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 صعوابت التعلم االلكرتوين من وجهة نظر طلبة كليات الرتبية 
 *1أ.د. ندى فيصل فهد

 العراق   –كلية الرتبية للبنات –جامعة بغداد 1
nada.fhd2017@gmail.com 

 2 ابحثةعباس رسل 
 العراق  2

 
 2021/ 10/ 05اتريخ القبول:           2021/ 09/ 29: االرسال اتريخ 

 : ملخص
جامعة –التعرف على ابرز الصعوابت اليت واجهتها عينة من طالبات كلية الرتبية للبنات    هدف البحث :   

. و مت استعمال منهجية البحث   2021-2020بغداد اثناء استعمال التعلم االلكرتوين للعام الدراسي  
املتاحة   الوصفي لرصد  هذه الصعوابت من وجهة نظرهن ،كون هذا النوع من التعلم اصبح الوسيلة الوحيدة

امام الطلبة و الكوادر التدريسية للتواصل و عدم ايقاف عجلة التعلم ، بسبب ظروف اجلائجة الصحية 
( اليت دمهت العامل امجع مما ادى اىل فرض االغالق التام جلميع املؤسسات التعليمية .و من ابرز  19)كزفيد  

نقطاع التيار الكهرابئي ، فضال عن الصعوابت اليت واجهتها عينة البحث ، ضعف شبكات االنرتنت و ا
اجللوس لوقت طويل امام شاشات الكمبيوتر ، و قلة توافر اجهزه متطورة لدى بعض الطلبة بسبب التكلفة  

جامعة بغداد  -طالبات قسم علوم القران الدراسة الصباحية يف كلية الرتبية للبنات تكونت العينة مناملادية .
 تخدمت )االستبانة( كأداة لتحقيق هدف البحث. اس،   2021 .-2020للعام الدراسي 
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طالبات قسم علوم  القران ) عينة  نتائج البحث : تبني من خالل التحليل االحصائي لنتائج البحث ان  
االنرتنت  شبكات  بسبب ضعف  وذلك  االلكرتوين  التعلم  يف  عايل  مبستوى  من صعوبة  (يعانني  البحث 

. و    84.21سباب ، حيث بلغ متوسط الوزن املئوي لالستبانة  وانقطاع التيار الكهرابئي و غريها من اال
جاءت توصيات البحث تدعو اىل توفري بىن حتتية جيدة خلدمات االنرتنت .و توفري خدمات انرتنت جمانية  

   .للطلبة  خالل أوقات الدراسة و االمتحاانت .فضال عن توفري التيار الكهرابئي وخصوًصا يف اوقات الدوام
 صعوابت التعلم االلكرتوين –: التعلم االلكرتوين  ملفتاحيةالكلمات ا

 
 

 مقدمة 

تكمن أمهية البحث يف كونه يتناول دراسة مهمة تتناول صعوابت التعلم االلكرتوين اليت واجهت 
من وجهة نظر الطلبة لكوهنم املستهدفني ابلعملية التعليمية، و هم االكثر  الطلبة من وجهة نظرهم ، و البد 

متاساً مع ما يتم تقدميه وعدم االستهانة أبرائهم لكوهنم يف مستوى من النضج يسمح هلم ابن يعوا ويقيموا 
)ابراهيم،   ليس املقصود بصعوابت 533، ص2000بشكل مناسب مايدور حوهلم وما يقدم هلم  (. و 

هنا تشخيص اعاقات التعلم اليت ترجع اىل خلل يف اجلوانب احلسية و العصبية او نقص الذكاء و  التعلم  
القدرات ، و امنا املقصود بصعوابت التعلم تشخيص العقبات و املشكالت اليت تقف حائال ضد التعلم  

( و   251،  2002اجليد و قلة استفادة بعض املتعلمني من خربات و انشطة التعلم املتاحة هلم ) منسي :
للتواصل و عدم مل التدريسية  الطلبة و الكوادر  اليوم الوسيلة الوحيدة املتاحة امام  التعلم االلكرتوين  ا كان 

. مما ادى اىل اليت دمهت العامل امجع     (19ايقاف عجلة التعلم ، بسبب ظروف اجلائجة الصحية )كزفيد  
تزداد أمهية التعلم  اإللكرتوين عاماً تلو آخر؛    علم .وتوجه املؤسسات التعليمية كافة اىل هذا النوع من الت

بسبب سرعة  التغري  والتطّور التكنولوجي يف شىت اجملاالت ، فضال عن الظروف اليت متر هبا البشرية من  
حني الخر مثل الكوارث الطبيعية وأالزمات اليت ميكن أن تعرقل حتقيق متطلبات املؤسسات التعليمية. اال  



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

 

167 

 

 

ع من التعليم تكتنفه بعض السلبيات على الرغم من الفوائد الكثرية له، حيث إّن اغلب الطلبة   إن هذا النو 
قد ال تتوّفر لديهم أجهزة كمبيوتر نظرا لظروفهم االقتصادية أولعدم توفر شبكة اتصاٍل داعمة للتعلم عرب  

إضافة إىل أنه رمبا يسبب    اإلنرتنت ، كما قد جيد البعض صعوبة يف تنظيم عملهم، وإمتامه يف وقٍت حمدد، 
العزلة؛ بسبب تعامل الطلبة مع أالجهزة بداًل من التواصل مع أقراهنم والنقاش وتبادل اآلراء معهم، مما قد 

   يؤدي اىل االحساس ابلوحدة واالنعزال

هدف البحث :التعرف على ابرز الصعوابت اليت واجهت الطلبة اثناء استعمال التعلم االلكرتوين للعام 
.    2021-2020راسي الد  

مشكلة البحث : معاانة الطلبة من بعض الصعوابت اليت واحهتهم اثناء التعلم من خالل االجهزة االلكرتونية 
، اليت فرضتها الظروف الصحية اليت مير هبا العامل  جراء اجلائحة الصحية اليت دفعت النظام التعليمي يف  

االلكرتوين االفرتاضي كبديل عن التعلم التقليدي بسبباالغالق  املؤسسات التعليمية اىل االجتاه حنو التعلم  
 التام للمؤسسات التعليمية . 

