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 :الممخص
ىدؼ البحث  التعرُّؼ عمى درجة توفر ميارات التعميـ االلكتروني عند 
مدرسي الجغرافية ومدرساتيا في المدارس الثانوية في مركز محافظة 

( 011اختيرت عينة  عشوائية بمغ حجميا )االنبار مف وجية نظرىـ، إذ 
( 01مدرس ومدرسة مف مدرسي الجغرافية في محافظة االنبار،بواقع)

( مدرسة، واعتمدنا عمى دراسة كؿ مف : )حناوي 01مدرس،و)
(  العداد أداة لمبحث وتكونت 9102(، و)سييؿ ومعتصـ،9104ورواف،

استعماؿ الوسائؿ  ( فقرة، ببدائؿ خماسية، وتـ90بصيغتيا النيائية مف )
اإلحصائية المناسبة وىي الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واالختبار 
التائي لعينتيف مستقمتيف، توصمت الباحثة إلى أف درجة توفر ميارات 
التعميـ االلكتروني عند مدرسي الجغرافية ومدرساتيا في المدارس الثانوية 

فرؽ لمتغير  مف وجية نظرىـ كاف بدرجة )عالية(، وال يوجد
مدرسات( في درجة توفر ميارات التعميـ االلكتروني، -الجنس)مدرسيف

ووجود فرؽ بيف المدرسيف والمدرسات في درجة توفر ميارات التعميـ 
دراسات عميا( -االلكتروني تبعًا لمتغير التحصيؿ الدراسي)بكالوريوس

 ولصالح الدراسات العميا.
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the degree of 

availability of e-learning skills for male and female 

geography teachers in secondary schools in the center of 

Anbar Governorate from their point of view. 50) schools, 

and the researcher relied on the study of: (Hanawi and 

Rawan, 2019), and (Suhail and Mutasem, 2014) to 

prepare a research tool and it consisted in its final form 

of (25) paragraphs, with quintuple alternatives, and the 

appropriate statistical means were used, namely: 

arithmetic mean and deviation The standard and t-test for 

two independent samples, the researcher concluded that 

the degree of availability of e-learning skills for teachers 

of geography in secondary schools from their point of 

view was (high), and there is no difference for the gender 

variable (teachers) in the degree of availability of e-

learning skills, and there is a difference Between male 

and female teachers in the degree of availability of e-

learning skills according to the academic achievement 

variable (bachelor-graduate studies) and in favor of 

higher studies, and in light of the research result, the 

researcher recommended the necessity of training 

geography teachers and female teachers in secondary 

schools on the skills of e-learning. e-learning. 
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 المقدمة
إفِّ اعداد المعمـ لمواكبة التطورات الحاصة في الميداف التربوي أمر ال بد منو، وال 

العالـ (، اعتمدت أغمب دوؿ Covid-19سيما في الوقت الحالي مع انتشار وباء كورونا)
عمى العالـ الكتروني، إذ قامت بزج معممييا في ذلؾ النوع مف التعميـ، مما وّلد مشكالت كبيرة 
عند العديد مف المعمميف لعدـ استعدادىـ ليذا النوع مف التعميـ، وافتقارىـ إلى ميارتو، مما أثر 

جؿ معالجة تمؾ سمبًا عمى تعميـ طمبتيـ، إف وزارة التربية العراقية قد اتخذت تدابير مف أ
المشكمة مف طريؽ احتساب السنة الدراسية لمصفوؼ غير المنتيية سنة نجاح باالعتماد عمى 
معدالتيـ في نصؼ السنة، غير أف استمرار أزمة كورونا دفع الوزارة في السنة الحالية 
لالعتماد عمى التعميـ االلكتروني في المدارس، وىذا االمر يفرض عمى المعمميف امتالكيـ 
لميارات التعميـ االلكتروني مف تصميـ الدروس االلكترونية ورفعيا عمى شبكة االنترنت 
والتعامؿ بفاعمية مع الطمبة، ويرى )إسماعيؿ( إف كثير مف المدرسيف ال يتقنوف ميارات 
ف بعضيـ يتقف الطباعة بالمغة  استخداـ الحاسوب، وبعضيـ االخر ال يعرؼ استخدامو، وا 

: 9100عبد المجيد ومزىر،شكمة في الطباعة بالمغة اإلنكميزية أو العكس)العربية ويواجيوف م
(، وىذا ما دفع الباحثة لمكشؼ عف درجة توفر الميارات الالزمة لممعمـ لمقياـ بدورىـ 12

التعميمي عف طريؽ التعميـ االلكتروني، وتقديـ معمومات لوزارة التربية لمعرفة جاىزية معممييا 
ما درجة توفر ذا تمكف مشكمة البحث في اإلجابة عف التساؤؿ اآلتي: لخوض تمؾ التجربة، ل

مهارات التعميم االلكتروني عند مدرسي الجغرافية ومدرساتها في المدارس الثانوية في مركز 
  محافظة االنبار من وجهة نظرهم ؟

 ثانيًا: أهداف البحث:
القدرة عمى استكشاؼ  مف التحديات التي تواجو العممية التعميـ في الوقت الحالي ىو

الطرائؽ الجديدة لمتعميـ التي تستند الى معرفة الوسائؿ التكنولوجية الحديثة المستخدمة في 
التعميـ، والتمكف مف تصميـ بيئة مالئمة لمتعميـ التفاعمي، واالبداع في استخداـ مثؿ ىذا 

مف أىـ تمؾ  الطرائؽ واستثمارىا واخضاعيا لحاجات الطمبة، ويعد التعميـ االلكتروني
االستخدامات الحديثة في ايجاد بيئة تعميمة تفاعمية تسيـ في إسراء التعميـ وجعمو أبقى وأثرًا) 

 (.40: 9102محمود، 
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تعتمد الفكرة االساسية لمتعميـ االلكتروني عمى التصميـ الفعاؿ لبيئة التعميـ والتعمـ مف 
بشكؿ يسيؿ عممية التعمـ ألي فرد في أي قبؿ المعمـ، وتركز عمى المتعمـ واحتياجاتو وقدراتو 

زماف أو مكاف باستخداـ مصادر التعمـ الرقمية المختمفة؛ لدعـ وتوسيع نطاؽ العممية التعميمية 
 (033: 9112بإشراؼ المعمـ )مصيمحي وأماني ،

إف التعميـ االلكتروني يعتمد عمى التقنيات الحديثة في ايصاؿ المحتوى التعميمي 
اعمة لما ينماز بو مف خصائص كاختصار الوقت والجد والكمفة االقتصادية، لمطمبة بطرائؽ ف

وامكانيتو في تعزيز تعمـ الطمبة وتحسيف مستواىـ العممي، وتوفير بيئة تعميمة مشوقة ومثيرة 
لكؿ مف المدرس والطمبة، يتـ فييا التخمص قيود الزماف والمكاف، فضاًل عف السماح لمطمبة 

:  9100ياتيـ وقدراتيـ العممية ومستواىـ المعرفي)عبد المجيد ومزىر،بالتعمـ في ضوء امكان
93.) 

