
 م9102   مارس(    8) العدد                       للعلوم التربوية والنفسية المجلة العربية 

 

 

721 

التعليم الثانوي من وجهة  احلديثة يفلوجيا والتكن معوقات استخدام
   نظر املدرسني

 دادـإع
 ضياء صالح مهدي/ د.م        زينب حمودي نوري/ م.م

 العراق - وزارة الرتبية 
 4112/  14/  41:  قبول النشر                   4112/ 11 / 42:  استالم البحث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :لملخصا

 تكنولوجيا هدفت الدراسة الى الكشف عن أهم المعوقات التي تعوق استخدام ال

من قبل مدرسي التعليم الثانوي االعدادي بوزارة التربية العراقية، واثر الجنس الحديثة 

مدرس  (22)منهم ( 161)على ذلك من وجهة نظر المدرسين،وبلغت عينة الدراسة

، فقرة( 42)خدمت استبانة مكونة من واست مدرسة اختيروا بالطريقة العشوائية، (17)و

واظهرت النتائج وجود معوقات كبيرة واجريت التحليالت االحصائية المناسبة، 

الحديثة في التعليم وخصوصا المادية والفنية والبشرية، وفي ضوء  تكنولوجيا الستخدام ال

 .الدراسة وما آلت اليه النتائج قدم الباحثان عدد من التوصيات

 :مقدمة

من أهم المتغيرات العالمية التي احدثت وخلقت  التكنولوجيةتعد الثورة العلمية و

عا عالميا جديدا موثرا في مختلف جوانب الحياة، ويصفها احد المفكرين بانها ثورة واق

ثالثة للثورتين الزراعية والصناعية، وهي  ، وهي مرحلة"الموجة الثالثة"عالمية تسمى

مزيج من التقدم التكنولوجي المذهل والثورة المعلوماتية الفائقة التي تتميز بالسرعة 

الخدمات واالفكار،بدال من السمع واالالت، ولديها القدرة  وتركيز المعرفة، وانتاج

 (42،ص4111:قرارة وقرارة) .الكبيرة على مواجهة تغييرات أذواق المستهلكين

أثر التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تأثيًرا كبيًرا وبالًغا  حيث

ال : ضخامة التأثير إذ يقولإلى  "كوريين "في واقع عمل المؤسسات المعلوماتية ، ويشير

يدرك كثير من المكتبيين إدراًكا كامالً أنهم في خضم ما ال يعد ثورة واحدة أو ثورتين 

وإنما ثورات متزامنة تغذي كل منها األخرى وعندما تأتلف أو تتحد هذه الثورات فإنها 

كاسحة ومؤلمة مثلما كان حال الثورة الصناعية في القرن التاسع 

 (Corbin,1988,p77)عشر
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لقد حصلت تطورات هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال أثمرت 

في ظهور خدمات معلوماتية عديدة ومتنوعة تهدف جميًعا إلى تلبية حاجات المستفيدين 

من المعلومات، كما شملت هذه التطورات ظهور الحواسيب بأجيالها المتعاقبة والتي 

العلمية والتقنية الحديثة، فقد أتاحت هذه التكنولوجيا تعتبر بحق قمة إنجازات الثورة 

المعلومات و البيانات ومعالجتها واسترجاع  إمكان تخزين كميات كبيرة جًدا من

 (61،ص4111كلو،.)المعلومات وبثها بسرعة هائلة جًدا وبكلفة مناسبة

 تكنولوجيا مما الشك فيه أن العالم اليوم يشهد تطورا ملحوظا في مجال و

 ومات ومن ابرز هذه التطورات ما يعرف بمجال االتصاالت وثورة المعلومات،المعل

يوم في مجال التعليم االلكتروني فرض واقعا جديدا ل التطورات التي شهدها العالم الولع

واصبحت هذه المؤسسات مسؤولة امام الجميع عن  على غالبية المؤسسات التعليمية،

وتخريج افراد قادرين على تحمل المسؤولية والتعامل مع تأهيل االفراد ورفع كفاءاتهم، 

عتمد ثورة تكنولوجيا وت .المستجدات االلكترونية والمساهمة في تقدم المجتمع ونموه

 ومات، وقد أفرزت لعلمل لاألمث المعمومات على المعرفة، واالستخدام

حيث  نم ا، سواءسابقاتها بهة فاقت نقلعصر الصناعة، فأحدثت  عن مجتمعاً يختلف

،وقد بينت اعليهحيث جسامة المخاطر التي تنطوي  منا، أو بهالتي تبشر  لاآلما عظمة

وذلك لقدرتها على خلق آفاق  في التعليم تكنولوجيا عدة دراسات على اهمية دخول ال

 ومخاطبة قاعدة عريضة من المتلفين، واسعة للتدريس بطرق تلبي حاجات المجتمع،

 والبحث يدة تسهم في تحسين نوعية التعليمجد واستخدامها كوسيلة معرفية

 (24،ص4116التخطيط،.)العلمي

ي في العراق تحوالت وتحديات عديدة وخصوصا في الفترة ما يواجه التعليم الثانو      

حيث حدثت العديد  وما جرا فيها من احداث جسام أثرت عليه بصورة كبيرة، 4114بعد 

اعية واالقتصادية، وكذلك العلمية من التحوالت والمتغيرات السياسية واالجتم

االمر الذي جعله بحاجة الى  بسبب الفرق الشاسع ما بينه وبين دول العالم، التكنولوجيةو

مواكبة التطورات التي طرات على المجتمعات المعاصرة بهدف االستجابة للمتغيرات 

 (11ص ،4112فرج،ال.)بها التي حدثت ومحاولة اللحاق

المعلومات واالتصاالت قد استطاعت  تكنولوجيا أن ثورة ومما تقدم يمكن القول ب       

واصبح العالم فيها اشبه بقرية كونية  -من تغيير معالم وجه الحياة-وبفترة زمنية قصيرة

اذ تنتقل المعلومات فيها بسرعة فائقة، وبالرغم من االنقسام ما بين مؤيد لها وما  صغيرة،

فادة منها والتعامل معها وبمختلف بين رافض لها فأن الجميع يقرون بضرورة االست

المجاالت ومنها التعليم الجامعي بكل صنوفه ومستوياته، حيث ال يعني بأن كل ما تجلبه 

الحياة العصرية ايجابيات مرغوب فيها،او كلها مساوى يجب االبتعاد عنها،بل أن 

 .جوانب مشرقة وجوانب سلبية يا تكنولوجلل
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 :مشكلة البحث

ي، والدور الكبير في وير عملية التعليم والتعلم الثانوفي تط تكنولوجيا النظرا الهمية      

