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 مستخلص ال�حث: 

ق�اس فاعل�ة برنامج مقترح قائم على استخدام استرات�ج�ة  هدف ال�حث الحالى إلى  

لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة  المتطل�ات  لتنم�ة  أكادو�س  منصة  عبر  �المشروعات  التعلم 

، وتم استخدام  ف�ا لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراالجغراف�ا ومهارات التواصل االجتماعى  

منهج التجر�بى/ التصم�م ش�ه التجر�بى، وتكونت مجموعة ال�حث من طالب الفرقة الرا�عة لا

التر��ة �كل�ة  الجغراف�ا)  �استخدام  -(شع�ة  المقترح  البرنامج  درست  والتى  الفیوم  جامعة 

أكادو�س منصة  عبر  �المشروعات  التعلم  اخت�ار استرات�ج�ة  من  ال�حث  أدوات  وتكونت   ،

 ب في المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�او�طاقة مالحظة لق�اس أداءات الطال 

) في  ال  المتمثلة  برنامج  �استخدام  الجغراف�ا  دروس  المنصات   ،Powerpointإعداد  استخدام 

دروس الجغراف�ا في صورة �تاب إعداد    ،Movie Makerإعداد فیدیو تعل�مى ببرنامج ال    ،التعل�م�ة

()،  ترونىإلك التال�ة  المهارات  تضمن  والذى  االجتماعى  التواصل  مهارات  التغذ�ة ومق�اس 

الواقع االفتراضى،  طرح األسئلة ،  التحاو ،  المناقشة،  الراجعة الملفات   ، التعامل مع  ،  مشار�ة 

ال�ح  التفاعل الطالب مجموعة  و�عدً�ا على  قبلً�ا  الذى تم تطب�قهم  نتائج )  أثبتت  ث، حیث 

ت الطالب مجموعة ال�حث فى التطبیق رق دال إحصائً�ا بین متوسطى درجاال�حث وجود ف

التطبیق  لصالح  االجتماعى  التواصل  ومق�اس  المالحظة،  �طاقة  من  لكل  وال�عدى  القبلى 

ال فاعل�ة  على  یدل  مما  التعلم  ال�عدى،  استرات�ج�ة  استخدام  على  القائم  المقترح  برنامج 

تنم�ال فى  أكادو�س  منصة  عبر  الالزممشروعات  التكنولوج�ة  المتطل�ات  لتدر�س �ة  ة 

، وأوصى الجغراف�ا ومهارات التواصل االجتماعى لدى طالب الفرقة الرا�عة شع�ة الجغراف�ا 

�ضرورة   الخدمة ال�حث  وأثناء  قبل  المعلمین  لدى  التكنولوج�ة  المهارات  بتنم�ة  االهتمام 

مراجعة برامج إعداد   ، ا فى التدر�س وجى وتنم�ة االتجاه نحو استخدامهلمسایرة التقدم التكنول 

ضمن  علیها  وتدر�بهم  الحدیثة  التكنولوج�ة  التطورات  على  تر�ز  �حیث  المعلمین  الطالب 

العمل�ة التر��ة  فترة  المصغر،وأثناء  والتدر�س  التدر�س،  طرق  بین   ،مقررات  الوعى  نشر 
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ا استخدام  �أهم�ة  التدر�س  هیئة  والأعضاء  �المشروعات  التعلم  التعل�م�ة سترات�ج�ة  منصات 

 .�سهم فى تطو�ر التعل�م الجامعىفى التدر�س �ما 

المفتاح�ة المتطل�ات  الكلمات  أكادو�س،  منصة  �المشروعات،  التعلم  استرات�ج�ة   :

 التكنولوج�ة، التواصل االجتماعى، الطالب المعلمین، شع�ة الجغراف�ا، �ل�ة التر��ة. 

Research Abstract 

  The current research aimed at investigating the effectiveness of 
a proposed program based on project-based learning strategy through 
the Acadox platform in developing the technological requirements 
necessary for teaching geography and social communication skills 
among student teachers at the Geography section. The experimental 
approach / quasi-experimental design was used, and the research 
group consisted of the fourth year students (Geography section) at the 
Faculty of Education - Fayoum University, who studied the proposed 
program based on the project-based learning strategy through the 
Acadox platform. The research instruments included a test and an 
observation sheet to measure students’ performance in the 
technological requirements necessary for teaching geography (which 
are represented in preparing geography lessons using the Powerpoint 
program, using educational platforms, preparing an educational video 
with the Movie Maker program, and preparing geography lessons in 
the form of an e-book), in addition to a socio- communication skills 
scale, which included the following skills (feedback, discussion, 
dialogue, posing questions, dealing with virtual reality, file sharing, 
and interaction) that were applied before and after implementing the 
treatment to the research group students. The research results proved 
that there was a statistically significant difference between the mean 
scores of the research group students in the pre and post applications 
of both of the observation sheet and the social communication skills 
scale in favor of the post application, which indicates the 
effectiveness of the proposed program based on the project-based 
learning strategy through the Acadox platform in developing the 
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technological requirements necessary for teaching geography and 
social communication skills among the fourth year students at 
Geography section.  Therefore, the research recommended the need to 
pay attention to the development of technological skills among 
teachers before and during service to keep pace with technological 
progress and develop the attitude towards its use in teaching; 
reviewing student-teacher preparation programs so that they focus on 
modern technological developments and providing training within the 
courses of teaching methods, micro-teaching, and during the period of 
practical teaching, as well as spreading awareness among faculty 
members of the importance of using project-based learning and 
platforms  in teaching in a way that contributes to the development of 
university education. 

Keywords: Project-Based Learning Strategy, Acadox Platform, 
Technological Requirements, Social Communication Skills, Student 
Teachers, Geography Section, Faculty of Education . 

 مقدمة  ال

ألنها   نظرا  الجغراف�ا  لتدر�س  المناس�ة  المصادر  من  التكنولوج�ة  التقن�ات  تعد 

دراسة الظاهرات  وأفالم وثائق�ة وتعل�م�ة ت�سر    تتضمن صور وفیدیوهات ونصوص مكتو�ة

والعالقات المتغیرة مستخدمة فى ذلك أسالیب عرض ش�قة ومهام ومشروعات تتطلب أعمال 

الطالب   تطو�ر  فى  �ساعد  ما  وهو  للتطبیق،  النظر�ة  من  الجغراف�ا  بتعل�م  وتنتقل  العقل 

 لواقع�ة. وصقل شخص�اتهم وتنم�ة مهاراتهم ومعارفهم وتعز�ز خبراتهم ا

التي تعن�اس المعلم  �جب على  لذا   التكنولوج�ة  التدر�س وتحقیق    هتخدام  تفعیل  في 

بهدف    ةمتطل�ات العلم�ة وتحو�لها من التقلید�ة إلى الحداثلأهداف تعل�م�ة �قدر �بیر تلب�ة ل

 مكان�ات العصر. إاالستفادة من  
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المعلم المعد إعدادا  و�توقف نجاح المعلم فى مهنته على نوع اإلعداد الذى تلقاه، ف

لقادر على تحقیق معظم أدواره التى �جب أن �قوم بها، �ما أن عدم توفر المعلم  سل�ما هو ا

وتكنولوج�ا  علم�ا  تقدما  �شهد  واقعنا  أن  وخاصة  التعلم  نواتج  تراجع  إلى  یؤدى  قد  المؤهل 

   ) ٢،  ٢٠٠٨متسارعا فى جم�ع المجاالت وال س�ما مجال التعل�م.(إلهام جمیل حسن،

�ن  نیر ت سمعلمین م ل�ص�حوا  األكبر في إعداد طالبها  �قع على �ل�ة التر��ة العبء  و 

ة التدر�س نمهل�متلكون مهارات التكنولوج�ا التي �مكنهم توظ�فها أثناء ممارستهم    تكنولوج�ا، 

   (Smith,2010.4)�شیر سمیث ، لذلك  حسن جودة العمل�ة التعل�م�ة�حقق األهداف و � �ما  

لتعل�م داخل ل ین وما یتم من ممارسات  بنوع�ة الخر�ج   نظام تعل�مي �قاسإلى أن نجاح أي  

الدرس  أكد  قاعات  �ما   ،(Rodrigues,Cerdeira,Machado-

Taylor&Alves,2021,1-2)    العالى، وضرورة التعل�م  التقن�ات فى  استخدام  على أهم�ة 

الت المهارات  تنم�ة  على  الجامعات  تعمل  وأن  والتعلم،  التدر�س  فى  لدى  دمجها  كنولوج�ة 

 ة التدر�س، وتطو�ر بیئات التعلم الخاصة بها.  الطالب وأعضاء هیئ

ونجد أن نقص المعارف التكنولوج�ة وعدم دمجها فى العمل�ة التعل�م�ة أثناء إعداد  

الطالب �كل�ات التر��ة، وعدم إدراكهم ألهم�ة توظ�ف التكنولوج�ا فى العمل�ة التعل�م�ة یؤدى  

لعمل�ة التعل�م�ة، لذلك اهتمت العدید هارات استخدامها ،وتوظ�فها فى اإلى عدم اكتسابهم لم

أحمد   (رحاب  دراسة  مثل  للمعلمین  الالزمة  التكنولوج�ة  المتطل�ات  بتحدید  الدراسات  من 

)، ودراسة ( جیهان عبدالهادى ٢٠١٥)، ودراسة (جومانة حامد الشد�فات ،  ٢٠٢٠إبراه�م،

(أحم٢٠١٠مصطفى،   دراسة  هدفت  �ما  محمود،)،  حامد  م٢٠١٢د  تنم�ة  إلى  هارات ) 

 توظ�ف المستحدثات التكنولوج�ة لدى معلمى المرحلة اإلعداد�ة. 

�شكل   المجتمع  فى  تدور  التى  العمل�ات  أهم  من  االجتماعى  التواصل  عمل�ة  تعد 

التر�و�ة �شكل خاص، فمن الصعب على المعلم أن یوصل المحتوى   المؤسسات  عام وفى 

ن عمل�ة التواصل المبن�ة على استعداد  واالتجاهات دو ،  من تعل�م الق�م   التعل�مى وما یرافقه
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الطالب للتعلم وعلى امتالك المعلم للكفاءة الالزمة إلثارة دافع�ة الطالب مستخدما الوسائل 

وتزو�د الطالب �التغذ�ة الراجعة من أجل التأكد أوال �أول دون أى ،  المناس�ة "قناة االتصال" 

   )٦٥٩، ٢٠٢٠،وفاء خالد الحسامى( هدر للوقت والجهد. 

التواصل  و  مناقشاتهم االجتماعى  �ساعد  مشار�ة  في  رأیهم    الطالب  عن  ،والتعبیر 

التعل�م�ة على البیئة  والمعلم في    الطالب و�عمل التفاعل بین    و�ز�د من فرص تعاونهم للتعلم،

 . من خالل إرشادات وتوجیهات المعلم المستمرة ت�س�ط المادة، 

فقمهاراتدنى    �ؤدى و  أو  االجتماعى  التواصل  آثار  ت  إلى  المجتمع  أفراد  لدى  دها 

 خطیرة وضعف فى العالقات االجتماع�ة وما یترتب عل�ه من مشكالت وسلو��ات سلب�ة، 

وقلة  المحدودة  والنشاطات  األقران  مع  العالقات  وضعف  اجتماع�ة  عالقات  بناء  وتجنب 

 . التواصل بین األفراد

وخاصة في   الجتماعىا ت التواصل  و�ة إلى تنم�ة مهاراتسعى المؤسسات التر�لذا  

، إال أنه یوجد ضعف لدى  ظل التقدم التقني المذهل في وسائل االتصال �أنواعها المختلفة 

(فایزة    دراسةالطالب فى مهارات التواصل الذى یتم عبر الوسائل التكنولوج�ة وهو ما أكدته  

الحسیني، د  عما(اسة  ) �ما أكدت در ٢٠١٠مران،دراسة(خالد عبداللط�ف عو   )،٢٠١٢أحمد 

م�ة ه) على أ ٣٥١،  ٢٠١٨وه�ام عبدالحك�م علي،  ومنصور عبدالفتاح أحمد,   شوقى ملقى,

�أنواعها االتصال  وسائل  في  التقني  التقدم  ظل  في  وذلك  التواصل  مهارات  وقد  تنم�ة   ،

التقن�ا   (Alkan&Meinck,2016)توصلت دراسة   إتقان استخدام  ت  إلى وجود عالقة بین 

 عى.التكنولوج�ة والتواصل االجتما

للطالب   تت�ح  التى  االسترات�ج�ات  أحدى  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  وتعتبر 

مع  تتالقى  التى  األهداف  من  عدًدا  وتحقیق  هادفة،  تعل�م�ة  مشار�ع  فى  المعرفة  تطبیق 

فى تطو�ر   طب�عة العلم ومنها عمل الفرق، وشرط اإلجماع العتماد المعرفة، ودور المناقشة

 ) ٣٠٨،  ٢٠١٧هداف.(خالد سید أحمد،المعرفة وغیرها من األ
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التعلم  كما   استرات�ج�ة  القائمة  �تعد  التعل�م�ة  االسترات�ج�ات  أهم  من  المشروعات 

حول   المتمر�ز  التعلم  أو  الذاتى  التعلم  بنفسه   ، الطالبعلى  معرفته  ببناء  للطالب  وتسمح 

�التفاعل مع فر�ق عمله ف المجموعة �بیرة �انت أو صغیرة �شكل مستقل أو  من خالل   ى 

 . أنشطة تعل�م�ة وفق خطوات محددة و أداء مهام 

�عضهم   مع  ،وتواصلهم  للمعلومات  الطالب  ت�ادل  على  المشار�ع  تنفیذ  و�عتمد 

ال�عض، �ما تقع علیهم مسئول�ة تعلم المحتوى وال�حث عن المعلومات، وتطب�قها �ما ینمى 

الدراس�ة، وقد أكد (حسیب    ز المشار�ع المرت�طة �الموضوعاتأداءاتهم و�ساعدهم على إنجا 

) أن التدر�س القائم على المشروعات متزاید األهم�ة �رد فعل ٣٠٥،  ٢٠١٨محمد حسیب،

طب�عى للتحد�ات التعل�م�ة فى القرن الحادى والعشر�ن، ألنه ینطوى على أن ی�حث الطالب  

   االفتراضات التى تشكل خبراتهم.  فى موضوع ما �عمق، و�قدمون األفكار واألسئلة و 

ومن الحقائق التي �اتت واضحة أن الطرق واألسالیب التكنولوج�ة أص�حت إحدى  

القرن  في  للتعل�م  استرات�ج�ا  وهدفا  عالم�ا,  الجامعي  التعل�م  منظومة  في  األساس�ة  األر�ان 

للتعل�م   والمستقبل�ة  المعاصرة  التحد�ات  تملیها  وضرورة  والعشر�ن,  في الحادي  الجامعي 

 . مجتمعاتنا

هم في  ینعلى القائمین �التدر�س استخدام أسالیب التعلم اإللكتروني التي تعلذا �جب  

�ة التعل�م�ة وتحو�لها ملوتحقیق أهداف تعل�م�ة �قدر �بیر تلب�ة لمتطل�ات الع،  تفعیل التدر�س 

العصر إمكان�ات  من  االستفادة  بهدف  الحداثة  إلى  التقلید�ة    سید (علي  . من 

 )  ٣، ٢٠١٢الجلیل،بدع

التعلم اإللكترون�ة إحدى أهم بیئات التعلم اإللكترونى التى �مكن أن  وتعد منصات  

توفر بیئة تعلم وتعل�م تتوافر فیها أدوات تقن�ة تتسم �التفاعل�ة، والمرونة، وتساعد على تقد�م  

مستو� لتحسین  و�دفعهم  الطالب  انت�اه  �جذب  االجتماعى  التفاعل  على  قائم  اتهم تعلم 

التعل�م�ة فى التحصیل�ة، لذا اهتمت العد المنصات  ید من الدراسات �ق�اس فاعل�ة استخدام 
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دراسة   مثل  التعل�م�ة    (Pornpongtechavanich&Wannapiroon,2021)العمل�ة 

-Abuhassna,Al)ودراسة    (Zhang,Tian&Song,2021) ودراسة
Rahmi,Yahya,Zakaria,Kosnin&Darwish.,2020)  

(Thakker,Parab&Kaisare,2021) ١٩ل انتشار فیروس �وفید (وخاصة فى ظ    .( 

وتعد منصة أكادو�س تقن�ة حدیثة إلدارة الح�اة األكاد�م�ة واألنشطة التعل�م�ة و�دارة  

التدر�س مجانا،  المعرفة بین الطالب وأعضاء هیئة  التدر�س، والتفاعل، والتواصل، وت�ادل 

الت تقن�ات  األكادو�س  منصة  مبدأوتستخدم  على  وتعتمد  االجتماعى  المجتمعات   واصل 

األكاد�م�ة وتفعیلها وتواصلها، وتحتوى على مز�ج من األدوات التقن�ة التى تساعد على إدارة  

إلى  الوصول  وتسهیل  الطالب،  مع  والتواصل  التعل�م�ة،  المواد  وتنظ�م  التعلم،  عمل�ة 

 ) ٣،  ٢٠٢٠األهداف التعل�م�ة.(أحمد شوقى محمد،

 ن خالل : الحساس �مشكلة ال�حث محث : تم امشكلة ال�

 الدراسات السا�قة:  

 دراسات خاصة �المتطل�ات التكنولوج�ة.  -١

) أن هناك حاجة ماسة لالحت�اجات  ٢٠١٥أوضحت دراسة (ر�م سو�د بن عبدالمحسن،    -

التكنولوج�ة الالزمة للتدر�س حیث یوجد ضعف فى جودة األداء التدر�سى التكنولوجى لدى  

) �ضروة تأهیل المعلمین ٨٤٢،    ٢٠١٠حمدان،ین، �ما أوصت دراسة (وفاء محمد  المعلم

 على أساس ممارسة الكفا�ات المهن�ة الس�ما التكنولوج�ة منها.  

أن المعلمین نسبوا أس�اب    (Şanli,Sezer&Pinar,2016,240)أوضحت نتائج دراسة    -

 الجغراف�ا إلى تعل�مهم الجامعى   اعت�ار أنفسهم غیر أكفاء فى استخدام التكنولوج�ا فى تدر�س 

 الذى لم یزودهم �مستوى �اف من التعل�م حول تقن�ات التعل�م. 



 

 
 
 

 
 

۸۹۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

الطالب �كل�ة �إعداد  االهتمام    ) على ضرورة ٧٥-٧٤  ،٢٠١٣(حمدان محمد علي،أكد    -

وثقاف�ا، ومهن�ا  أكاد�م�ا  قدرات   التر��ة  تنم�ة  في  مستقبال  �بیر  دور  من  یلع�ه  لما  نظرا 

طاقاتههاواتجا  راتهمومها  الطالب  وتوج�ه  األتهم  نحو  یؤ ،  ضلف م  أن  �مكن  ال  ي  دور�ما 

العلم�ة  المستحدثات  أهم  وفق  إعداده  تم  إذا  إال  مستقبال  األدوار  هذه  مثل  المعلم  الطالب 

تخصصه  مجال  في  و�مادة  ،  والتكنولوج�ة  بنفسه  للخروج  التكنولوج�ة  مهاراته  وتنم�ة 

ومن ثم أص�حت  ،  ع التقلید�ة إلى ما هو أرحب وأوس  تخصصه من االنحصار في بیئة التعلم

األمر الذي ؛  الحاجة ملحة إلى تقن�ات تر�و�ة جدیدة توجه مسار إعدادهم في مجتمع المعرفة

وت�ادل المعارف والخبرات    التعلم التي تت�ح التفاعل بین الطالب،  منصاتیتطلب استخدام  

 . والتواصل الهادف لتحقیق أهداف التعلم العلم�ة، 

هناك قصورً )  ٩٩٦  ،٢٠١٧(أشرف عو�س عبدالمجید،  أوضح  - الطرق   اأن  استخدام  في 

الم�اشرة  المحاضرة  خالل  من  التقلید�ة  الطرق  على  �امل  �شكل  واعتمادها  �ما الحدیثة   ،

�ضرورة تغییر طرق تدر�س الجغراف�ا داخل وخارج   (Hogan,2020,1-2) أوصت دراسة  

التقن�ات فى المواد الدراس�ة �ما فى    الفصل الدراسى، وتطبیق  ذلك الجغراف�ا، �ذلك  تدر�س 

 استخدام المنصات التعل�م�ة �ما �مكن المعلمون من دمج برنامج المنهج رقم�ا. 

الغن�م،  - المعلم مهارات  ٢٥٣،  ٢٠١٦أكد (حمد بن صالح  ) أنه من الضروري أن �متلك 

والتعا الحدیثة  األجهزة  استخدام  مثل  الحدیثة  التقن�ات  وما استخدام  اإلنترنت،  مع ش�كة  مل 

أوضح   یرت�ط  �ما  متفرقة،  أماكن  في  اآلخر�ن  مع  التواصل  خدمات  من  �ه 

(Hāwera,Sharma&Wright,2017,294)   فرص تقد�م  المعلم  لمعلمى  �مكن  أنه 

للطالب لبناء معرفة قو�ة حول ��ف�ة استخدام التكنولوج�ا الرقم�ة فى التدر�س والممارسة فى 

 المیدان. 



 

 
 

 

 
                                             

 

۸۹۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

على ضرورة مواك�ة معلمى  (Choez,Cedeño,Vélez&Cedeño,2021,3158)أكد  -

الجامعة للتطورات الحدیثة ل�س فقد من حیث المحتوى ،ولكن أ�ضا من حیث البدائل التى 

 تقدمها التكنولوج�ا . 

 دراسات خاصة �مهارات التواصل االجتماعى :  -٢

قاسم  - مثل دراسة (هناء یوسف  الدراسات  العدید من  أكدت  ،ودراسة ( ٢٠١٧،وقد  أحمد  ) 

عبدا  العمري،صادق  سعد  الصغیر  لمجید،وعبدهللا  محمد    وعلي  عبدالعال،ومصطفى 

عبدالحمید،) ٢٠١٣،إبراه�م عبدالناصر  أسماء   ) ودراسة  لدى  ٢٠١٨،  ) على وجود ضعف 

الطالب فى مهارات التواصل االجتماعى، �ما أوضحت أهم�ه تفعیله بین المعلم وطال�ه في 

التعل تحفز  العمل�ة  دراس�ة  بیئات  إل�جاد  وتحلیل  �م�ة  والمناقشة  االستفسار  على  الطالب 

الواج�ات   إنجاز  في  والتعاون  والخبرات،  المعلومات  وت�ادل  المختلفة،  العمل�ة  التفسیرات 

 والمشار�ع الدراس�ة. 

 التوجهات الحدیثة:  -٣

مصر    - "رؤ�ة  المستدامة  التنم�ة  استرات�ج�ة  وث�قة  أن٢٠٣٠تأكید  على  التعل�م    "  �كون 

ومت عال�ة  المصر�ة �جودة  الشخص�ة  بناء  فى  �سهم  مؤسسى  إطار  فى  األفراد  لجم�ع  احا 

 المتكاملة، مما یدفع التعل�م لالستعانة �التكنولوج�ا. 

المحاوالت المتسارعة لوزارة التر��ة والتعل�م نحو توظ�ف التكنولوج�ا فى العمل�ة التعل�م�ة   -

التدر  استرات�ج�ات  فى واستخدم  التكنولوج�ة  على  القائمة  �ستلزم    �س  مما  التعل�م�ة،  العمل�ة 

مع  تماش�ا  الجغراف�ا  لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة  للمتطل�ات  الطالب  امتالك  ضرورة 

 التوجهات المؤسس�ة فى تعم�م استخدام التقن�ات التكنولوج�ة فى العمل�ة التعل�م�ة. 

أثناء    - للمعلمین  تدر�ب�ة  دورات  عقد  التكنولصعو�ة  المستحدثات  على  نظر الخدمة  وج�ة 

 لصعو�ة تفرغ المعلمین لحضورها، وتعطیل عمل�ات التدر�س. 



 

 
 
 

 
 

۹۰۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

تنم�ة   - اإللكترونى من خالل  التعل�م  لعمل�ات تطو�ر  العالى فى مصر  التعل�م  دعم وزارة 

 التوجة الرقمى فى التدر�س والتعل�م والتقی�م. 

و�اءأ  - تفشي  المش١٩(كوفید  دى  ز�ادة  إلى  التعل�م    فىكالت  )  مستو قطاع  ى  على 

الصح�ة، العالم والمشكالت  التعل�م�ة  االضطرا�ات  الح�اة    ،وانتشار  وأسالیب  أنماط  وتغیرت 

مما أدى    التدابیر الوقائ�ة،واتخاذ  ،  �شكل �بیر من خالل ال�قاء والعمل والتعل�م من المنزل

تقی  ایإلى  مع  والتواصل  الحر�ة  في  األشخاص  حر�ة  �ماخر�نآلد  ف�ه   أجبر  ،  �ما  العالم 

على   على مصر  لزاما  �ان  و�التالى  والمدارس،  الجامعات  فى  �عد  عن  التعل�م  استخدام 

 الجامعات االستفادة من �عض التقن�ات التعل�م�ة �المنصات التعل�م�ة . 

 الخبرة الشخص�ة: 

الحظت ال�احثة من خالل إشرافها على الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �مدارس  

ا التر�  لدى  هناك ضعفا  أن  العمل�ة  فى �ة  الرقم�ة  والتطب�قات  التقن�ات  استخدام  فى  لطالب 

التدر�س  فى  �استخدامها  اهتمام  عدم  هناك  �ان  األح�ان  من  �ثیر  وفى  الجغراف�ا،  تدر�س 

 والتى یرجع إلى عدم امتالكهم لمهارات التعامل مع تلك التقن�ات والتطب�قات الرقم�ة. 

 : الدراسة االستكشاف�ة  

) طال�ا  ١٥فرقة الرا�عة شع�ة الجغراف�ا وعددهم (تم مالحظة مجموعة من طالب ال 

وتبین من المالحظة ضعف أداءات   ٢٠٢٠/  ٢٠١٩خالل الفصل الدراسى األول من العام  

طلب   حیث  الجغراف�ا  لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة  المتطل�ات  ب�عض  یتعلق  ف�ما  الطالب 

صات التعل�م فى عرض وس الجغراف�ا، استخدام أحدى من منهم إعداد عرض تقد�مى ألحد در 

أبدى   حیث  المنصة  خالل  من  واالخت�ارات  التعل�م�ة  المواد  وتقد�م  الجغراف�ا  دروس  آحد 

�عض  عدا  ف�ما  المطلو�ة  المهام  تنفیذ  من  تمكنهم  التى  لألداءات  امتالكهم  عدم  الطالب 

 األداءات القلیلة إلعداد عرض تقد�مى. 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۰۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

�مكن ص سبق  ال�مما  مشكلة  ال�اغة  السؤال  فى  التالى حث  فاعل�ة  :    رئ�س  برنامج  ما 

على   قائم  �المشروعات مقترح  التعلم  أعبر    استخدام  لتنم�ة  منصة  �عض كادو�س 

و  الجغراف�ا  لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة  لدى االجتماعى    التواصلمهارات  المتطل�ات 

 ال األسئلة التال�ة : . و�تفرع من هذا السؤ الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا

الجغراف�ا والواجب تنمیتها لدى الطالب  ما المتط  -١ التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س  ل�ات 

 ؟  المعلمین شع�ة الجغراف�ا

شع�ة   -٢ المعلمین  الطالب  لدى  تنمیتها  الواجب  االجتماعى  التواصل  مهارات  ما 

 الجغراف�ا �كل�ة التر��ة؟

ا  -٣ المقترح  البرنامج  بناء  ومكونات   أسس  استرات�ج�ة  ما  استخدام  على  التعلم  لقائم 

الالزمة   التكنولوج�ة  المتطل�ات  �عض  لتنم�ة  أكادو�س  منصة  عبر  �المشروعات 

شع�ة   المعلمین  الطالب  لدى  االجتماعى  التواصل  ومهارات  الجغراف�ا  لتدر�س 

 الجغراف�ا �كل�ة التر��ة؟

لتعلم �المشروعات عبر  ما فاعل�ة البرنامج المقترح القائم على استخدام استرات�ج�ة ا -٤

دو�س فى تنم�ة �عض المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا  منصة أكا

 لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة؟

ما فاعل�ة البرنامج المقترح القائم على استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات عبر   -٥

مهارات   �عض  تنم�ة  فى  أكادو�س  الطالب  منصة  لدى  االجتماعى  التواصل 

 المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة؟

 

 

 



 

 
 
 

 
 

۹۰۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 أهداف ال�حث: هدف ال�حث الحالى إلى: 

ق�اس فاعل�ة البرنامج المقترح القائم على استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات عبر   -١

ف�ا لدى  منصة أكادو�س فى تنم�ة �عض المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغرا

 غراف�ا �كل�ة التر��ة. الطالب المعلمین شع�ة الج

ق�اس فاعل�ة البرنامج المقترح القائم على استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات عبر   -٢

المعلمین   منصة أكادو�س فى تنم�ة �عض مهارات التواصل االجتماعى لدى الطالب 

 شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة. 

 حدود ال�حث: 

 وع�ة: حدود موض

 . �ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا المتطل�ات التكنولوج�عض  -١

 �عض مهارات التواصل االجتماعى.  -٢

 جامعة الفیوم.  –تم التطبیق �كل�ة التر��ة حدود مكان�ة: 

�شر�ة: منهم    حدود  الكثیر  امتالك  لعدم  ذلك  و�رجع  الجغراف�ا  شع�ة  الرا�عة  الفرقة  طالب 

مسا من  تمكنهم  التى  اتجلألداءات  التى  التكنولوج�ة  متطل�ات  والتعل�م  یرة  التر��ة  وزارة  هت 

إلى تطب�قها في العمل�ة التعل�م�ة، �ما أنهم في السنة النهائ�ة و�ستعدون للخروج إلى سوق 

 العمل ومن ثم �جب امتالكهم لألداءات التى تمكنهم من توظ�ف التكنولوج�ا أثناء التدر�س. 

زمان�ة:  ال   حدود  تجر�ة  إجراء  الدتم  الفصل  خالل  من  �حث  األول  الدراسى راسى  العام 

٢٠٢٠/٢٠٢١ . 

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۰۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 أهم�ة ال�حث: قد �فید ال�حث الحالى فى: 

لتنم�ة   -١ �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  استخدام  على  قائم  مقترح  برنامج  تقد�م 

المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا ومهارات التواصل االجتماعى لدى  

 لمین شع�ة الجغراف�ا.الطالب المع

ومق�اس    –�طاقة مالحظة    -لق�اس ( اخت�ار لق�اس أداءات الطالب  تقد�م أدات ا -٢

 التواصل االجتماعى) والتى �مكن االستفادة منهما فى تقی�م الطالب. 

التر��ة   -٣ �كل�ة  الجغراف�ا  شع�ة  المعلمین  الطالب  لدى  التكنولوج�ة  المتطل�ات  تنم�ة 

 لجغراف�ا. لتوظ�فها فى تدر�س دروس ا

تدر�س ألهم�ة استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات،  توج�ه نظر أعضاء هیئة ال -٤

 ومنصات التعلم فى تدر�س المقررات المختلفة. 

تطو�ر �ل�ات التر��ة للبرامج الدراس�ة لتنم�ة المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س   -٥

  مادة التخصص ومهارات التواصل االجتماعى لدى الطالب. 

 تحقق من الفروض التال�ة: فروض ال�حث: سعى ال�حث الحالى لل

إحصائ�ا بین متوسطى درجات طالب مجموعة ال�حث فى التطبیق  دال  یوجد فرق   -١

 القبلى وال�عدى ل�طاقة المالحظة لصالح التطبیق ال�عدى. 

یوجد فرق دال إحصائ�ا بین متوسطى درجات طالب مجموعة ال�حث فى التطبیق   -٢

 الح التطبیق ال�عدى. دى لمق�اس مهارات التواصل االجتماعى لصالقبلى وال�ع



 

 
 
 

 
 

۹۰٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 أدوات ومواد ال�حث:

 أوال : المواد التعل�م�ة: 

 البرنامج المقترح القائم على استرات�ج�ة التعلم �المشروعات.  -١

 �تاب الطالب المعلم.  -٢

 دلیل معلم المعلم لتدر�س البرنامج المقترح.  -٣

 ثان�ا :أدوات الق�اس: 

لاخت� -١ الار  المتطل�ات  في  الطالب  أداءات  الجغراف�ا.  ق�اس  لتدر�س  الالزمة  تكنولوج�ة 

 (من إعداد ال�احثة) 

 �طاقة مالحظة.(من إعداد ال�احثة)  -٢

 مق�اس مهارات التواصل االجتماعى. (من إعداد ال�احثة)  -٣

 منهج ال�حث: استخدم ال�حث الحالى:  

الخ - السا�قة  الدراسات  على  لالطالع  الوصفى  و�عداد  المنهج  ال�حث،  �متغیرات  اصة 

 س، والبرنامج المقترح. أدوات الق�ا

على   - القائم  المقترح  البرنامج  فاعل�ة  لق�اس  التجر�بى  ش�ه  التصم�م   / التجر�بى  المنهج 

المتطل�ات   استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات عبر منصة أكادو�س لتنم�ة �عض 

ومها الجغراف�ا  لتدر�س  الالزمة  الطالب  التكنولوج�ة  لدى  االجتماعى  التواصل  رات 

 مین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة. المعل



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۰٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 خطوات ال�حث: 

 على:   واللذان ینصانلإلجا�ة عن السؤال األول والثانى 

الطالب   -١ لدى  تنمیتها  والواجب  الجغراف�ا  لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة  المتطل�ات  ما 

 ؟المعلمین شع�ة الجغراف�ا 

معلمین شع�ة الجغراف�ا  تنمیتها لدى الطالب ال  االجتماعى الواجب   ما مهارات التواصل  -٢

 ات�عت الخطوات التال�ة: �كل�ة التر��ة؟ 

 إعداد استمارة تحدید المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا.  -

التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا في ضوء استمارة تحدید   - إعداد قائمة �المتطل�ات 

 ت. المتطل�ا

 المناس�ة للطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا.  إعداد قائمة مهارات التواصل االجتماعى -

 عرض القائمتین على المحكمین لتحدید مدى مناسبتهما للطالب.  -

 لإلجا�ة عن السؤال الثالث والذى ینص على: 

التعلم   -٣ استرات�ج�ة  استخدام  على  القائم  المقترح  البرنامج  بناء  ومكونات  أسس  ما 

ل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س  روعات عبر منصة أكادو�س لتنم�ة �عض المتط �المش

�كل�ة   الجغراف�ا  شع�ة  المعلمین  الطالب  لدى  االجتماعى  التواصل  ومهارات  الجغراف�ا 

 ات�عت الخطوات التال�ة: التر��ة.  

روعات عبر تحدید أسس بناء البرنامج المقترح القائم على استخدام استرات�ج�ة التعلم �المش -

 منصة أكادو�س من خالل:  

المتطل�ات االط  - تناولت  التى  النظر�ة  والكتا�ات  السا�قة  وال�حوث  الدراسات  على  الع 

 التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س المواد الدراس�ة، ومهارات التواصل االجتماعى. 



 

 
 
 

 
 

۹۰٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 �ة . مراجعة األدب�ات التر�و�ة التى تناولت ��ف�ة بناء وتصم�م البرامج التعل�م  -

على  - القائم  المقترح  البرنامج  منصة   بناء  عبر  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  استخدام 

 أكادو�س للطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة . 

 على:  واللذان ینصان لإلجا�ة عن السؤال الرا�ع والخامس 

التعلم  -٤ استرات�ج�ة  استخدام  على  القائم  المقترح  البرنامج  فاعل�ة  عبر    ما  �المشروعات 

عض المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا لدى  منصة أكادو�س فى تنم�ة �

 الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة. 

عبر   -٥ �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  استخدام  على  القائم  المقترح  البرنامج  فاعل�ة  ما 

المعلمین  منصة أكادو�س فى تنم�ة �عض مهارات التوا صل االجتماعى لدى الطالب 

 ات�عت الخطوات التال�ة: لجغراف�ا �كل�ة التر��ة. شع�ة ا 

إعداد اخت�ار ق�اس أداءات الطالب فى المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا   -

 وعرضه على السادة المحكمین لتحدید صالحیته للتطبیق. 

تها حیوعرضها على السادة المحكمین لتحدید صالإعداد �طاقة مالحظة ألداءات الطالب    -

 للتطبیق . 

لتحدید    - المحكمین  السادة  على  وعرضه  االجتماعى  التواصل  مهارات  مق�اس  إعداد 

 صالحیته للتطبیق. 

