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 Abstract: 

The aim of the research is to reveal the reality of e-learning at the 
College of Education in light of the Corona pandemic and beyond, 

and in line with the theoretical nature of the research, and the 

research used the descriptive approach, and to achieve the 

objectives of the research, the first tool was used: the interview for 

number (15) between the head of a department of scientific 

departments and faculty members And the second tool: a 
questionnaire consisting of (30) items was prepared distributed 

over three areas, which was applied to a random sample of (54) 

members of the faculty, and the statistical treatment was carried 

out using the statistical analysis program (SPSS). Where the 

research reached the following results: 
- The level of trends towards e-learning as a whole was to a large 

degree, the level of infrastructure availability as a whole was to a 

small degree, and the level of obstacles to e-learning as a whole 

was to a large degree. 

- There are no statistically significant differences between the 

average response of the sample members due to the academic 
degree variable about the level of e-learning in general. 

- There are no significant differences between opinions due to the 

variable of previous experience in e-learning. 

  The research recommended several recommendations, the most 

important of which are: the necessity of developing a training plan 
for faculty members to use electronic educational platforms, as 

well as allocating an annual budget to develop the infrastructure 

of colleges to achieve the goals of e-learning, and providing an 

appropriate educational structure for the application of e-learning 

at the university. 
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 ايهاني  عتلي  الورعي / ائاع  اصرات (   ي ل  ائحة  وروو ا وائ ععهائ درواة لتورويواقع التعليم اإل
 

 3زارة الشريف عبهالسالم
 4غئرة مجئل عن إمسئعي 

 
 :امللخص

 ككلي  الوركي   ي ل  ائحح  وروو ا وائ كعدهئ  لكورويهدف البحث إىل الكشف عن واقع التعليم اإل
أهداف البحث مت وانسجئائ اع الطبيع  النظري  للبحث  واستخدم البحث املنهج الرصفي  ولتحقيق 

( كني وحيس قسم ان األقسئم العلمي  أعضئء هيئ  التدويس هبئ  15استخدام األداة األوىل: املقئكل  لعدد )
( فقرة ارزع  على ثالث  جمئالت  طبقت على عين  30واألداة الثئني : مت إعداد استبئن  اكرن  ان )

اء املعئجل  اإلحصئحي  هلئ ابستخدام كر ااج ( عضًرا ان أعضئء هيئ  التدويس  ومت إار 54عشراحي  ان )
 :حيث ترص  البحث إىل النتئحج اآلتي  .(SPSS) التحلي  اإلحصئحي

 وك  وئ  كدوا  وبةرة  أائ استرى ترفر البني  التحتي  وك   لكوروياسترى االجتئهئت حنر التعليم اإل -
 .كدوا  وبةرة وك  وئ  لكورويوئ  كدوا  قليل   واسترى اعرقئت التعليم اإل

ال تراد فروق دال  إحصئحًيئ كني اترسط استجئك  أفراد العين  تعزى ملتغةر الدوا  العلمي  حرل استرى  -
  . كشك  عئملكورويالتعليم اإل

 .لكورويال تراد فروق اعنري  كني اآلواء تعزى ملتغةر التجرك  السئكق   ي التعليم اإل -
رووة وضع خط  تدويبي  ألعضئء هيئ  التدويس الستخدام وأوصى البحث كعدة ترصيئت أمههئ: ض

ي   وذلك وصد ايزاني  سنري  لتطرير البىن التحتي  للكليئت لتحقيق أهداف لكوروناملنصئت التعليمي  اإل
 .  ي اجلئاع لكورويق التعليم اإل  وترفةر كني  تعليمي  االحم  لتطبيلكورويالتعليم اإل

 .  ائحح  وروو ا  ولي  الوركي لكورويالتعليم اإل:  التلمئت املفتئحي :
 
  :املقها 

("  وآاثوهئ الشئال  على مجيع ارانب احليئة  وائ نتج عنهئ 19- ي ضرء األزا  احلئلي  لفةروس وروو ا املستجد )ورفيد
ان تداعيئت أوهقت وئه  العديد ان الدول  وان ضمن هذه التداعيئت إغالق آالف املداوس واجلئاعئت حرل العئمل  وجلأت 

ي  إىل خيئو التعليم عن كعد  لضرووة استمراو املنئهج الدواسي  املقروة وسد أي فجرة الكثةر ان املؤسسئت التعليمي   ي دول عرك
 تعليمي  قد تنتج عن تفئقم األزا . 

وتزاان ذلك اع استخدام شبك  اإلنورنت  ي التعليم وحدوث نقل  سريع    ي العملي  التعليمي  ان ائنب  املعلم واملتعلم  
اإلنورنت سرف يغةر الطريق  اليت تؤثر هبئ التكنرلرايئ  ي احليئة والعم   وسرف ترفر للمتعلمني  فئستخدام األنظم  املتعددة  ي

القدوة على االتصئل اع املداوس واجلئاعئت واراوز األحبئث واملكتبئت وغةرهئ  وتسئعدهم على نق  ونشر املعلرائت  ان أا  
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 هر أحد تلك لكوروياملعلرا  واملتعئا  اعهئ. وإ  وئ  التعليم اإلحتقيق استرى عئٍل وفعئل ان االتصئل والتفئع  كني اصدو 
األنظم  املتعددة اليت تعتمد على التكنرلرايئ فإهنئ أيضئ تعترب احل  األاث  لبعض املعرقئت اليت ترااه نظئم التعليم التقليدي عن 

رائت والتراص  والتدويب ان خالل شبك  اإلنورنت. طريق ترفةر اإلاكئني  اليت تسئعد املتعلم على احلصرل على البيئ ات واملعل
 (2020)شئهني  

  ي لكورويودول  ليبيئ ان الدول اليت وااهت صعرابت اتعددة عند حمئول   االنتقئل ان التعليم التقليدي إىل التعليم اإل
اكئنيئت واملتطلبئت هلذا التحرل اع ل  هذه اجلئحح ؛ نظرًا لعدم قئكلي  نظئاهئ التعليمي على االنتقئل السه   وعدم ترفر اإل

 (2020وارد الكثةر ان الصعرابت والتحدايت اليت حئلت دو  ذلك. )ضر  املصرايت  
 ككلي  الوركي  لكورويوانطالقئً ممئ سبق  هدف البحث احلئيل  ي ل  املستجدات اجلديدة إىل الرقرف على واقع التعليم اإل

  ي ل  ائحح  وروو ا وائ كعدهئ. 
 

  اشتل  البةث:  
 ابهتمئم ابل   ي العئمل  وقطعت فيه الدول املتقدا  اراح  وبةرة  ورنه يتي  الفرص  للتعلم عن لكورويحظي التعليم اإل

كعد  و ي ل  انتشئو وابء وروو ا وأتثةره على قطئع التعليم  حيث انقطع الطلب  عن املداوس واجلئاعئت للحد ان انتشئوه  فصئو 
  حيث كدأت اؤسسئت التعليمي  خمختلف املراح   والتعليم العئيل على واه اصخصر  لكورويهر تطبيق التعليم اإل احل  األاث 

 ابلتفكةر  ي إاراءات سريع  متكنهئ ان نق  العلرم واملعئوف ألورب عدد ان الطلب  استغلني كذلك الرسئح  التكنرلراي  املختلف . 
انتهئء أزا  ائحح  وروو ا  لذا أصب  التحدي األورب الذي يرااه الكليئت عئا    ونظرا ألنه ليس هنئك دالح  على قرب

 املعتمد على التقنيئت احلديث   خئص   ي ل  التطروات املتسئوع  هبذه املؤسسئت و ي لكورويوولي  الوركي  خئص  هر التعليم اإل
  ي لكورويأهم التحدايت اليت ترااه استخدام التعليم اإل (2020ل  أزا  فةروس وروو ا  و ي هذا الصدد أشئوا )ضر  املصرايت  

