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 ملخص

المعرفية والفنية والتطبيقية  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مهارات التعليم اإللكتروني

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي بمحافظة غزة لدى معلمي مادة الجغرافيا في المرحلة الثانوية

( فقرة موزعة 33عد استبانة مكونة من )أالتحليلي لجمع البيانات وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها، و

وتكونت عينة الدراسة من جميع  نة.( مجاالت، وتم التحقق من الصدق والثبات لالستبا3على)

وتم  ( معلم ومعلمة بمديريتي تعليم شرق وغرب غزة.66) معلمي مادة الجغرافيا والبالغ عددهم

، والوزن النسبي، ومعامل االرتباط، واختبار)ت( لعينتين مستقلتين، استخدام المتوسط الحسابي

ة اإللكترونيوأظهرت نتائج الدراسة توافر مهارات التعليم  حادي.ألواختبار تحليل التباين ا

 3.322و 3.2135و  3.792المعرفية، والفنية، والتطبيقية، بدرجة كبير، وبمتوسط حسابي، 

 تعزى (α=0.05) داللةعند مستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  للمهارات على الترتيب.

 اإللكترونيبتضمين مهارات التعليم  اسةوأوصت الدر لمتغيري الجنس وسنوات الخدمة.

المعرفية والفنية والتطبيقية في منهاج الجغرافيا للمرحلة الثانوية، وتدريب معلمي الجغرافيا 

ة لديهم، والتركيز على اإللكترونيبالمرحلة الثانوية على برامج تدريبية لصقل المهارات الفنية 

 .ونياإللكترالتطبيق العملي على أساسيات التعليم 

، معلمي مادة الجغرافيا، المرحلة الثانوية، اإللكتروني: مهارات التعليم الكلمات المفتاحية

 .محافظة غزة
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Abstract 

This research aims to identify the cognitive, technical and practical 

skills of e-learning, to the teachers of geography at the secondary level in 

Gaza Strip.  The researcher has used the descriptive analytical method to 

collect and analyze the data, and prepared a questionnaire consisting of 

(33) paragraphs distributed over (3) fields. Verity and stability of the 

questionnaire were verified.   The sample of the study consisted all of the 

teachers of geography (66) teachers in the teaching departments of East 

and West Gaza. The arithmetic, relative weight, correlation coefficient, 

(T) test for two independent samples, and the one-way analysis of 

variance were used. The results of the study showed the availability of 

the cognitive, technical and applied skills of e-learning knowledge, to a 

large extent, with an arithmetic of:  3.792, 3.2135 and 3.322 for skills, 

respectively. There were no statistically significant (0.05=α) differences at 

the level of significance attributed to gender variables and years of 

service.  The study recommended the inclusion of the cognitive, technical 

and practical skills of e-learning in the geography curriculum for the 

secondary level, and training the teachers of geography on training 

programs to improve their electronic technical skills, and focus on the 

practical application of the basics of e-learning. 

Keywords: E-learning Skills, Geography Teachers, Secondary level, 

Palestine.  

 

 مقدمة

الهائل في تكنولوجيا االتصال وظهور شبكة المعلومات العالمية أصبح التعليم إن التقدم 

ات الالزمة عداد عناصر العملية التعليمية البشرية بالمهار من التحديات التي تتطلب إيواجه عددا  

ة الذي أدى إلى ظهور أنماط اإللكتروني ، ومع ظهور مفهوم المهاراتهذه التحديات لمواجهة

كساب المعلمين ، ويهدف هذا المفهوم إلى إولوجيةتحدثات التكندة تنطلق من المسية جديميتعل

ير متعلمين من معلومات ومعالمستحدثات وتعديل نمط ما يقدم لللمهارات التعامل مع هذه ا

يتسم بسرعة التغيرات ال يتجزأ من المهارات الحياتية لعصر  ارات جزء  واعتبار هذه المه

 .التكنولوجية

ادا  علميا  يمكنهم من مواكبة دعبإعداد المعلمين إال بد من االهتمام  نمواكبة هذا التطور كاول

ظروف التغيرات السريعة من حولهم ويسهم في تزويدهم بالمهارات والمعلومات بهدف تحسين 
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مة لتحقيق األهداف المنشودة، وهذا ئلمالساليب والوسائل التعليمية اوتطوير الطرائق واألالتعليم 

( حيث يقول بأن "من أهداف التعليم تعليم األفراد القادرين على 107: 1995)القميص،  ما أكده

التفاعل والتعامل مع الحسابات والسيطرة عليها في مختلف مجاالت الحياة" القادرين على 

 .عليها في مختلف مجاالت الحياة بات والسيطرةاسالتفاعل والتعامل مع الح

يحدث التعلم بطريقة تعتمد بدرجة ما على جهد المستخدم وبتوجيه  اإللكترونيوفي التعليم 

مع هيئة لمقرر التعليمي، ويتعاون المتعلمون من الحاسوب أو شبكة المعلومات كجزء من ا

( أو غير تزامنية )في أوقات لزمنية تزامنية )في نفس التوقيت ابطريق اإلنترنتالتدريس على 

 (. 32: 2009نوعين معا  )الغريب، تفاعلية متفاوتة( كما يمكن توفير نفس ال

التحليل اإلحصائي، والمعالجة  إدخالولقد حدث تطور كبير لعلم الجغرافيا من حيث 

المتعلمين على مواكبة التطورات  الرياضية للمعلومات والبيانات الجغرافية، وذلك لمساعدة

الحديثة الموجودة في الوسط البيئي، وقد صاحب ذلك أيضا  تطورا  كبيرا  في أبحاث الفضاء 

واألقمار الصناعية واستخدام الحاسبات اآللية وبذلك يمكن القول أن دارس الجغرافيا منذ العقد 

طريق مرئيات االستشعار عن  األخير من القرن العشرين أصبح يستقى معلوماته ومعارفه عن

(، كما يملك ناحيتين لدراسة األرض هما مصادر Digital Learningبعد والتعلم الرقمي )

