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 ملخص البخح:
كائنات التعمم  برنامج في الكفايات التكنولوجية قائم عمى تأثيرىدف البحث الحالي إلى تعرف    

، الدبموم العاملدى طالب  مادة الجغرافيا ميارات انتاجيا واستخداميا في تدريستنمية لالرقمية 
لمعام  جغرافيا تخصصطالب الدبموم العام من  طالب وطالبة (01)وتكونت مجموعة البحث من 

بقياس  مجموعة واحدةيعتمد عمى  يالذ يواستخدم التصميم التجريب، 9191-9104الدراسي 
عداد قائمة قائمة  وتم إعداد، قبمي وبعدي بميارات انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية وا 

بناء ثم ، جغرافيا تخصصالدبموم العام الواجب تنميتيا لدى طالب  بالكفايات التكنولوجية
تصميم ، ثم الكفايات التكنولوجية السابق تحديدىاو  الميارات المحتوى العممي في ضوء قائمة

عداد دليل لتضمين المحتوى العممي بياكائنات التعمم  ورفعو  كائنات التعمم الرقميةستخدام ال وا 
وطبق ، تقييم منتجوبطاقة  تحصيمياختبار البحث المتمثمة في  أدواتثم تم بناء  ،ببيئة التعمم

ثم تم إجراء تجربة البحث وتم تطبيق االختبار  قبمياً  مجموعة البحثعمى  االختبار التحصيمي
داللة إحصائية بين  ذاتق ووجود فر بعدياً، وجاءت النتائج مؤكدة  التحصيمي وبطاقة تقييم المنتج

عند مستوى داللة  لالختبار التحصيميالبعدي و  القبمي في التطبيق الطالبمتوسط درجات 
كما أشارت نتائج الطالب في بطاقة تقييم المنتج إلى لصالح التطبيق البعدي،   (1.110)

% في  31وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمحك 
ة نتائج تطبيق بطاقة تقييم المنتج لميارات انتاج كائنات التعمم الرقمية ككل وعند كل ميار 

 البرنامج في تنمية ميارات انتاج واستخدام ، وىذا يؤكد فعالية لصالح المجموعة التجريبية
وجاءت توصيات البحث ، تدريس مادة الجغرافيا لدى طالب الدبموم العامفي كائنات التعمم الرقمية 

التطبيقات لالزمة لتدريس الجغرافيا باستخدام ا تنمية الكفايات التكنولوجيةضرورة تؤكد عمى 
لمواكبة  الدبموم العاملدى طالب  الحديثة لتكنولوجيا التعميم وخاصة كائنات التعمم الرقمية

 العصر ومتطمباتو. مستجدات

 .الكفايات التكنولوجية، كائنات التعمم الرقمية: الكممات المفتاحية
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A program in technological competencies based on digital learning 

objects to develop their production skills and their use in teaching 

geography for general diploma students 

Abstract: 
The aim of the current research is to identify the effect of a program in 

technological competencies based on digital learning objects to develop their 

production skills and use them in teaching geography for general diploma 

students. The research group consisted of (40) male and female students of 

general diploma specializing geographically for the academic year 2019-2020 

and used Experimental design that depends on one group before and after 

measurement. A list of skills for producing and using digital learning objects 

was prepared and a list of technological competencies to be developed for 

general diploma students geographically allocated. Then building the scientific 

content in the light of the list of skills and technological competencies 

previously identified, then designing the learning objects to include the 

scientific content in it and preparing a guide for using digital learning objects 

and raising it in the learning environment, then the research tools consisting of 

an achievement test and a product evaluation card were built, and the 

achievement test was applied to the research group Prior to that, the research 

experiment was conducted, and the achievement test and the product 

evaluation card were applied afterwards. The results confirmed that there were 

statistically significant differences between the average student scores in the 

pre and post application of the achievement test at the significance level 

(0.001) in favor of the application Uday, The results of the students in the 

product evaluation card indicated that there is a statistically significant 

difference between the average scores of the experimental group and the 

criterion 80% in the results of applying the product evaluation card to the 

production skills of digital learning objects as a whole and each skill in favor of 

the experimental group, and this confirms the effectiveness of the program in 

developing production and use skills Digital learning objects in teaching 

geography for general diploma students, and the recommendations of the 

research confirm the necessity of developing technological competencies 

necessary for geography teaching using modern applications of education 

technology, especially digital learning objects for students of general diploma 

Or to keep pace with the latest developments and requirements. 

key words: Digital learning objects, technological competencies 
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 مكدمة

يرتبط العصر الحالي بضرورة توظيف المستحدثات التكنولوجية في التدريس وىو ما 
فرض عمى منظومة التعميم ضرورة مسايرة ىذا التطور وتبني نتاجاتو لتطوير وتحسين 
مخرجات العممية التعميمية في كافة مراحل التعميم، وىنا يبرز دور المعمم في تطبيق تمك 
األدوات وتوظيف تمك المستحدثات أثناء التدريس لتنمية ميارات طالبو المختمفة لمسايرة 

لذا اتجيت برامج اإلعداد والتأىيل ، بكافة متطمباتو والمعرفي ىذا التطور التكنولوجي
من لممعممين في مختمف التخصصات نية إلى تنمية الكفايات التكنولوجية والتنمية المي

الداعمة ليذا التوجو، لدعم قدرات المعممين  التعميمية والتدريبية خالل تقديم مختمف البرامج
تقان.عمى أداء عمميم بدقة وميارة   وا 

حيث تعالت األصوات التي تنادي بضرورة تعزيز الكفايات التكنولوجية لدى المعممين 
أدوات وتطبيقات التكنولوجيا في والتي تعد أحد أىم التوجيات الحديثة التي ترتبط بتوظيف 

مجموعة من المعمومات والميارات  تعرف الكفايات التكنولوجية بأنياحيث . مجال التعميم
التي يمتمكيا المعمم ويتقن ممارستيا في مجاالت تكنولوجيا التعميم  واالتجاىات والقيم

نتاج المواد التعميمية وتقويميا وفي مجال تشغيل  المختمفة وخاصة في مجال تصميم وا 
 (04، 9102األجيزة التعميمية بأشكاليا المختمفة. )أركان أنور، 

ة تنمية الكفايات والبحوث السابقة التي أكدت نتائجيا عمى ضرور  ومن الدراسات
)حسن  (8002أدًد بدح، )من دراسة كل  المعممينالتكنولوجية أثناء إعداد وتأىيل 

( )محمد خميس، 9109( )جياد مساعدة، 9101( )عبيد العنزي، 0101دومي، 
( )سعيد 9100()مصطفى خمف ،9102( )سيف المعمري وفيد المسروري، 9102

( 9102( )مرام بشناق، 9102)سييمة شاىين،  (9102،أركان أنور) (9102األكمبي، 
وتؤكد جميعيا عمى ( 9103( )ممكة الزىراني وشاىيناز عمي، 9103)أريج التويجري، 

ضرورة االىتمام بتنمية الكفايات التكنولوجية لدى المعممين قبل وأثناء الخدمة وتدريبيم 
 في مختمف التخصصات.عمى التطبيقات العممية وتنمية ميارات إنتاج المواد التعميمية 

الضرورية لفيم  التكنولوجية نظرًا الرتباط عمم الجغرافيا بالعديد من التطبيقاتو 
التغيرات والمستجدات التي تطرأ في و  القضايا المعاصرة موضوعات وقضايا المادة ومتابعة

حتى يتمكن فإنو ينبغي االىتمام بتنمية الكفايات التكنولوجية لدى معممي الجغرافيا الميدان 
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مصادر التعمم الرقمية لفيم وتحميل الظاىرات الطبيعية التطبيقات التكنولوجية و من توظيف 
جراء المقارنات  المشكالت المعاصرة وتعرف أسبابيا  ورصدوالبشرية وتتبع العالقات وا 

 المعممين تنمية مياراتوما إلى ذلك من متطمبات تستمزم ضرورة   عمميوسبل حميا بشكل 
الرقمية التي تسيم بشكل كبير في مواد التعمم التطبيقات التكنولوجية و اج واستخدام في انت

وتعد كائنات التعمم الرقمية أحد أىم  تحقيق األىداف وتحسين جودة العممية التعميمية،
 مصادر التعمم الرقمية التي يمكن توظيفيا في تدريس مادة الجغرافيا.

من المصادر المناسبة لتدريس مادة انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية  ويعد
وأفالم وثائقية وتعميمية  ونصوص مكتوبة صور وفيديوىات نظرًا ألنيا تتضمن الجغرافيا
دراسة الظاىرات والعالقات المتغيرة مستخدمة في ذلك أساليب عرض شيقة  تيسروالتي 

ل وتنتقل بعمم الجغرافيا من النظرية لمتطبيق وتنقل وميام ومشروعات تتطمب إعمال العق
 .المتعممين من طور الحفظ واالستظيار إلى طور البحث واالستقصاء

أية  كائنات التعمم الرقمية بأنيا (940، 9100يعرف إيياب حمزة ومروة صديق )حيث   
رقمية تحمل قيمًا تربوية وتستخدم لتحقيق ىدف تعميمي محدد، وتتعدد أنواعو مثل  عناصر

صوت، فيديو، صورة متحركة، صورة بيانية، رسوم ثابتة ومتحركة وتتاح ىذه العناصر 
داخل مستودعات لمبحث عمى شبكة اإلنترنت، مع توفير وصف موحد بشكل يمكن كافة 

وتتميز ىذه الكائنات بإمكانية إعادة  ،ستودعاتالمستخدمين من الوصول إلييا عبر الم
استخداميا في أكثر من محتوى تعميمي فيي قابمة لمتحديث والتشغيل عمى كافة نظم 

 التشغيل المختمفة.
أحد نماذج التعميم الداعمة لممتطمبات المعرفية  تعد كائنات التعمم الرقمية وعميو فإن

عرض شيقة تراعي مبدأ تعدد الحواس أدوات  والتكنولوجية لمعصر الحالي بما تتضمنو من
وتعزز التعمم الذاتي لدى المتعممين كل وفق احتياجاتو ومتطمبات تعميمو،  لدى المتعممين

ومعارفيم وتعزيز  وىو ما يساعد في تطوير المتعممين وصقل شخصياتيم وتنمية مياراتيم
باىتمام كبير  كائنات التعمم الرقميةحظيت  لذا فقد؛ خبراتيم الواقعية المرتبطة بعمم الجغرافيا

األطر النظرية الجامدة إلى تطبيقات من خالليا تحويل  يمكن، حيث من قبل الباحثين
التركيز عمى الميام واألنشطة المتضمنة تدعم تفاعل وتشارك المتعممين من خالل  عممية

 .المتعممينلدى عمميات االنتباه والتركيز والتذكر بما يدعم  في كل كائن تعمم



 .................................................... برنامج في الكفايات التكنولوجية قائم على كائنات التعلم الرقمية

- 0940 - 

 الرقميةالتعمم  كائناتنتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة عمى أىمية توظيف  وتؤكد 
وعدم االقتصار عمى التدريس التقميدي الذي يجعل المتعمم سمبيًا بشكل كبير مما يحول دون 

ومع زمالئو، األمر الذي يترتب عميو قصور تحقيق األىداف  المواقف التعميميةتفاعمو مع 
إيياب حمزة )ومنيا دراسة  المنشودة من المقررات في مختمف التخصصات بشكل واضح.

)أميرة  (9102)جاب اهلل عبد المولى،  (9109)ىبو عبد الحميد،  (9100، ومروة صديق
 .(9104، أحمد شرف الدين)( 9102، محمد( )أحمد 9102، عمي
 الالزمةة إلنتةاج واسةتخدام كائنةات الةتعمم الرقميةةالكفايات التكنولوجيةة  تضمين أىميةرغم و     

 إال أنو يمكن القول بأن: ،معممي الجغرافيا في برامج إعداد وتأىيل
في تدريس  إنتاج واستخدام كائنات التعمم الرقميةطالب الدبموم العام في  مستوى .0

 . دون المستوى الجغرافيا
االقتصار عمى الجوانب النظرية لتكنولوجيا التعميم أثناء إعداد وتأىيل طالب الدبموم  .9

 مما أدى إلى ضعف الجانب العممي الخاص بإنتاجبنظام الساعات المعتمدة العام 
 .في تدريس الجغرافياالحديثة  ةالتكنولوجي تطبيقاتالوتوظيف 

 :ولقد لمست الباحثة ذلك من خالل
نتائجيا عمى قصور مستوى إنتاج واستخدام السابقة والتي أكدت  الدراسات والبحوث .0

كائنات التعمم الرقمية لدى الطالب والمعممين رغم أىميتيا وفعاليتيا في تنمية 
 معارف وميارات وقيم المتعممين في مختمف التخصصات.

