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  الممخص:
 ( وتأثيراتياcovid 19) في الوقت الحالي بأزمة صعبة جدا بسبب جائحة كورونا  يمر العالـ      

عمى مجاالت الحياة أدت ىذه االزمة الى إحالؿ بدائؿ عف التعميـ في مراحمو جميعيا ومنيا التعميـ 
ىذه الدراسة لتعرؼ رضا  الباحثوفت ر لذا اج ،في الجامعات وكاف البديؿ ىو التعميـ االلكتروني

البحث اما أداة ،الييئة التدريسية عف التعميـ االلكتروني واتبعتا المنيج التحميمي الوصفي  أعضاء
( محاور، وبعد التأكد مف صدقيا وثباتيا تـ ارساليا 4فاستعممتا االستبانة االلكترونية التي تضمنت )

وتوصمت  ،( تـ تحميؿ االستبانات spss( تدريسي في جامعة بابؿ وباستعماؿ برنامج )656الى )
وجود تقارب في وجيات نظر التدريسييف فيما يخص إيجابيات  ،استنتاجات عدة منيا  الى الباحثوف

التعميـ االلكتروني.، فضال عف زيادة إمكانية االتصاؿ بيف الطمبة فيما بينيـ ، وبيف الطمبة 
 . واالساتذة
 (.رضا ة،التدريسيأعضاء الهيئة  االلكتروني،التعميم ) المفتاحية:الكممات 

Satisfaction of faculty members with e-learning 
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Abstract: 

      The world is currently going through a very difficult crisis due to the 

Corona pandemic (covid 19) and its effects on the areas of life. E-learning 

and followed the descriptive analytical approach. As for the research tool, 

they used the electronic questionnaire, which included (4) axes, and after 

making sure of its validity and stability, it was sent to (156) teachers at the 

University of Babylon, and using the (spss) program, the questionnaires were 

analyzed and the researchers reached several conclusions, including the 
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presence of convergence In the viewpoints of teachers regarding the 

advantages of e-learning, as well as increasing the possibility of 

communication between students among themselves, and between students 

and professors. 

Keywords: (e-learning, faculty members, satisfaction). 

  :مشكمة البحث
في ظؿ الظروؼ الراىنة التي يمر بيا العالـ بسبب جائحة كورونا واثارىا السمبية       

في مجاالت الحياة جميعيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية تأثر التعمـ أيضا بيذه 
والمدارس جميعيا في الدوؿ التي انتشر فييا الوباء  بإيقاؼ الجامعاتالجائحة فتسبب 

تطمب قياـ الدوؿ الى البحث عف بدائؿ الستمرار العممية التعميمية وكاف البديؿ ىو مما 
 .االلكترونياف يكوف التعميـ مف طريؽ التعميـ 

ومع االقباؿ عمى التعميـ االلكتروني ظيرت العديد مف المشكالت التي تقؼ عائقا     
وؼ تعميمية معينة ظر إزاء تطبيقو اذ اف تطبيؽ التعميـ االلكتروني يتطمب توفير 

مكانات بشرية متدربة تدريبا كامال لغرض العمؿ بو األسئمة،  الصفوؼ، واعدادكفتح  ،وا 
المادة وغيرىا مف االمور التي تتطمب معرفة وتدريب لعضو  الطمبة، وعرض ومتابعة
اراء أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات العراقية كافة  تلذا اختمف التدريسية،الييئة 

 عنيا.ـ مف كاف راض عف التعميـ االلكتروني ومنيـ مف لـ يكف راض مني
عف بوجود مشكمة وعدـ رضا عدد مف أعضاء الييئة التدريسية  الباحثوفوقد شعر    

 التدريسية.ف في الجامعة ومف أعضاء الييئة و التعميـ االلكتروني كونيـ تدريسي
عرؼ مدى رضا أعضاء الييئة اجراء دراسة لت الباحثوف ىارتأوانطالقا مف ذلؾ    

 االلكتروني؟التدريسية عف التعميـ 
 البحث:أهمية 
ادى التطور السريع في تقنيات المعموماتية واالتصاالت الحديثة الى رواج        

شكاؿ التعميـ بمختمؼ ، مما أدى الى زيادة كفاءة ااستخداميا في العممية التعميمية
معب عميو كانت الرؤى في انو يمكف اف يلية و فعا وأكثراشكاؿ جديدة  صوره، وظيور

االنترنيت دورا أساسيا في توصيؿ المادة التعميمية الى الطمبة وىو ما أدى الى ظيور 
 (16: 9009، )اسماعيؿ االلكتروني.ما يسمى بالتعميـ 
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لـ يشيد أي عصر مف العصور السابقة التقدـ العممي والمعرفي والتكنولوجي الذي     
الحالي في نواح متعددة ومف أوجو ىذا التقدـ ىو الثورة اليائمة التي  شيده العصر

تمثمت بظيور المستحدثات والتقنيات التكنولوجية في المجاؿ التعميمي والتي أصبحت 
 )الحمفاوياالستفادة منيا  رائؽلبياف جدواه وط الكثيريف، وذلؾمحور االىتماـ مف قبؿ 

،9066: 90.) 
االلكتروني يعد نمطًا جديدًا مف أنماط التعميـ ، فرضتو  محتوى الإف تقديـ      

فأف استخداـ التقنية  التغيرات العممية والتكنولوجية التي يشيدىا العالـ حتى يومنا ىذا،
التكنولوجية عمؿ عمى تغيير كثير مف مظاىر وأساليب التعميـ المتبعة في داخؿ 

مى تقديـ المعمومات مف اجؿ حفظيا فمـ يعد التعميـ مقتصرا ع ،المدارس أو الجامعات 
بؿ أصبح ىناؾ نموذجيف لطريقة التعميـ ىما الطريقة التقميدية والطريقة  ،واستذكارىا 

االلكترونية المدمجة الحديثة التي غيرت مف مالمح البيئة التعميمية بتنوع الوسائؿ 
راحؿ وأصبح ىناؾ أكثر مف نموذج تعميمي متبع ، فقد تدرجت م ،المستخدمة فييا

مثؿ التعميـ ،التطور في التعميـ بالطريقة التكنولوجية لتشمؿ عدة نماذج منيا 
االلكتروني, التعميـ المدمج, سواء المتزامف او غير المتزامف التي ساىمت في تحسيف 
التعميـ والتعمـ حيث أثبتت الدراسات أف االستخداـ المدروس لمتكنولوجيا في التعميـ يعود 

 (94، 9005)زيتوف ،مى نواتج التعمـ لدى الطالب بنتائج إيجابية ع
  البحث:هدف  -
ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ رضا أعضاء الييئة التدريسية عف التعميـ  -

