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 امللخص:

يهدف هذا البحث إىل الكشف عن الصعوابت اليت تواجه تطبيق التعليم االلكرتًتين    الترتدسيم  رتن ينجهرتر أعرتا  ع رت   
 رتو هيئرتر ( ع200هيئر التدسيم جب  عر بنغ زي ين فاينعه  ينقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، ينتكوأت عينر البحرتث  رتن   

. ينللتح،رترتق  رترتن هرترتدف البحرترتث مت  2016 -2015ترترتدسيم برترتدسج ت علخميرترتر متتلفرترتر مت ابتيرترت سهم بطاي،رترتر عشرترتوامير، للعرترت م ا رترت  عي 
( ف،اة  وزعر على مخم جم الت سميسرتير، ينقرتد مت التح،رتق  رتن صرتدقه  ين ،ب أرت ، ين لرت ست النترت مج إىل 50تطويا استبي ن  كون  ن  

عوابت تواجرته تطبيرتق التعلرتيم ارتلكرتًتين    الترتدسيم اب   عرت ت الليبيرتر، ليرتث التلرتت الصرتعوابت  ن مجيع ف،اات االستبي ن متثل ص
املتعل،رترترتر ابملرترترتنهج الًتتيرترترت  ا ينا،   لرترترتُت جرترترت  ت الصرترترتعوابت املتعل،رترترتر ابلطلبرترترتر ابلًتتيرترترت  الثرترترت   ، تليهرترترت  الصرترترتعوابت املتعل،رترترتر ابرت اسة 

 لتعليم ارتلكًتين  ، ين بَت الصعوابت املتعل،ر ابلبنير التحتير .ا   عير ، مث الصعوابت املتعل،ر ابخلربة   جم ا ا

The difficulties faced in the application of e-learning strategy in teaching from 

the perspective of faculty members at the University of Benghazi 

Abstract: this research aims at exposing the difficulties which faces the application of 

e-learning in teaching from the viewpoint of faculty members at the University of Benghazi 

and its branches, and the descriptive and analytical approach was used, and the research 

sample was formed of 200 faculty members with different scientific degrees and were chosen 

randomly, for the academic year 2015-2016. And in verifying the aim of the research, a 

questionnaire was developed which was composed of 50 article distributed on five major 

fields, and their reliability and constancy was confirmed. The results showed that all 

questionnaire articles represent difficulties facing the e-learning application in teaching in the 

Libyan Universities, where curriculum related difficulties came in the first place, whereas 

difficulties related to students came in the second place, followed by difficulties related to the 

University Administration, and then difficulties related to experience in the field of e-

learning, and finally difficulties related to infrastructure. 

 
 املقذمة:

يشرتهد العصرتا ايلرت غ تغرترتَتات سرتايعر ين  تال،رتر يناأفقرترت ساو ت،نيرت و ين،، فيرت و يفرترتاض  عبرت   ين تطلبرت ت سثرترتَتة سرتوا  علرتى  سرترتتو  
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ا فاا  لتنخميرتر  أفسرتهم  ين علرتى  سرتتو  الدينلرتر   أشرتا ،، فرتر التعلرتيم سحرتق للقخميرتع ين صرتبي للتكنولوجيرت   ينساو  هخمرت    مجيرتع أرتوالي 
لرترتر ل رترت سير سبرترتَتة ، فلصرترتبي البعيرترتد قايبرترت و ، ينو تعرترتد هنرترت و لرترتواج   ك أيرترتر  ين ز  أيرترتر برترتُت  فرترتاا  ايليرترت ة، ف،رترتد سرترت عدت علرترتى إلرترتداث أ،

اجملتخمع الوالد،  ين بُت جمتخمع ينآبا، ين صبي الع و قاير صرتغَتة ليرتث يسرتتطيع  ي إأسرت ن التعرتاف إىل سرتل  رت  فيهرت  ، يناأعكرتم  لرت  
يناسرتًتاتيقي ت ين سرت لي  ينت،نيرت ت ينجرت  ج جديرتدة ملواجهرتر التحرتد ت  التطوس اهل مل على  نعو ر التعليم إ  حبث الًتبويون عن طرتا 

ينالرترتذي يعتخمرتد علرترتى اسرتتخدام   ينات االتصرترت ا E-Learningالرتيت تواجرترته العخمليرتر التعليخميرترتر ، فعهرتا  رترت  يسرتخمى ابلتعلرترتيم ارتلكرتًتين 
 ايلديثر ، ين ل  للوصوا إىل  ف ل النت مج التعليخمير .

س فيرترتر للتعلرترتيم   عصرترترتا الكخمبيرترتوتا يناالأًتأرترترتت برترتل  صرترتبي التع  رترترتل  رترتع املسرترترتتحد ت   فلرترتم تعرترتد ا سرترترت لي  التعليخميرترتر ال،د رترترتر
التكنولوجيرتر ينتوييفهرترت    التعلرتيم ةرترتاينسة  لحرتر ينعرترت  ا  س سرتي   رترتن عوا رتل ا،يرترتق ا رتو ة   امل سسرترت ت التعليخميرتر. ينيعترترترب املعلرتم هرترتو 

لكرترتًتين  ، ين لرترت  ورترت  يترترتوافا لديرترته  رترتن  هرترت سات ينقرترتدسات العنصرترتا الفعرترت ا الرترتذي ي،رترتع علرترتى ع ت،رترته العرترت   ا سرترترب   توييرترتف التعلرترتيم اال
متكنه  ن استخدام التعليم االلكًتين  فلم تعد  هخمته ق صاة على ت،دمي املعلو  ت ابستخدام الوسرت مل الت،ليديرتر ، ينإجرت  عليرته تعايرتف 

 رترتع اربرتاين جيرترت  لعرتل الرترتتعلم لرترتيق  املرتتعلم د ينات العصرترتا الرتيت ترترتوفا لرته فرترتاص ايلصرترتوا علرتى املعافرترتر  رتن  صرترت  سه  املختلفرتر ينالتواصرترتل
 ينجيتع، ينيتح،ق دعلى سف  ة، يندقل جمهو ، ينىف  قل ينقت.

ينقد  ا التعليم االلكًتين  واالل  تعد ة لىت ينصل إىل    هو عليه ارن ، ين ن برتاا االطرتاع علرتى ا  بيرت ت اخل صرتر 
 ع  االل هي : ا دسب التعليم قدووةوع التعليم االلكًتين  ينجد  ن هذا النوع  ن 

ليرتث إن  و يكرتن لرته يهرتوس يناةرتي   هرتذرت الفرتًتة ابلرتاجم  رتن ينجرتو   جهرت ة سخمبيرتوتا   تلرت  الفرتًتة1983: قبل ع م ادلرحلة األوىل
 املوقف التعليخمي س ن عب سة عن اتص ا بُت  علم ينط ل   ابل لقاة الدساسر.

دام لرترتبعا الوسرترت ما اخل صرترتر ابسرترتتخدام الوأرترتدينز ينبرترتد  برترتد    هرترتذرت املاللرترتر تطرترتوس يناةرترتي يناسرترتتخ1993 -1984:  ادلرحلةةة اانية ةةة
 االهتخم م ا  مي هبذا النوع  ن التعليم

يهات باا ج الكًتينأير  تخصصر ينبد  استعخم ا الربيد االلكًتين  ينالشبكر العنكبوتير     إىل 2000 -1993:  ادلرحلة اانيانة
ت   العخملير التعليخمير ينىف هذرت الفًتة مت تطويا  ينا تطوس  لحوظ   هذرت املاللر ليث مت توييف الكخمبيوتا ين االتص ال

 باان ج لتصفي املعلو  ت  ن باا لبك ت االأًتأت .
لىت الوقت ايل ةا ليث يهات طفاة يناةحر   هذرت الفًتة ينتطوس ا  ا إىل تصخميم  واقع الكًتينأيرتر  -2001:  ادلرحلة اارابعة

اعتخمرت  ا سليرت  ليرتث يلت،رتي املعلرتم ابلط لرت  عرتن طايرتق هرتذرت املواقرتع ينالربيرتد ين صبي البعا يعتخمد على هذا النوع  ن التعليم 
االلكرترتًتين  ينبرترتذل  مت التغلرترت  علرترتى بعرترتد املسرترت فر سخمرترت  يهرترتات الكترترت  االلكًتينأيرترتر ليرترتث يسرترتتطيع املرترتتعلم ايلصرترتوا عليهرترت  

 علرترتر ت،رترتع اتهرترت   فرترت هيم  ملت بعرترتر تعلخمرترته  ينن ايل جرترتر إىل السرترتفا إليهرترت  سرترتذل  اتسرترتع  فهرترتوم التعلرترتيم االلكرترتًتين  ليكرترتون وث برترتر
عة   2102)ااعةااوةة تابوير  ع صاة  ثل التعليم الفا ي، ارتسل  ي ، التعليم الربانجمي  ثل الرتتعلم وسرت عدة الكخمبيرتوتا. 

