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 المستخلص

 
العديدد مدا الوسد ال التي نيدة خدم فيه في عصر العولمة والذي تستثورة حديثة التعليم االلكتروني  ُيعد
غلد  المسسسد ت التعليميدة  لد  أ، وتسدع   صة بتي نة المعلوم ت واالتصد التما أجهزة ومعدات خ الحديثة

يهدد  هدذا البحد   ،ولكا هن ك العديدد مدا المعوتد ت التدي تحدول دوا تطبييده ،تطبيق هذا النوع ما التعليم
وتدد  ،التعليم االلكتروني في كلية الحدب ء الج معة في مح فظة نينوى  ل  تحديد المعوت ت التي تواجه تطبيق

التعلددديم االلكتروندددي وهدددي المعوتددد ت التي نيدددة،   ت التدددي يمكدددا أا تدددسثر علددد  تطبيدددقحددددد البحددد  المعوتددد
مثددل دعدددم اليدددرة علدد  الوصددول  لدد  المكتبددة  والمعوتدد ت الم ليددة، والمعوتدد ت البوددرية، ومعوتدد ت أخددرى

، وتددم  عددداد اسددتم رة (..الخوبة التحددول مددا طرييددة التعلدديم التيليديددة  لدد  التعلدديم االلكتروندديالم ديددة، وصددع
وتددم التوصددل  لدد   Spss Ver. 18لييدد م متريددرات البحدد  وتحليلهدد  ب سددتخدام البرندد م  ا حصدد اي  اسددتب نة

م االلكتروندي مدا خد ل مت بعدة نتد ا  وصد  وتودخير متريدرات التعلدي :ما أهمهد  العديد ما االستنت ج ت
 ،تبيا وجود المعوت ت التي نية والم لية والبورية والمعوت ت األخرى للتعليم االلكتروني في الكلية تيد البحد 

ضرورة توفير البنية التحتية المن سبة لهدذا الندوع مدا التعلديم، : أهمه وكذلك تيديم العديد ما الميترح ت ما 
تسد عد علد   دريبه ، وتدوفير خطدوط اتصد التودرية المسهلدة وتدفض ً عا توفير عدٍد ك ٍ  ما الكدوادر الب

 .انتو ر هذا النوع ما التعليم
 

 .التعليم االلكتروني، معوقات تطبيق التعليم االلكتروني :لكلمات المفتاحيةا
 

Abstract 

 
The E-learning became a part of the information revolution in the era of globalization and it 

uses some mechanisms of modern technology and methods of communication and information 

technology, many educational institutions trying to apply this type of education, but they faces 

obstacles that prevent their efforts. The research aims to identify the obstacles that face the 

application of e-learning in al-hadbaa university / Nineveh governorate. The research identifies 

four types of obstacles which are technological, financial, humanity, and other constraints, by 

using a questionnaire to gather the variables and analyze them by using statistical software (Spss 

Ver.18) which reached to several conclusions: through concentrating on the existence of 

technological, financial, humanity, and other obstacles, as well as, many of the most important 

suggestions which are the need to provide appropriate infrastructure for this type of education, 

,beside providing an adequate number of qualified staff ; training , and to provide lines of 

communication that help to spread this kind of education.                                                                                                   

 

Keywords:  E-Learning, E-Learning application obstacles  
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 المقدمة
الم ضية تطورات علمية سريعة في تي نة المعلوم ت واالتص الت ممد  جعدل وهدت السنوات 
المع صدر ومدا  في العديد ما مج الت الحي ة اليومية لإلنسد ا وو اع ً  مألوف ً  انتو ره  وتطبييه  أمراً 
سدخر التعلديم والتدي تُ  وتي ند تحديثدة فدي أسد لي  ثدورة ويعدد التعلديم االلكتروندي بينه  مج ل التعليم، 

مددا اسددتخدام وسدد ال  ˝فددي عمليدد ت التعلدديم، بدددءاوبدرام     مدد  تتوصددل  ليدده التي نددة مددا أجهددزةاحدد

واسدتخدام الوسد اط المتعدددة فدي عمليد ت  الي عد ت الدراسديةالعرض االلكترونية  لي ء الدروم في 
حضدور االفتراضدية التدي تتديل للطد   ال ب لي عد ت الدراسديةوالتعليم الدذاتي وانتهد ء  الصفيالتعليم 

، وعلد  الدرغم مدا االنترنت تي ن توالتف عل مع مح ضرات وندوات تي م في دول أخرى ما خ ل 
واجده العديدد مدا المعوتد ت التدي ت توجدد هالفوااد والمن فع المتحيية ما هذا األسلو  في التعليم  ال أن

 .تطبيق هذا النوع ما التعليم
 البحثمنهجية 
 البحثمشكلة 

لة في مج ل تي نة المعلومد ت واالتصد الت ظهدرت الح جدة  لد  دمد  نتيجة للتطورات الح ص
ممد  أدى  ،هذه التي نة في مج ل التعليم بهد  بن ء جيل ت در عل  التع مل مع مفردات العصر الجديد
ومددا خدد ل   لدد  زيدد دة األعبدد ء التددي تتحملهدد  المسسسدد ت التعليميددة فددي تطبيددق التعلدديم االلكترونددي،

الج معدة لدوحظ وجدود العديدد مدا المعوتد ت  ءكليدة الحددب   ل لتي ت م به  الب حث ا الزي رة الميدانية ا
وبموج  م  تيدم يمكدا تحديدد مودكلة   في الكلية تيد البح  التي تي  أم م تطبيق التعليم االلكتروني

ليدة الكالمعوت ت التي تواجه تطبيق التعلديم االلكتروندي فدي م   :تيالتس سل اآلما خ ل  ث رة  البح 
 ؟البح تيد 

 البحثأهمية 
مددا أهميددة مواكبددة التطددورات فددي مجدد ل تي نددة المعلومدد ت واالتصدد الت  البحدد تنبددع أهميددة 

الحديثدة  والتي ن تالبد ما ح  المسسس ت التعليمية عل  تبني الوس ال  اذفي مج ل التعليم،  والسيم 
جددل تحديددده  وتيددديم الحلددول أتدد ت التددي تواجدده هددذه المسسسدد ت مددا فددي التعلدديم، ومعرفددة أهددم المعو

 المن سبة له .
 البحثأهداف 

   :تحييق األهدا  اآلتية  ل  البح  يسع 
 .البح تيد الكلية االلكتروني في التعليم التعر  عل  معوت ت تطبيق . 1
فددي اليضدد ء علدد  المعوتدد ت التددي تواجدده التعلدديم  ميترحدد ت تسدد عدال عدددد مددا الوصددول  لدد . 2

 .البح تيد  الكليةفي  االلكتروني
 البحثفرضيات 

هندد ك مجموعددة مددا المعوتدد ت التددي تحددول دوا تطبيددق التعلدديم االلكترونددي فددي  :الفرضددية األولدد  -
 الكلية تيد البح .

