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 اخلالصة 
في التعليم الثانوي في بعض مدارس كربالء في العراق    اإلنترنت العالمية المعلومات شبكة استخدام واقع على التعرف إلى  الدراسة هذه هدفت

 على ،واالطالع استخدامها في    المعوقات أهم على  والتعرف   العلمي، والبحث الثانوي  التعليم   في لها استخدامهم واقع على للتعرف وذلك ،
التي تحقق االتصال الفوري بين الطالب واالساتذة في المدرسة بما   كما بينت الدراسة اآلليات المناسبه; المعوقات تلك لتجاوز المقترحات   أهم

ك يحقق مناخ فعال لتكنولوجيا المعلومات بحيث يسمح  لجميع االطراف ان يعملون عن طريق تكنولوجيا المواقع االلكترونية على االنتريت وذل
المعرفة وتبادل  المعلومات  بعض   ءأعضا جميع من  الدراسة  عينة تكونت وقد لتحسين  في  التدريسية  االعدادية  الهيئات   الفصل المدارس 

 والبيانات المعلومات لجمع رئيسة كأداة من الذكور واالناث وكان استماره االستنبيان    عضوا    100والبالغ      2020من العام   االول من الدراسي
 وتناولت الدراسة خمسة  محاور    ضيق نطاق في  المقابلة أداة  جانب إلى الدراسة، في

 .الرقمي  التعليم مفهوم : األول المحور
 المحور الثاني : مدى تطبيق وفعالية التعليم الرقمي  في التعليم 

 الرقمي   االلكتروني  والتعليم التقليدي التعليم بين المقارنة : الثالث المحور
 المحور الرابع : عقبات تطبيق التعليم الرقمي 

 المحور الخامس : مقترحات لتحسين استراتيجات التعليم الرقمي  
  : اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 % 20يستخدمون االنترنيت  الذين نسبة بلغت حيث التعليم وال التعليم  الرقمي االلكتروني في  اإلنترنت يستخدمون  معظم التدريسين ال إن  -
الذين     - تخصصهم التدريسين  مجال  في  والمستجدات  الدراسي  المنهج  تخص  التي  المواضع  بعض  على  لالطالع  االنترنيت  يستخدمون 

 %    40نسبتهم 
 اليوجد اي دورات تدريبية الستخدام وتوظيف االنترنيت في التعليم وعدم قناعة البعض بالتعليم االلكتروني   -
 10%ني لتبادل الخبرات حيث بلغت النسبة ال يوجد اي تواصل مع الطلبة عبر البريد االلكترو  -
 بينما ازداد التواصل وبشكل ملحوظ  بعد جائحة كورونا   

 في  تتمثل األعضاء عند االستخدام معوقات أبرزاما 
وضعف شبكة االنترنيت , وسوء خدمات الكهرباء , وعدم   , اإلنترنت بخدمة المدارس   معظم اتصال وعدم لالستخدام،  الالزم  التمويل قلة  

 توفر الوعي الكامل لبعض اولياء االمور الهمية وسهولة التعليم االلكتروني 
 واهم المقترحات 

  حاسوبية، بشبكة وربط المدارس  المدارس  جميع إلى اإلنترنت خدمة إدخال -
 تقوية شبكات االنتريت بحيث تغطي احتياجات المتعلمين -
 تطوير تقنية التعامل الرقمي االلكتروني   -
 توحيد ادوات التعاون والتنسيق والتكامل لتبادل المعلومات  -
 بناء شبكة تعليمية لكل الجامعات او المدارس  -

 
Abstract                                                                            

                 This study aimed to identify the reality of the use of the Internet by the World Wide Web In 

secondary education in some schools in Karbala in Iraq, in order to identify the reality of their use in 

secondary education and scientific research, and to identify the most important obstacles in their use, and to 

see the most important proposals to overcome these obstacles; the study also showed the appropriate 

mechanisms that achieve immediate communication between students and teachers in The school aims to 

achieve an effective climate for information technology to allow all parties to work through the technology 

of websites on the Internet in order to improve information and exchange knowledge   The sample of the 

study consisted of all faculty members in some middle schools, the first semester of the year 2020, which is 

100 male and female members, and the questionnaire form as a main tool for gathering information and 

data in the study, in addition to the interview tool in a narrow range, and the study addressed five axes                                                         
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First axis: the concept of digital education                                                   