 .( 2114سيمل 

النوع  ن  استخدام هذا إنليث  االلكًتين  ن  االل التعليم  ا ينىل  زاا ي،ف عند املاللر  اللييباجملتخمع   نينتا  الب لثر    
تعتخمد عليه اعتخم      صبحت ينا جنبير ن الدينا العابير  او سثَت    نلُت    اللر  ن  االل التعليم   ي    س سي يعترب  التعليم ال

، سلطنر عخم ن ، فلسطُت ، الي ابن ، الوال ت املتحدة  ارت  سات مجيع  االل التعليم ين ن هذرت الدينا:  تدسيسه    سلي  
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، سذل  فإن إن سثَتاو  ن الدينا العابير تعدت  اللر البحث   املعوق ت اليت تواجه هذا النوع  ن اسًتالي  ،   لي   ،  ا  ايكير
التعليم ابستخدام الدساس ت الوصفير التحليلير لتلبذ الدساس ت التقايبير  ك هن  ينتتعاف على ف علير هذا النوع  ن التعليم على 

  ينسا  املعا  ، التفكَت  البتك سي ...... اخل، ينىف جمتخمع ت  با  يها االهتخم م بكيفير استخدام جواأ   تعد ة  نه  التفكَت  
 ا فاا  تفكَت   تغيَتوا يتطل  ا  ا فإن  ل  حن،ق هذا النوع  ن التعليم  ع  ين  الفئ ت اخل صر لتسهيل عخملير تعلخمهم .ينلكي

 العخملير املن هج ينلوسبر يلوسبر بداير تعد يناليت املعلم( ،  ل   لوسبر أسخمي  ن  كن فإأن  التعبَت ينإن صي ، التعليم ينسي س ت
 . ال، ير جمخمل   ينا س س ا صل هو ف ملعلم ، با ته  التعليخمير

 

خمل  ن ا همز  ة ف علير املتعلخمُت ، ين كن  تس هم  اليت   التدسيم ين ايلديثر ا س لي  ن  االلكًتين ينيعترب  سلوب التعليم     
استس ب  ه سات ع لير ، هذا ينقد  سدت العديد  ن الدساس ت ين االستش ف ين التحليل ين الًتسي   على س عدهمي  أه راملس ينلي

 .املنشو ة ا هدافا،يق   العخملير التعليخمير ، ينيسهم  إ،اا جم ا التعليم يس عد على   االلكًتينأير  ا جه ةعلى  ن استخدام 
أت بيئر الكًتينأير ق مخمر على التف عل ، لتعلم ين استس ب بعا امله سات ينهن و ،اث اسًتاجتي ت سميسير يناالأًت  بينيوفا ايل سو 

 لتك  ل التعليم  ع  ع ها تكنولوجي  املعلو  ت ، ينهى :

استخدام ايل سوب  ابل الفصل الدساسي :  ثل باا ج الاسم ، ين ع  ر الكلخم ت ين ا داينا ارتلكًتينأيرتر، ينقواعرتد  -1
 . البي انت

اسرتتخدام االأًتأرتت   التعلرتيم : يكخمرتن اسرتتخدام االأًتأرتت لل،يرت م دعخمرت ا تع ينأيرتر ين  أشرتطر  رتع طرتاب آبرتاين عرترترب  -2
 االأًتأت سخم   كن استخدا ه لتحخميل الربا ج الدساسير ، ينبطا الدسينس .

كرترتن فتحرترته اسرترتتخدام الكترترت ب ارتلكرترتًتين  : هرترتو سترترت ب لخمرترتل بلغرترتر العصرترتا ، فهرترتو لرترتيم  كترترتواب علرترتى الرترتوس  ينإجرترت    -3
بواسرترتطر ايل سرترتوب ينقرترتاا ة لتو ترترته  رترتن برترتاا الش لرترتر ايل سرترتوبير  هخمرترت  بلرترتم لقرترتم الكترترت ب . فرترتلهم  رترت   يرترت رت صرترتغا 

 ( 2118) عبد ااكرمي   لقخمه ين سعته ينإ ك أير البحث عن  ي سلخمر  ين  وةوع   باا ،وا   عدين ة. 

  ا  ا الذي جعل  ن الصع  تطويا تعايف لد  ينقد يهات  ًتا ف ت سثَتة استخد ت للداللر على التعليم االلكًتين 
، التعلم املوزع ، الرتتعلم الشرتبكي ، الرتتعلم االتصرت غ، الرتتعلم االفًتاةرتي ، الرتتعلم وسرت عدة  اب أًتأتله ، ين ن هذرت املًتا ف ت : التعلم 

سرترتتخدم أوعرترت   رترتن الت،نيرترتر ينعرترت  ة  رترت  ايل سرترتوب ، الرترتتعلم عرترتن بعرترتد . ينمجيرترتع هرترتذرت املفرترتا ات تت رترتخمن ينجرترتو  املرترتتعلم بعيرترتدا عرترتن املعلرترتم ، يني
 يكون ايل سوب للوصوا إىل امل  ة التعليخمير .

تكنولوجي  الوس ما  يني،صد ابلتعلم ارتلكًتين   ن تتم عخملير التعلم عن طايق استخدام  جه ة إلكًتينأير، ين ستحد ت  
خمُت عرب ينس مل اتص ا عديدة، ينتتم عخملير التعليم املتعد ة وع ا عن يا  ال   ن يناملك ن، ليث يتم االتص ا بُت الداسسُت يناملعل

 على ي،وم تعليخميو  أع  و  أبٍت ينلكي ينف،و  لعاينف املتعلم يناستعدا اته ينقدساته، ينت،ع  سئولير التعلم بصفر  س سير على ع ت،ه .
 ع  يتن س  و  ت،د ه  طاي،ر لتعدي إغ ابرتة فر ، التعليخمير ينامل،اسات املوا  تصخميم إع  ة يتطل   ل  فإن االلكًتين  التعلم

 ين وجه التعليخمير للخموا   صخمم للخمعافر إىل انقل  ن  ينسرت سيتغَت الذي املعلم  ينس   تعديا ا  ا يتطل  سخم  ، ا ديد ا سلوب
 ين الد . ين ن التعايف ت اليت قد ت ملفهوم التعليم ارتلكًتين  :
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   علرتى اسرترتتخدام الت،نيرت ت ايلديثرتر للح سرترت  ينالشرتبكر الع مليرترتر  ( دأرته  سرتلوب تعليخمرترتي يعتخمرتد2008عافرته عبرتد الكرترتامي
للخمعلو رترت ت ينينسرترت مطه  املتعرترتد ة،  ثرترتل ا قرترتااص املدجمرترتر، ينالربجميرترت ت التعليخميرترتر، ين الربيرترتد ارتلكرترتًتين ، ين سرترت ل ت ايلرترتواس 

 ينالن، ش.
   وييرترترتف ينسرترترت ما ( دأرترترته تعلرترترتيم  رترترتان ين فترترترتوح ينيسرترترتتخدم الت،نيرترترتر جبخميرترترتع  أواعهرترترت   رترترتن برترترتاا ت 2012ينيعافرترترته العرترترتواين ة

  تعد ة ين ل  رتيص ا املعلو ر للطلبر ملااع ة الفاين  الفا ير بينهم دقصا ينقت ين قل جهد .
 دأه  ل  النعرت م التعليخمرتي الرتذي ي،رتدم بيئرتر تعليخميرتر تف عليرتر  تعرتد ة املصرت  س تعتخمرتد علرتى 2013  يينيعافه الس عد )

  عدة املتعلم    ي ينقت .ايل سوب ين لح، ته ينلبكر االأًتأت جي  يتيي الفاصر للخمعلم  س

ابلنعرتا اىل التعايفرت ت السرترت ب،ر نرتد إن هنرترت و تعرتد او ينتنوعرترت و   التعايفرت ت الرترتيت قرتد ت للتعلرترتيم ارتلكرتًتين  فرترت لبعا يرتا  اأرترته 
 طاي،ر تدسيم لن،ل احملترتو  إىل املرتتعلم ابالعتخمرت   علرتى الوسرت ما املتعرتد ة عرترب الوسرت ما االلكًتينأيرتر  ثرتل تعايرتف سرتا  رتن عبرتد الكرتامي

(  أرته أعرت م لرته  دباترته ينعخملي ترته ينمتاج ترته ينياجرتع هرتذا االبرترتتاف 2013  يالسرت عد لرتُت يرتا  (  2012( العرتواين ة  2008 
إىل لدا،رترترتر  صرترترتطلي التعلرترترتيم ارتلكرترترتًتين  يناستب طرترترته بتكنولوجيرترترت  التعلرترترتيم ، يناالبرترترتتاف   تامجرترترتر املصرترترتطلي ينتعرترترتد  التسرترترتخمي ت ، ينعرترترتدم 

   .االتف   على   ينات التعليم ارتلكًتين 

ينباصرترتر ال،رترتوا  كرترتن ال،رترتوا إأرترته  رترت زاا هنرترت و برترتاف لرترتوا  سرترتللر اديرترتد  صرترتطلي لرترت  ل ملفهرترتوم التعلرترتيم االلكرترتًتين  ، 
ينيغل  على  ععم االجته  ات   هذا اجمل ا تاسي  سل فايق على زاينير ختصصه يناهتخم  ه. ف ملتخصصون   النوالي الفنير ينالت،نيرتر 

تم الًتبويرترتون ابر س التعليخميرترتر ينالعاقرترت ت الًتبويرترتر ، ينسسرترت  علخمرترت   االجتخمرترت ع ينعلخمرترت   الرترتنفم علرترتى يهتخمرترتون اب جهرترت ة ينالرترتربا ج، بينخمرترت  يهرترت
سخمرترت  يهرترتتم سجرترت ا ا عخمرترت ا ابلع مرترتد  أت،رترتَت هرترتذرت الت،نيرترت ت   بيئرترتر التعلرترتيم ين رترتد  استب طهرترت  سرترتلب و ينإلرترت ابو ببنرترت   ينتكرترتوين جمتخمرترتع املدسسرترتر،

 ةرترتخمن فرترتاينع التقرترت سة االلكًتينأيرترتر  ين سلسرترتلوب جديرترتد لترترتدسي  ينتعلرترتيم املرترتويفُت املتوقرترتع  رترتن هرترتذا النشرترت ط سرترتوا و  سرترت ن أشرترت ط و جترترت س و 
 رتسس هبم  ه سة جديدة دقل سلفر جيكنر

ين ابلنعا إىل ا  ب الًتبوي ملوةوع التعليم ارتلكًتين  ند  ن الب لثُت تن ينلورت بطا  متتلفر ين رت  يهخمنرت    هرتذا اجملرت ا هرتو 
  تواجه تطبيق التعليم ارتلكًتين  ين ن هذرت الدساس ت:الدساس ت اليت تن ينلت الصعوابت اليت

( هدفت إىل الكشف عن  عوق ت استخدام  نعو ر التعليم ارتلكًتين   ن ينجهر أعا 2010 ساسر الدهون ين آباينن  
عرتر جمرترت الت ( ف،رتاة  وزعرترتر علرتى  سب36 علخمرتي املاللرتر الث أويرتر   لرترتوا  الكرتوسة ، ينلتح،يرتق هرترتذا اهلرتدف مت تطرتويا اسرتتبي ن  كرترتون  رتن  

