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 صعوبات استخدام التعلٌم االلكترونً فً التدرٌس الجامعً و اتجاه التدرٌسٌن نحوه
 أ.م سماء ابراهٌم عبدهللا                               م .هٌام غائب حسٌن

  
 كلٌة التربٌة االساسٌة /جامعة دٌالى                      

 
 ملخص البحث

هدفت الدراسة التعرف على معوقات استخدام التعلٌم االلكترونً فً التدرٌس الجامعً و اتجاه     
( تدرٌسً وتدرٌسٌة من قسم العلوم كلٌة التربٌة 66التدرٌسٌن نحوه ، وتكونت عٌنة الدراسة من )

،  االساسٌة وقسمً الكٌمٌاء وعلوم الحٌاة فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ جامعة دٌالى
( 4( فقرة وبواقع )06نتان االولى تتعلق بالمعوقات وتتكون من )استبواستخدمت الباحثتان أ

محاور رئٌسٌة وهً)هٌئة التدرٌس ، الطلبة ، االمكانات المادٌة ، االمكانات الفنٌة( وٌتضمن كل 
ٌم ( فقرات ، اما االستبانة الثانٌة فقد صممت لقٌاس اتجاهات التدرٌسٌن نحو التعل5محور )

فقرة ذات صٌاغة 20فقرة ذات صٌاغة اٌجابٌة  20( فقرة منها)04االلكترونً وتكونت من )
سلبٌة( وتم التأكد من  صدق أداة الدراسة وثباتها وذلك  بتطبٌقها على عٌنة استطالعٌة متكونة 

ة ( تدرٌسً وتدرٌسٌة من قسم العلوم كلٌة التربٌة االساسٌة وقسمً الكٌمٌاء وعلوم الحٌا00من )
فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة /جامعة دٌالى من غٌر عٌنة البحث . وقد أظهرت نتائج البحث ان 
اهم معوقات استخدام التعلٌم االلكترونً فً التدرٌس الجامعً هً بالدرجة االولى االمكانات 

جاهات المادٌة وتأتً بعدها هٌئة التدرٌس ومن ثم االمكانات الفنٌة والطلبة ، كما تبٌن ان ات
 التدرٌسٌٌن نحو التعلٌم االلكترونً اٌجابٌة .

وأقترحت الباحثتان ان على الجامعات العراقٌة التقلٌل من المعوقات المادٌة والفنٌة التً تحد    
من استخدام التعلٌم االلكترونً وتطوٌر البنٌة التحتٌه لهذه التقنٌة فً التدرٌس الجامعً من خالل 

ٌة وتحسٌن وتحدٌث شبكة االنترنت وزٌادة سرعتها بما ٌحقق توفٌر المواقع االلكترون
  التطوٌروالجودة فً  التعلٌم الجامعً.

  الفصل االول 

 : مشكلة البحث ـ
لقد احدثت المستحدثات التكنلوجٌة تغٌرات جذرٌة فً مختلف جوانب الحٌاة المعاصرة لذا فأن    

هائلة والتطورات استجابة لهذه التغٌرات القطاع التعلٌم الجامعً خاصة ٌجب ان ٌكون اكثر 
( وهذا ما اتجهت الٌه الكثٌر من  الجامعات فً العالم باألخذ نحو 32، 0622المتسارعة )صٌام،

اال  Patrick,2002,80)فكرة التعلٌم األلكترونً والتعلٌم االفتراضً وغٌرها من المستحدثات )

الزالت تصارع التطور التكنلوجً بأمكانٌات  ان الجامعات فً العالم العربً وخاصة فً العراق
ضعٌفة االمر الذي ٌفرض علٌنا اعادة النظرفً محتوى المنظومة التعلٌمٌة ،فهناك قصور كبٌر 

فً التدرٌس حٌث الزالت سٌطرة االسالٌب التقلٌدٌة كأسلوب  فً استخدام هذه المستحدثات
لقً ٌطغى على استخدام هذه التقنٌات المحاضرة والتً محورها التدرٌسً وٌكون الطالب هو المت

وان المقررات الدراسٌة فً جامعاتنا من الكتاب المنهجً اوبدٌله المالزم الدراسٌة المستنسخة هً 
العامل االهم فً منظومة العملٌة التعلٌمٌة فً معظم التخصصات العلمٌة واالنسانٌة التً تدرس 

  (2، 0620)الكبٌسً،                   .                          فً الجامعات العراق
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وعلوم الحٌاة والفٌزٌاء( من نقص  كما ٌعانً بعض تدرٌسً المواد العلمٌة وخاصة ) الكٌمٌاء    
فً األمكانات المختبرٌة )من مواد واجهزة ( لعدم توفر التموٌل الكافً اضافة الى صعوبة تنفٌذ 

النووٌة او التً تستلزم استخدام مواد خطرة بعض التجارب فً المختبرات مثل تجارب الطاقة 
مما ٌؤثر سلبا على المستوى العلمً للطالب ومحاولة توصٌل  كالحوامض الحارقة وغٌرها،

المعلومات من قبل التدرٌسً لذا فعلى مؤسسات التعلٌم العالً االسراع فً االستفادة من تطبٌقات 
فً ذلك لكً التجد  االلكترونً وعدم التأخرالمستحدثات التكنلوجٌة فً التدرٌس وخاصة التعلٌم 

نفسها فً مرحلة ما تطبق تعلٌما اصبح من الماضً فالتقنٌة متسارعة والمجال لالنتظار 
( فقد ٌساهم ذلك فً معالجة بعض المشكالت التعلٌمٌة الناجمة عن تزاٌد 5، 0662)الشهرانً،

( الى ان بعض 0665اعداد الطالب وضعف مخرجات التعلٌم وتشٌر دراسة )عبد الحً ،
م( قد تصبح مؤسسات 0605اسات التً تحدثت حول مستقبل التعلٌم العالً انه بحلول )عامالدر

قرنٌن من التعلٌم العالً التقلٌدٌة من مخلفات الماضً رغم استمرارها فً اداء دورها اكثرمن 
الزمن وذلك نتٌجة التغٌرات العالمٌة فً انتاج المعرفة وتوزٌعها والتً تدعمها ثورة االتصاالت 

 ( 7، 0665)عبد الحً ، . معلومات والتكنلوجٌا الحدٌثةوال
وقد الحظت الباحثتان من خالل عملهن فً مجال التدرٌس الجامعً لسنوات طوٌلة الى وجود     

مجموعة من المعوقات التً تحد من استخدام التدرٌسً لهذه التقنٌات الحدٌثة وقد تكون هذه 
ان اتجاهات التدرٌسٌن نحو تطبٌقها فً الجامعات له  المعوقات )مادٌة او فنٌة اوغٌر ذلك( كما

اثر كبٌر حٌث نالحظ ان اغلبهم الٌتمتعون بـأتجاهات اٌجابٌة نحو استخدامها وقد ٌعود ذلك الى 
 عدة اسباب منها :

عامة ،ومقاومة االستراتٌجٌات  التجدٌدات التربوٌة التغٌٌر والتدرٌسٌن الى مقاومةبعض ـ مٌل 2
 .الجدٌدة للتعود وااللفة على النظام التقلٌديات والطرق والتقنٌ

ـ قلة الوعً بمفهوم التعلٌم االلكترونً والنظر الٌها انها مجموعة االجهزة واالالت المستخدمة 0
 فً التعلٌم والتً من شأنها ان تفقد التعلٌم ذلك الطابع االنسانً ،وتجعله الٌا مٌكانٌكٌا .

جهزة التقنٌة المعقدة ،او الخوف من الوقوع فً الخطأ فً ـ تخوف التدرٌسٌن من استخدام اال2
استخدام التقنٌات المتأتً عن قلة التدرٌب والذي ٌولد لدى المدرسٌن شعورا بعدم االرتٌاح وعدم 

قد تؤدي الى تغٌر فً موازٌن الكفاءة العلمٌة انها  كما الرغبة فً التعامل مع هذه التقنٌات 
 .خدام الحاسوبلمصلحة اصحاب المهارة فً است

 المناسبة للتدرٌس والسٌما الخاصة بالمستوى الجامعً .ـ ندرة توافر البرامج التعلٌمٌة 4
 ـ قلة الحوافز المادٌة والمعنوٌة .5
كعامل مهدد ، وتخوف بعض  ر الى التقنٌات التعلٌمٌة عامة و التعلٌم االلكترونً خاصة ـ النظ6

 (062، 0662.) عبد الوهاب ، التدرٌسٌن من ان تحل التقنٌات التعلٌمٌة الحدٌثة محلهم 
ومنها  وفً ضوء ماسبق ،وفً ضوء اهتمام التعلٌم العالً بتوظٌف المستحدثات التكنلوجٌة    

التعلٌم االلكترونً فً خدمة التدرٌس كمادة ووسٌلة فً الجامعات ،جاء االحساس بالمشكلة فمن 
خالل المالحظة تبٌن ان توظٌف التقنٌة فً التدرٌس الجامعً بالرغم من تواجدها كفكرة فً 

ن الى اذهان التدرٌسٌن اال انها لم توظف بالدرجة الكافٌة فً المناهج وهذا ما دفعنا كباحثتٌ
محاولة التعرف على الصعوبات التً تقف امام استخدام التعلٌم االلكترونً من وجهة نظر 

  ال التالً التدرٌسٌن وكذلك التعرف على اتجاهاتهم نحوه، لذا ٌمكن صٌاغة مشكلة البحث فً السؤ
هة ً التدرٌس الجامعً من وجالتعلٌم االلكترونً فماهً اهم الصعوبات التً تحد من استخدام 

 ؟ وماهً اتجاهات التدرٌسٌن نحوه . نظر تدرٌسً ا القسام العلمٌة
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   : اهمٌة البحث 
ت ٌوما بعد اخر ،وخاصة  العصرالذي نحٌاه الٌوم تقدما كبٌرا فً المعرفة ، والتً تزاٌد ٌشهد    

( 025، 0662، بعد ظهور االنترنت والقنوات الفضائٌة الكثٌرة جدا والمتنوعة )سعادة وابراهٌم
ونتٌجة للتجدد والتطور فً هٌاكل المعرفة والنمو الذي ٌطرأ علٌها لم تعد المعارف التً نزود بها 

ع االنتشار قٌف لفترة طوٌلة فً المستقبل ، وماجٌالنا فً المؤسسات التعلٌمٌة قابلة لألستخدام والتث
لة استخدامها ومع ازدٌاد حجم الهائل لهذه الحواسٌب الشخصٌة واالنخفاض الحاد فً كلفتها وسهو

المادة التعلٌمٌة وتعقد محتوٌاتها بصورة اصبح معها الكتاب المطبوع وما ٌصاحبه من وسائل 
ما وروا البرامج التعلٌمٌة والمناهج طمتقلٌدٌة عاجزا عن تقدٌمها بشكل فعال ،ادرك التربوٌون و

واستخدامه كأداة فعالة لتقدٌم المادة  ٌوفره الحاسوب من امكانات هائلة الثراء العملٌة التعلٌمٌة
 ( 227، 0666)الفار،  .التعلٌمٌة

ومع ظهور هذه المستحدثات التكنلوجٌة خاصة فً الفترة االخٌرة والتً كان الهدف منها هو    
استراتٌجٌات التعلم النشط  جعل المتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة بدال من المعلم والتركٌز على

اونً ومن هذه المستحدثات التعلٌم االلكترونً والذي ٌمثل استخدام التكنلوجٌا بجمٌع والتعلم التع
انواعها فً اٌصال المعلومة للمتعلم باقل وقت وجهد واكبر فائدة وقد ٌكون هذا التعلم فورٌا 

وقد زادت فً السنوات االخٌرة الفرصة متزامنا وغٌر متزامن داخل الفصل الدراسً او خارجه .
التعلٌم العام والعالً لألستفادة من ادوات وتقنٌات المعلومات واالتصاالت الرقمٌة  لمؤسسات

اوصلت صوته ة من سمات هذا العصر التً فالتقنٌة سم (0، 0662وتطبٌقاتها )الشهرانً ،
عبرالفضاء المفتوح الذي اصبح متسعا للجمٌع فً ان واحد لذا فمن الحكمة استخدام هذه التقنٌات 

دام تقنٌات التعلٌم بأستخدام الحاسوب واالنترنت وتنفٌذه فً القاعات الدراسٌة من حٌث ان استخ

والسبورة الذكٌة والمختبرات االفتراضٌة   Data show)) خالل استخدام عارض البٌانات 

، وخاصة فً تدرٌس  (4، 0620مقبوال بل مطلوبا فً المواد الدراسٌة المختلفة )الكبٌسً ،
والتً تعد من اهم العلوم التً ٌمكن توظٌف التعلٌم االلكترونً فً تدرٌسها وذلك العلوم الطبٌعٌة 

ألن العلوم الطبٌعٌة تحمل جوانب ٌمكن للتعلٌم األلكترونً ان ٌسهم فً اٌصالها للطالب بصورة 
افضل مثل القٌام بتطبٌق التجارب العلمٌة الخطرة من خالل المعامل االفتراضٌة وكذلك الوصول 

ن الٌمكن للطالب وصولها مثل الفلك او الخلٌة او مكونات الذرة وتفاعالتها وذلك من الى اماك
الكمبٌوترٌة التً تحاكً الواقع كما ان العلوم هً اصل التقدم التقنً فهً احق  خالل الرسوم

ستخدام التعلٌم االلكترونً لتمٌزها ااكثر المواد التً ٌمكن تدرٌسها ببتوظٌفه فً خدمتها كما انها 
لً فً تنفٌذ ذلك بٌسر وسهولة بالتطبٌق العملً داخل المختبرات العلمٌة حٌث ٌساعد الحاسب اال

  (23، 0626)عزالدٌن ،                           .      واالختصار فً الوقت والجهد التكلفة 
حاجات  والٌخفى ما لتقنٌات المعلومات من فوائد جمة فهً تجسد المعلومة وتبسط فهمها وتشبع   

المتلقً وتمنحه الحٌوٌة والنشاط اثناء العرض اضافة الى انها تختزل الوقت المفترض للشرح 
ال ٌمكن الحكم ان  التدرٌس رتها ونادت بأستخدامها فً وقد اكدت االتجاهات الحدٌثة على ضرو

من فوائد نوعا من الرفاهٌة وذلك لما لها اتخاذ التقنٌة باجهزتها المختلفة فً عملٌات التدرٌس 
( و بالتالً تحقٌق هدفها بتاهٌل 0665جمة فً تبسٌط العلوم وترسٌخ المعلومة )الموسى ،
 ( 6، 0665) الكندي ،               .خرٌجٌها واعدادهم لمواجهة تحدٌات االنفجار المعرفً 

 عرفومن  ابرزها ما ٌاننا نشهد تطور ملحوظ فً مجال تكنلوجٌا المعلومات فٌه ومما الشك     
 حٌث  التعلٌم االلكترونًاالتصاالت وثورة المعلومات والتً ٌشهدها عالم الٌوم فً مجال مجال ب

التعلٌمٌة وخاصة التعلٌم العالً واصبحت هذه فرضت واقعا جدٌدا على غالبٌة المؤسسات 
امام الجمٌع عن تأهٌل االفراد ورفع كفاءتهم وتخرٌج افراد قادرٌن على المؤسسات مسؤولة 
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تحمل المسؤولٌة والتعامل مع مستجدات التكنلوجٌا والمساهمة فً تقدم المجتمع ونموه 
من  ٌددوبا جدٌدا من التعلٌم ٌواجهه الع(،وٌعد التعلٌم االلكترونً اسل0، 0620)العواودة،

