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 ر اآلجالطوب وقوالب  مقاومة الضغط للطوب  مواصفات مقارنة النتائج مع  :( 5)الجدول

 المنطقة
لههههههههههون 

 العينة

اختبهههههههار 

مقاومهههههههة 

الضههههههغط 

 ²نيوتن/مم

 وب وقوالب اآلجرمواصفات مقاومة الضغط للط

طهههههههوب 

 ساند 

9 ˂ 

 ²نيوتن/مم

غير  طوب 

 ساند 

2.3 ˂ 

 ²ن/ممنيوت

طهههههههههوب 

 جهات وا

9 ˂ 

 ²نيوتن/مم

قوالهههههب 

أسهههههقف 

 معلقة

 >15 

قوالهههب 

أسههههقف 

 كمرات 

 >25 

 

قوالههههههههههب 

أسههههههههههقف 

كمههههههههرات 

 فةمضاع

 >25 

 نالوت 
N2 4.68 X ✓ X X X X 

N3 16.5 ✓ ✓ ✓ ✓ X X 

 

 الزنتان

Z1 7.471 X ✓ X X X X 

Z2 25.31 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Z3 21.02 ✓ ✓ ✓ ✓ X X 

 :  الخالصة
( ، 10ت العديد من الدراسات على الطين الداخل في صناعة اآلجر )جريفقد أ    د البناءلمواالماسة   ا للحاجةنظرً   
، نالوت والزنتان والخمس وذلك لتحديد مـدى صـالحيتها لهـذه الصـناعة مناطق  أطياناختبار  تم    دراسةال  هذه  فيو 
 اناألطيـحساسـية و ونـة، حـد اللد و لة، تعيـين حـد السـيو و تعيـين الـوزن النـوعي، و اختبـار قيـاس محتـوي الرطوبـة، تم  ف

 تصــاص الطــوب للمــاء بعــد الحــرق،ضــد الحــرق، واختبــار النســبة المئويــة الم األطيــانحساســية و ضــد التجفيــف، 
900اختبـــار مقاومـــة الضـــغط للطـــوب بعـــد الحـــرق بدرجـــة حـــرارة  كـــان مقيـــاس ، و ةعينـــ( 12)عـــدد درجـــة مئويـــة ل ̊

 سنتمتر. 4.4العينات 
مــن خـالل مقارنتهــا  كانـت األفضــل اسـتخداماً  (Z2,Z3)مــن المـوقعين لزنتـان طيـان منطقــة اأ نأ تبــين مـن النتـائج

 لصناعة طوب اآلجر. الليبية بالمواصفة القياسية
 ةمناســب ت كانــ (N2)الموقــع  أطيــانة لصــناعة اآلجــر، أمــا كانــت جيــد  (N3)مــن الموقــع أطيــان منطقــة نــالوت  

 كطوب غير ساند فقط. االستخدامه
 ا من التماسك عند تجفيفها وحرقهاتبعادها لعدم تمكنهالخمس ثم اس أطيان منطقة

 :المراجع
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 األسمريةفي كلية اآلداب بالجامعة ومعوقات  واقع التعليم اإللكتروني 
 الهيئة التدريسية العاملين بهاأعضاء هة نظر  من وج

 ليلى العارفكمال الفرجاني ، 
 سمريةجامعة األ ال لزيتونة،اجامعة 

 مقدمة : 
طالـب اسـتخدامها كأسـلوب فـي التـدريس فـي ظـل معلـم واللل لكترونـي مـن التقنيـات المهمـة التـي البـد يعـد التعلـيم اإل

حيـث سـاهمت تكنولوجيـا االتصـال فـي ظهـور أنمـاط ها العـالم ، عصر التكنولوجيا والتطـورات الحديثـة التـي يشـهد 
  لتعلم الذاتي .اجديدة من التعلم ، منها 

 البشـرية، التنميـة إلـى الملحة حاجةال بسبب  خاص، بشكل الراهن الوقت  في اإللكتروني التعليم أهمية ازدادت وقد 
 المعلومـات  تقنيـة بفضـل بعـد، عـن اإلنسـاني اخلالتـد  نتيجة والمعلوماتية العولمة زمن في األهمية هذه مثل وتأتي

