
 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

926 
 

التعليم االلكتروني في ظل جائحة كورونا من وجهة   معوقاتبناء مقياس 
  ساسيةألنظر طالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية ا 

 احمد مؤيد حسين   عمر عبد الحكم 
جامعة الموصل كلية التربية االساسية قسم  مدرس في معهد اعدادية المعلمين 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 

 (11/7/2021 في  ، قبل للنشر16/6/2021 في قدم للنشر)

 البحث:  ملخص   

نحو التعليم االلكتروني من وجهة نظر طالب   معوقات الطالبتكمن أهمية البحث الحالي في ايجاد الى مقياس     
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية في جامعة الموصل , وبرزت مشكلة البحث في عدم 

هذا النوع من التعليم كونهم   معوقاتهم نحوالطلبة نحو التعليم االلكتروني ,و التعرف على  لمعوقات  وجود مقياس  
 .العملية التعليمية جزء مهم من

 : هدف البحث  

مقياس        االلكتروني  الطالب   معوقاتبناء  التعليم  نحو  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  الى   ،قسم  التوصل  تم 
نحو التعليم االلكتروني من وجهة نظر طالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية  معوقات الطالبمقياس  

  قوية  ألنها  االلكتروني  التعليم  في  الطالب  يواجهها  التي  المعوقات  من  التقليل  أو  التخفيف  محاولةالتربية االساسية،  
 . نحوه اتجاهاتهم تكوين في

construct scale constraints of e-learning in the light of the 
Corona pandemic from the point of view of students in the 
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Abastract 

      The importance of the current research lies in finding a measure of students 
'obstacles towards electronic education from the viewpoint of students in the 
Department of Physical Education and Sports Sciences at the College of Basic 
Education at the University of Mosul. The research problem emerged in the absence 
of a measure of students' obstacles towards electronic education, It is to identify their 
obstacles towards this type of education as they are an important part of the 
educational process, The current research aims to build the students' obstacles scale, 
Towards e-learning in the Department of  Physical Education and Sports Sciences. 
The students ’barriers towards e-learning have been identified by the viewpoint of 
students in the Department of Physical Education and Sports Sciences in the College 
of Basic Education. The obstacles that students face in e-learning have to be reduced 
because they are strong in forming their attitudes towards e-learning. 
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 التعريف بالبحث  -1
 المقدمة واهمية البحث  1-1

والعامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف المجتمع الذي يعيش فيه  ان الفرد وحياته الخاصة  
العالم من حول  بها  يمر  التي  الظروف  يوم حسب  والمتغيرة كل  المتجددة  الحياة  ومتغيرات 
الشخص، وهناك تحدي يواجه مجتمعنا بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة أال وهو  

ال واالنفجار  المعلوماتية  عصر  العالم  بذل دخول  منا  يتطلب  التحدي  "وهذا  الهائل،  معرفي 
وتوظيفهما   واالتصاالت  المعلومات  تقنية  في  الهائل  التطور  هذا  لمواكبة  استثنائية  جهود 
والمجتمعات   مجتمعنا  وبين  الرصينة  العالمية  والجامعات  جامعاتنا  بين  الهوة  لتجسير 

 ( 249:   4المتقدمة" )

اليوم من تداعي االزمة الصحية وظروف فكما نعلم جميعنا الظرف الذي يمر به الع الم 
والعلمية   االجتماعية  الحياة  توقف  الى  وادت  اجمع  بالعالم  عصفت  التي  كورونا  جائحة 
والدراسية وعلى جميع المستويات وفي كل دول العالم المتطورة منها وغير المتطورة, مما 

لج لذلك  التحدي ،  لهذا  للتصدي  ايدينا  في  أداة  استخدام كل  نظام  أوجب  اتباع  الى  الدول  أت 
للشارع   النزول  دون  منزله  في  وهو  الطالب  الى  العلمية  المادة  ايصال  الى  يهدف  تعليمي 
واالختالط بالناس من حوله خوفاً من ازدياد تفشي المرض الخطير الذي يهدد حياة المواطن  

 والمجتمع اسوأ تهديد. 

العالم دول  استخدمته كل  الذي  االلكتروني  التعليم  في   هذا  العراق وبالتحديد  دولة  ومنها 
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة لكلية التربية االساسية في جامعة الموصل، كان له االثر 
الى   للوصول  الكترونية  امتحانات  واجراء  للطلبة  المستطاع  قدر  العلمية  المادة  ايصال  في 

 مختلفة النظرية منها والعملية.نتائج تحصيلية نهائية لهؤالء الطلبة في المواد الدراسية ال 

وقد القى هذا التعليم االلكتروني العديد من الرفض او القبول من قبل الطلبة وكل حسب      
التعليم االلكتروني بشكله الحالي  التعليم االلكتروني يخدمه او ال يخدمه، و  بان  وجهة نظره 

معوقات لى الطالب , من هنا  يسير كما يرغب التدريسي و المؤسسة التعليمية بدون الرجوع ا
تقليل    لدى من  محاولة  في  او  لمسوها  التي  مزاياه  ونحو  االلكتروني  التعليم  نحو  الطلبة 

السلبيات التي واجهت الطلبة لغرض تحسين صورة التعليم االلكتروني للعام القادم في حال  
 استمرت جائحة كورونا واستمر التعليم االلكتروني.

تشكلت  المنطلق   هذا  دراسة    من  في  الباحثان  لدى  البحث  قسم   معوقات فكرة  طالب 
التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية كعينة مصغرة من مجتمع كبير جداً 

الطلبة   معوقات ، اذ ارتأى الباحثان ان يجد وسيلة لقياس  ككلطلبة العراق      اال وهو مجتمع
 نحو التعليم االلكتروني. 

العالم وفي العراق على وجه الخصوص ومع ازدياد حا الت االصابة بوباء كورونا في 
كان لزاماً على القائمين على الجانب التعليمي في العراق ايجاد الحلول السريعة لغرض عدم 
توقف مسيرة الحياة العلمية في الجامعات، لذا كان حل التعليم االلكتروني هو الحل االنسب  

 سرعة وانقاذ الموقف والسنة الدراسية من الضياع.واالسرع والذي يمكن تنفيذه ب

لكن هذا التعليم االلكتروني سرعان ما واجه العديد من االنتقادات وعبارات المدح والذم، 
االوحد   الحل  كان  الطلبة ولكنه  االخر من  البعض  وبالقبول من  البعض  بالرفض من  وقوبل 

 على الجميع.  الذي ال يمكن االستغناء عنه في هذه المرحلة العصيبة

للطلبة   االلكترونية  واالمتحانات  االلكتروني  التعليم  وانتهاء  الدراسية  السنة  انتهاء  وبعد 
من  وكذلك  الطلبة  قبل  من  االلكتروني  للتعليم  النظرة  تبدلت  الدراسية  النتائج  وظهور 

 التدريسيين وحتى القيادات العلمية في الجامعة والوزارة.
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لقياس   اداة  وجود  عدم  في  الباحثان  لدى  البحث  مشكلة  برزت  هنا  التي  ومن  معوقات 
ارتأى    في  الطلبة   واجهت  لذلك  القادمة،  الدراسية  للسنة  استمر  حال  في  االلكتروني  التعليم 

التعليم االلكتروني  في    معوقات التي تواجه الطلبةالباحثان القيام بهذه الدراسة إليجاد مقياس  
 ساسية.م التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية األ لدى طلبة قس

 هدف البحث  1-2

 ويهدف البحث الحالي الى: 

مقياس    1-2-1 التعليم    معوقات بناء  نحو  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  قسم  طالب 
 االلكتروني. 

