب جديدة يف . 5

تنمية مهارات ع�سو هيئة التدري�س يف جمال التعليم اللكرتوين.

مصطلحات الدراسة: 
لن�رش  ◄ باإن�سائه  املفتوحة  القد�س  جامعة  قامت  تربوي  مركز  هو  املفتوح:  التعلم  مركز 

فل�سفة التعلم املفتوح، وتطوير بيئات التعليم اللكرتوين التي ت�ساعد اأع�ساء هيئة التدري�س على 
ممار�سة التعليم اللكرتوين مع الطلبة يف اجلامعة من خالل اأنظمة التعلم اللكرتوين، ومنها نظام 
اإدارة التعلم )مودل MOODLE( اخلا�س بالتدريب اللكرتوين، والأن�سطة اللكرتونية، والتعيينات 

اللكرتونية( ، ونظام اإدارة املحتوى، ونظام تقنية ال�سفوف الفرتا�سية.
اأحد  ◄ الدكتوراه يف  اأو  التدري�س: هو مدر�س جامعي يحمل درجة املاج�ستري  ع�سو هيئة 

الخت�سا�سات العلمية، وميثل حلقة و�سل بني الطالب اجلامعي واجلامعة وفق نظامها التعليمي، 
ويقوم بالإ�رشاف على �سري املتعلم يف عملية التعلم با�ستخدام اأمناط التعليم اللكرتوين.

املعلومات  ◄ تقنيات  با�ستخدام  املتزامن  وغري  املتزامن  التعلم  هو  اللكرتوين:  التعليم 
والت�سالت التفاعلية مثل: )الإنرتنت، والإذاعة، والتلفاز، والهاتف املحمول، والربيد اللكرتوين،...( 

لتوفري بيئة تعليمية/ تعلمية تفاعلية، دون اللتزام مبكان وزمان حمدد.

حدود الدراسة: 
اأُجريت هذه الدرا�سة �سمن احلدود الآتية: 

احلد املوؤ�س�ساتي: جامعة القد�س املفتوحة . ♦
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والو�سطى  ♦ وخانيون�س  )رفح  غزة:  قطاع  فروع  املفتوحة  القد�س  جامعة  املكاين:  احلد 
وغزة و�سمال غزة( .

بوا على ا�ستخدام مهارات التعليم اللكرتوين  ♦ احلد الب�رشي: اأع�ساء هيئة التدري�س الذين ُدرِّ
يف مركز التعلم املفتوح يف جامعة القد�س املفتوحةبقطاع غزة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- اإلطار النظري: 

ا�ستجابة ملتغريات الألفية الثالثة، كان لبد من اإعداد قوى ب�رشية تكون قادرة على م�سايرة 
يف  اجلامعي  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عاتق  على  املهمة  هذه  وتقع  املتغريات،  لهذه  جمتمعاتهم 
اأهمية من طريقة التدري�س، فلم يعد يهم حفظ املعلومات  اأقل  اأ�سبحت فيه املادة العلمية  ع�رش 
وا�سرتجاعها، بل املهم اأن تعرف كيف واأين جتد املعلومات؟ )حامد، 1993( ، لهذا ت�سعى 
م�سايرة  ي�ستطيع  حتى  التدري�س  هيئة  لع�سو  �ساملة  مهنية  وتنمية  وتاأهيل  لإع��داد  اجلامعات 

متطلبات الع�رش.
تنمية املهارات: هي تطوير لكفايات ع�سو هيئة التدري�س التعليمية من خالل اجلانبني 
املعريف وال�سلوكي وقدرة اأف�سل على مواجهة امل�سكالت قبل اخلدمة ويف اأثنائها، لتحقيق الأهداف 
التعليمية والو�سول اإىل اأق�سى ما ي�ستطيع اأن يوؤديه ع�سو هيئة التدري�س مع اإعداده ملواجهة ما 
»جمموعة  باأنها:   )2007 )الديب،  ويعرفها  وتقنية،  علمية  تطورات  من  امل�ستقبل  يف  يحدث  قد 
لتخطيط وتطوير م�ستقبل  املوؤ�س�سة  تتخذها  والتي  واأن�سطة  و�سائل  التي ترتجم يف  الأهداف  من 
الوظائف لديها من خالل رفع الكفاءة والكفاية امل�ستمرة للعاملني بها لتلبية الحتياجات احلالية 
وامل�ستقبلية للتطور الكمي والنوعي والتقني امل�ستمر يف الوظائف وفقًا ملعايري ومتطلبات اجلودة 

العاملية«.

مربرات تنمية مهارات عضو هيئة التدريس: 
جودة  من  يزيد  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  املهني  النمو  حتقيق  اإن   )2007( الديب  راأى 
برفع  وذلك  اأنف�سهم،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وت�ساند  تدعم  بيئة  ويخلق  التعليمية  املوؤ�س�سة 
وهي  الأف�سل،  اإىل  اأدائهم  لتطوير  الالزمة  واملهارات  اخلربات  واإك�سابهم  كفاءتهم  م�ستوى 
الوظيفة،  يف  التعيني  بعد  تبداأ  املدى  طويلة  عملية  فهي  اخلدمة،  قبل  لإعدادهم  مكملة  عملية 
وت�ستمر طول �سنوات عمل املعلم باملهنة، وقد كان هناك عوامل عدة دعت اإىل �رصورة 
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ياأتي:  فيما  النمو وحتميته ذكرها  هذا 
تكنولوجيا . 1 توظيف  حيث  من  التعليمية  العملية  على  وانعكا�ساته  التكنولوجي  التطور 

املعلومات والت�سال وتقنيات التعليم والتعلم.
وتعدد . 2 الت�سال  تقنيات  فتطورت  التدري�س،  هيئة  ع�سو  اأدوار  على  ح�سل  الذي  التغري 

م�سادر التعليم اأدت اإىل اإحداث تغيريات جوهرية يف متطلبات املوقف التعليمي من حيث التحديث 
والتطوير امل�ستمر للمناهج الدرا�سية وو�سائل نقل املعرفة مما انعك�س بدوره عليهم.

عدم توافر الأعداد الكافية من اأع�ساء هيئة التدري�س املوؤهلني ب�سكل حديث وفق اعتبارات . 3
اجلودة التعليمية احلالية يف جميع التخ�س�سات.

التخ�س�سات واملجالت، مما يتطلب من ع�سو هيئة . 4 امل�ستمر يف جميع  النمو املعريف 
التدري�س متابعة التطورات العلمية يف جمال تخ�س�سه.

ت�سكل حتديًا يواجه م�سئويل موؤ�س�سات . 5 اأ�سبحت  التعليم حيث  النوعية يف  حتدي جودة 
التعليم يف اأنحاء العامل كافة.

احلادي . 6 للقرن  الثالثة  الألفية  مطلع  يف  املعلوماتية  بع�رش  املرتبطة  التحديات  تفاقم 
والع�رشين.

وترى الباحثة اأن ع�سو هيئة التدري�س كونه مي�رشاً وفاعاًل يف املوقف التعليمي، بالإ�سافة 
اإىل التطور الذي حتياه املوؤ�س�سات التعليمية اليوم من حيث تطور اأهدافها وبراجمها وو�سائلها، كل 
ذلك اأدى اإىل الهتمام وال�سعي وراء تنمية مهنية �ساملة لع�سو هيئة التدري�س، والنهو�س به يف 
ع�رش تتزاحم فيه املعرفة الإن�سانية وتظهر فيه م�سطلحات ل جمال لنا للوقوف اأمامها مكتويف 

الأيدي.

عضو هيئة التدريس والتعليم االلكرتوني: 
لقد كانت التجربة الرائدة التي خطتها جامعة القد�س املفتوحة يف ال�سفوف الفرتا�سية التي 
بداأت يف الف�سل الأول من العام اجلامعي )2008( ، حيث خطت اجلامعة خطوات جادة نحو تطبيق 
مفهوم التعليم الإلكرتوين من خالل توظيف تقنيات عدة، تعليمية، تعلمية عرب الإنرتنت )الفيديو، 
، وتوفري بيئة �سفية تفاعلية من خالل طرح م�ساقات عدة: �سمن  ال�سف الفرتا�سي، املوديل( 
خطة منظمة ت�سري وفق جدول زمني حمدد، حيث ُقدِّم ن�سف اللقاءات املقررة لكل م�ساق درا�سي 
من خالل �سفوف افرتا�سية، توفر اإجراء املناق�سات، والتفاعل بنف�س جودة وكفاءة غرفة ال�سف 
التدري�سية  الهيئة  واأع�ساء  اجلامعة  اأ�ساتذة  من  العديد  انتباه  التجربة  هذه  وجهت  وقد  العادية، 
التجربة ومواكبة  التي غدت �رشورة ملحة تفر�سها هذه  العديد من املهارات  اكت�ساب  ل�رشورة 
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ما يوازيها من منو مهني، وما ي�ستلزمه من التدرب على اأ�ساليب وطرائق تدري�س التعليم املفتوح 
العامة،  العالقات  دائرة  املفتوحة،  القد�س  )جامعة  الفرتا�سية  وال�سفوف  الإلكرتوين  والتعليم 
موقع انرتنت، www.qou,edu.ps، 2011( ، ويرى )الغريب، 2006( اأن هذا التطور يحتاج اإىل هيئة 
وا�ستخدام  للمتعلمني  توجيه  من  جديدة  اأدوار  لها  الإلكرتوين،  التعليم  تنفيذ  على  قادرة  تدري�س 
وابتكارات  اأن�سطة  ودعم  وبرجمياته،  الإلكرتوين  للمحتوى  وتطوير  التكنولوجية  للم�ستحدثات 
املتعلمني والت�سال بهم وبالإدارة التعليمية واأولياء الأمور اإلكرتونيًا على مدار ال�ساعة.ويو�سح 
)العتيبي، 2006( اأن التعليم الإلكرتوين ل يعني اإلغاء دور ع�سو هيئة التدري�س، بل ي�سبح دوره 
التعليمية باقتدار،  العملية  واأكرث �سعوبة، فهو �سخ�س مبدع، ذو كفاءة عالية، يدير  اأهمية  اأكرث 
ات القائد  ويعمل على حتقيق طموحات التقدم والتقنية، فقد اأ�سبحت مهمة امل�رشف مزيجًا من مهمَّ
وموجه  التعلم،  لعملية  ومي�رش  مر�سد  اإىل  للمعلومات  امللقن  من  دوره  ويتغري  واملوجه،  والناقد 
للدار�سني عن طريق املناق�سة واحلوار، ولكن يبقى دور امل�رشف ل غنى عنه، حيث يقوم باإعداد 
املادة العلمية وبرجمتها واختيار اأ�ساليب عر�سها ومتابعة املتعلم اأثناء عملية التعلم )العتيبي، 
2006: �س 26( .وترى الباحثة اأن جامعة القد�س املفتوحة بكافة فروعها قامت بعمل التجهيزات 
الالزمة لتطبيق جتربة ال�سفوف الفرتا�سية حيث قامت بو�سع خطة تدريجية بداأت يف تنفيذها، 
احلوا�سيب  املجهزة ل�ستخدام  القاعات  وتوفري  التحتية  البنية  م�ستلزمات جتهيز  بتوفري  وقامت 
وغري  املتزامن  الت�سال  مهارات  لإك�سابهم  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وتدريب  بالإنرتنت،  املت�سلة 

املتزامن.

مميزات التعليم اإللكرتوني بالنسبة لعضو هيئة التدريس: 
يذكر )احلناوي، 2005( بع�س املميزات التي يكت�سبها ع�سو هيئة التدري�س من 

التعليم الإلكرتوين: 
متكينه من تطوير م�سادره با�ستخدام امل�سادر املوجودة على الإنرتنت.. 1
دمج الن�س مع كل ما تتيحه التكنولوجيا من �سوت و�سورة وخمططات.. 2
مالءمة التكنولوجيا لال�ستعمال يف اأي وقت واأي مكان.. 3
اخلا�سة . 4 املناق�سات  يف  م�ستقباًل  اإليها  وال�ستناد  النقا�س،  ب�سجالت  الحتفاظ  اإتاحة 

بتقييم الطالب.
توليد ر�سا لدى امل�رشف الأكادميي نتيجة للم�ساركة اجليدة من الدار�سني.. 5
توفري كلفة التنقل التي ترتتب على برامج التدريب.. 6
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على  جتمع  التعليمية  الأنظمة  كل  اأن  اإىل  النتباه  لفت  جداً  املهم  من  اأنه  الباحثة  وترى 
موؤهاًل  يكون  اأن  فبدون  التعليمية،  للعملية  الأ�سا�سية  العنا�رش  اأحد  هو  التدري�س  هيئة  ع�سو  اأن 
اأكادمييًا ومتدربًا مهنيًا يعي دوره الكبري وال�سامل ل ي�ستطيع نظام تعليمي الو�سول اإىل حتقيق 

اأهدافه املن�سودة.

أدوار عضو هيئة التدريس يف التعليم اإللكرتوني: 
يذكر )احلناوي، 2006( ، )اللوح، وفر	 اهلل، 2010( بع�س الأدوار لع�سو هيئة 

التدري�س يف ظل التعليم الإلكرتوين منها: 
دور امل�سمم التعليمي.. 1
دور املوظف للتكنولوجيا.. 2
دور ت�سجيع تفاعل املتعلمني.. 3
دور تطوير التعلم الذاتي للدار�س.. 4
دوره يف اختيار برامج التعليم الإلكرتوين واإعدادها.. 5
دوره يف تنفيذ التعليم الإلكرتوين.. 6

ترى الباحثة اأنه يجب على ع�سو هيئة التدري�س اأن يكون لديه القدرة على ت�سميم الربامج 
التعليمية، واأن يحفز وي�ساعد على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف عملية التعليم والتعلم، وي�سجع 
التفاعل بني املتعلمني، واأن ينمي يف الطالب اعتماده على نف�سه يف عملية التعلم، واأن يكون له 

دور فعال يف اختيار برامج التعليم الإلكرتوين واإعدادها وتنفيذها.

ثانياً- الدراسات السابقة: 
قامت الباحثة با�ستعرا�س جمموعة من الدرا�سات ال�سابقة واملتعلقة مبو�سوع 

درا�ستها حيث رتبتها على النحو الآتي: 
درا�سة فتحي �سليمان كلوب )2011( : هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل مهارات . 1

التعلم الإلكرتوين ومدى توافرها لدى اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جامعة القد�س املفتوحة بفرع 
غزة، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي، وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جامعة القد�س املفتوحة يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2011/ 2012، بينما 
عينة الدرا�سة فكانت )18( ع�سو من اأع�ساء الهيئة التدري�سية املتفرغني، و )44( ع�سو من غري 
املتفرغني يف جامعة القد�س املفتوحة مبنطقة غزة التعليمية، وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة وزعت 
اأن املتو�سط الكلي لدرجات مهارات  على ثالثة حماور يف جمال الدرا�سة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
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كبرية  بدرجة  متوافر  كافة  ال�ستبانة  التدري�س يف حماور  هيئة  اأع�ساء  لدى  الإلكرتوين  التعليم 
وبن�سبة مئوية ت�سل اإىل )%73.19( .

درا�سة فرا�س حممد عودة )2011( : هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن معوقات تطبيق . 2
امل�رشفني  نظر  وجهة  من  غزة  بقطاع  املفتوحة  القد�س  جامعة  ف��روع  يف  الإلكرتوين  التعليم 
جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  الأكادمييني، 
غزة  فرع  يف  املتفرغني  وغري  املتفرغني  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  الأكادمييني  امل�رشفني 
الدرا�سي  العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  اأكادمييًا يف  م�رشفًا   )113( عددهم  والبالغ  التعليمي 
�سممت  ا�ستبانة  الباحث  وا�ستخدم  الدرا�سة،  جمتمع  هي  الدرا�سة  عينة  وكانت   ،2012  /2011
خ�سي�سًا لقيا�س مهارات امل�رشفني الأكادمييني يف ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت واملعوقات التي 
تواجههم من وجهة نظرهم، ودلَّت نتائج الدرا�سة على وجود فروق دالة اإح�سائيًا نحو معوقات 
تطبيق التعليم الإلكرتوين تعزى ل�سنوات اخلربة، والإملام باحلا�سوب والدورات التعليمية، بينما ل 

توجد فروق تعزى ملتغري اجلن�س.
درا�سة ع�سام اللوح، وعبد الكرمي فر	 اهلل )2010( : هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل . 3

الأدوار املنوطة بامل�رشف الأكادميي يف التعليم الإلكرتوين، والك�سف عن مدى ممار�سة امل�رشفني 
الأكادمييني لالأدوار واملهمات املنوطة بهم يف التعليم الإلكرتوين، وو�سع قائمة مبجموعة الأدوار 
القد�س  الإلكرتوين يف جامعة  التعليم  الأكادميي، وياأخذ بها يف  اأن يراعيها امل�رشف  التي يجب 
الدرا�سة،  ملو�سوع  ملنا�سبته  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحثان  وا�ستخدم  غزة،  يف  املفتوحة 
وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع امل�رشفني الأكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة يف مناطق 
الدرا�سي 2009/ 2010،  العام  الثاين من  الف�سل  قطاع غزة والبالغ عددهم )460( م�رشفًا يف 
القد�س املفتوحة، وا�ستخدم  اأكادمييًا من جامعة  الدرا�سة من )134( م�رشفًا  بينما تكونت عينة 
الإلكرتونية،  البوابة  على  مواقعهم  خالل  من  العينة  لأفراد  وزعت  اإلكرتونية  ا�ستبانة  الباحثان 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك اتفاقًا يف وجهة نظر امل�رشفني الأكادمييني فيما يخ�س متغريي: 
)اجلن�س – حالة امل�رشف( فيما يتعلق مبمار�ستهم لأدوارهم، ولكن هناك تباينًا ملحوظًا يف وجهة 

نظرهم فيما يخ�س متغري )التخ�س�س( ، وذلك ل�سالح تخ�س�س الرتبية.
درا�سة تهاين حممد حكمي )2009( : هدفت الدرا�سة اإىل الوقوف على واقع ثقافة . 4

اأم القرى لتقنية املعلومات والت�سالت، وال�سعوبات  اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة  وا�ستخدام 
التي حتول دون ا�ستخدامها، وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي يف درا�سته، وتكون جمتمع 
ال�سعودية  العربية  اململكة  القرى يف  اأم  التدري�سية يف جامعة  الهيئة  اأع�ساء  الدرا�سة من جميع 
والبالغ عددهم )200( ع�سو، وتكونت عينة الدرا�سة من )126( ع�سواً من اأع�ساء هيئة التدري�س 
اأن م�ستوى ثقافة  النتائج  ا�ستبانة مكونة من 58 فقرة، وك�سفت  الباحثة  باجلامعة، وا�ستخدمت 
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واأكرث  ال�ستخدام كان متو�سطًا،  بتقنية املعلومات والت�سالت وم�ستوى  التدري�س  اأع�ساء هيئة 
الإي�ساحية، ول يوجد فروق  الو�سائل  ا�ستخدامًا هي الإنرتنت للح�سول على بع�س  التكنولوجيا 
ذات دللة اإح�سائية بني اآراء اأع�ساء هيئة التدري�س حول ا�ستخدام تقنية املعلومات والت�سالت 

تبعًا للجن�س اأو الكلية اأو املرتبة العلمية اأو عدد �سنوات اخلربة.
درا�سة عقيل اأحمد و فاطمة البلو�سي )2009( : هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل واقع . 5

ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة البحرين، واكت�ساف الفروق 
الباحثان  العلمية، واجلن�س، وا�ستخدم  التخ�س�س، والدرجة  يف ال�ستخدام فيما يتعلق مبتغريات 
املنهج الو�سفي التحليلي، وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة 
البحرين،  مملكة  يف  البحرين  بجامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سواً   )180( عددهم  والبالغ 
وبلغت عينة الدرا�سة )89( ع�سواً من اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة، وا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة 
ات التي ُي�ستخدم فيها احلا�سوب ومعوقات ا�ستخدامه وا�ستخدام  مكونة من خم�سة حماور هي املهمَّ
الربامج املحو�سبة، واأغرا�س ا�ستخدام الإنرتنت، واخلدمات التقنية يف اجلامعة، واأظهرت النتائج 
الطلبة و�سبكة  التقارير وتقومي  التدري�س للحا�سوب ترتكز على طباعة  اأع�ساء هيئة  ا�ستخدام  اأن 
اأع�ساء هيئة التدري�س  اإح�سائية يف ا�ستخدام احلا�سوب بني  الإنرتنت، ل يوجد فروق ذات دللة 
تعزى للجن�س، ويوجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستخدام احلا�سوب تعود اإىل الدرجة العلمية 

