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دور تكنولوجيا المعمومات في تطوير مخرجات التعميم العالي
(دراسة تطبيقية في المعهد التقني في الديوانية )

المدرس زكي محمد عباس
هيئة التعميم التقني

المعهد التقني في الديوانية

الممخــــــص :

يشهد العالـ اليوـ تحوالً غيػ سبػقوؽ ػا مػالـ توجولوايػا السع وسػاص واالت ػاالص و ػا تسثػؿ ثػو ح حقيقػم بػسيو قثػو ح

السع وساتيػم واالجت جيػػص سسػػا اعػػؿ العػػالـ ي وػ ق ػػو ح اديػػم ػػا وي يػػم التعاسػػؿ واالبػػت ادح سجهػػا ل دسػػم الساتسعػػاص وا ػػم
وسجهػػا السؤببػػاص التع يسيػػم سػػف ػػهؿ سواوقػػم ػػتك التطػػو اص التوجولوايػػم الستسث ػػم قابػػت داـ الحابػػو وشػػقوم االجت جػػص

ال تػػيف

األبالي

قتػػا جومػاً سػػف التع ػػيـ ػػو التع ػػيـ االلوت وجػػا .إف جاػػاا التع ػػيـ االلوت وجػػا يتوقػػؼ م ػػس االبػػت داـ األسثػػؿ ألحػػدو
والتقجياص السجابقم لت قيم ستط قاص التع يـ الحديو وسواوقم التطو اص التوجولوايم الستهحقم ق طواص ب يعم .

لقد أ تص تك السؤبباص التع يسيم سف ااسعاص وسعا د لتق يص ال اوح الستسث ػم قابػت داسها التع ػيـ التق يػدي وقػيف الس ػا
قدساً جحو تعزيز التع يـ االلوت وجا و يا ابت اتياا جحو التطوي .

تك الد ابم ت قا ال وء م س ا تساـ الااسعاص الع اقيم وسجها يئم التع يـ التقجا – السعهد التقجا ا الديواجيم م س البعا

جحو تو ي قيئم تع يسيم تعتسد التع يـ االلوت وجا .أ ػتص ميجػم سووجػم سػف  48طالقػاً وطالقػم ػا السعهػد  .تػـ توزيػا ابػتسا ح
االبػػتقاجم م ػػس قبػػسيف م سيػػيف سػػا قبػػـ السحابػػقم الػػتي يعتسػػد التع ػػيـ االلوت وجػػا وقبػػـ إدا ح الس ػواد الػػتي يعتسػػد التع ػػيـ

التق يدي قواقا  22طالقاً وطالقم لوؿ سجهسا .

تػػـ ابػػت داـ التح يػػؿ اإلح ػػائا ( التح يػػؿ ألتقػػايجا اإلح ػػائا ) ل تع ػ ؼ م ػػس أ
وقجاء م س جتائج التح يؿ تـ ا التو ياص .
القبسيف الع سييف.
ً

ػ يم أي الجظػػاسيف ل عس يػػم التع يسيػػم ػػا

Abstract

The world is witnessing today a shift unprecedented in the world of information and
communication technology and represents a real revolution called the revolution of
information and the Internet making the world think seriously about how to deal and take

advantage of them to serve all communities, including educational institutions through keep
pace with these technological developments of using computers and the Internet, which
have created a kind of education is e-learning .. The success of e-learning depends on the
optimal use of the latest methods and techniques appropriate to meet the requirements of
modern education and cope with the rapid technological advances at a rapid pace.
I have taken such an educational institution of universities and institutes to reduce the gap
of their use of traditional education and the move towards promoting e-learning as a
development.

option

towards
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This study highlights the interest in Iraqi universities, including the Board of Technical
Education - Technical Institute in Diwaniya, the pursuit of providing a learning environment
based e-learning, where I took a sample of 48 students and a student at the Institute have

been distributed form questionnaire on the two scientists are the accounting department,
which supports e-learning and Material Management Department, which relies traditional
students

each.

22

education

by

Was the use of statistical analysis (statistical analysis differential) to identify the priority of
any two systems of the educational process in the scientific sections and based on the

results of the analysis of the recommendations was raised

المقـــــــدمة:
يشػهد العػػالـ اليػػوـ ثػػو ح حقيقيػػم ػػا ساػػاؿ توجولوايػػا السع وسػاص واالت ػػاالص و ػػتا قطقيعتػ يعػػود إلػػس ظهػػو الحابػػو
وتطقيقات الستعددح وسجها ابت داساص االجت جص سسػا شػوؿ جق ػم جوميػم وحقيقيػم ػا ساػاؿ تػد ؽ السع وسػاص  .ػتك الثػو ح التػا
بسيص قثو ح السع وساتيم واالجت جػص اع ػص العػالـ يتبػاقؽ ػا وي يػم تبػ ي

ساػػاؿ التع ػػيـ الػػتي ل ػ ال

ػتك التقجيػاص ال دسيػم ػا ساػاالص مديػدح وسجهػا

ػػؿ ػػا تطػػو وتقػػدـ الساتسعػػاص  .إف التبػػاقؽ اواػػد جوم ػاً سػػف السجا بػػم قػػيف وا ػػم السؤببػػاص

التع يسيػػم ػػا االبػػتحوات م ػػس اوق ػ ح ػػم سػػف تقجيػػاص الحابػػو وشػػقوم االجت جػػص والستسثػػؿ قعس يػػم التحػػوؿ سػػف التع ػػيـ
التق يدي إلس التع يـ االلوت وجا .إف الحاام الستزايدح ل ػتع ـ االلوت وجػا أدص إلػس زيػادح اال تسػاـ قتطػوي شػقوم السع وسػاص
الستسث ػػم ( قاالجت ج ػػص ) وس ػػا ي ح ػػؽ قه ػػا س ػػف وب ػػائط ستعػ ػددح ػػا

ػ ػ و يم ل ػػؽ قيئ ػػم تع يسي ػػم ستط ػػو ح تواوػ ػ

توجولواي ػػا

السع وسػػاص والتقجيػػاص الحديثػػم  .لقػػد وػػاف ل تع ػيـ االلوت وجػػا دو اً وقيػ اً ػػا إحػػداو تغي ػ اص اسػػم وب ػ يعم ػػا ساػػاؿ التع ػػيـ

الحػديو والستسثػؿ قتقػديـ العس يػػم التع يسيػم قط يقػم ايػدح و عالػػم سػف حيػو إسواجيػم ابػػت داـ الحابػو وشػقوم االجت جػص ػػا
تحب ػػيف السب ػػتو الع ػػاـ لس ا ػػاص العس ي ػػم التع يسي ػػم س ػػف حي ػػو التح ػػيؿ الد اب ػػا سب ػػامدح الطالػ ػ

واألب ػػتات الا ػػاسعا

وتطوي السجا ج التع يسيم وتو ي قيئم قحثيم اتاقم ال تعتسػد م ػس الزسػاف والسوػاف السحػدد  .غػـ إف تا قػم ابػت داـ التع ػيـ
االلوت وجػا ػا ػا قػداياتها األولػػس لوثيػ سػف السؤببػػاص التع يسيػم ػػا ساتسعاتجػا لوجهػا تسثػػؿ جق ػم

ػػحيحم وم ػس الط يػػؽ

ال حيح ػا التحػوؿ جحػو أ ػاؽ اديػدح لػدو الحابػو واالجت جػص وغي ػا سػف أشػواؿ جظػـ توجولوايػا السع وسػاص االت ػاالص
ػػا زيػػادح ام يػػم ػػتك السؤببػػاص وتقجػػا س هػػوـ التغي ػ الشػػاسؿ جحػػو التجػػا ل ل ح ػػوؿ م ػػس السع وساتيػػم والسع ػػم وتطػػوي

القد اص والقاق ياص وتبويقها و قاً لحاام بوؽ العسؿ .

