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ولَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

صدق اهلل العظيم
(سورة النساء ،اآلية)113

أ

اإلهـــداء

إىل والدي ووالدتي حفظهما اهلل وأدام عليهم ثوب الصحة والعافية
إىل زوجــيت مـــودةً ورمحـــةً
اىل ابنيت الغاليتني ميس وفرحة ..حباً وإعزازاً
إىل إخواني وأخواتي األعزاء
إىل األمسى منا مجيعاً شهداء أرض الرباط
إىل أسرى احلرية وجرحانا البواسل
إىل من حيب النجاح والتوفيق ويرجو لي اخلري
أهــــدي هذا اجلهد املتواضع
الباحث

ب

شــكر وتقــدير
الحمد هلل رب العالمين أهل المجد والثناء ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد،،،
فإنني أشكر اهلل العلي القدير أوالً وأخي اًر على توفيقه بإتمام هذه الرسالة ،فهو – عز وجل – أحق

بالشكر والثناء وأولى بهما ،فالحمد هلل الذي وفقني إلنجاز هذا الجهد المتواضع ،فإن أخطأت فمن نفسي،

وان أصبت فمن اهلل وحده ،وما توفيقي إال من اهلل تعالى.

وانطالقاً من قوله عليه الصالة والسالم "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" ،أتوجه بخالص الشكر

والتقدير إلى الدكتور /محمد عليان ،والدكتور /عبد الكريم لبد المشرفان على هذه الرسالة ،واللذين لم
علي بالجهد والتوجيه فكانا نعم المرشد والموجه ،كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من
يبخال ّ
األستاذ الدكتور /جهاد أبو طويلة ،والى الدكتور /صديقة حلس ،على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة،

والحكم عليها ،واثرائها بمالحظاتهما السديدة رغم أعبائهما األكاديمية واإلدارية ،سائالً اهلل – عز وجل -
أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يجزيهما عني خير الجزاء ،إنه سميع مجيب.

وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعضاء الهيئة التدريسية بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة

األزهر ،لما قدماه من مساعدة لي.

وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الخاص للدكتور الفاضل /رأفت محمد العوضي لما اسداه من نصح

وارشاد وتعاون مستمر فكان لجهده عظيم األثر في إخراج هذه الرسالة ،واألستاذ /هــــاني األغا والذي كان
نعم الصديق الناصح لصديقة.
ووفاء وتقدي اًر واعترافاً بالمعاونة التي قدمها لي الكثير من المخلصين الصادقين أفراداً أثناء األداء
ً
الفعلي ،والذين ال يتسع المقام لذكرهم بأسمائهم ،يطيب لي أن أقدم الشكر الجزيل لكل من عاون وأسهم في
إخراج هذا العمل المتواضع من طور التفكير إلى الواقع العملي لكي يرى النور.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الباحث

ج
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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي

اليوتيوب) عبر الشبكة العالمية على التحصيل لدى طلبة الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة
خانيونس ،وتتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:

ما أثر استخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)عبر الشبكة

العالمية على التحصيل لدى طلبة الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة خانيونس؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بين متوسط تحصيل طالب

المجموعة التجريبية الذين يدرسون مبحث الجغرافيا باستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو
التعليمي عبر اليوتيوب)عبر الشبكة العالمية ومتوسط تحصيل أقرانهم في المجموعة الضابطة الذين
يدرسون بالطريقة االعتيادية؟

 .2هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بين متوسطي درجات التطبيق

القبلي والبعدي الختبار تحصيل طالب المجموعة التجريبية؟

 .3هل يوجد أثر الستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)عبر

الشبكة العالمية في تحصيل طلبة الصف التاسع في مبحث الجغرافيا؟

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية مع قياس قبلي
وبعدي ،بحيث درست المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ،بينما درست المجموعة التجريبية باستخدام

بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)،

حيث تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )72طالباً ،من طالب الصف التاسع في محافظة

خانيونس.

وقد تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام المعالجات اإلحصائية عن طريق برنامج ( )Spssومعامل
ارتباط بيرسون للصدق التالزمي وللثبات في التجزئة النصفية ،ومعادلة سبيرمان براون لتعديل طول

االختبار في ثبات التجزئة النصفية ،واختبار (ت) للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين ومربع إيتا
للكشف عن األثر.
ي

وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد أن استخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر

اليوتيوب)عبر الشبكة العالمية أثرت في تحسين التحصيل لدى طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا
في محافظة خانيونس ،حيث أظهرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة
التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة على القياس البعدي الختبار التحصيل لصالح المجموعة

التجريبية.
وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،تم وضع عدد من التوصيات أهمها :ضرورة االستفادة
من مستجدات تكنولوجيا التعليم الحديثة ،وخاصة الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية وتوظيفها في

العملية التعليمية ،وضرورة عقد دورات تدريبية للمعلمين وخاصة معلمي الجغرافيا بمرحلة التعليم األساسي
على توظيف بعض مهارات الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية؛ ونقلها إلى الطلبة لتفعيل المواقف
التعليمية وجذب وتشويق انتباه الطلبة ،ورفع مستوياتهم وقدراتهم العلمية ،وتصميم موضوعات ودروس

متنوعة يتم إعدادها وشرحها وتنفيذها من خالل (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)،

وضرورة االهتمام بتحسين التحصيل الدراسي من خالل توظيف التقنيات التعليمية الحديثة في تعليم

المحتوى التعليمي.

ك

Abstract
The study aimed to detect the effect of the use of educational media (smart board,
and YouTube video tutorial) via the World Wide Web on the achievement of the ninth
grade pupils in the Study of Geography Khan Younis governorate, The problem of the
study the following question President:
What effect the use of educational media (smart board, and educational video via
YouTube) via the World Wide Web on the achievement of the ninth grade students in
the Study of Geography Khan Younis governorate?
The question stems from the President the following sub-questions:
1. Are there significant differences in the significance level (0.05 ≥α) between the
average collection of the experimental group students who are studying geography
Study of using educational media (smart board, and educational videos via YouTube)
via the World Wide Web and the average collection of their peers in the control group
who are studying the way normal?
2. Are there any statistically significant differences in the significance level (0.05 ≥α)
among the middle-tribal application degrees and posttest collection of the experimental
group students?
3. Is there a trace of the use of educational media (smart board, and educational videos
via YouTube) via the World Wide Web in the collection of ninth-grade students in the
Study of geography?
The researcher used in this study, the experimental method for two officer and
pilot with tribal measure and dimensions, so that the group studied the control group in
the usual way, while I studied the experimental group using some educational
multimedia proposed via the World Wide Web (the blackboard smart, and video
tutorial YouTube), where the study was applied to a sample of (72) students, from
ninth grade students.
The data were collected and analyzed using statistical treatments through the
program (spss) and Pearson correlation coefficient of sincerity and stability in the retail
midterm, and the equation of Spearman Brown to modify the test length in the retail
mid-term stability, and t-test for differences between the averages of two independent
samples and square ETA for the detection of impact.
The results of the study were that the method of use of educational media (smart
board, video tutorial via YouTube) via the World Wide Web has been employed to the
fullest, which affected the improvement of the collection at the ninth-grade students in
the Study of geography, where the results showed the presence of statistically
significant differences between the average scores of the experimental group and the
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group average degrees of control on the dimensional measurement of the achievement
test for the experimental group.
In light of the findings of the study results, has been developing a number of
recommendations, including: the need to take advantage of developments in modern
technology education, and private educational multimedia via the World Wide Web
and using them in the educational process, and the need to hold teachers' training
courses and special geography teachers in the primary schools to recruit media skills
education through the World Wide Web; to activate the educational attitudes and
attract and suspense the attention of students, and design themes and lessons variety is
developed and demonstrated and implemented through the (smart board, video tutorial
YouTube), need to focus on improving the academic achievement through the use of
new educational technologies in the educational content education.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:

لم تعد التربية في العصر الحديث كما كانت في العصور الغابرة مجرد تلقين لدرس أو تسميع

لنص ،ولم تعد حرفة يمارسها المعلم بطريقة آلية ،كما لم تعد عبئاً على الطالب يقوم فيها بحفظ النصوص
وتسميعها.

ففي ظل التقدم العلمي واالنفجار المعرفي العظيم في شتى العلوم ،وما يميز العصر الذي نعيش فيه

بالتطور التكنولوجي ،حيث تضاعفت وتنوعت فيه أشكال المعرفة ،وتكنولوجيا االتصال واألقمار الصناعية

واإلنترنت ،مما نتج عنه تحول المجتمع الحالي إلى شبه قرية صغيرة وأصبح الوصول للمعلومات أم اًر

يسي اًر هيناً لجميع فئات المجتمع.

لقد تحولت العملية التعليمية داخل الصف وخارجه إلى نشاط له أهدافه ونتائجه التي تخضع للقياس

والتقنين والتقويم ،وأصبح للتكنولوجيا دور فاعل بين مدخالت هذا النشاط ومخرجاته .وفضالً عن ذلك فقد

صارت أدوات التكنولوجيا تلعب دو اًر هاماً في تطوير العملية التعليمية التعلمية كافة بوجه عام وعناصر

المنهج على وجه الخصوص ،وجعلها أكثر فاعلية وكفاية ،وذلك من خالل االستفادة منها في عملية

التخطيط لهذه المناهج وتنفيذها وتقويمها ومتابعتها وتطويرها بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافها
المنشودة (المغيدي.)71:2001،

ولمواكبة هذه التطورات العلمية السريعة والتي انعكست في مجال التربية ومناهجها ،أصبح لزاماً

على المختصين في هذا المجال أن يطوروا من مناهجهم وأنشطتهم واستراتيجياتهم للوصول بالمتعلمين إلى
قمة هذا التطور ،والعمل على إعداد جيل يتسلح بأكبر قدر من المعارف والمهارات لمواجهة الحياة،

وممارسة دوره بإيجابية في خدمة المجتمع (الحيلة1421،ه.)82:

دور ريادياً في جميع العمليات في عالمنا المعاصر سواء
وال شك أن للتربية في العصر الحديث اً

كانت إصالح أو مواكبة التطور ،حيث أنها تنير الطريق أمام المربين على تحقيق التنمية في ظل
االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية؛ ولهذا البد من النهوض في التعليم إلى أرقى المستويات من جميع

النواحي وخاصة العملية التدريسية والتي تعتبر عموداً من األعمدة التي ترتكز عليها العملية التعليمية.
(أبو راس)112:2008،
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وفي ظل هذه التغيرات التي فرضت على التربية بمؤسساتها المختلفة ،عليها أن تتعاطى بفاعلية من

خالل مناهجها وأنظمتها وأساليبها المختلفة ،في إعداد الفرد الذي يمكنه التكيف مع هذه المستحدثات

التكنولوجية ،والتي اكتسبت أهمية متزايدة من أجل زيادة معطيات العملية التعليمية وذلك على أثر التطور

المستمر في المعرفة األمر الذي أدى إلى ظهور أدوات وأساليب تكنولوجيا التعليم ومنها :الشبكة العالمية

للمعلومات (اإلنترنت) وظهور الشبكة العنكبوتية الدولية ( ،)Net Workتكنولوجيا الوسائط المتعددة،
والتعليم بمساعدة الكمبيوتر ،الوسائط الفائقة(الهايبرميديا) ،السبورة الذكية ،الرقائق التعليمية ،الفصول

االفتراضية ،برامج الفيديو التعليمي وغيرها من التكنولوجيات المتكاملة التي تتفاعل فيما بينها لتحقيق
األهداف التعليمية ،ومن ثم تهتم تكنولوجيا التعليم في هذا المجال بتوظيف الوسائط التعليمية ،كما تهتم
بنشر التجديدات التربوية ومتابعتها ،وتأسيس النظم والسياسات الالزمة للتطبيق في العملية التعليمية.

(عبد المجيد)349:2003 ،

ولقد أثبتت الدراسات واألبحاث والتجارب تميز الوسائط التعليمية بخصائص ومميزات متفردة جعلت

استخدامها في التعليم وسيطاً تعليمياً جيداً ،شريطة توفير البرمجيات المناسبة ،وتدريب المعلمين على

استخدامها بطريقة جيدة ،حتى تتمكن الوسائط التعليمية والمعتمدة منها على الشبكة العالمية من القيام
بالعديد من الوظائف التربوية لصالح عملية التعليم والتعلم(الموسى والمبارك.)4:2005،

فموضوعات علم الجغرافيا تتمحور وتتجه حول دراسة الجغرافيا الطبيعية والبشرية والعالقة بينهما

وبالتالي تساعد عقل المتعلم على التفكير والتأمل والتدبر .من خالل االهتمام بوضع اتجاهات وأساليب
تتميز بالحداثة في تعليم منهاج الجغرافيا بحيث تواكب عصر التكنولوجيا (بارعيدة.)9:2005 ،

لذا سعى المهتمون بتدريس الجغرافيا ،إلى البحث عن استراتيجيات وطرائق تدريسية حديثة ،تتناسب

والتطورات التكنولوجية الحديثة من ناحية ،والتقدم العلمي الهائل في المعلومات الجغرافية من ناحية أخرى
(عبد الباسط.)35:2003،

وتعد السبورة الذكية إحدى أحدث الوسائل التعليمية التكنولوجية المستخدمة في العملية التعليمية،

وهي نوع خاص من اللوحات أو السبورات البيضاء الحساسة التفاعلية ،التي يتم التعامل معها باللمس ويتم
استخدامها لعرض ما على شاشة الكمبيوتر ،من تطبيقات متنوعة ،وتستخدم في الصف الدراسي ،حيث
أتاحت السبورة الذكية استخدامات غير محدودة للكتابة والرسم ،بل حتى وادراج الكائنات الرسومية ومقاطع
الفيديو والصوت ،إلى غير ذلك من األدوات األخرى غير المحدودة ،ويمكن للمعلم الكتابة عليها بمجرد
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تمرير يده عليها ،كما يمحو ما كتبه إن أ ارد بواسطة ممحاة إلكترونية ،وهي مجهزة لالتصال بالحاسب
وأجهزة الفحص ،وبمجرد توصيلها تتحول في ثوان إلى شاشة كمبيوتر عالية الوضوح.

()peter،2007:5

كما ويعتبر الوسيط التكنولوجي الفيديو التعليمي عبر الشبكة العالمية (اليوتيوب) من التقنيات
الحديثة التي يمكن أن تسهم في تطوير العملية التعليمية وجعلها أكثر تشويقاً ومتعة ،ويعد موقع «يوتيوب»
أحد الحلول الرائدة في تطوير أساليب التدريس ،بفضل ما يملكه من إمكانات هائلة وضخمة ،فهو أسهل

المواقع التفاعلية استخداماً في الغرض التعليمي ،وأكثرها وضوحاً واستثما اًر دون أية تكاليف تترتب على

استخدامه (صقر.)4:2009 ،

ويقوم وسيط الفيديو التعليمي اليوتيوب بالجمع بين الصوت والصورة في العملية التعليمية ،ومصادر

الفيديو المتوافرة من خالل موقع  YouTubeغنية بالمحاضرات الخاصة بالتعليم األساسي.

(عزمي)146:2014،

وبما أن من أهم األهداف الرئيسة للعملية التعليمية هي وصول المتعلم إلى أفضل مستوى ممكن
من التحصيل في مبحث الجغرافيا ،اهتم الباحث بتوظيف بعض الوسائط المقترحة على الشبكة العالمية
هي السبورة الذكية والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب لتحسين تحصيل الطالب ،وقد قام الباحث بمسح
واستطالع لبعض مختبرات الحاسوب ،بالمدارس التعليمية بخانيونس ،ووجدت أنها مجهزة جميعها بتقنية

اإلنترنت ،وعندما استطلع آراء المعلمين حول تقنيات السبورة الذكية ووسيط الفيديو التعليمي عبر موقع

اليوتيوب ،ومدى توظيفهما في التدريس ،وجد تشويقاً لديهم لمعرفة المزيد عن هذه الوسائط الحديثة وكيفية
توظيفها في الغرفة الصفية أو المختبر بشكل عملي وواقعي؛ لذا زادت الحاجة لدى الباحث إلى التعرف ما

إذا كان الستخدام الوسائط التعليمية المعتمدة على الشبكة العالمية أثر مهم على تحصيل الطالب
لموضوعات الجغرافيا لدى طالب الصف التاسع لمبحث الجغرافيا.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في ضعف التحصيل لدى الطالب في استيعاب الموضوعات الجغرافية ،كما
والحظ أيضاً عدم توظيف الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية في خدمة التعليم لتحسين تحصيل
الطالب ،بالرغم من تواجدها كفكرة في أذهان المعلمين ،وهذا ما دفع الباحث إلى محاولة د ارسة أثر
توظيف بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية في دعم تحصيل الطالب ،والسيما مع ندرة
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الدراسات التي أجربت في واقع استخدام تطبيقات الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية في حدود علم
الباحث في هذا المجال ،والتي لم تتناول وسائط (السبورة الذكية ،الفيديو التعليمي اليوتيوب).
لذا تولد لدى الباحث اإلحساس بالمشكلة ،ونبعت فكرة الد ارسة الحالية لمعرفة أثر استخدام بعض
الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية على التحصيل لدى طلبة الصف التاسع في مبحث
الجغرافيا ،كما ويرجو أن تكون نتائج هذه الدراسة إسهاماً متواضعاً ونقطة انطالق نحو اإلفادة من تطبيقات
الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية.
ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما أثر استخدام بعض الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)عبر

الشبكة العالمية على التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة
خانيونس؟

وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بين متوسط تحصيل طالب

المجموعة التجريبية الذين يدرسون مبحث الجغرافيا باستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو
التعليمي عبر اليوتيوب)عبر الشبكة العالمية ومتوسط تحصيل أقرانهم في المجموعة الضابطة الذين
يدرسون بالطريقة االعتيادية؟

 .2هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بين متوسطي درجات التطبيق

القبلي والبعدي الختبار تحصيل طالب المجموعة التجريبية؟

 .3هل يوجد أثر الستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)عبر

الشبكة العالمية في تحصيل طلبة الصف التاسع في مبحث الجغرافيا؟

فرضيات الدراسة:
 .1توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بين متوسط تحصيل طالب
المجموعة التجريبية الذين يدرسون مبحث الجغرافيا باستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو
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التعليمي عبر اليوتيوب)عبر الشبكة العالمية ومتوسط تحصيل أقرانهم في المجموعة الضابطة الذين
يدرسون بالطريقة االعتيادية في القياس القبلي والبعدي.
 .2توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بين متوسطي درجات التطبيق
القبلي والبعدي الختبار تحصيل طالب المجموعة التجريبية.
 .3يوجد أثر الستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)عبر الشبكة
العالمية في تحصيل طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا في خانيونس.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى:

 .1التعرف إلى أثر استخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب) عبر
الشبكة العالمية على تحصيل طالب الصف التاسع والتي يقيسها االختبار التحصيلي المعد للدراسة في
مبحث الجغرافيا.

 .2التعرف على ما إذا كان هناك فروق بين متوسطي تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون
مبحث الجغرافيا باستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب) عبر الشبكة
العالمية ومتوسط تحصيل أقرانهم في المجموعة الضابطة الذين لم يدرسوا مبحث الجغرافيا باستخدام

الوسائط التعليمية.

 .3دراسة أثر استخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب) عبر الشبكة

العالمية على التحصيل الدراسي.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في تناولها لبعض الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية كموضوع حديث،

وكذلك استمدت هذه الدراسة أهميتها من فتح آفاق تدريسية حديثة في مبحث الجغرافيا ،من خالل استثمار

توظيف الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية ،حيث تتميز بقدرتها الفائقة في تسهيل عملية االتصال
والتواصل بين المعلم والطالب داخل الصف الدراسي.
كما تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
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 .1تتمشى مع االتجاهات الحديثة التي تنادي بضرورة توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية
والتربوية.
 .2تشجع معلمي الجغرافيا على استخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر
اليوتيوب) عبر الشبكة العالمية كوسيلة تعليمية توفر الوقت والجهد وجذب انتباه الطالب.
 .3اتاحة الفرص للطالب لدعم تحصيلهم الدراسي بطريقة أسهل وأيسر ،مما يكفل لهم دراسة الجغرافيا
وتعلمها بطريقة مشوقة عن طريق عرضها بالصوت والصورة وبرسوم توضيحية متحركة بواسطة بعض
الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية.
 .4تساعد المعلم في تحقيق أهداف التدريس في داخل الصف بصورة أفضل.
 .5تسهم في معالجة الطرائق غير الفعالة المستخدمة في تدريس بعض المواضيع في مبحث الجغرافيا،
وبالتالي تكفل للطالب دراسة مبحث الجغرافيا وتعلمها بطريقة مشوقة.
 .6توجيه أنظار المسؤولين إلى أهمية عقد دورات لتأهيل معلمي الجغرافيا الستخدام الوسائط التعليمية
عبر الشبكة العالمية في العملية التعليمية كوسيله حديثة تساهم في تحسين تحصيل الطالب.
 .7تتيح هذه الدراسة مجاالً واسعاً أمام باحثين آخرين لدراسات تربوية ومحاولة تجريب استخدام الوسائط
التعليمية عبر الشبكة العالمية في جميع المراحل التعليمية.

حدود الدراسة:

تم تحديد إطار هذه الدراسة بالحدود اآلتية:

 الحد الموضوعي :تقتصر الدراسة على دراسة أثر السبورة الذكية والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب عبرالشبكـة العالمية على التحصيل لـدى طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا في تدريس الموضوعات
(الجبال ،والهضاب ،والسهول) من الوحدة الثانية (البنية الجيولوجية والتضاريس) ،ومحتوى الموضوعات
(المناخ والعوامل المؤثرة فيه ،وعناصر المناخ) من الوحدة الثالثة (مناخ الوطن العربي) من الكتاب

الوزاري ،والمقررين من الوحدة الثانية والثالثة فقط في الفصل األول لمبحث الجغرافيا (وذلك نتيجة لقرار
و ازرة التربية والتعليم نظ اًر لظروف قطاع غزة بعد الحرب).

 -الحد المؤسسي :مدرسة (الق اررة للبنين) والتابعة لمدراس الحكومة في و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية

في محافظة خانيونس.
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 -الحدد البشري  :تقتصر الدراسة على طالب الصف التاسع األساسي.

 -الحدد الزماني :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2015-2014م.

مصطلحات الدراسة:
 -1الشبكة العالمية

هي مجموعة من الحاسبات المرتبطة بعضها ببعض في أنحاء العالم المختلفة يمكن بواسطتها تناقل

وتبادل المعلومات سوا ًء أكانت هذه المعلومات كالماً منطوقاً أم نصوصاً مكتوبة أم صور مرئية ثابته أم
متحركة أو حتى إشارات رمزية أم بها جميعاً ،مع عدد غير نهائي من المرسلين إلى عدد غير نهائي من

المستقبلين في شتى أنحاء العالم (الموسى والمبارك.)75:2005،

ويعرف الباحث الشبكة العالمية إجرائي ا بأنها :مجموعة من الحاسبات المرتبطة بالشبكة العالمية

(اإلنترنت) والتي يرمز لها بالرمز) ،(wwwوالتي يمكن بواسطتها عرض المعلومات الجغرافية وتناقلها
سواء كانت نصوصاً مكتوبة أو رسوماً متحركة أو مقاطع فيديو ،بهدف دعم تحصيل طلبة الصف التاسع

في مبحث الجغرافيا.

 -2الوسائط التعليمية

عرفها خميس ( )212:2003بأنها :عبارة عن استخدام الكمبيوتر في عروض ودمج النصوص،

والرسومات ،والصوت ،والصورة بروابط وأدوات تسمح للمستخدم باالستقصاء ،والتفاعل ،واالبتكار
واالتصال.

وعرفها أحمد ( )127:2007بأنها :وسائط اإلنترنت تقوم بتخزين المعلومات النصية والمصورة

والرسومية والصوتية في مقاطع تصل بينها وصالت يستخدمها المتعلم حسب الحاجة وتشكل مقاطع
المعلومات والوصالت فيما بينها قاعدة بيانات وسائط الشبكة العالمية.
ويعرف الباحث الوسائط التعليمية إجرائيا بأنها :الوسائط عبر الشبكة العالمية يمكن استخدامها

ألكثر من وسيلة لعرض المعلومات على المتعلم (صوت ،صورة ،فيديو ،رسم ،نص ،وغيرها) بشكل
متكامل ومتفاعل ،في بيئة كمبيوترية واحدة تعتمد على اإلنترنت.
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 -3الجغرافيا

تعددت تعريفات مصطلح الجغرافيا ،منها:

يعرفه الف ار ( )80:1989بأنه :العلم الذي يدرس البيئة واإلنسان من حيث إن كال منهما يؤثر في اآلخر
ويتأثر به.

تعرفه الكحلوت ( )9:2013بأنه :العلم الذي يهتم بد ارسة سطح األرض ،بما يحويه من أغلفة جوية

مائية ،حيوية ،أو صخرية ،ومدى التفاعل ،والتأثير بينهما.

ويتبنى الباحث تعريف الجغرافيا الوارد في مبحث الجغرافيا للصف السادس األساسي (و ازرة التربية

والتعليم العالي )4:2010،بأنه :العلم الذي يدرس البيئة واإلنسان ،والعالقة بينهما.

 -4السبورة الذكية

عرفتها سويدان ( )9:2008بأنها :السبورة التي يتم التعامل معها باللمس وبالقلم ،ويتم الكتابة عليها

إلكترونياً كما يمكن االستفادة منها وعرض ما على شاشة الحاسوب من تطبيقات متنوعة عليها.

ويعرف الباحث السبورة الذكية إجرائيا :من أحدث الوسائط التعليمية التكنولوجية المستخدمة في

عرض جميع العملية التعليمية ،فهي شاشة إلكترونية من نوع خاص تتيح عرض صور ومقاطع فيديو،
ويتم التعامل معها باستخدام حاسة اللمس بصورة تفاعلية ،مع إمكانية االستفادة من اتصالها بشبكة

اإلنترنت من ادواتها في الحفظ والتخزين والطباعة أو إرسال ما تم شرحه لآلخرين عن طريق البريد
اإللكتروني ،كما يمكن تشغيل أي ملف وسائط متعددة لتقديمه للطلبة عبر تلك السبورة الذكية

 -5الفيديو التعليمي عبر اليوتيوب

يعرفه ( )Duffy, 2008:123بأنه :أحد أهم وسائط الشبكة العالمية ومن أدوات الجيل الثاني للويب

( )web 2.0حيث يعتبر أداة للنشر يستطيع المعلم من خالله تنفيذ مشروعات مصورة على كل فيديو

ونشرها للطالب من خالل موقع عبر موقع اليوتيوب  You Tubeعلى الشبكة العالمية بحيث يستطيع

الطالب مشاهدتها في أي مكان يناسبهم.

يعرف الباحث الفيديو التعليمي عبر (اليوتيوب) تعريفاً إجرائي ا بأنه :تقديم المعلومات البصرية

والسمعية خاصة الصور المتحركة باستخدام الفيديو والمتعلقة بمبحث الجغرافيا في التعليم اليوتيوب عبر
موقع اليوتيوب  You Tubeعلى الشبكة العالمية والمتخصص بمشاركة الفيديو التعليمي ،ويسمح
للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني.
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 -6التحصيل الدراسي

هو مقدار استيعاب التالميذ للمفاهيم العلمية والمعلومات التي تم اكتسابها من خالل التعلم.

(صادق)153:2003،

ويعرفه الباحث تعريفاً إجرائياً بأنه :مقدار ما يتحصل عليه الطالب من كم المعلومات والمعارف

والمهارات خالل عملية التعلم.

 -7طالب الصف التاسع األساسي

هم مجموعة الطالب الملتحقون في المدرسة والذين تتراوح متوسط أعمارهم ما بین ( )15-14عاما

ويدرسون مجموعة من المباحث المدرسية من بينها مبحث الجغرافيا.
 -8محافظة خانيونس

تقع في قطاع غزة يحدها من الشمال محافظة الوسطى ومن الجنوب محافظة رفح ومن الشرق

فلسطين التي يفصلها الخط األخضر ومن الغرب البحر المتوسط.
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ا فصـل ا ثاني
اإلتــال ا جــظري
احملول األلل :ا شبكـة ا عامل ة
احملول ا ثاني :ا ولائط ا مع م ة املقرتحة عرب ا شبكة ا عامل ة
احملول ا ثا ث :ا محص ل ا الالي
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الفصــــــــل الثـــــــــاني
مقدمة:

اإلطــار النظـــري

يتناول الباحث في هذا اإلطار جانباً نظرياً لموضوعات الد ارسة الحالية ،حيث سيتطرق في المحور

األول إلى الوسائط التعليمية عبر الشبكـة العالمية من حيث المفهوم ،ومتطلبات االتصال بالشبكة العالمية،

وأهميتها وكيفية االستفادة منها في مبحث الجغرافيا ،أهداف الشبكة العالمية في العملية التعليمية وفي

مبحث الجغرافيا ،ثم الخدمات التعليمية التي يمكن االستفادة من الشبكة العالمية ،باإلضافة إلى وسائط
الشبكة العالمية ،وخصائص الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية ،وأخي اًر أهمية استخدامها في العملية
التعليمية.

ويعرض المحور الثاني من هذا اإلطار وسائط الشبكة العالمية واستخداماتها في التعليم ،ويتناول

السبورة الذكية من حيث المفهوم والخصائص ،ومكوناتها ،ومتطلبات تشغيلها ،وإمكانيات السبورة الذكية
التقنية ،وأدواتها ومميزاتها ،ونقاط القوة والضعف في استخدامها في التعليم ،ثم يتناول المحور وسيط

الفيديو عبر موقع اليوتيوب  You Tubeعلى الشبكة العالمية ،من حيث المفهوم ،وفعالية استخدامه في
التعليم ،وأهم مواقع الفيديو اإللكترونية ،ثم خصائص موقع اليوتيوب كونه موقعاً للفيديو اإللكتروني،
ومميزاته في التعليم واستخداماته المختلفة ،وخطوات التدريس باستخدام اليوتيوب ،وطرق تقييم مقاطع

اليوتيوب التعليمية ،ومن ثم أهم المعوقات والتحديات التي تواجه استخدامه في التعليم.

ويختتم الباحث اإلطار النظري في المحور الثالث بالحديث عن التحصيل الدراسي من حيث

المفهوم ،وأنواعه ،وعالقة التحصيل بوسائط الشبكة العالمية الحديثة.

المحور األول :الشبكـة العالمية:
تٌعد تقنية الشبكة العالمية أو الشبكة العنكبوتية أو شبكة المعلومات الدولية ،أو شبكة اإلنترنت مطلباً
أساسياً من مطالب العصر الحالي ،بدأ يسخرها اإلنسان المتعلم كقوة فاعلة في الحصول على المعلومات
اإللكترونية المتنوعة ،وأصبح التعامل مع الشبكة العالمية حقيقة يومية ،يتعامل معها معظم األفراد

للحصول على المعلومات العلمية المتجددة ،فقد اقتحمت العديد من المجاالت بأساليب مختلفة بفضل
المعلومات التي توفرها للباحثين والطالب وغيرهم.
12

وقد أدت ثورة المعلومات إلى مراجعة دقيقة ألسس التعليم ،فلم يعد الهدف منها االطالع على

المعلومات فقط ،بل أصبح األهم هو االستفادة منها لدعم العملية التعليمية وأصبح التعامل مع ثورة

المعلومات من خالل الشبكة العالمية يعد من أهم مالمح التطور المفيد في العملية التعليمية المختلفة ،وان
هذا األسلوب في التعليم ما هو إال عنصر من عناصر تكنولوجيا التعليم داخل منظور أشمل في النظام

التعليمي(السيد.)39:2006،

تضم الشبكـة العالمية مجموعة ضخمة من مصادر المعلومات ،كما أنها توفر من خالل أدواتها

الكثير من الخدمات المتعددة ،والتي تتيح للجميع إمكانية االستفادة من هذه الخدمات ،من خالل توظيفها
في المجال الخاص بهم (سالم.)15:2004،

وتسعى المجتمعات المتقدمة إلى إدراك أهمية الشبكة العالمية واالنتفاع منها في مختلف األنشطة

اء من الجانب األكاديمي أو الجانب التطبيقي للعملية التعليمية،
وخاصة المجال التعليمي بكل أبعاده سو ً
وأصبح الحاسب اآللي جزءًا ال يتج أز من أعمال الطالب والمعلم ،ومنهجاً مقر اًر في بعض مراحل التعليم

العام فيها.

ال شك أن الشبكة العالمية أو تقنيات التعليم الحديثة ستأخذ دورها حالياً ومستقبالً ضمن المقررات

والمناهج وبناء النظم واألبحاث والدراسات ،وسيكون ضمن التحديات التي تحتاج إلى مهارات والى إبداع
في االستخدام ،والتفكير في إيجاد السبل التي يمكن أن يستفاد منها في العملية التعليمية ،حيث إن الشبكة

العالمية تنطوي على قدرات هائلة من التقنيات التي من شأنها أن تدعم المناهج التعليمية المقدمة في

المدارس ،وتُطور في أداء المعلم ،وتوفر الكثير من الخبرات والنشرات والقراءات له (سعادة.)64:2003،
تسهم الشبكة العالمية من خالل أدواتها المتنوعة (البريد اإللكتروني–المحادثة–المواقع التربوية-
مواقع التواصل االجتماعي وغيرها) في إيجاد قنوات لتعزيز العملية التعليمية التعلمية وتطويرها بين
المعلمين والطلبة والتي يؤدي بدورة لرفع التحصيل الدراسي (زيتون.)43:2004،

ويعرض الباحث مفهوم الشبكـة العالمية متطرقاً إلى أهميتها في التعليم ،ومجاالتها؛ ليكون بذلك

مدخالً ألهم الوسائط التي يمكن أن توظف في العملية التعلمية التي سيتطرق اليها المحور الثاني والخاص
بوسائط الشبكة العالمية السبورة الذكية ،والفيديو التفاعلي (اليوتيوب) ومكوناتهما ومميزاتهما ،والتي تعتبر

وسائط تعليمية يجدر بالمعلمين استخدامها حتى يمكن االستفادة منهما في تدعيم التحصيل الدراسي.
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أولا :مفهوم الشبكة العالمية:

الشبكة العالمية في اللغة االنجليزية تطلق على الشبكة العالمية العنكبوتية مسمى (World Wide

) Webوتختصر كـ ) (wwwأو ( )w3وبصفة عامة يطلق عليها ) (The Webوتعني الشبكة العالمية.
وهي نظام من مستندات النص التشعبي) (hypertextالمترابطة الواردة على شبكة اإلنترنت.

(دسوقي ،والربيعي)12:2006،

وعلى الشبكة العالمية يمكن للمرء أن يعرض صفحات الويب التي قد تحتوي على النصوص
والصور ،والفيديو ،والوسائط المتعددة األخرى والتنقل بينها باستخدام االرتباط التشعبي)،(hyperlinks

وباستخدام المفاهيم من نظم النص التشعبي)( (hypertextأحمد.)60:2009،

وكلمة انترنت  Internetلغوياً مشتقة من شبكة المعلومات الدولية ،اختصا اًر لالسم اإلنجليزي

 ،International net workويطلق عليها عدة تسميات منها الشبكة ) ،)The netأو الشبكة العالمية
) ،(World netأو شبكة العنكبوت ) ،(The webأو الطريق اإللكتروني السريع للمعلومات.

(الدناني)36:2001 ،

واإلنترنت  Internetهو عبارة عن مجموعة من الشبكات العالمية المتصلة بماليين األجهزة حول
العالم ،لتشكل مجموعة من الشبكات الضخمة ،والتي تنقل المعلومات الهائلة بسرعة فائقة بين دول العالم
المختلفة ،وتتضمن معلومات دائمة التطور ))Kavas,& Ozdener, 2012:394

وتعرف شبكة اإلنترنت بأنها شبكة دولية تضم مجموعة من الحاسبات المرتبطة بعضها ببعض في

اء أكانت هذه المعلومات كالماً منطوقاً أم
أنحاء العالم المختلفة يمكن بواسطتها تناقل وتبادل المعلومات سو ً
نصوصاً مكتوبة أم صور مرئية ثابته أم متحركة أو حتى إشارات رمزية أم بها جميعاً ،مع عدد غير نهائي
من المرسلين إلى عدد غير نهائي من المستقبلين في شتى أنحاء العالم.

(الموسى والمبارك)75:2005،

وتم تعريفها في الكتاب الصادر عن برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة بأنها شبكة اتصاالت دولية ،تتألف

من مجموعة من شبكات الحواسيب ،تربط بين اآلالف من مختلف شبكات الحاسوب في العالم ،وتؤمن
االشتراك فيها لحوالي أكثر من  7مليار مستخدم وهو ما يقارب نسبة  %35.7من سكان العالم ،وهناك
أكثر من مائة دولة في العالم لديها نوع ما من االرتباط وامكانية الوصول الى الشبكة.

(تقرير إحصائيات عن الشبكات االجتماعية واإلنترنت)2014،
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كما تعرف شبكة اإلنترنت أو ما يسمى (النت) ( )Netبأنها شبكة حاسوبية عمالقة تتكون من

شبكات أصغر ،بحيث يمكن ألي شخص متصل باإلنترنت أن يتجول في هذه الشبكة وأن يحصل على
جميع المعلومات في هذه الشبكة (اذا سمح له بذلك) ،وأن يتحدث مع شخص آخر في أي مكان في

العالم( .القزعة ،والنعيمي.)21: 2010 ،

مما سبق يرى الباحث بأنه ال يوجد اتفاق في وجهات النظر حول مفهوم الشبكة العالمية

(اإلنترنت) وذلك وفقاً لطبيعة المستخدمين والخدمات التي يحتاجون إليها ،وتختلف هذه التعريفات في
كيفية التعبير عن هذا المصطلح تبعاً الختالف الغاية منه والمنظور الذي تصاغ من خالله ،على الرغم
من اشتراك أصحابها في المفهوم العام الذي يعبر عنه.

ومن خالل مراجعة الباحث العديد من المراجع ذات الصلة بالشبكة العالمية ،والتعرف إلى

التعريفات المتعددة التي أطلقها الخبراء والعلماء والباحثون وفقاً الختالف التخصصات والمجاالت الخاصة

بهم ،يلخص الباحث بأن الشبكة العالمية تشتمل على العناصر التالية:
 تتكون من مجموعة من الحاسبات.

 تلك الحاسبات مترابطة في شبكة عبر روابط تشعبيه.

 تلك الشبكات يمكن أن تتصل بشبكات أكبر وتضم الصور والنصوص والرسومات والفيديو.
 إن عملية االتصال بين الشبكات متاحه للجميع في أي مكان في العالم.
 إن الشبكة العالمية (اإلنترنت) تستخدم في مجاالت متعددة ومتنوعة.

إن شبكة (اإلنترنت) تتسم بالعالمية من خالل ربط ماليين الحواسيب مع بعضها البعض ،من جميع

أنحاء العالم عن طريق خطوط هاتفية تعمل على مدار الساعة وبواسطتها يستطيع المعلم الحصول على

المعلومات المطلوبة وتوظيفها من أجل تدعيم العملية التعليمية ،وتعتبر من أحدث األدوات التقنية المتطورة
المعاصرة(سفر.)110:2008 ،


ثاني ا :متطلبات التصال بالشبكة العالمية:

إن عملية االتصال بالشبكة العالمية (اإلنترنت) تحتاج العديد من المكونات المادية وكذلك البرمجية،

والتي تتناسق وتتكامل بوظائفها المتعددة لتحقق عملية االتصال باإلنترنت ،حيث حددت بجهاز حاسوب
مع البرمجيات الالزمة للوصول إلى خدمات اإلنترنت مثل جهاز مودم ،أو كرت شبكة ،ووجود برنامج

المتصفح وخط اتصال هاتفي مع أحد مزودي خدمة اإلنترنت(الحسني.)199:2004،
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ويرى (دسوقي وآخرون )2006 ،أن قنوات االتصال بالشبكة العالمية (اإلنترنت) ،فهي متعددة

أهمها:

 الطلب الهاتفي العادي ( )Dial-up connection
 الخطوط المؤجرة ()Dedicated-Leased-Line
 خطوط الشبكة المتكاملة للخدمات الرقمية ()ISDN
 خط المشترك الرقمي غير المتماثل (.)ADSL

ويعتبر خط ( )ADSLمن أحدث الطرق ،وكذلك أقلها تكلفة وأكثرها سرعة ،حيث إن هذه الطريقة

هي المنتشرة في وقتنا الحالي ،ألنه يمثل أهم التوجهات الساخنة للنفاذ السريع لإلنترنت.

(دسوقي وآخرون)468:2006،

ونحن بحاجة إلى ثورة في التعليم حتى يأخذ التعليم شكل المنظومة التعليمية ،ونستبدل بذلك الثوب

القديم ثوباً جديداً ليس في درجة جاذبيته الشكلية فقط ولكن فيما يكمن وراءه ،أي في جوهر المنظومة

التعليمية بمكوناتها المختلفة حتى نساير عصر ثورة المعلومات؛ ولذلك أصبح من الضروري توفير

متطلبات استخدام الشبكة العالمية وما يرتبط بها من حاسبات وشبكات نقل المعلومات المحلية والدولية

لننتقل من حالة التعليم الجامد إلى التعلم المرن  Flexible Learningليطور المعلم معارفة ومهارته

البحثية عن المعلومات والتي تمكنه من تطوير العملية التعليمية واثرائها والتفكير بأشكاله المختلفة والقدرة
على حل المشكالت التعليمية التي قد تواجهه.

ويرى الباحث أن الوضع التقليدي للعملية التعليمية والذي يقوم به المعلم بالتلقين واإللقاء والحفظ

واالستظهار ال بد أن يتغير ليواكب التطورات العلمية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين ،حيث إن

شكل الحياة بدأ يأخذ طابعاً مغاي اًر عن الماضي ،فال بد للعملية التعليمية أن توفر متطلبات التكيف مع
التكنولوجيا الجديدة :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتكنولوجيا التعليم ،كما يوضحها الشكل التالي:
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تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا
التعليم

شكل ()1

يوضح عالقة تكنولوجيا التعليم بتكنولوجيا المعلومات
يبين شكل رقم ( )1أن هناك عالقة بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات ،وأن مجال
تكنولوجيا المعلومات أشمل وأعم من مجال تكنولوجيا التعليم ،ويعتبر األخير جزءاً أو مكوناً من مكونات

تكنولوجيا المعلومات .فعملية الحصول على المعلومات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها ونشرها باستخدام
األجهزة اإللكترونية كالكمبيوتر وأجهزة االتصاالت عن بعد هي ما يطلق عليه تكنولوجيا المعلومات ،وذلك

يمثل جزءاً في المواقف التعليمية.