ل�سالح م�ساعدي البحث.
واقع . 6 اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت   :  )2009( النفي�سة  الرحمن  عبد  خالد  درا�سة 

ا�ستخدام امل�رشفني الرتبويني للتعلم الإلكرتوين يف تدريب املعلمني، واتبع الباحث املنهج الو�سفي 
التحليلي، وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع امل�رشفني الرتبويني يف مدينة جدة والبالغ عددهم 
)250( م�رشفًا تربويًا، وبلغت عينة الدرا�سة )191( م�رشفًا تربويًا، وا�ستخدمت الدرا�سة ال�ستبانة 
جلمع املعلومات، وبينت نتائج الدرا�سة وجود اأهمية كبرية ل�ستخدام امل�رشفني الرتبويني للتعليم 
الإلكرتوين يف تدريب املعلمني مبدينة جدة، واأن ممار�سة امل�رشفني الرتبويني للتعليم الإلكرتوين 

يف تدريب املعلمني مبدينة جدة كانت بدرجة متو�سطة.
الكفايات . 7 اأهم  الك�سف عن  اإىل  هدفتالدرا�سة   :  )2008( اأحمد حنون  تغريد  درا�سة 

القد�س  جامعة  م�رشيف  لدى  توافرها  ومدى  املفتوح  التعليم  نظام  م�رشيف  اأداء  لتطوير  الالزمة 
املفتوحة يف حمافظات غزة، واتبعت الباحثة املنهج الو�سفي التحليلي، وتكون جمتمع الدرا�سة 
والبالغ عددهم )556( م�رشفًا  القد�س املفتوحة  الأكادمييني جميعهم يف جامعة  من امل�رشفني 
من  مكونة  ا�ستبانة  الباحثة  وا�ستخدمت  الدرا�سة،  عينة  املجتمع  وميثل  متفرغ،  وغري  متفرغًا 
العلمية  اأن درجة توافر الكفايات  اإىل  الدرا�سة  4 جمالت رئي�سة، وتو�سلت  36 فقرة موزعة على 

واملهنية والرتبوية والجتماعية عند امل�رشفني الأكادمييني من وجهة نظر امل�رشفني يف جامعة 
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القد�س املفتوحة كانت بدرجة متو�سطة.واأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط درجات 
امل�رشفني الأكادمييني حول مدى توافر الكفايات الالزمة مل�رشيف جامعة القد�س املفتوحة تعزى 

ملتغري: )اجلن�س، واملوؤهل العلمي، والتخ�س�س، واخلربة( .
املهارات . 8 املعلمني  نقل  مدى  حتديد  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :  )2004( كوفمان  درا�سة 

�سفية  ممار�سات  اإىل  الإترنت  عرب  التخيلي  املجتمع  يف  املهنية  للتنمية  برنامج  من  امل�ستفادة 
ال�سخ�سية والختبارات واملالحظة املبا�رشة جلمع  الباحث املقابالت  الف�سول، وا�ستخدم  داخل 
البيانات من املعلمني لتحديد مدى فهم اخلربات، وم�ستوى م�ساركة املعلمني، ومدى نقلهم املعرفة 
يت�سمنه  ملا  اخلا�س  وفهمهم  املعلمني  اإب��داع  كيفية  وحتديد  الدرا�سية،  ف�سولهم  اإىل  املتعلمة 
التحليل  الباحث  وا�ستخدم  التعلم،  بيئة  تنظيم  مثل  وممار�سات  خربات  من  التدريبي  الربنامج 
التكنولوجيا  ا�ستخدموا  املعلمني  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  للبيانات،  النوعي  والتحليل  الكمي 
الدرا�سية  ف�سولهم  داخل  اإىل  الإنرتنت  عرب  التدريب  برنامج  من  تعلموها  التي  وال�سرتاتيجيات 
بدرجة كبرية، واأن برنامج التنمية املهنية املقدم عرب الإنرتنت يدعم العتماد على مداخل التعلم 
التي حمورها املتعلم والتي ت�سجع الكت�ساف الذاتي، وامل�ساركة الفعالة، والتعاون بني الأقران 
واخلرباء، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن برنامج التنمية املهنية املقدم عرب الإنرتنت يعد بدياًل مهمًا 

يف برامج التنمية املهنية للمعلمني.
التدري�س يف  تناولت ع�سو هيئة  اأنها  تبني  ال�سابقة  للدرا�سات  الباحثة  مراجعة  من خالل 
نظام التعليم املفتوح والتعليم الإلكرتوين ومدى توافر هذه املهارات لديه ومدى ممار�سته لالأدوار 
التعليم  مهارات  تطبيق  دون  حتول  التي  واملعوقات  اللكرتوين  التعليم  نظام  يف  به  املنوطة 
والتطوير  التاأهيل  يف  اجلامعة  دور  وهو  جداً  مهمًا  مو�سوعًا  تتناول  مل  ولكنها   ، اللكرتوين...! 
اته على اأكمل وجه يف  والتنمية لع�سو هيئة التدري�س يف جمال التعليم اللكرتوين حتى يقوم مبهمَّ
ظل هذا النظام، وهذا ما متيزت به الدرا�سة احلالية عن باقي الدرا�سات حيث اهتمت هذه الدرا�سة 
مبعرفة دور اجلامعة من خالل مركز التعلم املفتوح يف التنمية املهنية لأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جمال التعليم اللكرتوين، وحيث اإنه اأ�سبح من املهم جداً متتع ع�سو هيئة التدري�س اجلامعي 
ا�ستعانت  فقد  لذا  اأكمل وجه،  على  التوا�سل مع طالبه  للقيام مبهماته وحتقيق  توؤهله  بكفايات 
الباحثة بتلك الدرا�سات التي اهتمت بتنمية ع�سو هيئة التدري�س، وقد اأكدت معظمها على اأهمية 
التاأهيل والتطوير والتقومي لع�سو هيئة التدري�س، ودرا�سات اأخرى اأكدت على �رشورة الرتكيز على 

حت�سني اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سورة م�ستمرة.
وقد اتفقت معظم الدرا�سات ال�سابقة مع الدرا�سة احلالية يف جمتمع الدرا�سة والذي تكون من 
، وكوفمان )2004( فكان  النفي�سة )2009(  التدري�س يف اجلامعات، بينما درا�سة  اأع�ساء هيئة 
اأداة  الدرا�سة احلالية يف  الدرا�سات مع  اتفقت معظم  لديها من املعلمني، وكذلك  الدرا�سة  جمتمع 
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الدرا�سة وكانت ال�ستبانة، بينما درا�سة اللوح وفرج اهلل )2010( ا�ستخدمت ال�ستبانة اللكرتونية 
على املواقع اللكرتونية لأع�ساء هيئة التدري�س، ودرا�سة كوفمان )2004( ا�ستخدمت املقابالت 

ال�سخ�سية والختبارات واملالحظة املبا�رشة.
اأغلب  يف  امل�ستخدم  الدرا�سة  منهج  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  خالل  من  الباحثة  وا�ستفادت 
ال�ستبانة،  وهي  الدرا�سة  اأداة  بناء  يف  وكذلك  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  وهو  الدرا�سات  تلك 
التو�سيات  النتائج ومناق�ستها وتف�سريها وتقدمي  للدرا�سة، وعر�س  املنا�سبة  الإجراءات  وحتديد 

واملقرتحات.

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 
اأحد  وهو  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحثة  ا�ستخدمت  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 

اأ�سكال التحليل والتف�سري العلمي املنظم لو�سف ظاهرة اأو م�سكلة حمددة، وت�سويرها كميًا.

جمتمع الدراسة: 
جميع اأع�ساء هيئةالتدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة.

عينة الدراسة: 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سواً   )228( من  )الأ�سلية(  امليدانية  الدرا�سة  عينة  تكونت 
العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة مبحافظات غزة، وقد اختريت العينة بطريقة ق�سدية، حيث 

اختري اأع�ساء هيئة التدري�س الذين خ�سعوا لدورات تدريبية من قبل مركز التعلم املفتوح.

أداة الدراسة: 
يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  املفتوح  التعلم  مركز  )دور  ا�ستبانة  الباحثة  ا�ستخدمت 
بعد  وذلك  باإعدادها  قامت  الإلكرتوين(  التعليم  جمال  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مهارات  تنمية 
الطالع على الأدب الرتبوي احلديث الذي �سبق اأن عر�سناه، ويف �سوء الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة 
مب�سكلة الدرا�سة التي مت الطالع عليها، ويف �سوء ا�ستطالع اآراء عينة من املتخ�س�سني عن طريق 

املقابالت ال�سخ�سية، التي ا�ستخل�سنا منها اأبعاداً معينة، حيث تكونت من حمورين: 
املحور الأول: ت�سمن مهارات التدري�س يف بيئات التعليم اللكرتوين، وعدد فقراته )33(  ♦

فقرة 
املحور الثاين: ت�سمن امل�سكالت التي واجهت اأع�ساء هيئة التدري�س يف تطبيق التعليم  ♦

اللكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة، وعدد فقراته )15( فقرة.
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ومت و�سع معيار لكل فقرة وفق مقيا�س ليكرت خما�سي )كبرية جداً، كبرية، متو�سطة، �سعيفة 
و�سعيفة جداً( .

صدق األداة: 
جامعيني  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  جمموعة  على  الأولية  �سورتها  يف  ال�ستبانة  ُعر�ست 
اآرائهم  الفل�سطينية بقطاع غزة، حيث قاموا باإبداء  من املتخ�س�سني ممن يعملون يف اجلامعات 
حماور  من  حمور  كل  اإىل  الفقرات  انتماء  ومدى  ال�ستبانة،  فقرات  منا�سبة  حول  ومالحظاتهم 
ال�ستبانة، وكذلك و�سوح �سياغاتها اللغوية، ويف �سوء تلك الآراء اأُ�ستبعدت بع�س الفقرات وُعدِّل 
بع�سها الآخر لي�سبح عدد فقرات ال�ستبانة )48( فقرة، ومت التحقق من �سدق الت�ساق الداخلي 
لال�ستبانة بتطبيق ال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية مكونة من )40( فرداً، وُح�ِسب معامل ارتباط 
بري�سون بني كل فقرة من فقرات ال�ستبانة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه، وكذلك ُح�ِسب 
معامل ارتباط بري�سون بني درجات كل بعد من اأبعاد ال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة، وذلك 
للمحور الأول والذي يتعلق مبهارات التدري�س يف بيئات   )SPSS( با�ستخدام الربنامج الإح�سائي
املحور  فقرات  من  فقرة  كل  الرتباط بني  معامالت  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد  اللكرتوين،  التعليم 
والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبني اأن معامالت الرتباط املبينة دالة عند م�ستوى دللة )0.05، 
0.01( ، ومعامالت الرتباط حم�سورة بني املدى )0.374- 0.779( ، وبذلك تعّد فقرات املحور 
�سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.اأما بالن�سبة للمحور الثاين الذي يت�سمن امل�سكالت التي واجهت اأع�ساء 
هيئة التدري�س يف تطبيق التعليم اللكرتوين يف اجلامعة، فقد اأظهرت النتائج اأن معامالت الرتباط 
بني كل فقرة من فقرات املحور والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبني اأن معامالت الرتباط املبينة 
 -0.311( املدى  بني  حم�سورة  الرتباط  ومعامالت   ،  )0.01  ،0.05( دللة  م�ستوى  عند  دالة 

0.755( ، وبذلك تعد فقرات املحور �سادقة ملا و�سعت لقيا�سه.
وللتحقق من �سدق الت�ساق الداخلي للمحاور، ح�سبت الباحثة معامالت الرتباط بني درجة 
لال�ستبانة  الكلية  بالدرجة  حمور  كل  كذلك  الأخرى،  واملحاور  ال�ستبانة  حماور  من  حمور  كل 

واجلدول )1( يو�سح ذلك.
اجلدول )1( 

م�سفوفة معامالت ارتباط كل حمور من حماور ال�ستبانة واملحاور الأخرى لال�ستبانة وكذلك مع الدرجة الكلية
احملور الثانياحملوراألولالدرجة الكليةاحملاور

احملور األول: يظهر درجةاكتساب أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة القدس املفتوحة ملهارات التعليم االلكتروني في 

نهاية البرامج التدريبية التي نظمها مركز التعلم املفتوح

0.9181
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احملور الثانياحملوراألولالدرجة الكليةاحملاور

احملور الثاني: درجة املشكالت التي واجهت أعضاء هيئة 
التدريس في اجلامعة أثناء تطبيق مهارات التعليم اإللكتروني

0.5750.4531

**ر الجدولية عند درجة حرية )38( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.393
*ر الجدولية عند درجة حرية )38( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.304

الكلية  وبالدرجة  بع�سًا  ببع�سها  ترتبط  املحاور  جميع  اأن  ال�سابق  اجل��دول  من  يت�سح 
لال�ستبانة ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.01( ، وهذا يوؤكد اأن ال�ستبانة تتمتع 

بدرجة عالية من الثبات والت�ساق الداخلي.

ثبات األداة: 
ا�ستخدمت الباحثة طريقة التجزئة الن�سفية للتاأكد من ثبات ال�ستبانة وذلك بعد تطبيقها 

على اأفراد العينة ال�ستطالعية كالآتي: 
ا�ستخدمت درجات العينة ال�ستطالعية حل�ساب ثبات ال�ستبانة بطريقة التجزئة الن�سفية، 
حيث قامت الباحثة بتجزئة ال�ستبانة اإىل ن�سفني، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل 
با�ستخدام  الطول  تعديل  جرى  ثم  الرتباط،  معامل  بح�ساب  وذلك  ال�ستبانة،  حماور  من  حمور 

معادلة جتمان للتجزئة الن�سفية غري املت�ساوية، واجلدول )2( يو�سح ذلك: 
اجلدول )2( 

يو�سح معامالت الرتباط بني ن�سفي كل حمور من حماور ال�ستبانة 
وكذلك ال�ستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

احملاور
عدد 

الفقرات
االرتباط قبل 

التعديل
معامل الثبات 

بعد التعديل

احملور األول: يظهر درجةاكتساب أعضاء هيئة التدريس في 
جامعة القدس املفتوحة ملهارات التعليم االلكتروني في 

نهاية البرامج التدريبية التي نظمها مركز التعلم املفتوح

330.8330.909

احملور الثاني: درجة املشكالت التي واجهت أعضاء هيئة 
التدريس في اجلامعة أثناء تطبيق مهارات التعليم اإللكتروني

150.5980.748

480.8520.864الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن معامل الثبات الكلي لأداة الدرا�سة )0.864( ، وهذا يدل على 
اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات كافية لتطبيقها على عينة الدرا�سة.
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املعاجلات اإلحصائية: 
لتحليل   ،)SPSS( Stochastic Package for Social Science الإح�سائي  الربنامج  اأ�ستخدم 

البيانات املتجمعة من ا�ستبانة الدرا�سة ومعاجلتها.
واأ�ستخدمت املعاجلات الإح�سائية الآتية للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها: 

باإيجاد  ♦ وذلك  لال�ستبانة،  الداخلي  الت�ساق  �سدق  من  التاأكد  بري�سون:  ارتباط  معامل 
معامل “ارتباط بري�سون” بني كل حمور والدرجة الكلية لال�ستبانة.

معادلة جتمان للتجزئة الن�سفية غري املت�ساوية للتاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة. ♦
الدرا�سة  ♦ اأ�سئلة  عن  الإجابة  يف  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات 

وتف�سريها.

إجراءات الدراسة: 
اإعداد الأداة ب�سورتها النهائية.. 1
عت الباحثة )40( ا�ستبانة اأولية؛ . 2 بعد ح�سول الباحثة على التوجيهات والت�سهيالت، وزَّ

للتاأكد من �سدق ال�ستبانة وثباتها على عينة من خارج عينة الدرا�سة.
عت الباحثة )250( ا�ستبانة، وا�سرتدت )228( . 3 بعد التحقق من �سدق الأداة وثباتها وزَّ

ا�ستبانة �ساحلة للتحليل الإح�سائي.
زت، كما ُوزِّعت البيانات ح�سب الأ�سول وُعوجلت اإح�سائيًا، من . 4 مت اأداة الدرا�سة وُرمِّ ُرقِّ

خالل جهاز احلا�سوب للح�سول على نتائج الدرا�سة.
تف�سري النتائج والو�سول اإىل التو�سيات.. 5

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ت�سمنت هذه الدرا�سة البحث عن الإجابة عن �سوؤالني رئي�سني، ويف �سوء ذلك ُتعر�س النتائج 

وفقًا لرتتيبها: 
القد�س  ● جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اكت�ساب  درجة  ما  الأول:  ال�سوؤال 

املفتوحة ملهارات التعليم اللكرتوين يف نهاية الربامج التدريبية التي نظمها مركز 
التعلم املفتوح؟ 

املئوية،  والن�سب  واملتو�سطات  التكرارات  الباحثة  ا�ستخدمت  الت�ساوؤل  هذا  عن  ولالإجابة 
واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
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اجلدول )3( 
التكرارات واملتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي 

لكل فقرة من فقرات املحور وكذلك ترتيبها )ن =228( 

املتوسطالفقرةم
االنحراف 
املعياري

الترتيب

املادة.1 عرض  4.2680.6464استخدام جهاز العرض (LCD) في 

4.1670.5927تشغيل البرامج التعليمية اجلاهزة.2

تطبيق برامج معاجلة النصوص والكلمات (Word) في كتابة املواد 3
التعليمية.

4.2320.6325

3.9040.82322تطبيق برنامج(Excel)  في إعداد اجلداول اإللكترونية.4

4.1540.6359استعمال وحدات التخزين في تخزين املعلومات.5

4.1050.67513إنشاء امللفات واجمللدات.6

4.2280.6236حفظ امللفات واجمللدات.7

4.1620.6338استرجاع امللفات واجمللدات عند احلاجة إليها.8

3.6970.87629ضغط امللفات.9

3.6140.90031فك امللفات املضغوطة.10

3.5181.00033تطبيق برنامج التحليل اإلحصائي  (SPSS)في حتليل البيانات.11

استعمال البريد اإللكتروني في إرسال الرسائل عبر البريد 12
اإللكتروني إلى املؤسسات العلمية.

3.9430.84020

4.1230.70412استعمال البريد اإللكتروني في الرد على أسئلة الزمالء والطلبة.13

أو 14 كتابة،  االتصال  كان  تنفيذ االتصال املباشر(IRC)  سواء 
صوتاً أو صوتاً وصورة.

3.8600.77824

3.8030.80227اإلفادة من املكتبات اإللكترونية.15

3.9080.79921استخدام ملف الطالب اإللكتروني في التقومي.16

3.6840.99230استعمال البريد الصوتي في الرسالة والرد عليها 17

4.0570.67817تصحيح التعيينات للطلبة.18

4.1540.60710إدخال عالمات الطلبة.19

3.8510.74226تعديل البحوث واالختبارات.20
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املتوسطالفقرةم
االنحراف 
املعياري

الترتيب

4.0130.82619تبادل املعلومات العلمية.21

4.1320.70311متابعة مكاتبات اجلامعة الرسمية.22

اإلفادة من املواد األكادميية للمقررات الدراسية مبختلف أمناطها 23
إلكترونية، صوتية، مرئية، برمجية.

4.0530.78418

4.1050.69414استعمال شبكة اإلنترنت في قراءة األبحاث املنشورة.24

3.7720.93428تطبيق برامج حماية امللفات والبيانات والتخلص من الفيروسات.25

4.0660.65716استعمال محركات البحث في البحث عن املعلومات والبيانات 26

4.1010.67315استخدام شبكة اإلنترنت في تنزيل امللفات أو حتميلها 27

3.8860.84723تشغيل الوسائط املتعددة في تطبيقات عملية.28

إنشاء أو تصميم صفحات تعليمية إلكترونية باستخدام إحدى 29
البرمجيات املناسبة.

3.6050.95832

اإلفادة من املكتبة االفتراضية للبحث في الفهارس اإللكترونية 30
والكتب اإللكترونية.