أودص م س

و ح تقجا سش وع التع يـ االلوت وجا ا سؤبباص التع يـ العالا وسجها يئم التع ػيـ التقجػا وسشػ وع سبػتقق ا

ي قا طسوا تطوي واقا التع يـ العالا  .لقد قدأص سؤبباص التع يـ العالا تعا قو ػوا زيػادح توػاليؼ التع ػيـ تػ دي اػودح

األداء الت وي ػػز م ػػس ت قي ػػم غق ػػم الزق ػػوف ( الطالػ ػ

األب ػػتات ) ػػا الح ػػوؿ م ػػس اوقػ ػ ق ػػد س ػػف السع وس ػػاص وو ػػتلؾ

االبتااقم ل غوط السجا بم يها ا ظؿ أجظسم تع يـ قديسم وسجها جظاـ التع يـ التق يدي ( الوهبيوا ) الستقػا حاليػا يهػا .
لقد قدأص تك السؤبباص قابتعساؿ التقجياص الحديثم التا القص إققػاال وابػعاً سػف ققػؿ الو يػاص والط قػم م ػس حػد بػواء لت قيػم
احتياااص جوميم اديدح ا الت وي قأجظسم حديثم ل تع يـ وسجها التع يـ االلوت وجا.
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أولا  :منهجية الدراسة
مشكمة الدراسة

اتاهػػص سعظػػـ دوؿ العػػالـ ػػا تحػػوؿ غي ػ سبػػقوؽ إلػػس سواوقػػم م ػ الثػػو ح السع وساتيػػم وسػػا تقعهػػا سػػف اجاػػازاص تقجيػػم ػػا
سااالص مديدح وستجومم ا ابت داساص االت ػاالص واالجت جػص وقالتػالا تحقيػؽ أ
ا سااؿ التع يـ العالا حيو تق ز السشو م سف هؿ :

ػؿ الجتػائج سػف ػهؿ تطقيقاتهػا الستعػددح

 -1سعظػػـ األجظسػػم التع يسيػػم ػػا سؤببػػاص التع ػػيـ الع اقيػػم قائسػػم م ػػس ابػػت داـ جظػػاـ التع ػػيـ التق يػػدي ( الوهبػػيوا )
وس د أبابا ووحيد و و ال يواو

جظاـ التع يـ االلوت وجا وأب و حديو يعتسد تقجياص التع ػيـ الحديثػم قابػت داـ

الحاب ػػو وتطقيقاتػ ػ الستع ػػددح وسجه ػػا االجت ج ػػص لتوا ػػؿ وتق ػػادؿ األ و ػػا وال ػػد ول وسوا ػػيا األقح ػػاو ق ػػيف الطالػ ػ
واألبتات .

 -2تعػػاجا سعظػػـ سؤببػػاص التع ػػيـ العػػالا ػػا الوقػػص الحػػالا قال ػػغوط االقت ػػاديم والستسث ػػم ق ػ و ح
تحبيف اودح األداء والسجا بم قابتعساؿ تقجياص تع يـ حديثم ت قا غقم الطال

ػػقط التوػػاليؼ

واألبتات.

 -3وي يم االجتقاؿ سف التع يـ التق يدي ( الوهبيوا ) إلس التع يـ االلوت وجا مق الزسف وتهيئم االبتعداداص الهزسم سػف
سبت زساص ساديم قش يم وواد قش ي سد

.

 -4السشو م الستسث م قسد تققؿ سؤبباص التع يـ العالا لجظاـ التع يـ االلوت وجػا وجػوع سػف التع ػيـ لتطػوي وتحبػيف واقػا
القيئم التع يسيم ا قيئم تو ؼ قأجها ال تبتطيا ت قيم ستط قاص الح وؿ م س التقجياص الحديثم.

أهمية الدراسة:
توسف أ سيم الد ابم ا

ػ و ح الت ويػ الاػاد ػا تطػوي واقػا التع ػيـ العػالا ػا سؤببػاص التع ػيـ العػالا الع اقيػم

و ػػتا ال يػػأتا إال سػػف ػػهؿ جه ػػم تع يسي ػم حقيقيػػم وق ػ و ح الػػت ص سػػف الط ػ ؽ التع يسيػػم التق يديػػم الستقعػػم جواياػػاد ط ػ ؽ
أوث بهولم وأدؽ لتحبيف س ااص التع يـ واال تقاء قاودت و ؽ أبل مس يم و جيم حديثم  .و ػتا يتػأتس سػف ػهؿ االتاػاك

جحو التع يـ االلوت وجا لسا لهتا الجوع سف التع يـ سف أ سيم والجتػائج الست تقػم م يػ التػا أثقتػص جااحهػا غػـ قداياتػ القبػيطم
ووتلؾ اإلسواجياص الستاحم الدامسم سف إسواجياص ساديم وقش يم وسا تعت

سف العققاص يققس و ساج لتطوي واقػا التع ػيـ

العالا (.عامر  ) 521 : 7002 ،ولتا تؤود الد ابم الحاليم م س اف ا سيم التع يـ االلوت وجا توسف ا -:

 -1ابت داـ س اد تع يـ اديدح قابت داـ الحابو وتطقيقات الستعددح قد ال يو ا جظاـ التع يـ التق يدي السعتاد .
 -2يبػػا ـ التع ػػيـ االلوت وجػػا قد اػػم وقي ػ ح ػػا تق يػػؿ و ػػؼ التع ػػيـ أو يشػػاا وا السجا بػػم قػػد ال يو ػػا جظػػاـ تع ػػيـ
آ

.

 -3ال يتوقػػؼ التع ػػيـ االلوت وجػػا ػػا إوبػا

سهػػا اص تع ػػيـ حديثػػم قػػط جواجسػػا يبػػا ـ ػػا وي يػػم التعاسػػؿ سػػا التقجيػػاص

الحديثم ا االت االص وثو ح السع وساص التا أ قحص بسم الع

وسقيال ال قا والتقدـ.

أهداف الدراسة

تهدؼ الد ابم إلس األ داؼ االتيم :
 -1التع يؼ قأ سيػم التع ػيـ االلوت وجػا وس ازيػاك وط يقػم حديثػم قاال تقػاء قسبػتو التع ػيـ العػالا ػا سواوقػم التطػو اص
الستب ػػا مم لع ػ ػ التوجولواي ػػا وث ػػو ح السع وس ػػاص واب ػػت داـ تطقيقاته ػػا الستع ػػددح والت ػػا س ػػف أق ز ػػا االت ػػػاالص

واالجت جص ا تبهيؿ تقادؿ جواجشاء السع وساص .
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ا وا م اواج

 -2تقياف قأ سيم التطوي والتغيي

الحياح وسجها ااج

حديثػػم ل تع ػػيـ قابػػت داـ آليػػاص ات ػػاؿ حديثػػم سػػف حوابػػي

السع وساص ل ستع ـ قأق
 -3التأويد م س
سعا

وقص واقؿ اهد وأوث

العدد ( ) 45

ائدح .

