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ملخص البحث

استهَدَف البحث احلايل الكشف عن التحديات التي تعوق استخدام التَّعلُّم  اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس؛ 
واسُتخِدم املنهج الوصفي التحلييل، تكونت عينة البحث من )40( عضو هيئة تدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وجامعة امللك سعود و اجلامعة اإلسالمية؛ استجابوا عىل استبانة 
تضمنت ثالثة أبعاد هي: )التحديات البرشية، وجامعية ، وتكنولوجية( التي تعوق استخدام التعليم اإللكرتوين يف معاهد 
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.. وُحِسَبْت تكرارات استجابات العينة عيل كل عبارة من عبارات االستبانة، َتالَها 
تطبيق معادلة »كا2«، وكذلك معادلة »ت« وحتليل التباين؛ للكشف عن الفروق بني عينات البحث يف حتديد التحديات.
التكرارات  بني   )0.01( داللة  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  البحث  نتائج  أسفرت  وقد 
التعليم  استخدام  تعوق  حتديات  بمجموعة  اخلاصة  العبارات  عيل  البحث  لعينة  املتوقَّعة  والتكرارات  املالحظة، 
اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني  هبا؛ َكاَم أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دالة إحصائية 
التدريس من  الرتبويني ودرجات أعضاء هيئة  التدريس من  عند مستوي)0.05( بني متوسطي درجات أعضاء هيئة 
غري الرتبويني لصالح غري الرتبويني، كام أسفرت النتائج عن عدم وجود اختالف ذي داللة إحصائية ُيعزي لعامل خربة 
اإلنرتنت، أخرًيا : أسفرت النتائج -أيًضا- عن وجود اختالف ذي داللة إحصائية عند مستوى )0.05( ُيْعَزى لعامل 
خربة التدريس ،لصالح اخلربة الكبرية و املتوسطة؛ بناًء عىل ما سبق ؛أوصت الدراسة ببعض التوصيات التي ُتساِعد يف 
تذليل كثري من حتديات استخدام التعلم  اإللكرتوين ؛تطويًرا ألداء هيئة التدريس ؛ و هنوًضا بتعليم اللغة العربية لغري 

الناطقني هبا.

Abstract

Challenges the use of e-learning with faculty members Institutes teaching Arabic to non-
native speakers in the Kingdom of Saudi Arabia

This study aimed at the  identifying  the challenges the use of e-learning with faculty members; so 
used descriptive analytical method، Participants in the study were (40) faculty member at  institutes 
teaching Arabic to non-native speakers at the Imam Muhammad bin Saud Islamic University، 
King Saud & Islamic University،  chosen at random .The study used questionnaire which  included 
three dimensions: (challenges human، challenges university، and challenges technological)to 
Answer the different questions were computerized using the (ANOVA) analysis of variations for 
statistical descriptive analysis. The study resulted significant statistical difference(0.01)  between the 
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expected frequencies and the observed frequencies sample search on  which challenges hinder the 
use of e-learning in institute teaching Arabic to non-native speakers. in addition to No significant 
statistical differences between the faculty members of educational & faculty members from non-
educational  revealed with experience the Internet. finally:  the results for a difference a statistically 
significant level (0.05) attributable to factor teaching experience، for the benefit of vast experience 
and medium; Based on the obtained results some helpful recommendations are presented as a final 
phase of the work.
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المقدمة :
النظام  وَأثَّر يف  أثرى  الذي  العرص احلايل-  الذي شهده  التكنولوجي-  التقدم  السابقة  العصور  مل يشهد عرص من 
التعليمي، الذي بدأ يأخذ صيغًة جديدًة يف مؤسساته ،ومضامينه، وجماالته، و وسائله؛ مما جعل التكنولوجيا أداة أساسية 
التكنولوجي، الذي جيب أخذه يف  التقدم  التَّعلُّم اإللكرتوين أحد ثامر  التعليمية قاطبة، و يعد   العملية  يف مجيع مراحل 
“تساشيل” )2002،ص  احلسبان يف مواقف التعليم والتَّعلُّم؛حتسينًا للعملية التعليمية، وتفعياًل جلودة التعليم، ويؤكد 
17( أن  التَّعلُّم اإللكرتوين حتٍد للرتبويني واملجتمع بأرسه،  جيب تقبله ، و َتعلُّم كيفية التعامل معه ،قبل أن جيد املرؤ نفسه 

يكتب عىل جلد ماعز و العامل من حوله يكتب بأقالم ضوئية و يتعلم باهلواتف الذكية.
   

مشكلة البحث
للتَّعلُّم اإللكرتوين يف اململكة العربية السعودية هدف اسرتاتيجي وهو توجيه النظام التعليمي إىل  التَّعلُّم بدالً من 
التعليم، وحتقيًقا هلذا أنشأت اململكة املركز الوطني للتَّعلُّم اإللكرتوين، واجلامعة االلكرتونية السعودية، وعامدات التعليم 
عن ُبعد، وعىل الرغم من عناية اململكة بالتَّعلُّم اإللكرتوين إال أن املطلوب من مؤسسات التعليم العايل هو اإلرساع يف 
االستفادة من  تطبيقاته، وعدم التأخر يف ذلك والقضاء عىل معوقات تطبيقه يف جماالت التعليم قاطبة، واللغة خاصة حيث 
بنينّ املختصون )املحيسن، 2002، ص6؛ املبرييك، 2002، ص343؛ سامل، 2004، ص295 - 297؛ كنعان، 1429، ص4( أن 
التَّعلُّم اإللكرتوين يزيد من فاعلية الطالب يف مواقف  التَّعلُّم ،و ينمي لديه  التَّعلُّم الذايت النشط، كام ثبت جدواه يف النهوض 
 Paul&Dave2003؛البخاري ، 1429هـ؛ اجلرف،2004؛2006؛ Motiwalla&Tello،2001( بتعليم اللغات األجنبية

.)Dennis،David،Philpott Monique ،2011؛ Meei،2006؛Kazunori،2011؛

وعىل الرغم من ميزات التَّعلُّم اإللكرتوين إال أن تطبيقه مازال يف خطواته األوىل، تواجهه حتديات وعوائق، وتطبيقه 
يف جمال تعليم اللغة العربية ال يتعدى سوى إسهامات فردية، من قبل بعض الغيورين عىل رضورة حتديث تعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا، حيث أوضح “يونس” )2005،ص212( أن الكتاب الورقي مازال مسيطًرا؛ لكونه الوعاء 
“َعيٌل” )2011،ص7( إىل النقص الواضح يف توظيف التكنولوجيا احلديثة، وُنْدَرة  التعليمي األكثر شيوًعا ،و أوضح 
التآزر بني خمتيص علم اللغة التطبيقي والتكنولوجيني؛ مما َوَسم العربية بالصعوبة؛ لتقليدية طرق تعليمها و تعلمها ؛ األمر 
الذي حثَّ املعنيني )املهدي،1402؛  يونس،2005؛ الناقة و طعيمة،2009؛ عيل،2011( عىل امُلطالبة برضورة  إدراج 
تلبية الطلب عليها-بوصفها لغة  الناطقني هبا ؛ُمسامهة يف نرشها و  العربية لغري  اللغة  التَّعلُّم اإللكرتوين يف جمال تعليم 

عاملية- من خالل تقديمها بصورة عرصية مشوقة ُتبعد عنها الصورة النمطية التي وسمتها بصعوبة  التَّعلُّم.
وألمهية التَّعلُّم اإللكرتوين تزايدت الدراسات التي ترصد حتدياته، حيث بينت دراسة  )الُعمري،1423هـ( أن قلة 
التدريب من أكثر عوائق  التَّعلُّم  اإللكرتوين ،وأشار احلراك يف دراسته )1423هـ( إىل عدم قناعة بعض قيادات الرتبية    

والتعليم بتكنولوجية التعليم.
وأوضحت دراسة )القحطاين،2003( أن قلة أجهزة احلاسوب داخل حجرة الدراسة من معوقات التَّعلُّم اإللكرتوين، 

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )أبو ريا: 2003(.
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لدهيا  وليس  اإللكرتوين،  التَّعلُّم  تستخدم  ال  السعودية  اجلامعات  من   77% أن  )اجلرف،2004(  دراسة  وبينت 
ل؛ لعدم توافر الدعم الفني و اإلداري، إضافة  اشرتاك يف بوابات التَّعلُّم اإللكرتوين، و إذا كان لدهيا اشرتاك فهو غري ُمفعَّ

لنُْدَرة توفري الدورات التدريبية عن التعليم اإللكرتوين داخل اجلامعة، مما حيول دون االستفادة من التَّعلُّم اإللكرتوين.
وأوضحت دراسة “السعوي”)2011( أن أبرز معوقات التَّعلُّم اإللكرتوين َقْد َتْكُمُن يف اختاذ قرار تطبيق التَّعلُّم 
اإللكرتوين من ِقَبِل اإلدارة العليا دون مشاركة مجيع املعنيني باملؤسسات التعليمية، وإقناعهم بأمهيتها، ورضورة تطوير 
الشْكيل  أو  املادي  املردود  عىل  صياغتها  عند  األهداف  وتركيز  لتطبيقه،  لة  مفصَّ و  واضحة  خطة  وضع  وعدم  التعليم، 
بالشكل  املوجودة  التقنيات  استخدام  من  التأكد  دون  إضافية  تقنيات  إدخال  يف  ع  التوسُّ فقط00و  اإللكرتوين  للتعليم 

املطلوب، و عدم إجراء دراسات تقويمية من آن آلخر.
وتبني من دراسة “العبد الكريم” )1420هـ( أن ِقلَّة املخصصات املالية التي حتول دون تأمني حاسب لكل طالب  

من أبرز حتديات التَّعلُّم اإللكرتوين.
وأشار )الل،2008( إىل أن ثقافة التعليم اإللكرتوين، والوعي به، متثل عقبة كؤود يف تنشيط هذا النوع من التعليم، 
ungania،.2006؛  )Juutinen، S.،؛  دراسات  وَعَزْت   ،)Mohammad،2010( إليه  ماذهب  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
 Carol،Hazita& ؛Thang ،2006؛   Juutinen & Saariluoma.2006 Huovinen & Yalaho،2011؛2010؛2007؛ 

املعلمون ذووا اخلربة  يتصور  قد  التي  التكنولوجية  التخوف من  إىل  التَّعلُّم اإللكرتوين  أبرز حتديات   )Gordon،2012

َمْت هذه التحديات بأهنا حتديات نفسية، تنضوي ضمن التحديات البرشية،  التدريسية الكبرية  أهنا تلغي دور املعلِّم ، و ُوسِّ
ف -النفيس- جيعل بعض املعلمني و القيادات يقاومون انتشار التَّعلُّم اإللكرتوين مقاومة  وقد بيَّنت الدراسة أن هذا التخوُّ

