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المعوقات التي تواجو تفعيل التعميم عن بعد في الجامعات الميبية من وجية نظر
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قسم المحاسبة ،كمية االقتصاد والتجارة  -جامعة المرقب
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قسم المحاسبة ،كمية االقتصاد والتجارة  -جامعة الزيتونة
Amal.Rajab.Ab@gmail.com

ممخص الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تحد من تفعيل برنامج التعميم عن بعد في

الجامعات الميبية وذلك من وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس ،ومعرفة المعوقات التي تحد من
تفعيل برنامج التعميم عن بعد الخاصة بالبنية التحية لمجامعات الميبية ،ومعرفة المعوقات التي

تحد من تفعيل برنامج التعميم عن بعد الخاصة بالطالب الجامعي وبعضو ىيأة التدريس
بالجامعات الميبية .وقد تم توزيع استبيان عمى بعض أعضاء ىيأة التدريس الستطالع آرائيم

حول لتمك المعوقات من خالل ثالثة محاور ،ىي( :محور البنية التحتية لمجامعة ،محور

أعضاء ىيئة التدريس ،محور الطالب الجامعي)

وتوصمت الدراسة إلى أن عممية التعميم عن بعد تواجو بعض العراقيل و المعوقات التي تتعمق
بالبنية التحتية لمجامعة ذاتيا من حيث عدم توفير قاعات مجيزة خاصة بالتعميم عن بعد،

وتوصي الدراسة إدارة الجامعة بالتعاقد مع شركات تكنولوجيا المعمومات بحيث تعمل عمى
تنصيب شبكة معمومات تخدم جميع كمياتيا ،بحيث يسيل التواصل بين عضو ىيأة التدريس

والطالب.
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 -0اإلطار العام لمدراسة:
 0-0مقدمة

إن االىتمام بالتعميم ومحاولة تطويره باستمرار من أىم المواضيع التي تيتم بيا

الحكومات في الوقت الراىن ،وتنفق في سبيل ذلك الكثير من األموال بغية االستثمار فيو وذلك

نظ اًر لما لمتعميم من آثار إيجابية عمى حياة األفراد والمجتمعات ،وليذا نجد أن العديد من الدول
األجنبية والعربية عمى ٍ
حد سواء تقوم بالعناية بيذا الموضوع وتبذل الجيود الضخمة لمنيوض
والرقي بو.

ويواجو التعميم الجامعي في ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية اليائمة والمتغيرات

البيئية التي تشيدىا دول العالم والتي منيا عولمة التعميم الجامعي عدة تحديات وصعوبات
تقتضي إصالحو استجابة ليذه التغيرات ،والدول العربية لم تكن بمعزل عن ىذا التأثير ،مما أثر

عمى ا لجامعات فييا وجعميا تقوم بعممية التغيير لألساليب التقميدية المطبقة في التعميم لدييا

وتبني مفاىيم حديثة وادخال تقنية المعمومات واالتصال في برنامجيا التعميمي واستحداث برنامج
التعميم عن بعد في سياق تدريس المواد الدراسية في مختمف المستويات التعميمية ،وذلك في

محاولة منيا لمنيوض بمستويات الطالب وتعزيز المخرجات التعميمية.

إن توفر تكنولوجيا المعمومات والتقنيات المتطورة وظيور الوسائط اإللكترونية ومن ثم

استخدامــيا في جمي ـ ــع م ارح ـ ــل التعمي ــم قد أفرز التعميم عن بعد والذي ُيعد أحد أنواع التعميم
الحديث ،والذي يقوم أساساً باستخدام التقنيات اإللكترونية المختمفة في عممية التعميم ونقل
المعرفة والمناىج التعميمية عبر الوسائط اإللكترونية المتعددة ،حيث إن إضافة التعميم عن بعد
كأحد طرائق التعميم الحديثة قد أكسب النظام التعميمي مزايا استراتيجية تعود بالنفع عمى المعمم

والمتعممين السيما مع تبني كثير من الدول ليذا النمط التعميمي الحديث ،وقد أشار( )Hicksفي
دراستو حول أثر التعميم عن بعد ،إلى أن توظيف تكنولوجيا المعمومات في التعميم كان عامال

مساعدا في تحسين مستوى الطمبة وتمبية احتياجاتيم األكاديمية((Hicks,2002

كما توصل( )Arshamإلى أن ىناك تأثي ار إيجابيا لمتعميم اإللكتروني عمى نتائج الطمبة،

وتحسين مستواىم األكاديمي ودرجة استفادتيم العممية ،إضافة إلى زيادة التفاعل األكاديمي بين
الطمبة بعضيم ببعض من جية ،وبين الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية من جية أخرى

) ،)Hicks,2002وفي ىذا المجال يذكر ) (Young,أن التعمم اإللكتروني يعد الثورة الحديثة

في أساليب التعمم والتعميم و تقنياتو ،التي تسخر أحدث ما تتوصل إليو التقنية من أجيزة ،بدءًا
من استخدام وسائل العرض اإللكترونية إلى إلقاء الدروس في الصفوف التقميدية

) ،)Young,2004واستخدام الوسائط المتعددة في عمميات التعمم والتعميم الذاتي ،واستخدام
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التعميم اإللكتروني يعمل عمى استبدال الكتابة اليدوية التقميدية بالكتابة المطبوعـ ـ ـ ـ ـة ،بحيث يتم

حص ـ ـ ـول الطمب ـ ـة عم ـ ـ ـ ـى المـ ـ ـ ـادة المشروح ـ ـة ع ـن طريق البريـد اإللكتروني(  ،)E-mailأو
الصفحة اإللكترونية ( .)Rallis,2000 ( ) Web Page

حيث تستيدف ىذه الدراسة التعرف عمى المعوقات التي تواجو التعميم عن بعد في

الجامعات الميبية ،ومحاولة تبيان مزايا ومنافع التعميم عن بعد كحل أساسي لتطوير المستوى
التعميمي في الجامعات الميبية ،والرقي بو إلى مستويات عالية لمواكبة التطور الحاصل في البيئة
التعميمية العالمية ،وأيضا محاولة توعية القائمين عمى منظومة التعميم في ليبيا ألىمية ىذا

التعميم باعتباره تحدي تكنولوجي معاصر يفرضو الواقع.

 0-0مشكمة الدراسة:

إن تركيز ىذه الورقة عمى معوقات تفعيل برنامج التعميم عن بعد في الجامعات الميبية

انبثق من معرفتنا بأىمية منظومة التعميم الجامعي في تخريج أعداد كبيرة من الطمبة سنوياً وذلك
لمجابية طمب سوق العمل ،ولممساىمة في عممية التنمية االقتصادية ،وتحقيق أعمى معدالت

نمو مرغوبة فييا.

ونحاول في ىذه الدراسة تقصي اتجاىات تبني برنامج التعميم عن بعد في الجامعات

الميبية حيث انو ستزداد الحاجة إليو خالل السنوات المقبمة ،وفي المقابل تبرز صعوبة تخصيص
موارد مالية إضافية من ميزانية الجامعات لفائدة التعميم عن بعد في ضوء التراجع االقتصادي

الذي تشيده البالد نتيجة الحروب واغالق الحقول النفطية وتدني عائدات الدولة من العمالت

األجنبية وبالتالي تبرز قمة األموال كأحد المعوقات الكثيرة التي تواجو تنفيذ برنامج التعميم عن

بعد في الجامعات الميبية ،ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة لمتعرف عمى المعوقات التي تواجو تنفيذ

برنامج التعميم عن بعد في الجامعات الميبية.