االجتماعى   - التواصل  مهارات  ومق�اس  المالحظة  و�طاقة  األداءات  ق�اس  اخت�ار  تطبیق 

 ورصد النتائج . تطب�قا قبل�ا على الطالب مجموعة ال�حث 

للطالب مجموعة ال�حث �استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات   تدر�س البرنامج المقترح  -

 عبر منصة أكادو�س. 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۰۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

االجتماعى   - التواصل  مهارات  ومق�اس  المالحظة  و�طاقة  األداءات  ق�اس  اخت�ار  تطبیق 

 ائ�ا  تطب�قا �عد�ا على الطالب مجموعة ال�حث ورصد النتائج ومعالجتها إحص

 على نتائج ال�حث . تقد�م التوص�ات والمقترحات بناء  -

 مصطلحات ال�حث :

 استرات�ج�ة التعلم �المشروعات

تعرف إجرائ�ا �أنها: مجموعة من الخطوات التى �قوم فیها الطالب بتطبیق الخبرات  

  والمعارف التى اكتسبها من خالل البرنامج المقترح عبر منصة أكادو�س، و�توج�ه وارشاد 

إلعداد دروس الجغراف�ا وفقا للمتطل�ات التكنولوج�ة من المعلم، وجو �سوده التفاعل والتعاون  

 الالزمة لتدر�سها تمهیدا الستخدامها فى الصفوف الدراس�ة.  

 منصة أكادو�س:

دراسة   أثناء  التعل�م�ة  العمل�ة  إلدارة  تستخدم  إلكترون�ة  تقن�ة  �أنها:  إجرائ�ا  تعرف 

شع  المعلمین  �مكنهالطالب  �ما  المقترح  للبرنامج  الجغراف�ا  المتطل�ات  �ة  تنم�ة  من  م 

�استخدام   اإللكترونى  االجتماعى  التواصل  ومهارات  الجغراف�ا  لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة 

 األدوات التقن�ة الموجودة بها. 

 المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا:

األداءا مجموعة  �أنها:  إجرائ�ا  شعُتعرف  المعلم  الطالب  إلیها  �فتقر  التى  �ة  ت 

لجغراف�ا والمتعلقة ب�عض التقن�ات والتطب�قات التكنولوج�ة التى �حتاج إلى اكتسابها ل�كون ا

المراحل  فى  الجغراف�ا  مقرر  أهداف  تحقیق  �مكنه من  �ما  التدر�س�ة  مهامه  أداء  قادًرا على 

 التعل�م�ة المنوط �ه التدر�س لها.



 

 
 
 

 
 

۹۰۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 االجتماعى:مهارات التواصل 

تم من خاللها تفاعل الطالب مع �عضهم ال�عض ومع المحتوى  : عمل�ة یُتعرف إجرائ�ا �أنها

أكادو�س  منصة  عبر  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  استخدام  أثناء  التدر�س  هیئة  وعضو 

 �طر�قة متزامنة وغیر متزامنة لتحقیق األهداف المنشودة. 

 اإلطار النظرى والدراسات السا�قة: 

 ة: �شمل اإلطار النظرى لل�حث المحاور التال�

 المحور األول: استرات�ج�ة التعلم �المشروعات. 

 المحور الثانى: منصة أكادو�س. 

 المحور الثالث: المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا. 

 المحور الرا�ع: مهارات التواصل االجتماعى. 

 شروعات استراتیجیة التعلم بالمالمحور األول:   

ت من أهم االسترات�ج�ات التعل�م�ة الحدیتة القائمة المشروعا�تعد استرات�ج�ة التعلم   

حول   المتمر�ز  التعلم  أو  الذاتى  التعلم  بنفسه   ، الطالبعلى  معرفته  ببناء  للطالب  وتسمح 

المجموعة �بیرة �انت أو صغیرة من خالل  �التفاعل مع فر�ق عمله فى  �شكل مستقل أو 

 . أنشطة تعل�م�ة وفق خطوات محددة و أداء مهام 

اس و  التعلم  تعمل  أو  �ترات�ج�ة  فردى  �شكل  حالة  فى  المشروعات  وفى  مجموعات 

تنفیذ استرات�ج�ة   ، و�مكنها تكون فعالة جدا إناستخدام هذه االسترات�ج�ة ضمن مجموعات ف

وتق �التعلم   أدوات  بتوافر  البیئة  هذه  تتسم  أكادو�س حیث  بیئة منصة  فى  ن�ات  المشروعات 

 التفاعل. 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۰۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

م �المشروعات بیئة تعل�م�ة تساعد الطالب على التفاعل  كما توفر استرات�ج�ة التعل 

إ�جاب�ا على إنجازاتهم �ما تز�د من دافعیتهم للتعلم والمشار�ة الفعالة، مما  النشط ، وتؤثر 

أدائهم  المعرف�ة للطالب من خالل  البن�ة  الجدیدة فى  المعرفة    �ساعد على تضمین وتنظ�م 

 ). ١٧٨،  ٢٠١٨م،ألنشطة عدیدة. (انتصار عبدالعز�ز إبراه� 

من   عدًدا  تحقق  هادفة  تعل�م�ة  مشار�ع  فى  المعرفة  تطبیق  للطالب  تت�ح  كما 

األهداف التى تتالقى مع طب�عة العلم ومنها عمل الفرق، وشرط اإلجماع العتماد المعرفة،  

) مما ٣٠٨،  ٢٠١٧د سید أحمد،ودور المناقشة فى تطو�ر المعرفة وغیرها من األهداف.(خال 

على فهم الترا�ط القائم بین تعلمهم و�ین التطب�قات العمل�ة للمعرفة، والتر�یز �ساعد الطالب  

 على الق�ام �الشئ بدال من التعلم عن الشئ مما �كسبهم المهارات المتطل�ة لسوق العمل. 

لذى نادى بوضع  وترجع فكرة استرات�ج�ة التعلم �المشروعات إلى العالم جون دیوى ا

م �طر�قة  التر�و�ة  صورة  المناهج  في  المناهج  هذه  وتنظ�م  الطالب،  ألغراض  سایرة 

مشروعات قصد�ة متصلة �ح�اة الطالب ومنبثقة من حاجاتهم ورغ�اتهم، وقد ظلت استخدام  

هذه الطر�قة محدودة حیث اقتصرت على األمور العمل�ة واألشغال الیدو�ة والزراع�ة إلى أن 

�س الطالب، وأوضح �ل�اتر�ك �أن دور �طر�قة لتدر   (Kilpatrick)لعالم �ل�اتر�ك  أدخلها ا 

الشین، عبدالفتاح  (سمر  وموجًها  مرشًدا  �كون  أن  ین�غى  وتعرف  ١٤٢،  ٢٠٠٩المعلم   ،(

تحقیق  أجل  من  المتعلم  �ه  �قوم  نشاط  عن  ع�ارة  �أنها  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة 

عبدالرحمن (جو اجتماعى �ش�ه المناخ الحق�قى للعمل.  األهداف المحددة، �شكل طب�عى فى

 )  ١٠٤،  ٢٠٢١محمد خلف، و�براه�م عبدهللا الزهرانى،

إبراه�م، محمد  (سماح  تعرف  �المشروعات  ٢٠٨،  ٢٠١٦كما  التعلم  استرات�ج�ة   (

�أنها "استرات�ج�ة تعلم مرتكزة على أداء المتعلم لمهام وأنشطة تعل�م�ة تسمح �أن �قوم المتعلم  

�التفاعب أو  مستقل  �شكل  بنفسه  معرفته  صغیرة  بناء  تعاون�ة  مجموعات  فى  فر�قه  مع  ل 



 

 
 
 

 
 

۹۱۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

(أزواج) أو �بیرة وفق خطوات محددة وهى التخط�ط ،والتنفیذ ،والتقو�م وتنتهى �منتج تعل�مى 

 �قدمه المتعلم". 

) �أنها "مجموعة من األنشطة العلم�ة التى  ٧،  ٢٠١٩وتعرفها (أمانى محمد عبدهللا، 

داف تر�و�ة وعلم�ة، وفیها �كتسب التلمیذ  ا التالمیذ �شكل فردى أو جماعى لتحقیق أه ینفذه

أثناء اخت�اره لموضوع المشروع وتنفیذه عدید من المعلومات والمهارات واالتجاهات منها ما  

هو داخل بیئة الصف  (أنشطة االستقصاء واالكتشاف)، ومهارات العمل فى فر�ق ومنها ما 

ة وجماع�ة داخل المدرسة فات فرد�ة خارج الصف الداسى، ومواقف فرد�هو مهارات وتكل� 

 وخارجها وفقا لمجموعة من الممارسات التر�و�ة الموجهة من المعلم". 

لطفى،  أحمد  (أحمد  حول  ٤٠٩،  ٢٠٢١و�عرفها  متمر�ز  تعل�مى  "مدخل  �أنه   (

�شكل تعل�م�ة  وأنشطة  مشروعات  �إجراء  المعلمین  الطالب  ف�ه  �قوم  أو   المتعلم  فردى 

الخ وقدراتهم  رغ�اتهم  وفق  من جماعى  والمهارات  المعارف  الطالب  �كتسب  حیث  اصة؛ 

حل  فى  تعلموه  ما  �ط�قون  ثم  والتعلم  والتخط�ط  ال�حث  تتطلب  تعل�م�ة  مشروعات  خالل 

 مشكالت حق�ق�ة والحصول على نتائج قابلة للتطبیق فى ح�اتهم". 

   عات:المشرو �األساس النظرى السترات�ج�ة التعلم 

عبدالمجید،   صادق  (أحمد  من  �ل  العمرى،اتفق  سعد  بن  )،  ٥٠٩-٥٠٨،  ٢٠٢٠وعبدهللا 

) على أن استرات�ج�ة التعلم �المشروعات تستند على ١٤٨-٢٠١٤،١٤٧و(حنان أحمد ذ�ى،

 النظر�ات التال�ة: 

تقوم على فكرة أن الطالب یبنى معرفته من خالل التجارب الخاصة   :النظر�ة البنائ�ة  -١

ت  �ه، أنشطة  فى  أفضل عندما �شارك  المعلومة �طر�قة و�تعلم �شكل  تلقى  بدال من  عل�م�ة 

المشروعات هو إحدى الطرق التى تمكن الطالب من بناء معرفته الشخص�ة  �والتعلم    سلب�ة،

�عتبر من أهم أساس�ات النظر�ة والذى  ومعالجة مشاكل حق�ق�ة    من خالل الممارسة الذات�ة،



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۱۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

لمعلم اإلرشاد والتوج�ة عبر لنشط للطالب بینما �كون دور ا على الدور ا التى تر�ز    البنائ�ة

 . منصة أكادو�س

بیئة اجتماع�ة �مارس من   البنائ�ة االجتماع�ة أن الطالب �ع�ش فى  وتفترض النظر�ة 

واألقران  المعلم  مع  االجتماع�ة  تفاعالته  خالل  من  معرفته  و�بنى  التعلم  مواقف  خاللها 

ات یبنى معارفه من خالل م فالطالب فى استرات�ج�ة التعلم �المشروعومصادر التعلم، ومن ث 

المماسة، وت�ادل المعارف، والخبرات فى بیئة التعلم التى �جب أن یتوفر فیها أدوات التعاون 

والمشار�ة التى تمكن الطالب من التفاعل مع �عضهم ال�عض، ومع المعلم ،ومصادر التعلم  

 المتاحة. 

للذ�اء -١ جاردنر  المتعددةنظر�ة  م:  ات  مختلفة  أنواع  لد�ه  شخص  مثل  �ل  الذ�اءات  ن 

الر�اضى، المنطقى  والذ�اء  اللغوى،  ،والذ�اء  الموس�قى  هذه    الذ�اء  تعز�ز  و�مكن 

التعلم   جاردنر  و�ؤ�د  والتجر�ة،  المناسب  التعل�م  خالل  من  المختلفة  الذ�اءات 

المشكالت، � معالجة  من  الطالب  �مكن  �منهج  التى والتحد�  المشروعات  تنمى    ات 

 ذ�اءات متعددة. 

أهداف    ق هى استرات�ج�ة تدر�س�ة �ستخدمها المعلم داخل الصف لتحقی  :اونى التعلم التع -٢

لكل   مجموعات  داخل  بینهم  ف�ما  تعاونهم  خالل  من  أنفسهم  الطالب  �معاونة  محددة 

محددة،  مهمة  فیها  المجموعة،  عضو  نجاح  من  الفرد  على    ونجاح  القائم  والتعلم 

الطالبالمشروعا لدى  تنمى  بیئة  یوفر  التع  ت  من خالل  ،  لم مهارات  المشكالت  وحل 

 تعاون الطالب إلكمال المشروع.

 

 

 



 

 
 
 

 
 

۹۱۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 خصائص استرات�ج�ة التعلم �المشروعات: 

محمد   (سماح  التال�ة  �الخصائص  التدر�س  فى  �استرات�ج�ة  المشروعات  تتصف 

 ): ٢٠١١، ٢٠١٦إبراه�م،

م؛ ألن المشروعات تختلف من منهج إلى  تلب�ة احت�اجات الطالب ومیولهم ورغ�اته  -١

 حسب طب�عة المنهج ومحتواه. ر آخ

السماح بتكو�ن عالقات اجتماع�ة بین الطالب وذلك ألن المشروع یتطلب العمل  -٢

 الجماعى والتعاون ومساعدة اآلخر وتقدیره. 

الطالب   -٣ ق�ام  إن  حیث  وانفعال�ا،  واجتماع�ا  عقل�ا  المتكامل  اإلنسان  بناء 

 الجتماع�ة واالنفعال�ة. مختلفة ینمى الجوانب العقل�ة والعمل�ة وا�المشروعات ال

 إتاحة الفرصة للتغذ�ة الراجعة والتفكیر التأملى والتقی�م الذاتى للطالب.  -٤

عمل   -٥ فى  والدقة  الطالقة،  على  التر�یز  من خالل  والنواتج  العمل�ات  بین  الموازنة 

 المشروع. 

 :  أنواع المشروعات 

المشار�ع   حیث  تنقسم  أحمد حسان  طب�عتهامن  (رؤ�ات  حددته  لما  ،  ٢٠٢٢ین،وفقا 

 : ) إلى١١٩٠-١١٨٩

البنائ�ة (اإلنشائ�ة -١ ): هى مشروعات ذات ص�غة علم�ة مثل مشروع  المشروعات 

ألحد  إعداد عرض تقد�مى لدرس من دروس الجغراف�ا، إعداد فیدیو تعل�مى تفاعلى  

 . الدروس 

الترفیه�ة -٢ ترفیالمشروعات  تعل�م�ة  مشروعات  هى  من  :  الطالب  فیها  یتعلم  ه�ة 

ال المتعة  رحالت  خالل  شكل  على  تكون  والتى  المشروعات  هذه  لهم  تقدمها  تى 

 تحدد أهدافها من قبل لتخدم مجال التعلم .   تعل�م�ة



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۱۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

: تهدف هذه المشروعات إلى مساعدة  المشروعات التى تكون فى صورة مشكالت  -٣

لمحاولة ال�حث عن  الطالب على التفكیر من خالل عرض مشكلة علیهم ودفعهم  

 وخطوات التغلب علیها. حلول لمسب�ات المشكلة،  

معینة -٤ مهارات  اكتساب  إلى  تهدف  التى  توظف  المشروعات  التى  المشار�ع  هى   :

فیها المعارف والجوانب النظر�ة فى أداء مهارة عقل�ة أو حر��ة أو الجمع بین أنواع  

مثل   المهارات  من  دإ متعددة  إعداد  لمهارات  الطالب  ببرنامج    الجغراف�ا  روستقان 

Powerpoint   . 

 ع المشروعات حسب عدد المشار�ین: أنوا 

فرد�ة  -١ �إعداد مشروع  مشروعات  �قوم �ل طالب  أى  فردى  العمل �شكل  فیها  و�كون   :

�مفرده ومختلف عن المشروعات األخرى أو �كون نفس المشروع ولكن �عمل �ل طالب  

 على انفراد. 

جماع�ة  -٢ امشروعات  المشروعات  هى  فیه:   العمل  یتم  ال لتى  فقد  جماعى  �شكل    ا 

على  �س المشروعات  بتوز�ع  ف�قوم  فردى  �شكل  مشروع  �ل  متا�عة  المعلم  تط�ع 

وتقی�مها نظرا لضیق الوقت أو االنشغال  ،مجموعات من الطالب حتى �مكن متا�عتها  

 �أعمال تعل�م�ة أخرى أو لكثرة عدد الطالب. 

 ٢٠١٥دافها إلى: (حمدى عبدالعز�ز أمام،تنقسم المشار�ع من حیث منظمها وواضع أه

،٣٣٢ :( 

 منظمة:المعلم هو من �ضع األهداف.  -١

 غیر منظمة :التالمیذ هم من �ضعون األهداف.  -٢

 نصف منظمة: �شترك المعلم والتالمیذ فى تنظ�م المشار�ع وتنفیذها.  -٣



 

 
 
 

 
 

۹۱٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

-١٦٣،  ٢٠٢٠أوضحت (صالحة سعید الشمرانى،  لمشروعات:�اخطوات استرات�ج�ة التعلم  

-٢٦،  ٢٠١٧ء أحمد عبدالفتاح،) ،و(وال١٣٩-١٣٨،  ٢٠١٦،و(ه�ة محمد محمود،   )١٦٥

 ) خطوات استرات�ج�ة التعلم �المشروعات فى: ٢٧

المشروع ورغ�ات  اخت�ار  میول  مع  یتناسب  �ما  المشروع  اخت�ار  یتم  المرحلة  هذه  فى   :

التر�و�ة   و�ذا أسئ اخت�اره فلن �حقق األهداف   الطالب، و�توقف علیها مدى نجاح المشروع 

لمجهودات التى �قوم بها الطالب، و�جرى اخت�ار المشروع دار االمرجوة، و�نتج عن ذلك إه

عن طر�ق مناقشة �شترك فیها المعلم مع الطالب، والمعلم �قوم بدور التوج�ه، و�مكن اقتراح 

   أكثر من مشروع �ختار منها واحًدا، �ما �مكن أن تقوم �ل مجموعة �مشروع .

 الخت�ار المشروع: ة من األسس وهناك مجموع

 شروع مواك�ا لمیول التالمیذ ومش�عا لحاجاتهم. أن �كون الم •

 أن یراعى المشروع قدرات الطالب واستعداداتهم.  •

 أن �كسب الطالب خبرات تعل�م�ة متنوعة.  •

 أن یرت�ط �ح�اة الطالب الواقع�ة. •

للمشروع  �قوم  التخط�ط  المرحلة  هذه  فى  لتنفیذ  الطالب  :  خطة  �إشراف  بوضع  المشروع 

 جب مراعاتها فى مرحلة التخط�ط وهى:وهناك عدة أمور �، لمعلما

تحدید أهداف المشروع وذلك للمساعدة فى اخت�ار األنشطة والوسائل التعل�م�ة التى تقود   •

 إلى تحقیق األهداف. 

 تحدید دور �ل طالب والطرق المت�عة فى تنفیذ المشروع.  •

 ) لتحقیق األهداف المنشودة. تحدید نوع النشاط (فردى أو جماعى  •

 واألسالیب المت�عة فى تنفیذ المشروع. تحدید الطرق  •

 تحدید المدى الزمنى لتنفیذ المشروع.  •



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۱٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

أو   (أزواج)  صغیرة  مجموعات  إلى  الطالب  بتقس�م  المرحلة  هذه  فى  المعلم  �قوم 

 ) طالب أو �كلف �ل طالب �الق�ام بنفس المشروع �شكل منفرد. ٦-٥مجموعات �بیرة (

د، وعل�ه أن �عطى للطالب الفرصة للتفكیر  المعلم فى هذه المرحلة التوج�ه واإلرشا ر  دو 

الرأى  إلبداء  للطالب  الفرصة  و�تاحة  فیها،  الرأى  و�بداء  ومناقشتها  المشروع  خطة  فى 

 والتفاعل معه، ومع �اقى الزمالء و�لها من مهارات التواصل االجتماعى. 

وع وقبل دأ مرحلة تنفیذ المشر وص�اغة خطة العمل تب�عد اخت�ار المشروع    تنفیذ المشروع: 

إلى ضرورة االطالع رشاد الطالب  �البدء �العمل الفعلى لهذه المرحلة �قوم المعلم بتوج�ه و 

على مصادر التعلم المقدمة عبر منصة أكادو�س، وتدر�ب أنفسهم على المهارات المختلفة 

 هذه المرحلة �قتصرالممارسة الفعل�ة ،وفى  و�عد ذلك �قوم الطالب �الالزمة لتنفیذ المشروع،  

ا على  المعلم  و إلدور  واإلرشاد  التوج�ه  وتقد�م  ،ومناقشة یحفت شراف  العمل  على  الطالب  ز 

الخطة  بنود  جم�ع  تنفیذ  فى  ومحورى  رئ�سى  ف�كون  الطالب  دور  أما  معهم،  الصعو�ات 

 إذا لزم األمر.   علیهاو�جراء التعدیالت 

المشروع:  -٤ التععمل�ة  تعتبر    تقو�م  استرات�ج�ة  فى  مستمرة  مع �لم  التقو�م  المشروعات 

سیر مراحل المشروع منذ البدا�ة وحتى الوصول إلى النهائ�ة، وفى هذه المرحلة یتم تقو�م ما 

وصل إل�ه الطالب أثناء تنفیذ المشروع حیث �طلع المعلم على ما أنجزه الطالب موضحا  

و�تم    جعة،را ال تغذ�ة  ال �ما �قوم بتقد�م    ها، فیقعوا  لهم أوجه القوة والضعف واألخطاء التى و 

العق�ات  بذ�ر  للمشروع  الجماعى  النقاش  خالل  من  المشروع  على  الحلول ،  الحكم  واقتراح 

 للمشروعات القادمة. 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

۹۱٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 المشروعات : �  أهم�ة استرات�ج�ة التعلم

دواد، عبدهللا  وه�اء  أمین،  محمد  (منال  عبده  ١٨٠،  ٢٠١٨أوضحت  ،و(سحر   (

 لم �المشروعات فى: )  ،أهم�ة استرات�ج�ة التع ١٨٥-١٨٤، ٢٠١٩،السید 

 �عمل جم�ع الطالب بناء على مستو�اتهم المختلفة .  -١

 . المرونة فى عمل�ة التعلم، وتنوع مصادر التعلم، وز�ادة الدافع�ة -٢

،  وز�ادة الثقة �النفس من خالل تقاسم المهام تطو�ر مهارات الق�ادة، والعمل الجماعى،   -٣

 ت. والمسئول�ا 

 وحل المشكالت.   التفكیر،یت�ع الطالب المنهج العلمى السل�م فى   -٤

 عمل على التقو�م المستمر ألداء الطالب. ت -٥

مهارات -٦ المشار�ع    تنم�ة  �عرض  والحوار  الصعو�ات  � و ،المناقشة  والنتائج  ،ظهار 

 ومناقشتها. ،

ا -٧ المعنى: حیث تعود  النظرى والجا  لطالبتعزز التعلم ذو  الر�ط بین الجانب  نب  على 

 لمعلومات واألفكار وتكاملها.ور�ط ا، و�ین الفكر والممارسة، العملى

ومن التلقین    تحول أسلوب التعلم من القائم على األوامر إلى أسلوب التعلم الموجه ذات�ا، -٨

واالستكشاف،  االستقصاء  على  القدرة  إلى  إلى    والتكرار  التفاعل  وعدم  اإلصغاء  ومن 

 التواصل وتحمل المسئول�ة. 

 نب العملى و�ین الفكر والممارسة . على الر�ط بین الجانب النظرى والجا لطالب تعود ا -٩

 . ، وتنمى اتجاهات إ�جاب�ة نحو المادة التعل�م�ةتثیر فى الطالب حب االستطالع -١٠

وقد أكدت العدید من الدراسات على فاعل�ة استرات�ج�ة التعلم �المشروعات مثل: دراسة  

ز�تون، الراوى،وعا�ش  التعل   )٢٠١٦(هاش�مة  استرات�ج�ة  فاعل�ة  إلى  توصلت  م  التى 

�المشروعات فى تنم�ة المفاه�م والتفكیر العلمى لدى الطالب مختلفى الدافع�ة، �ما توصلت  



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۱۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

نو�مى، عاتق  (نبیلة  ومهارات  ٢٠١٩دراسة  التحصیل  تنم�ة  فى  االسترات�ج�ة  فاعل�ة  إلى   (

السید، عبده  (سحر  ودراسة  الذاتى،  أوض ٢٠١٩التنظ�م  التى  على )  القائم  التعلم  أثر  حت 

 نم�ة مهارات عصر االبتكار ور�ادة األعمال. المشروعات فى ت

التعلم   استرات�ج�ة  فى   المشروعات:� عیوب  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  عیوب  تتمثل 

 : ) ٨٦،  ٢٠٢٠،  ماریان میالد، ومحمود سید محمود (عبدالحافظ عمران بر�ات، و

 والتتا�ع.  افتقار هذه الطر�قة إلى التنظ�م -١

 الب. الم�الغة فى إعطاء الحر�ة للط  -٢

 قد تحتاج إلى أدوات ومصادر متعددة قد تكون مكلفة أو صع�ة التنفیذ أو غیر متوفرة .  -٣

 ا على استخدام االسترات�ج�ة. تحتاج إلى معلمین مدر�ین جیدً  -٤

 تحتاج �عض المشروعات إلى وقت طو�ل.  -٥

 المحور الثانى : منصة أكادو�س: 

لم االجتماعى والش�كات  دارة التعلم، وهى منصة للتعادو�س نظام إلتعتبر منصة أك

أكثر  �طر�قة  أنشطتهم  إدارة  على  الطالب  لمساعدة  متكاملة  حزمة  توفر  التى  األكاد�م�ة 

 (Abdel-Maksoud,2018,184) كفاءة وتنظ�ما. 

األدوات   من  مز�ج  على  وتحتوى   ، الحدیثة  االتصال  ومفاه�م  تقن�ات  على  تقوم 

إدارة عمل�ة التعلم وتنظ�   التقن�ة المواد، والتواصل مع المعلمین والزمالء،  التى تساعد في  م 

وتسهل الوصول إلى األهداف التعل�م�ة، وتقوم منصة أكادو�س على دعم الت�ادل المعرفى 

األكاد�مى  و�دارة مسارهم  التعل�م�ة،  أنشطتهم  وتوثیق  العالم،  أنحاء  الطالب من جم�ع  بین 

 ) ٨٧، ٢٠١٥نب محمد أمین،�شكال فعال.(ز� 

وتستخدم    Academia & Documentationقة من �لمتین  كلمة أكادو�س مشت

فى تقد�م المادة العلم�ة و�مداد الطالب �مصادر تعل�م�ة متنوعة وتجعلهم فاعلین فى العلم�ة 



 

 
 
 

 
 

۹۱۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

التعل�م�ة �غرض تنم�ة مهاراتهم وتحسین أدائهم األكاد�مى حیث تت�ح فرصة �بیرة للطالب  

�اإلضافةلمرا عدیدة،  �طرق  العلمى  المحتوى  سواء   جعة  مستمر  �شكل  أداءهم  تقی�م  إلى 

�شكل جماعى أو فردى، �ما تت�ح للمعلم متا�عتهم وأمدادهم بتغذ�ة راجعة إ�جاب�ة ومحفزة.  

 )  ٤٧، ٢٠١٥(حنان محمد السید،

من   تجعل  التى  والخصائص  األدوات  من  متكاملة  حقی�ة  أكادو�س  منصة  تعتبر 

فاعال، وجعلها ممتعة ومشجعة على المشار�ة الح�اة األكاد�م�ة أمرا سهال وتفاعل�ا، و إدارة  

سهلة  وعصر�ة  ذ��ة  وحلول  حدیثة  تقن�ة  أدوات  توفیر  طر�ق  عن  ذلك  و�تم  والتفاعل 

االستخدام تساعد فى العمل�ة التعل�م�ة، والتواصل والتعاون مع الطالب، وتوثیق اإلنجازات  

وتمكنهم  ، بهم  أقارنهم  الخاصة  مع  المعلومات  واستق�ال  إرسال  الدراسى   من  المقرر  حول 

سلمان  .(أسماء  للدراسة  مجموعات  أو  للنقاش  مجموعات  تت�ح  �ما   ، الش�كة  عبر 

 ) ٢٤، ٢٠١٦الشاوى،

 الخصائص التقن�ة لمنصة أكادو�س: 

األحمدى، أحمد  بنت  (نوال  من  �ل  فاید  ٤٢،  ٢٠١٩حددت  المحمدى  و(سام�ة   ،(

لتى تمیزها عن غیرها ) خصائص منصة أكادو�س ا٢٤٣،  ٢٠١٧لمحالوى،،وهدیر مسعد ا

 من منصات التعلم اإللكترون�ة األخرى وهى: 

: تقوم منصة أكادو�س بر�ط عضو هیئة التدر�س �طال�ه  نظام تفاعلى إلدارة المقررات  -١

داخل وخارج غرفة الصف، و�فادة الطالب �عضهم ال�عض فهى ال تقتصر على تقد�م  

النقاش، ومشار�ة المصادر التعل�م�ة،  تقلید�ة إلدارة المواد التعل�م�ة �ساحات  الخدمات ال 

وعرض الدرجات بل تض�ف أدوات حدیثة تمكن المعلم من توفیر الوقت والجهد �أدوات  

�شكل   الطالب  مع  والتواصل  ومناقشتها  وتسل�مها،  إلكترون�ا،  وتصح�حها  الواج�ات، 

التنبیهات اللحظ�ة   لما �حدث فى موقف التعلم، وأدوات الحضور  خاص وعام، و�دراج 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۱۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

والغ�اب، إضافة إلى امتالك المعلم القدرة على الحصول على تقار�ر عدیدة عن أنشطة  

 طال�ه ومستواهم. 

المقررات  -٢ إدارة  المواد  أدوات  إلدارة  األدوات  من  العدید  أكادو�س  منصة  تتضمن   :

األداء لكل من الطالب والمعلمین  الدراس�ة والتى تحسن التعاون، والتواصل، واإلدارة، و 

 المعلمین لنشر المعرفة و��صالها إلى الطالب فى أماكن تواجدهم.  مما یؤهل

: تحتوى منصة أكادو�س على عدد من األدوات لتسهیل مهمة المعلم    أدوات المعلمین -٣

ف�إمكان   والتقار�ر  والمتا�عة،  والتصح�ح،  النقاش،  �أدوات  األكاد�مى  دوره  وتفعیل 

�التسالمعلم والتحكم  الدراس�ة،  المواد  إنشاء  والغ�اب، وتسجیل  ین  الحضور  جیل ورصد 

الواجب،   إلكترون�ا، ورفع  النقاش، و�عداد االخت�ارات وتصح�حها  قائمة الطالب، و�دارة 

ورفعها  الم�اشرة،  المحاضرات  وتقد�م  والمراجع،  التعل�م�ة  المصادر  مشار�ة  تت�ح  كما 

تنبیهات   على  والحصول  الرسمسجلة،  إرسال  والمهام،  الفصل  فى  ائل  �التحدیثات 

أداء   تقار�ر  على  الحصول  و�ذلك  المناقشة،  لوحة  على  إرسالها  أو  للطالب  الخاصة 

 الطالب . 

: �مكن للمستخدم استخدام الملف اإللكترونى الشخصى فى  الملف اإللكترونى الشخصى -٤

األكاد�مى مشواره  خالل  �ه  �قوم  ما  جم�ع  وتوثیق  وأرشفة  إنجازات،    تخز�ن  من 

 یرها وتكون تحت تصرفه. وشهادات، ومشار�ع، ومواد وغ 

االفتراض�ة  -٥ التعل�م�ة  خارج  الفصول  التعل�م�ة  للمؤسسة  األكاد�م�ة  األنشطة  تتسع   :

حدودها عن طر�ق استخدام الفصول االفتراض�ة �حیث ال تص�ح المسافة بین الطالب  

 والمعلم عائقا للتعلم. 

االجتماعى  -٦ التواصل  اال   :أدوات  سهلة  متطورة  أدوات  أكادو�س  منصة  ستخدام،  توفر 

تفاعل�ة وذات طا�ع اجتماعى مما �خلق بیئة تعل�م�ة نشطة ومفیدة للطالب، وأعضاء  



 

 
 
 

 
 

۹۲۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

المجتمع الواحد، وال�قاء على تواصل دائم عن طر�ق اإلشعارات والرسائل وغیرها داخل  

 وخارج الحصص الدراس�ة. 

الذ��ة  -٧ االهواتف  أخذ  للطالب  �مكن  األكاد�م�ة:  �استخ  لتحدیثات  ذهب  أینما  دام  معه 

من   األداة  هذه  تز�د  دائم،  اتصال  على  ی�قى  و�التالى  الذ��ة  الهواتف  على  أكادو�س 

 قابل�ة التعلم خارج الحصة، واستمرار مشار�ة المعرفة فى أى وقت. 

االصطناعى  -٨ الذ�اء  �استخدام  التفصیل�ة  اتخاذ  التقار�ر  فى  أكادو�س  تقار�ر  تساعد   :

ر رؤ�ة واضحة عن مجر�ات العمل�ة التعل�م�ة  مى وتوفالقرارات المفیدة للمجتمع األكاد�

 بین الطالب والمعلمین مما �ساعد فى اتخاذ القرارات المقیدة للمجتمع األكاد�مى. 

نظام سهلة االستخدام  -٩ بواجهة  أكادو�س  تفاعلى    تتمیز منصة  اجتماعى  وذات طا�ع 

واإلنجلیز�ة   العر��ة  وتفعی�اللغتین  التعل�م�ة،  العمل�ة  إدارة  �سهل  التواصل  مما  ل 

 والمشار�ة بین الطالب والمعلمین داخل وخارج الغرفة الصف�ة.

الحوسب�ة -١٠ التقن�ات  أحدث  واألمان    تستخدم  الحما�ة  أعلى مستو�ات  والتى تضمن 

المتعلقة   التقن�ة  تقلیل  إلى  �اإلضافة  المستخدمة،  الب�انات  وتشفیر  سر�ة  توفر  حیث 

��اال المستمرة،  والتحدیثات  والص�انة  السحاب�ة  ستضافة  أكادو�س  تقن�ة  تضمن  ما 

االستخدام   وتوز�ع  الكبیر  الضغط  حال  فى  البرنامج  استخدام  فى  األتومات�كى  التوسع 

على الخوادم لضمان سرعة األداء، وتوفیر النسخ االحت�اط�ة من الب�انات لضمان عدم  

 فقدانها. 

األكاد�م�ة   -١١ الح�اة  لجم�ع    واالجتماع�ةتنظ�م  �مكن  حیث  سهلة  أعضاء  �طر�قة 

الهیئة التدر�س�ة والطالب حول العالم الدخول، واالشتراك فى المقررات الدراس�ة، وت�ادل  

 المواد �سهولة، وتت�ع التقدم الذى �حققه المتعلمین. 

التى �حتاجونها فى األنشطة الیوم�ة  -١٢ التدر�س مجموعة من األدوات    تقدم لهیئة 

و كإدارة   وغیرهالمواد  الملفات  و�دارة  أعضاء  التنبیهات،  مع  التفاعل  إمكان�ة  مع  ا، 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۲۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

المجتمع �كل، �اإلضافة إلى المجتمعات من الموقع األخرى، واالطالع على أنشطتهم  

 ومحتواهم التعل�مى أو االجتماعى.

 ممیزات منصة أكادو�س: 

�النس�ة    ) ممیزات منصة أكادو�س ٤٧-٤٦،  ٢٠١٥أوضحت (حنان محمد السید،    

 مل�ة التعل�م�ة فى : للطالب والمعلمین واإلدارة والع 

 �النس�ة للطالب: 

والتفاعل   -١ والتشارك  المعرفة  مصادر  من  مز�د  إلى  الوصول  من  الطالب  تمكن 

 وت�ادل تلك المصادر. 

 یدعم التعل�م والتعلم بین الطالب �عضهم ال�عض.  -٢

 المهام المطلو�ة منهم.   یرسل التنبیهات للطالب مما �ساعدهم فى التنظ�م وأداء -٣

 م �ه الطالب من إنجازات وأنشطة ومشار�ات. یوثق جم�ع ما �قو  -٤

 �النس�ة للمعلم: 

 یوفر للمعلم صورة �املة عن أنشطة وتفاعالت الطالب.  -١

 یت�ح للمعلم تقد�م االخت�ارات لمتا�عة الطالب وتقو�مهم.  -٢

 ة. یوفر الكثیر من الوقت والجهد لتوفر واجهة استخدام �س�طة وسهل -٣

األ -٤ المجتمعات  مختلف  بین  التواصل  المعرف�ة تحقیق  المشار�ة  لتشج�ع  كاد�م�ة 

 والفائدة العلم�ة. 

األهداف   -٥ تحقیق  على  تساعد  تفاعل�ة  �طر�قة  الدروس  محتوى  عرض  تنظ�م 

 المرجوة. 

