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 الملخص 
ان التغيرات  المتسارعة في مجاالت الحياة جميعها، هو السمة المميزة     

لعصرنا الحالي، بل ان معدل سرعة هذه التغيرات تكاد تصدم الكثيرين سواء 
على مستوى االفراد او المؤسسات. لذا كان البد لنا من االستجابة لها من 

مها كافة ، و خالل تغيير وظائف المؤسسات بأنواعها و اشكالها و احجا
مؤسسات التربية في اي مجتمع تعد اولى من اي مؤسسات اخرى بالتغيير، 
لمجاراة طبيعة العصر و االستجابة للتحوالت التي تكتسح مجاالت الحياة 
المختلفة، ومن بين التغيرات الكبيرة التي يتسم بها عالمنا المعاصر، تلك الثورة 

الهائل الذي نشهده على كل الصعد، وكان التكنولوجية الهائلة، و التقدم التقني 
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البد للتربية ان تستجيب لهذه الثورة التقنية وان تعكس برامجها و مقرراتها و 
انشطتها عناصر هذه التكنولوجيا و بالتالي تنقلها لألجيال المعاصرة حتى 

 يمكنهم التكيف مع طبيعة العصر الذي يعيشونه .
العالم البد من ادخال التكنولوجيا والتطور في ولمواكبة التطور في دول            

مجال التعليم ومنها التعليم االلكتروني والهميته ارتاى الباحثون اجراء الدراسة 
معوقات تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر معلمي )الحالية الموسومة بـ

استبانة واعتمد الباحثون المنهج الوصفي ،وتم اعداد اللغة العربية ومعلماتها(
( فقرة وبعد التاكد من صدقها وثباتها اختار الباحثون عينة بلغ 30تضمنت )
( وتوصل SPSS( معلما ومعلمة ، تم تحليل االستبانة ببرنامج )250عددها )

الباحثون الى ان هناك معوقات  عديدة تؤدي الى عدم تطبيق التعليم 
جهزة الحاسوب في االلكتروني في المدارس االبتدائية منها  عدم توافر ا

 المدارس عدم مالئمة القاعات الدراسية في المدارس للتعليم االلكتروني.
 :معوقات، التعليم االلكتروني ، معلمي اللغة العربية.دالليةالكلمات ال

 
 اوال: مشكلة البحث:

َحظَي تعلم اللغات في هذا العصر باهتمام كبير من َلُدن الباحثين أكثر       
َمضى، لكونها من أهم الوسائل لنقل الحضارات والثقافات والعلوم من اي عصر 

واآلداب بين اأُلمم والشعوب في العالم. واللغة وسيلة مهمة من وسائل التعلم 
والتعليم، وعليها يعول في تعليم الطلبة المواد التعليمية المختلفة في مراحل 

 (1)الدراسة جميعها.
فالمؤسسات التربوية هي إحدى الميادين المهمة التي َتعمل على تعليم اللغة،    

لذلك البَد أن تَعترضها بعض الصعوبات والمشكالت التي تحول دوَن تعلم 
الطلبة لها، ومن هذه المشكالت ما يعود إلى الطالب َنفسه، ومنها ما يرجع إلى 
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وأساليبه الُمتبعة والمادة  الظرف التعليمي، ومنها ما سببه طرائق التدريس
 (2)التعليمية.

حظه الباحثين عن كثب ومن خالل الدراسات والبحوث التي أجريت وما ال   
من قبلهما ان هناك ضعفا ملموسا في مستوى تحصيل تالمذة المرحلة االبتدائية 
في مادة اللغة العربية عامة فأنماط التربية التقليدية، عاجزة عن مسايرة التغيرات 
الكبيرة التي يمر بها العالم نتيجة تضاعف المعرفة العلمية والتكنولوجية االمر 
الذي تطلب تربية متجددة تعمل على استعمال اساليب وطرق متعددة تربوية من 

 (3)اجل النهوض ومواكبة تلك المتغيرات.
ونظرا للتغيرات التي يشهدها المجتمع العالمي مع دخول عصر المعلومات     

االتصاالت ،فان الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات الى تطوير برامج وثورة 
المؤسسات التعليمية لكي تواكب تلك التطورات لذا فقد تعالت الصيحات هنا 
وهناك التي تطالب بإعادة النظر في محتوى العملية التربوية واهدافها ووسائلها 

قصوى من االدوات بما يتيح للمتعلم في كل مستويات التعليم االستفادة ال
التكنولوجية المعاصر والوسائل في رفع تحصيله الدراسي واكتسابه للمهارات 

 . (4)والمعارف التي تتفق وطبيعة العصر الذي نعيشه
وانطالقا من هذا كله وحفاظا على لغتنا العربية من الضياع ولتطوير     

التالميذ  بكل االساليب والوسائل المستخدمة في ايصال المادة العلمية الى 
سهولة ويسر ،ووفق التطورات والقفزات العلمية التي يمر به العالم ،واعداد نشئ 
جديد قادر على مواجهة التطورات التكنولوجية ارتأى الباحثون اجراء دراسة 
للتعرف على معوقات تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر معلمي اللغة 

 .العربية ومعلماتها في محافظة بابل
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 ثانيا: اهمية البحث:
ان التغيرات  المتسارعة في مجاالت الحياة جميعها، هو السمة المميزة     

لعصرنا الحالي، بل ان معدل سرعة هذه التغيرات تكاد تصدم الكثيرين سواء 
على مستوى االفراد او المؤسسات. لذا كان البد لنا من االستجابة لها من 

مها كافة ، و خالل تغيير وظائف المؤسسات بأنواعها و اشكالها و احجا
مؤسسات التربية في اي مجتمع تعد اولى من اي مؤسسات اخرى بالتغيير، 
لمجاراة طبيعة العصر و االستجابة للتحوالت التي تكتسح مجاالت الحياة 
المختلفة، ومن بين التغيرات الكبيرة التي يتسم بها عالمنا المعاصر، تلك الثورة 

الهائل الذي نشهده على كل الصعد، وكان التكنولوجية الهائلة، و التقدم التقني 
البد للتربية ان تستجيب لهذه الثورة التقنية وان تعكس برامجها و مقرراتها و 
انشطتها عناصر هذه التكنولوجيا و بالتالي تنقلها لألجيال المعاصرة حتى 

