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 الممخص:

ميارات االتصال والتواصلل للد   ىدفت الدراسة التعرف إلى دور التعميم اإللكتروني في تنمية
 طمبة جامعة القدس المفتوحة من وجية نظرىم في فرع جنين.

( طالب وطالبة من طمبة جامعة القلدس المفتوحلة فلرع جنلين 200وتكونت عينة الدراسة من )
تلللم اختيلللارىم بطريقلللة  طبقيلللة ععلللوااية، واتبعلللت الباحللللة الملللنيت الوصلللفي التحميملللي، وتكونلللت أدوات 

( فقلرة، واسلتمارة مقابملة.  تلم 23من قاامة بميارات االتصال والتواصلل، واسلتبانو مكونلة ملن )الدراسة 
( وىللي درجللة جيللدة جللدا  وتفللي 0.887فحللص الصللدل واللبللات وتبللين تمتعيللا بدرجللة صللدل ولبللات )

 ألغراض الدراسة. أما مجتمع الدراسة فقد تكون من الطمبة في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين.
 ت الدراسة إلى أىم النتاات التالية: وتوصم

تبين أن قيم المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد العينة عمى مجال االستبانة الكمي كان 
 ( بدرجة استجابة جيدة. 3.48بمتوسط حسابي قدره )

وتبين مستو  دور التعميم اإللكتروني في تنمية ميارات االتصال والتواصل أنو جيد لد  
وأنو ال يوجد اختبلف بين متوسطات لقدس المفتوحة من وجية نظرىم في فرع جنين. طمبة جامعة ا

تقديرات الطمبة لدور التعميم االلكتروني في تنمية ميارات االتصال والتواصل من وجية نظرىم يعز  
ولكن يوجد اختبلف بين متوسطات تقديرات الطمبة يعز  لمتغير المستو   لمتغيرات )الجنس، الكمية(.
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وتوصمت الدراسة إلى أىم المعيقات التي تواجو طمبة جامعة القدس المفتوحة عند ممارسة 
 ميارات االتصال والتواصل من وجية نظرىم.

 وبناء عمى نتاات الدراسة فقد أوصت الباحلة: 
أن تعمل إدارة الجامعة عمى االىتمام بتوظيف وتطوير استخدام  التعميم االلكتروني ليسيم 

نمية ميارات االتصال والتواصل بين الطمبة أنفسيم أو بين الطمبة وأعضاء اليياة التدريسية. من في ت
خبلل تنفيذ برامت لتدريب الطمبة وأعضاء ىياة التدريس عمى كيفية استخدام التعميم اإللكتروني 

ين أعضاء ىياة لتحقيل الفاادة منو في تنمية ميارات االتصال والتواصل. واالىتمام بتقوية العبلقة ب
التدريس وطمبتيم من جية وبين الطمبة من جية أخر ، بيدف التعجيع عمى ممارسة االتصال 

 والتواصل بعكل فعال.
 التعميم اإللكتروني، ميارات االتصال والتواصل.الكممات المفتاحية: 

Abstract                                                        

The study aimed to identify the role of e-learning in developing 

communication and communication skills among Al-Quds Open University 

students from their viewpoint in the Jenin branch.                                                                                  

The sample of the study consisted of (200) male and female students 

from Al-Quds Open University, Jenin branch, who were chosen in a 

stratified way. The researcher followed the descriptive analytical approach. 

The study tools consisted of a list of communication and communication 

skills, and a questionnaire consisting of (23) paragraphs. Her sincerity and 

reliability were examined and she showed that she has a validity and 

reliability score of (0.887) which is very good and meets the purposes of the 

study.                                        

As for the study community, it may be from all students at Al-Quds 

Open University, Jenin branch.                                                                                          
The study reached the following main results:                                                         
It was found that the mathematical mean values for the response of the 

individuals of the sample to the total questionnaire area were with a 

mathematical average of (3.48) with a large degree of response.                            
The level of e-learning role in developing communication and 

communication skills was good for Al-Quds Open University students from 

their viewpoint in the Jenin branch.                                                                                                       
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And that there is no difference between the averages of students' 

assessments of the role of e-learning in developing communication and 

communication skills at Al-Quds Open University, Jenin branch from their 

viewpoint attributable to the variables (gender, college, academic level).                                                             

The study found a set of obstacles facing students of Al-Quds Open 

University when practicing communication and communication skills from 

their point of view.                                                                                                                         
Based on the results of the study, the researcher recommended:                             

The university administration should employ e-learning in education in 

a way that contributes to the development of communication and 

communication skills among students themselves or between students and 

lecturers. Develop programs to train students and faculty on how to use e-

learning to utilize technology to develop communication and communication 

skills.                          
And attention to strengthening the relationship between faculty 

members and students on the one hand and between students on the other 

hand, in a manner that encourages effective communication and 

communication.                               

 المقدمة
يعيد التعميم تطورا  ممحوظا  في مجال تكنولوجيا المعمومات، وفرضت ىذه التغيرات عمى 
المؤسسات التعميمية واقعا  جديدا  في التدريس، مما جعميا مساولة أمام الجميع عن تأىيل الطمبة، 

ية، ومواجية ورفع كفاءتيم، وجعميم قادرين عمى تحمل المسؤولية والتعامل مع التطورات التكنولوج
التحديات والمعيقات، من ناحية واالستعداد التكنولوجي من ناحية أخر . حيث يواجو التعميم بعض 
التحوالت والتحديات نتيجة لمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والعممية والتكنولوجيا التي طرأت عمى 

عمو بحاجة إلى مواكبة المستو  الدولي بعكل عام وعمى المستو  العربي بعكل خاص، وىذا ما ج
ىذه التغيرات ومساعدة المتعمم عمى التكيف العممي التكنولوجي وحل المعكبلت التي يواجييا في 

 (. 2، ص2012البياة التعميمية )العواودة، 
يعد نظاما  تعميميا  جديدا ؛ حيث يقدم المناىت التعميمية، والتدريبية  اإللكتروني إن التعميم
ن، في أي وقت، وفي أي مكان، وذلك من خبلل استخدام التقنيات الخاصة لمطمبة، أو المتدربي

المدمجة،  بالمعمومات واالتصاالت ملل االنترنت واإلذاعة، والقنوات المحمية أو الفضااية أو األقراص
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أو البريد اإللكتروني، أو التعميم المحوسب، أو المؤتمرات العممية عبر الفيديو، حيث تطور التعميم 
بالعكل ووساال االتصال والتعميم الحديث؛ وىذا ما جعل من عممية التعميم والتعمم سيمة،  ترونياإللك

 (.4، ص2015)المزين، ومتاحة لجميع الفاات 
يعد التعميم اإللكتروني من التطورات التكنولوجية التي وّسعت حدود التعمم، فيو صورة مرنة 

يم االلكتروني ىو إتاحة التعميم لمجميع كون قدراتيم لمتربية فاليدف األساسي الذي يقوم عميو التعم
مكاناتيم تمكنيم من النجاح في ىذا النمط من التعميم، وذلك من أجل العمل عمى تحقيل مبدأ تكافؤ  وا 
الفرص التعميمية  بين الطمبة جميعا  دون تفرقة، ومن أجل الوصول إلى الطمبة الذين يعيعون في 

 (.Seddon & Biasutti, 2010النتقال إلى المكان التعميمي )مناطل بعيدة وال يستطيعون ا
وفي ظل التعميم اإللكتروني وحاجة المتعممين إلى البحث والتنقيب عن المعرفة، والتعامل مع 
ما يستجد من  مواقف حياتية ومعكبلت تعميمية مستحدلة في عصر المعمومات، فإن العممية التربوية 

 (.14، ص2011ارات االتصال والتواصل )النجدي  والعيخ، الحالية تيدف إلى إكسابيم مي
فالغاية النيااية لمتعميم ىو إعداد جيل قادر عمى أن يؤدي دورا  بارزا  في المجتمع، ويأمل من 
أفراده أن يكونوا مبدعين وواعين بما يحيط بيم من انفجار المعرفة وتطور في التكنولوجيا، ومن لم 

ي ينمييا التعميم التقميدي السمبي لدييم، والعمل عمى تطوير مياراتيم ملل الحد من صفة االتكالية الت
ميارات االتصال والتواصل باالعتماد عمى قدراتيم وزيادة لقتيم في أنفسيم إلدارة تعمميم الذاتي، 

 (.106، ص2018وزيادة دافعيتيم لمتعمم واالستمرار فيو )حناوي، 
يقتو جوىرا  وركيزة أساسية لمعممية التعميمية، وأداة يعكل االتصال والتواصل اإليجابي في حق

إذا امتمكيا العاممون ساعدتيم عمى تسييل ميماتيم وتحسن أداايم وبناء عخصياتيم، فاالتصال 
والتواصل ىي عممية تفاعمية، وليس مجرد نقل البيانات والمعمومات، وتوصف ىذه البيانات 

 (.3، ص2010لتعميمية )الدعس، والمعمومات بأنيا القمب النابض لمعممية ا
تعد ميارات االتصال والتواصل ميارات مكتسبة يمكن لمفرد التدرب عمييا، كما ويمكن 
تطويرىا من خبلل التعمم والخبرة في المواقف المختمفة. وتتمخص ىذه الميارات بعكل عام: ميارة 

وميارة الكتابة، وميارة التحدث، القراءة الفعالة وميارة العرض الفعال، وميارة االستماع واإلصغاء، 
 (.2013وميارة إدارة المقاءات واالجتماعات )عبد الجواد وقنديل، 
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 ,Siirak( ودراسة )2013وبعد اإلطبلع والبحث في الدراسات السابقة ملل دراسة )الحجايا، 
2011 & Virve تبين أن تنمية ميارات الطمبة في االتصال والتواصل ضرورة ممحة من عأنيا )

زيادة تفاعمو في البياة التعميمية التعممية التي يكونون فييا، بيدف بناء عخصيات متكاممة ليم، 
وتزويد الطمبة بميارات استكعاف المعمومات واألفكار، وميارة تبادل المعمومات في ظل عصر 

 تدفقت فيو المعرفة.
سسات التعميمية تحقيل ميارات االتصال والتواصل الفعال داخل المؤ وتر  الباحلة أن ل 

