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:مقدمة

ومسلماتها، ممارساتها تغٌٌر الجامعات على العصر هذا فرض 

 النظر وإعادة بالتنمٌة التعلٌم لربط أنشطتها بكل التفكٌر وإعادة

 الكفاءة درجات أعلى تحقٌق بغٌة لها، الداخلٌة الكفاءة معاٌٌر فً

 تقلٌدٌة منظمات من التحول خالل من المؤسسات لهذه الخارجٌة

.تعلم منظمات  إلى

 التربٌة) مبدأ حو تتمحور التً الجامعة هً متعلمة كمنظمة فالجامعة

 الجمٌع وان الحٌاة، مدى مستمرة عملٌة التعلٌم وان (المستدامة

 جمٌعهم القسم، ورئٌس والعمٌد والمعلم فالطالب للتعلم، قابل

.والتدرٌب التعلٌم إلى بحاجة



:المشكل   ة

البشرى االتصال إمكانٌة زادت عالمٌاً، االنترنت استخدام قاعدة اتساع مع 
 وَتطور االلكترونٌة، والصرافة االلكترونً التسوق نطاق واتساع عموماً  والكونً
 التً السلع بملمس ٌشعرك الذي الماوس من وبرامجه الكمبٌوتر أجهزة مكونات
 براٌل بطرٌقة االلكترونٌة الكتب لقراءة برامج تطوٌر وكذلك الشبكة، من تشترٌها
 . بالكامل بالكمبٌوتر السٌارة توجٌه إمكانٌة عن فضالً  البصر، وضعاف لفاقدي

 عامة بصفة التعلٌم مؤسسات على لزاماً  كان المذهل االلكترونً التقدم هذا أمام
 برامجها توجٌه فً المبادرة زمام تأخذ أن خاصة بصفة الجامعً والتعلٌم

 المؤسسات أهم من الجامعة ألن ،"االنترنت" المعلومات شبكة عبر ومقرراتها
 والحضاري العلمً اإلشعاع مركز وهى التحدٌات، تلك مواجهة على القادرة

.اإلنسانٌة وحضارته الثقافٌة هوٌته على الحفاظ ٌرٌد مجتمع ألي والتكنولوجً

 التالً الرئٌس السؤال عن اإلجابة فً الحالٌة الدراسة مشكلة تتحدد وعلٌه:



 ما دور التعلٌم االلكترونً فً تعزٌز ممارسة الجامعات الفلسطٌنٌة
الستراتٌجٌات المنظمة المتعلمة؟

ًوٌتفرع من هذا السؤال الرئٌس، األسئلة الفرعٌة التال:

 ما الدرجات التقدٌرٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعات الفلسطٌنٌة
لدور التعلٌم االلكترونً فً تعزٌز ممارسة بمحافظات غزة 

الستراتٌجٌات المنظمة المتعلمة ؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات درجات تقدٌر
أفراد العٌنة لدور التعلٌم االلكترونً فً تعزٌز ممارسة الجامعات 

: الفلسطٌنٌة الستراتٌجٌات المنظمة المتعلمة تعزى إلى المتغٌرات
؟(الرتبة العلمٌة -سنوات الخدمة–الجامعة  -الكلٌة)

سئلة الدراسة
 
:ا





:فروض الدراسة

:ٌنبثق عن السؤال الفرعً الثانً، الفرضٌات التالٌة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات درجات تقدٌر أفراد

العٌنة لدور التعلٌم االلكترونً فً تعزٌز ممارسة الجامعات الفلسطٌنٌة 

:الستراتٌجٌات المنظمة المتعلمة تعزى إلى 

(.إنسانٌة –علمٌة ) متغٌر الكلٌة 

(.األزهر –اإلسالمٌة ) متغٌر الجامعة 

سنة  15سنة، أكثر من  15-10سنوات،  10أقل من ) متغٌر سنوات الخدمة 

)

(.أستاذ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد ) متغٌر الرتبة العلمٌة 



 ًتكمن أهمٌة هذه الدراسة فً تناولها لنموذج المنظمة المتعلمة كمدخل للتطوٌر ف
الجامعات الفلسطٌنٌة وهو من أحدث المداخل اإلدارٌة، فً الوقت الذي ٌزداد فٌه 

:وذلك من خالل. االهتمام بالتعلٌم االلكترونً محلٌاً وعالماً 

ًوبخاصة , تزاٌد أهمٌة استخدام أعضاء هٌئة التدرٌس لخدمات التعلٌم اإللكترون
فً ضوء الحقٌقة القائلة بأن الكثٌر من هذه الخدمات قد أصبحت جزءاً من الحٌاة 

