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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن معوقات ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين التي يواجهها معلمو 
مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الأوىل، واأثر كل من اجلن�ص، واملوؤهل العلمي واخلربة 
معلمة،   )79( و  معلم،   )107( منهم  ومعلمة،  معلمًا   )186( الدرا�سة  عينة  وبلغت  ذلك.  يف  العملية 
التحليالت  واأجريت  فقرة.   )28( من  مكونة  ا�ستبانة  وا�ستخدمت  الع�سوائية.  بالطريقة  اختريوا 
لت معّوقات للتعّلم الإلكرتوين،  الح�سائية املنا�سبة. واأظهرت النتائج اأن جميع فقرات الأداة �سكَّ
وكانت هناك فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α = 0.05( يف متو�سطات 
اأداة الدرا�سة، واملتعلقة مبعوقات التعلم الإلكرتوين تعزى ملتغري اجلن�ص.  تقديرات املعلمني على 
وعدم وجود فروٍق ذات دللة اإح�سائية يف معوقات التعلم الإلكرتوين، تعزى ملتغري املوؤهل العلمي، 

وعدد �سنوات اخلربة. ويف �سوء نتائج الدرا�سة، قدَّم الباحثان عدداً من التو�سيات. 
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Abstract:
The study aimed at exploring the barriers of using E- learning faced 

by teachers in Irbid first Directorate of Education, to determine the effect of 
gender, qualification and practical experience. The sample of the study was 
(186) teachers, (107 male teachers and 79 female teachers) . The researchers 
developed a 28 item questionnaire. The appropriate statistical analyses were 
used. The results showed that all the items of the instrument constituted barriers 
to e- learning, and there were statistical significant differences at the level of 
statistical significance (α= 0.05) in the average estimates of teachers on the 
tool of the study related to the barriers of e- learning that could be attributed 
to the variables of sex.. The results of the study showed that there were no 
significant statistical differences in e- learning barriers to the variables of 
qualification, and years of experience. In the light of the results of the study, 
a number of recommendations were highlight. 
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مقدمة: 
يعّد التعلم الإلكرتوين طريقة للتعلم با�ستخدام اآليات الت�سال احلديثة من حا�سب و�سبكاته، 
وو�سائط متعددة من �سوت و�سورة، ور�سومات، واآليات بحث، ومكتبات اإلكرتونية، وكذلك بوابات 
الإنرتنت، �سواًء كان عن بعد اأم يف الف�سل الدرا�سي، فاملهم، هو ا�ستخدام التقنية بجميع اأنواعها يف 
اإي�سال املعلومة للمتعلم باأق�رص وقت، واأقل جهد، واأكرث فائدة. ولكن هل ينفي ذلك وجود املعلمني 
واملدار�ص كما قد يتوهم بع�سهم؟ اجلواب بالنفي طبعا، وذلك لأن التعلم الإلكرتوين يختلف يف 
بع�ص جوانبه عن التعلم التقليدي، فالتعليم التقليدي يعني وجود تعلم ومعلم ودر�ص و�سف يف 
مدر�سة، يف حني اأن التعلم الإلكرتوين عملية ذاتية بالدرجة الأوىل، وقد تكون داخل املدر�سة اأو 
خارجها، بوجود معلم اأو بعدم وجوده. ولذلك فاإننا نتحدث هنا عن طريقة تعلم ت�ستند اإىل الو�سائط 
الإلكرتونية التي تعطي جماًل وا�سعًا لعمليات التعلم والتعلم عن بعد من خمتلف م�سادر املعرفة 

التي تتيحها البوابة الإلكرتونية من خالل مناهج ُحولت مقرراتها اإىل كتب اإلكرتونية. 
وتوؤكد الدرا�سات اأن التعلم عرب ال�سبكة الإلكرتونية يوفر اأف�سل الطرائق والو�سائل، والتقنيات 
الآراء واخلربات  لإيجاد بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية جتذب اهتمام املتعلم، وحتثه على تبادل 
واجلامعات  املدار�ص  بني  تعاونية  م�ساريع  يف  العمل  ميكن  اأن��ه  واأ�سافت   ،)2003 )املو�سى، 
املختلفة، كي يطور املتعلمون معرفتهم مبوا�سيع تهمهم من خالل الت�سال بزمالء وخرباء لهم 
الهتمامات نف�سها، كما تقع عليهم م�سوؤولية البحث عن املعلومات و�سياغتها، مما ينمي لديهم 
مهارات  ينمي  الإلكرتونية  ال�سبكة  عرب  الت�سال  اإن  كما   ،)Schaverier, 2003( التفكري  مهارات 
�سواء  حد  على  واملعلمني  الطلبة  ال�سبكة  تزود  حيث  اللغة،  مهارات  من  غريها  من  اأكرث  الكتابة 

 .)Swanson, 2000( بالن�سو�ص املكتوبة يف �ستى املوا�سيع، وخمتلف امل�ستويات
ويت�سم الع�رص احلديث بالتفجر املعريف والتكنولوجي، وزمن الثورة املعلوماتية، فقد فر�ست 
التكنولوجيا احلديثة نف�سها علي خمتلف املجالت كالتعليم وطرائقه، كما �سهلت ات�سال املجتمع 
اأحدث ثورة هي ثورة النرتنت. تلك  ال�سغرية(. ولعل  )القرية  ب�  اإىل و�سفها  اأدت  ببع�سه لدرجة 
ال�سبكة التي �سهلت الت�سال رغم التباعد الزمني واملكاين، و�سيطرت على العامل، فظهر م�سطلح 
التعلم  اأن   )Young, 2004( يذكر  املجال  هذا  ويف  الإلكرتوين.  التعليم  تاله  الإلكرتونية،  التجارة 
الإلكرتوين يعد الثورة احلديثة يف اأ�ساليب التعلم والتعليم وتقنياته، التي ت�سخر اأحدث ما تتو�سل 
اإليه التقنية من اأجهزة، بدءاً من ا�ستخدام و�سائل العر�ص الإلكرتونية لإلقاء الدرو�ص يف ال�سفوف 

التقليدية، وا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف عمليات التعلم والتعليم ال�سفي والتعلم الذاتي. 
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و�سهلت و�سائل التكنولوجيا احلديثة عملية التعلم والتعليم، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى، 
اأ�سبحت اأجهزة احلا�سوب �سهلة املنال، و�سجع الأفراد على ا�ستخدامها، وال�سعور بالأمية يف حال 
عدم التمكن من ا�ستخدامها، و�سارعت الدول املتقدمة بتقدمي برامج تعليمية وتدريبية ملواطنيها 
 ،)Distance Learning( وهو اأحد طرائق التعليم عن بعد ،)e- Learning( عن طريق التعلم الإلكرتوين
 World( واأحد الطرائق التي اتبعتها الدول الغربية منذ فرتة، وطورتها من خالل ال�سبكة العنكبوتية
Web Wide(، وتبنَّتها بع�ص الدول العربية، فهذه الطريقة ت�ساهم يف بناء الفرد، فمن خاللها يتعلم 