ليبيئ هي عدم وارد التشريعئت والقرانني واللراح  الالزا  الستخدام هذه التقنيئت  وضعف البني  التحتي  الالزا   إضئف  إىل زايدة 
لف   ومئ طرحت البئحثثتئ  )عبداحلميد  نسب  تفشي األاي  التقني   ي اجملتمع حيث أ  القضئء عليهئ حيتئج إىل وقت واهد وتك

 والتعلم عن كعد ووكطه كتطرير التعليم اجلئاعي ابلكئا   حيث ال لكوروي( فكرة اشروع املروز الرطين للتعليم اإل2020املربوك  
حسب  ولكنه  واالنورنت ملنئهج مت تطريرهئ أسئسئ للتلقني الصفي فلكوروييقتصر األار على عمليئت التراص  عرب البث اإل

 يتجئوز للعم  على تطرير الكئدو التعليمي. 
 لكورويوأارت البئحثتئ  عدة اقئكالت اع وؤسئء األقسئم العلمي  وأعضئء هيئ  التدويس للرقرف على واقع التعليم اإل

  ي ل  الظروف احلئلي .  وادى إاكئني  تطبيقهككلي  الوركي  
 ث  ي التسئؤالت اآلتي :وان خالل ائ سبق ميكن حتديد اشكل  البح  
   ي ل  ائحح  وروو ا وائ كعدهئ ان واه  نظر أعضئء هيئ  التدويس ككلي  الوركي   لكورويائ واقع التعليم اإل -1
   ي ائاع  اصرات   ي ل  ائحح  وروو ا وائ كعدهئ لكورويائ استرى املعرقئت حرل استخدام التعليم اإل -2
(  ي دوا  تقدير أعضئء هيئ  التدويس ابلكلي  لراقع 0.05ئحي  عند استرى دالل  )ه  تراد فروق ذات دالل  إحص -3

   ي ل  ائحح  وروو ا وائ كعدهئ وفقئ ملتغةر الدوا  العلمي   لكورويالتعليم اإل
(  ي دوا  تقدير أعضئء هيئ  التدويس ابلكلي  لراقع 0.05ه  تراد فروق ذات دالل  إحصئحي  عند استرى دالل  ) -4

   لكورويالتعليم اإل  ي   ي ل  ائحح  وروو ا ائ كعدهئ وفقئ ملتغةر التجرك  السئكق لكورويالتعليم اإل
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  هدف البحث إىل اآليت:أاهاف البةث: 
   ي ل  ائحح  وروو ا وائ كعدهئ ان واه  نظر أعضئء هيئ  التدويس ككلي  الوركي . لكورويالتعرف على واقع التعليم اإل -
   ي ائاع  اصرات   ي ل  ائحح  وروو ا وائ كعدهئ.لكورويعلى استرى املعرقئت حرل استخدام التعليم اإلالتعرف  -
التعرف إىل إاكئني  وارد فروق ذات دالل  إحصئحي   ي دوا  تقدير أعضئء هيئ  التدويس ابلكلي  لراقع التعليم  -
 .  ي ل  ائحح  وروو ا وفقئ ملتغةر الدوا  العلمي لكوروياإل
التعرف إىل إاكئني  وارد فروق ذات دالل  إحصئحي   ي دوا  تقدير أعضئء هيئ  التدويس ابلكلي  لراقع التعليم  -
   ي ل  ائحح  وروو ا وفقئ ملتغةر التجرك  السئكق .  لكوروياإل

 
 يستمد البحث أمهيته ان أمهي  املرضرع  وميكن إجيئز النقئط اآلتي :  أمهي  البةث:

 . لكورويئء تصرو إجيئيب وفعئل للمؤسسئت التعليمي  ولألفراد واجملتمع أبمهي  التحرل حنر التعليم اإلحمئول  كن -
ميكن لألدب النظري الراود  ي هذا البحث أ  يضيف اعرف  اديدة للبئحثني  وقد يرفد املكتب  إبطئو نظري اديد  -

   ي ل  حئالت الطراو..لكورويحرل التعليم اإل
  ي السنرات األخةرة  ي الدول العركي  لكورويي هذا البحث أمهيته نظرًا للعنئي  البئلغ  اليت عىن هبئ التعليم اإلأيًضئ يكتس -

وخبئص   ي اآلون  األخةرة نتيج  ترقف الدواس   ي املؤسسئت التعليمي  ففرض نفسه ورنه يقدم طراحق تقني  فعئل  تعم  
 على إجنئح العملي  التعليمي . 

 
 البةث:حهور 

   ي ل  ائحح  وروو ا وائ كعدهئ. لكورويواقع التعليم اإل احله املرضرعي:
 اقتصرت عين  البحث على أعضئء هيئ  التدويس ككلي  الوركي . احله البشري: 

 : األقسئم العلمي   ي ولي  الوركي  جبئاع  اصرات . احله املتئي
 م.2022بيق البحث فيهئ  واملتمثل   ي العئم : هي الفورة اليت قئات البئحثتئ  كتطاحله الزائي

 
 اصطلةئت البةث: 

 :لتورويالتعليم اإل -
ويعّرف أبنه طريق  إكداعي  لتقدمي كيئ  تفئعلي  اتمروزة حرل املتعلمني  واصمم  اسبًقئ كشك  ايد حبيث تكر  اتئح    

ألي فرد  و ي أي اكئ  وزائ   ابستعمئل خصئحص واصئدو وتقنيئت االنورنت والتقنيئت الرقمي  ابلتطئكق اع ابئد. التصميم 
 ( 228    2015فترح  املرن  واملرزع . )عبدالرمحن  خدجي   التعليمي املنئسب  لبيئ  التعليم امل

 أبنه عملي  يتم فيهئ التفئع  كني األسئتذة ككلي  الوركي  اع الطلب  ان خالل ترليف لكورويوتعّرف البئحثتئ  التعليم اإل
 ةروس وروو ا.  ي  لضمئ  التبئعد اجلسدي خالل فورة انتشئو فلكورونكرجميئت تعليمي  تفئعلي   والشبكئت اإل
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واليت متن  شهئدة  -األدكي  والعلمي -ولي  الوركي : هي إحدى وليئت ائاع  اصرات  وتضم مثئني  عشر قسمًئ   -
البكئلرويرس والليسئنس  واملئاستةر)خئ  كقسم اللغ  العركي (  إضئف  إىل الصف  الوركري  والنفسي  اليت جتع  الطئلب 

 لتعليم واركيئً لألايئل.اؤهالً للعم  كرزاوة الوركي  وا
ائحح : هي وابء ينتشر  ي اسئح  وبةرة قد تتسع لتضم أوائء العئمل  ويصيب أعداد وبةرة ان األشخئ  كسبب  -

 طبيعته السريع  املعدي . 
( هي فصيل  ان الفةروسئت اليت قد تسبب املرض للحيرا  واإلنسئ   وتسبب لدى اإلنسئ  19 -وروو ا )ورفيد  -

جهئز التنفسي اليت توراوح حدهتئ ان نزالت الربد الشئحع  إىل األاراض األشد وخئا  اث  اتالزا  الشرق األوسط أاراًضئ لل
 ( 2019التنفسي   واملتالزا  التنفسي  احلئدة الرخيم  )السئوس( ويتسم كسرع  االنتشئو. )انظم  الصح  العئملي   

 
 اإلطئو النظري:
 :لتورويافهرم التعليم اإل

, E-Learning لكوروياألدكيئت الوركري  إىل وارد جممرع  وبةرة ان املرادفئت اللغري  اليت تشةر إىل التعليم اإلتشةر 
 Online learningاألار الذي أدى إىل وارد صعرك   ي وضع افهرم واض  وحمدد له, وان هذه املرادفئت: التعّلم املبئشر 

 .  M-lوالذي يسمى خمتصراً  Mobile learningم اجلرال التعلّ  Virtual learningالتعّلم االفوراضي 
  ي انتصف تسعينيئت القر  املئضي و ي خضم التحرل ان العصر الصنئعي إىل ائ لكورويلهر اصطالح التعليم اإل