(  علرترترتم مت ابتيرترترت سهم بطاي،رترترتر عشرترترتوامير ين لرترترت ست النترترترت مج إىل  ن املعوقرترترت ت املتعل،رترترتر 47(  علخمرترترتر ين  58ينتكوأرترتت عينرترترتر الدساسرترترتر  رترترتن  
تلته  املعوق ت املتعل،ر ابرت اسة ، مث املعوق ت املتعل،ر ابلبنير التحتير ينالتقهي ات ، ينجرت  ت املعوقرت ت  ابملعلخمُت التلت املاتبر ا ينىل،

 ملاتبطر ابلط ل    املاتبر ا بَتة.ا

( إىل الكشرترتف عرترتن  عوقرترت ت اسرترتتخدام الرتتعولم ارتلكرترتًتين   رترتن ينجهرترتر أعرترتا  ع رترت   اهليئرترتر 2011ينهرتدفت  ساسرترتر ايلوا رترتدة  
التدسيسير   ج  عر البل،   التطبي،ير، ينالتعاف على ا،ا التخصص ا سرت   ي ينايلصرتوا علرتى الابصرتر الدينليرتر   هرتذرت املعوقرت ت ينمت 

( ع و  ن  ع    هيئر التدسيم اب   عر ينتوصلت النت مج إىل  ن املعوق ت املتعل،ر 96دا  استبي ن ينتكوأت عينر الدساسر  ن  إع
اب  أرترترت  ارت اسي هرترترتي  هرترترتم الع،برترترت ت الرترترتيت تواجرترترته التعلرترترتيم ارتلكرترترتًتين  سرترترتذل  ال توجرترترتد فرترترتاين    هرترترتذرت املعوقرترترت ت تعرترترت   للتخصرترترترتص 
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 يل س  ارغ .ا س   ي ينالابصر الدينلير ل،ي  ة ا

( إىل التعرترترتاف علرترتى  عوقرترترت ت اسرترتتخدام التعلرترترتيم ارتلكرترترتًتين  الرترتيت يواجههرترترت  املعلخمرترترتون  2011ينهرترتدفت  ساسرترترتر برترتٍت  سرترترتُت  
وداسس  دياير الًتبير ين التعليم ملنط،ر اسبد ا ينىل ينا،ا سا  ن ا نم يناخلربة ينامل هرتل العلخمرتي    لرت  ، ينتكوأرتت عينرتر الدساسرتر  رتن 

( ف،رتاة ين يهرتات النترت مج 28ر مت ابتيرت سهم بطاي،رتر عشرتوامير ين خمرتع البيرت انت مت اسرتتخدام اسرتتبي ن  كرتون  رتن  (  علم ين  علخم186 
 ن مجيع ف،اات االسرتتبي ن لرتكلت  عوقرت ت للتعلرتيم ارتلكرتًتين  سخمرت   يهرتات النترت مج ينجرتو  فرتاين   ات  اللرتر إلصرت مير   املعوقرت ت 

 إلص مير تع   ملتغَتي سنوات اخلربة ين امل هل العلخمي . تع   ملتغَت ا نم ىف لُت و توجد فاين   ات  اللر

( إىل التعرترتاف علرترتى التحرترتد ت الرترتيت تواجرترته التعلرترتيم ارتلكرترتًتين  جب  عرترتر سينيرترت  ،  Tarus   2015سرترتذل  هرترتدفت  ساسرترتر
صرترتلت ( ع رترتو هيئرترتر ترترتدسيم اب   عرترت ت الكينيرترتر . يناسرترتتخد ت الدساسرترتر اسرترتتبي ن  خمرترتع البيرترت انت ينتو  148ينبلغرترتت عينرترتر الدساسرترتر   

الدساسرترترتر إىل  ن الصرترترتعوابت املتعل،رترترتر ابلبنيرترترتر التحتيرترترتر هرترترتي الع  رترترتل ا س سرترترتي ين ا ينا الرترترتذي يعيرترترتق تطبيرترترتق التعلرترترتيم ارتلكرترترتًتين  بنسرترترتبر   
% ( سرتذل  افت،رت س املعلرتم ملهرت سات التعلرتيم الكرتًتين  ينعرتدم ينجرتو  الوقرتت  78% (   لُت ج  ت املي اأيرتر املاتبرتر الث أيرتر بنسرتبر  92

 الك   لذل  .

( هرتدفت هرتذرت الدساسرتر اىل اديرترتد الصرتعوابت الرتيت تواجرته تطبيرتق التعلرتيم ارتلكرترتًتين  Kisanga  2015دفت  ساسرتر ينهرت
    سس ت التعليم الع غ بتن اأي ، ين ف ل االسًتاجتي ت يلله  ، يناستخدم الب لث سلسلر  ن امل، بات الشخصرتير لرتبه  نعخمرتر ، 

 ينهل  البنير التحتيرتر الف،رتَتة ، مث ال،يرتو  امل ليرتر  ي عرتدم سف يرتر الرتدعم ، ينأ،رتص   ينتوصلت الدساسر إىل ينجو  مخسر صعوابت سميسير 
 التعليم ارتلكًتين  ينعدم سجبر املعلخمُت ىف التغيَت .  عافر

 الشوب  لوا    ينالتعليم الًتبير  دياير ين علخم ت  علخمي  ن عينر  عافر  د  على التعاف إىل هدفت( 2014 ساسر  اا   
 ينسذل  يدسسوهن ، اليت املوا    هل  ينتوييفهم استخدا هم ين د  يناالتص ا، املعلو  ت لتكنولوجي  ا س سير لربجمي تينا للتطبي، ت

 ا  ب على االطاع بعد الب لث، صخموم الدساسر،  سئلر على ينلإلج بر .هل  استخدا هم  ينن اوا اليت العوامق على التعاف
 النت مج . سشفت عشوامي و  ابتي سهم مت يناملعلخم ت، املعلخمُت  ن ( 101 )  ن  رالدساس عينر تكوأت ليث الدساسر،   اة الًتبوي،

 التقهي ات توافا عدم  مهه   ن س ن التدسيم؛   يناالتص ا املعلو  ت تكنولوجي  استخدا هم تعيق اليت العوامق بعا ينجو  عن
 .التدسيم   يناالتص ا املعلو  ت تكنولوجي  يفتوي سيفير   التدسي  ب عف  اتبا ينبع ه  الاز ر، التحتير ينالبٌت

 
( هدفت إىل التعاف على يناقع التعليم ارتلكًتين     داسس املخملكر ا هلير ودينر الا ض ، ينسذل  2008 ساسر عبد الكامي   

(  علخمر ، 112ين  (  علم 90(  نهم  202التعاف على العوامق اليت تواجه التعليم ارتلكًتين  ، ينتكوأت عينر الدساسر  ن  
ين سث فر امل  ة العلخمير س أت  ن  هم  .ارغ ايل س   جه ة أت ُت  ينن اوا امل لير املخصص ت قلرينتوصلت الدساسر إىل إن  

 العوامق اليت تعو  استخدام التعليم ارتلكًتين . 
 

 ت التعليم الع غ   أيقَت   ن هدفت هذرت الدساسر اىل ت،ييم  د  استف  ة املعلخمُت و سس  Leonard(  2013    ساسر 
التعليم ارتلكًتين    التدسيم ، سذل   عافر الصعوابت اليت تواجههم  ،ن   استخدا هم هذا النوع  ن التعليم . ينقد استخد ت 

،ن   تدسيسهم، الدساسر االستبي ن لإلج بر عن  سئلر الدساسر ، ينتوصلت إىل  ن املعلخمُت   أيقَت  يستخد ون التعليم ارتلكًتين   



 6102   سبحمرب – ألولاة       العذد ـــــط الذوليـــة البحر املحىســـــة جبمعــجمل
 

5 
 

لكن هن و جمخموعر  ن الع،ب ت تواجههم  نه  عدم ينجو  البنير التحتير الك فير لتكنولوجي  املعلو  ت يناالتص الت ، سذل  قلر 
 ا  واا ، ينعدم ينجو  الدعم الفٍت  ن املهنيُت.

 
 البي انت،املن س  ملع  ر  ميارتلص  ا سلوبين  البحث،ابتي س  نهج   ينقد استف  ت الب لثر  ن الدساس ت الس ب،ر    

 ع  ايل غسذل  اتفق البحث   ينأوعه .سذل  ابتي س عينر البحث املن سبر   الف،اات،ينابتي س  املن سبر،البحث    اة ينإعدا 
ر العينر املخت سة ينالبيئ  االبتاف يكخمن  إن إال البي انت،مجع   املستخد ر  ا  اةهدف البحث ينسذل    الس ب،ر  تالداسس 

 الدساسر.فيه    جايت اليت
 

 مشكلة البحث:
 

 النخما هذا   النق ح  ن متكنهم إ ك انأمين   ساأمقد  ن ط مل  للقخميع التعليم إاتلر على ارتلكًتين  التعليم فلسفر ،ومت    
  ين النوع  ين العا   ين ا نم بُت التفاقر  ينن املتعلخمُت مجيع بُت التعليخمير الفاص تك ف   بد  ا،يق على للعخمل ين ل  ، التعليم  ن
 ين ي   ، التعليخمي املك ن إىل االأت، ا  ين السَت  ن ياينفهم متكنهم ينال انمير  ن طق   يعيشون الذين الطاب إىل ينالوصوا ، اللغر
 ة فرإ هذا ،    سنهم   ينهم تعليخمير فاص على ابيلصوا اخل صر االلتي ج ت ي ين   ين ال،  سين الغَت للطاب السخم ح  جل  ن
  العواين ة،  .لدة على ط ل  لكل املن س  الفا  عدامل ينف،  سراالدس    الت،دم على الطلبر  س عدة  ن النع م هذا يتيحه    إىل

2012 ) 