أىمية كبيرة إلنجاز األىداف المنعودة من عممية التعميم والتعمم، فبل يمكن تحقيل عيء بدون اتصال 
جيد باآلخرين. مما استدعى ضرورة البحث عن وساال حديلة تفيد المتعممين لموصول إلى المعمومات 

، وتوفر لممتعمم المعرفة ووساال تعزز المعاركة والتفاعل البعري والتواصل بعكل حيوي وفعال
( أن ظيور وانتعار نظام 2017والموارد التعميمية عمى نحو متكامل. وورد في دراسة )غزال وقبمة، 

التعمم اإللكتروني كأحد تقنيات تكنولوجيا التعميم الحديلة في اآلونة األخيرة ساعد في تحسين نوعية 
المتعممون في تمقي المادة العممية وفيم المحتو  التعميم وزيادة فاعميتو وحل المعكبلت التي يواجييا 

بالطريقة التي تناسبيم، وتحقيل األىداف التربوية بعكل أفضل. لذلك أصبح من الضرورة البحث في 
 دور التعميم اإللكتروني في التعميم بعكل عام وتنمية ميارات االتصال والتواصل لد  الطمبة.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
التطور والتقدم الحادث في مجال تكنولوجيا التعميم أد  إلى ظيور كلير من المستحدلات إن 

التكنولوجية التي أصبح توظيفيا في العممية التعميمية ضرورة ممحة، لئلفادة منيا في رفع كفاءة 
  .العممية التعميمية، ومن بين تمك المستحدلات التعمم اإللكتروني وقد ظير في منتصف التسعينات

عتمد عمى استخدام الكمبيوتر ومستحدلاتو واألقمار الصناعية والقنوات الفضااية، وعبكة المعمومات ي
في المكان الذي يناسبو بواسطة مدار اليوم والميمة لمن يريده و  الدولية بغرض إتاحة التعمم عمى

تقدم المحتو  التعميمي طرل متنوعة تدعميا تكنولوجيا الوساال المتعددة بمكوناتيا المختمفة لاليب و أس
من خبلل تركيبة من لغة مكتوبة ومنطوقة وعناصر مراية لابتة ومتحركة، وتأليرات وخمفيات متنوعة 
سمعية وبصرية يتم عرضيا لممتعمم من خبلل الكمبيوتر مما يجعل التعمم عااقا  وممتعا  ويتحقل 

 (.5، ص2012)أحمد،  بأعمى كفاءة، وبأقل جيد، وفي أقل وقت، مما يحقل جودة التعميم
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 مفهوم التعميم اإللكتروني
التعميم اإللكتروني لو أكلر من طريقة لتنفيذه جميعيا تعتمد عمى استخدام اإللكترونيات، وقد 

أو عمى العبكة الدولية لممعمومات سواء  CDيأتي في عكل يسجل فيو المحتو  عمى قرص مضغوط 
تواصل مع المقرر وأستاذه وزمبلاو عن بعد في أي بعكل مباعر أو غير مباعر ويسمح لممتعمم بال

 وقت ومن أي مكان.
وعرفت الجمعية األمريكية لمتدريب والتطوير التعميم اإللكتروني بأنو يغطي مد  واسعا  من 
التطبيقات والعمميات، ملل التعمم المعتمد عمى العبكة العنكبوتية، والتعمم المعتمد عمى الحاسوب، 

، واإلنترنت، والمعاركة الرقمية، ونقل المحتو  بواسطة اإلنترنت وأعرطة الفيديو والصفوف االفتراضية
و الصوت والبث عبر األقمار الصناعية و التمفاز التفاعمي واألقراص المدمجة، وفي التطبيل العممي 
تسيطر تقنيات اإلنترنت عمى التعمم اإللكتروني، ويعد التعمم اإللكتروني من صور التعمم عن بعد 
توفيرا  لمتفاعل بين الطبلب  واألستاذ وبين الطبلب وزمبلايم وبين الطبلب ومحتو  التعمم، وأحدث 
مفاىيم التعمم اإللكتروني أنو تعميم وتعمم عبر عبكة المعمومات الدولية باستخدام الكمبيوتر والوسااط 

 (.8، ص2016المتعددة وتكنولوجيا اإلنترنت  )اليمعري، 
م اإللكتروني أيضا : بأنو عممية لمتعميم والتعمم باستخدام الوسااط ويمكن تعريف التعمي

اإللكترونية ومنيا الحاسوب وبرمجياتو المتعددة والعبكات واإلنترنت والمكتبات اإللكترونية وغيرىا 
يصال المعمومات بين المعمم والمتعمم ألىداف تعميمية محددة  وتستخدم جميعيا في عممية نقل وا 

 (.23، ص2015 وواضحة )عامر،
 أهمية وأهداف التعميم اإللكتروني
( فإن التعميم اإللكتروني ييدف إلى توفير بياة تعميمية 27، ص2016استنادا إلى )حنتولي، 

تفاعمية ومتعددة المصادر تكون بخدمة عممية التعمم والتعميم، وتعمل عمى إيجاد الحوافز التي تعجع 
، وتنمية ميارات الطبلب والعمل عمى إعدادىم بعكل يتناسب التواصل بين منظومة العممية التعميمية

مع المتطمبات المستقبمية باستخدام تقنية المعمومات في التعميم. وتوصل إلى أنو ييدف إلى رفع 
مستو  قدرات المعممين في توظيف تقنية المعمومات في العممية التعميمية، كما يتم تناقل الخبرات 

نوات االتصال التي تمكن المتعممين والمدربين المعرفين من المناقعة التربوية من خبلل إيجاد ق
 وتبادل اآلراء.
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، 2016ذكرىا )الجبالي في كتابو،  لمتعميم االلكتروني أىمية كبيرة وفوااد متعددة كما
( من خبلل زيادة إمكانية االتصال بين الطمبة فيما بينيم، وبين الطمبة والمؤسسة التعميمية، 27ص

سيولة االتصال ما بين ىذه األطراف في اتجاىات عدة ملل مجالس النقاش   خبلل  وذلك من
والبريد اإللكتروني، وغرف الحوار وتر  الباحلة أن ىذه اإلمكانية تزيد وتحفز الطبلب عمى المعاركة 
والتفاعل مع المواضيع المطروحة في أي وقت ومكان، مما يطور إحد  ميارات االتصال والتواصل 

 يارة إدارة المقاءات واالجتماعات.وىي م
المنتديات  يسيم التعميم اإللكتروني في عرض وجيات النظر المختمفة لممتعممين من خبلل 

الفورية ملل مجالس النقاش وغرف الحوار تتيح فرص لتبادل وجيات النظر في المواضيع المطروحة 
جيا مع اآلراء الخاصة بالطالب مما مما يزيد فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة ودم

يساعد في تكوين أساس متين عند المتعمم. وتوضح الباحلة أنو بذلك تتكون عند المتعمم معرفة وأراء 
سديدة وذلك من خبلل ما اكتسبو من معارف وميارات من تفاعمو ومعاركتو في غرف الحوار وىذا 

 لو األلر في تطوير ميارة التحدث واإلصغاء.
ارية في الوصول إلى المناىت: ىذه الميزة تجعل المتعمم في حالة استقرار ذلك أن االستمر 

بإمكانو الحصول عمى المعمومة التي يريدىا في الوقت الذي يناسبو. وتعمل الباحلة ذلك بأن ىذه 
الميزة تؤدي إلى توفير المناخ النفسي والمادي الذي يؤمن االتصال المفتوح، وبالتالي متعمم معارك 

مبدع غير منطو أو مدخر لممعمومة، ويسعى دااما لنعرىا ألنو يرغب في خمل بياة متطورة في و 
 مجال تخصصو.

اإلفادة القصو  من الزمن وسيولة وتعدد طرل تقييم تطور المتعمم حيث يوفر أدوات التقييم 
حلة أن ذلك الفوري وطرل متنوعة لبناء وتصنيف المعمومات بصورة سريعة وسيمة لمتقييم. تعير البا

يعطي المتعمم التغذية الراجعة لمد  تقدمو واستلارة الدافعية لديو لموصول إلى النتاات المطموبة وىذه 
 األمور تؤلر عمى ميارات االتصال والتواصل العامة.

 متطمبات التعميم االلكتروني
وعتاد  "التعميم االلكتروني لو متطمبات، إذ يجب أن يتوفر لممتمقي كمبيوتر مجيز بمودم

الممتيميديا، واعتراك بعبكة إنترنت، وامتبلكو بريد ا إلكتروني ا، وأن يتوفر لديو حد أدنى من المعرفة 
التقنية في استخدام الكمبيوتر؛ عموم ا يجري التواصل بين الطبلب فيما بينيم وبين المدرس، بتنسيل 
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وغرف الدردعة، ومنتديات مسبل بوساطة وساال االتصال اإللكتروني وىي البريد اإللكتروني، 
الحوار، كما يمكن في حاالت خاصة استخدام تقنيات إضافية و برمجيات خاصة تكون ما يدعى 
بالقاعة االفتراضية أو الحرم الجامعي االفتراضي، تبع ا لطبيعة المادة التعميمية، والتقنيات المتوفرة 

 (.482، ص2013لد  المؤسسة التعميمية" )صالح، 
 ( إلى متطمبات التعميم اإللكتروني:(shudong  & fang, 2014وأعار 
  البد من وجود بنية تحتية عاممة تتملل في وساال اتصال سريعة وأجيزة ومختبرات حديلة

 لمحاسوب اآللي.
  يجب تأىيل وتدريب المعممين عمى كيفية استخدام التقنيات والتعرف عمى كيفية

 استخداميا، في مجال التعميم.
  بناء مناىت ومواد تعميمية إلكترونية.االستلمار في 
 .البد من وجود تعريعات وقوانين تسيم في دعم العممية التعميمية اإللكترونية 
  .بناء أنظمة معمومات قادرة عمى إدارة عممية التعميم بعكميا الجديد 

وقامت الباحلة بدراسة مد  توافر متطمبات التعميم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة، 
وجدت أن الجامعة قامت بحممة واسعة لبناء وتطوير بياات التعمم والتعميم باستخدام التكنولوجيا، وقد 
دخال الوسااط الرقمية المساندة لممقررات واعتماد نظام البوابة  رافل ذلك تطوير البنى التحتية وا 

وصوال  إلى اعتماد الجامعة األكاديمية ونظام إدارة التعمم، وتطوير ميارات الكوادر التربوية والفنية، 
 نموذج التعميم المدمت في طرح مقرراتيا. 