ثالث ا :أهداف الشبكة العالمية في العملية التعليمية وفي مبحث الجغرافيا:

حيث إننا نعيش في عصر الثورة العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية والحاسبات ،جميع ذلك أصبح

يفرض على العملية التعليمية التعلمية ضرورة مواكبة ومالحقة السير التقني باستخدام أساليب

االتصال الحديثة وتوظيفها في العملية التعليمية (الموسى والمبارك.)77:2005،

ويمكن توظيف الشبكة العالمية في تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية من خالل تصميم

الدروس التعليمية على شكل صفحات إلكترونية تحتوي المعلومات على مختلف أشكالها الكتابية والصوتية

والصورية ،مرتبطة ببعضها البعض من خالل وصالت تشعبية تمكن الطالب التنقل بين تلك الصفحات

للدروس المصممة(السيد.)44:2006،

ويؤكد المحيسن وهاشم ( )26:1420أن المناهج والدروس المصممة من خالل تكنولوجيا التعليم

تهدف إلى ما يلي:

 -1توفير المادة التعليمية وفق قدرات الطلبة ومستوياتهم المتفاوتة من الضعيف إلى المبدع.
 -2تثير عملية التعليم وتزيد الدافعية وتحفز عليه.
 -3تمكن الطالب أن يعيد الدرس كله أو جزًءا منه مرات عدة تتناسب واستيعابه للمادة العلمية.
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 -4تطبيق حقيقي لمفهوم التعلم في متغيرات التكنولوجية المعاصرة.
 -5تعد المادة من قبل أفضل المختصين ووفق أحدث طرائق التعليم والتعلم.
لقد أصبح في اآلونة األخيرة استثمار أهداف وسائط الشبكة العالمية في العملية التعلمية التعليمية

من خالل البرامج والتطبيقات التي تعتمد في عرضها للمعرفة والخبرات المتنوعة ودمج وتكامل اثنين أو
أكثر من الوسائط في بيئة تعليمية ،أحد االتجاهات الحديثة في تحقيق نتائج تعليمية متعددة (الموسى
والمبارك ،)78:2005 ،وغالباً ما تشتمل هذه الوسائط علي نص مكتوب  Textأو صوت  Soundأو

صور ثابتة  Still imageأو رسوم توضيحية أو حركية أو خرائط وغيرها

وأوضحت مبارز ،سويدان ( )23:2007أربعة أهداف رئيسية تجعلنا نستخدم الشبكة العالمية

في العملية التعليمية وهي:

 -1تحقق مثاالً واقعياً للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم.

 -2تساعد على التعلم التعاوني نظ اًر لكثرة المعلومات المتوفرة عبرها ،فإنه يصعب على الطالب
البحث في كل القوائم ،لذا يمكن استخدام العمل التعاوني ،حيث يقوم كل طالب بالبحث في قائمة معينة،
ثم يجتمع الطلبة لمناقشة ما تم التوصل اليه.

 -3تساعد على االتصال بالمعرفة العلمية بأسرع وقت وأقل كلفة.
 -4تساعد على توفير أكثر من طريقة في التدريس ،ألنها بمثابة مكتبة كبيرة يتوفر فيها عدد كبير من
الكتب والبرامج التعليمية باختالف المستويات

وهناك مجموعة من األهداف يمكن تحقيقها من خالل استخدام الشبكة العالمية في العملية التعليمية

منها (الموسى( ،) 169:2000 ،العوضي( ،)61:2005،الشرهان:)16:2003،

 -1المساهمة في تأسيس ثقافة المعلومات لدى الجيل الناشئ لتأهيلهم بمتطلبات العصر الحديث.
 -2المساهمة في إنشاء مجتمع المعرفة والمعلومات من خالل االهتمام بتقني المعلومات ووسائطها.

 -3إحداث تطوير جذري في التعليم يعتمد ما انتجتة تقنية المعلومات ووفرة المصادر عبر الشبكة
العالمية.

 -4تعزيز التفاعل االيجابي عبر شبكة اإلنترنت بين المجتمع المحلي والمدرسة وباألخص فيما يتعلق
بمتابعة أولياء األمور لتحصيل أبنائهم وهذا بدوره سوف يؤدي إلى تشجيع انتشار شبكة اإلنترنت

وازدهار استخدامها ألغراض متنوعة مفيدة.

 -5سهولة تطوير المناهج الموجودة بوساطة اإلنترنت.
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 -6قلة التكلفة المادية باستخدام األقمار الصناعية ومحطات التلفزيون والراديو.

 -7سرعة التعليم ،وبمعنى آخر فإن الوقت المخصص للبحث عن موضوع معين باستخدام اإلنترنت
يكون قليالً مقارنة بالطرق التقليدية.

 -8وظيفة المعلم في الفصل الدراسي تصبح بمثابة الموجه المرشد وليس الملقي والملقن.
 -9تطوير مهارات الطلبة على استخدام وسائط الحاسوب وتقنيات شبكة اإلنترنت.

 -10عدم التقيد بالساعات الدراسية حيث يمكن وضع المادة العلمية بوساطة اإلنترنت ويستطيع الطلبة
الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت.

ويخلص الباحث أهداف استخدام الشبكة العالمية في تدريس مبحث الجغرافيا ،أن الجغرافيا من

التخصصات العلمية التي مرت بتطور مستمر ،واكبت التطورات العلمية والتكنولوجيا والتي انعكست أثارها
على وسائل البحث وتقنيات التحليل والتي أسهمت في نقل الجغرافيا من مجال الوصف إلى مجال

التطبيق ،ومن خالل األزمنة المختلفة ،حيث يظهر التنوع في تخصصات الجغرافيا وفي منهاج البحث
الجغرافي بما يضمن التوصل إلي الحقائق من خالل التفسير والتحليل والربط والتعليل ،وهذا ما تتيحه
الشبكة العالمية من تمكين الطالب فرصة مشاهدة قضايا وظواهر جغرافية عبر وسائط متنوعة ،األمر

الذي

خلق ما يسمى بالتعلم النشط Active Learning

والذي بدوره يمكن المتعلم من اكتساب

المعلومات التي تقدم كمثال واقعي عبر شاشات الكمبيوتر في شكل نصوص ،وأصوات ،ورسوم ،وصور

بأنواعها ،ولقطات فيديو ،وبالتالي توفر المعلومات المتنوعة والحديثة للمتعلمين ،وايجاد روح الحماسة

والدافعية ،مما يدعم ذلك اكتساب الفهم والمهارات العلمية الخاصة بموضوعات الجغرافيا مما يحسن
التحصيل لدى الطالب.

رابعا :أهمية الشبكة العالمية في مبحث الجغرافيا:

تعد الشبكة العالمية أحدث شبكات االتصال وتبادل المعلومات في الوقت الراهن ،وتتجلى أهميتها

في الفوائد التي تقدمها من فوائد علمية لمستخدميها حيث ال يقتصر استخدامها على المختصين في مجال
علوم الحاسب اآللي وانما يتعدد مستخدموها في مجاالت مختلفة مثل األكاديميين والباحثين واألطباء
واإلداريين ورجال األعمال والسياسيين واإلعالميين والتربويين والطالب والطالبات ونحوهم.

(سفر)38:2008،

وتتعدد أدوات الشبكة العالمية من خالل الخدمات العديدة التي توفرها ،سواء في عملية االتصال

والتواصل ،أو إتاحة الفرصة إلمكانية الدخول إلى مصادر المعلومات المتوفرة في مواقع عديدة من الشبكة
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أو الوصول إلى قواعد البيانات والمنتديات االلكترونية العلمية والمجالت اإللكترونية العلمية وغيرها من
األدوات من خالل البريد االلكتروني ) (E-Mailوالتخاطب الكتابي ) (Relay- Chatوالمؤتمرات المرئية

) ،(Video – Conferencingوبرامج أدوات البحث ،ومؤتمرات الفيديو ،باإلضافة إلى المكتبات

اإللكترونية والتي تقدم خدماتها من الكتب والمراجع والمجلدات والدوريات عبر هذه الشبكة ،كما تقدم
الشبكة خدمة البحث األساسية ( )Searchوالتي تعتبر الوسيلة للوصول إلى المعلومات عبر شبكة
االنترنت

وعرض المعلومات الكتابية أو المسموعة أو المرئية عبر صفحات إلكترونيه ،كذلك خدمة نقل

الملفات ،وخدمات المحادثة (الشرهان.)147:2000،

تضم الشبكة العالمية قدرات هائلة من الوسائط والتي يتم فيها عرض المعلومات (الصوت،

الصورة ،الرسوم المتحركة ،لقطات الفيديو) ،والتي من شأنها أن تستخدم في تدعيم المناهج التعليمية
المتقدمة ومنها مبحث الجغرافيا ،وتطور أداء المعلم علمياً ومهنياً ،حيث توفر له الكثير من الخبرات

والنشرات والقراءات اإللكترونية التي تزيد من إثارة وتشويق الطالب نحو تعلم الجغرافيا ،ومما يحسن من

أداءهم ورفع مستوى تحصيلهم.

إن الشبكة العالمية أصبحت أداة مساعدة مهمة في عملية التدريس ،ويبرز دورها تبعاً للتخصص

وطبيعة المادة الدراسية وطرائق التدريس المستخدمة ،حيث توفر شبكة المعلومات الدولية للطلبة السيطرة

على عملية التعلم ،وتمكنهم من التقدم بالمادة الدراسية حسب سرعتهم الخاصة ،واختيار مسارات تعلمهم

وفق احتياجاتهم الذاتية ،باإلضافة إلى إثارة دافعيتهم للتعلم ،وتساعد في زيادة استقاللية الطلبة ،وتطوير

استراتيجيات تعلمهم ،وتمنحهم الوقت الكافي للتفكير والمشاركة في تبادل المعلومات مع اآلخرين.

(عبد الحميد)33:2004،

يتضح مما سبق أن الشبكة العالمية تستطيع توفير بيئة تعليمية تعاونية جديدة ،يستطيع فيها الطالب

العمل سوياً في فهم المادة الدراسية ومنها الموضوعات الجغرافية ،وحل المشاكل التي تواجههم بصورة
تعاونية ،وبذلك فإن الشبكة العالمية وسيلة فعالة في تعليم مبحث الجغرافيا ،فقد يستخدمها المعلمون
كمصدر رئيسي للمعلومات الجغرافية ،حيث تمثل موسوعة كبيرة للمعلومات بالنسبة لهم والتي ممكن

عرضها صوت وصور ومقاطع فيديو.

ويستطيع المعلم من خالل الشبكة العالمية تنظيم المادة الدراسية بطريقة التي ال تؤثر على زمن

الدرس ،ويسمح للطلبة برؤية هذه المادة بالطريقة التي تالئمهم (الحسناوي.)16:2007،
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ويرى الباحث أن الشبكة العالمية ال تحل محل طرائق التدريس االعتيادية ووسائلها ،ولكنها تقدم فوائد

إضافية للطالب ،وثقافة متطورة ومهمة ،وتبرز أهميتها بمبحث الجغرافيا خاصة في إثارة وتشويقا للطالب
عندما تتكامل مع طرائق التدريس االعتيادية ،حيث تقدم الموضوعات الجغرافية بكل سهولة ويسر في

االستخدام ،وتلبي حاجات الطالب في البحث عن عناوين المواضيع المطلوبة ،واالتصال الفعال مع
المعلومات الجغرافية بكل الوسائل المتاحة سواء بالصور أو الرسوم أو الفيديو.

خامس ا :الخدمات التعليمية التي يمكن الستفادة من الشبكة العالمية:

تتعدد الخدمات التعليمية التي يمكن االستفادة منها من خالل الشبكة العالمية لتشمل المعلمين

والمتعلمين والمؤسسات التعليمية ،على النحو التالي (العبيد( ،)60:1422 ،عبد اهلل:)25:2002،
بالنسبة للمعلمين:
 .1تحقيق التواصل وكسر حاجز العزلة المهنية والفنية العلمية والتربوية.
 .2تبادل المعلومات بين ذوي االختصاصات.
 .3تحديث معلوماتهم العلمية والتربوية.
 .4تسهم في الحصول على المعلومات والمعارف والمهارات المختلفة.
 .5تفعل الحوار مع المتعلمين والرد على استفساراتهم.
 .6تصميم مواقع تعليمية على الشبكة العالمية.
 .7توفير أساليب تدريب متطورة في رفع مستوى أداء المعلمين.

 .8تطوير استراتيجيات التدريس وتبني أساليب حديثة تسهل التعاون بين المتعلمين وتشجيعهم على

المشاركة.

بالنسبة للمتعلمين:

 .1تحقيق االتصال بأقرانهم محلياً ودولياً.

 .2توسيع دائرة مصادر التعلم لخلق زوايا متعددة واتجاهات مختلفة في موضوعاتهم الدراسية.

 .3توفير وسيلة سهلة لمتابعة برامج الدراسة واألنشطة اليومية واالنظمة المدرسية ،والمساعدة في حل
الواجبات.

 .4تحسين المهارات التقنية الضرورية للبحث عن المعلومات ،واالتصال مع اآلخرين.
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 .5تسهيل عملية الحوار مع المعلمين والخبراء ،وادارة المدرسة ،واالختصاصيين االجتماعيين.
 .6االستمتاع المشترك عبر تبادل الخبرات واألفكار والتعرف إلى حضارات مختلفة.
 .7توفير بنوك أسئلة ،ونماذج امتحانات.

 .8توفير جو تعلمي غير تقليدي يفتح أفاق التعليم والتعلم بغير حدود زمنية أو مكانية ،ويزود المتعلم
بالتحفيز والتحدي والتشوق واإلثارة .
بالنسبة للمؤسسات التعليمية:
 .1توفير وسيط فاعل وحل مناسب لتداول المعلومات بين مختلف اإلدارات والدوائر التعليمية والمدراس.
اء في مجال التعليمات اإلدارية أو الفنية أو المهنية أو تدريب
 .2تيسير طرح البرامج المختلفة سو ً

المعلمين.

 .3توفير الوقت والجهد والمال عن طريق عقد المؤتمرات واالجتماعات عبر شبكة اإلنترنت.
 .4اإلعالن عن األنشطة المختلفة.
 .5تسهيل الخدمات التعليمية والتربوية وربط المكتبات والمختبرات.
 .6تصميم صفحات تعلمية خاصة.
 .7تحقيق التداول والمباشر لسجالت الطلبة وبياناتهم وتسهيل إجراءات التسجيل وااللتحاق والنقل
والتخرج.
يستخلص الباحث مما سبق أهم الخدمات التعليمية التي يمكن االستفادة من استخدام الشبكة

العالمية في مبحث الجغرافيا بما يأتي:

 .1توفير فرصة تعليمية غنية وذات معنى مثل رسم الخرائط الخاصة بالطقس وخرائط المناخ.
 .2مساعدة المتعلمين لتحقيق األهداف التعليمية.

 .3نظام المعلومات الجغرافية من التحليل والتخطيط المكاني .GIS

 .4تطوير مهارات الطالب على مدى ابعد من مجرد تعلم محتوى التخصص.
 .5الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات مثل :الجبال ،الفيضانات ،األنهار ،الزالزل...
 .6المتعة في التعلم من المواقف التعليمية الخاصة بموضوعات الجغرافيا.
 .7الخدمات الكثيرة للشبكة.
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 .8تقليل التجريد واالقتراب من المالحظة الحسية.
 .9متابعة الطلبة ومعالجة تأخرهم الدراسي.
 .10العالمية في التعليم.

ويرى الباحث أن الجغرافيا كغيرها من العلوم األخرى تتطلب من المتعلمين التفكير والفهم والبحث

والتحقق من الظواهر ومشاهدة الظواهر الطبيعية والحكم عليها وبذلك تعمل على تنمية شخصية المتعلم

واكسابهم المعلومات واألفكار والمهارات والنظريات والتعميمات ،وليس هدف تدريس الجغرافيا تحفيظ

الطلبة أسماء القارات والدول والعواصم بل تنمية القدرات العقلية وزيادة الوعي بما يحيط بهم ،فدراسة
الجغرافية يدور حول العالقات السببية ألية ظاهرة من الظواهر الموجودة على سطح األرض ،وتوضيح
كيفية ربطها مع بعضها لتكوين الشكل الكلي لهذا السطح ،وعلي هذا األساس فان المنهاج الجغرافي هو

منهاج تفكير يهتم بتوزيع الظواهر على سطح األرض ،كما انه منهاج ربط واستنتاج.

سادسا :وسائط الشبكة العالمية:

إن وسائط الشبكة العالمية مصطلح يرتكز في المقام األول على مفهوم النصوص اإللكترونية ،ثم

كان التطور والتقدم نحو تعدد البيانات بأشكالها المختلفة من صور ،ورسوم ،وصوت عبر اإلنترنت؛ لتأتي

تكنولوجيا الوسائط المتعددة فيتم تجميع وتنظيم جميع العناصر السابقة في كل متكامل وعندما يتم الربط
بين كافة العناصر عن طريق وصالت اإلنترنت مع إتاحة انتقال المتعلم بحرية ألي عنصر من تلك

العناصر نصل لما يسمى منظومة الوسائط عبر الشبكة العالمية (شاهين.)83:2000 ،

وتجمع الوسائط عبر الشبكة العالمية بين مفهوم الوسائط المتعددة والنصوص اإللكترونية؛ فهي من

ناحية التعدد تعتبر وسائط متعددة ،ومن ناحية النشاط والتدفق تترابط كل وسيلة بنفس مفهوم النصوص

اإللكترونية ،فتضم الوسائط عبر الشبكة العالمية بجانب النصوص اإللكترونية كل من الصورة اإللكترونية،
والرسوم اإللكترونية ،بل الفيديو عبر اإلنترنت أيضاً (الغريب.)207:2001 ،

ويرى أحمد ( )127:2007أن وسائط الشبكة العالمية نظام لتخزين المعلومات النصية والمصورة

والرسومية والصوتية في مقاطع تصل بينها وصالت يستخدمها المتعلم حسب الحاجة ،وتشكل مقاطع

المعلومات والوصالت فيما بينها قاعدة بيانات وسائط الشبكة العالمية والتي يتم تنظيمها بنفس طرق

وأساليب تصميم النص اإللكتروني في العالقة بين مقاطع أو أجزاء أو روابط بكل وسيلة على حدة ،أو

العالقة بين المقاطع والروابط في الوسائط المتعددة أو بعضها.
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ويتفق (محجوب )46:2005 ،و (أحمد )211:2007،أن الوسائط عبر الشبكة العالمية تشبه في

ذلك النص اإللكتروني إال أنها تختلف عنه في استخدامها ألكثر من وسيلة لعرض المعلومات على المتعلم
(صوت ،صورة ،فيديو ،رسم ،نص ،وغيرها) بشكل متكامل ومتفاعل ،بينما يعتمد النص على النص
اإللكتروني فقط؛ ومن ثم يمكن القول أن الوسائط اإللكترونية تشير إلى الدمج بين النص اإللكتروني

والوسائط المتعددة في بيئة كمبيوترية واحدة تعتمد على اإلنترنت.

ويؤكد (عزمي )127:2014،أن الوسائط عبر الشبكة العالمية برنامج كمبيوتر متصل باإلنترنت

يتكون من عدة "صفحات/عقد  "Pages/Nodalsتحتوى على صفحة على "عناصر  " Elementsوقد

تكون هذه العناصر نصاً ،أو صورة ،أو صوت تربط فيما بينها "روابط  ،"Linksويمكن للمتعلم التنقل من

صفحة ألخرى بطريقة تفريعيه غير خطية بالنقر على هذه الروابط.

ويستخلص الباحث مما سبق أن العالقة بين الوسائط عبر الشبكة العالمية والوسائط المتعددة هي
توليفة من النص والصورة والصوت والحركة والفيديو المقدمة من خالل الكمبيوتر ،ونطلق عليها تفاعلية

عندما يسمح فيها للمستخدم بالحكم في هذه العناصر ،ويطلق عليها عبر الشبكة العالمية عندما تترابط هذه
العناصر من خالل اإلنترنت بحيث يمكن التجول فيما بينها فتتحول من كونها متفاعلة فقط إلى مترابطة

ومتداخلة.

أي عندما يتاح للمتعلم أن يتحكم في المعلومات التي يراها تتحول الوسائط المتعددة إلى وسائط

متعددة تفاعلية وحينما يسمح له باإلبحار والتجول والتفاعل تتحول الوسائط المتعددة التفاعلية إلى وسائط

عبر الشبكة العالمية ،تتضمن أنواعاً من الوسائط كالتسجيالت الصوتية والرسوم والصور المتحركة
ولقطات الفيديو مع خلفيات من الموسيقى المناسبة ،كل ذلك بهدف مساعدة المتعلم على تحقيق أهداف
واضحة سبق تحديدها ويتوقع إنجازها بدرجة عالية من الكفاءة من جراء التعامل المباشر للمتعلم مع
البرنامج ،وهنا يمكن القول بأن الوسائط عبر الشبكة العالمية والوسائط المتعددة يتفقان من حيث أن كل

منهما يتناول مجموعة من الوسائط العملية التي من شأنها جذب االنتباه واثارة اهتمامات المتعلم ومساعدته
على اكتساب الخبرات وجعلها باقية األثر ومن ثم تحقق لديه أهدافه من التعلم؛ وبالتالي تدعم تحسين

التحصيل لدى الطالب.
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سابع ا :خصائص الشبكة العالمية في التعليم:

فيما يلي عرض ألهم ما يميز طبيعة نظم الشبكة العالمية في التعليم:

 -1مقابلة الفروق الفردية :حيث إن األنماط التعليمية المختلفة والنتائج الفردية في المسارات التعليمية
المختلفة للمتعلمين يمكنها ان تكون متساوية في االهمية وفي بعض الظروف وذلك للتأكد من أن

هناك موضوعات محددة يتم التعامل معها بنفس الطريقة مع كل المتعلمين.

 -2الال خطية :التمثيل غير الخطي ( )Non Linerلوحدات المعلومات يساعد على الوصول السريع
ألي نقاط فيها ،يمكن من إضافة المزيد من الوسائط لتوصيل المعلومة حيث يوجد عدد ال نهائي من نقاط

التفاعل مثل اإلزرار ،والنقاط النشطة ،والقوائم الرئيسية التي تحتوي على خيارات متعددة .

 -3الرتباطات :وتعني الربط بين جميع عناصر المعلومات وذلك عن طريق ارتباطات بين نقاط مختلفة
في البرمجية بحيث يمكن االنتقال بينها في حرية سواء بين النقاط التي ترتبط معاً  ،أو بين أي نقاط في
البرمجية ونقاط أخرى خارجية حتى مع عدم وجود ارتباط بينها(أمين ،وعزمي.)30:2001،

 -4اإلبحار والتجول :فيمكن للمتعلم التنقل بين الكلمات المتصلة بصور أو موسيقى أو فيديو بروابط عن
طريق مجموعة من االستراتيجيات (المسح ،االستعراض ،بحث ،االستكشاف ،التجوال) ،وامكانية الوصول
الحر لكل وحدات المعلومات بوسيلتين من وسائل استرجاع المعلومات هما  :االستعارة والبحث.

 -5البنائية :تدعم الوسائط عبر الشبكة العالمية مفهوم البنائية حيث تقوم على وجهة نظر أن التعلم
يأخذ مكانه عندما يكون الطالب نشيطون ،ويبنون معارفهم بأنفسهم وهذا ما تقوم به الوسائط عبر الشبكة
العالمية  ،فهي تمكن المتعلم من تكوين مصادر معرفيه وبيئة تعليمية خاصة به ،لذا تقوم الوسائط عبر

الشبكة العالمية على نظريات التعلم البنائي التي تصف كيفية قيام المتعلم ببناء معارفة الشخصية ،وكيفية

تعلمة ،وبالتالي مساعدته على نمو المعرفة.

 -6التحكم المطلق :وهذه تتيح للمتعلم في التنقل بين معلوماتها مما قد يتسبب عنه وقوع المتعلم في
متاهة المعلومات الغزيرة التي تتضمنها هذه البرمجيات نظ اًر لحرية األبحار والتنقل بين مكونات البيئة
بحرية(إبراهيم.)612:2002 ،

 -7تنمية مهارات التفكير :وذلك من خالل تأكيد على مصادر االتصال والتشجيع على التفكير الترابطي
داخل عقل المتعلم  ،كما أنها تدعم التفكير المنطقي من خالل عناصر المعلومات التي ترتبط معاً  ،والتي
تجعل المتعلم يبني معرفته ،بواسطة صنع االرتباطات ذات المعنى بين العقد عندما يفهم العالقات البينية

بها.
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 -8التفاعلية :حيث توفر هذه الوسائط بيئة تعلم متمركزة حول المتعلم تقوم على اساس االتصال
والتبادل بين المتعلم وبيئة التعلم مما يمكنها من تقديم المعلومات.

 -9السرعة :طبيعة هذه الوسائط التي تتكون من شبكة العقد المترابطة تساعد على الوصول إلى عقدة
من أي موقع بيئة للتعلم بشكل سريع ،وهذا يشبه العمليات داخل المخ البشري والتفكير االنساني.

 -10الدافعية :تثير الوسائط عبر الشبكة العالمية دافعية حيث التنوع الوفير نتيجة استخدام أنماط مختلفة
من التغذية الراجعة ومداخل مختلفة لعرض المحتوى باإلضافة إلى الوسائط المتعددة.

 -11السعة :تتميز الوسائط عبر الشبكة العالمية بالقدرة على حفظ مجموعات ضخمة من المعلومات في
أشكال مختلفة ،وهذا يعني ان المستفيدين سيكون لديهم امكانيات الوصول السريع والسهل لمستودع ضخم
من المحتوى التعليمي المختلف(مناع.)300:2002،

 -12تنظيم المعلومات :تقدم أنظمة الوسائط عبر الشبكة العالمية أنماطاً متعددة من المعلومات البسيطة
والمركبة كما تتيح تنظيم المعلومات بطريقة هرمية ذات عالقات ترابطية  ،وكذلك حلقية ،وأخرى شبكية
حيث يتم تنظيم المحتوى في فئات شاملة من المعلومات لتندرج تحتها عدة فئات فرعية اخرى تثري

المحتوى بكم هائل من المعلومات والمعارف.

 -13التفرع وعدم التتابع :تختلف الوسائط عبر الشبكة العالمية عن المواد المطبوعة ال يوجد تتابع
لالنتقال من نقطة إ لى أخرى كما ال توجد نهائيات أو بدائيات ،ومن ثم فالمتعلم يكون اقدر على االستفادة
من المعلومات بالطريقة التي تؤدي غلى جعل االستخدامات ذات معنى.

 -14تضخم المعلومات :توفر الوسائط عبر الشبكة العالمية فرصة لتجميع المعلومات التي يتم تخزينها
من مصادر متنوعة ،ويمكن ربط هذا الكم المعلوماتي باستخدام وجهات نظر مختلفة لنفس المعلومة

الواحدة.

 -15المرونة :حيث تتيح أنظمة الوسائط عبر الشبكة العالمية حرية الحركة للمتعلم داخل البرنامج في
مرونة المتابعة حتى يتمكن المتعلم من تتبع الموضوع من النمط الذي يناسب قدراته واهتمامه ،كما يتنقل

بحرية من فكرة إلى أخرى دون أية قيود ،وبذلك تنمي قدراته المعرفية(يحيى.)19:2005 ،

 -16التنوع :فهي توفر بيئة تعلم متنوعة يجد فيها كل متعلم ما يناسبه في ظل الشروط حسن االختيار
واستخدام هذه الوسائط؛ وذلك من حيث امكانية الدمج والتكامل بين معلومات متعددة الوسائط.

 -17تثبيت المتعلم :فهي توفر للمتعلم مجموعة من اآلليات لتحسين عمليات تثبيت المعلومات؛ وذلك
من خالل قيام المتعلم بنقل ومتابعه وتتبع المعلومات ،ومن ثم يتم تحديث الروابط المتصلة في تلك
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المعلومات بطريقة تؤدي إلى الحصول على تعلم ثابت وفقاً ألهداف محددة؛ وبذلك هي تصبح أداة
تعليمية فعالة تساهم في تنشيط دور المتعلم في عملية التعلم باعتباره مشاركاً فيها ،مما يؤدي الى رفع

المستوى التحصيلي والمعرفي لدية.

 -18تحويل مجردات إلى محسوسات :إن تمثيل وتحويل الواقع وعملياته التي تعرض من خالل
مجموعات الوسائط عبر الشبكة العالمية يعمل على اظهار العديد من االيضاحات التي يحتاجها المتعلم،
وعليه فإن الوسائط عبر الشبكة العالمية تظهر بدورها تلك االيضاحات باإلضافة الى العالقات التي تجعل

من المجردات محسوسات(بسيوني ،ودياب.)2:2000 ،

من خالل العرض السابق لخصائص الوسائط عبر الشبكة العالمية يالحظ الباحث أنها قد شملت

مور تفيد مبحث الجغرافيا المتضمن العديد من المعارف والمعلومات الجغرافية ،بتوفيرها الدعم لتحقيق
أ اً
أهداف تدريس مبحث الجغرافيا والتي من أبرزها:

 .1االهتمام بالتركيز على فهم التعميمات في الجغرافيا أكثر من المعلومات المحددة.
 .2قدرة الطالب على اختيار الفرضيات وتعرف مدى مصداقيتها وطرح البدائل.
 .3االهتمام باألنشطة التعليمية القائمة على أسلوب حل المشكالت.

 .4ضرورة مراعاة التوازن بين أنشطة التعلم التي تتعامل مع مشكالت المجتمع وتلك التي تتعامل مع
مشكالت المتعلم وقضاياه.

 .5االهتمام بدراسة الجغرافيا من خالل الدراسات البيئية والتخطيط الحضري والنشاط البشري.
 .6استخدام مدخل المنظومات في مجال تطوير منهاج الجغرافيا.

 .7استخدام استراتيجيات متنوعة في تدريس محتوى الجغرافيا معتمدة على منتجات التكنولوجيا من
استخدام الحاسوب ،واالنترنت وتطبيقاتهم من الوسائط عبر الشبكة العالمية.

ثامن ا :أهمية استخدام الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية:

إن أهمية استخدام الوسائط عبر الشبكة العالمية في التعليم قد علق عليها كثير من المشتغلين في

ميدان التقنيات التربوية آماالً واسعة في الدور الذي تلعبه في العملية التعليمية ويؤكد على ذلك

(يسري ،)21:2010،و(يحيى )19:2005 ،فيما يلي:

 .1تحسين نوعية التعليم وزيادة فعاليته ،وهذا التحسين ناتج عن طريق :
أ.حل مشكالت ازدحام الفصول.
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ب.مواجهة النقص في أعداد هيئة التدريس المؤهلين علمياً وتربوياً.
ج .مراعاة الفروق الفردية بين الطالب.
د.تدريب المعلمين في مجاالت وضع األهداف والمواد التعليمية وطرق التعليم المناسبة.
ه .التمشي مع النظرة التربوية الحديثة التي تعتبر المتعلم محور العملية التعليمية.
 .2تؤدي إلى استثارة اهتمام الطلبة واشباع حاجاتهم للتعلم فالشك أن الوسائط عبر الشبكة العالمية
المختلفة كالرحالت عبر الويب ،والسبورة الذكية وموقع اليوتيوب ،والمنتديات التعليمة ،والنماذج واألفالم
التعليمية تقدم خبرات متنوعة يأخذ كل طالب منها ما يحقق أهدافه ويثير اهتمامه (عالم.)17:2008،

 .3االبتعاد عن استعمال المعلم ألفاظاً ليس لها عند الطالب نفس الداللة التي عند المدرس ،فإذا تنوعت
الوسائل فإن اللفظ يكتسب أبعادا من المعنى تقترب من الحقيقة ،األمر الذي يساعد على زيادة التطابق

والتقارب بين معاني األلفاظ في ذهن المعلم والطالب (على.)32:2009،

 .4تحقق تكنولوجيا التعليم زيادة المشاركة اإليجابية للطلبة في العملية التربوية.
 .5تؤدي إلى تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي الخالق في الوصول إلى حل المشكالت وترتيب
األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول(طوالبة.)56:2006،
 .6تحقق هدف التربية اليوم والرامي إلى تنمية االتجاهات الجديدة وتعديل السلوك.
 .7مواجهة تطور فلسفة التعليم وتغير دور المدرس (الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم .)2009،
 .8أهمية الوسائل التعليمية في مواجهة مشكالت التغيرات المعاصرة.
وحيث إن العملية التعليمية تهدف إلى تزويد الفرد بالخبرات واالتجاهات التي تساعده على النجاح في

الحياة ومواجهة مشكالت المستقبل .وال يمكن أن يتم ذلك بالتلقين واإللقاء ولكن بتوفير مجاالت الخبرة التي
تسمح له بمتابعة التعلم الكتساب الخبرات الجديدة ليكون أقدر على مواجهة المتغيرات المستمرة في

متطلبات الحياة ،وأنواع العمل التي يمارسها والمشكالت التي تصاحب ذلك ،ولهذا كان من الضروري
توفير الوسائط التعليمية التي تسمح بتنويع مجاالت الخبرة والتي تؤدي إلى امتداد فرص التعلم واإلعداد

على مدى الحياة (الباتع ،وعبد المولى.)17:2008،

وفي هذا اإلطار إن وظيفة المعلم انتقلت من دوره التقليدي في التلقين إلى أن أصبح له وظائف

جديدة يحتاج ألدائها إلى خبرات جديدة في إعداده لكي يتمشى مع التطور التكنولوجي ولذلك أصبح يشار
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إلى المعلم أحياناً على أنه رجل التربية التكنولوجي الذي يستخدم جميع وسائل التقنية لخدمة التربية،
وأصبح نجاحه يقاس بقدرته على تصميم مواقف التعلم باالستعانة بجميع تقنيات التعليم الحديثة التي

تساعد كل فرد على اكتساب الخبرات التي تؤهله لمواجهة متطلبات العصر ،وأصبح يشار إلى المعلم

كذلك على أنه المصمم للبيئة التكنولوجية التي تحقق التعلم (أمين ،وعزمي.)30:2001،

مما سبق يتضح للباحث أن الوسائط عبر الشبكة العالمية إذا أحسن المعلم استخدامها وتحديد الهدف

منها وتوضيحه في ذهن الطالب سوف تؤدي إلى زيادة مشاركة الطالب اإليجابية في اكتساب الخبرة

قدرته على التأمل ودقة المالحظة وأتباع التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكالت ،ويؤدي هذا
وتنمية ا
األسلوب إلى تحسين نوعية التعليم ورفع مستوى التحصيل عند الطالب ،ومن أمثلة ذلك إشراك الطالب

في تحديد األسئلة والمشكالت التي يسعى إلى حلها ،واختيار الوسائط المناسبة لذلك ،مثل عرض األفالم
ومشاهدتها بغية الوصول إلى اإلجابة عن هذه األسئلة ،وكذلك استخدام السبورة الذكية لعرض الخرائط

والكرات األرضية وأجراء التجارب وغيرها ،فيكون لها بذلك دور إيجابي في الحصول على المعرفة

واكتساب الخبرة ورفع مستوى التحصيل.

إن توظيف الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية في تدريس مبحث الجغرافيا تؤدي إلى زيادة

معارف الطالب مما يجعله مستعد للتعلم من خالل تعزيز اإلدراك الحسي ،وتقوية الفهم ،والتذكر والقدرة

على استرجاع المعلومات ،والتغذية الراجعة ،وتزيد من الطالقة اللفظية وقوتها باالستماع المستمر إلى

التسجيالت الصوتية واألفالم ،وما يستلزمه من قراءات إضافية ،وتبعث على الترغيب واالهتمام لتعلم
الجغرافيا واإلقبال عليها ،وتشجع على تنمية الميول اإليجابية لدى الطالب من خالل مشاهدة مقاطع
الفيديو التعليمي والتسجيالت السمعية وما إليها ،وتنمي المواهب واإلبداع لدى الطالب ،فكان البد من
توظيف بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية مما يدعم في النهاية تحسين التحصيل

الدراسي لدى الطالب.

المحور الثاني :الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية

إن المجتمعات التي تسعى لتطوير برامجها التعليمية التكنولوجية تسعى إلى إيجاد التفكير التقني

ألبنائها ،وهذا ال يتم إال في المؤسسات الكفيلة إلعداد جيل ناشئ يهتم بكل ما هو جديد ومفيد على
مستوى مسايرة التقدم العلمي والتكنلوجي في العالم ،ومن أهم الوسائط التكنولوجية التي تقدمها الشبكة

العالمية :السبورة الذكية ،والفيديو التفاعلي (اليوتيوب).
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أولا :السبورة الذكية ()Smart Board

تعد السبورة الذكية نقلة جوهرية كبيرة لمفهوم السبورة التقليدية ،باإلضافة إلى استخدامات السبورة

المعتادة ،حيث أتاحت السبورة الذكية استخدامات غير محدودة للكتابة والرسم ،بل حتى وادراج الكائنات
الرسومية ومقاطع الفيديو والصوت ،إلى غير ذلك من األدوات األخرى غير المحدودة ،و يمكن للمعلم
الكتابة عليها بمجرد تمرير يده عليها ،كما يمحو ما كتبه إن أراد بواسطة ممحاة إلكترونية ،وهي مجهزة

لالتصال بالحاسب وأجهزة الفحص ،وبمجرد توصيلها تتحول في ثوان إلى شاشة كمبيوتر عالية الوضوح.

()peter،2007: 5

ويطلق على السبورة الذكية العديد من المسميات منها السبورة الذكية ( ،)Smart Boardالسبورة
اإللكترونية ( ،) Electronic Board e-boardالسبورة الرقمية ( ،) Digital Boardالسبورة البيضاء

التفاعلية (.)Interactive whiteboard
( )1تعريف السبورة الذكية:

تعد السبورة الذكية ثورة في أساليب العرض ،من خالل التحكم باللمس في تطبيقات الكمبيوتر،
وتعتبر إحدى منتجات التكنولوجيا الذكية ،والتي يمكن من خاللها الكتابة والرسم والشرح والحفظ والطباعة
واإلرسال عبر البريد اإللكتروني ،وتصفح مواقع اإلنترنت ،وال يقف األمر عند لوحة المفاتيح ،كذلك يمكن

التحكم في النصوص واألشكال والوسائط المختلفة ،كما يمكن تخزين وتسجيل جميع األنشطة والمها ارت
التي يقوم به الطالب والمعلم بالصوت والصورة والحركة ،لتتم الفائدة لجميع الطلبة.

وتعرف السبورة الذكية بأنها :السبورة التي يتم التعامل معها باللمس وبالقلم ،وتتم الكتابة عليها

إلكترونياً ،كما يمكن االستفادة منها وعرض ما على شاشة الحاسوب من تطبيقات متنوعة عليها.

(سويدان)46:2008،

كما تعرف بأنها شاشة عرض إلكترونية حساسة بيضاء يتم التعامل معها باستخدام حاسة اللمس
بإصبع اليد أو بالقلم ،ويتم توصيلها بجهاز الحاسوب وجهاز العرض )  ( Video Projectorوطابعة،

حيث تعرض جميع الب ارمج التعليمية المخزنة على الكمبيوتر ،أو الموجودة على شبكة اإلنترنت بشكل
مباشر أو عن بعد (سرايا.)167:2009،

وعرفت السبورة الذكية على أنها :جهاز إلكتروني يتم توصيله بالحاسب اآللي ،حيث يتم عرض

صور ومقاطع فيديو من الحاسب اآللي على اللوحة ،ويتم استخدام هذه اللوحة بصورة تفاعلية ،كما يمكن
إضافة المالحظات ،وتسليط الضوء على نقاط االهتمام ،مع إمكانية التحكم في البرنامج بالطريقة التي
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يريدها المستخدم ،وأيضاً طباعة هذه المالحظات والرسوم وغيرها من الحاسب اآللي أو حفظها للرجوع

إليها مستقبالً(الجوير.)106:2009،

ويعرفها الباحث إج ارئي ا بأنها :من أحدث الوسائط التعليمية التكنولوجية المستخدمة في عرض جميع

العملية التعليمية ،فهي شاشة إلكترونية من نوع خاص تتيح عرض صور ومقاطع فيديو ،ويتم التعامل معها
باستخدام حاسة اللمس بصورة تفاعلية ،مع إمكانية الستفادة من اتصالها بشبكة اإلنترنت من أدواتها في
الحفظ والتخزين والطباعة أو إرسال ما تم شرحه لآلخرين عن طريق البريد اإللكتروني ،كما يمكن تشغيل أي
ملف وسائط متعددة لتقديمه للطلبة عبر تلك السبورة الذكية.

( )2خصائص السبورة الذكية :

من خالل التعريفات السابقة يمكن الوقوف على أهم خصائص السبورة الذكية كما يلي:

 سهولة عملية االستخدام للمعلم أو المحاضر ،حيث تتيح استخدام حاسة اللمس سواء من خالل
أصابع اليد أو القلم الرقمي.

 ال حاجة للطالب في تدوين مالحظاته حيث يتم حفظ وطباعة جميع ما على السبورة.
 مرونة االستعمال وتوفير الجهد ،حيث تزود المعلم إمكانية الكتابة والرسم وتدوين مالحظاته والتعبير
عن أفكاره.

 سهولة العودة للنقاط السابقة وبدون ارهاق عند الحفظ ،حيث تركز على الجانب المهارى والعلمي
(التطبيقي).

 أساليب توضيحية بدون تأثير على البيئة ،توفر مشاهدة كل محتويات جهاز الحاسوب على شاشة
عرض كبيرة .

( )3مكونات السبورة الذكية:

تتكون السبورة الذكية من مكونات أساسية ،وهي الملحقات القياسية واالختبارية التي تثري األنشطة

التعليمية ،وقد أشارت دراسة (أبوعلبة ،)31:2012،ودراسة (حسب اهلل )33:2002،إلى مكونات السبورة
الذكية وملحقاتها على النحو اآلتي:

أ -المكونات المادية ): (Hardware
شاشة بيضاء تفاعلية  -حامل أقالم الحبر الرقمية – ممحاة رقمية – زر إلظهار لوحة المفاتيح

على الشاشة – زر الفأرة األيمن – زر المساعدة.
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شكل ( : )2صورة توضح مكونات السبورة المادية

 -ملحقات السبورة الذكية األساسية (المادية):

 كابل قياسي  : USBللسبورة الذكية كابل  USBمخصص بطول  5متر (  16.5بوصة ) ،يمثل
هذا الكابل كل ما يلزم لتوصيل شاشة الشرح التفاعلية بمكبس  USBعلى جهاز الكمبيوتر.