 مجاالت البحث  1-3 

طالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية  المجال البشري: 1 -1-3
الدراسي   الدراسية     2021/ 2020للعام  السنة  في  االلكتروني(  التعليم  مارسوا  )والذين 

2019 /2020.. 

 .2021/ 2/3م ولغاية    2020/  17/9:  المجال الزماني 1-3-2

المكاني  1-3-3 الالمجال  التربية  التربية  : قاعات ومبنى قسم  الرياضة في كلية  بدنية وعلوم 
 جامعة الموصل.  –االساسية 

 اجراءات البحث   -2

  منهج البحث 2-1

,    المدروسة  للظاهرة  دقيقة  علمية  أوصاف  بجمع  يهتم"  الذي  و  الوصفي  المنهج  الباحث   أستخدم   
 (.  67:   6"  ) تفسيره و الراهن الوضع ووصف

 مجتمع البحث وعيناته   2-2

التربية       كلية  في  الرياضة  علوم  و  البدنية  التربية  قسم  طالب  على  البحث  مجتمع  اشتمل 
م المراحل الدراسية ) االولى، الثانية , الثالثة , الرابعة (    2021/ 2020األساسية للعام الدراسي  

 ( . 323و البالغ عددهم ) 

 -: أما عينات البحث فقد كانت كالتالي 

الثانية ●  ( الدراسية  المراحل  في  الذكور  الطالب  تكونت من  التي  و  المقياس  بناء  ,   عينة 
( طالباً و بذلك  110م و البالغ عددهم )  2021/ 2020الثالثة , الرابعة ( للعام الدراسي  

( نسبته  ما  البناء  عينة  نسبة  تم  %34.06بلغت  الذين  و  للبحث  الكلي  المجتمع  من   )
 اختيارهم بالطريقة العمدية لتحقيق أهداف البحث  .

( طالباً من المراحل 20لغ عددها )عينة التجربة االستطالعية  والثبات للمقياس و التي ب ●
التطبيق   يمثلون  وهم  التطبيق،   و  البناء  عينتي  خارج  من  اختيارهم عشوائيا  تم  الثالثة 

( االستطالعية  التجربة  عينة   نسبة  بلغت  وبذلك  للثبات،   مجتمع  %6.19االول  من   )
 البحث الكلي .
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 (  1جدول ) 

 مجتمع البحث و عيناته 

 النسبة المئوية  العدد العينة  ت 

 %34.06 110 عينة بناء المقياس  1

 %6.19 20 التجربة االستطالعية والثبات  2

 %59.75 193 المستبعدون ) المرحلة االولى + الطالبات (  3

 %100 323 المجموع الكلي 

 وسائل جمع البيانات و المعلومات   2-3

 المصادر و المراجع العلمية   2-3-2

االتجاهات    تناولت موضوع  التي  الدراسات  و  المصادر  العديد من  بمراجعة  الباحثان  قام  إذ 
 من أجل صياغة و تحديد فقرات المقياس. 

 التعليم االلكتروني   معوقاتخطوات بناء مقياس   2-3-3

 حتديد حماور مقياس معوقات التعليم االلكرتوني 
بعد اطالع الباحث على األدبيات و المصادر العلمية و األطر النظرية التي تناولت موضوع     

المتعلقة   النظرية  االطر  مراجعة  وبعد  االلكتروني  بالتعليم  الخاصة  المعوقات  والسيما  المعوقات 
( عددها  يبلغ  التي  للمقياس  األولية  المحاور  بتحديد  الباحث  قام  الدراسة,  محو 11بموضوع  ر ( 

 على وفق ما يأتي :  
 المحور األول )معوقات تتعلق بالمناهج الدراسية(.  -1
 المحور الثاني )معوقات تتعلق بسلوكيات ذاتية للطالب(.  -2
 المحور الثالث  )معوقات تتعلق بالعالقات االجتماعية(.   -3
 المحور الرابع )معوقات تتعلق بالبيئة العلمية والصحية للطالب(.   -4
 المحور الخامس )معوقات ادارية وتنظيمية خاصة بالقسم العلمي(.  -5
 المحور السادس )معوقات تتعلق بوسائل االتصال االلكترونية(.   -6
 المحور السابع )معوقات تتعلق بالمدرس وطريقة توصيل المادة(.   -7
 عوقات مادية(.المحور الثامن )م  -8
 المحور التاسع )معوقات تتعلق بخصوصية الطالب(.  -9

 المحور العاشر )معوقات تتعلق بخصوصية المواد الدراسية(. -10
 المحور الحادي عشر )معوقات تتعلق باالمتحانات وكيفية اجرائها(.  -11
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االستبي       اإلجابات حول  وجمع  المختصين,  و  الخبراء  السادة  على  المحاور  توزيع  ان وبعد 
( محاور  4( ودمج )5( محاور فحسب، بالموافقة على )7وصل الباحث الى موافقة الخبراء عن )

( فما فوق ألجل قبول المحور و   %75( محور, إذ اعتمد الباحث على نسبة اتفاق )  2،ورفض )
  بلوم، " )الظاهرة  لقبول  فأكثر  (%75)  موافقة  نسبة  على   الحصول  الباحث   على  انه  اذ "عدم حذفه   

 ( . 2( , كما يتضح في الجدول ) 126: 1983
 ( 2جدول )

