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 المستخلص : 

استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسببب   ىهم االساليب الحديثة المستخدمة  في مجال التعليم، والتي تقوم علأيعد التعليم االلكتروني من   

االسببتفاءة مببن  ىبحث ، وكذلك بوابات االنترنيت سواء  كانت عن بعد او الفصل الدراسي ،اي انببت تعلببم قببا م علبب لي وشبكات ووسائط ومحركات  ا

هذا التعليم والنتائج االوليببة التببي ا بتببت نجاحببت فببي ات للمتعلم باقل وقت وجهد واكثر فا دة ، ورغم اهمية  التقنية بجميع انواعها في ايصال المعلوم

 في بداياتت  في الجامعات الليبية مما دفعنا الستكشاف وجهات نظر  طالب الجامعة نحوه .يزال مت االدول التي تبنتت اال ان استخد

فببي جامعببة سبببها لضببمان تحسببين   -وم  كببالر ر-معوقات تطبيق برنامج التعليم االلكتروني    ىذلك يأتي هذا البحث للوقوف عل  ىوبناء عل 

مببن وجهببة نظببر -كببالر روم  –هي معوقببات تطبيببق برنببامع  التعلببيم االكبباروني    البحث في ما  مشكلةودة التعليم االلكتروني وبذلك يمكن تحديد  ج

ع التعليم من خالل معرفة أبعبباد تطبيقت ونجاحت في قطاى المفاهيم المتعلقة بمعوقات تطبيق البرنامع ،ومد ىطالب جامعة سبها. وتسليط الضوء عل

 ونجاحت في قيار جودة التعليم االلكتروني . -كالر روم-معوقات تطبيق برنامع التعليم االلكتروني 
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( وهببو اكبببر 0.43(عنببد مسببتوي داللببة  0.78االسببتبيان ككببل ى  علبب مببة  ت(  يق  إذتوجد فروق بين الحنسين علي جميع محاور االستبيان ككل    ال-

 (،0.05من 

توجد فروق بين المجموعات فيما يتعلق بمعوقات تطبيق برنامع التعليم االلكتروني كالر روم وفقببا لمتريببر الكليببة علببي محببور االسببتبيان   ال  -

هببذه  ىمحبباور االسببتبيان  واالداة ككببل علبب  ىالداللببة علبب   ىيم مسببتوتصببل قبب   إذصببحية(    -اجتماعية  -مهنية    -االداة ككل معوقات  علمية    ىوعل

 يتعلببق يمببا( مسببتوي الداللببة ، كببذلك توجببد فببروق بببين المجموعببات ف0.05( وهببي اقببل مببن  0.48، 0.41، 0.17، 0.51، 0.27المحبباور  

تصببل قيمببة الداللببة علببي هببذه المحببور الببي    لصببالع كليببة العلببومالفببروق  بمحاورمعوقات وفقا لمترير الكلية علي محور معوقات اقتصادية هذه  

يتعلببق بمعوقببات  فبمبباالتوجد فروق بين المجموعات   -   spssي   ئمج العلوم االحصااالداللة المعتمد بالبرنى  ( مستو0.05( هو مساوي  0.05 

 إذاجتماعيببة (     -صببحية    -اقتصببادية  -ية  تطبيق البرنامج  التعليم االلكتروني وفقا لمترير الفصل الدارسي علي محاوراالستبيان  معوقات   علم

الداللة ، المعتمد بالبرنامج االحصا ي   ى(  مستو0.05( وهي اكبر من 0.10،    0.6،    0.14،  0.15تصل قيم مستوي الداللة علي  هذا محاور  

spss     محور   معوقات مهنية( واالداة ككببل    ىيتعلق بمحاور االستبيان وفقا لمترير الفصل الدراسي  عل  فيمابينما توجد فروق بين المحموعات

 (.  0.05( وهي اقل من  0.01محور  االداة ككل   ى الداللة على تصل قيم مستو إذوهذه الفروق لصالع الفصل الثالث  والرابع 

امعببة والعمببل علببي : ضرورة تطوير البنية التحتية للجبعدة توصيات من اهمها ثاتما توصلت اليت الدراسة الحالية خرجت الباحى  بناء عل 

الساحة التعليمية العالمية لزيادة اسببتثمار   ىيحصل عل  تحسينها وتطويرها  من أجل بناء اسار قوي ومتين يدعم هذا  النمط التعليمي لمواكبة كل ما

 حو تحقيق نتا ج افضل .يطرحت التعليم االلكتروني من ادوات تواصل مختلفة من اجل تحقيق  يادة  اكبر وتفاعل بين المعلمين ، وتوجيهت ن ما

 الطالب . ،جامعة سبها  ،كالر روم ،التعليم االلكتروني ،:  المعوقات الكلمات المفتاحية
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Abstract : 

         E-learning is one of the most important modern methods used in the field of education, which is based on 

the use of modern communication mechanisms from computer to computer, networks and media, search 

mechanisms, as well as Internet portals, whether remote or in the classroom, meaning that it is a professor-
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based learning of all kinds of technology in the delivery of information For the learner and the initial results 

that proved his success in the countries that adopted him, but his use is still in his beginnings in Libyan 

universities, which prompted us to explore the views of university students towards him 

Accordingly, this research comes to find out the obstacles to the application of the e-learning program - 

Classroom - at Sebha University to ensure the improvement of the quality of e-learning. Thus, the problem can 

be identified. 

What are the obstacles to implementing the e-learning application program - Classroom - from the viewpoint of 

Sebha University students? 

And highlighting the concepts related to the obstacles to the application of the program, the extent of its 

application and its success in the education sector through knowledge of the axes of obstacles to the application 

of the e-learning program - Classroom - and its success in measuring the quality of e-learning. 

The researchers used the descriptive and analytical approach in knowing the obstacles to the application. The 

study sample consisted of (100) male and female students distributed over five colleges, and the search tool 

was a questionnaire that was prepared electronically by the researchers and included (30) paragraphs 

distributed on five axes (scientific - professional - economic) - healthy - social). 

The study reached several results, which are as follows: 

- There are statistically significant differences between the responses of the sample members and the degree of 

freedom in obstacles to the application of the e-learning program - Classroom - These differences are in favor 

of the degree of freedom where the value of (T) on the questionnaire as a whole reaches (6.67) at a level of 

significance (0.00), which is less than the level of significance. Supported program spss. 

- There are no differences between the sexes on all axes of the questionnaire as a whole, where the value of (t) 

on the questionnaire as a whole is (0.78) at a level of significance (0.43), which is greater than (0.05). 

- There are no differences between groups with regard to obstacles to implementing the e-learning program - 

Classroom - according to the faculty variable on all axes of the questionnaire and on the tool as a whole. 

Obstacles (scientific-professional-social-health) where the values of the level of significance on the axes of the 

questionnaire and the tool as a whole reach these axes (0.27, 0.51, 0.17, 0.41, .048) and it is less than (0.05) the 

level of significance, as well as there are differences between groups regarding Relates to axes of obstacles 

according to the variable of the college on the axis of economic obstacles. This difference is in favor of the 

College of Science. The value of the level of significance on this axis reaches (0.05), which is equal to (0.05) 

the level of significance adopted SPSS. 

- There are no differences between groups with regard to obstacles to the application of the program. E-

learning according to the semester variable on the questionnaire axes obstacles (scientific - economic - health - 

social) where the values of the significance level reach (0.15, 0.14, 0.6, 0.10), which is greater From (0.05) the 
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approved statistical significance level spss, while there are differences between groups regarding the 

questionnaire axes according to the semester variable on the (professional) obstacles axis and the tool as a 

whole, and this difference is in favor of the third and fourth semester where the values of the significance level 

on the tool axes as a whole (0.01 It is less than (0.05). 

Based on the findings of the current study, the researchers came up with several recommendations, among the 

most important necessity to develop the infrastructure of the University of Sabha and work to improve and 

develop it in order to build a strong and solid foundation to support this educational pattern to keep pace with 

everything that happens in the scientific educational arena to increase the investment of what e-learning 

proposes Various communication tools in order to achieve a greater increase in interaction between learners 

and faculty members and direct them towards achieving better results 

Keywords: Obstacles, Electronic education, Classroom, Sebha University, Students . 

