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Abstract 

The current research aims to identify the problems facing students and 
teachers in distance education (electronic), and to achieve the goal of the 
research, the researcher used the descriptive approach, and the research 
community consisted of fifth-grade literary students and their teachers in 
Babylon – Mahawil Judiciary Center for the academic year (2020-2021)  A 
questionnaire was prepared as a research tool consisting of (29) items and its 
validity and reliability were verified, and the researcher used a number of 
statistical methods such as: Chi square, Fakronbach equation, weighted mean, 
and percentage weight, the study reached several results, which are that the 
indicators of the fields were all  It is verified from the students 'and teachers' 
point of view, and this indicates that they are doing their duty correctly, and 
they face only some problems with e-learning that are overcome by them and 
correct the course of the educational process.  Many technology, including the 
efficiency of communication networks and the availability of devices and 
programs, and the study recommended many recommendations, including 
providing the necessary training for students and educational staff in order to 
implement this  The type of education, setting an organized schedule for 
broadcasting educational lessons and publishing it to the learners, and among 
the study proposals is to conduct a study similar to the current study on other 
stages of study and other study materials. 
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المشكالت التي تواجه الطلبة والمدرسين في التعليم عن بعد 
 )االلكتروني(

 

 اعداد

 حمد مجيد عريبي عبودم .م .أالباحث : 

 المديرية العامة لتربية بابل 

aammzz3579@gmail.com 

 الملخص :

يهدف البحث الحالي الى التعرف على المشكالت التي تواجه الطلبة            

تعليم عن بعد )االلكتروني(, ولتحقيق هدف البحث استعمل الباحث والمدرسين في ال

المنهج الوصفي ,وقد تألف مجتمع البحث من طلبة الصف الخامس االدبي 

(,وتم 2021-2020مركز قضاء المحاويل  للعام الدراسي ) –ومدرسيهم في بابل 

ها وثباتها, ( فقرة وقد تم التحقق من صدق29اعداد استبانة كأداة بحثية تألفت من )

واستعمل الباحث عدد من الوسائل االحصائية مثل: مربع كاي ، ومعادلة 

الفاكرونباخ ،  الوسط المرجح ، والوزن المئوي , توصلت الدراسة الى عدة نتائج 

هي ان مؤشرات المجاالت  كانت جميعها متحققة من وجهة نظر الطلبة ومدرسيهم 

بصورة صحيحة وال يواجهون بالتعليم وهذا ما يدل على أنهم يقومون بواجبهم 

االلكتروني سوى بعض المشكالت التي يتم التغلب عليها من قبلهم وتصحيح مسيرة 

العملية التعليمة, واستنتج الباحث العديد من االستنتاجات والتي منها  ان التعليم 

دة مرتبط بعوامل تقنية عدي االلكتروني يجعل الطالب محور للعملية التعليمية  وهو

منها كفاءة شبكات االتصال وتوفر االجهزة والبرامج, وقد اوصت الدراسة العديد 

من التوصيات منها توفير التدريب الالزم للطلبة والمالكات التعليمية من اجل تطبيق 

هذا النوع من التعليم, ووضع جدول منظم لبث الدروس التعليمية ونشره على 

اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على المتعلمين, ومن مقترحات الدراسة هو 

 مراحل دراسية اخرى ومواد دراسية اخرى.
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 Problem of the Research مشكلة البحث اوالً:

تتمحور بالمشكالت والعقبات التي تواجه سبل تطبيق  الحاليمشكلة البحث        

والمتمثلة  التعليم االلكتروني الذي فرض تطبيقه في ظل الظروف الصحية الراهنة

فها من مشاكل , خاصة على التعليم , اذ ان لتفعيل هكذا نوع ل  بأزمة كارونا وما خ  

التي تعتبر  كعدم توفر شبكات االنترنت عدة متطلبات نحن نفتقر لها , من التعليم

العامل االساسي في انجاحه لدى العديد من الطلبة خاصة في المناطق الريفية وبذلك 

من التعلم , وعدم توفر االجهزة المالئمة للطلبة , واالنقطاع  سوف يحرم جزء كبير

المستمر للتيار الكهربائي , وكل ما ذكر بحاجة الى تكاليف مادية يفتقر لها الطلبة 

وعوائلهم , كما إن اغلب المدرسين ال يمتلكون الخبرة التقنية لتفعيله وكذلك بالنسبة 

ات تصميم وانشاء المحتوى التعليمي وعدم امتالك اغلب المدرسين مهار للطلبة ,

, وصعوبة اجراء االنشطة التقويمية , وعدم توفير قاعات دراسية  االلكتروني

مالئمة لهذا النوع من التعليم ,لذا يجب توفير كل ما ذكر قبل الخوض بهذا النوع من 

ن التعليم ,  لكن وجب تطبيقه لتوفير التباعد االجتماعي والحد من انتشار المرض بي

    افراد المجتمع . 

 Importance of the Research اهمية البحث ثانياً:

التعليم له دور فاعل في تحسين البيئة التعليمية , من اجل الوصول الى نتائج        

تربوية تتواكب مع روح العصر, وتحقق طموحات التربويين , وبذلك يجب ِفهم 

ً في ظل عصر مكونات الع ملية التعليمية إلعداد االسترا تيجيات المناسبة لها خاصتا

عرفي والتِقني )الهاشمي  متسارع في جميع مجاالته وباألخص على الص عيد الم 

 (. 29:  2008والدليمي , 

علومات ساعدت الُمدرس على مواكبة االفكار الت ربوية الحديثة  وان تُكنولوجيا الم 

تهدف الى تطوير مختلف الجوانب التي تتخذ من الطالب محوراً للعملية التعليمية , و

الفسيولوجية سواء كانت معرفية او لغوية او انفعالية , واعطت عدة اساليب تعليمية 

ج والت عليم االلكتروني وغيرها , وبذلك يتمكن الطالب من الت عليم  , كالت عليم المبرم 

 (. 93:  2008الذاتي وعمل ت غذية راِجعة مباشرة ) الطائي وفرج , 

التعليم االلكتروني يعطي المدرس فرصة اختيار وقت التعلم ومكانه ,  كما ان

واختيار البرامج والمقررات والمواد التعليمية المناسبة الهتمامات ورغبات وحاجات 

المتعلمين ,وبذلك فهو تعليماً مرناً مختلفاً عن الفصول التقليدية , اذن يمكن القول ان 

 ً ً وعملية ت علم مقصودة ومنظمة , ي مر فيها  الت عليم االلكتروني يُعتبر نظاما تعليميا

الطالب بِخبرات ت عليمية ُمخططة ومدروسة عن طريق تفاعله مع المحتوى 
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االلكتروني باستخدام مصادر ووسائط الكترونية ِوفق اجراءات ت عليمية منظمة في 