 نسبة اتفاق السادة الخبراء حول محاور مقياس المعوقات في التعليم االلكتروني 

عدد الخبراء   المحور التسلسل
النسبة   الرافضون  الموافقون  الكلي

 المئوية 
 يدمج مع المحور العاشر 17 معوقات تتعلق بالمناهج الدراسية  1
 يدمج مع المحور التاسع  17 معوقات تتعلق بسلوكيات ذاتية للطالب  2
 % 47 9 8 17 معوقات تتعلق بالعالقات االجتماعية  3
 % 58.8 7 10 17 معوقات تتعلق بالبيئة العلمية و الصحية للطالب  4
 % 88.2 2 15 17 معوقات ادارية و تنظيمية خاصة بالقسم العلمي  5
 % 100 صفر  17 17 االتصال االلكترونية معوقات بوسائل  6
 % 94.1 1 16 17 معوقات تتعلق بالمدرس وطريقة توصيل المادة 7
 % 100 صفر  17 17 معوقات مادية 8
 يدمج مع المحور الثاني  17 معوقات تتعلق بخصوصية الطالب  9
 يدمج مع المحور االول  17 معوقات تتعلق بخصوصية المواد الدراسية 10
 88.25 2 15 17 معوقات تتعلق باالمتحانات وكيفية اجرائها  11

 -( محاور فحسب على وفق ما يأتي:5ونتج عن هذه العملية قبول )
 المحور الخامس )معوقات ادارية وتنظيمية خاصة بالقسم العلمي(.  •
 المحور السادس )معوقات تتعلق بوسائل االتصال االلكترونية(.  •
 )معوقات تتعلق بالمدرس وطريقة توصيل المادة(. المحور السابع  •
 المحور الثامن )معوقات مادية(. •
 المحور الحادي عشر )معوقات تتعلق باالمتحانات وكيفية اجرائها(.  •
معوقات ( مع المحور العاشر )معوقات تتعلق بالمناهج الدراسيةتم دمج المحور األول )  •

( من اراء %94.1حصولهما على نسبة موافقة )( بعد  تتعلق بخصوصية المواد الدراسية
والمناهج   المواد  بخصوصية  تتعلق  )معوقات  المحور  اسم  ليكون  الخبراء،  السادة 

 الدراسية(.
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•  ( الثاني  المحور  دمج  للطالب تم  ذاتية  بسلوكيات  تتعلق  التاسع  معوقات  المحور  مع   )
الطالب ) بخصوصية  تتعلق  موافقة  معوقات  نسبة  على  بعد حصولهما  من 88.2%)(   )

الطالب  بسلوكيات  تتعلق  )معوقات  المحور  اسم  ليكون  الخبراء،  السادة  اراء 
 وخصوصياته(.

( محاور فحسب لالنتقال الى الخطوة التالية وهي صياغة فقرات  7لذا تألف المقياس النهائي من )
 المقياس لكل محور من المحاور المختارة . 

 صياغة فقرات المقياس بصورته األولية   2-3-3-1   
اعتمد الباحث في صياغة الفقرات األولية للمقياس على أسلوب ) ليكرت ( المطور وهو أسلوب 
اجابته   تحديد  منه  يطلب  و  فقرات  للمستجيب  تقدم  إذ   , متعدد  من  االختيار  ألسلوب  مشابهة 
باختيار بديل واحد من بين بدائل عديدة مقترحة من الباحث لها أوزان مختلفة , وقد تمت مراعاة  

   -في صياغة الفقرات األولية للمقياس على وفق ما يأتي:
 .واحد  لتفسير وقابلة واحدة فكرة الفقرة عن تعبر ان -1
 . المتكلم بصيغة الفقرات  تصاغ ان  -2
 .الصحيحة باإلجابة مقصود  غير  تلميح أي من الفقرة خلو -3
 فرصة   تنعدم   ال  لكي   يجيب   ال  أو  الجميع  عليها  يجيب   أن   يحتمل  التي  الفقرات   استخدام  عدم -4

 .الباحث  أمام المقارنة
 . الدراسة مكونات  أحد  الفقرات  تقيس أن -5
 ( 41  : 2007 وعمران، باهي.                             )المنفية العبارات  تجنب  -6

اطالع  وبعد   , األولية  بصورتها  الفقرات  صياغة  أسلوب  تحديد  من  أعاله  في  ورد  وفيما 
التعليم   البحث ) معوقات  التي تتعلق بموضوع  العلمية  المصادر  الباحث على االدبيات و 

بصياغ الباحث  قام  ) االلكتروني(،  في 76ة  المحددة  المقياس  محاور  على  تقسم  فقرة   )
 . طوة السابقةالخ

 المعامالت العلمية للمقياس 2-3-3-2

 صدق المقياس . 2-3-3-3

 الصدق الظاهري لفقرات المقياس . 2-3-3-4

قام      , للمحاور  الظاهري  تحديد الصدق  المقياس و بعد  لفقرات  الظاهري  للتحقق من الصدق 
بصورته األولية على السادة الخبراء و المختصين , لمعرفة آرائهم حول  الباحث بعرض المقياس  

صالحية فقرات مقياس معوقات التعليم االلكتروني من وجهة نظر الطلبة و انتمائها للمحور الذي  
فقرات اخرى من   أية  أو اضافة  أجله، وحذف  قياس ما وضعت من  وقدرتها على  فيه  وضعت 

إذ   , الخبراء  نظر  ال  وجهة  من  يقوم  عدد  على  األولية  صورتها  في  الدراسة  أداة  بعرض  باحث 
المحكمين المتخصصين في مجال عنوان البحث و تخصصه، وللتأكد من الصدق الظاهري ألداة  
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 , العبادي  و  )الطائي  اليه،  تنتمي  الذي  المجال  تغطية  على  الفقرات  قدرة  يبين  الذي  المقياس 
2018  :144 .) 

وبعد جمع االستمارات من السادة الخبراء و تفريغها و تحليلها ثم استخراج النسبة المئوية  
( فما فوق للموافقة على بقاء    %75التفاق المحكمين حول الفقرات , إذ تم االعتماد على نسبة )  

براء و  الفقرات في المقياس , "إذ يشير بلوم و آخرون الى أنه يمكن االعتماد على موافقة آراء الخ
  ( بنسبة  "        %75المحكمين  الصدق  من  النوع  هذا  مثل  في  :    1983آخرون,    و  بلوم)( 

126) . 
( حذف  تم  االحصائي  االجراء  هذا  أصبح  18بموجب  و  األولي  المقياس  من  فقرة   )

( فقرة للبدء بالخطوة التالية الستكمال إجراءات البناء للمقياس , و الجدول  58المقياس مؤلفًا من )
االلكتروني من وجهة  3) التعليم  فقرات مقياس معوقات  الخبراء حول  السادة  اتفاق  يبين نسبة   )

 ة .  نظر الطلب
 ( 3جدول )