ولهذه التحدٌات جانبان : جانب االستعداد التكنلوجً والذي ٌختص بالمعلومات  التحدٌات والعوائق
صاالت ، وجانب االستعداد التنفٌذي والذي ٌختص بالمستخدم اي مدى استعدادات الجامعات واالت

والكلٌات الستخدام هذا النوع من التعلٌم وهناك اٌضا جانب نفسً ٌتعلق بأساتذة الجامعات والطلبة 
فالنظام التربوي الحالً راسخ وٌعمل منذ مئات السنٌن فال غرابة ان تعارض طبٌعة العقل 

 ( 252، 0665)الكرم والعلً ،                    .                            ري التغٌٌرالبش
ولعل التعلٌم االلكترونً الذي اصبح واقعا ملموسا فً الكثٌر من االنظمة التعلٌمٌة ٌشكل     

ثٌرة التحول االبرز فمع انتشار استخدام الحاسوب بشكل واسع واالستفادة من خدمات االنترنت الك
فرضت على التدرٌسً ادوارا جدٌدة تتماشى مع التقدم العلمً والتكنلوجً الهائل حٌث تعد 
التدرٌسً للقٌام بمهام وادوار ذات نمط اشرافً واستشاري وتعاونً فهو المخطط للمواقف 

والمصمم للدروس التً ستقدم بواسطة ادوات مختلفة للتعلٌم االلكترونً )سعادة  التعلٌمٌة
( وٌدخل التعلٌم االلكترونً فً نطاق التعلٌم الجامعً فهو ٌعتمد على 222، 0662ي ،والسرطاو

مشاركة فعالة مع الجهات التعلٌمٌة المتوفرة فٌها كما تقوم الجامعة بدور مهم فً تنفٌذ التعلٌم 
  االلكترونً من خالل االنشطة التعلٌمٌة التً ٌقوم بها االستاذ الجامعً والتً تتمثل بما ٌأتً :

 ـ تحدٌد المحتوى التعلٌمً للموضوع الدراسً .2
 ـ تحدٌد خطة تقدٌم المحاضرات وتطوٌرها .0
 ـ تحدٌد مواصفات مجموعات الطلبة التً تمارس التعلٌم االلكترونً .2
 ـ متابعة اداء الطلبة كل على حدة .4
 تها .ـ تحدٌد كٌفٌة استخدام البرٌد االلكترونً فً تنظٌم الفصول الدراسٌة وادار5
 ـ متابعة مهام الطلبة ومالحظتها ومراجعتها من خالل عملٌة التعلٌم االلكترونً .6
 ـ تقوٌم الطلبة الكترونٌا من خالل استخدام اختبارات خاصة .7
   (7، 0622) الحافظ ،                   ـ اعداد التقارٌر واالحصائٌات .                3
توظٌف هذه التقنٌة لخدمة  وباالخص تدرٌسً المواد العلمٌة  تدرٌسًلذا اصبح لزاما على كل  

مجاله الدراسً حٌث تعد فكرة توظٌف تقنٌات التعلٌم االلكترونً فً خدمة التعلٌم من االفكار 
التً بمقدورها ان تصبح وسٌلة نشطة لتنمٌة قدرات الفرد فً خدمة التعلٌم ، وٌتسع نطاق 

من القضاٌا الهامة فً مجال التعلٌم والتعلم وقد اتفقت وزارة التعلٌم ٌد دامكانٌات اٌجاد حلول للع
فً هذا المجال مع وزارات التربٌة والتعلٌم فً بعض الدول العربٌة الى ضرورة العالً العراقٌة 

ادخال التقنٌة الحدٌثة الى مناهجها وخططها التعلٌمٌة للمساعدة على تعلٌم المواد الدراسٌة فً 
سٌة المختلفة عن طرٌق توظٌف التقنٌة فً خدمة التعلٌم بهدف تأهٌل خرٌجٌها الى المراحل الدرا

التفاعل مع المحٌط بكفاءة وفاعلٌة ولمواجهة تحدٌات القرن الواحد والعشرٌن حٌث ٌبنً كثٌر من 
 العاملٌن فً مٌدان التقنٌات التربوٌة اماالً واسعة على الدور الذي تلعبه فً العملٌة التربوٌة. 

 ( 25-22، 0665) الكندي،                                                                         
وٌواجه توظٌف التعلٌم االلكترونً صعوبات كثٌرة وتبٌن للباحثتان من خالل معظم      

 (0622، ( و)الحوامدة0622الدراسات السابقة التً تم االطالع علٌها مثل دراسة )ٌاسٌن وملحم،
االلكترونً .كما ان ان هناك صعوبات تواجه توظٌف التعلٌم  ، (0626و)الهرش واخرون ،

وجود االتجاهات االٌجابٌة لدى التدرٌسٌن نحو التعلٌم االلكترونً .ربما ٌساعد فً تحقٌق الفائدة 
المرجوة منها حٌث تعد االتجاهات بشكل عام استعدادات وجدانٌة مكتسبة وٌمكن ان تلعب دورا 

ومشاعره ازاء االشٌاء التً ٌمارسها كالهواٌات واالعمال ونحو كبٌرا فً تحدٌد سلوك االنسان 
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ذلك ، وقد تكون االتجاهات اٌجابٌة اوسلبٌة او محاٌدة ،والشك ان تجارب الفرد وخبراته تلعب 
و دورا مهما فً تكوٌن اتجاهاته اي ان الفرد الٌستطٌع تكوٌن اتجاهات حٌال اشٌاء الٌعرفها ا

( كما تحدد االتجاهات مدى   Heider&Skowronski,2007) حٌال اشخاص الٌتفاعل معهم

فعالٌة ما ٌتعلمه الفرد من تلك المواقف حٌث تسهم التكنلوجٌا فً تكوٌن االتجاهات من خالل ما 
مستخدمٌها ومٌولهم فهً بمثابة الدافع الذي توفره من مٌزات ووسائط متعددة تؤثر على حاجات 

 (00، 0665)الغٌشان ،.                                             لوكهم ٌوجه س
وللمؤسسات التربوٌة والتعلٌمٌة اهتمام فً عملٌة قٌاس تلك االتجاهات حٌث ان تلك العملٌة      

، 0662تسهم بالتنبؤ المستقبلً لالفراد كما انها تعد من المؤثرات القوٌة على السلوك )قطٌط ،
من (،وتؤثر االتجاهات فً سلوك االفراد من حٌث التفاعل مع التكنلوجٌا السٌما ان هناك عدد 26

خبرات السابقة واقفهم نحو استخدام التكنلوجٌا كا لالعوامل قد تسهم فً تشكٌل اتجاهات االفراد وم

 Jacko,2007والقدرات المعرفٌة لألشخاص من اسالٌب واستراتٌجٌات وحل مشكالت وغٌرها )

تصنٌف االشخاص حسب اتجاهاتهم نحو استخدام التكنلوجٌا الى اشخاص متحمسٌن وهم ( وٌمكن 
ذٌن ٌمتلكون دوافع ذاتٌة عالٌة نحو استخدامها حٌث ٌحرص هؤالء على التفاعل بشكل كبٌر فهم ال

قادرون على التكٌٌف مع المستحدثات الجدٌدة اما النوع الثانً فهم االشخاص الذٌن ٌتخذون 
مواقف سلبٌة وكثٌر من الحذر عند التعامل مع التكنلوجٌا وعادة هؤالء ما تنقصهم الخبرة 

    وٌشٌر (Peiser,2006هذه التكنلوجٌا )لكٌفٌة عمل  ٌة كما ٌوجد عند بعضهم سوء فهمالمعرف

 (ZakoPoulos,2005  الى ان نقص التدرٌب على المصادر التكنلوجٌة كاالنترنت وخدماتها )

اتجاهات التدرٌسٌن نحو تفعٌل استخدامها باالضافة الى ضٌق  على المختلفة ٌمكن ان ٌؤثر سلبا
     .طٌط وحجم المناهج وٌمكن ان تشكل قٌوداً على اتجاهات التدرٌسٌن نحو استخدامها الوقت للتخ

وتوظٌف وتتمثل اهمٌة البحث الحالً كونه ٌتماشى مع االتجاهات الحدٌثة فً بناء وتطوٌر      
المستحدثات التكنلوجٌة فً التعلٌم العالً وذلك من خالل الكشف عن بعض المعوقات التً تحول 

والى تبصٌر متخذي القرار بأتجاهات التدرٌسٌن نحو التعلٌم االلكترونً ألخذها ستخدامها دون ا
بعٌن االعتبار من اجل تطوٌر وتحدٌد انجح السبل ألستخدامها وتطبٌقها وقد الحظت الباحثتان من 

ة خالل األطالع على الدراسات واألبحاث العربٌة والمحلٌة والتً تناولت هذا الموضوع انها محدد
وقلٌلة وخاصة على الصعٌد المحلً وقد ٌعود هذا الى ان استخدام التقنٌة فً مؤسسات التعلٌم 
العالً العراقٌة ال ٌزال فً بعض منه ٌخطو مراحله األولى وقد الٌستخدم البتة فً بعضها األخر 

 وعلٌه تنبع اهمٌة الدراسة الحالٌة من خالل : 
والعملٌة التربوٌة واالرتقاء بالمستوى االكادٌمً للتدرٌسٌن تحدٌث عملٌة التعلٌم والتعلم ـ 2

 واالرتقاء بالثقافة الحاسوبٌة .
فً وخاصة تدرٌسً المواد العلمٌة ـ الوقوف على اهم الصعوبات التً تواجه التدرٌسٌن 0

على هذه الجامعات العراقٌة مما ٌثٌر الدافعٌة لكل من االساتذة والطلبة بزٌادة االهتمام نحو التغلب 
االساتذة والطلبة فً تطبٌق برامج التعلٌم االلكترونً  تالصعوبات االمر الذي ٌرفع من قدر

 المختلفة .
ـ تقدٌم التوصٌات والمقترحات لصناع القرار فً الجامعات العراقٌة لمواجهة صعوبات توظٌف 2

التعلٌم بما ٌتواءم مع  التعلٌم االلكترونً مما ٌساعد فً استثمار التقنٌة الحدٌثة لتطوٌر مخرجات
 متطلبات التنمٌة واحتٌاجات سوق العمل .

اخرى فً نفس المجال كما تعد اضافة الى الدراسات ـ تمثل هذه الدراسة منطلقا لدراسات 4
كما انها تتناول دة التً تناولت موضوع التعلٌم االلكترونً فً الجامعات العراقٌة والمحلٌة المحد

 .التعلٌم الجامعًقمة الهرم التعلٌمً وهو 
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    نحو استخدام التعلٌم االلكترونً . ـ التعرف على اتجاهات التدرٌسً المواد العلمٌة5
 ـ اهداف البحث 

 ٌهدف البحث الحالً الى التعرف على :
لمواد من وجهة نظر تدرٌسً اٌس الجامعً ـ اهم معوقات استخدام التعلٌم االلكترونً فً التدر2

 . العلمٌة
 التدرٌسٌن نحو استخدام التعلٌم االلكترونً .ـ اتجاهات 0

 ـ حدود البحث
 ـ تدرٌسً قسم العلوم فً كلٌة التربٌة األساسٌة / جامعة دٌالى .

 . /جامعة دٌالىالكٌمٌاء وعلوم الحٌاة فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ًـ تدرٌسً قسم
    0625-0624ـ العام الدراسً 

 :ـ تحدٌد المصطلحات 
 عرفها كل من : ت :ـ الصعوبا2
ٌعوقه عوقا اي صرفه  عاقة عن الشًء"ورد فً لسان العرب قوله هـ(:  2465)ابن منظور ،ـ 

 ". ذا اراد امر فصرفه عنه صارفوحبسه ومن التعوٌق واالعتٌاق ،وذلك ا
 (227هـ ، 2465)ابن منظور،                                                                   

حالة اهتمام او ارتباك حقٌقً او غٌر ذلك وحلها ٌتطلب تأمل كبٌر "( بانها ,Good  1973)ـ 

 ( Good,1973,438)                                                    .    "وتفكٌرا عقلٌا

المعوقات التً تحول دون توظٌف التقنٌات الحدٌثة فً التدرٌس "هً (: 0663)الشمري ،ـ 
 عً وعدم مساٌرة االتجاهات الحدٌثة فً بناء التعلٌم الجامعً بما ٌحقق االهداف المطلوبةالجام

 (20، 0663) الشمري ،                             . "بشكل عام ، والمجتمع بشكل خاص
 ـ وتعرفها الباحثتان اجرائٌا:

االلكترونً فً التدرٌس هً مجموعة من المعوقات التً تؤثر سلبا على توظٌف او تطبٌق التعلٌم 
 الجامعً .

 :عرفه كل من  ـ التعلٌم االلكترونً :0
طرٌقة للتعلٌم باستخدام الٌات االتصال الحدٌثة من حاسب وشبكاته ": (0662ـ )الموسى ، 

من صوت وصورة ورسومات والٌات بحث ومكتبات الكترونٌة وكذلك بوابات ووسائطه المتعددة 
استخدام التقنٌة بجمٌع انواعها فً  ام فً الفصل الدراسً ، المهم عن بعدنت سواء اكانت االنتر

 (262، 0662) الموسى ،     .    "ل جهد واكبر فائدةاٌصال المعلومة للمتعلم باقصر وقت واق
تقدٌم محتوى تعلٌمً )اوالكترونً( عبر الوسائط المتعددة على الحاسوب ": (0665ـ ) زٌتون ،

ٌتٌح له امكانٌة التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع اقرانه وشبكاته الى المتعلم بشكل 
سواء اكان ذلك بصورة متزامنة ام غٌر متزامنة وامكانٌة اتمام هذا التعلم فً الوقت والمكان 
والسرعة التً تناسب ظروفه وقدراته ،فضال عن امكانٌة ادارة هذا التعلم اٌضا من خالل تلك 

                                                 ( 04، 0665) زٌتون ،                                                              . "الوسائط
ة تفاعلٌة متعددة المصادر تعلٌمً ٌقدم بٌئة تعلٌمٌة / تعلمٌنظام "هو : (0667ـ ) الحربً ،

ن امكانٌة ادارة هذا التعلٌم ومحتواه باألعتماد على الحاسب االلً وشبكات األنترنت فضالً ع
الكترونٌا مما ادى الى تجاوز مفهوم عملٌة التعلٌم والتعلم جدران الفصول الدراسٌة واتاح للمعلم 

 (27، 0667الحربً ،.)"اء بشكل متزامن اوغٌر متزامندعم المتعلم ومساعدته فً اي وقت سو
  : وتعرفه الباحثتان اجرائٌا ـ 
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ذلك النوع من التعلٌم الذي ٌستخدم  فٌه التدرٌسً فً الجامعة تطبٌقات الحاسب االلً هو      
بحٌث ٌشمل ذلك عناصر المنهج المختلفة فً مرحلة  والشبكات االلكترونٌة للتواصل مع طالبه 

التخطٌط او التنفٌذ او التقوٌم سواء كان ذلك داخل القاعات الدراسٌة او خارجها وذلك ألٌصال 
دون االستغناء عن مة الى الطلبة ومراعاة الفروق الفردٌة بٌنهم بأقصر وقت واقل جهد .المعلو

 الكتاب المنهجً او التدرٌسً .
 :عرفه كل من :ـ التعلٌم العالً 2

التً تتم بعد المرحلة كل انواع الدراسات والتكوٌن الموجه للبحث "ـ منظمة الٌونسكو بانه : 
او مؤسسة تعلٌمٌة اخرى معترف بها كمؤسسات التعلٌم  معٌةالثانوٌة على مستوى المؤسسة جا

 . "من قبل السلطات الرسمٌة للدولة العالً 
كل انواع التعلم الذي ٌلً مرحلة التعلٌم الثانوي او ما ٌعادلها وتقدمه "(: انه  0665، ـ )الغامدي

  (002، 0665الغامدي،)          .  "مراكز التدرٌب المهنً والمعاهد العلٌا والكلٌات الجامعٌة
 ـ وتعرفه الباحثتان اجرائٌا بأنه :

مرحلة علٌا من التعلٌم تدرس فً الجامعات تمنح شهادة )البكالورٌوس ،الماجستٌر،الدكتوراة( 
حٌث ٌدرس الطالب فٌها مجاال متخصصا ٌؤهله للعمل فً احد مٌادٌن العمل بعد الجامعٌة 
 التخرج .