 فرضيات البحث :
توجد صعوابت تكتنف التعلم بواسطة االجهزة االلكرتونية ، يعاين الطلبة من صعوابت اثناء استعمال التعلم 

 االلكرتوين 
ية بناء استبيان ملعرفة  الصعوابت اليت يعاين منها الطلبة منهجية البحث : مت استخدام املنهج الوصفي المكان
 و اليت قد تواجههم اثناء استعمال التعلم االلكرتوين  

 
 التعلم االلكرتوين     أوال: 

يعد هذا النوع من التعليم فرصة لشرحية كبرية من الطلبة حرمت من االخنراط   امهية التعلم االلكرتوين : -1
العملية   اليوم احلل الوحيد الستمرار  التعليم احلكومي لسبب او الخر . زايدة على كونه اصبح  يف نظام 
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ل التعليمية بعد اجراءات الغلق و احلضر الصحي اليت تسبب هبا تفشي املرض الوابئي الذي تعاين منه دو 
العامل املتقدمة و النامية على حد سواء . و املقصود ابلتعلم االلكرتوين هنا هو استعمال الوسائط االلكرتونية  
يف التعلم و التعليم عن بعد من خمتلف مصادر املعرفة اليت تتيحها البوابة االلكرتونية ، من خالل مناهج مت  

النوع من ال التعلم و اكثرها استمرارا ، فهو حتويلها اىل كتب الكرتونية . و يعد هذا  انواع  تعلم من ارقى 
يشجع على التعلم مدى احلياة فضال عن انه ال يتحدد بوقت معني اذ يرتك خيار حتديد الوقت للمتعلم 
بني   الفردية  الفروق  يساعد على مراعاة  اذا  فهو  الذاتية  و قدراته  وفقا المكانياته  املتعلم  فيه  يسري  حيث 

بيئة تعليمية تفاعلية قائمة على املتعة يف التعلم و على جمهود املتعلم يف البحث و االستقصاء املتعلمني و يوفر  
، اذ ان اجلهاز االلكرتوين حبد ذاته يعد مشوق و ميتلك امكانيات تيسر التعلم و تسرعه و الن معظم  الناس 

استخدامه القدرة  على   هلا  االلكرتونية  و  يتم  اليوم شغوفة ابمتالك االجهزة  فلم ال  يسر،  و  ببساطة  ا 
استخدامها للتعلم ابقصر وقت و اقل جهد و اكثر فائدة  بدل اضاعة الساعات يف ما ال فائدة منه .)عبود  

 ( .  2009و مهدي:
ّكن التعليم اإللكرتوين الطّالب اليوم من أن يتعّلم من منزله، دون احلاجة للذهاب إىل القاعة الصفّية؛ و   ميم

املمّتصل بشبكة  حيث   أو اهلاتف الذكي  اللوحية  أو األجهزة  يتلّقى درسه عن طريق جهاز احلاسب اآليل 
كن  اإلنرتنت، ليتفاعل مع حصته الدراسية اليت يبثها إلكرتونياً مدرس املادة ابلصوت والصورة لطالبه، كما ميم

حيحها، مما يمسهّ ل عملّية حل الواجب  الطالب من حّل واجباته املنزلّية، وإعادهتا إىل اليه إلكرتونياً؛ لتص
 املنزيل، وجيعله أكثر متعة. 

 
يساعد االهتمام بدراسة صعوابت التعلم على معرفة اسباهبا    امهية دراسة صعوابت التعلم االلكرتوين : –  2

و وسائل عالجها مبكرا و بذلك تزيد نسبة التحسن يف عالج هذه الصعوابت و ابلتايل القدرة على حل 
التعلم يف حالة عدم عالجها اىل  التعلم و صعوابته  . اذ تؤدي صعوابت  الطلبة عن  مشكالت  انقطاع   

الدراسة و التخلف عن احملاضرات كما قد تؤدي اىل تراكم الضغوط االنفعالية و النفسية اليت يتعرض هلا  



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

 

169 

 

 

 : .)منسي  املتعلم ككل  شخصية  على  تؤثر  حبيث  بدراسة    244ص  2002املتعلم  االهتمام  ان  ( كما 
الظروف املناسبة لتطوير البيئة احمليطة به صعوابت التعلم يساعد يف زايدة الفهم ملتطلبات التعلم و تكييف  

 مما ايعد املتعلم على اجتياز هذه الصعوابت و حيسن امكانيات التعلم لديه . 
يواجه استعمال التعلم االلكرتوين يف جمال الرتبية و التعليم العديد من العقبات و املشكالت منها عدم توفر  