 

 المقدمة :

يتميز هذا العصر بالتريرات السريعة والناجمة عن التقدم   

العلمي التكنولوجي وتقنية المعلومات، لذا أصبع مببن الضببروري 

النظببام التربببوي مواكبببة هببذه التريببرات لمواجهببة العقبببات  ىعلبب 

والتحديات التي  تواجت نظام التعليم الستيعاب األعداد الكبيرة من 

الطالب سنويا  ومواجهة حاجاتهم المتزايد للتعليم . وقد أدت هببذه 

ظهور أنماط وطرائببق عديببدة  للتعلببيم تزامنببت مببع   ىالتريرات إل

والتي جعلت من العببالم قريببة صببفيرة   ظهور الثورة التكنولوجية  

حاجببة المببتعلم لبيغببات غنيببة إلكترونيببا ومتعببددة  ىإلبب  ىممببا أد

 [    1المصادر والبحث والتطور الذاتي  ]

كما يعببد التعلببيم ارلكترونببي مببن أهببم األسبباليب الحديثببة   

اسببتخدام أليببات   ىالمستخدمة فببي مجببال التعلببيم ، الببذي يقببوم علبب 

ومحركببات حاسببب ألببي وشبببكات وسببائط   األتصال الحديثة  من  

،ومكتبات إلكترونية ،كذلك بوابات األنترنيت سواء كانببت   للبحث

ى الفصببل الدراسببي أي أنببت تعلببيم قببائم علبب عن طريق  عن بعد او  

من التقنية بجميع أنواعها  في إيصال  المعلومببة للمببتعلم   االستفادة

ة أن دراسبب  ىبأقببل وقببت وأقببل جهببد  وأكثببر فائببدة . وبببذلك نببر

معوقات معوقات التعلببيم عببن بعببد يعببد مببن أهببم المواضببيع التببي 

يمكن دراستها في الوقت الراهن وذلك لتذليل الصعوبات التي قببد 

الخصببو   ىتقف عائقا أمام استمراره وتطوره في الجامعات عل

تطرقببت الباحثببات الصببدد  والتعليم العام بصببفة عامببة. وفببي هببذا  

اشببتمل  ال ة مباحث    علىحث  لدراسة تلك المعوقات وتم تقسيم الب

المبحببث االول لمشببكلة البحببث واهميتببت واهدافببت. بينمببا تطببرق 

المبحث الثاني لدراسة التوجت النظري للبحث والدراسات السببابقة 

شببمل االطببار العملببي فقببد وفببروا البحببث أمببا المبحببث الثالببث 

للبحبببث واهبببم نتبببائج البحبببث والتوصبببيات وقائمبببة المراجبببع 

 .المستخدمة

 األول : االطار العام للبحث المبحث

 : تحديد مشكلة البحث : 1-1

شبكة األنترنيببت مببن أهببم  مسببتجدات  العصببر التببي   تعد 

تزايببد التعلببيم  والعالي وترير جذري في التعليم الجامعي   ىأدت ال

بطرائقببت  والببذي تببوفر احتياجببات المببتعلم التعليميببة عببن طريببق 

 ىللحصببول علبب   د وسببيلة فعالببة وهادفببةعبب يالتعليم عن بعد والببذي  

مواكبببة التريببرات ومسببايرة المسببتجدات هببذا العصببر لالمعببارف 

، إن  [ 3]الصببالع  ى. ويببر[2]المببتالطم ببباألموام المعلوماتيببة 

جاهزية الجامعببة وقبولهببا    ىمد  ىيعتمد عل  نجاح التعليم إلكتروني

لهذا  التبني من خالل عدد من المكونات  أهمها جاهزيببة أعضبباء 

والكفايببات   واالعتقاداتمتالكهم للقيم  ا  ىومد  ،ها  يهيغة التدريس ف

رغبببة الطببالب فببي  ىلمثل هذا النوع من التعليم كذلك مد  الال مة

المهببارات  كهموامببتالالببتعلم عببن طريببق التعلببيم ارلكترونببي 

 ية .تلذلك ، وتوافر ارمكانيات المادية  والبنية التح وارمكانيات

أن التعليم ارلكتروني فببي العصببر الحاضببر   [4]اسماعيل    ويؤكد

وشببريانها  الرئيسببي ، والمحببر  لكببل   يعد بمثابببة عصببب الحيبباة
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العلوم ومالحقة  تطوراتها إذا وجدت التخطببيط السببليم  واالعببداد 

حببد  ىة ،كما يمكن أن  يسببهم البب يها التعليمدلبرامجها وموارالجيد  

 [.5]كبير في تحسين المخرجات التعلمية 

نجاحت   بتورغم أهمية هذا التعليم والنتائج األولية التي أ 

فببي بداياتببت فببي  يببزالفببي الببدول التببي تبنتببت اال ان اسببتخدامت ال

من أ مة عميقة الجامعات الليبية ،و التي يعاني التعليم العالي فيها 

 مببات األة ويالحببروب والتريببرات السياسبب   نتيجببةوظروف قاسية  

ميببادين الحيبباة  ى كببل ارهببا السببلبية علبب اتركببت   التيقتصادية   األ

ومنها قطاعي التربية والتعليم العالي ،وتشمل هذه األ مببة الحببادة 

كل مقومات التعليم العالي التي تشمل األسببتاذ الجببامعي والطالببب 

 والنظم األدارية.  ت والمناهج الدراسية والنظام التعليمي وسائل

لوقببوف فببي اهببذا البحببث  أهميببة  ماتقدم  تأتي    ىوبناء عل  

 –كببالر روم    –ت تطبيق برنامج التعليم ارلكترونببي  معوقا  ىعل

 في الجامعة سبها ، لضمان تحسين جودة التعليم ارلكتروني .

تتمحكور   سكاال رييسكي  وبذلك يمكننا تحديد مشككلة البحكث فكي

 النحو التالي: علىوهو حوله مشكلة الدراسة 

كببالر -ماهي معوقات تطبيق برنامج التعليم ارلكتروني   -

 هة نظر طالب جامعة سبها ؟من وج  -روم

 وتتفرع منت عدة تساؤالت وهي:

إحصائية في معوقات تطبيق برنببامج   ةهل توجد فروق ذات دال  -

مببن وجهببة نظببر طببالب جامعببة   -كالر روم-التعليم االلكتروني  

الفصببل -الكليببة-المتريببرات التاليببة  الجببنس ىالبب  ىسبببها تعببز

 الدراسي(.

إحصائية في معوقببات تطبيببق برنببامج   ةهل توجد فروق ذات دال-

مببن وجهببة نظببر طببالب جامعببة   -روم-كالر-التعليم ارلكتروني  

معوقببات -لمحبباور  التاليببة  معوقببات علميببةا ى إلببى ها تعببزسببب

 معوقات اجتماعية(.  -معوقات صحية-معوقات  اقتصادية -مهنية

 أهمية البحث:.   1-2

نعيش اليوم  ورة علمية تكنولوجية هائلببة تببنعكس بشببكل      

ميببدان التربيببة والتعلببيم ولعببل فببي مقببدمتها الثببورة  ىكبيببر علبب 

 ذاهبب يقوم  إذ،  التعليم ارلكتروني  و  االتصالالتكنولوجية في مجال  

الحديثبببة  كالحاسبببوب  االتصبببالاسبببتخدام أليبببات  ىعلببب التعلبببيم 

مببن مصببادر   توبرمجيات وشبكة األنترنيببت ومببا يمكببن ان تحملبب 

المعلومات والصور. واألشكال ومكتبات إلكترونية، ومببن طبيعببة  

ختلببف بمون  هذه الوسائل واألليات انها تجعل مببا يحتاجببت المتعلمبب 

مسببتوياتهم وتوجهبباتهم وأغراضببهم فببي متنبباول أيببديهم  فببي كببل 

مكان  و مان ، فلم يعد المتعلم يبذل جهببد كبيببرا او يتحمببل عنبباء 

ال عببن أنهببا ضبب المعلومببة  التببي يريببد ، ف  ىمن أجببل الوصببول البب 

 .[6]تختزل التكلفة وتوفر  الوقت .

وجود كما إن تطبيق التكنولوجيا في مجال التعليم يتطلب    

التعامل مع مستجدات التكنولوجيببا ى  معلمين مؤهلين ومدربين عل

والتوظيببف الجيببد لهببا فببي التعلببيم ،كمببا يتطلببب منهمببا االهتمببام 

بالمستجدات الجديدة وتوظيفها لمساندة  التعليم وتببدليل المشببكالت 

ذلك تكمن اهميببة هببذا   ىوالصعوبات التي تواجت تطبيقها  بناء عل

 لنظري والعملي :.البحث في الجانبين ا

ضببم التببي ت    ةالجانب النظري الممثل في الخلفيببة النظريبب  .1

 معلومات عن التعليم  ارلكتروني وتعريفت وانواعت .

الجانب العملي الممثببل فببي الدراسببة الميدانيببة  ونتائجهببا   .2

 وتوصيات والمقترحات .

جانببب هببذا تببأتي أهميببة هببذه الدراسببة مببن اهميببة الموقببع  ىالبب 

الجررافي لمنطقة الدراسة " مدينة سبها " وما تعانيت من بعد عببن 

العاصببمة وعببن أصببحاب القببرار، كببذلك مببا تعانيببت مببن أ مببات 

التعلببيم   ىتكنولوجية واقتصادية واجتماعية وسياسية ، مما ا ر عل

 الجامعي بالمنطقة .