راق على ونمو المعارف، فقد عمل الع لومات ومساعدتها في زيادة التحصيلتثبيت المع

دريس ، ودرب التدريسيين بالمدارس في الت -صورة محدودةب_ التعليم تكنولوجيا ادخال 

زيد الثغرات وتغيير النمط التقليدي بالتدريس علها تعلى استخدامها لسد  الثانوية العراقية

التليم اال  تكنولوجيا ولكن بالرغم من التقدم الكمي في مجال  ،من فاعلية الطلبة نحو التعلم

ن من استخدامها بالطريقة حيث لم يتمكن المدرسي أنه لم يكن هناك تقدم نوعي يحسب له،

وكيفية  تكنولوجيا طحية بهذه الالصحيحة الن الكثير منهم ال يملك اال معرفة س

 .اسنخدامها

بسبب الظروف  داياته بالنسبة للمدارس الثانويةفي ب تكنولوجيا وما زال استخدام ال       

بان ادخال المعلوماتية ومعامل "مرت بها البالد، حيث يؤكد تقرير التنمية البشرية  التي

يتطلب  -يالثانو ومنها التعليم_كافة مراحلهالحاسوب واالنترنت في مجال التعليم ب

امكانيات مادية تتجاوز موازنة الدولة االمر الذي يستوجب البحث عن مصادر اخرى 

 (24ص ،4116التخطيط،)للتمويل كاالعانات والمنح والمساعدات

ء عدد كبير من المدرسين والمدرسات باهم ومن هنا حاول الباحثان أخذ ارا      

ي ، الن الحديثة في التعليم الثانو تكنولوجيا ال وسائل ادخال المعوقات التي تحول دون

هذه الدراسة يمكنها من توفير معلومات مفيدة الستخالص اهم الطرق الممكنة لزيادة 

 .يالتعليم الثانو في تطوير تكنولوجيا االعتماد على ال

 :اهمية البحث

التكنولوجيا الحديثة جعل من الممكن معالجة وسائل اإن التقدم الكبير في 

ات ونقلها وتحويلها بمختلف أشكالها وأنواعها من مكان إلى آخر في العالم المعلوم

بفاعلية وسرعة عالية، وبذلك فإن هذه التكنولوجيا قد حطمت الحواجز الجغرافية 

والزمانية وأخذت صناعة المعلومات وإنتاجها ونقلها إلى أي مكان في العالم بعًدا إضافيًا 

متطورة تواكب هذه التكنولوجيا الحديثة بهدف اإلفادة  زاد من أهمية إيجاد نظم معلومات

منها بأعلى درجات الفاعلية خاصة مع تعدد أماكن نشر المعلومات وأساليبه ولغة الكتابة 

لبحث الحالي تلخص ولذلك فا ،وتشعب مجاالت المعرفة وتنوع احتياجات المستفيدين

المدرسين والمدرسات بوزارة التربية ات التي تواجه اهم المعوق اهميته في الوقوف على

 ،يفها لخدمة الطلبة بالتعليم الثانووتوظي تكنولوجيا من استخدام ال في محافظة كربالء

بما  لتعليم الثانويالحديثة في  تكنولوجيا الواستخدام وسائل  تقديم التوصيات لتوظيفو

منطلقا لدراسات ويمثل البحث  يتوائم ومخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وسوق العمل،

وسائل اخرى في نفس المجال وتعد اضافة للدراسات المحلية القليلة التي تناولت دور 

 .التعليم الجامعي الحديثة في تكنولوجيا ال
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 :هدف البحث

 أهم المعوقات التي تعترض استخدام وسائليهدف البحث الى الكشف عن 

والمدرسات  ن نظر المدرسي  ي من وجهةالحديثة في تطوير التعليم الثانو تكنولوجيا ال

 . في وزارة التربية

 :حدود البحث

مدرس ومدرسة من ( 161)ن يتحدد البحث بالعينة المكونة م

، وباالستبانة بوزارة التربية في مديرية تربية كربالء  (ذكور،أناث)التدريسيين

 فيالحديثة  تكنولوجيا اهم المعوقات التي تواجه استخدام وسائل الالمستخدمة لقياس 

 .يم الثانوي من وجهة نظر المدرسينالتعل

 :مصطلحات البحث

يعيق أي كل ما يحبس ويصرف اإلنسان عن شئ ما ، اشتقت من الفعل عاق: المعوقات 

، وفي الدراسة الحالية فتعني جميع العقبات (417ص ، 1771، معجم لسان العرب)

 التعليم الثانويالحدية في مدارس  تكنولوجيا استخدام وسائل الالتي تحول دون 

 (.44، ص1771،المغيدي)

وهي طريقة للتعليم باستخدام اليات االتصال الحديثة من حاسب  :الحديثة تكنولوجيا ال 

ت وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات ومكتبات الكترونية وبوابا

ية بجميع االنترنت،سواء اكانت عن بعد اوم في الفصل الدراسي، والمهم استخدام التقن

: العبد الكريم)اقصر وقت واقل جهدانواعها في ايصال المعلومة للمتعلم ب

، كما عرفها النجار بانه يشير لكل ماهو جديد من الوسائل الحديثة من (114،صه1247

اجهزة تعليمية وبرمجيات واساليب عمل وزيادة فاعلياتها وكفائتها على اساس علمي 

 (117،ص4112:زيدان.)لخدمة التعليم والمتعلم

المتوسطة ويكون المعدل  وهي مرحلة دراسية تلي المرحلة :االعدادي يالثانوالتعليم 

، وتهدف هذه المرحلة تمكين الناشئة من طالب اساس دخوله للتعليم الجامعيلالمتحقق ل

مواصلة تطوير شخصياتهم وتنمية معارفهم بالعلوم وتطبيقاتها لمواصلة الدراسة بالتعليم 

 (41ص.4117التربية،.)بما يتالئم وخصائص النمو في هذه المرحلةالجامعي 

 :اسئلة البحث

 :لبحث الحالي االجابة عن التساؤل الرئيسي يحاول ا

من  الحديثة في التعليم الثانوي تكنولوجيا ال قات  التي تحول دون استخدامما أهم المعو

متوسطات االجابة هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين ؟ ونوجهة نظر المدرسي

االلية المقترحة الستخدام  ماو ؟(ذكر،انثى)للمدرسين تعزى الى متغير الجنس 

 الحديثة في مدارس التعليم الثانوي؟ تكنولوجيا ال
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 :االطار النظري للبحث

ولعل  الحديثة في التعليم، تكنولوجيا ال للمطالبة بأستخدامهناك اسباب كثيرة تدعونا       

، والذي نتجت عن التقدم (عصر االتصاالت)ذي نعيش فيهفي مقدمتها طبيعة العصر ال

الهائل في مجال االلكترونيات وما ارتبط بذلك من تقدم لم تعرفه البشرية من قبل في 

ظهور الجانب  إلىمجال الكمبيوتر بصفة خاصة، وإذا كانت ثورة االتصاالت قد أدت 

" حديثة واألدوات، فإن أسباباالمادي من المستحدثات التكنولوجية والمتمثل في األجهزة ال

