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على الشبكات فى تنمية فاعلية استخدام اسلوب التعلم املعتمد 
تعليم األساسى احللقة الثانية من ال تالميذبتكارى لدى التفكري اال

 فى مادة اجلغرافيا
 إعـداد

 منى محمود محمود البقرى
 تكنولوجيا تعليم ماجستري

 05/7/8102ي  تم الموافقة على النشر ف                   82/5/8102تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ملخص

، ويهدددا احث ددى ًياددى  احدد  تنميددا احكيريددب ااركرددى ا حدددا احك  يدد  يهدددا احث ددى احدد  

اسلوب احكعلم احمعكمد علد  احبدثرىف فد  تنميدا احكيريدب ااركردى ا اسكخدام د اسا فىعليا 

 دت  تدم اتكيدى  عيندا احث دى. واسكخد ت احثىحثدا بدثرا ااركبردت رمدى ت كويدأ  دت ًدواف

وتقسيمهى اح   جموعكيت احداهمى تجبيثيدا واحكد  د سدت  ااعدادات  ي  احصف احثىر  

  د سدددت واألتدددبا احادددىرتا واحكددد حبدددثرىفلم احمعكمدددد علددد  ااحدددكع اسدددلوب رىسدددكخدام

 .رىسكخدام احتبيقا احكقليديا

 دىد   - احكيريدب ااركردى اتنميدا  -سلوب احدكعلم احمعكمدد علد  احبدثرىف ا : الكلمات الدالة

 .احجغبافيى

 

Abstract: 

In the previous chapter, the researcher presented the results 

of the research related to "Achievement test" and "test of the 

number sense skills." In this chapter, the researcher presented an 

abstract of the research and its results. the research aimed to 

develop creative thinking by using  learning style-based networks 

. In doing this, students can be helped to develop creative 

thinking, so learning style-based networks is effective in the 

development of creative thinking.  

Keywords: Effectiveness of learning style-based networks - 

Developing creative thinking - Second stage students. 
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 : لمقدمةا

اصثح حلمعبفا ف   جكمعنى احمعىصب  رىرى  بكزيى تدو   ت حوحأ وتبع  ت 

ثنىيىه اسثىب احكقدم احمخكليا واصثح احكقدم احهىئل ف  ترنوحوجيى ااتصىاف واحمعلو ىف 

 ت حيى   يكجزًحقد اصثح اح ىسوب وتتثيقىتأ جزءا ا، احد سمىف ه ا احعصب

كل  جىل  عل  اح ىسوب تغزو انيا احمعلو ىف احمثنيققد ات ف تف ،احمجكمعىف احعصبيا

ثم  ف  ز ت قيىس ، أ اح يى  ان تغيب وج فىسكتىعت ه ه احكقنيااح يى  اف  ت  جى

فأحدثت طوفىرى  علو ىتيى فرىن حزا ى  تتثيقىف ه ه احكقنيا اظهبف بثرا األركبرت كأحد

اح ىسوب    ان ينبئ اجيىحأ عل  تعلمعل  كل  جكمع يبيد احل ىق رىحعصب احمعلو ىت

هنى يزداد احدو  اح ا .حعصباا احكغيباف احمكسى عا ف  ه ا وتقنيىتأ ويؤهلهم حمجىره

يمرت ان يلعثأ احنظىم احكعليم  ف  ت ديى وتتويب احمجكمع وا داده رىحعنىصب احمؤهلأ 

مليىف احكتويب عل  اسكيعىب احكرنوحوجيى اح ديثا واداء احمهىم احمخكليا واحقيىم رع

 .وااركرى 

ح ا فقد قى ت رعض احدول روضع تتط  علو ىتيا اسكباتيجيا و ت ضمنهى 

تتط وتخكلف عنصبا اسىسيى ف  احمنهج احكعليم ، جعل اح ىسوب وبثرا ااركبرت 

إدتىل احمعلو ىتيا ف  احكعليم تثعى اتك ا احدول، واحكوجأ احعىم حىحيى هو ااهكمىم 

 .احكد يس احمعكمد عل  احمعلو ىتيا عثب احمنىهج احد اسيارىحكختيط حزيىد  

ركأسيس بثرىف  علو ىف تعليميا و رتهى ربثرا  قى ت احعديد  ت احدولإن 

ااركبرت و نهى احوايىف احمك د  اا بيريا واحصيت وسنغىفو   واحعديد  ت دول 

قيى  ثل تجبرا رى ، وتثبز رعض احكجى ب احبائد  ف  ه ا احمجىل ف  قى   افبيواو 

School Net  وتمسيت  د سا واحك  هدفت اح  اتىحا احيبصا حن و ا رعمىئا

و ت احمببوعىف ف  احمغبب  Smart Learningح تصىل ربثرا ااركبرت وتجبرا 

احجى عا اافكباضيا احسو يا واحمد سا احعبريا احمقى ا ف  احدول احعبريا احدول احعبريا 

باضيا ف  تورس واحبثرا احمد سيا ق  حثنىن وف   صب ف  األ دن واحمد سا األفك

ردًف وزا   احكبريا واحكعليم احمصبيا ركقديم  قب اف احمبحلا ااعداديا عل  بثرا 

 ببوع احمدا س اح كيا وااركبرت و ببوع  جكمع ادا   احمدا س عل  احخط احمثىبب 

 0577سنواف تغت  5تأ واح ا ري ه قسم احكتويب احكرنوحوج  رىحوزا   واح ا كىرت  د

School On Line (SOL) عمل  ببوع احمد سا عل  احخط و  د سا
(1)

 . 

                                           
 :يبجع اح  (1)

رنىء رظىم حكقديم احمقب اف احكعليميا عثب بثرا ااركبرت واثبه عل  اتجىهىف  : صتي  جودف  صتي  صىحح  -

 .3772جى عا حلوان ،  :، كليا احكبريا  غير منشورة رسالة دكتوراة، احمثن  عل  احبثرىف  ر و احكعلم ك  ي اح

قتىع :،احقىهب مبارك والتعليم، النقلة النوعية فى المشروع القومى للتعليم :وزا   احكبريا واحكعليم  -

 .111-110،ص 3773احركب،
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احعىحم إن احكعليم احمثن  عل  احبثرىف ًصثح واقعى   لموسى  في  خكلف ًر ىء وره ا رجد 

دًف اح رو ا احمصبيا رىحيعل ف  إربىء ًول جى عا افكباضيا رهى، وذحك رهدا وحقد ر

 ت  احمبر ف احمكمثلا في زيىد  ًعداد احباغثيت في احكعليم، ورقص  احكغلب عل  احعديد

احمعلميت األكيىء، وقلا احموا د ااقكصىديا، واح ىجا إح  تعليم  كميز ي قق احنكىئج 

احمبغوب فيهى، وتزداد رسثا اسكخدام ه ا احنوع  ت احكعليم رسبعا فىئقا؛ و تبيب 

ب  ت دول احعىحم رنهىيا احعقد اح ىحي  جكىزا  احكوقعىف إح  اسكمبا  اركبى ه في احرثي

ر حك احصعورىف واحمبر ف احكي تواجهأ
(1)

 . 

و ت جها ًتبا فقد تتو  تصميم احمقب اف احمقد ا عثب بثرا اإلركبرت ركيجا     

احكبرويا احمخكليا، وااهكمىم احواسع رىحكيىعل احمكثىدل ريت احمعلم حكثن  احنظبيىف 

احثعض، و ت ت ل  ى تقد أ ترنوحوجيى ااتصىاف ورعاهم  ك  ي وريت اح ك  ي واح

اح ديثا  ت ًدواف اتصىل واحكي توفب ًرمىطى   خكليا  ت احكيىعل ريت األفباد تسكخدم في 

 .تدعيم احكعليم احبثري 

وقد اقكبح عثد هللا احموس 
(2)

ويقصد رأ وجود تتا  قكبحا تسميا  نهج ااركبرت  

م فربتهى عل  اربىء  وقع يبمل حوضع  نىهج احكعليم احعىم عثب ااركبرت حيى تقو

واثثكت ع  نىهج احكعليم احعىم وي مل عل  ااركبرت ويرون  كىح حلتلثا دون  قىرلجمي

نهى  ت سيت احكعليم واحكعلم ركوفيب احثيئا احغنيا ركقنيىف احمعلو ىف و احد اسىف ارأ يمرت

رهىء احديت تيبا فبج   مد"د اسا 
(4)

ى قىم احثىحى رأربىء  وقع عل  ااركبرت حي 

اثثكت احد اسا فىعليا روع ااتصىل احمثن  عل  ااركبرت قد حكقديم  قب  اح ىسوب و

صىل احمكزا ت عل  ت صيل احمهى اف حصىحح  جموعا احت ب احك  تسكخدم اات

برت ف  ت صيل احمعبفيا وفىعليا احكيىعل ريت روع  ااتصىل احمثن  عل  اارك

Nathan O.Loweilد اسا  ذحك واكدفاحمهى اف احمعبفيا
(1)

اح  كيييا  تهدف  كاحو  

 رنىء  جكمعىف تعليميا عل  ااركبرت وكيف يمرت  ت ت ل تلك احثيئىف احكعليميا إربىء

                                                                                                     
ميع الرؤية العربية للمستقبل تطوير المناهج والمواد المؤتمر العربى اإلقليمى للج :وزا   احكبريا واحكعليم -

 .11،ص3774يوريو ، 2-1، التعليمية سبيل تحقيق الجودة فى التعليم
(1)

 .0، ص3775عىحم احركب،  :احقىهب ، منظومة التعليم عبر الشبكات :  مد عثد اح ميد 
(3)

: احقىهب  ،والتعليم تربيةالميادين  استخدام الحاسوب واالنترنت فى: سعىد ، عىدل فىيز احسبطىوا جودف 

 .3772احببوق،
(4)

اثب تقديم تعليم  كزا ت وا كزا ت  سكند اح  ريئا بثرا ااركبرت عل  تنميا " :رهىء احديت تيبا فبج   مد

بعثا  ت  ي    نظو ا اح ىسب حدا  هى اف احمعكمديت واحمسكقليت عت احمجىل ااد اكي حوحد  تعليميا حمقب

 عهد  :، جى عا احقىهب  رسالة ماجستير غير منشورة، "اعداد  علم اح ىسب ااحي ررليىف احكبريا احنوعيا

 .3775احد اسىف احكبرويا، 

 

(1) Nathan O.Lowell:A Vrtual Ropes Courses Creating Online Community,Journal 

of Asynchronous Networks,Volume4,Issue1-October2000. 
  Avaliable at: http://www.ain.org/publications/magazine/v4n1/lowell,asp. 
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ان غبا احبىف  حيىاحثعض رخ ا احيصول احكقليديا تيىعل ريت احت ب ورعاهم 

وقد ت  احمهى اف ااجكمىعيا ريت احت ب جعلت ريئىف احكعليم اكثب تيىعليا وتنميا

 Chen,Li Lingد اسا
(3)

تصميم رموذج حموقع عل  ااركبرت يكنىول احثيئىف  

حمنىقبىف ىور  واحعبوض واحمقب اف وااحمخكليا واحمقى را رينهى وه  احكعليم احكع

 .احمكيىعلا وحل احمبر ف

 :االحساس بالمشكلة 

رعد إط ع احثىحثا عل  احد اسىف احك  سثق ذكبهى في  قد ا احث ى 

لميا في جميع احدول احمكقد ا واحكي وتوصيىف احد اسىف احسىرقا وًهم احمؤتمباف احع

حمى كىن احكيريب و ،سكخدام احبثرىفتؤكد عل  ًهميا إثباء احمواد احد اسيا  ت ت ل ا

حكعليم حلمسكقثل فأن ا ك  ي هدفى  ت ااهداا احمهما احمبجو ت قيقهى ألعداد اح ااركرى ا

تىصا وان  ااركرى ا اعداد األجيىل احقىد   عل  احكيريب ر ويجب ان يك مل  سؤحيكأ 

رعض احث وث واحد اسىف قد اثثكت ا رىريا تنميكأ،ورىحنظب اح  واقع احكد يس روجأ عىم 

وتد يس احجغبافيى روجأ تىص رجد ان األهكمىم األكثب ينصب عل  هدا وحيد حلكعليم 

احك  قى ت رهى  ربىفيا ت ت ل احد اسا األسك أوهو احك صيل،ه ا رىآلضىفا اح  ار

 د س جغبافيى وجىءف ( 37) وجأ و( 15)واحك  بملت عمل اسكثيىريت حعدد احثىحثا

 ت احمكخصصيت اكدوا عل  قصو  احوسىئل احمسكخد ا حىحيى ف  % 11.50ركيجكأ ان 

األسكعىرا رهى حلبرط ريت  ىيد سأ  عدم احقد   عل و ك  ي حدا اح ااركرى اتنميا احكيريب 

ف احمجكمع احم يط ه ا رىألضىفا اح  ان د اسا و  ىوحا ايجىد حلول حمبر  ك  ي اح

رىحمقى را رمواد  ثل احبيىضيىف  ك  ي ات ظ  رنيس احقد   ت اهكمىم احاحجغبافيى 

وًكدف ركيجكأ ان د اسا احجغبافيى اي ظ   تلمي  47واحعلوم واألسكثيىن احثىر  بمل 

% 17علوم كمى ًكد رنيس احقد   ت األهكمىم اح ا ت ظ  رأ  واد  ثل احبيىضيىف واح

صعورا اسكخدام  ىيد سورأ ف  احجغبافيى ح ل  بر ف احمجكمع عل   ك  ي  ت اح

.احم يط
(2)

 

وفقى حمى جىء ف  توصيىف ه ا ف  احوقت اح ا يؤكد فيأ احعديد  ت احخثباء 

بافيى ف   عبفا احكهديداف غحلخثباء األ بير  عل  اهميا احج  جلس احخمسا واحخمسون

احثيئا واحموا د احتثيعيا وذحك ف  ظل تنىفس عنيف ف  األقكصىد احعىحم   احك  تواجأ

د اسا احجغبافيى يد كون احع قىف واأل تثىطىف  ك  ي وحيى  ًكثب تعقيدا فعند ى يكقت اح

 .رينهم وريت احبعوب واأل ىكت واحثقىفىف واألقكصىديىف واحموا د

                                           
 (2) Chen,liling:Web-Based Distance Instruction: Design and Implication of a 

Cybercourse Model,ERIC No:ED423828,1998.  
(2)

 .احك  ًجبتهى احثىحثا ألسكثيىن واقع احكد يس ف   دا سنى ربىفيااحد اسا األسك (3) ل ق 
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جكمىعيا عل  تنميا احكيريب ف ااه ا وف  احوقت اح ا تنص فيأ ًهداا  ىد  احد اسى

وذحك  ت ت ل توفيب ريئا تبجع عل  احكبريا األرداعيا  ت  ك  ي حدا اح ااركرى ا

ت ل احكعلم احنبط واحكيىعل  ع احمعلم واحك  ي  واحكأ ل  ع تنميا  هى اف احكيريب احعليى 

اعيا ح حك تقكبح احثىحثا رجد ان وسىئل احكعليم احكقليديا اتسىعد عل  تنميا احكبريا األرد

اسكخدام اسلوب احكعلم احمعكمد عل  احبثرىف وذحك  ت ت ل تصميم  وقع  قكبح حكقديم 

 .ااركرى ا نهج احجغبافيى حلصف احثىر  األعدادا حكنميا احكيريب 

 :مشكلة الدراسة

ميدا احوسىئل احكعليميا احكقليديا اح ىحيدا فد  تن ف  قصو  مى سثق وجدف احثىحثا ان هنىك 

وذحك حيدى ان ريئدا احكعلديم احعىديدا ات قدق بدبوط تنميدا  ك  ي حدا اح ااركرى ااحكيريب 

احدد  احكعددبا علدد  احدددو  احدد ا يمرددت ان يؤديددأ اسددلوب األرددداع ورىحكددىح  تسددع  احثىحثددا 

حدددا  ااركرددى ااحددكعلم احمعكمددد علدد  احبددثرىف فدد  تعلدديم احجغبافيددى فدد  تنميددا احكيريددب 

  .احك  ي 

 :احكسىؤل احبئيسي احكىحي  برلا احث ى في اإلجىرا عل  وتكلخص

حدا  ااركرى ا ىفعىحيا اسكخدام اسلوب احكعلم احمعكمد عل  احبثرىف ف  تنميا احكيريب 

 اح لقا احثىريا  ت احكعليم األسىس  ف   ىد  احجغبافيى؟ ت  ي 

 :ويكيبع  ت احسؤال احبئيس  األسئلا احيبعيا احكىحيا

 ؟ااركرى ايريب  ى هى اف احك -

 ىصو   احموقع ااحركبور  احمقكبح واح ا يمثل احكعليم احقىئم عل  احبثرىف حكقديم  -

اح لقا احثىريا  ت احكعليم  ت  ي حدا  ااركرى ا ىد  احد اسىف األجكمىعيا حكنميا احكيريب 

