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معوقات التعميم اإللكتروني في تدريس مواد العموم الشرعية من وجهة نظر المتخصصين في مناهج 
 والتربية االسالميةوطرائق تدريس القرآن الكريم 
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 :الممخص
ييدف البحث الحالي الى تعرف معوقات التعميم اإللكتروني في تدريس مواد 
العموم الشرعية من وجية نظر المتخصصين في مناىج وطرائق تدريس القران 

) من المتخصصين في 44البحث( والتربية االسالمية. وبمغت عينةالكريم 
ولتحقيق ذلك اتبع  مناىج وطرائق تدريس القران الكريم والتربية االسالمية,

( فقرة 44البحث المنيج الوصفي التحميمي, حيث تم تطوير استبانة مكونة من)
من أعضاء  بعد التحقق من صدقيا وثباتيا, وقد تم توزيعيا عمى عينة الدراسة

الييئة التدريسية, وقد تم أجراء التحميالت االحصائية المناسبة, حيث أظيرت 
نتائج الدراسة أن فقرات االداة ككل شكمت معوقات لمتعمم االلكتروني تواجو 
أعضاء الييئة التدريسية, حيث شكمت معوقات التدريسيين والطمبة أكبر 

لمادية)البنية التحتية والدعم الفني(, المعوقات تالىا معوقات الجوانب اإلدارية وا
معوقات الخبرة  وأعقبتيا معوقات المنياج الجامعي جاءت بالمرتبة الثالثة, أما

في مجال التعميم االلكتروني  وقد تحققت المجاالت الرئيسة لالستبانة بوصفيا 
اللكتروني لتدريس العموم الشرعية من وجية نظر امعوقات عامة في التعميم 

 .صين في المناىج وطرائق تدريس القرآن الكريم والتربية اإلسالميةالمتخص
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Abstract: 

The current research aims to identify the obstacles to e-

learning in teaching Sharia science subjects from the point 

of view of specialists in the curricula and methods of 

teaching the Holy Qur’an and Islamic education. The 

research sample reached (44) specialists in curricula and 

methods of teaching the Noble Qur’an and Islamic 

education, and to achieve this, the research followed the 

descriptive and analytical approach, where a questionnaire 

consisting of (40) items was developed after verifying its 

validity and consistency, and it was distributed to the study 

sample from the faculty members Appropriate statistical 

analyzes were carried out, where the results of the study 

showed that the paragraphs of the tool as a whole formed 

obstacles to e-learning facing faculty member, Where the 

obstacles for teachers and students were the biggest 

obstacles, followed by the obstacles of the administrative 

and material aspects (infrastructure and technical support). 

Obstacles to the university curriculum came in third place, 

and they were followed by the obstacles of experience in 

the field of e-learning. Curricula and methods of teaching 

the Noble Qur’an and Islamic Education, and in light of 

the results of the study, the researcher presented a number 

of recommendations and proposals   
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 المقدمة 
 مشكمة البحث:: أوالا 

تتركز مشكمة البحث الحالي في ضعف كثير من التدريسيين في اعتماد التعميم       
االلكتروني وىذا الضعف يتركز أكثر مع وجود كثير من المعوقات ليذا النوع من التعميم؛ ففي 
ظل التطور السريع والمتزايد لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت, بدأت المؤسسات التربوية 

يا وممارساتيا, بل أصبحت تبحث عن أنسب األساليب وأفضل األنماط التي بمراجعة أىداف
يمكن أن تقدم من خالليا خبرات تعميمية لطالبيا, بدال من األساليب التي تتركز عمى الذاكرة 

 وتداوليا أنظمة لنقل المعمومات وعرضيا, والتمقين وفي ىذا اإلطار بدأ التفكير الجاد البتكار
 (4:2484 المعمومات والوسائط.)الشبول وعميان, عمى تكنولوجيا تمادااع والحصول عمييا,

حيث أن العممية التعميمية التزال تتم بالطرائق التقميدية داخل الصفوف الدراسية معتمدة عمى 
 الكتاب والقمم والسبورة لذا أصبح من الضروري مواكبة المؤسسات التعميمية لمتطمبات العصر

واالستفادة من الثورة التكنولوجية اليائمة في  ستقبمية المتوقع حدوثيا,عن المتطمبات الم فضالً 
المعمومات وااللكترونيات في دعم مسيرة ىذه المؤسسات من أجل تطوير التعميم واالرتقاء 

( وتعد معوقات التعميم االلكتروني موضع اىتمام بالغ من قبل التربويين 4:2444بو.)الشمري,
ولعل ىذا  ر إلى الكشف عن اساليب جديدة في ىذا الميدان,األمر الذي يؤدي باستمرا

االىتمام يرجع في المقام األول إلى الموقف التعميمي وما يدور فيو من تفاعالت, وعالقات 
مكاناتيا  مختمفة, وما يسفر عنو من نتائج إنما ىو محصمة لمعممية التربوية كميا بفمسفتيا وا 

ن أن القوى االجتماعية واالقتصادية والثقافية دائمة التأثير ع وأىدافيا وأساليبيا المختمفة فضال
يسفر عن الجيد  عن معوقات التدريس حيث ان ما في العممية التربوية االمر الذي يسفر دائما

التربوي في ميدان التدريس ىو رد فعل طبيعي لمعوقات تعاني منيا مختمف المؤسسات 
(,ونجاح التعميم يرتبط إلى 244:2441رسة )عطا,التعميمية التي كشفت عنيا التجربة والمما

حد كبير بنجاح االستاذ الجامعي, ويستطيع ان يعالج الكثير من اخطاء المنيج, وضعف 
ان االساتذة  السيما الطالب, وصعوبة الكتاب المدرسي, وغير ذلك من مشكالت التعميم,

المواد العموم  تدريس ىيئة عضاء(,وأل08:2484يتفاوتون بمادتيم وشخصياتيم.)ابراىيم ,
ما تضيفو المستحدثات الجديدة في المجاالت التربوية منيا  عديدة تتنوع بقدر الشرعية أدوار

والميمات تحتاج إلى اساتذة  وىذه األدوار األدوار التعميمية واإلدارية واالجتماعية واإلنسانية,
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, ولن يأتي ىذا إلى من ,ليمبي حاجات المتعمم والمجتمع في آن واحد يواكبون تطور العصر
خالل مواكبة التطورات عمى المستوى التكنولوجي والمتغيرات العالمية عمى المستوى الفكري 

(, وأن الكثير من الجامعات المتقدمة تقوم بتعديل 4:2444والثقافي والمعرفي. )اشتاتو,
لتطورات ومتطمبات المجتمع, وان ا يتالءمبرامجيا ومناىجيا وبعض موادىا وأدائيا بما 

العالمية تفرض استخدام التكنولوجيا ومنيا التعميم االلكتروني في مجال التربية والتعميم.)حالق, 
( ولكي تواجو الجامعة المعوقات ينبغي أن تتطور وتتجدد باستمرار في أىدافيا 21:2441

الذي ومحتواىا وطرائقيا آخذة بنظر االعتبار التحوالت المستمرة التي يفرضيا منطق العصر 
 ( ,ومن ىنا تبرز مشكمة البحث الحالي بالسؤال اآلتي: 12:8441نعيش فيو.)والي, 

س: ما معوقات التعميم اإللكتروني في تدريس مواد العموم الشرعية من وجية نظر 
 المتخصصين في مناىج وطرائق تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية.

 أهمية البحث والحاجة إليه: ثانياا:
تتجمى أىمية البحث الحالي بأىمية كل من التعميم االلكتروني, وأىمية مواد العموم  

الشرعية, وأىمية مناىج القران الكريم والتربية االسالمية وطرائق تدريسيا, وال سيما نحن نعيش 
اليوم ثورة عممية وتكنولوجية ىائمة انعكست بشكل كبير عمى ميدان التربية والتعميم ولعل في 

حيث يقوم عمى استخدام  متيا الثورة التكنولوجية في مجال االتصال التعميم االلكتروني,مقد
,وشبكة االنترنت خاصة وما يمكن أن تحمل  آليات االتصال الحديثة كالحاسوب وبرمجياتو

تحتوي عميو  ومكتبات الكترونية تحتوي عمى ماال من مصادر المعمومات والصور واألشكال,
,فيو يساعد  ويعد التعميم االلكتروني من أىم أساليب التعمم الحديثة العالم. أكبر المكتبات في

في حل مشكمة االنفجار المعرفي والطمب المتزايد عمى التعميم. كما يساعد في حل مشكمة 
,وتوسيع فرص القبول في  ازدحام قاعات المحاضرات إذا ما استخدمت بطريقة التعميم عن بعد

دريب العاممين وتأىيميم دون ترك أعماليم, وتعميم ربات البيوت مما والتمكن من ت التعميم,
(,ومن طبيعة ىذه 881:2442يسيم في رفع نسبة المتعممين والقضاء عمى األمية.)الموسى

الوسائل واآلليات أن تجعل ما يحتاجو الدارسون بمختمف مستوياتيم وتوجياتيم وأغراضيم في 
يتحمل عناء من أجل  مم يعد المتعمم يبذل جيدا كبيرا أو,ف متناول أيدييم في كل مكان وزمان

 الوصول إلى المعمومة التي يريد, فضال عن أنيا تختزل الكمفة وتوفر
(,ولقد برزت قيمة التربية وأىـميتيا في تقّدم المجتمعات اجتمـاعيًا 810:2441الوقت.)عطية,
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م عوامل التنمية االقتـصادية واقتصاديًا وامكانيتيا في مواجـية تحديات الحضارة, فيـي أى
العمم يـقمل  واالجتماعية, وتعمل التربيـة عمى تقميل الفـوارق بين الطبقات المجتمعـية ألنَّ انتشار

الفوارق وينّمي التعـاون والتفاىم بـين الناس, وبالتربية يتحقق التطور المنشود, فيي عـامـل من 
لمفرد عقميًا وجسديًا, فيي وسـيمة االتصال  عوامل تقدم الشعوب, بيا يتـحقق النمو الكامل

( وأن العممية التعميمية لم تعد 244:2481والتنمية لألشخاص بكل االعمار.)البوىي واخرون,
بل ىي عممية محورىا تعميم الطالب كيف يتعممون ويفكرون  مجرد نقل المعرفة إلى الطالب,

نفيذ أنشطة التعمم ومعالجتيا وتوظيفيا. ويبنون معرفتيم, وكيف يستعممون العادات العقمية في ت
نَّ العموم الشرعية نظام متـكامل تربويًا يقوم كل جانب من جوانبو عمى 884:2444)زيتون, ( وا 