Second axis: the extent of application and effectiveness of digital education in education                                                                                  

Third axis: the comparison between traditional education and digital          e-learning 

Fourth axis: obstacles to applying e-learning 

Fifth axis: proposals to improve digital education strategies 

The study reached the following results 

 - Most of the teachers do not use the Internet or e-learning in education, as the percentage of those who use 

the Internet reached 20%                   

- Teachers who use the Internet to see some areas related to the curriculum and developments in their field 

of specialization, 40%           

-There are no training courses for using and employing the Internet in education, and some are not 

convinced of e-learning                                

-There is no communication with students via e-mail to exchange experiences, as the percentage reached 

10%                                                

  -While communication increased significantly after the Corona pandemic                                                                                                      

As for the main obstacles to use among the members are                       

 Lack of funding for use, most schools not connecting to the internet, poor internet access, poor electricity 

services, and a lack of full awareness of some parents about the importance and ease of e-

learning                            

Lack of funding for use, most schools not connecting to the internet, poor internet access, poor electricity 

services, and a lack of full awareness of some parents about the importance and ease of e-learning                       

The most important proposals                                                                   

- Introducing internet service to all schools and connecting schools to a computer network                                                                                        

- Strengthening the Internet networks to cover the needs of learners           

-Developing the electronic digital technology                                              

-Standardizing the tools of cooperation, coordination and integration for the exchange of information     -  

Building an educational network for all universities or schools . 

 املقدمة
تكون مهّمة إنشاء جيل متحّصن بالتعليم عالي الجودة من  يشّكل التعليم العنصر األساسي في نهضة المجتمعات واألمم أو تخلفها، وقد      

تقبل وابتكار  أهّم المشاريع التنموية التي يجب على الدولة أن توليها فائق االهتمام والرعاية لتخريج نخبٍة َتعليمّية واعية قادرة على إدارة المس
جزت األجيال السابقة عن اإلتيان بمثلها نظرا  لعدم تطورالتعليم في ذلك  الحلول والتطبيقات العملّية ألهّم المشاكل والقضايا المعاصرة والتي ع

التي تتطّور بسرعٍة هائلة يوما  بعد يوم الُمساعدة  التكنولوجّية  الوسائل  لعدم توفر  أو  الكافية  بالدرجة  المؤسسات     (1)الوقت  قد عانت أغلب 
 هزّية التكنولوجية الالزمة لمواكبة التطور الحاصل في المنظومة التعليمة العالميالتعليمية  في العراق من نقص الكفاءة والبنية التحتية والجا

راق   والتغييرات التكنولوجية التي فرضت نفسها إلدارة الواقع ومستلزمات تطويره بسهولة وفعالية عالية، فُترّكز المنظومة التعليمية في الع   (2)
معلومات والمعارف المتنوعة دون وجود التسهيالت واالستراتيجيات الالزمة للتحقق من إمكانية على تكديس المناهج التدريسية بكمٍّ هائل من ال

إل أّدى  مّما  العلوم والمعارف،  في هذه  الحاصلة  المستجّدات  آخر  لتالئم  الحالية وحداثتها  بالتحديات  الواقع وعالقتها  أرض  على  ى  تطبيقها 
علومات والعلوم غير الفاعلة مع عدم توّفر األدوات التطبيقّية الضرورّية لنقل أثر هذه المعارف  إرهاق عقول المتعلمين بكمٍّ هائل جدا  من الم

ا متواصلة من أجل االرتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية في المدارس    .(3)لتلبية احتياجات    قد شهد بداية القرن الحادي والعشرين جهود 
ل الجهود رأسي ا  بالدرجة  والجامعات، وامتدت هذه  التعليمي  التحاقه برياض األطفال وحتى بلوغه نهاية السلم  الفرد    منذ  تشمل جودة تعلم 

العملية التعليمية بدءا  من المبنى الدراسي ومرافقه، والمناهج  الجامعية وما بعدها، كما امتدت هذه الجهود أفقي ا لتشمل جودة جميع عناصر  
التعليم   تقنيات  ومستحدثات  وتحديثها،  وإصالحهاالدراسية  التعليمية  العملية  وإدارة  وتدريبه،  إعداده  وبرامج  والمعلم  ظل     (4)وتطويرها،  في 

