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ن هادة اجلغرافيت فاعليت اسخخذام شبكت 
ّ
اإلنرتنج يف حعل

 على الخحصيل واالجتاه

ىدؼ البحث إلى التعّرؼ عمى فاعمية استخداـ شبكة  _الممخص
اإلنترنت في تعمـ مادة الجغرافية عمى التحصيؿ واالتجاه لدى طالبات 

 .الحادي عشر اإلعدادي في مركز محافظة دىوؾالصؼ 
( طالبة اختيروا مف إعدادية آواز 74وتكونت عينة البحث مف )       

، 4102-4107لمبنات في مركز محافظة دىوؾ، لمعاـ الدراسي 
( 41وتوزعت ىذه العينة عمى مجموعتيف إحداىا تجريبية تكونت مف )

بكة اإلنترنت، واألخرى طالبة، تعّممت مادة الجغرافية باستخداـ ش
( طالبة، تعّممت المادة نفسيا بالطريقة 44ضابطة تكونت مف )

 .االعتيادية
اختار الباحثاف، في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ بحثيما، قائمة بمواقع       

عمى شبكة اإلنترنت، ضمت دروس جغرافية مدّعمة بالصور والخرائط 
رائية لتعمـّ والرسومات التوضيحية، ووصالت تشعبية، ونصوص إث

مادة الجغرافية، فضاًل عف تصميميما وتطويرىما الختبار تحصيمي، 
( سؤاالً، باإلضافة إلى أداة لقياس 42تكّوف بصورتو النيائية مف )

اتجاىات الطمبة نحو استخداـ شبكة اإلنترنت في تعمـ مادة الجغرافية، 
 .( عبارة42مكوّنة مف )

( 1012ة إحصائية عند مستوى )وقد بيّنت النتائج وجود فرؽ ذو دالل
تعّممف مادة  الالتيبيف متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية 

الجغرافية مع استخداـ شبكة اإلنترنت، ومتوسط تحصيؿ زميالتيف في 
تعّممف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية  الالتيالمجموعة الضابطة 

لصالح المجموعة التجريبية، كما أظيرت النتائج وجود فرؽ ذو داللة 
( بيف متوسط اتجاىات طالبات 1012إحصائية عند مستوى )

المجموعة التجريبية، ومتوسط اتجاىات زميالتيف في المجموعة 
غرافية لصالح الضابطة نحو استخداـ ىذه الشبكة في تعمـ مادة الج

 .المجموعة التجريبية
: االتجاه، البريد اإللكتروني، تدريس الجغرافية، الكممات المفتاحية

 .شبكة اإلنترنت، المواقع اإللكترونية
 

 . المقدمة1
يتطور ويتجدد مضموف مادة الجغرافية بشكؿ سريع،       

بحيث يصبح المحتوى قديمًا خالؿ عدد قميؿ مف السنيف، مما 
عداد الكتب المدرسية أمرًا صعبًا، ويجعؿ مف الصعب يجعؿ إ

تزويد الطمبة بكؿ ما يحتاجوف إليو في حياتيـ اليومية مف 
معمومات وميارات، وىذا ما يستدعي العمؿ عمى تطوير طرائؽ 
وأساليب تعّمـ ىذه المادة بشكؿ يمّكف الطمبة مف االستعانة 

  0لتعّمـبالتقانة الحديثة لتطوير قدراتيـ الذاتية في ا
ولما كاف لشبكة اإلنترنت مف مزايا في إمكانية وسرعة      

، وتقديـ معمومات حديثة، وفرص التفاعؿ  االتصاؿ طواؿ اليـو
المباشر مع األفراد والمعمومات، فقد ازداد االىتماـ باستخداميا 
خاصة مع النمو اليائؿ في كـ وكيؼ المعمومات والمقررات 

 .المتاحة عمى ىذه الشبكة
وتتميز الدروس المقررة عمى شبكة اإلنترنت بأنيا مفتوحة طيمة 
أياـ األسبوع، وأياـ اإلجازات والعطؿ، وال يعيؽ استخداميا زماف 
أو مكاف، إذ يستطيع الطالب استخداميا أي وقت شاء، وفي أي 
مكاف مف العالـ، وال يحتاج إلى قاعات دراسية، وليس مف 

في المدرسة؛ إذ يمكف الضرورة أف تتوفر أجيزة الحاسب 
استخداميا في المنزؿ، ويستطيع الطالب استخداميا عدة مرات، 

 .كما يستطيع االطالع عمى المادة العممية لممقرر باستمرار
يفرض ىذا األمر عدـ تجاىؿ أو التغاضي عف شبكة      

اإلنترنت، بؿ اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلتاحة الفرصة 
نتفاع بيا، مف خالؿ تدريب الطمبة عمى كاممة لتوظيفيا، واال

استخداميا، واعتبارىا جزًء ميمًا في العممية التعممية، حيث يؤكد 
[، "بأنو أصبح لزامًا عمى المجتمعات أف تطّور 0كالرؾ ]
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أنظمتيا التعميمية، وأف تبتعد عف القوالب الجامدة التقميدية، وأف 
ة التنمية، لتكوف تفكر بأنماط جديدة وأساليب حديثة تنسجـ وعممي

بمثابة استجابة لممتغيرات المتسارعة، ومواكبة لمتطور والتقدـ 
الذي يعيشو العالـ في ضوء الطمب الكبير مف مجتمع 
المعمومات عمى التطبيقات التكنولوجية الحديثة التي تتصؼ 
بالمعرفة والكفاءة والتصميـ الجيد"، ألنيا تمنح الطمبة الفرصة 

وف مساعدًا لمذيف يجدوف صعوبة في متابعة لمتعّمـ الذاتي، ويك
المدّرس واالنتباه إلى المادة الدراسية، والتركيز عمى األمور 

 ].0الميمة فييا، وتكرار الجوانب التي لـ يتـّ استيعابيا ]
قامت منظمة اليونسكو بإجراء دراسة مسحية راجعت فييا      

التعميـ،  تسعيف دراسة مف بمداف مختمفة حوؿ دور اإلنترنت في
فبينت أف ىذه التقنية تؤثر بشكؿ إيجابي عمى دافعية الطمبة نحو 
التعّمـ وتزيد مف تعّمميـ الذاتي، وتحسف مف ميارات االتصاؿ 

 ].4والكتابة لدييـ ]
ومف ىنا كاف استخداـ شبكة اإلنترنت ضرورة يفترض عمى 
الطمبة استخداميا في تعّمـ مادة الجغرافية في الوقت الحالي 

جديدة تمّكنيـ مف ممارسة عممية التعمـ بشكؿ متقّدـ  كاستراتيجية
في الشكؿ والمضموف، سيما وأف مادة الجغرافية تعّد مف المواد 
الدراسية األساسية في المنيج الدراسي لمراحؿ التعميـ كافة، 
وتشتؽ مادتيا األساسية مف النظر والمالحظة والبحث، فيي 

اإلنساف وبيئتو الطبيعية، "ُتعنى بتدريس العالقات بيف 
والمشكالت التي نشػأت وتنشأ عف ىذه العالقة، ومياديف السموؾ 
اإلنساني، مع إبراز عالقتيا بتفاعؿ اإلنساف بالبيئػة الطبيعيػة، 

 ].2وأثر ذلؾ في الفرد والجماعة" ]
كما أنيا ذات صمة وثيقة بالحياة اليومية لمطمبة،      

لسريعة فيو، وتشكؿ بيئة خصبة ومستجدات العصر والتغيرات ا
لتطبيقات ىذه التقانة، كونيا تتمّيز بصبغة تطبيقية تمّيزىا عف 
بقية المواد مف خالؿ االستعانة بالمصورات والخرائط والنماذج 
والعينات واألشكاؿ واألرقاـ واإلحصائيات الجغرافية المتغيرة 

 .والكثيرة
 مب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلجغرافية يتطوعميو فإف رفع سوية عممية تعّمـ مادة ا     

الخروج مف الجمود القائـ عمى حفظ المعمومات الجغرافية 
واسترجاعيا، إلى حيوية التعّمـ الناتج عف استكشاؼ الظواىر 
الجغرافية والبحث فييا وتحميميا، ووضع الحموؿ لمشاكميا، وىذا 
 ال يتحقؽ ربما إال بإحداث تطوير نوعي في مصادر التعّمـ
ووسائطو المتنوعة، وتوظيؼ ما وصؿ إليو التقدـ اليائؿ في 

 .تقانات المعموماتية الحديثة خدمة ليا
 دراسةمشكمة ال. 2

قدمت ثورة التكنولوجيا الحديثة تقانات وأدوات لعبت دورًا      
كبيرًا في تطوير أساليب التعميـ والتعّمـ في السنوات األخيرة، 

فرصة االعتماد عمى الذات مف خالؿ  فأتاحت ىذه التقانات
تزويد الطالب بميارات البحث الذاتي، واستخراج المعمومة 
الالزمة باستخداـ الحاسوب وشبكة اإلنترنت بكؿ كفاءة وفاعمية 
لتتماشى مع متطمبات العصر، وتوفير المناخ التربوي الذي 

 .يساعد عمى إثارة اىتماـ الطمبة وتحفيزىـ عمى التعّمـ
ال أف ما الحظو الباحثاف مف خالؿ خبرتيما في تدريس إ      

مادة الدراسات االجتماعية عامة، ومادة الجغرافية خاصة، عدة 
سنوات، واختالطيما مع العديد مف المدرسيف والمشرفيف 
التربوييف، وشكوى الكثير مف الطمبة؛ بأف ىذه المادة تدّرس 

