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 فرع الرتبةتطبيق التعلم االلكرتوني يف  معيقات
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جامعة تعز

 *بشرى محمد عبدالرحمن النظاري 

    

عينة   تهدفت الدراسة الى التعرف على درجة معيقات تطبيق التعلم االلكتروني التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في فرع التربة بجامعة تعز. وتكون_امللخص

 جام34الدراسة من أعضاء هيئة التدريس من الذكور واإلناث بكلية التربية والعلوم واآلداب بفرع التربة والبالغ عددهم )
ً
. واعتمدت الدراسة على عي( أستاذا

ً
ا

رت نتائج الدراسة أن درجة الت. وأظهأربعة مجا ( فقرة موزعة على26املنهج الوصفي املسحي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات التي تكونت من )

  معيقات تطبيق التعلم االلكتروني في فرع التربة بجامعة تعز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت بد
ً
رجة متوسطة، وحصلت مجاالت الدراسة وفقا

لب )بدرجة متوسطة(، املقرر الجامعي )بدرجة متوسطة، الستجابة عينة الدراسة على الترتيب االتي على التوالي: اإلدارة الجامعية )بدرجة كبيرة(، الطا

 ملتغير النوع،  0,05د مستوى )األستاذ الجامعي )بدرجة متوسطة(. كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائية عن
ً
( في استجابات أفراد العينة تبعا

 ملتغير الدرجة العلمية، وخرجت الدراسة بعدد  ستجابا( في ا 0,05كما لم تظهر الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى )
ً
ت أفراد العينة تبعا

 اللكتروني. من التوصيات ملعالجة املعيقات التي تحول دون استخدام التعلم ا

 : معيقات، تطبيق، التعلم االلكتروني، فرع التربة، جامعة تعز. الكلمات املفتاحية
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 س معيقات تطبيق التعلم االلكتروني في فرع التربة جامعة تعز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدري
I ـ املقدمة     

ن قضايا التعليم الجامعي وسبل تطويره من القضايا التي حظيت بالكثير من  إ

ن من أهم محاور التطوير هو االهتمام بتحديث طرائق هتمام في الوقت الحالي، وإاال 

 مع التدريس الجامعي
ً
الذي يشهده مجال  نتاجات التقدم العلمي والتكنولوجي  تماشيا

وانعكس هذا على التطور على منظومة التعليم حيث بحث التربويون عن  التعليم.

طرق واستراتيجيات ونماذج وأنماط جديدة ملواجهة التحديات التي تواجه العملية 

ليمية والتي تحقق متطلبات التعليمية واملساعدة في الوصول الى أفضل النواتج التع

 من أالحياة العصرية، 
ً
 تعليميا

ً
م اإللكتروني والذي فرض واقعا

ّ
همها ظهور نمط التعل

 على املؤسسات التعليمية سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم 
ً
 جديدا

ً
وتربويا

  العالي. 

والوسائل الحديثة اإللكتروني وتوظيف التكنولوجيا الرقمية من الطرق  م ُيعّد التعلو    

تعلم ى استخدام التقنية الحديثة إليصال املعلومة للمفي التعليم الجامعي، ويهدف إل

 
ً
حدود الزمان واملكان، ويعتمد نجاح هذا االستخدام على الطريقة التي يتم بها  متجاوزة

وفرت   حيث . ية ومدى مراعاة عناصرها األساسيةتصميم البيئة التعليمية التكنولوج

ة وسائط جديدة مرنة في التعليم واستراتيجيات تدريس لم تكن  لوجيا الرقميالتكنو 

الى رفع كفاءة وجودة  معروفة من قبل. وفي نفس الوقت أدت هذه التكنولوجيا

 .(2) ،(1) العملية التعليمية

( أهداف التعليم االلكتروني التي حددها االتحاد الدولي واليونيسكو عام 3ويذكر ) 

 أهمها:والتي من  1997

جديد ملتطلبات اعدة من تقنية املعلومات بغرض إعداد مجتمع نشاء بنية تحتية وقـ إ

تنمية االتجاه اإليجابي نحو تقنية املعلومات من خالل  ـ  والعشرين.القرن الحادي 

 املحلية.استخدام الشبكة من قبل املجتمعات 

 ـ حل املشكالت واألوضاع الحياتية.

 تماد على الذات في البحث عن املعارف واملعلومات.علية واال ـ إعطاء الشباب االستقال

 المحدودة " الجيل الجديد مستع من الخيارات املستقبلية الجدية  حمن
ً
وفرصا

 اقتصاد
ً
 واجتماعيا

ً
، علميا

ً
، ثقافيا

ً
 .يا

ويشير العديد من الباحثين الى أهمية التعلم االلكتروني وأثره اإليجابي على التحصيل  

التعلم االلكتروني وسائل تعليمية سمعية وبصرية   يقدم  حيث  ، ديميكاواألالدراس ي 

واملكتبات االلكترونية وبوابات من الحاسوب ووسائط الصورة والصوت والرسومات 

 االنترنت، 
ً
ومتعة واالبتعاد عن الرتابة وامللل في التعليم  مما يجعل التعلم أكثر تشويقا

ان، مع  الطلبة دون قيود املكان والزمويمكن به تعليم عدد كبير من  التقليدي،

ة الى باإلضاف التعليميةواقع املإمكانية استعراض كم كبير من املعلومات من خالل 

  وتنوعها،تعددها 
ً
للتطور العلمي الكبير الذي تشهده كافة  وهذا يجعل املتعلم مواكبا

تكلفة   خفاضبان (6)كما يشير  ويمتاز التعلم االلكتروني .(5)،  (4) املعرفةميادين 

نفقات السفر ويلغي أو يقلل من الحاجة للفصول الدراسية ويمكن من تحديث  

وجعل املعلومات أكثر دقة لفترة أطول من  ،املحتوى في الوقت املناسب وعلى الفور 

  أكثر االلكتروني  التعلم وُيعد  الزمن.
ً
 وسالما

ً
  التقليدي، التعليم من أمنا

ً
 في وخاصة

 حيث الواقع، أرض على تنفيذها التي يصعب الخطرة  اربالتج وتعلم تعليم مجال

وقد أثبتت العديد املعلومات.  واستقبال عملية االتصال، من التعلميسهل هذا النوع 

من الدراسات والبحوث أن التوجه إلى تطبيق آليات تعليمية مساندة للتعليم 

هو من  و فء ميز كيل متالتقليدي كالتعلم اإللكتروني لها القدرة على تحسين وبناء ج

 . (8)، (7)أهم التحديات التي يجب على مؤسسات التعليم العالي العمل عليها 

اتجهت معظم الجامعات في العالم املتقدم إلى االستخدام املتزايد للتعلم  لقد      

 مع التطورات الحادثة في تقنية االتصاالت واملعلومات
ً
ملا له و ، االلكتروني وذلك تزامنا

بل   الكثير من املشاكل التي يعاني منها التعليم التقليدي  التغلب على من أهمية في

 الطلبة من خالل إتاحة فرصة التعلم د وسط مالئم البتكارات ايجاو 
ً
والتدريب   ،ذاتيا

يسعى  نفسهم وهو ما فرصة تغيير وتطوير أ ومنحهم على العمل بإيجابية واستقاللية،

 .(10)(، 9)العالي لتعليم اليه ا

عديد من التجارب الغربية والعربية التي طبقت هذا التعلم أولها التجربة  لاوظهرت 

للتعليم عن بعد حتى الصف الثامن من  كاليفورنيا، وبرنامج 1994اليابانية في عام 

، 2006التعليم األساس ي، ومشروع التعلم االلكتروني للمرحلة اإلعدادية في مصر عام 

 2009ارة التربية والتعليم في فلسطين عام ز و ومشروع الحاسوب املحمول لكل طالب ب 

(11 .) 