 (.62: 2000 المعلومات، وأساليب معالجتها )عطية،

 مشكلة الدراسة

 : إلجابة على السؤال الرئيس التاليتتحدد مشكلة الدراسة من خالل ا

ية في والجغرافيا بالمرحلة الثانلدى معلمي مادة  اإللكترونيما مدى توفر مهارات التعليم 

 ؟محافظة غزة

 : الرئيس األسئلة الفرعية التالية وينبثق عن السؤال

من وجهة المعرفية لدى معلمي مادة الجغرافيا  اإللكترونيما مدى توفر مهارات التعليم  .1

 ؟نظرهم

من وجهة الفنية لدى معلمي مادة الجغرافيا  اإللكترونيما مدى توفر مهارات التعليم  .2

 ؟نظرهم

من وجهة التطبيقية لدى معلمي مادة الجغرافيا  اإللكترونيما مدى توفر مهارات التعليم  .3

 ؟نظرهم

في مدى توفر مهارات التعليم  (α=0.05) عند مستوى إحصائيةق ذات داللة روهل توجد ف .4

تعزى لمتغير  بمحافظة غزةانوية لدى معلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الث اإللكتروني

 ؟الجنس
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لدى  اإللكترونيتوفر مهارات التعليم  مستوىفي  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .5

 لسنوات الخدمة ؟تعزى  بمحافظة غزةمعلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية 

 :تهدف الدراسة الحالية إلىو

 .معرفية لدى معلمي مادة الجغرافياال اإللكترونيالتعرف على مهارات التعليم  .1

 الفنية لدى معلمي مادة الجغرافيا. اإللكترونيتحديد مهارات التعليم  .2

 .طبيقية لدى معلمي مادة الجغرافياالت اإللكترونيتقييم مهارات التعليم  .3

أفراد مجتمع  إجاباتفي  إحصائيةالتعرف على مدى وجود تباين أو اختالف ذو داللة  .4

 .سنوات الخدمة( –الجنس )متغير  الختالفالدراسة تعزى 

 أهمية الدراسة

 :أهمية الدراسة الحالية في اآلتي تتحدد

، التطبيقية( الالزمة لمعلمي )المعرفية، الفنية اإللكترونيالكشف عن مهارات التعليم  .1

  .الجغرافيا

 .المتعلمينوتطبيقاته بحيث يفيد المعلمين و اإللكترونيتنمية الوعي بأهمية التعليم  .2

تجاه نحو الطرائق ، واالو تنويع طرائق التدريس التقليديةقد تساعد المعلمين على التوجه نح .3

 .التكنولوجية

ملية التعليم الحالي كمساعد أساسي في ع اإللكترونيقد تساعد في تفعيل وتنمية دور التعليم  .4

 .والمستقبلي

 .اإللكترونيجال البحوث التربوية والتعليم مثراء في إالمساهمة  .5

 حدود الدراسة

  لدى معلمي مادة الجغرافيا  اإللكترونياقتصرت الدراسة على دراسة توفر مهارات التعليم

 .شرق غزة وغرب غزة(بالمرحلة الثانوية في محافظة غزة )مديريتي 

  2016/2017الدراسي طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام. 

 مصطلحات الدراسة

بأنها: قدرة المعلم على استخدام  إجرائيا  ة اإللكترونيويعرف الباحث المهارات : المهارة

في سبيل تحقيق بسرعة ودقة وإتقان وقد تكون المهارة حركية أو ذهنية المهارات الحاسوبية 

  .ةاألهداف المرغوب
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بأنه: نوع من أنواع التعليم  إجرائيا   اإللكترونيويعرف الباحث التعليم  :اإللكترونيالتعليم 

لمعلم والمتعلم مثل يصال المعلومات بين اإة في عملية نقل واإللكترونيوالتعلم باستخدام الوسائط 

 .اإللكترونيت رقمية بغرض التعليم كات، وتقنياالحاسوب والشب

 الدراسة إجراءات

الدراسة، منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، والعينة التي طبقت عليها  إجراءاتتناولت 

المستخدمة لمعرفة مدى صدقها وثباتها، واألساليب  واإلجراءاتالدراسة، واألداة المستخدمة، 

 لتحليل البيانات وكانت على النحو التالي: اإلحصائية

يانات وتحليلها، إذ أن : تم استخدام المنهج الوصفي لجمع المعلومات والبمنهج الدراسة

المنهج الوصفي هو طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا  عن طريق جمع 

 .للدراسة الدقيقة وإخضاعهامعلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها 

: تكون عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بأكمله من معلمي مادة مجتمع الدراسة وعينتها

رحلة الثانوية بمحافظة غزة في مديرتي التربية والتعليم )غرب غزة، وشرق غزة( الجغرافيا بالم

حيث تم توزيع االستبانة على  2016/2017بمحافظة غزة في الفصل األول من العام الدراسي 

 ( عليهم وتم استردادها جميعها. 66)

 أداة الدراسة

حصول على البيانات من األفراد، وتعرف استخداما  وانتشارا  للوسائل التعد االستبانة أكثر 

بأنها: "أداة ذات أبعاد وبنود تستخدم للحصول على معلومات أو أراء يقوم باالستجابة لها 

 (.116: 2004، واألستاذالمفحوص نفسه، وهي كتابية تحريرية" )األغا 

 خطوات بناء االستبانة

 كدراسة، الصلة بموضوع الدراسةتم االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات 

(، واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة 2004 )عبد الوهاب، ( ودراسة2006 )أحمد،

فقراتها، وتحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة، وتحديد الفقرات التي تقع تحت كل 

على عدد من المحكمين  مجال وتصميم االستبانة في صورتها األولية، وتم عرض االستبانة

المحكمين ثم  أراءوالمناهج وطرق التدريس، وفي ضوء  اإللكترونيالمختصين في مجال التعليم 

تعديل بعض فقرات كأن تكون الفقرات منتمية ومن محتوي الجغرافيا لتستقر في صورتها 

 .ات االستبيانالنهائية وقد تم استخدام مقياس التدرج الخماسي لقياس استجابات المفحوصين لفقر

 صدق االستبانة

تم التأكد من صدق االستبانة عن طريق حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

مما يدلل على أن االستبانة تتمتع بدرجة  0.05المجال وثبت أن جميعها دالة عند مستوى الداللة 

 ( يوضح ذلك.1) عالية من االتساق الداخلي وجدول
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والدرجة الكلية  معامل االرتباط بين كل درجة لكل مجال من مجاالت االستبانة :(1جدول )

 لالستبانة.