ة املدرسني املدربني و املعدين على كيفية استخدامه ، اضافة  قناعة كافية لدى املستفيدين منه ، فضال عن قل
تعريب  يواجه مشكلة  انه  اىل  اضافة   ، االلكرتوين  التعلم  يقدمها  اليت  اخلدمات  توفري  تكاليف  ارتفاع  اىل 
الربامج و عدم توفر االخصائيني املؤهلني لذلك اذ ان معظم الربامج التعليمية اجليدة قد مت تصميمها ابللغة  

نكليزية ، هذا فضال عن قلة الربامج االلكرتونية املناسبة بسبب صعوبة تصميم و كتابة هذه الربامج ، اال
اضافة لكثرة مشاكل االجهزة االلكرتونية و عدم توفر الفنيني املتخصصني و قطع الغيار الالزمة هلا ، اضافة  

خرى مما ال يسمح للطالب و املدرس  اىل تزاحم اجلدول املدرسي و تتابع احلصص الدراسية واحدة تلو اال
ابالستفادة من برامج التعلم االلكرتوين ، زايدة على قلة توافر الربامج التعليمية املناسبة للطلبة و عدم توفريها 

 (   2014،  15من قبل املؤسسات التعليمية ) ابو الداير :
 تعريف املصطلحات :  

عرف ابنه :نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات و شبكات احلاسوب االيل يف   التعلم االلكرتوين : 
تدعيم و توسيع نطاق العملية التعليمية من خالل جمموعة من الوسائل منها اجهزة احلاسوب االيل ، 

غلوم : الشبكة العاملية للمعلومات و الربامج االلكرتونية املعدة من قبل املختصني يف جماالت االلكرتونيات)
( و عرف ابنه : هو طريقة للتعليم ابستخدام اليات االتصال احلديثة من حاسوب و    2003، 3

شبكاته و وسائطه املتعددة من صوت و صورة و رسومات و اليات حبث و مكتبات الكرتونية فضال عن  
ابقصر وقت و اقل بواابت االنرتنت ، و هو استخدام التقنية جبميع انواعها يف ايصال املعلومة للمتعلم 

(    2005، 113جهد .) املوسى و املبارك :   
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 صعوابت التعلم :
عرفت أبهنا :عدم استطاعة املتعلم االفادة من خربات و انشطة التعلم املتاحة يف الفصل املدرسي او خارجه 

 (  1،ص  1979على الرغم من خلوه من اي نوع من انواع االعاقة اجلسمية او العقلية .) عثمان :
مصطلح عام يصف جمموعة من الطلبة يظهرون اخنفاضا يف التحصيل الدراسي مع   و عرفت على اهنا:   

اهنم يتمتعون بذكاء عادي فوق املتوسط ، اال اهنم يظهرون صعوبة يف بعض العمليات املتصلة ابلتعلم كالفهم 
ذوو   منهم  يستبعد  و  القراءة...اخل  او  االنتباه  او  االدراك  او  التفكري  و  او  انفعاليا  املضطربون  و  االعاقة 

 (  2010،  148املصابون أبمراض و عيوب السمع و البصر )غين : 
لصعوابت التعلم : هي املعوقات و العقبات و املشاكل اليت واجهتها عينة البحث اثناء التعريف االجرائي  

( خالل العام  19فيد  استعمال التعلم االلكرتوين يف الدراسة خالل مدة احلجر الصحي بسبب جائحة  )كو 
 .   2021-2020الدراسي 

 اثنيا :جوانب نظرية و دراسات سابقة : 
يعترب مفهوم صعوابت التعلم من املفاهيم احلديثة نسبيا و هو خيتلف عن :    صعوابت التعلم االلكرتوين

خ . و مفهوم اعاقات التعلم و هي االعاقات الناجتة عن االختالالت االدراكية او اختالل بعض وظائف امل
العقلي او االضطراابت   التخلف  او  البصرية او احلركية  السمعية او  التعلم ال ترجع اىل االعاقة  صعوابت 
االنفعالية او احلرمان الثقايف و االجتماعي . لذا ميكن القول اهنا كل مشكلة او عقبة تواجه املتعلم يف اثناء  

و من شأن هذه العقبات او تلك املشكالت ان    عملية التعلم ، او عندما يقدم على تعلم موضوع معني ،
حتد من اجلهد الذي يبذله املتعلم و تعمل على تثبيط نشاطه و تكون واحدة من العوائق املهمة اليت تقف 
التمكن من املهارات او  التعلم يف ضعف مستوى  التعلم .و قد تظهر اعراض صعوابت  يف طريق حتقيق 

تعلم للمهارات او املعلومات او حل املشكالت ، و رمبا تظهر يف عدم  املعلومات ، او البطء يف اكتساب امل
منسي  النقص.)  و  املتعلم ابلشعور ابلعجز  او رمبا أبحساس   ، للمتعلم  التتابعي  النمو  العادية يف  الزايدة 

:2002  ،233،242   ) 
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هناك الكثري من الصعوابت و املعوقات اليت قد تواجه الطلبة و املؤسسات التعليمية اثناء استعمال التعلم 
 االلكرتوين منها :

 .االفتقار للبنية التحتية املناسبة لالتصاالت مع اجلهة الباعثة للتعليم

 .عدم توفر ذوي اخلربات والكفاءات يف جمال إدارة التعليم اإللكرتوين 

القدرة على توفري الصيانة السريعة لألجهزة يف بعض األماكن البعيدةعدم   . 