في الجامعات سواء ًلتعلم االلكتروني في ا املبادرات لتطبيقالعديد من  ما أن هناكك

و العربية ومن بين هذه املبادرات نجد الجامعة العربية املفتوحة التي أالدول الغربية 

 برنامج املودل في انتاج مقرراتها التعتمد على 
ً
ولها منتدى يتبادل فيه الطالب  كترونيا

  الكويت،ولهذه الجامعة سبعة فروع في سبع دول عربية هي  اإللكتروني،خبرات التعلم 

وسلطنة عمان. باإلضافة الى  ولبنان، والبحرين، ومصر، والسعودية، واألردن،

ن  ادالجزائر وليبيا والسو  املفتوحة في الجامعة التونسية االفتراضية والجامعات

وتسعى الجمهورية اليمنية كغيرها من البلدان    .(12والسعودية )واالمارات وفلسطين 

التعلم  تطبيقهلية الى املؤسسات الرسمية واملجتمعية األ  النامية عبر بعض

االلكتروني الالزم لدعم مسيرتها التنموية، حيث شهدت األعوام األخيرة العديد من 

ظلت   ن تلك الجهودمجتمع املعلومات، إال أ ةإلقامالتحوالت والخطوات الرامية 

البنية التحتية ير السياسات والخطط لتهيئة عناصر تطو  تطلبتمحدودة و 

ة في الجامعات واملؤسسات والتطبيقات االلكترونية وتأهيل القدرات البشري

ومع تسارع وتيرة التعلم االلكتروني في أغلب الجامعات العربية والعاملية  .التعليمية

ذلك على بعض الجامعات اليمنية الحكومية واألهلية التماش ي مع هذا النمط   حتم

فقامت بعضها  ،وغير مبنية على أسس علمية وغير مراعية للواقعقليلة كانت  وان

 واقع الكترونية على شبكة االنترنت كمظهر من مظاهر مسايرة ثورة بإنشاء م

لتعليم عن محدود بتقديم ا لك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وقامت بعضها بش

 من النمو املتسارع ل بالرغم الدراسةمشكلة أـ  .(13)بعد عبر مواقع الجامعة 
ّ
م لتعل

االلكتروني والتطور الهائل في الشبكة املعلوماتية الدولية وتقدم تكنولوجيا االتصال  

إال أن اليمن مازال يعاني من الصعوبات واملعيقات التي أخرت ادماج الحديثة، 

 ضعف البنية التحتية تتمثل في والتي  في العملية التعليمية االلكتروني والتعلم التعليم

 الى  لى مستوى الجودة في األجهزة والبرامج واألدوات،وإن وجدت فهي ال ترقى ا
ً
إضافة

افتقار هذه األنظمة الى املتخصصين والخبراء والفنيين، وعدم وضوح القوانين  

ب واملنهجية العلمية في عملية التخطيط أو التنفيذ أو واألنظمة والطرق واألسالي

االلكتروني أي تحويل  ر املحتوى آليات تنفيذية لتقويم هذه العملية، وصعوبة توف

  وضعف ، عدم توفر أجهزة الحاسب واالنترنتو ية، املناهج املطبوعة الى برامج الكترون
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ضعف تقبل املجتمع أن ما التأهيل التربوي والتقني ألعضاء هيئة التدريس والطلبة، ك

 
ً
ني مستوى الثقافة تسبب في تدوضعف الكفايات واملهارات للتعلم الكترونيا

 أاملعلوماتية والتكنولوجية 
ً
 كبيرا

ً
مام محاولة تنفيذ هذه البرامج. ويظل الكثير وعائقا

يعتمد أساليب التدريس التقليدية التي من أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم العالي 

. (14)نولوجيا والتطور تعلم في عصر التك تتوافق مع الحياة العصرية وتفكير املال

ملست الباحثة املخاوف التي شاعت في الوسط التربوي والتعليمي بين أساتذة  يثح

م هذا النوع ق والصعوبات التي يواجهها نحو تطبيفي جامعة تعز الجامعة 
ّ
من التعل

وعدم حصولهم على  ،زيادة العبء التدريس ي وتوقع اءة واملهارة قلة الخبرة والكفأهمها 

م.  تشجيعيةالو  اديةاملحوافز ال 
ّ
 على ما لقاء تطبيق هذا النوع من التعل

ً
وتأسيسا

تقدم، جاءت الدراسة الحالية لتبحث في معيقات تطبيق هذا النوع من التعلم من 

ها في  التي يمكن أخذ الحلول وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس للوصول الى بعض 

 .  لتربة جامعة تعزفرع افي تأسيس التعلم االلكتروني وتسهيل عقباته في  االعتبار

 الدراسة  مشكلة ـ أ

 بالسؤال الرئيس التالي:  مشكلة الدراسة وتمثلت

في  معيقات تطبيق التعلم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسدرجة ـ ما 1  

 تعز؟جامعة التربة  كلية التربية والعلوم واآلداب بفرع 

 التالية:وتفرع عنه األسئلة    

من وجهة نظر  ـ هل هناك فروق دالة احصائيا ملعيقات تطبيق التعلم االلكتروني 2 

تعزى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية والعلوم واآلداب بفرع التربة جامعة تعز 

 ؟(α = 0.05عند مستوى داللة ) ـ اناث( )ذكور  ملتغير النوع

 ـ أهداف الدراسة   ج

 تهدف الدراسة الحالية الى: 

ـ الكشف عن معيقات تطبيق التعلم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 في كلية التربية بجامعة تعز فرع التربة. 

ـ التعرف على العالقة االرتباطية بين معيقات تطبيق التعلم االلكتروني من وجهة نظر  

 النوع والدرجة العلمية. أعضاء هيئة التدريس و 

ــ تقديم التوصيات واملقترحات في التغلب على املعيقات والصعوبات في ضوء نتائج 

 الدراسة.

 د ـ أهمية الدراسة  

ـ تسهم الدراسة في التعرف على معيقات تطبيق التعلم االلكتروني في كلية التربية 

 بجامعة تعز فرع التربة.

د الحلول ووضع السياسات الوقوف على األسباب وإيجا ـ تفيد نتائج الدراسة في 

تطبيق نظام التعلم االلكتروني في  واالستراتيجيات لحل بعض معيقات واشكاليات 

 الجامعة.

ـ تتماش ى الدراسة مع االتجاهات الحديثة في التعلم وهو ادخال التعلم االلكتروني في 

 الجامعة ودمج التكنولوجيا في املقررات الدراسية. 

تقدم الدراسة التوصيات واملقترحات لدراسات أخرى متعلقة بمجال تطبيق التعلم  ـ

 االلكتروني.

 ـ حدود الدراسة  ه

تتحدد الدراسة الحالية بالكشف عن معيقات تطبيق التعلم االلكتروني في فرع      

التربة جامعة تعز املتمثلة بـ: اإلدارة الجامعية، األستاذ الجامعي، الطالب، املقرر  

الجامعي(، من خالل وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية والعلوم واآلداب 

 (.2019_ 2018جامعي )للعام ال 

 و ـ مصطلحات الدراسة 

 التأثير  إلى وجودها يؤدي التي ( املعيقات بأنها العوامل15معيقات: يعرف خليفة )   

 استخدام من  التقليل ىلإ يؤدي ما االلكتروني، التعلم تنفيذ عملية على السلبي

 .الوسائط االلكترونية

ويقصد بها في هذه الدراسة: هي مجموعة املشكالت والصعوبات املادية والفنية 

 والتصميمية والتعليمية التي تعيق تطبيق التعلم االلكتروني في املوقف التعليمي.  