 ,ارتلكًتين  التعلم  مهير  ن الاجم على  اأه Lockias( 2008 ) ( ين 2011ينتتفق الب لثر  ع سٍل  ن بس م ينآباينن        
 أط   على ش سرتاأت  ن اد اليت ينالتحد ت الع،ب ت  ن العديد تواجهه ميالتعل  ن النوع هذا  نف ن له  ،بتت اليت ينالنت مج
 التعلم  ن النخما هذا  مهير االعتب س بعُت ُ بذ    إ ا سبي أ قليلر العابير ب صر الدينا    جايت اليت الدساس ت  ن سذل   .يناسع

  .التعليخمير العخملير   الف عل  ،ارت ين

 تخصصُت ينابلثُت  ن ألفت اأتب رت ال، مخمُت على امل سس ت التعليخمير دمهير  ثل هذا النوع بوصفن  لذل  ينج  علين     
   االلكًتين لىت أواس   ستقدات الس لر البد  ن توييف التعليم التعلم. ين عخملير  إ،ن   ن التعليم ين   يوفارت  ن ينقت ينجهد 

  جمهبل  الت،ليدي التعليمعن  التخليهذا  ينال يعٌت املاللر ا   عير. إىلاللر االبتدامير ينينصوال بد ا  ن امل التعليممتتلف  االل 
 .الت،نير ا  يناتابستخدام  االلكًتين  ع التعليم 

بل اهلدف  الدساسيينالب لثر هبذا ال ت،لل  ن قيخمر ينجو    سس ت تعليخمير ينال ينجو   تعلخمُت ين علخمُت  ابل الفصل   
املعلو ر للخمتعلم دقصا ينقت ين  قل جهد ب صر ين ن سثَت  ن الدساس ت  إيص ا اجل  ن  أواعه م الت،نير جبخميع هو استخدا
ر تف علير جتذب اهتخم م بيئر تعليخمي رتل  التعلم عرب الشبكر االلكًتينأير يوفا  ف ل الطا  ين الوس مل ين الت،ني ت  إن إىلتوصلت 
  .املتعلخمُت

هذا النخما ا ديد  ن التعلم سوا    جم ا التعليم  ين التدسي  علين  إعدا  فايق  ن  عدي بل  ن أفكا   إ ب ا ينق  
اخلربات الفنير ال،  سة على  عم هذا التحوا لىت ي تى مث سرت ، ينلىت  كنن   ينجو   ن دسالتل ذل سين  عليه ، ينال، مخمُتالربا ج 
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التعليم املستخما ين االعتخم   على الذات فهو الاسي ة ا س سير للتعليم  واسبر عصا املعافر . ينقبل هذا ين او علين   ن أنشا ،، فر 
  .االلكًتين 
 
 ينال   ن، املك ن قيو  ين نه  ، الت،ليدير التعلم بيئ ت عيوب  ن العديد ع  ت قد ارتلكًتين  التعلم بيئر  ن  ن ينابلاجم  

 التف عل عخملير ارتلكًتين  التعلم يعو  ليث ا،ي،ه ، ارتلكًتين  التعلم يستطع و الت،ليدير ابلطاي،ر للتعلم  اتجيي هن و  ن إال
 املعلم ين عم  س أدة ينف،د ارباين،  ع ينالتن فم االتص ا  ن الن بعر ينالدافعير الت،ليدير التعلم بيئ ت ج  بير يني عف االجتخم عي،

 التعلم تاسي  عن انهي  البعا، بع هم يعافون ال يناملتعلخمُت املعلم  ن هذا ،إبداع تهين    ينسرت ينت،ليص املواقف بعا   املب لاة
 .يامله س  اب  أ  االهتخم م  ن  سثا املعا  ا  أ  على ارتلكًتين 
سذل  فإن اجملتخمع اللييب قد  ا بعاينف لاب   ت إىل إي، ف الدساسر ملدة سنر س  لر ينو توجد     ه  ي ينسيلر    

ينىف يل هذا الوةع يهات ل جتن  امل سر إىل هذا النوع  ن  دو املت اس الوليملواصلر الدساسر   يل ياينف ايلاب ، ينالط ل  ه
( ابعتب سرت الوسيلر الوليدة رتمت م العخملير التعليخمير ، ينسحل هلذرت ا ز ر مت توزيع طلبر ا   عر    دينر  التعليم   التعليم االلكًتين 

سس بسيطر جدا  هن   صخمخمر الستيع ب عد  قليل  ن الطاب ، بنغ زي على املداسس املختلفر ينلكن قدسة استيع ب هذرت املدا
ين ن هن  يهات ل جتن  امل سر إىل التعليم االلكًتين  . سحل بديل لذه ب املتعلم إىل امل سسر التعليخمير ، ينلكن هذا ال يعٌت 

ابلت غ ل  على ا   ع ت الليبير  ن االعتخم   عليه سوسيلر ينليدة للتعليم ا   عي بل اعتب سرت  كخما للتعليم الت،ليدي الع  ي ين 
اسن توييفه ين جمه    س لي  التعليم ، الن  ل   ن ل أه  ن يافع  ستو  التعليم الع غ ينجت ينز الع،ب ت ين املش سل اليت تواجهه 

يم االلكًتين  (    ن لوس ن ح التعليم االلكًتين  تتوقف على اأت،   أوع التعل 2010، ينتتفق الب لثر  ع بلف ينآباينن   
املن س  ، ين ااع ة ال وابا يناملع يَت   أع م التعليم املخت س إ   ن استخدام الت،نير ليست هدف   ين ج ير   لد  اأ  بل ينسيلر 

 لتح،يق  هداف التعليم.

غ زي ين الب لثر ةاينسة التعاف عن الصعوابت اليت تواجه تطبيق التعليم ارتلكًتين    ج  عر بنهذا املنطلق س ت   ن
، أعاا يل جتن  امل سر إليه العخملير التعليخمير  س سابعتب سهم   سامهم ن باا است،ص    مفاينعه   ن ينجهر أعا  ع    هيئر التدسي

   يل هذرت العاينف اليت يعيشه  اجملتخمع اللييب ، ينبذل  تتحد   شكلر البحث   ارتج بر على الس اا الاميسي الت غ : 

 يف التعليم االلكًتين  جب  عر بنغ زي  ن ينجهر أعا  ع    هيئر التدسيم ؟ س:    هي صعوابت توي
 

  أهذاف البحث:
يهدف هذا البحرتث بشرتكل  س سرتي إىل الكشرتف عرتن صرتعوابت توييرتف التعلرتيم ارتلكرتًتين   رتن ينجهرتر أعرتا  ع رت   هيئرتر 

 التدسيم جب  عر بنغ زي ينفاينعه .

 أهمية البحث:
وع البحرتث التعلرتيم ارتلكرتًتين  جرت    لرت    توصرتير الدساسرت ت السرت ب،ر  ثرتل أتترتى  مهيرتر هرتذا البحرتث  رتن  مهيرتر  وةرت -1

( دمهيرتر االهتخمرت م وثرتل هرتذا النرتوع  رتن التعلرتيم لافرتع سفرت  ة   2012(  بو بطرتوة    2012 ساس ت سا  ن  محد   
 سا  ن املعلم ينالط ل .

ينابلترترت غ اعتخمرترت  رت سطاي،رترتر  هخمرترتر   قرترتد تشرترتقع أترترت مج هرترتذرت الدساسرترتر ابلثرترتُت آبرترتاين لتنرترت ينا املوةرترتوع  رترتن زينا   برترتا   -2
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الترترتدسيم ابلتعلرترتيم ا رترت  عي  سرترتوة ابلرترتدينا ا برترتا . ين   لرترتدين  علرترتم الب لثرترتر قرترتد تكرترتون هرترتذرت الدساسرترتر الوليرترتدة الرترتيت 
  جايت   البيئر الليبير للكشف عن صعوابت تطبيق التعليم ارتلكًتين    التدسيم اب   ع ت الليبير.

اقعيرترتر عرترتن الصرترتعوابت الرترتيت تعيرترتق  ع رترت   هيئرترتر الترترتدسيم ا   عرترت ت الليبيرترتر عرترتن سرترتذل  إن هرترتذا البحرترتث ي،رترتدم صرترتوسة ين  -3
 استخدام التعليم االلكًتين  ا  ا الذي قد يلفت اأتب رت املسئولُت عن التعليم الع غ للتغل  عليه   ين الت،ليل  نه .

   الترتدسيم ا رت  عي سذل  أت ل الب لثرتر  ن يشرتقع هرتذا البحرتث املسرتئولُت علرتى قبرتوا توييرتف التعلرتيم ارتلكرتًتين  -4
  سوة بب قي الدينا.

أتتى  مهير هذا البحث   سون إن التعليم ارتلكًتين    زاا   بدايته، ينهو حب جر إىل امل يد  ن التق سب ين البحث  -5
 ين الدساسر بصوسة  كثفر ين ستخماة  ن اجل تطويارت.

 مصطلحبت البحث:
 مت تعايف  صطلح ت البحث إجاامي  على النحو الت غ:

 لصعوابت :جمخموعر املشكات اليت ت ،ا سلب  على توييف التعليم ارتلكًتين    التدسيم اب   ع ت الليبير .ا 
  التعلرترتيم ارتلكرترتًتين  : ي،صرترتد برترته   هرترتذا البحرترتث اسرترتتخدام الت،نيرترتر جبخميرترتع  أواعهرترت   رترتن ل سرترت  إىل ينلرترتبك ته ينينسرترت مطه

ملعلو رترترتر للخمرترترتتعلم دقصرترترتا ينقرترترتت ين قرترترتل جهرترترتد ينسرترترتذل  املتعرترترتد ة يناليرترترت ت حبرترترتث ين كتبرترترت ت الكًتينأيرترترتر يناأًتأرترترتت   إيصرترترت ا ا
الل،  ات املب لاة ين املتكاسة بُت املعلم ين املتعلم  ابل لقاة الدساسرتر  ت رتخمن   فهرتوم الرتتعلم  ابرتل امل سسرتر التعليخميرتر 

   ا   عر ( .