 



 

 
 
 

 
 

۹۲۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 �النس�ة لإلدارة: 

 تسهیل إدارة الطالب والمحتوى التعل�مى واألنشطة األكاد�م�ة �شكل عام.  -١

 دم. مان وسر�ة تشفیر ب�انات المستخ صوص�ة واألتوفیر الخ -٢

توز�ع االستخدام على الخوادم لضمان سرعة األداء ، �ما یوفر نسًخا احت�اط�ة من   -٣

 الب�انات لضمان عدم فقدانها. 

 تقلیل التكلفة العال�ة للبرامج والص�انة والتحدیثات المستمرة.  -٤

 �النس�ة للعمل�ة التعل�م�ة: 

 اعى. ت التواصل االجتملمحتوى اإللكترونى وش�كاالجمع بین أنظمة إدارة ا  -١

 إجراء المناقشات الجماع�ة و�رسال الرسائل وت�ادل الملفات بین المعلمین.  -٢

 توفیر مكت�ة رقم�ة تحتوى على مصادر التعلم للمحتوى التعل�مى. -٣

لمشكالت   -٤ تقلید�ة  غیر  حلول  إلى  �الوصول  الخصوص�ة  الدروس  مشكالت  حل 

 . طرق التدر�س التقلید�ة

 استه فى أى وقت . إتاحة الفرصة للطالب السترجاع ما تم در  -٥

 توفیر التغذ�ة الراجعة للطالب.  -٦

 إمكان�ة تحمیلها على الهواتف الذ��ة واألجهزة اللوح�ة.  -٧

 المحور الثالث: المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا:   

الن مالمح  تغییر  فى  الرقم�ة  المعلومات  تكنولوج�ا  �عناصره  ساهمت  التعل�مى  ظام 

�أحد عناصر النظام التعل�مى تغیر دوره فى  ظل هذا العصر، وأص�ح المختلفة، والمعلم  

لزاما عل�ه مواك�ه تحد�ات عصر تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، والتوافق مع متطل�ات  

 المستقبل. 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۲۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

م له  لما  الحكومات  بها  تهتم  التى  األولو�ات  من  المعلم  إعداد  �عد  فى  لذا  أثر  ن 

المعلم على  ین�غى  لذا  المهارات    المستقبل،  �افة  �متلك  �أن  مهنته  فى  للنجاح  �خطط  أن 

هذا  و�ص�ح  الناجح،  التدر�س  من  �مكنه  �ما  التعل�م�ة  العمل�ة  فى  التقن�ة  لدمج  الالزمة 

) إلى التعرف  ٢٠٠٨االستخدام تلقائ�ا لدى المعلم، ولذا هدفت دراسة (سارة إبراه�م العر�نى ،

المتط ع التكنولوج�ة المستقبل�ة لى توجهات طال�ات �ل�ة التر��ة نحو  ل�ات المهن�ة للمهارات 

) إلى تنم�ة مهارات  ٢٠٠٨نحو األداء المتمیز، �ما هدفت دراسة (فاتن عبدالمجید السعودى،

 استخدام اإلنترنت فى التدر�س لدى الطالب المعلمین �كل�ة التر��ة. 

والتطور   التقدم  مستوى  �فاءو�قاس  �مدى  الحدیث  المجتمع  فى  فى  المعلم  توظ�ف  ة 

األمثل،   إنتاجها واستغاللها االستغالل  التكنولوج�ة وقدرته على  العلم�ة والمهارات  المعارف 

أهم�ة  تبرز  هنا  ومن  التعل�م�ة  المنظومة  فى  والخطورة  األهم�ة  �الغ  دوًرا  المعلم  و�لعب 

ف �ستخدم  ، وتقن�ا، فالمعلم ال �حتاج فقط لتعلم ��العنا�ة واالرتقاء �ه فكر�ا، وعلم�ا، ومهار�ا

التكنولوج�ا؟ ولكن أ�ضا ��ف یدمجها فى تدر�سه؟ وذلك استجا�ة للز�ادة الهائلة فى المعرفة 

عبدالعز�ز، عبدالرحمن  ودعاء  أبور�ة،  حمدى  التكنولوج�ة.(حنان  )  ٣٨١،  ٢٠٢٠والمهارات 

هدفت دراسة (حامد سعید سعد،و�وسف    )، ومن ثم فقد٦٥،  ٢٠٠٨،و(سارة إبراه�م العر�نى،

) إلى تحدید المتطل�ات والمهارات التكنولوج�ة الالزمة لتطو�ر ٢٩٥،    ٢٠٢٠لعنزى،هادى ا 

التعل�م األساسى ، وأظهرت النتائج رغ�ة المعلمین فى التدر�ب على التفاعل مع المنصات 

                                                                          التعل�م�ة،                                                   

 والحاجة إلى إقامة تدر��ات عن �عد للتأكید على تنم�ة المهارات �شكل تطب�قى. 

إعداد   أثناء  التعل�م�ة  العمل�ة  فى  دمجها  وعدم  التكنولوج�ة  المعارف  نقص  أن  نجد 

تعل�م�ة یؤدى  ألهم�ة توظ�ف التكنولوج�ا فى العمل�ة ال   الطالب �كل�ات التر��ة، وعدم إدراكهم 

إلى عدم اكتسابهم لمهارات استخدامها وتوظ�فها فى العمل�ة التعل�م�ة، ولذا البد أن تصمم  

لتعل�م   تعل�م�ة  برامج  و�عداد  المعلم،  إعداد  برامج  فى  التكنولوج�ا  لدمج  مدخال  الجامعات 

 ولوج�ا فى التدر�س. وتمكین الطالب من مهارات استخدام التكن



 

 
 
 

 
 

۹۲٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

اهتمت   الصدد  هذا  �إعداد  وفى  العالم�ة  والمشار�ع  والمنظمات  المؤسسات  من  العدید 

المعلم �ما �جعله مؤهًال الستخدام التكنولوج�ا ومصادرها ومهاراتها، �ما أن دمج التكنولوج�ا 

على  تر�یزا  أكثر  نهج  نحو  التدر�س  نقل  إمكان�ة  فى  تأثیر  له  التدر�س  فى 

 ,Nantschev,Feuerstein).الطالب 
González,Alonso,Hackl,Petridis,Triantafyllou&Ammenwerth,2020,2) 

وُتعرف المتطل�ات التكنولوج�ة �أنها " �ل ما �عین الطالب على اكتساب القدرة على فهم  

فى  التطورات  هذه  وفهم  تطبیق  إلى  إضافة  الحادثة  التكنولوج�ة  واالبتكارات  التطورات 

لوج�ا لحل المشكالت التى تواجهه وذلك  الت واألدوات واألفكار المرت�طة �التكنو استخدام اآل

 ) ٩٦،  ٢٠٠٩لتحقیق متطل�اته". (أسامة هنداوى ،وحمادة مسعود ،و�براه�م محمود،

عبدالعز�ز، أحمد  (إیناس  واألفكار  ٢٢٨،  ٢٠٢٠وتعرفها  األدوات  �ل   " �أنها   (

ى تعینه و�كسا�ه المهارات والخبرات الح�ات�ة الت  واالبتكارات التى تعین الطفل على المعرفة،

 على فهم مستقبله والتعامل مع المستجدات". 

 من التعر�فات السا�قة نالحظ أن : 

 المتطل�ات التكنولوج�ة مستوى مطلوب لألداء، وأهداف یراد تحق�قها.  -١

 نقص أو انخفاض فى مستوى أداء األفراد.  -٢

 توى النقص أو االنخفاض فى األداء. فجوة بین مستوى األداء المطلوب و�ین مس  -٣

ا  الطالب  تعرف  إلیها  �فتقر  التى  األداءات  �أنها"مجموعة  إجرائ�ا  التكنولوج�ة  لمتطل�ات 

إلى  �حتاج  التى  التكنولوج�ة  والتطب�قات  التقن�ات  ب�عض  والمتعلقة  الجغراف�ا  شع�ة  المعلم 

ن تحقیق أهداف مقرر الجغراف�ا  اكتسابها ل�كون قادًرا على أداء مهامه التدر�س�ة �ما �مكنه م

 التعل�م�ة المنوط �ه التدر�س لها.   فى المراحل

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۲٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 طرق جمع الب�انات لتحدید المتطل�ات الالزمة لتدر�س الجغراف�ا: 

هناك عدة طرق لجمع الب�انات تمكن القائم على عمل�ة تحدید المتطل�ات االستعانة بها  

 ): ٧٦-٧٥، ٢٠٠٩وهى (أحمد إسماعیل سالم،

الشالمقاب -١ الشخص�خص�ة لة  المقابلة  أسلوب  �عتبر  وأكثرها  :  الوسائل  أنجح  من  ة 

األسئلة   توج�ه  أثناء  لوجه  وجًها  بین شخصین  تفاعل  وهى  الب�انات  لجمع  فاعل�ة 

 وتلقى اإلجا�ات علیها. 

و�عطائه  المالحظة -٢ القائم  الوضع  ومالحظة  مراق�ة  من  الفرد  المالحظة  تمكن   :

 معلومات دق�قة . 

األفراد:  االخت�ارات  -٣ أداء  وشرح  المالحظة  وسیلة  مراق�ة    وتعتبر  ظروف  ظل  فى 

 وذلك لق�اس أداء األفراد وتحدید نواحى القصور التى �جب عالجها. 

المعلومات عن  االست�انة -٤ لجمع  تستخدم  قائمة  فى  إعدادها  یتم  أسئلة  ع�ارة عن   :

 الموضوع المراد �حثه. 

العمل ومعرفة السبب الحق�قى  : من أهم الوسائل تحلیل مشكالت  تحلیل المشكالت -٥

 عى لحلها وعالجها.شكلة والسللم

: تظهر دراسة سجالت التقار�ر نقاط الضعف التى تحتاج  دراسة سجالت التقار�ر -٦

لحل   اقتراحات  وتقد�م  تام،  بوضوح  األداء  مشكالت  تحدید  و�ذلك  عالج  إلى 

 المشكالت. 

العاملین -٧ �حتاجه آراء  ما  تحدید  على  األقدر  الفرد  �عتبر  �جعله    :  الفرد  رأى  وأخذ 

 برامج بدرجة �بیرة. �قبل على دراسة ال



 

 
 
 

 
 

۹۲٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

األداء -٨ وأس�اب  تقو�م  تنجز  لم  التى  الواج�ات  على  واضًحا  مؤشًرا  األفراد  �عطى   :

عدم إنجازها، �ما تبین نت�جة التقو�م مدى الحاجة إلى إعداد البرامج لتنم�ة قدراتهم  

 ومهاراتهم. 

د دروس الجغراف�ا �استخدام برنامج ال  داإع وتضمن ال�حث المتطل�ات التال�ة:

Powerpoint، إعداد فیدیو تعل�مى ببرنامج ال  ،استخدام المنصات التعل�م�ةMovie 

Maker، إعداد دروس الجغراف�ا في صورة �تاب إلكترونى.  

 : Powerpointال أعداد دورس الجغراف�ا �استخدام برنامج  -١

ك  فى ح�اة المعلم العمل�ة، ومن ثم فهنا  �عد إعداد الدرس من المشكالت المتضمنة

أفكاره واسترجاع ح لترتیب وتنسیق  للمعلم فرصة  یت�ح  اجة إل�جاد ص�اغة مناس�ة، ووس�ط 

 تلك المعلومات. 

العروض   برنامج  �ما    Powerpointیت�ح  الدروس  عرض  فى  خاصة  إمكان�ات 

خ من  التنفیذ  ممكنة  مختلفة  تصورات  فى وضع  المعلم  لخ�ال  فرصة  البرنامج،  �عطى  الل 

لت  البرنامج  استخدام  من و�مكن  جزء  خالل  من  جم�عها  ول�س  الدرس،  أهداف  أحد  حقیق 

 ) ٩، ٢٠٠١الحصة أى توض�ح مفهوم لذاته. (روؤف عزمى توفیق،

العروض   �ستخدم    Powerpointبرنامج  وهو  األوف�س  مجموعة  برامج  أحد 

صفحات تعرض �طر�قة معینة كوسائط تقن�ة فى إلقاء الدروس والمناقشات وهو ع�ارة عن  

ت�ة، ولغو�ة، و�صر�ة، و�مكن التحكم فیها �طر�قة عرض وظهور الكتا�ة علیها مؤثرات صو 

والصور،   الرسوم،  و�ضافة  متنوعة  بتأثیرات  العرض  شرائح  إنشاء  فى  و�ستخدم  والصور، 

و�ذلك   العرض،  �طر�قة  التحكم  �مكن  �ما  الفیدیو،  من  ومقاطع  والتخط�طات،  والجداول، 

والظ المعلومة  إ�صال  فى  فائقة  مهارة  �الفاعل�ة تحقق  تتمیز  التى  لصفحة  من صفحة  هور 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۲۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

،وعبدالرحمن  العنیزى  عبدالمجید  (یوسف  متعددة.  س�اقات  وفى  متنوعة  أشكال  هیئة  على 

 ) ١٢، ٢٠١٣یوسف العلى ،

 تطب�قات برنامج العروض التقد�م�ة فى التعل�م والتعلم : 

وأمل    أشار منشد،  عبد  جبر،(ف�صل  إل٣٨،  ٢٠١٨مهدى  العرو )  تطب�قات  أن  ض ى 

 التقد�م�ة فى التعل�م والتعلم تتمثل فى : 

 عرض نتائج الدراسات واأل�حاث.  -١

 وسیلة مساعدة لتدر�س (شرح) �عض الموضوعات .   -٢

للتعلم عن طر�ق الحاسب أو ش�كة اإلنترنت لیدرسوا من خاللها درسا   -٣ وسیلة مساعدة 

 من الدروس. 

 بورة. �كون بدیال عن الس  -٤

 إثارة انت�اه ودافع�ة الطالب.  -٥

 م و�تا�ة اإلعالنات. تصم�  -٦

 كمقدمة لوحدة أو فصل فى الكتاب المدرسى.  -٧

 كخاتمة للوحدة أو الفصل.  -٨

 توض�ح المفاه�م العلم�ة الصع�ة.  -٩

 إثراء الدرس الذى ال�حتوى على أنشطة �اف�ة. -١٠

�م�ة فى  تصم�م العرض �طر�قة تسمح للطالب �استعماله �شكل فردى �خبرات تعل -١١

 موضوع الدرس . 

 

 



 

 
 
 

 
 

۹۲۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 رائح وعرضها: م�ادئ تصم�م الش

المصطفى،   أحمد  (عمر  هى:  الشرائح  تصم�م  عند  مراعاتها  �جب  وم�ادئ  أسس  هناك 

 ) ١٠٦-١٠٥، ٢٠٠٧وصالح یوسف محمد،

 اإلعداد الجید للمحتوى الذى یراد عرضه مع مراعاة الزمن المخصص للعرض.  -

 �عیدة عن اإللقاء. توظ�ف العرض �استخدام طرق تدر�س فعالة -

 عرض لمحاولة ال�عد عن الملل وجذب انت�اه الطالب . التنوع فى الحر�ة وال -

أن �كون الخط واضحا �مكن رؤ�ته وأن ال یز�د عدد األسطر فى الشر�حة الواحدة عن   -

 ستة أسطر وعدد الكلمات فى السطر الواحد عن ست �لمات .  

أو موضوع على أن �عبر عن ذلك بلغة ال �عرض فى الشر�حة الواحدة أكثر من جزئ�ة   -

 وع�ارات واضحة و�براز الكلمات المهمة بلون ممیز. م�سطة 

اإلشارة إلى صلة الشر�حة �ما قبلها أو �عدها فى حالة ارت�اط محتواها �ما قبله أو �ما   -

 �عده من خالل �لمة یت�ع أو تا�ع. 

التى   - والنماذج  الب�ان�ة  والرسوم  الصور  �عض  العرض  یتخلل  توض�ح  أن  فى  تسهم 

 المعلومة وترس�خها. 

اسب ألوان الشر�حة مع �عضها فى تصم�م موحد لجم�ع الشرائح دون الم�الغة فى  أن تتن -

 األلوان التى ر�ما تشتت ذهن الطالب . 

 �فضل أن تكون خلف�ة النص غامقة والجمل �خط فاتح.  -

 )  ٢٠٢-٢٠١، ٢٠١٨وقد أضاف ( محضار أحمد الشهارى،

�ب -١ األقل حجم استخدام حجم خط  فعلى  أك  ٣٢یر  استخدام خط  �ان  و�مكن  لو  بر 

 عدد الطالب فى الفصل �بیر و��عد مسافة �بیرة عن شاشة العرض.



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۲۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

لون   -٢ استخدام  فمثال  الخلف�ة  ولون  الكتابى  النص  لون  بین  واضح  ت�این  استخدام 

 كتا�ة أزرق غامق على خلف�ة ب�ضاء أو �تا�ة سوداء على خلف�ة صفراء. 

م -٣ األكثار  المبهتجنب  الخطوط  الخن  نستخدم  أن  �جب  لذا  الواضحة  رجة  طوط 

 المألوفة. 

التى   -٤ الصور  على  التر�یز  فالواجب  الحاجة،  عن  زائدة  رسومات  عرض  تجنب 

 نحتاجها إل�صال المحتوى التعل�مى. 

فقط سوف   -٥ استعمال األصوات �مؤثر صوتى  إن  مبرر  تجنب وضع أصوات بال 

أن  �جب  لذا  الفعال،  االتصال  مع  المعلومة    یتعارض  إل�صال  األصوات  تستخدم 

 المناسب. �القدر  

فى   -٦ �ساعد  الصور  اخت�ار  فحسن  �تاب�ة  نصوص  مجرد  ول�س  الصور  استخدام 

 توصیل المعرفة أكثر من عرضها من خالل النصوص الكتاب�ة فقط. 

الطالب   -٧ �قرأه  أن  �ستط�ع  ما  تقرأ  فال  عاٍل:  �صوت  الكتابى  النص  قراءة  تجنب 

 �ة التى تناقشها. لنص الكتابى لالستدالل على النقاط األساس�أنفسهم، استخدام ا 

 : Powerpointأهم�ة استخدام عروض البور�و�نت 

تحقق العروض التقد�م�ة التفاعل بین الطالب والمحتوى الدراسى، و�حفزه طوال فترة   -١

 التعلم و�جعله نشطا. 

 إزالة عنصر الخوف لدى الطالب و�ز�د من تحصیله.  -٢

 أى وقت. �ة تقد�م المعلومات فى ى، �ما یوفر إمكان�حقق التعلم الذات -٣

 یوفر وقت التدر�س، و�ساعد على اكتساب مهارات مختلفة.  -٤

 یوفر عنصر اإلثارة والتشو�ق، و�ز�د من تحصیل التالمیذ .  -٥



 

 
 
 

 
 

۹۳۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

فالح   -٦ بن  (فهد  الدراسى.  المقرر  نحو  إ�جاب�ة  اتجاهات  تكو�ن  فى  �ساعد 

 )  ٢٤٧-٢٤٦، ٢٠٠٨عقیل،

العدید من   فاعل�ةوقد أكدت  البور�و�نت فى    الدراسات على  التدر�س وأوصت  عروض 

)، ودراسة  ٢٠١٩�ضرورة استخدامه فى العمل�ة التعل�م�ة مثل دراسة (سالم أحمد جالل،

على، غانم  وسعد  الفهادى،  سعید  ع�سى  ٢٠٠٨(شعیب  ودراسة(عادل   ،(

 ). ٢٠١٦ز�دان،

   المنصات التعل�م�ة:استخدام  -١

وتجمع بین    لجیل الثانى،عل�م�ة تفاعل�ة توظف تقن�ة ا المنصات التعل�م�ة هى بیئة ت 

بوك   الف�س  االجتماعى  التواصل  ش�كات  و�ین  اإللكترونى  المحتوى  إدارة  أنظمة  ممیزات 

Facebook  والبالك بورد ،Blackboard    و�تمكن فیها المعلم من نشر الدروس واألهداف

م فضاء  خالل  من  التعل�م�ة  األنشطة  وتطبیق  الواج�ات  و�ستقبل  ووضع  ف�ه  یرسل  فتوح 

 لصوت�ة و�جراء االخت�ارات والمهام. الرسائل النص�ة وا 

تطلق العدید من المصطلحات للتعبیر عن منصات التعلم مثل نظم إدارة المحتوى  

(LMS)  Learning Management System  التعلم محتوى  إدارة  ونظم   ،(LCMS)  ،

 Virtual Learning  (VLE)االفتراض�ة ، و�یئة التعلم (CMS)ونظم إدارة المقرر الدراسى 

Environment  المدارة التعلم  و�یئة   ،(MLE)  التقن�ة� المعززة  التعلم  و�یئة   ،(TELE)  ،

التعلم   أنه �فضل استخدام    (LSS)ونظم دعم  إال  المصطلحات  الرغم من تعدد هذه  وعلى 

 ) ٣٩، ٢٠١٩مصطلح المنصات التعل�م�ة. (نوال بنت أحمد األحمدى،

م  ) أحمد و�عرف  ال ٢٣٤،  ٢٠١٨الشهارى،  حضار  المنصات   (  " �أنها  تعل�م�ة 

لتقد�م   اإلنترنت  ش�كة  على  المصادر  متعددة  متكاملة  تفاعل�ة  تعل�م�ة  برمج�ة  منظومة 

المقررات ، والبرامج التعل�م�ة، واألنشطة التر�و�ة، ومصادر التعلم اإللكترون�ة للمتعلمین فى 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۳۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

غیر أو  متزامن  �شكل  مكان  وأى  وقت  التعل�   أى  تكنولوج�ا  أدوات  �استخدام  م متزامن 

 والمعلومات واالتصاالت التفاعل�ة �صورة تمكن المعلم من تقو�م المتعلم. 

 الفرق بین الموقع اإللكترونى والمنصات التعل�م�ة:

إنها   إال  والخصائص  المزا�ا  من  العدید  فى  اإللكترون�ة  والمواقع  المنصات  تتشا�ة 

حسب  على  بینها  ف�ما  المن   تختلف  أجلها  من  إنشأت  التى  والخدمة  الموقع الهدف  أو  صة 

  ) التالى  النحو  على  االثنین  بین  االختالفات  �عض  توجد  األساس  هذا  وعلى  اإللكترونى 

 ): ١٧ش�خة سلمان الجهنى،د.ت،

وجه 

 المقارنة 

 المنصة التعل�م�ة  الموقع اإللكترونى 

الموقع ع�ارة عن مجموعة صفحات   المفهوم 

ر�طها معا أو استضافتها   للو�ب التى تم 

�مكن الوصول إلى  على نطاق وأحد و 

موقع الو�ب من خالل متصفح و�ب أو  

 ش�كة خاصة (ش�كة المنطقة المحل�ة). 

المنصة: هى أرض�ة إلكترون�ة 

تضم العدید من التطب�قات  

 والروا�ط التفاعل�ة  

 

�كون التفاعل غیر م�اشر بین الطرفین   التفاعل 

 س المنصة. طالب) على عك-(معلم 

ین تت�ح إمكان�ة التفاعل الفورى ب

الطرفین بل مجموعة من األفراد  

 فى وقت واحد. 

المواقع اإللكترون�ة ت�حث عن الجمهور   المستفیدین 

 المستفید. 

المستخدم ی�حث عنها لما توفره من 

 خدمات. 

 



 

 
 
 

 
 

۹۳۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 أمثلة للمنصات التعل�م�ة : 

 یوجد عدد �بیر من المنصات نذ�ر منها: 

لمین �إنشاء فصول  منصة تعل�م�ة مجان�ة تسمح للمع:  Asi Classأیزى �الس   -١

رقم�ة �حملون علیها المواد التعل�م�ة المرت�طة �مقرراتهم الدراس�ة مع إمكان�ة إعطاء  

 الواج�ات، و�رسال مالحظات إلى الطالب �كل سهولة وأمان. 

ملیون مشترك    ٥٩یتجاوز مشتر�یها الیوم    ٢٠٠٨أنشأت عام    Edmodoأدمودو   -٢

 ) تقن�ة من تقن�ات العالم. ١٠٠ضمن (  من جم�ع أنحاء العالم وتحتل مرت�ة متقدمة

 . ٢٠١٢منصة تعل�م�ة مجان�ة أطلقت  Acadoxأكادو�س   -٣

 كما توجد منصات عر��ة منها : 

 �الشراكة مع شر�ة إید�كس.   ٢٠١٣أسستها مؤسسة الملكة ران�ا للتعل�م عام إدراك:  -١

 علم. العلوم والمهارات تعل�م وتمنصة تدر�ب�ة عر��ة لكافة مهارة:  -٢

 عى رواق لتنال الر�ادة فى مجال التعل�م عن �عد. تسرواق :   -٣

هى إحدى المنظمات المعتمدة من المر�ز الوطنى للق�اس �المملكة العر��ة  نون :   -٤

 السعود�ة. 

تقدم بوا�ة التعل�م الوطن�ة عین مجموعة من الخدمات التعل�م�ة اإللكترون�ة  عین :   -٥

 علم الطالب ممتعا. التى تجعل ت

 ى على منصة أكادو�س، ومنصة إدمودو. وقد اقتصر ال�حث الحال

 مزا�ا المنصات التعل�م�ة :

تساعد المنصات التعل�م�ة �شكل فعال على ت�ادل الخبرات بین المتخصصین مما �حقق  

 مفهوم عولمة التعل�م وهذا ما جعلها تمتاز �العدید من المزا�ا أبرازها: 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۳۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 ى المعرفة .تسهل الوصول إل .١

 راسى. إشراك الطالب فى المحتوى الد .٢

 تحدیث دائم للمعلومات.  .٣

 تنوع و�ثراء المصادر.  .٤

 إ�جاد الجو النفسى اآلمن.  .٥

 مقیدة �الحدود المكان�ة أو الزمان�ة. تمكن المعلمین من إنشاء فصول افتراض�ة غیر  .٦

 إمكان�ة تحملیها على الهواتف الذ��ة واألجهزة اللوح�ة.  .٧

 عل�م�ة:م المنصات التمعوقات استخدا

 من حیث توفر األجهزة واألدوات المساعدة إلنشاء المنصات.  ضعف البن�ة التحت�ة -١

 عدم إلمام �عض المتعلمین �مهارات استخدام التقن�ات الحدیثة .  -٢

عدم اقتناع �عض المعلمین �مهارات استخدام التقن�ات الحدیثة فى التدر�س أو   -٣

 التدر�ب. 

م�م  المرتفعة فى التصح�ان �اإلنترنت لرسومه صعو�ة االتصال فى �عض األ  -٤

 واالشتراك فى �عض الصفحات اإللكترون�ة. 

 إعداد فیدیوهات تعل�م�ة تفاعل�ة لدروس الجغراف�ا:  -٣

تعتبر دروس الفیدیو التفاعل�ة من أهم وسائل اإل�ضاح التى �مكن استخدامها فى 

ا هذه األداة إل�صال المعلومة  الفصل الدراسى، فضال عن المؤثرات الخاصة التى تستخدمه

�ة ومحفزة على التعلم، و�تاحتها الفرصة للطالب للتفاعل و�بداء الرأى وتسجیل  �طر�قة جذا 

المالحظات والتعل�قات ، ومن ثم أص�ح لزاما على المعلمین إدماج دروس الفیدیو فى  

 ) ٣٠٢، ٢٠٢٠ممارستهم الصف�ة. (ز�نب أحمد یوسف،



 

 
 
 

 
 

۹۳٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

بتقد�م   الفیدیوهات  تحر تتمیز  مسجلة  ح�ة  رقم�ة  المشاهدصورة  مشاعر  وتوفر    ك 

 تعل�مات و�رشادات مرئ�ة مع نقل رسائل وتنم�ة مهارات علم�ة فى مختلف المجاالت. 

التعل�م ألنها من   الفیدیوهات فى عمل�ة  التعل�م�ة  المؤسسات  العدید من  استخدمت 

ف�مكن من خاللها عرض الواقع،  تقارب  التى  التعل�م�ة  الوسائل  للمحتوى    أنجح  شرح �امل 

 رق سواء عرض �لى أو جزئى. النظرى والعملى �عدة ط

إلى   التعل�م�ة  العمل�ة  فى  التفاعل�ة  الفیدیوهات  الستخدام  النظر�ة  الخلف�ة  ترجع 

عمل�ة التعلم �طر�قة أكثر    إ�جاب�ة لتحفیز  انظر�ة التعلم البنائى التى یلعب فیها الطالب أدوارً 

 � یتعلمون  فالطالب  �أنفسهم، فاعل�ة،  األش�اء  �كتشفون  عندما  أفضل  فى   شكل  و�تحكمون 

من  بدال  تعلمهم  عمل�ة  فى  الطالب  انخراط  على ضرورة  البنائیون  و�ر�ز  تعلمهم،  عمل�ة 

مجرد تلقى المعلومات �شكل سلبى دون التفاعل ، �ما تؤ�د البنائ�ة على ضرورة استخدام  

األنشطة على  �شتمل  الذى  الو�ب  على  القائم  التى   التعلم  واإلبداع�ة  والتفاعل�ة  التشار��ة 

 ) ١٣٠٩، ٢٠٢٠،محمد فوزى والى(ضمن بناء المعرفة. ت

الفیدیو التفاعلى هو فیدیو رقمى غیر خطى مقسم ومجزأ إلى مجموعة من المشاهد  

و�شتمل  مرت�طة،  أفعال  ألداء  الطالب  مدخالت  لمعالجة  معنى  ذات  �طر�قة  معا  المرت�طة 

مح للطالب �التحكم فى التفاعل�ة �األسئلة والتعل�قات والتى تس  على مجموعة من العناصر

عط�ة  (محمد  ونشاط.  �إ�جاب�ة  معه  والتفاعل  خط�ة،  غیر  �طر�قة  ومشاهدته  عرضه، 

 )  ٢٤٧، ٢٠٢٠خم�س،

 خصائص الفیدیو التفاعلى : 

�قصد بها أن �كون الطالب نشطا و��جاب�ا ومتفاعال مع    :Interactivityالتفاعل�ة   -١

ا  أومحتوى  المصغرة  التحكم  أنشطة  فى  سواء  محتواه    لفیدیو،  فى  واإل�حار  الموسعة 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۳٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

أو   التعل�قات،  و�تا�ة  الذاتى،  وخطوه  لحاجاته  ت�عا  مقطع  ألى  العشوائى  والوصول 

 اإلجا�ة عن األسئلة، والتحكم فى العرض �التقد�م أو إعادة العرض أو التوقف. 

الخط�ة  -٢ التفاعلى غیر خطىالبن�ة غیر  الفیدیو  ا  :  إمكان�ة  للطالب  یت�ح  إل�حار  فهو 

عشوائ�ة دون التقید �مسار خطى، ف�مكن للطالب اخت�ار المسار المناسب له،    �طر�قة

 ) ٢٩، ٢٠٢١والبدء �أى جزء أو تخطى جزء آخر. (أنهار على اإلمام،

 مراحل استخدام الفیدیوهات فى التدر�س: 

 : م أو مرحلة التحضیر والتقد� اوال:مرحلة التخط�ط المسبق 

التعل� الفیدیوهات  �إعداد  المعلم  سیدور  �قوم  التى  النقاط  وتحدید  اخت�ارها،  أو  م�ة 

حولها النقاش، وعل�ه أ�ضا فى هذه المرحلة إعداد األسئلة التى ستطرح على الطالب، و�قوم  

من  الطالب  تمكن  �ضمن  �حیث  العرض  مكان  بتجهیز  المرحلة  هذه  فى  �ذلك  المعلم 

 األهداف. مشاهدة الفیدیو وتحقیق 

 س:  ثان�ا : مرحلة العرض أثناء الدر 

�عرض المعلم الفیدیو على الطالب مراع�ا وضوح �ل من الصورة والصوت ، و�نفذ  

الطالب أنشطة مرحلة العرض، و�سجلون مالحظاتهم، واستفساراتهم التى یرغبون فى إثارتها 

و  العرض،  المؤث �عد  األمور  ومن  عدة،  على  الفیدیو  عرض  طر�قة  عرض تتوقف  فى  رة 

النشاط الذى خطط ل المعلم إلى إجراء اخت�ار قبلى الفیدیو نوع  المعلم فقد �عمد  ه من قبل 

واألنشطة المطلو�ة منهم عند العرض، �ذلك ینعكس على الطر�قة ،لتحدید مستوى الطالب  

من  �طلب  �ما  الطالب،  اهتمام  على  ینعكس  ثم  العرض  أثناء  الفیدیو  فیها  سیوظف  التى 

 ط الصف، وتوفیر مناخ هادئ أثناء العرض. المعلم ض�

 



 

 
 
 

 
 

۹۳٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 : أو التطبیق والمتا�عة ثالثا : مرحلة ما �عد العرض

الفرص لإلجا�ة عن األسئلة التى تثار قبل    للطالب�جب أن توفر مرحلة العرض  

ولهذا یتم إجراء المناقشة بین المعلم والتالمیذ، و�ین التالمیذ �عضهم ال�عض حول ،  العرض

سئلة، وتلخ�ص النقاط الرئ�سة،  ، وتوض�ح األفكار الجدیدة واإلجا�ة عن األ النقاط الغامضة

بتقی�م ما تم تحق�قه تق�ما هادفا. -٢٠١٤،٢٣،فاطمة إبراه�م محمد (  وعلى المعلم أن �قوم 

 ) ٢٦٤-٢٦٣، ٢٠٠٤) ،و ( محمد محمود الحیلة،٢٤

 عناصر نجاح الفیدیوهات: 

 ائدته وهى: �جب توافر عناصر أساس�ة لكى �حقق الفیدیو ف

 �ار �لمات ذات داللة ومعانى صر�حة. : یتضمن اختTextالنص المكتوب   -١

حیث تسهم العناصر ال�صر�ة فى     Graphic & Imageالرسوم المتحر�ة والثابتة   -٢

 الفیدیو فى توض�ح المفاه�م. 

إضافة المؤثرات الصوت�ة فى الفیدیو �ساعد فى تعمیق اإلحساس    Soundالصوت   -٣

 لى الملل. قراءة النصوص المكتو�ة من الشاشة یؤدى إ االنفعالى وذلك أن 

المتحر�ة   -٤ تثرى    Animationالرسوم  حر�ة  بوجود  إحساسا  تعطى  تأثیرات  وهى 

 التأثیر االنفعالى لألحداث المعروضة على الشاشة. 

المتحر�ة   -٥ على    Videoالصور  تعتمد  التى  والمهارات  األحداث  إظهار  فى  وتفید 

 ). ٢٦، ٢٠١٧الحر�ة.(فهد محمد الخالدى،



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۳۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 م عند عرض الفیدیو: �عض التكن�كات التى تستخد

) �عض األسالیب تستخدم عند عرض  ١٨١-٢٠٠٤،١٨٠�ر ( �مال عبدالحمید ز�تون،ذ

 الفیدیو: 

صامت -١ لتقدیر    منظر  األسلوب  هذا  استخدام  �مكن  الصوت)  وغلق  الصورة  (تشغیل 

ال عن طر�ق التخمین،  نشاط اللغة عن ما �شاهد على الشاشة، أو التر�یز على ما �ق

 لتنبؤ. واستخدام مهارة ا

الصورة -٢ وغلق  الصوت  أو    تشغیل  الشخص�ات  أو  الموقف  �خمن  أن  الطالب  وعلى 

 الحدث وذلك من خالل الصوت. 

 انتظار (التوقف أو تجمید اإلطار) مثل:  -٣

تشغیل الصوت والوقوف عند نقطة استرات�ج�ة فى الحدث و�سأل المعلم الطالب أسئلة   -

 ( ماذا حدث أو ماذا س�حدث).  عن الموقف 

ع  - أو  الوقوف  أفكارا  الطالب  �قترح  لكى  الشخص�ات  وجوه  لتغیرات  مناس�ة  لحظة  ند 

 مشاعر....الخ. 

 تشغیل �ل من الصوت والصورة:   -٤

 �قدم للطالب مجموعة من األشكال قبل المشاهدة لی�حث عنها.  -

انت ضمن المشاهدة  �قدم للطالب مجموعة من األشكال �عد المشاهدة ل�قرروا ما إذا � -

 أو لم تكن موجودة. 

 قدم للطالب مجموعة من أسئلة الفهم قبل المشاهدة ثم �جیبوا عنها �عد المشاهدة. � -

التتا�عات  -٥ ترتیبها الصح�ح  خلط  المنفصلة ول�س في  المشاهد  �شاهد الطالب أجزاء   :

بوضع   �قومون  ثم  حالة؟  �ل  فى  �حدث  سوف  وما  حدث؟  ما  �قرروا  أن  وعلیهم 

 ترتیبها الصح�ح. ء المناس�ة من المشاهد فى تتا�عها أو األجزا



 

 
 
 

 
 

۹۳۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

األصوات -٦ سماع  دون  األحداث  الطالب  �عض  دون    �شاهد  ال�سمع  اآلخر  وال�عض 

 مشاهدة ثم یت�عها �مجموعة من األنشطة. 