 .البح تيد الكلية في  األهميةما حي   التعليم االلكتروني تطبيق تتب يا معوت ت الفرضية الث نية: -
   البحثمنهج 

، فضد ً عدا البحد التحليلدي فدي وصد  مجتمدع وعيندة ه  الوصفي المناعتمد الب حث ا عل  
 .البح متريرات  ر  وتوخيصو
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 :(Alpha) Cronbach  مصداقية االستبانة اختبار
، ويعتمدد األسدتب نةفدي تيد م درجدة مصدداتية فيدرات  ألفد  -مع مدل كرونبد    اثاستخدم الب ح

وميددرته  علد   عطد ء نتد ا  متوافيدة األستب نة هذا االختب ر عل  تي م مدى الثب ت الداخلي لفيرات 
 ( وهي تمثل نسبة ع لية.%83د االختب ر، فك نت نتيجة ستب نةااللردود المستجيبيا اتج ه فيرات 

  النظري الجانب
 التعليم االلكتروني مفهوم  -أوالا 

ر أحددد ، التعلدديم وتي ندد تحديثددة فددي أسدد لي  ثددورة  يمثددللكترونددي التعلدديم اال مدد   التددي تسددخح
سدد ال العددرض مددا اسددتخدام و ءاً بدددمددا أجهددزة و بددرام  فددي عمليدد ت التعلدديم ،  التي نددةتتوصددل  ليدده 

لكترونية  ليد ء الددروم فدي الفصدول التيليديدة و اسدتخدام الوسد اط المتعدددة فدي عمليد ت التعلديم اال
التدي تتديل للطد   ببن ء المددارم الذكيدة و الفصدول االفتراضدية  انته ءً ، و والتعليم الذاتي الجم عي

 ا نترندددت تي ندد تالحضددور والتف عددل مددع مح ضددرات وندددوات تيددد م فددي دول أخددرى مددا خدد ل 
 ,Watanabe, 2005, 78) (Naiduيتفدق د لكترونديالتعلديم اال بصدد تعريد و .(212،2112دعليوه،

مددد ت أا التعلددديم االلكتروندددي هدددو عمليددد ت التعلددديم الدددذاتي ب سدددتخدام تي ندددة المعلوعلددد   (1 ,2006
 التعلدديم االلكترونددي ( بددأاMishra, 2007, 2د أودد رو واالتصدد الت والوددبك ت والوسدد ال األخددرى.

مصطلل يرطي مجموعة كبيرة ما التطبيي ت والعملي ت بم  في ذلك التعليم المعتمدد علد  الح سدو  
( أا 11 ،2112 . وبديا دالطيطدي،فصدول( االفتراضديةوالصدفو  دال االنترندتوالتعلم عل  ودبكة 

الحديثددة  التي ندد تلتعلدديم االلكترونددي يعددر  علدد  أندده عمليددة  يصدد ل وتليددي المعلومدد ت ب سددتخدام ا
أو  االنترندتك لح سو  وأجهزة اله ت  المحمولة وأجهزة المس عد الرتمي الوخصدي عبدر ودبك ت 

 وأودد روذلددك ألغددراض التعلدديم والتدددري  و دارة المعرفددة.  ،عبددر وددبك ت االتصدد الت ال سددلكية
(Olaniran, 2009, 181)  عمليدة تتضدما اكتسد   المعرفدة ونودره  مدا خد ل اسدتخدام وسد ال  بأنه

 (Aggarwal, 2009, 1) ويتفدددقيدددة. المعلومددد ت واالتصددد الت أو وسددد ال ا عددد م االلكترون تي ندددة
امددت ك أو اكتسدد   المعرفددة والمهدد رة ُييصددد بدده  التعلدديم االلكترونددي بددأا (Qwaider, 2011, 63د

والودبك ت  االنترندتوالمند ه  التعليميدة المعتمددة علد   الح سو االلكترونية مثل  التي ن تب ستخدام 
أا التعلدديم بدد  Pavlovic & Dokic, 2010, 15-16) أوضددلفددي السددي ق ذاتدده المحليددة الواسددعة. و

أو الوددبك ت الخ رجيددة لتيددديم  االنترنددتااللكترونددي يوددير  لدد  اسددتخدام الوددبك ت الداخليددة ووددبكة 
 (Alkhattabi et al., 2010, 340د ضد  وأ عة واسعة ما الحلول التي تعزز المعرفدة واألداء.مجمو
 ،لتحسديا جدودة التعلديم االنترندتالوسد اط المتعدددة الجديددة و تي ند تاسدتخدام  التعليم االلكتروندي أا

م ( أا التعلدديKumpikaite & Duoba, 2012, 130ا دفضدد  عددا التبدد دل والتعدد وا البعيددد. وبدديح 
 وغيره  ما تي ن ت المعلوم ت.  االنترنتااللكتروني عملية مع لجة المعلوم ت عا طريق 

بيا طروح ت الب حثيا عل  أا التعلديم   ً ع م  ً يرى الب حث ا بأا هن ك اتف تا تقّدم ـبناءا على م
جددل اكتسددد   ت واالتصدد الت مددا أااللكترونددي يوددمل اسددتخدام األنددواع المختلفددة لتي ندددة المعلومدد 

 دوا االلتزام بييود الزم ا والمك ا. ما المعلوم ت والمع ر  و يص له   ل  اآلخريا
 فوائد التعليم االلكتروني -ثانياا 

 للتعليم االلكتروني العديد ما الفوااد أبرزه  م  يأتي:
 المعلومدد ت وتي نددةالحديثددة  التي ندد توالمعلمدديا اليدددرة الك فيددة علدد  اسددتخدام  المتعلمدديايكسدد   .1

 .المتعلميامم  ينعكم أثره عل  حي ة  ،والحواسي   التواالتص
يتميدددز التعلددديم االلكتروندددي بسدددهولة تحددددي  المواتدددع والبدددرام  التعليميدددة وتعدددديل المعلومددد ت  .2

المتعلمدديا والموضددوع ت الميدمددة فيهدد  وتحددديثه ، ويتميددز كددذلك بسددرعة نيددل المعلومدد ت  لدد  
 .االنترنتب العتم د عل  
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موددك ت التربويددة مثددل نيددر المعلمدديا ذوي الخبددرة والكفدد ءة والفددروق مواجهددة العديددد مددا ال .3
دأسدتيتية وسدرح ا،  ، واعتب ر الكت   والمعلم مصدري المعرفة الوحيدديا المتعلمياالفردية بيا 

2112،222.) 
 .  المسسسة التعليميةتيليل كلفة السفر وا ت مة والسكا للتعليم ما وال   .4
   .سرعة توزيع المواد التعليمية .5
  (.Paulsen, 2009, 1دتج وز تيود المك ا والزم ا في العملية التعليمية  .2
   في غر  الدردوة. علمياالمرونة في االنضم م  ل  المن توة في أي س عة مع الزم ء والم .2
   .بسب  تنوع الوس ال التعليميةم يالتعلخدم ت  تنوع .2
رفددة وثيددة بدد لنفم وتوددجيع يكددوا هندد ك مع االنترنددتعنددد االنتهدد ء بنجدد ل مددا الدددورات علدد   .1

  (.Radu  et al., 2011, 151-152للمتعلميا عل  تحمل مسسولية تعلمهم د
الميدرة عل  عرض وتزويد أعدداد كبيدرة مدا الطد   بد لعلوم والددورات التدريبيدة ومدا أمد كا  .11

   مختلفة حول الع لم وبمختل  المواضيع.
المندد ه  والخطددط الدراسددية تددسدي  لدد   اسددتخدام أفضددل المح ضددريا والددذيا ييومددوا ب عددداد  احً  .11

 (.2112،122دالطيطي،  التعليمي نفسه ى لمستوالتعليمية للجميع وب المن ه  ت حة أفضل 
 فوااد التعليم االلكتروني تنص  في ث ثة مجد الت وهدي أايرى الب حث ا ا تقدم ـم اتساقاا مع

 بجودة العملية التعليمية. وأخرى خ صة ،وث نية خ صة ب لمعلميا ،فوااد خ صة ب لمتعلميا
 أنواع التعليم االلكتروني -ثالثاا 