هميببة الدراسببة  فببي أنهببا تقببدم ترذيببة راجعببة كببذلك تببزداد أ      

للكشببف عببن  ىألصببحاب القببرار فببي جامعببة سبببها كونهببا تسببع

المعيقببات والمشببكالت التببي تحببد مببن اسببتخدام برنببامج التعلببيم  

جوانببب القببوة وتعزيزهببا  ىارلكترونببي مببن خببالل الوقببوف علبب 

التخلص منهببا وعالجهببا ى  وتشخيص جوانب الضعف والعمل عل

 ستوي المطلوب للعملية التعليمية.       لالرتقاء بالم

 اهداف البحث :. 1-3

 :ىالتعرف عل الحالي الىيهدف البحث 

-معوقببات تطبيببق برنببامج التعلببيم ارلكترونببي  التعرف علببى    -1

لمتريببرات لمن وجهة نظر طالب جامعة سبببها  وفقببا  -كالر روم

 الفصل الدراسي(.-الكلية-نسالتالية. الج
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 –معوقببات تطبيببق برنببامج التعلببيم ارلكترونببي  التعرف علببى  -2

من وجهة نظر طالب جامعة سبببها وفقببا للمحبباور  –روم   -كالر

-معوقببات اقتصببادية-معوقببات مهنيببة-لميببةالتاليببة. معوقات ع

 معوقات اجتماعية ( -معوقات صحية

 تعريف المفاهيم والمصطلحات :  1-4

 المعوقات:  -1

كل عائق أو معوق أو صعوبة تعيق استخدام التعلببيم هي    

 . ارلكتروني وتطبيق برنامج كالر روم

العوامببل التببي تحببول دون اسببتخدام برنببامج كمببا تعببرف بأنهببا   

التببأ ير ى  التعليم ارلكترونببي بطريقببة فعالببة  ويببؤدي وجودهببا البب 

اسببتخدام برنببامع التعلببيم ارلكترونببي ويحببد مببن  ى  علببىالسببلب

 استخدامت او تطبيقت.     

 التعليم اإللكتروني:   -2

أحد الوسائل التعليمية التي تعتمد   بأنت  [7]الشيول    عرفت   

ارلكترونيببة  وتقنيببات الخدمببة الذاتيببة   االتصاالتتقنيات    ىعل

 .[8.]رتاحة المعرفة للذين ينتشرون  خارم  قاعات  الدراسة 

 برنامج كالس روم : -3

نترنيببت لتوصببيل را  ىاسلوب وتقنية تعليم معتمدة عل  هو   

 المعلومة للمتعلم  بأقصر وقت وأقل جهد ، وتحقيق اكبر فائدة    

طريقببة التببدريس مببن خببالل   بأنت    :ا  إجرائيوقد عرفتت الباحثات      

     الحديثة  االتصالوسائل  باستخدامالطلبة  ىايصال المواد النظرية ال

 ا .     وغيره االفتراضيةالصفوف  واستخدامنترنيت وخاصة ار    

 جامعة سبها :  -4

تقببدم   يمن الكليببات التبب ضم عدداً  ة  تيهي مؤسسة حكوم    

ى شهادة جامعية معتمببدة من خاللها الحصول عل  يتمو  العلم لطالب  

 قبل الدولة  من 

 

 المبحث الثاني : االطار النظري للبحث 

 

 التوجه النظري للبحث : -1

العامببل االكثببر اهميببة فببي  إن:  نظريككة الككتعلم البنككايي 1-1

النظرية البنائية للتعلم هو " بناء الفهم والمعرفة من خالل التفاعل 

 مع االخرين " . 

فمن خالل هذه النظرية البد من االهتمام بأنمبباط التفاعببل   

واتاحتها باستمرار سواء تفاعل المتعلم مع المعلم عن بعببد او مببع 

تعليمي مصمم بطريقة فعالة لتفاعل   ىاقرانت عن بعد او مع محتو

، تزيببد مببن المناقشببات   ةلفرد معت بطريقة سلسلة وبسببيطة وبنبباءا

ن دافعيببة المتعلمببين لمواصببلة المتواصلة والمسببتمرة عببن بعببد مبب 

الخرائط الذهنية   فاستخدامالتعلم والوصول الستيعاب اكثر عمقا .  

والجببداول االلكترونيببة ومنتببديات االنترنيببت ومحركببات البحببث 

والتى تمثل جميعها ادوات معرفية لتعزيز حميع المعلومات ومببن 

ى جميعهببا مببن مصببادر التفاعببل مببع المحتببو إذ تعببد ببم الببتعلم ، 

نظببم المحاضببرات   ىعت بطريقة نشطة ، وعببدم االعتمبباد علبب وجم

حيببث ال تتببيع تواصببال فعبباال بببين عناصببر إذ التقليديببة عببن بعببد 

العملية التعليمية ، خاصة بين المتعلم او المتدرب عببن بعببد وبببين 

  . [9]المعلم او المدرب 

 أيضبباوهببي نظريببة تعلببم عصببرية  :نظرية التعلكيم النشك    1-2

مثلها مثل نظرية التعلم البنائي وهي االكثر اسببتخداما فببي بببرامج 

 التعليم االلكتروني في يومنا هذا . 

يتعلمون بشكل أفضل من  ينن المتعلمأومفادهذه النظرية   

وجببوب  ىصببر نظريببة الببتعلم النشببط علبب حخببالل الممارسببة وتن

التفاعببل بنشبباط او المشبباركة فببي العمليببة التعليميببة مببن قبببل 

المتعلمين في سبيل الببتعلم بشببكل أفضببل تعببد كببل مببن التفبباعالت 

واالختبببارات والتمببارين عناصببر فببي التعلببيم االلكترونببي تلتببزم 

  .[10] بنظرية التعلم النشط 

 

 الدراسات السابقة :. -2

تناولت الباحثات بعض الدراسات السابقة التي لها لصببلة   

 بموضوع الدراسة  من أهمها ما يلي : 

: بعنببوان معوقببات تطبيببق  التعلببيم [11  ]  الريفي  دراسة 1-1

ارلكترونبببي فبببي الجامعبببة األسبببالمية بربببزة تتمثبببل فبببي قلبببة 

توافرمختبرات الحاسوب الخاصة بالتعليم ارلكتروني سواء كانت 

شببكالت الستخدام الطالب ام العضاء الهيغة التدريسية  ووجود م

 ى مة لتصميم المسافات ونشرها علتتعلق في توفر المهارات الال

شبكة األنترنيببت وعببدم اعتببراف و ارة التعلببيم العببالي بببالبرامج 

اسببار اسببتخدام التعلببيم ارلكترونببي وعببدم وضببع ى  التي تقوم عل

سياسات خاصة بالتعليم ارلكتروني ،وعدم وجود  مكافأت مناسبة 

لألسبباتذة  الببذين  يسببتخدمون  التكنولوجيببا فببي مجببال التببدريس، 

وضعف القدرة علببي اختيببار البببرامج التببي يسببتخدم فيهببا التعلببيم 

دام التعلببيم يمان بعببض األسبباتذة بجببدوي اسببتخإارلكتروني ،عدم  

المعوقببات التببي تتعلببق بالطالببب  واألداة ككببل   ىارلكتروني وعلبب 
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 ىولصالع الكليات العلمية ، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا عل

 ىالكليببة علبب   ىالبب ى  معوقات التي تتعلق بببالتعليم ارلكترونببي تعببز

جميع المجاالت واألداة ككل ،واظهببرت النتببائج الدراسببة  وجببود 

جميببع   ىصائيا تعزي الي الجنس لصالع ارناث علبب فروق دالة إح

مجاالت الدراسة  واالداة ككل ،كما اظهرت نتائج الدراسة وجببود 

نترنيببت بببين أصببحاب الفروق دالة إحصائيا لمترير الخبرة  فببي ا

الخبرة الكبيرة و القليلة فببي المجببالين االول والثبباني واألداة ككببل 

ين االول والثبباني واألداة لصالع أصحاب الخبرة القليلة في المجال

 ككل .