 يمكنهم التكيف مع طبيعة العصر الذي يعيشونه .
ن هذه االساليب والنظم الحديثة التي تسهم ويعد التعلم االلكتروني واحدا م    

في توفير بيئة تعليمية متطورة وجذابة متعددة المصادر والوسائل ،ال بل 
ويساعد على التواصل بين افراد النظام التعليمي فضال عن انه  يساعد على 
نمذجة التعليم وتقديمه في صورة مناسبة ،كما يسهم في اعداد جيل قادر على 

قنيات العصر متسلح بمهارات عالية، فالتعليم االلكتروني يّمكن التعامل مع ت
االتصال بين الطلبة فيما بينهم ويسهل الوصول الى المعلم ،كما انه يسهم في 
تحقيق المساواة وتوفير المناهج طوال اليوم وفي كل ايام االسبوع ،ويتيح للمتعلم 

 (5)حاضراته.التركيز على االفكار المهمة اثناء كتابته وتجميعه لم

والتعلم االلكتروني من اهم المستحدثات التكنولوجية ،والتي توسع حدود التعلم   
حيث يمكن للتعلم ان  يحدث في الفصول الدراسية وفي المنزل ،وفي مكان 
العمل فهو صورة مرنة للتربية ،النه يوجد بدائل للمتعلمين من حيث زمان تعلمه 
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لكتروني على اتاحة التعلم للجميع طالما ان ومكانه ،وتقوم فلسفة التعليم اال
قدراتهم وامكاناتهم تمكنهم من النجاح في هذا النمط من التعلم ،وذلك للعمل 
على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المتعلمين دون التفرقة بين  
الجنس او العرق او النوع او اللغة والوصول الى الطالب الذين يعيشون في 

 (6)طق نائية وال تمكنهم ظروفهم من السير او االنتقال الى المكان التعليمي.منا

والن نجاح االمم وتقدمها ال يكمن فيما لديها من ثروات حسب ،بل         
يتوقف ايضا على ايجابية ابناءها وتكامل شخصياتهم جسميا وعقليا ونفسيا 

رفع مكانة امتهم وخدمتها  واجتماعيا ،ليكونوا قوة فاعلة في العطاء والعمل على
،لذلك كان من اهم ميزات العصر الحاضر االهتمام بالتعليم بما يحقق تنمية 

تصادية واالجتماعية الطاقة البشرية التي تحتاجها خطط التنمية والتحوالت االق
 (7)علميا وفنيا.

 ويرتبط تطور أي مجتمع وتقدمه ارتباطا وثيقا بكفاءة المعلم الذي يقع على     
عاتقه عبء اعداد القوى البشرية الخالقة البناءة ، فاذا اراد مجتمع ان يحقق 
هدفا معينا من االهداف التي يصبو اليها فانه يلجا الى التربية والتعليم حتى 
يستطيع تحقيق ما يهدف اليه من ناحية والى زيادة العناية بإعداد المعلم وتدريبه 

ل العملية التربوية الن المنها  مهما تم ليكون قادرا على تحقيق هذا الهدف خال
تجويده فانه يموت بين يدي معلم ضعيف والمنها  الضعيف يستطيع معلم جيد 

 (8)االعداد والتدريب ان يبث فيه الحياة.

تعد مهنة التعليم من المهن االنسانية التي تهدف الى تطوير القابليات     
على التحليل واالستنباط ووضع الحلول  الذهنية للتالميذ ورفع قدراتهم وقابلياتهم

للمشاكل التي قد تواجههم في مجال حياتهم اليومية، اال ان القصور يكمن في 
استخدام المعلمين والمؤسسات التعليمية للوسائل الحديثة للتعلم الالزمة  
للنهوض بالعملية التعليمية في ظل التطورات والمستجدات وتزايد المؤسسات 
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اآلونة االخيرة مما يؤثر على قدرتها التنافسية والذي يستلزم معه التعليمية في 
 رفع وتحسين الخدمات المقدمة للمدارس االبتدائية 

ويبحث التربويون باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية     
تفاعلية لجذب اهتمام الطلبة وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات. وتعتبر تقنية 

معلومات ممثلة في الحاسب اآللي واإلنترنت ومايلحق بهما من وسائط متعددة  ال
لتوفير هذه البيئة التعليمية الثرية،حيث يمكن العمل في مشاريع تعاونية بين 
مدارس مختلفة،ويمكن للطلبة أن يطوروا معرفتهم بمواضيع تهمهم من خالل 

لى الطلبة مسؤولية االتصال بزمالء وخبراء لهم نفس االهتمامات. وتقع ع
البحث عن المعلومات وصياغتها مما ينمي مهارات التفكير لديهم. كما أن 

 االتصال عبر اإلنترنت ينمي مهارات الكتابة ومهارات اللغة.
أما بالنسبة للمعلمين فإن االتصال بالشبكة العالمية تمكن المعلم من      

يها بطرق أخرى، الوصول إلى خبرات وتجارب تعليمية يصعب الوصول إل
وتكمن قوة اإلنترنت في قدرتها على الربط بين األشخاص عبر مسافات هائلة 
،وبين مصادر معلوماتية متباينة، فاستخدام هذه التكنولوجيا تزيد من فرص 
التعليم ،وتمتد بها إلى مدى أبعد من نطاق المدارس،وهذا ما عرف بمسمى 

  (9)ت مدرسة المستقبل.التعليم اإللكتروني الذي يعد من أهم ميزا
من هذا كله ونظرا ألهمية الكفايات التكنولوجية الحاسوبية واهميتها في   

تحسين اداء المعلمين عموما ومعلمي اللغة العربية خصوصا فضال عن تحسين 
مستوى المتعلمين ومساعدتهم على مواكبة التطور ،لذا البد لنا من التعرف على 

تطبيق التعلم االلكتروني في المدارس االبتدائية  المعوقات التي تقف عائقا في
في  العراق من وجهة نظر معلمي اللغة العربية فضال عن التعرف على سبل 

 عالجها.
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 مرمى البحث :
 يتمثل مرمى البحث باإلجابة عن السؤال االتي :

مامعوقات تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر معلمي اللغة العربية  -
 ومعلماتها؟

 رابعا: حدود البحث :
 يتحدد البحث الحالي بالحدود االتية:

 : معوقات تطبيق التعليم االلكتروني الحد المعرفي -

 محافظة بابل  الحد المكاني: -

 (  2018 – 2017العام الدراسي ) الحد الزماني: -

 معلمي  اللغة العربية في محافظة بابل ومعلماتها الحد البشري: -

 تحديد المصطلحات:
: يعرف الباحثون المعوقات بانها: العوامل التي تؤثر سلبا في المعوقات 

استعمال التعلم االلكتروني من قبل معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية ما يقلل 
 او يؤدي الى عدم استعمالها .

