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مشكالت استعمال التعليم االلكتروني في تدريس مادة االجتماعيات من وجهة نظر
المدرسين في مركز مدينة كركوك.
* م .خليل إبراهيم حسين علي

تاريخ االستالم2202/03/06 :

تاريخ القبول2202/08/12 :

المستخلص
التعرف على مشكالت استخدام التعليم االلكتروني في تدريس مادة االجتماعيات من وجهه نظر المدرسين
في مركز مدينة كركوك .واستعمل الباحث منهج البحث الوصفي الذي يتالءم مع طبيعة البحث الحالي.
واستخدم االستبانة كأداة للبحث .تكونت العينة من( (36فقرة موزعة على ثالث محاور ،حيث المحور األول
تكون من( )10فقرات ،والمحور الثاني تكون من()17فقرة والمحور الثالث من( )9فقرات  ،وبلغت عينة
البحث الحالي مدرسي مادة االجتماعيات في مدارس مركز مدينة كركوك للعام الدراسي()2021-2020
الكورس االول ،وبلغ عددهم( )39مدرسا َ ومدرسة ،موزعين على( )15مدرسة .واستعمل الباحث الوسائل
االحصائية(معامل ارتباط بيرسون ،الوسط المرجح ،الوزن المئوي) .وبلغت معامل ثبات االستبانة (،)0.88
ومن نتائج البحث الذي توصل إليها الباحث :هي إن عدد الفقرات التي اعتبرت مشكالت هي( )33مشكلة
من أصل( ) 36فقرة .وأهم التوصيات :قيام دورات تطويريه لمدرسين في كيفية استخدام البرامج وتقنيات
اإللكتروني في تدريس مادة االجتماعيات.

كلمات مفتاحية :المشكالت ,التعليم اإللكتروني ,مادة االجتماعيات ,المدرسين.
* الكلية التربوية المفتوحة ,كركوك ,العراق.
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Abstract
The study is aimed to identify the most important problems of using Elearning in teaching social studies from the teachers’ point of view in the city
centre of Kirkuk. The writer has used the descriptive research method that fits
with the current research. The inquiry form is used as a tool for the research,
and it consists of (36) paragraphs distributed over three axes, the first axis
consists of(10)paragraphs, the second axis consists of (17)paragraphs, and the
third one consists of (9)paragraphs. The sample of the current study consisted
of teachers of social studies in Kirkuk's city centre schools for the first course
in (2020-2021). The number of teachers reached (39). It has distributed
over(15) schools. The researcher used the statistical means(Pearson
correlation coefficient, the mathematical average, the proportional weight).
The coefficient of the questionnaire stability has reached (0.88).The results of
the study that the researcher has concluded through the number of paragraphs
that were considered(33)problems from(36)paragraphs. The most important
recommendations: Making developing courses for teachers of social studies
on how to use programs and electronic technologies in teaching social
sciences.
Keywords: Problems, E-learning, Social studies, Teachers.
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المقدمة
مشكلة البحث:
يتسممممم العصممممر الحمديمث بمالتطور المعرفي والتكنولوجي ،وزمن الثورة المعلومماتيمة ،فقمد فر ممممت
التكنولوجيا الحديث نفسمها على مختل

المااالت كالتعليم وطرائقه كما سمهلت التواصمل بين فئات الماتمع

عبر ثورة االنترنيت التي أدت إلى تقرب الزمان والمكان.
وفي ظل هذا التطور السمريع والمتزايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصماالت ،بدأت المسسمسمات التربوية
بمراجعة أهدافها وممارسماتها ،بل أصمبحت تبحث عن أنسمأل األسماليأل وأفألمل األنماط التي يمكن أن تقدم
من خاللهما خبرات تعليميمة لطالبهما ،بدال من األسمممماليمأل المتمركزة على الذاكرة والتلقين .وفي هذا اإلطمار
بمدأ التفكير الاماد البتكمار أنظممة لنقمل المعلوممات وعر ممممهما ،وتمداولهما والحصممممول عليهما ،اعتممادا على
تكنولوجيا المعلومات والوسائط (الشبول وعليان.)9 :2014 ،
أن التعليم اليزال يتم باألسماليأل التقليدية داخل الصمفوف الدراسمية معتمدة على الكتاب والقلم والسمبورة
لذا أصمبح من الألمروري مواكبة المسسمسمات التعليمية لمتطلبات العصمر فألمال عن المتطلبات المسمتقبلية
المتوقع حدوثها ،واالسممتفادة من التطور التكنولوجي الهائل في المعلوماتية وااللكترونيات في دعم مسمميرة
هذه المسسمسمات من أجل تطوير التعليم واالرتقاء به ،فبرامج المسسمسمات التعليمية بحاجة إلى إعادة النظر
والتطوير لتواكأل هذه التغيرات( .الشمري.)4 :2007 ،
والتعليم اإللكتروني موسمممموعمة علميمة ,لتقمديم برامج تعليميمة ،أو تمدريبيمة للمتعلمين ،من خالل تقنيمات
التفماعليمة مثمل :اإلنترنمت ،واإل اعمة واألقرا