 (222 ،2111 نددددددة،دكتح  (221 ،2112( دأسددددددتيتية وسددددددرح ا،2،2114دالعدددددد ق، يتفددددددق
 ,Alberdi et al., 2012) (331-332، 2111دالدوادي والدوادي، (Pavlović, 2010, 17 & Dokićد

 : هيعل  أا أنواع التعليم االلكتروني  (164
المعلمديا  أا يكوندوا يتطلد  الهو التعلديم غيدر المب ودر الدذي  غير المتزامن:االلكتروني تعليم ال .1

 تي ند تما خ ل بعدض التف عل في الوتت نفسه أو المك ا نفسه، ويتم  االنترنتعل   المتعلمياو
 متعلمديااليدتم تبد دل المعلومد ت بديا  ،  ذ و الودبك تأ التعليم االلكتروني مثدل البريدد االلكتروندي

وفي هذا النوع ييوم المعلم بتهياة الدروم ونودره   ،وبيا المعلم في أوت ت متت لية وبينهم أنفسهم
التعلديم االلكتروندي  بوسدعهم ذلدك، طيع الط   الحصول عليه  كلمد  كد الكي يست االنترنتعل  

ومدا ، لمدتعلمفدي الوتدت المن سد  بند ًء علد  طلد  ا يوجددألنه  ،غير المتزاما هو األكثر ويوع ً 
وا مزايدد  هددذا النددوع مددا التعلدديم أا المتعلمدديا لددديهم الكثيددر مددا التف عددل المنظددور ويمكددا أا يتليحدد

 . ً وتف علي  ً ذاتي  ً اهتم م وتوجيه وخصي ما تبل ا نس ا الوسيط ويمثل تعلم
  لد يحتد    وهو ،في الوتت الحيييي يكواالمب ور الذي  هو التعليم التعليم االلكتروني المتزامن: .2

المتعلمديا وجود المتعلميا في الوتت نفسه أم م أجهزة الح سو   جدراء النيد و والمح دثدة بديا 
 (الفصدولالصدفو  دأنفسهم وبينهم وبيا المعلم عبر غرفة المح دثة أو تليي الدروم مدا خد ل 

 تصد لد  ايحد حي بيا المعلميا والمتعلميا، وفي هذا النوع ما التعليماالفتراضية، وهو تف عل 
 ههدذا الندوع لدأا و ويدتم الوصدول  لد  المعلومد ت بودكل فدوري،المتعلمديا بديا  هنفسالوتت في 

م  يتضدما بد  صدوت المددر   لد  وع دًة  وتطوير مجتمع ت التعلم ،اليدرة عل  دعم المتعلميا
اتدع م المتزامندة علد  مويعيدد عد دة جلسد ت التعلدالسدمعية، وتُ  االنترنتالمتعلميا ما خ ل وبكة 

وهددي توددمل  ،ويمكددا التسددجيل فددي الوتددت المحدددد ويددتم التواصددل المب وددر مددع المعلددم ،الويدد 
، وما مزاي  هذا النوع ما التعلديم تدوفير المعلومد ت والفيديو وعيد المستمرات الصوتية المح دثة

 وتعديل عملية التعليم بوكل فوري. المتعلمالفورية عا أداء 
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 االلكتروني التعليم تطبيق معوقات -رابعاا 
 (Wong, 2007, 56-58) (233-221، 2112دعليدددوه،  (2-5، 2113 دالفيدددومي،اتفدددق  

، 2111دمصدطف  وخخدروا، (Ahmadpour & Mirdamadi, 2010, 295د (34 ،2112 دالطيطدي،
ك العديدد مدا المعوتد ت علد  أا هند  (Sheikhi et al., 2011, 5د( Dutta et al., 2011, 515د (2-1

التعليم االلكتروني واالستف دة منه في مج ل التعليم ويمكا تحديدده   تطبيقفي الحد ما  همالتي تد تس
 ب آلتي:

وتتمثدل  ما المعوت ت األس سدية فدي التعلديم االلكتروندي التي نيةالمعوت ت تعد  :التقانيةالمعوقات  .1
سددطل المكتدد  ب لوتتمثدد ،بح جددة  لدد  المعدددات ال زمددة للتعلدديم االلكترونددي اوالمتعلمدد أ/ :يبدد آلت

 ت مدة عددم ا أو فيددا ب/. االنترندتفضد ً عدا  ،وغيرهد  لدةوالط بعدة والمحوح  الح سدو وأجهزة 
خطدوط وتركيد  واسدتخدام الح سدب ت نصد  و التعلديم االلكتروندي مدا لتطبيدق تي نيدةبنية تحتيدة 
م تدوفر عدد /ت .يعيدق تطبيدق التعلديم االلكتروندي االنترندت المتطدورة تي ندةدعم تدأرضية هوات  

هدذا  تطبييد ت فرالضم ا سرعة تنزيل المن ه  والبرمجي ت التعليميدة التدي تدو وبكة ع لية اليدرة
حدو  خلدل  /ث .وصعوبة تطبييه ما انتو ر التعليم االلكتروني يسدي  ل  الحد النوع ما التعليم

الخدمدة أثند ء مم  يسدي  ل  انيط ع  ،مف جئ في الوبكة الداخلية أو الخ رجية أو أجهزة الح سو 
ممدد  تددد يفيددد التدريسددي أو المددتعلم أو الب حدد  الكثيددر مددا  ،البحدد  والتصددفل أو  رسدد ل الرسدد ال

بمدد  يتن سدد  مددع التطددور ضددع  تطددوير المندد ه  الدراسددية  ج/ .البي ندد ت التددي كتبهدد  أو جمعهدد 
ع صدرة وتحييدق الم ب لتي ندةوالتعليم االلكتروني ما خ ل ربط المن ه  والمدواد التعليميدة  التي ني

 لكتروندي ب للردة العربيدة  التعلديمفر تطبيي ت اعدم توح/ .مبدأ الجودة الو ملة في الخدمة التعليمية
تحدددي  لددم يكددا مددا الممكددا تجدد وزه  ال مدا خدد ل االعتمدد د علدد  الددذات و توددجيع وددرك ت يمثدل 

فدي  المسسسة ليهحت    تمح ولة  نت   م  في هذا المج ل مع صعوبته والبرمجة المحلية للخوض 
 ا التطددور السددريع فددي المعدد يير اليي سددية الع لميددة يتطلدد  تعدددي ت وتحددديث ت  خ/هددذا المجدد ل.

 كثيرة في الميررات االلكترونية.
هم فدي الحدد مدا تطبيدق وتسد ية ما المعوت ت المهمة أيضد ً لتعد المعوت ت الم  :يةلالماالمعوقات  .2

بيدق التعلديم االلكتروندي يحتد    لد  امدت ك المتعلمديا خبدرة تط أ/ وتتمثل بد:: ،التعليم االلكتروني
ينبردي علد  المسسسدة التعليميدة خبدرة ال همفدي ح لدة عددم امدت كو واالنترندت الح سو ب ستخدام 

دل المسسسدةيسدي  ل  وهذا م   ،الح سو كيفية العمل عل   هملتعليمللمتعلميا   ت مة دورات  تحمح
اء  ت مددة هددذه الدددورات مدديا جددرح الحددوافز التددي تعطدد  للمعل  تلددة  ب/ .ا ضدد فية التكدد لي بعددض 
 الح سدو عددم انتود ر أجهدزة  ت/ .التعلديم االلكتروندي هدذا يمثدل عيبدة أمد م تطبيدق ف ا وب لت لي

تطبيدق هدذا  عددم لده األثدر الكبيدر فدي ت وبطاه  النسبي وارتف ع سعره ومحدودية ترطية االنترن
 لفنييا واالختص صييا لمت بعة عمل أجهدزة الح سدو  والودبكة االستع نة ب /ث .النوع ما التعليم

فض ً عا كلفة تصدميم  ،كلفة  نو ء البرن م  الدراسي ج/ وصي نته  يحت    ل  األموال الب هظة.
فر التطبيددق التعلدديم االلكترونددي البددد مددا تددو /حالمندد ه  التعليميددة علدد  وفددق ح جدد ت المتعلمدديا.

