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تقویم تدریس مادة اإلنترنت لطلبة الدراسات العلیا في ضوء بعض 
المتغیرات

سعد غانم علي فتاحم.م. محمود عبد السالم محمدأ. م. د.
التربیةكلیة /الموصل جامعة 

) ٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
قــویم تــدریس مــادة االنترنــت لطلبــة الدراســات العلیــا فــي ضــوء بعــض یهــدف البحــث إلــى ت

:المتغیرات ، وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالیة 

ویمثــل مجتمــع البحــث طلبــة الدراســات العلیــا فــي مرحلــة الماجســتیر فــي جامعــة الموصــل 

) كلیـة ١٥ى () طالبًا وطالبة موزعین عل٤٧١) حیث بلغ عددهم (٢٠٠٤-٢٠٠٣للعام الدراسي (

) طالبــًا ضــمن الكلیــات العلمیــة و ١٨٨() طالبــًا مــنهم ٢٩٦علمیــة وٕانســانیة وكــان عــدد الطــالب (

ثالثـة اسـتبیانات للبحـث واعـدتاستخدم االسـتبیان كـأداة) طالبًا ضمن الكلیات اإلنسانیة ،١٠٨(

.)مجال الوجدانياستبیان للو ، لتدریس ، واستبیان لمجال المهاريوهي (استبیان لمجال التمثلها 

باستخدام (معادلة البیانات عینة البحث ولمدة ثالثة اشهر، وبعد تحلیل األداة على تقطب

كوســـائل كـــوبر ، معامـــل ارتبـــاط بیرســـون ، االختبـــار التـــائي ، وتحلیـــل التبـــاین ، واختبـــار شـــیفیه) 

  : يما یأتالنتائج إحصائیة ، أظهرت

للمجــال التــدریس فــي مــادة االنترنــت كــان جیــدًا إذ بلــغ إن مســتوى تقــویم طلبــة الدراســات العلیــا .١

  ) . ٠.٦٧%) وهو اكبر من المحك الفرضي (٧١.٩١٣(

مســـتوى تقـــویم طلبـــة الدراســـات العلیـــا لمجـــال الوجـــداني فـــي مـــادة االنترنـــت كـــان جیـــدًا إذ بلـــغ  .٢

  ) . ٠.٦٧%) وهو اكبر من المحك الفرضي (٧٤.٣١٥(

الدراســـات العلیـــا للمجـــال المهـــاري فـــي مـــادة االنترنـــت إذ بلـــغ لـــم یحقـــق مســـتوى التقـــویم لطلبـــة  .٣

%) ولم یرقى للمستوى المطلوب في تأدیة بعض المهارات .٤٧.٧٧٠(

عدد من التوصیات أهمها : توفي ضوء نتائج البحث قدم

زیـادة عـدد سـاعات تـدریس مـادة االنترنـت للجانــب النظـري والعملـي لطلبـة الدراسـات العلیـا فــي  .١

لموصل .جامعة ا

زیـــادة عـــدد قاعـــات االنترنـــت داخـــل جامعـــة الموصـــل نســـبة إلـــى عـــدد طلبـــة الدراســـات العلیـــا  .٢

المقبولین في كل سنة دراسیة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي . 
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ضــرورة تأكیــد تدریســي مــادة االنترنــت علــى المهــارات العملیــة األساســیة والضــروریة أكثــر مــن  .٣

ـــدریس والتـــدریب الجـــامعي وأقســـالجانـــب النظـــري وذلـــك ب ـــین مركـــز طرائـــق الت ام التعـــاون مـــا ب

الحاسبات في الكلیات العلمیة.

عدد من المقترحات لبحوث مستقبلیة أهمها :ت كما قدم

واقع استخدام االنترنت من قبل أعضاء هیئة التدریس في جامعة الموصل .١

اتجاهات تدریسي جامعة الموصل نحو استخدام االنترنت . .٢

Evaluation of Internet teaching for postgraduate student
within some variables

Assist. Prof.
Dr. Mahmoud Abdulsalam M.

Assist. Lecturer
Saad Ghanim Ali Fatah

University of Mosul - College of Education

Abstract:
The study aims at assessing the internet subject for the students of

higher studies by answering the following questions:

1. What is the level of assessment of internet subject made by the students

of higher studies of three aspects (pedagogical, desire, and

professional) according to sex?

2. What is the level of assessment of internet subject made by the students

of higher studies of three aspects (pedagogical, desire, and

professional) according to the scientific specialty?

3. Is there any significant difference between the average assessment

made by the students of higher studies, namely,(M.A. students) as a

whole of three aspects (pedagogical, desire, and professional) and the

hypothetical average for each of which?

4. Is there any significant difference of the average assessment made by

the M.A. students from pedagogical view point according to the sex

and specialty?
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5. Is there any significant difference of the average assessment made by

the M.A. students from desire view point according to the sex and

specialty?

6. Is there any significant difference of the average assessment made by

the M.A. students from professional view point according to the sex

and specialty?

The subjects of this study are the students of the higher studies,

namely (M.A candidates) in the University of Mosul (2003-2004). The

toll of the students were estimated 471(of both sexes) from 15 colleges

(both humanitarian and scientific), the toll of male students 296 of them

188 from scientific colleges, and 108 from the humanitarian colleges, as

for the female students, the toll were 175, of them 107 from scientific

colleges, and 68 from humanitarian colleges .the toll of students that

belong to scientific specialty 295 students of both sexes, whereas the

humanitarian students were 176 (of both sexes) .the scholar uses the

simple random sample ,hence the toll of individual samples were 119

students of both sexes , of them 73 students selected from 47 male

students from scientific colleges ,and 26 male students form humanitarian

colleges , in addition to 46 female students selected from 28 female

students from scientific colleges ,of them 18 female students form human

train colleges the previously mentioned statistics are according to the sex

, and according to the specialty , the toll of students of scientific colleges

were 75 students (of both sexes) ,of them 47 male students ,and 28 female

students , on the other hand, the toll of the students of the humanitarian

colleges 44 students of both sexes , of them 26 male students ,and 18

female students selected from the humanitarian colleges . The researcher

applied the questionnaire on the samples for a period approximately two

months , after collecting and analyzing the data by using the statistical

means (like Copper equation , Person relation coefficient , T test,

variation analysis, and Shefeh test).
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The researcher arrived at the following results:

1. The level of the assessment made by the students of the internet subject

from pedagogical point of view was good and bigger than hypothetical

criterion by (0.066).

2. The level of the assessment made by the students of higher studies of

the internet subject from desire point of view was good and bigger than

hypothetical criterion by (0.066).

3. The level of the assessment made by the students higher studies of the

internet subject from professional view point were at low level, and

lower than the desirable level in some skills.

The recommendations:

1. Increasing the hours of studying the internet subject of both theoretical

and practical lectures.

2. Increasing the numbers of halls allocated for the internet in the

university according to the toll of the candidates of each year to keep

pace with the scientific and technological development.

3. The lecturers of internet are advised to pay more emphasis on the

essential and necessary practical skills more than the theoretical part,

by coordinating between pedagogical center, the university training

center, and the computers departments in the scientific colleges.

Consider the internet as an essential matter in the curriculum for

the first year students due to its significance to developing the

pedagogical approaches.

1. Opening new sessions for developing the potential skills of the students

and the lecturers in all the colleges in the university.

Suggestion for further studies:

1. The use of the internet and the staff members of the university.

2. The use of the internet and the students of the higher studies.

3. The trends of the lecturers at the University of Mosul behind their use

of the internet
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:إلیھأھمیة البحث والحاجة 
أن لكـــــل عصـــــر میـــــزات علمیـــــة وثقافیـــــة تشـــــمل مناهجـــــه ومبادئـــــه ومفاهیمـــــه واتجاهاتـــــه 

ومعتقداتــه ، كمــا إن لــه تــأثیرات ضــمن جمیــع مجــاالت الحیــاة اإلنســانیة واالقتصــادیة واالجتماعیــة 

والسیاســیة ، ومــن مســتلزمات هــذا العصــر ینبغــي علینــا االنتقــال مــن المفــاهیم التقلیدیــة التــي كنــا 

معها ونعول علیها إلى مفاهیم عصر الصناعة والتكنولوجیا واالنترنت وسباق الزمن والتي نتعامل

تلعــب دورًا كبیــرًا فــي المجتمعــات المتقدمــة ، كمــا ینبغــي علــى كــل فــرد مــن األفــراد أن یعمــل علــى 

مواكبة التطورات الحضاریة في مجال التقدم التكنولوجي والصناعي في شتى مجاالت الحیاة . 

فأن الفرد في مختلف المجتمعات علیه أن یبحث عـن الوسـائل األساسـیة التـي یـتعلم علیه

من خاللها األسلوب الذي یدفعه للقیام بعمل ما وتحقیق هدفـه ، وتبـین لنـا قصـة ابنـي آدم ذلـك إذ 

ــَواِري َفَبَعــَث اللَّــُه ُغَرابــًا َیْبَحــُث ِفــي اْألَْرِض ِلُیرِ قــال اهللا تعــالى بســم اهللا الــرحمن الــرحیم {  ــَف ُی ــُه َكْی َی

َن َســـْوَءَة َأِخیـــِه َقـــاَل َیـــا َوْیَلتَـــى َأَعَجـــْزُت َأْن َأُكـــوَن ِمْثـــَل َهـــَذا اْلُغـــَراِب َفـــُأَواِرَي َســـْوَءَة َأِخـــي َفَأْصـــَبَح ِمـــ

، وبـذلك علـم اهللا أبـن آدم كیـف یـواري سـوءة أخیـه مـن خـالل مـا قـام بـه  )٣١المائدة :(}النَّاِدِمینَ 

  . )٢٦:  ٢٠٠٠ة ، الحیل(الغراب 

ومن هنا ینظـر إلـى الـدور الـذي تلعبـه الوسـائل التعلیمیـة فـي تحقیـق األهـداف التعلیمیـة ، 

فهي تساعد في عرض الحقائق العلمیة كما هي ، أو تعمل على توضیحها وتبسیطها ، كما تسهم 

الحظــــة الوســــائل فــــي تكــــوین المفــــاهیم وتزویــــد المــــتعلم بــــالمواقف واألنشــــطة التــــي تســــمح لــــه بالم

واالســتخدام ، كمــا تتــیح الوســائل التعلیمیــة للــدارس فــرص الممارســة والتمــرین الالزمــین الكتســاب 

مهارة الرسم ، مهارة الكتابـة ، مهـارة الطباعـة ، ومهـارات (المهارات الحركیة المختلفة وٕاتقانها مثل 

واالتجاهــات بمـــا ول اســتخدام االنترنــت) ، كمـــا أثبتــت الوســائل التعلیمیـــة فعالیتهــا فــي تكـــوین المیــ

  ).١٩٩٦:١٧١ألوان ، أصوات ، حركات)(سالمة،،تمتلكه من مؤثرات(أشكال

وتــدخل الوســائل التعلیمیــة فــي مجــال التعلــیم بجمیــع مراحلــه محاولــة بــذلك اخــذ ایجابیــات 

تجارب الدول المتقدمة في هذا المجـال بمـا یـتالءم مـع البیئـة العربیـة واالبتعـاد عـن السـلبیات التـي 

الغامــــدي (فیهـــا قــــدر اإلمكـــان ، مــــع محاولـــة التطـــویر الــــذاتي حســـب اإلمكانــــات المتـــوفرة وقعـــت 

،٨٧: ٢٠٠١(   

ومــن هنــا یمكــن القــول إن التدریســیین وطلبــتهم بإمكــانهم المشــاركة فــي اســتخدام الوســائل 

تلـك التعلیمیة والتقنیات التربویة واالستفادة منهـا فـي عملیـة التعلـیم والـتعلم ، ویعـد االنترنـت أحـدى

الوســائل والتقنیــات التربویــة التــي تجعلهــم قــادرین علــى نشــر إنتــاجهم وكتابــاتهم وأبحــاثهم ووجهــات 

نظرهم من خالل تقدیم المعلومات بشكل فردي أو جماعي ، لذلك أدى استخدام التعلیم من خـالل 

الشـبكة مـن االنترنت إلى تمكین الطلبة من متابعة األنشطة المختلفة لجمیع المواد الموجـودة علـى 

  ) .٣٦: ٢٠٠٣أي مكان في العالم (المهدي ،
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وألجل النهوض بمستوى األسـلوب المتبـع فـي التـدریس ولكافـة مراحـل التعلـیم بعـد أن كـان 

یهـتم بجـزء واحـد مـن الجانـب المعرفـي مـن األهـداف التربویـة وهـو الحفـظ والتـذكر ویهمـل الجوانـب 

لتحلیـــل والتركیـــب والتقـــویم واســـتخدام تكنولوجیـــا األخـــرى التـــي مـــن أهـــم أهـــدافها الفهـــم والتطبیـــق وا

) وألجــل ذلــك ینبغــي علینــا النظــر إلــى المــتعلم علــى انــه ٢٢:  ٢٠٠١القمیــزي ، (تعلیمیــة حدیثــة 

عضو فعـال فـي المجتمـع وٕامكانیتـه فـي التعـرف علـى تكنولوجیـا التعلـیم فـي مجـال التربیـة والتعلـیم 

ـــات التـــدریس  Teachingبأســـماء متعـــددة ، منهـــا معین Aids أو الوســـائل الســـمعیة والبصـــریة

Audio Visual Aids ،): ١٧٣:  ١٩٩٨إلل والجندي(   

ویعـد االنترنــت اكبــر وســیلة مــزودة للمعلومــات فــي الوقــت الحاضــر ألنــه یضــم عــددًا كبیــرًا 

) الموزعــــــة علــــــى WAN) أو الواســــــعة (LANمــــــن شــــــبكات المعلومــــــات المحسوســــــة المحلیــــــة (

وعالمیـة ، فـي مختلــف بقـاع ومنـاطق المعمـورة ، وتضـم شـبكة االنترنــت مسـتویات محلیـة وٕاقلیمیـة

ألي حاسوب مزود بمعدات مناسبة سهلة االستخدام باالتصال مـع أي حاسـوب فـي أي مكـان فـي 

العالم وتبادل المعلومات المتوفرة معه أو المشاركة فیه مهمـا كـان حجـم معلوماتـه التـي یمتلكهـا أو 