بناء عمى ما سبق تقوم ىذه الدراسة بتشخيص الوضع الراىن لمتعميم عن بعد في

الجامعات الميبية وما يواجيو من تحديات مع بيان مواطن قصوره ،كما تتناول أراء أعضاء ىيأة

التدريس في الجامعات الميبية نحو المعوقات التي تحول دون تنفيذه من وجية نظرىم ،ويرى
الباحثان أن معرفة ىذه المعوقات وتحميميا ومن ثم محاولة اقتراح بعض الحمول المناسبة من

شأنيا أن تكون منطمقاً لعممية تخطيط بعيد المدى تراعى فيو خصائص البيئة المحمية وتقديم
التوصيات المناسبة التي من شأنيا المساىمة في بيان أىمية تطبيق برنامج التعميم عن بعد في

كل الجامعات الميبية .

ولما كان الباحثين أعضاء ىيأة تدريس بالجامعات الميبية ومن خالل خبرتيما العممية،

فقد الحظا أنو لم يتم تطبيق برنامج التعميم عن بعد في بعض الجامعات الميبية ،ولمتعرف عن
713

aisc.elmergib.edu.ly

المعوقات التي تواجو تفعيل التعميم عن بعد في الجامعات الميبية من وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس.
د .محمود المحجوب  /جامعة المرقب ؛ أ .أمال أبوعيطة  /جامعة الزيتونة.

المعوقات التي تحول دون تنفيذ ذلك البرنامج ،فقد قام الباحثان باستطالع تصورات الزمالء من

أعضاء ىيأة التدريس بالجامعات الميبية لتمك المعوقات من خالل ثالثة محاور ،ىي ( :محور
البنية التحتية لمجامعة ،محور أعضاء ىيئة التدريس ،محور الطالب الجامعي ) ،وعمى وجو

التحديد تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عمى التساؤل الرئيس التالي:

" ما ىي المعوقات التي تحول دون تطبيق برنامج التعميم عن بعد في الجامعات الميبية ؟ "
 3-0أىداف الد ارسة:
 -1الكشف عن المعوقات التي تحد من تفعيل برنامج التعميم عن بعد في الجامعات الميبية
وذلك من وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس.

 -2معرفة المعوقات التي تحد من تفعيل برنامج التعميم عن بعد الخاصة بالبنية التحية
لمجامعات الميبية.

 -3معرفة المعوقات التي تحد من تفعيل برنامج التعميم عن بعد الخاصة بعضو ىيأة التدريس
بالجامعات الميبية.

 -4معرفة المعوقات التي تحد من تفعيل برنامج التعميم عن بعد الخاصة بالطالب الجامعي في
الجامعات الميبية.

 4-0فرضيات الدراسة:

من أجل تحقيق أىداف الدراسة تم تصميم الفرضيات التالية:

-الفرضية األولى:

يواجو التعميم عن بعد في الجامعات الميبية معوقات تتعمق بالبنية التحتية لمجامعات.

-الفرضية الثانية:

يواجو التعميم عن بعد في الجامعات الميبية معوقات تتعمق بعضو ىيأة التدريس.

-الفرضية الثالثة:

يواجو التعميم عن بعد في الجامعات الميبية معوقات تتعمق بالطالب الجامعي.
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 5-0أىمية الدراسة:
تتجمى أىمية ىذه الدراسة في الجوانب التالية:

 -1بيان المعوقات التي تواجو تفعيل التعميم عن بعد في الجامعات الميبية وذلك من وجية نظر
أعضاء ىيأة التدريس ،مما يساعد عمى فيم المعوقات ومحاولة التغمب عمييا والتقميل من أثارىا.

 -2يتوقع أن تسيم الدراسة الحالية في لفت أنظار القائمين عمى و ازرة التعميم الميبية لتطوير
البيئة التعميمية في الجامعات بما يتوافق مع استخدام استراتيجيات التعميم عن بعد إسوة

بالجامعات في الدول العربية واألجنبية.

 -3كما أن نتائجيا قد تساعد في إعادة النظر في برامج إعداد الطالب الجامعي الميبي بما
يناسب طبيعة التطور الحاصل في البيئة التعميمية العالمية.

 6-0متغيرات و نموذج الدراسة:
 0- 6 - 0متغيرات الدراسة:

تم تحديد متغيرات الدراسة كالتالي:

 المتغير المستقل :المعوقات المتعمقة بالبنية التحتية لمجامعات ،والمعوقات المتعمقة بعضوىيأة التدريس الجامعي ،والمعوقات المتعمقة بالطالب الجامعي.

 -المتغير التابع :تفعيل برنامج التعميم عن بعد في الجامعات الميبية.

 0 – 6 – 0نموذج الدراسة :انطالقا من المتغيرات السابقة تم تحديد النموذج التالي لمدراسة
والذي يوضح العالقة بين ىذه المتغيرات وفرضيات الدراسة.

الشكل رقم ( :)0نموذج الدراسة.

المتغير المستقل
المعوقات المتعمقة بالبنية التحتية لمجامعات.

المعوقات المتعمقة بعضو ىيأة التدريس الجامعي.
المعوقات المتعمقة بالطالب الجامعي.

المتغير التابع
تفعيل برنامج التعميم عن بعد في
الجامعات الميبية.

المصدر :من إعداد الباحثين.

715

aisc.elmergib.edu.ly

المعوقات التي تواجو تفعيل التعميم عن بعد في الجامعات الميبية من وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس.
د .محمود المحجوب  /جامعة المرقب ؛ أ .أمال أبوعيطة  /جامعة الزيتونة.

 7-0الدراسات السابقة:

ٍ
بكثير من الدراسات ،وكان االىتمام بمعوقات تطبيق التعميم عن بعد
حظي التعميم عن بعد

بدرجة كبيرة ،ومن خالل مراجعة األدب النظري قاما الباحثان برصد أىميا مرتبة ترتيباً تصاعدياً:

أوالً :الدراسات العربية.
 -1دراسة ( زياد غانم )2012 ،بعنوان" :التعميم اإللكتروني و تأثيره عمى ممارسة كفايات
التعميم عن بعد لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة".

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير استخدام التعميم اإللكتروني في ممارسة
كفايات التعميم عن بعد لدى المشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة ،ليذا الغرض
طبقت استبانة مكونة من( )40فقرة موزعة بالتساوي عمى أربعة مجاالت من الكفايات الالزمة
لمتعميم عن بعد ىي  :الشخصية ،األكاديمية ،االجتماعية ،واستخدام التقنيات اإللكترونية ،عمى
عينة قواميا ( )217عضو ىيأة تدريس يمثمون ما نسبتو ( )% 10من المجموع الكمي لييئة
التدريس في الجامعة .ولدى تحميل البيانات الالزمة أظيرت الدراسة النتائج التالية أن تقديرات
عينة الدراسة لمستوى تأثير استخدام التعميم اإللكتروني في ممارستيم لمكفايات الالزمة لمتعميم
اإللكتروني كانت بمستوى مرتفع جدا ،و ذلك عمى مجاالت الكفايات  :الشخصية ،األكاديمية،
االجتماعية ،وكان ىذا المستوى متوسطا عمى مجال كفايات استخدام التقنيات اإللكترونية ،فيما
كانت ىذه التقديرات بمستوى مرتفع عمى المجموع الكمي لمكفايات.
 – 2دراسة (محمد نايل الحجايا )2013،بعنوان" :واقع التعميم اإللكتروني في الجامعات
األردنية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاف واقع التعميم اإللكتروني في الجامعات الحكومية
األردنية ،ومعرفة درجة توافر البنية التحتية لمتعميم اإللكتروني ،ودرجة معرفة أعضاء ىيأة
التدريس في الجامعات لمتطمبات استخدام التعميم اإللكتروني ،ووزعت استبانة مؤلفة من()38
فقرة عمى عينة بمغت( )110عضواً من أعضاء ىيأة التدريس في جامعتي الطفيمة التقنية
والحسين بن طالل في األردن ،وقد أشارت النتائج إلى أن البنية التحتية لمتعميم اإللكتروني
مازالت في أدنى درجات المتوسط ،أما درجات معرفة أعضاء ىيأة التدريس بمتطمبات التعمم
اإللكتروني فقد كانت بدرجة مرتفعة ،أما درجة ممارسة أعضاء ىيأة التدريس في الجامعات
األردنية لمتعمم اإللكتروني فقد كانت بدرجة متوسطة ،كما دلت النتائج عمى وجود عالقة بين
معرفة أعضاء ىيأة التدريس بمتطمبات التعميم اإللكتروني ومكان عمميم ،وتخصصاتيم،
ومؤىالتيم ولصالح حممة درجة الماجستير ،وقد أوصت الدراسة بزيادة الدعم المقدم لمجامعات
لرفع مستوى البنية التحتية لمتعميم اإللكتروني.
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 -3دراسة (سمطان بن عبد العزيز البديوي ،)2017 ،بعنوان" :معوقات استخدام التعميم
اإللكتروني من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيم في ضوء بعض المتغيرات".