إفَّ استخداـ توظيؼ التكنولوجيا في مجاؿ التعميـ بطريقة فعالة يساعد في حؿ الكثير 
مف المشكالت التعميمة، ويحقؽ عائدًا كبرًا، ويوفر الوقت والجيد ، إذ اثبتت االبحاث عظـ 

تكنولوجيا في عممية التعميـ والتعمـ، فيي تساعد عمى تحقيؽ االىداؼ االمكانات التي توفرىا ال
التعميـ المختمفة مف طريؽ جذب انتباه الطبة نحو المادة الدراسية، وتقريب الموضوعات الى 

 (01، 9102مستوى اذىانيـ، وتحسيف اتجاىيـ نحو الموضوعات الدراسية المقدمة) محمود، 
االلكتروني في العممية التعميمية اصبح حاجة ممحة  وترى الباحثة إف توظيؼ التعميـ

في الوقت الحالي، لما ينماز بو مف السرعة، وتقميؿ الوقت والجيد، والتكمفة المادية، وتحطيـ 
قيود الزماف والمكاف، واثارة التشويؽ لمتعمـ، وتحويؿ دور الطالب مف متمقي لممعمومات الى 

شد، وذلؾ يتوافؽ مع ما تدعوه اليو االتجاىات مفكر وباحث ويكوف دور المعمـ موجو ومر 
 الحديثة في التعميـ.

ونتيجة التطور التكنولوجي والمعموماتي فقد حوَّؿ دور المدرس مف كونو أداة لتوصيؿ 
المعرفة واالىتماـ بعقوؿ الطمبة الى دور أكبر مينية ييتـ بالطالب ككؿ مف حيث عقمو 

و الميارات التي تمكنو مف صنع القرار، وتخطيط وعاطفتو وجسمو، فضاًل عف ضرورة امتالك
البرامج والمناىج، وتصميـ التعمـ، واالرشاد، والتوجيو، وخبير في نظـ المعمومات) زاير، 

9101 :90) 
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ويعمؿ التعميـ االلكتروني عمى تطوير دور المدرس، ويجعمو مصمـ تعميمي ومسيؿ 
ونو مصدر المعمومات ومركز االىتماـ في لتنفيذ االنشطة التعممية ، وموجيًا لطمبتو بدًا ك

التعميـ التقميدي، فيصبح رائد ومكتشؼ، ومبتكر، إذ ينتقؿ مف التعميـ في الحجرات الى التعميـ 
في اليواء والتجواؿ في عالـ المعمومات، وال بد مف أف يرافؽ ذلؾ معو تطوير لممؤسسات 

، 132: 9114مموارد) اسماعيؿ، التعميمة بجميع عناصرىا، وال أصبح فقد لموقت والجيد ل
120 ) 

إف التعميـ االلكترونية وسيمة لتنمية ميارات المعمـ، وقدراتو المينية؛ إذ يقدـ لممعمـ 
مصادر عديدة وبرامج وبحوث ودراسات تساعده في تنمية مياراتو، فضاًل عف تطويره في 

ريؽ مجاؿ تخصصو مف خالؿ اطالعو عمى كؿ ما ىو جديد في مجاؿ تخصصو مف ط
التعميـ االلكتروني والمواقع التي تكوف ثرية بالمعمومات التي تطوره في مجاؿ تخصصو)عبد 

 ( 30: 9100المجيد ومزىر،
ولـ يعد دور المعمـ مقتصرًا عمى توصيؿ المعمومات فقط، وانما أصبح مسؤواًل عف 

لى المعمومات بناء شخصية الطالب الباحث والمفكر والناقد والمستقؿ؛ الذي يستطيع الوصوؿ إ
وتوسيع آفاقو ذاتيًا، إذ يؤدي المعمـ  دورًا ىامًا في تنفيذ التعميـ االلكتروني، مف طريؽ توجيو 
الطمبة، وتحفيزىـ، وتدريبيـ عمى استعماؿ التقنية التكنولوجية، وتقديـ التغذية الرجعة، ومتابعة 

مالئمة )عبد المجيد مستوى تقدميـ، وتقديـ االختبارات الالزمة، وتوفير بيئة تعممية 
 (34،  31، 22: 9102ومزىر،

ويرى )أبو موسى وسمير( إف استخداـ توظيؼ المعمـ لمتعميـ االلكتروني أصبح 
ضرورة أساسية في ظؿ المتغيرات المتسارعة في تكنولوجيا االتصاؿ والحاسوب، واف توظيفيا 

ات التعمـ لمطالب)أبو يساعد المعمـ عمى تحقيؽ المينية في عممو، والوصوؿ الى اقصى درج
 (.01: 9109موسى وسمير،

وقد أكدت )زيف الديف( أف نجاح التعميـ االلكتروني يعتمد بقدر كبير عمى ميارات 
المعمميف وكفاياتيـ في تقديـ ىذا النمط مف التعميـ، لذا ظيرت الحاجة إلى إعادة تطوير 

واكبة التقدُّـ الكبير في مجاؿ التعميـ المعمـ، وتأىيمو بالكفيات التكنولوجية، ليكوف قادرًا عمى م
 (.43: 9112االلكتروني )زيف الديف، 
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وترى الباحثة أفَّ التعميـ االلكتروني أصبح ميارة ال بد مف المعمـ مف امتالكيا، كي 
يستطيع مواكبة التطور الحاصؿ في مجاؿ التكنولوجيا وأف يستطيع توظيؼ تمؾ الميارة في 

ـ المحتوى وتوصيؿ المعمومات لمطمبة، وتوجيييـ وارشادىـ مجاؿ تدريسو الطمبة وتصمي
 لممصادر الرقمية وتنمية مياراتيـ وتفكيرىـ.

 لذا تتجمى أهمية البحث الحالية في الجوانب االتية.
أىمية التعميـ االلكتروني في ظؿ الظروؼ الحالية وانتشار فايروس كورونا،  .0

المدارس في  العالـ وىذا االمر يسري عمى وتعميـ تجربة التعميـ االلكتروني في أغمب 
 المدارس العراقية.

أىمية إعداد مدرسي الجغرافية ومدرساتيا وضرورة امتالكو لميارات التعميـ  .9
  االلكتروني التي تؤىميـ لمقياـ بمينة التدريس.