   )٣٢٤:  ٢٠٠٢قندیلجي ، (قة ارتباطه موقعه أو برمجیاته أو طری

یحتـــل االنترنـــت فـــي مجـــال التربیـــة وعملیتـــي التعلـــیم والـــتعلم درجـــة كبیـــرة فـــي حفـــظ ونقـــل 

Paulوتحسـین الخبـرات التعلیمیـة األمـر الـذي یّسـر وصـولها للبـاحثین والطلبـة ( ,1997 : V11(

هــا وتــدرج مســتویاتها بــالمواد والــذي ســاعد فــي تحقیــق المزیــد مــن األهــداف التعلیمیــة لمختلــف أنواع

) فــي دراســته علــى عــدد مــن المشــتركین Steveالدراســیة فــي المراحــل التعلیمیــة المختلفــة ، وقــال (

باالنترنیت تأكیدهم على الفائـدة الكبـرى مـن اسـتخدام االنترنـت فـي میـداني التعلـیم والبحـث العلمـي

  ) ١٣٤:  ١٩٩٩،  معبد الكری(

ة التدریس وأسالیب التقـویم واالختبـارات واالهتمـام بالجوانـب وبما أن الجامعات تهتم بنوعی

الدراسـات والبحـوث التـي ) ، نجـد أن معظـم٢٠٨:  ٢٠٠٠(دورزة ، العملیة مع الجوانـب النظریـة

أجریـــت حـــول تطـــویر التـــدریس وتـــدریب تدریســـي الجامعـــات علـــى تصـــمیم التعلـــیم باالســـتناد إلـــى 

یمي والتعلمي ، من هنا یمكن القول أن التعلـیم الجـامعي نظریات ونماذج حدیثة في التصمیم التعل

یشــكل أساســا بــارزا ورصــینا لتولیــد جــودة علمیــة متطــورة ومتقدمــة مــع العصــر ، علیــه فــال بــد مــن 

إعــداد الجیــل الــذي ال بــد لــه أن یســتند فــي تدریســه علــى مقومــات التجریــب العلمــي ، ولمــا للتعلــیم 

وتلــك تعــد مــن المســتلزمات الرئیســة للتعلــیم النــاجح ، وألجــل العــالي مــن عالقــة وثیقــة بالتكنولوجیــا 

التحقـــق مـــن نجـــاح العملیـــة التعلیمیـــة البـــد مـــن الرجـــوع إلـــى وســـیلة حدیثـــة تســـتخدم لهـــذا الغـــرض

  )٧:  ٢٠٠٦(الحافظ ، 

یعــد التقــویم جــزءًا مــن العملیــة التعلیمیــة ، ومعیــارًا أساســیًا یعتمــد علیــه فــي إصــدار الحكــم 

ومحكــات معینــة ، كمــا أنــه یشــكل المرحلــة األخیــرة مــن تلــك العملیــة ، ونقطــة علیهــا وفــق معــاییر
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البدایة لتعلم جدید أو الحق ، وباإلضافة إلى ذلك فهو یشـیر إلـى مـواطن الضـعف والقـوة فـي تلـك 

، والتقــویم لــیس هــدفًا فــي حــد ذاتــه وٕانمــا وســیلة لتحســین المــنهج  )١٢:  ٢٠٠٢الظــاهر، (العملیــة 

نتـــائج التـــي یمكـــن أن یســـفر عنهـــا التقـــویم یجـــب أن تســـتخدم فـــي تحســـین العملیـــة التربـــوي إذ إن ال

:  ٢٠٠٠ملحـم ،(التعلیمیة ، وتحسین المنهج التربوي وتطویره لتخدم الغرض الذي وجد مـن أجلـه 

، لـــذا فـــأن مـــن ضـــروریات تقـــویم المنـــاهج التربویـــة هـــو تطـــویر وتحســـین العملیـــة التعلیمیـــة  )٤٤

لمـــنهج خطـــة لمســـاعدة الطلبـــة علـــى اكتســـاب المعرفـــة والمعلومـــات ، لـــذلك باعتبـــار أن االتعلمیـــة

یحتـوي تقـویم المـنهج التربــوي علـى مجموعـة مــن الجوانـب منهـا أهدافـه مــن حیـث ارتباطهـا بفلســفة 

المجتمـــــع واألهـــــداف العامـــــة للتربیـــــة ومـــــدى توازنهـــــا ووضـــــوحها وشـــــمولیتها ومناســـــبتها للطـــــالب 

:  ٢٠٠٢تطـرأ علــى طبیعــة المعرفــة وحیـاة المجتمــع (أبــو حــویج ، ومراعاتهـا لكافــة التغیــرات التــي 

٣٠ (  

كمــا یعــد التقــویم ركنــًا أساســیا مــن أركــان العملیــة التربویــة ، كونــه یعــد وســیلتها االساســیة 

للتجدیـــد وســـبیلها للتطـــویر ،وهـــو عملیـــة منهجیـــة ترمـــي إلـــى تـــوفیر معلومـــات تســـاعد فـــي إصـــدار 

ـــ رامج التربویـــة ومـــدى تحقیقهـــا لالهـــداف الموضـــوعة لهـــا ، قـــرارات أو إحكـــام حـــول المســـاعي والب

واالســتنارة مــن نتــائج هــذه العملیــة فــي عملیــة تحســین وتطــویر العملیــة التربویــة واالرتقــاء بمســتواها 

أفضــل المســتویات ، فهــو یــودي دورًا بــارزًا فــي توجیــه العملیــة التربویــة أغنائهــا ورفــع  ىوصــوال الــ

   )١٧٤:  ٢٠٠٤نوعیة مخرجاتها . (منصور ، 

ومـن هنـا یجـب علینـا أن نحـدد أیضـًا نـوع التفاعـل بـین ثقافـة المجتمـع وتربیتـه وٕان النظــر 

-Alلهـذا التفاعـل فـي القـرن الحـادي والعشـرین ویشـیر الهنـدي بنظرة شمولیة أصبحت سمة هامـة

Hindi , إلـى اسـتخدام شـبكة االنترنـت فـي المـدارس األمریكیـة التـي وصـفت مـن خاللهـا 1998

تلك الشبكة في دعم المعرفة والعلمیة التعلیمیة في المدارس ودعـت إلـى التواصـل عبـر شـبكة  دور

االنترنــت وتــوفیر فرصــًا تســمح بتطبیــق جیــد لكـــل مــن مهــارة القــراءة ومهــارة الكتابــة علــى حاســـبة 

Schrumاالنترنیـت ومـن الدراسـات التـي ربطـت بـین االنترنـت والتعلـیم دراسـة شـروم والمـب &

Lamp, التي تحدد فعالیة استخدام االنترنت في التعلیم وٕاذا ما كان هناك اثر للجـنس فـي 1997

ذلــك ، وقــد أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق بــین الجنســین أوال وأهمیــة اســتخدام االنترنــت كــأداة 

ووسیلة تعلیمیة مهمة للـتعلم عـن بعـد والتعلـیم التعـاوني ثانیـًا ، وأن التفاعـل بـین الطلبـة ومشـرفیهم 

,Hakemulderاألكــادیمیین فــي الجامعــات أصــبح ســهًال بســبب تقــدم تكنولوجیــا المعلومــات (

1994:215(.

ومما تبین یتضـح ان هنـاك اهتمامـا بالغـا بموضـوع االنترنیـت بشـكل عـام وتدریسـه بشـكل 

خاص ، رغم دخول شبكة االنترنت في جمیع مجاالت الحیاة . كما یتضـح ان هنـاك اهتمامـا مـن 

ثین والتدریسیین في التعلیم العالي . وخصوصـا فـي مرحلـة الدراسـات العلیـا (الماجسـتیر) قبل الباح
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لمــا لهــذه المرحلــة اســهاما فعــاال فــي مجــال التقــدم العلمــي والتكنلــوجي . ومــن المالحــظ ان دخــول 

االنترنیـــت كمـــادة دراســـیة لطلبـــة الدراســـات العلیـــا (الماجســـتیر) اصـــبح حاجـــة ضـــروریة فـــي اغنـــاء 

طلبة بمعلومـات علمیـة قیمـة ضـمن تخصصـات علمیـة مختلفـة والتـي لـیس بامكـان الطلبـة هؤالء ال

الوصول الیها اال من خالل هذه الشبكة ، لذا فان یمكن تمثیل االنترنیت ببنك علمي صغیر یطل 

على جمیع مكتبات العالم من اجل الحصول على المعلومات الحدیثة والتقنیات االساسـیة فـي كـل 

ت الحیاة .مجال من مجاال

ھدف البحث :
یهدف البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتیة :

 مـــا مســـتوى تقـــویم تـــدریس مـــادة االنترنـــت مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة الدراســـات العلیـــا الماجســـتیر

لمتغیر الجنس ؟الثالثة (التدریس ، الوجداني ، المهاري) تبعاً لمجاالتها

ر طلبـــة الدراســـات العلیـــا الماجســـتیر مـــا مســـتوى تقـــویم تـــدریس مـــادة االنترنـــت مـــن وجهـــة نظـــ

لمجاالتها الثالثة (التدریس ، الوجداني ، المهاري) تبعًا لمتغیر التخصص ؟

فــرق ذي داللــة إحصــائیة بــین متوســطات التقــویم لطلبــة الدراســات العلیــا الماجســتیر هــل هنــاك

والوسط الفرضي لكل منهم ؟ككل المجاالت (التدریس ، الوجداني ، المهاري)

هناك فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط تقویم طلبة الدراسـات العلیـا الماجسـتیر لمجـال هل

التدریس تبعًا لمتغیر الجنس والتخصص ؟ 

 هل هناك فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط تقویم طلبة الدراسات العلیا الماجستیر للمجـال

تبعًا لمتغیر الجنس والتخصص ؟ الوجداني

اللة إحصائیة بین متوسط تقویم طلبة الدراسات العلیا الماجستیر للمجـال هل هناك فرق ذي د

المهاري تبعًا لمتغیر الجنس والتخصص ؟
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حدود البحث :
یتحــدد البحــث الحــالي بكافــة طلبــة الدراســات العلیــا فــي مرحلــة الماجســتیر لجمیــع الكلیــات 

  .)٢٠٠٤- ٢٠٠٣(لدراسیة في جامعة الموصل للدراسة الصباحیة للسنة االعلمیة واإلنسانیة

مجـــاالتاإلطـــار العـــام لمـــع توظیـــف یتنــاول هـــذا الفصـــل وصفــــا لمجتمـــع البحـــث وعینتـــه 

لــألدوات التــي قــام الباحــث بأعــدادها المهــاري) وتوضــیحاً ،الوجــداني ،التقــویم الثالثــة (التــدریس

تطبیقاتهـا واختیـار و والمستخدمة في قیاس المجالین التدریسي والوجـداني واختبـار المجـال المهـاري 

.جانب من جوانب التقویملتصحیح كلالوسائل اإلحصائیة المناسبة

البحث.مجتمع  ال.أو
وعبـــــد  (داؤد یعـــــرف المجتمـــــع بأنـــــه جمیـــــع مفـــــردات الظـــــاهرة تحـــــت الدراســـــة أو البحـــــث

الماجســتیر فــي مرحلــةطلبــة الدراســات العلیــاجمیــعمثــل مجتمــع البحــثیت) و ٦٦: ١٩٩٠،الــرحمن

ضـمن الكلیـات (أثنـاء الكورسـات)تم تدریسهم مادة االنترنت في السنة األولـى مـن دراسـتهمینوالذ

 الكلــي ) حیــث بلـغ عــددهم٢٠٠٤-٢٠٠٣(العلمیـة واإلنســانیة فـي جامعــة الموصـل للعــام الدراسـي 

) ٢٩٦(الطـــالب وكـــان عـــدد  علمیـــة وٕانســـانیة ،) كلیـــة١٥وطالبـــة مـــوزعین علـــى () طالبـــاً ٤٧١(

فیمــا ) طالبــًا ضــمن الكلیــات اإلنســانیة ١٠٨) طالبــًا ضــمن الكلیــات العلمیــة و (١٨٨( مــنهمطالبــاً 

ـــة ٦٨) طالبـــة ضـــمن الكلیـــات العلمیـــة و (١٠٧مـــنهم () طالبـــة١٧٥(الطالبـــات بلـــغ عـــدد  ) طالب

.) یوضح ذلك ١والجدول (ضمن الكلیات اإلنسانیة ،

  )١الجدول (

البحثمجتمع یوضح

المجموعطالباتطالبالتخصص

١٨٨١٠٧٢٩٥الكلیات العلمیة

١٠٨٦٨١٧٦الكلیات اإلنسانیة

٢٩٦١٧٥٤٧١المجموع
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عینة البحثثانیا. 
تعرف العینة بأنها جزء من المجتمع التي یجري اختیارهـا وفـق قواعـد وطـرق علمیـة تمثـل 

لدراسات ) وبعد تحدید مجتمع البحث من طلبة ا١٣٩: ٢٠٠٢(المغربي ،صحیحاً المجتمع تمثیالً 

العینــةقــد اســتخدم الباحــث أســلوب العینــة %) فــي اختیــار٢٥العلیــا (الماجســتیر) تــم تحدیــد نســبة (

simple(العشــوائیة البســیطة random sampleتعطــي لكــل وحــدة واحــدة مــن العینــة  ذه) وهــ

) (البلــــداوي١/nالمجتمـــع اإلحصـــائي فرصـــة لظهـــور نفســـها فـــي كـــل مـــرة مـــن مـــرات االختبـــار (

موزعین إلى ) طالباً ٧٣منهم (وطالبة) طالباً ١١٩وبذلك بلغ عدد أفراد العینة (، ) ٥٩: ٢٠٠٤،

ــــًا ضــــمن الكلیــــات العلمیــــة و (٤٧( ــــًا ضــــمن الكلیــــات اإلنســــانیة٢٦) طالب ــــة٤٦( و ) طالب ) طالب

بالنسـبة ) طالبـة ضـمن الكلیـات اإلنسـانیة١٨) طالبة ضمن الكلیات العلمیـة و (٢٨موزعین إلى (

) ٤٧منهم (وطالبة ) طالباً ٧٥بالنسبة للتخصص فقد بلغ عدد طلبة الكلیات العلمیة (للجنس ،أما 

) طالبـة مـن الكلیـات اإلنسـانیة ١٨) طالبـًا و (٢٦العلمیـة و ( ت) طالبة ضمن الكلیا٢٨طالبًا و (

) یوضح ذلك .٢والجدول (وطالبة ،بًا ) طال٤٤،أما طلبة الكلیات اإلنسانیة فقد بلغ عددهم (

