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ملخص الدراسة•

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى الكفاٌات اإللكترونٌة التً •

ٌمتلكها طلبة جامعة القدس المفتوحة   فرع شمال غزة 

فً ضوء بعض المتغٌرات ، وقد اتبعت الباحثة  -التعلٌمٌة

المنهج الوصفً ، حٌث تم اختٌار عٌنة الدراسة بالطرٌقة 

طالباً وطالبة ، ( 355) الطبقٌة العشوائٌة، والبالغ عددهم 

من جمٌع تخصصات الجامعة ممثلة بتخصص التربٌة، 

والتكنولوجٌا والحاسوب، واإلدارة و الرٌادة ، والتنمٌة، 

ولتحقٌق أهداف هذه الدراسة تم إعداد استبانه مكونة من 

فقرة، للتعرف على  مدى ( 39)أربعة مجاالت، تشتمل على 

توافر الكفاٌات اإللكترونٌة لدٌهم، وقد تم التأكد من صدقها 

.(94.0)وثباتها، حٌث كان ثبات االستبانة 
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األساليب اإلحصائية

 تمت معالجة البٌانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة
"SPSS " باستخدام الحاسوب، بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك بالطرق

:اإلحصائٌة التالٌة

األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة -أ:

ًوقد استخدم الباحثة : المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري والوزن النسب
.المتوسطات الحسابٌة إلٌجاد األوزان النسبٌة لمتغٌرات الدراسة

 ت"اختبار "T-Test  للكشف عن داللة الفروق بٌن متوسطات درجات عٌنتٌن
.مستقلتٌن، لفحص فرضٌات الدراسة األولى والخامسة والسادسة

تحلٌل التباٌن األحادي لفحص فرضٌات الدراسة الثانٌة والثالثة والرابعة.

للتحقق من صدق وثبات األدوات استخدمت الباحثة -ب:

للكشف عن صدق االتساق الداخلً لألدوات: معامل االرتباط بٌرسون.

لحساب الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة: معادلتً جتمان و سبٌرمان براون.

إلٌجاد ثبات المقاٌٌس: معامل كرونباخ ألفا.
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:وقد أسفرت النتائج عن

1.توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة (0,05 >a ) بٌن
فً درجة توافر كفاٌات التعلم اإللكترونً متوسطات تقدٌرات أفراد العٌنة 

لصالح الفئة ( العمر) بجامعة القدس المفتوحة لدى الطلبة تعزى لمتغٌر 
.سنة( 25)العمرٌة أكثر من 

2 .توجد فروق  ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة (0,05 >a ) بٌن
فً درجة توافر كفاٌات التعلم اإللكترونً متوسطات تقدٌرات أفراد العٌنة 

.لصالح الذكور( الجنس)بجامعة القدس المفتوحة لدى الطلبة تعزى لمتغٌر 

3 .توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة (0,05 >a ) بٌن
فً درجة توافر كفاٌات التعلم اإللكترونً متوسطات تقدٌرات أفراد العٌنة 

لصالح ( المستوي الدراسً)بجامعة القدس المفتوحة لدى الطلبة تعزى لمتغٌر 
.المستوى الرابع

4 .توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة (0,05 >a ) بٌن
فً درجة توافر كفاٌات التعلم اإللكترونً متوسطات تقدٌرات أفراد العٌنة 

لصالح ( التخصص)بجامعة القدس المفتوحة لدى الطلبة تعزى لمتغٌر 
.التكنولوجٌا والحاسوب
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بٌن ( a< 0,05) توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة. 5