الأميون اأو ربات البيوت اأو العاملون ح�سب ظروفهم واأوقاتهم، وفق جداول زمنية حمددة. 
ويعرف املو�سى )2003( التعلم الإلكرتوين باأنه: كل ما يكت�سبه الفرد من معلومات وخربات، 
وو�سائطه  احلا�سوب  من  احلديثة  الت�سال  اآليات  ا�ستخدامه  نتيجة  �سلوكه  يف  تغيري  اإىل  توؤدي 
املتعددة من �سورة و�سوت، ور�سومات، وفيديو، واآليات بحث، ومكتبات اإلكرتونية، وحوار مفتوح، 

وكذلك بوابات الإنرتنت �سواء عن بعد اأو يف ال�سف املدر�سي. 
وميتاز التعلم الإلكرتوين- كما اأ�سار اإليه )2008( Thair- بانخفا�س التكلفة: )يخف�ص نفقات 
ال�سفر، ويقلل من الوقت لتدريب الأفراد، ويلغي اأو يقلل من احلاجة للف�سول الدرا�سية والتدريب(، 
وتعزيز العمل على ال�ستجابة:  )التعلم الإلكرتوين ميكن من الو�سول اإىل عدد غري حمدود من النا�ص 
يف وقت واحد( ، وح�سول جميع الأفراد على املعلومات، وحتديث املحتوى يف الوقت املنا�سب:  
وفائدة  دقة  اأكرث  املعلومات  وجعل  الفور،  على  املعلومات  حتديث  من  ميّكن  الإلكرتوين  )التعلم 

لفرتة اأطول من الزمن( واحل�سول على التعليم الإلكرتوين يف اأي وقت، ويف اأي مكان. 
التدري�سية ملديري مدار�ص  اإىل حتديد الحتياجات  هدفت  بدرا�سة   )2003( نا�رس  اأبو  وقام 
التعلم الإلكرتوين يف الأردن، وبلغت عينة الدرا�سة )402( مديٍر ومديرٍة. واأظهرت النتائج �رصورة 
هذه الحتياجات التدري�سية، خا�سة يف جمال مهارات تكنولوجيا املعلومات، والتطوير الإداري، 
واأن القادة الرتبويني يدركون اأهمية تدريب القائمني على مدار�ص التعلم الإلكرتوين على ا�ستخدام 
اجلن�ص  اإىل  يعزى  اإح�سائيا  دال  اأثر  يكن هناك  التعليم، ومل  اأكرث يف  ب�سكل  والإنرتنت  احلا�سوب 
باإعداد برامج  الدرا�سة  واأو�ست  التدري�سية.  العلمي لالإداريني على جمال الحتياجات  اأو املوؤهل 
يف  الت�سال  تكنولوجيا  ودمج  والنرتنت،  احلا�سوب  ا�ستخدام  مهارات  على  قائمة  تدري�سية 

املناهج. 
اأع�ساء هيئة التدري�ص احلا�سوب يف  اإىل معرفة ا�ستخدام   )2000( وهدفت درا�سة املحي�سن 
كليات الرتبية باجلامعات ال�سعودية، كما هدفت اإىل معرفة اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�ص يف 
ذكر،              104( تدري�ص  هيئة  135 ع�سو  الدرا�سة  عينة  وبلغت  احلا�سوب،  ا�ستخدام  نحو  الكليات  تلك 
و 31 اأنثى( . واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود نق�ص يف خدمات احلا�سوب املقدمة لأع�ساء هيئة 
التدري�ص، و�سعٍف يف ا�ستخدامهم لها، كما وجد عدم وجود تدريب لأع�ساء هيئة التدري�ص، وعدم 

توافر فنيي حا�سوب.  
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وقد ا�ستعر�س رودين )Rodny, 2002( من خالل ورقة عمل اأبرز معوقات التعلم الإلكرتوين 
التي متثلت بعدم توافر القيادة الفعالة، وعدم توافر التدريب املنا�سب معها، وعدم توافر املعدات 

والأدوات الالزمة، والدعم الفني ملثل هذا النوع من التعليم. 
ويف درا�سة حتليلية للحراك )2003( ، حاول من خاللها حتليل حمتوى الدرا�سات ال�سابقة، 
واهتم بدرا�سة معوقات التعلم الإلكرتوين، حيث اأ�سارت نتائج درا�سته اإىل اأن اأبرز معوقات التعلم 
الإلكرتوين  تتمثل يف: التحدي التقني، وحاجز اللغة، والعامل القت�سادي، وعدم تقبل بع�ص رجال 
التعليم واملعلمني للتقنيات احلديثة، واأ�ساليب التعلم املرتبطة باأنظمة تلتزم بها الهيئة التعليمية، 

وعدم وجود رابط بني املناهج وتقنية املعلومات. 
وك�سفت درا�سة عطية وعا�سم، وال�سيخ وعطية )2006( عن معوقات التعلم الإلكرتوين من 
وجهة نظر طلبة اجلامعة الها�سمية، وتكونت عينة الدرا�سة من 583 طالبًا من م�ستوى البكالوريو�ص، 
واأ�سارت النتائج اإىل اأن من اأهم معوقات التعلم الإلكرتوين نق�ص املعرفة عن كثري من الربجميات، 
وعدم وعي اأفراد املجتمع بالتعلم الإلكرتوين، وقلة املتخ�س�سني، وعدم و�سوح الأنظمة، و�سعوبة 
ال�سيطرة على خمرجات التعلم الإلكرتوين، وقلة الربامج، وعدم ا�ستجابة الطلبة للتعلم الإلكرتوين، 

وقلة الأجهزة، والكلفة املالية العالية، وعدم التدريب للطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص. 
العربية  اململكة  يف  الإلكرتوين  التعليم  معّوقات  عن   )2006 )العتيبي،  درا�سة  ك�سفت  كما 
الرتبوية  القيادات  )2200( من  الدرا�سة  الرتبويني، وبلغ جمتمع  القادة  ال�سعودية من وجهة نظر 
اأظهرت  وقد  �سخ�سًا،   )420( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الريا�ص،  مدينة  يف  والن�سائية  الرجالية 
التعلم  اآليات  اإىل  افتقاره  حيث  »من  باملعلم  يتعلق  ما  املعّوقات  هذه  من  اأن  الدرا�سة  نتائج 
الإلكرتوين، وكرثة الأعباء املطلوبة منه، وقلة احلوافز«، ومنها ما هو خا�ص باملنهاج »ككثافة 
املقررات الدرا�سية، وعدم توافق املنهاج مع التطور ال�رصيع يف الربامج«، ومن املعّوقات اأي�سًا ما 
هو فني »مثل عدم جاهزية البنية التحتية املعلوماتية، وعدم توافر الت�سالت ب�سبكة الت�سال 
ال�رصيع«، وهناك معّوقات اإدارية )، مثل: عدد الطلبة يف ال�سف الواحد، وقلة عدد اأجهزة احلا�سوب 
يف املدر�سة، واأخرى تنظيمية كعدم توافر املكان املنا�سب، والنق�ص يف الكوادر الب�رصية، وكرثة 