3.8600.76725

4.3510.5142استخدام تقنية الصفوف االفتراضية.31

4.2760.5463توظيف املوديل (module) في إدارة احملتوى اإللكتروني32

4.5570.5951التعامل مع البوابة االلكترونية بشكل سليم.33

132.20614.499الدرجة الكلية للمحور

وهذا   ،  )%80.12( على  ح�سل  ككل  للمحور  الن�سبي  الوزن  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
اأن النمو املهني لع�سو هيئة التدري�س قد حتقق بفاعلية كبرية، وقد يعزى ذلك  موؤ�رش كبري على 
اإىل جهود جامعة القد�س املفتوحة وحر�سها على منو ع�سو هيئة التدري�س وتطويره يف مهارات 
والتي   )33( الفقرة  كانت:  فقرتني  اأعلى  فاإن  املحور  هذا  لفقرات  الإلكرتوين.بالن�سبة  التعليم 
ن�ست على: »التعامل مع البوابة الأكادميية ب�سكل �سليم« احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره 
)91.14%( ، وتعزو الباحثة ال�سبب اإىل اهتمام اجلامعة بهذا البند على وجه اخل�سو�س، وذلك من 
خالل قيام مركز التعلم املفتوح بعقد دورات ف�سلية لأع�ساء هيئة التدري�س لكيفية التعامل مع 
لدعم م�سكالت  املفتوح  التعليم  تفريغ موظف فني خمترب يف  اإىل  بالإ�سافة  الأكادميية،  البوابة 
والتي ن�ست  الفقرة )31(  الدرا�سي وحّلها.ثم  الف�سل  اأثناء  التي تواجههم  التدري�س  اأع�ساء هيئة 
على: »ا�ستخدام تقنية ال�سفوف الفرتا�سية« احتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره )%87.02( 
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اإىل ا�ستخدام تقنية ال�سفوف الفرتا�سية حتى يف عقد الدورات  ال�سبب يف ذلك  ، وتعزو الباحثة 
على  اأجمعوا  اجلميع  فاإن  والقدرات  التخ�س�سات  اختالف  من  التدري�س.وبالرغم  هيئة  لأع�ساء 
�سهولة ا�ستخدام هذا النمط من التعليم، وهذا يدل على جناح مركز التعلم املفتوح يف رفع كفاءة 
الفقرة  املفتوحة.واأدنى فقرتني يف هذا املحور كانتا:  القد�س  التدري�س يف جامعة  اأع�ساء هيئة 
)29( التي ن�ست على: »اإن�ساء اأو ت�سميم �سفحات تعليمية اإلكرتونية با�ستخدام اإحدى الربجميات 
الباحثة  وتعزو   ،  )%72.11( قدره  ن�سبي  بوزن  والثالثني  الثانية  املرتبة  احتلت  وقد  املنا�سبة« 
ال�سبب يف ذلك اإىل اأن هذا البند مل ينل حقه من التدريب الفعال الذي يتاأمله اأع�ساء هيئة التدري�س، 
متخ�س�سة  تدريبية  دورات  طرح  على  بالعمل  لحقًا  وبداأ  املو�سوع  هذا  ا�ستدرك  املركز  ولكن 
التعليمية ب�سكل  التي ت�ساعدهم على برجمة املادة  الإلكرتونية  التعليمية  ال�سفحات  يف ت�سميم 
الكرتوين، وذلك با�ستخدام تقنية ال�سفوف الفرتا�سية، الفقرة )11( ، والتي ن�ست على: »تطبيق 
برنامج التحليل الإح�سائي )SPSS( يف حتليل البيانات« احتلت املرتبة الأخريةبوزن ن�سبي قدره 
)70.35%( ، وتعزو الباحثة ال�سبب يف ذلك اإىل اأن هذه الأدوات مل تنل حقها من التدريب الفعال 
ا�ستدرك هذا املو�سوع وعمل على طرح دورات  التدري�س، ولكن املركز  اأع�ساء هيئة  ياأمله  الذي 
تدريبية متخ�س�سة يف التحليل الإح�سائي SPSS لأع�ساء هيئة التدري�س واملجتمع املحلي وذلك 

با�ستخدام تقنية ال�سفوف الفرتا�سية.
التدري�س يف جامعة  ● هيئة  اأع�ساء  واجهت  التي  امل�سكالت  ما  الثاين:  ال�سوؤال 

القد�س املفتوحة اأثناء تطبيق مهارات التعليم اللكرتوين؟ 
املئوية،  والن�سب  واملتو�سطات  التكرارات  الباحثة  ا�ستخدمت  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 

واجلدول التايل يو�سح ذلك: 
اجلدول )4( 

التكرارات واملتو�سطات والنحرافات املعيارية والوزن الن�سبي 
لكل فقرة من فقرات املحور وكذلك ترتيبها )ن =228( 

االنحراف املتوسطالفقرةم
املعياري

الترتيب

3.8860.8835ضعف البنية التحتية لهذا النمط من التعليم.1

الكوادر البشرية )التعليمية واإلدارية والفنية( غير مؤهلة تأهيالً عالياً 2
إلجناح هذا النمط من التعليم.

3.6840.89912

3.7630.8689ضعف مهارات التعامل مع احلاسوب وشبكات اإلنترنت3

3.8190.8247حاجز اللغة املستخدمة بنسبة كبيرة في محور تطبيقات احلاسوب.4
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االنحراف املتوسطالفقرةم
املعياري

الترتيب

3.5480.92114ارتفاع تكلفة هذا النمط من التعليم بالنسبة للفرد.5

3.5440.81415استخدام التعلم باملشاركة النشطة في التعلم اإللكتروني.6

3.5920.87813التقنيات املستخدمة ال تناسب جميع املقررات الدراسية.7

3.9520.7284كثرة األعباء امللقاة على عاتق املشرف األكادميي.8

4.0880.6443احلاجة إلى التطوير املستمر في محتوى املادة التعليمية.9

3.8160.9068مقاومة بعض املشرفني لتجربة التعلم اإللكتروني.10

4.3290.6781كثرة انقطاع الكهرباء في أوقات متعددة.11

4.2280.7692كثرة انقطاع اإلنترنت من املصدر ألسباب متعددة.12

3.6891.03411قلة األجهزة املتوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس.13

3.7591.00610تدني جودة األجهزة املتوفرة لدى أعضاء هيئة التدريس.14

3.8290.8086تعدد فلسفات ونظريات التعليم والتعلم.15

57.5097.211الدرجة الكلية للمحور

وهذا   ،  )%76.68( على  ح�سل  ككل  للمحور  الن�سبي  الوزن  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
موؤ�رش على وجود بع�س املعوقات التي تعوق تطبيق التعليم الإلكرتوين يف اجلامعة، ولكن اجلامعة 
عملت- وما زالت تعمل- على تاليف نقاط ال�سعف يف هذا النمط من التعليم، واأعلى فقرتني يف 
هذا املحور كانتا: الفقرة )11( التي ن�ست على: »كرثة انقطاع الكهرباء يف اأوقات متعددة.« وقد 
احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره )86.58%( ، وتف�رش الباحثة �سبب ح�سول هذا البند على 
املرتبة الأوىل اإىل الظروف التي يعي�سها القطاع من ح�سار واإغالق للمعابر ومنع دخول العنا�رش 
يف  العقبات  من  العديد  اإىل  اأدى  مما  م�ستمر،  ب�سكل  الكهرباء  توفري  على  تعمل  التي  الأ�سا�سية 
ا�ستخدام هذا النمط من التعليم، الفقرة )12( والتي ن�ست على: »كرثة انقطاع الإنرتنت من امل�سدر 
ال�سبب  الباحثة  وتعزو   ،  )%84.56( قدره  ن�سبي  بوزن  الثانية  املرتبة  احتلت  متعددة«  لأ�سباب 
توؤثر وت�سعف  ، وهذه املعطيات  الت�سالت(  )�سبكات-  العنا�رش املهمة  اإىل قلة توافر  يف ذلك 
من ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�س للتعليم الإلكرتوين ب�سبب الظروف التي يعي�سها القطاع بفعل 
اأفرزه الحتالل من ح�سار واإغالق للمعابر.واأدنى فقرتني يف هذا املحور  الذي  ال�سيا�سي  الواقع 
كانتا: الفقرة )5( التي ن�ست على: »ارتفاع تكلفة هذا النمط من التعليم بالن�سبة للفرد« واحتلت 
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املرتبة الرابعة ع�رشة بوزن ن�سبي قدره )70.96%( ، وتعزو الباحثة ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اجلامعة 
الدورات املتخ�س�سة  التدري�س من خالل  التعلم املفتوح قد رفعت كفاءة هيئة  متمثلة يف مركز 
وور�سات العمل ب�سكل جماين، مما �ساعدهم على التعامل مع تقنيات التعلم الإلكرتوين، والفقرة )6( 
التي ن�ست على: »ا�ستخدام التعلم بامل�ساركة الن�سطة يف التعلم الإلكرتوين« احتلت املرتبة الأخرية 
بوزن ن�سبي قدره )70.88%( ، وتعزو الباحثة ال�سبب يف ذلك اإىل �سيق وقت املحا�رشة، وكرثة 

الأعباء امللقاة على ع�سو هيئة التدري�س.

توصيات الدراسة: 
يف  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الإيجابي  واملوقف  املرتفعة  الثقة  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت 
اإليه نتائج الدرا�سة  جامعة القد�س املفتوحة نحو التعليم الإلكرتوين، وانطالقاً مما اأ�سارت 

فاإن الباحثة تو�سي مبا ياأتي: 
الإفادة من نتائج الدرا�سة يف حتديد الأولويات يف مهارات التعليم الإلكرتوين الالزمة . 1

لأع�ساء هيئة التدري�س عند اإعداد الدورات والتخطيط لها.
الزيارات مع . 2 التدري�س يف املوؤمترات وتبادل  اأع�ساء هيئة  اأن ت�سجع اجلامعة م�ساركة 

اجلامعات الأخرى.
اأن تطور اجلامعة من نظام احلوافز املعنوية واملادية التي تعزز التدري�س، وجتعل التمييز . 3

يف التدري�س معياراً اأ�سا�سيًا للرتقية اإىل جانب البحث العلمي.
اأن تعزز اجلامعة برامج الإعارة وتبادل املدر�سني مع اجلامعات املحلية والعاملية.. 4
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
حامد، حممد عبد ال�سالم )1993( : النمو املهني لع�سو هيئة التدري�س اجلامعي بكليات . 1

الرتبية امل�رشية درا�سة تقوميية، بحث مقدم ملوؤمتر كلية الرتبية يف الوطن العربي عامل متغري، 
اجلمعية امل�رشية، جامعة عني �سم�س. 

الكتب، . 2 عامل  اجلامعي.  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  املهنية  التنمية   :  )2004( ب�سري  حداد، 
القاهرة، م�رش. 

الدرا�سات . 3 معهد  وامل�ستقبل.  الواقع  بني  امل�رشية  اجلامعات   :  )1993( ال�سيد  ح�سانني، 
الرتبوية، جملد )1( ، عدد )1( ، �س 151. 

حكمي، تهاين )2009( : ”واقع ثقافة وا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة اأم القرى . 4
لتقنية املعلومات والت�سالت يف التدري�س”، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة اأم القرى، مكة

احلناوي، جمدي )2005( : “اجتاهات امل�رشفني الأكادمييني نحو الإنرتنت وا�ستخداماتها . 5
يف التعليم يف جامعة القد�س املفتوحة بفل�سطني”، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة النجاح 

الوطنية. 
حنون، تغريد اأحمد )2008( : “الكفايات الالزمة لتطوير اأداء م�رشيف نظام التعليم عن بعد . 6

ومدى توافرها عند م�رشيف جامعة القد�س املفتوحة”، موؤمتر التعليم اجلامعي املفتوح عن بعد. . 
. واقع وطموح، -22 23/ 12/ 2008، غزة، فل�سطني. 

الديب، اإبراهيم )2007( : “التطوير املهني يف املوؤ�س�سات التعليمية احلديثة”، موؤ�س�سة اأم . 7
القرى للرتجمة والتوزيع، ط 1، مكة املكرمة. 

زاهر، �سياء الدين )1995( : تقومي اأداء الأ�ستاذ اجلامعي. م�ستقبل الرتبية العربية، جملد . 8
)1( ، عدد )3( ، �س 39. 

ال�سيد، علي نادية )2004( : تقييم اأداء الأ�ستاذ اجلامعي يف �سوء معايري اجلودة. درا�سات . 9
يف التعليم اجلامعي، عدد )8( ، �س 20. 

معايري . 10 لتحقيق  الإل��ك��رتوين  التعلم  تكنولوجيا  “توظيف   :  )2011( حممد  �سبان، 
اجلودةال�ساملة يف التعليم العايل”، بحث مقدم للموؤمتر الدويل الثاين للتعليم الإلكرتوين، الريا�س، 

اململكة ال�سعودية. 
العازمي، عبد اهلل واآخرون )2008( : ال�سعوبات التي تواجه ع�سو هيئة التدري�س. م�ستقبل . 11

الرتبية العربية، جملد )14( ، عدد )50( . 
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”معوقات التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة . 12  :  )2011( عودة، فرا�س حممد 
، موؤمتر  التعليمية(  الأكادمييني )درا�سة حالة منطقة غزة  بقطاع غزة من وجهة نظر امل�رشفني 
التعليم الإلكرتوين واقت�ساديات املعرفة، املنعقد يف جامعة القد�س املفتوحة، فرع غزة يف الفرتة 

بني -12 13/ 7/ 2011، �س -392 430. 
با�ستخدام . 13 التعليم اجلامعي  لتطوير منظومة  ا�سرتاتيجية  الغريب، زاهر )2006( : “خطة 

التعليم الإلكرتوين”، موؤمتر تطوير اأداء اجلامعات العربية يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة ونظم 
العتماد، مركز تطوير التعليم اجلامعي، جامعة عني �سم�س، القاهرة. 

كلوب، فتحي �سليمان )2011( : ”مهارات التعليم الإلكرتوين ومدى توافرها لدى اأع�ساء . 14
الهيئة التدري�سية يف جامعة القد�س املفتوحة مبنطقة غزة التعليمية”، موؤمتر التعليم الإلكرتوين 
واقت�ساديات املعرفة، املنعقد يف جامعة القد�س املفتوحة، فرع غزة يف الفرتة بني -12 13/ 7/ 

2011، �س -431 473. 

الأكادمييني . 15 امل�رشفني  ممار�سة  “مدى   :  )2010( الكرمي  عبد  اهلل،  فرج  ع�سام؛  اللوح، 
لالأدوار املنوطة بهم يف التعليم الإلكرتوين بجامعة القد�س املفتوحة”، بحث مقدم للموؤمتر العلمي 

الرتبية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم، يف الفرتة -27 28 اأكتوبر 2010، جامعة الأق�سى بغزة. 
مر�سي، حممد منري )2002( : الجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامعي املعا�رش واأ�ساليب . 16

تدري�سه، القاهرة، عامل الكتب. 
الوطن . 17 للتعليم يف  م�ستقبلية  روؤية   :  )2000( والثقافة  والعلوم  للرتبية  العربية  املنظمة 

العربي. املوؤمتر الأول لوزراء التعليم واملعارف العرب، طرابل�س، الوثيقة الرئي�سية تون�س. 
18 . .www. qou. edu. ps موقع جامعة القد�س املفتوحة على الإنرتنت
يف . 19 الإلكرتوين  للتعليم  الرتبويني  امل�رشفني  ا�ستخدام  “واقع   :  )2009( خالد  النفي�سة، 

تدريب املعلمني مبدينة جدة”، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة اأم القرى، ال�سعودية. 
العربية . 20 القرن احلادي والع�رشين، املجلة  : اجلامعة واملجتمع يف   )2002( نوفل، حممد 

للرتبية، جملد )22( ، عدد )1( ، �س 148. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Coffman, T. (2004) On line professional development transferring skills learned to the 

class room, Capella university, (Dai- a 65/ 03,p. 895,Sep2004) . 

ثالثاً - املراجع االلكرتونية: 
1 . .www. qou. edu. ps موقع جامعة القد�س املفتوحة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

البيان الختامي للمؤتمر الدولي: التعليم المفتوح
في الوطن العربي "تحديات وفرص"

املوؤمتر  املفتوحة  القد�س  جامعة  نظمت  العايل  والتعليم  الرتبية  وزير  معايل  من  برعاية 
الفيديو  عرب  وغزة  اهلل  رام  يف  عقد  وال��ذي  العربي،  الوطن  يف  املفتوح  العايل  "التعليم  ال��دويل 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  وبح�سور   ،2013 اأكتوبر  اأول-  ت�رشين   )8  -7( الفرتة  خالل  كونفرن�س 
مدير  �سمارت  األن  وال�سيد  عمرو  يون�س  د.  اأ.  اجلامعة  ورئي�س  �سمارة  عدنان  املهند�س  اجلامعة 
املجل�س الثقايف الربيطاين ود. فاهوم �سلبي وكيل م�ساعد �سوؤون التعليم العايل ممثاًل ملعايل وزير 

الرتبية والتعليم العايل. 
التعليم  جتربة  ن�رش  اإىل  املفتوحة  القد�س  جامعة  �سعي  �سمن  املوؤمتر  هذا  انعقاد  وياأتي 

املفتوح والإلكرتوين واملدمج الذي طورته اجلامعة. 
وافتتح املوؤمتر بكلمة اأ�سار فيها رئي�س اجلامعة اأ. د. يون�س عمرو اإىل اأن املوؤمتر يتطلع اإىل 
تر�سيخ مفهوم التعليم املفتوح يف التعليم العايل يف فل�سطني والعامل العربي، مبيًنا ما و�سلت اإليه 
اجلامعة من تطور نوعي وكمي توجته يف توظيف منط التعليم املدمج وحت�سني البيئة التعليمية 

التعلمية من جوانبها ومكوناتها كافة. 
بدوره، اأكد د. فاهوم ال�سلبي على الدور الكبري جلامعة القد�س املفتوحة يف ن�رش املعرفة 
الفل�سطيني،  املجتمع  يواجهها  التي  امل�سكالت  حلل  الهادف  العلمي  البحث  ودعم  املتخ�س�سة، 
واأ�سار اإىل �رشورة توفري فر�س التعليم مدى احلياة واأهميتها لكل فرد وم�سوؤولية الدولة يف ذلك 
وبخا�سة وزارات الخت�سا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين، باأ�سكالها كافة ونوه جلامعة القد�س 
املفتوحة التي كانت رائدة يف هذا املجال، حيث وفرت التعليم لكل فئات املجتمع بغ�س النظر 
عن اأعمارهم اأو مرجعياتهم اأو اأو�ساعهم الجتماعية، ما داموا موؤهلني للتعليم. كما اأكد ال�سلبي 
م�ساهمة اجلامعة يف الت�سدي مل�سكلة تزايد الطلب على التعليم العايل يف فل�سطني، ودورها الرئي�س 
يف حل م�سكلة التعليم العايل يف فل�سطني، م�سرًيا اإىل اأن قانون التعليم العايل 1998م الذي دعا 
اأ�سار �رشاحة وبو�سوح اإىل التعليم املفتوح وحث  اإىل تطور التعليم التقليدي، ويف الوقت نف�سه، 

على اإيجاد اأنظمة لهذا النوع من التعليم. 
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بدوره، حتدث ال�سيد األن �سمارت عن اأثر التعليم واأهميته كقاطرة للتنمية امل�ستدامة لل�سعوب 
كافة، من خالل متكني القدرات الب�رشية وتطويرها، وكيف �سارت فل�سطني يف هذا الجتاه، م�سرًيا 
اإىل الدور الكبري واملوؤثر الذي قامت به القد�س املفتوحة يف تطوير التعليم والتغلب على معوقات 
للتعليم  كممثلة  املفتوحة  الربيطانية  واجلامعة  الربيطاين  الثقايف  املجل�س  وا�ستعداد  الحتالل، 

املفتوح لي�س فقط يف بريطانيا واإمنا يف اأوروبا للتعاون وتبادل اخلربات مع القد�س املفتوحة. 
فعاليات  اأن  اإىل  النظر  للموؤمتر  التح�سريية  اللجنة  رئي�س  ال�سلوادي  ح�سن  د.  اأ.  ولفت 
املوؤمتر ت�سعى اإىل تذليل ال�سعاب التي تواجه التعليم املفتوح، يف ع�رش يو�سف بال�رشعة والتطور 
املعريف والتكنولوجي املطرد واملت�سارع، م�سرًيا اإىل �رشورة جتاوز مرحلة الت�سخي�س والإ�سادة 
بالتعليم املفتوح والبدء بالتعمق يف اإجراءاته وخمرجاته من خالل الرتكيز على �سمان اجلودة 