ظهور الجانب الفكري للمستحدثات التكنولوجية وما أرتبط بها من مواد  إلىأدت  أخرى

لتربوية والسلوكية، فلقد وصل حال تلك ا تعليمية وبرمجيات يتصل في مجال العلوم

وقد عجل  ،درجة تسمح بتطبيقها واإلفادة منها في أغراض تطوير التعليم إلىالمعرفة 

مة في أزكثير من التربويين بأن هناك التوظيف المستحدثات في مجال التعليم إحساس 

التطوير، وقد  إلىحاجة بالاإلحساس  الى االمر الذي أدىالتربية في عديد من الدول، 

جانبها المادي والفكري ، مما دفع  أسباب ظهور المستحدثات التكنولوجية فيبارتبط ذلك 

ألغراض تطوير التعليم دفعات قوية في العديد من الدول  عملية التوظيف

 ( 422،ص4112:عثمان)

الحديثة يتم حتى ثمانينيات القرن الماضي  تكنولوجيا لقد كان التعليم باستخدام ال      

 مقتصر على التعليم المعتاد حتى مع ظهور الويندوز والماكنتوش واالقراص الممغنطة،

من ظهور البريد االلكتروني  للمعلومات وما تالها ولكنه وبعد ظهور الشبكة العنكبوتية

ميدان التعليم، الفيديو فقد تحقق تقدما كبيرا باستخدامه في فالم الحديثة لعرض ابرامج الو

تقدماً وذا خصائص أقوى من ناحية سرعة  ويعد الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية أكثر

تحتوي على كتابة فقط أم  سواء أكانتسريان الملفات والمعلومات والبيانات واستقبالها 

تحتوي على كتابة مصحوبة بمؤثرات صوتية أو تسجيالت أو أفالم فيديو بعد تصميم 

المواقع على الشبكة، وهي تساعد الطالب على الفهم الصحيح ومتابعة الدرس بصورة 

 بين األساتذة والطالبما الحديث سيسهل االتصال  أفضل بكثير، كما أن هذا األسلوب

 اإلنترنت وبذلك ألغيت المسافة بينهم عن بعد عبر البريد اإللكتروني والتحدث عبر

 (471،ص4112:سالم.)

الرغم من تعدد المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم وتنوعها، إال أنها  وعلى      

 علىتعني قدرة المتعلم و التفاعلية: في مجموعة من الخصائص وهي" تشترك جميعا

تسمح  حيث الفردية، وطريقةعرض وانسياب المعلومات والتفاعل معها تحديد واختبار

معظم المستحدثات التكنولوجية بتفرد المواقف التعليمية لتناسب الفروق الفردية بين 

التنوع حيث توفر بعض ، والطالب واختالف قدراتهم واستعدادهم وخبراتهم السابقة

ويتحقق ذلك عن ه فيها كل متعلم ما يناسبهالمستحدثات التكنولوجية بيئة تعلم متنوعة يجد 

فهي  الكونية ، اماطريق توفير مجموعة من البدائل والخيارات التعليمية واالختيارات

 علىبعض المستحدثات التكنولوجية المتوافرة اآلن أمام مستخدميها فرص االنفتاح لتتيح 
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مصممو المستحدثات  فيهاالتكاملية يراعي ، ومصادر المعلومات في جميع أنحاء العالم

بحيث تشكل مكونات المستحدث  التكنولوجية مبدأ التكامل بين مكونات مستحدث منها

فرص الحصول علي الخيارات بط بيئة التعليم ارتبا يعنفت إلتاحةا، اما "متكامال" نظاما

والبدائل التعليمية المختلفة في الوقت الذي يناسبه كما أن هذه الخيارات يجب أن تقدم له 

 الجودة الشاملة، اما وأنشطة وأساليب تقويم بطرق سهلة وميسرة ىما يحتاج له من محتو

 ويهئمتطلباتها تظهر فاعلية المستحدثات التكنولوجية في ظل نظام إداري يوفر  فهي

ة واألدوات وجوانبها الجهزبامن جوانبها المادية المتمثلة  الستخدامها في أي المناخ

 .مواد التعليمية والبرمجيات بالجودة الشاملةالفكرية المتمثلة في ال

 ( 421،ص4112:عثمان)

الحديثة في التعليم الثانوي ضرورة حتمية لكل  تكنولوجيا ويعتبر استخدام ال       

المجتمعات سواء المتقدمة منها أو النامية، وبخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة 

تتعدى الصعوبات  تعليمية والمتالحقة، فهذا النوع من التعليم يقدم فرصاً وخدمات

 (144: 4112عبد الحي، )المتضمنة في التعليم المعتاد 

إلى تحقيق مجموعة من  الحديثة في التعليم الثانوي تكنولوجيا ويهدف استخدام ال        

 (:42ص ،4111: عامر)و ( 17ص ،4111:دري التو) األهداف، كما حددها كل من

 بيئة تعليمية تعلميه غنية تفاعلية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بكافة توفير .1

 .محاورها

إعادة صياغة األدوار في الطريقة التي تتم بها عملية التعليم والتعلم بما يتوافق مع . .4

 .الفكر التربوي مستجدات

 ، كالتواصل بين البيتإيجاد الحوافز وتشجيع التواصل بين منظومة العملية التعليمية .4

 .والمدرسة، وبين المدرسة والبيئة المحيطة

تنمية مهارات الطالب، واعدادهم إعداداً جيداً يتناسب مع المتطلبات المستقبلية  .2

 .المعلومات في التعليم واالستفادة منها باستخدام تقنية

  التعليمية كافة رفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف تقنية المعلومات في األنشطة .2

نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية، فالدروس تقدم في صورة نموذجية  .6

 .التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها والممارسات

 تطوير دور المعلم والطالب في العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية .1

 .والتكنولوجية المستمرة والمتالحقة

 .تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم .2

توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصال العالمية والمحلية وعدم  .7

 .على المعلم كمصدر للمعرفة االقتصار

على نشر التقنية الحديثة في المجتمع وجعله مجتمعاً مثقفاً إلكترونياً  المساعدة .11

 .للتطورات الحديثة ومواكباً 
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 .توسيع الخيارات التي يمكن أن يختار منها المتعلم ما يناسب احتياجاته  .11