ت دعم الت علم بيئات تعلُم الكتروني قائِمة على الحاسوب والش بكات االلكترونية التي 

كان ) خميس ,  (. 31: 2010وتيسر حدوث ة في أي وقت وم 

وبذلك يرى الباحث ان التعليم االلكتروني يوفر بيئة تفاعلية بين الطلبة ومدرسيهم 

من جهة وبين الطلبة وزمالئهم من جهة أخرى مما يعطي جو من المتعة في التعلم 

النفقات التي تتطلبها الدراسة , كونه يعرض بعدة طرق, كما انه يعمل على تقليل 

ويوفر الوقت الذي يستغرقه الطالب في الذهاب واالياب واستغالله في الدراسة , 

وامكانية اعادة المحاضرة في اي وقت واي مكان , ويعطي فرصة لجميع األفراد 

للتعلم من المحاضرات المنشورة على شبكات االنترنت , والمساوات في التعلم حيث 

يع الطلبة المحاضرة نفسها , والوقاية من خطر االصابة ببعض األمراض يتلقى جم

 .       لما يوفره من تباعد اجتماعيمثل )كارونا( المتفشية 

 وتتَلخص أهمية البَحث بما يلي :       

 تفعيل دور الطلبة في التعلم الذاتي وجعلهم محوراً للعملية التعليمية . -1

 مدرسين في التعليم االلكتروني .زيادة فاعلية الطلبة وال -2

 اعطاء المدرس فرصة اختيار وقت التعليم ومكانه. -3

اعتباره الطريق الوحيد في ظل الظروف الراهنة للتفاعل بين الطلبة ومدرسيهم  -4

 والعكس .

 توفير التباعد االجتماعي المطلوب للتخلص من جائحة كارونا .  -5

 بة في اي وقت واي مكان.اعطاء فرصة اعادة المحاضرة للطل -6

 منح الطلبة  الحرية في التعلم . -7

 Objectives Of The Research هدف البحثثالثاً : 

 التعرف على المشكالت التي تواجه الطلبة والمدرسين في التعليم عن بعد 

 .) االلكتروني( 

 يقتصر البحث على : رابعاً : حدود البحث :

تي تواجه الطلبة والمدرسين ضمن مجال الت عليم المشكالت ال الحد الموضوعي : -1

حاور اآلتية : مشكالت تخص المدرسين , مشكالت تخص  االلكتروني المحدد بالم 
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الطلبة ,مشكالت تخص مفردات المواد الدراسية ,مشكالت تخص البنى التحتية 

 داخل وخارج المؤسسة التعليمية , من وجهة كل من الطلبة والمدرسين انفسهم.  

 طلبة الصف الخامس االدبي ومدرسيهم . الحد البشري : -2 

 . 2021 – 2020العام الدراسي  الحد الزماني : -3

 مركز قسم تربية قضاء المحاويل. –المديرية العامة لتربية بابل  الحد المكاني : -4

 خامساً : تحديد المصطلحات :

 : عرفها كل من المشكالت -

1- English-dictionary (1959) قضية مطروحة للنقاش والجدل العلمي :بأنها, 

1959,p:1589) English-dictionary.) 

"كل صعوبة او عائق يعيق االنسان من الوصول الى :بأنها ( 2000السكران ) -2

 (.148: 2000هدف يود بلوغه")السكران ,

كل صعوبة او عائق يعيق استعمال التعليم  التعريف االجرائي للمشكالت : -

 وني من قبل طلبة الصف الخامس االدبي ومدرسيهم.االلكتر

 التعليم االلكتروني عرفه كل من : -

بأنه :" طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة  (2011عرفه العنزي ) -1

من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة , ورسومات , وآليات 

االنترنت سواًء كان عن بعد أو في الفصل بحث ومكتبات إلكترونية , وكذلك بوابات 

الدراسي المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع انواعها في ايصال المعلومة 

 (. 96: 2011للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة")العنزي , 

2- (2005) Khan   حول تفاعلية، متمركزة بيئة لتقديم طريقة إبداعية : بانه 

 وأي وقت مكان، أي وفي فرد، ألي وميسرة جيد، بشكل مسبقًا صممةوم المتعلمين،

 مبادئ مع بالتطابق الرقمية والتقنيات اإلنترنت ومصادر خصائص باستعمال

المفتوحة، والمرنة، والموزعة  التعلم لبيئة المناسبة التصميم التعليمي

(Khan,2005: 18  .) 
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لتعليم الذي يحدث في أي زمان هو االتعريف االجرائي للتعليم االلكتروني :  -

ومكان عن طريق الوسائط المتعددة والتي منها االجهزة والحاسوب وشبكاتها  وينتج 

 عنه التفاعل بين المرشد والمسترشد في اقل وقت وجهد ممكن .

 الفصل الثاني : جوانب نظرية ودراسات سابقة 

 جوانب نظرية  -أ

 وني اوالً : لمحة تاريخية عن التعليم االلكتر

بدأ استعمال التعليم االلكتروني في الستينات , اذ استعان القائمين على العملية       

التعليمية بالحاسب اآللي في المؤسسات التعليمية , وكان اول استعمال له في اكبر 

الجامعات االمريكية اذ طبق في عدة جوانب منها االدارية والمالية , وبعد ذلك 

مال المشروعات البحثية ومن ثم استعمل لبرمجة المواد تطور االمر فشمل استع

التعليمية , وهكذا ظل مقتصراً على الجامعات , وفي بداية السبعينات استعمل في 

وجاءت هذه التوسعة نتيجة تطور  1997المدارس وتوسع استعماله في عام 

 (.     43:  2003الحاسوب وانخفاض اسعاره)سعادة والسرطاوي , 

 حميد فقد صنف مراحل تطوره الى عدة اجيال  :واما عبدال

 االول : جيل المراسلة وعن طريقه يتم نقل المعلومات المطبوعة الى الطلبة . -

الثاني : جيل الوسائط المتعددة ويستعمل المواد التي تم طباعتها والصوتيات  -

 وبرامج الحاسوب والفديوهات التفاعلية .

ي يعتمد على التكنولوجيا المعلوماتية سواء كانت الثالث :جيل التعليم عن بعد الذ

 سمعية او بصرية .

 الرابع :جيل االعتماد على شبكات االنترنت .