وعممت عمى تطوير ونعر المحتو  الرقمي كمصادر تربوية مفتوحة، من خبلل تطوير 
 Creativeالمعايير التربوية والفنية إلنتاج المحتو  الرقمي، واعتماد معايير التأليف والنعر المفتوح )

Commonsنعاء مستود ع أصول لممحتو  الرقمي، ومنصات لعرض ومعاركة الفيديوىات (، وا 
التعميمية، وصوال  إلى إطبلل فضااية القدس التعميمية. وقد توجت جيود الجامعة بإطبلل نموذج 
المساقات الذكية أو مساقات التعمم الذاتي المفتوحة عبر اإلنترنت، والتي أصبحت تدرس لطمبة 

فتوحة لممتعممين من حول العالم كافة )دليل جامعة القدس الجامعة وتنعر كمصادر تربوية م
 (.2020المفتوحة، 
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 عناصر التعميم اإللكتروني:
أن لمتعميم اإللكتروني مجموعة من العناصر المتفاعمة التي ينبغي توفرىا جميعا  أو توفر 

 ( 99، ص2015معظميا لكي تتحقل فمسفة التعميم اإللكتروني، ومن ىذه العناصر: )عامر، 
 وىو الطالب الذي يتعمم من خبلل أسموب التعميم والتعمم اإللكتروني. المتعمم اإللكتروني:
وىو المعمم الذي يعرف عمى عممية التعميم اإللكتروني ويتفاعل مع  المعمم اإللكتروني: 

  المتعممين ويوجو تعمميم ويقوم أداايم.
أصحاب المعرفة والخبرة في ىذا  قامت الباحلة بعد االطبلع عمى دليل الجامعة، ومقابمة

فرع جنين بتمخيص جيود جامعة القدس المفتوحة لبناء المعمم والمتعمم –المجال داخل الجامعة 
االلكتروني بأنيا وفرت مجموعة من الخدمات التدريبية التي تيدف إلى رفع كفاية الطمبة واليياة 

مم والتعميم من خبلل إعداد وتنفيذ خطط فصمية التدريسية بالميارات الرقمية المطموبة لدعم عممية التع
لبناء قدرات الطمبة وأعضاء ىياة التدريس في التعميم المدمت وأدوات التعمم اإللكتروني المستخدمة في 
الجامعة. وتنفذ الجامعة أيضا  ورعات عمل تدريبية وجاىية وافتراضية عبر اإلنترنت لمتعريف بيذه 

 مية التعمم والتعميم في جميع فروع الجامعة.الخدمات وكيفية توظيفيا في عم
الكتاب اإللكتروني: ىو المقرر التعميمي المعابو لمكتاب المدرسي المعروف، إال انو يختمف 
في عكمو ويتفول عميو في محتواه، إذ قد يعتمل عمى نصوص مكتوبة وصور ومقاطع فيديو تجعل 

يكون الكتاب اإللكتروني موجودا  عمى  المحتو  التعميمي أكلر متعو وأوضح لمطالب ويمكن أن
   .صفحات اإلنترنت أو منسوخا  عمى اسطوانة ممغنطة

تيم الطبلب والباحلين  إن المؤتمرات التي تمس موضوعات المؤتمرات التعميمية اإللكترونية:
نسيل، أمر ييتم بو التعميم ويخصص لو قدر من اإلمكانات المادية والبعرية ويأخذ قدرا  كبيرا  من الت

إال أن التقنية وكأحد تطبيقاتيا في التعميم يمكن أن تسيل عقد مؤتمر تعميمي عممي يضم متحدلين 
وخبراء وحضور من أقطار مختمفة، ليحقل القدر األكبر من االنتعار والفاادة وذلك من خبلل عبكة 

لميتمين قد اإلنترنت، إذ يكون كل من المتحدلين في جامعتو أو في منزلو وكذلك الطبلب أو ا
يكونون في قاعة تبعد عنو آالف الكيمومترات، أو حتى في منازليم، وىذه خدمة ميمة يتيحيا التعميم 

 اإللكتروني. 
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وىي عبارة عن صف تخيمي يحاكي الفصل الحقيقي، يتم برمجتو  الصفوف االفتراضية:
دد ويتم ووضعو عمى صفحة خاصة عمى اإلنترنت، بحيث يحضر الطبلب والمعمم في وقت مح

 التفاعل بينيم الكترونيا .
فيما يتعمل بالعناصر السابقة فإن الباحلة توضح أن جامعة القدس المفتوحة توفر منظومة 
متكاممة انطبلق ا من البوابة األكاديمية التي تتيح لمطمبة الخدمات األكاديمية وخدمات االتصال 

رد التعميمية المفتوحة يأعكاليا جميعا والتواصل، وصوال  إلى المنصات التي توفر لمطمبة الموا
 وفضااية القدس التعميمية التي توفر المحاضرات المسجمة.

 مفهوم االتصال  
االتصال: ىو عممية نقل األفكار والمعمومات التربوية من المحاضر إلى الطمبة أو بالعكس 

الجامعة وبالعكس أو من مجموعة من المعممين إلى مجموعة أخر ، أو من المحاضرين إلى إدارة 
وذلك عن طريل األسموب الكتابي أو العفيي مما يؤدي إلى وحدة الجيود لتحقيل أىداف الجامعة 

 ورسالتيا.
أوضح بمقيس أن التواصل التربوي ىو عممية تفاعل بين مرسل و مستقبل مع رسالة معينة 

، 2012لقميزي، في سيال اجتماعي معين، وعبر وسيط معين بيدف تحقيل غاية أو ىدف محدد )ا
 (.12ص

 أن عناصر االتصال هي: (35، ص2014)صوالحة،  وورد في كتاب 
  المرسل: ىو مصدر الرسالة التي يضعيا في كممات أو إعارات ينقمو لآلخرين وىو العخص

الذي يود نقل الرسالة إلى الطرف األخر ولديو مجموعة معمومات وأفكار وىو يتألر بطريقة 
 ى ىذه األفكار وكذلك بخبرتو وخمفيتو من معمومات وغيرىا.فيمو وتفسيره وحكمو عم

  الرسالة: وىي المحتو  المعرفي  الذي يريد المرسل نقمو إلى المستقبل، كما أنيا اليدف الذي
تسعى عممية االتصال ككل لتحقيقو، فيي محتو  فكري معرفي يعمل عنصر المعمومة 

 ية.باختبلف أعكاليا سواء مطبوعة أو مسموعة أو مرا
  قناة االتصال: وىي عبارة عن حمقة وصل بين عخصين أو أكلر ويمكن أن تكون قناة

االتصال أجزاء من المرسل والمستقبل أو غير ذلك حسب طبيعة الرسالة التي تحدد عكل 
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قناة االتصال ومن أىم وساال االتصال المستخدمة الوساال المكتوبة كالكتب والصحف  
 ة المباعرة .والمجبلت و الوساال العفوي

  المستقبل: وىو اليدف النيااي الذي يسعى إليو القاام بعممية االتصال بغية التألير عمى رأيو
 أو سموكو أو اتجاىاتو أو توصيل معمومات جديدة لو تساعده في اختيار موقف معين.

  التغذية الراجعة: ىي عممية تقويم متعددة األعكال تين مد  تألر المستقبل بإحد  وساال
المعرفة أو مد  تألير تمك الرساال عمى ىذا المستقبل أو قياس فعالية الوسيمة أو قناة 

 االتصال التي استخدمت في توصيل الرسالة.
 مهارات االتصال والتواصل

( في كتابيما أن ميارات االتصال والتواصل عممية 2000ذكر كل من )الدبس وأندراوس، 
التفاعمية، وىناك بعض الميارات التي يجب أن تتوافر في  اجتماعية متبادلٌة بين أطراف العممية

 المرسل والمستقبل إلتمام عممية االتصال بعكٍل فعاٍل وىي:
ميارة التحدث: قدرة المتعمم عمى التحدث مع اآلخرين بفاعمية، وتجنب الوقوع في الخطأ.  -

كار والمعاعر ويملل أحد أوجو االتصال المفظي ورموز لغوية منطوقة تنقل بوساطتيا األف
واألحاسيس إلى اآلخرين عن طريل وساال االتصال المتطورة، ويعد التحدث وسيمة اتصال 
اإلنسان مع اآلخرين، ونقل المعمومات إلى اآلخرين الذين يتمقون ىذه المعمومات والذين 

 سيتفاعمون معيا سمبا  أم إيجابا .
قصد، وينبني عميو فيم األمور ميارة االستماع: يعني اإلصغاء، وتمقي الفرد لؤلصوات ب -

 وتحميميا.
وتتضمن القدرة االقناعية وىي مجموعة من الميارات المتملمة في القدرة ميارة اإلقناع:  -

عمى التحميل واالبتكار والقدرة عمى العرض والتعبير والقدرة عمى الضبط االنفعالي وأيضا 
 .القدرة عمى تقبل النقد

فكارك وأفعالك وكبلمك لتطوير نفسك والوصول ضبط النفس: ىي عممية خمل عادات أل -
 إلى أىدافك.

فيم الذات: تكوين معرفي منظم لمتقييمات والتطورات الخاصة بذات الفرد والتي تعد تعريفا   -
نفسيا  لذاتو، كما أنو الجانب المنظم من جوانب العخص، والتي تستقبل حوليا مجموعة 
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، فتزوده ىذه المبادئ بالوحدة واالستقرار، من النعاطات التي تيدف تحقيل كمال اإلنسان
 وىما ىدف الفرد في حياتو.

ميارة العرض الفعال: القدرة عمى تقديم المعمومات التي تعرفيا بعكل واضح وفعال وتعد  -
المفتاح الرايسي الذي يمكنك من إيصال رسالتك وجعميا تعبر بين فردين أو أكلر بعكل 

 سيل وواضح وقوي.
راسات السابقة واالطبلع والبحث تر  الباحلة أن من أجل تطوير وتحسين واستنادا إلى الد

ميارات االتصال والتواصل يجب االىتمام بالمناخ النفسي والمادي لممتعمم، وتطوير القدرة المفظية 
 لديو، باإلضافة إلى تقديم التغذية الراجعة وتعزيز سموك المتعمم.