 .Sig))االحتمالية القيمة  معامل االرتباط المجال م

 *0.000 0.973 المعرفي 1

 *0.000 0.919 التصميمي 2

 *0.000 0.947 التطبيقي 3

 .α=0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة *

( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا  عند 1) يبين جدول

 وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه. α =0.05مستوى الداللة 

بناء على نتائج اختبارات صدق أداة الدراسة، يخلص الباحث إلى الحكم بصالحية االستبانة 

الل بناء األداة وعرضها على المحكمين، ومعالجتها وتحديد العبارات المناسبة، للدراسة ومن خ

وحذف العبارات غير المناسبة، وبالتالي ظهور االستبانة في صورتها النهائية، وتكونت االستبانة 

( مجاالت وتتم االستجابة على االستبانة وفقا  3( فقرة موزعة على )33في صورتها النهائية من )

قلية جدا ( وتصبح  –قليلة  –متوسطة  –خماسي على طريقة ليكرت )عالية جدا  ، عالية لتدرج 

 التصحيح. إيجابية( وجميع الفقرات 1 -2 -3 -4 -5على التوالي بالدرجات )

 ثبات االستبانة

وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ حيث بلغ 

 المجاالت الثالثة على الترتيب،( لكل مجال من 0.940،  0.950، 0.931)

( وهذا يعنى أن معامل الثبات 0.974وأن قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة )

 .ةمرتفع

الدراسات ومن  اإللكترونيولقد أكدت بحوث ودراسات عديدة ومتنوعة فاعلية التعلم 

في زيادة  اإللكتروني( التي هدفت الكشف عن دور التعلم 2011 ، دراسة )الماجد،السابقة

تحصيل مادة الجغرافيا لدى طالب الصف األول بالمرحلة الثانوية وكان أهم نتائجها أن التعلم 

قدم خدمات وبرامج وأنشطة متنوعة يعلب دورا  أساسيا  في العملية التعليمية وي اإللكتروني

 ويغرس في الطالب حب البحث.

( التي أظهرت نتائجها فعالية برنامج تعلم الكرتوني في مقرر 2006 سة )أحمد،ودرا

"طرق تدريس الدراسات االجتماعية" لطالب الدبلوم الخاصة بكلية التربية بسوهاج في تحسين 

 تحصيل المفاهيم األساسية المتضمنة بالمقرر. 

بدراسة استهدفت التعرف على أثر  (Vant & Mark, 2005) وكذلك قام "فانت ومارك"

استخدام التكنولوجيا المحمولة باليد في تعليم الدراسات االجتماعية وتعلمها لدى معلمي قبل 
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 2019(، 9)33نسانية( المجلد العلوم اإل)بحاث لألمجلة جامعة النجاح ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخدمة وتقصى اتجاهاتهم المستقبلية نحو إدماج التكنولوجيا في تدريس الدراسات االجتماعية، 

وتر المحمولة باليد في تعليم الدراسات وقد توصلت نتائجها إلى فعالية استخدام تكنولوجيا الكمبي

االجتماعية بالمدارس الثانوية وتنمية االتجاه نحو إدماج التكنولوجيا في تعليم الدراسات 

 االجتماعية.

( التي استهدفت تقصى مدى استخدام المعلمين والطالب 2004 أما دراسة )عبد الوهاب،

مرحلة الثانوية وتوصلت إلى وجود العديد من لإلنترنت في تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية بال

( 2004 )الخوالدي، المعوقات التي تواجه الطالب والمعلمين في استخدامهم لإلنترنت، ودراسة

الظاهرة في ممارسات المعلمين في  اإللكترونيالتعرف على صور التعلم  إلىالتي هدفت 

حيث مستويات استخدام المعلمين من  اإللكترونيالمدارس الخاصة، أظهرت تباين صور التعلم 

 في المدارس الخاصة لكل منها.

( والتي استهدفت التعرف على أثر استخدام مدخل Acevedo, 2000)ودراسة "اسيفيدو" 

( في اكتساب تالميذ الصف الثالث االبتدائي لبعض مفاهيم CAIالتعلم بمساعدة الكمبيوتر )

أن استخدام مدخل التعلم بمساعدة الكمبيوتر كان الدراسات االجتماعية، قد توصلت نتائجها إلى 

له أثرا  كبيرا  في التغلب على الصعوبات التي تواجه تالميذ هذا الصف في دراستهم للدراسات 

 االجتماعية.

في  اإللكترونيتجمع على فاعلية التعليم  واألجنبيةنالحظ مما سبق أن الدراسات العربية 

 هناك تباين في استخدام هذا النوع من التعليم.ن أن للمعلم دور فيه وأالتدريس و

 طار النظرياإل

 اإللكترونيمفهوم التعليم 

طريقة للتعلم باستخدام آليات االتصال الحديثة، وهو وسيلة هامة  اإللكترونييعتبر التعليم 

لمواجهة تحديات التعليم في الوقت الحاضر، وال بد من توفر المهارات الالزمة للتعامل مع هذه 

 .اإللكترونيلتقنيات لدى معلمي مادة الجغرافيا من أجل أن يستفيدوا من خدمات التعليم ا

أفضل وسيلة تساهم في نشر التعليم في العالم، تعليما  يقدم في أي  اإللكترونيويعد التعليم 