التع يـ العػالا يسػا يتع ػؽ قالقحػو مػف طػ ؽ

وشػػقواص سع وسػػاص ووبػػائط ستعػػددح أ ػ

إلي ػػاؿ

و ح تقجا وامتساد التع يـ االلوت وجا ووبي م حديثػم ػا التع ػيـ والتق يػؿ سػف أ سيػم سػا يهقيػ سػف

م لد القعض سف سؤيدي التع يـ الوهبيوا ( التق يدي ).

 -4إق از دو التع يـ االلوت وجا وجظاـ تع يسا حديو سف شأج تق يؿ و ػؼ التع ػيـ و ػقطها واال تقػاء قاػودح التع ػيـ
ود وؿ مالـ السجا بم ا ابت داـ التقجياص الحديثم وتب ي ا ا العس يم التع يسيم.

فرضية الدراسة :
تجط ؽ الد ابم سف

يم ئيب س اد ا :

اف تحوؿ االقباـ الع سيم ا سؤبباص التع يـ العالا الع اقيم سف التع يـ التق يدي الس التع يـ االلوت وجا تعطيها القد ح م ػس
تطوي س ااتها

الجانب النظري

التعميم اللكتروني
يشهد العالـ ا قداياص الق ف الحادي والعش يف تحوالً غي سبقوؽ ا ساػاؿ تػد ؽ السع وسػاص وتقادلهػا سسػا شػوؿ ثػو ح

حقيقيػػم ػػا ساػػاؿ السع وسػػاص حيػػو بػػسيص قػػالثو ح السع وساتيػػم واالجت جػػص سسػػا اعػػؿ العػػالـ ي وػػ س ي ػاً ػػا وي يػػم التعاسػػؿ

واالبػتثسا ال ػػحيح لهػتا الوػػـ الهائػػؿ سػف السع وسػػاص وتبػ ي ا ػا دسػػم القشػ يم .ال شػػؾ إف قطػػاع التع ػيـ العػػالا حػػاوؿ
اا ػػداً االبػػت ادح سػػف م ػ السع وساتيػػم ووج ػ أوث ػ اهػػم سعجيػػم قسواوقػػم التغي ػ اص الستهحقػػم ػػا ساػػاؿ ابػػت داـ التقجيػػاص
الحديثم ا تطوي أجظسم التع يـ لديها ( كنانة . ) 57 : 7001 ،

ظهػ س ػػط ح التع ػػيـ االلوت وجػا  E-Learningوجظػػاـ تع ػػيـ حػديو ػػا ساػػاؿ توظيػؼ التقجيػػاص الحديثػػم  .إف التع ػػيـ
االلوت وجا ػو جظػاـ ل تع ػيـ قط يقػم إقداميػم سجظسػم سبػققاً قشػوؿ ايػد وسيبػ ح ألي ػ د و ػا أي سوػاف سػف ػهؿ ابػتعساؿ
ائص وس اد االجت جص والتقجياص ال قسيم ( الخان . )51 : 7001 ،

إتف اإلسواجيػػاص التػػا يتيحهػػا التع ػػيـ االلوت وجػػا ل سػػتع ـ ػػا إسواجيػػاص ستعػػددح ومقػػ وبػػائط ستع ػػددح تتجاب ػ

سػػا قػػد اص

وظ وؼ وؿ د حيو يسثؿ التع يـ االلوت وجػا سحتػو تع يسػا ( الوت وجػا ) مقػ وبػائؿ ستعػددح تعتسػد الحابػو وشػقوات

إلس الستع ـ قشوؿ يتيح ل إسواجيم الت امؿ الجشيط سا تا السحتو وسا السع ـ وسا أق اج ا الوقص والسوػاف والبػ مم التػا
تتجاب

سا ظ وؼ وقد اص الستع ـ  ( .زيتون . )72 : 7002 ،

وتلؾ يشي تع يؼ سجطقم اليوجبوو ل تع يـ االلوت وجا قأج ط يقم ام م ا التع يـ تاسا دمـ السع ػـ وسبػامدح السػتع ـ سػف
ػػهؿ جظػػاـ تع يسػػا يػػتـ الت طػػيط ل ػ ويج ػػت قشػػوؿ الوت وجػػا مق ػ جق ػػم قوابػػطم شػػقوم السع وسػػاص واالت ػػاالص ( خميفـــة,

. ) 51 :7007

إف التع ػػيـ االلوت وج ػػا ػػو

ػ ػ و ح حتسي ػػم لو ػػؿ الساتسع ػػاص بػ ػواء الستقدس ػػم سجه ػػا أو الجاسي ػػم وق ا ػػم ػػا ظ ػػؿ

الستغي ػ اص الستبػػا مم والستهحقػػم الف ػػتا الجػػوع سػػف التع ػػيـ يقػػدـ
التع يـ السعتاد ( عبد الحي . ) 577 : 7001 ،
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المجلد ()11

لقد أ قح لزاساً م س وا م سؤبباص التع يـ العالا و ا اسيا دوؿ العالـ

العدد ( ) 45
ػ و ح التوبػا ػا تطقيػؽ جظػاـ التع ػيـ

االلوت وجا و ا اسيا السبتوياص ألج جظاـ تع يسا يبت دـ تقجياص السع وساص وشقواص الحابو
الع سيم التع يسيم سف هؿ ساسومم سف الوبػائؿ سجهػا الحوابػي
.)2:

ا تػدميـ وتوبػيا جطػاؽ

وشػقواص االجت جػص والقػ اسج االلوت وجيػم ( غمـوم 7002 ،

أسا القاحو  stalyيشي إلس أف التع يـ االلوت وجا و وبي م تع يسيم حديثػم تقيػد السػتع ـ سػف ػهؿ دمػـ ق اتػ

قابت داـ الس اد االلوت وجيم وشقوم السع وساص وق يد االلوت وجا ووبائؿ الع ض (. )staly, 2007: 8

إف التع يـ االلوت وجا سف واهم جظ القاحو  Hirumiو جسط ستقدـ سف أجساط التع يـ يبا ـ ػا زيػادح الت امػؿ

قيف الستع ـ والسع ـ قاالبت ادح سف السع وساص وال ق اص التا تو ا التقجيم (.)Hiram, 2007: 145

أسا القاحثاف  Fallon and Browيشي اف قاف س ػط ح جظػاـ التع ػيـ االلوت وجػا ػو س ػط ح مػالسا حػديو

ل تع يـ والتد يل يتـ تقديس قوابطم الحابو السعتسد م س شقواص السع وساص ( Fallon and Brown , 2003 : 36
).

و عالم .

إتف التع ػػيـ االلوت وجػػا يسثػػؿ يػػا اً ابػػت اتياياً جحػػو س هػػوـ تع ػػيـ يعتسػػد م ػػس التقجيػػم لتقػػديـ السع وسػػم قط يقػػم ايػػدح

فوائد التعميم اللكتروني
جاؾ الوثي سف ال وائد والس ازيػا التػا يو ػا التع ػيـ االلوت وجػا والتػا أ ػقحص سقػ اً ل ػ و ح تطقيقػ واع ػ

لسؤبباص التع يـ العالا ( ياسين ) 75 : 7001 ،

يػا اً سبػتقق ياً

( الكنعان  )Marc , 2001 : 24( ) 2-7 : 7001 ،وسجها :

 -1يتيح التع يـ االلوت وجا وسا ائهً سف السع وساص قدوف سقاقػؿ وقػدوف الحااػم إلػس التػ دد السبػتس م ػس السؤببػم
التع يسيم أو السوتقاص وقالتالا يبامد ا ا و اءح األداء واودح التع يـ و ا قيسم الع سيم التع يسيم .