 إنشـاء إلـى أدى ممـا األفـراد، مـن كثيـر حيـاة وعيـةن تحسـين فـي ت االمعلومـ تقنيـة سـاعدت  لقـد  واالتصـاالت،
 مكـان أو أعمـالهم يتركـوا أن دون  والمعرفـة، العلـم تحصـيل فـي للـراغبين امعيـةج شهادات  تمنح تعليمية مؤسسات 

   ( . 279:  2008خرون ، ) سالم عبود وآ .إقامتهم
ما هي أهم كلية اآلداب بالجامعة األسمرية ، و  يف وقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة واقع التعليم اإللكتروني 

كلية اآلداب بالجامعة األسمرية من وجهة نظر أعضاء الهيئة   فيالمعيقات التي تواجه التعليم اإللكتروني 
 التدريسية . 

 ملخص الدراسة : 
ي ظــل عصــر فــم اإللكترونــي مــن التقنيــات المهمــة التــي البــد للطالــب اســتخدامها كأســلوب فــي التــدريس يعــد التعلــي

 والتطورات الحديثة التي يشهدها العالم .التكنولوجيا 
 البشـرية، التنميـة إلـى الملحة الحاجة بسبب  خاص، بشكل الراهن الوقت  في اإللكتروني التعليم أهمية وقد ازدادت 

 .بعد  عن اإلنساني التداخل نتيجة والمعلوماتية العولمة زمن في هميةاأل هذه مثل وتأتي
ــيم اإللكترونــي الدراســة فــي تســاؤلين رئيســين ، وهمــا :  وتحــددت مشــكلة  فــي كليــة اآلداب بالجامعــةمــا واقــع التعل

 األسمرية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية العاملين بها  ؟
ء فــي كليــة اآلداب بالجامعــة األســمرية مــن وجهــة نظــر أعضــايم اإللكترونــي ومــا هــي المعوقــات التــي تواجــه التعلــ

 سية العاملين بها؟.يالهيئة التدر 
  ( عضو هيئة تدريس.51لعدد )، وطبقت على عينة  وقد استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

تمثـل فـي ضـعف البنيـة لجامعـة األسـمرية وأوضحت نتائج الدراسة أن واقع  التعليم اإللكترونـي فـي كليـة اآلداب با
 توفر شبكة األنترنت  . مألجهزة ، وعد التحتية المتمثلة في المعامل وا
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ــيم اإللكترو  الطــالب الدونيــة  نــي فــي التــدريس ، ونظــرةوقلــة أعضــاء هيئــة التــدريس المتــدربين علــى اســتخدام التعل
 . ب ، وقلة عدد الموظفين المختصين لمساعدة الطالللتعليم الذاتي 

التعامــل مــع مصــطلحات  عيــة لكــي يســتطيمعوقــات فــي عــدم إتقــان الطالــب للغــة اإلنجليز الفــي حــين تمثلــت أهــم  
، تعلم الـذاتي مـن خـالل البـرامج اإللكترونيـة البرامج اإللكترونية ، وعدم وجـود بـرامج باللغـة العربيـة تسـهل عليـه الـ

الحـذر والتخـوف مـن اسـتخدام شـبكة األنترنـت لعـدم تـوفر  ، كـذلكوعدم إلمامه بمهارات استخدام التقنيات الحديثـة 
ضـعف البنيـة التحتيـة و ة العمـل المحيطـة غيـر مشـجعة علـى النمـو األكـاديمي ، ئـالسرية والخصوصـية ، تـم أن بي

تــوفير خــدمات التــدريب والــدعم ، وخاصــة ام التعلــيم اإللكترونــي وعــدم تشــجيع الجامعـة لــذلكالمشـجعة علــى اســتخد 
 .الفني

 

 :  الدراسة  ت تساؤال
 تتمثل تساؤالت الدراسة في السؤالين التاليين :

التدريسـية الهيئـة أعضـاء ية مـن وجهـة نظـر سـمر فـي كليـة اآلداب بالجامعـة األكترونـي لما واقع التعليم اإل .1
 ها ؟.العاملين ب

أعضـاء  سـمرية مـن وجهـة نظـرفـي كليـة اآلداب بالجامعـة األقات التي تواجه التعلـيم اإللكترونـي ما المعو  .2
 الهيئة التدريسية العاملين بها ؟.