 ثالثًا: أهدف البحث:
غرافية درجة توفر ميارات التعميـ االلكتروني عند مدرسي الجييدؼ البحث إلى 

وقد انبثؽ مف ومدرساتيا في المدارس الثانوية في مركز محافظة االنبار مف وجية نظرىـ، 
 العنواف الرئيسي األسئمة االتية:

ما درجة توفر ميارات التعميـ االلكتروني عف مدرسي الجغرافية ومدرساتيا  .0
 في المرحمة الثانوية في مركز محافظة االنبار مف وجية نظرىـ؟

مدرسة( في توفر ميارات -وؽ تعزى لمتغير الجنس)مدرسىؿ ىناؾ فر  .9
 التعميـ االلكتروني؟

دراسات عميا(  -ىؿ ىناؾ فروؽ تعزى لمتغير التحصيؿ الدراسي)بكالوريوس .3
 في توفر ميارات التعميـ االلكتروني؟

 رابعًا: حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى:    

مدرسو الجغرافية ومدرساتيا في المدارس الثانوية في مركز محافظة االنبار  .0
 . 9190-9191لمعاـ الدراسي 

 خامسًا: تحديد المصطمحات:
 : المهارة: عرفها كل من 
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" السيولة والدقة والسرعة والحذاقة في إتماـ عمٍؿ ما أو زاير وسماء بأنها:  .1
 (91: 9101)زاير وسماء،  موقؼ قد وجو الى فرد"

"القدرة عمى القياـ بعمؿ ما بشكؿ يحدده مقياس مطور ليذا  سعادة بأنها: .9
 (20: 9100الغرض، وذلؾ عمى أساس الفيـ والسرعة والدقة " )سعادة، 

  :وىي اإلمكانيات الميارية التي يمتمكيا مدرسو التعريف االجرائي لممهارة
ـ االلكتروني ألداء مينة التدريس الجغرافية ومدرساتيا في المدارس الثانوية في مجاؿ التعمي

 بمستوى عاٍؿ مف الدقة والكفاءة.
 :التعميم االلكتروني: ويعرفه كل من 
  :منظومة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية أو التدريبية لممتعمميف سالم  بأنه "

 أو المتدربيف في أي وقت، وفي أي مكاف باستخداـ تقنيات المعمومات واالتصاالت التفاعمية
اعة، والبريد االلكتروني، أجيزة الحاسوب....( لتوفير بيئة تعميمة تفاعمية 0مثؿ)االنترنت، واال

: 9112متعددة المصادر باالعتماد عمى التعمـ الذاتي والتفاعؿ بيف المتعمـ والمعمـ")سالـ، 
934) 

 :أسموب التعمـ المرف باستخداـ التكنولوجية وتجييزات شبكات  إسماعيل بأنه"
ومات عبر االنترنت، معتمدًا عمى االتصاالت المتعددة االتجاىات وتقديـ تعميمية تيتـ المعم

 بالتفاعالت بيف المتعمميف وىيئة التدريس والخبرات والبرمجيات في أي وقت وباي مكاف"
 (. 00: 9114)إسماعيؿ،  

  :أسموب تعميمي مرف يعتمد عمى التعريف االجرائي لمتعميم االلكتروني
كنولوجيا الحديثة في التعميـ)حاسوب، االنترنت، برامج، وسائط متعددة...( لتوصيؿ توظيؼ الت

 المادة التعميمية لطمبة وتحقيؽ اىداؼ العممية التعميمية.
  :ىـ أعضاء ىيئة التدريس في المدارس الثانوية  في مدرسي الجغرافية

  الجغرافية . مديرية تربية االنبار، الذيف أكمموا دراستيـ في الجامعات في تخصص
 :وىي المرحمة التي تأتي بعد المرحمة االبتدائية في سمـ  المرحمة الثانوية

التعميـ العراقي، ومدة الدراسة فييا ستة سنوات، يتـ اعداد الطالب فييا ليمتحؽ بإحدى 
 الجامعات أو المعاىد.

 دراسات سابقة الفصل الثاني: 
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  :عمى حد -مطابقة لبحثيا لـ تجد الباحثة دراسةعرض الدراسات السابقة
 لذلؾ ستتناوؿ الدراسات القريبة منو وطبقًا لتسمسميا الزمني وعمى النحو االتي: -عمميا

 (2014كريم وموفق).دراسة 1
ىدؼ البحث إلى تعرؼ " مدى توفر ميارات التعميـ االلكتروني لدى أعضاء الييئة 

مع اعداد وتصميـ برنامج مقترح  كركوؾ(،-التدريسية في ىيئة التعميـ التقني)المعيد التقني
تكونت عينة العراؽ، واتبع الباحثاف المنيج الوصفي، أجريت الدراسة في ، ليذا الغرض "

( 30( فردًا مف ىيئة التدريس، وتكونت أداة الدراسة مف استبانة مكونة مف )44)  مف الدراسة
فقرة تقيس ميارات التعميـ االلكتروني، بعد أف تأكد الباحثاف مف صدقيا وثباتيا طبقاىا عمى 
عينة البحث وباستعماؿ الوسائؿ االحصائية وىي: )المتوسط الحسابي، والنسبة المئوية، 

واحدة ولعينتيف مستقمتيف( توصؿ الباحثاف إلى أفَّ التخصصات التكنولوجية  ( لعينةtواختبار)
%(، وتوازنت 2390%(، وحممة البكالوريوس )2494شكمت أعمى النسب لمجتمع البحث)

%(، وتبيف افتقار أغمب أعضاء 0190%( واالناث)2490النسب بحسب فئة الجنس: ذكور)
تقنيات، وقمة الماميـ بميارات استخداـ البرمجيات ىيئة التدريس لمميرات الالزمة الستخداـ ال

 (. 002: 9102الخاصة) كريـ وموفؽ، 
 (2012) سهيل ومعتصم. دراسة 2

ىدؼ البحث إلى تعرؼ " ميارات التعميـ االلكتروني لدى أعضاء ىيئة التدريس في 
ف المنيج فمسطيف، واتبع الباحثاأجريت الدراسة في ، جامعة القدس المفتوحة بدولة فمسطيف "

( عضوًا مف أعضاء التدريس في جامعة القدس 22)  مف تكونت عينة الدراسةالوصفي، 
( فقرة موزعة عمى ثالثة محاور: 03المفتوحة، وتكونت أداة الدراسة مف استبانة مكونة مف )

االوؿ استخداـ الحاسوب، والثاني: استخداـ الشبكة العالمية)االنترنت(، والثالث: ميارة ادارة 
سة الصفوؼ االفتراضية، بعد اف تأكد الباحثاف مف صدقيا وثباتيا طبقاىا عمى عينة جم

البحث وباستعماؿ الوسائؿ االحصائية وىي: )المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، 
( توصؿ الباحثاف إلى أفَّ توفر ميارات التعميـ والنسب المئوية، ومعادلة الفاكرونباخ،