 (.118:  2005الخامس : جيل الجامعات االفتراضي)عبدالحميد , 

 ثانياً : أشكال وأنواع التعليم االلكتروني

 يشمل التعليم االلكتروني نوعان هما التعليم  :         

: ويقصد به المباشر , اي يجب ان يكون الطلبة امام جهاز  on lineالمتزامن   -1

الحاسوب في الوقت نفسه للمحادثة والنقاش بين الطلبة انفسهم وبينهم وبين المدرس 

, وهذا يتم عن طريق عدة اشكال للتخاطب منها المكتوب في غرفة افتراضية تخص 



.84-61Journal of Current Researches on Educational Studies, 2022, 12 (1),   67 
 

ة ومن فوائد هذا النوع من التعليم هو تقديم المحادثة او الصوتي او الصوت والصور

تغذية راجعة فورية واالتصال المباشر مع المدرس لتوضيح اي معلومة , ويمتاز 

هذا النوع من التعليم تطوراً وتعقيداً لذا يتطلب أجهزة حديثة وشبكة ذات جودة عالية 

. 

ب وجود الطلبة ويقصد به غير المباشر , وهو ال يتطلof line :  غير المتزامن  -2

مع المدرسين في نفس الوقت او المكان وانما يتم تبادل المعلومات بين الطلبة 

ومدرسيهم عن طريق بعض التقنيات الخاصة بالتعليم االلكتروني والتي منها البريد 

 "face" أو الفيس بوك "E-mail"  أو البريد االلكتروني voice-mailالصوتي "

"book   أو اليوتيوبyou tube" أو الرسائل النصية "text mass" أو "

 "attachments"الوصالت الفعّالة 

 كما ان للتعليم االلكتروني بيئات متعددة كما يصفه البعض وتشمل :     

 التعليم الشبكي المباشر : وفيه يتم تقديم المادة التعليمية عن طريق الشبكة.  -1

ل على تيسير التعلم بشكل متكامل مع التعليم الشبكي المتمازج : البيئة فيه تعم -2

 التعليم الصفي التقليدي .

التعليم الشبكي المساند : ويقصد به حصول الطلبة على مصادر المعلومات  -3

 (.  32:  2009المختلفة عن طريق الشبكة ) قطيط وسمير ,

 التعليم االلكتروني  اهداف: ثالثاً 

 قيق عدة اهداف منها :التعليم االلكتروني يهدف الى تح           

 تعويض النقص في الكوادر التعليمية من خالل الفصول االفتراضية . -1

 تقوية العالقة بين اولياء امور الطلبة والمدرسة . -2

تنمية دور المدرس في العملية التعليمية حتى يتواكب مع الت طورات الِعلمية  -3

 والتِكنولوجية المستمرة والمتالحقة .

 يئة تفاعلية غنية بالمصادر المتعددة ومفيدة للعملية التعليمية.تقديم ب -4

فهوم أوسع للتعليم المستِمر .  -5  نشر الت قنية في المجتمع واعطاء م 

اعداد جيل من المدرسين والطلبة قادر على التعامل مع التطورات التي يشهدها  -6

 العالم .
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ه الطلبة وتقييمهم واعداد الجداول تقديم عدة خدمات للعملية التعليمية منها توجي -7

الدراسية ونشرها للمدرسين والتسجيل المبكر وادارة الصفوف الدراسية )سالم , 

2004  :24   .) 

 

 ً  متطلبات التعليم االلكتروني : رابعا

ان االنتقال من التعليم بالطرق االعتيادية الى التعليم المعتمد على التكنولوجيا         

 تروني يتطلب اجراء خطوات عدة قبل متطلباته والتي منها :كالتعليم االلك

تغيير سياسة التعليم في المدارس والجامعات بحيث تصبح التكنولوجيا االداة  -1

 االساسية في العملية التعليمية ولجميع المراحل .

تشكل لجنة تضم مجموعة من المتخصصين في مجال تطوير المناهج ومجال  -2

 تتولى عملية التطوير في المدرسة او المنطقة التعليمية . تكنولوجيا التعليم

 بحث ودراسة لواقع استعمال التكنولوجيا في المدارس والجامعات . -3

توفير الدعم إلدارات المدارس والجامعات لتشجيعها على دمج التكنولوجيا في  -4

 التعليم وحث المدرسين على تطبيقها .

د, تشمل كافة المقررات والمراحل الدراسية من اعداد خطة شاملة وطويلة األم -5

 اجل دمج التكنولوجيا في التعليم.

تعيين مدة زمنية لتطبيق خطة الدمج التي ستكون على مراحل وبخطوات   -6

 .تدريس المقررات والصفوف المختلفةصغيرة ومتدرجة ل

ودفع  تخصيص ميزانية لدمج التكنولوجيا في التعليم وشراء االجهزة والبرامج -7

 اجور تدريب المدرسين .

تأسيس بنية تكنولوجية تحتية للمدارس والجامعات تشمل اجهزة الحاسوب  -8

واستبدال  وبرامجها التعليمية وتوفير خدمة االنترنت في المدارس والجامعات

 االجهزة القديمة ان وجدت بأجهزة اخرى حديثة ومتطورة .

وب واالنترنت وتدريب الطلبة تجهيز المدارس والجامعات بأجهزة الحاس -9

 والمدرسين على استعمالها .
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انشاء مركز في المدرسة او المنطقة التعليمية يعمل به فريقاً من المتخصصين   -10

في مجال تصميم المناهج االلكترونية المتعددة الوسائط ولمختلف التخصصات 

 والصفوف.

ة اثر استعمال اجراء بحوث مستمرة تخص التعليم االلكتروني لمعرف -11

التكنولوجيا في التعليم على الطلبة , ولالطالع على آخر التطورات في مجال 

 تكنولوجيا التعليم ومتابعتها .

توفير الدعم الفني اثناء استعمال المدرسين للتكنولوجيا في التعليم من صيانة  -12

جه لألجهزة والشبكة , نتيجة حدوث بعض المشكالت التكنولوجية التي قد توا

المدرسين اثناء التدريب او استعمالهم للتكنولوجيا كمشكالت الطباعة واالنقطاع 

 (.158-157:  2001المفاجئ  باألنترنت وتعذر فتح البريد االلكتروني )الجرف , 

 ومن اجل تطبيق التعليم االلكتروني ال بد من توفر المتطلبات اآلتية :      

 لت علم االلكتروني مع الق طاع الخاص .التعاون في بِناء اسس التدريب وا -1

العمل على تقليل كلفة التعليم االلكتروني من خالل توظيف عناصر التقنية التي  -2

 نحتاجها وت رسيخ الِخبرات المحلية .

 توافر االمكانيات المالية والف نية والب شرية لكن بشرط ان تكون مدربة. -3

تعليم االلكتروني من اجل االستفادة من االقتداء بخطط الدول الّسباقة في ال -4

 التجارب الخاصة في هذا المجال .