 أقالم السبورة الذكية الملونة :تحتوي األقالم على منطقة إمساك مغطاة بالمطاط  ،وملونة باأللوان
األربعة المطابقة للحبر اإللكتروني ،وهي :األسود واألخضر واألحمر واألزرق ،ويمكن استخدام أقالم

التعليم التي تمسح مسحاً جافاً بدالً من األقالم المزودة ،طالما أنها بنفس الشكل وال تخدش سطح شاشة
الشرح التفاعلية أو تترك أث اًر عليه ،وطالما أنها تعكس ضوء األشعة تحت الحمراء إذا لم يكن البديل
عاكساً لضوء األشعة تحت الحمراء فقد ال يكتشف تجويف حامل األقالم وجود القلم (سرايا.)2009:

 ممحاة السبورة الذكية  :الممحاة على شكل مستطيل لتحاكي ممحاة الطباشير العادية أيضاً،
وتستخدم أيضا كبديل طالما أنه بنفس الشكل ،وال يخدش سطح الشاشة التفاعلية أو يترك أث اًر عليها،

وطالما أنه يعكس ضوء األشعة تحت الحمراء.
 -ملحقات السبورة الذكية (الختيارية):

يوضح (مندور ،)2013،و(الحنفي )54:2010 ،الملحقات االختيارية للسبورة الذكية :

 : Active Slate أداة تمكن من الكتابة على السبورة ( ال سلكياً) من مكان الجلوس.
 : Acti Vote وهي أجهزة تصويت توزع للمتعلمين.

 - وصلة البلوتوث الالسلكية  :تستخدم وصلة البلوتوث الالسلكية الخاصة بالسبورة (تقنية البلوتوث)،
للسماح بتشغيل الشاشة دون كابل  ، USBيتم تركيب وحدة توسعة وصلة البلوتوث الالسلكية بوحدة
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التحكم على الجزء الخلفي من شاشة السبورة الذكية ،ويتم تركيب محول البلوتوث إلى  USBفي مكبس
 ،USBعلى جهاز الكمبيوتر لضمان أمان االتصال.

 وحدة توسعة  RS - 232التسلسلية :توفر طريقة بديلة للتوصيل بجهاز الكمبيوتر ،يمكن أيضاً
لتوصيل السبورة بجهاز تسلسلي مثل نظام التحكم بالغرفة ،ويتم تركيب التوسعة التسلسلية بوحدة التحكم
على الجزء الخلفي من شاشة السبورة الذكية.

 وحدة توسعة تشغيل النظام :تقوم وحدة توسعة تشغيل النظام  System onبإخراج جهاز اإلسقاط
الضوئي من وضع االستعداد  ،Standbyوتتضمن مؤشرات توضيح نشاط مكون تشغيل النظام.

شكل ( :)3صورة توضح متطلبات السبورة الذكية

ب -المكونات البرمجية): (Software
ألنه يمكن تشغيل برامج الحاسب المختلفة على السبورة الذكية والتفاعل معها ،إضافةً إلى ذلك فإن

لها برامج خاصة إلنتاج دروس تفاعلية تعمل على السبورة الذكية وهذه البرامج هي:
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برنامج دفتر المالحظات  : Notebookوهو أهم برنامج من برامج السبورة الذكية



برنامج المسجل  : Recorderوعند تشغيله يقوم بتسجيل كافة اإلجراءات التي يقوم بها

ويستخدم إلعداد دروس تفاعلية ،وهو يشبه إلى حد كبير برنامج البوربوينت ( )Power Pointلكنه
ُ
يمتاز بخصائص تميزه عنه كإمكانية تحريك الصور مثالً.

المعلم على الشاشة مع الصوت.
برنامج مشغل الفيديو  :Video playerيقوم بتشغيل ملفات الفيديو الموجودة على جهاز



اء التي تم تسجيلها من خالل السبورة نفسها أو التي تم حفظها من اإلنترنت أو البرامج
الحاسب سو ً
التعليمية ،كما يتيح البرنامج الكتابة والرسم فوق الفيديو.

( )4متطلبات تشغيل السبورة الذكية:

حتى يتم تشغيل واستخدام السبورة الذكية فإنه يلزم بشكل أساسي إلى:

أ .جهاز حاسب آلي.

ب .جهاز عرض البيانات  Data Showمتصل بالحاسب.
ج .كابل خاص  USBللتوصيل بين السبورة وجهاز الحاسب.
د .برنامج السبورة الذكية يتم تحميله على جهاز الحاسب.
كما أن هناك بعض متطلبات التشغيل غير األساسية ولكن وجودها يدعم وظائف السبورة الذكية مثل

الكاميرا ،والنظام الصوتي (سماعات ومضخم صوت) والطابعة.
( )5محتويات السبورة الذكية:

يحدد كل من(عطار وكنسارة (190:2008،محتويات السبورة الذكية كما بلي :

أ .نظام اللمس :الكتابة والمسح وتنفيذ وظائف الفأرة باألصبع أو بقلم من حامل أقالم ،أو باستخدام
الممحاة.

ب .حامل أقالم :عند التقاط قلم من حامل األقالم أو الممحاة سيقوم حامل األقالم باكتشاف األداة التي
تم تحديدها تلقائياً ،ويعمل على تنشط أزرار لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة من الزر األيمن للفأرة.
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ت .سطح يتميز بالمتانة :يعتبر السطح المغلف بطبقة صلبة من البوليستر مقاوم للتمزق ومحسن
الستقبال اإلسقاط الضوئي ،ومتوافق مع أقالم التعليم التي تمسح مسحاً جافاً ،ويمكن تنظيفه بسهولة
بمنظفات شاشات الشرح.

ث .حامل التعقيب بالحائط  :تركيب شاشة الشرح التفاعلية بسهولة وأمان.
ج .كابل USBقياسي  :توصيل شاشة الشرح التفاعلية بجهاز الكمبيوتر.

ح .وصلة RS - 232التسلسلية :توصيل شاشة الشرح التفاعلية بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل
. RS232

خ .الوصلة الالسلكية:توصيل شاشة الشرح التفاعلية بجهاز الكمبيوتر باستخدام تقنية USB

 Bluetoothالالسلكية.

د .السماعات :سماعات  14وات تكبير ستيريو مع محور ذي منفذين  USBيتم تركيبها بشاشة الشرح
التفاعلية أو على الحائط.

ذ .فتحة التوسعة :إضافة ملحقات إضافية مثل لوحة تحكم وحدة تشغيل النظام System On

ر.حوامل تعليق جهاز اإلسقاط الضوئي بالحائط :تركيب أجهزة اإلسقاط الضوئي قصيرة المدى 160
 WTفوق شاشات الشرح التفاعلية أو . 600 NECWT

ز.حامل األرضية :حامل أرضية متحرك ،ويمكن ضبط ارتفاعه ،بتضمن عجالت قفل للخدمة الشاقة
وأقدام منقلبة ألسفل مضادة لالنقالب.

س .حامل المنضدة :حامل قابل للطي والحمل لتركيب شاشة الشرح التفاعلية على منضدة.
( )6مواصفات السبورة الذكية:
تشير دراسة (الزعبي ، )16:2011،ودراسة ( )Miller,2006:20إلى أن مواصفات السبورة الذكية

كاآلتي:

أ .تعتبر شاشة السبورة الذكية كشاشة عرض كبيرة المساحة بديلة عن شاشة الكمبيوتر (77بوصة) ،وبكل

ما يتصف به الكمبيوتر من مميزات وتطبيقات مختلفة على سبيل المثال الباوربوينت ،PowerPoint

اإلكسل ،الورود ،ألعاب الكمبيوتر ،االنترنت ..الخ ،مع إمكانية التفاعل معها باللمس بدالً من الفأرة
ولوحة المفاتيح.

ب .تسمح للمستخدم بالرسم والكتابة في البرامج ،كإضافة بعض التعليقات على العروض التقديمية
المصممة ببرنامج الباوربوينت ،أو الكتابة على أي مقطع من مقاطع األفالم التعليمية.
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ج.لديها إمكانية تحويل رسوم اليد إلى رسوم رقمية كاألشكال الهندسية مثالً ،كما يمكنها التعرف على
آليا.
الكلمات المكتوبة بخط اليد وتحويله إلى حروف رقمية ،وتصحيح العبارات والمعلومات ً

د .يمكن تخزين وحفظ المعلومات المكتوبة عليها على جهاز الحاسب والتعديل عليها الحقاً أو طباعتها.

ه.يمكن ربطها باإلنترنت وتصفح اإلنترنت من خاللها ،أو نقل ما يتم عليها لفصل آخر في نفس الوقت.
و.يمكن استخدام القلم التفاعلي كقلم سبورة أو فأرة حاسوب للتحكم بما يعرض على الشاشة والتحكم بحجم
الخط ولونه.

ز.باإلمكان إدراج صور من قرص مدمج أو مرن في الدرس يوجد في البرنامج الخاص بالسبورة مكتبة
صور جاهزة مثل :خرائط وصور حيوانات وأشكال هندسية وخلفيات ممكن استخدامها والتحكم
ًا
تحوي
بها.
ح.إمكانية تحريك الكالم والصور على السبورة باستخدام القلم بدالً من الفأرة والبعض منها ممكن تحريكه
باإلصبع.

ط.استخدام بعض األدوات المتوفرة على السبورة كالمسطرة والمنقلة والفرجار التي تغني المعلم عن حملها
من صف آلخر.

ي.عرض رسالة متحركة ممكن استخدامها لعرض عنوان الدرس أو أسماء الطلبة المتميزين كتحفيز لهم.
ويرى الباحث أنه ومع هذه اإلمكانات فإنه ينبغي االنتباه أنه من الضروري االهتمام بنوع وجودة
اء استخدم المعلم برامج الحاسب المشهورة كالباوربوينت أو استخدم
البرامج التي تعرضها السبورة الذكية ،سو ً
البرامج الخاصة بالسبورة الذكية ،فالعبرة هنا بجودة ما تعرضه السبورة الذكية من برامج وليس بما تملكه
السبورة من إم كانات في العرض ،لذا يجب االستفادة من إمكانيات السبورة بعرض برامج تعليمية متفاعلة
ومتعددة الوسائط.

( )7أدوات السبورة الذكية:
توفر قائمة أدوات السبورة الذكية إمكانية الوصول السريع إلى الوظائف التي تساعد على تشغيل
السبورة الذكية ،بشكل أكثر فعالية ،واضافة إلى الوظائف األساسية ،مثل لوحة المفاتيح على الشاشة
واألدوات المتنقلة ،ويوجد أدوات للوسائط المتعددة تتيح إنشاء محتوى ديناميكي (الفرماوي.)2014،

والوصول ألدوات السبورة الذكية يكون بالضغط على رمز في منطقة أيقونات  Iconsبالجانب

السفلي األيمن من الشاشة تظهر قائمة أدوات السبورة الذكية.
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ويلخص الجدول التالي رقم ( )1كل الخيارات المتاحة في قائمة أدوات السبورة الذكية ،وتتيح ميزة

الحساسية للمس الخاصة بشاشة السبورة الذكية تشغيل كافة األدوات باألصبع.
جدول ()1
يوضح أدوات السبورة الذكية
فتح برنامج دفتر المالحظات Notebook
المسجل :يقوم بتسجيل كافة اإلجراءات التي تحدث في الشاشة مع الصوت

تشغيل فيديو :يقوم بتشغيل ملفات الفيديو الموجودة على جهازك مع إتاحة الكتابة و الرسم فوق الفيديو
لوحة المفاتيح :ويمكن إظهارها من هنا أو من الزر الموجود أسفل شاشة السبورة الذكية.
األدوات المتنقلة :تتيح ِ
لك الوصول السريع إلى القلم وأداة التمييز والممحاة واألدوات متكررة االستخدام.
لوحة التحكم
التعليمات
أدوات أخرى :أداة التقاط شاشة ،تظليل شاشة ،العدسة ،اإلضاءة ..الخ

( )8مميزات السبورة الذكية:
من مميزات السبورة الذكية نقاط القوة كما أن هناك نقاط ضعف عند استخدام السبورة الذكية
بالنسبة للمعلم والطالب والعملية التعليمية التعلمية:
أ /نقاط القوة في استخدام السبورة الذكية بالنسبة للمعلم في المواقف التعليمية:
 -تساعد المعلم على تحديد الفكرة وابراز األفكار الرئيسة وتبسيطها ،بحيث تتناول فكرة واحدة أو هدفاً

محدداً واضح المعالم لكل شريحة عرض (مندور.)22:2007،
-

سهولة استخدامها مع الوسائل التعليمية األخرى ،فهي تجمع بين الصورة الثابتة والمتحركة والصوت

مثل تحميل الفيديو أو تحميل التسجيالت الصوتية أو إضفاء عنصر الحركة مثل إنتاج حركات وهمية

داخل الصور (العبادلة.)15:2007،

 -إمكانية العرض دون إظالم الغرفة آلياً ،مما يجعل العرض أفضل لمتابعة ردود أفعال الطالب

وسلوكهم أثناء الدرس ،وبالتالي يحصل المعلم على تعزيز فوري ألعماله وأنشطته المختلفة.
 -يوفر بيئة تعليمية ذات اتجاهين ،حيث يكون هناك تبادل وتفاعل بين المعلم و المتعلم.

 -يمكن بسهولة حجب الصوت أو إعادة جزء من المادة المعروضة أو إيقاف العرض في فترات

المناقشة في أي وقت ،أذا احتاج المعلم ذلك أثناء الدرس.
37

 -عرض مواد تعليمية متتالية األحداث وبصورة بسيطة.

 عرض الموضوع أو الفكرة بشكل متكامل وفي تسلسل منطقي باستخدام الصور والرسوم واألشكالالبسيطة (زكريا.)19:2008،

 -يشجع المعلم على استخدام معظم الوسائل التعليمية ذات المداخل البصرية والحركية والسمعية بكل

سهولة من خالل عرض الصور أو شرائط الفيديو أو األصوات.

الملقي للمعلومة؛ لذا فإن تغيير اإلجراءات
 قطع رتابة المواقف التعليمية فغالباً ما يقوم المعلم بدور ُالمتبعة بالنشاط الصفي تجعل الموقف التعليمي أكثر تشويقاً ،كما يؤدي إلى مزيد من اإليجابية لدى
المتعلم والمشاركة اإليجابية واالنتباه واثارة اهتمام المتعلمين.

 -زيادة انتباه الطالب فاستخدام أكثر من حاسة أثناء الموقف التعليمي ،يدفع التلميذ إلى التركيز

والتدقيق ومتابعة األحداث ويزيد من نشاطه.

 -توليد الحاجة للتعلم فمثالً شرح درس بمادة العلوم يحتاج إلى تنوع بالوسائل التعليمية إلثارة التشويق

واالهتمام واثارة األسئلة عنها ،مما تزيد كمية اإلنتاج بالمعارف والمهارات و المساهمة في التعلم الذاتي
والمستمر وجعل التعلم أبقى أث اًر والتقليل من النسيان (نبهان.)31:2008،

 -توفير إمكانية تعلم الظواهر الخطرة والنادرة أو الظواهر المعقدة :إن كثي اًر من الظواهر الطبيعية كثورة

البراكين أو تفتح األزهار أو حركة الطيران للطيور ال يستطيع المتعلم أن يشاهدها مباشرة لندرة حدوثها

أو لخطورتها أو لبطئها أو لسرعتها أو لصغر حجمها ،لذا البد من وجود بعض الوسائل التعليمية مثل
عرضها بشريط كمبيوتر أو فيديو أو صور سيكون أقرب شيء ممكن التوصل إليه إلى الواقع الفعلي.

 -توفير وقت وجهد وطاقات المعلمين فبدالً من استغراق المعلم بشرح الدرس بطريقة لفظية يستطيع

المعلم شرح الدرس عن طريق السبورة بجهد أقل وبوقت أقصر (الفرماوي.)15:2014،
-

أسهل في التداول والنسخ بين المعلمين ،واستخدامها مرات عديدة عن طريق حفظها على األقراص

وحفظها بمكان آمن (مندور.)23:2007،

 -تتناسب مع جميع المراحل والمناهج الدراسية ،حسب المحتوى التعليمي للدرس ،كما تشجع المعلمين

على استخدام التكنولوجيا أكثر في مواقفهم التعليمية واالبتكار فيما يقدمونه من دروس عملية.
-

تساعد المعلم على التنويع في مصادر التعلم بما يناسب حاجة كل طالب (.)BELL,2010
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ب /نقاط القوة في استخدام السبورة التفاعلية بالنسبة للطالب في المواقف التعليمية:
 -وضوح الخطوط والكتابات المستخدمة في السبورة ،وتباين ألوانها عن ألوان الرسوم التي يتضمنها

المصور مما يساعد على عملية تحسين عملية التعلم أو درجة اإلتقان.

المعبرة الواضحة ،وتركيز االنتباه في مساحة ضوئية
 شد انتباه الطالب وذلك عند استخدام األلوان ًمعينة وفي اتجاه معين ،كما يجعل الرسوم واقعية وممتعة مما يساعد على استيعاب الدرس بشكل

أفضل( .الفرماوي.)16:2014،

 -يساعد استخدام الصوت والصورة بجذب انتباه الطالب ومن خالل توظيف أساليب مختلفة بالصوت

والصورة.

 تحفظ الدرس للطالب المتغيبين عن الدرس. -يستطيع الطالب االحتفاظ بما قام به من كتابات على السبورة عن طريق طبعها مما تساعدها على

الثقة بنفسه (العبادلة.)16:2007،

 -تساعد في توسيع خبرات المتعلم وتيسير بناء المفاهيم واستثارة اهتمام المتعلم واشباع حاجته للتعلم

لكونها تعرض المادة بأساليب مثيرة ومشوقة وجذابة ،مما يحقق المتعة والتنوع المطلوبين في مواقف

التعلم بالنسبة للطالب (.) Linda,others ،2009

 -تبعد عامل الرتابة والملل عن الطالب وترغمهم على االنخراط في فعاليات الصف.

 تمكن من تفاعل جميع المتعلمين مع الوسيلة خالل عرضها  ،وذلك من خالل إتاحة الفرصة لمشاركةبعض المتعلمين في استخدام الوسيلة ،ويترتب على ذلك بقاء أثر التعلم ،مما يؤدي بالضرورة إلى
تحسين نوعية التعلم ورفع األداء عند التالميذ أو المتدربين (.) BELL,2008

 -تزيد من مشاركة الطالب فيما يتعلمونه واشباع رغبتهم بالمشاركة أكثر مع المعلم والطالب اآلخرين،

كما تزيد من مشاركة الطالب بالمناقشات الجماعية ،وهذا يعزز من ثقة الطالب بأنفسهم.

 -تساعد على استيعاب الطالب للمفاهيم الصعبة والمركبة والتي تحتاج للكثير من الوقت والوسائل

التعليمية من المعلم ،كما تساعد على رفع مستوى االنتباه والتركيز (الفرماوي.)16:2014،

ج /نقاط ضعف السبورة التفاعلية التكنولوجية في المواقف التعليمية:
 تحتاج إلى وجود الكهرباء للتشغيل. صعوبة النقل من مكان إلى آخر. -ارتفاع التكاليف.
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 -قد يتعطل الجهاز نتيجة لتشغيلها لفترة طويلة؛ ألن ذلك قد يؤثر على مصابيح العرض.

 اللوحة المغناطيسية معرضة للتلف وتحتاج إلى المحافظة عليها في مكان مناسب وصيانتهاباستمرار.

 -ال تتناسب مع وضعها بكل األماكن فال بد من وضعها بطريقة ما بحيث ال تعكس أشعة الشمس

عليها(العبادلة( ،)17:2007،سمارت.)2014،

د /نقاط ضعف استخدام السبورة التفاعلية في المواقف التعليمية:
 -تحتاج من المعلم التدريب على استخدام الكمبيوتر أو استخدام البرامج أو التقنيات المستخدمة مع

السبورة التفاعلية ،وطرق االستفادة من مميزاتها ،كذلك تحتاج إلى وجود أخصائي تقني ،وخاصة في
بداية مراحل التدريب.

 صعوبة اللغة المستخدمة في برنامج السبورة حيث لم يتم تعريبها حتى اآلن . -نقص التسهيالت المادية مثل التشويش الميكانيكي أو عدم وضوح الصورة أو نقص اإلضاءة في

الغرفة.
 -تحتاج لصیانة دورية باإلضافة إلى ارتفاع تكالیف الصیانة (زايد.)17:2007،

ثانيـــا :الفيديو التعليمي (اليوتيوب) : You Tube

يعتبر الفيديو طريقة بديلة لتقديم المعلومات البصرية والسمعية خاصة الصور المتحركة مع الوسائط

التفاعلية الحديثة ،ويشير استخدام الفيديو في التعليم إلى مجموعة من المفاهيم والطرق الفنية لتركيز
المعلومات البصرية والسمعية في وحدات صغيرة لتقديمها(عزمي.)179:2014،

ويعتبر موقع ال ـ  YouTubeأكبر مستضيف لملفات الفيديو حيث بدء العمل بالموقع لمشاركة

ملفات الفيديو الشخصية ونشرها حول العالم ،وما لبث أن أصبح أكبر مصدر لملفات الفيديو حيث يتكون

المحتوى الفيديو من المقاطع الترفيهية ،مقاطع األفالم ،والموسيقى ،واألحداث السياسية ،باإلضافة إلى
الملفات التعليمية بشتى المجاالت وغيرها الكثير (.) YouTube Teachers.com:2015

ويتميز موقع ال ـ  YouTubeبسهولة االستخدام وال يتطلب من مستخدميه اال مهارات بسيطة في

التصفح على اإلنترنت ،كما يتيح للمستخدمين البحث على مقاطع الفيديو بجميع اللغات حسب اسم مقطع
الفيديو ومشاهدتها وتحميلها على الحاسوب الشخصي (إطميزي.)131:2010،

التصفح والبحث ومشاهدة الفيديو متاح بشكل مجاني لجميع مستخدمي االنترنت وبدون أي اشتراك

مسبق ،كما ويتيح تضمين ملفات الفيديو  Embedداخل مواقع الويب وداخل المنصات التعليمية الخاصة
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بالجامعات والمدارس ،أي يمكن عرض الفيديو من موقع ال ـ

 YouTubeاخل المواقع والمنصات

اإللكترونية بدون الذهاب إلى موقع.)Duffy, 2008:122( YouTube

كما يمكن للمستخدمين االشتراك بالموقع بشكل مجاني ويمكنهم استخدام حساباتهم على Google

مما يمنحهم خدمات إضافية مثل رفع ملفات الفيديو الخاصة بهم على االنترنت ،التعليق على مقاطع
الفيديو المنشورة وتقييمها باإلضافة إلى حفظ مقاطع الفيديو في حسابه ،وهناك العديد من الخدمات األخرى

التي يقدمها موقع .)Duffy, 2008:121(YouTube

وتالحظ أن مصادر الفيديو المتوفرة من خالل موقع  YouTubeليست مقتصرة فقط على مستوى

التعليم العالي ،بل غني بالمحاضرات الخاصة بالتعليم األساسي والتعليم التقني وشتى أنواع التعليم نذكر
منها على سبيل المثال وليس الحصر (صيانة وتركيب األجهزة بمختلف أنواعها ،ميكانيكا السيارات ،تعليم

سياقه السيارات ،اإلسعافات األولية ،وتعليم الطهي ،والعلوم اإلدارية واالقتصادية بكافة فروعها ،والحاسوب
وتطبيقاته ،البرمجة بكافة أنواعها ،الزراعة ،استخدام األدوات ،باإلضافة إلى العديد من المقاطع التعليمية

في شتى مناحي الحياة) (.)Watkins, Wilkins,2011,115

ويوفر موقع اليوتيوب  You Tubeمئات اآلالف من المقاطع التعليمية في شتى المجاالت ويقوم

بالجمع بين الصوت والصورة في العملية التعليمية .وقد اتجهت العديد من الجامعات والكليات حول العالم
إلى توثيق محاضراتها على موقع  YouTubeكي تتيح للمتعلمين الوصول الى المعلومة في أي وقت

وزمان ،حيث يشترك فيه أكثر من ( )300جامعة حول العالم.
(مطهر،

) http://www.emamc.com/gmamc/:2105

ويعتبر اليوتيوب  You Tubeمن أكثر أدوات الجيل الثاني  Web2شيوعاً وهو حائز على

التصنيف الثاني عالمياً في مركز تقنيات و أدوات التعلم البريطاني لعام  2011وهو من أكبر المواقع
التعليمية المجانية األكبر على شبكة اإلنترنت(مجلة المعرفة.)2014،

ويشير (إطميزي )134:2010،إلى مميزات استخدام الويب  2.0في العملية التعليمية وذلك بأنها

تحتوي (التقاسم المشترك ،التأليف واإلبداع ،سهولة النشر ،التواصل على جميع األصعدة ،التعاون
والتبادل ،اإلثراء والمنفعة ،تنمية مهارة البحث ،المناقشة واستعراض اآلراء والتعليقات والتغذية الراجعة).

وتشير دراسة ( )Grosseck,2009:480إلى بعض المميزات التعليمية األخرى للجيل الثاني

للويب وهي:
 .1أدوات الجيل الثاني للويب تناسب العديد من األنشطة التعليمية.
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 .2تبادل الخبرات فيها يكون مت اركماً وخصوصاً في مواقع التواصل االجتماعية مثل .(Facebook,
)Twitter, YouTube..
 .3انخفاض مستوى المهارات الالزمة الستخدام أدوات الجيل الثاني للويب.
 .4تركز على االبتكار التعليمي وليس على التكنولوجيا بحد ذاتها.
 .5سهولة إنشاء محتوى رقمي

ونشره.

وحيث إن من المبادئ األساسية في التعليم إشراك أكبر قدر ممكن من الحواس في التعليم ،حتى

يكون هناك ربطاً ما بين الواقع والمفاهيم النظرية التي يتعلمها الطلبة ،وتعتبر مقاطع الفيديو نموذجاً

إلشراك حاستي السمع والبصر في التعلم ،ولكن مع التطور التكنولوجي وخاصة في ظل مفهوم الجيل
الثاني للتعليم اإللكتروني فإن الطالب أصبح قاد اًر على إنتاج هذه المقاطع بنفسه ،ونشره بين زمالئه،

وكتابة التعليقات عليها لتبادل الخبرات وأخذ اآلراء المفيدة حولها ،كما أصبح بمقدوره تقييمها ليظهر للمعلم

مدى استفادته منها(.)Trier,2007,60

ويعتبر موقع ال ـ  YouTubeأحد أهم أدوات الجيل الثاني للويب (  )web 2.0باعتباره أداة للنشر

يستطيع المعلم من خالله تنفيذ مشروعات مصورة ونشرها للطلبة من خالل البريد اإللكتروني أو شبكات

التواصل االجتماعي كالفيس بوك ) ،(Facebookوالتوتير ) (Twitterبحيث يستطيعون مشاهدتها في
أي مكان يناسبهم (.)Duffy, 2008:123
ويرى الباحث أنه يمكن لمعلم مبحث الجغرافيا تضمين مقاطع الفيديو التعليمي عبر  YouTubeمن
موقع اليوتيوب مباشرة من خالل توفر اإلنترنت في مختبر المدرسة ،حيث يستطيع معاينة عدد كبير من

المقاطع التي تناسب الدروس المختلفة من خالل شاشة عرض.
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شكل ( )4صورة توضح ادوات فيديو عبر موقع اليوتيوب

( )1مفهوم الفيديو التعليمي:

تخاطب مقاطع الفيديو حواس المتعلم ،ويساعد على إدراك الحقائق وفهمها ،وذلك عن طريق تقديم

المحتوى التعليمي بشكل جذاب ،ويهدف إلى تزويد المتعلم بخبرات حقيقية ،وتختصر على المعلم الكثير
من التفاصيل ،وتساعد المتعلم على التعلم الذاتي.

إن مقاطع الفيديو أداة تعليمية قوية ومحفزة للطلبة ،ويعتمد ذلك على كيفية استخدام هذا الفيديو حيث

ال يعتبر استخدامه غاية بل وسيلة لتحقيق األهداف التعليمية ،كما يمكن اعتباره وسيلة يكتشف فيها الطلبة
بأنفسهم المعرفة( .(Duffy,2008:123

ويعرف آيفرز وبارون ( )158:2009الفيديو الرقمي بأنه سالسل حركة قد تم تسجيلها باستخدام
ّ
حاسوب ما وحفظها كملف حاسوبي ،حيث يمتلك الفيديو الرقمي إمكانية إضافة الواقعية إلى مشاريع
الوسائط المتعددة ،ويم ّكن الطلبة من تسجيل االجتماعات المدرسية ،ويوثّق الرحالت الميدانية ،ويساهم
بشكل كبير في التعليم.

ومع التقدم الهائل أصبحت طرق نشر الفيديو على اإلنترنت اختلفت بشكل كبير ،فبدالً من ضغط

ملف الفيديو وارساله كما هو إلى بريد األشخاص المعنيين دفعة واحدة وهذا يعتمد بشكل كبير سرعة

االنترنت لديهم وقدرتهم على تحميله نظ اًر لكبر حجم هذا الفيديو؛ لذا ظهرت الحاجة إلى وجود مفهوم جديد
وهو الفيديو التدفقي.
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إن فكرة تدفق الفيديو حلت المشكلة ،ويمكن اعتبار تدفق الفيديو بأنه أداة تربط المرئي بالمسموع

للمحتوى التعليمي ،في هيئة مشابهة لتلك التي يمكن تقديمها واعادتها من خالل شبكة اإلنترنت أو بوسائط
أخرى(.(Ziger, et.al,2003

ويعرفها ( (Bravo, 2010:2بأنها  :تكنولوجيا التعليم اإللكتروني التي تسمح بنقل مقاطع الفيديو

من خالل اإلنترنت على شكل أكواد رقمية والتي يتم إعادة ربطها كالصور المتحركة وذلك من خالل

متصفح الويب يدعم تشغيله ،وتدفق الفيديو قد يكون مت ازمناً أي يتم بثه مباشرةً أو غير متزامن بحيث يقوم
المعلم بتسجيل محاضراته مسبقاً ،ويسمح للطلبة في الفصل بعرض المحاضرات وتحديث مالحظاتهم؛
وهذه الطريقة تسمح بمراعاة سرعة الطالب الذاتية في التعلم ووفق الوقت الذي يناسبه.

ويعرفها (شاهين ،وريان )59:2012،بأنها :أحدث التقنيات المستخدمة في بث محتوى المقرر

الدراسي للدارسين على شكل محاضرات بالصوت والصورة مع إمكانية دمج وسائط أخرى لتوفير فرص
للتفاعل المتزامن من خالل شبكة اإلنترنت.

شكل ( )5صورة توضح امكانية التحكيم بمقطع الفيديو (قص ،وتقطيع)

ومما سبق فإن مقاطع الفيديو شكالً من أشكال الوسائط المتعددة عبر الشبكة العالمية ،وتخدم

موضوعاً معيناً يتم نقلة تزامنياً (فيديو مباشر) ،أو غير تزامني (فيديو حسب الطلب) والتي تتكون من
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مجموعة من الصور واللقطات المتتالية والتي تتم معالجتها باستخدام الحاسوب ،ويمكن تداولها ونشرها

إلكترونياً عند رفعها أو تحميلها كروابط أو على مواقع الفيديو اإللكترونية.

يعرف الباحث الفيديو التعليمي عبر (اليوتيوب) تعريفاً إجرائياً بأنه :تقديم المعلومات البصرية

والسمعية خاصة الصور المتحركة باستخدام الفيديو والمتعلقة بمبحث الجغرافيا في التعليم اليوتيوب عبر

موقع اليوتيوب  You Tubeعلى الشبكة العالمية والمتخصص بمشاركة الفيديو التعليمي ،ويسمح
للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني.

( )2أهمية الفيديو التعليمي:

يشير (فروانة ،)43:2013،و( ،)Bravo,2010:116-119إلى أهمية الفيديو كوسيلة تعليمية

تساهم في تطوير العملية التربوية لما له من مزايا عديدة لخصها في التالي:

أ .وسيلة تعليمية شاملة وجامعة بين الصوت والصورة والحركة ،ويمكن من استخدام أكثر من وسيط
تعليمي في البرنامج الواحد.

ب .سهولة تسجيل الب ارمج واعادتها بالنسبة للمعلم والطالب من جهاز تليفزيوني أو من جهاز تسجيل أو
بالكامي ار.

ج .سهولة حفظ المواد المسجلة.

د .المشاركة اإليجابية والفعالة عند استخدام الفيديو من قبل المعلم والطلبة.
ه .المساعدة على حل معظم مشكالت التلفزيون التعليمي الناتجة عن البث والجدولة ،وعدم القدرة على

إعادة البرنامج وايقاف المادة العلمية والتعليق أثناء العرض.

و .يمكن للمعلم مشاهدة الفيديو أكثر من مرة قبل عرضه ،كما يمكن للطالب استخدامه في أي وقت.

ز .إمكانية معالجة نقص المعلمين وبخاصة األكفاء وامكانية استخدامه في تدريب المعلمين على طرق
التدريس الجيدة.

وأشار ( ،)Hughes, Robertson,2010و( ،)Greenberg, Zanetis,2012:18إلى

استخدامات الفيديو في التعليم فيما يلي:

أ .التعبير عن أنفسهم وابداء آ ارئهم وقصصهم ،حيث يستخدمون الوسائط المكونة من الصوت والصورة
(الثابتة والمتحركة) والنصوص والخطوط فيسرد قصص فيديو ومشاركتها مع الطلبة وأولياء األمور.
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ينمي مهارات الطلبة في المحادثة واالستماع والنطق الصحيح للكلمات
ب .تعلّم اللغة األجنبية بشكل ّ
والجمل.
ج .التفاعل مع المحتوى التعليمي.

د .نقل المعرفة واالهتمام بأثر التعلم وبقاؤه.
ه .زيادة توضيح المفاهيم المعقدة في المادة العلمية مما يساعد المعلم في التدريس.

و .يتيح للطالب مزيداً من القدرة على التحليل؛ لذا يعتبره المعلمين أكثر فائدة للطلبة من النص التقليدي.

ز .تساعد الطلبة على التعلم الذاتي مما يزيد من كفاءة العملية التعليمية.
ح .تعزيز دافعية الطلبة للتعلم.
( )3الفيديو التعليمي عبر موقع(اليوتيوب) :You Tube

انتشرت في اآلونة األخيرة مجموعة الفيديوهات التعليمية عبر موقع (اليوتيوب) You Tubeالتي

تم ّكن مستخدميها من نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم ،والصفة األساسية في جميع هذه المواقع هي
إتاحتها لمساحات كبيرة على خادماتها لرفع مقاطع الفيديو ،مع إمكانية نشرها وتضمينها في المواقع ،وفيما
يلي قائمة ألكثر خمس مواقع فيديو إلكترونية منافسة لموقع You Tubeانتشا اًر على الويب ما زالت على
نفس الترتيب وفق احصائية موقع إلكسا لترتيب المواقع عالمياً ،وهي مرتبة هنا على حسب أكثرها

استخداماً وزيارة ( : (Alexa,2014
أ .موقع اليوتيوب ).(YouTube

ب .نت فلكس ( .(Netflix
ج .هيولو ).(Hulu
د .ديلي موشن ).(Daily Motion
ه.ميتا كافي ).(MetaCafe
ويرجع أسباب االختيار لموقع اليوتيوب ) (YouTubeكنموذج لموقع الفيديو التعليمي إلى التالي

(شاهين ،وريان:)61:2012،

أ .يعتبر موقع اليوتيوب أكبر موقع فيديو من حيث عدد الزوار والمستخدمين.

ب .سهولة استخدامه وادارته لمقاطع الفيديو والتعليقات عليها.
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ج .يشمل جميع أشكال الفيديو حيث يمكن اعتباره موقعاً لنشر الفيديو حسب الطلب ،أو لبث فيديو
مباشرة ،أو في عمل لقاءات مباشرة كفيديو تفاعلي بين أكثر من شخص في نفس الوقت.

د .يقدم الموقع خدمة عمل قنوات مستقلة لكل حساب مستخدم.

ه .تزويد المستخدم بمحرر فيديو مباشر على الويب يستطيع من خالله تصحيح أخطاء اللقطة،
وتصحيح ألوانها ،واقتصاصها ،دون الحاجة إلى محررات فيديو معقدة.

( )4منصة موقع اليوتيوب ) (YouTubeعبر الشبكة العالمية:

اليوم أصبحت خدمات اإلنترنت توفر للمعلمين والطلبة محتوى تعليمي يمكن االستفادة منه ،ومن هذه

الخدمات موقع مشاركة الفيديو مثل اليوتيوب الذي يعتمد على إضافة المستخدمين لمحتوى من كافة أنحاء

العالم،

ويسمح

في

الوقت

نفسه

(.)Hammond,Lee,:2010:126

ألي

شخص

تصفح

هذه

المقاطع

واالستفادة

منها

منذ تأسيس موقع اليوتيوب العالمي YouTubeعام  2005أصبح أحد أكثر المواقع العالمية نمواً،

وأصبح يحتل المركز الثالث في دخول مستخدمي اإلنترنت إليه عالمياً وفق إحصائية موقع شركة معلومات

الويب إلكسا (موقع أليكسا)202014،

ويعتبر اليوتيوب بالنسبة للبعض موقع على شبكة اإلنترنت يستخدمه الهواة فينشر أشرطة الفيديو

الخاصة بهم بغض النظر عن جودتها ،بهدف مشاركتها فيما بينهم ،كما ويعتبرها البعض وسيلة تعليمية
يستطيع من خاللها إث ارء معرفته وخب ارته التعليمية ،والتعلم من متعلمين أو مدربين أكثر خبرة منه ،كما

يمكن اعتباره موقعاً يتبادل فيه الناس أفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم ونشرها كمقاطع فيديو فيما بينهم

(. (Cayari,2011:9

ويشير بيل وبول (  (Bell, Bull,2010:2إلى أن السنة األولى التي تم إنشاء موقع اليوتيوب ،قام

مستخدمون بطريقة فردية بإنتاج ومشاركة الفيديو بشكل أكبر من ثالث شبكات تلفزيونية عالمية وهي
) (ABC, NBC and CBSوبعد خمس سنوات من إنشاء موقع اليوتيوب ،أصبح هنا كتحميل مئات

اآلالف من مقاطع الفيديو يومياً ،بمعدل أكثر من  20ساعة في كل دقيقة ،وبصيغة أخرى فإننا سنستغرق
أكثر من يوم لمشاهدة جميع مقاطع الفيديو في اليوتيوب المنشورة في دقيقة واحدة ،كما وأن هناك

اشتراكات باآلالف في قنوات تعليمية منشورة على اليوتيوب فيما يعزز توظيف اليوتيوب في التعليم.

وتعرف ك ارش (  (Kavas, 2012بأنه :أكثر مواقع استضافة الفيديو شيوعاً ،وهو مشابه لموقع
ّ
جوجل فيديو ،ويستطيع المستخدمون من خالله مشاهدة وتقييم مقاطع الفيديو التي يحملها أعضاء آخرون.
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ويعرفه دوفي ( (Duffy,2008 :123بأنه :أكثر مواقع مشاركة الفيديو شهرة ،والتي تم ّكن
ّ
المستخدمين من تحميل ومشاهدة ،ومشاركة مقاطع الفيديو.
وتعرفه موسوعة ( (Encyclopediaالتابعة لمجلة الحاسوب العالمية ) (PCMAG:2014بأنه:
ّ
"أكثر مواقع مشاركة الفيديو شهرة ،والتي تجعل بمقدور أي شخص تحميل مقاطع فيديو قصيرة ،لمعاينتها
بشكل خاص أو عام ،ويعتبر مكاناً لتبادل أشرطة الفيديو بين األهل واألصدقاء".

ويستخلص الباحث أبرز سمات موقع اليوتيوب الذي يقدم مقاطع الفيديو من خالل التعريفات

السابقة التي لم تختلف في مضمونها ،فيما يلي:

أ .اعتبار موقع اليوتيوب أكثر موقع شهرة وشعبية على مستوى العالم ،حيث يمكن مشاهدة ملفات الفيديو
المرسلة إلى اليوتيوب من جميع أنحاء العالم.
ب .حددت وظيفة موقع اليوتيوب األساسية وهي مشاركة الفيديو على اإلنترنت.
ج.ذكرت بعض التسهيالت التي يتيحها الموقع مثل تخصيص مقاطع الفيديو لتكون عامة أو خاصة،
وتقييم مقاطع الفيديو ،وفتح ساحات للحوار والتعليق على الفيديو.
د .يمكن مشاركة ملفات الفيديو الموجودة على اليوتيوب بسهولة على مواقع أخرى مثل الفيس بوك
وتويتر.

( )5خصائص موقع اليوتيوب ) (YouTubeعبر الشبكة العالمية:

من أبرز الخصائص الرئيسة في موقع اليوتيوب يمكن إجمالها فيما يلي ( :(Duffy,2008:126

أ .يضم الموقع مجموعة واسعة من محتوى الفيديو بما في ذلك األفالم ،ومقاطع تلفزيونية ،وأشرطة
الفيديو والموسيقى ،باإلضافة إلى هواة المحتوى كالمدونين وأشرطة الفيديو القصيرة.

ب .يمكن للمستخدمين غير المسجلين مشاهدة معظم أشرطة الفيديو على الموقع.

القصر.
ج .يمكن اإلشارة إلى أن بعض محتويات الفيديو غير الئقة أو ال تناسب
ّ

د .إضافة عنوان رئيس يصف الفيديو.

ه .تصف الفيديو في كلمات بسيطة لتسهيل تصنيفه ) (Tagsتضاف كلمات أو تاجز.
و .يمكن إنشاء قنوات منفصلة لكل مستخدم·.

ز .احتواء الموقع على مقاطع فيديو ذات صلة بمحتوى الفيديو ،حيث يستدل عليها موقع اليوتيوب من
المحمل والكلمات أو التاجز المستخدمة في وصفه.
خالل عنوان مقطع الفيديو
ّ
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ح .يمكن االشت ارك والتسجيل في قناة معينة لتصل رسالة إلكترونية إلى بريد المسجل في هذه القناة تخبره
بجديد مقاطع الفيديو التي تم تحميلها.

ويشير)  (Bravo, et.al,2010:114أن من أهم خصائص موقع اليوتيوب هو قدرة القائمين على

العملية التعليمية على إنتاج فيديو منخفض الكلفة؛ حيث يحصل الطالب على ما يريده من خالل النقر

على اربط مقطع الفيديو المطلوب ،ويتم توزيع المحتوى على عدد من مقاطع الفيديو ،ويستخدم هذا النوع

من الفيديو في التعليم العالي ،ويتيح هذا للمحاضرين القضاء على عدد كبير من المشكالت التي تواجههم

في إنتاج هذا الفيديو من حيث المي ازنية المطلوبة ،والوقت الالزم لعملية التسجيل ،ويتم أيضاً تبسيط عملية
الرفع والنشر.