 .صعوبة اإلقناع والعدول عن فكرة التعليم التقليدي واالنتقال للتعليم اإللكرتوين 

 .نقص اإلمكانيات املادية الالزمة للشروع ابلعمل يف جمال التعليم اإللكرتوين 

لكرتويناالفتقار للوعي اجملتمعي حول التعليم اإل  . 

 .عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس عن انتهاج هذا األسلوب يف التعليم

 . .احلاجة امللّحة لتمكني املتعلمني واملعلمني وتدريبهم على كيفّية استخدام اإلنرتنت للتعلم والتعليم 

 اسرتاتيجيات للتقليل من صعوابت التعلم االلكرتوين   
يوفرها التعليم اإللكرتوين أكرب من العقبات اليت من املمكن أن يواجهوهنا  يعترب املعلمون الفرص اليت           

مهارات   تعمل على حتسني  اإللكرتوين  ابلتعليم  اخلاصة  الرتتيبات  إن  النظام، حيث  التدريس هبذا  خالل 
التعليم   يتطلب  والتنظيم:  التخطيط  يلي: حتسني  مبا  اإللكرتوين  التعليم  اسرتاتيجيات  وتتلخص  التدريس، 
اإللكرتوين وضَع خطٍط جديدة، واليت حتتاج بعض الوقت إلعدادها، ولكّن احملتوى الرئيسي ملوضوع التعليم 
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اإللكرتوين يظّل اثبتاً ابلرغم من هذه التعديالت، وميكن التخطيط ملناهج التعليم اإللكرتونية من خالل أحد  
 :هذه املقرتحات

ريق دراسة نتائج األحباث اخلاصة هبذا اجملال. فهم وحتليل  البدء بعملية التخطيط للمناهج الدراسية عن ط 
نقاط القوة والضعف يف األساليب املتّبعة للتواصل مع الطاّلب، مثل: الصوت، والصورة، والبياانت. التدرُّب 
على تكنولوجيا التوصيل سواء كان األمر للطاّلب أو للمعلمني. التأكد من إعداد املواقع ابملعدات اخلاصة  

تقوية ابل تتطلب  اإللكرتوين  التعليم  فعالية  زايدة  إّن  الفّعال:  التدريس  مهارات  استعمال  والعمل.  تواصل 
مهارات   ألّي  أساساً  تكون  أصالً كي  املوجودة  املهارات  ترسيخ  على  ويمنصح ابلرتكيز  وزايدهتا،  املهارات 

د احلاجات الفردية لكّل طالب، جديدة. حتسني التغذية الراجعة والتفاعل املتبادل: ميكن للمدرس أن حيدّ 
املتبادل، وهناك بعض  للتفاعل  الفّعالة  الراجعة، واخلطط  التغذية  ويسعى إىل حتقيقها عن طريق استخدام 
األمور اليت ميكن اعتمادها من أجل حتسني التغذية الراجعة، ومنها: تشجيع الطلبة على التفكري التحليلي،  

قبل بداية الدرس. طلب املعلّ م من الطلبة االتصال معه أو التواصل    عن طريق استخدام األسئلة التحضريية 
مع الطاّلب اآلخرين من خالل الربيد اإللكرتوين، مما يشعرهم ابلراحة وجيعلهم يتشاركون معاً. دمج عدة  
طرق من وسائل االتصال والتغذية الراجعة، حبيث تتضمن غرف احلوار اخلاصة أو اجلماعية، ابإلضافة إىل 

نتدايت والربيد اإللكرتوين. التواصل مع كل طالب بشكل أسبوعّي إن أمكن، وخصوصاً عند بدء استخدام  امل
نظام الدراسة اإللكرتوين. إبداء الرأي حول املهمات الكتابية، مع الرجوع إىل عدد من املصادر اإلضافية من 

دون أتخري. توفري حاجات الطالب: أجل حتصيل املعلومات التكميلية، مث إرسال تلك املهمات يف موعدها و 
إّن كفاءة التعليم وفعاليّته تتطلب شعور الطالب ابلراحة اجتاه طبيعة التعّلم اإللكرتوين، ولذلك جيب أن تمبذل 
اليت   االسرتاتيجيات  اتّباع هذه  املمكن  ومن  احتياجاهتم،  الطاّلب ومالءمة  أجل حتفيز  من  اجلهود  بعض 

األمو  بتلك  القيام  على  التواصل،  تساعد  تكنولوجيا  اجتاه  ابلراحة  شعوراً  إلعطائهم  الطالب  مساعدة  ر: 
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ابإلضافة إىل حّل املشاكل اليت قد تظهر خالل الوقت املخصص للحصول على املعلومات. تعزيز الوعي  
 لدى الطاّلب اجتاه أنظمة االتصاالت اجلديدة املستخدمة خالل 

احلصص الدراسية، من خالل توفري الوسائل احلديثة لالتصال، مما جيعل الطالب على اتصال ابملوقع التعليمي 
 اخللفيات احلضارية واالجتماعية للطالب، ومعرفة خربهتم وجتارهبم يف التعليم اإللكرتوين بشكل دائم. دراسة 

 فوائد التعليم االلكرتوين :
للتعليم اإللكرتوين عدة فوائد ، وهي كما يلي: إمكانية التواصل مع املعلمني أو الطاّلب اآلخرين بكمل 

غمرف احلوار، أو الربيد اإللكرتوين، أو جمالس  سهولة، وذلك بسبب تنوع وسائل االتصال اليت تتمّثل يف
 .النقاش.