 الدراسات السابقة
التعميم االلكتروني وميارات االتصال والتواصل متنوعة وعديدة، الدراسات التي تناولت 

واختيرت الدراسات التي تناسب البحث، وُعرضت في محورين، المحور األول يتناول التعميم 
 االلكتروني، والمحور اللاني يتناول ميارات االتصال والتواصل.

 دراسات تناولت التعميم اإللكتروني
 (:2016دراسة حنتولي )

ت الدراسة التعرف إلى واقع التعمم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في ىدف
تحقيل التفاعل بين المتعممين من وجية نظر طمبة كمية الدراسات العميا برامت كمية التربية وأعضاء 
 اليياة التدريسية وبيان ألر متغيرات الدراسة عمى ذلك، وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء اليياة

( طالبا  وطالبة 428التدريسية من تسعة أعضاء ىياة تدريس في كمية الدراسات العميا، والطمبة من )
من كمية الدراسات العميا في برامت كمية التربية، ولتحقيل أىداف الدراسة استخدمت الباحلة المنيت 

 الوصفي التحميمي باستخدام عدد من األدوات وىي االستبانة، والمقابمة. 
النتاات أن الدرجة الكمية لمجاالت واقع التعمم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية  أظيرت

%( وقد 74.6من وجية نظر طمبة كمية الدراسات العميا في برامت كمية التربية قد أتت بمتوسط ) 
ة في توافقت ىذه النتيجة مع النتاات لممقاببلت مع أعضاء اليياة التدريسية في كفاية البنية التحتي

الجامعة وتمبيتيا لحد كبير لمتطمبات التعمم اإللكتروني كما أن لمتعميم اإللكتروني دورا  في تحقيل 
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التفاعل بين المتعممين، وبناء عمى ذلك أوصت الباحلة بضرورة تطوير البنية التحتية لمجامعة والعمل 
 واصل مختمفة.عمى تحسينيا لزيادة استلمار ما يطرحو التعمم اإللكتروني من أدوات ت

:Wang and yang, (2014) دراسة  
ىدفت ىذه الدراسة تحديد ما إذا كان ىناك اختبلف في مستو  إبداع الطبلب في عمم 
األحياء بين الذين تعمموا بطريقة التعمم اإللكتروني التعاوني والذين تعمموا باستخدام الطريقة التقميدية، 

أن استخدام التعمم اإللكتروني التعاوني في تدريس عمم  واستخدام المنيت الوصفي. أظيرت النتاات
األحياء في المدارس اللانوية يعجع عمى اإلبداع لد  المتعممين، وىذا يعني تعجيع المتعممين عمى 
التفكير في طرل بديمة أخر  لمنظر في القضايا بدال  من إتباع الطرل الروتينية، وأيضا رجحت 

ي قدرات المتعممين اإلبداعية ارتفاع في مستو  اإلنجاز أيضا، وأوصت الدراسة أن يرافل االرتفاع  ف
الدراسة أنو يجب عمى اإلداريين التربويين وواضعي المناىت الدراسية التأكيد عمى استخدام التعمم 
اإللكتروني التعاوني في تدريس األحياء و العموم وغيرىا لتحسين فعالية المعممين، وينبغي عمى 

ميمية تدريب المعممين أيضا  ليتمكنوا من استخدام ىذه اإلستراتيجية مما يفتح المجال المؤسسات التع
أما المعممين لجعل صفوفيم أكلر إلارة لبلىتمام من خبلل تخصيص الميام اإلبداعية و بالتالي 

 تحقيل التعمم التعاوني.
 (: 2012دراسة ندى )

في البياة الفمسطينية كما يراىا طمبة ىدفت الدراسة إلى معرفة معوقات التعمم اإللكتروني 
جامعة القدس المفتوحة في محافظة قمقيمية عمال الضفة الغربية، استخدم الباحث المنيت الوصفي 

( طالبا  وطالبة، وأظيرت نتاات الدراسة  أن 472مستخدما  استبانو وزعت عمى عينة مكونة من )
ا يراىا أفراد العينة كانت مرتفعة، وحاز مجال مستو  التعمم اإللكتروني في البياة الفمسطينية كم

المعوقات االجتماعية واللقافية عمى أعمى نسبة، لم المعوقات المتعمقة بالمعرف األكاديمي، لم مجال 
المعوقات في بياة الجامعة، و أخيرا  مجال المعوقات في بياة المتعمم، وبناء عمى ىذه النتاات وضع 

إلمكانات المادية لمجامعات لموقوف بوجو التحديات التي تواجو التعمم الباحث توصيات أىميا توفير ا
 اإللكتروني والعمل عمى توفير البياة التحتية لمتعمم اإللكتروني في البياة الفمسطينية.
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:Siirak and virve ( 2011)  دراسة 
اإللكتروني  ىدفت الدراسة إلى معرفة كيف يقدر الطمبة الدورات المقدمة ليم في بياة التعمم

)موديل(، واستخدمت الدراسة اإلستبانة أداة لجمع البيانات ووزعت عمى مجموعة من الطمبة في 
% من أفراد العينة أن بياة التعمم اإللكتروني )موديل( ىي أداة 96نياية الدورات المقدمة، وقد أجاب 

تعجعيم وتحفزىم عمى تعمم تعميمية فاعمة جدا، وعبر الطمبة عن أن بياة التعمم اإللكتروني مودل 
% من 80المزيد وأنيم ال يرغبون في الدورات التي ال تقدم في بياة التعمم اإللكتروني مودل، وأعار 

أفراد العينة أن معاركتيم في المحافل واألنعطة المتاحة بعكل واضح في بياة التعمم اإللكتروني مفيدة 
تزيد من اىتماميم في األنعطة الصيفية، وأعار جدا لتعمميم و تعجعيم لمحصول عمى معرفة جديدة و 

بعض الطمبة أن بياة التعمم اإللكتروني )مودل( تمنح الفرصة لمتعمم في المكان والزمان المناسبين 
لكل طالب، وأضاف بعض الطمبة أن تجربة التعمم في تمك البياة ىي مفيدة لتطوير انضباطيم 

 الذاتي.
:seddon and biasutti,(2010)    دراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم موارد التعمم اإللكتروني الموسيقي من منظور المعتركين وتم 
اختيار الدراسة االستقصااية التجريبية فعالية موارد التعمم اإللكتروني الموسيقي والتي صممت 

اسة خصيصا  لتمكين المتعممين من العزف عمى أداة موسيقية في بياة تعمم إلكتروني، وسعت الدر 
التعرف عمى وجية نظر المعاركين في ىذه التجربة والتعرف عمى تصورات المعاركين لدور المعمم 
في ىذه البياة اإللكترونية، اعتمدت الدراسة عمى المنيت النوعي من خبلل عريط فيديو لممعاركين 

مع المعاركين.  ومع تحميل بيانات الفيديو استقراايا  لموصول إلى النتاات، وأجريت مقاببلت فردية 
أظيرت النتاات تفاعل المعاركين جميعا  بنجاح الميمة في تعمم الموسيقى في بياة الكترونية كما 

 وأظيرت مستويات مختمفة لمتفاعل مع المعمم عمى الخط و الذي تبنى دور الميسر البعيد.
:mehra and Omidian (2011) دراسة  

جامعة بنجاب في اليند نحو التعمم  ىدفت ىذه الدراسة لفحص اتجاىات الطبلب في
( من طمبة الدراسات العميا، وقد تم 400اإللكتروني وجمعت البيانات من خبلل مسح عينة من )

اختيار عينة ععوااية طبقية، واستخدم الباحث المنيت الوصفي التحميمي لمعالجة البيانات التي تم 
(، spssيل برنامت الرزم اإلحصااية )جمعيا عن طريل االستبيان، وتم تحميل البيانات عن طر 
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% من الطمبة لدييم اتجاىات ايجابية واضحة نحو التعمم اإللكتروني في حين 76أظيرت النتاات أن 
% من الطمبة فوااد التعمم اإللكتروني 82% اتجاىات سمبية نحو التعمم اإللكتروني وتصور 24أظير 
 ني في تعمميم.% من الطمبة عمى تبني التعمم اإللكترو 57واعتزم 

 دراسات تناولت مهارات االتصال والتواصل
 (: 2016دراسة برجي )

اىتمت ىذه الدراسة بصور االتصال التربوي بين األسرة والمدرسة وتأليرىا عمى التفول 
الدراسي لمتمميذ في المرحمة االبتدااية محاولة عرض أىم ىذه الصور التي تعكس العبلقة االرتباطية 

لمدرسة ومحاولة التعرف عمى العوامل والمحددات التي تتخذىا األسرة والمدرسة عامبل  بين األسرة وا
لمتواصل وتعخيص االتصال التربوي والتعبير عنو، اعتمد الباحث العينة القصدية في اختيار خمس 

ىم ( تمميذ لم اختيار أولياايم باعتبار 31مدارس ابتدااية والتبلميذ المتفوقين الذين قدر عددىم ب )
معمما  ليذه الفاة من التبلميذ المتفوقين، وأظيرت نتاات الدراسة تألير  16عينة الدراسة وأيضا  

المتابعة األسرية باعتبارىا صورة من صور االتصال التربوي بين األسرة والمدرسة عمى التفول 
اتصال بين األسرة  الدراسي لمتمميذ بالمرحمة االبتدااية، وتألير العبلقة بين المعمم واألسرة كصورة

والمدرسة عمى التفول الدراسي لمتمميذ بالمرحمة االبتدااية باإلضافة إلى تألير العبلقة بين المعمم 
واألسرة كصورة اتصال بين األسرة والمدرسة عمى التفول الدراسي لمتمميذ بالمرحمة االبتدااية. أوصت 

التعاون بين األسرة والمدرسة واستعمال تكنولوجيا  الدراسة باالىتمام بالتمميذ المتفول دراسيا  وخمل روح
 التعميم إلعراك أولياء األمور في األنعطة المدرسية.

 (3122دراسة الخزاعمة )
ىدفت الدراسة التعرف إلى دور معرفي التربية العممية في تحقيل ميارات االتصال التربوي 

، وكان مجتمع الدراسة الطمبة المعممين لمطمبة المعممين في كميتي تربية جامعة الزرقاء وآل البيت
 (.2008- 2009( طالبا  وطالبة في الفصل )412المسجمين في برنامت التربية العممية )

أظيرت نتاات الدراسة أن الدور الحقيقي لمعرفي برامت التربية العممية في تحقيل ميارات 
ل كان متوسطا، وىناك اختبلف االتصال التربوي من وجية نظر الطمبة بالمجاالت قيد الدراسة كك

في وجية نظر الطمبة المعممين فيما يتعمل بدور المعرفين في تحقيل ميارات االتصال التربوي، 
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وذلك تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور في كمتا الجامعتين، ولمتغير الجامعة لصالح جامعة الزرقاء 
 بعكل عام.