 الدراسية قررات وإدارة امل تقديم، فيه يتم تعليمي ( بأنه نظام16) يعرفه األمين وحسين

 بشكل املختلفة، املتعددة واإللكترونية والوسائط اته،وشبك الحاسوب عبر إلكترونًيا

 بمساعدة  أو ذاتًيا، ذلك كان سواء هذه املقررات مع النشط بالتفاعل للطلبة يسمح

 أو االفتراضية املختلفة البيئات وفي تزامنية، غير  أو بصورة تزامنية األقران أو املعلم،

 الخاصة. وقدراتهم الطلبة ظروف تناسب التي ية، وبالسرعةاقعالو 

ويقصد به في هذه الدراسة: هو استخدام التقنية والوسائل التكنولوجية وتسخيرها   

، بدًء من التقنيات املستخدمة للعرض داخل القاعة الدراسية 
ً
 وجماعيا

ً
للتعلم ذاتيا

الصور الثابتة واملتحركة والصوت كالوسائط املتعددة واألجهزة إلكترونية والرسوم و 

املوسيقى والكتب اإللكترونية واملؤثرات السمعية والبصرية، وانتهاًء باملدرسة الذكية و 

والصفوف االفتراضية التي من خاللها يتم التفاعل بين أفراد العملية التعليمية عبر 

 ومتعة مما يجعل التعلم أكثر تشويشبكة اإلنترنت وتقنيات الفيديو التفاعلي، 
ً
قا

 أقل.  د ووقت بكفاءة أعلى وجه

      الدراسات السابقة ـ2

توصلت الباحثة لعدد من الدراسات واألبحاث العربية واألجنبية ذات العالقة 

التعرف على أهم معوقات  ( التي هدفت الى 17بموضوع الدراسة ومنها دراسة املزين )

ن وجهة نظر الطلبة وسبل  تطبيق التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية م

ث املنهج الوصفي التحليلي،  الحد منها في ضوء بعض املتغيرات. حيث استخدم الباح

بقت على عينة الدراسة البالغ عددها  48واستخدم استبانة مكونة من )
ُ
( فقرة ط

الجامعات في محافظة غزة. وتوصلت الدراسة الى النتائج  ( من طلبة بعض281)

درجة االستجابة الكلي لجميع مجاالت االستبانة لعينة الدراسة التالية: بلغ متوسط 

(، ووجود فروق 75.24الستبانة )افي حين بلغ الوزن النسبي لجميع مجاالت ، (3.76)

يق التعلم االلكتروني في  ( ملعوقات تطب0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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التعليم دي، مفتوح( لصالح نوع التعليم )تقلي الجامعات الفلسطينية حسب متغير 

املفتوح في حين لم توجد فروق ذات داللة حسب متغيرات الجنس والكلية 

( دراسة هدفت الى تحديد أهم املعوقات التي تحول  12والتخصص. وأجرى السعدني )

امعات تروني في برامج تعليم املكتبات واملعلومات في الجدون استخدام التعلم االلك

يئة التدريس. استخدام الباحث املنهج الوصفي  ه ر أعضاءاملصرية من وجهة نظ

( عضو من أقسام املكتبات واملعلومات في 39التحليلي وتكونت عينة الدراسة من )

وصلت نتائج ( فقرة موزعة على أربع محاور. ت35مصر. وتضمنت أداة الدراسة من )

التدريس كانت   الدراسة الى أن درجة املوافقة على املعوقات املتعلقة بعضو هيئة

ألقسام كانت متوسطة، بدرجة كبيرة. ودرجة املوافقة على املعوقات املتعلقة بطلبة ا

أما املعوقات املتعلقة بالبنية التحتية فكانت درجة املوافقة عليها كبيرة. بينما كانت 

راسة د( 18مندورة )وأجرت ة على املعوقات املتعلقة باإلدارة متوسطة. درجة املوافق

الكشف عن معوقات استخدام التعلم االلكتروني والتي تواجه طالبات لى هدفت ا

 600الدراسة )ة جامعة أم القرى بمكة املكرمة. بلغت عين
ً
( طالبة اختيرت عشوائيا

املنهج املسحي مت الدراسة من كليات العلوم واللغة العربية والشريعة، استخد

، وأظهرت  أربعة مجاالتعة على ( فقرة موز 39من ) الوصفي وتكونت استبانة الدراسة

وأن هناك فروق  معوقات.التحليالت اإلحصائية أن جميع فقرات االستبانة شكلت 

. وخرجت الدراسة ببعض 
ً
دالة احصائيا تعزى الى متغير الكلية والخبرة أيضا

 ال . التوصيات التربوية في هذا املج

لكترونية في الجامعات  ( دراسة حول معوقات تطبيق اإلدارة اال19وأجرى الحسنات )

ات التنظيمية، التقنية، البشرية، املالية(، طاع غزة وتمثلت في املعوقالفلسطينية بق

العينة ستبانة وزعها على املنهج الوصفي وتكونت أداة الدراسة من ا استخدم الباحث

 من املكلفين بالعمل اإلداري، حيث أظهرت النتائج أن   220التي تكونت من 
ً
فردا

 ترتيبها كانعبارات معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية كانت بدرجة كبيرة، و متوسط 

كما أظهرت   .فالتقنية التنظيمية، ثم البشرية، ثم املالية، املعوقات التالي: النحو على

  
ً
 بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول املعوقات وفقا

ً
وجود فروق دالة احصائيا

املستوى العلمي( وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات ملتغيرات الدراسة )الجامعة، 

إلى الكشف عن معوقات استخدام ( 20وهدفت دراسة بني ياسين ). واملقترحات

التعلم اإللكتروني التي يواجهها معلمو مدارس مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد في 

نهج الوصفي  دام املباستخ األردن وأثر كل من الجنس واملؤهل العلمي والخبرة العملية

معلمة. واستخدمت استبانة مكونة من  ( معلم و 186وبلغت عينة الدراسة ) .التحليلي

وتوصلت الى أن جميع فقرات األداة شكلت معوقات للتعلم اإللكتروني،  ، ( فقرة 28)

في متوسطات  α =0.05 وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى   ،زى ملتغير الجنستقديرات املعلمين تع

 ,Keller, Lindhمن ير املؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة. وأجرى كل ملتغ

Hrastinski(21 دراسة هدفت الى ) في االلكتروني  التعلم استخدام معوقات معرفة 

 من  462الى ُوجهت  استبانة تطبيق  وتم واألرجنتين، الجامعات السويدية من كال

 تجاه  نقص الحافز املعيقات، أهم من  أن الدراسة وتوصلت  التدريس، هيئة أعضاء

 إدارية ألغراض االلكتروني التعلم أدوات واستخدام االلكتروني التعلم نمط استخدام

Anderson  (22 )لدى عضو هيئة التدريس. أما دراسة  .الوقت وضيق تربوية وليست

  دياتتحال فقد استهدفت تحديد أكثر 
ً
سريالنكا  في اإللكتروني مساق التعلم في بروزا

 لغاية 2004 عام من  املعلومات  وجمعت شخًص  1887 الدراسة هذه  شملت  بالهند،

 التدريس، هيئة وأعضاء الطلبة آراء الدراسة واستطلعت هذه  ،2007 عام

 رحلش نوعي تحليل وتبعها أهمية، العوامل أكثر  الكمية لتحديد الطريقة واستخدمت

اآلتية:  املجاالت في رئيسة سبعة تحديات الدراسة  ، وحصرتالعوامل هذه  أهمية

 البنية التحتية واملدخالت:) والتعلم، التعليم وفعاليات واملرونة، الطلبة، مساعدة 

 تدرس التي واملواضيع الطلبة، األكاديمية: )نوعية الحاسوب( والثقة شبكة مع والربط 

 
ً
الحوافز  الى دراسة Cahill (23 ) دراسة وهدفتواالتجاهات.  واللغة املحلية، ، ) سابقا

م 
ّ
واملعيقات التي تشجع أو تعيق أعضاء الهيئة التدريسية من تبني نظام التعل

( عضو هيئة تدريس يعملون في كلية 27تكونت عينة الدراسة من ) حيثاإللكتروني. 

