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ملخص:
هدفت الدرا�ضة التعرف اإىل اأهم معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية 
ا�ضتخدم  ذل��ك؛  ولتحقيق  املتغريات،  بع�ص  �ضوء  يف  منها  احلد  و�ضبل  الطلبة،  نظر  وجهة  من 
على  ُطبِّقت  فقرة،   )48( من  مكونة  ا�ضتبانة  ا�ضتخدم  حيث؛  التحليلي  الو�ضفي  املنهج  الباحث 
عينة الدرا�ضة، والبالغ عددها )281( بن�ضبة )10%( من طلبة الكليات االإن�ضانية والتطبيقية يف 
اجلامعة االإ�ضالمية، وجامعة االأمة يف مبحافظات غزة وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل النتائج التالية: بلغ 
بلغ  حني  يف   )3.76( الدرا�ضة  لعينة  اال�ضتبانة  جماالت  جلميع  الكلي  اال�ضتجابة  درجة  متو�ضط 
الوزن الن�ضبي جلميع جماالت اال�ضتبانة )75.24%( ، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأهم 

املعوقات التي واجهت التعليم االإلكرتوين متثلت فيما ياأتي:
بلغ الوزن الن�ضبي ملعوق: »ان�ضغال الطلبة يف مواقع لي�ص لها عالقة بالتعليم االلكرتوين« . 1

التعليم  اإىل  مييل  اجلامعي  االأ�ضتاذ  يجعل  اجلامعي  املنهاج  حجم  »كرب  يليه:   ،  )%84.34(
عملية  يف  دورهم  يلغي  االلكرتوين  باأن التعليم  البع�ص  »اعتقاد  يليه:   ،  )%83.60( التقليدي« 
التدري�ص« )80.64%( ، يليه “قلة عدد االأجهزة مبا يتنا�ضب مع عدد الطلبة” )80.60%( ، يليه: 
»عدم التعاون بني اجلامعات يف تبادل اخلربات لتطوير التعليم االلكرتوين« )79.30%( ، وهي 

ن�ضب كبرية.
وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة )α≤0.05( بني متو�ضطات تقديرات . 2

نوع  متغري  ح�ضب  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  االإلكرتوين  التعليم  تطبيق  ملعوقات  الدرا�ضة  عينة 
التعليم )تقليدي، مفتوح( ل�ضالح التعليم املفتوح، يف حني مل توجد فروق ذات داللة ح�ضب متغري: 

)اجلن�ص، والكلية،  والتخ�ض�ص( ، ويف �سوء النتائج يو�سي الباحث بالتو�سيات االآتية:
تفعيل دور االإر�ضاد االأكادميي من قبل مراكز التعليم االلكرتوين للكادر التدري�ضي والطلبة  -

على ال�ضواء.
التعليم  - لتطوير  اخل��ربات  تبادل  �ضعيد  على  اجلامعات  بني  التعاون  اأوا���رص  تعزيز 

االإلكرتوين، وخا�ضة بني اجلامعة اال�ضالمية وجامعة االأمة.
معوقات- تطبيق التعليم االإلكرتوين- التعليم االإلكرتوين- اجلامعات  كلمات مفتاحية: 

الفل�ضطينية.
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Obstacles to the application of e- learning in Palestinian 
universities and ways to reduce them from students' 

the perspective of in light of some variables

Abstract:
The study aimed to identify the most prevailing obstacles to the 

application of e- learning in the Palestinian universities from the perspective 
of the students in the light of some variables. To achieve this, the researcher 
used the descriptive analytical approach by constructing a questionnaire 
which consists of (48)  items, and with a sample of (281) students representing 
(10%) from humanities and applied colleges from the Islamic University 
and Ummah University.The study showed that the average degree of overall 
response to all areas of the questionnaire for the study sample is (3.76) , 
while the total relative weight of all areas of the questionnaire (75.24%) .The 
study revealed the following results:
1. The relative weight of the item: first, students who are busy at sites not related 

to e- learning reached 84.34%; second, the large size of the university 
curriculum makes a university professor tends to traditional education 
with 83.6%; third, some teachers believe that e- learning eliminates their 
role in the process of teaching with 80.64%; fourth, the small number of 
devices in proportion to the number of students is 80.6%; and finally, there 
is lack of cooperation between universities in the exchange of experiences 
for the development of e- learning with 79.30%.

2. There were statistically significant differences at the level of (α≤0.05) of the 
obstacles to the application of e- learning in the Palestinian universities 
and in favor of open education over traditional.

3. No statistically significant differences at the level of significance  
(α≤0.05)  between the mean of the study of e- learning in Palestinian 
universities using traditional or open in favor of open education, while there 
were no significant differences by the variables: (sex, college, and 
specialization) .
In light of the findings the researcher recommends:

1. Activating the role of academic guidance by e- learning centers for both 
the teaching staff and students.

2. Strengthen cooperation between universities in terms of the exchange of 
experiences for the development of e- learning, especially between the 
Islamic University and the University of Al- Ummah.
Keywords: e- learning- Palestinian universities -  application of e- 

learning   obstacles : Key words
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مقدم�ة:
ات�ضم الع�رص احلديث بالتفجر املعريف والتكنولوجي، وزمن الثورة املعلوماتية، فقد فر�ضت 
التوا�ضل بني  التكنولوجيا احلديثة نف�ضها على خمتلف املجاالت كالتعليم وطرائقه، كما �ضهلت 

فئات املجتمع عرب ثورة االإنرتنت التي اأدت اإىل تقارب الزمان واملكان.
هذه  من  اال�ضتفادة  فظهرت  و�ضائله؛  يف  موازية  بطريقة  التقدم  هذا  التعليم  ا�ضتثمر  وقد 
التقنيات داخل حجرات الدرا�ضة، وبني اأروقة املدار�ص، واجلامعات، اإال اأن االأمر االأكرث اإثارة هو: 
َي بالتعليم االإلكرتوين، وهذا ما جعل  تاأ�ضي�ص تعليم متكامل يعتمد على هذه التقنيات، وهو ما �ُضمِّ
وقٍت  يف  االخت�ضا�ضات،  يف  العلوم  على  لالطالع  مهدت  الع�رص؛  و�ضيلَة  االإلكرتوين  التعليم  من 

قيا�ضي وبجودٍة عالية وبجهٍد اأقل )�ضالح، 2008: 33( .
يف  احلديثة  الثورة  يعد  االإلكرتوين  التعلم  اأن   )Young، 2004( يذكر  املجال  هذا  ويف 
اأ�ضاليب التعلم والتعليم وتقنياته، التي ت�ضخر اأحدث ما تتو�ضل اإليه التقنية من اأجهزة، بدءاً من 
ا�ضتخدام و�ضائل العر�ص االإلكرتونية اإىل اإلقاء الدرو�ص يف ال�ضفوف التقليدية، وا�ضتخدام الو�ضائط 

املتعددة يف عمليات التعلم والتعليم ال�ضحفي والتعلم الذاتي.
عوامل  دفعت  وقد  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  واالت�ضاع  بالتعاظم،  اآخد  االإلكرتوين  فالتعليم 
وخف�ص  نحوه،  اأكرب  فر�ص  توفري  اإمكانية  بينها  من  نحوه،  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  توجه  عديدة 
تكلفة التعليم العايل، وميكن من خالله خف�ص تكلفة التعليم مبا يوازي التعليم التقليدي؛ كما اأ�ضار 
باحثون اإىل امليزات املتحققة من خالل و�ضائل التعلم التفاعلي املتزامنة، وغري املتزامنة، وتعزيز 
اإىل  املفتوحة  اجلامعات  �ضعت  وقد   ،)Castle & McGuire،2010( الذاتي  التاأمل  مهارات 
اعتماد التعليم االإلكرتوين باأ�ضكال متعددة، وتعدُّ جامعة القد�ص املفتوحة �ضباقة يف هذا املجال، 
وجامعة  االإ�ضالمية،  اجلامعة  و�ضجلت  املفتوح،  للتعليم  كنموذج  االأمة  جامعة  ذلك  يف  وتلتها 

فل�ضطني بدايًة متقدمًة يف اعتماد التعليم االإلكرتوين �ضعيًا منها لتحقيق التطور واالزدهار.
وميثل التعليم االإلكرتوين منظومة تعليمية؛ لتقدمي الربامج التعليمية، اأو التدريبية للمتعلمني، 
اأو املتدربني، يف اأي وقت، وفى اأي مكان، با�ضتخدام تقنيات املعلومات، واالت�ضاالت التفاعلية 
مثل: االإنرتنت، واالإذاعة، والقنوات املحلية اأو الف�ضائية اأو االأقرا�ص املدجمة، اأو الربيد االإلكرتوين، 
تعليمية  بيئة  لتوفري  وذلك؛  كونفرن�ص،  الفيديو  عرب  العلمية  املوؤمترات  اأو  املحو�ضب،  التعليم  اأو 
التعلم عن  اأو غري متزامنة عرب  الدرا�ضي،  الف�ضل  تفاعلية متعددة امل�ضادر، بطريقة متزامنة يف 
بعد، دون االلتزام مبكان حمدد اعتماداً على التعلم الذاتي، والتفاعل بني املعلم واملتعلم )�ضامل، 

. )33  :2004
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و�ضائل  توظيف  خالل؛  من  ذكر  ما  فاقت  واأ�ضكال  �ضور  يف  االإلكرتوين  التعليم  تطور  ولقد 
االت�ضال وو�ضائل االإعالم احلديث؛ مما جعل من عملية التعليم والتعلم مي�ضورة، وهذا ما �ضهل من 
عملية التن�ضيب مع اجلامعات، ومتابعة الدرا�ضة جلميع فئات املتعلمني فلم تعد العملية التعليمية 
قا�رصة على فئة الطلبة العاديني بل �ضملت اجلميع، وهذا ما حدا باجلامعات الفل�ضطينية اأن توظف 
االحتالل،  ممار�ضات  من:  تعاين  ما  ظل  يف  الرتبوية  العملية  اأهداف  لتحقيق  االلكرتوين  التعليم 
وتقطيع اأرجاء الوطن، �ضواء اجلامعات التي تعتمد التعليم التقليدي، اأو تعتمد على التعليم املفتوح، 
مبا فيها اجلامعة االإ�ضالمية، وجامعة االأمة، مما جعل من التعليم االإلكرتوين على راأ�ص اأولوياتهما، 
العايل،  التعليم  الدرا�ضة يف مراحل  برامج  باإكمال  امل�ضتقبل  للطلبة على  نافذة  وي�ضاعد يف فتح 
ويرى )Fiser 2006(، اأن التعليم يواجه كثرياً من التحديات، �ضنفها يف ثالثة اأبعاد رئي�ضة وهي 

البعد التعليمي والبعد االداري وبعد التقومي.
وهذا التوجه رافقه العديد من املعوقات، ارتبط بع�ضها باالإدارة، والطلبة، كدرا�ضة )2012 
التدري�ضية،  اللغة االجنليزية، والهيئة  الدار�ضني يف  اإىل �ضعف م�ضتوى  التي تو�ضلت   ،  )Osaily
واالإمكانات  اخلدمات  واأن��واع  الدرا�ضي،  باملنهاج  بع�ضها  وارتبط   )2009( احلوامدة  كدرا�ضة 
اأجهزة احلا�ضوب داخل  النق�ص يف عدد  ، والتي ن�ضت على   )Osaily املتاحة، كدرا�ضة )2012 
املخترب، وكذا النق�ص يف املرافق، والتجهيزات، كدار�ضة عيادات )2005( ، ومثلت قلة التدريب 
اأكرث العوامل اإعاقة، اإ�ضافة اإىل قلة الوقت، و�ضعف الدعم املايل الالزم لتوظيف التعليم االإلكرتوين، 
كدرا�ضة  املعوقات  اأكرب  التقنيني  عدد  قلة  ومثلت  اال�ضتمرار،  على  ت�ضجع  التي  املكافاأة  وغياب 

.)Anderson، 2008( وهذا ما اأكدته درا�ضة )الريفي، واأبو �ضعبان )2009
وعرب ا�ضتعرا�ص االأدب الرتبوي، فقد تبني اأن معوقات التعليم االإلكرتوين در�ضت من وجهة 
نظر االأ�ضاتذة، مثل دار�ضة يا�ضني، وملحم، )2010( ، والطلبة، والتقنيني، مثل درا�ضة غالم )2007( 
يف حني؛ مل تقم اأي من تلك الدرا�ضات بدرا�ضة معوقات التعليم االإلكرتوين من وجهة نظر الطلبة 
يف جامعتني؛ كدرا�ضة مقارنة بني جامعة تبنت نظام التعليم التقليدي مثل: اجلامعة االإ�ضالمية، 
وجامعة تبنت نظام التعليم املفتوح، مثل: جامعة االأمة، ومن هنا كان البد من ال�رصوع يف هذه 
الدرا�ضة بغية؛ التعرف اإىل اأهم تلك املعوقات، ومن ثم التعرف اإىل �ضبل احلد منها؛ يف �ضوء بع�ص 

املتغريات على نحو ما �ضياأتي يف ثنايا هذه الدرا�ضة.