خفية.
م املحيسن )1423هـ( عوائق  التَّعلُّم اإللكرتوين إىل : يف حني قسَّ

معوقات مادية مثل: توفري أجهزة احلاسب لكل طالب، ورسعة اإلنرتنت.. 1
معوقات برشية، مثل: عدم توافر الكوادر البرشية القادرة عىل التعامل مع  التَّعلُّم اإللكرتوين.. 2
معوقات نظامية تتمثَُّل يف عدم قناعة بعض القيادات التعليمية بأمهية التَّعلُّم اإللكرتوين.. 3

ورغم ما يظهره العرض السابق، وما ُتنادي به توصيات البحوث والدراسات -السابقة- واملؤمترات املختلفة 
)اجلمعية املرصية لتكنولوجيا التعليم،2009؛ ندوة جامعة امللك سعود، 1425هـ( من أمهية ورضورة تبني استخدام 
التَّعلُّم اإللكرتوين يف التعليم اجلامعي، ورغم وجود مركز متخصص للتعلم اإللكرتوين، وهو املركز الوطني للتَّعلُّم 
اإللكرتوين و التَّعلُّم عن بعد.. إال أن الباحث الحظ من خالل زيارته للعديد من معاهد تعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا ِقلَّة عدد املقررات اإللكرتونية بل ندرهتا، و من خالل املقابلة مع الزمالء يف هذه املعاهد، أسفرت نتائج 
املقابلة عن التأكد من حقيقة مفادها :إحجام أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا عن 
استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين، كام أشارت نتائج املقابلة إيل وجود بعض املحاوالت الفردية من قبل بعض أعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة، حيث قام الباحُث بتجربة شخصية من خالل استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين داخل فصول 
ن يف حتصيل الطالب مقارنة بالتَّعلُّم التقليدي.. مما دعا الباحث إىل احلديث  تعليم اللغة بجامعة اإلمام َنَتَج عنها حتسُّ
العربية لغري  اللغة  تعليم  التَّعلُّم اإللكرتوين يف فصول  العمل عىل إدخال  التجربة ، و رضورة  مع زمالئه عن هذه 
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الناطقني هبا، إال أنه الَحَظ عدم قبول الفكرة بُحجة وجود العديد من التحديات التي تعوق استخدامه؛ وولَّدت 
هذه املالحظة، ومقابالت أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية شعورًا لدي الباحث بأن هناك مشكلة 
تتعلق بوجود حتديات حُتول ُدْوَن استخدام أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية عن استخدام  التَّعلُّم 
تناولت  التي  الدراسات  مع  الباحث  لدي  د  تولَّ الذي  الشعور  ،ويتفق  العربية  اللغة  تعليم  مواقف  يف  اإللكرتوين 
املشكلة  استقصاء هذه  ُنْدَرة  الشعور  ز هذا  اإللكرتوين؛ وعزَّ التَّعلُّم  استخدام  تواجه  التي  والتحديات  الصعوبات 
للكشف  حماولة  احلايل  فالبحث  َثمَّ  وِمْن  الباحث-  علم  حدود  -يف  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف 
العربية  اللغة  التدريس بمعاهد تعليم  التَّعلُّم اإللكرتوين من قبل أعضاء هيئة  التي تعوق استخدام  التحديات  عن 
 لغري الناطقني هبا باململكة، وبصورة أخري يمكن أن تتحدد مشكلة البحث احلايل من خالل اإلجابة عيل التساؤل 

التايل:
ما التحديات التي تعوق استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين ِمْن ِقَبِل أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري 

ع عن هذا السؤال األسئلة التالية: الناطقني هبا؟ و يتفرَّ
ما أكثر التحديات التي تعوق استخدام التعلُّم اإللكرتوين ِمْن ِوْجَهِة َنَظر أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم . 1

اللغة العربية لغري الناطقني هبا؟
هل ختتلف حتديات استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين ِمْن ِقَبِل أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري . 2

الناطقني هبا  وفقًا للتخصص الرتبوي و غري الرتبوي؟
هل ختتلف حتديات استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين ِمْن ِقَبِل أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري . 3

الناطقني هبا  وفقًا خلربة اإلنرتنت )ذوي اخلربة الكبرية ،ذوي اخلربة املتوسطة( ؟
هل ختتلف حتديات استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين ِمْن ِقَبِل أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري . 4

الناطقني هبا  وفقًا خلربة التدريس )5-1(،)15-6(،)-16 فأكثر ( ؟

أهداف الدراسة :
هيدف البحث احلايل: استقصاء معوقات تطبيق التَّعلُّم اإللكرتوين التي يواجهها أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية 
لغري الناطقني هبا، عند تطبيقهم هذا النوع من التَّعلُّم، وفًقا ملتغري التخصص الرتبوي وغري الرتبوي، ومتغري خربة اإلنرتنت، 

متغري خربة التدريس.

أهمية البحث :
تتحدد قيمة البحث يف املوضوع الذي يتناوله ،وهو بحث حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر . 1

أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اململكة العربية السعودية؛ مما يمهد لوضع 
احللول واالسرتاتيجيات املالئمة للتصدي هلذه التحديات.

قد ُيْسِهم البحث احلايل يف تزويد القائمني عىل التَّعلُّم اإللكرتوين بقائمة املعوقات التي حتول دون تطبيق التعليم . 2
اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
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ُيساِير البحث احلايل االجتاهات احلديثة يف التعليم، وهو إدخال التَّعلُّم اإللكرتوين يف جمال اللغة العربية لغري . 3
الناطقني هبا، ودمج تكنولوجيا االتصال يف مناهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

ُنْدَرة البحوث والدراسات العربية التي تناولت موضوع  التَّعلُّم اإللكرتوين و معوقات تطبيقه يف معاهد تعليم . 4
اللغة العربية لغري الناطقني هبا؛ يف حدود علم الباحث.

قد يفتح البحث احلايل آفاًقا لدراسات أخرى يف جمال التَّعلُّم اإللكرتوين للغة العربية لغري الناطقني هبا، بام ُيسِهُم . 5
يف تطويره و َتعِميُم انتشاره.

أداة الدراسة :
يعتمد البحث احلايل يف مجع البيانات عىل أداة رئيسة من إعداد الباحث ، وهي استبانة حتديات استخدام التعليم 

اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا . 

مصطلحات الدراسة
يلتزم البحث بالتعريفات اإلجرائية التالية :

التحديات:
دُّ من استخدام أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري  ُتعرف إجرائيًا يف البحث احلايل بأهنا :عوائق حَتُ

الناطقني هبا للتعلم اإللكرتوين، وتتحدد من خالل االستبانة امُلعدة هلذا الغرض يف البحث احلايل. 
التَّعلُّم اإللكرتوين:

نوع من التعليم يعتمد عىل األجهزة اإللكرتونية )احلاسوب، الوسائط املتعددة، االنرتنت..( يف توصيل املحتوى 
أو اخلربة اللغوية يف بيئة تعليمية تفاعلية متمركزة حول املتعلمني ، مصممة تعليمًيا يف الفصول تعليم اللغة العربية لغري 

الناطقني هبا.
هيئة التدريس  :

املساعدون،  املشاركون، واألساتذة  األساتذة، واألساتذة  الناطقني هبا: وهم  لغري  العربية  اللغة  تعليم  متخصصو 
بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا التابعة للجامعات احلكومية باململكة.

معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا :
مؤسسة تعليمية تابعة للجامعات السعودية احلكومية ُتعنَى بتعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية أو لغة ثانية ،مَلْن 

كانت لغتهم األوىل غري العربية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة :
س« )Chris,2004( مصطلح عام يشري إىل مجيع األشكال املدعومة إلكرتونًيا  فه »ِشِ التَّعلُّم اإللكرتوين كام َعرَّ
واألسطوانات  التعليمية،  والوسائط  احلاسوب  تستخدم  التي  والتَّعلُّم  التعليم  أدوات  من  جمموعة  تتضمن  والتي 
املمغنطة، والسبورة الذكية والويب، والربيد اإللكرتوين، واملؤمترات املرئية املسموعة.. أو هو املحتوى التعليمي أو 

 



املؤمتر الدويل الثالث للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد8

فته اجلامعة االلكرتونية  م بواسطة احلاسوب، أو عرب اإلنرتنت )Mohammad ,2010( و عرَّ اخلربة التعليمية التي ُتقدَّ
السعودية بأنه:” أسلوب من أساليب التعليم يعتمد يف تقديم املحتوى التعليمي وإيصال املهارات واملفاهيم للمتعلم 
عىل تقنيات املعلومات واالتصاالت ووسائطهام املتعددة بشكل يتيح له التفاعل النشط مع املحتوى واملعلم والزمالء 
بصورة متزامنة أو غري متزامنة يف الوقت، واملكان، والرسعة التي تناسب ظروف املتعلم وقدرته، وإدارة كافة الفعاليات 
http://seu.edu.”.العلمية التعليمية ومتطلباهتا بشكل الكرتوين، من خالل االنظمة االلكرتونية املخصصة لذلك

تواجهه،  التي  التحديات  و  اإللكرتوين  التَّعلُّم  حول   أجريت  التي  الدراسات  وتعدد   sa//pages/view/33/0

والبحث احلايل ليس الدراسة األوىل التي تستقيص حتديات  التَّعلُّم اإللكرتوين بل سبقتها دراسات أخرى حيث هدفت 
)2000( عىل  املحيسن  اقترص  و  الرتبويني،  لدى  اإللكرتوين  التَّعلُّم  توضيح حتديات   إىل  )تساتشيل،2000(  دراسة 
توضيح واقع معوقات استخدام احلاسب اآليل يف كلية الرتبية، باجلامعات السعودية، وحدد )املريس،2002( حتديات 
قياس  عىل  اخلرباء،2004(  )اجلرف،2003؛  دراسة  عامة،واقترصت  بصفة  التعليم  مؤسسات  يف  اإللكرتوين  التَّعلُّم 
مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك سعود التَّعلُّم اإللكرتوين، وهدفت دراسة الشهري )1425هـ( 
احلازمي)2005(  دراسة  وأوضحت  الثانوية،  باملدارس  اإللكرتوين  التَّعلُّم  استخدام   معوقات  عن  الكشف  إىل 
دراسة  واقترصت  املعلمني،  كلية  وطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  )اإلنرتنت(  العاملية  الشبكة  استخدام   مدى 
التَّعلُّم اإللكرتوين يف مدارس اململكة األهلية بالرياض، وأوضحت  استخدام  واقع  استقصاء  الكريم” عىل  “العبد 
وأوضحت  الثانوية،  املرحلة  معلمي  لدى  توافرها  ومدى  اإللكرتوين،  التَّعلُّم   كفايات    )2009 دراسة)العمري، 
استخدامهم  حال  القرى  أم  جامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  يواجهها  التي  الصعوبات  )كنسارة،1428هـ(  دراسة 
التَّعلُّم  استخدام  وحتديات  مزايا  عن  للكشف   )Vaughan,2007(”فوجان“ دراسة  وسعت  اإللكرتوين،  التَّعلُّم 
املزيج – بوصفه أحد أشكال التَّعلُّم اإللكرتوين- يف التدريس اجلامعي من وجهة نظر كل من :أعضاء هيئة التدريس، 
تنتمي  أهنا  ُوِجَد  ؛  التحديات، وبتحليلها وتصنيفها  الدراسة عن بعض  نتائج  ،وقد أسفرت  والطالب، واإلداريني 
ملجموعة التحديات البرشية ) أعضاء هيئة التدريس أو الطالب( ، وكذلك أشارت الدراسة ملجموعة من التحديات 
التكنولوجية. واستهدفت دراسة “محدي” )2008( التعرف عىل معوقات استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين املمزوج لدى 
مت الدراسة بعض معوقات استخدام  التَّعلُّم املمزوج من  أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة أسيوط ،و قدَّ
ن املعوقات التكنولوجية  قبل أعضاء هيئة التدريس ، ُثمَّ ُصنَِّفْت هذه املعوقات يف ثالثة أبعاد رئيسة هي :األول تضمَّ
املعوقات  عىل  الثالث  َن  وتضمَّ التدريس،  هيئة  بعضو  املتعلقة  البرشية  املعوقات  الثاين  ن  ،وَتضمَّ واإلدارية  والفنية، 
مت  البرشية املتعلقة بالطالب. وتعرضت دراسة أنور )2008( لتحديات التَّعلُّم اإللكرتوين يف اجلامعة املاليزية، وقدَّ
جامعة  يف  اإللكرتوين-  التَّعلُّم  أشكال  أحد  بوصفه    – املمزوج  التعليم  استخدام  بمعوقات  قائمة  القباين)2011( 
معوقات  2007؛2006؛  ؛2010؛   Juutinen& Saariluoma 2011”جونتني“ دراسات  واستقصت  اإلسكندرية، 