ر الحالي وتقاناتو وتعّمـ نظريًا في مدارسنا، بعيدًا عف روح العص
الحديثة، مف خالؿ اعتماد غالبية المدرسيف عمى الكتاب 
الجغرافي المدرسي كمصدر وحيد لممعمومات، أكثر مف 
اعتمادىـ عمى البحث والتطبيؽ واالبتكار واكتساب الميارات مف 
مصادر متعددة، مما أدى إلى تكويف اتجاىات سمبية لدى 

 .ستياالطمبة نحو المادة والعزوؼ عف درا
مف ىنا يرى الباحثاف ضرورة استخداـ التقنيات الحديثة      

كشبكة اإلنترنت في تعّمـ مادة الجغرافية، لبناء طمبة قادريف عمى 
اإلبداع واالبتكار والخروج عف المألوؼ في أنماط التفكير، 
ومزوديف بجممة مف المعارؼ والميارات الجغرافية التي تساعدىـ 

ت والعالقات المكانية بيف مظاىر الجغرافية عمى إدراؾ االرتباطا
الطبيعية والبشرية، وانعكاساتيا عمى مختمؼ مناح الحياة، والتي 
قد ال يسمح الوقت المخصص في القاعات الدراسية لتناوؿ 
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جميع ىذه المواضيع الجغرافية المطروحة أثناء الدواـ المدرسي 
صادر أخرى بالشكؿ األمثؿ، لذا كاف مف المفترض المجوء إلى م

ثراء ىذه  لممعرفة خارج أوقات الدواـ الرسمي، تقـو عمى رفد، وا 
المواضيع التي لـ يتسنى الوقت لممدّرس ذكرىا أماـ الطمبة في 

 .الصؼ
وبناء عمى ذلؾ فقد رأى الباحثاف أف االعتماد عمى شبكة      

اإلنترنت في تعّمـ مادة الجغرافية، ربما سيتيح الفرصة أماـ 
رفع مستوى التحصيؿ العممي لدييـ، وستنّمي  الطمبة في

اتجاىات إيجابية نحوىا، وتحّقؽ بذلؾ مادة الجغرافية أىدافيا 
 .بفاعمية أكبر، وبجيد ووقت أقؿ

ومف ىنا فإف ىذا البحث يسعى إلى تسميط الضوء عمى فاعمية 
استخداـ شبكة اإلنترنت في تعّمـ مادة الجغرافية مف خالؿ 

 :آلتي المحّدد لمشكمة البحثاإلجابة عف السؤاؿ ا
 أ. أسئمة الدراسة

ما فاعمية استخداـ شبكة اإلنترنت في تعّمـ مادة الجغرافية عمى "
 "تحصيؿ واتجاه الطالبات؟

 دراسةالأهداف ب. 
 :يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية

تحديد قائمة بمواقع عمى شبكة اإلنترنت، تحوي مقررات 0 1
 .الجغرافية لمصؼ الحادي عشر اإلعدادي إلكترونية لتعمـ مادة

دراسة فاعمية استخداـ شبكة اإلنترنت، في تحصيؿ طالبات  20
الصؼ الحادي عشر، في مادة الجغرافية، في مدارس مركز 

 .محافظة دىوؾ
كشؼ اتجاىات طالبات الصؼ الحادي عشر في مدارس  30

مركز محافظة دىوؾ، نحو استخداـ شبكة اإلنترنت في تعّمـ 
 .ادة الجغرافيةم
تقديـ جممة مف المقترحات المناسبة في ضوء نتائج البحث،  40

والتي مف شأنيا أف تخدـ العممية التعممية لمادة الجغرافية، 
 .لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا بشكؿ أمثؿ

 دراسةالأهمية ج. 
 :تأتي أىمية البحث مف خالؿ ما يأتي

الجغرافية الحديثة المنشورة إمكانية وصوؿ الطمبة لممعمومات 0 1
 .عمى شبكة اإلنترنت

تحديد قائمة بمواقع إلكترونية جغرافية عمى شبكة، يمكف أف 0 2
يستفيد منو المدّرسوف والطمبة، وقد يشجعيـ عمى تصميـ مواقع 

 .مشابية
قد يسيـ في الكشؼ عف طرائؽ تعمـ جديدة، وذلؾ بالتركيز 0 3

 .النظريات التربوية الحديثةعمى المتعمـ مف خالؿ تطبيؽ 
يزّود طمبة الجغرافية بقدر مناسب مف الثقافة التكنولوجية 0 4

الحديثة، وينمي الوعي التكنولوجي لدييـ، وخاصة نحو استخداـ 
 .اإلنترنت خدمة لمعممية التعّممية لمادة الجغرافية

مؿء أوقات الفراغ لدى الطمبة بعد الدواـ الرسمي، وقد يزيد 0 5
اتصاؿ أولياء األمور مع المدرسيف، واالطالع عمى  مف فرص

مستويات أبنائيـ، وكذلؾ يزيد مف فرص اتصاؿ الطمبة مع 
 .بعضيـ البعض لتبادؿ اآلراء فيما بينيـ

يقدـ جممة مف المقترحات المناسبة التي قد توجو أنظار 0 6
العامميف في المجاؿ التربوي إلى إمكانية اعتماد أسس ومعايير 

نيجية الستخداـ شبكة اإلنترنت في تعّمـ مادة عممية وم
 .الجغرافية

 دراسةالحدود د. 
 :يقتصر ىذا البحث عمى الحدود اآلتية 
الحدود المكانية: المدارس اإلعدادية في مركز محافظة 0 1

 .دىوؾ
/  4107الحدود الزمانية: الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  20

4102. 
طالبات الصؼ الحادي عشر في الحدود البشرية: عينة مف  30

 .إعدادية أواز لمبنات
الحدود العممية: وىي الفصوؿ الدراسية)السابع، والثامف،  40

والتاسع، والعاشر( مف كتاب الجغرافية الطبيعية، المقرر مف 
وزارة التربية في إقميـ كوردستاف العراؽ عمى طمبة الصؼ 

 0 ويتـ4100الحادي عشر اإلعدادي األدبي، والمطبوع بتاريخ 
 .تعّمميا مف خالؿ شبكة اإلنترنت
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 دراسةالمتغيرات ه. 
 :يمكف تقسيـ متغيرات البحث إلى قسميف ىما

 :أواًل: المتغير المستقؿ: طريقة التدريس: وتشمؿ
 .طريقة التدريس باستخداـ شبكة اإلنترنت0 1
 .الطريقة االعتيادية 20

 :ثانيًا: المتغيرات التابعة: وتشمؿ
ويقاس بدرجات أفراد عينة البحث في االختبار  التحصيؿ: 10

 .المعّد مف قبؿ الباحثاف ليذا الغرض
االتجاه: ويقاس بدرجات أفراد عينة البحث في االستبانة  20

 .المعّدة مف قبؿ الباحثاف ليذا الغرض
 دراسةالفرضيات و. 

 :يسعى البحث إلى التحقؽ مف الفرضيتيف اآلتيتيف
إحصائية بيف متوسط درجات ال يوجد فرؽ ذو داللة 0 0

الطالبات في المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات الطالبات في 
المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي لمادة الجغرافية، 

 (10120عند مستوى الداللة )
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط اتجاىات 0 2

ات الطالبات الطالبات في المجموعة التجريبية، ومتوسط اتجاى
في المجموعة الضابطة نحو استخداـ شبكة اإلنترنت في تعمـ 

 (10120مادة الجغرافية، عند مستوى الداللة )
 دراسةالمصطمحات ي. 

  Effectiveness الفاعمية
وتعني المستوى الذي يبّيف مدى تحقيؽ األىداؼ المعرفيَّة  

 ].7والوجدانيَّة والمياريَّة ]
ويعرؼ الباحثاف الفاعمية إجرائيًا بأنيا: أثر فعؿ استخداـ      

موقع جغرافي مصّمـ مف قبؿ الباحثاف لتعّمـ مادة الجغرافية عمى 
تحصيؿ، واتجاىات طالبات الصؼ الحادي عشر في إعدادية 

 .آواز في مركز محافظة دىوؾ
  Internet شبكة اإلنترنت

 :عّرفيا كؿ
 ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ[ بأنيا: عبارة عف شبكة عالمية مكّونة م2] أوستانس -

مجموعة كبيرة مف الشبكات التي يرتبط فييا المالييف مف 
 ].2المستخدميف ]

بأنيا: شبكة حواسيب عالمية تربط بيف  [6] جايس، وىولمز، -
تدعـ  (Servers) آالؼ الشبكات في نظاـ يتألؼ مف مزودات

 ].6] ت ذات تنسيؽ خاصمستندا
ويعّرؼ الباحثاف شبكة اإلنترنت إجرائيًا بأّنيا: شبكة معموماتية 
ضخمة، تربط مئات المالييف مف الكمبيوترات المنتشرة حوؿ 
العالـ مع بعضيا البعض، ويمكف ألي شخص يممؾ مستمزمات 

 .ىذه الخدمة االتصاؿ بيا، واالستفادة منيا
  Geography  مادة الجغرافية

ويقصد بيا ىنا كتاب الجغرافية الطبيعية المقرر عمى طمبة 
الصؼ الحادي عشر اإلعدادي األدبي مف قبؿ وزارة التربية في 

، وخّصصت 4100إقميـ كوردستاف العراؽ، والذي طبع في عاـ 
ثالث حصص أسبوعيًا لتدريسو، ويشمؿ محتواه العممي 

 :المخصص لمفصؿ الدراسي الثاني الفصوؿ اآلتية
 .لفصؿ السابع: التساقطا -
 .الفصؿ الثامف: الغالؼ المائي -
 .الفصؿ التاسع: الغالؼ الصمب -
 .الفصؿ العاشر: العوامؿ التي تؤثر عمى في القشرة األرضية -