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى معوقات استخدام التعميم االلکترونی من وجية نظر
أعضاء ىيأة التدريس بجامعة القصيم فی ضوء بعض المتغيرات ،حيث تم استخدام المنيج
الوصفی بيدف وصف المعوقات کما ىي فی الواقع من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا من
خالل إعداد استبانة تکونت من ( )45فقرة تم توزيعيم عمى خمسة محاور ،وقد توصمت نتائج
الدراسة إلى أن أبرز معوقات استخدام التعميم االلکترونی ىی (قمة عدد المعامل المتاحة لتنفيذ
التعميم اإللکتروني ،ضعف خبرة عضو ىيأة التدريس فى استخدام تقنية التعميم االلکتروني ،قمة
توافر فنيين متخصصين لحل المشکالت التقنية المتعمقة بالتعميم اإللکتروني ،افتقار الطالب
إلى الدعم والتحفيز المباشر من قبل األساتذة ،عدم ترکيز أىداف المقررات الدراسية عمى التعميم
اإللکترونی ،کما کشفت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معوقات التعميم
االلکترونی من وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس وبين المتغيرات المتعمقة بـ (الدرجة العممية،
التخصص العممي ،عدد الدورات فی مجال التعميم االلکتروني ،عدد الدورات فی مجال
الحاسوب) وىذا يشير إلى عدم اختالف الحکم عمى معوقات التعميم اإللکترونی باختالف تمك
المتغيرات.
ثانياً :الدراسات األجنبية
-0دراسة ( )2000،HauglandبعنوانUsing Computer Technology & " :
Course Web Pages to Improve Student Performance in Accounting
" Courses.
وحول إمكانية استخدام التعميم اإللكتروني في التدريس الجامعي المحاسبي فقد أجرى
أحد األساتذة الجامعيين في المجال المحاسبي تجربة في جامعة Southeast Missouri
األميريكية عمى استخدام التعميم اإللكتروني في مادتين ىما مبادئ المحاسبة اإلدارية ومحاسبة
التكاليف ،وذلك من خالل خدمة البريد اإللكتروني ( ،)E-mailوالبوربوينت (،)Power Point
والويب ( ،)Web Siteوتوصل من خالل مالحظاتو الشخصية ،إلى أن استخدام التعميم
اإللكتروني يحقق مزايا متعددة مثل توفير معمومات إضافية وكاممة حول محتويات ىاتين
المادتين ،كما توصل من خالل إجابات االستبانة التي قام بتوزيعيا عمى الطمبة لمعرفة وجية
نظرىم حول التعميم اإللكتروني ،إلى تحسن المستوى التعميمي لطمبة ىاتين المادتين وتحصيميم
لعالمات أفضل من بقية المواد ،إضافة إلى ارتفاع قدراتيم عمى فيم ىاتين المادتين.
-0دراسة ( (2007 B. ، Connaبعنوان An Investigation of Incorporating online :
Courses in public high school curricula. Retrieved from
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى المعوقات اإللكترونية المباشرة ( في منياج المدارس الثانوية
في استخدام المساقات اإللكترونية) ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،وتألفت عينة الدراسة
من ) (270مدي اًر في المدارس الثانوية بالواليات المتحدة االميريكية الثالثة وىي أيوا وميسوري ونبراسكا،
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وأظيرت النتائج أن أكثر المعوقات ىي المعوقات المالية ،ثم جاءت بعدىا المعوقات في مجال
التكنولوجيا ،أما المعوقات التي جاءت بدرجة تقميدية فيي اعتقادات ىياة التدريس حول نوعية التعمم
اإللكتروني ،واىتماماتيم بدافعية الطمبة.
 -3دراسة (  ، )2009، Surry.Daniel w ,et alبعنوانImplementation of " :
."web -based learning in colleges of education: barriers and enablers
التی ىدفت إلى تحديد المعوقات والعوامل المساعدة لتنفيذ التعمم االلکترونی من وجية
نظر أعضاء ىيأة التدريس بکميات التربية فی الواليات المتحدة األمريکية وطبقت الدراسة عمى
عينة من اعضاء ىيأة التدريس عددىم ( )229عضوا من الرجال والنساء ،منيم ( )104عضوا
ليس لدييم خبرة بالتدريس عبر نمط التعمم االلکترونی ،بينما منيم  125عضوا درسوا عمى
األقل مقرر الکترونی واحد ،وقد کشفت نتائج الدراسة أن أعضاء ىيأة التدريس لدييم موقف
محايد تجاه مدى استعدادىم لتبني وتنفيذ برامج التعمم االلکتروني وىناك مجموعة من المعوقات
لتنفيذ التعمم االلکترونی ،منيا الموارد المالية ،البنية التحتية ،الدعم المؤسسی ،بينما العوامل
المساعدة لمتعمم االلکترونی ىی الثقافة التنظيمية والسياسات وااللتزام والتقييم ،کما کشفت نتائج
الدراسة أن ىناك فروق بين أعضاء ىيأة التدريس فی االستعداد لتنفيذ نمط التعمم االلکترونی
تبعا لممتغيرات الديموغرافية ،مثل الجنس لصالح الذکور أي أن أعضاء ىيأة التدريس من
العنصر النسائي يفضمون التدريس بنمط التعمم االلکتروني أکثر من الذکور.
 -ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

جاءت ىذه الدراسة لمعالجة الفجوة التي تركتيا الدراسات السابقة حيث تناولت الدراسات
السابقة مدى تأثير استخدام التعميم اإللكتروني في ممارسة كفايات التعميم عن بعد لدى المشرفين
األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة في فمسطين ،واستكشاف واقع التعميم اإللكتروني في
الجامعات الحكومية األردنية من حيث توافر البنية التحتية لمتعميم اإللكتروني ودرجة معرفة
أعضاء ىياة التدريس لمتطمبات استخدام التعميم اإللكتروني في األردن ،والتعرف عمى معوقات
استخدام التعميم اإللكتروني من وجية نظر أعضاء ىياة التدريس بجامعة القصيم في ضوء
بعض المتغيرات بالمممكة العربية السعودية ،وحول إمكانية استخدام التعميم اإللكتروني في
التدريس الجامعي المحاسبي في جامعة جنوب شرق ميسوري بالواليات المتحدة األمريكية،
وحول دمج الدورات عبر اإلنترنت في مناىج المدارس الثانوية العامة بالواليات المتحدة
األميريكية ،وتحديد المعوقات والعوامل المساعدة لتنفيذ التعمم اإللكتروني من وجية نظر أعضاء
ىيأة التدريس بكميات التربية في الواليات المتحدة األمريكية ،إال أنو – وبحدود عمم الباحثين –
وبحسب ما أتيح من دراسات لإلطالع عمييا لم تتطرق الدراسات السابقة إلى المتغيرات التي
تناولتيا الدراسة الحالية والمتعمقة بالكشف عن المعوقات التي تحد من تفعيل برنامج التعميم عن
بعد في الجامعات الميبية وذلك من وجية نظر أعضاء ىيأة التدريس من خالل ثالثة محاور،
ىي (:محور البنية التحتية لمجامعة ،محور أعضاء ىيأة التدريس ،محور الطالب الجامعي).
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 -0اإلطار النظري لمدراسة:
 0-0مقدمة:
يعتبر التعميم ركيزة أساسية في عممية التنمية االقتصادية وازدىار وتقدم المجتمعات
البشرية ،وقد أضحى األفراد المؤىمين عممياً بمثابة ثروة حقيقية ودعامة ىامة تستند عمييا الدول،
وعمى ذلك بدأت الكثير من الدول تكرس األموال الضخمة لالستثمار في العناصر البشرية