يئة التدريس في كمية القدس المفتوحة بدرجة)متوسطة(، فضاًل عف االلكتروني عند أعضاء ى
وجود فروؽ في ميارات التعميـ االلكتروني تعزى الى المتغيرات االتية: )النوع االجتماعي 
ولصاؿ االناث، والكمية ولصالح العموـ اإلدارية واالقتصادية، والمؤىؿ العممي لصالح 
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نوات، وحالة عضو ىيئة التدريس لصالج متفرغ، ( س3ماجستير، والخبرة لصالح أقؿ مف )
وأوصت الدراسة بالتركيز عمى تطوير ميارات أعضاء ميارات أعضاء ىيئة التدريس في 

 (.09: 9102التعميـ االلكتروني )سييؿ ومعتصـ،
 (2012) الحميدي. دراسة 3

ي درجة امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية فىدؼ البحث إلى تعرؼ " 
دولة الكويت لكفايات التعمـ االلكتروني مف وجية نظرىـ وعالقتو بكؿ مف الجنس والمؤىؿ 

تكونت الكويت، واتبع الباحث المنيج الوصفي، أجريت الدراسة في ، ة"العممي والخبرة التدريسي
( معمـ ومعممة في المرحمة الثانوية في دولة الكويت، تكونت أداة 911) مف عينة الدراسة

( فقرة موزعة عمى ثالثة محاور وىي: كفايات ثقافة التعميـ 92مف استبانة مكونة مف )البحث 
( فقرة، وكفايات 00( فقرات، وكفايات قيادة الشبكات واالنترنت بواقع)2االلكتروني بواقع)

( فقرات، بعد أف تأكد الباحث مف صدقيا وثباتيا طبقيا عمى عينة 1تصميـ البرمجيات بواقع)
( tماؿ الوسائؿ االحصائية وىي: )المتوسط الحسابي، والنسبة المئوية، واختبار)البحث وباستع

لعينة واحدة ولعينتيف مستقمتيف، وتحميؿ التبايف األحادي( توصؿ الباحث إلى أفَّ درجة امتالؾ 
معممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية لكفايات التعميـ االلكتروني كاف بمستوى)متوسط(، فضاًل 

ود فروؽ تعزى لمجنس، وعدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي، وسنوات عف وج
الخدمة، وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث توسُّع مؤسسات إعداد المعمميف في المقررات 

 (.9: 9102التي تنمي كفيات التعمـ االلكترونية )الحميدي، 
 :مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة 
السابقة استعممت المنيج الوصفي وىي تتفؽ مع البحث جميع الدراسات  .0

 الحالي في اعتماده المنيج الوصفي.
الدراسات السابقة طبقت عمى عينات في مراحؿ دراسية مختمفة: ثانوية  .9

 وجامعية، أما البحث الحالي فطبَؽ عمى المرحمة الثانوية.
ث الحالي جميع الدراسات السابقة طبقت عمى الذكور واالناث ، ويتفؽ البح .3

 مع الدراسات السابقة في تطبيقو عمى الذكور واالناث.
جميع الدراسات السابقة استعممت االستبانة كأداة لبحثيا، وىي تتفؽ مع  .2

 البحث الحالي في اعتماده االستبانة كأداة لمبحث.
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أظيرت نتائج جميع الدراسات السابقة بوجود ميارات التعمـ االلكتروني  .0
مدرسيف والمعمميف واساتذة الجامعة. وستتضح لنا نتائج البحث الحالي بمستوى متوسط عند ال

 في الفصؿ الرابع.
 الفصل الثالث: منهجية البحث واجراءاته

 اتبعت الباحثة المنيج الوصفي لمالئمتو أىداؼ البحث.  أواًل: منهج البحث:
 ثانيًا: مجتمع البحث :

لدراسة جميعيا التي يسعى يقصد بمجتمع البحث العناصر ذات العالقة بمشكمة ا
(، ويتضمف مجتمع 002: 9100الباحث إلى أف يعمـ عمييا نتائج الدراسة )االسدي وسندس،

البحث الحالي مدرسي الجغرافية ومدرساتيا التابعيف لمديرية تربية االنبار في المدراس الثانوية 
 ( مدرس ومدرسة.921في مركز محافظة االنبار، والبالغ عددىـ )

 : عينة البحث : ثانياً  
( مدرس ومدرسة مف مدرسي الجغرافية 011اختارت الباحثة عينة عشوائية بمغت ) 

 ( مدرسة، التابعيف لمديرية تربية االنبار في مركز محافظة االنبار. 31( مدرس، و)31بواقع )
كانت أداة البحث عبارة عف استبانة، وقد اتبعت الباحثة الخطوات ثالثًا: أداة البحث : 

 تية في بنائيا:اآل
 :قياس درجة امتالؾ مدرسو الجغرافية ومدرساتيا  الهدف من االستبانة

 لميارات التعميـ االلكتروني مف وجية نظرىـ.
)حناوي  اعتمدت الباحثة عمى دراسة كؿ مف : مصادر اعداد المقياس:

 (، فضال عف المصادر ذات الصمة.9102، و)سييؿ ومعتصـ،(9104ورواف،
  صاغت الباحثة فقرات االستبانة وتكوف بصورتو  االستبانة:صياغة فقرات

 ( فقرة.91االولية مف )
 :حددت الباحثة أربعة بدائؿ لالستبانة وىي: )متوفرة   تحديد بدائل االستبانة

 بدرجة عالية، متوفرة بدرجة متوسطة، متوفرة بدرجة ضعيفة، متوفرة بدرجة منخفضة جدًا(،
 وضعت التصنيؼ اآلتي لمداللة عمى درجة توفر الميارة : (، وقد2،0،9،3وتعطى الدرجات:)

 (تصنيف درجة توفر مهارات التعميم االلكتروني عند مدرسي الجغرافية ومدرساتها 1جدول )
 درجة التوفر المتوسط الحسابي الفئة
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 ضعيفة جدا 0-0931 1
 ضعيفة 09030-9911 2
 متوسطة 9910-3921 3
 عالية 3920-2991 4
 عالية جداً  2991 أكبر مف 5

  :وتضمنت اليدؼ مف االستبانة، وكيفية االجابة عنيا.تعميمات االجابة 
 طبقت الباحثة االستبانة الكترونيًا حساب وقت االستبانة ووضح تعميماتها :

واف متوسط  ( مدرس ومدرسة، فاتضح وضوح تعميمات االستبانة عند المدرسيف،00عمى )
 ( دقيقة. 2عف فقرات االستبانة بمغ ) الزمف الذي يستغرقو المدرس لإلجابة

 :اعتمدت الباحثة نوعيف مف انواع الصدؽ وىما: صدق االستبانة 
إذ وزعت الباحثة االستبانة عمى مجموعة مف الخبراء الصدق الظاهري:  . أ