  Achievement  التحصيؿ
 :يعرفو كؿ مف 
بأنو: مدى استيعاب الطمبة لما حصموا  [4] المقاني والجمؿ، -

عميو مف خبرات معينة في أثناء مقررات دراسية، ويقاس بالدرجة 
التي يحصؿ عمييا الطمبة مف االختبارات التحصيمية المعدة ليذا 

 ].4] الغرض
بأنو: انجاز الطالب في الصؼ لعمؿ  [8قاموس ويب ستر ]  -

 ].8دودة ]ما مف الناحية الكمية والنوعية في مدة مح
ويعرؼ الباحثاف التحصيؿ إجرائيًا بأنو: مقدار المعمومات      

الجغرافية التي تكتسبيا طالبات عينة البحث مقاسة بالدرجات 
التي يتـ الحصوؿ عمييا في االختبار التحصيمي المعّد مف قبؿ 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالباحثاف في الدروس المختارة مف كتاب الجغرافية الطبيعي
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 .لمصؼ الحادي عشر 
  Attitude  :االتجاه

عرفو الحيمة بأنو: شعور الفرد إيجابًا أو سمبًا نحو أمر ما أو 
موضوع ما، وبالتالي يعبر عف الموقؼ النسبي لمفرد نحو قيمة 

 ].9ما ]
ويعّرؼ الباحثاف االتجاه إجرائيًا بأنو: مجموع استجابات      

الصؼ الحادي عشر نحو القبوؿ أو الرفض لدى طالبات 
استخداـ برنامج العروض التقديمية، وجياز عرض البيانات في 
تدريس مادة الجغرافية، ويقاس بمجموع درجات الطالبات أفراد 
عينة البحث عمى االستبانة المعّدة مف قبؿ الباحثاف ليذا 

 .الغرض
 الدراسات السابقة0 االطار النظري و 2

العديد مف البحوث والدراسات السابقة اّطمع الباحثاف عمى      
ذات الصمة بالموضوع، والتي أجريت في المجتمعات العربية 
واألجنبية، ومف أىـ الدراسات العربية في ىذا المجاؿ، دراسة 

[ التي ىدفت إلى تعرؼ مدى فاعمية استخداـ شبكة 01الجرؼ ]
اإلنترنت مف المنزؿ كمقرر مساعد إلى جانب التعميـ التقميدي 
المقدـ في الصؼ والمعتمد عمى الكتاب المقرر في تعميـ المغة 
اإلنكميزية لطمبة المستوى األوؿ في كمية المغات والترجمة في 
جامعة الممؾ سعود0 وقد استخدمت الباحثة في سبيؿ تحقيؽ 
 أىداؼ بحثيا مقررًا إلكترونيًا عمى شبكة اإلنترنت مع شركة

(Blackboard)  ة وجود فروؽ ذات وأظيرت نتائج الدراس
( بيف متوسطي درجات 1010داللة إحصائية عند مستوى )

المجموعة التجريبية في االختباريف القبمي والبعدي لصالح 
االختبار البعدي0 كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 

( بيف تحصيؿ طمبة المجموعتيف 1010إحصائية عند مستوى )
مجموعة التجريبية التي التجريبية والضابطة لصالح طمبة ال

استخدمت مقررًا إلكترونيًا مف المنزؿ إضافة إلى المقرر 
 .التقميدي
، في أثر استخداـ صفحات [00] الزىراني وبحثت دراسة     

الشبكة العنكبوتية عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة واتجاىاتيـ نحو 

مقرر تقنيات التعميـ، بكمية المعمميف بالرياض في المممكة 
العربية السعودية، وقد أظيرت نتائج دراستو عدـ وجود فروؽ 

( في متوسطات 1012ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
التحصيؿ الدراسي لطمبة مقرر تقنيات التعميـ بيف المجموعة 
التي درست باستخداـ شبكة اإلنترنت والمجموعة التي درست 

بية في االتجاه نحو بالطريقة التقميدية، لكف توجد عالقة إيجا
 .المقرر ودراستو باستخداـ صفحات الشبكة العنكبوتية

(، المشار إلييا في دراسة 4112وسعت دراسة محمد )     
[ إلى تصميـ ودراسة أثر موقع تعميمي عمى 04األحمدي ]

اإلنترنت عمى زيادة تحصيؿ تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي 
ؼ الدراسة استخدـ لبعض المفاىيـ العممية0 ولتحقيؽ أىدا

الباحثاف المنيج التجريبي0 وأسفرت نتائجيا إلى وجود فرؽ داؿ 
إحصائيًا بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية 
والضابطة )البنيف، والبنات( في القياس البعدي لالختبار 
التحصيمي بمستوياتو المعرفية، لصالح المجموعة التجريبية، كما 

لى فعالية الموقع اإلثرائي المصمـ مف قبؿ أشارت النتائج إ
% وىي أعمى مف الحد 8104الباحثاف حيث كانت الفعالية 

 .األدنى، وذلؾ في الجوانب المعرفية المرتبطة بالموقع
[ دراسة ىدفت إلى تقصي أثر شبكة 02وأجرى الحسناوي ]     

المعمومات الدولية وبرامج الحاسوب في تدريس إلكترونيات القدرة 
لكيربائية عمى التحصيؿ واالحتفاظ بالمعمومات والدافعية لمتعّمـ ا

لدى طمبة قسـ الكيرباء بالمعيد التقني في الناصرية، وتوصمت 
الدراسة إلى تفوؽ الطمبة الذيف استخدموا الحاسوب وشبكة 
اإلنترنت بالتحصيؿ واالحتفاظ بالمعمومات والدافعية لمتعمـ، عمى 

 .بالطريقة التقميدية طمبة المجموعة التي تعممت
[ بدراسة سعت إلى تعرؼ 07وقاـ كؿ مف شديفات وارشيد ]     

فروؽ تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي في مدارس المفرؽ 
الذيف يستخدموف الحاسوب واإلنترنت في دراسة الوحدة الخامسة 
، وبيف الذيف يدرسوف بالطريقة التقميدية، وكذلؾ  لمبحث العمـو

ير الجنس، والتفاعؿ ما بيف الطريقة والجنس0 معرفة أثر متغ
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة تعزى إلى طريقة 
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التدريس، لصالح المجموعة التجريبية، كما أشارت الدراسة إلى 
عدـ وجود فرؽ ذات داللة تعزى إلى الجنس، أما بالنسبة إلى 

عمى وجود  التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس فقد دلت الدراسة
 .فروؽ دالة إحصائيًا بينيما

[ بدراسة فاعمية استخداـ 04في حيف قامت األحمدي ]     
المقرر اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت ودراسة فاعمية استخداـ 
البرمجية التعميمية في تحصيؿ الطمبة واحتفاظيف بكمية اآلداب 

عمى  لمبنات في قسـ العمـو االجتماعية، واشتممت عينة البحث
بتطبيؽ البرمجية التعميمية، والمقرر  الباحث( طالبة، قامت 42)

اإللكتروني عبر الموقع التعميمي في تدريسيا لممجموعتيف 
التجريبيتيف، وأظيرت النتائج وجود فروؽ في الداللة اإلحصائية 
بيف المجموعة التجريبية األولى )البرمجية(، والتجريبية الثانية 

في التحصيؿ لصالح المجموعة الثانية، كما  )الموقع اإللكتروني(
أظيرت فروقًا دالة إحصائيًا بيف المجموعة األولى )البرمجية( 
والمجموعة الثانية )الموقع( في االحتفاظ لصالح المجموعة 

 .الثانية أيضاً 
أما بالنسبة لمدراسات األجنبية في ىذا المجاؿ فنذكر      

[ لممقارنة بيف التدريس 02ت ]الدراسة التجريبية التي قاـ بيا سكو 
الذي يستخدـ الطرؽ التقميدية، والتدريس الذي يعتمد عمى 
التسييالت التي توفرىا اإلنترنت0 وأظيرت نتائج الدراسة أف 
مجموعة الطمبة المسجميف بأحد مقررات اإلحصاء االجتماعي 

والذيف استخدموا اإلنترنت كاف  (C.S.U) بجامعة كاليفورنيا
راسي ونتائجيـ أفضؿ مف زمالئيـ الذيف درسوا تحصيميـ الد

المقرر نفسو وفقًا لمطرؽ التقميدية0 وأرجع الباحثاف ىذه النتيجة 
إلى أف اإلنترنت، بفضؿ خدمة البريد اإللكتروني، سيمت عممية 
االتصاؿ بيف أفراد المجموعة األولى ودعمت تعاونيـ، وىو ما 

 .لمادة المقررساعدىـ عمى تعزيز درجة فيميـ واستيعابيـ 
[ بدراسة عف التعميـ عبر اإلنترنت، حيث 06وقاـ إيمسورز ]
( تمميذًا مف ثالث مدارس ثانوية في مدينة 0624طبقيا عمى )

كولومبس بوالية أوىايو، وأشارت النتائج إلى إمكانية تعميـ 
المناىج عف طريؽ البرامج المعدة لشبكة المعمومات0 وقد 

أبنائيا داخؿ المنازؿ مف ىذا استفادت العديد مف األسر و 
التدريس، أي التعميـ عف بعد، وقد أدى إيصاؿ المنيج لمتالميذ 

 .إلى ازدياد الطمب عمى أمثاؿ ىذه البرامج عبر اإلنترنت
[، إلى استخداـ اإلنترنت 04بينما ىدفت دراسة ىيمي ]     

داخؿ المدارس األمريكية، وأكدت في دراستيا عمى حقيقة أف 
إلنترنت داخؿ الصفوؼ الدراسية واالعتماد عمييا استخداـ ا