 ؟األسىس  ف   ىد  احجغبافيى

حكقديم  ىد  احجغبافيى ىئم عل  احبثرىف واح ا يمثل احكعليم احق ىفىعليا احموقع احمقكبح  -

اح لقا احثىريا  ت احكعليم األسىس  ف   ىد   ت  ي حدا  ااركرى اعل  تنميا احكيريب 

 ؟ احجغبافيى

 :أهداف البحث

 .إربىء  وقع احركبور  حكقديم احجغبافيى حلصف احثىر  األعدادا -1

احقىئم عل  احبثرىف ف  ت ديد فعىحيا احموقع ااحركبور  واح ا يمثل احكعليم  -3

 .ك  ي حدا اح ااركرى اتنميا احكيريب 

 : أهمية البحث

احكعبا عل   دا  سىهما اسلوب احكعلم احقىئم عل  احبثرىف ف  تد يس  -1

وتىصا احجغبافيى ف  ت قيق ًحد األهداا احكبرويا احهى ا  احد اسىف األجكمىعيا

 .ك  ي حدا اح ااركرى اوه  تنميا احكيريب 
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حمسىهما ف  تتويب طبق تد يس احد اسىف األجكمىعيا وتىصا احجغبافيى ا -3

حيى تقوم احثىحثا رأربىء  وقع احركبور  حكعلمهى ورىحكىح  ياع رموذجى يمرت ان 

 .يسكيىد  نأ ف  تتويب تد يس ه ه احمىد 

إسهىم احث ى ف  تقديم رموذج حموقع تعليم  حمىد  احد اسىف األجكمىعيا يمرت  -2

 .بد رأ ألعداد  واقع حمواد  مىثلا ًتباان يسكب

 :منهج البحث

 :اسكخد ت ه ه احد اسا ك   ت

واح ا يهدا إح  جمع احثيىرىف وتصنييهى وقيىسهى وتيسيبهى، : احمنهج احوصي   -1

وذحك حوصف وت ليل احد اسىف احسىرقا ذاف احصلا، وإعداد اإلطى  احنظبا احخىص 

 .رم ىو  احث ى

يث  ف  اجباء تجبرا احد اسا وتتثيق احثبرى ج عل  احمكعلميت احكجب بثأ احمنهج -3

واحكعبا عل  فىعليكأ وسوا تسكخدم احثىحثا تصميم احمجموعكيت (  جموعا احد اسا)

 .واحد  تجبيثيا وًتبا ضىرتا

 متغيرات الدراسة

اقكصبف احد اسا عل  فىعليا ًسلوب احكعلم احقىئم عل  احبثرىف ف  تنميا احكيريب 

 :ورىحكىح  يمرت ت ديد  كغيباف احد اسا كمىيل   اااركرى

 . (احموقع ااحركبور )احمكغيب احمسكقل وهو اسلوب احكعلم احقىئم عل  احبثرىف -

 .ااركرى ااحمكغيب احكىرع هو احكيريب -

 التصميم التجريبي

وتكرون  ت  جموعكيت  كرىفئكيت  جموعا تجبيثيا اتكى ف احثىحثا عينا احث ى 

 د سا احك بيب احكجبيثيا وتكرون كل  جموعا  ت  ت  ي تا وذحك  ت واتبا ضىر

 :وسوا يكم  ىيل وتلمي   ا تلمي ( 37)

 .تد يس احم كوا احعلم  رىحتبيقا احكقليديا حتلثا احمجموعا احاىرتا-

 .تد يس احم كوا احعلم  رىحموقع ااحركبور  حتلثا احمجموعا احكجبيثيا-

 .عل  ك  احمجموعكيت كرى ااارتتثيق اتكثى  احكيريب -

 احكصميم احكجبيث  احد اسا(  1) جدول  قم
 احكتثيق احثعدا احمعىحجا احكتثيق احقثل  

 جموعا 

 تجبيثيا

اتكثى   واقف حكنميا 

 ااركرى ااحكيريب 
 احكعليم احمعكمد عل  احبثرىف

اتكثى   واقف حكنميا 

 ااركرى ااحكيريب 

 جموعا 

 ضىرتا
  حكقليديااحتبيقا ا 

 البحثحدود
رمد سا احصف احثىر  األعدادا  ت  ي  ت حيى احعينا سوا يكم ًت  عينا  ت  -
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اككورب احكعليميا حيى يكوافب ف  احمد سا  عمل 6 بيب احكجبيثيا احكىرعا إلدا   احك

 .احمد سا اح كيا احمكصل رىألركبرت

  احثىريا  ت  نهج احوحد احجغبافيى  ت حيى  وضوع احد اسا اقكصبف عل  تد يس

 .3714-3712حلصف احثىر  األعدادا حلعىم احد اس   احد اسىف ااجكمىعيا 

 :أدوات البحث

 ت اعداد احثىحثا ااركرى ااتكثى   واقف حكنميا احكيريب  -1
(1)

. 

واسكمدف ه ه األسكمى   رنودهى وذحك  ت  عىييب تصميم )رتىقا تقييم احموقع  -3

ثرا ااركبرت احخىصا رجى عا سىحل تليج احمقب اف ااحركبوريا عثب ب

(فلو يدا
(3)

.  

و تم إعدادهى رىحبجوع إح    مد ) ااركرى ااتكثى  احكيريب  رتىقا تقييم -2

(عثداحهىدي حسيت
(2)

. 

 : البحث مصطلحات

   Effectiveness    ىعلياف

"ًحمد احلقىري وعل  احجمل" عبفهى كل  ت
( )

رأرهى  قد   احبئ عل  احكأثيب وهدي  عددل  

احعملددي احمددبتثط احك سددت فددي اآلداء احعملددي علدد  تبددغيل ااجهددز  احكعليميددا، ًو اآلداء 

رىركددىج احمددواد احكعليميددا ًو هددي تجديددد األثددب احمبغددوب احدد ا ي دثددأ احثبرددى ج ًو احموقددع 

 . وضوع احث ى

  مد زيت احعىرديت"كمى عبفهى 
(" )

رأرهى هي األثب احنىتج ًو احنكىئج احعلميا احكي توصلت  

دفهى ركنميدا  هدى اف احيهى احمؤسسا احكعليميا  ت عمليىتهى فأحدثت ًثبا  وقى دت رك قيدق هد

 . عينا

هد  ت ديدد األثدب احمبغدوب ًو احمكوقدع ويمرت تعبيف احيعىحيا إجبائيى فد  هد ه احد اسدا 

 ت  يد حددا  ااركردى احكنميدا احكيريدب  احكعليم احمعكمد عل  احبدثرىفي دثأ  يمرت ان اح ا

ل احكعدبا علد  ويقىس ه ا األثب  ت ت  اح لقا احثىريا  ت احكعليم األسىس  ف  احجغبافيى

  .احزيىد  واحنقص ف   كوستىف د جىف ًفباد احعينا ف   واقف فعليا داتل احد اسا

 Web Based Instructionاحكعلم احمعكمد عل  احبثرىف      

                                           
(1)

 (.4) ل ق  قم  
(3)

 (.5) ل ق  قم 
(2)

 (.2) ل ق  قم 

 ،معجم المصطلحات التربوية المعرفية في المناهج وطرق التدريب :حسيت احلقىري وعل  ًحمد احجمل ًحمد (1)

 . 52ص،1996، عىحم احركب: احقىهب .1ط

فعىحيا ربرى ج  قكبح في تنميا كيىيىف تد يس  هدى اف طبيقدا ربايدل  :  مد زيت احعىرديت علي حنيي عميب   (3)

احخىصددا ركعلدديم قددىهبي احظدد م حدددا احتدد ب احمعلمدديت ردددرلوم احكبريددا احخىصددا احمهنيددا احمبدديا فددي ضددوء احمدددتل 

 .173ص،3775،جى عا احقىهب  : عهد احد اسىف احكبرويا ، 2ع ،لتربويةمجلة العلوم ا ،احكواصلي
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يعبفأ   مد عثد اح ميد
(2)

رىرأ رظىم تيىعل  حلكعليم  ت رعد يقدم حلمكعلم وفقى حلتلب   

On Demand وريا  قميا  كرى لا ، تسكهدا رنىء احمقب اف ويعكمد عل  ريئا احركب

وتوصيلهى رواستا احبثرىف ااحركبوريا واا بىد واحكوجيأ وتنظيم ااتكثى اف وادا   

 احمصىد  واحعمليىف وتقويمهى 

هو ربرى ج تعلم ويمرت تعبيف احكعليم احمعكمد عل  احبثرىف إجبائيى ف  ه ه احد اسا 

وادواف يسكخدم تصىئص و صىد  احويب  Hypermediaيبترز عل  احهيثب يديى 

تقديم تعلم ذا  عن  حيى يسبع تت  احكعلم رغبض  احكواصل واحث ى عثب ااركبرت

 .ويدعمأ

 Web Siteاحموقع ااحركبور        

 "عثد هللا احموسي"عبفأ 
(1)

 جموعأ  كبىررا  ت احصي ىف احمكصدلا علد  بدثرا "رأرأ  

  احكقنيا في تقديم احم كدوا احكعليمدي حلمدكعلم رتبيقدا اإلركبرت وتعكمد ه ه احصي ىف عل

فعىحا سعيى  إح  توفيب احوقت واحجهد وت سيت احمسكوا احكعليمدي رىإلضدىفا إحد  اإلسدكيىد  

 ". ت احكرنوحوجيى اح ديثا في احعمليا احكعليميا

 صدددتي  عثدددد احسدددميع وًتدددبون"كمدددى عبفدددأ 
(3)

رأردددأ صدددي ىف  كبارتدددا  دددت تددد ل   

 ".حإلتصىل احمثىبب حكثىدل اآلفرى  واآل اء ك  ي ح احيبصا حلثىحثيت واحاإلركبرت تمن

وتكثن  احثىحثا تعبيف ًكبم فك  
(2)

عثى   عت وحداف تعليميا  ت " واح ا يبا ًرهى 

احصي ىف احبقميا عل  بثرا اإلركبرت تكرون  ت عنىصب احوسىئط احيىئقا عل  بثرا 

د تعليميا حيئا   دد   ت احمكعلميت، ويكم اإلركبرت وت كوا عل  ًربتا وتد ىف و وا

 ."إركىجهى وفقى  حمعىييب تبرويا وترنوحوجيا  قننا حك قيق ًهداا تعليميا   دد 

 Creative Thinking    ااركرى ااحكيريب 

تعبفأ رىديا ببيف
(4)

صثح حأ صيىف تىصا حليبد احمثكرب ي ااركرى ارىرأ احسلوك  

 حكجديدألصىحا واورى تكسم رىحمبورا

Harmonويعبفأ هى  ون 
(5)

رىرأ احعمليا احك  ينكج عنهى بئ جديد سواء كىن ه ا  

   ت عنىصب قديما إح  ًتبا جديد احبئ فرب  ًو  وضوعى ًو بر  جديدا ًو اركقىا

                                           
(2)

 .5، ص بجع سىرق  مد عثد اح ميد،  
(1)

كلية علوم . ندوة المستقبل. خصائصه. مفهومه: التعليم اإللكتروني: عثد هللا رت عثد احعزيز احموسي 

 .9ص ، 3773،احمملرا احعبريا احسعوديا.جى عا اا ىم   مد رت سعود:الحاسب،
(3)

ص  ،3774،دا  احيرددب: اا دن ،1ط ،تكنولوجيااا التعلاايم مفاااهيم وتطبيقااات:  صددتي  عثددد احسددميع وًتددبون 

124. 
(2)

رؤياة ونماا ج تعليمياة معا ارة فاى الاتعلم عبار مواقاع  إنتاج مواقع اإلنترنات التعليمياة :ًكبم فك    صتي  

 .141،ص3776،عىحم احركب :، احقىهب  االنترنت
(4)

 صب حلخد ىف احعلميا ،  :، احقىهب  الفروق الفردية من وجهة نظر علم النفس :يا ببيف ، واتبونرىد 

3772 . 
(5)

 . 22طى ق عثداحبؤوا عى ب ،  بجع سىرق ، ص  
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ويعبفأ سيد تيب هللا 
(6)

رأرأ قد   احيبد عل  األركىج اركىجى يكميز رأكثب قد   ت احت قا 

ا واحكلقىئيا واألصىحا رىحكداعيىف احثعيد  وذحك كىسكجىرا حمبرلا ًو واحمبوراحيربيا 

 . وقف  ثيب

عل  ارأ عمليا عقليا تعكمد إجبائيى ف  ه ه احد اسا  ااركرى ااحكيريب ويمرت تعبيف 

وسمىف ( اح سىسيا حلمبر ف  – األصىحا –احمبورا  –احت قا ) عل   جموعا قد اف 

واح لول  ااركرى ااحنهىيا احم صلا وه  ااركىج احبخصيا احمثكرب  حكعت  ف  

ااركرى يا حمبرلا  ى  ت احمبر ف وتعكمد عل  ريئا داعما رعنىصبهى احميسب  

 .حلكيىع ف

 : اإلطار النظري للدراسة

 Networks-based Instruction المعتمد على الشبكات التعلم :األول المحور

 :عثب احبثرىف احكعلم يهوم  

هكمىم ربثرىف احمعلو ىف ت ل احنصف احثىر   ت احقبن احعببيت وذحك ركيجا زايداإلت

األهكمىم احمكزايد رىحمعلو ىف  ت قثل األفباد واحمؤسسىف واحدول ف   خكلف احمجىاف، 

 فتأثب ااألتب  ه ىورظبا ألن احمعلو ىف ه  عنصب  ئيس  ف  احعمليا احكعليميا فىره

 .احم مول احكعلماحبثر  و احكعلماألحركبور  و ىحكعلمىيسم  رربثرىف احمعلو ىف وظهب  

Montويعبا 
(1)

يسكخدم فيأ احت ب واحمعلمون  احكعلماحبثر  رأرأ رمط  ت  احكعلم 

احبثرىف احرمثيوتبيا إلجباء اح وا  واحكيىعل، واحوصول إح   صىد  احمعلو ىف ف  

حسيت إرباهيمويصيأ  ،ًا وقت و ت ًا  رىن
(3)

رى ج تعليم  يسكييد  ت رأرأ رب 

تصىئص و ت  صىد  احبثرىف احم ليا واحعىحميا و ىتكي أ  ت وسىئط فىئقا 

Hypermedia  حخلق ريئا تعلم هىدفا  ت ت ل تتثيق اإلسكباتيجيىف احكعليميا

احمنىسثا حك قق احكعلم احمعزز واحمدعم وهو ر حك يعد  ثىا فعىا حلكعليم  ت رعد اح ا 

وصول إح  احمكعلم ف  ًا  رىن عثب احبثرا حر  يد س ف  احوقت يمرت  ت ت حأ اح

احبثر  عل  ارأ  احكعلمويؤكد عل  ذحك   مد رثيل احعتبوزا ويبا ، احمنىسب حأ 

اسكخدام احكرنوحوجيى اح ديثا احك  تعكمد ًسىسى عل  احمهى اف اح ز ا حلمبى كا ريت 

رىرأ رظىم بفأ   مد عثد اح ميد ويع ف  ًا وقت وًا  رىناحت ب واحمعلميت بثريى 

ويعكمد عل  ريئا  On Demandحلتلب تيىعل  حلكعليم  ت رعد يقدم حلمكعلم وفقى 

تسكهدا رنىء احمقب اف وتوصيلهى رواستا احبثرىف  احركبوريا  قميا  كرى لا ،

                                           
(6)

 وقع ربىط إحركبور  حكنميا رعض  هى اف احكيريب حدا ت  ي  احصف احخى س ااركدائ   :  مد بوق  بلكوف  

 .42، ص 3776جى عا احقىهب  ، : ،  عهد احد اسىف احكبرويا  غير منشورةرسالة ماجستير ، 
(1)

ب عىحم احرك: احقىهب ، األسس التربوية للتعليم اإللكترونى: هنىء عود  تابا ًحمد،إسمىعيل عل سعيد  

 .52، ص 3771،
(3)

 :يبجع إح  

 .3770دا  توا زم ،  :جد   ،كفايات التعليم اإللكترونى :احديت زيت   مود   مد  -

-Available at: http://alyaseer.net/vb/archive/index.php?t-8635.html.25/6/2010. 
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ااحركبوريا واا بىد واحكوجيأ وتنظيم ااتكثى اف وادا   احمصىد  واحعمليىف 