التكلفة املادية املرتفعة لهذا النوع من التعلم. 
اإىل  التعرف  اإىل  م(   2002( ه�(   1423( اأملبرييك  بها  قامت  التي  العمل  ورقة  هدفت  كما 
ال�سعوبات التي تواجه تطبيق التعّلم الإلكرتوين، وتو�سلت من خالل حتليلها للدرا�سات والبحوث 
اإىل  تقليدّية  تعّلم  طريقة  من  التحول  �سعوبة  يف  تتمثل  املتعلمني  لدى  ال�سعوبات  اأبرز  اأن  اإىل 
طريقة تعّلم حديثة، و�سعوبة احل�سول على اأجهزة حا�سوب لدى بع�ص املتعّلمني. اأما من ناحية 
املعّلمني، فتتمثل يف �سعوبة التعامل مع متعّلمني غري مدربني على التعّلم الذاتّي، و�سعوبة التاأكد 

من متكن املتعّلم من مهارة ا�ستخدام احلا�سوب. 
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التعليم  تقنيات  ا�ستخدام  واقع  اإىل  التعرف  اإىل  م(   2007( ه�(   1428( غالم  درا�سة  وهدفت 
الإلكرتوين يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة من خالل: 

التعرف اإىل واقع انت�سار تقنيات التعليم الإلكرتوين باجلامعة 1 .

التعرف اإىل اأهم املعوقات الإدارية والتنظيمية التي تظهر يف هذا املجال. 2 .

املعوقات  تلك  على  التغلب  يف  ت�سهم  قد  التي  والقرتاحات  التو�سيات  بع�ص  تقدمي  3 .

وال�سعوبات. اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، وقد �سمل جمتمع الدرا�سة ثالث 
فئات، الأوىل: عينة ع�سوائية طبقية تنا�سبية من اأع�ساء هيئة التدري�ص، البالغ عددهم 
والطالبات  الطالب  من  تنا�سبية  طبقية  ع�سوائية  عينة  الثانية:  واإنثى(،  )ذكراً    )112(

 ،)1387( عددهم  البالغ  واإناثا(،  )ذك��وراً  العليا(  والدرا�سات  والنت�ساب،  )النتظام، 
الثالثة: عينة خمتارة من اأع�ساء هيئة التدري�ص والإداريني والفنيني املتخ�س�سني يف 
جمال التعليم الإلكرتوين. ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة: انخفا�ص انت�سار 
اإداري  كادر  توافر  وعدم  بجدة،  العزيز  عبد  امللك  بجامعة  الإلكرتوين  التعليم  تقنيات 
موؤهل للتعامل مع التقنيات احلديثة كاأحد املعوقات الأعلى تاأثرياً على اإجناح عملية 
تطبيق التعليم الإلكرتوين، وعدم وجود حا�سبات اآلية يف القاعات مرتبطة بالإنرتنت، 
وقلة توافر التمويل الالزم لدعم التعليم الإلكرتوين مع جمود اللوائح والأنظمة، وغياب 
الأنظمة واللوائح املانحة للدرجات العلمية لطالب التعليم الإلكرتوين وطالباته، وقلة 
اأعداد املتخ�س�سني يف عملية تطبيق التعليم الإلكرتوين، و�سعوبة احل�سول على الربامج 

باللغة العربية. 
وقام كونا )Conna, 2007( بدرا�سة بعنوان: )دمج امل�ساقات الإلكرتونية املبا�رصة يف منهاج 
املدار�ص الثانوية(، كان هدفها معرفة املعوقات يف ا�ستخدام امل�ساقات الإلكرتونية يف املدار�ص 
املدار�ص  مديري  اإىل  الإلكرتوين  الربيد  بو�ساطة  الإلكرتوين  امل�سح  متطلبات  واأُر�سلت  الثانوية، 
اأيوا، مي�سوري، ونربا�سكا، وتاألفت عينة الدرا�سة من )270( مديراً من هذه الوليات،  الثانوية يف 
حيث ُوزعت ال�ستجابات بالت�ساوي، وكانت غالبيتها من املدار�ص ال�سغرية والريفية بن�سبة 86%، 
اأكرث املعوقات هي املعوقات املالية، ثم جاءت بعدها املعوقات يف جمال  اأن  واأظهرت النتائج 
التكنولوجيا، اأما املعوقات التي جاءت بدرجة عادية فهي اعتقادات هيئة التدري�ص حول نوعية 

التعلم الإلكرتوين، واهتماماتهم بدافعية الطالب. 
ويف درا�سة قامت بها اأندر�سون )Anderson, 2008( لتحديد اأكرث التحديات بروزاً يف م�ساق 
التعلم الإلكرتوين يف �رصيالنكا،. �سملت هذه الدرا�سة )1887( �سخ�سًا، وُجمعت املعلومات من عام 
واُ�ستخدمت  التدري�ص،  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  اآراء  الدرا�سة  هذه  وتغطي   ،2007 عام  لغاية   2004
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الطريقة الكمية لتحديد اأكرث العوامل اأهمية، وتبعها حتليل نوعي ل�رصح �سبب اأهمية هذه العوامل. 
الطلبة، واملرونة، وفعاليات  الآتية: م�ساعدة  الدرا�سة �سبعة حتديات رئي�سة يف املجالت  حددت 
الأكادميية:  والثقة  احلا�سوب(  �سبكة  مع  والربط  التحتية  )البنية  واملدخالت:  والتعلم،  التعليم 

)نوعية الطلبة، واملوا�سيع التي ُتدر�ص �سابقًا( ، واللغة املحلية، والجتاهات. 
وهدفت درا�سة احلوامدة )2009( للك�سف عن معّوقات ا�ستخدام التعّلم الإلكرتوين من وجهة 
نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سّية يف جامعة البلقاء التطبيقّية، وتكونت عينة الدِّرا�سة من )96( ع�سواً 
نتائج  اأظهرت  و  اإربد اجلامعّية، وكلية احل�سن اجلامعّية.  التدري�سّية يف كلية  الهيئة  اأع�ساء  من 
املتعلقة  املعّوقات  لت  �سكَّ وقد  الإلكرتوين،   للتعّلم  معّوقات  لت  �سكَّ كلها،  الأداة  بنود  اأن  الدِّرا�سة 
باجلوانب الإدارّية واملادّية اأكرب املعّوقات، تالها املعّوقات املتعلقة بالتعّلم الإلكرتوين نف�سه، اأّما 