 وضع خطة للتعليم االلكتروني على ضوء فلسفة المنهج واالمكانات المتاحة .  -5

 دعم البنى التحتية وتجهيزها بالحاسبات والبرامج والشبكات . -6

المستمر للمشرفين تطوير القائمين على تنفيذ التعليم االلكتروني بالتدريب  7

 واالدريين والمدرسين والطلبة .

عايير الت عليم االلكتروني . -8  اعداد محتوى رقمي ت فاعلي على وفق م 

اعداد بوابة تعليمية تفاعلية على االنترنت تحتوي على نظم ادارة تعليمية  -9

ومدرسية ونظم تأليف وتصميم الوحدات التعليمية ونظم لالختبارات والتقويم 

  (.79:  2009)الشناق وحسن , لدعموا

 التعليم االلكتروني خامساً :أهمية وفوائد
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للتعليم االلكتروني عدة فوائد تجعله اكثر فاعلية من بيئة التعلم االعتيادية او         

 التقليدية ومن هذه الفوائد :

فاعالً تسهيل التفاعل البنّاء بين الطلبة ومدرسيهم بأنواعه المختلفة سواء كان ت -1

 متزامناً اي مباشراً او تفاعل غير متزامن اي غير مباشر .

دعم التعلم النشط , الذي يكون فيه الطالب م سؤؤل عن تعلمه ومحوراً للعملية  -2

التعليمية , لذا فإن بيئة التعلم االلكتروني تشجع الطلبة على الحرية في اختيار نوع 

 التعلم واالسلوب المناسب .

ت غطية المواضيع الدراسية نتيجة استعمال معلومات كثيرة من عدة تحقيق عمق  -3

مصادر لما يتطلبه التعليم االلكتروني من قيام الطلبة بعمل مشاريع الكترونية متعددة  

 سواء كانت بوسائط متعددة أو تصميم مواقع تنشر على شبكة االنترنت .

ي  يقوم به الطالب مع المدرس تطوير التفكير الناقد واالبداعي نتيجة التفاعل الذ -4

وزمالئه اآلخرين عن طريق المناقشات وتبادل اآلراء واالفكار والتغذية الراجعة 

 لمختلف المواضيع .

تطوير المهارات المعلوماتية اذ ان هذه المهارات تساعد الطلبة على اكتساب  -5

ي المساهمة في وتحليل المعلومات وتقييمها واختيارها واستعمالها وايصالها وبالتال

 (.198-197:  2011حل المشكالت بأسلوب علمي وعملي )رجب , 

 التعليم االلكتروني  سلبياتسادساً : 

رغم مزايا التعليم االلكتروني الى انه توجد العديد من السلبيات التي تحول       

 دون تطبيقه بشكل فاعل في المؤسسات التعليمية والتي منها : 

واالساليب التي يجب أن يتم فيها التعليم االلكتروني غير االنظمة والطرق  -1

 واضحة .

عدم اخذ رأي المتخصصين في المناهج والمتخصصين في التربية لتطوير  -2

 التعليم االلكتروني واالقتصار على المتخصصين في مجال التقنية .

متابعة كل الحاجة للتدريب المستمر ودعم الطلبة واالداريين في كافة المستويات ل -3

 ما هو جديد في التقنية .
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الخوف من اختراق المعلومات الخاصة بالمحتوى او االمتحانات)الموسى ,  -4

2006 :2011 -2012 .) 

 يحتاج الى جهد مكثف لتدريب وتأهيل القائمين على تنفيذه . -5

ر التعليم االلكتروني مرتبط بعوامل تقنية عديدة منها كفاءة شبكات االتصال وتوف -6

 االجهزة والبرامج والقابلية على انتاج محتوى بشكل احترافي .

ملل الطلبة , لكثرة توظيف التقنية في المنزل والمدرسة والحياة اليومية وبالتالي  -7

 عدم الجدية في التعامل معها .

عدم قدرة اهل الطلبة على تحمل تكاليف تطبيقه من اجهزة وبرامج وتطبيقات  -8

 وغيرها .

 (.30:  2002ر دور المدرسة في التنشئة االجتماعية للطلبة )الشهري ,تدهو -9

  دراسات سابقة -ب 

 (2006دراسة وفاء منذر )

هدفت هذه الدراسة الى معرفة الواقع الحالي لتدريب معلمات الجغرافية في       

المرحلة الثانوية على التعليم االلكتروني , ومعرفة التحديات التي تواجه تدريب  

علمات الجغرافية في المرحلة الثانوي على التعليم االلكتروني المملكة العربية م

السعودية , واعداد خطة برنامج لتدريب معلمات الجغرافية في المرحلة الثانوية من 

اجل مواجهة تحديات التعليم االلكتروني ,وقد استعملت الباحثة المنهج الوصفي , 

مات الجغرافية للمرحلة الثانوية وللمناطق وتم اختيار عينة عشوائية تشمل معل

والمحافظات التعليمية المختلفة للمملكة العربية السعودية من اجل تطبيق هذه 

( منطقة ومحافظة واستعملت االستبانة من اجل جمع 18الدراسة , اذ بلغت )

( استبانة , ومن أهم نتائج الدراسة هو انه انحصرت 757المعلومات البالغ عددها )

تدريب معلمات الجغرافية للمرحلة الثانوية في خمسة محاور تعترض تحديات التي ال

هي : تحديات تخص المعلمة , وتحديات تخص البيئة والمجتمع وتحديات اقتصادية 

 , وتحديات مهنية اثناء الخدمة , وتحديات تخص المدرسة .

 

 الفصل الثالث: منهج البحث واجراءاته
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عمل الباحث المنهج الوصفي كونه المنهج المالئم لهذه است أوالً : منهج البحث :

 الدراسة .