وتقويمهى
(1)

  

 .احمعكمد عل  احبثرىف حأ  ت احخصىئص احك  تميزه عت غيبه احكعلمو مىسثق رجد ان 

 :احمعكمد عل  احبثرىف احكعلمتصىئص 

. L. Schrum  &T.A: احقىئم عل  احبثرىف  نهى  احكعلمًجبيت د اسىف عديد  حول 

Lamb ،م عثد احوكيــل احيى إرباهيــ ،J. Harris ،G. Kearsley  ،رت عثد  عثد هللا

 The Florida Center  مد عثداح ميد، ،  ،   مد وجيأ احصىوا احعزيز احموس 

for Instructional Technology  وقد توصلت ه ه احد اسىف إح  تصىئص

وإ رىريىف  كعدد  حلكعليم احقىئم عل  احبثرىف، ً رت تجميعهى وتصنييهى ف  احم ىو  

احعبب  احكىحيا
(3)

  

عثب احبثرىف حيت يبغب احمكعلم ف  ًن  احكعلمتكمثل ف   Flexibility: احمبورا  -1

يباجع د وسأ ًو يكلقىهى ت ل فكباف تكغيب وفق ظبوفأ ووقكأ،  مى يؤكد عل  

ااسكمبا يا ف  احوصول إح  احمنىهج، وه ه احميز  تجعل احتىحب ف  حىحا اسكقبا  

 .احمرىن اح ا ينىسثأحيى رإ رىرأ اح صول عل  احمعلو ا احك  يبيدهى ف  احوقت و

عثب احبثرىف احمنىخ احم ئم حرل  ت احمعلم  احكعلمي قق Convenience : احم ئما  -3

واحمكعلم، حيى يكيح حلمعلم ًن يبكز عل  األفرى  احهى ا ًثنىء إعداده حلم ىضب  ًو 

احد س، ك حك يكيح حلت ب اح يت يعىرون  ت صعورا احكبكيز وتنظيم احمهىم ح سكيىد  

 .ت احمىد ، وذحك ألرهى ترون  بتثا و نسقا رصو   سهلا وجيد  

حيى ًن ًدواف ااتصىل تكيح حرل طىحب فبصا ااداء ربًيأ ف  Equity: احكرىفؤ  -2

ًا وقت ودون حبج، ت فى  حقىعىف احد س احكقليديا احك  ت ب أ  ت ه ه احميز ، إ ى 

يكيح  احكعلمىب، حرت ه ا احنوع  ت رسثب احخجل ًو احخوا ًو احقلق ًو غيبهى  ت األسث

احيبصا كى لا حلتىحب ألرأ رإ رىرأ إ سىل  ًيأ وصوتأ  ت ت ل ًدواف ااتصىل 

                                           
(1)

 .5، ص بجع سىرق ،منظومة التعليم عبر الشبكات :  مد عثد اح ميد 
(3)

 :ع اح يبج 

- Grey Kearsley,Online Education:Learning and Teaching in Cyberspace, Toronto 

(Canada):Wadsworth Thomson Learning , 2000,p.p.(4-10). 

- Judi Harris, First Steps in Tele-collaboration, Learning& Learning with 

Technology,Vol.2 ,No.3 ,November 1999, p55. 

 . 12:14، بجع سىرق ، ص  منظومة التعليم عبر الشبكات :  مد عثد اح ميد  -

،  استخدام تقنية المعلومات والحاسوب فى التعليم األساس فى دول الخليج العربى : عثد هللا عثد احعزيز احموس -

 .10-15، ص 3773 ركب احكبريا احعبر  حدول احخليج ،  :احبيىض 

دا  احيرب : ، احقىهب   تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادى والعشرين :يى  ارباهيم عثد احوكيل اح-

 .191،ص  1991احعبر  ، 

 .،  بجع سىرق  كفايات التعليم اإللكترونى :  مد زيت -
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احمكىحا  ت ربيد إحركبور ، و جىحس احنقىش، غبا اح وا   مى يجعل احت ب يكمكعون 

رجبً  ًكثب ف  احكعثيب عت ًفرى هم واحث ى عت اح قىئق عمى حو كىروا ف  قىعىف 

 .د س احكقليديااح

عثب احبثرىف رظبا  اسكخدا أ احوسىئل  احكعلماحمكعلم ف  Effectiveness: احيىعليا  -4

احكرنوحوجيا اح ديثا تجعل احعمليا احكعليميا ًكثب تأثيبا  وفىعليا، وًكد ذحك احمببوع 

حول فىعليا وكيىء  اسكخدام "احث ث  اح ا ًجبا رأكىديميا احس م احجوا رأ بيرى 

ىف احرمثيوتب واإلركبرت كثيئىف تعليميا، وكىن  ت ريت  ى توصلت إحيأ احد اسا بثر

 سىهما احبثرىف ف  دعم األربتا احجمىعيا واحكعىوريا،  ع تدعيم احكيىعل ريت احت ب 

 .ف  احمببوعىف احك  ًعدوهى

احمنكديىف احيو يا  ثل  جىحس احنقىش وغبا اح وا  Connectivity: احكبارط  -5

جىا  حكثىدل وجهىف احنظب ف  احموضوعىف احمتبوحا،  مى يزيد فبص احكبارط تكيح  

ريت احتىحب وز  ئأ و علميأ، كمى يسىعد ذحك عل  تلق ريئىف جديد  حلكيريب احجمع  

وحل احمبر ف واحكعليم احكعىور ، ًياى  يعمل عل  ترويت  عبفا وً اء قويا عند 

 . هى اف عت طبيق غبا اح وا احمكعلم  ت ت ل  ى اككسثأ  ت  عى ا و

توفب احبثرىف طبقى   خكليا Diversity: تنوع األدواف حم ء ا تنوع احت ب  -6

وًدواف عديد ، تكيح حلمكعلميت عل  اتك ا د جىتهم ف  احميول وااتجىهىف 

وااسكعداداف تعلمى  جيدا   كميزا  حد جا ترىد تصل إح  ًن حرل  كعلم طبيقا تنىسثأ، 

ت تنىسثأ احتبيقا احمبئيا، وآتبون تنىسثهم احتبيقا احمسموعا ًو احمقبوء ، فمنهم  

احبثر  و صىد ه يكيح إ رىريا  احكعلمورعاهم تكنىسب  عهم احتبيقا احعمليا، ورمط 

 .تتثيق احمصىد  رتبق  خكليا وتسمح ركعدد طبق احكد يس

ب ااحكزام رجدول ارد حلتىحNon-presence: عدم ااعكمىد عل  اح او  احيعل   -0

ز ن    دد و لزم ف  احعمل احجمىع  رىحنسثا حلكعليم احكقليدا، ً ى اآلن فلم يعد ذحك 

ضبو يى  ألن احكقنيا اح ديثا وفبف طبق ح تصىل دون اح ىجا حلكواجد ف   رىن 

عثب احبثرىف فبصا حكخت  اح واجز احز ىريا واحمرىريا  احكعلموز ىن  عيت، ح ا ًصثح 

 .ح  احمعلو ا ًينمى كىن  وقعهىواحوصول إ

عثب احبثرىف سهوحا كثيب  ف  احوصول إح   احكعلمًتىح :سهوحا احوصول إح  احمعلم  -1

احمعلم ف  ًسبع وقت وذحك تى ج ًوقىف احعمل احبسميا، ألن احمكعلم ًصثح رمقدو ه 

 ئما ، وه ه احميز   E-mailًن يبسل اسكيسى اتأ حلمعلم  ت ت ل احثبيد اإلحركبور  

حل يت تكعى ض سىعىف عملهم  ع احجدول احز ن  حلمعلم، ًو عند وجود اسكيسى  ف  ًا 

 .وقت ا ي كمل احكأجيل

احبثر  ًن وسىئلأ  احكعلم ت ًهم سمىف Multi-sensory: تنوع احمبىعب وتعددهى  -9

 كنوعا وتقىرل احكيىجىف كل  كعلم، و سكوا ًدائأ، فقد يكعلم بخص عت طبيق 

حمبئيا، وًتب عت طبيق احصوف واحصو  ، فمت ثم تكعدد حدا األبخىص احصو   ا
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 جموعا  ت احمبىعب احمكثىينا، وك حك حدا احبخص ريسأ  ت وقت ألتب حك  يقا  

 .عل  احملل وتصثح احعمليا احكعليميا  كجدد 

ًعتت ًدواف احكقييم احيو ا اح ا يكي هى :سهوحا وتعدد طبق تقييم تتو  احمكعلم  -17

احقىئم عل  احبثرىف حلمعلم طبق  كنوعا حثنىء وتوزيع وتصنيف احمعلو ىف  لماحكع

رصو   سبيعا وسهلا حكقييم  دا تتو  احمكعلميت وت قيقهم ألهداا احم ىضب  ًو 

 .احد س

 يىف اسكخدام احبثرىف ف  احكعليم  سكو 

 S.W. Harmon  &J.G .Marshallويقكدبح كدل  دت هدى  ون و ى بدىل 
(1)

تمدس  

ىف اسكخدام احبثرىف ربرل عدىم فد  احمددا س واحرليدىف، وهد ه احمسدكويىف تمثدل  سكوي

جزءا   ت احقواعد األسىسيا اسكخدام احبثرىف ربرل  كقدم، وسنبعب ًن ه ه احمسدكويىف 

تكتدبق إحدد   سدىعد  احمد سدديت علد  فهددم كيييدا اسددكخدام احبدثرىف فدد  حجدب  احد اسددا، 

 ريت احت بعل وكل  سكوا يوفب  سكويىف  ت احكيى

 : اإلرسىن واحكرنوحوجيى وهــ ه احمسكويىف ه  وريت واحمد سيت، 

ه ا احمسكوا ا ي كىج إح  No Use: عدم اسكخدام احبثرا ( : صيب)احمسكوا   

اسكخدام احبثرا عل  ااط ق، وعل  احبغم  ت ًرأ قىئم اآلن فإرأ سيصثح رعد فكب  غيب 

 .بىئع

هو  ت ًكثب احمسكويىف Information Use: علو ىت  ااسكخدام احم( : 1)احمسكوا   

بيوعى  واركبى ا ، وًسهلهى اسكخدا ى ، ويقوم ركزويد احت ب رمعلو ىف تكصف رىحمثىحيا، 

ورتبيقا رمتيا  نسقا، وتلك احمعلو ىف ترون إدا يا ف  طثيعكهى، و ت احم كمل ًا 

ل  ه ه احمعلو ىف  ت تنقل   كوا احمقب  رتبيقا  ثىبب ، و رمى ي صل احت ب ع

وقت ألتب ًثنىء اسكعباض احمقب  ألغباض احمباجعا، وحرت ا يكوقع ًن تكم احمباجعا 

رتبيقا  سكمب ، ويكرون ه ا احمسكوا رتبيقا رمتيا  ت احمعلم اح ا ياع احمواد 

واحمقب اف، واحجدول احد اس  حلمقب اف، و علو ىف عت احمقب ، وه ا احنوع  ت 

ربىئهى رسهوحا رواستا احمعلم ًو احمسىعد، ويكتلب قليل  ت احصيىرا احمعلو ىف يكم إ

 .احيو يا، وي كىج إح  حيز صغيب

يعد ًكثب فىئد   ت Supplement Use: ااسكخدام احكرى ل  ( : 3)احمسكوا   

احمسكوا األول اح ا يكعلق رىحمعلو ىف، وحرنأ ًصعب ف  إدا تأ رد جا رسيتا، 

ن احمسكوا احكرى ل  يقدم حلمكعلم  علو ىف عت   كوا احمقب  واحيبق احبئيس  رنيهمى ً

وحرنهى حيست هى ا رد جا كثيب  حلمقب ، ً ى احجزء األسىس  حلخثباف احكعليميا يكم 

                                           
(1)

 :يبجع اح  

ج احكعليم عثب تتويب كيىيىف احت ب احمعلميت ررليىف احكبريا حكلثيا  كتلثىف إعداد ربا  :"  مد   مود زيت  -

 .175:176، ص 3775جى عا حلوان ، :، كليا احكبريا  غير منشورةرسالة دكتوراة  ، "احبثرىف

 .33:35 بجع سىرق ، ص  ،منظومة التعليم عبر الشبكات :  مد عثد اح ميد  -
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تقديمهى داتل احيصل احد اس ، و رمى ي صل احت ب عل  ه ا احنوع  ت احمعلو ىف 

ف حلمقب  ياعهى احمعلم  ت احبثرا  ت وقت ألتب، ويكرون ه ا احمسكوا  ت   كبا

، وي يظ  Power Pointعل  احبثرا، و  حظىف إ بىديا، و ثىل رموذج   صمم رـ

 .ويوضح عل  احبثرا حلمباجعا HTMLرلغا 

و ت األ و  احك  يجب وضعهى ف  ااعكثى  عند ااسكخدام احكرى ل  حلبثرا ًن ه ا 

ك حك توقيت وضع احمعلو ىف  احمسكوا يكتلب قد ا   ت احخثب  احينيا  ت جىرب احمعلم،

عل  احبثرا حيى وجد ًرأ إذا تم وضع   كباف احم ىضب  عل  احبثرا قثل احقىءهى 

 .رىحيصل فإن رسثا اح او  ف  احيصل سكنخيض رد جا  ل وظا

يبيب ه ا احمسكوا إح  ًن  Essential Use: ااسكخدام األسىس  ( : 2)احمسكوا   

نكجى  ف  احيصل ردون اح صول عل  احمعلو ىف احتىحب ا يمرت ًن يرون عاوا   

رىركظىم  ت ت ل احبثرا، ح ا ي صل احتىحب عل   عظم إن حم يرت كل احمعلو ىف  ت 

  كوا احمقب اف ف  ه ا احمسكوا  ت احبثرا، ويكتلب ه ا احنوع  ت احمعلم ًن ترون 

مهى اف فيجب حديأ  هى اف تىصا ف  احكصميم احكعليم ، وإذا حم تكوافب حديأ ه ه اح

ااسكعىرا ريبد حديأ ه ه احمهى اف حمعىوركأ ف  عملأ، واحمىد  األسىسيا حلمقب اف احك  

 .تكىح عثب احبثرا تكتلب  ت احت ب ًن يروروا ًكثب ربىطى  وفىعليا ف  تعلمهم

ردً ه ا احمسكوا ف  ااركبى  Communal Use: ااسكخدام احعىم ( : 4)احمسكوا   

  اح ىحيا، وفيأ يلكق  ط ب احيصل وجهى  حوجأ عل  احبثرا، و  كوا احواسع ف  احيكب

احمقب  يمرت تقديمأ إ ى ف  ريئا  ثىبب  عل  احبثرا ًو ف  فصل د اس  تقليدا رتبيقا 

 ثىحيا، و ت احميكبض ًن يقوم احتىحب رإركىج احرثيب  ت   كوا احمقب  رأريسهم، وه ا 

يرون حديهم  هى اف جيد  ف  احكعى ل  ع حغا احمسكوا ي كىج  ت احمعلم واحتىحب ًن 

HTML واحكرنوحوجيى رصيا عى ا، كمى يكتلب اسكخدام ًدواف ًتبا حلكعى ل  ع ،

 .وغيبهى... احبثرا  ثل احد دبا عل  اإلركبرت، وحوحىف األتثى 

 ىزال ه ا احمسكوا غيب Immersive Use: ااسكخدام احمكعمق ( : 5)احمسكوا  

غم  ت وجود رعض احكجى ب احنىج ا، ويبجع ذحك إح  ًن  عظم بىئع احيوم، رىحب

احمؤسسىف احكعليميا ا يوجد حديهى احثنيا األسىسيا حدعم ه ا احمسكوا، وا يوجد حدا 

 . عظم احمعلميت احمهى اف اح ز ا حكنيي ه

 احنمىذج اح ا يوظيهى احكعلم احبثر احع قىف احثينيا ريت 

اإلحركبور  وًحد  احكعلمثرىف احد احمجموعىف احيبعيا  ت احمعكمد عل  احب احكعلميعد 

احنمىذج احك  يوظيهى هو احنيىذ إح   واد احكعلم عل  احخط وك حك يعكمد عل  ترنوحوجيىف 

احمبترز عل  احويب  احكعلماإلركبرت حثنىء  جكمع احكعلم احبثر  واح ا يغت  ردو ه 

احنمىذجحع قىف احثينيا ريت ه ه ويلخص احبرل احكىح  ا
(1)

 

                                           
(1)