التعاليم والمبادئ االسالمية, وىو يخـتمف عن جميع االنظمة من حيث المصادر والمـبادئ 
اد الفرد لكي يواكب الحياة وال يـخرج واالىداف, وتتميز العموم الشرعية بأنيا تـيدف إلى إعد

عن مبادئ االسالم, فيي تـنظم حياة االنسان مع خالـقو ومع نفسو ومع المجتمع الداخمي 
والخارجي, فيـي تربية انسانيو تيتم بجميع مراحل الحياة لإلنسـان, تقوم عمى مبـادئ الخمق 

ة المستمدة من القرآن الكريم ( أّما مواد العموم الشرعي22:2484اليادف,)الياشمي واخرون,
والحديث النبوي وىما مصدرا التشريع اإلسالمي, والعقيدة وىي تمثل التصور الفكري لحقائق 

,والفقو ىو الميدان العممي الذي ينظم عالقة  الوجود الكبرى وما بينيا من عالقات وارتباطات
لمنيج اإلسالم المتمثل  ,و السيرة النبوية فيي التطبيق العممي اإلنسان بربو وبمن حولو

 2444وجل.)الجالد, بشخصية النبي محمد)صمى اهلل عميو وآلو سمم( الذي اختاره اهلل عز
تنبع أىمية مواد القرآن الكريم والتربية اإلسالمية وطرائق تدريسو من أىمية التربية ( 012:

ومبادئو وقيمو  ة أبنائو عمى عقيدتوأاإلسالمية التي تسعى إلى تحقيق ىدف اإلسالم في تنش
 (,ولغرض41:8440ومثمو والتسامي بفطرتيم إلى الغاية التي رسميا ليم.)شحاتةوالكندري,

المعمومات الذي يمتمك الميارات والقدرات ويوظف المعرفة اإلنسانية  المتعمم في عصر بناء
لغرض التفكير العممي والتطبيق المحمي فان من الضروري القيام بدراسة عممية التدريس 

تواكب الجامعات التطور  حيث( 6:2444والتقويم في مؤسسات التعميم العالي.)الصيفي,
 فيي لمدول, والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية المجتمع, وتقود التنمية في والتحديث
المجتمع  وخدمة التعميم في الرئيسية مياميا تتركز مستويات رفيعة, ذات أكاديمية مؤسسات

ن التعميم  إجراء عن تعوقيم التي بعض المعوقات يواجيون ما غالباً  التدريس ىيئة أعضاء وا 
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 من العممية التعميمية مسيرة تعيق التي المعوقات تمك وتختمف االلكتروني بالشكل المطموب,
: 2486القحطاني,)العمل  بيئة باختالف تختمف الواحد قد المجتمع وداخل آخر إلى مجتمع

 يبرر ما األىمية من لو الجامعات ألساتذة والتربوي والتكنولوجي الفكري اإلسيام .فإن(21
 الفكرية الحركة قيادة في األساتذة خالل من الجامعات فيما تؤديو الدور ىذا يتضح إذ دراستو

 المتقدمة الدول أن نجد ليذا المجتمعات, منيا التي تعاني والمشكالت القضايا وحل لممجتمع,
 وتولي االجيزة واالليات والتقنيات المعاصرة, عمى لإلنفاق طائمة مبالغ لجامعاتيا تخصص
عدادىم تطويرىم عمى وتعمل فييا, التدريس ىيئة بأعضاء فائقاً  اىتماماً  اإلعداد الصحيح,  وا 
 التنمية لدفع عجمة التعميم االلكتروني استراتيجية تتبنى أن عمى جاىدة تعمل أن لمجامعة والبد

العناية  ولعل من ابرز مظاىر( 02: 2480العممي)احمد, وأخرون, التفكير عمى واالعتماد
باالستاذ الجامعي في الوقت الحاضر اىتمام األنظمة التربوية بتطوير مناىج إعداده بما يمبي 
المتطمبات العصر في الجوانب العممية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية 

الجامعي ان نتائجو  األستاذ,إذ ان األمور الميمة في إعداد  ة التعميموالتقنيات المعاصرة لمين
 في المجتمع ال تنعكس عمى براعة اإلعداد فحسب بل ان ىذه النتائج تمتد إلى أىم عنصر

البشري من أبنائيا وبناتيا الذين ىم ذخيرتيا ووسيمتيا في استمرارية الحياة  ,وىو العنصر
ن إستيعاب التكنولوجيا والمعرفة العممية التي 004:8414مستوياتيا.)سميم,وتطورييا ورفع  (,وا 

تتسارع باستمرار يتطمب وجود اساتذة جامعات مؤىمين ومدربين عمى التعامل مع مستجدات 
كما يتطمب منيم القيام بأدوار ووظائف جديدة  التكنولوجيا والتوظيف الجيد ليا في التعميم,

دات وتوظيفيا لمساندة التعميم وتذليل المعوقات التي تتناسب مع ىذه المستج
( فالتعمم االلكتروني ىو طريقة لتزويد المتعممين بالميارات والمعرفة 64:2481تواجيو)متولي,

,إذ إن تحصيل الفرد من التعميم اإللكتروني يعتمد عمى مضمون ىذا  التي يحتاجون إلييا
عميم ووسائطو مناسبة لغايات المتعمم كان التحصيل ,فكمما كان محتوى الت التعمم ووسائط تمقيو

والطرائق  التعمم بفضل المضمونات الجديدة, والنتائج أفضل ,فيزيد من فاعمية أكبر,
( وبالرغم من الدور الذي 14: 2482التكنولوجية الحديثة التي تسيل التعمم وتسرع بو. )سالم,

 ن يذىب الى حد إلغاء دور المعمم أويمكن أ يمكن ان يمعبو التعميم االلكتروني فانو ال
وتكمن أىمية البحث في  االستغناء عنو, فالمعمم اليزال حجر الزاوية في العممية التعميمية.

 النقاط االتية:
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 التدريسية الييئة أعضاء قبل من اإللكتروني التعميم استخدام تواجو التي المعوقات عن الكشف
 القرار لصانع والبيانات المعمومات لتوفير آرائيم, استقصاء خالل من في الجامعات العراقية

 في اإللكتروني التّعمم لزيادة فعالية العقبات وتذليل ليا الحمول إيجاد عمى مستقبالً  لمعمل
  .الجامعي التعميم

 من اإللكتروني كتقنية حديثة في مجال التعمم والتعميم واإلفادة التعميمالتركيز عمى 
ثارة المتعممين, اىتمام لجذب تفاعمية تعميمية بيئة توفير في مميزاتو  .التّعمم نحو دافعيتيم وا 
 أوقات ومع اإللكتروني التعميم حول الدراسات من المزيد إلجراء اآلفاق الحالية الدراسة تفتح

 شأن من يكون التي الضرورية والشروط المتاحة اإلمكانات وتحديد التعميم في وتعميمو انتشاره
 القائم. الواقع في وتفعيميا توافرىا
 هدف البحث: ثالثاا:
ييدف البحث الحالي الى تعرف معوقات التعميم اإللكتروني في تدريس مواد العموم     

الشرعية من وجية نظر المتخصصين في مناىج وطرائق تدريس القرآن الكريم والتربية 
 االسالمية.

 
 البحث: يقتصر البحث الحالي عمى:  حدود رابعاا:

 الحدود العممية: التعميم األلكتروني وتعريف معوقاتو.
 (.2424 -2484الحدود الزمانية: سوف يتم تطبيق أداة البحث لمعام الدراسي) 

الحدود المكانية: كميات)التربية, والتربية األساسية, والتربية لمبنات(,في جامعات)بغداد, 
 ,والعراقية(. المستنصرية

في المناىج وطرائق تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية الحدود البشرية: المتخصصين 
 التي تضميا كميات مجتمع البحث.

 تعريف المصطمحات: خامساا:
 :التعريف االصطالحي لممعوقات

(:كل ما يشكل عائقًا في مسيرة التدريسي الجامعي في استعمالو  8418اهلل) عرفو خير- 
 :8418اهلل, خير( مختمفة وتكون معوقات دراسية اسيةالتعميم االلكتروني لتدريس المواد الدر 

84( . 
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ىي الظروف التي تقف في طريق  التعميم االلكتروني في تدريس  :لممعوقات التعريف اإلجرائي
المتخصصين في المناىج وطرائق تدريس القرآن  المتنوعة من وجية نظرالعموم الشرعية 

التحتية  معوقات الجوانب اإلدارية والمادية)البنيةوالتي تضمنت الكريم والتربية اإلسالمية 
االلكتروني,  التعميم مجال في معوقات الخبرة والطمبة, تذةااألسالفني(,معوقات  والدعم

  الجامعي. المنياج ومعوقات
 عرفو كل من: :التعريف االصطالحي لمتعميم االلكتروني

 & Horton)إلحداث التعمم (:إستخدام لتقنية الويب واألنترنت2440ىورتن وىورتن )-
horton., 2003,p:14). 

 من اإللكترونية باستخدام الوسائل والتعمم في التعميم حديث ىو أسموب(: 2484الطحان)-
يصاليا وتعممية تربوية خالل برامج من واالنترنت الحاسب الكمبيوترية التقنيات  المعمم بين وا 
 (80:2484.)الطحان, وسريع سيل بشكل والمتعمم

: وىو أسموب تعميمي يرتكز عمى استعمال وسائل لمتعميم االلكتروني تعريف اإلجرائيال
التواصل األلكتروني في تدريس العموم الشرعية المتنوعة ويتمثل بتقنية تعميم يتيح لمطمبة 

 بجميع التقنية السابقة ويستخدم أمكانية إبقاء المقررات الدراسية ومراجعة المقررات الالحقة أو
 الفردية الفروق مراعيا لمطمبة المعمومة إليصال وذلك متعددة وسائط خالل توظيف من أنواعيا
 .وقت بأقل جيد وأقصر بينيم

التعريف اإلجرائي لممواد العموم الشرعية: بأنيا المواد الدراسية التي تدرس في 
العموم  اصاتالختصالجامعات العراقية في أقسام عموم القرآن الكريم والتربية اإلسالمية 

ومناىج المفسرين وبعمم التجويد وأحكام التالوة, والحديث ومناىج  الشرعية وتتمثل بعمم التفسير
 الحديث وأصولو ومصطمحو والفقو وأصولو, والعقيدة, والتوحيد, والسيرة وغيرىا من العموم . 