 عرفه كل من : التعليم االلكتروني:
وبرمجياتها ( بانه التعلم باستخدام الحاسبات االلية 2003الغراب ) ●

المختلفة سواءا على شبكات مغلقة او شبكات مشتركة او شبكة 
  (10)االنترنيت وهو تعلم مرن ومقترح وعن بعد.

( نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات 2003غلوم ) ●
الحاسوب في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل مجموعة 

واالنترنيت والبرامج االلكترونية  من الوسائل منها اجهزة الحاسوب
 (11)المعدة اما من قبل المختصين في الوزارة او المؤسسة التعليمية.
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 : االطار النظري   ●

سيتناول الباحثون في هذا الفصل مفهوم التعلم االلكتروني والتعرف على    
 مفهومه وأهدافه ، انواعه ومعوقاته: 

 مفهوم التعليم اإللكتروني:
االلكتروني بانه استخدام الوسائط المتعددة التي يشملها الوسط  يعرف التعليم

االلكتروني من )شبكة المعلومات الدولية العنكبوتية )االنترنيت او الستاليت او 
التلفزيون او االذاعة او افالم الفيديو او  اقرص ممغنطة او مؤتمرات او البريد 

علومات الدولية ( في االلكتروني او المحادثة بين طرفين عبر شبكات الم
 (12)العملية التعليمية.

 اهداف التعليم االلكتروني : 
 للتعليم االلكتروني اهداف عدة منها: 

يسهم في إنشاء بنية تحتية وقاعدة من تقنية المعلومات قائمة على أسس  .1
 ثقافية بغرض إعداد مجتمع الجيل الجديد لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.

تنمية اتجاه إيجابي نحو تقنية المعلومات من خالل استخدام الشبكة من قبل  .2
  .معلوماتي متطورأولياء األمور والمجتمعات  المحلية ،وبذلك ايجاد مجتمع 

حل المشكالت واألوضاع الحياتية الواقعية داخل البيئة المدرسية ، واستخدام  .3
 مصادر الشبكة للتعامل معها وحلها. 

االستقاللية واالعتماد على النفس في البحث عن المعارف  إعطاء الشباب .4
والمعلومات التي يحتاجونها في بحوثهم ودراستهم ،ومنحهم الفرصة لنقد 
المعلومات والتساؤل عن مصداقيتها، مما يساعد على تعزيز مهارات البحث 

 لديهم واعداد شخصيات عقالنية واعية.
ستقبلية الجيدة وفرصًا ال محدودة منح الجيل الجديد متسع من الخيارات الم .5

 )اقتصاديًا وثقافيا ،وعلميا ،واجتماعيا(.
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تزود الطالب بخدمة معلوماتية مستقبلية قائمة على أساس االتصال  .6
واالجتماع بأعضاء آخرين من داخل المجتمع أو خارجه ، بغرض تعزيز 

حة التسامح والتفاهم واالحترام المتبادل ، وفي الوقت نفسه تحفظ المصل
والهوية الوطنية ، مما يؤدي إلى تطوير مهارات التحاور ، وتبادل األفكار 
الخالقة والبناءة ، والتعاون في المشاريع المفيدة التي تقود إلى مستوى 
معيشي أفضل ، هذا باإلضافة إلى تعريضهم إلى أجواء صحية من التنافس 

م في حياتهم العالمي الواسع النطاق والتي تقودهم الى تطوير شخصياته
 المستقبلية.

إمداد الطالب بكمية كبيرة من األدوات في مجال المعلوماتية لمساعدتهم  .7
على التطور والتعبير عن أنفسهم بشكل سليم في المجتمع، فضال عن 
تطوير المهارات والمعارف والخبرات التي تقود إلى تطور اإلنتا  واالستقالل 

 الذاتي .
معات المحلية على االندما  والتفاعل مع نظام تشجيع أولياء األمور والمجت .8

التعليم بشكل عام ، ومع نمو سلوك وتعلم أبنائهم بشكل خاص ، وذلك من 
خالل االطالع على أداء أبنائهم وتحصيلهم الدراسي، باإلضافة إلى 
اإلشعارات والتقارير التي تصدرها المدرسة حول ذلك ، مما ينمي ويطور 

ي المنازل والمجتمعات المحلية بشكل غير مباشر، خدمة تقنية المعلومات ف
 ومن ثم يؤدي الى نمو المجتمع والثقافة على الشبكة .

تزود المجتمع بإمكانيات استراتيجية من أجل المنافسة االقتصادية  .9
والتكنولوجية، فالثورة الكبرى في مجال المعلومات التكنولوجية في هذا القرن 

خلفت عن الرأب الحضاري ، بحيث يمكنها تمثل فرصة عظيمة لألمم التي ت
أن تتجاوز مراحل تخلفها لتقارب الخط الذي وصل إليه اآلخرون ، وذلك 
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دخالها دارة هذه التقنية وا  ضمن خطط تنموية وطنية  من خالل استخدام وا 
 (13)حقيقية.

 انواع التعليم االلكتروني
 للتعليم االلكتروني أنواع عدة وهي كاالتي:

     التعليم عن بعد -1
هو أحد أساليب التعلم الذي تمثل فيه وسائل االتصال والتواصل المتوفرة       

دورا أساسيا في التغلب على مشكلة المسافات البعيدة التي تفصل بين المدرس 
 و المتعلم .

