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معوقات استخدام التعلم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة نجران

الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�ض��ة اإىل التعرف عل��ى معوقات ا�ض��تخدام التعل��م االإلك��روين من وجهة نظر اأع�ض��اء 
هيئة التدري�س يف جامعة جنران. وقد تكونت عينة الدرا�ض��ة من )342( ع�ض��ًوا من هيئة التدري�س يف كليات 
جامعة جنران البالغ عددها )14( كلية، وا�ض��تخدمت الدرا�ض��ة املنهج الو�ض��في، اإذ اأعدت الباحثة اال�ضتبانة 
كاأداة للدرا�ض��ة، وتكونت من )22( فقرة، مت التاأكد من �ض��دقها وثباتها، ثم توزيعها على العينة امل�ض��تهدفة. 
وك�ض��فت نتائ��ج الدرا�ض��ة عن معوقات بدرجة كبرية يف �ض��عوبة تطبي��ق التعلم االإلكروين لبع���س املواد التي 
حتت��اج اإىل م�ض��اهدة واقعي��ة، وعدم وجود حوافز ت�ض��جيعية، وقلة اخلربة يف ا�ض��تخدامه، وعدم ا�ض��تجابة 
الطلب��ة للتعل��م االإلكروين، و�ض��هولة اخراق املحت��وى واالختبارات، وع��دم امتالك الطلبة اأجهزة حا�ض��وب 
واإنرن��ت، و�ض��عف تاأهي��ل الفني��ن، و�ض��عف وانقطاع االإنرن��ت، ومتثل��ت املعوقات بدرجة متو�ض��طة ب�ض��عف 
املحا�ض��رات االإر�ض��ادية واللقاءات التثقيفية، و�ض��عف التوا�ض��ل مع الطلبة، و�ض��عف التخطيط للمحا�ضرات 
التزامنية، و�ضعوبة الت�ضحيح واإعالن النتائج، وقلة املتخ�ض�ضن يف التعلم االإلكروين، و�ضعف الدعم الفني، 
و�ض��عف التحديث��ات الفنية والتقنية لنظ��ام التعلم االإلكروين. ثم جاء املعوق بدرج��ة قليلة حلاجة التعلم 
االإلك��روين لوق��ت وجهد كبريين، وق�ض��ور النظرة االجتماعية له، و�ض��عوبة التعامل مع��ه، يف حن مل يتبن 
وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا تبًعا ملتغري اجلن�س، والكلية، واملوؤهل العلمي، واأي�ض��ًا اخلربة يف ا�ض��تخدام البالك 

بورد)Blackboard( ، وبناًء على نتائج الدرا�ضة مت تقدمي التو�ضيات واملقرحات املالئمة.

الكلمات املفتاحية: املعوقات، التعلم االإلكروين، جامعة جنران.
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Impediments to the Use of E-Learning from the Point of 
View of Faculty Members at Najran University

Abstract:

This study aimed at identifying the impediments to the use of e-learning 
from the point of view of faculty members of Najran University. The sample of 
the study consisted of (342) respondents of the teaching staff at (14) colleges 
of Najran University. The study made use of the descriptive method. To collect 
data, a questionnaire of (22) items was designed and checked for validity 
and reliability, and was distributed to the study participants. The study results 
revealed impediments of "high degree" regarding these problems: difficulty 
of applying e-learning to some courses that require real observation; lack 
of encouraging incentives; lack of experience in using e-learning; lack of 
students’ response to e-learning; ease of hacking into content and exams; 
students’ lack of access to computer and internet; poor internet service; 
and less qualified technicians. The impediments of "medium degree" 
included insufficient counseling sessions and educational meetings; poor 
communication with students; lack of planning for simultaneous classes; 
difficulty of exam scoring and declaring results; paucity of specialists; poor 
technical support and technical updates. Finally, the impediments of "lower 
degree" refer to large amount of time and effort required for e-learning, 
lack of social perception towards it, and difficulty of dealing with it. On the 
other hand, no statistically significant differences were found regarding the 
variables of gender, educational qualification, and experience in the use of 
blackboard. Based on these results, some appropriate recommendations 
and implications have been proposed.

Keywords: Impediments, E-Learning, Najran University.
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المقدمة: 
يف اإط��ار ث��ورة تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالت�ض��االت برزت العدي��د من التوجه��ات االإلكروني��ة احلديثة، 
التي بدورها جعلت العامل اليوم عبارة عن �ضا�ض��ة �ض��غرية يتفاعل عربها اجلميع من خالل �ض��بكات املعلومات 
نتيج��ة التقدم الهائل يف تكنولوجيا االإت�ض��االت واملعلومات، فظهر ما يعرف باحلكومة االإلكرونية واجلامعة 
االإلكرونية، واملدر�ض��ة االإلكروني��ة، واملكتبة االإلكرونية، والتعلم االإلك��روين، اإىل غري ذلك من التوجهات 

االأكادميية املعتمدة على احلا�ضوب و�ضبكة املعلومات. 
وقد انعك�س هذا التقدم على التعليم وب�ضكل خا�س على تكنولوجيا التعليم، واأدى اإىل وفرة املعلومات يف جميع 
التخ�ض�ضات، واإىل ظهور مهارات واأ�ضاليب وتقنيات وتطبيقات جديدة اأ�ضبحت جزءًا ال يتجزاأ من املجتمعات 
احلديثة، االأمر الذي جعل الربوين ي�ضعون اإىل تطوير اأ�ضاليب التعليم والتعلم للو�ضول بالفرد اإىل اكت�ضاب 
املعلوم��ات بنف�ض��ه، والتغلب على م�ض��كالت التعلي��م التقليدي، وبع�س امل�ض��كالت الربوية املعا�ض��رة كاالإنفجار 

ال�ضكاين، والتقدم ال�ضريع يف جماالت املعرفة )را�ضد، 2009(.
وته��دف الدرا�ض��ة احلالية اإىل ا�ضتق�ض��اء معوقات التعل��م االإلكروين يف جامعة جنران وفق حماور الدرا�ض��ة 
)املعوق��ات االإداري��ة واالأكادميية، واملعوقات التقنية والفنية( من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س، اإْذ اإن 
ع�ض��و هيئة التدري�س هو امل�ض��وؤول االأول عن التعلم االإلكروين، وا�ضتخدام اأدواته املختلفة كتحميل املحتوى 
االإلك��روين، واإن�ض��اء الواجب��ات واالإختبارات االإلكرونية، واأي�ض��ًا اإعداد الف�ض��ول االإفرا�ض��ية، ف�ض��اًل عن 
ا�ض��تخدام منتديات النقا�س االإلكرونية، والربيد االإلكروين يف التوا�ض��ل مع الطلبة. ولعل هذا الدور يحتاج 
اإىل مه��ارات عدي��دة يف ا�ض��تخدام اأدوات التعل��م االلك��روين، مم��ا يتطلب تدريبه��م على اال�ض��تخدام الفعال 
للتقني��ات املختلف��ة يف التعلم االإلكروين، وكيفية االإ�ض��تفادة منه يف حت�ض��ن عمليات التعل��م، وتدريبهم على 
بن��اء وت�ض��ميم املقررات االإلكرونية، وحت�ض��ن مهاراتهم يف التعل��م االإلكروين، وهذا ما اأكدت عليه درا�ض��تي 

.)Laycock, 2010 الغام��دي، 2012؛(
وق��د حر�ض��ت جامعة جنران على تعميم ا�ض��تخدام التعل��م االإلكروين لتدري�س جميع املقررات الدرا�ض��ية يف 
كليات جامعة جنران، وتقدمي تقارير ف�ض��لية من قبل اأع�ض��اء هيئة التدري�س تو�ض��ح مدى ا�ض��تخدام التعلم 
االإلك��روين، م��ن خالل نظام اإدارة التعلم االإلكروين بالك بورد )Blackboard(، كما حر�ض��ت على تذليل 
كل العقب��ات اأم��ام ا�ض��تخدامه، اإذ اأن�ض��اأت وح��دة خا�ض��ة بالتعلم االإلك��روين، واأولته��ا اهتمامًا خا�ض��ًا، كونها 
الركي��زة االأ�ضا�ض��ية والداعم��ة لالإنتقال م��ن التعلي��م التقليدي اإىل التعل��م االإلكروين، مبا تقدم��ه من ور�س 
عمل، ودورات تدريبية، ودعم فني ال�ض��تخدام اأدوات اإدارة التعلم االإلكروين جلميع اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
يف جامعة جنران، ف�ضاًل عن توفري البنية التحتية الالزمة لذلك، واأي�ضًا توفري اأجهزة حا�ضوب مكتبية جلميع 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س بحيث ي�ض��تطيعون من خالله حتقيق كافة املهام االإدارية والتعليمية اخلا�ضة بالتعلم 
االإلكروين. ويف ظل كل هذه االإمكانات، مت حتويل اأغلب املقررات الدرا�ضية وخا�ضة يف الكليات االإن�ضانية اإىل 
مقررات الكرونية، وجاءت هذه الدرا�ض��ة للك�ض��ف عن معوقات ا�ضتخدام التعلم االإلكروين يف جامعة جنران 

من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

غدت تقنية املعلومات املتمثلة باأجهزة احلا�ض��وب و�ض��بكة االإنرنت وملحقاتها من الو�ضائط املتعددة، من 
اأجنح الو�ض��ائل لتوفري بيئة تعليمية تفاعلية. لذلك عنيت جامعة جنران بالتطورات العلمية والتكنولوجية 
احلديثة اإْذ اأدخلت التعلم االإلكروين اإىل معظم دوائرها وكلياتها منذ عام 2013م، وكان احلل االأن�ضب للتعلم 
يف ظل االأحداث اال�ضتثنائية التي متر بها اململكة العربية ال�ضعودية. وحاولت اجلامعة ت�ضجيع اأع�ضاء هيئة 
التدري���س ال�ض��تخدام التعل��م االإلكروين لتواكب اجلامع��ات املتقدمة يف هذا املج��ال، ويف املقابل واجه التعلم 
االإلك��روين يف اجلامع��ة جمموع��ة من ال�ض��عوبات والعقبات ح��دت من تطبيقه، وه��ذه العقبات اإم��ا اأن تكون 
تقنية وفنية تتعلق بالتعلم االإلكروين نف�ض��ه اأو اإدارية واأكادميية، حيث الزال التعلم االإلكروين يف جامعة 
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جنران يحتاج اإىل الدعم والتعاون من اأجل تعلم فعال، وهذا ما مل�ضته الباحثة من خالل عملها كمن�ضقة للتعلم 
االإلكروين وقائدة جلنة التعلم االإلكروين. 