فر مولددد اعدددم تدو /خ .ا ضد فية يددسدي  لد  ارتفدد ع بد لكل وهدذا مد   ،ت عد ت دراسدية مخصصددة
ل سدتف دة منده أثند ء التوتد  المفد جئ فدي التيد ر الكهربد اي يمندع كهرب اي في المسسسة التعليمية 
 ما تطبيق التعليم االلكتروني. 

تعدددد المعوتددد ت البودددرية مدددا المعوتددد ت التدددي تيددد  أمددد م تطبيدددق التعلددديم  المعوقاااات البشااارية: .3

عنددد تطبيددق التعلدديم  البوددريالكدد در األخددذ بنظددر االعتبدد ر عدددم  أ/وتتمثددل بدد: : أيضدد ً  يكتروندداالل
علدد  دراسدد ت مكثفددة ب للرددة االنكليزيددة  مددا خدد ل حصددولهم فددي المسسسددة التعليميددة يااللكتروندد
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 ˝ يمثل ع ايد عا طريق الدورات المج نية المدعمة ب لوه دات مس عدتهم في ذلك ما تبل الدولةو
البورية الفنية والتعليمية الي درة علد  النهدوض  الكوادرتلة وجود  ب/ق التعليم االلكتروني. لتطبي

 التددي تييمهدد  المسسسددةتلددة الدددورات التدريبيددة  ت/ .بهددذا النددوع مددا التعلدديم علدد  صددعيد المجتمددع
مدا الخطدأ هن ك وح ً كبيراً ب لمعلم الذي يجيدد فدا التعلديم االلكتروندي و  ذ  ا ،للمعلميا التعليمية

هموا فدي هدذا الندوع و المسسسدة التعليميدة ُيمكدا أا يسدالتفكير بأا جميع المعلميا في المددارم أ
ما الكوادر البودرية المسهلدة اليد درة علد  مت بعدة عمدل  ك  ٍ  ر عددٍ ييتوج  توف ث/ .ما التعليم

داخددل وصددي نته وضددم ا انسددي   المعلومدد ت فددي جميددع االتج هدد ت النظدد م المترامددي األطددرا  
ب  حبددد ط العتيددد دهم بعددددم أهميدددة التعلددديم  المعلمدددياتدددد يودددعر بعدددض  ج/ .الح سدددوبية الودددبكة

تدريسدية ضدد فضد ً عدا االتجد ه السدلبي لدبعض أعضد ء الهيادة ال ،وأنده ال تيمدة لده ،االلكتروندي
الددذي يكلفددوا بدده مددا تبددل حجددم العمددل الكبيددر ألعضدد ء هياددة التدددريم  ح/التعلدديم االلكترونددي. 

يعتيددددوا أا التعلددديم  بعدددض المعلمدددياهنددد ك  خ/ يمندددع مدددا تطبيدددق التعلددديم االلكتروندددي.رة ا دا
وهدذا مد  يمدنعهم  ،االلكتروني غير مهني بسب  عدم وجود  ودرا  مب ودر علد  تعلديم المتعلمديا

عدددم وجددود موددرفيا فنيدديا علدد  الي عدد ت الدراسددية التددي  د/ .مددا تطبيددق هددذا النددوع مددا التعلدديم
الح سددو  وأجهددزة العددرض لتيددديم الصددي نة المسددتمرة ل جهددزة وتددوفير  تحتددوي علدد  أجهددزة

 البرام  ال زمة التي تخدم المنه  ومتطلب ته والدعم المتواصل للمعلميا.

وهدي  ،لرة الجسم وا يم ءات في التعليم االلكتروني غير موجدودة /أ :بـ وتتمثلمعوقات أخرى:  .4

عددم  ب/ .و ا انعدام هذه التف ع ت تعيق عملية التعليم ،مهمة لتوصيل المعلوم ت  ل  المتعلميا
لفاد ت  التعليم االلكتروني تد ال يكدوا من سدب ً  كم   ا /ت ا ما الوصول  ل  المكتبة الم دية.التمك

 ث/ .مختبريدهالعلوم الطبيعية والتي تحت    لد  مختبدرات وتجد ر   معينة ما المتعلميا والسيم 
صعبة بسب   مك نيدة تبد دل الدرتم السدري للبريدد االلكتروندي للمدتعلم  عملية تيييم المتعلميا تكوا

 مدا تبدل المتعلمديا مكدا تيدديم واجبد ت مدزورةكمد  ي /ج .ورتم الهوية مع اآلخدريا أثند ء التييديم
تبدل اليد اميا علد   مدا  ستراتيجية في تطبيدق التعلديم االلكترونديعدم وجود رسية  /ح .علمياللم

فيدد توجدد تدوانيا تتعلدق بد لتعليم االلكتروندي ولكدا تدد  لة اليض ي  الي نونيةموك /خ .عملية التعليم
تختل  ما دولدة  لد  أخدرى ومد  هدو مسدمول فدي دولدة تدد يكدوا ممندوع فدي دولدة ث نيدة حسد  

صددعوبة التحددول مددا طرييددة التعلدديم التيليديددة  لدد  طرييددة تعلددم حديثددة  د/  .اليدد نوا الموضددوع
مودكلة الددخول  لد  المواتدع  /ذ ديد ما التعلم وعددم تفد علهم معده.لجومي ومة الطلبة لهذا النمط ا

تجعدل بعدض المعلمديا ال أخ تية، وصعوبة منع الدخول  ل  تلك المواتع التي يصع  حصره  
   ما عدم التف عل مع هذا النوع ما التعليم.

 تروندي معوتد تأا للتعلديم االلك حثوا فدي يتفق الب حث ا مع م  طرحده البد ا تقدمـبناءا على م
   .بورية ومعوت ت أخرىالمعوت ت الم لية والمعوت ت التي نية وال تتمثل ب لمعوت ت
 الجانب الميداني

   *ومبررات اختيارها البحثوصف مجتمع وعينة  -أوالا 
مدا الصدرول العلميدة كونهد  ُتعدد كليدة الحددب ء الج معدة  بعددد مدا أتسد م البحد مثل مجتمدع ت

أا الوده دات التدي تمنحهد    ذ ،وهي الكلية األهلية الوحيدة فدي المح فظدة ،ىالمهمة في مح فظة نينو
المص دق عليه  والمعتر  بهد  مدا تبدل وزارة التعلديم العد لي والبحد  العلمدي تسدمل لح ملهد  الكلية 

ب كم ل دراسته العلي  دم جستير ودكتوراه(، وتد تخر  منه  العديد ما الطلبدة الدذيا رفددوا المجتمدع 
تسددم  /1 األتدميددة: حسدد  مرتبددة سددبعة أتسدد م وتتددأل  الكليددة مددا   االختص صدد ت العلميددة.بمختلدد

                                                 
 .الكرام التعريفي لكلية الحدب ء الج معة* 
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تسدم علدوم  /5تسم العلوم الم لية والمصرفية. /4 تسم الي نوا. /3. تسم  دارة األعم ل /2 .المح سبة
 فيدد البحد أمد  مد  يخدر عيندة  .تسم هندسة تيني ت الح سب ت /7تسم اللرة االنكليزية. /6الح سو .