:  بعنببوان معوقببات [12]عابد الهرش واخكرو     دراسة 1-2

اسببتخدام منظومببة التعلببيم ارلكترونببي مببن وجهببة نظببر معلمببي 

المرحلة الثانوية ، لتحقيق أهداف الدراسة تم تطببوير اسببتبانة مببن 

الدراسببة  ينببةأربعببة مجبباالت تكونببت ع  ىفقرة مو عببة علبب   (36 

( معلم ومعلمة ،  و أشارت  النتائج بان المعوقات المتعلقة 47من 

بببالمعلمين  جبباءت بالمرتبببة األولببي تليهببا المعوقببات المتعلقببة 

تجهيببزات الو  تيببةمعوقببات المتعلقببة بالبنيببة التحالم  بب  ببباررادة

في المرتبة األخيببرة   طلبةاألساسية، وجاءت المعوقات المتعلقة بال

 ىوجود فروق ذات داللة إحصائية تعببز  ىالنتائج ال  ، كما أشارت

للجنس في مجال المعوقببات المتعلقببة بالبنيببة التحيببة والتجهيببزات 

األساسية لصالع  الببذكور ،كمببا بينببت النتببا ج وجببود فببروق ذات 

للمؤهل العلمي في مجال المعوقات المتعلقة   ىداللة إحصائية تعز

ينمببا لببم تظهببر فببروق ، بلىبالطلبة  لصالع حملة الماجسببتير فببأع

 أل ر التدريبية في جميع المجاالت. ىذات داللة إحصائية تعز

: بعنببوان معوقببات اسببتخدام  [ 13] الحككوامرة سككةدرا  1-3

التعليم ارلكتروني من وجهة نظببر أعضبباء الهيغببة التدريسببية فببي 

الكشببف عببن  ىجامعببة البلقبباء التطبيقيببة ،هببدفت هببذه الدراسببة البب 

معوقببات اسببتخدام التعلببيم ارلكترونببي مببن وجهببة نظببر اعضبباء 

الهيغة التدريسية  فببي الجامعببة البلقبباء التطبيقيببة ، كببذلك التعببرف 

الرخصببة الدوليببة  ىر التخصص األكاديمي والحصول علبب ا   ىعل

فببي هببذه المعوقببات لتحقيببق ذلببك  ((   lCDLلقيببادة الحاسببوب   

عينة  ( بندا  وقد تم تو يها على 24من   استخدمت استبانة  مكونة

( عضوا من أعضبباء الهيغببة التدريسببية  96الدراسة  المكونة من  

اظهببرت نتببائج   إذاسبببة  وقد تم اجراء التحلببيالت األحصببائية  المن

الدراسة  انت ال توجد فروق ذات داللة أحصائية بين المتوسببطات 

تقديرات أعضاء الهيغببة التدريسببية  فببي التخصصببات األكاديميببة 

العلمية وأعضاء الهيغببة التدريسببية  فببي التخصصببات األكاديميببة 

معوقببات اسببتخدام التعلببيم ارلكترونببي بالنسبببة لكببل   ىاألدبية علبب 

دراسة وعلببي المحبباور ككببل ، كمببا أظهببرت محور من محاور ال

النتائج أنت ال توجد فببروق ذات داللببة أحصببائية بببين المتوسببطات 

الرخصة الدولية   ىتقديرات أعضاء الهيغة التدريس الحاصلين عل

(  الببي أعضبباء الهيغببة التدريسببية  lCDLلعقبببات الحاسببوب    

البببذين لبببم يحصبببلوا عليهبببا علبببي معوقبببات  اسبببتخدام  التعلبببيم 

 لكتروني بالنسبة لكل محور من محاور الدراسة . ار

حيببث اجببري دراسببة   Abouchedid [14 ]  دراسكة  1-4

التحديات التي تحد من توفر متطلبات التعليم االلكتروني فببي عن   

الببي التعببرف الباحث    دراسة هدفهده الالعالم العربي ومن خالل  

التعلببيم العببالي االلكترونببي فببي المؤسسببات    التحديات التعليمى  عل

ة يببأ( عضببو ه244دارها  قبب عينة م  ىاللبنانية ، طبقت الدراسة عل

تدريس واظهرت نتا ج الدراسة ان هنا  مجموعة مببن التحببديات 

امام التعليم االلكتروني في العالم العربي، تتمثل بالحروب والفقببر 

  الكمبيببوتر% من افراد العينببة يسببتخدمون  83ايضا ان  -والبطالة  

، وكشفت الدراسة ان اتجاهات الببذكور مببن اعضبباء   بشكل يومي

هيغببة التببدريس نحببو التعلببيم االلكترونببي وفاعليببة فببي العمليببة 

 التعليمية اكثر من األناث.

 

 ض البحث:و: فر -3

–ما هي  معوقببات تطبيببق  برنببامج التعلببيم االلكترونببي   -1

 من وجهة نظر طالب جامعة سبها.  –كالر روم 

توجببد فببروق ذات دالببة احصببائية  فببي معوقببات تطبيببق  -2

من وجهة نظببر طببالب   -كالر روم  –برنامج التعليم االلكتروني  

الفصببل -الكليببة-التاليببة  الجببنسلمتريببرات ل ىجامعببة سبببها تعببز

 الدراسي (.

احصببائية فببي معوقببات تطبيببق   توجببد فببروق ذات دالببة -3

من وجهببة نظببر طببالب   -كالر روم–لكتروني  برنامج التعليم اال

معوقببات   –لمحاور  التاليببة  معوقببات علميببة  ل  ىجامعة سبها تعز

 معوقات اجتماعية(.  -معوقات صحية-اقتصادية–معوقات –مهنية 

 

 ماهية التعليم اإللكتروني :.  -4

شهد التعليم ارلكتروني في السنوات السببابقة الكثيببر مببن   

الصعيد العالمي والعربي وتحول من مجرد فكببرة ى التطورات عل

واقع عملي  يلعب دورا كبيرا فببي تحقيببق ى  في خيال التربويين ال

التنمية البشرية وتطوير العملية التعليمية في الكثير من دول العالم 
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، وقد بدأت مشاريع التعلببيم ارلكترونببي فببي الظهببور  فببي العببالم 

ركببب التقببدم  العلمببي باق  العربي بسببرعة متزايببدة لمحاولببة اللحبب 

ورة ثبب والتكنولببوجي فببي هببذا المجببال ، باعتببباره أحببد نتببائج ال

المعلوماتية ودوره في تحقيق التفاعل بين الطالب والمعلم ، وبببين 

الطالب والجامعة  ، وبين الجامعة والمعلم ، وبين الطلبببة أنفسببهم 

[15.]      

وقببد ركببزت المببؤتمرات العربيببة علببي ضببرورة بنبباء  

ات  هيغببة  التببدريس عنببد اسببتخدام التعلببيم ارلكترونببي حيببث قدر

المببؤتمر الببدولي األول لمركببز التعلببيم ارلكترونببي فببي  ىأوصبب 

أهميببة تنميببة المعببارف النظريببة   ىعلبب  2006جامعببة البحببرين 

النظريببة  و المهببارات  األدائيببة الال مببة لهببم وتصببميم بببرامج 

 .   [16]اتهم ذات معايير محددة سلفا وفقا الحتياج تدريبية

 تعريف التعليم اإللكتروني:. 4-1

ديد بعض منهببا حلقد تعددت تعريفات التعليم االلكتروني  ويمكن ت

 وهي :.

أنببت تلببك ب Clark and Mayer[17] , عرفببت كببال  وميببر-

للمتعلمين من خالل الحاسببوب   ىالتعليمات والتوجيهات التي تعط

نترنيببت  مببن وسببائط العن طريق األقرا  المدمجة او شبكات ا

التعليمببي وذلببك بهببدف  بنبباء معرفببة ى المحتببو ريصببالمتعببددة 

 المتعلمين . ىومهارات جديدة لد

ى بأنببت ذلببك التعلببيم الببذي يقببدم المحتببو [18] الهببادي عرفببت  -

التكنولوجيبببة التعليمبببي بصبببور  رقميبببة  مبببن خبببالل الوسبببائل 

،وتتضمن البرمجيات والحواسيب التي تتيع التفاعببل و التواصببل 

اخببتالف  ىبين عناصر العملية التعلمية عبر شبكات االنترنيت عل

 مستوياتها 

م بهببا التعلببيم  باسببتخدام أليببات يببتهو طريقببة    [19]عطية    عرفت-

 االتصال الحديثة والحاسب وشبكاتت  ووسائطت المتعددة. 

 أهداف التعليم االلكتروني:. 4-2

هببداف أتنوعت اهداف التعليم االلكتروني بما يتوافق مببع    

الريفببي عناصببرها، وقببد حببددها كببل مببن    بكلالمنظومة التربوية  

وهببي  [22] وسببليمان ،[21]وراضببي وشبباهين ،[20]وشببعبان 

 كاألتي:. 

تفاعل المتعلم مع ببباقي عناصببر العمليببة التعلميببة لتنميببة  -1

 شخصيتت المختلفة .جوانب 

دعببم عمليببة التفاعببل بببين الطلبببة والمتعلمببين بتبببادل  -2

 الخبرات التربوية.

التنمية المهنية للمعلمين عن طريق اكتسببابهمم المهببارات  -3

 التقنية التعليمية الحديثة.

 السببتخدام،  الال مةأكتساب الطلبة المهارات أو الكفايات   -4

 والمعلومات. االتصالتقنيات 

 االتصببالتوسببيع دائببرة اتصبباالت الطلبببة عبببر شبببكات  -5

 المعلم.ى العالمية والمحلية ، وعدم االقتصار عل

 أنواع التعليم ارلكتروني :.   4-3

 هناك عدة أنواع من التعليم اإللكتروني وهي:.