مكان وأي وقت ويوظف الوسائط لعرض المادة التعليمية في شكل )نصوص، ورسومات، صور 

، واألقمار واإلنترنتلكترونية حديثة مثل الحاسوب إيقدم من خالل وسائل فيديو، صوت( و

، ومؤتمرات الفيديو اإللكترونيالصناعية، واإلذاعة والتلفزيون، واألقراص المدمجة والبريد 

 .(283:  2004 )سالم،

( commission of the communities, 2002, p.2وترى لجنة االتحاد األوروبي )

لتحسين نوعية  واإلنترنتهو استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة  اإللكترونيبأن التعليم 

 التعليم وتسهيل الوصول إلى مصادر التعلم والخدمات باإلضافة إلى التبادل والتعارف عن بعد.
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( بأن 5: 2005 و)رجب، (14: 2008( و)العمري، 10: 2011ويتفق كل من )حسنين، 

( ، شبكات برامج ووسائط متعددة، اتصاالتحاسبات) ظام يستخدم فيه تقنياتن اإللكترونيالتعليم 

 ضمن بيئة تعليمية مناسبة.

يعتمد طريقة للتعليم باستخدام التقنيات الحديثة  اإللكترونيومن خالل ما سبق فإن التعليم 

المعارف للمتعلم بحيث يتم ذلك في وقت قصير وجهد قليل وفائدة  إيصالبكل أنواعها من أجل 

 أكبر.

 اإللكترونيأنواع التعليم 

 :اإللكتروني( أنواع التعليم 217: 2007يصنف النواية )

 (E- Learning – synchronous) المتزامن اإللكترونيالتعليم  .1

الوقت أمام أجهزة الحاسوب التعليم إلى وجود المتعلمين في نفس من يحتاج هذا النوع 

إلجراء المناقشة والمحادثة بين الطالب أنفسهم، وبينهم وبين المعلم عبر غرف المحادثة 

(chatting أو الصوت والفيديو وحوار )اإلنترنت ( والجماعيIRC والحوار المتعدد )

 .اإلطارات

 ( E- Learning asynchronousغير المتزامن ) اإللكترونيالتعليم  .2

هذا النوع من التعليم ال يحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس الوقت أو نفس المكان، وسيتم 

حيث تم تبادل المعلومات بين  اإللكترونيمثل البريد  اإللكترونيمن خالل بعض تقنيات التعليم 

التي  واألماكن األوقاتالطالب أنفسهم وبينهم وبين المعلم في أوقات متتالية، وينتقي فيه المتعلم 

 الالمتزامنن الدالئل تشير إلى أن التعلم أ( meyer, 2003, p.186تناسبه، وترمي "ماير" )

 واإلحساسيزيد من التفاعلية واالنضباط الذاتي والحس المجتمعي ويزيد من مهارات االتصال 

( أنه في بيئة التعلم kindred, 2003) بالمكان لدى الطالب والدارسين، ويذكر "كيندريد"

لطالب ال يستطيعون مشاهدة بعضهم البعض فيزيائيا  وهذا يولد شعور باالستقاللية،  الالمتزامن

فالطالب الخجولين داخل الصف التقليدي يكونون أكثر قدرة على التعبير عن أنفسهم في بيئة 

 .اإللكترونيالتعليم 

 (blended E- learning)المدمج" التوليفي " اإللكترونيالتعليم  .3

يتم هذا النوع من التعليم على أساس المزج بين التعليم المتزامن وغير المتزامن، والتعليم 

التوليفي هو مجموعة من الوسائط التعليمية المصممة لتتمم بعضها بعض والتي  اإللكتروني

 تعزز التعلم وتطبيقاته وبرامج التعليم المدمج )التوليفي( ممكن أن تشمل عددا  من أدوات التعليم

 .اإللكترونيمثل القرارات المعتمدة على اإلنترنت ومقررات التعليم الذاتي وأنظمة دعم األفراد 
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 2019(، 9)33نسانية( المجلد العلوم اإل)بحاث لألمجلة جامعة النجاح ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، إلى أن Balarabe, 2006( ودراسة "باالرابي" )Saba, 2005وتوصلت دراسة سابا )

استخدام التعليم التوليفي في تعليم الرياضيات ساهم في تغير مواقف ومعتقدات الطالب اتجاه 

 في تعليم وتعلم الرياضيات. اإللكترونيتكنولوجيا التعليم  استخدام

السابقة أهمية تتناسب مع ظروف البيئة  اإللكترونيلذا فإن لكل نوع من أنواع التعليم 

ويتم التفاعل بالشكل الذي يرغب فيه والمكان والوقت المناسب  المتعلم،التعليمية سواء للمعلم أو 

 له.

 في التدريس اإللكترونيفوائد التعليم 

يكسر الحواجز النفسية بين المعلم ، وتجاوز قيود الزمان والمكان في العملية التعليمية .1

 والمتعلم.

زيادة إمكانية االتصال بين ، وتوظيف تقنيات التعليم في كافة األنشطة والبرامج التعليمية .2

 الطلبة ما بينهم.

 لي للطالب.على الضرر الفع االعتمادسهولة الوصول إلى المعلم وعدم  .3

 االستمرارية في الوصول إلى المناهج وتوافر هذه المناهج على مدار اليوم. .4

: 2008 التفاعل بين المعلم والمتعلمين يكون أفضل في حالة الصفوف المكتظة )اطميزي، .5

4-5). 

 اإللكترونيخصائص التعليم 

 ،وإسماعيل)الشميسي  نلخصها فيما يلي: اإللكترونيهناك مجموعة من الخصائص للتعليم 

2008 :229.) 