مشكلة الدراسة:	
يف ظل ما تعانيه اجلامعات الفل�ضطينية من كثري من املعوقات يف تطبيق التعليم االإلكرتوين، 
وخا�ضة اجلامعة االإ�ضالمية، وجامعة االأمة ب�ضورة خا�ضة، واللتني �رصعتا يف تطبيق نظام التعليم 
االإلكرتوين يف عملية التعليم، والتعلم مع الطلبة داخل الوطن، وخارجه، ويف �ضوء ما ُعر�ص من 
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معوقات يف املقدمة، ومن خالل عمل الباحث يف املجال االأكادميي تبني اأن: هذا التوظيف مل يرتِق 
اإىل م�ضتوى ميكن اعتباره منا�ضبًا؛ برغم نوع االهتمام والت�ضهيالت املتاحة، و�ضعي اجلامعتني 
لتعزيزه كاأهم اأ�ضاليب التعليم، والتعلم، والتوا�ضل مع الطلبة اأينما كانوا، وت�ضعى هذه الدرا�ضة اإىل: 
التعرف على اأهم املعوقات التي تواجه تطبيق التعليم االإلكرتوين، يف اجلامعة االإ�ضالمية، وجامعة 
االأمة، يف ظل جمتمع معريف تكنولوجي يفرت�ص اأن ي�ضكل هام�ضًا وا�ضعًا للنجاح يف هذا امل�ضار، 
عرب ما يتوافر فيه من اأ�ضباب عديدة ليكون جمتمعًا اإلكرتونيًا مميزاً، ونوعيًا بدون معوقات عرب 

التعرف عليها، ومن ثم مناق�ضتها، وو�ضع �ضبل احلد لها.

أسئلة الدراسة:
يف  االإلكرتوين  التعليم  تطبيق  معوقات  اأهم  ما  االآتي:  الرئي�ص  ال�ضوؤال  يف  وتتمثل 
اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر الطلبة يف اجلامعة االإ�سالمية وجامعة االأمة؟ 

ويتفرع منه االأ�ضئلة االآتية:
نظر . 1 وجهة  من  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  االإلكرتوين  التعليم  تطبيق  معوقات  اأهم  ما 
الطلبة؟ 
متو�ضطات . 2 بني   )α≤0.05( داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

تعزى  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  االإلكرتوين  التعليم  تطبيق  ملعوقات  الدرا�ضة  عينة  تقديرات 
ملتغريات الدرا�ضة: )نوع التعليم- اجلن�ص- الكلية( .

ما �ضبل احلد من معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية؟ . 3

فرضيات الدراسة:
متو�ضطات . 1 بني   )α≤0.05( داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

تقديرات عينة الدرا�ضة ملعوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية تعزى ملتغري 
الدرا�ضة نوع التعليم: )تعليم تقليدي- تعليم مفتوح( .

متو�ضطات . 2 بني   )α≤0.05( داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
تعزى  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  االإلكرتوين  التعليم  تطبيق  ملعوقات  الدرا�ضة  عينة  تقديرات 

ملتغري الدرا�ضة اجلن�ص: )ذكر- اأنثى( .
متو�ضطات . 3 بني   )α≤0.05( داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

تقديرات عينة الدرا�ضة ملعوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية تعزى ملتغري 
الكلية: )االإن�ضانية- التطبيقية( .
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أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة التعرف اإىل ما ياأتي:

اأهم معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية من وجهة نظر الطلبة؟ . 1
عينة . 2 تقديرات  متو�ضطات  بني   )α≤0.05( داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائيًا  الفروق  داللة 

الدرا�ضة:  الفل�ضطينية تعزى ملتغريات  االإلكرتوين يف اجلامعات  التعليم  الدرا�ضة ملعوقات تطبيق 
)نوع التعليم- اجلن�ص- الكلية( .

�ضبل احلد من معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية.. 3

أهمية الدراسة:
املعوقات  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضاعة  حديث  ي�ضكل  كمو�ضوع؛  االإلكرتوين  التعليم  اأهمية  من  تنبع 
التي تواجه تطبيق التعليم االإلكرتوين من وجهة نظر الطلبة، مما ميهد ح�سول الفائدة للفئات 

امل�ستهدفة االآتية:
اجلامعات . 1 يف  التعليمية  ال�ضيا�ضات  ور�ضم  اال�ضرتاتيجي،  التخطيط  على  القائمني 

الفل�ضطينية.
الفل�ضطينية، والطلبة، والباحثني يف اجلامعات . 2 التدري�ضية يف اجلامعات  اأع�ضاء الهيئة 

الفل�ضطينية.
املوؤ�ض�ضات الرتبوية واالجتماعية ذات العالقة بالتعليم االإلكرتوين.. 3

حدود الدراسة:
متثلت حدود الدرا�سة فيما ياأتي:

االإلكرتوين، واملتمثلة يف املجاالت . 1 التعليم  درا�ضة معوقات  املو�ضوعي: يف  احلد  متثل 
احلد  ومتثل   ، اجلامعي(  واملنهاج  والطلبة  التحتية  والبنية  واخلربة  اجلامعية  )االإدارة  االآتية: 
الدرا�ضة يف حدها املوؤ�ض�ضي على:  الفل�ضطينية، واقت�رصت  الب�رصي يف عينة من طلبة اجلامعات 
)اجلامعة االإ�ضالمية، وجامعة االأمة( ، ويف حدها املكاين على حمافظات غزة، واأخريا طبقت يف 

العام الدرا�ضي: )2013-2012( .

مصطلحات الدراسة:
“باأنه  ◄ االإلكرتوين  التعليم  مفهوم   )23  :2003 )املبارك،  يحدد  االإلكرتوين:  التعليم 
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للحا�ضب،  احلديثة  التقنيات  يعتمد على  للمتعلم  املعلومة  اإي�ضال  التعليم يف  اأ�ضاليب  اأ�ضلوب من 
واالإنرتنت، وو�ضائطها املتعددة مثل: االأقرا�ص املدجمة، والربجميات التعليمية، والربيد االإلكرتوين، 

و�ضاحات احلوار والنقا�ص.
معوقات التعليم االإلكرتوين: واملق�ضود باملعوقات اإجرائيًا: هي العقبات وال�ضعوبات  ◄

املتعلقة: ب� )االإدارة اجلامعية واخلربة والبنية التحتية والطلبة واملنهاج اجلامعي( ، والتي يواجهها 
طلبة اجلامعة االإ�ضالمية وجامعة االأمة، وحتول دون تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعتني من 

وجهة نظر الطلبة، وتقلل من فر�ص حتقيق االأهداف بفاعلية.
من  ◄ يتوافر  مبا  املعوقات  من  احلد  �ضبل  الباحث  ويعرف  املعوقات:  من  احلد  �سبل 

من  التقليل  بهدف  ا�ضتخدامها  واالأمة(  )االإ�ضالمية  اجلامعتان  تقرر  اأن  ميكن  اجرائية  م�ضلكيات 
اآثار املعوقات التي تواجه تطبيق التعليم االإلكرتوين وهي متعلقة مبجاالت الدرا�ضة واملتمثلة يف: 
)االإدارة اجلامعية واخلربة والبنية التحتية والطلبة واملنهاج اجلامعي( مما ي�ضهم يف جعل التعليم 

االإلكرتوين متاحًا وبدون معوقات.

خلفية الدراسة:
يعدُّ التعليم االإلكرتوين اأ�ضلوبًا من اأ�ضاليب التعليم ُي�ضّخر التقنيات احلديثة للحا�ضب و�ضبكاته 
وو�ضائطها املتعددة يف اإي�ضال املقررات الدرا�ضية اإىل املتعلم الذي يتفاعل معها باأ�ضلوب متزامن 

اأو غري متزامن، يف الف�ضل اأو عن بعد، وفيما يلي: يعر�ص الباحث لالأدب الرتبوي؛ لبيان ماهيته.
ي�ضعب  التعليم  من  النوع  لهذا  هناك مربرات  �ضك يف اأن  ال  االإلكرتوين:  التعليم  اأهمية 
اأورد  فيما  تتمثل  وفوائده  االإلكرتوين،  التعليم  مربرات  اأهم  القول اإن  ميكن  ولكن  ح�رصها، 

)الريفي، واأبو �سعبان 2009: 22( 
زيادة اإمكانية  التوا�ضل: وذلك من خالل �ضهولة االت�ضال ما بني هذه االأطراف يف كل . 1

االجتاهات.
االآراء، واملقرتحات املطروحة يف . 2 اال�ضتفادة من  النظر: مما يزيد فر�ص  تبادل وجهات 

غرف احلوار.
دون . 3 براأيه  االإدالء  فر�ضة  طالب  لكل  اأدوات االت�ضال  تتيح  بامل�ضاواة: حيث  االإح�ضا�ص 

حرج.
�ضهولة التوا�ضل مع املعلم: باحل�ضول على املعلم، والو�ضول اإليه يف اأ�رصع وقت دائما.. 4
اإمكانية حتوير طريقة التدري�ص: من املمكن ُتلقي املادة العلمية بالطريقة التي تنا�ضب . 5
الطلبة.
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مالءمة اأ�ضاليب التعليم: مما يتيح للمتعلم اأن يركز على االأفكار املهمة يف اأثناء اإعداده . 6
للمحا�رصة.

وفيما اأ�ساف )املبارك: 2003، 33( :
امل�ضاعدة االإ�ضافية على التكرار بتوافر املناهج على مدار الف�ضل الدرا�ضي.. 1
عدم االعتماد كليًا على احل�ضور الفعلي: الأن التقنية احلديثة وفرت طرقًا لالت�ضال عن . 2

بعد.
تعدد طرق تقييم الطلبة: حيث وفرت اأدوات التقييم الفوري.. 3
اإن توفري عن�رص الزمن مفيد ومهم جداً للطرفني؛ املعلم . 4 اال�ضتفادة الق�ضوى من الزمن: 

واملتعلم.
بكافة . 5 الطلبة  خاللها  من  يقوم  وف���ر اأدوات  االإلكرتوين  فالتعليم  الطلبة:  جهد  تقليل 

املعامالت.

أهداف التعلم اإللكرتوني:
تنوعت اأهداف التعليم االإلكرتوين مبا يتوافق مع اأهداف املنظومة الرتبوية بكافة 

عنا�رشها، وحددها )را�سي، و�ساهني، 2010:34( على النحو االآتي:
تفاعل املتعلم مع باقي عنا�رص العملية التعليمية، لتنمية جوانب �ضخ�ضيته املختلفة.. 1
اإلكرتونية جديدة، والتنوع يف م�ضادر املعلومات . 2 خلق بيئة تعليمية تفاعلية بتقنيات 

واخلربة.
واأ�ساف اإليها )الريفي، واأبو �سعبان 2009: 16( :

دعم عملية التفاعل بني الطلبة واملعلمني؛ بتبادل اخلربات الرتبوية، واحلوارات الهادفة.. 1
التنمية املهنية للمعلمني عن طريق اإك�ضابهم املهارات التقنية التعليمية احلديثة.. 2
اكت�ضاب الطلبة املهارات، اأو الكفايات الالزمة؛ ال�ضتخدام تقنيات االت�ضال، واملعلومات.. 3
تو�ضيع دائرة ات�ضاالت الطلبة عرب �ضبكات االت�ضاالت العاملية، واملحلية، وعدم االقت�ضار . 4

على املعلم.

معوقات التعليم اإللكرتوني: 
على الرغم من اأهمية هذا النوع من التعليم ومزاياه املتعددة، فاإنه يواجه معوقات وحتديات 
قد حتول بينه وبني االأهداف التي و�ضعت من اأجله، ومن اأبرزها ما ذكره )حمدان، 2007: 56( 
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اأهدافه  من  حتد  ب�ضلبية  اإليه  النظر  وبالتايل  املجتمع،  يف  التعليم  من  النوع  بهذا  الوعي  قلة   :
والنق�ص  املادية،  االإمكانات  وعجز  واملتعلم،  املعلم  لدى  الكافية  القناعة  توافر  وعدم  ومزاياه، 

الكبري التي تعاين منه املوؤ�ض�ضات التعليمية فيما يتعلق بالتقنيات الرئي�ضية للتعليم االإلكرتوين.
وي�ضيف )كايف، 2009: 44( : عدم و�ضوح اأنظمة التعليم االإلكرتوين واأ�ضاليبه، وقلة توافر 
املحتوى  ُيخرتق  حيث  وال�رصية  اخل�ضو�ضية  توافر  وعدم  االإلكرتوين،  التعليم  اإدارة  يف  اخلرباء 

واالمتحانات.
االإلكرتوين والتي متثلت  التعليم  اأبرز معوقات   )Rodney، 2002( ا�ضتعر�ص رودين  وقد 
التدريب املنا�ضب معها، وعدم توافر املعدات واالأدوات  الفعالة، وعدم توافر  القيادة  بعدم توافر 

الالزمة، والدعم الفني ملثل هذا اللون من التعليم.
ويتبني مما �ضبق اأن معوقات التعليم االإلكرتوين متباينة ح�ضب ظروف كل جامعة وامكاناتها 
للتعامل مع  املعدة  الب�رصية  امكاناتها  االإنرتنت، وكذلك  �ضبكة  وتوافر  املختربات  املادية حيث؛ 
التعليم االإلكرتوين، واخلدمات اللوج�ضتية، ومبا يتوافر فيها من طاقة تدريبية، واحلوافز املادية، 
التعليم  فل�ضفة  تبني  يف  اجلامعة  وتوجه  االأخطاء  لتدارك  ال�ضيانة  على  والقدرة  واملعنوية، 

االإلكرتوين من البداية.