دتسددم  البحدد تيددد للكليددة  ا نسدد نيةك نددت عينددة تصدددية تمثلددت ب لتدريسددييا العدد مليا فددي األتسدد م 
(، المح سبة، تسم  دارة األعم ل، تسم الي نوا، تسم العلوم الم ليدة والمصدرفية، تسدم اللردة االنكليزيدة

مدددرم  أسددت ذ، أسددت ذ مسدد عد، مدددرم،( اسددتم رة ووددملت األليدد   العلميددة د41حيدد  تددم توزيددع د
ويوضددل  %(.11نسددبة االسددتج بة تددد بلرددت د ، أي  ا( اسددتم رة32مسدد عد(، وتددد تددم اسددترج ع د

التحصيل الدراسي وسنوات الخدمدة والفاد ت العمريدة  ما حي  البح وصف ً ألفراد عينة  1الجدول 
 واللي  العلمي.

 
 1الجدول 

 البح تيد  الكليةخص ار األفراد المبحوثيا في 
لمبحوثين حسب التحصيل الدراسيتوزيع األفراد ا  

 دكتوراه م جستير دبلوم ع لي مبك لوريو دبلوم فني

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

- - - - 1 2.2 23 23.1 12 33.3 

 توزيع األفراد المبحوثين حسب سنوات الخدمة

 فأكثر 31 22-31 21-25 12-21 11-15 2-11 1-5

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

14 32.1 2 22.2 4 11.1 5 13.1 - - - - 5 13.1 

 توزيع األفراد المبحوثين حسب الفئة العمرية

 فأكثر 21 51-51 41-41 31-31 21-21

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

11 31.2 1 25.1 1 25.1 3 2.3 4 11.1 

 ين حسب اللقب العلميتوزيع األفراد المبحوث

 أست ذ أست ذ مس عد مدرم مدرم مس عد

 % العدد % العدد % العدد % العدد

12 42.2 12 33.3 2 12.2 1 2.2 

 .عل  استم رة األستب نة دب العتم  ثيا عداد الب ح المصدر:

 
 تتيدددم علد  بد تي النسدد ودده دة الم جسدتير والددكتوراه  نسدبة حد مليأا  1يتبديا مدا الجدددول 

%( مدا 21.1وهي أعل  نسبة، كم  يوضل الجددول بدأا د %(12.2د ذ بلرت  ،األُخر في الج معة
ا المبحوثيا فادتهم %( م21.4المبحوثيا لديهم خبرة ألكثر ما خمم سنوات، كم  يتبيا أيض ً أا د

مددا المبحددوثيا أليدد بهم العلميددة %( 52.2أا د 1كمدد  ُيظهددر الجدددول ع مدد ً فددأكثر،  العمريددة ث ثددوا
 مدرم فم  فوق. وهذا م  يمكنهم ما فهم مكون ت األستب نة والتع مل معه  بوكل سليم.

 التعليم االلكتروني تطبيق وصف وتشخيص فقرات معوقات -اا ثاني
التوزيعدد ت التكراريددة واألوسدد ط الحسدد بية واالنحرافدد ت  (5( د4( د3( د2توضددل الجددداول د

 .البح عل  مستوى الكلية تيد  يق التعليم االلكترونيلفيرات معوت ت تطب T-testالمعي رية واختب ر 

 المعوقات التقانية -1
التوزيع ت التكرارية واألوس ط الحسد بية واالنحرافد ت المعي ريدة  2توضل معطي ت الجدول 

 .البح التي نية عل  مستوى الكلية تيد  لفيرات المعوت ت T-testواختب ر 
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 2الجدول 
لمعوت ت لفيرات ا  T-test ط الحس بية واالنحراف ت المعي رية واختب ر التوزيع ت التكرارية واألوس

 البح تيد  الكليةالتي نية في 

 الفقرات

 مقياس االستجابة
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 بشدة  تفقأ
 

 تفق بشدةأال  تفقأال  محايد تفقأ

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 9 25.0 14 38.9 4 11.1 7 19.4 2 5.6 3.58 1.22 2.85 0.00 

X2 12 33.3 17 47.2 3 8.3 3 8.3 1 2.8 4 1.01 5.91 0.00 

X3 8 22.2 16 44.4 4 11.1 8 22.2 - - 3.66 1.06 3.74 0.00 

X4 7 19.4 8 22.2 12 33.3 9 25.0 - - 3.36 1.07 2.01 0.05 

X5 5 13.9 10 27.8 6 16.7 12 33.3 3 8.3 3.05 1.24 0.26 0.79 

 0.00 3.78 0.10 3.53 3.34 1.2 21.7 7.8 16.1 5.8 36.1 13 22.76 8.2 المعدل

 الح سو عل  نت ا   دب العتم   عداد الب حثيا المصدر:

 
 لددد  وجدددود اتفددد ق بددديا خراء المبحدددوثيا بودددأا الفيدددرات الخ صدددة   2الجددددول  تودددير نتددد ا 

( دأتفدق %58.86(،  ذ بلد  المعددل العد م ل تفد ق دx1-x5لفيرات دب لمعوت ت التي نيدة والتدي تتمثدل بد 
( دال أتفدق، ال أتفدق بوددة(، %25.04بودة، أتفق( مع تلك الفيرات، وبل  المعددل العد م لعددم االتفد قد

وبلرت تيمدة متوسدط األوسد ط الحسد بية  ج بد ت  .(%16.1في حيا بلرت نسبة ا ج ب ت المح يدة د
ممد  يودير  لد  تجد نم  (3ي أكبر ما تيمة الوسط الحسد بي الفرضدي الب لردة د( وه3.53المبحوثيا د

(. وعدزز ذلدك أيضد ً 1.12 ج ب ت المبحوثيا حدول فيدرات المعوتد ت التي نيدة، وبد نحرا  معيد ري د
( وهددي أتددل مددا مسددتوى المعنويددة 0.00التددي بلرددت د T-testظهددور تيمددة مسددتوى الداللددة ل ختبدد ر 

ج ب ت المبحوثيا ب التج ه ا يج بي لمضموا الفيرات. وي حدظ مدا الجددول ( وهذا يعني أا  0.05د
أمد  أعلد  حييدق ايج بيدة المعوتد ت التي نيدة، ( هي التدي أسدهمت فدي تX1,X2,X3,X4أا الفيرات د 2

( أتفدق بوددة 33.3%( والتي بلردت دx2د بية هذه المعوت ت فتتمثل ب لفيرةنسبة أسهمت في تحييق ايج 
بخطددوط سددريعة تسدد عد  االنترنددتفر خدمددة ادعدددم تددو اا أودد ر المبحددوثيا  لدد  ،  ذ( أتفددق47.2%ود

عل  التف عل مع الج معة يعيق ما تطبيق التعليم االلكتروني(، وبلد  المتوسدط الحسد بي واالنحدرا  
للفيدرة بلردت  T-test  ( عل  التوالي، وتيمة مستوى الداللة ل ختب ر1.01د (4د (X2المعي ري للفيرة د

ممد  يددل علد  تجد نم ا ج بد ت ل فدراد المبحدوثيا  (،0.05( وهي أتل ما مستوى المعنوية د0.00د
( مدا المعوتد ت التينيدة والمتمثلدة بد: دعددم تددرة X5لهذه الفيرة. أم   ج ب ت المبحوثيا اتجد ه الفيدرة د