بشكؿ كبير ال يؤىؿ الطمبة بميارات يحتاجونيا لممستقبؿ مثؿ 
ميارات حؿ المشكالت، واالتصاؿ اإلنساني واالجتماعي، وبناء 
العالقات مع اآلخريف0 وتؤكد ىيمي أف عممية إدخاؿ اإلنترنت 

مؤىميف ىي إلى المدارس دوف وجود منياج مناسب أو معمميف 
 .عممية مرىونة بالفشؿ

التي ىدفت إلى  [08] وفي دراسة أجراىا دوغاف وآخروف      
الكشؼ عف اتجاىات الطمبة في بعض الجامعات األمريكية نحو 
استخداـ اإلنترنت في التعميـ، ودراسة السموكيات المختارة 
المرتبطة بتمؾ االتجاىات0 ومف أبرز النتائج التي توصمت إلييا 

ه الدراسة، وجود اتجاىات تفضيمية نحو االستخداـ التعميمي ىذ
لإلنترنت، وارتباط ىذه االتجاىات بتتبع المواقع التعميمية الجيدة، 
باإلضافة إلى تبادؿ المعمومات المتاحة عمى اإلنترنت مع 
األصدقاء، وتفضيؿ الطمبة الصفوؼ التي تستخدـ فييا اإلنترنت 

ير فروؽ ذات داللة إحصائية عمى غيرىا مف الصفوؼ، ولـ تظ
بيف الجنسيف مف حيث اتجاىاتيـ نحو االستخداـ التعميمي 

 .لإلنترنت
[ إلى تعّرؼ اتجاىات 09كما ىدفت دراسة ىونج وزمياله ]     

الطمبة في جامعة ساراواؾ في ماليزيا نحو استخداـ اإلنترنت في 
وجود التعميـ، مستخدميف مقياسًا مكونًا مف سبعة بنود، فتبيف 

اتجاه إيجابي نحو استخداـ اإلنترنت في التعميـ، ولـ تظير 
فروؽ بيف الجنسيف، وال بيف المرتفعيف والمنخفضيف في المعدؿ 
التراكمي، في حيف كانت ىناؾ فروؽ ترتبط بنوع الكمية، إذ 
يرتفع االتجاه لدى طمبة كميتي اليندسة والعمـو التكنولوجية 

 .التنمية البشرية بصورة دالة عنو لدى طمبة كمية
 فػػػػػػػػػػػوأخيرًا يمكف القوؿ بأف رجوع واطالع الباحثاف عمى العديد م
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الدراسات والبحوث السابقة أمكنيما االستفادة منيا في عدة 
 :مجاالت مف أىميا

تكويف تصّور شامؿ عف كيفية استخداـ شبكة اإلنترنت لتعمـ  -
 .مادة الجغرافية مف قبؿ الطمبة

عمى منيجيات البحث المتبعة، واالستفادة منيا  االطالع -
 .ضمف الحدود التي تتناسب وخصوصية الدراسة الحالية

رسـ اإلطار العاـ لمخطط البحث الحالي، ووضع األسئمة  -
التي أجاب عنيا، والفرضيات التي تتمحور حوليا، واألدوات 
التي استخدمت في البحث، ومعرفة األساليب اإلحصائية 

 .لمعالجة نتائج البحثالمناسبة 
ىذا وتتشابو دراسة الباحثاف في بعض جوانبيا مع عدد       

مف الدراسات السابقة كالمنيجية العممية، واألدوات المستخدمة، 
إال أنيا تختمؼ في نقاط عدة كمجتمع البحث وعينتو )المجتمع 
الكردي(، وأىدافو، والمادة والمواضيع المختارة، حيث لـ تتطرؽ 

اسة إلى مادة الجغرافية وفي المواضيع نفسيا، والمرحمة أية در 
 .ذاتيا، مما يعطي أىمية خاصة لمبحث

 :الخمفية النظرية
 :مفيـو شبكة اإلنترنت

ىي شبكة تكنولوجية ضخمة جدًا تربط عشرات المالييف مف 
أجيزة الحاسوب المنتشرة حوؿ العالـ عف طريؽ البروتوكوالت 

مى تبادؿ المعمومات اليائمة المتعددة، وتعمؿ بواسطتيا ع
والمعارؼ المتنوعة في مختمؼ مناحي الحياة البشرية والطبيعية 
الكونية بكؿ سيولة ويسر، ويستخدميا مئات المالييف مف 
األشخاص مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ شتى، مف تثقيفية واقتصادية 
واجتماعية وترفييية وعممية وشخصية وعسكرية وسياسية ودينية 

 ].41وتخطيطية ]
 :استخداـ شبكة اإلنترنت في تعّمـ الجغرافية

يمكف استخداـ شبكة اإلنترنت في تعمـ مادة الجغرافية مف      
خالؿ تأليؼ مناىج خاصة مزودة بتقنيات الوسائط المتعددة 
ووضعيا عمى الشبكة في مواقع خاصة0 وتكوف فائدة ىذه 
المواقع لممناىج عامة وشاممة لكؿ مف لو عالقة بالعممية 

ض حديثو التعميمية وخاصة لكؿ مف الطمبة والمدرسيف0 وفي معر 
[ 40عف تعمـ الجغرافية في عصر المعمومات، ذكر محمود، ]

بعض األمور التي تفرض التغيير في طرؽ تعمـ مناىج 
الجغرافية في التعمـ العاـ، "كالتغيير التكنولوجي وما صاحبو مف 
ظيور اختراعات وأفكار ونظريات عممية تأخذ سبيؿ االطراد 

ير الحؽ ولعؿ مف أىـ واالستمرار بحيث يؤدي كؿ تغير إلى تغ
ما يميز التغير التكنولوجي تمؾ القفزات السريعة المتالحقة التي 
تطرأ عمى خط تعمـ الجغرافية عبر الزمف وبالتالي أصبحت 
الحاجة ماسة إلى استخداـ طرؽ جديدة في تعمميا لمواكبة 

 ].40عصر اإلنترنت واالتصاالت ]
بمحتوى مواد ويرى الباحثاف ومف خالؿ معرفتيما      

الجغرافية؛ أنيا ربما تعّد مف إحدى المواد التي تتأثر بالتطورات 
التكنولوجية الحديثة، إذ يمكف االستفادة مف شبكة اإلنترنت 
كتقانة لتدريسيا وتعمميا، كونيا مف المواد الدراسية التي تسعى 
غالبًا وراء كؿ جديد يمكف أف يزيد مف فعاليتيا ويحقؽ أىدافيا، 

نحف نعيش في عصر مف أبرز سماتو االنفجار خاصة و 
 .المعرفي، باإلضافة إلى التقدـ التكنولوجي في المجاالت كافة

ولذلؾ يمكف االستفادة مف المواقع اإللكترونية المنشورة عمى      
شبكة اإلنترنت في سبيؿ تعمـ مادة الجغرافية مف خالؿ الحصوؿ 

عة، والموضوعات عمى معمومات عف المناىج الجغرافية المتنوّ 
المدرسية المختمفة، والتطوير التربوي واألكاديمي، وممخصات 
األبحاث الجغرافية العممية، باإلضافة إلى أفالـ الفيديو 
الجغرافية، والخرائط، والصور، واألشكاؿ، والجداوؿ اإلحصائية، 
 مف مصادر متنوعة عمى الشبكة كػ الكتب الجغرافية اإللكترونية

(Electronic Geographical Books)والدوريات الجغرافية ، 
(Geographical Periodicals)وقواعد البيانات ، (Date 

Bases)والموسوعات ، (Encyclopedias) كالموسوعة ،
العالمية، والمواقع  (Wikipedia) العربية، وموسوعة ويكيبيديا

، (Geographical Educational sites) الجغرافية التعميمية
، ويمكف (Encarta) اإللكترونية، مثؿ أطمس إينكارتاواألطالس 

ألي طالب تحميؿ ىذه المواد عمى حاسوبو الشخصي، 
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واالستفادة منيا متى ما شاء، وبأسرع وقت وبأقؿ تكمفة ممكنة0 
كما يستطيع "الطمبة االتصاؿ فيما بينيـ بشكؿ غير مباشر، 

شر ومشاركة اآلخريف أعماليـ عبر الشبكة، والمساعدة عمى ن
 ].41إنتاجيـ، وأبحاثيـ، ووجيات نظرىـ ]

 :خدمات شبكة اإلنترنت في تعمـ الجغرافية
[ بعض الخدمات التي يمكف أف تقدميا شبكة 44ذكر العوض، ]

 :اإلنترنت في التعمـ، وىنا نخص تعمـ مادة الجغرافية، وىي
  (Electronic Mail) البريد اإللكتروني 10

في مجاؿ التعمـ، لتسييؿ اتصاؿ مف أىـ الوسائؿ المفيدة      
الطمبة فيما بينيـ وتبادؿ المعمومات واألفكار والتواصؿ خارج 
الصؼ الدراسي، وبينيـ وبيف المدرس إلرساؿ واستالـ الرسائؿ 
والواجبات المنزلية، كما وقد يستخدـ البريد في االتصاؿ مع 
الجغرافييف مف مختمؼ دوؿ العالـ، واالستفادة مف خبراتيـ، 

  .بحاثيـ المتنوعةوأ
  (Web Site)  المواقع اإللكترونية 20

مف خالؿ زيارة المواقع الجغرافية التي تتناوؿ الموضوعات      
 والمعمومات المختمفة، وذلؾ عبر مواقع البحث الشييرة مثؿ

Google, Yahoo, Facebook .... 