  )٢(ل جدوال

یوضح عینة البحث حسب الجنس والتخصص

المجموعطالباتطالبالتخصص

٤٧٢٨٧٥الكلیات العلمیة 

٢٦١٨٤٤الكلیات اإلنسانیة

٧٣٤٦١١٩المجموع

أداة البحث ثالثا. 
قام الباحثان بأعداد ثالثة أدوات تتضمن القیام ببناء استبیان یقیس تحقیق أهداف البحثل

المجــــاالت الثالثــــة. ومــــن مراجعــــة الدراســــات الســــابقة ومــــن خــــالل االســــتبیانات مــــنكــــل مجــــال 

االستطالعیة قام الباحث بما یأتي :

النترنت .ااستبیان تقویم أداة . ١

التدریس .مجال استبیان الختبارأداة  .٢

مجال المهاري .الاستبیان الختبار أداة  .٣

مجال الوجداني .الاستبیان لقیاس أداة  .٤

عبــارة عــن اســتمارة تحــوي مجموعــة مــن الفقــرات وتحتــاج اإلجابــة عنهــا، ویقــوم االســتبیانو 

یعرف بأنه أداة لجمع البیانات المتعلقة ) ، و ١٤٩:  ٢٠٠٢بإعدادها الباحث والخبراء (الطعاني ، 

 )٧:  ٢٠٠٣بموضوع بحث محدد عن طریق استمارة تجري تعبئتها من قبل المستجیب (غرایبـة ،
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 ١٩٨٤(فان دالین ،الستبیان من األدوات التي یكثر استخدامها في البحوث الوصفیةحیث أن ا،

داة من أدوات البحث كل على حدى : ، وفیما یأتي توضیحًا مفصًال لعملیات اعداد كل أ )٣٩٥:

أدوات البحث أعداد .رابعا
تحدید مجاالت تقویم مادة االنترنت .١

آذ  لتحدید مجاالت تقـویم تـدریس مـادة االنترنـت ،تطالعیاً اسبأعداد استبیاناً  انقام الباحث

استطالعي إلى عدد من التدریسیین من ذوي التخصص الدقیق فـي كـل مـن ال ؤ سقام أوال بتوجیه 

القیاس والتقـویم والحاسـوب واالنترنـت ، وكـذلك التدریسـیین ضـمن تخصـص علـم الـنفس التربـوي . 

التي ترونها مناسبة في تقویم تدریس مادة االنترنت  تمجاالال ماهي(ویضمن هذا السؤال ما یأتي 

االســتبیان نتــائج وبعــد جمــع یوضــح ذالــك . ؟)لطلبــة الدراســات العلیــا فــي ضــوء بعــض المتغیــرات 

النترنت لطلبة اتقویم تدریس مادة بیانات مجاالت االستطالعي من التدریسیین قام الباحث بتفریغ 

أن هنــاك مجــاالت أساسـیة تــم االتفــاق علیهـا بنســبة عالیــة بــین وأظهــرت النتـائج علیــا ،اللدراسـات ا

  . نالتدریسیی

التدریس مجال:األولمجال ال

الوجداني .مجالال الثاني:مجالال

المهاري .مجالال الثالث:مجالال

ــــة الدراســــات العلیــــا مجــــاالتوبعــــد تحدیــــد ال ــــدریس مــــادة االنترنــــت لطلب الثالثــــة لتقــــویم ت

)، ١٩٨٧دراسـة عبـد الواحــد (منهـا الباحـث علـى عـدد مـن الدراسـات السـابقة ،(الماجسـتیر) أطلـع 

 )٢٠٠٣( ودراســة الطالــب،  )٢٠٠١( ودراســة حیــدر وآخــرون) ، ٢٠٠١(يوالــد لیمــودراســة علــي 

مــنوذلــك  ).٢٠٠٤( ودراســة الخشــاب) ،٢٠٠٤( ، ودراســة العــادلي )٢٠٠٤ودراســة القریشــي (

المحـددة ، وقـد وقـع االختیـار علـى الثالثـة مجـاالتالرب إلـى أقـعلى نموذج للتقویم أجل االعتماد

.لتقویم ل )Hammond(نموذج هاموند

ــم الــنفس المحكمــینمــن حیــث عــرض الباحثــان االداة علــى عــدد  ذوي التخصــص فــي عل

لتقـــویم ل (هامونـــد)نمـــوذجهـــذا العلـــى مالئمـــة المحكمـــینوأتفـــق ،) ٤( التربـــوي وطرائـــق التـــدریس

ــــاتــــدریس مــــادة االنت ــــة الدراســــات العلی ــــت لطلب ــــنص  اذ(الماجســــتیر) ، رن ــــد نمــــوذج ی ــــى هامون عل

:لخطوات التالیة ا

تقویمها.المراد مجاالتتحدید وعزل ال :األولىالخطوة 

تحدید المتغیرات ذات العالقة بعملیة التدریس .:الخطوة الثانیة 
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تحقیقها.تحدید األهداف السلوكیة المطلوب :الثالثةالخطوة 

تقویم األهداف السلوكیة في ضوء المتغیرات التدریسیة .:وة الرابعةالخط

  )١٩٨٧. (عبد الواحد ،تحلل النتائج التي تم التوصل إلیها:الخامسةالخطوة 

اإلجراءات المستخدمة لبناء أدوات مجاالت التقویم ..٢
التدریس.مجال:أوالً 

ودراســة ، )١٩٩٦( دراســة فلــین،منهــا علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة  اناطلــع الباحثــ

ودراسـة سـعادة، )٢٠٠٠( عـزة ودراسة همشـري وبـو، )٢٠٠٠( العمريودراسة، )١٩٩٨( فألبا

 . )٢٠٠٤( العـــادلي ودراســـة، )٢٠٠٤( ودراســـة القریشـــي، )٢٠٠١( دراســـة النجـــار، )٢٠٠١(

علـى ضـوء تصـنیف قام الباحثان بأعداد استبیانا اسـتطالعیا یتضـمن الجوانـب السـتة التـي حـددت

بلــوم ووزع االســتبیان علــى عینــة اســتطالعیة مــن طلبــة الماجســتیر ضــمن تخصصــات مختلفــة ، 

وتضــمن ســؤال واحــد مفتــوح اإلجابــة وهــو (مــا هــي المتطلبــات الرئیســة والضــروریة لتــدریس مــادة 

:االنترنت لطلبة الدراسات العلیا الماجستیر) ضمن الجوانب اآلتیة

المادة الدراسیة .الجانب األول : محتوى 

الجانب الثاني : أدارة وتنظیم المادة الدراسیة .

الجانب الثالث : عرض وتقدیم المادة الدراسیة .

الجانب الرابع : التفاعل الصفي .

الجانب الخامس : الواجبات .

الجانب السادس : االختبارات واالمتحانات .

ـــائج االســـتبیانات االســـتطالعیة مـــن عینـــة طلبـــة الماجســـتیر وجمـــع بعـــض وبعـــد جمـــع نت

الفقـــرات مـــن األدبیـــات والدراســـات الســـابقة، قـــام الباحثـــان بترتیـــب الفقـــرات حســـب الجوانـــب الســـتة 

:وكاالتي 

تضمنت الجانب األول (محتوى المادة الدراسیة) على ثالثة عشر فقرة ، و الجانب الثاني 

(عـــرض وتقـــدیم لجانـــب الثالـــث(أدارة وتنظـــیم المـــادة الدراســـیة) تضـــمنت خمســـة فقـــرات ، وشـــمل ا

المــادة الدراســیة) علــى أربعــة عشــر فقــرة ،فــي حــین تضــمن الجانــب الرابــع (التفاعــل الصــفي) علــى 

عشر فقرات ، بینما الجانب الخامس (الواجبات) یحوي على أربع فقرات ، وأخیرا الجانب السـادس 

الكلي لفقرات استبیان مجال (االختبارات واالمتحانات) كان یحوي على سبعة فقرات ،آذ بلغ العدد

.التدریس ثالثة وخمسون فقرة

صدق أداة مجال التدریس -
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یقصــــد بصــــدق االســــتبیان هــــو أن یقــــیس االختبــــار فعــــال القــــدرة أو الســــمة أو االتجــــاه أو 

ـــــو حـــــویج ،  ـــــار لقیاســـــه (أب ـــــذي وضـــــع االختب ) ویعـــــد الصـــــدق مـــــن ١٣٢:  ٢٠٠٢االســـــتعداد ال

  ) .٣٩٩:  ٢٠٠٤ارات والمقاییس النفسیة والتربویة(محمد ، الخصائص الالزمة لبناء االختب

حقق الباحثان الصدق المنطقـي ، وهـو مـن أنـواع الصـدق الفـردي فـي تصـمیم االختبـار ، 

یقوم الباحثان أو مصمم االختبار بتحدید السـمة أو الظـاهرة المـراد قیاسـها تحدیـدا منطقیـا ثـم حیث

(أبو حویج ي إلى تباین أقسامها وترتیبها حسب أهمیتهاتحلیل موضوع االختبار تحلیال شامال یؤد

كمــا حقــق الباحثــان الصــدق الظــاهري وذلــك بعــرض اســتبیان مجــال التــدریس  ) .١٣٥:  ٢٠٠٢، 

علــــى عــــدد مــــن المحكمــــین فــــي مجــــال التربیــــة وعلــــم الــــنفس وتخصــــص الحاســــبات والریاضــــیات 

لغــرض بیــان رأیهــم فــي مــدى واالنترنــت وعــدد مــن المحكمــین ذوي تخصــص فــي القیــاس والتقــویم

صالحیة فقرات االستبیان ، حیث كانت مقترحـات المحكمـین حـول الجانـب التدریسـي هـو اسـتبعاد 

بعــض مــن الفقــرات وٕاضــافة بعــض مــن الفقــرات وتحویــل بعــض مــن الفقــرات مــن مجــال إلــى مجــال 

ي الوالیــات ویالحــظ أن معظــم االختبــارات التحصــیلیة المقننــة فــأخــر ، وٕاعــادة صــیاغة قســم منهــا.

المتحدة األمریكیة تعتمد على أراء الخبراء والمعلمین ورجال التربیة لعالقتها بمدى مالئمة مفردات 

) . إذ أجریــت التعــدیالت علــى بعــض مــن الفقــرات ١٣٨:  ٢٠٠٢االختبــار وأســئلته(أبو حــویج ، 

ن فقـرة) وتحویل البعض االخر من جانب إلى جانب أخـر واسـتقر االسـتبیان علـى (أحـدى وخمسـو 

موزعة بحسب الجوانب الستة لمجال التدریس ، إذ كان عـدد فقـرات الجانـب األول (محتـوى المـادة 

الدراسیة) ستة فقرات ، وعدد فقرات الجانب الثاني (أدارة وتنظیم المادة الدراسیة) أحد عشرة فقـرة ، 

عشر فقرة ، في حـین بینما كانت عدد فقرات الجانب الثالث (عرض وتقدیم المادة الدراسیة) أربعة

شــمل الجانــب الرابــع (التفاعــل الصــفي) تســع فقــرات ، وكانــت فقــرات الجانــب الخــامس (الواجبــات) 

ـــارات واالمتحانـــات) ســـبع فقـــرات ،  أربعـــة فقـــرات ، وأخیـــرا بلغـــت فقـــرات الجانـــب الســـادس (االختب

ســتبعاد وبعــد ) یوضــح عــدد فقــرات االســتبیان لمجــال التــدریس لجوانبــه الســتة قبــل اال٣والجــدول (

االستبعاد .
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  )٣(الجدول 

یوضح عدد فقرات استبیان الجانب التدریسي لمجاالته الستة قبل االستبعاد وبعد االستبعاد

عنوانهالمجال
عدد الفقرات قبل 

االستبعاد

عدد الفقرات بعد 

االستبعاد

١٣٦محتوى المادة الدراسیةاألول

٥١١أدارة وتنظیم المادة الدراسیةالثاني

١٤١٤عرض وتقدیم المادة الدراسیة الثالث

١٠٩التفاعل الصفي الرابع

٤٤الواجبات الخامس

٧٧االختبارات واالمتحاناتالسادس

٥٣٥١المجموع

ثبات أداة مجال التدریس -
یقصد بثبات األداة مدى خلوها من األخطاء غیر المنظمة التي تشوب المقیاس أي مـدى 

اس االختبار للمقدار الحقیقي للسمة التي یهدف لقیاسـها ، فـدرجات القیـاس تكـون ثابتـة أذا كـان قی

المقیاس یقیس سمة معینة قیاسا متسقا في الظروف المتباینة ، التي قد تؤدي إلى أخفاء القیاس ، 

ي أن ) ، وثبـات االختبـار یعنـ١٣١:  ٢٠٠٠فالثبات یعني االتساق أو الدقة فـي القیـاس (عـالم ، 

  ) .١٣٩:  ٢٠٠٢االختبار ثابتا فیما یعطي من نتائج (أبو حویج ، 

ویقصــد بثبــات االختبــار أن عالمــة الفــرد ال تتغیــر جوهریــا بتكــرار أجــراء االختبــار ویعبــر 

عنهـــا إحصـــائیا بأنهـــا معامـــل ارتبـــاط بـــین عالمـــات األفـــراد وبـــین طـــرق أجـــراء االختبـــار المختلفـــة 

  ) .١٤:  ٢٠٠٢(الظاهر ، 

) طالبــــًا وطالبــــة مــــن طلبــــة الدراســــات العلیــــا ١٥رت عینــــة اســــتطالعیة مؤلفــــة مــــن (اختیــــ

(الماجستیر) في الكلیـات العلمیـة واإلنسـانیة ، وطبـق علیهـا االسـتبیان مـرتین ، إذ وطبـق اسـتبیان 

) ، بینمــا طبــق االســتبیان لمجــال التدریســي ٢٠/٩/٢٠٠٤مجــال التــدریس للجولــة األولــى بتــأریخ (

) وبلغــت الفتــرة بــین التطبیــق األول والتطبیــق الثــاني الســتبیان ٥/١٠/٢٠٠٤تــأریخ (للجولــة ثانیــة ب

مجال التدریس (ستة عشر یوما) استنادا إلى ما أشار ألیه عودة من أن الفتـرة بـین التطبیـق األول 

  ) .١٤٧:  ١٩٩٨والثاني یجب أن ألتقل عن أسبوع (عودة ، 
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بات استبیان مجال التدریس عبـر الـزمن وتم حساب معامل ارتباط بیرسون للتعرف على ث