 .13 بجع سىرق ، ص  ،األسس التربوية للتعليم اإللكترونى :سعيد اسمىعيل ، هنىء عود  تابا  
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 (1)برل  قم

 

 

 احبثر  احكعلماحع قىف احثينيا ريت احنمىذج اح ا يوظيهى 

وتسكند احثىحثا إح  تعبيف جى عا اررسكب حلكعلم احبثر  واح ا يكامت ان  

احكعلم احبثر  يعكمد عل  ترنوحوجيى األركبرت حثنىء جكمع احكعلم احبثر  وعليأ فىن 

احمبترز عل  بثرا األركبرت وذحك رىعكثى ه احد احنمىذج سوا يبكز عل  احكعلم  احث ى

 .احك  يوظيهى احكعلم احبثر  حلنيىذ إح   واد احكعلم 

 األركبرت بثرا احمبترز عل  احكعلم

وظف إ رىريىف بثرا اإلركبرت وًدواتهى وتتثيقىتهى ف  ي احكعلمه ا احنوع  ت  

احمكزا ت و اح  كزا ت  ع  احكعلما تقديم احم كوا احكعليم  حلمكعلم وتوفب حأ ًياى  فبص

احمعلم واألقبان
(3)

 

  يهوم بثرا األركبرت

يوجد احعديد  ت احكعبييىف احوصييا واحوظيييا حألركبرت واحك  تصىغ وفقى  

حنوعيا احخد ىف احك  تقد هى احبثرا احعم قا واتك ا روعيا احمسكييديت  نهى وفيمى يل  

- :رعض ه ه احكعبييىف

رىرهى ًكثب بثرا كمثيوتب ف  احعىحم  يكوحا حمت يملك  Kent يعبفهى كنت 

 كتلثىف ااتصىل رهى
(2)

 

جمىل عثد احعزيز احببهىن رأرهى  جموعا  ت احبثرىف احعىحميا  ويعبفهى 

احمكصلا رعاهى رثعض وفق ربترول  عيت حكبرل  جموعا  ت احبثرىف احعىحميا 

.قا ريت دول احعىحماحاخما واحك  تنقل احمعلو ىف احهىئلا رسبعا فىئ
 (1)

 

                                           
(3)

 .13/2/3771ًرواع بثرىف احرمثيوتب ، :واإلركبرت احموسوعا احعبريا حلرمثيوتب  

20/5/2009. http://www.c4arab.com/showlesson.php?Iesid=1206 Avaliable At:  

 
(2)

، تعليمية رؤية ونما ج تعليمية معا رة فى التعلم عبر مواقع االنترنتإنتاج مواقع اإلنترنت ال :اكبم فك     

 .31، ص   بجع سىرق

http://www.c4arab.com/showlesson.php?Iesid=1206
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ويعبفهى ك   ت جودف سعىد  وعىدل فىيز احسبطىوا رأرهى بثرا ترنوحوجيا  

ضخما جدا تبرط عبباف احم ييت  ت ًجهز  اح ىسوب احمنكبب  حول احعىحم عت 

طبيق احثبوتوكواف احمكعدد ، وتعمل رواسكتهى عل  تثىدل احمعلو ىف احهىئلا 

 نىح  اح يى  احثببيا واحتثيعا احروريا ررل سهوحا  واحمعى ا احمكنوعا ف   خكلف

ويسب، ويسكخد هى  ئىف احم ييت  ت األبخىص  ت ًجل ت قيق ًهداا بك   ت تثقيييا 

واقكصىديا واجكمىعيا وتبفيهيا وعلميا وبخصيا وعسربيا وسيىسيا ودينيا 

.وتختيتيا
 (3)

 

حمجموعا ًجهز   وتعبا  ت احنىحيا احينيا رأرهى بثرا حمجموعا بثرىف  ًو 

تكصل  عى رواستا ربوتوكواف  عينا  Servers ًو تىدم اح ىسب PCsاح ىسب 

وًجهز   سىعد  ت دد احمسى اف واحعنىويت وتنقل  ت ت حهى كىفا  وا د احرمثيوتب  ت 

ًا  رىن ف  احعىحم إح    ليىف وغيبهى ريت كل األجهز  احمكصلا ركلك احبثرا األم  ت

.اآلتب
 (2)

 

وًحمد عثد احعزيز احمثى ك رىرهى  جموعا  ت ًجهز  عثدهللا احموس   ويعبفهى 

احرمثيوتب احمبتثتا  ع رعاهى احثعض ف  ًر ىء احعىحم احمخكليا يمرت رواسىطكهى رقل 

ف  بك  ًر ىء  Receiversوتثىدل احمعلو ىف  ع عدد غيب رهىئ   ت احمسكقثليت 

.احعىحم
(4)

 

مرت تعبيف األركبرت اجبائيى رأرهى احبثرا و ت ت ل  ىسثق تبا احثىحثا ًرأ ي 

احعىحميا حلمعلو ىف احك  تكيح حلت ب ركثىدل احخثباف واحمعلو ىف فثمى رينهم وريت 

 علميهم وذحك  ت ت ل  وقع تعليم   عيت واحكوصل واح صول عل  احمعلو ىف 

وذحك  واحثيىرىف واحمبى كا ف  احمليىف وتثىدحهى وذحك  ت ت ل ربوتوكول األركبرت

 .حك قيق ًهداا تعليميا   دد 

 :التعلمفى  مبررات استخدام شبكة االنترنت

يبيب رعض احثىحثيتذ 
(1)

إح  ان ااركبرت سوا تلعب دو ا كثيبا ف  تغييب  

تمكلك  ت ًدواف ووسىئل حديثا وفيمى يل  رعض  رمىاحكقليديا وذحك  احكعلمطبيقا 

- :احمثب اف اسكخدام األركبرت

                                                                                                     
(1)

ودو هى ف  تعزيز احث ى احعلم  حدا " اإلركبرت"احبثرا احعىحميا احمعلو ىف  :جمىل عثد احعزيز احببهىن  

 .1:42، ص 3772،  2داحمجل 3،احعدد ، كلية المعلمينمجلة  :جى عا احملك سعود رمدينا احبيىض ط ب 
(3)

،  ام هللا،  استخدام الحاسوب واالنترنت فى ميادين التربية والتعليمجودف سعىد ، عىدل فىيز احسبطىوا،  

 .69، ص 3772دا  احببوق ، 
(2)

 .  بجع سىرق  مد بوق  بلكوف ،  
(4)

 :، احبيىضس والمتطلباتنى األسالتعليم اإللكترو :حموس  ، ًحمد عثد احعزيز احمثى كعثد هللا رت عثد احعزيز ا 

 .3775 ؤسسا بثرا احثيىرىف، 
(1)

مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد استخدام اإلنترنت فى المدارس والجامعات وتعليم  :فهيم  صتي  

 .351،ص3775دا  احيرب احعبر ،  :، احقىهب الكبار
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رت عل  احكعلم احكعىور  احجمىع ، رظبا حرثب  احمعلو ىف تسىعد ااركب -1

احمكوفب  عثب ااركبرت ، حيى يصعب عل  احتىحب احث ى ف  كل احقوائم ، ح ا يمرت 

اسكخدام طبيقا احعمل احجمىع  ريت احت ب، حيى يقوم كل طىحب رىحث ى ف  قىئما 

 . عينا ثم يجكمع احت ب حمنىقبا  ىتم احكوصل احيأ

 .اركبرت عل  ااتصىل رىحعىحم رأسبع وقت وًقل ترلياتسىعد ا -3

تسىعد ااركبرت عل  توفيب ًكثب  ت طبيقا ف  احكد يس ذحك ان ااركبرت ه   -2

رمثىرا  ركثا كثيب  تكوفب فيهى جميع احركب سواء كىرت سهلا ًو صعثا كمى ًرأ يوجد ف  

 .ااركبرت رعض احثبا ج احكعليميا عل  اتك ا احمسكويىف

كبرت  ثىل واقع  حلقد   عل  اح صول عل  احمعلو ىف  ت  خكلف ًر ىء اار -4

 .احعىحم

 :وتشمل  Course Managementمعايير إدارة المقرر على الشبكة 

  Time Managementإدا   احوقت  -1

 يب احمقب  عل  احبثراتخصيص احوقت احرىف  حكقديم وتتو. 

  ت ديد عدد احت ب احمبكبكيت ف  احمقب. 

  اعددداد احتدد ب حك مددل  سددئوحيا احددكعلم  ددت احمقددب اف احكعليميددا عثددب

 .ااركبرت

 Tracking And Evaluating Studentتكثددع ا اء احمددكعلم وتقويمددأ  -3

Progress  

 حكعى دل  دع  هدى اف تزويد احت ب رىحثقىفا احكرنوحوجيدا احرىفيدا احرىفيدا إلتقدىن ا

 .ااركبرت قثل تقديم احمقب 

 ثثىف احمعلم ف  تقديم تنظيم احموديواف واحجلسىف وربىطىف احكعلم األسثوعيا. 

  تكثع احمعلم  دا تقدم احمكعلم ف  عمليا احكعلم وتقديم احمسىعد  واحكوجيدأ حدأ عندد

 .اح ىجا

 تثيعا احكعلم احبثر تقييم اداء احمكعلم عل  ًن ترون ربىطىف احكقييم   ئما ح. 

  Providing adequate Feedbackإعتىء احبجع احرىف   -2

  احددبد علدد  احكسددىؤاف احمبسددلا رىحثبيددد ااحركبوردد   ددت احتدد ب فدد  احوقددت

 .احمنىسب ورأسلوب  نىسب

  Promoting Online Communityتبجيع  جكمع احكعلم احبثر   -4

 ًن يخلق احمعلم احكبارط ااجكمىع   ع احت ب. 

 ً ن يبجع احمعلم فبص احمبى كا ويث ل احجهد حك سيت احكواصدل رديت احمكعلمديت

 .ورعاهم احثعض
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 :التفكير االبتكارى المحور الثانى 

 :ااركرى ا  تعى يف احكيريب

يوجد احعديد  ت احكعى يف حلكيريب ااركرى ا واحك  تكنوع وفقى حلم ك ًو 

ااركرى ا وف  ه ا احصدد يبا سكيبرثبج احمعيى  احك  رعكمد عليأ ف  تعبيف احكيريب 

Sternberg
(1)

ان هنىك رعض احثىحثيت اح ا د سوا احكيريب ااركرى ا ف   جملأ هو   

عمليا ت صيل تىصا ، وهو عثى   عت ًفرى  اركرى يا حهى وظىئيهى احمسكخد ا ، 

( األصىحا)واحثعض األتب يبا ان احكيريب ااركرى ا هو عمليا تيايل غيب احعىدا 

 .ويرون فيهى احكبكيز ويرون فيهى احكبكيز عل  األفرى  األركرى يا

 :وهنىك عد  ًسس ًو   رىف يمرت تعبيف احكيريب ااركرى ا وفقى حهى وه  

، عل  اسىس ان احكيريب ااركرى ا رىتج حأ  Creative Productاحنكىج ااركرى ا  -1

 . واصيىف و عىييب يكم اح رم عليأ ف  ضوئهى 

، ويكم وفقى حهى تعبيف احكيريب ااركرى ا   Creative Processمليا األرداعيا احع -3

 .رىعكثى ه عمليا ذاف تتواف يمب رهى احمثكرب حك  يخبج ريربتأ 

 .احسمىف احبخصيا واحعقليا حلمثكرب  -2

 .احكيريب ااركرى ا كأحسىس رىحمبر ف واحقد   عل  حلهى  -4

 . Originalityميز رىألصىحا احكيريب ااركرى ا ككيريب يك -5

تعى يف احكيريب ااركرى ا عل  ًسىس احنكىج ااركرى ا  -ً
(3)

: 

 :ريت  Guilford يز جيليو د 

 .وهو اسكعداد احيبد إلركىج ًفرى  جديد  : رداع احرى ت إلا-1

وهو  ىيكصل عىد  رىحيهم احعىم حلجمهو  ألن اركىج احبخص احمثدع : احنكىج اإلرداع  -3

عىد  احبرل احظىهب حلعمل األرداع   ثل احبعب واحبوايا واحموسيق  واألتكباع  يأت 

 .ب احيلسي واحكصويب واحنظبيا احعلميا واحم ه

ويعبا عثد احس م عثد احغيى  احكيريب ااركرى ا عل  ارأ عمليا ي ىول فيهى 

ل األفرى  األرسىن ان ي قق ذاتأ وذحك رىسكخدام احب وز احداتليا واحخى جيا احك  تمث

و ىي يط رنى  ت  ثيباف حر  ينكج اركىجى جديدا رىحنسثا إحيأ ًو رىحنسثا إح  ريئكأ  .واحنىس

عل  ان يرون ه ا األركىج رىفعى حلمجكمع اح ا يعيش فيأ ويبا ه ا احثىحى ان احنىتج 

 :األركرى ا هو   صلا حعد  عوا ل إا وه  

بمل اعداد احيبد اكىديميى رمى يكيح حأ عوا ل تؤدا إح  احسيتب  األكىديميا وه  ت-1

 .قد ا  نىسثى  ت احقد   األكىديميا 

                                           
(1)

عىحيا ربرى ج حكنميا احكيريب ااركرى ا حدا األطيىل بثأ احثدو رىسكخدام احخى ىف :"ارو  عتيا عيد عل   

 .13، ص 3774جى عا احقىهب  ،  :،  عهد احد اسىف احكبرويا  غير منشورة رسالة ماجستير،  "احثيئيا
(3)

  احببق احوسط  ركثا احمبكز احثقىف: طنتى ،سيكولوجية اإلبداع بين النظرية والتطبيق :ست ًحمد عيس ح 

  . 32-33، ص ص  1994األسباء،
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عوا ل تؤدا إح  احنكىج احجديد وه  تلك احعوا ل احعقليا احك  تسىعد عل  وضع -3

احعديد  ت احيبوض واألحكمىاف حلكغلب عل   واطت احاعف احك  يد كهى وتبمل 

 .ا واألصىحا عوا ل اح سىسيا حلمبر ف واحت قا واحمبور

عوا ل تسىعد عل  احكعثيب عت احنىتج احجديد وه  عوا ل احدافعيا احك  تسىعد عل  -2

 .ىحى ر و  ثىبب   ىيقوم رأ  ت عملت بيك وتوجيأ احتىقا احنيسيا حلث

 Neweletalد ه ا األتجىه ًياى ريول وز  ءهويسىر
(1)

حيى يبا ان احكيريب  

سم رعدم احكقليديا وتكسم رواتجأ رىحجد  واحقيما حدا كل ااركرى ا هو ركىج احكيريب اح ا يك

 ت احبخص احميرب واحثقىفا احك  ينكسب احيهى وتدفع إحيأ دافعيا قويا و ثىرب  عىحيا 

وتكامت احمهىم احك  يقوم رهى احيبد وف  اثنىءه يسع  حصيىغا واض ا حمبرلا غى اا 

  .وغيب   دد  احثدايا

 Rogersويعبا  وجبز 
(3)

عل  ارأ  ىينبأ عنأ رىتج جديد  يب ااركرى ااحكير

 .يكجأ حمى ي دث  ت تيىعل ريت احيبد رأسلورأ احيبيد ف  احكيىعل و ىيوجد ف  احثيئا 

وتعبفأ رىديا ببيف
(2)

رىرأ احسلوك ااركرى ا حليبد احمثكرب يصثح حأ صيىف تىصا  

 .تكسم رىحمبورا وحألصىحا واحكجديد

 Steinويعبا بكىيت
(4)

ب ااركرى ا رأرأ عمليا ينكج عنهى عمل جديد احكيري 

يبض  جمىعا  ى وتقثلأ عل  ًرأ  ييد حهى ويؤكد بكىيت عل  ضبو   ًن يكوافب ف  

 .تقد ى حألرسىريا  احكيريب ااركرى ا

Harmonويعبفأ هى  ون 
(5)

رىرأ احعمليا احك  ينكج عنهى بئ جديد سواء كىن  

ا ًو اركقىا  ت عنىصب قديما إح  ًتبا ه ا احبئ فرب  ًو  وضوعى ًو بر  جديد

 .جديد 

 سيد تيب هللا أفويعب
(1)

رأرأ قد   احيبد عل  األركىج اركىجى يكميز رأكثب قد   ت احت قا  

احيربيا واحمبورا واحكلقىئيا واألصىحا رىحكداعيىف احثعيد  وذحك كىسكجىرا حمبرلا ًو 

ركرى ا كأركىج ًيى كىن روع ه ا  وقف  ثيبويكميز ه ا احكعبيف ركنىوحأ احكيريب اا

                                           
(1)

 1996 ركثا األرجلو احمصبيا ،  :، احتثعا احخى سا ، احقىهب   القدرات العقلية :فؤاد ًرو حتب ، ً ىل صىدق 

  . 630ص 
(3)

اثب ربرى ج تد يث  ف  رعض األربتا احصيييا احمد سيا عل  تنميا احكيريب ااركرى ا  :"تهىر    مد فهم   

جى عا  :،  عهد احد اسىف احكبرويا  غير منشورة رسالة دكتوراة، "حدا ت  ي  اح لقا احثىريا  ت احكعليم األسىس  

 .15، ص 3770احقىهب  ، 
(2)

 .  بجع سىرق، ظر علم النفسالفروق الفردية من وجهة ن:رىديا ببيف ، واتبون، 
(4)

 . 31، ص   بجع سىرق: حست ًحمد عيس   
(5)

 . 22 بجع سىرق ، ص : طى ق عثداحبؤوا عى ب  
(1)

 .42 بجع سىرق ، ص :  مد بوق  بلكوف  
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ا ًن ه ا احكعبيف اإلركىج ورىحكىح  فإن احكيريب ااركرى ا غيب قىصب عل   جىل  عيت ً

يكصف رىحعمو يا
(3)

. 