أسفرت نتائج الدراسة ، و التربية في جامعة سانت ثوماس في الواليات املتحدة األمريكية

وافز هي: التواصل بين الطلبة، وسهولة الوصول إلى املواد املتعلقة عن أن أهم الح

باملساق اإللكتروني، املكافآت املادية، والتشجيع من قبل الزمالء واإلداريين، أما أهم 

م اإللكتروني وعدم احتسابه 
ّ
املعيقات فكانت: الوقت الطويل الذي يتطلبه التعل

م، والعبء التدريس ي الثقيل ترقية، عدم توفير املكافآت املادية مللل
ّ
ن يقوم بهذا التعل

راسة د( 24كل من عيسان والعاني ) أجرتاملطلوب من عضو هيئة التدريس. كما 

استكشاف واقع التعلم االلكتروني بإيجابياته وسلبياته في كلية التربية الى هدفت 

تكونت عينة الدراسة وصفي املسحي، و املنهج الباستخدام بجامعة السلطان قابوس، 

 نتائج فقرة، حيث أظهرت 46طالب وطالبة ُوزعت عليهم استبانة مكونة من  156من 

 التعلم" تفعيل على  قدرته :الكلية في اإللكتروني التعلم إيجابيات من  أن الدراسة

الفرص   لبالطا يمنح أن إلى إضافة الفجوة، انه يقرب كما .الطالب بين "التعاوني

 واملناقشات والحوارات الطالبية املشاركة خالل من وإمكاناته قدراته إلظهار الكافية

 فقد السلبيات أما  .الحاسوب استخدام مهارة  تطوير على ويساعده  املستمرة، العلمية

 إلى الوصول  صعوبة إلى إضافة الكلية، في كافية حاسوب أجهزة  توفر  عدم في تمثلت

 وضع تم الدراسة، نتائج على وبناء .السلطنة في البعيدة  ناطقمن امل الجامعة موقع

( الى الكشف عن 25واملقترحات. بينما هدفت دراسة محمد ) التوصيات من العديد

االلكتروني من وجهة نظر طلبة الجامعة الهاشمية، وأثر  معوقات استخدام التعلم 

طالب من مستوى  ( 600كل من الكلية والجنس والخبرة. وبلغت عينة الدراسة )

استبانة  املنهج الوصفي وتكونت أداة الدراسة من استخدمتحيث البكالوريوس، 

ات الى أن جميع فقرات األداة شكلت معوق  النتائج( فقرة وخلصت 39مكونة من )

للتعلم االلكتروني وأن هناك فروق دالة احصائيا تعزى الى الجنس لصالح اإلناث،  

توجد  الخبرة في االنترنت في بعض املجاالت. بينما الوظهور فروق إحصائية تعزى الى 

فروق دالة تعزى الى الكلية على جميع املجاالت. وأسفرت النتائج عن تقديم بعض 

 التوصيات التربوية. 

 ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين االتي:  

ملتغيرات،  ـ أنها اهتمت بدراسة معيقات استخدام التعلم االلكتروني في ضوء بعض ا 

 هدفت اليه هذه الدراسة.   وهو ما

ـ أنها استخدمت املنهج الوصفي واالستبانة لجمع البيانات وهذا ما استخدمته هذه 

 ية التربية بفرع التربة الدراسة لجمع املعلومات من كل

ـ وجهت الدراسات السابقة عينتها لعدد من الفئات هي وأعضاء هيئة التدريس 

 والطلبة وُوجهت هذه الدراسة لفئة أعضاء هيئة التدريس.   وللمعلمين واإلداريين
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والبشرية واملادية، بحثت الدراسات السابقة في عدد من املحاور االدارية التقنية 

وبحثت الدراسة الحالية في جوانب اإلدارة واألستاذ الجامعي والطالب واملقرر  

 الجامعي.

 . منهج وإجراءات الدراسة 3

 أ. منهج الدراسة 

 بيعة الدراسة استخدام املنهج الوصفي املسحي لتحقيق هدف الدراسة. ت طفرض 

 ب. مجتمع وعينة الدراسة 

جميع أعضاء الهيئة التدريسية في فرع التربة بجامعة تعز   يتكون مجتمع الدراسة من  

من أربع كليات وهي كلية )التربية والعلوم واآلداب( وكلية الحاسبات وكلية املختبرات  

 في جميع الكليات، وقد تم 79ية العلوم اإلدارية البالغ عددهم )الطبية وكل
ً
( عضوا

ه الدراسة وتوزيع االستبانة على أعضاء  اختيار كلية التربية والعلوم واآلداب كعينة لهذ

 استجاب منهم  40هيئة التدريس في هذه الكلية والبالغ عدده 
ً
  34عضوا

ً
أستاذا

، وذلك في الفترة ما بين شهري 
ً
 .201/2019يناير ومارس من العام الجامعي جامعيا

 ج. أداة الدراسة 

ة موجهة ألعضاء  لتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة أداة الدراسة وهي استبان  

فقرة موزعة على أربعة مجاالت على  28هيئة التدريس تكونت في صورتها األولية من 

معية(. واملجال الثاني  النحو اآلتي: املجال األول )معيقات متعلقة باإلدارة الجا

  )التحديات املتعلقة باألستاذ الجامعي(، واملجال الثالث )تحديات متعلقة بالطالب(. 

بع )تحديات متعلقة باملقرر الجامعي(. ووضع أمام كل فقرة مقياس واملجال الرا

تقديري لدرجة املعيق مكون من أربع بدائل: )كبيرة، متوسطة، صغيرة، ال تمثل 

عط
ُ
(، أ

ً
 )عائقا

ً
 تقديريا

ً
 ( على التوالي.1,2,3,4يت لها ميزانا

   د ـ إجراءات الدراسة 

تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة من املحكمين ذوي   األداة  للتأكد من صدق  

رتان  فحذفت فق   الخبرة واالختصاص من جامعة تعز، وأجريت التعديالت الالزمة، 

تم احتساب االتساق الداخلي االستبانة  ولقياس ثبات فقرة. 26ليصبح عدد فقراتها 

حيث بلغت قيمة ، كرو نباخللفقرات كما استخدمت التجزئة النصفية ومعادلة 

وتعد قيمة عالية دالة على معامل ثبات جيد، يمكن االعتماد  0.80)الثبات) معامل 

 (2(، وجدول)1عليها ألغراض الدراسة الحالية. كما يظهر الجدول )

 تطبيق التعلم االلكتروني بمجاالته األربعة معيقات االتساق الداخلي لفقرات (1ول )دج

املعيقات املتعلقة  

 باملقرر الجامعي 

املعيقات املتعلقة   الفقرات 

 بالطالب

املعيقات املتعلقة   الفقرات 

 باألستاذ الجامعي 

املعيقات املتعلقة   الفقرات 

 باإلدارة الجامعية

 الفقرات 

0.568(**) 21 0.494(**) 16 0.582(**) 8 .547(**)0 1 

0.587(**) 22 0.416(*) 17 0.616(**) 9 0.546(**) 2 

.489(**)0 23 0.454(**) 18 0.691(**) 10 0.748(**) 3 

0.596(**) 24 .755(**)0 19 0.800(**) 11 .417(*)0 4 

0.611(**) 25 0.655(**) 20 0.630(**) 12 0.634(**) 5 

0.578(**) 26   0.446(**) 13 0.575(**) 6 

    0.620(**) 14 0.541(**) 7 

    0.592(**) 15   

 