ويف �ضوء ما تقدم فاإن م�ضكلة الدرا�ضة تتحدد يف ال�ضوؤال الرئي�ضي التايل:
ما معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف جامعة جنران؟ ويتفرع عن 

هذا ال�ضوؤال االأ�ضئلة االآتية:
ما املعوقات االإدارية واالأكادميية ال�ضتخدام التعلم االإلكروين من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س يف   .1

جامعة جنران؟
م��ا املعوق��ات التقنية والفنية ال�ض��تخدام التعل��م االإلكروين من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يف   .2

جامعة جنران؟
ه��ل هن��اك ف��روق ذات دالل��ة اإح�ض��ائية عن��د م�ض��توى دالل��ة )α=0.05( ملعوق��ات ا�ض��تخدام التعل��م   .3
االإلك��روين ُيعزى ملتغ��ريات )اجلن�س، الكلية، الدرج��ة العلمية، اخلربة يف ا�ض��تخدام نظام البالك بورد 

"Blackboard"(؟
أهداف الدراسة:

هدفت هذه الدرا�ض��ة اإىل الك�ض��ف عن معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين يف جامعة جنران من وجهة   .1
نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س.

معرفة ما اإذا كانت هناك فروق ذات داللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى داللة )α=0.05( ملعوقات ا�ض��تخدام   .2
التعلم االإلكروين ُيعزى ملتغريات )اجلن�س، الكلية، املوؤهل العلمي، اخلربة يف ا�ضتخدام نظام البالك بورد 

.)"Blackboard"
تق��دمي املقرحات والتو�ض��يات التي تزيد من فاعلية ا�ض��تخدام التعلم االإلك��روين يف جامعة جنران يف   .3

�ضوء نتائج الدرا�ضة.
أهمية الدراسة:

تاأتي اأهمية الدرا�ضة من كونها ت�ضتهدف التعّرف على معوقات ا�ضتخدام التعلم االإلكروين من وجهة نظر   .1
اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة جنران.

قد تكون هذه الدرا�ضة متهيدًا لدرا�ضات وبحوث جديدة تتناول جوانب اأخرى يف التعلم االإلكروين.  .2
قد ت�ضهم يف توفري معلومات ت�ضاعد على ر�ضم وتوجيه اخلطط التدريبية لتفعيل التعلم االإلكروين وفق   .3

اأ�ض�س علمية معتمدة على بيانات واقعية. 
ق��د ت�ض��هم يف تق��ومي العي��وب املوج��ودة يف النظام بن��اء على اآراء اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س والعمل على   .4

تالفيها، ودعم املميزات املوجودة فيه.
تتما�ض��ى الدرا�ض��ة مع االإجتاهات احلديثة يف التعليم وهو اإدخال نظام التعلم االإلكروين يف اجلامعات،   .5

ودمج التكنولوجيا وتقنيات االإت�ضال يف املناهج الدرا�ضية.
حدود الدراسة:

ُح��ددت الدرا�ض��ة احلالي��ة بجمي��ع كليات جامعة جن��ران البالغ عدده��ا )14( كلية، كما ُح��ددت بعينة متثل 
- 2018(م. اأع�ضاء هيئة التدري�س يف هذه الكليات، وذلك خالل العام اجلامعي )2017 
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مصطلحات الدراسة:
Ԁ :املعوقات

عّرفه��ا حممد، ال�ض��يخ وعطي��ة )2006( اأنها: العوامل التي توؤثر �ض��لبًا على ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين مما 
يقلل من ا�ضتخدامه.

وتعّرفه الباحثة اإجرائيًا باأنه: العوامل االإدارية واالأكادميية والتقنية والفنية التي توؤثر �ض��لبًا على التعلم 
االإلكروين، وتقلل من ا�ضتخدامه ب�ضكل فعال من قبل اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة جنران.

Ԁ :التعلم االإلكروين
عّرفه اإ�ض��ماعيل )2009( باأنه: "اأ�ضلوب التعلم املرن با�ضتخدام امل�ضتحدثات التكنولوجية وجتهيزات �ضبكات 
املعلومات عرب االإنرنت، معتمدًا على االت�ضاالت متعددة االإجتاهات، وتقدمي مادة تعليمية تهتم بالتفاعالت 

بن املتعلمن وهيئة التدري�س واخلربات والربجميات يف اأي وقت واأي مكان".
وتعّرف��ه الباحث��ة اإجرائي��ًا: باأنه التعلم ال��ذي ميتاز بالبعد اجلغرايف بن الطلبة وع�ض��و هيئ��ة التدري�س يف 
جامع��ة جنران، ويتم بوا�ض��طة نظام اإدارة التعلم االإلك��روين املتمثلة بالبالك ب��ورد"Blackboard" عرب 
و�ض��ائل وتقني��ات ات�ض��ال متع��ددة، ويق��دم في��ه م��واد تعليمي��ة اإلكروني��ة، وف��ق موا�ض��فات ج��ودة حمددة 

ومعتمدة.
اإلطار النظري:

يتن��اول ه��ذا اجلزء من الدرا�ض��ة التعلم االإلكروين ونظام ب��الك بورد )Blackboard( كاأح��د اأهم اأنظمة 
اإدارة التعلم االإلكروين على النحو االآتي:

Ԁ :التعلم االإلكروين
ظه��ر مفه��وم التعل��م االإلك��روين يف منت�ض��ف الت�ض��عينات، ونتيج��ة لالنت�ض��ار الوا�ض��ع لتكنولوجي��ا املعلومات 
واالت�ض��االت وتوظيفه��ا بالعملية التعليمية، متكنت املوؤ�ض�ض��ات التعليمية من اإط��الق براجمها التعليمية عرب 
االإنرن��ت، وي�ض��ري التعلم االإلك��روين اإىل اأن العملية التعليمية تتم عن طريق ا�ض��تخدام اأجه��زة اإلكرونية، 
وم�ض��تحدثات تكنولوجي��ا الو�ض��ائط املتع��ددة مبع��زل عن ظريف الزم��ان واملكان، ويتم االت�ض��ال ب��ن الطلبة 
واأع�ضاء هيئة التدري�س عرب و�ضائل عديدة، وتتم عملية التعليم وفقًا لظروف املتعلم وا�ضتعداداته وقدراته 
)ال�ض��حات وعو�س، 2008(. والتعل��م االإلكروين يجعل املواقف اأكرث حيوي��ة، وتفاعال، ويوجه املتعلمن الأن 
يتعام��ل كل منهم مع االآخر، واأن يتحملوا م�ض��وؤولية تعلمهم، فعملية التعلم �ضت�ض��تمر معهم طوال حياتهم، لذا 
البد من م�ضاركة االآخرين يف معلوماتهم والتفاعل معهم )اإ�ضماعيل، 2009(. ورغم اإمكانيات التعلم االإلكروين 
واإيجابياته اإال اأن هناك العديد من املعوقات التي واجهت التعلم االإلكروين منذ ن�ضاأته وهذه املعوقات خا�ضة 
بالبني��ة التحتي��ة، واالت�ض��ال باالإنرن��ت، ومعوقات خا�ض��ة باملعلم��ن واملتعلم��ن، والوعي مبتطلب��ات التعلم 
االإلك��روين، واحلاج��ة اإىل التدري��ب املكثف وامل�ض��تمر، و�ض��عوبة تطبيق اأدوات وو�ض��ائل التق��ومي، وتكلفته 

العالية، واأخريًا نظرة املجتمع لهذا النوع من التعلم )عبد القادر وحممد، 2016(.
Ԁ :اأنواع التعليم االإلكروين

ي�ضنف اإبراهيم )2017( التعلم االإلكروين اإىل االأنواع االآتية:
التعلي��م التزامن��ي: ه��و التعليم الذي يكون على الهواء، و�ض��مي بذل��ك الأنه ي�ض��تخدم اأدوات وبرجميات   )1
تزامنية تتطلب تواجد املعلم والطالب يف نف�س الوقت اأمام جهاز احلا�ض��وب الإجراء النقا�س بن الطلبة 
اأنف�ضهم، وبينهم وبن املعلم دون حدود للمكان، ومن اأمثلة اأدواتها: االألواح البي�ضاء – امل�ضاركة يف بع�س 

الربامج – املوؤمترات عن طريق الفيديو – املوؤمترات عن طريق ال�ضوت- غرف الدرد�ضة.
التعلي��م غ��ري التزامن��ي: هو نظام التعل��م الذاتي وهو التعليم غري املبا�ض��ر، و�ض��مي بذلك الأن��ه ال يحتاج   )2
اإىل وج��ود املتعلم��ن يف نف�س الوقت اأو املكان، وي�ض��تخدم اأدوات وبرجميات غري تزامنية ت�ض��مح للطالب 
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بالتفاع��ل معه��ا مثل: اأداء التمارين والواجبات، وقراءة الدرو�س و�ض��احات النقا�س، وقائمة املرا�ض��الت 
والدرجات، واإر�ضال الواجبات، وهي متكن الطالب من مراجعة املادة التعليمية والتفاعل مع حمتواها من 

خالل ال�ضبكة العاملية.
التعليم املدمج: نق�ض��د به دمج كل من التعليم التقليدي باأ�ض��كاله املختلفة والتعليم االإلكروين باأمناطه   )3

املتنوعة ليزيد من فاعلية املوقف التعليمي وفر�س التفاعل االجتماعي وغريها.
Ԁ :متطلبات التعلم االإلكروين

حدد ال�ضالعي )2018( اأهم متطلبات التعلم االإلكروين باالآتي: 
بنية حتتية �ضاملة و�ضائل ات�ضال �ضريعة.  )1

تدريب اأع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ضتخدام التقنية.  )2
بناء مناهج ومواد تعليمية تفاعلية جذابة للطلبة.  )3

برنامج فعال الإدارة العملية التعليمية كت�ضجيل الطلبة ومتابعتهم وتقييمهم، توفري هذه املواد التعليمية   )4
على مدار ال�ضاعة.

Ԁ :اأدوات التعلم االإلكروين
ميكن تق�ضيم اأدوات التعلم االإلكروين اإىل ق�ضمن رئي�ضين كما ورد يف ال�ضالعي )2018( وهما:

اأدوات مادية: وهي اأجهزة اأو معدات ت�ض��تخدم داخل اأو خارج القاعة للم�ض��اعدة يف التعليم االإلكروين   )1
مثل : اأجهزة املوؤمترات املرئية.