 :تعى يف احكيريب ااركرى ا عل  ًسىس احعمليا ااركرى يا   -ب

اف سلسلا ووفقى حه ا األسىس تؤكد احكعى يف عل  ًن احكيريب ااركرى ا هو عمليا ذ

 سكمب   ت احكغييباف واحمباحل احمككىرعا واحمعكمد رعاهى عل  رعض وقد قسمت ه ه 

 Wallas ه احكقسيمىف تقسيم جباهىم وااساحكعى يف إح   باحل وحعل ًقدم وًبهب ه
(2)

 :حيى قسم احعمليا األركرى يا إح  ً رع  باحل وه   

      Preparation بحلا األعداد واحكهيؤ -1

ًرأ ارد  ت وجود  جموعا  ت احمثيباف احك  تسكثيب وت يز احبغثا ف  ريس  وتعن 

وع واحكعبا احيبد ألداء عمل  ى ويكبتب عل  ذحك جمع احمعلو ىف احهى ا حول احموض

 . عل  طثيعا احمبرلا 

     Incubation بحلا اح اىرا ًو األتكمى  -2

احكيريب ف  احمبرلا حيكب  ًطول حيى يكم فيهى اسكثعىد وتىت  ه ه احمبحلا رعد  -4

األ و  احك  تعوق احوصول إح  اح لول احمقكبحا وإعىد  تنظيم احمعلو ىف وت ديد 

 .احع قىف 

     Illumination  بحلا األبباق -2

 .هىم ه   بحلا احوصول إح  حل احمبرلا وتسم   بحلا األح 

     Verification  بحلا احك قق-4

 مادة الجغرافيا فى المرحلة األعدادية الثالمحور الث

تعكثب احجغبافيى علم  بكب تلكق  عنده طبائق علوم  خكليا حيى يسكمد ه ا 

احعلم  ىدتأ األوحيا  ت سىئب احعلوم األوحيا ، وينظب احيأ عل  ارأ جسب يبرط ريت احعلوم 

كىديم  احايقاحتثيعيا احجكمىعيا ويصل  ىفصلأ احكخصص األ
(1)

. 

بف احجغبافيى كعلم رمباحل تتو  واض ا فثعد ان كىرت رقوم عل  وصف وحقد  

احظىهباف  سكخد ا ف  ذحك احكقديباف احرميا احمجبد  اصث ت تكجأ ر و اسكخدام 

احد اسا احك ليليا واحث ى عت علل األبيىء و سثثىتهى وتنميا احمهى اف احك  تسىعد 

 ، وحقد تعددف تعبييىف احجغبافيى وحقد احمكعلميت عل   واجها اح يى  رمبر تهى احمكعدد

 National Council for Geographyحلجغبافيى احكبروا عبفهى احمجلس احقو   

Education,1998
(3)

رىرهى علم دينى ير  يكسم رىحم حظا احدقيقا ورىحكيريباحمنتق    

                                           
(3)

  . 34، ص   بجع سىرق :حست ًحمد عيس  
(2)

 . 2، ص  بجع سىرق  :رىديا ببيف  
(1)

 67، ص 1914دا  احه ل،  :،احتثعا األوح  ،احقىهب شخصية مصر :جمىل حمدان  
(3)

دا  احعلم :  ،احقىهب  المهارات الوظيفية فى الجغرافيا فى عصر المعلوماتية:تىحد عثد احلتيف   مد عمبان   

 .3770واأليمىن حلنبب واحكوزيع،
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اح ا يقوم عل  احوصف واحك ليل واحكيسيب حظواهب ستح األ ض ويهكم رىككسىب 

، كعلميت احمهى اف احك  تسىعدهم عل  احكريف وظبوا حيىتهم احيو يا واحعلميااحم

وركنىول طثيعا احجغبافيى كمىد  د اسيا ي حظ ارهى تنيبد عت احمواد احد اسيا احخبا 

رم و هى اح ا يدو  حول ت ليل احع قىف احسثثيا ألا ظىهب   ت احظىهباف احموجود  

ع رعاهى احثعض حكرون احبرل احرل  حه ا احستح عل  ستح األ ض وكيييا تبارتهى  

 ع د اسا احثيئا احتثيعيا وظىهباتهى احمخكليا احمكثىدحا  ع اإلرسىن وابرىل احكيىعل 

احقىئم رينهمى و ىينكج عت ه ا احكيىعل  ت ظىهباف رببيا واد اك اوجأ احكبىرأ 

يئىف احمخكليا سكيىد   ت ه ه احثواألتك ا ريت احثيئىف وقد   اإلرسىن عل  األ

فىحيهم احعلم  حلعىحم احمعىصب وعىحم  ،واحمسكويىف احمكعدد  احك  تسيب رهى حيى  احثبب

احمسكقثل وتنميااحنظب  احبمزحيا حلمرىن عند احمكعلم  ت صميم طثيعا احجغبافيى كمىد  

د اسيا
(2)

 

وره ا يكاح ان دو  احجغبافيى احمد سيا حم يعد  جبد تنميا ذاكب  احمكعلميت 

 ت ت ل اح يظ وااسكظهى  ف سب رل اصثح تعلم احجغبافيى يهدا اح  تزويد 

احمكعلميت رمهى اف ااسكقصىء واحكعلم اح ات  واياى تنميا احمهى اف احوظيييا حديهم وان 

ه ا احدو  يكيق وطثيعكهى اح يىتيا احك  تبكز عل  اعداد احمكعلم حممى سا ادوا ه ف  

  .ع   ع قاىيى  جكمعأ احمعىصب يىاح يى  رصو   ايجىريا و ك

 :مجتمع الدراسة وعينتها

احصف احثىر  ااعدادا حمقب  احجغبافيى ف   ت  ي ترون  جكمع احد اسا  ت  -1

   د سا ف 3712-3713احكعليم احعىم ف  احيصل احد اس  احثىر   ت احعىم احد اس  

 Smartاحك بيب احكجبيثيا حغىف وذحك حيى يكوافب فيهى  عمليت احمد سا اح كيا 

School    ( 31) كصليت رىألركبرت وقد اسكخد ت احثىحثا  عمل  نهم ي كوا عل

حكتثيق  تلمي ا وتلمي  (  47)عبوائيا عددهى  جهىز كمثيوتب وقد اسكخد ت احثىحثا عينا

ا وضىرتا وقد حبصت احثىحثا عل  احكأكد  ت ان احد اسا ف   جموعكيت تجبيثي

حديهم اجهز  كمثيوتب  كصلا رىألركبرت ف   نىزحهم ورىحنسثا حلصف احد اس   ك  ي اح

ه ا احصف يد سون  هى اف احكعى ل  ع األركبرت  ت ر ى  ت  ي احثىر  األعدادا فأن 

س  األول حلصف احخ ف   قب  اح ىسب األح  ف  احيصل احد ا....وربيد احركبور  

احمجموعا احكجبيثيا حه ه   ت  ي احثىر  األعدادا وقد قى ت احثىحثا رىحكأكد  ت اتقىن 

احمهى اف وذحك  ت ت ل طلب احثىحثا  ت ككىرا احثبيد ااحركبور  وصي ا احييس روك 

احخىص رهم وا سىل  سىحا حهى  ت ت حأ وا سىل دعو  حلمعلما  ت ت ل احييس روك 

كمثىل حلكأكد  ت قد تهم عل  ( اسكخدام ااركبرت)طلثت  نهم عل   وضوع كمى ارهى 

                                           
(2)

 ركثا احدا  احعبريا : ،احقىهب   ا فى مراحل التعليم المختلفةالجغرافي تدريس: احمد ارباهيم بلث  

 .379،ص1990حلركىب،
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 Smartعمل ر ى عل  ااركبرت وذحك ت ل تواجدهم ف   عمل احمد سا اح كيا 

School. 

 :تتثيق ًدواف احد اسا قثليى -3

 كمثلا ف  اتكثى  حمجموعا احد اسا احاىرتا تم تتثيق ادواف احد اسا رىحنسثا  -2

ف  د اسا احوحد  رىحتبيقا احكقليديا  ك  ي وذحك قثل ان يثدً احااركرى ا  واقف احكيريب 

وحيى تأكدف احثىحثا  ت  1/4/3712وقد كىن ذحك يومرىاتيىق  ع  د سا احمىد   وذحك

عدم اسكخدام احمعلما حلبثرىف ف  تد يس احوحد  وارهى تعكمد عل  طبيقا احم ىضب  

 .احكقليديا ف  تد يس احوحد  احد اسيا

ف   ك  ي فقد عقدف احثىحثا حقىء  ع احرىحنسثا حمجموعا احد اسا احكجبيثيا  -4

 عمل احمد سا اح كيا وببحت حهم كيييا اسكخدام  وقع جغبافيى اون ايت اح ا قى ت 

وذحك حلكأكد  ت  هى تهم ف   Data Showوذحك رىسكخدام احداتى بو  رىعداده احثىحثا

 واقف احكيريب ااركرى ا ثىحثا رأتىحا اتكثى  ، ثم قى ت اح 3/4/3712اسكخدا أ 

وذحك  ت ت ل ارزاحأ  ت  وقع جغبافيى  2/4/3712ااحركبور  حلكتثيق وذحك يوم 

 .اون ايت وذحك عل  اجهز  كمثيوتب احمد سا اح كيا

احكيىظ احثىحثا ركيىصيل د جىف كل وقد قى ت احثىحثا ركص يح ااتكثى  و -5

ألسئلا احكي تقيس كل  هى   عل  حده وإعداد جدولوذحك حبصد  جموع ا، طىحب
( ) 

 . ركىئج احكتثيق احقثل  احرلي واحجزئي وذحك حك ليلهى إحصىئيى

 :جباءاف تنيي  احكجبراا

حلوحد  احد اسيا وذحك ت ل حصص احجغبافيى احمقب    ك  ي تم د اسا اح      

ا احكعلم ف  احمنزل اضىفيا وذحك رمعمل احمد سا اح كيا وذحك  ع  كىرعوحصص اتبا 

 احمجموعا احكجبيثيا حديهم اجهز  كمثيوتب  كصلا ااركبرت ت  ي حيى ان كل  ك  ي حل

 سىء وذحك  11 سىء وحك  احسىعا  6سىعىف يو يى  ت احسىعا 5وتصصت احثىحثا 

حلكواصل  ع افباد احعينا ف   نىقبا وحل رعض األربتا واحكد يثىف احموجود  رىحوحد  

احييس روك وغبفا احد دبا رىألضىفا اح  عل   geoprepموعا  ت ت ل  ج

ويبسلوهى عل  احثبيد ااحركبور   ك  ي اح ىتخصيص رعض األربتا يجيب عليه

 .حلمعلما

عل  اسكخدام ارنىئهم ااركبرت وتىصا  (3) ك  ي اعكبض اوحيىء ا و  رعض اح

واكدف حهم ارهى تسكخدم  احييس روك وغبفا احد دبا وحرت عند ى ت دثت احثىحثا  عهم

رعض واحظت احثىحثا حمنىقبا اربتا تعليميا ف   قب  احجغبافيى حدا ارنىئهم وافقوا ، 

جىءوا اح  احثىحثا  غثا  نهم ف  اابكباك احمجموعا احاىرتا وااسكت عيا  ت  ي 

ف  احمجموعا احكجبيثيا واحكيىعل عثب  جموعا احييس روك وغبفا احد دبا واعك  ف 

                                           
( )

 ". فصل انتائج"الفصل الخامس من البحث (: 5)جدول  
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م احثىحثا ووعدتهم رىحكيىعل  عهم ف   وضوعىف اتبا وه ا يعرس  دا ثقىفا حه

ل  اسكخدام ه ه األدواف ف  احكواصل دا احمجكمع احمصبا وتىصا احبثىب عااقثىل ح

 .3711ينىيب 35وتأثيبهى احيعىل واحسىحب عليأ تىصا رعد ثو   

 :تطبيق أدوات الدراسة بعديا

 ت د اسا احم كوا احعلم  حلوحد  واحكيىعل  رعد اركهىء احمجموعا احكجبيثيا

 ت ت ل ادواف احكواصل احييس روك وغبفا احد دبا واحثبيد ااحركبور  واركهىء 

احمجموعا احاىرتا  ت د اسا احوحد  رىحتبيقا احكقليديا قى ت احثىحثا ركتثيق اتكثى  

ى   واقف احكيريب احمجموعا احاىرتا واتىحا اتكث ت  ي  واقف احكيريب ااركرى ا عل  

 ااركرى ا ااحركبور   ت ت ل ارزاحأ  ت  وقع جغبافيى اون ايت حلمجموعا احكجبيثيا

احكيىظ احثىحثا وقد قى ت احثىحثا ركص يح ااتكثى  و وذحك ف   عمل احمد سا اح كيا 

 ركيىصيل

 :نتائج البحث 

 :تجىرس  جموعك  احكتثيق

قى ددت كيريددب ااركرددى ا فيمددى يكعلددق رىتكثددى  اححلكأكددد  ددت تجددىرس احمجمددوعكيت 

واحكجبيثيا، رهددا احكعدبا علد  احثىحثا رك ليل ركىئج احقيىس احقثل  حلمجموعكيت احاىرتا 

 ددددا تجىرسدددهمى فيمدددى قثدددل احكجبردددا األسىسددديا حلث دددى رىسدددكخدام اإلحصدددىء اح ردددى  كبا 

Nonparametric test  رواسددددتا ربرددددى جSPSS   حمددددىن ويكنددددMann-Whitney 
(1)

 :وذحك كمىيل 

حمكوسدتىف د جدىف ( Z)م حسىب احمكوسدط اح سدىر  واار دباا احمعيدى ا وقيمدات     

 فد  احقيدىس احقثلد  اتكثدى  احكيريدب ااركردى ا( احكجبيثيا واحادىرتا)ًفباد احمجموعكيت 

 –األصدىحا  –احمبوردا  –احت قدا ) عدد  دت ارعدىد احكيريدب ااركردى ا كرل ورىحنسثا حردل ر

احثىحثدا اردأ اتوجدد فدبوق ذاف داحدا إحصدىئيا رديت حيى وجدف  (اح سىسيا حلمبر ف 

 مىيبديب إحد  تجدىرس  7.71 جموعك  احث ى احكجبيثيدا واحادىرتا عندد  سدكوا داحدا 

، ورىحكددىح  اعكثددبف احثىحثددا ان احمجمددوعكيت  كرددىفئكيت احمجمددوعكيت قثددل إجددباء احكجبرددا

اف احمسدكقلا حلكجبردا وان ايأ فبوق تظهب رعد احكجبرا تبجع إح  ااتك فىف ف  احمكغيب

وحيس إح  اتك فىف  وجود  رىحيعل قثدل إجدباء احكجبردا رديت احمجمدوعكيت ويكادح ذحدك 

 :كمىيل  ت احجدول 

                                           
 :يبجع اح   (1)

، 3774دا  احيرب، احتثعا األوح ،  : ، احقىهب  SPSSتحليل البيانات باستخدام برنامج  :  ضى عثد هللا اروسبيع 

 . 105-107ص ص 

 نىهج احث ى وطبق احك ليل اإلحصىئ  ف  احعلوم احنيسيا واحكبرويا وااجكمىعيا،  :فؤاد ارو حتب، آ ىل صىدق

 .046-047،ص ص 1991 ركثا األرجلو احمصبيا،  :احقىهب 
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د جىف احمجموعا  ركىئج اتكثى   ىن ويكن  اح رى ا كبا حكعبا احيبوق ريت( 3) جدول 