وقد أدخلت شركة اليوتيوب على الموقع جملة من التحديثات؛ والتي تزيد من كفاءة استخدام هذا
الموقع ،الذي أصبح اليوم ليس مجرد موقع لعرض الفيديو ،حيث أصبح باإلمكان االستغناء عن ب ارمج
تحرير الفيديو ،وخاصة لمن ليس لديهم خبرة في التعامل مع تلك الب ارمج ،وذلك عل ـ ـ ـ ـى النحو

التالي(فروانة:)63:2013 ،

أ .إمكانية تضمين فيديو يوتيوب في العروض التقديمية الخاصة ببرنامج بوربوينت  ،PowerPointالتي
تعتبر أداة فعالة جداً في الفصول الدراسية.

ب .إمكانية تضمين الفيديو في أي مكان ذو صلة ،يمكن تضمين ملفات فيديو يوتيوب في كافة مواقع
التوصل االجتماعي ،والمواقع التي تتبع تقنية  Web 2.0مثل ويكي وغيرها .ويمكن كذلك تضمين هذه
الملفات في المنتديات التعليمية ،وأنظمة إدارة التعلم  LMSلالستفادة منها تعليميا ،وذلك من خالل رابط

التضمين  embedالذي يوجد مع كل مقطع فيديو.

ج .إمكانية إنشاء قنوات تشغيل منفصلة في القناة الواحدة ،مما أتاح إمكانية تنظيم مقاطع الفيديو
وتصنيفها بشكل جيد.

د .تحرير الفيديو مباشرة على اإلنترنت ،وهذا يشمل :
 حذف أي جزء من الفيديو األصلي باستخدام خاصية االقتطاع. تدوير مقطع الفيديو األصلي إلى اليمين أو اليسار. -إازلة حركة الكامي ار المهتزة.

 تعديل درجة ح اررة اللون ،والتشبع اللوني ،والتباين لمقطع الفيديو األصلي. -إضافة إضاءة تكميلية(مدارسنا نت.)2014،
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 -إضافة تأثيرات على مقطع الفيديو.

 إضافة مقاطع صوتية لمقطع الفيديو.و.إضافة تعليقات توضيحية ،وهي عبارة عن مواد نصية وروابط يمكن إضافتها إلى مقطع الفيديو
لتوضح فكرة ما وهذه التعليقات تنقسم إلى:

 فقاعة تفسيرية كالمية. كتابة مالحظة. -كتابة عنوان.

 -تمييز جزء معين من الفيديو.

 إضافة ألبوم أو إطار لمساحة معينة من الفيديو. -إيقاف مؤقت يعمل بمؤقت زمني يتم إضافته من قبل المستخدم.

ي .يتيح للمستخدم الذي يمتلك قناة على اليوتيوب التحكم في مجموعة من الخيا ارت وهي على النحو
التالي:

 -التحكم في إعداد الخصوصية ألي مقطع فيديو يقوم بتحميله ،بحيث يستطيع جعل هذا الفيديو عاماً

يستطيع أي شخص مشاهدته على اإلنترنت ،أو غير مدرج يشاهده هو فقط ،أو خاصاً ألشخاص

معينين يملك بريدهم اإللكتروني.

حمله إلى مجموعة من الفئات منها :التعليمية ،والسياسية ،واأللعاب ،والعلوم
 تصنيف الفيديو الذي ّوالتكنولوجيا ،والصحة ..إلخ.
 -التحكم في التعليقات والردود.

إن جامعة كاليفورنيا بيركلي تملك واحدة من أكثر قنوات اليوتيوب التعليمية شهرةً وانتشا اًر والي يبلغ
عدد مشتركيها  72ألف مشترك بعدد مشاهدات يقترب من  13مليون مشاهدة وهو رقم كبير جداً مقارنة
بالقنوات األخرى للجامعات.

( )6مميزات الفيديو التعليمي اليوتيوب في التعليم:

يعتبر موقع اليوتيوب موقعاً عالمياً يحتوي على عدد كبير من مقاطع الفيديو التعليمية عالية

الجودة ،كما أن هناك نسبة من متصفحي الموقع تت اروح أعمارهم من  6سنوات إلى  11سنة ،مما يعني
أن هناك قيوداً تفرضها اليوتيوب على المحتوى غير األخالقي حتى يصبح بيئة تعليمية مناسبة لهذه

األعمار).(Bloxx,2010:3

50

وتشير العديد من الد ارسات منها ( ،)Burke, Snyder,2008و ( ،) dam, Mowers,2007

و( ،) Duffy,2008:125-126إلى مميزات وخصائص اليوتيوب في التعليم وهي على النحو التالي:
أ .يسهم في تعزيز روح المناقشة الفاعلة بين المتعلمين.

ب .يمكن استخدام اليوتيوب كمكتبة افتراضية لدعم الدروس والمحاضرات.
ج.يعتبر اليوتيوب أحد أدوات الجيل الثاني للويب ،والتي تدعم نمط التعليم اإللكتروني ،حيث يعتبر أداة
لخلق محتوى جذاب وشيق للطلبة.

د .يزيد تفاعل وتحفيز المعلمين والطلبة على حد سواء في حجرة الدراسة.
ه.يخلق مجتمعاً تعليمياً ح اًر يستطيع المشاركة والتقييم ،ويعمل على بناء المحتوى ونشره لزمالئه.
و.يسمح اليوتيوب باالستفادة المثلى من وسائل اإلعالم الجديدة لنقل المعلومات والمعرفة.

ز.مناسب لتعليم المتعلمين بمراحلهم المختلفة والسيما كبار السن ،حيث يمكن استخدامه في التعليم مدى

الحياة.

ح.سهولة استخدام روابط اليوتيوب في العروض التقديمية كالبوربوينت ( ،)MS Power Pointوفي

منصات التعليم كالمودل (.)Moodle

ط.اليوتيوب هو أحد موارد التعليم المجانية ،وهذا يعتبر أحد االعتبارات الهامة لميزانيات التعليم.
ي.تشجع على اإلبداع ،كونها توفر منصة للطلبة للتفاعل وليس مجرد مشاهدة المحتوى.
وأضاف سميث ( (Smith,2011: 17- 21بعض الميزات اإلضافية لموقع اليوتيوب يمكن
تلخصيها على النحو التالي:

أ .إش ارك الطلبة :حيث إن عرض الكثير من مقاطع الفيديو ذات القيمة يدخل الطلبة ويشركهم في العالم
المصورة تشرك أكثر من حاسة في التعليم،
الرقمي بما يحقق األهداف التعليمية ،كما أن هذه المقاطع
ّ
وهذا يزيد من إد اركهم للموضوع التعليمي.

ب .تعلّم اللغة :إن الموقع العالمي اليوتيوب يتيح إمكانية تعلم اللغات من مصدرها الحقيقي ،وهذا يزيد

من نسبة إتقان المتعلمين للغة األجنبية إذا استعان المعلم ببعض مقاطع الفيديو المعدة خصيصاً لذلك،

كما وأكدت د ارسة ( (Watkins, Wilkins,2011استخدام اليوتيوب في تعليم اللغة األجنبية حيث إن

استخدام اإلنترنت في حال توفره للمعلم والطلبة في داخل البيئة الصفية وخارجها يزيد من مها ارت

المحادثة واالستماع والنطق السليم.
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ت .التعزيز :إن تنوع وتعدد مقاطع الفيديو التعليمية التي يمكن استخدامها في الدرس يزيد من دافعية
الطلبة إلى التعليم ،وذلك باعتبار أن الحاجة إلى معلومات إضافية يمكن تعزيزها بمقاطع فيديو ذات صلة
مما يفتح آفاق التعلم لدى الطلبة.

ويضيف (عزمي )210:2014،عدد من مميزات استخدام الفيديو في العملية التعليمية كبرامج

وسائط تعليمية فعالة في تحسين العملية التعليمية ،هي:
 -اإلدراك وجذب االنتباه.

 مساعدة العقل على ترميز المثيرات. -تقوية الذاكرة.

 -تيسير الفهم وتحسينه.

 مساعدة المتعلمين على بناء نماذجهم العقلية. مساعدة كل متعلم على بناء تعلمه الخاصة. -تنمية المهارات فوق المعرفية.

 تنمية مهارات التعلم االكتشاف. تحقيق التعلم النشط الفعال مراعاة الفروق الفردية. المساعدة على بقاء أثر التعلم وانتقاله. -زيادة التحصيل المعرفي.

 المساعدة على تعلم المفاهيم ( تحويل المجردات إلى محسوسات). الحث على العمل في فريق ( التعلم التعاوني). تنمية النسق الذاتي لدى المتعلمين.ويرى الباحث أن اليوتيوب لديه إمكانات هائلة وضخمة ،وهو أسهل المواقع التفاعلية استخداماً في

الغرض التعليمي وأكثرها وضوحاً واستثما اًر دون أي تكاليف تترتب على استخدامه ،في التعامل مع

التبحر أكثر في نقاط
اليوتيوب لن يكون المعلم بحاجة الستخدام األقراص المدمجة ،ومن خالله سيستطيع ّ
علمية قد ال تحتملها أوقات الحصة.
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( )7الستخدامات المختلفة للفيديو التعليمي عبر الشبكة العالمية:
نشرت شركة اليوتيوب وفق آخر إحصائية بموقعها اإللكتروني قائمة ألكثر من ( )600قناة جامعية
و( )350مدرسة ابتدائية وثانوية ،و( )370قناة للتعليم مدى الحياة يستخدمون اليوتيوب في تعليم الطلبة،

في إشارة إلى المميزات التي توفرها القناة للتعليم YouTube Education Channels

(أمين ،وآخرون)191:2001

وال يمكن حصر استخدامات اليوتيوب في التعليم حيث إنها متنوعة ومتعددة ،فيمكن استخدامه في

مختلف الموضوعات الدراسية ،فقد قام الباحث بتلخيص بعض هذه االستخدامات من الد ارسات والكتب
التي اهتمت باستخدام اليوتيوب في التعليم وهي على النحو التالي:

أ .تعليم مختلف أنواع العلوم :حيث يمكن استخدام اليوتيوب في تعليم مختلف أنواع العلوم وعرض
التجارب العلمية التي ال يمكن تطبيقها في المختبر أو التي تحتاج إلى وقت لتنفيذها أو لدواعي الحفاظ
على سالمة الطلبة ((Bloxx,2010: 4

ب .تنفيذ بعض األنشطة البحثية :حيث يمكن للمعلم تكليف الطلبة بالبحث عن مقاطع فيديو لموضوع
ما ويطلب منهم كتابة تقرير يلخص هذه المقاطع ومحتوياتها ،ويعقد المقارنات بينها.

( (Trier,2007:603

ت .توفير مصادر تعليمية متنوعة :وهنا يعرض للطلبة مجموعات مختارة ومختلفة من المصادر التعليمية
التي تخدم الدرس مما يشكل مصد اًر متنوعاً للتعليم ) .) Clearance,2009:6

ث .إنشاء قنوات تعليمية خاصة :حيث يمكن إنشاء قناة خاصة على يوتيوب وتخصيصها واضافة اسم
فرعي لها وتضمين ملفات الفيديو المطلوب إليها.
ومن خالل إطالع الباحث فإنه يرى أن االستفادة من موقع اليوتيوب في التعليم يأتي في الطريقتين

التاليتين:
-

الطريقة األولى :االستفادة من مقاطع الفيديو المنشورة في موقع اليوتيوب في التعليم ،وبهذه الحالة

يقوم المعلم بالبحث عن أفضل المقاطع التي تشرح الهدف التعليمي المطلوب تدريسه ،وال تعد مكلفة وال

تحتاج إلى خبرة كبيرة في االستفادة من تلك المقاطع ،وهذا يشمل البحث في قنوات تعليمية متخصصة
المحملة على اليوتيوب.
أو في البحث في عموم مقاطع الفيديو
ّ
 الطريقة الثانية :إنتاج مقاطع الفيديو المطلوب شرحها للطلبة من قبل المعلم بنفسه أو باالستعانةبخبير في الوسائط المتعددة ،حيث تشمل هذه الطريقة تحديد األهداف وبناء سيناريو لمقطع الفيديو
53

وتسجيله وأخي اًر عملية المونتاج ،ثم يقوم المعلم بتحميل هذه المقاطع إلى قناة خاصة به على موقع

اليوتيوب لينشرها للطلبة.

( )8خطوات التدريس باستخدام الفيديو التعليمي اليوتيوب :

حددت ( ) Snyder, Burke: 2008مجموعة من الخطوات التي تساعد المعلم في تصميم فيديو

تعليمي له على اليوتيوب على النحو التالي:
أ /تجهيزات خاصة بالمعلم:

وتشمل هذه الخطوة تحديد المحتوى التعليمي المراد تدريسه للطلبة ،وتجهيزه ليكون مناسباً لتسجيله

كفيديو رقمي ينشر على اليوتيوب ،وهناك طريقتان هي :إما أن يقوم المعلم بتصوير نفسه باستخدام

الكامي ار ويلقي درسه بالطريقة المعتادة ،أو يستخدم ب ارمج التقاط الشاشة حيث يشرح المعلم درسه باستخدام
ب ارمج العروض التقديمية كالبوربوينت ).(MS Power Point

ثم يقوم المعلم بم ارجعة هذا الفيديو بعد االنتهاء من التسجيل ،ويقوم بضغطه ،وتحميله إلى قناته

الخاصة على اليوتيوب ،بحيث يتيح للطلبة المشاركة والتعليق على تلك المقاطع.
ب /تجهيز مختبر حاسوب المدرسة أو الجامعة:

وهنا يقوم المعلم بالتأكد من وصول شبكة اإلنترنت إلى مختبر المدرسة وامكانية مشاهدة اليوتيوب

في المختبر ،حيث يمكن أن يكون لكل طالب جهاز حاسوب يشاهد من خالله قناة اليوتيوب التعليمية ،أو
يمكن تقسيم الطلبة إلى مجموعات تعليمية إن تطلب الدرس عمل مشاركة تعاونية بين الطلبة في تحقيق

أهداف الدرس.

ج /مناقشة الدرس مع الطلبة:
بعد عرض الدرس باستخدام اليوتيوب ،يقوم المعلم بمناقشة الطلبة حول مدى االستفادة من الفيديو

الذي تمت مشاهدته ،ويطرح عليهم مزيداً من األسئلة للتأكد من استيعابهم للدرس ،وذلك قبل تقييمهم
باستخدام المشاريع.
د /تقييم الطلبة:

وهنا يقوم المعلم بإعطاء لمحة عن المشروعات المطلوب إنجازها بشكل فردي أو جماعي ،حيث
يمكن تسليم هذه المشروعات أيضاً بشكل فيديو يتم تحميله على اليوتيوب ،حيث يستطيع الطلبة إنشاء
عرض تقديمي يوضح مشروعهم مسجل كفيديو وتتم معالجته باستخدام ب ارمج معالجة الفيديو ،ويتم نشره

على اليوتيوب.
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( )9طرق تقييم الفيديو التعليمي اليوتيوب ( )YouTubeعبر الشبكة العالمية:

نظ اًر لسهولة إنشاء مقاطع الفيديو ونشرها على اليوتيوب ،فإننا ال يتم ضمان جودة المحتوى

التعليمي أو دقته في اليوتيوب؛ لذا ال يعد أي مقطع فيديو في هذه الحالة مناسباً لعرضه على الطلبة في

يقيم هذه المقاطع قبل أن يستخدمها في التدريس.
الفصل ،لذا يجب على المعلم أن ّ
ويوضح ( (Burke,Snyder,2008:5مجموعة من المعايير لتقييم مقاطع اليوتيوب التعليمية وهي
ّ

النحو التالي:

أ .يقوم المعلم باستعراض كامل مقاطع الفيديو المراد استخدامها في الفصل والتأكد من سالمتها العلمية
واللغوية.

ب .يتأكد المعلم من أن مصدر هذا الفيديو صحيح وموثوق به ،وذلك باحتواء مقطع الفيديو على اسم
الشركة أو المؤسسة التي قامت بإنتاجه ،وحتى يتأكد أيضاً من موثوقية الفيديو يقوم بالبحث عن اسم

الشركة أو المؤسسة في صندوق البحث الخاص باليوتيوب ليحصل على قائمة كاملة بمقاطع الفيديو التي

أنتجتها.

ج.يمكن للمعلم أن يشارك بعض المتعلمين في تقييم مقاطع الفيديو ومناقشة مدى مناسبتها للمحتوى
التعليمي الذي يدرسونه.

د .يجب أن يتأكد المعلم عند تحميله لهذه المقاطع من أنها سليمة وآمنة وال تحتوي على فيروسات باعتبار
أن هذه المقاطع تعتبر مورداً من موارد اإلنترنت.

( )10المعوقات التي تواجه استخدام الفيديو التعليمي عبر الشبكة العالمية:

يشير ( ،(Burke,Snyder,2008و(فروانة )68:2013 ،إلى جملة من المعوقات التي تواجه

استخدام الفيديو التعليمي عبر الشبكة العالمية يلخصها الباحث في التالي:

أ .تعتمد آلية البحث عن مقاطع فيديو مناسبة إلى تحديد دقيق للمحتوى مما يصعب الحصول على
مقطع فيديو في وقت مناسب.

ب .افتقار الكثير من المقاطع إلى المصداقية والدقة العلمية.

ج .يحتاج معاينة الفيديو من خالل موقع اليوتيوب إلى وجود إضافة إلى المتصفح تدعى فالش
) (Adobe Flash Playerوهذه مشكلة تقنية إذ يجب تنصيب هذه اإلضافة على المتصفح أوالً مما

يعيق استخدام اليوتيوب في بعض األحيان وخصوصاً لدى المعلمين الذين ال يملكون الخبرة الكافية لحل

هذه المشكلة.
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د .قد تواجه المعلم أو الطلبة مشكلة تحميل مقاطع الفيديو من اليوتيوب ،إذا أن اليوتيوب ال يوجد به
خيارات لتحميل مقاطع الفيديو على األجهزة ،ولكن يمكن تحميلها من خالل برمجيات أو متصفحات تدعم
تحميل هذه المقاطع على أجهزة الحواسيب الخاصة بالطلبة والمعلمين.

ه  .تعتبر تقنية اليوتيوب حديثة لذا ستواجه المعلم مشكلة في تعليم الطلبة كيفية استخدام اليوتيوب في
التعليم ،وهم بحاجة إلى تفصيالت دقيقة توضح خطوات التسجيل والمشاهدة والتحميل والمشاركة والتقييم.

و .يحتوي موقع اليوتيوب على مواد إعالنية وتعليقات لبعض المستخدمين والتي ربما تكون غير الئقة

ونقصد هنا في القنوات غير التعليمية ،كما أنه يعرض في حاالت نادرة مقاطع فيديو ذات صلة في نهاية

كل مقطع فيديو يتم مشاهدته (.)Wantz,2011:18
ومن خالل سعي قناة اليوتيوب للتغلب على المشاكل ،حاولت حل بعض هذه المشاكل وقامت

بالتالي:

 -خصصت قناة اليوتيوب موقعاً خاصاً لدعم التعليم ،حيث يجمع موقع ) (YouTube Eduالمتعلمين

معا في فصل دراسي عام عبر الفيديو ،ويتيح للطلبة الدخول إلى مجموعة واسعة من مقاطع
والمعلمين ً
الفيديو التعليمية بداية من المحاضرات األكاديمية وحتى المقاطع الصغيرة التي يمكن استخدامها في
التعليم(YouTube Edu:2014) .

 أتاحت قناة اليوتيوب إمكانية تسجيل المؤسسات التعليمية بها مجاناً ،وبهذا يمكن أن تتمتع المؤسسةبخصوصية كبيرة ،وتستفيد من مقاطع الفيديو المجانية عالية الجودة في بيئة يمكن التحكم بها ،حيث
تقسم الشركة التعليم إلى ثالث فئات وهي :التعليم االبتدائي والثانوي ،والتعليم الجامعي ،والتعليم مدى

الحياة(YouTubeSchools:2014) .

 وفّرت الشركة أيضاً للمعلمين إمكانية االستفادة من مئات قوائم التشغيل لمقاطع الفيديو التي تتوافقمع المعايير التعليمية الشائعة ،وقد تم تنظيمها بحسب المادة والصف الدراسي وقوائم التشغيل هذه
أنشأها معلمون من أجل زمالئهم المعلمين وبذلك يتاح لك وقت أكثر للتدريس ويقل الوقت الالزم

للبحث(.) YouTube Teachers:2014
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المحـــــور الثــــالث :التحصيل الدراسي

يتوقف مردود العملية التعليمية على مقدار ما حققته من أهداف ويمثل التحصيل الدراسي جانباً

أساسياً من هذه األهداف ،وعلى الرغم من أن التحصيل الدراسي يعتمد على االستعداد إال أنه يشكل

األساس الذي تبنى عليه سائر األهداف األخرى لذلك أهتم العديد من الباحثين بدراسة بعض المشكالت

التربوية المرتبطة بالتحصيل الدراسي.

إن تفحص عملية التحصيل الدراسي بنظرة تحليلية وما يرتبط من عوامل عديدة (االنتباه ،التركيز،

االتجاه ،الميل )...،تؤثر فيها وترتبط بها لها األهمية القصوى ،ذلك أن بمعرفة هذه العوامل وآثارها على

التحصيل الدراسي يمكن معرفة ما يعوق تلك العملية وبالتالي دراسة الطرائق واألساليب المناسبة لتفادي
المعوقات والوصول بالتحصيل الدراسي إلى أقصى حد ممكن ،ولما كان من الطبيعي أن أي إصالح
تربوي يجب أن يبدأ بمحاولة رصد الواقع بإنجازاته ونواحي قصوره كان عليه أن يواكب التطور في التربية
تطو ار مماثال في رفع األداء الدراسي للوصول إلى مستوى عال مرتفع من التحصيل العلمي

للطالب(العيسوي وآخرون.)9 : 2006 ،

من هنا التحصيل الدراسي هو إتقان جملة من المهارات والمعارف التي يمكن أن يمتلكها الطالب بعد

تعرضه لخبرات تربوية في مادة دراسية معينة أو مجموعة من المواد ،وبهذا فإن مفهوم التحصيل الدراسي

يمثل قياس قدرة الطالب على استيعاب المواد الدراسية المقررة ومدى قدرته على تطبيقها من خالل وسائل

قياس تجريها المدرسة عن طريق االمتحانات الشفوية والتحريرية التي تتم في أوقات مختلفة فضالً عن
االمتحانات اليومية والفصلية (العيسوي وآخرون.)11 :2006 ،

ومفهوم التحصيل الدراسي من االتساع بحيث يشمل جميع ما يمكن أن يصل إليه الطالب في تعلمه،

وقدرته على التعبير عما تعلمه (الخالدي.)89:2003 ،

كما يتضمن الحقائق والمهارات واالتجاهات ،وكذلك يتضمن الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية،

وبرغم اتساع مفهوم التحصيل الدراسي فغالباً ما يطلق عليه تحصيل الطلبة واكتسابهم لما يهدف إليه

النظام التعليمي ،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدرسة.

أهمية التحصيل الدراسي في التربية أم اًر بالغ األهمية لألسباب التالية(حلس:)71:2011،

أولا :يعد فرصة لن تعوض ولن تتكرر ال تعود مرة أخرى للطالب إال على حساب عمره ،فالطالب الذي

يرسب أو يضعف تحصيله في سنة أو مادة دراسية يبقى راسباً أو ضعيفاً إذا أعاد الدراسة أو التحصيل

فإنه يكون نقصاً في عمرة ،وعالمة في سجله ال تمحى غالباً.
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ثانيا :ألنه يؤدي إلى سج ل دائم للطالب ال يذهب أو ينسى من الزمن ،بل يحاسب عليه في الفرد في أية

مناسبة قد تستدعي ذلك في المستقبل.

ثالث ا :ألنه يتحكم في نوع المستقبل الذي ينتظر الفرد في الحياة العلمية الوظيفية ،فإذا كان التحصيل

متفوقاً في المستقبل غالباً مزده اًر واعداً ومثم اًر ،وأما إذا كان غير ذلك فإن المستقبل يبدو على األرجح

معتماً وصعباً.

( )1تعريف التحصيل الدراسي:
يعرفه (الخالدي )90:2003 ،بأنه :نشاط ذهني معرفي للطالب يستدل عليه من مجموع الدرجات

التي يحصل عليها في أدائه لمتطلبات الدراسة.

ويعرفه (غنيم )1:2003 ،بأنه :درجة االكتساب التي يحققها الفرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه

الفرد أو يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعليمي.

ويعرف (العيسوي وآخرون )13 : 2006 ،التحصيل بأنه :مستوى محدد من اإلنجاز ،أو براعة في

العمل المدرسي يقاس من قبل المعلمين ،أو باالختبارات المقررة  ،والمقياس الذي يعتمد عليه لمعرفة
مستوى التحصيل الدراسي هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في نهاية العام الدراسي ،أو
نهاية الفصل األول ،أو الثاني ،وذلك بعد تجاوز االختبارات واالمتحانات بنجاح.

ويعرفه (عالم )306:2005،بأنه ما يدل على أداء الفرد أو ما تعلمه ،أو ما اكتسبه بالفعل من

معارف ومهارات في برنامج معين ،أي أنه يعتمد على خبرات تعليمية محددة في أحد المجاالت الدراسية
أو التدريبية.

ويرى الباحث أن مفهوم التحصيل الدراسي يمثل قياس قدرة الطالب على استيعاب المواد الدراسية

المقررة ،وما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية المتحان من خالل وسائل قياس تجريها

المدرسة عن طريق المتحانات الشفوية والتحريرية التي تتم في أوقات مختلفة فضالا عن المتحانات

اليومية والفصلية.

( )2أهداف التحصيل الدراسي:
يهدف التحصيل الدراسي إلى:

أ .تقرير نتيجة الطالب النتقاله من مرحلة إلى مرحلة أخرى.
ب .تحديد نوع التخصص الذي سينتقل إليه الطالب الحقاً.
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ج .معرفة القدرات الفردية للطلبة.
د .االستفادة من نتائج التحصيل لالنتقال من مدرسة إلى أخرى.
وقد أكدت البحوث على وجود عالقة بين التحصيل الجيد واالتجاهات الموجبة نحو المدرسة بما

تتضمنه من خبرات تعلمية متنوعه تشتمل على االستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة وينعكس كذلك

على سلوك الطلبة نحو المدرسة والتعليم ويسهم في رفع التحصيل الدراسي وتعديل التوافق النفسي

واالجتماعي للطلبة (علي.)27:2008،

وبذلك تعد األدوات التكنولوجية والتقنيات الحديثة من الركائز األساسية التي تولد اإلبداع التقني

المعاصر ،حيث يعد الحاسوب والبرمجيات والتطبيقات والمواقع االلكترونية والقنوات التعليمية الفضائية من

أبرز الوسائل التعليمية وذلك لتحسين صورة التعليم ،باإلضافة إلى تنمية المعلمين وتحسين أساليبهم
التدريسية ،وتدريبهم على استخدام تكنولوجيا التعليم داخل الفصل الدراسي من خالل استخدام الحاسب
اللوحي مع السبورة الذكية(عبد الجواد.)16:2014،

ويرى الباحث أن التكنولوجيا تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الطالب من حيث االستيعاب
واالبتكار ،وذلك من خالل استخدام األجهزة االلكترونية الحديثة مثل الحاسب اآللي والحواسب اللوحية
والسبورة التفاعلية ،فهذه األدوات ترفع من مستوى الطالب ،نظ ار لما تحتويه هذه األجهزة على مادة علمية

متميزة تسمح للطالب مراجعة دروسه وسماع شرح المدرس أكثر من مرة ،وتعمل على زيادة قدرة التالميذ
على استيعاب المناهج الدراسية بشكل أفضل مقارنة بالطرق السابقة للتعليم .وهذا ما تطمح إليه دائما و ازرة

التربية والتعليم.

( )3أنواع التحصيل الدراسي:
ينقسم التحصيل الدراسي إلى ثالثة أنواع كالتالي (حلس:)38:2011،

أولا /التحصيل الدراسي المعرفي :وهو التحصيل الذي يشمل العمليات العقلية للمتعلم بمختلف مستوياتها،

من مجرد استرجاع المعلومات التي ق ارءتها أو سمعها ،إلى فهم وتطبيق ما تعنيه ،إلى تحليل ما بينها من
عالقات متداخلة ،ومن ثم الحكم على مضمونها من حيث الدقة والموضوعية والحداثة.

وقد قام بلوم في تصنيفه للمجال المعرفي أو العقلي ،بتقسيم هذا المجال إلى ستة مستويات التالية:

 .1مستوى التذكر أو الحفظ أو المعرفة.
 .2مستوى الفهم أو االستيعاب.
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 .3مستوى التطبيق.
 .4مستوى التحليل.

 .5مستوى التركيب.
 .6مستوى التقويم.

ثانيا /التحصيل العلمي المهارى :وهو التحصيل الدراسي المتمثل إلطراف الجسم اإلنساني ،مثل حركة
اليدين أو القدمين أو الجسم كله ،ومن الضروري أن يتوفر المعيار أو المحك الذي يتم به قياس أداء

المهارة بالزمن أو بالنسبة المئوية للدقة في األداء ،وقد صنف سمبسون المجال المهاري الحركي إلى

المستويات التالية:

 .1مستوى اإلدراك الحسي.
 .2مستوى الميل أو االستعداد.
 .3مستوى االستجابة الموجهة.
 .4مستوى اآللية والتعويد.
 .5مستوى االستجابة الظاهرية المعقدة.
 .6مستوى التكيف أو التعديل.
 .7مستوى األصالة أو اإلبداع.
ثالثا /التحصيل الدراسي الوجداني :وهو التحصيل الذي يتطرق إلى قضايا عاطفية تثير المشاعر،
ويتعامل مع ما في القلب من اتجاهات ومشاعر وأحاسيس وقيم ،تؤثر في مظاهر سلوكه وأنشطته

المتنوعة ،ولقد لجأ كراثول إلى تصنيف وتقسيم المجال الوجداني إلى خمسة مستويات كالتالي:
.1مستوى االستقبال أو التقبل.
.2مستوى االستجابة.
.3مستوى التقييم واعطاء القيمة.
.4مستوى التنظيم.
.5مستوى تشكيل الذات أو الوسم بالقيمة.
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( )4عالقة التحصيل بوسائط الشبكة العالمية الحديثة :

لقد هيأت الشبكة العالمية (اإلنترنت) لمستخدميها سبل االستفادة مما يتوفر بها من معلومات دون

قيود أو حدود ،كما هيأت لهم الحصول على المعلومات ونشرها واالستفادة منها في أي وقت ومن أي
مكان ،ولم يكن المجال التربوي والتعليمي بعيداً عن هذه الحقيقة ،فقد أصبحت شبكة اإلنترنت المحرك
األساسي لالتجاهات الحديثة في مجال التعليم فقد وضعت المتعلم في مكان مرموق بوصفه محور العملية

التعليمية ،وهيأت له نقلة نوعية كالتفاعل مع معلمة وزمالئه ،كما وضعت المعلم في الموقع المرتجى له
لوصفه مهندساً للبيئة التعلمية ومشكالً لمواقف التعلم ،وأحدثت نقلة نوعية في استراتيجيات التعليم والتعليم
ووجهت إلى تفريد التعليم ،وعالجت كثي اًر من مشكالت المعلم والمتعلم كتضخم المعلومات واختناقها وعجز

المادة المطبوعة عن استيعابها.

وقد بين السلطان والفنتوخ (1420ه) أن شبكة اإلنترنت تعد عالماً متشعباً بذاته يجب استغاللها

واالستفادة من إمكاناتها وتطويرها وتحسين أدائها خاصة في مجال التربية والتعليم.

كما أن هناك مبررات تستعدي إدخال اإلنترنت في العلمية التعليمية ومن أهمها :تضخم المواد

الد راسية ..وعجز الوسائل التقليدية عن تحريك الطالب وتفعيل استذكاره واستيعاب دروسه ..والتفاعل
اإليجابي بين الطالب والمعلم ،وزيادة فاعلية عملية التعلم.
وبفضل الخدمات التي توفرها شبكة اإلنترنت للتعليم استطاع هذا النظام المساعدة في
(سالمة:)87:2013،

أ .إيجاد روح الحماسة والدافعية في طلب العلم لدى المتعلمين.

ب .تنمية اإلبداع العلمي ،واالبتكار لدى المتعلمين.
ج.دمج كل من التعليم والتدريب في نظام واحد.

د .إتاحة الفرصة للتعليم المستمر التي لم تكن موجودة من قبل.
ه.تقديم حلول واقتراحات جديدة (غير تقليدية) للكثير من المشكالت التي يعاني منها النظام التقليدي

مثل :ازدحام الفصول الدراسية ،وأساليب التدريس القائمة على التلقين.

و.جعل المتعلم قاد اًر على محاكاة الواقع الخارجي من خالل استخدام التكنولوجيا بأسلوب تفاعلي.

ز.االتصال بالعالم بأسرع وقت وأقل تكلفة.

ح.توفير طرق تدريس مناسبة للتعلم والمادة الدراسية.
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وقد أشار (الشرهان )25:2003،إلى ضرورة تزويد الفصول الدراسية بالشبكة العنكبوتية ،لتشجيع

الطالب على البحث والدراسة في الحصول على المادة العلمية بالطريقة التي تتفق وميولهم في التفكير
وتأمين مستجدات تقنيات التعليم الحديثة.

وأكد على ذلك (السلطان وآخرون1420،ه )67:أن اإلنترنت يعمل على توفير البرامج التعليمية

حيث يمكن االستفادة منها داخل الفصل وخارجة ،وتوفير االتصال بمصادر المعلومات ،وزيادة خبرات

الطلبة المعرفية من خالل إيجاد بيئة مشوقة ومشجعة على التعلم.

ومن هذا المنطلق برز االتجاه الذي يرى ضرورة االهتمام باستخدام وسائط التكنولوجيا الحديثة

واالستفادة من تطبيقات الشبكة العالمية (اإلنترنت) في تدريس المواد الدراسية المختلفة ،وخاصة الجغرافيا

التي شهدت الكثير من التطور في أهدافها ومحتواها من خالل االهتمام بتحديد المفاهيم وتكوينها وتطويرها
وتعلمها واكسابها للمتعلمين.
على ضوء ذلك يمكن القول أن وسائط الشبكة العالمية (اإلنترنت) يمكنها القيام بدور كبير في تطوير

التعليم بصفة عامة وتطوير التعليم الفلسطيني بصفة خاصة؛ والقصد هنا بما توفره من بيئة صفية ثرية
غنية بالمثيرات ،وعلى خلق مناخ صفي مناسب يثير دوافع المتعلمين للتعلم ،وقدرة المعلم على استخدام

طرق واستراتيجيات تناسب إمكانات واستعدادات الطلبة؛ لذا كان اهتمام الدراسة الحالية في عدم تجاهل
مستحدثات التكنولوجيا في تناول أثر استخدام وسائط الشبكة العالمية على التحصيل الدراسي.
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ا فصــل ا ثا ث
ا الالا ا سابقة
احملول األلل:
ا الالا ا يت تجال ت ا ولائط ا مع م ة عرب ا شبكة ا عامل
احملول ا ثاني:
ا الالا ا يت تجال ت ا محص ل ا الالي.
تعق ب عام ع ى ا الالا ا سابقة.
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ة.

الفصــــــــل الثالث
الدراســـــــــــــــات السابقــــــــــة
مقدمة:

يعرض الباحث مجموعة الدراسات السابقة ،ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية والتي تمكن من

الحصول عليها ،وتم عرض الدراسات السابقة وفقاً للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم ،وقد قسمها الباحث
إلى محورين أساسيين:

المحور األول :الدراسات التي تناولت الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية.
المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التحصيل الدراسي.

دراسات المحور األول :الدراسات التي تناولت الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية:
 -1دراسة حمادة ( ،)2013بعنوان ":أثر توظيف السبورة الذكية في تدريس الجغرافيا على تنمية
المفاهيم الجغرافية ومهارة استخدام الخرائط لدى طالب الصف التاسع في محافظة غزة".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف السبورة الذكية في تدريس الجغرافيا على تنمية المفاهيم

الجغرافية ومهارة استخدام الخرائط لدى طالب الصف التاسع في محافظة غزة.

واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،بحيث درست

المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ،بينما درست المجموعة التجريبية بتقنية السبورة الذكية ،حيث تم
تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )63طالباً ،من طالب الصف التاسع ،والختبار صحة فروض

الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا باستخدام اختبار(.)SPSS
وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج :توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة
التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة على القياس البعدي للمفاهيم الجغرافية ومهارات استخدام

الخرائط ،وتوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية على القياسين القبلي
والبعدي للمفاهيم الجغرافية ومهارات استخدام الخرائط ،و ووجود أثر للتدريس باستخدام السبورة الذكية على

المفاهيم الجغرافية ومهارات استخدام الخرائط لدى طالب المجموعة التجريبية.
64

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،تم وضع عدد من التوصيات أهمها :ضرورة

االستفادة من المستحدثات التكنولوجية ،وخاصة السبورة الذكية وتوظيفها في المواقف التعليمية ،وضرورة
توفير تقنية السبورة الذكية في جميع مدارس فلسطين؛ لما لها من أهمية خاصة في تحفيز واثارة دافعية

الطلبة ،وتفاعلهم النشط واإليجابي مع المحتوى التعليمي واألنشطة الصفية.

 -2دراسة أبو العينين ( ،)2011بعنوان ":أثر السبورة التفاعلية على تحصيل الطلبة المبتدئين
والمنتظمين غير الناطقين باللغة العربية".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر السبورة التفاعلية على تحصيل الطلبة األجانب غير الناطقين،

المبتدئين ،والمنتظمين في مادة اللغة العربية للمستوى المبتدئ في المرحلة المتوسطة مقارنة بالطريقة
التقليدية ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،حيث تمت معالجة

البيانات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم وطُبقت الدراسة على عينة مكونة من ( )60طالباً وطالبة من

طالب المرحلة المتوسطة في أكاديمية دبي األمريكية في إمارة دبي ،وأُخضعت المجموعتان الختبار
التحصيل الدراسي؛ حيث تم تطبيقه بعد ضبطه ،والتأكد من صدقه وثباته ،والختبار صحة فروض الدراسة
تم معالجة بياناتها إحصائياً باستخدام اختبار( ،)SPSSوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة

إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية عند ( )α ≥ 0.05في أداء أفراد عينة الدراسة على االختبار

البعدي وحسب متغير المجموعة (التجريبية ،والضابطة) لصالح أداء طلبة المجموعة التجريبية.

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،تم وضع عدد من التوصيات أهمها :أن تحرص

المنطقة التعليمية على توفير برمجيات تعليمية جاهزة تخص اللغة العربية لغير الناطقين بها ،عقد دورات

تدريبية للمعلمين تساعدهم على تصميم عناصر الوسائط المتعددة وانتاجها من صور متحركة ،ونصوص
مكتوبة ،ورسومات ،مع توفير األجهزة المساعدة على إدخال لقطات الفيديو ،والصور الثابتة ،والرسومات

التعليمية ،وغيرها من أدوات تسهم في دروس نموذجية في كل موقف تعليمي.

 -3دراسة بدوي ( ،)2011بعنوان ":تنمية مهارات استخدام المصادر الرقمية لدي أمناء مراكز مصادر

التعلم باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب واتجاهاتهم نحوها".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر أدوات الجيل الثاني للويب في تنمية مهارات استخدام المصادر

الرقمية لدى أمناء مصادر التعلم واتجاهاتهم نحوها ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين
ضابطة وتجريبية ،وتكونت عينة الدراسة من( )24متدرب من متدربي دورة مصادر التعلم بكلية التربية

جامعة الملك خالد بن عبد العزيز وذلك من خالل تطبيق مدونة الكترونية علي شبكة اإلنترنت ،كما تم
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تطبيق األدوات التالية :بطاقة مالحظة لتحديد مدى قدرة المتدربين علي استخدام المصادر الرقمية ،مقياس

اتجاهات نحو الجيل الثاني التعلم اإللكتروني ،والختبار صحة فروض الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا
باستخدام اختبار(.)SPSS
وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج :يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى بين متوسطي درجات

أفراد العينة في التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات التعامل مع استخدام

المصادر الرقمية لصالح التطبيق البعدي يرجع أثرة األساسي ألدوات الجيل الثاني للويب ،ويوجد فرق دال

إحصائيا عند مستوى بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيق القبلي والبعدي علي مقياس اتجاهات
نحو الجيل الثاني للويب لصالح التطبيق البعدي يرجع أثرة األساسي ألدوات الجيل الثاني للويب.

 -5دراسة ريسكا( ،)Riska ,2010بعنوان ":أثر تكنولوجيا السبورة الذكية على النمو في
التحصيل في الرياضيات المتعلمين الموهوبين".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تكنولوجيا السبورة الذكية على زيادة النمو في األداء الرياضي

لدى الطلبة الموهوبين ،ومدى تأثيرها على أداء الطلبة في االختبارات الموحدة الدولية في الواليات المتحدة

األمريكية ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،،وكانت عينة الدراسة
على الطلبة الموهوبين في الصف الرابع في والية شمال كارولينا ،حيث تألفت من ( )175طالباً من ()6

مدارس ابتدائية ذات تعداد سكاني متماثل ،قسمت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وكل مجموعة مكونة

من ثالث مدارس ،استخدمت السبورة الذكية في حل المسائل الرياضية ،مع العلم بأن كلتا المجموعتين

تعلمتا وفقاً لمعيار المنهاج المقرر والموحد لجميع مدارس شمال والية كارولينا ،والختبار صحة فروض

الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا باستخدام اختبار(.)SPSS
وقد تم تطوير معادلة من قبل قسم الرياضيات في الدولة ،من أجل مقارنة نتائج الصف الثالث مع
نتائج الصف الرابع ،لتحديد درجة الزيادة في نمو التحصيل المسجلة لدى الطلبة الموهوبين ،الذين
استخدموا السبورة الذكية في حل مسائلهم الرياضية  ،فكانت النتائج تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين مستوى طلبة المجموعة التجريبية ،الذين تلقوا تعليمهم باستخدام تقنية السبورة الذكية ،وغيرهم
من طلبة المجموعة الضابطة.

وفسرت الدراسة النتائج إلى أن عينة الدراسة كانت على مجموعة صغيرة وفئة محدودة من الطلبة

الموهوبين ،الذين لم يتلقوا تعليمهم باستخدام تقنية السبورة الذكية في نفس الوالية ،ومطابقة تماما للتركيبة
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السكانية للعينة التجريبية المجهزة بتقنية السبورة الذكية ،والتي تستخدمها أثناء التدريس ،وبسبب هذه

المحدودية ،وعدم وجود فروق واضحة ذات داللة بين المجوعتين.

وأوصت الد ارسة بأهمية أن تحرص المنطقة التعليمية على توفير برمجيات تعليمية جاهزة لزيادة

األداء الرياضي لدى الطلبة الموهوبين ،ضرورة عقد دورات لالستفادة من التكنولوجيا الحديثة ،العمل على
استخدام السبورة الذكية في كافة المجاالت التعليمية.