والنوعية باعتباره م�ستقبل التعليم مب�ستوياته ومراحله كافة. 
بداأها  التي  الربيطانية املفتوحة  األن تيت من اجلامعة  د.  اأ.  الرئي�س  ويف كلمة املتحدث 
اإليكم لأنقل حتيات زميلتكم و�سقيقتكم اجلامعة الربيطانية املفتوحة، فالتوا�سل  بالقول: "اأتيت 
النفتاح  رئي�سني، هما  اأمرين  بداأ منذ ع�رشين عاًما. وركز يف حديثه على  املفتوحة  القد�س  مع 
ال�سد واجلذب بينهما، فالتعليم املفتوح يتعامل مع طلبة لهم انتماءات عرقية  والنوعية وعالقة 
وفئات عمرية وخلفيات اجتماعية متباينة، وهذا يجعل امل�سوؤولية اأكرب واأكرث تعقيًدا على التعليم 
املفتوح والعاملني فيه، وقارن بني ن�سب الت�رشب ون�سب النجاح يف اجلامعة الربيطانية املفتوحة 
مع مثيالتها من اجلامعات الربيطانية العريقة وجامعات يف الوليات املتحدة الأمريكية، ليوؤ�رش 
اإىل عدم وجود فوارق، واإن وجدت فهي ل�سالح التعليم املفتوح اإذا ما علمنا اأن اجلامعة الربيطانية 
بريطانيا،  اأف�سل ثالث جامعات يف  املا�سية من بني  ال�ستة  الأعوام  املفتوحة قد �سنفت خالل 

واحتلت املرتبة الأوىل يف العام 2013 باإجنازها لأ�سعب املقررات التعليمية بن�سبة )%93( . 
اإىل  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  ت�سعى  املفتوحة  الربيطانية  اجلامعة  اأن  اإىل  األن  د.  اأ.  واأ�سار 
توظيف  وبخا�سة  املتاحة  الو�سائل  عرب  املفتوح  التعليم  اإىل  التقليدي  التعليم  من  الطلبة  نقل 
التكنولوجيا وو�سائل الت�سال احلديثة يف نقل املعرفة وزيادة فر�س التعلم، وحتقيق مزيد من 

العدالة الجتماعية ودميقراطية التعليم لكل النا�س بغ�س النظر عن اأماكن تواجدهم وظروفهم. 
الأول،  اليوم  يف  جل�ستني  بواقع  متخ�س�سة  جل�سات  اأربع  عقدت  الرئي�س،  املتحدث  وبعد 

وجل�ستني يف اليوم الثاين على النحو الآتي: 
اليوم الأول – اجلل�سة الأوىل كانت بعنوان: "واقع التعليم املفتوح واجتاهاته احلديثة 
اأربعة بحوث،  ال�ساعر، وقدِّمت خاللها  اإبراهيم  د.  امل�ستقبل"، وتراأ�س اجلل�سة  واآليات تطويره يف 
هي: توظيف تطبيقات جوجل يف العملية التعليمية يف القد�س املفتوحة )التحديات والفر�س( ، 
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للدكتور حممد ربايعة، فيما قدم الدكتور نادر اأبو خلف ورقة بعنوان "م�ستقبل التعليم املفتوح"، 
تاله الدكتورة رندة النجدي بورقتها: "تقومي جودة كتب الريا�سيات اجلامعية يف التعليم املفتوح 
يف �سوء املعايري العاملية، واأخرياً الدكتور ع�سام الفقهاء من جامعة فيالدلفيا بالأردن من خالل 
الع�رش  ال�سائدة يف  التعليمية  املناهج  واأطر  اللغة  تعليم  اأ�سول  تعريف:  " اإعادة  بعنوان:  ورقته 

الرقمي". 
اجلل�سة الثانية: متثلت يف حلقة نقا�س حول الدرا�سات العليا يف التعليم املفتوح، و�سارك 
فيها الدكتور اآلن تيت من اجلامعة الربيطانية املفتوحة، والدكتور حممود اأبو �سمرة من جامعة 
القد�س، والدكتور عماد اخلطيب الأمني العام لالأكادميية الفل�سطينية للعلوم والتكنولوجيا، و اأ. د. 
ح�سن ال�سلوادي عميد البحث العلمي والدرا�سات العليا يف جامعة القد�س املفتوحة، واأدارها اأ. د. 

�سمري النجدي. 
التعليم  يف  مميزة  واإداري��ة  اأكادميية  "خربات  بعنوان:  الأوىل�  اجلل�سة  الثاين:  اليوم 
املفتوح يف �سوء معايري اجلودة" وتراأ�سها د. نعمان عمرو وقدمت خاللها ورقة د. زكي مرجتى 
بعنوان: اأولويات البحث العلمي يف جمال التعليم املفتوح من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س 
بكلية الرتبية بجامعة القد�س املفتوحة، تاله د. راأفت العو�سي من خالل ورقته "تنمية املمار�سات 
التعليمية لأع�ساء هيئة التدري�س امل�ساركني يف التعليم اجلامعي املفتوح واأثرها يف ا�ستدامته"، 
ثم د. اإن�ساف عبا�س بورقتها: "تقومي الأ�س�س التفاعلية يف التعليم املدمج ملقرر املهارات ال�سمعية 
بورقته  البحي�سي  حممد  ود.  املفتوحة"،  القد�س  جامعة  يف  الجنليزية  اللغة  تخ�س�س  لطلبة 
"املعوقات الثقافية لدى الطلبة التي تواجه تطبيق بع�س ا�سرتاتيجيات التعليم املفتوح: درا�سة 
تطبيقية على جامعة القد�س املفتوحة- فرع الو�سطى"، واأخرياً د. اأ�سامة اأبو البها بورقته: "تطوير 

وت�سجيع مهارات القراءة يف جامعة القد�س املفتوحة". 
املفتوح"  التعليم  خدمة  يف  واملدمج  الإلكرتوين  التعليم  "دور  بعنوان:  الثانية:  اجلل�سة 
"دور  بعنوان:  باكري  عائدة  للدكتور  الأول  بحوث،  خم�سة  خاللها  قدم  ا�ستية،  عماد  د.  وتراأ�سها 
الرتبية  وزارة  �سمري اجلمل من  د.  املفتوح"، تاله  التعليم  املبا�رش يف تطوير  البث احلي  تقنيات 
نظر  وجهة  من  التعليم  نظام  يف  اللكرتوين  التعليم  تطبيق  "عقبات  ورقته:  خالل  من  والتعليم 
اأع�ساء هيئة التدري�س بفروع جامعة القد�س املفتوحة باخلليل، ثم اأ. طارق الطيبي واأ. �سحر �سمور 
حول دور التعلم والتعليم الإلكرتوين يف خدمة التعليم املفتوح )اخلربات اخلا�سة( ، تالها ورقة 
اأ. نهلة عبد القادر بعنوان: "دور التعليم الإلكرتوين يف حتقيق التنمية امل�ستدامة يف فل�سطني يف 
�سوء حتديات الع�رش"، واأخرياً ورقة اأ. داليا زيان من وزارة الرتبية والتعليم – غزة بعنوان: "دور 
التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  تنمية مهارات  املفتوحة يف  القد�س  املفتوح يف جامعة  التعلم  مركز 

جمال التعليم الإلكرتوين )جامعة القد�س املفتوحة – فروع غزة – درا�سة حالة( . 
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وخل�س املوؤمتر من خالل جل�ساته وما ت�سمنتها من بحو	 ونقا�سات ومداخالت 
اإىل جملة من التو�سيات تالها من اللجنة التح�سريية للموؤمتر د. حممد �ساهني، وعلى 

النحو الآتي: 
توفري الأدوات وامل�ستلزمات والتقنيات الالزمة يف املوؤ�س�سات التعليمية بدًء من املدر�سة . 1

التعليم  التعلم الفرتا�سية خلدمة  راأ�سها بيئات  التكنولوجية، وعلى  امل�ستحدثات  لال�ستفادة من 
املفتوح. 

تعميم جتربة جامعة القد�س املفتوحة يف تطوير عملية توظيف الو�سائل التكنولوجية يف . 2
عملتي التعليم والتعلم ولتعزيز الثقافة الإيجابية جتاه التعليم املفتوح. 

واإنتاجها . 3 الإلكرتونية  التعليمية  امل��واد  ت�سميم  يف  والنوعية  اجل��ودة  معايري  تطوير 
وتقوميها. 

ت�سكيل هيئة عليا تعنى بجودة الكتاب اجلامعي واملواد التعليمية الإلكرتونية، ي�سارك . 4
فيها كل الأطراف من ذوي العالقة مبا فيهم الطلبة لتقدمي تغذية راجعة ف�سلية عن جودة املواد 

التعليمية امل�ستخدمة والعمل على تطويرها. 
ن�رش الثقافة الإيجابية نحو املواد التعليمية الإلكرتونية بني الطلبة لتحقيق قدر اأكرب من . 5

الإقبال والتفاعل والرتقاء بهذا النمط من التعليم. 
اإىل . 6 الفاعلية  الإلكرتونية  البيئة  الإنرتنت ومقومات  املزودة خلدمات  املوؤ�س�سات  دعوة 

توفري هذه اخلدمات ملوؤ�س�سات التعليم وخا�سة للطلبة، بجودة عالية واأ�سعار منا�سبة. 
اجلامعة . 7 يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  كفايات  لتطوير  عمل  وور�س  تدريبية  دورات  عقد 

التدري�س  بطرائق  العالقة  ذات  التدريبية  ال��دورات  تنظيم  يف  ال�ستمرار  مع  املحيط،  واملجتمع 
التعليم  يف  ال�ستدامة  بتحقيق  وربطها  احلديثة،  والت�سال  والتوا�سل  والتفاعل  وا�سرتاتيجياته 

اجلامعي املفتوح. 
ا�ستحداث قائمة معايري للممار�سات التعليمية لع�سو هيئة التدري�س يف التعليم املفتوح، . 8

تاأخذ يف العتبار مهاراته يف التعليم القائم على التقنية احلديثة، وم�ساركاته يف تطوير و�سائل 
التعلم والتعليم الإلكرتوين. 

على . 9 املفتوح  التعليم  ملوؤ�س�سات  الأكادميي  لالعتماد  متخ�س�سة  نوعية  هيئة  اإن�ساء 
الربامج،  العربي، ويكون من مهامها ال�سطالع بو�سع معايري لالعتماد وتقومي  العامل  م�ستوى 

وت�سميم عمليات واآليات التوا�سل وامل�ساندة املقدمة للطلبة. 
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عمليات . 10 على  تركز  التي  والهادفة  واملتخ�س�سة  املنهجية  الدرا�سات  من  مزيد  اإج��راء 
التعليم املفتوح واأدواته، من اأجل حت�سني خمرجاته با�ستمرار وتطوير قدراته على تقدمي اخلربة 

اأمام موؤ�س�سات التعليم العايل والإلزامي. 
اإعطاء م�ساحة اأو�سع ملا ميكن اأن يواجه الطلبة من م�سكالت يف جمال ا�ستخدام الأجهزة . 11

التي  احلديثة  التعليم  واأدوات  الأكادميية  اخلدمات  مع  الفعال  والتوا�سل  الإلكرتونية  واخلدمات 
تطورها اجلامعة. 

واآليات . 12 اأنظمة  العربي بو�سع  العايل يف فل�سطني والعامل  التعليم  �رشورة قيام وزارات 
العربية  املفتوح  التعليم  موؤ�س�سات  مع  وبالتعاون  القائمة،  املفتوح  التعليم  اأنظمة  عمل  حتوكم 

والعاملية. 
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451عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

 - 2 -- 3 -

لجان المؤتمر:
أوال: اللجنة التحضيرية 

الوظيفةاال�سمالرقم

hsilwadi@qou.eduرئي�س اللجنة التح�سريية للموؤمتراأ.د ح�سن ال�سلوادي1.

secgen@aaru.edu.joممثل عن احتاد اجلامعات العربيةاأ. وهيب كراجة2.

mdarwish@qou.eduنائب الرئي�س لل�سوؤون الإداريةد. مروان دروي�س3.
admin_vp@qou.edu

ikhalil@qou.eduنائب الرئي�س لل�سوؤون املاليةد. ع�سام خليل4.

iamro@qou.eduم�ساعد نائب الرئي�س لل�سوؤون الأكادمييةد. اإ�سالم عمرو5.

ihodali@qou.eduم�ساعد الرئي�س ل�سوؤون التكنولوجيااأ.م عماد الهوديل6.

olc@qou.eduمدير مركز التعليم املفتوحد. جمدي حناوي7.

lhishmeh@qou.eduمديرة دائرة العالقات العامةاأ. لو�سي ح�سمة8.

mshahin@qou.eduعميد �سوؤون الطلبةد. حممد �ساهني9.

business@qou.eduعميد كلية العلوم الإدارية والقت�ساديةد. عطية م�سلح10.

education@qou.eduعميد كلية الرتبيةد. هاين اأبو الرب11.

olc@qou.eduفرع الو�سطى/ غزةد. فوؤاد حمادة12.

م�ساعد مدير مركز التعليم املفتوح يف اأ. فرا�س عودة13.
fodeh@qou.eduقطاع غزة

ashakhshir@qou.eduم�ساعد رئي�س اجلامعة ل�سوؤون املتابعةاأ. اآلء ال�سخ�سري14.

quality@qou.eduمدير دائرة اجلودةد. يو�سف ال�سباح15.

 - 4 -

ثانيا: اللجنة العلمية
الوظيفةاال�سمالرقم
رئي�سًاعميد البحث العلمي والدرا�سات العليااأ.د ح�سن ال�سلوادي1.
ع�سواًاأ.د �سفيان كمال2.
ع�سواًع�سو هيئة تدري�س فرع طولكرماأ.د زياد بركات3.
ع�سواًنائب رئي�س جامعة فيالدلفيا/ الأردناأ.د حممد اأمني عواد4.
ع�سواًع�سو هيئة تدري�س/ اخلليلد. حممد عبد الفتاح �ساهني5.
ع�سواًجامعة بني �سويف/ م�رصاأ.د خالد عبا�س عبدو6.
ع�سواًمدير فرع نابل�ساأ.د يو�سف ذياب7.
ع�سواًمدير فرع غزةاأ.د زياد اجلرجاوي8.
ع�سواًع�سو هيئة تدري�س فرع رام اهللد. ذياب جرار9.

ع�سواًعميد كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية د. يو�سف اأبو زر10.

ع�سواًجامعة فيالدلفيا/ الأردند. ع�سام الفقهاء11.

ع�سواًع�سو هيئة تدري�س فرع رام اهللد. ماجد حمايل12.

ع�سواًاجلامعة العربية املفتوحة/ الأردند. مفيد اأحمد اأبو مو�سى13.

ع�سواًاجلامعة الإ�سالمية العاملية/ ماليزيااأ.د وليد فار�س14.
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  .يونس عمرو. د. كلمة رئيس الجامعة أ -

  .تعريفي عن الجامعةفلم  -
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 القدس جامعة يف التعليمية العملية يف جوجل تطبيقات توظيف
)والفرص التحديات( املفتوحة

املفتوحة القدس جامعةربايعة محمد. د

املفتوحة القدس جامعةخلف أبو نادر. داملفتوح التعليم مستقبل
 ضوء يف املفتوح التعليم يف الجامعية الرياضيات كتب جودة تقويم
العاملية املعايري

املفتوحة القدس جامعةالنجدي رندة. د

Pedagogy Redefined: Frameworks of Learning 
Approaches Prevalent in the Digital Age

فيالدلفيا جامعةالفقهاء عصام. د
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املفتوحة القدس جامعة يف الرتبية بكلية التدريس هيئة

غزة /املفتوحة القدس جامعةمرتجى زيك. د

 التعليم يف املشاركني التدريس هيئة ألعضاء التعليمية املامرسات تنمية
استدامته يف وأثرها املفتوح الجامعي

غزة /املفتوحة القدس جامعةالعويض رأفت. د

Evaluating the Interactive Structure in the Blended 
Learning English Listening Skills Course Offered to 
English Majors at QOU

املفتوحة القدس جامعةعباس إنصاف. د

 أسلوب ضوء يف اإللكرتوين العايل التعليم حوسبة منظومة فاعلية تطوير
املفتوحة القدس جامعة لدى" الهندرة"

 الدين حسام. د
حمدونة

اإلسالمية الجامعة

 اسرتاتيجيات بعض تطبيق تواجه التي الطلبة لدى الثقافية املعيقات
 فرع -املفتوحة القدس جامعة عىل تطبيقية دراسة املفتوح التعليم

الوسطى
البحييص محمد. د

  / التقنية فلسطني كلية
البلح دير

Promoting Reading Skills at Quds Open University البها أبو أسامة. د
   املفتوحة القدس جامعة
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باكري عائدة. ددور تقنية البث الحي املبارش يف تطوير التعليم املفتوح
  املفتوحة القدس جامعة
نابلس

 أعضاء نظر وجهة من التعليم نظام يف اإللكرتوين التعليم تطبيق عقبات
بالخليل املفتوحة القدس جامعة بفروع التدريس هيئة

الجمل سمري. د
  والتعليم الرتبية وزارة

الخليل

)خاصة خربات( املفتوح التعليم خدمة يف اإللكرتوين والتعليم التعلم دور
  فريد طارق. أ
سمور سحر. أ

  املفتوحة القدس جامعة
للتنمية الزيتونة كلية

اإللكرتوين يف تحقيق التنمية املستدامة يف فلسطني يف ضوء دور التعليم 
تحديات العرص

القادر عبد نهلة. أ
  املفتوحة القدس جامعة

غزة
دور مركز التعلم املفتوح يف جامعة القدس املفتوحة يف تنمية مهارات 

جامعة القدس (أعضاء هيئة التدريس يف مجال التعليم اإللكرتوين 
)دراسة حالة -املفتوحة فروع غزة

زيان داليا. أ
  والتعليم الرتبية وزارة
غزة
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Reading II Course exam in comparison to the control group. Though minor, it 
gives us implications for future improvement. During the VC, students have 
encountered problems in accessing and setting their audio devices. It is so 
well-meaning to note that the slow internet connection in different areas has 
influenced the quick transmission of information. Furthermore, the training 
on CV given to students was onlylimited to the basics of the VC. 

In future research, adequate training on VC should be given so that the 
learners can master all icons and practices. In addition, the experimental 
group should be exposed to the virtual pedagogy for more than 4 months 
in order that we can evaluate this pedagogy more properly. This proposed 
recommendation adheres to the results of VC limitations done by Tobin and 
McInnes (2008) in which they asserted that the network speed and reliability 
might limit the use of this technology. It is worthwhile to mention that the 
field of this study was Palestine and what is valid in this environment might 
not be applicable to other countries. Finally, the results of this study suggest 
several avenues of further research. In a future study, the time line could be 
extended to eight months to see the true benefits of the VCs and its efficacy 
on promoting other skills such as writing, listening and speaking. The results 
of this study are positive and call for further study with a larger number of 
participants from different areas in Palestine and a longer duration to achieve 
more dependable and effective results. Now it is time to help struggling 
learners become competent life-long readers.
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results would assuredly be better than this.’ These interviews report some 
advantages and limitations of the exam. However, it is worthwhile to note 
that the researcher should adhere to the time of the items as the time is also an 
indicator of how quick the students were in answering the questions. The time 
of the items is also validated by Testing Committee and the researcher has not 
got anything to do in such a pre-established exam as the researcher could not 
disturb the structural as well as the content validity of the test.

Concerning the results from the best active learning pedagogies used 
by the learners in this study, it was obvious that the results were in harmony 
with Meyers & Jones (1993) and McKeachie, Pintrich, Lin, & Smith (1986). 
Peer teaching and group teaching inside breakout rooms were very alluring 
to the students. The practice of polling was of high percentage (95%) since 
Palestinian students have not practiced this pedagogy and they were excited 
to do so during the VC in which self-expression plays anenergetic role in 
exploring the best practices and in giving the proper feedback to the moderator 
and the students as well. The least appealing practice for them was the Quiz 
manager due to certain reasons. One of the interviewees named Ali commented 
on that, ‘in the VC, we flee the traditional exams. I love the VCs but all the 
time I hate quizzes.’ Another student said, ‘I love movies and web tours and 
breakout rooms. But, quizzes bring me back to the traditional classrooms’. In 
brief, we should highlight the results ofHiltz’s study in 1994 when he found 
that the VC pedagogy is related to a collaborative learning approach where 
teachers and learners are active participants in the shared task. This is also 
in harmony with the Socially Shared Cognition theory, Transactional theory, 
and Cognitive Flexibility theory.