 التطب�قات التر�و�ة والتعل�م�ة للفیدیوهات: 

)، و(أحمد  ٣٠٢،  ٢٠٢٠و(ز�نب أحمد یوسف،  ، )٥١٩،  ٢٠١٩أوضح (رامى ز�ى إسكندر،

 ) التطب�قات التر�و�ة والتعل�م�ة للفیدیوهات: ١٧١-١٦٩،  ٢٠٠٥عبدهللا العلى،

عرض  -١ �نظام  التعل�م�ة  التعل�م�ة    الفیدیوهات  الفیدیوهات  استخدام  ف�ه  المعلم  �ستط�ع 

الفیدیوهات   �مكن للطالب تصفح أو مشاهدة  الدراس�ة لعدة مرات، حیث  الحصة  أثناء 

 ى الحصة الدراس�ة. أثناء شرح المعلم لها ف

�مكن استخدام الفیدیوهات فرد�ا    �ة وسیلة مساعدة من التعلم الذاتىالفیدیوهات التعل�م -٢

أى   فى  المعلم  وجود  دون  مجموعات صغیرة  فى  أو  �عد  عن  للتعل�م  أو  الذاتى  للتعلم 

 وقت وأى مكان.

للمعلومات -٣ �مصدر  �بیر  الفیدیوهات  عدد  الدول�ة  المعلومات  ش�كة  على  یتاح  من  : 

من خال الحصول  �مكن  التى  أو  الفیدیوهات  جغراف�ة  ظاهرات  عن  معلومات  على  لها 

 أحداث تار�خ�ة. 

المشكالت -٤ لحل  أداة  التفاعلى  أجل  الفیدیو  من  �الفیدیو  خاصة  برامج  إعداد  �جرى   :

الحلول   إ�جاد  على  والتدر�ب  المشكالت،  مواجهة  على  الطالب  معاونة  فى  استخدامها 

ى استخدام هذه المهارات  التعلم أو مشكالت الفهم، �اإلضافة إل  المناس�ة مثل صعو�ات

 فى مواجهة المشكالت األخرى. 

: �ستخدم الفیدیو لتقد�م نماذج مختلفة للموقف مما یت�ح  الفیدیو نظام محاكاة ولغة حوار -٥

 الفرصة للطالب أن �مارس مهارات التدر�ب.  

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۳۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 فوائد استخدام الفیدیوهات فى التدر�س : 

-٢٦٢،  ٢٠٠٤د محمود الحیلة،)، و( محم٢٦-٢٠١٤،٢٥،ة إبراه�م محمد طمفاأوضحت (

٢٦٣، السید  و(عاطف  التدر�س)  ١٠٥-١٠٤،  ٢٠٠٠)،  فى  الفیدیوهات  استخدام   فوائد 

 تتمثل فى: 

للمفاه�م   -١ فهمهم  من  و�ز�د   ، الخاصة  لقدراتهم  ت�عا  التعلم  للطالب  الفیدیو  یت�ح 

 الصع�ة . 

والمكا -٢ الزمانى  ال�عد  على  رحالتغلب  فى  الطالب  اصطحاب  �صعب  قد  لة  نى: 

 ا. ا أو زمان�ً ا ألن الظاهرة الجغراف�ة قد تكون �عیدة مكان�ً م�ة نظرً عل

ال -٣ سر�عة  خبرة  إ�طاء  على  الفیدیوهات  تساعد  وال�طء:  �السرعة  تدرك    التحكم 

 �الحواس مثل حدوث هزة أرض�ة. 

حدوث البراكین أو  تفادى األخطار التى قد تحدث نت�جة المرور �خبرة واقع�ة مثل   -٤

 العواصف أو الزالزل. 

م ق�م مفیدة من خالل الفیدیوهات مثل  �تنم�ة المیول واالتجاهات والق�م ف�مكن تعل  -٥

 المحافظة على البیئة، استدامة الموارد الطب�ع�ة، الوالء، االنتماء.

�قاء أثر التعلم: تقدم الفیدیوهات خبرات حس�ة تؤثر فى التكو�ن المعرفى والوجدانى   -٦

 األثر األكبر واألكثر على المدى ال�عید. والمهارى لدى الطالب مما �جعل للتعلم  

والمعلومات   -٧ المفاه�م  تقدم  فالفیدیوهات  إلى خبرة محسوسة:  المجردة  الخبرة  تحو�ل 

 المجردة �معلومة واقع�ة مما �سهل على الطالب است�عابها وفهمها. 

التعل  -٨ فاعل�ة  من  حیث  �تز�د  الصو   انهإ م  بین  والحتجمع  والصورة  �شكل  ت  ر�ة 

 ساعد على إشراك أكثر من حاسة فى الموقف التعل�مى. مما �، متزامن

 تت�ح للطالب فرصة للحوار والمناقشة و�بداء الرأى.  -٩



 

 
 
 

 
 

۹٤۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

ا  ا عن أنظارنا وتأخذ وقتً تمكن الطالب من فهم العمل�ات التى تجرى �عیدً  -١٠

عل الر�اح، االنه�ار  كل الشواطئ �فعل األمواج، النحت �فآتمثل   حتى تكتمل  طو�ًال 

ت �ما  مناسب    مكنالصخرى،  �شكل  الكون�ة  العمل�ات  �عض  فهم  من  الفیدیوهات 

 وم�سط مثل دوران األرض حول الشمس وحول محورها، تكون السحب. 

 �مكن إعادة استخدام مقاطع الفیدیو أكثر من مرة و�كل دقة ووضوح.  -١١

الم -١٢ العمل�ات  �عض  یدعم  البناء ألنه  التعلم  الضرور�ة توفیر فرصة  عرف�ة 

 للتعلم. 

 الفیدیو فى التدر�س: عیوب استخدام 

 نقص المعلمین األكفاء فى إنتاج مقاطع الفیدیو.  -

 عدم مالئمة غرفة الصف الستخدام الفیدیو.  -

 )  ٩٩، ٢٠١٩�حتاج إلى جهاز لعرض الدرس أو المعلومة. (نا�ف عوض مرزوق، -

 :  إعداد دروس الجغراف�ا في صورة �تاب إلكترونى  -٤

تت�حأص  ال  التعل�م  فى  التقلید�ة  الطرق  من  ت  البد  إذ  الحالى  عصرنا  مع  وافق 

اإللكترونى �عد من أحدث الطرق فى مجال  فاعل�ة والكتاب  أكثر  تطو�رها واستخدام طرق 

وتعدد   الدراس�ة،  المقررات  أو  المناهج  واست�عاب  قراءة  على  الطالب  �ساعد  الذى  التعل�م 

 ررات الدراس�ة .    ة التى تعمل على إثراء المنهج أو المقمصادر القراءات الخارج�ة والحر 

أحمد مصطفى،  "محتوى  ٣٤-٣٣،  ٢٠٢١تعرف (عز�زة  �أنه  الكتاب اإللكترونى   (

ومنطوقة،  مكتو�ة  نصوص  من  المتعددة  الوسائط  على  و�نتاجه  تصم�مه  في  �عتمد  رقمى 

ع رقمى  �شكل  �عرض  �حیث  فیدیو،  ولقطات  ومتحر�ة  ثابتة  ورسوم  شاشة وصور،  لى 

التعل  المادة  محتوى  على الكمبیوتر  تخز�نه  إمكان�ة  مع  تامة  �حر�ة  تصفحه  و�مكن  �م�ة، 

 إسطوانة مدمجة". 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٤۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

الشعیبى، عبدهللا  (حبی�ة  علم�ة  ٢٠١٦،١١٠وتعرفه  لمادة  رقمى  محتوى   " �أنه   (

خدمات   استخدام  من  المستخدم  تمكن  للتشغیل،  قابلة  متعددة  ص�غ  في  ومعد  تعل�م�ة، 

تفاعل�ة مثل تشغیل الصوت، وعرض   ل�حث والط�اعة مع إمكان�ة إضافة خدماتالتصفح وا 

 الصورة ،و�مكن قراءته بواسطة �مبیوتر شخصى أو بواسطة قارئ �تب إلكترون�ة".   

(أسماء  دراسة  منها  اإللكترونى  الكتاب  فاعل�ة  الدراسات  من  العدید  أوضحت  وقد 

عبدالحمید، الدین  و ٢٠٢١محى  و ) ٢٠١٨ناصر،ان  دی�(ناصر  دراسة  )،  (أسماء ،  دراسة 

 ) ٢٠١٧)، ودراسة (مرفت محمد �مال ،ورشا هاشم عبدالحمید،٢٠١٤سن،محمود ح 

  ٢٠١٨و�طلق على الكتاب اإللكترونى عدة مسم�ات أوردها ( محمود خلیل إبراه�م،

) الكتاب المحوسب، الكتاب الرقمى، الكتاب ذو الوسائط المتعددة، والكتاب الهائل أو ١٨،  

 لتحمیل. د، الكتاب االفتراضى، الكتاب القابل ل الممت

 :لكترونيإل عناصر الكتاب ا

ذ�رها   العناصر  من  العدید  في  اإللكترون�ة  الكتب  حسن،تشترك  محمود  ،  ٢٠٢٠(محمد 

٣٨٧-٣٨٦ :( 

االلكترون�ة   : أوال بین  النصوص  والتفاهم  التواصل  لغة  النصوص  تعد  العلم   الطالب :  وأداة 

من   األج�ال  بین  المعرف�ة،للتناقل  اإللك  الناح�ة  الص�غة  إمكان�ة وتوفر  للنصوص  ترون�ة 

التشعب�ة  والروا�ط  والحر�ة  واللون  ونمطه،  الخط  �حجم  المتعلقة  علیها  التعدیالت  إجراء 

 المتنوعة. 

م الثابتة والمتحر�ة ثنائ�ة و : تتضمن الصور الثابتة والمتحر�ة والرسالوسائط المتعددة   :ثان�ا 

وم األ�عاد،  ال�صوثالث�ة  للتعلم  �بیر  إمكان�ات  من  توفره  الجید ا  الخبرات  �و   ، ري  �ضاح 

والموس�ق�ة   الصوت�ة  والتسجیالت  والتر�یز ،الح�ات�ة،  االنت�اه  و وجذب  بیئة ،  مع  التفاعل 

 .إلكترون�ة تحاكي البیئات الحق�ق�ة حیث تنم�ة المهارات ذات الطا�ع العملي والتطب�قي



 

 
 
 

 
 

۹٤۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

ا مساحات مناس�ة ومت�اینة لع  :ثالثا  الكتاب  الكترونيإل رض صفحات  ببدء : وتهیئة  لمتعلم 

 .أجواء التعلم الرسمي ومواقف التعلم النظام�ة

ا  : را�عا التفاعل  المستخدم والمادة  لكترون�ة إل تقن�ات  للتفاعل بین  : وهي قوائم رقم�ة وأزرار 

لتقن�ات  ضة والب�انات الرقم�ة على اختالف طب�عتها ووظائفها، ومن تلك ا و لكترون�ة المعر إلا

وتحدید مسارات التعلم وما تم  إنجازه من   ،ت واالستفسارات أ�ضا إمكان�ات تدو�ن المالحظا

الخاص،  المتعلم  �أسلوب  تلخ�ص  و�تا�ة  الذات�ة  للتدر��ات  واالستجا�ة  التعل�م�ة،  األهداف 

  .وال�حث عن فقرة أو مصطلح علمي داخل الكتاب 

الرقم�ة  :خامسا والوصالت  والتي  الروا�ط  دعائ :  واتعد  التعلم  إلثراء  إلىإلم  مصادره    �حار 

فرص مسایرة التطورات العلم�ة   للطالب اإللكترون�ة الغن�ة عبر الش�كة العنكبوت�ة، مما تت�ح  

الدراس�ة  �المناهج  المعاصرة ور�طها  الكتاب    .وال�حث�ة  البرامج إلعداد  العدید من  وتستخدم 

 اإللكترونى وهى:  

 . ebook , workshopبرنامج  -
 . Book Builderبرنامج  -
 . Flipbookبرنامج  -
 . Flipbook pdfبرنامج  -
 . Kotobeeبرنامج �تبى  -

برنامج   الحالى  ال�حث  استخدم  للطالب     Kvisoft Flipbookبرنامج  وقد  لتدر�سه 

 واستخدامه فى إعداد دروس الجغراف�ا فى صورة �تب إلكترون�ة.   

 أنماط الكتاب اإللكترونى: 

أو طب�عة تنسیق المحتوى  لك وفقا للوس�ط  لكترونى لعدة فئات وذ تنقسم أنماط الكتاب اإل 

محمد: على  (سام�ة  من  �ل  ذ�ر  وقد  زاهر ١٤٠-١٣٩،  ٢٠١٦الرقمى  (الغر�ب  )،و 

 ) أنماط الكتب اإللكترون�ة وهى:١٤٧-١٤٦، ٢٠٠١إسماعیل،



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٤۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

النص�ة   -١ للقراءة على أجهزة  :  (pdf)الكتب المحوس�ة  �ش�ه الكتاب المطبوع مخصص 

وعادة  الحواس  المحمول  والحاسوب  التقلید�ة  جم�ع  یب  لیناسب  �بیر  النص  خط  �كون 

بواسطة برنامج   و�فتح  الكتاب صفحة صفحة    Adobe acrobiteالقراء، و�تم عرض 

 ومن الصعب إدخال أى تعدیل على الكتاب من قبل القارئ. 

  یتكون الكتاب المحوسب النصى المصور من نصالكتب المحوس�ة النص�ة المصورة:  

المكو  وهذه  تخط�ط�ة  ورسوم  ثابتة  الكتاب  وصور  و�تشا�ة  تفاعل�ة،  وغیر  جامدة  نات 

المحوسب النصى فى مكوناته مع الكتاب الورقى التقلیدى إال أنه یتمیز بوجود الفهارس  

 وخدمة ال�حث. 

التفاعل�ة:  اإللكترون�ة  صفحات    الكتب  عدة  من  التفاعلى  اإللكترونى  الكتاب  یتكون 

للط �مكن  الك مجسمة  �ش�ه  �شكل  واستعراضها  تقلیبها  �ل  الب  وتحتوى  الورقى،  تاب 

ورسومات،مقاطع   ،صور  (نص،أصوات  المتعددة  الوسائط  من  مجموعة  على  صفحة 

فیدیو) و�مكن للطالب التفاعل مع الوسائط المتعددة فى �ل صفحة من خالل مشاهدة  

الم األصوات  إلى  واالستماع  الفیدیو،  ومقاطع  الصور  من  �بیر  المرت�طة  عدد  خزنة 

 �الموضوع. 

 اب اإللكترونى: مواصفات الكت

 ): ٣٩٩، ٢٠٢١الصافى یوسف شحاته،تتمثل مواصفات الكتاب اإللكترونى في (

 وضوح وسالمة و�سر أسلو�ه �حیث �مكن للطالب أن �قرأه و�فهمه �سهولة.  -

 دقة وصحة وحداثة المعلومات الواردة ف�ه.  -

 رحلة العمر�ة المستهدفة. السالمة اللغو�ة ، وألفة مفرداته للم -

 ق الفرد�ة بین الطالب، ومراعاة الخصائص النمائ�ة. مراعاة الفرو  -

 بناء وتنظ�م محتواه في ضوء نظر�ات التعلم المختلفة.  -



 

 
 
 

 
 

۹٤٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 مراعاة التنوع في أسالیب التعل�م والتعلم.  -

 إمكان�ة التحكم في تغییر حجم النص المعروض على الشاشة. -

 حجمه وألوانه. إمكان�ة التحكم في نوع الخط و  -

 اس�ة وألوان مر�حة للعین. كتا�ة النصوص �أحجام من -

 عدم ازدحام الشاشة �عدد �بیر من السطور.  -

الكتاب   إعداد ) مواصفات  ١٥٣-١٥٢، ٢٠٢١ذ�رت (  سلوى حشمت حسن ،كما 

 : فى  اإللكترونى 

 الكتاب اإللكترونى:  إلعدادأوال: المواصفات التر�و�ة 

وتن التعل�م�ة  األهداف  المنتحدید  والتتا�ع  التسلسل  للمحتوعها،  وصحة    وى،طقى 

لها، اللغو�ة  والسالمة  المعلومات  وحداثة  التغذ�ة   ودقة  وتوفیر  المناس�ة  األنشطة  تحدید 

النصوص   الراجعة، مثل  المتعددة  الوسائط  (استخدام  الكتاب  محتوى  عرض  فى  والتنوع 

والروا�ط)، والصور  اإللكت  والرسومات  الكتاب  محتوى  الطالب  ومناس�ة  لمستوى  رونى 

 . وخبراتهم

 لكتاب اإللكترونى: ل المواصفات الفن�ة   ثان�ا :

النص  - �تا�ة  ومقروء،  :مواصفات  واضح  �شكل  النص  �أحجام    �تا�ة  النصوص  و�تا�ة 

 واستخدام الخطوط المألوفة وعدم ازدحام الصفحة �النصوص،   لوان مر�حة للعین، أ مناس�ة و 

المحتو  لتنسیق  واحد  نمط  بواقع  واستخدام  السطور  بین  أو مسافة مسافت ى، وترك مسافة  ین 

 ونصف. 

،  هداف الكتابأ: اخت�ار الصور أو الرسوم المرت�طة �مواصفات الصور والرسوم الثابتة  -

ن تكون فى وضع أفقى �لما أوالمحتوى التعل�مى للكتاب، وغیر المزدحمة �التفاصیل على  



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٤٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

والر   أمكن، الصور  توز�ع  فى  والتناسق  فى واالتزان  والتنوع  الكتاب،  صفحة  على  سومات 

 كال الخلف�ات والوسائط. أش

الكتاب   - مع  التفاعل  تشغیلمواصفات  وسهولة  الكتاب،  من  والخروج  الدخول  سهولة   ه: 

اآللى،  الحاسب  دوات  أ واحتواء الصفحة على وسائل و   وتحمیله وتنز�له على مختلف أجهزة 

للطالب، وتحدید توقیت عرض صفحات المحتو  والتحكم    ى حسب رغ�ة المستخدم،مساعدة 

 وسهولة فتح الرو�ط التشعیب�ة �الكتاب.  عرض صفحات الكتاب،فى حجم 

الكتاب  - إنتاج  الكتاب،مواصفات  لصفحات  للوصول  محتو�ات  قائمة  إدراج  ووضوح   : 

الكتاب،  غالف  وتناسق  �المؤشر،  اخت�ارها  وسهولة  والتصفح  التفاعل  وخلف�ات    ا�قونات 

الصفحات،  �كانو�م  عرض  الصفحات  تصفح  شكل،أ�ة  من  فى حجم  و�م  كثر  التحكم  كان�ة 

 الصفحة حسب احت�اج المستخدم.  

 إلمكان�ات الممیزة للكتب اإللكترون�ة: ا

یتمیز الكتاب اإللكترونى �العدید من اإلمكان�ات الممیزة أوضحها �ل من (سهیل  

مد محمد  )، و(أح٤٩١، ٢٠٠٩)، و(الغر�ب زاهر إسماعیل،١٠٧، ٢٠١٦كامل �الب،

 ) ١٣٢-١٣١،  ٢٠٠٩سالم،

 النتشار. سعة ا -١

سرعة وسهولة اإلنتاج واإلخراج �مكن إنتاجها �طرق شتى �استخدام برنامج معالج   -٢

 الكلمات. 

 تضمین الوسائط والعروض المتعددة.  -٣

 سرعة وسهولة التعدیل والتحدیث.  -٤

 سرعة وسهولة الوصول والتوصیل عن �عد.  -٥



 

 
 
 

 
 

۹٤٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 الط�اعة والتخز�ن. ها ال تحتاج الورق و خفض التكال�ف ألن -٦

 سرعة وسهولة الحفظ والتخز�ن.  -٧

 سهولة الحمل والتنقل والتداول.  -٨

 المناس�ة والتخص�ص �ما یناسب الموضوعات واألهداف والمستو�ات التعل�م�ة .  -٩

 سهولة ال�حث والتصفح �استخدام الكلمات الرئ�سة.  -١٠

 أخرى على الو�ب. الر�ط �كتب ومصادر إلكترون�ة   -١١

م النشط مع إمكان�ة إضافة التعل�قات والحواشى و�تا�ة المذ�رات فى  التفاعل�ة والتعل  -١٢

 اللوحة اإللكترون�ة. 

 تشتمل �عض الكتب على قاموس �ساعد القارئ فى معرفة �لمة �النقر علیها.  -١٣

لمكت�ات وال  اختصار الوقت، فالمستخدم ال �حتاج إلى أن ی�حث عن �تاب معین فى ا -١٤

 ما �مكن أن یتم ذلك فى دقائق عبر الش�كة. �حتاج إلى مراسلة �احث إن

 –تعدد أدوات العرض حیث �مكن عرض الكتب اإللكترون�ة على الكمبیوتر المكتبى  -١٥

 واألجهزة الرقم�ة لقراءة الكتب اإللكترون�ة.  -المحمول

 انخفاض تكال�ف نشره.  -١٦

 

 

 

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٤۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 لكترونى:مشكالت استخدام الكتاب اإل 

) العدید من المشكالت التى تواجه  ٤٤٩-٤٤٨، ٢٠١٥أوضح (محمد عط�ة خم�س، 

 استخدام الكتاب اإللكترونى وهى: 

: ال �مكن الوصول إلى الكتاب اإللكترونى إال عندما �كون مشكالت تتعلق �الوصول  -١

الو�ب   أمام جهاز الحاسب اآللى ،�اإلضافة إلى أن الوصول إلى الكتب اإللكترون�ة عبر 

 وج�ة. تحتاج إلى معارف ومهارات تكنول 

 مشكالت تتعلق �عرض الكتاب وتداوله وتتمثل فى:  -٢

 صعو�ة التحكم فى تغییر شكل العرض.  -أ

 عدم توافق الكتاب مع األجهزة والبرامج المتاحة لدى المتعلم.   -ب

 صعو�ة استخدام نمط عرض الشاشة الكاملة.  -ج

 ها.لف عند التعامل غیر السل�م معتعرض الملفات للفقد أو الت  -ء

 شكالت تتعلق �ال�حث وتتمثل فى: م -٣

 صعو�ة ال�حث �الكلمات في الكتاب.  -أ

 عدم معرفة مكان نتائج ال�حث.  -ب

 عدم معرفة وظ�فة التمر�ر اآللى.  -ج

 عدم معرفة وظ�فة العالمات المرجع�ة.  -ء

 مشكالت تتعلق �جهاز القراءة المحمول.  -٤

 ون�ة بتنسیق معین. ناسب لعرض الكتب اإللكتر البرنامج الم  الحاجة إلى -أ



 

 
 
 

 
 

۹٤۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 مراجعة مساحة الذاكرة الفارغة �الجهاز.  -ب

 صعو�ة مشاهدة تفاصیل الصورة �سبب صغر حجم شاشة الجهاز المحمول.  -ج

 صعو�ة القراءة فى الضوء الساطع.  -ء

 ارتفاع ثمن األنواع الجیدة من هذه األجهزة المحمولة.  -ه

ون�ة تجهد العین لذا فإن الطالب �فضلون قراءة الكتب اإللكتر   القراءة:تتعلق �  مشكالت -٥

 ط�اعة الكتب اإللكترون�ة. 

 االجتماعى:  التواصل  مهارات: المحور الرا�ع 

التى من   الحاجات االجتماع�ة والنفس�ة  التواصل االجتماعى من أهم  تعد مهارات 

االجتما بیئته  فى  الفرد  عنها  �ستغنى  أن  اكتسابها ،  ع�ةالصعب  إلى  �حتاج  فهو   و�التالى 

�كفاءة جزءً ،  وأدائها  تص�ح  �حیث  شخصیته،وفاعل�ة  من  التواصل    ا  عمل�ة  وتعتمد 

المرسل  على  االتصال،  والرسالة،  االجتماعى  الراجعة،  وقناة  التواصل ،  والتغذ�ة  و�یئة 

 والعوامل المؤثرة ف�ه.   المتمثلة فى الس�اق الذى یتم ف�ه التواصل، 

  ور المهمة التى على اإلنسان تعلمها، تعد مهارات التواصل االجتماعى من األمكما 

اآلخر�ن، مع  إجتماع�ة  عالقات  إلى  �ط�عه  �میل  تنمى    حیث  االجتماع�ة  فالعالقات 

اإلنسان، تقبًال   شخص�ة  أكثر  معهم وتجعله  إنسجامه  درجة  من  وتز�د  لآلخر�ن،   

وأفراحه همومهم  ومقاسمته  �أعمالهم  محمد (وأحزانهم.    م، ومشار�تهم  جمیل  ،  أحمد 

٢، ٢٠١٨ ( 

�كون  التواصل  و  قد  وف�ه  االجتماعى  واحد:  اتجاه  فى  التواصل  أو  االتجاه  أحادى 

من   األفكار  أو  المعلومات  اسم  المستقبل،  إلى    المرسلتنتقل  عل�ه  �طلق  ما  وغال�ا 

من   فعل  ردود  �صاح�ه  أن  دون  من  واحد  اتجاه  فى  �سیر  ألنه  الناقص  التواصل 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٤۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

ومال الرسالة  وصول  مدى  یبین  الذى  لهذا  ،  حتواهامستقبل  المستقبل  است�عاب  ومدى 

بین   التفاعل  عمل�ة  الكتمال  الفرصة  یت�ح  ال  التواصل  من  النوع  هذا  أن  أو  المحتوى 

 طرفى التواصل. 

و�طلق عل�ه التواصل الكامل الذى یت�ح الفرصة    التواصل فى اتجاهین:وقد �كون  

المرسل والمستقبل الرأى وهذا �عنى أن    لكل من  ف�ه  للمناقشة وت�ادل  تتوافر  النوع  هذا 

�ستط�ع   بواسطته  الذى  المردود  أو  العائد  وخاصة  جم�عها  التواصل  عمل�ة  عناصر 

المرسل أن یتأكد من وصول محتوى رسالته و�عرف مدى إدراك المستقبل لها، مما یدل  

أفكار   ت�ادل  عمل�ة  حق�قتها  فى  هى  التواصل  عمل�ة  أن  عمل�ة  على  أى  ومعلومات 

 تفاعل مثمر. 

الحسامىتعرف  و  خالد  �أنها    )٢٠٢٠،٦٥٥،(وفاء  االجتماعى  التواصل  مهارات 

معهم، " ،والتواصل  أقرانه  مع  المتعلم  تفاعل  على  واحترامهم    المقدرة  واألفكار  اآلراء  وت�ادل 

 . " م وتحمل المسؤول�ة أثناء تنفیذ األنشطة والمهام والتعاون ف�ما بینه وض�ط النفس،

مهارات تساعد الفرد على  ") �أنها  ٥،  ٢٠١٣،مفضى سل�مان ض�ف هللا  (  هاعرفو�

للمجتمع  العامة  الثقاف�ة  المعط�ات  إطار  فى  األفراد  من  غیره  و�ین  بینه  المقبول  التفاعل 

وتتضمن سلو��ات لفظ�ة وغیر لفظ�ة محددة وممیزة وتقتضى من الفرد استجا�ات مالئمة 

 .  " المح�طة �هأداؤها �خصائص تفاعل الفرد مع البیئة و��جاب�ة وفعالة یتأثر 

  �مام محمد البرعى،و   وخالد عبداللط�ف عمران،  (ز�ن العابدین شحاته،  هاعرفكما �

محمد  عبدهللا  األفكار ٣٤٢،  ٢٠٢٠،وسحر  وت�ادل  نقل  على  التالمیذ  "قدرة  �أنها   (

والمشاعر، خالل   والمعلومات  من  حولهم  من  مع  ود�ة  عالقات  الم�ادأة   و�قامة  استخدام 

األصدقاء،و   المشار�ة،و   اآلخر�ن، مساعدة  و   �التفاعل، اآلخر�ن،و   تكو�ن  التخط�ط و   احترام 

 . "والمراد تنمیتها لدیهم 



 

 
 
 

 
 

۹٥۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

دو�دار،(أشار   محمد  الفتاح  أساس�ة  ٢٣-١٨،  ٢٠٠٠عبد  عوامل  أر�عة  وجود  إلى   (

 لتحقیق فاعل�ة التواصل االجتماعى بین المرسل والمستقبل وهى : 

االعا -١ الملتقنىمل  القناة  نوع�ة  فى  یتلخص  مع :  تتناسب  �انت  فكلما  للرسالة  وصلة 

 خصائص الفئة المستهدفة ،كلما �ان التواصل أكثر فاعل�ة. 

النفسى -٢ بین  االجتماعى  -العامل  ما  واالجتماع�ة  الذات�ة  الفوارق  تقر�ب  فى  یتمثل   :

التى تتوافق مع طب�عة  المرسل والمستقبل، و�تم ذلك �استخدام طرق التواصل المختلفة  

 الطالب. 

: یتخذ هذا العامل أهمیته عندما تتفق عمل�ة التواصل لتتجاوز مستوى  التنظ�مىالعامل   -٣

التخط�ط   دور  �أتى  وهنا  شخص�ة،  من  أكثر  ف�ه  �شترك  تواصل  إلى  الثنائى  الحوار 

 الجید من قبل المعلم أثناء إجراء المناقشات. 

واصل من  ا أنماط التهذا محددً ل السا�قة و�ظهر  یلخص �افة العوام  : العامل التفاعلى  -٤

 خالل تحدیده ألنماط السلوك فى المجتمع.  

األمین،حدد   الشر�ف  فى:   ) ١٧-١٦،  ٢٠١٤(حسین  االجتماعى  التواصل    مهارات 

فى  والمشار�ة  المشاعر،  فى  المشار�ة  المعانى،  فى  والمشار�ة  الوعى،  فى  المشار�ة 

 . المقاصد 

الحسام  وحددت  خالد  االجتماعى)  ٢٠٢٠،٦٥٥،ى(وفاء  التواصل  فى    مهارات 

 مهارات التواصل مع الزمالء. مهارات التواصل مع الذات، مهارات التواصل مع المحاضر، 

أحمد، مهارة  ٢٧٧،  ٢٠١٣حدد (محمود حافط  التواصل االجتماعى فى  مهارات   (

 اتخاذ القرار.  العمل فى جماعة، الحوار، 

ارات التواصل االجتماعى فى مهارة  ) مه  ٩،  ٢٠٠٠حددت (حصة دغش�م محمد، 

االنت�اه،إلنا وتشمل  المعلومات،  الفهم،  صات  اللفظى   استخالص  التواصل  مهارة  التوقع)، 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٥۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

وتتضمن المهارات الفرع�ة التال�ة ( االستدالل على حالة المتحدث من خالل نغمة الصوت،  

ى ( وتقوم على تمثل مشاعر اآلخر�ن) مهارات التواصل غیر اللفظ  عرض األفكار بوضوح،

العیینین، ووضع الجسم) وغیر ذلك مما یوجد    االشارات،فهم دالالت اإل�ماءات و  وحر�ات 

 فى مواقف التواصل االجتماعى المختلفة. 

عبدالحمید، عبدالناصر  (أسماء  حددت  التواصل  ٣٠٥،  ٢٠١٨كما  مهارات   (

مهارة  التفاعل،  مهارات  الحوار،  مهارة  األسئلة،  طرح  مهارة  مهارة    االجتماعي  المنافشة، 

 اوض، مهارة التغذ�ة الراجعة.  التعاون، مهارة التف

حددها مع   (Hartman,Ogden&Geroy,2001)كما  التعامل  مهارات  فى 

 اآلخر�ن، االتصال اللفظى وغیر اللفظى، �فاءة االتصال الكتابى، �فاءة تحلیل الجمهور. 

ش�ماء أسامة ( الجتماعى فى  �مكن تحدید مكونات التواصل ا  : مكونات التواصل االجتماعى

 ): ١٢٨٥-٢٠٢١،١٢٨٤،محمد

االستماع - مهارة  مثل  أول�ة  مهارات  أنها  یرى  فر�ق  �الحوار  ، یوجد  وتشكیل    ، والبدء 

 وطرح األسئلة.   ، الحوار

اآلخر�ن  - مع  التعامل  مثل  متقدمة  اجتماع�ة  مهارات  أنها  أخر  فر�ق  و�عطاء    ،و�رى 

 التوجیهات والتعل�مات و�ت�اعها. 

ثا - یرى  فر�ق  مع  لث  للتعامل  الزمة  مهارات  مشاعر  أنها  وفهم  واألحاس�س  المشاعر 

الذات   ،اآلخر�ن عن  والوجدانى  العاطفى  الذات    ،والتعبیر  تقدیر  �أسالیب  والوعى 

 ومكافأتها.

،  والتفاوض ،  والمناقشة،  ومساعدة اآلخر�ن،  أما الفر�ق الرا�ع یرى أنها مهارات المشار�ة -

 �ات. لث وا ، والقدرة على ض�ط النفس 

 



 

 
 
 

 
 

۹٥۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

،و(أحمد السید   ) ١٨-١٧،  ٢٠١٦،أمیر �شیر أدر�س (   حدد   خصائص التواصل االجتماعى:

 ) خصائص التواصل االجتماعى فى:  ١٣،  ٢٠١٩قنصوة،

 التواصل نوع من التفاهم وت�ادل الرسائل بین طرفین �شتر�ان فى عالقة اجتماع�ة .  -١

حد و�ستخدمان لغة  أاعى و قدرة فردین على التواصل تعنى أنهما �شتر�ان فى نظام اجتم  -٢

 ا مدر�ات مشتر�ة .مشتر�ة و�ینهم

فقد تحمل عمل�ة التواصل عددا من    لكل رسالة مظاهرها الصر�حة ومظاهرها الضمن�ة، -٣

المعانى �اإلضافة إلى ما �قصده المصدر وهذا من شأنه أن �قوى من محتوى الرسالة  

 أو ینف�ه. 

على   -٤ قدرته  فى  اإلجتماعى  التواصل  أهم�ة  یتواصل  تكمن  الذین  اآلخر�ن  هو�ة  تحدید 

أن    ،معهم  و�حاول  والحوار  النقاش  خالل  من  األخر�ن   مع  التواصل  فى  یبدأ  فالفرد 

 واهتماماته وما إلى ذلك . ، ومیوله  �ستشف من المعلومات ما �كشف عن هو�ته، 

تعتبر اللغة من أهم أشكال التواصل االجتماعى فاللغة القوم�ة التى تتحدث بها الشعوب   -٥

نو  الفعال وتخلق  التواصل  تق�م  التى  اللغة  هى  بین أصحاب  الوحدة االجتماع�ة  ع من 

 الواحدة مهما اختلفت الجغراف�ا. 

،  والمنطقة التى ینحدر منها،  والط�قة االجتماع�ة للفرد،  �مكن تمییز المستوى التعل�مى -٦

 تواصل. والثقافة التى ینتمى إلیها من خالل إسلو�ه فى التعبیر من وجهته أثناء ال 

صلین زادت فرصة التواصل بینهم، �ما تمثل المعلومات  كلما �ان هناك ألفة بین المتوا  -٧

فالمهتمون �قضا�ا معینة غال�ا ما �جدون    المشتر�ة محور التواصل على أساس الت�ادل، 

 أرض�ة مشتر�ة للتواصل وتطو�ر ش�كة التفاعل بینهم.  

 

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٥۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 النظر�ات التى فسرت التواصل االجتماعى: 

تفسیر مجم  هناك حاولت  التى  النظر�ات  من  منها    وعة  االجتماعى  التواصل  ه�ه (مهارة 

 : )٢٠-١٩،   ٢٠١٢،عبدالحى الضالعین 

�عتبر ف�جوتسكى أن التواصل االجتماعى مهم   نظر�ة ف�جوتسكى المعرف�ة االجتماع�ة:  -١

اجتماع�ة،  �طر�قة  بناؤها  یتم  المعرفة  إن  حیث  تتم    جدا  والحوار  النقاش  خالل  فمن 

 اصل مع اآلخر�ن. والتو �ة التوج�ه والتعبیر عن األفكار عمل

بولدنج  -٢ والعالم  نظر�ة  اآلخر�ن  وعن  نفسه  عن  الفرد  مدر�ات  أن  النظر�ة  هذه  ترى   :

إدراكنا    متصلة،  من  مكانها  تأخذ  وتفسیرها  استق�الها  یتم  جدیدة  ورسالة  تجر�ة  و�ل 

�ما    عم تصورتنا الحال�ة،حیث تساعد على إضافة معلومة جدیدة أو تد  ألنفسنا والعالم 

 ادة بناء تصورتنا ومدر�اتنا الستمرار التواصل. تساعد على إع

بیرلو -٣ وأداة  نظر�ة  ومستقبل  مرسل  من  تتكون  �ل رسالة  أن  على  النظر�ة  هذه  تر�ز   :

ن عمل�ة التواصل البد أن �كون لها  أحیث یرى بیرلو أننا نتصل �ى نؤثر �اآلخر�ن و 

�  هدف واضح،  التواصل  إلى عدم وضففشل  الهدفعود  الكفاءة ،  وح  إرسال    وعدم  فى 

واتجاهاته نحو نفسه ونحو  ،  الرسالة، فى حین یتوقف نجاح التواصل على مهارة المرسل

 األداة التى �ستخدمها و�ذلك نحو المستقبل الذى �سعى للتأثیر ف�ه. 