توفري الوقت للممعلمني من أجل متابعة الطاّلب والقيام مبهامهم. زايدة عدد الطاّلب اململتحقني ابلشُّعب 
 .الدراسية، مع حّل مشكلة قّلة اإلمكانيات املمتاحة وضيق القاعات الدراسية 

ق التعليم، مما يمسهّ ل على الطالب اختيار الطريقة املمناسبة يف تلقي زايدة فاعلّية املعلمني. تعدد طمر 
الدروس، مما يعمل على اختصار الوقت واجلهد وزايدة الكفاءات يف حتقيق األهداف التعليمية. حصول 

الطالب على التغذية الراجعة بشكل مستمر، مما يسهّ ل معرفة التقّدم الذي وصل إليه. توفري مصادر ثرية 
علومات للطاّلب، يسهمل الوصول إليها خالل وقت بسيطابمل . 

ختفيض تكاليف التعليم، حبيث يكون يف متناول مجيع أفراد املمجتمع. تقدمي اخلدمات املمساندة للطاّلب،   
واليت تتمّثل يف التسجيل املمبكّ ر، وبناء اجلداول الدراسية، وإدارة الشُّعب الدراسية. تعويض نقص الكوادر 

بية يف بعض قطاعات التعليم، وذلك عن طريق استخدام الفصول االفرتاضية. توسيع املدارك لدى التدري
املعلّ م والطالب، ويكون ذلك من خالل وجود روابط إلكرتونية هلا عالقة ابالهتمامات النظرية، والعلمية،  

ع ممتطلبات العصر أو اخلطط والرتفيهية. تغيري الربامج واملناهج بسرعة كبرية على شبكة اإلنرتنت، مبا يتب
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ختطي العقبات اليت متنع وصول املواد العلمية  اليت تسري عليها الوزارة، ودون وجود أي تكاليف مرتفعة. 
(  2020للطاّلب، سواء كانوا يف أماكن انئية أو خارج حدود الدول )طه:  

 الدراسات السابقة : 
) دارسة   حنو  الدراسة   هذه  :هدفت   ( 2013شاهني وراين  املفتوحة  القدس  جامعة  طلبة  اجتاهات  إىل  التعرف 

التعيينات اإللكرتونية، وعالقتها مبهارات التعلم املنظم إلكرتونياً يف ضوء بعض املتغريات، واستخدم الباحث املنهج  
هاهتم حنو  داللة يف اجتا  ذات  فروق  ( من الطلبة، وأظهرت النتائج وجود 353الوصفي التحليلي، ومتثلت العينة، بـــــ ) 

التعيينات اإللكرتونية تعزى ملتغري مستوى السنة الدراسية، ووجود اشرتاك إنرتنت منزيل، ومستوى املهارات احلاسوبية،  
 ومل تكن الفروق دالة تبعا ملتغري، اجلنس، والربانمج الدراسي، واحلالة الوظيفية. 

إللكرتوين من؛ وجهة نظر أعضاء اهليئة  ( هدفت للكشف عن معوقات استخدام التعلم ا 2011)   احلوامدة دراسة  
(  96التدريسية يف جامعة البلقاء التطبيقية، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدراسة:) 

عضواً, وتكونت أداة الدراسة من استبانة، وأظهرت نتائج الدراسة أن املعوقات املتعلقة ابجلوانب اإلدارية واملادية  
وقات, تالها املعوقات املتعلقة ابلتعلم اإللكرتوين، أما املعوقات اليت تتعلق ابملدرس والطلبة جاءت ابملرتبة  أكرب املع 

 الثالثة. 

 ( وشاهني  راضي،  معرفة 2010دراسة  إىل  هدفت  الرتبية    (  برانمج  يف  اإللكرتوين  التعليم  توظيف  معوقات 
التقنية دير البلح, واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي،  التكنولوجية، وسبل التغلب عليها يف كلية فلسطني  

(, وأظهرت النتائج معوقات إدارية تتمثل يف: ضعف الربامج التدريبية املوجهة  37وتكون جمتمع الدراسة من ) 
بثقافة  للعاملني، وقصور يف متويل متطلبات التعليم اإللكرتوين، وأخرى تتعلق ابحملاضرين مثل قلة وعي احملاضرين  

التعليم اإللكرتوين، ومعوقات مشلت البنية التحتية، والدعم الفين متثلت يف: ندرة اإلمكاانت املادية، وعدم توفري  
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مركز إلنتاج الوسائط التعليمية, وأخرياً معوقات تتعلق ابلطلبة متثلت يف: ضعف وعيهم بثقافة التعليم اإللكرتوين،  
 وعدم إتقاهنم ملهارات استخدامه. 

( هدفت إىل معرفة حتدايت استخدام التعلم اإللكرتوين اليت تواجه الطلبة يف كلية  2009دراسة جروان، واحلمران) 
(  200احلصن اجلامعية من وجهة نظرهم، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، ومتثلت عينة الدراسة يف) 

داللة بني متوسطات تقديرات الطلبة يف حكمهم  من الطلبة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل: عدم وجود فروق ذات  
على مدى وجود حتدايت حتول دون استخدام التعلم اإللكرتوين يف الكلية وذلك وفق متغري اجلنس، إال أن هناك  

 فروقاً ذات داللة وفق متغري املستوى األكادميي، والتخصص الدراسي. 
واستخدم   هدفت التعرف إىل معوقات التعلم اإللكرتوين يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة,   ( 2007دراسة غالم, ) 

القاعات مرتبطة ابإلنرتنت, وقلة  التحليلي، وأظهرت نتائج الدراسة: عدم وجود حواسيب يف  الباحث املنهج الوصفي 
توافر التمويل الالزم لدعم التعلم اإللكرتوين, وصعوبة احلصول على الربجميات ابللغة العربية، عدم وجود فروق ذات  

 داللة إحصائية يف استخدام التقنيات احلديثة الختالف الكليات ابلنسبة ألعضاء اهليئة التدريسية. 