 Conclusion: Limitations of the Study and Further
Recommendations:

It should be emphasized that this study has been conducted within 4 
months and the focal group of the study which only consisted of 70 students in 
both groups has not been exposed to the virtual classes sufficiently. The level 
of technical, procedural and operational knowledge unquestionably influenced 
students’ opinions about the value of the virtual classroom, and how well they 
performed within it. The students have only been given eight virtual classes 
and this justifies the slight improvement in the students’ achievement in the 
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Another student named Ahmad said that ‘observing movies through VC is 
very enjoyable as we cannot do this in typical classes’. A student named Jihan 
reported that ‘what is good about these VCs is the time of sessions which 
is evening time when most students are relieved from house or job works.
Jihan added that ‘sometimes the Internet was slow and the sound quality I 
received was interrupted.’ Another students who wouldn’t like to mention his 
name told me that ‘inside traditional classes students laughed on me when I 
answer, and so I was very shy to take part there, but in the VC I have escaped 
their eyes and was able to participate confidently’. One interviewee named 
Mohammad thinks that ‘the Reading II exams contained very tough items 
and long reading texts and the time allowed to answer was not enough for me 
to read and do the best focus. According to Pardo (2004) and Kucer (2001) 
teachers should occasionally provide readers with difficult reading texts. If 
readers encounter only texts that they can read straightforwardly, there will 
be no basis to practice and apply other strategies. Readers put strategies to use 
when they encounter challenging texts.

Concerning the posttest of both groups, it is clear that teaching via virtual 
classes has influenced the students’ achievement in the experimental group. 
Even though it is minor, but it had many implications to say. First, the total 
result of the post test of the experimental group was nearly 68% and the result 
of the posttest of the control group was 55%. The students have gained 13 
positive points in general. It was a good improvement since students were 
only exposed to 8virtual classes and in each VC, they have short training about 
the best skillsin the Reading II course. This implies that virtual pedagogy was 
very fruitful and fitting to the experimental group. 

On the other hand, this study reports limitation of traditional classrooms 
in contrast to the active environment represented in the virtual classes 
where students have opportunities to watch videos, see visuals, have web 
tours, share applications and exchange experiences. One of the Interviewees 
named Fatimah said that ‘because the texts are long I have to look at the topic 
sentences and act quickly’. Another Student said that ‘I always get tiredof 
virtual classes’.Another student named Nisreen said that ‘time is not enough 
for me to do all exam questions. I am a little bit slower than my friends. If 
examiners were able to give me enough time, I would be able to do better in 
the exam’. Nisreenadded that ‘if we had the chance to have more VCs, our 
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Figure (3) 
shows the students’ best active pedagogies and their percentages out of 100%

Discussion of Results:
First it should be noted that the control group was not exposed to VC 

teaching,therefore, it received conventional classroom tutoring. It must 
also be noted here that both groups have the same exam as a posttest. 
The standardized test was a pre-established test which has been validated 
by university lecturers and syllabus designers in QOU and consisted of 5 
questions containing 62 items to measure answering referential questions, 
matching words and functions, substituting synonyms and antonyms, using 
words in new contexts, translating sentences, making questions, and judging a 
reading text. These items were scaled from the easiest to the most complicated 
tasks and students were to read through the texts and choose the best answers.

Concerning, the virtual pedagogy used during the pilot study, two 
interviews have been conducted to find out some implications of this 
pedagogy. Alia, one of our interviewees commented that ‘the training on 
the VC was very brief and short. We need more time to train on the VC. 
There are very stimulating things to do inside the VC such as web tour and 
application sharing’. Another student named Rami thinks that ‘working with 
breakout rooms was the most vital thing to do in VC. I also prefer polling.’ 
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 ♦ Answer for question (7)

Does the virtual pedagogy promote judging a reading text?

Yes. The posttest shows that the virtual pedagogy raised the students’ 
achievement in judging a reading text. The result of the experimental group 
was 65% with a gain score of (Positive Ten Points Difference). On the other 
hand, the result of the control group was 55%.This finding is consistent with 
previous research of Adler (2001) who maintained that good readers tend to 
evaluate what they have read to check their understanding of reading texts and 
solve problems. Good readers bring their personal experience to the reading 
text and make connections with other texts, movies, or any other genres. They 
always try to find out what is behind or beyond the reading texts, what is 
the mood, theme, internal and external conflicts, tone, literal meaning, and 
symbolic meaning.

 General Results from the M-active learning pedagogy:
the Interviews (Triangulation)

The focus group interview is a form of data collection in which questions 
are asked orally and subjects’ answers are recorded (McMillan, 2004). In VC, 
focus group interviews have been steered by the researcher after the end of 
meetings. These interviews focused on the advantages and disadvantages of 
implementingthe virtual pedagogy in enhancing reading skills. Two focus 
interviews were conducted by the researcher. Each group contained 8 students. 
This means that the researcher was able to interview 50% of the experimental 
group. During the VC, the researcher asked the students about the best active 
pedagogies that charm them during the VCs by using the polling strategy. 
Figure (3) shows the students’ best active approaches and their percentages 
out of 100%. It wasclear that polling and web touring were their favored 
pedagogies with a percentage of over 90%. The students were fascinated 
by peer and group teaching while being in their breakout rooms. The least 
pedagogy which was not entertained by the students was quiz manager which 
could be referred to the nature of the learners who hate quizzes and tests. 
These findings are in accord with the study of ER, Altunay and Yurdabakan 
(2012) in which active learning methods have proved to increase the students’ 
motivation and achievement. The findings are in harmony with the results of 
many studies which emphasized the importance of group and peer teaching 
(Meyers & Jones 2007; McKeachie, Pintrich, Lin, & Smith, 1986).
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achievement in substituting synonyms and antonyms. The result of the 
experimental group was 70% with a gain score of (Fifteen Points Difference). 
On the other hand, the result of the control group was 55%. This finding 
harmonizes with the results of Coiro and Dobler (2007) who have explored 
the online reading comprehension strategies used by sixth-grade skilled 
readers to search for and locate information on the Internet. Their study 
showed improvement in learning words through different pedagogies. 

 ♦ Answer for question (4)

Does the virtual pedagogy promote using words in new contexts?

Yes. The posttest shows that the virtual pedagogy raised the students’ 
achievement in using words in new contexts. The result of the experimental 
group was 70% with a gain score of (Five Points Difference). On the other 
hand, the result of the control group was 65%. This finding is in harmony 
of previous research which showed that building the readers’ vocabulary 
knowledge help students comprehend reading texts (Cook, 2001).

 ♦ Answer for question (5)

Does the virtual pedagogy promote translating sentences?

Yes. The posttest shows that the online active pedagogy raised the 
students’ achievement in the summarizing strategy. The result of the 
experimental group was 70% with a gain score of (Positive Twenty Points 
Difference). On the other hand, the result of the control group was 50%. This 
finding is consistent with previous research which showed that readers can 
use online resources to improve their translation skills (Hampshire &Porta, 
2010).

 ♦ Answer for question (6)

Does the virtual pedagogy promote making questions?

Yes. The posttest shows that the online virtual pedagogy raised the 
students’ achievement in making questions. The result of the experimental 
group was 80% with a gain score of (Positive Twenty Five Points Difference). 
On the other hand, the result of the control group was 55%. This finding 
is consistent with previous research which showed that self-questioning and 
answering helped readers engage actively while they read; and it also helped 
them review content and relate new knowledge to what they already knew 
(Rosenshine, Meister & Chapman 1996). 
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Answer to the Main Hypothesis of the study:
‘There is no statistical significant relation on the level (P= 0.05) between 

the use of virtual classes and the enhancement of reading skills.’

The analysis of the t-test shows that there is statistical relation on the 
level (P= 0.05) between the use of virtual classes and the enhancement of 
reading skills. So, we reject the Null Hypothesis and we adopt the alternative 
hypothesis which shows a relationship between the use of virtual classes and 
the enhancement of the reading skills. The calculated p-value is (0.00085) 
and it is less than 0.05. The analysis is in consistent with many studies and 
research which will be elaborated through answering all research questions.

 ♦ Answer for question (1)

Does the virtual pedagogy promote answering referential questions?

Yes. The posttest shows that the virtual pedagogy raised the students’ 
achievement in the answering referential questions. The result of the 
experimental group was 65% with a gain score of (Positive Ten Points 
Difference). On the other hand, the result of the control group was 55%. This 
finding is consistent with the results ofNassaj (2002) and Sims, Dobbs & 
Hand (2002) who asserted that answering referential questions is enhanced 
by online learning. According to the theoretical framework, once schema 
is activated, students engage directly in reading and assimilate information 
from reading texts into their existing knowledge to scaffold and deepen their 
comprehension.

 ♦ Answer for question (2)

Does the virtual pedagogy promote matching words and functions?

Yes.The posttest showed that the virtual classes have raised the 
students’ achievement in the matching words and functions. The result of the 
experimental group was 60% with a gain score of (Ten Points Difference). 
On the other hand, the result of the control group was 50%. This finding is 
consistent with the results of Baumann et al. (2002) in Walters (2006:244) 
who maintained that words and their functions are enhanced when online 
simulations and power point representations are used. 

 ♦ Answer for question (3)

Does the virtual pedagogy promote substituting synonyms and antonyms?

Yes. The posttest shows that the virtual pedagogy raised the students’ 
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Table (4)
Results of Experimental and control Groups in Standardized posttest

Comprehension strategies Experimental Group
No. of Correct Answers (Mean)

Control Group
No. of Correct Answers (Mean)

Answering referential questions 65% 55%

Matching words and functions 60% 50%

Substituting synonyms and 
antonyms 70% 55%

Using words in new contexts 70% 65%

Translating sentences 70% 50%

Making questions 80% 55%

Judging a reading text 65% 55%

Total Mean Average 68.5714 55

Variance 39.2856 25

Standard Deviation 6.26783 5

Standard Error 2.36902 1.8898

P-Value: Two-tailed 0.00085

P-Value:One-tailed 0.00042

Figure (2)represents the posttest results of the standardized reading exam. 
The results show improvement in all items after applying the intervention.

 Figure (2)
Posttest Results of Standardized Exam
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 Focus Group Interview: Triangulation
The outcomes of the standardized test were triangulated by two focus 

group interviews. These interviews were intended to explain the significances 
of the standardized test in relation to the appropriate theoretical framework. 
McMillan (2004) stated that the focus group interview is a form of data 
collection in which questions are asked orally and subjects’ answers are 
recorded. These interviews focused on the advantages and disadvantages 
of adopting virtual classes in enhancing reading skills. To analyze these 
interviews, Krueger and Casey (2000) have characterized some steps which 
include using few excerpts to illustrate, analyze and discuss in relation to the 
theoretical framework.

Results and Discussion:

Introduction:
To answer the research questions, the standardized test used 62 items 

to answer the four questions. See table (3) for the Test items of the seven 
strategies.

Table (3)
Test items of the Standardized Reading Exam

Strand/ Standard No. of items

Answering referential questions 13

Matching words and functions 15

Substituting synonyms and antonyms 10

Using words in new contexts 7

Translating sentences 5

Making questions 5

Judging a reading text 7

Total 62

Standardized Posttest Results:
The results were as follows for both groups (See table (4) Results of 

posttest)
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hands and using smiley icons. Quds Open University and its ODLC (Open 
Distance Learning Centre) (2011) have identified the following table for the 
best practices of VC sessions which the researcher has fulfilled (See Table (2) 
Best Practices of VC sessions by ODLC (2011)). 

Table (2)
Best Practices of VC sessions by ODLC (2011)

No. VC practices Fulfilled Not fulfilled

1 Usageof Introductory Slide: Date, Time & Topic. √

2 Display the main Objectives Slide √

3 Upload teaching/learning material √

4 Usage of Web Tour √

5 Check Audio Devices √

6 Usage Chatting √

7 Use polling √

8 Record Sessions √

9 Share Applications √

10 Regulate the Time √

11 Usage of Breakout Rooms √

12 Prompt feelings √

13 Dispenseof questions fairly √

14 Accomplish quick Quizzes √

15 Promote Peer Teaching √

16 Usage of videos, audios or animations √

17 Make the best use of the White board √

18 Leave the VC to save recording (End VC) √

 Standardized Posttest:
The close-up procedure was conducting the same standardized exam for 

the control and experimental groups. The exam consisted of 5 questionswhich 
measure different reading skills such as answering referential questions, 
matching words and functions, substituting synonyms and antonyms, using 
words in new contexts, translating sentences, making questions, and judging 
a reading text.
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In this training session, the students were able to see the different menus 
and icons. They practiced using the different icons, using the white board, 
joining breakout rooms, sharing an application, polling, recording, uploading 
files, receiving files, chatting, managing quizzes and web-touring. They were 
also trained how to set their audio devices upon the start of the sessions. 
The researcher intended to have an easy training without complications. The 
researcher sent the experimental group the programme to follow setting the 
dates and time (See table (1) VC Programme).

Table (1)
VC Programme

Session No. Date Palestine Time

1 Monday 13/9/2010 6:00 evening

2 Monday 27/9/2010 6:00 evening

3 Monday 11/10/2010 6:00 evening

4 Monday 18/10/2010 6:00 evening

5 Monday 25/10/2010 6:00 evening

6 Monday 15/11/2010 6:00 evening

7 Monday 6/12/2010 6:00 evening

8 Monday 20/12/2010 6:00 evening

The moderator’s intention was to cover all reading comprehension texts 
of Reading II and raise the students’ awareness on how to deal with reading 
texts effectively. The chosen group had the proper access to the VC through 
their mobile phones, smart phones, and laptops. Those who did not have these 
technologies had accessed the VC through their PCs at home or the Internet 
cafés. 

The eight VC sessions covered all selections of Reading II course. The 
experimental group was exposed to this intervention, however, the control 
group was taught traditionally inside the classroom. Throughout the eight 
VC sessions, the moderator used his online privileges to upload the teaching 
material, take the students in web tours, share applications, and make breakout 
rooms to enhance different reading skills. He was able to use the white board, 
enhance chatting, and polling. He could also use peer teaching strategies 
where some students were given the privileges to be moderators and teach 
their colleagues. The moderator was able to express his feeling by shaking 
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text by using their knowledge of text structure, organization, and purpose. 
The exam items illustrate the quality and complexity of the materials to be 
read by students. This test measures the students’ efficiency in different 
reading skills such as:

1. Answering referential questions,

2. Matching words and functions, 

3. Substituting synonyms and antonyms,

4. Using words in new contexts,

5. Translating sentences,

6. Making questions, and

7. Judging a reading text.

Throughout the test, the students should be able to achieve the following 
objectives:

 ♦ Connect main ideas by classifying their relationships to other sources 
and related topics.

 ♦ Clarify understanding of texts using many strategies.
 ♦ Follow multiple-step instructions for evaluating a text.
 ♦ Govern the sufficiency and suitability of the evidence for an author’s 

conclusions.
 ♦ Note instances of unsupported inferences and fallacious reasoning.

Virtual class Training and VC sessions:
The researcher sent the training material to train the students to use 

online Virtual Class –VC. First, the students were emailed to download Java 
on their computers and to make sure that their microphones were working. 
The next step was sending the VC link to the students after setting the date 
and exact time. The students were able to access the VC by using the link 
the researcher sent to them previously. To access the VC, the students should 
have previously downloaded Java, written their names as a user name and 
written their emails. The system allowed the students (participants) to use any 
alternative email in case they had no emails. 



Deanship of Scientific Research & Graduate Studies 47
Al-Quds Open University

through the virtual classroom. On the other hand, a control group was chosen 
where traditional teaching was implemented and 8 meetings were conducted 
traditionally. The same post test was used to measure the achievement of both 
groups. 

The standardized exam intended to measure the reading 
skills which are:

1. Answering referential questions,

2. Matching words and functions, 

3. Substituting synonyms and antonyms,

4. Using words in new contexts,

5. Translating sentences,

6. Making questions, and

7. Judging a reading text.

The researcher has used theQOUstandardizedtest as the instrument for 
measuring different reading skills.This test has been used to yield reliable 
and comprehensive information about students’ achievement in theReading II 
course. According to Dimitrov and Rumrill (2003), standardized tests examine 
the outcomes of the experimental procedure, and so this will improve the 
internal validity of the design (See the standardized test items Appendix 1). It 
is essential to note that the exams prepared by QOU are run by a complicated 
procedure to make sure that they are reliable and not biased. QOU always 
assign two experts to produce samples of exams which are peer-reviewed and 
to be implemented in the up-coming years.

Validity of the Standardized Tests:
All questions planned by QOU are assessed by committees of content 

experts, including tutors and administrators, to ensure their appropriateness 
for measuring the students reading skills. In addition to content, all items are 
reviewed and approved to ensure their adherence to the principles of fairness 
and to guarantee no bias exists with respect to characteristics such as gender, 
ethnicity, and language. Students read and understand fitting material. They 
describe and connect the important ideas, arguments, and perspectives of the 
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2. There is no relation between the use of virtual classes and the enhancement 
of matching words and functions.

3. There is no relation between the use of virtual classes and the enhancement 
of substituting synonyms and antonyms.

4. There is no relation between the use of virtual classes and using words 
in new contexts. 

5. There is no relation between the use of virtual classes and the enhancement 
of translating sentences. 

6. There is no relation between the use of virtual classes and the enhancement 
of making questions.

7. There is no relation between the use of virtual classes and the enhancement 
of judging a reading text.

The strength of evidence in support of a null hypothesis is measured 
by the P-value. If the P-value is less than the significance level of 0.05, the 
null hypothesis will be rejected. In this case, it can be proved that the virtual 
classes have significant effects on enhancing reading skills. 

Procedures:

Introduction:
Bannan-Ritland (2002) examined some challenges in implementing 

and supporting a VC methodology. They maintained that both students and 
teachers need to be satisfied with the virtual environment. Technical support 
and training courses should also be considered to ensure the success of this 
environment in enhancing reading skills. Throughout this study, there were 
many procedures that will be emphasized in the following subsections.

Training and standardized Pretest:
In September 2010, the course (Reading II) was assigned to be taught 

virtually by the researcher. 35 students were enrolled as an intact experimental 
group. The researcher met the students face to face in the first meeting to 
discuss how to access the virtual classroom. Two weeks later, the researcher 
had an orientation with the students virtually. 8 meetings were conducted 
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Research design and focal group of learners
This study has used a quasi-experiment which involves using intact groups, 

i.e., groups that existed prior to any treatment or intervention (McMillan & 
Schumacher, 2006). The first group which is called the experimental group 
consists of a section from Quds Open University in Ramallah area in Palestine. 
This section consisted of 35 students. The second group which is called the 
control group consists of 35 students in the same university. Both groups have 
access to the Internet through their laptops or PCs. The experimental group 
was taught the course (Reading II) virtually and the control group was taught 
traditionally.

Null Hypothesis:
Fisher (1925) was concerned with testing hypotheses concerning 

the outcome of interventions. In statistical inference of observed data of a 
scientific experiment, the null hypothesis refers to a default position that there 
is no link between two measured phenomena, or that a potential treatment has 
no effect on other variables.

The null hypothesis is sometimes called the “no difference” hypothesis. 
The null hypothesis is good for experiments because the researcher tends 
to disprove it. If the researcher disproves the null hypothesis, then there is 
evidence for a relationship between the variables being examined. One often 
“rejects the null hypothesis” when the (P-value)-Probability value- is less 
than the predetermined significance level which is often 0.05. Cowles and 
Davis (1982) asserted that it is normally assumed that the traditional use of 
the 5% level as the maximum acceptable probability for defining statistical 
significance was conventional, somewhat arbitrarily, by Sir Ronald Fisher 
when he developed his formula for the analysis of variance. In order that 
the researcher could calculate the P-value of the t-test, our main research 
assumption will be,

‘There is no statistical significant relation on the level (P= 0.05) between 
the use of virtual classes and the enhancement of reading skills.’ According 
to the Null hypothesis, the sub-questions of the study can be conveyed in the 
following statements:

1. There is no relation between the use of virtual classes and the enhancement 
of answering referential questions. 
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quality support, and a systematic learning environment. In this theory, the 
researcher will consider the probable misunderstandings that might happen 
among students in distance education. Rosenblatt (1994: 1078) noted that as 
readers transact with texts they are changed or transformed. Rosenblatt also 
found that the same text might have “different meanings in transactions with 
different readers or even with the same reader in different contexts or times”.

From this theoretical or conceptual framework, the independent variable 
would be the virtual classroom. On the other hand, the dependent variables 
would operationally be students’ reading skills on different items of a reading 
exam.

Significance of the study:
This instructive active virtual approach may provide guidance to teachers 

who are interested in implementing a virtual teaching to teach reading courses. 
Virtual classes can save manpower in comparison to classroom instruction. 
They can motivate slow learners to take part in and access to different online 
resources, enhance collaborative work and use problem-solving strategies.
VC can be employed as an alternative to traditional classrooms by providing 
a mobile and an active environment that could enhance the students’ reading 
comprehension strategies (Abu Baha&Daud, 2013). 