كن الفرد  : ترى هذه النظر�ة أن التواصل ع�ارة عن رد فعل مكتسب �مالنظر�ة التوافق�ة  -٤

الق�ام �عمل�ة  من مواجهة التوتر، والعمل عل أثناء  ى التغلب عل�ه من خالل ما �حدث 

�حمل   واحد  فكل  متناقض  �شكل  شخصین  بین  �كون  عندما  فالتواصل  التواصل، 

اتجاهات متناقضة لآلخر �الحب والكره وفى هذه الحالة ینقطع التواصل بین األفراد أما  

 ة نحو موضوع معین فإن التواصل �ستمر. إذا �انت االتجاهات متوافق



 

 
 
 

 
 

۹٥٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

التواصل االجتماعى بین عضو هیئة  لتحقیق  الحالى منصة أكادو�س  ال�حث  استخدم  وقد 

 التدر�س والطالب و�ین الطالب و�عضهم ال�عض وذلك من خالل:  

لیتم  -١ الوقت  بنفس  والطالب  التدر�س  هیئة  عضو  ف�ه  یتواجد  الذى  المتزامن:  التواصل 

ال  وتقد�م  األسئلة،  ،وطرح  النقاشات  وت�ادل  المادة  التواصل  لمحتوى  الفور�ة  الراجعة  تغذ�ة 

،و�جراء  التساؤالت  وطرح  للمناقشة،  تبو�ب  فیها  یتوفر  والتي  أكادو�س  منصة  على  المقدم 

 بین عضو هیئة التدر�س والطالب، والطالب �عضهم ال�عض.   الحوار المت�ادل

الطال -٢ مع  التدر�س  هیئة  عضو  تواجد  ف�ه  �شترط  ال  الذى  المتزامن:  غیر  ب  التواصل 

�الرد تساؤالت الطالب في وقت الحق ،وتقد�م اإلجا�ات، وتعز�زه،   �الوقت ذاته حیث �قوم 

 م العلمي.و�ثراء المحتوى �ما یتناسب مع فهم الطالب، ومستواه 

أن أدوات االتصال المتزامنة أكثر فائدة    (Khalil&Ebner,2017)وقد أبرزت نتائج دراسة  

طو�ر مهارات التعلم التعاونى فى أنشطة المجموعة من أدوات االتصال غیر المتزامنة فى ت

 عبر اإلنترنت. 

 كما تضمن التواصل عبر منصة أكادو�س ثالث مستو�ات للتفاعل هى: 

المحتوى: �قوم الطالب �التفاعل مع المادة الدراس�ة من خالل مصادر التعلم    الطالب مع  -١

 المتاحة عبر األكادو�س. 

التفاع  -٢ یتم  الطالب:  مع  تنفیذ  الطالب  خالل  وزمالئه  الطالب  بین  المجموعة  في  ل 

 المشروعات. 

فیدیوهات  -٣ في صورة  الدراسي  المحتوى  المعلم  �قدم  المعلم:  مع  -Pdfملفات  -الطالب 

روا�ط المواقع.....إلخ و�ذلك األنشطة، والمشروعات األسئلة، و�تاحة فرصة -Wordملفات

ل�  والصعو�ات  للمشكالت،  حل  و��جاد  الطالب،  و�حدد  لردود  و�صحح  المعلم،  قومها 

 األداءات الخاطئة، و�عزز األداءات الصح�حة. 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٥٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

   االجتماعى:أهم�ة مهارات التواصل  

م فهمي،وز�نب  صالح  (ت�سیر  محمد،�محمد  أشارت  یوسف  أمین،وولید  حمد 

توني، السید عبدالحف�ظ،  ،و)١٩٣-٢٠١٨،١٩١ضاحي  إلى ما ٨١-٨٠،  ٢٠١٩(سام�ة   (

   :العمل�ة التعل�م�ة ومنها الجتماعىا  تتمیز �ه مهارات التواصل

 . الطالبسهولة ت�ادل المعلومات واألفكار بین عدد �بیر من -١

 داع واالبتكار والتجدید. إتاحة الفرصة للمعلمین والمتعلمین لإلب-٢

 . تساعد في تنوع المواهب وفرص التعل�م واكتساب مهارة إدارة الوقت �شكل فعال-٣

الر   الطالبتزو�د  -٤ عمل�ات  �التغذ�ة  خالل  من  النشط  التعلم  على  تشج�عهم  مع  اجعة 

والكتابي  اللفظي  ومشار�ة ،و التواصل  المجموعة  أفراد  �اقى  مع  التواصل  للطالب  تت�ح  �ما 

 . لفات والواج�ات الم

 من تحدیث معرفته �استمرار نت�جة االتصال الدائم �ش�كة اإلنترنت.  الطالبتمكین -٥

 ا مع اآلخر�ن نظرا التصاله �الش�كات المتنوعة. إنتاج الطالب للمعرفة ومشار�ته -٦

المعلومات؛-٧ الفرد مع �م هائل من  تعامل  التعلم  ال�حث عن   یتضمن  تعتبر مهارات  لذا 

هدف  بوتقو�مها جزء ال یتجزأ من عمل�ة التعلم    وتر�یبها،  وتحلیلها،  وترش�حها،  ت، المعلوما

 إكساب المعرفة و�نتاجها. 

إتقان   ا   الطالب إن  على    االجتماعىلتواصل  لمهارات  الواجب  المهارات  من  �عد 

أى نظام تعل�مي أن یزود طال�ه �عدد من مهارات    ى اما علز ص�ح ل أ  لذا   التسلح بها،   الطالب 

 ) ٩٨٠، ٢٠١٩(هیثم محمد حسنین،االجتماعى.  صل التوا

دراسةكما   العالم،  أكدت  مصطفى  �متلك    ة ضرور على  )  ٥  ،٢٠١٣(تسن�م  أن 

و�ما أن الهدف من التعل�م ،  من التواصل مع اآلخر�ن عبر اإلنترنت  مهارات تمكنهم   الطالب 



 

 
 
 

 
 

۹٥٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

إكس ضرورة  و�نما  والحقائق  المعلومات  الطالب  إكساب  مجرد  ل�س  العصر  هذا  ابهم  في 

نترنت عد�مة الفائدة  إل دون إتقان لمهارات التواصل اإللكتروني تص�ح ش�كة ابالمهارات وأنه  

 في العمل�ة التعل�م�ة. 

 تنم�ة مهارات التواصل االجتماعى:  دور المعلم في 

أبومطلق، إسماعیل  التواصل ٣٨،  ٢٠١٨أوضحت(دعاء  مهارات  تنم�ة  في  المعلم  دور   (

 االجتماعى في: 

 م استجا�ات الطالب �شكل مستمر لیز�د الدافع�ة، وحب االستطالع لدیهم. �قوم المعل-١

مع-٢ و��حث  الضعف،  نقاط  و�عالج  الصح�حة،  الطالب  استجا�ات  عن   �عزز  الطالب 

 حلول لها. 

الجم�ع  -٣ على  وتعم�مها  وطال�ه  المعلم  بین  ستكون  التي  التواصل  لطر�قة  المعلم  تحدید 

 استخدامها. والتأكد من معرفة الطالب �ك�ف�ة 

 تحفیز الطالب على استخدام أدوات التواصل سواء �انت تزامن�ة أو غیر تزامن�ة. -٤

الو -٥ بتنو�ع  الطالب  نشاطات  المعلم  الفیدیو،  یتا�ع  (الصوت،  المستخدمة  التعل�م�ة  سائل 

 ، روا�ط لمواقع مختلفة). word، ملفات  pdfالنصوص، الصور، ملفات  

 : ونتائجها والدراسة المیدان�ة حثال�ومواد   أدوات إعداد: ن�ا اث

 ) : ال�حث ومواد أدوات إعداد ( -١

م استرات�ج�ة  استخدا هدف ال�حث إلى التعرف على فاعل�ة برنامج مقترح قائم على  

�المشروعات  أعبر    التعلم  لتنم�ةمنصة  الالزمة   �عض   كادو�س  التكنولوج�ة  المتطل�ات 

و  الجغراف�ا  الجغراف�ا  االجتماعىالتواصل  مهارات  لتدر�س  شع�ة  المعلمین  الطالب  ،  لدى 

 : التال�ة األدوات ذلك إعداد و�تطلب



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٥۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 

 الجغراف�ا.   استمارة تحدید المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س -١

 قائمة المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا.   -٢

 �تاب الطالب.  -٣

 دلیل معلم المعلم.  -٤

 . ب فى المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا ق�اس أداءات الطالاخت�ار  -٥

   جغراف�ا.أداءات الطالب فى المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س ال�طاقة مالحظة  -٦

 . مق�اس مهارات التواصل االجتماعى  -٧

 ال�حث  ومواد أدوات  إعداد  خطوات یلي وف�ما

والذى   ال�حث  أسئلة  من  األول  السؤال  عن  التكنولوج�ة لإلجا�ة  المتطل�ات  ما   " نصه 

تم  الجغراف�ا"  شع�ة  المعلمین  الطالب  لدى  تنمیتها  والواجب  الجغراف�ا  لتدر�س  الالزمة 

 إعداد 

 نة تحدید المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا. است�ا -١

الجغراف�التحدید   لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة  لدى   المتطل�ات  تنمیتها    والواجب 

الجغراف�ا شع�ة  المعلمین  أعدت    تم   الطالب  حیث  والمتخصصین  الخبراء  رأى  استطالع 

مفتوح،  ∗است�انة سؤال  شكل  ما    فى  الهم  أ هو:  توافرها    تكنولوج�ةالمتطل�ات  فى الواجب 

 
المتطلبات التكنولوجیة الالزمة  لتدریس استبانة استطالع رأى المتخصصین فى   ) ١ملحق ( * 

 الطالب المعلمین شعبة الجغرافیا  والواجب تنمیتھا لدى  الجغرافیا
 



 

 
 
 

 
 

۹٥۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

الجغراف�ا شع�ة  المعلمین  للطالب  المقترح   �عض البرنامج  على  االست�انة  توز�ع  وتم  ؟ 

ا،  المتخصصین  نتائج  �عض    الست�انةوأثمرت  التكنولوج�ة�إضافة  القائمة   المتطل�ات  إلى 

 اجب تنمیتها�المتطل�ات التكنولوج�ة الو تم إعداد قائمة  ، و وأكدت على أهم�ة ال�عض اآلخر

 لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا. 

 قائمة المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا: -٢ 

   * تحدید الهدف من القائمة:

هـــدفت القائمـــة لتحدیـــد أهـــم المتطل�ـــات التكنولوج�ـــة الالزمـــة لتـــدر�س الجغراف�ـــا والواجـــب     

 �ا �كل�ة التر��ة.تنمیتها لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف

 * مصادر اشتقاق القائمة:

اعتمد فى إعداد قائمة المتطل�ات التكنولوج�ــة الالزمــة لتــدر�س الجغراف�ــا علــى المصــادر       

 ال�ة:الت

اســـت�انة تحدیـــد المتطل�ـــات التكنولوج�ـــة الالزمـــة لتـــدر�س الجغراف�ـــا والواجـــب تنمیتهـــا لـــدى  -١

 ة التر��ة.الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�

ال�حــــــوث والدراســــــات الســــــا�قة التــــــى تناولــــــت المتطل�ــــــات التكنولوج�ــــــة الالزمــــــة لتــــــدر�س  -٢

 الجغراف�ا.  

 فى التر��ة وتكنولوج�ا التعل�م والموجهین والمعلمین.آراء �عض األساتذة المتخصصین   -٣

 * إعداد القائمة فى صورتها المبدئ�ة:

�ــات التكنولوج�ــة الالزمــة لتــدر�س الجغراف�ــا تــم إعــداد الصــورة المبدئ�ــة لقائمــة المتطل

�كل�ة التر��ة حیث تضــمنت القائمــة  –والواجب تنمیتها لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا  

 عشر متطل�ا .اثنا  



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٥۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 * ضبـط القائمــة:

تـــم عـــرض قائمـــة المتطل�ـــات التكنولوج�ـــة الالزمـــة لتـــدر�س الجغراف�ـــا علـــى مجموعـــة مـــن 

ى المناهج وطرق التــدر�س والمعلمــین والمــوجهین، وذلــك للتأكــد مــن المحكمین المتخصصین ف

 صالح�ة القائمة وصدقها لتحدید ما �أتى:  

 .مناس�ة المتطل�ات لتدر�س الجغراف�ا -١
 دقة الص�اغة اللغو�ة. -٢

 درجة أهم�ة �ل مطلب. -٣
 تعدیل أو حذف ما یرونه مناس�ا.-٤

 تتضمنها القائمة.  إضافة أ�ة متطل�ات أخرى یرونها مناس�ة للطالب ولم  -٥

 أ�ة مالحظات أخرى یرونها. -٦
 

 ∗* الصورة النهائ�ة للقائمة:

صـــ�حت أهـــم و�ـــذلك تـــم تعـــدیل القائمـــة المبدئ�ـــة فـــى ضـــوء مالحظـــات المحكمـــین وآرائ 

إعــداد دروس الجغراف�ــا �اســتخدام برنــامج ال ( حصــل �ــل مــن وقــد القائمــة فــي صــورتها النهائ�ــة

Powerpoint،  إعــداد فیــدیو تعل�مــى ببرنــامج ال  ،التعل�م�ــةاســتخدام المنصــاتMovie Maker، 

 .  ) على أعلى نس�ة اتفاق بین المحكمینإعداد دروس الجغراف�ا في صورة �تاب إلكترونى 

 

 

            

 
 : الصورة النھائیة لقائمة المتطلبات التكنولوجیة الالزمة لتدریس الجغرافیا . ۲ملحق  ∗



 

 
 
 

 
 

۹٦۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

" ما مهارات التواصل االجتماعى    لإلجا�ة عن السؤال الثانى من أسئلة ال�حث والذى نصه

 علمین شع�ة الجغراف�ا" تم : الواجب تنمیتها لدى الطالب الم

بنــاء قائمــة مهــارات التواصــل االجتمــاعى: وســار إعــدادها وفقــا للخطــوات  -

 التال�ة:

ــة:  ــن القائمـ ــدف مـ ــد الهـ ــدف * تحدیـ ــاعى هـ ــل االجتمـ ــارات التواصـ ــد مهـ ــى تحدیـ ــة إلـ ت القائمـ

 الواجب تنمیتها لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة.

 القائمة:* مصادر اشتقاق  

اعتمدت ال�احثة فــى إعــداد قائمــة مهــارات التواصــل االجتمــاعى التــى �جــب تنمیتهــا لــدى       

 ر��ة  على المصادر التال�ة:الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة الت

 ال�حوث والدراسات السا�قة التى تناولت التواصل االجتماعى. -١

 �ة.آراء �عض األساتذة المتخصصین فى التر� -٢

 طب�عة طالب المرحلة الجامع�ة. -٣

 * إعداد القائمة فى صورتها المبدئ�ة:

واجــب تنمیتهــا لــدى تــم إعــداد الصــورة المبدئ�ــة لقائمــة مهــارات التواصــل االجتمــاعى ال

الطــــالب المعلمــــین شــــع�ة الجغراف�ــــا �كل�ــــة التر��ــــة حیــــث تضــــمنت ســــ�عة مهــــارات ( التغذ�ــــة 

األســئلة، التعامــل مــع الواقــع االفتراضــى، مشــار�ة الملفــات،   الراجعة، المناقشة، التحاور، طرح

 التفاعل )

 

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٦۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 * ضبـط القائمــة:

عـــــة مـــــن المحكمـــــین علـــــى مجمو  تـــــم عـــــرض قائمـــــة مهـــــارات التواصـــــل االجتمـــــاعى

المتخصصین فى المناهج وطرق التدر�س، وذلك للتأكد من صالح�ة القائمة وصــدقها لتحدیــد 

 ما �أتى:  

 لطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة.مدى مناس�ة المهارات ل -٤

 مدى دقة الص�اغة اللغو�ة للمهارات واألداءات . -٥
 ت.تعدیل أو حذف ما یرونه من مهارات وأداءا -٣

 إضافة أ�ة مهارات أخرى یرونها مناس�ة للطالب ولم تتضمنها القائمة. -٤

 أ�ة مالحظات أخرى یرونها. -٥
 

 ∗* الصورة النهائ�ة للقائمة:

تـــم تعـــدیل القائمـــة المبدئ�ـــة فـــى ضـــوء مالحظـــات المحكمـــین وآرائهـــم و�ـــذلك أصـــ�حت  

 .القائمة في صورتها النهائ�ة

أسئلة من  الثالث  السؤال  عن  بناء   لإلجا�ة  ومكونات  أسس  ما   " نصه  والذى  ال�حث 

منصة  عبر  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  استخدام  على  القائم  المقترح  البرنامج 

�عض المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا ومهارات التواصل �ة  أكادو�س لتنم

 تم  " االجتماعى لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة؟

 بناء البرنامج المقترح: -

تــم إعــداد البرنــامج المقتــرح القــائم علــى اســتخدام اســترات�ج�ة الــتعلم �المشــروعات عبــر منصــة 

 الخطوات التال�ة:  أكادو�س من خالل
 

 یة لقائمة مھارات التواصل االجتماعى. : الصورة النھائ  ۳ملحق  ∗



 

 
 
 

 
 

۹٦۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 أوال:أسس إعداد البرنامج المقترح.

 ثان�ا:فلسفة البرنامج المقترح.

 ثالثا:خطوات إعداد البرنامج المقترح.

 د البرنامج المقترح: أوال: أسس إعدا 

 على مجموعة من األسس عند بناء البرنامج المقترح.اد عتمتم اال

 ین. أهداف �ل�ة التر��ة الخاصة �إعداد الطالب المعلم -أ
 خصائص النمو العقلى لدى الطالب المعلمین.   -ب
 . �المراحل التعل�م�ة المختلفة  أهداف تدر�س الجغراف�ا -ج

 . تكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا المتطل�ات الأسس تتعلق بتنم�ة   -د

 . مهارات التواصل االجتماعىأسس تتعلق بتنم�ة  -ه

 ثان�ا: فلسفة البرنامج المقترح: 

القائم على استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات عبر منصة  مج المقترح  �ستند البرنا

إلى    أكادو�س �النظر  إجرائى  إطار  فى  مالمحها  تتحدد  خاصة  فلسفة  االعت�ارات  على 

 التال�ة: 

�كل�ات    –ومعلمى الجغراف�ا �صفة خاصة    –ة عامة  فإن إعداد الطالب المعلمین �ص -١
الحال العصر  تغیرات  ظل  فى  المتالحقة  التر��ة  ومعرف�ا    -ى  أن    –تكنولوج�ا  البد 

�خضع لتطو�ر مستمر فى �افة ما �قدم لهم من مقررات علم�ة وثقاف�ة وتر�و�ة �القدر  
�ستلزم   سرعة  الذى  من    تزو�د معه  قدر  �أكبر  الخدمة  قبل  إعداده  فترة  فى  المعلم 

الجغراف�ا لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة  �المتطل�ات  الخاصة  بال    المهارات  �حتاجها  التى 
 . لممارسة عملهشك �عد تخرجه  



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٦۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

توفیر بیئة تعلم مناس�ة لكل طالب حسب قدراته واستعداداته وتغییر دوره ل�ص�ح محور   -٢
 لتعل�م�ة، وتمكنه من التعلم في أى وقت وأى مكان. العمل�ة ا

 خطوات إعداد البرنامج المقترح:  ثالثا :
 التال�ة: سار إعداد البرنامج المقترح وفقا للخطوات 

 تحدید أهداف البرنامج المقترح :  -١
ن تحدید األهداف هى نقطة البدا�ة عند الق�ام �أى عمل ما، فاألهداف التعل�م�ة عامة إ

لرئ�سى لمنظومة المنهج وفى ضوء ذلك فقد تم تحدید أهداف البرنامج المقترح هى المدخل ا

 وهى:

 الهدف العام:  -أ
المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س    �عض تنم�ة  إلى  هدف تدر�س البرنامج المقترح  

 الجغراف�ا والتواصل االجتماعى لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة. 

 تعل�م�ة للبرنامج المقترح: هداف ال األ  -ب
 . �المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�اأهداف متعلقة  •
 .�التواصل االجتماعىأهداف متعلقة  •
 ألهداف السلو��ة للموضوعات المتضمنة فى البرنامج المقترح: ا -ج

موضوعات   من  موضوع  لكل  إجرائ�ة  أو  سو��ة  أهداف  على  المقترح  البرنامج  أشتمل 

 .نامج تم ق�اسها خالل البرنامجالبر 

�عدة خطوات    تم الق�ام: لتحدید محتوى البرنامج المقترح  تحدید محتوى البرنامج المقترح -٢
 تمثلت فى: 

التر�وى االط -أ ال�حث  أدب�ات  على  تناولت    ،الع  التى  واألجنب�ة  العر��ة  والكتا�ات 
 . ل االجتماعىوالتواص، المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س المواد الدراس�ة



 

 
 
 

 
 

۹٦٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

المقترح تدر�سها لطالب  الالزمة لتدر�س الجغراف�ا و   �المتطل�ات التكنولوج�ةإعداد قائمة    -ب
ا �كل�ة التر��ة وعرضها على السادة المحكمین لتحدید مدى  الفرقة الرا�عة شع�ة الجغراف�

 مناسبتها لهم. 
لبرنامج المقترح من امحتوى  تم اشتقاق    تحدید مصادر اشتقاق محتوى البرنامج المقترح:   -ج

 خالل مجموعة من المراجع العلم�ة. 

على مجموعة ا  تم تنظ�م محتوى البرنامج المقترح اعتمادً   تنظ�م محتوى البرنامج المقترح:  -د

 وهى:  ،من المعاییر التى یتم مراعاتها عند اخت�ار وتنظ�م محتوى البرنامج

سا�   -١ المحددة  التعل�م�ة  األهداف  إلى  المحتوى  إلى استناد  یهدف  والذى  للبرنامج  قا 

 تحق�قها. 

الطالب   -٢ رغ�ات  وتش�ع  معنى  ذات  البرنامج  یتضمنها  التى  الموضوعات  تكون  أن 

 ة. واحت�اجاتهم العلم�

 . شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ةمالءمة المحتوى المعرفى لمستوى الطالب المعلمین   -٣

 . تكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا �المتطل�ات الارت�اط المحتوى المعرفى للبرنامج    -٤

 أن �جذب انت�اه الطالب و�ستثیر دافعیتهم.  -٥

ترتی  -٦ المقترح  للبرنامج  المعرفى  المحتوى  عرض �ا  ترتیب  في  المنطقى  التسلسل  �حقق 

 . الموضوعات 

 تنو�ع األنشطة التعل�م�ة وأسالیب التقو�م المستخدمة فى البرنامج.  -٧

 موضوعات �التالى:  أر�عةمحتوى البرنامج المقترح فى صورة   وفى ضوء ما سبق تم تنظ�م 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٦٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 .Powerpointإعداد دروس الجغراف�ا �استخدام برنامج ال الموضوع األول:  

 استخدام المنصات التعل�م�ة. وضوع الثانى:  الم

 . Movie Makerإعداد فیدیوهات تعل�م�ة ببرنامج ال  الموضوع الثالث:  

 . الجغراف�ا في صورة �تاب إلكترونى إعداد دروس   الموضوع الرا�ع:

 التأكد من صحة المحتوى المعرفى للبرنامج المقترح:  -٨

عل المقترح  للبرنامج  المعرفى  المحتوى  عرض  المحكمین  تم  السادة  من  مجموعة  ى 

 ؛ وذلك إلبداء رأیهم فى: تكنولوج�ا التعل�م تدر�س،  ال المتخصصین فى المناهج وطرق 

 . للطالب المعلمین المقدمة مدى مالءمة المادة العلم�ة  -
 مدى دقة الص�اغة اللغو�ة للمحتوى المعرفى. -
 مدى مناس�ة األهداف اإلجرائ�ة. -
 مدى مناس�ة الوسائل واألنشطة.  -
 دى مالءمة أسالیب التقو�م ألهداف البرنامج. م -
 إضافة أو تعدیل أو حذف عناصر من المحتوى المعرفى المقدم.  -

والمقترحات التعدیالت  إجراء  تم  أ  وقد  الصدق ا دب التى  تحقیق  بهدف  المحكمون  السادة  ها 

 . والصحة العلم�ة للمحتوى المعرفى للبرنامج المقترح

 •وعات البرنامج المقترح:ب الطالب المعلم فى موضاإعداد �ت -٣
ب الطالب المعلم فى البرنامج المقترح  ا �عد تنظ�م المحتوى للبرنامج المقترح تم إعداد �ت

العل المحتوى  یتضمن  المقترح،  الذى  البرنامج  �موضوعات  المتعلقة  العلم�ة  المادة  أو  مى 

 ب الطالب المعلم ما یلى: او�تضمن �ت

 العنوان.  -

 
 ) كتاب الطالب المعلم فى موضوعات البرنامج المقترح  ٤ملحق (   •



 

 
 
 

 
 

۹٦٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 مقدمة.  -
 أهمیته.  -
 امة للبرنامج المقترح. األهداف الع -
 األهداف اإلجرائ�ة لموضوعات البرنامج المقترح.  -
 موضوعات البرنامج المقترح والخطة الزمن�ة لتدر�سها.  -
 التدر�س�ة المستخدمة فى البرنامج المقترح:   االسترات�ج�ات -٤

في ضوء أهداف البرنامج المقترح والمحتوى، استخدمت استرات�ج�ة التعلم �المشروعات  

 . دى إلى تحقیق األهداف العامة والخاصة للبرنامجالتى تؤ 

 األنشطة التعل�م�ة المتضمنة فى البرنامج المقترح:  -٥
المت األنشطة  من  مجموعة  البرنامج  الطالبتضمن  قدرات  تالئم  التى    ، ومیولهم  ، نوعة 

،  واستعداداتهم التى تتناسب مع طب�عة موضوعات البرنامج المقترح إلثراء شخص�ة الطالب 

 ا فى �افة الجوانب �ما �حقق األهداف المرجوة من البرنامج المقترح. وتنمیته

فى تدر�س البرنامج   المعلم معلم  و�ناء على ما تقدم فإن األنشطة التى �مكن أن �عتمد علیها  

 المقترح، هى �ما یلى: 

 . بتنفیذ األداءات التكنولوج�ة المتعلقة �كل متطلب ق�ام الطالب  -١
 . ة على �عض دروس الجغراف�ا  تطبیق المتطل�ات التكنولوج� -٢
 . تنفیذ مشروعات فرد�ة وجماع�ة لكل متطلب تكنولوجى -٣
 اإلجا�ة عن �عض التساؤالت التى تطرح حول المحتوى.  -٤
 التعل�م�ة المستخدمة فى البرنامج المقترح:  طالوسائ -٦

التعل�م�ة التى تتفق مع طب�عة الموضوعات المتضمنة    طتم اخت�ار مجموعة من الوسائ 

البرن للطالب،  فى  العقلى  النمو  تدر�سها، وخصائص  من  المرجوة  واألهداف   ، المقترح  امج 

 فى:  طوتمثلت هذه الوسائ

 . pdfملفات  -١



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٦۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 عروض بور�و�نت.  -٢
 .  فیدیوهات  -٣
 خاصة �كل موضوع من موضوعات البرنامج.   روا�ط لمواقع وملفات -٤

البرنامج المقترح   -٧ أن   لتدر�سلعضو هیئة ا : �مكن  الخطة الزمن�ة لتدر�س موضوعات 

یدرس الموضوعات المتضمنة فى البرنامج المقترح وفقا للخطة الزمن�ة التى یوضحها جدول 

 التالى: )  ١(

 لتدر�س موضوعات البرنامج المقترح یوضح الخطة الزمن�ة    )١جدول (

عدد   الموضوع                                           م

 الساعات 

 ٦ .Powerpointم برنامج ال إعداد دروس الجغراف�ا �استخدا ١

 ٨ أكادو�س). -استخدام المنصات التعل�م�ة (إدمودو ٢

 ٣ Movie Makerإعداد فیدیوهات تعل�م�ة ببرنامج ال  ٣

إلكترونى إ ٤ �تاب  صورة  في  الجغراف�ا  دروس  ببرنامج    عداد 

Kvisoft flipbook . 

٧ 

 ٢٤ المجموع                                     

 ب التقو�م المستخدمة فى البرنامج المقترح. أسالی -٨

 فى هذا البرنامج أنواع التقو�م التال�ة:  ت استخدم

ال� -١ أدوات  تطبیق  فى  و�تمثل  المبدئى:  تدر�س  التقو�م  فى  البدء  قبل  أى  قبل�ا  حث 
 البرنامج. 



 

 
 
 

 
 

۹٦۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

إلى   -٢ �اإلضافة  بین�ة،  ومناقشات  أسئلة  من  المعلم  �قدمه  ف�ما  و�تمثل  البنائى:  التقو�م 
 . في المشار�ع التى �قومون بتنفیذهاأداء الطالب  تقو�م

النهائى أو الختامى: یتم عن طر�ق تطبیق أدوات ال�حث تطب�قا �عد�ا أى �عد   -٣ التقو�م 
 هاء من تدر�س البرنامج. االنت

خامسا : دلیل معلم المعلم لتدر�س البرنامج المقترح القائم على استخدام استرات�ج�ة   

   ∗نصة أكادو�سالتعلم �المشروعات عبر م 

�عد دلیل معلم المعلم المرجع الذى �سترشد �ه عضو هیئة التدر�س فى عمل�ة تنفیذ       

وموجه له و�قدم مز�دا من االقتراحات، وذلك للتغلب  و�عتبر �مثا�ة مرشد  البرنامج المقترح

من  على المشكالت التى تواجهه عند تنفیذ البرنامج المقترح ؛مما �حقق األهداف المرجوة 

 البرنامج المقترح. 

 ولذا تم إعداد دلیل معلم المعلم للبرنامج المقترح، وهذا الدلیل �شتمل على ما یلى: 

 مقدمة الدلیل.  -

 . أهم�ة الدلیل -

 توجیهات عامة.   -

  األهداف العامة للبرنامج المقترح.  -

  األهداف اإلجرائ�ة لموضوعات البرنامج المقترح. -

 ت البرنامج المقترح. التوز�ع الزمنى لموضوعا-

 استرات�ج�ة التدر�س.   -

 الوسائط التعل�م�ة.  -
 

علم المعلم لتدریس البرنامج المقترح القائم على استخدام استراتیجیة التعلم بالمشروعات عبر منصة : دلیل م ٥ملحق   ∗
 أكادوكس.



 

 
 

 

 
                                             

 

۹٦۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 األنشطة التعل�م�ة.  -

 أسالیب التقو�م.  -

 المراجع  -

 لبرنامج المقترح فى ضوء استرات�ج�ة التعلم �المشروعات. ص�اغة موضوعات ا -

 إعداد أدوات الق�اس :

 �ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا :اخت�ار ق�اس أداءات الطالب فى المتطل�ات التكنولوج  -١

 تحدید الهدف من االخت�ار :  -

ــة المتعلقــــــة بــــــ�عض المتطل�ــــــات  ــار إلــــــى ق�ــــــاس األداءات التكنولوج�ــــ یهــــــدف هــــــذا االخت�ــــ

 لتكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا وذلك �عد دراستهم للبرنامج المقترح.ا

 حدود االخت�ار : -

ت تكنولوج�ــة الزمــة لتــدر�س الجغراف�ــا والتــى اقتصــر هــذا االخت�ــار علــى ق�ــاس أر�ــع متطل�ــا

حصلت على أعلى نس�ة اتفاق بین المحكمـین و�تضـمن �ـل متطلـب عـدد مـن األداءات  بلـغ عـددها 

 هي : ط�قا ل�طاقة المالحظة و  أداء ١٠٧

 ) أداء. ٢٤و�ندرج تحتها (    Powerpointإعداد دروس الجغراف�ا �استخدام برنامج ال  -١

ــا -٢ أداء لمنصـــــة أكـــــادو�س ،  ١٥(  )أداء ٣١تحتهـــــا ( و�نـــــدرج ت التعل�م�ـــــةاســـــتخدام المنصـــ

 منصة األدمودو). ١٦

 ) أداء.  ١٣تحتها (  �ندرجو   Movie Makerإعداد فیدیوهات تعل�م�ة ببرنامج ال   -٣

 .) أداء  ٣٩تحتها (  و�ندرج  إعداد دروس الجغراف�ا في صورة �تاب إلكترونى -٤

 



 

 
 
 

 
 

۹۷۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 تحدید مفردات االخت�ار:  -

مفـــردات االخت�ـــار مـــن أهـــم الجوانـــب التـــي ین�غـــي االهتمـــام بهـــا ومراعاتهـــا إذ تعـــد صـــ�اغة 

ولقـد  علـى تحقیـق الهـدف منـهیتوقف علیها مدي صدق االخت�ـار ، �مـا تتوقـف علیهـا قـدرة االخت�ـار 

لـم  –ضـع�ف  –متوسـط  –مرتفـع  –( مرتفـع جـدا تم تصح�ح االخت�ار مـن خـالل �طاقـة المالحظـة 

) درجـات إذا قـام �ـاألداء �شـكل مرتفـع جـدا ، وعلـى  ٤صـل الطالـب علـى  ( �قم �األداء ) �حیث �ح

ألداء �صـورة متوسـط ، وعلـى ) درجة إذا قام �ـا ٢) درجات إذا قام �األداء �شكل مرتفع ،وعلى ( ٣(

و�هذا أص�حت الدرجـة ) درجة إذا قام �األداء �شكل ضع�ف ،و�حصل على صفر إذا لم یؤده ،  ١(  

درجــة ) ،وقــد تطلــب اإلجا�ــة عــن  ٤٢٨ار نفــس درجــة �طاقــة المالحظــة و�لغــت ( الكل�ــة لهــذا االخت�ــ

 كل سؤال من أسئلة االخت�ار الق�ام �مجموعة من األداءات.

 االخت�ار:تعل�مات  -

تم إعداد صفحة في االخت�ار تتناول التعل�مات الموجهة للطالب واستهدفت توض�ح طب�عة 

ى أن تكــون هــذه التعل�مــات واضــحة ودق�قــة �حیــث �ســتط�ع االخت�ــار و��ف�ــة اإلجا�ــة عنــه ، ولقــد راعــ

 الطالب من خاللها الق�ام �ما هو مطلوب منهم دون غموض أو ل�س .

   ت�ار:الصورة المبدئ�ة لالخ -

تم عرض الصورة المبدئ�ة لالخت�ار على مجموعة من السادة المحكمین المتخصصـین فـي 

 والمناهج وطرق التدر�س وذلك لتحدید ما یلي :

 مدى وضوح ودقة تعل�مات االخت�ار . -١

 مدى مناس�ة المفردات لمستوى طالب الفرقة الرا�عة شع�ة الجغراف�ا. -٢

 مفردات االخت�ار.مدى جودة الص�اغة اللغو�ة ل -٣

 مدى مناس�ة المفردات لألداءات التى تق�سها . -٤

 إضافة أو حذف أوتعدیل ما ترونه من مفردات االخت�ار . -٥



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۷۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 اء مالحظات ومقترحات السادة المحكمین التي أدلوا بها. وقد تم إجر 

 التجر�ة االستطالع�ة لالخت�ار:   -

مقترحــات الســادة المحكمــین علــى تــم تجر�ــب االخت�ــار �عــد تعدیلــه فــي ضــوء مالحظــات و 

جامعــة الفیـوم والتـي بلــغ  –عینـة اسـتطالع�ة مـن طــالب الفرقـة الرا�عـة شــع�ة الجغراف�ـا �كل�ـة التر��ـة 

وقـد �ـان الهـدف مـن التجر�ـة االسـتطالع�ة هـو تحدیـد  ٢٠٢٠مـارس  ١٠طال�ا وذلك في    ١٩  عددها

 ما یلي : 

 زمن االخت�ار. -أ

 صدق االخت�ار. –ب

 خت�ار.ث�ات اال -ج

  و�مكن تفصیل ذلك ف�ما یلي:

 زمن االخت�ار:  -أ 

 ب العینــةتــم حســاب زمــن االخت�ــار وذلــك �حســاب الــزمن الــذي اســتغرقته إجا�ــة �ــل طالــب مــن طــال
 دق�قة. ١٢٠االستطالع�ة، ثم حساب متوسط هذا الزمن فكان زمن االخت�ار 

 صدق االخت�ار -ب

وعــة مــن المحكمــین المتخصصــین فــى : تــم عــرض االخت�ــار علــى مجمصــدق المحكمــین -١

المناهج وطرق التــدر�س إلبــداء آرائهــم حــول مناســ�ة االخت�ــار للغــرض الــذى وضــع مــن أجلــه، 

اء للمهارة التى تق�سها، و�ذلك جودة الص�اغة اللغو�ــة والفن�ــة لالخت�ــار، ومدى مالءمة �ل أد

تعــدیل االخت�ــار فــى ضــوء ومدى مناس�ة االخت�ار لطالب الفرقة الرا�عــة شــع�ة الجغراف�ــا، وتــم 

 آرائهم.