زيادة فرص االستفادة من التعليم خاصة للمجتمعات األقل حظاً، وذلك تسهيل   .14

 .  االتصاالتو لغاء الحواجز ااستخدام تقنية

إزالة العقبات التي تقف في وجه التحصيل واإلنجاز بتوفير طرق إبداعية جديدة   .14

 إثارة دافعية المتعلم تساعد على

مما الشك فيه أن النهوض واللحاق بركب التقدم العلمي والتفكير بالمستقبل و     

واالستعداد له في ظل التطورات الهائلة والمذهلة في وسائل االتصال وتكنولوجيا 

المناص من الوفاء بمتطلباته، " المعلومات لم يعد مجرد ضرورة، وإنما أصبح معبرا

" لمعلومات مجاالاأصبحت  حيثعيفة، يرحم األمم الض ولن حيث إن هذا العصر لم

للتنافس بين الدول لتحقيق النماء والتفوق، الن العصر الذي نحياه هوعصر المعلومات 

 . حيث أن المعلومات محور رئيسي للتنافس الحضاري والمستقبلي 

بحسب اعتمادها ي ثة في التعليم الثانوالحدي تكنولوجيا ال وهناك عدة انواع الستخدام 

  :إلى (62ص  ،4116: الحلفاوي) هاصنف رنت كماعلى االنت

حيث ب متزامنهما  وينقسم إلى نوعين :تعليم اإللكتروني المعتمد على اإلنترنتال -1

الموقع  يقوم جميع الطالب المسجلين في المقرر، وأيضا أستاذ المقرر، بالدخول إلى

، وبين المعلم فيما بينهم المخصص له على اإلنترنت في الوقت نفسه، ويتم التناقش

حيث يدخل الطالب موقع المقرر في أي وقت كل حسب حاجته : غير متزامنو

 .المناسب له والوقت

الذي يشمل معظم الوسائط المتعددة  :التعليم اإللكتروني غير المعتمد على اإلنترنت   -4

  .إلكترونيةفضائية وكتب  اإللكترونية المستخدمة في التعليم من برمجيات وقنوات

فقد (Franklin:2007,p156)  و  (  41p  , 4111 : Horton & Horton) أما

 :على النحو التالي الحديثة المستخدمة في التعليم تكنولوجيا الصنفا 

وهو تعليم إلكتروني يهدف إلى إيصال تعليم عالي : التعليم اإللكتروني الموجه بالمتعلم -

اإللكتروني الموجه بالمتعلم، ويشمل للمتعلم المستقل، ويطلق عليه التعليم  الكفاءة

ويب، ووسائط متعددة، وتطبيقات تفاعلية عبر الويب، وهي  المحتوى على صفحات

 .ROM-CD برمجيات امتداد للتعلم المعزز بالحاسب في

 وهو تعلم يوظف تقنية اإلنترنت ويستخدم فيه المتعلم البريد: التعليم اإللكتروني الميسر-

 ت للتعلم، ويوجد فيه تسهيل لعملية التعلم عن طريق مساعدةاإللكتروني والمنتديا

(Help)يوجد فيه مدرس، كما هو الحال في حال رغبتك في تعلم برنامج  ، ولكن ال

معين، فإنك تذهب للمنتديات، وتستخدم البريد اإللكتروني، وتستخدم قوائم المساعدة، في 

قنية اإلنترنت في تيسير التعلم البرنامج ولكنك ال تنضم إلى تدريس كامل، بل توظف ت

 .  للبرنامج
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الحديثة في التعليم الثانوي في  تكنولوجيا وهناك عدة معوقات تحول دون استخدام ال

المعوقات ف ،العراق منها ما يعود إلى حداثته ومنها ما يعود إلى ارتباطه بعوامل متعددة

نترنت وبطئها في ندرة انتشار أجهزة الحاسب وصعوبة تغطية اإل في مثلتت المادية

 في البشرية فتتمثلالمعوقات ، اما تكلفتها لدى بعض األفراد وارتفاعالمناطق بعض 

ومن الخطأ ( التعليمالحديثة في  تكنولوجيا استخدام الفن ) بالمعلم الذي يجيد  شحة وجود

 .المعلمين في المدارس يستطيعون أن يسهموا في هذا النوع من التعليم التفكير بأن جميع

 ( 4ص ،4114: المحيسن)

معوقات التعليم  عن(  62 ، ص4112 :زيتون) هاذكر وهناك بعض المعوقات التي      

المقاومة والممانعة من قبل  ،حاجز اللغة ،عدم كفاية الكوادر البشرية:اإللكتروني ومنها

 .المحافظين من رجال التعليم

من على جملة من المعوقات ( 124 ، ص4116 :والدايلسالمة )كما اكد 

ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروني أو عدم توافرها وبخاصة في مجال :هااهم

يمثل أحد والذي صعوبة تفهم المسؤولين لدور التقنية في التعليم و، واالتصاالت الكهرباء

 عجز اإلمكانياتوالحديثة،  تكنولوجيا المستند على ال  العوائق التي يواجهها التعليم

ال توجد معايير ثابتة كما انه  ،روع ضخم كالتعليم اإللكترونيالمادية للبدء في مش

عاجزين عن  للمناهج والمقررات اإللكترونية مما يجعل القائمين على هذه المقررات

اما مدمجة، اختيار المواد التعليمية بشكل صحيح، سواء أكانت على شكل كتب أم مواد

مما يؤدي لعدم البث في قضية  واضحةغير فهي أنظمة التعليم اإللكتروني وأساليبه 

عدم الوعي الكافي لدى أفراد المجتمع لهذا النوع من وهناك حالة ل ،التشجيعية الحوافز

 تكنولوجيا بوسائل العدم توفر الكادر البشري المدرب إلعداد مقررات التعليم و،التعليم

لنوع من التعليم، توفر القناعة الكافية لدى المتعلمين بهذا ا الحديثة، كما ان هناك نقص في

 .المطلوب وعدم تفاعلهم معه بالشكل

الحديثة  تكنولوجيا وسائل ال هنالك مجاالت متعددة وكثيرة في مجالومن 

ثالثة   فقد قسمها الى فبحسب تصنيف بوردر و آخرون المستخدمة في العملية التعليمية، 

 : أقسام

المقرر اإللكتروني،  وهي برامج تأليف ودمج محتويات :(Create) وات اإلنتاجاد -

 :وتصنف إلى

برامج لتأليف المحتوى وبيئة  :(Authoring Course) برامج تأليف المقرر   -

 وبرامج دازلرماكس( (Authorware   برامج أوثروير اإلبحار مثل

(Dazzlermax). 

 HTML إنشاء صفحات :(Authoring Website) برامج تأليف الصفحات -

 Frontpage) نامج مايكروسوفت فرونت بيجالموقع مثل بر وربطها مع

Microsoft) وبرامج دريم ويفر(Dreamweaver ) 
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إنشاء واجراء تقييم  ٕ:(Assessment and Testing) برنامج االختبار والتقييم -

 وبرنامج (Generator Test) وبرنامج  (Perception) برنامج المتعلمين مثل

(Potatoes Hot). 