 -2يبامد التع يـ االلوت وجا ا
وح و السحا

الب

ض التو م االقت اديم ل عس يم التع يسيم ق ػو ح اشػسؿ سػف ػهؿ االبػتغجاء مػف

اص وا ت ا الوقص.

 -3التع ػػيـ االلوت وج ػػا وب ػػي م تقجي ػػم حديث ػػم تت ػػيح ل س ػػتع ـ اب ػػتجقاط أ و ػػا ادي ػػدح و ػ ػ و ح الت وي ػػز م يه ػػا وتاسيعه ػػا
وتجظيسها ق و ح أبهؿ وايدح .
 -4يو

سيزح حداثػم السع وسػاص وتاػدد ا قابػتس ا سسػا ياعػؿ السػتع ـ م ػس ات ػاؿ دائػـ قػالتطو اص التػا تحػدو ػا

مالـ السع م.

ٍ
ماؿ تتسيز قسبػتو السع ػم الستقدسػم
 -5يبا ـ التع يـ االلوت وجا ا الح وؿ م س س ااص تع يسيم م س سبتو
والتأ يؿ الايد سف حيو ابت داس ل وبائؿ التقجيم الحديثم التا يو ا تلؾ الجظاـ.

أنواع التعميم اللكتروني

يقػػدـ التع ػػيـ االلوت وجػػا جػػوميف سػػف التع ػػيـ و ػػو سػػا ات ػػؽ م ي ػ سعظػػـ البــاحنين ( ســالم  ( ، ) 712 : 7002 ،عــامر ،

 ( ) 521 : 7002ال ارفعي  ) 27 : 7007 ،سا :

 -1التع ػػيـ االلوت وجػػا الست ػزاسف
والطال

E-learning

ا ج ل الوقص والسواف والتي يتط

وجقاش مف ط يؽ غ م السحادثم أو ال

 : Synchronousيق ػػد ق ػ التع ػػيـ السقاش ػ قػػيف األبػػتات

واود سا بوياً أساـ أاهزح الحابػو وسػا يػدو قيػجهـ سػف سحادثػم

ؿ اال ت ا ا .

103

المجلد ()11

المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

 -2التع ػػيـ االلوت وجػػا غي ػ الست ػزاسف E-learning:

العدد ( ) 45

 Asynchronousو ػػو يعجػػا التع ػػيـ غي ػ السقاش ػ وال

يتط ػ واػود األبػتات والطالػ ػا ج ػل الوقػص والسوػػاف جواجسػا تػتـ السحادثػم أو الجقػاش قيػجهـ سػف ػهؿ ابػػتعساؿ
تقجياص التع يـ االلوت وجا سثؿ الق يد االلوت وجا ( أيسيؿ ).

محددات التعميم اللكتروني

جاؾ العديد سف السحدداص التا تعيؽ ابت داـ التع يـ االلوت وجا ا س ت ػؼ الساتسعػاص وسجهػا الع قيػم حيػو تقػ ز ت ػو ك
 .وسف أ ـ تك السحدداص ( كنانة:)71:7001:

اوق سف سثيهتها األ
 -1المحددات التقنية:

و ا تسثؿ ح ظ القجيم التحتيم ل قيئم التع يسيم سف حيو ابت داـ الحابػو وشػقوم االجت جػص وتقجيػاص االت ػاالص الستجومػم .

إف ػػتك القيئػػم ال تبػػتطيا سواوقػػم التطػػوي

واالت االص وقسبتو

ػا التع ػػيـ االلوت وجػػا والػػقعض يعزيػػ إلػػس احتو ػػا الدولػػم ل ػػدساص االجت جػػص

دساص ديئم لوف تا ال يسجا سف اج

جاؾ ا تساـ لد الػقعض سػف الػدوؿ الع قيػم قتطػوي قطػاع

االت االص وتقجيم السع وساص سسا يجعول إيااقاً م س التع يـ وتطوي ك .

 -2المحددات القتصادية:

ػػتك السحػػدداص تتسثػػؿ قا ت ػػاع تو ػػم تطػػوي قطػػاع االت ػػاالص واالتاػػاك جحػػو االمتسػػاد م ػػس توجولوايػػا التع ػػيـ الستقدسػػم سسػػا

يعوػػل ب ػ قاً م ػػس التوا ػ العػػاـ جحػػو ابػػت داـ التقجيػػاص الحديثػػم ل اسيػػا ول ػ د ق ػػو ح ا ػػم سػػف حيػػو تػػأثي ك م ػػس د ػ
وسبتو السعيشم.

 -3السحدداص االاتساميم والثقا يم:

و ػػا تتسثػػؿ قالتقاطعػػاص قػػيف الثقا ػػاص سػػف الجظػ والتعاسػػؿ سػػا ػػتك التقجيػػاص الحديثػػم سثػػؿ االبػػت داساص الستعػػددح لهجت جيػػص
وسحاولػػم الػػقعض تقجػػيف ابػػت داسات أو امتقػػا الػػقعض قػػأف ابػػت داـ ػػتك التقجيػػاص بػػوؼ يتعػػا ض سػػا قعػػض القػػيـ والتقاليػػد
الديجيم.

 -4السحدداص التش يعيم والقاجوجيم:

و ا تت سف بف القػواجيف والتع يسػاص التػا تحػدد االبػت داـ ال ػحيح ل تقجيػاص الحديثػم وابػت داسها قالشػوؿ ال ػحيح .وسػف
ػػتك القػػواجيف قػػاجوف التعاسػػؿ االلوت وج ػػا الػػتي امتس ػػد ػػا مػػاـ  2002وق ػػاجوف سشػ ػ وع التع ػػيـ االلوت وجػػا الػػتي امتسدتػ ػ

الحووسػم األ دجيػم و جػاؾ طػواص اػادح ل ػقعض سػف الػدوؿ الع قيػػم ػا تعػديؿ وتشػ يا القػواجيف التػا تػجظـ العسػؿ والتعاسػػؿ
االلوت وجا وسجها س

وبو يا واأل دف واإلسا اص الع قيم .

المقارنة بين التعميم اللكتروني والتعميم التقميدي

ققؿ اإلشا ح إلس تك اال ته اص ج
ا أ قعم س احؿ ا

سف السجاب

االبتع اض التا ي ا لس احؿ تطػو التع ػيـ والتػا يواز ػا الست

ػوف

م ( سالم) 201 -203 :7002 ،

( زيتون )11 :7001 ،ا:

 الس ح م األولس ( سا ققؿ ماـ  :)1983و ا س ح ػم السع ػـ التق يػدي حيػو وػاف االت ػاؿ قػيف السع ػـ والطالػقامم الد ل قامتساد ادوؿ د ابا سحدد.
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العدد ( ) 45

المجلد ()11

 الس ح ػػم الثاجيػػم ( : )1993-1984و ػػا س ح ػػم الوبػػائط الستعػػددح حيػػو ابػػت دسص يهػػا أجظسػػم التشػػغيؿ والجوا ػػتوالساوجتوش واألق اص السسغجطم وأدواص ئيبيم لتطوي التع يـ .