وتبني فمسفات تعميمية تحقق الجودة الشاممة في التعميم ،ليتسنى ليا فيما بعد تحقيق األىداف
المنشودة والوصول ألعمى درجات التقدم الحضاري.
 0-0تعريف التعميم عن بعد:

عرف ( )Clark and Mayer, 2002التعميم اإللكتروني أنو تمك التعميمات
والتوجييات التي تعطى لممتعممين من خالل الحاسوب عن طريق األقراص المدمجة أو شبكات

اإلنترنت واستخدام الوسائط المتعددة إليصال المحتوى التعميمي ،وذلك بيدف بناء معرفة

وميارات جديدة لدى المتعممين.

وعرفت المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم التعميم عن بعد بأنو " :نظام تعميمي يقوم

عمى فكرة إيصال المادة التعميمية إلى الطالب عبر وسائط اتصاالت تقنية مختمفة حيث يكون

المتعمم بعيداً ومنفصالً عن المشرف" (المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم(.)2005

وقد عرفو كال من (أنور ومصطفى )2014 ،بأنو" :أحد الوسائل التعميمية التي تعتمد

عمى الوسائل اإللكترونية ،إلتاحة المعرفة لمذين ينتشرون خارج القاعات الدراسية ،وىو أحد
أشكال الدراسة عن بعد ،وىو أيضاً طريقة التعميم باستخدام آليات اإلتصال الحديثة والحاسوب
والشبكات والوسائط المتعددة ،من أجل إيصال المعمومات لممتمقي بأسرع وقت وأقل تكمفة".

 3-0مزايا التعميم عن بعد:

يتميز التعميم اإللكتروني بعدة مزايا نذكر منيا ما يمي(الموسى:)2002 ،

 -1سيولة التعديل والتغيير في طرق التدريس المستخدمة بالطريقة التي تناسب الطالب ،فمنيم

من تناسبو الطريقة المرئية ،ومنيم من تناسبو الطريقة المسموعة أو المقروءة ،وبعضيم تناسبيم

الطريقة العممية.

 -2سيولة الوصول إلى المعمم في أسرع وقت وذلك خارج أوقات التعمم الرسمية حيث أصبح
في مقدرة المتعمم إرسال استفساراتو وأفكاره لممعمم من خالل البريد اإللكتروني.

 -3يصبح أكثر فائدة لمطالب الذين تتعارض ساعات عمميم مع الجدول الزمني لممعمم أو عند
وجود استفسار ُممِح في أي وقت ال يحتمل التأجيل.
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 -4إتقان مادة التعمم حيث أن المتعمم يستطيع مراجعة المادة أكثر من مرة بطرق وأشكال
مختمفة.

 -5توفر المناىج طوال اليوم واإلسبوع يمثل ميزة لمطالب ذوي أنماط مزاجية مختمفة حيث

مساء ،أو الطالب الذين يتحممون
يفضل بعض الطالب التعمم صباحاً والبعض اآلخر يفضل
ً
أعباء ومسئوليات شخصية.

 -6سيولة تقييم الطالب بتوفير أدوات التقويم الفوري وذلك بإعطاء المعمم طرقاً متنوعة
لتصنيف الطالب في ضوء معيار محدد.

-7تقميل األعباء اإلدارية بالنسبة لممعمم التي تأخذ منو وقت كبير في كل درس ( إستالم
الواجبات وتصحيحيا باستخدام البريد اإللكتروني).

 -8نمو الطمب عمى المعرفة – فالمعرفة ىي قاعدة االستثمار في اإلنسان وتنمية مياراتو مما
يعود بأفضل النتائج.

 -9تحقيق اإلتصال التفاعمي بين الطالب مما يحقق التوافق بين فئات من الطالب ذات
مستويات متساوية أو متوافقة.

 -10المرونة :سرعة وسيولة تحديث وتعديل المحتوى التعميمي دون تكاليف إضافية باىضة.
 4-0أىداف التعميم عن بعد ( التعميم اإللكتروني ):

يسع ـ ـى التعمي ـ ـ ـ ـم اإللكترونـ ـ ـي لتحقيق أىـ ـ ـ ـ ــداف عدي ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن أىم ـ ــيا ما ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره ( سالم
:) 2004 ،

 -1خمق بيئة تعميمية تفاعمية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة.
 -2دعم عممية التفاعل بين الطالب والمعممين والمساعدين من خالل تبادل الخبرات التربوية
واآلراء والنقاشات اليادفة لتبادل اآلراء.

 -3إكساب المعممين الميارات التقنية الستخدام التقنيات التعميمية الحديثة.
 -4إكساب الطالب الميارات الالزمة الستخدام تقنيات اإلتصاالت والمعمومات.
 -5نمذجة التعميم وتقديمو في صورة معيارية.

 -6إيجاد شبكات تعميمية لتنظيم وادارة عمل المؤسسات التعميمية.

 -7تقديم التعميم الذي يناسب فئات عمرية مختمفة مع مراعاة الفروق الفردية بينيم.
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 5-0أىمية التعميم عن بعد:
لقد كان الزدياد الطمب االجتماعي عمى التعميم دافعاً ىاماً لمبحث عن أساليب جديدة

تتمشى مع األعداد الكبيرة عميو ،خاصة وأنو يعتمد عمى جيد الدارس أكثر من مشاركة المعمم،

وترجع أىمية التعميم عن بعد إلى أنو يمعب أدوا اًر كثيرة ال يمكن إغفاليا في شتى صور التنمية
وخاصة التنمية الثقافية وتظير أىميتو في النقاط التالية(عامر:)2015 ،

 -1فيمكن من خاللو تقديم برامج ثقافية لمعظم شرائح المجتمع.

 -2يعمل عمى توفير الفرص التعميمية لكل راغب فيو ،بصرف النظر عن العمر أوالجنس أو
الظروف المعيشية.

 -3يحقق رغبة الدارسين وحصوليم عمى درجات عممية متعددة.

 -4يمكن لمتعميم عن بعد أن يسيم في تثقيف المجتمع وخاصة في تناولو لمموضوعات التي
تخدم شرائح المجتمع المختمفة.

 -5يتفوق عمى التعميم التقميدي في أنو أقدر عمى اإلسيام في البرامج التنموية الثقافية.

 -6يعمل عمى حدوث التغيرات االجتماعية المرغوبة ،فالتعميم ىو الوسيمة الفاعمة لتطوير
المفاىيم االجتماعية ،وتخميصيا من الشوائب التي عمقت بيا.

 -7يعمل في التنمية االقتصادية عمى تدريب واعداد األيدي الماىرة والمدربة والمتخصصة في
كافة المجاالت وذلك من خالل تنفيذ البرامج التعميمية ذات الصمة بالحاجات التنموية لممجتمع

وتحديد التخصصات الالزمة التي تؤدي دورىا بفاعمية في العممية التنموية.

 -8يحقق درجة عالية من التوازن والمداومة بين مطالب المجتمع المتغيرة والحاجات التعميمية
المتنوعة ،وليذا يعتبر من أنسب البدائل لمتعميم المستمر وتعمم الكبار والذي يقدم لمن يسعى إلى
تنمية المعارف في مجال تخصصو ،أو دراسة تخصص جديد ،أو حتى توفير فرص التعميم

لممحرومين منو ،ولمن يعوقيم عائق اجتماعي أو مادي أو بدني.