الدراسات السابقة:
التعليم  تطبيق  مبعوقات  االهتمام  وكان  الدرا�ضات،  من  بكثرٍي  االإلكرتوين  التعليم  حظي 
اأهمها  بر�سد  الباحث  قام  الرتبوي  االأدب  ومن خالل مراجعة  االإلكرتوين بدرجة كبرية، 

مرتبة ترتيباً تنازلياً:
جامعة  طلبة  اجتاهات  اإىل  التعرف  الدرا�ضة  هذه  هدفت   (2013) وريان  �ساهني  دار�ضة 
القد�ص املفتوحة نحو التعيينات االإلكرتونية، وعالقتها مبهارات التعلم املنظم اإلكرتونيًا يف �ضوء 
بع�ص املتغريات، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة طبقت اأداتا الدرا�ضة بعد التحقق من �ضدقهما، وثباتهما 
على عينة قدرها )353( من الطلبة، واأظهرت النتائج اأن اجتاهات الطلبة اإيجابية نحو التعيينات 
تعزى  االإلكرتونية  التعيينات  نحو  اجتاهاتهم  يف  داللة  ذات  فروق  وجود  وبّينت  االإلكرتونية، 
ملتغري م�ضتوى ال�ضنة الدرا�ضية، ووجود ا�ضرتاك اإنرتنت منزيل، وم�ضتوى املهارات احلا�ضوبية، ومل 

تكن الفروق دالة تبعا ملتغري، اجلن�ص، والربنامج الدرا�ضي، واحلالة الوظيفية.
اإىل  باالإ�ضافة  اال�ضتطالعية  الدرا�ضة  هذه  اعتمدت   Rasem N.Kayed (2013) درا�ضة، 
يف  االإلكرتوين  التعلم  مع  للباحث  جتربة  على  ال�ضلة  ذات  املوؤلفات  من  لعدد  �ضمويل  ا�ضتعرا�ص 
املتحدة،  الواليات  يف  بعد  عن  والتعليم  االإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  الرائدة  اجلامعات  اإح��دى 
اجلامعات،  يف  القرار  �ضانعي  اأعني  ن�ضب  االإلكرتوين  التعلم  فل�ضفة  و�ضع  �رصورة  اإىل  وخل�ضت 
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التعلم  الذي يرى يف  الت�ضور اجلديد  اإحلاحا يف �ضوء  اأكرث  التوجه ت�ضبح  واإن احلاجة ملثل هذا 
االإلكرتوين اأداة اإ�ضالح وتطوير متكن الطالب من التعامل مع حالة عدم التيقن التي هي من اأبرز 
ا�ضتخدام املعارف املكت�ضبة بطرق بناءة تتجاوز ت�ضجيل درجات  الع�رص وكذلك من  �ضمات هذا 

عالية يف االختبارات واجتياز االمتحانات املدر�ضية التقليدية.
درا�ضة، Osaily (2012) هدفت هذه الدرا�ضة اإىل التعرف اإىل ال�ضعوبات التي تواجه دار�ضي 
منطقة اخلليل التعليمية جامعة القد�ص املفتوحة يف تطبيق التعليم االإلكرتوين، حيث تكونت عينة 
ا�ضتبانة، وقد  الدرا�ضة ُطوِّرت  الع�ضوائية من )171( طالبًا وطالبة، ممن ولتحقيق هدف  الدرا�ضة 
اأن درجة اال�ضتجابات عن �ضعوبات ا�ضتخدام التعليم االإلكرتوين من وجهة نظر  اأظهرت الدرا�ضة 
اأفراد العينة كانت بدرجة »متو�ضطة« بينما كانت اأبرز ال�ضعوبات » �ضعف م�ضتوى الدار�ص باللغة 
االإجنليزية«، و«النق�ص يف عدد اأجهزة احلا�ضوب داخل املخترب«، كما اأظهرت الدرا�ضة عدم وجود 
فروق حول �ضعوبات ا�ضتخدام التعليم االإلكرتوين يف املتغريات االآتية:( ال�ضنة الدرا�ضية، واجلن�ص، 

وامتالك الدار�ص جهاز حا�ضوب، ومدى ا�ضتخدام االإنرتنت( .
درا�ضة احلوامدة (2011) هدفت للك�ضف عن معوقات ا�ضتخدام التعلم االإلكرتوين من؛ وجهة 
اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف جامعة البلقاء التطبيقية، وا�ضتخدم الباحثان املنهج الو�ضفي  نظر 
اأداة الدرا�ضة من ا�ضتبانة، واأظهرت نتائج  التحليلي، وبلغت عينة الدرا�ضة: )96( ع�ضواً، وتكونت 
حيث  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  تواجه  االإلكرتوين  للتعلم  معوقات  �ضكلت  االأداة  بنود  اأن  الدرا�ضة 
املتعلقة  اأكرب املعوقات، تالها املعوقات  االإدارية واملادية  املتعلقة باجلوانب  �ضكلت املعوقات 

بالتعلم االإلكرتوين، اأما املعوقات التي تتعلق باملدر�ص والطلبة جاءت باملرتبة الثالثة.
هيئة  اأع�ضاء  تواجه  التي  املعوقات  على  للتعرف  هدفت   (2011) واللوح  اللوح  درا�ضة 
التدري�ص يف اجلامعات الفل�ضطينية عند ا�ضتخدام �ضبكة االنرتنت الأغرا�ص؛ البحث العلمي، وبلغت 
الدرا�ضة  اأداة  وتكونت  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحثان  وا�ضتخدم  عينة الدرا�ضة )97( ع�ضواَ 
�ضكلت  االأداة  عبارات  جميع  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  وقد  عبارة،   )62( من  مكون  مقيا�ص  من 
بدرجة  العلمي  البحث  الأغرا�ص  االنرتنت  �ضبكة  ا�ضتخدام  عند  التدري�ص  هيئة  الأع�ضاء  معوقات 
واجلامعة،  العلمي  املوؤهل  تعزى ملتغري  املعوقات  فروق يف  توجد  اأنه: ال  اإىل  باالإ�ضافة  كبرية، 
بينما: توجد فروق دالة اإح�ضائيًا تعزى ملتغريات الرتبة العلمية، وعدد االأبحاث العلمية، و�ضنوات 

اخلربة.
التعلم  ا�ضتخدام  الك�ضف عن معوقات  اإىل  (2011) هدفت  وملحم  يا�سني،  من  كل  درا�ضة 
االإلكرتوين التي يواجهها معلمو مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد االأوىل، واأثر كل من: 
الدرا�ضة )186( معلمًا ومعلمة،  العملية يف ذلك، وبلغت عينة  العلمي، واخلربة  اجلن�ص، واملوؤهل 
االأداة  فقرات  جميع  اأن  النتائج  اأظهرت  وقد  هذا  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحثان  وا�ضتخدم 
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�ضكلت معوقات للتعلم االإلكرتوين، وكان هناك فروق ذات داللة تتعلق مبعوقات التعلم االإلكرتوين 
تعزى ملتغري اجلن�ص، كما اأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة يف معوقات التعلم االإلكرتوين، تعزى 

ملتغري املوؤهل العلمي، و�ضنوات اخلربة.
االإلكرتوين  التعليم  توظيف  معوقات  معرفة  اإىل  هدفت   (2010) و�ساهني  را�سي،  درا�ضة 
يف برنامج الرتبية التكنولوجية، و�ضبل التغلب عليها يف كلية فل�ضطني التقنية دير البلح، وتكون 
جمتمع الدرا�ضة من )37( ، وا�ضتخدم الباحثان املنهج الو�ضفي التحليلي، وتكونت اأداة الدرا�ضة من 
ا�ضتبانة، واأظهرت النتائج اأن: هناك كثرياً من املعوقات منها ما تتعلق باالإدارة تتمثل يف: �ضعف 
خطط التدريب، والربامج التدريبية املوجهة للعاملني، وق�ضور وا�ضح يف امليزانية اخلا�ضة بتمويل 
بثقافة  املحا�رصين  وعي  قلة  مثل  باملحا�رصين  تتعلق  واأخرى  االإلكرتوين،  التعليم  متطلبات 
االإمكانات  ندرة  يف:  متثلت  الفني  والدعم  التحتية،  البنية  �ضملت  ومعوقات  االإلكرتوين،  التعليم 
املادية، وعدم توفري مركز الإنتاج الو�ضائط التعليمية، واأخرياً معوقات تتعلق بالطلبة متثلت يف: 

�ضعف وعيهم بثقافة التعليم االإلكرتوين، وعدم اإتقانهم ملهارات ا�ضتخدامه.
درا�ضة الريفي واأبو �سعبان (2009) هدفت الك�ضف عن عوائق ا�ضتخدام التعلم االإلكرتوين 
و  اأ�ضتاذاً،   )25( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  والتقنيني،  والطلبة  االأ�ضاتذة  من  كل  نظر  وجهة  من 
مت ثالث  مِّ )90( طالبًا، وطالبًة، و )5( تقنيني، واتبع الباحثان املنهج الو�ضفي التحليلي، اإذ �ضُ
ا�ضتبانات لفئات الدرا�ضة الثالث، موجهة لالأ�ضاتذة، والطلبة، وللتقنيني، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة 
اإمكانية ا�ضتخدام املحادثة ال�ضوتية، وعدم ا�ضتجابة الطلبة ب�ضكل منا�ضب مع التعلم  اأن: �ضعف 
االإلكرتوين، اأما �ضعوبة اجناز حما�رصات عرب )الفيديو كونفرن�ص( ، يف حني اأن �ضعف الدعم املايل 

الالزم لتوظيف التعليم االإلكرتوين.
االإلكرتوين  التعلم  ا�ضتخدام  اإىل معرفة حتديات  (2009) هدفت  جروان، واحلمران  درا�ضة 
املنهج  الباحثان  وا�ضتخدم  نظرهم،  وجهة  من  اجلامعية  احل�ضن  كلية  يف  الطلبة  تواجه  التي 
الو�ضفي التحليلي، ومتثلت عينة الدرا�ضة يف )200( من الطلبة، وتو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإىل: عدم 
وجود فروق ذات داللة بني متو�ضطات تقديرات الطلبة يف حكمهم على مدى وجود حتديات حتول 
دون ا�ضتخدام التعلم االإلكرتوين يف الكلية وذلك وفق متغري اجلن�ص، اإال اأن هناك فروقًا ذات داللة 

وفق متغري امل�ضتوى االأكادميي، والتخ�ض�ص الدرا�ضي.
 Conna، B.(2007) An Investigation of Incorporating online Courses in درا�ضة
public high school curricula.Retrieved from هدفت للتعرف اإىل املعوقات االإلكرتونية 
املبا�رصة( يف منهاج املدار�ص الثانوية«، يف ا�ضتخدام امل�ضاقات االإلكرتونية، وا�ضتخدم الباحث 
اأكرث  اأن:  النتائج  واأظهرت  مديراً،   )270( من  الدرا�ضة  عينة  وتاألفت  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج 
املعوقات هي: املعوقات املالية، ثم جاءت بعدها املعوقات يف جمال التكنولوجيا، اأما املعوقات 
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االإلكرتوين،  التعلم  نوعية  حول  التدري�ص  هيئة  اعتقادات  فهي:  تقليدية  بدرجة  ج��اءت  التي 
واهتماماتهم بدافعية الطلبة.

نظر  وجهة  من  االإلكرتوين  التعليم  معوقات  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   (2007) فوده  درا�ضة 
التالية:  املعوقات  اإىل  النتائج  وتو�ضلت  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحث  وا�ضتخدم  املعلمني، 
و�رصعتها،  االنرتنت  وخدمة  وحتديثها،  احلا�ضوب  اأجهزة  بتوافر  املتعلقة  املادية  املعوقات 
وجود  وندرة  االإلكرتوين،  للتعلم  مهارات  يجيدون  الذين  املعلمني  قلة  مثل:  الب�رصية  واملعوقات 

املتخ�ض�ضني يف ت�ضميم املواد التعليمية.
اإىل معوقات التعلم االإلكرتوين يف جامعة امللك عبد  هدفت التعرف   (2007) غالم،  درا�ضة 
وجود  عدم  الدرا�ضة:  نتائج  واأظهرت  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحث  وا�ضتخدم  بجدة،  العزيز 
االإلكرتوين،  التعلم  لدعم  الالزم  التمويل  توافر  وقلة  باالإنرتنت،  مرتبطة  القاعات  يف  حوا�ضيب 
يف  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  العربية،  باللغة  الربجميات  على  احل�ضول  و�ضعوبة 

ا�ضتخدام التقنيات احلديثة الختالف الكليات بالن�ضبة الأع�ضاء الهيئة التدري�ضية.
درا�ضة ال�سمري (2007) هدفت اإىل التعرف اإىل اأهمية ا�ضتخدام املعلمني للتعليم االإلكرتوين 
ومعوقاته من وجهة نظر امل�رصفني الرتبويني مبحافظة جدة، وا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي 
امل�ضحي، وتكون جمتمع الدرا�ضة من جميع امل�رصفني الرتبويني مبحافظة جدة، وعددهم )191( 
م�رصفًا تربويًا، وتكونت اأداة الدرا�ضة من ا�ضتبانة، واأظهرت النتائج: عدم وجود فروق ذات داللة 
اإح�ضائية بني مواقف امل�رصفني الرتبويني جتاه التعليم االإلكرتوين تعزى ملتغري: )املوؤهل واخلربة 