 التعلم الممزو  -2
يدية مع المباشر في الفصول التقل نموذ  يتم فيه دمج استراتيجيات التعلم       

 أدوات التعليم اإللكتروني عبر اإلنترنت. يسمى أيضا بالتعلم المدمج .
  المحمولأو  المتنقل التعلم -3
هو استخدام األجهزة الالسلكية الصغيرة والمحمولة مثل الهواتف النقالة        

( ، لضمان  Tablet PCsو الهواتف الذكية ، والحاسبات الشخصية الصغيرة )
 وصول المتعلم من أي مكان للمحتوى التعليمي وفي أي وقت .

 التعلم التزامني -4
لم في ذات الوقت باستخدام أدوات التعليم نمط التعليم يجمع المعلم والمتع      

( Bb Collaborate، مثل: الفصول االفتراضية أو نظام بالكبوردكوالبورات )
 ( .Chattingأو المحادثة الفورية أو الدردشة النصية )

 التعلم غير التزامني -5
من أدوات التعليم غير التزامني، ما يلي : المنتديات التعليمية و الشبكات       

االجتماعية و المحتوى التعليمي الرقمي و البريد اإللكتروني والمدونات 
(Blogs.والموسوعات الخاصة )(14) 

http://www.new-educ.com/mobile-education
http://www.new-educ.com/mobile-education
http://www.new-educ.com/mobile-education
http://www.new-educ.com/mobile-education
http://www.new-educ.com/mobile-education
http://www.new-educ.com/mobile-education
http://www.new-educ.com/mobile-education
http://www.new-educ.com/mobile-education
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 معوقات التعليم االلكتروني 
هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون بلوغ التعليم االلكتروني      

بعوامل  الهدافه على اكمل وجه ما يعود الى حداثته ومنا ما يعود الى ارتباطه
متعددة بشرية )معلمين ،متعلمين ( ومادية )اجهزة ومعامل ( وبرمجيات وبنى 

 تحتية من اتصاالت وغيرها فيما يلي توضيح لذلك :
 المعوقات المادية  -1
مثل ندرة انتشار اجهزة الحاسب وصعوبة تغطية االنترنيت وبطئها في       

 المناطق وارتفاع تكلفتها لدى بعض االفراد.
 بشرية : معوقات -2
اذ ان هناك شحا في المعلم الذي يجيد فن التعليم االلكتروني ومن الخطأ      

التفكير بان المعلمين جميعهم في المدارس يستطيعون ان يسهموا في هذا النوع 
 (15)من التعليم.

 وهناك معوقات أخرى منها :
ضعف البنية التحتية في غالبة الدول النامية في تخصيص التمويل  -1

الالزم وفي توفير أجهزة الحاسبات ومستلزماتها وتسهيل االتصاالت 
 وتوفير الصيانة الدائمة باألنترنيت .

 صعوبة االتصال باألنترنيت ورسومه المرتفعة . -2
عدم المام المتعلمين بمهارات استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب  -3

 والتصفح في شبكات االتصاالت الدولية .
هيئة التدريس بالجامعات باستخدام الوسائط  عدم اقتناع أعضاء -4

 التدريس أو التدريب. اإللكترونية الحديثة في
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تخوف أعضاء هيئة التدريس في التقليل من دورهم في العملية التعليمية  -5
وانتقال دورهم إلى مصممي البرمجيات التعليمية واختصاصي تكنولوجيا 

 التعليم.
 صعوبة تطبيق أدوات التقويم ووسائله. -6
نظرة أفراد المجتمع إلى التعليم اإللكتروني عن بعد بأنه ذو مكانة أقل  -7

 من التعليم النظامي.
عدم اعتراف الجهات الرسمية في بعض الدول بالشهادات التي تمنحها  -8

 الجامعات اإللكترونية.
يحتا  إلى دارس مجتهد ولديه الرغبة الذاتية في التعليم لعدم وجود  -9

 لتفاعل اإلنسان(.المواجهة وجهًا لوجه ( ا
 (13)التكلفة العالية في تصميم البرمجيات التعليمية وانتاجها. -10

 الدراسات السابقة
سيتناول الباحثون عددا من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة      

 مراعيتان بذلك  تسلسلها الزمني وكاالتي :
 (2008)دراسة العبد الكريم  -1

االلكتروني في مدارس المملكة االهلية بمدينة واقع استخدام التعليم      
أجريت الدراسة في السعودية جامعة الملك سعود /كلية التربية  الرياض

وترمي الى تعرف واقع استخدام التعليم االلكتروني في مدارس المملكة 
االهلية بمدينة الرياض استعملت الباحثة المنهج الوصفي وبلغت عينة 

( معلمة وتكونت 112( معلم و)90ة بواقع )( معلم ومعلم202البحث )
االستبانة من جزئين جزء يتعلق بالتخصص والجنس والجزء الثاني من 

( محاور تتعلق بصعوبات تطبيق التعليم االلكتروني وبعد ان تأكدت 6)
الباحثة من صدق وثبات االستبانة طبقتها على عينة البحث واستعملت 
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الفا كرونباخ والنسبة المئوية والوسط  الباحثة الوسائل اإلحصائية االتية
الحسابي واالختبار التائي لعينتين مستقلتين وتحليل التباين األحادي 
وتوصلت الباحثة الى ان التعليم االلكتروني يساعد في رفع مستوى ثقافة 
الحاسب االلي فضال عن انه يقدم المادة العلمية بطريقة مشوقة وان من 

لكتروني قلة اهتمام إدارة المدارس لتطبيقه وان معوقات تطبيق التعليم اال
الفصول الدراسية غير مهيئة لتطبيقه وعد وجود معامل حاسب الي مهيئة 
بالمدرسة وأوصت الباحثة بتجهيز البنى التحتية المناسبة للمدارس قبل 
تطبيق التعليم االلكتروني من تجهيز الفصول االلكترونية ومعامل الحاسب 

بكة انترنيت داخل المدرسة وشبكة انترانيت خاصة داخل االلي وانشاء ش
 (16)المدارس وغيرها من التجهيزات.