عمل الباحثة أثناء تدريس مقرر التكنولوجيا لطالب الدبموم العام ووجد أنو يتم  واقع .9
تدريسيم المقرر نظريًا بواقع ساعتان معتمدتان وليس لممقرر ساعات عممية 

 لتدريبيم عمى التطبيقات التكنولوجية بشكل عممي.
بمغ  غرافياالدبموم العام شعبة جقيام الباحثة بدراسة استطالعية عمى عينة من طالب  .2

 مستوى الكفايات التكنولوجيةاختبار يقيس  بتطبيق، طالب وطالبة أربعونعددىا 
لدييم، وقد أسفرت النتائج عمى أن  الالزمة إلنتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية

%(  91، )درجات االختبارمن  %( 99%( من الطالب حصموا عمى أقل من ) 31)
من الدرجات، مما يشير إلى ضعف  %( 01)أقل من من الطالب حصموا عمى 

 . لدييم الكفايات التكنولوجيةمستوى 
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والمالحظة  االستطالعية ات السابقة ونتائج الدراسةالدراسلذلك وفي ضوء نتائج      
برنامج في الكفايات  يتبين مدى الحاجة إلى ،تدريس مقرر التكنولوجياالمباشرة أثناء 
يا في واستخدام يالتنمية ميارات انتاج التعمم الرقميةقائم عمى كائنات التكنولوجية 

 الدبموم العام شعبة جغرافيا. لدى طالب التدريس
 حتديد املصكلة 

فةي  واسةتخدام كائنةات الةتعمم الرقميةة ميةارات إنتةاجتتمثل مشكمة البحث الحةالي فةي ضةعف    
يحةةاول البحةةث الحةةالي ولمتصةةدي ليةةذه المشةةكمة ، الةةدبموم العةةاملةةدى طةةالب  تةةدريس الجغرافيةةا

 االجابة عن السؤال الرئيس التالي:
انتاجيةا لتنميةة ميةارات قائم عمى كائنات التعمم الرقمية  برنامج في الكفايات التكنولوجيةما أثر 

 ؟الدبموم العاملدى طالب واستخداميا في تدريس الجغرافيا 
 :ةويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالي

 انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية في تدريس الجغرافيا؟ما ميارات  -0
 شةةعبة جغرافيةةا مةةا الكفايةةات التكنولوجيةةة التةةي يجةةب تنميتيةةا لةةدى طةةالب الةةدبموم العةةام -9

 ؟لتنمية ميارات انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية
ت الكفايةةاو  الميةةارات مةةا صةةورة برنةةامج قةةائم عمةةى كائنةةات الةةتعمم الرقميةةة فةةي ضةةوء -2

 السابق تحديدىا؟
البرنامج في تنمية ميارات انتةاج واسةتخدام كائنةات الةتعمم الرقميةة فةي تةدريس  أثرما  -0

 الجغرافيا؟
 حدود البخح 

 .طالب الدبموم العام شعبة جغرافيامجموعة من  -0
 .الكفايات التكنولوجية الالزمة إلنتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية -9
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 مصطلخات البخح
مصادر تعمم رقمية يستخدميا :"اعرف إجرائيًا في ىذا البحث بأنيت: كائنات التعمم الرقمية

طالب الدبموم العام لتحقيق أىداف جغرافية محددة وتمثل وحدات صغيرة ذات معنى يتم جمعيا 
وتخزينيا في بيئة إليكترونية لتنظيم عرض الكائنات في صورة نص مكتوب وفيديو وصوت 

بيانية وخرائط ومخططات تنظيمية وأفالم وثائقية وعروض تقديمية ويمكن وصور ورسوم 
  إعادة استخداميا في مواقف تعميمية مختمفة."

المعارف والميارات :": تعرف إجرائيًا في ىذا البحث بأنياالكفايات التكنولوجية
تدريسي التكنولوجية التي يجب أن يكتسبيا طالب الدبموم العام لتشكيل وتحسين أدائيم ال

 وتعزيز مياراتيم في انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية في تدريس الجغرافيا"
 إجساءات البخح: 

 لإلجابة عن تساؤالت البحث سوف يسير البحث وفقا لمخطوات التالية: 
مَازات اىتاج واستخداو كائيات التعله السقنية يف تدزيس اجلغسافيا لدى طالب  أوال": حتديد

 الدبلوو العاو، وذلك مً خالل:

 دراسة األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت كائنات التعمم الرقمية. -0
إعداد قائمة مبدئية بميارات انتاج كائنات التعمم الرقمية التي ينبغي تنميتيا لدى طالب  -9

 الدبموم العام شعبة جغرافيا.
 ضبط القائمة ووضعيا في صورتيا النيائية.  -2

 إلىتاج واستخداو كائيات التعله السقنية يف تدزيسالكفايات التكيولوجية الالشمة  ثاىيًا. حتديد

 ، وذلك مً خالل:طالب الدبلوو العاواليت ييبغي تينيتَا لدى  اجلغسافيا

 .الكفايات التكنولوجيةابقة التي تناولت دراسة األدبيات والدراسات الس -0
إلنتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية بالكفايات التكنولوجية الالزمة  مبدئية إعداد قائمة -9

 .الدبموم العامالتي ينبغي تنميتيا لدى طالب  الجغرافيا في تدريس
 ضبط القائمة ووضعيا في صورتيا النيائية. -2

يف ضوء  كائيات التعله السقنية قائه على الكفايات التكيولوجية باستخداوبياء بسىامج ": ثالجا

 ، وذلك مً خالل:الكفايات السابل حتديدٍااملَازات و
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 مراجعة البحوث والدراسات المرتبطة بتصميم كائنات التعمم الرقمية. -0
 .المقترح تحديد أسس وفمسفة البرنامج -9
 نموذج تصميم تعميمي مناسب لتصميم كائنات التعمم الرقمية. اختيار -2
 تصميم كائنات التعمم الرقمية في ضوء النموذج الذي تم تحديده -0
 إعداد دليل استخدام كائنات التعمم الرقمية. -9

يف تدزيس  الربىامج يف تينية مَازات اىتاج واستخداو كائيات التعله السقنيةفعالية ": قياس زابعا

 ، وذلك مً خالل:لدى طالب الدبلوو العاو اجلغسافيا

 .منتجالتقييم  اختبار تحصيمي وبطاقاتإعداد  -0
 .من طالب الدبموم العام شعبة جغرافيااختيار مجموعة البحث  -9
 تطبيق االختبار التحصيمي قبميًا. -2
تنفيذ التجربة بدراسة مجموعة البحث لممحتوى العممي باستخدام كائنات التعمم  -0

 الرقمية.
 .بعدياً  تقييم المنتج االختبار التحصيمي وبطاقاتتطبيق  -9
 .رصد النتائج وتحميميا وتفسيرىا -1
 تقديم التوصيات والمقترحات. -2

 فسوض البخح

في  المجموعة التجريبيةيوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد  .0
أفراد ، وذلك في اتجاه متوسط درجات التحصيميالختبار لالتطبيقين القبمي والبعدي 
 العينة في التطبيق البعدي.

 31يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمحك  .9
 .لميارات انتاج كائنات التعمم الرقمية ككلفي نتائج تطبيق بطاقة تقييم المنتج % 

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمحك  .2
لميارات انتاج كائنات التعمم الرقمية  ي نتائج تطبيق بطاقة تقييم المنتجف % 31

 عند كل ميارة.
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 . أٍنية البخح
 قد يسيم البحث في:

التي ينبغي تنميتيا لدى  انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقميةتقديم قائمة ميارات  -0
 جغرافيا. تخصصالدبموم العام طالب 

 كائنات التعمم الرقميةواستخدام في الكفايات التكنولوجية الالزمة إلنتاج برنامج تقديم  -9
 جغرافيا. تخصصتناسب طالب الدبموم العام 

لميارات انتاج واستخدام كائنات تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية تقديم اختبار  -2
 جغرافيا. تخصصالدبموم العام يناسب طالب  التعمم الرقمية

بطاقة تقييم منتج لقياس الجوانب الميارية لبناء واستخدام كائنات التعمم تقديم  -0
 جغرافيا. تخصصالرقمية يناسب طالب الدبموم العام 

التطبيقات التكنولوجية  تدريب طالب الدبموم العام عمىتوجيو االىتمام بأىمية  -9
 .الحديثة في تدريس الجغرافيا

 .أٍداف البخح 

برنامج في الكفايات التكنولوجية قائم عمى  فعالية قياس ييدف البحث الحالي إلى
انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية في تدريس في تنمية ميارات  كائنات التعمم الرقمية

 .الدبموم العاملدى طالب  الجغرافيا
 ميَج البخح  

، والمنيج التجريبي لمبحثالمنيج الوصفي إلعداد الجزء الخاص باإلطار النظري 
ميارات انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية في تدريس في تنمية  البرنامجلقياس فعالية 

المجموعة م التصميم التجريبي المعروف بمنيج الدى مجموعة البحث، واستخدالجغرافيا 
 .الواحدة
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 للبخح ياإلطاز اليظس

، والمحور الثاني: الكفايات التكنولوجية، األول: محورين طار النظريسوف يتناول اإل
 .كائنات التعمم الرقمية

 .الكفايات التكيولوجيةاحملوز األول: 

يرتبط تحقيق أىداف العممية التعميمية وتحسين مخرجاتيا بدور المعمم الفاعل كأداة     
ومتابعة لمتغيير والتطوير والتجديد، فكفاءتو المينية المرتبطة بتطورات العصر الحالي 

المستحدثات التكنولوجية ينعكس عمى نجاح خطط التعميم وسياساتو في مختمف التخصصات 
وفي مختمف مراحل التعميم، وتعد الكفايات التكنولوجية أحد اىم المجاالت التي ينبغي تنميتيا 

 .لدى المعممين سواء في مرحمة اإلعداد قبل الخدمة أو التنمية المينية أثناء الخدمة
عتبر الكفايات أحد أىم االتجاىات في إعداد معمم الجغرافيا وأكثرىا شيوعًا حيث تيدف وت   

إلى إعداد المعمم عمى أسس عممية وتربوية لرفع مستوى أداءه مينيًا وتوظيف كفاءتو 
وتوجيو مياراتو ومساعدتو عمى تحقيق أىداف العممية التعميمية بدقة وميارة. )مصطفى أبو 

 (991، 9109جبل، 
: "القدرة عمى بشكل عام عمى أنيا الكفايات (Hovierman, H,2007,21)يعرف حيث    

تقان وبالشكل الصحيح الذي يمكن قياس أثره ونتائجو في  أداء سموك معين بدقة وميارة وا 
( 39، 9100محمد الزيادات، ماىر مفمح )كل من في حين يعرف  ضوء معايير محددة"

كفايات المعممين بأنيا: "مجموعة من المعمومات والميارات واالتجاىات والقيم التي توجو 
السموك التدريسي لممعمم داخل الصف وخارجو وتساعده عمى أداء عممو بمستوى معين من 

ويتفق معيما إلى حد كبير تعريف التمكن بموجب معايير خاصة يمكن الحكم عمييا وقياسيا" 
( والذي عرفيا بأنيا: "مختمف أشكال األداء التدريسي الذي 029، 9100محمد المولى )

يقوم بو المعمم لتحقيق أىداف محددة" وىو ما يؤكد عمى ضرورة تبني مدخل الكفايات لتأىيل 
وتدريب المعممين نظرًا الرتباطو بتحسين أداء المعممين التدريسي والميني وتحسين مخرجات 

 ير ومحكات لألداء التدريسي والميني الجيد.العممية التعميمية في ضوء معاي
كفايات معرفية ترتبط بالمعمومات والميارات العقمية، والكفايات  الكفايات الىيمكن تصنيف و    

 كذلك وترتبط باإلعداد النفسي لممعمم وسماتو الشخصية والجسمية والعقمية شخصية
والتي ترتبط  مينيةاستعدادات المعمم واتجاىاتو وميولو ومعتقداتو نحو مينة التعميم، وكفايات 
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كتوظيف تكنولوجيا بالجانب الميني في عممية التدريس والممارسات التربوية الخاصة بالمعمم 
ر أداء التدريس المناسبة وغيرىا، والكفايات اإلنتاجية وترتبط بأثا استراتيجياتالتعميم وتوظيف 

، 9102، سعيد األكمبيفي المتعممين. ) ىاالمعمم لمكفاءات السابقة في ميدان التعميم وأثر 
093) 

وتعد تنمية الكفايات التكنولوجية لدى المعممين أحد أىم التوجيات القائمة عمى 
مدخل الكفايات نظرًا لمواكبتيا لتطورات العصر الحالي ومستجداتو، حيث أصبح دمج التقنية 