التعليم اإللكرتوين الوجدانية.
لدى  اإللكرتوين  التَّعلُّم  استخدام  لتحديات  الرتبوي   البحث  تناول  ُنْدَرة  السابقة:  الدراسات  من  ُيْستخَلص 
أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا؛ فدراسة)اجلرف،2003؛ اخلرباء،2004( مل تتعرض 
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ألعضاء هيئة التدريس بمعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، عىل الرغم من وجوده يف جامعة امللك سعود، 
وكذلك دراسة )كنسارة،1428( مل تتعرض ملعهد تعليم اللغة العربية بجامعة أم القرى، عىل الرغم من وجوده باجلامعة، 
كذلك )القباين،2011( اقترصت عىل كليات جامعة اإلسكندرية ُدْون مركز تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مع 
أهنا مؤسسة تعليمية تابعة جلامعة اإلسكندرية، كذلك مل يتعرض )أنور،2008( هلذا األمر يف اجلامعة املاليزية بالرغم 
من تواجد كلية اللغة العربية -بوصفها لغة ثانية- يف اجلامعات املاليزية قاطبة ؛ هلذا َتْسَعَى الدراسة احلالية  الستقصاء 
حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا؛ متهيدًا 
لوضع اسرتاتيجيات مناسبة قد ُتسهم يف استغالل إمكانات ومميزات التَّعلُّم اإللكرتوين ألقيص درجة ممكنة، مما ينعكس 
ق االرتقاء بمستوى كفاءة معاهد تعليم  إجيابيًا عيل قدرات معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا و متعلميهم؛ ممَّا حُيقِّ
الناطقني هبا؛  العربية غري  اللغة  باحتياجات متعلمي  العرص، وتفي  فتساير متطلبات  الناطقني هبا،  العربية لغري  اللغة 

.)Darcy،2012 0( خاصة و أن التعليم اإلليكرتوين ثبت جدواه يف تعليم اللغة األجنبية
م يمكُن القول: إن متتع  التَّعلُّم اإللكرتوين املباش بمجموعة من امليزات ،ومعاناته –يف الوقت  يف َضوِء َما َتقدَّ
نفسه- من بعض التحديات والعوائق التي َظَهَرْت عند حماولة استخدامه يف بعض معاهد تعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا؛ ساعد يف الوصول إيل األبعاد الرئيسة التي يمكن أن مُتثِّل التحديات األساس التي يسعي البحث احلايل 
للكشف عنها،كذلك َساَهَم يف حتديد جمموعة من التحديات امُلَتَضَمنة داخل األبعاد الرئيسة، والتي سيتم االستعانة 
هبا عند بناء األداة الدراسة ،فمن خالل دراسة وحتليل ما تم عرضه ؛ يمكننا بصورة مبدئية تقسيم التحديات إيل ثالثة 
باجلامعة،  املتعلقة  التحديات  الثاين  الُبعد  يتناول  ،بينام  البرشية  التحديات  الُبعد األول  يتناول  أبعاد أساس، بحيث 
لغري  العربية  اللغة  تعليم  معاهد  يف  اإللكرتوين  التَّعلُّم  تعوق  التي  التكنولوجية  بالتحديات  الثالث  الُبعد  وخيتص 

الناطقني هبا.

فروض البحث :
ينطلق البحث احلايل من الفروض الرئيسة التالية :

ال ختتلف التكرارات امُلالحظة والتكرارات امُلَتوقعة عند مستوي ≥ 0.05 لعينة البحث عيل العبارات اخلاصة  . 1
داللة  ذي  اختالفًا  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  معاهد  يف  اإللكرتوين  التعليم  استخدام  بتحديات 

إحصائية.
ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ≥ 0.05  بني متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص . 2

الرتبوي و التخصص غري الرتبوي عيل استبانة  حتديات استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة  التدريس 
بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ≥ 0.05  بني متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس ذوي اخلربة  . 3
حتديات  استبانة  عيل  طة  املتوسِّ اخلربة  ذوي  التدريس  هيئة  أعضاء  ودرجات  اإلنرتنت  استخدام  يف  الكبرية 

استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
≥ 0.05  بني متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس ذوي خربة . 4 ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي 
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التدريس الكبرية و املتوسطة و القليلة، عيل استبانة حتديات استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا.

حدود البحث :
يتضمن البحث احلايل احلدود التالية :

احلدود املوضوعية : تقترص عىل التحديات البرشية ، والتحديات اجلامعية ،و التحديات التكنولوجية.. 1
احلدود البرشية : َتقَترص عيل أعضاء هيئة التدريس) أستاذ ، أستاذ ُمشاِرك ،أستاذمساعد( بمعاهد تعليم اللغة . 2

العربية لغري الناطقني هبا .
احلدود املكانية:َيقترِصُ تطبيق أداة البحث عىل معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بجامعة اإلمام حممد . 3

بن سعود اإلسالمية، واجلامعة اإلسالمية، وجامعة امللك سعود.
احلدود الزمانية: الفصل الدرايس الثاين – العام اجلامعي 1432هـ- 1433هـ. . 4

منهج البحث :
لتحقيق أهداف هذا البحث ؛ اسُتخدم املنهج الوصفي التحلييل يف عرض األطروحات واألدبيات العربية واألجنبية 
البحث، ومناقشة بعض اخلرباء ذوي  الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع  وحتليلها، باإلضافة إىل حتليل بعض 
العالقة بالتَّعلُّم اإللكرتوين ،و خرباء تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ؛الستخالص التحديات التي تواجه استخدام 

التَّعلُّم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا باململكةالعربية السعودية.

عينة الدراسة:
عوا عىل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، واجلامعة  شملت عينة الدراسة )40( عضًوا من هيئة التدريس، وزِّ

اإلسالمية ،وجامعة امللك سعود.

إجراءات البحث :
أوالً : إعداد وتقنيني االستبانة :

1 - إعداد االستبانة : 
ت استبانة حتديات استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري  ُأِعدَّ
الناطقني هبا؛ بحيث َهَدَفْت إىل الكشف عن التحديات الرئيسة التي َتُعوُق استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا؛ لذلك ُبنَِيِت االستبانُة يف ضوِء اهلدِف العاِم ِمنَْها؛ ومن 

ن حمتوى االستبانة من جمموعة من العبارات تم تقسيمها إىل ثالثة أبعاد رئيسة، حيث : َثمَّ َتُكوَّ
ن البُّعد األول: أربع عرشة  ِعَبارة استهدفت التحديات البرشية: التي ُيقَصُد هبا: العنرص البرشي )ذي القناعات    َتَضمَّ

ق الستخدام التَّعلُّم اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية باململكة العربية السعودية. السلبية واملقاومة اخلفية، املعوِّ
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ن البُّعد الثاين: عرش ِعَبارات  استهدفت التحديات اجلامعية:التي ُيقَصُد هبا:اخلدمات اللوجستية اجلامعية    َتَضمَّ
التي تعرِقُل استخدام  التعلم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا باململكة العربية السعودية.

ن البُّعد الثالث: تسع عبارات، استهدفت التحديات التكنولوجية، التي ُيقَصُد هبا: بعض املقومات التكنولوجية    َتَضمَّ
التي  قد ُتَعرِقل استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا باململكة العربية السعودية.

( أمام بديل من ثالثة يعرب عن درجة القناعة بالِعَبارة  َمْت االستبانة بحيث ُيسَتجاب عنها بوضع عالمة ) ُصمِّ
ة ، أوافق إيل حد ما، أو أرفض؛ ومن ثم أصبح  العدد الكيلِّ لعبارات االستبانة ثالث  املرتبطة بالتحدي، وهي: أوافق بِِشدَّ

وثالثني ِعَبارة، وقد ِصِيغت العبارات يف أبعادها الثالثة بعبارات تقريرية لفظية.
د تقدير درجات االستجابة عيل االستبانة؛ بإعطاء الدرجة )1( عند االستجابة »أرفض«، وإعطاء الدرجة )2(  وحَتدَّ
ة« ؛ ومن ثم تكون الدرجة الصغرى  عند االستجابة »أوافق إيل حد ما«، وإعطاء الدرجة )3( عند االستجابة »أوافق بِشدَّ

عيل االستبانة )33( درجة، والدرجة العظمي )99( درجة.
ُأعدت صورة أولية من االستبانة، بحيث ِصِيغت تعليامهتا يف الصفحة األوىل منها، وتضمنت التعليامت: تسجيل 
تربوي(، واملعهد،  التخصص )تربوي- غري  بالتحديد- من حيث: االسم،  أو  البيانات داخل االستبانة -إما كتابة 
وعدد سنوات اخِلرَبة يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، وتضمنت تعليامت االستبانة أيضًا اهلدف منها، وكيفية 
البحث  يف  اإللكرتوين  التَّعلُّم  تعريف   وكذلك  عباراهتا،  مجيع  عيل  االستجابة  برضورة  والتأكيد  عليها،  االستجابة 

احلايل.
2 - تقنيني االستبانة :

أ- ِحساب صدق االستبانة : استخدم نوعا الصدق التاليني :
نة يف  املَتَضمَّ العبارات  ؛ وذلك بصياغة  لعبارات االستبانة  الداخيل  التأكد من الصدق  تم   : 1 - صدق املضمون 