 (2010)دراسة الهرش واخرون  -2
معوقات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي        

اجريت الدراسة في االردن /كلية التربية  المرحلة الثانوية في لواءالكورة
وترمي الى الكشف عن معوقات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من 
وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة، اعتمد الباحثون المنهج 

فقرة(،  36الوصفي ولتحقيق اهداف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من)
) معلمًا  47ت . تكونت عينة الدراسة من)موزعة على اربعة مجاال

( معلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وبعد جمع البيانات وتحليلها 58و)
جراء تحليل التباين الثالثي، واختبار  باستخدام األساليب الوصفية، وا 
شيفيه، أشارت النتائج بأن المعوقات المتعلقة بالمعلمين جاءت بالمرتبة 

لمعوقات المتعلقة باإلدارة ،ثم المعوقات المتعلقة بالبنية األولى، تلتها  ا
التحتية والتجهيزات األساسية، وجاءت المعوقات المتعلقة بالطلبة في 
المرتبة األخيرة. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
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تعزى للجنس في مجال المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات 
سية لصالح الذكور،كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة األسا

إحصائية تعزى للمؤهل العلمي في مجال المعوقات المتعلقة بالطلبة 
لصالح حملة الماجستير فأعلى، بينما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية 
تعزى ألثر الدورات التدريبية في جميعا لمجاالت، وأوصى الباحثون بإعادة 

لدورات التدريبية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،وتحسين البنية النظر با
 (17)التحتية. وتجهيزاتها الفنية والتكنولوجية في المدارس.

 (2011)دراسة بريكيت  -3
واقع التعليم االلكتروني في تدريس اللغة العربية بالمرحلة الثانوية         

أجريت الدراسة في السعودية / جامعة طيبة /كلية التربية ومعوقات استخدامه 
وترمي الى تعرف واقع التعليم االلكتروني في تدريس اللغة العربية بالمرحلة 
الثانوية ومعوقات استخدامه فضال عن انها ترمي الى تعرف الفروق بين 
استجابات معلمي ومشرفي اللغة العربية حول واقع التعليم االلكتروني في 

دريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية ،اعتمد الباحث المنهج الوصفي ت
( معلما من معلمي اللغة العربية بالمرحلة 126وتكونت عينة البحث من )

( مشرفا طبقت عليهم استبانة تكونت من 11الثانوية في المدينة المنورة و)
لباحث النسبة خمسة محاور بعد ان تأكد الباحث من صدقها وثباتها واستعمل ا

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعادلة الفا كرونباخ 
واختبار ليفين ،وتوصل الباحث الى ان التعليم االلكتروني في تدريس اللغة 
العربية لجميع محاور الدراسة بدرجة كبيرة وعدم وجود فروق ذو داللة إحصائية 

ائية المعروفة بين متوسطات اراء عينة عند أي مستوى من المستويات اإلحص
الدراسة حول واقع التعليم االلكتروني في تدريس اللغة العربية في المرحلة 
الثانوية في أربعة محاور وأوصى الباحث بأهمية استخدام التعليم االلكتروني 
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في منهج اللغة العربية بمدارس التعليم العام بما يكفل تطوير أداء مستوى 
 (5)للغوي.التالميذ ا

 موازنة الدراسات السابقة:
 بعد عرض الدراسات السابقة وازن الباحثون بين الدراسات السابقة والدراسة

 الحالية وكاآلتي: 
: تباينت أهداف الدراسات السابقة حسب طبيعة الدراسة  الهدف .1

ومتغيراتها التابعة أّما الدراسة الحالية تهدف الى معوقات تطبيق التعليم 
 االلكتروني من وجهة نظر معلمي اللغة العربية ومعلماتها 

 : اتفقت الدراسات السابقة في منهجية البحث في اتباعهاالمنهجية  .2

 المنهج الوصفي. 

 : تباينت عينات الدراسة السابقة وذلك حسب طبيعة الدراسةالعينة  .3

 معلما 250والبلد الذي اجريت فيه ،وعينة الدراسة الحالية بلغت 
 .ومعلمة من معلمي اللغة العربية 

 : اتفقت الدراسات السابقة جميعها في استعمالها االستبانة اداةاالداة .4

 للبحث.

الدراسات السابقة الوسائل االحصائية : استعملت الوسائل االحصائية  .5
 المالئمة لطبيعة البحث وهذا يتالءم مع الدراسة الحالية.

اتفقت الدراسات السابقة في وجود العديد من المعوقات التي النتائج : .6
 تؤدي الى تطبيق التعليم االلكتروني.

 منهجية البحث واجراءاته:
 اوال : منهج البحث:

ان اختيار منهج البحث يأتي في مقدمة مراحل خطوات البحث ، فلكل      
منهج تصميماته ، وكل خطوة من خطوات اختيار منهج البحث تعتمد على 
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التي سبقتها وتمثل طبقًا لها ، وان منهج البحث المستعمل في اية دراسة يتحدد 
 (18)مراد تحقيقها.التي تهتم بها والنوعه تبعًا لنوع الدراسة وطبيعتها ، واالهداف 

ولما كان البحث الحالي يرمي الى تحديد معوقات تطبيق التعليم االلكتروني من 
وجهة نظر معلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة االبتدائية اتبع الباحثون 
المنهج الوصفي ، ألنه يتالءم مع طبيعة البحث . فضال عن ان هذا المنهج 

ئق عن واقع الظاهرة الحالي ،وفهم الحاضر من اجل يهتم بتقديم معلومات وحقا
المستقبل عن طريق توفير البيانات والحقائق التي تتصل بالظاهرة ، وتوضيح 

على  العالقات بين الظواهر المختلفة وبين مكونات الظاهرة نفسها، ويساعد
  (19).التنبؤ بمستقبل الظاهرة

 ثانيا : مجتمع البحث :
ث في البحث الحالي من معلمي ومعلمات اللغة يتكون مجتمع البح      

-2017العربية في المدارس االبتدائية في مركز محافظة بابل للعام الدراسي 
 م . 2018

 ثالثا : عينة البحث :
( مدرسة ابتدائية  في مركز  40اختار الباحثون )  العينة األساسية:  .1