 الفصل الثاني  
 خمفية نظرية ودراسات سابقة

 أوالا : الخمفية النظرية: 
أن أنو ال توجد نظرية محددة تشمل متغيرات البحث الحالي المتنوعة, ستقدم  بما

الباحثة بين يدي بحثيا خمفية نظرية تسمط الضوء من خالليا عمى المتغيرات الرئيسة في 
  عنوان البحث وفًق لما يأتي:
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 مفهوم التعميم االلكتروني: 
امج التعميمية أو التدريبية لممتعممين أو منظومة تعميمية لتقديم البر  التعميم اإللكتروني      

المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستعمال تقنيات المعمومات واالتصاالت التفاعمية 
مثل)اإلنترنت,القنوات المحمية, البريد اإللكتروني, األقراص الممغنطة, أجيزة الحاسوب... 

ر بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي تفاعمية متعددة المصاد ةالخ( لتوفير بيئة تعميمية تعممي
أو غير متزامنة عن بعد دون االلتزام بمكان محدد اعتمادا عمى التعمم الذاتي والتفاعل بين 

فالتعميم اإللكتروني أداة ناجحة تساعد عمى تعمم الطمبة (.824:2444المتعمم والمعمم)زينيم,
, إضافة إلى إن يسرع في استيعابيم, إقباال عمى التعمم تعمما فيو إثارة ومتعة, يجعميم أكثر

مما يقمل من مقدار الوقت الذي يمضيو الطمبة في التعمم. والتعمم االلكتروني يجعل المعمومات 
تصل إلى الشخص وىو في أي مكان, وىذا يجعل المعمومات والمعارف تسير معنا أينما كنا 

ية بين الطمبة. وحيثما حممنا. كما أن لو دورا بارزا في إلغاء الفروق الفرد
(Barry,1989,P:24 ويتطمب نجاح التعمم االلكتروني تعاونا مثمرا, وجيودا مميزة في )

التخطيط والتطوير السميم لممقررات الدراسية, وعدم نقل أساليب ومحتوى المقرر االعتيادي إلى 
قررات ,إذ يمكن إن يحدث التحول في شكل محتوى الم المقرر يتطمب تحوال متزايدا وتدريجيا

وصياغتيا, لكي تقدم في بيئة التعميم االلكتروني, إضافة إلى تأىيل المعممين والطمبة, وبذلك 
البد أن يوجد كفايات فنية وتربوية ومعارف سابقة البد أن يمتمكيا المعمم, كي يتفاعل مع 
ر المواقع التعميمية وأدواتيا, وأن يتواصل مع الطمبة باستخدام التفاعل المتزامن أو غي

( فالتعمم 814:2484المتزامن, ويتفاعل مع المحتوى المقدم عبر ىذه المواقع.)الكريطي,
االلكتروني ىو طريقة لتزويد المتعممين بالميارات والمعرفة التي يحتاجون إلييا, إذ إن تحصيل 
الفرد من التعميم اإللكتروني يعتمد عمى مضمون ىذا التعمم ووسائط تمقيو. فكمما كان محتوى 

تعميم ووسائطو مناسبة لغايات المتعمم كان التحصيل أكبر, والنتائج أفضل, والتعمم ال
نما يمكن أن يستخدم داخل جدران  االلكتروني ال يخرج العممية التربوية من أسوار المدرسة وا 
القسم, فيزيد من فاعمية التعمم بفضل المضمونات الجديدة, والطرائق التكنولوجية الحديثة التي 

 .(11: 2482لتعمم وتسرع بو.)سالم,تسيل ا
 أنواع لمتعميم االلكتروني: 
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عمى  النوع يتبع مع طمبة الفصل الذي يعتمد وىو التعميم اإللكتروني المباشر)المتزامن(:-أ
,أوبين المتعممين  استخدام الوسائل اإللكترونية في االتصال بين المعممين والمتعممين

إلييا ويشمل كل التقنيات التي تم اعتمادىا لغرض توصيل والمؤسسة التعميمية التي ينتمون 
( CDمحتوى التعمم االلكتروني إلى المتعمم وتدخل ضمن ىذا المفيوم تقنيات األقراص المرنة )

بواسطة  بعض مع متصمين والمتعمم المعمم يكون ألن يحتاج النوع وتقنيات اإلنترنت, وىذا
 واحد, في وقت اتصال عمى ليكونا الطرفين وقت لضبط ويحتاج الوقت نفس في االنترنت

, والمؤتمرات الصوتية, الفيديوالمحادث )الدردشة( الرسائل الفورية, ومؤتمرات    :ومن امثمتو
 (.    81: 2488مثل البث الحي)اليوتيوب( )شواىين,

التعمم عن بعد ويعمل بنظام  وىو المتزامن(: التعميم اإللكتروني الغير المباشر)غير-ب
يتضمن ترتيبات تجعل من الممكن لمناس أن يتعمموا في الوقت والمكان والسرعة التي تالئم 
ظروفيم ومتطمباتيم وقد عرف التعمم عن بعد منذ زمن ليس بالقصير وما الدراسة المفتوحة إال 
شكال من أشكالو فقد جاءت الدراسة المفتوحة لتمبي حاجة الكثيرين ممن لم يستطيعوا إكمال 

م باألسموب المباشر لعدم قدرتيم عمى االلتحاق بالمدارس النظامية النشغاليم بأعمال دراستي
وظيفية أو مينية, أو ألنيم أصبحوا في سن ال يمكنيم من االلتحاق بتمك المدارس. 

 المدونات, المناقشة, ,منتديات االلكتروني البريد :امثمتو ومن ( ,214-210: 2441)عطية,
 حدوثو لزمن تبعا تعدد اإللكتروني التعميم أنواع أن الطحان فيرى مااالنترنت وأ عبر البث

 التعميم تمركز حسب .عميو الحصول لمصادر المقررة, تبعا المعمومات تمقي ,لطبيعة
 (2442:80الموسى,(
 أهمية التعميم االلكتروني : 

 يعمل عمى: الذي الجديد النموذج كونو من اإللكتروني التعميم أىمية تظير 
المحتـوى الرقمي لممقررات الدراسية في بيئة متعـددة الوسـائط )نصـوص مكتوبـة أو  تقديم

منطوقـة, مؤثرات صوتية, رسومــات خطيــة بكافة أنماطيا, صــور ثابتة, صــور متحركــة , 
 لقطــات فيديــو...الخ(.

ى االجيزة إتاحة المحتوى التعميمي الرقمي لممتعمم من خالل الوسائط المعتمدة عم
 المتعمم يشجع مما االلكترونية التي تتكامل مع بعضيا البعض لتحقيق أىداف تعميمية محددة

 .بالمعرفة التزود عمى ويشجعو التعمم مواصمة عمى
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 التعميمية االىداف تحقيق في يساعد انو إلى باإلضافة المحتوى, في المرونة يوفر
 اكتساب في نفسو عمى باالعتماد المتعمم ويحفز والجيد, الوقت في واقتصاد عالية بكفايات
 . والمعارف الخبرات

التحديث المستمر لممقررات الدراسية مع إمكانية مواكبة التطورات العممية دون تكمفة مادية 
الى أن المقرر الدراسي غير قابل لمتمف واالستيالك بسبب االستعمال كما  ةباإلضافإضافية, 

 Luaran, & Others2013:76 )ىو الحال مع المقررات الورقية. )
إمكانية الوصول برامج التعميم االلكتروني واإلفادة منيا بغض النظر عن الزمان 

 دماج بالعممية التعميمية.والمكان أو أي حواجز أخرى قد تعيق المتعمم من التواصل واالن
خالل برامج التعميم االلكتروني باالطالع عمى مقررات  نالدراسية مإمكانية استباق المقررات 

الموسى المراحل الالحقة, أو مراجعة مقررات المراحل السابقة لتحقيق المزيد من المعرفة.)
 ( 41: 2444والمبارك, 

 فوائد التعميم االلكتروني: 
روني يزيد فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجيا مع التعميم االلكت

اآلراء الخاصة بالطمبة مما يساعد في تكوين قاعدة عممية متينة عند المتعمم وتتكون عنده 
 معرفة وآراء سديدة 

زيادة إمكانية االتصال بين الطمبة فيما بينيم, وبين الطمبة والمعمم من خالل سيولة 
ىذه األطراف في عدة اتجاىات مثل مجالس النقاش, البريد اإللكتروني, غرف  االتصال بين

 Badrul, 2005: 46) الحوار. )
أن أدوات االتصال تتيح لكل تمميذ فرصة اإلدالء برأيو في أي وقت ودون حرج, 
خالفًا لقاعات الدرس التقميدية التي تحرمو من ىذا الميزة إما لسبب سوء تنظيم المقاعد, أو 

ف صوت الطالب نفسو, أو الخجل, أو غيرىا من األسباب مما يولد لدييم الشعور ضع
بالمساواة, اال ان ىذا النوع من التعميم يتيح لمطالب إرسال رأيو وصوتو من خالل أدوات 

 (.44:2444االتصال المتاحة. )جامل, 
في أسرع  يعزز التعميم اإللكتروني سيولة كبيرة في التواصل مع المعمم والوصول إليو

 وقت وذلك خارج أوقات العمل الرسمية. 
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تغيير طرائق التدريس بما يتناسب مع المادة العممية بالطريقة التي تناسب الطالب 
فمنيم من تناسبو الطريقة المرئية, ومنيم تناسبو الطريقة المسموعة أو المقروءة, وبعضيم 

 تتناسب معو الطريقة العممية.
ة لمذين يتعممون بالطريقة العممية فيؤالء الذين يتعممون عن يساعد عمى التكرار بالنسب

طريق التدريب, إذا رغبوا أن يعبروا عن أفكارىم فإنيم يضعوىا في جمل معينة, وذلك كما 
(. وترى الباحثة 861:2444يفعل الطمبة عندما يستعدون المتحان معين. )الموسى والمبارك,

لمشاركة والتفاعل مع الموضوعات المطروحة وتعزز أن ىذه االمور تزيد وتحفز الطمبة عمى ا
 الثقة بالنفس لدييم.