Research questions:
To promote reading skills, this study addresses the following research 

questions: 

1. Does the virtual pedagogy promote answering referential questions?

2. Does the virtual pedagogy promote matching words and functions?

3. Does the virtual pedagogy promote substituting synonyms and antonyms?

4. Does the virtual pedagogy promote using words in new contexts?

5. Does the virtual pedagogy promote translating sentences?

6. Does the virtual pedagogy promote making questions?

7. Does the virtual pedagogy promote judging a reading text?
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This theory has been very beneficial for young readers using ML to construct 
meaning from texts by using the interactive diagrams and presentations 
individually or collaboratively.

The third theory is the ‘Transactional Distance Theory’ proposed by 
Moore in 1972 and upgraded in 1997. ‘Transactional Distance Theory’refers 
to the theory of mental space between teachers and learners in an educational 
setting, especially in distance education. It highlights the interaction between 
learners and teachers in distance learning. Gokool-Ramdoo (2008) noted 
that this theory is designed for Internet users especially in distance learning. 
Moore (1997, 2007) pointed out that the amount of dialogue and the learner’s 
autonomy in online learning environment specify the degree in which 
transactional distance occur.Pardo (2004) and Kucer (2001) maintained that 
comprehension happens in the transaction between the reader and the text by 
considering the reader’s individual and unique differences, the characteristics 
of the context, and the features of the text as shown in Figure (1).

Figure(1) 
Model of Comprehension Through Transaction (Pardo, 2004:272)

Through using online VC, the researcher intends to reduce the amount 
of transaction distance by involving the students in frequent communications, 
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that the learner’s knowledge is organized into units to store new information 
in his/her schema. The reader’s schema involves phonological, syntactic, 
morphological, semantic, and sociocultural knowledge. Samuels (1994) noted 
that the comprehension difficulties happen when readers cannot quickly and 
automatically access the concepts stored in their schema. He also emphasized 
the internal aspects of attention as crucial to comprehension such as alertness 
and selectivity. However, he cautioned teachers to consider the limited 
capacity of readers’ brains and to consider individual differences. 

While reading a text, the readers interact actively by using different 
cognitive processes such as making connections, doing selections, reaching 
to conclusions (National Institute of Child Health and Human Development, 
2000). What makes the ‘Schema Theory’ a reliable and convenient one 
to this study is the assumption that reading comprehension strategies 
such as previewing (Cain, Oakhill, Barnes, & Bryant, 2001), visualizing, 
summarizing, building vocabulary knowledge, predicting (Baker & Brown, 
1984) and evaluating (Dreher, 2002) can be merged together to facilitate 
reading comprehending texts. 

Though Schema Theory plays the major role in this study, three theoretical 
perspectives should be considered in promoting reading comprehension 
through the virtual pedagogy. The first is ‘Socially Shared Cognition’. Brown 
and Cole (2000) maintained that this theory allows Internet and technology 
participants to engage actively in a community while sharing their knowledge 
and experiencing the learning activities. They added that comprehension 
and high thinking processes involve participating in forms of social activity 
constituted by systems of shared rules. ‘Socially Shared Cognition’ was 
developed in the mid 1980s by Edwin Hutchins. It is a framework that 
involves the coordination between individuals, artifacts and the environment.

The second theory is ‘Cognitive Flexibility Theory’ which states that 
strategic readers who use open net-worked spaces such as the Internet are 
required to integrate multiple knowledge strategies while attuning to the quick 
shifting from one text to another (Spiro, Feltovich, Jacobson, & Coulson, 
1991).‘Cognitive Flexibility Theory’has been described as the mental ability 
to switch between thinking about two different concepts, and to think about 
multiple concepts simultaneously. It deals with knowledge acquisition in 
complex domains and hypermedia learning environments. The theory was 
founded by Dr. Spiro along with Paul Feltovich and Richard Coulson in 1992. 
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English Second Language-(ESL) reading comprehension (Ariew&Ercetin, 
2004; Tozcu&Coady, 2004). Coiro&Dobler (2007:220) have explored the 
comprehension strategies used by young readers on the Internet and found 
that ‘metacognitive strategies, previous knowledge of texts and Internet text 
systems, and self-efficacy influenced their abilities to interact with and learn 
from the Internet texts’.

To sum up, few researchers have studied the link between the use of 
virtual pedagogy and the enhancement of the reading comprehension 
strategies. Mobile learning has recently been studied; and it could be claimed 
that these studies have not been theoretically or empirically adequate since 
ML has been in existence since a few years ago when laptops, tablets and 
smart phones have evaded our houses, schools and universities.

Main objectives and questions of the study:
The main objective of this study is to investigate the effect of the 

implementation of virtual classes on enhancing reading skills. The specific 
purpose is to determine whether virtual classes can enhance:

1. Answering referential questions,

2. Matching words and functions, 

3. Substituting synonyms and antonyms,

4. Using words in new contexts,

5. Translating sentences,

6. Making questions, and

7. Judging a reading text.

In brief, our main research question has been put as follows “Does 
implementing a virtual class promote students’ reading skills based on a 
standardized reading test when compared to a control group?”

Theoretical framework:
‘Schema Theory’ aims at understanding the interface of key factors 

influencing the comprehension process (Nassaj, 2002). The theory states 
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and control groups for their study. In the experimental group, fifth-graders 
were taught according to contextual and morphemic analysis strategies 
which are word definition, synonyms, antonyms, examples, summary, 
figurative language and mode/tone. The control group was taught according 
to traditional methods of teaching. Both groups were tested for the ability to 
infer and comprehend words through these two strategies. They found that 
the experimental group performed much better in comprehending new words. 

The use of virtual classes in enhancing reading comprehension strategies 
has not got the researchers’ proper focus. Finkelstein, (2006:58) as cited in 
Schullo et al. (2007) defined ‘Virtual Classroom’as an online platform that 
includes ‘real-time voice and visual contact between all participants, shared 
whiteboard, integrated area for the projection of slides or other visuals, 
capacity for text–based interaction such as side conversations or note-passing, 
tools for assessing current moods, opinions and comprehension, and tools for 
soliciting questions, feedback or virtual body language.’

Hiltz (1994) conducted a research in which many university students 
were given VC courses. The study was about enhancing different skills. The 
findings have shown that VC final grades were better than traditional learning; 
students have reported higher subjective satisfaction and confidence; students 
have improved their abilities to synthesize and see connections among diverse 
of ideas; students have had positive attitudes towards using this technology; 
they have improved their group collaborative skills; they have improved 
reading and writing skills; and at last students have had superiority to judge 
and evaluate their learning outcomes more than traditional learning. The 
limitations reported were some access problems for new university intake. 
Moreover, professional VC training is of great importance for students and 
lecturers.

Coiro and Dobler (2007) have explored the online reading comprehension 
strategies used by sixth-grade skilled readers to search for and locate 
information on the Internet. The results have shown that the Internet reading 
texts need prior knowledge on technology, strong inferential reasoning 
strategies and self-regulated reading processes. Leu and Kinzer, (2000) 
have found three challenges in adopting online technology in teaching 
reading comprehension such as teachers’ professional development, readers’ 
competencies in using technology and budget considerations. Many studies 
have also shown that CALL (Computer Assisted Language Learning) promotes 
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classrooms by providing a mobile and active (m-active) environment that 
could stimulate their reading comprehension strategies in the 21st century 
computational revolution (Abu Baha&Daud, 2013; Mari, Genone& Mari, 
2008 in Esnault, 2008). Gear (2006) has found that young learners who 
struggle in reading comprehension may use the Internet to broaden their 
opportunities to infer, connect, predict and ask questions.

Coiro and Dobler (2007) in Abu Baha&Daud (2013) have explored the 
online reading comprehension strategies used by sixth-grade skilled readers 
to search for and locate information on the Internet. The results have revealed 
that the Internet reading texts need prior knowledge on technology, strong 
inferential reasoning strategies and self-controlled reading processes. Some 
studies, however, highlighted some limitations of Mobile Learning (ML). 
Kukulska-Hulme (2007) claimed that some mobile devices have small 
screen size, insufficient memory, and short battery life. Abu Baha&Daud 
(2013:339) noted that ‘the network speed and reliability might limit the use 
of this technology. Physical and ethical issues including problems in using 
the device outdoors without parental care, extreme screen brightness, worries 
about personal security, exposure to radiation from devices that use radio 
frequencies are possible constraints of using this technology. Though many 
limitations have been traced, ML provides readers with a mobile and active 
learning pedagogy within a virtual environment (Tobin and McInnes, 2008).’

The word ‘virtual’ is extensively used in computer science to refer 
to something whose existence is simulated with software rather than 
truly existing in hardware or some other physical form (Hiltz, 1994). The 
objectives of the virtual classroom are linked within an instructive approach 
of collaborative learning where teachers and learners are active participants 
in the joint task.AbuBaha and Daud (2013) stated that collaborative learning 
intends to enhance motivation, develop short and long term memories within 
humorous and gorgeous environment. Though much equipment and many 
technical skills needed for VC, studies have shown that VC can bridge 
locations, allow access in elastic times, solve travel needs, stimulate active 
and shared learning, and exchange information that is difficult to share or 
disseminate in traditional classroom (Piccoli, Ahmad, & Ives, 2001; Zhang, 
Zhao, Zhou &Nunamaker, 2004).

Baumann et al. (2002) in Walters (2006:244) have studied morphological 
and contextual analysis while reading texts. They allocated experimental 
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Introduction:
Many studies have shown that the methods used in comprehending and 

understanding a text are influenced by active learning pedagogies in social 
and cultural contexts of the classroom (Lapp, James, Cynthia & Douglas, 
2007; Abu Baha and Daud, 2013). Pressley (2000) noted that active learning 
is a process in which students are engaged in listening, reading, writing, 
discussing, and solving problems. Active learning encourages higher-order 
thinking such as analysis, synthesis and evaluation. The method of instruction 
has not got anything to do with active learning since both traditional learning 
and ML can be active if they provide supportive learning, discussions, drama, 
role playing, simulations, and peer teaching (Abu Baha&Daud, 2013).

The process of comprehending and understanding was first presented by 
the ‘Schema Theory’ presented by Piaget in 1926. ‘Schema Theory’ highlights 
the relations of basic factors influencing the comprehension process (Nassaj, 
2002). The theory states that learner’s knowledge is ordered into units to 
store new information in his/her schema. While reading texts, readers interact 
actively by using different mental processes such as making connections, 
doing selections, and reaching to conclusions (National Institute of Child 
Health and Human Development, 2000).

Visual media, for example, movies, videotapes, and shows can be valuable 
in active learning whether in traditional classroom or online environments. 
They can fundamentally be motivating to students who use online technology 
(Green & Brown, 2002; Michael & Modell, 2003). McKinney (2010) asserted 
that ‘Collaborative Learning Group’ is considered as an effective pedagogy 
for online learning. Here, the moderators allocate groups of 3-6 and give them 
a reading task. The assignment may be a question to answer, a summary, or 
a comment. ER, Altunay and Yurdabakan, (2012) have studied the effects of 
active learning on self-concept and reading comprehension skills and found 
positive results.To sum up, few researchers have studied the link between 
the use of an e-learning pedagogy and the enhancement of the reading 
comprehension strategies (Abu Baha and Daud, 2013).

Mobiles, iPads, tablets, laptops and many other technological devices 
have a great influence on school youngsters and university students (Esnault, 
2008). These devices can be employed as an alternative to traditional 
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Abstract:
This study aims at investigating the effect of using Virtual Classes –

VC- on enhancing the performance of Quds Open University Students in the 
English reading skills for those who have low achievement in the English 
reading skills and have faced difficulties in comprehension and choosing their 
reading style and speed. Therefore, we are going to find out if virtual classes 
can raise the students’ achievement in their reading skills and improve the 
students’ results. The sample of our study is a group of 70 males and females 
from Al-Quds Open University chosen as an intact Group. 35 students are 
placed as an experimental group and another 35 as a control group. Elluminate 
Virtual Classrooms have been used as a means of e-learning for a period of 16 
weeks. A standardized test has been used. The results showed high correlations 
between the use of virtual classes and developing the students’ achievement 
in their English reading skills. Some suggestions and recommendations about 
the effectiveness of VC have been proposed according to the study’s results 
and findings. 
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ملخص:
اأداء طلبة  لتطوير  االفرتا�سية  ال�سفوف  فاعلية  الك�سف عن مدى  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
جامعة القد�ص املفتوحة يف مهارات القراءة االإجنليزية، وبخا�سة لذوي التح�سيل املتدين 
الذين يواجهون �سعوبات يف اال�ستيعاب، ويف اختيار ال�رسعة واالأ�سلوب االأمثل يف القراءة. 
لذلك �سعت الدرا�سة للك�سف عن فاعلية ال�سفوف االفرتا�سية ومدى كفايتها لرفع اأداء الطلبة 
يف مهارات القراءة وحت�سني نتائجهم اأي�سًا. ا�ستمل جمتمع الدرا�سة على 70 طالبًا وطالبة 
�سعبتني  على  الدرا�سة  واأجريت  مق�سودة.  ع�سوائية  كعينة  املفتوحة  القد�ص  جامعة  من 
اإحداهما �سميت املجموعة التجريبية، واحتوت على 35 طالبًا وطالبة، واالأخرى املجموعة 
تقنية  اُ�ستخدمت  وقد  اأ�سبوعًا،   16 وملدة  وطالبة.  طالبًا   35 على  وا�ستملت  ال�سابطة، 
وتعليمي  تدري�سي  كاأ�سلوب  التجريبية  املجموعة  على  االفرتا�سية  ال�سفوف  )اليومونيت( 
ن�سط، واأُعطي امتحان نهائي معتمد من قبل اجلامعة لكال املجموعتني. واأ�سارت النتائج اإىل 
وجود ارتباط عاٍل بني ا�ستخدام التقنية االفرتا�سية، وبني تطوير مهارات القراءة االإجنليزية 
لطلبة املجموعة التجريبية. ويف �سوء هذه النتائج ُو�سعت بع�ص التو�سيات لرفع كفاءة 

هذه التقنية وتطويرها. 
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Conclusion & recommendations:
The study showed that blended learning can provide very helpful means 

of education in general and in language learning in particular It showed the 
various advantages of this   method and how it opens new vistas for students 
and teachers alike to benefit from the plethora of possibilities that it provides. 
This agrees with the opinions of a big number of scholars who showed the 
advantages of blended learning and how it helps to enhance learning and 
increase motivation (Chen &Jones,2007; Bersin 2003; McSporran & King, 
2005; Boyle et al.,2003; Phuong ,2011) 

The students in the sample of the study expressed their positive attitudes 
towards this experiment. This illustrates that the students feel that they 
can develop their listening fluency by the use of various types of extended 
discourse including a wide variety of  materials that the blended learning 
technique provide.. Good learning and teaching strategies are also  essential 
to guarantee the success of this practice. Suitable new technology should be 
effectively utilized in blended learning to achieve this goal. (Anderson 2004, 
Garrison 2004, Twig 2000).

As for the interactive elements  in blended learning Listening Skills  
course, the results of this study show that the students reacted positively 
towards them realizing their importance in the success of the course This 
agrees with many studies and opinions mentioned earlier (Moebs &  
Weibelzah, 2011; Yerasimou,2011; Wang,2010; Roberts, 2008;Garrison& 
Vaughan,2008) Aspden and Helm; 2004).The collaborative elements in the 
course were appreciated according to the responses of the students. This 
agrees with some studies e.g. Schweizer et al.,2003. Another important 
opinion that the students thought positively of is how blended learning results 
in increasing the autonomy and independence of the learners. This agrees also 
with  the opinion of some scholars e.g. Garrison& Vaughan, 2008 & Lim, 
Morris& Kupritz, 2006. As for the availability of the internet access 84% of 
the students said they access at home. This is considered a good percentage.

Finally, more similar studies and on wider scales should be conducted 
to measure the effectiveness of blended learning courses in English language 
skills and in other courses as well . A lot of concentration should be placed on 
the problems that students may face in these courses and how to increase their 
training in handling these courses so as to minimize the technical problems 
that they face. More efforts also should be placed to improve the design of 
these courses through providing good specialized teams of subject matter and 
technical designers. 
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As for the third domain which tried to evaluate the general attitudes 
of the students    towards the course, the students’ responses showed that 
they developed positive attitudes towards the course. They expressed that 
the course increased their feeling of autonomy as they gave high degrees in 
their answers to the statement (Using the online resources made me more 
independent in my practice). They also felt more motivated towards the course 
because they gave high percentages to the statement which said (The online 
materials motivated me to practice listening more and more).The students 
also expressed their positive feeling about how they saved time and effort in 
using the blended learning environment (statement 40).

Another positive indicator was seen in the low degree to the responses to 
the following statements: “I preferred to do all my practice in the face-to-face 
class” & “I used only the textbook material in my listening practice”. This 
shows that the students felt the urgent need for the blended part of the course 
as it provides ample opportunities to benefit from the technological facilities 
and channels. On the other hand, we can also see that the students had some 
problems to deal with the on line resources, activities and virtual classes at 
the beginning. This can be seen from the high degree in the responses to 
statement (39)” I felt uneasy about online learning at the beginning of the 
course.” Nevertheless, the high degrees in the responses of the students to 
statements 41, 42 & 43:”I felt more confident about online learning by the end 
of the listening course given in the blended technique”; ‘I felt that the online 
learning improved my computer and internet skills” & “I would like to study 
more English courses in the same way” show clearly the enthusiasm of the 
students towards the new blended design of the course.

The responses to the statements of the questionnaire in the three domains 
give the answers to questions 2-4 of the study which tired to investigate 
the attitudes of the students towards the course in general and the various 
interactive elements of the blended course. These attitudes were positive 
and encouraging and shows good satisfaction with the experiment . As for 
the availability of the internet access (question1) 84% of the students said 
they access it at home and 39% said at the university labs This indicates 
the majority of students do not have problems in this respect. To sum, up 
the responses of the students showed that the students had positive attitudes 
towards the course and its interactive elements and towards the application of 
these elements. 
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 - The content of the on line part of the course completes and reinforces 
the textbook material.

 - The course parts are designed in a reasonably transitional order.
 - The face-to-face and the online learning parts work well together as 

an integrated blended learning environment.
 - The course design provides clear guidance and instructions about 

how to use the course.

These responses show clearly the satisfaction of the students towards the 
new design of the course and how they feel that the new content and design 
match the objectives and the nature of the course. 

As for the students’ responses in the second domain of the questionnaire 
which concentrated on investigating the students’ attitudes towards the 
interactive features of the blended course, again the students responses 
revealed positive attitudes towards all these elements. The students gave 
positive responses to statements like:

 - The online part of the course helps students to learn things by doing 
them.

 - The guidance to doing the e-activities is clear and helpful.
 - The forums offer an environment for communication between 

students.
 - The videos used in the online materials are instructive and closely 

related to the themes of the course.  
 - The learners can easily test their understanding and learn through 

their mistakes by the feedback provided.
 - The virtual classes added to the usefulness of the online course.
 - The eactivities are closely related to the themes of the course.  

This shows that the students felt that they benefited from the interaction 
with the materials and the feedback provided in dealing with the content 
of these materials. They also felt positively towards the virtual classes 
and the tasks assigned to them in the activities. They also benefited from 
the active participation in the forums as it allows for interaction with peers 
and instructors. They also mentioned that they benefited from the constant 
feedback and also from the provided guidance.  
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Average Total 

Source of 
Variation

Sum of 
Squares

Degrees of 
Freedom

Mean 
Square F * Significant

Between Groups 9.20 2 4.60

9.68 0.00Within Groups 83.15 175 .48

Total 92.35 177

Table (7) shows that there are statistical significant differences at the 
level (α <=  0.05 ) for the effect of the students’ attitudes towards the blended 
listening skills course according to the average total of  domain1, domain2  and 
for the total average of  all statements  related to the branch of the university 
variable. The results of this study show that the students’ attitudes towards 
the blended listening skills course in Ramallah branch obtained the higher 
average for evaluating the general design of the Listening Skills course, 
evaluating specific interactive details about the on line part of the course , 
and  for the total average of  all statements. On the other hand, there are no 
statistical significant differences at the level (α <= 0.05) for the effect of the 
students’ attitudes towards the blended listening skills course according to 
the average total of domain 3 related to the branch of the university variable.

Discussion:
As was pointed earlier, the aim of the study was to evaluate the attitudes 

of the students towards the new design of the listening skills course in the 
blended learning style in general and the interactive components in particular. 
The questionnaire which was used for the study purposes tried to explore 
these attitudes. The responses of the students in the sample of the study 
revealed positive attitudes towards the new blended learning design. The first 
domain of the questionnaire which tried to measure the students’ attitudes 
towards the general design of the course revealed the positive attitudes of 
the students towards this design as they gave high degrees in their responses 
to statements like: 

 - The objectives of the course are stated clearly in the textbook and in 
the on line designed part of the course.