اأدوات برجمية: مثل برجميات واأنظمة اإدارة التعلم االإلكروين.  )2
Ԁ : Blackboardنظام اإدارة التعلم االإلكروين

يعت��رب نظ��ام اإدارة التعل��م االإلك��روين Blackboard واح��دًا م��ن اأق��وى اأنظم��ة التعل��م االإلك��روين، حيث 
ت�ضتخدمه اأكرث من 3600 موؤ�ض�ضة تعليمية على م�ضتوى العامل، لتقدمي خدمات تعليمية راقية للمعلم والطالب 
واملوؤ�ض�ض��ة، ويحت��وي هذا النظام على اأدوات الإدارة عملية التعليم ومتابع��ة الطلبة، ومراقبة كفاءة العملية 
التعليمية يف املوؤ�ض�ض��ة التعليمية، كما يتيح النظام فر�ض��ا كبرية للطلبة الأن يتوا�ضلوا مع مقرراتهم الدرا�ضية 
خ��ارج قاعة املحا�ض��رات يف اأي م��كان ويف اأي وقت، وذلك من خالل اأدوات متنوع��ة لالطالع على حمتوى املادة 
العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق مي�ضرة، باالإ�ضافة اإىل التوا�ضل مع اأ�ضتاذ املقرر وبقية الطلبة امل�ضجلن 
يف نف�س املقرر بو�ضائل اإلكرونية خمتلفة، ويتكون من اأدوات وو�ضائل تتيح الأع�ضاء الهيئة التدري�ضية القدرة 
على بناء مقررات ديناميكية وتفاعلية ب�ضهولة كبرية مع اإدارة حمتوى هذه املقررات بطريقة مرنة وب�ضيطة، 

وحتى يتمكن من القيام باملهام اليومية للعملية التعليمية ب�ضكل فعال )اإطميزي، 2013(.
اإدارة تعلم  باأنه نظام  التعليم االإلكروين:  اإدارة  ويعّرف ال�ض��حات وعو�س )Blackboard" )2008" نظام 
من �ض��ركة Blackboard للخدمات التعليمية املبا�ض��رة بوا�ضنطن، يتميز بالقوة بالن�ضبة لالأنظمة االأخرى، 
ويق��دم فر�ض��ا تعليمية متنوعة من خالل ك�ض��ر جمي��ع احلواجز والعوائق الت��ي تواجه املوؤ�ض�ض��ات التعليمية 

واملتعلمن.
Ԁ  : Blackboard مميزات نظام

ي�ضري عبد العاطي )2016( اإىل مميزات وعيوب نظام اإدارة التعلم االإلكروين نوجزها باالآتي:
لها. م�ضاركة  ملفات  جمموعة  لكل  وي�ضع  جمموعات،  اإىل  الطلبة  تق�ضيم  ميزة  املعلم  النظام  •  يعطي 

•  اإعط��اء ع�ض��و هيئ��ة التدري�س اإمكانية بناء املحتوى التعليمي بال�ض��كل الذي يرغب فيه �ض��واء كانت 
�ضفحات تعليمية اأو وحدات اأو غريها.

الدرا�ضية. خّطتهم  ح�ضب  مبا�ضر  ب�ضكل  مقرر  اأي  يف  الت�ضجيل  اإمكانية  الطلبة  •  اإعطاء 
التي تخ�س االختبارات االإلكرونية، ومنها متكينه  امليزات  التدري�س جميع  النظام لع�ضو هيئة  •  يوفر 

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.36.7


المجلة العربيـة لضمـان 160
جودة التعليم الجامعي

د. زبيدة عبد اهلل علي �ضالح ال�ضالعي 
املجلد احلادي ع�شر العدد )36( 2018م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.11.36.7 المجلة العربيـة لضمـان 160
جودة التعليم الجامعي

م��ن و�ض��ع اأ�ض��ئلة اختب��ارات كث��رية باأن��واع خمتلف��ة، كما ميك��ن اأن حتت��وي ه��ذه االختبارات على �ض��ور 
ومقاطع �ضوتية وفيديو وفال�س.

مينح النظام ميزة متابعة املتعلم يف كل مكان من بداية دخوله على النظام وحتى خروجه يف كل مرة   •
يدخ��ل فيه��ا، وزمن مكوثه فيه، مع اإمكاني��ة تدوين تقارير تظهر الوقت واملكان مع اإمكانية ت�ض��دير هذه 

املعلومات للطلبة.
اإمكانية ا�ضتخدام ذلك  يوفر النظام ميزة الربيد االإلكروين لكل طالب ولكل ع�ضو هيئة تدري�س، مع   •

الربيد وو�ضع ملفات مرفقة بالر�ضالة التي تر�ضل عن طريقه.
اإدارة هذه  املعلم قادر على  اأن  املجموعة، كما  اأفراد  املبا�ض��رة احلية بن  املحادثة  النظام ميزة  •  يوفر 

املحادثات، ويقوم النظام بعمل اإر�ضيف لكل ما كتب يف هذه املحادثات بحيث ي�ضهل الرجوع اإليه.
يدع��م النظ��ام اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س والطلبة بال�ض��بورة البي�ض��اء لرفع ال�ض��ور وملف��ات العرو�س   •

التقدميية.
Ԁ Blackboard: عيوب نظام

من اأبرز عيوب ا�ض��تخدام نظام بالك بورد هي التحديات التي قد تواجه اأع�ض��اء هيئة التدري�س والطلبة يف 
التعامل مع تقنية غري ماألوفة لديهم، باالإ�ضافة اإىل القيود املفرو�ضة على النظام التي قد حتد من اال�ضتفادة 

من جمموعة وا�ضعة من املواد املتنوعة لدعم الطلبة.
الدراسات السابقة:

اطلع��ت الباحث��ة عل��ى العدي��د من الدرا�ض��ات العربي��ة واالأجنبي��ة ذات العالقة مبو�ض��وع الدرا�ض��ة مت 
ترتيبها من االأحدث اإىل االأقدم على النحو االآتي:

اأجرت نوافلة )2015( درا�ضة هدفت اإىل الك�ضف عن درجة ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س ملنظومة التعلم 
االإلك��روين واملعوق��ات التي تواجهه��م من وجهة نظره��م يف جامعة الريموك، وا�ض��تخدمت اال�ض��تبانة كاأداة 
للدرا�ض��ة، وطبق��ت عل��ى عينة )280( ع�ض��و هيئة تدري�س مت اختياره��م بالطريقة الطبقية الع�ض��وائية من 
جمتمع الدرا�ض��ة البالغ )947( ع�ض��وًا، ولتحقيق اأهداف الدرا�ض��ة مت ا�ض��تخدام املنهج الو�ض��في. وقد اأ�ضارت 
النتائج اإىل اأن اأهم املعوقات التي واجهت اأع�ضاء هيئة التدري�س يف ا�ضتخدام منظومة التعلم االإلكروين هي: 
�ض��عف البني��ة التحتية، وعدم تواف��ر الربامج التعليمية املنا�ض��بة لتلبية حاجاتهم، وبطء �ض��بكة االنرنت، 

واالنقطاع امل�ضتمر فيها.
وتناولت درا�ض��ة العريني )2015( اأبرز معوقات ا�ض��تخدام التعليم االإلكروين ذات العالقة باجلانب االإداري 
وباأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س، وباملتعلمن، ا�ض��تخدمت اال�ض��تبانة كاأداة جلم��ع املعلومات ذات العالقة مبو�ض��وع 
للدرا�ض��ة، ثم طبقت على عينة )122( ع�ض��و هيئة تدري�س من جمتمع الدرا�ض��ة املتمثل بجميع اأع�ضاء هيئة 
التدري�س يف اجلامعة، ولتحقيق اأهداف الدرا�ض��ة مت ا�ض��تخدام املنهج الو�ضفي، وقد ك�ضفت نتائج الدرا�ضة عن 
اأن اأب��رز املعوق��ات ذات العالق��ة بالطال��ب كانت ان�ض��غال املتعلمن بالدخ��ول اإىل مواقع غ��ري مرتبطة بعملية 
التعلي��م، اأما اأبرز املعوقات ذات العالقة باأع�ض��اء هيئة التدري�س فهي غياب احلوافز املادية مقابل ا�ض��تخدام 
ه��ذا النوع من التعليم، وكانت اأبرز املعوقات ذات العالقة باجلوانب االإدارية والفنية �ض��عف �ض��بكة االنرنت 

داخل القاعات الدرا�ضية. 
كما هدفت درا�ضة بدوي )2015( اإىل التعرف على املعوقات التي حتول دون ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س 
الأنظمة اإدارة التعلم االإلكروين )LMS( من وجهة نظرهم، وا�ض��تعانت الدرا�ض��ة باإجراءات املنهج الو�ض��في، 
وا�ض��تخدمت املقابالت ال�ضخ�ض��ية واال�ض��تبانة التي مت تطبيقها على عينة الدرا�ضة والتي بلغت )322( ع�ضو 
هيئة التدري�س من املجتمع االأ�ضلي الأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة املنوفية، والبالغ عددهم )2013( ع�ضوًا، 
ومت اختي��ار العين��ة بطريقة ع�ض��وائية منتظمة، وتو�ض��لت الدرا�ض��ة اإىل عدة نتائج مت ت�ض��نيفها يف ع�ض��رة 
حم��اور: اإدارة اجلامع��ة، وعي اأع�ض��اء هيئة التدري�س باأنظم��ة اإدارة التعلم االإلك��روين، الكفايات واملهارات، 
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التموي��ل، واالجت��اه نح��و التعليم االلك��روين، والبيئ��ة اجلامعية، واجلوان��ب الفنية لال�ض��تخدام، واملتابعة، 
والتقومي، وطالب اجلامعة.