 دور التدريسي الجامعي في التعميم اإللكتروني: 
التعميم االلكتروني ال يعني إلغاء دور المعمم بل يصبح دوره أكثر أىمية وأكثر    

صعوبة فيو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العممية التعميمية باقتدار ويعمل عمى تحقيق 
يكون دور المعمم فعااًل يجب أن يجمع التدريسي بين  يوالتقنية, ولكطموحات التقدم 

أىياًل جيدًا ومكتسبًا الخبرة الالزمة لصقل تجربتو في ضوء دقة التخصص والخبرة مؤىاًل ت
(.ولكي يصبح دور التدريسي ميمًا في توجيو (Alexander,Roy2013:43التوجيو الفني

وآالن(عمى  جون (ويحدد التالمذة الوجية الصحيحة لالستفادة القصوى من التكنولوجيا, كما
 التدريسي أن يجري اآلتي: 
يل غرفة الصف الخاصة بو من مكان يتم فيو انتقال المعمومات أن يعمل عمى تحو 

 بشكل ثابت وفي اتجاه واحد من التدريسي إلى الطالب إلى بيئة تعمم تمتاز بالديناميكية.
 أن يطور فيمًا عمميًا حول صفات واحتياجات الطمبة المتعممين.

ات المتنوعة أن يتبع ميارات تدريسية تأخذ بعين االعتبار االحتياجات والتوقع
التدريسي ىو اساس  العممية التعميمية لذا يجب عميو أن يكون منفتحا  النوالمتباينة لممتمقين ,

 John c & Alan, 2004: 6)عمى كل جديد وبمرونة تمكنو من اإلبداع واالبتكار.) 
 : بالنسبة لالستاذ الجامعيإيجابيات وسمبيات التعميم اإللكتروني  

 اإللكتروني ىي:ايجابيات التعميم 
اعادة النظر في طرائق التدريس القديمة من قبل التدريسيين عندما تكون المدارس مرتبطة 

 باإلنترنت.
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 قدرة الطمبة الستعمال التكنولوجيا يجعميم يفكرون بشكل خالق لموصول إلى حمول.
البيئة تعميمية )غرفة التعميم االلكتروني يبث الطاقة بين الطمبة النو يعزز التفاعل المتبادل في 

 الصف(.
يساعد التعميم االلكتروني إلى تطوير قدرة الطمبة عمى العمل كفريق فيعزز شعور الطمبة بالثقة 

 ((Tunmibi, 2005:156 والمسؤولية.
 التعميم اإللكتروني فهي: سمبيات

 يحتاج التعميم إلكتروني إلى جيد مكثف لتدريب وتأىيل التدريسيين والطمبة بشكل خاص
 استعدادا ليذه التجربة في ظروف تنتشر فييا األمية التقنية في المجتمع.

 التعميم اإللكتروني يؤدي إلى إضعاف دور التدريسي كمؤثر تربوي وتعميمي ومربي. 
يرتبط التعميم اإللكتروني بعوامل تقنية أخرى مثل كفاءة شبكات االتصاالت, وتوافر األجيزة 

المستمر, ومدى القدرة عمى إنتاج البرامج بشكل محترف وارتفاع والبرامج والتيار الكيربائي 
 التكمفة المادية في اإلنتاج والصيانة.

التوظيف الواسع لمتقنيات التكنولوجية في المنزل والمدرسة والحياة اليومية يؤدي إلى ممل 
 (.11:8444المتعمم من ىذه الوسائط وعدم الجدية في التعامل معيا )منيزل,

 الستاذ الجامعي في التعميم اإللكتروني ومقترحات الحمول ليا:معوقات ا 
 بطء الوصول إلى المعمومات من شبكة اإلنترنت. 

 خمل مفاجئ في الشبكة الداخمية أو األجيزة.
 عدم تفاعل الطمبة بشكل مناسب مع التعميم اإللكتروني وتفاعميم معو 

 .قدرة الطمبة لمبحث في مواقع غير مناسبة في اإلنترنت
 (.244:2444ضعف المحتوى في البرمجيات الجاىزة.)اليرش,

 الحمول المقترحة لمعوقات االستاذ الجامعي في التعميم اإللكتروني:
 في المعامل عمى غرار مختبرات العموم. وجود فني الصيانة بشكل مستمر

 أن تجيز المعمومات مسبقا وتحمل عمى أجيزة الطمبة.
 تصبح أكثر تشويقا.تطوير وتطويع المناىج بحيث 

 مركزي بواسطة برنامج لمتحكم بحيث تصبح قابمة لممراقبة. ربط أجيزة الطمبة بجياز
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الكمية  البرامج التعميمية والتربوية بوساطة لجان عممية متخصصة في المدرسة او تجييز
 (861: 2484)الكريطي,  الطمبة. ألعماريناسب 

 من خالل المعوقات والحمول تم التوصل الى: 
االنتقال تدريجي من التعميم التقميدي إلى التعميم اإللكتروني بما يتناسب مع البيئة 

 التعميمية لمطمبة.
يؤدي التعميم اإللكتروني إلى تغيرات كبيرة في المجتمع لذا يجب مواكبتو بشكل 

 مناسب.
إنشاء فريق متخصص في الكمية لمبرمجة والتدريب والصيانة يكون عمى درجة كبيرة 

 لكفاءة والقدرة.من ا
,التدريب  ,التجييزات تأمين متطمبات التعميم اإللكتروني من ناحية )البرمجيات

 والتأىيل,الصيانة والخدمات(.
التأكيد عمى وجود خطة سميمة لسير الدراسة وتنمية الوعي االجتماعي التعاوني لدى   

 التدريسين.
اإللكتروني في مجال التعميم والتعمم لمواكبة التربويون اليوم ىم أحوج الناس إلى التعمم 

مجريات ىذا العصر المتنامي بشكل سريع, فالتعمم االلكتروني لو عدد من الميزات مكنتو من 
( وبالرغم 211:2444التغمب عمى كثير العقبات التي تعرقل تعميم التعمم حول العالم.)حمدان,

فانو ال يمكن أن يذىب الى حد إلغاء دور  من الدور الذي يمكن ان يمعبو التعميم االلكتروني
 التدريسي أو االستغناء عنو, فيو ال يزال حجر الزاوية في العممية التعميمية.

 ثانياا: الدراسات السابقة:
 استخدام التعمم )عوائق عن الكشف إلى ( تيدف2444(شعبان وأبو الريفي دراسة

 عينة الدراسة وتكونت والتقنيين(, والطمبة األساتذة من كلٌ  نظر وجية من اإللكتروني
 التحميمي, الوصفي المنيج الباحثان واتبع ( تقنيين,6و) وطالبة, ( طالباً 44و) (أستاذًا,26من)
 لألساتذة الموجو االستبانة وتكونت الثالث, الدراسة لفئات استبانات تصميم ثالث تم إذ

 الموجو االستبانة ,أما (عائقاً 84من) لمطمبة الموجو االستبانة تكون حين في (عائقًا,26من)
 المحادثة استخدام إمكانية ضعف عن النتائج أظيرت وقد (عائقًا,28من) تكونت فقد لمتقنيين
تعد من  معو, وتفاعميم اإللكتروني لمتعمم الطالب استجابة والطالب وعدم األستاذ بين الصوتية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2114 ) 
 

أكثر  من وكانت الفيديو عبر محاضرات انجاز صعوبة أما األساتذة التي تواجو العوائق أكثر
 اإللكتروني التعمم لتوظيف الالزم المالي الدعم ضعف أن حين في الطمبة, تواجو التي قالعوائ

 األعباء زيادة مع التقنيين عدد وقمة االستمرار والتمييز عمى تشجع التي وغياب المكافأة
 التقنيين. تواجو التي العوائق أكثر والطمبة من مشاكل لألساتذة حل صيانة,

(:ىدفت ىذه الدراسة الى الكشف عن)معوقات استخدام 2484دراسة ياسين ,وممحم)
معممو مدارس مديرية التربية والتعميم لمنطقة اربد االولى(  يواجياالتعمم االلكتروني التي 

( معمم ومعممة 811والمؤىل العممي والخبرة العممية في ذلك وبمغت عينة الدراسة)
( فقرة 21( معممة اختيروا الطريقة العشوائية واستخدمت مكونو )44( معمم و)844,منيم)

استبانة واجريت التحميالت االحصائية المناسبة حيث أظيرت نتائج الدراسة أن جميع فقرات 
,وأظيرت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة  االداة  شكمت معوقات لمتعمم االلكتروني

يرات التدريسيين عمى اداة الدراسة والمتعمقة بمعوقات لمتعمم احصائية بين متوسطات تقد
االلكتروني تعزى لمتغير الجنس,ولممؤىل العممي وعدد سنوات الخبرة ووفي ضؤ نتائج الدراسة 

 (.881: 2484,قدم الباحثان عددا من التوصيات.)ياسين,وممحم,
استخدام التعمم  (:ىدفت ىذه الدراسة الى الكشف عن )معوقات2488دراسة الحوامدة)

االلكتروني من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في جامعة البمقاء التطبيقية(, وتعرف أثر 
( في ىذه ICDLالتخصص االكاديمي, والحصول عمى الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب)

المعوقات ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي, حيث تم تطوير استبانة 
( بندا بعد التحقق من صدقيا وثباتيا, وقد تم توزيعيا عمى عينة الدراسة 24ونة من)مك

(عضوا من أعضاء الييئة التدريسية, وقد تم اجراء التحميالت االحصائية 41المكونة من)
المناسبة, حيث أظيرت نتائج الدراسة أن بنود االداة ككل شكمت معوقات لمتعمم االلكتروني 

ة التدريسية, وأظيرت كذلك نتائج الدراسة أنو ال توجد فروق ذات داللة تواجو أعضاء الييئ
احصائية بين متوسطات تقديرات أعضاء الييئة التدريسية في التخصصات االكاديمية العممية 
وأعضاء الييئة التدريسية في التخصصات األكاديمية االدبية , وعمى المحاور ككل ,وأظيرت 

ات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات أعضاء الييئة التدريس النتائج أنو ال توجد فروق ذ
( وأعضاء الييئة التدريسية الذين لم ICDLالحاصمين عمى الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب )

 (.144و 140: 2488يحصموا عمييا.)الحوامدة,
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 التعميم توظيف صعوبات (إلى التعرف الدراسة ىذه (ىدفت2482دراسة العواودة)
 الجامعة, أثر والطمبة( ,ومعرفة األساتذة يراىا كما الفمسطينية بغزة الجامعات في اإللكتروني
الدراسي  المستوى أثر معرفة والطمبة وكذلك األساتذة من لكلٍ  التخصص الجنس,
( محاضر 241الدراسة من ) عينة وتكونت , التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدم.لمطمبة

األزىر,االقصى(  اإلسالمية(الجامعات ةأساتذة وطمب من وطالبة, طالباً ( 8421و) ومحاضرة
 وقد العشوائية, الطبقية بالطريقة مجتمع الدراسة من العينة اختيار تم ,وقد غزة محافظات في
في  اإللكتروني التعميم توظيف تقيس صعوبات استبانة لمدراسة وىي أداة ببناء الباحث قام

 وثباتيا, صدقيا من تم التحقق وقد والطمبة, األساتذة يراىا كما بغزة الفمسطينية الجامعات
 اإللكتروني. التعميم توظيف في صعوبات الفمسطينية الجامعات تواجو الدراسة, نتائج وأظيرت

 مناقشة الدراسات السابقة: 
( في 2444شعبان) وأبو اختمفت أماكن إجراء الدراسات, فقد أجريت دراسة الريفي

االردن ودراسة العواودة ( في 2488الحوامدة )ودراسة( 2484ودراسة ياسين ,وممحم) البحرين
( في فمسطين واتفقت الدراسات جميعيا في استعمال االستبانة كأداة لجمع معموماتيا 2482)

 وتحقيق أىدافيا.
استعممت الدراسات السابقة وسائل إحصائية متنوعة لمعالجة النتائج, أما البحث 

د اتفق مع الدراسات التي استعممت الوسط المرجح والوزن المئوي وسائل إحصائية الحالي, فق
 كأداة لجمع البيانات.