) ، وبهـــذا یعـــد المعامـــل جیـــدا ١٩٤:  ١٩٩٧%) ویعـــد هـــذا المعامـــل جیـــدا (ألبیـــاتي ، ٧٠وبلـــغ (

Ebleللثبات ولذلك اعد استبیان مجال التدریس ثابتا ( , 1972 : 57. (

طریقة إجابة وتصحیح أداة مجال التدریس -
ت عنــوان (مقیــاس مجــال التــدریس لمــادة االنترنــت) وقــد قــام الباحثــان بتبویــب الفقــرات تحــ

ومــن ذلــك یمكــن التحقــق مــن الهــدف الثــاني للبحــث . أعطــى الباحــث ثالثــة بــدائل لكــل فقــرة مــن 

:الفقرات في الجوانب الستة على أن یكون توزیعها على الشكل األتي 

  ) .٣البدیل األول وهو ینطبق علي بدرجة كبیرة وتعطى لهُ درجة (

) .٢ثاني وهو ینطبق علي بدرجة متوسطة وتعطى لهُ درجة (البدیل ال

) .١البدیل الثالث وهو ینطبق علي بدرجة قلیلة وتعطى لُه درجة (

) كحــد أدنــى للدرجــة و ٥١وبهــذا فقــد بلغــت حــدود الدرجــة لمقیــاس المجــال التــدریس بــین (

  ) فقرة . ٥١) كحد أعلى للدرجة حیث بلغ عدد فقرات االستبیان (١٥٣(

تطبیق أداة لمجال التدریس .-
بعد استكمال الباحثان الختبار مجال التدریس فـي تـدریس مـادة االنترنـت لطلبـة الدراسـات 

 ١١٩(قام الباحثان بتوزیع االختبار وتطبیقه علـى عینـة البحـث والبـالغ عـددها العلیا (الماجستیر)

امعـة الموصـل للعـام الدراسـي طالبا وطالبة) موزعین على خمسة عشرة كلیة علمیة وٕانسانیة في ج

) حیث نص االختبار على طلب اإلجابـة علـى اسـتمارة المقیـاس المعـدة مـن قبـل ٢٠٠٥-٢٠٠٤(

الباحث لمجال التدریس ،وان استمارة االختبار هذه ال تستخدم إال لغرض البحث العلمـي حصـرا ، 

نهـا عـدم ذكـر اسـم وكذالك أعطاء توضیحا لعنوان البحث وطریقـة اإلجابـة وبعـض المعلومـات ، م

المســتجیب الــذي یجیــب علــى االختبــار مجــال التــدریس ، وقــراءة الفقــرات جیــدا قبــل اإلجابــة علیهــا 

،وكذالك یرجى عدم ترك أي سؤال دون أجابه ،وأخیرا طلب من المستجیب في نهایة االختبـار أن 

ریس ثالثـــة التـــدیـــذكر ، الجـــنس ، التخصـــص ، الكلیـــة ، التـــاریخ ، أســـتمر تطبیـــق اختبـــار مجـــال

كــانون الثــاني ، شـــباط ، آذار) وذلــك للظــروف األمنیـــة التــي كــان یمـــر بهــا البلــد (العـــراق (أشــهر 

   )١/٤/٢٠٠٥وحتى  ٢/١/٢٠٠٥(وطننا الحبیب) في تلك الفترة وهي من تاریخ 
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ثانیاً : المجال الوجداني .
دراســة العمــري بعــد أن اطلــع الباحثــان علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة واألدبیــات منهــا و 

) ، ودراســـــة ٢٠٠٤() ، ودراســــة القریشــــي ٢٠٠١) ، ســـــعادة (٢٠٠١ودراســــة النجــــار ( )٢٠٠٠(

. قـــام الباحـــث ببنـــاء فقـــرات اســـتبیان المجـــال الوجـــداني معتمـــدًا علـــى تصـــنیف  )٢٠٠٤(العـــادلي 

للمجال الوجداني . في صیاغة األهداف السلوكیةكراثول

یانا اســــتطالعیا للمجــــال الوجــــداني باعتمــــاده علــــى وبعــــد هــــذا قــــام الباحثــــان بإعــــداد اســــتب

ــــى خمســــة مســــتویات وقــــد تــــم ترتیــــب فقــــرات االســــتبیان ضــــمن  ــــذي ینقســــم إل تصــــنیف كراثــــول ال

المســتویات الخمســة فــي صــیاغة األهــداف الســلوكیة ، وزع االســتبیان علــى عینــة اســتطالعیة مــن 

مفتوح اإلجابة وهـو (مـا طلبة الماجستیر ضمن تخصصات مختلفة وتضمن االستبیان على سؤال

.هو رأیك الشخصي بمادة االنترنت وبتدریس االنترنت واتجاهك نحوها)

وبعد جمع نتائج االستبیان االستطالعي من طلبة الماجستیر وتفریغ استمارات الطلبة من 

البیانات قام الباحثان بجمع بعض الفقرات من خالل األدبیات والدراسات السابقة التي اطلع علیها

) ، ورتبـت الفقـرات داخـل اسـتبیان مغلـق حسـب ٢٠٠٣) ، نشـوانتي (٢٠٠٢الباحثان ومنهـا تـوق (

المستویات التي استخدمت لتصنیف كراثول الذي یتدرج من مستوى السهولة إلى مستوى الصعوبة 

  ) فقرة .٤٠ثم تبویب الفقرات وبذلك بلغت عدد فقرات االستبیان (

صدق أداة المجال الوجداني .-
Frederickرفــه فریــدریك بــروان ع Brown الصــدق بأنــه مــدى تأدیــة االختبــار للوظیفــة

  ) .١٣٣:  ٢٠٠٢التي استخدم من أجل تحقیقها (ألظاهر ، 

إن صــدق االختبــار ، یمثــل إحــدى الوســائل الهامـــة فــي الحكــم علــى صــالحیته ، ویشـــیر 

:  ٢٠٠٢ه (الظـــاهر ،مفهــوم الصــدق ، إلـــى جــودة االختبــار كـــأداة لقیــاس مــا وضـــع أصــال لقیاســ

فــــي تصــــمیم لقــــد حقــــق الباحثــــان الصــــدق المنطقــــي ، وهــــو مــــن أنــــواع الصــــدق الفــــردي ) .١٣٢

االختبار ، حیث یقوم الباحثان أو مصمم االختبار بتحدید السمة أو الظاهرة المـراد قیاسـها تحدیـدا 

یبهـــا حســـب منطقیـــا ، ثـــم تحلیـــل موضـــوع االختبـــار تحلـــیال شـــامال یـــؤدي إلـــى تبیـــین أقســـامه وترت

  )١٣٥:  ٢٠٠٢(أبو حویج ، أهمیتها

ــــق  وبعــــد ترتیــــب الفقــــرات حســــب مســــتویات تصــــنیف كراثــــول وتبویبهــــا فــــي اســــتبیان مغل

الســتخراج الصــدق حقــق الباحثــان الصــدق الظــاهري بعــرض اســتبیان المجــال الوجــداني علــى عــدد 

الحاســـبات مـــن المحكمـــین فـــي مجـــال التربیـــة وعلـــم الـــنفس وعـــدد مـــن التدریســـیین فـــي اختصـــاص

والریاضـــیات واالنترنـــت وعـــدد مـــن التدریســـیین فـــي القیـــاس والتقـــویم لغـــرض بیـــان رأیهـــم فـــي مـــدى 

تعدیل صالحیة فقرات االستبیان ،حیث كانت مقترحات المحكمین حول المجال الوجداني تتضمن
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بعــض الفقـــرات لغویـــا وبـــذلك أســتقر االســـتبیان علـــى أربعـــین فقـــرة مقســمین إلـــى نـــوعین مـــن حیـــث 

توزیع النوع األول یتضمن فقرات ایجابیة وعددها عشرین فقرة والنوع الثاني یتضمن فقرات سلبیة ال

وعــددها عشــرین فقــرة اذ وزعــت فقــرات كــال النــوعین عشــوائیا ضــمن االســتبیان ، ومــن خــالل ذالــك 

%) من االتفاق (أبو حویج  ٨٠على نسبة (أستخرج الباحث نسبة االتفاق بین المحكمین وحصل

 ،١٣٨:  ٢٠٠٢ .(  

ثبات أداة المجال الوجداني -
یقصــد بثبــات االختبــار ، أن عالمــة الفــرد ال تتغیــر جوهریــا بتكــرار إجــراء أالختبــار ویعبــر 

معامـــل ارتبـــاط بـــین عالمـــات األفـــراد بـــین مـــرات إجـــراء أالختبـــار المختلفـــة  هعنـــه إحصـــائیا ، بأنـــ

مــن األخطــاء غیــر المنتظمــة التــي ) .ویقصــد بثبــات األداة مــدى خلوهــا١٤٠: ٢٠٠٢(الظــاهر، 

تشـــوب القیـــاس أي مـــدى قیـــاس االختبـــار للمقـــدار الحقیقـــي للســـمة التـــي یهـــدف لقیاســـها ،فـــدرجات 

المقیاس تكون ثابتة إذا كان المقیاس یقیس سمة معینة قیاسًا متسقًا في الظـروف المتباینـة ، التـي 

، )١٣١: ٢٠٠٠(عـالم،قـة فـي القیـاس قد تؤدي إلى أخفاء القیاس ، فالثبات یعنـي االتسـاق أو الد

والكلیـات اجسـتیر) فـي الكلیـات العلمیـة تم اختیار عینـة اسـتطالعیة مـن طلبـة الدراسـات العلیـا (الم

اإلنســانیة ، إذ تكونــت العینــة مــن (خمســة عشــر) طالبــا وطالبــة مــن طلبــة الماجســتیر ، إذ طبــق 

،  ٢٠٠٤/ ٩/ ٢٧رة األولــى بتــاریخ اســتبیان المجــال الوجــداني مرتــان إذ تــم تطبــق االســتبیان للمــ

، حیـــث بلغـــت الفتـــرة بـــین التطبیـــق  ٢٠٠٤/ ١٠/ ١٧بینمـــا طبـــق االســـتبیان للمـــرة الثانیـــة بتـــاریخ 

إلــى مــا أشــار إلیــه عــودة إلــى أن الفتــرة بــین  اوالتطبیــق الثــاني واحــد وعشــرین یومــًا ، اســتناداألول

ـــاني یجـــب أن ال تقـــل عـــن أســـبوع (عـــود ـــم حســـاب ١٤٧:  ١٩٩٨ة ، التطبیقـــین األول والث ) . وت

%)  ٧٣معامــل ارتبــاط بیرســون للتعــرف علــى ثبــات اســتبیان المجــال الوجــداني عبــر الــزمن وبلــغ (

  ) . ١٩٤:  ١٩٩٨ویعد هذا المعامل جیدا (ألبیاتي ، 

طریقة إجابة وتصحیح أداة المجال الوجداني-
من قبـل طلبـة الدراسـات في هذه الخطوة یقوم الباحث بإعطاء تفاصیل عن كیفیة اإلجابة

لمقیاس المجـال الوجـداني والـذي یشـتمل علـى أربعـین فقـرة مرتبـة حسـب تصـنیف العلیا الماجستیر

كراثــول للمجــال الوجــداني وصــیغتها حســب األهــداف الســلوكیة ، التــي حــددها كراثــول فــي خمســة 

االســتجابة ، (مســتوى التقبــل أو االســتقبال ، مســتوىمســتویات ضــمن هــذا المجــال الوجــداني وهــي

مستوى التقییم أو أعطاء القیمـة ، مسـتوى التنظـیم ، مسـتوى تشـكیل الـذات أو الوسـم بالقیمـة) ، إذ 

قام الباحث بتبویب الفقرات وترتیبها عشوائیا ، حسب مستویات كراثول في صیاغة الفقـرات ودمـج 

بــة الدراســات واتجاهــات طلجمیــع المســتویات فــي إطــار واحــد مبــوب یعبــر عــن المجــال الوجــداني
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العلیــا لتــدریس مــادة االنترنــت ، اذ ان فقــرات المقیــاس تحتــوي علــى فقــرات ایجابیــة فــي صــیاغتها 

حســب الهــدف الســلوكي فــي اتجاهــات طلبــة الدراســات العلیــا ،وكــذلك یحتــوي المقیــاس علــى فقــرات 

جمـوع سلبیة في صـیاغتها حسـب الهـدف السـلوكي فـي اتجاهـات طلبـة الدراسـات العلیـا ، ویبلـغ الم

) فقـرة ، تحـت عنـوان (مقیـاس اتجاهـات طلبـة الدراسـات العلیـا لتـدریس ٤٠الكلي لفقرات المقیاس (

لقــد أعطــى الباحثــان مــادة االنترنــت) ومــن خــالل ذلــك یمكــن التحقــق مــن الهــدف الثالــث للبحــث .