الممدمامة وبريمد إلكتروني وتعليم محوسممممأل ،أو مستمرات

العلميمة عبر الفيمديو كون فرنس .دون االلتزام بمكمان محمدد اعتممادا على التعلم المذاتي ،والتفماعمل بين المعلم
والمتعلم (سالم.)33 :2004،
والتعليم اإللكتروني أخمذ بمالتعماظم ،واالتسمممماي في جميع أنحماء العمالم ،وقمد دفعمت عواممل عمديمدة توجمه الاهمات
التعليميمة نحوه ،وخفض تكلفمة التعليم العمالي ،ويمكن من خاللمه خفض تكلفمة التعليم بمما يوازي التعليم التقليمدي كمما
أشمار باحثون إلى الميزات المتحققة من خالل وسمائل التعلم التفاعلي المتزامنة ،ورير المتزامنة ،وتعزيز مهارات
التأمل الذاتي(.)Castle&McGuire,2010: 36-40
وقد اتاهت الدول مسخرا إلى اتباي اسمممتراتيايات للمعلوماتية والحاسممموب في مناهج التعليم المعتمدة
على دمج التكنولوجيا بالتعليم .وحقيقة ملموسممة للتغلأل على مشممكالت التعليم التقليدي .ومنها :ازدياد اعداد
الطلبة .وعدم مناسبة النتائج مع سوق العمل وجمود النظام التعليم الحالي(مصلحي.)118 :2007 ,
والتعليم اإللكتروني يعتبر أكثر تطورا نتياة التطورات التقنية ،وتزايد الحاجة للتعليم المدمج ،وبهدف
مواكبة مفردات العصمر الاديدة والمتطور باسمتخدام التقنية العلمية الحديثة .وظهرت الحاجة إلى اسمتخدام
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تقنيمة المعلوممات واالتصمممماالت في العمليمة التعليميمة ،ومن المكمانمة الرائمدة للتعليم االلكتروني ارادة البماحمث
التعرف على مشممممكالت اسممممتخمدام التعليم االلكتروني في التمدريس ممادة االجتمماعيمات ،ال سمممميمما في ظمل
ظروف جائحة كرونا ,والتأكيد على التعليم االلكتروني وتوظيفه في العملية التعليمية.
ومن هنا يمكن تحديد مشكلة البحث في السسال التالية:
• مممما مشمممكالت اسمممتعمال التعلممميم اإللكترونمممي فمممي تمممدريس ممممادة االجتماعيمممات ممممن وجهمممة نظمممر
المدرسين؟
 .2.1اهمية البحث:
يظهر اهمية التعليم اإللكتروني كمو مموي ،ويشممكل حديث السمماعة إ ممافة إلى معوقات تطبيم التعليم
اإللكتروني ،فمالتعلم اإللكتروني يعمد من اهم التوجهمات لتطبيم التعليم الممدمج ،وال يزال محمدود أو معمدوم
االسمتخدام في المدارس .وتتألمح اهمية البحث في الكشم

عن اهم مشماكل اسمتخدام التعليم اإللكتروني في

التدريس من قبل المدرسمين واسمتقصماء ئرائهم لتوفير المعلومات والبيانات لصماحأل القرار للعمل مسمتقبال
على ايااد الحلول وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه الهيئات التدريسية.
 .1السمعي إلى تشمخيو وتحديد مشمكالت التعليم االلكتروني في مدارس مركز مدينة كركوك ،ومن خالل
ئراء اعألاء الهيئة التدريسية ،إ يعد التعليم االلكتروني اتااها حديثا تسعى إليه المسسسات التعليمية.
 .2تلقي الألممموء على اهم معوقات اسمممتخدام التعليم االلكتروني في تدريس مادة االجتماعيات عن طريم
نتائج التي يتوصل إليها البحث ،وايااد حلول مناسأل لها.
 .3يساهم البحث الحالي الوقوف على أهم مشاكل المدرسين عند تدريسهم مادة االجتماعيات ومعالاتها.
 .3 .1اهداف البحث:
تنوي أهداف التعليم اإللكتروني بما يتنسمأل مع أهداف الهيأة التربوية بكافة عناصمرها ،حيث حددها كل
من(را ي ،وشاهين:)34 :2010 ،
 .1بتفاعل المتعلم مع باقي عناصر العملية التعليمية.
 .2لتنمية جوانأل شخصيته المختلفة.
 .3تنوي مصادر المعارف والخبرات.
وأ اف إليها كل من(الريفي ،وأبو شعبان :)16 :2009
أ .يدعم تفاعل الطلبة والمعلمين.
ب .مشاركة الخبرات والحوارات الهادفة.
ت .التنمية المهنية للمعلمين عن طريم تنمية مهاراتهم التقنية وتعليمية الحديثة.
ث .تنمية مهارات الطلبة والكفايات التعليمية لتقنيات االتصمممال ،وتوسممميع دائرة اتصممماالت الطلبة عبر
شبكات االتصاالت العالمية ،والمحلية ،وعدم االقتصار على المعلم.
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 .4 .1حدود البحث:
يقتصممر البحث على مدرسممي مادة االجتماعيات في مدارس مركز مدينة كركوك للعام الدراسممي(-2020
2021م) الكورس االول ،والذي يبلغ عددهم( )39مدرسا.
 .5 .1تحديد المصطلحات:
 .1المشكالت:
يعرفها(شمحاتة ،وئخرون )276 : 2003 ،بأنها :أية صمعوبة محيرة ،حقيقة كانت أم اصمطناعية يتطلأل
حلها إعمال الفكر.
التعريف االجرائي:
هو كمل موق

