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مدى معرفة واستعنال تدريسيو اقساو اجلغرافية يف كليات الرتبية لتطبيقات
التعليه االلكرتوىية
أ.ن.د إقبال مطشر عبد الصاحب  /كلية التربية – الجامعة المستهصرية
مهخص انبحث :
يرمي البحث الحالي التعريف عمى مدى معرفة واستعمال تدريسيو اقسام الجغرافية في كميات التربية لتطبيقات
التعميم االلكتروني  ،وقد بمغت عينة البحث ( )929تدريسي في جامعتي بغداد والمستنصرية اختيرو بالطريقة
العشوائية  ،وتم تطبيق االستبانة المعدة الغرض.وبتطبيق الوسائل المتمثمة بأالختبار التائي لعينة واحدة ومعامل
ارتباط بيرسون تم التوصل الى النتائج التي تشير الى ضعف معرفة تدريسيو اقسام الجغرافية واستعماليم
لتطبيقات التعميم االلكتروني وفي ضوء النتائج تم وضع توصيات ومقترحات.
الكممات المفتاحية  /تدريسيو  ،كميات التربية  ،التعميم االلكتروني

انفصم االول /انتعريف بانبحث
اوالً  :مشكهت انبحث
لقد غيرت الثورة التكنولوجية والمعموماتية المبنية عمى التقنية الحديثة مختمف مجاالت الحياة وبزمن قياسي ،
وما احدثتو شبكة االنترنيت من غزارة في المعمومات فاصبح بأمكان الفرد الوصول الى المعمومات خالل دقائق
وثواني ىذا فرض عمى المجتمعات التي تنشد المحاق بعصر المعمومات ان تؤىل اجياليا لمواجية التطورات
المتسارعة في ىذا المجال  ،وىذا التأىيل اليأتي اال من خالل تطوير النظم التعميمية واستخدام بيئة التعميم
االلكتروني والشبكة العالمية لممعمومات وتقنية البريد االلكتروني والمواقع االلكترونية..
ومن ىنا بات واضحاً ان الجامعة اليوم البد ان توظف تكنولوجيا المعمومات الحديثة في التدريس الجامعي حتى
ال تتعمق الفجوة بين الجامعة والمجتمع ،فجامعة اليوم ىي جامعة تكنولوجيا المعمومات وعضو ىيئة التدريس
فييا البد أن يمتمك امكانيات ومؤىالت وقدرات ومواصفات نوعية متطورة لتتواءم مع التطورات التي شيدىا العالم
في مضمار البحث والتعميم العالي  ،فالتدريسي في الجامعة ىو استاذ وباحث ومرب ومرشد وعضو فاعل في
ِ
مجتمعو والمجتمع اإلنساني عموماً  ،ويجب ان يكون مسمحاً بالثقافة المعاصرة والقديمة وممماً بتكنولوجيا
خدمة
المعمومات واالتصال لمواجية تزايد العموم في جميع نواحييا راسياً وافقياً والذي ادى الى ازدياد الموضوعات في
المادة الواحدة.
وتعد مادة الجغرافية من اكثر المواد الدراسية التي تتعامل مع خبرات بعيدة عن الطالب زمانياً ومكانياً وىذا ما
يزيد من ا لحاجة الى استعمال تقنيات تيسر عممية تعمميا والتغمب عمى المشاكل المتصمة بطبيعتيا بوصفيا
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خبرات غير مباشرة تتضمن الكثير من المفاىيم والحقائق الجغرافية فضالً عن تنوع الخبرات والنشاطات والظواىر
وان ىذا التنوع والكم اليائل من المعارف اصبح مشكمة تربوية في حد ذاتيا مما فرض عمى المتعممين
والتدريسيين االلمام بمنجزات العقد العممية.
وبالرغم مما سبق ذكره نجد ان اغمب التدريسيين في الجامعات العراقية يعانون من ضعف معرفتيم واستعماليم
لتقنيات تكنموجيا المعمومات وىذا ما اكدتو عينة عشوائية بمغت ( )22تدريسي والذين اشاروا الى ضعف
معرفتيم بيا عمى الرغم من أىميتيا في مجال عمميم كما اكدوا ان ىناك قصو ارً في استخداميا مقارنة بما ىو
موجود في العالم.
ِ
بقولو (( ان اىم مظاىر التخمف في
وفي ىذا الصدد استشيد بمقولة (عبدة  )9989عن الجامعات العربية
الوطن العربي ىو تخمف ىذه المؤسسة التي نسمييا جامعة فميس ىناك من المحيط الى الخميج جامعة واحدة
بالمفيوم الحديث لمجامعة ان ما نسميو بالجامعات ليست اال مدراس لمتعميم العالي يمارس فييا التعميم بواسطة
التمقين والوعظ ودراسة الكتب الكالسيكية فقد افرزت ىذه الجامعات قيادات ضعيفة لم تتمكن من اجراء اي تغيير
ج ذري في البنية التحتية لممجتمع العربي كما انيا لم تتمكن من القيام بالثورة العممية ىذه الثورة الضرورية
النتشال االنسان العربي من كيوف االسطورة الى شمس المعرفة )) (عبدة .)6 : 9989 ،
ونظ ارً الىمية الموضوع وما افرزه من مشاكل ولموقوف بشكل دقيق واحصائي تبرز مشكمة البحث في االجابة
عمى السؤال االتي.
ما مدى معرفة واستعمال تدريسيو اقسام الجغرافية في كميات التربية لتطبيقات التعميم االلكتروني ؟
اهميت انبحث :
يمعب التعميم الجامعي دو ارً حيوياً في حياة االمم فالتنافس بين االمم يكون مرتك ازً عمى القوة االقتصادية
والحضارية القائمة عمى االنتاج الذاتي وان ىذا االنتاج ال يمكن تحقيقو وتصعيده اال باالعتماد عمى قاعدة
اجتماعية ومؤسسية من العموم والتكنولوجيا تمعب الجامعات المتطورة والمتجددة فييا حجر الزاوية ويشمل ذلك
مختمف العموم التطبيقية واالنسانية (صحيفة التدريس .)9988،9 ،
لذا عم ى الجامعات ان تخاطب المستقبل وتعمل عمى اعداد افراد المجتمع لمعيش في المستقبل عن طريق مراجعة
ما تقدمو من برامج وتخصصات وتغيير برامجيا لتواكب الحاجات المتجددة لالنسان.
فالجامعة ىي اساس كل نيضة اقتصادية واجتماعية ومعرفية والتعميم الجامعي ثروة ال تقدر بثمن وفي الوقت
الذي تسعى جامعاتنا الى تحديث نظم التعمم لتواكب التطور العممي نجد ان القاء نظرة فاحصة عمى واقع التعميم
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في جامعاتنا لموقوف عمى معوقات ومشاكل تجعمنا نقف امام ضعف في مستوى التعميم الجامعي من ناحية
ومخرجات ىذا التعميم من ناحية اخرى.
ان ىذا الواقع يتطمب م واجية اىم التحديات لمتعميم الجامعي اال وىو توفير االعداد الكافية من التدريسيين
المؤىمين عممياً وتربوياً ومينياً وقد بدأ االىتمام بتأىيل وتدريب عضو ىيئة التدريس منذ وقت مبكر اذ بدأت
جامعة ىارفرد عام  9997في تقديم برنامج التدريس الجامعي العضاء ىيئة التدريس فييا.
واستجابت اوربا ليذه الدعوة فبدأت بتحسين التعميم الجامعي من خالل التطوير الميني لمتدريسين وعميو اتجيت
اليونسكو منذ عام  9989لالىتمام بالتطوير الميني لمتدريسيين تيدف تقديم انشطة مشتركة تتعمق بالتدريس
التربوي اذ اصبح التطوير الميني لمتدريسيين يشكل مطمباً اساسياً لتحسين االداء الجامعي.
ان بررررامج التنميرررة المينيرررة العضررراء ىيئرررة التررردريس اصررربحت تمثرررل ضررررورة الغنرررى عنيرررا لمقابمرررة التحرررديات
المحميررررة والعالميررررة الترررري تواجررررو التعمرررريم الجررررامعي  ،لررررذا اتجيررررت الكثيررررر مررررن الجامعررررات الررررى انشرررراء مراكررررز
متخصصرررة تتسرررابق فررري مضرررمار التنميرررة المينيرررة لعضرررو ىيئرررة التررردريس ىرررذه المراكرررز تتعررردى مجررررد تطررروير
الترررردريس والتعمرررريم الررررى السررررعي نحررررو التميررررز واالبررررداع  ،ان صررررورة عضررررو ىيئررررة الترررردريس المعاصررررر .برررردأت
تتغيرررر مرررن عضرررو ىيئرررة تررردريس بوصرررفو خبيررر ارً تقنيررراً الرررى عضرررو ىيئرررة تررردريس قررراد ارً عمرررى حرررل المشررركالت
(السقاف .) 49: 2292 ،