اأم��ا درا�ض��ة Oparaا )2014( فق��د هدف��ت اإىل التعرف ع��ن معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلك��روين يف تعليم 
العلوم من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س يف نيجرييا، وبلغت عينة الدرا�ضة )600( معلم ومعلمة، من اأ�ضل 
املجتمع البالغ )1600( معلم ومعلمة، واتبعت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي، وا�ضتخدمت اال�ضتبانة كاأداة للدرا�ضة، 
وك�ض��فت النتائ��ج عن ع��دد من التحديات يف ا�ض��تخدام التعلم االلكروين يف تعليم العل��وم، اأهمها عدم تطوير 

املناهج مبا يتوافق مع التعلم االإلكروين.
ويف درا�ض��ة الدايل )2013( التي هدفت اإىل التعرف على معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين بكلية املعلمن 
جامعة امللك �ضعود من وجهة نظر الطالب، وتكونت عينة الدرا�ضة من )100( طالب من املجتمع االأ�ضلي البالغ 
)371( طالبًا، وا�ض��تخدمت اال�ضتبانة كاأداة للدرا�ضة، وبا�ضتخدام املنهج الو�ضفي، تو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإىل 
وجود معوقات ال�ض��تخدام التعلم االإلكروين، منها: �ض��عف مهارات التعامل مع احلا�ضب واالإنرنت، قلة الوعي 
باأهمية ا�ضتخدام التعلم االإلكروين، التاأثريات ال�ضلبية للتعلم االإلكروين، عدم اإلزام املر�ضدين االأكادميين 

با�ضتخدام التعلم االإلكروين.
وهدفت درا�ض��ة عم��ر )2012( اإىل التعرف على معوقات التعلم االإلكروين عن بعد، وا�ض��تخدمت اال�ض��تبانة 
كاأداة للدرا�ض��ة مت تطبيقه��ا عل��ى عين��ة بلغت عددها )117( طالبة، وهن كل املجتمع االأ�ض��لي من املنت�ض��بات 
بكلية العلوم واالآداب بجامعة طيبة يف املدينة املنورة، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة مت ا�ضتخدام املنهج الو�ضفي 
وك�ض��فت نتائج الدرا�ض��ة عن اأهم معوقات التعلم االإلكروين وهى �ض��عوبة التوا�ض��ل مع اإدارة الكلية، ووجود 

روابط ال تعمل، و�ضعوبة التوا�ضل مع الزميالت. 
ب��ورد  الب��الك  نظ��ام  ا�ض��تخدام  �ض��لبيات  عل��ى  التع��رف  اإىل  هدف��ت  فق��د   )2012( العم��رو  درا�ض��ة   ام��ا 
)Black Board(. وتكونت عينة الدرا�ض��ة من )20( طالبة و)19( ع�ض��وة من الهيئة التدري�ض��ية تخ�ض�س 
تقنيات التعليم، وهى �ض��املة ملجتمع الدرا�ضة، وا�ضتخدمت اال�ض��تبانة كاأداة للدرا�ضة، كما مت ا�ضتخدام املنهج 
الو�ض��في، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل النتائج التالية: اأن اأهم عيوب النظام هي عدم متابعة بع�س االأ�ضاتذة ملوقع 

املقرر، وحاجته اإىل وقت طويل للمتابعة و اإدارة املقررات من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س. 
بينما هدفت درا�ض��ة ال�ضعدين )2012( اإىل التعرف على معوقات التعليم االإلكروين يف برامج تعليم املكتبات 
واملعلوم��ات م��ن وجه��ة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س، وبلغت عينة الدرا�ض��ة )122( ع�ض��وًا، م��ن )15( جامعة 
حكومي��ة، اخت��ريوا بالطريقة الع�ض��وائية، واتبعت الدرا�ض��ة املنهج الو�ض��في، وا�ض��تخدمت اال�ض��تبانة كاأداة 
للدرا�ض��ة، وك�ض��فت النتائج عدد من املعوقات بدرجة كبرية اأهمها: نق�س الدورات التدريبية التي توؤهل ع�ضو 
هيئة التدري�س ال�ض��تخدام التعلم االإلكروين، كرثة االأعمال التي تقع على عاتق ع�ض��و هيئة التدري�س عند 

ا�ضتخدام التعلم االإلكروين.
وهدف��ت درا�ض��ة احلوام��دة )2011( اإىل التع��رف على معوق��ات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين م��ن وجهة نظر 
اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة البلقاء التطبيقية، واتبعت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي، وا�ضتخدمت اال�ضتبانة 
كاأداة للدرا�ضة وطبقت على عينة بلغ عددها )96( ع�ضو هيئة تدري�س، من اأ�ضل املجتمع البالغ عدده )255( 
ع�ض��وًا، واأظهرت نتائج الدرا�ض��ة اأن املعوقات االإدارية واملادية اأكرب املعوقات، تلتها املعوقات املتعلقة بالتعليم 

االإلكروين نف�ضه، وجاءت املعوقات املتعلقة بالطالب واملدر�س باملرتبة الثالثة. 
يف ح��ن هدف��ت درا�ض��ة يا�ض��ن وملحم )2011( اإىل الك�ض��ف ع��ن معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلك��روين التي 
يواجهه��ا معلم��و مدار�س مديري��ة الربية والتعليم ملنطق��ة اإربد االأوىل، وبلغت عينة الدرا�ض��ة )186( معلما 
ومعلم��ة، من اأ�ض��ل املجتمع البال��غ )2011(معلما ومعلم��ة، اختريوا بالطريقة الع�ض��وائية، واتبعت الدرا�ض��ة 
املنهج الو�ضفي، وا�ضتخدمت اال�ضتبانة كاأداة للدرا�ضة، واأظهرت النتائج اأن جميع فقرات االأداة �ضكلت معوقات 

للتعلم االإلكروين. 
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اأما درا�ضة اجلريوي )2010( فقد هدفت اإىل التعرف على معوقات ا�ضتخدام اأنظمة اإدارة التعليم االإلكروين 
يف التعليم العايل يف اجلامعات ال�ض��عودية، وبلغت عينة الدرا�ض��ة )58( ع�ض��و هيئة تدري�س ن�ض��ط، و)931( 
طالبا ن�ضطا، من اأ�ضل املجتمع البالغ )150( ع�ضوًا ، و)10951( طالبًا، اختريوا بالطريقة الع�ضوائية. واتبعت 
الدرا�ض��ة املنهج الو�ض��في، وا�ضتخدمت اال�ض��تبانة كاأداة للدرا�ضة، وك�ض��فت النتائج عن اأهم املعوقات بالن�ضبة 
الأع�ضاء هيئة التدري�س وهي: قلة احلوافز املادية واملعنوية الأع�ضاء هيئة التدري�س الذين ي�ضتخدمون نظام 
التعل��م االإلكروين، وبالن�ض��بة للطلبة كان��ت اأهم املعوقات عدم وج��ود برامج توعوي��ة بالتعليم االإلكروين، 

وعدم تنا�ضب اأعداد اأجهزة احلا�ضب مع اأعداد الطالب.
Hill وKoh ا)2008( اإىل التعرف على معوقات التعلم االإلكروين عرب  وهدف��ت درا�ض��ة Song،  اSingleton، ا
االأنرن��ت م��ن وجهة نظر الطلبة، وبلغت عينة الدرا�ض��ة )76( طالب��ا من خريجي الدرا�ض��ات العليا، اختريوا 
بالطريقة الع�ضوائية، واتبعت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي، وا�ضتخدمت اال�ضتبانة كاأداة للدرا�ضة، واأظهرت نتائج 
الدرا�ضة اأن معظم الطلبة اتفقوا على اأن اأهم املعوقات قلة الدورات التدريبية، و�ضعف اإدارة الوقت، وامل�ضاكل 

الفنية والتقنية.
التعليق على الدراسات السابقة:

م��ن خ��الل ا�ض��تعرا�س الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة الحظ��ت الباحث��ة اأن جمي��ع الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة اتفقت يف 
ا�ض��تخدام املنه��ج الو�ض��في، كم��ا ا�ض��تخدمت اال�ض��تبانة كاأداة للدرا�ض��ة ماع��دا درا�ض��ة ب��دوي )2015( فقد 
ا�ض��تخدمت اال�ضتبانة واملقابالت ال�ضخ�ضية، كما تباينت فئات عينة الدرا�ضات ال�ضابقة، فبع�ضها اقت�ضر على 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س كدرا�ضة احلوامدة )2011(، ال�ض��عدين )2012(، بدوي )2015(، العريني )2015(، 
نوافلة )2015(، ومنها ما اقت�ضر على طلبة اجلامعات كدرا�ضة .Song et al ا)2008(، عمر )2012(، الدايل 
)2013(، ومنها �ض��مل اأع�ض��اء هيئة التدري�س والطلبة كدرا�ضة اجلريوي )2010(، العمرو )2012(، وبع�ضها 
�ض��مل معلمي املدار�س كدرا�ض��ة يا�ض��ن وملحم )2011(، Opara  ا)2014(، وقد ا�ض��تفادت الدرا�ض��ة احلالية 
من الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة يف التع��ّرف على معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين يف البيئ��ات اجلامعية املختلفة 
بالن�ض��بة ملنت�ضبيها من الطلبة واأع�ضاء هيئة التدري�س، واأي�ضًا يف املدار�س، ومعرفة اإيجابيات و�ضلبيات التعلم 
االإلكروين، كما �ض��اهمت الدرا�ضات ال�ضابقة يف حتديد حماور الدرا�ضة احلالية وبناء اأداة الدرا�ضة وحتديد 
حجم العينة املنا�ضبة للدرا�ضة احلالية وا�ضتخدام املنهج املنا�ضب الأهداف الدرا�ضة. ومتيزت عنها باأنها �ضملت 
جمي��ع اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س من اجلن�ض��ن يف جميع كلي��ات جامعة جن��ران، ويف حدود اإط��الع الباحثة مل 
جتد درا�ض��ة تناولت معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين من قبل اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف جامعة جنران 
م��ن خالل ا�ضتق�ض��اء اأراءهم لتوفري املعلومات والبيانات ل�ض��ناع القرار للعمل م�ض��تقباًل عل��ى اإيجاد احللول لها 

وتذليل العقبات.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�ضة:
اعتم��دت الباحث��ة املنهج الو�ض��في، الذي يعتمد على دار�ض��ة الواقع ويهتم بو�ض��فه و�ض��فًا دقيق��ًا ويعرب عنه 

تعبريًا كيفيًا اأو تعبريًا كميًا )عبيدات، عبد احلق، وعد�س، 2012(.
جمتمع الدرا�ضة وعينتها:

جمتمع الدرا�ض��ة هو جميع االأفراد اأو االأ�ض��خا�س الذين يكونون مو�ض��وع م�ضكلة الدرا�ض��ة )مطاوع، اخلليفة، 
وعطيف��ة، 2017(، وي�ض��مل املجتمع يف هذه الدرا�ض��ة، كافة اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يف جمي��ع كليات جامعة 
جن��ران البالغ عددهم )1511( ع�ض��وا هم الهيئة التدري�ض��ية. وبلغ عدد اع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يف الكليات 
االإن�ض��انية )658(، ويف الكليات العلمية )853(. وتكونت عينة الدرا�ض��ة من جمموعة ع�ض��وائية طبقية من 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س ومثلت ثالث طبقات من اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف اجلامعة )دكاترة – حما�ض��رين – 
معيدين( بلغ عددهم )342( للعام اجلامعي )2017 / 2018(م بن�ضبة )68: 21: 11(، وهى نف�س ن�ضبتهم يف 
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املجتمع، واجلدول )1( يو�ضح توزيع اأفراد العينة ح�ضب متغريات )اجلن�س، الكلية، املوؤهل العلمي، اخلربة يف 
ا�ضتخدام نظام البالك بورد "Blackboard"( يف �ضوء اال�ضتبانات املرجتعة ال�ضاحلة للتحليل االإح�ضائي.

