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ملخص: 
يف  املبا�رص  احلي  البث  بتقنية  الإلكرتوين  التعلم  بتطبيق  املفتوحة  القد�ص  جامعة  بداأت 
الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2008 / 2009. وقد هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل 
اأهم امل�سكالت واملعوقات التي واجهت الدار�سني يف اأثناء التحاقهم مبقررات البث احلي املبا�رص 
يف جامعة القد�ص املفتوحة، والتعرف اإىل اجتاهات الدار�سني نحو هذا النمط من التعلم الإلكرتوين 

للخروج بتو�سيات لتح�سني التجربة، وجتاوز العقبات التي قد تواجه الدار�سني م�ستقبال. 
البث احلي  امللتحقني مبقررات  والدار�سات  الدار�سني  الدرا�سة من جميع  تاألف جمتمع  وقد 
املبا�رص، وعددها خم�سة يف كل من: منطقة جنني التعليمية، ومنطقة نابل�ص التعليمية، ومنطقة رام 
اهلل التعليمية، ومنطقة اخلليل التعليمية ومنطقة غزة التعليمية، وقد بلغ عدد اأفراد املجتمع )7904( 
من الدار�سني.  وطبقت الدرا�سة على عينة طبقية من اأفراد املجتمع بن�سبة %7 من اأفراد املجتمع، 
بلغ عدد اأفرادها )515( دار�سًا ودرا�سة، موزعة تبعا للمنطقة واجلن�ص والربنامج الأكادميي. واأُعدت 
ا�ستبانة خا�سة لأغرا�ص البحث، وبعد حتكيمها وزعت على اأفراد العينة وا�سرتجع ما ن�سبته 93% 
من ال�ستبانات. وعوجلت ال�ستبانات امل�سرتجعة اإح�سائيا با�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية 
)SPSS(، ثم حللت البيانات با�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي، وقد خل�ست الدرا�سة اإىل جمموعة 

من النتائج كان من اأهمها: 
البث  بنمط  الإلكرتوين  التعلم  نحو  البحث  عينة  �سمن  الدار�سني  من   65% اجتاهات  كانت 
احلي املبا�رص اإيجابية، حيث اإنهم يف�سلون التعلم الإلكرتوين على التعلم الوجاهي، واأن %44 منهم 
يوؤيد ا�ستمرار اجلامعة بهذا النمط من التعلم، ويعتقد %71 منهم اأنه ل فائدة من اللقاءات ال�سفية 
التي تعقد قبل المتحان الن�سفي والنهائي، كما هو خمطط له �سمن جدول البث احلي املبا�رص، 
ويف�سلون ال�ستمرار بالبث احلي. كما اأن %68 من اأفراد العينة  يف�سلون اأن ت�سبح المتحانات 
الن�سفية والنهائية اإلكرتونية، على الرغم من اأن حوايل %60 منهم واجهوا �سعوبات بالإجابة على 

التعيينات الإلكرتونية. 
ومما يثري ال�ستغراب اأن حوايل %61 منهم يعتقدون اأن التعلم الإلكرتوين ل ين�سجم مع فل�سفة 
جامعة القد�ص املفتوحة، واأن اأغلبيتهم ل يرون مزايا التعلم الإلكرتوين، بل اأكد حوايل %70 منهم 

اأن ال�رصوع املفاجئ بالتجربة قد اأحدث نوعا من الإرباك لديهم. 
يف  كانت  عام  ب�سكل  الدار�سني  واجهت  التي  امل�سكالت  اأن  الدرا�سة  نتائج  من  تبني  كما 
من  اأكرث  اأنف�سهم  لهم  تعزى  م�سكالت  يواجهون  الدار�سني  اأن  النتائج  وتبني  املقبول،  املتو�سط 
اأما  والنرتنت.  ال�سخ�سي  للحا�سوب  امتالكهم  عدم  اأهمها  ومن  اجلامعة،  عن  الناجتة  امل�سكالت 
امل�سكلة الأخرى فتتعلَّق بعدم تقدمي اجلامعة لأي معلومات م�سبقة للدار�سني قبل البدء بالتجربة، 
مبعنى عدم تهيئتهم للتعلم الإلكرتوين اأما خالل التجربة، فقد عانى الدار�سون من عدم وجود دعم 

وتعاون من فنيي املخترب. 
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Abstract: 
Al Quds Open University introduced e- learning in the first semester 

of the academic year 2008/2009. This study aimed at identifying the main 
problems and obstacles facing students registered for blended e- learning 
courses in addition to identifying their trends towards e- learning specifically 
video streaming in order to advise decision makers at Al Quds Open University 
on how to improve the experience and overcome the obstacles that might face 
students in the future. 

In order to achieve these aims, the researchers used descriptive methods 
by distributing a questionnaire to collect the required data to a classified 
sample of students. The size of the sample was 7% of the population reaching 
total of 515 male and female students. 

To The findings the study indicated that 65% of students expressed 
positive attitudes towards the technique of  video streaming.  There are also 
44% of students who supported the extension of e- learning experience to 
more courses and educational regions. 

The most crucial problems were due to the students themselves and not 
to the university. The main obstacle was due to the fact that many students do 
not own computers and internet connections. Another problem is that students 
were not given orientation sessions before starting their e courses. The main 
problem due to the university was the lack of lab technicians’ support at the 
university. 
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متهيد: 
يتميز ع�رصنا الراهن باإجنازات التقدم التكنولوجي والنفجار املعريف، و�سهد العقد الأخري 
املعلومات،  تكنولوجيا  تقدمًا هائاًل يف جمال  والع�رصون،  احلادي  القرن  و  املن�رصم  القرن  من 
يف  التقدم  هذا  وجتلى  �سغرية.  كونية  قرية  اإىل  العامل  احلديثة  التكنولوجية  الو�سائل  وحولت 
جمالت عديدة، كان للتعلم ن�سيب منها، اإذ متثل ذلك باعتماده على التقنيات املختلفة، وتدرج 

ا�ستخدام التقنيات التكنولوجية وتوظيفها يف التعليم. 
التعليم  موؤ�س�سات  و�سع  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  ال�رصيع  التطور  اإن 
التطور، مما  التي يقدمها هذا  الكثرية  والفر�ص  الإمكانات  اأمام حتد كبري لال�ستفادة من  العايل 
انعك�ص على روؤية هذه املوؤ�س�سات واأهدافها نحو العامل الفرتا�سي، وبناء اأمناط خمتلفة من التعلم 
 Video عن بعد والتعلم الإلكرتوين. ومن هذه الأمناط البث املبا�رص عن طريق »النرتنت« �سمن 

Streaming، وتوفري اإمكانية ت�سجيل حما�رصات امل�رصفني.  