 حذود البحث:
 يتحد  البحث ايل غ  :

 عوابت الرترترتيت تواجرترترته تطبيرترترتق التعلرترترتيم ارتلكرترترتًتين    ايلرترترتدين  املوةرترترتوعير:  قتصرترترتا البحرترترتث ايلرترترت غ علرترترتى التعرترترتاف علرترترتى الصرترترت
 التدسيم جب  عر بنغ زي  ن ينجهر أعا  ع    هيئر التدسيم.

  2015 -2014ايلدين  ال   أير : مت تطبيق   اة البحث   الع م الدساسي . 
 . ايلدين  املك أير: ي،تصا هذا البحث على  ع    هيئر التدسيم جب  عر بنغ زي ينفاينعه 

 : منهج البحث
اتبعت الب لثر   هذا البحث املنهج الوصفي التحليلرتي الرتذي ورت ينا  رتن بالرته ينصرتف العرت هاة  وةرتوع الداسسرتر يناليرتل 

 بي انته للوصوا إىل أت مج علخمير تبٌت على  س سه  للوا جذسير .

 جمحمع البحث وعينحه : 
-2014ينعهرترترت  للفصرترترتل الدساسرترترتي فا تكرترترتون اجملتخمرترترتع ا صرترترتلي للبحرترترتث  رترترتن مجيرترترتع  ع رترترت   هيئرترترتر الترترترتدسيم جب  عرترترتر بنغرترترت زي ين 

 . ينقد مت الت،   عينتُت للبحث:2015

مت ابتيرترت س عينرترتر عشرترتوامير اسرترتتطاعير لغرترتاض تطبيرترتق   اة البحرترتث علرترتيهم ينالتلسرترتد  رترتن  ع نةةة ااب ةةس االسةة:  ع ة: . أ
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 ( ع و هيئر تدسيم. 50صدقه  ين،ب أ  ينقد بلغت عينر الدساسر االستطاعير   
( يوةرترتي توزيرترتع 1( ع رترتو هيئرترتر ترترتدسيم ينا رترتدينا  200س عينرترتر عشرترتوامير بلغرترتت  مت ابتيرترت  ع نةةة ااب ةةس األسيسةة ة: . ب

 سير لس  النوع.  فاا  عينر الدساسر ا س 

 (0اجلدول )
 تازيع أفراة ع نة اادراسة األسيس ة حسب ااناع

 اجليمعة
 ااناع

 اجملماع
 أةنى ذكر

 200 131 69 ج  عر بنغ زي ين فاينعه 

 أدوات البحث:
 مت إعدا  استبي ن ينفق اخلطوات الت لير: ا س سي للبحث للتح،ق  ن اهلدف

  توزيرترترتع سرترترت اا  فترترترتوح علرترترتى  ع رترترت   هيئرترترتر الترترترتدسيم يرترترتنص علرترترتى: س  رترترت  هرترترتي الصرترترتعوابت الرترترتيت تواجرترترته توييرترترتف التعلرترترتيم
ارتلكرترتًتين  جب  عرترتر بنغرترت زي ينفاينعهرترت  ؟ ينقرترتد مت إجرترتاا   ،رترت بات لخصرترتير  رترتع  ع رترت   هيئرترتر الترترتدسيم ملن قشرترتر  وةرترتوع 

 عن الس اا املفتوح. البحث ينارتج بر
  جتخميرترترتع ينجهرترترت ت النعرترترتا املختلفرترترتر  رترترتن قبرترترتل  ع رترترت   هيئرترترتر الترترترتدسيم ، ابرتةرترترت فر إىل الصرترترتعوابت املطاينلرترترتر   ا  بيرترترت ت

اخل صرترتر ووةرترتوع البحرترتث ، لتكرترتوين ف،رترتاات االسرترتتبي ن املغلرترتق ، بعرترتد  لرترت  مت اديرترتد مخرترتم جمرترت الت سميسرترتر لاسرترتتبي ن ، 
( ف،رترترتاة ، ينقرترترتد مت عرترترتاض االسرترترتتبي ن بصرترترتوسته املبدميرترترتر علرترترتى جمخموعرترترتر  رترترتن 54ينتكرترترتون امل،يرترترت س   صرترترتوسته املبدميرترترتر  رترترتن  

املتخصصرترتُت ، ينمت إجرترتاا  التعرترتديات الاز رترتر لسرترت  توجيهرترت أم  رترتن لرترتذف لرترتبعا الف،رترتاات ينتعرترتديل الرترتبعا اربرترتا 
( ف،رتاة  وزعرتر علرتى مخرتم جمرت الت هرتي :  50ينإع  ة صي جر ، إىل  ن يها االستبي ن   صوسته النه مير  كون  ن   

صعوابت تتعلرتق ابخلرتربة    ( ف،اات، اجمل ا الث  : 10 ا ا ينا : صعوابت تتعلق ابرت اسة ا   عير ينيتكون  ن   اجمل
( 9( ف،رتاات ، اجملرت ا الثرت  : صرتعوابت تتعلرتق ابلبنيرتر التحتيرتر ينتتكرتون  رتن   9جم ا التعليم ارتلكًتين  ين تتكون  رتن   

( ف،رترترتاة، اجملرترت ا اخلرترت  م: صرترترتعوابت تتعلرترتق ابملرترترتنهج 11ينتتكرترتون  رترتن  ف،رترتاات، اجملرترت ا الاابرترترتع: صرترتعوابت تتعلرترتق ابلطلبرترترتر 
(  سجرترت ت للخيرترت س 5( ف،رترتاة ، ينقرترتد مت اعتخمرترت    سرترتلوب ليكرترتات للترترتدسج اخلخم سرترتي ،ليرترتث  عطيرترتت  11ينتتكرترتون  رترتن  
( للخيرت س  تدأيرتر 1( للخيرت س  تدأيرتر ،  2(  سج ت للخي س  توسرتطر ،  3(  سج ت للخي س ع لير ،  4ع لير جدا ،  

  للكشرترتف علرترتى الصرترتعوبر ا سثرترتا لرترتدة  رترتن  جرترتل ةرترتاينسة التوصرترتل يللهرترت  ،   رترت  الصرترتعوبر الرترتيت تتحصرترتل علرترتى جرترتدا ين لرترت
 سجر ع لير يتم تسليا ال و  عليه  ينل ينلر لله  ، يناليت تتحصرتل علرتى  سجرتر  توسرتطر  رتن  جرتل  عافرتر ينفهرتم طبيعرتر 

،َتهرترت  علرترتى املعلخمرترتُت ، ينينف،رترترت  هرترتذرت املعوقرترت ت ، ين رترتن مث الكشرترتف عرترترتن  مهيرترتر الصرترتعوابت ينتصرترتنيفه  لسرترت   مهيتهرترترت  ينأت
 ( يوةي ف،اات االستبي ن لس  سل جم ا.2 سلوب ليكات  عطيت. ينا دينا   

 
 ( 2اجلدول ) 
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 فقرات االس:ب ين حسب كل جميل.

 عد  الف،اات اجمل ا
 10 اجمل ا ا ينا: صعوابت تتعلق ابرت اسة ا   عير

 9 م ارتلكًتين اجمل ا الث  : صعوابت تتعلق ابخلربة   جم ا التعلي
 9 اجمل ا الث لث : صعوابت تعلق ابلبنير التحتير

 11 اجمل ا الاابع: صعوابت تتعلق ابلطلبر
 11 ابملنهج اجمل ا اخل  م:
 ف،اة 50 اجملخموع

ينقد  برتد  السرت  ة احملكخمرتون  رتواف،تهم علرتى ف،رتاات االسرتتبي ن بعرتد إجرتاا  التعرتديات الاز رتر، ينبرتذل  اعترتربت الب لثرتر إن 
 ا  احملكخمُت ينتعدياأم  اللر صد  س فير  جااض البحث. س 

 ثبيت االس:ب ين:
( ع رتو هيئرتر ترتدسيم ، 50لغاض التلسد  ن ،ب ت االستبي ن مت تطبي،ه علرتى عينرتر الدساسرتر االسرتتطاعير البرت لم عرتد هم  

 التطبي،رتُت ا ينا ين الثرت   لاسرتتبي ن ينبعد  اينس  سبوعُت  ن التطبيق ا ينا مت إع  ة تطبيق االستبي ن ينلسرت ب  ع  رتل االستبرت ط برتُت
 ( يوةي  ع  ات االستب ط الكلى لاستبي ن ينسل بعد  ن  بع  رت .3سكل ينسل بعد  ن إبع  رت ينا دينا  

 ( 3اجلدول )
 معيم ت االرتبيط ااكلي ا س:ب ين وكل بعد م  أبعيةه.

 اانبيت اجمليالت
 0885 اجمل ا ا ينا
 0880 اجمل ا الث  

 0876 الث لثاجمل ا 
 0892 اجمل ا الاابع

 0887 اجمل ا اخل  م
 0894 الدسجر الكلير

( لكرترتل  0.87/  0.92/  0.76/  0.80/  0.85( ين   0894( إن  ع  رترتل االستبرترت ط للدسجرتر الكليرترتر  3يالرت   رترتن ا رتدينا  
سجرتر ع ليرتر  رتن الثبرت ت ينيصرتلي للتطبيرتق بعد  ن ا بع   على التواغ ، ينهى  ع  ات ،ب ت  ،بوا تدا على إن االسرتتبي ن يتخمترتع بد

 على  فاا  عينر الدساسر ا س سير .

 املعبجلة اإلحصبئية للبيبنبت :
( spssبعد تطبيق االستبي ن على  فاا  العينر ا س سير ين جتخميع بي انت البحث مت استخدام باان ج التحليلي ارتلص مي 
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سرترتط ت ايلسرترت بير يناالحناافرترت ت املعي سيرترتر ينالرترتوزن النسرترتيب للتح،رترتق  رترتن اهلرترتدف ليرترتث مت لسرترت ب النسرترت  املئويرترتر يناملتو  لتحليرترتل البيرترت انت،
 ا س سي للبحث ، سخم  مت لس ب  ع  ات االستب ط للتح،ق  ن ،ب ت االستبي ن .