إنشاء وتحرير وتجهيز الرسوم والصور  :(Editors Media) محرر الوسائط -

 (Director) والمقاطع الصوتية والمرئية، مثل برنامج دايركتور المتحركة

وبرنامج ثري دي  (Photoshop) و برنامج فوتوشوب (flash) وبرنامج فالش

 .(Movie Maker) ) وصانع األفالم (Max-3D) ماكس

هذه المواد وفاعليتها وبرامج توصيل مواد التعلم بكفاءة  :(Offer) أدوات التوصيل -

 :الشبكة والتحكم بوصول المتعلمين ومراقبة أداءهم وتصنف إلى وادارتها على

 .تقديم المقرر اإللكتروني عبر المتصفحات :(Server Web) الخادم -

 سي تيإلدارة المقررات والمتعلمين، مثل نظام ويب  (LMS) أنظمة إدارة التعلم -

(CT Web) وبالك بورد (Blackboard)  ونظام مودل (Moodle) ونظام آنجل 

(ANGEL). 

تسهل االتصال الفعال بين المتعلمين  (Tools Collaboration) األدوات التعاونية -

 :مختلفة وتنقسم إلى في أمكان

 instant and) ) برامج المحادثة :(Synchronous) أدوات االتصال التزامنية • 

chat messaging) والسبورة التفاعلية (Whiteboard) وتشارك التطبيقات 

sharing Application والمؤتمرات الصوتية والمرئية(  Audio – 

Videoconferencing 

 كبرامج البريد اإللكتروني :(Asynchronous) أدوات االتصال غير التز امنية  •

 .ومنتديات النقاش

 لتوصيل المعلمين :Systems School-Virtual أنظمة الفصول االفتراضية  •

 .Mambo والمتعلمين من خالل الشبكة مثل نظام

البرامج التي تمكن المتعلمين من عرض اإلبحار في  :(Access) أدوات الوصول -

 :المقرر اإللكتروني وهي محتويات

 Explorer) مثل متصفح إنترنت إكسبلورر (Browsers We) المتصفحات  - 

Internet) نتسكيببرنامج وnetscape) ) 

 (Player Real) بالير برنامجمثل  (Players Media) برامج تشغيل الوسائط  -

 (Reader Acrobat(.)Border et al:2006,p44) القارئ وبرنامج

  :الدراسات السابقة

 تكنولوجيا ألستخدام وسائل ال الرئيسة المعوقات( 12ص، 4111 :فودة)قد حددل        

معوقات مادية متعلقة بتوافر أجهزة الحاسوب  بأنها عبارة عن التعليمالحديثة في 

معوقات بشرية متعلقة بقلّة المعلمين الذين ووسرعتها،  وتحديثها، وخدمة اإلنترنت
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م، يّ لتعلالحديثة في ا تكنولوجيا ستخدام الالالزمة ال ةالتكنولوجييجيدون المهارات 

وندرة وجود  م اإللكتروني،يمط التعلّ وارتفاع تكلفة إعداد البرمجيات الجيدة بن

التكنولوجية  مساند بالوسائطالذاتي الالمتخصصين في تصميم المواد التعليمية بنمط التعلّم 

 . المتعددة القابلة للتعلّم إلكترونياً 

يتطلب رؤية  ةإلى أن توظيف التقنية بفاعلي  :p6،4111(Kleiman)ر اشكما ا

وتطوير خطط تقنية محددة لتحقيقها، حيث إن العديد من أجهزة  ألهدافل واضحة

ذات السرعات العالية في الوصول إلى اإلنترنت، ال تستخدم بطرائق مناسبة  الحاسوب

 على تدريبلم يحصلوا المعلّمون ف لعدة اسباب،التعليم والتعلّم بالمستوى المقبول  لتحسين

ال المعلّمون  كما انهم اي  جوهر التعلّم الصفي،في  وسائل التكنلوجا الحديثةكاٍف إلدخال 

المعلّمين أكثر د ويفتق ،لحّل المشكالت الفنية وقت حدوثها يفندعم  علىيحصلون 

على  األهداف الرئيسة للمنهج، والمصممة بشكل جيد بناء للبرمجيات التي تدعم

  .التعلّم وعلم التدريس المعطيات الحديثة حول

عن تعرف في الالتي هدفت و( 2ص ،4111 :غالم)كشفت نتائج دراسة  وقد

جامعة الملك عبد العزيز الحديثة في التعليم ب تكنولوجيا عدم استخدام وسائل المعوقات 

، وعدم توافر كادر الحديثة تكنولوجيا بوسائل ال انخفاض انتشار تقنيات التعلّمعن بجدة، 

المعوقات األعلى تأثيراً على إنجاح  ديثة كأحدالح التكنولوجياإداري مؤهل للتعامل مع 

، وعدم وجودحواسيب في القاعات مرتبطة الحديثة تكنولوجيا بوسائل الم يالتعلّ  عملية

، وقلّة أعداد واألنظمةجمود اللوائح ب التعلّيمباإلنترنت، وقلّة توافر التمويل الالزم لدعم 

، وصعوبة الحصول ثة في التعليمالحدي التكنولوجيةالوسائل  المختصين في عملية تطبيق

نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  كما أظهرت. على البرمجيات باللغة العربية

تعزى الختالف الكليات بالنسبة ألعضاء الهيئة  إحصائية في استخدام التقنيات الحديثة

  .للجنسين التدريسية

الكشف عن عن هدفت قد ( 122ص ،4116 :وآخرونمحمد )دراسة  اما

من وجهة  (التعلّم اإللكتروني)الحديثة في التعليم  تكنولوجيا استخدام وسائل ال معوقات

بالجامعة قد شكَّلت  أن المعوقات المتعلقةوقد بينت بنظر الطلبة في الجامعة الهاشمية، 

واإلدارية ثم المعوقات  تالها المعوقات األكاديمية أكبر المعوقات للتعلّم اإللكتروني

 .علقة بالتعلّم اإللكترونيالمت

استخدام وسائل عن معوقات ( 2 ،ص4116 :العتيبي)ت دراسة بينو  

العربية السعودية من وجهة نظر القادة  في المملكةالحديثة في التعليم  تكنولوجيا ال

استخدام من حيث افتقاره إلى آليات "بالمعلم  التربويين، ومن هذه المعوقات ما يختص

وقلّة الحوافز، ومنها منه ، وكثرة األعباء المطلوبة الحديثة في التعليم تكنولوجيا وسائل ال