 الس ح م الثالثم ( :)2000-1993و ا س ح م ظهو الشقوم العالسيم ل سع وساص االجت جص. الس ح م ال اقعم ( 2001وسا قعد ا ) :و ػا س ح ػم الايػؿ الثػاجا ل شػقوم العالسيػم ل سع وسػاص حيػو أ ػقح ت ػسيـالسواقا م س الشقوم أوث تطو اً.

ػػو ح ا ته ػاص او يػػم

لقػد ح ػ ص تغيػ اص او يػم ػا التع ػػيـ ػهؿ ػتك الس احػػؿ األ قعػم واجعوبػص ػػتك التغييػ اص ػا

قيف الجوميف سف التع يـ االلوت وجا والتق يدي الادوؿ وسا ا الادوؿ قـ ( )1التي يواز أ ـ تك اال ته اص.

ادوؿ قـ ()1

الختالفات بين التعميم اللكتروني والتعميم التقميدي
التعميم اللكتروني

التعميم التقميدي
يبت زـ توااد اسيا الطه

ا ج ػل السوػاف والزسػاف سػا ال يتقيػ ػػد قسوػ ػػاف سعػ ػػيف أو وقػ ػػص سحػ ػػدد البػ ػػتققاؿ مس يػ ػػم

تعت س اماح ال وؽ ال ديم قيف العاس يف.

التع ػ ػيـ س ػػا س ام ػػاح ال ػ ػ وؽ ال دي ػػم ق ػػيف الستع س ػػيف و قػ ػاً

يعتسػػد أب ػ و السحا ػ ح واإللقػػاء سسػػا قػػد ياعػػؿ الطال ػ

يعتسػػد الػػتع ـ الػػتاتا ويوػ ل وػ ح ديػم التع ػيـ قسػػا يعػػزز

الحتياااص وؿ ستع ـ.

ب ػ قيا يت قػػا السع وسػػاص سػػف السحا ػ دوف أي اهػػد ػػا

عالي ػػم الس ػػتع ـ ػػا اب ػػتيعا

القحو واالبتق اء .

تحديد ط يقم التد يل.

يش ػ ػػت ط الح ػ ػػو إل ػ ػػس السؤبب ػ ػػم األواديسي ػ ػػم واالجتظ ػ ػػاـ يتيح
قالدواـ سا تعت الاسا قيف الد ابم والعسؿ .
يت ػػؼ السحت ػػو التع يس ػػا م ػػس األغ ػ ػ
يغم الوتا

العسؿ .

الس ػػادح إل ػػس ااجػ ػ

إسواجي ػػم

م التع يـ مف قعد سا إسواجيم تواسػؿ التع ػيـ سػا

ق ػػالاهود يأ ػػت يت ػؼ السحتػػو الع سػا قػػاإلث اء واإلثػا ح والديجاسيويػػم سػػا

سطقوع أو الج وص سا التحديو.

بهولم وب مم التحديو .

يحػػدد التوا ػػؿ سػػا السحا ػ قوقػػص الح ػػم الد ابػػيم أو يت ؼ قاديم التوا ؿ سا السحا

يف أي وقص .

الباماص السوتقيم.
يحدد دو السحا

قالجاقؿ والست قا ل سادح الع سيم .

سحدوديػػم إمػداد الستع سػػيف قبػػق

يوبػا دو السحا ػ لوػا ي ػقح سػدي اً ل عس يػم التع يسيػػم
.

اقتػ اف ػػتك األمػػداد سػػا يتػيح

ػم ققػوؿ أمػداد غيػ سحػددح سػف الستع سػيف وسػف

توا د السقامد الد ابيم .

وؿ أجحاء العالـ .

يعتسػ ػػد م ػ ػػس الثقا ػ ػػم التق يديػ ػػم والتػ ػػا ت وػ ػػز م ػ ػػس إجتػ ػػا

يقدـ جوع اديد سف الثقا م ػا الثقا ػم ال قسيػم والتػا ت وػز

السع م ويووف السع ـ و أبال مس يم التع يـ.

م ػ ػػس سعالاػ ػػم السع ػ ػػم وتبػ ػػامد الطال ػ ػ

أف يوػ ػػوف ػ ػػو

سحو العس يم التع يسيم وليل السع ـ.
يبػػتققؿ التع ػػيـ التق يػػدي اسيػػا الطػػه

دوف االلت ػزاـ قػػاف ال ي تػػزـ التع ػػيـ االلوت وجػػا قتقػػديـ تع ػػيـ ػػا ج ػػل السوػػاف

يوػػوف ػػا ج ػػل السوػػاف والوقػػص السحػػدد البػػتققاؿ مس يػػم أو الزسػػاف قػػؿ السػػتع ـ غي ػ س تػػزـ قسوػػاف سعػػيف أو وقػػص
التع يـ

سحدد البتققاؿ مس يم التع يـ.
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العدد ( ) 45

المجلد ()11

يحػػدد التوا ػػؿ سػػا السع ػػـ قوقػػص الح ػػم الد ابػػيم ويأ ػػت ح يػ ػػم التوا ػ ػػؿ سػ ػػا السع ػ ػػـ وط ػ ػ ا األبػ ػػئ م التػ ػػا ي يػ ػػد
قعض التهسيت ال

م لط ا األبئ م م س السع ـ ال وقص االبتاوا

مجها ويتـ تلؾ مف ط يؽ وبائؿ س ت م سثػؿ

الح م ال يتبا ل اسيا.

الق يد االلوت وجا وغ ؼ السحادثم وغي ا.

دو السع ـ و جاقؿ وس قف ل سع وسم.

دو السع ـ و التواي واإل شاد والج ح وتقديـ اإلشا ح

ال غم السبت دسم ا لغم الدولم التػا يعػيش يهػا الطالػ

.

تع ػػـ الطال ػ

ال غػػاص األاجقيػػم حتػػس يبػػتطيا ت قػػا السػػادح

الع سيػػم واالبػػتساع إلػػس السحا ػ اص سػػف أبػػاتتح مػػالسييف
قػ ػػد يج ػ ػػـ الطال ػ ػ

الع قػ ػػا إلػ ػػس ااسعػ ػػم الوت وجيػ ػػم ػ ػػا

أس يوا أو ق يطاجيا.
يػػتـ التبػػايؿ واإلدا ح والستاقعػػم وابت ػػدا الشػػهاداص مػػف يػ ػػتـ التبػ ػػايؿ واإلدا ح والستاقعػ ػػم والوااقػ ػػاص واال تقػ ػػا اص
ط يؽ السوااهم أي قط يقم قش يم .

والشهاداص قط يقم الوت وجيم سف قعد.

يقق ػ ػػؿ أم ػ ػػداد سح ػ ػػدودح و ػ ػػؿ م ػ ػػاـ د اب ػ ػػا و ق ػ ػػا لهس ػ ػػاوف يب ػػسح ققق ػػوؿ أم ػػداد غيػ ػ سح ػػددح س ػػف الط ػػه
الستوا ح.

س ػػف و ػػؿ

أجحاء العالـ.

ال ي امػػا الظ ػ وؼ ال ديػػم قػػيف الستع سػػيف ويقػػدـ الػػد ل ي اما ال وؽ ال ديم قيف الستع سيف هو يقوـ م ػس تقػديـ
ل

ؿ قالواسؿ قط يقم ش ا واحدح

تققس السواد التع يسيم ثاقتم دوف تغيي لبجواص طوي م.