 ثانياً : مجتمع البحث : 

ويُعد  يقصد بمجتمع البحث جميع االفراد الذين يكونون موضع مشكلة البحث       

طوات   ربوية كما تتوقف عليهحوث الت  همة التي تتطلب دقة عالية في البُ المُ أحد الخ 

 (.113: 2001)عبيدات وآخرون , حثاجراءات الب   مختلف

قسم  –ولتحديد مجتمع البحث قام الباحث بزيارة المديرية العامة لتربية بابل 

  صف الخامس االدبي ومدرسيهم للعام الدراسيال عدد طلبة االحصاء لمعرفة

 .( يوضح ذلك1(, التابعين لمركز قضاء المحاويل , وجدول ) 2020-2021 )

 بحث ومدرسيهم( طلبة مجتمع ال1جدول )

 الموقع القضاء عدد مدرسين الجغرافية عدد طالب الخامس االدبي الجنس اسم المدرسة  ت

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور

 حي االسرى المحاويل 3 0 3 99 0 99 بنين ع| المحاويل 1

 حي الزهراء المحاويل 2 2 0 51 51 0 بنات ع| المحاويل 2

 قرية برنون المحاويل 1 0 1 36 20 16 بنين ث|البشائر 3

ث|عبدالمحس 4
 ن الكاظمي

 قرية البو علوان المحاويل 1 0 1 37 13 24 مختلطة

 قرية تونس المحاويل 1 0 1 47 0 47 بنين ث|الوركاء 5

 قرية الخاتونية المحاويل 3 1 2 25 12 13 مختلطة ث|المنتظر 6

ع|العراق  7
 الجديد

 حي الزهراء اويلالمح 2 0 2 57 0 57 بنين

 حي العسكري المحاويل 2 2 0 80 80 0 بنات ع| اسماء 8

 قرية برنون المحاويل 2 2 0 27 27 0 بنات ث|ابن رشد 9

 قرية البو مصطفى المحاويل 2 1 1 19 0 19 مختلطة ث|االسراء 10

 قرية بتة وهبي المحاويل 1 1 0 58 21 37 مختلطة ث|النهرين 11

 قرية الفندية المحاويل 1 0 1 27 12 15 مختلطة ث|صفين 12

 قرية تونس المحاويل 2 2 0 28 28 0 بنات ث|الوركاء 13

 قرية المنصوري المحاويل 3 0 3 18 1 17 مختلطة ث|عرفات 14

 حي الفاروق المحاويل 3 3 0 25 25 0 بنات ث|النجاة 15

ث|السيدة  16
 هاجر

 قرية بتة وهبي المحاويل 1 1 0 20 20 0 بنات

 قرية الدليمي المحاويل 3 0 3 43 18 25 مختلطة ث|القاهرة 17

 قرية صدر عجرش المحاويل 3 2 1 33 2 31 مختلطة ث|النهروان 18

   36 17 19 730 330 400  المجموع      
 

 ثالثاً : عينة البحث :
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 قام الباحث بأخذ جزء من مجتمع البحث لعينتي البحث االساسية واالستطالعية      

 وكالتي : 

 عينة البحث االساسية  -1

( مدرس 27قام الباحث بتحديد عينة البحث االساسية والتي تكونت من )      

( طالب وطالبة من طلبة 250ومدرسة من مدرسي قضاء المحاويل وكذلك اخذ )

 ( يوضح ذلك2الصف الخامس االدبي والجدول )

  

 (2جدول )

 توزيع افراد العينة حسب المتغيرات

 النسبة المئوية العدد الجنس ةالعين

 %47 118 ذكور الطلبة

 %53 132 اناث

 %100 250 المجموع

 %63 17 ذكور المدرسين

 %37 10 اناث

 %100 27 المجموع 

 عينة البحث االستطالعية  -2

الستخراج الخصائص السايكومترية لالستبانات الخاصة بالمدرسين والطلبة       

( مدرس ومدرسة للصف الخامس االدبي 12كونت من )قام الباحث باخذ عينة ت

( طالب وطالبة من طلبة الصف الخامس االدبي ليكونوا عينة البحث 100وكذلك )

 االستطالعية والتي يتم من خاللها استخراج الخصائص السايكومترية للبحث الحالي 

 رابعاً : أداة البحث : 

لمعلومات الخاصة بالبحث الحالي استعمل الباحث االستبيان من اجل جمع ا        

في فترة زمنية بيانات عينة كبيرة اذ يمكن جمع  , ولكونه يوفر االقتصاد في الوقت

فحوصين ) أحمد وفتحي , إولكونه ال ي سمح لتدخل الباحث في ,  قصيرة جابات الم 

1998 :150.)      

 وفيما يلي تفصيل لخطوات اعداد االستبيان :
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 بحسب ما يتطلبه البحثستبيان باال الخاصة تحديد محاور المشكالت الرئيسة -1

وكما يلي )مشكالت تخص الطلبة , مشكالت تخص المدرسين , مشكالت تخص 

مفردات المواد الدراسية , مشكالت تخص البنى التحتية داخل وخارج المؤسسة 

 التعليمية (.

احد االختيارات اآلتية )دائما, احياناً, تحديد درجة توظيف كل فقرة باإلجابة عن  -2

  ابداً(.

 ( فقرة . 29بـ ) تحديد عدد فقرات االستبيان -3

 

 

 خامساً : صدق أداة البحث :

 (2ملحق )لقد تم عرض اداة االستبيان على مجموعة من الخبراء والمحكمين       

حذف اي  وقد تم تعديل بعض الفقرات دون من اجل تحقيق الصدق الظاهري لألداة

 فقرة. (29بح عدد فقراتها )فقرة وبالتالي اص

 سادساً : ثبات أداة البحث :

لخصائص السايكومترية المهمة للمتغيرات والتي يجب على يعد الثبات من ا     

الباحثين التحقق منها قبل تطبيق االدارة على العينة االساسية لذلك استخرج الباحث 

( وهو معامل ثبات جيد 0.93إذ بلغت قيمة الثبات ) ثبات االداة بطريقة الفاكرونباخ

جدا اذ يرى علماء القياس والتقويم ان قيمة معامل الثبات مقبولة اذا كانت قيمتها 

 ( فما فوق . 0.67)

 مربع كاي ، ومعادلة الفاكرونباخ ،  استعمل الباحث الوسائل االحصائية : سابعاً :

 اسبة لهذا البحث.والوزن المئوي كونها من، الوسط المرجح 

 

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها

  نتائج البحث

يتناول هذ الفصل عرض النتائج التي توصل اليها البحث وتفسيرها ومناقشتها       

ضمن أهداف البحث الحالي وقد تم حساب التكرارات آلراء المدرسين ولكل مؤشر 
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، متحقق الى حد ما ، غير متحقق( ، تضمنه المقياس ووفقاً للبدائل الثالث ) متحقق 

( 3ولغرض حساب قيمتي الوسط المرجح والوزن المئوي لكل مؤشر أعطيت )

درجات للمستوى األول ، ودرجتان للمستوى الثاني ، ودرجة واحدة للمستوى الثالث 

ً للفصل بين المؤشرات 2وبذلك يصبح متوسط المقياس ) ( وٌعّد هذا الوسط محكا

لقوة ، والمؤشرات التي تمثل جانب الضعف ، وبهذا يكون متوسط التي تمثل جانب ا

ً للفصل بينهما ، اي أن كل مؤشر بلغت قيمة  66.67األوزان المئوية ) %( محكا

%( فأكثر تمثل جانب القوة ،  66.67( فأكثر ، ووزنه المئوي )2وسطه المرجح )