 االلكتروني
 االتي:السؤاؿ  الباحثوفولتحقيؽ ىدؼ البحث صاغت 

 االلكتروني؟ما مدى رضا أعضاء الييئة التدريسية عف التعميـ  -
 البحث:حدود 

  عددا مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات العراقية لبشرية:االحدود 
 (9096-9096العاـ الدراسي ) الزمانية:الحدود 
  الجامعات العراقية المكانية:الحدود 
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 رضا أعضاء الييئة التدريسية عف التعميـ االلكتروني. المعرفية:الحدود 
 المصطمحات:تحديد 
 االلكتروني:التعميم 
شبكات في تدعيـ نطاقات التعميمي يستخدـ تقنيات المعمومات و  نظاـ العجرش: -6

العممية التعميمية وتوسيعيا مف خالؿ مجموعة مف الوسائط منيا الحاسوب 
 (68: 9067 االلكترونية. )العجرش،واالنترنيت والبرامج 

الوسائؿ التعميمية التي تعتمد عمى الوسائط االلكترونية إلتاحة  أحدىو  االتربي: -9
 ( 61: 9069االتربي ، الدراسية.فة لمذيف ينتشروف خارج القاعات المعر 

جوانب نظرية لتوضيح التعمم االلكتروني وعمى  الباحثون تناولينظرية: سجوانب 
 االتي:النحو 

 االلكتروني:التدرج التاريخي لممصادر التعميمية والتعميم 
ذىف اخػػر مػػا توصػػؿ اليػػو الػػالػػى عنػػدما نفكػػر فػػي التعمػػيـ االلكترونػػي غالبػػا مػػا يتطػػرؽ   

عػػو مػػف اتاحػػة فػػرص جديػػدة لممتعممػػيف ودائمػػا نتمنػػى اف والمتخصصػػيف، ومػػا يتبالخبػػراء 
انػػو لػػف يتطػػور التعمػػيـ االلكترونػػي دوف التعػػرؼ عمػػى  تطػػورا، اال أكثػػريكػػوف المسػػتقبؿ 

تدرج تطورات الماضي والبناء عمى حقائقو فػي الحاضػر بمػا يطرحػو مػف امػاؿ وخيػاالت 
لؾ يأتي التعػرؼ عمػى تػاريل التعمػيـ االلكترونػي لكػي نجػد أساسػا نبنػي عميػو ومف اجؿ ذ

 تطورا: أكثر المستقب
ي في واالعواـ المذكورة توضح بدايات المصادر التعميمية وصوال الى التعميـ االلكترون  

 : االلفية الجديدة وىي كما ياتي
  .األرقاـ العربية وقد ابتكرىا اليندوس 600 -6
 سطر متحرؾ بواسطة جونبرج. 94جيؿ بنمط طبع االن 6451 -9
  .اكتشاؼ الجرافيت 6564 -1
 ىانري ليبري لمتمسكوب في حكومة زيالند.تطبيؽ  6608 -4
 اكتشاؼ جوف ديري المكتبة الحديثة  6656 -5
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في فؾ شفرات السرية وتـ العمؿ بو  لمكومبيوتراستخدـ البريطاني كموسز  6941 -6
 اجرائي.فعميا بشكؿ 

 (49-11: 9009، الحاضر. )اسماعيؿتر حتى عصرنا وىكذا تطور الكومبيو 
 مزايا التعمم االلكتروني 

 تجاوز قيود الزماف والمكاف في العممية التعميمية. -6
 األماكف.توسيع فرص القبوؿ في التعميـ وتجاوز عقبات محدودية  -9
 تمكيف مؤسسات التعميـ مف تحقيؽ التوزيع األمثؿ لمواردىا المحدودة. -1
ردية بيف المتعمميف وتمكينيـ مف إتماـ عمميات التعمـ في بيئات مراعاة الفروؽ الف -4

 ليـ.مناسبة 
جية وبينيـ وبيف الفوري الكترونيا فيما بينيـ مف اتاحة الفرصة لممتعمميف لمتفاعؿ  -5

البريد االلكتروني ومجالس النقاش وغرؼ خالؿ وسائؿ  أخرى، مفالمعمـ مف جية 
 ونحوىا.الحوار والفصوؿ االفتراضية 

 (61: 9060،المجتمع. )شحاتةشر ثقافة التعمـ والتدريبي الذاتييف في ن -6
 االلكتروني:عيوب التعميم 

 خاص، استعداداالتدريسييف والطمبة بشكؿ  وتأىيؿيحتاج الى جيد مكثؼ لتدريب  -6
 المجتمع.لمتجربة في وقت تنتشر فيو االمية التقنية في 

 االتصاؿ، وتوافرمثؿ كفاءة شبكات  ،ارتباط التعميـ االلكتروني بعوامؿ تقنية أخرى -9
 القدرة عمى انتاج المحتوى بشكؿ محترؼ. والبرامج، ومدىاألجيزة 

 ،الطالب عمى القياـ بممارسة األنشطة غير االكاديمية ال يساعدالتعميـ االلكتروني  -1
 االجتماعية.مثؿ األنشطة 

يقو مثؿ تجييز ارتفاع تكمفة التعميـ االلكتروني خاصة في المراحؿ األولى مف تطب -4
 التحتية.البنى 

كثرة توظيؼ التقنية في المؤسسة التعميمية والمنزؿ والحياة اليومية ربما يؤدي الى  -5
: 9067، معيا. )العجرشممؿ المتعمـ مف ىذه الوسائط وعدـ الجدية في التعامؿ 

91 ) 
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 دراسات سابقة 
 5112دراسة حمزة / .1

المقررات التاريخية من وجهة  مشكالت استخدام التعميم االلكتروني في تدريس
 نظر التدريسيين

أجريت الدراسة في جامعة بابؿ /كمية التربية األساسية وترمي الى تعرؼ     
مشكالت استخداـ التعميـ االلكتروني في تدريس المقررات التاريخية مف وجية 

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، ولتحقيؽ ىدؼ  التدريسييف، اعتمدتنظر 
( فقرة وبعد التأكد مف صدقيا 10اعدت الباحثة استبانة تكونت مف )البحث 

( تدريسيا وبعد التحميؿ 10) بمغ عددىـوثباتيا طبقتيا عمى عينة مف التدريسيف 
عدت  الفقرات التيف عدد ألداة البحث توصمت الباحثة الى أاالحصائي 
 :9065فقرة شممتيا الدراسة. )حمزة ، (10أصؿ )فقرة مف  (96)مشكالت 

660) 
 5151جميل /دراسة . 9

االلكتروني  عممية التعميمممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء مدخل لدعم 
 عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة االنبار آلراء دراسة استطالعية

ممارسات إدارة الموارد أجريت الدراسة في جامعة االنبار ويرمي الى تعرؼ     
 آلراء راء مدخؿ لدعـ عممية  التعميـ االلكتروني دراسة استطالعيةالبشرية الخض

وقد اعتمد الباحث المنيج ا ،عينة مف أعضاء الييئة التدريسية في جامعة االنبار
البحث عمى عينة مف أعضاء  البحث طبؽالوصفي التحميمي  في تحميؿ مشكمة 