التع يـ و قاً الحتياااص ال د.

بػػهولم تحديػػد الس ػواد التع يسيػػم السقدسػػم الوت وجيػػا قوػػؿ سػػا
و اديد.

السد ل و الس د األبابا ل تع يـ

السد ل و سوا وسبهؿ لس اد التع يـ .

إف التع ػػيـ التق يػػدي والتع ػػيـ االلوت وجػػا يت قػػاف ػػا الغايػػم وي ت ػػاف ػػا الوبػػي م غايػػم ػػتيف الجػػوميف سػػف التع ػػيـ تتسثػػؿ ػػا
الح ػػوؿ م ػػس س اػػاص م ػػس سبػػتو مػػاؿ تتسيػػز قالسع ػػم الستقدسػػم والتأ ػػؿ الايػػد أسػػا سػػف حيػػو الوبػػائؿ السبػػت دسم ػػا
ق ػػوغ ػػتك الوبػػي م إججػػا جاػػد اجػ ػػا حػػيف إف التع ػػيـ التق يػػدي يػػجهض أبابػػا م ػػس اجتظػػاـ الط قػػم ػػا الح ػػو إلػػس قامػػاص
الد ابػػم لت قػػا الع ػػـ سػػف سع ػػـ يبػػتعيف ػػا مس يػػم تع ػػيسهـ قس ااػػا سحػػددح سطقومػػم ي ػػزـ ق اءتهػػا ويجتظسػػوف ػػا

ػ وؼ يػػتـ

تحديد ا و قا لبجهـ ويتـ اجتقالها و قاً لس احؿ تع يسيم سحػددح ( البػ ـ التع يسػا ) ػا حػيف يػتـ ػا التع ػيـ االلوت وجػا ته ػا
إشػػواليم اجتظػػاـ الدا بػػيف ػػا الح ػػو لقامػػاص الد ابػػم ق ػػو ح سجتظسػػم وتتجػػوع الوبػػائؿ السبػػت دسم ػػا جقػػؿ السع ػػم إلػػس
الدا بيف ا جظاـ التع يـ االلوت وجا .
الجانب العممي:

عينة الدراسة

ال شػػؾ إف الثػػو ح التوجولوايػػم قػػدئص ت ػػا ق ػػساتها م ػػس وػػؿ س ا ػػؿ الحيػػاح ووػػاف ل تطػػو التوجولػػواا سبػػا سم عالػػم ػػا
تب يا ح وم الع ـ والتع يـ إلس األساـ لتا أ تص اغ
الثو ح التوجولوايم ا الوقص الحا

دوؿ العالـ تتقا جظاـ التع يـ االلوت وجا ( التي يعتق احد سجازاص

)  .ولوف لجااا ػتك التا قػم التع يسيػم يتط ػ

األ

ػيم الايػدح والقيئػم السث ػس التػا

تتجاغـ سا أ داؼ تا الجظاـ التع يسا ( التع ػيـ االلوت وجػا )  .إت واجػص يئػم التع ػيـ التقجػا البػقاقم ػا تا قػم ػتا الجظػاـ
التع يسا ولسع م سد الجتائج التا يسوف اجيها سف تا الجظاـ التع يسا القد سف توبيا الد ابػاص لتو ػيح سػد أ

ػ يم

تا الجظاـ سا األجظسم التع يسيم التق يديم  .واف س سوف تك الد ابم و السقا جػم سػا قػيف جظػاسيف تع يسيػيف ستقػا ػا يئػم
التع ػػيـ التقجػػا – سعهػػد التقجػػا ػػا الديواجيػػم  .ابػػت دسص ػػا ػػتك الد ابػػم ميجػػم تاص حاػػـ ( )48طالػ
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ج ؼ تك العيجم ـ سف ط قم قبـ السحابقم و ـ يت قوف سحا
قبـ إدا ح السواد و ـ ال زالوا يت قوف سحا

) تـ إ

العدد ( ) 45

اتهـ و ؽ التع ػيـ االلوت وجػا وج ػؼ األ ػ

اتهـ و ؽ التع يـ التق يػدي ( الوهبػيوا ) وقعػد تػ ح د ابػيم (

ػـ سػف ط قػم
ػ يف د ابػييف

اع العيجم لساسومم سف اال تقا اص سف هؿ لاجم سف األباتتح توي اال ت اص وتـ ا تيػا أبػال ل س ا ػ م
ػعيؼ  10سققػوؿ  15ستوبػط  20ايػد )  .حيػو ػا ػتك

سف ققػؿ ال اجػم حيػو واجػص د اػاص الس ا ػ م ػا ( 5

التا قم تـ التعاسؿ سا ساسومم سف الستغي اص السبتقق يم( العواسؿ ) ا :جوع التع يـ (العاسؿ  )Aويحتوي تا العاسػؿ م ػس
سبتوييف ( التع يـ التق يدي  a0التع يـ االلوت وجا  ) a1والعاسؿ الثاجا و سد ابػتيعا
 )Bويتوػػوف ػػتا العاسػػؿ سػػف أ قػػا سبػػتوياص ػػا ( ابػػتيعا
ابػػتيعا

 )b3والعاس ػػؿ الثال ػػو ػو س ػػد ت ام ػػؿ الطالػ ػ

سبػتوياص أي ػػا ػا ( ت امػػؿ

ػػعيؼ  b0ابػػتيعا

الطالػ

ل سحا ػ ح ( العاسػؿ

سققػػوؿ  b1ابػػتيعا

ستوبػػط b2

سػػا السحا ػ ػ ح ( العاس ػػؿ  )Cويحت ػػوي ػػتا العاس ػػؿ م ػػس أ ق ػػا

ػعيؼ  c0ت امػػؿ سققػػوؿ  c1ت امػؿ ستوبػػط  c2ت امػؿ ايػػد  . ) c3ػا ػػتا القحػػو

بجوت ا قهتك العواسؿ الثهو وسحاولم لقيػال سػد األ

ػ يم سػا قػيف ػتيف الجظػاسيف التع يسيػيف ( التع ػيـ التق يػدي والتع ػيـ

االلوت وجػػا ) إت بػػيتـ تح يػػؿ قياجػػاص ػػتك التا قػػم إح ػػائيا و ػػؽ تح يػػؿ التقػػايف ألعػػاس ا وقابػػت داـ الق جػػاسج اإلح ػػائا
الاا ز ()statistic 5.5

تحميل النتائج :

إف تح يؿ جتائج قياجاص تا القحػو تقت ػ م ػس ثػهو مواسػؿ ػا وسػا توػ أمػهك ووػتلؾ تقت ػ م ػس الت ػامهص سػا قػيف
تك العواسؿ ال ئيبم الثهو وقسا إف ال ت ح الد ابيم واجص و ؽ ت تيف د ابيتيف بيتـ االمتساد م يها وبتعتق وقطاماص
أي إف التا قم بتج ت و ؽ تح يؿ التقايف ل قطاماص العشوائيم ال ا م قالتاا