محير ،سممممواء كمان همذا الموق

حقيقي أو مفتعمل ،يتطلمأل حلهما من خالل التفكير وإياماد

الحلول المناسبة لها.
 .2التعليم االلكتروني:
يعرف(سمممممالم)289 :2004،التعليم اإللكتروني بمأنمه :منظوممة تعليميمة لعرا برامج التعليميمة أو
تدريبية للمتعلمين في أي وقت ،وفي أي مكان باستخدام تقنيات التفاعلية مثل(االنترنيت ،واقرا

ممغنطة

وإيميل وأجهزة الحاسموب) من خالل بيئة تعليمية تفاعلية متعددة في الفصمل الدراسمي عن بعد دون االلتزام
بمكان محدد اعتماد على التعلم الذاتي والتفاعل بين الطالأل والمعلم.
ويعرف(مصميلحي وعبد القادر :)11 :2007 ،نمط تعليمي تفاعلي يهتم بالمتعلم ،ويسمتند على تصمميم
بيئة تعلم لتسممهيل عملية التعليم بواسممطة وسممائط الكترونية متعددة لعرا برامج ومواد للمتعلمين سممواء
داخل المسسسات التعليمية أو خارجها.
التعريف االجرائي:
هو أسملوب التعليمي إلكتروني على ماموعه من برامج تعليمية تدريبية من أجل ايصمال المادة التعليمية
للمتعلمين .عن طريم اسممتخدام تقنيات شممبكات االتصممال والمعلومات من خالل قنوات وبرامج اتصممال
مثل(اليوتيوب ،و الموديل ،والقنوات الفألائية ،وريرها.)...
 .3مادة االجتماعيات:
يعرف (بنار )17 :2009،ممادة االجتمماعيمات بمأنهما :اتلما المواد المعروفمة بمالتماريخ والاغرافيمة
والتربية الوطنية التي تدرس في مراحل التعليم العام ويتألممممن محتواها الحقائم والمعلومات والمفاهيم
االجتماعية والتراث الثقافي واإلنسمماني والعادات والتقاليد واألعراف والقيم ،وتعالج مو مموعاتها واقع
الماتمع ومواقفه ومشمكالته وئماله وتطلعاته وتسمعى إليااد التفاعل بين اإلنسمان وبيئته واإلسمهام في حل
مشكالته وقألايا ماتمعه".
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الخلفية النظرية ودراسات السابقة
 .1الخلفية النظرية:
.1التعليم اإللكتروني:
يعتبر التعليم اإللكتروني من أهم االسممممتخمداممات الحمديثمة في خلم بيئمة تفماعليمة تسممممهم في إثراء التعلم
وجعلمه أبقى أثرا .ويسممممهم التعليم اإللكتروني على توظي

التقنيمات الحمديثمة في عمليمة التعليم والتعلم المذي

يحدث تغييرا كبيرا في أساليأل التعلم ،وياعل التعليم ممتعا للمتعلمين ويزيد من دافعيتهم للتعلم.
وأشمممر(شمممحاتة)69 :٢٠٠٩ ،إلى أنه اانطلقت صممميحة عالمية تسممممى بالتعليم اإللكتروني هدفت إلى
اسمممتخدام األدوات والوسمممائل التكنولوجية بكل أنواعها في تحقيم التفاعل والتواصمممل بين المتعلمين وبين
المتعلم والمعلم ،وتوصيل المعلومات والمحتوى التعليمي للمتعلم.
.2مفهوم التعليم اإللكتروني:
ال يوجد اتفاق كامل حول تحديد مفهوم شامل لمصطلح(التعليم اإللكتروني) وقد عرف كل من.:
(زيتون )24 :2005 ،التعليم إلكتروني بأنه :تقديم محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوسممائط متعددة على
الكمبيوتر وشمبكاته إلى المتعلم بشمكل يتيح له إمكانية التفاعل النشمط مع المحتوى و المعلم ومع أقرانه سمواء
أكان بصورة متزامنة أو رير متزامنة .وإمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان.
ويعرف زين المدين :)335 :2006 (،التعليم اإللكتروني :هو تقمديم معلوممات ومعمارف إلى متعلم عبر
وسائط اإللكترونية واألقمار الصناعية وأشرطة تعليمية وأقرا