اة اصبحت الحاجة ملحة لمواكبة هذا التطور وال سيما في مجال  التغيرات التكنولوجية السريعة والتحوالت والتطورات في جميع مناحي الحي
ت  التعليم الداعم الي تطور في اي مجال ولشدة التنافس في عصرنا الحالي والمطالبة بالجودة الشاملة بمفهومها الشامل وابعادها التي ساعد

يق الجودة بمعاييرها في اعلى المستويات فقد اتجه العالم باكمله  لتحق   .    الموسسات االنتاجية العالمية الكبرى على التربع في السوق العالمية
ومن هذا التوجه العالمي كان الزما على ان تسعى الدول النامية ومنها  ,     5))الى اعمال التكنلوجية بكافة صورها لضمان الجودة المنشودة  
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الطالب وتحسين مستوى الفهم واالستيعاب لديهم وتنمية مهالرتهم في العراق الى تحقيق الجودة في النظام التعليمي وتنمية التعلم الذاتي عند  
حل المشكالت وتبني المناهج الدراسية في شكل الكتروني يعتمد على تحريض امكانات االبدراع واالستفسار والتحليل عند الطالب وحثم على  

في عملي الذاتي  لالراء واالفكار والتقد  اختياراتهم وطرحهم  في  التعلم  االستقاللية  لدفع  . (6)  ة  المطلوبه  الدافعة  القوة  هي  التعليم  الجودة في 
ينبغي  التي  والشروط  المواصفات  تلك  تعني  التعليم  في  الجودة  ومعايير   , به  المنوطة  ورسالته  اهدافه  لتحقيق  فعال  بشكل  التعليمي  النظام 

القبول وا  التعلم والتي تتمل في جودة االدارة وسياسية  الى  توافرها في نظام  التدريس بحيث تؤدي  اهدافها وطرائق  التعليمية من حي  لبرامج 
جودة التعليم اإللكتروني ال تكمن في توصيل المعلومات إلكترونيا إلى  . (7)مخرجات تتصف بالجودة وتعمل على تلبيه احتياجات المستفيدين   

التعلم اإللكتروني يعد من أهم المستحدثات      )8(بيئة التعليم اإللكترونيالطالب فقط, ولكنها تعني التفاعل بين عناصر العملية التعليمية في  
بطريقة   التقنية في العملية التعليمية المعاصرة وأنه في أصبح سمة أساسية لكثير من المؤسسات التعليمية، التعلم اإللكتروني ليس تعليما  يقدم

و منظومة يخطط لها وتصمم تصميما  جيدا ، فهو تعليم له مدخالت وعمليات  عشوائية مع التعليم النظامي في المدارس أو الجامعات بل ه
والمواقع   البرامج  تصميم  على  القائمة  الشركات  أو  األشخاص  من  الفردية  االجتهادات  على  قائم  تعليم  وليس  راجعه،  وتغذية  ومخرجات 

وني يهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة  التعليمية، وال يمكن أن نعتمد على تعليم مصمم من طرف واحد .التعلم اإللكتر 
 . 9))على تقنيات الحاسب اآللي والشبكة العالمية للمعلومات، وتمّكن المتعلم من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان 

 مستخدمي االنترنيت لكل مئة نسمة 1 : شكل

 االلكتروني  التعليم طبيعة
 االلكترونيدة الوسدائط اسدتخدام علدى يعتمدد الذي التعليم من النوع ذلك أن القول يمكن االفتراضي أو االلكتروني التعليم إلى سريعة بنظرة     

 والمعلدم وال المدرسدة بدين والمدرسدة وربمدا الطالدب وبدين والمعلم الطالب بين والتفاعل المهارات، واكتساب المعلومات، واستقبال االتصال، في
 الصدورة نوضدح ولكدي للتعلديم، الماديدة المكوندات جميدع يلغدي إنده بدل دراسدية، صدفوف أو مدرسدية مبداني وجدود التعلديم مدن الندوع هدذا يسدتلزم

 المعلومدات وشدبكات االلكترونيدة بالوسدائل الندوع هدذا ويدرتبط .بنتائجده الدواقعي بوسدائله، االفتراضدي التعليم من النوع ذلك أنه نرى  له الحقيقية
  (10)االلكترون  للتعليم فاعال وسيطا أصبحت التي Pو )االنترنت( العالمية المعلومات   شبكة وأشهرها واالتصاالت،