:ثالث بدائل لكل من الفقرات االیجابیة والسلبیة على أن یكون توزیعها على النحو األتي 

:بالنسبة لبدائل الفقرات االیجابیة فقد أعطیت الدرجات كما یأتي 

  ) .٣* البدیل األول هو دائمًا تعطى لُه درجة (

  ) .٢* البدیل الثاني هو أحیانًا تعطى لُه درجة (

  ) .١* البدیل الثالث هو نادرًا تعطى لُه درجة (

:ا یأتي أما بالنسبة لبدائل الفقرات السلبیة فقد أعطیت الدرجات كم

  ) .١* البدیل األول هو دائما تعطى لُه درجة (

  ) . ٢* البدیل الثاني هو أحیانا تعطى لُه درجة (

  ). ٣* البدیل الثالث هو نادرا تعطى لُه درجة (

لطلبـة الدراسـات العلیـا لتـدریس مـادة وبهذا فقد بلغت حدود درجة مقیاس المجال الوجداني

كحد أعلى للدرجة) . ١٢٠ –جة كحد أدنى للدر  ٤٠بین (االنترنت

تطبیق أداة المجال الوجداني-

بعد أن استكمل الباحثـان أعـداد المقیـاس للمجـال الوجـداني ، وهـو مقیـاس اتجاهـات طلبـة 

) ، قام الباحثان بتوزیع المقیاس وتطبیقه على عینـة البحـث ١٢( الدراسات العلیا لتدریس االنترنت

ة) مـوزعین علـى خمسـة عشـرة كلیـة علمیـة وٕانسـانیة فـي جامعــة طالبـا وطالبـ ١١٩والبـالغ عـددها (

) حیــث نــص المقیــاس علــى طلــب اإلجابــة علــى اســتمارة ٢٠٠٥-٢٠٠٤الموصــل للعــام الدراســي (

ــــاس هــــذه ال تســــتخدم  المقیــــاس المعــــدة مــــن قبــــل الباحــــث للمجــــال الوجــــداني ، وان اســــتمارة المقی

لعنـوان البحـث وطریقـة اإلجابـة وبعـض الغراض البحث العلمي حصـرا ، وكـذلك أعطـاء توضـیحا 

المعلومــات ، منهــا عــدم ذكــر اســم المســتجیب الــذي یجیــب علــى فقــرات المقیــاس ، وقــراءة الفقــرات 

جیــــدا قبــــل اإلجابــــة علیهــــا ،وكــــذلك یرجــــى عــــدم تــــرك أي ســــؤال دون أجابــــه ، وأخیــــرا طلــــب مــــن 

.، والتاریخالمستجیب في نهایة المقیاس أن یذكر نوع الجنس ، والتخصص ، والكلیة

وتتطلــب اإلجابــة مــن المســتجیب علــى المقیــاس وضــع أشــارة (صــح) تحــت التقــدیر الــدال 

علـــــى اإلجابـــــة المختـــــارة للفقـــــرة . لقـــــد أســـــتمر تطبیـــــق المقیـــــاس ثالثـــــة أشـــــهر ابتـــــداء مـــــن تـــــاریخ 

  ) .١/٤/٢٠٠٥وحتى  ٢/١/١٢٠٠٥(
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المجال المهاري .ثالثاً 

ال المهـاري أو الـنفس حركـي ، إذ توجـه فـي بدایـة قام الباحث بأعداد فقـرات اسـتبیان المجـ

األمر إلى قاعة االنترنت / كلیة اآلداب/ جامعة الموصل ، والتقى ببعض األساتذة وناقشهم حول 

ابرز المهارات التي تستخدم من قبل طلبة الدراسات العلیا الماجسـتیر، ومـن ثـم الـذهاب إلـى قاعـة 

امعــة الموصــل والتقیــت بــبعض األســاتذة وتــم مناقشــتهم االنترنــت فــي مركــز الحاســبة واالنترنــت لج

حـول ابــرز المهــارات المســتخدمة مـن قبــل طلبــة الدراســات العلیــا الماجسـتیر، ومــن ثــم الــذهاب إلــى 

بعــض أصــحاب قاعــات قاعــات االنترنــت التــي توجــد فــي منطقــة المجموعــة الثقافیــة والتقیــت مــع

حاسـبات مـن جامعـة الموصـل  سبكـالوریو االنترنت من ذوي التخصص والحاصلین علـى شـهادة ال

وغیرهــا مــن اتجاهــات للحــدیث معهــم حــول موضــوع ابــرز المهــارات التــي یمكــن للباحــث أو لطالــب 

البحث العلمي بالمعلومات والمصـادر  ءالدراسات العلیا أن یستخدمها (والتي تفید في تطویر واغنا

) ، وبعــد كــل ذلــك ثبــت للباحــث أن كــل مــا ســبق یمثــل مصــادر الحدیثــة وضــمن الموضــوع المحــدد

ومعلومــات عــن المهــارات التــي یحتاجهــا طلبــة الدراســات العلیــا الماجســتیر لتطــویر مهــارات بحــثهم 

م بالمصــادر الحدیثــة ، بعــد ذلــك اطلــع الباحــث علــى بعــض األدبیــات والدراســات هالعلمــي واغتنــائ

) ، ٢٠٠١) ، سـعادة (٢٠٠٠) ، دراسة عـریفج (١٩٩٦( السابقة ضمن هذا المجال ، دراسة فلین

  ) .٢٠٠٤) ، دراسة الخشاب (٢٠٠٣) ، نشواتي (٢٠٠٢) ، توق (٢٠٠١دراسة النجار (

قام الباحثان بإعـداد اسـتبیانا اسـتطالعیا للمجـال المهـاري وتوزیعـه علـى عینـة اسـتطالعیة 

ابـــة هـــو: (مـــا هـــي مـــن طلبـــة الماجســـتیر ضـــمن تخصصـــات مختلفـــة وتضـــمن ســـؤاال مفتـــوح اإلج

الخطوات والمهارات التي تستطیع القیام بها داخل قاعة االنترنت) ؟.

وبعد جمع نتائج االستبیان االستطالعي من طلبة الماجستیر وتفریغ استمارات الطلبة من 

البیانــات التــي احتــوت الكثیــر مــن المهــارات البحثیــة التــي یقــوم طالــب الدراســات العلیــا باســتخدامها 

ة االنترنت ، قـام الباحثـان بجمـع بعـض الفقـرات مـن خـالل األدبیـات والدراسـات السـابقة داخل شبك

التي اطلع علیها ، وقام بترتیـب المهـارات مـن ابسـط مهـارة وهـي فـتح االنترنیـت منتهیـة باالجتمـاع 

على شبكة االنترنیت ضمن استبیان مغلق وحسب المستویات التي تصنیف سمبسون الذي یتـدرج 

لســهولة إلــى مســتوى الصــعوبة ابتــداء مــن قاعــدة الهــرم وبــذلك فقــد بلغــت عــدد فقــرات مــن مســتوى ا

  ) فقرة .٧٢المقیاس (

صدق أداة المجال المهاري أو النفس حركي -

بأنــه الدرجــة التــي تعمــل األدلــة العلمیــة والمبــررات واألطــر النظریــة فــي :یعــرف الصــدق 

والقـرارات التـي تعتمـد علـى الـدرجات التـي علیهـا دعم مـدى الدقـة والمالئمـة للتفسـیرات واإلجـراءات
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بواســــطة أداة القیــــاس ، ومعــــروف أن إجــــراءات صــــدق أداة القیــــاس منــــذ مراحــــل بنــــاء تلــــك األداة 

  ) . ٢٧٢:  ٢٠٠٤(النبهان ، 

حقــق الباحــث الصــدق المنطقــي ، وهــو مــن أنــواع الصــدق الفــردي فــي تصــمیم االختبــار ، 

بـار بتحدیـد السـمة أو الظـاهرة المـراد قیاسـها تحدیـدا منطقیـا ، حیث یقـوم الباحثـان أو مصـمم االخت

(أبــو ثــم تحلیــل موضــوع االختبــار تحلــیال شــامال یــؤدي إلــى تبیــین أقســامه وترتیبهــا حســب أهمیتهــا

  ).١٣٥:  ٢٠٠٢حویج ، 

سمبســـون وتبویبهـــا فـــي اســـتبیان مغلـــق وبعـــد ترتیـــب المهـــارات حســـب مســـتویات تصـــنیف 

علــى  لباحثــان الصــدق الظــاهري بعــرض االســتبیان للمجــال المهــاريالســتخراج الصــدق إذ حقــق ا

عدد من المحكمین في مجال التربیة وعلـم الـنفس وعـدد مـن التدریسـیین فـي اختصـاص الحاسـبات 

والریاضــیات واالنترنــت وعــدد مــن التدریســیین فــي القیــاس والتقــویم ، لغــرض بیــان رأیهــم فــي مــدى 

قترحــات المحكمــین حــول المجــال المهــاري هــو تعــدیل صــالحیة فقــرات االســتبیان ، حیــث كانــت م

لغویًا علیـه فقـد أسـتقر االسـتبیان علـى تسـعة وثالثـین فقـرة للمجـال المهـاري ، كمـا بعض المهارات

%) مــن خــالل تطبیــق  ٨٠( أســتخرج الباحثــان نســبة االتفــاق بــین المحكمــین وحصــل علــى نســبة

قانون نسبة االتفاق .

ي أو النفس حركي ثبات أداة المجال المھار-
یقصد بثبات االختبار درجة االتساق أو التجـانس بـین نتـائج مقیاسـین فـي تقـدیر صـفة أو 

مـــن طلبـــة الدراســـات العلیـــا  ة) ، اختبـــرت عینـــة اســـتطالعی٢٢٨:  ٢٠٠٤ســـلوك مـــا ، (النبهـــان ،

طالبـًا (الماجستیر) في الكلیات العلمیـة والكلیـات اإلنسـانیة ، إذ تكونـت العینـة مـن (خمسـة عشـر)

تطبیق أداة المجـال المهـاري مرتـان ، التطبیـق األول بتـاریخ وطالبة من طلبة الماجستیر ، كما تم

، حیث بلغـت الفتـرة بـین التطبیـق األول  ٢٠٠٤/ ١٠/ ١٧، بینما الثاني بتاریخ  ٢٠٠٤/ ٩/ ٢٧

لتطبیــق األول والثــاني احــد وعشــرین یومــا ، اســتنادا إلــى مــا أشــارة الیــه عــودة إلــى أن الفتــرة بــین ا

) . وتـم حسـاب معامـل ارتبـاط ١٤٧: ١٩٩٨(عـودة ، والتطبیق الثاني یجب أن ألتقل عن أسـبوع

%) ویعـد هـذا المعامـل  ٦٦بیرسون للتعرف علـى ثبـات االداة للمجـال المهـاري عبـر ألـزمن وبلـغ (

  ) .١٩٤:  ١٩٩٨جیدا (البیاتي ، 
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نفس الحركي طریقة إجابة وتصحیح أداة المجال المھاري أو ال-
فــي هــذه الخطــوة یقــوم الباحثــان بإعطــاء تفاصــیل عــن كیفیــة اجابــة طلبــة الدراســات العلیــا 

(الماجســتیر) لمقیــاس المجــال المهاریوالــذي یشــتمل علــى تســع وثالثــین فقــرة مرتبــة حســب تصــنیف 

سمبســون للمجــال المهــاري وصــیغتها حســب األهــداف الســلوكیة ، إذ قــام ألباحثــان بتبویــب الفقــرات 

وترتیبهــا عشــوائیا" ،حســب مســتویات سمبســون فــي صــیاغة الفقــرات ودمــج جمیــع المســتویات فــي 

إطـــار واحـــد مبـــوب یعبـــر عـــن ألجانـــب المهـــاري لطلبـــة الدراســـات العلیـــا لتـــدریس مـــادة االنترنـــت ، 

وجعلها بعنوان (مقیاس اختبار الجانب المهاري لالنترنت لطلبة الدراسات) .

بیان المجال المهاري ثالث تقدیرات على الشكل األتي :ومن ثم أعطى الباحثان الست

  ) .٣مع ذكر خطوات المهارة تعطى لُه درجة ( – عالبدیل األول هو استطی-

  ) .٢تعطى لُه درجة (-البدیل الثاني هو أستطیع الى حد ما-

  ) .١تعطى لُه درجة (–البدیل الثالث هو ال أستطیع -

طالــب إن یــذكر خطــوات المهــارة ، بینمــا اإلجابــة الثانیــة فــي اإلجابــة األولــى یجــب علــى ال

الیعرف الطالب ذكر خطوات المهارة ، بلغة حدود الدرجة لمقیـاس المجـال المهـاري مـا بین(صـفر 

كحدأعلى) . ٣٩ –كحد أدنى 

تطبیق أداة المجال المھاري أو النفس الحركي -
لالنترنـت لطلبـة الدراسـات العلیـا  يبعد أن استكمل الباحثان أعداد المقیاس للمجـال المهـار 

) طالبــا وطالبــة مــوزعین ١١٩،قامــا بتوزیــع المقیــاس وتطبیقــه علــى عینــة البحــث والبــالغ عــددها (

) ٢٠٠٥-٢٠٠٤علـــى خمســـة عشـــرة كلیـــة علمیـــة وٕانســـانیة فـــي جامعـــة الموصـــل للعـــام الدراســـي (

ل الباحثــان للمجــال حیــث نــص المقیــاس علــى طلــب اإلجابــة علــى اســتمارة المقیــاس المعــدة مــن قبــ

المهاري ، وان استمارة المقیاس هـذه ال تسـتخدم الغـراض البحـث العلمـي حصـرا ، كمـا تـم أعطـاء 

توضــــیحا لعنــــوان البحــــث وطریقــــة اإلجابــــة وٕاعطــــاء بعــــض المعلومــــات ، منهــــا عــــدم ذكــــر االســــم 

بــة علیهــا للمسـتجیب الــذي یجیـب علــى المقیـاس للمجــال المهـاري ، وقــراءة الفقـرات جیــدا قبـل اإلجا

،وكــذلك یرجــى عــدم تــرك أي ســؤال دون أجابــه ،وأخیــرا طلــب مــن المســتجیب فــي نهایــة المقیــاس 

أن یـذكر ، الجــنس ، التخصـص ، الكلیـة ، التــاریخ . اذ كانـت اإلجابـة المطلوبــة للجانـب المهـاري

ـــى  ـــدیل األول فینبغـــي عل ـــنعم علـــى الب ـــاس المجـــال المهـــاري بصـــح أو ب مـــن المســـتجیب علـــى مقی

المجیـــب إن یــذكر اســـم المهــارة والخطـــوات األساســـیة لتنفیــذها أمـــا البــدیل الثـــاني فیضـــع الشــخص

تحــت اســتطیع لحــد مــا ،وكــذلك وضــع عالمــة (صــح) تحــت ال اســتطیع ، أســتمر )صــح(عالمــة 

  ) .١/٤/٢٠٠٥وحتى  ٢/١/١٢٠٠٥تطبیق المقیاس المجال المهاري ثالثة أشهر من تاریخ (
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عدد مرات االتفاق

عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق

الوسائل اإلحصائیة.خامساً 
اعتمد الباحثان في تحلیـل البیانـات واسـتخراج النتـائج لمقیـاس للجانـب التدریسـي ولمقیـاس 

:الجانب الوجداني ولمقیاس الجانب المهاري على الوسائل اإلحصائیة المناسبة وهي

معامل ارتباط بیرسون الستخراج الثبات بطریقة إعادة االختبار  -١

  )١٦١،  ٢٠٠٠شقیر ، (

:خرج الثبات معادلة كوبر الست.٢

   ١٠٠× ----------------------------نسبة االتفاق = 

   )٦٢٠،  ١٩٨٤المفتي ، (

االختبار التائي للنسب لعینة واحدة لكشف الفروق الدالة . -٣

  )٢١٥،  ٢٠٠٤البلداوي ، (

  م .تحلیل التباین الثنائي لعینة واحدة الستخراج الفروق بین المتغیرات ولمستوى التقوی -٤