حلقيىس احقثل    احاىرتا ود جىف احمجموعا احكجبيثيا ف  احكيريب ااركرى ا رىحنسثا

 ( 37=ن)

 احعدد احمجموعا احقيىس
 كوسط 

 احبتب

 جموع 

 احبتب
 ""Uقيما 

قيما 

Z"" 

 سكوا 

 احداحا

 احت قا

 

 409.50 20.48 37 احاىرتا

199.500 -.014- 
 غيب داحا عند

7.71 
 410.50 20.53 37 احكجبيثيا

   47 احمجموع

 احمبورا

 395.00 19.75 37 احاىرتا

185.000 -.408- 
 داحا عندغيب 

7.71 
 425.00 21.25 37 احكجبيثيا

   47 احمجموع

 األصىحا

 408.00 20.40 37 احاىرتا

198.000 -.054- 
 داحا عندغيب 

7.71 
 412.00 20.60 37 احكجبيثيا

   47 احمجموع

اح سىسيا 

 حلمبر ف

 353.50 17.68 37 احاىرتا

143.500 
-

1.534- 

 داحا عندغيب 

7.71 
 466.50 23.33 37 احكجبيثيا

   47 احمجموع

 احمجموع

 393.00 19.65 37 احاىرتا

183.000 -.460- 
 داحا عندغيب 

7.71 
 427.00 21.35 37 احكجبيثيا

   47 احمجموع

اح  احيبق ريت  Zاح   عى ل اا تثىط احثنىئ  رينمى تمثل قيما  Uوتبيب قيما 

ور حك تم احكأكد  ت تجىرس احمجموعكيت احاىرتا واحكجبيثيا رىحنسثا  احبتب  كوسط

اح سىسيا  –األصىحا  –احمبورا  –احت قا ) اتكثى  احكيريب ااركرى ا وارعىده 

 (.حلمبر ف 

 :النتائج الخا ة بتساؤالت البحث وفروضه

 احيبض األول 3-1

وق ذاف داحا احصىئيا ريت توجد فب" وينص احيبض األول حه ه احد اسا عل 

 كوستىف د جىف ط ب احمجموعا احكجبيثيا ف  ااتكثى  احقثل  وااتكثى  احثعدا 

( اح سىسيا حلمبر ف –األصىحا  –ا احمبور –احت قا )رىحنسثا ألرعىد احكيريب ااركرى ا 

 ."حصىحح ااتكثى  احثعدا رىحنسثا اتكثى  احمواقف حكنميا احكيريب ااركرى ا

رىسكخدام اتكثى  احد ااتكثى اف اح  علميا وقد اسكخد ت احثىحثا وتم احك قق  ت ذحك 

Wilcoxon Nonparamefric Testاتكثى   ويلروكسون اح رى ا كبا 
(1)

وكىرت  

 :ركىئجأ كمىيل 

                                           
(1)

 .102-107ص، ، بجع سىرقSPSSتحليل البيانات باستخدام برنامج  : ضى عثد هللا اروسبيع  
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ركىئج اتكثى  ويلروكسون اح رى ا كبا حكعبا احيبوق ريت د جىف (  2)جدول 

 ( 37=ن) احثعدا  –كيريب ااركرى ا رىحقيىسيت احقثل  ف  احاحمجموعا احكجبيثيا 

 احعدد احبتب احقيىس
 كوسط 

 احبتب

 جموع 

 احبتب
 ""Zقيما 

 سكوا 

 احداحا

احد جا 

 احرليا

 

 3 3 1 احبتب احسىحثا

2.03 
 داحا عند

7.71 
 371 17.953 19 احبتب احموجثا

   7 احكسىوا

حم سورا داحا احصىئيى عند  سكوا داحا ا" Z"يكاح  ت احجدول احسىرق ان قيما 

ف  اتكثى  احكيريب ااركرى ا قثل ورعد تتثيق احكعليم احمعكمد عل  احبثرىف وه ا  7.71

 .يدل عل  وجود فبوق داحا احصىئيى حلكيريب ااركرى ا حصىحح احكتثيق احثعدا

اح ا  وره ا يكم قثول احيبض وره ا ترون احثىحثا قد تأكدف  ت ص ا احيبض

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت  كوستىف د جىف ط ب احمجموعا " :رص عل 

احكجبيثيا ف  ااتكثى  احقثل  وااتكثى  احثعدا رىحنسثا ألرعىد احكيريب ااركرى ا 

حصىحح ااتكثى  احثعدا رىحنسثا ( اح سىسيا حلمبر ف  –األصىحا  –احمبورا  –احت قا )

 ".رأعداده ااحثىحث تاح ا قى  ريب ااركرى ااتكثى  احمواقف حكنميا احكي

 احيبض احثىر  3-3

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت "وينص احيبض احثىر  حه ه احد اسا عل  

 كوستىف د جىف ط ب احمجموعا احكجبيثيا ف  ااتكثى  احقثل  وااتكثى  احثعدا 

رىحنسثا حثعد احت قا حصىحح ااتكثى  احثعدا رىحنسثا اتكثى  احمواقف حكنميا احكيريب 

احد ااتكثى اف اح  علميا وقد  وتم احك قق  ت ذحك رىسكخدام اتكثى  ."ااركرى ا

  اسكخد ت احثىحثا اتكثى  

وكىرت  Wilcoxon Nonparamefric Testويلروكسون اح رى ا كبا 

 :ركىئجأ كمىيل 

ركىئج اتكثى  ويلروكسون اح رى ا كبا حكعبا احيبوق ريت د جىف ( 4) جدول 

احثعدا  –ريب ااركرى ا رىحنسثا حلت قا رىحقيىسيت احقثل  ف  احكياحمجموعا احكجبيثيا 

 ( 37=ن)

 احعدد احبتب احقيىس
 كوسط 

 احبتب

 جموع 

 احبتب
 ""Zقيما 

 سكوا 

 احداحا

احد جا 

 احرليا

 

 3.5 3.5 1 احبتب احسىحثا

2.124 -
 داحا عند

7.71 
 370.5 17.93 19 احبتب احموجثا

   7 احكسىوا

احم سورا داحا احصىئيى عند  سكوا " Z"احسىرق ان قيما  يكاح  ت احجدول

ف  اتكثى  احكيريب ااركرى ا رىحنسثا حلت قا قثل ورعد تتثيق احكعليم  7.71داحا 
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احمعكمد عل  احبثرىف وه ا يدل عل  وجود فبوق داحا احصىئيى حلكيريب ااركرى ا 

 .حصىحح احكتثيق احثعدا

اح ا وره ا يكم قثول احيبض ص ا احيبض  وره ا ترون احثىحثا قد تأكدف  ت

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت  كوستىف د جىف ط ب احمجموعا " :رص عل 

احكجبيثيا ف  ااتكثى  احقثل  وااتكثى  احثعدا رىحنسثا حثعد احت قا حصىحح ااتكثى  

 ."ىحى رأعدادهاحثعدا رىحنسثا اتكثى  احمواقف حكنميا احكيريب ااركرى ا اح ا قىم احث

 احيبض احثىحى 3-2

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت "وينص احيبض احثىحى حه ه احد اسا عل  

 كوستىف د جىف ط ب احمجموعا احكجبيثيا ف  ااتكثى  احقثل  وااتكثى  احثعدا 

رىحنسثا حلمبورا حصىحح ااتكثى  احثعدا رىحنسثا اتكثى  احمواقف حكنميا احكيريب 

 ."ى ا اركرا

 .حكنميا احكيريب ااركرى ا اح ا قىم احثىحى رأعداده

احد ااتكثى اف اح  علميا وقد اسكخد ت  وتم احك قق  ت ذحك رىسكخدام اتكثى 

 Wilcoxon Nonparamefric Testويلروكسون اح رى ا كبا  احثىحثا اتكثى  

 :وكىرت ركىئجأ كمىيل 

ى ا كبا حكعبا احيبوق ريت د جىف ركىئج اتكثى  ويلروكسون اح ر( 5) جدول 

احثعدا  –ف  احكيريب ااركرى ا رىحنسثا حلمبورا رىحقيىسيت احقثل  احمجموعا احكجبيثيا 

 ( 37=ن)

 احعدد احبتب احقيىس
 كوسط 

 احبتب

 جموع 

 احبتب
 ""Zقيما 

 سكوا 

 احداحا

احد جا 

 احرليا

 

 7 7 7 احبتب احسىحثا

2.527 -
 داحا عند

7.71 
 126 1.5 16 وجثااحبتب احم

   4 احكسىوا

احم سدورا داحدا احصدىئيى عندد  سدكوا " Z"يكاح  ت احجدول احسدىرق ان قيمدا 

قثددل ورعددد تتثيددق احكعلدديم  رىحنسددثا حلمبورددا فدد  اتكثددى  احكيريددب ااركرددى ا 7.71داحددا 

احمعكمددد علدد  احبددثرىف وهدد ا يدددل علدد  وجددود فددبوق داحددا احصددىئيى حلكيريددب ااركرددى ا 

 .حح احكتثيق احثعداحصى

احد ا ورهد ا يدكم قثدول احيدبض وره ا ترون احثىحثا قد تأكدف  ت ص ا احيدبض 

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت  كوسدتىف د جدىف طد ب احمجموعدا " :رص عل 

احكجبيثيا ف  ااتكثى  احقثل  وااتكثى  احثعدا رىحنسثا حلمبوردا حصدىحح ااتكثدى  احثعددا 

 ."حمواقف حكنميا احكيريب ااركرى ا اح ا قىم احثىحى رأعدادهرىحنسثا اتكثى  ا

 احيبض احبارع 3-4

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا رديت "وينص احيبض احبارع حه ه احد اسا عل  

 كوسددتىف د جددىف طدد ب احمجموعددا احكجبيثيددا فدد  ااتكثددى  احقثلدد  وااتكثددى  احثعدددا 
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ىحنسدددثا اتكثدددى  احمواقدددف حكنميدددا احكيريدددب رىحنسدددثا حألصدددىحا حصدددىحح ااتكثدددى  احثعددددا ر

 ."ااركرى ا

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت  كوستىف د جىف ط ب احمجموعا احكجبيثيدا فد  

حصددىحح ااتكثددى  احثعدددا رىحنسددثا  صددىحاوااتكثددى  احثعدددا رىحنسددثا حألااتكثددى  احقثلدد  

 .حى رأعدادهاتكثى  احمواقف حكنميا احكيريب ااركرى ا اح ا قىم احثى

احدد ااتكثدى اف اح  علميدا وقدد اسدكخد ت احثىحثدا  وتم احك قق  ت ذحك رىسكخدام اتكثى 

وكىرددت  Wilcoxon Nonparamefric Testويلروكسددون اح رددى ا كبا  اتكثددى  

 :ركىئجأ كمىيل 

ركىئج اتكثى  ويلروكسون اح رى ا كبا حكعبا احيبوق ريت د جىف (  6)جدول 

احثعدا  –ف  احكيريب ااركرى ا رىحنسثا حألصىحا رىحقيىسيت احقثل  يثيا احمجموعا احكجب

 ( 37=ن)

 احعدد احبتب احقيىس
 كوسط 

 احبتب

 جموع 

 احبتب
 ""Zقيما 

 سكوا 

 احداحا

احد جا 

 احرليا

 

 2 2 1 احبتب احسىحثا

2.11 -
 داحا عند

7.71 
 370 17.19 19 احبتب احموجثا

   7 احكسىوا

احم سورا داحا احصىئيى عند  سكوا داحا " Z"حجدول احسىرق ان قيما يكاح  ت ا

قثل ورعد تتثيق احكعليم احمعكمد  صىحاف  اتكثى  احكيريب ااركرى ا رىحنسثا حأل 7.71

عل  احبثرىف وه ا يدل عل  وجود فبوق داحا احصىئيى حلكيريب ااركرى ا حصىحح 

 .احكتثيق احثعدا

 :اح ا رص عل وره ا يكم قثول احيبض وره ا ترون احثىحثا قد تأكدف  ت ص ا احيبض 

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت  كوستىف د جىف ط ب احمجموعا احكجبيثيا "

حصىحح ااتكثى  احثعدا رىحنسثا  صىحاوااتكثى  احثعدا رىحنسثا حألف  ااتكثى  احقثل  

 ."يب ااركرى ا اح ا قىم احثىحى رأعدادهاتكثى  احمواقف حكنميا احكير

 احيبض احخى س 3-5

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت "حه ه احد اسا عل   احيبض احخى سوينص 

 كوستىف د جىف ط ب احمجموعا احكجبيثيا ف  ااتكثى  احقثل  وااتكثى  احثعدا 

تكثى  احمواقف حكنميا رىحنسثا حل سىسيا حلمبر ف حصىحح ااتكثى  احثعدا رىحنسثا ا

 ."اركرى ااحكيريب ا

احد ااتكثى اف اح  علميا وقد اسكخد ت احثىحثا  وتم احك قق  ت ذحك رىسكخدام اتكثى 

وكىرت  Wilcoxon Nonparamefric Testويلروكسون اح رى ا كبا  اتكثى  

 :ركىئجأ كمىيل 
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يبوق ريت د جىف ركىئج اتكثى  ويلروكسون اح رى ا كبا حكعبا اح( 0) جدول 

ف  احكيريب ااركرى ا رىحنسثا حل سىسيا حلمبر ف رىحقيىسيت احقثل  احمجموعا احكجبيثيا 

 (37=ن)احثعدا  –

 احعدد احبتب احقيىس
 كوسط 

 احبتب

 جموع 

 احبتب
 ""Zقيما 

 سكوا 

 احداحا

احد جا 

 احرليا

 

 9.5 9.5 1 احبتب احسىحثا

2.594 -
 داحا عند

7.71 
 377.5 17.55 19 احبتب احموجثا

   7 احكسىوا

احم سورا داحا احصىئيى عند  سكوا داحا " Z"يكاح  ت احجدول احسىرق ان قيما 

قثل ورعد تتثيق احكعليم   سىسيا حلمبر فف  اتكثى  احكيريب ااركرى ا رىحنسثا حل 7.71

ركرى ا احمعكمد عل  احبثرىف وه ا يدل عل  وجود فبوق داحا احصىئيى حلكيريب اا

 .حصىحح احكتثيق احثعدا

اح ا  وره ا يكم قثول احيبضوره ا ترون احثىحثا قد تأكدف  ت ص ا احيبض 

 :رص عل 

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت  كوستىف د جىف ط ب احمجموعا احكجبيثيا "

حصىحح ااتكثى   ل سىسيا حلمبر فوااتكثى  احثعدا رىحنسثا حف  ااتكثى  احقثل  

 ."دا رىحنسثا اتكثى  احمواقف حكنميا احكيريب ااركرى ا اح ا قىم احثىحى رأعدادهاحثع

 احيبض احسىدس 3-6

توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا "وينص احيبض احسىدس حه ه احد اسا عل  

د جىف ط ب و ثعداف  ااتكثى  احاىرتا وعا احريت  كوستىف د جىف ط ب احمجم

ااتكثى  احمجموعا احكجبيثيا ف  حصىحح تكثى  احثعدا اااحمجموعا احكجبيثيا ف  

 ."اركرى ااحثعدا رىحنسثا اتكثى  احمواقف حكنميا احكيريب ا

احد ااتكثى اف اح  علميا وقد اسكخد ت احثىحثا  وتم احك قق  ت ذحك رىسكخدام اتكثى 

ى   ىن رواستا اتكث Nonparametric testرىسكخدام اإلحصىء اح رى  كبا  اتكثى  

 :وكىرت ركىئجأ كمىيل  Mann-Whitneyويكن  

د جىف  ركىئج اتكثى   ىن ويكن  اح رى ا كبا حكعبا احيبوق ريت(  1)جدول 

ود جىف احمجموعا احكجبيثيا ف  احكيريب ااركرى ا رىحنسثا  احمجموعا احاىرتا 

 ( 37=ن) حلقيىس احثعدا 

 احعدد احمجموعا احقيىس
 كوسط 

 احبتب

 جموع 

 تباحب
 ""Zقيما  ""Uقيما 

 سكوا 

 احداحا

 احت قا

 

 215.5 15.01 37 احاىرتا

175.5 -3.515 
 داحا عند

7.71 
 574.5 35.32 37 احكجبيثيا

   47 احمجموع

 داحا عند 3.144- 131 221 16.55 37 احاىرتا احمبورا
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 7.71 419 34.45 37 احكجبيثيا