املعّوقات التي تتعلق باملدر�ص والطالب، فجاءت باملرتبة الثالثة. 
بعد ا�ستعرا�ص الأدب النظري ال�سابق والدرا�سات ال�سابقة، لحظ الباحثان اأنه على الرغم من 
اأهمية التعلم الإلكرتوين، والنتائج التي اأثبتت جناحه، فاإن ا�ستخدامه ما زال يف بدايته، واأن هذا 
النوع من التعلم تواجهه العديد من العقبات والتحديات التي حتد من انت�ساره على نطاق وا�سع. 
اإذا ما اأُخذ  كما لحظ الباحثان اأن الدرا�سات التي اأجريت يف الدول العربية خا�سًة قليلة ن�سبيا،ً 
بعني العتبار اأهمية هذا النمط من التعلم واأثره الفاعل يف العملية التعليمية. ولكي تك�سف هذه 
الدرا�سة عن املعوقات الرئي�سة للتعلم الإلكرتوين، فقد �سعت اإىل الطالع على وجهة نظر املعلمني 
الذين ي�سكلون القلب الناب�ص للعملية التعليمية، واأهم عنا�رصها، يف الوقت الذي اأغفلت الدرا�سات 

ال�سابقة هذه ال�رصيحة التعليمية املهمة. 

مشكلة الدراسة: 
�سهد العامل ثورة �سخمة يف تطبيقات احلا�سوب التعليمي، وما زال ا�ستخدام احلا�سوب يف 
اأ�سكاًل عدة. فمن احلا�سوب يف التعليم  جمال الرتبية والتعليم يزداد يومًا بعد يوم، بل بداأ ياأخذ 
اإىل ا�ستخدام النرتنت يف التعليم. واأخرياً ظهر مفهوم التعلم الإلكرتوين الذي يعتمد على التقنية 
يف تقدمي املحتوى التعليمي للمتعلم بطريقة جيدة وفعالة، واعترب هذا النوع من التعليم باأنه من 
النوع من  لهذا  ومزايا  هناك خ�سائ�ص  اأن  كما   .)2003 )املو�سى،  الرتبوية  الع�رص  منجزات  اأهم 
التعليم، من  اخت�سار الوقت واجلهد والكلفة، واعتماد املتعلم على نف�سه يف الو�سول اإىل املعرفة 
يف الزمان واملكان الذي يريد، وفيه ي�سبح املتعلم حمور العملية التعليمية التعلمية، اإ�سافة اإىل 
اأثره يف حت�سني امل�ستوى العام للتح�سيل الدرا�سي، وم�ساعدة املعلم يف توفري بيئة تعليمية جذابة 

وفاعلة ومتفاعلة. 
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فاإن  اأثبتت جناحه،  التي  الأولية  والنتائج  الإلكرتوين  للتعلم  الأهمية  تلك  من  الرغم  وعلى 
ا�ستخدامه ما زال يف بدايته، حيث يواجه هذا النوع من التعلم بع�ص العقبات والتحديات، �سواء 
اأكانت تتمثل بعدم اعتماد معيار موحد لت�سميم املحتوى التعليمي و�سياغته واإنتاجه، اأو فنية 
يف  الرتبويني  م�ساركة  بعدم  تتمثل  تربوية  اأو  الح��رتاف،  على  والقدرة  اخل�سو�سية  يف  تتمثل 
�سناعة هذا النوع من التعليم، حيث تتوىل اأمره �رصكات خا�سة ربحية وغري تربوية. ومهما يكن 
من الأمر، فال رجعة عن التعلم الإلكرتوين، الذي يتطلب التحول من قاعات الدر�ص التقليدية اإىل 
قاعات الدر�ص عرب الف�ساء املعلوماتي. وهذا هو م�ستقبل التعليم، دون ال�ستغناء باأي �سكل من 
العلوم  اأن تخرج كليات  الأ�سكال عن املعلم املوؤهل تربويًا واأكادمييًا وتكنولوجيًا. وهذا يتطلب 
اإعداداً جيداً، والقادَر على م�سايرة التطور التكنولوجي  الرتبوية املعلم التكنولوجي املبدع امُلعدَّ 

الذي ن�سهده كل يوم. 
ومن هنا تتحدد م�سكلة هذه الدرا�سة، با�ستق�ساء اأراء املعلمني يف مديرية تربية اإربد الأوىل 
حول معوقات التعلم الإلكرتوين التي يواجهونها، وهل تختلف هذه املعوقات باختالف اجلن�ص، 

واخلربة واملوؤهل العلمي. 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل: 

الك�سف عن معوقات ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين التي تواجه املعلمني يف مديرية الرتبية  1 .

والتعليم يف منطقة اإربد الأوىل. 
الك�سف عن الفروق يف متو�سطات تقدير املعلمني على اأداة الدرا�سة املتعلقة مبعوقات  2 .

ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين تبعا ملتغري اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة. 

أسئلة الدراسة: 
ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

ما درجة معوقات التعلم الإلكرتوين التي تواجه املعلمني العاملني يف مدار�ص مديرية  1 .

تربية اإربد الأوىل؟. 
يف   2 .)α = 0.05( الإح�سائية  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
متو�سطات تقديرات املعلمني على اأداة الدرا�سة، واملتعلقة مبعوقات التعلم الإلكرتوين، 

تعزى اإىل متغري )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة( ؟ 
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أهمية الدراسة: 
تربز اأهمية هذه الدرا�سة من خالل: 

الرتكيز على التعلم الإلكرتوين كتقنية حديثة يف جمال التعلم والتعليم، وحتديد معوقات  1 .

ا�ستخدامه وت�سخي�سها يف مدار�ص الرتبية والتعليم يف منطقة اإربد الأوىل. 
تزويد اأ�سحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم وتعريفهم باملعوقات التي حتول دون  2 .

والتو�سيات  املقرتحات  وتقدمي  املدار�ص،  يف  التعليم  يف  الإلكرتوين  التعلم  ا�ستخدام 
لهم لتخاذ القرارات املنا�سبة للعمل على تذليل هذه املعوقات، وزيادة فاعلية التعلم 

الإلكرتوين. 
املحلية  املدار�ص  م�ستوى  على  املجال  هذا  يف  اأجريت  التي  احلديثة  البحوث  قلة  3 .

والعربية. 
كما قد ي�سهم هذا البحث يف اإف�ساح املجال اأمام الباحثني الأردنيني والعرب، لإمكانية  4 .

ا�ستخدام هذه الدرا�سة لتحقيق اأهداف تربوية تقع خارج اأهداف الدرا�سة احلالية. 

حمددات الدراسة: 
تتحدد نتائج الدرا�سة احلالية بالعوامل الآتية: 

العاملني يف مدار�ص  الدرا�سة وعيِّنتها حيث اقت�رصت على عينة من املعلمني  جمتمع  1 .

