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Basimhadi1979@gmail.com 
 : الممخص

ييدف البحث الحالي الى ىدفين اليدف االول تحديد العوائق التي تحول دون التعمم اإللكتروني في 
المدارس الريفية من منظور مديري المدارس واليدف الثاني التعرف عمى الفروق في المعوقات التي 

( 52كونة من )تواجو ادارات المدارس, واتبع الباحث المنيج الوصفي واختارا االستبانة اداة لمبحث م
فقرة عرضت عمى مجموعة من المحكمين في اختصاص العموم التربوية والنفسية من اجل التأكد من 
صدقيا وتم توزيعيا عمى عينات البحث المكونة من المدراء والمعاونين في مدارس الريف التابع الى 

خدم الباحث االساليب ( مدير ومعاون, واست25ناحية القاسم )ع( في محافظة بابل والبالغ عددىم )
مقياس لكارت الخماسي ,  -الوزن المئوي -االنحراف المعياري -االحصائية التالية : الوسط الحسابي

واظيرت النتائج ينقسم شعور العينة بالمعوقات إلى اربع مستويات ، عالية جًدا وعالية ومتوسطة 
( فقرة تراوحت قيمة الوسط 4ة جًدا )وضعيفة ، ويبمغ عدد المعوقات التي يعتبرىا افراد العينة عالي

( ونسبة الوزن المئوي بين 4..5-5..5( واالنحراف المعياري بين )4.55-4..4الحسابي بين )
( فقرة تراوحت قيمة الوسط الحسابي بين .( اما المعوقات عالية المستوى بمغ عددىا )5.9-94.4.)
( ....-98.5ن المئوي بين )( والوز ...5-2..5( واالنحراف المعياري بين )8.99-...4)

( فقرة تراوحت قيمة الوسط الحسابي بين 8.وبالنسبة لممعوقات متوسطة المستوى بمغ عددىا )
( اما 25.9-5...( والوزن المئوي بين )...5-.5..( واالنحراف المعياري بين )4..5-.8.8)

( واالنحراف 5.54-5.85( فقرة تراوحت قيمة الوسط الحسابي بين )5المعوقات الضعيفة بمغ عددىا )
( ، مما يشير إلى أن مدارس الريف 44.9-4..4( والوزن المئوي بين )5.94-...5المعياري بين )

توصيات تعاني من معوقات عديدة في التعميم االلكتروني وفي ضوء ىذه النتائج اوصى الباحث بعدة 
 .واقترحا عدد من المقترحات

 (.االلكتروني, مدارس الريف, أدارات المدارس معوقات, التعميم)الكممات المفتاحية : 
Obstacles to e-learning in rural schools from the point of view of school 

administrations 
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biasm hadi ali  

General Directorate of Education in Babylon 

Abstracts: 

        The current research aims at two goals: the first goal is to identify the 

obstacles to e-learning in rural schools from the point of view of school 

administrations, and the second goal is to identify the differences in the 

obstacles facing school administrations. Arbitrators in the specialty of 

educational and psychological sciences in order to ensure their validity and 

were distributed to the research sample consisting of principals and assistants 

in rural schools affiliated to Al-Qasim (P) district in the province of Babil, 

which numbered (50) principals and assistants, and the researcher used the 

following statistical methods: Arithmetic mean - Standard deviation - weight 

percent - a measure of the quintuple card, and the results showed that the 

sample's sense of obstacles is divided into four levels, very high, high, 

medium and weak, and the number of obstacles considered by the sample 

members to be very high (4) paragraph The value of the arithmetic mean 

ranged between (4.64-4.22) and the deviation The standard deviation ranged 

between (0.62-0.94) and the weight percentage ranged between (92.8-84.4). 

As for the high-level obstacles, their number was (6) paragraphs. The 

arithmetic mean value ranged between (4.16-3.88) and the standard deviation 

between (0.9) 5-0.99) and the percentile weight between (83.2-77.6) and for 

the medium-level obstacles there were (13) items, the arithmetic mean value 

ranged between (3.36-2.64) and the standard deviation between (1.09-0.79) 

and the percentage weight between (67.2-52.8) As for the obstacles The weak 

number was (2) items, the mean value ranged between (2.32-2.24), the 

standard deviation ranged between (0.79-0.84), and the percentage weight 

ranged between (46.4-44.8), which indicates that rural schools suffer from 

many obstacles in e-learning and in light of these Results The researcher 

recommended several recommendations and suggested a number of 

suggestions. 

Keywords:( obstacles, e-learning, rural schools, school administrations). 

 الفصل االول
 :مشكمة البحث  -:اواًل 

ان مصطمح التعميم االلكتروني ليس بالجديد لكن المؤسسات الخاصة بالتعميم في العراق 
وخصوصًا وزارة التربية تعتمد وبشكل كبير عمى التعميم التقميدي وبسبب جائحة كورنا 
التي غيرت الكثير من الممارسات والسياسات والسموكيات لدى شعوب العالم التي 

 توباء ولعل اكثر القطاعات تأثرًا ىو قطاع التعميم حيث اغمقتعرضت لذلك ال
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الجامعات والمدارس ابوابيا خوفًا من انتشار الفايروس بين الطمبة وليذا سعت 
المؤسسات الخاصة بالتعميم لمبحث عن الحمول الستكمال المسار الدراسي والتعميمي 

ميمي يعتمد عمى بيئة الكترونية لطمبة وىنا بدأ الحديث عن التعميم االلكتروني كنظام تع
تعرض المقررات الدراسية عبر الشبكات االلكترونية وتوفر سبل التوجيو واالرشاد 

 وتنظيم االختبارات .
وبعد توجو وزارة التربية باتجاه التعميم االلكتروني واجية مجموعة من المعوقات سواء 

تعمق بالجوانب االدارية والمادية او كانت تقنية وفنية تتعمق بالتعميم االلكتروني نفسو ام ت
معوقات تتعمق بالمدرس والطالب حيث الزال التعميم االلكتروني في وزارة التربية يعاني 
من نقص الدعم الذي يتطمب التحول من قاعات الدرس التقميدية الى قاعات الدرس 

المؤىل  عبر الفضاء المعموماتي وىذا ىو مستقبل التعميم دون االستغناء عن المعمم
 تربويًا واكاديميًا وتكنموجيًا .