ستبانة كأداة رئيسة وتـ اعتماد اال ا،( تدريسي55الييئة التدريسية بمغ عددىـ )
  وألجؿ معالجة ىذه البيانات والوصوؿ الى النتائج تمت ،لجمع البيانات

( االحصائي وتوصؿ الباحث الى وجود عالقة ارتباط  spssاالستعانة ببرنامج )
البشرية الخضراء والتعميـ  داللة إحصائية بيف إدارة المواردمعنوية ذات  وتأثير

عمى زيادة استغالؿ الموارد البشرية الخضراء  االلكتروني ، وأوصى بالعمؿ
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المتاحة والفعالة التي تزيد مف احداث تغييرات مستقيمة في دعـ العميـ 
 )( 971 :9090االلكتروني. )جميؿ ،

  5151حماد /دراسة  .1
التحديات التي تواجه التعميم االلكتروني لعمم المحاسبة من وجه نظر     

 المحاسبة بمختمف الجامعات السودانية اعضاء هيئة تدريس وطالب قسم
أجريت الدراسة في السوداف وتيدؼ الى تعرؼ التحديات التي تواجو التعميـ    

تدريس وطالب قسـ النظر اعضاء ىيئة  ةااللكتروني لعمـ المحاسبة مف وجي
المحاسبة بمختمؼ الجامعات السودانية ، اعتمد الباحث استبانة الكترونية 

وزعيا عمى عينة  ،لمحاور وبعد التأكد مف صدقيا وثباتياتضمنت عددا مف ا
( spssوبعد تحميميا باستعماؿ برنامج ) ا،( طالب40و) ا( تدريسي40تكونت مف )

عوبات الفنية ، وصعوبات التدويف مف الصعوبات منيا الص توصؿ الى عدد
 وأوصى الباحث الجيات التعميمية ،وصعوبة توفر األدوات االلكترونية وغيرىا

جاح عممية التعميـ االلكتروني بعقد الورش والدورات التأىيمية التي تسيـ في إن
 (69: 9090حماد ، .)
 5151وعوزير /رسول دراسة . 4

معوقات إدارة التعميم االلكتروني في كميات ومعاهد التربية الرياضية في 
 التدريسيةمحافظة أربيل من وجهة نظر أعضاء هيئتها 

وترمي الى  الديف،العراؽ /محافظة أربيؿ جامعة صالح أجريت الدراسة في   
تعرؼ معوقات إدارة التعميـ االلكتروني في كميات ومعاىد التربية الرياضية في 

اعتمد الباحثاف المنيج  التدريسية،محافظة أربيؿ مف وجية نظر أعضاء ىيئتيا 
 (96) الوصفي التحميمي ولتحقيؽ ىدؼ البحث اعد الباحثاف استبانة تكونت مف

استعماؿ تدريسيا، وتـ ( 60فقرة وبعد التأكد مف صدقيا وثباتيا تـ تطبيقيا عمى )
( لمتحميؿ االحصائي توصؿ الباحثاف الى تحقؽ فقرات االستبياف spssبرنامج )
 ( 906 :9096، مرتفع. )رسوؿ، وعوزيربشكؿ 
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 5151دراسة الشمري /. 2
ظر مدرسي المغة العربية في بالتعميم االلكتروني من وجهة نمعوقات التدريس 

 بغداد
أجريت الدراسة في العراؽ /محافظة بغداد / تربية الرصافة الثانية وترمي الى   

تعرؼ معوقات التدريس بالتعميـ االلكتروني مف وجية نظر مدرسي المغة العربية 
ولتحقيؽ ىدؼ البحث صاغ اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،في بغداد 

وبعد التأكد مف صدقيا وثباتيا وزعيا ،( فقرة 94بانة تكونت مف )الباحث است
الباحث فقرات االستبانة احصائيا وتوصؿ حمؿ  ومدرسة  درس( م600عمى )

المعرقمة لمتعميـ  األسبابالباحث الى اف فقرات االستبانة جميعيا كانت مف 
ف التوصيات ،وقدـ الباحث عددا مااللكتروني ومنيا األسباب المادية واإلدارية 

 ( 87:  9096والمقترحات .)الشمري ،
 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:

 التحميمي.الباحثوف جميعيـ عمى اعتماد المنيج الوصفي  المنيج: اتفؽ -6
الدراسات الحالية في مكاف اجراء الدراسة  الدراسة: اتفقتمكاف اجراء  -9

 اف.( فقد أجريت في السود9090حماد )دراسة  العراؽ، عدا
 البحث.األداة: اعتمد الدراسات جميعيا االستبانة أداة لتحقيؽ ىدؼ  -1
 السابقة.اىداؼ الدراسات  اليدؼ: تباينت -4
 افراد العينة لمدراسات السابقةتباينت اعداد  العينة: -5

 سابعا: منهج البحث واجراءاته:
ع مثػؿ وصػؼ مجتمػاإلجػراءات التػي اتبعػت لتحقيػؽ اىػداؼ البحػث  البػاحثوفتناوؿ يس  

البحث وعينتو، ووصؼ أداة البحث، والمعالجات اإلحصائية التي اسػتعممت فػي معالجػة 
 النتائج، وفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ:

 منهج البحث:   
خاللػو وصػؼ في ىذه الدراسػة المػنيج الوصػفي التحميمػي اذ يػتـ مػف  الباحثوفاستخدـ   

مكوناتيػػا وتعػػرؼ اآلراء  وبيػػاف العالقػػة بػػيف بياناتيػػا، الظػػاىرة موضػػوع الدراسػػة، وتحميػػؿ
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التي تطرح حوليا والمعالجات اإلحصائية التي استعممت في معالجػة النتػائج، وذلػؾ الف 
لمدراسػة  متاحة موجودة قائمة وممارسات وظواىر أحداث دراسة المنيج الوصفي "يتناوؿ

 معيػا يتفاعػؿ أف الباحث ويستطيع مجرياتيا، في الباحث تدخؿ دوف ىي، كما والقياس
 ( وفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ:41ص ،9000 " )األغا، ياويحمم فيافيص

 مجتمع البحث وعينته:
كممة مجتمع تطمؽ عمى الحاالت واالفراد واالشياء جميعيا التػي يتجػو الباحػث الػى      

افػراد مجتمػع الدراسػة جمػػيعيـ. اف مجتمػع البحػث الحػالي شػمؿ التدريسػػييف  دراسػتيا، أي
 . الجامعات العراقيةفي 

 تمع البحث مج - أ
 (.9096/9099لمعاـ الدراسي )يشمؿ مجتمع البحث التدريسييف 

  عينة البحث  - ب
، وتػـ الجامعات العراقية( تدريسيا ممف يعمموف في 656اشتممت عينة الدراسة عمى )   

اختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة وىي مجموعة جزئية مف المجتمػع األصػمي وبحجػـ 
، 6979السػػػػيد،المجتمػػػػع. )تمػػػػاؿ لتكػػػػوف عينػػػػة مػػػػف ذلػػػػؾ معػػػػيف ليػػػػا نفػػػػس فرصػػػػة االح