االستبانة صياغة إجرائية ؛ بحيث ال تشتمل كل ِعَبارة عيل أكثر من حَتٍد َواحٍد فقط .
السادة املحكمني من  املنطقي لالستبانة بعرض االستبانة عىل جمموعة من  الصدق  املنطقي :ُحِسب  الصدق   - 2
آرائهم  الستبيان  هبا؛  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  و  التعليم،  تكنولوجيا  جمال  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 
حول مدي مناسبة عبارات االستبانة ألهدافها، وخصائص العينة، ومدي دقة وسالمة صياغتها، ومدي وضوح وكفاية 
تعليامت االستبانة ، ثم ُحِسَبْت النسبة املئوية ملعامل االتفاق بني استجابات املحكمني )امللحق رقم ]3[( ، حيث أسفرت 
آراء املحكمني عن: اتفاق 90 % من املحكمني عىل ارتباط مجيع عبارات االستبانة باألهداف، واتفاق 80 % من املحكمني 
نتها  عىل دقة صياغة معظم عبارات االستبانة ، مع اإلشارة إيل تعديل بعض الكلامت ملجموعة من العبارات التي تضمَّ
ُترتب  بحيث  االستبانة  أبعاد  داخل  العبارات  ترتيب  إعادة  عن  فضاًل  املفردات،  هذه  صياغة  لدقة  حتقيًقا  االستبانُة؛ 
العبارات وفقًا آلراء املحكمني من التحديات العامة إيل التحديات األقل عمومية. ثم ُأجِريت التعديالت التي أوىص هبا 

املحكمون؛ فأصبحت االستبانة صادقة أي ُمناِسبة لقياس ما وضعت لقياسه.
3 - صدق االتساق الداخيل .

حِلساب صدق االتساق الداخيل لالستبانة ؛ ُطبقت االستبانة بصورهتا األولية عيل عينة استطالعية مكونة من سبعة 
عرش عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، ثم ُحِسب معامل ارتباط كل ِعَبارة  
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معادلة  استخدمت  حيث  لالستبانة؛  الكلية  بالدرجة  ِعَبارة  كل  ارتباط  معامل  ُحِسب  كذلك  إليه،  ينتمي  الذي  بالبعد 
»بريسون« لالرتباط ،  وفيام ييل توضيح صدق كل ُبعد من أبعاد االستبانة :

3-1 ِحساب صدق االتساق الداخيل للُبْعد األول : 
3-1-1 ِحساب صدق االتساق الداخيل للمحور األول : 

يبني اجلدول رقم )1( قيم معامالت الصدق لعبارات املحور األول من البعد األول لالستبانة ، واخلاصة بالتحديات 
البرشية التي تعوق استخدام التعليم اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 جدول رقم )1( : قيم معامالت صدق االتساق الداخيل للمحور األول من البعد األول 

الستبانة  حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

رقم 
الِعَبارة

معامل الصدق 
مع البعد

معامل الصدق 
مع االستبانة

رقم 
الِعَبارة

معامل الصدق 
مع البعد

معامل الصدق 
مع االستبانة

10.86**0.85**80.5*0.615**

20.811**0.748**90.925**0.905**

30.486*0.837**100.813**0.856**

40.827**0.762**110.698**0.69**

50.808**0.806**120.87**0.889**

60.724**0.71**130.819**0.812**

70.701**0.716**140.409*0.86**

* دالة عند مستوي 0.05، حيث القيمة اجلدولية = 0.496

** دالة عند مستوي 0.01، حيث القيمة اجلدولية = 0.605  

يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت الصدق سواء معامالت الصدق املرتبطة بالتحديات البرشية املتعلقة 
بأعضاء هيئة التدريس، أو املرتبطة باالستبانة كلها دالة إحصائيًا؛ ومن ثم فجميع العبارات امُلصاغة مناسبة لقياس ما 

د صدق معايري املحور األول من البعد األول لالستبانة. وضعت لقياسه ؛ أي َتأكَّ
3-1-2 ِحساب صدق االتساق الداخيل للمحور الثاين : 

البعد األول لالستبانة، واخلاصة  الثاين من  يبني اجلدول رقم )2( قيم معامالت الصدق لعبارات املحور 
واملتعلقة  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  معاهد  يف  اإللكرتوين  التَّعلُّم  الستخدام   البرشية  بالتحديات 

بالطالب.
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 جدول رقم )2( : قيم معامالت صدق االتساق الداخيل للمحور الثاين من البعد األول 

الستبانة  حتديات  استخدام التعليم اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  واملتعلقة بالطالب.

رقم 
الِعَبارة

 معامل الصدق 
مع البعد

معامل الصدق 
مع االستبانة

رقم 
الِعَبارة

معامل الصدق 
مع البعد

معامل الصدق 
مع االستبانة

10.497*0.476*50.764**0.75**

20.806**0.796**60.855**0.894**

30.782**0.819**70.774**0.81**

40.782**0.796**

* دالة عند مستوي 0.05 ، ** دالة عند مستوي 0.01 .

    
يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت الصدق سواء معامالت الصدق املرتبطة بالتحديات البرشية املتعلقة 
بالطالب، أو املرتبطة باالستبانة كلها دالة إحصائيًا ؛ وِمْن َثمَّ فجميع العبارات املصاَغة مناسبة لقياس ما وضعت لقياسه؛ 

وهذا يؤكد ِصدق معايري املحور الثاين من البعد األول لالستبانة.
3-1 ِحساب صدق االتساق الداخيل للُبْعد الثاين : 

يبني اجلدول رقم )3( قيم معامالت الصدق لعبارات البعد الثاين لالستبانة ، واخلاصة بالتحديات اجلامعية  التي 
تعوق استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا .

قة الستخدام التعليم اإللكرتوين  جدول رقم )3( : قيم معامالت صدق االتساق الداخيل للُبْعد الثاين الستبانة التحديات اجلامعية املعوِّ

بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

رقم 
الِعَبارة

 معامل الصدق 
مع البعد

معامل الصدق 
مع االستبانة

رقم 
الِعَبارة

معامل الصدق 
مع البعد

معامل الصدق 
مع االستبانة

150.77**0.761**200.877**0.872**

160.72**0.716**210.903**0.856**

170.706**0.703**220.852**0.886**

180.725**0.749**230.777**0.748**

190.486*0.837**240.747**0.683**

* دالة عند مستوي 0.05 ، ** دالة عند مستوي 0.01 .
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يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت الصدق سواء معامالت الصدق املرتبطة بالتحديات املتعلِّقة باجلامعة،                   
أو املرتبطة باالستبانة كلها دالة إحصائيًا ؛ ومن َثمَّ فجميع العبارات امُلصاغة مناسبة لقياس ما وضعت لقياسه؛ مما يؤكد 

ِصْدق عبارات الُبعد الثاين لالستبانة.
3- ِحساب صدق االتساق الداخيل للُبْعد الثالث: 

يبني اجلدول رقم )4(  قيم معامالت الصدق لعبارات البُّعد الثالث لالستبانة، واخلاصة بالتحديات التكنولوجية  
التي تعوق استخدام  التَّعلُّم اإلليكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

 جدول رقم )4( : قيم معامالت صدق االتساق الداخيل للُبْعد الثالث الستبانة حتديات التكنولوجية 

قة الستخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا املعوِّ

رقم 
الِعَبارة

معامل الصدق 
مع البعد

معامل الصدق 
مع االستبانة

رقم 
الِعَبارة

معامل الصدق 
مع البعد

معامل الصدق 
مع االستبانة

250.763**0.63**300.808**0.709**

260.754**0.702**310.859**0.826**

270.467*0.454*320.859**0.826**

280.819**0.812**330.795**0.749**

290.877**0.872** 

* دالة عند مستوي 0.05 ، ** دالة عند مستوي 0.01

ْدق سواء معامالت الصدق املرتبطة بالتحديات التكنولوجية، أو  يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت الصِّ
د  املرتبطة باالستبانة كلها دالة إحصائيًا ؛ ومن َثمَّ فجميع العبارات املصاَغة مناسبة لقياس ما وضعت لقياسه ؛ وهذا ُيؤكِّ

ِصْدق عبارات الُبعد الثالث لالستبانة.
ب- ِحساب ثبات االستبانة :

»ألفا  معادلة  اسُتخِدمت  ثم  الذكر،  سالفة  االستطالعية  العينة  عيل  االستبانة  ُطبِقت  االستبانة،  ثبات  حِلساب 
كرونباخ« ، ويعرض اجلدول رقم )5( البيانات اإلحصائية لثبات االستبانة.
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جدول رقم )5( البيانات اإلحصائية لثبات استبانة حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

عدد املعايريالتحدياتم
متوسط 
الدرجات

االنحراف 
املعياري

معامل الثبات

142.721.4989.1البرشية1

102.431.4193.2اجلامعة2

92.101.2689.2التكنولوجية3

332.431.4192.1االستبانة كلها

يتضح من اجلدول رقم )5( أن قيم معامل ثبات األبعاد الرئيسة لالستبانة ترتاوح بني القيمتني)89.1(، و)93.2(، 
وأن قيمة معامل ثبات االستبانة كلها هو )92.1(، ومجيعها قيم معامالت ثبات ذات موثوقيَّة وهذا مؤش ُيَطمِئن إىل 

ِة نتائج الدراسة عىل عينة البحث املستهدفة يف البحث احلايل. ِصحَّ
3 - الصورة النهائية لالستبانة :

تأسيسًا عيل نتائج التجربة االستطالعية، ُثمَّ  إجراء التعديالت عيل الصورة األولية الستبانة حتديات استخدام 
التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا؛ أصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية )امللحق 

رقم ]1[(.
ثالثًا : تطبيق االستبانة :

َدْت عينة البحث األساسية من أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة  بتصميم الصورة النهائية لالستبانة؛ ُحدِّ
العربية لغري الناطقني هبا ، ويوضح اجلدول رقم )6( بيان تفصييل عن العينة األساسية للبحث .

جدول رقم )6( : بيان بمتغريات الدراسة والعينة األساسية للبحث 

املتغري
»أعضاء هيئة التدريس« 

الفئات
جمموع العينة كلها%التكرار

املؤهل
45 %18تربوي

40
55 %22غري تربوي

57.5 %23كبريةاخلربة يف استخدام اإلنرتنت
40

1742.5متوسطة
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اخلربة التدريسية

11435.5-5 سنوات )حديثة(

40 61537.5-10 سنوات )متوسطة(

111127.5 - فأكثر )كبرية(

التحديد ، ثم ُحِسبت درجة  العينة سالفة  وبعد حتديد عينة البحث كام يف اجلدول السابق ؛ ُطبِقت االستبانة عيل 
استجابة كل منهم عيل االستبانة ، ومُجِعت الدرجات متهيدًا ملعاجلتها إحصائيًا .