دفت إىل الكشف عن معوقات استخدام التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر  ه  ( 2006دراسة حممد، وآخرون ) 
طلبة اجلامعة اهلامشية, وتعرف أثر كل من الكلية, واجلنس, واخلربة يف االنرتنت يف هذه املعوقات, واستخدم الباحثون  

اة الدراسة من  ( من طلبة البكالوريوس, وتكونت أد 600املنهج املسحي الوصفي, هذا وقد بلغت عينة الدراسة ) 
 ( من  للتعليم  39استبانة مكونة  األداة شكلت معوقات  فقرات  أن مجيع  الدراسة:  نتائج  أظهرت  فقرة, وقد   )

على املعوقات اليت تتعلق ابجلامعة,    – تعزى إىل الكلية    – اإللكرتوين، وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية  
ت اليت تتعلق ابلطلبة واألداة ككل, بينما ال توجد فروق ذات  وعلى املعوقات اإلدارية واألكادميية, وعلى املعوقا 

داللة احصائياً على املعوقات اليت تتعلق ابلتعليم اإللكرتوين تعزى إىل الكلية على مجيع اجملاالت واألداة ككل,  
  وأظهرت وجود فروق ذات دالة إحصائياً تعزى إىل اجلنس لصاحل اإلانث. 
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 اثلثا: اجراءات البحث 
  وحتليلها   مقارنتها  و  والبياانت  واملعلومات  احلقائق  جلمع  الوصفي  املنهج  اعتماد  مت:   البحث  منهجية1 

 وإمنا,    وتبويبها  البياانت  مجع  على  الوصفي  البحث يقتصر   وال , مقبولة   تعميمات  إىل  للوصول  وتفسريها
  البحث   يقرتن  ما  كثريا  ولذلك,    البياانت  هلذه  التفسري  من  قدرا  يتضمن  ألنه  ذلك  من  ابعد  هو  ما  إىل  ميضي

  عن   ميكن  كما   والتقومي  والتفسري  والتصنيف  للقياس  أساليب  الوصفي  البحث  يف  وتستخدم  ابملقارنة   الوصفي
   (2000  :127 ,ملحم) .  املقبلة  اإلحداث عن تنبؤات وضع الوصفي البحث طريق

  مقررات   درسوا  الذين  بغداد  جامعة   يف  الرتبية   كلياتلبة  ط  من  احلايل  البحث  جمتمع  أتلف   البحث  جمتمع
 . االلكرتوين التعلم  ابستعمال 2021-2020  الدراسية  السنة 
  بغداد   جامعة   للبنات  الرتبية   كلية   يف  القران  علوم  قسم  طالبات  من  البحث  عينة   اختيار  مت   البحث  عينة

 العينة   افراد  عدد  بلغ  و..  الصحي  احلجر  لظروف  نظرا  العينة   إىل  الوصول  المكانية   ذلك  و..قصدية   بطريقة 
   طالبة ( 200)
    البحث  اداة :  اثنيا 

اختيار األداة له أمهية كبرية يف التعرف على  طريقة موضوعية مقننة لقياس العينة  وان تعد أداة البحث 
و ملا كان البحث حيتاج اىل استبانة ملعرفة الصعوابت    (Anastasi,1976:15اخلاصية املراد قياسها ) 

لذا مت الرجوع اىل االدبيات والدراسات السابقة لبناء فقرات االستبيان،  طالبات قسم علوم القران    اليت تواجه
 ومت عرضها على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني للتاكد من صالحيتها  

( فقرة مصاغة بشكل عبارات تقريرية وامام  ١٤ألولية من ) :تكونت االستبانة بصيغتها اوصف االستبانة  
(  على التوايل ، و مت   1، 2، 3و  أتخذ االوزان ) ( بدائل هي )موافق ،غري موافق ، حمايد (٣كل فقرة )
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عرضها على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني للتأكد من صدقها، و مت تعديل الفقرات و العبارات وفقا 
تم حذف اي فقرة  .و  بعد التحقق والتأكد من صــدق  االستبانة , مت تطبيقها على عينة  لتوجيهاهتم و مل ي

( طالبة من طالبات قسم علوم القران يف كلية الرتبية للبنات جبامعة بغداد    ٢٠٠البحث األســاســية البالغة )  
واجه الطالبات من  هبدف التعرف على صعوابت التعلم االلكرتوين اليت ت  2021  -2020للعام الدراسي  
 وجهة نظرهن 

  -    االحنراف املعياري  -الوسط املرجح      : مت استخدام الوسائل اإلحصائية االتية    الوسائل اإلحصائية: 
 النسبية  األمهية 

 رابعا: النتائج 
( ان طالبات قسم علوم  القران  1اجلدول ) بعد تفريغ االستبانة و معاجلتها احصائيا اظهرت النتائج    