عممية التعميم والتعمم أمرًا واقعًا ومطمبًا حيويًا في سبيل تحسين المخرجات التربوية بجيد في 
 (19، 9102أقل ونوعية أفضل. )سمطان العردان، 

وفقًا لوجية النظر التي تناولتيا حيث  الكفايات التكنولوجية ولقد تعددت تعريفات 
: "مجموعة القدرات التي بأنيا (991، 9100ياسر عميرة، أحمد عز العرب ) كل من  يايعرف

يجب أن يمتمكيا المعممون من ميارات وكفايات يمارسونيا أثناء العممية التعميمية والمرتبطة 
سييمة شاىين  ياتعرففي حين ، بتوظيف المستحدثات التكنولوجية في العممية التعميمية"

( بأنيا: "مجموعة الخبرات والمعارف والميارات التي يمتمكيا المعمم باستخدام 109، 9102)
الحاسوب في التدريس وعمميات اعداد وتطوير وتنفيذ وتقويم استراتيجيات التدريس والتي 

 يمكن ممارستيا بمستوى أداء مقبول من الكفاءة والفاعمية."
سمات مميزة الكفايات التكنولوجية يمكن استخالص لمكفايات و  التعريفات الواردةوبتحميل 

 لمكفايات التكنولوجية المرتبطة بالمعممين من خالل النقاط التالية: 
 .الكفايات التكنولوجية ىي أحد أنواع الكفايات التي ينبغي تنميتيا لدى المعممين 
 وجدانية تشكل في مجمميا و بجوانب معرفية وميارية  ترتبط الكفايات التكنولوجية لممعممين

 .التوظيف األمثل لممستحدثات التكنولوجية وتطبيقاتيا في التعميم والتعمم
 عمى الحاسب اآللي ومستحدثات تكنولوجيا  تعتمد الكفايات التكنولوجية بشكل رئيسي

 التعميم.
 معايير يمكن االعتماد عمييا كمحكات لمتقييم. لمكفايات التكنولوجية 
 إلى تحسين مخرجات العممية التعميمية وتحقيق األىداف.  الكفايات التكنولوجية تيدف 
 .تتنوع الكفايات التكنولوجية لممعممين وفقًا لمتخصصات والمراحل العمرية التي يعممون بيا 
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ومن خالل ما سبق يمكن تعريف الكفايات التكنولوجية إجرائيًا في ىذا البحث بأنيا:" 
لتكنولوجية التي يجب أن يكتسبيا طالب الدبموم العام لتشكيل وتحسين المعارف والميارات ا

أدائيم التدريسي وتعزيز مياراتيم في انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية في تدريس 
 الجغرافيا"

  أىواع الكفايات التكيولوجية

إلى ضرورة تنمية ميارات المعممين والمعممات في  (Feller,2010, 20)يشير فيمر 
مختمف الصفوف الدراسية والمراحل التعميمية بالكفايات الضرورية ألداء عمميم بميارة واتقان، 
دارة  وقسميا إلى كفايات أكاديمية ترتبط بمادة التخصص وكفايات مينية تساعده في تخطيط وا 

حدد كل من سيف المعمري وفيد المسروري  في حين المواقف التعميمية بفاعمية وميارة.
( كفايات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لدى معممي الدراسات االجتماعية في 19، 9102)

الكفايات األساسية لتشغيل الحاسوب، وكفايات استخدام مصادر الشبكة العالمية )اإلنترنت(، 
الدراسات االجتماعية وتقويميا  وكفايات توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تدريس

 حيث تم تقسيميا إلى:
كفايات تتعمق بثقافة الكمبيوتر ومعرفة مكوناتو المادية والبرمجية كفايات عامة وتشمل  .0

ونظم التشغيل  اآلليوأىم مصطمحاتو، وكفايات ذات عالقة بميارات استخدام الحاسب 
ووحدات اإلدخال واإلخراج والتخزين، وكفايات ذات عالقة بالثقافة المعموماتية واستخدام 

 الوسائط المتعددة.
كفايات التعامل مع برامج وخدمات شبكة اإلنترنت، كإجادة البحث عن المعمومات  .9

المواقع واستخدام البريد االلكتروني والمحادثة الفورية ونقل الممفات والتعامل مع 
نشاء الصفحات.  التعميمية وا 

دارة  .2 كفايات إعداد المقررات االلكترونية وتشمل التخطيط والتصميم والتطوير والتقويم وا 
 المقررات عمى الشبكة.

( إلى أن الكفايات التكنولوجية ىي أساس العيش 0، 9102خميس ) ةويشير محمد عطي
والقدرة عمى تحميل  في مجتمع المعرفة وصنفيا إلى القدرة عمى الوصول إلى المعمومات بدقة

المعمومات واختيارىا بكفاءة والقدرة عمى تنظيم المعمومات بالشكل المناسب والقدرة عمى 
 ة وبطريقة أخالقية وقانونية.استخدام المعمومات وتوصيميا بفعالي
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( الكفايات التكنولوجية لممعممين في ميارات 202، 9103ميا صبحي ىاشم )وتحدد 
من إدارة وتخطيط وتداول واستخدام وحفظ وصيانة وفيرسو، التعامل مع المواد التعميمية 

ة ودردشة وميارات التعمم الذاتي وتتضمن ميارات استخدام اإلنترنت من بريد الكتروني ومحادث
وتبادل ممفات ومجموعات االخبار والبحث والتقصي وخدمة الويب، وميارات إدارة وضبط الذات 
وتشمل إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط واكتشاف الطاقة الكامنة وتنميتيا والحوار والوعي 

تروني الذاتي وبناء الثقة بالنفس ومراقبة الذات، وميارات المعموماتية وتتضمن التعمم االلك
رسال واستقبال الممفات والوصول لمواقع  وجمع وتبويب المعمومات ودمج وتخزين المعمومات وا 

 المكتبات االلكترونية.
( الكفايات التكنولوجية لممعممين في 012، 9103في حين حددت نوره آل بنيان )

والكفايات  الكفايات المتعمقة بعتاد الحاسب اآللي ومكوناتو المادية والتعرف عمى مشكالتيا
المتعمقة بأنظمة التشغيل وتثبيتيا والتعامل معيا والكفايات المتعمقة باستخدام االنترنت 

 والكفايات المتعمقة بإنشاء الصفحات والمواقع التعميمية ونشرىا وتحديثيا. وخدماتيا التعميمية
    معممي الجغرافياتنمية الكفايات التكنولوجية لدى  أىمية

لممعممين في مختمف التخصصات والمراحل الكفايات التكنولوجية  تنمية أىميةيمكن تحديد 
، ميا ىاشم 9103نوره آل بنيان ، 9102سمطان العردان من خالل النقاط التالية: )الدراسية 
 Gunes G&Bacanak A, 2010، 9104، كروم العايزة، 9104، مروة عمايرة 9103

 ،Jyoti B,2014 ) 
  التدريسي لممعممين في مختمف التخصصات.تحسين وتطوير األداء 
 .تحقيق أىداف التعميم وتحسين مخرجات العممية التعميمية 
 .مواكبة التطورات والمستحدثات التكنولوجية وتطبيقاتيا العممية في مجال التعميم والتعمم 
 المواقف التعميمية بما يتفق مع النظريات التربوية الحديثة وأزمة التجديد  تحسين وتطوير

 التربوي.
  التنمية المينية لممعممين وتطوير مياراتيم وقناعتيم المينية بما يواكب متطمبات العصر

 الحالي.
 .توفير الوقت والجيد الالزم لمعممية التعميمية والوصول لألىداف بسيولة ويسر 
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 الفردية بين المتعممين من خالل توظيف مدخل تعدد الحواس القائم عمى  مراعاة الفروق
 الوسائط المتعددة.

 .بقاء أثر التعمم وزيادة فاعمية المتعممين ودافعيتيم نحو التعمم 
 .تنمية ميول واتجاىات إيجابية لدى المتعممين 
  لممعممين.تنمية ميارات التعمم الذاتي وميارات البحث والتنمية المينية المستدامة 
وتعد تنمية الكفايات التكنولوجية لدى معممي مادة الجغرافيا من أىم الكفايات التي    

ينبغي دعميا وتطويرىا لدييم نظرًا لما يتسم بو التدريس التقميدي لمادة الجغرافيا من نظرية 
 فاالعتماد عمىوتجريد تضفي عمى المادة ممال يعوف تحقيق أىدافيا لدى المتعممين، 

التكنولوجيا في تدريس الجغرافيا يعزز قيمتيا الوظيفية ويدعم تطبيقيا في حياة المتعممين 
بشكل عممي بداًل من العرض النظري لمموضوعات والقضايا، بما يدعم لدى المتعممين ميارات 
حل المشكالت ويعزز لدييم الحس الجغرافي وميارات التفكير الناقد واإلبداعي والتفكير 

وغير ذلك من الميارات المرتبطة بتحميل الواقع وتقصي العالقات والظاىرات وقراءة  المستقبمي
 األحداث الجارية من منظور جغرافي. 

ونظرًا ألىمية الكفايات التكنولوجية ودورىا الفعال في العممية التعميمية فقد اتبعت    
في مختمف التخصصات والمراحل  لدى المعممين لتنميتيا الدراسات والبحوث آليات متعددة

الدراسية، فاعتمدت بعض الدراسات عمى برامج التدريب الميني أثناء الخدمة في حين قدمت 
من بعض الدراسات أساليب وطرق تطوير األداء التدريسي القائم عمى الكفايات التكنولوجية 

 :منيا عمى سبيل المثالنذكر خالل برامج إعداد المعممين قبل الخدمة 
بعض  والتي ىدفت إلى تنمية( 9100، ياسر عميرة، أحمد عز العرب) راسةد

برنامج الكتروني من خالل  الكفايات المينية الالزمة لطالب التربية الخاصة بكمية التربية
( فردًا من طالب قسم 20وتكونت عينة الدراسة من ) مقترح في المستحدثات التكنولوجية

التربية الخاصة بكمية التربية جامعة القصيم تم تقسيميم لمجموعة تجريبية وأخرى ضابطة 
أدوات البحث والمتمثمة  وبتطبيق وتطبيقو عمى المجموعة التجريبية وتم إعداد وحدات البرنامج

طاقة مالحظة لقياس الجوانب العممية في اختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية وب
في تنمية  أكدت نتائج الدراسة فعالية البرنامج التدريبي لمطالب المعممينقبميًا وبعديًا لمكفايات 

 كفاياتيم المينية.
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( إلى تنمية الكفايات التكنولوجية 10، 9102دراسة سمطان العردان ) في حين ىدفت
لدى معممي المغة العربية من خالل برنامج تدريبي لتطوير أداءىم الميني والتدريسي حيث 

( معممًا وطبق عمييم اختبار معرفي وبطاقة مالحظة وأكدت 21تكونت عينة الدراسة من )
التدريسي لممعممين بعد تطبيق البرنامج التدريبي  نتائج الدراسة عمى تحسن مستوى األداء

وأوصت الدراسة بضرورة االىتمام بتنمية الكفايات التكنولوجية لدى المعممين لتحسين 
 مخرجات العممية التعميمية. 

استخدام نمط التعمم فقد اعتمدت عمى  (009، 9103دراسة نوره آل بنيان )أما 
الكفايات التكنولوجية لدى معممات الحاسب اآللي لتنمية التشاركي في بيئة الحوسبة السحابية 

( معممة من معممات الحاسب اآللي بقطاع الوسط بالباحة، 91تكونت عينة البحث من )حيث 
درسن الكفايات التكنولوجية باستخدام نمط التعمم التشاركي في الحوسبة السحابية. وقد أعدت 

لمكفايات التكنولوجية، واختبار تحصيمي  الباحثة مجموعة من األدوات تمثمت في قائمة
لمكفايات التكنولوجية، وبطاقة مالحظة لقياس ميارات الكفايات التكنولوجية، إضافة إلى 
تصميم بيئة لمحوسبة السحابية بنمط التعمم التشاركي وأوصى البحث بضرورة تنمية الكفايات 

بشكل خاص لمواكبة مستجدات التكنولوجية لدى المعممين بشكل عام ومعممي الحاسب اآللي 
 العصر الحالي.

