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بسم هللا الرحمن الرحیم

: عالىتقال هللا 

َیْرَفِع اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم (" ....
) َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیٌر "

)11(المجادلةسورة 

العظیمصدق هللا
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الدراسةملخص

المتمثلـة التعـرف علـى دور التعلـیم االلكترونـي فـي تعزیـز المیـزة التنافسـیةإلىهدفت هذه الدراسة 
االســتجابة و جــودة الخدمــة التعلیمیــة،اإلبــداع واالبتكــار،الكفــاءة المتمیــزةفــي المجــاالت التالیــة (

، األكـــادیمیینقطــاع غـــزة مـــن وجهــة نظـــر ) فـــي الجامعــات الفلســـطینیة فـــي كـــادیمیینلرغبــات األ
المؤهـل للمحاضـرین متمثلـة فـي (الجـنس، العمـر،الشخصـیةأثـر الخصـائصتحدیـد إلـىوهـدفت 
.الفلسطینیة في تطبیق التعلیم االلكترونيت الجامعاي فالخبرة)،األكادیمیةالرتبة العلمي،

فقـــرة بحیـــث تغطـــي متغیـــرات ) 37مكونـــة مـــن (إســـتبانةتـــم تصـــمیم ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة ،
فـي الجامعـات الفلسـطینیة المتفـرغیناألكـادیمیینالدراسة ،ویتكون مجتمـع الدراسـة مـن المـوظفین 

ــــي قطــــاع غــــزة (الجامعــــة اإلســــالمیة  جامعــــة القــــدس –ة األزهــــر جامعــــ–جامعــــة األقصــــى –ف
العشــوائیةینــة الطبقیــةأســلوب العباســتخدام ومتفــرغموظــف أكــادیمي1250) وعــددهم المفتوحـة

وتــم ،،% 90إســتبانة بنســبة298علــى عینــة الدراســة وقــد تــم اســترداد إســتبانة 330تــم توزیــع 
مج الحزمـة برنـاباستخداماإلحصائیة لتحلیل بیانات الدراسة األسالیباستخدام مجموعة من تم و 

" .SPSS"للعلوم االجتماعیة اإلحصائیة

تطبیـق التعلـیم حـول یوجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائیة عدة نتائج أهمها انهإلىتوصلت الدراسة 
الكفاءة المتمیزة االلكتروني في الجامعات الفلسطینیة وبین تعزیز المیزة التنافسیة في المجاالت (

، كمـــا وتوصــــلت )االســـتجابة لرغبـــات المحاضـــرینو جـــودة الخدمـــة التعلیمیـــة، اإلبـــداع واالبتكـــار
دور التعلــیم االلكترونــي فــي تعزیــز حــول ""إحصــائیةلــة عــدم وجــود عالقــة ذات دالإلــىالدراســة 

تعــــزى للخصــــائص الشخصــــیة ""فــــي الجامعــــات الفلســــطینیة فــــي قطــــاع غــــزة المیــــزة التنافســــیة
).الخبرة،األكادیمیةالرتبة المؤهل العلمي،المتمثلة في(الجنس،األكادیمیینللموظفین 

عدة توصیات أهمها :إلىوخلصت الدراسة 

وتوضیح أهمیته في العملیة األكادیمیینالموظفین نشر ثقافة التعلیم االلكتروني بین العمل على
التعلیم االلكتروني وطریقة اایمز في أكثرالتعلیمیة من خالل عقد ورش عمل داخلیة وذلك للتعمق 

.تعزیز مكانة الجامعة في المجتمعإلىاستخدامه ،ألن ذلك یؤدي 
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Abstract
This study aimed to recognize the role of electronic education in

enhancing the competitive advantage . It includes these following fields
( distinct efficiency , creativity ,innovation , quality of educational service
, response to needs of the lecturers ) in Palestinian universities in Gaza
Strip and according to academics' point of view.

Electronic education actually plays a significant role in enhancing
the competitive advantage in Palestinian universities in Gaza Strip . This
study also aimed to identify the effect of personal characteristics of
lecturers which include ( gender , age , qualification , academic degree
and experience ) in implementation electronic education in Palestinian
universities.

To achieve the study objectives, questionnaire was designed
consist of (37) items which include study variables . The study population
consists of academic employees in Palestinian universities in Gaza Strip
( Islamic University–Al Aqsa University–Al Azhar University–Al Quds
Open University). They are 1250 academic employees . Moreover , the
researcher distributed 330 questionnaires and got back 298,with response
rate 90%.the study used the stratified random sample . A group of
statistical methods were used to analyze the study data using the
statistical package system for social sciences SPSS.
The study finds out many outcomes such as:

 firstly,  finding a relationship ,which has statistical indication , of
applying electronic education in Palestinian universities  and with
enforcing the competitive advantage in fields of (distinct efficiency
, creativity ,innovation , quality of educational service , response to
needs of the lecturers ) .

 The second assures that there is no statistical relationship between
'the role of electronic education in enhancing the competitive
advantage in Palestinian universities in Gaza Strip" and ''the
personal characteristics of academic employees which include
(gender, age, qualification, academic degree and experience).

The main recommendation of the study :
Publishing the culture of using electronic education among
academic employees in addition to explaining its significant in
education by conducting internal workshops in order to deepens the
advantages of electronic education and its usage which all lead into
enforcing university role in community .
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داءـــــــــــــاإله

...الصالة والسالم هعلیعبد اهللامحمد ابن …قائدنا ومعلمنا إلى

من قال اهللا عز وجل فیهما "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما إلى

...)24: اإلسراءربیاني صغیرا " (

...ك فیهما والدتي العزیزة ووالدي الغالي أطال اهللا في عمرهما وبار إلى

...إخواني وأخواتي األعزاء إلى

...رمز اإلخالص والعطاء ،، زوجتي وشریكة حیاتي "أم محمد"إلى

...بنتي بسمة الحاضر وأمل المستقبل "رامـــا"اإلى

...واألحبة األصدقاءكل إلى

،،،أهدي هذا العمل املتواضع
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انـــر وعرفــشك
والمرسلین ، نبینا وحبیبنا محمد األنبیاءمین ، والصالة والسالم على أشرف الحمد هللا رب العال
.أجمعینوعلى اله وصحبه 
أنحوله ولطفه ما كان لي لوال ، الذي تعالىولیس أحق بالشكر من اهللا ..الشكر قید النعم 

: خط كلمه فأقول ما قاله الشاعرأاكتب حرفا وال 
َر الُفْلَك َكْي َتْجِري ِلَحاَجاِتي …َدْت   ــَـ َسجهُ ـــلَ اتٌ آیـــهُ ــاَرَك اللَّ ـــَتبَ  َفَسخَّ

تيیاغااللَُّه َربِّي َقَضى ِلي ُكلَّ …َصى َعَجاِئُبُه   َمْن َجاَء ُنورًا َوَال ُتحْ 

اؤه كریما، أحمده ألنه سهل لي ، الذي كان فضله وعطجزیالً وأشكره شكراً كثیراً فأحمده حمداً 
علي المتاعب أتقدم بالشكر المبتغى وأعانني على اتمام هذا العمل، وذلل لي الصعاب وهون 

:الجزیل
اذقــــــن حــه مـــرم بـــا أكـــــاذنـــأست…الذي أسدى الجمیل تفضالإلى
حتى استقامت من بعد ذلك أوراقي …اـــــجها ومو ــــان ناصحــــن كـــم

، الذي أشرف على هذا البحث بدقة كبیرة حتى أصبح أكرم سمور""أستاذي الفاضل الدكتور 
.فألف شكر لك أستاذي بصورته النهائیة من خالل توجیهاته ونصائحه الثمینة،

"ماجد الفرا"الدكتوراألستاذمكونة منال، أعضاء لجنة المناقشة الموقرةإلىویشرفني أن أتقدم 
العرفان واالمتنان والتقدیر لقبولهما مناقشة آیاتحفظهما اهللا، بأسمى " خلیل النمروطي"والدكتور

.هذا البحث
كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الدكتور/ سمیر صافي حفظه اهللا، والذي قام بالتحلیل اإلحصائي 

على نتائج التحلیل وأشكر جمیع المحكمین لإلستبانة لما أضافوه التعلیقبانة ومساعدتي في لإلست
إلیها من قیمة ساعدت على إخراجها بالشكل الصحیح.

كل من ساهم في انجاز هذا البحث وأخص إلىكما وأتقدم بخالص الشكر وعظیم االمتنان 
.بالذكر الموظفین االكادیمیین في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 

كلیة التجارة في الجامعة االسالمیة وأساتذتها الكرام وأسأل اهللا أن یبارك إلىوالشكر موصول 
.فیهم على جهودهم الطیبة من أجل خدمة مسیرة العلم واالرتقاء بالجامعة االسالمیة لألمام
الباحث
غبنأحمد فاروق أبو
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قائمة المحتویات

الصفحةالمحتوى

بة قرآنیةأی
جالملخص 

Abstractد
هاإلهداء ك

وشكر وعرفان
زقائمة المحتویات

يقائمة الجداول
للدراسةالعاماإلطاراألولالفصل

2مقدمة عامة أوال :
3ثانیا : مشكلة الدراسة

3ثالثا : متغیرات الدراسة
4رابعا : فرضیات الدراسة
5خامسا : أهداف الدراسة

5: أهمیة الدراسةسادسا
7عاشرا : مصطلحات الدراسة

االلكرتونيالتعليمالثانيالفصل
9عامةمقدمة:أوال

9اإللكترونيالتعلیممفهوم:ثانیا

12اإللكترونيللتعلیمالتاریخيالتطور: ثالثا

13اإللكترونيالتعلیمأهمیة: رابعا

15اإللكترونيالتعلیمأهداف: خامسا

15اإللكترونيالتعلیمأنواع: سادسا

17االلكترونيالتعلیمخصائص: سابعا

18اإللكترونيالتعلیمفوائد: ثامنا

19اإللكترونيالتعلیمفيالتعلیمیةالعملیةعناصر: تاسعا

21االلكترونيالتعلیمفيالمعلمدور: عاشرا
22اإللكترونيلیمالتعبیئاتعبراالستراتیجیات: عشرالحادي 

25اإللكترونيالتعلیممكونات: عشرالثاني
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الصفحةالمحتوى

26اإللكترونيالتعلیمومعوقاتتحدیات: عشرالثالث
التنافسيةامليزةالثالثالفصل

29المقدمة:أوال
29التنافسیةالمیزةمفهوم:ثانیا
31التنافسیةأسباب:ثالثا
32التنافسیةالمیزةمصادر:رابعا

33التنافسیةالمیزةخصائص:خامسا
34التنافسیةالمیزةتحقیقكیفیة:سادسا

37نموذج بورتر وتحلیل القوى الخمسسابعا : 
39دور التعلیم االلكتروني في تعزیز المیزة التنافسیة ثامنا:
44التنافسیةالمیزةاكتسابمعوقات:تاسعا

ةالسابقـالدراساتالرابعالفصل
46المحلیةالدراسات:أوال

47)2012،مغیصیبأبو(.1
47)2011،شراب(.2
48)2009،الرقب(.3
48)2008، الشرفا(.4
49)2006،الدهدار(.5

50:العربیةالدراسات: ثانیاً 
50)2011، طهیري(.1
51)  2009، العفتان(.2
51)2009، صقربا( .3
52)2008،وآخرونمحمد(.4
53)2008،سهام(.5
53)2008،مزهرال(.6
54)2007، محمدومصیلحي(.7
54)2007، الجمل(.8
55)2005تینة، (أبو.9
55)2005، عیادات(.10
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الصفحةالمحتوى

56)2004(الحنیطي، .11
56األجنبیةالدراسات: ثالثا
1.May et. al. (2011)61
2.)Afifi (201157
3.Chowdhury  (2011)57
4.Qiyun et. al. (2009)58

59لتعلیق على الدراسات السابقةا
الدراسةمنهجيةاخلامسالفصل

63الدراسةأسلوب: أوال

64الدراسةوعینةمجتمع: ثانیا

65الدراسةأداة: ثالثا

66االستبانةصدق: رابعا

75الدراسةفيالمستخدمةاإلحصائیةاألسالیب: خامسا

الدراسةضياتفرواختبارالبياناتحتليلالسادسالفصل
77المقدمة: أوال

77والوظیفیةالشخصیةالبیاناتوفقالدراسةلعینةاإلحصائيالوصف: ثانیا

82تحلیل فقرات االستبانة واختبار الفرضیات : ثالثا

الفصل السابع النتائج والتوصيات والدراسات املقرتحة
114النتائج: أوال

117التوصیات: ثانیا

118المقترحةالدراسات: ثالثا

املراجع
120العربیةالمراجع: أوال

127األجنبیةالمراجع: ثانیا

املالحق
130المحكمینأسمــاء): 1(رقمملحق

131االستبانة) :2(رقمملحق
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قائمة الجداول

الصفحةعنوان الجدول
33): أنواع موارد المنظمة3,1جدول ( 

35تشغیلهاومتطلباتلهاالالزمةوالمهاراتالتنافسیةالمیزةتراتیجیاتاس) : 3,2( جدول
64الفلسطینیةالجامعاتفياألكادیمیینأعداد): 5,1(جدول

66الخماسيلیكرتمقیاسدرجات): 5,2(جدول

استخداممهارات" مجالفقراتمنفقرةكلبیناالرتباطمعامل):5,3(جدول
للمجالالكلیةوالدرجة" واإلنترنتالحاسوب

67

التعلیماستخدامات" مجالفقراتمنفقرةكلبیناالرتباطمعامل):5,4(جدول
للمجالالكلیةوالدرجة" اإللكتروني

68

"  المتمیزةالكفاءة" مجالفقراتمنفقرةكلبیناالرتباطمعامل):5,5(جدول
للمجالالكلیةوالدرجة

69

" واالبتكاراإلبداع" مجالفقراتمنفقرةكلبیناالرتباطمعامل):5,6(جدول
للمجالالكلیةوالدرجة

70

" التعلیمیةالخدمةجودة" مجالفقراتمنفقرةكلبیناالرتباطمعامل):5,7(جدول
للمجالالكلیةوالدرجة

71

اجاتالحتیاالستجابة" مجالفقراتمنفقرةكلبیناالرتباطمعامل):5,8(جدول
للمجالالكلیةوالدرجة" المحاضرین

72

الكلیةوالدرجةاالستبانةمجاالتمنمجالكلدرجةبیناالرتباطمعامل):5,9(جدول
.لإلستبانة

73

74االستبانةثباتلقیاسكرونباخألفامعامل):5,10(جدول

74الطبیعيالتوزیعاختبارنتائج): 5,11(جدول

77الجنسحسبلدراسةاعینة): 6,1(جدول

78العمرحسبالدراسةعینة): 6,2(جدول

78العلميالمؤهلحسبالدراسةعینة): 6,3(جدول

79الخبرةحسبالدراسةعینة): 6,4(جدول

79الجامعةاسمحسبالدراسةعینة): 6,5(جدول

80األكادیمیةالرتبةحسبالدراسةعینة): 6,6(جدول

80اإللكترونيالتعلیمالمستجیباستخدامإمكانیة): 6,7(جدول
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الصفحةعنوان الجدول
81الفصلفيااللكترونيالتعلیماستخداممراتعدد): 6,8(جدول

83االستبانةفقراتلجمیع(.Sig)االحتمالوقیمةالحسابيالمتوسط):6,9(جدول

لتعلیمادورفقراتلجمیع(.Sig)االحتمالوقیمةالحسابيالمتوسط)6,10(جدول
في تعزیز المیزة التنافسیةااللكتروني

84

" مجالفقراتمنفقرةلكل(.Sig)االحتمالوقیمةالحسابيالمتوسط):6,11(جدول
واالنترنتالحاسوباستخداممهارات

85

" مجالفقراتمنفقرةلكل(.Sig)االحتمالوقیمةالحسابيالمتوسط):6,12(جدول
"لكترونياإلالتعلیماستخدامات

87

فقراتلجمیع(.Sig)االحتمالوقیمةالحسابيالمتوسط):6,13(جدول
التنافسیةالمیزةتحقیقفياإللكترونيالتعلیماستخدام

89

" مجالفقراتمنفقرةلكل(.Sig)االحتمالوقیمةالحسابيالمتوسط):6,14(جدول
"المتمیزةالكفاءة

90

" مجالفقراتمنفقرةلكل(.Sig)االحتمالوقیمةسابيالحالمتوسط):6,15(جدول
"واالبتكاراإلبداع

92

" مجالفقراتمنفقرةلكل(.Sig)االحتمالوقیمةالحسابيالمتوسط):6,16(جدول
"التعلیمیةالخدمةجودة

94

" مجالفقراتمنفقرةلكل(.Sig)االحتمالوقیمةالحسابيالمتوسط):6,17(جدول
األكادیمیین الحتیاجاتستجابةاال

96

المیزةمجاالتوبینااللكترونيالتعلیمتطبیقدوربیناالرتباطمعامل):6,18(جدول
غزةقطاعفيالفلسطینیةللجامعاتالتنافسیة

98

الكفاءةوبینااللكترونيالتعلیمتطبیقدوربیناالرتباطمعامل): 6,19(جدول
المتمیزة

99

اإلبداعوبینااللكترونيالتعلیمتطبیقدوربیناالرتباطمعامل): 6,20(جدول
واالبتكار

100

الخدمةجودةوبینااللكترونيالتعلیمتطبیقدوربیناالرتباطمعامل): 6,21(جدول
التعلیمیة

101

االستجابةوبینااللكترونيالتعلیمتطبیقدوربیناالرتباطمعامل): 6,22(جدول
المحاضرینیاجاتالحت

102

103الجنس–Tاختبارنتائج): 6,23(جدول

105العمر–نیاالتبتحلیلاختبارنتائج): 6,24(جدول



ل

الصفحةعنوان الجدول
106العلميالمؤهل–نیاالتبتحلیلاختبارنتائج): 6,25(جدول

107الخبرةسنوات–نیاالتبتحلیلاختبارنتائج): 6,26(جدول

109الجامعة–نیاالتبتحلیلختبارانتائج): 6,27(جدول

110األكادیمیةالرتبة–نیاالتبتحلیلاختبارنتائج): 6,28(جدول

111اإللكترونيالتعلیماستخداممراتعدد–نیاالتبتحلیلاختبارنتائج): 6,29(جدول
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الفصل األول

للدراسةاإلطار العام 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــمقال

ةــــــــــة الدراســـــمشكل

ةـــــرات الدراســـمتغی

ةــات الدراســـفرضی

ةــــــداف الدراســــــــأه

ةــــــة الدراســــــــــأهمی

ةـــــــدراســع الــــمجتم

ةـــــــدراســة الــــمنهجی

مصطلحات الدراسة
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:المقدمة
وكلما توافرت لدى المؤسسة القدرة ،ات األعمال الیوم بالتغیر السریعطة بمؤسستتمیز البیئة المحی

إن جوهر تحقق النجاح واالستمرار،أنعلى التكیف مع هذه التغیرات السریعة كلما استطاعت 
وقد قال .اب میزة تنافسیة والمحافظة علیهایتمثل في القدرة على اكتساإلستراتیجیةاإلدارةعملیة 

، وهذا یدل على أهمیة لم على العابد كفضلي على أدناكم)علیه وسلم (فضل العاصلى اهللا
التعلیم منذ القدم فما بالنا الیوم في المجتمعات الحدیثة التي أصبحت تبحث عن نسخة الكترونیة 

) یتمیز بخدمات الكترونیة من تجارة الكترونیة e-Societyله في ظل مجتمع الكتروني (
هذه الدراسة بحثت بشكل أساسي دور التعلیم االلكتروني كمیزة تنافسیة بین وحكومة إلكتروني و 

.الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة 
، غیر أن التعلیم یواجه العالم الذي یتمیز بسرعة التغییر"إن نظام التعلیم یؤدي دورا هاما في هذا 

متجددة لتمویل صادر(البحث عن متحدیات جدیدة فرضها االقتصاد الرقمي العالمي ومنها 
، ولكي تحافظ المؤسسات التعلیمیة على قدرتها على ثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة )التعلیم ، ال

فعلیها البحث عن بدائل أصیلة لتفعیل دور التعلیم في التنافس والنمو في عالم رقمي متغیر،
.Allens),2006(التنمیة المتكاملة"

شــكل مــن التعلــیم توظــف فیــه الشــبكات التــي قــد تكــون أيونــي بأنــه ویســتدل علــى التعلــیم االلكتر 
، مثل االنترنتWANأو تكون شبكة واسعة LANللكلیة أو المدرسة Intranetشبكات محلیة

التكنولوجیــة الحدیثــة لتقــدیم المــادة التعلیمیــة مــع تفاعــل المتعلمــین معهــا وتقــدیم المســاعدة واألجهــزة
).2009الغریب،(من خاللها المباشرة وغیر المباشرة لهم

لقــد أصــبح لزامــا علــى المؤسســات التعلیمیــة وخصوصــا الجامعــات التــي تســعى للوصــول لمكانــة "
أكادیمیـــة مرموقـــة أن تتبنـــى التعلـــیم االلكترونـــي كــــأداة هامـــة وفعالـــة فـــي عملیـــة التعلـــیم الحــــدیث 

لكترونــي المعتــد علــى الحاســوب التعلــیم االإلــىوالتحــول مــن التعلــیم التقلیــدي المعتمــد علــى التلقــین 
.)2005،(الهادي"واإلنترنت

جامعـات فـي العـالم ومـا تتعـرض لـه أيوبالرغم من خصوصـیة وضـع الجامعـات الفلسـطینیة عـن 
الریــادة والمنافســة التمیــز وإلــىإال أنهــا تســعى اإلســرائیليوحصــار مــن االحــتالل مضــایقاتمــن 

وتعمـل علـى حدیثـةوسـائل تكنولوجیـةتتبنـى أحـدثنتحـاول أوالنجاح ولذلك فإن هـذه الجامعـات
استخدامها في العملیة التعلیمیة.
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مشكلة الدراسة:
في ظل عصر الثورة التكنولوجیة واالنتشار الواسع للتقنیات الحدیثة أصبحت التقنیات التكنولوجیة 

ة الكترونیة التعلیم یبحث عن نسخوأصبحوالخدمات االلكترونیة تدخل في جمیع میادین الحیاة 
أصبح لزاما على الجامعات التي تبحث عن مكانه و یسمى بالتعلیم االلكتروني، له لذلك ظهر ما

مرموقة في المجتمع أن تسیر في ركب التقدم التكنولوجي وأن تعتمد التعلیم االلكتروني كوسیلة 
ها والمحافظة على أساسیة في العملیة التعلیمیة لتتمكن من االستمرار في مسیرتها وتأدیة رسالت

، لذلك برزت أهمیة تطبیق التعلیم االلكتروني ودوره فسیة مناسبة بین الجامعات األخرىمیزة تنا
:                                      مشكلة الدراسة في التساؤل التاليفي التنافس بین الجامعات الفلسطینیة لذا یمكن تحدید 

الجامعات الفلسطینیة في قطاع ي تعزیز المیزة التنافسیة في ما هو دور التعلیم االلكتروني ف
؟غزة

:متغیرات الدراسة
المتغیر المستقل:

،الدقةالسرعة،األمان،المرونة،التصمیم،سهولة االستخدام،:التعلیم االلكتروني.1
،التقییمأدوات،التغذیة الراجعة،التفاعل،التكاملالتناسق،الوصول،سهولة التكلفة،

.الدعم الفني ومعالجة األخطاءالوثوقیة،

:المتغیر التابع
علىالمیزة التنافسیةتشمل"بورتر"لنظریة ووفقاً : ةالتنافسیالمیزةكتسابا.2

:)Porter , 1980التالیة (الفرعیةالمتغیرات
.الكفاءة المتمیزة.1
.اإلبداع واالبتكار.2
.الخدمة التعلیمیة جودة.3
.الكادیمیینلرغبات ااالستجابة .4
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فرضیات الدراسة
:الفرضیة األولى

التعلیمبین دور تطبیق0.05α=عند مستوى داللة هناك عالقة  ذات داللة إحصائیة
.غزةقطاعفيللجامعات الفلسطینیة التنافسیةومجاالت المیزةااللكتروني

:التالیةالفرعیةالفرضیاتالفرضیةھذهعنویتفرع

االلكتروني والكفاءة المتمیزة  التعلیمإحصائیة بین دور تطبیقداللةتعالقة  ذاهناك.أ
.التنافسیة المیزةكأحد مجاالت

واإلبداع واالبتكار االلكترونيالتعلیمدور تطبیقبینإحصائیةداللةهناك عالقة  ذات.ب
.التنافسیة المیزةكأحد مجاالت

االلكتروني وجودة الخدمة التعلیمدور تطبیقبینإحصائیةداللةهناك عالقة  ذات.ج
.التنافسیة المیزةالتعلیمیة كأحد مجاالت

واالستجابة االلكترونيالتعلیمدور تطبیقبینإحصائیةداللةهناك عالقة  ذات.د
.التنافسیة المیزةكأحد مجاالتاألكادیمیینالحتیاجات  

الفرضیة الثانیة :
وتعزیزت المبحوثین حول تطبیق التعلیم االلكتروني إحصائیة في إجاباداللةفروق ذاتتوجد
لألكادیمیین فيالشخصیةللخصائصتعزىغزةقطاعفيالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة المیزة

.الجامعات

:التالیةالفرعیةالفرضیاتالفرضیةھذهعنویتفرع
یم االلكترونـي إحصـائیة فـي إجابـات المبحـوثین حـول تطبیـق التعلـداللـةفـروق ذاتتوجـد.أ

.تعزى للجنسغزةقطاعفيالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة المیزةوتعزیز
إحصـائیة فـي إجابـات المبحـوثین حـول تطبیـق التعلـیم االلكترونـي داللـةفـروق ذاتتوجـد.ب

.تعزى للعمر غزةقطاعفيالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة المیزةوتعزیز
یة فـي إجابـات المبحـوثین حـول تطبیـق التعلـیم االلكترونـي إحصـائداللـةفـروق ذاتتوجـد.ج

.تعزى للمؤهل العلمي غزةقطاعفيالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة المیزةوتعزیز
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إحصائیة في إجابات المبحوثین حول تطبیق التعلیم االلكتروني داللةفروق ذاتتوجد.د
.غزة تعزى للخبرة قطاعفيالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة المیزةوتعزیز

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول تطبیق التعلیم االلكتروني داللةفروق ذاتتوجد.ه
.األكادیمیةغزة تعزى للرتبة قطاعفيالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة المیزةوتعزیز

:أهداف الدراسة
ما یأتي:إلىیهدف هذا البحث 

التعلیم االلكتروني في تعزیز المیزة التنافسیة للجامعات لتطبیقالهامالدورإلىالتطرق.1

.غزةقطاعفيالفلسطینیة 
التعرف على مستوى المیزة التنافسیة التي تحظى بها الجامعات الفلسطینیة في قطاع .2

.غزة
تقدیم توصیات ومقترحات تخدم الجامعات الفلسطینیة في تطبیق التعلیم االلكتروني .3

.ة للوصول لتقدیم خدمات تلبي احتیاج المحاضرین والمجتمعبفعالیة وكفاءة متمیز 
الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة.التعرف على واقع استخدام التعلیم االلكتروني في .4

:أھمیة الدراسة
المیزة التنافسیة تعزیز وتبرز أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع وهو دور التعلیم االلكتروني في

طینیة في قطاع غزة  وحسب اطالع الباحث على الدراسات السابقة المنشورة  الجامعات الفلسفي
المجال على مستوى الجامعات الفلسطینیة في قطاع تبین ان هذه الدراسة هي االولى في هذامن 

:وفوائد للجهات التالیةمزایاغزة، ولذلك تبرز أهمیة الموضوع لما یحققه من 

:ینیة: أهمیتها للجامعات الفلسطأوال
جمیعوالتحسین المستمر فيالتطویرعملیاتفيللجامعات للبدءتعد الدراسة حافزاً .1

على المیزة التنافسیة التي تضمن لها االستمرار في الجامعة، وذلك للحصولالمجاالت
.والنمو واالزدهار 

دم التي تناسب الجامعة وتخالدراسة قدمت مقترحات ألفضل تقنیات التعلیم االلكتروني و .2
.الطلبة
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:: أهمیتها للعاملین في الجامعات الفلسطینیةثانیاً 
ـــزة  ـــیم االلكترونـــي فـــي تعزیـــز المی ـــذي یلعبـــه التعل ـــدور المهـــم ال الدراســـة أبـــرزت لألكـــادیمیین ال

.زیادة اهتمام العاملین في هذا الجانبإلىالتنافسیة مما یؤدي 

:همیتها للمجتمع: أثالثاً 
جهات المجتمعات الحدیثة نحو الخدمات االلكترونیةالدراسة مع تو تتماشى هذه.1

.الخ) والتعلیم االلكتروني ..…تجارة الكترونیة _ حكومة الكترونیة _ ترونیة (جامعة الك

إن تطور الجامعات ورقیها وتطور أنظمة التعلیم فیها من خالل استخدامها ألحدث .2
.التقنیات هو أمر تطمح إلیه كل المجتمعات 

:أهمیتها للباحث:رابعاً 
علمیـة الدراسـة تعـزز مـن قـدرات الباحـث فـي مجـال البحـث العلمـي كمـا وتـزوده بإضـافة.1

معرفـة عـن واقـع التعلـیم االلكترونـي فـي الجامعـات اكتسـابوموضـوعیةدراسـةوجیـدة
.الفلسطینیة في قطاع غزة وماله من أثار في المیزة التنافسیة بین الجامعات 

مج حاسوب في جامعة األقصى یبرز عالقة الباحث بموضـوع الدراسـة عمل الباحث كمبر .2
.وأهمیة الدراسة ونتائجها بالنسبة له
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:مصطلحات الدراسة

 االتصالCommunication : هو نشاط إنساني وعملیة اجتماعیة تفاعلیة متبادلة بین
بیر عن الذات واألفكار،ومن خاللها یتم التع-المرسل والمستقبل- األطراف المشتركة بها

، ونقل وتبادل األفكار والمعلومات واالنطباعات والخبرات سواء بطریقة االحتیاجاتو 
، وتطویر العالقات وتحقیق الفهم والتعاطفإشاعةإلىمباشرة او غیر مباشرة تؤدي 

),2011Samovar et. al(األهداف

التعلیمEducation :طریق تزویدهم بالمعلومات تدریب وتطویر افراد المجتمع عن أي
تتطلبه امكانیاتهم العملیة وفق ماالتي تؤهلهم للقیام بوظیفة معینة، وتطویروالمهارات 

).2010(محمد،ظروفهم الوظیفیة
االلكترونيالتعلیمElectronic Learning:طریقة استخدام الیات االتصال هو

صال أیت االنترنت من اجل والشبكات والوسائط المتعددة وبواباالحدیثة كالحاسب
المعلومات للمتعلمین بأسرع وقت وأقل تكالیف وبصورة تمكن من إدارة العملیة التعلیمیة 

)2010(المالح،. وضبطها وقیاس وتقییم أداء المتعلمین 
الجودةQuality تحقیق التحسین المستمر في جودة إلى: الفلسفة االداریة التي تهدف

مدخال أو نهجا باعتبارهانتجات والخدمات في المنظمة أداء جمیع العملیات والم
ةاالبتكارات الثابتاستراتیجیا لتصنیع المنتج االفضل والخدمة االفضل الممكنة عبر

وكذلك الوسائل التي بواسطتها تستطیع المنظمة تحقیق مساهمة العاملین ورضا 
) .2010المستهلكین والزبائن (زیدان،

االبداعCreativity جاد أیمزیج من الخیال العلمي المرن لتطویر فكرة قدیمة ،أو: هو
فكرة جدیدة مهما كانت الفكرة صغیرة ینتج عنها انتاج متمیز غیر مألوف یمكن تطبیقه 

.),2005Samovar(واستعماله 
الكفاءةEfficiency: االعمال بطریقة صحیحة وعدم اهدارانجاز

).2009الموارد(عباس،
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:المقدمة
الضوء على هذا النمط تم إلقاء لكتروني و في هذا الفصل عن موضوع التعلیم االتحدث الباحث

الجدید من التعلیم ، بدءا بعرض مفاهیم التعلیم االلكتروني وأهمیة هذا النمط من التعلیم وأهدافه 
اه وعیوبه ومرورا بأسالیب وأدوات التعلیم االلكتروني واستراتیجیات التعلیم االلكتروني یاومز 

.لكترونيتحدیات ومستقبل التعلیم االإلىووصوال 
:مفهوم التعلیم االلكتروني

قریة الكترونیة صغیرة إلىلقد حولت الثورة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت عالم الیوم "
رت الحواجز السیاسیة یاتتالشى فیها الحواجز الزمنیة والمكانیة حیث تالشت المسافات وتط

لتربویة أن تقدم حلوال لالستفادة من الثقافیة والشك أن هذا التغیر قد فرض على المؤسسات ا
التطور في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتوظیفها في النسیج التربوي بما یتماشى مع 

دمج التكنولوجیا في عملیة التعلیم والتعلم )، "وٕان عملیة 2008،العزیزعبد" (ومسلماتهاأهدافها
والهیاكل التربویة لما تقدمة التكنولوجیا من نقله ىالبنرلتطویلم یعد ترفا بل أصبح مطلبا حیویا 

نوعیة في أعادة صیاغة جمیع مفردات العملیة التعلیمیة واستجابة للفرص التربویة التي أتاحتها 
الثورة التكنولوجیة في مجال المعلومات واالتصاالت ظهرت تكنولوجیا التعلیم االلكتروني وتأصلت 

صاحب هذا التأصیل أن ترسخت تكنولوجیا التعلیم االلكتروني العلمیة و األدبیاتفي كثیر من 
المترتبة على جابیةیاإلاآلثاركواقع ملموس في معظم مؤسساتنا التعلیمیة وأصبح واضحا للعیان 

توظیف تكنولوجیا التعلیم االلكتروني بالمؤسسات التعلیمیة مما جعلها تحدث نقلة نوعیة في 
.)2011(الحلفاوي،"العملیة التعلیمیة

والمؤسسات التعلیمیة ) بأن التحدي الكبیر الذي یواجه التعلیم 2007(اتویضیف ملكاوي ونجاد
موقعا فیما المؤسسات التعلیمیة تحتل لالیوم ، هو كیفیة توظیف التقنیات المختلفة توظیفا فعاال ، 

یأ لتوظیف "الطریق السریع للمعلومات"، وعموما فإن التعلیم العام لكي یكون مهیسمى
، ونظام تعلیمي مرن المستحدثات التكنولوجیة بفعالیة، یجب أن یتوفر فیها بنیة تحتیة جیدة ك

.وٕادارة فعالة
تعریف التعلیم االلكتروني :

ظهور كثیر من المستحدثات إلىإن التطور والتقدم الحادث في مجال تكنولوجیا التعلیم أدى 
ملیة التعلیمیة ضرورة ملحة، لالستفادة منها في رفع كفاءة التكنولوجیة التي أصبح توظیفها في الع
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) وقد Electronic Learningالعملیة التعلیمیة، ومن بین تلك المستحدثات التعلیم االلكتروني (
) ونتیجة E-learning(إلىظهر في منتصف التسعینیات ، وأصبح یختصر مصطلحه 

ت ، وتوظیفها لخدمة العملیة التعلیمیة ، تمكنت لالنتشار الواسع لتكنولوجیا المعلومات واالتصاال
الجامعات والكلیات والمؤسسات التعلیمیة من اطالق برامجها التعلیمیة والتدریبیة عبر االنترنت ، 

أن عملیة التعلیم وتلقي المعلومات تتم عن طریق استخدام أجهزة إلىویشیر التعلیم االلكتروني 
متعددة بمعزل عن ظرفي الزمان والمكان ویتم االتصال بین الوسائط الاالكترونیة وتكنولوجی

لم الطلبة والمعلمین من خالل وسائل اتصال متعددة وتتم عملیة التعلیم وفقا لظروف المتع
.)2011، واستعداداته وقدراته (الورفلي

ومن خالل في أدبیات تكنولوجیا التعلیم والدراسات السابقة م االلكترونيیالتعلوقد تعددت تعریفات 
م یالتعلزة ،لعرضها في البحث ، ومن تعریفات یاإطالع الباحث علیها ، اختار منها مجموعة متم

: ما یليااللكتروني

التعلیم الذي یتیح المحتوى التعلیمي الرقمي من خالل "بأنه )46ص:2011الهادي (هعرف
خواص التفاعلیة التي لمتضمنةاوبرمجیاتها اآللیةالوسائل االلكترونیة ، التي تتضمن الحاسبات 

تتاح على الخط، عبر شبكات المعلومات والكمبیوتر كالشبكات المحلیة في الفصول أو المدرسة  
الجامعة أوة یمة التعلیوشبكات االنترانت التي تنتشر على نطاق مجموعة من المدارس أو المنطق

البث عبر إمكانیةإلىباإلضافةلم العاأنحاءفي منتشرةالانب االنترنت الشبكة العالمیة جإلى
".المدمجةواألقراصواستخدام الوسائل السمعیة والبصریة والتلفزیون التفاعلي ،الصناعیةاألقمار

ضا ان التعلیم االلكتروني هو "نظام تقدیم المناهج (المقررات الدراسیة)عبر أیومن التعریفات 
یة أو عبر االسطوانات أو عبر التلفزیون شبكة االنترنت او شبكة محلیة أو االقمار الصناع

.)86ص:2011المستفیدین" (الورفلي، إلىللوصول 
ونالحظ هنا أن تعریف الورفلي اقتصر التعلیم االلكتروني على انه خدمة هدفها تقدیم المقررات 

الدراسیة للمستفیدین دون الحدیث عن ممیزاته المتعددة 
ستخدام الحاسبات االلیة وبرمجیاتها المختلفة سواء على ضا بأنه "التعلم باأیكما وتم تعریفه 

)20: ص2007شبكات مغلقة (محلیة) أو شبكات مشتركة أو شبكة اإلنترنت (الشمري، 
ونالحظ هنا أن تعریف الشمري یتصف بالعمومیة وعدم تعرضه لعوامل مهمة مثل التفاعل 

.المتبادل بین المعلم والطالب والمنهج
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بأنه "منظومة تعلیمیة لتقدیم البرامج التعلیمیة أو التدریبیة )289: ص2004وعرفه سالم (
مكان باستخدام تقنیات المعلوماتیة واالتصاالت أيوقت وفي أيللمتعلمین أو المتدربین في 

التفاعلیة لتوفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة متعددة المصادر بطریقة متزامنة أو غیر متزامنة دون 
حدد "االلتزام بمكان م

بأنه ذلك النوع من التعلیم الذي یعتمد على استخدام الوسائط )2006وعرفه الحلفاوي (
المتعلمین دون اعتبار إلىااللكترونیة في تحقیق االهداف التعلیمیة وتوصیل المحتوى التعلیمي 

لكمبیوتر للحواجز الزمانیة والمكانیة وتتمثل هذه الوسائط في االجهزة االلكترونیة الحدیثة مثل ا
وأجهزة االستقبال من االقمار الصناعیة او من خالل شبكات الحاسب مثل االنترنت او المواقع 

.التعلیمیة والمكتبات االلكترونیة 
) بأنه" طریقة متمركز حول 18ص: 2005ومن تعاریف التعلیم االلكتروني ما ذكره الخان (

أيمكان و أيفرد بيكل جید ومیسرة ألالمتعلمین في بیئة تفاعلیة ابداعیة مصممة مسبقا بش
وقت باستعمال خصائص ومصادر االنترنت والتقنیات الرقمیة المطابقة لمبادئ التصمیم التعلیمي 

.المناسب لبیئة التعلم المفتوح" 

كما نالحظ تقارب تعریف كال من سالم و الحلفاوي والخان بحیث ركزت هذه التعاریف على ان 
مكن المتعلمین من الوصول للمواد التعلیمیة في الوقت والزمان الذي یناسب التعلیم االلكتروني ی

المتعلم وهذه میزة ال تتوافر في التعلیم التقلیدي بحیث یجب ان تتوافر جمیع عناصر العملیة 
.التعلیمیة في وقت ومكان واحد

Urdan andكما ویعرفه   Weggen)2000(وChowdhury)2011(ة بأنه حصول الطلب
على المواد التعلیمیة من خالل الوسائط االلكترونیة الحدیثة المعتمدة على الكمبیوتر وشبكاته ، 

التفاعل بین اطرف العملیة التعلیمیة بحیث  تكون امكانیة هذا التعلم حسب إلىمما یؤدي 
ضا یتم إدارة هذا التعلم من خالل تلك الوسائط .أیظروف المتعلم وقدراته و 

) بأنه "تقدیم المحتوى التعلیمي مع ما یتضمنه من شروحات 471: ص2011كرار (ه وأخیرا یعرف
وتمرینات وتفاعل ومتابعة بصورة جزئیة أو شاملة في الفصل أو عن بعد بواسطة برامج متقدمة 

مخزنة في الحاسب االلي أو بوساطة شبكة االنترنت "
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المعلم من تزوید الطلبة بالعدید من ویشیر التعریفان السابقان بأن التعلیم االلكتروني یمكن
المصادر التعلیمیة المتنوعة ویقوم بإعداد تمارین وامتحانات یستطیع المتعلم ان یتدرب علیها 

تم مراعاة ذوي االحتیاجات الخاصة.ویتفاعل معها حسب ظروفه وی

تم من خالل ویرى الباحث أن هذه التعریفات كلها تجمع على ان التعلیم االلكتروني ال بد أن ی
االستعانة بالتكنولوجیا الحدیثة وتقنیة المعلومات واالتصاالت لتوفیر بیئة تعلیمیة الكترونیة 

مكان وبالسرعة المناسبة له لتحقیق اهداف أيوقت ومن أيتفاعلیة یستخدمها المتعلم في 
عني یلكتروني العملیة التعلیمیة بكفاءة وفاعلیة،ویمكن باإلجمال أن یرى الباحث أن التعلیم اال

سواء برامجه وشبكة االنترنت بة عبر استخدام الحاسوب و لبتوصیل المناهج والمواد التعلیمیة للط
تفاعلیة متعددة المصادر ، ولكن تعلیمیة كان ذلك داخل القاعة أو عن بعد من أجل توفیر بیئة 

لطلبة ، لذلك تناول یجب مالحظة ان التعلیم االلكتروني لیس مجرد نقل المحتوى او المعلومات ل
الباحث موضوع دور التعلیم االلكتروني في المیزة التنافسیة للجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة.