(.)CD

.3دواعي التعليم إلكتروني:
دواعي التعليم إلكتروني التي كرها(حسين )47 :2008 ،تستند إلى المبررات منها:
• هذا النوي من تعليم يزيد من تواصممل الطالب بينهم وبين طالب المدرسممة ،من خالل سممهولة التواصممل
بين األطراف مثل البريد اإللكتروني ،وررف المناقشة.
• هذا النوي من التعليم يقدم أكثر من طريقة للتدريس للطالب فهو يعرا طريقة مرئية وطريقة مسموعة
وطريقة مقروءة وطريقة عملية.
• معزز جيد للتعليم التقليدي ،فيدمج هذا األسممملوب مع التدريس التقليدي وبالتالي يسمممتطيع المعلم تحويل
الطالب على األنشطة والواجبات على الوسائط اإللكترونية.
وأ اف(درويش:)82 :2009 ،
• تغيرات سوق العمل.
• مسايرة التطور العلمي الحديث.
• التعليم اإللكتروني سبيل تنمية الشاملة.
• فعالية وكفاءة التعليم اإللكتروني.
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 .2 .1دراسات السابقة:
.1دراسة(:(Conan, 2007
هدفت الدراسمممة التعرف على معوقات اإللكترونية المباشمممرة في منهاا المدارس الثانوية ،في اسمممتخدام
المسمماقات اإللكترونية ،واسممتخدم المنهج الوصممفي ،وتألفت عينه الدراسممة من( )270مديرا ،النتائج كانت:
أكثر المعوقمات هي :معوقمات المماليمة ،ثم جماءت بعمدهما معوقمات في مامال التكنولوجيما ،أمما المعوقمات التي
جماءت بمدرجمة تقليمديمة فهي :اعتقمادات الهيمأة التمدريسمممميمة حول نوعيمة التعلم اإللكتروني واهتممامماتهم بمدافعيمة
الطلبة.
 .2دراسة(الموسى2٠٠٧ ،م):
هدفت الدراسممة إلى التعرف على معوقات التعليم إلكتروني في التدريس بالمرحلة الثانوية من وجهه نظر
مديري الممدارس بالرياا .وماتمع البحمث مديري تلما الممدارس بمراكز شممممرق ووسممممط الرياا وأخذ
الباحث منهم عينة تكونت من( )١٠٠معلم و( )١٥مدبر تم اختيارهم بالطريقة العشممموائية البسممميطة .لامع
البيانات من هذه العينة .وتوصل الباحث إلى النتائج التالية:
أفراد عينة الدراسممممة موافقين بدرجة عالية على أن هناك معوقات متعلقة باألجهزة تحول دون اسممممتخدام
التعليم اإللكتروني بمالمرحلمة الثمانويمة .كمما أنهم موافقين بمدرجمة عماليمة على أن هنماك معوقمات متعلقمة
بمالبرمايمات التعليميمة ،وكمانمت أبرزهما هي :عمدم حمداثمة برمايمات المتوافرة ،وقلمة البرمايمات المتوافرة
بالمدرسة ،وأخيرا

ع

مالئمة البرمايات المتوافرة لمستوى الطلبة.

.3دراسة(الشهراني ٢٠٠٩ ،م):
هدفت الدراسممة التعرف على أثر اسممتخدام الخرائط اإللكترونية في تدريس وحدة اإلسممالم في قارة أفريقيا
في التحصميل الدراسمي واالتااه لدى طالب الصم

الثاني المتوسمط بمحافظة بيشمة .واعتمد الباحث على

المنهج التاريبي بتصمممميم شمممبه تاريبي .وطبقت الدراسمممة على عينة بلغ عددها ( )٥٠طالبا .وتوصممملت
الدراسممممة إلى النتائج التالية :جود فروق ات داللة إحصممممائية عند مسممممتوى( )٠,٠٥لصممممالح الماموعة
التاريبية.
.4دراسة( شاهين وريان2013 ،م):
همدفمت همذه المدراسمممممة التعرف على اتاماهمات طالب جمامعمة القمدس نحو التعيينمات إلكترونيمة ،وعالقتهما
بمهارات التعلم المنظم إلكترونيا في

مموء بعض المتغيرات .واسممتخدم المنهج الوصممفي التحليلي ،وبلغت

عينة الدراسمممة( )353طالبا ،وكانت نتائج وجود فروق ات داللة في اتااهاتهم نحو التعيينات اإللكترونية
تعزى لمتغير مسمتوى السمنة الدراسمية ،ووجود اشمتراك إنترنت منزلي ،ومسمتوى المهارات الحاسموبية ،ولم
تكن الفروق دالة تبعا لمتغير الانس ،والبرنامج الدراسي والحالة الوظيفية.
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.5دراسة(:)Raceme N. Kayoed, 2013
اعتمدت هذه الدراسمة االسمتطالعية باإل مافة إلى اسمتعراا شممولي لعدد من المسلفات ات الصملة على
تاربمة للبماحمث مع التعلم اإللكتروني في إحمدى الامامعمات الرائمدة في مامال التعلم اإللكتروني والتعليم عن
بعد في الواليات المتحدة ،وخلصممت إلى

ممرورة و ممع فلسممفة التعلم اإللكتروني نصممأل أعين صممانعي

القرار في الاامعات ،وكذلا من اسممتخدام المعارف المكتسممبة بطرق بناءه تتااوز تسممايل درجات عالية
في االختبارات واجتياز االمتحانات المدرسية التقليدية.
 .3 .1التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل العرا السمممابم للبحوث والدراسمممات السمممابقة يمكن تحديد أهم المالحظات في النقاط الرئيسمممة
التالي:
 .1أجمعت نتائج الدراسمات السمابقة على اهمية التعليم اإللكتروني في التعليم مثل دراسمة(،)Conan,2007
ودراسمممة(الموسمممى2٠٠٧ ،م) ،ودراسمممة(الشمممهراني ٢٠٠٩ ،م) ،ودراسمممة( شممماهين وريان2013 ،م)،
دراسممة(.)Raceme N. Kayoed, 2013وأكدت نتائج الدراسممات