)عينة البحث( تعاين من صعوبة مبستوى عايل يف التعلم االلكرتوين حيث بلغ متوسط الوزن املئوي  
( و هذا الرقم مؤشر ارتفاع مستوى الصعوبة لدرجة كبرية  .  84.21لالستبانة )  

لقة بضعف شبكات االنرتنت ، واالنقطاع و كانت  ابرز الصعوابت اليت واجهتها الطالبات الفقرات املتع
(  و)      97.67املتواصل للتيار الكهرابئي و شبكة االنرتنت حيث بلغت االمهية النسبية هلذه الفقرات )  

   (1( على التوايل  .اجلدزل )   95.33
الجهزة و هبذه النتائج مت حتقيق فرضييت البحث اليت ذهبتا اىل انه توجد صعوابت تكتنف التعلم بواسطة ا

 االلكرتونية ، و يعاين الطلبة من صعوابت اثناء استعمال التعلم االلكرتوين .
 تفسري النتائج : 

       ( الفقرة  فتح 8جاءت  اتخر  اىل  يؤدي  االنرتنت  شبكة  وهي )ضعف  للمقياس  األوىل  املرتبة  يف   )
مما جتدر االشارة اليه بصدد هذه الفقرة ان    ، و(  97.67صفحات الربانمج( حيث بلغت امهيتها النسبية )
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الضعف احلاصل يف شبكات االنرتنت يعيق سري العملية التعليمية و يؤخر الطلبة عن االلتحاق ابحملاضرات  
 يف وقتها ، فضال عن انه قد يكون السبب يف التأخر عن االمتحاانت االلكرتونية .

(من 2لكهرابئي زاد من صعوبة التعلم حيث حصلت الفقرة )اضافة اىل االنقطاع املستمر للشبكة و التيار ا
التيار الكهرابئي ( على امهية نسبية تقدر ب   االستبيان و هي ) االنقطاع املتواصل لشبكة االنرتنت و 

( و هي )يؤدي االستخدام املتواصل لالجهزة االلكرتونية اىل مشاكل صحية (  3( . اما الفقرة )  95.33)
( حيث ان اجللوس املتواصل امام االجهزة االلكرتونية رمبا يؤدي اىل مشاكل  92النسبية )اليت بلغت امهيتها 

( كانت هي االعلى يف   8،2،3يف العمود الفقري او رمبا مشاكل تتعلق حباسة البصر . و هذه الفقرات )
( و هي  76  -  85)االستبانة من حيث االمهية النسبية ، اما بقية الفقرات فقد تراوحت امهيتها النسبية بني  

نسبة ال يستهان هبا حيث اهنا تعد مؤشر على ان عينة البحث تعاين من صعوبة مبستوى عال يف التعلم  
( . اما الفقرة )صعوبة استخدام 84.21االلكرتوين ، اذ بلغ متوسط الوزن املئوي لفقرات االستبانة ككل )

(  و هي  76 مهيتها النسبية ، اذ بلغت نسبتها )األجهزة االلكرتونية( جاءت يف املرتبة االخرية من حيث  ا 
استخدام   لسهولة  مؤشر  االلكرتونية  hتعد  الطلبة  ألجهزة  قبل  وأحدث  من  التكنولوجيا  عصر  ومواكبة 

 املستجدات و هذا يعد شيئ اجيايب حيسب هلم . 
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( االوساط املرجحة و االوزان املئوية لفقرات استبانة صعوابت    1اجلدول )                             
  التعلم االلكرتوين

الوسط   تسلسل الفقرة يف املقياس  ت
 املرجح

االحنراف  
 املعياري 

االمهية  
 النسبية 

 الرتبة 

اجللوس امام احلاسوب ملدة طويلة يزيد   1
 من عزلة الطلبة 

2.55 0.70 85 5 

 6 84 0.68 2.52 يعيق تعطل االجهزة العملية التعليمية 2
لالجهزة 3 املتواصل  االستخدام   يؤدي 

 االلكرتونية اىل مشاكل صحية 
2.76 0.55 92 3 

حاسيت   4 على  االلكرتوين  التعلم  يركز 
 السمع و البصر دون بقية احلواس 

2.48 0.80 82.67 8 

من  5 الكثري  االلكرتوين  التعلم  يستغرق 
 الوقت  

2.5 0.74 83.33 7 

و   6 االنرتنت  لشبكة  املتواصل  االنقطاع 
 التيار الكهرابئي  

2.86 0.38 95.33 2 

و   7 االنرتنت  يف  الطلبة  مهارات  ضعف 
 احلاسوب 

2.56 0.68 85.33 4 

ضعف شبكة االنرتنت يؤدي اىل أتخر  8
 فتح صفحات الربانمج 

2.93 0.30 97.67 1 

 10 80.67 0.77 2.42 يزيد التعلم االلكرتوين من اعباء الطلبة  9
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يقلل من التفاعل الوجداين بني املدرس  10
 و الطلبة و بني الطلبة مع بعضهم  

2.41 0.79 80.33 11 

 9 82 0.73 2.46 الثمن الباهض لالجهزة االلكرتونية  11
 12 77.67 0.76 2.33 عدم توفر اجهزة الكرتونية لدى الطلبة  12
 14 76 0.75 2.28 صعوبة استخدام االجهزة االلكرتونية   13
التعلم  14 طريقة  من  التحول  صعوبة 