 الكونية: حيث إمكانية الوصول إليه في أي وقت من أي مكان ودون حواجز. .1

التفاعلية: حيث التفاعل بين محتوى المادة التعليمية والمستفيدين من طلبة ومعلمين  .2

 والتعامل مع أجزاء المادة العلمية، واالنتقال المباشر من جزئية إلى أخرى. وغيرهم،

الجماهيرية: وذلك بعدم اقتصاره على فئة دون أخرى، بل يمكن ألكثر من متعلم في أكثر  .3

 مكان أن يتعامل ويتفاعل مع البرنامج التعليمي في آن واحد. من

 الفردية: حيث يتوافق وحاجات كل متعلم، ويلبي رغباته، ويتماشى مع مستواه العلمي مما .4

 فرد.قا  لسرعة التعلم عند كل يسمح بالتقدم في البرنامج أو التعليم وف

 التكاملية: ويقصد بها تكامل كل مكوناته مع بعضها البعض لتحقيق أهداف تعليمية محددة. .5
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المرونة: وتتمثل في نقل وعرض المعلومات والمادة التعليمية وأنشطة التعلم، والدمج بين  .6

التفاعل واالشتراك مختلفة من المستحدثات التكنولوجية بما يمكن الطالب من  أنواع

 تفاعالت متزامنة وغير متزامنة. والتعاون في

 اإللكترونيدور معلم الجغرافيا في التعليم 

ال يعني إلغاء دور المعلم بل يصبح دوره أكثر أهمية وأكثر صعوبة، فهو  اإللكترونيالتعليم 

مهارات تدريسية تأخذ ة ويتبع فعالعصب العملية التعليمية، ويجعل من غرفة الفصل بيئة تعليمية 

بداع ويكون موجه ومرشد بكفاءة عالية ولدية القدرة على اإل بعين االعتبار احتياجات المتعلمين

ريل" إن التقنية سوف تزيد، ولن تقل من الحاجة إلى معلمين " وبهذا الصدد تؤكد واالبتكار

الموارد البشرية وفي  ننا بحاجة إلى زيادة استثماراتنا فيإجيدين وأساليب تدريسية بارعة، و

 (.45: 2008)عبد الخالق وعبد الخالق،  التنمية المهنية للتربويين

 اإللكترونيدور الطالب في التعليم 

جزءا  كبيرا  من مسؤولية تعلمه، فعليه القيام  اإللكترونييقع على عاتق الطالب في التعليم 

م له من خالل البرنامج، كما أن عليه بالنشاطات والتكاليف التي يقدمها له المعلم، أو التي تقد

، والبحث عنها إن لزم اإللكترونيالتفاعل مع مصادر التعلم المتاحة من خالل وسيط التعليم 

المختلفة لتشغيل  اإللكترونياألمر، كما يقع عليه أن يتقن أوال  مهارات التعامل مع تقنيات التعليم 

المدمجة على الحاسوب، أو استخدام مستعرضات صفحات الويب، أو البرامج  األسطوانات

الملفات واستقبالها )جودة،  إرسال: كبرامج المحادثة وبرامج اإلنترنتالخاصة بالتفاعل خالل 

2009 :24.) 

 اإللكترونيمعيقات التعليم 

 هاري والوجداني.التركيز األكبر يكون على الجانب المعرفي أكثر من االهتمام بالجانب الم .1

 خاصة في المراحل األولى للتطبيق.  تكلفتهارتفاع  .2

 تصال السريعة.االجهزة والمختبرات وخطوات أللبنية تحتية مثل ا إنشاؤهايحتاج  .3

 يحتاج تطبيقها إلى نوعية معينة من المعلمين المؤهلين للتعامل مع المستحدثات التقنية .4

 اإللكترونية.متخصصين بإعداد المناهج وللالمستخدمة 

زال عدد من الطالب يفضلون الطريقة التقليدية في حضور المحاضرات بدال  من  ما .5

 (.12 ،2004 السالم،على التقنيات الحديثة )االعتماد 

  



 1493ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكرم وادي

 2019(، 9)33نسانية( المجلد العلوم اإل)بحاث لألمجلة جامعة النجاح ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإللكترونيتصميم التعليم 

 م تصميم التعليممفهو

، فهو يهتم اإللكترونيإن تصميم التعليم على درجة كبيرة من األهمية في مجال التعليم 

والخطوات التي تتعلق بالمادة العلمية، األدوات  اإلجراءاتبتخطيط التعليم وتنظيمه، ويحدد 

والوسائل التي تساعد على التعلم بأفضل الطرق واألساليب بأيسر جهد وأقل وقت ويعرفه 

ره الالزمة لتنيم التعليم وتطوي اإلجراءاتعملية منطقية تتناول : "( بأنه53: 2010)جامع، 

 ."وتنفيذه وتقويمه بما يتفق والخصائص اإلدراكية للمتعلم

عداد مجموعة من الخطوات العلمية إتعريف التصميم بأنه:  (99: 2010)حسين،  ذكريو

الب، والمحتويات والطرق طالتي يمكن تنفيذها خالل زمن محدد، تشمل األهداف ومستوى ال

ك الطالب وفق خطوات مقننة يمكن لوالتغير في سالمختلفة لتحقيق الهدف الرئيس للتعليم، وهو 

 تعديلها وتحسينها من وقت آلخر لتحقيق األهداف التعليمية.

وعمليات، ثم المخرجات  أن يكون التصميم وفق خطوات متأنية، تبدأ بمدخالت، بد   وال

، مراعية الهدف من التصميم، وكيفية جمع المعارف، وتحليلها وطرق محددويكون وفق نظام 

 أليات التنفيذ.و

 أهمية تصميم التعليم

 ( 30: 2003 يمكن تلخيص أهمية تصميم التعليم في النقاط التالية )الحيلة،

 يؤدي تصميم التعليم إلى توجيه االنتباه نحو األهداف التعليمية. .1

 نجاح المعلم في تعليم المادة التعليمية. صفر يزيد تصميم التعليم من احتمالية .2

الطرق واالستراتيجيات التعليمية التي تؤدي إلى مواجهة التغيرات البحث عن أفضل  .3

 هداف المرغوبة في أقل وقت وجهد.السريعة في عالمنا المعاصر لتحقيق األ

يعمل تصميم التعليم على تسهيل االتصاالت والتفاعل، والتناسق بين األعضاء المشتركين  .4

 منافسات غير الشرطية بينهم.في تصميم البرامج التعليمية، وتطبيقها ويقلل من ال

بين المعلمين، من جراء التخبط في اتباع الطرق  أيقلل تصميم التعليم من التوتر الذي قد ينش .5

التعليمية العشوائية لذا فإن تصميم التعليم من شأنه أن يقلل من حدة هذا التوتر، بما يزود به 

 غرفة الصف.العملية من صور وأشكال ترشدهم إلى كيفية سير العمل داخل 

باستخدام الوسائل التعليمية بطريقة وظيفية في المواقف  تصميم التعليم يؤدي إلى االهتمام .6

 التعليمية. 