 -5دراسة زين الدين ،والظاهري ( ،)2010بعنوان ":فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية مهارات

استخدام بعض وسائط التعليم اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي المرحلة البتدائية في منطقة مكة
المكرمة".

هدفت الدراسة إلى تصميم وبناء برامج تدريبية لتنمية مهارات المعلمين في مجال استخدام وسائط
التعليم اإللكترونية في تعليم المناهج المختلفة في كافة المراحل التعليمية ،حتى يتمكنوا من تجويد أدائهم

في العملية التعليمية ،والتعرف إلى واقع استخدام وسائط التعليم االلكترونية في تعليم العلوم بالمرحلة

االبتدائية في منطقة مكة المكرمة ،وتحديد االحتياجات التدريبية لدي معلمي المرحلة االبتدائية من مهارات
الستخدام وسائط التعليم االلكترونية الالزمة لتدريس منهج العلوم .وقياس مدى فاعلية البرنامج التدريبي

المقترح في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات استخدام بعض وسائط التعليم اإللكترونية في تعليم العلوم.

واستخدم الباحثان في البحث الحالي أسلوب النظم ،وذلك بإتباع خطوات نموذج التصميم؛ لتحديد

مهارات استخدام وسائط التعليم اإللكترونية الالزمة لمعلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية ،وبناء البرنامج
التدريبي المقترح ،كما تضمن المنهج شبه التجريبي.

وأظهرت نتائج تحليل استبانة تعرف واقع استخدام وسائط التعليم اإللكترونية أن أكثر المجاالت

استخداما هو الحاسوب ،ثم اإلنترنت ،ثم جهاز عرض البيانات ،ثم العارض البصري ،واوصت الدراسة
ً
بضرورة امتالك المعلمون للمهارات الضرورية لتوظيف هذه الوسائط في عملية التعليم ،إضافة إلى توفير
برامج تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة على تشغيل واستخدام األدوات االلكترونية.

 -6دراسة عبد الرحمن ورضوان ( ،)2010بعنوان ":فاعلية التدريس اإللكتروني في تنمية
المفاهيم والمهارات الجغرافية لدى طالب الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحو الجغرافيا".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية التدريس االلكتروني في تنمية المفاهيم والمهارات

الجغرافية لدى طالب الصف األول الثانوي ،واتجاهاتهم نحو الجغرافيا ،وقد اتبع الباحثان في هذه الدراسة
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المنهج شبه التجريبي ،الذي طبق على عينة مكونة من ( )72طالباً من طلبة الصف األول الثانوي

بمدرسة صدفا بجمهورية مصر العربية ،بواقع ( )36للمجموعة التجريبية ،و( )36للمجموعة الضابطة،

وقد أعد الباحثان اختبا اًر للمفاهيم الجغرافية ،وبطاقة مالحظة األداء العملي للمهارات الجغرافية ،ومقياساً

لالتجاهات ،أما عن األسلوب اإلحصائي الذي استخدمه الباحثان فهو اختبار (ت) ،وأسفرت الدراسة عن

وجود فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبية ،لصالح المجموعة

التجريبية في اختبار المفاهيم الجغرافية ،وفي األداء العملي لبطاقة مالحظة المهارات الجغرافية ،وفي
اختبار االتجاهات نحو الجغرافيا.

وأوصت الدراسة بأهمية أن يؤدي تطبيقها إلى مستوى أفضل للعملية التعليمية من حيث تصميم

موقع الكتروني قامت به و ازرة التربية والتعليم المصرية لتعليم الدراسات االجتماعية ،وضرورة االهتمام
بالتعلم االلكتروني.
 -7دراسة الجوير ( ،)2009بعنوان ":اثر استخدام برنامج حاسوبي متعدد الوسائط من خالل

السبورة اإللكترونية في تدريس العلوم على التحصيل وبعض مهارات التفكير المعرفية والتجاه نحوها

لدى تلميذات المرحلة البتدائية".

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج حاسوبي متعدد الوسائط ،من خالل

السبورة الذكية ،في تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير المعرفية ،واالتجاه نحوها لدى تلميذات المرحلة
االبتدائية في المملكة العربية السعودية ،إضافة إلى تحديد متطلبات ومعايير استخدام السبورة الذكية في

تدريس العلوم ،قد استخدمت أسلوب النظم كمنهج أساسي في تصميم البرنامج الحاسوبي ،وأعدت اختبار

تحصيل واختبار مهارات التفكير ومقياس اتجاه ،وطبقتهم على عينة الدراسة ،والمكونة من تلميذات الصف

الخامس ،بمدارس الرياض األهلية ،والختبار صحة فروض الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا باستخدام
اختبار(.)SPSS
وأكدت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية (التي استخدمت

برنامجاً حاسوبياً متعدد الوسائط الذي يوظف السبورة الذكية).

وأوصت الدراسة بضرورة تبني و ازرة التربية والتعليم تنفيذ آليات استخدام السبورة التفاعلية التي تدعم

تطبيق التعليم اإللكتروني ،دعم وتشجيع عملية توظيف التقنيات الحديثة في التعليم من خالل تصميم
وتنفيذ برامج تدريبية لمعلمي ومعلمات التعليم العام ،لكيفية استخدام وتوظيف التقنيات الحديثة ،وتوفير
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الدعم المادي والتقني للمؤسسات التعليمية الحكومية واألهلية لتضمين برامج السبورة التفاعلية ضمن

برامجها التعليمية.

 -8دراسة شاوش ( ،)2009بعنوان ":فعالية برنامج مقترح بمساعدة الحاسب اآللي في تنمية بعض
مفاهيم الدراسات الجتماعية والتجاه نحوها لدى تالميذ المرحلة البتدائية".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج مقترح بمساعدة الحاسب اآللي في تنمية بعض

مفاهيم الدراسات االجتماعية واالتجاه نحوها ،لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بجمهورية مصر العربية،
واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعة ضابطة وتجريبية ،الذي طبقه الباحث على عينة من
تالميذ الصف الخامس األساسي ،مقسمين إلى مجموعتين إحداهما ضابطة وتجريبية تم تدريسها من خالل

برنامج الكمبيوتر المقترح ،واألخرى ضابطة تم تدريسها بالطريقة االعتيادية؛ لتحقيق هدف الدراسة قام

الباحث بإعداد أدوات ،منها :قائمة بالمفاهيم الجغرافية والتاريخية ،ثم أعد برمجية بمساعدة الحاسب اآللي

في الوحدتين (األولى ،والثانية) ،وتحليل محتوى مقرر الدراسات االجتماعية ،أما عن األساليب اإلحصائية
فقد استخدم الباحث اختبار (ت) ،والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى جدوى فعالية الكمبيوتر من أساليب التعليم الذاتي في رفع نسبة

تحصيل التالميذ للمفاهيم الجغرافية والتاريخية ،التي قد يصعب عليهم فهمها بالطريقة االعتيادية ،واكتساب
هذه المفاهيم بطريقة سهلة وجذابة ،كما أدى برنامج الكمبيوتر المقترح إلى تنمية اتجاه تالميذ الصف

الخامس االبتدائي نحو مادة الدراسات االجتماعية.

وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي مبحث الدراسات االجتماعية حول كيفية

استخدام الحاسوب ،وضرورة االهتمام بالتعلم االلكتروني المحوسب.
 -9دراسة علي ( ،)2008بعنوان ":فاعلية برنامج لتوظيف تكنولوجيا التعليم في اكتساب المفاهيم

الجغرافية وحل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى فعالية برنامج لتوظيف تكنولوجيا التعليم في اكتساب المفاهيم

الجغرافية ،وحل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية بجمهورية مصر العربية ،وقد استخدمت الدراسة

المنهج التجريبي على عينة ممثلة من ( )60تلميذة بمحافظة الشرقية بمدارس المرحلة اإلعدادية ،وتم

تقسيم العينة إلى مجموعتين األولى :تجريبية والثانية :ضابطة ،واستخدمت الدراسة استطالع رأي ،ومقابلة
شخصية لتحديد االحتياجات التعليمية ،واستطالع رأي لتحليل المفاهيم التي وجد بها صعوبة ،وتم تطبيق
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االختبار التحصيلي في المفاهيم الجغرافية ،واختبار حل المشكالت لقياس الجانب المهاري ،وتم تصميم
وتنفيذ البرنامج على أفراد المجموعة التجريبية ،واستعانت الباحثة في تحليل النتائج باستخدام اختبار (ت)

وحجم التأثير ،ومعامل الكسب المعدل لبالك.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياس البعدي

لالختبار التحصيلي ،واختبار حل المشكالت عن متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق
البعدي ،ووجدت فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية ،كما أظهرت ارتفاع درجات

الكسب التي حصل عليها أفراد المجموعة التجريبية ،والتي استخدمت برنامج كمبيوتر متعددة الوسائل،

أفضل من درجات الكسب التي حصل عليها أفراد المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة.
 -10دراسة آل محيا ( ،)2008بعنوان ":أثر استخدام الجيل الثاني للتعلم اللكتروني  2.0على
مهارات التعليم التعاوني لدى طالب كلية المعلمين في أبها".

هدفت الدراسة لقیاس أثر استخدام الجیل الثاني للتعلم االلكتروني 0.2على مهارات

التعليم التعاوني لدى طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد في أبها ،وقد تم اختيار عينه عشوائية
من( )51طالباً ،وقد تم استخدام المنهج شبه التجريبي لتصميم مجموعتين ،األولى تجريبية تكونت

من( )25طالباً تم تدريسها بأسلوب التعليم التعاوني باستخدام الجيل الثاني من التعلم االلكتروني المعتمد

على الويكي wikiوالمدونات  Blogوالثانية ضابطة تألفت من( )26طالباً درست نفس المحتوى بأسلوب

التعليم التعاوني المعتمد على التعلم االلكتروني التقليدي بنظام إدارة التعلم وتم التحقق من تكافؤ
المجموعتين قبل التطبيق.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى التعليم التعاوني إجماالً لدى المجموعتين ،ولم توجد

هناك فروق ذات داللة إحصائية في التعليم التعاوني بين مجموعة الجيل الثاني للتعليم اإللكتروني،

ومجموعة التعلم اإللكتروني التقليدية ،ولم يوجد فروق داله في المستوى األول المشاركة المقارنة في

المعلومات ،بينما وجدت فروق لصالح المجموعة التجريبية في المستويين الثاني والثالث للتعليم ،بينما لم
تسجل مشاركات في المستويات العليا للتعليم التعاوني الرابع والخامس.

وأوصت الدراسة بإصدار لوائح تنظيمية للتعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي مع إلزام

مقرر للطالب عن التعليم االلكتروني ،وتوفير وصالت واسعة لإلنترنت وتيسير الوصول لها ،وتوفير

محتويات تعليمية  Coursewareومقررات دراسية  Learning Objectsعلى شكل وحدات تعليمية
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على مواقع اإلنترنت لمؤسسات التعليم العالي بأدوات الجيل الثاني للتعلم االلكتروني ،وتدريب أعضاء هيئة

التدريس في مستجدات التعليم االلكتروني ،واصدار تشريعات لحماية مستخدمي االنترنت.

 -11دراسة الحسناوي ( ،)2007بعنوان ":دراسة مقارنة ألثر استخدام بعض تقنيات التعليم اللكتروني
في تدريس أساسيات اإللكترونيك في تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي".

هدفت الدراسة إلى مقارنة أثر استخدام بعض تقنيات التعليم االلكتروني في تدريس أساسيات
اإللكترونيك في تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي مثل :فيديو األقراص المدمجة  ،CDوشبكة
االنترنت في تدريس أساسيات اإللكترونيك في تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من( )100طالب وطالبة في قسم

التقنيات الكهربائية بالمعهد التقني في العراق موزعين على أربع مجموعات تجريبية متساوية بالعدد

ومتكافئة ،والختبار صحة فروض الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا باستخدام اختبار(.)SPSS
وتوصلت نتائج الدراسة إلى تفوق طلبة المجموعة الرابعة الذين استخدموا شبكة اإلنترنت،

بالتحصيل ومقياس التفكير العلمي ،على طلبة المجموعة الثالثة الذين استخدموا برامج الحاسوب كل طالب
على حدة ،وعلى طلبة المجموعة الثانية الذين استخدموا جهاز عرض البيانات ،وعلى طلبة المجموعة

األولى الذين استخدموا فيديو األقراص المدمجة على التوالي.

 -12دراسة عمار ( ،)2006بعنوان ":أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس الجغرافيا على تنمية
بعض المفاهيم والتفكير الستدللي لدى طالب الصف األول الثانوي".

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس الجغرافيا على تنمية بعض

المفاهيم ،والتفكير االستداللي لدى طالب الصف األول الثانوي ،ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث

اختبار
برمجية مقترحة وفق خصائص الوسائط الفائقة ،ودليالً إرشادياً للمعلم ،ودليالً إرشادياً للطالب ،و
اً
تحصيلياً للمفاهيم ،واختبار التفكير االستداللي ،واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي على عينة من

طالب الصف األول الثانوي عددهم ( )30بإحدى مدارس محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية ،وتم
معالجة البيانات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
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وقد أظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة

التجريبية ،وطالب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ،واختبار التفكير
االستداللي لصالح طالب المجموعة التجريبية.

وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات ،أهمها :ضرورة االهتمام بالتعلم الذاتي كأحد المستحدثات التربوية

العصرية في مجال الجغرافيا ،والبعد عن األسلوب المعتاد في تدريس الجغرافيا والذي يعتمد على سرد

المعلومات ،واالهتمام بتنمية المفاهيم في مجال تدريس الجغرافيا ،وتدريب طالب شعبة الجغرافيا على
تحضير الدروس بواسطة الكمبيوتر وفقا لخصائص الوسائط الفائقة.

 -13دراسة عمران ( ،)2005بعنوان ":فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم الذاتي لتنمية بعض
المهارات الوظيفية في الجغرافيا لدى الطالب المعلمين بكلية التربية بسوهاج".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام المدونات التعليمية في تدريس الجغرافيا علي

التحصيل المعرفي وتنمية مهارات البحث الجغرافي والدافعية للتعلم لدي طالب الصف األول الثانوي،
واقتضت طبيعة الدراسة الحالية استخدام المنهج شبه التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين ،حيث يتم
دراسة فاعلية استخدام المدونات التعليمية (متغير مستقل) على التحصيل المعرفي ،وتنمية مهارات البحث

الجغرافي ،والدافعية نحو تعلم الجغرافيا (متغيرات تابعة) لدى طالب الصف األول الثانوي.

وقد أظهرت نتائج الدراسة :ضعف االهتمام بتنمية مهارات البحث الجغرافي والتحصيل المعرفي

والدافعية للتعلم في مجال تدريس الجغرافيا لدى الطالب ،وقلة تدريب معلمي الجغرافيا بالمدارس الثانوية

على كيفية التدريس باستخدام المدونات التعليمية ،وعدم توافر معمل التدريس المصغر ،وقلة التنويع في
تقويم اختبارات التحصيل المعرفي.
 -14دراسة هاورد وديمنترف ( ،)Dimitrov & Howard, 2002بعنوان ":التغيرات في قدرة العلم
الطالب التي تنتجها الوسائط المتعددة في بيئات التعلم".

هدفت الدراسة إلى اكتشاف التغير في قدرات الطلبة العلمية باستخدام بيئة التعلم القائمة على
الوسائط التعليمية اإللكترونية ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية،
طالبا وطالبة بالمرحلة اإلعدادية في والية كاليفورنيا ،وممن درسوا مفاهيم
وتكونت عينة الدراسة من(ً )37
بيولوجية وفيزيائية وعلوم األرض والفضاء من خالل مشروع قرية الفضاء االفتراضي القائم على الوسائط

التعليمية اإللكترونية ،والختبار صحة فروض الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا باستخدام اختبار(.)SPSS
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وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميع مجموعات الدراسة أظهرت تحسن في قدرات الطلبة العلمية،

بما فيها المجموعة التقليدية ،وقد عزى الباحث ذلك إلى قصر فترة الدراسة والتي طبقت خالل ثالثة
أسابيع ،ولكن الدراسة أظهرت قدرة المادة التعليمية اإللكترونية في إكساب الطلبة مهارات حل المشكلة.

 -15دراسة عبد الباسط ( ،)2001بعنوان ":فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدريس الجغرافيا
على تنمية بعض المهارات البحثية والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي".

هدفت الدراسة الى الكشف عن فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدريس الجغرافيا على

تنمية بعض المهارات البحثية والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي وبشكل يتناسب مع المتطلبات
الحالية والمستقبلية لمجتمع المعلومات ،واتبعت الدراسة في خطواتها تحديد وتحليل المهارات البحثية في

الجغرافيا في وحدة جغرافيا اإلنسان في شكل برمجية تعلمية مصاحبة ببعض تطبيقات تكنولوجية

المعلومات (قاعدة البيانات -الوسائط المتعددة -الرسوم البيانية) ،واعداد أدوات القياس :اختبار المهارات
البحثية ،واختبار التحصيل في الجغرافيا على عينة الطلبة قوامها ( )32طالباً بالمرحلة الثانوية في محافظة

المنيا بمصر ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،حيث استخدمت
البرمجية في التدريس للمجموعة التجريبية واستخدام الطريقة السائدة في التدريس للمجموعة الضابطة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنمية بعض المهارات البحثية

والتحصيل الدراسي ،كما اوضحت نتائج البحث تفوق طالب المجموعة التجريبية مقارنة بطالب المجموعة
الضابطة من حيث المهارات البحثية والتحصيل الدراسي في الجغرافيا في المستويات المعرفية (التذكر-

الفهم -التطبيق).

درسة أبو زهري ( ،)2000بعنوان ":دور استخدام العروض الضوئية في اكتساب مهارات
 -16ا
الخربطة لدى طلبة الصف العاشر آداب واتجاهاتهم نحو مبحث الجغرافيا".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور استخدام العروض الضوئية في اكتساب مهارات
الخربطة لدى طلبة الصف العاشر آداب ،واتجاهاتهم نحو مبحث الجغرافيا ،واستخدمت الباحثة في هذه

الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التجريبي ،أما عينة الدراسة فكانت من طلبة الصف الحادي عشر آداب

في جميع الشعب الدراسية لهذا الفصل في المدارس الثانوية في محافظة رفح والبالغ عددهم ()1460
طالباً وطالبة ،واستخدمت الباحثة أداة دراسية وهي عبارة عن اختبار مهاري قبلي وبعدي ،أما عينة الدراسة
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فاستخدمت الباحثة المنهج التجريبي مكونه من ( )32طالبة ،وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية،

والختبار صحة فروض الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا باستخدام اختبار(.)SPSS
وتوصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية:

 وجود فروق بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة ،في مهارات الخرائط لصالح

المجموعة التجريبية ،وفي مهارات الخربطة لصالح اإلناث ،وفي االتجاه نحو مبحث الجغرافيا لصالح

المجموعة التجريبية.

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في
االتجاه نحو مبحث الجغرافيا ،تعزى إلى عامل الجنس.

وقدمت الدراسة تقدم عدداً من التوصيات أهمها :ضرورة استخدام العروض الضوئية في اكتساب

مها ارت الخربطة ،تدريب معلمي مبحث الدراسات االجتماعية على توظيف تقنية العروض الضوئية.

التعقيب على دراسات المحور الول:
أولا :بالنسبة لألهداف التي سعت إليها الدراسات:

هدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن أثر بعض الوسائط اإللكترونية في العملية التعليمية ،مثل

السيورة الذكية أو التفاعلية ،ومن هذه الدراسات :حمادة( ،)2013ودراسة أبو العينين ( ،)2011وريسكا

( ،)2010ودراسات تناولت تأثير أدوات الجيل الثاني كدراسة بدوي ( ،)2011ودراسة آل محيا (،)2008
ودراسات تناولت أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس الجغرافيا كدراسة عمار ( ،)2006ودراسة

الحذيفي ،والدغيم ( ،)2005بينما هدفت دراسة عمران ( )2005في الكشف عن فاعلية استخدام المدونات
التعليمية في تدريس الجغرافيا ،دراسة ( )Dimitrov & Howard, 2002التي هدفت إلى اكتشاف التغير

في قدرات الطلبة العلمية باستخدام بيئة التعلم القائمة على الوسائط التعليمية اإللكترونية ،بينما هدفت

دراسة عبد الباسط ( )2001الى الكشف عن فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدريس الجغرافيا،
وهدفت دراسة أبو زهري ( )2000إلى التعرف على دور استخدام العروض الضوئية في اكتساب مهارات

الخربطة.

بينما هدفت بعض الدراسات إلى تصميم وبناء برامج تدريبية لتنمية مهارات المعلمين في مجال

استخدام وسائط التعليم اإللكترونية ،كدراسة زين الدين ،والظاهري ( ،)2010بينما هدفت دراسة عبد
الرحمن ورضوان ( )2010معرفة مدى فاعلية التدريس اإللكتروني في تنمية المفاهيم والمهارات الجغرافية
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لدى طالب الصف األول الثانوي ،واتجاهاتهم نحو الجغرافيا ،ودراسة علي ( )2008والتي هدفت الدراسة

إلى معرفة مدى فعالية برنامج لتوظيف تكنولوجيا التعليم في اكتساب المفاهيم الجغرافية ،وحل المشكالت.

وهدفت دراسة الجوير ( )2009إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج حاسوبي متعدد الوسائط في

تنمية التحصيل وبعض مهارات التفكير المعرفية ،واالتجاه نحوها ،ودراسة شاوش ( )2009التي هدفت

إلى معرفة فعالية برنامج مقترح بمساعدة الحاسب اآللي في تنمية بعض مفاهيم الدراسات االجتماعية
واالتجاه نحوه ،بينما هدفت دراسة الحسناوي ( )2007إلى مقارنة أثر استخدام بعض تقنيات التعليم في

تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي.

أما الدراسة الحالية تهدف للكشف عن أثر استخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكـة

العالمية على التحصيل لـدى طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة خانيونس.
ثاني ا :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة:

اعتمدت معظم الدراسات على المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية لمناسبته لموضوعات

الدراسات من هذا النوع ،ومن الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبي ،دراسة حمادة ( ،)2013ودراسة

أبو العينين ( ،)2011ودراسة ريسكا ( ،)2010ودراسة شاوش ( ،)2009ودراسة علي ( ،)2008ودراسة

الحذيفي ،والدغيم ( ،)2005ودراسة عبد الباسط (.)2001

وبعض الدراسات استخدمت بطاقة المالحظة كدراسة بدوي ( ،)2011بينما دراسة زين الدين،

والظاهري ( )2010استخدمت أسلوب النظم ،ودراسة الجوير ( ،)2009ودراسة ( & Dimitrov
.)Howard, 2002

وبعض الدراسات استخدم فيها المنهج شبه التجريبي ،كدراسة عبد الرحمن ورضوان ( ،)2010

ودراسة آل محيا ( ،)2008ودراسة الحسناوي ( ،)2007ودراسة عمار ( ،)2006ودراسة عمران
( ،)2005بينما استخدمت دراسة أبو زهري ( )2000المنهج الوصفي والمنهج التجريبي.

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج التجريبي ،والذي يتم من خالله

دراسة ظاهرة معينة أدخل فيه الباحث متغي اًر أو متغيرات جديدة أو أحدث تغيرات في أحد العوامل أو أكثر
من عامل وسيتتبع موضوع الدراسة (أثر استخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية
على التحصيل لدى طلبة الصف التاسع في مبحث الجغرافيا في محافظة خانيونس) حيث تتعرض

المجموعة التجريبية للتدريس باستخدام الوسائط التعليمية (الفيديو التعليمي عبر اليوتيوب ،والسبورة الذكية)
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عبر الشبكة العالمية والتي جمعها الباحث وأعدها ،وستتلقى المجموعة الضابطة تدريساً للدروس المقترحة

بالطريقة االعتيادية.

ثالث ا :بالنسبة لعينة الدراسة:

معظم الدراسات طبقت على عينات من طلبة المدراس في المراحل األساسية مثل دراسة حمادة

( ،)2013ودراسة ريسكا ( ،)2010ودراسة زين الدين ،والظاهري ( ،)2010و دراسة عبد الرحمن
ورضوان ( ،)2010ودراسة الجوير ( ،)2009ودراسة شاوش ( ،)2009ودراسة علي ( ،)2008ودراسة

عمار ( ،)2006ودراسة عمران ( ،)2005ودراسة الحذيفي ،والدغيم ( ،)2005ودراسة ( & Dimitrov

 ،)Howard, 2002ودراسة عبد الباسط ( ،)2001ودراسة أبو زهري (.)2000

وبعض الدراسات طبقت على عينة من المراحل األكاديمية كدراسة أبو العينين ( ،)2011ودراسة

آل محيا ( ،)2008ودراسة الحسناوي ( ،)2007بينما بعض الدراسات طبقت على المدربين كدراسة بدوي
(.)2011
ومعظم الدراسات السابقة تفاوتت في أعداد عينة الدراسة وفي اختيارها ،وتتفق الدراسة الحالية مع
بعض تلك الدراسات في اختيار عينة الدراسة من طلبة المدراس األساسية ،حيث ستقتصر الدراسة التطبيق

على طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث الجغرافيا.

دراســــات المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التحصيل الدراسي
 -1دراسة سالمة ( ،)2013بعنوان ":أثر استخدام شبكة النترنت على التحصيل الدراسي لطلبة

جامعة القدس المفتوحة – فرع الرياض -في مقرر الحاسوب في التعليم".

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام شبكة اإلنترنت على التحصيل الدراسي لطلبة جامعة

القدس المفتوحة في مقرر" الحاسوب في التعليم " ،وتكونت عينة الدراسة من ( )72دارساً منهم ()34
طالباً ،و( )38طالبة ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،والختبار

صحة فروض الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا باستخدام اختبار(.)SPSS
وقد أظهرت نتائج الدراسة :وجود فروق ذات داللة إحصائية في الوسط الحسابي الكلي على
أداء من
االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية ،أي أن المجموعة التجريبية كانت أفضل ً
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المجموعة الضابطة ،ووجد فرق في الوسط الحسابي الكلي ذي داللة إحصائية لصالح اإلناث في

التحصيل الدراسي ،ووجد أثر ذو داللة إحصائية لصالح التفاعل بين طريقة عرض المادة والجنس.

وأوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات حول استخدام شبكة االنترنت في التعليم ،وتعميم استخدام

شبكة االنترنت في التعلم عن بعد.

 -2دراسة العالن ،والدبسي ( ،)2012بعنوان ":أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي على التحصيل

الدراسي في مادة التربية القومية الشتراكية لتالميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي".

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي على التحصيل الدراسي في مادة
التربية القومية االشتراكية لتالميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية العربية السورية،

بمحافظة ريف دمشق ،منطقة الغوطة الشرقية.

واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،لكشف أثر استخدام

طريقة التدريس التبادلي في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي في مادة

التربية القومية االشتراكية.

وتكون مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الصف الثامن األساسي في منطقة الغوطة الشرقية (المليحة)

التابعة لمحافظة دمشق والمكون من ( )504تالميذ اختير منهم بالطريقة العشوائية ( )32تلميذاً بوصفهم

عينةً ضابطة وتجريبية ،والختبار صحة فروض الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا باستخدام
اختبار(.)SPSS
وكان من أبرز نتائج الدراسة :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) 0.01بين

متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار ،وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات ٍ
كل من المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار.

 -3دراسة حلس ( ،)2011بعنوان ":أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصيل الدراسي لتنمية
المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف السابع في محافظات غزة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصيل الدراسي لتنمية

المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف السابع في محافظة غزة ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي
لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،وتكونت أدوات الدراسة من اختبار المفاهيم التاريخية والذي شمل في
صيغته النهائية ( )42بنداً.
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وتكونت عينة الدراسة من ( )172طالبة ،وتوزعت على ( )4فصول ،وتم اختبارها بطريقة قصدية

من الطالبات ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن طريقة لعب األدوار قد أدت دورها على أكمل وجه في تنمية
المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف السابع ،وأهمية وضع مناهج وأساليب تدريس حديثة ومبتكرة تعمل

على تنمية المفاهيم التاريخية.

وقد أوصت الدراسة بأهمية التنويع استخدام طرق تدريس مختلفة ،ألن ذلك يرفع التحصيل الدراسي،

ويلبي حاجات التالميذ وميولهم ورغباتهم ،وخاصة في المرحلة األساسية.

 -4دراسة إبراهيم ( ،)2010بعنوان ":أثر التعلم اإللكتروني على تحصيل طلبة دبلوم التأهيل التربوي
في مقرر طرائق تدريس علم األحياء "دراسة تجريبية على طلبة الجامعة الفتراضية السورية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية التعلم اإللكتروني في تحصيل طلبة دبلوم التأهيل التربوي

لمقرر طرائق تدريس علم األحياء حسب متغيري الطريقة والجنس ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج

التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،وقد طبقت الدراسة على مجموعة تجريبية( )26طالباً وطالبة من
طلبة دبلوم التأهيل التربوي في الجامعة االفتراضية السورية تعلموا من خالل التعلم اإللكتروني ،ومجموعة

ضابطة ( )26طالباً وطالبة من طلبة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية في جامعة دمشق ،تعلموا من
خالل الصفوف التقليدية وباستخدام الطرائق التقليدية.

وكان من أبرز نتائج الدراسة :أثر حجم التعلم اإللكتروني على تحصيل الذكور واإلناث فعاالً ،مع

وجود فرق ذي داللة إحصائية (عند مستوى داللة  )%5بين تحصيل طلبة المجموعة التجريبية (الذكور

واإلناث) وتحصيل طلبة المجموعة الضابطة (الذكور واإلناث) ،ولصالح المجموعة التجريبية التي

استخدمت التعلم اإللكتروني ،وعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية (عند مستوى داللة  )%5تعود إلى
متغير الجنس ،وتفوق طلبة المجموعة الضابطة على طلبة المجموعة التجريبية في مهارة إعداد خطة

يومية لدرس علم أحياء.

 -5دراسة الوليلي ( ،)2010بعنوان ":فاعلية برنامج تعليمي قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية

التحصيل الدراسي والتجاه نحو الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمرحلة التعليم األساسي".

هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج تعليمي قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل الدراسي
واالتجاه نحو الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمرحلة التعليم األساسي ،وقد تكونت عينة

الدراسة من ( )67طالباً وطالبة من طالب الصف الثاني اإلعدادي بمدارس محافظة بلبيس بجمهورية
مصر العربية ،وتمثلت أداة الدراسة باالختبار التحصيلي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات ،وقد استخدم
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الباحث المنهج الوصفي في إجراءاته للدراسة ،والختبار صحة فروض الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائياً
باستخدام اختبار(.)SPSS
وقد كان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة :ضرورة إقامة عالقات وروابط وجدانية إيجابية

بين المتعلم والمعلم وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تضمن استمتاع الطلبة بتعلمهم للرياضيات.

 -6دراسة عابد ( ،)2009بعنوان ":أثر تدريب طلبة المرحلة الثانوية على استراتيجيات حل المسألة

الرياضية على التحصيل في محافظة نابلس".

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية لتالميذ
الصف األول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس ،واستخدم في هذه الدراسة

المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )70طالباً و( )73طالبة من
تالميذ الصف األول الثانوي العلمي في المدراس الحكومية في نابلس ،واستخدمت الدراسة قياس التكافؤ

بين المجموعات األربعة اختبا اًر قبلياً تم التأكد من صدقه ،كما استخدمت الدراسة اختبا اًر تحصيلياً بعدياً.

وكشفت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  0.05بين متوسطي

عالمات تالميذ المجموعة التجريبية وعالمات تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي،

تعزى للتدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية ،وكشفت النتائج أيضاً عن عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية بين متوسطي عالمات تالميذ المجموعة التجريبية وعالمات تالميذ المجموعة الضابطة في
اختبار التحصيل البعدي ،تعزى لعامل الجنس.
 -7دراسة مجيد ( ،)2009بعنوان ":أثر استخدام حقيبة تعليمية على التحصيل الدراسي في مقرر
اللكترونيات لدى طالب كلية بور تسودان التقنية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام حقيبة تعليمية على التحصيل الدراسي في مقرر

االلكترونيات لدى طالب كلية بور تسودان التقنية ومدى تصميم وبناء وتنفيذ حقيبة تعليمية لمفردات

المقرر في حل المشكالت التي يعاني منها الجانب الهندسي والتقني ،وأجريت الدراسة على طلبة قسم تقنية

الهندسة الكهربائية ،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ،وتكون مجتمع الدراسة من طلبة قسم تقنية
الهندسة الكهربائية في كلية بورت سودان التقنية ،تم اختيار طالب الفصل الثاني لقسم تقنية الهندسة
الكهربائية كعينة للدراسة والبالغ عددهم( )48طالب موزعين على مجموعتين :إحداهما كمجموعة تجريبية،
واألخرى كمجموعة ضابطة.
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ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بتصميم الحقيبة التعليمية وتابعت أثرها على المجموعة

التجريبية التي اعتمدتها الدراسة ،وأعدت لذلك االختبار القبلي واالختبار البعدي كأداة للدراسة ،في نهاية
التجربة تعرضت عينة الدراسة إلى االختبار البعدي لقياس مدى تقدم العينة في المهارات سواء في
خضوعها للبرنامج في الحقيبة التعليمية أو البرنامج التقليدي المتبع في تدريس مقرر اإللكترونيات.

وكان من نتائج الدراسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي في مقرر

اإللكترونيات حيث تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة ،وقد توصلت الدراسة إلى اعتماد
التقنية الحديثة في تدريس مقرر االلكترونيات لقسم تقنية الهندسة الكهربائية في كلية بورت سودان التقنية.

 -8دراسة سليم ( ،)2009بعنوان ":تأثير استراتيجية التعلم المستقل على تحصيل الطلبة من وجهة
نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في طولكرم".

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير استراتيجية التعلم المستقل على تحصيل التالميذ من وجهة

نظر معلمي اللغة اإلنجليزية في المدراس الحكومية الثانوية في محافظة طولكرم ،ولتحقيق ذلك أجريت
الدراسة على العينة الممثلة لكل من مجتمع الدراسة والتي قوامها ( )76معلماً ومعلمة اإلنجليزية في
مدارس محافظة طولكرم ،وقامت الباحثة بتوزيع استبانة مكونة من ( )40فقرة مقسمة إلى أربعة مجاالت

بواقع ( )10فقرات لكل مجال ،والختبار صحة فروض الدراسة ُعولجت بياناتها إحصائيا باستخدام
اختبار(.)SPSS

وقد أظهرت النتائج أن تأثير التعلم المستقل على تحصيل التالميذ من وجهة نظر معلمي اللغة

اإلنجليزية كان عالياً بشكل إجمالي ،حيث وصلت النسبة إلى ( ،)%74.8كما أظهرت النتائج وجود فروق
من وجهة نظر المعلمين لصالح الذكور ،وأظهرت النتائج أن أعلى متوسط كان للماجستير ثم البكالوريوس

ثم الدبلوم ،وأوضحت النتائج أن أعلى متوسط كان لخمس سنوات وأقل ،ثم من  10-6سنوات ،ثم 15
سنة وأكثر ،وأخي اًر من  15-11سنة.
 -9دراسة سميث و جوارد (  ، (Smith&Gored :2008بعنوان ":األسباب المؤدية لتدني التحصيل

الدراسي في الرياضيات لدى طالب المرحلة األساسية في بريطانيا".

هدفت الدراسة للكشف عن األسباب المؤدية لتدني التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالب

المرحلة األساسية في بريطانيا ،حيث تكون مجتمع الدراسة من ( )2312طالباً وطالبة من مختلف
المدراس الحكومية البريطانية ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وخلصت الدراسة إلى
80

أبرز النتائج من أهمها :التدني الواضح لمستويات طالب العينة في مبحث الرياضيات في كال الجنسين،

كذلك أثبتت الدراسة أن تدني مستويات الطالب في الرياضيات يرجع إلى عدم استخدام األساليب الحديثة
والمتطورة في الرياضيات ،وكما كان لضعف الجوانب الوجدانية أثر سلبي نحو مبحث الرياضيات في تدني

المستويات التحصيلية لديهم في ذلك المقرر.

 -10دراسة الردادي ( ،)2007بعنوان ":أثر التعلم التعاوني على التحصيل الرياضي والتجاهات نحو
الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة".

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعلم التعاوني على التحصيل الرياضي واالتجاهات نحو
الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط ،وتم استخدام المنهج التجريبي حيث تم تقسيم الطالبات

إلى مجموعتين ضابطة درست بالطريقة المعتادة وتجريبية درست باستخدام التعلم التعاوني ،طبقت الدراسة
على عينة بلغت ( )146طالبة من الصف األول المتوسط بالمدرسة التاسعة بالمدينة المنورة ،واُختيروا
عشوائياً من خمسة فصول فصلين ليمثلوا المجموعة التجريبية وفصلين لتمثيل المجموعة الضابطة
واستغرقت التجربة أربعة أسابيعِ ،قيس بعدها تحصيل الطالبات باستخدام اختبار تحصيلي من إعداد

الباحثة في المستويات المعرفية الدنيا ( تذكر ،فهم ،تطبيق) حسب تصنيف بلوم وزمالئه ،وتطبيق مقياس
أحمد شكري التجاه الطالبات نحو مادة الرياضيات.

استخدم اختبار "ت" باستخدام رزمة التحليل اإلحصائي  SPSSالبعدية بين المجموعتين في

التحصيل واالتجاه .وظهرت فروق دالة إحصائياً في التحصيل عند مستوى( ) 0.05بين متوسطي درجات
طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية في االختبار

لموضوع مجموعة األعداد الصحيحة.

من توصيات الدراسة :تنظيم محتوى منهج الرياضيات لكي يكون أكثر مالءمة لتطبيق التعلم

التعاوني ،وتضمين برامج إعداد المعلمين والمعلمات بكيفية تصميم استراتيجيات التعلم التعاوني ،مراعاة
حاجات وخصائص الطلبة عند دراسة الرياضيات.
 -11دراسة جبر ( ،)2007بعنوان ":أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع في
الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الحاسوب على تحصيل تالميذ الصف السابع

األساسي الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية ،واستخدم في هذه الدراسة المنهج
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التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )94طالباً وطالبة من طالب الصف
السابع األساسي في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت ،موزعين إلى

مجموعتين ،المجموعة األولى تجريبية درست باستخدام الحاسوب مكونة من ( )47طالباً وطالبة وتنقسم

إلى شعبتين إحداها :للذكور بعدد ( )24طالب واألخرى :لإلناث بعدد ( )23طالبة ،والمجموعة الثانية
ضابطة درست بالطريقة التقليدية مكونة من ( )47طالباً وطالبة ،وتنقسم إلى شعبتين :إحداها للذكور بعدد

( )24طالب األخرى :لإلناث بعدد ( )23طالبة.

وقد استخدم الباحث برنامجاً محوسباً تم إعداده باستخدام برنامج عرض الشرائح لتدريس وحدة

المجموعات في الكتاب المدرسي للرياضيات حسب المنهاج الجديد ،واستخدمت الدراسة تحليل التباين

األحادي للتحقق من تكافؤ المجموعات في االختبار القبلي ،وتحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر متغير
الجنس وطريقة التدريس والتفاعل بينهما على التحصيل الدراسي في االختبار البعدي.

وكانت من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

تحصيل التالميذ الصف السابع األساسي في االختبار البعدي في وحدة المجموعات تعزى إلى طريقة
التدريس (حاسوب -تقليدية ولصالح التدريس بالحاسوب) ،ال توجد فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير
الجنس ،كما توجد اتجاهات ايجابية لدى المعلمين نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمة ترفع مستوى

التحصيل لدى الطلبة.
 -12دراسة الزعانين ( ،)2007بعنوان ":فعالية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية التحصيل
الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب".

هدفت الدراسة إلى فعالية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ

الصف التاسع األساسي بفلسطين واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب من كتاب العلوم للصف التاسع
األساسي ،وتحقق الباحث من صدق وثبات التحليل ،ثم تم إعداد الوحدة المقترحة وفق خطوات متسلسلة
منطقية ،ثم تم إعداد اختبار التحصيل الدراسي في وحدة أجهزة جسم اإلنسان ،وهو اختبار موضوعي

يتكون من ( )41فقرة ،كذلك تم إعداد مقياس االتجاهات نحو التعليم المحوسب ،حيث تكون من () 34

فقرة ،وتم استخدام االختبار والمقياس في التأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل تطبيق

التجربة .واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،وقد جرى تطبيق
االختبار والمقياس على تالميذ المجموعة التجريبية وكان عددهم( (36تلميذاً من مدرسة ذكور بيت
حانون االعدادية " أ " ،وكذلك على تالميذ المجموعة الضابطة وكان عددهم ( )36تلميذاً.
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وتبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تحصيل التالميذ في المجموعة

التجريبية والضابطة قبل وبعد تطبيق االختبار التحصيلي ،لصالح التطبيق البعدي ،والمجموعة التجريبية،

وأكدت النتائج فاعلية البرنامج المحوسب لتدريس وحدة أجهزة جسم اإلنسان في مادة العلوم للصف التاسع

األساسي بفلسطين ،توجد عالقة ارتباطيه إيجابية بين تحصيل التالميذ في مادة العلوم واتجاهاتهم نحو
التعليم المحوسب.
 -13دراسة النباهين ( ،)2005بعنوان ":أثر برنامج ( )WebCTعلى تحصيل الطالبات المعلمات
في مساق تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية واتجاهاتهن نحوها والحتفاظ بها".

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج ( )WebCTعلى تحصيل الطالبات المعلمات في

مساق تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية واتجاهاتهن نحوها واالحتفاظ بها ،واستخدم في

هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،وقد تم في هذه الدراسة بناء برنامج محوسب

يعمل من خالل شبكة اإلنترنت باستخدام نظام ( )WebCTيتضمن محتويات الوحدة السادسة من كتاب
الوسائل والتكنولوجيا في التعليم ،وذلك بهدف تدريس تلك الوحدة من خالل هذا البرنامج لمجموعة تجريبية
من الطالبات عددهن ( )22طالبة.

وكانت أدوات الدراسة :اختبار تحصيلي لقياس تحصيل الطالبات ،ومعرفة الفروق بين تحصيل كل

من المجموعتين التجريبية والضابطة ،ومقياس اتجاه لمعرفة اتجاه الطالبات نحو وسائل وتكنولوجيا

التعليم.