أقل من ( ، ووزنه المئوي 2وكل مؤشر كانت قيمة وسطه المرجح اقل من )

 %( تمثل جانب الضعف .  66.67)

وبعد أن طبق الباحث المقياس على عينة البحث قام بجمع التكرارات لكل       

مؤشر وبحسب مستوياته، ثم أوجد قيمة الوسط المرجح ، والوزن المئوي وكاالتي 

 أوال: استبانة المدرسين

سط المرجح ، والوزن بعد اجراء العمليات الحسابية أوجد الباحث الو            

 المئوي لمؤشرات المقياس فحصل على النتائج االتية

 (3جدول )

 نتائج استبانة المدرسين حول مشكالت التعليم االلكتروني

 وزن مئوي وسط مرجح 1 2 3 اسم المؤشر ت

      الطلبة تخص مشكالت:  االول المحور 

 81.48 2.444 4 7 16 عدم توفير جهاز الحاسوب للطالب في المنزل.  1

 79.01 2.37 3 11 13 ارتفاع كلفة االنترنت على اغلب الطلبة .  2

 75.31 2.259 3 14 10 عدم رغبة الطلبة بالتعليم االلكتروني وعدم تقبله.  3

 77.78 2.333 4 10 13 خوف الطلبة من االختبارات االلكترونية .  4

 اغلب الطلبة ال يمتلكون مهارات العمل على هذا النوع من  5

 التكنولوجيا الحديثة.
20 7 0 2.741 91.36 

تعود الطلبة على التعليم التقليدي وخوفهم من التعليم   6

 االلكتروني .
13 9 5 2.296 76.54 

عدم تمكن الطلبة من توفير مصدر للطاقة الكهربائية بديالً   7

 عن المصدر الحكومي المنقطع باستمرار. 
10 10 7 2.111 70.37 

 86.42 2.593 2 7 18 ات التعليم االلكتروني للطلبة. عدم مالئمة اوق  8

      المدرسين تخص مشكالت:  الثاني المحور 

 80.25 2.407 3 10 14 ارتفاع كلفة االنترنت على اغلب الطلبة  9

 90.12 2.704 0 8 19 زيادة االعباء الملقاة على عاتق المدرسين.  10

ل على تقنيات الخبرة القليلة والخوف عند المدرسين بالعم  11

 التعليم االلكتروني وهذه التكنولوجيا الحديثة. 
11 11 5 2.222 74.07 

 82.72 2.481 3 8 16اغلب المدرسين غير مقتنعين بأهمية التعليم االلكتروني   12
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 وعندهم اتجاهات سلبية نحوه.

صعوبة توفير خدمات االنترنت الجيد للمدرس في أي   13

 مكان يتواجد فيه .
11 12 4 2.259 75.31 

 69.14 2.074 6 13 8 عدم توفير جهاز حاسوب لكل مدرس .  14

عدم امتالك المدرسين لمهارات تصميم وانشاء المحتوى   15

 التعليمي االلكتروني .
22 5 0 2.815 93.83 

عدم توفير التدريب للمدرسين على استعمال التعليم   16

 االلكتروني .
13 10 4 2.333 77.78 

      الدراسية المواد مفردات تخص كالتمش:  الثالث المحور 

المواد الدراسية ال تحفز المدرسين على استعمال نمط   17

 التعليم االلكتروني.  
15 10 2 2.481 82.72 

مفردات المواد الدراسية ال تتالئم مع ادوات التعليم   18

 االلكتروني .
18 7 2 2.593 86.42 

اغلب  الزيادة الواضحة في حجم المحتوى الذي يغطي  19

مفردات المواد الدراسية وهذا ال يتوافق مع نمط التعليم 

 االلكتروني .

13 9 5 2.296 76.54 

اغلب مفردات المواد الدراسية بنيت لتحقيق المستوى   20

المعرفي دون االهتمام بالمستويات االخرى ) المهاري 

 والوجداني (.

9 11 7 2.074 69.14 

تحقيق مستوى اغلب المفردات الدراسية تهدف الى   21

 الحفظ واالستظهار واهمال المستويات االخرى .
15 6 6 2.333 77.78 

صعوبة اجراء االنشطة التقويمية من خالل التعليم   22

 االلكتروني.
17 9 1 2.593 86.42 

تطابق المحتوى التعليمي للمفردات الدراسية لنمط التعليم   23

 ني .التقليدي اكثر من تطابقه مع نمط التعليم االلكترو
15 8 4 2.407 80.25 

 داخل التحتية البنى تخص مشكالت:  الرابع المحور 

 .التعليمية المؤسسة وخارج
     

 88.89 2.667 0 9 18 عدم توفر قاعات دراسية مالئمة لهذا النوع من التعليم.  24

 77.78 2.333 6 6 15 رداءة خدمات االنترنت داخل وخارج المؤسسة التعليمية.  25

 75.31 2.259 7 6 14 لتواصل بين المدرس والطالب. صعوبة ا  26

 79.01 2.37 5 7 15 انقطاع التيار الكهربائي في اغلب االوقات.   27

عدم توفير جهاز حاسوب داخل قاعة الدراسة لكل مدرس   28

 ولكل طالب او خارجها. 
14 8 5 2.333 77.78 

 80.25 2.407 3 10 14 عدم توفير الصيانة لكل بنى وادوات التعليم االلكتروني.   29

( ان مؤشرات المجاالت  كانت جميعها متحققة من 3يتضح لنا من الجدول )     

وجهة نظر المدرسين وهذا ما يدل على أن المدرسين يقومون بواجبهم بصورة 

صحيحة وال يواجهون بالتعليم االلكتروني سوى بعض المشكالت التي يتم التغلب 

العملية التعليمة فهم يتغلبون على ارتفاع كلفة  عليها من قبلهم وتصحيح مسيرة

االنترنت على اغلب المدرسين ، وكذلك زيادة االعباء الملقاة على عاتق المدرسين ، 

الخبرة القليلة والخوف عند المدرسين بالعمل على تقنيات التعليم االلكتروني وهذه 

 مدارس .التكنولوجيا الحديثة وهذا ما يزيد من اعباء المدرسين في ال

 ثانيا : استبانة الطلبة 



.84-61Journal of Current Researches on Educational Studies, 2022, 12 (1),   77 
 

بعد اجراء العلميات الحسابية قام الباحث باستخراج الوسط المرجح والوزن     

 المئوي لطلبة المرحلة االعدادية فحصل على النتائج االتية 

 (4جدول )