 نسبة اتفاق السادة الخبراء حول فقرات مقياس معوقات التعليم االلكتروني المرفوضة 

تسلسل الفقرات  المحور ت
النسبة   الرافضون  الموافقون  المرفوضة 

 المئوية 
 % 57.1 9 12 7 معوقات مادية 1
معوقات تتعلق بخصوصية المواد والمناهج   2

 الدراسية
3 
6 
9 

11 
10 
13 

10 
11 
8 

52.25 % 
47.6 % 
61.9 % 

الطالب  3 بسلوكيات  تتعلق  معوقات 
 وخصوصياته 

9 
11 
13 

10 
13 
9 

11 
8 
12 

47.6 % 
52.25 % 
42.8 % 

 1 معوقات تتعلق باالمتحانات وكيفية اجرائها  4
5 
12 
14 

15 
8 
13 
14 

6 
13 
8 
7 

71.4 % 
38 % 

61.9 % 
66.6 % 

االتصال   5 بوسائل  تتعلق  معوقات 
 االلكترونية 

6 
12 

14 
7 

7 
14 

66.6 % 
33.3 % 

بالقسم   6 خاصة  وتنظيمية  ادارية  معوقات 
 العلمي

4 
9 
10 

13 
12 
12 

8 
9 
9 

61.9 % 
57.1 % 
57.1 % 
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توصيل   7 وطريقة  بالمدرس  تتعلق  معوقات 
 المادة

5 
10 

9 
13 

12 
8 

42.8 % 
61.9 % 

(، توزع  6( فقرة لتوزيعه على عينة البناء )الملحق  58المقياس بهذا االجراء مؤلفًا من )  واصبح  
 هذه الفقرات على محاور المقياس على وفق ما يأتي: 

 فقرات(  7معوقات مادية ) .1
 فقرات( 6معوقات تتعلق بخصوصية المواد والمناهج الدراسية ) .2
 ت(فقرا 10معوقات تتعلق بسلوكيات الطالب وخصوصياته ) .3
 فقرات(  10معوقات تتعلق باالمتحانات وكيفية اجرائها ) .4
 فقرات( 10معوقات تتعلق بوسائل االتصال االلكترونية ) .5
 فقرات( 7معوقات ادارية وتنظيمية خاصة بالقسم العلمي ) .6
 فقرات( 8معوقات تتعلق بالمدرس وطريقة توصيل المادة ) .7

 التميزي للمقياس (  صدق البناء ) الصدق
من مواصفات المقياس الجيد هو إجراء التحليل اإلحصائي لفقراته لتمييز األفراد الذين يحصلون  

المقياس  الذين يحصلون على درجات منخفضة في  نفسه , اي   على درجات عالية عن األفراد 
 -سلوبين التاليين : استخراج القوة التميزية للفقرات، وقام الباحث باستخراج الصدق التمييزي باأل 

 أسلوب المجموعتان المتطرفتان  -
الفقرات       عن  للكشف  الدنيا  و  العليا  المتطرفتين  المجموعتين  اسلوب  باستخدام  الباحث  قام 

( نسبة  على  االعتماد  تم  إذ   , االلكتروني  التعليم  معوقات  مقياس  بناء  في  من  %27المميزة   )
( و  العليا  المختصون %27الدرجات  ويؤيد  المتطرفتين  المجموعتين  لتمثل  الدنيا  الدرجات  من   )

النسبة في االختبارات بوصفها " أفضل نسبة تجعل المجموعتين على أفضل صورة من حيث   هذه
 (.75 :1981 ، وآخرون  الزوبعي)الحجم و التباين " ، 

( على  المتطرفتين  المجموعتين  من  مجموعة  كل  اشتملت  )30إذ  أصل  من  استمارة   )110  )
تناز  درجاتهم  رتبت  أن  وبعد  البناء  عينة  أفراد  من  فقرات  استمارة  عن  اجاباتهم  ضوء  في  ليًا 

( تم استخراج قيمة )ت   SPSS( فقرة باستخدام البرنامج اإلحصائي )  58المقياس المؤلفة من )
( و درجة معنويتها بين درجات المجموعتين كلتيهما للحكم على قدرة الفقرات على التمييز كما  

 ( .4يتضح في الجدول )
( 4جدول )  

 األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيمة ) ت ( للمجموعتين المتطرفتين 
 )العليا و الدنيا(  

 المعنوية قيمة ت   الدنيا العليا تسلسل 
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 المحسوبة  ±ع -س ±ع -س الفقرة 
1 4.032 0.314 3.000 0.001 18.273 0.001 
2 4.387 0.495 4.000 0.001 4.353 0.001 

3 3.548 0.505 2.967 0.179 6.022 0.001 

4 4.152 0.925 4.0033 0.909 0.703 0.643 
5 4.000 0.001 3.451 0.505 6.036 0.001 

6 4.000 0.001 3.064 0.249 20.857 0.001 

7 4.451 0.505 3.032 0.179 30.000 0.001 

8 4.451 0.505 3.032 0.179 4.971 0.001 

9 4.935 0.249 4.000 0.001 20.857 0.001 

10 4.254 0.821 4.203 0.942 0.312 0.835 
11 4.645 0.486 3.967 0.179 7.275 0.001 

12 4.612 0.495 4.000 0.001 6.892 0.001 

13 4.871 0.340 4.000 0.001 14.230 0.001 

14 4.871 0.340 4.000 0.001 14.230 0.001 

15 4.000 0.001 3.322 0.475 7.937 0.001 

16 3.290 0.461 2.548 0.505 6.033 0.001 

17 3.903 0.300 3.000 0.001 16.733 0.001 

18 4.000 0.001 3.258 0.444 9.287 0.001 

19 4.741 0.444 3.677 0.475 9.106 0.001 

20 3.322 0.475 2.903 0.300 4.153 0.001 

21 4.000 0.001 3.612 0.475 4.353 0.001 

22 3.322 0.475 3.000 0.001 3.780 0.001 

23 4.290 0.461 3.774 0.425 4.581 0.001 

24 3.612 0.495 3.000 0.001 6.892 0.001 

25 4.000 0.001 3.290 0.461 8.563 0.001 

26 4.129 0.340 3.322 0.475 7.679 0.001 

27 4.000 0.001 3.064 0.249 20.857 0.001 

28 3.903 0.300 2.967 0.179 14.877 0.001 

29 3.935 0.249 3.000 0.001 20.857 0.001 
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30 4.000 0.001 3.419 0.501 6.445 0.001 