 ـ األتجاه : عرفه كل من :4
حالة اوقٌمة ما وٌكون مصحوبا باألحاسٌس "استجابة مالزمة او(: 0660ـ )توفٌق ،والحٌلة،

 ( 003، 0660) توفٌق والحٌلة ،                                    .                  "والعواطف
افكار حول ماهو مرغوب فٌه او غٌر مرغوب فٌه بالنسبة لألمور وٌشترك "(: 0665ـ )ملحم،

 (227، 0665)ملحم ،       .                                              "ها جماعة معٌنةفٌ
مجموعة من المكونات المعرفٌة واألنفعالٌة والسلوكٌة التً "عبارة عن (: 0626ـ ) زٌتون،

 (222، 0626.     ) زٌتون ، "تتصل بأستجابة الطالب نحو قضٌة او موضوع او موقف ما
 الباحثتان اجرائٌا بأنه :ـ وتعرفه 

مقدار الشدة األنفعالٌة التً ٌبدٌها افراد عٌنة الدراسة نحو استخدام التعلٌم األلكترونً وٌقاس من 
 خالل األستبانة المعدة لهذا الغرض .

 
 الفصل الثانً 

 الطار النظريااوالً:
 ـ التعلٌم األلكترونً 

اطها بحاجات المجتمعات وخاصة التعلٌمٌة منها ، ان تزاٌد االهتمام بالتقنٌات الحدٌثة ألرتب    
ادى الى تطور التقنٌات التعلٌمٌة بشكل سرٌع لتلبٌة الحاجة المتزاٌدة الى تعلٌم ٌتجاوز المكان 

بٌن التقنٌة  ةدرات وحاجات األفراد ،لتتصف العالقوالزمان واألمكانات المادٌة والفروق فً ق
قابلٌة والتوافق مع كل جدٌد فبرزت التقنٌة الحدٌثة فً الجٌل الحدٌثة والتعلم بالقوة والمرونة وال

الثالث من اجٌال نقل المعلومة بأدخال الوسائط التفاعلٌة وفً الجٌل الرابع الذي اكد اهمٌة ربط 
كالتعلٌم  كات التً ادخلت مناهج تربوٌة جدٌدةالوسائط التفاعلٌة المتعددة بتقنٌة األتصال بالشب

ر بشكل عام عن اشكال عدٌدة لقدرات الشبكات وبرمجٌاتها على تطوٌر الذي عبااللكترونً 
( .ان التعلٌم األلكترونً اصبح من القضاٌا التً تشغل بال الكثٌرٌن 0662،02التعلٌم )الشرٌف ،

من التربوٌٌن المهتمٌن بمجال التعلٌم ،وسنعرض هنا مراحل التعلٌم األلكترونً ومفهومه واهمٌته 
 واهدافه.... .
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 محة تارٌخٌة عن التعلٌم األلكترونً : ـ ل
 ( اربع مراحل لتارٌخ التعلٌم األلكترونً :0664ٌذكر )سالم ،

كان التعلٌم المعتاد رغم وجود اجهزة الحاسوب لدى بعض المتعلمٌن : حٌث 2232ـ قبل عام 2
 وكان األتصال بٌن المدرس والطالب فً قاعة الدرس حسب جدول دراسً محدد .

(: عصر الوسائط المتعددة وتمٌزت هذه الفترة الزمنٌة بأستخدام 2222-2234من ) ـ فً الفترة0
 الوٌندوز والماكنتوش واألقراص الممغنطة كأدوات رئٌسٌة لتطوٌر التعلٌم .

( : ظهور الشبكة العنكبوتٌة للمعلومات ، ثم بدأ ظهور البرٌد 0666-2222ـ الفترة بٌن )2
 دٌو مما اضفى تطوراً هائالً وواعداً ٌانساٌبٌة لعرض افالم الف األلكترونً وبرامج الكترونٌة اكثر

 لبٌئة الوسائط المتعددة .
الجٌل الثانً للشبكة العنكبوتٌة حٌث اصبح تصمٌم وما بعدها : وفٌها ظهر 0662ـ الفترة من 4

المواقع على الشبكة اكثر تقدما وذا خصائص اقوى من ناحٌة سرعة سرٌان الملفات والمعلومات 
 ( 020-022،  0664، سالم البٌانات واستقبالها .                                           )و

والذي حدد مراحل تطور التعلٌم  Taylor( نقالً عن 0664كما ٌذكر )عبد الحمٌد ومحمد ،

 األلكترونً فً األجٌال التالٌة: 
 المطبوعة الى المتعلمٌن .جٌل المراسلة وٌعتمد على نقل المعلومات ـ الجٌل األول : 2
ـ الجٌل الثانً : جٌل الوسائط المتعددة وٌستخدم المواد المطبوعة والمسموعة وبرمجٌات 0

 الحاسب والفٌدٌو التفاعلً .
ـ الجٌل الثالث: جٌل التعلٌم عن بعد الذي ٌعتمد عل تكنلوجٌا المعلومات كالمؤتمرات السمعٌة 2

 اعً والتلفزٌونً .والمرئٌة وانظمة االتصال والبث األذ
 جٌل األعتماد على شبكة األنترنت . ـ الجٌل الرابع :4
 (223، 0664ومحمد ، ) عبد الحمٌد      ـ الجٌل الخامس : جٌل الجامعات األفتراضٌة .    5

بأن األستخدام الفعلً للتعلٌم األلكترونً بدأ منذ بداٌة  (25، 0664فً حٌن ٌرى )الفار ،   
 الستٌنٌات

( ان ركائز التعلٌم األلكترونً غرست منذ زمن بعٌد ٌرجحه كثٌر 4، 0662ٌرى ) النملة ،بٌنما 
،ومهما اختلفت األراء حول تارٌخ التعلٌم األلكترونً ونشأته اال انه 2226من التربوٌٌن الى عام 

األلتحاق بركب الحضارة والتقدم  ما زال حدٌث النشأة بكل األحوال وعلٌه ٌجب على جامعاتنا
طبٌق هذا النظام من اجل التغلب على كل المعوقات التً تعترضها بأستخدامها نظام التعلٌم وت

 التقلٌدي .
       ـ مفهوم التعلٌم األلكترونً  

( : بأنه نظام تقدٌم المناهج عبر شبكة األنترنت او األقمار الصناعٌة او 0660ذكر) الشهري،
 (23، 0660ل الى المستفٌدٌن ) الشهري ،عبر األسطوانات او التلفزٌون التفاعلً للوصو

من  حدٌثةاالتصال ال( بأنه طرٌقة للتعلٌم باستخدام الٌات  0665بٌنما عرفه ) الموسى والمبارك،
حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات والٌات بحث ومكتبات 

الدراسً  )الموسى والمبارك الكترونٌة وكذلك بوابات االنترنت سواء كان من بعد او فً الفصل 
،0665 ،262)  

( : بأنه نظام ٌمكن الطالب من الدراسة والبحث واالتصال 0663فً حٌن عرفه )سلٌمان ،     
والتفاعل مع اقرانه ومعلمٌه داخل المدرسة وخارجها متى شاء وكٌف شاء وذلك ألحداث التعلم 

ة فً صورة الكترونٌة وامكانٌة المطلوب بحٌث ٌشمل المقررات والدروس التعلٌمٌة المعد
 (42، 0663الوصول الٌها من خالل موقع للتعلم األلكترونً على شبكة المعلومات )سلٌمان ،
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والمالحظ وجود اختالفات بٌن التعرٌفات فمنهم من ٌرى ان التعلٌم األلكترونً ٌكون فقط خارج 
ى الموسى ان مفهوم التعلٌم القاعة الدراسٌة اي ال ٌلتزم فٌه بمكان او زمان محدد بٌنما ٌر

األلكترونً ٌشمل اٌضا استخدام التقنٌة داخل قاعة الدراسة وهذا مما تتفق معه الباحثتان بأن 
التعلٌم ( حٌث ذكر بأن 026، 0664التعلٌم األلكترونً ٌشمل ذلك كله وهذا ما اشار الٌه )سالم ،

ٌتم عن بعد فقد ٌكون كذلك األلكترونً لٌس هو التعلم عن بعد فلٌس كل تعلٌم الكترونً البد وان 
انه  (25، 0667ى ) عبد الحمٌد ،وٌمكن ان ٌتم داخل الفصل الدراسً وبوجود المدرس كما ٌر

 ٌمكن بلورة التعرٌفات والنظرٌات الى التعلٌم األلكترونً بما ٌلً :
ٌه بأنه نمط لتقدٌم المقررات او المعلومات : وتعنً انه وسٌلة او نمط لتقدٌم المناهج أ ـ النظرة ال

 الدراسٌة عبر شبكة المعلومات الدولٌة او اي وسٌط الكترونً اخر .
ب ـ النظرة الٌه على انه طرٌقة للتعلم : وتعنً انه طرٌقة للتعلٌم ٌستخدم وسائط تكنلوجٌة متقدمة 

كة المعلومات الدولٌة حٌث ٌتفاعل طرفا العملٌة التعلٌمٌة من خالل هذه كالوسائط المتعددة وشب
 الوسائط لتحقٌق اهداف تعلٌمٌة محددة .

     ـ انواع التعلٌم األلكترونً 
(و )سالم 42-40، 0660( و)الشهري،225-224، 0665صنف كل من )الموسى والمبارك ،

 ( التعلٌم األلكترونً الى نوعٌن : ـ034-035، 0664،

(: وهو التعلٌم المباشر الذي Synchronous ,E-Learning)ـ التعلٌم األلكترونً المتزامن 2

كترونٌة ٌحتاج الى وجود المتعلمٌن فً نفس الوقت لتلقً الدروس بالتزامن عبر الوسائط األل
 ت الفورٌة بٌن الطالب انفسهم وبٌن المعلم عبر غرف المحادثة الفورٌة،كاجراء النقاش والمحادثا

 .ً الدروس من خالل الفصول األفتراضٌةاو تلق
ـ التعلٌم األلكترونً غٌر المتزامن : وهو التعلٌم غٌر المباشر الذي ال ٌحتاج الى وجود المعلمٌن 0

فً نفس الوقت او نفس المكان وفٌه ٌدرس المتعلم المقرر وفق برنامج دراسً مخطط ٌنتقً فٌه 
ه عن طرٌق توظٌف بعض تقنٌات التعلٌم االلكترونً االوقات واالماكن التً تتناسب مع ظروف

 مثل البرٌد االلكترونً واشرطة الفٌدٌو ولوحات النقاش االلكترونٌة .

( الى وجود ثالث صٌغ UNESCO,2002,26( والٌونسكو )263، 0665كما ٌشٌر) زٌتون ، 

 لتوظٌف التعلٌم األلكترونً فً التعلٌم وهً : 
المكمل او ما ٌطلق علٌه النموذج المساعد وفٌه ٌوظف التعلٌم االلكترونً ـ التعلٌم األلكترونً 2

 جزئٌا لعم التعلم الصفً .
ـ التعلٌم األلكترونً الكلً : وٌتم فٌه التعلم كلٌا بشكل الكترونً عبر األنترنت او اي وسٌط 0

 الكترونً اخر بحٌث ال ٌجتمع الطالب والمعلم وجها لوجه .
ً الجزئً : والذي ٌسمى اٌضا بالتعلٌم المدمج او المزٌج وفٌه ال ٌتم ـ التعلٌم األلكترون2

ف الٌه التعلٌم التقلٌدي فً الفصول الدراسٌة ترونً بل ٌضا األقتصار على استخدام التعلٌم األلك
 حٌث ٌلتقً المعلم مع الطالب فً الصف وجها لوجه .

   ـ اهداف التعلٌم األلكترونً 
 ٌة تفاعلٌة من خالل تقنٌات الكترونٌة جدٌدة .بٌئة تعلٌمٌة تعلم ـ خلق2
ـ دعم عملٌة التفاعل بٌن الطالب والتدرٌسٌن من خالل تبادل الخبرات التربوٌة واالراء 0

 والنقاشات الهادفة لتبادل االراء .
 ـ اكساب التدرٌسٌن والطالب المهارات التقنٌة الالزمة ألستخدام تقنٌات األتصاالت والمعلومات2
 نمذجة التعلٌم وتقدٌمه فً صورة معٌارٌة .ـ 4
 ـ اٌجاد شبكات تعلٌمٌة لتنظٌم وادارة عمل المؤسسات التعلٌمٌة .5
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 ـ تقدٌم التعلٌم الذي ٌناسب فئات عمرٌة مختلفة مع مراعاة الفروق الفردٌة بٌنهم .6
 المتالحقة .ـ تطوٌر دور التدرٌسً حتى ٌتواكب مع التطورات العلمٌة والتكنلوجٌة المستمرة و7

  (022، 0664) سالم ،                                                                    
 ـ ممٌزات التعلٌم األلكترونً 

ـ التعلٌم األلكترونً ٌزٌد من فاعلٌة المتعلم وٌجعله ذو دور اساسً كما ٌغٌر دور التدرٌسً من 2
 الملقن الى الموجه والمرشد .

 ـ ٌعطً الحرٌة والجراءة للطالب لألجابة والتعبٌر عن رأٌه دون الخوف او الحرج من االقران 0
 ـ امكانٌة التواصل بٌن الطالب انفسهم وبٌنهم وبٌن اساتذتهم .2
ط مختلفة مرئٌة او مسموعة او ـ ٌتٌح التعلٌم األلكترونً امكانٌة اٌصال المعرفة من خالل وسائ4

 ؤة .مقر
 ب بتساوي الفرص فً عملٌة التعلٌم والمناقشة وابداء االراء .ـ ٌشعر الطال5
متجاوزا حدود الزمان ـ ٌوفر فرصة التواصل المستمر بٌن الطالب والمنهج طوال الوقت 6

 .والمكان
قص اعداد الطالب والفروق الفردٌة ونـ ٌساعد على حل بعض المشكالت التربوٌة مثل تزاٌد 7

 (6، 0660) المحٌسن ،                                          التدرٌسٌن المؤهلٌن 
 التعلٌم األلكترونً ـ سلبٌات

ـ عدم تركٌز التعلٌم األلكترونً على كل الحواس بل على حاستً السمع والبصر فقط دون بقٌة 2
 الحواس .