مديرية تربية اإربد الأوىل. 
اأداة الدرا�سة وما تتمتع به من معايري �سدق وثبات.  2 .

اأجريت الدرا�سة يف العام الدرا�سي 2010 /2009. 3

التعريفات اإلجرائية: 
يتبنى الباحثان التعريفات الإجرائية الآتية: 

اأية عوامل توؤثر �سلبًا يف ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين من قبل املعلمني مما يقلل  املعوقات: 
وميكن  بعد،  عن  التعليم  اأ�سكال  من  �سكل  هو  الإلكرتوين  التعليم  الإلكرتوين:  التعليم  ا�ستخدامها. 
والو�سائط  وال�سبكات  كاحلا�سب  احلديثة  الت�سال  اآليات  با�ستخدام  للتعليم  طريقة  باأنه  تعريفه 
كلفة،  واأقل  وقت،  باأ�رصع  للمتعلمني  املعلومات  اإي�سال  اأجل  من  الإنرتنت  وبوابات  املتعددة 

وب�سورة متكن من اإدارة العملية التعليمية و�سبطها، وقيا�ص اأداء املتعلمني وتقوميه.  
ببع�ص عن طريق  بع�سها  يرتبط  احلوا�سيب  اأجهزة  من  �سبكة �سخمة  النرتنت: هي  �سبكة 

ال�سبكة العنكبوتية. 
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الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة: 
الأوىل  اإربد  تربية  مدار�ص  يف  الثانوية  املرحلة  معلمي  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
للعام الدرا�سي 2010 /2009 م، وبلغ عددهم )2011( معلمًا ومعلمة، منهم )1124( معلمًا، و )887( 

معلمة. 

عينة الدراسة: 
من   )9.2%( مئوية  وبن�سبة  ومعلمة،  معلمًا   )186( من  مكونة  ع�سوائية  عينة  اختريت   
جمتمع الدرا�سة، منهم )107( معلم، و )79( معلمة، واجلدول )1( يبني توزيع اأفراد عينة الدرا�سة 

ح�سب متغري )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة( . 
اجلدول )1( 

توزيع اأفرد عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها

النسبة املئوية %العدداملستوى/الفئةاملتغير

10757.5ذكراجلنس

7942.5أنثى

12969.4بكالوريوس فما دوناملؤهل العلمي

5730.6دراسات عليا

5931.7من 1 – دون 6 سنواتعدد سنوات اخلبرة

4624.7من 6 – دون 11 سنوات

118143.6 سنة فأكثر

186100اجملموع

أداة الّدراسة: 
م الباحثان ا�ستبانة موجهة للمعلمني، بحيث ت�سمنت جمموعة  لتحقيق اأهداف الدرا�سة �سمَّ
الرتبوي،  لالأدب  الرجوع  بعد  ال�ستبانة  وُبنيت  الإلكرتوين.  التعلم  معوقات  متثل  الفقرات  من 
الباحثني  اآراء  الباحثان من  وا�ستفاد  الدرا�سة،  العالقة مبو�سوع  ال�سابقة ذات  الدرا�سات  وبع�ص 
املجال،  هذا  ال�سابقة يف  املقايي�ص  على  لعا  واطَّ عام،  ب�سكل  احلا�سوب  واملتخ�س�سني يف جمال 
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وتو�سل الباحثان اإىل الأداة ب�سورتها املبدئية، واملكونة من )35( فقرة، كما ا�ستملت الأداة على 
معلومات عامة �سخ�سية عن املعلم هي: اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة. 

صدق األداة: 
حتقق الباحثان من �سدق اأداة الّدرا�سة بطريقتني هما: 

�سدق حمتوى اأداة الدرا�سة: 
املحكمني  من  جلنة  على  الأولية  ب�سيغتها  الأداة  ُعر�ست  املحتوى،  �سدق  من  للتاأكد 
املتخ�س�سني يف جامعة الريموك وجامعة البلقاء التطبيقية من ذوي الكفاءة واخلربة يف جمال 
اإبداء راأيهم يف فقرات الأداة من  اإليهم  احلا�سوب، والقيا�ص والتقومي، وعددهم )13( ، حيث طلب 

حيث: 
ال�سياغة اللغوية: الو�سوح، وال�سالمة اللغوية، واحلاجة للتعديل.  1 .

و�سوح املعنى.  2 .

منا�سبة الفقرة للمجالت املحددة يف ال�ستبانة.  3 .

. 4 اإبداء اأية تعديالت يرونها منا�سبة. 

اأّية اقرتاحات اأخرى.  5 .

ويف �سوء اقرتاحات املحكمني واآرائهم، اأعيدت �سياغة بع�ص الفقرات لغويًا، وكذلك عدلت 
بع�ص الفقرات، كما حذفت اأربع فقرات، ودجمت خم�ص فقرات يف فقرتني، وبالتايل اعتمدت الفقرات 
ب�سورتها  الأداة  اأ�سبحت  وبذلك  فوق،  فما   )80%( املحكمني  اتفاق بني  درجة  التي حازت على 

النهائية مكونة من )28( فقرة. 
�سدق بناء اأداة الدرا�سة: 

طبقت الأداة على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة، تكونت من )50( معلمًا ومعلمة؛ 
الأداة  مع  فقرة  كل  لرتباط  امل�سحح  الرتباط  معامل  وح�سب  البناء.  �سدق  من  التحقق  بهدف 
اإح�سائية  دللة  وهو وجود  الأداة،  الفقرة يف  على  لالإبقاء  معيار  اعتمد  بعد حذفها، حيث  كلها 
الأداة  فقرات  ال�سابق على جميع  املعيار  وبعد تطبيق  لالأداة.  الكلية  العالمة  الفقرة مع  لرتباط 
ب�سورتها الأولية، واملكونة من )28( فقرة، مل ُت�ستبعد اأي فقرة من فقرات الأداة، وبذلك اأ�سبحت 

الأداة ب�سورتها النهائية مكونة من )28( فقرة. 

ثبات أداة الدراسة: 
التاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة من خالل تطبيقها على عينة مكونة من )50( معلمًا ومعلمة، 
)Test- Retest( بفا�سل زمني مدته  الدرا�سة بطريقة الختبار، واإعادة الختبار  من خارج عينة 
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اأ�سبوعان، حيث ُح�سب معامل الرتباط )بري�سون( -ثبات الإعادة )معامل ال�ستقرار(- والذي بلغ 
)0.89(. وُح�سب ثبات الت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، والذي بلغ )0.93(. 

طريقة التصحيح: 
 )Likert( م�ستويات ح�سب تدريج ليكرت )قام الباحثان بو�سع تدريج لأداة الدرا�سة من )5
اخلما�سي، وهي كبرية جداً، واأعطيت )5( درجات، وكبرية اأعطيت )4( درجات، ومتو�سطة اأعطيت 

)3( درجات، وقليلة اأعطيت درجتان، وقليلة جداً اأعطيت درجة واحدة. 