 (465ص
 ثامنا: أداة البحث:

 الدراسات عمى واالطالع الدراسة، بمشكمة المتعمؽ التربوي األدب عمى االطالع بعد    
 لمطمبػة،بػالتعميـ االلكترونػي  يتعمػؽ مػا وخاصػة الدراسػة بموضػوع الصػمة ذات السػابقة

 االتية:  الخطوات وفؽ)االستبانة(،  سةالدرا أداة ببناء الباحثوفمت قا
 .االستبانة شممتيا التي الرئيسة المجاالت تحديد .6
عمػػى الخبػػراء  وعرضػػيا مجػػاؿ، كػػؿ تحػػت تقػػع التػػي الفقػػرات صػػياغة .9

 إعػداد عند والتوصيات المالحظات مف الباحثوف توقد استفاد والمتخصصيف،
   .مجاالت إلى االستبانة وتقسيميا فقرات

 األولية. صورتيا في نةاالستبا إعداد .1
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 ىيئػة أعضػاء مػف التربػوييف المحكمػيف مػف (60عمػى ) االسػتبانة عػرض .4
 التدريس.

صػورتيا  فػي االسػتبانة فقػرات عػدد بمػغ وقػد الفقػرات، بعػض صػياغة تعػديؿ تػـ .5
 وفؽ وزف مدرج فقرة لكؿ أعطي ،محاور اربعة عمى موزعة فقرة (40) النيائية

  فؽ، محايد(.)موافؽ، غير موا ثالثي متدرج سمـ
 صدق االداة:

الصدؽ الظاىري الذي يعتمد الفحص المبدئي لمحتػوى األداة، ويػتـ  الباحثوفاستخدـ    
الوصؿ اليو عف طريؽ توافػؽ تقػديرات المحكمػيف عمػى درجػة قيػاس األداة لمػا اعػدت لػو 

 مػف مجموعػة عمػى األوليػة صػورتيا فػي االسػتبانة عػرض تػـ،  (9008)العػزاوي، 
(  التدريسرائؽ ط – المناىج -وعمـ النفس– التربية) تخصصات في جامعييفال األساتذة

 الفقػرات انتمػاء ومػدى االستبانة فقرات حوؿ مناسبة ومالحظاتيـ آرائيـ بإبداء قاموا ،اذ
 وفي المغوية، صياغتيا وضوح وكذلؾ المختمفة لالستبانة، المجاالت مف مجاؿ كؿ إلى

ضػافة رات،بعػض الفقػ تعػديؿ ـتػ اآلراء تمػؾ ضػوء  فقػرات عػدد ليصػبح جديػدة فقػرات وا 
 (.6جدوؿ ) في كما موزعة فقرة( 40)  االستبانة

 (6) جدوؿ
 محور كؿ حسب االستبانة فقرات عدد

 عدد الفقرات المحور
 60 إيجابيات التعميـ االلكتروني المحور االوؿ:

 60 المحور الثاني: خصائص التعميـ االلكتروني
 60 الطالب مع التدريسي.المحور الثالث: تفاعؿ 

 60 المحور الرابع: تفاعؿ الطالب مع المحتوى.
 40 المجموع

 ثبات التحميل:
األداة التػي تعطػي  بػو ،ويقصػد القيػاس فػي الميمػة المفػاىيـ مػف الثبػات مفيػوـ يعػد   

 بحيث مرات عدة تطبيقيا أعيد ما إذا اآلخر البعض مف بعضيا قريبة متطابقة أو نتائج
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 ثبػات حسػاب تػـتطبيقػو،  عنػد إعػادة جوىريػا تغييػرا مجموعتػو فػي الفرد ترتيب ريتغي ال
 ، األصػمية العينػة خارج العينة وىذه ،( تدريسيا50) بمغت استطالعية عينة عمى األداة
 بػيف االرتبػاط معامػؿ حسػاب وتػـ ، األوؿ التطبيؽ مف أسبوعيف بعد التطبيؽ إعادة وتـ

 وىي )%0.89تو )قيم وكانت،  بيرسوف ارتباط معامؿ باستخداـ والثاني األوؿ التطبيؽ
 صادقة. البحث أداة اعدت وبذلؾ  %5 داللة مستوى دالة عند قيمة

 :النتائج تحميل :تاسعا
والمتوسػػػط، واالنحػػػراؼ المعيػػػاري  ،لػػػؾ بحسػػػاب التكػػػراراتذتػػػـ تحميػػػؿ نتػػػائج البحػػػث و   

 .لجميع فقرات االستبانة
  الوسائل اإلحصائية:

( لمحصػػوؿ عمػػى النتػػائج )معامػػؿ ارتبػػاط spssالبرنػػامج االحصػػائي ) حثوفالبػػااعتمػػد  
 االنحراؼ المعياري(، لترتيب محاور استبانة التعميـ االلكتروني. –المتوسط  -بيرسوف

  عاشرا: عرض النتائج وتفسيرها:
سيتـ عرض نتػائج البحػث المتضػمف تعػرؼ رضػا أعضػاء ىيئػة التػدريس عػف التعمػيـ    

(، وتػـ spssنتػائج االسػتبانة احصػائيا باسػتعماؿ برنػامج ) الباحثوفذ حمؿ االلكتروني، ا
عػػف  ولإلجابػػةمػػف فقػػرات االسػػتبانة وحسػػب كػػؿ محػػور، ترتيػػب النتػػائج تنازليػػا لكػػؿ فقػػرة 

سػػب المئويػػة، والمتوسػػطات الحسػػابية، التكػػرارات، والن البػػاحثوفتسػػاؤالت البحػػث اسػػتخدـ 
 عبارات محاور االستبياف، وكما يأتي:وذلؾ لتحميؿ المعمومات لكؿ عبارة مف 

 إيجابيات التعميـ االلكتروني المحور األوؿ:
الفقػػػرات تنازليػػػا حسػػػب الوسػػػط  البػػػاحثوفرتػػػب  فقػػػرات وقػػػد (60تضػػػمف ىػػػذا المحػػػور )  

 ( يوضح ذلؾ.9الحسابي لكؿ فقرة، وجدوؿ )
 (9جدوؿ )

 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والرتبة لممحور االوؿ
غُش  يىافك انًسىس

 يىافك

االَسشاف  انًزىعػ ازُبَب

 انًؼُبسٌ

 انشرجخ

 انُغجخ انُغجخ انُغجخ 

   انًسىس األول: إَدبثُبد انزؼهُى االنكزشوٍَ.
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غُش  يىافك انًسىس

 يىافك

االَسشاف  انًزىعػ ازُبَب

 انًؼُبسٌ

 انشرجخ

 انُغجخ انُغجخ انُغجخ 

َغزطُغ خًُغ األفشاد ثغط انُظش ػٍ  1

أػًبسهى االعزفبدح يٍ االخزًبػبد 

وانهمبءاد وانذوساد انًطشوزخ ػهً 

 االَزشَذ.