ومن خالل عمل الباحث كمدرس في احدى مدارس الريف التابعة لوزارة التربية العراقية 
استشعر الباحث بمعوقات التعميم االلكتروني في المدارس بشكل عام وعمى وجو 

 الخصوص في مدارس الريف ومن ىنا تتحدد مشكمة البحث بسؤال االتي :
  ((لريف من وجية نظر ادارات المدارسي معوقات التعميم االلكتروني في مدارس اماى))

 البحث  أهمية -:ثانيًا 
 تتمخص أىمية البحث بما يأتي :

يساعد الميتمين باألمر في وزارة التربية لتعرف عمى المعوقات التي تواجو التعميم  -.
 االلكتروني في المدارس وايجاد الحمول ليا .

يسيم البحث في مساعدة الباحثين لتحقيق اىداف تربوية خارج اىداف البحث  -5
 الحالي .

اىمية التعميم االلكتروني في العممية التعميمية لتقميل الجيد والوقت ورفع جودة  -8
 التعميم .
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تأتي أىمية البحث من حيث الموقع الجغرافي لمناطق الريف وبعدىا عن اصحاب  -4
 ن ازمات تكنموجية واقتصادية مما اثر عمى التعميم االلكتروني .القرار وما تعانيو م

 –الجانب النظري لمبحث وما يتضمنو من معمومات عن التعميم االلكتروني انواعو  -2
معوقاتو , والجانب العممي المتمثل بنتائج البحث والتوصيات  –مميزاتو  –اىدافو 

 والمقترحات . 
 هدف البحث -ثالثًا :

عوائق التي تحول دون التعمم اإللكتروني في المدارس الريفية من منظور تحديد ال -.
 المدارس. ادارات

التعرف عمى الفروق في المعوقات التي تواجو ادارات المدارس في تطبيق التعميم  -5
 االلكتروني في مدارس الريف .

 حدود البحث -رابعًا :
 ( . 54لمحافظة بابل وعددىا ) ادارات المدارس في ريف ناحية القاسم )ع( التابع  -.
 المدارس المتوسطة واالعدادية والثانوية في ريف ناحية القاسم )ع(  . -5
-5555تم تطبيق الجانب الميداني في الفصل الدراسي ) االول ( لمعام الدراسي  -8

555. . 
 تحديد المصطمحات   -خامسًا:

( لم يجد الباحث تعريفًا نظريًا لممعوقات فعرفيا : كل العوامل ) المادية  معوقات)  -.
الفنية ( التي تحد او تعيق من قدرة االدارة المدرسية عمى تطبيق  –االدارية  –

 استراتيجية التعميم االلكتروني في التعمم.
بكات ( : نظام تعميمي يستخدم استراتيجية المعمومات وش التعميم االلكتروني)  -5

الحاسوب في دعم النطاقات العممية التعميمية وتوسيعيا من خالل وسائط متعددة بما 
 ( 9.: ..55في ذلك الحاسوب , االنترنيت , والبرامج االلكترونية . ) العجرش , 

التعريف االجرائي : ىو استخدام التقنية والوسائل التكنموجية في التعمم من خالل 
 سخيرىا لمطمبة ذاتيًا وجماعيًا كأداة لمتعمم.توظيفيا كأنظمة تعميمية وت
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( يعرفيا الباحث بأنيا : مدارس تقع خارج مركز المدينة في  مدارس الريف)  -8
مناطق تسمى ) المناطق الريفية ( التي تتميز بسعة المساحة وتباعد المنازل عن 

 بعضيا ويكون مستوى الخدمات فييا اقل من المدينة .
يعرفيا ) سميمان ( بأنيا : ىي عممية توجييية تخطيطية ية ( االدارة المدرس)  -4

تنسيقية لكل عمل اكاديمي سواء كان تعميمي او تربوي يحدث داخل المؤسسة المدرسية 
 (. .4.: ....من اجل تقدم وتطور التعميم فييا ) سميمان , 

ربوية مع الجيد االداري المنسق الذي يقوم بو مدير المدرسة الت التعريف االجرائي :
 االداريين والمدرسين والعاممين بيا من اجل تحقيق االىداف التربوية داخل المدرسة .

 الفصل الثاني
 جوانب نظرية ❖

  اواًل : مفهوم التعميم االلكتروني
ان استعمال التقنيات والوسائل التكنموجية في التعميم الذي يسمى اصطالحا بالتعميم 

عمييا وتسخيرىا لتعمم الطمبة ذاتيا وجماعيا كأنظمة االلكتروني من خالل االعتماد 
تعميمية متكاممة وجعميا محور العممية التعميمية بداية من التقنيات المستخدمة لمعرض 
مثل الوسائط المتعددة واالجيزة االلكترونية المتاحة بالمدرسة او الفصل او المنزل .. او 

و واجراءات التعمم واخيرا التعمم عن اي مكان آخر يستطيع الطالب ان يمارس فيو ميام
 (. ..: ..55بعد عبر االنترنيت  ) الحمفاوي , 

مفيوم التعميم االلكتروني اتسع ليكون شموليا لمعديد من تقنيات االتصال التي تعتمد 
ثال الراديو والفيديو عمى المكونات االلكترونية في انتاجيا ومنيا عمى سبيل الم

التعميم االلكتروني قد ارتبط بصورة خاصة بوسائل االتصال الحديثة لذا فان  والتمفزيون
التي تضمنت في الحواسب االلكترونية والشبكات حسب ما ذكرتو االدبيات االنكميزية 
في ىذا المجال , وىذا ما اخذ اتحاد المعممين االمريكيين بو كتعريف لمتعميم االلكتروني 

ب اكبر قدر من التفاعل االلكتروني بين المعمم بانو نوع من التعميم الذي يتيح لمطال
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والطالب ويمتد االتصال االلكتروني ليشمل االشكال االذاعية والفيديو والبريد االلكتروني 
 (. 58: 55.4وبصفة اكبر االنترنيت ) عامر , 