   47 احمجموع

 األصىحا

 213 15.6 37 ىرتااحا

173 -3.653 
 داحا عند

7.71 
 571 35.4 37 احكجبيثيا

   47 احمجموع

اح سىسيا 

 حلمبر ف

 357 13.5 37 احاىرتا

47 -4.251 
 داحا عند

7.71 
 507 31.5 37 احكجبيثيا

   47 احمجموع

 احمجموع

 276 15.2 37 احاىرتا

96 -3.114 
 داحا عند

7.71 
 514 35.0 37 ثيااحكجبي

   47 احمجموع

احم سورا داحا احصىئيى عند  سكوا داحا " Z"يكاح  ت احجدول احسىرق ان قيما 

رعد تتثيق احكعليم احمعكمد عل  احبثرىف وه ا يدل ثى  احكيريب ااركرى ا ف  اتك 7.71

 .ثياب ااركرى ا حصىحح احمجموعا احكجبيعل  وجود فبوق داحا احصىئيى حلكيري

اح ا  وره ا يكم قثول احيبض وره ا ترون احثىحثا قد تأكدف  ت ص ا احيبض

وعا توجد فبوق ذاف داحا احصىئيا ريت  كوستىف د جىف ط ب احمجم" :رص عل 

ااتكثى  احثعدا د جىف ط ب احمجموعا احكجبيثيا ف  و ثعداف  ااتكثى  احاىرتا اح

حثعدا رىحنسثا اتكثى  احمواقف حكنميا احكيريب ااتكثى  ااحمجموعا احكجبيثيا ف  حصىحح 

 ".ااركرى ا اح ا قىم احثىحى رأعداده

 : تفسير نتائج البحث

د اسا عينا احث ى حلجغبافيى رىسكخدام احكعليم عثب احبثرىف قد سىعدهم عل    

 –األصىحا  –احمبورا  –احت قا ) تنميا احكيريب ااركرى ا حديهم رىرعىده األ رعا 

احك  تنىوحهى احث ى وقد ظهب ذحك  ت ت ل اجكيىزهم اتكثى  ( يا حلمبر ف اح سىس

احكيريب ااركرى ا ورعد تتثيق احكعليم احمعكمد عل  احبثرىف ظهب احيبق جليى ف  

احكيريب  اتكثى  د جا جموع و د جىف ااتكثى  حرل رعد  ت ارعىد احكيريب ااركرى ا 

ج احسىرقا واحك  تبيب اح  ت قق احيبوض احموجهأ ىئوتيسب احثىحثا احنك كرل ااركرى ا

 :حلث ى كمىيل 

اسكخدام احد رمىذج احكصميم احكعليم  احم ئما حكصميم احكعليم عثب احبثرىف واح ا  -1

 .اق  قثوا ف  د اسىف سىرقا

اعداد احوسىئل احمبتثتا رىحكعليم عثب احبثرىف ربرل يكنىسب  ع ااهداا واحك  -3

واحمكعلم احكيىعل ريت احمعلم واحمكعلم احكيريب ااركرى ا حيى ت قق  تكمثل ف  تنميا

وذحك  ت ت ل اسكخدام ادواف احكيىعل احمكزا ت احمكمثل ف  غبفا احد دبا  واحمكعلم

احموجود عل  احييس روك وغيب احمكزا ت احمكمثل ف   geoprepاحخىصا وجبوب 

 .احثبيد ااحركبور 
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واحيوتيوب وذحك اسكخدام احييديو ف  رقل وتوصيل  كمىاتيح اسكخدام جوجل ايبث-2

 .عديد  ت احمعلو ىف احرثيب  واحمكجدد  حلمكعلم ف  دقىئق قليلا

ركىئج رعض احد اسىف احعبريا واألجنثيا واحك  عبضكهى احثىحثا  تكيق ه ه احنكىئج  ع -4

بثرىف واحك  اكدف عل  فىعليا احكعليم احمعكمد عل  اح ف  فصل احد اسىف احسىرقا

وايب و  وايلب و)و نهى د اسا  واسكخدام بثرا ااركبرت عل  احكيريب ااركرى ا

( 3717 ،كى ثل وفوكيدز)د اسا و(  3775 ،دورىحد ربيت)د اسا  و (3773 ،ربو ييلد

كينج )د اسا و(  3774 ،ربرت  يبهيد)د اسا و(  3775 ،سكيييت ك  ورس)د اسا و

وحيد سىحم   مد )د اسا و(  3775،عل  هنداوا ًسى ا سعيد)د اسا و(  1999،سوه 

عثداح ه )د اسا و(  3771، بو  زكي توفيق زك  )د اسا و( 3770،اح ليىوا

د اسا  و( 3771 ،رهلا احمكوح  ارباهيم سىحم)د اسا و( 3717 ،ارباهيم   مد احيق 

  مد )د اسا  و(  3776 ،  مد بوق )د اسا و( 3771 ، جدا عثد احربيم)

ًسى ا عثد احبحمت ) د اساو( 3770،اح سىوا )د اسا و( 3779، ت  بس عثداحبحم

كمى  (3772  ،سوست   مد عز احديت  وافي)د اسا و(  3717،ًحمد عثد احموا 

اكدف عل  ا رىريا تنميا احكيريب ااركرى ا ف  احجغبافيى واتيقت  ع احد اسىف احسىرقا 

 ندو  عثد )د اسا و( ، د عى ب  مو)د اسا و( 3772 ،تلييا احبور  ) ثل د اسا 

سليمىن )د اسا و( 3776،ًسمىء زيت صىدق األهدل)د اسا و(  3777 ،احس م فكح هللا

 .(1994،وحميد 

قد تم قثول احيبوض احموجها احكي تم وفي ضوء  ىسثق يمرت احقول رأرأ 

ه ا احث ى حيى ثثكت ص كهى  ت ت ل احكجبرا واحكي ًظهبف فىعليا ف  ف صهى 

م احمعكمد عل  احبثرىف ف  تنميا احكيريب ااركرى ا حدا ط ب اح لقا احثىريا  ت احكعلي

 .احكعليم األسىس  ف  احجغبافيى

 : تو يات البحث

فددي ضددوء ركددىئج احث ددى اح ددىحي تددم احكوصددل إحدد  رعددض احكوصدديىف احكددي يمرددت 

 :صيىغكهى عل  احن و احكىحي

ف ف  تقديم احمقب اف احكعليميا وتىصا األهكمىم رىسكخدام احكعليم احمعكمد عل  احبثرى-1

 .ف  احجغبافيى

 –األصىحا  –احمبورا  –احت قا )ااهكمىم ركنميا احكيريب ااركرى ا روجأ عىم وارعىده -3

روجأ تىص حامىن كيىء  احعمليا احكعليميا وتقديم  نكج تعليم  ( اح سىسيا حلمبر ف

 .و ثدع وعىح  احجود 

عليم  اح ا قد كأ احثىحثا ف  تد يس احجغبافيى حل لقا احثىريا ااسكيىد   ت احموقع احك-2

 . ت احكعليم األسىس 

حخد ا احعمليا احكعليميا حكرون قىد   توظيف احكرنوحوجيى اح ديثا وادواف ااتصىل -4

 .عل  اركىج احعقول احميرب  واحمثدعا واحقىد   عل  حل احمبر ف
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احمقب اف  وسيلا تعليميا في تقديمضبو   اإلسكيىد   ت تد ىف اإلركبرت ك -5

 .األربتا احكعليمياو

ضبو   اإلسكيىد   ت تد ىف اإلركبرت كوسيلا تعليميا وذحك في جميع احمباحل  -6

 .حسهوحا تعى ل ه ه احمبحلا احعمبيا  ع اإلركبرت ااعداداواإلهكمىم رمبحلا احكعليم 

يم احكعليم عثب احبثرىف اسكخدام احد رمىذج احكصميم احكعليم  احم ئما حكصم -0

 .واحمقب اف احمقد ا عثب احبثرىف

اسكخدام احمسك داثىف احكرنوحوجيا  ثل احييس روك ويوتيوب وجوجل ايبث  -1

 .و  بكىف احث ى ف  احكواصل واألفرى  واحكيىعل ريت احمعلم واحمكعلم واحمكعلم واحمكعلم

 

 

 : المراجع

 تبرويىف اح ىسوب وت ديىف  تلع احقبن اح ىدا واحعببيتارباهيم عثد احوكيل احيى  ، 

 1991ىهب  دا  احيرب احعبر  ، ، احق

 ركثا احدا  ،احقىهب  ، احجغبافيى ف   باحل احكعليم احمخكليااحمد ارباهيم بلث ،تد يس  

 .1990احعبريا حلركىب،

تد يس احمواد حسيت احلقىر ، فى عا حست   مد، ربرس احمد  ضوان، احمد 

 .1997، احجزء احثىر ، احقىهب ،دا  احركب ،األجكمىعيا

 عجم احمصتل ىف احكبرويا احمعبفيا في حسيت احلقىري وعل  ًحمد احجمل،  ًحمد

 . 1996عىحم احركب، . احقىهب .1، طاحمنىهج وطبق احكد يب

 .1999،  2، اروظث  ، احمجمع احثقىف  ، ط تد ىف األركبرتاحمد  يىن ،  

ًحمد   مد ًرو احخيب ًحمد، ًثب ربرى ج قىئم عل  اح كىءاف احمكعدد  حكنميا احكيريب 

 سىحا ااركرى ا واحك صيل احد اس  حدا ط ب احمد سا احثىرويا احكجى يا، 

 .3779احقىهب ، ،  عهد احد اسىف احكبرويا، جى عا  ىجسكيب غيب  نبو  

ًسى ا سعيد عل  هنداوا ،  فىعليا ربرى ج  قكبح قىئم عل  احوسىئط احيىئقا في تنميا 

 هى اف ط ب بعثا ترنوحوجيى احكعليم وتيريبهم ااركرى ا في احكتثيقىف 

 .3775، كليا احكبريا ، جى عا األزهب،  سىحا دككو اه غيب  نبو  احكعليميا ، 

ًحمد عثد احموا ، فىعليا ربرى ج قىئم عل  احثنىئيا ااجكمىعيا  اسى ا عثد احبحمت

رىسكخدام احكعلم احخليط ف  تد يس احد اسىف ااجكمىعيا عل  تنميا احميىهيم 

احجغبافيا واحكيريب احثصبا واحمهى اف اح يىتيا حدا احك  ي  احصم رىح لقا 

 .3717، جى عا سوهىج ، ، كليا احكبريا   سىحا دككو اه غيب  نبو  اإلعداديا ، 

ًسمىء زيت صىدق األهدل،تعليم احكيريب  ت ت ل تد يس احجغبافيى وًثبه عل  ت صيل 

،   سىحا دككو ا  غيب  نبو  تلمي اف احصف احبارع ااركدائي وتنميا تيريبهت، 

 .3776األقسىم األدريا رم ىفظا جد ، –كليا احكبريا حلثنىف
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 ؤيا ورمىذج تعليميا  عىصب  ف   ج  واقع اإلركبرت احكعليمياإركىًكبم فك    صتي ، 

 .3776، احقىهب  ، عىحم احركب،احكعلم عثب  واقع ااركبرت

ً ىر  سيد فبغل  ، اثب احكعلم احنبط ف  تنميا احكيريب ااركرى ا واحك صيل احد اس  

، ب  نبو   سىحا  ىجسكيب غيحدا ت  ي  اح لقا األوح   ت احكعليم األسىس ، 

 .3779 عهد احد اسىف احكبرويا ، جى عا احقىهب  ، 

احكقنيا ف  احكعليم  قد ىف ًسىسيا ً ل عثد احيكىح سويدان،  نىل عثد احعىل  ثى ز، 

 .3770، احقىهب ،دا  احيرب، حلتىحب احمعلم

بثأ احثدو  ارو  عتيا عيد عل  ، فعىحيا ربرى ج حكنميا احكيريب ااركرى ا حدا األطيىل 

،  عهد احد اسىف   سىحا  ىجسكيب غيب  نبو  رىسكخدام احخى ىف احثيئيا ، 

 .3774حكبرويا ، جى عا احقىهب  ، ا

عتيا عيد عل ، فىعليا ربرى ج حكنميا احكيريب األركرى ا حدا األطيىل بثأ احثدو  ًرو 

يا ، جى عا ،  عهد احد اسىف احكبرو  سىحا  ىجسكيب غيب  نبو  رىسكخدام ، 

 .3774احقىهب  ، 

فعىحيا احمدتل احمنظو   ف  رنىء وحد  تثبز احكرى ل ريت ىن عثمىن   مد عثمىن، إي

احعلم واحكرنوحوجيىواحمجكمع عل  تنميا احكيريب ااركرى ا واحك صيل حك  ي  

، كليا احكبريا،جى عا   سىحا  ىجسكيبغيب  نبو  احمبحلا ااعداديا، 

 .3772حلوان،

،  احمعلو ىتيا رعد اإلركبرت طبيق احمسكقثل،تبجما عثد احس م  ضوان،   ريل جيكس

 .1991،  321عىحم احمعبفا ،احعدد

تهىر    مد فهم  ، اثب ربرى ج تد يث  ف  رعض األربتا احصيييا احمد سيا عل   

 سىحا يا احكيريب ااركرى ا حدا ت  ي  اح لقا احثىريا  ت احكعليم األسىس  ، تنم

 .3770،  عهد احد اسىف احكبرويا ، جى عا احقىهب  ،  دككو ا  غيب  نبو  

ًثب ربرى ج تد يث  ف  رعض ااربتا احيييا احمد سيا ،تهىر    مد فهم  حسيت حمدان

 سىحا ،   ي  اح لقا احثىريا  ت احكعليم األسىس عل  تنميا احكيريب ااركرى ا حدا ت

 .3770،  عهد احد اسىف احكبرويا، جى عا احقىهب ، دككو اه غيب  نبو  

 .1914،احتثعا األوح  ،احقىهب ، دا  احه ل، بخصيا  صبجمىل حمدان، 

جمىل عثد احعزيز احببهىن ، اإلركبرت كأحد  باكز  صىد  احكعليم اح ديثا ا رىرىتهى 

 جلا رموذج  قكبح حكتثيق اإلركبرت ف  احجى عىف احسعوديا، و هى ف  احكعليم ود

، احركىب احثىحى، احجمعيا احمصبيا حكرنوحوجيى 9، احمجلد  ترنوحوجيى احكعليم

 .1999احكعليم،صيف

تعزيز  ودو هى ف " اإلركبرت"جمىل عثد احعزيز احببهىن ، احبثرا احعىحميا احمعلو ىف 

 جلا كليا احث ى احعلم  حدا ط ب جى عا احملك سعود رمدينا احبيىض ، 

 .3772،  2احمجلد 3،احعدد ، احمعلميت
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اسكخدام اح ىسوب وااركبرت ف   يىديت احكبريا جودف سعىد ، عىدل فىيز احسبطىوا، 

 .3772، احقىهب ،احببوق،واحكعليم

اسكخدام اح ىسوب وااركبرت ف   يىديت احكبريا جودف سعىد ، عىدل فىيز احسبطىوا، 

 .3772،  ام هللا، دا  احببوق ،  واحكعليم

، طنتى،احمبكز احثقىفىي  سيروحوجيا اإلرداع ريت احنظبيا واحكتثيقحست ًحمد عيس ، 

 .  1994احببق احوسط  ركثا األسباء،

فىعليا رموذج حلكعلم احثنيوا ف  تنميا احك صيل واحكيريب حنىن حمدا احس  ور ، 

ااركرى ا ف   ىد  فت احثيع واحكبويج حدا ط ب احمدا س احثىرويا 

ىعيليا، جى عا قنى  ، سىحا  ىجسكيب غيب  نبو  ، كليا احكبريا رىإلسماحكجى يا

 .3776احسويس،

تىحد حمد عل  احمهندا ، ًثب ربا ج األربتا ااثبائيا عل  تنميا احكيريب ااركرى ا 

،   سىحا  ىجسكيب غيب  نبو  حدا طلثا احصف األول احثىروا ردوحا احرويت ، 

 . 3773حكبرويا ، جى عا احقىهب  ،  عهد احد اسىف ا

احمهى اف احوظيييا ف  احجغبافيى ف  عصب   مد عمبان ،تىحد عثد احلتيف  

 .3770،احقىهب  ،دا  احعلم واأليمىن حلنبب واحكوزيع، احمعلو ىتيا

فعىحيا ربرى ج حكنميا احكيريب ااركرى ا  ت ت ل : "تلييا   مود حسىن احبور   

، كليا ،  سىحا  ىجسكيب " تد يس احجغبافيى حت ب احصف األول احثىروا احعىم

 . 3772احكبريا ، جى عا احقىهب  ، فبع احييوم ، 

فعىحيا حغا احلوجو ف  تنميا احكيريب ااركرى ا ف  احبيىضيى  دعىء   مد حثيب إرباهيم،

،  سىحا  ىجسكيبغيب  نبو  ،  عهد احد اسىف حك  ي اح لقاألركدائيا

 .3771احكبرويا،جى عا احقىهب ،

 نىهج احث ى ف  احعلوم احنيسيا واحكبرويا ، دا  احنبب  جىء   مود ارو علم ، 

 .3775 صب ، احقىهب  ، –حلجى عىف 

 حىب عثد هللا عثد احعزيز احب يح ، فىعليا وحد  تعليميا احركبوريا عثب بثرا ااركبرت 

ف  تد يس احجغبافيى حكنميا احك صيل وااتجىه ر و احكعليم ااحركبور  حدا طىحثىف 

،  سىحا  ىجسكيب غيب  نبو  احمكوستا ف  احمملرا احعبريا احسعوديا ، احمبحلا 

 .3717جى عا احقىهب ،  عهد احد اسىف، 

دا  احيرب، ، احقىهب ،  SPSSت ليل احثيىرىف رىسكخدام ربرى ج  ضى عثد هللا اروسبيع ، 

 .3774احتثعا األوح ، 

، احكبرويا حلكعليم اإلحركبور  األسسسعيد إسمىعيل عل ،هنىء عود  تابا ًحمد، 

 . 3771عىحم احركب ،

سليمىن ي ي  وإ ىم  خكى ، تنميا اإلرداع  ت ت ل تد يس احد اسىف ااجكمىعيا حدا 

، احعدد  جلا د اسىف في احمنىهج وطبق احكد يست  ي   بحلا احكعليم األسىسي ، 
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ريا، جى عا عيت بمس، ، احجمعيا احمصبيا حلمنىهج وطبق احكد يس، كليا احكب34