 (2ول )جد

 تجزئة النصفية وألفا كرونباخمعامالت الثبات ملجاالت األداة ككل باستخدام ال

 املجال م
الثبات بطريقة ألفا   الثبات طريقة التجزئة النصفية 

 الثبات بعد التصحيح معامل  معامل بيرسون بين النصفين  كرونباخ

 0.80 0.80 0.63 الكلي 

 مجال.( معيار الحكم على استجابة أفراد العينة لكل فقرة من فقرات األداة وكل 3الجدول ) ويوضح

 (3جدول )

   ملجاالت األربعةالحكم على استجابة أفراد العينة لدرجة املعيق في امدى 

 درجة املعيق   مدى املتوسط الحسابي  م 

 ال يمثل معيق  1.75 -  1 1

 قليل  2.50  – 1.76 2

 متوسط  3.25 – 2.51 

 كبير 4 – 3.26 4
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:ومناقشتهانتائج ـ ال4

ما درجة معيقات تطبيق  سؤال األول الذي ينص على: أوال عرض النتائج املتعلقة بال

التعلم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية والعلوم 

 ؟ واآلداب بفرع التربة جامعة تعز

 واالنحرافات املعيارية املتوسطات الحسابيةلإلجابة عن السؤال األول تم أوال حساب  

:دول التاليي الجكما ف، ككل للمجاالت األربعة

 (4جدول )

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجاالت الرئيسية

ـــال  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ املتوسط   املجـ

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

 1 0.45 3.43 اإلدارة الجامعيةاألول: 

 3 0.56 2.79 الثاني: األستاذ الجامعي  

 2 0.65 2.82 الثالث: الطالب  

 2 0.60 2.82 الرابع: املقرر الجامعي  

الجامعية  ألول املتعلق باملعيقات باإلدارة ن املجال اأالسابق من الجدول  يالحظ

( ودرجة 0.45( وانحراف معياري )3.43بمتوسط حسابي )حصل على الترتيب األول 

ترتيب األخير ستاذ الجامعي على اللق باأل واملتعكبيرة. في حين حصل املجال الثاني 

(، وبدرجة متوسطة. وحصل  0.56( بانحراف معياري )2.79بمتوسط حسابي )

املتوسط  املجالين الثالث والرابع الطالب واملقرر الجامعي على نفس الترتيب ونفس 

 (، وبدرجة متوسطة.2.82الحسابي )

 لإلجابة و
ً
ت الحسابية واالنحرافات  عن السؤال األول تم حساب املتوسطاأيضا

( يوضح درجة معيقات تطبيق التعلم  5لكل مجال على حده . والجدول )  املعيارية

 . االلكتروني املتعلقة باملجال األول إدارة الجامعة

 ة بإدارة الجامعاملعيقات املتعلقة :  املجال األول  

 (5جدول)

 ة الجامعة تعلقة بإدار لمعيقات امللاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة 

 ت املتوسطا

 الحسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 الترتيب

درجة  

 املعيق

 كبير 1 0.44 3.85 ميزانية لتنفيذ متطلبات التعلم اإللكترونية من امليزانية املعتمدة للكليات. عدم تحديد   1

 كبير 2 0.70 3.62 . عدم وجود شبكة األنترنت في قاعات ومختبرات الجامعة 2

3 
انعدام القاعات املجهزة باألجهزة الخاصة باستخدام التعلم اإللكتروني مثل الداتا شو وشاشات  

 العرض، وأجهزة الكمبيوتر 
 كبير 4 0.82 3.41

 متوسط  6 0.61 3.24 قلة  التشجيع والتحفيز املستمر من قبل القائمين على التعليم بالكليات ملستخدمي التعلم اإللكتروني .  4

 متوسط  7 0.98 3.12 عدم توافر فنيين مختصين لحل املشكالت التقنية املتعلقة بالتعلم اإللكتروني.  5

 كبير 3 0.66 3.50 .قلة الدورات التدريبية املستمرة لعضو هيئة التدريس في مجال التعلم االلكتروني 6

 كبير 5 0.90 3.26   امعات األخرى في مجال تطبيقات التعلم االلكتروني قلة تبادل الخبرة واملعلومات مع كليات التربية في الج  7

 كبير ----- 0.45 3.43 اجمالي املجال 

ككل بلغت   فقرات املجالل متوسط درجة املعيق لجميع أن الجدول السابق يبين 

في حين تراوحت فقرات املجال (، وبدرجة كبيرة. 0.45( بانحراف معياري )3.43)

إذ حصلت الفقرة   وبدرجات كبيرة. 3.85و 3.12ية تراوحت بين بمتوسطات حساب

وحصلت  ( وبدرجة كبيرة. 0.44راف معياري)( بانح 3.85متوسط بلغ )األولى على أعلى 

  ( وبدرجة متوسطة. 0.98( بانحراف معياري )3,12بلغ )( على أقل متوسط  5الفقرة )

خلف البنية كتروني وت أن عدم تحديد ميزانية لتطبيق التعلم االل وتوضح النتائج

  لفرع التربةالتحتية 
ً
كما يشكل عدم وجود شبكة انترنت في   .في املرتبة األولى يأتي عائقا

إن وجدت عائق آخر يأتي في  ورسومها املرتفعة وبطئها قاعات الجامعة ومختبراتها

  ها الفرع التي ينفذ الدورات التدريبيةقلة وفي املرتبة الثالثة يأتي عائق  املرتبة الثانية،

في  مها وتوظيفهااستخداكيفية في مجال التكنولوجيا الحديثة و ألعضاء هيئة التدريس 

ويعاني الفرع من االفتقار ألبسط التجهيزات وقلة األجهزة والوسائل  . والتعليم التعلم

التكنولوجية والوسائط االلكترونية التي تساعد عضو هيئة التدريس في تنفيذ التعلم 

ي شكل من األشكال. ويشكل صعوبة التواصل املعرفي والتكنولوجي مع  االلكتروني بأ

 أمام إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة الجامعات 
ً
األخرى لتبادل الخبرات واملعلومات عائقا

التدريس واملختصين االطالع على التجارب أو نقلها إلى فرع الجامعة واستمرار اعتماد 

 يدية في العملية التعليمية.أعضاء هيئة التدريس على األساليب التقل 

وغياب الحوافز املادية أو املعنوية ملن يستخدم هذا النوع من ويؤدي قلة التشجيع 

 في ظهور هذا النوع من التعلم. ويشكل ندرة الفنيين والخبراء  
ً
التعلم تأخرا
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واملتخصصين في مجال التصميم وإعداد البرمجيات والصيانة املستمرة وحل 

 يأتي في املرتبة األخيرة  املشكالت التقنية
ً
من وجهة نظر أعضاء   في هذا املجال عائقا

 هيئة التدريس

 ي ملجال الثاني: املعيقات املتعلقة باألستاذ الجامعا

 (6جدول)

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمعيقات املتعلقة باألستاذ الجامعي

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة 

املتوسطات  

 الحسابية

نحرافات اال 

 املعيارية
 الترتيب

درجة  

 املعيق

 متوسط  1 0.90 3.03 امتالك عضو هيئة التدريس ملهارات استخدام الحاسوب واالنترنت. تدني مستوى  8