المنهاج مع التطور  ككثافة المقررات الدراسية، وعدم توافق ما هو خاص بالمنهاج

جاهزية البنية التحتية  مثل عدمفني ومن المعوقات أيضاً ما هو  ،السريع في البرامج



 م9102   مارس(    8) العدد                       للعلوم التربوية والنفسية المجلة العربية 

 

 

731 

وهناك معوقات إدارية مثل  بكة االتصال السريع،المعلوماتية، وعدم توافر االتصاالت بش

في المدرسة، وأخرى تنظيمية  عدد الطلبة في الصف الواحد، وقلّة عدد أجهزة الحاسوب

كعدم توافر المكان المناسب، والنقص في الكوادرالبشرية، وكثرة التكلفة المادية المرتفعة 

  .ميلهذا النوع من التعلّ 

والدراسات السابقة يظهر أن هناك  دب التربويمن خالل مراجعة األومن هنا 

الحديثة في التعليم  تكنولوجيا وسائل استخدام الكثيرة وعقبات تقف أمام انتشار  معوقات

وتحد من انتشاره  في التعليم الثانوي ن استخدامه وتعميمهم وتحد (التعلّم اإللكتروني)

استخدام دراسة تناولت  والم يجد انحدود اطالع الباحث وفي على نطاق واسع،

ومعظم الدراسات التي تناولت  الحديثة في التعليم الثانوي في العراق تكنولوجيا ال

الموضوع هي اجنبية ، وقد نجد بعض الدراسات العربية القليلة التي تناولت هذا 

جاءت  الموضوع بالرغم من اهميته في التعليم واثره الفاعل في العملية التعليمية، وقد

من قبل  هذه التقنيات الحديثة المعوقات التي تواجه استخداماهم دراسة للكشف عن هذه ال

آرائهم ووجهة نظرهم  استقصاء  من خالل المدارس الثانويةأعضاء الهيئة التدريسية في 

لتوفير المعلومات والبيانات لصانع  النهم يعتبرون القلب النابض للعملية التعليمية،وكذلك

   .والمعوقات الحلول لها وتذليل هذه العقبات الً على إيجادالقرار للعمل مستقب

 :اجراءات البحث

 .اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي من اجل تحقيق اهداف البحث :منهج البحث

ث من مجتمع البح وااختير من المدرسين( 161)ت العينة الكلية للبحثبلغ:عينة البحث

موزعين على افسام  ات،من المدرس( 17)و من المدريسين ( 22)بصورة عشوائية منهم 

 .مديرية تربية كربالء التابعة لوزارة التربية في العراق

تم وضع قائمة من المعوقات التي تعترض استخدام وسائل  اداة البحث

همية الحديثة وا تكنولوجيا ال ذكر فيها مفهوم (1ملحق رقم )الحديثة تكنولوجيا ال

من خالل ( الفقرات)عباراتالتوصل الى مجموعة من ال ي وتماستخدامها في التعليم الثانو

معوقات التي حول ماهي الفي مديرية تربية كربالء وح الى بعض التدريسيين سؤال مفت

كما اعتمد الباحثان في اعداد  ،الحديثة في التعليم الثانوي تكنولوجيا ال تعرض استخدام 

 تكنولوجيا ال استخدامالتي اهتمت بهذه االداة على المراجع واالدبيات والدراسات السابقة 

وتم عرضها على عدد من المحكمين والخبراء لمعرفة مدى صالحية  ،في التعليم الحديثة

فقرة، ( 42)حيث تم تعديل بعضها واصبحت بشكلها النهائي مكونة من  هذه العبارات،

مكون من  وفي ضوء ذلك تم وضع عبارات االستبانة وصياغتها في مقياس خماسي

، اما صدق (موافق،غير متاكد،غير موافق، غير موافق اطالقا جدا، موافق)دائلخمس ب

المقياس فاتبع معه اسلوب الصدق الظاهري وذلك بعرض عبارات المقياس على 

محكمين متخصصين من عشرة اعضاء البداء رايهم في كل عبارة من العبارات وقد 

وقد تم استخراج ثبات  كثر،عدت كل عبارة صالحة عند حصولها على ستة  تكرارات فا
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وهذه النتيجة تشير الى % 24المقياس بطريقة التجزئة النصفية حيث كان معامل الثبات 

 .ان االداة تتمتع بدرجة مناسبة للبحث العلمي

لغرض تحقيق اهداف البحث فقد تم استخدام الوسائل االحصائية :الوسائل االحصائية

 :االتية

المدريسين الستخراج المتوسطات الحسابية لدرجات اتجاهات :الوسط الحسابي  -1

 .اتوالمدرس

ات اتجاهات المدرسين الستخراج قيم االنحراف المعياري لدرج:االنحراف المعياري -4

 .اتوالمدرس

 :تحليل البيانات وعرض النتائج

المعوقات الرئيسية الستخدام  ما: لالجابة عن هدف البحث والتساؤل الرئيسي

 ؟الحديثة في التعليم الثانوي من وجهة نظر المدرسين  تكنولوجيا ل الوسائ

التجاهات افراد عينة البحث كما تم استخراج النسب المئوية واالنحراف المعياري -1

 :موضح بالجدول التالي

للفقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لتقديرات المدرسين (1)جدول رقم 

الحديثة في التعليم مرتبة تنازليا حسب  تكنولوجيا المتعلقة بالمعوقات الستخدام ال

 المتوسط المعياري

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 الرتبة

21 
الحديثة في  تكنولوجيا اعداد الطلبة الكبير التسمح بأستخدام ال

 التعليم
 7 كبيرة 7111 1171

73 
عدم التعاون والتنسيق بين المدارس في تناول الخبرات بمجال 

 الحديثة في التعليم تكنولوجيا استخدام ال
 2 كبيرة 7117 3111

 3 كبيرة 7111 3111 صعوبةتوفير االمكانت المادية لربط الشبكة االلكترونية 1

 1 كبيرة 7111 3112 نقص تجهيزات المختبرات باالدوات واالجهزة الحديثة 71

 1 كبيرة 7171 3117 ارتفاع كلفة اعداد البرمجيات الجيدة في التعليم 22

 1 كبيرة 7171 3111 ضعف البنية التحتية لشبكات االنترنت 72

77 
 تكنولوجيا عدم توافر المعلم الذي يجيد تصميم وسائل ال

 الحديثة في التعليم
 1 كبيرة 7112 3111

 1 كبيرة 7111 3111 عدم توافر الدعم الفني 3

 1 كبيرة 1113 3111 الحديثة في التعليم تكنولوجيا قلة الوعي للمجتمع من استخدام ال 71