 يسمى كعصر املعلرائت  وذلك نتيج  االنتشئو الراسع لتقنيئت املعلرائت واالتصئالت واليت اكنت اجلئاعئت واملؤسسئت
التعليمي  والتدويبي  ان إطالق كراجمهئ عرب اإلنورنت  وسرف يترسع البئحث قلياًل  ي هذا البئب  ي هذا الشأ  لتشعب تعريفئت 

 ائ زال  ي طرو التكرين ومل يستطيع البئحثر  وضع تعريف لكوروي(؛ أل  تعريف التعليم اإللكوروياصطل  )التعّلم أو التعليم اإل
 ع وارد اصطلحئت كينهئ وكينه تداخ  اث : التعلم عن كعد, والتعلم املر , والتّعلم االفوراضي.حمدد له, ال سيمئ ا

 ارتبط اع تكنرلرايئ املعلرائت أو تكنرلرايئ التعليم اليت تنمر وتتطرو لكورويالسبب  ي ذلك يعرد إىل أ  التعليم اإل
 خمصطلحئت اثكت   ووثةرًا ائ تستخدم لكورويالتعليم اإل يرايئ, وهذا أحد األسبئب الرحيس  لعدم القدوة على حصر افهرم

  التعليم التقليدي أو التعلم التقليدي  التعليم عن كعد أو التعلم عن كعد. لكوروي أو التعلم اإللكوروياصطلحئت اث : التعليم اإل
 (2017)احلضةري  

عئده واضئاينه يعين: "عملي  حتري  التعليم التقليدي   ي ارهره وأكلكورويواهمئ تعددت املفردات فإ  افهرم التعليم اإل
 ( 88    2015)واهئ لراه( إىل شك  وقمي لالستخدام عن كعد". )وام  داد   

ي  ونق  لكورون ارتبط ابلدعم الذي تقداه اآلليئت والرسئحط اإللكوروي( أ  افهرم التعليم اإل2020وتشةر )عمئوي  
إىل ارحل  االكتكئو واإلكداع والتفئع  كني املعلم واملتعلم يكر  األول ارشًدا واراًهئ فيكر  الثئي  التعليم ان عملي  التلقني واحلفظ

 اتلقًيئ انتًجئ. 
 عبئوة عن "خلق انصئت تعليمي  لكوروي( أ  التعلم اإل2020نقاًل عن )شئهني  Valencia (2018)  وتعّرف

ي ان أا  تعزيز عملي  التعلم وتعزيز العالق  كني احملترى وطريق  احلصرل عليه افوراضي  حتقق داج التكنرلرايئ  ي اجملئل التعليم
 ابستخدام األدوات التكنرلراي  اث  الكمبيرتر  اهلئتف اصخلري  الكمبيرتر اللرحي  وأيضئ ان أا  حتقيق التفئع  كينهم". 
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ح  اليت تسئعد على تطرير العملي  التعليمي   وسيل  ان الرسئلكورويان خالل التعريفئت السئكق  نستخلص أ  التعليم اإل
وحتريلهئ ان جمرد عملي  ووتيني  هتدف إىل التعليم فقط؛ إىل عملي  تفئعلي  وإكداعي  تسعى إىل تنمي  املهئوات والقدوات  لكنهئ  ي 

ي   والربجميئت  وذلك تربز حئاتهئ إىل املقئك  حتتئج إىل ترفةر البيئ  املنئسب   إضئف  إىل ترفةر األاهزة واملعدات  واملصئدو التعليم
 ي  ختدم األهداف التعليمي . إلكورونتصميم اقروات 

 
  :لتورويأاهاف التعليم اإل

 ( األهداف اآلتي : 2020 والتعلم عن كعد  ي اؤسسئت التعليم العئيل  لكورويحيث حددت )الحح  تنظيم التعليم اإل  
 . لكورويالتعليم واالستفئدة ان تنرع اصئدو املعرف  والتفئع  اعهئ  ي التعليم اإل ترليف تكنرلرايئ تقني  املعلرائت  ي -1
 اراوب  التطروات املتسئوع   ي تطرير اهئوات التعليم وطراحق التدويس.  -2
 املسئمه   ي حتسني خمرائت العملي  التعليمي  القئدوة على اإليفئء خمتطلبئت سرق العم .  -3
  والتعلم عن كعد خمؤسسئت التعليم العئيل. لكورويم اإلضمئ  اردة التعلي -4
 ترفةر فر  التعليم للذين ال يستطيعر  احلصرل عليه ابلنمط االعتيئدي.  -5
 والتعلم عن كعد خمؤسسئت التعليم العئيل خمئ حيقق أهداف التنمي  لكورويدعم الربااج التعليمي  كنمط التعليم اإل -6

 الرطني .
  

  وئآليت:  لكوروياإل التعليم أمهي  (1934  1933      2020 )أمحد  ترض  :لتوروياإل التعليم أمهي 
 واصخربة. املعلرائت اصئدو  ي اديدة والتنرع ي إلكورون تقنيئت خالل ان تفئعلي  تعليمي  كيئ  خلق -1
 اهلئدف  واحلراوات واملنئقشئت واآلواء الوركري  اصخربات تبئدل خالال ان والطلب  األسئتذة كني التفئع  عملي  دعم -2

 الدودش  وغرف   Talk والتحدث  mail-E لكوروياإل الربيد اث  املختلف   االتصئل كقنرات ابالستعئن 
 Chatting خالهلئ ان التدويس يتم اليت الذوي  التطبيقئت أو Classrom Virtual.  
  واملعلرائت. االتصئالت تقنيئت الستخدام لالزا ا الكفئايت أو املهئوات والطلب  األسئتذة إوسئب -3
 اصدوًا األستئذ على االقتصئو وعدم والعئملي   احمللي  االتصئالت شبكئت خالل ان الطلب  اتصئالت داحرة ترسيع -4

  .Links أخرى تعليمي  خمراقع التعليمي املرقع وكط اع للمعرف 
  التعليمي . املؤسسئت عم  وإداوة لتنظيم تعليمي  شبكئت خلق -5
 

  :لتوروياإل التعليم أنراع
  (2020 املصرايت  وهي:)ضر   لكوروياإل للتعليم وحيسي  أنراع ثالث  متييز ميكن  
 التراص  ويتم لرقت ا نفس  ي املتدوب أو الطئلب اع املدوب أو احملئضر ترااد يشورط النرع هذا املتزاان: التعليم -1

 التعليم  ي عليهئ املتعئوف التقني  األسئليب على األسلرب هذا ويعتمد املكئ   نفس  ي ابلضرووة ليس ولكن كينهمئ
 كني واملعلرائت األفكئو وتبئدل لترصي  التعليمي  العملي   ي وحيسي  وأداة  االنورنت تستخدم واليت (لكوروي)اإل االفوراضي
  الفروي . احملئدث  غرف وعلى االفوراضي  الفصرل على يعتمد األسلرب هذا  أيضئ الطرفني
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 نفس  ي املدوب أو احملئضر اادتر  يتطلب ال حيث األول للنرع خمئلف يكر  يكئد النرع هذا اتزاان: الغةر التعليم -2
 الربيد اث  املتئح  التقني  الرسئح  عرب احملئضرات تسجي  على يعتمد حيث املتدوب أو الطئلب فيه يترااد الذي ترقيت

 عليهئ االطالع الطئلب يستطيع خالهلئ ان واليت املدجم  واألقرا  االاتمئعي التراص  اراقع العنكبرتي  الشبك  لكوروياإل
  ينئسبه. الذي والزائ  لرقتا  ي
 كعضهئ لتكّم  تصميمهئ يتم اليت الرسئحط ان جممرع  ويشم  السئكقني النرعني كني جيمع النرع هذا املداج: التعليم -3

  ي .لكوروناإل األداء دعم وأنظم  التقليدي التعليم اقروات االنورنت  على املعتمدة االفوراضي التعليم كرجميئت اث  البعض 
 
 : لتورويلبئت اةتةهاث عرااج التعليم اإلاتط

 لكوروي( اتطلبئت التعليم اإل2020 والتعليم عن كعد  ي اؤسسئت التعليم العئيل  لكورويحتدد )الحح  تنظيم التعليم اإل  
 على النحر اآليت: 

وارد اقر للمؤسس  وتترفر فيه اإلاكئنيئت املئدي  الالزا  ملمئوس  الربااج التعليمي  كشرط أ  تكر  املؤسس  اعتمدة  -1
 ان اجلهئت املختص . 