ي( لددم تكددا ج معتندد  علدد  حم يددة الميددررات الدراسددية االلكترونيددة يحددد مددا تطبيددق التعلدديم االلكتروندد
( وهدي أعلد  0.79للفيرة بلرت د T-test ايج بية، وتبيا ذلك ما خ ل تيمة مستوى الداللة ل ختب ر 

 مم  يدل عل  عدم تج نم  ج ب ت المبحوثيا لهذه الفيرة. ( ،0.05ما مستوى المعنوية د
 المعوقات المالية -2

ية واالنحرافددد ت التوزيعددد ت التكراريدددة واألوسددد ط الحسددد ب 3الجددددول  معطيددد ت وضدددلت
 .البح الم لية عل  مستوى الكلية تيد  لفيرات المعوت ت T-testالمعي رية واختب ر 
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 3الجدول 

لمعوت ت لفيرات ا T-testالتوزيع ت التكرارية واألوس ط الحس بية واالنحراف ت المعي رية واختب ر 
 البح تيد  الكليةالم لية في 

 الفقرات

 مقياس االستجابة
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 بشدة  تفقأ

 

 تفقأال  محايد تفقأ
تفق أال 

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X6 12 33.3 13 36.1 5 13.9 6 16.7 - - 3.86 1.07 4.81 0.00 

X7 12 33.3 12 33.3 7 19.4 5 13.9 - - 3.86 1.04 4.93 0.00 

X8 9 25.0 8 22.2 11 30.6 8 22.2 - - 3.50 1.10 2.70 0.01 

X9 3 8.3 9 25.0 11 30.6 13 36.1 - - 3.05 0.98 0.33 0.73 

 0.00 4.54 0.05 3.56 - - 22.23 8 23.63 8.5 29.15 10.5 24.99 9 المعدل

 الح سو عل  نت ا   دا ب العتم  عداد الب حثي المصدر:

 
المبحوثيا  زاء الفيدرات الخ صدة ب لمعوتد ت   ل  وجود اتف ق بيا خراء 3توير نت ا  الجدول 

( دأتفق بودة، أتفق( مدع تلدك الفيدرات، وبلد  %54.14(،  ذ بل  المعدل الع م ل تف ق دX6-X9الم لية د
( دال أتفددق، ال أتفددق بودددة(، فددي حدديا بلرددت نسددبة ا ج بدد ت %22.23المعدددل العدد م لعدددم االتفدد ق د

( وهدي أكبدر 3.56األوس ط الحس بية  ج ب ت المبحدوثيا دوبلرت تيمة متوسط  .(%23.63المح يدة د
مم  يوير  ل  تج نم  ج ب ت المبحوثيا حدول فيدرات  (3ما تيمة الوسط الحس بي الفرضي الب لرة د
(. وعددزز ذلددك أيضدد ً ظهددور تيمددة مسددتوى الداللددة 1.04المعوتدد ت الم ليددة، وبدد نحرا  معيدد ري د

( وهدذا يعندي أا  ج بد ت 0.05أتدل مدا مسدتوى المعنويدة د( وهدي 0.00التي بلرت د T-testل ختب ر 
( هدي X6,X7,X8أا الفيدرات د 3المبحوثيا ب التج ه ا يج بي لمضموا الفيرات. ويتبيا ما الجددول 

التي أسهمت في تحييدق ايج بيدة المعوتد ت الم ليدة، أمد  أعلد  نسدبة أسدهمت فدي تحييدق ايج بيدة هدذه 
( أتفددق، حيدد  أودد ر 36.1%( أتفددق بودددة ود33.3%تددي بلرددت د( والX6المعوتدد ت فتتمثددل بدد لفيرة د

جدداً ممد   بخطدوط سدريعة يعدد مكلفد ً  االنترندتا  ل  د ا ارتف ع كلفة الحصول عل  خدمة المبحوثو
 (X6يحدد مدا تطبيدق التعلديم االلكترونددي(، وبلد  المتوسدط الحسد بي واالنحددرا  المعيد ري للفيدرة د

( وهدي أتدل 0.00للفيدرة بلردت  د T-test مستوى الداللة ل ختب ر( عل  التوالي، وتيمة 1.07( د3.86د
(، مم  يدل عل  تج نم ا ج ب ت ل فراد المبحوثيا لهدذه الفيدرة. ويتبديا 0.05ما مستوى المعنوية د

والمتمثلدة بد: دكلفدة  ( مدا المعوتد ت الم ليدةX9ما الجدول أيض ً أا  ج ب ت المبحوثيا اتجد ه الفيدرة د
 ،اً الح سو  وملحي ته ومعدات الوبكة المستخدمة في التعليم االلكتروني مرتفعة جدد الصي نة ألجهزة

مم  يحد ما تطبيق التعليم االلكتروني( لم تكا ايج بيدة، وتبديا ذلدك مدا خد ل تيمدة مسدتوى الداللدة 
ممد  يددل علد   (،0.05( وهدي أعلد  مدا مسدتوى المعنويدة د0.73للفيرة فيد بلرت د T-test  ل ختب ر

 م تج نم  ج ب ت المبحوثيا لهذه الفيرة.عد
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 المعوقات البشرية -3
التوزيع ت التكرارية واألوس ط الحسد بية واالنحرافد ت المعي ريدة  4توضل معطي ت الجدول 

 .البح البورية عل  مستوى الكلية تيد  لفيرات المعوت ت T-testواختب ر 
 

 4الجدول 
لمعوت ت لفيرات ا T-testواالنحراف ت المعي رية واختب ر  التوزيع ت التكرارية واألوس ط الحس بية

 البح تيد  الكليةالبورية في 

 الفقرات

 مقياس االستجابة
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 بشدة  تفقأ

 

 تفقأال  محايد تفقأ
تفق أال 

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X10 3 8.3 9 25.0 6 16.7 14 38.9 4 11.1 2.80 1.19 
-

0.98 
0.33 

X11 7 19.4 14 38.9 7 19.4 8 22.2 - - 3.55 1.05 3.16 0.00 

X12 4 11.1 14 38.9 11 30.6 7 19.4 - - 3.41 0.93 2.66 0.01 

X13 8 22.2 15 41.7 8 22.2 5 13.9 - - 3.72 0.97 4.44 0.00 

 0.00 2.87 0.11 3.37 2.78 1 23.6 8.5 22.24 8 36.13 13 15.25 5.5 المعدل

 الح سو عل  نت ا   دا ب العتم  عداد الب حثي المصدر:

 ل  وجود اتف ق بيا خراء المبحوثيا  زاء الفيدرات الخ صدة ب لمعوتد ت  4توير نت ا  الجدول 
( دأتفددق بودددة، أتفددق( مددع تلددك الفيددرات، %51.38(  ذ بلدد  المعدددل العدد م ل تفدد ق دX10-X13البوددرية د

( دال أتفق، ال أتفق بودة(، فدي حديا بلردت نسدبة ا ج بد ت %26.38ل  المعدل الع م لعدم االتف ق دوب
( وهدي أكبدر 3.37وبلرت تيمة متوسط األوس ط الحس بية  ج ب ت المبحدوثيا د .(%22.24المح يدة د

 نم ( ممد  يودير  لد  تجد1.03(، وبد نحرا  معيد ري د3ما تيمة الوسط الحس بي الفرضدي الب لردة د
 ج ب ت المبحوثيا حول فيرات المعوتد ت البودرية. ويعدزز ذلدك أيضد ً ظهدور تيمدة مسدتوى الداللدة 