وبداأت جامعة القد�ص املفتوحة، بفروعها يف جميع اأنحاء فل�سطني، جتربة البث املبا�رص عرب 
النرتنت لبع�ص املقررات يف الف�سل الأول للعام اجلامعي 2008 - 2009. ونظرا لأهمية النرتنت 
وبداأت  التعليم،  يف  التكنولوجيا  توظيف  على  بالإقبال  واملدار�ص  اجلامعات  ب��داأت  التعلم  يف 
القد�ص  جلامعة  وكان  املختلفة،  الإلكرتوين  التعلم  اأمناط  من  متعددة  اأمناط  بتطبيق  اجلامعات 
املفتوحة ال�سبق بتجريب اأمناط متعددة، حيث اإن فل�سفة جامعة القد�ص املفتوحة تقوم على مبداأ 
التعلم عن بعد والتي تتمركز حول الدار�ص، لذا فاإن التعلم الإلكرتوين يعّد اأحد اأدوات حتقيق هذه 
الفل�سفة. وقد بداأت اجلامعة منذ وقت مبكر باإعداد التجهيزات الالزمة، وحو�سبة الأعمال الإدارية 
جميعها، وبع�ص الأعمال الأكادميية:  مثل جتهيز املختربات، وتطوير برامج املحا�سبة والقبول 
والبث  امل�ساندة،  التعليمية  الو�سائط  اإعداد  اإىل  اإ�سافة  والإدارية،  الأكادميية  والبوابة  والت�سجيل، 
التلفازي للعديد من املقررات الأكادميية. ومنذ �سنوات عدة بداأت جامعة القد�ص املفتوحة بت�سميم 
مقررات اإلكرتونية من خالل م�رصوع ابن �سينا، ويف بداية عام 2008 بداأت بت�سميم جمموعة من 
املقررات من خالل البوابة الأكادميية تبث ب�سكل حي اأو مبا�رص اإ�سافة اإىل طرح مقررات عرب بيئة 

التعلم الفرتا�سي املودل )جامعة القد�ص املفتوحة، 2009، م�سدر اإلكرتوين( . 
طرحت جامعة القد�ص املفتوحة خم�سة مقررات بنمط البث احلي املبا�رص يف الف�سل الدرا�سي 
العام  الثاين من  الدرا�سي  الف�سل  - 2009، وع�رصة مقررات يف   2008 الأكادميي   العام  الأول من 
وعقد  الدار�سني،  ملتابعة  الدرا�سية  باملراكز  وم�ساعدين  للمقرر،  مركزي  من�سق  باإ�رصاف  نف�سه، 
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اأعداد  بها  ي�سجل  التي  والأ�سا�سية  التاأ�سي�سية  للمقررات  النوع  هذا  ي�سلح  الوجاهية.  اللقاءات 
كبرية من الدار�سني. املقررات اخلم�سة التي طرحت يف الف�سل الأول هي هيكلية احلا�سوب- لغة 
ا�سمبلي، مدخل اإىل اخلدمة الجتماعية، واإدارة امل�ساريع وعلم النف�ص الرتبوي والفيزياء العامة. 
وهذه املقررات هي التي اُ�ستفتي الدار�سون امل�سجلون بها لأغرا�ص هذه الدرا�سة، اإ�سافة اإىل مقرر 

م بنمط القالب الإلكرتوين.   مِّ مبادئ احلا�سوب الذي �سُ
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة باأنها حاولت الإ�سهام مب�ساعدة متخذي القرار يف جامعة القد�ص 
و�سع  من  ليتمكنوا  الأوىل،  بتجربتهم  الدار�سني  واجهت  التي  امل�سكالت  اأبرز  بتحديد  املفتوحة 
ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة ملعاجلتها، واحلد من امل�سكالت التي قد تربز يف املراحل القادمة 

يف اأثناء تطوير وتو�سيع التجربة. 

التعلم اإللكرتوني- املعنى واملضمون: 
توجد تعريفات عدة للتعلم الإلكرتوين وم�سطلحات عدة تدور حول املفهوم نف�سه باأ�سكاله 
باأنه »طريقة للتعليم با�ستخدام  الإلكرتوين  التعلم   )2005( فقد عرف املو�سى ومبارك  املتعددة. 
اآليات الت�سال احلديثة كاحلا�سوب و�سبكاته، وو�سائطه املتعددة، من �سوت، و�سورة، ور�سومات 
واآليات بحث، ومكتبات اإلكرتونية، وكذلك بوابات الإنرتنت �سواء اأكان عن بعد اأم يف الف�سل الدرا�سي 
املق�سود ا�ستخدام التقنية املعلوماتية بجميع اأنواعها يف اإي�سال املعلومة للمتعلم باأق�رص وقت، 
اأنه »منظومة تعليمية لتقدمي الربامج  )2004( فقد عرفه على  اأما �سامل  واأقل جهد واأكرب فائدة. 
اأي مكان با�ستخدام  اأو املتدربني وقتما ي�ساء امل�رصفون، ويف  اأو التدريبية للمتعلمني  التعليمية 
تقنيات املعلومات والت�سالت التفاعلية مثل: )الإنرتنت، والقنوات املحلية، والربيد الإلكرتوين، 
متعددة  تفاعلية  تعلمية  تعليمية  بيئة  لتوفري  الخ(  احلا�سوب..  واأجهزة  املمغنطة،  والأقرا�ص 
امل�سادر بطريقة متزامنة يف الف�سل الدرا�سي، اأو غري متزامنة عن بعد دون اللتزام مبكان حمدد 

اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بني املتعلم واملعلم«. 
وو�سفه ال�سهري )2002( باإنه »نظام تقدمي املناهج )املقررات الدرا�سية( عرب �سبكة النرتنت، 
اإىل  للو�سول  التفاعلي  التلفزيون  اأو  ال�سطوانات،  اأو عرب  ال�سناعية،  الأقمار  اأو  �سبكة حملية،  اأو 
املتعلمني«. واعتربه غلوم )2003( »نظامًا تعليميًا 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 
والإنرتنت والربامج الإلكرتونية املعدة، اإّما من قبل املتخ�س�سني يف الوزارة اأو ال�رصكات«. وعرف 
زيتون )2005( التعلم الإلكرتوين باأنه »تقدمي حمتوى تعليمي )اإلكرتوين( عرب الو�سائط املتعددة 
على احلا�سوب و�سبكاته اإىل املتعلم ب�سكل يتيح له اإمكانية التفاعل الن�سط مع هذا املحتوى، ومع 
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اإمتام هذا  اإمكانية  اأم غري متزامنة، وكذلك  اأكان ذلك ب�سورة متزامنة،  اأقرانه، �سواء  املعلم ومع 
اإدارة هذا  اإمكانية  التعلم يف الوقت واملكان، وبال�رصعة التي تنا�سب ظروفه وقدراته، ف�ساًل عن 
التعلم اأي�سًا من خالل تلك الو�سائط«. جميع التعريفات ال�سابقة تركز على ا�ستخدام التكنولوجيا 

لعمليات تو�سيل املعرفة اأو م�سادرها للطالب. 
الإلكرتوين  التعلم  اأن  ين�ص على  الذي   )2005( تعريف خان  �سيعتمد  البحث  ولأغرا�ص هذا 
هو: »طريقة اإبداعية لتقدمي بيئة تفاعلية، متمركزة حول املتعلمني، وم�سممة م�سبقا ب�سكل جيد، 
ومي�رصة لأي فرد ويف اأي مكان واأي وقت با�ستعمال خ�سائ�ص وم�سادر الإنرتنت والتقنيات الرقمية 
بالتطابق مع مبادئ الت�سميم التعليمي املنا�سبة لبيئة التعلم املفتوحة واملرنة واملوزعة.« لأنه 

تعريف �سامل يركز على املتعلم ومبادئ الت�سميم التعليمي والتعلم املفتوح. 
وغري  املتزامن  وهي  امل�سادر  من  العديد  يف  ورد  كما  الإلكرتوين  للتعلم  عدة  اأنواع  توجد 
املتزامن، والنقي، واملدمج. التعلم الإلكرتوين املتزامن الذي يتيح الفر�سة للمعلم واملتعلم للتفاعل 
األإلكرتوين غري املتزامن،  التعلم  اأما  عرب �سبكة النرتنت، والتواجد يف زمن واحد كل يف مكانه، 
فيكون من خالل توفري املحتوى للمتعلم للرجوع اإليه يف الوقت و املكان املنا�سبني له. وقد ق�سم 

الدغريري )2009( التعلم الإلكرتوين اإىل ق�سمني هما:
 : 1 .Synchronous التعلم اللكرتوين املتزامن

وهو تعليم الكرتوين يجتمع فيه املعلم مع الدار�سني يف اآن واحد ليتم بينهم ات�سال متزامن 
بالن�ص، اأو ال�سوت اأو )الفيديو(. 

 : 2 .Asynchronous التعلم اللكرتوين غري املتزامن
وهو ات�سال بني املعلم والدار�ص، ميّكن املعلم من و�سع م�سادر مع خطة تدري�ص، وتقومي 
على املوقع التعليمي، ثم يدخل الطالب للموقع يف اأي وقت، ويتبع اإر�سادات املعلم يف اإمتام التعلم 

دون اأن يكون هناك ات�سال متزامن مع املعلم. 
وغالبًا ما يتم التعلم من خالل الدمج بني هذين النمطني من التعلم املتزامن وغري املتزامن. 
وذلك ينطبق على كل التعلم النقي ال�سامل من خالل )النرتنت(، اأو من خالل الدمج ما بني التعلم 
 Blended الوجاهي، والتعلم عرب )النرتنت( والذي يطلق عليه م�سطلح التعلم املدمج اأو املتمازج

 .Learning

يف  امل�ستخدمة  البث  عملية  ت�سبه  تقنية  فهي   ،Video Streaming املبا�رس  احلي  البث  اأما 
خالل  من  الت�سجيالت  اإىل  الرجوع  الدار�ص  وباإمكان  )النرتنت(.  عرب  ولكنها  )التلفزة(،  قنوات 
ح�سابه على البوابة الأكادميية للجامعة يف اأي وقت ي�ساء. وبهذا فاإنه تعلم متزامن وغري متزامن 
اأي�سا؛ لأن الدار�ص ميكن له اأن ي�سمع البث احلي املبا�رص، اأو الرجوع اإىل الت�سجيل )جامعة القد�ص 

املفتوحة، 2009( . 



د. سائدة عفونة

101اجمللد الثالث، العدد اخلامس، كانون ثاني 2011

واأ�سار بن دومي )2006( اإىل اأهم معوقات التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر املعلمني والطلبة 
وهي عدم جتهيز خمتربات احلا�سوب، وعدم �سيانة الأجهزة، وبطء �رصعة النرتنت. اأما فيما يتعلق 
اأجهزة �سخ�سية للطلبة يف بيوتهم. وهذا يتوافق  اإىل عدم توافر  الدار�سون  بالطالب نف�سه فاأ�سار 
النرتنت  ا�ستخدام  تعوق  التي  ال�سعوبات  حول   )2001( ووهبه  الدجاين  درا�سة  يف  ورد  ما  مع 
يف التعليم، اإ�سافة اإىل عدم توافر الكوادر الب�رصية املدربة والجتاهات ال�سلبية نحو التغيري من 
التعلم، كما نوق�ست بع�ص  النوع من  الوعي باأهمية هذا  الدار�سني واملعلمني، وعدم  قبل كل من 

امل�سكالت الإدارية املعوقة ل�ستخدام النرتنت يف التعلم. 