(، وتـ تعديؿ بعض 0محؽ)والمتخصصيف في العموـ التربوية والنفسية، وطرائؽ التدريس م
%( مف االتفاؽ بيف 31فقرات االستبانة، وحذفت فقرة واحدة لعد حصوليا عمى  نسبة )

 المحكميف.
طبقت الباحثة االستبانة عمى العينة االستطالعية  صدق االتساق الداخمي: . ب

( مدرس ومدرسة مف مجتمع البحث وبعد تصحيح اجابات المدرسيف، 31التي تكونت مف)
احثة معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس باستعماؿ معامؿ ارتباط حسبت الب

 1.02بيرسوف، فتبيف اف قيـ معامالت االرتباط لجميع الفقرات مقبولة، فقد انحصرت ما بيف )
( إف قبوؿ الفقرة يتحدد إذا كاف معامؿ ارتباطيا  Nuannally(، ويشير معيار ) 1.39  -

 ( .1991ة أعمى مف )مع الدرجة الكمي
 طبقت الباحثة االستبانة عمى العينة لفقرات االستبانة:  القوة التمييزية

( مدرس ومدرسة مف مجتمع البحث، وبعد تصحيح اجابات 31االستطالعية التي تكونت مف)
كؿ فقرة مف فقرات المقياس باستعماؿ االختبار التائي حسبت الباحثة معامؿ تمييز المدرسيف 

((T-test ( 0931ػػػػػػػػػػ  9992، وجدت إف القيمة التائية المحسوبة تتراوح بيف)لعينتيف مستقمتيف
( ودرجة حرية 1910( عند مستوى داللة )9910وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )

 .(، وبيذا تعد فقرات المقياس جميعيا مميزة وصالحة لمتطبيؽ93)
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  :االستبانة عمى العينة االستطالعية التي طبقت الباحثة ثبات االستبانة
حسبت ( مدرس ومدرسة مف مجتمع البحث، وبعد تصحيح إجابات المدرسيف 31تكونت مف)

 (139معادلة الفاكرونباخ، وقد بمغ معامؿ الثبات ) ثبات فقرات االستبانة باستعماؿ معامؿ
 وىو معامؿ ثبات جيد جدًا لمثؿ ىكذا اختبارات.

 بعد التحقؽ مف الخصائص السيكومترية  لنهائية:االستبانة بصيغته ا
( درجة ، وأقؿ درجة  012( فقرة، واف أعمى درجة ليا )91لالستبانة أصبحت تتكوف مف )

 (.9( درجة،  ممحؽ )91يحصؿ عمييا المستجيب )
 :بعد أف تأكدت الباحثة مف الخصائص السيكو مترية لألداة  تطبيق االستبانة

 .91/0/9190 -3/0/9190طبقتيا الكترونيًا عمى عينة البحث في المدة ما بيف 
 

 : االحصائية رابعًا: الوسائل
استعممت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري، ومعادلة الفاكرونباخ، 

 يف كوسائؿ احصائية .واالختبار التائي لعينتيف مستقمت
 الفصل الرابع

 عرض النتيجة وتفسيرها
ما :  تعرض الباحثة نتيجة ىذه البحث مف طريؽ اإلجابة عف سؤاؿ البحث  .1

درجة توفر مهارات التعميم االلكتروني عن مدرسي الجغرافية ومدرساتها في المرحمة الثانوية 
 ؟في مركز محافظة االنبار من وجهة نظرهم

بعد أف تمت عممية تفريغ اجابات المدرسيف والمدرسات استعممت الباحثة      
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة البحث، وقد رتبتيا تنازليًا 

 (:9حسب المتوسطات الحسابية، وعمى نحو ما مبيف في جدوؿ )
المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث عمى (المتوسطات الحسابية واالنحرافات 2جدول)

 مقياس مهارات التعميم االلكتروني.

رتبة 
 الفقرة

تسمسؿ 
الفقرة في 
 االستبياف

الوسط  الفقرات
 المرجح

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 التوفر
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رتبة 
 الفقرة

تسمسؿ 
الفقرة في 
 االستبياف

 الفقرات
الوسط 
 المرجح

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 التوفر

 عاؿٍ  0.892 4.188 استخدـ خدمة المراسمة عبر شبكة االنترنت. 16  .0
 عاؿٍ  0.892 4.150 االنترنتاراسؿ المدرسيف عبر شبكة  04  .9

3.  3 
استطيع  إدارة الممفات مف انشاء وحفظ ونسخ  

 وتعديؿ
 عاؿٍ  0.864 4.088

2.  15 
لدي القدرة في استخداـ البريد االلكتروني في 

 المراسمة وارفاؽ الممفات وحذفيا.
 عاؿٍ  0.979 4.056

0.  23 
لدي القدرة عرض المحتوى بما يتناسب مع 

 قدرات الطمبة.
 عاؿٍ  0.853 3.963

 عاؿٍ  1.077 3.944 استطيع عمؿ حساب بريد الكتروني . 14  .1

اتابع تعمـ الطمبة في عممية التعميـ  24  .2
 االلكتروني.

 عاؿٍ  0.943 3.938

3.  12 
اطمع عمى البحوث العممية المنشورة في مجاؿ 

 عاؿٍ  0.922 3.925 تخصصي.

4.  17 
ادخؿ الى المكتبات االلكتروني المتصمة 

 بتخصصي.
 عاؿٍ  0.961 3.913

 عاؿٍ  1.066 3.881 لدي المعرفة الكافية بمحركات البحث)كوكؿ(. 13  .01
 عاؿٍ  Word 3.856 1.075استخدـ معالج النصوص )وورد(  9  .00

09.  25 
استطيع اعداد اختبارات الكترونية وفقًا 

 ألىداؼ المادة الدراسية
 عاؿٍ  1.026 3.731

 عاؿٍ  3.700 0.970 (windowsاتعامؿ بكفاءة مع نظاـ الويندوز) 1  .03

02.  18 
احمِّؿ ممفات اكاديمية مرفوعة عمى شبكة 

 االنترنت.
 عاؿٍ  1.004 3.688

00.  20 
يمكنني تحوؿ المحتوى التعميمي الى دروس 

 الكترونية.
 عاؿٍ  0.993 3.681

 عاؿٍ  0.991 3.656استطيع توظيؼ األنشطة في الدروس  22  .01
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رتبة 
 الفقرة

تسمسؿ 
الفقرة في 
 االستبياف

 الفقرات
الوسط 
 المرجح

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 التوفر

 االلكترونية.