معممي الجغرافيا يمكن أن تتم وبناءًا عمى ما سبق فإن تنمية الكفايات التكنولوجية 
من خالل برامج التنمية المينية لممعممين أثناء الخدمة أو تضمين تمك الكفايات في برامج 

، ومن الكفايات الداعمة ليذا التوجواإلعداد داخل كميات التربية باستخدام األساليب والطرق 
التكنولوجية التي ينبغي تنميتيا لدى معممي الجغرافيا ما يرتبط منيا بتوظيف مصادر التعمم 
الرقمية المختمفة من صور وفيديوىات تعميمية وأفالم وثائقية ورسوم ثابتو ومتحركة وأدوات 

مك المصادر وىو ما سوف يتم تناولو التمثيل الرقمية، وتعد كائنات التعمم الرقمية أحد أىم ت
 في المحور التالي. 
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 .كائيات التعله السقنيةاحملوز الجاىي:  
التكنولوجيا الرقمية من الزيادة السريعة والكبيرة في المعمومات وتعدد مصادر  مكنت   

 الرقمية التعمم، فأصبحت تنمية الميارات المرتبطة بالتعامل مع مصادر كبيرالمعمومات بشكل 
في برامج إعداد وتأىيل  ضرورة ال يمكن إغفاليافي التدريس واالستفادة منيا  وانتاجيا

كائنات التعمم الرقمية أحد أىم تمك استخدام انتاج و  ، ولعلالمعممين قبل الخدمة وأثناءىا
 الميارات.

حيث ارتبط مصطمح كائنات التعمم الرقمية بالتعميم االلكتروني وتطبيقاتو في 
"كيانات صغيرة قائمة بذاتيا يمكن إعادة تدريس، حيث تعرف كائنات التعمم بأنيا: ال

في حين  (Moisey S& Ally M, 2007, 114)استخداميا ويتم نشرىا عبر اإلنترنت" 
وسائل رقمية يتم تصميميا واستخداميا  (Randy L& Joseph L,2003, 21)يعتبرىا 

ألغراض تعميمية في التعميم االلكتروني" وبشكل أكثر تفصياًل يعرفيا الغريب إسماعيل 
"أي عناصر أو مصادر رقمية أو غير رقمية وتمثل وحدات متفردة ( بأنيا: 214، 9114)

عميم أو التعمم أو ذات معنى تعميمي تخزن في قاعدة بيانات ويمكن استخداميا في أنشطة الت
التدريب بصورة متفاعمة ومتكررة في ضوء معايير تصنيف المواد التعميمية وحقوق النشر 

 واالستخدام." 
مواد أو وسائط رقمية بأنيا: "( 99، 9100في حين يعرفيا حسين عبد الباسط )

انتاجيا من صغيرة ولكنيا كثيرة يتم إعادة استخداميا في مواقف تعميمية جديدة غير التي تم 
أجمو، وتتراوح بين النص والصوت والصورة والخرائط واألشكال والرسوم الثابتة والمتحركة 
ولقطات الفيديو والمحاكاة التفاعمية ويستغرق كل منيا في الموقف التعميمي ما بين أقل من 

 دقيقة" 09دقيقة إلى  0
أية عناصر ( بأنيا: "949، 9100) ، ومروة صديقإيياب حمزة كل من ويعرفيا

رقمية تحمل قيمًا تربوية وتستخدم لتحقيق ىدف تعميمي محدد وتتعدد أنواعو مثل الصوت 
الثابتة والمتحركة وتتاح ىذه العناصر والرسوم والفيديو والصور المتحركة والصور البيانية 

داخل مستودعات لمبحث عمى شبكة اإلنترنت مع توفير وصف موحد بشكل يمكن كافة 
من الوصول إلييا عبر تمك المستودعات وتتميز ىذه العناصر بإمكانية إعادة المستخدمين 

 استخداميا في أكثر من محتوى تعميمي فيي قابمة لمتحديث والتشغيل في كافة نظم التشغيل"
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مصدر تعميمي رقمي قائم بذاتو وتكون إما بأنيا: " (291، 9103وتعرفيا ميا الموسى )
صوت أو رسوم ويمكن إعادة استخداميا مرة أخرى في مواقف صورة أو مقطع فيديو أو مقطع 

 تعميمية جديدة ومختمفة، ويمكن مشاركتيا عبر اإلنترنت لتحقيق أىداف تعميمية محددة"
في ىذا البحث  كائنات التعمم الرقمية إجرائياً  خالل التعريفات السابقة يمكن تعريفومن       
تمثل و  ةمحدد أىداف جغرافيةلتحقيق يستخدميا طالب الدبموم العام :"مصادر تعمم رقمية بأنيا

وحدات صغيرة ذات معنى يتم جمعيا وتخزينيا في بيئة إليكترونية لتنظيم عرض الكائنات في 
أفالم و  ومخططات تنظيمية بيانية وخرائطرسوم وصوت وصور و فيديو و صورة نص مكتوب 

  اميا في مواقف تعميمية مختمفة."عروض تقديمية ويمكن إعادة استخدو وثائقية 
 خصائص كائيات التعله السقنية

 ,Moisey S& Ally M) يحددحيث  ،لكائنات التعمم الرقمية خصائص مميزة ليا
رقمية، وقابمة إلعادة مصادر في أنيا تدعم التعمم،  خصائصتمك ال (114 ,2007

، 9100)حسين عبد الباسط،  (Wiley D, 2002,25) يضيف كل من االستخدام، في حين
92 )(Eryilmaz S, 2014, 400) ما كائنات التعمم الرقمية تتمثل فيخصائص أخرى ل
  :يمي
  من مجموعة عناصر كالصوت والصور والفيديو والرسومات كائنات التعمم الرقمية تتكون

اعمية بما يضفي عمى المواقف التعميمية المتعة والف والخرائط والرسوم المتحركة وغيرىا
 وبقاء أثر التعمم.

 .القابمية لمتداول والتبادل عمى كافة نظم التشغيل 
 بما ييسر  إمكانية إعادة استخداميا في سياقات تعميمية جديدة لتحقيق أىداف مختمفة

 .لمستخدمييا فرص الحصول عمييا في مختمف المجاالت
 بما يوفر نفقات  واالسترجاعوصول من خالل شبكة اإلنترنت مع إمكانية البحث سيولة ال

 .الشراء واإلنتاج لمستخدمييا
 .ال تحتاج برامج متخصصة لعرضيا واستخداميا وىو ما ييسر استخداميا وتداوليا 
  تنوع محتواىا واعتمادىا عمى الحواس المختمفة لممتعممين يجعميا األنسب لمراعاة الفروق

 الفردية بين المتعممين.
 ال المحتوى وفقًا لممستجدات.إمكانية التحديث في نفس مج 
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  صغر الحجم حيث تتسم كائنات التعمم بصغر حجميا لتركز اىتمام المتعمم حيث يتراوح
 دقيقة. 09-0عرضيا بين 

  التفاعمية وذلك من خالل اتاحة تفاعل المتعمم مع المحتوى بطرق مختمفة تناسب الفئة
 المستيدفة ومستواىا العمري والعقمي.

  القائم عمى األنشطة وتفعيل دور المتعمم في المواقف التعميمية.تدعم التوجو 
  تدزيس اجلغسافيااستخداو كائيات التعله السقنية يف  أٍنية

تدريس التعزز ضرورة استخداميا في  أىمية كبيرةالستخدام كائنات التعمم الرقمية 
ضرورة تدريب المعممين عمى طريقة  ما يستمزم بشكل عام وفي تدريس الجغرافيا بشكل خاص

وىو ما أكدت عميو نتائج البحوث  انتاجيا وتطويرىا لتحسين أدائيم التدريسي،جمعيا و 
 والدراسات السابقة ومنيا:

( والتي أكدت نتائجيا عمى فعالية توظيف كائنات 21، 9103دراسة أحمد محمود )
دريس الدراسات االجتماعية لمتالميذ التعمم الرقمية المتاحة ضمن المستودعات الرقمية في ت

ذوي اإلعاقة السمعية بالمرحمة اإلعدادية لتنمية ميارات التنوير التكنولوجي والتفكير 
 04تطبيق تجربة البحث عمى عينة من التالميذ الصم وعددىم  وذلك من خاللاإلبداعي، 
ات وبتطبيق وضع تصور لتوظيف كائنات التعمم الرقمية المتاحة ضمن المستودعطالب و 

تم أدوات البحث المتمثمة في اختبار تحصيمي وبطاقة مالحظة ومقياس التفكير اإلبداعي 
التوصية بضرورة استخدام كائنات التعمم الرقمية لتدريس الدراسات االجتماعية مع التالميذ 

 .لتنمية ميارات التنوير التكنولوجي والتفكير اإلبداعي لدييم ذوي اإلعاقة السمعية
( والتي ىدفت دراستيا إلى قياس أثر استخدام 999، 9103داليا الفقي )ة دراس

السترجاع كائنات التعمم الرقمية في تنمية ميارات إنتاج المقررات  (RSRDLO) نموذج
اإللكترونية لدى طالب الدراسات بكمية التربية جامعة طنطا عن طريق تطوير قاعدة بيانات 

عادة توظيفيا تحتوي عمى  Moodle داخل نظام كائنات تعمم رقمية والتي يتم استرجاعيا وا 
وذلك باستخدام االختبار التحصيمي  (RSRDLO) في إنتاج مقررات أخرى باستخدام نموذج

طالب وطالبة من طالب الدراسات العميا قسم ( 92بعدي(، وتكونت عينة البحث من ) -)قبمي 
كانت النتيجة أن ىناك اختالف واضح في تكنولوجيا التعميم بكمية التربية جامعة طنطا. و 

 .درجات الطالب لصالح التطبيق البعدي
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عمى فعالية استخدام مستودع ( 000، 9104كما اكدت دراسة أحمد شرف الدين )
كائنات التعمم الرقمية عمى تنمية المواطنة الرقمية وحل المشكالت لدى تالميذ المرحمة 

تمميذة، وتكونت األدوات من اختبار  21كونة من عينة ماإلعدادية، حيث تم تطبيق البحث 
تحصيمي في المواطنة الرقمية واختبار مواقف في مشكالت المواطنة الرقمية وكشفت نتائج 
البحث عن دور نموذج التصميم التعميمي في تنمية المواطنة الرقمية وحل المشكالت لدى 

 عينة البحث.
 استخدام كائنات التعمم الرقمية في تدريس الجغرافيا من خالل أىميةيمكن تحديد وعميو  

عدة عناصر بعضيا يرتبط بطبيعة مادة الجغرافيا وبعضيا يرتبط بطبيعة كائنات التعمم الرقمية 
 ، وتتمثل تمك األىمية من خالل ما يمي:ذات الصمة بتحقيق اىداف الجغرافيا

 أساليب تدريس الجغرافيا وتحويل األطر النظرية إلى واقع حي خاصة الظاىرات  طويرت
والموضوعات الجغرافية التي يتعذر مشاىداتيا كالزالزل والبراكين والقارات والجبال وغيرىا 

 من الظاىرات الطبيعية والبشرية المرتبطة بطبيعة مادة الجغرافيا وفروعيا المختمفة.
 تعمم والمحتوى العممي المقدم لو لدعم ميارات التفكير واالستقصاء توفير التفاعل بين الم

 الجغرافي لدى المتعممين مما يزيد دافعيتيم لتعمم المادة.
  تسييل إجراء المقارنات وتحميل العالقات القائمة بين مختمف المتغيرات والتي يصعب

لفيديوىات تصورىا من خالل العرض النظري لممحتوى العممي دون دعميا بالصور وا
 والخرائط والرسوم البيانية المقدمة من خالل كائنات التعمم الرقمية.

  اكساب المتعممين ميارات استخدام أدوات التمثيل الجغرافي والتي تيسر إتمام التعمم
 وتضمن بقاء أثره لفترة أطول.