التعميم  تدعم التيلذا رأى الباحث ان التعميم االلكتروني يمثل اىم التطبيقات التكنموجية 
طرائقو بحيث يمكن القول انو يعتبر النموذج الجديد الذي اجرى التغيير الكامل  لمتعميم و 

 التعميم المستدام والتدريب المستمر.ب واالىتمامالتقميدي بالمؤسسة التربوية التعميمية 
 ثانيًا : أهمية التعميم االلكتروني 

ت المجتمع التي ال تقدر يساعد التعميم االلكتروني في اتاحة فرص التعميم لمختمف فئا
منيا االقتصادية ،  بعدة امورعمى مواصمة عممية التعمم ألسباب عديدة تتعمق 

 االجتماعية و السياسية
كما يعتبر موفرا لمتعمم  حيثما نشاء في اي مكان او زمان حسب قدرة المتعمم عمى  

مة لتوسع البحث واالستيعاب وكذلك يساىم في تحسين القدرات الفكرية وتجييز وسي
ثقافة المعمومات وتعديميا والمواضيع الحديثة المستجدة في مختمف المجاالت األخرى 
كما لو ميزة اخرى مثل سرعة نقل وتجييز المعمومات الى الطمبة معتمدا عمى 
المعمومات التي توفرىا شبكات االتصال وايضًا يوفر وسيمة التواصل لتبادل االفكار 

يتغمب التعمم , اتذتيم وكذلك لمطالب فيما وبينيممبة واسوالخبرات واآلراء بين الط
المتعممين ، والقاعات الضيقة ، وعدم كفاية السعة  تزايد عدداإللكتروني عمى مشاكل 

المتاحة ، كما يحصل الطالب عمى مالحظات مستمرة أثناء عممية التعمم ، والتي من 
والتقييم النيائي ) ممحس وموسى  خالليا يعرف درجة قوتو ويزوده بعممية ذاتية التقييم 

 ,5559 :.92 .) 
 أظيرت العديد من الدراسات أن التعمم اإللكتروني يساعد عمى :

 تزويد الطالب بفرص تعمم أفضل. -.
 ترك أثرًا إيجابيًا في مواقف تعميمية متنوعة. -5
توفير فرصة مناسبة لمتعمم تتمحور حول الطالب حيث يتوافق ذلك مع فمسفة  -8
 فكار التربوية الحديثة ونظريات التعمم الجادة.اال
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يجيز الية تنموية لمجوانب المعرفية لمتعمم وأيضا بناء ميارات حل المشاكل  -4
 المشكالت وتطور البنية المعرفية الجادة لمتعمم .

 تحقيق االىداف التعميمية المتنوعة او ايجاد الفرص المناسبة لتحقيقيا. -2
لمحصول عمى مصادر ومراجع متنوعة في المعمومات وباليات سيولة توفر فرص -.

مناسبة ومختمفة تساعد عمى تقميل الفوارق الفردية في المستوى التعميمي ) عبد المجيد 
 ( 95-..: 55.2والعاني , 

 ثالثًا: اهداف التعميم االلكتروني 
 نوعة منيا :( بأن لمتعميم االلكتروني اىدافًا عديدة ومت 44-48: 55.4يرى ) عامر, 

 تجييز المعمم أو المتعمم بحقائب الكترونية تعميمية متكاممة وحديثة.-.
 تعويض النقص الحاصل في الكوادر التدريسية خالل مرحمة تدريس الفصول.-5
البحث عن قنوات اتصال تجيز جميع الخبرات المطموبة دون االرتباط في الية أو -8

 مكان محدود.
 فة المصادر تثري محاور العممية التدريسية.العمل عمى خمق بيئة كثي-4
تقديم اليات تعمل عمى خمق بيئة ثقافية من خالل المجتمع االلكتروني ومواكبة  -2

 التطور العالمي.
 تجييز الكوادر التعميمية بالخبرات المطموبة في اعداد الخطة التدريسية لمطمبة. -. 
اغتيا بما يتالءم مع مستجدات ايجاد طرق التدريس جديدة والعمل عمى اعادة صي-.

 الفكر التربوي.
تطوير دور المعمم في العممية التعميمية حتى يتواكب مع التطورات العممية  -9 

 والتكنموجية المستمرة والمتالحقة .
 تعزيز العالقة بين البيت والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية . -.

التكنموجية الحديثة لتثقيف المجتمع في التشجيع عمى نشر التقنيات والوسائل  -5.
 التعرف عمى ما يدور في اقاصي االرض.

 نمذجة التعميم وتقديمو في صورة معيارية .   -.. 
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اعداد جيل من المعممين والمتعممين قادر عمى التعامل مع التقنية وميارات  -5.
 العصر .

 رابعًا : انواع التعميم االلكتروني 
 -54.: 55.4وني طبقا الى المصدر المذكور ) عبد الموال , انواع التعميم االلكتر 

.52  ) 
 التعميم االلكتروني المتزامن ) المباشر( -.

ىي الطريقة أو التقنية التي تسيم في دعم العممية التعميمية حيث تعتمد عمى الشبكة 
المعموماتية العالمية لتبادل المواضيع أو الدروس أو نشر األبحاث حيث تسيم في 

يولة توفرىا لممعمم والمتعمم مثل المحادثات الفورية أو القاء الدرس في المنصة س
االلكترونية او ما يسمى بالفصل االفتراضي حيث يستطيع المتعمم أن يحصل عمى 

 التغذية الراجعة المباشرة من المعمم وىذا يعتبر من االيجابيات التي يتسم بيا.
 )غير المباشر(  التعميم االلكتروني غير المتزامن -5 

وفق برنامج دراسي مخطط يحصل المتعمم عمى دورات وحصص ينتقي فيو االوقات 
واالماكن التي تتناسب مع ظروفو عن طريق توظيف بعض اساليب التعميم االلكتروني 
مثل البريد االلكتروني واشرطة الفيديو ويعتمد ىذا التعميم عمى الوقت الذي يقضيو 

يارات التي ييدف الييا الدرس , حيث أن المتعمم يحصل عمى المتعمم لموصل الى الم
 الدراسة حسب األوقات المالئمة لو وىذا الشي من أىم االيجابيات التي تخدم المجتمع. 