اتفقت الدراسات السابقة جميعيا في اختيار العينة, فقد تم اختيارىا بطريقة عشوائية 
 في إن أداء عينة البحث لم يكن بالمستوى المطموب .  و جميعيافي الدراسات 

( قد بمغ 2444شعبان ) وأبو الدراسات السابقة في عدد أفراد عينتيا, الريفيتباينت 
( معمم 811( بمغت عينة الدراسة )2484دراسة ياسين ,وممحم),و  استاذ( 26)عدد أفراد عينتيا

تدريسيا وىذا التباين يرجع إلى  (41) بمغ عدد أفراد عينتيا (2488دراسة الحوامدة ),و ومعممة
 اقتضتيا كل دراسة.ظروف البحث التي 

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة جميعيا فيما يخص المعوقات التي يعاني منيا 
 الطمبة.

 الفصل الثالث
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 منهجية البحث واجراءاته
يتضمن ىذا الفصل وصفا لإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة لغرض تحقيق أىداف   

 النحو التالي:البحث, وستعرض الباحثة اإلجراءات عمى 
أواًل: منيج البحث: استخدمت الباحثة منيج البحث الوصفي, ألنو ينسجم مع طبيعة البحث 

احداث, أو أشياء معينة,  وأىدافو, إذ إن البحوث الوصفية تيدف إلى وصف ظواىر, أو
 ( 4:8414وجمع المعمومات والحقائق والمالحظات عنيا.)جابروكاظم,

ضوء منيجية البحث الوصفية اعتمدت الباحثة اإلجراءات األتية ثانيًا: إجراءات البحث: في 
 لتعرف مدى تحقق ىدف البحث:

 مجتمع البحث:
,التي تضم  كميات التربية في جامعات بغداد الحكوميةيتحدد مجتمع البحث الحالي  ب        

لتربية, التربية أقسامًا لعموم القرآن والتربية اإلسالمية, فمجتمع البحث الحالي يتمثل بكميات )ا
ان معوقات  األساسية, والتربية لمبنات( في جامعات )بغداد, المستنصرية, والعراقية(, وبما

في المناىج  ننظر المتخصصيالتعميم اإللكتروني في تدريس مواد العموم الشرعية من وجية 
وطرائق تدريس القران الكريم والتربية االسالمية فمجتمع البحث من التدريسيين في ضوء 
مجتمع الكميات يتمثل بـ )كل المتخصصين في المناىج وطرائق تدريس القران الكريم والتربية 

 االسالمية(.
 عينة البحث:-2

امل بعد أن حدد مجتمع حددت الباحثة عينة البحث من التدريسيين بالحصر الش      
فكانت عينة التدريسيين لتحديد  ,وعينتومجتمع البحث  التدريسيين ,ألن نتائج البحث ستقتصر

المعوقات ىي مجتمع البحث من التدريسيين نفسو وتتمثل بـ)كل المتخصصين في المناىج 
,وقد  وطرائق تدريس القران الكريم والتربية االسالمية(التي تضميا كميات مجتمع البحث

االتصال عن طريق شبكات التواصل  عبر مباشر وغير تواصمت الباحثة بشكل مباشر
,وعدد من تدريسيي عينة البحث وأطمعتيم عمى تفصيالت  االجتماعي مع األقسام العممية

متطمبات البحث وكان التفاعل كبيرًا ومتميزًا وبتواصل فاعل ومثمر, وكانت عينة التدريسيين 
 (اآلتي:8وفقًا لما مبين في الجدول )لتحديد المعوقات 

 الجامعة والكمية والقسم حسب سةراالد عينة أفراد توزيع ( يوضح8جدول رقم)             
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 عدد التدريسيين القسم العممي الكميــة الجامعـــة ت

8 
 بغداد

التربية ابن 
 رشد

 1 القرآن الكريم والتربية اإلسالمية

 6 القرآن والتربية اإلسالميةعموم  التربية لمبنات 2
0 

 المستنصرية
 1 عموم القرآن التربية

التربية  4
 األساسية

 1 التربية اإلسالمية

6 

 العراقية

 6 عموم القرآن والتربية اإلسالمية التربية
1 

 التربية لمبنات
 1 عموم القرآن

 4 التربية اإلسالمية 4
 4 الشريعة 1

 44 المــجـمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 أداة البحث: -8ثالثاا:
( فقرة تم إعدادىا من خالل الدراسة االستطالعية, 46أعدت الباحثة استبانة تضمنت)     

 عمى االستبانة عرض تم الدراسات السابقة واألدبيات ذات العالقة بموضوع البحث,و 
 ,العراقية( المستنصرية بغداد,الجامعات) في تدريس ىيئة أعضاء بعضيم التربويين, المحكمين
 بعض تعديل تم المحكمون بيا أوصى التي التعديالت جراءإ التحكيم, وبعد لجنة أعضاء
موزعة  فقرة (44) النيائية صياغتيا بعد االستبانة فقرات عدد بمغ وقد وصياغتيا, الفقرات

 وىي كاآلتي: عمى اربع محاور
 لكل فقرة خمس بدائل.( فقرات 88وليا ): االساتذة والطمبةمعوقات 
لكل فقرة ( فقرات 84وليا ): (الفني التحتية والدعم )البنيةالجوانب اإلدارية والمادية معوقات

 خمس بدائل.
 لكل فقرة خمس بدائل ( فقرات 4االلكتروني وليا ) التعميم مجال في الخبرةمعوقات 

 لكل فقرة خمس بدائل.( فقرات 84وليا ) :الجامعي  المنياج معوقات
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الخماسي لما يتمتع بو ىذا المقياس   (Likert) ليكرت مقياس, وقد اعتمدت الباحثة 
من مزايا جيدة فيو ُيعطي المفحوص بدائل كثيرة يستطيع المفحوص أن يختار ما يتالءم مع 

(, وُيعد ىذا المقياس 444: 2,مج2448تجاه كل فقرة من فقرات األداة )زيتون, استجابتوشدة 
من أكثر المقاييس شيوعًأ, وأكثرىا شمواًل وأيسرىا صنعًا, واعتمد ليكرت فيو وضع سمم من 

(, 40, 8444خمس درجات يتراوح ما بين الموافقة بشدة إلى عدم الموافقة)الظاىر وزمياله,
موافق,  غير موافق جدًا, وفي ضوء ذلك اعتمدت الباحثة أمام كل فقرة خمسة بدائل ىي )غير

لالستجابات عمى   (6, 4 , 0, 2 ,8موافق جدًا(, ودرجاتيا ىي:) موافق,غير متأكد, 
 (.244 -44الترتيب وبذلك تنحصر درجات افراد العينة بين)

 صدق االداة:
 2441تعني صالحية االداة لقياس ما وضعت من اجل قياسو)عطية ,

الظاىري ليا, وذلك بعرضيا عمى (,لغرض تحقيق صدق األداة تم استخراج الصدق 841:
( 84مجموعة من الخبراء في طرائق تدريس القران الكريم والتربية االسالمية بمغ عددىم )

 ومقترحاتيم في الحكم عمى مدى صالحية فقرات االستبانة, أراءىممن أجل إبداء  خبيرا,
 وتمت عممية تعديل الفقرات بما يتناسب مع اقتراحات وتوصيات المحكمين.

 بات األداة:ث
 النصفية: التجزئة طريقة
 معامل حساب وتم ,)زوجية فقراتو  فردية فقرات( نصفين إلى االستبانة ةالباحث تقسم       
 الزوجية باستخدام الفقرات عمى واستجاباتيم الفردية الفقرات عمى العينة استجابات بين االرتباط
 أن عمى القيم تدل وىذه (,4812الّكمي) الثبات معامل بمغ حيث براون, - سبيرمان معادلة

 .مرتفع بثبات االستبانة تتميز
 ألفا: كرونباخ الداخمي االتساق معامل
أن  السابق الجدول من يتضح :االستبانة ثبات لحساب ألفا كرونباخ طريقة استخدام تم      
االستبانة  ثبات قيمة أن عمى يدل ىذا (,4812 ) كانت لالستبانة ألفا كرونباخ معامل قيمة

 .البحث عينة عمى االستبانة لتطبيق تعتبر جيدةالقيمة  ىذه مرتفعة,
 تطبيق أداة البحث: -4
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بعد التأكد من صدق األداة, وثباتيا تم توزيع االستبانة النيائية عمى افراد عينة البحث   
 األساسية, أصبحت

 مع,البحث عينة أفراد عمى أالستبانةبتوزيع الباحثة  وقامت لمتطبيق جاىزة األداة
 , العينة من أفراد االستبانة استرجاع تم ذلك وبعد , البحث اداة عن االجابة تعميمات مراعاة
 أسبوعين. عن تزيد لمدة لإلجابة  الكافي الوقت المستجيبين إعطاء تم أن بعد
 المعيار األحصائي: -5

لتحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة عمى كل فقرة من فقرات أدائيا,وعمى      
 ( :2األداة كميا, تم اعتماد المعيار األحصائي االتي كما في الجدول رقم )

 ( الوسط المرجح استجابة أفراد عينة الدراسة2جدول رقم )               
 التحققمدى  مدى الوسط المرجح الدرجة

  فأقل 2844 بدرجة منخفضة 
  0844-2864 بدرجة متوسطة
 متحققة فأعمى 0864 بدرجة عالية

 المعالجة اإلحصائية:  
 ( :SPSSلمبيانات باستخدام الرزم اإلحصائية ) ةاإلحصائيأـتمت الباحثة المعالجات 

براون  - سبيرمان المحكمين, معادلة استجابات من الفقرات صالحية الختبارمربع كاي  
ومعادلة حساب الوسط  ثبات المعايير واالداة ككل, لحساب ألفا كرونباخ لقياس ومعامل

المرجح لترتيب الفقرات بحسب أداء اعضاء ىيئة التدريس والفصل بين األداء المتحقق وغير 
 المتحقق, ومعادلة حساب الوزن المئوي.