  المرتبط مسايرة التغيرات والمستجدات التي تطرأ عمى الساحة نظرًا لطبيعة عمم الجغرافيا
عادة استخدام كائنات التعمم الرقمية المتاحة  باألحداث الجارية عن طريق تحديث وتطوير وا 

 يا بما يخدم أىداف المادة.في المستودعات ذات الصمة أو انتاج
  إمكانية اتاحة المحتوى الرقمي لكائنات التعمم الرقمية ونشره ومشاركتو بما يتخطى حدود

 الزمان المكان.
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 كائيات التعله السقنيةٍيكل 

 :تتكون كائنات التعمم الرقمية من عدة عناصر تتمثل في
وصف البيانات والذي يرتبط بوصف كامل لكيان التعمم يسمح بالوصول إليو عن طريق  .0

 شبكة اإلنترنت.
 تحديد اليدف الذي يسعى كائن التعمم إلى تحقيقو. .9
 حدد لو.المحتوى العممي لكائن التعمم والذي يحقق اليدف الم .2
 األنشطة والميام والمشروعات التي تدعم عممية التعمم. .0
التقويم الذي يقيس مدى تحقق اليدف من الكائن وتكون في شكل تدريبات أو ميام  .9

 يقوم بيا المتعمم. 
: (Wiley D, 2002,46) (Eryilmaz S, 2014, 403) (Albert D,2010, 219) 

(David P, 2013, 3) Eli B& Malgorzata N (2006, 25)  ،حسين عبد الباسط(
9100 ،90) 

 أشكال كائيات التعله السقنية

 Textكائنات تعمم نصية في األشكال  تمكتتعدد أشكال كائنات التعمم الرقمية وتتمثل 
Objects كائنات تعمم صور ،Image Objectsكائنات تعمم صوتية ، Sound 
Objects كائنات تعمم حركية ،Animation Objects ،كائنات تعمم مقاطع فيديو Video 

Clip Objects كائنات تعمم تفاعمية ،interactive Objects  وىي التي تتضمن عناصر
 Presentationsوسائط متعددة باستخدام برامج جافا أو فالش، كائنات العروض التقديمية 

Objects كائنات تعمم معموماتية ،Information Objects كائنات تعمم مفاىيم ،
Conceptual Objects .  ،( 0، 9100)حسين عبد الباسط(Eryilmaz S, 2014, 

405) (Churchill D, 2007, 486) (Albert D,2010, 220) 
كائنات التعمم النصية والصوتية ومقاطع الفيديو وكائنات وسوف يعتمد البحث الحالي عمى 

ليتم من خالليا عرض محتوى برنامج الكفايات  ذات الصمة بمادة الجغرافيا العروض التقديمية
 .التكنولوجية لطالب الدبموم العام
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 إجساءات البخح:

 لإلجابة عن تساؤالت البحث سوف يسير البحث وفقا لمخطوات التالية: 
أوال": تحديد ميارات انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية في تدريس الجغرافيا لدى طةالب 

ميةارات انتةاج واسةتخدام  مةا" لإلجابة عن السؤال األول من أسةئمة البحةث، وىةو:الدبموم العام، 
 وذلك وفق الخطوات التالية: كائنات التعمم الرقمية في تدريس الجغرافيا؟

انتاج كائنات التعمم الرقمية التي ينبغي اليدف من إعداد القائمة: تحديد ميارات تحديد  .0
 جغرافيا. تنميتيا لدى طالب الدبموم العام شعبة

مصادر اشتقاق القائمة: ُاعتمد في بناء ىذه القائمة عمى عدد من المصادر تمثمت تحديد  .9
 في: 
  انتاج كائنات التعمم الرقمية الدراسات والبحوث السابقة واألدبيات التي تناولت ميارات

 .ومعايير انتاجيا واستخداميا
  طالب الدبموم العامطبيعة وخصائص. 
  ياوأىدافطبيعة الجغرافيا . 
 .آراء الخبراء والمتخصصين 

انتاج كائنات التعمم وفى ضوء العناصر السابقة وُضعت قائمة مبدئية بميارات 
، وُعدلت القائمة في ضوء توصياتيم 0(0، وعرُضت عمى السادة المحكمين)ممحق رقم الرقمية

الدبموم الواجب تنميتيا لدى طالب انتاج كائنات التعمم الرقمية لموصول إلى القائمة النيائية 
ميارة فرعية، حيث  (21)ميارات رئيسية، يتفرع منيا  أربعوتتمثل في  العام تخصص جغرافيا

انتاج وتوصيف كائنات التعمم ، تصميم كائنات التعمم الرقميةتشمل الميارات الرئيسية: 
، وتندرج تحتيا الرقمية وتطويرىاتقويم كائنات التعمم ، واالتاحة االستخدام والنشر، الرقمية

 انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقميةميارة فرعية تشكل في مجمميا ميارات  ستة وسبعون
 .9(9)ممحق رقم . الدبموم العام تخصص جغرافياالمناسبة لطالب 

                                                           
1
 .أسوبء السبدة الوحكوين علً أدواث البحث( 1)هلحق رقن  - 

2
 قبئوت ههبراث انتبج واستخذام كبئنبث التعلن الرقويت( 2)هلحق رقن  - 
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ثانيةةًا. تحديةةد الكفايةةات التكنولوجيةةة الالزمةةة إلنتةةاج واسةةتخدام كائنةةات الةةتعمم الرقميةةة فةةي 
لإلجابة عن السةؤال الثةاني وذلك  دريس الجغرافيا التي ينبغي تنميتيا لدى طالب الدبموم العام،ت

مةا الكفايةات التكنولوجيةة التةي يجةب تنميتيةا لةدى طةالب الةدبموم العةام  من أسئمة البحةث وىةو:
 تم اتباع الخطوات التالية: ؟شعبة جغرافيا لتنمية ميارات انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية

تحديد اليدف من إعداد القائمة: تحديد الكفايات التكنولوجية إلنتاج واستخدام كائنات  .0
 التعمم الرقمية في تدريس الجغرافيا التي ينبغي تنميتيا لدى طالب الدبموم العام.

ر تمثمت تحديد مصادر اشتقاق القائمة: ُاعتمد في بناء ىذه القائمة عمى عدد من المصاد .9
 في: 
  الدراسات والبحوث السابقة واألدبيات التي تناولت الكفايات التكنولوجية لمعممي

 الجغرافيا.
  دراسة قائمة ميارات انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية لتحديد الكفايات

 التكنولوجية الداعمة ليا.
 طبيعة الجغرافيا وأىدافيا. و  طبيعة وخصائص طالب الدبموم العام 
 .آراء الخبراء والمتخصصين 

وفى ضوء العناصر السابقة وُضعت قائمة مبدئية بالكفايات التكنولوجية، وعرُضت عمى 
لمكفايات السادة المحكمين وُعدلت القائمة في ضوء توصياتيم لموصول إلى القائمة النيائية 

كفايات  فيالواجب تنميتيا لدى طالب الدبموم العام تخصص جغرافيا وتتمثل التكنولوجية 
، وتضم الكفايات المعرفية أربعة مجاالت رئيسية، في حين تشمل معرفية وكفايات ميارية

( 21الكفايات الميارية خمسة مجاالت رئيسية بإجمالي تسع مجاالت رئيسية يتفرع منيا )
انتاج واستخدام كائنات  الكفايات التكنولوجية ذات الصمة بمياراتتشكل في مجمميا  اً موضوع

 .2(2)ممحق رقم التعمم الرقمية المناسبة لطالب الدبموم العام تخصص جغرافيا. 
ثالثا": بناء برنامج قائم عمى الكفايات التكنولوجية باستخدام كائنات التعمم الرقمية في 

أسئمة البحث ضوء الميارات والكفايات السابق تحديدىا، وذلك لإلجابة عن السؤال الثالث من 
وىو: ما صورة برنامج قائم عمى كائنات التعمم الرقمية في ضوء الميارات والكفايات السابق 

 تحديدىا؟ وتم اتباع الخطوات التالية:
                                                           

3
 .قبئوت الكفبيبث التكنىلىجيت( 3)هلحق رقن  - 
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 تصميم كائنات التعمم الرقمية.معايير وأسس مراجعة البحوث والدراسات المرتبطة ب .0
 وتتمثل في: المقترح تحديد أسس البرنامج .9

  الكفايات التكنولوجية وميارات انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية السابق قائمة
 تحديدىما.

 .خصائص واحتياجات طالب الدبموم العام تخصص جغرافيا وخمفياتيم المعرفية 
  االتجاىات الحديثة في مجال المستحدثات التكنولوجية المناسبة لتدريس مادة

 الجغرافيا.
 طمبات تدريسيا بكفاءة وفعالية.طبيعة مادة الجغرافيا ومت 

 والتي تتمثل في عدد من المنطمقات الفكرية وىي:تحديد فمسفة البرنامج المقترح  .2
  أن اسموب تأىيل معممي الجغرافيا قبل الخدمة ينبغي أن يبنى في ظل التغيرات

المعرفية والتكنولوجية ويأخذ الطابع التطبيقي والعممي القائم عمى التطبيقات 
 جية المناسبة لتدريس مادة الجغرافيا.التكنولو 

  أن تحسين األداء التدريسي لممعممين ينبغي أن يتم في ضوء مشكالت الواقع
التعميمي ويرتبط بحمول إبداعية ذات صمة بالمستحدثات التكنولوجية المناسبة 

 لمتخصص.
 .أن لكل تخصص تطبيقاتو التكنولوجية التي تحقق أىدافو وتناسب مجاالتو وفروعو 

 .لتصميم كائنات التعمم الرقمية اختيار نموذج تصميم تعميمي مناسب .0
والذي  (Cisco, 2001)تم االطالع نماذج التصميم التعميمي المختمفة وتم اختيار نموذج 

يعتمد عمى أربعة مراحل رئيسية تتمثل في التصميم والتطوير والتقديم والتقويم، ويوضح الشكل 
  ما يمزم ليتناسب مع البحث الحالي. التالي تمك الخطوات بعد تعديل
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 بيئة التعمم في ضوء النموذج الذي تم تحديده، ويتضمن ذلك: تصميم .9
 ، وتضه:  التصنيهمسحلة 

انتاج واستخدام كائنات يتحدد اليدف العام في "تنمية ميارات  تحديد األىداف العامة: - أ
  "العامالدبموم لدى طالب  التعمم الرقمية في تدريس الجغرافيا

إلةةى تةةدريبيم  الةةدبموم العةةامطةةالب تقةةدير االحتياجةةات: يحتةةاج تحديةةد خصةةائص المتعممةةين و  - ب
التةةدريس القائمةةة عمةةى المسةةتحدثات التكنولوجيةةة المناسةةبة لمةةادة الجغرافيةةا عمةةى أسةةاليب 

خاصةة  وسبل التعامل مع مصادر التعمم الرقمية المختمفة جمعًا وتحريرًا وتطويرًا واستخداماً 
فةةي  المتعممةينوالةذي يعتمةد عمةةى تنميةة ميةارات م التعمةيم افةةي نظةالحةالي التغييةر  فةي ظةل

، كمةةا أن ومنيجيةةة سةةميمةوفةةق أسةةس عمميةةة  مصةةادر المعرفةةة االلكترونيةةةالتعامةةل مةةع 
تسةةاعد فةةي المناسةةبة الجغرافيةةا باسةةتخدام التطبيقةةات التكنولوجيةةة  تةةدريستطةةوير أسةةاليب 

 .وأقل جيد ممكن تحقيق أىداف الجغرافيا بأسرع وقت

 مرحلة التقويم

تطبيق أدوات القياس 
 قبليا  

 تنفيذ التجربة
تطبيق أدوات القياس 

 بعديا  

 مرحلة التقديم

بناء بيئة التعلم 
لتضمين الكائنات 

 بها

إضافة 
 األعضاء

نشر المحتوى 
العلمي من خالل 

 الكائنات

إعداد دليل استخدام 
 بيئة التعلم

تجريب بيئة التعلم 
 على عينة استطالعية

 مرحلة التطوير

بناء كائنات التعلم 
 الرقمية

تحديد األهداف 
االجرائية لكل 

 كائن
 تحديد األنشطة

تحديد أساليب 
 التغذية الراجعة

 مرحلة التصميم

 تحديد الهدف العام
تحديد خصائص 
المتعلمين وتقدير 

 االحتياجات

تحديد المحتوى واختيار 
 الموضوعات
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المحتوى العممي وموضوعات البرنامج في : تم اختيار الموضوعاتواختيار  المحتوىتحميل جة. 
ضوء قائمة الكفايات التكنولوجية المناسبة لتدريس مادة الجغرافيا بما يدعم ميارات المتعممين 

 ،0(0)ممحق رقم  في انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية.
 ، وتضه:  التطويسمسحلة 

مجموعة من الكائنات تناسب خصائص بناء كائنات التعمم الرقمية: حيث تم االعتماد عمى  - أ
المتعممين وتناسب عرض المحتوى العممي الخاص ببرنامج الكفايات التكنولوجية المقترح 

، Image Objects، كائنات تعمم صور Text Objectsوىي كائنات تعمم نصية 
 Video Clip ، كائنات تعمم مقاطع فيديوSound Objects كائنات تعمم صوتية

Objects كائنات العروض التقديمية ،Presentations Objects بحيث يتم عرض .
محتوى برنامج الكفايات التكنولوجية من خالليا وتدريب الطالب عمى انتاجيا واستخداميا 

 في تدريس الجغرافيا.
باليدف العام لمبرنامج : وروعي عند صياغتيا أن ترتبط لكل كائن تحديد األىداف االجرائية - ب

 ، وخصائص المتعممين.ومحتواه العممي الفكرية ومنطمقاتووفمسفتو 
نشطة: وروعي فييا أن تكون متنوعة ومالئمة لألىداف العامة واإلجرائية وتخدم األ تحديد  - ت

واستخدام كائنات انتاج المحتوى العممي السابق تحديده، وأن تراعي بنود قائمة ميارات 
 السابق تحديدىا. التعمم الرقمية

األنشطة والميمات في ضوء اليدف : تم االعتماد عمى تحديد أساليب التغذية الراجعة جة.
 .كائن تعمم ووفقًا لخصائص المتعممينحسب متطمبات كل  المخصص لكل كائن تعمم

 ، وتضه:  التكديهمسحلة 

لتضمين الكائنات بيا لتصبح  بيئة التعممتم إنشاء  :لتضمين الكائنات بيا بيئة التعممبناء  -أ
وىي متاحة عمى  bloggerبمثابة مستودع يضم جميع كائنات التعمم باستخدام 

https://drhananomar.blogspot.com/. 
الخاص بكل عضو من  البريد االلكترونيتم إضافة األعضاء باستخدام  :إضافة األعضاء -ب

 أفراد العينة.