 التعميم الممزوج او الخميط  -8
التعمم الخميط يشتمل عمى مجموعة من الوسائط التي يتم تصميميا لتكمل بعضيا 

ج يمكن يشتمل عمال العديد من ادوات التعمم مثل البرمجيات البعض فالتعميم المدم
والمقررات المعتمدة عمى االنترنيت ويستخدم في الفصول التقميدية التي يمتقي فييا 
المعمم مع المتعممين وجيًا لوجو , كما يمكن دمج النمطين السابقين في حصة دراسية 

من التعميم االلكتروني اال ان التعميم واحدة ورغم ان البعض يعتبر التعميم الخميط نوعًا 
 الخميط يعتبر مزج بين التعميم االلكتروني والتعميم وجيًا لوجو .
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 خامسًا: مميزات التعميم االلكتروني 
يتمتع التعميم االلكتروني بالعديد من المميزات التي تجعل منو نظامًا فاعاًل وميما 
 اختمفت انماطو او انماط التفاعل من خاللو فأنو يوفر لممتعممين العديد من المزايا منيا 

 اتاحة فرص التعمم في اي مكان وزمان . -.
 تشجيع ونشر مبدأ التعمم مدى الحياة . -5
 ممين امكانية التعمم بناء عمى رغبتيم الذاتية .يتيح لممتع -8
 يتيح لممتعمم الحرية في البدء بتعمم الموضوعات التي يرغب في دراستيا . -4
سيولة التواصل مع المعمم في اسرع وقت وفي اي وقت بصورة متزامنة او غير  -2

 متزامنة .
 الى قدرة المتعمم.اكتساب المعرفة وتنميتيا وتوظيفيا وانتاجيا وتبادليا طبقا -.
 تنمية ميارات حل المشكالت واتخاذ القرارات لدى المتعممين . -. 
 تنمية قدرة المتعمم عمى الفيم والتحميل والتفكير والربط واالستنباط . -9
اتاحة الحرية لممتعمم في التحكم والتجول واالبحار في العممية التعميمية ومراعاة -.

 .الفروق الفردية بين المتعممين
 مرونة التعميم االلكتروني اىم ما يميزه انو يجيل المتعمم ال يشعر بالرتابة والممل  -5.
يساعد عمى زيادة اعتماد المتعممون عمى انفسيم فمم يعد المعمم ممقن وناقل  -..

لممعمومات بل اصبح مرشدًا وموجيًا وناصحًا ومحفزًا لتالميذه عمى الحصول عمى 
 المعمومات .

التغير في ادوار المتعمم والمعمم ادى الى تقديم طرق تدريس جديدة وتعديل ىذا  -5.
 وتطوير بعض الطرق المتمركزة عمى المتعمم .

استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد المعممين والمتعممين في اكتساب الميارات  -8.
 الالزمة .

 شبكة االنترنيت .االستفادة من مختمف مصادر التعميم والتعمم المتاحة عمى  -4.
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استخدام التعمم التعاوني اىم ما يميز نظام التعميم االلكتروني وفيو يتعاون  -2.
المتعممون مع بعضيم البعض ويتبادلون اآلراء والمعمومات واالفكار مستخدمين ادوات 

 التفاعل عبر االنترنيت.
 سادسًا: معوقات التعميم االلكتروني

من التعميم ومزاياه فأنو يواجو صعوبات وتحديات من  عمى الرغم من اىمية ىذا النوع
ضمنيا قمة الوعي بيذه االستراتيجية التي تخدم التعميم في المجتمع والتي قد تحول دون 
الوصول لألىداف التي وضعت من اجمو وبالنتيجة فان توجيو اضواء االنتقادات واآلراء 

ا المجال وايضا ال ننسى عجز في السمبية وعدم وجود قناعة كافية لدى المستفيد من ىذ
االمكانات المادية وما تعانيو المؤسسات التعميمية من نقص كبير في التقنيات الرئيسية 

 (. .2: .555لمتعميم االلكتروني ) حمدان , 
( مؤثرات ومعوقات تحول دون توظيف التكنموجيا  .8: 55.5ويضيف عبد الحميد ) 

 ما يمي : امنيثة في العممية التعميمية الحدي
ان االىداف واالساليب تكاد تكون غير واضحة ليذا النوع من التعميم لمتربويين في 
العمميات التدريسية لذا فان االستعداد ليذا التجربة يتوجب تأىيل المعمم والطالب متطمبا 

 جيدا كبيرا في التدريب.
 تروني ومنيا :التعميم االلك التي تعيق مؤثراتال( بعض  9.: 5552كما ذكر زيتون ) 

 . غير كافية المؤىمة والمدربة لذلك النوع من التعميم الكوادر التربوية دتع -.
 وجود حواجز ومن ضمنيا المغة المستخدمة. -5 
 وجود ممانعات سمبية وتردد من قبل الكوادر التربوية المحافظة. -8

 الفصل الثالث
 منهج البحث واجراءاته 

 اواًل: منهج البحث
 مجال العموماستعمل الباحث المنيج الوصفي, حيث تزودنا البحوث الوصفية في 

االجتماعية والتربوية والنفسية بمعمومات حقيقية عن الوضع الراىن لمظواىر المختمفة 
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التي يتأثر بيا التربويون في عمميم, ومثل ىذه المعمومات ذات قيمة عممية تؤيد 
ييرىا نحو ما ينبغي أن يكون, وىذا ىو اليدف ممارسات قائمة أو ترشد إلى سبيل تغ

التطبيقي أما ثاني اليدفين فيو اليدف العممي، حيث تقدم ىذه الدراسات من الحقائق 
والتعميمات ما يضيف إلى رصيدنا من المعارف مما يساعد عمى فيم الظواىر والتنبؤ 