جدول )1(: توزيع اأفراد عينة الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�س وفًقا ملتغرياتها

الن�ضبةالتكرارامل�ضتويات متغريات الدرا�ضة
%176ذكراجلن�س  51

%166اأنثى  49

"Blackboard" 108عاليةاخلربة يف ا�شتخدام بالك بورد%  32

%167متو�شطة  48

%52مبتدئ  16

%15بدون خربة  4

%187الإن�شانيةالكلية  54

%155العلمية  46

%234 دكتوراهاملوؤهل العلمي  68

%69ماج�شتري  21

%39بكالوريو�س  11

اأداة الدرا�ضة:
بعد االطالع على االأدبيات والدرا�ضات ال�ضابقة )الدايل، 2013؛ العمرو، 2012؛ الغامدي، 2012؛ احلوامدة، 
2011(، اأعدت الباحثة اأداة الدرا�ض��ة، وهى عبارة عن ا�ض��تبانة للك�ضف عن املعوقات وُتقيم مبقيا�س خما�ضي 

)كبرية جدًا – كبرية – متو�ضطة – قليلة – منعدمة(. وت�ضمنت االآتي:
املعوقات االإدارية واالأكادميية وتتكون من )13( فقرة.  .1

املعوقات التقنية والفنية وتتكون من )9( فقرات.  .2
�ضدق االأداة وثباتها:

مرت االأداة بعدد من املراحل حتى و�ضلت اإىل �ضكلها النهائي، وميكن تلخي�س هذه املراحل مبا ياأتي:
اأواًل: �ضدق االأداة: 

يق�ض��د ب�ض��دق االأداة اأنها تقي�س ما اأعدت لقيا�ض��ه، اأي اأن تكون �ض��املة لكل العنا�ض��ر التي يجب اأن تدخل يف 
التحلي��ل من ناحية، وو�ض��وح فقراته��ا ومفرداتها من ناحية اأُخ��رى، بحيث تكون مفهومة لكل من ي�ض��تخدمها 
)عب��د الرحم��ن، 2009(. وق��د مت التاأكد من �ض��دق االأداة با�ض��تخدام ال�ض��دق الظاهري )�ض��دق املحكمن(؛ 
اإْذ مت اإعداده��ا يف �ض��ورتها االأولي��ة من )38( فقرة، ثم عر�ض��ها عل��ى عدد من املحكمن ذوي االخت�ض��ا�س يف 
جامعتي جنران و�ض��نعاء )ق�ض��م املناهج وطرائق تدري�س العلوم، وق�ض��م تكنولوجيا التعليم(، والبالغ عددهم 
)10( حمكمن؛ بغر�س مراجعة فقرات اال�ضتبانة واإبداء راأيهم حول �ضحة الفقرات، وو�ضوح العبارات ودقة 
ال�ض��ياغة اللغوية، ومالءمة االأدوات ككل لهدف الدرا�ض��ة، ومتت اال�ضتفادة من مالحظات املحكمن؛ للو�ضول 
اإىل اأف�ضل �ضياغة لفقرات االأدوات، وذلك بعد احلذف، واالإ�ضافة، والتعديل على بع�س الفقرات، وكانت ن�ضبة 
اإىل )22(  اال�ض��تبانة  و�ض��لت فقرات  العمل مبقت�ض��اها، حتى  %( مت  اتفاق املحكمن حول التعديالت )85 
فق��رة، وبذل��ك اعت��ربت الباحثة اأراء املحكم��ن وتعديالتهم فيما يت�ض��ل بالفقرات، ذات داللة �ض��دق كافية 

لغر�س تطبيق اال�ضتبانة.
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ثانيًا: ثبات االأداة:
يعّرف الثبات باأنه �ضمان للح�ضول على النتائج نف�ضها تقريًبا، وذلك عند اإعادة تطبيق اال�ضتبانة على الفرد 

نف�ضه، اأو جمموعة من االأفراد )معمرية، 2007(. وقد مت التحقق من ثبات االأداة بطريقتن:
معام��ل الثب��ات األفا: ويح�ض��ب من واق��ع نتائج اإجاب��ات جميع اأفراد العين��ة، حيث مت ا�ض��تخدام معادلة   .1
كرونباخ األفا حل�ض��اب معامل االت�ض��اق الداخلي الأداة الدرا�ضة، اإْذ بلغ معامل االت�ضاق الداخلي للمعوقات 
االإداري��ة واالأكادميية )0.76(، وللمعوقات التقنية والفني��ة )0.70(، وتعد هذه القيم مقبولة للتحقق 

من ثبات االأداة؛ لغر�س اإجراء هذه الدرا�ضة كما يو�ضحه اجلدول )2(.
التجزئة الن�ضفية: ُق�ضمت فقرات اال�ضتبانتن اإىل ن�ضفن متكافئن، ثم ُح�ضب معامل االرتباط بينهما،   .2
وا�ض��تخدمت الباحث��ة معامل ارتباط �ض��يربمان حل�ض��اب معامل االرتب��اط الأداة الدرا�ض��ة، اإْذ بلغ معامل 
االرتب��اط للمعوقات االإدارية واالأكادميية )0.80(، وللمعوقات التقني��ة والفنية )0.75(، وهذه القيم 

مقبولة للتحقق من ثبات االأداة، لغر�س اإجراء هذه الدرا�ضة كما يو�ضحه اجلدول )2(.
جدول )2( :معامالت الثبات للمعوقات الإدارية والأكادميية واملعوقات التقنية والفنية

معامل ثبات �ضيربمانمعامل ثبات كرونباخ - األفااالأداة
0.760.80املعوقات الإدارية والأكادميية

0.700.75املعوقات التقنية والفنية

اإجراءات تطبيق الدرا�ضة:
وبغر�س تطبيق االأداة اتبعت الباحثة االإجراءات االآتية:

��ا  وزع��ت )300( ا�ض��تبانة ورقي��ة، الأن بع�س االأع�ض��اء يف�ض��لون التعامل مع اال�ض��تبانات الورقية، واأي�ضً  .1
مت ن�ض��رها اإلكرونيًا بعد اإعدادها بوا�ض��طة تطبيق مناذج جوجل )Google forms(، وذلك ل�ض��هولة 
توزيعها على اأع�ضاء هيئة التدري�س وخا�ضة يف كليات البنن، والأن ال�ضريحة االأكرب يف�ضلون اال�ضتبانة 
 االإلكروني��ة، وقد ا�ض��تغرق توزيع اال�ض��تبانات وجمعها، حوايل خم�ض��ة اأ�ض��ابيع حم��ددة بالفرة ما بن 

.)2017 /10/ 16 - 2017/ 9/ 12(
2.  بلغ��ت ع��دد اال�ض��تبانات املرجتع��ة )390( ا�ض��تبانة، منه��ا )130( ا�ض��تبانة ورقي��ة، و)260( ا�ض��تبانة 

اإلكرونية.
فح�ضت االإجابات قبل تفريغها، وا�ضتبعدت )48( ا�ضتبانة لعدم جدية اال�ضتجابات، اأو للتناق�س الوا�ضح   .3
بن اال�ض��تجابات، وبذلك اأ�ض��بح عدد اال�ضتبانات ال�ضاحلة للتحليل االإح�ض��ائي )342( ا�ضتبانة خا�ضة 
باأع�ضاء هيئة التدري�س، مت تفريغ البيانات واإجراء التحليالت االإح�ضائية املنا�ضبة لالإجابة عن اأ�ضئلة 

الدرا�ضة، وا�ضتخراج النتائج ومناق�ضتها.
اإجراءات الت�ضحيح:

متت اال�ضتجابة على فقرات اأداة الدرا�ضة من خالل تدريج خما�ضي كاالآتي:
درجة كبرية جًدا، وتعطى خم�س درجات.   .1

درجة كبرية، وتعطى اأربعة درجات.   .2
درجة متو�ضطة، وتعطى ثالث درجات.   .3

درجة قليلة، وتعطى درجتن.   .4
منعدمة، وتعطى درجة واحدة.  .5
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ويتم تف�ض��ري قيمة املتو�ض��ط احل�ض��ابي بعد ح�ض��ابه بناءًا على عدد الفئ��ات يف املقيا�س، ويف حالة ا�ض��تخدام 
مقيا�س ليكرت اخلما�ض��ي، يتم ح�ض��اب املدى، اإْذ ي�ض��اوي اأعلى فئة – اأقل فئة )5 - 1=4(، ثم نق�ضم املدى على 
عدد الفئات )4 /5=0.80(، وهكذا بالن�ض��بة لبقية قيم املتو�ض��طات احل�ض��ابية، فيكون 0.80 + 1، واجلدول 

)3( يو�ضح ذلك.
جدول )3(: فئات املتو�شطات احل�شابية مل�شتويات تقدير ا�شتجابات اأفراد العينة

الدرجةفئة املتو�ضطات احل�ضابية
1.80 - منعدمة1.0 

قليلة1.81 –2.60
متو�شطة2.61 –3.40
كبرية3.41 –4.20
5.00 - كبرية جًدا4.21 

نتائج الدراسة ومناقشتها:
مت عر�س النتائج ومناق�ضتها يف �ضوء اأ�ضئلة الدرا�ضة االآتية:

اأواًل: نتائج الدرا�ضة املتعلقة بال�ضوؤال االأول: ما املعوقات االإدارية واالأكادميية ال�ضتخدام التعلم االإلكروين 
من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة جنران؟

وللتع��رف عل��ى درجة املعوق��ات االإدارية واالأكادميية يف جامعة جنران مت ا�ض��تخراج املتو�ض��طات احل�ض��ابية 
واالنحراف��ات املعيارية ال�ض��تجابات اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س على فق��رات املجال اخلا�س باملعوق��ات االإدارية 

واالأكادميية واجلدول )4( يبن ذلك.
جدول )4(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للمعوقات الإدارية والأكادميية

 املتو�ضطالفق�����������������������رةم
احل�ضابي

 االنحراف
 درجة املعيقالرتبةاملعياري

اللفظية

�شعوبة تطبيق التعلم الإلكرتوين لبع�س املواد خا�شة التي حتتاج 1
كبرية4.29.5003مهارات وم�شاهدة واقعية.