والتخ�ض�ص والدروات التدريبية يف جمال االإ�رصاف الرتبوي واالإملام باحلا�ضب االآيل( .
درا�ضة حممد، واآخرين (2006) هدفت اإىل الك�ضف عن معوقات ا�ضتخدام التعليم االإلكرتوين 
من وجهة نظر طلبة اجلامعة الها�ضمية، وتعرف اأثر كل من الكلية، واجلن�ص، واخلربة يف االنرتنت 
الدرا�ضة  عينة  بلغت  وقد  هذا  الو�ضفي،  امل�ضحي  املنهج  الباحثون  وا�ضتخدم  املعوقات،  هذه  يف 
وقد  فقرة،   )39( من  مكونة  ا�ضتبانة  من  الدرا�ضة  اأداة  وتكونت  البكالوريو�ص،  طلبة  من   )600(
اأظهرت نتائج الدرا�ضة: اأن فقرات االأداة جميعها �ضكلت معوقات للتعليم االإلكرتوين، وكانت هناك 
وعلى  باجلامعة،  تتعلق  التي  املعوقات  على   – الكلية  اإىل  – تعزى  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق 
املعوقات االإدارية واالأكادميية، وعلى املعوقات التي تتعلق بالطلبة واالأداة ككل، بينما ال توجد 
اإىل الكلية على  اإح�ضائيًا على املعوقات التي تتعلق بالتعليم االإلكرتوين تعزى  فروق ذات داللة 
املجاالت جميعها واالأداة ككل، واأظهرت وجود فروق ذات دالة اإح�ضائيًا تعزى اإىل: اجلن�ص ل�ضالح 

االإناث.
التعليم  تواجه  التي  والعقبات  التحديات  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   (2005) عيادات  درا�ضة 
االإلكرتوين، والتي تواجه املعلمني يف بيئة التعليم االإلكرتوين، وا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي 
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التحليلي، وركزت الدرا�ضة على حتليل الدرا�ضات ال�ضابقة املتعلقة بالتعليم االإلكرتوين، وقد اأظهرت 
نتائج الدرا�ضة اأن: التعليم العايل يواجه كثرياً من ال�ضعوبات، واأن املوؤ�ض�ضات االأكادميية التي تقدم 
التعليم االإلكرتوين تواجه العقبات والتحديات، هذا واأظهرت الدرا�ضة اأن ا�ضتخدام التعليم االإلكرتوين 
مازال يف بداياته حيث؛ يواجه التحديات املتعلقة بالبنية التحتية، واالأدوات االإلكرتونية، وتدريب 

املتعلمني، واملتعلمني على اكت�ضاب املهارات، املطلوبة لهذا النوع من التعليم.
(Koohang,2004) هدفت اإىل ا�ضتق�ضاء اجتاهات املتعلمني نحو التعلم  كوهناج  درا�ضة 
االإلكرتوين واأثره على كٍل من اجلن�ص والعمر واخلربة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن الدار�ضني الذين 
ميتلكون خربة االنرتنت لديهم اجتاهات ايجابية اكرث من نظرائهم الذين ال ميلكون اخلربة فيها 

كما اأنها مل تظهر فروقا ذات داللة اإح�ضائية تعزى جلن�ص الدار�ضني واأعمارهم.
وخ�ضائ�ضه،  مفهومه،  االإلكرتوين  التعليم  اإىل  التعرف  هدفت   (2002) املو�سى  درا�ضة 
وفوائده، وعوائقه، يف جامعة امللك �ضعود، وا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي التحليلي، وتكون 
جمتمع الدرا�ضة من؛ طلبة كلية الرتبية بجامعة حممد بن �ضعود، ومتثلت عينة الدرا�ضة يف )422( 
من الطلبة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة: اأن نق�ص الدعم، والتعاون املقدم من اأجل طبيعة التعلم الفعالة، 
اأهم معوقات التعلم االإلكرتوين، ومدى ا�ضتجابة الطلبة مع  واخرتاق املحتوى واالمتحانات؛ من 
اإنه  النمط اجلديد، وتفاعلهم معه، واحلاجة امل�ضتمرة لتدريب، ودعم املتعلمني، واالإداريني حيث 

يحتاج اإىل التدريب امل�ضتمر. 
درا�ضة املبرييك، (2002) هدفت اإىل التعرف اإىل اأهم ال�ضعوبات التي تواجه تطبيق التعلم 
نتائج  واأظهرت  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحث  وا�ضتخدم  املتعلمني،  ناحية  من  االإلكرتوين 
االإلكرتوين من ناحية املتعلمني؛ ك�ضعوبة  التعلم  التي تواجه تطبيق  ال�ضعوبات  الدرا�ضة: بع�ص 
اإىل طريقة تعلم حديثة، و�ضعوبة احل�ضول على احلا�ضوب لدى  التحول من طريقة تعلم تقليدية 
التعلم  التعامل مع متعلمني غري مدربني على  بع�ص املتعلمني، ومن ناحية املعلمني؛ ك�ضعوبة 

الذاتي، و�ضعوبة التاأكد من متكن املتعلم من مهارة ا�ضتخدام احلا�ضوب.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
جاءت الدرا�ضات ال�ضابقة متنوعة من حيث العناوين لكنها متيزت بالتقارب يف معاجلتها 
للمو�ضوع ذاته، واهتمت الدرا�ضات ال�ضابقة مبجموعها بدرا�ضة معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين 
 ،  )2011( وملحم  يا�ضني،  درا�ضة  مثل:  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  نظر  وجهة  من  اجلامعات؛  يف 
االإلكرتوين  التعليم  اأهدافها ما بني درا�ضة معوقات  ، وتنوعت  ودرا�ضة را�ضي و�ضاهني )2011( 
يف اجلامعات مثل الدرا�ضات اآنفة الذكر، ودرا�ضة حممد، واآخرون )2006( ، التي اهتمت بدرا�ضة 
املعوقات يف الكليات املتو�ضطة، واهتم بع�ص الدرا�ضات باأع�ضاء الهيئة التدري�ضية، وركز غريها 
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على االأ�ضاتذة، والطلبة، والتقنيني، مثل: درا�ضة الريفي، واأبو �ضعبان )2009( ، وجاءت الدرا�ضات 
ال�ضابقة متنوعة يف ا�ضتخدام االأدوات ومنهج البحث العلمي والعينة وامل�ضتوى الدرا�ضي، وا�ضتخدم 
معظمها املنهج الو�ضفي التحليلي ملعرفة اأهم معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات 
الفل�ضطينية مثل درا�ضة اللوح واللوح )2011( ، وتنوعت جمتمعات الدرا�ضة ما بني؛ حملية كدرا�ضة 

.)coona 2007( وعاملية كدرا�ضة ، )الريفي )2009( ، واإقليمية، كدرا�ضة: ال�ضمري )2007
وجه االتفاق واالختالف بني الدرا�ضة احلالية، والدرا�ضات ال�ضابقة: جاءت الدرا�ضة احلالية 
ودار�ضة   ،  )Osaily 2012( درا�ضة  مع  فاتفقت  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  معظم  عاجلته  ما  لتعالج 
جروان، واحلمران )2009( ، فقد كان جمال اهتمامهما الطلبة مع اختالف يف جمتمع الدرا�ضة بني 
حمافظات غزة وحمافظات اخلليل، وكلية احل�ضن اجلامعية باالأردن على الرتتيب، واتفقت اأي�ضًا 
التعليم  تطبيق  معوقات  على  للتعرف  التحليلي  الو�ضفي  املنهج  با�ضتخدام  الدرا�ضات  معظم  مع 
واأبو  والريفي   ،  )2010( و�ضاهني  ورا�ضي،   ،  )2005( عيادات  من  كل  درا�ضة  مثل:  االإلكرتوين، 
واآخرون  الهر�ص  درا�ضة  واختلفت عن  الفل�ضطينية،  ُطبِّقت يف اجلامعات  ؛ حيث   )2009( �ضعبان 
)2010( ، واحلوامدة )2011( حيث اأجريتا يف االأردن، والعتيبي )2006( اأجريت يف ال�ضعودية، 
واختلف عن الدرا�ضات ال�ضابقة التي طبقت على عينة من امل�رصفني كدرا�ضة ال�ضمري )2007( اأو 

على القادة الرتبويني كدرا�ضة العتيبي )2006( .
ما متيزت به الدرا�ضة احلالية عن الدرا�ضات ال�ضابقة: متيزت بدرا�ضة املعوقات التي تواجه 

التعليم االإلكرتوين من وجهة نظر طلبة اجلامعة االإ�ضالمية وجامعة االأمة يف حمافظات غزة.
التقليدي  والتعليم  اجلامعي؛  التعليم  يف  االإلكرتوين  التعليم  ملعوقات  مقارنة  بعقد  متيزت 
كنموذج  االأمة  جامعة  وطلبة  التقليدي  للتعليم  كنموذج  االإ�ضالمية  اجلامعة  طلبة  ب��:  املتمثل 

للتعليم املفتوح.
متيزت بدرا�ضة خم�ضة من املعوقات: تتعلق ب� )االإدارة اجلامعية، واخلربة يف جمال التعليم 
االإلكرتوين، والطلبة، والبنية التحتية، والدعم الفني يف قاعات املحا�رصات، واملنهاج اجلامعي( ، 

مل تعاجلها اأِي من الدرا�ضات ال�ضابقة يف �ضوء املتغريات نف�ضها ب�ضكل تف�ضيلي.  

إجراءات الدراسة امليدانية:
تنفيذ  يف  الباحث  اتبعها  التي  لالإجراءات  مف�سالً  و�سفاً  اجلزء  هذا  يتناول 

الدرا�سة، على النحو االآتي:

منهج الدراسة: 
ا عن  هو املنهج الو�ضفي التحليلي الذي يهتم بو�ضف الظاهرة حمل الدرا�ضة وت�ضويرها كميًّ
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طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة وت�ضنيفها، واإخ�ضاعها للدرا�ضة الدقيقة )ملحم، 
346( والذي يتنا�ضب مع هذا اللون من الدرا�ضات.  :200  0

جمتمع الدراسة وعيِّنتها: 
بن�ضبة   )281( من:  الدرا�ضة  عينة  ومثلت  الطلبة،  من   )2800( من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
10%؛ من طلبة الكليات االإن�ضانية، والعلمية يف نظام التعليم التقليدي، ونظام التعليم املفتوح، 

باجلامعة االإ�ضالمية وجامعة االأمة يف غزة؛ حيث مت اختيارهم بطريقة ع�ضوائية طبقية.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب؛ متغريات الدراسة:
اجلدول )1( 

التوزيع الن�سبي الأفراد عينة الدرا�سة ح�سب: نوع التعليم، اجلن�س، الكلية )ن=281( 

النسبة املئويةالتكرارالصنفاملتغير

نوع التعليم
12444,13تقليدي

15755.87مفتوح

اجلنس
12544.48ذكر

15655.52أنثى

الكلية
17762.99إنسانية

10437.01علمية

أداة الدراسة:
مبو�ضوع  املتعلقة  ال�ضابقة  الرتبوية  االأدبيات  على  االطالع  مت  الدرا�ضة  اأه��داف  لتحقيق 
الدرا�ضة احلالية؛ وخا�ضة درا�ضة الريفي، واأبو �ضعبان )2009( ، وبناًء عليه �ضممت اأداة الدرا�ضة 
على �ضكل ا�ضتبانة؛ احتوى اجلزء االأول منها على اخل�ضائ�ص العامة لالأفراد امل�ضتهدفني: )نوع 
التعليم، اجلن�ص، الكلية( ، والثاين �ضمم على غرار مقيا�ص ليكرت اخلما�ضي وتكون من: )48( فقرة 
موزعة اأخذت االإجابة عليها االأوزان )5، 4، 3، 2، 1( ، وتوزعت هذه الفقرات على خم�ضة جماالت: 
)االإدارة اجلامعية واخلربة يف جمال التعليم االإلكرتوين والبنية التحتية والدعم الفني يف قاعات 
املحا�رصات والطلبة واملنهاج اجلامعي( ، و�ضنفت درجة املوافقة على خم�ضة م�ضتويات: )كبرية 
الفئة  الفئات اعتربت  جداً، كبرية، متو�ضطة، قليلة جداً، قليلة، قليلة جداً( وبتطبيق معادلة مدى 
التي ح�ضلت  والفئة  )1-1.80( فئة ذات م�ضتوى منخف�ص،  التي ح�ضلت على متو�ضط ح�ضابي: 
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التي ح�ضلت  1.80-2.60( فئة ذات م�ضتوى قليلة جداً، والفئة  )اأكرب من  على متو�ضط ح�ضابي 
على متو�ضط ح�ضابي )اأكرب من 2،60-3.40( فئة ذات م�ضتوى متو�ضط، والفئة التي ح�ضلت على 
متو�ضط ح�ضابي )اأكرب من 3.40-4.20( فئة ذات م�ضتوى كبرية، والفئة التي ح�ضلت على متو�ضط 
4.20-5( فئة ذات م�ضتوى كبرية جداً، ويف نهاية اال�ضتبانة؛ �ضوؤااًل مفتوحًا  ح�ضابي )اأكرب من 
ن�ضه:ما �ضبل احلد من معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية من وجهة نظر 

الطلبة؟ 

صدق األداة: 

االأولية واملكونة من )48( فقرة على )10( من املحكمني  ُعر�ضت اال�ضتبانة يف �ضورتها 
من االأكادمييني يف اجلامعات الفل�ضطينية، حيث اعتمدت الفقرات التي ح�ضلت على ن�ضبة %80 
موافقة فما فوق، وقد اجريت التعديالت بناًء على مالحظات املحكمني وبقيت االأداة يف �ضورتها 

النهائية مكونة من )48( فقرة.

ثبات األداة: 

املقيا�ص،  فقرات  بني  الداخلي  لالت�ضاق  األفا  كرونباخ  معامل  بح�ضاب  االأداة  ثبات  ُحِدَد 
حيث بلغت قيمة معامل الثبات با�ضتخدام كرونباخ األفا بني جميع فقرات املقيا�ص )0.959( 
وهذا يدل على اأن: اال�ضتبانة تتمتع بدرجة عالية جداً من الثبات يطمئن الباحث على تطبيقها 

الدرا�ضة. على عينة 
ح�ضاب معامل ارتباط بري�ضون بني فقرات كل جمال يف اال�ضتبانة مع املجال ككل، واجلدول 

)2( يو�ضح ذلك:
اجلدول )2( 

حل�ساب معامل ارتباط بري�سون بني فقرات كل جمال يف اال�ستبانة مع املجال ككل.