ممحقات اتعامؿ بسيولة مع  6  .02
 الحاسوب)الطابعة، الماسح الضوئي...(

 عاؿٍ  1.120 3.625

03.  2 
سيولة التعامؿ مع وحدة التخزيف ومشغالت 

 األقراص.
 عاؿٍ  1.076 3.606

04.  11 
استطيع تنصيب البرامج المختمفة عمى 

 الحاسبة وازالتيا.
 عاؿٍ  1.132 3.531

 عاؿٍ  1.003 3.500 اتعامؿ مع تطبيقات الحاسوب المختمفة. 5  .91

90.  21 
لدي القدرة عمى تقييـ البرمجيات التعميمة 

 الجاىزة تربويًا وفنيًا.
 متوسط 0.990 3.388

 متوسط 1.190 3.369 استطيع ضغط الممفات وفكَّيا. 7  .99

استخدـ برنامج العروؽ التقديمية )البوربوينت(  8  .93
Power Point 

 متوسط 1.219 3.344

 متوسط 1.021 3.275 البيانات.استخدـ برامج الرسـ وعرض  4  .92
 متوسط 1.087 3.013 يمكنني اكتشاؼ الفيروسات ومعالجتيا. 10  .90

 عاؿٍ  1.014 3.720 درجة التوفر ككؿ
( أف درجة توفر ميارات التعميـ االلكتروني عند مدرسي 9يتبيف مف جدوؿ)   

الجغرافية ومدرساتيا كانت بدرجة )عاٍؿ(، إذ انحصرت المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس 
(، وقد وقعت استجاباتيـ عمى فقرات المقياس بيف )عاٍؿ ومتوسط( مف 3.013-4.188بيف )

( فقرة مف المقياس عمى مستوى)عاٍؿ(، إذ حصمت 91د حصمت) حيث تقدير توفرىا لدييـ، فق
( عمى الترتيب االوؿ، وتعزي الباحثة ذلؾ استخدـ خدمة المراسمة عبر شبكة االنترنت.فقرة )

الى اف اغمب المدرسيف لدييـ برامج التواصؿ االجتماعي ويستخدمونيا في المراسمة لمتواصؿ 
راسؿ المدرسيف عبر شبكة االنترنت( عمى الترتيب ااالجتماعي مع االصدقاء، وحصمت فقرة )

وتعزي الباحثة ذلؾ الى اف المدارس كونت  صفحات وكروبات خاصة بيا يتـ تواصؿ الثاني، 
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استطيع  إدارة الممفات مف انشاء وحفظ ونسخ  المدرسيف مف خالليا ، وحصمت فقرة )
يمات الوزارة قد حتمت عمى وتعديؿ( عمى الترتيب الثالث، وتعزو الباحثة ذلؾ الى اف تعم

المدرسيف المرونة في إدارة الممفات مف انشاء وحفظ ونسخ وتعديؿ لنشرىا عمى مواقع التواصؿ 
( فقرة مف المقياس 0بينما حصمت )مف اجؿ التعامؿ مع إدارة المدرسة وتقديـ الدروس لمطمبة، 

 ة أو بعضيا:عمى مستوى)متوسط(، وتعزو الباحثة تمؾ النتيجة إلى األسباب االتي
اعتياد المدرسيف والمدرسات عمى استخداـ التعميـ االلكتروني كأمر ال بد   -0

 منو إلكماؿ التعميـ ومواصمتو .
الدروات التدريبية التي اقامتيا التربية لتدريب المدرسيف والمدرسات في كيفية  -9

 لكتروني.استخداـ منصات التعميـ االلكتروني قد ساىـ في رفع مياراتيـ في التعميـ اال
( و )سييؿ 9102وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف )كريـ وموفؽ،     

إذ توصمت إلى أفَّ مستوى االساتذة في كفايات (، 9102( و)الحميدي، 9102ومعتصـ،
 التعميـ االلكتروني كاف بمستوى )متوسط( .

مدرسة( في -هل هناك فروق تعزى لمتغير الجنس)مدرسالسؤال الثاني:  .0
 توفر مهارات التعميم االلكتروني؟

( لعينتيف tبعد أف تمت عممية تفريغ اجابات الطمبة استعممت الباحثة معادلة اختبار )
 (:2، فكانت النتيجة عمى نحو ما مبيف في جدوؿ )مستقمتيف
(المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والقيمتان التائيتان )المحسوبة 4جدول)

الحرية، والداللة االحصائية لدرجات أفراد عينة البحث عمى مقياس والجدولية(، ودرجة 
 مهارات استخدام التعميم االلكتروني

الداللة 
االحصائية 
 عند مستوى

(0.05) 

درجة 
 الحرية

 القيمتاف التائياتاف
االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الجنس العدد
 المحسوبة الجدولية

غير دالة 
 إحصائياً 

158 1.97 1.618 
 مدرسيف 80 90.66 16.73

 مدرسات 80 95.35 19.78
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( وىي أقؿ مف القيمة 1.618يتبف مف الجدوؿ إف القيمة التائية المحسوبة بمغت )
(، ودرجة حرية 0.05مستوى داللة احصائية عند مستوى داللة )( عند 1.97الجدولية البالغة)

في توفر ميارات التعميـ  المدرسيف والمدرسات(، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ بيف 158)
االلكتروني، وتعزو الباحثة النتيجة الى أف المدرسيف والمدرسات لدييـ اىتماـ متساٍو الى حد 

 ما بالتكنولوجيا، فضاًل عف كوف ميارات التعميـ االلكتروني واحدة بالنسبة لمجنسيف.
( التي اشارت الى 9102، ، كريـ وموفؽوتتفؽ نتائج ىذه البحث مع نتائج دراسة )

مدرسات( في ميارات استخداـ التعميـ االلكتروني عند -عدـ وجود فروؽ تعزى لمجنس)مدرسيف
(، 9102سييؿ ومعتصـ،ىيئة التدريس، وتختمؼ نتائج ىذه البحث مع دراسة كؿ مف)

 . (، التي اشارت الى وجود ولصالح االناث9102الحميدي، )و
فروق تعزى لمتغير التحصيل الدراسي)بكالوريوس ، هل هناك السؤال الثالث: 

 دراسات عميا( في توفر مهارات التعميم االلكتروني؟
بعد أف تمت عممية تفريغ اجابات المدرسيف والمدرسات استعممت الباحثة معادلة 

 (:4، فكانت النتيجة عمى نحو ما مبيف في جدوؿ )( لعينتيف مستقمتيفtاختبار )
ابي، واالنحراف المعياري، والقيمتان التائيتان )المحسوبة (المتوسط الحس4جدول)

والجدولية(، ودرجة الحرية، والداللة االحصائية لدرجات أفراد عينة البحث عمى مقياس 
 مهارات التعميم االلكتروني

الداللة 
االحصائية 
 عند مستوى

(0.05) 

درجة 
 الحرية

 القيمتاف التائياتاف
االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 الجنس العدد
 المحسوبة الجدولية