4.19.5941عدم وجود حوافز مادية ت�شجع على ا�شتخدام التعلم الإلكرتوين.2

4.12.8117قلة توافر اخلربة ل�شتخدام التعلم الإلكرتوين.3

3.531.229عدم ا�شتجابة الطلبة للتعلم الإلكرتوين وتفاعلهم معه.4

متو�شطة3.291.4310�شعف املحا�شرات الإر�شادية واللقاءات التثقيفية.5
3.131.496�شعف توا�شل اأع�شاء هيئة التدري�س مع الطلبة.6

2.941.945�شعف التخطيط للمحا�شرات التزامنية.7

2.661.9512�شعوبة ت�شحيح الواجبات واإعالن النتائج.8

2.631.032�شعوبة ن�شر املحتوى الإلكرتوين باملوقع.9

قليلة2.321.318ا�شتخدام التعلم الإلكرتوين يتطلب وقتا وجهدا كبريين.10
2.211.2813اجلامعة ل ت�شجع على ا�شتخدام التعلم الإلكرتوين.11

2.201.2311ل تتوافر لدي الرغبة ال�شخ�شية يف ا�شتخدام التعلم الإلكرتوين.12

2.111.994ق�شور النظرة الجتماعية للتعلم الإلكرتوين.13
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يبن اجلدول )4( املتو�ض��طات احل�ض��ابية واالنحرافات املعيارية للمعوقات االإدارية واالأكادميية ال�ض��تخدام 
التعل��م االإلك��روين م��ن وجه��ة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س يف جامع��ة جن��ران، اإْذ كانت املعوق��ات كبريٌة يف 
�ض��عوبة تطبي��ق التعلم االإلكروين لبع�س املواد خا�ض��ة التي حتتاج مهارات وم�ض��اهدة واقعي��ة، وعدم وجود 
حوافز مادية ت�ض��جع على ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين، وعدم توافر اخلربة ال�ض��تخدام التعلم االإلكروين، 
 واأي�ض��ًا عدم ا�ض��تجابة الطلبة للتعلم االإلكروين وعدم تفاعلهم معه. اإْذ تراوحت املتو�ض��طات احل�ضابية بن
 )3.53 - 4.29(، وقد يعزى ذلك اإىل اأن اأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف الكليات العلمية نادرًا ما ي�ضتخدمون 
اأدوات التعلم االإلكروين وذلك لطبيعة مقرراتهم العلمية التي حتتاج اإىل مهارات امل�ضاهدة والتطبيق العملي 
واملي��داين، فطبيعة املق��ررات هي التي تفر�س اأ�ض��لوب وطريقة التعليم. وتتفق نتائج هذه الدرا�ض��ة مع نتائج 
درا�ض��ات اجلري��وي )2010(، العرين��ي )2015(، الداي��ل )2013(، حيث اأ�ض��ارت اىل معوق��ات بدرجة كبرية 
لغي��اب احلواف��ز املادية مقابل ا�ض��تخدام هذا الن��وع من التعليم، و�ض��عف مهارات التعامل مع احلا�ض��وب، بينما 
اختلف��ت ه��ذه النتائج مع نتائج درا�ض��ة اجلري��وي )2010(. التي كان فيها املعيق بدرجة متو�ض��طة ل�ض��عوبة 
تطبي��ق التعل��م االإلك��روين لبع�س املواد خا�ض��ة التي حتتاج مهارات وم�ض��اهدة واقعية، وع��دم وجود حوافز 

مادية ت�ضجع على ا�ضتخدام التعلم االإلكروين.
وح�ض��لت املعوق��ات االإداري��ة واالأكادميي��ة على درجة متو�ض��طة فيما يخ�س �ض��عف املحا�ض��رات االإر�ض��ادية 
واللق��اءات التثقيفية، و�ض��عف توا�ض��ل اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س مع الطلبة، و�ض��عف التخطيط للمحا�ض��رات 
التزامنية، و�ض��عوبة ت�ض��حيح الواجبات واإعالن النتائج، و�ض��عوبة ن�ض��ر املحتوى االإلكروين على النظام، اإْذ 
تراوحت املتو�ضطات احل�ضابية لهذه الفقرات ما بن )2.63 - 3.29(. وميكن اأن تعزى هذه الدرجة املتو�ضطة 
للمعوقات اإىل االأعباء االإدارية والتدري�ضية التي ال تتيح الأع�ضاء هيئة التدري�س ح�ضور اللقاءات التثقيفية 
وال��دورات التدريبية اخلا�ض��ة با�ض��تخدام التعلم االإلكروين، كما اأن الر�ض��يح للدورات التدريبية ال ت�ض��مل 
جمي��ع اأع�ض��اء هيئة التدري�س، وتتف��ق هذه النتائج مع نتائج درا�ض��ة الغامدي )2012(. اإْذ ح�ض��لت املعوقات 
االإدارية واالأكادميية على درجة متو�ض��طة، واأي�ض��ًا ح�ض��ول �ض��عف التخطي��ط للمحا�ض��رات التزامنية على 

درجة متو�ضطة.
وكان��ت درج��ة املعيق قليلة بالن�ض��بة حلاج��ة التعلم االإلكروين اإىل وق��ت وجهد كبريين، واإىل عدم ت�ض��جيع 
اجلامع��ة الأع�ض��ائها عل��ى ا�ض��تخدام التعل��م االإلك��روين، وكذل��ك عدم تواف��ر الرغبة ال�ضخ�ض��ية الأع�ض��اء 
هيئة التدري�س يف ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين، وق�ض��ور النظرة االجتماعية للتعل��م االإلكروين، وتراوحت 
املتو�ض��طات احل�ض��ابية ب��ن )2.11 - 2.32(، وميك��ن اأن يعزى ذلك اإىل �ض��هولة التعامل مع نظ��ام اإدارة التعلم 
االإلك��روين وك�ض��ر حلاجز امل��كان والزمان ملن يتقن ا�ض��تخدامه، كما اأن جامعة جنران اأولت ا�ض��تخدام التعلم 
االإلك��روين اهتمام��ًا كب��ريًا، واألزمت منت�ض��بيها برف��ع تقارير ا�ض��تخدامهم لنظ��ام اإدارة التعل��م االإلكروين، 
االأم��ر الذي جعل اجلمي��ع يقبلون على ا�ض��تخدام اأدوات التعلم االإلكروين، ح�ض��ب اإمكانياتهم واحتياجاتهم 
التدري�ض��ية واالإداري��ة، كما اأن النظرة ال�ض��لبية للتعلم االإلكروين تغريت كليًا واأ�ض��بح باالإم��كان التعلم عرب 
الف�ضول االفرا�ضية، واإي�ضال املحتوى التعليمي للطلبة، والتوا�ضل معهم عرب منتديات املناق�ضة االإلكرونية، 
يف اأي مكان واأي زمان، طاملا ا�ض��تخدمنا نظام التعلم االإلكروين. وتتفق هذه النتائج مع نتيجة درا�ض��ة بدوي 
)2015( يف اأن عدم توافر الرغبة ال�ضخ�ض��ية يف ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين ي�ض��كل معيقا �ضعيفا، وتختلف 
هذه النتيجة مع نتيجة درا�ض��ة الغامدي )2012( حيث اأظهرت درجة كبرية لنظرة املجتمع ال�ض��لبية للتعلم 

االإلكروين. 
ثانيًا: نتائج الدرا�ضة املتعلقة بال�ضوؤال الثاين: ما املعوقات التقنية والفنية ال�ضتخدام التعلم االإلكروين من 

وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة جنران؟
وللتع��رف عل��ى درج��ة املعوق��ات التقني��ة والفني��ة يف جامع��ة جن��ران، مت ا�ض��تخراج املتو�ض��طات احل�ض��ابية 
واالنحراف��ات املعياري��ة ال�ض��تجابات اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س يف جامعة جن��ران على فقرات املج��ال اخلا�س 

باملعوقات التقنية والفنية، واجلدول )5( يو�ضح ذلك.
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جدول )5(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية للمعوقات التقنية والفنية

 املتو�ضطالفق�����������������رةم
احل�ضابي

 االإنحراف
 درجة املعيقالرتبةاملعياري

اللفظية
كبرية4.301.014�شهولة اخرتاق املحتوى التعليمي والختبارات1
3.791.673عدم توافر اأجهزة حا�شوب واإنرتنت ملعظم الطلبة.2

3.761.152�شعف التاأهيل املهني والتقني للفنيني.3

3.551.195�شعف �شرعة الإنرتنت يف بع�س الأوقات.4

3.501.421النقطاع امل�شتمر بال�شبكات اأثناء املحا�شرات5

متو�شطة3.381.347قلة املتخ�ش�شني يف جمال ا�شتخدام التعلم الإلكرتوين.6
3.20.9676�شعف جتاوب الدعم الفني عند احلاجة.7