معامل االرتباطعدد الفقراتاجملاالت

10.893اإلدارة اجلامعية

9.900اخلبرة في مجال التعليم اإللكتروني

9.909البنية التحتية والدعم الفني في قاعات احملاضرات

11.828الطلبة

9.817املنهاج اجلامعي
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يت�ضح من اجلدول )2( اأن: معامالت االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت اال�ضتبانة 
وقد  الدرا�ضة،  الأداة  الداخلي  االت�ضاق  �ضدق  على  يدل  وهذا  عالية؛  لال�ضتبانة  الكلية  الدرجة  مع 

ات�ضح اأن جميع الفقرات دالة اإح�ضائيًا بني الفقرات والدرجة الكلية لها.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يت�ضمن هذا الف�ضل عر�ضًا للنتائج التي تو�ضلت اإليها هذه الدرا�ضة، على النحو االآتي:

ين�ص ال�ضوؤال االأول من اأ�ضئلة الدرا�ضة على: ◄
االإ�سالمية  اجلامعة  يف  االإلكرتوين  التعليم  تطبيق  معوقات  اأهم  ما 

وجامعة االأمة من وجهة نظر الطلبة؟ 
املعيارية،  واالنحرافات  احل�ضابية،  املتو�ضطات  الباحث  ح�ضب  ال�ضوؤال:  هذا  عن  ولالإجابة 
اجلامعة  يف  االإلكرتوين  التعليم  تطبيق  معوقات  متثل  التي  الرئي�ضة،  للمجاالت  الن�ضبي  والوزن 

االإ�ضالمية، وجامعة االأمة من وجهة نظر الطلبة، واجلدول )3( يو�ضح ذلك: 
اجلدول )3( 

يبني ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، والوزن الن�سبي للمجاالت الرئي�سة.

اجملال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

37.317.8474.594األول: اإلدارة اجلامعية

32.747.4472.755الثاني: اخلبرة في مجال التعليم اإللكتروني

33.778.3575.043الثالث:البنية التحتية والدعم الفني في قاعات احملاضرات

42.236.9276.771الرابع: الطلبة

34.537.1976.722اخلامس: املنهاج اجلامعي

ويتبني من اجلدول )3( اأن: املجال الرابع املتعلق باملعوقات املتعلقة بالطلبة ح�ضل على 
الرتتيب االأول مبتو�ضط ح�ضابي )42.23( ، ووزن ن�ضبي )76.77( ، ون�ضبة كبرية، ويعزى ذلك لقلة 
اإىل دورات تدريبية متخ�ض�ضة لتقلل من حجم ال�ضعوبات  التعليم االإلكرتوين، واحلاجة  مهارات 
ذات العالقة، يف حني ح�ضل املجال الثاين واملتعلق باملعوقات املتعلقة باخلربة على الرتتيب 
التعليم  الأثر  ويعزى  كبرية،  بن�ضبة   )72.75( ن�ضبي  ووزن   )32.74( ح�ضابي  مبتو�ضط  االأخري 

االإلكرتوين على �ضري العملية التدري�ضية ب�ضكل اأف�ضل.
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اجلامعات  يف  اجلامعية  باإلدارة  املتعلقة  اإللكرتوني  التعليم  تطبيق  معوقات   - األول  اجملال 
الفلسطينية، من وجهة نظر الطلبة:

لفقرات  الن�ضبي  وال��وزن  املعيارية،  واالنحرافات  احل�ضابية،  املتو�ضطات  الباحث  ح�ضب 
املجال االأول التي متثل معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعة االإ�ضالمية وجامعة االأمة 

من وجهة نظر الطلبة كما يف اجلدول )4( : 
اجلدول )4( 

يبني معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين املتعلقة باالإدارة اجلامعية 
يف اجلامعة االإ�سالمية وجامعة االأمة، من وجهة نظر الطلبة.

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

عدم التعاون بني اجلامعات في تبادل اخلبرات لتطوير التعليم 1
اإللكتروني

3.961.08579.291

3.781.05075.526قلة اإلمكانيات املادية لتمويل متطلبات التعليم اإللكتروني2

3.931.05178.512عدم توفير احلوافز للذين يتقنون التعليم اإللكتروني3

3.92.99978.503عدم توفير التدريب لتطوير مستخدمي التعليم اإللكتروني4

3.331.21466.6910البيئة اجلامعية ال تشجع على استخدام التعليم اإللكتروني5

3.871.07977.375قلة عدد اخملتبرات املتاحة لعمليات التعليم اإللكتروني6

3.501.10769.829نظام اإلدارة السائد يعتبر التعليم اإللكتروني أمراً ثانويا7ً

3.651.14973.107عدم جتهيز القاعات واخملتبرات مبا يلزم من أدوات وأجهزة حديثة8

3.491.15969.898عدم توافر املساعدة عند احلاجة9

3.881.02477.584ارتفاع كلفة إعداد البرمجيات اجليدة لنمط التعليم اإللكتروني10

37.317.84674.59الدرجة الكلية

اال�ضتبانة  على  الدرا�ضة  عينة  لدى  اال�ضتجابة  درجة  متو�ضط  اأن   )4( اجلدول  من  يت�ضح 
بلغت )37.31( وبوزن ن�ضبي )74.59( ، ون�ضبة كبرية، يف حني تراوحت ن�ضب فقرات املجال 
ما بني )66.69-79.28( ويت�ضح اأي�ضًا اأن: اأعلى ن�ضبة فقرتني يف املجال كانتا: الفقرة )1( 

، والفقرة )3( :
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التعليم  لتطوير  اخل��ربات  تبادل  يف  اجلامعات  بني  التعاون  عدم  ون�ضها   )1( فالفقرة 
االإلكرتوين ح�ضلت على اأعلى وزن ن�ضبي )79.28( ، ومبتو�ضط ح�ضابي )3.96( ، وتتفق مع نتيجة 
درا�ضة احلوامدة )2011( التي خل�ضت اإىل اأن املعوقات املتعلقة باجلوانب االإدارية واملادية �ضكلت 
اأكرب املعوقات، ويعزى ذلك لتباين م�ضتوى اجلامعتني يف التعامل مع التقنيات احلديثة، باعتبار 
قدم اجلامعة االإ�ضالمية ووفرة امكاناتها املتاحة املادية والب�رصية وعراقة التجربة، قيا�ضًا على 
جامعة االأمة، والتي يتوافق التعليم االإلكرتوين مع بداية ن�ضاأتها مع افتقارها لالإمكانات املادية 
والب�رصية وعلى اأر�ص الواقع ال يوجد اأي �ضكل من اأ�ضكال التعاون بينهما لتعزيز التعليم االإلكرتوين.

وح�ضلت الفقرة على )3( ، ون�ضها عدم توفري احلوافز للذين يتقنون التعليم االإلكرتوين على 
مع  وتتفق   ،  )3.93( ح�ضابي  ومبتو�ضط  كبرية،  ون�ضبة   ،  )78.51( ن�ضبي  بوزن  الثاين؛  الرتتيب 
نتيجة درا�ضة الريفي واأبو �ضعبان يف اأن �ضعف الدعم املايل الالزم لتوظيف التعليم االإلكرتوين، 
وغياب املكافاأة التي ت�ضجع على اال�ضتمرار، ويعزى ذلك ملا تعانيه اجلامعتان من؛ �ضائقة مالية 

مما يوؤثر على البعد االإن�ضاين، وما يتعلق به من و�ضع مهني.
واأن اأدنى درجتني يف املجال كانتا: الفقرة )7( ، والفقرة )5( :

فقد ح�ضلت الفقرة )7( ون�ضها: نظام االإدارة ال�ضائد يعد التعليم االإلكرتوين اأمراً ثانويًا بوزن 
ن�ضبي )69.82( ، ون�ضبة كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي )3.50( ، وتختلف مع نتيجة دار�ضة �ضاهني 
وريان )2013( التي اأظهرت اأن اجتاهات الطلبة كانت ايجابية نحو التعيينات االإلكرتونية ويعزى 
ي�ضكلون  والذين  املدر�ضني،  قدامى  عند  اخلربات  وقلة  االإلكرتوين،  بالتعليم  االهتمام  ذلك حلداثة 

الغالبية يف املجال�ص االإدارية.
التعليم  ا�ضتخدام  البيئة اجلامعية ال ت�ضجع على  اأن  التي تن�ص على   ، الفقرة )5(  وح�ضلت 
االإلكرتوين على الرتتيب الثاين بوزن ن�ضبي )66.69( ، ون�ضبة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي )3.33( 
اتخاذ  اإىل �رصورة  التي خل�ضت   )Rasem N.Kayed 2013( درا�ضة،  نتيجة  مع  وتختلف   ،
روؤى اأكرث �ضمولية، وو�ضع فل�ضفة التعلم االإلكرتوين ن�ضب اأعني �ضانعي الفرار يف جامعاتنا؛ لقلة 

االإمكانات املادية وقلة اخلربات الب�رصية.

اإلسالمية  اجلامعة  باخلربة يف  املتعلقة  اإللكرتوني  التعليم  تطبيق  معوقات   - الثاني  اجملال 
وجامعة األمة من وجهة نظر الطلبة:

للمجاالت  الن�ضبي  والوزن  املعيارية،  واالنحرافات  احل�ضابية،  املتو�ضطات  الباحث  ح�ضب 
واجلدول  الطلبة،  نظر  وجهة  من  اجلامعتني  يف  االإلكرتوين  التعليم  تطبيق  معوقات  متثل  التي 

)5( يو�ضح ذلك: 
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اجلدول )5( 
 يبني معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين املتعلقة باخلربة 
يف اجلامعة االإ�سالمية وجامعة االأمة من وجهة نظر الطلبة.

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

3.731.32874.524خبرتي ضعيفة في استخدام احلاسوب واالنترنت1

صعوبة التجديد والتغيير في منط التدريس من التقليدي إلى 2
اإللكتروني

3.671.32473.317

اعتقاد البعض بأن التعليم اإللكتروني يلغي دورهم في عملية 3
التدريس

4.031.05080.641

3.701.19773.955قدرتي ضعيفة في استخدم اللغة االجنليزية4

املعاناة في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة بأدوات التعليم 5
اإللكتروني

3.821.25076.373

3.571.26371.398االجتاهات السلبية نحو استخدام التعليق اإللكتروني6

3.691.21173.746عدم توافر خدمة االنترنت لدى البعض في البيت7

3.551.22771.039عدم كفاية وقت احملاضرة لعرض جميع محتويات الدرس8

4.021.16680.502التعليم اإللكتروني ميثل عبئاً إضافيا9ً

32.748.35472.75الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول )5( اأن متو�ضط درجة اال�ضتجابة لدى عينة الدرا�ضة على اال�ضتبانة بلغت 
)32.74( وبلغ الوزن الن�ضبي )72.75( ، بن�ضبة كبرية، يف حني تراوحت ن�ضب فقرات املجال ما 
كانتا  املجال  يف  فقرتني  ن�ضبة  اأعلى  اأن  ال�ضابق  اجلدول  من  ويت�ضح   )80.64-71.03( بني 

الفقرة )3( والفقرة )9( :
فالفقرة )3( ، ن�ضها: »اعتقاد البع�ص باأن التعليم االإلكرتوين يلغي دورهم يف عملية التدري�ص« 
درا�ضة  نتيجة  مع  وتتفق   ،  )4.03( ح�ضابي  ومبتو�ضط  كبرية،  وبن�ضبة   ،  )80.64( ن�ضبي  بوزن 
اأن اعتقادات هيئة التدري�ص حول نوعية التعلم االإلكرتوين  اأظهرت  )Conna، B. 2007( التي 
مل تكن بامل�ضتوى املطلوب، ويعزى ذلك اإىل عدم �ضيوع ثقافة التعليم االإلكرتوين، اإ�ضافة اإىل عدم 

التدريب، واالإعداد املنا�ضب ملثل هذا اللون من التعليم.
وح�ضلت الفقرة )9( ، ون�ضها: »التعليم االإلكرتوين ميثل عبئًا اإ�ضافيًا« على الرتتيب الثاين 
بوزن ن�ضبي )80.50( ومبتو�ضط ح�ضابي )4.02( ، ويعزى ذلك اإىل: اأن متطلبات التعليم االإلكرتوين 
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املعلمني  اهتمامات  تدين  حيث   )Conna، B. 2007( درا�ضة  نتيجة  مع  وتتفق  متوافرة،  غري 
بدافعية الطلبة والتي جاءت بدرجة تقليدية.

 )6( الفقرة  ح�ضلت  فقد   :  )8( والفقرة   )6( الفقرة  كانتا  املجال  يف  درجتني  اأدن��ى  واأن 
 )71.39( ن�ضبي  بوزن  االإلكرتوين«  التعليم  ا�ضتخدام  نحو  ال�ضلبية  »االجتاهات  على:  تن�ص  التي 
التي   )2002( املبرييك،  درا�ضة  نتيجة  مع  وتتفق   ،  )3.57( ح�ضابي  ومبتو�ضط  كبرية،  بن�ضبة   ،
اإىل:  الباحث ذلك  تعلم حديثة، ويعزو  اإىل طريقة  تقليدية  تعلم  التحول من طريقة  بينت �ضعوبة 
»قلة فر�ص التدريب وقلة االإمكانات املتاحة املادية والب�رصية«، وح�ضلت الفقرة )8( ، ون�ضها: 
الثاين؛ بوزن ن�ضبي  الدر�ص« على الرتتيب  »عدم كفاية وقت املحا�رصة لعر�ص جميع حمتويات 
)71.03( بن�ضبة متو�ضطة، ومبتو�ضط ح�ضابي )3.55( ، ويعزى ذلك اإىل حمدودية وقت املحا�رصة 

قيا�ضًا على املحتوى الدرا�ضي املطروح واالأن�ضطة والتكاليف الدرا�ضية.