 والتعلم عن كعد  وتععىن لكورويوارد وحدة فني  تقني   ي املؤسس  تشرف على تصميم وإداوة  وكرااج التعليم اإل -2
 يةر والقراعد التنفيذي  اصخئص  اليت تتبنئهئ املؤسس  هلذا الغرض. كضبط وتطبيق املعئ

  والتعلم عن كعد. لكورويترفةر التجهيزات والربجميئت والبني  التحتي  والكرادو الالزا  لنشئطئت التعليم اإل -3
صرصي  ووصد االنتحئل   ومحئي  اصخلكورويترفةر نظئم فعئل إلداوة التحقق ان اهلري   ووصد سئعئت االتصئل اإل -4

 وضمئ  أائ  اصخدائت ووصد األداء الدواسي والتعليمي ألعضئء هيئ  التدويس واملتعلمني. 
 

 رواةئت ةئعق : 
    ي ليبيئلتوروي( واقع واستقب  التعليم اإل2017رواة  عبهالقئرو احلضريي د -

  حيث تضمن الفص  األول أنراع التعلم أو التعليم   ي ليبيئلكورويينئقش هذا البحث ادى إاكئني  استعمئل التعليم اإل
  ي التدويس. ويبني إجيئكيئته لكورويومئ ينئقش خصئحصه وازاايه واجيئكيئته. وطرق ترليف التعليم اإل    وتعريفئته املختلف لكوروياإل

و    –أو عدم فئعلي   –وادى فئعلي   لكورويوالعراحق والتحدايت اليت ترااهه. ويعقد البحث اقئون  كني التعليم التقليدي واإل
 لكوروي   م يدوس واقع التعليم اإلإلكورويانهم  ي العملي  التعليمي . أائ الفص  الثئي ينئقش آلي  أو اتطلبئت تنفيذ نظئم تعليم 

الرصرل إىل تطبيق  ي ليبيئ  ومئ يعرض البحث  ي هنئيته مجل  ان الترصيئت اليت تبني اصخطرات واملقورحئت اليت تسئعد على 
 .لكوروي مميز. اع إطالل  على استقب  التعليم اإلإلكوروي وللرقي  ي الرصرل إىل تعليم لكورويالتعليم اإل
  ي اؤسسئت التعليم الليبي   ي ل  لكوروي(: حتدايت تطبيق التعليم اإل2020دواس  صالح ضر  سئمل  املصرايت ) -

 األزائت )ائحح  وروو ا(. 
  ي املؤسسئت التعليمي   ومت لكورويات الدواس  إطئوًا نظراًي حرل أهم التحدايت اليت ترااه تطبيق التعليم اإلحيث قد  

  وأهم لكوروياستخدام املنهج االستقراحي واالستنبئطي إلعداد الدواس  حيث تنئول عرض لك  املفئهيم النظري  للتعليم اإل
كشك  عئم وليبيئ خئص   وترصلت الدواس  إىل نتئحج أمههئ: عدم وارد التشريعئت  التحدايت والصعرابت اليت ترااه استخدااه
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  ي ليبيئ لكورويوالقرانني واللراح  الالزا  الستخدام هذه التقنيئت  وضعف البني  التحتي   فضاًل عن أ  واقع تطبيق التعليم اإل
 ائزال طرو اإلنشئء. 

 بئت التعليم عن كعد وحتدايته  ي ل  ائحح  فةروس  وروو ا. ( اتطل2020دواس  إمسئعي  نريرة وآخرو  ) -
هدفت الدواس  إىل الكشف عن أمهي  التعليم عن كعد كرصفه كدياًل للتعليم احلضروي ابملؤسسئت التعليمي  تزااًنئ اع   

لكفيل  ملرااه  التحدايت لهرو ائحح  وروو ا. حيث وصفت الدواس  املتطلبئت الضرووي  إلجنئح التعليم عن كعد وحتديد السب  ا
اليت تعرقله ولتأويد ذلك اعتمد البئحثر  على املنهج الرصفي التحليلي  وترصلت الدواس  إىل النتئحج اآلتي : أ  التعليم عن كعد 

كنرلراي  الزال  ي اراحله األوىل ابلرغم ان وارد إجيئكيئت  وأ  اتطلبئت جنئحه تتمث  ابألسئس  ي ترفةر الرسئح  واملستلزائت الت
الكئفي  جلميع املتعلمني دو  استثنئء  وضرووة أتهي  املراود البشري  القئدوة على استخدام هذا النمط ان التعليم لكي يليب 

 احتيئائت املتعلمني. 
  ي ل  انتشئو فةروس وروو ا ان واه  نظر لكورويفئعلي  التعليم اإل"(: 2020رواة  ةةر أعر شخيهم وآخرون د -
 " ي ائاع  فلسطني التقني  )خضروي( املدوسني

  ي ل  انتشئو فةروس وروو ا ان واه  نظر املدوسني  ي لكورويهدفت هذه الدواس  إىل الكشف عن فئعلي  التعليم اإل
( عضر 50ائاع  خضروي  ولتحقيق أهداف الدواس  ارى االعتمئد على املنهج الرصفي التحليلي  وتكرنت عين  الدواس  ان)

  ومت لكورويس  ي ائاع  خضروي ممن قئارا ابلتدويس خالل فورة انتشئو فئيروس وروو ا ان خالل نظئم التعليم اإلهيئ  تدوي
  ي ل  لكوروياستخدام االستبئن  وأداة جلمع البيئ ات الالزا . وشفت نتئحج الدواس  أ  تقييم عين  الدواس  لفئعلي  التعليم اإل

 وجمئل اعيقئت استخدام لكورويهم وئ  اترسطئً  وائء تقييمهم جملئل استمراوي  التعليم اإلانتشئو فةروس وروو ا ان واه  نظر 
 لكوروي  وجمئل تفئع  الطلب   ي استخدام التعليم اإللكوروي وجمئل تفئع  أعضئء هيئ  التدويس اع التعليم اإللكورويالتعليم اإل

 لك  ان املدوسني والطلب  واملسئعدة  ي التخلص ان  لكورويجمئل التعليم اإلاترسطئً  وأوصى البئحثر  كعقد دووات تدويبي   ي 
 لكوروي املتبع, وضرووة املزاوا  كني التعليم الرائهي والتعليم اإللكورويوئف  املعيقئت اليت حترل دو  االستفئدة ان نظئم التعليم اإل

  ي اؤسسئت التعليم العئيل استقبال. 
 