وقد أعد الباحث اختبا اًر تحصيلياً مكوناً من ( )64فقرة من نوع "اختيار من متعدد" طبق على

طالبات المجموعتين التجريبية  -والضابطة والبالغ عددهن ( )44طالبة – قبل التجربة وبعدها مباشرة،

كذلك بعد مرور أسبوعين من التجربة لقياس االحتفاظ.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية ،كذلك

وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل لصالح الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية ،أما
بالنسبة للطالبات منخفضات التحصيل ،فلم توجد فروق ذات داللة إحصائية بينهما ،كذلك في قياس

االحتفاظ لطالبات المجموعة التجريبية لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي الفوري

لالختبار التحصيلي ،والتطبيق البعدي المؤجل ،وأخي اًر جاءت النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االتجاه نحو الوسائل والتكنولوجيا في التعليم.
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 -14دراسة بركات ( ،)2005بعنوان ":أثر استخدام طريقة التعليم في مجموعات صغيرة على
التحصيل الفوري والمؤجل لدى طالبات الصف الثاني الساسي في مادة الرياضيات".

هدفت الدراسة للتعرف إلى تأثير استخدام طريقة التعليم في مجموعات صغيرة على التحصيل
الفوري والمؤجل لدى طالبات الصف الثاني األساسي في مادة الرياضيات ،ومدى انعكاس ذلك على

المهارات االجتماعية واستجابة الخوف والخجل والشعور بالنقص والذنب لديهن؛ لهذا الغرض ،واستخدم في

هذه الدراسة المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية ،وتم اختيار عينة مكونة من أربع شعب صفية
من الطالبات تضم ( )93طالبة :شعبتين تمثل المجموعة التجريبية وتضم ( )47طالبة تم تدريسها وحدة

من مقرر الرياضيات بطريقة المجموعات الصغيرة ،وشعبتين تمثل المجموعة الضابطة وتضم ( )46طالبة
تم تدرسها بالطريقة التقليدية .وبعد اتمام االجراءات التجريبية لمقارنة أداء كال المجموعتين وجمع البيانات

الالزمة وتحليلها أسفرت الدراسة عن وجود فروق جوهرية في درجات التحصيل الفوري والمؤجل للطالبات

في مادة الرياضيات وذلك لمصلحة الطريقة التجريبية.

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية في مستوى المهارات االجتماعية أو مستوى استجابة

الخوف والخجل لدى الطالبات في عالقتها بطريقة التعليم المستخدمة ،بينما أظهرت النتائج وجود فروق
احصائية جوهرية في مستوى الشعور بالنقص والذنب لدى الطالبات تعزى لطريقة التعليم المستخدمة

لمصلحة الطريقة التجريبية.

التعقيب على دراسات المحور الثاني:
أولا :بالنسبة لألهداف التي سعت إليها الدراسات:

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استخدام بعض التقنيات التربوية ومنها شبكة اإلنترنت على

التحصيل الدراسي ،ومن هذه الدراسات :سالمة ( ،)2014ودراسة مجيد ( ،)2009ودراسة جبر (،)2007
ودراسة الزعانين ( ،)2007ودراسة النباهين (.)2005

بينما هدفت دراسة العالن ،والدبسي ( )2012إلى معرفة أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي على

التحصيل الدراسي ،وهدفت دراسة حلس ( )2011إلى التعرف على أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على

التحصيل الدراسي ،وهدفت دراسة الردادي ( )2007إلى معرفة أثر التعلم التعاوني على التحصيل

الرياضي
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وهدفت بعض الدراسات إلى التعرف على فاعلية التعلم اإللكتروني في تحصيل الطلبة ،كدراسة

إبراهيم ( ،)2010وهدفت دراسة الوليلي ( )2010إلى إعداد برنامج تعليمي لتنمية التحصيل الدراسي،
وهدفت دراسة بركات ( )2005للتعرف على تأثير استخدام طريقة التعليم في مجموعات صغيرة على

التحصيل الفوري والمؤجل.

وهدفت دراسة عابد ( )2009إلى استقصاء أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية

لتالميذ الصف األول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس ،ودراسة سليم ()2009

التي هدفت التعرف على تأثير التعلم المستقل على تحصيل التالميذ ،بينما هدفت دراسة جوارد وسميث
( )Gorad and Smith,2008إلى للكشف عن األسباب المؤدية لتدني التحصيل الدراسي.
أما الدراسة الحالية تهدف للكشف عن أثر استخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكـة

العالمية على التحصيل لـدى طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة خانيونس.
ثانيا :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة:

اعتمدت معظم الدراسات على المنهج التجريبي لمجموعتين ضابطة وتجريبية لمناسبته لموضوعات

الدراسات من هذا النوع ،ومن الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبي ،دراسة سالمة ( ،)2014ودراسة

العالن ،والدبسي ( ،)2012ودراسة حلس ( ،)2011ودراسة إبراهيم ( ،)2010ودراسة الوليلي (،)2010
ودراسة عابد ( ،)2009ودراسة مجيد ( ،)2009ودراسة الردادي ( ،)2007ودراسة جبر (،)2007
ودراسة الزعانين ( ،)2007ودراسة النباهين ( ،)2005ودراسة بركات (.)2005
وبعض الدراسات استخدمت االستبانة كدراسة سليم ( ،)2009ودراسة جوارد وسميث ( Gorad

.)and Smith,2008

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج التجريبي ،للكشف عن أثر
استخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية على التحصيل لدى طلبة الصف التاسع

في مبحث الجغرافيا في محافظة خانيونس.
ثالث ا :بالنسبة لعينة الدراسة:

معظم الدراسات طبقت على عينات من طلبة المدراس في المراحل األساسية مثل دراسة العالن،

والدبسي ( ،)2012ودراسة حلس ( ،)2011ودراسة الوليلي ( ،)2010ودراسة عابد ( ،)2009ودراسة
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سليم ( ،)2009ودراسة جوارد وسميث ( ،)Gorad and Smith,2008و دراسة الردادي (،)2007
ودراسة جبر ( ،)2007ودراسة الزعانين ( ،)2007ودراسة بركات (.)2005

وبعض الدراسات طبقت على عينات من طلبة الجامعات كدراسة سالمة ( ،)2014ودراسة إبراهيم

( ،)2010ودراسة مجيد ( ،)2009ودراسة النباهين (.)2005

وتتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة في هذا المحور من طلبة

المدراس األساسية.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة في أهدافها ونتائجها يرى الباحث ما يأتي :

إن استخدام أدوات التقنية على جانب كبير من األهمية في العملية التعليمية ،وهي وتكسب العملية

التعليمية التعلمية اإلثارة والتشويق فيما تواكب من أهميه من أهدافه والعمليات التي تواكب فيها العملية

التعليمية متطلبات العصر.

وهناك الكثير من الدراسات التي ركزت على أهمية توظيف التكنولوجيا ضمن برامج التعليم والتعلم

من هنا اتفقت الدراسات السابقة في موضوع البحث الحالي على أنه أصبح من الضروري أن َي ْس َعى
القائمون على مناهج الجغرافيا إلى تقديمها بصورة وظيفية مفيدة للفرد المتعلم والمجتمع حتى ال تفقد

طبيعتها الحياتية ،واالهتمام باستخدام التطبيقات التكنولوجية ،وتنمية المهارات الضرورية لعصر

فعالة وايجابية ،ويأتي في مقدمة هذا االهتمام التركيز على تنمية المهارات
المعلوماتية ،وأن تسهم بصورة ّ
البحثية في الجغرافيا ،بما يزيد من دافعية التعلم وأهمية تعليمها وتعلمها لديهم.
وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف إلى بعض البرامج المقترحة القائمة على

استخدام التكنولوجيا واألدوات المقترحة في ذلك لبعض مهارات تنمية البحث العلمي والدافعية للتعلم
للطالب ،والتعرف إلى طرق تصميم وتنفيذ البرامج المقترحة التي استندت إليها بعض الدراسات في عملية
التنفيذ والتطبيق ،كما استفاد الباحث من هذه الدراسات في منهجية البحث واالطالع واالستفادة بشكل كبير
من المراجع التي تخص موضوع الدراسة.

ومن خالل العرض السابق للدراسات لقد استفاد الباحث في صياغة مشكلة الدراسة ،واعداد أسئلة،

وفرضيات الدراسة ،وأداتها ،واجراءاتها ،ومعالجتها اإلحصائية ،وتوصياتها ،باإلضافة إلى ضرورة االهتمام
بإعداد الطالب ،وتحديد نقاط القوة والضعف في استخدام التقنيات في العملية التعليمية ،وتعزيز نقاط القوة،
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ومعالجة نقاط الضعف بما قد يسهم في تحسين وتطوير نوعية التعليم والتعلم ،باالستفادة من البرامج

المقترحة القائمة على استخدام التكنولوجيا.

وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المحاور التي تناولتها في عملية إعداد الفئة

المستهدفة وهم طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا ،بوصفهم المستفيد األول من التطبيق في
البرنامج المقترح المعتمد على استخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية مع التركيز

على (اليوتيوب ،والسبورة الذكية) كوسائط تعليمية عبر الشبكة العالمية على التحصيل ،فإن الدراسة

الحالية أوسع مجاالً ،وأكثر شموالً من الدراسات واألبحاث السابقة.
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ا فصــل ا رابع
تر لإجراءا ا الالة
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الفصل الرابع
مقدمة:

طرق واجراءات الدراسة

يتناول الباحث هذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث في دراسته ،ويشمل منهج

البحث ووصف مجتمع الدراسة وعينتها ،وبناء أدوات الدراسة والكشف عن مدى صدق وثبات األدوات،
كما يبين الباحث في هذا الفصل ضبط متغيرات الدراسة ،والوصف التفصيلي للتجربة من خالل إعداد

دليل المعلم لكيفية تطبيق التجربة ،واجراءات الدراسة والمعالجات اإلحصائية.

أولا :منهج الدراسة:

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي ،حيث يعتمد هذا المنهج على التصميمات التجريبية

التي تعتبر طريقة من طرق تصميم البحث التجريبي ،والتي يتم فيها ضبط المتغيرات ضبطاً يمنع عوائق

الصدق الداخلي ،ويتم فيها اختيار أفراد العينة عشوائياً ،وتعيين األفراد عشوائياً يشترط فيها درجة عالية من

الصدق والثبات(عالم.)24:2005،

واتبع الباحث التصميم ذو المجموعتين المجموعة التجريبية والضابطة مع قياس قبلي وبعدي.

ثاني ا :متغيرات الدراسة:
 .1المتغير المستقل :الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)عبر الشبكة
العالمية.

 .2المتغير التابع :التحصيل الدراسي.

ثالث ا :المجتمع األصلي للدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس و ازرة التربية والتعليم

الفلسطينية ،والبالغ عددهم ( )2988طالباً ،الذين يدرسون مبحث الجغرافيا في الفصل الدراسي األول من

العام الدراسي 2015/2014م ،في محافظة خانيونس.
د

89

رابع ا :عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة من مدرسة الق اررة للبنين من محافظة خانيونس ،تم اختيار فصل دراسي

لكل مجموعة فرعية في العينة ،بحيث اشتملت العينة على صفين ،بحيث يمثل أحدهما المجموعة
التجريبية التي تدرس الدروس المقترحة من مبحث الجغرافيا باستخدام الوسائط المقترحة عبر الشبكة

العالمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي اليوتيوب) ،والصف الثاني يمثل المجموعة الضابطة التي تدرس

نفس الدروس من مبحث الجغرافيا بالطريقة االعتيادية.

وكذلك تأكد الباحث من مدير المدرسة بأن توزيع الطلبة على الصفوف الدراسية قد تم حسب

التباين في درجاتهم في العام السابق ،وذلك حتى ال يكون هناك تميز مسبق ألي فصل على فصل آخر.

وقد بلغ عدد أفراد العينة ( )72طالباً ،بواقع ( )36طالباً من المجموعة التجريبية و( )36طالباً

ضمن المجموعة الضابطة.

وقد اختار الباحث المدرسة المذكورة ،بطريقة قصدية كونها تشمل على سبورة ذكية وأجهزة عرض

الفيديو التعليمي اليوتيوب مما يسهل إجراءات الدراسة ،وكذلك تم اختيار الصفين اللذين يمثالن مجموعتي
الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة.

خامس ا :أدوات الدراسة:

تكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي في الفصل األول لمبحث الجغرافيا ،وقد قام الباحث

ببناء االختبار ،متبع الخطوات اآلتية:
 -1تحديد المادة الدراسية:

لقد اختار الباحث الدروس (المرتفعات الجبلية والهضاب ،والسهول) من الوحدة الثانية ،والدرسين
(المناخ والعوامل المؤثرة فيه ،وعناصر المناخ) من الوحدة الثالثة من مبحث الجغرافيا للصف التاسع

األساسي.

 -2مصادر إعداد الختبار:
تم إعداد اختبار التحصيل لمبحث الجغرافيا من خالل المصادر التالية:

 مبحث الجغرافيا من الكتاب الوزاري المقرر في الفصل الدراسي األول 2015/2014م. نماذج اختبارات تحصيل سابقة.90

 -الدراسات والبحوث السابقة التي أجريت في موضوع التحصيل بشكل عام ،وتحصيل مبحث الجغرافيا

بشكل خاص.
د

 -3الهدف من الختبار:
يهدف االختبار إلى تحديد مستوى التحصيل الدراسي لمبحث الجغرافيا لدى طالب الصف التاسع

في محافظة خانيونس.
 -4فقرات الختبار:

في ضوء األهداف األساسية والفرعية لمبحث الجغرافيا تم صياغة مفردات االختبار ،كما

يتضمنها جدول المواصفات ،والذي يتضمن األوزان النسبية وعدد األسئلة لالختبار ،كما هو مبين في

ملحق (.)1

وقد قام الباحث بصياغة فقرات اختبار التحصيل في هذه الدراسة مكوناً من ( )50بنداً اختيارياً

من نوع االختيار من متعدد ،والتي تعتبر من أفضل أنواع األسئلة الموضوعية وأجودها ألنها تقيس أهدافاً
عقلية تعجز األسئلة الموضوعية األخرى عن قياسها (عبيدات ،)251:1981،ويسهل إجراء التحليل

اإلحصائي حيث يتصف بثبات وصدق عاليين نتيجة للتصحيح الموضوعي(أبو لبدة.)285:1982،
 -5صياغة فقرات الختبار:

التزم الباحث في صياغة فقرات االختبار بأن يكون لكل فقرة أربعة بدائل ،واحدة منها فقط هي
اإلجابة الصحيحة ،وتتألف كل فقرة من فقرات االختبار من مقدمة الفقرة واجابات محتملة (البدائل).
حيث تمت مراعاة النقاط التالية:

 مالءمة البنود القياسية والبدائل لمواصفات االختبار. الوضوح والبعد عن الغموض واللبس. -سالمة بنود االختبار لغوياً.

 -احتواء مقدمة الفقرة على الجزء األكبر من السؤال.

 عدم حشو مقدمة الفقرة بمعلومات غير ضرورية حتى ال يزيد العبء القرائي على المفحوص. -ترتيب المموهات منطقياً حسب طول المموه.

 -عدد المموهات لكل فقرة متساو وهو أربعة مموهات (بدائل).
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وقد راعى الباحث في صياغة بدائل الفقرة الشروط التالية:
 -أن تكون البدائل قصيرة بقدر اإلمكان.

 مراعاة التوازن في أطوال عبارات البدائل. -التأكد من أن هناك بديالً واحداً صحيحاً في عبارات البدائل.

 أن تكون البدائل الخاطئة معقولة ظاهرياً وجذابة بالنسبة للمفحوص. محتوى البدائل األربعة تراعي الدقة العلمية واللغوية. -البدائل واحدة ومتجانسة مع المقدمة.

 مناسبة البند االختياري للمستوى الزمني والعقلي للطالب. -البدائل واضحة ومحددة وخالية من الغموض.

 توازن البدائل األربعة من حيث الطول ودرجة التعقيد. تم توزيع موقع اإلجابة الصحيحة بين البدائل بأسلوب عشوائي. -6شكل الفقرات:

حرص الباحث في صياغته لفقرات االختبار أن تكون ذات شكل ثابت لضمان تركيز انتباه

المفحوص ،وعدم تشتته لما يط أر على شكل الفقرات من تغير ،وبناء على ذلك فقد أشار الباحث إلى

مقدمة الفقرة باألرقام  ...1،2،3والبدائل بالحروف أ ،ب ،ج ،د.
 -7تعليمات الفقرات:

بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها ،قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح فكرة
اإلجابة عن االختبار في أبسط صورة ممكنة ،وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات االختبار ما يأتي:
 -بيانات خاصة بالطالب ،وهي :االسم ،الشعبة ،والمدرسة.

 -تعليمات خاصة بوصف االختبار ،وهي :عدد الفقرات ،وعدد البدائل.

 تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ،ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب. -إعداد مفتاح اإلجابة ،لالسترشاد به عند تصحيح االختبار" ملحق (.)3
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 -8تحديد زمن الختبار:
قام الباحث بحساب زمن اإلجابة عن أسئلة االختبار ،وتم حساب متوسط الزمن الذي يستغرقه كل

طالب في اإلجابة عن األسئلة وذلك من خالل زمن انتهاء أول طالب من اإلجابة عن األسئلة وقد أنهى
أول طالب االختبار بعد مضي ( )35دقيقة وآخر طالب أنهى االختبار بعد مضي ( )45دقيقة وكان

متوسط اإلجابة حوالي ( )40دقيقة.

سادسا :صدق وثبات الختبار:
 .1صدق الختبار)Test Validity( :
يقصد بصدق االختبار هو أن يقيس االختبار ما صمم لقياسه (فرج ،)254:1997،فهو يعني

درجة تحقق األهداف التربوية التي صمم من أجلها ،وتم التحقق من صدق االختبار عن طريق:
أ /صدق المحكمين ()Trusties Validity

للحكم على صدق االختبار تم عرضة على مجموعة من المحكمين المتخصصين من األساتذة في
مجال الجغرافيا ومن أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس في الجامعات الفلسطينية في
محافظات غزة محلق رقم (.)4

وتم األخذ بالتعديالت والملحوظات واالقتراحات التي قدمها المحكمون ،وفي ضوء الملحوظات التي

أبداها المحكمون ،قام الباحث بإجراء التعديالت والتغيير ببعض الفقرات ،وتم إعداد وصياغة بعض

األسئلة وحذف بعضها واضافة أخرى ،وبناء عليه تم وضع خطط الدروس المقترحة كما في ملحق رقم
( ،)5واعداد دليل المعلم محلق رقم (.)6
ب /الصدق التالزمي:
تم التوصل إلى دالالت الصدق التالزمي من خالل ايجاد معامالت االرتباط بين نتائج درجات
الطلبة على اختبار التحصيل المعد ،ونتائج درجات الطلبة في نصف الفصل في مبحث الجغرافيا ،وبلغ

معامل االرتباط بين الدرجة الكلية على اختبار التحصيل المعد والدرجة الكلية في اختبار نصف الفصل

(( )0.89ن=.)34كما هو موضح في الملحق رقم (.)7
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 .2ثبات الختبار ()Reliability

ثبات االختبار هو الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة وفي نفس

الظروف ،وقد استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار.

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل الفقرات الفردية (ن= 25فقرة) ،ومعدل الفقرات الزوجية

(ن= 25فقرة) ،وقد بلغ معامل االرتباط بين النصفين باستخدام معادلة بيرسون ( ،)0.814وقد تم تعديل
طول االختبار باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح (،)Spearman-Brown Coefficient

وكانت قيمة الثبات ( ،)0.897وهي قيمة عالية تدلل على ثبات االختبار ،وأنه سيعطي نتائج عند تطبيقه.
2ر

معامل الثبات =

 +1ر

حيث أن ر= معامل االرتباط

سابع ا :تحليل فقرات الختبار:

لتحليل فقرات االختبار قام الباحث بعدد من الخطوات اإلحصائية كما يأتي:

 -1تحديد معامل الصعوبة:

ويقصد به تحديد النسب المئوية للطلبة الذين أجابوا عن كل سؤال من أسئلة االختبار إجابة غير

صحيحة ،وذلك وفق المعادلة التالية (عودة:)289:2002،

معامل الصعوبة = عدد اإلجابات الخطأ لكل سؤال ×
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المجموع الكلي لإلجابات
ويفضل أن تتدرج فقرات االختبار في صعوبتها ،بحيث تبدأ بالفقرات السهلة وتنتهي بالفقرات الصعبة،
وبالتالي تتراوح قيمة صعوبتها بين ( )%90-10بحيث يكون معامل صعوبة االختبار ككل في حدود

(( )%50أبو لبدة ،)339:1982 ،ويرى الباحث أن توسيع هذه الحدود يحقق تدرجاً في األسئلة وتصبح
مالئمة لمختلف المستويات.
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جدول ()2
يبين معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات الختبار
رقم

معامل الصعوبة %

رقم الفقرة

معامل الصعوبة%

1

64.7

26

36.2

2

67.6

27

56.2

3

55.2

28

27.1

4

70.4

29

51.6

5

47.1

30

48.1

6

52.9

31

45.8

7

38.2

32

66.4

8

82.1

33

35.0

9

70.6

34

85.6

10

38.1

35

34.5

11

55.9

36

48.6

12

52.9

37

42.1

13

55.6

38

25.8

14

41.2

39

44.0

15

23.4

40

55.7

16

50.0

41

66.2

17

21.5

42

63.0

18

35.3

43

36.3

19

52.9

44

62.0

20

41.2

45

37.8

21

61.8

46

29.8

22

44.3

47

55.6

23

70.6

48

31.5

24

55.8

49

42.0

25

52.7

50

27.4

الفقرة
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يتضح من الجدول السابق رقم ( )2أن درجات صعوبة فقرات االختبار تراوحت بين (،)%85.6 -21.5

مما يشير إلى أن معظم فقرات االختبار تقع من المستوى المقبول لمعامالت الصعوبة.
 -2معامل التمييز:

يعمل هذا المعامل على التمييز بين الطالب المتميزين وبين الطالب الضعاف ،ويكون على النحو
التالي ،أي فقرة تقع من ( )0.19-0تعتبر ضعيفة التمييز وينصح بحذفها وأي فقرات تتراوح ما بين

( )0.39-0.20تكون ذات تمييز مقبول ،وأي فقرات تكون أعلى من ( )0.39تكون ذات تتميز جيد.

(عودة)288:2002،

ويتم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق المعادلة التالية:
معامل التمييز (م ت) =

(مج ع) ( -مج د)

حيث إن:

½ن

م ت = معامل التمييز
مج ع = عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة (في الفئة العليا)

مج د = عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة (في الفئة الدنيا)
ن = العدد الكلي للطالب في الفئتين (العليا والدنيا)

ولكي يحصل الباحث على معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار ،تم تقسيم الطالب إلى
مجموعتين ،المجموعة األولى عليا ،وضمت ( )% 25من مجموع الطالب من الذين حصلوا على أعلى
الدرجات في االختبار ،والمجموعة الثانية دنيا ،وضمت ( )% 25من مجموع الطالب من الذين حصلوا

على أدنى الدرجات على االختبار من العينة االستطالعية ،وقد بلغ عدد الطالب في كل مجموعة (تسعة

طالب) ،ومن المفضل أال يقل معامل التمييز عن ( ،)%25وأنه كلما ارتفعت درجة التمييز عن ذلك كلما
كانت أفضل (الزيود وعليان.)172:1998 ،

والجدول اآلتي رقم ( )3يبين معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار:
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جدول ()3
يبين معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات الختبار
رقم

معامل التمييز

رقم الفقرة

معامل التمييز

1

0.35

26

0.25

2

0.29

27

0.22

3

0.29

28

0.38

4

0.35

29

0.29

5

0.35

30

0.31

6

0.24

31

0.36

7

0.29

32

0.22

8

0.35

33

0.47

9

0.37

34

0.36

10

0.29

35

0.40

11

0.29

36

0.31

12

0.35

37

0.38

13

0.25

38

0.29

14

0.24

39

0.32

15

0.35

40

0.27

16

0.35

41

0.20

17

0.35

42

0.43

18

0.35

43

0.25

19

0.71

44

0.35

20

0.47

45

0.35

21

0.65

46

0.31

22

0.44

47

0.26

23

0.37

48

0.22

24

0.36

49

0.38

25

0.80

50

0.31

الفقرة
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يتضح من الجدول السابق أن درجات تمييز فقرات االختبار تراوحت بين ( ،)0.80 -0.22مما يشير

إلى أن معظم فقرات االختبار تقع من المستوى المقبول لمعامالت التمييز.

ثامنا :ضبط المتغيرات قبل التجريب:

حرصاً من الباحث على ضمان سالمة النتائج ،وتجنباً لآلثار التي قد تنجم عن بعض

المتغيرات الدخيلة على التجربة ،تبنى الباحث طريقة العينتين التجريبية والضابطة ،وقد قسمت العينة الكلية

إلى مجموعتين تجريبية( )36طالب ،ومجموعة ضابطة( )36طالب.

وفي ضوء هذه المجموعات قام الباحث بالتحقق من ضبط المتغيرات كما

يأتي:

 -1تكافؤ المجموعتين في العمر الزمني
للتحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة في العمر الزمني ،تم استخدام اختبار(ت)

للفرق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين ،كما يبين الجدول رقم ( )4اآلتي:
جدول ()4

اختبار(ت) للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني

المتغير
العمر الزمني

متوسط

المجموعة

العدد

التجريبية

36

14.86

الضابطة

36

14.97

النحراف

الدرجات

المعياري
0.452
0.372

قيمة (ت)
0.457

مستوى الدللة
غير دالة
إحصائياً

قيمة "ت" الجدولية (د.ح=  )72عند مستوى داللة  ،1.98 =0.05وعند مستوى داللة 2.66=0.01

يتبين من الجدول السابق رقم ( )4أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعات عينة الدراسة من

المجموعة التجريبية والضابطة تعزى للعمر الزمني ،مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين من حيث العمر

الزمني.

 -2تكافؤ المجموعتين في تحصيل مبحث الجغرافيا
للتحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة في تحصيل مبحث الجغرافيا ،تم استخدام

اختبار(ت) للفرق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين ،كما يبين الجدول رقم ( )5اآلتي:
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جدول ()5
اختبار(ت) للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة
في تحصيل مبحث الجغرافيا

متوسط

المتغير

المجموعة

العدد

التحصيل في

التجريبية

36

73.69

الضابطة

36

74.25

مبحث الجغرافيا

النحراف

الدرجات

المعياري
12.16
13.71

قيمة (ت) مستوى الدللة
غير دالة

0.412

إحصائياً

قيمة "ت" الجدولية (د.ح=  )72عند مستوى داللة  ،1.98 =0.05وعند مستوى داللة 2.66=0.01

يتبين من الجدول السابق رقم ( )5أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعات عينة الدراسة من

المجموعة التجريبية والضابطة تعزى للتحصيل في مقرر المواد االجتماعية ،مما يشير إلى تكافؤ
المجموعتين من حيث في التحصيل في مبحث الجغرافيا في االختبار.
 -3تكافؤ المجموعتين في التحصيل الدراسي العام
للتحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي العام ،تم استخدام
اختبار(ت) للفرق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين ،كما يبين الجدول رقم ( )6اآلتي:
جدول ()6
اختبار(ت) للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي العام

متوسط

المتغير

المجموعة

العدد

التحصيل

التجريبية

36

73.59

الضابطة

36

74.02

الدراسي العام

النحراف

الدرجات

المعياري
14.25
13.08

قيمة (ت)

مستوى الدللة

0.287

غير دالة إحصائياً

قيمة "ت" الجدولية (د.ح=  )72عند مستوى داللة  ،1.98 =0.05وعند مستوى داللة 2.66=0.01

يتبين من الجدول السابق رقم ( )6أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعات عينة الدراسة من

المجموعة التجريبية والضابطة تعزى للتحصيل الدراسي العام ،مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين من حيث

التحصيل الدراسي العام.
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 -4تكافؤ المجموعتين في القياس القبلي
للتحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة في القياس القبلي (في االختبار) ،تم

استخدام اختبار(ت) للفرق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين ،كما يبين الجدول رقم ( )7اآلتي:
جدول ()7
اختبار(ت) للفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي

متوسط

المتغير

المجموعة

العدد

في القياس

التجريبية

36

21.65

الضابطة

36

21.28

القبلي

النحراف

الدرجات

المعياري
6.086
8.648

قيمة (ت)

مستوى الدللة

0.206

غير دالة إحصائياً

قيمة "ت" الجدولية (د.ح=  )72عند مستوى داللة  ،1.98 =0.05وعند مستوى داللة 2.66=0.01

يتبين من الجدول السابق رقم ( )7أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين مجموعات عينة الدراسة من

المجموعة التجريبية والضابطة تعزى للقياس القبلي ،مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين من حيث القياس
القبلي في االختبار.

تاسع ا :دليل المعلم

يعرف دليل المعلم بأنه :كتاب يرجع إليه المعلم ويسترشد به في تدريس وحدة ما ،وتهدف الدراسة الحالية

إلى معرفة أثر استخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكـة العالمية على التحصيل لـدى طالب
الصف التاسع في مبحث الجغرافيا ملحق رقم (.)6
كيفية إعداد دليل المعلم:
تم إعداد دليل المعلم ،بحيث يحسن مستوى التحصيل الدراسي باستخدام بعض الوسائط التعليمية

المقترحة عبر الشبكـة العالمية (السبورة الذكية ،الفيديو التعليمي اليوتيوب) في الدروس المقترحة من

الفصل األول في مبحث الجغرافيا للصف التاسع ،وعرض على عدد من أساتذة الجامعات تخصص مناهج
وطرق تدريس ،وعلى عدد من مشرفي الجغرافيا ومعلميها ،إلبداء آرائهم حوله وتسجيل ملحوظاتهم إلمكانية
تعديله ،ثم قام الباحث بتعديل الدليل بناء على آراء المحكمين ،مثل :تعديل بعض األهداف السلوكية،

حيث تضمن الدليل األهداف المراد تحقيقها ،والخبرات السابقة ،والتوزيع الزمني للحصة ،واألنشطة
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المتضمنة ،واألدوات المستخدمة في تنفيذ الدروس ،وخطوات التنفيذ ،وأسئلة التقويم بأنواعه المختلفة ،إلى
أن خرج الدليل بصورته النهائية انظر ملحق (.)6

الدروس المقترحة:

يوضح الجدول التالي رقم ( )8الدروس المقترحة ،وملحق رقم ( )5يوضح اجراءات تحضير الدروس.
جدول ()8
موضوع الدروس المقترحة والهدف العام واألهداف السلوكية
الدرس

الموضوع

األهداف السلوكية

الهدف العام

 يفسر الطالب المقصود بالجبال. يعدد الطالب الجبال المنتشرة في بالدالشام.
الدرس األول

المرتفعات الجبلية
والهضاب

التعرف إلى المرتفعات
الجبلية والهضاب في
الوطن العربي

 -يعطي الطالب أمثلة ألهم الجبال.

 يرسم الطالب خريطة الوطن العربيويحدد عليها توزيع الجبال جغرافياً.

 يفسر الطالب المقصود بالهضاب. -يعدد الطالب هضاب الوطن العربي.

 يرسم الطالب خريطة الوطن العربيويحدد عليها الهضاب.
 يفسر الطالب المقصود بالسهول الساحلية يعدد الطالب أقسام السهول الساحلية فيالوطن العربي.

 -يبين الطالب امتداد السهول الساحلية على

التعرف إلى أهم السهول
الدرس الثاني

السهول

في الوطن العربي
ومميزاتها

البحر المتوسط والمحيط األطلسي.
 يوضح الطالب امتداد السهول الساحليةعلى طول البحر األحمر وبحر العرب

وخليج عمان والخليج العربي.

 يبين الطالب امتداد السهول الساحلية علىالمحيط الهندي.
 يسمي الطالب بعض األسماء المحليةللسهول الساحلية.
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 يعدد الطالب مميزات السهول الساحليةفي الوطن العربي.
 يرسم الطالب خريطة الوطن العربيويحدد عليها أهم السهول الساحلية.
 يفسر الطالب المقصود بكل من المناخوالطقس.
 يعدد الطالب العوامل المؤثرة في مناخالوطن العربي.
الدرس الثالث

المناخ والعوامل المؤثرة فيه

الدرس الرابع

عناصر المناخ

التعرف إلى مناخ الوطن
العربي والعوامل المؤثرة
فيه

 -يوضح الطالب أثر أشكال التضاريس في

مناخ الوطن العربي.

 يحدد الطالب أثر الموقع الفلكي علىمناخ الوطن العربي.
 يبين الطالب كيف أدى اختالف توزيعاليابس والماء إلى اختالف

الظروف

المناخية في الوطن العربي.
 يميز الطالب بين درجات الح اررة فيشتاء وصيفاً.
الوطن العربي ً
 يفسر الطالب ارتفاع درجات الح اررة فيالمناطق الداخلية واعتدالها في السواحل.

التعرف إلى عناصر
المناخ واختالفها في
الوطن العربي

 يسمي الطالب الرياح التي تهب علىشتاء.
الوطن العربي ً

 -مقارنة الطالب بين رياح الوطن العربي

الشتوية.

 -يسمي الطالب الرياح التي تهب على

الوطن العربي صيفاً.

 -يميز الطالب بين رياح الوطن العربي

الشتوية مع األمطار.
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عاشرا :خطوات الدراسة:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،واختبار صحة الفروض قام الباحث بالخطوات اآلتية:

 .1االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت الوسائط التعلمية (السبورة الذكية ،والفيديو
التعليمي اليوتيوب) عبر الشبكة العالمية.
 .2دراسة وتحليل األدبيات والدراسات السابقة في مجال الوسائط التعلمية(السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي
اليوتيوب) عبر الشبكة العالمية في تدريس المواد المختلفة ،وفي تدريس الجغرافيا بصورة خاصة لتحسين
التحصيل الدراسي.
 .3تحليل محتوى الدرسين (المرتفعات الجبلية والهضاب ،والسهول) من الوحدة الثانية ،ومحتوى الدرسين
(المناخ والعوامل المؤثرة فيه ،وعناصر المناخ) من الوحدة الثالثة.
 .4إعداد جدول المواصفات للدروس المقترحة وعرضة على مجموعة من المحكمين.
 .5إعداد اختبار التحصيل وعرضة على مجمعة من المحكمين للتأكد من صدقه ،وطبقيه على عينة
استطالعية وذلك لضبطها إحصائياً.
 .6اختيار عينة الدراسة من طالب الصف التاسع وتقسيمها إلى مجموعتين :إحداهما تجريبية مكونة من
( )36طالب تدرس الدروس لهم باستخدام الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية (السبورة
الذكية ،والفيديو التعليمي اليوتيوب) ،واألخرى مجموعة ضابطة مكونة من ( )36طالب تدرس لهم
بالطريقة التقليدية.
 .7تطبيق االختبار التحصيلي القبلي ألدوات الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة وضبط تكافؤ
المجموعتين الضابطة والتجريبية.
 .8تدريس الدروس المقترحة باستخدام (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي اليوتيوب) للمجموعة التجريبية.
 .9تطبيق االختبار التحصيلي البعدي على المجموعتين التجريبية والضابطة.
 .10إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات وتفسير النتائج في ضوء فرضيات الدراسة.
 .11تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.

103

الحادي عشر :المعالجات اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم استخدام العديد من األساليب
اإلحصائية باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package For Social Science
والتي يرمز لها اختصا اًر بالرمز ( ،)Spssوفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية التي قام الباحث

باستخدامها:

 .1معامل ارتباط بيرسون لصدق االتساق الداخلي ولثبات التجزئة النصفية.
 .2معادلة سبيرمان براون لتعديل طول االختبار ذي الفقرات الزوجية في ثبات التجزئة النصفية.
 .3معادلة كرونباخ ألفا للثبات.

 .4اختبار (ت) للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين.
 .5مربع معامل إيتا للكشف عن األثر.
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ا فصــل اخلام
عرض ا جمائ لتفسنها
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الفصل الخامس
عرض النتائج وتفسيرها
مقدمة:

يتضمن هذا الفصل عرض للنتائج التي تم التوصل إليها بعد التحقق من فروض الدراسة المتعلقة

باستخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية على التحصيل لدى طلبة الصف التاسع
في مبحث الجغرافيا ،وتفسي اًر لهذه النتائج ،ومناقشتها؛ ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق اختبار التحصيل

على أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة من طالب الصف التاسع من التعليم األساسي قبل وبعد تطبيق

البرنامج التدريسي ،كما تم تفريغ البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم
االجتماعية  ،SPSSوتم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية منها المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية ،واختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،ومربع معامل إيتا للتحقق من أثر استخدام بعض الوسائط
التعليمية المقترحة عبر الشبكة العالمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي اليوتيوب) على التحصيل

الدراسي ،وذلك للتحقق من فروض الدراسة.
أولا :نتائج الدراسة وتفسيرها:

 .1نتائج الفرض األول الذي ينص على ":توجد عالقة ذات دلله إحصائية عند مستوى الدللة
( )α≥ 0.05بين متوسط تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مبحث الجغرافيا
باستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)عبر الشبكة العالمية
ومتوسط تحصيل أقرانهم في المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة العتيادية في القياس

القبلي والبعدي".

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار (ت) للكشف عن داللة الفروق بين
عينتين مستقلتين " " Test Independent Sampleوالجدول التالي رقم ( )9يوضح ذلك:

106

جدول ()9
الفروق بين متوسط تحصيل طالب المجموعة التجريبية ومتوسط تحصيل أقرانهم في المجموعة الضابطة

المجموعة العدد المتوسط
الدرجة الكلية

النحراف
المعياري

تجريبية

36

37.159

1.264

ضابطة

36

24.987

1.298

قيمة "ت"
4.287

قيمة

الدللة
0.000

مستوى الدللة
دالة عند 0.01

قيمة "ت" الجدولية (د.ح=  )72عند مستوى داللة  ،1.98 =0.05وعند مستوى داللة 2.66=0.01

يتبين من الجدول السابق رقم ( )9أن قيمة "ت" المحسوبة وهي ( )4.287أكبر من قيمة "ت"
الجدولية ( )1.98عند مستوى الداللة ( ،)0.01أي أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسط
تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين تعلموا باستخدام الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية (السبورة

الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب) ،ومتوسط تحصيل أقرانهم في المجموعة الضابطة الذين تعلموا
بالطريقة االعتيادية ،ولصالح المجموعة التجريبية.

وتتفق النتيجة السابقة مع دراسة كل من( :سالمة ،)2014،ودراسة (حمادة ،)2013،ودراسة

(العالن ،والدبسي ،)2012 ،ودراسة (أبو العينين ،)2011،ودراسة (إبراهيم ،)2010 ،ودراسة (الوليلي،
 ،)2010ودراسة (الجوير ،)2009،ودراسة (مجيد،)2009،

ودراسة (الحسناوي  ،)2007،ودراسة

(جبر ،)2007،ودراسة (ازعانين ،)2007،ودراسة (النباهين ،)2005،ودراسة (عمران ،)2005،ودراسة
(السيد ،)2003،ودراسة  ،)Dimitrov & Howard, 2002ودراسة (عبد الباسط.)2001 ،

ويرى الباحث أن النتيجة السابقة تعود إلى أن استخدام الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية

(السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب) تحقق نتائج أفضل في تحصيل الطالب من الطريقة
االعتيادية ،وهذا يعود إلى أن أدوات الشبكة العالمية تحتوي العديد من األيقونات والوسائل الممتعة والشيقة
التي تجذب انتباه الطالب ،وتحفزه خاصة بتمتع تلك الوسائط بدور إيجابي خالل الموقف التعليمي ،فكان

فروق إيجابية في تحسين مستوى التحصيل لدى طالب الصف التاسع ،ويتضح ذلك من خالل مقارنة

إجابات طالب المجموعة التجريبية والضابطة على االختبار ،وفي المحصلة تقبل فرضية الدراسة بأنه

توجد عالقة في متوسط تحصيل طلبة الصف التاسع الذين يدرسون مبحث الجغرافيا باستخدام الوسائط
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التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب) عبر الشبكة العالمية عن متوسط تحصيل
أقرانهم الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية.

 .2نتائج الفرض الثاني الذي ينص على ":توجد عالقة ذات دلله إحصائية عند مستوى الدللة (0.05

≥ )αبين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي لختبار تحصيل طالب المجموعة التجريبية".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تمت المقارنة بين متوسط درجات التطبيق القبلي والبعدي الختبار
تحصيل طالب المجموعة التجريبية (ن= )36الذين تعلموا باستخدام الوسائط التعليمية عبر الشبكة

العالمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب) ،وذلك باستخدام اختبار (ت) للكشف عن داللة

الفروق بين عينتين مستقلتين " " Test Independent Sampleوالجدول التالي رقم ( )10يوضح ذلك:
جدول ()10
الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي لختبار تحصيل طالب المجموعة التجريبية

المجموعة
التجريبية

الدرجة الكلية

العدد المتوسط

النحراف
المعياري

قبلي

36

21.567

2.851

بعدي

36

37.159

3.707

قيمة "ت"
8.961

قيمة

الدللة
0.000

مستوى الدللة
دالة عند 0.01

قيمة "ت" الجدولية (د.ح=  )36عند مستوى داللة  ،2.08 =0.05وعند مستوى داللة 2.75=0.01

يتبين من الجدول السابق رقم ( )10أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.01بين

متوسط درجات التطبيق القبلي والبعدي للدرجة الكلية الختبار تحصيل طالب المجموعة التجريبية بعد

استخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب) عبر الشبكة العالمية ،فقد
كانت قيمة "ت" المحسوبة وهي ( )8.961أكبر من قيمة "ت" الجدولية ( )2.08عند مستوى الداللة

( ،)0.01وبذلك فهي دالة إحصائياً ،حيث كانت الفروق لصالح االختبار البعدي لطالب المجموعة
التجريبية.

ويرى الباحث أن استخدام الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي

عبر اليوتيوب) عبر الشبكة العالمية تحدث أث اًر في تحصيل طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا،
وذلك لفعالية تلك الوسائط في العملية التعليمية خاصة في مبحث الجغرافيا لما يحتوي هذا المبحث من
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خرائط ورسومات بيانية توضيحية ومفاهيم ومقارنات ،فكان الستخدام (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي

عبر اليوتيوب) تقنية تعليمية حديثة تناسب حاجات الطالب واثارة انتباههم وتحسين مستوى إدراكهم
للمحتوى التعليمي ،وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (سالمة ،)2014،ودراسة

(حمادة ،)2013،ودراسة (العالن ،والدبسي ،)2012 ،ودراسة (أبو العينين ،)2011،ودراسة (إبراهيم،
 ،)2010ودراسة (الحسناوي  ،)2007،ودراسة (جبر،)2007،

(السيد.)2003،

ودراسة (عمران ،)2005،ودراسة

 .3نتائج الفرض الثالث الذي ينص على ":يوجد أثر لستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية،
والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)عبر الشبكة العالمية في تحصيل طلبة الصف التاسع في مبحث

الجغرافيا".

وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η2لدرجات طالب المجموعة التجريبية
جدول ()11

قيمة "ت" و "  " η2للدرجة الكلية لالختبار إليجاد حجم التأثير لدى طالب المجموعة التجريبية

مربع معامل

قيمة "ت"
الدرجة الكلية

إيتا "" η2
0.687

8.961

حجم التأثير
كبير

يتبين من الجدول السابق رقم ( )11أن مربعات معامل إيتا ،والذي يقيس أثر التدريس باستخدام
بعض الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية على تحصيل طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا لدى

طالب المجموعة التجريبية ،كان كبي اًر في الدرجة الكلية لالختبار.

فقد تم تطبيق التدريس باستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)

عبر الشبكة العالمية بشكل مناسب من قبل الباحث ،كما كان له أثر كبير على المجموعة التجريبية ،بما
تتيحه تلك الوسائط من ديناميكية من خالل المعينات البصرية من صور ورسوم توضيحية ومقاطع فيديو

وأمثلة داعمة للمحتوى التعليمي ،واالستفادة من اإلثارة والتشويق التي تتيحها ،في مقابل ضعف فاعلية

الطريقة االعتيادية مع طالب المجموعة الضابطة والتي كانت بعيدة جداً عن أية أنشطة واستخدام وسائط
تعليمية ،بعكس المجموعة التجريبية التي تفاعلت بشكل كبير من أجل اكتساب المحتوى التعليمي واستخدام
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حواسهم ،واعادة ما تم تعلمه في مخيلتهم ،بزيادة التركيز والتطبيق وفهم المحتوى التعليمي ،مما أدى إلى
استيعاب وتثبيت المعلومات وزيادة التحصيل لديهم.

ثانيا :أهم النتائج التي ترتبت على الفرضيات:
مما سبق يتضح أن طريقة استخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر

اليوتيوب) عبر الشبكة العالمية قد تم توظيفها على أكمل وجه مما أثرت في تحسين التحصيل لدى طالب
الصف التاسع في مبحث الجغرافيا ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1تؤكد الدراسة أن هناك عالقة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بين متوسط تحصيل
طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مبحث الجغرافيا باستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية،
والفيديو التعليمي عبر اليوتيوب)عبر الشبكة العالمية ومتوسط تحصيل أقرانهم في المجموعة الضابطة
الذين درسوا بالطريقة االعتيادية في القياس القبلي والبعدي.
 .2تؤكد الدراسة أن هناك عالقة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )α≥ 0.05بين متوسطي درجات
التطبيق القبلي والبعدي الختبار تحصيل طالب المجموعة التجريبية لصالح االختبار البعدي.
 .3تؤكد الدراسة على أن الستخدام الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي عبر
اليوتيوب)عبر الشبكة العالمية لها أثـ ـ ــر في تحصيل طالب المجموعة التجريبية في مبحث الجغرافيا
الصف التاسع األساسي.

ثالث ا :توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة ،التي أثبتت فعالية الوسائط التعليمية (السبورة الذكية ،والفيديو التعليمي
عبر اليوتيوب)عبر الشبكة العالمية في زيادة التحصيل الدراسي لدى طالب الصف التاسع األساسي في

مبحث الجغرافيا ،وعلى ذلك فإن الباحث يوصي بما يأتي:

 .1ضرورة االستفادة من مستجدات تكنولوجيا التعليم الحديثة ،وخاصة الوسائط التعليمية عبر الشبكة
العالمية ،وتوظيفها في العملية التعليمية.
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 .2ضرورة تزويد المدارس بالحاسوب وتقنية السبورة الذكية لما لها من أهمية خاصة في تحفيز واثارة
دافعية الطلبة ،وتفاعلهم النشط اإليجابي مع المحتوى التعليمي واألنشطة الصفية.

 .3حث المسئولين في و ازرة التربية والتعليم على عقد دورات تدريبية للمعلمين ،وخاصة معلمي الجغرافيا
بمرحلة التعليم األساسي على كيفية توظيف واستخدام الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية؛ لتفعيل

المواقف التعليمية وجذب وتشويق انتباه الطلبة.

 .4تصميم موضوعات ودروس متنوعة يتم إعدادها وشرحها وتنفيذها من خالل (السبورة الذكية ،والفيديو
التعليمي اليوتيوب) لتحسين مستوى التحصيل الدراسي من خالل توظيف التقنيات التعليمية الحديثة في
تعليم المحتوى التعليمي.

رابعا :مقترحات الدراسة:
يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 عالقة استخدام الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية في تنمية مهارات التفكير الناقد. واقع صعوبات توظيف الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية في المدارس الفلسطينية وسبل التغلبعليها.
 إجراء دراسات تهدف إلى إثراء وحدات دراسية بمبحث الجغرافيا بوسائط تعليمية مختلفة. فعالية استخدام الوسائط التعليمية عبر الشبكة العالمية في تنمية مهارات وتنمية رسم الخرائط فيمبحث الجغرافيا.
 بحث أثر بعض تطبيقات أدوات الجيل الثاني  Web 2.0على التحصيل الدراسي لدى طلبة المراحلالتعليمية المختلفة.
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املراجـــع
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القاهرة ،مكتبة األنجلو المصرية.

 .2أحمد ،أحمد حافظ ( .)2009النترنت في التعليم والمكتبات دوره وتطبيقاته ،الكويت ،حولي ،مكتبة
الفالح.
 .3عبد الحميد ،أحمد محمد ( .)2004االتصال واإلعالم على شبكة اإلنترنت ،القاهرة ،عالم الكتب.

 .4أبو السعود ،سيد مصطفى ( .)2000الكمبيوتر والملتيميديا ،القاهرة ،دار الكتب العلمية للنشر
والتوزيع.

 .5مبارز ،منال وسويدان ،أمل( .)2007التقنية في التعليم :مقدمة في أساسيات الطالب والمعلم،
القاهرة ،دار الفكر.

 .6إطميزي ،جميل ( .)2010نظم التعليم اإللكتروني وأدواته ،ط  ،1فلسطين ،مؤسسة فيليبس للنشر.

 .7أمين ،زينب محمد ،وعزمي ،نبيل جاد ( .)2001نظم تأليف الوسائط المتعددة ،المنيا ،دار الهدى
للنشر والتوزيع.

 .8أيفرز ،آن وبارون ،كارين ( .)2009استخدام الوسائط المتعددة في التعليم ،ترجمة :عبد الوهاب
قصير،ط ،1حلب ،شعاع للنشر والعلوم.

 .9بسيوني ،عبد الحميد ،و دياب ،حسن ( .)2000تأليف الوسائط المتعددة ،القاهرة ،مكتبة ابن سينا.

 .10بسيوني ،عبد الحميد ( .)2000التعليم والدراسة على اإلنترنت ،ط ،1القاهرة ،مكتبة ابن سينا.

 .11بوسي ،عبد الجواد ( .)2014التحصيل الدراسي أكثر فاعلية مع تكنولوجيا المعلومات ،مؤسسة
األهرام ،األهرام الرقمي ،مصر.

 .12الحسني ،صادق وداود ،سليمان (  .)2004تكنولوجيا شبكات الحاسوب .األردن ،عمان :دار وائل.
 .13خميس ،محمد عطية ( .)2003منتوجات تكنولوجيا التعليم ،القاهرة ،دار الحكمة.

 .14الخالدي ،أديب محمد ( .)2003سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي ،دار وائل للنشر،
العراق.
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 .15دسوقي ،أحمد شعبان ،الربيعي ( .)2006أساسيات الحاسب اآللي وتطبيقاته في التعليم .المملكة
العربية السعودية ،الرياض :مكتبة الرشد.

 .16الدناني ،عبد اهلل ردمان ( .)2001الوظيفة اإلعالمية لشبكة النترنت( .ط  .)1بيروت :دار الراتب
الجامعية.

 .17زكريا ،الل ( .)2008تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،عالم الكتب ،القاهرة.

 .18زيتون ،كمال عبد الحميد ( .)2004تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات والتصالت ،القاهرة:
مكتبة عالم الكتب.

 .19زايد ،عالء إبراهيم ( )2007الوسائل التعليمية بين النظرية والتطبيق ،مكتبة الرشد ،الطبعة الثانية.
 .20سالم ،أحمد ( .)2004تكنولوجيا التعليم والتعليم اللكتروني ،الرياض :مكتبة الرشد.

 .21سعادة ،جودت والسرطاوي ،عادل ( .)2003استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية
والتعليم ،األردن ،عمان :دار الشروق.

 .22سرايا ،عادل ( .)2009تكنولوجيا التعليم ومصادر التعلم اإللكتروني مفاهيم نظرية وتطبيقات
عملية ،الجزء الثاني .مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع ،الرياض.

 .23السيد ،يسري مصطفى ( .)2006التربية العلمية والبيئة وتكنولوجيا التعليم .مصر ،سوهاج :دار
محسن للطباعة والنشر.

 .24شاهين ،شريف كامل ( .)2000مصادر المعلومات اإللكترونية في المكتبات ومراكز المعلومات،
القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية.

 .25الشرهان ،جمال عبد العزيز ( .)2000الوسائل التعليمية مستجدات تكنولوجيا التعليم ،ط،1
الرياض :مطابع الحميضي.

 .26الشرهان ،جمال( .)2003الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم ،ط ،3المملكة العربية
السعودية ،مطبعة الجريد.

 .27عبد اهلل ،أيمن ( .)2002محركات البحث على شبكة اإلنترنت ،لبنان ،الدار العربية للعلوم.

 .28عبد العزيز ،جمال ( .)2003الوسائل التعليمية ومستجدات تكنلوجيا التعليم ،الرياض ،مطابع
الحميضي.
 .29عبد الجواد  ،بوسي ( .)2014التحصيل الدراسي أكثر فاعلية مع تكنولوجيا المعلومات ،مؤسسة
األهرام ،األهرام الرقمي ،مصر.
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 .30العبادلة ،عبد الحكيم عثمان ( .)2007أجهزة في تقنيات التعليم الحديثة ،العين ،دار الكتاب
الجامعي.

 .31عالم ،صالح الدين (.)2005األساليب اإلحصائية الستدللية في تحليل بيانات البحوث النفسية
والتربوية والجتماعية " البارامترية والالبارامترية .القاهرة :دار الفكر العربي.

 .32عالم ،صالح الدين محمود ( .)2000القياس والتقويم التربوي والنفسي (أساسياته وتطبيقاته)،
دار الفكر العربي ،مصر.

 .33عزمي ،نبيل جاد ( .)2014بيئات التعلم التفاعلية ،ط ،1القاهرة ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر
والتوزيع.

 .34عطار ،عبد هلل ،وكنسارة ،إحسان( .)2008وسائل التصال التعليمية ،الطبعة الرابعة ،مكة المكرمة.
 .35الغريب ،زاهر اسماعيل ( .)2001تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم ،القاهرة ،عالم الكتب.

 .36الفرا ،فاروق ( .)1989تطوير كفاءات تدريس الجغرافيا باستخدام الوحدات النسقية ،ط ،1مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،الكويت.

 .37القزعة ،أمين والنعيمي ،غادة ( .)2010تكنولوجيا النترنت( .ط  .)1القاهرة :دار البداية.

 .38كنسارة ،إحسان وعطار ،بن إسحاق ( .)2009الحاسوب وبرمجيات الوسائط ،المملكة العربية
السعودية ،الرياض :مكتبة الملك فهد.

 .39المغيدي ،الحسن محمد ( .)2001نحو إشراف تربوي أفضل( .ط  .)1الرياض :مكتبة الرشد.

 .40الموسى ،عبد اهلل ،والمبارك ،أحمد ( .)2005التعلم اإللكتروني واألسس والتطبيقات( .ط ،)1
الرياض :مكتبة الرشد.

 .41مندور ،عبد السالم ( .)2007وسائل وتقنيات التعليم ،ط  ،2مكتبة الرشد ،المملكة العربية
السعودية ،الرياض.

 .42مندور ،عبد السالم ( .)2013وسائل وتقنيات التعليم مفاهيم وتطبيقات ،الجزء الثاني .مكتبة الرشد.
الرياض.

 .43نبهان ،يحيى محمد (.)2008األساليب الحديثة في التعليم والتعلم .دار اليازوري العلمية ،عمان-
األردن.

 .44يسري ،أحمد ( .)2010التعليم المدمج خطوة لتطوير التعليم  ،القاهرة  :دار الفكر للنشر والتوزيع.
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ثان اً :اجملال :
 .1إبراهيم ،جمعة حسن ( .)2010أثر التعلم اإللكتروني على تحصيل طلبة دبلوم التأهيل التربوي في
مقرر طرائق تدريس علم األحياء "دراسة تجريبية على طلبة الجامعة االفتراضية السورية" ،مجلة

جامعة دمشق ،المجلد  ،26العدد( ،)2+1ص.231 -175

 .2أبو العينين ،ربى ( .)2011أثر السبورة التفاعلية على تحصيل الطلبة المبتدئين والمنتظمين غير
الناطقين باللغة العربية ،كلية اآلداب والتربية قسم العلوم النفسة والتربوية واالجتماعية ،األكاديمية

العربية في الدنمارك.

 .3أبو راس ،عبد اهلل بن سعيد ( .)2008التعليم بواسطة الحاسب اآللي ،مجلة التوثيق التربوي،
الرياض :مركز المعلومات والتوثيق العربي ،ع .35
 .4أحمد ،محمود حافظ ( .)2006فعالية دليل المعلم في توظيف تكنولوجيا التعليم في تنمية بعض
المفاهيم الجغرافية والتحصيل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات

الجتماعية ،كلية التربية عين شمس :الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية ،العدد السابع ،مايو.

 .5بارعيدة ،إيمان سالم أحمد ( .)2005مستوى إتقان طالبات الفرقة الثالثة بقسم الجغرافيا لمهارات فهم
الخريطة بكلية التربية للبنات بجدة ،مجلة القراءة والمعرفة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.

 .6بركات ،زياد ( .)2005أثر استخدام طريقة التعليم في مجموعات صغيرة على التحصيل الفوري
والمؤجل لدى طالبات الصف الثاني االساسي في مادة الرياضيات ،مجلة القدس المفتوحة ،فلسطين.

 .7بدوي ،محمد عبد الهادي ( .)2011تنمية مهارات استخدام المصادر الرقمية لدي أمناء مراكز مصادر

التعلم باستخدام أدوات الجيل الثاني للويب واتجاهاتهم نحوها ،مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر،
ع،32ج ،4يونيو.

 .8الحسناوي ،موفق عبد العزيز ( .)2007دراسة مقارنة ألثر استخدام بعض تقنيات التعليم االلكتروني
في تدريس أساسيات اإللكترونيك في تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي ،مجلة القادسية ،جامعة

القادسية ،ع.35

 .9الحذيفي ،خالد بن فهد والدغيم ،خالد بن إبراهيم ( .)2005أثر تدريس الكيمياء باستخدام الحاسب
اآللي في تنمية التفكير العلمي واالتجاه نحو مادة الكيمياء لدى طالب المرحلة الثانوية ،مجلة الجمعية

المصرية للمناهج وطرق التدريس ،ع .103
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 .10الحيلة ،محمد محمود (1421هـ) .أثر االستخدام المنزلي لألنترنت في التحصيل الدراسي
لمستخدميه ،المجلة العربية للتربية ،العدد الثاني ،المجلد العشرون ،ديسمبر.

 .11السلطان ،عبد العزيز بن عبد اهلل ،والفتوخ ،عبد القادر (1420هـ) .اإلنترنت في التعليم ،مشروع
المدرسة اإللكترونية ،رسالة الخليج العربي ،714 ،س ،20الرياض ،مكتبة التربية العربي لدول
الخليج.

 .12سالمة ،عبد الحافظ محمد ( .)2013أثر استخدام شبكة االنترنت على التحصيل الدراسي لطلبة

جامعة القدس المفتوحة في مقرر الحاسوب في التعليم ،مجلة كلية المعلمين بالرياض ،قسم تقنيات

التعليم.

 .13السيد ،جيهان والدوسري ،فوزية ( .)2003فاعلية التعلم البنائي في تعديل التصورات البديلة لبعض
المفاهيم الجغرافية وتنمية االتجاه نحو المادة لدى تلميذات الصف األول من المرحلة المتوسطة

بالمملكة العربية السعودية ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد.89

 .14شاهين ،محمد وريان ،عادل ( .)2012مؤشرات جودة تقنية التدفق الفيديوي في التعليم الجامعي
المفتوح ،المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح ،المجلد  ،3العدد  ،6كانون ثاني.

 .15صادق ،منير موسى ( .)2003دراسة فعالية نموذج سيفن إيز البنائي في تدريس العلوم في تنمية
التحصيل وبعض مهارات عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بسلطنة عمان ،مجلة
التربية العلمية ،المجلة المصرية للتربية العلمية  ،القاهرة  ،كلية التربية  :جامعة عين شمس ،المجلد

( ،)6العدد (.)3
 .16صادق ،أسماء زين األهدل ( .)2005فاعلية برنامج تدريبي مقترح لمعلمات الجغرافيا بالمرحلة
الثانوية في تدريس المفاهيم بالطريقتين االستنتاجية واالستقرائية ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق

التدريس ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد ( ،)104يوليو.

 .17طوالبة ،محمد ( .)2006أثر استخدام برمجية تعليمية من نمط التدريس الخصوصي في تحصيل
قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن ،المجلة األردنية في العلوم

التربوية.103 – 87 ،)2( ،

 .18عبد العزيز ،بن عبد اهلل السلطان والفتوخ ،عبد القادر بن عبد اهلل (1420ه) .اإلنترنت في التعليم،

مشروع المدرسة اإللكترونية ،رسالة الخليج العربي ،714 ،س ،20الرياض ،مكتبة التربية العربي

لدول الخليج.
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 .19عبد الرحمن ،محمد ورضوان ،السيد ( .)2010فاعلية التدريس اإللكتروني في تنمية المفاهيم
والمهارات الجغرافية لدى طالب الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحو الجغرافيا ،مجلة العلوم

التربوية ،جامعة القاهرة ،مجلد ،18العدد ،24الجزء االول ،ص .362-237

 .20العالن ،سوسن ،الدبسي ،احمد (.)2012أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي على التحصيل
الدراسي في مادة التربية القومية االشتراكية لتالميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي ،مجلة

جامعة دمشق ،المجلد  ،28العدد ،4ص544 -525

 .21العيسوي ،عبد الرحمن ،والزعبالوي ،محمد السيد محمد ،والجسماني ،عبد العلي(.)2006القدرات
العقلية وعالقتها الجدلية بالتحصيل العلمي ،مجلة مدرسة الوطنية الخاصة ،منشورات و ازرة التربية و

التعليم ،سلطنة عمان.

 .22الوليلي ،اسماعيل حسن ( .)2010فاعلية برنامج تعليمي قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية
التحصيل الدراسي واالتجاه نحو الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمرحلة التعليم
األساسي ،مجلة كلية التربية بالمنصورة ،مصر ،مج ،1ع ،72ص ص .211-148

ثا ثاً :ا رلائل ا ع م ة:
 .1أبو حمادة ،سها يحيي ( .)2013أثر توظيف السبورة الذكية في تدريس الجغرافيا على تنمية
المفاهيم الجغرافية ومهارة استخدام الخرائط لدى طالب الصف التاسع في محافظة غزة ،قسم المناهج
وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.

 .2أبو علبة ،أحمد محمد ( .)2012أثر برنامج يوظف السبورة الذكية في تنمية المهارات العملية في
المخططات الكهربائية لطالب الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشوره ،كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة .

 .3أبو زهري ،نهلة ( .)2000دور استخدام العروض الضوئية في اكتساب مهارات الخربطة لدى طلبة

الصف العاشر آداب واتجاهاتهم نحو مبحث الجغرافيا .رسالة ماجستير غير منشوره ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،بغزة.

118

 .4آل محيا ،عبد اهلل بن يحي حسن ( .)2008أثر استخدام الجيل الثاني للتعلم اللكتروني  2.0على

مهارات التعليم التعاوني لدى طالب كلية المعلمين في أبها ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،المناهج

وطرق التدريس تخصص تقنيات التعليم ،جامعة ام القرى  ،كلية التربية ،مكة المكرمة.

 .5جبر ،وهيب وجيه ( .)2007أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع في
الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم
أساليب تدريس الرياضيات ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 .6الجوير ،أماني ( .)2009اثر استخدام برنامج حاسوبي متعدد الوسائط من خالل السبورة
اإللكترونية في تدريس العلوم على التحصيل وبعض مهارات التفكير المعرفية والتجاه نحوها لدى

تلميذات المرحلة البتدائية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية للبنات ،األقسام األدبية ،جامعة
األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

 .7الحنفي ،أمل محمد مختار ( .)2010فعالية برنامج قائم على السبورة الذكية في تنمية بعض

مهارات التدريس اللكتروني لدى الطالب المعلمين بشعبة الرياضيات ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية .جامعة المنوفية.

 .8حلس ،مايسة يوسف ( .)2011أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصيل الدراسي لتنمية
المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف السابع في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .9حسب هلل ،محمد ( .)2002فاعلية برنامج مقترح في تنمية اتجاهات الطالب المعلمين نحو استخدام
السبورة اإللكترونية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية بدمياط ،جامعة المنصورة .

 .10الردادي ،حنين سالم ( .)2007أثر التعلم التعاوني على التحصيل الرياضي والتجاهات نحو
الرياضيات لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدينة المنورة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة طيبة ،كلية التربية االنسانية ،قسم المناهج وطرق التدريس.

 .11رانيا ابراهيم خليل ( .)2010العالقة بين أنماط تنظيم المحتوى في برامج الوسائط الفائقة التعليمية
وبين كفاءة التعلم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاهرة.

 .12الزعبي ،شيخة ( .)2011أثر برنامج تعليمي باستخدام السبورة التفاعلية في التحصيل الدراسي

لمادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس البتدائي بدولة الكويت .رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة الكويت ،الكويت.
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 .13الزعانين ،رائد حسين عبد الكريم ( .)2007فعالية وحدة محوسبة في العلوم على تنمية التحصيل
الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،البرنامج المشترك بين جامعتي عين شمس ،واألقصى ،قسم المناهج وطرق

التدريس.

 .14سمعان ،محمد راتب ( .)2012دور الشبكة العنكبوتية في تفعيل األساليب اإلشراقية التربوية من
وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدارس وكالة الغوث في محافظات غزة ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،قسم أصول التربية ،جامعة االزهر ،غزة.

 .15سفر ،صالحة محمد ( .)2008اإلشراف التربوي عن بعد بين األهمية والممارسة ومعوقات
استخدامه .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

 .16سليم ،ليلى محمد أحمد ( .)2009تأثير استراتيجية التعلم المستقل على تحصيل الطلبة من وجهة
نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في طولكرم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم أساليب
تدريس لغة انجليزية ،جامعة النجاح ،فلسطين.

 .17شاويش ،محمد رمضان بكري ( .)2009فعالية برنامج مقترح بمساعدة الحاسب اآللي في تنمية
بعض مفاهيم الدراسات الجتماعية والتجاه نحوها لدى تالميذ المرحلة البتدائية ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة بني سويف ،مصر.

 .18صقر ،مأمون محمد أحمد ( .)2009تقويم استخدام الخريطة في كتب الجغرافيا في المرحلة
األساسية العليا في فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة فلسطين ،غزة.

 .19عابد ،جمال محمود ( .)2009أثر تدريب طلبة المرحلة الثانوية على استراتيجيات حل المسألة
الرياضية على التحصيل في محافظة نابلس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،

نابلس.

 .20عمران ،خالد عبد اللطيف( .)2005فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم الذاتي لتنمية بعض

المهارات الوظيفية في الجغرافيا لدى الطالب المعلمين بكلية التربية بسوهاج ،رساله دكتوراه غير

منشورة ،كلية التربية ،جامعة سوهاج.

 .21عوض ،وليد بن محمد ( .)2005دور استخدام شبكة اإلنترنت في التحصيل الدراسي لدى طالب
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.
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 .22عبد الباسط ،حسين ( .)2003فعالية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تنمية بعض المفاهيم
والمهارات الجغرافية لدى طالب كلية التربية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة جنوب الوادي،

مصر.

 .23عبد الباسط ،حسين محمد أحمد( .)2001فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في تدريس
الجغرافيا على تنمية بعض المهارات البحثية والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي ،رسالة

ماجستير غير منشورة، ،كلية التربية ،جامعة المنيا.

 .24العبيد ،ابراهيم بن عبد اهلل بن ابراهيم (1422ه) .مدى استفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة
الرياض من الشبكة العالمية للمعلومات (اإلنترنت) ،رسالة ماجستير غير منشوره ،كلية التربية ،قسم
وسائل وتكنولوجيا التعليم ،جامعة الملك سعود ،الرياض.

 .25عالم ،إسالم ( .)2008أثر استخدام التعليم المدمج في تنمية التحصيل وبعض مهارات تصميم

المواقع التعليمية لدي الطالب المعلمين بكلية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية

باإلسماعيلية – جامعة قناة السويس.

 .26علي ،إسراء ( .)2009فاعلية برنامج قائم علي التعلم اإللكتروني المدمج في إكساب مهارات

تصميم الخطة التربوية الفردية لمعلمي التربية الخاصة ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كلية رياض

األطفال  -جامعة اإلسكندرية .

 .27علي ،مايسة ( .)2008فاعلية برنامج لتوظيف تكنلوجيا التعليم في اكتساب المفاهيم الجغرافية
وحل المشكالت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين

شمس.

 .28عمار ،حارص عبد الجابر ( .)2006أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدريس الجغرافيا على تنمية
بعض المفاهيم والتفكير الستدللي لدى طالب الصف األول الثانوي ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية بسوهاج ،جامعة جنوب الوادي.

 .29فروانة ،اكرم عبد القادر ( .)2013فعالية استخدام مواقع الفيديو اإللكترونية في اكتساب مهارات
تصميم الصور الرقمية لدى طالبات كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة ،قسم المناهج وطرق

التدريس ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية.

 .30الكحلوت ،ختام محمد ( .)2013مدى تضمين محتوى كتاب الجغرافيا للصف السادس األساسي
لمهارات التفكير الناقد واكتساب الطلبة لها ،رسالة ماجستير فير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 .31محجوب ،مصطفى محمد ( .)2005العالقة بين أساليب عرض المفاهيم في برامج الكمبيوتر
متعددة الوسائل واألسلوب المعرفي وأثرها على تحصيل الطالب وزمن التعلم ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كلية التربية ،جامعة حلوان.

 .32النباهين ،همام علي سالم ( .)2005أثر برنامج ( )WebCTعلى تحصيل الطالبات المعلمات في
مساق تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية واتجاهاتهن نحوها والحتفاظ بها ،رسالة

ماجستير غير منشوره ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،بغزة.

لابعاً :املؤمترا لا جالا :
 .1ابراهيم عبد اهلل المحيسن ،خديجة حسين هاشم ( .)1420التعليم العالي عن بعد باستخدام شبكة
المعلومات الدولية (إنترنت) .المؤتمر التربوي الثالث إلعداد المعلم ،في كلية التربية ،جامعة أم

القرى ،بمكة المكرمة 29 ،محرم إلى  2صفر.
 .2إسماعيل ،فادي ( .)2003البينة التحتية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم
والتعليم عن بعد .ورقة عمل مقدمة إلى الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات والتصالت

في التعليم والتعلم عن بعد ،سوريا ،دمشق.

 .3الباتع ،عبد المولي ،والسيد ،حسن ( .)2008أثر استخدام كل من التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج في

تنمية مهارات وانتاج مواقع الويب التعليمية لدي طالب الدبلوم المهنية واتجاهاتهم نحو تكنولوجيا التعلم
اإللكتروني ،تكنولوجيا التربية :دراسات وبحوث ،عدد خاص عن المؤتمر العلمي الثالث للجمعية

العربية لتكنولوجيا التربية بالشتراك مع معهد الدراسات التربوية بعنوان تكنولوجيا التعليم (نشر العلم
وحيوية اإلبداع) ،من 6-5ديسمبر  ، 2007جامعة القاهرة  ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،ص:

.224-149

 .4الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ( .)2009توصيات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية
المصرية لتكنولوجيا التعليم" تكنولوجيا التعليم اإللكتروني بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل " ،عدد

خاص :المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية ،باالشتراك مع كلية البنات – جامعة عين
شمس ،من  29-28أكتوبر.
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 .5زين الدين ،محمد محمود ،الظاهري ،يحي بن حميد ( .)2010فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية
مهارات استخدام بعض وسائط التعليم اإللكترونية في تعليم العلوم لدي معلمي المرحلة االبتدائية في

منطقة مكة المكرمة ،الندوة األولى في تطبيقات المعلومات والتصالت في التعليم والتدريب ،جامعة
الملك سعود ،كلية التربية قسم تقنيات التعليم 14-12 ،ابريل.

 .6سويدان ،أمل ( .)2008فاعلية استخدام السبورة الذكية في تنمية مهارات أنتاج البرامج التعليمية
لمعلمات رياض األطفال في ضوء احتياجاتهن التدريبية ،مؤتمر تكنولوجيا التربية وتعليم الطفل

العربي 14-13 ،أغسطس.

 .7عبد المجيد ،ممدوح محمد ( .)2003مدى وعي معلمي العلوم بمستحدثات تكنلوجيا التعليم واتجاهاتهم

نحو استخدامها ،الجمعية المصرية للتربية العلمية ،المؤتمر العلمي الرابع ،التربية العملية للجميع،

جامعة عين شمس 23-21 ،أغسطس.

 .8الموسى ،عبد اهلل بن عبد العزيز ( .)2000المنهج اإلنترنت نموذج مقترح لوضع مناهج التعليم في
المملكة العربية السعودية عبر اإلنترنت ،ندوه مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية عبر

اإلنترنت ،الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود.

 .9المحيسن ،ابراهيم عبد اهلل وخديجة ،حسين هاشم ( .)1420التعليم العالي عن بعد باستخدام شبكة
المعلومات الدولية (إنترنت) .المؤتمر التربوي الثالث إلعداد المعلم ،في كلية التربية ،جامعة أم

القرى ،بمكة المكرمة 29 ،محرم إلى  2صفر.

 .10مجيد ،مروح ناصر ( .)2009اثر استخدام حقيبة تعليمية على التحصيل الدراسي في مقرر
اللكترونيات لدى طالب كلية بور تسودان التقنية ،األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي.

 .11مناع ،محمد السيد ( .)2002استخدام الوسائط التكنولوجية المتعددة في تعليم اللغة العربية:
المشكالت والحلول من وجهة نظر المعلمين ،المؤتمر العلمي السنوي العاشر ،التربية وقضايا

التحديث والتنمية في الوطن العربي ،كلية التربية ،جامعة حلوان.
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ملحق رقم ()1
خطاب تحكيم المحتوى وجدول المواصفات لختبار التحصيل
ج ــامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر -غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ـ ـربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مناه ـ ـ ـ ـج وطرق الت ــدريس

حتكيم حتليل احملتوى وجدول املواصفات الختبار حتصيلي للصف التاسع
الفصل الدراسي األول ملبحث اجلغرافيا
حضرة الدكتور الفاضل .............................

حفظه هلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
نظ اًر لحاجة الطالب لبناء اختبار تحصيلي إلجراء دراسة تهدف إلى التعرف إلى " أثر استخدام

بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكـة العالمية على التحصيل لـدى طالب الصف التاسع في مبحث

الجغرافيا بمحافظة خانيونس" ،فقد تم تحليل محتوى الدرسان (المرتفعات الجبلية والهضاب ،والسهول) من
الوحدة الثانية ،ومحتوى الدرسان (المناخ والعوامل المؤثرة فيه ،وعناصر المناخ) من الوحدة الثالثة من

الكتاب الوزاري المقرر للعام 2015-2014م ،وتم إعداد جدول مواصفات يبين الوزن النسبي لكل موضوع
واألهداف التربوية المراد قياسها وفقاً للمستويات المعرفية الثالثة األولى من تصنيف بلوم (التذكر ،الفهم،
التطبيق) ،وتم توزيع ذلك وفق الخبرة الشخصية للباحث ،وقد رعي أهمية الموضوع ،والزمن المستغرق في
تدريسه ،وعدد الصفحات في الكتاب المدرسي وكان التوزيع على النحو اآلتي:

مع فائق الشكر والتقدير حلسن تعاونكم ومساعدتكم
الـبــــاحــــــــث
سعيد نعيم عبد الغفور
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جدول مواصفات تحليل المحتوى لموضوعات المحددة سابقاً وتوزيع البنود االختبارية والنسب

المئوية لألهداف المراد قياسها.

التذكر

المستويات
المحتوى

الفهم

المجموع

التطبيق

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

2

%8

8

%12

1

%3

11

%22

4

%9

8

%14

3

%4

15

%30

1

%5

5

%5

4

%11

10

%20

عناصر المناخ

3

%9

7

%12

4

%8

14

%28

المجموع

10

%20

28

%56

12

%24

50

%100

المرتفعات الجبلية
والهضاب
السهول
المناخ والعوامل
المؤثرة فيه

أرجو من سيادتكم إبداء مالحظاتكم حول تحليل هذا المحتوى ومدى مالءمته لألهداف المراد

قياسها ،والوزن النسبي لكل درس من المدروس المحددة من الوحدة الثانية (البنية الجيولوجية والتضاريس)،
والوحدة الثالثة (مناخ الوطن العربي) من الكتاب الوزاري.
عدد فقرات الختبار الكلي فقرة = عدد السئلة Xنسبة التركيز  Xنسبة الهدف
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ملحق رقم ()2
خطاب تحكيم اختبار التحصيل
ج ــامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر -غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ـ ـربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مناه ـ ـ ـ ـج وطرق الت ــدريس

حتكيم اختبار حتصيلي للصف التاسع
الفصل الدراسي األول ملبحث اجلغرافيا
حضرة الدكتور الفاضل .............................

حفظه هلل

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم الطالب بدراسة علمية بعنوان "أثر استخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكـة

العالمية على التحصيل لـدى طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة خانيونس" ،وذلك كمتطلب
تكميلي للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية جامعة األزهر/غزة.

ول ـتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار تحصيلي في الفصل الدراسي األول لمبحث الجغرافيا،

وقد استخدم الباحث اختبار تحصيلي معرفي من نوع اختيار من متعدد ،بحيث يكون لكل سؤال أربع
بدائل ،وعلى الطلبة اختيار أحد هذه البدائل ،الرجاء إبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء الرأي في االختبار من حيث:
 .1شمولية األسئلة
 .2مدى مالءمة األسئلة للطالب
 .3مدى مالءمة األسئلة للمحتوى
 .4إمكانية الحذف واإلضافة
مع فائق الشكر والتقدير حلسن تعاونكم ومساعدتكم

الـبــــاحــــــــث
سعيد نعيم عبد الغفور
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اختبار تحصيلي في الفصل األول لمبحث الجغرافيا
أخي الطالب :
 يهدف هذا االختبار إلى تحديد مستوى التحصيل في الفصل األول لمبحث الجغرافيا.
 يرجى اإلجابة عن فقرات االختبار بكل أمانة وجدية.

 يتكون االختبار من ( )50سؤاالً من نوع اختيار من متعدد ،لكل سؤال أربعة بدائل ،واحدة منها
صحيحة .وعلى الطالب أن تضع إشارة (√) في ورقة اإلجابة المصاحبة في مربع الحرف الدال على

اإلجابة الصحيحة.
مثال :أكبر هضاب الوطن العربي ،هضبة:
ب -الصومالية

أ – شبه الجزيرة العربية

د -الربع الخالي

ج -العربية األفريقية

واإلجابة الصحيحة في السؤال السابق (ج) والمطلوب منك أن تضع إشارة (√) داخل المربع الذي يمثلها
كما هو مبين بالشكل اآلتي:
رقم الفقرة

أ

ب

-1

ج

د

√

-2
-3
-4

واآلن عزيزي الطالب أق أر كل سؤال ،ونرجو منك اإلجابة عن فقراته بأمانة وصدق وجدية ،واإلجابة عن

جميع األسئلة حتى يتحقق الهدف منه.