31 5.000 0.001 3.967 0.179 32.000 0.001 

32 4.000 0.001 3.354 0.486 7.385 0.001 

33 3.903 0.300 3.000 0.001 16.733 0.001 

34 4.354 0.486 3.290 0.461 8.841 0.001 

35 4.774 0.425 3.935 0.249 9.473 0.001 

36 5.000 0.001 4.193 0.401 11.180 0.001 

37 4.548 0.505 4.000 0.001 6.036 0.001 

38 4.871 0.340 4.000 0.001 14.230 0.001 

39 4.741 0.444 3.612 0.495 9.445 0.001 

40 4.000 0.001 3.161 0.373 12.490 0.001 

41 4.000 0.001 3.096 0.300 16.733 0.001 

42 4.000 0.001 3.161 0.373 12.490 0.001 

43 4.000 0.001 3.096 0.300 16.733 0.001 

44 4.000 0.001 3.322 0.475 7.937 0.001 

45 4.000 0.001 3.580 0.501 4.655 0.001 

46 4.000 0.001 3.225 0.425 10.142 0.001 

47 4.548 0.505 3.741 0.444 6.666 0.001 

48 3.645 0.486 3.000 0.001 7.385 0.001 

49 4.000 0.001 3.290 0.461 8.563 0.001 

50 4.225 0.425 3.612 0.495 5.230 0.001 

51 4.000 0.001 3.290 0.461 8.563 0.001 

52 4.000 0.001 3.225 0.425 10.142 0.001 

53 4.516 0.508 3.806 0.401 6.102 0.001 

54 4.387 0.495 3.967 0.179 4.433 0.001 

55 4.000 0.001 3.193 0.401 11.180 0.001 

56 4.032 0.179 3.580 0.501 4.719 0.001 

57 4.387 0.495 3.903 0.300 4.651 0.001 

58 4.000 0.001 3.290 0.461 8.563 0.001 



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

936 
 

( الجدول  من  تراوحت 9يتبين  الدنيا  و  العليا  المجموعتين  بين  للفروقات   ) ت   ( قيم  أن   )
االجراء رفض )32  -0.312) هذا  نتج عن  التسلسالت )2( و  ذات  الفقرات  و    4( فقرة وهي 

( مما    0.05( في أصل المقياس األولي،  إذ كانت قّيم المعنوية لهذه الفقرات أكبر من )  10
على   قبل  يدل  المقياس  من  لذا وجب حذفها   , عليها  االعتماد  يمكن  فقرات غير مميزة ال  أنها 

الفقرات   هذه  بعد حذف  و   , الداخلي  االتساق  التميزي وهي  التالية من الصدق  للخطوة  االنتقال 
( من  مؤلفًا  المقياس  أصبح   , فقرتين  عددها  يبلغ  الداخلي 56التي  االتساق  الستخراج  فقرة   )

 حاور .للفقرات و الم
 أسلوب االتساق الداخلي -

يقدم هذا االسلوب مقياسًا متجانسًا في فقراته و محاوره إذ تقيس الفقرات المحور الذي تنتمي     
إبراز   على  قدرتها  عن  فضاًل   , ككل  للمقياس  الكامل  الحقيقي  المفهوم  المحاور  وتقيس  اليه، 

 (. 101:   2009قياس.  ) ملحم , الترابط بين فقرات المقياس ومحاوره مع الدرجة الكلية للم
وتم قياس درجة االرتباط كل فقرة مع المحور الذي تنتمي اليه , ومع درجة المقياس ككل كما     

 (.5يتضح في الجدول )
( 5جدول )  

 ارتباط الفقرة مع  المحور و مع المقياس ككل 

ارتباطها  تسلسل الفقرة
ارتباطها  المعنوية  بالمحور

 المعنوية  بالمقياس

1 0.796 0.001 0.271 0.004 
2 0.671 0.001 0.408 0.001 
3 0.602 0.001 0.338 0.001 
4 0.615 0.001 0.478 0.001 
5 0.605 0.001 0.361 0.001 
6 0.325 0.001 0.041 0.674 
7 0.331 0.001 0.044 0.668 
8 0.730 0.001 0.590 0.001 
9 0.829 0.001 0.639 0.001 
10 0.842 0.001 0.647 0.001 
11 0.775 0.001 0.568 0.001 

12 0.498 0.001 0.617 0.001 

13 0.485 0.001 0.461 0.001 

14 0.580 0.001 0.419 0.001 
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15 0.557 0.001 0.296 0.002 
16 0.561 0.001 0.409 0.001 

17 0.525 0.001 0.500 0.001 

18 0.134 0.064 0.010 0.915 
19 0.521 0.001 0.302 0.001 

20 0.513 0.001 0.312 0.001 

21 0.670 0.001 0.660 0.001 

22 0.134 0.064 0.010 0.915 

23 0.617 0.001 0.582 0.001 

24 0.668 0.001 0.574 0.001 

25 0.506 0.001 0.416 0.001 

26 0.573 0.001 0.490 0.001 

27 0.563 0.001 0.512 0.001 

28 0.636 0.001 0.544 0.001 

29 0.325 0.001 0.041 0.674 
30 0.553 0.001 0.488 0.001 

31 0.344 0.001 0.188 0.052 
32 0.619 0.001 0.480 0.001 

33 0.569 0.001 0.497 0.001 

34 0.668 0.001 0.500 0.001 

35 0.649 0.001 0.687 0.001 

36 0.480 0.001 0.134 0.064 
37 0.698 0.001 0.450 0.001 

38 0.527 0.001 0.317 0.001 

39 0.711 0.001 0.552 0.001 

40 0.510 0.001 0.387 0.001 

41 0.480 0.001 0.134 0.064 
42 0.462 0.001 0.354 0.001 
43 0.025 0.815 0.122 0.723 

44 0.648 0.001 0.560 0.001 
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45 0.680 0.001 0.581 0.001 

46 0.604 0.001 0.362 0.001 

47 0.654 0.001 0.526 0.001 

48 0.712 0.001 0.598 0.001 

49 0.694 0.001 0.604 0.001 

50 0.656 0.001 0.561 0.001 

51 0.709 0.001 0.633 0.001 

52 0.325 0.001 0.041 0.674 
53 0.699 0.001 0.464 0.001 

54 0.529 0.001 0.515 0.001 

55 0.679 0.001 0.460 0.001 

56 0.500 0.001 0.349 0.001 

( أن قيم معامالت االرتباط ) االتساق الداخلي ( بين درجة الفقرة ودرجة 5يتبين من الجدول )   
الفقرة والدرجة 0.842-0.025المحور تراوحت ) بين درجة  قيم معامالت االرتباط  (, وتراوحت 

، 6( فقرات وهي الفقرات ذات التسلسالت )10(، وتم رفض )0.687-0.010)الكلية للمقياس  
( ألنها قيم المعنوية الخاصة بهذه الفقرات كانت  52،  43،  41،  36،  31،  29،  22,  18،  7

( و بهذا االجراء أصبح مقياس معوقات التعليم االلكتروني بصيغته النهائية    0.05أكبر من )  
 ( من  بعد حذف  46مؤلفًا  فقرة  المتسقة  (  مميزة و غير  الغير  و  الخبراء  من  المرفوضة  الفقرات 

 .قياس على عينة التطبيقداخليًا، إلجراء التطبيق النهائي للم

 ( 6جدول )