 إاراءات البةث: 
اعتمدت البئحثتئ  على املنهج الرصفي الذي يقرم على وصف البيئ ات ومجعهئ وحتليلهئ متشيئً اع ائ هدف إليه انهج البةث:  

 البحث. 
 جمتمع البةث:

وكنئًء على اشكل  البحث وأهدافه فإ  اجملتمع املستهدف يتكر  ان أعضئء هيئ  التدويس  ي ولي  الوركي   ي ائاع  
 . عضًرا ان أعضئء هيئ  التدويس(221دهم )اصرات  والبئل  عد

 تكّرنت عين  البحث ممئ أييت:  عين  البةث:
( 7( وحيًسئ و)8( كني وحيس قسم وعضر هيئ  تدويس ان اجلنسني اقسم  على )15أاريت املقئكل  على عدد ) -1

( دقيق   حيث مت طرح التسئؤالت اآلتي  25-20عضًرا  حيث مت اختيئو العين  كطريق  قصدي   وداات ادة و  اقئكل  كني )
 على العين : 
   لكورويائ افهرم التعليم اإل -
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 سلبيئت وإجيئكيئت تطبيقه  ائ هي  -
   ي الكلي   لكورويائ صعرابت تطبيق التعليم اإل -
( عضًرا ان أعضئء هيئ  التدويس مت اختيئوهم كطريق  عشراحي  كسيط  وكنسب  54مت تطبيق االستبئن  على عدد ) -2

 %( ان اجملتمع األصلي للبحث. 24)
 

 األولي :الرصف االحصئحي لعين  البةث وفق البيئ ات  -
 ترزيع عين  البةث حسب الهوا  العلمي : -1

 ( ترزيع عين  البةث حسب الهوا  العلمي 1اهول وقم د   
 النسب  املئري  التتراو الهوا  العلمي 
 %27.8 15 حمئضر اسئعه

 %53.7 29 حمئضر
 % 13 7 أةتئذ اسئعه
 %3.7 2 أةتئذ اشئوك

 %1.9 1 أةتئذ
 %100 54 اجملمرع

( واملتعلق كترزيع عين  البحث حسب الدوا  العلمي  أب  النسب  األعلى وئنت لدوا  احملئضر حيث 1اجلدول )يتض  ان 
%(  وان  م  دوا  أستئذ اسئعد اليت   27.8(  تليهئ نسب  دوا  حمئضر اسئعد اليت حتصلت على نسب  )53.7كلغت )%

%(  وأخةرًا النسب  األق  اليت وئنت لدوا  أستئذ  3.7غت )%(  وأتيت كعدهئ نسب  أستئذ اشئوك اليت كل 13وئنت نسبتهئ )
 ( يرض  ذلك أيضئً.1%( والشك  ) 1.9حيث كلغت )

 
( ترزيع عين  البةث حسب الهوا  العلمي 1شت  وقم د  
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 :لتورويترزيع عين  البةث حسب التجرع  السئعق  للتعليم اإل -2
 لتورويللتعليم اإل ( ترزيع عين  البةث حسب التجرع  السئعق 2اهول وقم د

 النسب  املئري  التتراو التجرع  السئعق 
 27.8% 15 نعم

 %72.2 39 ال

 %100 54 اجملمرع

 أب  النسب  األعلى وئنت لكوروي( واملتعلق كترزيع عين  البحث حسب التجرك  السئكق  للتعليم اإل2يتض  ان اجلدول ) 
(  وان  م النسب  األق  72.2 حيث كلغت نسبتهم )%لكورويللتعليم اإللألشخئ  الذي ليس لديهم أي جترك  سئكق  
 ( يرض  ذلك أيضئً.2%(  والشك  ) 27.8 حيث وئنت نسبتهم )لكورويلألشخئ  الذي لديهم جتئوب سئكق   ي التعليم اإل

 
 لتوروي( ترزيع عين  البةث حسب التجرع  السئعق  للتعليم اإل2الشت  وقم د

 
األنسب للحصرل  -حسب وأيهن-اعتمدت البئحثتئ   ي هذا البحث على أداتني األوىل: املقئكل ؛ ألهنئ  أراة البةث:

على املعلرائت األولي  حرل املرضرع  وأيًضئ تسئعد على إعداد األداة الثئني  وهي: االستبئن  وخمرااع  األدب النظري والدواسئت 
احملرو ( فقرة ارزع  على ثالث  حمئوو  39االستبئن   ي صيغتهئ األولي  ان )السئكق  ذات العالق  خمرضرع البحث  حيث تكرنت 

  وضمن لكوروي: اعرقئت التعليم اإلاحملرو الثئلث: ترفر البني  التحتي   احملرو الثئي  لكوروي: االجتئهئت حنر التعليم اإلاألول
 تدوج ليكرت اصخمئسي. 
 ارت األداة كعدد ان املراح  حىت وصلت إىل شكلهئ النهئحي وميكن تلخيص هذه املراح  خمئ أييت: صهق األراة وثبئهتئ:

 الصهق الظئاري "صهق احملتمني": -أ
قئات البئحثتئ  كعرض االستبئن  على عدد ان احملكمني املتخصصني ان أعضئء هيئ  التدويس  ي ولي  الوركي  كل  عددهم 

صالحي  الفقرات وادى وضرحهئ  وسالا  اللغ  و ي ضرء آواحهم واقورحئهتم قئات البئحثتئ  أبخذ (  إلكداء آواحهم  ي ادى 8)
%( فأوثر حىت وصلت األداة 85آواحهم واقورحئهتم  حيث مت اإلكقئء على الفقرات اليت تزيد نسب  اتفئق احملكمني على كقئحهئ )

 ( فقرة.30إىل الشك  النهئحي )
 تسئق:الصهق البنئحي " صهق اال -ب

كعد التأود ان صدق احملكمني ألداة البحث وكعد عملي  التصميم النهئحي لالستبئن   مت حسئب اعئا  اوتبئط )كةرسر ( 
 (.SPSSكني دوائت و  فقرة ان فقرات احملرو والدوا  الكلي  للمحرو الذي تنتمي إليه  وذلك ابستخدام الرب ااج اإلحصئحي )

 ثبئت األراة:
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 Cronbach's Alphaوقد حتققت البئحثتئ  ان ثبئت أداة البحث ان خالل اعئا  ألفئ ورونبئخ 
Coefficient  (  ومئ هر ارض  ابجلدول اآليت: 0.78حيث كلغت نسب  ثبئت االستبئن .)% 

 ( اعئا  الفئ ورونبئخ لقيئس ثبئت االةتبئن .3اهول وقم د

 اعئا  الفئ ورونبئخ العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئوة م

 .953 لكوروياالجتئهئت حتر التعليم اإل 1

 .813 ترفر البني  التحتي  2

 .862 لكوروياعرقئت التعليم اإل 3

 .782 احملئوو وك  

 و813.ورونبئخ ألكعئد االستبئن   تراوحت ائ كني )( أ  قيم  اعئا  ألفئ   3يتض  ان النتئحج املرضح   ي اجلدول )
(  ومجيعهئ اعئاالت ثبئت ارتفع  واقبرل  إحصئحيًئ ممئ 782.(  ومئ كلغت قيم  اعئا  ألفئ  ورونبئخ لالستبئن  وك    )953.

 يؤود ثبئت وصالحي  استخدام هذه االستبئن   واالءاتهئ ألغراض البحث.
 

 عرض النتئحج وتفسريائ: 
   ي ل  ائحح  وروو ا ان واه  نظر أعضئء هيئ  التدويس ككلي  الوركي  لكورويائ واقع التعليم اإلل األول: التسئؤ 

 :لتوروياجملئل األول: االجتئائت حنر التعليم اإل
"االجتئائت حنر ( والورتيب لت  فقرة ان فقرات T( املترةط احلسئيب واالحنراف املعيئوي واختبئو د 4اهول وقم د

 "لتورويالتعليم  اإل

املترسط  الفقرة ت
 احلسئىب

االحنراف 
 املعيئوى

T-
Test 

P-
value 

القراو  الورتيب
H1 

 دوا  املرافق 

  ي حتقيق أهداف لكوروييسئعد التعليم اإل 1
 عملي  التعلم

 كدوا  وبةرة قبرل 5 000. 7.133 87755. 3.85

 كدوا  وبةرة قبرل 8 000. 6.561 91268. 3.81  عملي  التعلملكورويحيسن التعليم اإل 2

3 
 كيئ  ارن  ان حيت لكوروييرفر التعليم اإل
 كدوا  وبةرة قبرل 4 000. 7.327 92862. 3.92 الزائ  واملكئ 

4 
 يثةر دافعي  الطلب  حنر لكورويالتعليم اإل

 كدوا  وبةرة قبرل 15 000. 3.724 1.02314 3.51 التعلم

الذايت حيفز التعليم التعلم 5  كدوا  وبةرة قبرل 7 000. 6.056 98461. 3.82 

6 
  ي ح  اشكل  لكوروييسئهم التعليم اإل

نقص أعضئء هيئ  التدويس وزايدة أعداد 
 الطلب 

 كدوا  وبةرة قبرل 9 000. 5.402 1.05806 3.77
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  ي قحقيق أاهاف لتوروييسئعه التعليم اإل( أ  املترسط احلسئيب  للفقرة األوىل" 4يالحظ ان خالل اجلدول وقم )  
 ممئ يعىن واستنئداً ( 0.05( وهى أق  ان )0.000يسئوي )   p- valueواسترى املعنري   . 3.85يسئوى " عملي  التعلم

 إىل املترسط احلسئيب أ  االجتئه العئم حرل هذه الفقرة  كدوا  وبةرة . 
  ي زدارة التراص  الفعئل عني الطلب  وأعضئء ايئ  لتوروييسهم التعليم اإلأائ فيمئ خيص الفقرة السئكع  عشر " 

(  ممئ يعىن 0.05.( وهى أق  ان )000يسئوي )   p- valueواسترى املعنري  3.72أ  املترسط احلسئيب يسئوي" التهويس
 أ  االجتئه العئم حرل هذه الفقرة كدوا  وبةرة.