اجملال الثالث - معوقات تطبيق التعليم اإللكرتوني املتعلقة بالبنية التحتية والدعم الفين يف 
قاعات احملاضرات يف اجلامعة اإلسالمية وجامعة األمة من وجهة نظر الطلبة: 

الرئي�ضة  للمجاالت  الن�ضبي  والوزن  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ُح�ضبت 
التي متثل معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعة االإ�ضالمية وجامعة االأمة من وجهة نظر 

الطلبة، واجلدول )6( يو�ضح ذلك: 
اجلدول )6( 

 يبني معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين املتعلقة بالبنية التحتية والدعم الفني 
يف قاعات املحا�رشات يف اجلامعة االإ�سالمية وجامعة االأمة من وجهة نظر الطلبة.

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

3.701.32874.504قلة توافر القاعات واخملتبرات داخل اجلامعة.1

ضيق مساحة القاعات الدراسية مقارنة مع إعداد الطلبة 2
في القاعات إثناء احملاضرات.

3.681.32473.307

4.021.05080.601قلة عدد األجهزة مبا يتناسب مع عدد الطلبة.3

3.711.19794.005ضعف شبكة االنترنت داخل اجلامعة4

مشكلة انقطاع التيار الكهربائي إثناء استخدام تقنية 5
التعليم اإللكتروني

3.801.25076.373

قلة توافر فنيني مختصني حلل املشكالت التقنية املتعلقة 6
بالتعليم اإللكتروني.

3.601.26371.408
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الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

3.701.21173.756قلة وجود صيانة دورية لشبكة االنترنت الداخلية7

3.581.22771.389تكرار اخللل املفاجئ في الشبكة الداخلية أو األجهزة8

صعوبة تنفيذ محاضرات عبر الفيديو كونفرنس بني 9
األساتذة والطلبة

4.011.16680.502

33.88.35475.04الدرجة الكلية.

يت�ضح من اجلدول )6( اأن متو�ضط درجة اال�ضتجابة لدى عينة الدرا�ضة على اال�ضتبانة بلغت 
)33.77( وبلغ الوزن الن�ضبي لهذا املجال )75.04( ، وهي ن�ضبة كبرية، يف حني تراوحت ن�ضب 
ن�ضبة فقرتني يف  اأعلى  اأن   )7( ، ويت�ضح من اجلدول   )80.60-71.03( فقرات املجال ما بني 
املجال كانتا الفقرة )3( والفقرة )9( : فالفقرة )3( التي تن�ص على: »قلة عدد االأجهزة مبا يتنا�ضب 
اأعلى وزن ن�ضبي )80.60( ، وهي ن�ضبة كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي  مع عدد الطلبة« ح�ضلت على 
)4.02( ، وتتفق مع نتيجة درا�ضة املبرييك، )2002( ، والتي ن�ضت على �ضعوبة احل�ضول على 
اأجهزة حا�ضوب لدى بع�ص املتعلمني، ويعزو الباحث ذلك اإىل: قلة االإمكانات املتاحة قيا�ضا ًعلى 

االإقبال الهائل يف عدد الطلبة على التعليم العايل.
وح�ضلت الفقرة )9( ون�ضها: »�ضعوبة تنفيذ حما�رصات عرب الفيديو كونفرن�ص بني االأ�ضاتذة 
والطلبة« على الرتتيب الثاين بوزن ن�ضبي )80.50( ، وهي ن�ضبة كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي )4.01( 
حما�رصات  اإجناز  �ضعوبة  اأن   )2009( �ضعبان  واأبو  الريفي  درا�ضة  نتيجة  مع  ذلك  يف  وتتفق   ،
عرب )الفيديو كونفرن�ص( تعزى لقلة االإمكانات املتاحة فبع�ص اجلامعات مل متتلكها واإن كانت 

موجودة فهي لي�ضت متاحة اإال يف قاعة املوؤمترات الرئي�ضة.
واأن اأدنى درجتني يف املجال كانتا الفقرة )8( والفقرة )6( :

اأو  الداخلية،  ال�ضبكة  يف  املفاجئ  اخللل  »تكرار  على:  تن�ص  التي   ،  )8( الفقرة  وح�ضلت 
يف  وتتفق   ،  )3.58( ح�ضابي  ومبتو�ضط  كبرية،  ن�ضبة  وهي   ،  )71.38( ن�ضبي  بوزن  االأجهزة« 
بالبنية  املتعلقة  املعوقات  اأثر  اأظهرت  التي   ،  )2010( واآخرون  الهر�ص  درا�ضة  نتيجة  مع  ذلك 
التحتية والتجهيزات االأ�ضا�ضية، ويعزو الباحث ذلك اإىل: ما يعانيه الواقع الفل�ضطيني من ممار�ضات 
االحتالل حيث احل�ضار االقت�ضادي، وتردي خدمات الكهرباء، واالت�ضاالت، وقلة فر�ص اال�ضتفادة 

من اخلربات املعا�رصة؛ لنق�ص الو�ضائل التقنية احلديثة.
وح�ضلت الفقرة )6( ون�ضها: »قلة توافر فنيني متخ�ض�ضني حلل امل�ضكالت التقنية املتعلقة 
ومبتو�ضط  كبرية،  ن�ضبة  وهي   ،  )71.40( ن�ضبي  بوزن  الثاين  الرتتيب  على  االإلكرتوين«  بالتعليم 
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ح�ضابي )3.60( وتتفق يف ذلك مع نتيجة درا�ضة الريفي واأبو �ضعبان )2009( والتي ن�ضع على 
قلة عدد التقنيني، وُيعزى ذلك لقلة اأ�ضحاب االخت�ضا�ص.

اإلسالمية  اجلامعة  يف  بالطلبة  املتعلقة  اإللكرتوني  التعليم  تطبيق  معوقات  الرابع:  اجملال 
وجامعة األمة من وجهة نظر الطلبة.

للمجاالت  الن�ضبي  والوزن  املعيارية،  واالنحرافات  احل�ضابية،  املتو�ضطات  الباحث  ح�ضب 
الرئي�ضة التي متثل معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعة االإ�ضالمية، وجامعة االأمة من 

وجهة نظر الطلبة، واجلدول )7( يو�ضح ذلك: 
اجلدول )7( 

يبني معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين املتعلقة بالطلبة يف اجلامعة االإ�سالمية وجامعة االأمة.

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

3.901.10277.945ضعف وعي الطلبة بأهمية التعليم اإللكتروني1

3.91.92278.294عدم توافر التدريب املناسب للطلبة على التعليم اإللكتروني2

3.851.05376.947افتقار الطلبة إلى الدعم والتحفيز املباشر من قبل األساتذة3

افتقار التعليم اإللكتروني للتفاعل اإلنساني والى العالقات 4
االجتماعية

3.751.00574.958

3.511.12570.1810الضعف لدى الطلبة في امتالك مهارات احلاسوب األساسية5

تدني القدرات اللغوية الالزمة في التعامل مع التعليم 6
اإللكتروني

3.721.01974.389

3.421.15468.4711عدم توفر االنترنت عند بعض الطلبة في البيت7

شعور الطلبة بالقلق عند التعامل مع االختبارات احملسوبة من 8
خالل نظام التعليم اإللكتروني

3.91.93578.223

4.18.94383.562بطء التصفح لإلنترنت يسبب لي اإلزعاج9

3.861.05077.306عدم تقبل الطلبة لفكرة التعليم اإللكتروني10

4.22.97184.341انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم اإللكتروني11

42.236.92176.77الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول )7( اأن متو�ضط درجة اال�ضتجابة لدى عينة الدرا�ضة على اال�ضتبانة بلغت 
)42.23( وبلغ الوزن الن�ضبي لهذا املجال )76.77( يف حني تراوحت ن�ضب فقرات املجال بني 
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)68.47-84.34( ، ويت�ضح من اجلدول ال�ضابق ما ياأتي: اإن اأعلى ن�ضبة فقرتني يف املجال كانتا 
الفقرة )11( والفقرة )9( :

ويت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن الفقرة )11( التي تن�ص على: »ان�ضغال الطلبة يف مواقع لي�ص 
لها عالقة بالتعليم االإلكرتوين« قد ح�ضلت على اأعلى وزن ن�ضبي )84.34( ، وتتفق يف ذلك مع 
يف:  متثلت  بالطلبة  تتعلق  معوقات  وجود  اأبرزت  التي   )2010( و�ضاهني  را�ضي،  درا�ضة  نتيجة 
�ضعف وعي الطلبة بثقافة التعليم االإلكرتوين، و�ضعف ا�ضتجابتهم، وتفاعلهم معه وعدم اإتقانهم 
ملهارات ا�ضتخدامه، وهي بن�ضبة كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي )4.22( ، ويعزو الباحث ذلك اإىل: قلة 

مهارات ا�ضتثمار الوقت وعدم و�ضوح االأهداف لدى الطلبة.
على  االإزع��اج«  يل  ي�ضبب  لالإنرتنت  الت�ضفح  »بطء  على:  تن�ص  التي   )9( الفقرة  وح�ضلت 
الرتتيب الثاين بوزن ن�ضبي )83.56( ، وهي ن�ضبة كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي )4.18( ، وتتفق يف 
ذلك مع نتيجة درا�ضة را�ضي، و�ضاهني )2010( التي اأبرزت وجود معوقات �ضملت البنية التحتية، 
ويعزو  االإلكرتوين،  التعليم  لتوظيف  الالزمة  املادية  االإمكانات  �ضعف  يف:  متثلت  الفني  والدعم 
الباحث ذلك اإىل: قلة املهارات احلا�ضوبية اإ�ضافة اإىل انقطاع التيار الكهربائي وال�ضغط على �ضبكة 

االنرتنت يف اأوقات الذروة.
واأما اأدنى درجتني يف املجال كانتا الفقرة )7( والفقرة )5( :

البيت«  الطلبة يف  بع�ص  عند  االنرتنت  توافر  »عدم  وتن�ص على:   ،  )7( الفقرة  فقد ح�ضلت 
على الرتتيب الثاين بوزن ن�ضبي )68.47( ، وهي ن�ضبة كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي )3.42( ، وتتفق 
مع نتيجة دار�ضة �ضاهني وريان )2013( وجود ا�ضرتاك اإنرتنت منزيل عزز من اجتاهات الطلبة 
نحو التعليم، ويعزو الباحث ذلك اإىل: االنت�ضار الوا�ضع ل�ضبكة االنرتنت يف املجتمع الفل�ضطيني يف 

املوؤ�ض�ضات، واملنازل.
وح�ضلت الفقرة )5( ، والتي تن�ص على: »ال�ضعف لدى الطلبة يف امتالك مهارات احلا�ضوب 
مع  وتتفق   ،  )3.51( ح�ضابي  ومبتو�ضط  كبرية،  ن�ضبة  وهي   ،  )70.18( ن�ضبي  بوزن  االأ�ضا�ضية« 
خربة  ميتلكون  الذين  الدار�ضني  اأن  النتائج  اأظهرت  حيث   )Koohang  2004( درا�ضة  نتيجة 
االنرتنت اجتاهاتهم اأكرث اإيجابية من نظرائهم بدون خربة، ويعزى ذلك اإىل: اأن املمار�ضة اأك�ضبت 

الطلبة خربة نوعية يف هذا املجال، وانت�ضار احلوا�ضيب، وربطها ب�ضبكة االنرتنت.

اجلامعة  يف  اجلامعي  باملنهاج  املتعلقة  اإللكرتوني  التعليم  تطبيق  معوقات  اخلامس:  اجملال 
اإلسالمية وجامعة األمة من وجهة نظر الطلبة.

الرئي�ضة  للمجاالت  الن�ضبي  والوزن  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضاب 
التي متثل معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعة االإ�ضالمية وجامعة االأمة من وجهة نظر 
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الطلبة، واجلدول )8( يو�ضح ذلك: 
اجلدول )8( 

 يبني معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين املتعلقة باملنهاج اجلامعي 
يف اجلامعة االإ�سالمية وجامعة االأمة من وجهة نظر الطلبة.

الفقراتم
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الترتيب

قلة تركيز أهداف املنهاج اجلامعي على التعليم اإللكتروني 1
بأدواته اخملتلفة.

3.961.06379.212

ضعف املناهج اجلامعية في التشجيع على استخدام 2
التعليم اإللكتروني

3.91.99378.294

قلة األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم 3
اإللكتروني.

3.871.08977.375

كبر حجم املنهاج اجلامعي يجعل األستاذ اجلامعي مييل إلى 4
التعليم التقليدي.

4.18.99883.561

طبيعة موضوعات تقليدية ال تتواءم كثيرا مع التقنيات 5
احلديثة.

3.952.59479.073

ضعف مالءمة مفردات املنهاج اجلامعي ألدوات التعليم 6
اإللكتروني.