 انواع استراتيجية التعليم االلكتروني 
ويتم ذلك بمصاحبة بعض المواد التعليمية من خالل موقع الباحث االلكتروني في العرض المتزامن وغير المتزامن  : االلقاء االلكتروني -1

 بجانب قاعات التدريس التقليدية 
 : وتستخدم هذه االستراتيجية لتبادل المعلومات االلكترونية بين الطالب من خالل المواقع االلكترونية  التعليم التعاوني  -2
 : تستخدم هذه االستراتيجية لتبادل المعلومات االلكترونية بين الطالب من خالل المواقع االلكترونية   لكترونيةالتدريب اال  -3
: وهو تعلم يقوم بها المتعلم وفق قدراته واستعداته الخاصة وبسرعته الذاتية لتحقيق اهدافه دون تدخل من   التعلم الذاتي والتعلم الفردي -4

 .  (11)المعلم 

 التعليم اإللكترونيأهمية 
 يحل مشكلة اإلقبال المتزايد على التعليم واالنفجار المعرفي. -1
 توسيع فرص القبول في مجال التعليم، باإلضافة إلى تمكين العاملين من خالل التدريب والتعليم من غير ترك أعمالهم. -2
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تعلم مع رفع العائد من االستثمار بواسطة تخفيف يساعد على كسر الحواجز النفسية بين المتعلم والمعلم. يشبع خصائص وحاجات الم -3
 تكلفة التعليم. 

 سلبيات التعليم االلكتروني 
التعلم االلكتروني جانب مهم من جوانب المستحدثات التكنولوجية التعليمية وعلى الرغم من أهميته والتي تتلخص فدي الحصدول علدى التعلديم   

و التددددريب فدددي الوقدددت المناسدددب والمكدددان المناسدددب ،ومسددداندة التطدددوير و التعلددديم الدددذاتي، وتحقيدددق اسدددتفادة أكبدددر مدددن المدددوارد و أنظمدددة تقنيدددة 
وهو ما يعد من أسباب مناداة العديد من الجهات التربوية بضدرورة ممارسدة ونشدر الدتعلم االلكتروندي اال انده فدي كدل ندوع مدن الدتعلم   المعلومات

 ومن اهم سلبيات التعليم االلكتروني فان له   ايجابيات وسلبيات 
 .لوجود خلل في تصميم البرنامج أو مشكالت تقنية قد يسبب القلق عند المتعلم ، -1
 التعليم اإللكتروني قد ال يساعد الطالب على القيام بممارسة األنشطة غير األكاديمية مثل األنشطة االجتماعية والرياضية وغيرها -2
 .لكترونيةهناك ملل عند البعض من كثرة توظيف التقنية في الحياة مما يجعل المتعلم غير جاد عند الدراسة اإل -3
هناك كثير ن تطبيقات التعليم اإللكتروني ووسائطها هدفها ربحي بالدرجة األولى ومن ثم وقعنا فدي مشدكالت لعددم إلتزامهدا بالمعدايير أو  -4

 بالتدريب سوء كان تعاملنا على المستوى الشخصي أو مستوى المنظمات
وأ  -5 والوجدانية  والمهارية  المعرفية  الجوانب  خدمة  في  تفاوت  المعرفهناك  الجانب  على  يكون  التركيز     .   (12)غلب 

 مقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني 
 . 10 ,11,12))  ينبع االختالف بين طرقة التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني من االدوات المستخدمة في العملية التعليمية

 الفرق بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني  : 1جدول 
 التعليم االلكتروني  التعليم التقليدي  م

1 

على   تركز  والتي  التقليدية  الثقافة  على  يعتمد 

عملية   أساس  هو  المعلم  ويكون  المعرفة  إنتاج 

 التعلم. 

الرقمية  الثقافة  هي  الثقافة  من  جديد  نوع  يقدم 

المعرفة وتساعد الطالب  والتي تركز على معالجة  

وليس   التعليمية  العملية  محور  هو  يكون  أن 

 المعلم.

2 

التعليم   تكلفة  نفس  إلى  التقليدي  التعليم  يحتاج  ال 

المعلمين   وتدريب  تحتية  بنية  من  االلكتروني 

 والطالب. 

بداية تطبيقه   في  تكلفة عالية وخاصة  إلى  يحتاج 

حاسبات   من  التحتية  البنية  وإنتاج  لتجهيز 

كيفية  على  والطالب  المعلمين  وتدريب  برمجيات 

 التعامل مع هذه التكنولوجيا. 