 نحبئج البحث و منبقشحهب:
  :ينص الس اا الاميسي على: النت مج املتعل،ر ابلس اا الاميسي للبحث 

 ف اا:عل م اإلاكرتوين يف اا:دريس ابجليمعيت اال ب ة م  وجهةة ةرةر أعءةيي ى  ةة س: مي ااصعاابت اايت تااجو تاظ
 اا:دريس ؟ 

ينلإلج برترتر عرترترتن هرترترتذا السرترت اا ق  رترترتت الب لثرترترتر ابسرترتتخدام التكرترترتااسات ينالنسرترترت  املئويرترتر يناملتوسرترترتط ت ايلسرترترت بير لكرترتل جمرترترت ا  رترترتن 
 جم الت االستبي ن سا على لدة ينا داينا الت لير توةي  ل :

 ( 4جدول )
 )صعاابت ت:علق ابإلةارة اجليمع ة (ت ادلع يرية افقرات اجمليل األولكرارات واانسب ادل اية وادل:اس يت احلسيب ة واالحنرافياا:

 رقم اافقرة
غري ماافق 
 بشدة

 ماافق حمييد غري ماافق
ماافق 
 بشدة

ادل:اسط 
 احلسييب

االحنراف 
 ادلع يري

األمه ة 
 اانسب ة

 اارتت ب

1 24 29 20 104 23 3.37 1.22 67.3 7 
2 36 37 39 60 28 3.04 1.33 60.7 9 
3 20 19 25 107 29 3.53 1.16 70.6 5 
4 30 22 27 91 30 3.35 1.29 66.9 10 
5 28 25 8 103 36 3.47 1.31 69.4 6 
6 22 23 15 94 46 3.60 1.26 71.9 4 
7 34 31 26 70 39 3.25 1.38 64.9 8 
8 19 13 19 111 38 3.68 1.14 73.6 2 
9 7 6 12 144 31 3.93 0.81 78.6 1 
10 17 17 26 98 42 3.66 1.15 73.1 3 

( يناليت تنص علرتى   قلرتر ارت كرت انت امل  يرتر لتخمويرتل التعلرتيم ارتلكرتًتين  (اصرتلت 9( إن الف،اة سقم  4يت ي  ن ا دينا  
( ينالرترتيت ترترتنص علرترتى   أعرترت م ارت اسة يعترترترترب إن 8( ،   لرترتُت اصرترترتلت الف،رترتاة سقرترتم   78.6علرترتى الًتتيرترت  ا ينا بنسرترتبر  ئويرترتر قرترتدسه   

 ( . 73.6التعليم ارتلكًتين    اا  أو  ( على الًتتي  الث   بنسبر  ئوير قدسه   

 ( 5جدول )
 اا:كرارات واانسب ادل اية وادل:اس يت احلسيب ة واالحنرافيت ادلع يرية افقرات اجمليل اانيين

 م االاكرتوين (جميل اا:عل  يف) صعاابت ت:علق ابخلربة 
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 سقم الف،اة
جَت  وافق 

  وافق بشدة  وافق ل يد جَت  وافق بشدة
املتوسا 
 االحنااف املعي سي ايلس يب

ا مهير 
 الًتتي  النسبير

1 17 23 42 81 37 3.49 1.17 69.8 8 
2 18 22 38 79 43 3.54 1.20 70.7 7 
3 12 13 28 93 54 3.82 1.09 76.4 3 
4 21 17 27 93 42 3.59 1.21 71.8 6 

          5 7 12 24 86 71 4.01 1.02 80.2 1 
6 22 20 30 95 33 3.49 1.20 69.7 9 
7 14 9 18 105 54 3.88 1.08 77.6 2 
8 17 4 14 132 33 3.80 1.02 76 5 
9 9 13 11 140 27 3.82 .91 76.3 4 

م ترتوافا بد رتر االأًتأرتت    كرت ن السرتكن ( اصرتلت ( يناليت تنص علرتى   عرتد 5( إن الف،اة سقم   5يت ي  ن ا دينا  
( ينالرترتيت ترترتنص علرترتى  سثرترتاة  عرترتدا  الطلبرترتر ال 7%( ،   لرترتُت اصرترتلت الف،رترتاة سقرترتم 80.2علرترتى الًتتيرترت  ا ينا بنسرترتبر  ئويرترتر قرترتدسه    

 % ( .77.6يسخمي إبتب ع هذا النوع  ن التعليم ( على الًتتي  الث   بنسبر  ئوير قدسه    

 (6جدول )
 واانسب ادل اية وادل:اس يت احلسيب ة واالحنرافيت ادلع يرية افقرات اجمليل اانياس ) صعاابت ت:علق ابابن ة اا: : ة ( اا:كرارات

 رقم اافقرة
غري ماافق 
 بشدة

 ماافق حمييد غري ماافق
ماافق 
 بشدة

ادل:اسط 
 احلسييب

االحنراف 
 ادلع يري

األمه ة 
 اانسب ة

 اارتت ب

1 16 20 21 111 32 3.62 1.11 72.3 5 
2 24 28 20 79 49 3.51 1.32 70.1 7 
3 14 14 27 98 47 3.75 1.11 75 3 
4 26 23 16 118 17 3.39 1.19 67.7 9 
5 28 18 24 74 56 3.56 1.35 71.2 6 
6 16 7 13 116 48 3.87 1.07 77.3 1 
7 18 17 22 90 53 3.72 1.20 74.3 4 
8 20 16 16 87 61 3.77 1.25 75.3 2 
9 32 18 16 89 45 3.49 1.36 69.7 8 

( ينالرتيت ترتنص علرتى  عرتدم ينجرتو   ين  اخلرتربة ينالفنيرتُت يلرتل املشرتكات املتعل،رتر  6( إن الف،رتاة سقرتم   6يت ي  ن ا رتدينا  
( ينالرترتيت  8(،   لرترتُت اصرترتلت الف،رترتاة سقرترتم    77.3بت،نيرترتر التعلرترتيم ارتلكرترتًتين  ( اصرترتلت علرترتى الًتتيرترت  ا ينا بنسرترتبر  ئويرترتر قرترتدسه    

ص علرترتى  عرترتدم ينجرترتو    رترت سن متصصرترتر  ابرترتل ا   عرترتر س ل، عرترت ت يناملخترترتربات اجملهرترت ة ( علرترتى الًتتيرترت  الثرترت   بنسرترتبر  ئويرترتر قرترتدسه    ترترتن
75.3 .) 
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 ( 7جدول )
 اا:كرارات واانسب ادل اية وادل:اس يت احلسيب ة واالحنرافيت ادلع يرية افقرات اجمليل اارابع ) صعاابت ت:علق ابا لبة (

 رقم اافقرة
ماافق غري 

 بشدة
غري 
 ماافق حمييد ماافق

ماافق 
 بشدة

ادل:اسط 
 احلسييب

االحنراف 
 ادلع يري

األمه ة 
 اارتت ب اانسب ة

1 13 16 15 112 44 3.79 1.08 75.8 9 
2 17 9 9 127 38 3.80 1.07 76 8 
3 9 14 11 120 46 3.90 .98 78 4 
4 19 13 14 101 53 3.78 1.19 75.6 10 
5 13 13 25 105 44 3.77 1.07 75.4 11 
6 9 13 21 96 61 3.94 1.04 78.7 3 
7 13 15 10 109 53 3.87 1.09 77.4 6 
8 10 19 26 83 62 3.84 1.12 76.8 7 
9 12 14 14 91 69 3.96 1.11 79.1 2 
10 13 10 11 94 72 4.01 1.10 80.2 1 
11 9 12 16 120 43 3.88 .96 77.6 5 

( يناليت ترتنص علرتى   عرتدم ينعرتى الط لرت  دمهيرتر التعلرتيم ارتلكرتًتين ( اصرتلت  10ف،اة سقم   ( إن ال7يت ي  ن ا دينا  
( ينالرتيت ترتنص علرتى  عرتدم ت،برتل الطلبرتر لفكرتاة  9(،   لرتُت اصرتلت الف،رتاة سقرتم    80.2على الًتتي  ا ينا بنسبر  ئويرتر قرتدسه    

 (. %79.1التعليم االلكًتين ( على الًتتي  الث   بنسبر  ئوير قدسه   

 ( 8جدول )
 صعاابت ت:علق ابدلنهج (دلع يرية افقرات اجمليل اخليمس )اا:كرارات واانسب ادل اية وادل:اس يت احلسيب ة واالحنرافيت ا

 سقم الف،اة
جَت  وافق 

 بشدة
  وافق بشدة  وافق ل يد جَت  وافق

املتوسا 
 ايلس يب

االحنااف 
 املعي سي

االمهير 
 النسبير

 الًتتي 

1 16 13 17 98 56 3.83 1.15 76.5 11 
2 11 17 12 111 49 3.85 1.06 77 9 
3 3 8 18 129 42 4.00 .77 79.9 6 

 سقم الف،اة
جَت  وافق 

  وافق بشدة  وافق ل يد جَت  وافق بشدة
املتوسا 
 ايلس يب

االحنااف 
 املعي سي

االمهير 
 الًتتي  النسبير

4 12 10 19 117 42 3.84 1.01 76.7 10 
5 6 5 12 134 43 4.02 .80 80.3 4 
6 3 2 19 122 54 4.11 .73 82.2 1 
7 4 6 12 142 36 4.00 .74 80 5 
8 4 13 7 139 37 3.96 .81 79.2 8 
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9 4 6 16 123 51 4.06 .80 81.1 3 
10 3 6 7 140 44 4.08 .71 81.6 2 
11 10 11 17 99 63 3.97 1.04 79.4 7 

(يناليت تنص على  ةعف املن هج ا   عير يناعتخم  هرت  علرتى ا سرتلوب الت،ليرتدي( 6( إن الف،اة سقم  8يت ي  ن ا دينا  
( ينالرترتيت ترترتنص علرترتى  سرترترب لقرترتم  10%(،   لرترتُت اصرتلت الف،رترتاة سقرترتم   82.2اصرتلت علرترتى الًتتيرترت  ا ينا بنسرترتبر  ئويرترتر قرترتدسه   