 --- وفض --- 085. 1.755 1.00818 3.24  حئائت الطلب لكوروييليب التعليم اإل 7

8 
  ي تنمي  اهئوات لكوروييسئعد التعليم اإل
 كدوا  وبةرة  14 000. 4.197 95821. 3.55 التفكةر العلمي

9 
 العبء عن وئه  لكورويخيفف التعليم اإل
 كدوا  وبةرة  13 000. 3.931 1.10775 3.59 االستئد اجلئاعي

10 
 على تطرير اهئوات لكوروييعم  التعليم اإل
التكنرلراي االستئذ اجلئاعي   قبرل 1 000. 9.033 98250. 4.23 

كدوا  وبةرة 
 اداً 

11 
  ي اشئوو  األفكئو لكوروييسهم التعليم اإل

 كدوا  وبةرة قبرل 16 003. 3.083 1.20292 3.50 والتفئع  كني الطلب 

 وبةرةكدوا    قبرل 12 000. 3.882 1.13238 3.60   ي التنمي  املهني لكوروييسهم التعليم اإل 12

13 
ي  أوثر فئعلي  ان التعليم لكورونالتعليم اإل
 التقليدي

 --- وفض --- 104. 1.653 1.24618 3.28

14 
 احل  املنئسب ملرااه  لكوروييعد التعليم اإل

 اآلاثو املورتب  على انتشئو فةروس وروو ا
 قبرل 2 000. 8.790 1.02178 4.22

كدوا  وبةرة 
 اداً 

15 
  ي زايدة نسب  لكوروييسهم التعليم اإل

اشئوو  الطلب   ي املراضيع التعليمي  وتفئعلهم 
يئً إلكوروناعهئ   

 كدوا  وبةرة قبرل 9 000. 5.123 1.07248 3.75

16 

  ي االستفئدة لكوروييسهم التعليم اإل
املستمرة ان احملترى التعليمي ان خالل 
وارع الطلب  غلى احملئضرات املسجل  

احلئا  إليهئيئً وقت إلكورون  

 كدوا  وبةرة قبرل 3 000. 10.266 84840. 4.18

  ي زايدة التراص  لكوروييسهم التعليم اإل 17
 الفعئل كني الطلب  وأعضئء هيئ  التدويس

 كدوا  وبةرة قبرل 10 000. 5.037 1.05360 3.72

 كدوا  وبةرة قبرل --- .000 7.074 76933. 3.74 اجملئل وك 
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واسترى   3.74وك   فقد كل  املترسط احلسئيب آلواء العين   لتوروياالجتئائت حنر التعليم اإلأائ ابلنسب  ملسترى 
 لتوروياالجتئائت حنر التعليم اإلىل أ  استرى ( ممئ يشةر إ0.05( وهي أق  ان )0.000يسئوي )   p- valueاملعنري  

 كدوا  وبةرة. 
 اجملئل الثئي: ترفر البني  التةتي :

"ترفر البني  ( والورتيب لت  فقرة ان فقرات  T( املترةط احلسئيب واالحنراف املعيئوي واختبئو د 5اهول وقم د
 التةتي "

ترفر اجلئاع  اتتب  افوراضي  للمصئرو ( أ  املترسط احلسئيب  للفقرة األوىل" 5يالحظ ان خالل اجلدول وقم )  
(  ممئ يعىن واستنئدًا إىل 0.05( وهى أق  ان )0.000يسئوي )   p- valueواسترى املعنري   . 1.90يسئوى التعليمي "

 املترسط احلسئيب أ  االجتئه العئم حرل هذه الفقرة  كدوا  قليل  . 
إ  املترسط احلسئيب " ترفري اجلئاع  انص  تعليمي  ايهة الةتمراو عملي  التعليمأائ فيمئ خيص الفقرة السئكع  "   
(  ممئ يعىن أ  االجتئه العئم حرل هذه 0.05.( وهى أق  ان )000يسئوي )   p- valueواسترى املعنري  1.57يسئوي

 الفقرة كدوا  قليل .
 -pواسترى املعنري    1.73وك   فقد كل  املترسط احلسئيب آلواء العين    ترفر البني  التةتي أائ ابلنسب  ملسترى   
value   ( ممئ يشةر إىل 0.05( وهي أق  ان )0.000يسئوي )كدوا  قليل .ترفر البني  التةتي   أ  استرى 

املترسط  الفقرة ت
 احلسئىب

االحنراف 
 املعيئوى

T-Test P-
value 

 دوا  املرافق  H1القراو  الورتيب

 كدوا  قليل  قبرل 3 000. -7.509- 1.06092 1.90 ترفر اجلئاع  اكتب  افوراضي  للمصئدو التعليمي  1

 كدوا  قليل  قبرل 2 000. -6.697- 99562. 2.09 تترفر ابملنئزل خدا  االنورنت عئيل السرع  2

 72527. 1.44 الكهرابء اترفرة داحمئً  3
-
 كدوا  قليل  اداً  قبرل 5 000. -15.488

ترفر اجلئاع  خدات االنورنت ألعضئء هيئ   4
 76401. 1.34 التدويس

-
 كدوا  قليل  اداً  قبرل 6 000. -15.610

ترفر اجلئاع  الدعم الفين والتقين ملعئجل  أبي  5
 68269. 1.34 خل  طئو. أثنئء عملي  التعلم

-
 كدوا  قليل  اداً  قبرل 6 000. -17.469

 اث  اهلراتف لكورويااتالك أدوات التعليم اإل 6
 كدوا  قليل  قبرل 1 000. -3.891- 1.25893 2.33 الذوي  واحلئسبئت

ترفةر اجلئاع  انص  تعليمي  ايدة الستمراو  7
 عملي  التعليم

1.57 .93612 
-

10.962- 
 كدوا  قليل  قبرل 4 000.