3 
نفس   في  التقليدي  التعليم  الطالب  جميع  يستقبل 

 المكان والزمان . 

في نفس   تعليم  بتقديم  االلكتروني  التعليم  يلتزم  ال 

 المكان أو الزمان.

4 
المعلومات   تلقي  على  يعتمد  سلبيا  الطالب  يعتبر 

 من المعلم دون أي جهد في البحث واالستقصاء 

المادة   تعلم  في  المتعلم وفاعليته  إلى نشاط  يؤدي 

 العلمية ألنه يعتمد على التعلم الذاتي 

5 

المدرسة   إلى  الحضور  المتعلم  على  يشترط 

معينة   أعمار  ويقبل  األسبوع  أيام  طوال  وانتظام 

 ن أعمار أخرى وال يجمع بين الدراسة والعمل.دو

المجتمع من  الفئات في  لكافة  التعليم  يتيح فرصة 

يمكن  فالتعليم   , المصانع  في  وعمال  بيوت  ربات 

 أن يكون متكامال مع العمل. 

6 
أو  الفصل  في  الموجودين  على  الزمالء  يقتصر 

 المدرسة أو السكن الذي يقطنه الطالب. 

الطالب من أماكن مختلفة من أنحاء يتنوع زمالء  

في  صعوبة  أو  بعيد  مكان  هناك  فليس  العالم 

 التعرف على الزمالء.

7 
اللغة المستخدمة هي لغة الدولة التي يعيش فيها  

 الطالب . 
ضرورة تعلم الطالب اللغات األجنبية حتى يستطيع 

المحاضرات   إلى  واالستماع  العلمية  المادة  تلقي 



   

         

 -التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا -وقائع املؤمتر الدولي األول     

 
  

  

 الفرق بين التعليم االلكتروني والتعليم التقليدي     2شكل 

 

 الميدانية  الدراسة اوال : مجتمع
 المكاني المجال •

 من المدارس االعدادية ) الذكور واالناث(  في محافظة كربالء   10في  الدراسة اجريت
 : الزماني المجال •

  2019 السنه  من اذار  وشهر االول كانون  شهر خالل  الدراسة اجريت
  ويقصد به المدرسين والمدرسات التي شملهم االستبيان : البشري  المجال •

 من المدرسين والمدرسات   50وعددهم 
 :المستخدم الدراسة ثانيا : منهج

  المنهج الوصفي التحليلي  استخدم1-
الواقع، ووصفها وصف ا دقيق ا خالي ا من المبالغة  تقوم هذه المنهجية على دراسة إحدى الظواهر مهما كان تصنيفها كما هي موجودٌة على أرض  

أو التقليل عن طريق وضع تعريف لها ثم ذكر أسبابها وخصائصها وصفاتها ونتائجها ومضاعفاتها كيف ا وكمًّا ومقدار تأثيرها على اإلنسان  
 .وغيرها ومدى ترابطها أو ارتباطها بغيرها من الظواهر األخرى 

 ة  وخطوات هذا النوع من الدراس 
o  مات والمالمح الخاصة بالمشكلة موضوع البحث وتحديد الجوانب الخفية وغير الواضحة منها من أجل تسليط الضوء عليها أثناء تحديد السِّّ

 البحث.
o  تحديد قائمة من التساؤالت والفرضيات المتعلقة بالبحث 
o  البحث وهو ما ُيعرف بالمسح الميدانّي.تحديد عينة عشوائّية أو انتقائّية من الناس من أجل االستعانة بهم في 

إلى   العربي  الطالب  فقد ينضم  أساته عالميين  من 

 جامعة الكترونية في أمريكا أو بريطانيا. 

8 
يقبل أعداد محدودة كل عام دراسي وفقا لألماكن  

 المتوافرة. 

محددة من الطالب من كل  يسمح بقبول أعداد غير  

 أنحاء العالم. 

9 
ويقدم  المتعلمين  بين  الفردية  الفروق  يراعي  ال 

 الدرس للفصل بالكامل بطريقة شرح واحدة. 

يقوم   فهو  المتعلمين  بين  الفردية  الفروق  يراعي 

 على تقديم التعليم وفقا الحتياجات الفرد . 