أهداف الدراسة: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ما ياأتي: 

التعرف اإىل اأهم امل�سكالت واملعوقات التي واجهت الدار�سني يف اأثناء التحاقهم مبقررات  ♦ 

البث احلي املبا�رص. 
التعرف اإىل اجتاهات الدار�سني نحو هذا النمط من التعلم الإلكرتوين.  ♦ 

ال�سهام يف زيادة الدرا�سات والأبحاث يف هذا املجال التعليمي التكنولوجي اجلديد.  ♦ 

أسئلة الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل الإجابة عن ال�سوؤاليني الآتيني: 

ما اأهم امل�سكالت التي واجهت الدار�سني يف اأثناء التحاقهم مبقررات البث احلي املبا�رص،  ♦ 

والقالب الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة؟ 
ما اجتاهات الدار�سني نحو هذا النمط من التعلم الإلكرتوين؟  ♦ 

منهجية الدراسة: 
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، وكانت الأداة الرئي�سة جلمع البيانات ال�ستبانة 
املطورة خ�سي�سا لهذا الغر�ص، حيث رجعت الباحثة اإىل العديد من الدرا�سات امل�سابهة، ودرا�سة 
اإر�سالها  بعد   ،)1( رقم  ملحق  يف  املرفقة  احلالية،  بال�ستبانة  واخلروج  امل�ستخدمة  ال�ستبانات 
اإىل ثالثة حمكمني من حملة درجة الدكتوراه لهم خربات يف جمال يف البحث الرتبوي، واأجريت 
اأق�سام:  اأربعة  من  ال�ستبانة  تكونت  والثبات.  ال�سدق  واُحت�سب  قبلهم،  من  املقرتحة  التعديالت 
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الق�سم الأول يت�سمن معلومات �سخ�سية عن املبحوثني، بينما يركز الق�سمان الثاين والثالث على 
باجلامعة،  املرتبطة  اأو  نف�سه،  الدار�ص  من  بكل  املرتبطة  �سواء  الدار�سني  تواجه  التي  امل�سكالت 
الق�سم  اأما  فقرة،   15 من  الثاين  الق�سم  تكون  حيث  املبا�رص  احلي  البث  نحو  الدار�سني  واجتاهات 
للخروج  املفتوحة  الأ�سئلة  من  �سوؤالني  فت�سمن  الرابع  الق�سم  اأما  فقرة.   20 من  فتكون  الثالث 
بتو�سيات لتح�سني التجربة من الدار�سني اأنف�سهم، وقد اأُعلم املبحوث ب�رصية البيانات بعد جمعها، 

واأنها لأغرا�ص البحث العلمي فقط.  
اختريت عينة ع�سوائية من الدار�سني يف املقررات اخلم�سة املذكورة اأدناه، والتي در�ست بنمط 
البث احلي املبا�رص والقالب الإلكرتوين، وُجمعت البيانات وُرمزت ال�ستمارات وُحللت با�ستخدام 

برنامج SPSS حل�ساب املتو�سطات والنحرافات املعيارية، واختبار حتليل التباين الأحادي. 
واختريت خم�ص مناطق تعليمية ل�ستفتاء الدار�سني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وتقع 

هذه املناطق �سمال الأرا�سي الفل�سطينية وو�سطها وجنوبها. 
واملقرر  الدرا�سية  للمنطقة  تبعا  للدار�سني  وعينة  جمتمعيًا  توزيعًا  ُتظهر  الآتية  اجل��داول 

الدرا�سي: 
اجلدول )1( 

توزيع الدار�سني امل�سجلني باملقررات الإلكرتونية )البث احلي املبا�رس والقالب الإلكرتوين( 
ح�سب املنطقة واملقرر الدرا�سي

املقرر
املنطقة

احلاسوب
هيكلية 
احلاسوب

علم النفس 
التربوي

مدخل إلى
اخلدمة االجتماعية

فيزياء 
عامة 1

إدارة 
املشاريع

اجملموع

85269645246110441966رام اهلل

92351476107104491710اخلليل

9024545315879741711نابلس

70145124104165481187جنني

60050360180301101330غزة

397826020587954883257904اجملموع
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اجلدول )2( 
توزيع عينة الدار�سني ح�سب املنطقة التعليمية واملقرر الدرا�سي

املقرر
املنطقة

احلاسوب
هيكلية 
احلاسوب

علم النفس 
التربوي

مبادئ اخلدمة 
االجتماعية

فيزياء 
عامة

إدارة 
املشاريع

اجملموع

508402896141رام اهلل

 54631997116اخلليل

 504291366108نابلس

 404958369جنني

3561894981غزة

 515 31 36 64 127 28 229اجملموع

بن�سبة  عينة  اأخذت  وقد  ودار�سة،  دار�ص   7904 الإلكرتونية  باملقررات  امللتحقني  عدد  كان 
%7 من حجم املجتمع، واُ�ستعيدت ا�ستبانة معباأة، وقد بلغت ن�سبة الإعادة من ال�ستبانات 93%، 

وذلك نظراً مل�ساعدة اإدارة املناطق التعليمية املعنية يف جمع البيانات بعد خروج الدار�سني من 
النهائية. وفيما ياأتي توزيع ال�ستبانات املجابة تبعا للجن�ص واملنطقة وامل�ستوى  المتحانات 

الدرا�سي للدار�ص: 

برنامج  امل�ستجيبني من  ون�سبة   .36% الذكور  ون�سبة   64% امل�ساركات  الإناث  ن�سبة  كانت 
والعلوم  التكنولوجيا  وبرنامج   16.8% والقت�سادية  الإداري��ة  العلوم  وبرنامج   44.7% الرتبية 
مع  تتوافق  الن�سب  وهذه   20.2% والأ�رصية  الجتماعية  التنمية  برنامج  بينما   18.3% التطبيقية 
ن�سب توزيع الدار�سني على هذه الربامج يف اجلامعة. بلغت ن�سبة امل�ستجيبني من م�ستوى �سنة اأوىل 
حوايل %42 وم�ستوى �سنة ثانية حوايل %22.2 وم�ستوى �سنة ثالثة %23.5 بينما %12.3 كانوا من 