ومتخذاً لمق اررات وممارس وميني

ويؤكد ذوي االختصاص الى أن فاعمية التعميم الجامعي تتحدد باالعتماد عمى ميارة التدريس وبراعتو في تييئة
المناخ التدريسي المالئم وتنمية دافعية طالبو والتواصل االيجابي فيما بينو وبينيم باالضافة الى طبيعة العالقات
التي تساعد عمى استثارة دافعيتيم وبذل قصارى مالدييم من قدرات وشحذ ىمميم في سبيل التحصيل العممي
المتميز الذي بدوره سوف ينعكس عمى مستوى عطائيم ومدى ايجابية تفاعميم (الحكمي .)99 : 2228 ،
ان النظرة الجديدة الى االستاذ القت عميو ميام وادوار جديدة عممية وعممية سواء كانت تدريسية أو بحثية او
ادارية او تقويمية او معموماتية او مينية او ذاتية ويعد عضو ىيئة التدريس حجر الزاوية المنوط بو احداث
تغييرات كبيرة وعميقة في منظومة التعميم والتي تستمزم ان يتحول فييا من ممارس لميام بسيطة الى ممارس
لميام متعددة ومعقدة (ىادي .)79 : 2227 ،
فضالً عن ان يكون ممماً بتطبيقات التعميم االلكتروني اي لديو القدرة عمى استعمال آليات االتصال الحديثة من
حاسب وشبكات ووسائط متعددة من صوت وصورة ورسومات واليات بحث ومكتبات الكترونية وكذلك بوابات
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االنترنت سواء كان عن بعد او في الفصل الدراسي الميم المقصود ىو استخدام التقنية بجميع انواعيا في
ايصال المعمومة لممتعمم باقصر وقت واقل جيد واكبر فائدة.
وانطالقاً عن االىمية السابقة لمتعمم االلكتروني في التدريس الجامعي والتي نقر بيا جميعاً عمينا ان نسأل
انفسنا عدة اسئمة من ىذه االسئمة.
ىل نحن جاىزون لمتعميم االلكت روني ؟ و ىل التدريسيون في جامعاتنا لدييم المعرفة والتمكن من الميارات
الالزمة لتطبيقات التعميم االلكتروني حتى يستطيع استخداميا في مجال التدريس الجامعي ؟ وىل ىناك جيات
ومراكز تساعد التدريسي عمى التدريب عمى ىذه الميارات؟
اهذاف انبحث :
ييدف البحث الحالي الى ما يأتي :
 .9التعرف عمى مستوى معرفة تدريسيو اقسام الجغرافية في كميات التربية لتطبيقات التعميم االلكتروني.
 .2التعرف عمى مستوى استعمال تدريسيي اقسام الجغرافية في كميات التربية لتطبيقات التعميم االلكتروني.
 .4التعرف عمى ترتيب تطبيقات التعميم االلكتروني عمى وفق معرفتيا من قبل تدريسيي اقسام الجغرافية.
 .9التعرف عمى ترتيب تطبيقات التعميم االلكتروني عمى وفق استعماليا من قبل تدريسيي اقسام الجغرافية.
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الفصل الثاني