 لتقنٌات ـ الحاجة المستمرة لتدرٌب التدرٌسٌن ودعمهم فً كافة المستوٌات لمتابعة الجدٌد من ا0
ـالتركٌز على الجزء المعرفً فً العملٌة التعلٌمٌة اكثر من الجانب المهاري والوجدانً مما 2

 ٌضعف مهارات الكتابة واالمالء لدى الطالب .
ـالتعامل مع االجهزة وطول الجلوس امام الحاسوب قد ٌكون له تاثٌرات سلبٌة على صحة 4

 الطالب
             ومات الخاصة  بالمحتوى او االمتحانات من االختراق.ـالخوف من الخصوصٌة والسرٌة للمعل5

 (02،0663)الموسى،                                                                             
 مبررات استخدام التعلٌم االلكترونً 

التطورات والتغٌرات  ـاالنفجار المعرفً المستمر وعدم قدرة مناهجنا الدراسٌة على مالحقة 2
 المتسارعة فً المعرفة.

ـصعوبة تطبٌق مبادئ التعلٌم الصفً التقلٌدي مثل  التعلم وفق االحتٌاجات والقدرات والمٌول 0
 واعطاء الوقت الكافً للتعلم 

 التدرٌسٌن وندرة بعض التخصصات.ـازدحام الفصول الدراسٌة والنقص النسبً فً عدد 2
 ٌن المجتمعات البشرٌة والحاجة الى تبادل المعلومات .ـنمو التبادل الثقافً ب4

 (53،0665)زٌتون ،                                                                              
 عناصر التعلٌم االلكترونً 

 ـالكتاب االلكترون4ًـالفصل االلكترونً .2ـالمعلم االلكترونً .0ـالمتعلم االلكترونً   .2
ـالفصول 3ـالمؤتمرات التعلٌمٌة االلكترونٌة .7ـالبرٌد االلكترونً . 6ـالمكتبات االلكترونٌة .5.

 (220،0664)التودري،                                   المعامل االفتراضٌة .ـ2االفتراضٌة .
 ادوات التعلٌم االلكترونً 

 أـادوات التعلٌم االلكترونً المتزامن :
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ـبرامج القمر 5ـالسبورة الذكٌة .4مؤتمرات الفٌدٌو .  ـ2ـالمؤتمرات الصوتٌة . 0 المحادثة .ـ2
 الصناعً .

 ب ـ ا دوات التعلٌم االلكترونً غٌر المتزامن :
ـنقل 5ـمجموعات النقاش . 4ـالقوائم البرٌدٌة .2ـالشبكة النسٌجٌة .0ـ ا لبرٌد االلكترونً .2

 (062،0665)الموسى ،                                         ـاالقراص المدمجة .6الملفات.
 ـ ومن تقنٌات التعلٌم األلكترونً التً ٌمكن استخدامها فً العلوم هً : 

ـ السبورة التفاعلٌة ) الذكٌة( : وهً شاشة مسطحة تعمل بالتوافق مع اجهزة الحاسوب وجهاز 2
عرض الداتا شو وتحولها الى اداة فعالة قوٌة للتعلٌم وبواسطة اللمس ٌمكن التحكم فً عمل 

 ( 2،   0667) العبادلة ،                        الحاسوب واستخدام قلم من حافظة القلم الذاتٌة .   
المختبرات او المعامل األفتراضٌة : وهً احدى تقنٌات التعلٌم األلكترونً األفتراضً التً ٌتم ـ 0

من خاللها محاكاة المختبر الحقٌقً المعتاد فً وظائفه والتً ٌقوم الطالب من خاللها بممارسة 
أنها تعوض النقص االنشطة المختبرٌة التً تحدث فً المختبر التقلٌدي وتتمٌز هذه المختبرات ب

 (262، 0665)زٌتون ن                     فً األمكانات المختبرٌة لعدم توفٌر التموٌل الكافً .
  اهمٌة التعلٌم األلكترونً فً تدرٌس العلومـ 

ان مواد العلوم من اكثر المواد الدراسٌة ارتباطاً بالتقنٌة حٌث اكدت الدراسات على فعالٌة      
ونً فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة خاصة فٌما ٌتعلق بتدرٌس العلوم ، وتعتبر التعلٌم األلكتر

تطبٌقات التعلٌم األلكترونً واكثرها تأثٌراً فً تدرٌس العلوم حٌث من اهم المعامل األفتراضٌة 
انها تسهم فً تنمٌة المهارات العلمٌة لدى الطالب وهً معامل مبرمجة تحاكً المعامل الحقٌقٌة 

لمتعلم من اجراء تجارب معملٌة شبه واقعٌة تساعد على سد العجز فً األجهزة المعملٌة وتمكن ا
كما ٌمكن تغطٌة معظم افكار المقررات بتجارب افتراضٌة وهو ما ٌصعب تحقٌقه فً الواقع كما 

مع ٌمكن التغلب على مشاكل عدٌدة منها خطورة تنفٌذ بعض التجارب العلمٌة مثل التعامل 
الحوادث العلمٌة التً ٌستحٌل على الطالب مشاهدتها فً  قة وكذلك محاكاة بعض ماض الحاراألح

( حٌث تقدم البٌئة األفتراضٌة 442، 0666الواقع مثل مكونات الذرة وطرٌقة حركتها ) الشاٌع ، 
صورة حٌة لألشكال والمناظر ممزوجة بالصوت والحركة فتكون نظاماً للبٌئة المطلوبة حٌث 

للتفاعالت الحركٌة فالبٌئة فً تفاعالت حسٌة متنوعة مرئٌة ومسموعة اضافة  تمكن من المشاركة
الطالب  األفتراضٌة تستطٌع من خالل المؤثرات المصاحبة لها توفٌر جو تعلٌمً تفاعلً ٌجذب

 .لٌتعامل مع األشٌاء الموجودة فٌها بطرٌقة طبٌعٌة  بل وٌغمره فً هذا الجو 
  (04،0662)الشهرانً،                                                                               

  دراسات سابقة  ثانٌا:    ـ
 : الدراسات العربٌة ا

 ( 0667دراسة)محٌسن  ،-2
 اإلنترنت شبكة نحو األكادٌمٌٌن المشرفٌن اتجاهات  معرفة إلى الدراسة هذه هدفت    

 مجتمع تألف وقد فلسطٌن، فً المفتوحة القدس جامعة فً الجامعً التعلٌم فً واستخداماتها
 عددهم البالغ هللا رام منطقة فً العاملٌن األكادٌمٌٌن المشرفٌن جمٌع من المستهدف الدراسة

 هً الدراسة عٌنة كانت بحٌث الدراسة مجتمع أفراد جمٌع على الدراسة وطبقت ،(260)
  ،%(33) بنسبة استبانة( 240) منها واسترجع جمٌعاً، علٌهم االستبانة وُوزعت. مجتمعها

 فً الجامعً التعلٌم فً واستخداماتها اإلنترنت شبكة نحو األكادٌمٌٌن المشرفٌن اتجاهات كانت
 تلك درجة وصلت حٌث الكلٌة الدرجة وعلى المجاالت جمٌع على إٌجابٌة المفتوحة القدس جامعة

  %.36.4 إلى االتجاهات
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 (0626دراسة)الشناق ودومً،-0
تعرف اتجاهات المعلمٌن والطلبة نحو استخدام التعلٌم االلكترونً فً الى الالدراسة هذه هدفت     

( معلما ومعلمة ممن درسوا مادة الفٌزٌاء المحسوبة 03العلوم ، وتكونت عٌنة  المعلمٌن من )
صدقها  للصف االول الثانوي ، ولتحقٌق هدف البحث تم بناء أداة لقٌاس اتجاهات وبعد التأكد من

ً واالنحراف المعٌاري واشارت النتائج بوثباتها تم المعالجة االحصائٌة باستخدام الوسط الحسا
 الى ان اتجاهات المعلمٌن نحو استخدام التعلٌم االلكترونً كانت اٌجابٌة .

،هدفت الى الكشف عن معوقات  (: اجرٌت الدراسة فً األردن0622دراسة )الحوامدة ، -2
وجهة نظر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة  األلكترونً من استخدام التعلٌم

( 26فً هذه المعوقات ، تكونت عٌنة الدراسة من ) والتعرف على اثر التخصص االكادٌمً
،وتكونت اداة الدراسة من استبانة  عضوا من اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة اربد الجامعٌة

بعد التحقق من صدقها وثباتها وقد اظهرت نتائج الدراسة ان بنود األداة ككل ( بندا 04مكونة من )
 شكلت معوقات للتعلم األلكترونً لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة .

(: اجرٌت الدراسة فً األردن ، وهدفت الى الكشف عن  0622دراسة )ٌاسٌن وملحم ، -4
مو مدارس مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم لمنطقة معوقات استخدام التعلٌم األلكترونً التً ٌواجهها معل

( معلمة 72( معلم و)27( معلما ومعلمة منهم )236اربد األولى ، تكونت عٌنة الدراسة من )
( فقرة كأداة للبحث ، وقد 03اختٌروا بالطرٌقة العشوائٌة واستخدم الباحث األستبانة مكونة من )

 ت للتعلم األلكترونً .اظهرت النتائج ان جمٌع فقرات األداة شكلت معوقا
( : اجرٌت الدراسة فً العراق ،هدفت الى التعرف على تقنٌات 0620دراسة )الكبٌسً ،-5

التعلٌم األلكترونً التً ٌمكن توظٌفها فً التدرٌس الجامعً واتجاه التدرٌسٌن نحو توظٌف تلك 
( 24استبانة مكونة )( تدرٌسً من جامعة األنبار ، واعد 206التقنٌات ،تكونت عٌنة البحث من )

 فقرة واظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات اٌجابٌة نحو استخدام هذه التقنٌة .
، وهدفت الى التعرف على مدى تمكن فً العراق الدراسة ( : اجرٌت 0622دراسة )الحافظ ، -6

 اعضاء هٌئة التدرٌس الجامعً من تطبٌق مهارات التعلٌم األلكترونً ،تكونت عٌنة البحث من
 ( تدرٌسً من كلٌة التربٌة جامعة الموصل ، وقام الباحث بأعداد استبانة كأداة للبحث05)

واظهرت نتائج البحث اتقان تدرٌسً كلٌة التربٌة مهارات التعلٌم  والتحقق من صدقها وثباته
 . االلكترونً مع تفوق الذكور على االناث فً اتقان تلك المهارات 

 : الدراسات األجنبٌة :بـ 

هدفت الدراسة الى معرفة اتجاهات طلبة الجامعة نحو مصادر  ( : Ray,2002دراسة )ـ 

( طالباً وطالبة ، واستخدم الباحث األستبانة 220المعلومات األلكترونٌة وتكونت عٌنة البحث من )
معوقات تؤثرعلى اتجاه الطلبة منها ضٌق وقت كأداة للبحث ، وقد اظهرت النتائج ان هناك 

 المهارات المناسبة فً التعامل مع المعلومات من خالل األنترنت . الطلبة ونقص

( : اجرٌت الدراسة فً امرٌكا وهدفت الى التعرف على شعور اعضاء Combs,2003ـ دراسة )

التدرٌس فً الجامعة من جودة األتصاالت فً بٌئة التعلٌم األلكترونً ، وتكونت عٌنة هٌئة 
،واعد الباحث استبانة كأداة للبحث ، وقد اظهرت نتائج ( عضو هٌئة تدرٌس 645الدراسة من )

 الدراسة الى وجود رضا الى حد ما لدى اعضاء هٌئة التدرٌس عن المستوى العام لألتصاالت .

( : اجرٌت الدراسة فً كورٌا ، وهدفت الى تقٌٌم وضع التعلٌم Leem&lim,2007ـ دراسة )

( جامعة 07( جامعة منها )062األلكترونً فً الجامعات الكورٌة ، وتكونت عٌنة البحث من)
%( من الجامعات الكورٌة تستخدم 35( جامعة خاصة واظهرت الدراسة ان )262حكومٌة و)

ون الخدمة فعلٌا فً الفصول الدراسٌة وقد اوصت %( ٌستخدم67خدمة التعلٌم األلكترونً بٌنما )
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ونً وكذلك وضع معاٌٌر الدراسة بدعم اعضاء هٌئة التدرٌس بالحوافز لدعم خدمة التعلٌم األلكتر
 درٌس كتقدٌم الحوافز والترقٌات .ٌم مستخدمً الخدمة من اعضاء هٌئة التلتقٌ

وهدفت الى تحدٌد اكثر (: اجرٌت الدراسة فً سرٌالنكا ،  Anderson,2008ـ دراسة )

( 2337واشتملت عٌنة الدراسة من )فً سرٌالنكا  االلكترونً التحدٌات فً استخدام التعلٌم
شخصاً من الطلبة واعضاء هٌئة التدرٌس ، وقد اظهرت نتائج الدراسة الى وجود العدٌد من 

لكترونً كما ٌثبت م األٌالتحدٌات التً تواجه كل من الطلبة واعضاء التدرٌس فً استخدامهم للتعل
  ان الطلبة ٌواجهون تحدٌات اكثر من اعضاء هٌئة التدرٌس .

         ـ مدى األستفادة من الدراسات السابقة :
   ـ من خالل عرض الدراسات السابقة اتضح ما ٌلً : 

 دراسة الحالٌة .لاختٌار المنهج المناسب لـ 2
اختٌار األسالٌب األحصائٌة المناسبة لمعالجة ـ اختٌار عٌنة الدراسة المناسبة ونوعها وكذلك 0

 البٌانات .
 ـ اعداد اداة الدراسة المناسبة .2
 ـ األستفادة من المراجع الخاصة بالبحث .4
على حد علم الباحثتان( التً ـ تمٌزت الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة فً كونها األولى ) 5

 ً فً التدرٌس الجامعً فً العراق .  صعوبات استخدام التعلٌم األلكترونتناولت 
   ـ طرح حلول للصعوبات التً تواجه استخدام التعلٌم األلكترونً فً الجامعة .6
 
 

 الفصل الثالث

 منهج البحث واجراءاته

 مجتمع البحث :

قسنم العلنوم كلٌنة التربٌنة االساسنٌة وتدرٌسنً قسنمً تدرٌسنً ون مجتمع البحث منن جمٌنع ٌتك     
.  0625-0624واالحٌاء ( كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة فً جامعة دٌالى  للعام الدراسً )الكٌمٌاء 

 وكما فً الجدول ادناه

 (2جدول رقم)

 عدد التدرٌسٌن الكلٌة القسم ت

 03 التربٌة االساسٌة  العلوم 2

 04 التربٌة للعلوم الصرفة  الكٌمٌاء  0

  26 التربٌة للعلوم الصرفة االحٌاء 2

 30  المجموع 

 :عٌنة البحث 

مننن قسننم العلننوم كلٌننة التربٌننة االساسننٌة وتدرٌسننً قسننمً تدرٌسننٌن تننم اختٌننار عٌنننة البحننث ال    
( تدرٌسننً 66) البننالغ عننددهمللعلننوم الصننرفة جامعننة دٌننالى و)الكٌمٌنناء واالحٌنناء ( كلٌننة التربٌننة 

 الجدول ادناه :من كل قسم وكما فً وتدرٌسٌة ( تدرٌسً 06وبواقع )وتدرٌسٌة 
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 (  0جدول رقم )                                     

 اعداد التدرٌسٌٌن فً قسم العلوم وقسمً الكٌمٌاء واالحٌاء والتً تعد عٌنة للبحث    

 عدد التدرٌسٌن الكلٌة  القسم  ت

 06 التربٌة االساسٌة  علوم 2

 06 التربٌة للعلوم الصرفة  الكٌمٌاء  0

 06 التربٌه للعلوم الصرفة  االحٌاء  2

 66  المجموع 
 

اداة البحث االولى عبارة عن استبٌان ٌقٌس صعوبات استخدام التعلٌم االلكترونً -اداتا البحث  ـ2
 فً التدرٌس الجامعً.