 :االشتراؾ في المنتديات0 3
المواضيع الجغرافية ويتـ ذلؾ مف خالؿ المشاركة في      

)الطبيعية، البشرية، االقتصادية000الخ(، التي تجرى ضمف 
منتديات عممية تربوية ليا مواقع معروفة عمى الشبكة بعد الحجز 
مكانيات الشبكة المتطورة في ىذا  المسبؽ، واستعماؿ خدمات وا 

 .المجاؿ
 Internet Relay Chat  برامج المحادثة 40

لو إجراء اتصاؿ حي عمى نظاـ يمكف مف خال      
صوت، وكتابة، وصورة( مع اآلخريف؛ أي )  (IRC)اإلنترنت

 .يمكف نقؿ محاضرة جغرافية ما عمى اليواء مباشرة بتكمفة قميمة
 :إنشاء مواقع لمقررات دراسية معينة كالجغرافية 50

حيث يمكف لوزارة التربية، أو المدرسة، أو المدّرس أف يقـو     
ترونية حوؿ مادة دراسية معينة كالجغرافية، كما بإنشاء مواقع إلك

 تستطيع ىذه الجية المصّممة لمموقع التحكـ بو، وتحديد 

 .المشاركيف فيو وخصائصيـ
 :معيقات استخداـ المواقع اإللكترونية في تعمـ الجغرافية

لإلنترنت كغيرىا مف الوسائؿ الحديثة بعض المعوقات، ويتمثؿ 
 ]41كؿ مف سعادة والسرطاوي ]أىميا في اآلتي كما يردىا 

 :الوقت0 0
بما أف الطمبة يحتاجوف مف ىذه المواقع إلى الصورة      

والصوت ومقاطع الفيديو أحيانًا، ومف المعمـو أف الوقت 
المطموب لمحصوؿ عمييا ىو أضعاؼ الوقت المطموب لمحصوؿ 
عمى نص كتابي، وىذا يؤدي إلى اتجاه سمبي نحو المواقع 

 .اإللكترونية
 :التكمفة المادية 20

يحتاج تأسيس ىذه المواقع لخطوط ىاتؼ بمواصفات      
وحواسيب معينة0 ونظرًا لتطور البرامج واألجيزة فإف ىذا ُيضيؼ 

 .عبئًا آخر عمى التعميـ باستخداـ اإلنترنت
 :المغة 30

نظرًا ألف معظـ البحوث المنشورة في المواقع التربوية بالمغة      
ذا فإف االستفادة الكاممة مف ىذه المواقع ستكوف مف اإلنكميزية، ل

 .نصيب مف يتقف المغة، وىـ قمة قميمة
 :موثوقية المعمومات 40

يمكف الحصوؿ عمى المعمومات مف المواقع التربوية ولكف قد     
ال نستطيع التأكد مف صحتيا، أو توثيقيا، وىذا يقمؿ االستفادة 

والمستخدميف لمشبكة بأف يف الباحثمف ىذه المواقع، لذا عمى 
يتحروا الدقة والصراحة والحكـ عمى الموجود قبؿ اعتماده في 

 .البحث، ألف ىناؾ مواقع غير معروفة أو عمى األقؿ مشبوىة

 . الطريقة واالجراءات4
 دراسةالج منيأ0 

تفرض طبيعة البحث وأىدافو وفروضو والبيانات المراد الحصوؿ 
 :اآلتييفعمييا استخداـ المنيجيف 

المنيج الوصفي التحميمي: وذلؾ إلعداد اإلطار النظري 0 1
والدراسات السابقة ليذا البحث، مف خالؿ الدراسة التحميمية 

 .لألدبيات والدراسات ذات الصمة بمتغيرات البحث
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المنيج شبو التجريبي: المتمثؿ بدراسة فاعمية المتغير  20
المتغير التابع األوؿ  المستقؿ )المواقع عمى شبكة اإلنترنت( عمى

)التحصيؿ( والمتغير التابع الثاني )االتجاه(، وفي ىذا المنيج تـّ 
تقسيـ العينة إلى مجموعتيف، مجموعة تجريبية تتعّمـ مادة 
الجغرافية باستخداـ شبكة اإلنترنت، ومجموعة ضابطة تتعّمـ 

 .المادة ذاتيا بالطريقة المعتادة
 وعينته دراسةالمجتمع ب. 

 دراسةالمجتمع 
تمثؿ مجتمع البحث بطالبات الصؼ الحادي عشر       

(( حصؿ 0141اإلعدادي )الفرع األدبي( وبالبالغ عددىف )
الباحثاف عمى تمؾ البيانات مف شعبة اإلحصاء في المديرية 

)طالبة في المدارس اإلعدادية  العامة لتربية محافظة دىوؾ0
)الشرقية والغربية( في النيارية لمبنات التابعة لمديريتي التربية 
ـ( والبالغ 4102-4107مركز محافظة دىوؾ لمعاـ الدراسي )

 .عددىا أربعة عشر إعدادية
 دراسةالعينة 

 تـّ اختيار عينة البحث مف إعدادية آواز لمبنات التابعة لمديرية 

 :التربية الغربية في مركز محافظة دىوؾ لألسباب اآلتية
البحث مف إدارة المدرسة،  تقديـ التسييالت التي يحتاجيا -

ومدّرسة مادة الجغرافية فييا، مما ضمف التعاوف في إجراء 
 .البحث

وجود غرفة تحوي جياز عارض البيانات، وجياز حاسوب،  -
بحيث أمكف لمباحث عرض مواقع اإلنترنت عمى الطالبات، 

 .بوساطة جياز عارض البيانات عمى الشاشة الكبيرة أماميـ
مف رقعة جغرافية واحدة؛ أي مف بيئة متقاربة معظـ الطالبات  -

اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، لغرض التكافؤ بيف المجموعتيف 
 (0)التجريبية والضابطة

نت العينة بعد أف تـّ استبعاد مف ال يممؾ حاسوبًا       وقد تكوَّ
واشتراكًا باإلنترنت في المنزؿ )مف طالبات المجموعة التجريبية( 

لبة وّزعف بصورة عشوائية إلى مجموعتيف، إحداىا ( طا74مف )
( طالبة، واألخرى ضابطة 41) تجريبية بمغ عدد الطالبات فييا

( طالبة، وبعد استبعاد الطالبات 44) بمغ عدد الطالبات فييا
( طالبات، وفيما 2) الراسبات مف المجموعتيف، والبالغ عددىف

 :يبية والضابطةيأتي توزيع طمبة عينة البحث لممجموعتيف التجر 
 1 جدول

 والضابطة التجريبية لممجموعتين البحث عينة طالبات توزع يبّين
عدد الطالبات قبل  أسموب التدريس المجموعة 

 االستبعاد
عدد الطالبات بعد 

 االستبعاد
عدد الطالبات 

 المشموالت بالتجربة
 41 --- 41 شبكة اإلنترنتاستخداـ  المجموعة التجريبية
 44 2 21 االعتياديةالطريقة  المجموعة الضابطة

 74 2 21 المجموع
 :تكافؤ مجموعتي البحث

قاـ الباحثاف بإجراء التكافؤ لمجموعتي البحث في متغير       
المعمومات الجغرافية العامة، ولغرض التكافؤ بيف طالبات 
المجموعتيف في المعمومات الجغرافية العامة، رجع الباحثاف إلى 
سجؿ درجاتيـ في مادة الجغرافية العامة لمصؼ العاشر 

مستقمتيف، أظيرت  اإلعدادي، وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف

(، وىي أقؿ 10742النتائج أف القيمة التائية المحسوبة بمغت )
( عند مستوى داللة 40140مف القيمة التائية الجدولية البالغة )

(، مما يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذو 72( ودرجة حرية )1012)
داللة إحصائية بيف المجموعتيف في ىذا المتغير0 وىذا يعني أف 

رافية العامة، وكما غكافئتاف في المعمومات الجالمجموعتيف مت
 (40موضح في الجدوؿ )
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 2جدول 
 نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث لمتغير المعمومات الجغرافية العامة

مستوى الداللة 
 5...عند 

االنحراف  درجة الحرية القيمة التائية
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعة عدد الطالبات

 التجريبية 41 6902 9.187 72 المحسوبة  الجدولية غير داؿ
 الضابطة 44 64092 10.48 0.423 2.020

 دراسةأدوات الج. 
 :استخدـ في البحث الحالي األدوات اآلتية

  Internet  أواًل: شبكة اإلنترنت
الباحثاف، وبعد الكثير مف البحث واالطالع، اختار      

( النشطة عمى شبكة 0مجموعة مف المواقع الجغرافية )الممحؽ
اإلنترنت، منيا مواقع ذات صفحات تشعبية متعددة، وأخرى 
 صفحات مف موقع التواصؿ االجتماعي الشيير الفيس بوؾ

(Facebook) وتحوي ىذه المواقع والصفحات مجموعة كبيرة ،
، ومقاطع الفيديو، والصور الرسومية Image الثابتة مف الصور

 ، واألشكاؿMaps ، والخرائطFlash المتحركة بتقانة الفالش
Shapesوالجداوؿ ، Tableونصوص إثرائية ، Text وأبحاث ،

ودراسات عممية، وشروحات تفصيمية مناسبة تشرح كؿ فكرة 
معروضة، وتخدـ دروس العينة العممية المختارة مف كتاب 

لجغرافية لمصؼ الحادي عشر، بطريقة شّيقة وسيمة وممتعة، ا
 .بحيث تساعد عمى الفيـ بيسر ومف دوف ممؿ

زار الباحثاف بنفسيما معظـ صفحات ىذه المواقع بالنقر      
عمى أزرارىا لمتأكد مف فاعميتيا، وارتباطاتيا مع بعضيا البعض، 

عرضا فتبّيف أف جميعيا مفعمة، وصالحة لالستخداـ0 وكذلؾ 
عناويف ىذه المواقع عمى مجموعة مف السادة المحكميف 
المختصيف بمادة الجغرافية، وىندسة الحواسيب، لمحكـ عمى 