 يبين درجة ارتباط الفقرات مع المقياس 

تسلسل 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط 

تسلسل  المعنوية 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط 

تسلسل  المعنوية 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط 

 المعنوية 

1 0.218 0.022 19 0.404 0.001 37 0.254 0.008 

2 0.433 0.001 20 0.302 0.001 38 0.381 0.001 

3 0.306 0.001 21 0.559 0.001 39 0.656 0.001 

4 0.211 0.027 22 0.550 0.001 40 0.612 0.001 

5 0.340 0.001 23 0.185 0.053 41 0.533 0.001 

6 0.104 0.280 24 0.304 0.001 42 0.506 0.001 
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7 0.145 0.130 25 0.243 0.011 43 0.595 0.001 

8 0.218 0.022 26 0.066 0.496 44 0.281 0.003 

9 0.067 0.488 27 0.407 0.001 45 0.438 0.001 

10 0.364 0.001 28 0.541 0.001 46 0.396 0.001 

11 0.569 0.001 29 0.053 0.582 47 0.549 0.001 

12 0.516 0.001 30 0.023 0.815 48 0.007 0.943 

13 0.055 0.565 31 0.356 0.001 49 0.335 0.001 

14 0.208 0.030 32 0.135 0.160 50 0.561 0.001 

15 0.315 0.001 33 0.163 0.089 51 0.532 0.001 

16 0.274 0.004 34 0.234 0.014 52 0.250 0.008 

17 0.163 0.088 35 0.160 0.094 53 0.455 0.001 

18 0.428 0.001 36 0.412 0.001 54 0.492 0.001 

( الجدول  من  يتبين  الكلية  6إذ  الدرجة  مع  المقياس  لفقرات  الداخلي  االتساق  معامالت  قيم  أن   )
 ( توجب  0.656  –  0.007تراوحت  معنويتها  و  االتساق  و  االرتباط  معامالت  أساس  على  و   )

  32،  30،  29،  26،  23،  17،  13،  9،  7،  6( فقرة وهي الفقرات ذات التسلسالت )13رفض )
متس48،  35،  33، غير  كونها  المقياس  في  التعليم  (  نحو  االتجاهات  مقياس  مع  داخلياً  قة 

( فقرة بعد حذف غير المتسقة 41االلكتروني , بذلك يكون المقياس بصورته النهائية يتكون من ) 
 داخلياً , وذلك إلجراء التطبيق النهائي للمقياس على عينة التطبيق. 

 ثبات المقياس 2-3-3-7

ا     الدرجات  اتساق  الى  االختبار  ثبات  مرات "يشير  في  نفسهم  االفراد  من  عليها  يحصل  لتي 
تتغير جوهريًا في هذه   الى جماعته ال  بالنسبة  الفرد  المختلفة , و معنى هذا ان وضع  االجراء 

 (. 81:  2013الحالة ") باهي و اخرون ,  
" الحصول على   الطريقة  النصفية، ويمكن في هذه  الباحث طريقة التجزئة  وقد استخدم 
على  االول  النصف  يشمل  كأن  نصفين  الى  االختبار  تقسيم  طريق  عن  فرد  لكل  درجتين 
المحاوالت الفردية، والنصف الثاني على المحاوالت الزوجية، لذا نحصل على درجتين لكل فرد، 

بين هاتتي  االرتباط  الداخلي ويعد  االتساق  بمثابة  االختبار(  الدرجتين )درجات كل من نصفي  ن 
لنصف االختبار فحسب و ليس لالختبار ككل، و يمكن تقدير ثبات االتساق الداخلي لالختبار  

 ( 286: 2008ككل أستخدام معادلة )سبيرمان_براون( ". )عالوي ورضوان،
النهائية بعد التحقق من الصدق الظاهري  إذ قام الباحث بالتحقق من ثبات المقياسين بصورتهما  

بتوزيع   الباحث  وقام  للبحث،  النهائية  التطبيق  عينة  على  توزيعهم  قبل  للمقياسين  التمييزي  و 
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( البالغة  االستطالعية  والتجربة  الثبات  عينة  على  من  20المقياسين  البحث  مجتمع  طالبًا من   )
التجزئة النصفية في استخراج ثبات فقرات  خارج عينتي البناء و التطبيق، واستخدم الباحث طريقة

المقياسين و ذلك عن طريق استخراج معامل االرتباط البسيط ) بيرسون ( بين درجات الفقرات  
( لمقياس  0.83( لمقياس المعوقات و)0.79الفردية و الفقرات الزوجية في كل مقياس والبالغ ) 

معالجة بعد  و  المقياس  لنصف  ثبات  تعد  التي  طريق    االتجاهات،  عن  االرتباط  معاملي  قيمة 
معادلة ) سبيرمان _ براون( الستخراج معاملي الثبات الكليين، للمقياسين كليهما، إذ بلغ معامل 

( للمقياسين  و) 0.88الثبات  المعوقات  لمقياس  القيم  0.90(  "هذه  إذ  االتجاهات,  لمقياس   )
اصبح المقياسيين ) االتجاهات نحو  معامالت ثبات عالية و مقبولة لتقويم داللة االرتباط "، لذا  

التعليم االلكتروني ( و ) معوقات التعليم االلكتروني ( جاهزين ألداء التطبيق النهائي للبحث , و 
 (. 8( و )7كما يتضح في الملحقان ) 

 التطبيق االستطالعي األولي للمقياس  2-3-3-8

االست      التجربة  للمقياس على عينة  اولي  استطالعي  تطبيق  اداء  تم  البالغة  إذ  والثبات  طالعية 
( طالباً من طالب قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة من مجتمع البحث , وذلك للكشف عن 20)
:- 

 مدى وضوح الفقرات للطالب .  ●
 االجابة عن التساؤالت واالستفسارات إن وجدت . ●
 احتساب زمن االجابة الخاصة بالمقياس .  ●

فقرات     حول  استفسار  أو  غموض  أي  يوجد  ال  أنه  االستطالعي  التطبيق  نتيجة  أظهرت  وقد 
 ( دقيقة . 13 - 10المقياس و قد بلغ معدل الوقت المحدد لإلجابة على المقياس )

 وصف مقياس معوقات التعليم االلكرتوني .     
    ( من  المقياس  )46يتألف  على  تتوزع  فقرة  تصحيح7(  ويتم  محاور،  في ضوء   (  المقياس 

مقياس خماسي التدرج وهو )موافق بدرجة كبيرة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بدرجة 
( على التوالي , إذ تنحصر القيمة النهائية للمقياس  1،  2،  3،  4،  5كبيرة( وتعطى الدرجات )

 .فقرات ( محاور نهائية تتوزع عليها ال7( و يتألف المقياس من )230  -46بين )
 لتطبيق النهائي للمقياس2-4