:التطور التاریخي للتعلیم االلكتروني

هي أول والمحتوى التعلیمي من المحاضرة العشرین كانت طباعة المستندات ات القرنیاحتى بد
عاهد التعلیم مالتعلیم عن بعد ثم بعد ذلك بدأت الجامعات و طریقة تستخدم لحصول الطالب على

.), 2004Claimریق المراسلة بالبرید االلكتروني (باستخدام أسلوب التعلیم عن ط

Wesleyanین (لسیجامعة و) أن Bower & Hardy)2004ویضیف كال من  
University ( خالل التعلیم عن بعد بطرح برامج تعلیمیة منهي من أوائل الجامعات التي قامت

بدأ 1920تأسست جمعیة وطنیة العتماد برامج البكالوریوس للتعلیم عن بعد ، وفي 1915وفي 
ضا تم ظهور طرق أخرى للتعلیم عن بعد من أیاستخدام الرادیو في التعلیم وبعد ذلك التلفاز و 

لم یستطیع ضا البث الحي للمحاضرات ، ومع مرور الوقتأیخالل التخزین على الكاسیت و 
التعلیم عن بعد أن یحل محل التعلیم التقلیدي بسبب عدم القدرة على التواصل بشكل مباشر بین 

وتقدیمه آلیات متعددة للتواصل فقدم ة التسعینیاتیافي بدالمعلم والمتعلم ومع ظهور االنترنت
وسائل التعلیم بل أسهم في ظهور العدید من طرق و ،العدید من الحلول لمشاكل التعلیم عن بعد
وغیرها من المصطلحات المتعلقة باستخدام وسائل مثل التعلیم االفتراضي والتعلیم المرن 
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التسعینیات مصطلح التعلیم منتصف وظهر في التكنولوجیا الحدیثة في العملیة التعلیمیة 
.لیماستخدام للتكنولوجیا ووسائل االتصال الحدیث في التعأيااللكتروني الذي أصبح یعبر عن 

باستخدام بل أصبح التعلیم االلكتروني یقدم العدید من الخدمات االلكترونیة والمقررات االلكترونیة 
التعلیم االلكتروني الكثیر من الممیزات التي لم توجد من قبل ، قدم سائل االتصال الحدیثة و و 

على مجال ضا دخلأیوأصبح التعلیم االلكتروني أساسي لدى كثیر من المؤسسات التعلیمیة و 
، وبعد هذا االنتشار الواسع للتعلیم االلكتروني قامت العدید من التدریب وتطویر قدرات الموظفین

التي تعتمد على التعلیم االلكترونيالمعتمدة و الجامعات بطرح العدید من البرامج األكادیمیة 
.),2008Constantinou(فأصبحت هذه الجامعات عالمیة 

جمیع المؤسسات أصبحت2004أنه وبحلول عام )2004وآخرون (Dicksonكال من یقولو 
تعتمد بشكل أساسي على نظام التعلیم االلكتروني وهذا ات المتحدة األمریكیةیالتعلیمیة في الوال

.ل الثورة التكنولوجیة واالتصاالتكله بفض

:أهمیة التعلیم اإللكتروني
ى المتعلم والمؤسسة التعلیمیة بعدد كبیر من قد یعود علالتعلیم اإللكترونيعلى الرغم من أن 

الفوائد لما له من ممیزات متعددة، إال أن البعض ال یجید اغتنام هذه المیزات لذلك یستوجب 
الغریب كما ذكر تتضح أهمیة التعلیم اإللكترونيهي ممیزات التعلیم االلكتروني، و معرفة ما
:اآلتیةالنقاط ) في 2007(خرونوآامرع) و 2009(وشحاته 

الذاتیة في التعلم وتفاعله مع عناصر الموقف التعلیمي لبةیعتمد على سرعة الط.1
اإللكتروني 

هم من التعلم بصورة فردیة حسب قدراته الخاصة وفي الوقت المناسب لالطلبةیمكن .2
صعوبة في حضور ویشجع العاملین الذین یعملون بنظام الدوام الكامل الذین یجدون 

بالحصول على فرصتهم التعلیمیة .دیة داخل الحرم الجامعيالمقررات التقلی
ویمد المعلمالتقییم المستمر لعملیات التدریب على التعلم باستخدام التعلم اإللكتروني .3

.بالمزید من المعلومات والبیانات عن أداء الطالب
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جافة أو التعلیم اإللكتروني یجعل المتعلم أكثر إثارة ، حیث یجعل المادة التعلیمیة ال.4
لة مع اشتراك الصعبة في دراستها أكثر جاذبیة وٕاثارة ویبسط معلوماتها لتصبح أكثر سهو 

وتفاعل المتعلم 
یشجع المتعلم على إدارة تعلمه وبالطریقة التي تناسبه ، حیث یعرض أسالیب تعلم .5

ذ متنوعة مثل القراءة والمراقبة والفحص واالستكشاف والبحث واالتصال والمناقشة وتنفی
.التجارب الكترونیا 

یساعد على االستفادة من الوقت وارتفاع كفاءة التعلم ، وتخفیض زمن التعلم ، وتسویق .6
التعلم ، مما یؤثر على المرتبات والحوافز والمدخرات وتكالیف الفرصة البدیلة ، وارتفاع 

ئمة أداء العاملین والتنافس في سوق العمل باستخدام المستحدثات التكنولوجیة المال
.للتطبیق بالعمل 

یفید التعلیم اإللكتروني في تغیر طریقة أسلوب جمع المادة التعلیمیة والبحثیة التي .7
.یحتاجها الطالب ألداء واجباتهم 

االشتراك في مناقشات وحوارات مع غیرهم والمتعلمین یتیح التعلیم اإللكتروني للمعلمین .8
.ات بینهم فیما یتعلق بموضوع التعلم في أماكن مختلفة وكذلك تبادل األفكار والخبر 

یمكن للتعلیم اإللكتروني أن یفید الطالب غیر القادرین وذوي االحتیاجات الخاصة .9
والطالب الغیر قادرین على السفر بسبب ارتفاع تكلفة المواصالت وتعطل وسائل النقل 

.العامة 
بعاد وتمییز الصوت یة األقدرة التعلیم اإللكتروني على توظیف األلوان والرسوم ثالث.10

ة.والحرك
یحتاج المتعلم من مقررات ووثائق ومراجع وأفراد توفیر التعلیم اإللكتروني لكل ما.11

.للتحادث على الشبكة بصورة سهلة وسریعة 
دور الموجه إلىتغییر دور المعلم من الملقى والملقن ومصدر المعلومات الوحید .12

.والذي یدیر العملیة التعلیمیة والمشرف
.باهظة إضافیةسرعة تطویر وتغییر المناهج دون تكالیف .13
.لمواردها المحدودة األمثلتمكین مؤسسات التعلیم من التوزیع .14
.العمل الرسمیة أوقاتالمعلم حتى خارج إلىسهولة الوصول .15
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:أهداف التعلیم اإللكتروني
2007)(بسیونيهناك العدید من أهداف التعلیم االلكتروني كما ذكرها كل من عامر و 

:)(2011الجعفريو 

.التطویر المهني للمعلمین والعملیة التعلیمیة .1
والُمتعلم، استخدام وسائط التعلیم اإللكتروني في ربط وتفاعل المنظومة التعلیمیة (الُمعلم،.2

والمؤسسة التعلیمیة، والبیت، والمجتمع، والبیئة)
م اإللكتروني.تبادل الخبرات التربویة من خالل وسائط التعلی.3
توسیع نطاق العملیة التعلیمیة بمراعاة الفروق التعلیمیة بین المتعلمین ..4
نشر الثقافة التقنیة بما یساعد في خلق مجتمع إلكتروني قادر على مواكبة مستجدات.5

.العصر
.إعادة هندسة العملیة التعلیمیة بتحدید دور الُمعلم والُمتعلم والمؤسسة التعلیمیة.6
االتصال التعلیمي لفتح باب اإلبداع والتدریب المبكر على حل المشاكل دعم وسائل .7

.ودفع الطالب لحب المعرفة
.االعتماد الذاتي في البحث عن مصادر التعلم المرتبطة بالمنهج .8
القیام بعمل مشاریع جماعیة من خالل االستعانة بشبكات الحاسوب .9

س تقدم في صورة نموذجیة ویمكن نمذجة التعلیم وتقدیمه في صورة معیاریة : فالدرو .10
تكرار الممارسات التعلیمیة ببنوك األسئلة واالستغالل األمثل للوسائط المتعددة

سهولة وتعدد طرق تقییم الطالب : بأدوات التقییم الفوري بصورة سریعة وسهلة التقییم .11
ائج تصحیح االختبارات وتسجیل النتتقلیل األعباء اإلداریة للمعلم واإلدارة: مثل .12

واإلحصائیات.

:أنواع التعلیم اإللكتروني

:نین أساسییین أو نوعین أو طریقتیللتعلیم اإللكتروني أسلوب) 2007(یعرض بسیوني و 

 التعلیم اإللكتروني المتزامنSynchronous E-Learning
 التعلیم اإللكتروني الغیر متزامنAsynchronous E-Learning
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:Synchronous E-Learningامن التعلیم اإللكتروني المتز 

chatیجمع التعلیم اإللكتروني المتزامن كال من المعلم والمتعلم عبر االتصال بالحدیث المباشر 
أو الفیدیو عبر الحاسب، حیث یتواجد المعلم والطالب في نفس الوقت ویتواصلون مباشرة لكن 

لبا ما یعني التعلیم اإللكتروني لیس بالضرورة أن یكون لهم تواجد فیزیائي بنفس المكان ، غا
المتزامن أسلوب وتقنیات التعلیم المعتمدة على شبكة اإلنترنت (ویب) لتوصیل وتبادل الدروس 
ومواضیع األبحاث والواجبات بین المتعلم والمعلم في نفس الوقت الفعلي لتدریس المادة باستخدام 

ت النقاش أو تلقي الدروس عبر فصول أو منتدیاReal chat timeآلیات مثل المحادثة الفوریة 
هذا النوع استطاعة الطالب الحصول على تغذیة عكسیة مباشرة فوریة جابیاتایافتراضیة، من 

.من المعلم والتفاعل مع المعلم والزمالء 

:Asynchronous E-Learningالتعلیم اإللكتروني غیر المتزامن 

معلم بوضع مصادر مع خطة تدریس وبرنامج تقییم هو اتصال بین المعلم والمتعلم یقوم فیه ال
وقت ویتبع إرشادات المعلم إلتمام التعلم أيعلى موقع التعلیم ثم یدخل الطالب على الموقع في 

دون أن یكون هناك اتصال متزامن مع المعلم، لیس ضروریا أن یتواجد المعلم والطالب في نفس 
یحصل المتعلم على دروس وفق برنامج دراسي في الوقت مثل استخدام البرید اإللكتروني، وفیه

من .األوقات واألماكن التي تناسبه عن طریق استخدام البرید اإللكتروني ووسائط التخزین
هذا النوع أن المتعلم یتعلم حسب الوقت المناسب له وحسب جهده، كما یستطیع الطالب جابیاتای

، ومن سلبیات هذا النوع عدم قدرة الطالب على تكرار دراسة المادة والرجوع إلیها كلما احتاج 
تحفیز إلى، كما یحتاج الطالب بعد فترة أو عند انتهاء البرنامجالحصول على تغذیة عكسیة إال 

.نفسه للدراسة ألن معظم الدراسة تقوم على التعلم الذاتي

غالبا ما تستخدم الجامعات األسلوب الغیر متزامن بسبب: 
.ید الطالباختالف جدول مواع* 
.لیة لتكنولوجیا األسلوب المتزامنالتكلفة العا* 
.ب الطالب وصالت االنترنت السریعةعدم امتالك أغل* 



17

:خصائص التعلیم االلكتروني
یمكن أن یتحدث الباحث عن خصائص التعلیم االلكتروني من خالل المراجع واألدبیات المختلفة 

) 2011خرون (وآكرارذكره حسب مالیم االلكتروني التي تم االطالع علیها، فمن خصائص التع
:ما یلي

بینما االستجابة تعتمد فاستذكار المعلومات یعتمد على قدرات المتعلم الحسیة:الفعالیة،
على میزات كل فرد وعلى حافز التعلم لدیة. وال بد بالتالي لطریقة نقل المراسالت من أن 

مكانیة نادرا ما تتوافر في األسالیب التعلیمیة توفر للمتعلم إمكانیة التكرار و وهي إ
التقلیدیة . والتعلیم االلكتروني یتیح فرصة التفاعل الفوري االلكتروني للمتعلمین فیما 

بینهم من جهة وبین المتعلم من جهة أخرى.

توفر خدمة والتعلیم االلكتروني عبر االنترنت وأقراص التخزین المدمجة :أقل كلفة
مركز تعلیمي بعید، ما إلىیو الرقمیة وغیرها، على المتعلم مشقة االنتقال وأقراص الفید

یعني أنه سیوفر كلفة السفر ویكسب مزیدا من الوقت .

یوفر والتعلیم االلكتروني للمتعلم المعرفة والموارد التعلیمیة على نحو متكامل، :التكامل
لمتعلم والتقدم الذي یحققه ، ما وذلك من خالل أدوات التقییم التي تسمح بتحلیل معرفة ا

تعلیمیة موحدة . معاییریضمن توافر 

یستطیع المتعلم من خالل التعلیم االلكتروني أن یعمل مع مجموعة كبیرة من لمرونة:ا
، بل یقوم الطالب باختیار ة في مختلف أنحاء العالمالمعلمین وغیرهم من األساتذ

مكان وباستخدام أسالیب متنوعة أيالتعلم من ، فیمكناالسلوب الذي یناسبه في التعلیم
ومختلفة وأكثر دقة وعدالة في تقییم أداء المتعلمین.

تؤكد نظریات التعلم المعزز للمشاركة على ان التفاعل البشري یشكل :تعزیز المشاركة
عنصرا حیویا في عملیة التعلم . فإن التعلیم االلكتروني  المتزامن یوفر مثل هذه 

ة الفیدیو من خالل غرف المحادثة والرسائل االلكترونیة واالجتماعات بواسطالمشاركة
والصفوف االفتراضیة .

ار السرعة التي : یوفر والتعلیم االلكتروني للمتعلم إمكانیة اختیمراعاة حالة المتعلم
، ما یعني بمقدوره تسریع عملیة التعلم أو إبطائها حسب ما تدعو تناسبه في التعلم
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ویسمح التعلیم االلكتروني للطلبة باختیار المحتوى واألدوات التي تالءم الحاجة .
اهتماماتهم وحاجاتهم ومستوى مهاراتهم وبالتالي یعمل التعلیم االلكتروني على تمكین 
الطلبة من تلقي المادة العلمیة باألسلوب الذي یتناسب مع قدراتهم من خالل الطریقة 

ونحوها ، ومراعاة الفروق الفردیة للطلبة فیحصل المتعلم المرئیة أو المسموعة أو المقروء
على المعلومة في البیئة المناسبة له. 

:فوائد التعلیم اإللكتروني
ضا بالتعلم باالتصال أیألن التعلیم اإللكتروني یوفر مهارات وتدریب أكثر وبأقل تكلفة وهو یعرف 

وفر الوقت والمال ومصادر المعرفة ویقدم ، ویل الویب ، وبأنه تعلم مرن وسریعالمباشر من خال
:)2007(بسیونيفمن الفوائد التي ذكرها الغریب وحلول قابلة للقیاس ،

 یمكن للمتعلم تلقى المعلومات بغرض التعلم من وقت وعلى مدار الساعة:أيالتعلم في
.األسبوعخالل الویب أو في المنزل أو في المكتب أو في الشارع طوال 

إن نسبة التوفیر التي تتحقق من التعلیم اإللكتروني تقارب قتو ل والاتوفیر الم:التوفیر ،
ا معدد محدد من البرامج بواستخدام طلب یقوم كل طالب بحیث ب% من وقت التعلم 60

ب الطالب.في الوقت الذي یناساحتیاجات الطالبیتوافق مع 
أدائهم تستخدم بغرض تقییم : یمكن الحصول على تقاریر عن المتعلمینالقابلیة للقیاس

.ومدى استفادتهم من نظام التعلیم االلكتروني
كل متعلم یمكنه أن یكون لدیه محتوى خاص به ینمیه كیفما یشاء وبناء :التخصیص

.على رغبته الشخصیة وبناء على احتیاج المجموعة
ةإدار یعمل على تقلیل مجهود عضو هیئة التدریس في :جهد عضو هیئة التدریس

المواد العلمیة والسیطرة على الطالب الن التعامل یكون من خالل الفصل وتحضیر
االنترنت ولیس مباشر

یسهل التعلیم االلكتروني اشتراك عدد المؤسسة التي تقوم على التعلیم االلكتروني :
.وبتكالیف بسیطةاألعماروذلك بسبب انه یناسب جمیع الطلبةكبیر من 

اعات الدراسیةالقحل مشكلة ازدحام.
على البیئة التعلیمیةوالتشویقاإلثارةجو من اضفاء.
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:التعلیم اإللكترونيعناصر العملیة التعلیمیة  في 

بیئة التعلیم االلكتروني تحتوي على عدة عناصر تتواصل مع بعضها البعض بشكل فعال ولكل 
وهذه العناصر ،وجد من أجلهاالتي األهدافمنها أدوارها الخاصة لیحقق التعلیم االلكتروني 

ترتبط بالتحدیات التي یواجها هذا النوع من التعلیم العصري المرتبط بتكنولوجیا المعلومات 
كالتالي: )2011(الهاديواالتصاالت المتقدمة وهي كما یذكرها 

:الطالب أو المتعلمون.1
ة االساسیة لكل تلبیة حاجات ومتطلبات الطالب أو المتعلمین التعلیمیة تمثل الركیز 

د التي برنامج أو مقرر تعلیمي إلكتروني على الخط وعن بعد ،كما یحدد اختیار الجهو 
وعلى الرغم من أن السیاق التعلیمي المحدد ، وقد تكون هذه یجب بذلها نحو تحقیق ذلك 

المهمة صعبة في كثیر من االحیان، ألنها تتطلب توافر عناصر الدافعیة والتخطیط 
درة على تخیل وتطبیق المحتوى التعلیمي الذي یدرس.المسبق والق

ومن التحدیات التي تظهر في التعلیم االلكتروني هو ان الطالب منفصلین عن بعضهم 
البعض ویختلفون في خلفیاتهم واهتماماتهم وخبراتهم ویكون فرصهم للتفاعل مع مدرسیهم 

االلكتروني مراعاة خارج الفصل االفتراضي قلیلیه لذلك یجب عند تصمیم التعلیم
احتیاجات ومتطلبات الطالب المتنوعة .

:المدرسون أو أعضاء هیئة التدریس.2
جهد للتعلیم االلكتروني على قدرة وكفاءة المدرسین أو أعضاء هیئة أيیعتمد نجاح 

دراسي التقلیدي، تتضمن مسئولیة عضو ففي إطار قاعة الدرس أو الفصل الریس التد
وتطویر فهم متكامل بقدر االمكان میع محتوى المادة الدراسیة،ة التدریس على تجهیئ

ت ومتطلبات الطالب. أما في التعلیم االلكتروني توجد تحدیات عدیدة تواجه عملیة الحاج
بالواجبات التالیة المختلفة عن واجبات التدریس ومن ضمنها ضرورة قیام المدرس 

التعلیم االلكتروني :
والمستقلین حتیاجات ومتطلبات الطالب المتفرقین تطویر فهم كامل لخصائص وا

عن بعضهم البعض بخالف خبرات التعامل مع الطالب وجها لوجه .
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 تراعى حاجات وتوقعات وأولویات الطالب الخاصة تدریستطویر أنماط
والمتعددة .

 التعلیمي البناء للمحتوى التعلیمي للبرنامج أو المقرر واإلشرافتوفیر التوجیه
ي .الدراس

: المساعدون.3
سر أو الوسیط بین الطالب والمدرس، لذلك یجب أن المساعدون هم من یقوموا بدور الج

ائص الطالب وخلفیاتهم وخبرتهم حتى یخدمهم ویساعدهم وفقا یلم المساعد بخص
، ویجب علیة االلتزام بأخالقیات یفات المدرس أو عضو هیئة التدریسلتوجیهات وتكل
.مهنة التدریس

:فنیونال.4
المساندون للتعلیم االلكتروني، فهم یخططون ویصممون یعتبر الفنیون أو االخصائیون 

وینتجون ویمدون البرامج والمقررات الدراسیة ومواد التعلم المختلفة، كما یعززون ما 
یطورونه من برامج ویوفرون المساندة والخدمات الفنیة بصفة مستمرة، ومن الخدمات 

ا ما یتعلق بتسجیل الطالب ونسخ وتحمیل المواد الدراسیة من قبل الفنیة التي یقدموه
الطالب وتأمین المعلومات المتاحة واالحتفاظ بخصوصیتها إلخ .

:االداریون.5
على الرغم من ان االداریین أو القوى العاملة االداریة مؤثرة جدا في تخطیط وتنفیذ برامج 

، إال أنهم یتخلون لمختلفةت التعلیمیة امشروعات التعلیم االلكتروني في نطاق المؤسسا
الفنیین أو المهنیین بمجرد تشغیلها . إلىعن الرقابة والمتابعة على هذه المشروعات 

جاد التوافق واالنسجام التام أیویعمل مدیرو برامج ومشروعات التعلیم االلكتروني على 
البرامج والمشروعات العاملة المتاحة ومتخذي القرارات الخاصة بإدارة هذهبین القوى

، التي تشتغل كد من توافر الموارد التكنولوجیةااللكترونیة، ویعمل المدیرون على التأ
وأهداف المؤسسة التعلیمیة المعنیة رسالة إلىبكفاءة وفعالیة وتضیف قیمة مضافة 

بالتعلیم االلكتروني. 
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:ور المعلم في التعلیم االلكترونيد
& Garrettو)2006(وعزمي)2010) وباخدلق (2007(الشمريوقد ذكر كال من

Jokivirta)2004( أن هناك أدوار اساسیة ینبغي ان یقوم بها عضو هیئة التدریس اثناء
:استخدامه التعلیم االلكتروني وهي

ظائف التي ینبغي ان یقوم بها المعلم ، و وتأتي هذه الوظیفة في مقدمة ال:دوره كباحث
هي االتي یستخدمها ومعرفة مباألدواتنته ر ید ومقادهو جماوتضمن البحث عن كل

االحدث لتقدیم خصائص وممیزات إلىاالضافات الجدیدة ومحاولة التحول التدریجي 
أو المحتوى افضل ضمن الموقع التعلیمي الذي یقوم المعلم بتصمیمه واستخدامه

.التعلیمي الذي یقوم بطرحه للطلبة

مع طلبة قدمها للیر مهم في تصمیم النشاطات التربویة التي : للمعلم دو دوره كمصمم
.تكون هذه النشاطات تناسب الطلبةانمراعاة

یجب ان یتمكن المعلم من استخدام الشبكة في عملیة التعلیم وبرامج دوره كتكنولوجي :
.الملفات ووسائل االتصال الحدیثةة یاحمالتصفح وبرامج

المحتوى من خالل الموقع التعلیمي البد من ان یتمیز : تقدیمدوره كمقدم للمحتوى
كمقدم للمعلومات یعتبر بسهولة الوصول الیها واسترجاعها والتعامل، الن المعلم 

.عبر الموقع التعلیميوالمحتوى التعلیمي 
ضمن هذه التفاعالت الكثیرة والمتعددة والتي تأخذ اتجاهات مختلفة البد :دوره كمنسق

المتنوعة والمختلفة.م على وعي بكیفیة ضبط وتوزیع هذه االسالیب ان یكون المعل
وتوجیه الطالب اثناء تعاملهم مع الموقع التعلیمي او مع بإرشاد: ویتعلق دوره كمرشد

زمالئهم في دراسة المقرر الدراسي نفسه، فال بد للمعلم ان یهتم بالرد على استفسارات 
ید االلكتروني وعلیه متابعة اداء كل طالب على اما مباشرة او عبر رسائل البر طلبةلا

.لطرق تطویر اداءهإلرشادهفي المقرر حده
بدور المیسر والمشجع لطالبه على استخدام كل هذه المعلمان یقوم:دوره كمیسر

عناصر الموقف في احداث االتصال بینالستفادة من امكانیاتها المتمیزةاالدوات وا
.التعلیمي
لتدریس العدید من الممیزات ) ان التعلیم االلكتروني منح عضو هیئة ا2010(وأشار اللقماني
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انه أتاح لعضو هیئة التدریس امكانیة توسیع مداركه للمستجدات على الساحة العلمیة ومنها 
والتربویة وظروف التغیر بالنسبة للمجتمع ومتطلباته وتوقعاته المتجددة وتعطي عضو هیئة 

.نفسه في تنظیم المواقف التعلیمیةوالتجریب والوثوق بالتدریس نزعة التجدید 

ومما سبق یرى الباحث أن ادوار عضو هیئة التدریس في التعلیم االلكتروني تختلف عن أدوار 
، فالتعلیم االلكتروني یتطلب وجود أعضاء هیئة تدریس لیديعضو هیئة التدریس في التعلیم التق

ئل التكنولوجیة الحدیثة لیتمكنوا من توظیف الوسائل مؤهلین ومدربین على التعامل مع الوسا
، كما انه یتطلب منهم القیام بأدوار ووظائف بشكل جید في العملیة التعلیمیةالحدیثةةالتكنولوجی

التعلیم االلكتروني وحیث ان اسالیب التعلیم التقلیدي لم تعد مجدیة تجدیدة تتناسب مع متطلبا
بل یجب على عضو هیئة التدریس أن یطور من ذاته وقدراته خالل عصر الثورة التكنولوجیة

.ي العصر الحاليلتتالءم مع التغیر الكبیر ف

:االستراتیجیات التعلیمیة عبر بیئات التعلیم االلكتروني
الشك أن بناء نظام تعلیمي عبر االنترنت البد وأن یتم بناؤه في ضوء مجموعة من 

، ومن بین االستراتیجیات وترسم مسارات التعلم داخل النظامد االستراتیجیات التعلیمیة التي تحد
الغریب ) و 2011(حسب ما ذكرها كل من الحلفاوي التعلیمیة التي یمكن توظیفها عبر االنترنت 

) هي:2009(

:Co-operative Learning Strategyالتعلم التعاوني استراتیجیة .1
ا في مجموعات إلنجاز هدف التعلیم ویتم تتطلب من الطالب العمل معستراتیجیةهذه اال

بناء المعرفة من قبل مساهمات كل متعلم في كل مجموعة من مجموعات التعلم، ویتم 
تنمیة التفكیر االبتكاري إلىتؤدي ستراتیجیة التبادل والتشارك في المعلومات ،وهذه اال

.لطالببین اجابيیاالعلى النفس واالتصال االجتماعي جابيیاالواالعتماد 

:Problem Solving Strategyحل المشكالت استراتیجیة .2
من خاللها دور الطالب كعامل أساسي في العملیة التعلیمیة الن هذه االستراتیجیة یبرزهذه 

وقد تكون المشكلة حالة یشعر فیها الطالب موجهة نحو دراسة مشكلة معینة،االستراتیجیة
إلىحل وقد یكون مجرد سؤال بحاجة إلىویحتاج موقف تعلیمي یشكل تحدیا أمامانه 
.إجابة
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:Discussion Strategyالنقاش استراتیجیة .3
على مناقشات متنوعة بین مجموعات التعلم، وتعتمد على التفاعل االستراتیجیة تعتمد هذه 

رات جدیدة في والنشاط والتشارك في عملیة التعلم بین الطالب، وتساعدهم في اكتساب خب
.یة موضوع التعلمتنم

:Collaborative Learningالتعلم التشاركي استراتیجیة .4
یعمل الطالب معا في مجموعات صغیرة أو كبیرة، ویتشاركون في االستراتیجیة في هذه 

انجاز المهمة أو تحقیق أهداف تعلیمیة مشتركة معا في نفس الوقت فیتم اكتساب المعرفة 
.ل الجماعي والمهارات واالتجاهات من العم

:StrategyActiveالتعلم النشط استراتیجیة .5
التعلم النشط  هو تركها مسئولیة تنظیم ما سوف یتعلمه الطالب استراتیجیة أهم ما یمیز 

تعلم االلكتروني الطالب في بیئات الإمدادیجب االستراتیجیة للمتعلمین أنفسهم، وفي هذه 
، مشاهدة الفیدیو، المواد السمعیةإلىلنصیة، االستماع ثل قراءة المواد امبنشاطات متنوعة 

.أهمیة مراقبة المعلم للمتعلم في أدائه للنشاطلىالمكتبات االلكترونیة وع

Strategy Projectالتعلم القائم على المشروع استراتیجیة .6 – Based Learning:
هارات من خالل عملیات هي طریقة تدریس منظمة تشغل عقل الطالب في تعلم المعرفة والم

االكتشاف حول أسئلة معقدة ومرتبطة بالمنهج وبناء منتج نهائي یتم تقییمه في ضوء تحقیقه 
من قبل ةایبعنألهداف التعلم من خالل مجموعة من المهام التي یتبعها الطالب والمصممة 

.المعلم

:Strategy Electronic Lectureالمحاضرة االلكترونیة استراتیجیة .7
حیث یستخدمها المعلم عندما یقوم بتلخیص النتائج التي توصل ،أكثر االستراتیجیات شیوعا

أو عندما یقدم مدخال تمهیدیا عن موضوع جدید إلیها الطالب في بعض الدروس التعلیمیة،
مكمل من النقل االلكتروني كجزءوهي عبارة عن رزم وسائل متعددة قائمة على الحاسوب،

.االنترنت أو على أقراص مدمجةنقل للطالب مباشرة عبر ترات،للمقر 
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:Visual Thinking Strategyالتفكیر البصري استراتیجیة .8
على ربط المصورات المقدمة للمتعلمین ببیئة التعلم االلكتروني عبر االستراتیجیة تعتمد هذه 

جعهم على التفكیر من المتنوعة المرتبطة بتلك المصورات والتي تشاألسئلةاالنترنت ببعض 
ل وحل هارات االتصامت التفكیر الناقد و اكتساب مهارااالستراتیجیةف هذه ، وهداإلجابةاجل 

.المشكالت ومهارات المالحظة

:Discovery  LearningStrategyالتعلم باالكتشافاستراتیجیة .9
موقف طالب في، إذ أن الالطرق لحصول تعلم قوامه الفهمأفضلمن االستراتیجیة هذه 

تسب مهارات المالحظة كویكتسب تعلما فعاال ومثمرا ،وی،االكتشاف یكون متعلما نشطا
والتصنیف والتنبؤ والقیاس والتفسیر والتقدیر والتصمیم وتفسیر المالحظات وتكوین الفرضیات 

.واختبار صدقها

Membership Strategyالعضویة استراتیجیة .10
والقوائم البریدیة األخبارلى عضویة الطالب بمجموعات عاالستراتیجیة تعتمد هذه 

على مختلف المعلومات باالطالعوالموسوعات والمجالت االلكترونیة حیث یقوم الطالب 
.المتجددة والحدیثة نتیجة لعضویته في تلك الكیانات

:Ask an Expert Strategyخبیرا اسألاستراتیجیة .11
في مواقف تفاعلیة من خالل الحوار والنقاش مع الخبراء تضع الطالب االستراتیجیة هذه 

في مجال المحتوى المقدم بالنظام االلكتروني ،ویتم تصمیم مواقف تعلیمیة تستدعى حالة 
.قاش بین الطالب والخبیر بالمحتوىن

:Tutor Supportالمعلم الخاص استراتیجیة .12
النظام مسئولالطالب والمعلم أو نتیجة التفاعل المباشر بین االستراتیجیة  ظهرت هذه 

النظام هو المعلم الخاص بكل مسئولأوااللكتروني عبر االنترنت بحیث یصبح المعلم 
متعلم ویكون هناك عالقة ثنائیة بین كل معلم ومتعلم وتم توظیف تكنولوجیا المعلم 

.لمل متعاالفتراضي الذي یحل محل المعلم التقلیدي لیكون بمثابة المعلم الخاص لك
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العروض العلمیة لبرمجیات الوسائط المتعددة :.13
االلكترونیة وبرمجیات الوسائط المتعددة في عرض المحتوى االلكتروني األجهزةتستخدم 

والمواد التعلیمیة فیما یتم تعلمه للطالب الكترونیا  األجهزةبالمواقف التعلیمیة من خالل دمج 
لكترونیة باستخدام جهاز الكمبیوتر والفیدیو وتنفذ العروض العلمیة بقاعة الدراسة اال

بروجكتور لعرض برامج الوسائط المتعددة ومن أشهرها برامج بوربوینت والفالش ویتم 
تة بالمتعددة من نصوص ورسوم وصور ثاتوظیفها من خالل جمیع عناصر الوسائط

.لوان وغیرهاومتحركة ومؤثرات صوتیة وأ

:یببالو األدوارلعب بمحاكاةالتعلم .14
جعل التعلم أكثر متعة ، ویتم تصمیم مواقف تعلیمیة قائمة إلىاالستراتیجیة تهدف هذه 
حیث تحدد للطالب أدوار ذات أهداف تعلیمیة تساعده في ممارسة لعب األدوارعلى لعب 

وتحقیق مخرجات التعلم ، وتقع باإلنترنتالتعلیمیة من خالل محاكاتها الكترونیا األدوار
التعلیمیة األنشطةعلى عاتق مصممي االستراتیجیة  نجاح هذه أومسؤولیة فشل 

بما تتضمنه من مواقف وأدوار األنشطةعن وضع وتصمیم المسئولینألنهمااللكترونیة ، 
الطالب للدور إلتقانمخصصة للطالب وأنشطة مصاحبة لتدعیم التعلم بالویب مما یؤدي 

.ذها الكترونیاً مهام كل طالب لینفویحدد المصممهالذي یلعب

:لتعلم بمواقع االنترنت التعلیمیةا.15
واألفالمتقدم خدمات ومواقع تعلیمیة متنوعة تتضمن الوثائق التعلیمیة االستراتیجیة  هذه 

وقواعد البیانات التي یمكن تضمینها في مواقع المقررات التعلیمیة واألصواتوالصور 
مواقع تعلیمیة متكاملة تتضمن عرض متكامل االلكترونیة، وتهتم المؤسسات التعلیمیة بنشر 

لقاعة الدراسة وتفاعالتها االلكترونیة بما تتضمنه من عرض للدروس والمحاضرات 
.االلكترونیة وتفاعالت هیئة التدریس والطالب حولها الستخدامها في التعلیم االلكتروني 

:مكونات التعلیم االلكتروني
:المكونات التالیةتحتوي على اللكتروني منظومة التعلم ا) أن 2007یرى عامر (

: یختص بأغراض التعلیم االلكتروني وأهدافه ومحتواه واستراتیجیات المكون التدریسي.1
التعلیم والتعلم المستخدمة في تقدیم المحتوى والوسائط المستخدمة في هذا التقدیم وغیرها 

.من الجوانب التدریسیة لهذا التعلم
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بتقدیر تحصیل المتعلمین وكذا تقویم التدریس وبیئة التعلم یختص :المكون التقویمي.2
.االلكتروني

لى یختص بتصمیم البرمجیات والمقررات والمواقع عالمكون التكنولوجي (التقني):.3
.الشبكات وبرامج التصفح وغیرها

اإلداریةالتعلم االلكتروني من حیث تقدیم الخدمات بإدارةیختص :اإلداريالمكون .4
.التعلم االلكتروني مثل القبول والتسجیل وٕادارة االختبارات وغیرهالمستخدمي 

والتوجیه والمشورة للمتعلمین سواء من الناحیة اإلرشادیختص بتقدیم : اإلرشاديالمكون .5
.التعلیمیة أو من الناحیة الفنیة

لتعامل المعلمین والمتعلمین مع األخالقیةیختص بالمبادئ والقواعد :المكون الخلقي.6
.لبرمجیات واالختبارات والمقررات وغیرها مما ینشر على المواقع في الشبكاتا

یختص بالقوانین واللوائح والتشریعات المنظمة للدراسة بالتعلیم :المكون الالئحي.7
.المطلوب توافرهایرایوبالمعااللكتروني 

:تحدیات ومعوقات
هناك عدد من معوقات تعوق تنفیذه و التعلیم االخرى لدیه التعلیم االلكتروني كغیرة من طرق

التحدیات والمشاكل التي تواجه الباحثین وكذلك المكتبات ومراكز البحوث والوثائق في تعاملها مع 
أنمصادر المعلومات االلكترونیة ونستطیع إلىالتكنولوجیا الحدیثة التي تساعد في الوصول 

و عامر ضا أیوأضاف )2008(الموسىو )(2009الغریبكما  ذكرها نلخصها بالتالي
:)2000(وعتمان بسیوني
وخاصة في الدول األخرىوالمعلومات في المكتبات ومراكز البحثیةضعف البنیة التحت.1

.هي باختصار قلة توفر البنیة التحتیة االلكترونیةالعربیة والنامیة و 
اللكتروني والمستلزمات البشریة التي تتعامل مع الشكل اضعف البیئة التكنولوجیة.2

.لمصادر المعلومات 
لمصادر المعلومات وخاصة الدوریات االلكترونیةاألشكالعدم استقرار وانتظام ظهور .3

.االلكترونیة
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حیث أن معظم المصادر االلكترونیة هي باللغة االنجلیزیة المعوقات والحواجز اللغویة.4
العرب االستفادة منها التي یصعب على الكثیر من الباحثین األخرىاألجنبیةواللغات 

.على الوجه المطلوب
لما هو جدید بأفراده ومؤسساته ومنظماتهالمجتمعرفض في تتمثل معوقات اجتماعیة.5

والثقة فیه، ویظهر هذا الرفض في المجتمع من خالل وسائل االعالم كاإلذاعة 
والتلفزیون والصحافة واللقاءات والكتابات وغیرها .