إجراءات الّدراسة: 
لتحقيق اأهداف الّدرا�سة اتبع الباحثان الإجراءات الآتية: 

الطالع على الأدب النظري، والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�سوع الّدرا�سة.  ♦ 

اإعداد اأداة الّدرا�سة ب�سورتها الأولية، وتكونت من )35( ♦ فقرة، وقد اأ�سبحت على �سورتها 
النهائية بعد حتكيمها )28( فقرة. 

املحكمني  من  عدد  على  عر�سها  خالل  من  الّدرا�سة  اأداة  �سدق  من  الباحثان  حتقق  ♦ 

جمال  يف  واخلربة  الكفاءة  ذوي  من  التطبيقية  البلقاء  وجامعة  الريموك،  جامعة  يف 
احلا�سوب والقيا�ص والتقومي، وعددهم )13( ، وذلك لإبداء املالحظات عليها. 

التاأكد من ثبات اأداة الّدرا�سة من خالل ا�ستخدام معامل ثبات ال�ستقرار )معامل ارتباط  ♦ 

بري�سون( ، والت�ساق الداخلي )كرونباخ األفا( ملعرفة معامل ثبات الأداة. 
توزيع اأداة الّدرا�سة ب�سورتها النهائية على عينة الّدرا�سة، وبعد اأ�سبوعني من التطبيق  ♦ 

قام الباحثان بجمع اأداة الّدرا�سة. 
التاأكيد على اأن الإجابات لن ت�ستخدم اإل لأغرا�ص البحث العلمي.  ♦ 

الإح�سائية  التحليالت  اأجريت  ثم  ومن  حا�سوبيًا،  البيانات  باإدخال  الباحثان  قام  ♦ 

املنا�سبة. 

متغريات الّدراسة: 
املتغرّيات امل�ستقلة: ◄ ا�ستملت الّدرا�سة على املتغرّيات امل�ستقلة الآتية: 

اجلن�ص: وله فئتان ذكر، واأنثى.  ♦ 

املوؤهل العلمي: وله م�ستويان: بكالوريو�ص فما دون، ودرا�سات عليا.  ♦ 

اإىل ما  عدد �سنوات اخلربة: وله ثالثة م�ستويات: من 1 – اإىل ما دون 6 �سنوات، من 6 –  ♦
دون 11 �سنة، 11 �سنة فاأكرث. 
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املتغرّي التابع:  ◄ 

يتمثل بدرجة معوقات التعلم الإلكرتوين التي تواجه املعلمني العاملني يف مدار�ص مديرية 
الرتبية والتعليم ملنطقة اإربد الأوىل واملمثلة بدرجة اإجابة املعلمني عن فقرات ال�ستبانة. 

املعيار اإلحصائي: 
الأداة كلها،  اأداتها، وعلى  الّدرا�سة على كل فقرة من فقرات  اأفراد عينة  ا�ستجابات  لتف�سري 

اعتمد الباحثان املعيار الإح�سائي الآتي: 

1.00ً- أقل من 1.49 بدرجة قليلة جدا

بدرجة قليلة1.50– أقل من 2.49

بدرجة متوسطة2.50– أقل من 3.49 

بدرجة كبيرة3.50– أقل من 4.49

4.50ً– أقل من 5.00 بدرجة كبيرة جدا

املعاجلة اإلحصائية: 
لالإجابة عن اأ�سئلة الّدرا�سة، ا�ستخدم الباحثان التحليالت الإح�سائية الآتية: 

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  الأول،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة  ♦ 

لتقديرات اأفراد عينة الدار�سة على كل فقرة من فقرات اأداة الّدرا�سة، وعلى الأداة كلها. 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  الثاين،  ال�سوؤال  عن  لالإجابة  ♦ 

لتقديرات اأفراد عينة الدار�سة على الأداة كلها ح�سب متغريات:  )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، 
 . )Three Way ANOVA( كما اُ�ستخدم حتليل التباين الثالثي ، )وعدد �سنوات اخلربة

نتائج الدراسة: 
فيما ياأتي عر�س لنتائج الدرا�سة تبعا لأ�سئلتها: 

اأوًل: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول والذي ين�ص على:  ◄ 

مدار�س  العاملني يف  املعلمني  تواجه  التي  الإلكرتوين  التعلم  معوقات  درجة  »ما 
مديرية الرتبية والتعليم يف منطقة اإربد الأوىل؟«
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لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية لكل فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة 
 )2( اإربد الأوىل، واجلدول  واملتعلقة بدرجة معوقات التعلم الإلكرتوين يف مدار�ص مديرية تربية 

يبني ذلك.  
اجلدول )2( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمني على كل فقرة من 
فقرات اأداة الدرا�سة واملتعلقة بدرجة معوقات التعلم الإلكرتوين، 
وعلى الأداة كلها مرتبة ترتيباً تنازلياً ح�سب املتو�سط احل�سابي

رقم 
الفقرة

الفقرة 
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

الرتبة

28
أعداد الطلبة الكبير ال يسمح باستخدام 

التعلم اإللكتروني
1كبيرة4.101.07

13
عدم التعاون بني املدارس في تناول اخلبرات 

في مجال التعلم اإللكتروني
2كبيرة3.901.01

4
عدم توافر اإلمكانات املادية للربط 

بالشبكة اإللكترونية
3كبيرة3.881.07

16
نقص جتهيزات اخملتبرات باألدوات واألجهزة 

احلديثة الالزمة للتعلم اإللكتروني
4كبيرة3.721.04

24
ارتفاع كلفة أعداد البرمجيات اجليدة لنمط 

التعلم اإللكتروني
5كبيرة3.711.14

6كبيرة3.701.15ضعف البنية التحتية لشبكة االنترنت12

11
عدم توافر املعلم الذي يجيد تصميم أو 

تعميم التعلم اإللكتروني
7كبيرة3.681.02

8كبيرة3.681.09عدم توافر الدعم الفني10

3
قلة الوعي بأهمية التعلم اإللكتروني في 

اجملتمع
9كبيرة3.670.93

9
عدم توافر التدريب املناسب على التعلم 

اإللكتروني
10كبيرة3.660.97

11كبيرة3.631.27عدم توافر أجهزة احلاسوب الكافية15

12كبيرة3.631.06عدم وجود معايير ثابتة للتعلم اإللكتروني1

13كبيرة3.610.93االفتقار إلى اخلبرة في التقنيات احلديثة6
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رقم 
الفقرة