م�ستوى �سنة رابعة. 
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اجلدول )3( 
خ�سائ�س عينة امل�ستجيبني ح�سب املتغريات امل�ستقلة

النسبة املئويةالعدداملستوىاملتغير

17436.2ذكراجلنس

30763.8أنثى

481100اجملموع

21544.7التربيةالبرنامج

8116.8العلوم اإلدارية واالقتصادية

8818.3التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

9720.2التنمية االجتماعية واألسرية

481100اجملموع

20242سنة أولىاملستوى الدراسي

10722.2سنة ثانية

11323.5سنة ثالثة

5912.3سنة رابعة

481100اجملموع

19640.7رام اهلل والبيرةاملنطقة التعليمية

9018.7نابلس

408.3جنني

8718.1اخلليل

6814.1غزة

481100اجملموع

فرضيات الدراسة اخلاصة بالسؤال األول: 

ل توجد فروق ذوات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 0.05. 1 يف متو�سطات امل�سكالت 
التي تواجه الدار�سني تعزى للجن�ص. 

ل توجد فروق ذوات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 0.05. 2 يف متو�سطات امل�سكالت 
التي تواجه الدار�سني تعزى للتخ�س�ص. 
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ل توجد فروق ذوات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 0.05. 3 يف متو�سطات امل�سكالت 
التي تواجه الدار�سني تعزى للمنطقة التعليمية. 

ل توجد فروق ذوات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 0.05. 4 يف متو�سطات امل�سكالت 
التي تواجه الدار�سني تعزى للم�ستوى الدرا�سي. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة مبعرفة اأهم امل�سكالت التي تواجه الدار�سني، ا�ستخدمت املتو�سطات 
من  وتبني  امل�سكالت.  بهذه  تتعلق  فقرة  لكل  املئوية  والن�سب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 
خالل اإجابات الدار�سني اأن حوايل %45 من العينة امل�ساركة بالبحث، لي�ص لديهم جهاز حا�سوب 
ميكن ا�ستخدامه، واأن %40 منهم ل تتوافر لديهم مهارات ا�ستخدام احلا�سوب واأن %36 ممن لديهم 
حا�سوب ل تتوافر لديهم خدمة النرتنت. كما اأن %55 منهم ل يوجد مقهى )انرتنت( بالقرب من 

مكان �سكنه. 
البث احلي املبا�رص، فقد  التعلم الإلكرتوين بنمط  الدار�سني نحو  اأما فيما يتعلق باجتاهات 
تبني اأن %65 من الدار�سني �سمن عينة البحث يف�سلون التعلم الإلكرتوين على التعلم الوجاهي واأن 
%44 منهم يوؤيد ا�ستمرار اجلامعة بهذا النمط من التعلم ويعتقد %71 منهم اأنه ل فائدة من اللقاءات 

البث احلي  له �سمن جدول  والنهائي كما هو خمطط  الن�سفي  المتحان  قبل  تعقد  التي  ال�سفية 
المتحانات  ت�سبح  اأن  يف�سلون  منهم   68% اأن  كما  احلي.  بالبث  ال�ستمرار  ويف�سلون  املبا�رص، 
الن�سفية والنهائية اإلكرتونية رغم اأن حوايل %60 منهم واجهوا �سعوبات بالإجابة على التعيينات 

الإلكرتونية. 
ومما يثري ال�ستغراب اأن حوايل %61 منهم يعتقدون اأن التعلم الإلكرتوين ل ين�سجم مع فل�سفة 
جامعة القد�ص املفتوحة، واأن غالبيتهم ل يرون مزايا هذا النمط يف التعلم، واإمنا اأكد حوايل 70% 

منهم اأن ال�رصوع املفاجئ بالتجربة قد اأحدث نوعا من الإرباك لديهم. 
املختربات مل�ساعدتهم خالل  فنيي  تعاون  عدم  اإىل  امل�ستجيبني  من   40% من  اأكرث  واأ�سار 
اإىل املختربات لال�ستماع للبث  %44 منهم يلجاأون  اأن  اأوقات البث احلي املبا�رص على الرغم من 
اأو الت�سجيل، ويف�سلون �سماع املحا�رصة مبا�رصة ولي�ص �سماع الت�سجيل، كما اأ�سار حوايل  احلي 
وتبني  الدار�سني.  بعدد  موازنة  كاٍف  غري  باملختربات  الأجهزة  عدد  اأن  اإىل  الدار�سني  من   55%

املتعلقة باجلامعة وامل�ساكل  امل�سكالت  اإليها من حيث  التو�سل  التي مت  النتائج  الآتية  اجلداول 
املتعلقة بالدار�ص وامل�ساكل ب�سكل عام. 
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اجلدول )4( 
املتو�سطات احل�سابية للم�سكالت التي واجهت الدار�سني 
يف جتربة البث احلي املبا�رس يف جامعة القد�س املفتوحة

االنحراف املعياريالوسط احلسابي

68.411.5مشكالت متعلقة بالدارسني

58.811.2مشكالت متعلقة باجلامعة

61.010.4مشكالت بشكل عام

اأن امل�سكالت التي واجهت الدار�سني ب�سكل عام كانت يف م�ستوى  يتبني من اجلدول اأعاله 
امل�سكالت  من  اأكرث  اأنف�سهم  لهم  تعزى  م�سكالت  يواجهون  الدار�سني  اأن  النتائج  وتبني  مقبول، 
ح�سب  تنازليًا  مرتبة  بالدار�سني  املتعلقة  امل�سكالت  الآتي  اجلدول  ويبني  اجلامعة.  عن  الناجتة 

وزنها من وجه نظر الدار�سني: 
اجلدول )5( 

اأهم امل�سكالت املتعلقة بالدار�سني مرتبة تنازليا ح�سب وزنها من وجهة نظر الدار�سني