 
 

 أهمية الدراسة : 
 ي اآلتي :فاسة تمثلت أهمية الدر 

 . عات الليبيةفي الجامقاته اول واقع التعليم اإللكتروني ومعو ندرة الدراسات المحلية التي تتن .1
بدراسات  إ .2 والجامعية  التربوية  المكتبات  وأ ثراء  واألكاديميين  الباحثين  تخدم  التدريس    هيئةعضاء  قد 

 وأصحاب االختصاص في هذا المجال . 
 لكتروني. تطوير التعليم اإلامعات الليبية بجتقديم توصيات لصانعي القرار في ال .3

 
 

 أهداف الدراسة : 
 : ىالتعرف علالدراسة إلى  تهدف
اإللكتروني   ✓ التعليم  األ واقع  بالجامعة  اآلداب  كلية  التدريسيفي  الهيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  ة  سمرية 

 العاملين بها .
اإللكتروني  المعو  ✓ التعليم  تواجه  التي  بالجامقات  اآلداب  كلية  األع في  أعضاء  ة  نظر  وجهة  من  سمرية 

 .الهيئة التدريسية العاملين بها 
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 حدود الدراسة : 
 . سمريةاألاآلداب بالجامعة  كليةاقتصرت الدراسة الحالية على أعضاء هيئة التدريس ب رية:بشالحدود ال •
 . سمريةكلية اآلداب بالجامعة األداخل  ت الدراسة الحاليةير جأ المكانية :الحدود  •
 م.2020 - 2019جريت الدراسة الحالية في العام الجامعي أ لزمنية:االحدود  •

 

  مصطلحات الدراسة : 

هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة ، من حاسب وشبكاته ووسائطه ليم اإللكتروني : التع •
ترنت سواء نلكترونية ، وكذلك بوابات اإلكتبات إمتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ، ومال

 .كان عن بعد ، أو في الفصل الدراسي
 .( 254 ، ص:2018 ، عباس عليحمد الخزرجي ،)  

هم الخاصـة جراء بحـوثدة فـي مجـال البحـث العلمـي حـين يقمـون بـإخطـاء عديـ:هـي عبـارة عـن أ  المعوقات •
ــا في ــابقة أمــ ــة البحــــوث الســ ــا بتخطــــيط أو مراجعــ ــة البحــــث وكيفيــــة جمعهــــم للبيايتعلــــق منهــ ــو منهجيــ ت انــ

  .حصائية المناسبةوالمعلومات أو في استخدامهم األساليب اإل
 (.  35: ،ص  م2007) السيد البهواشي ، 

 

 الدراسات السابقة : 
وجهــة نظــر   جامعــة تشــرين  مــن لكترونــي فــي م( بعنــوان : واقــع التعلــيم اإل 2011دراســة ) ســهى حســام، -
 عضاء الهيئة التدريسية والطلبة  .أ

 الهيئـة أعضـاء نظـر وجهـة مـن تشـرين جامعـة فـي لكترونـياإل التعلـيم واقـععلـى  رفالتعـ إلـى الدراسـة تهـدف
 والبالغ  تشرين جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء من عشوائية عينة على الدراسة  ط بقت  ، وقد  والطلبة التدريسية

 تشـرين جامعـة فـي ابعـةر ال السـنة طلبـة مـن عشـوائية عينة على ط بقت  بالطلبة خاصة والثانية ،( 113 ) عددهم
 .774 ) )  عددهم والبالغ