خمفية نظرية ودراسات سابقة
اوالً  :خمفية نظرية

مفيوم التعميم االلكتروني وانواعو

يتفق اغمب المختصون عمى ان التعميم االلكتروني ىرو طريقرة لتقرديم الخبررات التعميميرة فري بيئرة تعميميرة تعمميرة
متعددة المصرادر باسرتخدام آليرات االتصرال االلكترونري الحرديث لتحويرل المحتروى التقميردي الرى محتروى الكترونري
تفرراعمي قررائم عمررى الحاسرروب وشرربكة االنترنررت والشرربكة الداخميررة ووسررائط متعررددة مررن صرروت وصررورة ورسررومات
وآليات بحث ومكتبات الكترونية وخرائط الكترونية بشكل يتيح لمطالرب التفاعرل النشرط مرع المحتروى ومرع المردرس
ومع اقرانو سواء كان ذلك بصورة متزامنرة فري الفصرل الدراسري او غيرر متزامنرة عرن بعرد مرن دون االلترزام بمكران
محدد  ،وكرذلك أمكانيرة اتمرام ىرذا الرتعمم فري الوقرت والمكران والسررعة التري تناسرب ظروفرو وقدراترو اعتمراداً عمرى

التعمرريم الررذاتي  ،فض رالً عررن امكانيررة ادارة ىررذا التعمرريم ايض راً مررن خررالل تمررك الوسررائط وفيررو يررتمكن الطالررب مررن
الحصول عمى التغذية الراجعة وبذلك نصرل بالطالرب الرى الرتمكن ممرا يتعممرو باقصرر وقرت واقرل جيرد واكثرر فائردة

(العشيري )999 : 2299 ،

(زيتون .)29 : 2229 ،

أما انواعو فيمكن تقسيمو الى نوعين عمى وفق زمن حدوثو وىما
 .9التعميم االلكتروني المتزامن :وىو التعمم الذي يحتاج الى وجود المتعممين في نفس الوقت امام جياز
الكمبيوتر الجراء النقاش والمحادثة بين الطمبة انفسيم وبينيم وبين المعمم داخل غرفة الصف أو غير
غرف المحادثة أو تمقي الدروس من خالل الفصول االفتراضية او بأستخدام وسائط التقنية من حاسوب
وانترنت وتحت اشراف وتوجيو المعمم ومن ايجابيات ىذا النوع من التعميم حصول المتعمم عمى تغذية
راجعة فورية وتقميل الكمفة ومن سمبياتو حاجتو الى اجيزة حديثة وشبكة اتصاالت جيدة  ،وىو اكثر
انواع التعميم االلكتروني تطو ارً وتعقيداً.

 .2التعميم االلكتروني غير المتزامن  :وىو التعمم غير المباشر الذي ال يحتاج الى وجود متعممين في نفس
الوقت مثل الحصول عمى المعمومات من خالل المواقع المتاحة عمى الشكل او االقراص المدمجة أو عن
طريق ادوات التعمم االلكتروني مثل البريد االلكتروني او القوائم البريدية ومن ايجابيات ىذا النوع ان
المتعمم يحصل عمى الدراسة حسب االوقات المالئمة لو وبالجيد الذي يرغب في تقديمو كذلك يستطيع
الطالب اعادة دراسة المادة او الرجوع الييا الكترونياً كمما احتاج لذلك  ،ومن سمبياتو عدم استطاعو

المتعمم الحصول عمى تغذية راجعة فورية من المعمم كما انو قد يؤدي الى االنطوائية النو يتم في عزلة

(الحربي  : 2227 ،ص.)4
مراحل تطور التعميم االلكتروني :
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عند تتبع مراحل التعميم االلكتروني نجده قد مر بالمراحل االتية :
 .9الجيل االول  :ويشمل ىذا الجيل الخرائط والمصورات والرسوم البيانية بأنواعيا والمواد المكتوبة
والمعارض والنماذج والتمثيل والسبورة وغيرىا ويتميز ىذا الجيل بأنو ال يتطمب اآلت ميكانيكية او
كيربائية.
 .2الجيل الثاني :

اعتمد ىذا الجيل عمى الوسائل المفظية والسمعية ويشتمل عمى الكتب المطبوعة

بأنواعيا المنيجية وغير المنيجية وىذا التطور استعمل آلة الطباعة.
 .4الجيل الثالث  :ويعد ىذا الجيل جيل الثورة الصناعية االولى ويشتمل عمى الصور الفوتوغرافية والشرائح
واالفالم والتسجيل والمذياع واالفالم الناطقة والتمفاز.
 .9الجيررل الرابررع  :وىررو جيررل الثررورة الصررناعية الحاليررة وتطررور االختراعررات واالجيررزة وتميررز ىررذا الجيررل بأنررو
يعتمد عمى االتصال بين االفراد وااللة ومن الوسائل النموذجية في ىرذا الجيرل التعمريم المبررمج واسرتعمال
(سالمة .)992 : 2222 ،

الحاسوب (عبد ، )24 :2229 ،

سمات التعميم االلكتروني :

يتسم التعميم االلكتروني بسمات عديدة  ،وتختمف تمك السمات طبقاً لما توفره كل وسيمة من الوسائل

التكنولوجية المستخدمة فبينما يوفر التمفزيون انتشا ارً كبي ارً وال يحتاج الى اي مجيود من المتمقي لمعممية

التعميمية قد يكون الزمن عائقاً ل دى المتعمم فقد ال يتناسب وقت المتعمم وتوقيت اذاعة البرامج التعميمية نجد ان
جياز الحاسوب يوفر مشاركة المتعمم في العممية التعميمية وتحديد توقيت التعمم طبقاً لرغبة المتعمم.