االنحراف املعياريالوسط احلسابيالبند

81.524.2عدم وجود معلومات وفكرة مسبقة عن التعلم اإللكتروني

77.424.9ال يوجد مقهى لإلنترنت بالقرب من مكان السكن

72.624.9عدم وجود جهاز حاسوب متاح الستخدامي عند احلاجة

70.024.5ال تتوافر لدي القدرة على استخدام مهارات احلاسوب بشكل جيد

68.224.3ال تتوافر خدمة انترنت في املنطقة التي أسكن بها

اأما فيما يتعلق بامل�سكالت املتعلقة باجلامعة فكانت النتائج كما ياأتي: 
اجلدول )6( 

اأهم امل�سكالت املتعلقة باجلامعة مرتبة تنازلياً ح�سب وزنها من وجهة نظر الدار�سني

االنحراف املعياريالوسط احلسابيالبند

78.022.9الشروع املفاجئ للتجربة أحدث نوعا من اإلرباك وعدم الوضوح 

73.122.7ال يتوافر لدي الوقت حلضور البث احلي املباشر

71.227.2واجهتني صعوبات في اإلجابة عن التعيينات اإللكترونية

عدم توافر األجهزة الكافية في اجلامعة ليتناسب مع أعداد الدارسني 
الذين ليس لديهم إمكانية سماع البث احلي املباشر إالَ في اجلامعة

69.227.1
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دللة  ذات  فروق  توجد  )ل   • اأنه:	 على  تن�س  التي  الأوىل  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 
الدار�سني  تواجه  التي  امل�سكالت  متو�سطات  يف   0.05 دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
املتو�سطات  ا�ستخرجت  الفر�سية  هذه  فح�ص  اأجل  ومن  للجن�ص(  تعزى  بهم  املتعلقة 
احل�سابية والنحرافات املعيارية حيث كان املتو�سط احل�سابي للدار�سات )61.4( اأعلى 
 ،  )T -Test( ا�ستخدم  لذلك  الإح�سائية  الدللة  ولفح�ص   ،  )60.3( للدار�سني  منه  بقليل 

وتبني اأن الفروق غري دالة اإح�سائيا.  
• )ل توجد فروق ذات دللة  اأما النتائج املتعلقة بالفر�سية الثانية التي تن�س على اأنه:	
اإح�سائية عند م�ستوى دللة 0.05 يف متو�سطات امل�سكالت التي تواجه الدار�سني تعزى 
للتخ�س�ص(. فقد تبني بعد فح�ص هذه الفر�سية اأنه توجد فروق دالة اإح�سائيا ل�سالح 
الدار�سني يف برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية حيث اإنهم اأقل عر�سة للم�سكالت 
من الربامج الأخرى. اأما الدار�سون الأكرث عر�سة للم�ساكل فهم من امللتحقني بربنامج 
ثم  الرتبية،  بربنامج  والدار�سات  الدار�سون  ذلك  يتبع  والأ�رصية،  الجتماعية  التنمية 

برنامج العلوم الإدارية والقت�سادية. 
ذات  فروق  توجد  )ل  • اأّنه: 	 على  تن�س  التي  الثالثة  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج  اأما 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة 0.05 يف متو�سطات امل�سكالت التي تواجه الدار�سني 
تعزى للمنطقة التعليمية(. فقد تبني بعد فح�ص الفر�سية اأنه توجد فروق دالة اإح�سائيا 
ول�سالح منطقة غزة التعليمية، فقد تبني اأن امل�سكالت التي يتعر�ص لها الدار�سون يف 

غزة اأعلى منها يف بقية املناطق. 
)ل توجد فروق ذات دللة  • اأما النتائج املتعلقة بالفر�سية الرابعة التي تن�س على اأنه: 	
اإح�سائية عند م�ستوى دللة 0.05 يف متو�سطات امل�سكالت التي تواجه الدار�سني تعزى 
للم�ستوى الدرا�سي(. وتبني بعد فح�ص الفر�سية اأنه توجد فروق دالة اإح�سائيا ل�سالح 

الطلبة اجلدد مب�ستوى دون 36 �ساعة ثم 72 - 36 �ساعة. 

نتائج القسم األخري، األسئلة املفتوحة: 
من  العديد  اأ�سار  حيث  الإلكرتوين،  التعلم  جتربة  لتطوير  مبقرتحات  تعلق  الأول  ال�سوؤال 
توافر  عدم  اأهمها  من  كان  عدة  لأ�سباب  بالتجربة  التو�سع  يف  التاأين  اإىل  والدار�سات  الدار�سني 
لبع�ص  الطريقة  هذه  مالءمة  وعدم  لديهم،  التقنية  املهارات  ونق�ص  الدار�سني،  لدى  احلوا�سيب 
املقررات كما يف املقررات العلمية مثل الفيزياء. ولهذا فاإن اإجاباتهم عن ال�سوؤال الثاين املتعلق 
برغبتهم بتو�سيع التجربة كان بعدم الت�رصع بذلك، حتى ي�ستطيع الدار�سون التعامل مع احلوا�سيب، 
التعامل  واآلية  التقنية،  بهذه  لتعريفهم  اإر�سادية  لقاءات  وعقد  لهم  دورات جمانية  بعقد  وطالبوا 
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معها واإعالن مواعيد املحا�رصات املبا�رصة يدويًا، ولي�ص فقط عرب الربيد الإلكرتوين. كما اأو�سى 
الدار�سون بزيادة عدد املختربات يف اجلامعة، وتخ�سي�ص خمترب فقط للملتحقني مبقررات البث 
والدار�سات ب�رصورة  الدار�سون  اأو�سى  كما  بيوتهم.  للذين ل ميلكون حا�سوبا يف  املبا�رص  احلي 
�سيانة اأجهزة احلا�سوب يف املختربات وحتديثها، و�سددوا على �رصورة تعاون فنيي املختربات 

معهم مل�ساعدتهم للو�سول اإىل حما�رصاتهم يف الوقت املنا�سب.  