 حول مشكالت التعليم االلكتروني  نتائج استبانة الطلبة

 ئويوزن م وسط مرجح 1 2 3 اسم المؤشر ت

      الطلبة تخص مشكالت:  االول المحور 

 82 2.46 36 63 151 عدم توفير جهاز الحاسوب للطالب في المنزل.  1

 79.6 2.388 27 99 124 ارتفاع كلفة االنترنت على اغلب الطلبة .  2

 76 2.28 27 126 97 عدم رغبة الطلبة بالتعليم االلكتروني وعدم تقبله.  3

 78.4 2.352 36 90 124 بارات االلكترونية .خوف الطلبة من االخت  4

اغلب الطلبة ال يمتلكون مهارات العمل على هذا   5

 النوع من التكنولوجيا الحديثة.
187 63 0 2.748 91.6 

تعود الطلبة على التعليم التقليدي وخوفهم من   6

 التعليم االلكتروني .
124 81 45 2.316 77.2 

للطاقة الكهربائية عدم تمكن الطلبة من توفير مصدر   7

 بديالً عن المصدر الحكومي المنقطع باستمرار. 
97 90 63 2.136 71.2 

 86.8 2.604 18 63 169 عدم مالئمة اوقات التعليم االلكتروني للطلبة.   8

      المدرسين تخص مشكالت:  الثاني المحور 

 80.8 2.424 27 90 133 ارتفاع كلفة االنترنت على اغلب الطلبة  9

 90.4 2.712 0 72 178 يادة االعباء الملقاة على عاتق المدرسين.ز  10

الخبرة القليلة والخوف عند المدرسين بالعمل على   11

 تقنيات التعليم االلكتروني وهذه التكنولوجيا الحديثة. 
106 99 45 2.244 74.8 

اغلب المدرسين غير مقتنعين بأهمية التعليم   12

 نحوه. االلكتروني وعندهم اتجاهات سلبية
151 72 27 2.496 83.2 

صعوبة توفير خدمات االنترنت الجيد للمدرس في   13

 أي مكان يتواجد فيه .
106 108 36 2.28 76 

 70 2.1 54 117 79 عدم توفير جهاز حاسوب لكل مدرس .  14

عدم امتالك المدرسين لمهارات تصميم وانشاء   15

 المحتوى التعليمي االلكتروني .
205 45 0 2.82 94 

عدم توفير التدريب للمدرسين على استعمال التعليم   16

 االلكتروني .
124 90 36 2.352 78.4 

 المواد مفردات تخص مشكالت:  الثالث المحور 

 الدراسية
     

المواد الدراسية ال تحفز المدرسين على استعمال   17

 نمط التعليم االلكتروني.  
142 90 18 2.496 83.2 

ال تتالئم مع ادوات التعليم  مفردات المواد الدراسية  18

 االلكتروني .
169 63 18 2.604 86.8 

الزيادة الواضحة في حجم المحتوى الذي يغطي   19

اغلب مفردات المواد الدراسية وهذا ال يتوافق مع 

 نمط التعليم االلكتروني .

124 81 45 2.316 77.2 

اغلب مفردات المواد الدراسية بنيت لتحقيق   20

ون االهتمام بالمستويات المستوى المعرفي د

 االخرى ) المهاري والوجداني (.

88 99 63 2.1 70 
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اغلب المفردات الدراسية تهدف الى تحقيق مستوى   21

 الحفظ واالستظهار واهمال المستويات االخرى .
142 54 54 2.352 78.4 

صعوبة اجراء االنشطة التقويمية من خالل التعليم   22

 االلكتروني.
160 81 9 2.604 86.8 

تطابق المحتوى التعليمي للمفردات الدراسية لنمط   23

التعليم التقليدي اكثر من تطابقه مع نمط التعليم 

 االلكتروني .

142 72 36 2.424 80.8 

 داخل التحتية البنى تخص مشكالت:  الرابع المحور 

 .التعليمية المؤسسة وخارج
     

عدم توفر قاعات دراسية مالئمة لهذا النوع من   24

 لتعليم.ا
169 81 0 2.676 89.2 

رداءة خدمات االنترنت داخل وخارج المؤسسة   25

 التعليمية.
142 54 54 2.352 78.4 

 76 2.28 63 54 133 صعوبة التواصل بين المدرس والطالب.   26

 79.6 2.388 45 63 142 انقطاع التيار الكهربائي في اغلب االوقات.   27

لدراسة لكل عدم توفير جهاز حاسوب داخل قاعة ا  28

 مدرس ولكل طالب او خارجها. 
133 72 45 2.352 78.4 

عدم توفير الصيانة لكل بنى وادوات التعليم   29

 االلكتروني. 
133 90 27 2.424 80.8 

( ان مؤشرات المجاالت كانت جميعها متحققة من 4يتضح لنا من الجدول )      

بواجبهم بصورة صحيحة وجهة نظر الطلبة وهذا ما يدل على أن الطلبة يقومون 

وال يواجهون بالتعليم االلكتروني سوى بعض المشكالت التي يتم التغلب عليها من 

قبلهم وتصحيح مسيرة العملية التعليمة فهم يتغلبون على ارتفاع كلفة االنترنت على 

اغلب الطلبة ، وكذلك زيادة االعباء الملقاة على عاتق الطلبة ، الخبرة القليلة عند 

 بالعمل على تقنيات التعليم االلكتروني وهذه التكنولوجيا الحديثة . الطلبة

 تفسير النتائج 

 يتغلب معظم الطلبة على عدم توفير جهاز الحاسوب للطالب في المنزل.  -1

 يتغلب معظم الطلبة على ارتفاع كلفة االنترنت .   -2

ن يتعاون اغلب الطلبة الذين ال يمتلكون مهارات العمل على هذا النوع م  -3

 التكنولوجيا الحديثة مع زمالئهم في اداء الواجبات

 زيادة قدرة المدرسين على التغلب على االعباء الملقاة على عاتق المدرسين.  -4

استعداد المدرسين على العمل على تقنيات التعليم االلكتروني وهذه التكنولوجيا   -5

 الحديثة. 

ت الجيد للمدرس في يتغلب معظم المدرسين على صعوبة توفير خدمات االنترن  -6

 أي مكان يتواجد فيه وكذلك على توفير جهاز حاسوب لكل مدرس .

يتعاون المدرسين على فهم مهارات تصميم وانشاء المحتوى التعليمي   -7

 االلكتروني ، وتوفير التدريب للمدرسين على استعمال التعليم االلكتروني .
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 لكتروني.  تكييف المواد الدراسية على استعمال نمط التعليم اال  -8

تقليل المحتوى الذي يغطي اغلب مفردات المواد الدراسية ليتوافق مع نمط   -9

 التعليم 

التغلب على عدم توفر قاعات دراسية مالئمة لهذا النوع من التعليم من خالل  -10

 مشاركة المدارس للقاعات الكبيرة لهذا الغرض .