                                                           
4
 الوحتىي العلوي للبرنبهج( 4)هلحق رقن  - 

https://drhananomar.blogspot.com/
https://drhananomar.blogspot.com/
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 كائنات التعمم الرقمية والتي تتضمن  تم رفع :من خالل الكائنات نشر المحتوى العممي -جة
 .نشاطكل  لتسميممرحميًا مع تحديد جدول زمني  بيئة التعممالمحتوى العممي عمى 

وذلك بيدف  لبيئة التعممالتجريب األولي وقد تم  :بيئة التعمم عمى عينة استطالعية تجريب -د
التأكد من صالحيتو من خالل الدخول عميو وتجريبو بشكل فردي مرة بصفة مدير ومره بصفة 

 عضو ثم تعديل ما يمزم.
استخدام إعداد دليل استخدام بيئة التعمم: تم إعداد الدليل بيدف مساعدة الطالب عمى   -ىة

مقدمة الدليل، وىدف الدليل، ومحتوى  بيئة التعمم وتوضيح اليدف منيا حيث تضمن الدليل:
، نبذه عن الكفايات التكنولوجية، نبذة عن لمبرنامجاألىداف العامة  الذي يشتمل عمىالدليل و 

)ممحق  .مالزمنية لتنفيذ تجربة البحث، كيفية استخدام بيئة التعم الخطةكائنات التعمم الرقمية، 
 9 (9رقم 

 ، وتضه:  التكويهمسحلة 

بعد التجريب األولي لمموقع والتأكد من صالحية الموقع وذلك تطبيق أدوات القياس قبميًا  - أ
وسوف يتم تناول ذلك بالتفصيل  تطبيق أدوات القياس بعدياً  ثم تنفيذ التجربة، و لمتطبيق

 في الخطوة التالية.
تنمية ميارات انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية في رابعا": قياس فعالية البرنامج في 

تدريس الجغرافيا لدى طالب الدبموم العام، وذلك لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة البحث 
وىو: ما أثر البرنامج في تنمية ميارات انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقمية في تدريس 

 :الجغرافيا؟ تم اتباع الخطوات التالية
 .وذلك مً خالل وضبطُحتصيلي إعداد اختباز -1

 :انتةاج ميةارات الجوانب المعرفية لىذا االختبار إلى قياس ييدف  تحديد اليدف من االختبار
 .واستخدام كائنات التعمم الرقمية لدى طالب الدبموم العام تخصص جغرافيا

 بنةةود القائمةةة لةةذا  تةةم تنويةةع مفةةردات االختبةةار بمةةا يتفةةق مةةع: تحديةةد نةةوع مفةةردات االختبةةار
 تنوعت المفردات ما بين مجموعتين تتمثل في أسئمة اختيار من متعدد، وأسئمة صح وخطأ.

  :فةيُحددت  التيطبقًا لمبنود  االختبارُأعد جدول مواصفات إعداد جدول مواصفات االختبار 
كفايةات معرفيةة وكفايةات مياريةة تةم ادراج  لمكفايةات التكنولوجيةة والتةي تضةم القائمةة النيائيةة

                                                           
5
 .دليل استخذام بيئت التعلن( 5)هلحق رقن  - 
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( 02لمكفايةةات المعرفيةةة الالزمةةة إلنتةةاج واسةةتخدام كائنةةات الةةتعمم الرقميةةة و)موضةةوعًا  (02)
تةةم تخصةةيص و  إلنتةةاج واسةةتخدام كائنةةات الةةتعمم الرقميةةةموضةةوعًا لمكفايةةات المياريةةة الالزمةةة 

فةردة، ويوضةح الجةدول التةالي ( م21مفةردات االختبةار ) إجمةاليليصةبح ، مفردة لكل موضةوع
المعرفيةةة الثالثةةة وىةةي  لممسةةتويات أنةةواع الكفايةةات وفقةةاً  عمةةى االختبةةارتوزيةةع عةةدد مفةةردات 
 .التذكر والفيم والتطبيق

 ( 1جدول )

 تطبُك( -فهى -انًستىَبث انًعزفُت )تذكزعهً  االختببرَىضخ تىسَع عدد يفزداث 

 

 

 أسئهت االختببر

  ارلبو يفزداث االختببر

 تطبُك فهى تذكز جًهت

انكفبَبث انًعزفُت 

(13) 

1 ،5 ،6 ،16 ،

11 

2 ،4 ،7 ،15 ،11 ،

22 

3 ،1 13 

انكفبَبث انًهبرَت 

(17) 

12 ،17 ،22 ،

23 ،25 

11 ،21 ،26 ،27 ،

21 ،32 

1 ،12 ،13 ،14 ،

24 ،21 

17 

انكفبَبث  جًهت

(32) 

12 12 1 32 

 مجموعةةة مةةن التعميمةةات  تةةم وضةةعصةةياغة مفةةردات االختبةار  تحديةد تعميمةةات االختبةةار: بعةةد
وروعةةي عنةةد صةةياغة تعميمةةات  ،عمةةى فيةةم طبيعةةة االختبةةار والغةةرض منةةو الطةةالبلتسةةاعد 

 .ومباشرة ليتمكن الطالب من استيعابيا وااللتزام بيا االختبار أن تكون واضحة وسيمة
 أجريةةت التجربةةة االسةةتطالعية لالختبةةار التحصةةيمي عمةةى : التجربةةة االسةةتطالعية لالختبةةار

بيةةدف حسةةاب معامةةل السةةيولة والصةةعوبة  الةةدبموم العةةام تخصةةص جغرافيةةاعينةةة مةةن طةةالب 
لمفردات االختبار، وحساب ثبات االختبار وزمنو، وفيمةا يمةي عةرض لمنتةائج التةي تةم التوصةل 

 .إلييا
عمةةى مجموعةةة مةةن المحكمةةين فةةي االختبةةار  التأكةةد مةةن صةةدق وثبةةات االختبةةار: تةةم عةةرض 

رأييةةم فةةي مةةدى مناسةةبة عبةةارات االختبةةار لميةةدف  ألبةةداءمجةةال المنةةاىج وطةةرق التةةدريس 
المرجةةو منةةو ولممحتةةوى العممةةي وتةةم إجةةراء بعةةض التعةةديالت، وتةةم قيةةاس ثبةةات االختبةةار 
بتطبيةةق نفةةس االختبةةار مةةرتين عمةةى أفةةراد نفةةس المجموعةةة مةةن المتعممةةين مةةع وجةةود فتةةرة 

فاصةةمة، ولقةةد تةةم حسةةاب معامةةل االرتبةةاط بةةين المةةرة األولةةى والثانيةةة )بفاصةةل زمنةةي  زمنيةةة
 1,33رتبةةةاط بةةةين التطبيةةةق األول والثةةةاني لالختبةةةار ( وكانةةةت نتيجةةةة معامةةةل اال اسةةةبوعين

 .تقريبًا، وىي نسبة مناسبة يمكن الوثوق بيا
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والصةعوبة لكةل تةم حسةاب معامةل السةيولة معامل السيولة والصةعوبة لمفةردات االختبةار:   
مفةةردة مةةن مفةةردات االختبةةار بتطبيةةق المعادلةةة التاليةةة: معامةةل السةةيولة   عةةدد االجابةةات 

وتم تطبيةق معامةل السةيولة لكةل مفةردة ،الخاطئة( + عدد االجابات الصحيحة÷)الصحيحة 
( مفردة، وتراوحت معامالت السيولة مةا 21من مفردات االختبار التحصيمي البالغ عددىا )

 .( وىي معامالت سيولة في الحد المسموح بيا لالختبارات1.93إلى  1.00بين ) 
 تم حساب الزمن المناسب لإلجابة عمى االختبار بتطبيق المعادلة التالية:زمن االختبار:  

 دقيقة 11  9( ÷41+ 21) 9÷طالب( زمن االختبار  )زمن أسرع طالب + زمن أبطأ 
وبعةةد االنتيةةاء مةةن التجربةةة االسةةتطالعية لالختبةةار وحسةةاب  الصةةورة النيائيةةة لالختبةةار: 

صةةدقو وثباتةةو، أصةةبح االختبةةار فةةي صةةورتو النيائيةةة صةةالحًا لمتطبيةةق عمةةى عينةةة البحةةث، 
، حةةددت درجةةة كةةل سةةؤال بدرجةةة واحةةدة، ليصةةبح إجمةةالي درجةةات مفةةردة 21ومكونةةًا مةةن 

 Googleسةةةتخدام وتةةةم رفةةةع االختبةةةار عمةةةى بيئةةةة الةةةتعمم بادرجةةةة،  21االختبةةةار ككةةةل 
Form1 .(6 رقم .)ممحق 

 .بطاقة تكييه امليتج وضبطَاإعداد   -2
انتاج تطمبت طبيعة البحث إعداد بطاقة تقييم المنتج لقياس الجانب األدائي في ميارات 

وتم اعدادىا في  الدبموم العام تخصص جغرافيالدى طالب  واستخدام كائنات التعمم الرقمية
 ضوء الخطوات التالية:

  تحديد اليدف من البطاقة: تحدد اليدف من البطاقة في تقييم ميام ومشروعات
السابق ميارات قائمة الوفق بنود  انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقميةالكترونية في 

كائنات تعمم رقمية تناسب  إعداد إعدادىا وتتمثل الميام والمشروعات االلكترونية في
 صة الكترونية.من مجال الجغرافيا ورفعيا عمى

 رصد بنود القائمة والتي تشمل و البطاقة تم تحديد  صياغة بنود البطاقة: لتحقيق بنود
( ميارة وتم مراعاة أن تبدأ كل عبارة من ىذه العبارات بفعل سموكي تكون قابمة 21)

 لممالحظة والقياس، وتصف أداء واحد فقط.
 تصةةميم البطاقةةة التةةي سةةوف  تصةةميم البطاقةةة ومفتةةاح تصةةحيحيا: بعةةد صةةياغة البنةةود تةةم

تعةرض بيةا تمةك البنةود عمةةى شةكل مقيةاس متةدرج مةن ثةةالث مسةتويات ويشةمل ىةذا المقيةةاس 
                                                           

6
 اختببر ههبراث انتبج واستخذام كبئنبث التعلن الرقويت( 6)هلحق رقن  - 
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( الدرجةةةة 9( التةةةي تمثةةةل الدرجةةةة األعمةةةى لتةةةوافر المعيةةةار، وتمثةةةل الدرجةةةة )2عمةةةى الدرجةةةة )
يةةتم ( الدرجةةة األقةةل لتةةوافر المعيةةار، بحيةةث 0المتوسةةطة لتةةوافر المعيةةار، كمةةا تمثةةل الدرجةةة )

 ( بجوار المستوى الذي يعبر عن أداء المتعمم عند تطبيق البطاقة. √وضع عالمة )
 :ضبط البطاقة: لضبط البطاقة تم عمل اإلجراءات اآلتية -
  صدق البطاقة: بعد مراجعة الصورة المبدئية لمبطاقة تم عرضيا عمى مجموعة من

سالمة ودقة عباراتيا، وتمثيل المتخصصين في مجال المناىج وطرق التدريس؛ لمتأكد من 
ىذه العبارات لمجوانب المطموب قياسيا، وصالحية نظام تقدير األداء بيا، وتم األخذ 

 بالمالحظات التي أبداىا ىؤالء المحكمون.
  :المنتج  عمى المالحظين بتعدد يكون البطاقات ثبات حسابالتحقق من ثبات البطاقة

 التقييم بطاقة عرض بعد وذلك الزمالء، من باثنين الباحثة باالستعانة قامت حيث الواحد،
 منتجةال مشروعاتالميام و  تقييم ثم استخداميا، تعميمات محتواىا وعمى عمى لمتعرف عمييم
 لكل الثالث المالحظين بين االتفاق نسبة حساب ثم العينة االستطالعية، طالب قبل من
 كاآلتي:  ”Cooper"معامل االتفاق باستخدام معادلة باستخدام منتج

 011×  نسبة االتفاق           عدد مرات االتفاق
 عدد مرات االتفاق+ عدد مرات عدم االتفاق                  

 (2جدول )

 يعبيم اتفبق انًالدظُن 

يعبيم االتفبق عهً 

 انًنتج األول

يعبيم االتفبق عهً 

 انًنتج انخبنٍ

يعبيم االتفبق عهً 

 انًنتج انخبنج

يعبيم االتفبق يتىسط 

 عهً انًنتجبث انخالث

11% 15% 12% 11% 

 %(، ممةا33بمةغ نسةبة ) المالحظةين اتفةاق معامل متوسط أن يتضح السابق الجدول من 
قيةاس،  كةأداة لمتطبيةق صةالحة تكةون ألن تؤىميا المنتج ثابتة بدرجة بطاقة تقييم أن يعني

. )ممحةةق رقةةم عينةةة البحةةثوبحسةةاب صةةدق وثبةةات البطاقةةة أصةةبحت جةةاىزة لمتطبيةةق عمةةى 
2). 2 

  

                                                           
7
 .بطبقت تقيين هنتج( 6)هلحق رقن  - 



 .................................................... برنامج في الكفايات التكنولوجية قائم على كائنات التعلم الرقمية

- 0104 - 

 زابعًا: التجسبة امليداىية.