تصميم التعليم يلقي الضوء على أهمية التغذية الراجعة في التطوير المستمر للمدخالت  .7

 والعمليات والمخرجات التعليمية.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (9)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 عناصر التصميم

النموذج التصميمي المتبع في تطوير العملية التعليمية وهي: يتألف التصميم من عناصر 

 (.58: 2007)سرايا، 

: وهو تحليل البيئة التعليمية المحيطة بالبرنامج المراد تصميمه (Analysisالتحليل ) .1

 وتحديد المشكلة وتحليلها.

مادة : وهي ترتبط بتحديد أفضل المعالجات التعليمية واختيارها سواء (Designالتصميم ) .2

 تعليمية ووسائل تعليمية أو مواد وأجهزة تعليمية.

عداد المواد إ(: ويتضمن وضع الخطط للمصادر المتوافرة، وDevelop ionالتطوير ) .3

 التعليمية.

: ويتضمن تسليم وتنفيذ فعال للبرنامج وتوزيع المواد (Implementationالتطبيق ) .4

 واألدوات التعليمية.

الحكم على مدى تعلم الطالب وتحقيقه لألهداف التعليمية  : ويتضمن(Evaluateالتقويم ) .5

 وتقويم عناصر العلمية التعليمية ككل. 

لدى معلمي  اإللكترونيمن هنا جاءت الدراسة الحالية التي تبحث في معرفة مهارات التعليم 

 .بمحافظة غزةمادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية 

 خطوات تطبيق أداة الدراسة

 الباحث باتباع الخطوات التالية قام

 الحصول على إذن من مديري التربية والتعليم في مديرتي غرب غزة وشرق غزة. .1

 االستعانة بالزمالء المشرفين التربويين في تطبيق أداة الدراسة وجمعها. .2

 المعالجات اإلحصائية

وقد تم ، (SPSS)قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي 

 استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

الوزن النسبي: يستخدم هذا األمر بشكل والنسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي  .1

 .أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة الدراسة

معرفة هل ل Independent samples T test استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين .2

لدى معلمي مادة  اإللكترونيمدى توفر مهارات التعليم إحصائية بين  يوجد فروق ذات داللة

 .تعزي للجنس بمحافظة غزةالجغرافيا بالمرحلة الثانوية 
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لمعرفة هل يوجد فروق  One way ANOVA األحادياستخدام اختبار تحليل التباين  .3

لدى معلمي مادة الجغرافيا  اإللكترونيمدى توفر مهارات التعليم  ذات داللة إحصائية بين

 يعزي إلى سنوات الخبرة. بمحافظة غزةبالمرحلة الثانوية 

 نتائج الدراسة )تحليلها وتفسيرها(

 الدراسة من تطبيق إليها التوصل تم التي النتائج ومناقشة وتحليل عرض الباحث يتناول

بمحافظة معلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية  من المكونالدراسة  مجتمع على الميدانية

 المناسبة اإلحصائية باألساليب معالجتها بعد الدراسة أسئلة عن اإلجابة من خالل وذلك ،غزة

 قام الدراسة، أسئلة على اإلجابة ولغرض ،النظري اإلطار ضوء في تفسيرها ومناقشتها ثم ومن

 :التالية اإلجراءات بإتمام الباحث

 .المحك المعتمد في الدراسة :(2جدول )

 الدرجة الوزن النسبي طول الخلية

 قليلة جدا   %35.99إلى  20من  1.79 - 1من 

 قليلة %51.99إلى  36من  2.59 - 1.80من 

 متوسطة %67.99إلى  52من  3.39 - 2.60من 

 كبيرة %83.99إلى  68من  4.19 -3.40من 

 كبيرة جدا   %100 إلى 84من  5 – 4.20من 

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة

 قام الباحث باإلجابة عن األسئلة التالية:

المعرفية لدى معلمي مادة الجغرافيا في مجتمع  اإللكترونيتوفر مهارات التعليم  ما مدى .1

 البحث؟

واالنحراف المعياري الحسابي  لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسط

 .(3النسبي والترتيب لفقرات المجال األول كما في جدول )والوزن 

  



 "......مدى توفر مهارات التعليم االلكتروني لدى ــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1496

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (9)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لفقرات المتوسط الحسابي يوضح  :(3جدول )

 .المجال األول

 

 .α=  0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوى داللة *

 الفقرات جميع توافر درجة أن النتائج تظهر ( يمكن استخالص ما يلي:3من جدول )

مما يدل على أن عينة الدراسة يرون أهمية  ،( بدرجة كبيرة4.09 – 3.35بين ) تراوحت ما

أن متوسط درجة االستجابة  النتائج وتظهر في المجال المعرفي، اإللكترونيتوفر مهارات التعلم 

وقد حصلت بدرجة كبيرة.  %(75.84وبلغ الوزن النسبي ) ،(3.792بلغت ) الفقرات لجميع

( %81.80( وبوزن نسبي )4.09على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (6 ,11)الفقرتان 

( وبوزن 3.35على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (5)بدرجة كبيرة، بينما حصلت الفقرة 

التعلم  في أساسيات اإللمام ، وهذا يدل على حاجة المعلمين إلى( بدرجة كبيرة%67.00نسبي )

المعلمين أثناء  إعدادفي برامج  اإللكترونيوكيفية التعامل معه والتركيز على التعلم  اإللكتروني