 .صالحيتيا مف الناحية العممية والتربوية والتقنية
 :ثانيًا: اختبار التحصيؿ

تـّ بناء االختبار بتصميـ جدوؿ مواصفات ُيراعي نسبة       
ونسبة األىداؼ لكؿ مستوى، وتكوف التركيز لكؿ موضوع 

( سؤااًل، ومف أنماط: االختيار مف متعدد، 42االختبار مف )
 .وتثبيت المسميات عمى الشكؿ

 ولمتأكد مف صدؽ االختبار قاـ الباحثاف بعرضو عمى     

مجموعة مف السادة المحكميف المختصيف في كمية اآلداب )قسـ 
ـ اإلدالء بآرائيـ حوؿ مدى الجغرافية(، ووزارة التربية، وطمب مني

مالءمة االختبار مف حيث وضوح ومناسبة تعميماتو، وقدرة 
مفرداتو عمى قياس ما وضعت لقياسو، وصحة ودقة المفردات 
مف الناحية العممية والمغوية، ومدى مناسبة مفردات االختبار 
لطالبات الصؼ الحادي عشر، وأخيرًا طمب منيـ اقتراح ما 

التعديالت في بنود االختبار، أو بالنسبة يرونو مناسبًا مف 
لالختبار ككؿ، فوجد أنيـ اتفقوا عمى صالحية جميع فقرات 
االختبار مع إجراء بعض التعديالت البسيطة عمى بعض منيا، 
وتـ إجراء التعديالت في ضوء توجيياتيـ، وبذلؾ عّد االختبار 

  (Validity) صادقاً 
ختبار عمى عينة تكّونت مف ثـ قاـ الباحثاف بتطبيؽ ىذا اال     

( طالبًا مف غير عينة البحث، لمتأكد مف الثبات، ووضوح 41)
الفقرات، وتقدير الزمف الالـز لإلجابة، وتبّيف بطريقة التجزئة 
النصفية وبعد حساب معامؿ االرتباط لبيرسوف، وتعديمو بمعادلة 

( وىي قيمة مرتفعة، تدؿ عمى أف 1098سبيرماف أنو يساوي )
 .مرتفعة (Reliability) تبار يتمتع بدرجة ثباتاالخ

كما كانت فقرات االختبار مفيومة وواضحة، واستغرؽ       
( دقيقة، كما تـّ حساب وتحديد 71الطمبة وقتًا لإلجابة عنو )

( 1087 – 1049(، والصعوبة )1064 – 102معامالت التميز )
االختبار، ألسئمة االختبار0 وبيذا تـّ اإلبقاء عمى جميع فقرات 

وأصبح جاىزًا لمتطبيؽ في صيغتو النيائية عمى عينة البحث، 
 (40الممحؽ )

 :ثالثًا: مقياس االتجاىات
قاـ الباحثاف ببناء مقياس االتجاىات بعد االطالع عمى      

ف المقياس مف ) ( فقرة ُصمـ في ضوء 41مقاييس متشابية، وتكوَّ
 أدري، أعارض، مقياس ليكرت الخماسي )أوافؽ بشدة، أوافؽ، ال



 
 

147 

أعارض بشدة( وتنّوع المقياس بيف فقرات إيجابية، وأخرى سمبية، 
( عمى التوالي لمفقرات 2،7،2،4،0وأعطيت الدرجات )

االيجابية، وعكست الدرجات في الفقرات السمبية، باإلضافة إلى 
سؤاؿ مفتوح اإلجابة لتعّرؼ مقترحاتيـ حوؿ تطوير دروس مادة 

كة اإلنترنت، وأعّدت تعميمات اإلجابة عف الجغرافية باستخداـ شب
المقياس، والتي تتضمف كيفية اإلجابة عنو، إذ يطمب مف الطمبة 

( أماـ الفقرة √قراءة فقرات المقياس بعناية ودقة، ووضع عالمة )
 .ةإجابالتي تتالءـ وآرائيـ، وأف ال تترؾ أية فقرة مف دوف 

عرضو عمى كما تـ التحّقؽ مف صدؽ المقياس مف خالؿ      
مجموعة مف السادة المحكميف في كمية التربية، ووزارة التربية 
لمعرفة مدى سالمة العبارات ووضوحيا ومناسبتيا، وتـ إجراء 
التعديالت في ضوء توجيياتيـ، فحذفت بعض الفقرات، وعدلت 
بعضيا اآلخر، حتى أصبح المقياس بصيغتو النيائية يتكوف مف 

(، أما باقي 08، 2بية، وىي )( فقرة سم4( فقرة منيا )42)
 .الفقرات فقد كانت إيجابية، وبذلؾ أصبح المقياس صادقاً 

ثـ قاـ الباحثاف بإجراء تجربة استطالعية عمى عّينة      
( طالب مف غير عينة البحث، 41عشوائية بمغت عشروف )

لحساب ثبات المقياس، وتبّيف بطريقة التجزئة النصفية، وبعد 
االرتباط لبيرسوف، وتعديمو بمعادلة سبيرماف؛ أنو حساب معامؿ 

(، وىي قيمة مرتفعة، تدؿ عمى أف المقياس 10890يساوي )
يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، وجاىز لمتطبيؽ في صيغتو النيائية، 

 (20الممحؽ )
 :تطبيؽ التجربة

نّفذ أحد الباحثيف مع طالبات المجموعتيف )التجريبية،      
لتدريس ذاتيا داخؿ القاعة الدراسية، والتي والضابطة( طريقة ا

ىي عبارة عف محاضرة تتخمميا مجموعة مف األسئمة واألجوبة 
أحيانًا، واستعماؿ السبورة في الكتابة والرسـ التوضيحي، 
مستخدمًا كتاب الجغرافية المقرر نفسو، وقاـ الباحث بتغطية 

شطتيا في المادة الخاضعة لمتجربة بجميع أجزائيا وتدريباتيا وأن
، 4107/4102ثالثة أشير مف الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي 

 بحسب جدوؿ الحصص األسبوعي، أي بواقع ثالث حصص في 

 .( دقيقة72األسبوع، مدة الحصة )
ضافة إلى دراسة الكتاب المقرر، استخدمت المجموعة       وا 

التجريبية محتوى إلكترونيًا عمى شبكة اإلنترنت، حيث استخدمت 
 لبات أجيزة الحواسيب الشخصية، وىواتفيف النقالةالطا

(Mobile phone)  المزودة بخدمة اإلنترنت في المنزؿ، لعدـ
توافر ىذه الخدمة داخؿ المدرسة، ولعدـ السماح ليف باستخداـ 

 .اليواتؼ في القاعات الدراسية وفؽ األنظمة المعموؿ بيا
باحث بأخذ قبؿ البدء باستخداـ بتطبيؽ التجربة قاـ ال      

الطالبات في جمسة خاصة إلى مخبر الحاسوب لعرض ىذه 
المواقع اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت مف خالؿ المودـ النقاؿ 

 Data) الخاص بو، وذلؾ عف طريؽ جياز عارض البيانات

Show) الموصوؿ بالحاسوب، إلعطائيف فكرة عف ىذه ،
المنزؿ، وكيفية  المواقع وكيفية استخداميا، واالستفادة منيا في

رساؿ الواجبات وما يطمب منيف، إلى  اإلجابة عف االختبارات وا 
الباحث الذي يقـو بالتجربة، عبر البريد اإللكتروني، أو عبر 

 .رسائؿ الماسنجر مف عمى صفحات الفيس بوؾ الخاص بيف
ثـّ بعد كؿ درس كانت الطالبات تزرف المواقع المختارة في       

المنزؿ وتراجعف المحتويات المنشورة عمييا، وتحّممف ما ترغبف بو 
مف األبحاث والدراسات والصور ومقاطع الفيديو، عمى أجيزتيف 
الخاصة، لمحصوؿ عمى معمومات إضافية ومادة إثرائية زيادة 

عتيا ورغبتيا، ثـ تقـو عف الذي تعممف في الصؼ كؿ حسب سر 
كؿ واحدة منيف باإلجابة عف األسئمة واألنشطة التي يرسميا ليف 
الباحث والرد عميو0 باإلضافة إلى ىذه األسئمة؛ كاف الباحث 
يرسؿ إلى الطالبات عناويف مواضيع ميمة متعمقة بالدرس الذي 
ىف بصدده، ويطمب منيف الرجوع إلى مواقع اإلنترنت، والتعميؽ 

ه المواضيع، وتبادؿ وجيات النظر بخصوصيا مع عمى ىذ
 .زميالتيف، وىكذا حتى نياية التجربة

وبعد االنتياء مف تدريس جميع الدروس الجغرافية       
المختارة، تـّ تطبيؽ االختبار التحصيمي، في اليـو التالي منو، 
عمى مجموعتي البحث، وطمب منيف قراءة التعميمات بدقة قبؿ 

ات االختبار، ثـ تـّ تصحيح إجابات الطمبة عمى اإلجابة عف فقر 
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( الذي 7االختبار وفقًا لمفتاح التصحيح النموذجي )المحمؽ 
أعده الباحثاف ليذا الغرض، وقد أعطيت درجة واحدة لإلجابة 

 .الصحيحة، و)صفر( لإلجابة الخاطئة
وفي اليـو ذاتو قاـ الباحثاف كذلؾ بتطبيؽ مقياس االتجاىات 

لبحث، وتـّ تفريغ النتائج فيما بعد لتصبح عمى مجموعتي ا
 .البيانات جاىزة لممعالجة اإلحصائية، والمناقشة والتفسير