ميكن تلخيص أهم النتائج مبا يأتي: 
املبا�رص،  احلي  البث  عرب  التعلم  نحو  اإيجابية  اجتاهات  لديهم  الدار�سني  من   1 .65% اأن 
واأنهم يف�سلون هذه الطريقة على التعلم الوجاهي، على الرغم من اأن %72 من العينة 

لي�ص لديهم اأجهزة حا�سوب، واأن %70 منهم ل تتوافر لديهم مهارات احلا�سوب. 
يعتقد %71. 2 من الدار�سني امل�ساركني بالبحث اأنه ل فائدة من اللقاءات ال�سفية التي تعقد 

قبل المتحان الن�سفي والنهائي كما هو خمطط له �سمن جدول البث احلي املبا�رص. 
واجه حوايل %60. 3 من الدار�سني �سعوبات بالإجابة على التعيينات الإلكرتونية، وعلى 

الرغم من ذلك اأو�سوا باأن ت�سبح المتحانات اإلكرتونية. 
اأ�سار %44. 4 من الدار�سني اإىل عدم تعاون فنيي املخترب معهم. 

تبني اأن الدار�سني والدار�سات يعانون ال�سعوبات عينها.  5 .

تبني اأن الدار�سني من م�ستوى �سنة اأوىل وثانية يعانون اأكرث من الدار�سني من م�ستوى  6 .

�سنة ثالثة ورابعة. 
الدار�سني من  اأكرث تعر�سًا للم�سكالت من  التعليمية  الدار�سني من منطقة غزة  اأن  تبني  7 .

املناطق الدرا�سية الأخرى. 

التوصيات: 
من  معه،  التعامل  واآلية  املبا�رص  احلي  البث  مفهوم  حول  الدار�سني  اإر�ساد  ���رصورة  1 .

الدار�ص بهذه  التحاق  التدريبية قبل  الدورات  الإر�سادية الالزمة، وعقد  الن�رصات  خالل 
املقررات. 

للدار�سني  ال��الزم  الفني  الدعم  وتقدمي  الدار�سني  مع  املختربات  فنيي  تعاون  اأهمية  2 .

ليتمكنوا من حل امل�سكالت التي تواجههم. 
الورقي  التعيني  الإبقاء على  اأو  تطويره،  الإلكرتوين مثل  للتعيني  بديل  اإيجاد  �رصورة  3 .

حلني اإيجاد بديل اأف�سل منه. 
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املصادر واملراجع: 
الأردنية،  الثانوية  املدار�ص  الإلكرتوين يف  التعلم  اأثر جتربة   1 .)2006( بن دومي، ح�سن 

ورقة مقدمة للموؤمتر الدويل للتعلم عن بعد املنعقد بعمان يف 27 - 29 /3/ 2006.
كاأداة  النرتنت  ا�ستخدام  تعيق  التي  ال�سعوبات   2 .)2001( نادر  ووهبة،  دعاء  الدجاين، 
تربوية يف املدار�ص الفل�سطينية، درا�سة مقدمة ملوؤمتر جامعة النجاح الوطنية بعنوان 
العملية التعليمية يف ع�رص النرتنت واملنعقد يف الفرتة ما بني 9 - 2001/5/10، نابل�ص، 

فل�سطني. 
خان، بدر الدين )2005(. 3 ا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين ترجمة املو�سوي واآخرون. الدار 

ال�سولتية للرتبية، اململكة العربية ال�سعودية. 
والق�سايا  املفهوم  الإلكرتوين  »التعلم  التعليم  يف  جديدة  روؤية   4 .)2005( ح�سن  زيتون، 

والتطبيق والتقييم« دار �سعاع؟ ، �سوريا
�سامل، اأحمد )2004(. 5 تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكرتوين، مكتبة الر�سد، الريا�ص. 

العدد  املعرفة،  جملة  ال�سعودية.  املدار�ص  يف  الإلكرتوين  التعلم   6 .)2002( فايز  ال�سهري، 
 .91

م�رصوع  التعليم:  يف  الإنرتنت  7 . )2000( العزيز  عبد  وال�سلطان،  القادر،  عبد  الفنتوخ، 
املدر�سة الإلكرتونية. ر�سالة اخلليج العربي، العدد 71 ال�سنة 20. 

غلوم، من�سور )2003( »التعلم الإلكرتوين يف مدار�ص وزارة الرتبية دولة الكويت«. 8 ورقة 
مدار�ص   ،2003/4/ 23 -  21 الفرتة  الإلكرتوين يف  للتعلم  الأوىل  الندوة  مقدمة يف  عمل 

امللك في�سل، اململكة العربية ال�سعودية. 
9 . www.qou.edu املوقع الإلكرتوين جلامعة القد�ص املفتوحة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املحرتم/ة عزيزي الدار�ص/ة ................... 
حتية وبعد،  

حول  الباحثان  يجريها  التي  بالدرا�سة  خا�سة  بيانات  جمع  اإىل  ال�ستبانة  هذه  تهدف 
التي  باملقررات  التحاقهم  خالل  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الدار�سني  تواجه  التي  امل�سكالت 
تدر�ص اإلكرتونيًا )عرب البث الفيديوي املبا�رص( ، وهي مكونة من اأربعة اأق�سام.  الق�سم الأول يت�سمن 
معلومات �سخ�سية عن املبحوثني، الق�سم الثاين يركز على امل�سكالت التي تواجه الدار�سني اأنف�سهم، 
والق�سم الثالث يركز على اجلوانب املتعلقة باجلامعة ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص، اأما الق�سم الرابع 

فيت�سمن جمموعة من الأ�سئلة املفتوحة.    
يرجى الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بكل ق�سم، مع العلم اأن البيانات التي �سيتم جمعها هي 

فقط لأغرا�ص البحث العلمي و�ستعامل ب�رصية كاملة. 

مع �سكرنا وتقديرنا مل�ساركتكم

                                                                 الباحثة

د. �سائدة عفونة
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القسم األول: املعلومات الشخصية

يرجى حتديد احلالة التي تنطبق عليك وو�سع اإ�سارة )( يف املربع الذي يقابلها: 
اأنثى  ذكر     اجلن�ص:    1 .

العلوم الإدارية والإقت�سادية   الربنامج:     الرتبية    2 .

التنمية الجتماعية والأ�رصية   التكنولوجيا والعلوم التطبيقية     
التخ�س�ص: ������������������� 3 .

عدد ال�ساعات املجتازة:  4 .

دون 36 �ساعة              [72 – 36]               [108 – 73]               اأكرث من 108  
املنطقة التعليمية:  5 .