عالمة هذا الختبار ل عالقة لها بدرجتك المدرسية.
 ملحوظة - :ل تبدأ إل بعد أن يؤذن لك.
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أسئلة الختبار التحصيلي في الفصل األول لمبحث الجغرافيا للصف التاسع
اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات األربعة:
 -1المناطق التي يزيد ارتفاعها عن500م عن مستوى سطح البحر ،ولها قمم بارزة ذات سفوح منحدرة :
أ -الهضاب
ج -الجبال

ب -السهول

د -التل

 -2سهل الغاب يقع بين جبال:
أ -العلويين والزاوية

ج -الجليل وعجلون

ب -األمانوس وسمعان
د -الخليل والسراه

 -3جميع السهول اآلتية سهول تنحصر بين سالسل جبال الشام عدا:

أ -الغاب

ج -البقاع

ب -العمق

د -صارونة

 -4جميع الدول اآلتية دول تنتمي لما يعرف بالهالل الخصيب عدا:

أ -العراق

ب -الكويت

ج -سوريا

د -لبنان

 -5السلسة الجبلية الغربية تتميز عن الشرقية في بالد الشام بـ :

أ -مناطق طاردة للسياحة

ب -ارتفاع الح اررة

ج -قلة السكان

د -ندرة نباتاتها

 -6الجبال التي تشتهر بالتركز السكاني :

أ -أطلس واليمن

ج -عسير والجبل االخضر
 -7يقع جبل الشايب في دولة:

أ -مصر

ج -الصومال

ب -عسير والحجاز
د -العوينات
ب -السودان
د -ليبيا
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 -8نهري شبيلي وجوبا يقطعان هضبة :

أ -شبه الجزيرة العربية
ج -بالد الشام

ب -الصومال
د -شمال افريقيا

 -9واحدة من الدول اآلتية ل تنتمى لهضبة شمال إفريقيا :

أ -السودان

ب -الجزائر

ج -مصر

د -تونس

 -10تعرف السهول بأنها:

ب -مساحات جغرافية منبسطة أو شبه منبسطة

أ -مناطق واسعة منبسطة فريبة من سطح البحر

د -اراضي فيضيه خصبة واسعة صالحة للزراعة

ج -مساحات شبه مستوية فوق مستوى سطح البحر
 -11جميع السهول اآلتية من سهول في الوطن العربي عدا:

أ -الفيضية

ج -الجليدية

ب -الساحلية

د -الصحراوية

 – 12يرجع مدى اتساع أو ضيق السهول العربية إلى:

أ -طبيعة التكوينات

ج -خصائص المناخ

ب -موقع الجبال
د -الموقع الفلكي

 -13السهول الساحلية األ كثر أهمية في المجال الزراعي هي الواقعة في :

أ -بالد الشام وبالد المغرب

ب -الصومال وبحر العرب

ج -الصومال والسودان

د -مصر والسودان

 -14غالبا ما تتميز السهول الفيضية بتربة :

أ -تتكون من ارسابات بحرية

ب -ناتجة عن ارسابات هوائية

ج -مشتقة من الصخور المحلية

د -منقولة عبر المياه الجارية

 - 15مصب شط العرب هو :

أ -بحر العرب

ج -البحر االحمر

ب -الخليج العربي
د -البحر المتوسط

135

 -16تبلغ مساحة الدلتا في مصر حوالي :

أ 30000 -كم2

ج22000 -كم2
 -17تقع الدلتا في مصر بين:

أ -نهري دجلة والفرات

ج -خليجي العقبة والسويس
 -18تقام السدود على األ نهار بهدف :

أ -رفع خصوبة التربة
ج -ازالة المستنقعات

ب25000 -كم2
د29000 -كم2

ب -فرعي دمياط ورشيد
د -نهري عطبرة والسوباط

ب -الحد من الفيضانات
د -تركيز ملوحة التربة

 -19يرجع ضعف النشاط الزراعي في السهول الساحلية لمصر وليبيا لألسباب اآلتية عــدا:

أ -قلة االمطار الساقطة

ب -ضعف التركز السكاني

ج -انتشار الكثبان الرملية

د -ضعف النشاط الزراعي

 -20يقع سد جبل األولياء على النيل األبيض في:

أ -جزر القمر

ب -مصر

ج -الصومال

د -السودان

 -21بادية الشام تشكل جزء ا من الدول اآلتية عــدا:

أ -لبنان

ج  -االردن

ب -العراق
د -سوريا

 -22يرجع ارتفاع نسبة القارية في الوطن العربي لألسباب اآلتية عــدا:

أ -قلة المسطحات المائية المحيطة بالوطن العربي

ب -ضعف نسبة تداخل الماء في يابس الوطن العربي
ج -االتساع الجغرافي الكبير لليابس في الوطن العربي
د -ضعف المؤثرات البحرية التي يتعرض لها العالم العربي
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 -23الرياح العكسية في الوطن العربي غالب ا ما تؤدي إلى سقوط األمطار :

أ -الصيفية

ب -الشتوية

ج -االستوائية

د -الموسمية

 -24المختلفة من بين القطار اآلتية من حيث موسم سقوط المطر :

أ -لبنان

ب -العراق

ج -األردن

د -اليمن

 -25تهب رياح الطوز على دولة :

أ -األردن

ج -الكويت

ب -مصر
د -اليمن

 -26يطلق على متوسطات درجات الحرارة والضغط الجوي والرياح والرطوبة لمكان ما خالل شهر أو فصل أو
سنة:

أ -الطقس

ج -الرطوبة

ب -الضغط الجوي

د -المناخ

 -27الرياح الرطبة التي تسقط أمطارا غزيرة على الوطن العربي هي :

أ -العكسية والموسمية
ج -التجارية واليومية

ب -التجارية والمحلية

د -المحلية واليومية

 -28المنطقة التي تكون الشمس عليها متعامدة أو شبه متعامدة طوال العام هي :

أ -شبه المدارية وشبه المعتدلة

ب -المدارية وشبه المدارية

ج -المعتدلة والمدارية

د -المدارية واالستوائية

 -29البعد عن المسطحات المائية في الوطن العربية يعمل على:

أ -وفرة االمطار

ب -تلطيف درجة الح اررة

ج -قلة األمطار

د -زيادة االنتاج الزراعي

 -30الرياح القادمة من أواسط آسيا وتسقط أمطار على جبال عمان:

أ -الشمالية الشرقية
ج -الشمالية

ب -الغربية

د -الجنوبية
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 -31الرياح المحلية في شبه الجزيرة العربية تسمى:

أ -التجارية

ب -الخماسين

ج -السيروكو

د -السموم

 -32رحلة الشتاء والصيف التي وردت في سورة قريش تشير إلى:

أ -الصومال واليمن

ب -اليمن وبالد الشام

ج -مصر والعراق

د -مكة والقدس

 -33الرياح التجارية غالبا ما تسقط أمطارها على الوطن العربي في النطاقات:

أ -الشمالية

ب -الجنوبية

ج-الغربية

د -الشرقية

 -34تتشابه الرياح المحلية في الوطن العربي في اآلتية فيما يلي عـــدا:

أ -الموقع

ج -التأثير الحيوي
 -35تعرف الخماسين بأنها رياح :

أ -دائمة

ج -يومية

ب -التأثير المناخي
د -المصدر

ب -محلية

د -اعصارية

 -36الرياح الموسمية القادمة من المحيط الطلسي تسهم في سقوط األمطار في :

أ -جنوب موريتانيا ووسط السودان
ج -األردن ومرتفعات فلسطين

 -37يوجد سهل الحولة في دولة:

أ -العراق

ج -فلسطين

ب -اليمن وسلطنة عمان
د -اليمن والسعودية
ب -اليمن
د -سوريا

 -38تلطيف الحرارة على السواحل العربية في حوض البحر المتوسط يرجع الى نسيم :

أ -البر

ب -الجبل

ج -البحر

د -الوادي
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 -39المناطق الداخلية في العالم العربي غالب ا ما تتصف بــ :

أ -المناخ الجزري

ب -المناخ القاري

ج -المناخ االستوائي

د -االعتدال المناخي

 -40جميع ما يلي من سمات المناطق الداخلية في الوطن العربي عـــــدا:

أ -ضعف التركز السكاني
ج -تعدد مصادر المياه

ب -انتشار الصحاري

د -االتساع الجغرافي

====================================================

 -41الرقم ( )1يمثل على خريطة الوطن العربي دولة :

أ -سوريا

ج -السعودية

ب -اليمن
د -قطر

 -42الرقم ( )2على الخريطة السابقة يرمز إلى:

أ -خليج السويس
ج-

الخليج العربي

ب -بحر العرب
د -خليج العقبة

 -43الرقم ( )3يمثل على الخريطة السابقة جبال:

أ -عسير

ب -أطلس

ج -الشام

د -طوبقال
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 -44الرقم ( )4يمثل على الخريطة السابقة صحراء:

أ -الدهناء

ب -النفوذ

ج -النقب

د -الغربية

 -45الرقم ( )5على الخريطة السابقة يمثل هضبة:

أ -الصومال

ب -الصحراء االفريقية

ج -شبه الجزيرة العربية

د -السودان

 -46الرقم ( )6على الخريطة السابقة يمثل دولة :

أ -مصر

ب -الجزائر

ج -تونس

د -السودان

 -47سهل الجزيرة في السودان ينحصر بين:

أ -النيل االزرق والنيل األبيض
ج -نهر عطبرة وبحر الغزال

 -48جبال اليمن تعتبر امتداد ا لجبال:

أ -لبنان الغربية
ج -كردستان

ب -بحر الجبل وبحر الغزال

د -النيل االزرق ونهر عطبرة
ب -زاجروس
د -عسير

 -49تمتد هضبة الصحراء األفريقية الكبرى بين دولتي :

أ -ليبيا والجزائر

ب -لبنان وسوريا

ج -قطر والسعودية

د -الصومال وجيبوتي

 -50توجد صحراء الربع الخالي في دولة :

أ -فلسطين
ج -المغرب

ب -قطر
د -السعودية
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ملحق رقم ()3

مفتاح اإلجابة عن الختبار لطالب الصف التاسع
السم........................... :
م

أ

ب

ج

الشعبة................................. :
م

د

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50
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أ

ب

ج

د

ملحق رقم ()3
تابع مفتاح اإلجابة عن الختبار لطالب الصف التاسع
السم........................... :
م

أ

ب

1
2

ج
√

الشعبة................................. :
م

د

26
27

√

3
5

30

√

6

√

31

7

√

32

9

36

√
√
√

14

√
√

38

√

17
18

√

43

√
√
√
√
√

44

√

20

23

√

37

√

22

√

41

√

45

√

21

√

√

42

19

√

40

√

16

√

39

√

15

√

35

√

12
13

34

√

11

√

33

√

10

√

29

√

8

√

28

√

4

أ

ب

ج

√
√

46

√

47

√

√
√

48

√

24

√

49

25

√

50

142

د

√
√
√

ملحق رقم ()4

قائمة بأسماء المحكمين
م

اسم المحكم

المكان

.1

د .منصور اللوح

جامعة األزهر – غزة

.2

د .فوزي سعيد الجدية

الجامعة اإلسالمية – غزة

.3

د .كامل أبو ظاهر

الجامعة اإلسالمية – غزة

.4

د .رامي أبو العجين

جامعة األقصى -غزة

.5

أ .محمد صيام

مشرف علوم اجتماعية -وكالة

.6

أ .سليمان أبو السعود

مشرف علوم اجتماعية -حكومة

.7

أ .جمال رمضان

مشرف علوم اجتماعية -حكومة

.8

أ .عطية أبو نمر

مشرف علوم اجتماعية -حكومة

.9

أ .محمد أبو موسى

مدرس علوم اجتماعية -حكومة

.10

أ .محمود األسطل

مدرس علوم اجتماعية -خاصة

.11

أ .سليمان فياض

مدرس علوم اجتماعية -حكومة

.12

أ .غادة زعرب

مدرسه علوم اجتماعية -وكالة

.13

أ .جميلة مقداد

مدرسه علوم اجتماعية -وكالة
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ملحق رقم ()5
تحضير الدروس المقترحة
اليوم و التاريخ ----------------- :
المبحث  :جغرافيا

الصف:

الموضوع  :المرتفعات الجبلية والهضاب

الهدف العام :التعرف إلى المرتفعات الجبلية في الوطن العربي
األهداف السلوكية:
 .1يفسر الطالب المقصود بالجبال

 .2يعدد الطالب الجبال المنتشرة في بالد الشام
 .3يسمي الطالب جبال العراق

 .4يعطي الطالب أمثلة على جبال شبه الجزيرة العربية
 .5يحدد الطالب أهم جبال مصر والسودان

 .6يعدد الطالب أهم جبال بالد المغرب العربي

 .7يرسم الطالب خريطة الوطن العربي ويحدد عليها توزيع الجبال جغرافياً

المتطلبات األساسية :

تقويم المتطلبات األساسية:
يعدد أسباب تكوين المرتفعات الجبلية
ما األسباب التي كان لها دور في تشكيل المرتفعات الجبلية؟
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التاسع

المفاهيم

األهداف

الخبرات و األنشطة

السلوكية

المصطلحات،

الوسائل

الحقائق ،القيم

التعليمية

والتجاهات

التمهيد

يمهد المعلم للدرس عن طريق المنظم المتقدم

للدرس

عناصر الدرس

التقويم

 جبال بالد الشام والعراق جبال شبه الجزيرة العربية جبال مصر والسودان جبال بالد المغرب العربيهـ 1

طريقة التدريس باستخدام األسلوب الستقرائي

الجبال – قمم بارزة

خريطة الوطن

تقويم مرحلي ( ) 1

دور المعلم :مناقشة الطالب حول مفهوم الجبال

سفوح منحدرة

العربي طبيعية

أكتب المصطلح العلمي

دور الطالب :استقراء مفهوم الجبال من خالل

اليوتيوب

األسئلة التالية

اليوتيوب

 ما مظاهر سطح الوطن العربي ؟ -أيهما أكثر ارتفاعاً الهضاب أم الجبال ؟

مناطق يزيد ارتفاعها عن
 500متر ولها قمم

بارزة وسفوح منحدرة

السبورة الذكية

 -ما المقصود بالجبال ؟

هـ 2

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار

األفكار

دور المعلم :مناقشة الطالب حول جبال بالد

الشام

دور الطالب :التفكير في األسئلة التالية
 أين تمتد جبال بالد الشام ؟ وما نوعها ؟ -بماذا تتميز سلسلة الجبال الغربية في بالد

الشام عن الشرقية ؟

جبال بالد الشام

السبورة الذكية

تقويم مرحلي ( ) 2
سؤال (  ( ) 1أ ) اختبر

جبال التوائية

نفسك صفحة ( ) 20

حقرة االنهدام
سلسلة الجبال الشرقية
سلسلة الجبال الغربية

 -ما أهم جبال سوريا ؟ لبنان ؟ األردن ؟

فلسطين ؟
هـ 3

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار
والمناقشة

دور المعلم :مناقشة الطالب حول جبال العراق

جبال العراق
جبال كردستان
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تقويم مرحلي ( ) 3
اليوتيوب

سؤال (  () 1ه ) اختبر
نفسك صفحة ( ) 20

المفاهيم

األهداف

الخبرات و األنشطة

السلوكية

المصطلحات،

الوسائل

الحقائق ،القيم

التعليمية

والتجاهات

دور الطالب :التفكير في األسئلة التالية

جبال زاغروس

 -ما أهم جبال العراق ؟

وعورة سفوحها

التقويم

 -ما نوع هذه الجبال ؟ وبماذا تتميز ؟

هـ 4

طريقة

التدريس

باستخدام

األسلوب

جبال شبه الجزيرة
العربية

الستنتاجي
دور المعلم :مناقشة الطالب حول جبال شبه

كثرة أوديتها

الجزيرة العربية

دور الطالب :التفكير في األسئلة التالية

خريطة الكتاب
ص ( ) 18

تقويم مرحلي ( ) 4
سؤال (  ( ) 1د ) اختبر
نفسك صفحة ( ) 20

السبورة الذكية

 أين توجد جبال شبه الجزيرة العربية ؟ -بماذا تمتاز الجبال الموازية لسواحل شرق

البحر األحمر ؟

 -ما أهم جبال السعودية ؟ اليمن ؟ سلطنة

ُعمان ؟
هـ 5

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار
األفكار
دور المعلم :مناقشة الطالب حول جبال مصر
والسودان

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

جبال مصر والسودان

أطالس جغرافية

تقويم مرحلي ( ) 5

جبل الشايب

محوسبة

أختر اإلجابة الصحيحة
أعلى قمم جبال مصر

مركز لتجمع البدو

والسودان جبال

( األخضر – الشايب –

 -أين تمتد جبال مصر والسودان ؟

طوبقال )

 -ما أعلى قممها ؟ وبماذا تمتاز ؟

هـ 6

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار
والمناقشة

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول جبال بالد

المغرب العربي

جبال أطلس
جبل طوبقال
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تقويم ختامي
اليوتيوب

سؤال (  () 1ب ،ج ،و )
اختبر نفسك ص ( ) 20

المفاهيم

األهداف

الخبرات و األنشطة

السلوكية

المصطلحات،

الوسائل

الحقائق ،القيم

التعليمية

والتجاهات

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

التقويم

كتل صلبة متناثرة

 -ما أهم جبال بالد المغرب العربي ؟ وما هي

مميزاتها ؟

 -ما أعلى قممها ؟ وما هي أهم جبال ليبيا ؟

الجزائر ؟
هـ 7

طريقة التدريس باستخدام الخرائط الصماء

خرائط صماء

واجب بيتي

دور المعلم :يطلب من الطالب رسم خريطة

تعرض على

سؤال (  ) 6 ، 5اختبر

السبورة الذكية

الوطن العربي وتوقيع الجبال عليها

غلق
الدرس

ماذا نستفيد من درسنا اليوم ؟
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نفسك ص ( ) 20

الصف:

اليوم والتاريخ ----------------- :

المبحث  :جغرافيا

التاسع

الموضوع  :المرتفعات الجبلية والهضاب
الهدف العام :التعرف إلى هضاب الوطن العربي ومميزاتها
األهداف السلوكية:
 .1يفسر الطالب المقصود بالهضاب
 .2يعدد الطالب هضاب الوطن العربي

 .3يبين الطالب مميزات الهضبة العربية األفريقية

 .4يحدد الطالب امتداد هضبة شبه الجزيرة العربية
 .5يصف الطالب الهضبة الصومالية

 .6يرسم الطالب خريطة الوطن العربي ويحدد عليها الهضاب
المتطلبات األساسية:

تقويم المتطلبات األساسية:

التأمل في الخرائط

التفكير في األسئلة الواردة على الخرائط

األهداف
السلوكية
التمهيد
للدرس

المفاهيم

الخبرات و األنشطة

المصطلحات،
الحقائق ،القيم

الوسائل التعليمية

والتجاهات

يمهد المعلم للدرس عن طريق المنظم المتقدم
عناصر الدرس
 المقصود بالهضاب الهضبة العربية األفريقية هضبة شبه الجزيرة العربيةالسبورة الذكية

 -الهضبة الصومالية
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التقويم

المفاهيم

األهداف

الخبرات و األنشطة

السلوكية
هـ 1

المصطلحات،
الحقائق ،القيم

التقويم

الوسائل التعليمية

والتجاهات
الهضاب

طريقة التدريس باستخدام األسلوب الستقرائي
دور المعلم  :مناقشة الطالب حول مفهوم

سطح منبسط

دور الطالب  :استقراء مفهوم الهضاب من خالل

سفوح قليلة االنحدار

الهضاب

األسئلة التالية

خريطة الوطن

تقويم مرحلي ( ) 1

العربي طبيعية

اكتب المصطلح العلمي
مناطق مرتفعة ذات سطح

منبسط وسفوح
قليلة االنحدار

 ما أهم هضاب فلسطين ؟ ما الفرق بين الهضبة والجبل ؟ ما المقصود بالجبال ؟هـ 2

طريقة التدريس باستخدام أسلوب العصف الذهني

هضبة صحراوية

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول أهم هضاب

البحر األحمر

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

خليج عدن

الوطن العربي

خريطة الكتاب
صفحة ( ) 19

تقويم مرحلي ( ) 2
سؤال (  ) 3اختبر نفسك

صفحة ( ) 20

اليوتيوب

 كم نسبة الهضاب في الوطن العربي ؟ ما أهم هضاب الوطن العربي ؟هـ 3

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار

الهضبة العربية

األفكار

اإلفريقية

أطالس جغرافية

تقويم مرحلي ( ) 3

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول الهضبة

جبال أطلس

اختر اإلجابة الصحيحة

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

جبال البحر األحمر

أكبر هضاب الوطن العربي

العربية اإلفريقية

الهضبة

( اإلفريقية – الصومالية –

 -ما امتداد الهضبة العربية اإلفريقية ؟

شبه الجزيرة العربية)

 ما الدول التي تمثلها هذه الهضبة ؟هـ 4

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار
والمناقشة

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول هضبة شبه
الجزيرة العربية

تقويم مرحلي ( ) 4

هضبة شبه الجزيرة
العربية

األودية الصحراوية

الجافة
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اليوتيوب

ضع عالمة صح أو عالمة

خطأ

المفاهيم

األهداف

الخبرات و األنشطة

السلوكية

المصطلحات،
الحقائق ،القيم

التقويم

الوسائل التعليمية

والتجاهات

يتخلل هضبة شبه الجزيرة

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

العربية العديد من األودية

 أين تمتد هضبة شبه الجزيرة العربية ؟ بماذا تتميز هضبة شبه الجزيرة العربية ؟هـ 5

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار
األفكار

تقويم مرحلي ( ) 5

الهضبة الصومالية

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول الهضبة

نهر شبلي

أكمل الفراغ

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

نهر جوبا

من أنهار الهضبة

 -أين تمتد الهضبة الصومالية ؟

المحيط الهندي

الصومالية

الصومالية نهري  ---و -
--

 ما هي أهم أنهارها ؟ وأين يصبان ؟السبورة الذكية
هـ 6

خرائط صماء

طريقة التدريس باستخدام الخرائط الصماء
دور المعلم  :يطلب من الطالب رسم خريطة

تقويم ختامي
سؤال (  ) 4اختبر نفسك

صفحة ( ) 20

الوطن العربي وتوقيع

الهضاب عليها
دور الطالب  :الرسم والتوقيع
غلق

واجب بيتي

ماذا نستفيد من درسنا اليوم ؟

سؤال (  ) 2اختبر نفسك

الدرس

صفحة ( ) 20
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الصف :التاسع

اليوم والتاريخ ----------------- :

المبحث  :جغرافيا

الموضوع  :السهول
الهدف العام :التعرف إلى السهول الساحلية في الوطن العربي ومميزاتها
األهداف السلوكية:
 .1يفسر الطالب المقصود بالسهول الساحلية
 .2يعدد الطالب أقسام السهول الساحلية في الوطن العربي

 .3يبين الطالب امتداد السهول الساحلية على البحر المتوسط والمحيط األطلسي

 .4يوضح الطالب امتداد السهول الساحلية على طول البحر األحمر وبحر العرب وخليج عمان والخليج
العربي

 .5يبين الطالب امتداد السهول الساحلية على المحيط الهندي
 .6يسمي الطالب بعض األسماء المحلية للسهول الساحلية

 .7يعدد الطالب مميزات السهول الساحلية في الوطن العربي

 .8يرسم الطالب خريطة الوطن العربي ويحدد عليها أهم السهول الساحلية
المتطلبات األساسية :

تقويم المتطلبات األساسية:

التأمل في الخرائط

التفكير في األسئلة الواردة بالكتاب

األهداف

السلوكية
التمهيد
للدرس

الخبرات و األنشطة

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم
والتجاهات

يمهد المعلم للدرس عن طريق المنظم المتقدم
عناصر الدرس
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الوسائل التعليمية

التقويم

األهداف

الخبرات و األنشطة

السلوكية

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم

الوسائل التعليمية

التقويم

والتجاهات
 مفهوم السهول الساحلية السهول الساحلية في الوطن العربي -مميزات السهول الساحلية

هـ 1

طريقة التدريس باستخدام األسلوب الستقرائي

السبورة الذكية

السهول – السهول

خريطة

تقويم مرحلي ( ) 1

الساحلية
دور المعلم :مناقشة الطالب حول مفهوم السهول

منبسطة – الخلجان

الوطن العربي

الساحلية

سؤال (  ( )1أ ) اختبر
نفسك صفحة ( ) 24

دور الطالب  :استقراء مفهوم السهول الساحلية

تمتد قرب سواحل البحار

من خالل األسئلة التالية
 -ما أهم السهول في فلسطين ؟

السهول الساحلية على
البحر المتوسط
اليوتيوب

 ما الفرق بين السهول والهضاب ؟ ما المقصود بالسهول ؟ -ما المقصود بالسهول الساحلية ؟

هـ 2

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار

سهول المحيط األطلسي

والمناقشة
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أطالس جغرافية

تقويم مرحلي ( ) 2

األهداف

الخبرات و األنشطة

السلوكية

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم

الوسائل التعليمية

التقويم

والتجاهات
دور المعلم  :مناقشة الطالب حول أقسام

سهول البحر األحمر

السبورة الذكية

الساحلية في الوطن العربي

السهول الساحلية في الوطن العربي
دور الطالب :التفكير في األسئلة التالية
 -ما أقسام السهول الساحلية في الوطن العربي

ما هي أشهر السهول

سهول خليج عمان
سهول المحيط الهندي

؟
هـ 3

طريقة التدريس باستخدام األسلوب الستنتاجي

سهول بالد الشام

خريطة الكتاب

دور المعلم :مناقشة الطالب حول السهول

سهول شمال أفريقيا

صفحة ( ) 21

تقويم مرحلي ( ) 3
أكمل الفراغ

الساحلية على البحر المتوسط
دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

تمتد السهول الساحلية

سهول المغرب وموريتانيا

على البحر المتوسط
 -أين تمتد السهول الساحلية على البحر

اليوتيوب

المتوسط ؟

في بالد ---------
وشمال -------

 أين تمتد السهول الساحلية على المحيطاألطلسي ؟

هـ 4

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار

سهول السعودية

تقويم مرحلي ( ) 4

األفكار
دور المعلم  :مناقشة الطالب حول السهول

سهول اليمن

أختر اإلجابة الصحيحة

الساحلية على البحر األحمر
دور الطالب :التفكير في األسئلة التالية

سهول ُعمان
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تمتد سهول البحر األحمر

األهداف

الخبرات و األنشطة

السلوكية

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم

التقويم

الوسائل التعليمية

والتجاهات
في دولة
 -أين تمتد السهول الساحلية على البحر األحمر

سهول األمارات

( السعودية – اإلمارات –
البحرين )

وبحر العرب ؟
 -أين تمتد السهول الساحلية على خليج عمان

سهول قطر والبحرين

والخليج العربي ؟

هـ6 ،5

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار

سهول الصومال

تقويم مرحلي ( ) 5

والمناقشة
دور المعلم  :مناقشة الطالب حول السهول
الساحلية على المحيط الهندي

سهل عنابة – سهل

ضع عالمة صح أو خطأ

الملوية

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

سهول تهامة – الالذقية

 -أين تمتد السهول الساحلية على المحيط

عكار

يوجد سهل عكار في
سوريا

الهندي ؟
 ما األسماء المحلية للسهول الساحلية فيالدول العربية ؟
هـ 7

السهل الساحلي
الفلسطيني

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار

معتدلة المناخ

تقويم ختامي

األفكار
دور المعلم :مناقشة الطالب حول مميزات

سهول شبه صحراوية

السهول الساحلية

سؤال ( ()5أ  ،ب )
اختبر نفسك ص () 25
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األهداف

السلوكية

الخبرات و األنشطة

الحقائق ،القيم

ما مميزات السهول الساحلية في الوطن العربي ؟

تيار كناري
ارتفاع نسبة الرطوبة
خرائط صماء

طريقة التدريس باستخدام الخرائط الصماء

واجب بيتي

دور المعلم  :يطلب من الطالب رسم خريطة

سؤال (  ) 4 ، 3اختبر

الوطن العربي وتوقيع السهول الساحلية عليها

نفسك صفحة ( ) 25

دور الطالب  :الرسم والتوقيع
غلق
الدرس

الوسائل التعليمية

التقويم

والتجاهات
دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

هـ 8

المفاهيم المصطلحات

ماذا نستفيد من درسنا اليوم ؟
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اليوم والتاريخ ----------------- :
المبحث  :جغرافيا

الصف :التاسع

الموضوع  :السهول

الهدف العام :التعرف إلى أهم السهول في الوطن العربي
األهداف السلوكية:
 .1يفسر الطالب المقصود بالسهول الفيضية

 .2يعدد الطالب أشهر السهول الفيضية في الوطن العربي
 .3يصف الطالب مميزات سهول نهري دجلة والفرات

 .4يسمي الطالب السهول الفيضية على طول مجرى نهر النيل
 .5يذكر الطالب السهول الفيضية في فلسطين

 .6يعدد الطالب مشاكل السهول الفيضية في الوطن العربي

 .7يرسم الطالب خريطة الوطن العربي ويحدد عليها السهول الفيضية
المتطلبات األساسية :

تقويم المتطلبات األساسية:
يعدد أهم السهول الساحلية في الوطن العربي
ما هي أهم السهول الساحلية في الوطن العربي

األهداف

الخبرات و األنشطة

للدرس

الحقائق ،القيم
والتجاهات

السلوكية
التمهيد

المفاهيم المصطلحات

يمهد المعلم للدرس عن طريق المنظم المتقدم
عناصر الدرس
 مفهوم السهول الفيضية أهم السهول الفيضية في الوطن العربي156

الوسائل التعليمية

التقويم

المفاهيم المصطلحات
الخبرات و األنشطة

األهداف
السلوكية

الحقائق ،القيم
والتجاهات

 مشاكل السهول الفيضية في الوطن العربيهـ 1

طريقة التدريس باستخدام األسلوب الستقرائي

السهول الفيضية

دور المعلم :مناقشة الطالب حول مفهوم السهول
دور الطالب  :استقراء مفهوم السهول الفيضية من

مصباتها

 -ما أنواع السهول؟

التربة الفيضية من

 -أين تنتشر السهول الفيضية؟

موطن الحضارات

خالل األسئلة

الوسائل التعليمية
السبورة الذكية

إرسابات نهرية

الفيضية

التقويم

خريطة

تقويم مرحلي ( ) 1

اليوتيوب

سؤال (  ()1ب ) اختبر

نفسك صفحة ( ) 24

أخصب الترب

القديمة

 ما المقصود بالسهول الفيضية؟اليوتيوب
هـ 2

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار

سهول نهري دجلة

والمناقشة

والفرات

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول أهم السهول
الفيضية في الوطن العربي

سهول نهر النيل

أطالس جغرافية
السبورة الذكية

تقويم مرحلي ( ) 2
سؤال (  ()1ج ) اختبر

نفسك صفحة ( ) 24

دور الطالب :التفكير في األسئلة التالية
ما هي أشهر السهول الفيضية في الوطن العربي؟
هـ 3

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار األفكار

مجرى – شط العرب

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول مميزات سهول

الخليج العربي

دجلة والفرات

خريطة الكتاب
صفحة ( ) 23

تقويم مرحلي ( ) 3
اختر اإلجابة الصحيحة

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

تشكل السهول الفيضية -

 -أين تظهر سهول نهري دجلة والفرات ؟ وأين

( - % 60 - % 50

 --من مساحة العراق

) % 40

تنتهي ؟

كم تشكل من مساحة العراق ؟ وما هي مميزاتها ؟هـ 4

طريقة التدريس باستخدام األسلوب الستنتاجي

سهول بحر الجبل
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تقويم مرحلي ( ) 4

المفاهيم المصطلحات
الخبرات و األنشطة

األهداف

الحقائق ،القيم
والتجاهات

السلوكية
دور المعلم  :مناقشة الطالب حول سهول نهر

سهل الجزيرة

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

سهل النيل األدنى

 -ما أشهر سهول نهر النيل في السودان؟ في

سهل دلتا نهر النيل

 -كم تبلغ مساحة الدلتا ؟ وما هي مميزاتها؟

دمياط – رشيد

النيل

مصر ؟

هـ 5

طريقة التدريس باستخدام أسلوب العصف الذهني
دور المعلم  :مناقشة الطالب حول السهول
الفيضية في فلسطين

الوسائل التعليمية
اليوتيوب

سهل الحولة
سهل بيسان

التقويم
بماذا تتميز سهول نهر
النيل ؟

تقويم مرحلي ( ) 5
اليوتيوب

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

أكمل الفراغ
من السهول الفيضية في

فلسطين  ----و ----

 ما أشهر السهول الفيضية في فلسطين؟هـ 6

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار

تقويم ختامي

كثرة المستنقعات

والمناقشة
دور المعلم  :مناقشة الطالب حول مشاكل السهول

ارتفاع نسبة الملوحة

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

سوء صرف الماء

 -ما مشاكل السهول الفيضية في الوطن العربي ؟

الفيضانات – السدود

الفيضية

سؤال (  ()5ج ) اختبر

نفسك صفحة ( ) 25

الزائد

 -ما أشهر السدود التي أنشأت لمنع فيضان نهر

النيل ودجلة والفرات ؟
هـ 7

خرائط صماء

طريقة التدريس باستخدام الخرائط الصماء
دور المعلم  :يطلب من الطالب رسم خريطة

سؤال (  ) 2اختبر نفسك

الوطن العربي وتوقيع السهول الفيضية عليها

صفحة ( ) 25
السبورة الذكية

دور الطالب  :الرسم والتوقيع
غلق
الدرس

واجب بيتي

ماذا نستفيد من درسنا اليوم ؟
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الصف :التاسع

اليوم والتاريخ ----------------- :
المبحث  :جغرافيا

الموضوع  :المناخ والعوامل المؤثرة فيه 
الهدف العام :التعرف إلى مناخ الوطن العربي والعوامل المؤثرة فيه
األهداف السلوكية:
 .1يفسر الطالب المقصود بكل من المناخ والطقس

 .2يعدد الطالب العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي

 .3يوضح الطالب أثر أشكال التضاريس في مناخ الوطن العربي
 .4يحدد الطالب أثر الموقع الفلكي على مناخ الوطن العربي

 .5يبين الطالب كيف أدى اختالف توزيع اليابس والماء إلى اختالف الظروف المناخية في الوطن العربي
المتطلبات األساسية :
تقويم المتطلبات األساسية:
يميز بين مناخ المناطق القريبة من خط االستواء
بماذا يتصف مناخ المناطق القريبة من خط االستواء والمناطق البعيدة عنه؟

بماذا يتصف مناخ المناطق البعيدة عن خط االستواء؟
األهداف

السلوكية
التمهيد
للدرس

المفاهيم المصطلحات
الخبرات واألنشطة

الحقائق ،القيم
والتجاهات

يمهد المعلم للدرس عن طريق المنظم المتقدم
عناصر الدرس
 تعريف المناخ الموقع الفلكي أشكال التضاريس159

الوسائل التعليمية

التقويم

األهداف

الخبرات واألنشطة

السلوكية

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم

الوسائل التعليمية

التقويم

والتجاهات
 توزيع اليابس والماءطريقة التدريس باستخدام األسلوب

هـ 1

الستقرائي

المناخ – الطقس

خريطة

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول مفهوم

عناصر المناخ

اليوتيوب

دور الطالب  :استقراء مفهوم المناخ والطقس

فترة زمنية طويلة

السبورة الذكية

 -في أي فصول السنة تسقط األمطار على

فترة زمنية قصيرة

المناخ  ،الطقس

من خالل األسئلة
فلسطين ؟

تقويم مرحلي ()1
سؤال (  ) 2اختبر

نفسك ص ( ) 28

 -في أي فصول السنة تكون أعلى درجات

الح اررة في فلسطين ؟

 -النشرة الجوية اليومية تتحدث عن المناخ أم

عن الطقس ؟

 -ما المقصود بالمناخ ؟ وما المقصود

بالطقس ؟

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار

هـ 2

والمناقشة

الموقع الفلكي

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول العوامل

أشكال التضاريس

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

توزيع اليابس والماء

المؤثرة في مناخ الوطن العربي

تقويم مرحلي () 2
اليوتيوب

أكمل الفراغ
يتأثر مناخ الوطن

العربي بعدة عوامل

منها.....
 -ما العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي

؟
هـ 3

طريقة التدريس باستخدام األسلوب
الستنتاجي

الموقع الفلكي

دور المعلم :مناقشة الطالب حول أثر الموقع

تقويم مرحلي () 3
السبورة الذكية

الفلكي في المناخ
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بم تفسر

األهداف

الخبرات واألنشطة

السلوكية

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم

التقويم

الوسائل التعليمية

والتجاهات
دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية
 -ما المناطق التي ترتفع فيها درجات الح اررة

؟ ولماذا ؟

تمتاز المناطق القريبة

ترتفع درجة الح اررة كلما

من خط االستواء في

الوطن العربي بارتفاع
درجة الح اررة طول

اقتربنا من خط االستواء

العام

 -ما المناطق التي تقل فيها درجات الح اررة

؟ ولماذا ؟
هـ 4

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار
األفكار

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول أثر

دور الطالب :التفكير في األسئلة التالية

فروق ح اررية

التضاريس على المناخ

 بماذا يتميز مناخ هضاب الوطن العربي؟ -بماذا يتميز مناخ المناطق الجبلية في

الوطن العربي ؟

 -ما مميزات مناخ المناطق التي تقع خلف

الجبال ؟
هـ 5

الهضاب – مناخ صحراوي
مناخ شبه صحراوي

المناطق الجبلية
مناطق ظل المطر

اليوتيوب

غور – بادية

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول أثر توزيع

المناطق الساحلية

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

مناخ جاف حار

 -صف مناخ المناطق الداخلية للوطن

المسطحات المائية

العربي ؟

 -لماذا تتصف المناطق الداخلية بالمناخ

الحار جاف صيفاً ؟

اختبر نفسك صفحة

السبورة الذكية

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار

اليابس والماء على المناخ

سؤال (  ( ) 1أ )
( ) 28

المناطق الداخلية

والمناقشة

تقويم مرحلي ( ) 4

تقويم مرحلي () 5
اليوتيوب

سؤال (  () 1ب )

اختبر نفسك صفحة

( ) 28

الرياح الرطبة
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األهداف

الخبرات واألنشطة

السلوكية

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم

الوسائل التعليمية

التقويم

والتجاهات
 -صف مناخ المناطق القريبة من

المسطحات المائية في الوطن العربي ؟

المنخفضات الجوية

 -لماذا تتصف المناطق الساحلية باعتدال

مناخها ؟

تقويم ختامي

ماذا نستفيد من درسنا اليوم ؟

سؤال (  () 1ج )

اختبر نفسك صفحة

( ) 28

واجب بيتي

غلق

سؤال (  ) 3اختبر

الدرس

نفسك ص ( ) 29
نشاط ص ( ) 29
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الصف :التاسع

اليوم والتاريخ ----------------- :
المبحث  :جغرافيا

الموضوع  :عناصر المناخ 
الهدف العام :التعرف إلى عناصر المناخ واختالفها في الوطن العربي

األهداف السلوكية :

 

شتاء وصيفاً
 .1يميز الطالب بين درجات الح اررة في الوطن العربي ً
 .2يفسر الطالب ارتفاع درجات الح اررة في المناطق الداخلية واعتدالها في السواحل
شتاء
 .3يسمي الطالب الرياح التي تهب على الوطن العربي ً
 .4يقارن الطالب بين رياح الوطن العربي الشتوية

 .5يسمي الطالب الرياح التي تهب على الوطن العربي صيفاً
 .6يميز الطالب بين رياح الوطن العربي الشتوية
المتطلبات األساسية :

تقويم المتطلبات األساسية:
يفسر اختالف درجات الح اررة في الوطن العربي

ما هي أسباب اختالف درجات الح اررة في الوطن العربي من منطقة ألخرى؟


األهداف

الخبرات واألنشطة

السلوكية

التمهيد
للدرس

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم
والتجاهات

يمهد المعلم للدرس عن طريق المنظم المتقدم
عناصر الدرس
 الح اررة -الرياح واألمطار
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الوسائل التعليمية

التقويم

األهداف

الخبرات واألنشطة

السلوكية

هـ 1

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم

التقويم

الوسائل التعليمية

والتجاهات

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار
األفكار

الحرارة – المناطق
الجنوبية

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول الح اررة في

خط االستواء – مدار

الوطن العربي

السرطان

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

المناطق الوسطى

 -صف درجة الح اررة في فصل الشتاء في

المناطق الجبلية

خريطة
السبورة الذكية

تقويم مرحلي ( ) 1
سؤال (  ) 3اختبر
نفسك صفحة ( ) 32

الوطن العربي؟
 -لماذا ترتفع درجة الح اررة في الوطن العربي

المناطق الساحلية

صيفاً ؟
هـ 2

طريقة التدريس باستخدام األسلوب الستنتاجي

تقويم مرحلي ( ) 2

المناطق الداخلية
الصحراوية

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول أسباب تباين

المسطحات المائية

اليوتيوب

بم تفسر

درجات الح اررة
دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

نسيم البحر – الضباب

 -ما أسباب ارتفاع درجات الح اررة في المناطق

المؤثرات البحرية

ارتفاع درجات الح اررة
في المناطق الداخلية

الداخلية ؟

واعتدالها في المناطق
الساحلية

 ما أسباب اعتدال درجات الح اررة في المناطقالساحلية ؟
 ما أسباب اعتدال درجات الح اررة في المناطقالجبلية ؟
هـ 3

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار
والمناقشة

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول الرياح

الرياح – األمطار
رياح جافة

واألمطار الشتوية

خريطة الكتاب
السبورة الذكية

تقويم مرحلي ( ) 3
اختر اإلجابة
الصحيحة
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األهداف

الخبرات واألنشطة

السلوكية

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم

الوسائل التعليمية

والتجاهات

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

تهب على الوطن

رياح رطبة

شتاء رياح
العربي ً
( شمالية شرقية –

شتاء
 ما الرياح التي تهب على الوطن العربي ً؟
هـ 4

التقويم

طريقة التدريس باستخدام أسلوب العصف
الذهني

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول مميزات

محلية – شمالية )
الرياح الشمالية الشرقية
رياح قارية جافة

تقويم مرحلي ( ) 4
اليوتيوب

الرياح الشتوية

ضع عالمة صح أو

عالمة خطأ

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

الرياح الغربية

 -صف الرياح الشمالية الشرقية القادمة من

المنخفضات الجوية

الرياح الشمالية
الشرقية القادمة من
أواسط
قارة أسيا رياح قارية
جافة

شرق أوروبا إلى الوطن العربي ؟
 -ما الفرق بين الرياح الشمالية الشرقية القادمة

من شرق أوروبا

والرياح الشمالية الشرقية القادمة من أواسط
قارة أسيا ؟
 من أين تأتي الرياح الغربية على الوطنالعربي ؟ وأين تسقط األمطار؟
هـ 5

طريقة التدريس باستخدام أسلوب الحوار
والمناقشة

دور المعلم  :مناقشة الطالب حول الرياح

الرياح الشمالية
الرياح الموسمية

واألمطار الصيفية

تقويم مرحلي ( ) 5
السبورة الذكية

سؤال (  () 1ج )
اختبر نفسك ص
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األهداف

الخبرات واألنشطة

السلوكية

المفاهيم المصطلحات
الحقائق ،القيم

التقويم

الوسائل التعليمية

والتجاهات
()32

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية
 ما الرياح التي تهب على الوطن العربيصيفاً ؟
هـ 6

طريقة التدريس باستخدام أسلوب استمطار

تقويم ختامي

الرياح المحلية

األفكار
دور المعلم  :مناقشة الطالب حول مميزات

الخماسين – القبلي

السبورة الذكية

الرياح الصيفية

سؤال (  ( ) 1د ،ه،
و) اختبر نفسك
صفحة ( ) 32

دور الطالب  :التفكير في األسئلة التالية

السيروكو – السموم

 -من أين تأتي الرياح الشمالية الصيفية ؟ وأين

الهبوب – الطوز

تهب ؟

اليوتيوب

 ما المناطق التي تسقط عليها الرياحالموسمية الجنوبية الغربية أمطار ؟
واجب بيتي

 ما المناطق التي تسقط عليها الرياحالموسمية القادمة من المحيط الهندي أمطار ؟

سؤال ( ) 4 ،2

 -ما أشهر الرياح المحلية في الوطن العربي ؟

اختبر نفسك صفحة (

وما هو مصدرها ؟

) 33 ،32
غلق

ماذا نستفيد من درسنا اليوم ؟

الدرس
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ملحق رقم ()6
دليل المعلم
لتدريس بعض الموضوعات من مبحث الجغرافيا باستخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكـة
العالمية لطلبة الصف التاسع األساسي في محافظة خانيونس
مقدمة:
دليل المعلم هو كتاب يخص المعلم وليس الطالب ،ويعتبر بمثابة دليل موجه للمعلم يسترشد به في
تدريس الوحدتان محتوى الدرسين (المرتفعات الجبلية والهضاب ،والسهول) من الوحدة الثانية ،ومحتوى

الدرسين (المناخ والعوامل المؤثرة فيه ،وعناصر المناخ) من الوحدة الثالثة من الكتاب الوزاري المقرر للعام

2015-2014م ،والتي يتكون منها البرنامج.

ولقد قام الباحث بتدريس الدروس باستخدام بعض الوسائط التعليمية المقترحة عبر الشبكـة العالمية

(السبورة الذكية ،الفيديو التعليمي اليوتيوب) مراعياً المعايير الالزم توافرها لبناء الوحدة المحوسبة الجيدة،
حيث تكون فيه خطوات التعلم صغيرة ومترابطة ،بحيث يستطيع الطالب التحكم واالنتقال بحرية بين شاشة

ألخرى وفق قدرات طالب الصف التاسع األساسي ،ويشمل على محتوى الدرسين (المرتفعات الجبلية

والهضاب ،والسهول) من الوحدة الثانية ،ومحتوى الدرسين (المناخ والعوامل المؤثرة فيه ،وعناصر المناخ)
من الوحدة الثالثة مقدمة حسب الخطة الزمنية المقترحة لتعليم الجغرافيا للصف التاسع األساسي ويشمل
دليل المعلم (موضوع الدراسة) على المكونات اآلتية :

الوحدة الثانية :البنية الجيولوجية والتضاريس وتشمل:
 المرتفعات الجبلية والهضاب -السهول

الوحدة الثالثة :مناخ الوطن العربي وتشمل:
 المناخ والعوامل المؤثرة فيه -عناصر المناخ

وتم مراعاة أن تشمل خطة الدرس على ما يأتي:

 -1عنوان الدرس

 -2األهداف السلوكية
167

 -3األساليب واألنشطة المستخدمة لتحقيق األهداف
-4أساليب التقويم

على أن يكون هذا النموذج للموقف التعليمي بمثابة مرشد وموجه للمعلم القائم بالتدريس استخدام الوحدة

المحوسبة:

 -5تدريبات متنوعة لتقويم الدرس

 - 6بعد االنتهاء من العرض محتوى الدرس يتيح المعلم الفرصة للطلبة مناقشة ما تم عرضه.

 -7يتم تشغيل وسائط الشبكة العالمية للبرنامج على السبورة الذكية والفيديو التعليمي اليوتيوب وأجهزة
حاسوب متوافقة مع )Windows (7)(8)(vista
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ملحق رقم ()7
يوضح معامالت الصدق التالزمي بين الختبار المعد ودرجات نصف الفصل للعام الدراسي 2015/2014
م

الختبار المعد

م

درجات نصف الفصل

معامل الرتباط

1

40

1

41

0.903

2

47

2

50

0.858

3

46

3

49

0.836

4

39

4

40

0.988

5

28

5

30

0.890

6

40

6

35

0.828

7

46

7

47

0.912

8

48

8

50

0.848

9

31

9

33

0.811

10

33

10

35

0.903

11

40

11

42

0.858

12

33

12

35

0.858

13

39

13

41

0.836

14

42

14

43

0.953

15

31

15

33

0.811

16

35

16

37

0.892

17

46

17

47

0.921

18

48

18

49

0.941

19

39

19

41

0.884

20

45

20

47

0.914

21

37

21

38

0.901

22

23

22

25

0.824

23

28

23

31

0.838

24

40

24

46

0.748

25

39

25

40

0.925

26

39

26

40

0.918

27

26

27

27

0.912

28

28

28

30

0.878

29

33

29

35

0.893

30

36

30

37

0.911

31

34

31

36

0.892

32

39

32

41

0.812

33

42

33

43

0.906

34

39

34

41

0.897
0.89

معامل الرتباط الكلي
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ملحق رقم ()8
بعض شرائح الدروس المحوسبة بطريقة الفالش للعرض باستخدام بعض الوسائط المقترحة عبر
الشبكة العالمية (السبورة الذكية والفيديو التعليمي اليوتيوب)
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ملحق رقم ()9
بعض الصور أثناء التطبيق
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