22 44 45 
1.44 0.262 10 

12.3 53.4 24.4 

اكزغبة يهبساد وخجشاد خذَذح ثؼُذح  2

 ػٍ رؼهًُبد انًذاسط.
42 44 30 

2.04 0.622 5 
26.2 53.4 12.2 

رغبهى رمُُخ انزؼهُى اإلنكزشوٍَ ثفبػهُخ  3

فٍ اعزًشاسَخ وَدبذ انؼًهُخ انزؼهًُُخ 

 .فٍ ظم أصيخ كىسوَب

32 63 54 

1.20 0.262 4 
25.0 40.4 34.6 

رمُُى االخزجبساد ثطشَمخ يسبَذح  4

 .وػبدنخ

23 32 24 
2.44 0.242 2 

52.6 25.0 15.4 

صَبدح كًُخ يب َزؼهًه انطبنت دوٌ أٌ  5

 رؼطُالد أو ػىائك.

102 24 30 
2.46 0.224 1 

65.4 15.4 12.2 

َؼذ انزؼهُى االنكزشوٍَ  ػبيال يسفضا  6

زفبء ثبنذساعخ نهزؼهى ثذالً يٍ االك

 .انزمهُذَخ

42 66 44 

1.26 0.261 6 
26.2 42.3 30.4 

إداسح اندبيؼخ رمىو ثزمُُى يغزًش ِنُخ  2

 .انزذسَظ ػٍ ثؼذ
45 54 52 

1.22 0.404 2 
24.4 34.6 36.5 

صذَك نهجُئخ، ار ال َسزبج انً اعزخذاو  4

نألوساق واأللالو انزٍ لذ رعش انجُئخ 

 ُهب.ػُذ انزخهص ي

45 51 60 

1.2 0.412 2 
24.4 32.2 34.5 

 .انذلخ فٍ يزبثؼخ إَدبصاد كم غبنت 2

44 32 33 

2.33 0.405 3 

53.4 25.0 21.2 

انزؼهى اإلنكزشوٍَ أكثش فبػهُخ يٍ زُث  10

اعزغالل انىلذ أكثش يٍ انزؼهُى 

 انزمهُذٌ.

44 22 36 

2.04 0.232 4 

30.4 46.2 23.1 
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( اف فقػػػرات المحػػػور االوؿ حصػػػمت عمػػػى درجػػػات موافقػػػة عاليػػػة 9مػػػف جػػػدوؿ ) حػػػظيم  
وىػػذا يػػػدؿ عمػػػى مواكبػػػة التطػػورات التقنيػػػة فػػػي عصػػػر المعرفػػة، نتيجػػػة النتشػػػار األجيػػػزة 

 .في حدوث تغيرات تربوية ومنيا التعميـ االلكتروني أثرالذكية واالتصاؿ باالنترنت مما 
زيػادة كميػة مػا يتعممػو الطالػب دوف أي تعطػيالت )اف اعمى المتوسطات كانت لمفقػرة    

 حالػة فػي المتّعمـ انيا تجعؿ وقد يعود السبب الى  (9.46أو عوائؽ(، المرتبة األولى )
، تمييػا يناسػبو الػذي الوقػت فػي يريػدىا المعمومػة التػي عمى الحصوؿ بإمكانو إذ استقرار،

وقػػد ( 9.44لػػت المرتبػػة الثانيػػة )الفقػػرة )تقيػػيـ االختبػػارات بطريقػػة محايػػدة وعادلػػة(، اذ نا
لمرتبػػة ا، و يرجػػع السػػبب الػػى طبيعػػة األسػػئمة فػػي االمتحانػػات االلكترونيػػة وتوزيػػع الدرجػػة 

، (9.11الثالثػة لمفقػػرة )الدقػػة فػػي متابعػػة إنجػازات كػػؿ طالػػب( وبمػػغ متوسػػطيا الحسػػابي )
 يالتدريس وقد يعود السبب الى اف الواجبات ترسؿ ضمف المدة التي تـ تحديدىا مف قبؿ

مما يتيح لمطالب االطالع عمى التكميفػات باسػتمرار ومتابعػة اوقاتيػا، لػذا تجنػب الطالػب 
مفقػػرة )تسػػاىـ تقنيػػة التعمػػيـ اقػػؿ المتوسػػطات بالنسػػبة لممحػػور األوؿ كانػػت لامػػا ، النسػػياف

اإللكترونػػي بفاعميػػة فػػي اسػػتمرارية ونجػػاح العمميػػة التعميميػػة فػػي ظػػؿ أزمػػة كورونػػا( فقػػد 
ال تقتصر عمى  وقد يعود السبب الى اف العممية التعميمية(، 6.90لمرتبة الثامنة )نالت ا

والمرتبػة التاسػعة لمفقػرة )صػديؽ لمبيئػة، مكاف وزماف محدديف لمقاء الطالب مع المػدرس ،
اذ ال يحتػاج الػى اسػتخداـ لػقوراؽ واألقػالـ التػي قػد تضػر البيئػة عنػد الػتخمص منيػػا( اذ 

(، والمرتبػػة العاشػػرة لمفقػػرة )يسػػتطيع جميػػع األفػػراد بغػػض 6.9)بمػػغ متوسػػطيا الحسػػابي 
النظػػػر عػػػف أعمػػػارىـ االسػػػتفادة مػػػف االجتماعػػػات والمقػػػاءات والػػػدورات المطروحػػػة عمػػػى 

 .(6.88االنترنت( ومتوسطيا الحسابي )
 (1جدوؿ )

 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والرتبة لممحور الثاني
 ـ االلكترونيخصائص التعمي الثاني:المحور 

غُش  يىافك انًسىس

 يىافك

االَسشاف  انًزىعػ ازُبَب

 انًؼُبسٌ

 انشرجخ

 انُغجخ انُغجخ انُغجخ
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غُش  يىافك انًسىس

 يىافك

االَسشاف  انًزىعػ ازُبَب

 انًؼُبسٌ

 انشرجخ

 انُغجخ انُغجخ انُغجخ

   انًسىس انثبٍَ: خصبئص انزؼهُى االنكزشوٍَ

 32 42 25 َزًُض انزؼهُى االنكزشوٍَ ثبنًشوَخ. 1
2.23 0.426 6 

44.1 26.2 25.0 

ٍ  ان 2 ُصددددى  َمددددذو انزؼهددددُى اإلنكزشوَدددد

انًكزىثددخ ويددت شاد صددىرُ خ فعددال ػددٍ 

 انصىس ويمبغغ انفُذَى.

23 21 42 

2.33 0.424 4 

52.6 13.5 26.2 

لهُم انزكهفخ ثبنُغجخ انً انزؼهُى  3

 انسعىسٌ.