العس يم وسا ا سقيجم ا الادوؿ قـ ()2

جدول رقم ()7

يبين اختبار معنوية العوامل النالث واختبار تفاعالت هذه العوامل

السعجويم

( )Fالسحتبقم

ستوب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط ساس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع ساس ػػوع الس قع ػػاص د اػػ ػ ػػاص الح يػ ػ ػ ػػم س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد التقػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػايف
الس قعاصm . s. s

s.s

d.f

s.o.v

0,010

23,77

67,04

67,04

1

قيف القطاماص

0,000

9,44

26,63

825,49

31

قيف السعالااص

0,0000

79.15

223,19

223,19

1

العاسؿA

0,0000

11,14

31,41

94,22

3

العاسؿB

0,0000

31,15

88,40

265,21

3

العاسؿC

0,0000

7,14

20,13

60,39

3

الت امؿAB

0,0000

6,67

19,38

58,14

3

الت امؿAC

0,000

0,93

2,63

23,71

9

الت امؿBC

0,00000

5,23

14,74

132,63

9

الت امؿABC

2,82

90,38

32

ال طأ

982,91

63

الو ا
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سف هؿ الجتائج السقيجم ا الادوؿ أمهك جاد إف تأثي جوع التع يـ تاص تأثي سعجوي وسد ابتيعا
تأثي سعجوي ووتلؾ الت امؿ سا السحا

ح سف ققؿ الطػه

جوع التع يـ واف تو تأثي سعجوي م س ابتيعا

وػاف تو تػأثي سعجػوي م ػس ت ام يػم الطػه
لوف السبق

السحا

ل سحا ػ ح وػاف تاص

وػاف تو تػأثي سعجػوي وسف ػهؿ الجتػائج السقيجػم أمػهك جاػد إف

ح (و تا وا ح سف هؿ الت امؿ())ABووػتلؾ جاػد إف جػوع التع ػيـ

سػا السحا ػ ح(و تا وا ػح سػف ػهؿ الت امػؿ( ((ACو وػتا لققيػم الت ػامهص.
لهػتك السعجويػم

لهتك السعجويم ال يسوف تحديد ا سف هؿ الجتػائج السقيجػم ػا الاػدوؿ أمػهك أي لتحديػد السبػق

ال قد سف إيااد تح يؿ السقا جم التي يعتسد م س األوباط الحباقيم وسا و سقيف ا الادوؿ قـ ()3
جدول رقم((3

يبــين المقارنــة مــا بــين مســتويات العامــل األول ( ( )Aنــوع التعمــيم ) ومســتويات العامــل النــاني ( ( )Bمــدا اســتيعاب

المحاضرة )

النســبة المئويــة لموســط

الوسط الحسابي

الحسابي

العامــــل النــــاني ( )Bمــــدا العامــــــــل األول ( )Aنــــــــوع
استيعاب المحاضرة

35%

85

33%

82

سققوؿ b 1

19%

46

ستوبط 2b

13%

32

100%

245

9%

20

16%

36

سققوؿ b 1

38%

87

ستوبط b 2

37%

83

b3

100%

226

التعميم

عيؼ b 0

ايد

التق يدي a 0

b3
الساسوع

عيؼ b 0

ايد

االلوت وجا a 1

الساسوع

سػػف ػػهؿ الجتػػائج السقيجػػم ػػا الاػػدوؿ أمػػهك جاػػد إف تػػأثي التع ػيـ التق يػػدي م ػػس سػػد ابػػتيعا
واجػػص أم ػػس جبػػقم تػػأثي مجػػد سب ػتو االبػػتيعا
التق يدي يجح

تق يقاً مجد سبتو االبتيعا

م س سبتو ابتيعا

السحا

ح تأثي

ال ػػعيؼ وقعػػد تلػػؾ مجػػد سبػػتو االبػػتيعا
الستوبط وسبػتو االبػتيعا

السحا ػ اص وػػاف ست ػػاوص
السققػػوؿ وا ػػت تػػأثي التع ػػيـ

الايػد سسػا يػدؿ م ػس إف تػأثي التع ػيـ التق يػدي

قي جوماً سػا  .لوػف موػل ػتا الشػاء جاػدك مجػد سبػتو التع ػيـ االلوت وجػا واجػص

أم ػػس جب ػػقم ت ػػأثي مج ػػد سب ػػتو االب ػػتيعا

الستوب ػػط وقع ػػد تل ػػؾ مج ػػد سب ػػتو االب ػػتيعا

االلوت وجا واف مجػد السبػتو الستوبػط والايػد ووػاف تػأثي التع ػيـ االلوت وجػا مجػد سبػتو
ا سقيجم ا الادوؿ أمهك )  .لتا اف تأثي التع يـ االلوت وجا م س سد ابتيعا
أي تاص تػأثي اوقػ سػػف تػػأثي التع ػػيـ التق يػػدي م ػػس سػػد ابػػتيعا

السحا

الاي ػػد أي إف ثق ػػؿ ت ػػأثي التع ػػيـ
ػعيؼ قجبػ

ق ي ػم اػداً ( وسػا

ح وػاف تػأثي وا ػح وسسيػز

السحا ػ ح ووػػاف ػػتا وا ػػح سػػف ػػهؿ الجبػ

السئويػػم

ال ا ػػم قاألوبػػاط الحبػػاقيم  .حيػػو وػػاف تػػأثي األوقػ ل تع ػػيـ االلوت وجػػا مجػػد السبػػتوياص الع يػػا لعاسػػؿ سػػد االبػػتيعا
والعوػل سػف ػػتا جاػد إف التػػأثي األوقػ ل تع ػيـ التق يػػدي وػاف مجػػد السبػتوياص الػدجيا لعاسػػؿ سػد االبػػتيعا
التع يـ االلوت وجا واف أ

ؿ سف تأثي التع يـ التق يدي م س سد االبتيعا

130

وسا و سقيف قالشوؿ االتا .

جاػد إف تػػأثي

المجلة العراقية للعلوم اإلدارية

العدد ( ) 45

المجلد ()11

ويشي الادوؿ قـ ( ) 4إف التػأثي األوقػ ل تع ػيـ التق يػدي م ػس سػد ت ام يػم الطالػ

سػا السحا ػ ح وػاف مجػد السبػتوياص

الػػدجيا ل عاسػػؿ ( ( ) Cالسبػػتو سققػػوؿ و ػػعيؼ م ػػس التػوالا ) ووػػاف تػػأثي التع ػػيـ التق يػػدي مجػػد السبػػتوياص الع يػػا لعاسػػؿ
سػػد ت امػػؿ الطال ػ

سػػا السحا ػ ح تػػأثي ط يػػؼ أي إف قػػوح تػػأثي التع ػػيـ التق يػػدي اجحب ػ ص تق يق ػاً مجػػد السبػػتوياص الػػدجيا

لعاسؿ سد الت امؿ سا السحا

ح وم س العول سف تالؾ جاد إف التػأثي األوقػ ل تع ػيـ االلوت وجػا وػاف مجػد السبػتوياص

الع يػػا سػػد الت امػػؿ سػػا السحا ػ ح ( سبػػتو ايػػد وستوبػػط م ػػس الت ػوالا ) أي إف ثقػػؿ تػػأثي التع ػػيـ االلوت وجػػا وػػاف مجػػد
السبتوياص الع يا إت جاد وتلؾ قاف التع يـ االلوت وجا و تو تأثي أ
سا السحا

ؿ سف التع يـ التق يػدي م ػس سػد ت ام يػم الطالػ

ح .

