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م كائنات أثر
ّ
 لدى اجلغرافية املفاهيم تنمية يف التعل

 الثانوية املرحلة طالبات

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام كائنات  _ممخص ال
التعّمم في تنمية المفاىيم الجغرافية لدى طالبات المرحمة الثانوية، وقد 

طالبة من طالبات الصف األول ثانوي  60تكونت عينة الدراسة من 
( 30تم توزيعين عمى مجموعتين تجريبية وضابطة في كل مجموعة )

طالبة تم اختيارىن بطريقة قصدية، واستخدمت الباحثة المنيج شبو 
مجموعتين ت التصميم التجريبي القائم عمى التجريبي، كما استخدم

القبمي والبعدي ألداة الدراسة )االختبار ، في التطبيق تينمتكافئ
يجاد معاممي الصدق والثبات وبعد  التحصيمي(، وذلك بعد تحكيمو وا 
تطبيق التجربة واختبار الطالبات وتحميل البيانات وتفسيرىا عن طريق 

أظيرت النتائج وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط  t.test معامل
لتجريبية لصالح المجموعة درجات المجموعة الضابطة والمجموعة ا

التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي، وكذلك وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في 
التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي، 

الدراسة عددًا من ويعزى ذلك إلى استخدام كائنات التعّمم، وقد قدمت 
التوصيات من أىميا تشجيع استخدام المستحدثات التكنولوجية في 
تدريس الجغرافيا وبخاصة قياس أثر استخدام كائنات التعمم في تدريس 

 .مواد دراسية مختمفة
المرحمة ، المفاىيم الجغرافية، : كائنات التعممكممات المفتاحيةال

 .الثانوية
 المقدمة. 1

لم يعد يخفى عمى أحد أثر وأىمية التعمم اإللكتروني وما      
أضفاه عمى العممية التعميمية، مما جعمو من القضايا األساسية 
التي تشغل التربويين الميتمين منيم بمجال تكنولوجيا التعميم، 
وعمى الرغم من أن ظيور اإلنترنت والتعمم اإللكتروني وتطبيقاتو 

ة التي ساىمت بشكل أو بآخر في وأساليب التواصل التكنولوجي
البعد عن أساليب التعميم والتعّمم التقميدية من خالل إنشاء 
تاحتيا بشكل  مقررات إلكترونية، إال أن التضخم في المعمومات وا 

عشوائي أدى إلى التداخل بين المصطمحات في معظم المجاالت 
المعرفية، وطرح معمومات غير صحيحة ومتناقضة مع عدم 

بتحديث تمك المعمومات والبيانات، باإلضافة إلى  االىتمام
إمكانية التدخل والعبث في المعمومات اإللكترونية، وانتياك 
حقوق الممكية الفكرية، مما جعل المستخدم لمشبكة يجد نفسو 
أمام كم من المحتويات التعميمية المكررة وغير المنظمة، بل 

 .والغير موثوق فييا في كثير من األحيان
كل ذلك جعل من الضروري إيجاد طريقة لتخزين تمك      

الوحدات التعميمية بصورة منظمة ُتسيل عمى المعممين والطالب 
عممية الوصول إلى تمك المصادر عند الحاجة، وتواكب التطور 
السريع في عممية إنتاج المقررات اإللكترونية والتي تشتمل عمى 

حاضرات البوربوينت كم ىائل من الوحدات التعميمية متمثمة في م
والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة وممفات الصوت والفيديو 
والمعامل االفتراضية وغيرىا، وتقمل من تكمفة تكرار المحتويات 

 ].1التعميمية، وىو ما بات يعرف باسم "كائنات التعمم الرقمية" ]
 Digital Learning (DLOS)وتعد كائنات التعمم الرقمية     

Objects  إحدى التطبيقات اإللكترونية الحديثة، التي تقوم عمى
فكرة حديثة في تفعيل استخدام الوسائط الرقمية، في تدريس 
الموضوعات الدراسية، وذلك بإعداد بنوك ومستودعات لعدد 
كبير من جزيئات الوسائط الرقمية المستقمة والقائمة بذاتيا 