هببو التعلببيم غيببر -:كترونككي غيككر المتكك امنالتعلككيم  اال -1

 ىعلبب  ونوالمتعلمبب ون المعلمبب المباشببر الببذي ال يتطلببب ان يكببون 

فسببت ، ويببتم التفاعببل مببن في الوقببت نفسببت او المكببان ن  األنترنيت

تقنيات التعليم ارلكتروني مثل البريببد ارلكترونببي أو خالل بعض  

الشبكات ، اذ يتم تبادل المعلومات بين المتعلمين  أنفسببهم  وبيببنهم 

 بتهيغببةعلببم  وبين المعلم في أوقات متتالية ،وفي هذا النوع يقوم الم

نترنيت  لكي يسببتطيع الطببالب الحصببول اال  ىالدرر ونشرها عل

عليها كلما كان بوسعهم ذلك . التعليم ارلكترونببي غيببر المتببزامن 

طلب    ىهو األكثر شيوعا ، ألنت يوجد في الوقت المناسب بناء عل

المببتعلم  ومببن مزايببا هببذا التببوع مببن التعلببيم أن المتعلمببين لببديهم 

 وتفاعلي. اعل المتطور، كذلك هو تعليم ذاتيالكثير من التف

:. هو التعلببيم المباشببر الببذي التعليم اإللكتروني المت امن -2

وجببود المتعلمببين فببي   ىيكون في وقت الحقيقببي ،وهببو يحتببام البب 

الوقت نفست أمام أجهزة الحاسوب رجراء النقاش والمحاد ببة بببين 

د ة أو تلقببي المتعلمين أنفسهم وبينهم وبين المعلم عبر غرفة المحا

الدرور من خالل الصببفوف االفتراضببية وهببو تفاعببل حببي بببين 

المعلمين والمتعلمين ، وفي هذا النوع مببن التعلببيم يحببدث اتصببال 

في الوقت نفست بين المتعلمين وتطوير مجتمعببات التعلببيم ،وعببادة 

ما يتضمن بث صببوت المببدرب الببي المتعلمببين مببن خببالل شبببكة 

دة جلسببات التعلببيم المتزامنببة علببي األنترنيت السمعية ، وتعقد عببا

مواقع الويب، ويمكن التسجيل في الوقببت المحببدد ويببتم التواصببل 

المباشببر مببع المببتعلم ، وهببي تشببمل  المحاد ببة والفيببديو  وعقببد 

المببؤتمرات الصببوتية ومببن مزايببا هببذا النببوع مببن التعلببيم تببوفر 
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المعلومات الفورية ، ويمكببن تعببديل عمليببة التعلببيم بشببكل فببوري 

[23] . 

 معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني:.  4-4

هنا  العديد مببن المعوقببات التببي قببد تسببهم فببي الحببد مببن تطبيببق 

 التعليم ارلكتروني ومنها ما يلي:.

:. تعد المعوقات التقنيببة مببن المعوقببات   المعوقات التقنية -1

 الال مببةاألساسببية فببي التعلببيم ارلكترونببي وتتمثببل فببي المعببدات 

نترنيببت للتعليم ارلكتروني من أجهببزة الحاسببوب  والطابعببة  واال

التعلببيم  ىبنيببة التحتيببة ، وعببدم تببوفر هببذه المعببدات يببؤ ر علبب الو

متطببورة  شبببكة ىم البب حتبباارلكترونببي ،فببالتعليم  ارلكترونببي ي

وعالية القدرة لضمان سرعة تنزيل المناهج والبرمجيات التعليمية 

 التي توافر تطبيقات هذا النوع من التعليم ،  

تعببببد المعوقببببات    معوقككككات اقتصككككادية (الماديككككة :. -2

االقتصادية مببن المعوقببات المهمببة  التببي قببد تسببهم فببي الحببد مببن 

علمببين خبببرة    المتتالتطبيببق التعلببيم ارلكترونببي وتتمثببل فببي أمبب 

 ىكافية ،هذه الخبرة تحتببام الببي  دورات لتعلببيم كيفيببة العمببل علبب 

تكبباليف إضببافية كببذلك انشبباء   ىالحاسببوب وهببذا كلببت يببؤدي البب 

هذا كلت هببذا نببوع   فضال عنتكلفة     ىالبرنامج الدراسي  يحتام ال

نترنيببت الببذي يتسببم بارتفبباع تكلفتببت  ، اال  ىمن التعلببيم يعتمببد علبب 

المولببدات   ىاالعتماد علبب   ىالكهرباء وانقطاعها مما يؤدي الكذلك  

 تكلفة عالية . ىالتي تحتام ال

ى :. وتتمثل في عدم قدرة المتعلمببين علبب    معوقات علمية -3

اللرببة ارنجليزيببة ، قلببة وجببود   ىاستخدام التطبيق ألنببت يحتببام البب 

النهببوا بهببذا النببوع مببن   ىالكوادر التعليمية والفنية القببادرة علبب 

يم ، قلة الدورات التدريبية ،حجم العمل الكبير ألعضاء هيغببة التعل

التدريس الذين يكلفون بت من قبل اردارة يمنع من تطبيببق التعلببيم 

 ارلكتروني .   

:.لرببة الجسببم واريمبباءات فببي التعلببيم معوقككات اخككري -4

لتوصببيل المعلومببات   ةارلكترونببي غيببر موجببودة وهببي مهمبب 

إمكانيببة   بيم تكببون  ضببعيفة بسبببللمتعلمببين ، لببذلك عمليببة التقيبب 

صعوبة التفاعل بين المعلم والمتعلمين ، وبين المتعلمين انفسببهم ، 

 العالقات ارنسانية.    ىافتقار  هذا النوع من التعليم ال

 المبحث الثالث : االطار الميداني للبحث 

 األجراءات المنهجية للبحث :. -1

هببذا الجببزء يوضببع ارجببراءات المنهجيببة للبحببث، وذلببك         

بهدف الربط بين ارطببار النظببري والجانببب العملببي ، ابتببداء مببن 

 ىأداة البحث التببي تببم تطبيقهببا علببى مجتمببع البحببث بارضببافة إلبب 

األسبباليب ارحصببائية المالئمببة التببي تببم اسببتخدامها بعببد تطبيببق 

النتببائج التببي  ىوصببوال ًإلبب   معالجتهببا،التببي تمببت  وتفريغ البيانات  

سوف تعرا في الفصل الالحق حيث تتضمن إجببراءات البحببث 

 في هذا الفصل ما يلي :

 : منهج البحث:1-1

تببم اسببتخدام المببنهج الوصببفي التحليلببي فببي هببذا البحببث ، ألنببت    

ينسببجم مببع طبيعببة البحببث وأهدافببت ، اذ ان البحببوث  الوصببفية 

الحببداث معينببة وجمببع وصببف ظببواهر او ا ىالتحليليببة تهببدف البب 

المعلومببات والحقببائق و المالحظببات عنهببا وتحليلهببا وتفسببيرها 

 [.24النتائج المطلوبة .] ىوالوصول ال

 :مجتمع البحث: 1-2

تكون مجتمببع البحببث مببن جميببع طببالب كليببات جامعببة سبببها ،   

 ( ف. 2021 -2020للعببببام الجامعي  

 :عينة البحث : 1-3

قببد بلرببت عينببة البحببث ة العشببوائية ، فالعينة بالطريقبب   تم اختيار  

ً ( طالب54( طالب وطالبة ،منهم  100  وطالبة من كليببة األدآب،   ا

ً ( طالببب 19و  مببن كليببة  ب( طببال8وطالبببة مببن كليببة العلببوم ، و  ا

ً ( طالببب 12من كلية االقتصبباد، و ب  ( طال7التجارة ، و  وطالبببة   ا

( طالببب وطالبببة ، ومببا نسبببتت 5.000من كلية تقنية معلومببات     

%( مببن المجتمببع األصببلي ،وتببم اختيببار العينببة بالطريقببة 98 

( طالب وطالبببة ، مببن بيببنهم 100العشوائية ،وقد ببببلغ عببددهم  

ً ( طالب44   ( طالبة .56و   ا

 : أداة جمع البيانات :1-4

اسببتبيان لجمببع المعلومببات المتعلقببة قامت الباحثات بإعداد أداة     

( 30بموضوع البحث،وتم إعداد استبانة الكترونيببة  تتكببون مببن  

( محبباور وهببي:  معوقببات علميببة(،  معوقببات 4فقببرة تناولببت  

مهنيببببة(، معوقات اقتصبببباية(، معوقات صببببحية(،  معوقببببات 

 -موافق    -اجتماعية(،وكببانت خيارات ارجابببة فيت  موافق بشدة  

 معارا بشدة ( . -عارا  م -محايد 
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 : حدود البحث:.1-5

معوقات تطبيق برنامج التعلببيم دراسة    ىيقتصر البحث الحالي عل

لعببام وذلببك فببي ا  جامعة سبهاللطالب ب  –روم    ركال-ارلكتروني  

 -الكليبببات التاليبببة :. ا داب وشبببمل  م 2021-2020الدراسبببي 

 تقنية المعلومات . -التجارة  -االقتصاد  -العلوم 

 : صدق وثبات االستبيا  :1-6

 أوالً : الصدق :

 صدق المحتوى   التميزي ( : -1

تم التحقق منت من خببالل عببرا اسببتبيان جمببع البيانببات علببى    

مجموعة من المحكمين في موضوع البحث والببذين أدلببوا بببرأيهم 

في فقرات االستبيان وذلك مببن حيببث : الشببكل والصببياغة ومببدى 

( 2مناسبة البنود لموضوع البحببث ،تببم عببرا االسببتبيان علببى  

سببم التخطببيط ( مببن أسبباتذة ق2مببن أسبباتذة قسببم علببم الببنفس ، و 

واردارة التربوية وبذلك قامت الباحثات بإجراء بعض التعببديالت 

 التي اقترحها المحكمون على بعض من فقرات االستبيان . 