 متوسط  3 0.93 2.91 التحكم بمجريات العملية التعليمية عند استخدام التعلم االلكتروني    انعدام مستوى  9

 متوسط  2 0.90 2.91 االلكتروني. ين في مجال التعلم قلة عدد االساتذة املتخصص 10

11  
ً
 إضافيا

ً
 وعبئا

ً
 متوسط  4 1.15 2.79 .يتطلب استخدام التعلم اإللكتروني جهدا

 متوسط  5 1.07 2.68 هيئة التدريس نحو استخدام التعلم اإللكتروني. ألعضاءاالتجاهات السلبية  12

.لوب يتيح عرض املحتوى املط وقت املحاضرة ال 13
ً
 متوسط  6 1.04 2.62  الكترونيا

 متوسط  7 1.16 2.59 التعلم االلكتروني. انخفاض مستوى القدرة على التعامل مع اجهزة وتقنيات  14

 صغير  8 1.20 2.32   االلكتروني.تشكل اللغة االنجليزية عقبة في استخدام التعلم  15

 متوسط  ------ 0.56 2.79 اجمالي املجال 

ذ بلغ  متوسطة إ أن درجة املعيق لفقرات املجال ككلالسابق دول جيتضح من ال 

لجميع  املعيق(. وكانت درجة 0.56وانحراف معياري ) (2.79)املتوسط الحسابي لها 

 (2.59( و)3.03بين ) بمتوسطات حسابية ما ،متوسطة الفقرات كل على حده 

ضعف املهارات  يوضح الجدول بأن .(1.16( و)0.93وانحرافات معيارية تراوحت بين)

همال األستاذ الجامعي لدى البعض وإ  استخدام الحاسوب واالنترنت فياألساسية 

التي يقل فيها استخدام بالفرع  واآلدابلهذا الجانب خاصة في كلية التربية والعلوم 

 جاء في املرتبة األولى وبأعلى متوسط الحاسب بشكل خاص
ً
.  يمثل هذا الجاب عائقا

مجال استخدام التكنولوجيا ُيضعف فرصة املتخصصين في  كما أن قلة األساتذة 

ويرى ويقلل من تبادل الخبرة بين أساتذة الكلية.  لقاعة الدراسيةستخدامها في اا

واتخاذ  ومتطلباتها  يةعضو هيئة التدريس بأنه من الصعب التحكم بمجريات التعليم

االهتمام بالفروق الفردية  القرارات املتعلقة بها كعمليات التحفيز والتشجيع والتهيئة و 

عمليات  وضبطاملختلفة والقيم هارات وتحقيق التوافق النفس ي وتعليم الطالب امل

األستاذ وتحول دوره الى مصمم   إضعاف دور  يؤدي الىحانات وهذا واالمتالحضور 

ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فان تطبيق التعلم االلكتروني يحتاج . واخصائي

في التنفيذ  مكثفة جهودا يتطلب خاصة وأن التعلم االلكتروني  كبير  الى جهد وعبء 

والتقويم عن طريق املواقع االلكترونية والتواصل املستمر مع الطلبة ملتابعة مستوى  

لقد ملست الباحثة االتجاهات السلبية و . ميواجباتهم وأدائهم اليو أسئلتهم و و  تعلمهم

بسبب  في العملية التعليمية  التكنولوجيا من استخداماألستاذ الجامعي التي يحملها 

إضعاف دافعيته نحو  على الصعوبات واملتطلبات التي تستلزم تنفيذه وهذا يعمل 

تكييف  في صعوبة  هناك يوضح الجدول السابق بأنكما  تطبيق هذا النوع من التعلم.

 االلكترونيةالتدريس لتتناسب مع البيئة واستراتيجيات طرق األستاذ الجامعي ل

 فليس كل محتوى يصلح أل  والتقنية الحديثة
ً
ضغط   ويمثل. ن يكون محتوا الكترونيا

 لل للمحاضرة والوقت الضيق املوضوعات 
ً
 هاما

ً
األساتذة الجامعيين  كثير من عائقا

ن  إ املحاضرة.في  تطبيقها وأ التقنية واستخدامها كافي إلدماجيرى أن الوقت غير حيث 

اال ينتج  ال والتأهيل ألعضائهاعة في مجال التدريب الجام إلدارة غياب الدور الفاعل 

قادرين على التعامل مع التطور املعلوماتي السريع   غير التكنولوجيا  في أميينٍأساتذة 

يؤدي محاضراته  حبيس القاعاتيظل األستاذ الجامعي  اليوم بلالذي يشهده العالم 

يمكن   بالتالي ال ،واالبداعواالستقصاء  التفكير نمى فيها مهارات تُ ال  تقليديةبطرق 

التكنولوجية ال بالتسلح باملهارات خرين إنفتاح على العالم والتواصل مع اآل اال 

 الضرورية التي تفتح آ
ً
لذا فان   الحياتية.واسعة لتبادل الخبرات واملعارف واملهارات  فاقا

  مع ضعف التعامل هي  الجامعيالتعلم االلكتروني التي يراها األستاذ  من معيقات

ي في املرتبة االلكترونية. ويأتالوسائط واألجهزة والبرمجيات وعدم إملامه ب األدوات

أعضاء هيئة التدريس ولكن   عقبة لدى بعض حاجز اللغة وضعف مستواهااألخيرة 

ن وجهة نظر  ( م1.20( وانحراف معياري )2.32وبمتوسط حسابي ) بدرجة صغيرة 

 أعضاء هيئة التدريس.

 عيقات املتعلقة بالطالب الجامعي  ثالث: املاملجال ال

 (7جدول )

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمعيقات املتعلقة بالطالب الجامعي

رقم 

 الفقرة
 نص الفقرة 

املتوسطات  

 الحسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 الترتيب

درجة  

 املعيق

 متوسط  1 1.19 3.03 الطلبة.اإللكتروني للتفاعل اإلنساني بين  افتقار التعلم 16

 متوسط  2 1.09 2.97 وميوله.التعلم االلكتروني ال يلبي حاجات املتعلم   17

 متوسط  3 1.17 2.79 واليدوية. وممارسة املهارات العملية  للطالب التجريبالتعلم االلكتروني اليتيح  18
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 متوسط  4 1.13 2.76  .التكنولوجيا الحديثةالطلبة مع  تعاملصعوبة  19

 متوسط  5 1.05 2.56 للطلبة. عداد الكبيرة  األ  20

 متوسط  ------ 0.65 2.82 اجمالي املجال 

ككل  بالطالب الجامعي  املتعقلةللمعيقات  متوسط املجال أن  السابق جدول ال يبين 

فقرات جميع حيث حصلت  متوسطة.بدرجة (، و 0.65معياري ) بانحراف (2.82)بلغ 

، وحصلت الفقرة األولى على أعلى متوسط  املجال كل على حده على درجة متوسطة

 االخيرة . بينما حصلت الفقرة وبدرجة متوسطة (1.19بانحراف معياري ) (3.03)بلغ 

 وبدرجة متوسطة  (1.05بانحراف معياري ) (2.56)بلغ  على أقل متوسط
ً
 وضحت. أيضا

أن   ب أولها من حيث الترتي ،بالطالب  التي تتعلق شكالتاملو التحديات وجود النتائج 

للطالب ويقلل من تفاعله التعلم االلكتروني قد يضعف املهارات االجتماعية  تطبيق

اإلنساني سواء بزمالئه الطلبة أو بأفراد املجتمع من حوله خاصة وأن التعلم 

فقط  االلكتروني يتطلب التعامل مع شاشة الحاسب واملواقع االنترنت املختلفة 

ن معيقات التعلم االلكتروني التي جاءت في للحصول على املعرفة أو املعلومة. وم

وال م ورغباته مواهتماماته الطلبةاحتياجات يلبي ال املرتبة الثانية أن التعلم االلكتروني 

املرتبة الثالثة  يرى أعضاء هيئة التدريس بفرع التربة أنو . الفروق الفردية بينهم يراعي

مع   التعامل  قلة بسببللطبة ية والعمل اليدويةاملهارات  صعوبة تنميةللمعيقات هي 

، وهذا قد يحرف مسار العملية التعليمية األجهزة واألدوات والتجارب املختلفة

هذا  لدورات التدريبية فيا كما أن انعدام وتوجيهها نحو تحقيق األهداف املنشودة.