تجعلهم یرفضون التحدیث ویرفضون تطبیق المستحدث ینمعوقات متعلقة بالمعلم.6
وسبب ذلك : عدم وضوح المستحدث وعدم معرفتهم بأهمیته وعدم رغبتهم بالتغییر 

وكثرة أعبائهم وعدم وجود وهل لدیهم القدرة على استخدام التقنیة ام ال، وتمسكهم بالقدیم
كیز علیه وأن دوره اصبح الوقت الكافي للتدریب والتجریب وشعور المعلم بضعف التر 

سبق.ثانویا واالهم من ذلك عدم وجود حوافز لكل ما
قد تكون االدارة غیر الواعیة، وغیر المؤهلة عائقا في معوقات تتعلق باإلدارة التعلیمیة.7

، واللوائح اءات االداریة الروتینیة المعقدةسبیل المستحدث وهذه المعوقات هي االجر 
.تطویر وال یتیح المرونة الجامدة التي ال تسمح بال

وتتمثل في نقص التمویل وعدم توفر معوقات تتعلق بالتمویل والنظام التعلیمي.8
االمكانیات المادیة الالزمة والبشریة المؤهلة وعدم استعداد المؤسسة للتواصل مع 

ني.و مؤسسات أخرى لتلقي الدعم والمساندة والمشورة الفنیة في تطبیق التعلیم االلكتر 
مباشر برقابة عینیة محسوسة إلشرافلعدم خضوع الطالب في وسائل التقییمالشك .9

.التزویر أمامیفتح الباب 
. وتأمین المعلوماتسریة وخصوصیة.10
.واإلداریین مع تطور التقنیةالحاجة المستمرة لتدریب ودعم المتعلمین.11
علقة بمشكلة وهذه مسألة نفسیة متأو االرتباك أو العزلةشعور بعض الطلبة بالضیاع.12

.وجها لوجه بین الطلبة والمحاضر عدم اللقاء
.لبعض التخصصات العلمیة مثل الریاضیاتعدم مالئمة التعلیم االلكتروني.13
وجود فجوة بین ما إلىمما أدى نو التربوییضعف التعاون والمشاركة بین الفنیین.14

.صمیمهیحتاجه المعلم وما یتم ت
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الفصل الثالث
التنافسیـــــــــةالمـــیــــــزة

 المقدمة
التنافسیة مفهوم المیزة
أسباب التنافسیة
مصادر المیزة التنافسیة
 خصائص المیزة التنافسیة
 كیفیة تحقیق المیزة التنافسیة
نموذج بورتر وتحلیل القوى الخمس
فسیة دور التعلیم االلكتروني في تعزیز المیزة التنا
یةالتنافسالمیزةاكتسابمعوقات
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المقدمة:
مفهــوم المیــزة فــي هــذا الفصــل عــن تعــاریف متنوعــة للمیــزة التنافســیة وكیــف تطــورالباحــث تحــدث 

ـــزة و عـــرض مصـــادر وعوامـــل و وأنـــواع المیـــزة التنافســـیة  التنافســـیة و  ركـــز علـــى اســـتراتیجیات المی
.التنافسیة وأخیرا معوقات اكتساب المیزة التنافسیة  

:تنافسیةمفهوم المیزة ال
إن سرعة التغیـرات الحاصـلة فـي المحـیط البیئـي الـدولي، فـي جمیـع المجـاالت الحیاتیـة، أثـر علـى 

الــــدول المتقدمــــة والمتخلفــــة فــــي آن واحــــد، وبــــدرجات متفاوتــــة. إن دینامیكیــــة اقتصــــادیاتمعظــــم 
اســـي، ، والسیواالجتمـــاعي، االقتصـــاديالمتغیـــرات البیئیـــة، راجـــع للتحـــوالت الحاصـــلة فـــي المیـــدان 

إن تعــدد وتنــوع التحــدیات التــي تواجــه المؤسســات الوطنیة،قــد تــؤثر علــى والطبیعــي، والتكنولــوجي.
إن تبنـــى إســـتراتیجیات فعالـــة، فـــي محـــیط یتمیـــز بالمنافســـة القویـــة، ، أو ســـلبیا.جابیـــاً ایســـلوكیاتها 

اإلســتراتیجیة وتغیــر أذواق المســتهلكین، وســرعة التطــور التكنولــوجي، یمكنهــا مــن البقــاء والنمــو إن 
الفعالـــة والناجعـــة، تكمـــن فـــي التشـــخیص الخـــارجي، والـــداخلي لمحـــیط المؤسســـة، الـــذي یمكنـــا مـــن 

تلــك اســتغاللإن تحدیــد الفــرص والتحدیــدات مــن جهــة، ونقــاط القــوة والضــعف مــن جهــة أخــرى.
لقـدرات تنافسـیة أكبـر مـن منافسـیها، فـي جمیـعامتالكهاالفرص وتجنب التهدیدات، یتم من خالل 

إن تنافسـیة المؤسسـة تكمـن فـي قـدرتها علـى إنتـاج منتجـات ذات نوعیـة جیـدة، وبسـعر المجاالت.
).2009،(سهام ومینةمقبول من طرف المستهلك، وفي الوقت المناسب 

اتیكالوالالدولبعضإنحتىالیوم،عالمفياألهمیةدایمتز وقعذاتالتنافسیةعبارةأصبحت
القومياألمنددتهالتيالعناصرأحداالقتصادیةالتنافسیةهبوطتبرتعاألمریكیةالمتحدة
لیحظوااألفرادأووتستمرتبقىلكيالشركاتعلىمقتصرةالتنافسیة حاجةتعدولم.للبالد

أفرادهامعیشةمستویاتوزیادةاستدامةفيالتي ترغبللدولملحةحاجةباتتبلعمل،بفرص
المحليالناتجمنالفردنصیبلمعدلأعلىنموتحقیقعلىأكبررصةفتملكالنامیةالدولإن

فيالقصوىالطاقةإلىوصلتقدتكوناألخیرةهذهأنذلكالمتقدمةالدولمناإلجمالي
.للنجاحكنماذجوسنغافورةالیابانتجربةندرجیمكن أناإلطارهذاوفيمواردها،استخدام

)2007(مسعداوي، 
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للدولوحتىوتنموتبقىلكيوالشركاتالعملبفرصلیحظوالألفرادملحةحاجةةالتنافسیباتت
یشـكلمعرفـةغیـرتـزالالالتنافسـیةلكـنشـعوبها ،معیشـةمسـتویاتوتحسـناسـتدامةلتضـمن
شاملةحزمةوبینوالتجارة،تناسب السعرعلىیرتكزضیقمفهومبینتتراوحإذودقیق،واضح

.والمجتمعاالقتصادنشاطكلتتضمنتكاد

وبالتـاليوالجـودةالنوعیـةحیـثمـنالمسـتهلكحاجـاتتلبیـةعلـىتركـزفهـيالتنافسیةالمیزةأما
المـدىعلـىالتكـالیفزیـادةإلـىتـؤديانهأمـنبـالرغمومدربـةمتطـورةعوامـل إنتـاجاسـتخدام
.)2007، وي(مسعدا.العالمیةالصادرات األسواقاقتحامإلىتؤديانهأإالالقصیر

دارةاإلالموارد والقدرات التي تستطیعبأنها مجموعة المهارات ، )2009(سهام ومینة وقد عرفها 
:مرین أساسینأتنسیقها واستثمارها لتحقیق 

.قیم ومنافع للعمالء أعلى مما یحققه المنافسونإنتاج.1
.تأكید حالة من التمیز واالختالف فیما بین المؤسسة ومنافسیها.2

مینـة للمیـزة التنافسـیة ركـز علـى مـوارد وقـدرات المؤسسـة فقـط دون تعریـف سـهام وأنحظ هنا نال
.التطرق للمتغیرات الخارجیة والتي هي تعتبر مهمة جدا عند تعریف المیزة التنافسیة

اكتشــاف طــرق إلــىبمجــرد توصــل المؤسســة ) بــأن المیــزة التنافســیة تنشــأM.Porter:وعرفهــا (
بمقــدورها تجســید هــذا ة مــن تلــك المســتعملة مــن قبــل المنافســین، حیــث یكــونجدیــدة أكثــر فعالیــ

.الواسعاالكتشاف میدانیًا، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملیة إبداع بمفهومه
أما تعریف بورتر فنالحظ انه ركز على اكتشاف طرق جدیدة دون الحدیث عن التكلفة التي یمكن 

.نتیجة عكسیةإلىتصبح عالیة دون مبرر ، مما قد یؤدي أن
رأىبینما البحث عن شيء فرید ومختلف عن المنافسین أنها)Lynch)2000وعرفها 
Tampo&Macmillan)2000( تتفوق في المنافسة أنالتي بها المنظمة یمكن األداةبأنها

.اآلخرینعلى 
.األداةكیف یمكن الحصول على هذه التعریف السابق لم یحددأننالحظ 
الذي تطوره المنظمة من خالل األمدالموقع الفرید طویل "بأنها )2002(رفها القطبعكما و 

واستغالل نقاط قوتها الداخلیة باتجاه تقدیم منافع قیمة فائقة بشكل ممیز وفعال ،أنشطتهاأداء
."نها ال یستطیع منافسوها تقدیمهالزبائ

) أنهـا الطریقـة التـي یقـود 2009(وصـالح الـدوريومن تعریفات المیـزة التنافسـیة مـا ذكـره كـال مـن 
ـــامز بهـــا الفكـــر االســـتراتیجي مـــوارد وقـــدرات المنظمـــة باتجـــاه تحقیـــق  ـــائن وتتفـــوق بهـــا ای قیمـــة للزب
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و تحقیـــق حصــة ســوقیة مرتفعـــة إلــىمــة تقـــود المنظاایــالمز المنظمــة علــى المنافســـین ، وأن هــذه 
رضا ووالء الزبون.وأرباح عالیة 

الســابقین للمیــزة التنافســیة یتصــفان بالشــمول بحیــث ذكــر القطــب بــأن المیــزة التعــریفینأننالحــظ 
أنالتنافسیة یجب أن تدوم وتكون مستدامة ولیست میزة مؤقتة فقط وهنا تكمـن الصـعوبة ونالحـظ 

.حدد أهداف المیزة التنافسیة وهي عدیدة ومن أهمها تحقیق رضا الزبونالدوري وصالحتعریف 
بأنها مجموعة من العوامـل التـي تمیـز منتجـات المنظمـة عـن ") 28ص: 2009(وعرفها أحمدكما 

."غیرها من منتجات المنافسین بهدف زیادة الحصة السوقیة 
المیزة التنافسیة كل هدفها هو زیادة الحصة السوقیة وهناك أننالحظ هذا التعریف اقتصر على 

زة مكتسبة على المنافسین من المؤسسة  میللمیزة التنافسیة وهي أن یصبح لدى آخرتعریف 
أو األخرىهذا المنتج یقدم له قیمة أكبر من المنتجات من المؤسسات أنخالل شعور المستهلك 

عن طریق تخفیض األسعار أو من خالل توفیر المزید من الفوائد والخدمات التي تبرر ارتفاع 
.)Wheelen & Hunger,2012(األسعار
تسـعى إلرضـاء أنلكـي یكـون لـدى المؤسسـة میـزة تنافسـیة یجـب هـذا التعریـف بأنـه أهمیةنالحظ 

زیادة السعر الن إلىالزبون وتقدیم خدمات یحتاجها بالفعل ویشعر بأهمیتها له حتى لو أدى ذلك 
.منتج المؤسسة أصبح یلبي احتیاجات الزبون

ك المؤسسـة میـزة تمتلـأنأهمیـةهذه التعریفات للمیزة التنافسیة جمیعها یدل على أنویرى الباحث 
الزبــون إرضــاءوالقــدرة علــى اإلنتــاجتنافســیة حتــى تــتمكن مــن االســتمرار فــي العمــل والقــدرة علــى 

تنـافس أنلتتمكن المؤسسة من الحصول على میزة تستطیع من خاللهـا باختصاروكسب والؤه و 
بشـكل سـریع یجب أن یتم مراعـاة المتغیـرات الخارجیـة ومحاولـة االسـتجابة لهـا األخرىالمؤسسات 

.موارد المؤسسة وقدراتها ومهاراتها الداخلیة بشكل فعالإدارةضا أن یتم أیو 

:)2009(أحمد، أسباب التنافسیة
عوامــل إلــىترجــع األســباب التــي جعلــت التنافســیة الــركن األساســي فــي نظــام األعمــال المعاصــرة 

:متعددة منها
األسواق أمام حركة تحریر ضخامة وتعدد الفرص في السوق العالمي بعد أن انفتحت.1

التجارة الدولیة نتیجة االتفاقیات الدولیة ومنظمة التجارة العالمیة .
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العالمیة والسهولة النسبیة في متابعة ومالحقة المتغیرات األسواقوفرة المعلومات عن .2
نتیجة تقنیات المعلومات واالتصال والشافیة التي تتعامل بها المنظمات الحدیثة في 

الداللة على مراكزها التنافسیة. ات المتصلة بالسوق وغیرها من المعلومات ذاتالمعلوم

مصادر المیزة التنافسیة: 
، وركزا أنها بالتأكید األعمال) مصادر المیزات التنافسیة لمنظمات 2009ذكر الغالبي وٕادریس (

ام الواسع ، وما تتیحه متنوعة ومتعددة وكثیرة نظرا العتمادها على موارد المنظومة لمفهومها الع
: نظمة من مجاالت تتفوق فیها ، وهيللمؤسسة البیئة الخارجیة للم

ـــل العوامـــل المصـــادر الداخلیـــة ـــر ملموســـة مث المرتبطـــة بمـــوارد المنظمـــة الملموســـة والغی
وغیرهــا ، …، قنــوات التوزیــع ، الموجــودات األولیــة، الطاقــة والمــوارد لإلنتــاجاألساســیة

المسـتخدمة والمطـورة ، أسـالیب التنظـیم اإلداریـةلمیزة التنافسیة من النظم كذلك قد تتأتى ا
.، المعرفةواإلبداع، طرق التحفیز ، مردودات البحث والتطویر اإلداري

 ـــة ـــة المصـــادر الخارجی ـــة الخارجی وهـــي كثیـــرة متعـــددة وتتشـــكل مـــن خـــالل متغیـــرات البیئ
تسـتغلها المنظمـة وتسـتفید منهـا و أنفرص وممیـزات یمكـن جادأیإلىوتغیرها مما یؤدي 

.مالیة ، الموارد البشریة المؤهلة، الاألولیةكظروف المرض والطلب على المواد 

) انه لكي تستطیع المؤسسة الحصول على میزة تنافسـیة فإنهـا تعتمـد علـى David)2008وذكر 
الخارجیـة للمنظمـة وان قدرة المؤسسـة علـى التكیـف مـع المتغیـرات السـریعة التـي تحـدث فـي البیئـة 

تســتفید مــن المصــادر الداخلیــة للمؤسســة بشــكل فعــال وأن تــتم عملیــة اختیــار وتطبیــق إســتراتیجیة 
.إدارة األعمال داخل المؤسسة  بشكل فعال وسلیم

:ثالثة أقسامإلىمصادر المیزة التنافسیة ) Ma)1999بینما قسم  
Ownership-basedعامل أو أي: اسة  أو مواردهمصادر قائمة على أمالك المؤس

تقـدیم خدمـة أفضـل لمـن یسـتفید مـن الخدمـة التـي إلىمورد فرید تمتلكه المؤسسة  یؤدي 
أنتقــدمها المؤسســة ، وهــي خصــائص معینــة تمتلكهــا المؤسســة تمیزهــا عــن غیرهــا مثــال 

.ونظام تشغیل ویندوزكروسوفتایمتمتلك المؤسسة قوة تسویقیة مثل شركة 
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Access-basedمصادر قائمـة علـى قـدرة المؤسسـة علـى اسـتثمار جمیـع مواردهـا:
-المشـترون–عالقات ) لزیادة التواصـل مـع بیئـة العمـل الخارجیـة (المـوردون –(خبرات 
.البائعون)

Proficiency-based مصادر قائمة على قدرة المؤسسة على  الحصـول علـى تولیـد
ى المنافسـین تحكمـه قـدرة المؤسسـة علـى ألنه أصبح أساس التفوق علـ:المعرفة وتطبیقها

التحسین والتطویر والتجدید واالبتكـار واإلبـداع والتفـوق المعرفـي بكافـة عملیاتـه  المعلومـة 
القدرة على –وجمع المعلومات وتحلیلها مثال : الحصول على معلومات أولیة عن الزبائن 

) الـــذي 3,1دول (نجـــده فـــي جـــقمـــا ســـب، وكـــل .تحدیـــد الفـــرص المتاحـــة لتســـویق المنـــتج
.یوضح أقسام موارد المنظمة 

أنواع موارد المنظمة): 3,1جدول ( 
موارد المنظمة

بشریةغیر ملموسةملموسة
 مالیة
مادیة

التكنولوجیا
 الشهرة
الثقافة
المعرفة

المهارات
المعارف
 إمكانیـــــــة االتصـــــــال

والتعاون
التحفیز

)417:ص 2009المصدر: الغالبي و إدریس (

ائص المیزة التنافسیة خص
):2009ونذكر خصائص المیزة التنافسیة كما تحدث عنها الدوري وآخرون(

األعمال.المیزة التنافسیة تقدم دعم هام یسهم في نجاح أن.1
تتســم وهــي المیــزة التنافســیة تتصــف بالدیمومــة والقــوة وصــعوبة تقلیــد المنافســین لهــا أن.2

تها في فترات زمنیة مختلفة وهذه الصفة تبعد المنظمة مقارنأوبالنسبیة مقارنة بالمنافسین 
.مطلق صعب التحقیقإطارعن فهم المیزات في 

تكـون متجــددة وفـق معطیــات ألنهـا المیـزة التنافسـیة تقــدم أسـاس للتحسـینات المســتقبلیة أن.3
.رد المنظمة الداخلیة من جهة أخرىالبیئة الخارجیة من جهة وقدرات وموا
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میزات تنافسیة أخـرى بسـهولة ویسـر إحاللة  تكون مرنة  بمعنى یمكن المیزة التنافسینأ.4
وفق اعتبارات التغیرات الحاصلة في البیئة الخارجیة أو تطور موارد وقدرات المنظمة من 

.أخرىجهة 
.العتماد على حاجات ورغبات الزبونالمیزة التنافسیة تحدد باأن.5
.ین موارد المنظمة والفرص في البیئة أن المیزة التنافسیة توفر االنسجام الفرید ب.6

كیفیة تحقیق المیزة التنافسیة
وذلــك كمــا ذكرهــا أحمــد  هنــاك العدیــد مــن الوســائل التــي یمكــن مــن خاللهــا تحقیــق المیــزة التنافســیة

:منها) و 2003( Bratton&Gold) و2009(

:Cost Leadership Strategyقیادة الكلفة الشاملة إستراتیجیة.1
علـى تخفـیض واالسـتمرارب هذا الخیـار بنـاء اإلمكانیـات التصـنیعیة ذات الكفـاءة العالیـة یتطل

الخبــرة الســابقة والرقابــة المحكمــة علــى الكلــف بشــكل عــام والكلــف الثابتــة باســتخدامالتكــالیف 
الحــد األدنــى فــي مجــال البحــوث والتطــویر وخــدمات البیــع إلــىبشــكل خــاص، ویقلــل النفقــات 

فاعیـة ضـد وحدة األعمـال اإلسـتراتیجیة قـوة د. یعطي التمتع بكلفة منخفضة خالواإلعالن ...
المنافسین.

:Differentiation Strategyاستراتیجیات التمییز.2
یرتكز هـذا الخیـار فـي أن تـتمكن المنظمـة مـن تلبیـة حاجـات ورغبـات عمالئهـا بطریقـة فریـدة، 

یــرتبط بتقــدیم خــدمات خاصــة مــن مبتكــرة وذات نوعیــة عالیــة، وقــدمنتجــاتمــن خــالل تقــدیم 
أجـل أن یكــون المشــتري مسـتعدًا لــدفع ســعر أعلــى، ومـن أهــم الســمات التـي تســیطر علــى هــذا 
الخیار هو االهتمام بالنوعیة بحیث تسمح المنظمة بالمحافظة على نفسها من المنافسین دون 

معهم في المنافسة السعریة. االشتراك
:Focus Strategyاستراتیجیات التركیز .3

تستند هذه اإلستراتیجیة على أساس اختیار مجال تنافسي محدود بحیث یتم التركیز على جزء 
معین من السوق وتكثیف نشاط المنظمة في هذا الجـزء مـن خـالل إمـا قیـادة الكلـف أو التمیـز 

المتطلبــات إلــىداخــل قطــاع ســوقي مســتهدف. وتحــدد المهــارات والمــوارد المطلــوب إضــافتها 
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) والغالبي David)2008كما ذكرها كال من ل خیار من الخیارات اإلستراتیجیةالتنظیمیة لك
.)3,2. كما یوضح الجدول ( ) 2009وٕادریس (

المیزة التنافسیة والمهارات الالزمة لها ومتطلبات تشغیلهااستراتیجیات: )3,2جدول (

المتطلبات التشغیلیة المهارات والموارد المطلوبة اإلستراتیجیة
 قابة محكمة على التكالیفر
 إعــداد تقــاریر رقابــة ومراجعــة

تفصیلیة متكررة
تنظیم ومسؤولیات واضحة
 حـــــوافز مبنیـــــة علـــــى تحقیـــــق

األهداف الكمیة

 متواصــل مــع تــوفیر مزیــد مــن رأســمالياســتثمار
المال في متناول الیدرأس

مهارات هندسیة في مجال العملیات
اإلشراف المكثف للعمل
بشكل یؤدي لسهولة التصنیعتصمیم المنتجات
نظام التوزیع ذو الكلفة المنخفضة

ملة
لشا

ة ا
كلف

ة ال
قیاد

 تنســـــیق قــــــوي بـــــین وظــــــائف
البحوث

 والتطــــــــــــــــــــویر المنتجـــــــــــــــــــــات
والتسویق

وحـــوافز نوعیـــة بـــدًال یسایمقـــ
من الكمیة 

 جیــــدة لجــــذب اایــــومز رواتــــب
العمالة والكفاءات المبدعة 

قدرات تسویقیة عالیة
هندسة المنتجات
نحو اإلبداعاالتجاه
كفاءات عالیة في مجال البحوث األساسیة
 السمعة الجیدة في مجال الجودة
 الریادة في التكنولوجیا
 خبـــــرة طویلـــــة فـــــي الصـــــناعة أو مجموعـــــة مـــــن

خرى أالمهارات في صناعات 
 تعاون قوي من قنوات التوزیع

ییز
لتم

ا

 مزیج من السیاسات أعاله
 توجیــه المــزیج لتحقیــق هــدف

استراتیجي

 مزیج من السیاسات أعاله
توجیه المزیج لتحقیق هدف استراتیجي معین كیز

لتر
ا

)422:ص 2009المصدر: الغالبي و إدریس (
إن كــون المیــزة التنافســیة تجســد إمكانیــة المنظمــة بعمــل أشــیاء ) 2009وذكــر الغــالبي و إدریــس (

للمنافسین بطرق مختلفة متفـردة أفضـل مختلفة ال یستطیع المنافسین عملها أو عمل أشیاء مماثلة 
ق مــن خــالل إقنــاع قــوأحســن مــنهم ، فهــذا یعنــي أن المیــزات التنافســیة فــي منظمــات األعمــال تتح

میـزات تنفـرد فیهـا إلـىبأن خیارات المنظمة تـركن األخرىواألطرافاألسواق والعمالء والمنافسین 
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یــدة جدهــذه المیــزات . إن المنافســة تصــبح مجاراتهــا فــي هــذا التفــرد أو تقلیــد اآلخــرینوال یســتطیع 
جـدا ومــؤثرة فــي منظمــة األعمــال إذا حققــت معهـا عناصــر ومیــزات تنافســیة مماثلــة . لــذلك تحــاول 

ویستشــعر هــذا اآلخــرینأن تجــد لنفســها موقعــا متفــردا ومختلفــا عــن المنافســین األعمــالمنظمــات 
افســیة كثیــرة وتتــأتى مــن مصــادر الموقــف العمــالء بشــكل خــاص . لــذلك فــإن عناصــر المیــزات التن

البعض. على بعضها وضع معالمتكاملة التنافسیةاایالمز متعددة وتتجسد الحقا بأنواع  من 
ولـم یبقـى علـى حالـه بفعـل التطـور التكنولـوجي الالحـقلقد أضیفت تحویرات مهمة لنمـوذج بـورتر 

مــة ثــالث خیــارات حیــث تطــورت المنافســة حیــث لــم تبقــى الخیــارات اإلســتراتیجیة للمنظحــدهوزیــادة 
أســـالیب المنافســـة وأخـــذت منحنـــى جدیـــدا بتنـــوع واســـع فعلـــى ســـبیل المثـــال لـــم یبقـــى خیـــار التمیـــز 
بالنوعیــة مــرتبط بالســعر المرتفــع إنمــا تعمــل بعــض المنظمــات علــى تحســین النوعیــة مقابــل أســعار 

.)Wheelen & Hunger,2012(منخفضة نسبیًا قیاسًا بالمنافسین
وهي :)2009(ذكرها أحمدتنافسیة أخرى ةاستراتیجی.4

العمالءإلىالخدمات المقدمة 
یمكــن المنظمــة مـــن فــرض الســعر الـــذي تــراه مناســبا وكـــذلك زیــادة عــدد الوحـــدات زایالتمــإن 

المباعة والحصول على درجة عالیة من والء المستهلك لعالماتها.
إلىقدمه المنشأة ، عوائق للدخول ویمثل والء المستهلك لمنتجات وخدمات المنشأة وتمیز ما ت

الصناعة أمام المنافسین الجدد.
وٕاســتراتیجیة التمیــز تعطــى المنشــأة موقفــا قویــا أمــام ضــغوط قــوى المــوردین وكــذلك أمــام قــوى 

العمالء حیث یفتقد هؤالء إمكانیات المقارنة مع بدائل المنشأة األخرى.
یم القـدرة التنافسـیة لمنتجاتهـا وخـدماتها إال و على الرغم مما تحققه إستراتیجیة التمیز من تعظـ

:ة المواقف التالیةأنها قد تجد نفسها في مواجه
 عدم تحقیق حصة تسویقیة عالیة فیمـا تقدمـه مـن منتجـات وخـدمات وذلـك عنـدما یتصـف

مـا تقدمـه المنشــأة بتمیـز یتطلــب أنواعـا مــن العمـالء ونوعیــة مـن الخصوصــیة فـي العالقــة 
ستطیع أو ال ترغب المنشأة في زیادة حصتها التسویقیة .معهم ومن ثم قد ال ی

 التنـــازل عــــن مبــــدأ خفــــض التكلفــــة وذلــــك إذا كانــــت األنشــــطة المطلوبــــة فــــي تحقیــــق هــــذه
مزید من اإلنفاق فـي مجـاالت عملیـات البحـوث والتطـویر ونفقـات إلىاإلستراتیجیة تؤدي 

ـــتج ولجـــوء المنشـــأة  ـــىتصـــمیم أو تحســـین تصـــمیم المن مـــواد خـــام ذات جـــودة اســـتخدام إل
العمالء. إلىجانب االهتمام بما ینفق على الخدمات المقدمة إلىوتكلفة عالیة 
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نموذج بورتر وتحلیل القوى الخمس
یعـــد نمـــوذج ( بـــورتر ) مـــن األطـــر االساســـیة لتحلیـــل بیئـــة الصـــناعة بداللـــة تفاعـــل خمـــس قـــوى 

)2009تحدث عنها الغالبي وٕادریس (كماأساسیة یمكن أن تفسر هیكل الصناعة وشدة المنافسة
ویهدف النموذج إلى تحلیل العوامـل المـؤثرة فـي تشـكیل هیكـل المنافسـة التـي تحـدد بـدورها الفـرص 
التنافسیة في الصناعات التـي تقـدم منتجـات أو خـدمات متكاملـة. فـاألداء التنافسـي للمنظمـات هـو 

خلین الجـدد والقـوة التسـاومیة للمــوردین نتیجـة لتـأثیر خمسـة قـوى فـي بیئـة الصــناعة هـي تهدیـد الـدا
والمشــــترین وقــــوة منافســــة المنتجــــات أو الخــــدمات البدیلــــة وأخیــــرًا شــــدة المنافســــة بــــین المتنافســــیین 

الحالیین.
وفیما یأتي مناقشة موجزة لقوى المنافسة الخمس في نموذج (بورتر) .

.تهدید الداخلین الجدد :1
ین الجـدد فـي بیئـة الصـناعة ، إال أن العدیـد مـن الدراسـات على الرغم مـن صـعوبة التنبـؤ بالمنافسـ

أثبتت أنهم مصدرا مهما فـي تفسـیر السـلوك التنافسـي للمنظمـات . فهـم الطاقـة اإلنتاجیـة المضـافة 
للســوق والقــوة التــي تلــزم المنظمــات للبحــث عــن خیــارات التفــوق والتمییــز مــن خــالل مزایــا تنافســیة 

لصناعة :جدیدة ، ومن أهم عوائق الدخول ل
وتلزم الداخلین الجدد لالستثمار الكبیر في بناء عالمات ممیزة لمنتجاتها .تمایز المنتجات :-
وتلزم الداخلین الجدد بالبحث عن قنوات توزیع غیر اقتصادیة .الوصول لقنوات التوزیع :-
حنیــات الخبــرة ممثلــة بمزایــا المعرفــة واالبتكــار ومنكلفــة غیــر المرتبطــة بــالحجم :تاقتصــادیات ال-

وهي من عوائق الدخول المهمة .

.القوة التساومیة للمشترین والموردین2
وبــین القــوة التســاومیة للمشــترین ( الزبــائن ) والمــوردین ( المجهــزین) تــرابط مهــم فــي إطــار سلســلة 
التجهیـــز أو نظـــام القیمـــة فالعالقـــة بـــین المشـــتري والبـــائع تـــؤثر فـــي العوائـــد المحتملـــة . ویمكـــن ان

یصبح المشترین قوة من خالل:
تمركز عالي للمشترین مقابل الصناعة .-
المعلومات الكاملة لدى المشترین .-
أرباح الصناعة من المشترین عالیة .-
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أما القوة التساومیة للموردین فهي :
عدد الموردین محدود وتمركزهم عالي مقابل الصناعة .-
الصناعة لیست زبونا مهما للموردین .-
التمایز في المنتجات .-

.ضغط الصناعات البدیلة :3
وتشیر إلى ما تقدمه منظمات أخرى من خارج الصناعة من منتجات وخـدمات تحقـق نفـس القیمـة 

. ولهــــا تـــأثیر فــــي قـــوة مســــاومة المشـــترین والمــــوردین، أو ولكنهـــا تبــــدو مختلفـــةالمضـــافة للزبــــون
، وتــزداد ســرعة تقــادم المنتجــات عنــدما تكــون األســعار ومــن ثــم فإنهــا تقلــل مــن جاذبیــة الصــناعة

ــا فــإن التفــوق التنافســي یتطلــب معرفــة مســتویات القیمــة  الجــودة المقدمــة للبــدائل عالیــة . ومــن هن
المضــافة التــي تحققهــا المنتجــات البدیلــة أو الخیــارات المتاحــة أمــام المشــترین لتبنــي إســتراتیجیات 

التنافس المناسبة .