( و لغاية  2020/ 12/ 23( طالباً, للمدة من )110تم توزيع المقياس على عينة البناء والبالغة ) 
(13 /1 /2021  ) 

 الوسائل االحصائية  2-5

( االحصائية  الحقيبة  الباحثان  استخدم    SPSSاستخدم  إذ   , الحالي  البحث  نتائج  الى  للتوصل   )
 -ية :القوانين االحصائية التال

 النسبة المئوية .  1
 الوسط الحسابي .  2
 االنحراف المعياري . 3
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 قانون ) ت ( للفروقات بين وسطين حسابيين غير مرتبطين .   4
 معامل االرتباط البسيط ) بيرسون ( .  5
 براون لمعادلة قيمة معامل الثبات.   –معادلة سبيرمان  6
 معامل االختالف.   7
 قانون )ت( لعينة واحدة . 8
 ( 282  - 23:  5) الفرضي. المتوسط  9

 عرض النتائج و مناقشتها.  -3

 عرض نتائج بناء المقياس 3-1

ومعوقات  االلكتروني  التعليم  نحو  االتجاهات  مقياسي  ببناء  دراسته  خالل  من  الباحث  قام  إذ 
التربية   كلية  في  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  قسم  طالب  نظر  وجهة  من  اإللكتروني  التعليم 

لبًا  ( طا  15( طالبًا و بواقع )    45االساسية, وبعد توزيع المقياسين على عينة التطبيق البالغة )  
 (.7في كل مرحلة , توصل الى النتائج الخاصة بالمقياسين و كما مبين في الجدول )

 المعالم االحصائية لمقياسي االتجاهات و المعوقات للتعليم االلكتروني 

الوسط  العينة  المتغير  ت
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
 االختالف 

المتوسط  
 الفرضي 

 قيمة ت 
 المعنوية  المحسوبة 

 0.059 1.93 138 % 12.86 19.47 151.38 45 المعوقات  
 0.14 1.50 15 % 22.40 3.39 15.13 45 / معوقات مادية 1م
/ تتعلق بخصوصية المواد والمناهج 2م

 0.001 5.58 18 % 23.72 4.68 19.73 45 الدراسية

 0.95 0.06 21 % 19.75 3.95 20.00 45 / تتعلق بسلوكيات الطالب وخصوصياته 3م
 0.012 2.63 21 % 19.04 4.17 21.90 45 / تتعلق باالمتحانات وكيفية اجرائها 4م
 0.001 4.47 24 % 18.61 5.23 28.09 45 / تتعلق بوسائل االتصال االلكترونية 5م
/ تتعلق باألمور االدارية والتنظيمية  6م

 0.001 4.88 18 % 23.11 4.79 20.72 45 الخاصة بالقسم العلمي

/ تتعلق بالتدريسي وطريقة توصيل  7م
 0.001 6.68 21 % 14.06 3.63 25.81 45 المادة العلمية

( عدم وجود فروقات بين الوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لعينة  7وكذلك يتبين من الجدول )
معنوية  ( وبقيمة  1.93تطبيق مقياس معوقات التعليم االلكتروني، اذ بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

التعليم 0.059) معوقات  ان  على  يدل  وهذا  التطبيق،  لعينة  للمقياس  الكلية  الدرجة  في   )
االلكتروني ما زالت في بدايتها لعينة التطبيق، وأن العينة تعاني من هذه المعوقات في الدراسة 

 بشكل اولي مقبول. 
 االستنتاجات والتوصيات  – 4



 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

942 
 

 االستنتاجات  4-1

قسم   4-1-1 طلبة  نظر  وجهة  من  االلكتروني  التعليم  معوقات  لقياس  مقياس  الى  الوصل  تم 
( فقرة 46التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية االساسية، الذي اشتمل على )

 ( محاور هي :7موزعة على )
 فقرات  5المعوقات المادية                                                             -
 فقرات  6معوقات تتعلق بخصوصية المواد و المناهج الدراسية                          -
 فقرات  7محور معوقات تتعلق بسلوكيات الطالب وخصوصيته                          -
 فقرات  7محور معوقات تتعلق باالمتحانات وكيفية اجرائها                              -
 فقرات  8تتعلق بوسائل االتصال                                        محور معوقات  -
 فقرات  6محور معوقات تتعلق باألمور االدارية والتنظيمية الخاصة بالقسم العلمي        -
 فقرات  7محور معوقات تتعلق بالتدريسي و طريقة توصيل المادة العلمية                 -

 التوصيات   4-2

تخفيف أو التقليل من المعوقات التي يواجهها الطلبة في التعليم االلكتروني ألنها قوية محاولة ال -
 في تكوين اتجاهاتهم نحوه .

 المصادر : 

)   باهي،مصطفى -1 االزهري:  احمد  منى   ، البحث 2006حسين  في  التقويم  أدوات   ،  )
 البناء، مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة .   -العلمي التصميم

( : تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني ، ترجمة: محمد 1983بنيامين واخرون )   بلوم, -2
 امين المفتي واخرون ، دار ماكروهيل ، القاهرة ، مصر.

3- ( آخرون   , ابراهيم  عبدالجليل   , المقاييس.  1981الزوبعي  و  االختبارات   :)
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي , جامعة الموصل , العراق. 

علي)ا -4 محمد  سلمان  عباس  محمد،  جاسم  حمد   ، التعليم  2018لخزرجى   ،)
للدراسات  بابل  مركز  مجلة  القانونية،  وابعاده  العراق  في  االلكتروني 

 ، العراق . 1،العدد 8االنسانية، المجلد:  
(: مقدمة في االحصاء و تطبيقات , دار  2009الكناني , عايد كريم عبد عون ) -5

 , النجف العراق. الضياء للطباعة و التصميم 
  التربية  في  العلمي  البحث   كتابة  اساسيات (:  2015) كاظم  الرزاق   عبد   حيدر  العبادي، -6

 . العراق البصرة، والنشر،  للطباعة الغدير شركة ، الرياضة وعلوم  البدنية

 مقياس معوقات التعليم االلكتروني من وجهة نظر الطالب بصورته النهائية لعينة التطبيق  

 ت
موافق   المحور االول : معوقات مادية 

بدرجة 
 كبيرة

غير   محايد موافق 
 موافق 

غير موافق  
بدرجة 
 الفقرات كبيرة
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      تنقصني األجهزة الكترونية الخاصة بالتعليم االلكتروني  1
من   2 لالستفادة  أفضل  الكترونية  وأجهزة  برمجيات  الى  أحتاج 

 التعليم االلكتروني 
     

تنصيب  3 في  صعوبة  للتعليم    واستخدام  أجد  الالزمة  البرامج 
 االلكتروني 

     

      أجد ان احتياجات التعليم االلكتروني مكلفة للطالب  4
5 , )حاسوب  جهاز  من  أكثر  الى  لتلبية    أحتاج   ) نقال  هاتف 

 متطلبات التعليم االلكتروني بصورة جيدة 
     

 ت
و   المواد  بخصوصية  تتعلق  معوقات   : الثاني  المحور 

 المناهج الدراسية
موافق  
بدرجة 
 كبيرة

غير   محايد موافق 
 موافق 

غير موافق  
بدرجة 
 الفقرات كبيرة

أكثر من   6 عقلي  الى جهد  يحتاج  االلكتروني  احتياجه  التعليم 
 جهد بدني 

     
 

طريق  7 عن  العملية  المواد  فهم  الطالب  على  الصعوبة  من 
 التعليم االلكتروني 

     

أعتقد ان قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة من االقسام التي  8
للمواد   خاصة  االلكتروني  التعليم  أسلوب  تتبع  أن  يجب  ال 

 العملية.