ايضاً يوفر جياز الحاسوب المتصل بشبكة االنترنيت امكانية الحوار التفاعمي بين المتعمم والمعمم مما يساعد

عمى استكمال عناصر العممية التعميمية كما يمكن من خالل استخدام التمفاز واالذاعة مثالً تعميم عدد كبير جداً
من المستمعين وفي اوقات متعددة تناسب معظم الفئات بغض النظر عن وجودىم ووقتيم وىي وسيمة رخيصة

ومتوفرة وال تحتاج الى تكمفة عالية كما ان استخدام اجيزة الحاسوب وشبكات المعمومات والتي قد تحتاج الى
تكمفة اعمى وجيد اكبر لتعمم استخدام االجيزة فيي تتسم بمميزات اكثر من االذاعة والتمفاز .ويمكن حصر
سمات التعميم االلكتروني بما يأتي:
 .9تعميم عدد كبير من الطمبة دون قيود الزمان والمكان.
 .2تعميم اعداد كبيرة في وقت قصير.
 .4التعامل مع االف المواقع.
 .9امكانية تبادل الحوار والنقاش.
 .5استخدام الوسائل التعميمية مثل الوسائل السمعية والبصرية والتي قد ال تتوفر لدى العديد من المتعممين.
 .6تشجيع التعميم الذاتي.
 .7التقييم الفوري والسريع وتصحيح االخطاء.
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 .8مشاركة اىل المتعمم.
 .9مراعاة الفروق الفردية لكل متعمم نتيجة لتحقيق الذاتية في االستخدام.
 .92تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختمفة عمى االنترنت.
 .99سيولة استخدام االدوات والمعدات.
 .92استخدام الفصول التخيمية.
 .94تبادل الخبرات بين المدارس.
 .99سيولة وسرعة تحديث المحتوى المعموماتي.
 . 95نشر االتصال بالطمبة بعضيم ببعض مما يحقق التوافق بين الفئات المختمفة ذات المستويات المتماثمة.
 .96تحسين استخدام الميارات التكنولوجية.
 .97تحسين وتطوير ميارات البحث واالطالع.
 .98امكانية التوسع المستقبمي.
 .99دعم االبتكار واالبداع لممستعممين.
 .22امكانية االستعانة بالخبراء.

عناصر التعميم االلكتروني:

يمكن تحديد العناصر الرئيسية التي تكون التعميم االلكتروني كاالتي-:
 .9الطمبة بفئاتيم المختمفة.
 .2المدرسة والمعممون.
 .4اولياء االمور.
 .9شبكات االتصال.
 .5التوجيو الفني.
 .6نظام التحكيم واالدارة والتسجيل.
 .7التعميم الذاتي.
 .8التقييم.
 .9القنوات التعميمية.
 .92االجيزة والمعدات.
 .99البريد االلكتروني.
 .92الفصول التخيمية.
 .94الندوات االلكترونية.
.99غرفة المحادثة (الدردشة).
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 .95المحاكاة.
 .96التسجيالت.
 .97المستندات (عبد الوىاب .)9 : 2294 ،

دراساث سابقت:
دراسة العمر (:)2229

اجريت الدراسة في االردن وىدفت الى التعرف عمى مدى معرفة معممي ومعممات الجغرافية لمميارات الجغرافية
ومدى ممارستيم ليا من وجية نظرىم لمعام الدراسي .2229-2224
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممين ومعممات الجغرافية في مديريات التربية والتعميم لمحافظة اربد وكان
عددىم  969معمم ومعممة.
اما االداة المستخدمة فيي استبانة تتألف من خمس ميارات رئيسية وخمسة وتسعون ميارة فرعية تم التأكيد
من صدقيا وثباتيا.
ويعد جمع البيانات وتحميميا دلت النتائج عمى ما يأتي:
 .9ان درجة معرفة المعممين والمعممات لمميارات الجغرافية وممارستيم ليا جاءت بدرجة متوسطة.
 .2عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى الى متغيرات الجنس والمؤىل العممي والخبرة التعميمية.
وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اىميا:
 .9عقد دورات تدريبية لمعممي ومعممات الجغرافية الكسابيم الميارات الجغرافية.
 .2تدريب المعممين والمعممات عمى ممارسة الميارات الجغرافية.

(العمر )49: 2229 ،

 .2دراسة (عبيدات واخرون :)2299
اجريت الدراسة في االردن وىدفت الى معرفة مدى معرفة معممي الدراسات االجتماعية بأنماط التغذية الراجعة
ودرجة استخداميا.
ولتحقيق ذلك اعد الباحثون اختبار تحصيمي مكون من ( )96فقرة لقياس مدى المعرفة واالستخدام تم التأكد من
صدقو وثباتو واختبار من مواقف تعميمية مؤلفة من  25موقف لقياس مدى امتالك واستخدام ميارة التغذية
الراجعة وتألفت العينة من  965معمماً ومعممة يدرسون الدراسات االجتماعية وقد توصمت الدراسة الى النتائج

االتية:

ان مستوى معرفة المعممين والمعممات بمغ ( )%65وىو ادنى من المستوى المقبول تربوياً (.)%82
وان درجة امتالكيم بمغ ( )%65وىو اقل من المستوى المقبولين تربوياً (.)%75

وكذلك تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تتعمق بالمعرفة واالمتالك تعزى لمتغير المؤىل العممي او

التخصص.
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وقد قدم الباحثون عدد من التوصيات اىميا:
 .9عقد دورات تدريبية لمعممين الدراسات االجتماعية لتعريفيم بالتغذية الراجعة واكسابيم ميارات
استخداميا( .عبيدات )9226 : 2299 ،