( وهدذا يعندي أا  ج بد ت 0.05( وهدي أتدل مدا مسدتوى المعنويدة د0.00التي بلرت د T-testل ختب ر 
( أا الفيدددرات 4المبحدددوثيا ك ندددت ب التجددد ه ا يجددد بي لمضدددموا الفيدددرات. وي حدددظ مدددا الجددددول د

( هي التي أسهمت في تحييق ايج بية المعوت ت البودرية، أمد  أعلد  نسدبة أسدهمت فدي X11,X12,X13د
( 41.7%( أتفددق بودددة ود22.2%( والتددي بلرددت دX13تحييددق ايج بيددة هددذه المعوتدد ت فتتمثددل بدد لفيرة د

لو  ا  ل  دأا كثرة المه م التدي يكلد  بهد  أعضد ء هيادة التددريم فدي األسد ذ أو ر المبحوثوأتفق، 
التيليدددي للتعلدديم يحددد مددا  مك نيددة تطبيددق التعلدديم االلكترونددي(، وبلدد  المتوسددط الحسدد بي واالنحددرا  

للمتريدر  T-test ( عل  التوالي، وتيمة مسدتوى الداللدة ل ختبد ر0.97( د3.72د (X13المعي ري للفيرة د
 بدد ت ل فددراد (، ممدد  يدددل علدد  تجدد نم ا ج0.05( وهددي أتددل مددا مسددتوى المعنويددة د 0.00بلرددت د

والمتمثلدة فدي  ( ما هذه المعوتد تX10المبحوثيا لهذه الفيرة. أم   ج ب ت المبحوثيا ب لنسبة للفيرة د
دأا الج معة تفتير للكوادر البورية التعليمية الي درة عل  التع مل مع بدرام  التعلديم االلكتروندي يحدد 

للفيدرة فيدد  T-test وى الداللدة ل ختبد ر ما تطبييه( لم تكا ايج بية، وتبيا ذلك مدا خد ل تيمدة مسدت
ممددد  يددددل علددد  عددددم تجددد نم  ج بددد ت  (،0.05( وهدددي أعلددد  مدددا مسدددتوى المعنويدددة د0.33بلردددت د

 المبحوثيا لهذه الفيرة.
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 المعوقات األخرى .4
التوزيع ت التكرارية واألوس ط الحسد بية واالنحرافد ت المعي ريدة  5توضل معطي ت الجدول 

 .البح عل  مستوى الكلية تيد  األخرى رات المعوت تلفي T-testواختب ر 
 

 5الجدول 
لمعوت ت لفيرات ا T-testالتوزيع ت التكرارية واألوس ط الحس بية واالنحراف ت المعي رية واختب ر 

 البح تيد  الكليةاألخرى في 

 الفقرات
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 بشدة  فقتأ
 

 تفقأال  محايد تفقأ
تفق أال 

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X14 6 16.7 16 44.4 8 22.2 6 16.7 - - 3.61 0.96 3.80 0.00 

X15 8 22.2 17 47.2 3 8.3 7 19.4 1 2.8 3.66 1.12 3.56 0.00 

X16 6 16.7 16 44.4 9 25.0 5 13.9 - - 3.63 0.93 4.12 0.00 

X17 4 11.1 21 58.3 8 22.2 3 8.3 - - 3.72 0.77 5.56 0.00 

X18 3 8.3 15 41.7 12 33.3 5 13.9 1 2.8 3.38 0.93 2.49 0.01 

 0.00 7.33 0.12 3.6 1.1 0.4 14.5 5.2 22.2 8 47.2 17 15 5.4 المعدل

 الح سو عل  نت ا   دا ب العتم ما  عداد الب حثي الجدول المصدر:

 
 لددد  وجدددود اتفددد ق بددديا خراء المبحدددوثيا  زاء المتريدددرات الخ صدددة  5تودددير نتددد ا  الجددددول 

( دأتفدق بوددة، أتفدق( مدع تلدك %62.2(  ذ بلد  المعددل العد م ل تفد ق دX14-X18ب لمعوت ت األخدرى د
( دال أتفدق، ال أتفدق بوددة(، فدي حديا بلردت نسدبة %15.6الفيرات، وبل  المعدل الع م لعددم االتفد ق د

( 3.6وبلرددت تيمددة متوسددط األوسدد ط الحسدد بية  ج بدد ت المبحددوثيا د .(%22.2ا ج بدد ت المح يدددة د
ممد  يودير  لد  تجد نم  ج بد ت المبحدوثيا  (3وهي أكبر ما تيمة الوسط الحس بي الفرضي الب لردة د
(. وعزز ذلك أيض ً ظهور تيمدة مسدتوى 0.94حول فيرات المعوت ت األخرى، وب نحرا  معي ري د

( وهدذا يعندي أا 0.05( وهي أتدل مدا مسدتوى المعنويدة د 0.00التي بلرت د  T-testالداللة ل ختب ر 
( أا الفيدرات 5 ج ب ت المبحوثيا ب التج ه ا يج بي لمضموا الفيدرات. ويتبديا مدا خد ل الجددول د

( جميعهدد  أسددهمت فددي تحييددق ايج بيددة المعوتدد ت األخددرى، أمدد  أعلدد  نسددبة X14,X15,X16,X17,X18د
فر المختبددرات ا( والمتمثلددة بدد: دعدددم تددوX15االيج بيددة فتتمثددل بدد لفيرتيا دأسددهمت فددي تحييددق هددذه 

الخ صة بتدري  وتطوير مه رات المتعلميا في مج ل التعليم االلكتروني يحد ما تطبيدق هدذا الندوع 
( والمتمثلددة بدد: دانخفدد ض مسددتوى مصددداتية االختبدد رات التحصدديلية فددي التعلدديم X17مددا التعلدديم( ود

( أتفددق 58.3%( د47.2%( ود11.1%( د22.2%مددا تطبييدده( وبنسددبة أتفددق بودددة د االلكترونددي يعيددق
وانحراف تهددد   (3.72( د3.66د  (X17( دX15دوبلددد  المتوسدددط الحسددد بي للمتريدددريا علددد  التدددوالي،
للفيدرتيا بلرددت  T-test   ( علد  التددوالي، وتيمدة مسددتوى الداللدة ل ختبدد ر0.77( د1.12المعي ريدة د

(، ممد  يددل علد  تجد نم ا ج بد ت ل فدراد المبحدوثيا 0.05مستوى المعنوية د( وهي أتل ما 0.00د
   له تيا الفيرتيا.
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هند ك مجموعدة مدا  أاوالتدي نصدت علد   للبحد تيبدل الفرضدية األولد  بناءا على مـا تقادم 
 المعوت ت التي تحول دوا تطبيق التعليم االلكتروني في الكلية تيد البح .