ميا مرات عديدة في وتقديميا لممعممين والمتعممين إلعادة استخدا
 ].2إطارات تعميمية جديدة" ]

[ أن كائنات التعمم الرقمية 3ويرى "سيسيميا وآخرون" ]      
تمعب دورًا رئيسًا في تصميم التعّمم، وتعتبر رؤية جديدة تساعد 
في تكوين خبرات وممارسات مفيدة نتيجة إعادة استخدام وحدات 

رنت، كما يشير "إياب التعمم في بيئة التعمم القائم عمى اإلنت
[ أن لكائنات التعمم الرقمية رؤية لمعمل التعاوني، 4وآخرون" ]
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وطريقة لضمان جودة المحتوى التعميمي، واالعتماد عمى التعمم 
المباشر عبر شبكة مستودع وحدات التعمم التي أصبحت تقدم 
أفضل مصادر التعمم بسرعة عالية وتكمفة أقل وجاذبية أكبر 

حداث التعمم التعاوني نتيجة إعادة توظيف واستخدام وحدات  وا 
 .التعمم
ونظرا لما يتميز بو العصر الحالي من تغيرات وتطورات      

سريعة في شتى المجاالت، مما أدى إلى تحوالت كبيرة في جميع 
المجاالت بصفة عامة وفي مجال التعميم بصفة خاصة، فقد 

الطمبة لما تساىم  ركزت التربية الحديثة عمى تنمية المفاىيم لدى
[، فأصبحت المفاىيم العممية اليوم 5بو في تجميع الحقائق ]

محورًا أساسيًا تدور حولو كثير من مناىج الدراسة، وترجع أىمية 
دراسة المفاىيم أنيا تمثل معنى العمم وتحقق وظيفتو في التنبؤ 
والتفسير، وفيم الظواىر الطبيعية، كما أنيا من أىم نواتج التعمم 

تي يتم بواسطتيا تنظيم المعرفة العممية في صورة ذات معنى؛ ال
إلى المعمومات أو المعرفة  ةفيي العناصر المنظمة والموجي

[، كما وتعتبر 6العممية التي يتم تقديميا في حجرة الدراسة ]
المفاىيم مكونًا ىامًا من مكونات محتوى مادة الجغرافيا، ويعد 

سيا نظرًا لطبيعة محتوى تمك تعّمميا وتنميتيا من أىداف تدري
المادة بما تتضمنو من حقائق ومعمومات جغرافية بحاجة إلى 
تنظيم وتصنيف تحت مفاىيم يمكن استيعابيا، وبالتالي تسيل 
من عممية التعّمم، كما وتساىم في تزويد المتعمم ببناء معرفي 

 ].7] منظم يستخدمو في تفسير الظواىر الجغرافية المختمفة
ى الرغم من التقدم الذي حدث ومازال يحدث في وعم      

تطوير مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة الثانوية، يالحظ أن 
الجغرافيا ال تزال تواجو العديد من المشكالت، والتي من أبرزىا 
تدني مستوى المتعممين لممفاىيم األساسية الالزمة لتعّمم 

طبيقيا في مجال الجغرافيا، باإلضافة إلى عدم القدرة عمى ت
الحياة العممية اليومية، مما يعيق تحقيق األىداف الرئيسة 
لتدريس الجغرافيا بالمرحمة الثانوية بصفة عامة، لذا وباستقراء 
الباحثة لنتائج البحوث والدراسات السابقة سواء في مجال كائنات 
التعمم الرقمية، وكذلك في مجال تعمم المفاىيم الجغرافية اتضح 

بأن العديد من الدراسات تناولت فعالية كائنات التعمم  لمباحثة
الرقمية في رفع مستوى التحصيل وتنمية العديد من الميارات في 
مجال تدريس العموم والرياضيات بينما ال توجد دراسات بحسب 
عمم الباحثة في مجال تدريس الدراسات االجتماعية بصفة عامة 

دفع الباحثة لتقصي أثرىا أو الجغرافيا بصفة خاصة، األمر الذي 
 .في تنمية المفاىيم الجغرافية