 الفصل الرابع  
 اوالا:عرض النتائج وتفسيرها:

يتضمن ىذا الفصل عرضا لمنتائج التي توصل الييا البحث الحالي ومن ثم تفسيرىا  
معوقات التعميم اإللكتروني في تدريس مواد العموم في ضوء ىدفو الرامي الى التعرف عمى)

الشرعية من وجية نظر المتخصصين في المناىج وطرائق تدريس القران الكريم والتربية 
 مجاالت الرئيسة لالستبانة بوصفيا معوقات عامة في التعميم وقد تحققت ال (,االسالمية

لتدريس العموم الشرعية من وجية نظر المتخصصين في المناىج وطرائق تدريس  يإللكترونا
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عمى وفق  الدراسة ككل المعوقات لمحاورعرضت الباحثة القرآن الكريم والتربية اإلسالمية , 
 (: 0كما في الجدول رقم) كل مجال ترتيبا تنازليامجاالتيا الثالثة وقد ترتبت المعوقات ل

ككل مرتبة تنازليًا حسب الوسط  ةلمحاور الدراس(الوسط المرجح والوزن المئوي 0جدول)  
 المرجح ,حسب التسمسل الجديد لكل جانب

الرت
 بة

 المجال الرقم
الوسط 
 المرجح

 الوزن المئوي

 %14 0841 معوقات التدريسيين والطمبة 8 8

2 2 
 )البنيةالجوانب اإلدارية والمادية معوقات

 %11 0842 (الفني التحتية والدعم

 %14 0801 الجامعي المنياج معوقات 0 0
 %10 0884 االلكتروني  التعميم مجال في الخبرةمعوقات  4 4
 %14 0881 المعوقات ككل  

 الييئة أعضاء تواجو اإللكتروني لمتّعمم معوقات تشكل جميعيا الدراسة محاور أداة أن    
 تالىا  )0841 (مقداره والطالب بالوسط المرجح الستاذمعوقات ا شكَّمت حيث التدريسية,

 ( ,ومعوقات0842مقداره ) بالوسط المرجح المعوقات أكبر والمادية اإلدارية معوقات الجوانب
 مجال في الخبرةمعوقات اما   (0801مقداره)  حسابي الجامعي بمتوسط بالمنياج تتعمق
 ككلّ  لممعوقات (بالوسط المرجح0884مقداره) بالوسط المرجح رابعا االلكتروني جاءت التعميم

( ,وتعرض الباحثة نتائج ىذه المجاالت وفقراتيا التي تمثل المعوقات وفقًا لما  0881مقداره )
 يأتي: 

 المعوقات الخاصة بالتدريسيين والطمبة:
( معوقات واقعية, 1( فقرة بمغ عدد المعوقات الواقعية منيا)82يتضمن ىذا المجال)  

 ( يبين ذلك.4والدرجة وجدول ) الوسط المرجح والوزن المئويوتم استخراج 
 والدرجةالوسط المرجح والوزن المئوي ( يبين 4جدول )

الوسط  الفقرات الرقم ت
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الدرجة

 عالية %44844 4844ان التعمم االلكتروني يقمل من التحكم والسيطرة  82 8
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 وتدريسيعمى مجريات العممية التعميمية لدى 
 العموم الشرعية

2 04 
التعميم االلكتروني يضعف إيمان الطمبة بالقيم 

التي تعمل الجامعة عمى  التربوية واالخالقية
 إكسابيم ليم

 عالية 41806% 4814

0 26 
تدريسي العموم الشرعية الذين يجيدون قمة 

 عالية %46886 4818 الميارات التكنولوجية الالزمة لمتعمم االلكتروني

4 01 
عدم استجابة الطمبة مع الشكل الجديد من 

يمثل عبئا اضافيا  عمى طمبة كونو  التعمم
 الجامعات

 عالية 44848% 4840

6 86 
بين انخفاض درجة التألف والترابط االجتماعي 

 الطمبة واالساتذة
 متوسطة 11841% 0804

1 04 
عمى المشاركة والتعبير  صعوبة تحفيز الطمبة

 عن أفكارىم  واراءىم بحرية
 متوسطة 14848% 0822

4 24 
ارتفاع الكمف المادية لمتعميم لدى الطمبة في 

 الجامعات
 متوسطة 12816% 0880

1 81 
العموم  وتدريسينقص القدرة والكفاءة لدى 

 الشرعية عمى استخدام المغة االنكميزية
 متوسطة 44848% 2844

4 22 
ضعف العالقة بين الطرائق واألساليب التعميمية 
والتدريسية التي يستخدميا اعضاء ىيئة 

 التدريس في الجانب النظري والعممي
 متوسطة 44844% 2844

تدني القدرات المغوية والميارة في استخدام  44 84
 التعميم االلكتروني من قبل الطمبة

 متوسطة 11881% 2818

انشغال الطمبة بمواقع ليس ليا عالقة بالتعميم  28 88
 االلكتروني

 منخفضة 64888% 2846
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تبوأت فقرة )التعمم االلكتروني يقمل من التحكم والسيطرة عمى مجريات العممية 
( والوزن 4844العموم الشرعية( المرتبة الثانية, إذ بمغ الوسط المرجح ) وتدريسيالتعميمية لدى 

وقد يعزى إلى االعتقاد ان التعميم االلكتروني يزيد من حرية الطمبة مما  %(,44844المئوي)
يحولو إلى نوع من الفوضى, في حين ان ىذا اتجاه حديث يجعل من الطمبة محور العممية 

 التعميمية ومركزىا األساس.
نالت فقرة)التعميم االلكتروني يضعف إيمان الطمبة بالقيم التربوية واالخالقية التي 

( والوزن 4814بمغ الوسط المرجح ) ,إذ تعمل الجامعة عمى إكسابيم ليم( المرتبة الثالثة
إلن الطمبة يتعاممون من خالل التعميم االلكتروني مع اآللة مما يقمل %(,41806المئوي)

 فيما بينيم وبما يتسيب في ضعف القيم والعادات لدييم. التعامل اإلنساني
حصمت فقرة )قمة تدريسي العموم الشرعية الذين يجيدون الميارات التكنولوجية الالزمة 

( والوزن 4818لمتعمم االلكتروني( الترتيب االول, إذ بمغ الوسط المرجح )
قران الكريم والتربية ,وقد يعزى إلى المتخصصين في طرائق التدريس ال%(46886المئوي)

أىمية ىذه الميارات ودورىا في استخدام التعميم االلكتروني , ألن النجاح في  ادركوااالسالمية 
التعميم االلكتروني يتطمب توفير برامج مستمرة لتدريب التدريسيين عمى ىذه الميارات الفعمية 

 امل ومتكامل.ليا تتضمن ىناك خطة واضحة محددة الستخدام التكنولوجيا ومنيج ش
يمثل عبئا اضافيا  ألنو حصمت فقرة )عدم استجابة الطمبة مع الشكل الجديد من التعمم

( والوزن 4840عمى طمبة الجامعات( المرتبة الرابعة, إذ بمغ الوسط المرجح )
عمى الدراسة التقميدية التي حققت معيم بعض  ةلتعود الطمب,وذلك %(44848المئوي)

وبة تقبميم لمتعميم االلكتروني والتغييرات التكنولوجية الناتجة عنو في النجاحات فيؤدي الى صع
التدريس والدراسة بما ينعكس سمبا عمى دراستيم لممقررات الدراسية, إن صعوبة انتقال الطمبة 
من طرائق التدريس التقميدية التي اعتادوا عمييا إلى طرائق التدريس الحديثة لعدم اعتيادىم 

ي إذ قد يواجو الطالب صعوبة في التعامل مع ىذا النمط من التعميم, مما عمى التعمم الذات
 (22: 2444ينعكس في انخفاض مستوى تقبل الطالب لممحاضرات.)صوان, 

 (:الفني والدعم التحتية )البنية بالجوانب اإلدارية والمادية المعوقات الخاصة-2
( معوقات واقعية, وتم 1الواقعية منيا )( فقرات بمغ عدد المعوقات 84يتضمن ىذا المجال )

 ( يبين ذلك.6والدرجة وجدول)الوسط المرجح والوزن المئوي  استخراج
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)البنية التحتية لمعوقات الجوانب اإلدارية والماديةالوسط المرجح والوزن المئوي  (6جدول)
 (الفني والدعم

 الفقرات الرقم ت
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 درجةال المئوي

8 81 
عدم توفير التدريب المالئم العضاء ىيئة 

 عالية %44884 4821 التدريس عمى استخدام التعميم االلكتروني

2 84 
عدم تجييز القاعات الدراسية بالتقنيات التربوية 

 عالية %41844 4888 الالزمة لمتعمم االلكتروني واالجيزة  الحديثة

0 02 
الجامعات في عدم وجود التبادل الثقافي بين 

 عالية %44848 4841 الخبرات والمعارف في مجال التعميم االلكتروني

 متوسطة %12806 0804عدم مناسبة القاعات الدراسية عند ادخال اي  21 4
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حصمت فقرة)عدم توفير التدريب المالئم العضاء ىيئة التدريس عمى استخدام التعميم 
,, وقد يعزى %(44884المئوي)( والوزن 4821االلكتروني(المرتبة االولى بالوسط المرجح )

العموم الشرعية عمى التعميم االلكتروني لما لو من اىمية في  تدريسيإلى ضرورة تدريب 
اطالعيم عمى االتجاىات الحديثة في استخداميا إذ ال يمكن النجاح في ذلك دون توافر 

 الستخدامو التدريسية الييئة تدريبي ألعضاء برنامج الجامعة تعقد حيث لم  التدريب المطموب
التعميم  استخدام عمى والمؤىمة المدربة ةالكوادر البشري إعداد فضال عن أن التعميم, في

 إمكانات عنو تعجز قد كبيرين, وجيداً  ومالية ووقتاً  مادية إمكانات يتطمب االلكتروني
 الجامعة.