نتائج البحث وتفسيرها :
أوالً: النتائج املتعلقة بالفرض األول:

ة الفرض األول للبحث؛ ُحسبت تكرارات درجات أفراد عينة البحث لكل ِعَبارة من عبارات  للتحقق من ِصحَّ
االستبانة وفق درجة موافقتهم عيل الِعَبارة –أوافق بشدة، أوافق إيل حد ما،  أرفض- ، ثم ُطبِّقت معادلة )كا2( ، وفيام ييل 

بيان بنتائج البحث لكل ُبعد من أبعاد االستبانة :
1 - النتائج املتعلقة بالتحديات البرشية :

1-1 النتائج املتعلقة بالتحديات البرشية اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس :
البرشية   بالتحديات  واخلاصة  لالستبانة،  األول  البعد  من  األول  املحور  لعبارات  كا2  قيم   )7( رقم  اجلدول  يُبنيِّ 

قة الستخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. املعوِّ

جدول رقم )7( قيم )كا2( لعبارات املحور األول من البُّعِد األول الستبانة حتديات  

استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  

قيمة كا2الِعَبارةم

**99.021تنقصني بعض مهارات التعامل مع احلاسوب واإلنرتنت1

**86.111أخشى الفشل يف التنفيذ 2

**86.044ال تتوافر  لدى الرغبة الشخصية يف تطبيق التَّعلُّم اإللكرتوين يف فصول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.3

**85.77الوقت  املناسب مل حَيِْن َبْعد الستخدام التَّعلُّم اإللكرتوين يف فصول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 4

**82.011التعليم اإللكرتوين حيتاج تدريًبا عالًيا5

**79.887أحتاج دورات تدريبية تعرفني اسرتاتيجيات  التَّعلُّم اإللكرتوين6
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قيمة كا2الِعَبارةم

**76.4التعليم التقليدي أفضل من التَّعلُّم اإللكرتوين7

**74.333ال وقت لدي للقراءة حول  التَّعلُّم اإللكرتوين8

**68.067عدم معرفة عضو هيئة التدريس ملا هو جديد من برجميات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا9

**66.978عدم توافر  كفايات التعامل مع  التَّعلُّم اإللكرتوين لدى معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا 10

11
ال تتاح يل مراجع حول استخدامات و تطبيقات  التَّعلُّم اإللكرتوين يف  جمال تعليم اللغة العربية لغري 

الناطقني هبا
51.956**

**45.911النضج اللغوي والثقايف ال حيققه التَّعلُّم اإللكرتوين بالنسبة ملتعلمي اللغة العربية غري الناطقني هبا12

13
انشغال أعضاء هيئة التدريس بأعبائهم التدريسية ال يتيح هلم االطالع عىل املواقع املتخصصة يف تعليم 

اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
44.076**

م بعض املسؤولني لدور التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 14 **37.378من الصعب تفهُّ

** دالة عند مستوي 0.01، حيث القيمة اجلدولية = 10.21

يتضح من اجلدول السابق أن الفروق بني التكرارات امُلالحظة والتكرارات امُلَتوقعة لعينة البحث من أعضاء 
هيئة التدريس يف حتديد التحديات البرشية الستخدام التعليم اإللكرتوين  دالة إحصائية عند مستوي 0.01 جلميع 
العبارات، فقد ُوِجَد أن الفرق بني التكرارات امُلالحظة والتكرارات امُلَتوقعة لعينة البحث دالة إحصائية عند مستوي 
والتكرارات  امُلالحظة  التكرارات  بني  الفروق  أن  ُوِجد  كا2؛  بقيم  امُللحقة  التكرارات  جلداول  وبالرجوع   ،0.05
امُلَتوقعة للعبارات كلها ذات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )0.01( كانت لصالح املوافقة عيل التحدي بدرجة 
»أوافق بشدة«، باستثناء الِعَبارة الثالثة عرش )انشغال أعضاء هيئة التدريس بأعبائهم التدريسية ال يتيح هلم االطالع 
بدرجة  التحدي  املوافقة عيل  كانت لصالح  فقد  الناطقني هبا(،  لغري  العربية  اللغة  تعليم  املتخصصة يف  املواقع  عىل 

»أرفض«. 
تشري النتائج السابقة لعينة البحث عيل عبارات املحور األول من الُبعد األول لالستبانة إيل املوافقة عيل العبارات 
التي تعكس التحديات امُلَحَددة يف االستبانة، وهو ما يؤكد قناعة أعضاء هيئة التدريس هبذه التحديات  باستثناء التحدي 

الثالث عرش.
وللتعرف عيل مدي شدة التحديات البرشية اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر عينة البحث؛ ُحسبت 
درجات استجابة عينة البحث عيل كل ِعَبارة من عبارات املحور األول من الُبعد األول لالستبانة –اخلاصة باملعلمني-، 

ثم ُحَسب املتوسط احِلسايب للدرجات ، ويبني اجلدول رقم )8( النتائج التي ُحصل عليها .
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 جدول )8( متوسط درجات عبارات املحور األول من البعد األول 

الستبانة  حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

الرتتيب
التنازيل

الِعَبارة
متوسط 
الدرجات

الرتتيب
التنازيل

الِعَبارة
متوسط 
الدرجات

122.988122.66

232.959102.65

342.911052.64

412.9011112.45

562.8712142.40

672.801382.20

792.7614131.65

يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم متوسطات استجابات عينة البحث عيل التحديات البرشية الستخدام التعليم 
الِعَبارة  باستثناء  الفريض وقيمته )2(،  املتوسط  الناطقني هبا- ختطت قيمة  العربية لغري  اللغة  اإللكرتوين بمعاهد تعليم 
الثالثة عرش؛ فهي أقل من قيمة املتوسط الفريض؛ وهذا يعني أن أغلبية التحديات املذكورة من وجهة نظر عينة البحث 
هي حتديات جيب األخذ هبا ومراعاهتا يف أي برنامج  لغوي قائم عيل استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا ، وتأسيسًا عيل ما ُتشري إليه نتائج اجلدولني )7(، )8( ؛ يمكننا حتديد أكثر التحديات البرشية التي 
تعوق استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني، اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس مرتبة ترتيبًا 
ة«، ويف الوقت  تنازليًا، بحيث نبدأ بأكثر التحديات قوًة- وهو التحدي الدال إحصائيًا يف اجتاه درجة املوافقة »أوافق  بشدَّ
الدال إحصائيًا يف  التحدي  التحديات قوًة- وهو  بأقل  التحدي احلاصل عيل أكرب متوسط درجات -وننتهي  نفسه هو 
اجتاه درجة املوافقة »أرفض«، أو التحدي غري الدال إحصائيًا عند أي من مستويي الداللة ، ويف الوقت نفسه هو التحدي 
احلاصل عيل أقل متوسط درجات )امللحق رقم ]2[(. وجتدر اإلشارة إيل أن حصول التحديات –السابقة- عيل أكرب قيمة 
الُبعد يتفق بدرجة كبرية مع ما أكدته عديد من  ملتوسط درجات عيل الرتتيب الستجابة عينة البحث عيل حتديات هذا 
الكتابات واألطروحات التي تناولت هذا اجلانب من معوقات استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين، فقد أكد كل من »اخلرباء« 
اعتبار نقص اإلمكانات  )2004(، و»جربين والشيخ وأنس« )2006(، واجلرف )2006(، و»كنسارة« )1428هـ( عيل 
املادية ، ورضورة توافر مهارات التعامل مع برامج التعليم اإللكرتوين لدي أعضاء هيئة التدريس من التحديات البرشية 
األساسية التي تعوق استخدامهم للتعليم اإللكرتوين . وهذا نتيجة ترِبُز أن معظم أعضاء هيئة تعليم اللغة العربية بمعاهد 
النفسية متمثلة يف :ال تتوافر   –بدرجة االتقان- ؛ لذا أعقبتها التحديات  اللغة العربية ، ليسوا ملمني بالكمبيوتر  تعليم 
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لدى الرغبة الشخصية يف تطبيق التعليم اإللكرتوين يف فصول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، الوقت  املناسب مل  
حَيِْن َبْعد الستخدام التعليم اإللكرتوين يف فصول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، ال تتوافر لدي خربات التعامل مع 
 Saariluoma،2006،2007،2010 التعليم اإللكرتوين، فهذه التحديات تتفق مع التحديات الوجدانية التي أكدهتا دراسة
Juutinen &؛Juutinen، Huovinen، & Yalaho، 2011  ؛Juutinen،2011( ؛ودراسة العريني )1430هـ( ؛ودراسة 

اك” )2003(؛ ودراسة “القباين”)2011( التي أثبتت أن التمسك بالتعليم التقليدي،  الشهراين )1430هـ(؛ ودراسة “احلرَّ
و مقاومة التغيري من أبرز التحديات التي تواجه التعليم اإللكرتوين ؛ ألن إعداد معلم اللغة العربية ألبنائها، ولغري الناطقني 
هبا  بعيد متاًما عن تكنولوجيا التعليم،و هذه النتيجة تتفق مع دراسة )النجدي، سمري بن مويس، 1429( التي بينت ضعف 

الكفايات التكنولوجيا لدى الطالب املعلمني بكليات الرتبية بغض النظر عن التخصص.
2-1 النتائج املتعلقة بالتحديات البرشية اخلاصة بالطالب :

يبني اجلدول رقم )9( قيم )كا2( لعبارات املحور الثاين من البعد األول لالستبانة ، واخلاصة بالتحديات البرشية- 
حمور الطالب- الستخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اململكة العربية السعودية0

 جدول )9( : قيم كا2 لعبارات املحور الثاين من البعد األول 

الستبانة حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

قيمة كا2الِعَبارةرقم الِعَبارة

**24.067ليس لدي قدرة مالية المتالك حاسوب1

**17.778 ليس لدي إمكانات لالشرتاك يف اإلنرتنت.2

**16.044احتاج دورات يف احلاسوب و اإلنرتنت3

**11.22ليس لدى قدرة مادية للحصول عىل دورات احلاسوب و اإلنرتنت4

ُل املحتوى املطبوع عىل املحتوى اإللكرتوين يف تعلم اللغة العربية5 **10.011ُأَفضِّ

**10التعليم اإللكرتوين غري مناسب لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 6

**8.044التعليم اإللكرتوين غري جُمٍْد يف تعلم اللغة العربية بالنسبة يل7

** دالة عند مستوي 0.01.

    
من  البحث  لعينة  امُلَتوقعة  والتكرارات  امُلالحظة  التكرارات  بني  الفروق  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
الطالب يف حتديد التحديات البرشية الستخدام التعليم اإللكرتوين دالة إحصائية عند مستوي 0.01 للعبارات 
امُلالحظة  التكرارات  بني  الفروق  أن  ُوِجد  ؛  كا2  بقيم  امُللحقة  التكرارات  جلداول  وبالرجوع  )1؛2؛3؛4؛6( 
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أما  بشدة«؛  »أوافق  بدرجة  التحدي  عيل  املوافقة  لصالح  إحصائيًا  دالة  السابقة  للعبارات  امُلَتوقعة  والتكرارات 
العبارتان )5؛7( فقد كانتا دالتني لصالح »أوافق حلد ما« وهذا مؤش يعكس التحديات امُلَحَددة يف االستبانة من 
وجهة نظر الطالب، وتفرسَّ هذه النتيجة: بأن العديد من طالب معاهد تعليم اللغة العربية هم طالب ِمنٍَح، أتوا 
من دول فقرية اقتصادًيا ، تفتقر لبنية حتتية قوية، ومن ثم مل يتدربوا عىل اإلنرتنت.. إال حينام َأَتوا للمملكة ،إضافة 
إىل أن بعض القيادات التعليمية ترى يف التَّعلُّم اإللكرتوين عبًء ،حيتاج مراًنا ، لذا انعكست  قناعات املعلمني عىل 
الطالب، من َثمَّ ال يرى الطالب جدوى للتَّعلُّم اإللكرتوين، وهذا ُيمثُِّل حتدًيا برشًيا يف  التَّعلُّم اإللكرتوين، وهذه 
النتيجة تتفق مع دراسة )العبد الكريم، 1420هـ ( والتي أوصت برضورة توفري حاسب لكل طالب، و رضورة 