  :المعالجة اإلحصائية
مف أجؿ استخراج النتائج، أدخمت إجابات الطالبات إلى       

الحاسوب، واستخدمت مجموعة مف العمميات والقوانيف 
 عمـو االجتماعيةاإلحصائية ببرنامج الحزمة اإلحصائية لم

(SPSS) منيا النسبة المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ ،
، ومعادلة (Pearson) المعياري، ومعامؿ االرتباط لبيرسوف

لعينتيف مستقمتيف وغير ذلؾ،   (T.test) -تاختبار سبيرماف و 

مما يفي بأىداؼ البحث، واستخراج النتائج، وعرضيا، والوصوؿ 
 .خروج بمقترحات، اعتمادًا عمى نتائج البحثإلى استنتاجات، وال

 النتائج ومناقشتها .5
 :الفرضية األولى

نّصت الفرضية األولى عمى ما يأتي: ال يوجد فرؽ ذو داللة  
إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجريبية، 
ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة في االختبار 

 (10120لمادة الجغرافية، عند مستوى الداللة )التحصيمي 
ولمتحّقؽ مف ىذه الفرضية تـّ رصد درجات المجموعتيف  

 التجريبية والضابطة في التحصيؿ الدراسي وباعتماد اختبار ت
(T.test)( 1012، اّتضح أف الفرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )

 وىي (70147ذ كانت قيمة ت المحسوبة )( إ72وبدرجة حرية )
( كما يبّينو الجدوؿ 40140أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )

 :اآلتي
 3 جدول

 يبين قيمة )ت( الختبار التحصيل لممجموعتين التجريبية والضابطة
مستوى الداللة 

 5...عند 
االنحراف  درجة الحرية القيمة التائية

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 المجموعة الطالبات عدد

 التجريبية 41 42049 40427 72 المحسوبة  الجدولية داؿ
 الضابطة 44 06007 20762 70147 40141

تشير نتائج اختبار )ت( إلى وجود فرؽ ذو داللة         
( بيف متوسطي درجات المجموعة 1012إحصائية عند مستوى )

التجريبية، ودرجات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ، 
استخدمّف الموقع  الالتيأي أف طالبات المجموعة التجريبية 

ا عمى اإللكتروني في المنزؿ إضافة إلى المقرر التقميدي، حصمو 
درجات أعمى في االختبار التحصيمي، مف درجات طالبات 

تمقّيف تعميمًا تقميديًا داخؿ الصؼ  الالتيالمجموعة الضابطة 
 .يعتمد عمى الكتاب المقرر فقط

وىذا ما يشير إلى أف استخداـ شبكة اإلنترنت في         
المنزؿ كمساند لممقرر التقميدي قد أسيـ في رفع مستوى أداء 

أكثر مف االعتماد عمى المقررات التقميدية فقط، وبذلؾ  الطالبات
 .ترفض الفرضية الصفرية األولى

 وتتفؽ نتائج ىذا البحث والتي أشارت إلى اآلثار اإليجابية        

التي أحدثيا استخداـ الموقع اإللكتروني في التحصيؿ الدراسي 
 ، والحسناوي،[04] األحمدي، لمطمبة، مع نتائج دراسة كؿ مف

يمسورز 09[، وىانغ ]08، ودوغاف ][01] ، والجرؼ،[02] [، وا 
 [ بينما خالفت ىذه النتيجة كؿ مف دراسة02[، وسكوت ]06]

[ المتيف لـ تظيرا فروقًا في 04، وىيمي ][00] الزىراني،
التحصيؿ بيف المجموعتيف )التجريبية والضابطة(، وربما يرجع 

تو بما في ذلؾ ىذا التبايف إلى اختالؼ ظروؼ البحث وطبيع
األدوات المستخدمة وآلية تنفيذ التجربة وطريقة اختيار العينة، 

 .وما إلى ذلؾ مف مقتضيات تنفيذ التجربة
 :وربما يعزى ىذا التفوؽ إلى عدة أسباب منيا

إف استخداـ مواقع إلكترونية عمى شبكة اإلنترنت، مّكنت  -
طالبات المجموعة التجريبية مف الحصوؿ عمى معمومات 
إضافية حديثة ومتنوعة عف مواضيع مادة الجغرافية التي تـ 
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دراستيا، وساىـ بتزويد الطمبة بمصدر إضافي لممعمومات 
مكنيف مف اختيار ما ترغبف االطالع عميو ودراستو واالستفادة 
مكانياتيف العممية، وتقديرىف ألىمية  منو حسب سرعتيف وا 

طالبة  الموضوع، وساعد عمى توفير جو مناسب لظروؼ كؿ
مراعيًا الفروؽ الفردية بينيف، حيث وفر لمطالبة الضعيفة وقتًا 

 .أطوؿ حسب حاجتيا، وأمثمة أكثر إذا اقتضت الضرورة ذلؾ
توظيؼ مصادر متعددة ومتنّوعة كػ)الصور الممونة  -

والواضحة، والخرائط، والرسومات المتحركة، والنصوص، 
ثرائية(، بصورة والوصالت التشعبية، واألبحاث والدراسات اإل

شيقة وجذابة في المواقع وبصورة تخاطب حواسيف المختمفة، 
وتبعدىف عف الشعور بالممؿ والضيؽ، مما جعؿ مف السيؿ عمى 
الطالبات فيـ واستيعاب الظواىر الجغرافية بشكؿ مناسب، 

 .وبالتالي ارتفاع معدؿ تحصيميف العممي
 طالبات، قمؿ تبادؿ المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا بيف ال -

الوقت الالـز لمحصوؿ عمييا واستيعابيا، باإلضافة إلى تنظيميا، 
 .واالستعانة بيا عند اإلجابة عمى اختبار التحصيؿ

 :الفرضية الثانية
نّصت الفرضية الثانية عمى ما يأتي: ال يوجد فرؽ ذو داللة      

إحصائية بيف متوسط اتجاىات الطالبات في المجموعة 
متوسط اتجاىات الطالبات في المجموعة الضابطة التجريبية، و 

نحو استخداـ شبكة اإلنترنت في تعمـ مادة الجغرافية، عند 
 (10120مستوى الداللة )

ولمتحّقؽ مف ىذه الفرضية تـّ رصد اتجاىات المجموعتيف 
التجريبية، والضابطة عمى مقياس االتجاىات، وباعتماد اختبار 

إحصائيًا عند مستوى  اّتضح أف الفرؽ داؿ (T-test) ت
(، إذ كانت قيمة ت المحسوبة 72( وبدرجة حرية )1012)
(، وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة 20270)
 :(، وكما يبّينو الجدوؿ اآلتي40140)

 4جدول 
 يبين قيمة )ت( لمقياس االتجاهات لممجموعتين التجريبية والضابطة

مستوى الداللة 
 5...عند 

االنحراف  درجة الحرية القيمة التائية
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعة عدد الطالبات

 التجريبية 41 820172 40464 72 المحسوبة  الجدولية داؿ
 الضابطة 44 660182 020640 20270 40140

)ت( إلى وجود فرؽ ذو داللة تشير نتائج اختبار        
( بيف متوسطي اتجاىات طالبات 1012إحصائية عند مستوى )

المجموعة التجريبية، واتجاىات طالبات المجموعة الضابطة 
عمى بنود مقياس االتجاىات، أي أف طالبات المجموعة 
التجريبية المواتي استخدمف مواقع إلكترونية في المنزؿ، تمتمكف 

ـ شبكة اإلنترنت في تعمـ الجغرافية أقوى اتجاىات نحو استخدا
مف التي تمتمكيا الطالبات المواتي تمقيف تعميمًا تقميديًا داخؿ 
الصؼ ويعتمد عمى الكتاب المقرر فقط، وىذا ما يشير إلى أف 
المواقع اإللكترونية، كاف ليا أثر إيجابي عمى مشاعر واتجاىات 

ترونية في تعمـ الطالبات نحو استخداـ مثؿ ىذه المواقع اإللك
مادة الجغرافية، حيث ساعدىف عمى تنمية تصّور إيجابي نحو 
شبكة اإلنترنت، ورفع دافعيتيف لتعمـ المادة وشعورىف بالتحسف 

 .والنجاح، وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الثانية

وتتفؽ نتائج ىذا البحث، والتي أشارت إلى آثار إيجابية أحدثيا 
اتجاىات الطمبة، مع نتائج دراسة استخداـ شبكة اإلنترنت في 

ودوغاف  [02] والحسناوي [04] واألحمدي [01] الجرؼ كؿ مف
يمسورز ]09[ وىانغ ]08]  ].02وسكوت ] [06[ وا 

وقد وجدت طالبات المجموعة التجريبية أف تعّمـ مادة      
الجغرافية عف طريؽ شبكة اإلنترنت ممتع جدًا، وشعرف بحافز 

التعّمـ، وتبادؿ المواضيع واآلراء مع زميالتيف، كبير يدفعيف إلى 
كما ساعدت الميارات المتعددة التي تدّربت عمييا الطالبات أثناء 
استخداميف لمموقع اإللكتروني، كميارات الكتابة، والبحث 
وتصفح المواقع وتحميؿ األبحاث الجغرافية واستخداـ مختمؼ 

طباعة عمى تحسف المصادر اإللكترونية والبريد اإللكتروني وال
أدائيف، وتكويف اتجاه إيجابي نحو استخداـ اإلنترنت في تعّمـ 

 .مادة الجغرافية
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وربما يعزى تفوؽ اتجاىات المجموعة التجريبية إلى عدة أسباب  
 :منيا

إف حداثة دخوؿ شبكة اإلنترنت إلى المجتمع في شتى  -
مييا، ع باالطالعالقطاعات ومنيا قطاع التعميـ، ورغبة الطالبات 