     

      المهارات المختلفة في التعليم االلكتروني.من الصعب تعلم  9
المهارات  10 تعلم  أثناء  المدرس  من  مباشر  توجيه  الى   احتاج 

 وهذا ال يتوفر في التعليم االلكتروني  المختلفة
     

االلعاب  11 قوانين  وتعلم  تطبيق  الطالب  على  الصعب  من 
 المختلفة بدون تطبيقها عمليًا.

     
 

 

  الطالب   بسلوكيات  تتعلق  معوقات:  الثالث  المحور ت
 وخصوصياته 

موافق  
بدرجة 
 كبيرة

غير   محايد موافق 
 موافق 

غير موافق  
بدرجة 
 الفقرات كبيرة

      فكرة االستمرار بالتعليم االلكتروني غير واقعية  12
      أستطيع العمل لفترات قصيرة فقط على االجهزة االلكترونية 13
)الموبايل، أجد   14 االلكترونية  االجهزة  استخدام  في       صعوبة  
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 في التعليم االلكتروني   الحاسوب(
لعدم معرفتي   االمتحانات االلكترونية  متخوف من أداء  ون أك 15

 نمط االسئلة  
     

      حقوقه كاملة في الدراسة االلكترونية  يأخذ أرى أن الطالب ال   16
تؤثر   17 االلكتروني  التعليم  نحو  المجتمع  هناك نظرة سلبية من 

 على تقبل الطالب هذا النوع من التعليم 
     

اثناء    18 الرؤية  النقا  استعمالمشاكل  الهاتف  او  ل  الحاسوب 
 .تؤثر سلبًا على اجاباتي 

     

موافق   اجرائها وكيفية  باالمتحانات تتعلق معوقات:  المحور الرابع ت
بدرجة 
 كبيرة

غير   محايد موافق 
 موافق 

غير موافق  
بدرجة 
 الفقرات كبيرة

في   19 صعوبة  الت  استخدامأجد  الخاصة   عليممنصات 
 .باالمتحانات 

     

      عتمدةمنصات االمتحان الماستخدام هناك مشاكل متعددة في  20
االمتحان  هناك   21 ووقت  االسئلة  عدد  في  تناسب  عدم 

 .االلكتروني
     

المواد   22 امتحانات  في  االلكتروني  التعليم  استخدام  الى  أميل 
 النظرية فقط  

     

      ارتبك اثناء االجابة االلكترونية  23
خالل   اجد  24 االمتحانية  اللجنة  مع  التواصل  في  صعوبة 

 االمتحانات 
     

      التعليم االلكتروني يقتل االبداع لدى الطالب  25
االتصال  ت بوسائل  تتعلق  معوقات   : الخامس  المحور 

 االلكترونية   
موافق  
بدرجة 
 كبيرة

غير   محايد موافق 
 موافق 

غير موافق  
بدرجة 
 الفقرات كبيرة

معظم    المحاضرة  وقت  26 في  مباشرة  الدرس  بمتابعة  يسمح  ال 
 االحيان 

     

سلبًا   27 يؤثر  مما  االتصاالت  شبكة  في  كثيرة  تقطعات  هناك 
 تلقي المعلومة في المحاضرة  على 

     
 

المواد   28 تحميل  عند  االلكترونية  الشبكة  في  ضعف       يوجد 
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 الدراسية
متعددة   29 اتصال  وسائل  االلمام  هناك  الطالب  على  ويصعب 

 بها كلها خالل وقت قصير 
     

      هناك ضعف في البنية التحتية لالتصاالت  30
      .وقت اداء االمتحانات غير مناسب للطالب  31
تعدد وسائل أرسال الواجبات و االجابات يسبب ارتباك لدى  32

 الطالب 
     

      التعليمية االلكترونية هناك نقص في البرامج  33
االدارية  ت باألمور  تتعلق  معوقات   : السادس  المحور 

 التنظيمية الخاصة بالقسم العلمي  
موافق  
بدرجة 
 كبيرة

غير   محايد موافق 
 موافق 

غير موافق  
بدرجة 
 الفقرات كبيرة

      هناك قلة في الدورات التدريبية الستخدام التعليم االلكتروني 34
يشكل  35 مما  ألخر  مدرس  من  مختلف  ووقتها  المحاضرة  مدة 

 صعوبة لدى الطالب 
    

 
 

ناحية   36 من  االلكتروني  التعليم  على  التقليدي  التعليم  أفضل 
 تنظيم وقت الدراسة 

     

      عدم تحديد برنامج الكتروني واضح ومحدد من قبل القسم  37
      التأخر في تحديد نوع الدراسة أثر على الطالب سلبياً  38
      هناك قصور في الدورات التثقيفية للتعليم االلكتروني للطالب  39

 

: ت السابع  طريقة    المحور  و  بالتدريسي  تتعلق  معوقات 
 توصيل المادة العلمية  

موافق  
بدرجة 
 كبيرة

غير   محايد موافق 
 موافق 

غير موافق  
بدرجة 
 الفقرات كبيرة

      أعتقد أن بعض المدرسين غير مقتنعين بالتعليم االلكتروني 40
يجيدون   41 ال  مدرسين  التواصل   استخدامهناك  وسائل 

 االلكترونية 
     

للطالب  42 المادة  توصيل  يجدون صعوبة في  المدرسين  بعض 
 الكترونياً 

     

      بعض المدرسين متمسكين بالتعليم التقليدي  43
      ضعف تفاعل المدرسين مع الطالب الكترونياً  44
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الى 45 أحتاج   العملية  المواد  تقديم    في  في  المدرس  مساعدة 
 .النموذج  االلكتروني

     

التعليم   46 أثناء  بالنفس  الثقة  يمنحوني  ال  المدرسين  بعض 
 االلكتروني 

     

 
 

 