22 42 15 
2.54 0.666 2 

63.5 26.2 2.6 

ًَكٍ انشخىع انً انًبدح انؼهًُخ انًمذيخ  4

 فٍ أٌ يكبٌ او صيبٌ.

114 15 22 
2.56 0.222 1 

23.1 2.6 12.3 

عهىنخ انشخىع انً انًبدح انؼهًُخ  5

 وركشاسهب يشاد ػذح نغبَخ االعزُؼبة.

105 30 21 
2.54 0.222 3 

67.3 19.2 13.5 

 48 57 51 َغبػذ انطبنت ػهً انزؼهى انزارٍ. 6
2.02 0.222 2 

32.7 36.5 30.8 

ويشىق وَسمك  انزؼهُى االنكزشوٍَ يًزغ 2

 َزبئح رؼهًُُخ فؼبنخ.
36 78 42 

1.26 0.204 4 
23.1 50.0 26.9 

 66 66 24 َغبػذ انطهجخ فٍ اكزغبة انًفبهُى. 4
1.23 0.213 10 

15.4 42.3 42.3 

َغبػذ انطهجخ فٍ انسصىل ػهً  2

 يصبدس رؼهًُُخ يخزهفخ.
48 51 57 

1.24 0.421 2 
30.8 32.7 36.5 

َغبػذ انزؼهُى االنكزشوٍَ فٍ رذسَظ  10

 يدًىػبد يزُىػخ يٍ انطهجخ.

81 39 36 
2.22 0.412 5 

51.9 25.5 23.1 
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مفقػرة )يمكػف الرجػوع كانػت لممحور الثػاني اعمى المتوسطات ل( اف 1يتبيف مف جدوؿ )  
اذ  (9.56) وبمغ متوسطيا الحسابيالى المادة العممية المقدمة في أي مكاف او زماف(، 

بإمكػػاف الطالػػب مراجعػػة المحاضػػرة واالسػػتماع الييػػا مػػرات عػػدة فػػي أي وقػػت ممػػا تحقػػؽ 
، تمييػػػا الفقػػػرة )قميػػػؿ التكمفػػػة بالنسػػػبة الػػػى التعمػػػيـ الحضػػػوري(، اذ نالػػػت الفائػػػدة لمطالػػػب 
قد يعػود السػبب الػى مالحظػة انخفػاض فػي نسػبة التكػاليؼ التػي ( 9.54المرتبة الثانية )

ف حيػػػث األجيػػػزة واالثػػػاث والمسػػػتمزمات األساسػػػية فػػػي المختبػػػرات تتحمميػػػا الجامعػػػات مػػػ
لمرتبػػة الثالثػػة لمفقػػرة )سػػيولة الرجػػوع الػػى المػػادة العمميػػة وتكرارىػػا مػػرات عػػدة ا، و والػػورش

أي اف الطالػب ال يبػذؿ جيػدا كبيػرا  (9.54لغاية االستيعاب( وبمػغ متوسػطيا الحسػابي )
التي يريدىا اذ انيا متػوفرة لديػو بإمكانػو  أو يتحمؿ عناء مف أجؿ الوصوؿ إلى المعمومة

مفقػػػػرة )التعمػػػػيـ امػػػػا اقػػػػؿ المتوسػػػػطات فكانػػػػت ل، االطػػػػالع عمييػػػػا فػػػػي أي وقػػػػت او مكػػػػاف
وبمػػغ االلكترونػػي ممتػػع ومشػػوؽ ويحقػػؽ نتػػائج تعميميػػة فعالػػة( فقػػد نالػػت المرتبػػة الثامنػػة 

الحصػػوؿ عمػػى  (، والمرتبػػة التاسػػعة لمفقػػرة )يسػػاعد الطمبػػة فػػي6.96)متوسػػطيا الحسػػابي
(، والمرتبػػػة العاشػػػرة لمفقػػػرة 6.94مصػػػادر تعميميػػػة مختمفػػػة( اذ بمػػػغ متوسػػػطيا الحسػػػابي )

 (.6.71)يساعد الطمبة في اكتساب المفاىيـ( ومتوسطيا الحسابي )
 تفاعل الطالب مع التدريسي الثالث:المحور 

 (4جدوؿ )
 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والرتبة لممحور الثالث

غُش  يىافك سىسانً

 يىافك

االَسشاف  انًزىعػ ازُبَب

 انًؼُبسٌ

 انشرجخ

 انُغجخ انُغجخ انُغجخ

   انًسىس انثبنث: رفبػم انطبنت يغ انزذسَغٍ.

اسعبل واعزالو انًىاد انزؼهًُُخ ػٍ  1

 ثؼذ دوٌ ػىائك.
78 36 42 

2.23 0.442 2 
50.0 23.1 26.9 

 3 0.252 2.23 30 60 66ال انزؼهُى اإلنكزشوٍَ َىفش رىاص 2
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غُش  يىافك سىسانً

 يىافك

االَسشاف  انًزىعػ ازُبَب

 انًؼُبسٌ

 انشرجخ

 انُغجخ انُغجخ انُغجخ

 19.2 38.5 42.3 يجبششا ثٍُ انًذسط و انطبنت.

َزى رمُُى انطبنت ثشكم يغزًش ا ُبء  3

 ػًهُخ انزؼهُى ػٍ ثؼذ.
36 75 45 

1.24 0.221 2 
23.1 48.1 28.8 

َزُر نهطبنت غشذ أٌ رغبؤالد  4

 واعزفغبساد.
57 39 60 

1.24 0.462 6 
36.5 25.0 38.5 

َزفبػم انطهجخ يغ َظبو انزؼهُى  5

 اإلنكزشوٍَ ثشكم يغزًش.
30 75 51 

1.42 0.210 2 
19.2 48.1 32.7 

عهىنخ اخبثخ انزذسَغٍ ػهً  6

اعزفغبساد انطهجخ ػٍ انًبدح انؼهًُخ 

 انًشفمخ.

78 45 33 

2.22 0.225 1 

50.0 28.8 21.2 

رشدُغ انطهجخ ورسفُضهى ػهً  2

 فٍ انًُبلشبد. انًشبسكخ
66 45 45 

2.13 0.435 4 
42.3 28.8 28.8 

انزؼهُى االنكزشوٍَ َشفغ يٍ يغزىي  4

 33 102 21 انذافؼُخ نذي انطهجخ َسى انزؼهى.

1.22 0.545 4 

13.5 65.4 21.2 

ًٍَُ انزفكُش نذي انطهجخ وَغبػذهى  2

 54 41 21 ػهً اكزشبف يفبهُى خذَذح.