 6-0معوقات التعميم اإللكتروني:

بالرغم من أىمية ىذا النوع من التعميم ومزاياه المتعددة ،إال أنو يواجو معوقات وتحديات قد

تحول بينو وبين األىداف التي وضعت من أجمو ،ومن أىميا ما ذكره ( )Rodney, 2002أىم معوقات
التعميم اإللكتروني والتي تمثمت بعدم توافر القيادة الفعالة ،وعدم توافر التدريب المناسب معيا ،وعدم توافر
المعدات واألدوات الالزمة ،والدعم الفني لمثل ىذا المون من التعميم ،ويضيف( النوايسة )2007 ،بعض
المعوقات التي تقف عقبة في طريق استخدام التعمم اإللكتروني مثل الحاجة المستمرة لتدريب اإلداريين

والمعممين والمتعممين ،وصعوبة تصميم المقررات اإللكترونية وفق المعايير المتبعة في التصميم ،والحاجة
إلى سن تشريعات لإلعتراف بجودة وفاعمية المقررات اإللكترونية مقارنة بالمقررات التقميدية.
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وقد استعرض (حمدان )2007 ،بعض المعوقات كما يراىا في قمة الوعي بيذا النوع من التعميم

في المجتمع وبالتالي النظر إليو بسمبية تحد من أىدافو ومزاياه ،وعدم توفر القناعة الكافية لدى المعمم
والمتعمم ،وعجز اإلمكانيات المادية ،والنقص الكبير التي تعاني منو المؤسسات التعميمية فيما يتعمق

بالتقنيات الرئيسية لمتعميم اإللكتروني ،أما (كافي )2009 ،فوجد أن عدم وضوح أنظمة التعميم اإللكتروني
وأساليبو ،وقمة توافر الخبراء في إدارة التعميم اإللكتروني ،وعدم توفر الخصوصية والسرية حيث يتم

اختراق المحتوى واالمتحانات ،تمثل تحديات وعقبات تواجو التعميم اإللكتروني.

ويتبين مما سبق أن معوقات التعميم اإللكتروني مختمفة بين الدول وأيضا بين الجامعات

وذلك تبعاً لظروف كل جامعة واالمكانات المادية المتوفرة لدييا ،من حيث عدد المختبرات
والمعامل الحاسوبية وتوافر شبكة اإلنترنت وسرعتيا ،وكذلك االمكانات والكوادر البشرية المتدربة

لمتعامل مع التعميم اإللكتروني ،ومدى توفر الحوافز المادية والمعنوية الممنوحة ليا ،وكيفية
برامج وتوقيت الصيانة لتفادي وقوع األخطاء إن وجدت.

 7-0تقنيات التعميم اإللكتروني:

يشيد العصر الحالي تطو اًر مستم اًر في وسائل التكنولوجيا المستخدمة في العممية

التعميمية في مراحميا كافة ،والتي تندرج تحت ثالث تقنيات رئيسية وىي(اليادي :)2005،

أوالً :التكنولوجيا المعتمدة عمى الصوت :والتي تنقسم إلى نوعين ،األول تفاعمي مثل المؤتمرات

السمعية والراديو قصير الموجات ،أما الثانية فيي أدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السمعية

والفيديو.

ويعد من أىم الوسائل
ثانياً :تكنولوجيا المرئيات(الفيديو) :يتنوع استخدام الفيديو في التعميم ُ
لمتفاعل المباشر وغير المباشر ،ويتضمن األشكال الثابتة مثل الشرائح ،واألشكال المتحركة
كاألفالم وشرائط الفيديو ،باإلضافة إلى األشكال المنتجة في الوقت الحقيقي التي تجمع مع

المؤتمرات السمعية عن طريق الفيديو المستخدم في إتجاه واحد أو اتجاىين مع مصاحبة

الصوت.

ثالثاً :الحاسوب وشبكاتو :وىو أىم العناصر األساسية في عممية التعميم اإللكتروني ،فيو
يستخدم في عممية التعمم بثالثة أشكال وىي:

 -1التعمم المبني عمى الحاسوب والتي تتمثل بالتفاعل بين الحاسوب والمتعمم فقط.

 -2التعمم بمساعدة الحاسوب يكون فيو الحاسوب مصد اًر لممعرفة ووسيمة لمتعمم مثل استرجاع
المعمومات أو مراجعة األسئمة واألجوبة.

 -3التعمم بإدارة الحاسوب حيث يعمل الحاسوب عمى توجيو وارشاد المتعمم.
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 -3اإلطار العممي لمدراسة:
 0-3منيجية الدراسة:

من أجل تحقيق أىداف الدراسة قام الباحثان باستخدام المنيج الوصفي التحميمي والمنيج

العممي ،وليذه الدراسة ُبعد ميداني تطبيقي يتعمق بالمعوقات التي تحول دون تطبيق برنامج
التعميم عن بعد في الجامعات الميبية ،واجراء دراسة ميدانية لموصول إلى أفضل النتائج من

خالل االستبانات ( )Questionnaireالتي تم إعدادىا ليذا الغرض ،وتم تفريغ البيانات وتحميل

النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي Statistical Package for Social ( SPSS

.)Science

 0-3قياس متغيرات الدراسة:

تم تحديد متغيرات الدراسة كالتالي:

المتغير المستقل :المعوقات المتعمقة بالبنية التحتية لمجامعات ،والمعوقات المتعمقة بعضو ىيئة
التدريس الجامعي ،والمعوقات المتعمقة بالطالب الجامعي.

المتغير التابع :تفعيل برنامج التعميم عن بعد في الجامعات الميبية.
 3-3الطرق واألساليب اإلحصائية المتبعة أثناء الدراسة:

من أجل تحقيق أىداف الدراسة وإلختبار فرضياتيا واستخراج النتائج تم استخدام برنامج
الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية (Statistical Package for Social )SPSS

 ،Scienceحيث تم اختيار االختبارات مثل:

-0النسب المئوية ( ،)Percentageالمتوسطات الحسابية ( ،)Meansواإلنحرافات

المعيارية (.)Standard Diviations

 -0اختبار كرونباخ ألفا(  Cronbach's alpha Test ) لمصدق والثبات :اختبار كرونباخ

ألفا (  ) ىو اختبار يبين مصداقية إجابات أفراد العينة عمى فقرات استمارات االستبانات
المقاسة بمقياس واحد ،حيث كمما كانت قيم معامل كرونباخ ألفا كبيرة أكبر من ( )0.60فيدل

عمى مصداقية إجابات أفراد العينة.)Pallant, 2007( .

 4-3اختبارات الصدق "الصالحية" :The validity Testلمتأكد من صدق وصالحية
االستبانة.

 5-3مقياس الدراسة:
وتم استخدام المقياس الترتيبي ليكرت ذي النقاط الخمس ( Likert Five Point

 )Scaleألنو يمتاز بموثوقية عالية ومصداقية جيدة ،كما أنو يمتاز بسيولة االختيار لممستجيبين
بين (أتفق تماماً– ال أتفق تماماً) ( ، )Creswell, 2007كأداة لمقياس والتعبير عن أسئمة
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االستبانة بدرجات (ال أوافق بشدة ،ال أوافق ،محايد ،أوافق ،أوافق بشدة) وقد أعطيت ليا األوزان

األتية عمى التوالي( )5 ،4 ،3 ،2 ،1أنظر الجدول رقم ( ،)1بعد تجميع االستبانات من
المشاركين في عينة الدراسة تم استخدام الطريقة الرقمية في ترميز اإلجابات حيث تم ترميز

اإلجابات كما بالجدول التالي:

جدول رقم ( )1مقياس ليكرت الخماسي األبعاد ( )Likert Five Point Scale
مقياس ليكرت الخماسي األبعاد ( )Likert Five Point Scale

المقياس
القيمة الترتيبية

1

2

3

4

5

درجات الموافقة

ال أوافق بشدة

غير أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

 6-3مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس بقسم المحاسبة بكمية االقتصاد والتجارة

بالخمس وعددىم( .. )03وقد تم اتباع أسموب المسح الشامل.