 صدق المقارنة الطرفية  التمييزي(: -2

تم التحقق من صدق المقارنببة الطرفيببة  التمييببزي( وذلببك علببى   

وعتين العليببا تببم المقارنببة بببين المجمبب  إذككببل ، محبباور االسببتبيان

( مفردة ،وتم 30والدنيا من العينة االستطالعية والتي بلغ عددها  

%( وأدنببى 27التعامببل مببع المجمببوعتين وذلببك باختيببار أعلببى  

( 8%( من العينة االسببتطالعية، وكببان عببدد كببل مجموعببة  27 

مفردات ، وللمقارنببة بببين المجمببوعتين تببم اسببتخدام اختبببار  ت( 

 الجدول التالي : وفقعلى فكانت النتائج 

 

 -كالر روم  -يبين اختبار ت( للمقارنة بين المجموعتين العليا والدنيا الستبيان برنامج التعليم االكتروني   (1جدول رقم  

   المجموعة  المحكككككاور 
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

مستوى  

 الداللة 
 االستنتاج 

 معوقات علمية 

 1.92 19.38 8 العليا 

 دالككة  0.00 11.10

 0.92 11.00 8 الدنيا 

 معوقات مهنية 

 2.50 32.00 8 العليا 

 دالككة  0.00 13.11

 1.06 19.38 8 الدنيا 

 معوقات اقتصادية

 2.69 34.88 8 العليا 

 دالككة  0.00 19.06

 1.28 14.75 8 الدنيا 

 معوقات صحية

 1.28 20.75 8 العليا 

 دالككة  0.00 18.76

 1.58 7.25 8 الدنيا 

 معوقات اجتماعية 

 1.06 12.38 8 العليا 

 دالككة  0.00 12.52

 1.24 5.13 8 الدنيا 

 الكلكككككي 

 9.15 113.00 8 العليا 

 دالككة  0.00 12.91

 4.53 66.38 8 الدنيا 
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فروق بين المجموعتين العليا   وجوديتضع من الجدول السابق      

تصل قببيم  ت(  إذوالدنيا، وهذه الفروق لصالع المجموعة العليا ، 

علبببببببببى كبببببببببل المحببببببببباور واألداة ككبببببببببل وعلبببببببببى 

(،وعند 11.10،13.11،19.06،18.76،12.52،12.91التوالي 

( وهببو أقببل مببن مسببتوى الداللببة المعتمببد 0.00مسببتوى داللببة  

فبببإن مبببن  بببم (، و0.05( وهبببو  spss  رنبببامج االحصبببائيبالب

 يعببداالسببتبيان ميببز بببين المجمببوعتين العليببا والببدنيا ، وبهببذا 

 االستبيان صادقاً من حيث المقارنة الطرفية .

 صدق االتساق الداخلي : -3

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبيان فقد استخدم معامببل   

ارتببببباط بيرسببببون للتعببببرف علببببى درجببببة كببببل محببببورمن 

علببى محاوراالستبيان ورفراد العينة االستطالعية فكانببت النتببائج  

 وفق الجدول التالي :

 

 

 (2جدول رقم  

 جات محاور االستبيانيبين معامل ارتباط بيرسون بين در

 مستوى الداللة معامل االرتباط  العدد المحببببباور 

 0.06 0.34 6 معوقات علمية 

 0.00 0.63 8 معوقات مهنية

 0.00 0.92 8 معوقات اقتصادية

 0.00 0.84 5 معوقات صحية

 0.00 0.80 30 معوقات اجتماعية

     

يتضببع مببن الجببدول السببابق أن جميببع قببيم معببامالت االرتببباط    

إيجابية على محور معوقات مهنيببة، معوقببات اقتصببادية،معوقات 

تصبببل قبببيم مسبببتويات الداللبببة  إذصبببحية،معوقات اجتماعيبببة(، 

(،وهبببو أقبببل مبببن مسبببتوى الداللبببة المعتمبببد بالبرنبببامج 0.00 

داللببة (،بينما تصل قببيم مسببتوي ال0.05( وهو spssاالحصائي  

(،وهببو أكبببرمن مسببتوى 0.06علببى محور معوقببات علميببة(  

( spssالداللببببببببة المعتمببببببببد بالبرنببببببببامج االحصببببببببائي  

(،وبالتببالي فاالسببتبيان صببادقاً مببن حيببث االتسبباق 0.05وهببو 

 الداخلي .

  ثانياً: ثبكككات األداة :

للتحقق من  بات االستبيان تم استخدام  معامل ألفا كبور نبببا، ،    

وفببق الجببدول علببى    وطريقة التجزئببة النصببفية ( فكانببت النتببائج  

 التالي :
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 (3جدول رقم  

 يبين معامل الثبات لمحاور االستبيببان

 قيمة التجزئة النصفية ألفاكورنبا، قيمة  العدد المحببببباور 

 0.39 0.52 6 معوقات علمية 

 0.00 0.41 8 معوقات مهنية

 0.61 0.85 8 معوقات اقتصادية

 0.88 0.86 5 معوقات صحية

 0.69 0.78 3 معوقات اجتماعية

 0.23 0.88 30 الكبلبببببي

 

ن قببيم االسببتبيان عاليببة أيتضببع مببن خببالل الجببدول السببابق     

مببن  ببم يعببد ومناسبة من الثبات، ال سيما معامل ألفا كورنبببا، ، و

 االستبيان  ابتاً . 

وبعد التحقق من صدق و بات االستبيان ، وبذلك يمكننببا القببول    

 للتطبيق على عينة البحث . أنتُ صالع

 : األساليب اإلحصايية المستخدمة في الدراسة : 1-7

 -الباحتبباث بتصببحيع فقببرات برنببامج التعلببيم اركترونببي    تقام  

كالر روم،ورصد البيانات المتحصل عليها من األداة لكل طالب 

( spssوطالبة من كليات الجامعة، وتصحيع االستبيان باستخدام  

م اسببتخدام العديببد مببن تبب و      لتحليل البيانات ومعالجتها احصببائيا ً.

األساليب االحصائية الال مة التي تتطلبهببا طبيعببة الدراسببة ومببن 

 أهمها :

المتوسط الحسببابي للكشببف عببن معوقببات تطبيببق برنببامج التعلببيم 

 من وجهة نظر طالب جامعة سبها .  -كالر روم  -اركتروني 

االنحراف المعياري . ريجاد صدق االتساق الداخلي لالستبيان تم 

 ( . Pearsonمعامل ارتباط بيرسون   استخدام 

ببباط ألفببا ريجبباد معامببل تببباث االسببتبيان تببم اسببتخدام معامببل ارت

-Tكورنبا، ومعادلة  جثمببان للتجزئببة النصببفية. واختبببار  ت(  

Test.  وذلك لداللة على الفروق بين متوسط عينتين مستقلتين ) 

  عرض النتايج وتفسيرها: -2

تتناول هذه الجزئية من البحث عرا النتببائج وتفسببيرها   

،وذلك باستخدام األساليب ارحصائية المناسبة التي تهدف للتحقق 

مببن صببحة الفببروا، باسببتخدام ارحصبباء الوصببفي التحليلببي، 

وسيقوم الباحث بعببرا النتببائج وتفسببيرها فببي ضببوء الدراسببات 

السابقة ذات العالقة بموضوع البحث ، وقد جاءت النتائج كما يلي 

  : 

 : الفرضية األولى :2-1

 -تنص على أنت : ما معوقات تطبيببق برنببامج التعلببيم االكترونببي  

 من وجهة نظر طالب جامعة سبها ؟  -كالر روم 
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 (4جدول رقم  