أثناء مراجعة الدراسات السابقة واالطالع على االدبٌات القرٌبة من موضوع البحث الحالً    
( النها قرٌبة من هدف البحث 0622وجدت الباحثتان من االفضل تبنً أداة البحث ل)صٌام ،

ٌن فً جامعاتنا العراقٌه  ، حٌث الحالً وتتضمن معوقات واقعٌة وملموسه وٌعانً منها التدرٌس
(  فقرة موزعة على اربعة محاور )هٌئة التدرٌس  ، الطلبة ، االمكانات 06االستبٌان من )كون ت

نه على سلم اجابات افقرات ( ، واعتمدت االستب 5ور )المادٌه ، االمكانات الفنٌة ( ولكل مح
( درجات وموافق قد حصلت على 2متدرج ذي ثالثة بدائل وهً موافق بشدة وهً حصلت على )

 الثالث فهو )غٌر موافق( وقد حصلت على درجة واحدة .سلم درجتٌن اما 
 صدق االداة

قٌس ما هو معنً بقٌاسه او ما وضع من اجله ، أي انه ٌقٌس ت)عندما  ةعد اآلداة صادقت    
 (2222،33الوظٌفة التً خصص لقٌاسها ( .                            )الروسان ، 

حتوى لالستبانه والذي شاع تحدٌدهما فً االستبانات تم وللتحقق من الصدق الظاهري والم    
لرؤٌة مدى مالئمتها مع  النفس فً مجال التربٌة وعلمذوي الخبرة والتخصص عرضها على 

% ( من لدن الخبراء . 36الجامعات العراقٌة ، وعدت فقراتها صادقة اذا حصلت على اتفاق )
كما فً الملحق المقترحة على فقراتها  وفً ضوء مالحظاتهم وارائهم اجرٌت بعض التعدٌالت

(0) 
  

 -الثبـات :
ٌعد الثبات من الخصائص المهمة التً ٌجب توافرها فً أداة القٌاس فاألداة الثابتة هً التً     

تعطً نتائج ثابتة ، بدرجة تكفً الن تعطً القٌاس تلك المكانة العددٌة نفسها للشًء أوالشخص أو 
 (2232،250)أبو عالم ،                                          الظاهرة المقاسة. 

ان طرٌقة )إعادة االختبار( لمالئمة هذه الطرٌقة لطبٌعة البحث أكثر من تالباحث توقد أستخدم   
وتم عرض االستبانة على مجموعة من تدرٌسً وتدرٌسٌات قسم العلوم وقسمً الكٌمٌاء  سواها ،
( ٌوماً تم عرض االستبانة 02( تدرٌسً وبعد مضً )00وبعدد )البحث من غٌر عٌنة  واالحٌاء

ذاتها على المجموعة نفسها . ولمعرفة مدى ارتباط إجابات المستفتٌن فً المرة األولى مع 

وكانت النتٌجة  (pearsonاستجاباتهم فً المرة الثانٌة تم استخدام إحصاء معامل ارتباط )

%  وبذلك أصبحت أداة البحث 75براون( فكان الثبات –ن بمعادلة )سبٌرما ه%( تم تصحٌح76)
 ) االستبانة ( جاهزة للتطبٌق .

 قٌس اتجاة التدرٌسٌن فً الجامعة نحو التعلٌم االلكترونًتأداة البحث الثانٌة -0
 قامت الباحثتٌن بإعداد استبانة وفق الخطوات االتٌة :   
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(  0667)المحٌسن،ع االتجاهات كدراسة االطالع على عدد من الدراسات السابقة حول موضو-أ

 .((Ray,2002 (و0620الكبٌسً،) (0626و)الشناق ودومً، 

االطالع على عدد من المقاٌٌس واالستبٌانات التً تناولت اتجاهات التدرٌسٌٌن نحو التعلٌم -ب
 االلكترونً .

 استطالع آراء عدد من التدرٌسٌٌن والعاملٌن فً وزارة التعلٌم العالً .-ج
( فقرة منها 06واعتمادا على ما سبق تم صٌاغة فقرات االستبانه بصورتها االولٌة والبالغة )  
فقرة بصٌغة سلبٌة ( ، واعتمدت االستبانه على سلم االجابات  22فقرة بصٌغة اٌجابٌة و 22)

حٌث اعطٌت البدائل السابقة على  متدرج ذي ثالثة بدائل )موافق بشدة ، موافق ، غٌر موافق(
 ( وٌتم عكس التدرج تماما للفقرات السلبٌة . 2، 0، 2ترتٌب الدرجات التالٌة )ال

 صدق االداة 
للتأكد من صدق األداة تم عرضها على عدد من المحكمٌن المختصٌن فً مجال التربٌة وعلم     

النفس ومدى مالءمة فقرات االستبانة من حٌث وضوح صٌاغتها اللغوٌة ومدى شمولها للجوانب 
بطة بالتعلٌم االلكترونً حٌث جرى ادخال جمٌع التعدٌالت التً أشار الٌها المحكمون من المرت

حٌث تعدٌل صٌاغة محتوى الفقرات او دمج بعضها وحذف األخرى وبذلك اصبحت االستبانة  
 ( فقرة .04تضم )

رهم من ( تدرٌسً وتدرٌسٌه تم اختٌا00وقد تم تطبٌق األداة على عٌنة استطالعٌة مؤلفة من )    
غٌر عٌنة الدراسة وذلك للوقوف على مدى وضوح الفقرات وأٌضا لغرض التوصل الى 
احصائٌات عن مدى مالءمة فقرات االستبانة ، وبناء على هذه الخطوة بقٌت االستبانة على ما 

 20فقرة ذات صٌاغة سلبٌة و 20( فقرة بواقع )04هً علٌه حٌث ضمت بصورتها النهائٌة )
( واعلى 04وبذلك تكون ادنى درجة على االستبانة هً) (0ملحق)اٌجابٌة(فقرة ذات صٌاغة 

 (70) درجة هً
 : ثبات األداة

( 00، كتطبٌقها على مجموعة ) ةنض االجراءات الٌجاد ثبات االستباوقد اتبعت الباحثتان بع
تدرٌسً وتدرٌسٌه فً قسم العلوم كلٌة التربٌة االساسٌة والكٌمٌاء واالحٌاء فً كلٌة التربٌة للعلوم 

( ٌوما تم عرض االستبانة ذاتها على المجموعة نفسها . وبأستخدام 02الصرفة ، وبعد مضً )
معامل )كا

0
( وهً بذلك اقل من 2.4-6.06بٌن ) ( للحصول على معامل الثبات تبٌن انها تتراوح

قٌمة )كا
0

( وهً بذلك تكون ذات ثبات 6.65( عند مستوى داللة )5.222( الجدولٌة البالغة )
 (222، 2232)توفٌق ،                                                   مناسب .       

 اجراءات تنفٌذ التجربة 
تم تطبٌق االستبانة على أفراد فً اقسام وكلٌات عٌنة البحث لشهر كانون الثانً للعام      

( ٌوماً استعٌدت من أفراد العٌنة بعد إجابتهم عنها بواقع 25( وبعد )0625-0624الدراسً )
صالحة للمعالجة  توالتدرٌسٌات. وبذلك أصبحت االستمارا التدرٌسٌن( استمارة من 66)

 اإلحصائٌة.
 لوسائل االحصائٌة                                                      ا

 -معامل ارتباط بٌرسون :ر= ن )      -2
)مج س مج ص(/ ]ن مج س-مج ص(×مج س

0
)مج س(-

0
[]ن مج ص

0
)مج ص(-

0
] 

 ( 243، 2226)داود وأنور ،                                                                        
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 (652، 2226ر / ر+ا                    )العمر ،0س= -براون  :–معامل سبٌرمان  -0

معادلة كا-2
0

 لحساب الثبات  

كا    
0

م(-=)ت 
0

،  2226)كوهٌن ،                    /ت                                

425-400) 

 

س-4
-
 =مج س*ت/مج ت 

5- 

 (2232،222وعودة، )الخلٌلً                                    

 )النسبً( الوزن المئوي -6

)المالكً                      266الوزن المئوي= الوسط المرجح / الدرجة القصوى *   

،2232،263) 

، 2236)عدس ،                 /مج ت             2*2+ت0*0+ت2*2الوسط المرجح = ت-7

236) 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسٌرها                                    

  :عرض النتائجأوال

 الهدف االول 

( استمارة ولتحقٌق هدف 66بعد استكمال استرجاع استمارات االستبانة التً أصبح عددها )     
االلكترونً فً التدرٌس الجامعً (                                                                           البحث االول وهو)التعرف على صعوبات استخدام التعلم

، وتكمٌم إجاباتهم باالستعانة بقانون الوزن المئوي ، تم استخراج الوسط المرجح والوزن المئوي 
ٌٌن والتدرٌسات( ، ومن الجدٌر لكل فقرة من فقرات االستبانة الموزعة على أفراد العٌنة )التدرٌس

% فما فوق تعد من الصعوبات الفعاله ، اما 76بالذكر ان الفقرة التً تحصل على وزن مئوي 
 % فهً صعوبات بدرجه اقل تأثٌر . 76التً تحصل على وزن مئوي دون 

 (2جدول )                                                  

 التدرٌس       فً عٌق استخدام التعلٌم االلكترونً اور الصعوبات  التً تمح ٌبٌن                        

  الجامعً وفق االوزان المئوٌة مرتبه تنازلٌا                                  
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 الوزن المئوي الوسط المرجح المحاور ت

 32 0.67 االمكانات المادٌة  2

 34 0.52 هٌئة التدرٌس 0

 73 0.27 االمكانات الفنٌة   2

 76 0.22 الطلبة  4

 ثانٌا : تفسٌر النتائج
( ووزن مئوي 0.67الوسط المرجح )ب نات المادٌة على المرتبة االولى محور االمكا حصلـ 2
%( وهذا ٌشٌر الى انها من المعوقات االساسٌة والفعالة  فالتطور فً اي مجال ٌتوقف على 32)

وكما مشار فً البحث الحالً ان قلة الصرف من قبل الوزارة على الجامعات االمكانات المادٌة ، 
أثر سلبا على مستواهم الدراسً الن توفر التجهٌزات والتقنٌات كأجهزة حاسوب واالنترنت 
وغٌرها  له دور كبٌر فً اٌصال المادة على اكمل وجه للطالب باالضافة الى زٌادة الدافعٌة لدٌهم 

االجهزة وكٌفٌة التعامل معها وشعورهم بمواكبة التطورات فً التعلٌم فً التعرف على تلك 
كالجامعات العربٌة والعالمٌة . فالواقع فً جامعاتنا االفتقار الكامل الجهزة الحاسوب وشبكات 

اغلب االحٌان وهً من الوسائل فً عتمد على السبورة ٌنظومة االنترنت فما زال التدرٌس م
 اتنا خصوصا لالختصاصات االنسانٌة .الوحٌدة المتوفرة فً كلٌ

%( 34مئوي ) ( ووزن0.52محور هٌئة التدرٌس على المرتبة الثانٌة بوسط المرجح ) حصلـ 0
مهارات التدرٌسٌن الستخدام تقنٌة الحاسوب فاغلب التدرٌسٌٌن معلومات ووهذا ٌشٌر الى ضعف 

لم ٌستخدم هذه التقنٌات فً فترة اعدادهم ولم ٌتدربوا علٌها كطلبة فً الكلٌات مما نالحظ عدم 
طرٌقة التقلٌدٌة هً االفضل ، فضال عن قلة التقبلهم الستخدام التعلٌم االلكترونً اعتقادا منهم ان 

التً تؤهل التدرٌسً الستخدام التقنٌات الحدٌثة والتعلٌم االلكترونً وضعف الدورات التدرٌبٌة 
 ورات التً تحدث فً مجال التعلٌم اغلبٌتهم فً اللغة االنكلٌزٌة مما ٌحول دون االستفادة من التط

ي ( ووزن مئو0.27محور االمكانات الفنٌة على المرتبة الثالثة بوسط مرجح ) حصلـ 2
معوقات استخدام التعلٌم االلكترونً فعلى الرغم من قلة اجهزة %( وهً بذلك تعد واحدة من 73)

جانب كما ان مشكلة انقطاع   الحاسوب فً الجامعات نالحظ ضعف الصٌانة واالهتمام بهذا ال
 لتٌار الكهربائً  ٌحول دون التواصل فً حالة استخدام منظومة شبكة االنترنت فً التعلٌم . ا

%(  وهذا 76( ووزن مئوي )0.22محور الطلبة على المرتبة الرابعة بوسط مرجح ) حصلـ 4
ٌشٌر الى ان الطلبة اٌضا ال ٌمتلكون مهارات كافٌة الستخدام الحاسوب وشبكة االنترنت لقلة 
توفر اجهزة الحاسوب فً الجامعات والمدارس وخصوصا فً القرى والمناطق البعٌدة عن 

جعله بعٌد عن كل المهارات والتطورات تكلها اسباب  الب الكها من قبل الطكز وصعوبة امتالمر
 . التً ٌحصل علٌه اقرانه من الطلبة فً الدول العربٌة والعالمٌة

 وفق االوزان المئوٌة مرتبة تنازلٌا(االمكانات المادٌة )ٌبٌن ترتٌب فقرات المحور االول  (4جدول ) 

 المئويالوزن  الوسط المرجح الفقرات ت

 32 0.67 عدم توفر اجهزة حاسوب كافٌة الستخدامها من قبل الطلبة 2

 37 0.62 عدم توفر القاعات الدراسٌة المجهزة الستخدام التعلٌم االلكترونً. 0

 34 0.50 ارتفاع تكلفة البرامج الحاسوبٌة والسٌما النسخ االصلٌة منها. 2
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 مواد مطروحه باالسلوب ارتفاع تكالٌف تحوٌل المادة التعلٌمٌة من 4

 مواد تعلٌمٌة مطروحه باستخدام الوسائل االلكترونٌة الحدٌثة . التقلٌدي الى

0.2 76 

 ارتفاع تكلفة تطوٌر المواقع االلكترونٌة المستخدمة وصٌانتها ودعمها فً 5

 التعلٌم االلكترونً .