1.22 0.662 10 

13.5 51.2 34.6 

 22 102 22 يشاػبح انفشوق انفشدَخ ثٍُ انطهجخ. 10
2.00 0.520 5 

12.3 65.4 12.3 
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مفقػرة )سػيولة اجابػة بمغت اعمى المتوسطات ل اما بالنسبة الى فقرات المحور الرابع فقد  
األولػػى  المرتبػػةونالػػت التدريسػػي عمػػى استفسػػارات الطمبػػة عػػف المػػادة العمميػػة المرفقػػة(، 

وقد يعود السبب الى التفاعؿ الفوري الكترونيا بيف الطالب والمدرس مػف خػالؿ  (9.99)
، تمييػػا الفقػػرة )ارسػػاؿ واسػػتالـ  وسػػائؿ االتصػػاؿ المختمفػػة مثػػؿ البريػػد االلكترونػػي وغيرىػػا

ويرجع السبب الػى ( 9.91نالت المرتبة الثانية )و المواد التعميمية عف بعد دوف عوائؽ(، 
، والمرتبػػػة الثالثػػػة لمفقػػػرة لحصػػػوؿ عمػػػى المػػػواد التعميميػػػة والكتػػػب والمحاضػػػرات سػػػيولة ا

)التعمػػػػيـ اإللكترونػػػػي يػػػػوفر تواصػػػػال مباشػػػػرا بػػػػيف المػػػػدرس و الطالػػػػب( وبمػػػػغ متوسػػػػطيا 
وذلؾ الف التعميـ االلكتروني يتػيح الفرصػة لممتعممػيف لمتفاعػؿ الفػوري  (9.91الحسابي )

بيػػنيـ مػػف جيػػة أخػػرى عػػف طريػػؽ المناقشػػة فػػي  بيػػنيـ وبػػيف التدريسػػي مػػف جيػػة وفيمػػا
مفقػػػرة )التعمػػػيـ االلكترونػػػي يرفػػػع مػػػف اقػػػؿ المتوسػػػطات فكانػػػت ل امػػػا برنػػػامج زوـو مػػػثال.

(، والمرتبػػة 6.99مسػػتوى الدافعيػػة لػػدى الطمبػػة نحػػو الػػتعمـ( فقػػد نالػػت المرتبػػة الثامنػػة )
ؿ مسػػػػتمر( اذ بمػػػػغ التاسػػػػعة لمفقػػػػرة )يتفاعػػػػؿ الطمبػػػػة مػػػػع نظػػػػاـ التعمػػػػيـ اإللكترونػػػػي بشػػػػك

(، والمرتبػػػػػة العاشػػػػػرة لمفقػػػػػرة )ينمػػػػػي التفكيػػػػػر لػػػػػدى الطمبػػػػػة 6.87متوسػػػػػطيا الحسػػػػػابي )
 (.6.79ويساعدىـ عمى اكتشاؼ مفاىيـ جديدة( ومتوسطيا الحسابي )

 
 المحور الرابع: تفاعل الطالب مع المحتوى

 (5جدوؿ )
 الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والرتبة لممحور الرابع

غُش  يىافك ىسانًس

 يىافك

االَسشاف  انًزىعػ ازُبَب

 انًؼُبسٌ

 انشرجخ

   انًسىس انشاثغ: رفبػم انطبنت يغ انًسزىي.

رذسَت انطهجخ يٍ لجم اندبيؼخ ػهً  1

اعزخذاو انزؼهُى اإلنكزشوٍَ يٍ خالل 

اػطبئهى ثؼط االسشبداد انزٍ رىظر 

 كُفُخ انزؼبيم

25 42 32 

2.23 0.426 3 

44.1 26.2 25.0 
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غُش  يىافك ىسانًس

 يىافك

االَسشاف  انًزىعػ ازُبَب

 انًؼُبسٌ

 انشرجخ

انًىلغ انزٌ وفشره اندبيؼخ نهزؼهُى  2

اإلنكزشوٍَ رغهم ػشض انًبدح ثطشَمخ 

 شُمخ.

54 60 42 

2.04 0.243 6 

34.6 34.5 26.2 

َزعًٍ انًسزىي انزؼهًٍُ رًشَُبد  3

 51 51 54 .وواخجبد رغبػذ ػهً انزؼهى

2.02 0.423 4 

34.6 32.2 23.2 

انطبنت  ػشض انًبدح انكزشوَُب َضود 4

 .ثًهبساد اظبفُخ
42 52 52 

1.20 0.223 2 
26.2 36.5 36.5 

 45 54 52 َؼطٍ رغزَخ ساخؼخ فىسَخ. 5
2.04 0.404 2 

36.5 34.5 24.4 

َغبػذ انطهجخ ػهً االززفبظ ثبنًؼهىيبد  6

 فزشح أغىل.
54 66 36 

2.12 0.253 5 
34.6 42.3 23.1 

يٍ خجشاد  َضَذ انزؼهى االنكزشوٍَ 2

 ويهبساد انطهجخ فٍ انسبعىة. 
42 33 36 

2.33 0.424 2 
55.4 21.2 23.1 

عهىنخ رؼشف انطهجخ انً يكىَبد انًبدح  4

 انذساعُخ.
63 44 45 

2.12 0.422 4 
40.4 30.4 24.4 

َزى إسفبق انًبدح انزؼهًُُخ نهطهجخ ثغهىنخ  2

 وَغش.
23 30 33 

2.34 0.415 1 
52.6 12.2 21.2 

َغبػذ انزؼهُى االنكزشوٍَ فٍ ثمبء رشكُض  10

انطبنت ػهً انًهبو انزٍ رغبػذهى ػهً 

 انزؼهى.

22 41 44 

1.42 0.642 10 

12.3 51.2 30.4 
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يػتـ مفقػرة )كػاف ل فقرات المحػور الرابػعاعمى متوسط حسابي ل( اف 5يتبيف مف جدوؿ )   
وبمػػػغ متوسػػػطيا المرتبػػػة األولػػػى نالػػػت و (، ويسػػػرإرفػػػاؽ المػػػادة التعميميػػػة لمطمبػػػة بسػػػيولة 

يعود السبب الى اف المادة تصؿ الى الطمبة جمػيعيـ فػي الوقػت  (، وقد9.18)الحسابي 
يزيػد الػتعمـ تمييا الفقػرة ) مما يتيح اطالع الطمبة عمييا قبؿ بدء الدرس االلكتروني. نفسو

( 9.11ت المرتبػة الثانيػة )(، اذ نالػااللكتروني مف خبرات وميارات الطمبة في الحاسوب
عمػػى األمػػور  اف التعمػػيـ االلكترونػػي يحػػث الطمبػػة عمػػى االطػػالعوقػػد يعػػود السػػبب الػػى 
لمرتبػة الثالثػة ا، و ومحاولػة تعمميػا لمحاجػة الممحػة ليػا فػي دراسػتيـالتي تخص الحاسوب 

تػػػدريب الطمبػػػة مػػػف قبػػػؿ الجامعػػػة عمػػػى اسػػػتخداـ التعمػػػيـ اإللكترونػػػي مػػػف خػػػالؿ لمفقػػػرة )
( وبمػػػػغ متوسػػػػطيا الحسػػػػابي طػػػػائيـ بعػػػػض االرشػػػػادات التػػػػي توضػػػػح كيفيػػػػة التعامػػػػؿاع
لالطػػػالع عمػػػى  والسػػػبب يرجػػػع الػػػى كثػػػرة اقبػػػاؿ الطمبػػػة عمػػػى الػػػدورات التدريبيػػػة(،9.91)