 ةالحديثة الالزمالدراسية بالتقنيات التربوية واالجيزة  تتجييز القاعاتبوأت فقرة)عدم 
قد  %(,41844( والوزن المئوي )4888لمتعمم االلكتروني(الترتيب الثاني بالوسط المرجح )

يعزو إلى أدراك المتخصصين في طرائق التدريس القران الكريم والتربية االسالمية من عينة 
وات واألجيزة كونيا تمثل األساس لعممية البحث الحالي ضرورة تجييز القاعات باألد

استخداميا وتوظيفيا, وذلك الن اغمب المباني يغمب عمييا سمة القدم ولم تنشأ اساسا لتكون 
عمى مجموعة من األدوات واألجيزة الحديثة الواجب  مالئمة التعميم االلكتروني وىو يرتكز

 تروني. توافرىا في الكميات والجامعات التي توفر التعميم االلك

 وسيمة تكنولوجية تعميمية

6 08 
عدم توفر الخصوصية والسرية في حفظ 

 البيانات والمعمومات
 متوسطة 18844% 0801

1 2 
المادية المتوفرة لبرامج  التخصصاتضعف 

 التعمم االلكتروني
 متوسطة 41844% 0824

4 04 
ضعف البنية التحتية المعدة االتصال المناسب 

 لمتعميم االلكتروني
 متوسطة 46864% 0824

1 4 
النظام التربوي بصورة عامة ال يشجع عمى 

 استخدام التعميم االلكتروني
 متوسطة 14812% 0824

 منخفضة %62841 2824 توافر اجيزة الحاسوب في جميع الكمياتعدم  84 4
 منخفضة %64811 2880 رداءتيااو  انقطاع شبكة االنترنت او ضعفيا 20 84
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حصمت الفقرة )عدم وجود التبادل الثقافي بين الجامعات في الخبرات والمعارف في 
( والوزن المئوي 4841مجال التعميم االلكتروني( المرتبة الثالثة, بالوسط المرجح )

أن التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي لو اىمية كونو يتيح الفرصة لتالقي األفكار %(,44848)
,أن االتصال بين  بما يعود بالنفع والفائدة عمى استخدام التعميم االلكترونيومناقشتيا 

الجامعات يوفر المصادر المينية البعيدة والزمالء من التدريسيين, والخبراء الذين لم يكن 
حيث يستطيع التدريسيين مناقشة التوجيات  االتصال, باإلمكان الوصول إلييم لوال توافر

باإلبداع واالبتكارات والمناقشة االلكترونية بين الكميات مما يسمح التعميمية والمشاركة 
لمتدريسيين الوصول إلى زمالئيم في أي وقت وأي مكان.)عمور وأبو 

(,وترى الباحثة أن عدم ربط الجامعات مع بعضيا في شبكة لممعمومات 486:2444رياش,
خذي القرار واألساتذة يؤدي إلى تعذر االتصال بين مخطط سياسات التعميم الجامعي ومت

دارتيا.  مثل  السابقة, الدراسات معظم مع يتفق وىذابالمعمومات الالزمة إلنجاح أعماليم وا 
 .دراسة الحوامدة

 
 

 :االلكتروني التعميم مجال في الخبرةمعوقات  -3
( معوقات واقعية, وتم 1( فقرة بمغ عدد المعوقات الواقعية منيا )80يتضمن ىذا المجال)

 ( يبين ذلك.1والدرجة وجدول ) الوسط المرجح والوزن المئوياستخراج 
 والدرجةالوسط المرجح والوزن المئوي ( يبين 6جدول )

 الفقرات الرقم ت
الوسط 
 المرجح

الوزن 
 الدرجة المئوي

 عالية %44848 4840 عدم توفر تطبيقات وبرامج معدة بالمغة العربية 1 8

التعمم ضعف الحوافز التشجيعية الالزمة  84 2
 االلكتروني

 عالية 42806% 4812

عدم وضوح فمسفة التعمم االلكتروني واىدافو  21 0
 التربوية

 عالية 48848% 4864

 متوسطة %10812 0841ارتفاع الكمفة المادية العداد البرامج المتطورة  06 4
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 بنمط التعميم االلكتروني

6 80 
صعوبة تطبيقو في بعض المواد االنسانية 

المواد التي تحتاج الى الميارات وباالخص 
 العممية

 متوسطة 12841% 0801

عدم توافر المعمومات والميارات التكنولوجية  1 1
 الالزمة عن التعمم االلكتروني

 متوسطة 44811% 0806

قمة وجود المتخصصين في تصميم المواد  24 4
 التعميمية القابمة لمتعمم االلكتروني وبرمجتيا

 متوسطة 11848% 0801

 متوسطة %16811 0802 عدم وجود معايير ثابتة في التعميم االلكتروني 01 1

4 88 
يقمل من فرص التقييم المباشر لمطمبة وتصحيح 

 اخطائيم
 منخفضة 60812% 2804

نالت فقرة)عدم توفر تطبيقات وبرامج معدة بالمغة العربية( المرتبة الثانية, إذ بمغ   
,ويعزو إلى ضرورة توافر التطبيقات  %(44848) الوزن المئوي( و 4840الوسط المرجح)

 تجاوزىا إال الممكن من يكن لم كبيرة وتحديات معوقات حيث شكَّمتالتكنولوجية بالمغة العربية,
 المجال.ىذا في لمخوض المحمية البرمجة شركات وتشجيع الذات عمى االعتماد خالل من
الالزم التعمم االلكتروني(المرتبة الثالثة, إذ بمغ حصمت فقرة )ضعف الحافز التشجيعي   

(,وقد يعزى إلى ضرورة وجود حوافز %42806) الوزن المئوي( و 4812الوسط المرجح)
المتميزين في مجال استخدام التعميم االلكتروني مما يزيد من  نلمتدريسيتشجيعية تقدم 

عمى تقبل  المادية ليا تأثير كبير تالتشجيعية والمكافآاندفاعيم في ىذا الجانب نظام الحوافز 
 معيا.  بإيجابيةالتعميم االلكتروني ومستحدثاتو والتعامل 

,إذ  تبوأت فقرة )عدم وضوح فمسفة التعمم االلكتروني واىدافو التربوية( المرتبة االولى 
العموم  ييويعزو إلى شعور تدريس%(,48848) الوزن المئوي(و 4864بمغ الوسط المرجح)

عينة البحث بغموض فمسفة التعمم االلكتروني وأىدافو ,لعدم وجود فمسفة واضحة  الشرعية من
ومحددة من تطبيق التعميم االلكتروني تتضمن األىداف التي يتطمع الييا والخطط التي يمكن 
من خالليا تحقيق تمك األىداف فقد تعدد االىداف فمنيا ىو تفعيل مقررات العموم الشرعية أو 

 لديني أو رفع التحصيل.تنمية التفكير ا
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 : الجامعي المنهاج معوقات-4
( معوقات واقعية, 1( فقرة بمغ عدد المعوقات الواقعية منيا)80يتضمن ىذا المجال)

 ( يبين ذلك.4والدرجة وجدول )الوسط المرجح والوزن المئوي وتم استخراج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والدرجةالوسط المرجح والوزن المئوي ( يبين 7جدول )                     

الوسط  الفقرات الرقم ت
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الدرجة

 التعميم استخدام عمى التشجع الجامعية المناىج 84 8
 . اإللكتروني

 عالية 41844% 4811

 الجامعي األستاذ يجعل الجامعي المنياج عاتسا 4 2
 التقميدي التعميم إلى يميل

 عالية 44848% 4848

 التعميم لتوظيف الداعمة التعميمية األنشطة قمة 6 0
 . اإللكتروني

 متوسطة 12806% 0841

 عمى الجامعي أىداف المنياج تركيز معد 4 4
 متوسطة %18844 0846 المختمفة اإللكتروني بأدواتو التعميم

 يتضمنيا التي التقميدية الموضوعات طبيعة 0 6
 التقنيات مع تنسجم الجامعي ال المنياج

 متوسطة 18844% 0804
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 بأدواتو اإللكتروني التعميم عمى الجامعي المنياج فتركيز أىدا عدم (الفقرة حصمت
%(, وقد 41844( والوزن المئوي )4811إذ بمغ الوسط المرجح ) الثانية المرتبة حتمتإالمختمفة 

 التي األىداف فإن وبالتالي المنياج بأىداف وثيقاً  ارتباطاً  التعميمي المحتوى يعزى الى ارتباط
 التقميدي الطابع محتواىا تنفيذ عمى يغمب اإللكتروني معنيا التعمي يقيس

 إلى التعميم يميل الجامعي األستاذ يجعل الجامعي المنياج حجم نالت فقرة )كبر 
( والوزن المئوي 4848المرتبة المرتبة الثانية, إذ بمغ الوسط المرجح ) حتمتا ) التقميدي

 وقتاً  يستغرق اإللكتروني التعميم بأن الطمبة من كثير %(, وقد يعزى إلى اعتقاد44848)
 فضالً  الدراسية , في المقررات المتضمنة توصيل المعمومات في التقميدي التعميم من أطول
 . إلكترونيا التعميمية األنشطة بعض تنفيذ بالفعل يتطمبو عما
 مرحمة في لما يزا أنَّو بشكل عام اإللكتروني التعميم استخدام معوقات جتظير نتائ      

الالزمة  الحديثة واألجيزة باألدوات الجامعة فتجييز الميمة, حجم عظم ويظير البدايات,
 البرمجيات إنتاج وتكمفة والتجديد والصيانة التشغيل تكمفة إلى باإلضافة اإللكتروني التعميم
 الرسوم عمى غالبا الجامعات تعتمد حيث حقيقياً  تحدياً  تشكل التعميمية لمعممية الالزمة

 تحقيقو تم ما عمى االطالع بعد ولكن الحكومة من المقدم والدعم الطمبة يدفعيا التي الجامعية

 الحديثة

1 24 
 ألدوات تتالءم ال الجامعي المنياج مفردات
 . اإللكتروني التعميم

 متوسطة 14864% 0808

4 04 
التعميم  عبر التقويمية األنشطة تنفيذ صعوبة

 . اإللكتروني
 متوسطة 40812% 0804

1 8 
عدم االقتناع بأىمية استخدام التعميم االلكتروني 

 .تدريس مقررات العموم الشرعية في
 متوسطة 14841% 2846

4 00 
 كبرمجيات اسيةر الد راتر المق تطبيق ضعف

 إلكترونية
 منخفضة 64811% 2806

84 24 
 الجامعي لممنياج التعميمي المحتوي أنسجام

 التعميم أساليب من أكثر التقميدية لألساليب
 االلكتروني

 منخفضة 60848% 2821
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 اآلن, الجامعي التعميم يواجو حقيقياً  تحدياً  اإللكتروني انو يشكل التّعمم مجال في وعربياً  عالمياً 
 ظلّ  في التعميمية العممية بخصوص المستقبمية رؤيتيا تحدد الجامعات أن ينبغي ولذا

وتتفق نتائج  الرؤية, ىذه عناصر اإللكتروني أحد التعميم يكون بحيث التحديات التكنولوجية,
( ودراسة ياسين 2444ىذا البحث مع الدراسات السابقة كدراسة الريفي وابو شعبان)

 (. 2482( ودراسة العواودة)2488)ةودراسة الحوامد( 2484وممحم)
 التي توصمت اليها الباحثة تستنتج ما ياتي : : في ضوء النتائجتثانياا: االستنتاجا

يؤثر في نجاح عممية  لتدريسيي مواد العموم الشرعيةتحديد المعوقات التعميمية  .8
 .التدريس

يحتاج التدريسي بطريقة التعميم االلكتروني وقتًا وجيدًا وميارة أكثر من استعمالو  .2
 الطرائق التقميدية.