متنافسین الحالیین.شدة التنافس بین ال4
تشـــیر شـــدة كثافـــة التنـــافس إلـــى كثافـــة الســـلوك التنافســـي وردود أفعـــال المنافســـین، ویتخـــذ الســـلوك 

ـــد مـــن عریةالتنافســـي صـــورا مختلفـــة ، منهـــا المنافســـة الســـ ـــة للتقلی ، وغالبـــا مـــا تكـــون مســـتقرة وقابل
والتمــایز فــي بیئــة المنافســین أو المنافســة الالســعریة ، وتتطلــب البحــث عــن فــرص جدیــدة للتفــوق 

الصناعة . ومن العوامل المؤثرة على شدة التنافس بین المتنافسین هي :
دد المتنافسین والتوازن التنافسي بینهم .ع-
االنتشار الجغرافي للصناعة -
القیود االجتماعیة والحكومیة .-

:خالصة
لدخول لمنافسین جدد یستدل مما سبق أن الصناعة تكون أكثر جذبا عندما تكون احتماالت ا

، وتتعرض لتهدیدات محدودة من رین والموردین قوة تساومیة ضعیفةمحدودة ، وأن المشت
.صناعات بدیلة وبعكس ذلك تكون الصناعة أقل جاذبیة
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دور التعلیم االلكتروني في تعزیز المیزة التنافسیة المتمثلة في النقاط التالیة 

في العملیة التعلیمیة كفاءة المتمیزةالزیز : دور التعلیم االلكتروني في تعأوال
المقدمة

تحظى الكفاءة باهتمام متزاید من قبل الباحثین والدارسین وحتى تستطیع االدارة ان تحقق 
االهداف المنوطة بها فإنها تحتاج الى استخدام بعض الموارد االساسیة والتي بدونها یصعب 

تخدام تكنولوجیا المعلومات في المؤسسة ولذلك تحقیق هذه االهداف ومن أهم هذه الموارد اس
.)2009م الموارد بكفاءة وفعالیة اداریة (الحسناوي، یجب على االدارة استخدا

Olivier&Liber(تعریف الكفاءة  ,2001(
الكفاءة لغة "الحالة التي یكون بها الشيء مساویا لشيء اخر" ولقد تطور مفهوم الكفاءة تطورا 

ولقد قدمت خدم بطرق مختلفة وعلى نطاق واسع في عدد كبیر من العلوم كبیرا فهو االن یست
بكل بساطة الكفاءة تعني امكانیة االستغالل االقصى للموارد المتوفرة في ، تعریفات كثیرة للكفاءة

.عملیات انجاز االهداف

النجاح في اما الفاعلیة هي القدرة على اختیار االهداف المناسبة وتحقیقها، أي أنها القدرة على
.إدارة المشروع 

) 2009الحسناوي (دور التعلیم االلكتروني في تحسین كفاءة العملیة التعلیمیة كما ذكرها 
ان التعلیم االلكتروني یشیر الى االعتماد على التقنیات الحدیثة في تقدیم المحتوى التعلیمي 

میز بها كاختصار الوقت للطلبة بطریقة كفؤه وفاعلة من خالل الخصائص االیجابیة التي یت
والجهد والكلفة االقتصادیة وامكانیاته الكبیرة في تعزیز تعلم الطلبة وتحسین مستواهم العلمي 

بصورة فاعلة ، اضافة الى توفیر بیئة تعلیمیة تعلمیة مشوقة ومثیرة لكل من المدرسین والطلبة یتم 
علیم االلكتروني وتقنیاته المتعددة فیها التخلص من محددات الزمان والمكان، بذلك فقد اصبح الت

ضرورة من ضرورات التعلیم الجامعي في الوقت الحاضر ، حیث اعتبر االهتمام به واالستفادة 
من امكانیاته الكبیرة مظهرا اساسیا وفاعال من مظاهر االهتمام والعنایة بتعزیز كفاءة العملیة 

.التعلیمیة في المؤسسات الجامعیة
لمنهج المقدم للطلبة فعاال وكفؤا فال بد ان یشتمل على وسائل عدیدة الستثارة لو اردنا ان یكون ا

تفكیر الطلبة وقدراتهم وتقدیم المادة الدراسیة لهم حسب امكانیاتهم ومستویاتهم العلمیة والمعرفیة .
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وهذا یؤدي بالتالي الى احتواء المناهج الدراسیة على وسائل عدیدة ومتنوعة تؤدي جمیعها لنفس 
في عملیة التدریسحاضرلهدف ، وهو ضمان تعلم الطلبة بصورة فاعلة وتكون مساعدة للما

اذن یمكننا القول بان التطور الذي نرجوه للتعلیم االلكتروني وتطبیقاته المتعددة لن یتم بدرجة 
عالیة من الكفاءة اال من خالل تقدیم افضل التصورات للعملیة التعلیمیة التعلمیة ولیس من خالل
التركیز فقط على تطویر الوسائل التقنیة والتي یمكنها فقط اتاحة فرص واسعة ومتعددة لتطویر 

.)2007،العتیبي(وتحسین طرائق واسالیب التعلیم والتعلم 

في العملیة التعلیمیة اإلبداع واالبتكارثانیا: دور التعلیم االلكتروني في تعزیز 

المقدمة 

أكثر وعیا وٕادراكا لذلك هم یطالبون بأعلى معاییر الجودة مع في عصرنا هذا أصبح العمالء
والخدمات، أیضا أصحاب الشركات أو المستثمرین االحتفاظ بأسعار معقولة ومناسبة للمنتجات

الخاصة یطلبون ربحیة أكثر والمجتمعات تطالب المنظمات بااللتزام بالمعاییر والمواصفات
رها ، كل ذلك یضع الكثیر من الضغوطات على كاهل بالبیئة والمسؤولیة االجتماعیة وغی

المنظمات لتلبى كل تلك الطلبات وتستمر في اإلنتاج والبقاء في السوق. ولمواجهة كل تلك 
ومن تلك األدوات عملیة .التحدیات البد للمنظمات من آلیات ونظم وأدوات تعینها على أداء ذلك

وتحسین األداء وكذلك إلنتاج منتجات من الهدراإلبداع واالبتكار كأحد الحلول الناجعة للحد 
ن الضروري تشجیع عملیة اإلبداع واالبتكار لذلك مجدیدة تلبى تطلعات ورغبات العمالء

السوق فيوضمان بقائها بالمنظمة ما من شانه أن یعمل على زیادة القدرة التنافسیة للمنظمة
دیدة لمنتجاتها ومن خالل خفض وذلك من خالل إیجاد منتجات جدیدة أو إضافة مالمح ج
.)2012(عبود،التكلفة وتحسین المنتج مما یؤثر على عملیة شراء المنتج

اإلبداع تعریف 
(Stein)ستینیوجد العدید من التعریفات الخاصة باإلبداع نذكر منها التالي حسب ما عرفه 

"ته أو فوائده المتوقعة"عملیة تفرز عمل جدید ترضى عنه المجموعة وتتقبله انطالقًا من فائد

قد ركز عند محاولته وضع تعریف محدد لإلبداع على ثالثة ویرى الباحث ان التعریف السابق 
أبعاد أساسیة هي: الجّدة (شيء غیر مسبوق)، رضا الجماعة، والفائـدة الناجمة عن ُمخرج أو 

.مخرجـات ذلك اإلبداع
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) 2007، الهویدي(مراحل اإلبداع 
.رحلة جمع المعلومات المرتبطة بالمشكلة موهي اإلعداد :.1

یكون الشخص المبدع خامال وال یظهر علیه أي نشاط فكري لكن وهي مرحلة االختمار:.2
.الخیال یكون نشیطا 

.د األفكار الجدیدة التي تؤدي إلى حل المشكلة یمرحلة تولهي اإلشراق :.3

لجدیدة التي توصل إلیها مرحلة تجریب أو اختبار الفكرة اوهي التعبیر أو التحقق :.4
.المبدع

)2005العتیبي، (عناصر االبداع 
القدرات العقلیة : وهي من أهم عناصر اإلبداع ألنها هي التي تعطي الشخص القدرة .1

.على تولید وتوجیه األفكار وحل المشاكل 

.السمات الشخصیة :وهي تؤثر على طریقة التفكیر واتخاذ القرار.2

.:ویمكن أن تكون قویة أو ضعیفةالدوافع الداخلیة للعمل.3

دور التعلیم االلكتروني في االبداع واالبتكار
إن مجتمعات المعرفة الحدیثة تطلب من الجامعات والمؤسسات التعلیمیة التحرك السریع نحو 

إیجاد بیئة تعلیمیة تعلمیه قادرة على تحقیق متطلبات الجودة الشاملة والتمیز والمالئمة مع 
ر الراهن ومستجداته ، وهذا یتم من خالل تحویل المؤسسات التعلیمیة وخاصة متطلبات العص

الجامعیة والعلیا منها إلى وسائل إبداعیة إنتاجیة بعیدة عن األسالیب التقلیدیة من خالل إدخال 
أسالیب وطرائق جدیدة وحدیثة في التعلیم یتم من خاللها إعطاء فرص أوسع ومساحة اكبر 

ن خالل تطبیق التعلیم االلكتروني لما یوفره من بیئة تعلیمیة تفاعلیة تجذب لألساتذة والطلبة م
اهتمام الطالب وتطور معرفته وتنمي لدیه مهارات التفكیر العلمي وطرائق الحصول على 

المعرفة ، إضافة إلى تطویر وتعزیز قدرته على حل المشكالت التي تواجهه من االتصال مع 
)2001(الصرن، اآلخرین في نفس الموضوعاألساتذة والطلبة والمختصین

الموجودةأو اإلبداعیةاالبتكار في التعلم و التدریس یهدف الستخدام االفكار و األدوات إن
. ولكي مبتكر بحیث یقدم وینتج ما یفید تعلم و تدریس یساهم في اخراج طالبأسلوبإلیجاد
األفكاریمارس الحریة باستخدام نأاالبتكار في التعلم فان مدرس المقرر علیه إلىنصل 

التعلیمأنماطمن مختلفةالجدیدة و أن ال یتقید بالطریقة التقلیدیة في التدریس بل یمارس أنواع 
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مبتكرة ممتعة للحصة الدراسیة إبداعیةیضفى لمسة إن أهمیة التعلیم االلكتروني تكمن في كونه  
برنامج المیكروسوفتمثل برامج متعددة البتكار من خاللوان یحفز المعلم على االبداع وا

یطبق برامج الحاسوب أنمع ضرورة ،لتعلیم االلكترونيأوفیس والبرامج األخرى الخاصة با
.)2011(جحجوح وحسونة، الحدیثة في المساعدة على تنمیة مهارة التعلیم

العملیة التعلیمیةفي الجودة تعزیز دور التعلیم االلكتروني في :ثالثا

هوم الجودة :مف

تعددت التعریفات  والمفاهیم لمصطلح الجودة وسنذكر منها التعریفات  التالیة :
بأنها مجموعة من السمات والخصائص للخدمات تكون )2004(كما عرفها المدیرسالجودة 

ISOقادرة على تلبیة احتیاجات محددة، أما تعریف الجودة كما ذكرتها  الجمعیة األمریكیة للجودة

أنها "الهیئة أو الخصائص للخدمة أو المنتج التي تعكس قدرة هذا المنتج على إشباع حاجات ب
.صریحة وأخرى ضمنیة"

بأنه )2004(فنذكر ما تحدث عنه الحنیطيالجودة في التعلیم االلكترونيأما بالنسبة لمفهوم 
التعلم إال أننا نجد على الرغم من كثرة تداول مصطلح الجودة في التعلیم االلكتروني في أدبیات 

صعوبة في تحدید تعریفه ووصفه البعض بالمحیر والجدلي ویمكن تعریفه بأنها تشكیلة تركیبیة 
تتكون من جودة التصمیم وتحدید المواصفات التي یجب أن تراعى في التخطیط  والعمل، وجودة 

جل الحصول على وفق معاییر معلنه ومحددة وجودة المخرج، من ألاألداء، أي القیام باألعما
منتج تعلیمي وخدمات تحقق المعاییر والمواصفات المتوقعة، لذلك إن نجاح نظام التعلیم 

االلكتروني یعتمد على مالئمة المخرجات لألهداف في ضوء تحقیقه لمعاییر الجودة المعتمدة.
هل الجودة مطلوبة ولماذا ؟

لشركات والمؤسسات الصناعیة او بال شك أن الجودة مطلب ویرجع ذلك إلى الرغبة من جمیع ا
بإرضاء أو إشباع رغبة العمیل أو المستهلك ، ولشدة التنافس المحموم في التجاریة والحكومیة ،

، وقد ثبت بالتجربة أن الجودة بمفهومها الشامل ماهي إال السالح الذي یمكن يعصرنا الحال
نتاجیة العالمیة الكبرى على التعامل بواسطته مع هذه المستجدات والذي ساعد المؤسسات اإل

كسب السبق وكسب المنافسة والتربع على قاعدة صلبة في السوق العالمي والدولي (العتیبي، 
2007(
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دور التعلیم االلكتروني في الجودة 
م اإللكتروني في تحقیق معاییر النوعیة والجودة في عملیتي التعلم والتعلیم، علیوُیسهم توظیف الت
ات المتزایدة في المعرفة، ویلبي احتیاجات الطلبة، ویتیح الفرص التعلیمیة ألكبر واستیعاب التطور 

عدد ممكن من األفراد، وینمي مهارات التفكیر لدى الطلبة، ویعزز التعّلم الذاتي القائم على أسس 
نشطة، ویعزز القیم االجتماعیة، ویسهم في تربیة أجیال لدیهم القدرة على التواصل مع اآلخرین.

تحقیق الجودة في التعلیم والتعّلم، ال بد من االهتمام بعملیات التعلیم االلكتروني في تى یسهم وح
التخطیط والتصمیم والتطبیق والتقویم والمتابعة المستمرة، وضرورة الترابط بین هذه العملیات، 

ة وبأدوات وقیاس أثر هذا النمط من التعلم في مختلف الجوانب المعرفیة واالجتماعیة والمهاراتی
.)2012(زامل،قیاس مناسبة

ان جودة التعلیم االلكتروني ونجاحه یعتمد بدرجة كبیرة على طبیعة الممارسات التدریسیة التي یتم 
استخدامها وتوظیف تطبیقاته من خاللها وفي ضوء الحاجة الفعلیة له، ولیس من خالل االجهزة 

كفاءته وجودته، ویجب ان یتم التطور واالدوات المستخدمة على الرغم من اهمیتها في رفع
الحقیقي للممارسات التدریسیة في التعلیم االلكتروني في اطار توظیف استخدام التقنیات الحدیثة 

من خالل تلك الممارسات التدریسیة والتي تظهر بوضوح من خالل استخدام تقنیات التعلیم 
نمو ا یؤدي الى زیادة فهم المتعلمین وتطور االلكتروني في التعلیم التفاعلي واالنشطة التفاعلیة مم

(الحسناوي، ، مع العلم ان تحسین الجودة التعلیمیة من أهداف التعلیم االلكتروني المفاهیم لهم
2009(.

االستجابة لرغبات االكادیمیین دور التعلیم االلكتروني في :رابعا
المقدمة 

حاضرات والمراجعات المكتبیة بل أصبح على القاء المتدریس یقتصر لم یعد دور عضو هیئة ال
تكنولوجیة یقع على عاتقه نشر المعرفة وتبسیطها للطلبة وتصمیم االستراتیجیات وطرح تصورات

طلبته مع مساعدتهم لمواجهة التغیرات الحادثة في العصرألعدادمستقبلیة عن االسلوب االمثل 
تحتاجه من اجهزة علیمیة التكنولوجیة وماكما یتطلب منه التعامل مع البرامج والنظم التالحالي 
)2009(النجار، .وادوات 
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أهمیة التعلیم االلكتروني لألكادیمي في العملیة التعلیمیة 
أسهمت والتعلیم االلكتروني والذي یعتبر جزءا هاما منها الحدیثة مما الشك فیه أن التكنولوجیا

على حد بةوالطلت االكادیمیین وعززت قدرابشكل فاعل في تطویر الكثیر من المفاهیم التربویة
والمتمثلة في ضرورة تدریب الكوادر التكنولوجیاسواء ، وبالرغم من التحدیات التي صنعتها هذه 

ا في الواقع كانت إال أن نتائجه،، مع ضرورة مواكبة كل جدیداالتعلیمیة كافة على استخدامه
التعلیم، بل وحققت الكثیر من القفزات العلمیة والمعرفیة ویمكن القول إن إیجابیة للغایة

حاضر ي صقل شخصیة المتسهم ففي العملیة التعلیمیة الحدیثة االلكتروني واستخدام التكنولوجیا
وتجعله أكثر انفتاحا على العالم الخارجي، كما تشكل له رافدا حقیقیا للوصول إلى المعرفة بشكل 
سهل ویسیر كما تساهم في زیادة االنتماء والوالء للوطن من خالل التعامل الواعي مع المقدرات 

ى من اإلمكانیات المتاحة التكنولوجیة والصناعیة والعلمیة للبلد ومحاولة االستفادة القصو 
والوصول بالتالي إلى مخرجات تعلیمیة متمیزة للغایة تكون حلقة الوصل بیننا وبین العالم 

)2011،قاسم(.وبالتالي تجعل للمؤسسة التعلیمیة میزة تنافسیة بین المؤسسات االخرىالخارجي
ومتابعة، وتوجیه في تقویم،حاضرینساعد المیسالتعلیم االلكتروني وأصبح من المؤكد أن 

ستساهم في تسهیل عملیة تصمیم المناهج بشكل عام. وال ریب أن تكنولوجیا المعلوماتبتهمطل
على اكتشاف ألوان المحاضرینءتها، وتطویرها، وستساعد التعلیمیة، وتجریبها، وقیاس درجة كفا

ة المناسبة، على الحصول على المواد التعلیمیطلبةسالیب التدریس، وستساعد المتنوعة أل
)2005،محمدتلفة (لقدراتهم ومواهبهم المتنوعة والمخ

:التنافسیةالمیزةاكتسابمعوقات
تواجهفقدطبعا،السهلباألمریكونلنبیئتهافيالتنافسیةللمیزةالمؤسسةاكتسابإن

فيياستراتیجتنافسيوموقعتنافسیة،لمیزةاكتسابهاإمكانیةمنتحدعقبات،عدةالمؤسسة
)1998خلیل،( نجدالمعوقاتهذهبینومنالسوق

)2009(الرقب،:الداخلیةالمعوقات
الواحدة،الدولةداخلبیئتهافيالمؤسسةتواجهالتيالداخلیةالعقباتمختلفعنتعبر
:یليمافينوجزهاوالتي
غیابوفيهنا،العجزیظهروقداإلداریة،التنمیةیعیقمماناجحة،إداریةقیادةغیاب.1

.العاملینمهاراتتنمیةعلىالقادریناألكفاءالقادة
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.المؤسسةداخلفاتااالنحر علىبالقضاءتسمح،جابیةایرقابةوجودعدم.2
.المؤسسةداخلداأفر منالسلبیة،السلوكیاتةزالإعندالشفافیةغیاب.3
عملیةفيساعدةالموالسریعةالضروریةالمعلوماتتوفیرعلىالمؤسسةقدرةعدم.4

.وترشیدهاالقراراتاتخاذ
.الحدیثةتاالتطور رةایمسوعدمواالتصالاإلعالملتكنولوجیاتالمؤسسةاستخدامعدم.5

:الخارجیةالمعوقات
نجدالتيالمؤسسةبیئةنطاقخارجعنتنتجالتيالخارجیة،العقباتبمختلفتتعلقالتيوهي
:یليمامنها

.للدخولوحواجزعقباتتضعالتياإلقلیمیة،لتكتالتواالعالمیةاألسواق.1
.الوطنیةحسابعلىاألجنبیةالمؤسساتتخدموضوابط،وقوانینتشریعاتوجود.2
.منافستهامؤسسةأيعلىیصعبعالمیا،متحالفةمؤسساتوجود.3
.المعرفيالتنافسإلىوالخدماتالسلعمنالتنافستحول.4
.دولیةإلىمحلیةمناتبالمواصفالخاصةیرایالمعتحول.5
.للجودةالدولیةبالمواصفاتمزاااللتعدم.6
.والتثقیفالتعلیمأجهزةضعف.7
.والتطویربالبحوثاالهتمامعدم.8
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:المقدمة

تمثل الدراسات السابقة مصدرا هاما وأساسیا من مصادر المعرفة ، ومعینا خصبا من المعلومات 
التي یحتاج إلیها الباحثون ،إضافة لرفدها المجال البحثي بخالصة نتائج وتوصیات أصحابها،

الدراساتعلىالفصلهذایشتمل.والتقدمللتطورمهمةكأداةالدراسات السابقةتستثمروبذلك
.والدراسات األجنبیةوالدراسات العربیةالمحلیة

:الدراسات السابقة

: إلىویمكن تقسیم هذه الدراسات 

:أوال: الدراسات المحلیة

العوامل المؤثرة على تقبل المدرسین للعمل على نظام موودل للتعلیم )2012مغیصیب،(أبو 
: دراسة حالة الجامعة االسالمیة.االلكتروني

التعرف على العوامل المؤثرة على تقبل المدرسین للعمل على نظام إلىدف هذه الدراسة ته
الموودل في الجامعة االسالمیة ،متمثلة في ( جودة المعلومات، جودة الخدمة، جودة النظام، 
الدعم الفني،الثقة،الرضا،المنفعة المتوقعه، سهولة االستخدام ) حیث تم التأكد من وجود هذه 

ثم قیاس مدى ارتباط كل عامل مع العامل المؤثر علیه وذلك من خالل اعداد نموذج العوامل
مدرس في الجامعة االسالمیة وأظهرت النتائج أن 96مقترح للدراسة ،فتم توزیع استبانة على 

عدة إلىجمیع العوامل متحققة في نظام الموودل في الجامعة االسالمیة، ووصلت الدراسة 
.ل على نشر الوعي بأهمیة التعلیم اإللكتروني توصیات أهمها العم

شركات فيمیدانیةدراسة"التنافسیة بالمیزةوعالقتهاإلستراتیجيالتخطیط)2011(شراب ،
."غزةمحافظاتفياألدویةتوزیع

التنافسیةالمیزةاإلستراتیجي وتحقیقالتخطیطممارسةبینالعالقةمعرفةإلىتهدف هذه الدراسة 
كلتحلیلبینالعالقةو تسعى الدراسة للتعرف على.غزةمحافظاتفيتوزیع األدویةاتلشرك
فياألدویةتوزیعلشركاتالمیزة التنافسیةتحقیقوبینالداخلیةوالبیئةالخارجیةالبیئةمن
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الدراسة، من لنتائجالوصولفيالتحلیليالوصفيالمنهجاستخدمتوٕان الدراسة، غزةمحافظات
فياألدویةتوزیعشركاتفيوالمدراءاإلدارة أعضاء مجالسجمیعل توزیع استبانه على خال

داللة ذاتعالقةوأظهرت نتائج الدراسة وجودموظف،( 74 )عددهموالبالغغزةمحافظات
،التمایز(فيالمتمثلةالتنافسیةالمیزةوتحقیقاإلستراتیجيالتخطیطممارسةبینإحصائیة
داللةذاتفروقوجودالنتائجوأظهرت.الدراسة موضوعللشركاتاألقل)التكلفةاإلبداع،
لصالحالعلميالمؤهللمتغیرتعزىالمیزة التنافسیةحولالدراسةمجتمعاستجاباتفيإحصائیة

.فأكثرسنة15خبرتهملصالح الذینالخبرةسنواتولمتغیرالدراسات العلیا،حملة

نظم المعلومات في تطویر المیزة التنافسیة دراسة تطبیقیة على المدراء دور)2009(الرقب ،
.العاملین في وزارتي المالیة والصحة بقطاع غزة 

المیزةتحقیقفيدورهاوللمؤسسةالمعلوماتأهمیةعلىالتعرفإلىتهدف هذه الدراسة 
نظمدورعلىوالتعرفیة طینالفلسالوزاراتداخلمنهااالستفادةو توظیفها ، التنافسیة ، ومدى

كما.المؤسسةفيمفهوم التنافسیةوعلى.تنافسیةالوزارات میزةإكسابفيالمعلومات
استبانةتم توزیعحیث،الدراسةلنتائجالوصولفيالتحلیليالوصفيالمنهجالدراسةاستخدمت

عیاداتذلكمناستثنيوقدغزة قطاعلوزارتي المالیة والصحة فيالتابعةالرئیسیةالمقارعلى
داللةذاتعالقةالمحافظات وأكدت الدراسة وجودمختلففيالمستشفیاتواألولیةالرعایة

العملیات،كفاءةالجودة،الزمن،(التنافسیةالمیزةمجاالتونظم المعلوماتبینإحصائیة
فعالمعلوماتنظمنمینبثقمؤسسةكلنجاحسر، وأوصت الدراسة بأن)التطویرواإلبداع
مدةوكذلكوجودتهاالمعلومةانجازفيالسرعةحیثمنالفرعیة للنظام،الوظائفعلىیحتوى
داخلبهاالمعمولالعملیاتكفاءةوسواءحدعلىوالنظامعلى المعلومةالواقعوالتطویرالتمیز

واالزدهاروالرقيالتنافسیةالمیزةتطویرعلىتساعدفعالةأسسعلىبدورها تعتمدوالتيالنظام،
.بالوزارة

ا التنافسیة في أیدور إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات في تحقیق المز )2008(الشرفا ، 
.المصارف العاملة في قطاع غزة

وتعزیزتحسینفيالمعلوماتوتكنولوجیاالمعرفةإدارةدورعلىالتأكیدإلىتهدف هذه الدراسة 
إدارةبینالعالقةطبیعةعلىوالتعرف.غزةقطاعفيالمصرفیةالمؤسساتفيفسیةالمیزة التنا
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المؤسساتفيالعاملینالمدراءنظروجهةمنالمؤسسات المصرفیةفيالتنافسیةوالمیزةالمعرفة
حیث،الدراسةلنتائجالوصولفيالتحلیليالوصفيالمنهجالدراسةاستخدمتكما. .المصرفیة
المبحوثة، وتوصلت المصارففياألقسامرؤساءوالعامینالمدراءعلى جمیعاستبانةتم توزیع
قغزة تحرص على تطبیقطاعفيالعاملةالمصارفنتائج عدیدة أهمها بأن جمیع إلىالدراسة 

نماالستفادةضرورةعلىوتحرصواألقسام،جمیع الوحداتفيالمعرفةإدارةتكنولوجیانظام
لدیهاالمتوفرةالخبراتوالمهاراتمنواالستفادةالمعلومات واالتصاالتنولوجیاتكاستخدامات

ةالدراسة عالقوجدتالمتقدمة، وكذلكالمعلوماتتكنولوجیاظلفيالمتالحقةالتطوراتومواكبة
جودة (التنافسیةالمیزةمجالتوالمعلوماتتكنولوجیاوالمعرفةإدارةبینإحصائیةداللةذات

.)والتطویراإلبداعالعملیات،كفاءةاألسواق،علىالسیطرةالمالي،األداءمنتج،ال
في المصارفالمسئولینإدراكووعيتعمیقأهمها،منالتوصیاتالدراسة ببعضخرجتوقد

فيالقطاع المصرفيیواجههاالتيالشدیدةالمنافسةوالمستمرةالمعوقاتوالكبیرةللتحدیات
.غزةقطاع

الجامعات الفلسطینیةفيالعلیااإلدارةلدىاإلستراتیجيالتوجهبینالعالقة)2006(الدهدار ،
.غزةقطاعجامعاتعلىمیدانیةدراسةالتنافسیةومیزتها

االستراتیجي في الجامعات التوجهمتغیراتبعضالعالقة بینتحلیلإلىتهدف هذه الدراسة
التعلیممجالفيالتكنولوجيوالتغیرت االبتكارمعدال(الفلسطینیة في قطاع غزة

اإلدارةالمتمیزة، التزامبورتر (الكفاءةلنظریةوفقاً ةالتنافسیالمیزةواكتساب).…اإللكتروني،
فيالعلیامساعدة اإلدارةإلىضا أیالطلبة) وتهدف الدراسة لحاجاتاالستجابةبالجودة،العلیا

التوجهخالل عناصرمنالجامعاتلهذهالتنافسیةالمیزةیحققبماومهاراتهاأدائهاتطویر
الدراسة ، من لنتائجالوصولفيالتحلیليالوصفيالمنهجاستخدمتاالستراتیجي، وٕان الدراسة

جامعةاإلسالمیة،الجامعة"غزةقطاعالفلسطینیة فيخالل توزیع استبانه على الجامعات
ممن استطلع آرائهم "%2,60نتائج الدراسة أظهرت أن " ، بینما أن"األقصىجامعةاألزهر،

علىجوهرهفيیقوممتكاملنظامأنهاعلىالجودةإلىالعلیا اإلدارةتنظرأنوجوبعلىتوافق
، وقدمت الدراسة عدة توصیات أهمها :حاجاتهموٕاشباعوتحقیق رغباتهمالطلبةنحوالتوجه
تعلیمیةوتوفیر مصادرافتراضیةتعلیمیةبیئةخلقإلىیؤديمجبرناتعتمدأنالعلیااإلدارةعلى

وتأهیلهموالطلبةللعاملینالتعلیم اإللكترونيتوضیحعلىوالعملالمركزیةمكتبتهافيإلكترونیة
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الجامعةإدارةتعتمداإللكتروني و أنبالتعلیموتوسیع العمللتطویرمناسبةموازنةوتخصیص
.مستمروبشكلوالطلبةالمقدمة للموظفینالخدماتلتحسینلمیةعوأدواتأسالیبعلى

: ثانیًا : الدراسات العربیة
وتقبلهالمعلوماتاستخدام تكنولوجیالمهاراتالجامعياألستاذامتالكواقع)2011(طهیري، 

ة.المسیلبجامعةمیدانیةدراسة- التعلیم االلكتروني دمجلفكرة

تكنولوجیااستخداملمهاراتالجامعياألستاذامتالكواقععنلكشفاإلىتهدف هذه الدراسة 
التقلیديااللكتروني بالتعلیمالتعلیمدمجلفكرةوما درجة تقبل أعضاء هیئة التدریسالمعلومات

فيالتدریسهیئةأعضاءبینإحصائیةداللةذاتفروقالمسیلة  ومعرفة هل هناك جامعةفي
الجنس أو الكلیة والتخصص إلىتعزىتكنولوجیا المعلومات،تخداماسمهاراتامتالكدرجة

دمجفكرةتقبلدرجةفيالتدریسهیئةأعضاءبینإحصائیةداللةذاتفروقالعلمي وهل توجد
تكنولوجیااستخداممهاراتامتالكدرجةإلىتعزىالتقلیدي،االلكتروني بالتعلیمالتعلیم

استخدامالجامعي لمهاراتاألستاذامتالكدرجةلقیاساستبانهالمعلومات ، واستخدمت الباحثة
دمجلفكرةالجامعياألستاذتقبلدرجةبقیاستتعلقالثانیةو االستبانةالمعلومات،تكنولوجیا

بكلیة والدائمینالجامعیناألساتذةمنعینةالباحثةالتقلیدي، واختارتبالتعلیمالتعلیم االلكتروني
ب یقدرماأي،العلومكلیة،التكنولوجیاكلیة،الحقوقكلیة،االجتماعیةوموالعلاآلداب

البسیطة ، ومن أهم نتائج الدراسة العشوائیةبالطریقةاختیارهمتموالذین،جامعيأستاذ)153(
المعلوماتتكنولوجیااستخداملمهاراتالمسیلةبجامعةهیئة التدریسأعضاءامتالكدرجةأن

صحإنالرقميالعصرالجامعي بتكنولوجیااألستاذاهتماممدىعلىیدل،وهذاكبیرةكانت
لمتغیرتعزى،( 0.05 )الداللة مستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقالتعبیر، و وجود

االلكتروني بالتعلیمالتعلیمدمجلفكرةالجامعياألستاذتقبلدرجةلصالح الذكور وأن الجنس
إن هناك العدید من المعوقات التي تواجه األستاذ إلىوتوصلت الدراسة ،كبیرة انتكالتقلیدي

لألساتذةتدریبیةبرامجتوفرالجامعي عند دمج التعلیم االلكتروني بالتعلیم الجامعي ومنها عدم
تكنولوجیامجالفيقلة المتخصصینوالجامعةداخلااللكترونيالتعلیمتقنیاتاستخدامعلى
االلكتروني .والتعلیموماتالمعل
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درجة استخدام طلبة الجامعة العربیة للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر )2009(العفتان ، 
أعضاء هیئة التدریس والطلبة في الجامعة.

معرفة درجة استخدام طلبة الجامعة العربیة في األردن للتعلیم االلكتروني إلىتهدف هذه الدراسة 
من وجهة نظر المدرسین والطلبة وهل یؤثر جنس الطلبة أو مستواه الدراسي أو في عملیة التعلیم

خبرته في الحاسوب على درجة استفادته من التعلیم االلكتروني،واستخدم الباحث أداتین للدراسة 
الجامعة العربیة للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هیئة األولى تقیس درجة استخدام طلبة

طلبة والمقابلة التي أجریت مع الطلبة وأعضاء هیئة التدریس، وتم اختیار عینة الدراسة التدریس وال
عضو هیئة 24من الطلبة و 482بالطریقة الطبقیة العشوائیة حیث إن مجتمع الدراسة تكون من 

لم العدید من النتائج وأهمها أن درجة استخدام طلبة الجامعة العربیة للتعإلىتدریس،وتوصلت الدراسة 
اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس والطلبة  كانت متوسطة وعدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائیة بین متوسط إجابات أفراد الدراسة لدرجة استخدام طلبة الجامعة العربیة للتعلم 

لة اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة تبعا للجنس أو المستوى الدراسي للطالب ووجود فروق ذات دال
إحصائیة بین متوسط إجابات أفراد عینة الدراسة لدرجة استخدام طلبة الجامعة العربیة المفتوحة للتعلم 

) سنوات وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة 4- 2اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة تبعا للخبرة (
یة المفتوحة للتعلم بین متوسط إجابات أفراد عینة  الدراسة  لدرجة استخدام طلبة الجامعة العرب

.ریس تبعا للخبرةاإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هیئة التد

علملقسمحالة_ دراسةالتدریسهیئةأعضاءعلىوأثرهااللكترونيالتعلیم)2009صقر ، اب(
._مكة المكرمةالقرىأمبجامعةالمعلومات

هيوماااللكترونيالتعلیملحو التدریسهیئةأعضاءاتجاهاتلمعرفةالبحثهذایهدف
العلومبكلیةالمعلوماتعلمبقسمالتدریسهیئةأعضاءالتي یواجههاوالسلبیاتاالیجابیات
االقتراحاتمعرفةإلىهدف،كماهذه التقنیةباستخدامقیامهمعندالقرىأمبجامعةاالجتماعیة
علىاالستبانةالباحث بتوزیعقام .رونيااللكتالتعلیماستخدامتفعیللزیادةالمناسبةوالتوصیات

من( % 70 )العظمىالغالبیةأنالباحثاستنتجوقدهذا.في الجامعة التدریسهیئةأعضاء
مؤیدینالدراسةعینةأعضاءوأن جمیعسنة50عنأعمارهمتقلالذینمنهمالدراسةعینة

أن استخدام تقنیة التدریسهیئةعتبر أعضاءااللكتروني، واالتعلیمتقنیةالستخدامكامالیداأیت
% 50أنلوحظكما،ان تصبح الجامعة في وضع تنافسي أفضل إلىالتعلیم االلكتروني یؤدي 
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التعلیمخدماتتقدیمعنالمسؤولیةالرسمیةالجهةهيمنعلىیتعرفواالدراسة لمعینةمن
التدریسهیئةأعضاءمن%85نأالدراسة یتضحخاللمنالجامعةداخلفيااللكتروني

هؤالءالتجربة لدىحداثةهوالتقنیةهذهاستخدامفيالطالبیواجههعائقأكبرأنیروا
استخدامهمهيالطالبیكتسبهاسوففائدةأهمأنالدراسةعینةمن% 95یرىبینماالطالب

التيالتوصیاتأهممنالجامعي ، الحرموخارجداخلمكانأيومنوقتأيالتقنیة فيلهذه
جهةطریقعنالجامعةداخلالخدمةهذهتطبیقتبنيفيكانتالدراسةهذهإلیهاتوصلت

التدریسهیئةألعضاءوالمعنویةالمادیةالحوافزتوفیرفيوكذلكومعروفةومؤهلةمتخصصة
.الخدمةهذهاألولى منالمراحلتطبیقفيخاصة

ات طلبة الجامعة الهاشمیة نحو توظیف التعلم االلكتروني في اتجاه) 2008(محمد وآخرون ،
التعلیم الجامعي .