دالة 
 إحصائياً 

158 1.97 2.052 
 بكالوريوس 135 91.73 18.14

 دراسات عميا 25 99.88 18.70

( وىي أكبر مف القيمة 2.052يتبف مف الجدوؿ إف القيمة التائية المحسوبة بمغت )
(، ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة )مستوى داللة احصائية ( عند 1.97الجدولية البالغة)

دراسات عميا( -(، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ في متغير التحصيؿ الدراسي)بكالوريوس158)
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عند المدرسيف والمدرسات في ميارات استخداـ التعميـ االلكتروني ولصالح الدراسات العميا، 
عميا قد دربوا عمى استخداـ وتعزو الباحثة النتيجة الى كوف أف المدرسيف اصحاب الدراسات ال

الحاسوب والقدرة عمى التعامؿ مع برامجو ومنيا االميؿ واالوفيس وغيرىا في أثناء دراستيـ، 
فضال عف متطمبات الترقية العميا تحتـ عمييـ امتالؾ ميارة في التعامؿ مع التكنولوجيا الحديثة 

، وىذا ما جعميـ يفوقوف والحاسوب وبرامجو مف كتابة البحوث والقاء المحاضرات وغيرىا
 اقرانيـ مف الحاصميف عمى شيادة البكالوريوس في امتالكيـ لميارات التعميـ االلكتروني.

( التي اشارت الى 9102سييؿ ومعتصـ،وتتفؽ نتائج ىذه البحث مع نتائج دراسة )
دراسات عميا( في ميارات استخداـ التعميـ -وجود فروؽ تعزى لمتحصيؿ الدراسي)بكالوريوس

االلكتروني عند ىيئة التدريس ولصالح الماجستير، وتختمؼ نتائج ىذه البحث مع دراسة 
 . (، التي اشارت الى عدـ وجود فرؽ تعزى لمتغير التحصيؿ الدراسي9102الحميدي، )

 .الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 أواًل: االستنتاجات

 ما يأتي:  في ضوء نتيجة البحث تستنتج الباحثة   
درجة توفر مدرسي الجغرافية ومدرساتيا لميارات التعميـ االلكتروني في  .0

المدارس الثانوية في مركز محافظة االنبار مف وجية نظرىـ كانت بدرجة )عالية(، حيث بمغ 
 (.3.720المتوسط الحسابي )

مدرسات( في درجة توفر ميارات -ال يوجد فرؽ لمتغير الجنس) مدرسيف .9
 االلكتروني.التعميـ 
وجود فرؽ بيف المدرسيف والمدرسات في درجة توفر ميارات التعميـ  .3

 دراسات عميا( ولصالح الدراسات العميا.-االلكتروني تبعًا لمتغير التحصيؿ الدراسي)بكالوريوس
 ثانيًا : التوصيات

في ضوء االستنتاجات التي توصمت إلييا الباحثة في ىذه البحث ، فإنَّيا توصي بما 
 ي : يأت

ضرورة تدريب مدرسي الجغرافية ومدرساتيا في المدراس الثانوية عمى ميارات  .0
 التعميـ االلكتروني.
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ضرورة أخذ آراء مدرسي الجغرافية ومدرساتيا عند تصميـ برامج التدريس  .9
 االلكترونية لموقوؼ عمى االحتياجات التدريبية الفعمية ليـ.

لحالية في تقييـ أداء مدرسي االستعانة باالستبانة المعدة في الدراسة ا .3
 الجغرافية في المدارس لموقوؼ عمى مدى امتالكيـ لميارات التدريس االلكتروني.

منح مكافئات مالية ومعنوية لممدرسيف الذيف يوظفوف التعميـ االلكتروني في  .2
 تدريس طمبتيـ.

توفير االجيزة االلكترونية مف حاسوب، وممحقاتو، وشبكة انترنت في كؿ  .0
 يتيح لممدرسيف استعماليا وتوظيفيا في مجاؿ تدريس طمبتيـ.مدرسة ل

 ثالثًا: المقترحات
 تقترح الباحثة اجراء دراسات منيا :  
المعوقات التي تواجو تطبيؽ التعميـ االلكتروني عند مدرسي الجغرافية  .0

 ومدرساتيا في المدراس الثانوية مف وجية نظرىـ واتجاىيـ نحوه.
وء ميارات التعميـ االلكتروني لتنمية ميارات بناء برنامج تعميمي في ض .9

 تصميـ البرامج التعميمة االلكترونية عند مدرسي الجغرافية ومدرساتيا في المرحمة الثانوية.
 مستويات ومتطمبات تطبيؽ التعميمي االلكتروني في التعميـ الثانوي. .3
ميارات تقييـ اداء مدرسي الجغرافية ومدرساتيا في المدارس الثانوية في ضوء  .2

 التعميـ االلكتروني.
 قائمة المصادر

 (.9109أبو موسى، مفيد أحمد وسمير عبدالسالـ الصوص :) التعمم
، االكاديميوف لمنشر والتوزيع، المدمج)المتمازج( بين التعميم التقميدي والتعميم االلكتروني

 األردف.-عماف
 (.9100االسدي، سعيد جاسـ، وسندس عزيز فارس :) مناهج البحث في

 األردف.-، دار الوضاح لمنشر، عمافالعموم التربوية والنفسية واالجتماعية والفنون الجميمة
 (.9114إسماعيؿ، الغريب زاىر :) التعميم االلكتروني من التطبيق الى

 مصر.-، عالـ الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة، القاىراالحتراف والجودة
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 (.درجة امتالؾ معممي المغة العربية 9102الحميدي، حامد عبداهلل :)
بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت لكفايات التعمـ االلكتروني مف وجية نظرىـ وعالقتو بكؿ 

، جامعة المجمة الدولية لمبحوث التربويةمف الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة التدريسية، 
 (.3(، العدد)20االمارات، المجمد)

 (.9101زاير، سعد عمي وسماء تركي داخؿ :) المهارات المغوية بين التنظير
 األردف.-، الدار المنيجية لمنشر والتوزيع، عمافوالتطبيق
 (.9101زاير، سعد عمي :)نصائح تعميمية عممية لممدرسين والمدرسات ،

 األردف.-الدار المنيجية لمنشر والتوزيع، عماف
 (.9112زيف الديف، محمد محمود :)دار خوارـز كفيات التعميم االلكتروني ،

 السعودية.-العممية لمنشر والتوزيع، جدة
 (.9112سالـ، أحمد :)مكتبة الرشيد، تكنولوجيا التعميم والتعميم االلكتروني ،
 السعودية.-الرياض

 (.9100سعادة، جودت أحمد :)تدريس التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية ،
 األردف.-وزيع، عمافدار الشروؽ لمنشر والت

 (.ميارات التعميـ 9101سييؿ، تامر فرح ومعتصـ محمد عزيز مصمح :)
المجمة االلكتروني لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة بدولة فمسطيف، 