غير قادر على التعامل مع وسائط التعلم اإللكتروني بل  يجعل الطالب املجال، 

الباحثة أن ملست  حيثالشهادة كأقص ى حد،  هتمامه على نيلنها ويركز اينصرف عو 

من استخدام والقلق بسبب الخوف  التقليديةيحبذون استبدال الطرق  الطلبة ال

ويأتي معيق األعداد الكبيرة . تطبيقها في التعلماالتجاهات نحو ضعف و  التقنية

قدرة فرع الجامعة على توفير أمام  مشكلةيشكل أنه للطلبة في املرتبة األخيرة أذ 

من قاعات ومختبرات وبرمجيات وتوفير مايلزم بما األجهزة واملعدات والوسائط 

 الطلبة. عددبما يتناسب مع  لتطبيق هذا التعلم

   الجامعي:بع: املعيقات املتعلقة باملقرر  املجال الرا

 (8جدول )

 ملتعلقة باملقرر الجامعيالحسابية واالنحرافات املعيارية للمعيقات ااملتوسطات 

رقم 

 الفقرة
ـــــنص الفق ــ ـــ ـــ  رة ــ

املتوسطات  

 الحسابية

االنحرافات 

 املعيارية
 الترتيب

درجة  

 املعيق

 متوسط  1 1.02 3.15 املختلفة. التعليمية التي تركز على التعلم اإللكتروني بأدواته  غياب األهداف 21

 متوسط  3 1.06 3.09 .التعليمية في الجامعةعدم توفر الخصوصية والسرية في املواقع  22

 متوسط  2 0.90 3.09 عدم مالئمة مفردات املقرر وموضوعاته ألدوات التعلم االلكتروني.  23

 متوسط  4 1.05 2.85 اإللكتروني. ال يتضمن املقرر األنشطة التعليمية الداعمة للتعلم   24

25 
التكنولوجيا لتصميم وإنتاج  ضعف التعاون الكافي بين أستاذة املقررات ومتخصص ي

 املالئمة. املقررات االلكترونية 
2.56 1.08 5 

 متوسط 

 صغير  6 1.25 2.21 كثرة عدد املقررات الدراسية ال يساعد على استخدام التعليم االلكتروني  26

 متوسط  ------ 0.60 2.82 اجمالي املجال 

 

وبانحراف   (2.82ككل ) املتوسط الكلي لفقرات املجال ن بأالجدول السابق  يبين

وبدرجة متوسطة. وحصلت فقرات املجال كل على حده على درجات  (0.60معياري )

 في وموضوعاته كبر حجم املقرر الجامعي وتعدد فروعه  فقرة  جاءتو متوسطة، 
ً
عائقا

( بانحراف 2.21على درجة صغيرة، بمتوسط حسابي )حيث حصل املرتبة األخيرة 

 واملنطلقات واإلجراءاتب األهداف وعدم وضوح الرؤية ويأتي غيا .(1.25معياري )

املرتبة  الجودة فيمستوى عالي من وصعوبة نشر مقررات الكترونية على واألنظمة 

تالئم مع أدوات التعلم قرر التقليدية ومفرداته التي ال تعات املو األولى، وتمثل موض

مداخل أو بي وعدم الربط بينها وبين التعلم االلكترونوأساليبه وخصائصه 

وجود معايير ثابتة للمناهج واملقررات االلكتروني   موخاصة بعدطرق استراتيجيات أو 

 في املرتبة الثانية. ويأتي هذا 
ً
مستوى السرية وإمكانية التهكير  خفاض انكما أن عائقا

 بانتشار املخترقين  
ً
للمواقع الخاصة بالجامعة كمواقع االمتحانات والنتائج خاصة

 من قبل الهيئة التدريسية والطلبة يم واملعايير وانعدام الق
ً
 كبيرا

ً
يشكل تخوفا

 
ً
 جاء في املرتبة الثالثة والقائمين على التعلم االلكتروني وقد مثل عائقا

ً
بمتوسط   خطيرا

إمكانية  ويشكل ضعف. ( وبدرجة متوسطة1.06( وانحراف معياري )3.09حسابي )

 بكافة مستوياتهااجتماعية عملية أو أو تنفيذ األنشطة املختلفة سواًء كانت علمية 

 تحويلها وصعوبة  عن طريق هذا النوع من التعلم، 
ً
جاء الى ممارسات الكترونية عائقا

  في املرتبة الرابعة. 
ً
بين أساتذة  عدم وجود التعاون الكافي والتواصل املستمر الى إضافة

وأهدافه  املقررات االلكترونية ووضع تصميم  مجال  الجامعة واملتخصصين في 

 م وخصائصهمالئمته لحاجات املتعلمدى أسلوب تطبيقه و تحديد أنشطته و تصميم و 

املرتبة الخامسة بين معيقات تطبيق يأتي هذا املعيق كما يراه عضو هيئة التدريس في 

 لتربة بجامعة تعز.التعلم االلكتروني في فرع ا

 ؤال الثاني: الس 

طبيق التعلم االلكتروني من وجهة نظر  ـ هل هناك فروق دالة احصائيا ملعيقات ت2 

واآلداب بفرع التربة جامعة تعز تعزى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية والعلوم 

لإلجابة عن هذا السؤال (؟ α = 0.05)   ملتغير النوع )ذكور ـ اناث( عند مستوى داللة

  Independent-Samples T Testتم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين 

 ( يبين ذلك. 9والجدول )
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 (9جدول )

 ملتغير  معيقاتوداللتها للفروق في  Tقيمة 
ً
 (إناث-الجنس )ذكور تطبيق التعليم االلكتروني وفقا

 العدد  النوع  املحاور والدرجة الكلية
 املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 
 قيمة ت

درجة  

 الحرية

الداللة  

 اإلحصائية

 الداللة 

 اللفظية 

ة  ة بإداعيقات املتعلقامل

 الجامعة 

 3.61 23.59 22 ذكر 
 غير دال 0.31 32 1.03

 1.96 24.75 12 أنثى

املعيقات املتعلقة  

 باألستاذ الجامعي 

 5.30 22.32 22 ذكر 
 غير دال 0.49 32 0.70

 5.08 21.00 12 أنثى

املعيقات املتعلقة  

 بالطالب

 3.21 13.27 22 ذكر 
 (0.05ند مستوى)دال ع 0.04 32 2.15

 2.87 15.67 12 أنثى

املعيقات املتعلقة باملقرر  

 الدراس ي 

 3.82 17.00 22 ذكر 
 غير دال 0.90 32 0.13

 3.41 16.83 12 أنثى

 الدرجة الكلية
 11.24 76.18 22 ذكر 

 غير دال 0.60 32 0.54
 9.74 78.25 12 أنثى

لة إحصائية بين متوسطات استجابات ( عدم وجود فروق دا9يتضح من الجدول )