تثقيفهم بتكنولوجيا التعلم.
وللتعرف عيل مدي شدة التحديات البرشية اخلاصة بالطالب من وجهة نظر الطالب أنفسهم ؛ُحسبت درجات 
املتوسط احِلسايب  الُبعد األول لالستبانة، ثم ُحَسب  الثاين من  ِعَبارة من عبارات املحور  البحث عيل كل  استجابة عينة 

للدرجات، ويبني اجلدول رقم )10( النتائج التي ُحصل عليها .

جدول رقم )10( متوسط درجات عبارات املحور الثاين من البعد األول الستبانة  حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين

الرتتيب
التنازيل

الِعَبارة
متوسط 
الدرجات

الرتتيب
التنازيل

الِعَبارة
متوسط 
الدرجات

112.98441.72

222.95561.32

332.94

البرشية  التحديات  عيل  الطالب-  البحث-  عينة  استجابات  متوسطات  قيم  مجيع  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
الستخدام التعليم اإللكرتوين ختطت قيمة املتوسط الفريض وقيمته )2(؛ فيام عدا االعبارتني رقم )5( و)7(، وهذا مؤشِّ 
عىل رضورة األخذ هبا ومراعاهتا يف أي برنامج قائم عيل استخدام التعليم اإللكرتوين، وتأسيسًا عيل ما ُتشري إليه نتائج 
بة ترتيبًا تنازليًا  اجلدولني )9(، )10( ُيمكنُنَا حتديد أكثر التحديات البرشية التي تعوق استخدام التعليم اإللكرتوين ُمرتَّ
من وجهة نظر املتعلمني )امللحق رقم ]2، املحور الثاين[( عيل النحو التايل:ليس لدي قدرة مالية المتالك حاسوب، ليس 
لدي قدرة مادية عىل االشرتاك يف اإلنرتنت ، احتاج دورات يف احلاسوب واإلنرتنت، ليس لدى قدرة مادية للحصول عىل 

دورات احلاسوب و اإلنرتنت، التعليم اإللكرتوين غري مناسب لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
2 - النتائج املتعلقة بالتحديات اجلامعية :

الستخدام  التكنولوجية  بالتحديات  واخلاصة  لالستبانة،  الثاين  الُبعد  لعبارات  كا2  قيم   )11( رقم  اجلدول  يبني 
التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
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جدول )11( : قيم كا2 لعبارات الُبعد الثاين –التحديات املتعلقة باجلامعة- 

الستبانة  حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني به 

قيمة كا2الِعَبارةرقم الِعَبارة

**35اجلامعة ال حتفز عىل استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين15

**10.69بطئ الشبكة داخل اجلامعة 16

**76.2القاعات غري جمهزة –تقنًيا- للتَّعلُّم اإللكرتوين17

**55.679نقص التمويل الالزم لتوظيف اإلنرتنت يف فصول تعليم اللغة18

ب عىل التَّعلُّم اإللكرتوين19 **74.467اجلامعة ال ُتدرِّ

**22.02القيادات التعليمية ال ترى نفًعا هلذا التعليم20

21
َضْعف إعداد و تطوير مهارات هيئة التدريس يف جمال استخدام 

التقنية احلديثة و التَّعلُّم اإللكرتوين
86.533**

**17.778ال يوجد منتدى للتعليم اإللكرتوين باجلامعة22

**35التكليفات اإللكرتونية ال ُيعتد هبا يف تقويم الطالب23

**16.962ُنْدَرة عناية بعض معلمي اللغة العربية بالتكليفات اإللكرتونية24

* دالة عند مستوي 0.01.

يتضح من اجلدول )11( أن الفروق بني التكرارات امُلالحظة والتكرارات املتوقَّعة لعينة البحث من أعضاء هيئة 
التدريس يف حتديد التحديات اجلامعية الستخدام التعلُّم اإللكرتوين دالة إحصائية عند مستوي 0.01 جلميع العبارات، 
وبالرجوع جلداول التكرارات امُللحقة بقيم )كا2( ُوِجد أن الفروق بني التكرارات امُلالحظة والتكرارات امُلَتوقعة جلميع 
ة«، وهذا ما يؤكد القناعة التامة لدي  العبارات الدالة إحصائيًا  كانت لصالح املوافقة عيل التحدي بدرجة »أوافق بشدَّ
عينة البحث هبذه التحديات باعتبارها حتديات تكنولوجية  رئيسة تعوق استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد  تعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني هبا.
وللتعرف عيل مدي شدة التحديات التكنولوجية التي تعوق استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة 
من  ِعَبارة  كل  عيل  البحث  عينة  استجابة  درجات  ُحسبت  البحث؛  عينة  نظر  وجهة  من  هبا،  الناطقني  لغري  العربية 
عبارات الُبعد الثاين لالستبانة، ثم ُحَسب املتوسط احِلسايب للدرجات، ويبني اجلدول رقم )12( النتائج التي ُحصل 

عليها.
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 جدول )12( :  متوسط درجات عبارات الُبعد الثاين 

الستبانة حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

الرتتيب
التنازيل

الِعَبارة
متوسط 
الدرجات

الرتتيب
التنازيل

الِعَبارة
متوسط 
الدرجات

1172.986212.80

2162.957232.76

3152.918202.70

4192.909242.55

5182.8710222.80

يتضح من اجلدول )12( أن مجيع قيم متوسطات استجابات عينة البحث عيل التحديات التكنولوجية الستخدام 
املتوسط الفريض؛ وهذا يعني أن مجيع  الناطقني هبا، ختطت قيمة  العربية لغري  اللغة  التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم 
التحديات املذكورة من وجهة نظر عينة البحث هي حتديات رئيسة جيب األخذ هبا ومراعاهتا يف أي برنامج قائم عيل 
نتائج اجلدولني  إليه  الناطقني هبا، وتأسيسًا عيل ما ُتشري  العربية لغري  اللغة  التَّعلُّم اإللكرتوين بمعاهد تعليم  استخدام 
)11(، )12(؛ يمكننا حتديد أكثر التحديات التكنولوجية التي تعوق استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة 
جمهزة  غري  القاعات  التايل:  النحو  عيل  الثاين[(  البعد   ،2[ رقم  )امللحق  تنازليًا  ترتيبًا  مرتبة  هبا،  الناطقني  لغري  العربية 
للتَّعلُّم اإللكرتوين، بطئ الشبكة داخل اجلامعة، اجلامعة ال حتفز عىل استخدام التَّعلُّم اإللكرتوين، نقص التمويل الالزم 
ب عىل التَّعلُّم اإللكرتوين، ال يوجد منتدى التَّعلُّم اإللكرتوين  لتوظيف اإلنرتنت يف فصول تعليم اللغة، اجلامعة ال ُتدرِّ
باجلامعة، َضْعف إعداد و تطوير مهارات هيئة التدريس يف جمال استخدام التقنية احلديثة والتَّعلُّم اإللكرتوين، القيادات 
التعليمية ال ترى نفًعا هلذا التعليم، التكليفات اإللكرتونية ال ُيعتد هبا يف تقويم الطالب، ُنْدَرة عناية بعض معلمي اللغة 

العربية بالتكليفات اإللكرتونية.
عينة  الستجابة  درجات  متوسط  قيمة  أكرب  عيل  حصلت  التي  التكنولوجية  التحديات  أكثر  أن  سبق  مما  يتضح 
البحث عيل حتديات هذا الُبعد هو التحدي اخلاص بجودة البنية التحتية التقنية من حيث تزويد قاعات التدريس بأجهزة 
الكمبيوتر واإلنرتنت، وَيتفُق الَباِحُث متامًا مع النتائج السابقة، فمن خالل ممارسة الباحث لتدريس اللغة العربية يف معهد 
تعليم اللغة وزيارة العديد من معاهد تعليم اللغة  باململكة، يمكنه تأكيد حقيقة مفادها خلو قاعات التدريس يف معظم 

املعاهد من جهاز كمبيوتر متصل بشبكة اإلنرتنت.
3 - النتائج املتعلقة بالتحديات التكنولوجية :

استخدام  يف  التكنولوجية  بالتحديات  واخلاصة  لالستبانة،  الثالث  الُبعد  لعبارات  )كا2(  قيم   )13( اجلدول  يبني 
التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
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 جدول )13(: قيم كا2 لعبارات الُبعد الثالث 

الستبانة  حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

قيمة كا2الِعَبارة رقم الِعَبارة

**61.889ُنْدَرة وجود كتاب إلكرتوين يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا25

**67.2عدم وجود اسرتاتيجية واضحة الستخدام التعلم اإللكرتوين بمعهد تعليم اللغة العربية .26

**55.689إجادة اللغة اإلنجليزية مطلب أساس ملعظم برامج الكمبيوتر.27

**74.467َضْعف الدعم التقني الفوري يف فصول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا28

**22.2نقص الدعم اإلداري والترشيعات اخلاصة بالتعلم اإللكرتوين .29

**68.533عدم مناسبة وقت التدريب مع أعامل عضو هيئة تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا.30

**17.776عدم توافر وحدة إلكرتونية متخصصة إلنتاج املقررات اإللكرتونية .31

**96.2قلة برجميات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.32

**20َضْعف الدورات التدريبية التقنية لعضو هيئة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.33

** دالة عند مستوي 0.01.

يتضح من اجلدول السابق أن الفروق بني التكرارات امُلالحظة والتكرارات امُلَتوقعة لعينة البحث من أعضاء هيئة 
التدريس يف حتديد التحديات التكنولوجية الستخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا دالة 
ة” . وُيسَتَدُل من النتائج  إحصائية عند مستوي 0.01 جلميع العبارات، لصالح املوافقة عيل التحدي بدرجة “أوافق بِِشدَّ
السابقة لعينة البحث عيل عبارات الُبعد الثالث لالستبانة عيل موافقة العينة عيل مجيع العبارات التي تعكس التحديات 
التكنولوجية  امُلَحَددة يف االستبانة، وهذا يؤكد القناعة التامة لدي عينة البحث هبذه التحديات باعتبارها حتديات رئيسة 