فً درجة توافر كفاٌات التعلم اإللكترونً متوسطات تقدٌرات أفراد العٌنة 

مدى امتالك جهاز )بجامعة القدس المفتوحة لدى الطلبة تعزى لمتغٌر 

.لصالح نعم ٌوجد حاسوب( حاسوب

بٌن ( a< 0,05) توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة. 6

فً درجة توافر كفاٌات التعلم اإللكترونً متوسطات تقدٌرات أفراد العٌنة 

مدى امتالك خط شبكة )بجامعة القدس المفتوحة لدى الطلبة تعزى لمتغٌر 

.لصالح من ٌمتلكون خط وشبكة انترنت( انترنت

بٌن ( a< 0,05) توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة. 7

فً درجة توافر كفاٌات التعلم اإللكترونً متوسطات تقدٌرات أفراد العٌنة 

(  المستوى االقتصادي)بجامعة القدس المفتوحة لدى الطلبة تعزى لمتغٌر 

ش  3000)، (ش3000-2000ش)، (ش2000-ش1000)لصالح 

(.فأكثر
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مقدمة الدراسة
نعٌش الٌوم فً ظل تطورات علمٌة تكنولوجٌة متالحقة، وفق عجلة النمو والتقدم 

الحضاري والرقً اإلنسانً، رغم الصعوبات والتحدٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة 

واالجتماعٌة والثقافٌة ،التً تواجه مجتمعنا الفلسطٌنً، حٌث تقف عثرة أمام مستقبل 

أبناء شعبنا، تتوجه الٌوم جامعاتنا الفلسطٌنٌة أخص بالذكر جامعة القدس المفتوحة 

ومالها من باع علمً على مر الزمن، إلى مساٌرة العصر الحدٌث وما ٌشهده من 

تقنٌات والكترونٌات ،فحرَي بنا مواكبة تلك التحدٌات، وإٌجاد الحلول لتلك الشائكات 

فمجتمعنا الٌوم . والصعوبات، فً سبٌل خدمة العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة التربوٌة ككل

ٌشهد اهتماماً متزاٌداً بالتعلم اإللكترونً، حٌث ٌعتبر أحد مقومات حٌاه المجتمعات 

المعاصرة، و ٌعتبر منبعاً داعماً لمنظومة التعلٌم المتكاملة فً المجتمعات العصرٌة، 

فقد ساهم نظام التعلم . وذلك تلبٌة لالحتٌاجات اآلنٌة والمستقبلٌة نحو مجتمع المعرفة

اإللكترونً فً صناعة المعرفة وفتح مجاالت واسعة للتعلم الذاتً المرن والمستمر 

وتسهٌل انسٌاب المعلومات والخبرات التربوٌة بطرٌقة حدٌثة فً بٌئة تعلٌمٌة تفاعلٌة 

.  غنٌة بمصادر التعلم
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مشكلة الدراسة وأسئلتها

:وتتمثل الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي*** 

-  ،ما درجة توافر الكفايات اإللكترونية الالزمة للطلبة بجامعة القدس المفتوحة
فرع شمال غزة التعليمية؟

وٌنبثق من السؤال الرئٌس التساؤالت الفرعٌة اآلتٌة:

1-  ما درجة توافر كفاٌات التعلم اإللكترونً الالزمة لدى طلبة جامعة القدس
المفتوحة فرع شمال غزة التعلٌمٌة ،من وجهة نظرهم؟

2-   ما درجة ممارسة كفاٌات التعلم اإللكترونً الواجب توافرها لدى طلبة جامعة
القدس المفتوحة، فرع شمال غزة التعلٌمٌة؟

3-  إلً أي مدى تختلف التقدٌرات فً درجة توافر كفاٌات التعلم اإللكترونً لدى
طلبة جامعة القدس المفتوحة، فرع شمال غزة التعلٌمٌة، من وجهة نظرهم، تعزي 

العمر ، الجنس ، المستوى الدراسً، التخصص، امتالك جهاز حاسوب،  (لمتغٌر
؟( امتالك خط شبكة انترنت، المستوى االقتصادي
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أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلي ما يلي:

1-  التعرف على الكفاٌات اإللكترونٌة الالزم توافرها لدى
.طلبة جامعة القدس المفتوحة

 2-  ىلد اإللكترونًالكشف عن درجة توافر كفاٌات التعلم 
.طلبة جامعة القدس المفتوحة 

3-  التعرف على مدى االختالف فً تقدٌرات ومستوٌات
الطلبة بجامعة القدس المفتوحة من وجهة نظرهم بناء على 