-----------------------------------------------------

الفصل الثالث
اوالً  :مجتمع البحث وعينتو:

منيج البحث واجراءاتررررررررو :

شمل مجتمع البحث الحالي تدريسيي قسم الجغرافية في كميات التربية التابعة لجامعتي بغداد والمستنصرية لمعام

الدراسي  2296- 2295والبالغ عددىم ( )929تدريسي وتم اختيار المجتمع بأكممو ليمثل عينة البحث وكما
موضح في جدول (.)9
جدول ()9
عينة البحث موزعة عمى وفق الجامعات والكميات
الجامعة

الكمية

القسم

العدد

المستنصرية

التربية

الجغرافية

92

تربية (ابن رشد) لمعموم االنسانية

الجغرافية

99

تربية بنات

الجغرافية

95

بغداد

929

المجموع
اداة انبحث :

تم استخدام استبانة لتقييم مدى معرفة واستخدام التدريسيون لتقنيات التعميم االلكتروني المعد من قبل (محمد
بن غازي جودي) في كمية التربية بجامعة الطائف في المممكة العربية السعودية عام (.)2229

 -وصف االداة :

تتضررمن االسررتبانة س رؤالين االول يخررتص باالستفسررار عررن مرردى معرفررة التدريسرريون لتقنيررات التعمرريم االلكترونرري
ويتضمن  29فقرة  ،في حين يختص السرؤال الثراني باالستفسرار عرن مردى اسرتعمال التدريسريون لتقنيرات التعمريم
االلكترونرري ويتضررمن ( )22فقرررة  ،وامررام كررل فقرررة خمسررة برردائل ىرري (عررالي جررداً  ،عررالي  ،متوسررط  ،ضررعيف ،
الاستخدام) وتعطي الدرجات ( )9,2,4,9,5وتم استخراج الخصائص السيكومترية لالداة وىي كما يأتي -:
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 .9صدق االداة :
الستخراج صدق اداة البحث الحالي تم توزيع االستبانة عمى عدد من ذوي الخبرة واالختصاص ممحق ()9
لتحديد صالحية فقراتيا ومالئمتيا من حيث الشكل والمضمون وقد اشار جميعيم الى صالحية جميع الفقرات
وبنسبة  %922اذ تم اعتماد نسبة  %82فاكثر معيا ارً لقبول فقرات االداة.

 .2استخراج ثبات االداة :

الستخراج الثبات تم اتباع طريقة اعادة االختبار اذ تم تطبيقو عمى عدد من التدريسيين في كمية التربية الجامعة
المستنصرية والبالغ عددىم ( )22تدريسي وتدريسية تم ايجاد العالقة االرتباطية باستعمال معامل ارتباط
بيرسون بين درجات االفراد في التطبيقين وقد بمغت قيمة االرتباط ( )2.79وىي قيمة ثبات جيدة اذ يعد الثبات
جيداً ومقبوالً اذا بمغت قيمة االرتباط ( )2.72فاكثر .

وبذلك تعد االستبانة ممحق (  ) 2تتمتع بالصدق والثبات

ً  :تطبيق االداة :
ثانيا

استمر تطبيق االستبانة عمى عينة البحث لمدة ثالثة اسابيع ابتداءاً من  9/9ولغاية 9/22

ً  :انوسائم االحصائيت :
رابعا
تم استخدام الوسائل االحصائية االتية:

 .9االختبار التائي لعينة واحدة لتقييم مدى معرفة واستعمال التدريسيون لتطبيقات التعميم االلكتروني.
 .2معامل ارتباط بيرسون الستخراج الثبات

انفصم انرابع  - :عرض اننتائج وتفسيرها
يتضمن ىذا الفصل عرض النتائج وتفسيرىا فضالً عن التوصيات والمقترحات:

اوالً  /عرض النتائج وتفسيرىا  -:سيتم عرض النتائج التي تم التوصل الييا وبحسب اىداف البحث االتية.

 . 9اليدف االول  :التعرف عمى مستوى معرفة تدريسيو اقسام الجغرافية في كميات التربية لتطبيقات التعميم

الكتروني.
ولتحقيق ىذا اليدف تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عينة البحث والذي بمغ ( )95.8واالنحراف
المعياري الذي بمغ ( )5.6فضالً عن استخراج المتوسط الفرضي لفقرات السؤال االول في االستبانة والذي بمغ

( ) 64وبأستعمال االختبار التائي لعينة واحدة لمتعرف عمى الفرق بين المتوسطين الحسابي والفرضي ظيرت
النتائج كما في جدول (.)2
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جدول ()2

القيمة التائية المحسوبة والجدولية لداللة الفرق بين المتوسطين الحسابي والفرضي
المتوسط

العدد

االنحراف

الحسابي

929

المتوسط

المعياري

95.8

القيمة التائية

الفرضي

5.6

المحسوبة

64

مستوى داللة
عند 2.25

الجدولية

96.42

دال

9.96

احصائياً
من الجدول ( )2يتضح ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة التائية الجدولية.
مما يشير الى وجود فروق دالة احصائياً بين المتوسطين الحسابي والفرضي ولصالح المتوسط الفرضي.