محافظة بابل بصورة عشوائية لتمثل العينة االساسية للبحث الحالي ، لذا 
فإن عينة البحث يجب ان تحتفظ بجميع خصائص المجتمع االصلي حتى 

، وبلغ عدد المعلمين والمعلمات في  هذه المدارس (20)تكون ممثلة له
 ( معلما ومعلمة.250)
: بعد ان حدد الباحثون المجتمع االصلي ، وسحبت  العينة االستطالعية .2

العينة االساسية للبحث الحالي بصورة عشوائية ، ارتأى الباحثون ان تختارا 
( معلما 25العينة االستطالعية بصورة قصدية ، اذ بلغ عدد افرادها )

 ومعلمة.
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 رابعا:اداة البحث:
البحث، ومستلزماته اذ ان استعمال األداة تحدد األداة بحسب طبيعة      

المناسبة يؤدي إلى تحقيق نتائج سليمة.وبما أن البحث الحالي يهدف إلى 
التعرف على معوقات تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر معلمي اللغة 
العربية ومعلماتها في المرحلة االبتدائية، يرى الباحثون ان االستبانة هي األداة 

( فقرة 30لتحقيق هدف البحث، لذا أعدت الباحثون استبانة تضمنت ) الرئيسة
تم إعدادها من خالل الدراسة االستطالعية، والدراسات السابقة واألدبيات ذات 

 العالقة بموضوع البحث.
 خامسا: صدق االختبار:

يعد الصدق من العوامل األساسية التي ينبغي لمستعمل االختبار، أو      
منه ،وصدق المقياس هو:"مقدرته على قياس ما وضع من اجله واضعه التأكد 

والوسيلة الفضلى لتقدير صدق األداة ،أن يقرر  ،( 21)أو السمة المراد قياسها"
 22.عدد من المتخصصين مدى استيفاء فقراتها،وشمولها الجوانب المراد قياسها
عرضها ولغرض التأكد من سمة الفقرات الخاصة باالختبار وصحتها، فقد تم 

( فقرة على عدد من المحكمين 30في صورتها األولية والبالغ عددها )
( خبيرا، من أجل 15المتخصصين باللغة العربية،وطرائق تدريسها، بلغ عددهم )

إبداء آرائهم ومقترحاتهم في الحكم على مدى صالحية فقرات االستبانة، و تمت 
 يات المحكمين.عملية تعديل الفقرات بما يتناسب مع اقتراحات وتوص

ووضعت الباحثون إزاء كل فقرة بدائل متدرجة لإلجابة يتم اختيار البديل 
المناسب للمشكلة الرئيسة وهي: )كبيرة، متوسطة، ضعيفة( كما اعطي لكل 

 ، ضعيفة صفرا (. 1، متوسطة  2بديل درجة هي) كبيرة 
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 سادسا:ثبات األداة:
بالثبات،الن اتصافه بالثبات يجعل من سمات االختبار الجيد أن يتصف      

، وتّم حساب ثبات االختبار من قبل الباحثين (22)باإلمكان االعتماد عليه
باستخدام طريقة إعادة تطبيق االختبار على العينة االستطالعية البالغ عددها 

( معلما ومعلمة، وكانت المدة بين التطبيق األول والتطبيق الثاني 25)
الباحثون معامل ارتباط بيرسون الستخرا  ثبات االداة  أسبوعين، ثم استعملت
( وهو معامل ثبات عاٍل وجيد،اذ تعد االختبارات %88،وبلغ معامل الثبات )

، وبذلك ُعّد االختبار صالحًا وجاهزًا (23)(0,67جيدة اذا بلغ معامل ثباتها)
 للتطبيق بصورته النهائية . 

 سابعا:تطبيق األداة:
لباحثين صدق األداة وثباتها وزعت االستبانة على أفراد بعد ان اتضح ل     

 .2018/ 19/4لغاية 2018/ 19/2العينة جميعها ، وطبق البحث للفترة من
 ثامنا:الوسائل اإلحصائية:
 لحساب:  SPSSاعتمد الباحثون برنامج 

 معامل ارتباط بيرسون، والوسط الحسابي ،والنسبة المئوية، واالنحراف المعياري.

 النتائج وتفسيرهاعرض 
 اوال:عرض النتائج

الستخرا   SPSSحلل الباحثون نتائج البحث باستخدام البرنامج االحصائي 
االحصاءات الوصفية الخاصة باالستبانة، ورتبت الباحثون الفقرات تنازليا من 
الفقرات االكثر صعوبة، الى الفقرات االقل صعوبة ، وسيناقش الباحثون الفقرات 

 التي تمثل صعوبات كبيرة ألهميتها من وجهة نظر الباحثون.
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عليم االلكتروني من ولإلجابة عن سؤال البحث: ما معوقات تطبيق الت     
وجهة نظر معلمي اللغة  العربية ومعلماتها؟ قامت الباحثون باستخدام التكرارات 

 ( يبين ذلك.1والمتوسطات والنسب المئوية وجدول )
 

فقرات االستبانة والتكرارات والمتوسطات والنسبة المئوية وترتيب  .(1جدول )
 الفقرات تنازليا

 الفقرات
 المتوسط تكرار الصعوبات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 ترتيب
 ضعيفة متوسطة كبيرة الفقرة

ال يشجع التالميذ على 
 ابداء آرائهم 

 30 0.747 2.62 195 40 15 التكرار
 78.0 16.0 6.0 النسبة

ال يصلح في كل المواد 
الدراسية وفي كل 

 الموضوعات

 29 0.697 2.67 201 33 16 التكرار
 80.4 13.2 6.4 النسبة

قلة الخبراء في ادارة 
 التعليم االلكتروني. 

 28 0.697 2.7 208 34 8 التكرار

 83.2 13.6 3.2 النسبة
عدم وضوح االنظمة 
واالساليب التي يتم فيها 

 التعليم االلكتروني

 27 0.652 2.72 209 28 13 التكرار

 83.6 11.2 5.2 النسبة

مجال قلة المتخصصين في 
 التعليم االلكتروني

 26 0.613 2.74 209 23 18 التكرار

 83.6 9.2 7.2 النسبة

قلة توفر االجهزة 
 االلكترونية في المدرسة

 25 0.581 2.76 208 23 19 التكرار
 83.2 9.2 7.6 النسبة

يحد من تفكير التالميذ 
االيجابي، والقدرة على 

 االبداع.