 ( ..5: 4...بحدوثيا. ) موسى, 
 ثانيًا: مجتمع البحث

لبحث من أدارات المدارس المتوسطة والثانوية في ريف ناحية القاسم يتكون مجتمع ا
 ( مدرسة 54(, والبالغ عددىا ).555-5555)ع( التابع لمحافظة بابل, لمعام الدراسي )

  ثالثًا: عينة البحث
( 25اختار الباحث جميع افراد مجتمع البحث من مدراء ومعاونين والبالغ عددىم )

( معاون حسب الكتاب الصادر من مديرية تربية بابل / قسم .5)( مدير و 54وبواقع )
 التخطيط التربوي .
 رابعًا: أداة البحث

تحدد األداة بحسب طبيعة البحث، وأىدافو، الن استعمال األداة المناسبة يؤدي إلى 
تحقيق نتائج سميمة، وبما أن البحث الحالي ييدف إلى التعرف عمى صعوبات أو 

لكتروني في مدارس الريف من وجية نظر أدارات المدارس، فان مؤثرات النظام اال
الباحث يرى أن االستبانة ىي األداة الرئيسة لتحقيق ىدف البحث فيي الوسيمة التي 

( 85تمكن الباحث من الحصول عمى معمومات, وقد اعد الباحث استبانة مكونة من )
راسات السابقة ذات العالقة فقرة تم أعدادىا من خالل مراجعة االدبيات التربوية والد

 واالستفادة منيا في بناء اداة البحث  .
 خامسًا: صدق أداة البحث

يعني صالحية األداة لقياس ما وضعت من أجل قياسو وصدقيا في قياس السمة او 
(, وألجل التحقق من  59.: .555السمات التي يريد الباحث قياسيا ) عطية, 

لقياس اىم معوقات التعميم االلكتروني في مدارس  صالحية أداة البحث ) االستبانة (
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الريف, عرض الباحث االستبانة عمى نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال العموم 
التربوية والنفسية, وبناء عمى آراء الخبراء المحكمين ومالحظاتيم وتوجيياتيم, 

من موافقة ( فاكثر 95,5وباستعمال مربع )كاي( تم اعتماد الفقرة الحاصمة عمى )
الخبراء المحكمين, وبعد معرفة آرائيم ومالحظاتيم قام الباحث بإجراء بعض التعديالت 

(, وبعد 95,5المطموبة عمى االستبانة وحذف بعض الفقرات التي لم تحصل نسبة )
التحقق من الصدق الظاىري لالستبانة أصبحت األداة صالحة لمتطبيق بصيغتيا 

 ة .( فقر 52النيائية وتكونت من )
 سادسًا: ثبات أداة البحث

ومن اجل التحقق من ثبات األداة، استعمل الباحث طريقة إعادة تطبيق األداة ، والتي 
(, لذا 458:  .555ُتعد من إحدى الطرائق المعتمدة في قياس نسبة الثبات )أبو جادو،

دير ( م55لجأ الباحث الى قياس ثبات االستبانة عمى عينة استطالعية عشوائية بمغت )
ومعاون وىم ليسوا من العينة االساسية, ثم اعاد الباحث تطبيق االستبانة عمى العينة 
نفسيا بفاصل زمني قدره اسبوعان من تاريخ التطبيق االول, وبعد تطبيق معادلة 
بيرسون إليجاد معامل الثبات ظير ان معامل الثبات بين التطبيقين االول والثاني 

 وبيذا اصبحت اداة البحث معدة لمتطبيق النيائي . ( وىو معامل ثبات جيد,.5.9)
 سابعًا: تطبيق أداة البحث

قام الباحث بتطبيق اداة البحث عمى مدراء ومعاونين مدارس الريف في ناحية القاسم 
( وىم يمثمون عينة البحث خالل الفصل 25)ع( التابع لمحافظة بابل والبالغ عددىم )

 ستبانة بصيغتيا النيائية بنفسو, وزع الباحث اال.555-5555االول من العام الدراسي 
عن طريق البريد االلكتروني او مواقع التواص االجتماعي لممدراء والمعاونين وقسم منيا 
تم توزيعيا بشكل مباشر الى ادارات المدارس بسبب عدم توفر وسيمة اتصال الكتروني 

يمات االستبانة والفائدة منيا , وطمب لدييم, وقد شرح الباحث لممدراء والمعاونين تعم
منيم االجابة عمى فقرات االستبانة, واعطي ليم الوقت الكافي لإلجابة ثم جمعت 

 ( استبانة .  25االستبانات والبالغ عددىا )
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 ثامنًا : الوسائل االحصائية 
 الوسط الحسابي -.
 االنحراف المعياري -5
 الوزن المئوي -8
 مقياس لكارت الخماسي -4

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

يتضمن ىذا الفصل النتائج التي توصل الييا البحث الحالي ومن ثم تفسيرىا في ضوء 
ىدفو الرامي الى التعرف عمى ) معوقات التعميم االلكتروني في مدارس الريف من 

م وجية نظر ادارات المدارس (, ولمحكم عمى درجة او نسبة االعاقة في تطبيق التعمي
االلكتروني في مدارس الريف حسب تقديرات افراد عينة البحث, فقد اعتمد الباحث 

 ( يبين ذلك ..الوزن المئوي لصالحيتو ومناسبتو موضوع البحث, والجدول )
 (.جدول )

 الوزن المئوي لمستويات معوقات التعميم االلكتروني
 مستوى المعوقات الوزن المئوي المستويات ت
. (.-..95)  55%-8...5%  منخفضة جدا 
5 (..9.-5..5)  8..55%-25..5%  منخفضة 
8 (5...-8.45)  25.55%-.9..5%  متوسطة 
4 (8.4.-4.55)  .9.55%-94..5%  عالية 
2 (4.5.-2)  94.55%-.55%  عالية جدا 

ومن اجل تحقيق ىدف البحث تم احتساب تكرارات العينة االساسية لمبحث من مدراء 
ومعاونين في مدارس الريف التابعة الى ناحية القاسم في محافظة بابل ثم استخرج 
الباحث بعد ذلك المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن المئوي لفقرات االستبيان 

 ( يبين ذلك .5( والجدول ) APSS باستخدام البرنامج االحصائي )
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 (2جدول )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن المئوي ومستوى المعوقات والرتب 

  لفقرات االستبيان بالترتيب التنازلي
رقم الفقرة 
 باالستبيان

المتوسط  الرتبة الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 المئوي

مستوى 
 المعوقات

ضعف خدمة االنترنيت وردائتيا في الريف لبعدىا  2
 عن مركز المدينة

 عالية جدا 5.9. 5..5 4..4 .