أفراد العينة حول معيقات تطبيق التعلم االلكتروني في كلية التربية فرع التربة 

( تعزي للنوع. وهذا يدل على اتفاق  α = 0.05بأقسامها املختلفة عند مستوى الداللة )

ة استخدامهم للتعلم االلكتروني في كلي حكهم على وجود التحديات التي تحول دون 

 في مجاالت اإلدارة الجامعية ودورها في توفير اإلمكانيات والتجهيزات 
ً
 وإناثا

ً
التربية ذكورا

وتسهيل العقبات ومجال األستاذ الجامعي وقدراته ومهاراته وامكانياته وبيئته الخاصة 

وإنتاجه. وهذا يدل على  ومجال املقرر الجامعي بأهدافه ومحتواه وأنشطته وتصميمه

ة االلكترونية التي تتساوى عند كل من الذكور واإلناث في اإلحاطة مستوى الثقاف

باملشكالت والتحديات مما يؤكد أهمية معالجتها ومحاولة التغلب عليها. في حين لوحظ 

 فقط بين استجابات افراد العينة حول مجال الطالب 
ً
وجود فروق دالة احصائيا

(. ويعزي ذلك إلى  15.67يهم )لح االناث إذ بلغ متوسط االستجابة لدالجامعي لصا

 من الطلبة وأكثر معرفة بقدراتهم 
ً
أعضاء هيئة التدريس من اإلناث قد تكون أكثر قربا

 
ً
 للتدريس وللتفاعل االجتماعي مع الطلبة. وإجماال

ً
وامكانياتهم خاصة وأنهن أكثر تفرغا

 في حك
ً
 للنوع.م أعضاء هيئة التدريس للمعيقات تعزي ال توجد فروق دالة احصائيا

 السؤال الثالث:

ـ هل هناك فروق دالة احصائيا ملعيقات تطبيق التعلم االلكتروني من وجهة نظر  3

أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية والعلوم واآلداب بفرع التربة جامعة تعزى ملتغير 

 (؟α = 0.05مساعدة( عند مستوى داللة )الدرجة العلمية )عضو تدريس ـ هيئة 

هذا السؤال تم استخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين   لإلجابة عن 

Independent-Samples T Test  ( يبين ذلك. 10والجدول ) 

 (10جدول )

 ملتغ معيقاتوداللتها للفروق في  Tقيمة 
ً
 تدريس مساعدة( عضو هيئة –عضو هيئة تدريس العلمية )ير الدرجة تطبيق التعليم االلكتروني وفقا

 العدد  الدرجة  املحاور والدرجة الكلية
 املتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 
 قيمة ت

درجة  

 الحرية

الداللة  

 اإلحصائية

 الداللة 

 اللفظية 

 املعيقات املتعلقة بإدارة الجامعة
 3.35 23.85 26 عضو هيئة تدريس 

 غير دال 0.61 32 0.51
 2.45 24.50 8 مساعد هيئة تدريس 

 غير دال 0.64 32 0.48 5.61 21.62 26 عضو هيئة تدريس  املعيقات املتعلقة باألستاذ الجامعي 
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 3.66 22.63 8 مساعد هيئة تدريس 

 املعيقات املتعلقة بالطالب 
 3.31 13.50 26 عضو هيئة تدريس 

2.09 32 0.05 
دال عند 

 2.23 16.13 8 مساعد هيئة تدريس  (0.05مستوى)

 املعيقات املتعلقة باملقرر الدراس ي 
 3.91 16.58 26 عضو هيئة تدريس 

 غير دال 0.30 32 1.06
 2.30 18.13 8 مساعد هيئة تدريس 

 الدرجة الكلية
 11.50 75.54 26 عضو هيئة تدريس 

 غير دال 0.18 32 1.38
 5.58 81.38 8 مساعد هيئة تدريس 

( عدم وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات  10يتضح من الجدول )

التربية  كليةفراد العينة حول معيقات تطبيق التعلم االلكتروني في جابات أاست

تعزى للدرجة   (α = 0.05فرع التربة عند مستوى الداللة ) اآلدابوالعلوم 

هيئة التدريس حول  راء أعضاءضح بين آوهذا يدل على االتفاق الوا العلمية

التي تعترضه   ذا النوع من التعلم وأنه ال خالف على املشكالتمعيقات تطبيق ه

البنية التحتية، وامليزانية،   توفير من حيث  إداريةسواء كانت مشكالت 

أو مجال املقرر الجامعي وما يتعلق   . والتجهيزات والفنيين والخبرات املختلفة

الجامعي. في حين لوحظ وجود فروق دالة   باملعيقات التي يواجهها األستاذ

 بين استجابات أفراد العينة حول 
ً
مجال الطالب لصالح أعضاء الهيئة احصائيا

(. 2.23( بانحراف معياري )16.13املساعدة، إذ بلغ متوسط االستجابة لديهم )

وقد يعود ذلك إلى أن أعضاء هيئة التدريس املساعدة هم من املعيدين لذا كانوا 

 أقرب مل
ً
شكالت وقدرات الطلبة ومهاراتهم واتجاهاتهم نحو هذا التعلم. وإجماال

 بين استجابات أفراد العينة حو املعيقات تعزي  ال توجد ف
ً
روق دالة احصائيا

ملتغير الدرجة العلمية. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها تقترح الباحثة 

 اآلتي:

بقية كليات جامعة تعز، وفي  إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية في -

.
ً
 الجامعات اليمنية عموما

 معيقات التعلم االلكتروني ملتغيرات أخرى مثل الكلية. إجراء دراسات حول  -

 إجراء دراسات في مجاالت ومحاور أخرى ملعيقات التعلم االلكتروني.  -

 . التوصيات: 5

 مع ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسة توص ي الباحثة با
ً
 آلتي:اتساقا

نشر الثقافة االلكترونية وتعميق ثقافة التعلم االلكتروني واالستفادة  -

 من تجارب الدول األخرى في هذا املجال.  

تقديم الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة بفرع التربة في   -

مجال املهارات االلكترونية والتعلم عن بعد ومجال تصميم التعليم  

 االلكتروني.

الحوافز املعنوية واملادية للعمل على تطبيق التعلم  توفير ضرورة  -

 اإللكتروني في الجامعة.

  التعلم لتطبيق والبشري  والفني املادي الدعم توفير  على العمل -

 .التربة فرع في االلكتروني

  بين  التوازن  ومحاولة االلكتروني، للتعليم واضحة أهداف  وجود أهمية -

 .بيقيوالتط  والنظري  االلكتروني التعلم

العمل على تهيئة الجامعة للبنية األساسية للتعلم االلكتروني وتوفير   -

الظروف املناسبة لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على استخدام  

 االنترنت وتوجيه هذا االستخدام لتفعيل هذا التعلم.
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Abstract  - The study aims to find out to what extent faculty members encounter obstacles, which hinder 

the application of electronic education in Turba Branch, Taiz University. The sample of the study 

consists of 34 males and females faculty members from the Faculty of Education, Science and Arts, 

Turba Branch. The study depends on the survey descriptive method. The study used questionnaires as 

the main tool of collecting data, which consists of 26 items divided into four fields. The study showed 

that the extent to which faculty members encounter obstacles which hinder the application of electronic 

education in Turba Branch, Taiz University is an average level. The following sequence respectively 

shows the fields of study according to the response from the samples of the study: University 

Administration – above average, Students – average, University Modules – average and University 

Teacher – average.  The study showed that there are no statistically significant differences for level 0,05 

in the responses of the samples according to their gender. The study also showed that there are no 

statistically significant differences for level 0,05 regarding the responses of the samples according to 

the designation variable. The study makes a number of recommendations to overcome and remove the 

obstacles which hinder the use of electronic education.  
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