الكشف عن اتجاهات طلبة الجامعة الهاشمیة نحو توظیف  التعلم إلىتهدف هذه الدراسة
االلكتروني في التعلیم الجامعي والتعرف على اثر كل من التخصص والجنس والخبرة في 

استخدمتهات الطلبة نحو التعلیم االلكتروني ، وٕان الدراسةالحاسوب واالنترنت على اتجا
الدراسة ، من خالل توزیع استبانه على عینة لنتائجالوصولفيالتحلیليالوصفيالمنهج

لدى الطلبة ایجابیة) ، وكشفت نتائج الدراسة عن اتجاهات 583عشوائیة من الطلبة عددها (
یم الجامعي ، ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائیة  نحو توظیف التعلیم االلكتروني في التعل

تعزى للتخصص ، بینما وجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى للجنس ولصالح اإلناث، وفروق 
ذات داللة إحصائیة تعزى للخبرة الحاسوبیة بین أصحاب الخبرة الحاسوبیة القلیلة والمتوسطة 

صائیة تعزى للخبرة على روق ذات داللة إحلصالح المتوسطة ومن نتائج الدراسة ان هناك ف
، ومن توصیات الدراسة : االنترنت 

التوسع في توظیف التعلیم االلكتروني في التعلیم الجامعي وتعمیمه في الجامعة الهاشمیة نظرا
للطلبة نحوه من خالل زیادة عدد المساقات التي تطرحها الجامعة في هذا االیجابیةلالتجاهات 
ا تشجیع الطلبة على استخدام الحاسوب واالنترنت في التعلیم الجامعي لزیادة ضأیالمجال ،و 

.خبرتهم فیها وتوجیها نحو التعلم االلكتروني
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) في ظل PMIتحلیل مصادر المیزة التنافسیة في المؤسسات الصناعیة ()2008(سهام،
.الجزائر–قدیة التغیرات التكنولوجیة الحدیثة (تكنولوجیا االنترنت ) دراسة حالة مؤسسة

تحلیل مصادر المیزة التنافسیة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،إلىتهدف هذه الدراسة 
تحلیل اثر استخدام تطبیقات االنترنت على مستوى المؤسسة ، وقد توصلت إلىضا أیوتهدف 
لتمیز ، ستكون تكنولوجیا االنترنت كمصدر لإلىالعدید من النتائج أهمها أن اللجوء إلىالدراسة 

وسیلة فعالة جدا لتحقیق تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ویتم عن طریق عدة عوامل 
تتعلق بالمؤسسة وقدراتها ومواردها المختلفة وأهم توصیات الدراسة أن هناك ضرورة ملحة 

في إلشراك مدراء تكنولوجیا المعلومات مع مدیر المؤسسة أثناء وضع إستراتیجیة االستثمار 
علومات وأهداف تكنولوجیا المعلومات حتى ال یكون هناك تضارب بین أهداف تكنولوجیا الم

.المؤسسة العامة

إدارة التعلیم االلكتروني في التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة (نموذج ) 2008(ال مزهر ،
تنظیمي مقترح ) .

التعلیم االلكتروني في التعلیم العام  بالمملكة تقدیم نموذج تنظیمي إلدارة إلىتهدف هذه الدراسة 
العربیة السعودیة ونشره ووضع سیاساته وأهدافه وتنظیمه لالستفادة القصوى من تقنیة المعلومات 

ضا وضع األسس الفلسفیة والتنظیمیة التي یجب أن تستند علیها أیواالتصاالت في التعلیم ، و 
عام في السعودیة ،والتعرف على البرامج التي یتطلبها تطبیق إدارة التعلیم االلكتروني في التعلیم ال

التعلیم االلكتروني ،ومعرفة طرق إدارة ومتابعة مخاطر تقنیة االتصاالت في التعلیم العام في 
استخدمتالمقترح إلدارة التعلیم االلكتروني في السعودیة ، وٕان الدراسةالتنظیمي ضوء النموذج 

الدراسة ، من خالل توزیع استبانه على مجموعة لنتائجالوصوليفالتحلیليالوصفيالمنهج
)، 41من الخبراء في مجال التعلیم االلكتروني واإلدارة واالتصاالت وتقنیة المعلومات عددهم (

ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة تم وصف واقع التعلیم االلكتروني في التعلیم العام 
دراسة األسس الفلسفیة والتنظیمیة وأهداف النموذج التنظیمي المقترح في السعودیة ،حددت ال

إلدارة التعلیم االلكتروني، تم تحدید أفضل البرامج لتطبیق التعلیم االلكتروني وتم معرفة معوقات 
تطبیق النموذج المقترح ، ومن أهم توصیات الدراسة ضرورة االستفادة من النموذج التنظیمي 

تعلیم االلكتروني ، ضرورة وجود لوائح وتشریعات وٕاجراءات تدعم تطبیق التعلیم المقترح إلدارة ال
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النه االلكتروني ودعت الدراسة الى ضرورة تطبیق التعلیم،االلكتروني في التعلیم في السعودیة
.من احتیاجات األستاذ الجامعي أصبح یلبي الكثیر

اإللكتروني في مصر والفرص المتاحة تحدیات التعلیم الجامعي)2007(مصیلحي و محمد ، 
.لالستفادة منه

تقدیم تصور مقترح یمكن استخدامه بمواجهة التحدیات التي تواجه التعلیم إلىتهدف هذه الدراسة 
االلكتروني وزیادة فاعلیته وذلك من خالل التعرف على ماهیة التعلیم االلكتروني ومبررات التوسع 

ربة مصر وتجارب بعض الدول العربیة في هذا المجال ، وٕان فیه ومن خالل االطالع على تج
الدراسة ویوظفه الباحث للتعرف لنتائجالوصولفيالتحلیليالوصفيالمنهجاستخدمتالدراسة

على واقع التعلیم االلكتروني في مصر والستخالص النتائج وتقدیم مقترح ، وذلك من خالل 
ع المتعلمین في احد برامج التعلیم االلكتروني بقطاع التربیة مكير التشاالمقابلة المفتوحة والتفاعل 

وكانت العینة على طالب الدبلوم العام في التربیة بمعهد الدراسات التربویةٍ ،وتوصل البحث 
لنتائج كثیرة وأهمها إن التعلیم االلكتروني أصبح ضرورة ملحة وانه مازال في مصر في طور 

ب الخبرة ، طرحت الدراسة تصور مقترح بهدف مقابلة مرحلة إكساأياإلعداد والتجریب 
الصعوبات التي تواجه التعلیم االلكتروني ومن أجل تحقیق األهداف المنشودة للتعلیم االلكتروني  
وقدمت الدراسة مقترحات هامة منها تعدد وتنوع واختالف الوسائط التعلیمیة المستخدمة وفق كل 

عمل متخصص للوصول للتكامل بین محتوى الوسائط برنامج ومقرر دراسي، یجب وجود فریق
.التعلیمیة المكتوبة والمسموعة والمرئیة أو عن طریق االنترنت

- دور التعلیم االلكتروني في مواجهة تحدیات التعلیم الجامعي في مصر)2007(الجمل ، 
.دراسة تحلیلیة

لكتروني  في التغلب على مشاكل معرفة الدور الذي یلعبه التعلیم االإلىتهدف هذه الدراسة 
ومعوقات التعلیم التقلیدي في الجامعات المصریة ، وذلك من خالل االطالع على الدراسات 
السابقة التي أجریت في هذا المجال في مصر وتحلیل المعلومات الموجودة في تلك الدراسات ، 

في الجامعات المصریة نتائج وتوصیات تدعم تطبیق التعلیم االلكتروني إلىومن ثم الوصول 
،ومن أهم التوصیات التي توصلت لها هذه الدراسة أهمیة استخدام بیئات التعلیم االلكترونیة 
لخدمة برامج التعلیم العالي في الجامعات المصریة وذلك للتخلص من العدید من السلبیات 
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ضا أیت الدراسیة ، و وأهمها : كثرة عدد الطالب مما ال یتیح لهم مجال للنقاش والحوار في القاعا
أصبح بإمكان الطلبة الذین ال تسمح لهم ظروفهم بالوصول للقاعات الدراسیة بحضور 

تتیح –متوفر منها أنظمة مجانیة –المحاضرات من خالل االنترنت، أنظمة التعلم االلكتروني 
اریة والتي ال تستطیع شراء برامج تج–ذات المیزانیة المحدودة –للجامعات وخصوصا الحكومیة 

الفرصة للحاق بركب التطور في هذا المجال ومواكبة نظم التعلیم الحدیثة في الدول المتقدمة ، 
یمكن استخدام بیئات التعلم االلكتروني في تحویل أسالیب التدریس المستخدمة حالیا التقلیدیة 

كونوا أسالیب أكثر فعالیة تتركز حول المتعلم وتمكن المتعلمین أن یإلى(خاصة المحاضرة  
.ودة التعلیم وتقدیم تعلیم متمیز)زیادة جإلىعنصر نشط في عملیة التعلم مما یؤدي 

.األردنفيالهاشمیةفي الجامعةاإللكترونيالتعلمبرنامج:التغییرمقاومة)2005تینة، (أبو

ةالهاشمیالجامعةفيالتدریسهیئةأعضاءمقاومةدرجةتحدیدإلىالحالیةالدراسةهدفت
التعلمإلىالتقلیدیةالتدریسأسالیبمنالتحولفيالمتمثلالتغییر المؤسسيلبرنامجاألردنیة

لبرنامجمقاومتهمدرجةفيالتدریسهیئةأعضاءبینمحتملةفروقاتعنوللكشف.اإللكتروني
.تداخالتهاودراسةدیمغرافیة متعددةمتغیراتانتقاءتمالتغییر

التعلملبرنامجالتدریسهیئةأعضاءلمقاومةالمتوسطةالدرجةتحدیدىإلالدراسةتوصلتوقد
إلىتعزىقدالتغییربرنامجمقاومةفيبینهمدالةفروقاتوجودعدمإلىإضافةاإللكتروني،

التوقعبعديفيواإلنسانیةالكلیات العلمیةبینالفرقباستثناءالمختارةالدیمغرافیةمتغیرات
.اإلنسانیةالكلیاتفيالتدریسهیئةأعضاءولصالحللتغییرالشخصيوالمعنى

.التعلیم االلكتروني العقبات والتحدیات والحلول المقترحة)2005(عیادات ، 

التعرف على العقبات التي تواجه كال من التعلیم االلكتروني والتي تواجه إلىتهدف هذه الدراسة 
ضا التعرف على دور المعلم والمتعلم في التعلیم أیو المعلمین في بیئات التعلیم االلكتروني ، 

االلكتروني ، و ما هي اإلستراتیجیة العلمیة للتغلب على العقبات التي تواجه التعلیم االلكتروني ، 
الدراسة ، وركزت الدراسة لنتائجالوصولفيالتحلیليالوصفيوقد استخدمت الدراسة المنهج

علقة بالتعلیم االلكتروني ، من أجل استخالص واستنتاج على تحلیل الدراسات السابقة المت
االستراتیجیات والمقترحات التي تفید في وضع تصور واضح لنظام التعلیم االلكتروني بما 
یتناسب مع المجتمعات العربیة في ضوء التغیرات المعاصرة في نظم التعلیم ، وتوصلت الدراسة 
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ه التعلیم االلكتروني متعلقة بالبنیة التحتیة واألدوات نتائج عدیدة منها أن هناك عقبات تواجإلى
االلكترونیة وتدریب المعلمین والمتعلمین على اكتساب المهارات الالزمة للتعلیم االلكتروني ، 
هناك حاجة لتطویر المناهج وأسالیب التدریس بما یناسب التعلیم االلكتروني الحدیث ،هناك 

ي المؤسسات األكادیمیة التغییر الكبیر في طریقة وأسالیب صعوبة في تقبل الطلبة والموظفین ف
التعلیم والیة التواصل ،ومن أهم التوصیات ضرورة توفیر بنیة تحتیة مناسبة تخدم بشكل فاعل 
التعلیم االلكتروني ، توظیف التعلیم االلكتروني من أجل توفیر فرص تعلیمیة كافیة لمواجهة 

.مستویاتهعلى التعلیم بكافةالمتزایدالطلب 

بعد عنوالتعلمالمفتوحالتعلمفيوالنوعیةالجودةمعاییر)2004، الحنیطي(
اعتمادفيالمتبعةوالنوعیةالجودةمعاییرعلىالضوءإلقاءإلىهدفتتحلیلیة،وهي دراسة  

هوأهمیتأهدافهوالمفتوحالتعلیممفهومتناولت. المتمیزالمستوىذاتبعدعنالتعلمبرامج
تطویرمحاولةإلىإضافة، المجالهذافيالدولبعضوتجارب، جودتهوضبطإقامتهووسائل

لمشروعاقتراحاً الدراسةقدمتكما. المفتوحوالتعلمبعدعنالتعلیمفيللجودةمعیاریةأطر
عنالتعلمبرامجتطرحالتيالعربیةالعاليالتعلیممؤسساتفيوالنوعیةالجودةلتوكیدمعاییر

.المفتوحوالتعلمبعد

:: الدراسات األجنبیةثالثا
1. May et. al. (2011) Competitive advantage in the online game

industry in Taiwan .

والتي أصبحت –التركیز على المیزة التنافسیة في  شركات األلعاب إلىتهدف هذه الدراسة 
ونستطیع القول إن الشركة لها میزة تنافسیة عالیة تایوانفي - مشهورة جدا في الفترة األخیرة

حسب حصتها السوقیة وتستطیع الشركة المحافظة أو زیادة حصتها السوقیة من خالل الحصول 
األداء الممیز ، واستخدمت إلىعلى الموارد النادرة و االعتماد على قدرات الشركة التي تؤدي 

الختبار مصادر الشركة والقدرات تایوانعاب في الدراسة تحلیل النسب المالیة لعدة شركات ال
اإلداریة للشركة ومن ثم مقارنة النتائج مع شركات متمیزة وشركات ضعیفة في مجال األلعاب 
وبذلك یتم تحدید مدى قدرة كل شركة على المنافسة ، ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

على عاملین أساسیین وهما القدرة على التفكیر أن المیزة التنافسیة لشركات األلعاب تعتمد
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العقالني لألشخاص الذین یدیرون الشركة و مدى مالئمة أفكارهم ألصول الشركة ومن محددات 
.لیه لهاالدراسة أنها لم تقوم بدراسة الشركات الخاصة بسبب عدم توافر بیانات ما

2. Afifi (2011) E-learning as an alternative strategy for tourism higher
education in Egypt .

تحدیـــد الوضـــع الحـــالي للتعلـــیم االلكترونـــي فـــي كلیـــات الســـیاحة فـــي مصـــر ، إلـــىتهـــدف الدراســـة 
والكشف عن میزات وعیـوب اسـتخدام التعلـیم االلكترونـي فـي تلـك المعاهـد ، ومعرفـة مـدى مالئمـة 

مــع المعلومــات فــي هــذه الدراســة مــن التعلــیم االلكترونــي فــي الكلیــات الســیاحیة فــي مصــر . تــم ج
خــالل المــزج بــین " تحلیــل المحتــوى" و " عمــل مقــابالت غیــر منظمــة " ، علــى الــرغم مــن اعتمــاد 

نتـائج هامـة إلـىدراسة تجریبیة مبدئیة قبل البدء باستخدام طریقة هذه الدراسة . وتوصلت الدراسة 
ي فـي مصـر إال أن الحكومـة نجحـت فـي منها انه و على الرغم من حداثة تجربة التعلیم االلكترون

تأســیس البنیــة التحتیــة للتعلــیم االلكترونــي ومــع ذلــك ال یــزال هنــاك الكثیــر مــن الــنقص فــي عملیــة 
تأهیــل الكلیــات المصــریة للمشــاركة الفاعلــة فــي عملیــة التعلــیم االلكترونــي .أمــا بالنســبة لالســتخدام 

لیـات فانـه محـدود جـدا یقتصـر فـي سـبع كالفعلي للتعلـیم االلكترونـي فـي مصـر فـي الوقـت الحـالي
. أما بالنسبة للمعاهد الخاصة فان استخدام التعلیم االلكتروني فیه حكومیة فقط وبطبیعة متواضعة

ــیم خاصــة للطلبــة  یعــد مضــني وضــعیف جــدا علــى الــرغم مــن إمكانیــة نجــاح هــذا النــوع مــن التعل
ان إالحة والتعلـیم السـیاحي فـي مصـر الدولیین أو األجانب ، على الرغم من أهمیة كال من السیا

.هذه الدراسة تعد االولى التي تبحث في مالئمة التعلیم االلكتروني في معاهد السیاحة المصریة

3. Chowdhury  (2011)Ethical issues as competitive advantage for bank
management

إلىتهدف هذه الدراسة بما أن األخالق أصبحت تلعب دورا محوریا في عالم التجارة ،
استخالص الممارسات األخالقیة كمبادئ او كعوامل تطویر القیمة التنافسیة في البنوك في 
بنغالدیش ، وكما وتبین العالقة بین تلك المبادئ األخالقیة والرضا الحاصل لدى الزبون نتیجة 

اة وسبب الرضا كأدلمراعاة تلك المبادئ عند التعامل مع الزبون ، وأخیرا توضح مدى أهمیة 
.لتحقیق المیزة التنافسیة
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القضایاومن خالل اطالع الباحث على المواضیع ذات الصلة في موضوع الدراسة  تم تحدید 
تبانه صممت خصیصا األخالقیة في البنوك كأساسیات في العمل البنكي. ومن ثم تم  توزیع اس

لهذه الدراسة لمعرفة اثر استخدام األخالقیات في البنوك كمیزة تنافسیة ،وتم استخالص المبادئ 
ومن وتحلیل نتائجها .االستبانةاألخالقیة المساعدة في تحقیق المیزة التنافسیة من خالل توزیع 

المیزة التنافسیة ، و تكلفة مبدئیین أساسیین وهما : قیمة إلىأهم نتائج هذه الدراسة الوصول 
المیزة التنافسیة ، وكما وكشفت الدراسة عن أثر ممارسة المبادئ األخالقیة في زیادة الرضا 
واألداء لدى الزبون .نتائج عملیة  هذه الدراسة تبني دلیل لتطویر المیزة التنافسیة لدى اإلدارة 

األخالقیة .البنكیة من خالل تطبیق المبادئ

4. Qiyun et. al. (2009) E-learning in China

تركز هذه الدراسة على األبحاث التي تتناول وضع التعلیم االلكتروني في الصین ، وكما 
وتتعرض هذه الدراسة للموضوعات ذات الصلة كالتطور الغیر متوازن بین المنطقة الشرقیة 

بیر من الطلبة ال یستطیعون النامیة والمنطقة الغربیة الحدیثة ، وتبحث في حقیقة أن هناك عدد ك
االلتحاق بالجامعات المتطورة المتبنیة للتعلیم االلكتروني في الصین .ومع التقدم االقتصادي 
السریع والتطور التكنولوجي الهائل أصبح بإمكان الصین تزوید مدارسها وجامعاتها بإمكانات 

أكثر تطورا كالتعلیم االلكتروني .
االطالع على الدراسات  السابقة التي تتناول التعلیم االلكتروني واستخدمت هذه الدراسة طریقة

النتائج وقدمت العدید من إلىفي الصین بتفصیل وٕاسهاب و تحلیل هذه الدراسات للوصول 
إلىاألمثلة التي تؤید وتؤكد على ضرورة استخدام التعلیم االلكتروني  ، وتوصلت هذه الدراسة 

دام تكنولوجیا المعلومات ووسائل االتصال الحدیثة في التعلیم في نتائج عدیدة منها أنه تم استخ
عدة مراحل في الصین حیث قدمت هذه الدراسة صورة واضحة عن تطور التعلیم االلكتروني في 

التعلیم االلكتروني في أنإلىوتوصلت الصین والعوائق التي تواجه تطبیقه بشكل أوسع أالن
مرحلة إلىة تحدیث مستمر وهو في خالل عدة سنوات سیصل قطاع التعلیم الجامعي یمر بمرحل

.التكامل واالستقرار 
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:السابقةالدراساتعلىلتعلیقا
: التاليتبینفقدالسابقةالدراساتخاللمن

 دراسة محلیة تبحث في التعلیم االلكتروني في الجامعات الفلسطینیة في أيلم یجد الباحث
) والتي قامت بدراسة العوامل المؤثرة على تقبل 2012(صیبیمغقطاع غزة سوى دراسة أبو

، وهذا یدل اإلسالمیةالمدرسین للعمل على نظام موودل للتعلیم االلكتروني في الجامعة 
دراسة  إلىعلى حداثة تجربة الجامعات الفلسطینیة للتعلیم االلكتروني وأنه موضوع بحاجة 

المستوى المحلي ، أما بالنسبة للدراسات العربیة ومن هنا تكمن أهمیة الدراسة الحالیة على 
دراسة تبحث في دور التعلیم كمیزة تنافسیة في الجامعات بل إن إجمالي أيفلم یجد الباحث 
اتجاهات الطلبة نحو توظیف ت التعلیم االلكتروني أو تدرس إما معوقاالدراسات كانت

وهذا یم االلكتروني على الهیئة التدریسیة أثر التعلفي التعلیم الجامعي أوالتعلیم االلكتروني
.أخرى للدراسة على المستوى العربيیضیف أهمیة 

 معرفة ممیزات األولاستفاد الباحث من الدراسات السابقة في قسمین رئیسیین وهما القسم :
التعلیم االلكتروني وأهمیته للتعلیم الجامعي وفي التعرف على العقبات التي تواجه تطبیق 

االلكتروني والقسم الثاني : في التعرف على أهمیة تكنولوجیا ونظم المعلومات التعلیم
لالستفادة بشكل أكبر من المیزة التنافسیةواالنترنت في المؤسسات ودورها في تحقیق 

عمل وتعاون مشترك بین الجامعات آلیةجاد أیالبد من ممیزات التعلیم اإللكتروني 
ج من هذه الجهود المشتركة ثمار ونتائج حقیقة تؤثر على الفلسطینیة في قطاع غزة حتى ینت

.ة على الجامعات والطلبة والمجتمعالعملیة التعلیمیة بشكل فعال مما یعود بالفائدة الكبیر 
 عدة إلىووجد الباحث ان بعض الدراسات التي قامت بدراسة التعلیم االلكتروني توصلت

شر الوعي بأهمیة التعلیم اإللكترونيالعمل على ننتائج تخص المحاضرین وهي ضرورة 
اهتماممدىوأن المحاضرین لدیهم مهارات استخدام تكنولوجیا المعلومات مما یدل على 

)، (طهیري ، 2012(أبو مغیصیب ،:مثل،الرقميالعصرالجامعي بتكنولوجیااألستاذ
)2009)،  (با صقر ، 2011
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 درجة للطلبة وخرجت بنتائج منها أن هناك دراسات بحثت التعلیم االلكتروني بالنسبة
متوسطة وأن جنس الطالب ال یؤثر على استخدامه م اإللكترونيیطلبة للتعلالاستخدام 

لها دور في استخدام الطلبة التعلیم خبرة الحاسوبیةالأنإلىتوصلت و للتعلیم االلكتروني 
.)2008)  ، (محمد وآخرون ،2009(العفتان ، مثل:االلكتروني من عدمه 

 وبعض الدراسات ركزت على معرفة وضع التعلیم االلكتروني في بعض الدول مثل
نتائج كثیرة أهمها أن إلىهي معوقات تطبیقه وتوصلت مصر والصین ومعرفة ما

هناك حاجة لتطویر المناهج وأسالیب وانهالتعلیم االلكتروني أصبح ضرورة ملحة
وتدریب المحاضرین ، مثل:ثالتدریس بما یناسب التعلیم االلكتروني الحدی

Afifi (2011)،Qiyun et. al. ) ،(مصیلحي و محمد ،2008ل مزهر ،،(ا(2009)
.)2005)،(عیادات ، 2005تینة، )، (أبو2007)، (الجمل ، 2007

 هناك دراسات ركزت على دراسة دور نظم وتكنولوجیا المعلومات في تطویر المیزة
وجود عالقة بین تكنولوجیا المعلومات ومجاالت إلىالمؤسسات وتوصلت التنافسیة في

نظممنینبثقمؤسسةكلنجاحسربأناتوأوصت الدراسمتعددة في المیزة التنافسیة 
.) 2008)، (الشرفا ،2009(الرقب ،، مثل:فعالمعلومات

لكبیرة مثل هناك دراسات حاولت معرفة سبب تحقیق المیزة التنافسیة في المؤسسات ا
التي األسبابمن أهم أنإلىالبنوك وتوصلت هذه الدراسات أواأللعابمؤسسات 

تحقیق میزة تنافسیة هي تحقیق أعلى معدل رضا للزبون وٕادارة موارد الشركة إلىتؤدي 
، May et. al. (2011)بشكل سلیم وأن تكنولوجیا االنترنت مصدر تمیز هام ، مثل :

Chowdhury  (2011) ،،2008(سهام(
:دراسة الحالیة والدراسات السابقةأوجه االتفاق واالختالف بین ال

:لدراسات السابقة بالنقاط التالیةاتفقت الدراسة الحالیة مع اأوال :
.م االلكتروني في التعلیم الجامعيبیان أهمیة التعلی.1
.التعلیم االلكتروني في الجامعاتضرورة تطبیق واستخدام.2
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تحدیات التي تقف حائال أمام التوسع في استخدام التعلیم االلكتروني في التعرف على ال.3
.لتعلیم الجامعي مع اختالف البیئةا

الخروج بتوصیات تؤكد على أهمیة نشر ثقافة التعلیم االلكتروني في التعلیم الجامعي .4
.الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةوخصوصا في بیئة دراستنا وهي 

:ة عن الدراسات السابقة في التاليدراسة الحالیثانیا :اختلفت ال
التعرف على دور التعلیم االلكتروني في إلىحیث هدفت هذه الدراسة :هدف الدراسة

تعزیز المیزة التنافسیة في الجامعات بینما تجد الدراسات السابقة اما تدرس التعلیم 
االلكتروني أو تدرس المیزة االلكتروني وأثره على المعلم او الطالب أو معوقات التعلیم 

.التنافسیة مع نظم أو تكنولوجیا المعلومات
الدراسة تمت في البیئة الداخلیة وهي الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة :بیئة الدراسة

،بینما ال توجد سوى دراسة واحدة سابقة  تتحدث فقط األخرىالشركاتأوولیس الوزارات 
.فقط  اإلسالمیةفي الجامعة - لتطرق للمیزة التنافسیة له دون ا-عن التعلیم االلكتروني 

في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة األكادیمیینتم اختیار جمیع :مجتمع الدراسة
.ولیس عضو هیئة التدریس فقط أو الطلبة

جاد عالقة بین المتغیر المستقل التعلیم االلكتروني والمتغیر التابعأیمتغیرات الدراسة:
التنافسیة (الكفاءة المتمیزة ،اإلبداع واالبتكار،جودة الخدمة التعلیمیة المیزةاكتساب

.،االستجابة لرغبات األكادیمیین)

:اسة الحالیة عن الدراسات السابقةیمیز الدر ما
التي حسب علم الباحثمن نوعهااألولىتتمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة كونها 

دور التعلیم االلكتروني في تعزیز المیزة التنافسیة في الجامعات الفلسطینیة في تسعى لمعرفة
التعلیم االلكتروني مصدر هام من مصادر أنقطاع غزة ، كما أن الدراسة خرجت بنتائج تبرز 

.اهتماما أكبر للتعلیم االلكترونيالمیزة التنافسیة مما یجعل الجامعات تولي 
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الفصل الخامس

دراسةمنهجیة ال

المقدمــــــة

 .أسلوب الدراسة

مجتمع وعینة الدراسة.

.أداة الدراسة

 االستبانةصدق.

ثبات االستبانه.

.األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة
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:مقدمةال
عتبر منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها محورا رئیسیا یتم من خالله انجاز الجانب التطبیقي من ی

یقها یتم الحصول على البیانات المطلوبة إلجراء التحلیل اإلحصائي للتوصل ، وعن طر الدراسة
النتائج التي یتم تفسیرها في ضوء أدبیات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ، وبالتالي تحقق إلى

تحقیقها . إلىاألهداف التي تسعى 
ذلك أداة الدراسة الدراسة، وكوعینة ومجتمع متبعنهج الللمتناول هذا الفصل وصفا حیث 

، ومدى صدقها وثباتها. كما یتضمن وصفا وكیفیة بنائها وتطویرهاعدادهاإالمستخدمة وطریقة 
واألدوات التي استخدمتها لجمع أداة الدراسة وتقنینها، تصمیمفي الباحثبها م لإلجراءات التي قا
لبیانات ي تحلیل اوینتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائیة التي استخدمت فبیانات الدراسة، 
یلي وصف لهذه اإلجراءات.ا، وفیمواستخالص النتائج

أسلوب الدارسة:
المنهج الوصفي الباحث استخدم تحقیقها فقد إلىعلى طبیعة الدراسة واألهداف التي تسعى بناءً 

بر ، "والذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعالتحلیلي
) ، كما ال یكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات 2006عنها تعبیرا كیفیا وكمیا" (عبیدات ، 

التحلیل والربط إلىالمتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة ، بل یتعداه 
معرفة عن یزید بها رصید الاستنتاجات یبني علیها التصور المقترح بحیث إلىوالتفسیر للوصول 

.الموضوع 

وقد استخدم الباحث مصدرین أساسین للمعلومات:
فـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري للبحـــث إلـــي مصـــادر ه الباحـــث: حیـــث اتجـــالمصـــادر الثانویـــة.1

البیانــات الثانویــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربیــة واألجنبیــة ذات العالقــة، والــدوریات 
والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث والمقـــاالت والتقـــاریر، واألبحـــاث 

والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
جمـع البیانـات إلـي وانب التحلیلیة لموضوع البحث لجـأ الباحـث: لمعالجة الجالمصادر األولیة.2

ســتبانة كــأداة رئیســة للبحــث، صــممت خصیصــاً لهــذا الغــرض، ووزعــتاألولیــة مــن خــالل اال
نة على المحاضرین في الجامعات الفلسطینیة موضع الدراسة االستبا
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: مجتمع الدراسة
یعرف بأنه جمیع مفردات الظاهرة التي یدرسها الباحث ، وبذلك فان مجتمع مجتمع الدراسة 

الدراسة هو جمیع األفراد أو األشیاء الذین یكونون موضوع مشكلة الدراسة . وبناءا على مشكلة 
في الجامعات المفرغینالعاملیناألكادیمیینفان المجتمع المستهدف یتكون من الدراسة وأهدافها 

القدس جامعة –جامعة األزهر –جامعة األقصى –الفلسطینیة األربعة (الجامعة اإلسالمیة 
ألنهم المعنیون بشكل كبیر في موضوع البحث بسبب أن هذه الجامعات ) في قطاع غزة المفتوحة

الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة وما لهذه الجامعات من تجربة في تعتبر من أكبر وأقدم 
إدخال التعلیم االلكتروني في العملیة التعلیمیة وألنها تستوعب أعداد كبیرة من الطلبة المسجلین 

1250هو المتفرغینبلغ عدد األكادیمیینوفي التخصصات والبرامج األكادیمیة المختلفة، 
.أكادیمي متفرغ

أعداد األكادیمیین في الجامعات الفلسطینیة): 5,1(جدول
العینةاألكادیمیینعدد اسم الجامعة

40095الجامعة اإلسالمیة

30071جامعة األزهر

35083جامعة األقصى

20049جامعة القدس المفتوحة

1250298المجموع

عینة الدراسة :
أجلمنالجامعات األربعة، وذلكبینینةالعفي اختیارالتوازنضمانعلىالباحثعمل

دور  تطبیق التعلیم االلكتروني بین الجامعات األربعة وتحدیدموضوعیةمقارنةإجراءمنالتمكن
مجموع أعداد أنبحیث في تعزیز المیزة التنافسیة بین الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

أكادیمي وحجم العینة  1250ي قطاع غزة هو في الجامعات الفلسطینیة فالمتفرغین األكادیمیین 
قام الباحث باستخدام طریقة% ، وقد 24نسبة العینة من مجتمع الدراسة تقارب أنأي298

والتي تعني اختالف حصة ونسبة كل جامعة من عینة الدراسة حسب العشوائیةالعینة الطبقیة
.بأعداد مختلفة على كل جامعة تانافي الجامعة فتم توزیع استبیالمتفرغین األكادیمیینعدد 
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وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار كعینة استطالعیةاستبانة30بحیث تم توزیع
.% 90إستبانة بنسبة298على عینة الدراسة وقد تم استرداد إستبانة 330تم توزیع 

:الدراسةأداة
استنادا لمنهج لجامعات الفلسطینیة في قطاع غزةقام الباحث بتصمیم استبانه  لألكادیمیین في ا

البحث العلمي بهذا الخصوص حیث راجع أهداف البحث وأسئلته ومتغیراته وحاول أن یغطي كل 
) 2011المحاور مستفیدا من الدراسات السابقة في هذا المجال ، مثل (طهیري،

.)2008) و (الشرفا،2009و(باصقر،
:ةاالستبان

:هيثالثة أقسام رئیسیةمنرسةلداإستبانة اتتكون
الجنسوهو عبارة عن البیانات الشخصیة والوظیفیة عن المستجیب (:األولالقسم ،

اسم الجامعة ، الرتبة األكادیمیة ، إمكانیة استخدام ،الخبرة،المؤهل العلميالعمر،
روني في المستجیب التعلیم اإللكتروني ، عدد مرات استخدام المستجیب للتعلیم االلكت

، وتم استخدامه لمعرفة هل السمات الشخصیة لألكادیمیین المفرغین تؤثر على )، الفصل
.استخدامه للتعلیم االلكتروني

: فقرة ، 11، ویتكون من (دور التعلیم االلكترونيوهو عبارة عن :القسم الثاني (
موزعة على مجالین:

وتم ات، ) فقر 5من (نویتكو ، مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت:المجال األول
في استخدام الحاسوب األساسیةاستخدامه لمعرفة ما مدى اكتساب األكادیمیین للمهارات 

.واالنترنت
وتم استخدامه ات، ) فقر 6ویتكون من (،استخدامات التعلیم اإللكتروني:الثانيالمجال

كتروني وتقیمهم لخدمة للتعلیم االلاألكادیمیین المفرغینلمعرفة معلومات حول استخدام 
التعلیم االلكتروني في الجامعة

وتم استخدامه استخدام التعلیم اإللكتروني في تعزیز المیزة التنافسیةوهو:الثالثالقسم،
لجمع معلومات وفحص فرضیات الدراسة الخاصة بمجاالت التعلیم االلكتروني وتعزیز 

ة، موزعة على أربع ) فقر 26من (نیتكو و تكونیو المیزة التنافسیة للجامعات الفلسطینیة
:هيرئیسةمجاالت
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فقرات.7ویتكون من (، الكفاءة المتمیزة: أوال (
 فقرات.6، ویتكون من (اإلبداع واالبتكار: ثانیًا (
 فقرات.8، ویتكون من (جودة الخدمة التعلیمیة: ثالثًا (
 فقرات)5ویتكون من (، األكادیمیین االستجابة الحتیاجات : رابعًا.

تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي لقیاس استجابات المبحوثین لفقرات االستبیان حسب جدول 
)5,2:(

الخماسي): درجات مقیاس لیكرت5,2جدول (
عالیة جداعالیةمتوسطةمتدنیةمتدنیة جدااالستجابة

12345الدرجة

وبذلك یكون الوزن النسبي في هذه الحالة " متدنیة جدا) لالستجابة " 1اختار الباحث الدرجة (
% وهو یتناسب مع هذه االستجابة.20هو

صدق االستبیان:
قام الباحث بالتأكد من قد ما وضعت لقیاسه، و االستبانةأن تقیس أسئلة االستبانةیقصد بصدق 

بطریقتین:االستبانةصدق 
صدق المحكمین:.1

متخصصین محكمینتسعةالمحكمین تألفت من عرض الباحث االستبانة على مجموعة من
)، وقد استجاب 3وأسماء المحكمین بالملحق رقم (مجال إدارة األعمال واإلحصاء في

الباحث آلراء المحكمین وقام بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل في ضوء المقترحات المقدمة، 
).2انظر الملحق رقم (-وبذلك خرج االستبیان في صورته النهائیة 

صدق المقیاس:.2

Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

مع المجال الذي االستبانةمدى اتساق كل فقرة من فقرات "یقصد بصدق االتساق الداخلي 
، وقد قام الباحث بحساب االتساق )Cook & Campbell,1979(" تنتمي إلیة هذه الفقرة

االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجاالت الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حساب معامالت 
والدرجة الكلیة للمجال نفسه.االستبانة
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Structure Validityالبنائيثانیا: الصدق 

التي ترید األداة الوصول صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهدافیسایمقأحد "
ء" االستبانةرات بالدرجة الكلیة لفقویبین مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة إلیها،

:Reliabilityاالستبانةثبات -3
االستبانةنفس النتیجة لو تم إعادة توزیع االستبانةتعطي هذه " أن االستبانةیقصد بثبات 

، أو بعبارة )Carmines & Zeller ,1991(" أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط
وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو االستبانةیعني االستقرار في نتائج االستبانةأخرى أن ثبات 

تم إعادة توزیعها على أفراد العینة عدة مرات خالل فترات زمنیة معینة.
:أوًال: نتائج االتساق الداخلي

مهارات استخدام الحاسوب " مجالاالرتباط بین كل فقرة من فقرات ) معامل5,3جدول (یوضح 
لذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي ، وا" والدرجة الكلیة للمجالواإلنترنت
وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه.α=0.05معنویة 

مهارات استخدام الحاسوب " مجال االرتباط بین كل فقرة من فقرات معامل:)5,3جدول (
والدرجة الكلیة للمجال" واإلنترنت

مل الفقرةم
معا

ون
رس

بی باط
الرت

ل

ة (
قیم

Si
g

(.

البیانات (لوحة مفاتیح والفأرة إدخالأستطیع استخدام وحدات .1
(طابعة)اإلخراج) ووحدات 

.774*0.000

أستطیع حفظ ملفاتي في وسائط التخزین المختلفة .2
(االسطوانات ) 

.860*0.000

أستطیع التعامل مع المشاكل الفنیة الشائعة التي تواجهني .3
أثناء استخدام الحاسوب 

.815*0.000

أستخدم البرید االلكتروني في االتصال وتبادل الخبرات مع .4
واآلخرینالطلبة والمدرسین 

.860*0.000

0.000*782.أستخدم االنترنت للمشاركة بالمنتدیات االلكترونیة المتخصصة .5
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استخدامات التعلیم ") معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 5,4جدول (یوضح 
عند مستوي االرتباط المبینة دالةوالدرجة الكلیة للمجال ، والذي یبین أن معامالت إللكترونيا

وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه.α=0.05معنویة

"استخدامات التعلیم اإللكتروني"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال:)5,4جدول (
والدرجة الكلیة للمجال

مل لفقرةام
معا

ون
رس

بی باط
الرت

ل

ة (
قیم

Si
g

(.