3.651.04672.958

3.541.21870.899صعوبة تنفيذ األنشطة التقوميية عبر التعليم اإللكتروني.7

مالءمة احملتوي التعليمي للمنهاج اجلامعي لألساليب 8
التقليدية أكثر من أساليب التعليم اإللكتروني

3.741.08274.886

3.721.05874.317صعوبة تطبيق املقررات الدراسية كبرمجيات إلكترونية9

34.57.19276.72الدرجة الكلية

الن�ضبي  الوزن  اأن متو�ضط درجة اال�ضتجابة بلغت )34.53( وبلغ  يت�ضح من اجلدول )8( 
للمجال )76.72( ، وهي ن�ضبة كبرية، يف حني تراوحت ن�ضب فقرات املجال ما بني )70.89-

 ،  )4( الفقرة  كانتا  املجال  يف  فقرتني  ن�ضبة  اأعلى  اأن   ،  )8( اجلدول  من  ويت�ضح   ،  )83.56
والفقرة )1( :

اإن الفقرة )4( ، وتن�ص على: »كرب حجم املنهاج اجلامعي يجعل االأ�ضتاذ اجلامعي مييل اإىل 
التعليم التقليدي«؛ فقد ح�ضلت على اأعلى وزن ن�ضبي )83.56( ، بن�ضبة كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي 
)4.18( ، وتتفق مع نتيجة درا�ضة فوده )2007( ، حيث اأبرزت وجود املتخ�ض�ضني يف ت�ضميم 
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للتعليم  تنزع  التي  اجلامعات  اأن  اإىل:  ذلك  الباحث  ويعزو  الذاتي،  التعلم  بنمط  التعليمية  املواد 
التقليدي، مل يتوافر فيها احلد االأدنى من مقومات التعليم االإلكرتوين.

وح�ضلت الفقرة )1( وتن�ص على: »قلة تركيز اأهداف املنهاج اجلامعي على التعليم االإلكرتوين« 
باأدواته املختلفة على الرتتيب الثاين بوزن ن�ضبي )79.21( ، وهي ن�ضبة كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي 
)3.96( ، وتتفق مع نتيجة درا�ضة املبرييك )2002( ، والتي ك�ضفت عن ال�ضعوبات التي تواجه 
تطبيق التعلم االإلكرتوين من ناحية املتعلمني؛ ك�ضعوبة التحول من طريقة تعلم تقليدية اإىل طريقة 
التعليم  بثقافة  مت�ضبع  واملدر�ص غري  تقليدي،  املنهاج  اأن  اإىل:  ذلك  الباحث  ويعزو  تعلم حديثة، 

االإلكرتوين، والطلبة مل ميتلكوا التدريب لال�ضتفادة من التعليم االإلكرتوين.
على  ن�ضت   )7( فالفقرة   :  )6( والفقرة   )7( الفقرة  كانتا  املجال  يف  درجتني  اأدن��ى  واإن 
ن�ضبة  وهي   ،  )70.89( ن�ضبي  بوزن  االإلكرتوين  التعليم  عرب  التقوميية  االأن�ضطة  تنفيذ  �ضعوبة 
كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي )3.65( ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة فوده )2007( التي بينت 
الذاتي امل�ضاند بالو�ضائط  التعلم  التعليمية بنمط  اأن ندرة وجود املتخ�ض�ضني يف ت�ضميم املواد 
التكنولوجية املتعددة القابلة للتعلم اإلكرتونيًا، ويعزو الباحث ذلك اإىل: قلة املختربات احلا�ضوبية، 

وقلة التدريب املنا�ضب للطلبة.
وح�ضلت الفقرة )6( وتن�ص على: »�ضعف مالءمة مفردات املنهاج اجلامعي الأدوات التعليم 
 )3.54( )72.95( وهي كبرية، ومبتو�ضط ح�ضابي  ن�ضبي  الثاين بوزن  الرتتيب  االإلكرتوين« على 
ب�ضكل  التعليم  بناء  اإعادة  �رصورة  اأظهرت  والتي   ،  )2005( عيادات  درا�ضة  نتيجة  مع  وتتفق   ،
مل  الدرا�ضية  الكتب  اأن  اإىل:  ذلك  الباحث  ويعزو  احلديثة،  التكنولوجيا  اأدوات  ال�ضتخدام  منا�ضب، 

م اإلكرتونيًا ب�ضكل كاف بحيث تخدم برامج التعليم االإلكرتوين. ت�ضمَّ
ولالإجابة على ال�ضوؤال الثاين من الدرا�ضة: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند  ◄

الدرا�سة ملعوقات تطبيق  تقديرات عينة  )α≤0.05( بني متو�سطات  م�ستوى داللة 
التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية تعزى ملتغريات الدرا�سة: )نوع التعليم 

واجلن�س والكلية( 
1- �سيغة الفر�سية االأوىل املتعلقة مبتغري نوع التعليم: ال توجد فروق ذات داللة 
اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة )α≤0.05( بني متو�ضطات تقديرات عينة الدرا�ضة ملعوقات تطبيق 

التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية ح�ضب متغري التعليم )تقليدي، مفتوح( .
)t.test( بني متو�ضطات تقديرات  نتائج  الباحث  الفر�ضية ح�ضب  وللتحقق من �ضحة هذه 
عينة الدرا�ضة ملعوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية ح�ضب متغري التعليم: 

)تقليدي، مفتوح( ويت�ضح ذلك من اجلدول )9( :
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اجلدول )9( 
يبني ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري التعليم )تقليدي، مفتوح( .

العددالنوعمعوقات تتعلق مبجال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

 (t) قيمة
مستوى 
الداللة

اإلدارة اجلامعية
12431.957.211تقليدي

دالة12.804 -
15741.555.347مفتوح

اخلبرة في مجال التعليم اإللكتروني
12428.306.716تقليدي

دالة10.470 -
15736.255.990مفتوح

البنية التحتية والدعم الفني 
في قاعات احملاضرات

12427.947.438تقليدي
دالة13.241 -

15738.385.771مفتوح

12439.286.120تقليديالطلبة
دالة6.838 -

15744.556.641مفتوح

املنهاج اجلامعي
12431.006.246تقليدي

دالة8.105 -
15737.316.663مفتوح

الدرجة الكلية
124158.4827.401تقليدي

دالة12.463 -
157198.0425.624مفتوح

قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )279( وعند مستوى )0.05( تساوي )1.96( 

قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )279( وعند مستوى )0.01( تساوي )2.57( 

وعليه  اجلدولية،  )ت(  قيمة  من  اأكرب  املح�ضوبة  )ت(  قيمة  اأن   )9( من:اجلدول  يت�ضح  كما 
نرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية ونقبل الفر�ضية البديلة، مما يدل على وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية 
التعليم  تطبيق  ملعوقات  الدرا�ضة  عينة  تقديرات  متو�ضطات  بني   )α≤0.05( داللة  م�ضتوى  عند 
تعزى؛   ، مفتوح(  )تقليدي،  التعليم:  نوع  متغري  ح�ضب  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  االإلكرتوين 
االإلكرتوين  التعليم  التعليم املفتوح قامت عرب  اأن فكرة  اإىل  الباحث ذلك  للتعليم املفتوح، ويعزو 
يف  متوافرة  املفتوح  التعليم  تطبيق  ظروف  اأن  وبخا�ضة  ال�ضواء،  على  والطلبة  املدر�ضني  بني 
 Rasem( فل�ضطني، مما �ضكل فر�ضة اأف�ضل ال�ضتخدام التعليم االإلكرتوين، وتتفق مع نتائج درا�ضة
N.Kayed 2013( التي راأت اأن التعلم االإلكرتوين اأداة اإ�ضالح، وتطوير متكن الطالب يف برامج 

التعليم املفتوح من حتقيق النمو العلمي عرب التوا�ضل االإلكرتوين بفاعلية.
2- �سيغة الفر�سية الثانية املتعلقة مبتغري اجلن�س: ال توجد فروق دالة اإح�ضائيا 
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بني متو�ضطات تقديرات عينة الدرا�ضة ملعوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية 
ح�ضب متغري اجلن�ص: )ذكر، اأنثى( .

وللتحقق من �ضحة هذه الفر�ضية ح�ضب الباحث نتائج )t.test( بني متو�ضطات ا�ضتجابات 
اأفراد عينة الدرا�ضة ح�ضب متغري اجلن�ص: )ذكر، اأنثى( كما يت�ضح من اجلدول )10( : 

اجلدول )10( 
يبني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س )ذكر، اأنثى( 

العدداجلنسمعوقات تتعلق مبجال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

 (t) قيمة
مستوى 
الداللة

اإلدارة اجلامعية
12535.877.833ذكر

- 2.789*
15638.477.688أنثى

اخلبرة في مجال التعليم 
اإللكتروني

12531.706.459ذكر
- 2.117*

15633.588.075أنثى

البنية التحتية والدعم 
الفني في قاعات احملاضرات

12532.598.000ذكر
- 2.133

*

*15634.728.534أنثى

الطلبة
12541.587.356ذكر

- 1.416*
15642.756.529أنثى

املنهاج اجلامعي
12533.996.038ذكر

- 1.116*
15634.967.991أنثى

الدرجة الكلية
125175.7329.956ذكر

- 2.228*
156184.4734.701أنثى

قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )279( وعند مستوى )0.05( تساوي )1.96( 

قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )279( وعند مستوى )0.01( تساوي )2.57( 

اأكرب من قيمة )ت( اجلدولية جلميع  اأن قيمة )ت( املح�ضوبة  كما يت�ضح من:اجلدول )10( 
وجود  على  يدل  وذلك  البديلة  الفر�ضية،  ونقبل  ال�ضفرية،  الفر�ضية  نرف�ص  وعليه  املجاالت، 
فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة )α≤0.05( بني متو�ضطات تقديرات عينة الدرا�ضة 
اأنثى(  الفل�ضطينية ح�ضب متغري اجلن�ص: )ذكر،  االإلكرتوين يف اجلامعات  التعليم  ملعوقات تطبيق 
اإىل طموح االإناث وجديتهن يف التح�ضيل الدرا�ضي مع قلة  ، ل�ضالح االإناث، ويعزو الباحث ذلك 
التفرغ للدرا�ضة، وان�ضغالهن �ضواء كن ربات بيوت اأم عامالت، مما يزيد من فر�ص ا�ضتخدام التعليم 
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االإلكرتوين لديهن، وتتفق مع نتائج درا�ضة حممد، واآخرون )2006( ، والتي اأظهرت وجود فروقًا 
ل�ضالح االإناث.

-3 �سيغة الفر�سية الثالثة املتعلقة مبتغري الكلية: 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة )α≤0.05( بني متو�ضطات تقديرات 
الكلية  الفل�ضطينية ح�ضب متغري  االإلكرتوين يف اجلامعات  التعليم  الدرا�ضة ملعوقات تطبيق  عينة 

)اإن�ضانية، علمية( .
متو�ضطات  بني   )t.test( نتائج  بح�ضاب  الباحث  قام  الفر�ضية  هذه  �ضحة  من  وللتحقق 
ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة ح�ضب متغري الكلية )اإن�ضانية، علمية( كما يت�ضح من اجلدول )11( : 

اجلدول )11( 
يبني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري الكلية؛ )اإن�سانية، علمية( .

العددالنوعمعوقات تتعلق مبجال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

 (t) قيمة
مستوى 
الداللة

اإلدارة اجلامعية.
17737.127.457إنسانية

غير دالة542. -
10437.648.494علمية

اخلبرة في مجال التعليم 
اإللكتروني

17732.946.984إنسانية
غير دالة580.

10432.408.197علمية

البنية التحتية والدعم 
الفني في قاعات احملاضرات

17733.937.747إنسانية
غير دالة403.

10433.519.330علمية

الطلبة
17742.246.662إنسانية

غير دالة030.
10442.217.374علمية

املنهاج اجلامعي
17734.727.254إنسانية

غير دالة597.
10434.197.108علمية

الدرجة الكلية
177180.9430.225إنسانية

غير دالة241.
104179.9637.178علمية

قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )279( وعند مستوى )0.05( تساوي )1.96( 

قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )279( وعند مستوى )0.01( تساوي )2.57( 

جلميع  اجلدولية  )ت(  قيمة  من  اأقل  املح�ضوبة  )ت(  قيمة  اأن   )11( من:اجلدول  ويت�ضح 
املجاالت، وعليه نرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية، ونقبل الفر�ضية البديلة، وذلك يدل على عدم وجود 
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فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى داللة )α≤0.05( يف متو�ضطات تقديرات عينة الدرا�ضة 
ملعوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية ح�ضب متغري الكلية؛ )اإن�ضانية، علمية( 
، ويعزى اإىل اأن االإمكانات املتاحة ت�ضتخدمها الكليات بغ�ص النظر عن كونها اإن�ضانية اأو علمية، 
وتتفق نتائج هذه الدار�ضة مع نتائج درا�ضة جروان، واحلمران )2009( ، والتي اأظهرت عدم وجود 
فروق ذات داللة اإح�ضائية بني متو�ضطات تقديرات الطلبة يف حكمهم على مدى وجود حتديات 
الدرا�ضي، وتتفق  التخ�ض�ص  الكلية، وذلك؛ وفق متغري  االإلكرتوين يف  التعلم  ا�ضتخدام  حتول دون 
اأي�ضًا نتائج هذه الدرا�ضة مع نتائج دار�ضة �ضاهني وريان )2013( ، والتي بّينت عدم وجود فروق 
االإلكرتونية تعزى  التعيينات  )α≤0.05( يف اجتاهاتهم نحو  اإح�ضائية عند م�ضتوى  ذات داللة 

ملتغري الربنامج الدرا�ضي.
االإجابة على ال�ضوؤال الثالث من الدرا�ضة، وين�ص على: ما �سبل احلد )ح�سب راأيك( من  ◄

معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعة االإ�سالمية وجامعة االأمة؟ 
احللول  اأهم  اإىل  للتعرف  املفحو�ضني  اإجابات  ا�ضتقراء  مت  ال�ضوؤال:  هذا  عن  ولالإجابة 
النتائج على بع�ص اخلرباء ومت مناق�ضتها كما  االإلكرتوين، وبعدها مت عر�ص  التعليم  ملعوقات 

يف اجلدول )12( :
اجلدول )12( 

يبني �سبل احلد من معوقات تطبيق التعليم االإلكرتوين يف اجلامعة االإ�سالمية وجامعة االأمة.