3.02.9599�شعف التحديثات الفنية التقنية لنظام التعلم الإلكرتوين.8

قليلة2.081.298�شعوبة التعامل مع النظام التقني للتعلم الإلكرتوين.9

يبن اجلدول )5( املتو�ض��طات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية للمعوقات التقنية والفنية ال�ضتخدام التعلم 
االإلك��روين م��ن وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف جامعة جنران، اإْذ كان��ت املعوقات كبريٌة من وجهة نظر 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يف جامعة جنران يف �ض��هولة اخ��راق املحت��وى التعليمي واالختب��ارات، وعدم توافر 
اأجه��زة حا�ض��وب واإنرن��ت ملعظم الطلبة، و�ض��عف التاأهيل املهن��ي والتقني للفني��ن القائمن على نظ��ام اإدارة 
التعل��م االإلكروين، واأي�ض��ًا �ض��عف �ض��رعة االإنرن��ت يف بع�س االأوق��ات، واالنقطاع امل�ض��تمر بال�ض��بكات اأثناء 
املحا�ض��رات، اإْذ تراوحت املتو�ض��طات احل�ض��ابية بن )3.50 - 4.30(، وقد يعود ال�ض��بب يف هذه النتيجة، اإىل 
االنت�ضار الوا�ضع مل�ضممي الفريو�ضات املخرقة للمواقع واخلربة الكبرية لدى املخرقن التي من املمكن للطلبة 
اأن ي�ض��تغلوها يف احل�ض��ول على االختبارات اأو تهكري املواقع التعليمية، كما قد ُيعزى اأي�ض��ًا اإىل حداثة التعلم 
االلكروين يف اجلامعة وعدم قدرة اجلامعة على توفري اخلدمات ال�ضرورية واملنا�ضبة التي تفي باحتياجات 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س واأي�ض��ًا الطلبة، وانعدام الدورات التدريبية للفنن امل�ض��وؤولن عن ال�ض��يانة واملتابعة 
لالت�ض��االت وال�ض��بكات يف اجلامعة، وتتفق نتائج هذه الدرا�ض��ة مع نتائج درا�ض��ات نوافل��ة )2015(، العريني 
)2015(، التي كانت فيها املعوقات بدرجة كبرية مبا يخ�س �ض��عف �ض��بكة االإنرنت داخل القاعات الدرا�ضية، 

وانقطاعها امل�ضتمر، و�ضهولة اخراق املحتوى التعليمي واالختبارات. 
وح�ضلت املعوقات التقنية والفنية على درجة متو�ضطة فيما يخ�س قلة املتخ�ض�ضن من اأع�ضاء هيئة التدري�س 
يف جمال التعلم االإلكروين، و�ضعف جتاوب الدعم الفني عند احلاجة اإليه، واأي�ضًا �ضعف التحديثات الفنية 
التقني��ة لنظام التعلم االإلكروين، اإْذ تراوحت املتو�ض��طات احل�ض��ابية لهذه الفق��رات ما بن )3.02 - 3.38(. 
وميك��ن اأن تع��زى هذه الدرجة املتو�ض��طة اإىل ال�ض��غط الكبري على ا�ض��تخدام التعلم االإلك��روين بعد التوجه 
اجلدي��د جلامع��ة جن��ران ال�ض��تخدام نظ��ام اإدارة التعل��م االإلك��روين واإل��زام كافة اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س 
با�ض��تخدامه، بع��د اإتاحة التعلي��م عن بعد للطلب��ة يف جامعة جنران ب�ض��بب الظروف اال�ض��تثنائية التي متر 
بها املنطقة، مما ي�ض��كل �ض��غطا على املوقع وكذلك على الدعم الفني يف وحدة تقنيات املعلومات واالت�ضاالت. 
واختلفت هذه النتائج مع نتيجة درا�ضة العمرو )2012( التي ح�ضل فيه معوق عدم االحتياج اإىل متخ�ض�ضن 

يف ا�ضتخدام التعلم االإلكروين على درجة كبرية. 
وكانت درجة املعيق قليلة بالن�ض��بة ل�ض��عوبة التعامل مع النظام التقني للتعلم االإلكروين، ومبتو�ضط ح�ضابي 
)2.08(، وميك��ن اأن يع��زى ذلك اإىل و�ض��وح مكونات نظام اإدارة التعلم االإلكروين و�ض��هولة ا�ض��تخدام اأدواته، 
ف�ض��اًل عن توفر دليل اإر�ضادي م�ض��ور لكل من الطلبة واأع�ضاء هيئة التدري�س. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�ض��ة العمرو )2012( التي ك�ض��فت عن �ض��هولة التعامل مع نظام اإدارة التعلم االإلكروين، وم�ض��اعدته على 

اإجناز املهام ب�ضرعة وفاعلية.
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ثالث��ًا: نتائج الدرا�ض��ة املتعلقة بال�ض��وؤال الثال��ث: هل هناك فروق ذات داللة اإح�ض��ائية عند م�ض��توى داللة 
)α=0.05( ملعوقات ا�ضتخدام التعلم االإلكروين ُيعزى ملتغريات )اجلن�س، الكلية ،الدرجة العلمية، اخلربة يف 

ا�ضتخدام نظام بالك بورد Blackboard(؟
اأواًل: متغري اجلن�س:

للك�ض��ف عما اإذا كانت هناك فروق ذات داللة اإح�ض��ائية ملعوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين من وجهة نظر 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س ُتعزى ملتغري اجلن�س، ُح�ض��بت املتو�ض��طات احل�ض��ابية واالنحراف��ات املعيارية لكل من 

الذكور واالإناث واختبار )ت( لداللة الفروق بن املتو�ضطن، واجلدول )6( يو�ضح ذلك. 
 جدول )6( :املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية ونتائج الختبار )ت( لأثر اجلن�س على معوقات ا�شتخدام التعلم 

الإلكرتوين

 املتو�ضطالعدداجلن�سالبعد
احل�ضابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
احلرية

قيمة 
)ت(

 م�ضتوى
الداللة

 الداللة
اللفظية

1763.231.083401.420.24ذكراملعوقات الإدارية والأكادميية

غري دالة

1663.050.83اأنثى

0.40.15-1763.361.25340ذكراملعوقات التقنية والفنية

1663.421.04اأنثى

1763.291.163401.020.39ذكراملجموع الكلي

1663.230.93اأنثى

يبن اجلدول )6( املتو�ض��طات احل�ض��ابية واالنحرافات املعيارية الأثر اجلن�س على معوقات ا�ض��تخدام التعلم 
االإلكروين من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة جنران، اإْذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي الكلي للمعوقات 
االإداري��ة واالأكادميي��ة واملعوق��ات التقني��ة والفني��ة للذكور من اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س )3.29( واملتو�ض��ط 
احل�ض��ابي الكلي لالإناث من هيئة التدري�س )3.23( وقيمة )ت( )1.02( وم�ض��توى داللة )0.39(، ودلت نتائج 
اختبار t-test عن عدم وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا عند م�ض��توى داللة )α=0.05( على ا�ض��تجابات اأع�ض��اء 
هيئة التدري�س يف جامعة جنران حول معوقات ا�ضتخدام التعلم االإلكروين ُيعزى اإىل متغري اجلن�س )ذكر – 
اأنثى(، وهذا يدل على اأن معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين مت�ض��اٍو من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
)ذك��ور، واإن��اث( يف جامع��ة جن��ران، وق��د ُيعزى ذل��ك اإىل اأن اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س من اجلن�ض��ن على وعي 
كبري باإمكانيات نظام اإدارة التعلم االإلكروين وخ�ضائ�ض��ه، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ض��ة ال�ض��عدين 
)2012( التي اأجرها على اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف جامعة حائل يف عدم وجود داللة اإح�ض��ائية بالن�ض��بة 
ملتغ��ري اجلن���س، واختلفت مع نتائج درا�ض��ة يا�ض��ن وملحم )2011( الت��ي اأظهرت فروقا ذات داللة اإح�ض��ائية 

ُتعزى اإىل متغري اجلن�س، ل�ضالح الذكور.
ثانيًا: متغري الكلية:

للك�ض��ف عما اإذا كانت هناك فروق ذات داللة اإح�ض��ائية ملعوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين من وجهة نظر 
اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة جنران ُتعزى ملتغري الكلية، مت ا�ضتخراج املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات 
املعيارية لكل من الكليات االإن�ضانية والكليات العلمية، وُح�ضب اختبار )ت( لداللة الفروق بن املتو�ضطن، كما 

يو�ضحه اجلدول )7(. 
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جدول )7(: املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية ونتائج الختبار )ت( لأثر الكلية على معوقات ا�شتخدام التعلم 
الإلكرتوين

 املتو�ضطالعددالكليةالبعد
احل�ضابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
احلرية

قيمة 
)ت(

 م�ضتوى
الداللة

 الداللة
اللفظية

1872.671.03اإن�شانيةاملعوقات الإدارية والأكادميية

340

-0.50.5

غري دال

1553.170.96علمية

1873.421.170.330.3اإن�شانيةاملعوقات التقنية والفنية

1553.381.21علمية

0.10.4-1873.041.1اإن�شانيةاملجموع الكلي

1553.281.08علمية

يب��ن اجلدول )7( املتو�ض��طات احل�ض��ابية واالنحرافات املعيارية الأث��ر الكلية على معوقات ا�ض��تخدام التعلم 
االإلكروين من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة جنران، اإْذ بلغ املتو�ضط احل�ضابي الكلي للمعوقات 
االإداري��ة واالأكادميي��ة واملعوق��ات التقني��ة والفني��ة للكليات االإن�ض��انية )3.04( واملتو�ض��ط احل�ض��ابي الكلي 
 t-test للكلي��ات العلمي��ة )3.28(، وكان��ت قيمة )ت( )0.02-( وم�ض��توى الداللة )0.4(، ودلت نتائ��ج اختبار
على عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى داللة )α=0.05( على ا�ضتجابات اأع�ضاء هيئة التدري�س يف 
جامعة جنران حول معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين ُيعزى اإىل متغري الكلية )اإن�ض��انية - علمية(، وهذا 
ي��دل عل��ى اأن معوقات التعلم االإلكروين مت�ض��اٍو من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف الكليات االإن�ض��انية 
والعلمي��ة يف جامع��ة جنران، وقد ُيعزى ذلك اإىل اأن نظام التعلم االإلكروين امل�ض��تخدم يف الكليات االإن�ض��انية 
هو نف�ض��ه امل�ض��تخدم يف الكليات العلمية، وكذلك االإمكانات املتوافرة من برجميات واأجهزة مت�ضاوية يف جميع 
كليات جامعة جنران �ضواء منها العلمية اأو االإن�ضانية. وتتفق نتائج هذه الدرا�ضة مع نتائج درا�ضتي احلوامدة 
)2011(، الدي��ل )2013( الت��ي ك�ض��فت عن عدم وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا ُتعزى ملتغري الكلية )اإن�ض��انية – 
علمية(، واختلفت هذه النتائج مع نتائج درا�ض��ة نوافلة )2015( التي ك�ض��فت عن وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا 

ُتعزى ملتغري الكلية ل�ضالح الكليات االإن�ضانية.
ثالثًا: متغري املوؤهل العلمي:

للك�ض��ف عما اإذا كانت هناك فروق ذات داللة اإح�ض��ائية ملعوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين من وجهة نظر 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س يف جامعة جنران ُتع��زى ملتغري املوؤهل العلمي مت ا�ض��تخدام حتلي��ل التباين االأحادي 

ملتغري املوؤهل العلمي )دكتوراه – ماج�ضتري – بكالوريو�س(. واجلدول )8( يو�ضح ذلك.
جدول )8(: حتليل التباين الأحادي لأثر املوؤهل العلمي على معوقات ا�شتخدام التعلم الإلكرتوين

 جمموعم�ضدر التباينالبعد
املربعات

 درجة
احلرية

 متو�ضط
املربعات

قيمة 
)ف(

م�ضتوى 
الداللة

 الداللة
اللفظية

3.821.91.70.3بني املجموعاتاملعوقات الإدارية والأكادميية

غري دال

3563391.1داخل املجموعات

1125.54.340.3بني املجموعاتاملعوقات التقنية والفنية

4893391.5داخل املجموعات

7.423.73.020.3بني املجموعاتاملجموع

4233391.3داخل املجموعات
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يب��ن اجل��دول )8( متو�ض��طات املربع��ات وقيم��ة )ف( الأث��ر املوؤه��ل العلم��ي عل��ى معوق��ات ا�ض��تخدام التعلم 
االإلك��روين من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يف جامعة جنران، ُيعزى ملتغ��ري املوؤهل العلمي )دكتوراه – 
ماج�ض��تري – بكالوريو�س(، اإْذ بلغ متو�ض��ط املربعات الكلي للمعوقات االإداري��ة واالأكادميية واملعوقات التقنية 
والفني��ة ب��ن املجموع��ات )3.7( ومتو�ض��ط املربع��ات الكل��ي داخ��ل املجموع��ات )1.3( وقيم��ة )ف( )3.02( 
وم�ضتوى الداللة )0.3(، واأظهرت نتائج حتليل التباين االأحادي عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا عند م�ضتوى 
دالل��ة )α=0.05( على ا�ض��تجابات اأع�ض��اء هيئة التدري���س يف جامعة جنران فيما يتعلق مبعوقات ا�ض��تخدام 
التعل��م االإلك��روين تبع��ًا ملتغري املوؤهل العلم��ي )دكتوراه – ماج�ض��تري – بكالوريو�س(، وقد ُيع��زى ذلك اإىل اأن 
ع�ض��و هيئة التدري�س مهما كان موؤهله العلمي فاإنه ي�ض��عى لتقدمي االأف�ض��ل لطلبته من خالل ا�ض��تخدام نظام 
اإدارة التعل��م االإلكروين املتاح جلميع اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س مبختلف موؤهالتهم العلمي��ة، االأمر الذي جعل 
اأراءهم تتفق حول معوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين، وتتفق نتائج هذه الدرا�ض��ة مع نتائج درا�ضتي يا�ضن 
وملحم )2011(، نوافلة )2015( اللتن ك�ض��فتا عن عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ض��ائية تبعًا ملتغري املوؤهل 

العلمي.
:"Blackboard"رابعًا: متغري اخلربة يف ا�ضتخدام بالك بورد

 للك�ض��ف عما اإذا كانت هناك فروق ذات داللة اإح�ض��ائية ملعوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين من وجهة نظر 
 "Blackboard" اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س يف جامعة جن��ران ُتعزى ملتغري اخل��ربة يف ا�ض��تخدام بالك ب��ورد
)عالي��ة – متو�ض��طة – مبت��دئ – ب��دون خ��ربة( مت ا�ض��تخدام حتلي��ل التباين االأح��ادي عند م�ض��توى داللة 

)α=0.05(. كما هو مو�ضح باجلدول )9(.
التعلم  ا�شتخدام  معوقات  جدول )9(: حتليل التباين الأحادي لأثر اخلربة يف البالك بورد "Blackboard" على 

الإلكرتوين

 جمموعم�ضدر التباينالبعد
املربعات

 درجة
احلرية

 متو�ضط
املربعات

قيمة 
)ف(

م�ضتوى 
الداللة

 الداللة
اللفظية

6.332.12.20.4بني املجموعاتاملعوقات الإدارية والأكادميية

غري دالة

3543381.05داخل املجموعات

21.337.14.70.3بني املجموعاتاملعوقات التقنية والفنية

4793381.4داخل املجموعات

13.834.63.40.34بني املجموعاتاملجموع

4163381.2داخل املجموعات

 "Blackboard" يب��ن اجلدول )9( متو�ض��طات املربعات وقيمة )ف( الأثر اخلربة يف ا�ض��تخدام بالك ب��ورد
عل��ى معوق��ات ا�ض��تخدام التعل��م االإلك��روين من وجه��ة نظر اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س يف جامعة جن��ران، اإذ 
بل��غ متو�ض��ط املربعات الكل��ي للمعوق��ات االإداري��ة واالأكادميي��ة واملعوقات التقني��ة والفنية ب��ن املجموعات 
)4.6( ومتو�ض��ط املربع��ات الكل��ي داخ��ل املجموع��ات )1.2( وقيمة )ف( )3.4( وم�ض��توى الدالل��ة )0.34(، 
واأظهرت نتائج حتليل التباين االأحادي عدم وجود فروق دالة اإح�ض��ائيًا عند م�ض��توى داللة )α=0.05( على 
ا�ض��تجابات اأع�ض��اء هيئة التدري�س يف جامعة جنران فيما يتعلق مبعوقات ا�ض��تخدام التعلم االإلكروين تبعًا 
ملتغ��ري اخل��ربة يف ا�ض��تخدام البالك ب��ورد )Blackboard( )عالية – متو�ض��طة – مبت��دئ – بدون خربة(، 
وق��د ُيع��زى ذلك اإىل اأن كافة اأع�ضاء هيئة التدري�س ذو اخل��ربات املختلفة مهتمن با�ضتخدام منظومة التعلم 
لكتروين Blackboard تبع��ًا لتوجه جامعة جنران نحو ا�ضتخدام التعلم االإلكروين وم�ضايرة التطورات  االإ
التكنولوجي��ة يف االت�ض��االت ونظم املعلومات، االأمر الذي جعلهم يدرك��ون املعوقات التي تعوق ا�ضتخدام نظام 
اإدارة التعل��م االإلكروين بفاعلية، بغ�س النظر ع��ن خرباتهم با�ضتخدامه. وتتفق نتائج الدرا�ضة احلالية مع 
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نتائ��ج درا�ض��ة احلوامدة )2011( الت��ي اأظهرت عدم وجود فروق دالة اإح�ضائي��ًا تبعًا ملتغري اخلربة، وتختلف 
ه��ذه النتيج��ة مع نتيجة درا�ضة الغام��دي )2012( التي اأظهرت وجود فروق دال��ة اإح�ضائيًا ل�ضالح اخلربات 

العالية.
 االستنتاجات:

يف �ضوء نتائج الدرا�ضة، تبن اأهم املعوقات التي حتول دون ا�ضتخدام التعلم االإلكروين يف جامعة جنران من 
وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س عينة الدرا�ضة وهي على النحو االآتي:

واقعية. م�ضاهدة  اإىل  حتتاج  التي  املقررات  لبع�س  االإلكروين  التعلم  تطبيق  �ضعوبة   •
االإلكروين. للتعلم  امل�ضتخدمن  التدري�س  هيئة  الأع�ضاء  ت�ضجيعية  حوافز  وجود  •  عدم 

التزامنية. للمحا�ضرات  التخطيط  و�ضعف  االإلكروين،  التعلم  اإدارة  نظام  ا�ضتخدام  يف  اخلربة  •  قلة 
واالختبارات. التعليمي  املحتوى  اخراق  �ضهولة   •

واإنرنت. حا�ضوب  الأجهزة  الطلبة  امتالك  •  عدم 
االأنرنت. وانقطاع  و�ضعف  الفنين،  تاأهيل  •  �ضعف 

التثقيفية. واللقاءات  االإر�ضادية  املحا�ضرات  �ضعف   •
كم��ا اأظهرت الدرا�ضة عدم وجود فروق ذات داللة اح�ضائي��ة يف حتديد معوقات ا�ضتخدام التعلم االإلكروين 
م��ن قب��ل اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س يف جامعة جن��ران بناء عل��ى متغريات )اجلن���س، الكلية، الدرج��ة العلمية، 

.)Blackboard( اخلربة يف ا�ضتخدام بالك بورد
التوصيات:

يف �ضوء اال�ضتنتاجات مت و�ضع عدد من التو�ضيات كاالآتي:
اإدم��اج التكنولوجي��ا يف املق��ررات اجلامعية تدريجيًا من خ��الل ت�ضميم املق��ررات االإلكرونية، بناء على   .1

اأ�ض�س ومعايري الت�ضميم التعليمي، وتقدميها عرب ال�ضبكة العاملية اأو املحلية على مدار ال�ضاعة.
ال�ضع��ي اجل��اد لتوف��ري احلوافز املادي��ة واملعنوية الت��ي ت�ضاهم يف دف��ع اأع�ضا هيئة التدري���س ال�ضتخدام   .2

التعلم االإلكروين.
�ض��رورة عق��د ور�ض��ات تدريبي��ة الأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س لتطوي��ر قدراته��م با�ضتخ��دام نظ��ام التعلم   .3

االإلكروين يف التدري�س.
توفري برامج احلماية الالزمة لنظام التعلم االإلكروين وتاأمن ا�ضتخدامه لغري منت�ضبي اجلامعة.  .4

حث جميع الطلبة من خالل املحا�ضرات االإر�ضادية واللقاءات التثقيفية على اقتناء حوا�ضيب وا�ضتخدام   .5
التعلم االإلكروين باعتباره من اأهم التقنيات التي ت�ضهل التعلم.

التاأهيل امل�ضتمر للفنن يف تقنيات التعليم الذين من مهامهم �ضيانة ال�ضبكات واالأنرنت يف اجلامعة.  .6

المقترحات:
اإجراء املزيد من الدرا�ضات يف جمال التعلم االإلكروين ومعوقات ا�ضتخدامه من وجهة نظر القائمن على   .1

اإدارة اجلامعة.
اإجراء درا�ضات ملعوقات ا�ضتخدام التعلم االإلكروين يف جامعة جنران من وجهة نظر الطلبة.  .2

درا�ضة فاعلية ا�ضتخدام نظام اإدارة التعلم االإلكروين يف اجلامعات ال�ضعودية و�ضبل تطويرها.  .3
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