االرشػػادات التػػي نخػػص التعمػػيـ االلكترونػػي وكيفيػػة التعامػػؿ معػػو مػػف ناحيػػة اإلجابػػة عػػف 
يتضػمف المحتػوى فقػرة )قػؿ المتوسػطات فكانػت لمااما   األسئمة وكيفية ارساؿ الواجبات، 

(، 9.09( فقػػػد نالػػػت المرتبػػػة الثامنػػػة )التعميمػػػي تمرينػػػات وواجبػػػات تسػػػاعد عمػػػى الػػػتعمـ
( اذ بمػػغ عػػرض المػػادة الكترونيػػا يػػزود الطالػػب بميػػارات اضػػافيةوالمرتبػػة التاسػػعة لمفقػػرة )

عمػيـ االلكترونػي فػي بقػاء يساعد الت(، والمرتبة العاشرة لمفقرة )6.90متوسطيا الحسابي )
 (.6.87( ومتوسطيا الحسابي )تركيز الطالب عمى المياـ التي تساعدىـ عمى التعمـ

 عشر: االستنتاجات والتوصيات والمقترحات أحد
  االستنتاجات:  66-6

خص إيجابيات التعميـ في وجيات نظر التدريسييف فيما ي وجود تقارب -6
 االلكتروني.

 واالساتذة.وبيف الطمبة  بينيـ،يف الطمبة فيما زيادة إمكانية االتصاؿ ب -9
 إمكانية تعديؿ طريقة التدريس بما يتالءـ مع احتياجات الطمبة. -1
 توفر المادة الدراسية طواؿ الوقت لدى الطالب. -4
 الدقة في التوصؿ الى إنجازات الطمبة ونشاطاتو خالؿ مدة الدراسة. -5
 يتطمب الحضور الفعمي لمطمبة.االختصار في الوقت فضال عف قمة التكاليؼ، اذ ال  -6
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 التوصيات: 66-9
 إعادة تصميـ المفردات الدراسية بما يتالءـ مع متطمبات التعميـ االلكتروني. -6
جديد ويعزز  ما ىواالىتماـ بالورش االلكترونية والدورات لمتواصؿ مع كؿ  -9

 التعميـ االلكتروني.
 اللكتروني.والمختبرات الخاصة بالتعميـ ا والبرمجياتتوفير األجيزة  -1
 المقترحات: 66-1

 تفعيؿ االنترنت في مختبرات الجامعة والقاعات الدراسية. -6
إقامة دورات تدريبية لمطمبة لتدريبيـ عمى التعامؿ مع الحاسوب واالنترنت فيما  -9

 يخص البرنامج الذي يتـ تطبيقو في التعميـ االلكتروني.
 بارات.االختفي  وتطويرىا اإلفادة مف التطبيقات االلكترونية -1

 المصادر
 .غزة التجارية، األمؿ مطبعة ،1 ط التربوي، البحث ، )9000( إحساف ،األغا .6
بالتخيؿ استراتيجية التعميـ االلكتروني وأدوات  (، التعميـ9069شريؼ ) االتربي، .9

 .القاىرة، مصر والتوزيع،لمنشر  ، العربي6، طالتعمـ
ي مف التطبيؽ الى االحتراؼ االلكترون ( التعميـ9009الغريب، ) اسماعيؿ، زاىر .1

 القاىرة. الكتب،عالـ  ،والجودة
ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء مدخؿ لدعـ  (،9090قيس ) جميؿ، عمر .4

عينة مف أعضاء الييئة التدريسية  آلراء االلكتروني دراسة استطالعية عممية التعميـ
، 69المجمد  ،واإلداريةية مجمة جامعة االنبار لمعموـ االقتصاد، في جامعة االنبار

 (.99) العدد
، 6، طالتعميـ االلكتروني تطبيقات مستحدثة(: 9066سالـ محمد ) الحمفاوي، وليد .5

 دار الفكر العربي، القاىرة.
التحديات التي تواجو التعميـ ( 9090) الوىاب،حماد، محمد فضؿ المولى عبد  .6

يس وطالب قسـ المحاسبة االلكتروني لعمـ المحاسبة مف وجو نظر اعضاء ىيئة تدر 
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العدد  األوؿ(المجمد  – ، مجمة الريادة لمماؿ واألعماؿبمختمؼ الجامعات السودانية
 .(األوؿ )كانوف9

مشكالت استخداـ التعميـ االلكتروني في تدريس ( 9065مرزة )جناف  حمزة، .7
ـ مجمة كمية التربية األساسية لمعمو ، المقررات التاريخية مف وجية نظر التدريسييف

 نيساف. ،90العدد  ،بابؿالتربوية واإلنسانية / جامعة 
( معوقات إدارة 9096)وعوزير سعدي إسماعيؿ  مصطفى،عبد الحكيـ  رسوؿ، .8

التعميـ االلكتروني في كميات ومعاىد التربية الرياضية في محافظة أربيؿ مف وجية 
( العدد 94مد )المج ،الرياضيةمجمة الرافديف لمعموـ  التدريسية،نظر أعضاء ىيئتيا 

(75 ) 
جديدة في التعميـ " التعمـ اإللكتروني: المفيوـ  (: رؤية9005زيتوف، حسف حسيف ) .9

لمتربية،  الصوتية، المممكة العربية السعودية، الدار التقييـ-التطبيؽ –القضايا  –
 الرياض، المممكة العربية السعودية.

 ط البشري، العقؿ ياسوق اإلحصائي النفس عمـ (،6979 _( البيي فؤاد السيد، .60
 .القاىرة العربي، دار الفكر ،1

التعميـ االلكتروني وتحرير العقؿ افاؽ وتقنيات جديدة ( 9060شحاتة، حسف، ) .66
 6ط العربي،العالـ  ، دارلمتعميـ

معوقات التدريس بالتعميـ االلكتروني مف  (،9096عامر عدناف داوود ) الشمري، .69
مجمة األستاذ لمعمـو اإلنسانية داد، وجية نظر مدرسي المغة العربية في بغ

 .9096( حزيراف لسنة 9( العدد )60المجمد ) ،واالجتماعية
، 6معاصرة، ط( التعمـ االلكتروني رؤية 9067)حاتـ فالح  العجرش، حيدر .61

 بابؿ العراؽ الثقافية،مؤسسة دار الصادؽ 
، دار ريسيةالقياس والتقويـ في العممية التدـ(، 9008كرو، )رحيـ يونس  العزاوي، .64

 دجمة، عماف، األردف.
15. Carter V.: Good Dictionary of Education C. 1st edition, 

MCGrow Hill Book Co., 1967, P.113 