اي ان معرفة تدريسيو اساتذة قسم الجغرافية ضعيف ودون المتوسط الفرضي ويمكن تفسير ىذه النتيجة الى

ضعف معرفة التدريسيين بتطبيقات التعميم االلكتروني وبقائيم عمى استعمال الطرائق القديمة في التدريس والتي
ال تعتمد عمى استعمال التطبيقات الحديثة مما يجعل التدريسي يؤدي ميمتو بشكل تقميدي وروتيني وال يكمف
نفسو بأعياء اضافية لتعمم التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا في التدريس.
 .2اليدف الثاني  :التع رف عمى مستوى استعمال تدريسيو اقسام الجغرافية في كميات التربية لتطبيقات التعميم
االلكتروني.
لتحقيق ىذا اليدف تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عينة البحث والذي بمغ ( )22واالنحراف المعياري
الذي بمغ ( )6.2فضالً عن استخراج المتوسط الفرضي لفقرات السؤال الثاني في االستبانة والذي بمغ ()62

وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة لمتعرف عمى الفرق بين المتوسط الحسابي والفرضي ظيرت النتائج كما

في جدول (.)4
جدول ()4
القيمة التائية المحسوبة والجدولية لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي والفرضي
العدد

929

المتوسط

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

الفرضي

22

6.2

القيمة التائية

المحسوبة

79.27

62

الجدولية

9.96

مستوى داللة
عند 2.25

دال
احصائياً

من جدول ( ) 4يتضح ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية مما يشير الى وجود فروق دالة
احصائياً بين المتوسطين الحسابي والفرضي ولصالح المتوسط الفرضي.

اي ان استعمال تدريسيو اساتذة قسم الجغرافية ضعيف ودون المتوسط الحسابي ويمكن تفسير ىذه النتيجة

بناءاً عمى نتيجة اليدف االول اذ ان تدريسيي الجامعة ىم باالساس ال يمتمكون المعرفة الكافية بتطبيقات

04

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )55

التعميم االلكتروني فكيف يستطيعون ا ستعماليا،فضعف االستعمال ىو نتيجة طبيعية لعدم المعرفة بمتطمبات
واستعمال ىذه التطبيقات.
اليدف الثالث  :التعرف عمى ترتيب تطبيقات التعميم االلكتروني عمى وفق معرفتيا من قبل تدريسيو اقسام
الجغرافية.
لتحقيق ىذا اليدف تم استخراج االوزان المئوية واالوساط المرجحة لتسمسل تطبيقات التعميم االلكتروني وتم
تحديد درجة قطع ( )% 52كدرجة تحدد فيما لو كانت الفقرة ضمن معرفة تدريسيو اقسام الجغرافية وكما موضح
في جدول ( ) 9
جدول ( ) 9
االوساط المرجحة واالوزان المئوية والمراتب لتطبيقات التعميم االلكترونية مرتبة عمى وفق معرفة تدريسيو قسم
الجغرافية
التطبيق

ت

الوزن المئوي

الوسط المرجح

المرتبة

9

الشبكة العنكبوتية (االنترنت)

2.867

82.922

9

2

ادوات البحث والمراجع

2.755

78.629

2

4

برامج التحميل االحصائي

2.742

77.759

4

9

البريد االلكتروني

2.592

74.429

9

5

برنامج الجداول االلكترونية

2.548

72.972

5

6

برامج معالجة النصوص

9.824

96.249

6

7

اجيزة العرض

9.799

92.942

7

8

برامج العرض

9.644

94.222

8

9

تصميم دروس في مجال التعميم االلكتروني

9.692

94

9

92

برنامج الحزم التعميمية

9.599

92.888

92

99

المؤتمر المرئي

9.548

92.696

99

92

تقيم دروس تفاعمي باستخدام النظام

9.968

92.489

92

94

االجتماع عن بعد

9.264

92.297

94

99

تقييم دروس في مجال التعميم عن بعد

9.224

92

99

95

برنامج التأليف واالنشاء

9.292

99.982

95

96

الكامي ار الرقمية

9.292

99.729

96
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97

برنامج ذات المحتوى المحدد

9.222

99.722

97

98

برنامج النشر االلي

9.998

99.9.57

98

99

بناء االختبارات االلكترونية

9.97

99.964

99

22

قواعد البيانات

9.225

92.922

22

29

تصميم الصفحات عمى شبكة العنكبوتية

9.292

92.22

29

من جدول ( )9نجد ان الفقرات ( )5.9.4.2.9عمى التوالي ىي اعمى من درجة القطع اي انيا ضمن معرفة
تدريسيو اقسام الجغرافية ويمكن تفسير ىذه النتيجة بان التدريسي ال يمتمك من معرفة التطبيقات اال القميل التي
تساعده عمى اخذ المعمومات والتواصل في مجال اختصاصو وفي انجاز بحوثة العممية بينما يتجاىل معرفة ما
يطور العممية التدريسية.
اليدف ا لرابع  :التعرف عمى ترتيب تطبيقات التعميم االلكتروني عمى وفق استعماليا من قبل تدريسيو قسم
الجغرافية.
لتحقيق ىذا اليدف تم استخراج االوزان المئوية واالوساط المرجحة لتسمسل تطبيقات التعميم االلكتروني وتم
تحديد درجة القطع ( )%52كدرجة لتحديد فيما لو كانت الفقرة ضمن استعمال تدريسيو قسم الجغرافية وجدول
(  ) 5يوضح ذلك.
جدول ( ) 5
االوساط المرجحة واالوزان المئوية والمراتب لتطبيقات التعميم االلكتروني مرتبة عمى وفق استعمال تدريسيو
اقسام الجغرافية ليا
التطبيق

ت

الوسط المرجح

الوزن المئوي

المرتبة

9

الشبكة العنكبوتية (االنترنت)