 تعقيب عمى الدراسات السابقة
لتي تناولت ميارات االتصال والتواصل دليل عمى أىميتيا، وأكدت نتاات كلرة الدراسات ا

وتوصيات تمك الدراسات ضرورة إنجاز دراسات أخر  بمتغيرات جديدة. جاءت الدراسات السابقة 
والتواصل لكنيا معابية لمدراسة الحالية من حيث تطرقيا لمتعميم اإللكتروني وميارات االتصال 

 اختمفت بالمتغيرات التابعة ومن ناحية المكان والزمان وأفراد المجتمع والعينة.
أجمعت نتاات الدراسات السابقة عمى وجود فاعمية لمتعميم اإللكتروني ودور في تحقيل 

عمم واقع الت التي بحلت( 2016دراسة حنتولي )التفاعل بين المتعممين والبياة التعميمية كافة، ملل 
اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيل التفاعل بين المتعممين. وذكرت الدراسات 

 .كميا وجود اتجاىات إيجابية نحو التعميم االلكتروني سواء من قبل المعممين أو المتعممين
ي مع ىذه الدراسة باإلعارة إلى معوقات التعميم اإللكتروني ف( 2012دراسة ندى )وتعابيت 

البياة الفمسطينية واختمفت بنتااجيا من حيث مستو  التعمم اإللكتروني في البياة الفمسطينية كما يراىا 
أىمية وتألير ميارات االتصال  (2016دراسة برجي )وأكدت نتاات . أفراد العينة كانت مرتفعة

 .والتواصل عمى المتعممين وتحصيميم الدراسي
عضو ىياة تدريس في جامعة القدس المفتوحة، من  جاءت الدراسة من واقع عمل الباحلة

خبلل مبلحظتيا ألناء عمميا الميداني ضعف ممارسة ميارات االتصال والتواصل الفعال بين 
المتعممين مع زمبلايم من جية ومع عضو ىياة التدريس من جية أخر ، فكان البد من البحث عن 

 التي تساعد في حل ىذه المعكمة.أىم المعيقات التي تواجو الطمبة و أىم المقترحات 
وبعد االطبلع والبحث في الموضوع تحاول الباحلة  من خبلل ىذه الدراسة تأييد نتاات  

مؤتمر نظمتو كمية العموم التربوية وعمادة البحث العممي في جامعة القدس المفتوحة في فمسطين 
تي تواجو ال إلعكالياتا نم عةٌمجم ذكر ىت. حيث نيطفمس في ىلتعميا قعوا ص( لتعخي2018)

التعميم بعكل عام. وعدد المعاركون في المؤتمر عمى ضرورة اإلفادة من تجربة جامعة القدس 
المفتوحة في المصادر التربوية المفتوحة ومراكز التعمم عن بعد. فجاءت الدراسة لمتأكيد عمى دور 
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مم عن بعد في الجامعة ودراسة مد  التعميم اإللكتروني في العممية التربوية والذي يعد من وساال التع
 تأليره عمى ميارات االتصال والتواصل لد  المتعممين.

باإلضافة لؤلىمية الكبيرة لضرورة امتبلك الطمبة ميارات االتصال والتواصل الفعال. ذكر )سعدات، 
( في كتابو ميارات االتصال الفعال أنو "يتوقف نجاح المرء في الحياة عمى قدرتو عمى 2016

 15%( من النجاح ُيعز  إلى ميارات االتصال، و) 85التصال الفعال؛ إذ ألبتت الدراسات أَن )ا
%( منو فقط تعز  إلى إتقان ميارات العمل، ولكي نتواصل مع اآلخرين ببراعة ال بد لنا من إتقان 

 أساسيات التواصل". 
كتروني في تنمية ميارات ما دور التعميم اإلل وتتمثل مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:

 االتصال والتواصل لد  طمبة جامعة القدس المفتوحة من وجية نظرىم في فرع جنين ؟ 
 األسئمة الفرعية 

ما مستو  دور التعميم اإللكتروني في تنمية ميارات االتصال والتواصل لد  طمبة جامعة  -1
 القدس المفتوحة من وجية نظرىم في فرع جنين؟

ن متوسطات تقديرات الطمبة لدور التعميم اإللكتروني في تنمية ىل يوجد اختبلف بي  -2
ميارات االتصال والتواصل في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين من وجية نظرىم تعز  

 لمتغيرات )الجنس، الكمية، المستو  الدراسي(؟
ما المعيقات التي تواجو طمبة جامعة القدس المفتوحة عند ممارسة ميارات االتصال   -3

 تواصل من وجية نظرىم؟وال
ما أىم المقترحات لتفعيل ممارسة طمبة جامعة القدس المفتوحة لميارات االتصال   -4

 والتواصل؟
 فرضيات الدراسة

 لئلجابة عن السؤال اللاني تمت صياغة الفروض اآلتية:
في متوسطات تقديرات  (α > 0.05)ال توجد فرول ذات داللة إحصااية عند مستو   .1

عميم اإللكتروني في تنمية ميارات االتصال والتواصل في جامعة القدس دور التالطمبة ل
 تعز  لمتغير الجنس.   المفتوحة من وجية نظرىم في فرع جنين
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في متوسطات تقديرات  (α > 0.05)ال توجد فرول ذات داللة إحصااية عند مستو    .2
جامعة القدس  فيدور التعميم اإللكتروني في تنمية ميارات االتصال والتواصل الطمبة ل

المفتوحة من وجية نظرىم في فرع جنين تعز  لمتغير الكمية )العموم التربوية، التجارة، 
 اآلداب، الزراعة، كمية التنمية المجتمعية واألسرية(. 

قديرات الطمبة ( في متوسطات تα > 0.0)ال توجد فرول ذات داللة إحصااية عند مستو   .3
جامعة القدس المفتوحة  ة ميارات االتصال والتواصل في دور التعميم اإللكتروني في تنميل

من وجية نظرىم في فرع جنين تعز  لمتغير المستو  الدراسي )سنة أولى، لانية، لاللة، 
 رابعة(.      

 أهداف الدراسة
مستو  دور التعميم اإللكتروني في تنمية ميارات االتصال والتواصل لد  طمبة تحديد  .1

 .من وجية نظرىم في فرع جنينجامعة القدس المفتوحة 
التعرف إلى الفرول في تقديرات الطمبة لدور التعميم اإللكتروني في تنمية ميلارات االتصلال  .2

والتواصللل فللي جامعللة القللدس المفتوحللة  مللن وجيللة نظللرىم فللي فللرع جنللين حسللب متغيللرات 
 الجنس، الكمية، المستو  الدراسي.    

معة القدس المفتوحة عند ممارسة ميارات تحديد أىم المعيقات التي تواجو طمبة جا .3
 االتصال والتواصل من وجية نظرىم.

التعرف عمى أىم المقترحات لتفعيل ممارسة طمبة جامعة القدس المفتوحة لميارات  .4
 االتصال والتواصل.

 أهمية الدراسة
تسيم نتاات الدراسة في توفير المعمومات حول دور التعميم اإللكتروني في تنمية ميارات  .1

التصال والتواصل لد  طمبة جامعة القدس المفتوحة في فرع جنين من وجية نظرىم ا
 حسب متغيرات الجنس، الكمية، المستو  الدراسي. 

تفيد المقترحات التي يقدميا طمبة جامعة القدس المفتوحة لتفعيل ممارسة ميارات االتصال  .2
 لمعنية.والتواصل بوضع خطة لتنفيذىا من قبل إدارة الجامعة والجيات ا
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 حدود الدراسة
( 2018الحدود المكانية: طبقت ىذه الدراسة عمى الطمبة المسجمين في الفصلل الدراسلي الللاني لعلام )

 في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين. 
 (. 2018الحدود الزمانية: طبقت ىذه الدراسة خبلل الفصل الدراسي اللاني من العام الدراسي )

 مصطمحات الدراسة
: ىو تعزيز ممارسات التعمم ودعميا، باستخدام األدوات التكنولوجية المختمفة التي اإللكترونيالتعمم 

تكون قاامة عمى الويب، أو موزعة عمى عبكة االنترنت، أو المعتمدة عمى استخدام عبكة االنترنت 
وتطبيقاتيا  وتوظيفيا ألغراض التعميم، وىو تفاعبلت تزامنية أو غير تزامنية بوساطة تقنية االنترنت

 (.  68، ص2012في العبكة العنكبوتية )عبد الغفور، 
: طريقة لمتعمم حديلة باستخدام آليات االتصال التكنولوجية من حاسوب وتعرفه الباحثة إجرائيا

 وعبكات ووسااط متعددة لتوفير بياة تعميمية تفاعمية متعددة المصادر.
ات محتو  معين تتم داخل سيال محدود، وتتضمن وىو عممية تفاعمية ذمهارات االتصال والتواصل: 

دراك معاعر وأحاسيس واتجاىات وأفكار ووجيات نظر وخبرات، وتألير وتألر  نقل حقاال وتمقينيا، وا 
باستخدام وسااط محددة كالمغة واإلعارات واإليماءات وغيرىا من أساليب التواصل المفظي وغير 

 (.185، ص2012المفظي )عبد الجواد، قنديل، 
: ىي مجموعة من القدرات واإلمكانيات التي تفيد الفرد في التفاعل والتعامل وتعرفها الباحثة إجرائيا

مع اآلخرين، إذ إن امتبلك ىذه الميارات ملل فن التحدث واإلصغاء والقدرة عمى إقناع اآلخرين وفيم 
 الذات تسمح لو بأن يستقبل ويرسل ما يريد بطريقة فعالة صحيحة.