 الهيئـة أعضـاء درجـات  متوسـط بـين إحصـائية داللـة وذ  ق و فـر  ود وجـ عـدم :اآلتيـة النتـائج إلـى الدراسـة وتوصـلت 
 الرتبـة لمتغيـر تبعـاً  ومعوقاتـه  وسـلبياته ،وإيجابياتـه لكترونـي،اإل التعلـيم اسـتخدام مـدى محـور علـى التدريسـية

 والتخصص . التدريسية، رةبالخو   العلمية،
 لكترونـياإل البريـد  ويعـد  ضـئيلة، لكترونياإل يمبالتعل والطلبة التدريسية الهيئة أعضاء من كل اهتمام نسبة وكانت 

 الـذاتي الـتعلم فـي دوره علـى العينـة أفـراد  أكـد  حـين يفـ اسـتخداماته، أقل من والصورة بالصوت  المحاضرات  وبث 
 . لكترونياإل للتعليم مخصصة قاعات  توافر عدم هي المعوقات  أهم انت كو  الحاسوبية، المهارات  وزيادة
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لكترونـي فـي جامعـة النجـاح الوطنيـة ودوره فـي ( بعنوان : واقـع التعلـيم اإل   2016  ،دراسة ) تغريد حنتولي  -
ئـة يالمتعلمين من وجهة نظر طلبـة كليـة الدراسـات العليـا بـرامج كليـة التربيـة وأعضـاء الهتحقيق التفاعل بين  

 التدريسية .
وطنية ودوره في تحقيق التفاعـل بـين لكتروني في جامعة النجاح الواقع التعليم اإلالدراسة إلى التعرف على   تهدف

التربيـة وأعضـاء الهيئـة التدريسـية ، وبيـان أثـر  بـرامج كليـةو  ،المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الدراسـات العليـا
 ( من الطلبة . 428أعضاء هيئة التدريس ، و)( من 9ت العينة من )نتكو حيث  متغيرات الدراسة على ذلك.

لكتروني في جامعة النجاح الوطنية تحصل على درجة واقع التعليم اإلائج منها : أن  وتوصلت الدراسة إلى عدة نت
ات التعلـيم بـإلـى حـد كبيـر لمتطلفـي الجامعـة  وتلبيتهـا ت أفراد العينـة فـي كفايـة البنيـة التحتيـة مرتفعة من استجابا

لكترونــي وخــدمات التــدريب إلالتعامــل مــع الــتعلم انــي ، والــدور الــذي تلعبــه الجامعــة فــي مســاعدتهم علــى لكترو اإل
 والدعم الفني .

ــد الطيطــي ، -  ــع التعلــيم اإل  ( بعنــوان : م2017 ،حســين حمايــل دراســة ) محم ــي الجامعــات واق لكترونــي ف
 عضاء هيئة التدريس العاملين فيها .ظر أنضوء إدارة المعرفة من وجهة  الفلسطينية في

 من المعرفة إدارة ضوء في الفلسطينية الجامعات  في  روني اإللكت التعليم واقع على التعرف إلى الدراسة تهدف
 عضو )329)  هاحجم بلغ عشوائية طبقية عينة اختيار وتم.  هافي العاملين   التدريس هيئة عضاءأ  نظر وجهة
 .تدريس هيئة

 الثانية بةالمرت في وجاء األولى، المرتبة  في كان اإللكتروني التعليم بيئة  توافر مجال أن الدراسة ئجانت  أظهرت  
كما  ، الثالثة المرتبة في  فكان اإللكتروني التعليم مخرجات  مجال وأما ، اإللكتروني التعليم مفهوم  إدراك مجال

 الجامعة  ومستوى  الخبرة  وسنوات ،    الجنس رلمتغي  إحصائية  داللة ذات  فروق  توجد  ال  أنه نتائجال أظهرت 
 الفروق  كانت  حيث   النجاح لجامعة بالنسبة العلمي هلالمؤ  متغير في فروق  وجود   باستثناء العلمي والمؤهل
 الماجستير .  على الدكتوراه  حملة  ولصالح جوهرية

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة  
 أوال : منهج البحث :