.الٌومٌة للطالب

 ًقد تسهم نتائج هذه الدراسة فً وضع إطار فلسفً ومنهجً لدور التعلٌم اإللكترون
.فً  تعزٌز ممارسة الجامعات الستراتٌجٌات المنظمة المتعلمة

 قد ٌستفٌد من نتائج هذه الدراسة القائمون على وحدات الجودة فً المؤسسات من
.خالل تحسٌن أداء العملٌة التعلٌمٌة وتحسٌن مخرجاتها

 قد ٌستفٌد من نتائج هذه الدراسة طلبة الدراسات العلٌا، والباحثٌن فً مجال التعلٌم
.االلكترونً

همية الدراسة
 
:ا



:حدود الدراسة

:وهً الدراسة، وجهت محددات عدة على الحالٌة الدراسة اشتملت

ممارسة تعزٌز فً االلكترونً التعلٌم دور إلى التعرف / الموضوع حد 

.المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات غزة بمحافظات الفلسطٌنٌة الجامعات

األزهر ) غزة بمحافظات األكبر الفلسطٌنٌة الجامعات / المؤسسً الحد– 

( اإلسالمٌة

األكبر الفلسطٌنٌة الجامعات التدرٌس هٌئة أعضاء من عٌنة / البشري الحد 

(اإلسالمٌة -األزهر ) غزة بمحافظات

غزة محافظات / الجغرافً الحد.

الفصل نهاٌة فً الدراسة هذه من المٌدانً الشق تطبٌق تم / الزمانً الحد 

.2013/2014 الجامعً العام من األول الدراسً



:مجتمع الدراسة وغينتها

الجامعات التدرٌس هٌئة أعضاء جمٌع من األصلً المجتمع ٌتمثل 

 الباحث قام وقد (اإلسالمٌة -األزهر ) غزة بمحافظات األكبر الفلسطٌنٌة

 االستبانات كانت حٌن فً عضوا، (120) قوامها عشوائٌة عٌنة باختٌار

 (3) ٌستجٌبوا، لم عضوا (17) أن حٌث (100) هً للتحلٌل المستردة

للتحلٌل صالحة غٌر كانت



:نتائج الدراسة

 ممارسة تعزٌز فً االلكترونً التعلٌم لدور العٌنة أفراد لتقدٌر الكلٌة الدرجة 
 وقد ،(%76.6) كانت المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات الفلسطٌنٌة الجامعات

 (%78.6) بنسبة  األول المركز على (التعلٌم ودعم جودة) األول المجال احتل
 بوزن الثانً المركز على (الذاتً والتطوٌر المستمر التعلم) الرابع المجال ٌلٌه

 بالبٌئة الجامعة وربط المعرفة مشاركة) الثانً المجال ٌلٌه (%78.0) نسبً
 الثالث المجال وأخٌرا ،(%76.6) نسبً بوزن الثالث المركز على (الخارجٌة

 نسبً بوزن األخٌرة المرتبة على (التعاونً والتعلم التنافسٌة المٌزة)
(73.0%)  

داللة مستوى عند إحصائٌة داللة ذات فروق توجد ال (α≤0.05) بٌن 
 تعزٌز فً االلكترونً التعلٌم لدور العٌنة أفراد تقدٌر درجات متوسطات

 إلى تعزى المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات الفلسطٌنٌة الجامعات ممارسة
.الدراسة متغٌرات جمٌع



:التوصيات

 ممارسة وتعزٌز االلكترونً التعلٌم مجال فً لالستثمار المستقبلٌة الخطط وضع•
 المٌزة على بالمحافظة المتعلقة خاصة المتعلمة المنظمة الستراتٌجٌات الجامعات
.التنافسٌة

 تكون الجامعة كلٌات من كلٌة كل فً اإللكترونً التعلٌم مجال فً مختص تعٌٌن•
 التدرٌس هٌئة وأعضاء الموظفٌن كفاءة ورفع العقبات تذلٌل األساسٌة مهمته

.الذاتً التعلم مجال فً

 مستوى على الجماعً البحثً العمل وتشجٌع المعرفة لمشاركة أنظمة إنشاء•
.األخرى والجامعات الجامعة

 فً النظر مهمته الجامعة فً الجودة وحدة مستوى على لالقتراحات نظام تطوٌر•
.المستقبلٌة الخطط ضمن وتضمٌنها االقتراحات هذه

 الجامعة أنظمة استثمار مجال فً والمساءلة الشفافٌة مبدأ على التركٌز•
.ومقدراتها

 المتعلمة، المنظمة استراتٌجٌات ٌحقق بما الخارجٌة بالبٌئة الجامعة ربط•
.التنافسً موقعها على للمحافظة تغٌرات من ٌطرأ ما على والتعرف