تعليمية والعمل التغلب على رداءة خدمات االنترنت داخل وخارج المؤسسة ال -11

 على توصيل المحاضرات في وقتها المحدد .

تذليل الصعوبات التي تعيق التواصل بين المدرس والطالب ، وكذلك انقطاع  -12

 التيار الكهربائي في اغلب االوقات . 

 

 الفصل الخامس : االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

 اوالً : االستنتاجات :

 الطلبة ومدرسيهم . تسهيل التفاعل البنّاء بين -1

التعليم االلكتروني مرتبط بعوامل تقنية عديدة منها كفاءة شبكات االتصال وتوفر  -2

 .االجهزة والبرامج

ان التعليم االلكتروني يجعل الطالب محور للعملية التعليمية  وهو بذلك يتفق مع  -3

 االتجاهات الحديثة للتعليم .

 نشر التقنية في المجتمع . - 4

اد جيل من المدرسين والطلبة قادر على التعامل مع التطورات التي يشهدها اعد -5

 العالم .

 ثانياً : التوصيات :

توفير التدريب الالزم للطلبة والمالكات التعليمية من اجل تطبيق هذا النوع من  -1 

 التعليم. 

ت توفير متطلبات التعليم االلكتروني من تيار كهربائي مستمر واجهزة وانترن -2

 وبرامج خاصة بتطبيق التعليم االلكتروني  .

 جهزة واالدوات الخاصة بالتعليم االلكتروني.ألتوفير خدمات الصيانة المستمرة ل -3
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 وضع جدول منظم لبث الدروس التعليمية ونشره على المتعلمين. -3

تدريب الكوادر التعليمية على طرق اعداد االختبارات االلكترونية المناسبة  -4

 بة .للطل

اخذ رأي المتخصصين في المناهج والمتخصصين في التربية لتطوير التعليم  -5

 االلكتروني وعدم االقتصار على المتخصصين في مجال التقنية

 

  ثالثاً : المقترحات :

اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية للتعرف على مشكالت التالميذ والمعلمين  -1

 في التعليم االلكتروني .

راء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية اخرى ومواد دراسية اج -2

 اخرى. 

 العربية المصادر

اساسيات البحث العلمي (: 1998احمد , سليمان عودة وفتحي حسن ملكاوي ) -1

 الزرقاء ., مكتب المنار ,  1طفي التربية والعلوم االنسانية , 

النتقال من التعليم التقليدي الى التعليم متطلبات ا(: 2001الجرف , ريما سعد ) -2

بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث عشر مناهج التعليم والثورة المعرفية االلكتروني ,

 يوليو , جامعة عين شمس , مصر . 25-24والتكنولوجية المعاصرة 

, مطبعة 2طاساليب تدريس الدراسات االجتماعية , (: 2000السكران, محمد ) -3

 ان , االردن .الشرق , عم

أساسيات التعلّم (: 2009الشناق , قسيم محمد وحسن علي احمد بني دومي ) -4

 , دار وائل للنشر والتوزيع , عمان , االدن . 1, طااللكتروني في العلوم 

التعليم االلكتروني في المدارس السعودية , (: 2002الشهري , فايز بن عبدهللا ) -5

 . دية, السعودار المعرفة , الرياض

تكنولوجيا المعلومات (: 2008الطائي , حاتم علوان واخالص زكي فرج ) -6

 مجلة الدراسات التربوية ,العدد االول .وسبل ادخالها في مدارس التعليم العالي ,
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 1, طالتجديد التربوي والتعليم االلكتروني (: 2011العنزي , فاطمة بنت قاسم ) -7

 ان , االردن ., دار الراية للنشر والتوزيع , عم

استخدام تقنية المعلومات والحاسوب (:  2006الموسى ,عبدهللا بن عبدالعزيز ) -8

, مكتبة التربية , الرياض , 1, طفي التعليم االساسي في دول الخليج العربي 

 السعودية .

استراتيجيات (:2008) عبدالرحمن عبدهللا وطه علي حسين الدليميالهاشمي ,  -9

 , دار شروق للنشر والتوزيع ,عمان , االردن .1طدريس , حديثة في فن الت

العدد الخامس ,  مجلة التعليم االلكتروني ,(: 2010خميس , محمد عطية ) -10

 جامعة المنصورة , مصر .  

,  1, ط التعليم عن بعد فلسفته وأنماطه ومستقبله(: 2011رجب , مصطفى ) -11

  الوراق للنشر والتوزيع , عمان , االردن .

,مكتبة الرشيد 1طتكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني ,(: 2004سالم ,احمد) -12

 , الرياض , السعودية .

استخدام الحاسوب (: 2003سعادة ,جودت والسرطاوي , عادل فايز ) -13

 دار الشروق , عمان , االردن . واالنترنت في ميدان التربية والتعليم ,

, عالم 1, ط البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم(:2005عبد الحميد , محمد ) -14

 الكتب , القاهرة .

البحث العلمي مفهومه وادواته وأساليبه (: 2001عبيدات , دوقان وآخرون ) -15

 ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , عمان , االردن .  1ط, 

وطرق  الحاسوب(: 2009قطيط , غسان يوسف وسمير عبد سالم الخريسان ) -16

 دار الثقافة , عمان , االردن .التدريس والتقويم ,

برنامج مقترح لتدريب معلمات الجغرافيا في (: 2006منذر , وفاء محمد ) -17

المرحلة الثانوية لمواجهة تحديات التعليم االلكتروني بالمملكة العربية السعودية , 

  رى .رسالة ماجستير غير منشورة , كلية التربية , جامعة ام الق
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 (1ملحق)

 يالموضوع : استبانة مشكالت التعليم االلكترون

 السالم عليكم 

المشكالت التي تواجه الطلبة  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

حيث تهدف هذه الدراسة والمدرسين في التعليم عن بعد ) االلكتروني ( 

المدرسين في الموضوع المذكور , الطلبة والى التعرف على وجهات نظر 

 يها لذلك نرجو منك االطالع على فقرات االستبانة واالجابة عل

 البيانات المطلوبة 

 درجة توظيف المشكلة التي تراها مناسبة للعبارةوضع  عالمة )      ( امام  -
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 الجنس         )ذكر ..... (       )انثى ......(     -

 درجة التوظيف العبارة ت

 ابداً  احياناً  دائماً 

    المحور االول : مشكالت تخص الطلبة 

    الحاسوب للطالب في المنزل. عدم توفير جهاز 1

    ارتفاع كلفة االنترنت على اغلب الطلبة . 2

    عدم رغبة الطلبة بالتعليم االلكتروني وعدم تقبله. 3
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