%(. ين مجرت غ النترت مج ق  رتت الب لثرتر 81.6املنهج لعل تطبيق التعليم ارتلكًتين  صع  ( على الًتتي  الث   بنسرتبر  ئويرتر قرتدسه   
حبسرت ب التكرتااسات ينالنسرترت  املئويرتر يناملتوسرترتط ت ايلسرت بير ين االحناافرترت ت املعي سيرتر لكرتل جمرترت ا  رتن جمرترت الت االسرتتبي ن ينتاتيبهرترت  سخمرت  هرترتو 

 (.9يناةي اب دينا  

 (9اجلدول )
 ل جميل م  جميالت االس:ب ين وترت بهياا:كرارات واانسب ادل اية وادل:اس يت احلسيب ة و االحنرافيت ادلع يرية اك

 اجمل الت
عد  
 الف،اات

جمخموع 
 االستق ابت

املتوسا 
 ايلس يب

االحنااف 
 املعي سي

ا مهير 
 الًتتي  النسبير

 3 70 0.35 3.49 1324 10 اجمل ا ا ينا: صعوابت تتعلق ابرت اسة ا   عير
اجمل ا الث   : صعوابت تتعلق ابخلربة   جم ا 

 4 74 0.41 3.71 1298 9 اللكًتين التعليم ا

 5 73 0.43 3.63 1270 9 اجمل ا الث لث : صعوابت تعلق ابلبنير التحتير
 2 77 0.33 3.87 1743 11 اجمل ا الاابع: صعوابت تتعلق ابلطلبر

 1 79 0.24 3.97 1871 11 اجمل ا اخل  م:ابملنهج
 
 قدسرت أسيب بوزن ا ينىل املاتبر لصل على ( قد  ا   عي ابملنه ج علقتت صعوابت   اخل  م اجمل ا  ن (9ا دينا   ن يت ي   
 ا ينا اجمل ا % ( ، ينلصل77   قدسرت أسيب بوزن الث أير ًتتي ال ابلطلبر ( على تتعلق الاابع  صعوابت اجمل ا ينلصل ( ، %79 

  صعوابت الث   اجمل ا لصل   لُت ،  % (70   قدسرت أسيب بوزن الث لث ًتتي ال (على  ا   عير ابرت اسة تتعلق   صعوابت
% ( ، ين لصل اجمل ا الث لث   صعوابت 74قدسرت   أسيب بوزن الاابع  ًتتي ال على ( ارتلكًتين جم ا التعليم   ابخلربة  تتعلق

  .  % ( 73اخل  م بوزن أسىب قدسرت    ًتتي تتعلق ابلبنير التحتير ( على ال
 
 

 منبقشة النحبئج:
البحث إن ا مهير النسبير لكل جم ا  ن جمرت الت االسرتتبي ن اخلخمسرتر لرتكلت صرتعوبر ف،رتد تعرتدت النسرتبر يت ي  ن أت مج 

( ينهرتذا يعرتٌت ينجرتو  صرتعوبر   مجيرتع اجملرت الت املتعل،رتر بتطبيرتق التعلرتيم  9%(   سل اجمل الت سخمرت  هرتو يناةرتي اب رتدينا   70املئوير  
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( 2011( ايلوا رتدة    2011 ع    توصلت إليه  ساسر بٍت  سُت ينآباينن  ارتلكًتين    ا   ع ت الليبير ، ينتتفق هذرت النتيقر 
( ينقرترتد ياجرترتع  لرترت  إىل لدا،رترتر هرترتذا النرترتوع  رترتن التعلرترتيم   البيئرترتر الليبيرترتر ، جيرترت  تاترترت  عليرترته عرترتدم ينعرترتى الطلبرترتر ين املسرترتئولُت 2014 رترتاا   

 دمهير هذا النوع  ن التعليم .

الصعوابت املتعل،ر وق ا املنهج ا   عي اصلت على الًتتي  ا ينا، ينلو أعاان إىل سل جم ا على لدة فإأن  سنقد إن 
ينالصرترتعوابت املتعل،رترتر ابلطلبرترتر اصرترتلت علرترتى الًتتيرترت  الثرترت   ، ينالصرترتعوابت املتعل،رترتر ابرت اسة ا   عيرترتر اصرترتلت علرترتى الًتتيرترت  الث لرترتث ، 

اابرترتع ،   لرترتُت اصرترتلت الصرترتعوابت املتعل،رترتر ابلبنيرترتر ينالصرترتعوابت املتعل،رترتر ابخلرترتربة   جمرترت ا التعلرترتيم ارتلكرترتًتين  اصرترتلت علرترتى الًتتيرترت  ال
التحتير على املاتبر ا بَتة . ين كن تفسرتَت هرتذرت النترت مج ابن ةرتعف املنرت هج الدساسرتير ينسرترب لقخمهرت   رتن  هرتم الصرتعوابت الرتيت تواجرته 

الت،ليرتدي   ينةرتع املنرت هج  تطبيق التعليم ارتلكًتين  ، لذا ل  على  ع رت   هيئرتر الترتدسيم  ااعرت ة  لرت  ينل ينلرتر اخلرتاينج  رتن الطرت بع
ينالًتسي   سثا على ا  أ  التطبي،رتي سرتوا  علرتى  سرتتو  الكليرت ت العلخميرتر  ين الكليرت ت ا  بيرتر .ينتتفرتق هرتذرت النتيقرتر  رتع  رت  توصرتلت 

 ( . 2008إليه  ساسر عبد الكامي  

ينسرترتذل  عرترتدم ت،بلرترته سخمرترت  نرترتد  ن الصرترتعوابت املتعل،رترتر ابلطلبرترتر جرترت  ت   الًتتيرترت  الثرترت   ، ليرترتث إن عرترتدم ينعرترتى الط لرترت  
للتعليم ارتلكًتين  سنخما لديث   التدسيم ا   عي يشكل ع م،  سبَت    م تطبيرتق هرتذا النرتوع  رتن التعلرتيم ، لرتذا ينجرت  علرتى املعلرتم 
 توعير الط ل  دمهير التعليم ارتلكًتين  ابلنسبر للخمتعلم ينالف مدة الرتيت سرتتعو  عليرته لرتو اعتخمرتد علرتى هرتذا النرتوع  رتن التعلرتيم   ايلصرتوا

 (. 2012على املعافر املختلفر .ينتتفق هذرت النتيقر  ع    توصلت إليه  ساسر العواين ة   

سرترتذل  نرترتد  ن الصرترتعوابت املتعل،رترتر ابرت اسة ا   عيرترتر جرترت  ت   الًتتيرترت  الث لرترتث ، ليرترتث إن ةرترتعف ارت كرترت انت امل ليرترتر ، 
ارتلكرتًتين   تواجرته التعلرتيمئرت   برتا ي رت ف إىل الصرتعوابت الرتيت ينعدم اهتخم م املسئولُت ابلتعليم ارتلكًتين  يناعتب سرت   اا  أو  لرتكل عب

  ليبي  . ين    كن قوله   هذا الشلن إن التعليم ارتلكًتين   صبي يناقع  ، ين صبحت ايل جرتر لرته   سرتر ،ينابلترت غ لرت  علرتى ج  عرتر 
ينجترترت ينز الع،برترت ت ين املشرترت سل الرترتيت  سرترت لي  الرترتتعلم ،  ن  لرترت   رترتن لرترتلأه سفرترتع  سرترتتو  التعلرترتيم   جمرترته  اسرترتن توييفرترته ين  بنغرترت زي  ن

تواجهه  ثرتل قلرتر املرتواس  امل ليرتر ينةرتعف ارت كرت انت ين التقهيرت ات . ينتتفرتق هرتذرت النتيقرتر بشرتكل ج مرتي  رتع  رت  توصرتلت إليرته  ساسرت ت  
 (.2008( عبد الكامي  2012( ال الى   2011(  سُت ينآباينن    2012سا  ن العواين ة   

ربة   جم ا التعليم التلت الًتتي  الاابع ، ليث إن عدم توافا بد ر االأًتأت بشكل     ابلنسبر للصعوابت املتعل،ر ابخل
 (   إن 2013 امم ينسذل  سثاة عد  الطاب لكل عبئ    تطبيق التعليم ارتلكًتين  . ينتتفق الب لثر  ع س   بو الفلفل   

 التكنولوجير، الوس ما فيه  تستخدم التدسيم   سطاي،ر ين االلكًت  التعليم  فهوم يدسسون الليبير تع    هيئر التدسيم اب   ع  
 ال لكن التعليم،  ن النوع هذا   ينالط ل  ا ست    ينس متم اليت التحوالت يدسسون سخم  .سلبي أ  ين جيي اأ  فوامده ،  مهيته ، هل 

   .االلكًتين  للتعلم التحتير البٌت لن،ص س يهم لس  ساجع هذا ين الستخدا ه املاينس بص فيخم  الًت   بعا لديهم ي اا
 

ين بَتا ج  ت الصعوابت املتعل،ر ابلبنير التحتير   آبا ق مخمر الصعوابت ليث إن عدم ينجو  فنيُت ين تخصصُت ملع  ر 
  شكات التعليم االلكًتين   ي أ،ص الدعم الفىت ين املهٍت ، ابرتة فر إىل عدم ينجو  ا   سن ينال، ع ت اجمله ة ملثل هذا النوع

( بو  Kisanga   2015( ين Tarus   2015 ن التعليم ينابتلفت هذرت النتيقر  ع    توصلت إليه  ساس ت سا  ن 
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ليث توصلت إىل إن الصعوابت اليت تتعلق  Leonard Lockias (2008)(  2013(    2013الفلفل ين آباينن   
 لتعليم ارتلكًتين  اب   ع ت . ابلبنير التحتير هي  ن  هم ين  ينا الصعوابت اليت تواجه تطبيق أع م ا

 
  ليبي   هب  متا اليت ال، سير العاينف   لته  عخمي،ر  ز ر  ن يع     ليبي التعليم  إنين ن باا    سبق  كن ال،وا    