الفقرة 
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

الرتبة

17
عدم مناسبة بنية اخملتبرات ومكوناتها عند 

إدخال أية وسيلة تكنولوجية حديثة
14كبيرة3.601.07

15كبيرة3.531.06عدم توافر القيادات في التعلم اإللكتروني8

5
عدم وضوح أنظمة وأساليب التعلم 

اإللكتروني
16كبيرة3.531.06

26
افتقار التعلم اإللكتروني بأسلوب التفاعل 

واالتصال املباشر بني املدرس والطالب
17كبيرة3.521.02

25
صعوبة تطبيق التعلم اإللكتروني في 

بعض املواد التي حتتاج إلى املهارات العملية
18كبيرة3.511.04

14
النظام التربوي ال يتيح اجملال  الستخدام 

التعلم اإللكتروني
19متوسطة3.461.16

2
عدم توافر اخلصوصية والسرية في حفظ 

البيانات واملعلومات
20متوسطة3.341.19

27
صعوبة تطبيق التعلم اإللكتروني على 

طلبة املدارس
21متوسطة3.301.22

20
نقص القدرة والكفاءة على استخدام 

اللغة االجنليزية
22متوسطة3.301.24

23متوسطة3.291.10غموض فلسفة وأهداف التعلم اإللكتروني23

7
صعوبة التعامل مع املتعلمني أو املدربني 

على التعلم اإللكتروني
24متوسطة3.281.05

21
نقص القدرة والكفاءة على استخدام 

التعلم اإللكتروني
25متوسطة3.241.18

19
عدم توافر املعلومات واملهارات 

التكنولوجية املناسبة للتعلم اإللكتروني
26متوسطة3.201.13

22
عدم استجابة الطلبة لنمط التعلم 

اإللكتروني
27متوسطة3.031.20

28قليلة2.491.40عدم اقتناعي بأهمية التعلم اإللكتروني18

كبيرة3.510.58األداة ككل

 الدرجة القصوى من )5(. 
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يتبني من اجلدول )2( اأن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات املعلمني على فقرات اأداة الدرا�سة 
، حيث جاءت  )كبرية(  و  )قليلة(  تراوحت بني  تقدير  وبدرجة   ،  )4.10( اإىل   )2.49( بني  تراوحت 
الإلكرتوين«  التعلم  با�ستخدام  ي�سمح  الكبري ل  الطلبة  »اأعداد  تن�ص على:  التي   ،  )28( رقم  الفقرة 
 ، ، وبدرجة تقدير )كبرية(   )1.07( )4.10( بانحراف معياري  يف املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي 
تالها الفقرة رقم )13( التي تن�ص على: »عدم التعاون بني املدار�ص يف تناول اخلربات يف جمال 
التعلم الإلكرتوين« يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )3.90( بانحراف معياري )1.01( وبدرجة 
تقدير )كبرية( ، يف حني جاءت الفقرة رقم )18( ، التي تن�ص على: »عدم اقتناعي باأهمية التعلم 
وبدرجة   ،  )1.40( معياري  وانحراف   ،  )2.49( ح�سابي  مبتو�سط  الأخرية  املرتبة  يف  الإلكرتوين« 
بانحراف   )3.51( ككل  الأداة  على  املعلمني  لتقديرات  احل�سابي  املتو�سط  .وبلغ  )قليلة(  تقدير 

معياري )0.58( وبدرجة تقدير )كبرية( . 

تقدير  بدرجة  جاءت  فقرة   )28( اأ�سل  من  فقرة   )18( هناك  اأن   )2( اجلدول  من  يتبني  كما 
)كبرية( ، وبن�سبة مئوية )%64.3( ، واأن هناك )9( فقرات من اأ�سل )28( فقرة جاءت بدرجة تقدير 
)متو�سطة( ، وبن�سبة مئوية )%32.1( ، واأن هناك فقرة واحدة جاءت بدرجة تقدير )قليلة( ، وبن�سبة 

مئوية )3.6%( . 

ثانيًا: نتائج ال�سوؤال الثاين الذي ين�ص على:  ◄ 

»هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية )α = 0.05( يف 
الإلكرتوين  التعلم  مبعوقات  واملتعلقة  الدرا�سة،  اأداة  على  املعلمني  تقديرات  متو�سطات 

تعزى اإىل متغريات )اجلن�س، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة( ؟« 

لتقديرات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
)اجلن�ص،  متغريات:  وح�سب  الإلكرتوين،  التعلم  مبعوقات  واملتعلقة  كلها،  الأداة  على  املعلمني 

واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة( ، واجلدول )3( يبني ذلك. 



معوقات استخدام التعلم اإللكرتوني اليت تواجه املعلمني يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة إربد األوىل

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 132

اجلدول )3( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات املعلمني على الأداة ككل 

واملتعلقة مبعوقات التعلم الإلكرتوين ح�سب متغريات )اجلن�س، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة(

العدداملستوى/ الفئةاملتغير
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

1073.640.61ذكراجلنس

793.320.48أنثى

1293.520.55بكالوريوس فما دوناملؤهل العلمي

573.470.63دراسات عليا

593.440.51من 1 – دون 6 سنواتعدد سنوات اخلبرة

463.400.68من 6 – دون 11 سنوات

11813.620.55 سنة فأكثر

يتبني من اجلدول )3( وجود فروق ظاهرة يف متو�سطات تقديرات املعلمني على الأداة كلها 
�سنوات  وعدد  العلمي،  واملوؤهل  )اجلن�ص،  متغريات  ح�سب  الإلكرتوين  التعلم  مبعوقات  واملتعلقة 
 Three Way( التباين الثالثي  اأُ�ستخدم حتليل  الفروق؛  الدللة الإح�سائية لتلك  اخلربة(، وملعرفة 

ANOVA(، واجلدول )4( يبني ذلك. 

اجلدول )4( 
نتائج حتليل التباين الثالثي ملتو�سطات تقديرات املعلمني على الأداة ككل

واملتعلقة مبعوقات التعلم الإلكرتوين ح�سب متغريات )اجلن�س، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة( 

مصدر التباين
مجموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
)ف(

الداللة 
اإلحصائية

0.0 11.001 3.43 3.431 اجلنس

0.2710.270.870.35املؤهل العلمي

0.44 0.80 0.25 0.502 عدد سنوات اخلبرة

0.31 56.44181 اخلطأ

60185. 65 اجملموع

 )α = 0.05( ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
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الإح�سائية              الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود   )4( اجل��دول  من  يتبني 
)α = 0.05( بني متو�سطي تقديرات املعلمني على الأداة ككل، واملتعلقة مبعوقات التعلم الإلكرتوين 

يعزى اإىل متغري )اجلن�ص( ، ول�سالح الذكور. 