  الخدمة.
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 2019(، 9)33نسانية( المجلد العلوم اإل)بحاث لألمجلة جامعة النجاح ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفنية لدى معلمي مادة الجغرافيا في مجتمع  اإللكترونيمدى توفر مهارات التعليم ما  .2

 البحث؟

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 (.4كما في جدول ) الثانيوالوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال 

ي والترتيب لفقرات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبيوضح  :(4جدول )

 .المجال الثاني

 

 .α=  0.05إحصائيا  عند مستوى داللة المتوسط الحسابي دال *

 الفقرات جميع توافر درجة أن النتائج تظهر ( يمكن استخالص ما يلي:4من جدول )

مما يدل على أن عينة الدراسة يرون أهمية  ،( بدرجة كبيرة3.64 – 2.79بين ) تراوحت ما

درجة االستجابة  أن متوسط النتائج وتظهر في المجال الفني اإللكترونيتوفر مهارات التعلم 

وقد حصلت بدرجة كبيرة.  %(64.27وبلغ الوزن النسبي ) ،(3.2135بلغت ) الفقرات لجميع

، وهذا يدل على أهمية العبارة للمعلمين واالستفادة منها في على المرتبة األولى (14)الفقرة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2019 (9)33مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

( بدرجة كبيرة، بينما %72.80( وبوزن نسبي )3.64بمتوسط حسابي ) وكانت اإللكترونيالتعلم 

( %55.80( وبوزن نسبي )2.79على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (17)حصلت الفقرة 

المطلوب في هذه العبارة وبشكل دقيق مما يدعونا  إجراء، وهذا يدل على صعوبة بدرجة كبيرة

 السيما في هذا الجانب. اإللكترونيمزيد من االهتمام بالتعلم  إلى

التطبيقية لدى معلمي مادة الجغرافيا في مجتمع  اإللكترونيتوفر مهارات التعليم  ما مدى .3

 البحث؟

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 (.5والوزن النسبي والترتيب لفقرات المجال الثالث كما في جدول )

والترتيب لفقرات  راف المعياري والوزن النسبيالمتوسط الحسابي واالنحيوضح  :(5جدول )

 .المجال الثالث

 

 .α=  0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوى داللة *
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 الفقرات جميع توافر درجة أن النتائج تظهر ( يمكن استخالص ما يلي:5من جدول )

وهذا يدل على اتفاق عينة الدراسة على  ،( بدرجة كبيرة3.652 – 2.939بين ) تراوحت ما

 وتظهر، اإللكترونيألهميتها في التعلم  إتقانهاأهمية تدريب المعلمين على هذه المهارة وضرورة 

وبلغ الوزن النسبي  ،(3.332بلغت ) الفقرات أن متوسط درجة االستجابة لجميع النتائج

على المرتبة األولى بمتوسط حسابي  (25)وقد حصلت الفقرة بدرجة كبيرة.  %(66.44)

على المرتبة  (33)( بدرجة كبيرة، بينما حصلت الفقرة %73.04( وبوزن نسبي )3.652)

، وهذا يؤكد بأن هذه ( بدرجة كبيرة%58.78( وبوزن نسبي )2.939األخيرة بمتوسط حسابي )

 .اإللكترونيالعبارة تعد من المتطلبات الهامة إلتقان مهارات التعلم 

ت التعليم في مدى توفر مهارا 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل .4

تعزى لمتغير  بمحافظة غزةمعلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية لدى  اإللكتروني

 الجنس؟ 

استخدام اختبار "ت" لحساب متغير الجنس والمؤهل لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث 

 (.6) العلمي كما في جدول

 :"ت" بالنسبة لمتغير الجنس والمؤهل العلمي نتائج اختباريوضح  :(6) جدول

 العدد التصنيف المتغير
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

 "ت"

 القيمة

االحتمالية 

.(Sig) 

 الجنس
 0.81261 3.5026 29 ذكر

0.517 0.607 
 0.85157 3.3956 37 أنثى

 .0.05عند مستوى داللة العالقة دالة إحصائيا *

 ( فقد تبين أنه:6) من خالل النتائج الموضحة في جدول

لدى معلمي مادة  اإللكترونيتوفر مهارات التعليم  وجد فروق ذات داللة إحصائية بينيال 

 .0.05عند مستوى داللة  تعزى لمتغير الجنس بمحافظة غزةالجغرافيا بالمرحلة الثانوية 

أن كل من الجنسين يمارسان مهارات  إلىويفسر الباحث عدم وجود فروق بين الجنسين 

بشكل يومي سواء في البيت أو مكان العمل السيما أن اغلب المعامالت  اإللكترونيالتعليم 

لكتروني سواء في التدريس والمشاركة بالعملية التعليمية أو التعامل مع إتتم بشكل  أصبحت

 . بأنواعها المتعددة مواقع التواصل االجتماعيو اإلنترنتشبكات 

ت التعليم في مدى توفر مهارا 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5

تعزى لسنوات  بمحافظة غزةمعلمي مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية لدى  اإللكتروني

 الخدمة؟ 
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 (.7كما في جدول ) األحاديباستخدام تحليل التباين لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث 

 .تحليل التباين األحادي بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة نتائج اختباريوضح  :(7جدول )

 مصدر التباين المتغير
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

القيمة 

االحتمالية 

.(Sig) 

سنوات 

 الخدمة

 0.189 2 0.379 بين المجموعات

 0.705 63 44.403 داخل المجموعات 0.765 0.269

  65 44.782 المجموع

 .0.05 داللة مستوى عند إحصائيا دالة العالقة*

 ( فقد تبين أنه:7)ن خالل النتائج الموضحة في جدول م

لدى معلمي مادة  اإللكترونيتوفر مهارات التعليم  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

 .0.05عند مستوى داللة  تعزى لمتغير سنوات الخدمة بمحافظة غزةالجغرافيا بالمرحلة الثانوية 

ويفسر الباحث ذلك على أـن المعلمين والمعلمات أفراد العينة مهما اختلفت سنوات خبرتهم 

في استخدام هذه  وإيجابيةولديهم قدرة كافية  اإللكترونيمهارات التعلم  فجميعهم يمتلكون

 المهارات، 

 توصيات الدراسة

 ليه الدراسة من نتائج، يوصي الباحث باآلتي:إفي ضوء ما توصلت 

 المعرفية والفنية والتطبيقية في منهاج الجغرافيا للمرحلة اإللكترونيرات التعليم اتضمين مه .1

 الثانوية.