 يرقط عي الًتب ين نه  ايلي ة  ي  ين س فر على السلبير آ سه  تاست اقتص  ير ين ز  ت سي سير ينه ات لاينب نايل ةا  الوقت 
 ينينس مله التعليخمي يناملن هج الدساسير ينالنع م ينالط ل  ا ست   تشخمل اليت التعليم  ،و  ت سل ايل  ة ا ز ر هذرت ينتشخمل  .ينالتعليم

 عن االأ،ط ع بسب  الكوا س التدسيسير أتهيل ةعف  :ا ز ر هذرت  ع ها  ن إن ليث ارت اسير، ينالنعم الدساسير يناملستل   ت
 الط ل    هات ةعف التعليخمير ايلديثر، ينا س لي  ينالنعم ينالتكنولوجي  العلم  ستقدات  ع التواصل ينةعف اخل سجي الع و

 يناةي ختطيا جي ب بسب  للتعلم ينجي ب ايل ف  جهر  ن ينالث أوي االبتدامي التعليم   الواةي اخللل بسب   صا ا   عي
 ين واسبر التحديث عن بعيدة ع  ر بصوسة املن هج الدساسير فهي     التخاج، بعد العخمل  ي  ين   اخلالُت ينإلااسهم لتوييف

  بد  على  س سير بصوسة ق مم التعليخمي اجملتخمع، ينالنع م ينل ج ت العخمل سو   تطلب ت ين س ياة العلم   املستقدات آبا
 ينس مل على االعتخم    ع تعلمامل سجبر يناستث سة ايلواس ينالن، ش   إلااسهم  ينن الطلبر   ه ن   املعلو  ت ينتكديم التل،ُت
 النعم     ينجَته ، تعليخمير ينينس مل ين جه ة ين متتربات  ن  بنير الدساسير املستل   ت   يناةي أ،ص ينهن و فع لر، جَت تعليخمير
  ن الكثَت إىل ابرتة فر .الع  ر املصلحر على ال،ااس  صح ب الشخصير ينجلبر املصلحر يناالسجت ا التخبا فيسو ه  ارت اسير

 جذسير للوا إل    ن فابد بلدان   الع غ التعليم ينها ينلكي ينتف صيله ، عنه ج مي أ  ايلديث يطوا اليت يناملعوق ت السلبي ت
 الع غ التعليم  ستو  على ينليم الوطٍت الصعيد على ا هو  سل ت  فا ين السلبير يناملعوق ت يناملع ها ا سب ب لكل ينجدير

 .فحس 
 

: بن  و على أت مج الدساسر  كن ال،وا إن التعليم االلكًتين    ليبي  ابت  طلب  ةاينس   البحث جىصيبت و مقرتحبت 
 متليه  تطلب ت العوملر املختلفر لذل  ف ن الب لثر توصى اباليت :

 بُت ينت،ليل اهلوة لُتاهل م ينالت،ٍت املعا  الت،دم ملواسبر ج  عتن    املتعد ة ارتلكًتين  التعليم ينت،ني ت ينس مل اعتخم   ةاينسة .1
 .الع ملير ينا   ع ت ر بنغ زيج  ع

عخملير    ارتلكًتين توييف تكنولوجي  التعليم    ينسات تدسيبير  تخصصر   ع و هيئر التدسيم  إلااوالبد  ن  .2
 التدسيم .

لوقت الازم لتوييف تدسس للطلبر حبيث يتم ينةعه  و  يتن س   ع ا اليتاملن هج ين امل،اسات الدساسير   النعا  إع  ة .3
 . ارتلكًتين تكنولوجي  التعليم 

 التعليم.أشا الث، فر االلكًتينأير بُت الطلبر لتح،يق اسرب قدس جيكن  ن التف عل  ع  ثل هذا النوع  ن  .4
 ن توفَت بيئر تعليخمير  ن سبر ملثل هذا النوع   ا   عير  ارت اسةتواجه  اليت الصعوابت ساس ت  يداأير ملع  ر  إجاا  .5

 التعليم.
 .  ارتلكًتين جم ا التعليم   ين الدساس ت  ا حب ث عم  .6
  ن فيه و  االعتب س الواقع بعُت أتبذ حبيث ج  عر بنغ زي   االلكًتين  ابلتعلم النهوض  جل  ن ينطنير إسًتاتيقير ينةع .7

  .ينإل بي ت سلبي ت
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 قبئمة املراجع

 أوال: ادلراجع ااعرب ة:
   عرت يَت ا رتو ة   توييرتف  ع رت   هيئرتر الترتدسيم للتعلرتيم االلكرتًتين  .  2012املرتوىل السرتيد    بو بطوة ، السيد عبد  -1

 . 28-1، ص 10اجمللر العابير ل خم ن جو ة التعليم ا   ع ، ع
  توييرترتف التعلرترتيم االلكرترتًتين  لتح،يرتق  عرترت يَت ا رترتو ة   العخمليرترتر التعليخميرترتر . اجمللرترتر  2012 محرتد ، سيهرترت م  صرترتطفى      -2

 . 20-1، ص 9ير ل خم ن جو ة التعليم ا   عي ، عالعاب
   عوقرترت ت اسرترتتخدام التعلرترتيم االلكرترتًتين  الرترتيت تواجرترته املعلخمرترتُت   2011برترتٍت  سرترتُت ، بسرترت م لخمرترتو  ين     رترتُت  لحرترتم    -3

 .136-115، ص 5، ع 3 دياير الًتبير ين التعليم ملنط،ر اسبد ا ينىل . اجمللر الفلسطينير للًتبير املفتولر عن بعد ، م
( .  عوقرت ت اسرتتخدام التعلرتيم االلكرتًتين  الرتيت تواجرته املعلخمرتُت    2011بٍت  سُت ، بس م لخمو  ين  لحم   رتُت     -4

 136 -115، ص  5، ع3 دياير الًتبير ين التعلرتيم ملنط،رتر اسبرتد ا ينىل. اجمللرتر الفلسرتطينير للًتبيرتر املفتولرتر عرتن بعرتد ، م
. 

( . يناقرتع التعلرتيم االلكرتًتين    ا   عرتر ا  امايرتر  ساسرتر  يداأيرتر .  ساسرتر  2013بو الفلفل ، إبااهيم ين ع  ا لرتهي     -5
  ،د ر للخم متا الدينغ الث لث لوا التعليم االلكًتين  ين التعليم عن بعد، املخملكر العابير السعو ير، الا ض.

 رت   هيئرترتر الترتدسيم   ج  عرترتر .  عوقرترت ت اسرتتخدام التعلرتيم االلكرترتًتين   رتن ينجهرترتر أعرتا  ع 2011ايلوا رتدة ،   فرت ا    -6
 .831-803،ص1،2،ع27البل،   التطبي،ير. جملر ج  عر   شق ،م

تصرتدس عرترتن  ( . جواأرترت   رتن التعلرتيم االلكرترتًتين . سلسرتر ،، فرتر ج  عيرترتر 2010بلرتف ، زينرت  هرترت    ين هرت جا لخمرتو     -7
 . 39-3، ص 1، ع2 اس  التطويا ين التعليم املستخما ، ج  عر بغدا ، م

( . تصرتوس  ،رتًتح لتطبيرتق ارتلرتااف الًتبرتوي ارتلكرتًتين  علرتى الطلبرتر املعلخمرتُت بكليرتر  2014برتااهيم   بلف هللا، لخمو  إ -8
 .315-287،ص2،ع18ج  عر ا قصى . جملر ج  عر ا قصى   سلسلر العلوم ارتأس أير م -الًتبير 

ين   رترتن ينجهرترتر أعرترتا    عوقرترت ت اسرترتتخدام  نعو رترتر الرترتتعلم ارتلكرترتًت 2010الرترتدهون ،  رترتل ون ين ع يرترتد اهلرترتاش ين    فلرترتي   -9
 .40-27،ص1،ع6 علخمي املاللر الث أوير   لوا  الكوسة . اجمللر ا س أير   العلوم الًتبوير ،م

( . التعلرترترترتيم ارتلكرترترترتًتين  اب   عرترترترتر ا  امايرترترترتر  ،و رترترترت ت التقسرترترترتيد ينعوامرترترترتق التطبيرترترترتق. سسرترترترت لر  2012، لليخمرترترترتر   يال الرترترترت -10
 قسنطينر. – ير ، ج  عر  نتوس   جستَت ، سلير العلوم ارتأس أير ينالعلوم االجتخم عي

 تطلبرت ت التعلرتيم االلكرتًتين    سليرت ت ج  عرتر  يسرت ن  رتن ينجهرتر أعرتا  ع رترت    2013عخمرت س طعخمرته ج سرتم  ،يالسرت عد -11
   سس. 27-25اهليئر التدسيسير . حبث  ،دم إىل امل متا ارتقليخمي الث   للتعليم االلكًتين  ، الكويت ىف الفًتة  ن 

ا هلير ودينرتر الرتا ض  ( يناقع استخدام التعليم االلكًتين     داسس املخملكر2008ع ي   عبد الكامي،  ش عل عبد ال -12
 .سس لر   جستَت، سلير الًتبير، ج  عر املل  سعو .

( صرترتعوابت توييرترتف التعلرترتيم االلكرترتًتين    ا   عرترت ت الفلسرترتطينير بغرترت ة سخمرترت  2012العرترتواين ة ، طرترت س  لسرترتُت فالرترت ن   -13
 س لر   جستَت ،سلير الًتبير ، ج  عر ا زها ، ج ة .يااه  املعلخمون ين الطلبر . س 

(يناقرترترتع اسرترترتتخدام تكنولوجيرترترت  املعلو رترترت ت ين االتصرترترت ا ين عوامرترترتق اسرترترتتخدا ه     2013 رترترتاا  ، عرترترتو ة سرترترتليخم ن عرترترتو ة    -14
 17الترترتدسيم لرترتد   علخمرترتي ين  علخمرترت ت  رترتداسس تابيرترتر لرترتوا  الشرترتوب  / ا س ن . جملرترتر البل،رترت   للبحرترتوث ين الدساسرترت ت ، م 
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