 التقليدية اىل طريقة التعلم احلديثة  
2.31 0.76 77 13 

 84.21 متوسط الوزن املئوي لالستبانة 
 

 :   اخلامتة        
جامعة بغداد اثناء االجتاه للتعلم االلكرتوين يف  –تناول البحث الصعوابت اليت واجهت عينة من طلبة كلية الرتبية للبنات     

فرتة االغالق و احلجر املنزيل بسبب اجلائحة الصحية اليت دمهت العامل ، و كان هلذا النوع من التعلم على الرغم من فوائده و 
مت اليت  السلبيات  بعض  تفريغ  امهيته  بعد  الطلبة و  استبانة وزعت على  بفقرات  الصعوابت مت صياغتها  من  ثلت مبجموعة 

 ( 84.21بياانهتات احصائيا بلغ متوسط الوزن املئوي لالستبانة )

 و هذا الرقم مؤشر على ان عينة البحث تعاين من صعوبة مبستوى عايل يف التعلم االلكرتوين .

واجهته اليت  الصعوابت  ابرز  للتيار و كانت  املتواصل  واالنقطاع   ، االنرتنت  شبكات  بضعف  املتعلقة  الفقرات  الطالبات  ا 
 .( على التوايل    95.33(   و)    97.67الكهرابئي و شبكة االنرتنت حيث بلغت االمهية النسبية هلذه الفقرات ) 

 توفري بىن حتتية جيدة خلدمات االنرتنت يف العراق . - ١و يقرتح البحث احلايل 
 توفري خدمات انرتنت جمانية للطلبة  خالل أوقات االمتحاانت .   -٢ 

 توفري التيار الكهرابئي وخصوًصا يف فرتات الدوام . -٣
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CONCLUSION 
 The research dealt with the difficulties that faced a sample of students of the 
College of Education for Girls - University of Baghdad during the trend for e-
learning during the period of closure and home quarantine due to the health 
pandemic that struck the world. It was formulated with questionnaire items 
distributed to students, and after unloading their data statistically, the average 
weight of the questionnaire was (84.21), and this number is an indication that 
the research sample suffers from difficulty at the level of High in e-learning. 
The most prominent difficulties faced by the students were the paragraphs 

related to the weak internet networks, the continuous power cuts and the 

internet, where the relative importance of these paragraphs reached (97.67) 

and (95.33), respectively. 

And the current research suggests  

1- Providing good infrastructure for internet services in Iraq. 

 2- Providing free internet services to students during exam times. 

3- Providing electricity, especially during working hours. 
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 استبيان صعوابت التعلم بصورته النهائية  ( : 1ملحق )

الفقرات          ت  حمايد  غري موافق   موافق  

   الطلبة عزلة يف يزيد طويلة ملدة  احلاسوب  امام اجللوس   1
 

   

يعيق تعطيل االجهزة العملية التعليمية     2  
 

   

         مشاكل  اىل  االلكرتونية  لألجهزة   املتواصل  االستخدام  يؤدي   3
 صحية
 

   

احلواس  بقية دون  والبصر السمع حاسيت على االلكرتوين  التعلم  يركز  4  
 

   

   الوقت  من  الكثري االلكرتوين  التعلم  يستغرق   5
 

   

   الكهرابئي والتيار االنرتنت لشبكة املتواصل  االنقطاع   6
 

   

  واحلاسوب االنرتنت يف الطلبة مهارات  ضعف   7
 

   

  الربانمج  صفحات فتح أتخر اىل  يؤدي االنرتنت أتخر   8
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   الطلبة اعباء من االلكرتوين التعلم  يزيد   9
 

   

  البعض   بعضهم الطلبة وبني املدرس  بني الوجداين التفاعل  من  يقلل   10
 

   

الثمن الباهظ لألجهزة االلكرتونية    11  
 

   

   الطلبة لدى الكرتونية   اجهزة  توفر عدم   12
 

   

صعوبة استخدام االجهزة االلكرتونية     13  
 

   

   احلديثة التعلم لطرق الطلبة بعض تقبل  عدم   14
 
 

   



  30/10/2021بتاريخ  03العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934  

 

186 

 

 

E-learning difficulties from the point of view of students of faculties of 

education 

Nada Feisal Fahad  
University of Baghdad - College of Education for Girls - Iraq 

Nada.fhd2017@gmail.com 
Russell Abbas: Researcher - Iraq 

Abstract: 
      The aim of the research: to identify the most prominent difficulties faced 
by a sample of female students of the College of Education for Girls - University 
of Baghdad while using e-learning for the academic year 2020-2021. And the 
descriptive research methodology was used to monitor these difficulties from 
their point of view, since this type of learning has become the only means 
available to students and teaching staff to communicate and not stop the 
learning wheel, due to the health crisis. Long in front of a computer screen, and 
the lack of fast internet networks, and the lack of advanced devices for some 
students due to the financial cost. The sample consisted of students from the 
Department of Quran Sciences, morning study at the College of Education - 
University of Baghdad for the academic year 2020-. 2021, the questionnaire 
was used as a tool to achieve the research objective. Research results: It was 
found through the statistical analysis of the research results that the students of 
the Department of Quranic Sciences (the research sample) suffer from a high 
level of difficulty in e-learning, due to weak Internet networks, power outages 
and other reasons, where the average weight of the questionnaire was 84.21. 
The recommendations of the research call for providing good infrastructure for 
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internet services. Providing free internet services for students during study times 
and exams. As well as providing electricity, especially during working hours. 
Keywords: e-learning, e-learning difficulties 
 

 