 24 0.55 2.8 219 18 13 التكرار

 87.6 7.2 5.2 النسبة

ضعف االمكانات المادية 
 لمشروع التعليم االلكتروني

 23 0.55 2.8 219 18 13 التكرار

 87.6 7.2 5.2 النسبة
 22 0.548 2.81 220 18 12 التكرارانشغال بعض التالميذ 
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باللعب اثناء الدرس 
 والحديث بينهم

 88.0 7.2 4.8 النسبة

بيئة صفية معززة  ال يوفر
 للذكاء ونمو االبداع

 21 0.551 2.82 223 19 8 التكرار

 89.2 7.6 3.2 النسبة

سهولة اختراق المحتوى  
واالمتحانات في التعليم 

 االلكتروني

 20 0.526 2.82 221 16 13 التكرار
 88.4 6.4 5.2 النسبة

يضعف العالقات بين 
 التالميذ وبينهم وبين المعلم

 19 0.553 2.82 226 20 4 التكرار
 90.4 8.0 1.6 النسبة

عدم قدرة التالميذ على 
ترتيب افكار سليمة 

 ومرتبطة بموضوع الدرس 

 18 0.5 2.82 219 18 13 التكرار
 87.6 7.2 5.2 النسبة

قلة معرفة بعض المعلمين 
 باستخدام التقنيات الحديثة

 17 0.531 2.82 223 17 10 التكرار
 89.2 6.8 4.0 النسبة

تدريس مشوش وال يستند 
على طريقة، فالمعلومات 

 المقدمة للتالميذ مجزأة .

 16 0.541 2.83 227 19 4 التكرار
 90.8 7.6 1.6 النسبة

ال يراعي الفروق الفردية 
وال يلتفت الى مواطن 

 الصعوبة في درسه

 15 484. 2.84 221 17 12 التكرار
 88.4 6.8 4.8 النسبة

فهم التالميذ للمادة يكون 
 آنيا

 14 0.5 2.84 223 14 13 التكرار
 89.2 5.6 5.2 النسبة

صعوبة التحول من التعليم 
التقليدي الى التعليم 
االلكتروني لدى المعلمين 

 والمعلمات. 

 13 0.513 2.84 226 16 8 التكرار

 90.4 6.4 3.2 النسبة

للتالميذ ال يعطي الفرصة 
 لنطق الكلمات والعبارات

 12 0.492 2.85 226 14 10 التكرار
 90.4 5.6 4.0 النسبة

صعوبة تطبيق اساليب 
 التقويم 

 11 0.489 2.85 227 14 9 التكرار
 90.8 5.6 3.6 النسبة

 10 0.478 2.86 227 13 10 التكرارعدم وجود قاعات دراسية 
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مخصصة للتعليم 
 االلكتروني

 90.8 5.2 4.0 النسبة

ضعف التحصيل الدراسي 
 للطلبة

 9 0.48 2.86 230 14 6 التكرار

 92.0 5.6 2.4 النسبة

كثرة عدد التالميذ في 
 الصف 

 8 0.427 2.86 224 18 8 التكرار
 89.6 7.2 3.2 النسبة

انظمة التعليم االلكتروني 
 واساليبه غير واضحة

 7 0.433 2.87 226 15 9 التكرار
 90.4 6.0 3.6 النسبة

اهمال المهام التعليمية 
 والبطء في انجازها

 6 0.453 2.88 231 12 7 التكرار
 92.4 4.8 2.8 النسبة

شعور المعلم بفقدان دوره 
 في التعليم

 5 0.437 2.88 232 11 7 التكرار
 92.8 4.4 2.8 النسبة

 4 0.415 2.89 231 10 9 التكرار ال يهتم بالعمل الجماعي

 92.4 4.0 3.6 النسبة
يضعف من دافعية التالميذ 

 نحو التعلم
 3 0.411 2.89 232 9 9 التكرار

 92.8 3.6 3.6 النسبة
يؤدي الى كثرة االخطاء 

 االمالئية
 2 0.399 2.9 235 9 6 التكرار
 94.0 3.6 2.4 النسبة

قلة المعلمين الذين 
التعليم يجيدون فن 

 االلكتروني

 1 0.405 2.91 237 10 3 التكرار

 94.8 4.0 1.2 النسبة

 

 :ثانيا: تفسير النتائج
 سيناقش الباحثون الفقرات التي تشكل صعوبة كبيرة وكما يلي:

)ال يشجع التالميذ على ابداء آرائهم( على الرتبة الثالثين اذ  حصلت الفقرة -1
(، اذ يواجه 0.797(  وانحرافها المعياري )2.62بلغ متوسطها الحسابي)

التالميذ من خالل التعليم اإللكتروني صعوبة في التعبير عن آرائهم 
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وأفكارهم، فمن خالل الحوار و التعامل المباشر يتعلم التلميذ أدب النقاش 
اإلستماع وكيفية طرح األسئلة واحترام الطرف اآلخر وانتقاء األلفاظ و 

والمصطلحات ،بينما يحتا  التعليم اإللكتروني إلى التمكن من المهارات 
 الكتابية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم المختلفة.

حصلت الفقرة)ال يصلح في كل المواد الدراسية وفي كل الموضوعات(  -2
(، 2.67العشرين، اذ بلغ متوسطها الحسابي)على الرتبة التاسعة و 
(.وعزت الباحثون السبب الى ان التعليم 0.697وانحرافها المعياري )

االلكترونيال يصلح لتعليم جميع أهداف تدريس اللغة العربية, فتنمية 
مهارات الكتابة واالستماع والقراءة والمحادثة, و تنمية القدرة على تذوق 

 تحقيقها عن طريق التعليم االلكترونيجهود العلماء من الصعب 
حصلت الفقرة)قلة الخبراء في ادارة التعليم االلكتروني(على الرتبة الثامنة  -3

(. 0.697( وانحرافها المعياري)2.7والعشرين، اذ بلغ متوسطها الحسابي )
وترى الباحثون السبب في ذلك يعود الى عدم وجود المتخصصين في 

وني الخاصة باللغة العربية ومحاولة اثرائه بكل اعداد برامج العليم االلكتر 
 ما هو جديد.