ىي مؤسسة تعميمية تضم أعضاء ىياة تدريس ألجل إعداد خريجين  س المفتوحة:جامعة القد
مؤىمين لتمبية حاجات المجتمع. وتيتم بتكنولوجيا التعميم بحيث تخدم نظام الجامعة. حيث يعتمد نظام 

 الجامعة عمى التدريس عن بعد. 
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 إجراءات الدراسة
 منهجية الدراسة 

لمبلءمتلللو ألغلللراض الدراسلللة.  وىلللو الملللنيت القلللاام عملللى اسلللتخدم الملللنيت الوصلللفي التحميملللي 
وصف خصااص ظاىرة معينة وجمع معمومات عنيا،  والتعرف عمى األسباب والعوامل التي أسيمت 

 في حدوث الظاىرة مع محاولة التوصل لنتاات تسيم في حل المعكمة. 
 عينة الدراسة

 العينة االستطالعية
( طالبلا  وطالبلة ملن مجتملع 40ة استطبلعية تتكون ملن )طبقت الباحلة أداة الدراسة عمى عين

الدراسلللة  بيلللدف التأكلللد ملللن صلللدقيا ولباتيلللا، وتلللم اسلللتبعادىم ملللن مجتملللع الدراسلللة عنلللد سلللحب عينلللة 
 الدراسة.

 عينة الدراسة
( طالللب وطالبللة مسللجمين فللي الفصللل الدراسللي اللللاني لعللام 200تكونللت عينللة الدراسللة مللن )

 ة فرع جنين، اختيروا بصورة ععوااية طبقية.( جامعة القدس المفتوح2018)
 متغيرات الدراسة

 تعمل ىذه الدراسة عمى مجموعة من المتغيرات ىي: 
 المتغيرات المستقمة 
 التعميم اإللكتروني

 الجنس: ) ذكر، أنلى(   
ة : )العموم التربوية، التجارة، اآلداب، الزراعة، كمية التكنولوجيا، كمية التنمية المجتمعيالكمية

 واألسرية(
 المستو  الدراسي: )سنة أولى، سنة لانية، سنة لاللة، سنة رابعة(  

 ميارات االتصال والتواصل المتغيرات التابعة:
 أدوات الدراسة

)دور التعملليم اإللكترونللي فللي تنميللة ميللارات  عمللى لمتعللرف أداتللين لمدراسللة الباحلللة اسللتخدمت
 توحة من وجية نظرىم في فرع جنين ( االتصال والتواصل لد  طمبة جامعة القدس المف
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 ،لقياس دور التعمليم اإللكترونلي فلي تنميلة ميلارات االتصلال والتواصلل باستبانة تمثمتاألداة األولى: 
       -:التالية لمخطوات وفقا   االستبانة فقرات إعداد تم وقد

ميللارات  حللول فيللو ورد مللا أىللم عمللى واالطللبلعوالدراسللات السللابقة  التربللوي األدب إلللى الرجللوع .1
 االتصال والتواصل.

إعداد قاامة بميارات االتصال والتواصل وىلي: ميلارة التحلدث، ميلارة اإلصلغاء، ميلارة إقنلاع  .2
 اآلخرين، ميارة التركيز، ميارة فيم الذات، ميارة العرض الفعال، وميارة ضبط النفس.

م تعللديميا االسللتبانة عمللى عللدد مللن المحكمللين مللن ذوي الخبللرة واالختصللاص  حيللث تلل عللرض .3
 .النيااي بعكميا االستبانةحسب مبلحظاتيم وتمت صياغة 

 متعمقلة عخصلية بيانلات عمى يحتوي: األول القسم: قسمين منفي صورتيا النيااية  االستبانة وتكونت
 (.  الكمية، المستو  الدراسي الجنس،) إلى قسمت المغيرات من عددا   عممت بالمستجيب

 .االتصال والتواصل ربطت بين التعميم اإللكتروني وميارات فقرة( 23) عمى يعتمل: اللاني والقسم
 صدق األداة

 صدق المحكمين
 فللي المتخصصللين مللن مجموعللة عمللى عرضلليا تللم الدراسللة أداة صللبلحية مللد  مللن التحقللل أجللل مللن

، البحلث ألغلراض صلبلحيتيابإجراء بعض التعديبلت عمى فقراتيلا لضلرورة  الذين أفادوا البحث ميدان
 تعديميا وصياغتيا بصورتيا النيااية.  حيث تم

 صدق االتساق الداخمي
تحقلل صللدل االتسللال الللداخمي عللن طريلل إيجللاد معامللل االرتبللاط بللين كلل ميللارة مللع االسللتبانة ككللل، 

( وىذا يدل عملى أن 0.01أو  0.05حيث تبين أن قيم معامبلت االرتباط دالة إحصاايا  عند مستو  )
 جة جيدة من االتسال الداخمي.االستبانة بصفة عامة عمى در 

 ثبات األداة  
طبقت عمى العينة االستطبلعية والتحقل من لبات األداة بواسطة المعالجة اإلحصااية لفقرات األداة 

ألفا( عمى فقرات االستبانة جميعيا، وبمغت قيمة معامل  –التي أجريت بوساطة اختبار )كرونباخ 
 ناسب ويفي بأغراض الدراسة. ( وىو معامل لبات م0.887لبات األداة )
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 األداة الثانية: استمارة المقابمة
 تكونت ىذه األداة من سؤالين مفتوحين لمطمبة، وليم حرية اإلجابة، والسؤاالن ىما:

 ما المعيقات التي تواجيك عند االتصال والتواصل مع زمبلءك وأستاذك؟ -1
 ل بينك وبين زمبلاك وأستاذك؟ما مقترحاتك لتفعيل وتنمية ممارسة االتصال والتواص -2

 المعالجة اإلحصائية 
( اسلتخرجت النسلب SPSSعولجت البيانات بوساطة الحاسوب من خبلل برنلامت اللرزم اإلحصلااية )

(  لمعينللات المسللتقمة، واختبللار تحميللل T-testالماويللة والمتوسللطات الحسللابية وكللذلك إجللراء اختبللار )
 فحص الفرضيات لمتوصل إلى نتاات الدراسة. ( من اجلOne Way ANOVAالتباين األحادي)

  -:األداة تصحيح مفتاح
 ليكرت طريقةحسب  النتائج واستخراج الدراسة أداة تصحيح عممية في التالي المفتاحاعتمد : (2جدول )

 الخماسية

 قميمة جدا   قميمة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جدا   درجة االستجابة

 1 2 3 4 5 رتبة االستجابة

 4.20-3.41 5-4.21 المتوسط الحسابي
2.61-
3.40 

1.81-
2.60 

1-1.80 

 نتائج الدراسة
: ما مستو  دور التعميم اإللكتروني لإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة الذي ينص عمى

في تنمية ميارات االتصال والتواصل لد  طمبة جامعة القدس المفتوحة من وجية نظرىم في فرع 
 جنين؟

سبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الماوية الستجابة أفراد العينة عمى حُ  
 فقرات االستبانة ومجاليا الكمي والجدول التالي يوضح ذلك: 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استجابات أفراد العينة عمى فقرات االستبانة 3الجدول )
 ومجالها الكمي 

 الفقرات لرقما
المتوسط 

 الحسببي

االنحراف 

 المعيبري

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

شجؼنِ انخؼهْى االنكخشًنِ ػهَ دخٌل   .1

 انًٌالغ انخؼهًْْت نهبحذ ػن انًؼهٌياث. 
3.5000 .88641 

70% 14 

شؼشث بضّادة انذافؼْت نهخؼهى بسبب اسخخذاو   .2

 انخؼهى االنكخشًنِ. 
3.5800 .94954 

71.6% 7 

نِ انخؼهْى االنكخشًنِ ػهَ انًشاسكت شجؼ  .3

 ًانخفاػم يغ انضيالء. 
3.4200 1.07076 

68.4% 21 

ّمذو نِ حغزّت ساجؼت حسب لذساحِ ًاألًلاث   .4

 انًناسبت نِ. 
3.7000 .93131 

74% 2 

شؼشث بانخجذّذ فِ أسانْب ػشض األفكاس   .5

 انخؼهًْْت ًفك نظاو انبالن بٌسد. 
3.5600 .99304 

71.2% 9 

نِ انخؼهى اإلنكخشًنِ يياسة حنظْى انٌلج أكسب  .6

 ًانخشحْب
3.4400 .81215 

68.8% 19 

صاد ين لذسحِ ػهَ انخؼايم يغ انًٌالف   .7

 االجخًاػْت.
3.5400 .99406 

70.8% 12 

صاد ين لذسحِ ػهَ انخحذد بجشأة أياو   .8

 آخشّن. 
3.4400 1.10951 

68.8% 20 

ًق ّنًِ انخؼهْى اإلنكخشًنِ انمذسة ػهَ انخز  .9

 أرناء االسخًاع نهًحاضشة. 
3.4200 .97080 

68.4% 22 

ّنًِ نذُ انشؼٌس انٌجذانِ ًانخفاػم يغ   .11

 آخشّن. 
3.5400 1.03431 

70.8% 11 

ٌّجينِ انخؼهْى اإلنكخشًنِ إنَ انخماء   .11

انًٌضٌع ًانًسخجذاث انخشبٌّت انخِ لذ 

 حساػذنِ فِ حخصصِ

3.48 .50 

69.7% 

 

 

15 

إلنكخشًنِ ّنًِ نذُ انمذسة اسخخذاو انخؼهْى ا  .12

 ػهَ انخشكْض.
3.4000 1.01015 

68% 23 

انخؼهْى اإلنكخشًنِ ّطٌس انمذسة ػهَ إلناع   .13

 آخش.
3.6200 1.02798 

72.4% 6 

حذسّب انًشاسكْن ػهَ حٌظْف انًؼنَ   .14

 انذًّمشاطِ فِ االحصال.
3.5600 .90711 

71.2% 10 

 17 %69.2 99406. 3.4600 اسخزاسة انذافؼْت نذٍ انًسخمبهْن.   .15

 13 %70 1.11117 3.5000 حطٌّش يياساث انؼًم انخؼاًنِ انًخبادل.  .16

 18 %69.2 86213. 3.4600ًجٌد يماطغ فْذٌّ جاىضة ساػذنِ ػهَ   .17
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حنًْت انخغزّت انشاجؼت ًاسخخذييا فِ أُ 

 ًلج. 

 3 %73.6 93547. 3.6800 حٌفْش انًناخ انًناسب انزُ ّؤين االحصال.  .18

 4 %72.8 96384. 3.6400 نمذسة انهفظْت نهًشسم ًانًسخمبم.حطٌّش ا  .19

ساػذ انبذ انًباشش ػنذ اسخخذاو انخؼهْى   .21

اإلنكخشًنِ ػهَ حطٌّش انمذسة انهفظْت 

 نهًشسم ًانًسخمبم.