 .1994احقىهب ، 

فىعليا ربرى ج ا بىدي في ادا   اح يى  في تخييض احاغوط احنيسيا  ،سميب  ًرو غزاحا 

 ،  عهد احد اسىف2، ع  جلا احعلوم احكبرويا .حدا ا هىف ااطيىل احكوحدييت

 . 3774جى عا احقىهب ،. احكبرويا

قكبح حثبا ج احكعلم  ت رعد رىسكخدام بثرىف موذج  رسوزان عتيا  صتي  احسيد، 

احكبرويا،   ،  عهد احد اسىف اح ىسثىف ف  احكعليم احجى ع ،   سىحا دككو اه

 .3774جى عا احقىهب ، 

سوست   مد عز احديت  واف  ، اثب اسكخدام ااركبرت عل  تنميا رعض احميىهيم 

حثىف احمعلمىف ررليا احكبريا احبيىضيا واحقد   عل  احكيريب ااركرى ا حدا احتى

، احقىهب  ، احجمعيا  سلسلا د اسىف ف  احمنىهج وطبق احكد يسحلثنىف رجد  ، 

 . 3772، روفمثب  97احمصبيا حلمنىهج وطبق احكد يس ، ع

، عىحم تعليم احجغبافيى ف  عصب احمعلو ىف،احقىهب  ص ح احديت عبفا   مود،

 .3777احركب،

،احقىهب ،عىحم تعليم احجغبافيى وتعلمهى ف  عصب احمعلو ىف  مود،  ص ح احديت عبفا

 .3775احركب، 

احد اسىف األجكمىعيا طبق احكد يس عىطف   مد سعيد،  مد جىسم عثد هللا،  

 .3771رب احعبر ، احتثعا  األوح ، ، احقىهب ، دا  احيواألسكباتيجيىف

، احقىهب ، كبرت ف  احمدا س ودعم احكعليماسكخدا ىف بثرا اإلرعثد اح ميد رسيور ، 

 .3773 ركثا ارت سينى، 

عثد اح ه ارباهيم   مد احيق  ،  تصميم  قب  حلوسىئط احمكعدد  قىئم عل  احكعليم احمد ج 

 سىحا حكنميا احكيريب ااركرى ا واألداء احمهى ا حت ب ترنوحوجيى احكعليم ، 

 .3717ف احكبرويا ، جى عا احقىهب  ، ،  عهد احد اسى دككو ا  غيب  نبو  

احكعليم اإلحركبور  األسس عثد هللا رت عثد احعزيز احموس  ، ًحمد عثد احعزيز احمثى ك، 

 .3775، احبيىض،  ؤسسا بثرا احثيىرىف، واحمكتلثىف

: احكعليم اإلحركبور عثد هللا رت عثد احعزيز احموس  و ًحمد رت عثد احعزيز احمثى ك، 

  .3775، احبيىض، احعثيرىن،سس واحكتثيقىفاأل

. ردو  احمسكقثل. تصىئصأ.  يهو أ: احكعليم اإلحركبوري، عثد هللا رت عثد احعزيز احموسي

احمملرا احعبريا .، جى عا اا ىم   مد رت سعودكليا علوم ،اح ىسب

 .3773احسعوديا،

 ىف واح ىسوب ف  احكعليم األسىس اسكخدام تقنيا احمعلوعثد هللا عثد احعزيز احموس ، 

 .3773بريا احعبر  حدول احخليج ، ، احبيىض ،  ركب احك ف  دول احخليج احعبر 

احصف عل  عثد احربيم ، تصميم  وقع عل  األركبرت وقيىس ًثبه عل  ت صيل طلثا 
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 سىحا دككو اه غيب األ دن واتجىهىتهم ر وهى ،   احعىبب ف   ىد  احجغبافيى ف

 .3776، احجى عا األ دريا ،     نبو

تصميم رعض األربتا احكعليميا واحكعلميا في  ىد  عمـــىد حســيت حىفــظ إرباهيم، 

احد اسىف ااجكمىعيا حكنميا  هى اف احكيريبااركرى ي حك  ي  احمد سا اإلعداديا 

 .3775، سىحا  ىجسكيبغيب نبو  ، كليا احكبريا،جى عا حلوان،وقيىس فعىحيكهى

، احمنصو   ، دا  احوفىء ،  األركبرت حلكعليم تتو  تتو احغبيب زاهب اسمىعيل ، 

3777 . 

 . 1999، احكيريب احنىقد واحكيريب األرداع فك   عثد اح ميد جبوان ، 

 .1992، احقىهب  ،عىحم احركب،احكد يسفربا حست  يىن ، 

حكعليم عت رعد اسكخدام اإلركبرت ف   د سا احمسكقثل و جىاف افهيم  صتي ، 

 .3775هب ، دا  احيرب احعبر ، ، احقىاحمدا س واحجى عىف وتعليم احرثى 

، احتثعا احخى سا ، احقىهب  ،  ركثا  احقد اف احعقليافؤاد ًرو حتب ، ً ىل صىدق،  

  .1996األرجلو احمصبيا ، 

ك ليل اإلحصىئ  ف  احعلوم فؤاد ارو حتب، آ ىل صىدق،  نىهج احث ى وطبق اح

 .1991احنيسيا واحكبرويا وااجكمىعيا، احقىهب ،  ركثا األرجلو احمصبيا، 

 جدا عثد احربيم حثيب ، ًثب احوسىئط احمكعدد  ف  ريئا احكعلم احقىئما عل  احرمثيوتب 

، احمؤتمب احعلم    جلا ترنوحوجيى احكعليمعل  تنميا  هى اف احكيريب واحكعلم ، 

، ت ت عنوان احمد سا ااحركبوريا ،  3771ًككورب  21-39حسنوا احثى ت ا

 .يا احمصبيا حكرنوحوجيى احكعليم احجمع

ىريا ، دا  احمسيب  ، احتثعا احث تنميا قد اف احكيريب األرداع   مد حمد احتيت ،  

 .3774،عمىن ، 

س  ىد  احجغبافيى عل    مد تزيم احبمبا ، ًثب اسكخدام احكعلم احمد ج ف  تد ي

ت صيل ط ب احصف احثىحى احمكوسط ف    ىفظا حيب احثىطت واتجىهىتهم، 

 .3770، احجى عا األ دريا ، كليا احد اسىف احعليى ، غيب  نبو ه  سىحا دككو اه

  مد زيت احعىرديت علي حنيي عميب  ، فعىحيا ربرى ج  قكبح في تنميا كيىيىف تد يس 

 هى اف طبيقا ربايل احخىصا ركعليم قىهبي احظ م حدا احت ب احمعلميت ردرلوم 

 جلا احعلوم ، احكبريا احخىصا احمهنيا احمبيا في ضوء احمدتل احكواصلي

 .3775جى عا احقىهب ،. ىف احكبرويا،  عهد احد اس 2،ع احكبرويا

 وقع ربىط إحركبور  حكنميا رعض  هى اف احكيريب حدا ت  ي    مد بوق  بلكوف ، 

،  عهد احد اسىف   سىحا  ىجسكيب غيب  نبو  احصف احخى س ااركدائ  ، 

 . 3776احكبرويا ، جى عا احقىهب  ، 

  .3775  مد عثد اح ميد، احث ى احعلم  ف  ترنوحوجيى احكعليم، احقىهب ، عىحم احركب، 

 .3775احقىهب ، عىحم احركب، . نظو ا احكعليم عثب احبثرىف  مد عثد اح ميد، 
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اثب تصميم  وقع اركبرت عل  تنميا  هى اف   مد عثداحبحمت  بس  عثد احبحمت ، 

سكخدام احرمثيوتب حدا ط ب كليا احكبريا احنوعيا رىحمنيى اركىج احبسوم احكعليميا رى

،  سىحا دككو اه غيب  نبو   ،  عهد احد اسىف احكبرويا جى عا احقىهب  ، 

3779. 

 .3772ا دا  اح رما، ، احقىهب ،  ركث عمليىف ترنوحوجيى احكعليم  مد عتيا تميس، 

تىرع احمركب ، احقىهب ،   احسبيع طبيق احمعلو ىف  مد فهم  طلثا، ااركبرت، 

 .1996احمصبا اح ديى، 

ار ىث   مد   مد احهىدا، احكرنوحوجيى احبقميا واحكعليم اافكباض ، عصب احرمثيوتب ، 

ود اسىف احمؤتمب احعلم  احسىرع حنظم احمعلو ىف وترنوحوجيى احمعلو ىف 

 .3773،احمركثا األكىديميا،3777فثبايب 10-15، احقىهب ،  وترنوحوجيى اح ىسثىف

، احقىهب ، احمركثا ترنوحوجيى األتصىاف وبثرىف احمعلو ىف  مد   مد احهىدا، 

 .3771األكىديميا، 

  مد   مود زيت ، تتويب كيىيىف احت ب احمعلميت ررليىف احكبريا حكلثيا  كتلثىف 

ا احكبريا ، ، كلي ب  نبو   سىحا دككو ا  غي إعداد ربا ج احكعليم عثب احبثرىف ،

 .3775جى عا حلوان ،

  مود عل  عى ب عل ، فعىحثا ربرى ج  قكبح ف  احجغبافيى احبيىضيا ف  تنميا احكيريب 

 جلا ، ااركرى ا واحك صيل احد اس  حدا ط ب كليا احكبريا بعثا احجغبافيى

طبق ، احجمعيا احمصبيا حلمنىهج ود اسىف في احمنىهج وطبق احكد يس

 . 1999، سثكمثب،  59عدد احكد يس، اح

، احقىهب  ،  جموعا  ركرى يا حدا احيبد واحمنظماتنميا احقد اف اا دحت ًرو احنصب ، 

 . 3774احنيل احعبريا ،

 بو  زكي توفيق زك ، فعىحيا إست ا  تيجيا تعليميا  قكبحا رمواقع اإلركبرت عل  

 سىحا دككو اه غيب  ب ترنوحوجيى احكعليم ، تنميا احكيريب وااتجىهىف حدا ط

 3771جى عا عيت بمس ، –، كليا احكبريا احنوعيا نبو  

ثا ، احقىهب  ،  رك األرداع وتنميكأ  ت  نظو  ترى ل  صبا عثد اح ميد حنو   ،  

 .  3772األرجلو احمصبيا ، 

ليميا عثب بثرا رنىء رظىم حكقديم احمقب اف احكع صتي  جودف  صتي  صىحح ، 

،  سىحا  ااركبرت واثبه عل  اتجىهىف احت ب ر و احكعلم احمثن  عل  احبثرىف

 .3772دككو ا  ، كليا احكبريا ، جى عا حلوان ، 

، اا دن، دا  1، طترنوحوجيى احكعليم  يىهيم وتتثيقىف صتي  عثد احسميع وًتبون، 

 .3774احيرب،

ىم تيىعل  ذك   ت اجل احكعليم عل  احبثرا  صون رثهىن حمص  جثبين  ، رظ

 .3717، جى عا حلب ، كليا احعلوم ،   سىحا دككو ا  غيب  نبو  احعنرثوتيا ، 
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 ندو  عثد احس م فكح هللا، ربرى ج  قكبح ف  احكبريا احكرنوحوجيا عل  ت صيل احك  ي  

 ت احكعليم األسىس   و هى اتهم واتجىهىتهم وتيريبهم ااركرى ا ف  اح لقا احثىريا

رمصب وهدفت احد اسا اح  رنىء ربرى جىهىتهم وتيريبهم ااركرى ا ف  اح لقا 

، جى عا احزقىزيق،  سىحا دككو اه غيب  نبو   احثىريا  ت احكعليم األسىس  رمصب،

 .3777كليا احكبريا، 

 وفق عثد احعزيز اح سىوا ، د اسا  قى را اثب اسكخدام رعض تقنيىف احكعلم 

ف  ت صيل احتلثا وتنميا تيريبهم ااحركبور  ف  تد يس اسىسيىف ااحركبورك 

 .3770، احمعهد احكقن  احنىصبيا ، احعباق ،   سىحا دككو ا  غيب  نبو  احعلم ،

، احقىهب  ،  صب احيبوق احيبديا  ت وجها رظب علم احنيسرىديا ببيف ، واتبون، 

 . 3772حلخد ىف احعلميا ، 

، ص  3776، احقىهب  ،  ى احكبرويااحيبوق احيبديا وتتثيقىتهرىديا ببيف وآتبون ، 

264-265 . 

ربوا  فعت   مد ب ىتأ، ًثب احكيىعل ريت رمت  ااتصىل احكعليم  عثب اإلركبرت 

ف  احك صيل وتنميا ااتجىه ر و احكعليم ( اارتواء/ اارثسىط)واألسلوب احمعبف  

،  عهد   نبو   سىحا دككو اه غيب احمثن  عل  احبثرىف حدا ط ب كليا احكبريا، 

 .3779احد اسىف احكبرويا، جى عا احقىهب ، 

اسكخدام رعض  داتل احكعليم ااحركبور  حكنميا  هى اف رهلا احمكوح  ارباهيم سىحم ، 

،  سىحا  احكيريب ااركرى ا حدا ط ب كليا احكبريا احنوعيا رجى عا قنى  احسويس

 . 3771، جى عا احقىهب  ، دككو اه غيب  نبو  ،  عهد احد اسىف احكبرويا 

احمؤتمب احعبر  اإلقليم  حلجميع احبؤيا احعبريا حلمسكقثل وزا   احكبريا واحكعليم ، 

يوريو  2-1، تتويب احمنىهج واحمواد احكعليميا سثيل ت قيق احجود  ف  احكعليم

،3774. 

احعبريا حلمسكقثل  احمؤتمب احعبر  اإلقليم  حلجميع احبؤياوزا   احكبريا واحكعليم ، 

يوريو  2-1، تتويب احمنىهج واحمواد احكعليميا سثيل ت قيق احجود  ف  احكعليم

،3774،. 

 ثى ك واحكعليم، احنقلا احنوعيا ف  احمببوع احقو   وزا   احكبريا واحكعليم ، 

 .3773،احقىهب ،قتىع احركب،حلكعليم

حنقلا احنوعيا ف  احمببوع احقو    ثى ك واحكعليم، اوزا   احكبريا واحكعليم ، 

 .3773،احقىهب ،قتىع احركب،حلكعليم

وحيد سىحم   مد اح ليىوا، رموذج  قكبح حمك ف إحركبوري عثب اإلركبرت وفعىحيكأ عل  

 –، كليلا احكبريا احنوعيا سىحا دككو اه غيب  نبو  ط ب ترنوحوجيى احكعليم ، 

 .3770جى عا عيت بمس، 

، ًثب اسكخدام رموذج ًرعىد احكيريب في تد يس كى ل تيب احديت  جدي تيب احديت
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ااجكمىعيىف عل  تنميا احمهى اف احجغبافيا واحكيريب اإلرداعي حدا ت  ي  

، احعدد احث ثون، احمجلا احكبرويا، احمبحلا احمكوستا رىحمملرا احعبريا احسعوديا
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