 ات تطبيق التعليم االلكترونيمعوق أهميةتباين  -ثالثاا 
مدا  ق مدا معوتد ت تطبيدق التعلديم االلكترونديكدل معدوح  الماوية ألهميدةنسبة اللررض تحديد 
 ، تم اعتم د اآلتي:البح في الكلية تيد تبل األفراد المبحوثيا 

 
قالمعنوية لكل  (Tدعدد الفيرات الفرعية ذات تيمة = النسبة الماوية ألهمية كل معوق  x111 معوح

                            
ق                                 عدد الفيرات الفرعية لكل معوح

 
ق ما معوتد ت تطبيدق التعلديم االلكتروندي  وما خ ل احتس   النسبة الماوية ألهمية كل معوح

 .2الجدول   عداد، تم البح ما تبل األفراد المبحوثيا في الكلية تيد 
 

 2الجدول 
 البح لمعوت ت تطبيق التعليم االلكتروني في الكلية تيد  ةالنسبي ةاألهمي

 للمعوقات %األهمية النسبية  معوقات تطبيق التعليم االلكتروني

 %60 التي نيةالمعوت ت 

 75% الم ليةالمعوت ت 

 %75 البوريةالمعوت ت 

 %100 األخرىالمعوت ت 

 %77.5 لألهمية معدل النسبة المئوية
 الح سو عل  نت ا   دا ب العتم عداد الب حثي : المصدر

        
هند ك معوتد ت تحدول دوا تطبيدق التعلديم االلكتروندي فدي الكليدة تيدد أا  2يتبيا ما الجددول 

ق  لد  خخدر مدا تبدل الكليدة تيدد البح .  ، حيد   ذوأا األهمية النسبية لهذه المعوت ت تتب يا ما معدوح
 تجد ءاألولد  مدا وجهدة نظدر المبحدوثيا، و ندت ب لمرتبدة يودير الجددول بدأا المعوتد ت األخدرى ك

أا معددل و .الث لثةثم المعوت ت التي نية ب لمرتبة ب لمرتبة الث نية والمعوت ت البورية المعوت ت الم لية 
  %(.77.5النسبة الماوية ل همية بل  د

تطبيدق التعلديم والتي نصدت علد  أا معوتد ت  للبح تيبل الفرضية الث نية  بناءا على مـا تقدم
 .البح االلكتروني تتب يا ما حي  األهمية في الكلية تيد 

 المقترحاتو االستنتاجات 

 االستنتاجات -أوالا 
 فددي  يصدد لالحديثددة  التي ندد ت نظدد م تعليمددي متك مددل، يسددتند  لدد بمث بددة التعلدديم االلكترونددي هددو  .1

   ك ا.بييود الزم ا والم التييد دوا ما المتعلميا  ل العلوم والمع ر  
تطبيدق التعلديم  أمد م ˝العديدد مدا المعوتد ت التدي تيد  حد ا  أا هند ك يتفق أغل  الب حثيا عل  .2

 خرى.األبورية والم لية والتي نية والمعوت ت  ل، والتي تتمثل بااللكتروني

ما خ ل مت بعة نتد ا  وصد  وتودخير متريدرات التعلديم االلكتروندي تبديا وجدود المعوتد ت  .3
 .ة والبورية والمعوت ت األخرى للتعليم االلكتروني في الكلية تيد البح التي نية والم لي
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 فدددرادب لنسدددبة ل  األكثدددر أهميدددةأا المعوتددد ت األخدددرى ك ندددت ( Tد أظهدددرت نتددد ا  اختبددد ر .4
 هد لكن النسدبية األهميدة مدا حيد تتس وى  المعوت ت الم لية والمعوت ت البوريةوأا المبحوثيا، 

فددراد ب لنسددبة ل  فهددي األتددل أهميددة ، أمدد  المعوتدد ت التي نيددةرىبنسددبة أتددل مددا المعوتدد ت األخدد
 .المبحوثيا

 المقترحات -اثاني
تخصير األموال ما خ ل مف تحة الجه ت المختصة لتهيادة ودبكة انترنيدت تعمدل بودكل جيدد  .1

 عد ت والمختبدرات و ت مدة الددورات، واالعتدرا  ومت حة للمتعلميا والمعلمديا، فضد ً عدا الي
 رة التعليم الع لي والبح  العلمي بوه دة هذا النوع ما التعليم.ما تبل وزا

فضد ً عدا تدوفير عددٍد كد ٍ  مدا ضرورة توفير البنية التحتية المن سبة لهذا النوع مدا التعلديم،  .2
، وتددوفير خطددوط اتصدد الت التددي تسدد عد علدد  انتودد ر هددذا لبوددرية المسهلددة وتدددريبه الكددوادر ا

 .النوع ما التعليم
والمددستمرات  التعريفيددة مددا خدد ل  ت مددة الندددوات التعلدديم االلكترونددي بأهميددة يتعميددق الددوع .3

 الخ صة بهذا المج ل.
 خبراء مختصيا للمس عدة في تطبيق التعليم االلكتروني.ب العمل عل  االستع نة .4
فدددي التجربدددة األولددد  لتطبيدددق التعلددديم  خ صدددة حدددوافز م ديدددة ومعنويدددة للمعلمددديا تخصدددير .5

جيعهم وتددوعيتهم بفوااددد هددذا النددوع مددا التعلدديم وتطبييدده أسددوًة ب لدددول ذلددك لتودد، وااللكترونددي
 األخرى.

 المصادر
 العربية باللغة المصادر -أوالا 
، دار 1ط ، تكنولوجي  التعليم والتعليم االلكتروندي،2112أستيتية، دالل ملحم وسرح ا، عمر موس ،   .1

 واال للنور والتوزيع، عم ا، األردا.

، التعليم االلكتروني ما منظور تجد ري، دار الح مدد للنودر والتوزيدع، 2112الطيطي، خضر مصب ل،  .2
 عم ا، األردا.

، دار الح مدددد للنودددر والتوزيدددع، 1،  دارة تكنولوجيددد  المعلومددد ت، ط2112الطيطدددي، خضدددر مصدددب ل،  .3
 عم ا، األردا.

لتعلددديم ، اسدددتثم ر أسددد لي  وتينيدد ت المعلومددد ت واالتصددد الت فدددي بيادددة ا2114عدد ق، بودددير عبددد م، ال .4
تجربة التعلم االلكتروندي، المدستمر العلمدي الددولي السدنوي الرابدع لكليدة االتتصد د والعلدوم  -االلكترونية

 ا دارية في ج معة الزيتونة األردنية، عم ا، األردا .

، اآلثدد ر االتتصدد دية لتفعيددل التعلدديم االلكترونددي فددي مصددر فددي ظددل 2112عليددوه، زيندد  توفيددق السدديد،  .5
 مر التعليم النوعي ودوره في التنمية البورية في عصر العولمة، مصر.العولمة، مست

لم ا لكتروندددي فدددي األردا: خيددد ر اسدددتراتيجي لتحييدددق الرسيدددة الوطنيدددة، 2113فيدددومي، نبيدددل، ال .2  الدددتعح
ص الت ، الندوة ا تليمية حول استخدام تكنولوجي  المعلوم ت واالتالتحدي ت، ا نج زات، وخف ق المستيبل

 تح د الدولي ل تص الت، دموق، سوري .لم االلكتروني، االفي التع

 ، دار الح مد للنور والتوزيع، عم ا، األردا.1، طة، التج رة االلكتروني2111كت نه، خيري مصطف ،  .2

، واتدع ومتطلبد ت وسد ال التعلديم 2111مصطف ، من هل، ومحدي، انتصد ر، والرفيعدي، افتخد ر محمدد،  .2
ضددم ا  ي(، المددستمر السددنوي الثدد ني لضددم ا الجددودة واالعتمدد د األكدد ديمي،الحديثددة دالتعلدديم االلكتروندد

 الجودة واالعتم د األك ديمي رسيتن  لتطوير التعليم الع لي، ج معة الكوفة، العراق.

االلكترونيدددة وتطبيي تهددد   وا دارة، المعرفدددة 2111الدددوادي، محمدددود حسددديا، والدددوادي، بددد ل محمدددود، .1
 والتوزيع، عم ا، األردا. ، دار صف  للنور1المع صرة،ط
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