وهـو أكثـر المنـاهج شـيوعًا  لمناسـب ،باعتباره المنهج ا المنهج الوصفي التحليلي ةسه الدرااستخدم الباحثان في هذ 
 ،حيث يقوم بجمع بيانات كثيرة ومتنوعة حول ظاهرة معينة. واستخداماً 

 وعينت   مجتمع الدراسة انيا  :ث
(  234ددهم ) عـوالبـالغ  سـمريةألاهيئة التـدريس بكليـة اآلداب بالجامعـة أعضاء    من جميعمع الدراسة  تكون مجت

ل لكافــة أعضــاء الهيئــة صــعوبة الوصــو لفقــط  هيئــة تــدريسعضــو ( 51) نتكونــت مــأمــا العينــة ف .أســتاذ وأســتاذة
 . في اعتصام ةخول أعضاء هيئة التدريس بالكليوضيق الوقت ، ود  ،التدريسية 
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   الدراسة  أداة لثا  :ثا
اختيــار اســتبيان مــن إعــداد ) إبــراهيم أبــو عقيــل  ، وقــد تــم المعلومــات ان االســتبيان كوســيلة لجمــع ثــاســتخدم الباح

ل أو تقنــين ، وذلــك لوضــوح عباراتــه وتشــابه بيئــة الدراســة مــع ، وقــد وزع االســتبيان كمــا هــو دون تعــدي ( 2014
 .البيئة الليبية

  نتائج الدراسة :

آلداب بالجامعــة افــي كليــة مــا واقــع التعلــيم اإللكترونــي  بــة عــن تســاؤل الدراســة األول : والــذي مــؤداه :اإلجا
 .؟ء الهيئة التدريسية العاملين بهااألسمرية من وجهة نظر أعضا

  التحتية : واقع البنية

معامل حاسوب  ، مثل  تحقيق التعلم اإللكتروني  نترنت لأجهزة ومعامل وأه توفير كل ما يلزم من  وهو ما يقصد ب
معمل خاص بقسم  إلنجليزية ، أجهزة و اومعمل خاص بقسم اإلعالم ، معمل خاص لقسم اللغة  ، أجهزة تصوير  

 دريس . نترنت متاحة للطلبة وأعضاء هيئة التالجغرافيا ، شبكة أ 
تحوي  والمالحظ   ال  أنها  اآلداب  كلية  للحاسوب في  واحد  معمل  على  غ  إال  الحاسوب  أجهزة  وعدد  كافية ،  ير 

 .  يئة التدريس والطلبةه ال توجد شبكة إنترنت خاصة بأعضاء جغرافيا، كما لجميع الطلبة ، ومعمل لل

 

 

 :  اإللكترونيةواقع المساقات 
تكنولوجيا اإللكتروني   المساق  المسائل،   يشمل  حل  وطرق  والشبكات،  االتصال  وتكنولوجيا  البيانات،  معالجة 

فة، طرائق تطوير نظم المعلومات، إدارة معلومات مختل التعرف على نظم     النظم،البيانات، المعلومات، ومفاهيم  
إر الموا المعلومات،  لنظم  نظد  وتقييم  جودة  المعرفة،  المعلومات  دارة  في  م  األستاذ  يعتمد على  كيفية وهذا  شرح 

بحث عن المادة العلمية ستقبال والاالكيفية  و   ،استخدامه وتحميل برامجه ، وكذلك تدريبهم على البريد اإللكتروني  
 والتطوير من ذاتهم في التعلم . ،

 لعنصر البشري :واقع ا
أعضــاء  ن أغلبيــةوالمالحــظ ألمــوظفين المختصـين فــي هــذا المجــال، عضــاء هيئــة التــدريس والطــالب واثـل فــي أ ميت

هيئة التدريس   هيئة التدريس ال يستخدمون التعليم اإللكتروني في التدريس ، وقد يعود ذلك ألن بعض من أعضاء
، حيــث أن اســتخدامه يتطلــب  صــلفالتدريســي وخاصــة بنظــام الال يســتخدمون أجهــزة الحاســوب ، وكــذلك العــبء 