و�قصد �ــه قــوة االرت�ــاط بــین درجــات �ــل مــن مهــارات االخت�ــار  صدق االتساق الداخلى:  -٢

كل�ــة، حیــث تــم حســاب معامــل ارت�ــاط بیرســون بــین درجــات �ــل مهــارة مــن ودرجــة االخت�ــار ال



 

 
 
 

 
 

۹۷۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

،  در�س الجغراف�ــامهــارات االخت�ــار والدرجــة الكل�ــة الخت�ــار المتطل�ــات التكنولوج�ــة الالزمــة لتــ 

 ) ٢كما یوضحها جدول (  

 ) معامل ارت�اط درجة �ل مهارة من مهارات االخت�ار مع الدرجة الكل�ة    ٢جدول ( 

 تطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا الخت�ار الم

 معامل االرت�اط المهارة 

 *٠.٩٢   .Powerpointإعداد دروس الجغراف�ا �استخدام برنامج ال  

 *٠.٩٤ خدام المنصات التعل�م�ة  است

 *٠.٨٧ .  Movie Makerإعداد فیدیو تعل�مى ببرنامج ال 

 *٠.٩٧ إعداد دروس الجغراف�ا في صورة �تاب إلكترونى.

 ٠.٠١* دالة عند مستوى                       

) أن درجة �ل مهارة من مهــارات االخت�ــار مرت�طــة مــع الدرجــة ٢یتضح من جدول (

)  وهــذا یــدل علــى أن االخت�ــار علــى ٠.٠١هــا ارت�ــاط دال إحصــائ�ا عنــد مســتوى ( الكل�ــة ول

 درجة عال�ة من االتساق الداخلى.

 ث�ات االخت�ار:  -ج 

ــة ألفــا �رون�ــاخ أو معامــل ألفــا حیــث  ســاب معامــل ث�ــات االخت�ــار الحــالي �اســتخدامتــم ح بلــغ معادل

 ت�ار على درجة عال�ة من الث�ات.) ، وهذه الق�مة تشیر إلى أن االخ٠.٩٣معامل ث�اته (

 •  الصورة النهائ�ة لالخت�ار: -
 یتكون االخت�ار في صورته النهائ�ة �عد ض�طه إحصائ�ًا من: 

 
 داءات الطالب في المتطلبات التكنولوجیة الالزمة لتدریس الجغرافیا. الصورة النھائیة الختبار أ )  ٦ملحق (  •



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۷۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 ل�ه اسم االخت�ار.غالف ع -أ

 صفحة التعل�مات. -ب

 ) متطل�ات رئ�سة.          ٤) مفردة موزعة على (٤٦مفردات االخت�ار وعددها ( -ج

 دق�قة.  ١٢٠جا�ة عن أسئلة االخت�ار هوالزمن الالزم لإل -د

 ) یوضــح توز�ــع مفــردات االخت�ــار علــي المتطل�ــات التكنولوج�ــة الالزمــة لتــدر�س الجغراف�ــا٣وجــدول (

 كما یلى:

 ) توز�ع مفردات االخت�ار علي المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا ٣جدول (

 الخت�ار أرقام األسئلة في ا  عدد األسئلة المهارة 

إعــداد دروس الجغراف�ــا �اســتخدام برنــامج 

  .Powerpointال 

١١-١ ١١ 

 استخدام المنصات التعل�م�ة 

 )  ومنصة إدمود – كادو�سأ( منصة 

(اســـــــــــــــــــــتخدام منصـــــــــــــــــــــة  ٢٠-١٢  ١٧ 
 أكادو�س)

 (استخدام منصة إدمودو) ٢٨-٢١

 Movieإعداد فیدیو تعل�مى ببرنامج ال  
Maker. 

٣٣-٢٩ ٥ 

وس الجغراف�ــا فــي صــورة �تــاب إعــداد در 
 إلكترونى.

٤٦-٣٤ ١٣ 

 ٤٦ المجموع

وج�ــة الالزمــة ) توز�ــع مفــردات االخت�ــار علــى المتطل�ــات التكنول ٣یتضــح مــن جــدول (      
إعــــداد دروس الجغراف�ــــا التــــى تقــــ�س مهــــارات  المفــــرداتلتــــدر�س الجغراف�ــــا حیــــث یبلــــغ عــــدد 

 ١٧(  اســـتخدام المنصـــات التعل�م�ـــةأمـــا  ،مفـــردة  )١١( Powerpoint�اســـتخدام برنـــامج ال 
مفــردات تقـــ�س اســـتخدام  ٨، و كـــادو�سأمنصــة مفــردات تقـــ�س اســـتخدام  ٩مفــردة ) منهـــا ( 



 

 
 
 

 
 

۹۷٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

ــة إدمـــودو  ــا  ،)منصـ ــامج ال بینمـ ــدیو تعل�مـــى ببرنـ ــداد فیـ ــها  Movie Makerإعـ  ٥( ف�ق�سـ
   مفردة) .  ١٣(  فتق�سها    إعداد دروس الجغراف�ا في صورة �تاب إلكترونىبینما   مفردات )

 �طاقة المالحظة:إعداد   -٢

ــالخطوات اآلدائ�ـــة  ــام �ـ ــة إلـــى ق�ـــاس مـــدى تمكـــن الطـــالب مـــن الق�ـ ــة المالحظـ هـــدفت �طاقـ

ــتخدام برنـــامج ال إلعـــداد دالالزمـــة  ، واســـتخدام المنصـــات Powerpointروس الجغراف�ـــا �اسـ

 Movieمج ال �عــداد فیــدیوهات تعل�م�ــة ببرنــا، و ( منصـة أكـادو�س، منصـة إدمـودو) التعل�م�ــة

Maker.و�عداد دروس الجغراف�ا في صورة �تاب إلكترونى ، 

 ص�اغة بنود �طاقة المالحظة: -

ا�قة واألدب�ـات ذات الصـلة بهـذا المیـدان و�نـاًء علـى ذلـك تم الرجوع إلى الدراسـات وال�حـوث السـ

اف�ـــا وقـــد حـــددت األداءات المتطل�ـــة لكـــل متطلـــب مـــن المتطل�ـــات التكنولوج�ـــة الالزمـــة لتـــدر�س الجغر 

 روعى عند ص�اغة ع�ارات ال�طاقة ما یلى:

 أن تحتوى على األداء الذى سیتم مالحظته فى ضوء الهدف من تصم�م ال�طاقة . •
 ل الع�ارات الواردة �ال�طاقة أكثر من تفسیر للحكم على األداء المطلوب مالحظته .أال تحتم •
 أن تكون الع�ارات واضحة ومحددة . •
 تحدید مستو�ات األداء : -

تم تحدیـد مسـتو�ات األداء �ال�طاقـة بوضـع مسـتوى ألداء الطالـب وذلـك علـى ( مرتفـع جـدا 

) درجــات إذا  ٤�حصــل الطالــب علــى  (  لــم �قــم �ــاألداء ) �حیــث –ضــع�ف  –متوســط  –مرتفــع  –

) درجة إذا  ٢) درجات إذا قام �األداء �شكل مرتفع، وعلى ( ٣قام �األداء �شكل مرتفع جدا، وعلى (

) درجة إذا قـام �ـاألداء �شـكل ضـع�ف ،و�حصـل علـى صـفر  ١ألداء �صورة متوسط، وعلى ( قام �ا

 إذا لم یؤده .

 

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۷٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 أسلوب المالحظة المستخدم : -

دام أسلوب المالحظة المنتظمة وذلك لما تمیز �ه من ضـ�ط علمـى، وتحدیـد دقیـق تم استخ

نســــ�ة للمتعلمــــین أو الموقــــف وال�عــــد عــــن الذات�ــــة ســــواء أكــــان للقــــائمین علــــى مالحظــــة األداء أو �ال

 التعل�مى الذى تتم ف�ه المالحظة .

اإلجا�ـة  لتسـجیل إجا�ـات الطـالب أثنـاء Screen Cameraوقد استخدمت ال�احثة برنامج 

 عن األسئلة المتضمنة فى االخت�ار وحتى یتسنى مالحظة �ل طالب على حدة.

 تعل�مات ال�طاقة : -

 تم ص�اغة تعل�مات ال�طاقة �ما یلى :

ــ • ــارات التكنولوج�ـــــــة الخاصـــــــة �المتطل�ـــــــات اســــ تخدم ال�طاقـــــــة لمالحظـــــــة أداءات الطـــــــالب للمهــــ
 التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا

 الطالب من البدا�ة حتى النها�ة .مالحظة أداءات  •

 ) فى المكان المناسب لكل أداء حسب مستوى أداء الطالب ف�ه. √وضع عالمة (  •

) ٢) درجات لـألداء المرتفـع، و (٣درجات لألداء المرتفع جدا، ()  ٤توز�ع أداء ال�طاقة �معدل ( •
�ــام الطالــب ) درجــة لــألداء الضــع�ف ،و (صــفر) فــى حالــة عــدم ق١درجــة لــألداء المتوســط، و(

 �األداء . 

 ض�ط �طاقة المالحظة : -

ــد مــــن ســــالمتها       ــد مــــن التأكــ ــان البــ ــة �ــ ــة المالحظــ ــة ل�طاقــ ــد التوصــــل إلــــى الصــــورة المبدئ�ــ �عــ

 –تها لذا تم تطبیق �طاقة المالحظة على طالب الفرقة الرا�عة شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة وصالحی

 دید ما یلى:طال�ا، وذلك لتح ١٩جامعة الفیوم وعددهم 

 صدق ال�طاقة : -

تم عرض الصورة المبدئ�ة ل�طاقة المالحظة على مجموعة من السـادة المحكمـین فـي مجـال المنـاهج 

 هین وذلك لتحدید ما یلى:وطرق التدر�س، والموج



 

 
 
 

 
 

۹۷٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 مدى وضوح ودقة األداءات. -١

 مدى جودة الص�اغة اللغو�ة لبنود �طاقة المالحظة. -٢

 ات �النس�ة للطالب.مدى وضوح ودقة التعل�م -٣

 إضافة أو حذف أوتعدیل ما ترونه. -٤

ا ولقد أجر�ت التعدیالت الالزمة فى ضوء آراء المحكمین و�ذلك أص�حت ال�طاقة فــي صــورته

 النهائ�ة.

 ث�ات ال�طاقة  : -

تـم حسـاب ث�ـات �طاقـة المالحظـة �أسـلوب تعــدد المالحظـین علـى أداء الطالـب الواحـد، وقـد تــم      

لتســجیل أداء الطــالب حتــى �مكــن مالحظــة أدائهــم �مــا تــم   Screen Cemeraامج اســتخدام برنــ

ــة ــق �طاقـ ــم تطبیـ ــد تـ ــة أداء الطـــالب وقـ ــزمیالت لمالحظـ ــدى الـ ــتعانة �احـ ــس  االسـ ــى نفـ ــة علـ المالحظـ

) طال�ــــا، ثــــم �عــــد ذلــــك اســــتخدمت ال�احثــــة معادلــــة  ١٩المجموعــــة االســــتطالع�ة وال�ــــالغ عــــددهم ( 

Cooper لمالحظــة مــن خــالل عــدد مــرات االتفــاق واالخــتالف بــین المالحــظ لحســاب نســ�ة ث�ــات ا

 %. ٨٩األول، والمالحظ الثانى وقد بلغ ث�ات �طاقة المالحظة 

 حساب زمن ال�طاقة : -

تـــم حســـاب الـــزمن المناســـب لتطبیـــق �طاقـــة مالحظـــة األداءات عـــن طر�ـــق إعطـــاء الحر�ـــة 

ســؤاال �قــ�س  ٤٦خت�ــار الــذى تضــمن للمجموعــة االســتطالع�ة ألخــذ الوقــت الكــافى لإلجا�ــة عــن اال

األداءات التــى تتطلبهــا المتطل�ــات التكنولوج�ــة المختــارة لتــدر�س الجغراف�ــا ومــن ثــم فــإن زمــن �طاقــة 

دق�قـة و�ـذلك �كـون زمـن  ١٢٠و نفس وقت أداء الطالب على االخت�ـار والتـى تـم تقـدیره المالحظة ه

 دق�قة . ١٢٠�طاقة المالحظة 

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۷۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 • قة:الصورة النهائ�ة لل�طا  -
�عــــد أن تــــم ضــــ�ط �طاقــــة المالحظــــة و�جــــراء التعــــدیالت الالزمــــة، والتأكــــد مــــن صــــدقها وث�اتهــــا     

 لتطبیق على الطالب مجموعة ال�حث.أص�حت ال�طاقة في صورتها النهائ�ة وصالحة ل

 إعداد مق�اس مهارات التواصل االجتماعى: -٣

النهائ�ة   التواصل    لمق�اس تم التوصل إلى الصورة  من خالل الخطوات  االجتماعى  مهارات 

 التال�ة: 

 : المق�اس  هدف  -
استرات�ج�ة  إلى    المق�اسهدف   استخدام  على  قائم  مقترح  برنامج  فاعل�ة  عن  الكشف 

�ا لدى التعلم  االجتماعى  التواصل  مهارات  �عض  لتنم�ة  أكادو�س  منصة  عبر  لمشروعات 

 طالب الفرقة الرا�عة شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة. 

 تم بناء المق�اس واشتقاق مادته من المصادر اآلت�ة : صادر بناء المق�اس:  تحدید م  -
تنمیتها لدى طالب الفرق - ة الرا�عة شع�ة  قائمة مهارات التواصل االجتماعى التى �جب 

 الجغراف�ا . 
التواصل   - مهارات  بتنم�ة  اهتمت  التى  واألجنب�ة  العر��ة  السا�قة  وال�حوث  الدراسات 

 االجتماعى. 
 نظر�ة والتر�و�ة المتعلقة �مهارات التواصل االجتماعى.الكتا�ات ال -
 �عض المقای�س التى صممت لق�اس مهارات التواصل االجتماعى. -
 قة �ك�ف�ة إعداد المقای�س . األدب�ات التر�و�ة المتعل -
 : المق�اس  مهاراتتحدید  -

تى  المهارات التواصل اإلجتماعى  فى ضوء الصورة النهائ�ة لقائمة    المهارات تم تحدید  

لذلك حددت   إلیها،  التوصل  االجتماعى    مهارات تم  التواصل  مهاراتفى  مق�اس  هى   س�ع 

 
 لطالب في المتطلبات التكنولوجیة الالزمة لتدریس الجغرافیا.  الصورة النھائیة لبطاقة مالحظة أداءات ا  )  ۷ملحق (  •



 

 
 
 

 
 

۹۷۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

التعامل مع الواقع االفتراضى، التغذ�ة الراجعة، المناقشة، التحاور، طرح األس   كالتالى: ئلة، 

 مشار�ة الملفات، التفاعل. 

المق�اس  - مفردات  نوع  ل�تحدید  مق�اس  وفق  المق�اس  هذا  مفردات  إعداد  تم  كرت  : 
(طر�قة التقدیرات المجمعة) حیث �طلب من الطالب إعطاء استجا�ة أمام �ل ع�ارة من  

تتفق مع وجهة نظره، ووفقا    ) أمام االستجا�ة التى  √ع�ارات المق�اس بوضع عالمة (  
  -أح�انا    –غال�ا  –(دائما  لمق�اس ل�كرت جاءت الع�ارات على مستوى خماسى متدرج  

 . أبدا)  -نادرا
 : دات المق�اسمفر ص�اغة  -

تم ص�اغة مفردات إ�جاب�ة وسلب�ة، ووزعت مفردات المق�اس على مهارات التى �ق�سها  

 : ) ٤على النحو الذى یوضحه جدول (

 مهارات التواصل االجتماعى على  مفردات المق�اس ) توز�ع   ٤ل ( جدو        

المفردات التى أرقام  المهارة  م

 �ق�سها المق�اس 

 المجموع

 ١٥ ١٥-١ اجعة   التغذ�ة الر  ١

 ١٥ ٣٠-١٦ المناقشة  ٢

 ١٥ ٤٥-٣١ التحاور   ٣

 ١٥ ٦٠-٤٦ طرح األسئلة  ٤

 ١٥ ٧٥-٦١ التعامل مع الواقع االفتراضى  ٥

 ١٥ ٩٠-٧٦ الملفات مشار�ة  ٦

 ١٥ ١٠٥  -٩١ التفاعل ٧

 ١٠٥ المجموع

 ) مفردة .  ١٥)  أن عدد المفردات التى تق�س �ل مهارة ( ٤یتضح من جدول (



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۷۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 : المق�اس مات  تعل� -
فى   صفحة  إعداد  المق�استم  للطالب    مقدمة  الموجهة  التعل�مات  واستهدفت  تتناول 

تح  وتم  عنه،  اإلجا�ة  و��ف�ة  المق�اس  طب�عة  أن توض�ح  وراعى  للمق�اس  الكلى  الزمن  دید 

�ما هو مطلوب   الق�ام  الطالب من خاللها  التعل�مات واضحة ودق�قة �حیث �ستط�ع  تكون 

 . و ل�سمنهم دون غموض أ

 : للمق�اس الصورة المبدئ�ة  -

صالح�ة   من  عرض    المق�اس للتأكد  تم  أجله  من  وضع  الذى  فى    المق�اسللغرض 

السا من  مجموعة  على  المبدئ�ة  وطرق صورته  المناهج  فى  المتخصصین  المحكمین  دة 

 للتطبیق وذلك إلبداء الرأى حول ما یلى:  المق�اسلتقدیر صالح�ة   التدر�س

 للهدف الذى وضع من أجله.  المق�اسمدى مناس�ة  -
 . المق�اس  مدى مناس�ة الص�اغة اللغو�ة والعلم�ة لمفردات  -
 . التر��ةطالب الفرقة الرا�عة �كل�ة لمستوى    الع�اراتمدى مناس�ة  -
 التى �ق�سها.  الع�ارات �المهاراتمدى ارت�اط  -
 . المق�اس رونه من مفردات یإضافة أو حذف ما   -

 قابًال للتطبیق.  المق�اسیها السادة المحكمون وأص�ح إجراء التعدیالت التى أشار إل  وتم

 الدراسة االستطالع�ة:  -
الفرقة  على طالب    لمق�اس مهارات التواصل االجتماعىتم إجراء الدراسة االستطالع�ة  

/ ١٢/٣وذلك فى  ) طال�ا  ١٩وقد ط�قت الدراسة االستطالع�ة على (الرا�عة شع�ة الجغراف�ا،  

 راسة االستطالع�ة تحدید ما یلى: و�ان الهدف من هذه الد ٢٠٢٠

 . المق�اس زمن  -أ
 . المق�اس صدق  -ب
 . المق�اس ث�ات  -ج



 

 
 
 

 
 

۹۸۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

من خالل    المق�اسدات  : تم تحدید الزمن الالزم لإلجا�ة عن مفر المق�اسحساب زمن   -أ
ثم    المق�اساستخدام التسجیل التتا�عى للزمن الذى �ستغرقه �ل طالب فى اإلجا�ة عن  

 ) دق�قة. ٣٥( المق�اس زمن  و�لغالب حساب متوسط األزمنة لجم�ع الط
 من خالل أنواع الصدق التال�ة:  المق�اس: تم التحقق من صدق المق�اس صدق   -ب
المحكمین -١ تم عرض  صدق  فى  عل  المق�اس :  المتخصصین  المحكمین  ى مجموعة من 

والذین أقروا صدقه وصالحیته لتحقیق ما وضع من أجله، ولقد    تدر�سال المناهج وطرق  
 ات. حه المحكمون من مقتر خذ �ما رآ ألتم ا

) فى حساب معامل   ٢٢اإلصدار (    SPSSاستخدم برنامج  صدق االتساق الداخلى:   -٢
االجت التواصل  مهارات  درجات  بین  التواصل  االرت�اط  لمق�اس  الكل�ة  والدرجة  ماعى 

 ) . ٥االجتماعى �ما یوضحه جدول (
 جة الكل�ة للمق�اس  ) مصفوفة االرت�اط بین مهارات التواصل االجتماعى والدر ٥جدول (

 

 

 

               

 

               

      

 

 

 ٠.٠١ دالة عند مستوى   العالمة (*) ،   ٠.٠٥العالمة (**) دالة عند مستوى                 

 معامل االرت�اط  المهارة  م

 *٠.٧١ التغذ�ة الراجعة    ١

 *٠.٧٢ المناقشة  ٢

 *٠.٦٣ التحاور   ٣

 **٠.٥٣ طرح األسئلة  ٤

 *٠.٧٢ التعامل مع الواقع االفتراضى  ٥

 *٠.٨٣ مشار�ة الملفات  ٦

 *٠.٧٨ التفاعل  ٧



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۸۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

) جدول  من  اال٥یتضح  التواصل  مهارات  من  مهارة   �ل  درجة  أن  جتماعى ) 

)  ماعدا  ٠.٠١مرت�طة مع الدرجة الكل�ة للمق�اس ولها ارت�اط دال إحصائ�ا عند مستوى (  

مستوى   عند  دالة  األسئلة  من   وهذا   ٠.٠٥طرح  عال�ة  درجة  على  المق�اس  أن  على  یدل 

 االتساق الداخلى. 

ن  أ  لفا �رون�اخ وجد أاستخدام معادلة  �  المق�اسحساب معامل ث�ات    تم :  المق�اس ث�ات    -ج

ث�ات   إلى أن    ٠.٩٠(  المق�اسمعامل  الق�مة تشیر  من عال�ة  على درجة    المق�اس) وهذه 

 الث�ات. 

 •:للمق�اس الصورة النهائ�ة  -
  أص�ح وعرضه على السادة المحكمین وتعدیله فى ضوء مقترحاتهم    المق�اس  اد عد إ �عد  

حددت الدرجة ) مفردة، �ما ت١٠٥على (  المق�اسفى صورته النهائ�ة وقد اشتمل    المق�اس

)  ٣٥وهو (  عن المق�اس) درجة، وتحدد الزمن الالزم لإلجا�ة  ٥٢٥وهى (للمق�اس  النهائ�ة  

 دق�قة. 

 ):  ٦لمق�اس على النحو الذى یوضحه جدول (تم تصح�ح ا :المق�اس  تصح�ح   -١
 ) طر�قة تصح�ح مق�اس مهارات التواصل االجتماعى    ٦جدول ( 

 االستجا�ات  نوع الع�ارة  م

 ابدا  نادرا  أح�انا �ا غال دائما 

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ الع�ارات الموج�ة ١

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الع�ارات السال�ة ٢

  

 
 الصورة النھائیة لمقیاس التواصل االجتماعى . )  ۸ملحق (  •



 

 
 
 

 
 

۹۸۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 تضمنت ما یلى: الدراسة المیدان�ة :  -٢

 : أهداف تجر�ة ال�حث :  أوال

هدفت تجر�ة ال�حث إلى التعرف على فاعل�ة برنامج مقترح قائم استخدام استرات�ج�ة        

منصة عبر  �المشروعات  الالزمة   التعلم  التكنولوج�ة  المتطل�ات  �عض  لتنم�ة  أكادو�س 

 �ا. لتدر�س الجغراف�ا ومهارات التواصل االجتماعى لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف

 ثان�ا : مجموعة ال�حث : 

 تم اخت�ار مجموعة ال�حث وفقا للخطوات اآلت�ة : 

وهى   ال�حث  مجموعة  منه  اختیرت  الذى  األصلى  المجتمع  تحدید  تم  التر��ة  *    -�ل�ة 

 جامعة الفیوم . 

 * تم اخت�ار طالب الفرقة الرا�عة شع�ة الجغراف�ا. 

 ثالثا : متغیرات ال�حث:

 تمثل المتغیرات المستقلة فى هذا ال�حث فى: ت المتغیرات المستقلة:  -أ

         البرنامج المقترح القائم على استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات عبر منصة أكادو�س.        

 تتمثل المتغیرات التا�عة فى هذا ال�حث ف�ما یلى: المتغیرات التا�عة:  -ب

 ف�ا. �عض المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغرا  -١
 �عض مهارات التواصل االجتماعى. -٢

 المتغیرات الوس�طة:  -ج

التعرف على   إلى  یهدف  الحالى  ال�حث  مقترح    فاعل�ةنظرا ألن  قائم على  برنامج 

المتطل�ات است  �عض  لتنم�ة  أكادو�س  منصة  عبر  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  خدام 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۸۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

التواصل   االجتماعى لدى الطالب المعلمین التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا ومهارات 

التصم�م التجر�بى المعروف �اسم المجموعة التجر�ب�ة الواحدة،    ، فقد استخدمشع�ة الجغراف�ا

ثبت فقد  والعمر و�التالى  التحصیلى،  المستوى  فى  تتمثل  والتى  تلقائ�ا  الوس�طة  المتغیرات  ت 

االقتصادى و  والمستوى  والنوع،  العینة،  أفراد  وتجانس  �التدر�س الزمنى،  والقائم  االجتماعى، 

التطبیق   فكان  المجموعة،  نفس  على  أجر�ت  التجر�ة  ألن  وذلك  المتعلمة؛  المادة  وطب�عة 

 للتطبیق ال�عدى لها.  القبلى ألدوات ال�حث ضا�طا 

 را�عا: الخطة الزمن�ة لتجر�ة ال�حث: 

الخطوات     من  ب�انه  سبق  ما  وفى ضوء  ال�حث،  لهذا  األساسى  الهدف  فى ضوء 

ها، وقد تم  ءتى ات�عت فى إعداد أدوات ال�حث تم وضع خطة لتجر�ة ال�حث تتناسب و�جراال

المقترح تدر�س   من  بدءً   البرنامج  الفصل   ٢٢/١٢/٢٠٢٠حتى    ٢٢/١٠/٢٠٢٠ا  خالل 

 .  ٢٠٢١-٢٠٢٠من العام  األول الدراسى 

 إجراءات تطبیق الدراسة التجر�ب�ة: 

 لدراسة التجر�ب�ة: ات�عت ال�احثة الخطوات التال�ة فى إجراء ا  

 ال�حث:    واتالتطبیق القبلى ألد -أ

ا، اخت�ار ق�اس أداءات الطالب في المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�  طبق   -

  /٢٠٢٠من العام الدراسى    أكتو�رال�حث فى شهر    مجموعةعلى الطالب    و�طاقة المالحظة

 رصدت نتائجه. وتم تصح�ح االخت�ار و  ١٨/١٠/٢٠٢٠فى تار�خ  ٢٠٢١

  أكتو�رال�حث فى شهر    مجموعةعلى الطالب  مق�اس مهارات التواصل االجتماعى  طبق    -

الجامعى   العام  تار�خ    ٢٠٢٠/٢٠٢١من  االخت�ار   ٢٠٢٠/    ١٠/    ٢٠فى  تصح�ح  وتم 

 ورصدت نتائجه.  



 

 
 
 

 
 

۹۸٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

 : البرنامج المقترح تدر�س    -ب

اخت�ار   تطبیق  من  االنتهاء  ال  �عد  و�طاقة  األداءات،  ،ومق�اس    مالحظةق�اس 

االجتماعى التواصل  تدر�س  مهارات  فى  البدء  تم  المقترح  ،  من البرنامج  الفترة  فى  وذلك 

الب حر�ة دراسة البرنامج وفقا لقدراتهم  حیث ترك للط  ٢٢/١٢/٢٠٢٠حتى    ٢٢/١٠/٢٠٢٠

واستعداداتهم مع وجود متا�عة مستمرة وتواصل متزامن أو غیر متزامن عبر منصة أكادو�س 

على ما تم دراسته و�نجازه من مشار�ع، واإلجا�ة عن استفسارات الطالب، �ما تم  للتعرف  

من المشروعات، وتم عقد    التنب�ة على الطالب �عدم تجاوز الزمن الالزم إلتمام أى مشروع

لقاء تمهیدى وذلك لتعر�ف الطالب �ك�ف�ة السیر في دراسة البرنامج، وحثهم على التفاعل 

اللتزام �آداب الحوار والمناقشة، والدخول الیومى على منصة أكادو�س مع تعل�قات الزمالء وا

   .لمشاهدة �ل جدید وذلك لتحقیق األهداف المحددة

 ال�حث:   واتدالتطبیق ال�عدى أل   -ج

ال�حث، تم    مجموعةللطالب    البرنامج المقترح  �عد االنتهاء من تدر�س موضوعات  

تطب�قا �عد�ا وذلك على   المجموعةعلى نفس    الق�اس ذاتها التى سبق تطب�قها  أدوات تطبیق  

 النحو التالى: 

، ومق�اس  ٢٣/١٢/٢٠٢٠اخت�ار أداءات الطالب ،و�طاقة المالحظة فى تم تطبیق 

ا االجتماعى  مهارات  إحصائ�ا،    ٢٤/١٢/٢٠٢٠فى  لتواصل  ومعالجتها  النتائج  رصد  وتم 

 تمهیدا لتفسیرها وتقد�م التوص�ات والمقترحات. 

 �حث: ثالثا: نتائج ال

تم   التى  اإلحصائ�ة  المعالجة  ال�احثة  توضح  ال�حث  نتائج  عرض  فى  البدء  قبل 

 . ٢٢اإلصدار  ) SPSS (استخدامها, وهى معالجة الب�انات �الحزمة اإلحصائ�ة 

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۸٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 وقد تضمنت النتائج ما یلى: 

 نتائج تطبیق �طاقة المالحظة وتفسیرها فى ضوء الدراسات السا�قة.  •
مهارات   • مق�اس  تطبیق  الدراسات  نتائج  ضوء  فى  وتفسیرها  االجتماعى  التواصل 

 السا�قة. 

 وف�ما یلى توض�ح ذلك �التفصیل :  

 أوال : نتائج �طاقة المالحظة ومناقشتها:

عن السؤال الرا�ع : ما فاعل�ة البرنامج المقترح القائم على استخدام استرات�ج�ة لإلجا�ة  

لمتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة التعلم �المشروعات عبر منصة أكادو�س فى تنم�ة �عض ا

 لتدر�س الجغراف�ا لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة. تم: 

 من فروض ال�حث الذى ینص على ما یلى:  ) التحقق من صحة الفرض األول  ١( 

درجات   - متوسطى  بین  إحصائ�ا  دال  فرق  التطبیق    طالبیوجد  فى  ال�حث  مجموعة 
 المالحظة لصالح التطبیق ال�عدى . القبلى وال�عدى ل�طاقة 

للمقارنة بین متوسطى درجات طالب  ق�مة ( ت )  الفرض تم حساب  وللتحقق من صحة 

 ): ٧لى وال�عدى ل�طاقة المالحظة ،و�تضح ذلك من جدول (مجموعة ال�حث فى التطبیق القب

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

۹۸٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

مجموعة  ) ق�مة (ت) وداللتها اإلحصائ�ة للفرق بین متوسطى درجات طالب   ٧جدول ( 

 فى التطبیق القبلى وال�عدى ل�طاقة المالحظة  ال�حث 

 

 المهارة 

 

الب�انات   

 اإلحصائ�ة 

 

 المجموعة

 العدد 

 (ن) 

المتوسط 

 الحسابى

 (م)

اف  االنحر 

 المع�ارى 

 (ع) 

 ق�مة 

 (ت)

درجة 

 الحر�ة

مستوى 

 الداللة 

نس�ة 

الكسب  

 المعدل

ــداد دروس  إعــــــــــــــــــ

ــا  الجغراف�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�اســتخدام برنــامج 

ال 

Powerpoint.  

 ١.٣٠ ٠.٠١ ٣٠ ٤١.٢٠٩ ٦.٠٠٣ ٤٥.٦٤٥ ٣١ لى قب

 ٣.٥١٥ ٨٨.٨٠٦ ٣١ �عدى

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام 
المنصـــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 التعل�م�ة 

( منصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 – كـــــــــــــــــــــــادو�سأ

 ) منصة إدمودو

 ١.٧٩ ٠.٠١ ٣٠ ٦١.٧٨٣ ١٠.٠٥٧ ١.٨٠٦ ٣١ قبلى 

 ٣.٩٧٥ ١١٢.١٦١ ٣١ �عدى

ــداد فیـــــــــــــدیو  إعـــــــــــ
تعل�مـــــى ببرنـــــامج 

 Movieال 
Maker. 

 ١.٧٢ ٠.٠١ ٣٠ ٦٠.٣٧١ ٣.٦٦٠ ٣.٠٠ ٣١ قبلى 

 ٢.٤٠٣ ٤٦.٦١٢ ٣١ �عدى

ــداد دروس  إعــــــــــــــــــ
الجغراف�ــــــــــا فـــــــــــي 
صــــــــــــورة �تــــــــــــاب 

 إلكترونى.

 ١.٧٢ ٠.٠١ ٣٠ ٧٧.٣٣٤ ١٠.٤٦٤ ٣.٧٧٤ ٣١ قبلى 

 ٤.٥٩٥ ١٣٦.٨٧١ ٣١ �عدى

 ١.٦٥ ٠.٠١ ٣٠ ٧٤.٥ ٢٦.٣١٣ ٥٤.٢٢٥ ٣١ قبلى  ال�طاقة �كل 

 ١٠.٨٥٣ ٣٨٤.٤٥١ ٣١ �عدى

) ارتفاع متوسط درجات طالب مجموعة ال�حث فى التطبیق  ٧ن جدول (یتضح م

درجات  ال�عدى ل�طاقة المالحظة عن متوسط درجاتهم في التطبیق القبلى حیث بلغ متوسط  

ال�حث   مجموعة  القبلى   ٣٨٤.٤٥١طالب  التطبیق  في  درجاتهم  متوسط  بلغ  بینما 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۸۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

عند    ٢.٧٥لجدول�ة تساوى  ، وق�مة (ت) ا٧٤.٥٨٣، و�لغت ق�مة (ت) المحسو�ة  ٥٤.٢٢٥

، و�ذلك تكون ق�مة (ت) المحسو�ة أكبر ٠.٠٥عند مستوى ثقة    ٢.٠٤و  ٠.٠١مستوى ثقة  

تفاع متوسط درجات طالب مجموعة ال�حث في �ل من ق�مة (ت) الجدول�ة، �ما یتضح ار 

�عد من أ�عاد �طاقة المالحظة  في التطبیق ال�عدى عن متوسط درجاتهم في ذات ال�عد في 

الخاصة التط  األداءات  في  ال�حث  مجموعة  طالب  درجات  متوسط  بلغ  حیث  القبلى  بیق 

) ال�عدى   التطبیق  في  التكنولوج�ة  الجغراف�ا�المتطل�ات  ال   إعداد دروس  برنامج  �استخدام 

Powerpoint  ،التعل�م�ة المنصات  ال  ،  استخدام  ببرنامج  تعل�مى  فیدیو   Movieإعداد 

Maker  ،في الجغراف�ا  دروس  إلكترونى   إعداد  �تاب  (صورة   (١١٢.١٦١،    ٨٨.٨٠٦    ،

) على التوالى، بینما بلغ متوسط درجات طالب مجموعة ال�حث في ١٣٦.٨٧١،   ٤٦.٦١٢

مما یدل على وجود    ؛) على التوالى٣.٧٧٤،  ٣.٠٠،  ١.٨٠٦،  ٤٥.٦٤٥التطبیق القبلى (

القبلى فرق ذى داللة إحصائ�ة بین متوسطى درجات طالب مجموعة ال�حث فى التطبیق  

على  متطلب  و�ل  التكنولوج�ة،  المتطل�ات  في  الطالب  أداءات  مالحظة  ل�طاقة  وال�عدى 

وهذه الق�مة أعلى من المدى الذى    ١.٦٥حدة، وقد بلغت نس�ة الكسب المعدل للمق�اس �كل

حدده بالك، �ما بلغت نس�ة الكسب المعدل لكل جانب من جوانب �طاقة المالحظة أعلى 

عداد  )، حیث بلغت نس�ة الكسب المعدل إل٢إلى    ١بالك وهو من (  من المدى الذى حدده 

ال   برنامج  �استخدام  الجغراف�ا  المنصابینما    )، ١.٣٠(  Powerpointدروس  التعل�م�ةاستخدام   ت 
إعداد دروس الجغراف�ا في   )،١.٧٢(  Movie Makerإعداد فیدیو تعل�مى ببرنامج ال    )،١.٧٩(

یدل على فاعل�ة البرنامج القائم على استخدام استرات�ج�ة )، مما  ١.٧٢(  صورة �تاب إلكترونى

الالزمة التكنولوج�ة  المتطل�ات  �عض  تنم�ة  في  أكادو�س  منصة  عبر  �المشروعات   التعلم 

فاعل�ة  على  أكدت  التى  الدراسات  من  العدید  نتائج  مع  یتفق  ما  وهو  الجغراف�ا  لتدر�س 

س  (خالد  دراسة  مثل  �المشروعات  التعلم  أحمد،استرات�ج�ة  هشام ٢٠١٧ید  (رشا  ودراسة   ،(

(عبدالحمید محمد عبدالحمید،، ٢٠١٨عبدالحمید، (إسالم حسن ٢٠٢١)، ودراسة  )، ودراسة 

 ى: ) و�رجع ذلك إل٢٠١٦محمد،



 

 
 
 

 
 

۹۸۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

�عضهم    - مع  والتفاعل  التعاون  على  الطالب  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  ساعدت 

م الرغ�ة في التعلم، �ما أن المناقشات  ال�عض في إنجاز المشار�ع المكلفون بها، مما بث فیه

والرد على االستفسارات وت�ادل المعلومات والتوج�ة واالرشاد المقدم من قبل المعلم والزمالء 

 طالب على تطبیق خطوات االسترات�ج�ة و�نجاز المهام المطلو�ة منهم. ساعد ال

دراسة البرنامج المقترح،  أدت استرات�ج�ة التعلم �المشروعات إلى ز�ادة الدافع�ة الطالب ل   -

وتنفیذ المهام واألنشطة والمشار�ع المطلو�ة؛ ألنه الر�یزة األساس�ة في عمل�ة التعلم، �حیث  

خ بتطبیق  الطالب  اكتسبوها،  �قوم  التى  والخبرات  المعارف،  على  بناء  االسترات�ج�ة  طوات 

و�تف تعلمهم.  خالل  والتواصل  والتدر�ب،  والتحلیل،  واالكتشاف،  دراسة وال�حث،  مع  ذلك  ق 

 )  ٢٠٢٠(محمد عبدهللا التع�ان،انتصار محمود محمد،

ساعدت   استخدام   - �المشروعات  التعلم  مم  استرات�ج�ة  الطالب  انت�اه  جذب  ساهم  على  ا 

الفعال  إ�جاب�ً  التعلم  على  الطالب  تشج�ع  في  �أنفسهم ا  المعلومات  إلى  عالوة    ، وتوصلوهم 

ال النشطة في موضوعات  المشار�ة  للمهارات  على فرص  الطالب  امتالك  تعلم ساعد على 

 المتعلقة �المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س الجغراف�ا. 