جدول رقم ()2
يبــين المقارنــة مــا بــين مســتويات العامــل األول ( ( )Aنــوع التعمــيم ) ومســتويات العامــل النــاني ( ( )Cمــدا التفاعــل مـ

المحاضرة )

النســبة المئويــة لموســط
الحسابي

الوسط الحسابي

العامــــل النــــاني ( )Bمــــدا

تفاعــــــــــل الطالــــــــــب مــــــــــ
المحاضرة

36%

72

عيؼ C 0

41%

83

سققوؿ C 1

11%

23

ستوبط C 2

12%

24

C3

100 %

202

9%

19

عيؼ C 0

14 %

30

سققوؿ C 1

38 %

84

ستوبط C 2

39%

86

C3

100%

219

ايد

العامــــــــل األول ( )Aنــــــــوع
التعميم

التق يدي a 0
الساسوع

ايد

االلوت وجا a 1
الساسوع
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الستنتاجات والتوصيات
الستنتاجات :

 -1جاػػد إف جظػػاـ التع ػػيـ التق يػػدي وجظػػاـ التع ػػيـ االلوت وجػػا تو تػػأثي اص سعجويػػم م ػػس البػ وؾ التع يسػػا لوػػف سػػد
تا التأثي ست اوص سا قيف الجظاسيف.

 -2إف جظػ ػػاـ التع ػ ػػيـ االلوت وجػ ػػا وػ ػػاف أ

ػ ػػؿ سػ ػػف الجظػ ػػاـ التع يسػ ػػا التق يػ ػػدي إت جاػ ػػد إف سبػ ػػتو تػ ػػأثي التع ػ ػػيـ

االلوت وجا واف مجد السبتوياص الع يا ولوػه العػاس يف ( سػد االبػتيعا
أولويم تأثي جظاـ التع يـ االلوت وجا م س وه العاس يف ( سد االبتيعا

وسبػتو الت امػؿ ) إت يسوػف ت تيػ
وسد الت امؿ ) ووسا يأتا :

أ -م س السبتو ايد لعاسؿ سد ال ام يم قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا .39%

قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا . 38%

 -م س السبتو الستوبط لعاسؿ سد االبتيعا

 م س السبتو الستوبط لعاسؿ سد الت امؿ قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا .38%د -م س السبتو الايد لعاسؿ سد االبتيعا

قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا . 37%
قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا . 16%

ػ -م س السبتو السققوؿ لعاسؿ سد االبتيعا

قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا . 14 %

و -م س السبتو السققوؿ لعاسؿ سد االبتيعا

قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا .9%

ز -م س السبتو

عيؼ لعاسؿ سد االبتيعا

ا -م س السبتو

عيؼ لعاسؿ سد الت امؿ قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا .9%

ات جاد أف سبتو التأثي األوق التع يـ و ؽ الجظاـ االلوت وجا واف مجد السبتوياص الع يا لوه العاس يف .
 -3يسوف تو يح أولويم تأثي جظاـ التع يـ التق يدي م س وه العاس يف ( سد االبتيعا
يأتا:

وسد الت امؿ ) ووسا

أ -م س السبتو السققوؿ لعاسؿ سد الت امؿ قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقد ا ا . 41%
 م س السبتو -م س سبتو

عيؼ لعاسؿ سد الت امؿ قجبقم سشويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا .36%
عيؼ لعاسؿ سد االبتيعا

د -م س سبتو سققوؿ لعاسؿ سد االبتيعا

ػ -م س سبتو ستوبط لعاسؿ سد االبتيعا
و-م س سبتو ايد لعاسؿ سد االبتيعا

قجبقم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا . 35%

قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا . 33%
قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا . 23%

قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا . 13 %

ز -م س سبتو ايد لعاسؿ سد الت امؿ قجبقم سئويم ا م قالوبط الحباقا سقدا ا . 12 %
ا -م ػػس السب ػػتو ستوب ػػط لعاس ػػؿ س ػػد الت ام ػػؿ الط ػػه
.11%
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سػػف ػػهؿ الجتػػائج ال قسيػػم أمػػهك جاػػد إف تػػأثي التع ػػيـ االلوت وجػػا وػػاف ي توػػز وقجبػػقم ماليػػم مجػػد السبػػتوياص الع يػػا ولوػػه
العاس يف مول جظاـ التع يـ التق يدي التي واف يت وز وقجب
إف جظاـ التع يـ االلوت وجا و الجظاـ األ

ماليم مجد السبتوياص الدجيا ولوه العاس يف سسا يػدؿ م ػس

ؿ قياباً قالجظاـ التق يدي .

التوصيات:

 -1توبػػيا تطقيػػؽ جظػػاـ التع ػػيـ االلوت وجػػا ػػا السؤببػػاص التع يسيػػم وا ػػم لسػػا لهػػا سػػف دو عػػاؿ ػػا زيػػادح سػػدا ؾ
الطه

سف حيو الح ظ واالبتيعا

والت امؿ سا السحا

اص وغي ا.

 -2تطقيؽ جظاـ التع يـ االلوت وجا م س الس احؿ الد ابػيم األوليػم ( االقتدائيػم والستوبػطاص واإلمداديػم ) لسػا لهػا سػف
دو وا ح وسسيز ا ا السبتو اإلد اوا والت ام ا ل طه

-3

.

ػ ػ و ح دم ػػـ السؤبب ػػاص التع يسي ػػم ػػا توايهه ػػا جح ػػو تطقي ػػؽ التع ػػيـ االلوت وج ػػا ػػا العس ي ػػم التع يسي ػػم و ي ػػا
ابت اتياا لسواوقم التغي اص الستبا مم سف سااؿ توجولوايا السع وساص واالت االص .

-4

ػ ػ و ح أم ػػادح الجظػ ػ قالقجي ػػم التحتي ػػم ػػا السؤبب ػػاص التع يسي ػػم الااسعي ػػم ػػا العػ ػ اؽ لسواوق ػػم تطقي ػػؽ التع ػػيـ

االلوت وجا سف تو ي الحوابي

أاهزح الع ض شقوم االجت جص الخ .

 -5تأ يؿ األباتتح والط قػم سػف ػهؿ إشػ اوهـ ػا الػدو اص التد يقيػم لسثػؿ ( )LCDLو ( )Internetوغي ػا لتطقيػؽ
وابت داـ التع يـ االلوت وجا ل يا السشغؿ .
 -6التأويد م س اجتهػا قجػاء الااسعػاص االلوت وجيػم ػا الػوطف الع قػا وسجهػا العػ اؽ ل ػساف ابػتس ا يم تطػوي اػودح
-7

التع يـ.

ػ و ح التوا ػػؿ قػػيف الااسعػػاص الع اقيػػم وجظي تهػػا سػػف الااسعػػاص األاجقيػػم ال

ػػيجم لتق ػػيص ال اػػوح قيجهسػػا سػػف

جاحيم تطقيؽ التع يـ االلوت وجا.
 -8و ا ابت اتياياص سبتقق يم وا حم سف ققؿ و از ح التع يـ العالا والقحػو الع سػا ػا العػ اؽ ل تحػوؿ جحػو التع ػيـ
االلوت وجا سف هؿ مقد السؤتس اص والجدواص الع سيم وو ش العسػؿ لو ػا ؤيػم ستواس ػم ػا وي يػم االجتقػاؿ سػف
التع يـ التق يدي الشائا ابت داس لد الااسعاص الع اقيم الس التع يـ االلوت وجا .
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