حصلت الفقرة )عدم وضوح االنظمة واالساليب التي يتم فيها التعليم  -4
االلكتروني( على الرتبة السابعة والعشرين، اذ بلغ متوسطها 

(، قد يعود السبب في 0.652( وانحرافها المعياري)2.72الحسابي)
م وجود تمرينات في الكتاب المدرسي توضح صعوبة هذه الفقرة الى عد

 كيفية التعامل مع الحاسوب، فضال عن صعوبة تقويم التالميذ .
حصلت الفقرة )قلة المتخصصين في مجال التعليم االلكتروني( على الرتبة  -5

( وانحرافها المعياري 2.74السادسة والعشرين، اذ بلغ متوسطها الحسابي )
سبب في هذه الصعوبة يعود الى عدم (، وترى الباحثون ان ال0.613)
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دراسة مادة الحاسوب في مراحل اعداده للتدريس، مما يشكل عبء كبيرا 
 اثناء تدريسه. 

حصلت الفقرة )قلة توفر االجهزة االلكترونية في المدرسة( على الرتبة  -6
( وانحرافها المعياري 2.76الخامسة والعشرين، اذ بلغ متوسطها الحسابي )

السبب في ذلك الى عدم تخصيص ميزانية مناسبة  (. ويعزى 0.581)
للمدارس  من قبل المديرية العامة للتربية خاصة بتجهيز المدارس 

 بالحاسبات.
حصلت الفقرة )يحد من تفكير التالميذ االيجابي، والقدرة على االبداع.(  -7

( وانحرافها 2.8على الرتبة الرابعة والعشرين، اذ بلغ متوسطها الحسابي )
(. يحد التعليم االلكتروني من قدرة التلميذ على اإلبداع و 0.55ي)المعيار 

االبتكار ألنه يقيده باستجابة معينة وهي االستجابة الصحيحة الموجودة في 
 البرنامج و التي عليه أن يتعلمها.

حصلت الفقرة)ضعف االمكانات المادية لمشروع التعليم االلكتروني( على  -8
( وانحرافها 2.8بلغ متوسطها الحسابي ) الرتبة الثالثة والعشرين، اذ

(، وترى الباحثون السبب في ذلك يعود الى ان التعليم 0.55المعياري)
االلكتروني يحتا  الى بناية مجهزة بكل االجهزة الحديثة والمتطورة من 

 الحاسبات واالنترنت وهذا ما يشكل صعوبة في مدارسنا الحالية.
باللعب اثناء الدرس والحديث بينهم( حصلت الفقرة)انشغال بعض التالميذ  -9

( وانحرافها 2.81على الرتبة الثانية والعشرين، اذ بلغ متوسطها الحسابي)
(. وترى الباحثون ان استخدام التعليم اإللكتروني قد 0.548المعياري )

يؤدي إلى ضعف الدافعية نحو التعلم والشعور بالملل نتيجة الجلوس أمام 
اإلنترنت والتعامل معها لفترة طويلة من الزمن، أجهزة الكمبيوتر وشبكات 
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وخاصة إذا كانت المادة العلمية المعروضة خالية من المؤثرات السمعية 
 .والبصرية التي تجذب التالميذ نحو التعلم

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات:
 عدم توافر اجهزة الحاسوب في المدارس. -1
الدراسية في المدارس للتعليم االلكتروني، اذ ان عدم مالئمة القاعات  -2

 اغلبها قديمة.
 عدم تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام الحاسوب في التدريس. -3
 عدم تمكن التالميذ من استخدام الحاسوب. -4
 قلة البرامج المصممة لتعليم اللغة العربية  والتي تناسب المرحلة االبتدائية. -5

 التوصيات:
ن والمعلمات على استخدام الحاسوب واالنترنت، من خالل تدريب المعلمي -1

 الدورات التدريبية في الجامعات .

 دعم منهج اللغة العربية باستخدام التعليم االلكتروني في حل التمرينات. -2

 توفير األموال الالزمة لتوفير التقنيات الحديثة. -3

يقه داخل ينبغي على الجهات المعنية تبنى فكرة التعليم اإللكتروني وتطب -4
 المؤسسات التعليمية الحكومية من مدارس ومعاهد.

مقالي _ ) خاصة بإعداد االختبارات بأنواعهاالقيام بتصميم برمجيات  -5
 (.موضوعي

 المقترحات:
 دراسة واقع استخدام التعليم االلكتروني في المدارس . -1
 دراسة مقارنة بين التحصيل الدراسي باستخدام الحاسوب والتعلم النشط. -2
 دراسة دور المعلمين والمعلمات في تنمية التعليم االلكتروني . -3
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                   Rapid changes in all areas of life are the hallmark of 
our present era. The rate of change in these changes is 
almost shocking to many, both at the individual and 
institutional level. Therefore, we have to respond to them by 
changing the functions of institutions of all kinds, forms and 
sizes, and educational institutions in any society is the first 
of any other institutions to change, to cope with the nature 
of the era and respond to the transformations sweeping the 
various areas of life, The technological revolution, and the 
tremendous technological progress we are witnessing at all 
levels, have had to be educated to respond to this 
technological revolution. Its programs, decisions and 
activities reflect the elements of this technology and thus 
convey it to contemporary generations so that they can 
adapt to the nature of the  era in which they live. 
          In order to keep abreast of the development in the 
world, it is necessary to introduce technology and 
development in the field of education, including e-learning 
and its importance. The researchers considered the current 
study entitled (obstacles to the application of e-learning 
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from the point of view of teachers of Arabic language and 
its parameters). The researchers adopted the descriptive 
approach, After checking the validity and consistency of the 
researchers selected a sample of (250) teachers and teachers, 
the questionnaire was analyzed by the program (SPSS) The 
researchers found that there are many obstacles lead to the 
failure to apply e-learning in primary schools, Schools lack 
adequate classrooms in schools and e-learning. 
Keywords: Disabilities, eLearning, Arabic language 
teachers. 