2.978

95.692

9

2

ادوات البحث والمراجع

2.994

95.982

2

4

برامج التحميل االحصائي

2.879

94.229

4

9

البريد االلكتروني

2.829

99.827

9

5

برنامج الجداول االلكترونية

2.779

87.829

5

6

برامج معالجة النصوص

9.872

98.729

6

7

اجيزة العرض

9.652

96.77

7

8

برامج العرض

9.598

99.282

8

9

تصميم دروس في مجال التعميم االلكتروني

9.599

92.499

9
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92

برنامج الحزم التعميمية

9.298

92.429

92

99

المؤتمر المرئي

9.977

92.992

99

92

تقيم دروس تفاعمي باستخدام النظام جو

9.952

92.922

92

94

االجتماع عن بعد

9.942

99

94

99

تقييم دروس في مجال التعميم عن بعد

9.429

92.872

99

95

برنامج التأليف االنشاء

9.422

92.88

95

96

الكامي ار الرقمية

9.297

49.652

96

97

برنامج ذات المحتوى المحدد

9.229

49.599

97

98

برنامج النشر االلي

9.998

49.299

98

99

بناء االختبارات االلكترونية

9

49.229

99

22

قواعد البيانات

9

49.997

22

نجد ان الفقرات ( )5.9.4.2.9عمى التوالي احتمت المرتبة العميا من حيث اوساطيا المئوية واوزانيا المرجحة اذ
تراوحت اوساطيا المرجحة ما بين ( )2.779-2.987واوزانيا المئوية ( )%95.692و ( )%87.289ويمكن
تفسير ىذه النتيجة بأن ىذه التطبيقات يستعمل معظميا ان لم يمكن جميعيا في البحث عن المعمومات
والمصادر العممية ضمن اختصاص التدريسي في حين ال يبدي التدريسي اي اىمية في تطبيق ما يفيد الطمبة
اثناء التدريس وىذا مبني عمى اليدف الثالث في كون التدريسي ال يعرف وال يتعمم اال ما يفيده فاذا كان ال يعرف
اغمب التطبيقات في مجال التعميم االلكتروني بالتالي فانو ال يستطيع تطبقيا.

االستنتاجاث :

من النتائج التي توصل الييا البحث نستنتج ما يأتي:
 . 9ىناك عالقة واضحة بين ضعف معرفة التدريسيين بتطبيقات التعميم االلكتروني واستعماليا  ،فضعف
استعمال التدريسيون لمتطبيقات ىو نتيجة طبيعية لضعف المعرفة فالذي ال يممك المعرفة كيف يستطيع ان
يطبقيا.
 .2ان تدريسيي اقسام الجغرافية ال يممكون اال معرفة قميمة جداً في مجال تطبيق التعميم االلكتروني تمكنيم من
الحصول عمى المعمومات والتواصل لغرض البحث وليس لغرض االستعمال في مجال طرائق التدريس.

 . 4رغم الحاجة الى استعمال التقنيات الحديثة في تدريس الجغرافية كونيا مادة تعتمد في الكثير من مواضيعيا
عمى استعمال ىذه التقنيات اال ان تدريسيا ال زال تقميدياً يعتمد عمى الشرح وخموه من استعمال التقنيات
والوسائل الحديثة في مجال التعميم االلكتروني.
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 . 9ان اغمب الدورات التي نظمت من اجل تدريب التدريسيين عمى التقنيات الحديثة في مجال التدريس ىي
دورات غير جدية وتتميز بالضعف بالجانب التطبيقي مما جعميا ليست ذات فائدة عمى الرغم من ان اغمب
التدريسيون قد انظمو في ىذه الدورات ولكنيم خرجوا منيا من دون اي فائدة.
 .5قمة وندرة المراكز التي توفر اعداداً تقنياً ومينياً وان وجدت فيي غير مفعمة وال يعمل بجدية.

انتوصياث :

في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي :
 .9تفعيل دور مراكز ومؤسسات التدريب التابعة لمجامعات من اجل تدريب تدريسي الجامعات واعدادىم عمى
إستعمال تطبيقات التعميم االلكتروني.
 . 2توعية عضو ىيئة التدريس بدور التقنيات في تطوير عممية التدريس وخدمة الطالب ورفع مستواه العممي.
 . 4عمى الجامعات توفير مستمزمات استعمال التطبيقات الحديثة مثل المختبرات واالجيزة والمعدات عمى ان
تشكل لجان تأخذ عمى عاتقيا تدريب التدريسيين عمى استعماليا.
 . 9تنظيم دورات مالئمة من حيث الوقت والمدة لظروف التدريسيين مما يساعدىم عمى االنخراط واالستفادة
الجديدة من ىذه الدورات.

انمقترحاث :

 .9اجراء دراسة تجريبية لتدريب التدريسيين عمى استعمال التقنيات الحديثة في التدريس ومقارنة ذلك قبل
وبعد التدريب.
 .2اجراء دراسة مقارنة لمعرفة مستوى معرفة واستعمال التقنيات التعميم االلكتروني في االقسام العممية
واالقسام االنسانية في كميات التربية.
 .4اجراء دراسة لمعرفة مدى معرفة واستعمال الييئات التدريسية في المراحل االعدادية والمتوسطة
لتطبيقات التعميم االلكتروني.
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Abstract
The present research aims to know the range of Knowledge and the using of
teachers of aerography department in colleges of Education to Applicant
electronic Learning , So the Sample of the research reached (129) teacher, of the
university of Boghdad and Al mustansiria who were chosen by using Randomly
sample , and applauding questioner for these perpos that prepared by muhamed
bn Ghazi Al Judi – and by using the T-test for one sample and person correlation
formula as a statistical means.
The research reached to the results which indicate that weakness knowledge and
using the theachers of geographe department to the application electronic
learning.

And according this the researcher put some Recommendation and suggestions.
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انمصادر :
 الحربي  ،محمد صنت بن صالح ( ، )2227التعميم اإللكتروني المفيوم واالنواع وطرق التوظيف في التدريس  ،بحثمقدم لمشرفي التعميم األلكتروني  ،بالقصيم  ،السعودية.

 الحكمي  ،ابراىيم الحسن ( ، ) 2228الكفاءات المينية المتطمبة لالستاذ الجامعي من وجية نظر طالبو وعالقتياببعض المتغيرات  ،رسالة الخميج العربي.

 -زيتون  ،كمال عبد الحميد ( ، )2229تكنولوجيا التعميم في عصر المعمومات واالتصاالت  ،ط ،2عالم الكتاب ،

القاىرة.