  )١٤٠،  ٢٠٠٢غرایبة وآخرون ، (

اختبار شیفیة الختبار فروق المتوسطات . -٥

)Fergeson, 1981:244(

یتضمن هـذا الفصـل عـرض النتـائج التـي توصـل إلیهـا الباحـث بعـد تحلیلـه للبیانـات إحصـائیا ، 

:ومن ثم مناقشتها وفقا ألسئلة البحث وعلى النحو التالیة 

لسؤال األول الذي ینص على ما یأتي : النتائج المتعلقة با-١
"مـا مسـتوى تقــویم تـدریس مــادة االنترنـت مــن وجهـة نظــر طلبـة الدراســات العلیـا لمجاالتهــا 

الثالث (مجال التدریس ، المجال المهاري ، والمجال الوجداني) تبعا لمتغیر الجنس ؟ "

ة والنسـب المئویـة ولغرض اإلجابة عن هذا السؤال استخرج الباحثـان المتوسـطات الحسـابی

لمجـــاالت التقـــویم الثالثـــة (مجـــال التـــدریس ، المجـــال المهـــاري ، والمجـــال الوجـــداني) ألفـــراد عینـــة 

البحث تبعـا لمتغیـر الجـنس ، ولقـد حـدد الباحثـان مسـتوى تقـیم الفقـرة اعتمـادًا علـى مـا أشـارت إلیـه 

:تماد النسب اآلتیة الدراسات السابقة ، واعتمادًا بعض المحكمین إذا تم االتفاق على اع

%) فأقل مستوى تحقق عالي . ٨٠نسبة ( .١

%) مستوى تحقق متوسط . ٨٠ – ٧٠نسبة ( .٢
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%) فأقل مستوى تحقق متدني .  ٧٠نسبة ( .٣

%) الـذي اسـتخرجه الباحــث مـن قــانون ٦٦واعتمـد الباحثـان علــى النسـبة الفرضـي وهــو (

  ) .٤ة بالنسبة لمتغیر الجنس في الجدول ((المحك الفرضي) . وقد ادرجت البیانات المطلوب

  )٤الجدول (

یوضح المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لمجاالت التقویم الثالثة تبعا لمتغیر الجنس

المجال

  )٤٦( العدد الطالبات  )٧٣( العدد الطالب

المتوسط 

الحسابي

النسبة المئویة

(%)

المتوسط 

الحسابي

النسبة المئویة

(%)

%١٠٧.٦٠٨٧٠.٣٣٢%١١٠.٠٢٧٧١.٩١٣دریسالت

%١٦.٥٦٥٤٢.٤٧٤%١٨.٦٣٠٤٧.٧٧٠المهاري

%٩١.٨٩١٧٦.٥٧٥%٨٩.١٧٨٧٤.٣١٥الوجداني

) أن النسبة المئویة لمستوى تقویم تدریس مادة االنترنـت مـن وجهـة ٤یتضح من الجدول (

%) وهــي أعلــى مــن  ٧١.٩١٣نظــر طلبــة الدراســات العلیــا الطــالب عنــد مجــال التــدریس بلغــت (

%) وهذا یعني أن تقویم مجال التدریس یقع عنـد مسـتوى تحقـق  ٦٧النسبة الفرضیة للمحك عند (

متوســـط أي انـــه مناســـبا لجوانبـــه الســـتة بالنســـبة للطـــالب مـــن حیـــث (تنظـــیم المحتـــوى ، والتفاعـــل 

مـــرة نتیجـــة التقـــدم الصـــفي) إذ یـــرى الباحثـــان أن هـــذه المـــادة تـــدرس لطلبـــة الدراســـات العلیـــا وألول

العلمي والتطور الحاصل في شتى مجاالت الحیاة ، العلمیة ، والثقافیة ، واالجتماعیة ، إذ حرص 

تدریسیو هذه المادة على اختیار محتوى مناسب لها فضال عن تقدیمها بأفضل الطرائق واألسالیب 

ور فــي هــذا المجــال إال إن الباحثــان لمــس قصــواســتخدام الحاســوب مــن اجــل التوضــیح والتمــرن ،

عند جانبین هما الواجبات واالختبـارات واالمتحانـات إذ لـم یرقـى كلـى الجـانبین المسـتوى المطلـوب 

وقد یعزى الباحثان ذلك على حداثة تدریس هـذه المـادة لطلبـة الدراسـات من وجهة نظر الطالب ،

كمـنهج دراسـي مـع بقیـة العلیا (الماجستیر) والتجربة حدیثة وألول مرة في جامعة الموصل وتعطى 

المناهج مما انعكس سلبًا في إكساب تدریسي هـذه المـادة فـي إعطـاء الواجبـات وٕاجـراء االختبـارات 

واالمتحانات .

) أن النســبة المئویــة لتقــویم تــدریس مــادة االنترنــت مــن وجهــة ٤كمــا یتضــح مــن الجــدول (

%) وهـــي نســـبة متدنیـــة  ٤٧.٧٧٠نظـــر طـــالب الدراســـات العلیـــا فـــي المجـــال المهـــاري قـــد بلغـــت (

%) هــذا یعنــي أن تــدریس هــذه المــادة لــن یرقــى للغــرض المطلــوب  ٦٧قیاســا بالمحــك الفرضــي (

المحك الفرضي =
وسطيالبدیل ال×عدد الفقرات 

الدرجة العلیا للمقیاس×عدد الفقرات 
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تحقیقه من هذه المـادة علـى الـرغم مـن تقـدیمها بمحتـوى المـادة ، والتفاعـل الصـفي ، وتـدریس جیـد 

للمادة ، وأن ما تم تحقیقه بحاجة إلى تكمیل وسد النقص .

عنــد عینــة البحــث مــن الطــالب إخفــاقهم فــي عــدد مــن المهــارات إذ أظهــرت االســتجابات

أنهـم غیـر قـادرین علـى تأدیتهـا بصـورة صـحیحة كمهـارة بحثیـة  ماألساسیة والتي أظهـرت اتجاهـاته

على نحو المهارات اآلتیة :

Meeting(االجتمــاع علــى الشــبكة بواســطة ( Net بــاآلخرین ، التحــدث مــع أشــخاص (

رسـة شـراء وبیـع الكتـب العلمیـة عـن طریـق االنترنـت ، أضـیف التوقیـع آخرین عبر االنترنـت ، مما

علــى الرســائل ، القــدرة علــى إلحــاق ملــف برســالة ، حــذف الملفــات ة برســالة ، إضــافة عنــوان إلــى 

دفتر العناوین ، الرد على البرید االلكتروني ، السماع إلى الموسیقى من خـالل االنترنـت ، إدخـال 

حفـظ المعلومـات فـي ملـف شخصـي ، وضـع العالمـات علـى الرسـائل ، المعلومات في الحافظـة ، 

استخدام دلیل القنوات ، تخصیص مجلد ، عرض المجلدات ، انسخ الصور والنصوص) 

ویعزى الباحثان ذلـك إلـى تركیـز تدریسـي مـادة االنترنـت علـى المجـال النظـري فـي التقـدیم 

لمــواد الدراســیة وذلــك العتمادهــا فــي وعــرض واســتقبال الموضــوع الدراســي ومناقشــة الطلبــة حــول ا

التقییم واحتساب درجة النجاح للطلبة .

ومــن جهــة أخــرى یــرى الباحثــان قصــور المجــال العملــي فــي تــدریس هــذه المــادة مــن حیــث 

الوقت المخصص وتوفر الحاسبات وقاعات االنترنت داخل الجامعة مع عدد الطلبة المقبولین في 

األخـرى التــي أدت إلــى قصـور هــذا المجـال هــو قلـة عــدد تدریســي الدراسـات العلیــا ، ومـن العوامــل 

هذه المادة مما یضطرهم إلى جمع عدد كبیر من طلبة الدراسات العلیا في قاعة واحدة. 

) أن النسـبة المئویـة لتقـویم تـدریس مـادة االنترنـت مـن وجهـة ٤كذلك یتضـح مـن الجـدول (

%) وهي نسبة جیدة قیاسـا  ٧٤.٣١٥بلغت (نظر طالب الدراسات العلیا في المجال الوجداني قد

  %)٦٧للمحك الفرضي (

ویعــزي الباحثــان ذلــك إلــى رغبــة واهتمــام طــالب الدراســات العلیــا فــي دراســتهم لهــذه المــادة 

واالســـتفادة منهـــا فـــي بحـــوثهم ومشـــاریعهم العلمیـــة الحقـــا فضـــال عـــن تـــدریس مـــادة االنترنـــت الـــذي 

االستغناء عنها كون هذه المادة متطـورة وتسـاعد المـتعلم أصبح من المواد األساسیة والتي الیمكن 

علــى مواكبــة التطــور العلمــي والتكنولــوجي وبســرعة متناهیــة (أي التســابق مــع الــزمن) ولكــن یبقــى 

المــتعلم محصــورا فــي التركیــز علــى االســتفادة الذاتیــة فــي هــذه المرحلــة الدراســیة فقــط ، فقــد حـــدد 

ات العلیــا فــي عــدد مــن الفقــرات التــي تناولــت خدمــة الباحــث أن هنــاك ضــعف لــدى طــالب الدراســ

االنترنت ومن هذه الفقرات :(أحس بأنني بحاجة إلى مـن یسـاعدني فـي فهـم موضـوعات االنترنـت 

، أفضل أن اقضي أوقات الفـراغ فـي قـراءة موضـوعات عـن االنترنـت ، ال ارغـب بالبحـث المتفـرع 

للوقت ، وقد یكون الطالب معذورا فـي هـذه اعتقد إن العمل على االنترنت مضیعةفي االنترنت ،



…نت لطلبة الدراسات العلیاتقویم تدریس مادة اإلنتر 

١٩٤

المرحلــــة ألنــــه مطالــــب وغایتــــه النجــــاح واجتیــــاز المــــادة الدراســــیة المقــــررة بأبســــط وأســــهل الطــــرق 

الدراسیة) . 

ـــات فمـــن مالحظـــة الجـــدول ( نجـــد أن النســـب لتقـــویم تـــدریس مـــادة  )٤أمـــا بالنســـبة للطالب

(مجـال التـدریس ، المجـال المجاالت الثالثةاالنترنت من وجهة نظر طالبات الدراسات العلیا عند

%) على  ٧٦.٥٧٥%) و ( ٤٢.٤٧٤(%) و ٧٠.٣٣٢( المهاري ، والمجال الوجداني) قد بلغت

بسـیط فـي المجـال  ف%) وهي نسب قریبـة نوعـًا مـا ، ولكـن بـاختال ٦٣.١٢٧التوالي للطالب و (

رات البحثیـــة للطالبـــات إمـــا المهـــاري اذ وجـــد أن المهـــارات البحثیـــة للطـــالب هـــي أفضـــل مـــن المهـــا

بالنســـبة للمجـــال الوجـــداني فنجـــد أن اتجاهـــات الطالبـــات كـــان أفضـــل مـــن الطـــالب نحـــو اســـتخدام 

) تشـیر إلــى أنـه الطالبـات قـد تعرضــت ٤االنترنـت .وأن النسـب المئویـة المستحصــلة مـن الجـدول (

الب والطالبـات لنفس العوامل التي تعرض لها الطالب ، اذ شـخص الباحـث تقـارب كبیـر بـین الطـ

في المجاالت الثالثة لكون هذه المادة تعطى بشكل موحد لهم وبنفس الظروف من حیث االهتمـام 

الكبیــر بالمجــال النظــري وقصــور فــي المجــال العملــي مــن حیــث قلــة المختبــرات وقاعــات االنترنــت 

داخل الجامعة من حیث عدد الطلبة المقبولین في الدراسات العلیا ،

متعلقة بالسؤال الثاني الذي ینص على مایأتي :النتائج ال.٢
"مـا مسـتوى تقــویم تـدریس مــادة االنترنـت مــن وجهـة نظــر طلبـة الدراســات العلیـا لمجاالتهــا 

هذا وقد  الثالث (مجال التدریس ،المجال المهاري ،والمجال الوجداني) تبعًا لمتغیر التخصص ؟ "

تحلیل بیانات السـؤال األول وقـد درجـة البیانـات استخدم الباحث اإلجراءات نفسها التي استخدمت ل

  ) .٥الجدول ( في

یوضح المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة لمجاالتالتقویم الثالثة تبعا لمتغیر التخصص

المجال

)٤٤(العدد التخصص اإلنساني)٧٥(العدد التخصص العلمي

المتوسط 

الحسابي

النسبة المئویة

(%)

المتوسط 

الحسابي

سبة المئویةالن

(%)

%١٠٢.٣١٨٦٦.٨٧٤%١١٣.٠٦٦٧٣.٨٩٩التدریس

%١٧.٣١٨٤٤.٤٠٥%١٨.١٣٣٤٦.٤٩٤المهاري

%٨٨.٠٦٨٧٣.٣٩%٩١.٤٩٣٧٦.٢٤٤الوجداني

) إن النســبة المئویــة لتقــویم تــدریس مــادة االنترنــت مــن وجهــة نظــر ٥مــن الجــدول (یتضــح

%) علـى  ٧٦.٢٤٤%) و( ٧٣.٨٩٩وجـداني قـد بلغـت (الكلیات العلمیة عنـد مجـالي التـدریس وال
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%) فـــي حـــین كانـــت  ٦٧التــوالي هـــاتین النســـبتین همــا اكبـــر مـــن نســبة المحـــك الفرضـــي البالغــة (

قیاسًا بنسبة المحك الفرضي . )% ٤٦.٤٩٤(النسبة متدنیة عند المجال المهاري آذ بلغت 

ول مــن أن تــدریس هــذه ویعــزى الباحثــان إلــى مــا ســبق ذكــره فــي اإلجابــة عــن الســؤال األ

المــادة قــد اخفــق فــي تمكــن الطلبــة فــي تنفیــذ عــدد مــن المهــارات الضــروریة واألساســیة الســتخدام 

االنترنت المشار ألیها سابقًا .