0.22 76 

أن الفقرة "عدم توفر اجهزة حاسوب كافٌة الستخدامها من قبل  الهٌتضح من الجدول أع         
اعلى نسبة مئوٌة وهذا  وهً %( 32( ووزن مئوي)0.67ح )الطلبة" حصلت على الوسط المرج

اجهزة الحاسوب  فهناك بعض  فً تعانً من نقص تنا والمؤسسات التربوٌة التً واقع جامعا
مزودة بالكومبٌوتر وغٌر مربوطة بمنظومة شبكات  االقسام المحددة فً الكلٌات كاقسام الحاسوب

االنترنت ، وال ٌقتصر افتقار الجامعات الجهزة الحاسوب فقط انما نالحظ عدم تزوٌد  القاعات 
الدراسٌة المجهزة الستخدام تقنٌة السبورة الذكٌة او التعلٌم االلكترونً وبذلك حصلت الفقرة الثانٌة 

%( 37ي )ئوم التعلٌم االلكترونً"على وزن مجهزة الستخدا"عدم توفر القاعات الدراسٌة الم
وهً نسبة عالٌة اٌضا ، فضال عن الفقرات االخرى فجمٌعها ذات نسب مئوٌة مقبولة وبذلك تعد 
معوقات كارتفاع تكلفة تحوٌل المادة التعلٌمٌة من نظامها واسلوبها التقلٌدي الى مواد تعلٌمٌة 

ونٌة الحدٌثة وارتفاع تكلفة البرامج الحاسوبٌة وصعوبة اقتناء مطروحة باستخدام الوسائل االلكتر
المواقع االلكترونٌة المستخدمة وصٌانتها ودعمها  كل هذه العومل وغٌرها تتعلق بقلة توفر 

 .             االمكانات المادٌه

 (5جدول )                                           

 وفق االوزان المئوٌة مرتبة تنازلٌا  (هٌئة التدرٌس )تبٌن ترتٌب فقرات المحور الثانً          

 الوزن المئوي الوسط المرجح الفقرات ت

ضعف كفاٌة مهارات اعضاء هٌئة التدرٌس فً التعامل مع  2
 الوسائل االلكترونٌة الحدٌثة .

0.35 25 

مما ٌحد من استخدام  ضعف اللغة االنكلٌزٌة لدى التدرٌسٌٌن 0
 التقنٌة التعلٌمٌة

0.62 37 

مناسبة الكساب التدرٌسً مهارات التدرٌبٌة الدورات القلة  2
 التعلٌم االلكترونً .

0.55 35 

 عدم توفر معرفة مسبقة ببعض البرامج الحاسوبٌة 4

 المتخصصة 

0.24 73 

طول الوقت الذي تستغرقه عملٌة تحوٌل المادة التعلٌمٌة  5
 التقلٌدٌة الى مادة تعلٌمٌة عبر الوسائل االلكترونٌة

0.2 76 

 

ٌتضح من الجدول أعاله أن الفقرة "ضعف كفاٌنة مهنارات اعضناء هٌئنة التندرٌس فنً التعامنل     
%( وهً نسنبة عالٌنة وهنذا ٌرجنع 25مع الوسائل االلكترونٌة الحدٌثة" حصلت على وزن مئوي )

الننى قلننة اهتمننام الدولننة والننوزارات المتعلقننة بالتربٌننة والتعلننٌم بتطننوٌر مهننارات ومعلومننات الكننادر 
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ً وضعف اللغة االنكلٌزٌنة لندٌهم وعندم تشنجٌع التدرٌسنٌٌن علنى تطوٌرهنا ، كمنا حصنلت التدرٌس
مناسبة الكساب التدرٌسنً مهنارات التعلنٌم االلكتروننً" علنى نسنبة التدرٌبٌة الدورات الفقرة " قلة 

%( ان تنننوفر الننندورات فنننً داخنننل الجامعنننة وضنننمن وقنننت الننندوام وباوقنننات مسنننتمرة 35عالٌنننة )
زٌنند مننن مهننارة التدرٌسننً ولكننن مننع االسننف نالحننظ اختفاءهننا وبننذلك نالحننظ ومتواصننله ٌحفننز وٌ

صنعوبة اسنتخدام التدرٌسنً لبنرامج الحاسنوب وقلنة معرفتنه بتحوٌنل المنادة التعلٌمٌنة التقلٌدٌنة النى 
 مادة تعلٌمٌة عبر الوسائل االلكترونٌة  .

 (6جدول )                                                   

 وفق االوزان المئوٌة مرتبة تنازلٌا (االمكانات الفنٌة )تبٌن ترتٌب فقرات المحور الثالث              

 الوزن المئوي الوسط المرجح   الفقرات ت

 72 0.23 عدم توفر برٌد الكترونً لكل طالب لٌتمكن من االتصال باالساتذه 2

 قلة مهارات المشرفٌن والفنٌٌن على الوسائل االلكترونٌة الحدٌثة  0

 داخل الجامعة

0.02 77 

عدم تطوٌر مهارات كادر الفنٌٌن والمشرفٌن على الوسائل  2
 االلكترونٌة من خالل التدرٌب ومتابعة المستجدات فً هذا المجال .

0.23 70 

الحدٌثة فً حالة انقطاع عدم امكانٌة استخدام الوسائل التكنولوجٌة  4
 االتصال .

0.22 76 

 62 0.67 بطء االتصال احٌانا عن طرٌق االنترنت 5

ان الفقرة " عدم توفر برٌد الكترونً لكل طالب لٌتمكن من االتصال  عاله ٌتضح من الجدول ا    
%( وٌشنٌر ذلنك النى أن واحندة 72( ووزن مئنوي )0.23باالساتذه" حصنلت علنى وسنط منرجح )

من المستلزمات الضرورٌة للتعلٌم االلكترونً هو ان ٌكون لكل طالب برٌند االلكتروننً للتواصنل 
لبعض او مع المواقع التربوٌة ،كما نالحنظ ان اغلنب المشنرفٌن مع االساتذة او الطلبة مع بعضهم ا

جهزة والوسنائل االلكترونٌنة ٌمتلكنون مهنارات قلٌلنة فنً هنذا الجاننب الوالفنٌٌن  المعنٌٌن بصٌانة ا
%( امننا الفقننرات الثالثننة 77( ووزن مئننوي)0.02لننذا حصننلت الفقننرة الثانٌننة علننى وسننط مننرجح )

عنندم فننً الننى انهننا معوقننات لهننا دور واضننح  اٌضننا تشننٌر االخٌننرة فقنند حصننلت علننى نسننب مقبولننة
تطننوٌر مهننارات كننادر الفنٌننٌن والمشننرفٌن علننى الوسننائل االلكترونٌننة مننن خننالل التنندرٌب ومتابعننة 
المستجدات فً هنذا المجنال وصنعوبة العمنل فنً حالنة بنطء او انقطناع االتصنال بالمنظومنة شنبكة 

 االنترنت. 

 وفق االوزان المئوٌة مرتبة تنازلٌا(الطلبة )الرابع تبٌن ترتٌب فقرات المحور (7جدول) 

 الوزن المئوي الوسط المرجح الفقرات ت

عدم توافر وسائل تكنلوجٌا المعلومات الحدٌثة لدى الطلبة السٌما  2
 الساكنٌن فً المناطق النائٌة وذوي الدخل المحدود

0.60 37 

 32 0.52 ضعف مهارات الطالب فً استخدام الحاسوب واالنترنت 0
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الفقرة االولى " عدم توافر وسائل تكنلوجٌا المعلومات الحدٌثة لدى  اله ٌتضح من الجدول أع    
الطلبة السٌما الساكنٌن فً المناطق النائٌة وذوي الدخل المحدود" حصلت على وسط المرجح 

اسعار اجهزة الحاسوب وصعوبة  ارتفاع %( وهذا ٌعكس واقع 37زن مئوي )( وو0.60)
وجود  منظومة او شبكة االنترنت فً بعض المناطق الى عدم  ةفاائها من قبل الطالب اضتناق

والقرى وبذلك ال ٌمتلك الطالب اي مهارة فً التعامل مع هذه التقنٌة فضال عن ضعف اغلبٌة 
 كلٌات التربٌة والتربٌة االساسٌة . باللغة االنكلٌزٌة وخصوصا طلبة الطلبة 

 الهدف الثانً
"التعرف على اتجاهات التدرٌسٌٌن نحو التعلم نص علىٌحقٌقاً لهدف البحث الثانً والتً ت    

(  3االلكترونً ". تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ، والجدول رقم ) 
 (3جدول رقم )                       ٌوضح تلك النتائج .

 ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لالستجابات أفراد عٌنة الدراسة على فقرات االستبٌان 

رقم 
 الفقرة 

المتوسط  الفقرات
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

االتجاه نحو 
 مضمون الفقرة

ارى ان استخدام التعلٌم االلكترونً ٌنمً قدرات  2
 طالبً على االبداع والتفكٌر .

 اٌجابً 2.02 4.62

استخدام التعلٌم االلكترونً ٌزٌد من التحصٌل  7
 المعرفً للطالب .

 اٌجابً 2.46 2.36

اشعر ان استخدامً التعلٌم االلكترونً ٌؤدي الى  27
 كشف قدراتً وتحقٌق ذاتً 

 اٌجابً 2.46 2.36

استخدامً للتعلٌم االلكترونً فً التدرٌس ٌوفر  2
 الوقت والجهد

 اٌجابً 2.42 2.76

أرى ان نظام ترتٌب القاعات الدراسٌة ال تشجع  23
 م االلكترونًٌعلى استخدام تقنٌات التعل

 سلبً 2.42 2.52

ارى فً استخدامً للتعلٌم االلكترونً مواكبة  2
 للتطورات العلمٌة .

 اٌجابً 2.42 2.52

ارى ان التعلٌم االلكترونً ٌلعب دورا مهما فً  00
 تقدم التعلٌم

 اٌجابً 2.05 2.47

اعتقد ان استخدام التعلٌم االلكترونً ٌساهم فً  0
 اتقان مهارات استخدام الحاسوب

 اٌجابً 2.05 2.47

اشعر ان استخدامً للتعلٌم االلكترونً ٌزٌد من  22
 اهتمام طالبً ورغبتهم فً التعلم .

 اٌجابً 2.23 2.40

أرى ان استخدام التعلٌم االلكترونً ٌؤدي الى  25
 فقدان العملٌة التعلٌمٌة لطابعها االنسانً 

 سلبً 2.20 2.27

اشعر بالتوتر واالرتباك لمجرد التفكٌر فً  22
 استخدام منظومة التعلٌم االلكترونً .

 سلبً 2.47 2.02

 70 0.23  ضعف امتالك الطلبة لمهارات اللغة االنكلٌزٌة 2

 67 0.2 كثرة اعداد الطلبة 4

 مع  الخوف من التعامل مع الوسائل االلكترونٌة لعدم التعاٌش 5

 استخدامها بشكل دائم .

2.2 62 
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ارى ان استخدام التعلٌم االلكترونً ٌسهم فً  02
 الطالب ومتابعتهم .عملٌة ارشاد 

 اٌجابً 2.47 2.02

ارى ان استخدام التعلٌم االلكترونً ٌغٌر دور  06
 التدرٌسً من ملقن الى مرشد.

 اٌجابً 2.52 2.06

انصح باستخدام التقنٌة االلكترونٌة فً االعمال  5
 االدارٌة دون التعلٌمٌة

 اٌجابً 2.06 2.06

تغٌٌر ٌلعب التعلٌم اللكترونً دورا ناجحا فً  20
 المناهج التعلٌمٌة وفقا الحتٌاجات المستقبل .

 اٌجابً 2.03 2.67

م االلكترونً ال تمنح للطالب ٌاشعر أن برامج التعل 22
 الفرصه الكافٌة للتفكٌر واالستنتاج  

 سلبً 2.42 2.62

اعتقد ان استخدام منظومة التعلٌم االلكترونً  26
 ٌتطلب مهارات عالٌة ال امتلكها .

 سلبً 2.20 0.32

ٌقلل التعلٌم االلكترونً من قدر وشأن التدرٌسً  4
 امام الطالب .

 سلبً 2.46 2.75

م االلكترونً ٌضٌف عبئا جدٌدا ٌارى أن التعل 04
 على التدرٌسً

 سلبً 2.05 0.70

ارى ان ٌقتصر استخدام التعلٌم االلكترونً على  24
 تعلٌم المواد العلمٌة .

 سلبً 2.54 0.63

التدرٌس الناجح هو الذي ٌستطٌع اٌصال  4
المعلومات للطالب دون االستعانة بالتعلٌم 

 االلكترونً 

 سلبً 2.20 0.44

ابتعد عن استخدام التعلٌم االلكترونً الن اعدادها  26
 ٌحتاج الى وقت وجهد .

 سلبً 2.62 0.46

اعتقد ان انشغال الطلبة فً التعامل مع التقنٌة  02
من تركٌزهم فً تعلم المادة  االلكترونٌة ٌقلل

 التعلٌمٌة .

 سلبً 2.67 0.23

ٌقلل التعلٌم االلكترونً االتصال التعلٌمً للطالب  3
 بعضهم ببعض

 سلبً 2.62 0.07

االلكترونً  ٌمالستجابات التدرٌسٌٌن نحو التعل ( أن المتوسطات الحسابٌة3ٌتضح من الجدول )   
( واذا ما قورن 2.62-2.02(واالنحرافات المعٌارٌة تتراوح بٌن)0.07-4.62ٌتراوح بٌن )

فما  2( نالحظ ان اغلب الفقرات تبلغ متوسطاتها  من )4.45-2.65النتائج مع عالمة المحك)
( 4( وهً ذات فقرات اٌجابٌه ماعدا )2.62-4.62فوق ( فمتوسطاتها الحسابٌة تتراوح بٌن )

رات . وٌتضح من ذلك  ان اتجاه تدرٌسً كلٌة التربٌة االساسٌة نحو استخدام التقنٌات الحدٌثة فق
مواكبة لم االلكترونً كانت اٌجابٌة وهذا ٌشٌر الى ان جامعاتنا بأمس الحاجة حالٌا للتطور وٌوالتعل

تباهم ة وشد انزٌادة الحافز لدى الطلبفً تها فاستخدامها لها اهمٌة كبٌرة التكنولوجٌا ومستحدثا
المستوى الدراسً واتقانهم   رفعال عن متابعة المادة الدراسٌة فضدافع ورغبه نحو  موٌكون له

 بالنسبةوقت والجهد الستخدام الحاسوب وفتح االفاق لدٌهم نحو التطور واالبداع كما ٌقلل ال
فً مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطلبة واٌصال المعلومات للطلبة  . وٌساعدوالطالب  تدرٌسًلل

وحركة ولقطات فٌدٌو الوان وإثارة الدافعٌة لدٌهم بما ٌحتوٌه من أشكال ورسومات وصور و
ومحاكاة وبرامج محادثة ومؤتمرات مرئٌة ومسموعة وبرٌد الكترونً .باالضافة الى رغبة 

والتكنولوجً كما أن طبٌعة الحاسوب وارتباطه الوثٌق التدرٌسٌٌن فً مساٌرة التطور العلمً 
 مٌه فً كافة مجاالت الحٌاة .  م الفوائد لمستخد بحٌاة االنسان ٌقد
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(  2.02-2.52اما الفقرات االربعة  االخرى والتً حصلت على متوسطات تتراوح بٌن )    
ة الدعم المادي وعدم وهً ضمن عالمة المحك المحدد فهً فقرات ذات اتجاه سلبً وٌرجع الى قل

توفر القاعات الدراسٌة المهٌئة للتعلم وفق التقنٌات الحدٌثة وقلة او انعدام ممارسة بعض الطلبة 
م االلكترونً مما ٌشعر بالخوف واالرتباك من استخدام تلك االنظمة كما ٌرى بعض ٌللتعل

 ٌات الحدٌثة .التدرٌسٌٌن ان النظام التقلٌدي فً التدرٌس مفٌد ومجدي اكثر من التقن
( وهً اقل 0.07-2.62ان الفقرات ذات االتجاه السلبً حصلت على متوسطات تتراوح بٌن )    

من المحك المحدد وهذا ٌشٌر الى وجود اجٌال مختلفة من التدرٌسٌٌن وان مهارة الحاسوب فً 
كان الى  الغالب تزداد لدى االساتذة االصغر سنا وٌجد البعض حرجا ان ٌكون متدربا على ٌد من

 وقت قرٌب طالبا لدٌه اضافة الى االلفة على النظام التقلٌدي فً التدرٌس ومقاومتهم للتغٌر .
 نتائج  الدراسة

لدى اعضاء هٌئة التدرس فً االقسام العلمٌة فً الجامعات العراقٌة قناعة كبٌرة باهمٌة ـ 2
 استخدام التعلٌم االلكترونً فً التدرٌس الجامعً .