 االهتمام بالتغذية الراجعة الفورية. التغذية الراجعة ليس لها دور.  10

11 
لسنوات   تغيير  دون  ثابتة  التعليمية  المواد  تبقى 

 طويلة. 

سهولة تحديث المواد التعليمية المقدمة الكترونيا  

 بكل ما هو جديد . 

 المدرس هو موجه ومسهل لمصادر التعليم.  المدرس هو المصدر األساسي للتعلم.  12
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o  .تحديد اآللية التي سيتم بها جمع البيانات من الناس وكيفية تصنيفها 
o  .تحليل وتقييم نتائج المسح الميدانّي بكل دقٍة وموضوعّيٍة 
o ومن ثم تحليلها تحليال  علميًّا منطقيًّا مقبوال  يلي ذلك استخالص نتيجة البحث حول الظاهرة التي بدأت   البيانات القيام بوصف نتيجة جمع

 .  بها وتوصيات الباحث حيالها
 المتنوعة  االستفسارات او االسئلة  من مجموعة على تحتوي  التي االستمارة وهي: المعلومات جمع وتقنيات ادوات 2-
 االسئلة  من مجموعة االستبيان تضمن وقد

 بتقنية التعليم االلكتروني   المدرس عن رأيه   يعبر فية للتعبير ومفتوحة محددة غير اسئلة وهي : المفتوحة االسئلة •
 (   خطأ او صح  ( او   ) موافق غير او او   )موافق  ال( او نعم ( بعبارة باإلجابة محددة اسئلة وهي  :  المغلقة االسئلة •
 الصريحة االجابات يشجع االستبيان ان  حيث  والعلمية  االنسانية الموضوعات  من الكثير في  المعلومات جمع في  فعالة  طريقة واالستبيان 

 يستطيعو   للجميع  موحد بشكل ومصممة مكتوبة  ألنها االستبيان طريقة في البحث افراد لجميع   ومتشابكة موحدة االسئلة تكون  والحرة.و
 فراغهم  وحسب المناسب بالوقت األسئلة عن االجابة االفراد

 هي االستبيان تناولها التي المحاور اما
 المرحلة التي يدرسها   ,   الجنس , السن المبحوث عن اولية بيانات : االول المحور
 مدى تطبيق وفعالية التعليم االلكتروني بيانات عن   : الثاني المحور

يتواصل مع طالبه عبر االنترنيت , االطالع على اخر المستجدات العلمية التي تخص اختصاصه , مصادر    ,   Data Showاستخدام  
 الحصول على المادة التدريسية , استخدامه لبرنامج اكسل في تنظيم درجات ومعلومات كل طالب  

 المحور الثالث :  بيانات عن المقارنة بين التعليم التطبيقي والتعليم االلكتروني 
 تائج الطلبة بالتعليم االلكتروني والتعليم التقليدي لمادة دراسية معينه  ن

 الرابع  : معوقات التعليم االلكتروني  المحور
التعليمي  ) القاعات الدراسية , التجيهزات  ( , الموارد المالية , كافة المنهج الدراسي , ضعف المهارات الذهنية لدى الطالب , ضعف  المناخ  

 نت  شبكة االنتر 
 المحور الخامس : مقترحات لتحسين استراتيجات التعليم الرقمي  

 اوال  : نتائج الدراسة  الخاصة بالمحور االول 

 

 : مقارنه بين تواصل المدرسين مع طالبهم من الذكور واالناث     3شكل                   
بينما نسبة المدرسين   13 %مقرنة مقارنة باالناث     25%يتواصلون مع طالبهم عبر االنترنيت     بينت الدراسة ان المدرسين االذكور  الذين

ويعزى السبب ان ان         5%والذين اليمتلكون خدمة االنترنيت كانت نسبتهم     57%من الذكور واالنا ث الذين اليتواصلون مع طالبهم   
الذكور وأن المدرسين  الذين اليتواصلون نهائيا مع طالبهم بسبب كثافة المادة الدراسية    مسؤوليات االناث وانشغالهم بالعمل والبيت  اكثر من

 االقتصادية .او انشغال المدرسين باعمال اخرى باالضافة الى مهنة التدريس لسد متطلبات اسرهم 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