 - The overall content of the course is a clear implementation of the 
objectives of the course.
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average degree of the three domains and the total average of all statements 
due to the branch of the university variable. Table (6) below illustrates this 
relationship. 

Table (6)
The total average of the three domains and all statements according 

to the branch of the university variable

Domain Ramallah Nablus Qalqeelia

Domain1 3.70 3.26 3.44

Domain 2 3.65 3.11 3.51

Domain 3 3.68 3.38 3.60

Total average 3.65 3.09 3.52

In order to calculate the significance of differences, degree of means, the 
one way (ANOVA) test was used according to the branch of the university 
variable. Table (7) below shows the results.

Table (7)
One Way ANOVA for the mean differences in correlation 

with the branch of the university variable

Average Total 
Domain 1

Source of 
Variation

Sum of 
Squares

Degrees of 
Freedom

Mean 
Square F * Significant 

Between Groups 5.81 2 2.91

6.94 .00Within Groups 73.26 175 .42

Total 79.07 177

Average Total 
Domain 2

Source of 
Variation

Sum of 
Squares

Degrees of 
Freedom

Mean 
Square F * Significant 

Between Groups 8.10 2 4.05

7.32 .00Within Groups 95.72 173 .55

Total 103.82 175

Average Total 
Domain 3

Source of 
Variation

Sum of 
Squares

Degrees of 
Freedom

Mean 
Square F * Significant

Between Groups 2.45 2 1.23

2.61 .08Within Groups 79.93 170 .47

Total 82.38 172
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Third Domain: : Evaluating general attitudes towards the course

high1.0675.80%3.79Using the online resources made me more independent in my 
practice.34

high1.0673.80%3.69The online materials motivated me to practice listening more 
and more.35

high1.0471.80%3.59I felt uneasy about on line learning at the beginning of the 
course.36

high1.0673.40%3.67The on line environment and resources saved my time and 
effort.37

high1.0774.20%3.71I felt more confident about online learning by the end of the 
listening course given in the blended technique.38

high1.0577.00%3.85I felt that the on line learning improved my computer and 
internet skills.39

high1.2273.40%3.67I would like to study more English courses in the same way.40

high0.6971.68%3.58Average of the third domain

medium0.7269.32%3.47Total average

As for the third domain which tries to evaluate the general attitudes of 
the students towards the course ,the level  is high for every statement of this 
domain except statements 32 & 33 which have medium level with the average 
65% &  66% respectively. This result is expected and could be considered a 
positive result as it shows that the students  did not depend only on the face to 
face classes and resources but they also benefited from the on line part of the 
course and the resources provided there. The total average of this domain is 
between 66%-77%, and the total average for all statements of this domain is 
71.6% with a high level, moreover the total average for all statements of the 
tool is a medium level with 69.32%.

Results of the study Hypothesis:

In the following section, a comparison for  the students’ attitudes 
towards the blended listening skills course for the total average degree of 
the three domains and the total average of all statements was done based on 
the independent variable of the university branch. The results showed that 
there are no significant statistical differences at (α <= 0.05) for the effect in 
the students’ attitudes towards the blended listening skills course for the total 
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Second Domain: Evaluating specific interactive details about the on line part of the course

high1.1172.00%3.6The forums allowed the students to express their opinions.19

high1.0373.20%3.66The videos used in the online materials are instructive and 
closely related to the objectives of the course.  20

high0.9972.20%3.61The on line links are effective and up-to-date.21

high0.9974.60%3.73The on line links in the course are accessible and easily used.22

high1.1172.00%3.6The students can benefit from the feedback provided with the  
on line materials and the feedback provided by the teacher.  23

high0.9671.20%3.56The virtual classes added to the usefulness of the on line 
course. 24

high1.0170.80%3.54The topics discussed in the virtual classes were enriching to 
the face to face part of the course.25

high1.0373.40%3.67The recordings of the virtual classes were useful to students.26

high1.0672.20%3.61 The e-activities are closely related to the objectives of the co
urse.                            27

high175.20%3.76The videos and images used in the e-activities are well-
designed and suitable for the objectives of the activity.28

high0.9874.80%3.74The guidance to doing the e-activities is clear and helpful. 29

high1.1271.60%3.58The students were given enough time to submit the 
e-activities.30

high1.0772.00%3.6The materials presented in the on line content take into 
consideration the students’ learning differences.31

high1.1271.60%3.58Average of the second domain

According to the second domain which tries to evaluate specific 
interactive details in the on line part of the course, the level of the responses is 
high for every statement of this domain, the average of this domain is between 
70.6%-77.6% with a high level and the total average for all statements of this 
domain is 69.6% with a medium level.

Table 5

Third Domain: : Evaluating general attitudes towards the course

medium1.3065.00%3.2I preferred to do all my listening practice in the face-to-face 
class.32

medium1.2866.00%3.3I used only the textbook material in my listening practice.33
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Effect 
degree

Standard 
deviationpercentagemeanstatementnumber

high1.170.60%3.53The on line course parts are accessible (easily 
reached) and some can be downloaded.8

high0.9576.40%3.82
The face-to-face and the online learning parts 
work well together as an integrated blended 
learning environment.

9

high1.0373.00%3.65The parts of the course are closely related to 
the needs of the students.10

high0.6770.25%3.51Average of the first domain

It is clear from the above table that the level is high for every statement 
of the first domain which is related to the general design of the course. The 
average of this domain is between 70.6%-76.6% with a high level. The total 
average for all statements of this domain is 70.2% with a high level. This 
shows that the attitudes of the students towards the general design of  the 
course is positive. 

Table 4

Second Domain: Evaluating specific interactive details about the on line part of the course

high1.0570.60%3.53The layout for the on line part is eye-pleasing and graphically 
attractive.11

high0.9674.00%3.7The parts of the on line course are arranged in a clear and 
organized way.12

high1.0773.40%3.67The on line materials enhance the students’ interest and 
motivation.13

high0.9977.60%3.88The on line part of the course helps students to learn things 
by doing them.  14

high0.9475.80%3.79The on line part of the course provides sufficient and varied 
listening practice.15

high0.9473.40%3.67The forums in the online course are related to the material of 
the course.16

high1.0270.80%3.54The forums in the online course make the students interested 
to participate.17

high1.0373.60%3.68
The forums offer an environment for communication 
between students on one hand and between students and their 
teachers on the other.

18
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To answer the remaining questions regarding the attitudes of the students 
towards the blended course in general and the specific interactive elements of 
the blended course , the researcher depended on the average  results for every 
statement, domain and the total average as is shown in tables (3),(4 ) and( 5) 
below.

The following scale represents the level of average scores which were 
taken as a base for the diagnosis of responses:

 - Less than 50% represents a totally low level. -  
 - Between 50%-59.99   represents a low level.- 
 - Between 60%-69.99 represents a medium level.-
 - Between 70%-79.99% represents a high level.-
 - 80% and more represent a very total high level.-

Table (3)
The average and the degree of the level of every statement in the first domain 

and the average of the total of responses.

Effect 
degree

Standard 
deviationpercentagemeanstatementnumber

First Domain: Evaluating the General design of the Listening Skills course

high0.876.60%3.83
The objectives of the course are stated clearly 
in the textbook and in the on line designed part 
of the course.

1

high0.8274.00%3.7The overall content of the course is a clear 
implementation of the objectives of the course.2

high0.8675.60%3.78The content of the on line part of the course 
completes and reinforces the textbook material.3

high1.0373.00%3.65
The overall content of the course provides 
sufficient and varied listening practice for the 
students.

4

high174.60%3.73The nature of the course makes it suitable for 
the blended learning design.5

high0.9575.20%3.76The course design provides clear guidance and 
instructions about how to use the course. 6

high0.9471.40%3.57The course parts are designed in a reasonably 
transitional order.7
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The validity and reliability of the tool of the study:

The questionnaire was shown to a jury of teachers who are experts in the 
field of the research. They offered some comments and suggestions which 
were taken into consideration by the researcher who made the necessary 
modifications accordingly. As for measuring the reliability of the tool, the 
coefficient factor (Cronbach Alpha) has been calculated as an indicator of the 
homogeneity of the level of instrument as a whole which is (0.94); This result 
is considered acceptable for the study purposes. 

3.4 The variables of the Study:
The study contained the following variables:

1. The independent variables:
 - The University Branch variable which is divided into three categories: 

a. Ramallah                    b. Nablus                     c. Qalqeelia

2. The dependent variables:
 - The total average of responses according to the domains and the total 

responses.

 Study Results:
This study aims at evaluating the students’ attitudes towards the 

experience offering the English Listening skills course at QOU in the blended 
learning technique. Through the data analysis of the students’ responses using 
the SPSS tools, some answers and conclusions will be drawn. Following is a 
detailed description for these results. 

Results related to the major questions of the study:

To answer the first question in the study which is about the nature of the 
availability of internet access for the students of the Listening Skills course, 
the researcher calculated the frequencies and percentages of responses which 
talked about the nature of the availability of internet access for the students. 
The distribution of the sample according to the usage of internet access 
showed that 84.8% of the students use the internet at home and 39% use it at 
the university lab while 13% use it at the internet café and 6% at work.
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Table (1)

PercentageStudent totalGender

10.1%18male

89.9%160female

100%178Total

Table (1) shows that the majority of students are females with 89.9%

Table (2) shows the distribution of the sample according to the university 
branch

Table (2)

university branch Student total Percentage

Ramallah 81 45.5%

Nablus 45 25.3%

Qalqeelia 52 29.2%

Total 178 100%

Table (2) shows that the highest percentage of students is from Ramallah 
branch with 45.5%.

 3.3 The tool of the study:
A questionnaire was designed to evaluate the students’ attitudes towards 

the blended design of the Listening Skills course. It consisted of (43) items 
divided into three domains. The first one was about the general design of 
the course. The second one concentrated on evaluating specific interactive 
details about the online part of the course and the last one tried to evaluate 
the general attitudes of the students towards the course. The domains were 
chosen according to the elements which should be available in the blended 
learning systems. The items in these domains were selected with the help of 
many references which discuss and describe the elements that help to create 
interactivity in the courses of blended learning design. The responses of 
the students to the items of the questionnaire were divided into five scales 
following the Likert style ranging from strongly agrees to strongly disagree.
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Another study was conducted by Zhao (2003) at Michigan State 
University. He made a survey for many experimental studies that utilized 
new technology in language learning recently. His findings revealed that most 
of the students reported significant positive gains in their journals although 
rather limited. Jones (2003) from Arkansas University tried in her study to 
highlight the students’ views on the effectiveness of multimedia annotations 
(visual and verbal) in assisting them in their comprehension and acquisition 
of vocabulary from aural texts. This study provides qualitative evidence for 
a generative theory of multimedia learning that suggests that the availability 
and the choice of visual and verbal annotations in listening comprehension 
activities enhances students’ abilities to comprehend the material presented 
and to acquire vocabulary.

All  these studies certainly support the very important role for using 
blended learning  methods and approaches in the process of listening training 
and practice. They also indicate the methods of application which help to 
make well- designed and successful blended courses and their  relation to 
improving the autonomy, motivation and achievement of the students.

 3.  METHODOLOGY:

3.1 Population of the study:
The population of the study consisted of all the students in the English 

major at Al-Quds Open University who study one of the required courses for 
the English program titled “Listening Skills”. The course is offered to students 
in their second year. It primarily aims at improving their listening ability 
and their other language skills as well. The study population is the students 
who were enrolled in the Listening Skills course (around 800 students)   in 
the second semester of the academic year 2012-2013in all branches of the 
university. These students studied the course in its new design of the blended 
learning method. 

3.2 Sample of the study:
The study sample  included (178) students enrolled in the Listening  

Skills course in Ramallah, Nablus and Qalqeeliya branches in the second 
semester of the  academic year 2012-2013. Table (1) shows the distribution of 
the sample according to gender.
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There are some studies which have adopted a more holistic approach in 
their focus on aspects in blended learning. These include studies into what 
students learn in blended contexts (Ellis, Goodyear, Prosser, & O’Hara, 
Sweeney, O’Donoghue, & Whitehead, 2007). All these studies show how 
blended learning can be a positive and advantageous experience for students , 
instructors and institutions if it is designed and applied correctly. 

  2.4  Related studies on teaching listening skills in the
 blended learning design:
Recently, there has been an increasing interest in studies on the effect of 

incorporating technological methods and materials in the process of listening 
training and practice  especially with the revolution  in technological systems 
of communications and the easy access to  good listening resources that one 
can get from the various sites on the internet. Katchen (2003) looked at the 
incorporation of videos into a two-semester general English class for English 
majors at a university in Taiwan. This study applied some new techniques 
and tracks in  a freshman listening and speaking course for English majors.. 
Evaluation of the study was done through a pre-test and post-test on listening 
skills and questionnaires designed to elicit students’ opinions on the method 
of course delivery and the materials. Results indicated that students found this 
very interesting and beneficial. They showed some improvement also. 

Phuong (2011) in his study also aimed at discovering the extent to 
which Computer-Assisted Language Learning (CALL) activities influence 
the academic listening skills of English as a Foreign Language (EFL) of 
learners, as well as teachers’ attitudes towards computer use and their 
computer skills in language teaching in Vietnamese tertiary institutions. 
The study sustained over three months. The treatment sample of this 
study consisted of four teachers of listening and their students (in total 
approximately 100). The results of the study showed that there was a 
difference between the listening scores of the students in the experimental 
classes compared with those of the control group students. The teachers 
showed changes in their attitudes towards computer use, and gained 
better skills in selecting effective sources from the internet for listening 
instruction. The study suggests that computer use in listening instruction 
should be given much more consideration so as to improve the listening 
skill of EFL learners, and to motivate both teachers and learners. 
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experience, as the course structure allowed them to deal with topics in their 
own time, to organize themselves better around the tasks, and the activities 
involved in the module promoted good learner autonomy. 

In an important study on interactivity in blended learning, Aspen and 
Helm (2004) explored student engagement and interaction in the context 
of a blended learning situation at Sheffield Hallam University. They argue 
that by making appropriate use of a mix of technologies, students can feel 
increased connectivity with both their colleagues and university staff. They 
quantified the blended learning environment by using a continuum of activities 
ranging from highly tutor-depended (e.g., lectures) to activities carried out 
independently by the student (e.g., individual research). It was found that in 
many cases a blended learning approach was useful in facilitating connections 
and engagement between students and the other aspects of their learning 
experience. The authors concluded that the effectiveness of a blend depends 
on the “active participation of all involved and the environment is only going 
to be effective if the relevant parties engage with the process” 

Schweizer et al.(2003) in their study focused on the importance of  
collaboration. They examined the impact of blended learning on collaborative 
task performance and group discourse. They compared the achievement of a 
group task in exclusively on-line courses It was found that collaborative task 
performance was not actually predicted by only the type of learning situation 
(on-line versus blended) but rather by an interaction between the type of 
task and learning situation. That is, where the task consisted of sharing and 
exchanging ideas to arrive to a common solution and the learning situation 
was of blended learning, the achievement tended to be the highest. However, 
the main difference observed was that in the blended learning situation the 
group discourse tended to be more coherent compared to the on-line learning 
situation.

Another study by the researchers (Boyle et al., 2003) describes how 
by introducing new elements in an already implemented blended learning 
module on programming, students’ performance can be improved. Based on 
the idea that blended learning requires a full course redesign, major changes 
were made to the existing program. By comparing students’ results on the 
improved modules with baseline results from previous years, improvements 
in pass rates, student evaluations and student engagement (i.e., attendance 
and use of electronic resources) were identified.  
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potential of  blended learning and the question asked was: can an initial teacher 
education program be redesigned in a way that realizes the des potential of 
blended learning? In attempting to answer this question , development and 
implementation issues were  explored and the responses to them outlined. 
The study concludes with suggestions for other higher education institutions 
contemplating similar changes. 

Another case-study  which focused on more general dimensions, that 
is, students’ perceptions of the learning experience and the quality of course 
content, is provided by Khine and Lourdusamy (2003). They describe a 
teacher education course in which a blended learning approach was employed, 
combining face-to-face tutorials, activities involving multimedia and on-line 
discussions. Analysing feedback collected at the end of the course from 250 
students, the authors concluded that overall, the blended learning experience 
was perceived as positive by the participants.

In another case-study research, this time focusing on a single aspect of 
blended learning, Kupetz and Ziegenmeyer(2005) discussed  and evaluated 
a model of blended learning for teaching English as a foreign language. The 
authors called their model “interactive e-learning and contact learning”, and 
it covered a wide range of activities: classroom recordings, multimedia-
based case stories, an electronic interview with an expert (i.e. an experienced 
grammar school teacher), mini-practices and so on. The researchers concluded 
that careful evaluation of each component of the blended module, in terms of 
its potential to support learners’ needs as prospective language teachers, can 
prove to be a very useful tool in improving the ability to design effective 
blended learning courses able to respond to a wide range of learners’ needs.

Another case-study with a very specific focus was provided by Dron et 
al. (2004). The authors analyzed and discussed in great detail the difficulties 
encountered during the design and implementation of a blended learning 
course based on Moore’s theory of transactional distance. On the other hand 
Motteram (2006) focused on students’ experience in a specific context. He 
explored the students’ experience of program design in a teacher education 
course using blended learning. The main question addressed in this study was 
the importance of the blended design of the course so that the teachers could 
“get a balanced program that upgrades skills and knowledge and also enables 
them to reflect on past and future practice” Participants’ responses revealed 
that, overall, the blended learning approach positively enhanced the learning 
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Yerasimou (2011) made a study on the interactivity in advancing 
education. His research tried to demonstrate the importance of interactivity 
as a critical component of designing instructional strategies and learning 
environment. The purpose of this study was to examine the two concepts - 
interactivity and flow theory of motivation . A total of 44 students enrolled 
in a blended teacher education course participated in the study. Data were 
analyzed through both quantitative and qualitative methods. Findings from 
the study revealed the interactivity and flow elements that are critical to 
consider when designing blended learning to advance learners’ motivation 
and active participation. The study’s results were also used to formulate a set 
of guidelines that may prove useful to those who are involved in designing 
and delivering blended learning courses. 

Delialioglu & Yildirim, (2007) made a study on effective blended 
learning. They think that the new free learning management systems such 
as the Moodle offered endless new vistas that caused radical changes in 
course delivery, course materials and teaching methods and strategies. When 
investigating students’ opinions, most of the students stated that the course 
website was user-friendly and that the graphical and navigation features such 
as buttons, icons, and links were clear, easy to understand, and distinguishable. 
Access to any information within the course content could be achieved in 
multiple ways. The hierarchical presentation of the content added to the 
structural flexibility of the course.

Adam & Nel (2004) conducted case studies on students’ perceptions and 
performance in blended learning. Three case studies were made. Each involved 
tracking students’ evaluations of teaching (SET) measure (willingness to 
recommend) and grade point average for three subjects from the same business 
discipline over six years. The findings suggested that there were situations 
where integrated use of blended learning involving face-to-face teaching, 
digital media and digital communication with simple navigation between the 
content items led to positive student perceptions and  offered  many benefits 
to higher education institutions and learners alike.

Simpson ( 2008) in her study examined the initial teacher programme 
that was used where a commitment to providing more interactivity, ensuring 
media richness and to personalizing the learning experience for students led to 
conceptualisation of the delivery and a move to a blended learning approach. 
The nature of teacher education was  explored and considered alongside the 
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listening is the book  used at Al-Quds Open University titled Listening Skills 
(1994) It provides extensive practice in note- taking, getting general and 
specific points through listening to various recorded materials. 

Furthermore, nowadays there is a wide selection of online materials that 
provide a great variety of listening materials and practice which students can 
use on their own . These materials can be provided for the students in the 
blended learning listening courses .These can be uploaded and modified to 
suit the objectives of the course. It is also necessary to  assign tasks to be done 
with these materials. The following are examples for some of the websites 
that provide good listening practice and activities. 

http://www.englishlistening.com/

http://www.go4english.com 

http://www. britishcouncil.org/learnenglish    

http://esl.about.com/od/englishlistening/English_Listening_Skills_and_
ActivitiesEffective_Listening_Practice.htm

http://www.esl-lab.com 

The use of videos and other forms of multimedia can also provide an 
environment for good listening practice. They are more stimulating than CDs 
because they provide pictures not only sound. Mass media can be another 
source that could provide useful and updated listening material. The youtube 
(www.youtube.com) is a very rich source where we can search for all sorts 
of themes in language learning and teaching. Some TV shows and films in 
English could be helpful as they give students the chance to listen to informal 
everyday conversations in interesting contexts. To sum up listening materials 
should be well- chosen and well-used and good use for technological resources 
in this respect is very essential.