ء هٌئة التدرٌس للتعلٌم االلكترونً فً التدرٌس الجامعً الٌزال دون المستوى تفعٌل اعضا -0
 ستخدام الفعلً الٌزال ضمن درجات بسٌطة .االالمطلوب ، حٌث ان 

ٌحقق استخدام التعلٌم االلكترونً فً التدرٌس مزاٌا عدٌدة تعزز من جودة التعلٌم العالً وتزٌد -2
 ة البشرٌة .من فاعلٌته واسهامه فً تحقٌق التنمٌ

ٌعزو اعضاء هٌئة التدرٌس فً االقسام العلمٌة لجامعة دٌالى قلة تفعٌلهم للتعلٌم االلكترونً فً -4
التدرٌس الجامعً لوجود عدد من المحددات )المعوقات( التً ترتبط بهم وبالطلبة وباالمكانات 

 الحدٌثة .الفنٌة والمادٌة المتاحة لالستخدام الكفؤ والفعال لوسائل التكنولوجٌا 
 التوصٌات

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة على مستوى التعلٌم العام من وجهة نظر المدرسٌن ـ2
 والمشرفٌن .

 اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة من وجهة نظر تدرٌسً المواد االنسانٌة واتجاهاتهم نحوه.ـ0
 درٌس العلوم فً التعلٌم العالً . اجراء دراسة عن واقع استخدام التعلٌم االلكترونً فً تـ2
اجراء دراسة مقارنة بٌن واقع استخدام التعلٌم االلكترونً بٌن الجامعات العراقٌة وجامعات ـ4

 عربٌة او عالمٌة اخرى .
اجراء دراسة تجرٌبٌة عن اثر استخدام التعلٌم االلكترونً فً احد فروع العلوم فً المراحل ـ 5

 تحصٌل الطالب واتجاهاتهم نحوه.الثانوٌة او المتوسطة على 
    المقترحات

لالسراع فً ادخال التعلٌم االلكترونً فً مؤسسات التعلٌم العالً وزٌادة فاعلٌته تقترح الباحثتان 
: 
وزارة التعلٌم العالً  انشاء ادارة مستقلة متخصصة فً التعلٌم االلكترونً على مستوى-2

 العراقٌة 
لجامعات ٌدرس وٌوجه استخدام التعلٌم االلكترونً وتطبٌقاته تشكٌل فرٌق عمل على مستوى ا-0

 فً جمٌع فروع العلوم.
تشجٌع التدرٌسٌٌن على االفادة من التقنٌات الحدٌثة واستثمارها فً مجال التعلٌم ومنح -2

 امتٌازات خاصة لهم لتحفٌزهم على هذه االتجاه.
التً تحد من استخدام التعلٌم والفنٌة على الجامعات العراقٌة التقلٌل من المعوقات المادٌة -4

 االلكترونً
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وتوفٌر البنٌه التحتٌه الستخدام هذه التقنٌة فً التدرٌس من خالل المواقع االلكترونٌة والشبكات 
والمكتبات االلكترونٌة وتحسٌن وتحدٌث شبكة االنترنت وزٌادة سرعتها بما ٌحقق 

 التعلٌم الجامعً . والجودة فًالتطوٌر
 ة من أجهزة الحاسوب فً الجامعاتلى توفٌر اعداد كافٌالعمل ع-5
عقد دورات تدرٌبٌه للهٌئة التدرٌسٌة فً كافة الجامعات لتدرٌبهم على كٌفٌة استخدام الحاسوب -6

 واالنترنت فً التعلٌم االلكترونً .
 الدراسةتأهٌل الطلبة تأهٌال مناسبا ٌساعدهم على استخدام وسائل تكنولوجٌا المعلومات فً -7

                                                                                                                  .الجامعٌة
 مصادرال
 ، بٌروت ، دار االحٌاء للتراث.4ه( ، لسان العرب ، ج2465ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدٌن محمد )-2
 ، مكتبة فالح ، الكوٌت .2مدخل إلى مناهج البحث التربوي ، ط (2232)د أبو عالم ،رجاء محمو -0
( ، طرائق التدرٌس العامة ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ، 0660توفٌق ،احمد محمد والحٌلة محمد محمود )-2

 عمان ، االردن .
، ة واالجتماعٌة الطرق الالمعلمٌة :التحلٌل االحصائً للبحوث التربوٌة والنفسٌ (2232)توفٌق ، عبد الجبار-4

 . مؤسسة الكوٌت ، الكوٌت 
( ، المدرسة االلكترونٌة وادوار حدٌثة للمعلم، مكتبة الراشد ، الرٌاض ، 0664التوردي، عوض حسٌن )-5
 .2ط
( ، التعلٌم االلكترونً ودرجة تمكن اعضاء هٌئة التدرٌس الجامعً من 0622الحافظ ،محمود عبد السالم )-6

 ( .24ق مهاراته ، المجلة العربٌة لضمان جودة التعلٌم الجامعً ، المجلد السادس ،العد )تطبٌ
( "مطالب استخدام التعلٌم االلكترونً لتدرٌس الرٌاضٌات بالمرحلة الثانوٌة 0667الحربً،محمد بن صنت)-7

، المملكة العربٌة ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ن جامعة ام القرى  "من وجهة نظر الممارسٌن والمختصٌن
 السعودٌة .

("معوقات استخدام التعلٌم االلكترونً من وجهة نظر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة 0622الحوامدة ، محمد فؤاد)-3
 ، العدد االول .07فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد 

فً التربٌة وعلم النفس ، الٌرموك ، ( ،االحصاء للباحث 2232)سلمان احمد عودة  الخلٌلً،خلٌل ٌوسف-2
 .االردن 

 ( ،مناهج البحث التربوي ، بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر.2226داود ، عزٌز حنا وأنور حسٌن)-26
 ، 2، مبادىء القٌاس والتقوٌم وتطبٌقاته التربوٌه واالنسانٌه ، ط (2220)روسان ، سلٌم سالمه واخرون-22

 . ابع التعاونٌه االردن ، المط
التقٌٌم، الدار الصولتٌة للنشر -التطبٌق-القضاٌا–(، التعلٌم االلكترونً ، المفهوم 0665زٌتون،حسن حسٌن)-20

 والتوزٌع ، الرٌاض،المملكة العربٌة السعودٌة .
ن دار الشروق ("االتجاهات العالمٌة المعاصرة فً مناهج العلوم وتدرٌسها 0626زٌتون،عاٌش محمود)-22

 للنشر والتوزٌع ، عمان.
 ، الرٌاض ، مكتبة الرشد .2(، تكنولوجٌاالتعلٌم والتعلٌم االلكترونً ، ط0664سالم ،احمد)-24
، االردن ، دار 2( " تنظٌمات المناهج وتخطٌطها وتطوٌرها" ، ط0662سعادة ، جودة وابراهٌم عبدهللا )-25

 الشروق.
(، استخدام الحاسوب واالنترنت فً مٌادٌن التربٌة والتعلٌم ، عمان 0662)سعادة ، جودتوالسرطاوي فاٌز-26

 ، دار الشروق .
( ، فاعلٌة برنامج مقترح للوسائط الفائقة المتصلة باالنترنت فً اكساب مهارات 0663سلٌمان،محمد السٌد)-27

جامعة االزهر ، رسالة دكتوراة اعداد وتصمٌم الدروس االلكترونٌة لدى طالب التكنلوجٌا التعلٌم بكلٌة التربٌة 
 غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ، جامعة االزهر .

( ، واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة فً المرحلة الثانوٌة واتجاهات 0666الشاٌع ، مهند سلٌمان)-23
 معلمً العلوم والطالب نحوها ، مجلة الملك سعود ، العلوم التربوٌة والدراسة االسالمٌة .
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( ، مشروع مقترح للكتاب االلكترونً العربً: ندوة التعلٌم االلكترونً 0662الشرٌف، احمد مختار)-22
 العربً بمدارس الملك فٌصل.

( ، واقع التقنٌات التربوٌة وصعوبات استخدامها فً المعاهد 0663الشمري، كرٌم عبد ساجد خلف )-06
 والكلٌات التقنٌة .

( مطالب استخدام التعلٌم االلكترونً فً تدرٌس العلوم الطبٌعٌة 0662) الشهرانً ، ناصر عبدهللا ناصر-02
 بالتعلٌم العالً من وجهة نظر المختصٌن ، رسالة دكتوراة غٌر منشورة ، جامعة ام القرى ، كلٌة التربٌة .

هل ( ، التعلٌم االلكترونً فً المدارس السعودٌة قبل ان نشتري القطار 0660الشهري ، فاٌز عبدهللا)-00
 وضعنا القضبان ، الرٌاض ، دار المعرفة .

(، اتجاهات المعلمٌن والطلبة نحو استخدام التعلم 0626الشناق،قسٌم محمد وحسن علً أحمد بنً دومً)-02
 .0+2،العدد06االلكترونٌفً المدارس الثانوٌة األردنٌة ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد 

ٌم االلكترونً فً ضمان جودة التعلٌم العالً ، المجلة (،مدى اسهام التعل0622صٌام ، ولٌد زكرٌا )-04
 (.24العربٌة لضمان جودة التعلٌم العالً ، االردن ، المجلد السادس ،العدد )

 ( ، اجهزة تقنٌات التعلٌم الحدٌثة ، العٌن ،دار الكتاب الجامعً .0667العبادلة،عبد الحكٌم عثمان)-05
(، التعلٌم االلكترونً ومتطلبات تطبٌقٌة فً 0664، امال ربٌع)عبد الحمٌد، حسام الدٌن حسٌن ومحمد -06

التعلٌم رؤٌة مستقبلٌة لتطوٌر التعلٌم العالً بسلطنة عمان ، بحث مقدم للمؤتمر العلمً الثامن ، االبعاد الغائبة 
 فً مناهج العلوم بالوطن العربً ، الجمعٌة المصرٌة للتربٌة والتعلٌم ، جامعة عٌن شمس .

( ، التعلٌم االلكترونً ،مجلة مركز البحوث فً االداب والعلوم التربوٌة ، 0667لحمٌد،محمد زٌدان)عبد ا-07
 العدد الثامن ، كلٌة المعلمٌن بالباحة .

راته ووسائله ، دار الوفاء ( ، التعلٌم العالً االلكترونً محدداته ومبر0665عبد الحً ، رمزي احمد)-03
 .2للطباعة والنشر ، ط

ندوة بعنوان ،اعداد المعلم العمانً فً ضوء المستحدثات التكنولوجٌة ،(0620،فاطمة محمد)عبد الوهاب -02
 الجدٌد فً التربٌة العلمٌة فً مصر والعالم العربً .

 .، االردن 0ٌة وعلم النفس ، طمبادىء االحصاء فً الترب(،2236عبد الرحمن) عدس ،-26
 .205االلكترونً لٌس تعلٌماً افتراضٌا، مجلة المعرفة ،العدد ( ، التعلٌم 0665عزالدٌن ، وهدان)-22
 ، تاٌمز كوٌت ، كوٌت . 2( ، المتعلم فً علم النفس التربوي ، ط2226العمر ، بدر عمر)-20
(، صعوبات استخدام التعلٌم االلكترونً فً الجامعات الفلسطٌنٌة بغزة كما 0620، طارق حسٌن )العوادة - 22

 لطلبة ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ، جامعة االزهر ، غزة .ٌراها االساتذة وا
( ، تحدٌات حاجات معلمً الرٌاضٌات بالمرحلة االبتدائٌة للتعلٌم 0667الغامدي،عبد الوهاب عبدهللا )-24

 االلكترونً ، دراسة ماجستٌر غٌر منشورة ، مكة المكرمة ، كلٌة التربٌة ، جامعة ام القرى .
( ،درجة اهتمام معلمً المرحلة االساسٌة فً المدارس الحكومٌة فً تربٌة عمان 0665الغٌشان ، رٌم )-25

بتكلوجٌا التعلٌم واتجاهات الطلبة نحوها ، اطروحة دكتوراة غٌر منشورة ، الجامعة االردنً ، عمان ، االردن 
. 

، القاهرة ، دار 2لحادي والعشرٌن ،ط(،تربوٌات الحاسوب وتحدٌات مطلع القرن ا0664الغار ، ابراهٌم )-26
 الفكر العربً .

  (، حوسبة التقوٌم الصفً ، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،عمان.0662قطٌط ،غسان)-27
( توظٌف تقنٌات التعلٌم االلكترونً فً التعلٌم الجامعً واتجاه التدرٌسٌن 0620الكبٌسً ، عبد الواحد)-23

 الجودة فً جامعة الكوفة .المؤتمر الثالث لضمان نحوه، 
( ، التعلٌم االلكترونً المفهوم الواقع والتطبٌق، التربٌة والتعلٌم 0665الكرم، عبدهللا والعلً نجٌب محمد)-22

وتكنلوجٌا المعلومات فً البلدان العربٌة قضاٌا واتجاهات ، الهٌئة اللبنانٌة للعلوم والتربٌة الكتاب السنوي الرابع 
 . 2، ط
العام لتعلٌمٌة الحدٌثة بمدارس التعلٌم (،الصعوبات التً تواجهها التقنٌات ا0665سالم بن مسلم )الكندي،-46

 .بسلطنة عمان ، قسم الدراسات االجتماعٌة ، كلٌة التربٌة ،نٌزوي ، سلطنة عمان 
 االجتماعٌة(، مناهج البحث فً العلوم 2226ٌن كوجك)كوهٌن ، لوٌس ولورانس ماٌنون ترجمة كوثر حس-42

 .2والتربوٌة ، دار العربٌة للنشر والتوزٌع ، ط
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(، بناء معٌار العداد مدرسً المرحلة الثانوٌة فً كلٌات التربٌة فً 2232المالكً ،جواد كاظم مهند)-40
 .ابن رشد–الجامعات العراقٌة ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة بغداد ، كلٌة التربٌة 

( :اتجاهات المشرفٌن االكادٌمٌٌن نحو شبكة االنترنت واستخداماتها 0667محٌسن، باسم راتب محمد علً) ـ42
 .0667فً التعلٌم الجامعً فً جامعة القدسالمفتوحة فً فلسطٌن ،جامعة القدس المفتوحة ،

(،القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس ، دار المٌسرة للنشر والتوزٌع ، 0665ملحم ، سامً محمد )-44
 . عمان ، االردن

(، التعلٌم االلكترونً فً العلوم البحثٌة والتطبٌقٌة ، ورقة عمل مقدمة 0662الموسى ، عبد الرحمن )-45
للمؤتمر القومً السنوي التاسع العربً االول التعلٌم الجامعً العربً عن رؤٌة مستقبلٌة ، القاهرة ، جامعة 

 عٌن شمس .
االلكترونً االسس والتطبٌقات ، الرٌاض ، شبكة  (،التعلٌم0665الموسى ، عبدهللا والمبارك احمد)-46

 البٌانات.
 .2( استخدام الحاسب االلً فً التعلٌم ، الرٌاض مكتبة تربٌة الغد ،ط0663الموسى، عبدهللا)-47
(، تعلٌم المعلومات فً التعلٌم العام فً المملكة العربٌة السعودٌة ، مجلة 0660المحٌسن ، ابراهٌم عبدهللا )-43

 .2ملك سعود، الرٌاض ، العددجامعة ال
(، مفهوم التعلٌم االلكترونً ، كٌف ٌمكن االستفادة من التعلٌم االلكترونً ، ورقة 0662النملة،عبد العزٌز )-42

  عمل مقدمة لندوة التعلٌم االلكترونً ، الرٌاض ، مدارس الملك فٌصل.
االلكترونً من وجهة نظر اعضاء (، معوقات استخدام منظومة التعلٌم 0626الهرش ومفلح والدهون)-56

 ( ، العدد االول .07فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة ، مجلة جامعة دمشق ، المجلد )الهٌئة التدرٌسٌة 
( ، معوقات استخدام التعلٌم االلكترونً التً تواجه 0622ٌاسٌن ، بسام محمود وملحم محمد امٌن )-52

اربد االولى ، المجلة الفلسطٌنٌة للتربٌة المفتوحة ، جامعة القدس المعلمٌن فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم لمنطقة 
 المفتوحة ، فلسطٌن ، المجلد الثالث ، العدد الخامس .