 ، المجمد الخامس، العدد العاشر.الفمسطينية لمتعميم المفتوح
 التعميم (: 9100.)عبد المجدي، حذيفة مازف ومزىر شعباف العاني

 األردف.-، مركز الكتاب االكاديمي، عمافااللكتروني التفاعمي
 (.مدى توفر ميارات التعميـ 9102كريـ، منكشة قادر وموفؽ يحيى عثماف :)

كركوؾ(، مع -االلكتروني لدى أعضاء الييئة التدريسية في ىيئة التعميـ التقني)المعيد التقني
 .31، المجمد 001، العدد مجمة تنمية الرافدينالغرض،  اعداد وتصميـ برنامج مقترح ليذا

 (.9102محمود، شوقي حساني :) تقنيات وتكنولوجيا التعميم)معايير توظيف
 مصر.-، دار الكتب المصرية، القاىرة9، طالمستحدثات التكنولوجية وتطوير المناهج(
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 (.تحديات التعميـ 9112مصيمحي، زينب محمود وأماني عبدالقادر محمد :)
(، 03، المجمد _مستقبل التربية العربيةااللكتروني في مصر والفرص المتاحة لالستفادة منو. 

 (.21العدد)
 المالحق
 (أسماء الخبراء والمحكمين الذين استعانا بهم الباحثة في إتمام بحثها1ممحق)

 التخصص مكان العمل أسماء الخبراء والقابهم العممية

 تكريتجامعة  أ.ـ.د احساف نظير 
 كمية التربية لمعـو االنسانية

 طرائؽ تدريس 

 جامعة ديالى أ.ـ.د طو ياس خضير
 كمية العمـو االسالمية

 طرائؽ التدريس

 جامعة تكريت أ.ـ.د عامر صالح
 كمية التربية لمعـو االنسانية

 القياس والتقويـ 

 طرائؽ تدريس المغة العربية مديرية تربية بابؿ ـ.د إبراىيـ عويد ىراط
 جامعة كركوؾ ـ. وسناء محمد فرج

 كمية التربية لمعـو االنسانية
 طرائؽ تدريس المغة العربية

 جامعة كركوؾ ـ. ـ عالء خضير نصيؼ
 كمية التربية لمعـو االنسانية

 ارشاد تربوي

 طرائؽ تدريس المغة العربية مديرية تربية بابؿ ـ. ـ فراس غزاؿ شعالف
 التعميم االلكتروني(استبانة مهارات 2ممحق)

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة االنبار/كمية التربية لمنبات

 م/ استبانة آراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس مهارات التعميم االلكتروني 
 األستاذ الدكتور.......................................... المحترم

 :......................................................التخصص 
 تحية طيبة...     
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توفر مهارات التعميم االلكتروني عند  درجةترـو الباحثة إجراء البحث الموسوـ )      
مدرسي الجغرافية ومدرساتها في المدارس الثانوية في مركز محافظة االنبار من وجهة 

مقياس كفايات إدارة التعميـ االلكتروني، وبعد اطالع الباحثة  (. ويقتضي البحث بناءنظرهم
: عرَّفت )مهارات التعميم االلكتروني( بأنها عمى الدراسات السابقة والمراجع ذات الصمة

اإلمكانيات الميارية التي يمتمكيا مدرسو الجغرافية ومدرساتيا في المدارس الثانوية في مجاؿ 
ة التدريس بمستوى عاٍؿ مف الدقة والكفاءة.، عممًا أفَّ المقياس التعميـ االلكتروني ألداء مين

)متوفرة بدرجة عالية، متوفرة بدرجة متوسطة، متوفرة  أربعة بدائؿ لإلجابة وىي: يتكوف مف
ونظرًا لما تممكونو مف خبرة ودراية في ىذا  بدرجة ضعيفة، متوفرة بدرجة منخفضة جدًا(،

بداء مالحظاتكـ في صالحية فقرات المقياس وما تقترحونو المجاؿ ترجو الباحثة تفضمكـ في إ
 مف تعديؿ أو حذؼ أو إضافة ما ترونو مناسبًا.
 وفقكم اهلل لخدمة العمم والعاممين به 

 الباحثة  
 م.م همسة عماد عبد الكريم

 جامعة االنبار/كمية التربية لمبنات
 تعميمات اإلجابة:

 عزيزي المدرس/ة...
 تحية طيبة ......

بيف يديؾ استبانة لمعرفة مدى توفر ميارات التعميـ االلكتروني ، راجيف منؾ قراءة 
( أماـ الخيار الذي ينطبؽ  فقراتيا جيدًا واالجابة عنيا بكؿ امانة ودقة بوضع عالمة ) 

)متوفرة بدرجة عالية، متوفرة بدرجة متوسطة، متوفرة عميؾ، عمما أف بدائؿ اإلجابة ىي: 
فَّ اجابتؾ ىي لغرض البحث العممي.وفرة بدرجة منخفضة جدًا(، بدرجة ضعيفة، مت  وا 

 مع فائؽ الشكر واالمتناف

 الفقرات ت
 متوفرة بدرجة

عالية 
 جدا 

ضعي متوسطة عالية
 فة

ضعي
 فة جدا 

      (windowsاتعامؿ بكفاءة مع نظاـ الويندوز)  .0
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سيولة التعامؿ مع وحدة التخزيف ومشغالت   .9
 األقراص.

     

استطيع  إدارة الممفات مف انشاء وحفظ ونسخ    .3
 وتعديؿ. 

     

      استخدـ برامج الرسـ وعرض البيانات.  .2
      اتعامؿ مع تطبيقات الحاسوب المختمفة.  .0
اتعامؿ بسيولة مع ممحقات الحاسوب)الطابعة،   .1

 الماسح الضوئي...(
     

      استطيع ضغط الممفات وفكَّيا.  .2

استخدـ برنامج العروؽ التقديمية )البوربوينت(   .3
Power Point 

     

      Wordاستخدـ معالج النصوص )وورد(   .4

      يمكنني اكتشاؼ الفيروسات ومعالجتيا.  .01

استطيع تنصيب البرامج المختمفة عمى الحاسبة   .00
 وازالتيا.

     

اطمع عمى البحوث العممية المنشورة في مجاؿ   .09
 تخصصي.

     

      لدي المعرفة الكافية بمحركات البحث)كوكؿ(.  .03
      استطيع عمؿ حساب بريد الكتروني .  .02
لدي القدرة في استخداـ البريد االلكتروني في   .00

 المراسمة وارفاؽ الممفات وحذفيا.
     

      استخدـ خدمة المراسمة عبر شبكة االنترنت.  .01
ادخؿ الى المكتبات االلكتروني المتصمة   .02

 بتخصصي.
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