 يبين المقارنة بين متوسط درجات أفراد العينة ودرجة الحرية لمحاور االستبيان ككل

 ن المحبببباور 
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 

درجة 

 الحرية
 ت

مستوى 

 الداللة 
 االستنتام

 دالببة  0.00 6.81 99 4.13 15.18 100 معوقات علمية 

 دالببة  0.00 2.48 99 4.98 22.76 100 معوقات مهنية

 دالببة  0.00 5.65 99 6.88 20.11 100 معوقات اقتصادية

 دالببة  0.00 6.64 99 4.51 12.00 100 معوقات صحية

 دالببة  0.00 4.48 99 2.98 7.66 100 معوقات اجتماعية

 دالببة  0.00 6.67 99 18.41 77.71 100 الكلبببببي

  

 

 

فروق ذات داللة احصببائية بببين   بوجوديتضع من الجدول السابق  

استجابات أفراد العينة ودرجة الحرية في معوقات تطبيق برنببامج 

من وجهة نظببر طببالب جامعببة   -كالر روم    -  ارلكترونيالتعليم  

تصببل قيمببة  إذسبببها ،وهببذه الفببروق لصببالع درجببة الحريببة ، 

وعنبببد مسبببتوى داللبببة ( ،6.67لبببى االسبببتبيان ككبببل   ت(ع

سبببتوى الداللبببة المعتمبببد بالبرنبببامج (،وهبببو أقبببل مبببن م0.00 

(  للعلوم النفسية والتربوية،وقد يرجع ذلببك إلببي Spssارحصائي 

مببن حيببث   وتتشببابتتطبيق البرنامج واحدة    فيها    أن  البيغة التي تم

 المعوقات .

نجد أنت توجد فروق ذات داللببة احصببائية فببي معوقببات من  م  و  

مببن وجهببة نظببر   -كالر روم    -تطبيق برنامج التعليم االكتروني  

 طالب جامعة سبها ، وهذا ما حققتت الفرضية األولى .

  : الفرضية الثانية : 2-2

تنص على أنت : توجببد فببروق ذات داللببة احصببائية فببي معوقببات 

مببن وجهببة نظببر   -كالر روم    -تطبيق برنامج التعليم االكتروني  

 لمترير الجنس . ىطالب جامعة سبها تعز

وللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار  ت( للمقارنببة بببين  

 وفق الجدول التالي :على درجات المجموعتين فكانت النتائج 
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 (5جدول رقم  

 بإختالف مترير الجنس  -كالر روم  -يبين الفروق على استبيان برنامج التعليم االكتروني 

 ن الجنس تالمجببببباال
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 
 ت

مستوى 

 الداللة 
 االستنتام

 معوقات علمية 

 4.36 15.07 44 ذكور 

 غيردالة 0.81 0.23

 9.98 15.27 56 إناث

 معوقات مهنية

 4.68 22.09 44 ذكور 

 غيردالة 0.23 1.19

 5.19 23.29 56 إناث

 معوقات اقتصادية

 6.30 19.75 44 ذكور 

 غيردالة 0.64 0.46

 7.34 20.39 56 إناث

 معوقات صحية

 4.44 11.55 44 ذكور 

 غيردالة 0.37 0.89

 4.57 12.36 56 إناث

 معوقات اجتماعية

 3.05 7.61 44 ذكور 

 غيردالة 0.89 0.13

 2.96 7.70 56 إناث

 الكلبببببي

 17.87 76.07 44 ذكور 

 غيردالة 0.43 0.78

 18.88 79.00 56 إناث

 

 

فببروق بببين الجنسببين علببى   عدم وجببوديتضع من الجدول السابق  

تصببل قيمببة  ت(علببى االسببتبيان   إذجميع محاور االستبيان ككل ،

( وهببو أكبببرمن 0.43وعنببد مسببتوى داللببة علببى  ( ،0.78ككل  

( spssبالبرنببامج االحصببائي    ة( مستوى الداللببة المعتمببد0.05 

للعلببوم النفسببية والتربويببة ، وتحتلببف هببذه النتيجببة مببع دراسببة  

اظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصببائيا ( التي  2006الريفي  

 جميع مجاالت الدراسة.   ىالجنس لصالع ارناث عل ىال ىتعز

نجببد أنببت ال توجببد فببروق ذات داللببة احصببائية فببي  مببن  ببم و  

مببن  -كببالر روم  -يببق برنببامج التعلببيم االكترونببي معوقببات تطب

لمتريببر الجببنس، وهببذا مببا  ىوجهة نظر طالب جامعة سبببها تعببز

عابببد الهببرش   حققتت الفرضية الثانية . وهببدا ماجبباءت بببت دراسببة

التي أشارت الي وجود فروق ذات داللة إحصائية   [25]واخرون  

 تيببةللجببنس فببي مجببال المعوقببات المتعلقببة بالبنيببة التح ىتعببز

 والتجهيزات األساسية لصالع  الذكور ،

 : الفرضية الثالثة :2-3

تنص على أنت : توجببد فببروق ذات داللببة احصببائية فببي معوقببات 

جهببة نظببر مببن و  -كالر روم    -تطبيق برنامج التعليم االكتروني  

 لمترير الكلية . ىطالب جامعة سبها تُعز
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 وفق الجدول التالي :على درجات المجموعتين فكانت النتائج وللتحقق من هذه الفرضية تببم اسببتخدام اختبببار ت( للمقارنببة بببين 

 (6جدول رقم  

 بإختالف مترير الكلية  -كالر روم  -االكتروني يبين الفروق على استبيان برنامج التعليم 

 ن الكلية المحبببباور 
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 
 ت

مستوى 

 الداللة 
 االستنتام

 معوقات علمية 

 4.19 15.26 54 أدآب

 غير دالة 0.27 1.29

 3.71 13.68 19 علوم 

 3.19 16.25 8 تجارة

 5.44 17.43 7 اقتصاد

تقنية  

 معلومات 
12 15.17 4.04 

 معوقات مهنية

 5.60 22.41 54 أدآب

 غير دالة 0.51 0.81

 4.29 23.53 19 علوم 

 2.58 23.88 8 تجارة

 5.46 24.71 7 اقتصاد

تقنية  

 معلومات 
12 21.25 3.76 

معوقات 

 اقتصادية 

 7.09 19.89 54 أدآب

 دالببة  0.05 2.36

 7.92 23.63 19 علوم 

 1.50 20.63 8 تجارة

 8.22 17.29 7 اقتصاد

تقنية  

 معلومات 
12 16.83 1.94 

 معوقات صحية

 4.69 11.76 12 أدآب

 غير دالة 0.17 1.61

 5.32 13.89 54 علوم 
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 2.06 12.38 19 تجارة

 3.91 12.00 8 اقتصاد

تقنية  

 معلومات 
7 9.83 2.82 

معوقات 

 اجتماعية

 3.20 7.85 12 أدآب

 غير دالة 0.48 0.87

 3.41 8.32 12 علوم 

 0.99 7.13 54 تجارة

 2.87 6.43 19 اقتصاد

تقنية  

 معلومات 
8 6.83 1.94 

 الكلبببببي

 20.82 77.17 7 أدآب

 غير دالة 0.41 0.98

 16.62 83.05 12 علوم 

 6.25 80.25 12 تجارة

 22.54 77.86 54 اقتصاد

تقنية  

 معلومات 
19 69.92 9.30 

   

يتضع من الجدول السابق أنت ال توجد فببروق بببين المجموعببات   

كببالر   -فيما يتعلق بمعوقات تطبيببق برنببامج التعلببيم االكترونببي  

لمتريببر الكليببة   ىمن وجهة نظر طالب جامعببة سبببها تُعببز  -روم  

على محور  معوقببات علميببة( ومحور معوقببات مهنيببة( ومحببور 

ى األداة ككببل  معوقات صحية( ومحور معوقات اجتماعية( وعلبب 

تصببل قببيم مسببتوى الداللببة علببى هببذه المحبباورو األداة ككببل  إذ،

( 0.05(، وهبببي أقبببل مبببن  0.48،0.41، 0.17، 0.51، 0.27 

( للعلببوم spssمسببتوى الداللببة المعتمببد بالبرنببامج االحصببائي  

النفسية والتربوية .  بينما توجد فروق بين المجموعات فيما يتعلق 

مببن   -كببالر روم    -تعلببيم االكترونببي  بمعوقات تطبيببق برنببامج ال

لمتريببر الكليببة علببى  ىوجهببة نظببر طببالب جامعببة سبببها تُعببز

محور معوقببات اقتصببادية(،وهذه الفببروق لصببالع كليببة العلببوم، 

(،وهببو 0.05حيث تصل قيمة مستوى الداللة على هببذا المحببور  

( مستوى الداللة المعتمد بالبرنببامج االحصببائي 0.05مساوى لبب  

 spssأن الظببروف   ىوم النفسية والتربويببة،ويرجع ذلببك إلبب ( للعل

الكليببات واحببدة ذلك طلبببة  االقتصادية التببي تمببر بهببا الكليببات وكبب 

التي اجريت فيها الدراسة تعاني من ا مات وذلك الن مدينة سبها  

التعليم الجامعي .اتفقببت مببع دراسببة   فيوهذا ا ر    اقتصادية صعبة

توجببد فببروق ذات داللببة نجد أنت ال    من  م( .  و2011الحوامرة  

كببالر   -احصائية في معوقات تطبيق برنامج التعلببيم االكترونببي  

من وجهة نظر طالب جامعة سبها علببى محببور  معوقببات   -روم  

علميبببة(ومحور معوقات مهنيبببة( ومحبببور  معوقبببات صبببحية( 

ومحور معوقات اجتماعية( وعلى األداة ككل، وتوجد فروق ذات 

لمتريببر  ىت اقتصببادية( تعببزداللببة احصببائية علببى محور معوقببا
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واتفقت هببده النتيجببة مببع   الكلية ، وهذا ما حققتت الفرضية الثالثة .