52-Anderson.A.(2008).seven major challenges for e-learning in developing countries 
case study EBIT.sri lanka Intemational Joumal of education and Development  using 
IT ,3(4) . 
53-COMBS.(2003). Astudy on staff views about E-Learning Environment Turkish 
online Journal of Distance Education-TOJDE july.2003.ISSN 1302-6488 vol.7,NO3. 
54-Good,carter v Dictionary of Education .3rd .ed me Graw –Hill newyourk ,1973. 
55-Heider,Y.& skowronsk,j(2007) Improring the predictive validity of the Implicit 
Association Test .north American Journal of  psychology ,9(2),53-76. 
56-Jacko.Y(2007)users Interact Differently :Towards.ausability oriented user 
Taxonomy ,Human-computer. Interaction.part ILNCS 4550, springer verlag Berlin 
Heide Lberg. 
57-Leem,junghoon; lime byungro.thecurrent status of e-learning. And strategies 
enhance educationl competitveness in Korean higher education.open and distance 
learing v 8,mar 2007.p18. 
58-Patrick.T.terenzini.(2002).looking  beyond th horizon.trends shaping student 
affaires."teachnoligy" In cynthias.yohn.son Harold E.cheatham,eds Higher education 
trends for the next century:AB research agenda for student success. 
59-Peiser,c.(2006).Measuring attitudes towards information technology man and 
work , 34-48. 
60-Ray,dathrxn (2002)student Attitudes Towards Electronic Information Resources 
Internet Innovation in Education and teaching .Internet Innovations,II(1):66. 



26 

61-UNESCO.(2002) Information and communication technologies in Teacher 
Education :Aplanning Guide .paris ;UNESCO .Retrieved.Aprill II ,2010. 
62-Zakopou los ,v.(2005). An Evaluation of the Quality of Ict Teaching within an Ict. 
Rich Environment :the case of Two primar schools. Education and information 
technologies .10(u) ,323-340. 

 (2ملحق )

 أسماء السادة الخبراء

 الجامعة او الكلٌة المنسب الٌها التخصص اسم الخبٌر ت

 دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة طرائق تدرٌس اللغة العربٌة أ.د.اسماء كاظم فندي 2

جامعنننة بغداد/كلٌنننة التربٌنننة للعلنننوم  كٌمٌاء العضوٌة أ.د.ساجد محمود الخٌالنً 0

 الصرفة

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة أ.د.سامً المعموري 2

تربٌننننة للعننننوم جامعننننة دٌالى/كلٌننننة ال القٌاس والتقوٌم  أ.د.عدنان رجب المهداوي 4

 االنسانٌة

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة طرائق تدرٌس الفٌزٌاء أ.د. علً مطنً العنبكً 5

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة طرائق تدرٌس الرٌاضٌات أ.د.فائق فاضل السامرائً 6

/كلٌنننة التربٌنننة للعلنننوم جامعنننة دٌالى طرائق تدرٌس علوم الحٌاة  أ.د.ماجد عبد الستار البٌاتً 7

 الصرفة

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة علم النفس أ.د. مهند عبد الستار 3

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة طرائق تدرٌس الكٌمٌاء أ.م.د فالح عبد الحسن الطائً  2

 االساسٌةجامعة دٌالى/كلٌة التربٌة  طرائق تدرٌس الكٌمٌاء منذر مبدر العباسً 26

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة طرائق تدرٌس الفٌزٌاء م.د ازهار برهان 22

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة االساسٌة طرائق تدرٌس الفٌزٌاء م.د. توفٌق قدوري الزبٌدي 20

/كلٌنننة التربٌنننة للعلنننوم جامعنننة دٌالى طرائق تدرٌس علوم الحٌاة م.د. حسام ٌوسف 22

 الصرفة

/كلٌنننة التربٌنننة للعلنننوم جامعنننة دٌالى طرائق تدرٌس علوم الحٌاة هدٌل ساجد م. 24

 الصرفة
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌالى 

 كلٌة التربٌة االساسٌة 

 قسم العلوم 

  هانم/ استب                                             

 عزٌزي التدرٌسً :

 عزٌزتً التدرٌسٌة :

ـ من اجل خدمة العلم واآلرتقاء بالمستوى العلمً للطالب ، ارتأت الباحثتان اجراء بحثهما  الموسوم ب  

"صعوبات استخدام التعلٌم االلكترونً فً التدرٌس الجامعً واتجاه التدرٌسٌٌن نحوه"   لذا نضع بٌن اٌدٌكم 

االلكترونً فً التدرٌس الجامعً، والثانٌة تتعلق  استبانتان االولى تتعلق بتحدٌد صعوبات استخدام التعلٌم 

باتجاهات التدرٌسٌن نحوه ، راجٌن االجابه على فقراتها  وذلك بوضع اشارة مقابل العبارة فً الحقل الذي ٌعبر 

 ولكم وافر الشكر واالمتنان ......     عن رأٌكم ووجهة نظركم.

 )بدون ذكر االسم( معلومات خاصة بالتدرٌسً

 مدرس مساعد)   (،  مدرس)   (، استاذ مساعد )    ( ،استاذ )   ( علمً /اللقب ال

سنة فما  05سنة )    (،من  ( 05ـ 25سنة )   ( ،من ) (25ـ 5( ،من )  سنوات ) 5اقل من  سنوات الخدمة /

                                              فوق )    (

 أ.م سماء ابراهٌم عبدهللا                                                                       

    م.هٌام غائب حسٌن                                                                       

 فقرات االستبانه المتعلقة بمعوقات استخدام التعلٌم االلكترونً فً التدرٌس الجامعً

موافق  الفقرات  المحور
 بشدة

غٌر   موافق
 موافق

هٌئة 
 التدرٌس

طول الوقت الذي تستغرقه عملٌة تحوٌل المادة التعلٌمٌة ـ 2
 التقلٌدٌة الى مادة تعلٌمٌة عبر الوسائل االلكترونٌة .

   

    عدم توفر معرفة مسبقة ببعض البرامج الحاسوبٌة المتخصصة -0 

   ضعف كفاٌة مهارات اعضاء هٌئة التدرٌس فً التعامل مع  -2 
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 الوسائل االلكترونٌة الحدٌثة .

ضعف اللغة االنكلٌزٌة لدى التدرٌسٌٌن مما ٌحد من استخدام  -4 
 التقنٌة التعلٌمٌة .

   

مناسبة الكساب التدرٌسً مهارات التدرٌبٌة الدورات القلة  -5 
 التعلٌم االلكترونً .

   

    ضعف مهارات الطالب فً استخدام الحاسوب واالنترنت.ـ 2 الطلبة 

    كثرة اعداد الطلبة  -0 

الخوف من التعامل مع الوسائل االلكترونٌة لعدم التعاٌش مع -2 
 استخدامها بشكل دائم .

   

    ضعف امتالك الطلبة لمهارات اللغة االنكلٌزٌة . -4 

المعلومات الحدٌثة لدى الطلبة عدم توافر وسائل تكنلوجٌا -5 
 السٌما الساكنٌن فً المناطق النائٌة وذوي الدخل المحدود .

   

االمكانات 
 المادٌة 

ارتفاع تكلفة تطوٌر المواقع االلكترونٌة المستخدمة وصٌانتها -2
 ودعمها فً التعلٌم االلكترونً .

   

    االصلٌة منها.ارتفاع تكلفة البرامج الحاسوبٌة والسٌما النسخ -0 

عدم توفر القاعات الدراسٌة المجهزة الستخدام التعلٌم -2 
 االلكترونً.

   

ارتفاع تكالٌف تحوٌل المادة التعلٌمٌة من مواد مطروحه -4 
.باالسلوب التقلٌدي الى مواد تعلٌمٌة مطروحه باستخدام الوسائل 

 االلكترونٌة الحدٌثة .

   

    كافٌة الستخدامها من قبل الطلبة .عدم توفر اجهزة حاسوب -5 

االمكانات 
 الفنٌة 

عدم امكانٌة استخدام الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فً حالة -2
 انقطاع االتصال .

   

    بطء االتصال احٌانا عن طرٌق االنترنت -0 

قلة مهارات المشرفٌن والفنٌٌن على الوسائل االلكترونٌة  -2 
 .الحدٌثة داخل الجامعة 

   

عدم توفر برٌد الكترونً لكل طالب لٌتمكن من االتصال -4 
 باالساتذه

   

عدم تطوٌر مهارات كادر الفنٌٌن والمشرفٌن على الوسائل -5 
االلكترونٌة من خالل التدرٌب ومتابعة المستجدات فً هذا المجال 

. 

   

 

  نحو استخدام التعلٌم االلكترونً ن فقرات االستبانه المتعلقة باتجاهات التدرٌسٌ

غٌر   موافق موافق بشدة  الفقرات ت
 موافق

ارى ان استخدام التعلٌم االلكترونً ٌنمً قدرات طالبً على  2
 االبداع والتفكٌر .

   

    استخدام التعلٌم االلكترونً ٌزٌد من التحصٌل المعرفً للطالب . 0

تعلٌم االلكترونً ٌؤدي الى كشف قدراتً استخدامً الاشعر ان  2
 وتحقٌق ذاتً 

   

    استخدامً للتعلٌم االلكترونً فً التدرٌس ٌوفر الوقت والجهد 4

أرى ان نظام ترتٌب القاعات الدراسٌة ال تشجع على استخدام  5
 تقنٌات التعلٌم االلكترونً
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    العلمٌة . ارى فً استخدامً للتعلٌم االلكترونً مواكبة للتطورات 6

    ارى ان التعلٌم االلكترونً ٌلعب دورا مهما فً تقدم التعلٌم 7

اعتقد ان استخدام التعلٌم االلكترونً ٌساهم فً اتقان مهارات  3
 استخدام الحاسوب

   

اشعر ان استخدامً للتعلٌم االلكترونً ٌزٌد من اهتمام طالبً  2
 ورغبتهم فً التعلم .

   

استخدام التعلٌم االلكترونً ٌؤدي الى فقدان العملٌة أرى ان  26
 التعلٌمٌة لطابعها االنسانً.

   

اشعر بالتوتر واالرتباك لمجرد التفكٌر فً استخدام منظومة التعلٌم  22
 االلكترونً .

   

ارى ان استخدام التعلٌم االلكترونً ٌسهم فً عملٌة ارشاد الطالب  20
 ومتابعتهم .

   

استخدام التعلٌم االلكترونً ٌغٌر دور التدرٌسً من ملقن ارى ان  22
 الى مرشد.

   

انصح باستخدام التقنٌة االلكترونٌة فً االعمال االدارٌة دون  24
 التعلٌمٌة

   

ٌلعب التعلٌم اللكترونً دورا ناجحا فً تغٌٌر المناهج التعلٌمٌة  25
 وفقا الحتٌاجات المستقبل .

   

اشعر أن برامج التعلٌم االلكترونً ال تمنح للطالب الفرصه الكافٌة  26
  للتفكٌر واالستنتاج 

   

التعلٌم االلكترونً ٌتطلب مهارات عالٌة ال  اعتقد ان استخدام 27
 امتلكها .

   

    ٌقلل التعلٌم االلكترونً من قدر وشأن التدرٌسً امام الطالب . 23

    االلكترونً ٌضٌف عبئا جدٌدا على التدرٌسًم ٌارى أن التعل 22

ارى ان ٌقتصر استخدام التعلٌم االلكترونً على تعلٌم المواد  06
 العلمٌة .

   

التدرٌسً الناجح هو الذي ٌستطٌع اٌصال المعلومات للطالب دون  02
 االستعانة بالتعلٌم االلكترونً .

   

الن اعدادها ٌحتاج الى وقت استخدام التعلٌم االلكترونً  ابتعد عن 00
 وجهد.

   

اعتقد ان انشغال الطلبة فً التعامل مع التقنٌة االلكترونٌة ٌقلل من  02
 . تركٌزهم فً تعلم المادة التعلٌمٌة

   

    ٌقلل التعلٌم االلكترونً االتصال التعلٌمً للطالب بعضهم ببعض 04
 
 

Difficulties In Use Of E-learning In University Teaching And Direction Of 

 Faculty                                               

     The study aimed to identify the obstacles to the use of E-learning in 
university teaching and direction of faculty , and the study sample 
consisted of 60 teaching and teaching of the Department of Science 
Faculty of Basic Education and sections of Chemistry and Life Sciences in 
the College of Basic Education pure/Diyala University of Science , and use 
the researchers two questionnaires first relates constraints and be one of 
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the (20) and paragraph (4) main themes, namely , (faculty ,students, and 
physical capabilities , technical capabilities) and includes all of the axis (5) 
vertebras . The second questionnaire was designed to measure students 
attitudes towards e-learning and consisted of (24) items of which (12 
paragraph with a positive formulation and 12 paragraph with negative 
maintenance), and after making sure of the study tool and persistence 
applied to the exploratory sample consisting of 22 teachers and teaching 
of the Department of Science College of Education and basic sections 
chemistry and life sciences in the College of Education Sciences 
Pure/Diyala University of non-research sample . The research findings 
have emerged that the most important impediment to the use of e-
learning is the first physical capabilities mainy comes after found that 

faculty attitudes towards e- learning positive.                                             

    The researchers suggested that the Iraqi universities to reduce the 
physical and technical constraints that limit the use of electronic 
education and infrastructure development of this technology in university 
teaching through websites and to improve and update the website and 
increase it.                                                                                                                  

 
 
 