العمر،الجنس، المستوي  ()المتغٌرات التصنٌفٌة التالٌة 
الدراسً، التخصص، امتالك جهاز حاسوب، امتالك خط 

(.شبكة انترنت، المستوى االقتصادي
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مصطلحات الدراسة إجرائيا  

   التعلم اإللكترونيE-learning

هو استخدام الوسائط اإللكترونٌة المعتمدة على تقنٌة الوٌب واإلنترنت إلحداث     
التعلم، واالتصال بٌن المعلم والمتعلم ، وبٌن المتعلم والمؤسسة التعلٌمٌة برمتها، 
بشكل مباشر أو غٌر مباشر لتقدم وفق أقل وقت وجهد ممكن، بحٌث ٌكون داعما 

.للطرق التقلٌدٌة ولٌس بدٌال عنها

الكفاية

هً القدرة على عمل شئ بفاعلٌة وإتقان ومستوى من األداء وبأقل جهد ووقت     
.ممكن

 كفايات التعلم اإللكترونيCompetencies of Elearning

هً مجموعة المعارف والمهارات واإلمكانات التً ٌمتلكها الطالب كحد أدنى فً     
التعلم اإللكترونً، بمستوي من الفاعلٌة والكفاءة ضمن إجراءات تطبٌق التعلم 

اإللكترونً فً جامعة القدس المفتوحة و تقاس بأداء عٌنة الدراسة على االستبانة 
.المعدة لذلك
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توصيات الدراسة
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث أوصت الباحثة بما  يلي:

 عقد دورات تدرٌبٌة إلزامٌة للطلبة لكً ٌتمكنوا من التعامل مع المواد اإللكترونٌة
.بسهولة ودقة

 ضرورة متابعة حضور الطلبة وخاصة اإلناث والتزامهن بحضور اللقاءات
والتطوٌر من قدرات الطلبة الذكور واالهتمام .اإللكترونٌة مع المشرف األكادٌمً

.بها

 تشجٌع الجامعة للمتفوقٌن فً التعلم اإللكترونً ودعمهم فً ذلك المجال وحثهم
.على التواصل فٌه وإبراز ماله من أهمٌة مستقبلٌة فً سوق العمل

 توعٌة الطالب والطالبات الجامعٌٌن باالهتمام بالدراسة عن طرٌق الشبكة
.الكمبٌوترٌة وأخذ األمر بجدٌة

برنامج : االستمرار فً تدرٌب الطلبة للتعامل مع بٌئات التعلم اإللكترونً مثل  (
(.تدرٌب  دارس لدارس

 ضرورة إخضاع بٌئات التعلم اإللكترونً وأنماطه لتقوٌم الطلبة الجامعٌٌن
أنفسهم، وذلك عن طرٌق استطالع آرائهم، واالستفتاءات الشفوٌة، واالستبٌانات 

المكتوبة، لٌتم التعرف على رغباتهم ومٌولهم، واألسالٌب الواجب أن تقدم لهم 
.وتتبع معهم
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المقترحات 

 إعداد برامج تدرٌبٌة تحقق الكفاٌات الواجب توافرها بشكل موسع لدى

.الطلبة والطالبات بالجامعة

 تصمٌم برامج تدرٌبٌة تنمٌة مهارات الطلبة اإللكترونٌة فٌما ٌتوافق

.والمستحدثات التكنولوجٌة

 إجراء بحوث شبٌهة بالبحث الحالً وتطبٌقها على مقررات  دراسٌة

.تعلٌمٌة أخرى

 إجراء دراسات حول إثر استخدام الموودل  والفصول االفتراضٌة

.كوسٌلة تعلٌمٌة حدٌثة تستخدم كردٌف للتعلٌم التقلٌدي

 دراسة أثر التعلم بالحاسوب والتعلم اإللكترونً على تنمٌة أنواع

.التفكٌر المختلفة
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وأخيرا ،،،،

شكرا  لحسن استماعكم،،،،