التكرارسبل احلد من معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني م

90عقد دورات تدريبية للطلبة 1

85تدريب كوادر متخصصة لإلشراف على التعليم اإللكتروني 2

65تنمية وعي الطلبة بأهمية التعليم اإللكتروني 3

60توفير عدد كاف من اخملتبرات اجملهزة باحلواسيب واإلمكانات املتاحة4

60توفير املادة الدراسية إلكترونيا5ً

50حتسني شبكة االنترنت 6

40الدعم والتحفيز املباشر من قبل األساتذة واجلهات الرسمية محليا وعامليا7

20تطبيق التعليم اإللكتروني في كافة املساقات الدراسية 8

20تخفيض سعر التكلفة لالتصال اإللكتروني9

15توفير رعاية من جهات متخصصة 10

ويت�ضح من اجلدول )12( ، وبعد مناق�ضة اخلرباء، واملتخ�ض�ضني يف و�ضع �ضبل للحد من 
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معوقات التعليم االإلكرتوين يف اجلامعة االإ�ضالمية، وجامعة االأمة تبني اأن: »تدريب الطلبة« ح�ضل 
على اأعلى درجة حيث اأجمع اخلرباء على اأهميته؛ لت�ضهيل ا�ضتفادة الطلبة من التعليم االإلكرتوين 
عرب ح�ضولهم على الدروات التدريبية املنا�ضبة، ويليه يف االأهمية: »تدريب الكادر التدري�ضي« حتى 
والتوا�ضل  التدري�ضية،  املادة  االإلكرتوين يف ت�ضميم  التعليم  التمكن من توظيف  بدايًة  له  يت�ضنى 
الوعي  م�ضتوى  »تنمية  االأهمية:  يليها يف  اجلامعي،  الو�ضط  الثقافة يف  هذه  وتعميم  الطلبة،  مع 
الظروف  يف  خا�ضة  الدرا�ضي:«  التح�ضيل  يف  وجدواه  االإلكرتوين  التعليم  قيمة  حول  الطلبة  عند 
التي يعي�ضها الطلبة يف اجلامعات الفل�ضطينية، ال�ضيما طلبة اجلامعة االإ�ضالمية، وجامعة االأمة، 
ويعقبها بعد ذلك: »توفري عدد منا�ضب من املختربات والعمل على برجمة املادة العلمية اإلكرتونيًا« 
اإ�ضافة اإىل حت�ضني حالة ال�ضبكة مبا يتوافق مع �ضغط الطلبة، وحجم امل�ضاركات واأو�ضى اخلرباء 
الدرا�ضي«،  التح�ضيل  يف  االإلكرتوين  التعليم  ا�ضتخدام  على  والت�ضجيع  »احلوافز  باأهمية:  اأي�ضًا 

ومواكبة حركة العلم والفكر.

توصيات الدراسة: 
يف �سوء ما ُذكر من نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا ياأتي:

تعزيز اأوا�رص التعاون لتطوير التعليم االإلكرتوين، بني اجلامعة االإ�ضالمية وجامعة االأمة.. 1
تعزيز م�ضار التفكري باأن التعليم االإلكرتوين يزيد من فاعلية ع�ضو هيئة التدري�ص وتوا�ضله . 2

مع الطلبة.
العمل على توفري اأجهزة حا�ضوب على عدد الطلبة وتنظيم اآلية ا�ضتخدامها.. 3
تفعيل دور االإر�ضاد االأكادميي من قبل مراكز التعليم االإلكرتوين للكادر التدري�ضي والطلبة.. 4
ت�ضهيل �ضبل التعامل مع التعليم املربمج، ليزيد من فر�ص االهتمام بالتعليم االإلكرتوين. 5



د. سليمان حسني موسى املزين

99 اجمللد اخلامس، العدد العاشر، كانون ثاني 2016

املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:
جروان، اأحمد، واحلمران، حممد، حتديات ا�ضتخدام التعلم االإلكرتوين التي تواجه الطلبة . 1

الدويل  املوؤمتر  اإىل  اأنف�ضهم، ورقة عمل مقدمة  الطلبة  يف كلية احل�ضن اجلامعية من وجهة نظر 
االأول للتعليم والتعلم االإلكرتوين عند بعد، الريا�ص: املوافق 16-18مار�ص، عمان، 2009م. 

حمدان، حممد، واآخرون، التعليم االإلكرتوين املفهوم واخل�ضائ�ص، ال�ضبكة العربية للتعليم . 2
املفتوح والتعليم عن بعد، عمان، 2007م، �ص56. 

الهيئة . 3 اأع�ضاء  نظر  وجهة  من  االإلكرتوين  التعلم  ا�ضتخدام  معوقات  حممد،  احلوامدة، 
والثاين،  االأول  العدد  املجلد27،  دم�ضق،  جامعة  جملة  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  يف  التدري�ضية 

 .831-803 2011، �ص �ص 
برنامج . 4 يف  االإلكرتوين  التعليم  توظيف  معوقات  اإبراهيم،  و�ضاهني،  مريفت،  را�ضي، 

الرتبية التكنولوجية و�ضبل التغلب عليها يف كلية فل�ضطني التقنية دير البلح )درا�ضة حالة( بحث 
جامعة  فل�ضطني،  يف  املنعقد  التعليم(  وتكنولوجيا  التكنولوجية  )الرتبية  العلمي  للموؤمتر  مقدم 

االأق�ضى( غزة بتاريخ:28 اأكتوبر 2010 –م. 
اجلامعات . 5 يف  االإلكرتوين  التعليم  ا�ضتخدام  عوائق  �ضمر،  �ضعبان،  واأبو  حممد  الريفي، 

الفل�ضطينية »، بحث مقدم للموؤمتر الدويل الثاين ملركز التعلم االإلكرتوين بجامعة البحرين، البحرين: 
2009، �ص �ص. 

الر�ضد، . 6 مكتبة  القاهرة،  االإل��ك��رتوين،  والتعليم  التعليم  تكنولوجيا  اأحمد،  �ضامل، 
2004م، �ص33. 

التعيينات . 7 املفتوحة نحو  القد�ص  �ضاهني، حممد، ريان، عادل” اجتاهات طلبة جامعة 
املفتوح  للتعليم  الفل�ضطينية  املجلة  الكرتونيًا”  املنظم  التعلم  مبهارات  وعالقتها  االإلكرتونية 

املجلد الرابع، العدد ال�ضابع، 2013م، �ص34. 
ال�ضمري، فواز، معوقات ا�ضتخدام املعلمني للتعليم االإلكرتوين من وجهة نظر امل�رصفني . 8

كلية  املكرمة،  مبكة  القرى  اأم  جامعة  من�ضورة،  غري  ماج�ضتري  ر�ضالة  جدة،  مبحافظة  الرتبويني 
الرتبية ال�ضعودية، 2007م. 

)بوابة . 9 يف  متاح  املعلومات.  ع�رص  يف  التعليم  تكنولوجيا  مفهوم  م�ضطفى،  �ضالح، 
االطالع  تاريخ   http:// www. mostafa- gawdat. net الرابط:  على  التعليم(  تكنولوجيا 

 .2008-11-24



معوقات تطبيق التعليم اإللكرتوني يف اجلامعات الفلسطينية وسبل احلد منها من وجهة نظر الطلبة يف ضوء بعض املتغريات

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح100

جملة . 10 املقرتحة«،  واحللول  والتحديات  العقبات  االإلكرتوين:  التعلم  يو�ضف،  عيادات، 
�ص  �ص   ،2005 يوليو   ،3 العدد   ،11 املجلد  حلوان،  جامعة  واجتماعية،  تربوية  دار�ضات 

 .236-207
غالم، كمليا، معوقات التعليم االإلكرتوين يف اجلامعات ال�ضعودية: بالتطبيق على جامعة . 11

امللك عبد العزيز بجدة، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، جامعة امللك عبد العزيز، ال�ضعودية، 2007م. 
مقدمة . 12 ورقة  التعليم،  يف  واالت�ضاالت  االآيل  احلا�ضب  تقنيات  توظيف  ع�ضام،  ف��وده، 

التعليم قبل اجلامعي،  لتطوير  املعلومات واالت�ضال  تكنولوجيا  االأول ال�ضتخدام  الدويل  للموؤمتر 
وزارة الرتبية والتعليم، م�رص املوافق 22-24 ابريل، 2007م. 

ر�ضالن، . 13 وموؤ�ض�ضة  دار  دم�ضق:  املعريف،  واالقت�ضاد  االإلكرتوين  التعليم  م�ضطفى،  كايف، 
2009م، �ص44. 

اللوح، احمد، واللوح، يحيى، املعوقات التي تواجه اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات . 14
الفل�ضطينية عند ا�ضتخدام �ضبكة االإنرتنت الأغرا�ص البحث العلمي«، بحث مقدم اإىل املوؤمتر العلمي 
البحث العلمي مفاهيمه، اأخالقياته، توظيفه الذي تعقده اجلامعة االإ�ضالمية بغزة يف الفرتة من 

2011 م.  10-11 مايو 
املبارك، اأحمد، اأثر التدري�ص با�ضتخدام الف�ضول االفرتا�ضية عرب ال�ضبكة العاملية االنرتنت . 15

على حت�ضيل طلبة كلية الرتبية يف تقنيات التعليم واالت�ضال، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، كلية 
الرتبية، جامعة امللك �ضعود، 2003م. 

ناحية . 16 من  االإل��ك��رتوين  التعلم  تطبيق  تواجه  التي  ال�ضعوبات  هيفاء،  امل��ب��ريك، 
يف  الريا�ص،  �ضعود،  امللك  جامعة  امل�ضتقبل،  مدر�ضة  ندوة  اإىل  مقدمة  عمل  ورقة  املتعلمني، 

16-2002/8/17م.  الفرتة 
اجلامعة . 17 طلبة  نظر  وجهة  من  االإلكرتوين  التعلم  ا�ضتخدام  معوقات  واآخ��رون،  حممد، 

الها�ضمية، جملة العلوم الرتبوية والنف�ضية، جملد 7، العدد 4، 2006م. 
ملحم، �ضامي، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النف�ص، عمان: دار امل�ضرية للن�رص والتوزيع . 18

والطباعة، يوليو، 1992م، �ص324. 
عوائقه”. . 19 فوائده-  خ�ضائ�ضه-  مفهومه-  االلكرتوين-  التعليم   ” عبداهلل.  املو�ضى، 

املوافق  )16-1423/8/17ه�(  الفرتة  خالل  امل�ضتقبل  مدر�ضة  لندوة  مقدمة  عمل  ورقة 
2002م.  الريا�ص.  . كلية الرتبية، جامعة امللك �ضعود،  )22-2002/10/23م( 

يا�ضني، ب�ضام، وملحم، حممد، معوقات ا�ضتخدام التعلم االإلكرتوين التي تواجه املعلمني . 20
بعد،  املفتوحة عند  للرتبية  الفل�ضطينية  املجلة  االأوىل،  اإربد  والتعليم ملنطقة  الرتبية  يف مديرية 

جامعة القد�ص املفتوحة، فل�ضطني: جملد 3، عدد 5، كانون ثاين، 2011، �ص �ص 136-115. 



د. سليمان حسني موسى املزين

101 اجمللد اخلامس، العدد العاشر، كانون ثاني 2016

ثانياً- املراجع األجنبية:
1. Anderson, A. Seven major challenges for e- learning in developing countries: Case study 

EBIT, Sri Lanka. International Journal of Education and Development usingICT, 4 (3) . 

Retrieved from: 2008. 

2. Castle, S. & McGuire, J. An analysis of student self- assessment of online, blendedand 

face to- face learning environment: Implications for sustainable education delivery. 

Instructional Education Studies, 3 (3) , 2010 , 36- 40. 

3. Conna, B. An Investigation of Incorporating online Courses in public high school 

curriculaK, 2007. Retrieved from: http:// www. proquset. umi. com

4. Fiser, N. Challenges in implementing distance learning programs,2006. From: http:// 

horizon. vnc. edu/ projects/ resources/ 44ilems. htm1

5. Koohang , A. (2004) : A Study of Users Perceptions Toward E- learning Courseware

6. Osaily, Raja Z. The Challenges Facing Learners in Implementing E- Learning in Hebron 

Educational Region at Al- Quds Open University/ Palestine, 2012, (Case Study) . 

7. Rasem N. Kayed (2013) Promises and challenges. Educational technology. 1 (5) , 11. 

http:// www. google. ps/ url 6:06 2014 /19 /11 تاريخ االطالع AM. 

8. Rodny The integration of instructional technology in to public education. usability. 

International Journal on E- Learning. 3 (2) ,2002, 10- 17. 

9. Young, s, Original Article In search of Online pedagogical Modle Investigatinga Paradigm 

Change in teaching ?through the school for all Community. Journal ofComputer Assisted 

learning. 20 (2) ,2004. 133- 145. 



103

معوقات تطبيق التعليم اإللكرتوني يف اجلامعات الفلسطينية وسبل احلد منها من وجهة نظر الطلبة يف ضوء بعض املتغريات

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح102