ممع

اسممتعمال التعليم اإللكتروني،

وأكثر معوقمات هي :معوقمات المماليمة ،ثم جماءت بعمدهما معوقمات في مامال التكنولوجيما .وهنماك معوقمات
متعلقمة بماألجهزة الكترونيمة .ومعوقمات متعلقمة بمالبرمايمات التعليميمة .وعمدم حمداثمة البرمايمات المتوافرة،
وقلة البرمايات المتوافرة بالمدرسة ،وأخيرا

ع

مالئمة البرمايات المتوافرة لمستوى الطلبة.

 .2اتفم البحث الحالي مع الدراسمات السمابقة في المنهج المسمتخدم في البحث وهو المنهج الوصمفي التحليلي
مثل( ،)Conan,2007ودراسة(الموسى2٠٠٧ ،م) ،ودراسة( شاهين وريان2013 ،م).
 .3واختل

البحث الحالي مع الدراسات السابقة في العينة واالداة واالساليأل االحصائية المستخدمة.
منهجية البحث وإجراءاته

 .1منهجية البحث وإجراءاته:
تألممممن هذا الفصمممل اإلجراءات التي اسمممتخدمها الباحث لغرا تنفيذ أهداف البحث ،واشمممتمل على
ماتمع البحث والعينة ،واالسمتبيان والوسمائل اإلحصمائية المسمتخدمة في تحليل النتائج وتفسميرها وسمتعرا
اإلجراءات على النحو اآلتي:
 .2 .1منهج البحث:
اسمتخدام المنهج الوصمفي ،النسماامه مع البحث وأهدافه ،والبحوث الوصمفية تهدف إلى وصم

ظواهر

وجمع المعلومات والحقائم والمالحظات(.جابر وكاظم.)4 :1989 ،
والمنهج الوصمفي ال يتوق

عند تحديد مالمح المشمكلة ووصمفها وصمفا علميا فقط ،بل يتعدى لا إلى

محاولة البحث عن أسبابها الحقيقية(.الكندري والدايم.)60 :1988 ،
عبيدات ،وقان( .)176 :2007أن المنهج الوصفي :اأسلوب يعتمد على دراسة الظاهرة كما في الواقع
ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كميا أو تعبيرا كيفياا.
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 .3 .1مجتمع البحث وعينته:
اختار الباحث عينة عشموائية من مدرسمي مادة االجتماعيات والذي بلغ عددهم( )39مدرسما َ ومدرسمة،
موزعين على( )15مدرسة من مدارس مركز مدينة كركوك.
 .4 .1أداة البحث:
قام الباحث بتحديد االسممممتبانة أداة للبحث ،و لا ألنها أكثر أدوات البحث العلمي اسممممتخداما وشمممميوعا
بالبحوث الوصممممفيمة ،وهي أكثر مالئممة لتحقيم أهداف البحمث الحمالي ومسممممتلزماته ألن اسممممتعممال األداة
المناسمممبة يسدي إلى تحقيم نتائج سمممليمة .وبما أن البحث الحالي يهدف إلى التعرف على مشمممكالت التعليم
االلكتروني في تمدريس ممادة االجتمماعيمات ،يرى البماحمث ان االسممممتبمانمة هي األداة الرئيسممممة لتحقيم همدف
البحث ،أعد الباحث اسممتبانة تكونت من ( )36فقرة تم إعدادها من خالل االطالي على الدراسممات السممابقة
واألدبيات ات العالقة بمو وي البحث.
 .5 .1صدق االداة:
من أجل تحقيم صممدق األداة اعتمد الباحث على اسممتخراا الصممدق الظاهري لها ،من خالل عر ممها
على ماموعمة من الخبراء في التربيمة وعلم النفس وطرائم تمدريس االجتمماعيمات ،حيمث بلغ عمددهم ()12
خبيرا ،من أجل إبداء ئرائهم ومقترحاتهم في الحكم على مدى صمممالحية فقرات االسمممتبانة ،و تمت عملية
تعديل الفقرات بما يتناسأل مع اقتراحات وتوصيات المحكمين.
 .6 .1ثبات االداة:
اعتممد البماحمث في قيماس ثبمات أداة البحمث عن طريم إعمادة تطبيم االختبمار مرتين على ماموعمة
من( ) 15من أفراد البحمث ،وكمانمت الممدة بين التطبيم األول والتطبيم الثماني أسممممبوعين ،وإلياماد معماممل
ثبات أداة البحث اسمتعمل الباحث معامل ارتباط بيرسمون كوسميلة إحصمائية ,وقد كان معامل الثبات لفقرات
االستبانة(.)0,88
 .7 .1تطبيق االداة:
بعد التأكد من صمدق األداة ،وثباتها تم توزيع االسمتبانة النهائية على افراد عينة البحث األسماسمية ،خالل
الفترة بين( .)2021/ 2 /21 - 2021/ 1 /21
 .8 .1الوسائل االحصائية للبحث:
لغرا معالاة البيانات التي حصل عليها الباحث تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية:
 .1معامل ارتباط بيرسون :لحساب ثبات أداة البحث.
 .2الوسممممط الحسممممابي المرجح ،لتحديد درجة االرجحية في اسممممتاابات أفراد العينة لكل فقرة من فقرات
االستبانة وفقا للقانون اآلتي:
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ت + 3 x1ت + 2 x 2ت1 x 3
الوسط المرجح= ------------------------------
عدد التكرارات
 .3النسبة المئوي :لبيان القيمة النسبية لكل فقرة من فقرات االستبانة.
الوسط المرجح
النسبة المئوية = 100 × --------------------
(االمام وئخرون.)145 :1990 ،