1.
تصمیم خدمات التعلیم اإللكتروني في الجامعة یتصف 

بالمرونة
.844*0.000

2.
أستطیع الحصول على معلومات دقیقة من خالل خدمات 

التعلیم االلكتروني  
.835*0.000

0.000*713.أشعر بسهولة استخدام خدمات التعلیم االلكتروني .3

4.
عم الفني متوفر بسهولة في نظام التعلیم االلكتروني في الد

الجامعة  
.711*0.000

5.
التعلیم إلىالجامعات بوضعها الحالي قادرة على االنتقال إن

االلكتروني 
.777*0.000

6.
أستخدم التعلیم االلكتروني لالستفادة من خدمة المكتبة 

االلكترونیة 
.684*0.000

.α=0.05صائیًا عند مستوي داللة االرتباط دال إح
االتساق الداخلي للمجال " استخدام التعلیم االلكتروني في تحقیق المیزة التنافسیة "-

والدرجة " الكفاءة المتمیزةمجال " ) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات 5,5جدول (یوضح 
α=0.05ة عند مستوي معنویة الكلیة للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دال

وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه.
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والدرجة الكلیة "  الكفاءة المتمیزةمجال " معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات:)5,5جدول (
للمجال

مل الفقرةم
معا

ون
رس

بی باط
الرت

ل

ة (
قیم

Si
g

(.

1.
أطرافیساهم التعلیم االلكتروني في زیادة التنسیق  بین

العملیة التعلیمیة 
.728*0.000

2.
یعمل التعلیم االلكتروني على زیادة كفاءة العملیة 

التعلیمیة
.684*0.000

3.
تساهم األدوات والمعلومات التي یقدمها التعلیم 

االلكتروني في عملیة تقییم الطلبة 
.612*0.000

4.
استخدام التعلیم االلكتروني في الجامعة یدل على تمیز 

الخدمة التي تقدمها الجامعة 
.632*0.000

5.
تقدم الخدمة للمستفیدین في نظام التعلیم االلكتروني  

بسرعة دون تأخیر 
.690*0.000

6.
هناك رضا عام لدى المحاضرین عن خدمات الجامعة 

في مجال التعلیم االلكتروني
.751*0.000

7.
علیمیشعر المستفید بخصوصیته أثناء تعامله مع نظام الت

االلكتروني الموجود في الجامعة 
.830*0.000

.α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة 

والدرجة "  اإلبداع واالبتكار" ) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 5,6جدول (یوضح 
α=0.05ستوي معنویة الكلیة للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند م

وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه.
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" اإلبداع واالبتكار"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال :)5,6جدول (
والدرجة الكلیة للمجال

مل الفقرةم
معا

ون
رس

بی باط
الرت

ل

)  
مة

القی
Si

g
(.

1.
داعاإلبیساعد نظام التعلیم االلكتروني على تنمیة روح 

والمبادرة 
.763*0.000

2.
الرقي بمستوىعلىتساعدالمتاحة المواردوالمصادر
االبتكار

.818*0.000

0.000*814.التعلم الذاتي إمكانیةالتعلیم االلكتروني یتیح .3

4.
المحاضرین في عملیات تطویر نظام أيتأخذ الجامعة بر 

التعلیم االلكتروني 
.674*0.000

5.
م التعلیم اإللكتروني الجامعي الموجود من یساهم نظا

تطویر مهاراتي
.883*0.000

6.
یؤدي نظام التعلیم االلكتروني لحل العدید من المشاكل 

في الجامعةاإلداریة
.879*0.000

.α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة 

"جودة الخدمة التعلیمیة" جال ) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات م5,7جدول (یوضح 
0.05والدرجة الكلیة للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوي معنویة 

=α.وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه
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" جودة الخدمة التعلیمیة"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال :)5,7جدول (
الكلیة للمجالوالدرجة 

مل الفقرةم
معا

ون
رس

بی باط
الرت

ل

)  
مة

القی
Si

g
(.

1.
یتیح نظام التعلیم االلكتروني الوصول للمادة التعلیمیة في 

وقت أي
.865*0.000

2.
یتیح نظام التعلیم االلكتروني الوصول للمادة التعلیمیة من 

مكان  أي
.865*0.000

3.
قات الفردیة للطلبة یراعي نظام التعلیم االلكتروني الفرو 

وذوي االحتیاجات الخاصة
.848*0.000

4.
یزودك نظام التعلیم االلكتروني بالیة تقییم المحاضرین 

تحیز أيدون 
.890*0.000

5.
أيیزودك نظام التعلیم االلكتروني بالیة تقییم الطلبة دون 

تحیز
.859*0.000

6.
من یساهم نظام التعلیم االلكتروني في اختصار الكثیر

الوقت إلنجاز المهام 
.878*0.000

0.000*839.یتم عرض المادة التعلیمیة بطریقة مرتبة ومنطقیة .7

8.
یساهم نظام التعلیم االلكتروني في تقلیل تكلفة الخدمات 

الجامعیة 
.776*0.000

.α=0.05* االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة 
االستجابة الحتیاجات " باط بین كل فقرة من فقرات مجال معامل االرت)5,8(جدول یوضح 

والدرجة الكلیة للمجال ، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند "المحاضرین
وبذلك یعتبر المجال صادق لما وضع لقیاسه.α=0.05مستوي معنویة 
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تجابة الحتیاجات المحاضریناالس"مجال ل االرتباط بین كل فقرة من فقرات معام:)5,8جدول (
والدرجة الكلیة للمجال" 

مل الفقرةم
معا

ون
رس

بی باط
الرت

ل

)  
مة

القی
Si

g
(.

0.000*826.التعلیم االلكتروني یراعي حاجات عضو هیئة التدریس.1

األعباءتخفیف إلىنظام التعلیم االلكتروني یؤدي .2
عن المحاضرین اإلداریة

.929*0.000

تنوعة التي یقدمها التعلیم االلكتروني تؤدي الوسائل الم.3
المعلومة للطلبةصالإیسهولة إلى

.878*0.000

یساعد نظام التعلیم االلكتروني في عملیة التواصل بین .4
المحاضرین والطلبة 

.889*0.000

یستطیع المحاضر تزوید الطلبة بمصادر متنوعة إلثراء .5
كترونيالمادة العلمیة من خالل التعلیم االل

.904*0.000

.α=0.05* االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة 

Structure Validityالبنائيثانیا: الصدق 

صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي ترید األداة یسایمقیعتبر الصدق البنائي أحد 
بالدرجة الكلیة لفقرات الوصول إلیها، ویبین مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة

اإلستبانة.

عند ) أن جمیع معامالت االرتباط في جمیع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائیًا 5,9یبین جدول (
وبذلك یعتبر جمیع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقیاسه.α=0.05مستوي معنویة 
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)5,9جدول (
ستبانة والدرجة الكلیة لإلستبانة.درجة كل مجال من مجاالت اإلمعامل االرتباط بین

المجالم
معامل 
بیرسون
لالرتباط

القیمة 
(.Sig)االحتمالیة

0.003*512.مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت.1

0.000*852.استخدامات التعلیم اإللكتروني.2

0.001*556.دور التعلیم االلكتروني.3

0.000*889.الكفاءة المتمیزة.4

0.000*931.ع واالبتكاراإلبدا.5

0.000*975.جودة الخدمة التعلیمیة.6

0.000*947.االستجابة االحتیاجات المحاضرین.7

8.
استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة 

التنافسیة
.964*0.000

.α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *

:Reliabilityثبات اإلستبانة -3
یقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع اإلستبانة أكثر من 
مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة یعني االستقرار في نتائج 

عدة مرات خالل اإلستبانة وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعها على أفراد العینة 
فترات زمنیة معینة.

نة الدراسة من خالل:وقد تحقق الباحث من ثبات إستبا
:Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  

الباحث طریقة ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبینة في استخدم
).5,10جدول (
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كرونباخ لقیاس ثبات االستبانةألفا معامل :)5,10جدول (

لتربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الجذر اصدقال*
) أن قیمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لجمیع 5,10واضح من النتائج الموضحة في جدول (

وهذا ) 0.985مرتفعة لجمیع فقرات االستبانة (الصدق قیمة ). وكذلك 0.971فقرات االستبانة (
.مرتفعالصدققیمةیعنى أن 

) قابلة للتوزیع. و یكون 2النهائیة كما هي في الملحق (تكون االستبانة في صورتها بذلك و 
إستبانة الدراسة مما یجعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة الباحث قد تأكد من صدق وثبات 

وصالحیتها لتحلیل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها.
المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة:

Statistical Package forتحلیل االستبانة من خالل برنامج التحلیل اإلحصائي تم تفریغ و 

the Social Sciences(SPSS).
:Normality Distribution Testاختبار التوزیع الطبیعي  

K-S)(Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف- اختبار كولمجوروفتم استخدام

في ، وكانت النتائج كما هي مبینة التوزیع الطبیعي من عدمهالختبار ما إذا كانت البیانات تتبع
).5,11جدول (

التوزیع الطبیعيیوضح نتائج اختبار :)5,11جدول (

(.Sig)القیمة االحتمالیة المجالم 

0.206مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت..1

0.058استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة التنافسیة..2

0.267المجاالت معا

عدد المجالم
الفقرات

معامل ألفا 
*صدقالكرونباخ

110.9480.974مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت..1

استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق .2
المیزة التنافسیة.

260.7400.860

370.9710.985المجاالت معا
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ت مجاالجمیع ل(.Sig)) أن القیمة االحتمالیة 5,11واضح من النتائج الموضحة في جدول (
0.05مستوى الداللة من أكبرالدراسة كانت  هذه المجاالت یتبع وبذلك فإن توزیع البیانات ل

لإلجابة على فرضیات (الطبیعیة)لمیةالمعسیتم استخدام االختبارات الطبیعي حیثالتوزیع 
الدراسة. 

تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة:
النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي: یستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض .1

. معرفة تكرار فئات متغیر ما ویتم االستفادة منها في وصف عینة الدراسة
)، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ.2
Pearsonمعامل ارتباط بیرسون (.3 Correlation Coefficient لقیاس درجة (

. وقد تم استخدامه لحساب االرتباط: یقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بین متغیرین
.واختبار الفرضیة األولىاالتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة 

) لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة T-Test(في حالة عینة واحدةTتبار اخ.4
أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه 3قد وصلت إلي الدرجة المتوسطة وهي 

.وسط لكل فقرة من فقرات االستبانةللتأكد من داللة المت
معرفة ما إذا كان ) لIndependent Samples T-Test(في حالة عینتینTاختبار .5

ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین من البیانات المستقلة. تهناك فروقا
One Way Analysis of Varianceاألحادينایالتباختبار تحلیل .6 - ANOVA ) (

لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائیة بین ثالث مجموعات أو أكثر من 
البیانات.

الختبار K-S)(Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف- اختبار كولمجوروف.7
.ما إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه



76

السادسالفصل 
التحلیل االحصائي واختبار الفرضیات

المقدمة

ة ــــدراســـة الـــــینـــــائي لعـــــف اإلحصــــــوصـــــال

فرضیاتتحلیل فقرات االستبانة واختبار ال
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المقدمة:

، وذلك من خالل اإلجابة تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسةیتضمن هذا الفصل عرضًا ل
والتي تم التوصل إلیها من خالل تحلیل االستبانةعن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

،المؤهل العلميالعمر،،جنسال(فقراتها، والوقوف على متغیرات الدراسة التي اشتملت على 
الجامعة ، الرتبة األكادیمیة ، امكانیة استخدام المستجیب التعلیم اإللكتروني، عدد مرات ،الخبرة

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائیة للبیانات ، )استخدام المستجیب للتعلیم االلكتروني في الفصل
امج الرزم اإلحصائیة للدراسات االجتماعیة إذ تم استخدام برن،الدراسةإستبانةالمتجمعة من 

(SPSS) .للحصول على نتائج الدراسة التي سیتم عرضها وتحلیلها في هذا الفصل

والوظیفیةالبیانات الشخصیة الدراسة وفق لعینةالوصف اإلحصائي 
والوظیفیةالبیانات الشخصیة وفق لعینة الدراسةوفیما یلي عرض

 الجنسعینة الدراسة حسب توزیع

عینة الدراسة حسب الجنس):6,1جدول (
النسبة المئویة %العددالجنس
19665.8ذكر

10234.2أنثى

298100.0المجموع

وهذه نسبة مرتفعة ألن ،إناث من عینة الدراسة%34.2ما نسبته ) أن 6,1یتضح من جدول (
یر ذلك بأن الباحث الحظ یمكن تفسو % من مجتمع الدراسة 15النساء یمثلن ما یقارب ال 

ذلك بسبب ویكمن بشكل أكبر من األكادیمیین االناث، انشغال كثیر من األكادیمیین الذكور 
الهم في تقلدهم لعدد من المناصب االداریة العلیا وكثرة االجتماعات والسفریات وعقد ورش غانش

المجتمعادات وعالعمل وذلك بسبب أن األكادیمیین االناث مرتبطین الى حد ما بظروف 
تقلل من رغبة المرأة من تقلد مناصب اداریة لما لها من تبعات متعددة مثل كثرة التي الفلسطیني

، فكانت استجابتهم لتعبئة السفر للخارج أو التأخر بعد أوقات الدوام في اجتماعات مطولة وغیرها
.االستبانات اكبر من استجابة الذكور
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 عینة الدراسة حسب العمر توزیع
عینة الدراسة حسب العمر):6,2جدول (

النسبة المئویة %العددالعمر 
206.7سنة25أقل من إلى22

8929.9سنة35أقل من إلى25من 

10133.9سنة45اقل من إلى35من 

5719.1سنة55اقل من إلى45من 

3110.4سنة فأكثر55

298100.0المجموع

% من حجم العینة هم أكادیمیین  تتراوح أعمارهم  من 53ما نسبتهأن )6,2یتضح من جدول (
وهي نسبة مرتفعة  في متوسط العمرین في سن یالنسبة االكبر من االكادیمأي55إلى35

ما فقلیلالجامعات في قطاع غزة بسبب ان معظم الجامعات في قطاع غزة هي حدیثة االنشاء 
.سنة55تجد محاضر عمرة فوق 

 عینة الدراسة حسب المؤهل العلميیع توز

عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي):6,3جدول (
النسبة المئویة %العددالمؤهل العلمي

6722.5بكالوریوس

11638.9ماجستیر

11538.6دكتوراه

298100.0المجموع

حملة % من حجم العینة هم أكادیمیین من77.5ن ما نسبته ) أ6,3یتضح من جدول (
العدد األكبر من أعضاء هیئة التدریس في الجامعات متوقع النالماجستیر والدكتوراه  وهذا الرقم 

رفع إلىضا یتناسب مع متطلبات الجامعة التي تسعى أیهم من حملة الشهادات العلیا هذا 
.من حملة الشهادات العلیا نمستوى الخریجین من خالل التركیز على توظیف أكادیمیی
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 عینة الدراسة حسب الخبرةزیع تو
عینة الدراسة حسب الخبرة ):6,4جدول (

النسبة المئویة %العددالخبرة
4615.4سنوات4أقل من 

9732.6سنوات9اقل من إلى4من 

6722.5سنة12اقل من إلى9من

8829.5أكثرفسنة12

298100.0المجموع

أكثرإلى9من أي% من االكادیمیین لدیهم خبرة عالیة 52ه ما نسبت) أن 6,4یتضح من جدول(
االكادیمیین العاملین مجموعة من على ان معظم الجامعات لدیها سنة وهذه النسبة تدل 12من 
وأن الجامعات تحاول م أیضا بشكل مجمل أصحاب كفاءة  فهذا یدل على أنهذوي الخبرة بها 

.اجد عدد كبیر من االكادیمیین الخبراء في مجال عملهم الرقي بمستوى التعلیم لدیها من خالل تو 
 عینة الدراسة حسب اسم الجامعةتوزیع

عینة الدراسة حسب اسم الجامعة): 6,5جدول (
النسبة المئویة %العدداسم الجامعة

9531.9الجامعة اإلسالمیة

7123.8جامعة األزهر 

8327.9جامعة األقصى

4916.4حةجامعة القدس المفتو 

298100.0المجموع

،الجامعة اإلسالمیةیعملون في عینة الدراسةمن % 31.9) أن ما نسبته 6,5(یتضح من جدول 
وهذا الرقم طبیعي حسب حجم الهیئة وهذه أعلى نسبة من بین الجامعات الفلسطینیة االربعة 

في دیمیین المفرغیناألكاأعداد الذي یبین)5,1(التدریسیة في كل جامعة أنظر الجدول 
الجامعات الفلسطینیة وحجم العینة .
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 عینة الدراسة حسب الرتبة األكادیمیةتوزیع

عینة الدراسة حسب الرتبة األكادیمیة ): 6,6جدول (
النسبة المئویة %العددالرتبة األكادیمیة

217.0أستاذ

3210.7أستاذ مشارك

6220.8أستاذ مساعد

8528.5محاضر

3110.4مدرس

6722.5معید

298100.0المجموع

غالبیتهم  من أصحاب أي% من االكادیمیین 82.9أن ما نسبته )6,6(یتضح من جدول 
وجود االكادیمیین وهذه النتیجة طبیعیة الن محاضرإلىمن أستاذ أيالرتب االكادیمیة المرتفعة 

ضا بسبب أیعلیمیة واالرتقاء بأنفسهم وقد یكون ذلك في الجامعة یحفزهم على متابعة مسیرتهم الت
فبالتالي نسبة المحاضرین حوافز تقدمها الجامعة لموظفیها لالستمرار في مسیرتهم التعلیمیة 

.من المحاضرین أصحاب الرتب األكادیمیة األقل أكثرأصحاب الرتب األكادیمیة العلیا 

 أم العلیم اإللكترونيلتلم المستجیب استخداعینة الدراسة حسب توزیع

م المستجیب للتعلیم اإللكتروني أم الاستخدا):6,7جدول (

م المستجیب التعلیم امكانیة استخدا
النسبة المئویة %العدداإللكتروني

27793.0نعم

217.0ال

298100.0المجموع
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،علیم اإللكترونيون التیستخدمعینة الدراسة من % 93.0) أن ما نسبته 6,7(یتضح من جدول
التعلیم االلكتروني یستخدمون المتفرغیناالكادیمیینوهذا یدل على أن هناك نسبة كبیرة جدا من 

بشكل أو بأخر في العملیة التعلیمیة وهذا یتناسب مع العصر الحالي وهو عصر التطور 
قنیات م التطرق جدیدة للتواصل واستخداجادٕایو التكنولوجي وتطور االنترنت ووسائل االتصال 

ضا على اهتمام الجامعات الفلسطینیة بشكل عام في تصمیم أیالحدیثة في التعلیم العالي ، ویدل 
برامج وتطبیقات التعلیم االلكتروني)-مختبرات- وٕانشاء بنیة تحتیة تكنولوجیة (أجهزة حاسوب

ات باألكادیمیین ،وأیضا اهتمام الجامعمؤهلة لیستطیع االكادیمیین من استخدامها في مجال التعلیم
، وهذه النتیجة تتفق مع دراسة لكي یكونوا لدیهم القدرة على استخدام التعلیم االلكتروني

كامال الستخدام اتأییدأن جمیع أعضاء عینة الدراسة مؤیدین إلى) والتي توصلت 2009(باصقر
.تقنیة التعلیم االلكتروني في العملیة التعلیمیة في الجامعة 

 عدد مرات استخدام التعلیم االلكتروني في الفصلدراسة حسب عینة التوزیع
عدد مرات استخدام التعلیم االلكتروني في الفصل):6,8جدول (

عدد مرات استخدام التعلیم االلكتروني 
النسبة المئویة %العددفي الفصل

13548.7مرات فأقل5
6523.5مرة15–مرات 6

7727.8مرة فأكثر16
277100.0وعالمجم

مرات فأقل 5% من االكادیمیین للتعلیم االلكتروني 48.7استخدام ) أن6,8(یتضح من جدول
هذا یدل على ان التعلیم االلكتروني في هذا یدل على ان الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة

وأن ,ارالجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة هو یمر بمرحلة تطور وهو بحاجة للنمو واالستمر 
وهذه النتیجة تتفق هذه الجامعات بحاجة الى تعزیز ثقافة التعلیم االلكتروني وزیادة االهتمام فیها 

Qiyunمع دراسة ( et. al. ان التعلیم االلكتروني في قطاع التعلیم إلىوالتي توصلت )2009,
لتكامل مرحلة اإلىالجامعي یمر بمرحلة تحدیث مستمر وهو في خالل عدة سنوات سیصل 

.واالستقرار 
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:فرضیاتالاختبار تحلیل فقرات االستبانة و 
اختبار فرضیات الدراسة فقد تم استخدام االختبارات المعلمیة (واختبار لتحلیل فقرات االستبانة

T ،لعینة واحدة تستخدم لقیاس فقرة واحدة او كل فقرات المجالTفي حالة عینتین مستقلتین،
في حالة وجود أن ةمناسباتاالختبار ههذدي، معامل االرتباط بیرسون) ألحاانایالتبتحلیل 

.)Mankiewicz، 2004(ع البیانات یتبع التوزیع الطبیعيتوزی

اختبار الفرضیات حول متوسط (وسیط) درجة اإلجابة یساوي درجة الحیاد أوال:
:الفرضیة الصفریة(درجة الموافقة المتوسطة) 

وهي تقابل موافق بدرجة متوسطة حسب مقیاس 3متوسط درجة اإلجابة یساوي اختبار أن
لیكرت المستخدم.

.3متوسط درجة اإلجابة ال یساوي :الفرضیة البدیلة
) فإنه ال یمكن SPSS(حسب نتائج برنامج )0.05أكبر من Sig > 0.05)Sigإذا كانت 

راء أفراد العینة حول الظاهرة موضع الفرضیة الصفریة ویكون في هذه الحالة متوسط آرفض 
Sig < 0.05، أما إذا كانت 3الدراسة ال یختلف جوهریًا عن موافق بدرجة متوسطة وهى 

)Sig فیتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بأن متوسط 0.05أقل من (
في هذه الحالة یمكن تحدید ما ، و رجة الموافقة المتوسطةعن دآراء أفراد العینة یختلف جوهریًا 

وذلك .الموافقة المتوسطةإذا كان متوسط اإلجابة یزید أو ینقص بصورة جوهریة عن درجة 
موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة یزید اإلشارةمن خالل قیمة االختبار فإذا كانت 

.)Box & Joan,1987(عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحیح

:: اختبار الفرضیات حول العالقة بین متغیرین من متغیرات الدراسةثانیاً 

:الفرضیة الصفریة
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة 

:الفرضیة البدیلة
.توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة
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0.05ن مستوى الداللة أكبر مSig.(P-value)إذا كانت   حسب نتائج برنامج)SPSS (
الفرضیة الصفریة وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین فإنه ال یمكن رفض 

أقل من مستوى الداللة Sig.(P-value)كانت متغیرین من متغیرات الدراسة ، أما إذا 
0.05 توجد عالقة ذات ض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة القائلة بأنه فیتم رف

.داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة

:تحلیل فقرات االستبانة
:تحلیل جمیع فقرات االستبانة .1

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة Tتم استخدام اختبار 
).6,9النتائج موضحة في جدول (أم ال.3متوسطة وهي الموافقة ال

,6جدول ( 9(
فقرات االستبانةلجمیع (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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0.000*3.7374.6120.64فقرات االستبانةجمیع

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .

) یمكن استخالص ما یلي:6,9من جدول (
 مما یدل على أن ستبانةلجمیع فقرات اال%74.61هوالمتوسط الحسابي النسبينالحظ أن

3قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي بانةستمتوسط درجة االستجابة لجمیع فقرات اال

یشعرون االكادیمیینوهذا یدل على أن من قبل أفراد العینة.موافقةوهذا یعني أن هناك 
بمدى أهمیة نظام التعلیم االلكتروني ویشعرون بالرضى على الخدمات التي یقدمها نظام 

الكثیر من الفوائد لذلك نجد أن التعلیم االلكتروني وأنه یعود على العملیة التعلیمیة ب
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للتعلیم االلكتروني أرادوا أن یزداد االهتمام بالتعلیم مومن خالل تجربتهاالكادیمیین
أو الطلبة أو المحاضرین لتتمكن الجامعة من تعزیز المیزة االلكتروني سواء من الجامعة 

.التنافسیة لها بین الجامعات االخرى 

"في تعزیز المیزة التنافسیةاإللكترونيتعلیم دور التحلیل فقرات مجال  ".2

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة Tتم استخدام اختبار 
).6,10النتائج موضحة في جدول (أم ال.3الموافقة المتوسطة وهي 

)6,10جدول (
في تعزیز م االلكترونيفقرات دور التعلیلجمیع (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

المیزة التنافسیة
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فـي تعزیـز المیـزة دور التعلیم االلكترونيفقرات جمیع
التنافسیة

3.6673.1616.69*0.000

0.05دال إحصائیًا عند مستوي داللة المتوسط الحسابي* .
) یمكن استخالص ما یلي:6,10من جدول (

 دور التعلیم االلكتروني"لجمیع فقرات %73.16هو المتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
دور یدل على أن متوسط درجة االستجابة لجمیع فقرات " ممافي تعزیز المیزة التنافسیة

موافقةوهذا یعني أن هناك 3قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي لیم االلكتروني التع
، ویعزو في تعزیز المیزة التنافسیةعلى أهمیة دور التعلیم االلكتروني من قبل أفراد العینة

أن التعلیم االلكتروني نجح بأن یقدم خدمات متمیزة وٕاضافات متنوعة إلىالباحث ذلك 
استخدام التعلیم االلكتروني بهذا شجع المحاضرین على االستمرار في یمیة مما للعملیة التعل

.الشكل في الجامعات 
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تحلیل فقرات مجال " مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت ".3
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة Tتم استخدام اختبار 

).6,11لنتائج موضحة في جدول (اأم ال.3الموافقة المتوسطة  وهي 

)6,11جدول (
لكل فقرة من فقرات مجال  " مهارات استخدام (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

"الحاسوب واالنترنت 
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1.
البیانات إدخالات أستطیع استخدام وحد

اإلخراج(لوحة مفاتیح والفأرة ) ووحدات 
(طابعة)

4.3086.0129.45*0.0001

أستطیع حفظ ملفاتي في وسائط التخزین .2
المختلفة (االسطوانات ) 

4.1783.3321.36*0.0002

3.
أستطیع التعامل مع المشاكل الفنیة 

الشائعة التي تواجهني أثناء استخدام 
الحاسوب 

3.6472.8310.38*0.0004

4.
أستخدم البرید االلكتروني في االتصال 
وتبادل الخبرات مع الطلبة والمدرسین 

واآلخرین
3.9679.2016.45*0.0003

أستخدم االنترنت للمشاركة بالمنتدیات .5
االلكترونیة المتخصصة 

3.3867.645.04*0.0005

0.000*3.8977.8218.99جمیع فقرات المجال معاً 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .
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) یمكن استخالص ما یلي:6,11من جدول (

 أستطیع استخدام وحدات "األولى للفقرة 86.01هو المتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
" مما یدل على أن متوسط (طابعة)اإلخراجالبیانات (لوحة مفاتیح والفأرة) ووحدات إدخال

وهذا یعني أن هناك 3درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
ویعزو الباحث ذلك ألن ،من قبل أفراد العینة على هذه الفقرةبدرجة عالیة موافقة

المهارات األساسیة الحاسوب واالنترنت أصبح أداة أساسیة في العملیة التعلیمیة وأن هذه 
–یمارسها المحاضر بشكل یومي أثناء عمله في الجامعة خاصة (إدخال الدرجات 

.التواصل مع الطلبة والمحاضرین )

 أستخدم االنترنت "الخامسةللفقرة 67.64هو المتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
وسط درجة االستجابة " مما یدل على أن متللمشاركة بالمنتدیات االلكترونیة المتخصصة 

من قبل موافقةوهذا یعني أن هناك 3لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
عدم وجود وقت كافي لدى المحاضر إلىویعزو الباحث ذلك أفراد العینة على هذه الفقرة

للمشاركة بشكل مستمر في مثل هذه المنتدیات ومتابعة ما هو جدید ، ولتحسین هذه
النتیجة ینصح الباحث بضرورة توفیر ساعات مكتبیة أكثر للمحاضر لیتمكن من االستفادة 

.من هذه المنتدیات بشكل أكبر وان توضح الجامعة أهمیة هذه المنتدیات للمحاضرین

 مهارات " مجالل%77.82وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي
" مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال نت استخدام الحاسوب واالنتر 

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل 3یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
إلى) دعت 2005، مع العلم ان  دراسة (عیادات،أفراد العینة على فقرات هذا المجال

ه النتیجة وهذللتعلیم االلكترونيتدریب المعلمین على اكتساب المهارات الالزمةضرورة 
هیئة أعضاءامتالكدرجةأنإلى) والتي توصلت 2011، اتفقت مع دراسة (طهیري

.كبیرةكانتالمعلوماتتكنولوجیااستخداملمهاراتالمسیلةبجامعةالتدریس

تحلیل فقرات مجال" استخدامات التعلیم اإللكتروني ".4

إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة لمعرفة ما Tتم استخدام اختبار 
).6,14النتائج موضحة في جدول (أم ال.3الموافقة المتوسطة  وهي 
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لكل فقرة من فقرات مجال "(.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال :)6,12(جدول 
"استخدامات التعلیم اإللكتروني 
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تصمیم خدمات التعلیم اإللكتروني في .1
الجامعة یتصف بالمرونة

3.4869.578.04*0.0003

أستطیع الحصول على معلومات دقیقة .2
من خالل خدمات التعلیم االلكتروني  

3.5671.279.71*0.0002

دمات التعلیم أشعر بسهولة استخدام خ.3
االلكتروني 

3.6873.5511.33*0.0001

الدعم الفني متوفر بسهولة في نظام .4
التعلیم االلكتروني في الجامعة  

3.4468.736.70*0.0004

الجامعات بوضعها الحالي قادرة إن.5
التعلیم االلكتروني إلىعلى االنتقال 

3.3066.044.72*0.0006

االلكتروني لالستفادة من أستخدم التعلیم .6
خدمة المكتبة االلكترونیة 

3.3066.064.51*0.0005

0.000*3.4669.239.50جمیع فقرات المجال معاً 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .
) یمكن استخالص ما یلي:6,12من جدول (

 أشعر بسهولة استخدام "الثالثةللفقرة 73.55%هو الحسابي النسبيالمتوسطنالحظ أن
" مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد خدمات التعلیم االلكتروني 

بل أفراد العینة على من قموافقةوهذا یعني أن هناك 3وهي الموافقة المتوسطة عن درجة 
أن مصممین خدمات التعلیم االلكتروني في الجامعات إلى، ویعزو الباحث ذلك هذه الفقرة
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الفلسطینیة مؤهلین بشكل جید وقادرین على مراعاة ان تكون هذه الخدمات سهلة االستخدام 
وغیر معقدة حتى یتمكن كل المحاضرین من االستفادة منها بشكل بسیط ومن دون أن 

.تكلفهم الكثیر من الوقت والجهد

 إلىالجامعات بوضعها الحالي قادرة على االنتقال إن"خامسةالقرة للفالمتوسط الحسابي
، قیمة اختبار %66.04أن المتوسط الحسابي النسبيأي3.30ساوي " یالتعلیم االلكتروني 

T4.72، القیمة االحتمالیة وأن.)Sig( لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة 0.000تساوي
0.05إحصائیًا عند مستوى داللة   ، مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه

بدرجة موافقةوهذا یعني أن هناك 3وهي الموافقة المتوسطة الفقرة قد زاد عن درجة 
ان تجربة الجامعات إلى، ویعزو الباحث ذلك قبل أفراد العینة على هذه الفقرةمن متوسطة

وتحتاج لجهد وتعاون أكبر وموارد مالیة دایتهابالفلسطینیة في هذا المجال ما تزال في 
.أكثر حتى تستطیع تطبیق التعلیم االلكتروني بشكل كاملوٕامكانیات

 وأن المتوسط الحسابي 3.46وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي یساوي ،
تساوي)Sig(.القیمة االحتمالیة وأن ،T9.50%، قیمة اختبار 69.23النسبي یساوي 

" دالة إحصائیًا عند مستوى استخدامات التعلیم اإللكتروني " لذلك یعتبر مجال0.000
0.05داللة   ، عن درجة لهذا المجال یختلفمما یدل على أن متوسط درجة االستجابة

من قبل أفراد العینةبدرجة عالیةموافقةوهذا یعني أن هناك 3الموافقة المتوسطة وهي 
) والتي 2012، مغصیبابو، وهذه النتیجة تتفق مع دراسة (على فقرات هذا المجال

ناك منفعة كبیرة جدا مقتنعین بأنه هاإلسالمیة الجامعةموودلان مستخدموإلىتوصلت 
من استخدامه.

"استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة التنافسیةتحلیل فقرات مجال ".5
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة Tبــار تــم اســتخدام اخت

).6,15النتائج موضحة في جدول (أم ال.3الموافقة المتوسطة وهي 
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)6,13جدول (
فقرات لجمیع (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة التنافسیة

المجال
لمت

ا
بي

سا
الح

ط 
وس

بي
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا

بار
الخت

ة ا
قیم

T) ة
مالی

الحت
ة ا

قیم
ال

Si
g

(.

فقرات استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق جمیع
المیزة التنافسیة

3.7675.1519.69*0.000

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة * .

) یمكن استخالص ما یلي:6,13من جدول (

 استخدام التعلیم اإللكتروني لجمیع فقرات %75.15هو المتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
استخدام مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لجمیع فقرات في تحقیق المیزة التنافسیة

3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي قد زادالتعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة التنافسیة

، وهذا یدل على ان استخدام التعلیم من قبل أفراد العینةموافقةوهذا یعني أن هناك 
االلكتروني في التعلیم العالي یؤثر بشكل مباشر في المیزة التنافسیة للجامعة عن الجامعات 

ستخدام تقنیة  التعلیم أن اإلى) والتي توصلت 2008(سهاماألخرى وهذه النتیجة اتفقت مع 
.أن تصبح الجامعة في وضع تنافسي أفضلإلىااللكتروني یؤدي 

أوال : مجال " الكفاءة المتمیزة "
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة Tتم استخدام اختبار 

).6,14أم ال. النتائج موضحة في جدول (3الموافقة المتوسطة  وهي 
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الكفاءة لكل فقرة من فقرات مجال "(.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال :)6,14ل (جدو
"المتمیزة 
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یساهم التعلیم االلكتروني في زیادة .1
میة العملیة التعلیأطرافالتنسیق  بین 

3.8977.8918.95*0.0003

یعمل التعلیم االلكتروني على زیادة .2
كفاءة العملیة التعلیمیة

4.0080.0021.57*0.0001

3.
تساهم األدوات والمعلومات التي 

یقدمها التعلیم االلكتروني في عملیة 
تقییم الطلبة 

3.8376.5815.52*0.0004

4.
استخدام التعلیم االلكتروني في 

الجامعة یدل على تمیز الخدمة التي 
تقدمها الجامعة 

3.9679.2717.95*0.0002

تقدم الخدمة للمستفیدین في نظام .5
التعلیم االلكتروني  بسرعة دون تأخیر 

3.7474.8212.96*0.0005

6.
هناك رضا عام لدى المحاضرین عن 

خدمات الجامعة في مجال التعلیم 
االلكتروني

3.4168.287.10*0.0007

7.
یشعر المستفید بخصوصیته أثناء 

االلكتروني تعامله مع نظام التعلیم
الموجود في الجامعة 

3.5871.569.27*0.0006

0.000*3.7875.5019.97الكفاءة المتمیزةجمیع فقرات مجال 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .
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) یمكن استخالص ما یلي:6,14من جدول (

 یعمل التعلیم االلكتروني "ةنیالثاللفقرة %75.15هو المتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
ما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد م" على زیادة كفاءة العملیة التعلیمیة

من قبل بدرجة عالیةك موافقةعني أن هناوهذا ی3وهي الموافقة المتوسطة زاد عن درجة 
أن المحاضرین في الجامعات إلى، ویعزو الباحث ذلك فراد العینة على هذه الفقرةأ

الفلسطینیة قد تمكنوا ولو بالجزء الیسیر من االستفادة من الخدمات الذي یقدمها نظام 
زیادة كفاءة العملیة التعلیمیة.إلىالتعلیم االلكتروني مما یؤدي 

 هناك رضا عام لدى "السادسة للفقرة %68.28هو المتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
" مما یدل على أن متوسط المحاضرین عن خدمات الجامعة في مجال التعلیم االلكتروني

وهذا یعني أن هناك 3درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
وجود إلى، ویعزو الباحث ذلك من قبل أفراد العینة على هذه الفقرةةبدرجة عالیموافقة

في العملیة التعلیمیة تخدمهمانسجام بین ما یحتاجه المحاضرین من خدمات الكترونیة
.ما یقدمه نظام التعلیم االلكترونيوبین

 مجال لجمیع فقرات %75.50هوالمتوسط الحسابي النسبينالحظ أن وبشكل عام"
المجال یختلف جوهریًا مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا"كفاءة المتمیزة ال

من قبل أفراد العینة على موافقةوهذا یعني أن هناك 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
، وهذا یدل على ان محاضرین الجامعات أبدوا موافقة بدرجة عالیة على المجالفقرات هذا

كتروني یساهم بشكل كبیر في زیادة كفاءة العملیة التعلیمیة وهذه النتیجة ان التعلیم االل
اك عالقة بین استخدام  تكنولوجیا نان هإلى) والتي توصلت 2009(دراسة الرقبتتفق مع 

المعلومات والتي یعتبر التعلیم االلكتروني جزء منها ومجاالت المیزة التنافسیة وهي كفاءة 
.العملیات 

"اإلبداع واالبتكار"مجالثانیا: 

لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة Tتــم اســتخدام اختبــار 
).6,17النتائج موضحة في جدول (أم ال.3الموافقة المتوسطة  وهي 
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)6,15جدول (
"اإلبداع واالبتكار"لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

الفقرةم

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا

بي
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا

بار
الخت

ة ا
قیم

T) ة
مالی

الحت
ة ا

قیم
ال

Si
g

(.