تدريب معلمي الجغرافيا بالمرحلة الثانوية على برامج تدريبية لصقل المهارات الفنية  .2

 ة لديهم.اإللكتروني

ومن خالل أنشطة في  اإللكترونيعلى أساسيات التعليم  التركيز على التطبيق العملي .3

 المنهاج الدراسي.

في مراحل  إللكترونياجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية لمعرفة واقع استخدام التعليم إ .4

 تعليمية أخرى.
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 الملحق

 

 األساتذة األفاضل/ معلمو مادة الجغرافيا حفظهم هللا ورعاهم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.......

لدى معلمي مادة  اإللكترونيمدى توفر مهارات التعليم " يقوم الباحث بإجراء دراسة وصفية بعنوان:

وسعيا للوقوف على رأي علمي يحقق هدف الدراسة، فقد صمم الباحث " بمحافظة غزةالجغرافيا بالمرحلة الثانوية 

 )المجال المعرفي، المجال التصميمي، المجال التطبيقي(. ( مجاالت3استبانة تشتمل على )

 نأمل تفضلكم باإلجابة عليها كاملة.

 أوالً: بيانات عامة:

 : ذكر)     (   أنثى)      (الجنس

 سنوات )   (10سنوات )   ( أكثر من  10-5سنوات )   ( من  5: أقل من عدد سنوات الخدمة

: محاور الدراسة ثالثة والمؤمل منك أخي/المعلم/ة تعبئة كل الفقرات وذلك بوضع عالمة)/( على درجة ما تراه ثانيا

 نتائج علمية تحاكي الواقع،/ علما بأن هذه اإلجابات هي ألغراض البحث العلمي فقط. إلىمتوفرا لديك حتى نصل 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير....

 الباحث

 المعرفية ) المجال المعرفي( اإللكترونيأوالً: مهارات التعليم 

 متوفرة بدرجة

قليلة  م العبارة

 جدا
 عالية متوسطة قليلة

عالية 

 جدا

 1 وإخراج البيانات في الحاسوب  إدخالعرف أ     

 2 مزايا الحاسوب في التعليم أعرف     

 3 التعرف على أجزاء الحاسوب متلكأ     

 4 اإللكترونيألم بماهية التعليم      

 5 اإللكترونيأمتلك معرفة جيدة بأنواع التعليم      

 6 والتعليم التقليدي اإللكترونيأفرق بين التعليم      

 7 اإللكترونياستخدام البريد  كيفية أعرف     

 8 اإللكترونيادرك مزايا التعليم      

     word قراءة الملفات النصية عن طريق  عرفأ

 برنامج الورد

9 

     power point  أعرف التعامل مع برنامج

 البور بوينت 

10 

     Internet explorer  أمتلك التعامل مع برنامج

 اإلنترنتمتصفح 

11 
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 )المجال التصميمي( الفنية اإللكترونيثانياً: مهارات التعليم 

 متوفرة بدرجة
قليلة  م العبارة

عالية  عالية متوسطة قليلة جداً 
 جدا

المناسبة في الدرس  الجغرافية األنشطةصمم أ     
 اإللكتروني

12 

 13 إلكترونيا  صمم دروس مقرر الجغرافيا أ     

 14 إلكترونيا   الجغرافيا مقررباالختبارات الخاصة أصمم      

 15  إلكترونيا  الجغرافيا  خطوات تصميم الدروسأطبق      

على السبورة  لمقرر الجغرافيا عرض الدروس أصمم     
 ةاإللكتروني

16 

 17 إلكترونيا   أصمم الصور والرسومات لمقرر الجغرافيا     

 الجغرافيا والصور لدروسالنصوص أصمم      
 بالبوربوينت 

18 

لمقرر  الجداول والرسوم البيانية والصور أنسق     
 إلكترونيا  الجغرافيا 

19 

 ملفات الصوت والفيديو باستخدام برامج مناسبة صممأ     
 لمقرر الجغرافيا

20 

لدرس الجغرافيا المناسبة  الوسيلة التعليمية أصمم     
 إلكترونيا  

21 

 لدرس الجغرافيا المناسبة العبارات االثرائيةأصمم      
  إلكترونيا  

22 

 التطبيقية )المجال التطبيقي( اإللكترونيثالثاً: مهارات التعليم 

 متوفرة بدرجة
قليلة  م العبارة

عالية  عالية متوسطة قليلة جداً 
 جدا

 23 استخدم جهاز الحاسوب بكفاءة     

أحدد الصعوبات التي تواجه تطبيق طريقة التعليم      
 اإللكتروني

24 

استخدم محركات البحث لتصفح المواقع عبر      
 اإلنترنت

25 

ضوح لمناقشة )الشات( بواستخدم مربع الحوار     
 دروس الجغرافيا

26 

مع  محادثة صوتية عبر مسنجر إجراءأستطيع      
 الزمالء المعلمين

27 

عن طريق مخاطبة الزمالء المعلمين أستطيع      
 اإللكترونيالبريد 

28 

لتنفيذ  استخدم العروض التقديمة بالبوربوينت     
 درس جغرافيا

29 

لموضوعات  أتقن الطباعة على لوحة المفاتيح     
 جغرافية

30 

التالميذ في مقرر الجغرافيا أستطيع تقويم      
 إلكترونيا  

31 

إدارة الحوار المتزامن مع الزمالء أستطيع      
 علمينالم

32 

استخدم  data show  الجغرافيا روسلعرض د     
 جهاز العرض

33 

 