ًرا لما تم إتاحته من خالل منصة أكادو�س من تمكن الطالب من تحقیق نتائج أفضل نظ  -

فى  ساعد  مما  المختلفة  التعل�م�ة  المواقف  فى  الطالب  دور  عززت  للتعلم  وأنشطة  مهام 

 األهداف والوصول ألفضل النتائج فى المهام المطلوب إنجازها. تحقیق  

لتحاور   - أفضل  فرصة  أكادو�س  منصة  عبر  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  أتاحت 

الب مع �عضهم ال�عض ومع عضو هیئة التدر�س، وت�ادل الرأى أثناء تنفیذ المشروعات  الط

األد من  وتمكنهم  العلمى،  للمحتوى  الطالب  فهم  من  الخاصة  عمق  التكنولوج�ة  اءات 

دراسة   مع  ذلك  و�تفق  الجغراف�ا.  لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة  �المتطل�ات 

(Perpinyà,Barberà,Coit,2006,3-4)    تكنولوج�ا  والتى إدخال  أن  على  أكدت 

أن  �ما  الجغراف�ا،  وتدر�س  تعل�م  فى  اختالف  إحداث  إلى  أدت  واالتصاالت  المعلومات 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۸۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

االستخدام، �ما �مكن للطالب الوصول للنظام فى أى وقت وأى    المنصة المستخدمة سهلة

 مكان.

زاد    - المقترح  البرنامج  تدر�س  فى  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  تفاعل استخدام  من 

الوقت   طوال  وحماس  �جد�ة  العمل  على  وحفزهم  رقم�ا  المعروض  المحتوى  مع  الطالب 

االنتقال من النظر�ة إلى التطبیق، وتنفیذ    إلنجاز المهام �أفضل أداء ممكن،  �ما أتاح لهم 

 مشار�ع الفرد�ة والجماع�ة على دروس الجغراف�ا. 

، ومواقع word، وملفات  pdfت، وملفات  استخدام مصادر تعل�م�ة متعددة مثل (الفیدیوها  -

ساعدهم   �ما  واألنشطة،  المهام  تنفیذ  أثناء  المحتوى  توظ�ف  من  الطالب  مكن  اإلنترنت) 

است�عاب   ذلك  على  و�تفق  أثًرا،  وأ�قى  فاعل�ة  أكثر  العمل�ة �شكل  وتطب�قاتها  الموضوعات، 

 . (Custafson,Mahaffy&Martin,2011)مع دراسة 

أوفرت    - على    شامًال   امرجعً   كادو�سمنصة  تحتوي  التعلم  تعلم   مصادر لموضوعات 

نصوًص  تتضمن  فیدیوا،  ورسومً ا،  وصورً ا،  متنوعة  �  نترنت، إ ومواقع  ،  وملفات  مكن �حیث 

اكتساب المهارات    علیهم   واستعدادتهم مما سهل  همالرجوع إلیها وقت الحاجة حسب احت�اجات

 . لجغراف�ا الخاصة �المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س ا

أنها   - إذ  المعاصرة،  للتقن�ات  ومواك�ة  حداثة  التعل�م  نظم  أبرز  من  أكادو�س  منصة  تعد 

أكثر مرونة وسالسة، �ما تراعى الفروق الفرد�ة بین تسهم فى تسهیل عمل�ة التعلم وتجعلها  

الطالب وذلك من خالل تنوع أسالیب عرض المحتوى التعل�مى وتقس�مه إلى أجزاء مترا�طة 

لقدراتهم واستعداداتهم و�تفق ذلك مع دراسة تالئ  التعلم وفقا  م قدرات الطالب، وتمكنهم من 

(Abdel-Maksoud,2018)  الطال رضاء  إلى  توصلت  منصة  التى  استخدام  عن  ب 

تنم�ة  إلى  أدت  أنها  �ما  االستخدام،  وسهلة  مفیدة  المنصة  أن  على  وأكدوا  أكادو�س، 

 التواصل االجتماعى لدیهم. 



 

 
 
 

 
 

۹۹۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

السؤال الخامس: ما فعال�ة البرنامج المقترح القائم على استخدام استرات�ج�ة لإلجا�ة عن  

مهارا �عض  تنم�ة  فى  أكادو�س  منصة  عبر  �المشروعات  االجتماعى  التعلم  التواصل  ت 

 :  لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة. تم

 ى ما یلى : ) التحقق من صحة الفرض الثانى من فروض ال�حث الذى ینص عل٢(

مجموعة ال�حث فى التطبیق القبلى    طالبیوجد فرق دال إحصائ�ا بین متوسطى درجات  
 لصالح التطبیق ال�عدى. وال�عدى لمق�اس مهارات التواصل االجتماعى 

للمقارنة بین متوسطى درجات طالب  ق�مة ( ت )  الفرض تم حساب  وللتحقق من صحة 

, و�تضح لمق�اس مهارات التواصل االجتماعى  مجموعة ال�حث فى التطبیق القبلى وال�عدى 

 ):  ٨ذلك من جدول (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۹۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

 مجموعة ال�حث فى طالبات ) ق�مة (ت) وداللتها اإلحصائ�ة للفرق بین متوسطى درج٨جدول (

 التطبیق ال�عدى لمق�اس مهارات التواصل االجتماعى 

الب�انات  المهارة 

 اإلحصائ�ة 

 

 المجموعة

 العدد 

 (ن) 

المتوسط 

 ابىالحس

 (م)

االنحراف  

 المع�ارى 

 (ع) 

 ق�مة 

 (ت)

درجة 

 الحر�ة

مستوى 

 الداللة 

نس�ة 

الكسب  

 المعدل

 التغذ�ة الراجعة   

 

 ٣١ قبلى 

 

١.٠٥ ٠.٠١ ٣٠ ١٢.٠٤١ ١٤.٥١٦ ٣٢.٠٠ 

 ٦.٢٥٢ ٦٠.٨٠٦ �عدى

 المناقشة  

 

 ١.٢٤ ٠.٠١ ٣٠ ١٧.٩٣٥ ١٠.١٤٢ ٢٥.١٦١ ٣١ قبلى 

 ٦.٦٦٢ ٦٢.٤٥١ �عدى

 ١.١١ ٠.٠١ ٣٠ ١٤.٥٠٣ ١٠.٥٤٤ ٢٨.٥٤٨ ٣١ قبلى  اور لتحا

 ٦.٥٩٥ ٦٠.٦٤٥ �عدى

 ٣١ قبلى  طرح األسئلة 

 

١.٢١ ٠.٠١ ٣٠ ١٨.١٦٢ ٩.٦٦٦ ٢٦.٨٧١ 

 ٦.٤٦٩ ٦٢.٥٤٨ �عدى

التعامل مع الواقع  

 االفتراضى

 ١.١٨ ٠.٠١ ٣٠ ١٧.٤٧٣ ٨.٥١٦ ٢٣.٥١٦ ٣١ قبلى 

 ٧.٨٣١ ٥٩.٧٤١ �عدى

 ١.٣٢ ٠.٠١ ٣٠ ٢٠.٧٧١ ٧.٧١٠ ٢٢.٧٧٤ ٣١ قبلى  الملفات  مشار�ة

 ٧.٣٥٢ ٦٣.٥١٦ �عدى

 التفاعل

 

 ١.٢٧ ٠.٠١ ٣٠ ١٧.٢٥٧ ٩.٢٠٦ ٢٣.٣٢٢ ٣١ قبلى 

 ٧.١٤٤ ٦٢.٣٨٧ �عدى

 ١.٢٠ ٠.٠١ ٣٠ ٢١.٧٨٧ ٥٧.٣٩٩ ١٨٢.١٩٣ ٣١ قبلى  المق�اس �كل 

 ٣٧.٤٤٥ ٤٣٢.٠٩٦ ٣١ �عدى



 

 
 
 

 
 

۹۹۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

ال�عدى    ) ٨یتضح من جدول ( التطبیق  ال�حث فى  ارتفاع متوسط درجات طالب مجموعة 

ح  القبلى,  التطبیق  فى  درجاتهم  متوسط  عن  االجتماعى  التواصل  مهارات  بلغ لمق�اس  یث 

القبلى    التطبیق  فى  درجاتهم  التطبیق   ١٨٢.١٩٣متوسط  فى  درجاتهم  متوسط  بلغ  بینما 

المحسو�ة  ٤٣٢.٠٩٦ال�عدى   ق�مة (ت)  و�لغت  تساوى ،  ٢١.٧٨٧،  الجدول�ة  وق�مة (ت) 

ثقة    ٢.٧٥ ثقة    ٢.٠٤، و٠.٠١عند مستوى  ق�مة (ت)  ٠.٠٥عند مستوى  تكون  و�ذلك   ،

دول�ة، �ما یتضح ارتفاع متوسط درجات طالب مجموعة المحسو�ة أكبر من ق�مة (ت) الج 

ال�حث في �ل مهارة على حدة في التطبیق ال�عدى عن متوسط درجاتهم في التطبیق القبلى 

ب التحاور،  حیث  المناقشة،  الراجعة،  (التغذ�ة  في  ال�عدى  التطبیق  في  درجاتهم  متوسط  لغ 

ا مشار�ة  االفتراضى،  الواقع  مع  التعامل  األسئلة،  (طرح  التفاعل)   ، ٦٠.٨٠٦لملفات، 

بینما ٦٢.٣٨٧،  ٦٣.٥١٦،  ٥٩.٧٤١،  ٦٢.٥٤٨،  ٦٠.٦٤٥،  ٦٢.٤٥١ التوالى،  على   (

) القبلى  التطبیق  في  درجاتهم  متوسط  ،  ٢٦.٨٧١،  ٢٨.٥٤٨،  ٢٥.١٦١،  ٣٢.٠٠بلغ 

داللة ٢٣.٣٢٢،  ٢٢.٧٧٤،  ٢٣.٥١٦ ذى  فرق  وجود  على  یدل  مما  التوالى،  على   (

ب مجموعة ال�حث فى التطبیق القبلى وال�عدى لمق�اس إحصائ�ة بین متوسطى درجات طال

المعدل  الكسب  نس�ة  بلغت  وقد  ال�عدى،  التطبیق  لصالح  االجتماعى  التواصل  مهارات 

الق�مة تقع في المدى الذى حدده بالك، �ما بلغت نس�ة الكسب    ١.٢٠�كلللمق�اس   وهذه 

الذى حدده بال المدى  المق�اس في  لكل مهارة من مهارات  (المعدل  )   ٢إلى    ١ك وهو من 

) جدول  من  یتضح  المعدل  ٨كما  الكسب  فنس�ة  الراجعة  ل )،  (لتغذ�ة  بینما ،  )١.٠٥بلغت 

التعامل مع أما  ،  )١.٢١(  طرح األسئلةبینما  ،  ) ١.١١(التحاورأما  ،  ) ١.٢٤بلغت (  المناقشة

یدل   ، مما) ١.٢٧(  التفاعلأما  ،  )١.٣٢(  مشار�ة الملفاتبینما  ،  )١.١٨(  الواقع االفتراضى

منصة  عبر  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  استخدام  على  القائم  البرنامج  فاعل�ة  على 

 لك إلى: أكادو�س في تنم�ة مهارات التواصل االجتماعى و�رجع ذ

 استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات عبر منصة أكادو�سطب�عة البرنامج القائم على    -

ممارسأ�ما   تكرار  للطالب من فرص  قدراتهتاحه  أكثر من مرة حسب  التعلم    م وسرعته  م،ة 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۹۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

على    الذات�ة، انعكس  مما  لدیهم  النفس�ة  الراحة  توافر  على  فرص   ،دائهم أساعد  من  وزاد 

 جتماعي أثناء التعلم. التواصل اال

العمل�ة   - فى  فاعلین  مشار�ین  �كونوا  �أن  الطالب  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  مكنت 

فاعل الطالب ف�ما بینهم لتحقیق األهداف المرجوة، �ما تر�ز دور التعل�م�ة، مما زاد من ت

سترات�ج�ة دفعت المعلم على التوج�ة واإلرشاد المستمر، وتقد�م التغذ�ة الراجعة، �ما أن اال

تفاعل  تؤ�د على  التى  البنائ�ة  النظر�ة  م�ادئ  یتفق مع  وهذا  والتعاون  العمل  إلى  الطالب 

لتعلم و�ناء خبرات جدیدة �التعاون مع المعلم والزمالء و�تفق الطالب، ودوره النشط لتحقیق ا

 ). ٢٠١٨ذلك مع دراسة (منال محمد أمین،وه�اء عبدهللا دواد،

استرات�ج�ة  - لتحاور   أتاحت  أفضل  فرصة  أكادو�س  منصة  عبر  �المشروعات  التعلم 

،  الطالب مع �عضهم ال�عض ومع عضو هیئة التدر�س مما مكنهم من تحقیق نتائج أفضل 

وتنم�ة مهارات التواصل لدیهم، �ما أن إتاحة فرصة ت�ادل الرأى أثناء تنفیذ المشروعات مما 

 عمق من فهم الطالب للمحتوى العلمى.

تف  - مجموعة  الوق  و�رجع  التعلم  إلى    ال�حثطالب  السترات�ج�ة  الطالب  استخدام  أن 

أ منصة  عبر  الخبراأ كادو�س  �المشروعات  ومشار�ة  ت�ادل  للطالب  التعل�م�ةتاحت   ، ت 

ا  وغیر  الم�اشر  �التعلیق  لوالتفاعل  الزمالء  مع  المساعدة،م�اشر  على ،  وتقد�م  والرد 

�  ؛التعل�قات  المعرفة  بناء  على  ساعدهم  محمد    أنفسهم. مما  (ب�ان  دراسة  مع  ذلك  و�تفق 

) والتى أوصت �ضرورة استثمار قابل�ة الطالب  ٢٠١٧الز�یدى ونرجس عبدالقادر حمدى ،

 تى فى ضوء التعامل مع المستحدثات التكنولوج�ة. للتعلم الذا 

�المشروعات  أتاحت    - التعلم  مع استرات�ج�ة  واألداء  األفكار  في  التشارك  إمكان�ة  للطالب 

لبنا �عضه الطالب  ف�ه  تشارك  حق�قي  ممارسة  مجتمع  تشكیل  في  ساهم  مما  ال�عض   ء م 

و�تفق ذلك مع دراسة   المطروحوت�ادل األفكار والخبرات حول موضوع التعلم    و�نتاج المعرفة،

 . )٢٠١٧(ه�فاء صب�ح أحمد،



 

 
 
 

 
 

۹۹٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

على خلق فرص   Acadoxساعدت استرات�ج�ة التعلم �المشروعات عبر منصة أكادو�س    -

الكتساب المعلومات، والمعارف الالزمة من خالل تنوع األنشطة التعل�م�ة المتنوعة متعددة  

�الحوار،   تسمح  التى  األنشطة  �ذلك  علیها،  تشمل  و�عضهم  التى  الطالب  بین  والمناقشة 

 ال�عض و�ین الطالب وأعضاء هیئة التدر�س. 

التقل  - صورته  من  الطالب  بین  التفاعل  تحو�ل  على  أكادو�س  منصة  إلى ساعدت  ید�ة 

التدر�س عبر تبو�ب مناقشة مما  إلكترونى بین الطالب و�عضهم و�ین عضو هیئة  تفاعل 

تواصل االجتماعى لدیهم و�تفق ذلك مع دراسة  كان له األثر اإل�جابى فى تنم�ة مهارات ال

(Macy,Spineti Rincón&Hogan,2021)    فى البرنامج  فاعل�ة  إلى  توصلت  والتى 

 مع األسر والعائالت ذات الخلف�ات المتنوعة. تحسین مهارات االتصال 

 توص�ات ال�حث : 

یؤدى  - �ما  التكنولوج�ة  التقن�ات  استخدام  �ضرورة  المعلمین  الطالب  تحسین   توع�ة  إلى 

 األداء التدر�سى لهم �ما یتماشى مع متطل�ات القرن الحادى والعشر�ن. 

التواصل    - ومهارات  التكنولوج�ة  المهارات  بتنم�ة  قبل االهتمام  المعلمین  لدى  االجتماعى 

 وأثناء الخدمة لمسایرة التقدم التكنولوجى وتنم�ة االتجاه نحو استخدامها فى التدر�س. 

ال   - البیئة  الموظفة تهیئة  �المشروعات  التعلم  استرات�ج�ة  استخدام  مع  یتناسب  �ما  تعل�م�ة 

 عبر المنصات التعل�م�ة. 

�حیث  - المعلمین  الطالب  إعداد  برامج  الحدیثة    مراجعة  التكنولوج�ة  التطورات  على  تر�ز 

 وتدر�بهم علیها ضمن مقررات طرق التدر�س، والتدر�س المصغر، وأثناء فترة التر��ة العمل�ة. 

�المشروعات   - التعلم  استرات�ج�ة  استخدام  �أهم�ة  التدر�س  هیئة  أعضاء  بین  الوعى  نشر 

 �م الجامعى.والمنصات التعل�م�ة فى التدر�س �ما �سهم فى تطو�ر التعل 



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۹٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

أكادو�س    - منصة  استخدام  من  على    Acadoxاالستفادة  الخجولین  الطالب  تشج�ع  فى 

 أنفسهم مما یز�د الثقة لدیهم. المشار�ة والتواصل مع اآلخر�ن والتعبیر عن 

 مقترحات ال�حث: 

تمثیل  استرات�ج�ة  استخدام   - �فاءة  لتنم�ة  الجغراف�ا  تدر�س  فى  �المشروعات  التعلم 

 لتخیل الجغرافى لدى طالب المرحلة الثانو�ة. المعلومات وا 

التعلم �المشروعات فى تدر�س الدراسات االجتماع�ة لتنم�ة مهارات  استرات�ج�ة  استخدام   -

 علم الذاتى والتفاعل االجتماعى لدى تالمیذ المرحلة األولى من التعلم األساسى.   الت

�ات التكنولوج�ة لتنم�ة األداء  أثناء الخدمة على المتطل  لمعلمى الجغراف�ابرنامج تدر�بى   -

 التدر�سى واالتجاه نحو استخدامها.

الجغرا - لتدر�س  الالزمة  اإللكترون�ة  الكفا�ات  لتنم�ة  مقترح  لإلنجاز  برنامج  والدافع�ة  ف�ا 

 لدى الطالب المعلمین شع�ة الجغراف�ا �كل�ة التر��ة. 

 المراجع:

 وال:المراجع العر��ة:أ

لطفى( أحمد  اإلبداعى ).فاعل�ة  ٢٠٢١أحمد  التدر�س  مهارات  تنم�ة  فى  �المشروعات  التعلم 
التر��ة. �كل�ة  الر�اض�ات  شع�ة  طالب  التر��ةلدى  �ل�ة  ،جامعة  مجلة 

 )،یولیو. ١٢٧،ع()٣٢بنها،مج(
إسماعیل سالم( االحت�اجات  ).٢٠٠٩أحمد  فى  التعل�مى  التصم�م  على  قائم  تدر�بى  برنامج 

التكنولوج  المهارات  �عض  لتنم�ة  التكنولوج�ا التدر�ب�ة  معلمى  لدى  .رسالة  �ة 
 ماجستیر،الجامعة اإلسالم�ة،كل�ة التر��ة. 



 

 
 
 

 
 

۹۹٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

ى األنشطة اللغو�ة لتحسین اللغة ).فعال�ة برنامج إلكترونى قائم عل٢٠١٩أحمد السید قنصوة(
السمع. ضعاف  لدى  االجتماعى  والتواصل  اإلعاقة  التعبیر�ة  لعلوم  العر��ة  المجلة 

 )،أبر�ل. ٧ر��ة والعلوم واآلداب،ع(،المؤسسة العر��ة للتوالموه�ة

فاعل�ة برنامج إرشادى جمعى مستند إلى نظر�ة جولمان لتنم�ة ).٢٠١٨أحمد جمیل محمد(
الذ�اء   فى  مهارات  الممرضین  من  عینة  لدى  االجتماعى  والتواصل  اإلنفعالى 

 .رسالة د�توراه،جامعة العلوم اإلنسان�ة،كل�ة الدراسات العل�ا. األردن

أثر استخدام السبورة الذ��ة لتنم�ة مهارات توظ�ف المستحدثات  ).٢٠١٢ود(أحمد حامد محم
االعداد�ة المرحلة  لمعلمى  ماجستیر،جامعة  التكنولوج�ة  القاهرة،معهد  .رسالة 

 الدراسات وال�حوث التر�و�ة. 

).تأثیر استخدام تقن�ة أكادو�س فى تدر�س مقرر تكنولوج�ا التعلم  ٢٠٢٠أحمد شوقى محمد(
ال تنم�ة  التر��ة  على  �ل�ة  لطالب  اإللكترونى  التواصل  ومهارات  المعرفى  تحصیل 

ة للبنات،جامعة ،كل�ة التر��ة الر�اض�المجلة العلم�ة لعلوم وفنون الر�اضة الر�اض�ة. 
 حلوان،فبرایر. 

العمرى( سعد  بن  ،وعبدهللا  عبدالمجید  صادق  المشروعات  ٢٠٢٠أحمد  استرات�ج�ة  ).فاعل�ة 
مهار  تنم�ة  فى  واالقتصاد  اإللكترون�ة  الرقم�ة  التعلم  وحدات  وتصم�م  إنتاج  ات 

التر��ة. �ل�ة  طالب  لدى  التر�و�ة  المعرفى  للدراسات  اإلسالم�ة  الجامعة  مجلة 
اإلسالم�ة  �ةوالنفس  العل�ا،الجامعة  والدراسات  العلمى  ال�حث  ،شئون 

 )،نوفمبر. ٦)،ع(٢٨�غزة،مج(

الصغیر  العمري،وعلي  سعد  عبدالمجید،وعبدهللا  صادق  محمد  أحمد  عبدالعال،ومصطفى 
في تدر�ب   (black board)).استخدام نظام إدارة التعل�م اإللكتروني ٢٠١٣إبراه�م(

التر�� �كل�ة  المعلمین  الملك  الطالب  جامعة  التواصل    خالدة  مهارات  لتنم�ة 
،دار  المجلة التر�و�ة الدول�ة المتخصصة اإلجتماعي و�نتاج المواد التعل�م�ة الرقم�ة.

 )،تشر�ن ثاني. ١١ع(،) ٢ت واأل�حاث،مج(سمات للدراسا



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۹۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

.القاهرة:دار  التعل�م عن �عد ومستقبل التر��ة في الوطن العر�ى). ٢٠٠٥أحمد عبدهللا العلى(

 ب الحدیث. الكتا

سالم( محمد  التعل�م(). ٢٠٠٩أحمد  وتقن�ات  المفاه�م ٢الوسائل  -المستحدثات -) 
 .الر�اض:مكت�ة الرشد. التطب�قات

مسعو  هنداوى،وحمادة  محمود(أسامة  والمستحدثات  ).٢٠٠٩د،و�براه�م  التعل�م  تكنولوج�ا 
 .القاهرة:عالم الكتب. التكنولوج�ة 

القائم على المشروعات لتنم�ة مهارات الرسم  ).فاعل�ة نمط التعلم  ٢٠١٦إسالم حسن محمد(
الفنى. الثانوى  الثانى  الصف  طال�ات  التر��ة  لدى  مجاالت  فى  ال�حوث  مجلة 

 )،یونیو. ٤وع�ة،جامعة المن�ا،ع(،كل�ة التر��ة النالنوع�ة 
أثر استخدام موقع أكادو�س على تنم�ة المفاه�م التكنولوج�ة ).٢٠١٦أسماء سلمان الشاوى(
التوا  �غزة ومهارات  الثامن  الصف  طال�ات  لدى  اإللكترونى  ماجستیر    صل  .رسالة 

 ،الجامعة اإلسالم�ة �غزة،كل�ة التر��ة. 

عبدالحمید(أ عبدالناصر  بیئة  ).فاعل�٢٠١٨سماء  "إدمودالة  اإللكترون�ة  القائمة   "ومنصات 
اإللكتروني. التواصل  مهارات  لتنم�ة  التعل�م�ة  الدعامات  الفیوم  على  جامعة  مجلة 

 ). ١٠)،ع (١،كل�ة التر��ة،جامعة الفیوم،ج(التر�و�ة والنفس�ة  للعلوم 

أثر تدر�س الكسور العشر�ة �استخدام الكتاب اإللكترونى  ).٢٠١٤أسماء محمود حسن(
التفاعلى وتطبیق إدارة الغرفة الصف�ة في اكتساب مهارات الحس العددى وتنم�ة  

.رسالة  في األردن مهارات التواصل الر�اضى لدى طل�ة الصف الخامس األساسى 
 ماجستیر،الجامعة األردن�ة،كل�ة الدراسات العل�ا. 

�عض  ).فاعل�ة �تاب إلكترونى تفاعلى في تنم�ة ٢٠٢١أسماء محى الدین عبدالحمید( 
مهارات استخدام الخرائط لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادى في مادة  



 

 
 
 

 
 

۹۹۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

�ة التر�و�ة للدراسات  ، الجمع مجلة الجمع�ة التر�و�ة للدراسات االجتماع�ةالجغراف�ا.
 )،یونیو. ١٣٢االجتماع�ة،ع(

عبدالمجید( عو�س  تدر�س ٢٠١٧أشرف  في  الو�ب  عبر  المعرف�ة  الرحالت  ).استخدام 
رها على تنم�ة التحصیل ومهارة التواصل اإللكتروني لدى طالب  الحاسب اآللي وأث 

 ،یونیو. ) ٤)،ع(١٠،جامعة القص�م،مج(مجلة العلوم التر�و�ة والنفس�ة جامعة القص�م.

).تصم�م �تاب إلكترونى تفاعلى قائم على أنماط التعلم لتنم�ة ٢٠٢١الصافى یوسف شحاته(
مجلة  الب �ل�ة التكنولوج�ا والتعل�م.مهارات التفكیر ال�صرى و�قاء أثر التعلم لدى ط

التر�و�ة للعلوم  الفیوم  التر��ة،جامعة والنفس�ة  جامعة  ،كل�ة 
 )،سبتمبر. ١٥)،ع(١١االفیوم،ج(

إسماعیل(الغر  زاهر  التعل�م ). ٢٠٠١�ب  وتحدیث  المعلومات  )،القاهرة:عالم  ٢.ط(تكنولوج�ا 
 الكتب. 

من التطبیق إلى االحتراف   مصادر التعلم اإللكترونى).٢٠٠٩الغر�ب زاهر إسماعیل (
 .القاهرة:عالم الكتب. والجودة

حسن( جمیل  المهارات).٢٠٠٨إلهام  �عض  تنم�ة  فى  الكفاءات  على  قائم  برنامج    أثر 
اإلسالم�ة الجامعة  فى  المعلمة  الطال�ة  لدى  ماجستیر،الجامعة  التكنولوج�ة  .رسالة 

 اإلسالم�ة،كل�ة التر��ة. 

وحدة معدة وفق مدخل التعلم القائم على المشروعات فى ).فعال�ة  ٢٠١٩أمانى محمد عبدهللا(
المرحل تالمیذ  لدى  العلوم  فى  البیئ�ة  واالتجاهات  الذاتى  التنظ�م  مهارات  ة  تنم�ة 

العلم�ةاالبتدائ�ة. للتر��ة  المصر�ة  للتر��ة  مجلةالجمع�ة  المصر�ة  ،الجمع�ة 
 )،أغسطس. ٨)،ع(٢٢العلم�ة،مج(
أدر�س( �شیر  الت).٢٠١٦أمیر  لذوى  مهارات  التوافقى  �السلوك  وعالقتها  االجتماعى  واصل 

محل�ة جبل   �مدارس  الثان�ة  الحلقة  تالمیذ  على  تطب�ق�ة  دراسة   : التعلم  صعو�ات 
 .رسالة ماجستیر،جامعة النیلین،كل�ة اآلداب. �اءاألول



 

 
 

 

 
                                             

 

۹۹۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

إبراه�م( تنم�ة مهارات  ٢٠١٨انتصار عبدالعز�ز  المشروعات فى  القائم على  التعلم  ).فاعل�ة 
المرحلة  التفك طال�ات  لدى  الر�اض�ات  فى  الدراسى  والتحصیل  الناقد  یر 

التر�و�ةالمتوسطة. العلمى،جامعة المجلة  النشر  ،مجلس 
 )،مارس. ١٢٦)،ع(٣٢الكو�ت،مج(

اإلمام( أثناء ٢٠٢١أنهار على  (موزعة  التفاعلى  �الفیدیو  الضمن�ة  األسئلة  ).موضع ظهور 
تعل  بیئة  فى  العرض)  نها�ة  فى  مكثفة   ، وأثرهما  العرض  الو�ب  عبر  إلكترونى  م 

الفیدیو   مشاهدة  وزمن  البرامج  إنتاج  وجودة  الذات�ة  والكفاءة  التحصیل  تنم�ة  على 
المعلما الطال�ات  التعل�مت.لدى  تكنولوج�ا  لتكنولوج�ا  مجلة  المصر�ة  ،الجمع�ة 

 )،یولیو. ٧)،ع(٣١التعل�م،مج(

) عبدالعز�ز  أحمد  التك٢٠٢٠إیناس  للمتطل�ات  مقترح  فى ).تصور  الروضة  لطفل  نولوج�ة 
الرا�عة. الصناع�ة  الثورة  والتر��ةضوء  الطفولة  األطفال،جامعة  مجلة  ر�اض  ،كل�ة 

 و�ر. )،أكت٤٤)،ع(١٢اإلسكندر�ة،مج(

حمدى( عبدالقادر  ،ونرجس  الز�یدى  محمد  لدى  ٢٠١٧ب�ان  الذاتى  للتعلم  القابل�ة  ).مستوى 
فى األردن�ة  الجامعة  فى  التر�و�ة  العلوم  �ل�ة  مع   طل�ة  التعامل  متطل�ات  ضوء 

)  ٥)، ملحق(٤٤،مج(مجلة دراسات العلوم التر�و�ةالمستحدثات التكنولوج�ة الحدیثة.
 ). ٤،ع(

أثر توظ�ف التعلم المدمج �استخدام الف�س بوك على تنم�ة ).٢٠١٣م(تسن�م مصطفى العال
التاسع   الصف  طال�ات  لدى  التكنولوج�ا  مقرر  فى  اإللكترونى  التواصل  مهارات 

 .رسالة ماجستیر،الجامعة اإلسالم�ة،كل�ة التر��ة. ساسى فى غزة األ

ضاحي  محمد،�محمد  یوسف  أمین،ولید  محمد  فهمي،وز�نب  صالح  ت�سیر 
في  ٢٠١٨(تونى العمل  مجموعة  وحجم  المعرفي  الدافع  مستوى  بین  ).التفاعل 

  تقن�ات الجیل الثالث للو�ب وأثره في تنم�ة مهارات التواصل اإللكتروني لدى طالب
النوع�ةال مجلة  الجامعة. التر��ة  مجاالت  في  النوع�ة،جامعة  �حوث  التر��ة  ،كل�ة 
 )،یولیو. ١٧المن�ا،ع(



 

 
 
 

 
 

۱۰۰۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

الشد�فات( حامد  ضوء ).اال ٢٠١٥جومانة  فى  األطفال  ر�اض  لمعلمات  التدر�ب�ة  حت�اجات 
مجلة اتحاد الجامعات  المتطل�ات التكنولوج�ة من وجهة نظرهن فى محافظة المفرق.

 ). ٢)،ع(١٣،كل�ة التر��ة،جامعة دمشق،مج(�ة وعلم النفس العر��ة للتر�

مصطفى(  عبدالهادى  �ل�ا٢٠١٠جیهان  لطالب  التكنولوج�ة  التر��ة  تحقیق  ت  ).متطل�ات 
میدان�ة. :دراسة  العصر  تكنولوج�ا  ضوء  فى  المنصورة  جامعة  عالم  التر��ة  مجلة 

الموارد  التر��ة وتنم�ة  العلم�ة  لالستشارات  العر��ة  ،المؤسسة 
 )،مایو. ٣١)،ع(١١�شر�ة،س(ال

).برنامج تدر�بى قائم على التصم�م التعل�مى ٢٠٢٠حامد سعید سعد،و�وسف هادى العنزى(
الت االحت�اجات  ضوء  معلمى  فى  لدى  التكنولوج�ة  المهارات  �عض  لتنم�ة  در�ب�ة 

الكو�ت.  دولة  فى  والتر��ةالتكنولوج�ا  الطفولة  األطفال،جامعة مجلة  ر�اض  ،كل�ة 
 )،یولیو. ٤٣)،ع(١٢مج(اإلسكندر�ة،

).فعال�ة اختالف واجهة تفاعل الكتاب اإللكترونى فى تحصیل ٢٠١٦حبی�ة عبدهللا الشعیبى(
م فى  الصوت  وحدة  �مدینة  مفاه�م  الثانوى  الثانى  الصف  لطال�ات  الفیز�اء  ادة 

النفسجدة. وعلم  التر��ة  فى  عر��ة  دراسات  العرب،عدد  مجلة  التر�و�ین  ،را�طة 
 خاص،د�سمبر. 

).فاعل�ة التعلم القائم على المشروعات فى تنم�ة مستوى األداء ٢٠١٨ب محمد حسیب(حسی 
لدى المتعلمین المعرضین لخطر    األكاد�مى والكفاءة الذات�ة ومهارات العمل الفر�قى 

 )،سبتمبر. ٤٢،جامعة قناة السو�س،ع(مجلة �ل�ة التر��ة �اإلسماعل�ةالفشل الدراسى.
األمین( الشر�ف  أسالیب  مها).٢٠١٤حسین  ب�عض  وعالقتها  االجتماعى  التواصل  رات 

الخرطوم  بوال�ة  المعاقین �صر�ا  لدى  �النفس  والثقة  ،جامعة د�توراه رسالة    . التفكیر 
 یلین،كل�ة اآلداب. الن 



 

 
 

 

 
                                             

 

۱۰۰۱ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

تنم�ة مهارات التواصل االجتماعى : دراسة تجر�ب�ة على عینة ).٢٠٠٠حصة دغش�م محمد(
الثان المرحلة  .رسالة ماجستیر،جامعة  و�ة بدولة الكو�ت من الطال�ات المتفوقات فى 

 الخل�ج العر�ى،كل�ة الدراسات العل�ا. 