- 63780. 1.73 اجملئل وك 
14.525- 

 كدوا  قليل  قبرل --- .000
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  ي ائاع  اصرات   ي ل  ائحح  وروو ا وائ لكورويائ هي أهم املعرقئت حرل استخدام التعليم اإلالتسئؤل الثئي: 
 كعدهئ 

التعليم  "اعرقئت ( والورتيب لك  فقرة ان فقرات  T( املترسط احلسئيب واالحنراف املعيئوي واختبئو ) 6ادول وقم )
 "لكوروياإل

 الفقرة ت
املترسط 
 احلسئىب

االحنراف 
 املعيئوى

T-
Test 

P-
value الورتيب 

القراو 
H1  دوا  املرافق 

ترفةر اجلئاع  انص  تعليمي  ايدة الستمراو  1
 --- وفض --- 079. 1.791 1.13962 3.27 عملي  التعليم

يئً إلكورونصعرك  تطبيق االختبئوات  2  كدوا  اترسط  قبرل 10 007. 2.820 86874. 3.33 

ضعف املهئوات التقني  عند أعضئء هيئ   3
 التدويس والطلب 

 كدوا  وبةرة قبرل 5 000. 3.733 1.03038 3.52

4 
التكلف  املئدي  املرتفع  لترفةر أدوات التعليم 

 اث  شبك  االنورنت أو )اوتفئع لكوروياإل
 وسرم االشوراك  ي االنورنت(

 كدوا  وبةرة قبرل 4 000. 5.278 1.03131 3.74

 كدوا  وبةرة قبرل 2 000. 5.330 1.37898 4.01 سهرل  الغش أثنئء االختبئوات 5

  لكورويالعراا  اصخئواي  تعيق التعليم اإل 6
 وئنقطئع التيئو الكهرابحي

 كدوا  وبةرة قبرل 8 001. 3.562 95276. 3.48

يئً إلكورونصعرك  تصميم احملترى التعليمي  7  كدوا  وبةرة قبرل 7 003. 3.076 1.13794 3.49 

عدم القدوة على اتئكع  غيئب وحضرو  8
 الطلب 

 كدوا  وبةرة قبرل 6 000. 4.109 1.06694 3.62

غيئب التراص  املبئشر يؤثر على استيعئب  9
 املئدة التعليمي 

 كدوا  وبةرة قبرل 3 000. 6.429 97073. 3.86

1
0 

املتخصصني لتدويب أعضئء هيئ  قل  وارد 
التدويس على االستخدام األاث  للتعليم 

لكوروياإل  
 كدوا  وبةرة قبرل 2 000. 7.211 1.01923 4.01

1
1 

عدم ترافر الدعم الفين والتقين ملعئجل  أي 
 كدوا  وبةرة قبرل 5 000. 5.234 1.01672 3.74 خل  طئو. أثنئء عملي  التعلم

1
2 

اآلخرين  ي إوسئل  اعتمئد الطلب  على
 كدوا  وبةرة قبرل 9 004. 3.060 99698. 3.42 الراابئت

1
3 

 إتقئ  اللغ  لكوروييتطلب التعليم اإل
 االجنليزي 

 --- وفض --- 096. 1.694 98250. 3.23
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يسئوى " يئ  إلتورونصعرع  تطبيق االختبئوات ( أ  املترسط احلسئيب  للفقرة األوىل" 6يالحظ ان خالل اجلدول وقم )  
 ( .0.05( وهى أورب ان )0.079يسئوي )   p- valueواسترى املعنري   . 3.27

ا  املترسط "  ان أعبئء عل  أعضئء ايئ  التهويس  لتوروييزيه التعليم اإلأائ فيمئ خيص الفقرة اصخئاس  عشر " 
(  ممئ يعىن أ  االجتئه العئم حرل 0.05.( وهى أق  ان )006يسئوي )   p- valueواسترى املعنري   3.42احلسئكييسئوي

 هذه الفقرة كدوا  وبةرة.
واسترى املعنري    3.62وك   فقد كل  املترسط احلسئيب آلواء العين   لتوروياعرقئت التعليم اإلأائ ابلنسب  ملسترى 

p- value   ( ممئ يشةر إىل أ  0.05( وهي أق  ان )0.000يسئوي ) كدوا  وبةرة   لتوروياعرقئت التعليم اإلاسترى
( . وتعزى هذه النتيج  إىل عدم وارد انص  تعليمي  اعتمدة اسبقئً 2020وتتشئكه هذه النتيج  اع دواس  )أكرشخيدم وآخرو   

اهلراتف الذوي   وهي   يتطلب وفئايت التراص  عن كعد ووفئايت استخدام احلئسرب  و لكوروي ي اجلئاع   إضئف  إىل أ  التعليم اإل
 يعد استجد تركري فرضته ائحح  وروو ا  لكورويوفئايت مل يتدوب عليهئ أعضئء هيئ  التدويس  ي اجلئاع   ومئ أ  التعليم اإل

 خمئ يتنئسب اع لكورويوو  استجد يرااه صعرك   ي البداي    م أتيت اصخربة الحقًئ لتزي  وثةر ان املعيقئت وتكيف التعليم اإل
 ف كيئ  التعلم. لرو 

(  ي دوا  تقدير أعضئء هيئ  0.05ه  تراد فروق ذات دالل  إحصئحي  عند استرى دالل  )التسئؤل الثئلث : 
   ي ل  ائحح  وروو ا وفقئً ملتغةر الدوا  العلمي  لكورويالتدويس ابلكلي  لراقع التعليم اإل

( ≥ p-value 0.05واعرف  ادى وارد فروق ذات دالل  إحصئحي  عند استرى دالل  ) لإلائك  عن هذا التسئؤل  
  تعزي ملتغةر الدوا  العلمي   مت استخدام اختبئو لكورويكني استجئك  أفراد عين  الدواس  "أعضئء هيئ  التدويس" استرى التعليم اإل

وا  العلمي  يتكر  ان أوثر ان استريني  لذلك جلأت ( لدالل  الفروق   أل  اتغةر الدANOVAحتلي  التبئين األحئدي )
 ( يرض  نتئحج حتلي  التبئين: 7( واجلدول وقم)Fالبئحثتني الختبئو )
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 لدى الطئلب لكورويينمى التعليم اإل
 االنطراحي  والعزل  االاتمئعي 

 كدوا  وبةرة قبرل 1 000. 7.795 97846. 4.05

1
5 

 ال ينئسب املقروات ذات لكورويالتعليم اإل
 كدوا  وبةرة قبرل 9 006. 2.844 1.07277 3.42 الطبع العملي

 كدوا  وبةرة قبرل --- .000 7.895 58024. 3.62 اجملئل وك 
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 لدى عين  البحث تعزي لكورويحرل استرى التعليم اإلANOVA ( يبني نتئحج حتلي  التبئين األحئدي 7ادول وقم )
 ملتغةر  الدوا  العلمي 

 جممرع املركعئت اصدو التبئين اجملئل
 دوا  احلري 

Df 
اترسط جممرع 

 املركعئت
F Sig. 

التعليم اإل
لكوروي

 

 068. 2.336 577. 4 2.310 كني اجملمرعئت

داخ  
 اجملمرعئت

12.10
9 

49 .247   

14.41 اجملمرع
9 

53    

-p 0.05غةر دال  إحصئحيئ عند استري الدالل    ) Sig( إىل أ  قيم  7تشةر النتئحج املرضح   ي اجلدول وقم )  
value ≤  لدى أفرد العين  ككلي  الوركي   لكورويحرل استرى التعليم اإل(  وذلك ملعرف  ادى وارد فروق ذات دالل  إحصئحي

ل  (  ممئ يعين عدم وارد فروق داp- value=.068P-value) >0.05  حيث وئنت قيم وفقًئ ملتغةر الدوا  العلمي 
 لكورويإحصئحيئ كني اترسط استجئك  عين  الدواس  )أعضئء هيئ  التدويس( تعزي ملتغةر الدوا  العلمي  حرل استرى التعليم اإل

   ي ل  ائحح  وروو ا. لكورويواقع التعليم اإلكشك  عئم  أي أ  هنئك إمجئع كني أفراد عين  البحث حرل 
(  ي دوا  تقدير أعضئء هيئ  التدويس 0.05حصئحي  عند استرى دالل  )ه  تراد فروق ذات دالل  إالتسئؤل الراعع: 
  لكوروي  ي ل  ائحح  وروو ا وفقئً ملتغةر التجرك  السئكق   ي التعليم اإللكورويابلكلي  لراقع التعليم اإل

 عن طريق لكورويالتعليم اإل  تعزى ملتغةر التجرك  السئكق   يلكورويمت دواس  االختالفئت كني اآلواء حرل واقع التعليم اإل
 (.8ووئنت النتئحج ومئ ابجلدول وقم ) T testاختبئو 

 لدى عين  ان أعضئء هيئ  التدويس ككلي  الوركي  تعزي لكورويحرل استرى التعليم اإل( يبني نتئحج املقئون  8ادول وقم )
 التجرك  السئكق  