3

عرض النتائج وتفسيرها:
 .1المحور األول :مشكالت استعمال التعليم االلكتروني الخاصة بالجوانب اإلدارية والمادية:
ويحتوي همذا المامال( )10فقرات ،وتنحصممممر درجمة حمدة مشممممكالتمه بين( )1,33-2,69ووزن مئوي
( )% 58.66-%89,69مثلمت منهما ثممان فقرات مشممممكالت واقعيمة انحصممممرت درجمة حمدتهما بين(-2,69
 )2,12ووزن مئوي بين ( ،)70,66-89,69وجدول اآلتي ( )1يبين تفاصيل.
جدول()1
الفقرات

ت

رتبة

حدة

الوزن

الفقرة

المشكلة

المئوي

3

2.48

%82,66

1

2.69

%89,66

10

1.33

%58.66

9

2.02

%67.33

.5

قلة االمكانات المادية المخصصة لبرامج التعلم االلكتروني.

7

2.20

%73,33

.6

فقر البنية التحتية جيدة االتصال.

6

2.30

%76.5

.7

ال يتيح النظام التربوي السائد استخدام التعليم االلكتروني.

8

2.12

%70,66

.8

عدم توفر خدمة االنترنت.

5

2.33

%77,66

.9

عدم توفر أجهزة الحاسوب.

4

2.41

%80.33

2

2,66

%88,66

أوال الاوانأل اإلدارية والمادية.
.1
.2
.3
.4

10

10

نقو التاهيزات واألجهزة الحديثة الالزمة للتعلم االلكتروني.
عدم تدريأل أعألاء الهيئة التدريسية على استخدام التعليم
اإللكتروني.
عدم التعاون بين المدارس في تبادل الخبرات والمعارف في
ماال التعليم االلكتروني.
عدم مناسبة البيئة ومكوناتها عند ادخال أي وسيلة تكنولوجية
تعليمية.

مشكلة انقطاي التيار الكهربائي أثناء استخدام تقنية التعليم
االلكتروني.
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أ .حصمملت الفقرة الثانية على المرتبة األولى بدرجة( )2.69ووزن مئوي( .)%89,66و لا بسممبأل عدم
تمدريمأل أعألمممماء الهيئمة التمدريسمممميمة على اسممممتخمدام التعليم اإللكتروني .و ممممرورة تمدريبهم على التعليم
االلكتروني لما له من اهمية في اطالعهم على االتااهات الحديثة في استخدام التعليم اإللكتروني.
ب .وقد حصمممملت الفقرة العاشممممرة (مشممممكلة انقطاي التيار الكهربائي) المرتبة الثانية بدرجة حدة ()2,66
ووزن مئوي ( .)%88,66و لا لكثرة انقطاي التيار الكهربائي الذي يعاني منه مدرسي مادة االجتماعيات.
ت .وحصمممملمت الفقرة األولى(نقو التاهيزات واألجهزة الحمديثمة للتعلم االلكتروني) المرتبة الثالثة بدرجة
حمدة ( )2.48ووزن مئوي( )%82,66ويعود السممممبمأل إلى نقو التاهيزات واالجهزة الحمديثمة التي تمثمل
االساس لعملية استخدامها وتوظيفها.
ث .وحصمممملمت الفقرة(عمدم توفر أجهزة الحماسمممموب) على المرتبمة الرابعمة بمدرجمة حمدة( )2.41ووزن
مئوي( )%80.33ويرجع لا إلى عدم امتالك كثير من الطلبة والمدرسين ألجهزة الحاسوب.
ا .وحصمملت الفقرة (عدم توفر خدمة االنترنت) على المرتبة الخامسممة على حدة مشممكلة بدرجة ()2.33
ووزن مئوي( )%77,66ويعزى السممبأل في هذه النتياة إلى عدم توفير خدمة االنترنيت بدرجة عالية من
الكفاءة المطلوب.
ويرى الباحث البد من ادخل المدرسممين والمدرسممات في دورات تطويرية لرفع من كفاءة المدرسممين
لمادة االجتماعيات في اسممتخدام التعليم اإللكتروني .ومعالاة مشممكلة انقطاي التيار الكهربائي أثناء الدوام،
وسد النقو الحاصل بالتاهيزات واألجهزة الالزمة للتعليم اإللكتروني.
 .2 .1المحور الثاني :مشكالت استعمال التعليم االلكتروني الخاصة بالجوانب المتعلقـ(المدرس والطالب).
وقد تتألممن هذا الماال( )17فقرة بلغ عدد المشمكالت الواقعية منها()17مشمكالت واقعية انحصمرت حدتها
بين ()2,17 -2,66ووزن مئوي بين( .)%72,33 - %88,66وجدول اآلتي رقم()2يبين تفاصيل لا.
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جدول رقم (: )2
ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