.8 
المشاكل التقنية ومنيا انقطاع التيار الكيربائي يؤثر 

 عمى خدمة االنترنيت
 عالية جدا 5..9 2..5 .4.4 5

.. 
صعوبة توافر اجيزة الحاسوب واليواتف الذكية لدى 

 الوضع المعيشيابناء الريف بسبب 
 عالية جدا ..92 ..5 4.59 8

 عالية جدا 94.4 4..5 4.55 4 الغاء مادة الحاسوب في اغمب مدارس الريف 55

8 
عدم توافر مختبرات الحاسوب والتجييزات الالزمة 

لمتعميم االلكتروني والربط بشبكة االنترنيت في 
 اغمب المدارس الريفية

 عالية 98.5 2..5 ...4 2

.5 
التعاون بين مدارس الريف ومدارس المركز عدم 

 في تناول الخبرات في مجال التعميم االلكتروني
 عالية 5..9 ...5 .4.5 .

. 
قمة الدورات التدريبية لمكوادر التدريسية في مجال 

 التعميم االلكتروني
 عالية 95.4 58.. 4.55 .

 عالية .... .5.. 9..8 9 الشعور بالخوف والقمق من االختبارات االلكترونية 5.

بيئة الصفوف الدراسية ومكوناتيا غير مناسبة  2.
 إلدخال اي وسيمة تعميم االلكتروني

 عالية 5... .5.. ...8 .

.. 
النظام التربوي السائد غير مشجع عمى التعميم 

 االلكتروني
 عالية .... ...5 8.99 5.

. 
قمة اعداد المدارس في الريف يسبب زيادة في عدد 

 مما يعيق التعميم االلكترونيالطمبة 
 متوسطة 5... .5.. .8.8 ..

 متوسطة 4... .5.. 8.85 5.انشغال الطمبة في مواقع ليس ليا عالقة بالتعميم  52
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 االلكتروني

55 
الشعور بأن التعميم االلكتروني يقمل من اسموب 

 التفاعل المباشر بين المعمم والمتعمم
 متوسطة ..2. 9... 8.59 8.

 متوسطة 4.9. 54.. 8.54 4. وضوح أنظمة واساليب التعميم االلكترونيعدم  .

نقص الخبرة والكفاءة في استخدام التعميم  54
 االلكتروني من قبل الطمبة

 متوسطة 5.4. 9... 5..8 2.

5. 
الشعور بأن التعميم االلكتروني يضعف من متابعة 

 اداء الطمبة في المقررات الدراسية
 متوسطة 5... .5.. .8.5 ..

.4 
نقص القدرة والكفاءة في استخدام المغة االنكميزية 

 لبعض التطبيقات من قبل الطمبة والمدرسين
 متوسطة 5.9. . 8.54 ..

58 
الشعور بأن التعميم االلكتروني يضعف ايمان 
الطمبة باالتجاىات والقيم التربوية التي تعمل 

 المدرسة عمى اكسابيا لطمبة
 متوسطة 29.4 . 5..5 9.

 متوسطة 5..2 .5.9 .5.9 .. قمة الوعي بأىمية التعميم االلكتروني في المجتمع 4

5 
الشعور بأن التعميم االلكتروني يفتقد الى السرية 

 واالمان بالنسبة لممحتوى واالمتحانات
 متوسطة 4..2 .... 5.95 55

.9 
صعوبة تطبيق التعميم االلكتروني في بعض المواد 

 الميارات العمميةالتي تحتاج الى 
 متوسطة ..22 5..5 9..5 .5

صعوبة تأقمم المدرسين والطمبة مع ىذا النوع من  .
 التعميم بسبب تعودىم عمى التعميم التقميدي

 متوسطة 24.4 .5.9 5..5 55

 متوسطة 25.9 ...5 4..5 58 ضعف وعي الطمبة بأىمية التعميم االلكتروني ..

9 
التعميم االلكتروني اعتقاد بعض المدرسين بأن 

 يمغي دورىم في عممية التدريس
 ضعيفة 4..4 ...5 5.85 54

.. 
الشعور بأن التعميم االلكتروني ال يركز عمى كل 

 الحواس بل عمى حاستي السمع والبصر
 ضعيفة 44.9 5.94 5.54 52

 (5اظيرت النتائج وفقًا لمجدول )
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ينقسم شعور العينة بالمعوقات إلى اربع مستويات ، عالية جًدا وعالية ومتوسطة : اوالً 
( فقرة تراوحت 4وضعيفة ، ويبمغ عدد المعوقات التي يعتبرىا افراد العينة عالية جًدا )

( 4..5-5..5( واالنحراف المعياري بين )4.55-4..4قيمة الوسط الحسابي بين )
( .( اما المعوقات عالية المستوى بمغ عددىا )94.4-5.9.ونسبة الوزن المئوي بين )

( واالنحراف المعياري بين 8.99-...4فقرة تراوحت قيمة الوسط الحسابي بين )
( وبالنسبة لممعوقات متوسطة ....-98.5( والوزن المئوي بين )...2-5..5)

( 4..5-.8.8( فقرة تراوحت قيمة الوسط الحسابي بين )8.المستوى بمغ عددىا )
( اما 25.9-5...( والوزن المئوي بين )...5-.5..حراف المعياري بين )واالن

-5.85( فقرة تراوحت قيمة الوسط الحسابي بين )5المعوقات الضعيفة بمغ عددىا )
( 44.9-4..4( والوزن المئوي بين )5.94-...5( واالنحراف المعياري بين )5.54