) یتضـــــح إن طلبـــــة التخصـــــص اإلنســـــاني قـــــد اعطـــــو نســـــب اقـــــل مـــــن ٥ومـــــن الجـــــدول (

%) إذ  ٦٦.٨٧٤بلــغ (التخصــص العلمــي فــي المجــاالت الثالثــة وخاصــًة فــي مجــال التــدریس آذ

یعزى الباحث لذلك إلى قصور الطلبة في الكلیات اإلنسانیة لقلة تعـاملهم مـع الحاسـوب واالنترنـت 

لكثــرة المصــادر الورقیــة نســبة إلــى الكلیــات العلمیــة حیــث یكــون االعتمــاد األكبــر علــى المعلومــات 

ثــــر اســــتخدام الحاســــوب الحدیثــــة والمتطــــورة مثــــل الطــــب ، الهندســــة ، الصــــیدلة ، العلــــوم ، أي یك

واالنترنت من قبل الكلیات العلمیة ، بینما بلغت النسبة المئویة للمجال المهاري للكلیـات اإلنسـانیة 

%) واقـل مـن اقـرأنهم فـي الكلیـات  ٦٧%) وهي نسبة متدنیة قیاسًا بالمحك الفرضـي ( ٤٤.٤٠٥(

ي هــذا المجــال بالــذات إلــى العلمیــة .ویعــزى الباحــث ذلــك فــي ضــعف الكلیــات العلمیــة واإلنســانیة فــ

%)  ٧٣.٣٩(فقـد بلـغ قلة استخدامهم للحاسوب والتمرن علیه ، أما بالنسبة إلى المجال الوجـداني 

.ل من اقرأنهم في الكلیات العلمیةفهي نسبة جیدة قیاسًا بالمحك الفرضي وكذلك اق

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ینص على مایأتي :.٣
ق ذي داللــة احصــائیة بــین متوســطات تقــویم طلبــة الدراســات العلیــا بالنســبة هــل هنــاك فــر "

للمجاالت (مجال التدریس ، المجال المهاري ، والمجال الوجداني) والوسط الفرضي ؟ "

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال اســتخدام الباحــث االختبــار التــائي لعینــة واحــدة لكــل مجــال مــن 

الباحــث المتوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري بالنســبة مجـاالت التقــویم الــثالث ، حیــث اســتخرج 

  ) . ٦%) للمجاالت وكما في جدول (٦٧للعینة ككل كما حدد الوسط الفرضي (
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  )٦الجدول (

یبین القیم التائیة المحسوبة والجدولیة لكل مجال من مجاالت التقویم الثالث 

بالنسبة للعینة ككل

العددالمجال
المتوسط

الحسابي

طالمتوس

الفرضي

االنحراف

المعیاري

القیمة التائیة
  الداللة

ةالجدولیالمحسوبة

التدریس

١١٩

١٥.٩٨٣٤,٨٤٠  ١٠٩.٠٩٢١٠٢  

١.٩٨٠  

یوجد 

فرق دال

  ١٤.٤٨٨  ٢٥.٧٤٥.٧٥١  ١٧.٨٣٢  المهاري
یوجد 

فرق دال

  ١٠.٧٨٣١٠.٣٤٥  ٨٠  ٩٠.٢٢٦الوجداني
یوجد 

فرق دال

الكلي

) إن القـــیم التائیـــة المحســـوبة المطلقـــة لكـــل مـــن مجـــاالت التقـــویم ٦ح مـــن الجـــدول (یتضـــ

ــــــدریس ، المجــــــال المهــــــاري ، والمجــــــال الوجــــــداني) قــــــد بلغــــــت ( ) و ٤.٨٤٠الــــــثالث (مجــــــال الت

) ١.٩٨٠البالغة ( ة) على التوالي كانت اكبر من القیمة التائیة الجد ولی١٠.٣٤٥) و (١٤.٤٨٨(

) وهــذا یعنــي أنــه یوجــد فــرق ذي داللــة احصــائیة ٠.٠٥ســتوى داللــة () وم١١٨عنــد درجــة حریــة (

بین مجاالت التقویم والمحك الفرضي ولصالح التقویم عنـد مجـالین التـدریس والوجـداني ، امـا عنـد 

المجال المهاري كانت لصالح المحك الفرضي .

األول ولتفســـیر هـــذه النتـــائج فـــان الباحثـــان یعـــزى بهـــا إلـــى مـــا ســـبق ذكرهـــا فـــي الســـؤالین

والثــاني مــن حیــث تقــویم تــدریس مــادة االنترنــت مــن وجهــة نظــر الطلبــة للمجــالین (مجــال التــدریس 

والمجـال الوجـداني) آذ كــان اتجـاه الطلبـة نحــو المحتـوى والتفاعــل الصـفي هـو جیــدًا قیاسـًا بالمحــك 

فـادهم الفرضي آذ عبر عن وجهـة نظـرهم مـن أن تـدریس مـادة االنترنـت والمحتـوى المقـدم لهـم قـد أ

فــي بعــض المجــاالت المعرفیــة ، وكــذلك الحــال فــي اتجــاه نحــو المجــال الوجــداني هــو جیــدًا قیاســًا 

بالمحـك الفرضــي آذ عبــر عــن وجهـة نظــرهم أن لهــذه المــادة فائــدة وأهمیـة كبــرى تفیــدهم الحقــًا فــي 

لــه  انجــاز بحــوثهم العلمیــة ، ولكــن عنــد النظــر إلــى الطلبــة فــي المجــال المهــاري یتضــح أن تقــیمهم

دون المستوى المطلوب وهذا مما ینعكس سالبًا في تقیمهم لهـذا المجـال كمـا هـو معـروف أن مـادة 

عـن الـزخم الكبیـر علـى تدریسـها للطلبـة ، كـذلك عـدم ممارسـتهم االنترنت حدیثة التدریس ، فضـالً 

الكافیة ألغلب المهارات التدریسیة الحقًا .
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ذي ینص على مایأتي : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ال .٤
هـــل هنـــاك فـــرق ذي داللـــة احصـــائیة بـــین متوســـط تقـــویم طلبـــة الدراســـات العلیـــا لمجـــال "

التدریس تبعًا لمتغیر الجنس والتخصص ؟ "

ولإلجابة على هذا السـؤال اسـتخدم الباحـث تحلیـل التبـاین الثنـائي إلیجـاد الفـرق فـي تقـویم 

  ) .٧س والتخصص وكما موضح في الجدول (طلبة الدراسات العلیا بالنسبة لمتغیري الجن

  )٧الجدول (

یوضح نتائج تحلیل التباین بالنسبة لجمیع أفراد عینة البحث لمجال التدریس تبعًا لمتغیر 

الجنس والتخصص

مصادر 

التباین

درجات 

الحریة
مجموع المربعات

متوسط مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
  الداللة

  ةالجدولیالمحسوبة

  ١٦٥.٠٨٢  ١٦٥.٠٨٢  ١  الجنس
٠.٧١٥  

٣.٩٢٧٢  

الیوجد 

فرق دال

  ٣٢٠٣,٧٧١  ٣٢٠٣.٧٧١  ١  التخصص

١٣.٨٧٨  
یوجد فرق 

دال
  ٢٣٠.٨٣٧٣٣٦٢  ٢٦٧٧٧.١٣١  ١١٦  الخطأ

    ٣٠١٤٥.٩٨٤  ١١٨  الكلي

) ٠.٧١٥) أن القیم الفائیة المحسوبة بالنسبة لمتغیر الجنس كانـت (٧یتبین من الجدول (

) ودرجــة حریــة ٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٣.٩٢٧٢( ةن القیمــة الفائیــة الجــد ولیــوهــي اصــغر مــ

) ، وهـــذا یعنـــي أنـــه الیوجـــد فـــرق ذي داللـــة احصـــائیة بـــین الطالـــب والطالبـــات بالنســـبة ١١٦-١(

لمجال التدریس .

) وهـي أكبـر ١٣.٨٧٨أما فیما یتعلق بمتغیـر التخصـص كانـت القیمـة الفائیـة المحسـوبة (

) وهذا ١١٦-١) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى داللة (٣.٩٢٧٢( ةائیة الجد ولیمن القیمة الف

یعني أنه یوجد فـرق ذي داللـة احصـائیة بـین الكلیـات العلمیـة واإلنسـانیة ولصـالح الكلیـات العلمیـة 

ذلك الن المتوسط العام لطلبة الدراسات العلیا للكلیات العلمیة كان أكبر من المتوسط العام لطلبـة 

) ومـن خـالل ذلـك تحقـق الباحـث مـن النتیجـة فـي ٥اسات العلیا للكلیات اإلنسـانیة فـي جـدول (الدر 

) یوضح ذلك .٨استخدام اختبار شیفیه والجدول (
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  )٨الجدول (

یوضح نتائج اختبار شیفیه للمقارنات البعدیة بین متوسطات أداء الكلیات العلمیة واإلنسانیة

الكلیات العلمیة

١١٣.٠٦٦  

اإلنسانیةالكلیات 

١٠٢.٣١٨  

الكلیات العلمیة

١١٣.٠٦٦  
 -------------  ١٣.٨٧٧  

الكلیات اإلنسانیة

١٠٢.٣١٨  
١٣.٨٧٧   -------------  

ویعـــزى الباحثـــان هـــذه النتیجـــة عنـــد متغیـــر الجـــنس إلـــى تقـــارب مســـتوى التقـــویم عنـــد كـــل 

ل األول حیـث ) وقد سبق الحدیث عن هـذا المتغیـر فـي السـؤا٤الجنسین كما موضح في الجدول (

تطرق الباحثان إلى أن الظروف الدراسیة للطالب والطالبات كانت من حیث التدریس داخـل قاعـة 

صـغیرة جیـدًا ولكـن العـدد الــذي یـدخل إلـى القاعـة كـان إضــعاف مضـاعفة نسـبًة إلـى عـدد المقاعــد 

متغیــر وكـذلك مـن حیــث قلـة الــدخول إلـى صــاالت االنترنـت ، أمـا بالنســبة لداللـة اإلحصــائیة عنـد

التخصــص فــأن الباحـــث یعــزى ذلـــك إلــى أن تقـــویم تــدریس مـــادة االنترنــت لطلبـــة الدراســات العلیـــا 

للكلیات العلمیة هي أعلى من تقویم تدریس مادة االنترنت لطلبة الدراسات العلیا للكلیات اإلنسانیة 

النتیجة نفسها ومن خالل عزم الباحثان على زیادة للمعرفة استخدمه الباحث اختبار شیفیه وكانت 

، ویرى الباحث في ذلك أن طلبة الكلیات العلمیة لدیهم الخبرة والدرایة في استخدام الحاسبة وتعلم 

المهـــارات األساســـیة والضـــروریة بشـــكل أســـرع وذلـــك لمـــا تتطلبـــه الحاجـــة إلـــى االنترنـــت أكثـــر مـــن 

اب المادة . اقرأنهم في ممارسة استخدام الحاسوب واالنترنت وهذا مما سهل علیهم استیع

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس الذي ینص على مایأتي : .٥
"هـــل هنـــاك فـــرق ذي داللـــة احصـــائیة بـــین متوســـط تقـــویم طلبـــة الدراســـات العلیـــا للمجـــال 

المهاري تبعًا لمتغیر الجنس والتخصص ؟ "

ؤال ولغــرض اإلجابــة اســتخدم الباحثــان نفــس اإلجــراء الــذي اســتخدمه فــي اإلجابــة عــن الســ

  ) .٩الجدول (الرابع وكما موضح في 
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  )٩الجدول (

اري تبعًا لمتغیر یوضح نتائج تحلیل التباین بالنسبة لجمیع أفراد عینة البحث للمجال المه

الجنس والتخصص

مصادر 

التباین

درجات 

الحریة
مجموع المربعات

متوسط مجموع 

المربعات

القیمة الفائیة
  الداللة

  ةالجدولیالمحسوبة

  ٣.٧٠٨  ١٢٠.٣٢٠٦١  ١٢٠.٣٢٠٦١  ١  الجنس

٣.٩٢٧٢  

الیوجد 

فرق دال

  ١٨.٤٢٦٥٣  ١٨.٤٢٦٥٣  ١  التخصص
یوجد ال  ٠.٥٦٧

فرق دال
  ٣٧٦٣.٨٩١٥٢٣٢.٤٤٧٣٤٠٦٨  ١١٦  الخطأ

٣٩٠٢.٦٣٨٦٦  ١١٨  الكلي

) الخاصة بمتغیر الجنس أقل ٣.٧٠٨) أن القیمة الفائیة المحسوبة (٩یتبین من الجدول (

) وهذا ١١٦-١( ) ودرجة حریة٠.٠٥) عند مستوى داللة (٣.٩٢٧٢( ةالقیمة الفائیة الجد ولیمن

یعني أنه الیوجد فرق ذي داللة احصائیة بین الطالب والطالبات بالنسبة للمجال المهاري.