3.6400 .82709 

72.8% 5 

اسخخذاو انخؼهْى االنكخشًنِ صاد ين لذسحِ   .21

ػهَ اسخخذاو  ػباساث ييزبت ػنذ انخؼايم يغ 

 خشّن. آ

3.7400 .82833 

74.8% 1 

حؼطِ انطانب انمذسة ػهَ االػخزاس إرا بذس   .22

 ينو شِء سِء احجاه صيالئو.
3.4600 .78792 

69.2% 16 

انمذسة ػهَ بناء ػاللاث طْبت يغ انضيالء   .23

 ًاألساحزة. 
3.5800 .85928 

71.6% 8 

دًس اسخخذاو انخؼهْى اإلنكخشًنِ فِ حنًْت يياساث 

 اصماالحصال ًانخٌ
3.4852 .50056 

69.7%  

 
(: أن النسللبة الماويللة لللدور التعملليم اإللكترونللي فللي تنميللة ميللارات االتصللال 4يتضللح مللن الجللدول رقللم )

( مملللا يعلللير إللللى أن  مسلللتو  دور التعمللليم اإللكترونلللي فلللي تنميلللة ميلللارات %69.7والتواصلللل كانلللت )
 ة من وجية نظرىم في فرع جنين. االتصال والتواصل كان جيدا  لد  طمبة جامعة القدس المفتوح

والسلللبب حسلللب رأي الباحللللة يعلللود إللللى أدوات االتصلللال فلللي التعمللليم اإللكترونلللي ملللن بريلللد إلكترونلللي 
ومجالس النقاش وغرف الحوار والبوابة االلكترونية وغيرىا  حيث تتيح لكل طاللب فرصلة اإلدالء برأيلو 

يدية. ىذا األسموب في التعميم يجعل الطلبلب في أي وقت ودون حرج، خبلفا  لقاعات المحاضرات التقم
 يتمتعون بجرأة أكبر في التعبير عن أفكارىم. 

 وتنمية ميارة التحدث والقدرة عمى اإلصغاء السميم، والتركيز وغيرىا من ميارات االتصال والتواصل. 
يم حيلث أظيلرت أن طمبلة الدراسلة للدي  mehra and Omidian (2011)توافقت النتيجة مع دراسلة 

 .  %76اتجاىات ايجابية واضحة نحو التعمم اإللكتروني بنسبة 
( والتلللي نصلللت عملللى  )اسلللتخدام التعمللليم اإللكترونلللي زاد ملللن 21كانلللت المرتبلللة األوللللى لصلللالح الفقلللرة )

( حيلث 3.74قدرتي عمى اسلتخدام عبلارات ميذبلة عنلد التعاملل ملع اآلخلرين(، بمتوسلط حسلابي قلدره )
ىلللذه الفقلللرة كبيلللرة، تعلللزو الباحللللة ذللللك إللللى أن اسلللتخدام الطمبلللة التعمللليم  كانلللت درجلللة االسلللتجابة عملللى
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اإللكترونللي زاد مللن خبللرتيم وقللدرتيم عمللى اسللتخدام بعللض العبللارات الجيللدة عنللد تعللامميم مللع اآلخللرين، 
وزاد مللن قللدرتيم عمللى التعامللل ومواجيللة مللن حللوليم بأسللموب لبللل، فكممللا زاد مسللتو  اسللتخدام التعملليم 

 بح الطالب أكلر قدرة عمى التحدث الفعال والتألير في اآلخرين.       االلكتروني أص
 ولإلجابة عن السؤال الثاني لمدراسة

هل يوجد اختالف بين متوسطات تقديرات الطمبة لدور التعميم اإللكتروني في تنمية مهارات 
رات االتصال والتواصل في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين من وجهة نظرهم تعزى لمتغي

 تحققت الباحلة من الفروض اللبلث اآلتية: )الجنس، الكمية، المستوى الدراسي(؟
 < α)توجد فرول ذات داللة إحصااية عند مستو   ال لمتحقق من الفرض األول والذي ينص عمى:

دور التعميم اإللكتروني في تنمية ميارات االتصال في جامعة في متوسطات تقديرات الطمبة ل (0.05
 تعز  لمتغير الجنس؟   وجية نظرىم في فرع جنين -لمفتوحة القدس ا

ومن أجل فحص ىذه الفرضية تم استخدام اختبار "ت" لمعينات المستقمة والجدول التالي يوضح نتاات 
   -االختبار:
( لمعينات المستقمة لفحص مستوى داللة الفروق بين إجابات أفراد عينة T.testنتائج اختبار ): (4جدول )

 سة تبعًا لمتغير الجنسالدرا
المتوسط  العدد الجنس المجال         

 الحسابي
درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

مستو  
 الداللة

 الكمي المجال
 77.97 37 ذكر

198 0.510 0.610 
 79.02 163 أنلى

   ال توجد فرول ذات داللة إحصااية عند مستو(α > 0.05)   
( وىذه 0.610بل أن قيم مستو  الداللة اإلحصااية لممجال الكمي )يتضح من استعراض الجدول السا
أي أنو ال يوجد فرول بين الطمبة الذكور واإلناث في  (α > 1.16)القيمة أكبر من القيمة المفترضة 

 تقدير دور التعميم اإللكترونية في تنمية ميارات االتصال والتواصل.
قيل االتصال والتواصل واالىتمام بمستو  تحصيميم وتبرر الباحلة ذلك باىتمام كبل الجنسين بتح

( التي جاءت 2011الخزاعمة )العممي ومحاولة إتمام مسؤولياتيم بالقدر نفسو. واختمفت مع دراسة 
 نتيجتيا فيما يتعمل بدور المعرفين في تحقيل ميارات االتصال لصالح الذكور.
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ذات داللة إحصااية عند مستو  داللة  ال توجد فرول ولمتحقق من الفرض الثاني والذي ينص عمى:
(α > 1.16)  دور التعميم اإللكتروني في تنمية ميارات االتصال في في متوسطات تقديرات الطمبة ل

العموم التربوية، التجارة، )تعز  لمتغير الكمية  وجية نظرىم في فرع جنين -جامعة القدس المفتوحة 
 واألسرية(.اآلداب، الزراعة، كمية التنمية المجتمعية 

ولمعرفة الفرول في المتغيرات ذات أكلر من مستويين لخصااص العينة )الكمية، المستو  الدراسي(، 
 تم استخدام تحميل التباين األحادي.

نتائج تحميل التباين  لمكشف عن أثر متغير الكمية  التي يدرس بها الطالب في درجة تقدير أفراد : (5جدول )
 يم اإللكتروني في تنمية مهارات االتصال والتواصل عينة الدراسة لدور التعم

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستو  
 الداللة

 0.141 1.526 36.56 198 329.029 اختبلف الكمية المجال الكمي

 (α > 0.05)ال توجد فرول ذات داللة إحصااية عند مستو  
( 0.141اض الجدول السابل أن قيمة مستو  الداللة اإلحصااية لممجال الكمي )يتضح من استعر 

. أي أنو ال يوجد فرول في تقدير الطمبة (α > 0.05وىذه القيمة أكبر من قيمة الداللة المفترضة )
لدور التعميم االلكترونية في تنمية ميارات االتصال والتواصل في الكميات المختمفة. وتر  الباحلة أن 

لسبب يعود إلى اىتمام الطمبة باالتصال والتواصل لمحصول عمى أفضل النتاات ال يختمف باختبلف ا
الكمية ألن الطمبة جميعا  وبأي مجال يسعون ليكونوا األفضل في تخصصيم، وذلك لتعابو المستو  

 اللقافي واالجتماعي واالقتصادي بينيم وتمالل األىداف التربوية بعكل عام.
ال توجد فرول ذات داللة إحصااية عند مسلتو  دالللة  لفرض الثالث والذي ينص عمى:ولمتحقق من ا

(α > 1.16)  دور التعميم اإللكتروني في تنمية ميلارات االتصلال فلي في متوسطات تقديرات الطمبة ل
تعز  لمتغير المستو  الدراسلي )سلنة أوللى، لانيلة، جامعة القدس المفتوحة فرع جنين من وجية نظرىم 

 لة، رابعة(.لال
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لمطالب في درجة تقدير أفراد عينة المستوى الدراسي نتائج تحميل التباين لمكشف عن أثر متغير : (6جدول )
 الدراسة لدور التعميم اإللكتروني في تنمية مهارات االتصال والتواصل

 يصذس انخباّن انًجال
يجًٌع 

 انًشبؼاث

دسجاث 

 انحشّت

يخٌسط 

 انًشبؼاث
 Fلًْت 

يسخٌٍ 

 نتانذال

 انًجال انكهِ
انًسخٌٍ 

 انذساسِ
147.241 198 73.62 

3.146 

 

1.149 

 

  (α > 0.05)ال توجد فرول ذات داللة إحصااية عند مستو  
( 0.049يتضح من استعراض الجدول السابل أن قيمة مستو  الداللة اإلحصااية لممجال الكمي )

أي أنو يوجد فرول في تقدير الطمبة لدور . (α > 0.05وىذه القيمة أقل من قيمة الداللة المفترضة )
 التعميم اإللكتروني  في تنمية ميارات االتصال والتواصل حسب متغير المستو  الدراسي. 

ولمعرفة اتجاه الفرول استخدم اختبار عيفيو البعدي لممقارنات المتعددة وكانت الفرول لصالح مستو  
تعود إلى أن اللقافة اإللكترونية التقنية لد  طبلب وتر  الباحلة ىذه النتيجة ربما السنة الرابعة. 