71 
الحديثة  تكنولوجيا عدم توافر التدريب الالزم على استخدام ال

 في التعليم
 71 كبيرة 1111 3111

 77 كبيرة 7121 3113 في المدارس عدم توافر اجهزة الحاسوب 7

 72 كبيرة 1113 3117 للخبرة بالتقنيات الحديثةاالفتقار  1

71 
عدم مناسبة المختبرات ومكوناتها عند ادخال اية وسيلة 

 تكنلوجية حديثة
 73 كبيرة 7111 3111
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2 
الحديثة في  تكنولوجيا عدم توافر القيادات المؤهلةالستخدام ال

 التعليم
 71 كبيرة 7111 3113

27 
بين المعلم والطالب جراء اختصار اسلوب التفاعل واالتصال 

 في التعليم تكنولوجيا استخدام ال
 71 كبيرة 7112 3112

1 
في تعليمها لكونها  جيا تكنولوبعض المواد يستصعب تطبيق ال

 تتطلب مهارات عملية
 71 كبيرة 7111 3117

 71 متوسطة 7171 3111 الحديثة بالتعليم تكنولوجيا النظام التربوي اليتيح استخدام ال 21

 71 متوسطة 7171 3131 القدرة والكفاءة على استخدام اللغة االنكليزية نقص 71

1 
الحديثة على  تكنولوجيا صعوبة تطبيق التعليم المستند لل

 الطالب
 71 متوسطة 7121 3131

 21 متوسطة 7171 3121 الحديثة تكنولوجيا غموض فلسفة التعليم المستند على ال 23

1 
الحديثة في  التكنولوجيةعدم توافر المعلومات والمهارات 

 التعليم
 27 متوسطة 7171 3121

 22 متوسطة 7173 3121 عدم توافر الخصوصية والسرية في حفظ المعلومات والبيانات 71

1 
 تكنولوجيا عدم استجابة الطلبة لنمط التعليم المستند على ال

 الحديثة
 23 متوسطة 7121 3113

 21 قليلة 7111 2111 الحديثة في التعليم تكنولوجيا عدم االقتناع بأهميةاستخدام ال 71

وهو بدرجة كبيرة، علما بان ( 4،21)ومن هذا الجدول يتبين بأن مستوى االداة ككل هو 

،ولالجابة عن التساؤل الثاني وهو هل هناك فروق ذات (2)الدرجة القصوى لالداة هي 

حسابي داللة احصائية ما بين المدرسين على اساس الجنس تم حساب المتوسط ال

 :واالنحراف المعياري للمدرسين كم مبين في الجدول التالي

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لتقديرات المدرسين على ( 2)جدول 

 الفقرات على اساس الجنس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 1،61 4،62 22 ذكر

 1،22 4،44 17 انثى

بين ( 1،12)بوجود فروق ذي داللة احصائية عند مستوى ويتبين من الجدول         

ن سيان المدريعزى لمستوى الجنس، و مستوى تقديرات المدرسين على االداة ككل

الحديثة في التعليم الثانوي، ويعزى  تكنولوجيا ال تجاهات ايجابية نحو استخداميمتلكون ا

المعلومات وانتقال  تكنولوجيا ولتطور المستمر في وسائل االتصال الباحثان الى أن ا

زاد من أهمية استخدامها في التعليم وخصوصا التعليم الثانوي،  المعلومة بسهولة ويسر

 الحديثة والتغلب على المعوقات تكنولوجيا ن بأن استخدام وسائل اللذلك يرى المدرسي

 .سيكون افضل واكثر فائدة للمعلم والمتعلم
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  :ومناقشتها تحليل النتائج
في ضوء النتائج التي تحققت المتعلقة بالتساؤل الرئيسي للمعوقات التي تواجه        

الحديثة في التعليم الثانوي فقد شكلت الفقرات بمجملها  تكنولوجيا المدرسين الستخدام ال

معوقات تواجه عملهم، وقد يعزو البعض في ذلك ويفسره بحداثة هذه التجربة او هذا 

ترتب عليه عدم معرفة الكثير منهم بهذا النوع من التعليم، النمط في العليم،االمر الذي ي

كما يجد البعض سببا اخر اال وهو عدم الوعي باالهمية لهذا النوع من التعلم او بقلة 

المتخصصين في هذا المجال سيما وانه حديث النشاة، كما اكد اخرون على عدم السيطرة 

تتم فيها اجراءاته ،وقلة البرامج  على مخرجاته وعدم المامهم باالنظمة والطرق التي

الحديثة  تكنولوجيا وعدم انسجام واستجابة الطلبة لهذا النمط من التعليم المستند على ال

االمر الذي ادى لعدم تفاعلهم لكونهم تعودوا على النمط التقليدي الذي يتعلمون به حاليا 

، كما يعتقد العديد من معه واعتقادهم بصعوبة ربط مخرجاته بالمرحلة التعليمية الالحقة

المدرسين بصعوبة السيطرة على العدد الكبير من الطلبة في الصف الواحد، كما يخشى 

العديد من المدرسين من استخدام هذه النمط في التعليم لعدم توافر الخصوصية والسرية 

 .لحفظ البيانات

توافر البنية ويعزو الباحثان ذلك الى صعوبة تطبيق هذا النمط من التعليم لعدم 

التحتية الالزمة والكافية النشاء المختبرات الستيعاب االعداد الكبيرة من الطالب داخل 

الصف،كما أن النظام التربوي والتعليمي ال يتيح المجال بصورة كبيرة الستخدام 

 :الحديثة في التعليم،وقد يفسر ذلك بأسباب عدة تكنولوجيا ال

انيات المادية الالزمة لشراء االجهزة وتوفير عجز وزارة التربية عن توفير االمك-

المختبرات بسبب االزمة المالية الكبيرة التي يمر بها البلد النخفاض اسعار النفط 

 .ومجابهة االرهاب

العجز عن تدريب الكوادر البشرية الكبيرة والكافية في وزارة التربية لمجابهة العدد -

ن االمر يحتاج الى خطة محددة والى جهد الهائل من الطالب في المدارس الثانوية ال

تحويل النمط التقليدي للتدريس الى كبير والى فترة زمنية كافية لتتمكن الجهات المعنية 

 .الحديثة تكنولوجيا تعليم يعتمد بصورة كبيرة وجلية على ال

( 4111فودة،)وقد اتفقت هذه الدراسة مع ما ذهبت اليه الدراسات السابقة 

التي ( 4116والعتبي،( 4116محمد واخرون،)و( 4111غالم،(و( 4111كليمان،)و

اشارت الى ان النقص في الموارد المالية والدعم المادي هو من اهم االسباب الى عدم 

ويتبع ذلك النقص في التدريب الكافي و  الحديثة في التعليم ، تكنولوجيا االعتماد على ال