تعوق استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين يف معاهد تعليم اللغة العربية باململكة.
للتعرف عيل مدي شدة التحديات التكنولوجية من وجهة نظر عينة البحث؛ ُحسبت درجات استجابة عينة البحث 
للدرجات، ويبني اجلدول رقم )14(  احِلسايب  املتوسط  ُحَسب  ثم  الثالث لالستبانة،  الُبعد  ِعَبارة من عبارات  عيل كل 

النتائج التي ُحصل عليها.
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جدول )14(:  متوسط درجات عبارات املحور الثاين من البعد األول الستبانة  حتديات  استخدام التعليم اإللكرتوين

الرتتيب 
التنازيل

الِعَبارةالرتتيب التنازيلمتوسط الدرجاتالِعَبارة
متوسط 
الدرجات

1252.986332.46

2262.957302.32

3312.948282.10

4322.859292.07

5272.72

    
التي  التكنولوجية  التحديات  البحث عيل  السابق أن مجيع قيم متوسطات استجابات عينة      يتضح من اجلدول 
الفريض؛ وهذا  املتوسط  الناطقني هبا ختطت قيمة  العربية لغري  اللغة  تعليم  التعليم اإللكرتوين بمعاهد  تعوق استخدام 
يعني أن مجيع التحديات املذكورة من وجهة نظر عينة البحث هي حتديات رئيسة جيب األخذ هبا ومراعاهتا يف أي برنامج 
إليه  الناطقني هبا، وتأسيسًا عيل ما ُتشري  العربية لغري  اللغة  التَّعلُّم اإللكرتوين بمعاهد تعليم  لغوي قائم عيل استخدام  
نتائج اجلدولني )13(، )14(؛ يمكننا حتديد أكثر التحديات التكنولوجية التي تعوق استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين بمعاهد 
بة ترتِيًبا تنازلًيا )امللحق رقم ]3، الُبعد الثالث[(  عيل النحو التايل :ُنْدَرة وجود  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ُمرتَّ
كتاب إلكرتوين يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، عدم وجود اسرتاتيجية واضحة الستخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين 
بمعهد تعليم اللغة العربية ، عدم توافر وحدة إلكرتونية متخصصة إلنتاج املقررات اإللكرتونية ، قلة برجميات تعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا ،إجادة اللغة اإلنجليزية َمطلٌب أسايس ملعظم برامج الكمبيوتر،َضْعف الدورات التدريبية التقنية 
لعضو هيئة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، عدم مناسبة وقت التدريب مع أعامل عضو هيئة تدريس اللغة العربية 
عم اإلداري،  لغري الناطقني هبا، َضْعف الدعم التقني الفوري يف فصول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، نقص الدَّ

والترشيعات اخلاصة بالتعلم اإللكرتوين.
جدير بالذكر أن عبارة »ُنْدَرة وجود كتاب إلكرتوين يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا«، حُصلت عيل أكرب 
قيمة متوسط درجات استجابة عينة البحث عيل حتديات هذا الُبعد ، و هذه النتيجة تتفق بدرجة كبرية مع ما أكدته عديد 
من الكتابات والدراسات التي تناولت هذا اجلانب متمثلة يف َضْعف اجلانب التقني يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

هبا مثل دراسة املهدي،1401هـ؛ يونس، 2005؛ طعيمة والناقة، 2009؛ عيل، 2011(.
عيل ضوء ما تقدم من مناقشة لنتائج االستبانة بأبعادها املختلفة ؛ َتبنيَّ وجود فروق دالة إحصائيًا عند أي من مستويي 
الداللة، )0.05( أو )0.01( بني التكرارات امُلالحظة والتكرارات امُلَتوقعة لعينة البحث من أعضاء هيئة التدريس يف 
هبا،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  بمعاهد  اإللكرتوين  التعليم  استخدام  تعوق  التي  بالتحديات  اخلاصة  العبارات 
فري األول للبحث ؛ لذا ُيرَفض ، و ُيقَبُل الفرض البديل.  اختالفًا ذا داللة إحصائية ، وهو ما يعني عدم صحة الفرض الصِّ
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وتأسيسًا عيل ما سبق؛ يمكن اخلروج بقائمة من التحديات األساسية التي تعوق استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين من 
وجهة نظِر أعضاء هيئة التدريس يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا )امللحق رقم ]3[(.

ثانًيا النتائج املتعلقة بالفرض الثاين:
للتحقق من صحة الفرض الثاين للبحث؛ ُحسب متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس الرتبويني، ودرجات 
أعضاء هيئة التدريس  غري الرتبويني عيل استبانة حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا كلها، وألْبَعاِد االستبانة الثالثة، كذلك ُحِسبت االنحرافات املعيارية لدرجات االستبانة كلها، وألبَعادها 
ُحِصَل  التي  النتائج   )15( رقم  اجلدول  تيبني  العدد،  خمتلفتي  مستقلتني  ملجموعتني  »ت«  معادلة  ُطبِقت  ثم  املختلفة، 

عليها.

جدول )15( : اإلحصاء الوصفي، وقيمة »ت« لدرجات أعضاء هيئة التدريس من ذوي التخصص الرتبوي وغري الرتبوي عيل استبانة 

حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

التحديات

العينة )تربويني(
ن= 18

العينة )غري تربويني(
ن= 22

قيمة “ت”*
داللة 

»ت«*  
االنحراف املعيارياملتوسطاالنحراف املعيارياملتوسط

دالة0.10019.21 39.590.76960.50البرشية

دالة49.500.023158.200.21316.80اجلامعية

دالة46.670.032354.200.0308.11التكنولوجية

دالة135.760.870179.90.60218.34االستبانة كلها

* قيمة ت اجلدولية  عند مستوي 0.05 = 1.97 . وعند مستوى0.01=2.56

تشري النتائج املوضحة يف اجلدول )15( إيل أن متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس من الرتبويني يف االستبانة 
كلها  يساوي ) 135.76 ( درجة بنسبة مئوية بلغت97.5، بينام متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس من غري الرتبويني 
يف االستبانة ذاهتا بلغ)179.90( درجة وأن قيمة »ت« املحسوبة تساوي )18.34(، وهي أكرب من القيمة اجلدولية لقيمة 
الرتبويني وغري  من  التدريس  هيئة  أعضاء  متوسطي درجات  بني  إحصائيٌي عند مستوي)0.01(  فرٌق  يوِجُد  مما  »ت«؛ 

الرتبويني يف االستبانة كلها لصالح غري الرتبويني يف حتديد التحديات التي تعوق استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد 
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ؛ وهبذه النتيجة يرفض الفرض الصفري، وُيقَبُل الفرض البديل.

ويمكن تفسري النتيجة السابقة  امُلتعِلقة باالستبانة عيل النحو التايل :
وا إعداًدا تربوًيا يؤهلهم  أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، مل ُيعدُّ
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اللغة العربية أو  اللغة العربية؛ حيث إهنم أعدوا يف كليات  التعليم يف فصول تعليم  للوعي بأمهية استخدام تكنولوجيا 
اللغوي، حيث  إعدادهم  وا  تلقَّ التقليدية؛ هكذا  بالطرق  تعلم  تربوية،  لغوية غري  العلوم.. وهي كليات  دار  أو  اآلداب 
يندر استخدام تكنولوجيا التعليم يف هذه الكليات؛ وقد يرى هؤالء املعلمون أن استخدام التعلم اإللكرتوين يف تعليم 
استخدامه ونرشه؛  يقاومون  ثم  قد حيل حملهم؛ ومن  اإللكرتوين  التَّعلُّم  أن   أو  كاهلهم،  يثقل  ُيعدُّ عبًء  العربية  اللغة 
وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات التي قامت هبا Juutinen, Huovinen، & Yalaho ,2011؛Juutinen,2011( حيث 
لت نتائجها إىل أن بعض املعلمني ،يعانون خوًفا Phobia من تكتولوجيا التعليم، إلحساسهم النفيس أهنا سوف حتل  َتوصَّ

حملَّهم، فأوصت برضورة توعية هؤالء املعلمني بأمهية  تكنولوجيا التعليم ، والتعلم اإللكرتوين.
ثالثًا: النتائج املتعلقة بالفرض الثالث 

التدريس ذوي اخلربة الكبرية   الثالث للبحث، ُحسب متوسطي درجات أعضاء هيئة  للتحقق من صحة الفرض 
واخلربة املتوسطة يف اإلنرتنت، عىل استبانة حتديات استخدام  التَّعلُّم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
هبا كلها، وألبعاد االستبانة الثالثة، كذلك ُحِسبت االنحرافات املعيارية للدرجات لالستبانة كلها، وألبعادها الثالثة، ثم 

ُطبَِّقْت معادلة »ت« ملجموعتني مستقلتني خمتلفتي العدد، ويبني اجلدول  رقم )16( النتائج التي ُحصل عليها.

 جدول )16(: اإلحصاء الوصفي، وقيمة »ت« لدرجات أعضاء هيئة التدريس من ذوي املؤهل الرتبوي  

وغري الرتبوي عيل استبانة حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

التحديات

خربة اإلنرتنت

قيمة 
»ت«*

داللة 
»ت«*

متوسطةكبرية

ن= 17ن= 23

االنحراف املعيارياملتوسطاالنحراف املعيارياملتوسط

غري دالة51.30.352550.10.40311.80البرشية

غري دالة50.10.213751.00.39311.46اجلامعية

غري دالة49.60.107550.50.12101.34التكنولوجية

غري دالة1510.3009151.60.31101.85االستبانة كلها

* قيمة ت اجلدولية  عند مستوي 0.05 = 1.97 . وعند مستوى0.01=2.56

اإلنرتنت  خربة  ذوي  من  التدريس  هيئة  أعضاء  درجات  متوسط  أن  إيل   )16( اجلدول  يف  املوضحة  النتائج  تشري 
الكبرية  يف االستبانة كلها  يساوي) 151.0 ( درجة بنسبة مئوية بلغت91.5، بينام متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس 
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من ذوي خربة اإلنرتنت املتوسطة يف االستبانة ذاهتا بلغ)151.6( درجة وأن قيمة »ت« املحسوبة تساوي )1.85(، وهي 
أقل من القيمة اجلدولية لقيمة »ت«؛ مما يعني عدم وجود فرًقا داالً إحصائًيا  عند مستوي )0.05( بني متوسطي درجات 
أعضاء هيئة التدريس من ذوي خربة  اإلنرتنت الكبرية واملتوسطة  يف االستبانة كلها، وهبذه النتيجة ُيقبل الفرض الصفري.