 2.3 Related studies on blended learning:

Case Studies on various  aspects of blended learning:

There have been a lot of studies done in the last two decades on many 
aspects of blended learning. Most of these were in the form of case studies 
involving experiments in applying and designing blended learning courses. 
Following is a review for some samples of these case studies. 



12
Open Higher Education in The Arab World

 Challenges & Opportunities

The International Conference

a thematic structure that is organized and developed by the teaching staff 
and allows students to also work toward developing their own projects and 
activities (Delialioglu & Yildirim ,2007; Moser, 2007). Furthermore, the 
advantages of good blended learning can be summarized as the following: 
good communication and engagement in face to face and in on line settings, 
improved academic performance, collaborative tasks that provide active 
participation in an atmosphere of constant feedback and encouragement, 
teaching and learning in a practical and motivating manner that enhance self 
confidence and autonomy and availability of technical help and support (Lim, 
Morris& Kupritz, 2006; Twig,2000). 

 2.2 Application of blended learning  in listening
practice and in providing listening materials:
Technologies of e-learning  have become an indispensable component of 

the educational process. The applications of information and communication 
technology in L2 (English in this respect) have undergone an evolution 
both responding to and assisting the advancement of current beliefs about 
language learning and classroom practice.Many researchers and educators 
such as Anderson 2003, Garrison 2000, Laurilard 2001 have also pointed out 
that technology has considerable benefits that help in improving the quality 
of the outcomes of education. Lately, there has been an  increasing interest 
in utilizing technological methods and materials in the process of listening 
training and practice especially with the great advancement in technological 
systems of communications and the abundance of good listening resources 
that one can get from the various sites on the internet. 

As for listening materials, Anderson ( 2003) thinks that all types of 
listening materials  are valuable and necessary if a learner is to acquire an 
all round ability to listen effectively in a range of situations to various types 
of input and for a variety of listening purposes. There are plenty of books 
and resources that provide listening material and suitable practice that could 
be used for face to face classes and self- practice. Tactics for Listening by 
Richards, et al, published by Oxford University Press 2004 is a good example. 
It is a three- level series: basic, developing and expanding. This series could 
serve as graded comprehensive listening material for adults and young adult 
learners. Another good textbook is Targeting Listening and Speaking by Keith 
S. Folse and Darren Bologna (2003). Another useful textbook for practicing 
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thumb for effective e-communication in general (Moebs &  Weibelzahl ,2011; 
Littlejohn& Pegler,2006; Serveau,2004).

The content will naturally be a success factor also. Apart from choosing 
the appropriate kind of content and making the decision whether learning 
activities  are intended to inform people, develop skills, or build competencies, 
the consideration of the time before information will be out-of-date is of high 
importance (Bersin 2003).

  Interactivity in blended learning:

Existing research has demonstrated the importance of interactivity 
as a critical component in designing instructional strategies and learning 
environment (Yerasimou,2011). To describe the variety of interaction, 
Moebs &  Weibelzahl (2011) introduced the four dimensions of interaction in 
blended  learning environments as space, time, fidelity and humanness. Space 
can go from live to face-to-face to mixed reality to virtual reality. Interaction 
also involves the activities that encourage construction of knowledge based 
on prior experiences (Wang,2010; Roberts, 2008;Garrison& Vaughan,2008 
). Shift elearning (shiftelearning.com) offers a checklist for interactivity in 
blended learning which contains the following elements: immediate response, 
adaptability, learner control, feedback, scenarios and simulations, pulled 
content, web resources & games

It is necessary to shift into a different paradigm of learning. It is important 
to create an educational setting that allows a student to explore and engage in 
multiple levels of learning. This will increase his autonomy and independence 
(Garrison& Vaughan, 2008).To create this type of student engagement 
in the online world, students should have five very highly interactive 
experiences; student-to-student, student-to-teacher, student-to-community, 
student-to- material, and student-to-technology (Kim & Song,2009). If an 
online program/class is able to build this type of learning environment, the 
students will have one of the most exciting and memorable encounters of 
their educational experience (Moser,2007; Muilenburg & Berg, 2005). The 
best type of learning to develop each of these ideas is to have the student do 
some type of inquiry-based, project-based, or problem-based learning (Nora 
& Snyder, 2008). 

These types of learning are not isolated classroom experiences but 
cross-curricular ones. For example, the work might be developed using 
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articles containing the phrase have been written since then. It is clear that 
‘blended learning’ has caught on and indeed there is now a handbook on 
the topic (Bonk & Graham, 2005). However, it is also clear that the term is 
used with a variety of meanings and connotations in educational technology, 
and that there are still some doubts about its conceptual integrity (Roberts, 
2008; Sethy, 2008). Mixing technology-enhanced learning experiences with 
other more traditional, learning  experiences would have been seen as normal 
practice in the mainstream of developments in computer-assisted learning 
in higher education during the last 30 years of the 20th century. Indeed, 
integration of such experiences was seen as a core challenge (Reeves& 
Reeves,1997). At its simplest, blended learning is the thoughtful integration of 
classroom face-to-face learning experiences with on-line learning experiences 
(Garrison & Kanuka, 2004; Saunders& Werner, 2004). At the same time, 
there is considerable complexity in its implementation with the challenge of 
virtually limitless design possibilities and applicability to so many contexts 
(Laurillard, 2001; Graham , 2006). 

Blended learning offers a more successful learning experience since 
it contains some aspects of traditional classes. Moreover, Azizan ( 2010) 
concluded that utilization of technology in physical classrooms offers extra 
resources for the students and this is expected to enhance learners’ confidence 
and competence as well as improve the quality of learning. Chen &Jones (2007) 
outlined more advantages of blended learning such as deep understanding of 
topics by using web-based resources as well as active participation of students 
in class. Furthermore, online learning engagement provides an interactive 
setting for communication among teachers and students in the classroom 
and may facilitate cooperative activities even beyond the classrooms (Yuen, 
2010). 

Success factors in blended learning:

There is a variety of teaching methods, but also a variety of different 
learners with different preferences and needs. A well- designed blend 
of teaching methods will provide the right learning experience for most 
learners. The characteristics of the audience have to be considered. This 
includes recognition of the amount of time they will have to access the 
content which includes connectivity issues (Bersin 2003; McSporran & King 
2005). Response from tutors, subject matter experts as well as technical or 
logistical support needs to be constant and effective .This has to be a rule of 
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of study involved a group of (180) students at QOU/Ramallah, Nablus and 
Qalqeeliya branches enrolled in the Listening course in the second semester 
2012-2013. Based on the data obtained from the students’ responses to the 
questionnaire at the end of the semester, the students’ attitudes towards the 
course were analyzed. Findings and conclusions were drawn according to the 
outcomes of the data analysis. These findings will highlight the reaction of 
the students towards their experience with the blended learning structure of 
the course in general and with the interactivity components of the course in 
particular.

 1.5 Significance of the study:
The study highlights the students’ attitudes towards the newly-designed 

Listening Skills course. It gives the reactions and impressions of the students 
towards this experiment. It tries to evaluate the interactive elements in the 
design of the course. This will help in evaluating the course in general and 
in working on improving it further in the following semesters based on the 
feedback received from the students.

  1.6 Questions of the study:
The major questions of the study are: 

1. What is the nature of the availability of internet access for the students of 
the Listening Skills course?

2. How do the students react to the interactive elements in the e part of the 
course present in the blended design of the Listening  Skills course? 

3. Do the students prefer the blended learning environment or the exclusive 
face to face environment?

4. Are there significant differences in the students’ attitudes towards the 
blended Listening Skills course related to the branch of the university?

 2. Review of literature& related studies:

 2.1  Blended learning : definition, characteristics and
advantages:
The idea of ‘blended learning’ is relatively new in educational practice: 

very few references to the term predate the year 2000, though hundreds of 
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delivery, course materials and teaching methods and strategies A number 
of interactive blended learning features have been utilized such as: 

1. Listening to various online materials of different nature and then 
responding to various tasks that help to improve the students’ listening 
comprehension. The responses to the tasks are usually followed by 
prompt feedback. These also included some videos and scenarios which 
were prepared by the instructors. Interaction with the content is realized 
in this type of course design.

2. Submission of online assignments as a response to some online listening 
tasks. These are corrected by the instructor and feedback is sent to 
students within a very short period of time. Interactivity with instructor 
is realized through this method.

3. A number of online discussions through forums & chats are constructed 
online with themes related to the objectives of the course. These 
discussion sometimes take the form of collaborative tasks that students 
have to do together. Through these discussions and collaborative tasks, 
interactivity with peers and instructor is achieved.

4. A number of virtual classes are conducted in addition to the face to 
face classes. These classes give more impact to the objectives of the 
course. The virtual classes provide a lot of interaction with peers and 
instructors and even with the community sometimes. These classes can 
be downloaded and students can watch the recordings of these classes if 
they failed to participate synchronously in these virtual classes.

All these means helped to increase the interactive design of the course. 
Furthermore, the students were trained to be familiar with the tools of blended 
learning. Guiding videos were provided and technical support was constantly 
available. A lot of effort and attention was given to make all materials and 
links user- friendly. Graphics and images used were attractive and stimulating. 
Furthermore, all these means helped the students to become more autonomous 
in their learning.

1.4 Problem statement and purpose of the study:
The aim of this study was to evaluate the students’ reactions to the 

interactive structure of the Listening Course which was  newly- designed in 
the  blended learning format that  has been previously described . The sample 



Deanship of Scientific Research & Graduate Studies 7
Al-Quds Open University

transformational potential of blended learning, Garrison and Kanuka (2004) 
found that blended learning environment  include the values of traditional 
classes, which improve the effectiveness of meaningful learning experiences. 
Furthermore, blended instruction offers an active learning environment with 
flexibility in using resources for the students and in providing more time for 
faculty members to spend with learners in small groups or even individually 
(Oh & Park, 2009).

It is also essential in designing blended courses to provide ways of 
interaction and student engagement with the instructor, the peers, the online 
materials and even with the community. This can be done through interactive 
experiences such as methods of feedback and discussion tools. This interaction 
in the blended learning is considered one of its major advantages because it 
helps in minimizing the feeling of loneliness and isolation that the e leaner 
may usually experience (Kim & Song,2009).

 1.3 The  description of the Listening Skills course  in
 its new  blended learning design:
The course is titled “ Listening Skills”. It is offered to second year 

students of the  English language major at Al-Quds Open University. It is a 
3-credit-hour course which aims at improving the listening comprehension of 
the students. by giving  them the opportunity to practice listening to various 
types of  listening materials. Through this training, students are introduced to 
the basic practices and strategies in listening comprehension. The materials 
that had been previously used for the course were basically a textbook that 
has a variety of recorded listening materials. The practice was done mainly 
in the face to face classes and supplemented by home practice. This used to 
be occasionally enriched by some suggested supplementary material, some 
of which were online links. Task-based learning is implemented through the 
practice of a wide range of group and individual practice and activities, both 
in and out of class. 

In the second semester of the academic year 2012/2013, the course 
design has been transformed into a blended e-learning course through 
using the Moodle platform, the new free learning management system 
which  offered endless new vistas that caused radical changes in course 
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“new findings have generated and become established at breathtaking speed” 
(2008, p.29). This has revolutionized teaching and learning particularly in 
distance education. The arrival of  the World Wide Web (WWW) has increased 
the demand for distance education and concepts like online learning or e- 
learning & blended learning  have  emerged, as a result. The system of online 
learning has been largely used in higher education, and a lot of studies have 
been done to discover both its strengths and weaknesses (Wang, 2010).

Blended learning is one of the new forms which combines classroom-
based learning with computer-mediated instruction (Graham 2006). Blended 
learning can potentially transform the way teachers teach and students 
learn. This  involves the effective implementation of technology which  
requires administrators and instructors to collaborate (Garrison & Vaughan 
,2008; Graham,2006; Donnely, 2010).Moreover blended learning courses 
are gaining popularity with students and institutions around the world  as 
the best way to combine the best of traditional  face to face with the best 
of e- learning methods of instruction and learning  (Roberts,2008; More 
M.C.,2006; Garrison & Vaughan , 2008) although  some faculty members may 
find blended learning and the integration of technology into the classroom 
challenging (Donnely,2010; Vaughan,2010). Blended learning has been 
given many other names: mediated learning, hybrid instruction, web-assisted 
instruction or web-enhanced instruction. (Moore,2006).

The blended learning environment has emerged to overcome some 
disadvantages of e learning  such as inhibiting the socialization process of  
individuals resulting in lack of face-to-face communication. The foremost 
goal of blended instruction is to overwhelm the drawbacks of pure online 
instruction or exclusive traditional learning since each one holds some 
weaknesses and strengths (Azizan,2010).In view of that, the application of 
blended instruction has quickly increased because instructors believe that 
varied delivery methods can increase students’ satisfaction from the learning  
experience as well as their learning outcomes (Lim, & Morris, 2006). Hence, 
blended learning environments carry the potential to offer many sources for 
learners.   

Delialioglu and Yildirim (2007) and Gülbahar and Madran (2009) 
believed that blended learning combines the potentials of web-based training 
with those of classroom techniques. Likewise, through their study on the 
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to many ELT experts like Rost (2002), Nation & Newton (2009), listening 
includes some component skills which are: recognition of sounds, and words, 
knowledge of grammatical combinations and rules. knowledge of utterances 
that act to create meaning, connecting linguistic cues to non-linguistic and 
paralinguistic cues and lastly combining background knowledge to figure out 
meaning and recall important words and ideas. 

Goh (1997) remarks that there are elements that affect listening such as: 
kinds of input , attention, concentration, speed of presentation, interest and aim 
of listening, suitable timing and anxiety. Thus, teachers have to pay attention 
to these factors. Choosing the good practices in listening is vital too. Good 
listening strategies are very key elements in enhancing the advantages gained 
from the listening practice. Tasks preceding, accompanying and following 
the listening practice add to the advantages gained from the listening practice 
, (Harmer ,2003) . Vandergrift (2003) showed that strategy development is 
important for listening training because strategies are conscious means by 
which learners can guide and evaluate their own comprehension and responses.

 1. 2  Blended learning and English  language teaching
 and learning:
Good listening materials and resources are very decisive in getting the 

best results from the listening practice. Textbooks with recorded materials, 
live conversations &  online materials can all be very vital in getting the 
good results from  the listening practice. Phuong (2011) believes that CALL 
(computer assisted language learning) programs can be very helpful and 
motivating materials. E-learning resources are getting more and more available 
and thus they provide endless opportunities for the students to use them and to 
get maximum advantages from them in very interesting and motivating ways.

Blended learning offers a lot of options for learning in general and for 
English language teaching and learning in particular. There is a dramatic 
impact of computers on the discipline of language teaching and learning in 
general and on teaching and learning listening in particular. This has in turn 
led to paradigm shifts not only in the way we teach English but also in the 
methods we choose to deliver the material (Garavan & O’Donnell, 2003). 
“We are living in an ever-changing world” (Sethy, 2008, p.29). Through the 
past decades, the world of education has been varied by the fast and rapid 
revolution in computer and the Internet technologies . Sethy remarks that  
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 1. Introduction and Background:

 1.1 The importance of developing the students’
 English listening comprehension:
According to Morley (1991, p.82), “We can expect to listen twice as 

much as we speak, four times more than we read, and five times more than 
we write.”  So, listening, as a skill, is assuming more and more weight in 
SL or FL classrooms. Limited listening input fails to promote face-to-face 
communication. On the other hand, adequate listening practice could give the 
learners essential contact with handy input that might trigger their utterances. 
Teacher talk, listening materials and peer- interaction are vital means for 
providing this practice.

Listening is a process which requires an active and immediate analysis 
of the streams of sounds. Listening also involves the desire to listen, as 
well as the capability to listen. Both must be present with the listener for 
the successful recognition and analysis of the sounds (Anderson & Lynch, 
(2003); Goh,1997). Language skills are usually divided as ‘receptive’ and 
‘productive’, Another subdivision is based on interaction whether one way or 
interactive reception. Reading and writing are one-way skills where learners 
don’t get direct feedback. But in speaking and listening, learners may have 
their understanding and reproduction checked instantly. Thus, active self-
learning takes place. Moreover, there is a traditional labeling for reading and 
listening as “passive” skills. But linguists believe that a listener gets involved 
in many things such as guessing, anticipating, checking, interpreting, and 
interacting ( Harmer, 2003). Rost (2002) states that listeners “co-author” the 
discourse and they construct it by their responses. He explains that listening 
differs greatly from reading because reading materials are printed and are 
permanent enough while listening involves continuous material presentation 
where students have to respond to the immediate expression. Listening is 
more of a process than a product . It instantly shapes the understanding and 
utterances of the learners.

Listening is a process that involves understanding what we hear. So, 
two concurrent actions are demanded to take place in this process. According 
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Abstract:
This study aims at evaluating the experience of offering The English  

Listening Skills, a key  course in the English major at QOU through the 
blended e learning technique. This course works  on improving the listening 
skill of the students through exposing them to a lot of listening practice using 
the correct listening strategies. For this course to be effective, it needs to 
be supplemented with a lot of various resources of listening materials that 
students and teachers need in their listening practice in class and at home. 
This makes online resources an integral part of the course especially for home 
practice.

Lately, the course started to be offered through the blended learning 
design to allow students to benefit from the available technological materials.  
In this respect, the study attempted to investigate how the students reacted 
to the new design of the course and to what extent was the course in its new 
design beneficial and interactive to them. A questionnaire was used for this 
purpose. The researcher also gave a content analysis for the course to present 
the interactive elements of the blended course. The study sample  included 
(178) students enrolled in the Listening Skills course in Ramallah, Nablus 
and Qalqeeliya branches in the second semester of the  academic year 2012-
2013.  The results of the study help in improving the design of the course and 
other similar courses through pinpointing the positive and negative aspects in 
the design and application of the course.

Key Terms: Online learning; Blended learning ; Traditional Learning; 
Interactivity in Blended Llearning  , Moodle; Listening Srategies
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ملخص:
اللغة  اال�ستماع يف  “مهارات  م�ساق  تقدمي  تقومي جتربة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
التعلم  بنمط  االجنليزية  اللغة  تخ�س�ص  يف  املهمة  امل�ساقات  اأحد  االجنليزية”وهو 
التدريب  طريق  عن  للطلبة  االإ�ستماع  مهارة  تطوير  اإىل  يهدف  امل�ساق  وهذا  املدمج. 
فعااًل  امل�ساق  هذا  يكون  ولكي  لذلك.  املنا�سبة  اال�سرتاتيجيات  وا�ستعمال  ال�سماعي 
الطالب  ي�ستطيع  التي  واملتنوعة  الكثرية  ال�سمعية  املواد  بتوفري   يدعم  اأن  يجب 
ال�سمعية  املواد  يجعل  مما  والبيتي،  ال�سفي  التدريب  يف  ا�ستخدامها  واملدر�ص 
امل�ساق  هذا  تقدمي  بداأ  االأخرية  االآونة  امل�سادر. ويف  هذه  من  مهمًا  االلكرتونية جزءاً 
كي  االلكرتوين   والتعليم  الوجاهي  التعليم  بني  باملزج  اي  املدمج  التعلم  بطريقة 
هذه  فاإن  وعليه  املجال.  هذا  يف  املتوافرة  التكنولوجية  واملواد  الو�سائل  من  ُي�ستفاد 
اأي  واإىل  للمقرر،  اجلديد  النمط  هذا  مع  الطلبة  تفاعل  ا�ستطالع  اإىل  تهدف  الدرا�سة 
لهذا  �سممت  ا�ستبانة  الباحثة  ا�ستخدمت  وقد  لهم.  بالن�سبة  وتفاعليًا  مفيداً  كان  مدى 
وتكونت  التفاعلي.  وت�سميمه  املقرر   ملحتوى  و�سفًا  اأي�سًا  الباحثة  وقدمت  الغر�ص. 
اجلامعة  يف  فروع  ثالثة  من  املقرر  هذا  يف  م�سجلني  طالبًا   )178( من  الدرا�سة  عينة 
الدرا�سة يف  تطوير ت�سميم هذا  : رام اهلل ونابل�ص وقلقيلية. و�ست�ساهم نتائج هذه  هي 
وال�سلبية  االإيجابية  النقاط  اإبراز  خالل  من  وتنفيذها  مماثلة  اأخرى  ومقررات  املقرر 

وتطبيقه. املقرر  هذا  ت�سميم  يف 
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