المدرسين الذكورالذين يتواصلون مع طالبهم
عبر االنترنيت 

بر المدرسين االناث الذين يتواصلون مع طالبهم ع
االنترنيت 

ع المدرسين الذكور واالناث الذين اليتواصلون م
طالبهم عبر االنترنيت 

المدرسين  والمدرسات  الذين اليمتلكون خدمة 
االنترنيت 

https://weziwezi.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/
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 مدى تطبيق وفعالية التعليم االلكتروني بيانات عن   : الثاني المحور

 

 نسبة المدرسين الذين يستخدمون االنترنيت والحاسوب في مهامهم التدريسية    : 4شكل      
يفعل ويحدث صفحته الشخصية الفيس بوك   ويتواصل مع اصدقائه ولكن اليتواصل مع طالبه   من المدرسين 90 %أظهرت الدراسة  ان   

لدم يشدتركوا بداي دورات تدريبيدة علدى الحاسدوب اوي  10 % به  وتعدزى اسدبابه الدى ان التواصدل مدع طالبده يكدون اثنداء الددوام الرسدمي وان نسد
,  اليسدتخدم االنترنيدت لتبليدغ الطدالب بداي واجبدات او اي تعليمدات اخدرى   10 %دورات تطورية على االسدتخدام الفعدال لالنترنيدت وان نسدبة 

وان بعددض المدرسددين يجمددع معلومددات مادتدده   18%محدددود  ويقتصددر علددى مدددارس قليلددة جدددا بنسددبة   Data Showوان اسددتخدام برنددامج 
مدرسدي السدادس االعدداديت يتواصدلون مدع طالبهدم عبدر شدبكات التواصدل   وخصوصدا مدن التدريسدين   37 %الدراسدية مدن االنترنيدت وان 

مدن االنترنيدت مدن التدريسدين مدن يحداول االطدالع علدى ابحداث علميدة تخدص اختصاصده  5%االجتماعي , وقد اظهدرت الدراسدة ان فئده قليلدة 
 بنسبة.

 بيانات عن المقارنة بين التعليم التطبيقي والتعليم االلكتروني المحورالثالث :  
 

 

درجات الطالب بالتعليم االلكتروني والتعليم التقليدي  في مادة المتوسط الحسابي لمقارنه بين   5شكل 
 الكيمياء للخامس العلمي

الدراسية   المواد  العلمية في احد  الدراسية  المواد  التعليم االلكتروني على احد  الحسابي لدرجات وتم تطبيق  المتوسط  الدراسة ان  اظهرت 
  63بالتعليم االلكتروني مقارنة بالطريقى التقليدية   83الطالب في مادة الكيمياء في شرح موضوع معين

 بيانات تتعلق بمعوقات التعليم االلكتروني  المحور الرابع :

0% 20% 40% 60% 80% 100%

يفعل ويحدث صفحته الشخصية 

ت يشترك في دورات تطورية عبر االنتلرني

يتواصل مع الطالب عبر االنرنيت 

لمية يستخدم االنترنيت للحصول على ابحاث ع

في التدريس  Data Showيستخدم 

يجمع معلومات من االنترنيت العداد دروسه 

يستخدم ا واالكسل  لتنظيم درجات الطبة            

…يضع واجبات الطالب ومعلوماته عبر 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

التعليم التقليدي 

التعليم االلكتروني 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

سوء  المناخ التعليمي 

ة سوء البنية التحتية لبناية المدرس

…تخلف البنية التحتية لالتصاالت

عدم اتصال المدرسة باالنترنيت 

…ضعف المهارات الذهنية واالدراكية 

كثافة المنهج الدراسي 

…ي انعدام الرؤية الصحيحة لدى مسؤول
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 : معوقات التعليم االلكتروني   6شكل 
الرئيسي عدم توفر خدمة االنترنيت في معظم مدارس   فالسبب   , التعليم االلكتروني  لعدم تطبيق  الدراسة ان هناك جملة اسباب  اظهرت 

وتخلف البنية التحتية لالتصاالت    50%ة  التحتية للمدارس بنسبة  بينما اشارت  نتائج اخرى في الدراسة  الى تردي البني  99%العراق  
 .    50%باالضافة الى ضعف مهارات الطالب ومداركه   65%في العراق 

وجودة رؤية واضحة آللية تطبيق التعليم االلكتروني لدى مسؤولي وزارة التربية والتعليم تعد اسبابا اخرى     كما ان قل التمويل المادي  وعدم 
 ومعوقا اخر في صعوبة التعليم االلكتروني . 