الاوانأل المتعلقة(المدرس والطالأل).
قلمة تمدريسممممي ممادة االجتمماعيمات يايمدون مهمارات التكنولوجيما
التعلم االلكتروني.
يشمممعر تدريسممميو مادة االجتماعيات بأن التعلم االلكتروني يقلو
من السلطة والسيطرة على ماريات العملية التعليمية.
يُألممممع التعليم االلكتروني إيممان الطلبمة بماالتاماهمات والقيم
التربوية التي تعمل المدرسة على إكسابهم لهم.
عدم استاابة الطلبة مع النمط الاديد من التعلم.
عمدم االقتنماي بمأهميمة اسممممتخمدام التعليم االلكتروني في تمدريس
المقررات التاريخية.
عمدم توفر المعلوممات والمهمارات التكنولوجيمة الالزممة عن التعلم
االلكتروني.
التعلم االلكتروني يمثمل عبئما ا ممممافيما فوق عمألء العممل الموكمل
إليه.
نقو القدرة والكفاءة لدى تدريسمميي التاريخ على اسممتخدام اللغة
االنكليزية.
الشمعور بأن التعليم االلكتروني يفتقد إلى السمرية واالمان بالنسمبة
للمحتوى واالمتحانات.
نقو القمدرة والكفماءة في اسممممتخمدام التعليم االلكتروني من قبمل
الطلبة.
ممع قدرة الطلبة على التمييز بين ما يحسممن اسممتقباله وما ال
يحسن استقباله.
يزيد من كل التعليم على الطلبة.
انخفمماا درجممة التفمماعممل والتعممايش االجتممماعي بين الطممالممأل
والمدرس.
ع وعي الطلبة بأهمية التعليم االلكتروني.
عدم توفر التدريأل المناسأل للطلبة على التعليم اإللكتروني.
عدم توفر اإلنترنت عند بعض الطلبة في البيت.
صعوبة التاديد والتغيير في نمط التدريس من التقليدي إلى
االلكتروني.

رتبة
الفقرة

حدة
المشكلة

الوزن
المئوي

14

2.17

%72,33

1

2,66

%88,66

13

2,25

%75

7

2,46

%82

9

2,38

%79,33

8

2,41

%80,33

4

2,51

%83,66

10

2,35

%78,33

3

2,56

%85,33

12

2,28

%76

13

2,25

%75

5

2,53

%84,33

8

2,41

%80,33

11
12
2

2,33
2,28
2,68

%77,33
%76
%87

6

2,48

%82,66

أ .حصمممملت الفقرة الثانية(يشممممعر تدريسمممميو مادة االجتماعيات بأن التعلم االلكتروني يقلو من السمممملطة
والسمممميطرة على ماريمات العمليمة التعليميمة)المرتبمة االولى بلغمت حمد المشممممكلمة بمدرجمة()2,66ووزن
مئوي( .)%88,66ويرجع السممممبمأل في همذه النتيامة إلى ادراك ممدرسممممي ممادة االجتمماعيمات أن التعليم
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اإللكتروني يفقد السمملطة والسمميطرة على الطالب في متابعه ماريات العملية التعليمية ،وعدم التزامهم في
متابعة الدروس.
ب .وحصمممملمت الفقرة(عمدم توفر اإلنترنمت عنمد بعض الطلبمة في البيمت) المرتبمة الثمانيمة بمدرجمة حمدة()2,68
ووزن مئوي( )%87ويرجع سبأل لا إلى عدم توفر خدمة اإلنترنيت لدى الطالب بعض الطلبة.
ت .حصلت الفقرة التاسعة على المرتبة الثالثة بدرجة حدة()2,56ووزن مئوي( .)%85,33ويرجع السبأل
إلى فقدان السرية واالمان في سير االمتحانات وعدم السيطرة على االمتحانات.
ث .وحصمممملمت الفقرة(يزيمد من كل