منطقة نابل�ص التعليمية منطقة رام اهلل والبرية التعليمية     
منطقة اخلليل التعليمية منطقة جنني التعليمية      

منطقة غزة التعليمية       

القسم الثاني: اجلوانب املتعلقة بالدارس نفسه:

يرجى و�سع اإ�سارة )( يف املكان املنا�سب لإجابتك مقابل كل فقرة: 

النعمالفقرةت

عدم وجود جهاز حاسوب متاح الستخدامي عند احلاجة. 1. 

ال تتوافر لدي القدرة على استخدام مهارات احلاسوب بشكل جيد. 2. 

ال تتوافر خدمة االنترنت في املنطقة التي أسكن بها. 3. 

ال يوجد مقهى لإلنترنت بالقرب من مكان سكني. 4. 

أشعر بأن التعلم اإللكتروني أفضل من اللقاءات الصفية )الوجاهية( . 5. 

لدي معلومات وفكرة مسبقة عن التعلم اإللكتروني. 6. 

ينسجم التعلم اإللكتروني مع فلسفة جامعة القدس املفتوحة. 7. 

يوفر التعلم اإللكتروني الوقت واجلهد والتكاليف التي تبذل خالل الذهاب للجامعة. 8. 

ينسجم التعلم اإللكتروني مع متغيرات العصر التكنولوجية والعلمية. 9. 

يعزز التعلم اإللكتروني االعتماد على الذات. 10. 
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النعمالفقرةت

سيكسبني التعلم اإللكتروني مهارات استخدام التقنيات التعليمية والتكنولوجية. 11. 

سيضعني التعلم اإللكتروني في مصاف خريجي اجلامعات املفتوحة العاملية. 12. 

سيميزني التعلم اإللكتروني حني تقدمي لوظيفة ما. 13. 

لدي القناعة بأن التجربة اجلديدة في جامعة القدس املفتوحة سيكتب لها النجاح. 14. 

أؤيد أن تستمر اجلامعة في تطبيق جتربة التعلم اإللكتروني. 15. 

القسم الثالث: اجلوانب اليت تعتمد على اجلامعة: 
يرجى و�سع اإ�سارة )( يف املكان املنا�سب لإجابتك مقابل كل فقرة: 

الفقرةت
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
غير 

موافق
غير موافق 

بشدة

 .1
ُعرِّف الدارسون مسبقاً بعزم اجلامعة على تطبيق 

جتربة التعلم اإللكتروني. 

 .2
أشعر بأن الشروع املفاجئ للتجربة اجلديدة أحدث 

نوعاً من اإلرباك وعدم الوضوح لدي. 

 .3
يجري البث الفيديوي املباشر وفقاً للبرنامج املعلن 

عنه على البوابة اإللكترونية. 

 .4
تُعد جودة البث الفيديوي املباشر مالئمة من حيث 

وضوح الصوت والصورة وسرعة البث. 

يتوافر لدي الوقت دائماً حلضور البث الفيديوي املباشر. 5. 

 .6
أفضل الرجوع للمحاضرات املسجلة أكثر من 

االستماع للبث الفيديو املباشر بسبب انشغالي خالل 
أوقات البث الفيديو املباشر. 

 .7
أستعني أحياناً مبختبرات احلاسوب في اجلامعة 

لالستماع للبث الفيديوي املباشر أو للرجوع 
للمحاضرات املسجلة. 

 .8
يتعاون فنيو مختبرات احلاسوب مع الدارسني في حال 

تواجدهم في اجلامعة خالل البث الفيديوي املباشر. 

 .9
يبدي فنيو مختبرات احلاسوب املساعدة املطلوبة 

للدارسني الراغبني بالرجوع للمحاضرات املسجلة. 
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الفقرةت
أوافق 
بشدة

محايدأوافق
غير 

موافق
غير موافق 

بشدة

.10
يتوافر في اجلامعة العدد الكافي من أجهزة احلاسوب 

ليتناسب مع أعداد الدارسني الذين ليس لديهم 
إمكانية سماع البث الفيديوي املباشر إال في اجلامعة.

.11
تغطي احملاضرات من خالل البث الفيديوي املباشر 

أساسيات املادة العلمية لكل وحدة دراسية.

.12
تعرض املادة العلمية من قبل املشرف احملاضر عبر البث 

الفيديو املباشر بشكل واضح.

.13
يوجد تسلسل منطقي في عرض احملاضرات إلكترونياً 

من خالل البث الفيديوي املباشر.

.14
توجد تعليمات وارشادات واضحة بشأن استخدام 

البث الفيديوي املباشر أو الرجوع للمحاضرات 
املسجلة.

.15

يتواصل املشرف األكادميي على املقرر اإللكتروني مع 
الدارسني، من خالل وحدة إدارة املقررات على البوابة 

األكادميية اإللكترونية اخلاصة باجلامعة مبا فيه 
الكفاية.

.16

يتواصل الدارسون مع مشرفهم األكادميي من خالل 
طرح األسئلة واالستفسارات املهمة حول املادة 

العلمية من خالل وحدة إدارة املقررات على البوابة 
األكادميية اإللكترونية اخلاصة باجلامعة.

.17
تغطي حلقات النقاش واألسئلة التي يرسلها املشرف 
األكادميي للدارسني جميع استفسارات الدارسني حول 

املادة العلمية للمقرر.

.18
يعود اللقاءان الصفيان )الوجاهيان( قبل االمتحان 

النصفي وقبل االمتحان النهائي بالفائدة على 
الدارس.

.19
واجهتني صعوبات خالل اإلجابة عن التعيينات للمقرر 

اإللكتروني.

.20
أفضل أن تكون االمتحانات النصفية والنهائية 

إلكترونية.
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القسم األخري: 
عزيزي الدار�ص: الرجاء الإجابة عن ال�سوؤالني التاليني: 

ما مقرتحاتك من اأجل تطوير جتربة التعلم الإلكرتوين يف اجلامعة؟  1 .

هل تو�سي بتو�سيع التجربة لت�سمل مقررات اأخرى؟ وملاذا؟  2 .