رتبة
ال

یساعد نظام التعلیم االلكتروني على .1
والمبادرة اإلبداعتنمیة روح 

3.9679.2719.31*0.0001

تساعدالمتاحة المواردوالمصادر.2
االبتكارالرقي بمستوىعلى

3.7073.9611.89*0.0003

التعلم إمكانیةالتعلیم االلكتروني یتیح .3
الذاتي 

3.8977.7116.40*0.0002

4.
المحاضرین في أيتأخذ الجامعة بر 

عملیات تطویر نظام التعلیم 
االلكتروني 

3.1262.471.95*0.0276

یساهم نظام التعلیم اإللكتروني .5
الجامعي الموجود من تطویر مهاراتي

3.6272.4410.53*0.0004

6.
یؤدي نظام التعلیم االلكتروني لحل 

في اإلداریةالعدید من المشاكل 
الجامعة

3.6272.4110.47*0.0005

0.000*3.6573.0715.04اإلبداع واالبتكارمجال جمیع فقرات 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .
) یمكن استخالص ما یلي:6,15من جدول (

 یساعد نظام التعلیم "ولىاألللفقرة %79.27هوالمتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه والمبادرةاإلبداعااللكتروني على تنمیة روح 
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عالیةبدرجةموافقة یعني أن هناك وهذا3وهي الموافقة المتوسطة الفقرة قد زاد عن درجة 
، وذلك الن التعلیم االلكتروني ما هو اال استخدام لفقرةمن قبل أفراد العینة على هذه ا

لتكنولوجیا المعلومات ووسائل االتصال الحدیثة في التعلیم وهذا االمر یحتاج من الحاضر 
من أجل أن یستطیع والطالب ان یطور من مهاراته في استخدام الحاسوب والتكنولوجیا

.ادة من خدمات التعلیم اإللكترونياستخدام واالستف

 أيتأخذ الجامعة بر "رابعةالللفقرة %62.47هو المتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
" مما یدل على أن متوسط درجة المحاضرین في عملیات تطویر نظام التعلیم االلكتروني 

وهذا یعني أن هناك 3وهي الموافقة المتوسطة جة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن در 
أن إلى، ویعزو الباحث ذلك قبل أفراد العینة على هذه الفقرةمن بدرجة متوسطةموافقة

تجربة التعلیم االلكتروني في الجامعات الفلسطینیة مازالت تجربة حدیثة تحتاج لكثیر من 
یعتقد المحاضرین قد، لذلكءم ببطيالتطویر المستمر وألن تطویر التعلیم االلكتروني یت

.ان عملیة تطویر التعلیم االلكتروني تتم دون الرجوع الیهم

اإلبداع "لجمیع فقرات مجال%73.07هو وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي
" مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجة واالبتكار

من قبل أفراد العینة على فقرات هذا موافقةوهذا یعني أن هناك 3قة المتوسطة وهي المواف
وهذا یدل على ان محاضرین الجامعات أبدوا موافقة على ان التعلیم االلكتروني المجال.

یفتح آفاقا كبیرة أمام الطلبة والمعلمین لإلبداع ویساهم في ابتكار طرق جدیدة في العملیة 
المعلومة إیصالن المحاضر من استخدام االنترنت والوسائط المتعددة في التعلیمیة ویمك

للطلبة وهذا یلزمه ابداع في استخدام هذه الوسائل ، وهذه النتیجة اتفقت مع الدراسة 
)Qiyun et. al., 2009 ( تكنولوجیا وان استخدام التعلیم اإللكترونيإلىوالتي توصلت

التعلیم أكثر أن أصبح إلىفي العملیة التعلیمیة ادى ثةالمعلومات ووسائل االتصال الحدی
.إلبداعباوتوفیر بیئة جامعیة تتسم تطورا 

"جودة الخدمة التعلیمیةمجال" :ثالثا
لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة Tتــم اســتخدام اختبــار 

).6,16ي جدول (النتائج موضحة فأم ال.3الموافقة المتوسطة  وهي 
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)6,16جدول (
"جودة الخدمة التعلیمیة"لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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یتیح نظام التعلیم االلكتروني الوصول .1
وقت أيعلیمیة في للمادة الت

3.9779.4919.47*0.0001

یتیح نظام التعلیم االلكتروني الوصول .2
مكان  أيللمادة التعلیمیة من 

3.9378.5416.77*0.0003

3.
یراعي نظام التعلیم االلكتروني 
الفروقات الفردیة للطلبة وذوي 

االحتیاجات الخاصة
3.5570.918.14*0.0008

لتعلیم االلكتروني بالیة یزودك نظام ا.4
تحیز أيتقییم  المحاضرین دون 

3.5871.689.47*0.0007

یزودك نظام التعلیم االلكتروني بالیة .5
تحیزأيتقییم  الطلبة دون 

3.6673.2411.64*0.0006

6.
یساهم نظام التعلیم االلكتروني في 
اختصار الكثیر من الوقت إلنجاز 

المهام 
3.9378.6116.66*0.0002

یتم عرض المادة التعلیمیة بطریقة .7
مرتبة ومنطقیة 

3.9178.2516.04*0.0004

یساهم نظام التعلیم االلكتروني في تقلیل .8
تكلفة الخدمات الجامعیة 

3.8276.4214.31*0.0005

0.000*3.8075.9018.55جمیع فقرات المجال معاً 

0.05یًا عند مستوي داللة المتوسط الحسابي دال إحصائ*  .
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) یمكن استخالص ما یلي:6,16من جدول (
 یتیح نظام التعلیم "األولىللفقرة %79.49هوالمتوسط الحسابي النسبينالحظ أن

" مما یدل على أن متوسط درجة وقت أيااللكتروني الوصول للمادة التعلیمیة في 
وهذا یعني أن هناك 3د زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي االستجابة لهذه الفقرة ق

ان هذه إلى، ویعزو الباحث من قبل أفراد العینة على هذه الفقرةبدرجة عالیةموافقة
النتیجة طبیعة الن من اهم ما یمیز التعلیم االلكتروني انه یتیح المادة التعلیمیة للطلبة على 

لمحاضر الشخصي او من خالل الخدمات االخرى مدار الساعة وذلك من خالل موقع ا
.هذه المادة التعلیمیة وقت ما شاءعلى االنترنت لكي یقوم الطالب باالستفادة من 

 یراعي نظام التعلیم "الثالثةللفقرة % 70.91هوالمتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
ما یدل على أن متوسط " مااللكتروني الفروقات الفردیة للطلبة وذوي االحتیاجات الخاصة

وهذا یعني أن هناك 3درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
،وهذا یدل على ان الجامعات الفلسطینیة نجحت من قبل أفراد العینة على هذه الفقرةموافقة

لطلبة المتمیزین في توظیف التعلیم االلكتروني لكي یراعي الفروقات الفردیة للطلبة سواء ا
.لبة أصحاب االعاقات الصحیةاو الطلبة ضعاف التحصیل او الط

 لجمیع فقرات %75.90وبشكل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي
" مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال جودة الخدمة التعلیمیة"مجال

من قبل موافقةوهذا یعني أن هناك 3وهي المتوسطة الموافقة یختلف جوهریًا عن درجة 
رین الجامعات أبدوا موافقة وهذا یدل على ان محاضأفراد العینة على فقرات هذا المجال. 

على ان استخدام التعلیم االلكتروني في التعلیم یؤدي تحسین جودة العملیة التعلیمیة من 
ى التعلیمي للجمیع ، واتفقت هذه النتیجة المحتو وٕاتاحةخالل اختصار الوقت وتقلیل التكلفة 

انه یوجد جودة في نظام الموودل وفي إلى) والتي توصلت 2012(مغصیبمع دراسة أبو
.المعلومات وفي الخدمة التي یقدمها نظام الموودل 

"االستجابة الحتیاجات األكادیمیین: مجال" رابعاً 

ط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــي درجــة لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســTتــم اســتخدام اختبــار 
).6,17النتائج موضحة في جدول (أم ال.3الموافقة المتوسطة  وهي 
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)6,17جدول (
لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

"االكادیمییناالستجابة الحتیاجات "
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التعلیم االلكتروني یراعي حاجات .1
عضو هیئة التدریس

3.7174.1612.98*0.0005

2.
إلىنظام التعلیم االلكتروني یؤدي 
تخفیف االعباء االداریة عن 

المحاضرین 
3.7274.3311.97*0.0004

3.
لیم الوسائل المتنوعة التي یقدمها التع

صالإیسهولة إلىااللكتروني تؤدي 
المعلومة للطلبة

3.8176.2914.57*0.0003

4.
یساعد نظام التعلیم االلكتروني في 

عملیة التواصل بین المحاضرین 
والطلبة 

3.8777.4514.73*0.0002

5.
یستطیع المحاضر تزوید الطلبة 

بمصادر متنوعة إلثراء المادة العلمیة 
م االلكترونيمن خالل التعلی

3.8877.5214.92*0.0001

0.000*3.8075.9917.47جمیع فقرات المجال معاً 

0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند مستوي داللة *  .
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) یمكن استخالص ما یلي:6,17من جدول (
 یستطیع المحاضر "مسةالخاللفقرة %77.52هوالمتوسط الحسابي النسبينالحظ أن

" مما یدل تزوید الطلبة بمصادر متنوعة إلثراء المادة العلمیة من خالل التعلیم االلكتروني
3على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

إلىباحث ذلك ، ویعزو المن قبل أفراد العینة على هذه الفقرةموافقةوهذا یعني أن هناك 
ان المحاضر في الجامعات الفلسطینیة استطاع ان یوظف التعلیم اإللكتروني وان یوجه 

مصادر اخرى متعددة مثل مواقع الویب التعلیمیة ومصادر اجنبیة متخصصة إلىالطلبة 
في مجال المساق الذي یدرسه الطالب وبذلك یتمكن الطالب من التوسع بشكل اكبر من 

.قطالكتاب المقرر ف

 التعلیم االلكتروني یراعي "األولىللفقرة %74.16هو المتوسط الحسابي النسبينالحظ أن
مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد "حاجات عضو هیئة التدریس

من قبل أفراد بدرجة عالیةموافقةوهذا یعني أن هناك 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
ان المحاضر في الجامعات الفلسطینیة إلى، ویعزو الباحث ذلك على هذه الفقرةالعینة 

اصبح یعتقد انه ال یوجد تعارض بین مهمة المحاضر وبین التعلیم االلكتروني وانه ال یوجد 
لدى نسبة كبیرة من المحاضرین تخوف من ان یلغي التعلیم االلكتروني دور المحاضر ویتم 

.االستغناء عنه 

لجمیع فقرات %،75.99ل عام یمكن القول بأن المتوسط الحسابي النسبي یساوي وبشك
" مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا االكادیمییناالستجابة الحتیاجات "مجال

موافقةوهذا یعني أن هناك 3المجال یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
وهذا یدل على أن محاضرین لعینة على فقرات هذا المجال.من قبل أفراد ابدرجة عالیة

الجامعات أبدوا موافقة بدرجة عالیة على ان استخدام التعلیم االلكتروني في العملیة 
تلبیة جزء من احتیاجات المحاضرین مثل (تنوع الوسائل واألدوات التي إلىالتعلیمیة یؤدي 

ل عملیة التواصل بین الطلبة والمحاضرین ضا یسهأیالمعلومة للطلبة و إیصالتسهل عملیة 
(ال مزهر من خالل المحادثة والتواصل بالبرید االلكتروني ) وهذه النتیجة تتفق مع الدراسة 

من أصبح یلبي الكثیرألنهالتعلیم االلكترونيضرورة تطبیق إلىدعتوالتي ) 2008،
.احتیاجات األستاذ الجامعي
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:اختبار فرضیات الدراسة

ومجاالت االلكترونيالتعلیمهناك عالقة  ذات داللة إحصائیة بین دور تطبیقضیة األولى:الفر 
.0.05α=غزة عند مستوى داللة قطاعللجامعات الفلسطینیة فيالتنافسیةالمیزة

) تساوي .Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 598.) أن معامل االرتباط یساوي 6,20جدول (یبین 
ذات داللة طردیةوهذا یدل على وجود عالقةα=0.05مستوي الداللة وهي أقل من0.000

للجامعات التنافسیةمجاالت المیزةوبین االلكترونيالتعلیمدور تطبیقبین إحصائیة 
αعند مستوى داللة إحصائیة (غزةقطاعالفلسطینیة في وهذا یدل على ضرورة ، )0.05=

تستطیع تعزیز المیزة بالتعلیم االلكتروني حتى أن تهتم الجامعات الفلسطینیة المبحوثة 
وخاصة ان التعلیم االلكتروني قادر على تغییر طریقة وأسلوب تقدیم المعلومة التنافسیة 

ر، وهذه النتیجة التكنولوجي الهائل في هذا العصمواكبة التطورإلىللطلبة بشكل یؤدي 
قة ذات داللة احصائیة بین وجود عالإلى) والتي توصلت 2009(تتفق مع دراسة الرقب

.تكنولوجیا المعلومات ومجاالت المیزة التنافسیة 

):6,18جدول (
التنافسیةمجاالت المیزةبین و االلكترونيالتعلیمدور تطبیقمعامل االرتباط بین 

غزةقطاعفيللجامعات الفلسطینیة 

بیرسونمعامل مجالال
لالرتباط

القیمة 
(.Sig)االحتمالیة

0.000*395.ارات استخدام الحاسوب واالنترنتمه

استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة 
التنافسیة .

.569*0.000

0.000*598.دور التعلیم االلكتروني

.α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *

منها الفرضیات الفرعیة التالیة:تفرعوی
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االلكتروني والكفاءة المتمیزة التعلیمإحصائیة بین دور تطبیقداللةعالقة ذاتهناك
.التنافسیةالمیزةكأحد مجاالت

) تساوي .Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 615.) أن معامل االرتباط یساوي 6,19جدول (یبین 
وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة α=0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000

ةالتنافسیالمیزةكأحد مجاالتالكفاءة المتمیزةبین االلكتروني و التعلیمتطبیق نإحصائیة بی
αعند مستوى داللة إحصائیة ( ، مما یدل على ان محاضرین الجامعات المبحوثة )0.05=

زیادة كفاءة العملیة إلىلمسوا ان استخدام التعلیم اإللكتروني في العملیة التعلیمیة ادى 
ن خالل السرعة في تقدیم المعلومة أو من خالل األدوات المتنوعة الذي التعلیمیة وذلك م

یقدمها التعلیم اإللكتروني كأدوات تقییم الطلبة او وسائل االتصال المتنوعة وتبادل 
اك عالقة بین نان هإلى) والتي توصلت 2009(الرقبالمعلومات ، واتفقت هذه النتیجة مع 

لتي یعتبر التعلیم االلكتروني جزء منها ومجاالت المیزة استخدام  تكنولوجیا المعلومات وا
.التنافسیة وهي كفاءة العملیات 

): 6,19جدول (
الكفاءة المتمیزة  بین االلكتروني و التعلیمدور تطبیقبین معامل االرتباط 

بیرسونمعامل مجالال
لالرتباط

القیمة 
(.Sig)االحتمالیة

0.000*420.رنتمهارات استخدام الحاسوب واالنت

استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة 
التنافسیة .

.574*0.000

0.000*615.دور التعلیم االلكتروني

α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *

واإلبداع واالبتكار االلكترونيالتعلیمدور تطبیقبینإحصائیةداللةهناك عالقة ذات
.التنافسیة المیزةجاالتكأحد م

) تساوي .Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 557.) أن معامل االرتباط یساوي 6,20جدول (یبین 
وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة α=0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000
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المیزةتاإلبداع واالبتكار كأحد مجاالبین ودور تطبیق التعلیم اإللكتروني بین إحصائیة
αعند مستوى داللة إحصائیة (التنافسیة  مما یدل على ان محاضرین الجامعات ،)0.05=

فتح افاق كبیرة إلىالمبحوثة لمسوا ان استخدام التعلیم اإللكتروني في العملیة التعلیمیة ادى 
ة المعلومإیصالعلیمي وفي في تقدیم المحتوى التلإلبداعومجاالت متعددة امام المحاضرین 

الن التعلیم اإللكتروني یدفع بالمحاضر لتطویر مهاراته في مجال الحاسوب ،للطلبة
هذه النتیجة واتفقتهو جدید في مجال تكنولوجیا المعلومات لتعلم مادافعتیهواالنترنت ویزید 

ان التعلیم االلكتروني قادر على إلىوالتي توصلت ) Qiyun et. al., 2009(مع الدراسة
.ة تعلیمیة جامعیة تتصف باإلبداع توفیر بیئ

): 6,20جدول (
اإلبداع واالبتكاربین و االلكترونيالتعلیمدور تطبیقمعامل االرتباط بین 

بیرسونمعامل مجالال
لالرتباط

القیمة 
(.Sig)االحتمالیة

0.000*334.مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت

ق المیزة استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقی
التنافسیة .

.557*0.000

0.000*557.دور التعلیم االلكتروني

.α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *

االلكتروني وجودة الخدمة التعلیمدور تطبیقبینإحصائیةداللةهناك عالقة ذات
.التنافسیة المیزةالتعلیمیة كأحد مجاالت

) تساوي .Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 508.) أن معامل االرتباط یساوي 6,21جدول (یبین 
وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة α=0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000

المیزةجودة الخدمة التعلیمیة كأحد مجاالتبین االلكتروني و التعلیمدور تطبیقإحصائیة
αستوى داللة إحصائیة (عند مالتنافسیة مما یدل على ان محاضرین الجامعات  )0.05=

زیادة جودة العملیة إلىأدى لمسوا ان استخدام التعلیم اإللكتروني في العملیة التعلیمیة
التعلیمیة وذلك بسبب دقة المعلومات التي یقدمها نظام التعلیم االلكتروني وتوفر المعلومات 
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) والتي توصلت 2012مغصیب، (أبوتفق النتیجة مع الدراسة مكان وتأيوقت ومن أيفي 
، الخدمة التي یقدمها نظام الموودلانه یوجد جودة في نظام الموودل وفي المعلومات وفي إلى

یمكن استخدام بیئات التعلم انه إلىوالتي توصلت )2007واتفقت مع الدراسة (الجمل ، 
إلى-خاصة المحاضرة - تخدمة حالیا التقلیدیة االلكتروني في تحویل أسالیب التدریس المس

أسالیب أكثر فعالیة تتركز حول المتعلم وتمكن المتعلمین أن یكونوا عنصر نشط في عملیة 
.زیادة جودة التعلیم وتقدیم تعلیم متمیزإلىالتعلم مما یؤدي 

): 6,21جدول (
لخدمة التعلیمیةجودة ابین االلكتروني و التعلیمدور تطبیقبین معامل االرتباط 

بیرسونمعامل مجالال
لالرتباط

القیمة 
(.Sig)االحتمالیة

0.000*349.مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت

استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة 
التنافسیة

.472*0.000

جودة وتعزیز االلكتروني التعلیمتطبیقدور 
الخدمة التعلیمیة

.508*0.000

.α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *

االلكتروني واالستجابة الحتیاجات  التعلیمدور تطبیقبینإحصائیةداللةهناك عالقة ذات
.التنافسیة المیزةالمحاضرین كأحد مجاالت

وي ) تسا.Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 490.) أن معامل االرتباط یساوي 6,22جدول (یبین 
وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة α=0.05وهي أقل من مستوي الداللة 0.000

االستجابة الحتیاجات المحاضرین كأحد بین االلكتروني و التعلیمدور تطبیقبین إحصائیة 
αعند مستوى داللة إحصائیة (التنافسیةالمیزةمجاالت ،وهذه النتیجة اتفقت مع )0.05=

ضروري ان تنظر االدارة العلیا انه اصبح من الإلىالتي توصلت )2006(الدهدار ،دراسة
اشباع رغبات المحاضرین وذلك من خالل زیادة االهتمام بالتعلیم اإللكتروني وتخصیص إلى

والتي )2008(ال مزهر ،موازنة لتطویره وتوفیر مصادر الكترونیة ، واتفقت مع الدراسة 
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، من احتیاجات األستاذ الجامعيبح یلبي الكثیرالتعلیم االلكتروني أصأنإلىتوصلت 
ان هناك صعوبة في تقبل إلى) والتي توصلت 2005(عیادات ، واختلفت مع الدراسة 

.الموظفین في المؤسسات األكادیمیة التغییر الكبیر في طریقة وأسالیب التعلیم والیة التواصل

): 6,22جدول (
االستجابة الحتیاجات المحاضرینبین االلكتروني و التعلیمدور تطبیقبینمعامل االرتباط 

بیرسونمعامل مجالال
لالرتباط

القیمة 
(.Sig)االحتمالیة

0.000*329.مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت

استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة 
التنافسیة .

.462*0.000

یاجات االستجابة الحتو دور التعلیم االلكتروني
األكادیمیین

.490*0.000

.α=0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة *

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول تطبیق التعلیم داللةذاتفروقتوجد:نیةالفرضیة الثا
للخصائصتعزىغزةقطاعالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة فيالمیزةااللكتروني وتحقیق

.الجامعاتاضرین فيللمحالشخصیة

) Independent Samples T-Testمستقلتین (في حالة عینتینTتم استخدام اختبار 
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة وهو اختبار معلمي یصلح لمقارنة 

One)األحادي(نایالتبتحلیل متوسطي مجموعتین من البیانات. كذلك تم استخدام اختبار 

WayAnalysis of Variance - ANOVA لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
متوسطات أو أكثر.3معلمي یصلح لمقارنة الإحصائیة وهذا االختبار 

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول تطبیق التعلیم االلكتروني وتحقیقداللةذاتفروقتوجد
.للجنستعزىزةغقطاعفيالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة المیزة

لجمیع ) .Sigتبین أن القیمة االحتمالیة (T) أنه باستخدام اختبار 6,23یوضح جدول (
0.05من مستوى الداللة أكبر كانتمجاالت الدراسة  توجد فروق ذات ال ومن ثم فإنه
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أن أي.الجنسإلىه المجاالت تعزىداللة إحصائیة بین استجابة المبحوثین للدراسة حول هذ
مجال الجنس عامل غیر مؤثر في تحقیق المیزة التنافسیة في الجامعات الفلسطینیة في 
قطاع غزة وذلك عند تطبیق التعلیم االلكتروني،وتفسیر ذلك أن الجنس ال یعد عائقا أو محفزا 

ینیة من الستخدام التعلیم االلكتروني ألنه یوجد مساواة بین المحاضرین في الجامعات الفلسط
، وهذه النتیجة .حیث المهام والمسؤولیات والواجبات والحقوق بغض النظر عن الجنس

فيإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلى) والتي توصلت 2011(اسة طهیري اختلفت مع الدر 
لصالحالجنسلمتغیرتعزىالتقلیديااللكتروني بالتعلیمالتعلیمدمجفكرةتقبلدرجة

.الذكور

الجنس–Tاختبار نتائج ):6,23(جدول

المجال
ةالحسابیاتالمتوسط

بار
الخت

ة ا
قیم

مة 
القی

یة 
مال

الحت
ا )

Si
g

(. أنثىذكر

3.673.640.3790.705دور التعلیم االلكتروني

3.823.681.7780.076الكفاءة المتمیزة

3.693.581.3020.194اإلبداع واالبتكار

3.843.711.3870.167یمیةجودة الخدمة التعل

3.843.721.2970.196االستجابة االحتیاجات المحاضرین

استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق المیزة 
التنافسیة

3.803.671.5930.112

المیزةجمیع مجاالت و دور التعلیم االلكتروني
3.773.661.4010.162التنافسیة

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول تطبیق التعلیم االلكتروني وتحقیقداللةفروق ذاتتوجد
تعزى للعمر .غزةقطاعالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة فيالمیزة

) یمكن استنتاج ما یلي:6,24من النتائج الموضحة في جدول (
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توى الداللة أقل من مسالتباینالمقابلة الختبار تحلیل (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 
0.05≤α،وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین لجمیع المجاالت

العمر لصالح الذین أعمارهم  إلىتقدیرات الدراسة حول هذه المجاالت تعزى متوسطات
متوسطي السن هم أكثر وهذا یعني أن المحاضرین في الجامعات من "45أقل من- 25"

غیرهم من المحاضرین سواء صغار السن الذین ما في التعلیم االلكتروني عناستخداما واهتما
وقت أكثر للتعرف إلىوهذا بسبب أنهم یكونوا خرجین جدد وبحاجة ،25أعمارهم أقل من 

سنة وهؤالء یكونوا 45على التعلیم االلكتروني واستخدامه في العملیة التعلیمیة أو أكبر من 
على التعلیم االلكتروني بخدماته المتنوعة وأیضا یجب على مزید من االطالعإلىبحاجة 

یجدون التعلیم قد أنهم إلى باإلضافةادارة الجامعة ان تبدي اهتماما أكبر بهذه الشریحة ، 
االلكتروني أسلوب حدیث من أسالیب التعلیم وال یجدون رغبة في تغییر طریقة التدریس التي 

مهم للتعلیم االلكتروني في العملیة التعلیمیة ، وهذه قلة استخداإلىیستخدموها مما یؤدي 
همالدراسةعینةمن(%70)انإلىالتي توصلت )2009(صقر باالنتیجة تتفق مع الدراسة 

.هم الذین یستخدمون التعلیم االلكتروني سنة50عنأعمارهمتقلالذینمن
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العمر–التباینتحلیل اختبار نتائج ):6,24جدول (

جالالم

المتوسطات الحسابیة
بار

الخت
ة ا

قیم

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(.

أقل - 22
25من 

أقل - 25
35من

35 -
أقل  إلى
45من 

إلى- 45
أقل من  

55

55
فأكثر

دور التعلیم 
0.000*3.783.793.693.642.849.452االلكتروني

0.002*3.723.793.833.873.214.392الكفاءة المتمیزة

0.035*3.743.663.713.693.152.626اإلبداع واالبتكار

جودة الخدمة 
التعلیمیة

3.783.823.863.823.302.638*0.034

االستجابة 
الحتیاجات 
األكادیمیین

3.813.853.823.883.233.022*0.018

استخدام التعلیم 
اإللكتروني في 
تحقیق المیزة 

التنافسیة

3.763.783.813.823.233.721*0.006

جمیع المجاالت 
بالنسبة للعمر

3.773.783.783.773.116.047*0.000

0.05* الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة  .

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول تطبیق التعلیم االلكتروني وتحقیقداللةذاتفروقتوجد
.للمؤهل العلمي تعزىغزةقطاعالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة فيیزةالم

) یمكن استنتاج ما یلي:6,25من النتائج الموضحة في جدول (



106

0.05أقل من مستوى الداللة نایالتبالمقابلة الختبار تحلیل (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

≤αتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ال ه لجمیع المجاالت ، وبذلك یمكن استنتاج أن
.المؤهل العلميإلىه المجاالت تعزى استجابة المبحوثین للدراسة حول هذ

منهمكلوحاجة،التدریسهیئةأعضاءبیناالهتماماتتشابهإلىالنتیجةهذهوأرجع الباحث
،إلخ...لمحاضراتواللدروس،واإلعدادالعلمي،البحثاالنترنت فيوشبكةالحاسبالستخدام

واالتصال،والتدریس،البحث العلمي،فيالتكنولوجیاهذهبفوائدمنهمكلوعيیعكسوهذا
كان المؤهل مهماالجامعي،األستاذعملمنجزًءاأصبحالتكنولوجیاهذهفاستخداموالنشر،
وهو –لعلمیةاالشهادةكانتمهما_الجامعياألستاذیواجهواحدضا هناك تحديأی.العلمي
الذيوالموجه،المعینلیصبحجاهزة للطلبة ،للمعلوماتكمقدمدورهعنالتخليإلىالدعوة
المهمةهذهیؤديأنلهیمكنوالللمعلومات،المصادر المختلفةفيالبحثعلىالطلبةیساعد
بمختلفوملماً التكنولوجیة،،والوسائلاألدواتمن هذهمتمكناً كانإذاإالاألفضلالوجهعلى

)2008واتفقت هذه النتیجة مع الدراسة (الشرفا ، .التعلیمیةالعملیةفياستغاللهامجاالت
.ان المؤهل العلمي یعتبر عامل غیر مؤثر في تحقیق المیزة التنافسیة إلىوالتي توصلت 

المؤهل العلمي–التباینتحلیل اختبار نتائج ):6,25جدول (

المجال
لحسابیةالمتوسطات ا

بار
الخت

ة ا
قیم

مة 
القی

یة 
مال

الحت
ا )

Si
g

(. دكتوراهماجستیربكالوریوس

3.653.663.660.0070.993دور التعلیم االلكتروني

3.703.733.882.0390.132الكفاءة المتمیزة

3.673.593.720.8150.444اإلبداع واالبتكار

3.793.713.891.6920.186جودة الخدمة التعلیمیة

االستجابة االحتیاجات 
المحاضرین

3.793.753.860.5940.553

استخدام التعلیم اإللكتروني 
في تحقیق المیزة التنافسیة

3.743.703.841.4060.247

بالنسبة جمیع المجاالت 
3.713.683.800.9750.378للمؤهل العلمي
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المبحــوثین حــول تطبیــق التعلــیم االلكترونــي إحصــائیة فــي إجابــات داللــةذاتفــروقتوجــد
للخبرة .تعزىغزةقطاعالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة فيالمیزةوتحقیق

) یمكن استنتاج ما یلي:6,26من النتائج الموضحة في جدول (
أكبر من مستوى الداللةنایالتبالمقابلة الختبار تحلیل (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

0.05≤αال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات ، لذلكلجمیع المجاالت
أن مجال عدد سنوات الخبرة أي.سنوات الخبرةإلىعینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى 

للمحاضر في الجامعة عامل غیر مؤثر في تحقیق المیزة التنافسیة في الجامعات الفلسطینیة 
یدل على ان الخبرة لیس لها عالقة في .ذلك عند تطبیق التعلیم االلكتروني في قطاع غزة و 

راسة أبو، واتفقت هذه النتیجة مع دتحفیز المحاضر الستخدام نظام التعلیم االلكتروني
فروق ذات داللة احصائیة حول العوامل عدم وجودإلى) والتي توصلت 2012(مغصیب

.سنوات العملإلىى نظام الموودل تعزى المؤثرة على تقبل المحاضرین للعمل عل

الخبرةسنوات –التباینتحلیل اختبار نتائج ):6,26جدول (

المجال

المتوسطات الحسابیة

بار
الخت

ة ا
قیم

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(.

أقل من 
4

سنوات

أقل - 4
9من 

سنوات

أقل - 9
12من 

سنة

12
سنة 
فأكثر

3.833.673.623.571.4770.221دور التعلیم االلكتروني

3.823.753.803.760.1330.940الكفاءة المتمیزة

3.703.683.633.620.1880.905اإلبداع واالبتكار

3.753.813.803.800.0760.973جودة الخدمة التعلیمیة

االستجابة االحتیاجات 
المحاضرین

3.743.833.763.830.2340.873

لیم اإللكتروني استخدام التع
في تحقیق المیزة التنافسیة

3.753.773.753.750.0110.998

بالنسبة جمیع المجاالت 
3.783.743.713.710.1420.934لسنوات الخبرة 
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إحصائیة في إجابات المبحوثین حول تطبیق التعلیم االلكتروني وتحقیقداللةذاتفروقتوجد
السم الجامعة .تعزىغزةقطاعالفلسطینیة فيالتنافسیة للجامعات المیزة

) یمكن استنتاج ما یلي:6,27من النتائج الموضحة في جدول (

أكبر من مستوى الداللة نایالتبالمقابلة الختبار تحلیل (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 
0.05≤αات داللة إحصائیة لجمیع المجاالت ، وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذ

أن مجال أي.الجامعةإلىبین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى 
الجامعة التي یعمل بها المحاضر غیر مؤثر في تحقیق المیزة التنافسیة في الجامعات 

، مما یدل على أن الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة وذلك عند تطبیق التعلیم االلكتروني
المواقع الشخصیة - (الموودللفلسطینیة تستخدم أدوات مشابهة في التعلیم االلكترونيا

استخدام التعلیم االلكتروني إلى..)، فإن المحاضرین في الجامعات یمیلون -لألكادیمیین 
، وأیضا أن الجامعات حسب ما یحتاجون منه بغض النظر عن الجامعة التي یعملون بها 

مل وتتعایش في نفس الظروف تقریبا فیكون أسلوب التعامل واالستفادة الفلسطینیة جمیعا تتعا
من خدمات التعلیم االلكتروني واالدوات المستخدمة في التعلیم االلكتروني تكون متقاربة 
ومتشابهة، لذلك یجد الباحث من الضرورة ان یكون هناك عمل مشترك وموحد بین الجامعات 

.لتعلیم االلكترونيالفلسطینیة في قطاع غزة بالنسبة ل
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الجامعة–التباینتحلیل اختبار نتائج ):6,27جدول (

المجال

المتوسطات الحسابیة
بار

الخت
ة ا

قیم

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. الجامعة 

اإلسالمیة
جامعة 
األزهر

جامعة 
األقصى

جامعة 
القدس 
المفتوحة

دور التعلیم 
3.903.754.013.841.9670.119االلكتروني

3.563.353.263.780.8400.473الكفاءة المتمیزة

3.723.533.603.810.4550.714اإلبداع واالبتكار

جودة الخدمة 
التعلیمیة

3.773.843.703.860.3750.771

االستجابة 
االحتیاجات 
المحاضرین

3.683.693.583.690.3880.762

استخدام التعلیم 
كتروني في اإلل

تحقیق المیزة 
التنافسیة

3.783.843.743.860.5480.650

جمیع المجاالت 
3.793.803.753.900.7570.519بالنسبة للجامعة 

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول تطبیق التعلیم االلكتروني وتحقیقداللةذاتفروقتوجد
للرتبة األكادیمیة .تعزىغزةطاعقالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة فيالمیزة

) یمكن استنتاج ما یلي:6,28من النتائج الموضحة في جدول (
أكبر من مستوى الداللةنایالتبالمقابلة الختبار تحلیل (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

0.05≤αحصائیة لجمیع المجاالت ، وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إ
أن أي.الرتبة األكادیمیةإلىبین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى 
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مجال الرتبة األكادیمیة للمحاضر عامل غیر مؤثر في تحقیق المیزة التنافسیة في الجامعات 
ان إلىالفلسطینیة في قطاع غزة وذلك عند تطبیق التعلیم االلكتروني ، ویعزو الباحث ذلك 

.التعلیم االلكتروني باتجاهرتبة المحاضر ال تغیر من قناعات المحاضر 

الرتبة األكادیمیة–التباینتحلیل اختبار نتائج ):6,28جدول (

المجال

المتوسطات الحسابیة

بار
الخت

ة ا
قیم

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
معیدمدرسمحاضرمساعد

دور التعلیم 
اللكترونيا

3.593.603.683.613.783.780.5640.728

3.663.793.863.743.793.810.4920.782الكفاءة المتمیزة

3.503.653.713.633.753.610.4620.805اإلبداع واالبتكار

جودة الخدمة 
التعلیمیة

3.603.773.893.793.803.760.6770.641

االستجابة 
جات االحتیا

المحاضرین

3.703.823.833.823.733.850.1890.967

استخدام التعلیم 
اإللكتروني في 
تحقیق المیزة 

التنافسیة

3.613.763.833.743.773.750.4490.814

جمیع المجاالت 
بالنسبة للرتبة 

االكادیمیة
3.613.743.783.713.783.760.4390.821

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول تطبیق التعلیم االلكتروني وتحقیقداللةذاتفروقتوجد
لعدد مرات استخدام التعلیم تعزىغزةقطاعالتنافسیة للجامعات الفلسطینیة فيالمیزة

.اإللكتروني

) یمكن استنتاج ما یلي:6,29من النتائج الموضحة في جدول (
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0.05أقل من مسـتوى الداللـة نایالتبختبار تحلیل المقابلة ال(.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة 

≤α ـــة إحصـــائیة بـــین ـــذلك یمكـــن اســـتنتاج أنـــه توجـــد فـــروق ذات دالل ـــع المجـــاالت ، وب لجمی
عــدد مــرات اســتخدام التعلــیم إلــىمتوســطات تقــدیرات عینــة الدراســة حــول هــذه المجــاالت تعــزى 