بكة أنترنـت تسـاعده علـى ذلـك ، أيضـًا بعـض فية ، وش، باإلضافة لعدم توفر أجهزة حاسوب كاينوقت وجهد كبير 
 عدم فهم مصطلحاته اإلنجليزية. كتروني و مج التعليم اإللأعضاء هيئة التدريس ال يجيدون استخدام برا
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وب لدى الطالب ، وتكاليف األنترنـت الباهظـة بالنسـبة لـه ، وعدمـه سأما فيما يخص بالطلبة فيرجع لعدم توفر حا
الطالـب علـى حصـوله علـى المـادة الدراسـية جــاهزة التعلـيم اإللكترونـي ، واعتمـاد  ومصـطلحات ه علـى بـرامج تدريبـ

 عناء .من األستاذ دون تعب و 
 ة الطالب .د فهم قلة ، وليس هناك فني مختص بكل معمل لمساعوبالنسبة للموظفين المختصين 

فـي كليـة اآلداب بالجامعـة ونـي التي تواج  التعلـيم اإللكتر   ما المعوقاتالدراسة الثاني :    اإلجابة عن تساؤل  -
 ء الهيئة التدريسية العاملين بها؟.األسمرية من وجهة نظر أعضا

ل التــالي يبــين النتــائج و اســتخراج النســب المئويــة ألكبــر تكــرار للفقــرة إلجابــات أفــراد العينــة ، وبيانــات الجــد  وقــد تــم
 اسة الثاني:المتحصل عليها لإلجابة على تساؤل الدر 

 متعلقة بالطالب وثقافت   : معوقات   وال  أ
 

ً  الفقرات   ً  غالبا  نادراً  أحيانا
أكبر 
 تكرار

النسبة  
 المئوية 

1 
لكتروني في التعليم م الة الطالب بجدوى التعليعدم قناع 

 الجامعي.
40 7 4 40 78 % 

2 
الطلبة الوعي الكافي عن األنظمة والطرق التي يتم   ىليس لد

 لكتروني بشكل فعال. التعليم ال فيها
50 1 0 50 98 % 

 % 90 46 0 5 46 عدم إلمام الطلبة بمهارات استخدام  التقنيات الحديثة . 3

4 
لكتروني بأنه ذو مكانة أقل من  لبة إلى التعليم النظرة الط

 التعليم النظامي.
49 2 0 49 96 % 

5 
الحذر والتخوف المستمر عند الطلبة من استخدام شبكة  

 األنترنت.
49 2 0 49 96 % 

6 
لطلبة صعوبة في استخدام اللغة النجليزية عند استخدام  يجد ا

 لكتروني. التعليم ال
51 0 0 51 100 % 

7 
ة المواد الدراسية عند الطالب في الفصل الواحد ال يسهم  كثر

 روني .تلكاستخدام التعليم الفي 
48 3 0 48 94 % 

8 
الخصوصية عند استخدام التعليم عدم توفر السرية و

 لكتروني. ال
42 6 3 42 82 % 

 % 86 44 0 7 44 لكتروني .طالب صعوبة في استخدام البريد اليجد ال 9

 % 75 38 3 10 38 لكترونياً . ب للمادة عند تقديمها إفهم الطال عدم 10

11 
ين وغيرهم ( غير مشجعة على  فبيئة العمل المحيطة ) موظ

 النمو األكاديمي . 
48 3 0 48 94 % 

 

قــات التعلــيم اإللكترونــي المتعلقــة بالطالــب تمثلــت فــي عــدم إتقــان تضــح أن أهــم معو ن بيانــات الجــدول الســابق يمــ
 يــة لكــي يســتطيع التعامــل مــع مصــطلحات البــرامج اإللكترونيــة ، وعــدم وجــود بــرامج باللغــةالطالــب للغــة اإلنجليز 
خدام  التقنيات الحديثـة ، وعدم إلمامه بمهارات استلكترونية لتعلم الذاتي من خالل البرامج اإلالعربية تسهل عليه ا
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ــذلك  ــدم، كـ ــت لعـ ــبكة األنترنـ ــتخدام شـ ــن اسـ ــوف مـ ــذر والتخـ ــوفر  الحـ ــتـ ــرية والخصوصـ ــالسـ ــة م أن ية ، ثـ ــل بيئـ العمـ
 مــل مــع مســاقات التعلــيم اإللكترونــي،هــتم للتعايلــذلك فالطالــب ال  غيــر مشــجعة علــى النمــو األكــاديمي.المحيطــة 