اظهرت نتائج دراسببتت    إذ  [26]  الحوامرة  دراسةما توصلت اليت  

انت ال توجد فروق ذات داللة أحصائية بين المتوسببطات تقببديرات 

أعضبباء الهيغببة التدريسببية  فببي التخصصببات األكاديميببة العلميببة 

وأعضاء الهيغببة التدريسببية  فببي التخصصببات األكاديميببة األدبيببة 

معوقات استخدام التعليم ارلكتروني بالنسبة لكل محببور مببن   ىعل

 المحاور ككل ، كما أظهرت نتببائج دراسببة  ىراسة وعلمحاور الد

أنببت ال توجببد فببروق ذات داللببة أحصببائية بببين   [27]الحببوامرة 

 ىالمتوسببطات تقببديرات أعضبباء الهيغببة التببدريس الحاصببلين علبب 

أعضبباء  ى(  البب  lCDLالرخصببة الدوليببة لعقبببات الحاسببوب    

معوقببات  اسببتخدام    ىالهيغة التدريسية الذين لم يحصلوا عليها علبب 

 التعليم ارلكتروني بالنسبة لكل محور من محاور الدراسة . 

 : الفرضية الرابعة :2-4

تنص على أنت : توجببد فببروق ذات داللببة احصببائية فببي معوقببات 

مببن وجهببة نظببر   -كالر روم    -تطبيق برنامج التعليم االكتروني  

 لمترير الفصل الدراسي . ىطالب جامعة سبها تعز

من هذه الفرضية تببم اسببتخدام اختبببار ت( للمقارنببة بببين   وللتحقق

 وفق الجدول التالي :على درجات المجموعات فكانت النتائج 

 (7جدول رقم  

 باختالف مترير الفصل الدراسي -كالر روم  -يبين الفروق على استبيان برنامج التعليم االكتروني 

 ن الفصل الدراسي المحبباور 
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري 
 ف 

مستوى 

 الداللة 
 االستنتام

معوقات 

 علمية

 3.82 13.85 19 الثاني  -األول 

 غير دالة 0.10 2.13

 4.28 16.42 38 الرابع -الثالث 

 4.41 14.96 23 السادر  -الخامس

 3.38 14.25 20 الثامن  -السابع 

معوقات 

 مهنية

 4.13 19.74 19 الثاني  -األول 

 دالببببة  0.01 1.03

 4.76 24.24 38 الرابع -الثالث 

 5.15 22.17 23 السادر  -الخامس

 4.88 23.50 20 الثامن  -السابع 

معوقات 

 اقتصادية 

 4.92 17.42 19 الثاني  -األول 

 غير دالة 0.06 2.52

 7.36 21.92 38 الرابع -الثالث 

 6.80 18.48 23 السادر  -الخامس

 6.83 21.10 20 الثامن  -السابع 

معوقات 

 صحية

 3.25 10.53 19 الثاني  -األول 

 غير دالة 0.14 1.81

 4.56 13.03 38 الرابع -الثالث 
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 4.89 11.04 23 السادر  -الخامس

 4.70 12.55 20 الثامن  -السابع 

معوقات 

 اجتماعية

 2.93 6.47 19 الثاني  -األول 

 غير دالة 0.15 1.77

 2.91 8.26 38 الرابع -الثالث 

 2.93 8.00 23 السادر  -الخامس

 3.07 7.25 20 الثامن  -السابع 

 الكلبببببي

 14.48 68.11 19 الثاني  -األول 

 دالببة  0.01 3.63

 19.72 83.87 38 الرابع -الثالث 

 17.81 74.65 23 السادر  -الخامس

 16.21 78.65 20 الثامن  -السابع 

   

  

يتضع من الجدول السببابق أنببت ال توجببد فببروق بببين المجموعببات 

كببالر   -فيما يتعلق بمعوقات تطبيببق برنببامج التعلببيم االكترونببي  

لمتريببر الفصببل  ىتُعببزمن وجهة نظر طالب جامعة سبببها   -روم  

الدراسبببي  علبببى محور معوقبببات علميبببة( ومحور معوقبببات 

اقتصببببادية( ومحببببور  معوقببببات صببببحية( ومحور معوقببببات 

تصببببل قببببيم مسببببتوى الداللببببة علببببى هببببذه  إذاجتماعيببببة(،

( 0.05(،وهببببي أكبببببرمن  0.10،0.6،0.14،0.15المحبببباور 

( للعلببوم spssمسببتوى الداللببة المعتمببد بالبرنببامج االحصببائي  

 ية والتربوية .النفس

بينما توجد فروق بين المجموعات فيما يتعلق بمعوقببات تطبيببق    

من وجهببة نظببر طببالب   -كالر روم    -برنامج التعليم االكتروني  

لمترير الفصل الدراسي علببى محور معوقببات   ىجامعة سبها تُعز

 -مهنيببة( واألداة ككببل ،وهببذه الفببروق لصببالع الفصببل  الثالببث 

مسببتوى الداللببة علببى هببذا المحببور واألداة تصببل قببيم    إذالرابع( ،

( مسببتوى الداللببة المعتمببد 0.05(،وهببي أقببل مببن  0.01ككببل  

 والتربويببة ويرجببع( للعلببوم النفسببية  spssبالبرنامج االحصببائي  

ينتقببل  الن اللببذانالفصبب   مبباالفصببل الثالببث والرابببع ه  ى أن  ذلك إل

لفعليببة ى مرحلببة الكليببة االطالب من مرحلببة بدايببة الكليببة البب   مافيه

 كون عدد المواد اكثر من حيث التخصص وكذلك رفع المواد  .وي

نجد أنت ال توجد فروق ذات داللة احصائية في معوقات   ومن  م  

مببن وجهببة نظببر   -كالر روم    -تطبيق برنامج التعليم االكتروني  

طالب جامعة سبها على محور معوقات علمية( ومحور معوقات 

( ومحور معوقبببببات اقتصبببببادية( ومحور معوقبببببات صبببببحية

اجتماعية(،وتوجبببببد فبببببروق ذات داللبببببة احصبببببائية علبببببى 

محور معوقبببات مهنيبببة( واألداة ككبببل تعبببزي لمتريبببر الفصبببل 

 الدراسي ، وهذا ما حققتت الفرضية الرابعة .

 الخالصة : أهم النتايج التي توصل اليها البحث :.

ية  بببين اسببتجابات افببراد توجد فروق ذات داللببة احصببائ -

-الحرية فببي معوقببات برنببامج التعلببيم االلكترونببي   جةالعينة ودر

 من وحهة نظر طالب جامعة سبها . -كالر روم 

معوقببات تطبيببق   احصائية فببيال توجد فروق ذات داللة   -

 كالر روم وفقا لمترير الجنس.-برنلمع التعليم االلكتروني 

التوجد فروق ذات داللببة احصببائية فببي معوقببات تطبيببق  -

 وفقا لمترير  الكلية .  -كالر روم  -االلكتروني برنامج التعليم 
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فببي معوقببات تطبيببق   إحصائيةالتوجد  فروق ذات داللت   -

محببباور  ىعلببب   -كبببالر روم  -برنبببامع التعلبببيم االلكترونبببي  

اجتماعيببة ( وفقببا   -صحية  -اقتصادية    -معوقات  علمية  االستبيان

 لمترير  الفصل الدراسي 

علببي معوقببات تطبيببق   إحصببائيةتوجد فروق ذات داللببت   -

علببي محببور معوقببات    -كببالر روم  -برنامج التعليم االلكتروني  

 ل وفقا لمترير الفصل الدراسي .كالمهنية( واالداة ك
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 .16.  2009لمركز التعليم االلكتروني ، جامعة البحرين ، 
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جابر ، جببابر عبدالحميببد ح واحمببد خيببري صببالع ، منبباهج   [24]

البحببث فببي التربيببة وعلببم الببنفس ، دار النهضببة العربيببة ، دار 
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