، ویعتبــر الباحــث "مــرة فــأكثر16"اإللكترونــي لصــالح عــدد مــرات اســتخدام التعلــیم اإللكترونــي
هذه النتیجة منطقیة ألن المحاضر كلما استخدم التعلیم االلكترونـي بشـكل أكبـر فـي الجامعـات 
الفلســطینیة ســوف یكــون لدیــه القــدرة علــى أن یســتفید بشــكل أكبــر مــن هــذه الخدمــة فــي مجــال 

ة التعلیمیـة ممـا یسـاهم تدریس المحاضرات للطلبة وتوظیفها بشكل فعـال كـأداة هامـة فـي العملیـ
والتــي توصــلت )2011(طهیــري، وهــذه النتیجــة اتفقــت مــع دراســة تحقیــق المیــزة التنافســیةفــي

الــى ان اســتخدام التعلــیم االلكترونــي بشــكل متكــرر فــي الفصــل یــؤدي الــى زیــادة االســتفادة مــن 
.خدماته 

علیم اإللكترونيعدد مرات استخدام الت–التباینتحلیل اختبار نتائج ):6,29جدول (

المجال

المتوسطات الحسابیة

بار
الخت

ة ا
قیم

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. مرات 5

فأقل

مرات 6
–15

مرة

16
مرة 
فأكثر

0.000*3.473.753.9213.816دور التعلیم االلكتروني

0.000*3.583.933.9812.905الكفاءة المتمیزة

0.000*3.433.843.8813.251اإلبداع واالبتكار

0.000*3.593.964.0111.445جودة الخدمة التعلیمیة

0.000*3.603.993.989.282االستجابة االحتیاجات المحاضرین

استخدام التعلیم اإللكتروني في تحقیق 
المیزة التنافسیة

3.563.933.9614.477*0.000

عدد مرات بالنسبة لجمیع المجاالت 
0.000*3.543.883.9516.557علیم اإللكترونياستخدام الت

0.05* الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة  .
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فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذه أيوبالتالي لم نجد 
منطقیةالنتیجةهذهأن) وتبدواألكادیمیة(الجنس،الخبرة،اسم الجامعة،الرتبةإلىالمجاالت تعزى 

إلىكذالكواحدة،وثقافةواحدمجتمعإلىوینتمونمشابهفي بیئةیعملونالمبحوثینأنطالما
ولدیهممشتركةعملبیئةلدیهمحیثقطاع التعلیم في الجامعاتفيیعملونالعاملینكافةأن

وخصوصا عندما یتم عمل ورشات عمل ما،حد إلىوأدوات تعلیم إلكتروني متشابهه أنظمة
مشتركة بین الجامعات عن التعلیم االلكتروني .
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الفصل السابع
النتائج والتوصیات والدراسات المقترحة

أوال : النتائج

ثانیا : التوصیات

ثالثا : الدراسات المقترحة
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مقدمة :ال

الفصل ملخصا ألهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل هذه الدراسة ، وأهم یتضمن هذا 
التوصیات المقترحة على ضوء هذه النتائج والتي یأمل الباحث أن تساهم في دعم وتعزیز نقاط 
القوة ، وكذلك معالجة وتصحیح نقاط الضعف من أجل تحقیق الهدف الرئیس من الدراسة وهو 

.لسطینیة في قطاع غزة وني في تعزیز المیزة التنافسیة في الجامعات الفدور التعلیم االلكتر 

:وال: النتائجأ
 المیزة كأحد مجاالت الكفاءة المتمیزةفیما یتعلق بدور التعلیم االلكتروني في تعزیز

التنافسیة :
% من األكادیمیین في الجامعات الفلسطینیة أبدوا 75وقد توصلت الدراسة أن ما نسبته 

، الن التعلیم افقة على أن التعلیم االلكتروني یساهم في زیادة كفاءة العملیة التعلیمیة مو 
أن االلكتروني یساهم في زیادة التنسیق بین أطراف العملیة التعلیمیة ،وهذا بسبب 

قد تمكنوا من االستفادة من الخدمات التي یقدمها نظام التعلیم االلكترونياألكادیمیین 
.خدمات الجامعة في مجال التعلیم االلكترونيعلىرضا عام منهم فأصبح لدى كثیر

 المیزة كأحد مجاالت فیما یتعلق بدور التعلیم االلكتروني في تعزیز اإلبداع واالبتكار
:التنافسیة

من األكادیمیین في الجامعات الفلسطینیة أبدوا % 73ما نسبته وقد توصلت الدراسة أن
روني یفتح آفاقا كبیرة أمام الطلبة والمعلمین لإلبداع ویساهم في موافقة بأن التعلیم االلكت

ابتكار طرق جدیدة في العملیة التعلیمیة ویمكن المحاضر من استخدام االنترنت والوسائط 
، وحیث المتعددة في إیصال المعلومة للطلبة وهذا یلزمه إبداع في استخدام هذه الوسائل

التقنیات الحدیثة في العملیة التعلیمیة یتطلب منهم أن األكادیمیین یدركون أن استخدام 
التمتع بمهارات جیدة ومتنوعة للقدرة على التعامل مع هذا النوع الجدید من التعلیم ، رغم 

المحاضرین في عملیات تطویر أيبر ال تأخذ الجامعة ذلك إال أن النتائج أظهرت أن 
.بشكل كافي نظام التعلیم االلكتروني 
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 كأحد مجاالت جودة الخدمة التعلیمیةبدور التعلیم االلكتروني في تعزیز فیما یتعلق
:المیزة التنافسیة

% من األكادیمیین في الجامعات الفلسطینیة75.90وقد توصلت الدراسة أن ما نسبته 
یساهم بشكل كبیر في تعزیز جودة الخدمة أبدوا موافقة على أن التعلیم االلكتروني 

لطلبة في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة ، حیث یدرك أفراد التعلیمیة المقدمة ل
العینة األهمیة الكبیرة لدور التعلیم االلكتروني في إضافة جودة للخدمة التعلیمیة وذلك 

یتیح الوصول للمادة التعلیمیة في من خالل إبدائهم موافقة على أن التعلیم االلكتروني 
، الفردیة للطلبة وذوي االحتیاجات الخاصةتقاالفرو أي وقت و من أي مكان ویراعي 

وأیضا ومن خالل أن التعلیم االلكتروني یساهم في اختصار الكثیر من الوقت إلنجاز 
مهام المحاضرین فإن ذلك یمكن المحاضر من االستفادة من وقته بشكل كبیر وتخیف 

م التي یوفرها األعباء الملقاة على عاتق المحاضرین ، و أخیرا تبین أن أدوات التقیی
التعلیم االلكتروني تساهم في تحقیق الهدف من العملیة التعلیمیة سواء تقییم الطلبة 
الذاتي أو تقییم المحاضرین للطلبة مما یؤدي إلى دفع الطلبة لرفع أدائهم وتحسین 

.مستوى التحصیل لدیهم

 كأحد لمحاضریناالستجابة الحتیاجات افیما یتعلق بدور التعلیم االلكتروني في تعزیز
:المیزة التنافسیةمجاالت 

% من األكادیمیین في الجامعات الفلسطینیة75.99وقد توصلت الدراسة أن ما نسبته 
هو إال وسیلة أبدوا موافقة وتفهم واضح بأن التعلیم االلكتروني بأدواته المتعددة ما

ن وأنه یقدم العدید مساعدة للمحاضر في العملیة التعلیمیة وأنه یراعي حاجات المحاضری
من الخدمات للمحاضرین ، وتبین عدم وجود مخاوف لدى للمحاضرین بأن یقوم التعلیم 
االلكتروني بإلغاء دور المحاضر بل بالعكس ان التعلیم االلكتروني یساهم في زیادة 
عملیة التواصل بین الطلبة والمحاضرین ویمكن المحاضر من إثراء العملیة التعلیمیة 

كتب الكترونیة) لیستزید الطلبة –لطلبة بمصادر متنوعة (مواقع ویب تعلیمیة بتزوید ا
.منها 
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 فیما یتعلق بعدد مرات استخدام االكادیمیین للتعلیم االلكتروني في تعزیز المیزة
:التنافسیة

% من األكادیمیین في الجامعات الفلسطینیة48.7قد توصلت الدراسة أن ما نسبته 
أنه كلما زاد مرات فأقل في الفصل وأنهم أبدوا موافقة 5االلكتروني یستخدمون التعلیم

للتعلیم االلكتروني في الفصل كلما ساهم بشكل أكبر في االكادیميعدد مرات استخدام 
أن إجابات نتائج تبین ال، ومن فسیة للجامعة، وهذه نتیجة طبیعیةتعزیز المیزة التنا

مرة فأكثر فصلیا تدل على أهمیة 16االلكتروني االكادیمیین الذین یستخدمون التعلیم 
.التعلیم االلكتروني لدیهم واالستفادة منه بشكل أكبر من الذین یستخدمونه أقل من ذلك

فیما یتعلق بالخصائص الشخصیة ألفراد العینة:
αعند مستوى داللة إحصائیة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة .1 بین )0.05=

في في الجامعات الفلسطینیة االلكتروني التعلیمتطبیق دراسة حول للاجابات المبحوثین
المیزة التنافسیة تعزى للجنس.وتعزیزقطاع غزة 

αعند مستوى داللة إحصائیة (توجد فروق ذات داللة إحصائیة .2 بین اجابات )0.05=
في قطاعفي الجامعات الفلسطینیة االلكتروني التعلیمتطبیق للدراسة حول المبحوثین

."45أقل من- 25لصالح الذین أعمارهم"المیزة التنافسیة تعزى إلى العمر وتعزیز غزة 
αعند مستوى داللة إحصائیة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة .3 بین )0.05=

في في الجامعات الفلسطینیة االلكتروني التعلیمتطبیق للدراسة حول اجابات المبحوثین
.نافسیة تعزى للمؤهل العلمي المیزة التوتعزیز قطاع غزة 

αعند مستوى داللة إحصائیة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة .4 بین )0.05=
في في الجامعات الفلسطینیة االلكتروني التعلیمتطبیق للدراسة حول اجابات المبحوثین

المیزة التنافسیة تعزى للخبرة.وتعزیز قطاع غزة 
αد مستوى داللة إحصائیة (عنال توجد فروق ذات داللة إحصائیة .5 بین )0.05=

في الجامعات الفلسطینیة في االلكتروني التعلیمتطبیق اجابات المبحوثین للدراسة حول 
السم الجامعة.المیزة التنافسیة تعزى وتعزیز قطاع غزة 

αعند مستوى داللة إحصائیة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة .6 بین )0.05=
في في الجامعات الفلسطینیة االلكتروني التعلیمتطبیق للدراسة حول اجابات المبحوثین

.تحقیق المیزة التنافسیة تعزى للرتبة االكادیمیةو قطاع غزة 
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:وصیات: التانیاً ث

العملي إلىهذه الدراسة وفي ضوء نتائج الدراسة التي تعرض لها الباحث باإلضافة نهایةفي 
: التوصیات التالیةإلىخلص الباحث ،توما تضمنته من نتائج االستبیانا

العمل على نشر ثقافة التعلیم االلكتروني بین أعضاء الهیئة التدریسیة وتوضیح أهمیته .1
ا ایفي العملیة التعلیمیة من خالل عقد ورش عمل داخلیة وذلك للتعمق اكثر في مز 

لجامعة في تعزیز مكانة اإلىالتعلیم االلكتروني وطریقة استخدامه ،ألن ذلك یؤدي 
.المجتمع

تطویر كبیر إلىإن طریقة تطبیق التعلیم االلكتروني في الجامعات الفلسطینیة بحاجة .2
وٕاعادة نظر فیها ، وأن یتم تبني استراتیجیة واضحة موحدة بین الجامعات الفلسطینیة في 
تصمیم واستخدام التعلیم االلكتروني حتى تكون الفائدة اكبر وأفضل على العملیة 

.لیمیةالتع
التأكید على ان العنصر الحاسم واألكثر حیویة في نجاح تطبیق التعلیم االلكتروني في .3

الجامعات الفلسطینیة هو المحاضرین االمر الذي یتطلب من جل اهتمام االدارة العلیا 
من خالل انشاء مركز مجهز بأحدث وحرصها على تدریب وتنمیة قدرات المحاضرین 

بیئة جامعیة تساهم في االبداع واالبتكار إلىمما یؤدي ضرین التقنیات لتدریب المحا
.وبالتالي تحقیق میزة التنافسیة 

األخذ بعین االعتبار الحوافز المادیة والمعنویة للمحاضرین لالستفادة بشكل أكبر من .4
خدمات التعلیم االلكتروني.

یم االلكتروني االستفادة من خدمات التعلیجب ان ال یقتصر فقط على دور المحاضرین.5
وتقدیم االقتراحات ٕانما المشاركة وٕابداء الرأي والتعلیقاتوتوجیه الطلبة الستخدامه و 

والتوصیات للجهة المشرفة على التعلیم االلكتروني في الجامعة وعلى أن تقوم وحدة 
التعلیم االلكتروني في الجامعة باالهتمام في هذه االقتراحات ومحاولة تطبیق ماهو مالئم 

.ها لكي یشعر المحاضرین انهم جزء هام من التعلیم االلكتروني من
بنیة تحتیة متطورة للتعلیم االلكتروني (مختبرات حدیثة) إلىالجامعات الفلسطینیة بحاجة .6

تواكب التطور العلمي في الجامعات العالمیة ألن ذلك یعود بفائدة اكبر على الجامعات 
.الفلسطینیة 
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إلى، وتشجیع االبحاث والدراسات ، الهادفة ت والمؤتمرات العلمیةمام بالندواضرورة االهت.7
، مع إعطاء نتائجها وتوصیاتها االهمیة التي انب التطبیقي للتعلیم االلكترونيتعزیز الج
.تستحقها 

االدارة العلیا في الجامعات بتحدید الخطوط العریضة والسیاسات العامة تقومأن .8
كتروني لتحویل المساقات الدراسیة الجامعیة والكتب الى وبالتعاون مع قسم التعلیم االل

مساقات الكترونیة وكتب الكترونیة لكي یصبح الطلبة والمحاضرین قادرین على 
االستفادة من المحتوى االلكتروني للمساق ودمجه في العملیة التعلیمیة.

لى خدمة إنشاء شبكة داخلیة موحدة بین الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة قادرة ع.9
طلبة الجامعات الفلسطینیة ،على ان یتم توفیر برامج وتطبیقات ودروس ومواقع ویب 
تعلیمیة تخدم المحاضرین والطلبة، بحیث یتم اتاحة خدمات التعلیم االلكتروني ألي 

طالب في أي جامعة فلسطینیة.
لیم وضع الخطط المناسبة للتعفي كل جامعة مسئولة عن عمادةضرورة وجود وحدة أو .10

، ومتابعة وتقییم طریقة وذلك وفق االمكانیات المادیة المتاحة الجامعة االلكتروني في 
والتواصل مع المحاضرین والطلبة وتقدیم الدعم الفني الالزم ، تطبیق التعلیم االلكتروني 

رفع توصیات لإلدارة العلیا في الجامعة .وذلك من أجل 

دراسات المقترحة : : الثالثا

دراسة الباحث والنتائج التي توصل إلیها یقترح الباحث الدراسات التالیة:في ضوء 

دور الحوافز المادیة والمعنویة في تحفیز المحاضرین الستخدام التعلیم االلكتروني.
 في قطاع غزة دور التعلیم االلكتروني في تعزیز المیزة التنافسیة في الجامعات الفلسطینیة

.من وجهة نظر الطلبة 
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المراجع 

أوًال : المراجع العربیة
 الكتب
رسائل ماجستیر
الدوریات
 والمقاالتتقاریر وأوراق عمل

ثانیًا : المراجع األجنبیة 
 الكتب
رسائل ماجستیر
الدوریات
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:أوال: المراجع العربیة
الكتب العربیة :.1

)، یقات مستحدثة ، دار الفكر العربي ، القاھرة) ، التعلیم االلكتروني تطب2011الحلفاوي ، ولید محمد

،معلومات ، عمان ، مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في عصر ال)،2006(الحلفاوي، ولید
.دار الفكر

)،استراتیجیات التعلم اإللكتروني ، شعاع للنشر والعلوم ،عمان2005الخان ، بدر ، (
،تیجي وانعكاساته على نجاح ) ، الفكر االسترا2009،(أحمدوصالح زكریاالدوري

.، دار الیازوري العلمیة ، عماناألعمالمنظمات 
) ،إدارة اإلبداع –)، كیف تخلق بیئة ابتكاریه في المنظمات2001الصرن، رعد

واالبتكار، دار الرضا للنشر، دمشق
،تطور الفكر واالسالیب في االدارة، دار الحامد للنشر 2005صبحي، (العتیبي (

.عمانوالتوزیع، 

منظور منهجي متكامل ، االستراتیجیةاإلدارة)، 2009،(وائل،ادریسطاهر و ،الغالبي
.دار وائل للنشر، عمان

القران الكریم
 ،إدارة الجودة في التعلیم، المركز العربي 2004عبدالرحمن بن ابراهیم،(المدیرس ،(

یاضللتدریب التربوي لدول الخلیج ،مكتب التربیة لدول الخلیج، الر 

،المدرسة االلكترونیة ودور االنترنت في التعلیم رؤیة تربویة ، )،2010(،محمدالمالح
دار الثقافة ،عمان

التعلیم االلكتروني عبر شبكة االنترنت ، الدار 2005(،الهادي ،محمد محمد ، (
المصریة اللبنانیة ، القاهرة

یم وتطویر عاصر أبعاد تصم) ، التعلیم االلكتروني الم2011(،ادي ،محمد محمداله
، القاهرةبرمجیاته االلكترونیة، عالم الكتب
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) ،تنمیته، دار الكتاب الجامعي )، االبداع: ماهیته، اكتشافه،2007الهویدي، زید
.للنشر، العین

الجودة إلىاالحتراف إلى)، التعلیم االلكتروني من التطبیق 2009، الغریب،(إسماعیل
.،عالم الكتب ، القاهرة

وتنمیة الموارد البشریة ،دار المسیرة ، االستراتیجیةاإلدارة)،2009، محمد سمیر ،(أحمد
.عمان

دار الكتب العلمیة التعلیم االلكتروني والتعلیم الجوال ،)،2007(عبد الحمید،،بسیوني

للنشر و التوزیع ، القاھرة

) ،جدیدة في عالم متغیر رةإدا–االستراتیجیةاإلدارة)، 2004حبتور، عبد العزیز صالح
دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان،

) ، دار المناهج الجودة الشاملة الفلسفة ومداخل العمل ،إدارة) ، 2010زیدان ،سلمان
للنشر والتوزیع ، عمان

)، تكنولوجیا التعلیم والتدریب ،دار الفالح ، القاهرة2007سلطان ، عادل ،(
)،لتعلیم االلكتروني وتحریر العقل: أفاق وتقنیات جدیدة للتعلیم ،)، ا2009شحاته، حسن

دار العالم العربي للنشر والتوزیع، القاھرة

)،التعلیم والمدرسة اإللكترونیة ،دار السحاب، القاهرة2007عامر، طارق عبد الرؤوف،(
)،دوات فة والمبادئ واألالفلس)، التعلیم االلكتروني:2008عبد العزیز ، حمدي أحمد

، عمانوالتطبیقات، دار الفكر
التكنولوجیا في الصف ، ) ، استخدام 2007أبو ریاش حسین، (و محمدأمیمه،عمور

، عماندار الفكر
) ،وظائف المدیر ، دار صفاء 1(اإلدارة)، مبادئ 2010فیاض، محمود احمد (

للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان
،ةالمكتب الجامعي للنشر، اإلسكندری،التعلیمیةالمعلم والوسائل)، 2005(محمد، أحمد ،

مصر
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تكنولوجیا التعلیم والتعلم االلكتروني ، مكتبة الرشد، 2004سالم أحمد ،(،محمد،(
الریاض

األعمال ، إدارةالمبادئ والممارسات في –)وظائف المدیر 2010، موفق حدید ،(محمد
عماندار المناهج للنشر والتوزیع،

ج

جستیر والدكتوراه:رسائل الما.2
ج

تعلیم )، نحو جامعة عصریة عربیة عصر جدید من ال2011(، ممدوح،الجعفري
بحث منشور، جامعة اإلسكندریة،بالجامعة المتماذجة- العالي

دور التعلیم االلكتروني في مواجهة تحدیات التعلیم الجامعي 2007(أحمد ، مل،الج ،(
ر منشورة، مصردراسة تحلیلیة، رسالة ماجستی- في مصر

،والتعلمالمفتوحالتعلمفيوالنوعیةالجودة)، بعنوان معاییر2004، (عبدالرحیمالحنیطي
.األردن،جامعة فیالدلفیاعن بعد، رسالة ماجستیر منشورة، 

،لدى اإلدارة العلیا في االستراتیجي)،العالقة بین التوجه 2006(مروان، الدهدار
التنافسیة دراسة میدانیة على جامعات قطاع غزة، رسالة الجامعات الفلسطینیة ومیزتها

.الجامعة اإلسالمیة غزةماجستیر منشورة كلیة الدراسات العلیا،
دور نظم المعلومات في تطویر المیزة التنافسیة دراسة تطبیقیة )،2009(مروان، ،الرقب

اجستیر منشورة ، رسالة معلى المدراء العاملین في وزارتي المالیة والصحة بقطاع غزة
.الجامعة اإلسالمیة غزةكلیة الدراسات العلیا،

،دور إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات في تحقیق المزایا 2008(سلوى ، الشرفا ،(
التنافسیة في المصارف العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستیر منشورة كلیة الدراسات 

.الجامعة اإلسالمیة غزةالعلیا،
،أهمیة ومعوقات استخدام المعلمین للتعلیم االلكتروني 2007از بن هزاع، (فو الشمري،(

من وجهة نظر المشرفین التربویین بمحافظة جدة ، رسالة ماجستیر منشورة ، جامعة ام 
القرى ، المملكة العربیة السعودیة
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،ن )، درجة استخدام طلبة الجامعة العربیة للتعلم اإللكتروني م2009سعود،( العفتان
وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس والطلبة في الجامعة، رسالة ماجستیر منشورة، الجامعة 

األردنالعربیة،
)،الخیار االستراتیجي وأثره في تحقیق المیزة التنافسیة ، 2002القطب ، محي الدین، (

،أطروحة دكتوراه ، الجامعة األردنيدراسة تطبیقیة في عینة من شركات التأمین 
یةالمستنصر 

مقاومة التغییر :برنامج التعلم اإللكتروني في الجامعة 2005(عبداهللا ، ،أبو تینة ،(
األردنالجامعة الهاشمیة،الهاشمیة في األردن، رسالة ماجستیر منشورة،

العوامل المؤثرة على تقبل المدرسین للعمل على نظام 2012(،، ناجيأبو مغیصیب ،(
، رسالة ماجستیر منشورة كلیة اإلسالمیةدراسة حالة الجامعة موودل للتعلیم االلكتروني : 

.الجامعة اإلسالمیة غزةالدراسات العلیا،
إدارة التعلیم االلكتروني في التعلیم العام بالمملكة العربیة 2008( سعید ، مزهر،لآ،(

السعودیة (نموذج تنظیمي مقترح)، رسالة ماجستیر منشورة، المملكة العربیة السعودیة
التعلیم االلكتروني وأثره على أعضاء هیئة التدریس 2009( محمد ، صقر،با،( _

دراسة حالة لقسم علم المعلومات بجامعة أم القرى، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة أم 
مكة، المملكة العربیة السعودیة- القرى

الوسائط نتاجوإ یات التكنولوجیة التعلیمیة الالزمة لعرض ا)،الكف2010خدلق، فؤاد ،(ب
بالمرحلة الثانویة بمكة المكرمة ، رسالة ماجستیر منشورة األحیاءالمتعددة لدى معلمات 

القرى ، المملكة العربیة السعودیةأم،جامعة 
)،دراسة بعنوان "تحلیل مصادر المیزة التنافسیة في المؤسسات 2009سهام ، موسى، (

دراسة حالة مؤسسة -حدیثة (االنترنت ) في ظل التغیرات التكنولوجیة الPMIالصناعیة 
قدیة الجزائر 
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وعالقته بالمیزة التنافسیة "دراسة میدانیة االستراتیجي)، التخطیط 2011(سائد ، ،شراب
في شركات توزیع األدویة في محافظات غزة، رسالة ماجستیر منشورة كلیة الدراسات 

.الجامعة اإلسالمیة غزةالعلیا،
،واقع امتالك األستاذ الجامعي لمهارات استخدام تكنولوجیا 2011( وفاء ،طهیري ،(

المعلومات وتقبله لفكرة دمج التعلیم االلكتروني دراسة میدانیة بجامعة المسیلة، رسالة 
المملكة العربیة السعودیةماجستیر منشورة، الجامعة المسیلة،

والحلول المقترحة،)،التعلیم االلكتروني العقبات والتحدیات 2005(یوسف،،عیادات
مصر

:لدوریاتا.3
) ،برنامج مقترح لتدریب اعضاء هیئة التدریس في جامعة )، 2009النجار، حسن

مجلة الجامعة االقصى على مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في ضوء احتیاجاتهم التدریبیة،
.709صاالسالمیة (سلسلة الدراسات االنسانیة )، المجلد السابع عشر، العدد االول، 

فاعلیة التعلیم االلكتروني الموجه بالفیدیو 2011(لجحجوح، یحیى وحسونة، إسماعی : (
في تنمیة التفكیر العلمي واالتجاهات نحوه لدى طلبة الجامعة، المجلة الفلسطینیة للتربیة 

، فلسطین.137، ص 5، العدد 3القدس المفتوحة،المجلدةالمفتوحة عن بعد، جامع
) ،ادارة عملیة االبداع واالبتكار من خالل مواصفة االیزو )، 2011عبود، عثمان

مجلة علمیة عربیة متخصصة في علوم ، مجلة عالم الجودة االلكترونیة، 9001
.السادسونظم االدارة العددوتطبیقات الجودة

اتجاهات طلبة الجامعة 2008القضاة، خالد (و قراعین، خلیلو محمد، جبرین .(
)، 8(22التعلم اإللكتروني في التعلیم الجامعي. المجلة التربویة: الهاشمیة نحو توظیف

مجلس النشر العالمي بجامعة الكویت
) ،دراسة بعنوان: " إشكالیة القدرات التنافسیة في ظل تحدیات 2007مسعداوي، یوسف،(

م.35،  5العولمة "،مجلة العلوم اإلنسانیة، مجلد 



125

،ن رالقفي بیة  ربیة العریات الت) ، تحد2007السالم، (عبد نجادات ومحمودملکاوى
وأثرها في تحدید دور معلم المستقبل، مجلة جامعة الشارقة للعلوم نیروالعشلحادي ا

) .2) ، عدد ( 4الشرعیة واإلنسانیة ، جامعة الشارقة ، مجلد ( 

ومقاالت:تقاریر وأوراق عمل.4
) ،مجلة ، في تعزیز التعلیم الجامعيدور التعلیم االلكتروني)، 2009الحسناوي، موفق

، مقالة منشورة العراق،المعهد التقني في الناصریة، عالم الجودة االلكترونیة
http://www.alamelgawda.com/joq/index.php?option=
com_content &view=article&id=58:--------9001&catid
=35:after-matchh-news&Itemid=1

التعلیم االلكتروني مفهومة. خصائصه. 2003ن عبد العزیز ،(الموسى ، عبد اهللا ب ، (
ندوة مدرسة المستقبل في جامعة الملك سعودإلىفوائده. عوائقه ورقة عمل مقدمة 

،أهمیة توظیف التعلیم االلكتروني في تحقیق جودة التعلیم 2011دة،(ایفالورفلي،(
دة التعلیم العالي ،جامعة الزرقاء بحوث المؤتمر العربي الدولي االول لضمان جو العالي،
.،االردن

،الجودة یرایمع)،توظیف تكنولوجیا التعلم اإللكتروني لتحقیق 2011محمد،(صبان
ورقة عمل قدمت الجزائر،جامعة عبد الحمید بن بادي،الشاملة في التعلیم العالي،

بمدینة الریاض ضمن المؤتمر الدولي الثاني للتعلیم االلكتروني
ضرورة حتمیة لتحقیق اإللكتروني)،توظیف تكنولوجیا التعلم 2006الشحات،(،نعتما

ندوة توظیف تكنولوجیا التعلیم فى مدارس إلىجودة التعلیم العام ،ورقة عمل مقدمة 
التعلیم العام ـ رؤیة تربویة معاصرة ،جامعة دمیاط

 یة في نظام التعلم المعلم وفقا ألدواره المستقبلاتتیكف)،2006، نبیل جاد،(عزمي
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي للتعلم عن بعد ،سلطنة عمان ، االلكتروني عن بعد
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،القیاسیة لبناء نظم التعلیم االلكتروني، یرایالمع)، 2011عبد الرحمن الشریف،(كرار
جامعة الرباط الوطني، جمهوریة السودان ، ورقة عمل قدمت ضمن المؤتمر العربي 

لتعلیم االلكتروني، جامعة الزرقاء ،االردن الدولي ل
) ،مقال منشور، دور تكنولوجیا المعلومات في رفع كفاءة المعلم)، 2011قاسم، أمجد ،

http://al3loom.com/?p=1731
) ،دور التعّلم اإللكتروني في تحسین جودة العملیة التعلیمیة )، 2012زامل، مجدي

المفتوح، جامعة القدس المفتوحة، فلسطین، مركز التعلیم، مقال منشورالتعّلمیة
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)2ملحق رقم (
االستبانة

غزة–الجامعة اإلسالمیة
عمادة الدراسات العلیـا 

كلـیــة التـجــارة 
قسـم إدارة األعمــال 

األخ الكریم ....األخت الكریمة 
تحیة طیبة وبعد،

غبن  یقوم بإعداد دراسة میدانیة في مجال إدارة یرجى التكرم بالعلم بأن الباحث أحمد أبو
األعمال غرضها البحث العلمي والمعنونة ب

فلسطینیة في قطاع "دور التعلیم االلكتروني في تعزیز المیزة التنافسیة في الجامعات ال
"األكادیمیینمن وجهة نظر غزة 

وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمال ضمن برنامج ماجستیر إدارة 
معرفة دور التعلیم االلكتروني في المیزة إلىاألعمال في الجامعة اإلسالمیة . ویهدف هذا البحث 

اع غزة .التنافسیة بین الجامعات الفلسطینیة في قط
لهذا نرجو التكرم في المساعدة على انجاز هذا البحث من خالل تعبئة االستبیان ، علًما بأن 
المعلومات التي ستعبأ من قبلكم تعامل بسریة تامة، و لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

اختیاروفقةالمر االستبانةفقراتقراءةلذا یرجى،لنتائج بصورة جماعیة ولیست فردیةوستنشر ا
الفعلي.الواقعتعكسالتياإلجابة

هو طریقة استخدام آلیات االتصال الحدیثة كالحاسب والشبكات والوسائط التعلیم االلكتروني :
المعلومات للمتعلمین بأسرع وقت وأقل تكالیف صالإیالمتعددة وبوابات االنترنت من اجل 

.ها وقیاس وتقییم أداء المتعلمینوبصورة تمكن من إدارة العملیة التعلیمیة وضبط
الباحث

غبن أحمد فاروق أبو
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والوظیفیةالشخصیةالبیانات-:أوال

:المناسبالمربعفي()إشارةضع
أنثىذكر :الجنس .1
العمر  :.2

المؤهل العلمي :.3

الخبرة :.4

اسم الجامعة   :.5

الرتبة األكادیمیة.6

هل تستخدم التعلیم االلكتروني ؟ .7
إذا كانت اإلجابة نعم أجب عن السؤال التالي :

هي عدد مرات استخدام التعلیم االلكتروني في الفصل ؟.............ما.8

35أقل من -2525أقل من -22

55الى أقل من –4545أقل من –35

فأكثر-55

ستیرماج بكالوریوس

دكتوراه

سنوات9أقل من -4سنوات4أقل من 

فأكثر-سنة 12سنة 12أقل من –9

جامعة األزھرالجامعة اإلسالمیة

جامعة  القدس المفتوحةجامعة  األقصى

أستاذ مشاركأستاذ

محاضرأستاذ مساعد

معیدمدرس

النعم
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: دور التعلیم االلكتروني ثانیاً 
- ك حول الفقرات التالیة :أیأمام العبارة التي تعكس ر (/)یرجى وضع إشارة 

متدنیة جدامتدنیةمتوسطةعالیةعالیة جداالفقرةالرقم

أوال : مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت 
أستطیع استخدام وحدات إدخال البیانات (لوحة .1

یح والفأرة ) ووحدات اإلخراج (طابعة)مفات

أستطیع حفظ ملفاتي في وسائط التخزین .2
(االسطوانات )المختلفة

أستطیع التعامل مع المشاكل الفنیة الشائعة .3
أثناء استخدام الحاسوب تواجهنيالتي 

أستخدم البرید االلكتروني في االتصال وتبادل .4
لمدرسین واآلخرین الخبرات مع الطلبة وا

أستخدم االنترنت للمشاركة بالمنتدیات .5
االلكترونیة المتخصصة 

: استخدامات التعلیم االلكتروني ثانیاً 
في الجامعة يتصمیم خدمات التعلیم اإللكترون.1

یتصف بالمرونة
أستطیع الحصول على معلومات دقیقة من .2

كتروني  خالل خدمات التعلیم االل
أشعر بسهولة استخدام خدمات التعلیم .3

االلكتروني 
الدعم الفني متوفر بسهولة في نظام التعلیم .4

االلكتروني في الجامعة  
إن الجامعات بوضعها الحالي قادرة على .5

التعلیم االلكتروني إلىاالنتقال 
خدمة أستخدم التعلیم االلكتروني لالستفادة من.6

المكتبة االلكترونیة 
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متدنیة جدامتدنیةمتوسطةعالیةعالیة جداالفقرةالرقم

التنافسیةالمیزةتحقیقيلتعلیم االلكتروني فااستخدام-:ثالثا
الكفاءة المتمیزة-:أوالً 

یساهم التعلیم االلكتروني في زیادة التنسیق  بین .1
أطراف العملیة التعلیمیة 

التعلیمیةیعمل التعلیم االلكتروني على زیادة كفاءة العملیة.2

تساهم األدوات والمعلومات التي یقدمها التعلیم .3
االلكتروني في عملیة تقییم الطلبة 

استخدام التعلیم االلكتروني في الجامعة یدل على .4
تمیز الخدمة التي تقدمها الجامعة 

تقدم الخدمة للمستفیدین في نظام التعلیم .5
االلكتروني  بسرعة دون تأخیر

هناك رضا عام لدى المحاضرین عن خدمات .6
الجامعة في مجال التعلیم االلكتروني

یشعر المستفید بخصوصیته أثناء تعامله مع نظام .7
التعلیم االلكتروني الموجود في الجامعة 

اإلبداع واالبتكار-:ثانیاً 
یساعد نظام التعلیم االلكتروني على تنمیة روح .8

ع والمبادرة اإلبدا
الرقيعلىتساعدالمتاحة المواردوالمصادر.9

االبتكاربمستوى
التعلیم االلكتروني یتیح إمكانیة التعلم الذاتي .10
المحاضرین في عملیات أيتأخذ الجامعة بر .11

تطویر نظام التعلیم االلكتروني 
الجامعي يیساهم نظام التعلیم اإللكترون.12

لموجود من تطویر مهاراتيا
یؤدي نظام التعلیم االلكتروني لحل العدید من .13
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متدنیة جدامتدنیةمتوسطةعالیةعالیة جداالفقرةالرقم

المشاكل اإلداریة في الجامعة
ثالثا :جودة الخدمة التعلیمیة

یتیح نظام التعلیم االلكتروني الوصول للمادة .14
وقت أيالتعلیمیة في 

یتیح نظام التعلیم االلكتروني الوصول للمادة .15
مكان  أيعلیمیة من الت

یراعي نظام التعلیم االلكتروني الفروقات الفردیة .16
للطلبة وذوي االحتیاجات الخاصة

یزودك نظام التعلیم االلكتروني بالیة تقییم  .17
تحیز أيالمحاضرین دون 

یزودك نظام التعلیم االلكتروني بالیة تقییم  .18
تحیزأيالطلبة دون 

هم نظام التعلیم االلكتروني في اختصار یسا.19
الكثیر من الوقت إلنجاز المهام 

یتم عرض المادة التعلیمیة بطریقة مرتبة ومنطقیة .20
یساهم نظام التعلیم االلكتروني في تقلیل تكلفة .21

الخدمات الجامعیة 
: االستجابة الحتیاجات المحاضرین رابعاً 

وني یراعي حاجات عضو هیئة التعلیم االلكتر .22
التدریس

تخفیف األعباء إلىنظام التعلیم االلكتروني یؤدي .23
اإلداریة عن المحاضرین 

الوسائل المتنوعة التي یقدمها التعلیم االلكتروني .24
صال المعلومة للطلبةأیسهولة إلىتؤدي 

یساعد نظام التعلیم االلكتروني في عملیة .25
بین المحاضرین والطلبة التواصل 
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متدنیة جدامتدنیةمتوسطةعالیةعالیة جداالفقرةالرقم

یستطیع المحاضر تزوید الطلبة بمصادر .26
متنوعة إلثراء المادة العلمیة من خالل التعلیم 

االلكتروني