مناقشة نتائج الدراسة: 
تواجه  معّوقات  لت  �سكَّ كّلها  الأداة  فقرات  اأن  اإىل  الأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأ�سارت 
التعليم يف مدار�ص  النمط من  التعليم الإلكرتوين، وقد يف�رص ذلك بحداثة هذا  املعلمني يف جمال 
التعليم، وعدم  النوع من  الرتبية والتعليم، مما ترتب عليه عدم معرفة كثريين منهم بهذا  وزارة 
وعيهم ب�رصورته واأهميته، وقلة املتخ�س�سني يف هذا املجال، و�سعوبة ال�سيطرة على خمرجاته، 
وعدم و�سوح الأنظمة والطرق التي تتم فيها اإجراءاته ،وقلة براجمه ،وعدم ا�ستجابة الطلبة لهذا 
قلة  اإىل  اأدى  ما  حاليًا  به  يتعلمون  الذي  التقليدي  النمط  على  تعودهم  ب�سبب  التعليم  من  النمط 
تفاعلهم معه، واعتقادهم ب�سعوبة ربط خمرجاته باملرحلة التعليمية الالحقة، و�سعوبة ال�سيطرة 
على العدد الكبري للطلبة يف ال�سف الواحد، اإ�سافة اإىل اأن كثرياً من املعلمني يتخوفون من ا�ستخدام 

هذا النمط لعدم توافر اخل�سو�سية وال�رصية حلفظ البيانات. 
ويعزو الباحثان ذلك اإىل �سعوبة تطبيق هذا النمط من التعليم، وعدم توافر البنية التحتية 
الكافية لإن�ساء املختربات الكافية لأعداد الطلبة الكبري يف ال�سف الواحد، والنظام الرتبوي ل يتيح 
املجال لإ�ستخدام التعلم الإلكرتوين. وقد يف�رص ذلك باأ�سباب عدة منها: عجز وزارة الرتبية والتعليم 
الطلبة يف مدار�ص  الهائل من  للعدد  املادية، وتدريب كوادر ب�رصية كافية  الإمكانات  عن توفري 
اجلهات  تتمكن  حتى  كافية  زمنية  وفرتة  كبري،  جهد  اإىل  يحتاج  وهذا  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
الدرا�سة  نتائج هذه  وتتفق  الإلكرتوين.  التعلم  اإىل منط  التقليدي  التعليم  املعنية من حتويل منط 
مع درا�سة كل من اأبو نا�رس )2003( ، ورودين )Rodny, 2002( ، وعطية واآخرين )2006(، العتيبي 
)2006( ، املبرييك )1423( ، واحلوامدة )2009( التي اأ�سارت اإىل نق�ص الدعم املايل، ونق�ص التدريب 

الكايف وننق�ص الدعم الفني والتقني. 
اإح�سائية عند  »هل توجد فروق ذات دللة  الثاين:  ال�سوؤال  عن  بالإجابة  يتعلق  فيما  اأما 
م�ستوى الدللة الإح�سائية )α = 0.05( يف متو�سطات تقديرات املعلمني على اأداة الدرا�سة واملتعلقة 
مبعوقات التعلم الإلكرتوين تعزى اإىل متغريات: )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، وعدد �سنوات اخلربة(؟ 
الإلكرتوين  التعلم  معوقات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقا  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  فقد 
ال�سعي نحو  الذكور يف  اأكرث اهتمامًا من  الإناث  اأن  اإىل  الباحثان ذلك  الذكور. وقد يعزو  ل�سالح 
وتاأمني  الوظيفة  على  احل�سول  يف  املتمثلة  اأهدافهن  حتقيق  لغاية  ومهاراتهن  قدراتهن  تطوير 
امل�ستقبل، وكما هو معروف فاإن التح�سيل العلمي عند الإناث اأعلى منه عند الذكور، وهذا بطبيعة 
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احلال يعود اإىل اأن الوقت املتاح لالإناث، ُي�ستغل يف جمال الدرا�سة، بعك�ص الذكور الذين يخرجون 
ال�سبل  بكل  يتم�سكن  الإناث  فاإن  هنا  ومن  املنزل،  الوقت خارج  ويق�سون معظم  اأ�سحابهم،  مع 
املوؤدية للنجاح، والدخول يف ميادين العمل املختلفة، ل �سيما املهن التي ُت�ستخدم فيها ال�سبكة 
... الخ( مما  الإلكرتونية مثل القطاع اخلا�ص )البنوك،ال�سكرتارية يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص، 
يدعوهن اإىل زيادة املعرفة والتاأهيل يف هذا املجال، حتى تفتح لنف�سها فر�ص العمل يف �سوء 

الو�سع القت�سادي املرتدي من اأجل زيادة الدخل لالأ�رصة. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة  العملية، فقد  اأما فيما يتعلق باخلربة 
اأن  اأ�سحاب اخلربة القليلة، وقد يعزى ذلك اإىل  اإح�سائية يف معوقات التعليم الإلكرتوين ل�سالح 
اأ�سحاب اخلربة القليلة بالتعلم الإلكرتوين لي�ص لديهم اهتمام ومعرفة بالتعلم الإلكرتوين، كما اأن 
اإن غالبية املعلمني قد جاءوا من بيوت ل تتوافر  تفاعلهم مع هذا النوع من التعلم ُمتدٍن، حيث 
فيها خدمات ال�سرتاك بال�سبكة الإلكرتونية على عك�ص املعلمني ذوي اخلربة الأكرث الذين يعملون 
يف مدار�ص تتوافر فيها خدمات ال�سبكة الإلكرتونية، فاأ�سبح لديهم معرفة ووعي بفنيات وتقنيات 
اأكرث بال�سبكة الإلكرتونية، وبالتايل اأ�سبح لديهم خربة متوا�سعة يف جمال ا�ستخدامها يف جمال 

التعلم الإلكرتوين، مما قلل من درجة معوقات التعلم الإلكرتوين. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة  العلمي، فقد  اأما فيما يتعلق باملوؤهل 
اإح�سائية يف متو�سطات تقديرات املعلمني حول معوقات التعلم الإلكرتوين. وهذا يتفق مع درا�سة 
)ابو نا�رص، 2003( ، ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن معوقات التعلم الإلكرتوين التي تواجه العلمني 

هي واحدة رغم تفاوت املوؤهل العلمي بينهم.  

التوصيات: 
يف �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة احلالية يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 

خالل  من  املعرفة  نقل  كيفية  على  الإلكرتوين  التدريب  برنامج  يف  املدر�سني  تدريب  1 .

ال�سبكة الإلكرتونية ب�سكل مكثف لتحقيق اكرب قدر من الفائدة. 
توفري املخ�س�سات املالية الالزمة لتوفري التقنيات احلديثة.  2 .

تدريب  يف  والتعليم  الرتبية  ملديريات  التابعة  التعلم  م�سادر  مراكز  ات  مهمَّ تفعيل  3 .

بالربامج  وتزويدهم  التعليم،  لأغرا�ص  الإلكرتونية  ال�سبكة  ا�ستخدام  على   املعلمني 
الالزمة كافة لتحقيق الأهداف التعليمية. 

العمل على ن�رص الثقافة الإلكرتونية بني اأفراد املجتمع لتحقيق اأكرب قدر من التفاعل مع  4 .

هذا النوع من التعليم. 
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