في ما يصادفيم من مشاكل تدريسيي مواد العموم الشرعية تباين في اآلراء بين  .0
 ومعوقات .

 : في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توصي الباحثة بما يأتي: تثالثاا: التوصيا
تركيز برامج تدريب التدريسين الجامعيين عمى حاجات تعميمية وتربوية محددة تناسب  .8

 من استخداميا.المقررات التي يستخدمونيا وتحقق اليدف 
أثناء االىتمام باستعمال طرائق ووسائل تكنولوجية حديثة وتقديم الدعم الفني  -2

 لمتكنولوجيا في التعميم. ماستخدامي
توجيو اعضاء ىيئة التدريس إلى عدم االقتصار عمى األساليب التقميدية جعل الطمبة  -0

 تكنموجيا العصر وذلك في  كل المواد التعميمية . ألنويستفيدون من التعميم االلكتروني 
استكماال لجوانب الدراسة الحالية, وما توصمت إلييا من نتائج تقترح الباحثة  :المقترحات رابعاا:

 المقترحات اآلتية:
 وجية استخدامو من ومعوقات التعميم االلكتروني مجال في الدراسات من المزيد إجراء .8

تتضمن بناء برنامج عالجي لممشكالت التي حددتيا  والطمبة الجامعة إدارة عمى القائمين نظر
  الدراسة الحالية.

 وتجييزىا, الدراسة قاعات تنظيم بإعادة وذلك , التعميم االلكتروني التحتية البنية توفير .2
 .التعميم االلكتروني الستخدام الفرص تتيح بحيث
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 خطوط وتوفير ,التعميم االلكتروني  إلدارة المدربة الفنية البشرية الكوادر إعداد .0
 .آلخر مكان من التّعمم ىذا نقل عمى تساعد التي المطموبة االتصاالت

 لعقد برامج وضع إقامة دورات تعميمية وتدريبية مستمرة العضاء الييئة التدريسية .4
 .ومؤتمرات خاصة لعرض أفكارىم·تدريبية دورات

المقررات  تصميم خالل من ياً تدريج الجامعية المقررات في التكنولوجيا دمج .6
 أو العالمية الشبكة عبر وتقديميا التعميمي التصميم ومعايير أسس عمى بناء اإللكترونية,

 .الساعة مدار عمى المحمية
 :المصادرقائمة 

إبراىيم, سميمان عبد الواحد يوسف: المرجع في صعوبات التعمم, النمائية واالكاديمية  .8
 .2484مكتبة االنجمو المصرية, مصر,واالجتماعية واالنفعالية, 

أحمد, أحمد؛ إدريس, جعفر, عبد اهلل, محمد؛ زكي منيرة: أثر المتغيرات الشخصية  .2
والبيئية عمى االسيام الفكري ألعضاء ىيئة التدريس بفروع جامعة الطائف, مجمة أماراباك, 

 . 2480(, 84العدد )
الذاتية ورىانات المعرفة العممية, اشتاتو, محمد: معمم المستقبل تحديات التنمية  .0

 .2444المؤتمر الدولي نحو إعداد أفضل لمعمم المستقبل, سمطنة عمان, مسقط, 
البوىي, رأفت عبد العزيز, و المصري, ابراىيم جابر, و ماجد, أحمد محمد, و عبد  .4

 .2481الرحيم, منى احمد: اصول التربية المعاصرة, دار العمم وااليمان لمنشروالتوزيع, مصر 
جابر, جابرعبد الحميد, وأحمد خيري كاظم: مناىج البحث في التربية وعمم النفس,  .6

 .8414دار النيضة العربية, مصر,
, دار المناىج, 2جامل, عبد السالم عبد الرحمن: طرق تدريس المواد االجتماعية, ط .1

  . 2444عمان,
ألساليب العممية, الجالد, ماجد زكي: تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية وا .4
 .2444, دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة, األردن, 8ط
حالق, حسان: طرائق ومناىج التدريس والعموم المساعدة وصفات المدرس الناجح,  .1

 .2441دار النيضة العربية, لبنان,
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حمدان, محمد سعيد: التجارب الدولية والعربية في مجال التعميم االلكتروني, المجمة  .4
 .2444(, 8مسطينية لمتربية المفتوحة عن بعد, جامعة القدس المفتوحة, العدد)الف
الحوامدة, محمد فؤاد: معوقات استخدام التعمم االلكتروني من وجية نظر أعضاء  .84

(, العدد 24الييئة التدريسية في جامعة البمقاء التطبيقية, مجمة جامعة دمشق المجمد)
 .2488األول+الثاني, األردن ,

 .8418,بيروت , النيضة دار , ونفسية تربوية بحوث سيد: , اهلل خير .88
 .2448زيتون, حسن حسين: تصميم التدريس, عالم الكتب, الطبعة الثانية,مصر,  .82
زيتون,عايش محمود:النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم,دارالشروق لمنشر  .80

 .2444والتوزيع, عمان,
لنص القرائي في الحمقة األساسية, مجمة زينيم, أبو حجاج: بعض خصائص بنية ا .84

 .2444القراءة والمعرفة, المؤتمر الرابع لجمعية القراءة والمعرفة,مصر, 
 .2482لكتروني,مكتبة الرشد, الرياضالسالم, أحمد محمد: تكنولوجيا التعميم والتعميم إ .86
سميم, محمد صاير: مشكالت في اعداد المعمم وطرق عالجيا, جامعة قطر,  .81

 م.8414
االردن  ءدار صفا, اإللكترونيالشبول, ميند انور وعميان, ربحي مصطفى: التعميم  .84
,2484. 

مكتبة  ,شحاتة, حسن, وعبد اهلل الكندري: تعميم التربية اإلسالمية في العالم العربي .81
 م.8440الفالح, الطبعة األولى, الكويت ,

يم من وجية نظر الشمري, فواز بن ىزاع: أىمية ومعوقات استخدام المعممين لمتعم .84
 م.2444غير منشورة,  المشرفين التربويين بمحافظة جدة, رسالة ماجستير

 الحديث, الكتب ,عالم8المناىج,ط  وحوسبة االلكتروني سميمان: التعميم خير شواىين, .24
 .2486 ,االردن
 م.2444صوان, ىيثم: اتجاىات طمبة الجامعات نحو التعميم االلكتروني, عمان,  .28
 .2444المعمم واستراتيجيات التعميم الحديثة, دار اسامة, االردن, الصيفي, عاطف:  .22
 دار االقتصادي, األداء لتطوير حديثة افاق اإللكتروني التعميم دمحم جاسم الطحان, .20

  .2484لبنان,  , 8ط  الجامعي, الكتاب
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مكتبة دار الثقافة,  ,الظاىر, زكريا محمد وآخرون : مبادئ القياس والتقويم في التربية .24
 م.8444 ,, األردن8ط

عطا برغوت, محمود محمد فؤاد: أثر استخدام إستراتيجية التعمم المتمركز حول  .26
المشكمة عمى تنمية بعض الميارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة, 

 .2441رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة اإلسالمية, غزة, 
 لمنشر ي:االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال,دارصفاءعطية,محسن عم .21

 .2441والتوزيع,االردن , 
عمور, أميمة محمد, وحسين أبو رياش: استخدام التكنولوجيا في الصف, دار الفكر  .24

 .2444لمنشر والتوزيع, االردن , 
 بغزة الفمسطينية الجامعات في اإللكتروني التعميم توظيف صعوبات طارق: العواودة, .21
 .2482 ,غزة األزىر, جامعة التربية, كمية رسالة ماجستير, والطمبة, األساتذة يراىا كما
القحطاني,سيف سعيد: الكفايات التكنولوجية االلزمة ممعمم الرياضيات لتوظيف التعميم  .24

الممك  الماجستير, جامعة إاللكتروني في مدارس التعميم العام, بحث لمحصول عمى درجة
 .2486, سعود, الرياض

الكريطي,رياض كاظم عزو:التقنيات التربوية رؤية معاصرة, دار صفاء لمنشر  .04
 . 2484والتوزيع,االردن,

متولي, فكري لطيف, والقحطاني, سوري مبارك: صعوبات التعمم لممبتكرين  .08
 .2481والموىوبين, مكتبة االنجمو المصرية, مصر,

التربوية, دار الفكر لمنشر والتوزيع, منيزل,عبد اهلل:البرمجيات التعميمية وستخداماتيا  .02
 .8444األردن, 

الموسى , عبد اهلل بن عبد العزيز:التعميم اإللكتروني مفيومو , خصائصو , فوائده ,  .00
 .2442عوائقو , ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل , جامعة الممك سعود كمية التربية 

وني اإللكتر  :التعميم والمبارك,عبداهلل,احمد الموسى .04
 .2446والتطبيقات.ط,ا,مكتبةالرشد,الرياض واألسس
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الياشمي, عبد الرحمن, الخطيب, محمد ابراىيم, فخري, فايزة محمد, و المواجدة,  .06
, دار عالم الثقافة لمنشر بكر سميح: استراتيجيات معاصرة في تدريس التربية اإلسالمية

 .  2484 االردن,, والتوزيع
نتاجيا وتطبيقاتيا التربوية, دار  .01 اليرش,عايد حمدان:تصميم البرمجيات التعميمية وا 

 . 2444المسيرة,االردن,
والي, فاضل فتحي محمد: تدريس المغة العربية في المرحمة االبتدائية, دار االندلس,  .04
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