الفروق ذات الداللة االحصائية في  اما فيما يتعلق حول التساؤل عن ،قلة الدعم الفني

الحديثة في التعليم  تكنولوجيا متوسطات التقدير المدرسين حول المعوقات استخام ال

الثانوي بحسب متغير الجنس، فقد اظهرت النتائج الى ان هناك فروق ذات داللة 

ر احصائية لصالح الذكور،ويعزو الباحثان االمر الى ان االناث اكثر اهتماما من الذكو
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الى السعي نحو تطوير انفسهن وقدرتهن ومهاراتهن لغاية تحقيق اهدافهن المتمثلة في 

الحصول على الوظيفة وتامين المستقبل، وكما هو معروف فان االناث فان التحصيل 

يعود الى ان الوقت المتاح الدراسي والعلمي افضل منه عند الذكور ،وهو بطبيعة الحال 

بعكس الذكور الذين يخرجون مع اصدقائهم ويقضون  لالناث يستغل لغرض الدراسة

معظم الوقت خارج المنزل،ومن هنا فان االناث يتمسكن بكل الطرق المؤدية الى النجاح 

والذخول الى ميادين العمل المختلفةوال سيما المهن التي تتطلب دراية واسعة بالشبكة 

ذا المجال لكي تفتح لنفسها االلكترونية مما يدعوهن الى زيادة المعرفة والتاهيل في ه

فرصة في العمل في ضوء الوضع االقتصادي المتردي وكذلك من اجل زيادة دخل 

 ،االسرة

 :التوصيات 

 :في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية يوصي الباحثان بما ياتي

وكيفية نقل الحديثة في التعليم الثانوي،  تكنولوجيا تدريب المدرسين على استخدام ال -1

 ،المعرفة من خالل الشبكة االلكترونية بشكل مكثف لتحقيق اكبر قدر من الفائدة 

 .توفير المخصصات المالية المناسبة والالزمة لتوفير التقنيات الحديثة -4

تفعيل مهمات مراكز مصادر التعلم التابعة لمديرية تربية كربالء على تدريب  -4

، وتزويدهم بالبرامج كترونية الغراض التعليمالمدرسين في استخدام الشبكة االل

وتجهيز البنية التحتية للمدارس قبل استخدام  لالزمة لتحقيق االهداف التعليميةا

 .التكنالوجيا الحديثة في التعليم الثانوي

الثقافة االلكترونية بين افراد المجتمع لتحقيق اكبر قدر من التفاعل  العمل على نشر -2

  .الحديثة في التعليم تكنولوجيا مع استخدام ال
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 :المراجع

 :المراجع العربية: اوال

 للنشر، صادر دار، 1ط، العاشر المجلد، العرب لسان: الفضل أبي، منظور ابن

 .1771بيروت،

تقرير التنمية البشرية خارطة الحرمان ومستويات المعيشة،  (4116)التخطيط،وزارة

 .بغداد مجلة الحكمة،

التربية في العراق،مديرية المناهج العامة، وزارة التربية فلسفة ( 4111)التربية،وزارة

 ،،بغداد

 المدرسة االلكترونية واالدوار الحديثة للمعلم،الرياض،(4112)التودري،عوض حسين

 .مكتبة الراشد

التعليم في عصر  تكنولوجيا مستحدثات (4116)الحلفاوي،وليد بن سالم

 .المعلومات،االردن،دار الفكر

التعليم االلكتروني المفهوم والقضايا والتخطيط والتطبيق (4112)زيتون،حسن حسين

 .والتقييم،الرياض،الدار العولتية للتربية

في التعليم التي تواجه  تكنولوجيا مشكالت استخدام ال(4112)زيدان، نصرت جياد

مدرسي اللغة العربية بالمرحلة االعدادية بمدينة الرمادي العراقية من وجهة 

  .،جامعة الشرق االوسط،االردننظرهم،رسالة ماجستير

 .التعليم والتعليم االلكتروني ،الرياض،مكتبة الرشد تكنولوجيا (4112)سالم،احمد

 تكنولوجيا سلسلة تقنيات التعليم مدخل الى (4112)سالمة،عبد الحافظ والدايل ،سعد

 .التعليم،الرياض،دار الخريجي للنشر

ة االلكترونية،القاهرة،دار التعليم والمدرس(4111)عامر،طارق عبد الرؤوف محمد

 .السحاب للنشر والتوزيع

التعليم العالي االلكتروني محدداته ومبرراته ووسائطه، ( 4112)عبد الحي،رمزي احمد

 .لدنيا للطباعة والنشر القاهرة ،دار الوفاء

واقع استخدام التعليم االلكتروني في مدارس (ه 1247)العبد الكريم،مشاعل عبد العزيز

هلية بمدينة الرياض،رسالة ماجستير،كلية التربية،جامعة الملك المملكة اال

 .سعود،السعودية

معوقات التعليم االلكتروني في وزارة التربية والتعليم من وجهة (4116)العتيبي،نايف

 .نظر القادة التربويين،رسالة ماجستير،جامعة مؤتة،االردن

التعليم في  تكنولوجيا لتوظيف االساليب الحديثة ( 4112)عثمان،بدر الدين محجوب

 .العملية التعليمية،الخرطوم،مجلة العلوم االنسانية
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معوقات التعليم االلكتروني في الجامعات السعودية بالتطبيق على  (ه1242)غالم،كميليا

المعلومات،جامعة  تكنولوجيا جامعة الملك عبد العزيزبجدة،رسالة ماجستير،كلية 

 .الملك عبد العزيز،السعودية

توظيف االنترنت في التعليم ومناهجه،المجلة ( 4112) لطيف حسينفرج،عبد ال

 .21التربوية،الكويت،العدد

توظيف التقنيات الحاسب االلي واالتصاالت في التعليم،ورقة  (4111)فؤدة ،عصام

المعلومات واالتصال لتطوير  تكنولوجيا مقدمة الى المؤتمر الدولي االمل الستخدام 

 تربية والتعليم،مصرالتعليم قبل الجامعي،وزارة ال

التعليم ودورها في تطوير كفاءات  تكنولوجيا (:4111) قرارة ،حورية وقرارة بحرية

 ،المتعلمين،رسالة ماجستير،جامعة زيان عاشور الجلفة،الجزائر

المعلومات واالتصاالت وانعكاساتها على المؤسسا  تكنولوجيا ( 4111)كلو،صباح محمد

 ،الوطنية، السعوديةالمعلوماتية،مجلة مكتبة فهد 

واقع ومعوقات استخدام الحاسوب في كليات التربية  (4111)المحيسن،ابر اهيم عبدهللا

 .بالجامعات السعودية،الكويت،المجلة التربوية

 في والمشرفات المشرفون يراها كما التربوي اإلشراف معوقات: الحسن، المغيدي

، قطر جامعة ،14العدد، التربوية البحوث مركز مجلة التعليمية، اإلحساء محافظة

1771 . 
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