ويمكن تفرسَّ النتيجة السابقة  امُلتعِلقة باالستبانة عيل النحو التايل:
فرض األنرتنت نفسه عىل البرشية، فال يوجد بيت إال وفيه وصلة إنرتنت، ألنه أضحى من رضوريات احلياة السيام 
عند أبنائنا، كام أن نظام التعميامت يف اململكة العربية السعودية نظام آيل وظَّف هذه التكنولوجيا بطريقة حيوية، وفًقا ملفهوم 
»احلكومة اإللكرتونية«، مما أجرب منسويب معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  أن يتعاملوا مع  هذه التكنولوجيا 

بغض النظر عن كوهنم تربويني أم غري تربويني، ومع تعاملهم تالشت الفروق يف استخدامهم اإلنرتنت.
ثالثًا: النتائج املتعلقة بالفرض الرابع :

للتحقق من صحة الفرض الرابع للبحث؛ استخدمت معاجلة حتليل التباين األحادي لدرجات أعضاء هيئة التدريس 
ذوي اخلربة التدريسية الكبرية و املتوسطة و القليلة عيل استبانة حتديات استخدام التعلم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني هبا  كلها ، وألبعاد االستبانة الثالثة ، ويبني اجلدول التايل النتائج التي ُحصل عليها.

 جدول )17( حتليل التباين ألثر خربة التدريس عىل جماالت استبانة حتديات استخدام التعليم اإللكرتوين 

بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

مستوى الداللةقيمة فمتوسط املربعاتجمموع املربعاتاملجاالت

0.03*3.6501.5744.731التحديات البرشية

0.017*2.0911.0413.954التحديات اجلامعية

1.9010.7342.1080.072التحديات اإللكرتونية

0،07*1.5320.7425.126األداة كلها

* دالة إحصائًيا

حتديات  استبانة  جماالت  عىل  التدريس  خلربة  تعزي  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )17( اجلدول  من  يتضح 
استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، حيث كانت قيمة »ف« هلذه املجاالت عىل 
داللة  ذات  مجيعها  القيم  وهذه   ،)5.126( والكيل   ،)3.954( جامعية  حتديات   ،)4.731( برشية  حتديات  الرتتيب: 
=0.05(، بينام ال توجد فروق دالة إحصائًيا عىل ُبعد التحديات اخلاصة بالتعليم اإللكرتوين تعزى  إحصائية أقل من )
عن  وللكشف   0)0.05= ( الداللة  مستوى  من  أعىل  القيمة  ف)2.108(،وهذه  قيمة  بلغت  حيث  التدريس،  خلربة 
فروق يف املتوسطات استجابة عينة الدراسة التي ُتعَزى إىل خربة التدريس، استخدمت معاجلة  البعدية بطريقة شيفيه، كام 

هو مبني باجلدول رقم )17(.
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جدول )17( املقارنات البعدية ألثر خربة التدريس عىل جماالت االستبانة كلها

قليلةمتوسطةكبريةاملتوسط احِلسايبفئة خربة التدريس

حتديات برشية

**2.78كبرية )20-11(

2.70متوسطة )10-6(

2.1قليلة )5-1(

حتديات جامعية

2.45كبرية )20-11(

**2.80متوسطة )10-6(

2.70قليلة )5-1(

االستبانة كلها

**2.80كبرية )20-11(

2.40متوسطة )10-6(

2.30قليلة )5-1(

التدريس، بني  الدراسة عىل متغري خربة  أفراد عينة  دالة إحصائية بني  أن هناك فروًقا  يتبني من اجلدول )17( 
أصحاب اخلربة الكبرية واملتوسطة لصالح ذوي اخلربة الكبرية يف املجال األول، واألداة كلها، وذوي خربة التدريس 
املتوسطة والقليلة لصالح اخلربة املتوسطة يف املجال الثاين، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة العمري” 
متوسطي  بني  اإللكرتوين  التعلم  استخدام  يف   )0.05= ( إحصائية  داللة  ذات  فروٌق  ُوِجَدت  حيث  )1429هـ( 
ما  مع  احلالية  النتيجة  تتفق  كام  خدمة،  األحدث  لصالح   التدريس،  خربة  لسنوات  تعزى  الدراسة  عينة  درجات 
األكرب سنًا واألقدم خربة يف التدريس، هم  املعلمني  أن  أوضحت  توصلت إليه دراسة« )Juutinen“)2011" التي 
األكثر سلبية نحو  التَّعلُّم اإللكرتوين، وهذه النتيجة  ال تتفق مع ما توصلت إليه دراسة “القباين” )2011( حيث بيَّنت 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عينة بحثها من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم ذوي اخلربات التدريسية 
املختلفة يف حتديد التحديات التي تعوق استخدام  التَّعلُّم املزيج-بوصفه أحد أشكال  التَّعلُّم اإللكرتوين-يف التعليم 
دت عينُتها يف  ُ االختالف بني الدراسة احلالية ودراسة القباين )2011( بأن الدراسة احلالية ُحدِّ اجلامعي؛ وقد ُيَفرسَّ
دة التخصص؛ حْيُث تناولت  ص تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، يف حني أن عينة دراسة  القباين غري حمدَّ خَتصُّ

ختصصات متعددة.
التعلم  التي تعوق استخدام  التحديات  البحث، وحدد  الباحث قد أجاب عن تساؤالت  يف ضوء ما سبق يكون 

اإللكرتوين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
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الخاتمة

ط العام للتحديات اجلامعية )2.82( أما  بلغ املتوسط العام للتحديات البرشية نحو)2.83( يف حني بلغ املتوسِّ
التحديات التكنولوجية فبلغت نحو )2.59(، ويتضح من هذا أن: التحديات البرشية ذات أولوية، يعقبها التحديات 
اجلامعية، ثم تأيت يف مؤخرهتا: التحديات التكنولوجية، وهذا ترتيب منطقي، ألن العامل البرشي هو أساس تطبيق 
لبي، والقناعات املقاِومة الستخدام  ه السَّ التعلم اإللكرتوين، وفاقد اليشء ال يعطيه،حيث تبنيَّ من نتائج الدراسة التوجُّ
َزت  التعلم اإللكرتوين من أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني  من ذوي اخلربة التدريسية الكبرية واملتوسطة، فَمْهاَم ُجهِّ
فصول تعليم اللغة العربية، فلن توظف أو ُتستخَدم بصورة حسنة؛ من منطلق: أن فاقد اليشء ال يعطيه، خاصة إذا 
ة  بعدَّ الدراسة  م  تَتقدَّ االستنتاجات  هذه  ضوء  ويف  اإللكرتوين،  التعلم  الستخدام  جامعية  لوجستية  معوقات  آزرهتا 

توصيات.

توصيات البحث :
من خالل النتائج التي تم التوصل إليها ، فإنه يمكن استخالص التوصيات التالية :

لغري . 1 العربية  اللغة  تعليم  بمعاهد  اإللكرتوين  التعلم  استخدام  تواجه  التي  التحديات  عيل  التغلب  رضورة 
الناطقني هبا؛ نظرًا لفوائده ومميزاته العديدة.

مراعاة التحديات التي أسفر عنها البحث عند تصميم أو َوْضِع اسرتاتيجيات تدريسية تعتمد عيل استخدام . 2
التدريس يف مقررات  ِقَبِل أعضاء هيئة  الناطقني هبا، من  العربية لغري  اللغة  تعليم  التعلم اإللكرتوين بمعاهد 

دراسية خمتلفة .
ه للتعلم اإللكرتوين بمعاهد . 3 معاجلة الترشيعات و اللوائح القانونية اخلاصة بالدعم اللوجستي اجلامعي املوجَّ

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
إجراء مراجعات وتعديالت مستمرة لربامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ؛ ليواكب باستمرار ما حَيُدُث . 4

من تطور السيام التطور يف تكنولوجيا العلوم اللغوية .
َوْضع نامذج وتصورات السرتاتيجيات تدريسية تعتمد عيل استخدام التعلُّم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة . 5

العربية لغري الناطقني هبا، وتوظيفه من قبل أعضاء هيئة التدريس يف الربامج اللغوية امُلقررة.
تبنى وزارة التعليم العايل باململكة مرشوعًا وطنًيا تدريبيًا ألعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية . 6

املرتبطة  اللغوية  واملقررات  الربامج  يف  اإللكرتوين  التعلم  استخدام  عىل  خالله  هبا،تدرهبم  الناطقني  لغري 
بتخصصاهتم.

تنمية الوعي الرتبوي لدي أعضاء هيئة التدريس بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا باسرتاتيجيات،  . 7
ا للوعي به، وتقلياًل -يف الوقت  وِصَيِغ التعلم اإللكرتوين؛ من خالل إنشاء وحدات للتَّعلُّم اإللكرتوين ؛َنرْشً
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نفسه- من  التخوف منه داخل فصول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
أبرز . 8 لكونه  هبا؛  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  معاهد  تدريس  هيئة  أعضاء  بني  اإللكرتونية  الثقافة  َنرْش 

العوامل الرئيسة التي تساعد يف تذليل كثري من حتديات استخدام التعلم اإللكرتوين، و ألمهيته يف تنمية َفْهمهم 
لتوظيفه يف مواقف التعليم ولزيادة كفاءهتم التعليمية، واستخدامهم لنتائج التكنولوجيا وأدواهتا املختلفة يف 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
خاصة . 9 الكمبيوتر،  لقيادة  الدولية  للرْخصة  لة  املؤهِّ الدورات  عىل  التدريس  هيئة  أعضاء  تطوير  عامدة  تركيز 

ألعضاء هيئة التدريس األقدم خربة، واألكرب سنَّا.
إقامة دورات تثقيفية يف جمال التعلم اإللكرتوين.. 10
َدْعم اجلامعة للبنية التحتية التكنولوجية، وإنتاج الربجميات الالزمة، وتوفري اإلنرتنت الفائق الرسعة، ونرشه يف . 11

فصول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
إجراء مزيد من الدراسات والبحوث لبحث فعالية استخدام التعليم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية . 12

لغري الناطقني هبا يف حتقيق نواتج تعلم أفضل يف الربامج واملقررات اللغوية املختلفة.

البحوث المقترحة :
يف ضوء اهلدف من هذا البحث والنتائج التي أسفر عنها، يمكن اقرتاح البحوث والدراسات التالية :

دراسات مماثلة للبحث احلايل لتحديد متطلبات استخدام التعلم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري . 1
الناطقني من وجهة نظر القائمني بالتدريس و الطالب.

أثر التدريس بالتعلم اإللكرتوين بصوره الثالث )التفاعيل-التكاميل-التعاوين( عىل أداء متعلمي اللغة العربية . 2
من غري الناطقني هبا يف القراءة والكتابة.

مدى امتالك أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا لكفايات  التَّعلُّم . 3
اإللكرتوين ومدى ممارستهم هلا.

فاعلية برامج ومقررات التعلم اإللكرتوين بمعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، دراسة جتريبية.. 4
أثر استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية األداء اللغوي تلقًيا وإنتاًجا لدى متعلمي اللغة العربية لغري الناطقني . 5

هبا، واجتاهاهتم نحو التعلم اإللكرتوين.
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