المستو  الرابع قد تكون أكبر من الطبلب في المستويات األخر  بسبب العمر والخبرة. حيث أن 
طالب السنة الرابعة قد يمتمك قدرة عمى التعامل مع تطبيقات التعميم اإللكتروني بعكل أفضل من 

 التكنولوجية الجديدة ووساال التواصل االجتماعي. طالب السنة األولى في ظل المستحدلات
 ولإلجابة عن السؤالين الثالث والرابع من أسئمة الدراسة، والمذين ينصان عمى:

ما المعيقات التي تواجه طمبة جامعة القدس المفتوحة عند ممارسة مهارات االتصال والتواصل  -2
 من وجهة نظرهم؟

 طمبة جامعة القدس المفتوحة لمهارات االتصال والتواصل؟ما أهم المقترحات لتفعيل ممارسة  -3
( من أفراد العينة، حيث وجو سؤاالن مفتوحان لكل منيم، ومن لم ترك ليم حرية 200قابمت الباحلة )

اإلجابة عنيما كتابيا  عمى ورقة، وبعد االنتياء من المقابمة جمعت الباحلة اإلجابات التي حصمت 
% أو أكلر واستبعدت اإلجابات التي حصمت عمى 50بين الطمبة بنسبة عمى نسبة تكرار أي اتفال 

 نسبة أقل أو خارج سيال األسامة.
ما المعيقات التي تواجه طمبة جامعة القدس كانت إجابات الطمبة عن السؤال الذي ينص عمى: 

 المفتوحة عند ممارسة مهارات االتصال والتواصل من وجهة نظرهم؟
 التعميم اإللكتروني واستخداميا بعكل صحيح.عدم التمكن من تطبيقات  -



 إيمان أحمد عايش

  2 ، العدد22 ، المجمد2222غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزهر (28)
 
 

 

 

بعض الظروف البياية ملل درجة الحرارة والحيز المكاني والضوضاء في مختبرات  -
 استخدام ميارات االتصال والتواصل الفعال.  الحاسوب تؤلر عمى

تؤلر كفاءة أدوات االتصال المستخدمة في التعميم اإللكتروني عند بعض الطمبة عمى  -
 رات االتصال والتواصل الفعال.ممارسة ميا

 عدم رد عضو ىياة التدريس عمى الرساال الواردة من الطمبة. -
بداء الرأي. -  قد تكون عخصية عضو ىياة التدريس ال تسمح لمطمبة بالنقاش وا 
 العدد الكبير لمطمبة عند عضو ىياة التدريس. -
ىم والتصرف قد يقوم بعض الطمبة بحجب المعمومات عن بعض ورفض التعاون مع زمبلء -

 بأنانية.
قمة األنعطة االجتماعّية بين الطمبة مما يؤدي إلى تباعد العبلقات االجتماعّية بينيم  -

 وصعوبة في التفاىم فيما بينيم.
( بأن مستو  استخدام التعمم اإللكتروني في 2012اختمفت نتاات ىذا السؤال مع نتاات دراسة ند  )

 عينة كانت مرتفعة.البياة الفمسطينية كما يراىا أفراد ال
ما أهم المقترحات لتفعيل ممارسة طمبة جامعة أما إجابات الطمبة عن السؤال الذي ينص عمى: 

 :فكانت كما يمي القدس المفتوحة لمهارات االتصال والتواصل؟
االىتمام بالبنية التحتية وباألدوات والتجييزات والبياة التعميمية البلزمة الستخدام التعميم   -

 ني بعكل أفضل وفعالاإللكترو 
ضرورة إعداد دروس توضيحية لمطمبة واألساتذة في الجامعة لكيفية استخدام تطبيقات  -

 التعميم اإللكتروني بعكل فعال.
ضرورة اجتماع عضو ىياة التدريس مع طمبتو في بداية الفصل الدراسي، من أجل تقوية  -

الذي يمنع الطالب من العبلقة معيم وتعجيعيم عمى التواصل معو. وكسر حاجز الخوف 
 التواصل معو.

 ضرورة أن يقدم عضو ىياة التدريس االىتمام بطمبتو والرد عمى استفساراتيم ورسااميم. -
تعزيز الطمبة وتقديم التغذية الراجعة وتحفيزىم لكي يمتمكوا الدافعية، الن التعميم اإللكتروني  -

 يعتمد عمى مجيود المتعمم في تعميم نفسو )التعمم الذاتي(.
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بضرورة إعداد  Wang and yang, (2014)واتفقت نتاات ىذا السؤال مع نتيجة دراسة 
( باالىتمام 2016دورات تدريبية تساعد عمى استخدام التعميم االلكتروني لممعممين، ودراسة حنتولي )

ي من وتطوير البنية التحتية لمجامعة والعمل عمى تحسينيا لزيادة استلمار ما يطرحو التعمم اإللكترون
 أدوات تواصل مختمفة، 

 التوصيات

وتطوير استخدام التعميم اإللكتروني بعكل  أن تعمل إدارة الجامعة عمى االىتمام بتوظيف .1
أوسع ويعمل الجميع بحيث يسيم في تنمية ميارات االتصال والتواصل بين الطمبة 

 أنفسيم وبين أعضاء ىياة التدريس.  
عضاء ىياة التدريس إلكترونيا . ومواكبة ما ىو جديد اإلعداد والتدريب المستمر لمطمبة وأ .2

 ألجل االستفادة من التقنية في تنمية ميارات االتصال والتواصل. في تكنولوجيا التعميم.
االىتمام بتقوية العبلقة بين أعضاء ىياة التدريس وطمبتيم من جية وبين الطمبة من جية  .3

 بعكل فعال.أخر ، بعكل يعجع عمى ممارسة االتصال والتواصل 
 إجراء دراسات جديدة تيتم بمتطمبات عممية االتصال والتواصل وطرل تفعيميا بين الطمبة.   .4

 قائمة المراجع

(: توظيف التعمم اإللكتروني لتحقيل معايير الجودة في العممية التعميمية، 2012أحمد، رييام. )
 (. 9عدد)المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي، المجمد الخامس، ال

عمى التفول  (: صور االتصال التربوي بين األسرة و المدرسة و تأليرىا2016برجي، ىناء. )
 المدرسي، رسالة دكتوراه غير منعورة، جامعة محمد خيضر ، سكرة. 

(، دار صفاء لمطباعة 1(: التعميم اإللكتروني مدخل إلى حوسبة التعميم، ط)2016الجبالي، حمزة. )
 ع، عمان.و النعر و التوزي
(: واقع التعمم اإللكتروني في الجامعات األردنية، المجمة التربوية الدولية 2013لحجايا، محمد ناال. )

 ، عمان. 2، العدد2المتخصصة، المجمد 
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(: واقع استخدام الطمبة لنمط التعمم االلكتروني المنظم ذاتيا  2018حناوي، مجدي محمد رعيد. )
، 19دس المفتوحة. مجمة العموم التربوية والنفسية، مجمدواتجاىاتيم نحوه في جامعة الق

 . 1عدد
(: واقع التعمم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيل 2016حنتولي، تغريد محمد. )

التفاعل بين المتعممين من وجية نظر طمبة كمية الدراسات العميا برامت كمية التربية وأعضاء 
 فمسطين. -لة ماجستير غير منعورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمساليياة التدريسية، رسا

(: دور معرفي التربية العممية في تحقيل ميارات االتصال التربوي لمطمبة 2011الخزاعمة، محمد )
المعممين في كميتي التربية جامعة الزرقاء وآل البيت، مجمة الجامعة اإلسبلمية، سمسمة 

 .1عدد ،19الدراسات اإلنسانية، مجمد
(: ميارات التصوير االلكتروني وتصميم البرامت التعميمية 2000الدبس، محمد وأندراوس، تيسير. )

نتاجيا، ط  ، دار صنعاء لمنعر والتوزيع، عمان.1وا 
(: معوقات االتصال و التواصل التربوي بين المديرين والمعممين بمدارس 2010الدعس، زياد أحمد. )

ي ضوء االتجاىات المعاصرة، رسالة ماجستير غير منعورة، محافظة غزة وسبل مواجيتيا ف
 فمسطين. -الجامعة اإلسبلمية، غزة

 (: ميارات االتصال الفعال، عبكة األلوكة لمنعر، الرياض، السعودية.2016سعدات، محمود فتوح. )
. (: دراسة إمكانية تطبيل بياة تعمم افتراضية في المؤسسات التعميمية2013صالح، منى ىادي. )

 مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة، جامعة بغداد، العرال. 
(: ميارات التفكير اإلبداعي وعبلقتو بأنماط االتصال لد  مديري 2014صوالحة، أمل زىير. )

المدارس الحكومية في محافظات عمال الضفة الغربية من وجية نظر المعممين والمعممات، 
 فمسطين.  -امعة النجاح الوطنية، نابمسرسالة ماجستير غير منعورة، ج

(: التعميم اإللكتروني والتعميم االفتراضي، المجموعة العربية لمتدريب و النعر، 2015عامر، طارل. )
 (، القاىرة، مصر.1ط )

(: ميارات االتصال والتواصل التربوي لد  معرفي التربية 2013عبد الجواد، إياد وقنديل، أنيسة. )
التربية بجامعة األقصى، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات  العممية في كمية

 (.2التربوية والنفسية، المجمد األول، العدد)
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 (: األطر التربوية لتصميم التعمم االلكتروني. مجمة            2012عبد الغفور، نضال عبد. )
 .86-63، ص1، العدد 16جامعة األقصى، المجمد 

(: صعوبات توظيف التعميم االلكتروني في الجامعات 2012حسين فرحان. )العواودة، طارل 
 الفمسطينية بغزة كما يرىا األساتذة والطمبة. رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة.

(: :" االتصال التربوي بين األستاذ والمتعمم وعبلقتو بالتحصيل الدراسي 2017قبمة، وآخرون. )
االبتدااية بمدينة مسعد والية الجمفة(، رسالة ماجستير منعورة )دراسة ميدانية لبعض المدارس 

 ، جامعة زيان عاعور الجمفة ، الجزاار. 
(، دار روابط لمنعر وتقنية 2(: تقنيات التعميم وميارات االتصال، ط )2012القميزي، حمد. )

 المعمومات و دار العقري لمنعر، الرياض، 
قات تطبيل التعميم اإللكتروني في الجامعات الفمسطينية (: معو 2015المزين، سميمان حسن موسى. )

 وسبل الحد منيا من وجية نظر الطمبة في ضوء بعض المتغيرات. الجامعة اإلسبلمية. 
(: دور التعمم اإللكتروني عمى التفكير الناقد لد  دارسي جامعة القدس 2011النجدي، والعيخ. )

 المفتوحة. المجمد اللالث، العدد الخامس. 
(:" معوقات التعميم اإللكتروني في البياة الفمسطينية كما يراىا طمبة 2012د ، يحيى محمد. )ن

جامعة القدس المفتوحة في محافظة قمقيمية عمال الضفة الغربية، مجمة البحوث و الدراسات 
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