 7-3اختبار التوزيع الطبيعي:

أشار ( )2003 ،Sekaranإلى أن عينة الدراسة يجب أن ال تقل عن  30مفردة وال
تزيد عن  500مفردة وفي حال أنيا كانت أقل من  30مفردة فإنو يجب أن تخضع الختبارات
التوزيع الطبيعي بحيث يمكن تحديد فيما إذا كانت متغيرات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أو ال

ويمكن تحديد ذلك بمقارنة مستوى الداللة المعنوية (ألفا) بـ  0.05بحيث إذا كان مستوى الداللة
المعنوية يفوق  0.05فيذا يدل عمى أن المتغير يتبع التوزيع الطبيعي ،كما ىو موضح في

الجدول التالي رقم (:)2

الجدول رقم ( )2اختبار التوزيع الطبيعي
محاور الدراسة

قيمة Z

قيمة Sig

المعوقات التي تتعمق بالبنية التحتية لمجامعة

0.871

0.434

المعوقات التي تتعمق بعضو ىيئة التدريس بالجامعة

0.746

0.635

المعوقات التي تتعمق بالطمبة

0.904

0.387

من خالل الجدول رقم ( )2نالحظ أن جميع قيم مستوى الداللة المعنوية لمحاور الدراسة
تفوق  0.05مما يدل عمى أن جميع محاور الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ،وكذلك الحال فإن

قيمة  Zالمحسوبة تفوق القيمة الجدولية عند مستوى الداللة المعنوية  0.025وذلك ألن منحنى
الدراسة منحنى ذو ذيمين (.)two-tails
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 8-3اختبار الصدق والثبات:
لمتأكد من ثبات االختبار "أداة الدراسة" قام الباحثان بحساب درجة الثبات باستخدام

معامل كرونباخ ألفا ( )αوالصدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي لمثبات لمتأكد من صدق
االستمارة فكانت النتائج كما بالجدول التالي رقم (:)3
الجدول رقم ( )3نتائج اختبار كرونباخ ألفا
ت

المجموعة

1

معوقات تتعمق بالبنية التحتية لمجامعة

3

معوقات تتعمق بالطمبة

2
4

العبارات

معامل
الثبات

معامل

عدد

23

0.753

0.867

17

0.762

0.872

معوقات تتعمق بعضو ىيئة التدريس بالجامعة

17

المجموع

57

0.768
0.870

الصدق

0.876
0.932

من خالل الجدول رقم ( )3نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا ( ( ) معامالت الثبات)
لكل مجموعة من عبارات استمارة االستبيان ىي ( )0.762 ،0.768 ،0.753وىي قيم كبيرة
أكبر من  ،%70وىذا يدل عمى توفر درجة عالية من الثبات الداخمي في اإلجابات ،وكذلك فإن
معامالت الصدق ىي (  )0.872 ،0.876 ،0.867وىي قيم كبيرة ،وىذا يدل عمى توفر
درجة عالية من الصدق ،مما يمكننا من االعتماد عمي ىذه اإلجابات في تحقيق أىداف الدراسة
وتحميل نتائجيا ،ومما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عمييا بحيث إذا تم توزيعيا
أكثر من مرة تحث نفس الظروف تعطي نفس النتائج ،وألفا كرونباخ لنموذج الدراسة ككل قد بمغ
 0.870مما يدل عمى مستوى جيد من الثبات لنموذج الدراسة ومعدل الصدق العام لنموذج
الدراسة قد بمغ .0.932
 9-3خصائص وسمات مجتمع الدراسة:
من خالل استمارة االستبيان التي تم إعدادىا لمحصول عمى بعض المعمومات التي تم
استخداميا في ىذه الدراسة والتي تشمل بعض الخصائص الديموغرافية المتعمقة بأعضاء ىيئة
التدريس بكمية االقتصاد والتجارة– الخمس ،حيث تمثل مجتمع الدراسة بأعضاء ىيئة التدريس
بقسم المحاسبة ،وقد تم استخدام أسموب المسح الشامل لمجتمع الدراسة وتم توزيع  30استمارة
استبيان وكان العدد المستمم منيم  25استمارة استبيان ،والفاقد من عممية التوزيع فتمثل في عدد
 5استمارات ،وكان العدد الصالح لمتحميل  22استمارة استبيان ،وتم الحصول عمى ىذه
الخصائص حسب كل سؤال تم توجييو لعضو ىيأة التدريس باستمارة االستبيان وتم تفسير
بيانات االستبيان حسب الجداول التالية:
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 .0المؤىل العممي:
الجدول رقم ( )4المؤىل العممي
المؤىل العممي

Frequency
التكرار

Percent
النسبة

Cumulative Percent
النسبة التراكمية

دكتوراه

17

% 77.3

77.3

ماجستير

5

%22.7

100.0

المجموع

22

% 100.0

يتضح من الجدول رقم ( )4أن أعمى نسبة من أعضاء ىيأة التدريس المشاركين بتعبئة

استمارة االستبيان من حممة الدكتو اره حيث كان عددىم ( )17عضواً ،وشكمت نسبتو %77.3
من إجمالي العينة ،وأقل نسبة كانت من حممة الماجستير حيث كان عددىم ( )5أعضاء بنسبة

 %22.7من إجمالي العينة ،مما يزيد من دقة النتائج كما ىو مبين في الشكل رقم (:)1
الشكل رقم ( )1يوضح المؤىل العممي

دكـ ـ ـ ـ ــتوراه

ماجستير

 -0الدرجة العممية:
الدرجة العممية
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الجدول رقم ( )5الدرجة العممية
Percent Cumulative
Percent
Frequency
النسبة التراكمية
النسبة
التكرار

محاضر مساعد

4

18.2%

18.2

محاضر

8

36.4%

54.5

أستاذ مساعد

9

40.9%

95.5

أستاذ مشارك

1

4.5%

100.0

المجموع

22

100.0%
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من خالل الجدول رقم ( )5يتضح ان ما نسبتو  %40.9من عينة الدراسة ،ىم من

حاممي الدرجة العممية أستاذ مساعد والتي تمثل أعمى نسبة من المبحوثين وأن ما نسبتو %4.5
ىم من حاممي الدرجة العممية أستاذ مشارك والتي تمثل أقل نسبة مما يعطي انعكاس إيجابي

عمى نتائج الدراسة وخصوصاً الصفات التي تتعمق بجانب أعضاء ىيئة التدريس ،ويتضح ذلك

من خالل الشكل رقم (:)2

الشكل رقم ( )2يوضح الدرجة العممية

أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر محاضر مساعد

-3سنوات الخبرة العممية:
سنوات الخبرة

الجدول رقم ( )6سنوات الخبرة العممية
Cumulative Percent Percent
Frequency
النسبة التراكمية
النسبة
التكرار

أقل من  5سنوات

2

9.1%

9.1

من  10- 5سنوات

5

22.7%

31.8

أكثر من  10سنوات

15

68.2%

100

المجموع

22

%100

من الجدول رقم ( )6يتبين ان معظم المبحوثين ذوي خبرة أكثر من عشر سنوات،
وبنسبة  ،%68.2مما يدل عمى االدراك الكافي بأىمية دراسة معوقات التعميم عن بعد

بالجامعات الميبية ،كما ىو مبين في الشكل رقم (:)3
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الشكل رقم ( )3يوضح سنوات الخبرة العممية

أكثر من  10سنوات من  10-5سنوات أقل من  5سنوات

عندما تم جمع البيانات عن طريق توزيع صحائف االستبيان قام الباحثان باستخدام

البرنامج اإلحصائي  SPSSلتحميل البيانات حيث تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس
اجابات المبحوثين لفقرات االستبيان كما ىو موضح بالجدول التالي رقم (:)7
الجدول رقم ()7

المتوسط المرجح

اتجاه الرأي

1.79 – 1

غير موافق بشدة

2.59 – 1.8
3.39 – 2.6
4.19 – 3.4
5 – 4.2
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aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق  01-9نوفمبر 0101

األىداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل

AISC2020

 9-3التحميل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات:
من خالل الجداول التالية سيتم تحميل الفقرات وصفياً والمتعمقة بالمعوقات التي يمكن أن

تواجو الجامعات الميبية في عممية تفعيل التعميم عن بعد ،ويتضح ذلك من خالل الوسط
الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة.