دة في التعميم االلكتروني, ، مما يشير إلى أن مدارس الريف تعاني من معوقات عدي
وسيدرج الباحث اىم الصعوبات والتي تمثل الثمث االعمى من ىذه الصعوبات أو 

 المعوقات التي جاءت بدرجة عالية جدا وعالية 
 وىي :
 ( 5المرتبة االولى حصمت عمييا الفقرة )( ضعف خدمة والتي تنص عمى

( حيث بمغ متوسطيا  االنترنيت وردائتيا في الريف لبعدىا عن مركز المدينة
 ( .5.9.( ووزن مئوي )5..5بانحراف معياري ) (4..4) الحسابي

 ( المشاكل التقنية ومنيا ( والتي تنص عمى )8.تمتيا بالمرتبة الثانية الفقرة
( بمغ متوسطيا الحسابي  انقطاع التيار الكيربائي يؤثر عمى خدمة االنترنيت

 ( .5..9)( ووزن مئوي 2..5( بانحراف معياري ).4.4)
 ( صعوبة توافر اجيزة الحاسوب واليواتف ( وىي )..المرتبة الثالثة لمفقرة

الذكية لدى ابناء الريف بسبب الوضع المعيشي ( بمغ متوسطيا الحسابي 
 ( ...92( ووزن مئوي )..5( بانحراف معياري )4.59)
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 ( الغاء مادة الحاسوب في ( التي تنص عمى )55احتمت المرتبة الرابعة الفقرة
( 4..5( وانحراف معياري )4.55)اغمب مدارس الريف ( بمتوسط حسابي 

 ( .94.4ووزن مئوي )
 ( عدم توافر مختبرات الحاسوب ( وىي )8وجاءت بالمرتبة الخامسة الفقرة

والتجييزات الالزمة لمتعميم االلكتروني والربط بشبكة االنترنيت في اغمب 
( ووزن 2..5( وانحراف معياري )...4توسط حسابي )المدارس الريفية ( بم

 ( .98.5مئوي )
 ( عدم التعاون بين مدارس الريف ( وىي )5.وجاءت بالمرتبة السادسة الفقرة

ومدارس المركز في تناول الخبرات في مجال التعميم االلكتروني ( بمتوسط 
 ( .5..9( ووزن مئوي )...5( وانحراف معياري ).4.5حسابي )

  قمة الدورات التدريبية لمكوادر ( وىي ).السابعة حصمت عمييا الفقرة )المرتبة
( وانحراف 4.55التدريسية في مجال التعميم االلكتروني ( بمتوسط حسابي )

 ( .95.4( ووزن مئوي )58..معياري )
 ( الشعور بالخوف والقمق من ( وىي )5.المرتبة الثامنة حصمت عمييا الفقرة

( .5..( وانحراف معياري )9..8( بمتوسط حسابي )االختبارات االلكترونية 
 ( ....ووزن مئوي )

 ( بيئة الصفوف ( والتي نص عمى )2.المرتبة التاسعة حصمت عمييا الفقرة
الدراسية ومكوناتيا غير مناسبة إلدخال اي وسيمة تعميم االلكتروني ( بمتوسط 

 (5...( ووزن مئوي ).5..( وانحراف معياري )...8حسابي )
( ان ىناك معوقات عديدة لتعميم االلكتروني في 5تشير النتائج في الجدول ): ثانياً 

 مدارس الريف حسب رأي ادارات المدارس , وسيفسر الباحث ىذه النتائج :
تعود ىذه النتائج الى اسباب عديدة منيا ان التعميم االلكتروني الذي عممت بو وزارة 

العراق والعالم الى جائحة كورنا التي  التربية العراقية كان بشكل مفاجئ بعد تعرض
عطمت اغمب المؤسسات الحكومية ومنيا المؤسسات التعميمية ولم تكن ىناك 
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استعدادات لمتعميم االلكتروني في المدارس بشكل عام او مدارس الريف بشكل خاص 
حيث ان ىذا المدارس تعاني الكثير من المعوقات من حيث بعدىا عن مراكز المدن 

خدمات فييا اقل بكثير من المركز ومن تمك المعوقات انقطاع التيار الكيربائي فتكون ال
لساعات طويمة وعدم توفر البديل او ما يعرف بالمولدات االىمية بسبب تباعد البيوت 
كونيا مناطق زراعية ويكون السكن فييا حسب ممكية االرض وبذلك فأن التعميم 

 لطاقة الكيربائية .االلكتروني يعتمد بشكل كبير عمى توفر ا
باإلضافة الى ذلك فأن خدمة االنترنيت في مناطق الريف تكون رديئة بسبب تباعد 
البيوت عن مصدر االنترنيت وبذلك يعاني طمبة الريف من صعوبة تحميل الممفات او 
الدخول الى المحاضرات االلكترونية عبر البرامج التعميمية التي تحتاج الى توفر خدمة 

ية, كذلك يفتقر اغمب طمبة الريف لألجيزة االلكترونية سواء كانت ) حاسوب انترنيت قو 
 .لطمبةلقدرة الشرائية لدى ىؤالء اىاتف ( بسبب ارتفاع اسعار تمك االجيزة وضعف ا –

وبما ان معوقات التعميم االلكتروني تواجو الطالب والمدرس فأن كثير من المدرسين لم 
يم الذي يحتاج الى دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع يدربوا عمى ىذا النوع من التعم

المنصات التعميمية والبرامج االلكترونية وكيفية ايصال المادة وبذلك اصبح ىناك قصور 
 في فيم المادة من قبل الطمبة .