برنامج في الكفايات البحث إلى معرفة أثر ييدف إجراء تجربة : اهلدف مً جتسبة البخح -0
التكنولوجية قائم عمى كائنات التعمم الرقمية في تنمية ميارات انتاجيا واستخداميا في تدريس 

 .العام تخصص جغرافياالجغرافيا لدى طالب الدبموم 
مجموعة يتضمن  الذي ياستخدم ىذا البحث التصميم التجريبللبخح:  التصنيه التجسييب -2

 واحدة بقياس قبمي وبعدي.
طالب الدبموم العام تخصص جغرافيا لمعام تم اختيار مجموعة البحث من : جمنوعة البخح -3

تطبيق البرنامج المقترح تم  وطالبة طالب( 01وشممت مجموعة البحث ) 9191 -9104
 عمييم.

 في مجموعة البحثعمى  المعرفيختبار الطبق احيث  .ألدوات البخحالتطبيل الكبلي  -4
وتم  9191فبراير  94 السبتوذلك يوم م،  9191 - 9104لمعام  الثاني يالفصل الدراس

 .نتائجال رصد
 تيفير التجسبة: مت تيفير جتسبة البخح مً خالل بعض اخلطوات: -5

  طالب بكيفية التم تعريف كما  طالب لتسجيميم في الموقعمل البريد االلكترونيتم جمع
 وقبول الدعوة. لبيئة التعمماالنضمام 

  العممي  رفع المحتوى، و لالستعانة بو وقت الحاجة استخدام بيئة التعممتم رفع دليل
 طبقا لمجدول الزمني. باستخدام كائنات التعمم الرقمية

  بيئة التعممتم االجابة عمى جميع تساؤالت وتعميقات الطالب لتسييل التعامل مع. 
  ولمدة أربعة أسابيع حيث استمر  9191مارس  0وتم بدء عرض الموضوعات يوم األحد

ترحيب ومن المالحظ أثناء إجراء التجربة  9191مارس  94يوم االحد  التطبيق حتى
المشاركة لمتعرف عمى التطبيقات العممية  الطالب بالتعاون واالنضمام لممجموعات

المتضمنة ببيئة التعمم خاصة وأنيم من البداية طمبوا تطبيقات عممية نظرًا لعدم وجود 
 ساعات عممية لمادة تكنولوجيا التعميم وفقًا لنظام الساعات المعتمدة.

تطبيق و  التحصيميختبار التم إعادة تطبيق احيث  .ألدوات البخحالتطبيل البعدي  -1
مارس  21الموافق  االثنينيوم  مجموعة البحثبعديًا عمى  بطاقة تقييم المنتج

 ، ثم تم تحميل البيانات إحصائيًا.9191
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 عسض اليتائج ومياقصتَا وتفسريٍا:-7

 كما يمي:تم التوصل إلييا  التيعرض ألىم النتائج  يميوفيما    
فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط يوجد  ينص عمى أنو "و : ىتائج الفسض البخجي األول

درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي، وذلك في 
متحقق من صحة ىذا الفرض تم لو  "اتجاه متوسط درجات أفراد العينة في التطبيق البعدي.

المرتبطة لقبول الفرض أو رفضو تم استخدام اختبار "ت" لممجموعات و تحميل نتائج االختبار 
 ويوضح الجدول التالي النتائج.

 (3جدول )

ندي  انتذصُهٍالختببر نَىضخ نتبئج تذهُم اختببر "ث" نهفزوق بُن انتطبُك انمبهٍ وانبعدٌ  

 يجًىعت انبذج

 يتضح من الجدول السابق أنو يوجد فرق دال إحصائيًا بين القياس القبمي والبعدي
لصالح القياس البعدي حيث كانت قيمة  انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقميةالختبار ميارات 

. ولتحديد قوة العالقة بين المتغيرين تم حساب   1.110"ت"  دالة احصائيًا عن مستوى    
 مما يدل عمى أن حجم التأثير كبير.  1.09مربع ايتا، ووجد أنو أكبر من 

فرق ذو داللة احصائية بين متوسط  يوجد"أنو ص عمى وين :الجاىيىتائج الفسض البخجي 
% في نتائج تطبيق بطاقة تقييم المنتج لميارات  31درجات المجموعة التجريبية والمحك 

تطبيق تحقق من صحة ىذا الفرض تم تحميل نتائج مول "انتاج كائنات التعمم الرقمية ككل
 التالي النتائج.تم استخدام اختبار "ت" لقبول الفرض أو رفضو ويوضح الجدول و  البطاقة

 (4جدول )

 وعند كم يهبرة ككم بطبلت تمُُى انًنتجَىضخ نتبئج تذهُم  

 انًتىسط انعدد انمُبس
االنذزاف 

 انًعُبرٌ
 انتأحُزدجى  يستىي اندالنت لًُت ث

 2.066 3 42 لبهٍ

 كبُز 0.001 40
 28 42 بعدٌ

 

3.389 

 انًتىسط انعدد انًجًىعت
االنذزاف 

 انًعُبرٌ
 يستىي اندالنت لًُت ث

انًجًىعت 

 انتجزَبُت
42 222.43 8.95 

100.6 0.001 

 - 142.42 42 %12انًذك 
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متوسط درجات يتضح من الجدول السابق أنو يوجد فرق دال إحصائيًا بين 
% في نتائج تطبيق بطاقة تقييم المنتج لميارات انتاج 31المجموعة التجريبية والمحك 

حيث كانت قيمة "ت"  دالة احصائيًا لصالح المجموعة التجريبية  كائنات التعمم الرقمية ككل
 .1.110عن مستوى  

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطات " ينص عمى أنوو  :الجالحىتائج الفسض البخجي 
% في نتائج تطبيق بطاقة تقييم المنتج لميارات  31درجات المجموعة التجريبية والمحك 

حقق من صحة ىذا الفرض تم تحميل نتائج متول "انتاج كائنات التعمم الرقمية عند كل ميارة
تم استخدام اختبار "ت" لقبول الفرض أو رفضو ويوضح الجدول التالي و  البطاقة تطبيق
 النتائج.

 ( 5جدول )

 بطبلت تمُُى انًنتج عند كم يهبرةَىضخ نتبئج تذهُم 

 ما يمي:يتضح من الجدول السابق 
  في نتائج 31متوسط درجات المجموعة التجريبية والمحك يوجد فرق دال إحصائيًا بين %

لصالح  الرقمية"تصميم كائنات التعمم لمميارة األولى "تطبيق بطاقة تقييم المنتج 
 .1.110المجموعة التجريبية حيث كانت قيمة "ت"  دالة احصائيًا عن مستوى  

 انًتىسط انعدد انمُبس انًهبرة
االنذزاف 
 انًعُبرٌ

 لًُت ث
يستىي 
 اندالنت

 األونً
انًجًىعت 
 انتجزَبُت

42 56.90 3.37 
43.3 0.001 

 - 23.1 42 %12انًذك 

 انخبنُت
انًجًىعت 
 انتجزَبُت

42 59.75 2.72 
47.0 

0.001 
 - 20.25 42 %12انًذك 

 انخبنخت
انًجًىعت 
 انتجزَبُت

42 53.20 3.29 
51.5 

0.001 
 - 26.80 42 %12انًذك 

 انزابعت
انًجًىعت 
 انتجزَبُت

42 42.40 3.11 
76.4 

0.001 
 - 37,6 42 %12انًذك 

جًهت 
 انًهبراث

انًجًىعت 
 انتجزَبُت

42 222.43 8.95 
100.6 0.001 

 - 142.42 42 %12انًذك 
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  في نتائج 31متوسط درجات المجموعة التجريبية والمحك يوجد فرق دال إحصائيًا بين %
انتاج وتوصيف كائنات التعمم الرقمية" لصالح تطبيق بطاقة تقييم المنتج لمميارة الثانية "

 .1.110تجريبية حيث كانت قيمة "ت"  دالة احصائيًا عن مستوى  المجموعة ال
  في نتائج 31متوسط درجات المجموعة التجريبية والمحك يوجد فرق دال إحصائيًا بين %

االستخدام والنشر واالتاحة" لصالح المجموعة تطبيق بطاقة تقييم المنتج لمميارة الثالثة "
 .1.110ائيًا عن مستوى  التجريبية حيث كانت قيمة "ت"  دالة احص

  في نتائج 31متوسط درجات المجموعة التجريبية والمحك يوجد فرق دال إحصائيًا بين %
التقويم" لصالح المجموعة التجريبية حيث تطبيق بطاقة تقييم المنتج لمميارة الرابعة "
 .1.110كانت قيمة "ت"  دالة احصائيًا عن مستوى  

 مياقصة اليتائج وتفسريٍا:
بعد االنتياء من التحميل االحصائي لنتائج التجربة الميدانية، يمكن تفسير النتائج  
 :كما يمي
بين  اً إحصائي فرق دالإلى وجود  االختبار التحصيميأشارت نتائج الطالب في  

القياس لصالح  التحصيمي البعدي لالختبارو  القبمي طالب في القياسال درجاتمتوسطات 
الجوانب  في الدبموم العامير إلى تحسن واضح وممموس لدى طالب ، األمر الذي يشالبعدي
كما أشارت نتائج الطالب في بطاقة  ،انتاج واستخدام كائنات التعمم الرقميةميارات ل المعرفية

وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية تقييم المنتج إلى 
% في نتائج تطبيق بطاقة تقييم المنتج لميارات انتاج كائنات التعمم الرقمية ككل  31والمحك 

وعند كل ميارة لصالح المجموعة التجريبية مما يدل عمى تحسن مياراتيم في انتاج واستخدام 
 لدى الطالب ويمكن إرجاع ذلك إلى:دريس الجغرافيا كائنات التعمم الرقمية في ت

  طبقًا لمنظرية البنائية فإن المتعمم يمكنو تحقيق نتائج أفضل عندما تتاح لو ظروف حقيقية
وميام ومشكالت يسعى لحميا وخاصة مع توفر أنشطة لمتعمم تزيد من دوره في المواقف 

اعد في بناء المعارف والمفاىيم التعميمية المختمفة مما يساعد في تحقيق األىداف ويس
وىو ما تمت إتاحتو من خالل  فضل النتائج في الميام المطموب إنجازىاأى إلوصوال 

 .المنصة التعميمية
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  مع ذاتو ومع  المتعمم من خالل تحاوربشكل أفضل وفقًا لمنظرية التواصمية فإن التعمم يتم
ىو ما تم توفيره من خالل عرض األقران وجميع األدوات التعميمية التي يتفاعل معيا و 

البرنامج من خالل منصة تدعم تنمية الكفايات التكنولوجية لدى مجموعة البحث يتم من 
لتحقيق أفضل ومع عضو ىيئة التدريس خالليا التواصل بين الطالب بعضيم البعض 

 النتائج.
 يمية ساعد تضمين األنشطة والميام داخل كائنات التعمم الرقمية المتاحة بالمنصة التعم

لتحسين أدائيم عمى تحفيز الطالب عمى إنتاج كائنات في مجال التخصص بإتقان 
 التدريسي في إطار تنافسي.

   توظيف أنماط وأنواع مختمفة من كائنات التعمم الرقمية لعرض محتوى البرنامج المقترح
 شجع الطالب عمى التفاعل بشكل أكبر خالل المنصة التعميمية.