-0المعوقات التي تتعمق بالبنية التحتية لمجامعة:
جدول رقم ( )8اختبار فقرات االستبيان الخاص بمعوقات البنية التحتية
المتوسط

االنحراف

ت

فقرات االستبيان

1

ال توفر الجامعة لمطمبة خدمة الوصول إلى االنترنت بشكل دائم.

3.8182

2

ال توفر الجامعة أجيزة اتصاالت تمبي متطمبات التعميم عن بعد.

3.8636

1.03719

3.8182

0.85280

3.8636

0.77432

3.4545

0.91168

3.7273

0.82703

3.8636

0.71016

3.7727

0.97257

4.0000

0.81650

3.5455

0.80043

3.5455

0.85786
1.08612

3
4
5
6
7
8
9

ال يوجد موقع خاص بمركز التعميم عن بعد عمى االنترنت يمكن لمطمبة
التواصل معو.
ال يتوفر في الجامعة قاعات مجيزة خصيصا لمتعميم عن بعد.
ال يتوفر في الجامعة مختبرات لمحاسوب مجيزة بكل ما يمزم لتحقيق تعميم
عن بعد فعال.
ال يتوفر في الجامعة الحد الكافي من أجيزة الحاسوب الالزمة لتحقيق التعميم
عن بعد.
ال توفر الجامعة الحد الكافي من فنيي مختبرات الحاسوب لتقديم المساعدة
لمطمبة.
ال توفر الجامعة لمطمبة إمكانية التواصل الكترونياً مع مراكز البحوث
لالستفادة من إمكاناتيم.

ال توفر الجامعة لمطمبة إمكانية الوصول إلى مكتبات إلكترونية بغية
الحصول عمى العديد من المراجع.

الحسابي

المعياري

1.00647

10
11

ال توفر الجامعة خدمة تسجيل المواد الدراسية إلكترونياً بشكل واضح.
ال توفر الجامعة خدمة التدريب لمطمبة قبل البدء بالتعميم عن بعد.

12

ال تعقد الجامعة لقاء توضيحيا لمطمبة قبل البدء بالتعميم عن بعد.

3.6818

13

ال تعقد الجامعة ندوات توعية دورية عن جدوى التعميم عن بعد.

3.2727

1.24142

14

قمة توفر الوسائل التعميمية في الجامعة يعيق استخدام برامج التعميم عن بعد.

3.7273

0.88273

3.6364

0.90214

16

قمة االمكانيات المادية لتمويل متطمبات التعميم عن بعد.

3.9545

1.09010

17

ارتفاع تكمفة إعداد البرمجيات الجيدة المستخدمة في التعميم عن بعد.

3.9091

0.92113

15

729

تصميم القاعات الدراسية ال تمكن عضو ىيئة التدريس من استخدام الوسائل
التقنية الحديثة لتفعيل برامج التعميم عن بعد.
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18

عدم وجود تيوية كافية في القاعات الدراسية.

3.6364

1.13580

19

االنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي أثناء استخدام تقنية التعميم عن بعد.

4.0000

1.06904

20

عدم تجييز المعامل بما يمزم من طابعات وسماعات وورق طباعة.

3.6818

1.12911

21

عدم توافر قاعدة بيانات متخصصة بالتعميم عن بعد في الجامعة.

3.7727

0.92231

22

صعوبة الحصول عمى اشتراك في المواقع اإللكترونية المتخصصة.

4.0000

1.06904

23

عدم التعاون بين الجامعات في تبادل الخبرات لتطوير التعميم عن بعد.

3.8636

1.03719

من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار

(موافق) حيث كان أعمى معدل لممتوسط الحسابي  4.0000وأن أقل معدل لممتوسط الحسابي

ىو  3.2727والمتوسط العام  3.7569وىو أكبر من المتوسط  3.4مما يؤكد قبول الفرضية
األولى الدراسة والتي تنص عمى أن (يواجو التعميم عن بعد في الجامعات الميبية معوقات تتعمق

بالبنية التحتية لمجامعات) ،واالنحراف المعياري العام يساوي  0.22113مما يؤكد تقارب

اتجاىات وآراء المبحوثين ،عميو يمكن استنتاج أن الييكل التنظيمي واإلداري المتعمق بالبنية
التحتية لمجامعة يعتبر أحد معوقات تطبيق عممية التعميم عن بعد ،والمتمثل في عدم توفر شبكة

اتصاالت جيدة وتجييز قاعات التعمم عن بعد بجميع كمالياتيا.

-0معوقات تتعمق بعضو ىيئة التدريس بالجامعة

جدول رقم ( )9اختبار فقرات االستبيان الخاص بمعوقات عضو ىيئة التدريس
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
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فقرات االستبيان
حاجة عضو ىيأة التدريس لجيد كبير في التخطيط و االعداد لممحاضرة
عند تفعيل برامج التعميم عن بعد.
ضعف مقدرة عضو ىيأة التدريس عمى تقويم أداء الطمبة في بيئة التعميم عن
بعد التي تعتمد عمى االنترنت.
ضعف إلمام بعض أعضاء ىيأة التدريس بالتقنيات الحديثة في استخدام
الحاسوب واالنترنت.
قمة الدورات التدريبية التي يتحصل عمييا عضو ىيأة التدريس في مجال
الحاسب االلي واالنترنت.
التخوف من التعامل مع تكنولوجيا التعميم عن بعد الحديثة.
اعتقاد بعض أعضاء ىيأة التدريس بأن التعميم عن بعد يمغى دورىم في
عممية التدريس.
نقص القدرة والكفاءة لدى بعض أعضاء ىيأة التدريس في استخدام المغة
االنجميزية.

غياب الحوافز المادية و المعنوية لألساتذة عند استخداميم برامج التعميم عن

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.7273

1.03196

3.3636

1.25529

3.5909

1.09801

3.5455

1.10096

3.4091

1.18157

3.1818

1.29601

3.2273

1.06600

3.9545

0.89853
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بعد.
9

معاناة أعضاء ىيأة التدريس في متابعة االعداد الكبيرة لمطمبة عبر أدوات

3.7727

0.86914

10

اتجاىات أعضاء ىيأة التدريس السمبية نحو استخدام التعميم عن بعد.

3.4091

1.09801

11

عدم توفر خدمة االنترنت لدى بعض أعضاء ىيأة التدريس في البيت.

3.5909

1.09801

12

عدم امتالك بعض أعضاء ىيأة التدريس جياز حاسوب بالبيت.

3.2273

1.26986

13

االفتقار لمميارات الالزمة لتصميم وانتاج محتوى تعميمي إلكتروني.

3.6364

1.04860

3.5000

1.14434

3.7727

1.02036

3.7273

0.98473

3.6364

1.09307

14
15
16
17

التعميم عن بعد.

صعوبة االلتحاق بدورات تدريبية في مجال التعميم االلكتروني بسبب االعباء
التدريسية.
ندرة التدريبات التطبيقية المحفزة عل استخدام التعميم عن بعد.
الخصوصية والسرية (اليجوم والقرصنة عمى المواقع الرئيسية في االنترنت)
التي يمكن أن يؤثر ذلك عمى المقررات اإللكترونية و االمتحانات.
ال توجد تعميمات واضحة لكيفية التفاعل إلكترونياً بين عضو ىيأة التدريس
والطمبة.