 -السقاف  ،احمد محمد ( ، )2292محاضرات التعميم الجامعي فمسفتو  ،كفاياتو التدريسي  ،اىم طرائقو التدريسية ،

جامعة حضر موت  ،الكال.

 -سالمة  ،عبد الحافظ محمد ( ، )2222االتصال وتكنولوجيا التعميم ،ط ، 2دار اليازوردي  ،عمان .

 عبد الوىاب  ،بو جمان ( ، )2294دور تكنولوجيا المعمومات في رفع كفاءة المعمم.www.edutrapedia,illaf, net/Arabic/show-articla.thtm/?=1033
 عبد  ،ماجدة السيد  ، )2229( ،تصميم وانتاج الوسائل التعميمية  ،دار صفاء  ،عمان. -عبدة  ،سمير ( ، )9989تحديث الوطن العربي  ،دار االفاق الجديدة  ،بيروت.

 عبيدات  ،ىاني حتمل  ،واخرون ( ، ) 2299مدى معرفة معممي الدراسات االجتماعية بأنماط التغذية الراجعة ودرجةامتالكيم لميارات استخداميا  ،مجمة دراسات العموم التربوية  ،المجمد  ،48ممحق.

 العشيري  ،ىشام محمد ( ، )2299تكنولوجيا الوسائط المتعددة التعميمية في القرن الحادي والعشرين  ،ط ، 9دارالكتاب الجامعي  ،العين  ،االمارات العربية .

 العمر  ،احمد عمي الحسن( ، ) 2229مدى معرفة معممي الجغرافية في المرحمة الثانوية في االردن لمميارت الجغرافيةودرجة ممارستيم ليا  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة اليرموك االردن.

 -ىادي  ،رياض عزيز ( ، ) 2227اخالقيات مينة التعميم الجامعي  ،سمسمة ثقافية جامعية  ، )9( ،مركز التطوير

والتعميم المستمر  ،جامعة بغداد.
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ممحق ()9

الخبراء والمتخصصون الذين تم عرض االستبانة عمييم
االسم والمقب العممي

ت
9

أ.د .ثناء يحيى الحسو

2

أ.د .نجدت عبد الرؤوف

4

أ.م.د اشواق نصيف جاسم

9

أ.م.دبشرى حسن مذكور

5

م.د اسامة ابراىيم خمف

التخصص
طرائق

مكان العمل

تدريس جامعة بغداد – كمية التربية – ابن رشد

الجغرافية
طرائق

لمعموم االنسانية.
تدريس جامعة بغداد – كمية التربية – ابن رشد

الجغرافية
طرائق

لمعموم االنسانية.
تدريس جامعة ديالى – كمية التربية االصمعي

الجغرافية

6

م

.

د.غيداء

طرائق

تدريس جامعة بغداد – كمية التربية – ابن رشد

الجغرافيو

لمعموم االنسانية.

ىندسة حاسبات

جامعة النيرين – كمية ىندسة المعمومات
الجامعة التكنولوجية – قسم ىندسة

مطشرعبد ىندسة حاسبات

الحاسبات

الصاحب
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استبانة تقدير مدى معرفة واستعمال تدريسيو اقسام الجغرافية في كميات التربية
عزيزتي المستجيبة  ....عزيز المستجيب
بين يديك استبانة لمتعرف عمى مدى معرفتك واستعمالك لتطبيقات التعميم االلكتروني الرجاء قراءة الفقرات
واالجابة عنيا عمى وفق البدائل الخمسة الموضوعة اماميا  ،عمماً ان اجابتكم سوف تستخدم ألغراض البحث
العممي وال داعي لذكر اسمكم في االستبانة

شاكرين تعاونكم

الباحثة  /أ.م.د اقبال مطشر عبد الصاحب
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السؤال االول  :ما مدى معرفتك بتطبيقات التعميم االلكتروني الوارد في الجدول ادناه

التطبيق

ت
9

الشبكة العنكبوتية (االنترنت)

2

ادوات البحث والمراجع

4

برامج التحميل االحصائي

9

البريد االلكتروني

5

برنامج الجداول االلكترونية

6

برامج معالجة النصوص

7

اجيزة العرض

8

برامج العرض

9

تصميم دروس في مجال التعميم االلكتروني

92

برنامج الحزم التعميمية

99

المؤتمر المرئي

92

تقيم دروس تفاعمي باستخدام النظام جو

94

االجتماع عن بعد

99

تقييم دروس في مجال التعميم عن بعد

95

برنامج التأليف واالنشاء

96

الكامي ار الرقمية

97

برنامج ذات المحتوى المحدد

98

برنامج النشر االلي

99

بناء االختبارات االلكترونية

22

قواعد البيانات

29

تصميم الصفحات عمى شبكة العنكبوتية

عالي جداً
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عالي

متوسط

ضعيف

ال استخدم
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السؤال الثاني  :ما مدى استعمالك لتطبيقات التعميم االلكتروني الواردة في الجدول ادناه

التطبيق

ت
9

تصميم درس تفاعمي بأستخدام نظام جسور

2

تصميم دروس في مجال التعميم عن بعد

4

برامج الحزم التعميمية

9

تصميم دروس في مجال التعميم االلكتروني

5

البرامج ذات المحتوى المحددة

6

بناء االختبارات االلكترونية

7

برامج التحميل االحصائي

8

برامج التأليف واالنشاء

9

برنامج النشر االلي

92

برامج الجداول االلكترونية

99

المؤتمر المرئي

92

قواعد البيانات

94

اجيزة العروض

99

الشبكة العنكبوتية

95

الكامي ار الرقمية

96

برنامج العروض

97

ادوات البحث والمراجع

98

االجتماع عن بعد

99

برنامج معالجة النصوص

22

البريد االلكتروني

29

تصميم الصفحات عمى شبكة العنكبوتية

عالي جداً

54

عالي

متوسط

ضعيف

ال استخدم