  الجامعة بالتعليم اإللكتروني . طلبةعدم اهتمام ب ( 2011 ، ) سهى حساموهذا ما أكدته أيضًا دراسة 
 

 ختلفة مكانات المقات المتعلقة باإلمعوا : الثانيً 

ً  الفقرات   ً  غالبا  نادراً  أحيانا
أكبر 
 تكرار

النسبة  
 المئوية 

12 
فين المختصين بالدعم الفني غير كاف لمساعدة  ظأعداد المو

 لكتروني.لتعلم الالطلبة باستخدام ا 
 
50 

1 0 
 
50 

 
98 % 

13 
لكتروني ) قاعات ، أجهزة ،  لتعلم الضعف البنية التحتية ل

 شبكات ( . 
51 0 0 51 100 % 

14 
لكتروني غير مبنية على  التعليم ال البرامج المقدمة عبر

 طلبة . لاالحتياجات الخاصة با
48 3 0 48 94 % 

15 
لكتروني ال يتناسب مع المساقات التي يدرسها  الالتعليم 

 الطالب. 
10 19 22 22 43  % 

 % 78 40 1 10 40 صعوبة الحصول على بعض البرامج التعليمية باللغة العربية .  16

 % 92 47 0 4 47 نترنت عالية . الطالب تكاليف ورسوم استخدام األ يجد 17

 % 100 51 0 0 51 لكتروني .التعليم الد ورش عمل تبين استخدامات وعدم وج 18

 % 92 47 0 4 47 ات المطلوبة بالنسبة للطالب. التجهيزارتفاع تكلفة  19

 % 96 49 0 2 49 لكتروني. شجيع الجامعة استخدام التعليم الت 20

خدام التعلـيم اإللكترونـي وعـدم تمن خالل بيانـات الجـدول السـابق يتضـح ضـعف البنيـة التحتيـة المشـجعة علـى اسـ
) ســهى لفنــي ، وهــذا مــا أكدتــه دراســة كــاًل مــن تشــجيع الجامعــة لــذلك ، وخاصــة بتــوفير خــدمات التــدريب والــدعم ا

 ( . 2017 ،حسين حمايل، و) محمد الطيطي ،(  2011 حسام،
نـــي فـــي جامعـــة النجـــاح و لكتر أن واقـــع التعلـــيم اإل(  2016 ،) تغريـــد حنتـــوليمخالفـــة لنتـــائج دراســـة  بينمـــا جـــاءت 

إلـــى حـــد كبيـــر لجامعـــة  وتلبيتهـــا كفايـــة البنيـــة التحتيـــة فـــي االوطنيـــة بفلســـطين تحصـــل علـــى درجـــة مرتفعـــة فـــي  
لكترونــي التعامــل مــع الــتعلم اإل تهم علــىمســاعد لكترونــي ، والــدور الــذي تلعبــه الجامعــة فــي لمتطلبــات التعلــيم اإل

 وخدمات التدريب والدعم الفني .
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 :  تالتوصيا
 .خطة استراتيجية لذلك  الليبية لتطبيق آليات التعليم اإللكتروني ، وإعداد دعم الجامعات  •
التحتية   • البنية  التدريس ، والذي يتضمن الضرورة توفير  التعليم اإللكتروني في  ادر كو المالئمة إلدخال 

 المدربة ، والقاعات المجهزة ، وشبكات االتصال .
و  • األساتذة  لتدريب  برامج  ،  اوضع  اإللكتروني  التعليم  مساقات  لتعليمهم  تتناول  لطالب  مقررات  وإدراج 

 ن مناهج الكليات . لكتروني ضمالتعليم اإل
 ضرورة توظيف التعليم اإللكتروني في مجال التعليم الذاتي . •
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