التعليم على الطلبمة)المرتبمة الرابعمة بمدرجمة حمدة( )2,53ووزن

مئوي( .)%84,33ويرجع السممبأل إلى التكالي

اال ممافية التي يتحملها الطلبة من جراء اسممتخدام التعليم

اإللكتروني الذي يزيد من االعباء المالية على الطلبة.
ا .حصلت الفقرة السابعة على المرتبة الخامسة بدرجة حدة( )2,51ووزن مئوي(.)%83,66
ح .احتلت الفقرة السابعة عشر المرتبة السادسة على بدرجة حدة()2.48ووزن مئوي(.)%82,66
خ .حصمملت الفقرة الرابعة المرتبة السممابعة على بدرجة حدة()2.46ووزن مئوي( .)%82ويعزى سممبأل
لا إلى صممعوبة تقبل الطالب التعليم اإللكتروني والتغيرات الناتاة عنه في البيئة الدراسممية لتعودهم على
البيئة الدراسية التقليدية التي حققت معهم النااحات.
إن صممممعوبمة تحول الطلبمة من طرق التعلم التقليمديمة التي اعتمادوا عليهما إلى طرق التعلم الحمديثمة لعمدم
اعتيمادهم على التعلم المذاتي إ قمد يواجمه الطمالمأل صممممعوبمة في التعماممل مع همذا النوي من التعليم ممما ينعكس
في انخفاا مستوى تقبل الطالأل للمحا رات(.صوان.)22 :2007 ،
 .3 .1المحور الثالث :مشكالت استعمال التعليم االلكتروني المتعلقة بالجانب التعلم االلكتروني:
وتألممممن هذا المحور( )9فقرات بلغت عدد المشمممكالت الواقعية( )8مشمممكالت واقعية انحصمممرت حدتها
بين()2,17 -2,58ووزن مئوي بين( .)%72,33 - %86,6وجدول اآلتي رقم()3يبين تفاصيل لا.
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جدول رقم()3
رتبة

حدة

الوزن

الفقرة

المشكلة

المئوي

.1

بطء التصفح لإلنترنت يسبأل لمستخدمي اإلزعاا.

1

2,58

%86,6

.2

عدم توفر تطبيقاته باللغة العربية.

2

2,56

%85,33

.3

ارتفماي تكلفمة إعمداد البرمايمات الايمدة ( )Softwareبنمط

3

2.41

%80.33

3

2.41

%80.33

4

2.38

%79,33

5

2.35

%78.33

6

2.28

%76

7

2,17

%72,33

8

1.74

%58

تتعلم بالتعلم االلكتروني.

ت

التعليم االلكتروني.
.4

افتقاره ألسممملوب التفاعل واالتصمممال المباشمممر بين المدرس
والمتعلم.

.5

صممممعوبمة تطبيقمه في بعض المواد التي تحتماا إلى المهمارات
العملية.

.6

ال يركز على كل الحواس ،بل على حاستي السمع والبصر.

.7

االفتقمار إلى الحوافز التشممممايعيمة(معنويمة أو مماديمة) الالزممة
لبيئة التعلم االلكتروني.

.8

رموا فلسفة التعلم االلكتروني وأهدافه.

.9

ندرة وجود المتخصمصمين في تصمميم المواد التعليمية القابلة
للتعلم االلكتروني.

أ .حصملت الفقرة(بطء التصمفح لإلنترنت يسمبأل لمسمتخدمي اإلزعاا)على المرتبة األولى حيث بلغت حدة
المشكلة()2,58ووزن مئوي( .)%86,6وترجع حدة المشكلة إلى بطء التصفح وفتح النافذة التي من خاللها
يقوم الطلبة بالدخول إلى مواقع تلقي الدروس التعليمية.
ب .ونالت الفقرة(عدم توفر تطبيقاته باللغة العربية) المرتبة الثانية حيث بلغت حدة المشممكلة( )2,56ووزن
مئوي( ،)%85,33ويعزى سبأل حدة المشكلة إلى

رورة وجود تطبيقات باللغة العربية.

أن عدم توفر تطبيقات التعلم االلكتروني التي تتعامل باللغة العربية سممواء بالشممكل او بالمألمممون ،إ إن
البرمايممات التعليميممة والتي توفر تطبيقممات إلدارة التعلم وإدارة المحتوى اإللكتروني ،وأنظمممة التحكم
والسميطرة والمتابعة للشمبكة كلها باللغة األجنبية مما يتعذر تحويل بعض المناهج إلى محتوى إلكتروني إال
بعد توفير جميع المصادر التعليمية باللغة العربية(.الشبول وعليان.)220 :2014 ،
ت .فيمما حصمممملمت الفقرة (ارتفماي تكلفمة إعمداد البرمايمات الايمدة ( )Softwareبنمط التعليم االلكتروني)
المرتبة الثالثة حيث بلغت حدة كل منهما على حدة مشممكلة( )2.41ووزن مئوي( .)%80.33ويرجع سممبأل
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حدة المشممكلة إلى ارتفاي تكالي

إعداد البرمايات ونمط التعليم اإللكتروني ،أ ممافة االفتقار إلى أسمملوب

التفاعل بين المدرس والطالأل.
ث .وحصمممملمت الفقرة(صممممعوبمة تطبيقمه في بعض المواد التي تحتماا إلى المهمارات العمليمة)على المرتبمة
الرابعة وبلغت حدة المشكلة( )2.38ووزن مئوي( .)%79.33ويرجع سبأل لا إلى صعوب تطبيم بعض
الدروس التي تحتاا إلى المهارات العملية.
التوصيات:
وفي

وء النتائج التي توصل إليه الباحث من خالل البحث الحالي يوصي بما يلي:

 .1قيام دورات تطويرية للمدرسين على البرامج وتقنيات اإللكترونية في تدريس المادة االجتماعيات.
 .2التركيز على البرامج التدريبية للمدرسمممين في

ممموء الحاجات التعليمية والتربوية التي تتناسمممأل مع

مقررات يستخدمونها وتحقيم الهدف المنشود من استخدامها.
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