  البرنامج بالتطبيقات العممية الداعمة لتحسين األداء التدريسي وتوظيف ارتباط محتوى
األطر النظرية لمادة تكنولوجيا التعميم بشكل عممي زاد من تفاعل الطالب مع المحتوى 
المعروض رقميًا وحفزىم عمى العمل بجدية وحماس طول الوقت إلنجاز الميام بأفضل 

 ية إلى التطبيق.أداء ممكن وأتاح ليم االنتقال من النظر 
  الكترونيا وجمع المعمومات التي تعالج  األنشطةتنفيذ اتاحة فرص تبادل الرأي في

فيم المحتوى العممي من مصادر التعمم االلكترونية عمق  بمادة الجغرافياموضوعات ترتبط 
 .الخاص بالكفايات التكنولوجية

 مكن الطالب  المنصةعمى ورفعو  كائنات التعمم الرقميةالمحتوى باستخدام  طريقة عرض
 الصور والفيديوىات والروابط التعميميةو  المحتوى الرقمي من المقاالت توظيفمن 

 وتطبيقاتيا العمميةموضوعات الاستيعاب  عمى وساعدىمذات الصمة،  والعروض التقديمية
يا التعامل مع التكنولوجبشكل أكثر فاعمية وأبقى أثرًا، كما ساعدىم ذلك عمى تنمية ميارات 

 بشكل واضح. لتنميتيم مينياً 
  انتاج ترتبط بشكل كبير بميارات  المتاحة بكائنات التعمم الرقميةنشطة الميام واأل طبيعة

مصادر التعمم التي تساعد الطالب عمى البحث عن  واستخدام كائنات التعمم الرقمية
 .وأداء أفضل بشكل أسرع الرقمية المناسبة لمتخصص
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  أتاح  كائنات التعمم الرقميةتوظيف العروض البصرية والفيديوىات والصور والمقاالت في
بما  االطالع عمى التطبيقات العممية في تكنولوجيا التعميم األقرب لمتخصصلمطالب فرصة 

 المصادرالبحث عن وتنمية أساليب وميارات  يراعي الفروق الفردية بين المتعممين
 بشكل أفضل. واألنشطة إلنجاز الميامالجغرافية بشكل مختمف 

  :توصيات البخح
 :يضوء نتائج البحث، يمكن التوصية بما يم في

 مصادر التعمم الرقمية المناسبة وتحرير جمع  المعممين في االىتمام بتنمية ميارات
 .مراحل التعميم المختمفةفي  لمجغرافيا

  لتحسين  الجغرافيا قبل الخدمة وأثناءىاتضمين برامج تنمية الميارات التكنولوجية لمعممي
 .الجغرافيامادة ل األداء التدريسي

  االستفادة من التطبيقات والتوجيات التكنولوجية الحديثة لدعم الميارات التكنولوجية
 لمعممي المستقبل بما يناسب مجال التخصص.

 ولوجيا ضرورة تضمين ساعات معتمدة لتدريس الجوانب التطبيقية والعممية لمادة تكن
 التعميم ببرنامج الدبموم العام.

 تنمية و  التطبيقات واألدوات التكنولوجية الحديثة توعية الطالب المعممين بضرورة توظيف
 .توظيفيا في التدريساالتجاه نحو 

 .ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في تدريس الجغرافيا بمراحل التعميم المختمفة 
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  مكرتحات البخح:
 ضوء نتائج وتوصيات البحث، يمكن اقتراح البحوث التالية: يف

  شعبة  في تنمية األداء التدريسي لدى الطالب المعممين الشخصيةبيئات التعمم فعالية
 .جغرافيا

  الطالب لدى  األداء التدريسيلتنمية  الكفايات التكنولوجيةبرنامج مقترح قائم عمى
 .المعممين

  كائنات التعمم الرقمية في ميارات إنتاج لتنمية  الصمالتالميذ برنامج تدريبي لمعممي
 .االجغرافي تدريس

  إجراء بحوث شبيية بالبحث الحالي لتنمية كفايات تكنولوجية ترتبط بتطبيقات تكنولوجية
 أخرى تناسب مجال الجغرافيا.
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 املساجع

 أواًل: املساجع العسبية:

رقمي في تنمية الثقافة الرقمية لدى طالب تكنولوجيا (. أثر مستودع 7107أحمد سيد فيمي محمد ) -
 التعميم واالتجاه نحو استخدامو، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة المنيا.

(. درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس في األقسام التربوية لمميارات 7118أحمد محمد بدح ) -
(، 3) 7في جامعة البمقاء التطبيقية، مجمة الدراسات،  األساسية الستخدام تقنيات التعميم االلكتروني

07- 31. 
(. أثر نمط التجوال الحر والحر االرشادي عبر 7109أحمد محمد عبد الرؤف شرف الدين ) -

مستودع كائنات التعمم الرقمية عمى تنمية المواطنة الرقمية وحل المشكالت لدى تالميذ المرحمة 
 التربية، جامعة عين شمس.اإلعدادية، رسالة ماجستير، كمية 

(. فاعمية توظيف كائنات التعمم المتاحة ضمن المستودعات 7108أحمد محمود أحمد محمود ) -
الرقمية في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية ميارات التنوير التكنولوجي والتفكير اإلبداعي 

(، ابريل 35تربوية، العدد )لدى الطالب المعوقين سمعيًا بالمرحمة اإلعدادية، مجمة العموم ال
7108 ،69- 043. 

(. درجة ممارسة معممي الجغرافيا لممرحمة األساسية العميا لمكفايات 7107أركان أنور خمف ) -
التكنولوجية من وجية نظرىم في األردن، رسالة ماجستير، كمية العموم التربوية، جامعة آل البيت، 

 األردن.
ستخدام عناصر التعمم المنتجة ضمن المستودعات (. أثر ا7107أميرة فتحي مرسي عمي ) -

المتخصصة عبر الشبكة عمى تنمية ميارات توظيف ىذه العناصر داخل الصف واالتجاه نحوىا 
 لدى الطالب المعمم بكمية التربية، رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة عين شمس.

إعادة استخدام عناصر التعمم  (. استراتيجية7104إيياب عبد العظيم حمزة، مروة عادل صديق ) -
المتاحة ضمن المستودعات المتخصصة، دراسات عربية في التربية وعمم النفس، السعودية، العدد 

(55 ،)789- 308. 
(. استراتيجية إعادة استخدام عناصر التعمم 7104إيياب عبد العظيم حمزة، مروة عادل صديق ) -

ية في التربية وعمم النفس، السعودية، العدد المتاحة ضمن المستودعات المتخصصة، دراسات عرب
(55 ،)789- 308. 
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(. مستودع مقترح لعناصر التعمم الذكية قائم عمى تقنيات الويب 7107جاب اهلل السيد عبد المولى ) -
الداللي لتنمية الميارات الالزمة ألخصائي تكنولوجيا التعميم، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 

 الفيوم.
(. الكفايات الالزمة لمعممي الطمبة الموىوبين في محافظة أربد، الجامعة 7107ساعدة )جياد م -

 .41-31األردنية، مؤتمر الموىبة واالبداع، 
(. درجة تقدير معممي العموم ألىمية الكفايات التكنولوجية التعميمية في 7101حسن بني دومي ) -

 .480-439(، 3( العدد )76تحسين أداءىم الميني، مجمة دمشق، )
(. وحدات التعمم الرقمية، تكنولوجيا جديدة لمتعميم، القاىرة، 7100حسين محمد أحمد عبد الباسط ) -

 عالم الكتب.
السترجاع كائنات التعمم الرقمية في تنمية  (RSRDLO) (. أثر استخدام نموذج7108داليا الفقي ) -

تربية جامعة طنطا، جمعية التنمية ميارات إنتاج المقررات اإللكترونية لدي طالب الدراسات بکمية ال
 .744 -770التكنولوجية والبشرية، 

(. مدى توافر الكفايات التكنولوجية الالزمة لمطالب المعمم 7107سعيد بن سعد فايز األكمبي ) -
 .7107(، الجزء الثاني، يوليو 3(، العدد )67بكميات التربية جامعة شقراء، المجمد )

(. فاعمية برنامج تدريبي في إكساب بعض الكفايات 7107عردان )سمطان بن عبد اهلل بن برجس ال -
التكنولوجية لمعممي المغة العربية في المرحمة المتوسطة بمنطقة حائل، المجمة التربوية الدولية 

 .75 -64(، 5(، العدد )6المتخصصة، المجمد )
التكنولوجية (. درجة امتالك معممي الصف لمكفايات 7107سييمة أحمد عبد العزيز شاىين ) -

ومعوقات توظيفيا في التدريس، المؤتمر الدولي السادس، مستقبل إعداد المعمم وتنميتو بالوطن 
 .630 -603، 7107(، ابريل 3أكتوبر، مجمد ) 6العربي، كمية التربية، جامعة 

(.  درجة توافر كفايات تكنولوجيا المعمومات 7103سيف عبد الناصر المعمري، فيد المسروري ) -
تصاالت لدى معممي الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم ما بعد األساسي في بعض واال

المحافظات العمانية، المجمة الدولية لمدراسات التربوية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد 
(34 ،)61- 97. 

طة في (. واقع استخدام معممو الدراسات االجتماعية في المرحمة المتوس7101عبيد العنزي ) -
محافظة القريات لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العممية التدريسية، رسالة ماجستير، جامعة 

 اليرموك، األردن.
(. التعميم االلكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة، القاىرة، 7119الغريب زاىر إسماعيل ) -

 عالم الكتب.
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معمم في ضوء التعميم االلكتروني، مجمة دراسات (. آليات تطوير كفايات ال7109كروم العايزة ) -
 .018 -91، 7109(، فبراير 75لجامعة عمار ثميجي باألغواط، العدد )

(. الدراسات االجتماعية طبيعتيا وطرائق تعميميا 7104محمد إبراىيم الزيادات، ماىر مفمح ) -
 وتعمميا، عمان، دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

عميم في عصر المعموماتية، اإلمارات العربية المتحدة، دار الكتاب (. الت7100محمد المولى ) -
 الجامعي.

(. الكفايات التكنولوجية الالزمة لممتعممين في مجتمع المعرفة، الجمعية 7103محمد عطية خميس ) -
 . 7-0(، 3(، العدد )73المصرية لتكنولوجيا التعميم، المجمد )

. أىمية الكفايات الالزمة لمعممي ومعممات الدراسات (7107مرام عبد اليادي عبد السالم بشناق ) -
االجتماعية والوطنية بإدارة التعميم بمحافظة النماص من وجية نظرىم ومدى توفرىا لدييم، المجمة 

 .315 -787، 7107(، آذار 3(، العدد )6الدولية التربوية المتخصصة، المجمد )
لتكنولوجية ألعضاء ىيئة التدريس في (. درجة توافر الكفايات ا7109مروة أحمد عمايرة ) -

الجامعات األردنية ومعيقات توافرىا، رسالة ماجستير، كمية العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط، 
 األردن.

(. االتجاىات الحديثة في إعداد معمم الجغرافيا، مجمة 7105مصطفى عبد الوىاب أحمد أبو جبل ) -
 .506 -588، 7105(، ابريل 4(، الجزء )063العدد ) التربية، جامعة االزىر، كمية التربية،

(. درجة امتالك معممي الجغرافيا لكفايات تقنية نظم المعمومات 7104مصطفى محمد خمف ) -
وممارستيم ليا في المدارس الثانوية في العراق، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت،  GISالجغرافية 
 األردن.

(. فاعمية موقع تدريبي مقترح في 7108شاىيناز محمود أحمد عمي )ممكة مبارك بخيت الزىراني،  -
اكساب بعض الكفايات التكنولوجية لمعممات المرحمة االبتدائية بمنطقة الباحة، المجمة الدولية لمعموم 

 .009 -64(، 01التربوية والنفسية، العدد )
التعمم الرقمية لمعممات  (. تصور مقترح الستخدام كائنات7108ميا بنت محمد بن أحمد الموسى ) -

(، المجمد 076األحياء بالمرحمة الثانوية بمدينة الرياض، جمعية الثقافة من أجل التنمية، العدد )
 .378 -303، 7108(، مارس 08)

(. تنمية بعض الكفايات التدريسية لدى معممي رياضيات المرحمة 7108ميا صبحي ىاشم ) -
(، 7(، العدد )70جية، مجمة تربويات الرياضيات، المجمد )االبتدائية في ضوء المستحدثات التكنولو 

 .316 -370، 7108يناير 
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(. أثر نمط التعمم التشاركي في بيئة الحوسبة السحابية 7108نوره عبد اهلل بنيان حمد آل بنيان ) -
ة، لتنمية الكفايات التكنولوجية لدى معممات الحاسب اآللي، المجمة الدولية لمعموم التربوية والنفسي

 .044 -077، 7108(، ابريل 00العدد )
(. أثر اختالف بنية مستودع رقمي قائم عمى عناصر التعمم لتنمية 7105ىبو حسين عبد الحميد ) -

نتاج المواقع التعميمية لدى طالب تكنولوجيا التعميم، رسالة دكتوراه، كمية التربية  ميارات تصميم وا 
 النوعية، جامعة عين شمس.
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