) وهي أقل ٠.٥٦٧كذلك بالنسبة لمتغیر التخصص فقد أظهرت القیمة الفائیة المحسوبة (

) ودرجــــــــة حریــــــــة٠.٠٥) عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة (٣.٩٢٧٢( ةیــــــــة الجــــــــد ولیــــــــمــــــــن القیمــــــــة الفائ

) وهذا یعني أیضًا بعدم وجود فرق بین الكلیات العلمیة واإلنسانیة في هذا المجال .١١٦-١(

ویعزى الباحثان هاتین النتیجتین إلى تقارب مستوى تقویم المجال المهاري عند أفراد عینة 

ص كمــا موضــح ســابقًا علــى الــرغم مــن وجــود فــرق بســیط فــي البحــث تبعــًا لمتغیــر الجــنس والتخصــ

مســـتویات التقـــویم وخاصـــة بـــین الطـــالب والطالبـــات ، ویـــرى الباحـــث أن هـــذه النتیجـــة عنـــد كـــال 

ـــة علـــى أداء المهـــارات البحثیـــة  ـــدریس هـــذه المـــادة لتمكـــین الطلب المتغیـــرین متئاتیـــة مـــن ضـــعف ت

Mauriello(النتیجة مطابقة لدراسةهذه  األساسیة والضروریة في االنترنت ، حیث جاءت and

Pagnuccie أوراقـا ، یـتم  ا) في دراسـتهما بتجربـة تـم فیهـا الطلـب مـن خـریجین جـامعیین إن یكتبـو

على شبكة االنترنت ، إال أن معظم الطلبة رفضوا مشـاركتهم بـأوراقهم ولـم یقبلـوا عرضها بعد ذلك

ویــرجح الباحثــان ذلــك إلــى ضــعف الثقــة االتصــال مــع أشــخاص ال یعرفــونهم مــن خــالل الشــبكة ، 

والقلق هما السبب ، وكما ذكر الباحثان سابقًا أن هناك أسباب عدیدة أثرت سـلبًا وذلـك لكثـرة عـدد 

الطلبــة فــي الصــف وقلــة عــدد قاعــات االنترنــت فــي الجامعــة نســبًة إلــى عــدد الطلبــة ، فضــًال عــن 

ا مادة حدیثة وقابلة لتطویر والتجدید .افتقار تدریسي هذه المادة إلى تلك المهارات علمًا أنه
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النتائج المتعلقة بالسؤال السادس الذي ینص على مایأتي: .٦
"هـــل هنـــاك فـــرق ذي داللـــة احصـــائیة بـــین متوســـط تقـــویم طلبـــة الدراســـات العلیـــا للمجـــال 

الوجداني تبعًا لمتغیر الجنس والتخصص ؟ "

اســتخدمه فــي اإلجابــة عــن الســؤال ولغــرض اإلجابــة اســتخدم الباحثــان نفــس اإلجــراء الــذي 

  ).١٠الرابع والخامس وكما موضح في الجدول (

  )١٠الجدول (

اني تبعًا لمتغیر یوضح نتائج تحلیل التباین بالنسبة لجمیع أفراد عینة البحث للمجال الوجد

الجنس والتخصص

مصادر 

التباین

درجات 

الحریة
مجموع المربعات

متوسط مجموع 

المربعات

یةالقیمة الفائ
  الداللة

  ةالجدولیالمحسوبة

  ١.٨٢٨  ٢٠٧.٧٣٢٤  ٢٠٧.٧٣٢٤  ١  الجنس

٣.٩٢٧٢  

الیوجد 

فرق دال

  ٣٢٥.٣٣١٨  ٣٢٥.٣٣١٨  ١  التخصص
یوجد ال  ٢.٨٦٤

فرق دال
  ١٣١٧٥.٨٠٩٨١١٣.٥٨٤٥٦٧٢  ١١٦  الخطأ

    ١٣٧٠٨.٨٧٤  ١١٨  الكلي

) الخاصة بمتغیـر ١.٨٢٨وبة () أن القیمة الفائیة المحس١٠أظهرت النتائج من الجدول (

) ودرجـة حریـة ٠.٠٥) عنـد مسـتوى داللـة (٣.٩٢٧٢( ةالجنس اصغر من القیمة الفائیة الجـد ولیـ

) وهذا یعني أنه الیوجد فرق ذي داللة احصائیة بین الطالب والطالبات بالنسبة للمجال ١١٦-١(

الوجداني ، ویأتي ذلك لتقارب أوساطهم الحسابیة .

) ٢.٨٦٤تغیــر التخصــص أظهــرت النتــائج أن القیمــة الفائیــة المحســوبة (كــذلك بالنســبة لم

) ودرجـة حریـة ٠.٠٥) عند مسـتوى داللـة (٣.٩٢٧٢( ةوهي كذلك أقل من القیمة الفائیة الجد ولی

) وهذا یعني أیضًا عدم وجود فرق بین الكلیات العلمیة واإلنسانیة في هذا المجال .١١٦-١(

تــین إلــى تقــارب مســتوى تقــویم المجــال الوجــداني عنــد أفــراد ویعــزى الباحثــان هــاتین النتیج

عینة البحث باختالف جنسهم وتخصصهم كما موضح سابقًا ، ویرى الباحـث انـه علـى الـرغم مـن 

حداثتها وضعف الطلبة في أداء عدد من مهاراتها االانهم كونوا اتجاهات ایجابیة نحـو هـذه المـادة 

لدراسـة عــنهم فضــًال علـى أنهــا تطلعهــم علـى احــدث البحــوث ألنهـا تفیــدهم الحقــًا وتقلـل مــن عنــاء ا

) في دراسته Adamsوالدراسات والكتب وبسرعة آنیة ، حیث جاءت هذه النتیجة مطابقة لدراسة (

ألعضاء هیئة التدریس في بعض الجامعـات األمریكیـة إلـى عـدم المعرفـة بمـا هـو موجـود فـي هـذه 

ب الرئیســـي لقلـــة االســـتفادة مـــن هـــذه الخـــدمات ، التقنیـــات مـــن معلومـــات مفیـــدة للبحـــث وهـــو الســـب

وأوصى الباحث بضرورة تدریب أعضاء هیئة التدریس حـول كیفیـة االسـتفادة مـن هـذه الخـدمات ، 
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لذلك انها دخلت في مجاالت الحیاة كافة حیث یمكن االستغناء عنهـا بوسـیلة أخـرى تعـوض عنهـا 

%)  ٦٠ن یـتقن علـى األقـل أكثـر مـن (كما یرى الباحث وجوب على كـل طالـب علـم أم تدریسـیًا أ

من المعلومات عن االنترنت والمهارات المستخدمة .

یتضــمن هــذا الفصــل أهــم االســتنتاجات والتوصــیات التــي توصــل إلیهــا الباحــث فــي ضــوء نتــائج 

::البحث وتقدیم بعض المقترحات وعلى النحو التالیة 

االستنتاجات ..اوال
ت العلیــا لمجــال التــدریس فــي مــادة االنترنــت كــان جیــدًا واكبــر مــن مســتوى تقــویم طلبــة الدراســا .١

%) حیث استنتج الباحث ان هذه النتیجة تعزى الى اهتمام تدریسي مادة ٦٧المحك الفرضي (

الحاسوب واالنترنیت بالمجال النظري اكثر من المجال العلمي . 

االنترنــت كــان جیــدًا واكبــر مــن مســتوى تقــویم طلبــة الدراســات العلیــا لمجــال الوجــداني فــي مــادة .٢

%) یرى الباحث ان طلبة مرحلة الماجستیر كان لدیهم رغبة شدیدة نحـو ٦٧المحك الفرضي (

تعلـــم مـــادة االنترنیـــت بمجالیهـــا التدریســـي والمهـــاري ، ورغـــم ذلـــك نجـــد ان معلومـــاتهم النظریـــة 

في هذا المجـال كانت جیدة جدا ، ومن مراجعة نتیجة المجال المهاري لوحظ ان هناك قصور

.

لــم یحقــق مســتوى التقــویم لطلبــة الدراســات العلیــا للمجــال المهــاري فــي مــادة االنترنــت ولــم یرقــى  .٣

للمســـتوى المطلـــوب فـــي تأدیـــة بعـــض المهـــارات ویـــرى الباحـــث ان هنـــاك ضـــعف فـــي المجـــال 

العملي فضال عن قلة قاعات االنترنیت داخل جامعة الموصـل وقلـة فـي عـدد سـاعات تـدریس 

لمجال العملي نسبة الى تدریس المجال النظري ا

التوصیات ..ثانیاً 
زیـادة عـدد سـاعات تـدریس مـادة االنترنـت للجانــب النظـري والعملـي لطلبـة الدراسـات العلیـا فــي  .١

جامعة الموصل .

زیادة عدد قاعات االنترنت داخل الجامعـة نسـبة إلـى عـدد طلبـة الدراسـات العلیـا المقبـولین فـي  .٢

التطور العلمي والتكنولوجي .  ةنة دراسیة لمواكبكل س

ینبغــي تأكیــد تدریســـي مــادة االنترنــت علـــى المهــارات العملیــة األساســـیة والضــروریة أكثــر مـــن  .٣

الجانـــب النظـــري وذلـــك بالتعـــاون مـــا بـــین مركـــز طرائـــق التـــدریس والتـــدریب الجـــامعي وأقســـام 

الحاسبات في الكلیات العلمیة .
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دة كمــادة أساســیة لطلبــة المرحلــة األولیــة وذلــك ألهمیتهــا فــي تطــویر المنــاهج إدخــال هــذه المــا .٤

وتحدیث التدریس 

داخل جامعة الموصل .فتح دورات تقویة للطلبة في الحاسبة واالنترنت في كافة الكلیات .٥

المقترحات . ا.ثالث
:اآلتیة استكماال للبحث الحالي یقترح الباحث أنجاز الدراسات والبحوث المستقبلیة

واقع استخدام االنترنت من قبل أعضاء هیئة التدریس في جامعة الموصل . .١

واقع استخدام االنترنت من قبل طلبة الدراسات العلیا في جامعة الموصل . .٢

اتجاهات تدریسي جامعة الموصل نحو استخدام االنترنت . .٣

:المصادر
القران الكریم ..١

، الـدار ١، القیاس والتقویم في التربیـة وعلـم الـنفس ، ط ٢٠٠٢، أبو حویج ، مروان وآخرون .٢

العلمیة الدولیة للثقافة ، عمان ، األردن .

درسـًا ، ترجمـة أمـین األیـوبي  ٢٤، تعلم انترنـت فـي  ١٩٩٨ایستابروك ، نوبل ویبل فرنون ، .٣

.، أكادیمیا انترناشیونال ، الفرع العلمي من دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان

، تطـــویر التجریـــب المختبـــري كمرتكـــز أساســـي فـــي  )٢٠٠٦(الحـــافظ ، محمـــود عبـــد الســـالم .٤

تحقیــــق جــــودة نوعیــــة للتعلــــیم العــــالي ، المــــؤتمر العربــــي األول لجــــودة الجامعــــات ومتطلبــــات 

الترخیص االعتماد ، الشارقة ، جامعة الشارقة . 

مارسـة ، دار المسـیرة ، عمـان ، التصمیم التعلیمي نظریة وم ٢٠٠٠الحیلة ، محمد محمود ، .٥

  األردن .

، اسـتخدام تكنولوجیـا التعلـیم فـي التـدریس بجامعـات األقطـار  ١٩٨٨حیدر ، جعفـر موسـى ، .٦

العربیة ، ندوة طرائق التدریس في الجامعات العربیة ، بغداد ، العراق .

الشـروق ، دار ١، النظریـة فـي التـدریس وترجمتهـا عملیـًا ، ط ٢٠٠٠دورزة ، أخنان نظیـر ، .٧

، عمان األردن .

.، دار الندوة ، جدة ، السعودیة ١، الجامعة والتدریس الجامعي ، ط ١٩٨٨، علي ، راشد.٨

ـــیم ، ط )١٩٩٦(ســـالمة ، عبـــد الحـــافظ محمـــد .٩ ،  ١الوســـائل االتصـــال والتكنولوجیـــا فـــي التعل

عمان األردن .

، دار الیازوري العلمیة  ١یم ، ط، االتصال وتكنولوجیا التعل ٢٠٠٢ـــــــ ، عبد الحافظ محمد ، .١٠

، شارع الملك حسین ، عمان ، األردن . 



محمود عبد السالم و سعد غانم

٢٠٣

، االنترنت استعد ننطلق ، مركز تعریب والترجمة ، الـدار العربیـة  ١٩٩٩سیمبسون ، أالن ، .١١

، بیروت ، لبنان . ١للعلوم ، ط

windows، الـــدلیل الشـــامل إلـــى  ٢٠٠٢ســـیمونز، كـــورت ، .١٢ xp ،ترجمـــة ، أمـــین االیـــوبي

، أكادیمیا انترناشیونال ،بیروت لبنان . ٢طبعة العربیة ،ال

ــــایر ،  يالســــر طــــاو .١٣ ــــت ، ط ٢٠٠٣، عــــادل ف ، دار  ٢، ص١، اســــتخدام الحاســــوب واالنترن

الشروق ، عمان ، األردن . 

، الــدار العلمیــة  ١، مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة ، ط ٢٠٠٢الظــاهر ، زكریــا محمــد ، .١٤

الدولیة ، األردن .

، المواقــــع العربیــــة علــــى الشــــبكة العالمیــــة  ٢٠٠٤لعــــادلي ، أمیمــــه حمیــــد عبــــد اهللا علــــي ، ا.١٥

، دراسة مسحیة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، الجامعة)االنترنت(للمعلومات 

، اثـــر اســـتخدام االنترنـــت علـــى تنمیـــة مهـــارات االتصـــال  ١٩٩٩عبـــد الكـــریم ، ســـعد خلیفـــة ، .١٦

لدى معلمین العلوم والریاضیات ، جامعة أسیوط ، القاهرة .العلمي االلكتروني 

، عقبــات تنمیــة منظومــة العلــم والثقافــة فــي الــوطن العربــي،  ٢٠٠٠عمــران ، كامــل محمــد ، .١٧

مجلة جامعة دمشق ، المجلد السادس عشر ، العدد األول .

نیــــات ، مــــؤتمر الحاســــب اآللــــي بالریاضــــة ینــــاقش توظیــــف التق ٢٠٠١،ألغامــــدي ، عبــــدا هللا.١٨

المعلوماتیة في التعلیم ، متوفر على الموقع. 

، كافیــات تــدریس المــواد االجتماعیــة بــین النظریــة  ٢٠٠٤الفــتالوي ، ســهیلة محســن كــاظم ، .١٩

، اإلصدار األول ، عمان األردن . ١والتطبیق في التخطیط والتقویم ، دار الشروق ، ط

الیب تقـویم الطـالب ، مجلـة رسـالة ، اتجاهـات حدیثـة فـي أسـ ١٩٨٦القریشي ، عبـد الفتـاح ، .٢٠

، الریاض .  ١٨الخلیج العربي ، العدد 

،  ١، البحـــث العلمــي واســتخدام مصــادر المعلومـــات ، ط ١٩٩٩قنــدیلجي ، عــامر إبــراهیم ، .٢١

عمان ، األردن . 

، البحــــــث العلمــــــي واســــــتخدام مصــــــادر المعلومــــــات التقلیدیــــــة  ٢٠٠٢ــــــــــــ ، عــــــامر إبــــــراهیم ، .٢٢

، دار الیازوري العلمیة ، عمان ، األردن . ١طوااللكترونیة ، 

، هل ستتغیر مهارة المعلم نحو انتاج واستخدام التقنیات التربویة  ١٩٩٨الل ، زكریا یحیى ، .٢٣

خالل القرن الحادي والعشرین ، مؤتمر الجامعة لتكنولوجیا التعلیم ، الكتاب الثاني ، القاهرة ، 

مصر .

، دار المسـیرة  ١اس والتقـویم فـي التربیـة علـم الـنفس ، ط، القی ٢٠٠٠ملحم ، سامي محمد ، .٢٤

، عمان ، األردن .



…نت لطلبة الدراسات العلیاتقویم تدریس مادة اإلنتر 

٢٠٤

، تطــویر أســالیب التــدریس باســتخدام شــبكة االنترنــت متــوفر  ٢٠٠٣المهــدي ، هاشــم نبیــه ، .٢٥

على الموقع . 
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