وتعّرؼ تطبيقاتيا المختمفة، وكيفية الحصوؿ عمى المعمومات 
المطموبة، شكمت دافعًا لمطالبات نحو التعمـ، وبينت ليف أىمية 
استخداـ الشبكة في تعمـ مادة الجغرافية، فتكونت لدييف اتجاىات 
إيجابية نحو إمكانات وقدرة ىذه الشبكة في عرض المادة 

 .يزالجغرافية وتعمميا بشكؿ مم
إف استخداـ مواقع جغرافية عمى شبكة اإلنترنت، وّفر جوًا مف  -

المتعة لدى الطالبة، وأتاحت ليا مدى واسعًا مف المشاركة 
والتفاعؿ، وزيادة الثقة بالنفس، وكسر الروتيف المعتاد، فأسيمت 

 .في تحسيف اتجاىاتيا نحو استخداـ اإلنترنت في تعمـ الجغرافية
تعميمية خمؽ بيئة تعميمية مميئة بالمثيرات إف تنوع األنشطة ال -

كػ )الصور، ومقاطع الفالش، والنصوص، والخرائط، والوصالت 
ثارة  التشعبية، واألبحاث والدراسات( التي عممت عمى جذب وا 
اىتماـ وانتباه الطالبات إلييا، والمرونة في اختبار تعّمـ المظاىر 

 .الجغرافية، حسنت مف اتجاىاتيف
مف خالؿ نتائج البحث نستنتج أف استخداـ مواقع  وأخيراً      

منشورة عمى شبكة اإلنترنت تعنى بمادة الجغرافية قد كاف ليا 
األثر الكبير في زيادة تحصيؿ الطالبات في مادة الجغرافية، 
وتحسيف اتجاىاتيف نحو تعمـ ىذه المادة باستخداـ شبكة 

ية منشورة اإلنترنت0 لذا يمكف القوؿ أف استخداـ مواقع جغراف
عمى شبكة اإلنترنت في المنزؿ لتعّمـ مادة الجغرافية، كي تكوف 
متّممة لما يقـو بو المدّرس في المدرسة، يعّد أسموبًا فعااًل في 

 .العممية التعّممية
 . التوصيات6

في ضوء نتائج البحث واستنتاجاتو، ومقترحات الطالبات     
أف يقترح عمى السؤاؿ المفتوح في مقياس االتجاىات، يمكف 

 :الباحثاف ما يأتي
 تحسيف طرائؽ وأساليب تدريس مادة الجغرافية في المدارس0 1

العامة، ودعميا بالمستحدثات التقنية، واالبتعاد عف الطرائؽ 
التقميدية المعتادة مما يساعد عمى نمو االتجاىات اإليجابية لدى 

 .الطمبة نحو مادة الجغرافية، واستخداـ ىذه التقانة لتعّمميا
تشكيؿ فريؽ عمؿ خاص إلعداد دروس جغرافية لكافة 0 2

المراحؿ والصفوؼ الدراسية ونشرىا عمى شبكة اإلنترنت، عف 
طريؽ تعاوف كؿ مف المختصيف في المحتوى التعميمي 
ومختصيف في تكنولوجيا التعميـ ومختصيف في التربية وعمـ 

سوف النفس وفريؽ اإلخراج اليندسي والفني ليستفيد منيا المدر 
 .والطمبة

إعداد قواعد بيانات جغرافية تتضمف )صور، مقاطع الفيديو،  30
مقاطع الفالش، نصوص( مف قبؿ وزارة التربية ونشرىا في 
موقعيا عمى شبكة اإلنترنت، بغية استفادة الطمبة والمدرسيف 

 .منيا
العمؿ عمى تضميف مفاىيـ شبكة اإلنترنت وكيفية االستفادة  40

في مقررات إعداد مدّرس الجغرافية بكميات منيا في التدريس 
 .التربية

إقامة دورات متخصصة في المدارس لتدريب الطمبة عمى  50
كيفية استخداـ شبكة اإلنترنت، والبحث في المواقع التعميمية، 

 .لالستفادة منيا في تعّمـ مادة الجغرافية
دعـ المدرسيف الذيف يممكوف مواقع إلكترونية تعميمية عمى  60
 .كة اإلنترنت بالحوافز والمكافآتشب
تييئة الصفوؼ الدراسية لكي يتشجع المدّرس عمى استخداـ  70

 .التقانة الحديثة في التدريس
تكميؼ الطمبة بواجبات ال صفية، يمكف أف يعودوا في  0 8

 .تنفيذىا إلى شبكة اإلنترنت
تشجيع مدرسي جميع المواد الدراسية األخرى بتصميـ مواقع  90

 عمى شبكة اإلنترنت كي يعود إلييا الطمبة لتعمـ ىذه المواد0
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، تمر العممية التعميمية في عصر اإلنترنتمؤ الفمسطينية، 
 41120آذار  01-9جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف، مف 

وعرفة، صالح الديف والقرشي، حسف  حميدة، إماـ مختارة [3]
، تدريس الدراسات االجتماعية في التعميـ العاـ(: 4111)

 0مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة

أصوؿ التدريس (: 4110ناصر، يونس )  ؛القال، فخر الديف [4]
 ، دمشؽ، جامعة دمشؽ20، طلطالب دبمـو التأىيؿ التربوي

أساسيات تصميـ : (4117ىولمز، الكسندرا ) – جايس، زينا [6]
منيج أكاديمية سيسكو  ،مواقع الوب، الدليؿ المتمّـ

، الدار 0، طمركز التعريب والبرمجة :ترجمة ،لمشبكات
 ،  بيروت0العربية لمعمـو

معجـ (: 0999الجمؿ، عمي أحمد ) -المقاني، أحمد حسيف [7]
المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرائؽ 

 ، عالـ الكتب، القاىرة40، ط التدريس

نظرية  –التصميـ التعميمي (: 4112الحيمة، محمد محمود ) [9]
 ، دار الفكر، عماف0 وممارسة

فاعمية التعميـ مدى (: 4114الجرؼ، ريما سعد ) [10]
اإللكتروني في تعميـ المغة اإلنكميزية في المرحمة الجامعية 

، متوفر عمى الموقع في المممكة العربية السعودية
: 4/2/4102اإللكتروني اآلتي بتاريخ 

www.gesten.org.sa/default.asp?pageno=10 

صفحات أثر استخداـ (: 4112الزىراني، عماد جمعاف ) [11] 
صيؿ الدراسي لمطالب مقرر كبوتية عمى التحالشبكة العن

، رسالة ماجستير بكمية المعمميف بالرياضتقنيات التعميـ 
 شورة، جامعة الممؾ سعود، الرياض0غير من

فاعمية التعميـ (: 4118األحمدي، أميمة حميد مبارؾ )[12] 
اإللكتروني في التحصيؿ واالحتفاظ لدى طالبات العمـو 

، ب والعمـو اإلنسانية بالمدينة المنورةاالجتماعية بكمية اآلدا
 رسالة ماجستير، جامعة طيبة0

أثر شبكة (: 4112الحسناوي، موفؽ عبد العزيز )[13] 
المعمومات الدولية وبرامج الحاسوب في تدريس إلكترونيات 
القدرة الكيربائية تحصيؿ الطمبة واالحتفاظ بالمعمومات 

منشورة، كمية التربية، ، رسالة دكتوراه غير والدافعية لمتعمـّ
 جامعة بغداد0

(: 4114ارشيد، طارؽ محمد ) –شديفات، محمد يحيى  [14]
أثر استخداـ الحاسوب واإلنترنت في تحصيؿ طالب 
الصؼ الثامف األساسي في مبحث العمـو مقارنة بالطريقة 

مجمة جامعة الشارقة لمعمـو التقميدية في محافظة المفرؽ، 
-019( ص )4( العدد )7مجمد )، الالشرعية واإلنسانية

0740) 

استخداـ (: 4112السرطاوي، عادؿ ) –سعادة، جودت  [20]
، دار الحاسوب واإلنترنت في مياديف التربية والتعميـ

 الشروؽ، عماف0

تعميـ الجغرافيا وتعمميا (: 4112محمود، صالح الديف ) [21]
 ، عالـ الكتب، القاىرة0في عصر المعمومات

دور استخداـ شبكة (: 4112بف محمد ) العوض، وليد [22]
اإلنترنت في التحصيؿ الدراسي لدى طالب جامعة نايؼ 

، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية
 لمعمـو األمنية، قسـ العمـو االجتماعية0 
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ABSTRACT_ The research aims to identify the effective use of internet by eleventh grade students 

in Duhok province for learning Geography. It also attempts to recognize their tendencies towards 

the use of this technology in the process of learning.  

      The research sample consisted of (47) selected students from (Awaz Secondary School) in 

Duhok province for the academic year 2014/2015. The sample was divided into two groups; 

experimental group contained (20) student, and control group contained (27) student. The 

experimental group showed that they have learned Geography though using internet whereas the 

control group have learned the subject though traditional methods learning.  

To achieve the objectives of the research, the researchers chose a website which contains 

geographical photographs, maps, hyperlinks and texts for learning Geography. The website was 

developed and designed for an achievement test in Geography. The revised and final form of the 

test consisted of (25) questions and an additional tool to measure the trends of the students in 

using internet in learning geography. These tools, which were confirmed by validity and 

reliability, were consisted of (23) phrases.  

     The results showed that there a statically significant difference at the level of (0.05) between 

the average collection of the experimental group students who have learned Geography using 

internet and the average collection of students in control group. Similarly, the results showed that 

there a statically significant difference at the level of (0.05) between the average trends of the 

experimental group students and control group students in using internet for learning Geography; 

the difference was in favor of the experimental group students.  

KEY WORDS: learning trends, E-mail, teaching geography, Internet, websites. 

 

 

 