مدمج في مقرر تقن�ات التعل�م على ).فاعل�ة استخدام التعل�م ال٢٠١٦حمد بن صالح الغن�م(
التر��ة. �ل�ة  لطالب  اإللكتروني  التواصل  مهارات  وتنم�ة  �ل�ة  التحصیل  مجلة 

 ،أكتو�ر. )٤)،ع(٣٢،جامعة أسیوط،مج(التر��ة

علي( محمد  توظ�ف  ٢٠١٣حمدان  على  قائمة  التشار�ي  للتعلم  مفتوحة  بیئة  ).تصم�م 
تعل�مي   �فضاء  االجتماع�ة  االجتماع�ة  مهارات  الش�كات  لتنم�ة  اجتماعي 

مجلة دراسات  التواصل اإللكتروني الش�كي واالتجاه نحو تعلم الك�م�اء عبر الو�ب.
 )،مارس. ٣٥)ع( ٣تر�و�ین العرب،ج(،را�طة العر��ة في التر��ة وعلم النفس

).إجراءات منهج�ة لتوظ�ف التعلم القائم على المشروعات فى ٢٠١٥حمدى عبدالعز�ز إمام(
المهار  التعل�م  تنم�ة  إطار  فى  األم�ة  �عد  ما  مرحلة  فى  للدارسین  الح�ات�ة  ات 

التر�و�ةالمستمر. العلوم  للتر��ة،جامعة مجلة  العل�ا  الدراسات  ،كل�ة 
 )،أكتو�ر. ٤)،ع(٢٣القاهرة،مج(
) ذ�ى  أحمد  التواصل اإلجتماعي وفق    ). ٢٠١٤حنان  برمج�ات  التعلم  ا توظ�ف  سترات�ج�ة 

وأثرها   المشروعات  على  واالالقائم  اإلنجاز  دافع�ة  ومنخفضي  مرتفعي  تجاه  على 
،المؤسسة العر��ة  مجلة عالم التر��ة   Blackboard.  نحو التعلم بنظام إدارة التعلم 

 )،أبر�ل. ٤٦)،ع(١٥لم�ة وتنم�ة الموارد،س(لالستشارات الع

عبدالعز�ز( عبدالرحمن  أبور�ة،ودعاء  حمدى  حدیثى ٢٠٢٠حنان  العلوم  معلمى  ).تدر�ب 
ع  ضوء  التخرج  فى  الدروس  تخط�ط   فى  التكنولوج�ة  المستحدثات  دمج  لى 

 )،مایو. ٧٣،كل�ة التر��ة،جامعة سوهاج،ج(المجلة التر�و�ةمتطل�ات التعلم الرقمى.

م السید(حنان  إدارة  ٢٠١٥حمد  نظام  عبر  المعكوس  الفصل  استرات�ج�ة  استخدام  ).أثر 
فى واألداء المهارى  فى ز�ادة التحصیل المعر   Acadoxالمحتوى المحتوى أكادو�س  



 

 
 
 

 
 

۱۰۰۲ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

التعل�م. تكنولوج�ا  لدى طالب  اآللى  الحاسب  منظومة  دراسات عر��ة  لمقرر  مجلة 
 )،د�سمبر. ٦٨لعدد(،را�طة التر�و�ین العرب،افى التر��ة وعلم النفس 

فاعل�ة استرات�ج�ة مقترحة قائمة على مدخل المشروعات في تنم�ة   ).٢٠١٧(خالد سید أحمد 
التطب�قي واالتجاه   �المملكة الفهم  المتوسطة  المرحلة  الر�اض�ات لطالب  مادة  نحو 

السعود�ة والنفس�ة:نحو  العر��ة  التر�و�ة  للدراسات  األول  الدولى  التر�وى  .المؤتمر 
ر�ة لواقع التحد�ات التر�و�ة والنفس�ة،كل�ة التر��ة،جامعة المدینة العالم�ة  رؤ�ة عص

 )،نوفمبر. ٢مج(�سیالنجور،

الدراسات  ٢٠١٠خالد عبداللط�ف عمران( تدر�س  مقترح في طرق  إلكتروني  مقرر  ).فاعل�ة 
نحو   واالتجاه  اإللكتروني  التواصل  مهارات  وتنم�ة  التحصیل  على  االجتماع�ة 

ل التدر�س  التر��ة.مهنة  �ل�ة  طالب  وطرق دى  المناهج  في  دراسات  مجلة 
 )،مایو. ١٥٨،الجمع�ة المصر�ة للمناهج وطرق التدر�س،العدد(التدر�س 

إسماع مطلق(دعاء  أبو  الذهني  ).٢٠١٨یل  العصف  استرات�ج�ة  توظ�ف  تنم�ة فى  فاعل�ة 
لدى طال� التكنولوج�ا  اإللكتروني في  المفاه�مي والتواصل  ات  مهارات االست�عاب  

 . ،كل�ة التر��ة  اإلسالم�ة.رسالة ماجستیر، الجامعة الصف الحادي عشر

إسكندر( ز�ى  التعل�م٢٠١٩رامى  الفیدیو  عرض  أنماط  المعزز ).اختالف  الواقع  ببیئة  ى 
وأثرها فى تنم�ة مهارات إنتاج بنك االخت�ار اإللكترونى لدى طالب الحاسب اآللى  

نحوها. التر�و�ةواتجاهاتهم  العلوم  للتر��ة،جامعة  ،مجلة  العل�ا  الدراسات  كل�ة 
 )،أكتو�ر. ٤)،ع(٢٧القاهرة،مج(

إبراه�م( أحمد  التكنو ٢٠٢٠رحاب  المهارات  لتنم�ة  مقترحة  التعل�م  ).رؤ�ة  لمعلمى  لوج�ة 
العالمى. الرقمى  التحول  متطل�ات  ضوء  فى  �مصر  العلوم  األساسى  مجلة 

 )،یولیو. ٣)،ع(٢٨مج(،كل�ة الدراسات العل�ا للتر��ة،جامعة القاهرة،التر�و�ة

عبدالحمید( هاشم  التعلم ٢٠١٨رشا  على  قائم  اإلجرائ�ة  ال�حوث  فى  مقترح  ).برنامج 
الوعى ال�حثى وخفض قلق التدر�س لدى الطال�ات  �المشروعات عبر الو�ب لتنم�ة  



 

 
 

 

 
                                             

 

۱۰۰۳ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

الر�اض�ات. الر�اض�اتمعلمات  تر�و�ات  لتر�و�ات  مجلة  المصر�ة  ،الجمع�ة 
 . )،أبر�ل٤)،ع(٢١الر�اض�ات،مج(

توفیق( عزمى  برنامج ٢٠٠١روؤف  استخدام  على  االبتدائ�ة  المرحلة  معلم  تدر�ب  ).فعال�ة 
التقد�م�ة   وتقد  Powerpointالعروض  إعداد  الدروس.فى  تكنولوج�ا  �م  مجلة 

 )،ص�ف. ٣)،ك(١١،الجمع�ة المصر�ة لتكنولوج�ا التعل�م،مج(التعل�م

حسانین( أحمد  المشروعا ٢٠٢٢رؤ�ات  استرات�ج�ة  الواقع ).فاعل�ة  بیئة  فى  اإللكترون�ة  ت 
التكنولوج�ا   مدارس  لدى طالب  لإلنجاز  والدافع�ة  البرمجة  مهارات  لتنم�ة  المعزز 

 )،ینایر.  ٩٣،كل�ة التر��ة،جامعة سوهاج،ج(لمجلة التر�و�ةا.  STEMوالر�اض�ات  

عبدالمحسن(  بن  سو�د  منهاج ٢٠١٥ر�م  لتدر�س  الالزمة  التكنولوج�ة  االحت�اجات  ).تقی�م 
المرحلة  ال فى  المعلمات  نظر  وجهة  من  اإلمكانات  جودة  ضوء  فى  البدن�ة  تر��ة 

الكو�ت. بدولة  ا الثانو�ة  وتطب�قات  الر�اضة  علوم  البدن�ةمجلة  التر��ة  لتر��ة  ،كل�ة 
 ). ٢الر�اض�ة �قنا،جامعة جنوب،ع(

عبدهللا   البرعى،وسحر  محمد  عمران،إمام  عبداللط�ف  شحاته،وخالد  العابدین  ز�ن 
التعلم  ٢٠٢٠محمد( نظر�ة  على  قائم  االجتماع�ة  الدراسات  فى  برنامج  ).فاعل�ة 

التواصل مهارات  تنم�ة  على  السلوك  خرائط  �استخدام  االجتماعى    االجتماعى 
اإلعداد�ة. �الحلقة  الصم  التر�و�ة للتالمیذ  العلوم  فى  ال�احثین  ش�اب  ،كل�ة  مجلة 

 )،أبر�ل. ٣التر��ة،جامعة سوهاج،ع(

.بیئة تعلم إلكترون�ة قائمة على الفیدیو التفاعلى وأثره فى تنم�ة )٢٠٢٠ز�نب أحمد یوسف(
لدى ط اإللكترون�ة ودافع�ة اإلنجاز  المقررات  إنتاج  التعل�م  مهارات  الب تكنولوج�ا 

والمندفعین. التر��ةالمترو�ین  تكنولوج�ا  و�حوث-مجلة  العر��ة  دراسات  ،الجمع�ة 
 )،یولیو.٤٤لتكنولوج�ا التر��ة،ع(



 

 
 
 

 
 

۱۰۰٤ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

أ إنشاء مستودع رقمى لدى ٢٠١٥مین (ز�نب محمد  ).أكادو�س �بیئة تعلم لتنم�ة مهارات 
مجلة ال�حوث من  لدیهم .  طالب تكنولوج�ا التعل�م وفقا لمستوى التفاعل االجتماعى

 )،د�سمبر. ٢،كل�ة التر��ة النوع�ة،جامعة المن�ا،العدد(مجاالت التر��ة النوع�ة

العر�نى( إبراه�م  المه٢٠٠٨سارة  �ل�ة ).المتطل�ات  طال�ات  لدى  التكنولوج�ة  للمهارات  ن�ة 
،الجمع�ة المصر�ة للمناهج وطرق  مجلة دراسات فى المناهج وطرق التدر�سالتر��ة.

 )،أغسطس. ١٣٧ر�س،ع(التد

).أثر التفاعل بین نمط الرا�ط التشعیبي داخل الفیدیو الفائق ٢٠١٩سام�ة السید عبدالحف�ظ(
تن على  المعرفي  واألسلوب  اإلنترنت  لدى  عبر  اإلجتماعي  التواصل  مهارات  م�ة 

اإلعداد�ة. المرحلة  والنفس�ة تالمیذ  التر�و�ة  للعلوم  الفیوم  جامعة  ،كل�ة  مجلة 
 ). ١٣)،ع( ٢ة الفیوم،ج(التر��ة،جامع

المحالوى( مسعد  فاید،وهدیر  المحمدى  فى ٢٠١٧سام�ة  أكادو�س  منصة  استخدام  ).أثر 
تنم�ة التفاعالت الصف�ة لدى التار�خ على  مجلة  تالمیذ المرحلة اإلعداد�ة.  تدر�س 

 ). ٢)،العدد(١٧،جامعة �فر الش�خ،المجلد(كل�ة التر��ة

إلكترونى تفاعلى على تنم�ة �عض مهارات    ).أثر استخدام �تاب٢٠١٦سام�ة على محمد(
اإلعداد�ة.  المرحلة  تالمیذ  لدى  نت  دوت  بیز�ك  الف�جوال  بلغة  المجلة  البرمجة 

التر��ة   إمس�ا  لجمع�ة  الفن العلم�ة  طر�ق  طر�ق  عن  عن  التر��ة  إمس�ا  جمع�ة   ،
 ،أبر�ل. ٦-٥الفن،ع

أثره فى تنم�ة مهارات  ).تعل�م الر�اض�ات القائم على المشروعات و ٢٠١٩سحر عبده السید(
بن   سطام  األمیر  جامعة  طال�ات  لدى  األعمال  ور�ادة  االبتكار  عصر 

والتطو�رعبدالعز�ز.  التدر�ب  ل�حوث  العر��ة  ،جامعة المجلة 
 )،أبر�ل. ٦)،ع(٢ا،مج(بنه

جالل( أحمد  تنم�ة ٢٠١٩سالم  فى  البور�و�نت  التقدم�ة  الشرائح  برنامج  استخدام  ).فعال�ة 
فى الدراسى  ذوى صعو�ات    التحصیل  الطالب  لدى  األساس�ة  الحساب�ة  العمل�ات 



 

 
 

 

 
                                             

 

۱۰۰٥ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

حر��ا.  المعاقین  من  والدراساتالتعلم  لأل�حاث  فلسطین  جامعة  ،عمادة  مجلة 
 )،یونیو. ٢)،ع(٩ث العلمى،مج(الدراسات العل�ا وال�ح

) حسن  حشمت  األلعاب  ا ).فاعل�ة  ٢٠٢١سلوى  محفزات  تنوع  على  القائم  المصغر  لتعلم 
هارات إنتاج الكتاب اإللكترونى  التفاعلى وحب اإلستطالع لدى  الرقم�ة فى تنم�ة م

�ة  ،الجمع�ة العر�المجلة الدول�ة للمناهج والتر��ة التكنولوج�ةطالب تكنولوج�ا التعل�م. 
للتر��ة،جامعة  العل�ا  الدراسات  العلم�ة،كل�ة  المناهج  فى  المتقدمة  للدراسات 

 )،د�سمبر. ٧القاهرة،ع(

).استخدام استرات�ج�ة التعلم القائم على المشروعات لتنم�ة المیل ٢٠١٦سماح محمد إبراه�م(
  نحوها والمهارات االجتماع�ة االنفعال�ة لدى الطالب الدارسین لمادة علم االجتماع 

الثانو�ة. االجتماع�ة�المرحلة  للدراسات  التر�و�ة  الجمع�ة  التر�و�ة  مجلة  الجمع�ة   ،
 )،أبر�ل. ٧٩للدراسات االجتماع�ة،العدد(

الشین( عبدالفتاح  تنم�ة ٢٠٠٩سمر  فى  المشروعات  على  القائم  التعلم  نموذج  ).فاعل�ة 
فى المناهج    مجلة دراساتمهارات التنظ�م الذاتى واألداء األكاد�مى فى الر�اض�ات.

 )،أكتو�ر. ١٥١،الجمع�ة المصر�ة للمناهج وطرق التدر�س،ع(وطرق التدر�س 
.عمان:دار  مستقبل التعل�م غیر التقلیدى التعل�م اإللكترونى).٢٠١٦سهیل �امل �الب(

 أسامة للنشر والتوز�ع. 

على( غانم  الفهادى،وسعد  سعید  الحاسوب  ٢٠٠٨شعیب  فى  برنامج  استخدام  ).أثر 
النفس�ة فى    (البور�و�نت)  �طر�قة تدر�س�ة على تحصیل طل�ة قسم العلوم التر�و�ة 

االنجلیزى. مادة  فى  التر��ة  التر��ةكل�ة  �ل�ة  أ�حاث  ،جامعة األساس�ة   مجلة 
 ). ١)،ع(٧الموصل،مج(

ش�خة سلمان الجهنى(د.ت).أثر المنصات التعل�م�ة فى تنم�ة مهارات التعلم الذاتى.متاح فى 
edu.com-www.new 

http://www.new-edu.com/


 

 
 
 

 
 

۱۰۰٦ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

محمد( أسامة  ونمط ٢٠٢١ش�ماء  المتلفزة  �المسرح�ات  التواصل  أسالیب  بین  ).التفاعل 
العلوم    المناقشة  مادة  نحو  االتجاه  تنم�ة  فى  وأثره  المعكوس  الفصل  ببیئة  الصف�ة 

سمع�ا. المعاقین  االبتدائ�ة  المرحلة  تالمیذ  لدى  االجتماعى  المجلة  والتواصل 
 )،نوفمبر. ٩١،كل�ة التر��ة،جامعة سوهاج،ج(تر�و�ةال

الم٢٠٢٠سعید الشمرانى(  ةصالح القائم على  شروعات فى ).أثر استخدام استرات�ج�ة التعلم 
الصف   طال�ات  لدى  والعشرون  الواحد  القرن  مهارات  تنم�ة  على  الفیز�اء  تدر�س 

الثانوى. النفس األول  وعلم  التر��ة  فى  عر��ة  دراسات  التر�و�ین  ،را�طة  مجلة 
 )،أغسطس. ١٢٤العرب،ع(

ز�دان( ع�سى  بور�و�نت  ٢٠١٦عادل  برنامج  توظ�ف  تنم�ة   Powerpoint).فاعل�ة  فى 
الص طالب  الكتا�ة.مهارات  صعو�ات  ذوى  االبتدائى  األول  العلوم  ف  جیل  مجلة 
 )،جانفى.١٥،مر�ز جیل ال�حث العلمى،ع(اإلنسان�ة واالجتماع�ة

عل�م والمعلومات واستخدام الكمبیوتر والفیدیو فى التعل�م  تكنولوج�ا الت). ٢٠٠٠عاطف السید(
 .اإلسكندر�ة:مط�عة رمضان وأوالده. والتعلم

بر�ات عمران  المشروعات  ٢٠٢٠(عبدالحافظ  على  القائم  التعلم  استرات�ج�ة  ).استخدام 
الو�ب   �أدوات  مهارات    ٢.٠المدعومة  لتنم�ة  اآللى  الحاسب  مقرر  تدر�س  فى 

اإللك المواقع  اإلعداد�ة. تصم�م  المرحلة  تالمیذ  لدى  لتعل�م  ترون�ة  التر�و�ة  المجلة 
 )،یولیو. ٣()،ع٢،مر�ز تعل�م الك�ار،كل�ة التر��ة،جامعة أسیوط،مج(الك�ار

عبدالحمید(  محمد  لتنم�ة ٢٠٢١عبدالحمید  �المشروعات  التعلم  على  قائم  برنامج  ).فاعل�ة 
دق�قة لطالب المعاهد الفن�ة  �عض المهارات العمل�ة �مادة المعالجات والمتحكمات ال 

 )،یونیو. ٢)،ع(٣٦،جامعة المنوف�ة،مج(مجلة �ل�ة التر��ةالصناع�ة.
خلف،و�براه�م   محمد  الزهرانى(عبدالرحمن  المشروعات  ٢٠٢١عبدهللا  استرات�ج�ة  ).فاعل�ة 

اإللكترون�ة فى تنم�ة مهارات التفكیر االبتكارى والتحصیل فى مادة الحاسب اآللى  



 

 
 

 

 
                                             

 

۱۰۰۷ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

الصف  طالب  المتوسط.  لدى  التر��ةاألول  �ل�ة  ،جامعة  مجلة 
 )،أكتو�ر.١٠)،ع(٣٧أسیوط،مج(

دو�دار( محمد  واإل). ٢٠٠٠عبدالفتاح  االتصال  )،اإلسكندر�ة:دار  ١.ط(عالمس�كولوج�ة 
 المعرفة الجامع�ة. 

مصطفى( أحمد  علوم ٢٠٢١عز�زة  مفاه�م  �عض  لتنم�ة  إلكترونى  �تاب  استخدام  ).فاعل�ة 
الروضة   طفل  لدى  ر�اض  الح�اة  لمرحلة  التعل�م  جودة  معاییر  وث�قة  ضوء  فى 

والتر��ةاألطفال. الطفولة  األطفال،جامعة مجلة  ر�اض  ،كل�ة 
 )،أبر�ل. ٤٦،ع()١٣اإلسكندر�ة،مج(

عبدالجلیل( سید  التعل�م  ٢٠١٢على  �كل�ة  الرا�عة  الفرقة  لطالب  إلكتروني  برنامج  ).فاعل�ة 
ن�ا واالتجاه نحو المستحدثات  الصناعي في تنم�ة �عض المهارات التواصل إلكترو 

 )،یولیو. ٣)،ع(٢٨،جامعة أسیوط،مج(مجلة �ل�ة التر��ةالتكنولوج�ة.

عبدال ملقى،ومنصور  شوقي  علي(عماد  عبدالحك�م  أحمد،وه�ام  قائم  ٢٠١٨فتاح  ).برنامج 
الطالب   لدى  اإللكتروني  التواصل  مهارات  �عض  لتنم�ة  الذ�ي  التعلم  على 

اإلعداد� �المرحلة  التر�و�ةمة. الموهو�ین  العلوم  �قنا،جامعة جنوب  جلة  التر��ة  ،كل�ة 
 د�سمبر. ، )٣٧الوادي،العدد(

محمد( یوسف  المصطفى،وصالح  أحمد  الضوئ�ة ).٢٠٠٧عمر  العروض  برنامج  استخدام 
البور�و�نت   فى  Powerpoint(برنامج  وأثره  الخرائط  علم  جغراف�ة  تدر�س  فى   (

�السودان. الثانو�ة  المرحلة  طالب  تر�و�ة  مجلةتحصیل  القومى  دراسات  ،المر�ز 
 )،یونیو. ١٦)،ع(٨للمناهج وال�حث التر�وى،مج(

السعودى( عبدالمجید  تعل�م٢٠٠٨فاتن  برنامج  استخدام  ).أثر  مهارات  تنم�ة  فى  مقترح  ى 
شع�ة   المعلمین  الطالب  لدى  استخدامها  نحو  واالتجاه  التدر�س  فى  اإلنترنت 

التر��ة. �كل�ة  التجارى  التدر�س مجلة دراساالتعل�م  المناهج وطرق  ،الجمع�ة  ت فى 
 )،أكتو�ر. ١٣٩المصر�ة للمناهج وطرق التدر�س،العدد(



 

 
 
 

 
 

۱۰۰۸ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

ام مقاطع الفیدیو فى تحصیل طل�ة الصف الخامس أثر استخد).٢٠١٤فاطمة إبراه�م محمد(
نحوها واتجاهاتهم  الفقة  موضوع  فى  ماجستیر،الجامعة األساسى  .رسالة 

 األردن�ة،كل�ة الدراسات العل�ا. 

الحسیني(فایز  أحمد  على ٢٠١٢ة  وأثرها  التار�خ  تدر�س  في  االفتراض�ة  الفصول  ).استخدام 
التواصل اإللكتروني لدى الطال�ات    التحصیل وتنم�ة التفكیر الناقد و�عض مهارات

تر��ة. �كل�ة  االجتماع�ةالمعلمات  للدراسات  التر�و�ة  الجمع�ة  ،الجمع�ة  مجلة 
 غسطس. )،أ ٤٥التر�و�ة للدراسات االجتماع�ة،ع(

أثر استخدام العروض التقد�م�ة �البور�و�نت فى تدر�س الجغراف�ا  ).٢٠٠٨فهد بن فالح عقیل(
التعل أثر  و�قاء  التحصیل  لدى  على  اآللى  الحاسب  استخدام  نحو  واالتجاهات  م 

بنین االبتدائى  الرا�ع  الصف  المواطنة  تالمیذ  تر��ة  �عنوان  األول  العلمى  .المؤتمر 
 )،یولیو. ١ماع�ة،الجمع�ة التر�و�ة للدراسات االجتماع�ة،مج(ومناهج الدراسات االجت

طل�ة الصف العاشر   أثر استخدام الفیدیو التفاعلى فى تحصیل).٢٠١٧فهد محمد الخالدى(
.رسالة ماجستیر،جامعة آل البیت،كل�ة العلوم  من مادة تار�خ الكو�ت بدولة الكو�ت 

 التر�و�ة. 

جبر( مهدى  منشد،وأمل  عبد  لبرنامج   ).أثر٢٠١٨ف�صل  المصاح�ة  الموس�قى  استخدام 
التر��ة   �ل�ة  طال�ات  لدى  العقل�ة  الدافع�ة  على  (البور�و�نت)  التقد�م�ة  العروض 

اإلنسان�ة.للبنات للعلوم  األطروحة  للنشر  مجلة  األطروحة  ،دار 
 )،آ�ار. ١٠)،ع(٣العلمى،س(

ز�تون( الحمید  عبد  المعلومات ).٢٠٠٤كمال  عصر  فى  التعل�م  تكنولوج�ا 
 )،القاهرة:عالم الكتب. ٢.ط(التصاالتوا

الشهارى( أحمد  والتعلم ).٢٠١٨محضار  التعل�م  عملیتى  فى  فى ١.ط(التكنولوج�ا  متاح   ( 
book.com-https://www.noor 

https://www.noor-book.com/


 

 
 

 

 
                                             

 

۱۰۰۹ 

�عض  لتنم�ة  عبر منصة أكادو�س  استخدام استرات�ج�ة التعلم �المشروعات برنامج مقترح قائم على 

لدى الطالب المعلمین  االجتماعى  التواصل مهارات الجغراف�ا و  المتطل�ات التكنولوج�ة الالزمة لتدر�س

 شع�ة الجغراف�ا 

 

 إمساعيل  شعبان  السيد رضى/  د

م على ).فاعل�ة استرات�ج�ة التعلم القائ ٢٠٢٠(  محمد محمد عبدهللا التع�ان ،وانتصار محمود  
المشروعات اإللكترون�ة لدى   المنظومى و�نتاج  التفكیر  تنم�ة مهارات  المشروع فى 

األقصى. �جامعة  التر��ة  �ل�ة  التر�و�ة    مجلة طل�ة  للدراسات  اإلسالم�ة  الجامعة 
اإلسالم�ة  والنفس�ة العل�ا،الجامعة  والدراسات  العلمى  ال�حث  ،شئون 

 )،مارس.٢)،ع(٢٨�غزة،مج(

مصادر التعلم اإللكترونى (الجزء األول األفراد  ). ٢٠١٥محمد عط�ة خم�س (
 .القاهرة:دار السحاب للط�اعة والنشر. والوسائط) 

خم�س( عط�ة  ال�حث  ا).٢٠٢٠محمد  ومجاالت  التعل�م  تكنولوج�ا  فى  حدیثة  تجاهات 
 .الجزء األول،القاهرة:المر�ز األكاد�مى العر�ى للنشر والتوز�ع.فیها

) والى  فوزى  التفاعلى   ).تصم�م٢٠٢٠محمد  الفیدیو  على  قائم  نقال  مصغر  تعلم  برنامج 
لموجه ذات�ا  "المتزامن وغیر المتزامن" وفاعلیته فى تنم�ة التحصیل ومهارات التعلم ا

التر��ة. �ل�ة  طالب  التر�و�ةلدى  سوهاج،الجزء  المجلة  التر��ة،جامعة  ،كل�ة 
 )،د�سمبر. ٨٠(

الحیلة( محمود  بین  ). ٢٠٠٤محمد  التعل�م  والتطبیق تكنولوج�ا  )،عمان:دار ٤.ط(النظر�ة 
 المسیرة للنشر والتوز�ع. 

حسن( محمود  تصو�٢٠٢٠محمد  فى  اإللكترونى  الكتاب  استخدام  التصورات  ).فعال�ة  ب 
الر�اض�ات   لدى طالب شع�ة  لإلنجاز  الدافع�ة  وتنم�ة  الر�اض�ة  البن�ة  فى  الخطأ 

التر��ة. والنفس�ة�كل�ة  التر�و�ة  للعلوم  الفیوم  جامعة  التر��ة،جامعة مجلة  ،كل�ة 
 )،یولیو. ١٤)،ع(٣الفیوم،ج(

) أحمد  حافظ  التا٢٠١٣محمود  تدر�س  فى  المناظرة  استرات�ج�ة  استخدام  فى ).فاعل�ة  ر�خ 
الصف   لدى طالب  المعرفى  التحصیل  وز�ادة  االجتماعى  التواصل  مهارات  تنم�ة 

الثانوى. االجتماع�ةاألول  للدراسات  التر�و�ة  الجمع�ة  الجمع�ة  مجلة  التر�و�ة  ، 
 )،نوفمبر. ٥٤للدراسات االجتماع�ة،ع(



 

 
 
 

 
 

۱۰۱۰ 

 النفسيةو رتبويةال للعلوم الفيوم جامعة جملة
 م  ٢٠٢٢يوليو  -سام اخلالعدد عشر ـ  السـادسد ـال

األول   تقی�م الكتاب اإللكترونى المصمم لمادة الحاسب للصف).٢٠١٨محمود خلیل إبراه�م(
المعاییر   ضوء  فى  العراق  فى  الحاسوب  معلمى  نظر  وجهة  من  المتوسط 

 .رسالة ماجستیر،جامعة آل البیت،كل�ة العلوم التر�و�ة.العالم�ة

�ما محمد  عبدالحمید(مرفت  هاشم  ،ورشا  خالل ٢٠١٧ل  من  المتمایز  التعل�م  ).توظ�ف 
صیل�ة العل�ا ومهارات  الكتاب اإللكترونى في تدر�س الهندسة لتنم�ة المستو�ات التح 

اإلعدادى. الثانى  الصف  طالب  لدى  العمیق  والفهم  الر�اضى  مجلة  التواصل 
 )،أبر�ل. ٤)،ع(٢٠ج(،الجمع�ة المصر�ة لتر�و�ات الر�اض�ات،م تر�و�ات الر�اض�ات

) هللا  ض�ف  سل�مان  مهارات  ).٢٠١٣مفضى  تنم�ة  فى  �اللعب  عالجى  برنامج  فاعل�ة 
مف السمع�ة فى  التواصل االجتماعى وتحسین  لدى األفراد ذوى اإلعاقة  الذات  هوم 

 .رسالة د�توراه،جامعة العلوم اإلسالم�ة العالم�ة،كل�ة الدراسات العل�ا. األردن

).فاعل�ة استخدام التعلم القائم على المشروعات  ٢٠١٨عبدهللا دواد(  منال محمد أمین،وه�اء
طال�ات   لدى  للمعلومات  المعرفى  التمثیل  �فاءة  على  الملك  وأثره  جامعة 

النوع�ةف�صل. التر��ة  مجاالت  فى  ال�حوث  النوع�ة،جامعة مجلة  التر��ة  ،كل�ة 
 )،مایو. ١٦المن�ا،ع(

ناصر( دی�ان  �ت٢٠١٨ناصر  استخدام  مهارات  ).فاعل�ة  تنم�ة  فى  تفاعلى  إلكترونى  اب 
االبتدائى. السادس  الصف  تالمیذ  لدى  الر�اضى  للعلوم  التفكیر  ب�شة  مجلة جامعة 

 )،سبتمبر. ٢،جامعة ب�شة،ع(والتر�و�ة اإلنسان�ة

-).أثر اختالف معدل عرض مقاطع الفیدیو التعل�مى (اعت�ادى ٢٠١٩نا�ف عوض مرزوق(
تنم� فى  المقلو�ة  الفصول  عبر  المرحلة  �طئ)  طالب  لدى  المعرفى  التحصیل  ة 

،األكاد�م�ة  المجلة الدول�ة للعلوم التر�و�ة والنفس�ة المتوسطة فى مادة الحاسب اآللى.
 ). ٢٢العر��ة للعلوم اإلنسان�ة والتطب�ق�ة،ع(

نو�مى( عاتق  تنم�ة ٢٠١٩نبیلة  فى  الو�ب  عبر  المشروعات  على  القائم  التعلم  ).فاعل�ة 
التن ومهارات  المرحلة  التحصیل  طال�ات  لدى  الفیز�اء  مادة  فى  الذاتى  ظ�م 
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النوع�ةالثانو�ة.  للتر��ة  العر��ة  والعلالمجلة  للتر��ة  العر��ة  وم  ،المؤسسة 
 )،أبر�ل. ٨واآلداب،ع(

) األحمدى  أحمد  بنت  أكادو�س  ٢٠١٩نوال  منصة  من    Acadox).فاعل�ة  اإللكترون�ة 
الد  وتنم�ة  التحصیل  فى  الشاشة  قارئ  برنامج  ذوات  خالل  الطال�ات  لدى  افع�ة 

ال�صر�ة.  النوع�ةاإلعاقة  للتر��ة  العر��ة  والعلوم  المجلة  للتر��ة  العر��ة  ،المؤسسة 
 )،أكتو�ر.  ١٠د(واآلداب ،العد

).أثر استرات�ج�ة تدر�س�ة مستندة إلى التعلم القائم على ٢٠١٦هاشم�ة الراوى،وعا�ش ز�تون( 
وتنم�ة الك�م�ائ�ة  المفاه�م  فهم  فى  طل�ة    المشروع  لدى  العلمى  التفكیر  مهارات 

الدافع�ة. مختلفى  األساس�ة  والعلوم  المرحلة  لأل�حاث  النجاح  جامعة  مجلة 
 ). ١٠)،ع(٣٠لنجاح الوطن�ة،مج(،جامعة ااإلنسان�ة

فعال�ة برنامج ارشادى لتحسین مهارة التواصل االجتماعى ).٢٠١٢ه�ه عبدالحى الضالعین(
.رسالة  �ات الصف السا�ع فى محافظة الكركواالستقالل الذاتى لدى عینة من طال

 ماجستیر،جامعة مؤتة،عمادة الدراسات العل�ا. 

التعلم القائم على المشروعات فى تنم�ة المفاه�م  ).فاعل�ة استخدام  ٢٠١٦ه�ة محمد محمود(
االبتدائى. الثالث  الصف  تالمیذ  لدى  الح�ات�ة  والمهارات  تر�و�ات  الر�اض�ة  مجلة 

 )،أكتو�ر. ١٢)،ع(١٩مصر�ة لتر�و�ات الر�اض�ات،مج(،الجمع�ة الالر�اض�ات 

قاسم( الق�اد). ٢٠١٧هناء یوسف  المهارات  تنم�ة  الفعال فى  المعلم  �ة والتواصل أثر برنامج 
ال�حر�ن  فى  الموهو�ین  والطل�ة  الفصل  معلمات  لدى  .رسالة  االجتماعى 

 د�توراه،جامعة الخل�ج العر�ى،كل�ة الدراسات العل�ا. 

حسنین( محمد  تقن�ة ٢٠١٩هیثم  �استخدام  اإللكتروني  التشار�ي  التعلم  استرات�ج�ة  ).أثر 
الر�اض�ات   "zoom"زووم  تدر�س  طرق  تطب�قات  مقرر  تدر�س  على    في  المائ�ة 

مجلة أسیوط لعلوم وفنون التر��ة  التحصیل الدراسي ومهارات التواصل اإللكتروني.
 ،د�سمبر. )٥١)،ع(٤،كل�ة التر��ة الر�اض�ة،جامعة أسیوط،ج(الر�اض�ة
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تصم�م برنامج إثرائى قائم على التعلم �المشروعات وأثره على  ). ٢٠١٧ه�فاء صب�ح أحمد(
الطا  لدى  اإلبداع�ة  عشراإلنتاج�ة  الحادى  الصف  فى  الموهو�ات  .رسالة  ل�ات 

 ماجستیر،كل�ة الدراسات العل�ا،جامعة الخل�ج العر�ى. 
الحسامى( خالد  تعل�مى  ٢٠٢٠وفاء  برنامج  استخدام  التواصل ).أثر  مهارات  على  محوسب 

مجلة ال�احث فى  لدى طل�ة مادة م�ادئ االتصال فى �ل�ة اإلعالم فى جامعة البترا.
 . )٢)،ع(١٢ورقلة،مج(-،جامعة قاصدى مر�احواالجتماع�ة العلوم اإلنسان�ة

) حمدان  محمد  لها ٢٠١٠وفاء  ممارستهم  ودرجة  للمعلمین  الالزمة  التكنولوج�ة  ).الكفا�ات 
نظ وجهة  التر�و�ین.من  والمشرفین  المدارس  مدیرى  للعلوم  ر  األن�ار  جامعة  مجلة 

 ). ٣ع(،كل�ة التر��ة للعلوم اإلنسان�ة،جامعة األن�ار،اإلنسان�ة

عبدالفتاح( أحمد  تدر�س ٢٠١٧والء  فى  المشروعات  على  القائم  التعلم  استرات�ج�ة  ).فاعل�ة 
الذ مفهوم  على  الخاصة  التر��ة  فى  والتشخ�ص  التقی�م  األكاد�مى  مقرر  ات 

بن   سطام  األمیر  جامعة  الخاصة  التر��ة  قسم  طال�ات  لدى  الدراسى  والتحصیل 
التر عبدالعز�ز. فى  عر��ة  دراسات  النفسمجلة  وعلم  التر�و�ین  ��ة  ،را�طة 
 )،أغسطس.  ٨٨العرب،ع(

العلى( یوسف  العنیزى،وعبدالرحمن  عبدالمجید  برنامج ٢٠١٣یوسف  استخدام  ).أهم�ة 
الضوئ�ة   العمل�ة    Powerpointالعروض  التر��ة  ومقرر  التطب�ق�ة  المقررات  فى 

جمع�ة الثقافة من  ،مجلة الثقافة والتنم�ة�كل�ة التر��ة األساس�ة بنات بدولة الكو�ت.
 )،ینایر. ٦٤)،ع(١٣أجل التنم�ة،س(
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