يرافق ذلك ان اغمب مدارس الريف ال تدرس مادة الحاسوب عمى العكس من مدارس 
ن اىمية في فيم اساسيات اجيزة الحاسوب وكيفية العمل عمييا المدن ولما ليذه المادة م

مما اثر عمى طمبة تمك المدارس في استخدام الحاسوب الذي يتطمب بأن يكون المتعمم 
لديو خبره في ىذا المجال وخصوصًا في ما يتعمق بالمغة االنكميزية حيث اغمب البرامج 

 ي تطبيقاتيا .تحتاج الى معرفة ليذه المغة التي تعتمد عمييا ف
باإلضافة الى ذلك فأن التعميم االلكتروني يركز عمى الجانب الفكري لمطالب اكثر من 

أو الوجداني فيو اكثر تركيزا عمى الحواس التي تدعم االستماع والرؤية  الجانب المياري
من بقية الحواس وال يعطي االنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية اىمية وبذلك تكون 

 ىناك حالة من الممل لدى الطمبة وعدم التفاعل بشكل مباشر مع الموقف التعميمي . 
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 الفصل الخامس
 اواًل: االستنتاجات

ان المعوقات المادية والفنية واالدارية التي تواجو المؤسسات التربوية في دعم  -.
التعميم االلكتروني في مدارس الريف تحول دون قدرة المؤسسة التعميمية عمى توظيف 

 أو دعم النظام االلكتروني لمنيوض بالعممية التعميمية .
 قارنة بمدارس المدينة .معوقات التعميم االلكتروني في مدارس الريف كبيرة م -5
تعد جائحة كورنا فرصة لبحث مستقبل التعميم عن بعد واستخدام التكنموجيا في  -8

 مجال العممية التربوية والتعميمية .
 ثانيًا: التوصيات

ادخال مادة الحاسوب ضمن المواد الدراسية في مدارس الريف حيث ان ىذه المادة  -.
 تدرس فقط في مدارس المدينة .

ايجاد حمول بديمة النقطاع التيار الكيربائي في المدارس وذلك من خالل استخدام  -5
الطاقة البديمة المتمثمة بالطاقة الشمسية التي توضع عمى اسطح المدارس وتمد المدرسة 

 بالطاقة الكيربائية لتشغيل االجيزة الكيربائية واجيزة تكنموجيا التعميم .
 استخداملتطوير مياراتيم في  تدريب وتأىيلورات ادخال الكوادر التدريسية في د -8

 التعميم االلكتروني .
مساعدة الطمبة المتعففين في شراء اجيزة ) حاسوب او ىاتف ( الذين ليس لدييم  -4

 القدرة عمى شراء تمك االجيزة الستخداميا في التعميم االلكتروني .
ميل اجور االشتراك بالنسبة الطمب من وزارة االتصاالت تحسين خدمة االنترنيت وتق -2

 لطمبة لدعم عممية التعميم االلكتروني .
استخدام التعميم االلكتروني مع التعميم التقميدي طول العام الدراسي وليس فقط اثناء  -.

 االزمات 
فمسفة تربوية واضحة لتوظيف التعميم و  رؤية حث وزارة التربية عمى وضع -.

 البحوث العممية .االلكتروني بناًء عمى نتائج 
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 اقامة دورات تدريبية لطمبة وتمكينيم من اتقان وسائل التعميم االلكتروني . -9
 الحاسوب أميةواعداد برامج لمحو العمل عمى شيوع ثقافة التعميم االلكتروني  -.

 تكنموجيا المعمومات بين االوساط التعميمية والطالبية وافراد المجتمع . واستخدام
 حاتثالثًا: المقتر 

دينة لمعوقات التعميم اجراء دراسة مقارنة بين مدارس الريف ومدارس الم -.
 .االلكتروني

اجراء بحوث مماثمة حول معوقات التعميم االلكتروني في مدارس الريف في  -5
 محافظات اخرى الستكمال عممية البحث .

 اجراء بحوث تجريبية لمعرفة فاعمية التعميم االلكتروني . -8
 صادرالم
، دار المسيرة تعميم التفكير مفاىيم وتطبيق(: .555جادو, محمد ) ابو -.

 االردن . –لمنشر والتوزيع، عمان 
, ., طالتعميم االلكتروني تطبيقات مستحدثة (:..55الحمفاوي, وليد سالم محمد ) -5 

 دار الفكر العربي, القاىرة .
, الشبكة االلكتروني المفيوم والخصائصالتعميم (: .555حمدان, محمد, واخرون ) -8

 االردن .-العربية لمتعميم المفتوح والتعميم عن بعد, عمان
, دار التعميم االلكتروني المفيوم. القضايا. التطبيق(: 5552زيتون, حسن حسين ) -4

 الصولتية لمتربية, الرياض .
, مكتبة 5, طرةاالتجاىات التربوية المعاص(: ....سميمان, عرفات عبد العزيز ) -2

 االنجمو المصرية, القاىرة .
, دار العالم العربي ., طالتعميم االلكتروني وتحرير العقل(: 55.5شحاتة, حسن ) -.

 القاىرة .
التعميم االلكتروني والتعميم االفتراضي) (: 55.4عامر, طارق عبد الرؤوف ) -.

 والنشر, القاىرة ., المجموعة العربية لمتدريب ., طاتجاىات عالمية معاصرة (
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التعميم االلكتروني ومستحدثات تكنولوجيا (: 55.5عبد الحميد, عبد العزيز ) -9
 , المكتبة المصرية لمنشر والتوزيع, مصر .التعميم

التعميم االلكتروني (: 55.2عبد المجيد, حذيفة مازن والعاني, مزىر شعبان ) -.
 ردن .اال-, مركز الكتاب االكاديمي, عمان., طالتفاعمي

الدراسات االجتماعية والتعمم (: 55.4عبد الموال, اسامة عبد الرحمن ) -5.
 االردن .-, مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع, عمان., طااللكتروني

, دار ., طالتعمم االلكتروني رؤية معاصرة(: ..55العجرش, حيدر حاتم فالح ) -..
 العراق .-الصادق الثقافية, بابل

البحث العممي في التربية مناىجو, أدواتو, وسائمو (: .555ن )عطية, عمي محس -5.
 االردن .  -دار المناىج لمنشر والتوزيع , عمان االحصائية,

, ., طالتجديدات التربوية(: 5559ممحس, دالل استيتية وموسى, عمر سحان ) -8.
 االردن .  -دار وائل لمنشر, عمان

, عالم الكتب , البحث التربوي وكيف نفيمو (: 4...موسى , محمد منير ) -4.
 القاىرة .

 
 
 
 