من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار
(موافق) حيث كان اعمى معدل لممتوسط الحسابي  3.9545وأن أقل معدل لممتوسط الحسابي

ىو  3.1818والمتوسط العام  3.5454وىو أكبر من المتوسط  3.4مما يؤكد قبول الفرضية
الثانية لمدراسة والتي تنص عمى أن (يواجو التعميم عن بعد في الجامعات الميبية معوقات تتعمق
بعضو ىيئة التدريس) ،واالنحراف المعياري العام يساوي  0.23304مما يؤكد تقارب اتجاىات
وآراء المبحوثين ،عميو يمكن مالحظة أن عممية التعميم عن بعد يمكن أن تتعرض لبعض

العراقيل من قبل أعضاء ىيئة التدريس من ناحية عدم توفر القدرات الكافية ألعضاء ىيئة
التدريس في كيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة والنظر إلييا من جانب التيميش من

دور وأىمية عضو ىيأة التدريس ،وبالتالي يفضمون عممية االتصال المباشر في عممية التعميم

(الطرق التقميدية).
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-3المعوقات التي تتعمق بالطمبة:
جدول رقم ( )10اختبار فقرات االستبيان الخاص بالمعوقات التي تتعمق بالطمبة
المتوسط

االنحراف

ت

فقرات االستبيان

1

ضعف قناعة الطمبة بأىمية استخدام برامج التعميم عن بعد.

3.3182

2

عدم مقدرة الطمبة عمي التكيف في بيئة التعميم عن بعد.

3.3636

1.29267

3

عدم توافر التدريب المناسب لمطمبة عمى التعميم عن بعد.

3.5000

1.05785

4

افتقار الطمبة إلى الدعم والتحفيز المباشر من قبل عضو ىيئة التدريس.

3.1364

1.16682

5

ضعف الطمبة في امتالك الميارات األساسية لمحاسوب.

3.3636

1.25529

6

ضعف بعض الطمبة في امتالك المغة االنجميزية.

3.3182

1.24924

7

عدم امتالك بعض الطمبة لجياز حاسوب بالبيت.

3.7273

1.12045

8

عدم توفر االنترنت عند بعض الطمبة بالبيت.

3.8636

1.08213

3.6364

0.90214

10

عدم تقبل الطمبة لفكرة التعميم عن بعد.

3.8182

0.90692

11

انشغال الطمبة في مواقع ليس ليا عالقة بالتعميم عن بعد.

3.8636

1.03719

12

وجود حاجز الخوف والرىبة عند بعض الطمبة من التحول الي التعميم عن بعد

3.9545

0.95005

3.7727

1.06600

14

عدم توفر ميارات التعميم الذاتي لدي الطمبة.

3.7273

1.03196

15

عدم تمبية التعميم عن بعد لحاجات الطمبة.

3.8182

1.05272

16

التأثير السيء الستخدام االنترنت عمي اتجاىات الطمبة ومعتقداتيم.

3.9545

0.99892

17

قمة التفاعل االجتماعي بين الطمبة اثناء تطبيق التعميم عن بعد.

3.9091

1.01929

9

13

شعور الطمبة بالقمق عند التعامل مع االختبارات المحوسبة من حالل نظام التعميم
عن بعد.

انخراط بعض الطمبة في الحروب التي تمر بيا البالد مما يسبب في تسرب
الطمبة من الدراسة الجامعية.

الحسابي

المعياري

1.24924

من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار

(موافق) حيث كان أعمى معدل لممتوسط الحسابي  3.9545وأن أقل معدل لممتوسط الحسابي
ىو  3.1364والمتوسط العام  3.6497وىو أكبر من المتوسط  3.4مما يؤكد قبول الفرضية
الثالثة لمدراسة والتي تنص عمى (يواجو التعميم عن بعد في الجامعات الميبية معوقات تتعمق

بالطالب الجامعي) ،واالنحراف المعياري العام يساوي  0.21731مما يؤكد تقارب اتجاىات
وآراء المبحوثين ،عميو يمكن مالحظة أن الطالب الجامعي ذاتو أحد العراقيل التي تواجو عممية
التعميم عن بعد ،والذي قد يرجع إلى عدة أسباب منيا عدم اىتمام الطالب بالتعميم والذي لو

أسبابو أيضاً ،وعدم الدراية الكافية بتكنولوجيا التعميم عن بعد ،واالعتماد عمى أسموب التمقين،
ومحدودية التفكير التي إعتاد عمييا من خالل التعميم التقميدي.
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النتائج والتوصيات
 0-4النتائج:

من خالل التحميل اإلحصائي ليذه الدراسة توصمت في نياية األمر إلى عدة نتائج و

ىي كالتالي:

 -1تواجو عممية التعميم عن بعد بعض العراقيل و المعوقات التي تتعمق بالبنية التحتية لمجامعة

ذاتيا من حيث عدم توفير قاعات مجيزة خاصة بالتعميم عن بعد.

 -2يمكن أن يكون عضو ىيأة التدريس أحد المعوقات التي تقف أمام تبني عممية التعميم عن
بعد من حيث قمة الميارات التكنولوجية في عممية التعميم.

-3يمكن أن يكون العنصر األساسي في الجامعة (الطمبة) ىم المعوق األساسي في عممية تبني
التعميم عن بعد بدال من التعميم التقميدي من حيث عدم توفر الرغبة و القدرة التكنولوجية في

مواكبة المحاضرات و البحث الذاتي لمطالب بغية الوصول إلى المعمومة.

 0-4التوصيات:

من خالل النتائج السابقة توصي ىذه الدراسة بالتوصيات التالية:

-1يؤمل من إدارة الجامعة التعاقد مع شركات تكنولوجيا المعمومات بحيث تعمل عمى تنصيب
شبكة معمومات تخدم جميع كمياتيا ،بحيث يسيل التواصل بين عضو ىيأة التدريس والطالب.

-2يفضل إعداد وتوجيو وترغيب الطمبة من قبل األقسام العممية في كيفية استخدام والتعامل مع
طرق التعمم عن بعد.

-3محاولة إدارة الجامعة في ابتعات مجموعة من أعضاء ىيأة التدريس من مختمف الكميات
لتمقي بعض الميارات التكنولوجية في الجامعات المرموقة ومن تم نقميا لمطمبة داخل جامعاتنا.
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قائمة المراجع

أوالً  :المراجع بالمغة العربية

 -1أحمد سالم " ،تكنولوجيا التعمم والتعميم اإللكتروني "  ( ،الرياض :السعودية ،مكتبة الرشد،
الطبعة األولى ،)2004 ،ص ص .295 –293

 -2أديب النوايسة " ،االستخدامات التربوية لتكنولوجيا التعميم " (،عمان :األردن ،دار كنوز
المعرفة لمنشر والتوزيع ،)2007 ،ص .79

 -3المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ،االستراتيجية العربية لمتعميم عن بعد ،تونس :إدارة
التربية.)2005 ( ،

 -4زياد أمين سعيد بركات غانم " ،التعميم اإللكتروني و تأثيره عمى ممارسة كفايات التعميم عن
بعد لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة" ،مجمة اتحاد الجامعات العربية( ،

عمان :األردن ،العدد  ،60يونيو  ،)2012ص ص .273 –243

 -5سمطان بن عبد العزيز البديوي "،معوقات استخدام التعميم اإللكتروني من وجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيم في ضوء بعض المتغيرات" ،مجمة كمية التربية ( ،أسيوط:

مصر  ،كمية التربية ،جامعة أسيوط ،المجمد  ،33العدد  ،)2017 ،7ص ص .445-379
 -6طارق عبد الروؤف عامر " ،التعميم عن بعد والتعميم المفتوح "( ،عمان :األردن ،دار
اليازوري لمنشر والتوزيع ،)2015 ،ص ص .14 –13
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