 المحور الخامس : مقترحات لتحسين استراتيجات التعليم الرقمي  
 املقرتحات والتوصيات

 وسائل و حواسيب من االلكتروني التعليم قنياتوت مستلزمات لتوفير المادي الدعم توفير -1
 مناسب تأثيث و  وقاعات مع شبكاتها،     رضية ا افت ومكتبات بيانات وقواعد  االنترنت، عبر اتصاالت وشبكات الكتروني، عرض    
 التعليم من النوع لهذا

 حاسوبية بشبكة وربط المدارس  المدارس  جميع إلى اإلنترنت خدمة إدخال -2
 تقوم   المقررات  بناء  في   جديدة  استراتيجية   اعتماد  على  العمل  يجب  الصدد   هذا   في التربوية  البرامج  و  المناهج  تغيير -3

 .األحادية  عوض التنوع و التعدد على   و الكم عوض الكيف  على و  األهداف عوض الكفايات على
  المدن   في  كما  القرى   في  التربوي   العرض  توسيع  يجب  الفرص  تكافؤ  بمبدأ  وعمال  القرى   و  المدن  في  التربوي   العرض  تحسين    -4

 مدها   و   التعليمية  للمؤسسات  التحتية  بالبنية  أكثر  االهتمام  وجب  هنا  و  الظروف،  أحسن  في  الدراسة  إتمام  أجل  من  للجميع  الفرصة  إلتاحة
 .معتبرة جودة ذات خدمات تقدم و بها المنوطة ار األدو  لتؤدي  اإلمكانيات و الوسائل بكل

 توفير جميع مقررات المواد الدراسية بصورة الكترونية مدعومة بفيديوات وصور .    -5
 توفير رابط يستطيع الطالب الوصول من خالله التوصل للمواقع العلمية التي تخدم دراستهم  -6
 توفير منتديات علمية للطالب يتواصلون فيها ويتبادلون المعلومات وتساعد على توسيع مداركهم الذهنية  -7
يستطيع الطالب فيها من خالل رابط   توفير قاعات دراسية داخل المدارس تتوفر فيها خدمت االنترنيت وباشراف مدرس الحاسوب -8

 معين توفره وزارة التربية الوصول الى مواقع علمية تخدم دراستهم وتخصصهم .  
بكل    -9 اإللكتروني  المقرر  هيكلة  إعادة  اإلبداع وذلك من خالل  على  بيئة جاذبة ومحفزة  اإللكترونية  التعليمية  البيئة  ان تكون  يجب 

المتمثلة بواجهة المستخد التنقل، خيارات الدخول على المحتوى والحصول على المعلومة باإلضافة ألدوات التواصل  محتوياته  م، خيارات 
 والتعاون بين المتعلمين لما له من تأثير كبير على نواتج التعلم. 

  باألطر   االهتمام  من  فالبد  التربوية  المنظومة  بمستوى   االرتقاء  في  البشري   للمورد  الطالئعي  للدور  اعتبارا: البشرية  بالموارد  العناية-  10
 المستمر  و األساسي التكوين مستوى  على أو العمل  ظروف و المادي المستوى  على سواء بالقطاع العاملة

 التعليمية والبرمجيات المعلوماتواالتصاالت تكنولوجيا وسائل استخدام  على والطلبة للتدريسيين تدريبية دوارت إقامة -11
 يكون  ال  أن  فنوصي  االلكتروني بسبب عدم توفر الوعي الكامل لهذا النوع من التعليم ،  التعليم في السلبيات بعض لوجود  نظرا  -  -12    

 له   مكمال بل التقليدي، التعليم عن بديال االلكتروني التعليم
 املصادر العربية  

 30، ترجمة عبد السالم رضوان ، دار عالم المعرفة ، الكويت   ص   ”     -طريق المستقبل  –جيتس بيل ،” المعلوماتية بعد االنترنت   -1
    ,1998 
وجهة      -2 من  التدريس  لدعم  لتعلم  ا  و  التعليم  رس   نظر صادر   ، الرياض”  بمدينة  الحكومية  الثانوية  المرحلة  طالب  و  الة  معلمي 

 .  2008, 15ماجستير ، جامعة الملك سعود ، كلية التربية, ص
و تطويره ” ، الطبعة األولى ، مكتبة الفالح ،    جرجس ، نادى ، ” اإلنترنت و المشروعات المتكاملة منظمة و تنظيم لتكامل المنهج -3
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