 اجملئل
 استرى املعنري   الرسط احلسئيب

p-value 
 القراو

 ال نعم

 ال تراد فروق 172. 2.6619 2.9428 لكورويالتعليم اإل

ان خالل النتئحج ابجلدول السئكق جند أنه ال تراد فروق اعنري  كني اآلواء تعزى ملتغةر التجرك  السئكق   ي التعليم   
 كني أعضئء هيئ  لكورويووخمئ وااع لغيئب ثقئف  التعليم اإل .P-value  >0.05 نظراً أل  استرى املعنري  املشئهد لكوروياإل

  ورسيل  اسئندة للتعليم التقليدي.لكورويالتدويس  وعدم اهتمئاهم ابستخدام تقنيئت التعليم اإل
 

 ترص  البحث إىل عدة نتئحج  هي:الخص النتئحج: 
 . 3.74يث كل  املترسط احلسئيب  وك  وئ  كدوا  وبةرة  حلكوروياسترى االجتئهئت حنر التعليم اإل -
 (. 1.73استرى ترفر البني  التحتي  وك  وئ  كدوا  قليل   حيث كل  املترسط احلسئيب ) -
 (. 3.62 وك  وئ  كدوا  وبةرة  حيث كل  املترسط احلسئيب )لكوروياسترى اعرقئت التعليم اإل -
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ين  تعزى ملتغةر الدوا  العلمي  حرل استرى التعليم ال تراد فروق دال  إحصئحًيئ كني اترسط استجئك  أفراد الع -
  كشك  عئم. لكوروياإل
 . لكورويال تراد فروق اعنري  كني اآلواء تعزى ملتغةر التجرك  السئكق   ي التعليم اإل -
 

 ان خالل ائ ترص  إليه البحث ان نتئحج مت صيئغ  الترصيئت اآلتي : الترصيئت: 
  ي اجملتمع عئا  وكني الطلب  خئص  لتحقيق أورب قدو ان التفئع  اع هذا لكورويالتعليم اإلالعم  على نشر ثقئف   -1

 النرع ان التعليم.
  وـرسيل  اسئندة للتعليم التقليدي. لكورويحث أعضئء هيئ  التدويس على استخدام تقنيئت التعليم اإل -2
 التعليمي  االفوراضي .  وضع خط  تدويبي  ألعضئء هيئ  التدويس الستخدام املنصئت -3
 . لكورويوصد ايزاني  سنري  لتطرير البىن التحتي  للجئاعئت لتحقيق أهداف التعليم اإل -4
  ي اجلئاع   وإزال  وئف  املعرقئت البشري  واملئدي  والفني  اليت حترل لكورويترفةر كني  تعليمي  االحم  لتطبيق التعليم اإل -5

  .تعليمي خمختلف املراح  واجملئالتدو  انتشئوه  ي النظئم ال
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 املرااع: 
  ي ل  انتشئو فةروس وروو ا ان واه  نظر املدوسني  ي لكوروي(.  فئعلي  التعليم اإل2020أكر شخيدم وآخرو    سحر سئمل )

 . 389 -365      / مترز2(  21اجملل  العركي  للنشر العلمي  ع)  ائاع  فلسطني التقني  )خضروي(
 دكلرم طلب  لدى االاتمئع علم تدويس طراحق ائدة حتصي   ي االفوراضي التعلم أثر (.2012) اصخطيب سالا  لريف  فخر  أكر

  – داشق ائاعه النفس: وعلم للوركي  العركي  اجلئاعئت احتئد جمل . السروي  االفوراضي  اجلئاعئت  ي الوركري التأهي 
 ان اسوراع 70 -40     ( 3ع) ,10اج الوركي   وليه

https://search.mandumah.com/Record/172987  
 التعليم انظرا  على ابلتطبيق اإلعالم طالب نظر واه  ان التعليم  ي الرقمي التحرل جترك  تقييم (.2020) يرنس إهلئم أمحد 

 اإلعالاي   البحرث جمل  ويفي (   – ومي   )دواس  تطريره إلسوراتيجي  تصرو وضع وروو ا  ائحح  وقت لكوروياإل
   .2010 -1922     أوتركر   4 ازء ( 55ع) اإلعالم  ولي   األزهر  ائاع 

 ان اسوراع ليبيئ   ي لكوروياإل التعليم واستقب  واقع (.2017) إكراهيم عبدالقئدو احلضةري 
.  ww.libyanuniv.edu.lyhttps://w   

  ي البئحث جمل  ابتن   جبئاع  استكشئفي  دواس  – اجلئاع  أسئتذة نظر واه  ان لكوروياإل التعليم (.2011) علي كن وااي 
  .116 -100      (6) ع  3 اج واالاتمئعي   اإلنسئني  العلرم

 االفوراضي التعليم ارقع حئل  دواس  اجلزاحري / اجلئاع   ي االفوراضي التعليم فئعيل  تقييم (.2015) عبدالغين داد   خئلد؛ وام 
  .97-87     ديسمرب  ( 3ع) االقتصئدي   للتنمي  اجلزاحري  اجملل  ووقل   جبئاع 

https://www.new- الرقمن   عصر  ي تمي ح ضرووة االفوراضي التعليم (.2020) عبدالعليم فئطم  شئهني  -
edu.com   20/4/2021 الزايوة: اتويخ.  

  ي اؤسسئت التعليم الليبي   ي ل  لكورويحتدايت تطبيق التعليم اإل(. 2020ضر  صالح عبدالسالم؛ املصرايت  سئمل  افتئح )
  املؤمتر العلمي الدويل االفوراضي األول حرل: ائحح  وروو ا الراقع "دواس  نظري "األزائت )ائحح  وروو ا( 

 واملستقب  االقتصئدي والسيئسي لدول حرض املترسط  ائاع  صربات   نرفمرب  اسوراع ان 
 ation/345896615https://www.searchgate.net/public 

 ضرء على العركي  اجملتمعئت  ي املعر ي االقتصئد اقرائت وأحد  االفوراضي التعليم (.2015) كروقب  خدجي   يسعد؛ عبدالرمحن 
  .247  222     ائي  (3ع) تركرادوس  دفئتر جمل  املئليزي   التجرك 

 والتعليم لكورويوتطرير كيئ  التعليم اجلئاعي "املروز الرطين للتعليم اإل لكورويالتعليم اإل(. 2020عبداحلميد  أويج  املربوك  جني  )
املؤمتر الدويل األول "االفوراضي": التحرل الرقمي  ي عصر املعرف  )الراقع  التحدايت  االنعكئسئت(   عن كعد"

12/7/2020. 
 ملنص  حتليلي  وصفي  دواس  والتحدايت نجزاتامل – وروو ا  ائحح  انتشئو ل   ي لكوروياإل التعليم (.2020) هدى عمئوي  -

  https://dspace.zu.edu.ly   ان اسوراع كرارداس  ائاع  وآداهبئ العركي  اللغ  قسم كعد عن التعليم
 .28/3/2021 الزايوة: اتويخ

   www.moe.gov.ly العئيل  التعليم اؤسسئت  ي كعد عن والتعلم لكوروياإل التعليم نظم تنظيم الحح 

https://search.mandumah.com/Record/172987
https://www.new-edu.com/
https://www.new-edu.com/
https://www.new-edu.com/
https://www.searchgate.net/publication/345896615
https://dspace.zu.edu.ly/
http://www.moe.gov.ly/
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واقع التعليم عن كعد  ي اجلئاعئت العراقي   ي ل  ائحح  وروو ا ان واه  نظر الطلب  وأعضئء هيئ  ( 2021وئلم  مسةر اهدي )
   )وسئل  ائاستةر( ولي  العلرم الوركري   ائاع  الشرق األوسط. التدويس

  6 اج أنثروكرلرايئ  جمل  وروو ا   فةروس ائحح  ل   ي وحتدايته كعد عن التعليم اتطلبئت (.2020) إمسئعي  وآخرو   نريرة
  .146 -133     ( 2ع)

 
 
 
 