 مشكمة الدراسة. 2
الحظت الباحثة من واقع عمميا كمعممة لمجغرافيا في       

المرحمة الثانوية، ومن خالل تفاعميا مع الطالبات أثناء تدريسيا 
لمنياج الجغرافيا، وكذلك من خالل كشوف درجات الطالبات 
عبر السنوات الماضية، قصورًا واضحًا وتدن وضعف في 

جغرافية من مستوى تحصيل طالبات المرحمة الثانوية لممفاىيم ال
قبل الطالبات، يتمثل في عدم القدرة عمى تطبيق المفاىيم 
الجغرافية في مجال الحياة العممية اليومية، باإلضافة إلى عدم 
معرفتيم بمدى فائدة الجغرافيا في حياتين، مما يعيق تحقيق 
األىداف الرئيسة لتدريس الجغرافيا بالمرحمة الثانوية، وكذلك 

ل نتائج الدراسات السابقة والتي أثبتت يتضح لمباحثة ومن خال
فاعمية كائنات التعمم الرقمية في تعمم العديد من المفاىيم 
والميارات، فقد يكون استخدام مثل ىذه التقنية ذو فائدة مرجوة 
في تنمية المفاىيم الجغرافية نظًرا ألىميتيا، ومن ُىنا برزت فكرة 

نمية ميارات ىذه الدراسة في استخدام كائنات التعمم في ت
المفاىيم الجغرافية لدى طالبات المرحمة الثانوية كحل لتمك 
المشكمة، وفي ضوء كل ما سبق من نتائج وتوصيات لمدراسات 
والبحوث السابقة، تتحدد مشكمة الدراسة في "الضعف والقصور 
لدى طالبات الصف األول ثانوي في تصور وفيم المفاىيم 

متغمب عمى مشكمة الدراسة من الجغرافية". ويمكن إيجاد حمول ل
خالل اإلجابة عمى السؤال الرئيس التالي: ما فاعمية استخدام 
كائنات التعمم في تنمية المفاىيم الجغرافية لدى طالبات المرحمة 

 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤال من وتفرعتالثانوية؟ 
 أ. أسئمة الدراسة

 ف األول ـــــــــــــــــــــــما المفاىيم الجغرافية المتضمنة في كتاب الص. 1



442015
 

131 

  ثانوي المراد تنميتيا لدى طالبات الصف األول ثانوي؟
ما التصور المقترح لالستراتيجية التعميمية القائمة عمى . 2

كائنات التعمم التي يمكن استخداميا في تنمية المفاىيم الجغرافية 
 لدى طالبات الصف األول ثانوي؟

ثر استخدام التصور المقترح لالستراتيجية التعميمية ما أ. 3
القائمة عمى كائنات التعمم في تنمية المفاىيم الجغرافية لدى 

 طالبات الصف األول الثانوي؟
 فروض الدراسةب. 
( بين 0005توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )( 1

متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية التي درست 
باستخدام كائنات التعمم والمجموعة الضابطة التي درست 
بالطريقة التقميدية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي 

 .لصالح المجموعة التجريبية
( بين 0005) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى( 2

متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست 
في االختبار التحصيمي القبمي والبعدي باستخدام كائنات التعمم 

 .وذلك لصالح القياس البعدي
 أهمية الدراسةج. 
 :يمي ما إلى تسعى كونيا في الحالية الدراسة أىمية تكمن

الطالبات: حيث تعمل كائنات التعمم عمى تنمية مفاىيم . 1
وميارات الطالبات المختمفة ذاتيًا خاصة أنيا تعتمد عمى 

عناصر الوسائط المتعددة من )نص، وصور مجموعة كبيرة من 
ورسوم(، مما يسيم في زيادة دافعية الطالبات نحو تعمم المفاىيم 

 .والميارات التعميمية في المواد الدراسية المختمفة
فيد ىذا الدراسة القائمين عمى العممية توزارة التعميم: قد . 2

تساعدىم في التعميمية في وزارة التعميم بمعمومات وتقنيات جديدة 
تصميم استراتيجيات تخدم المعمم والمتعمم كالكائنات التعميمية 
كما تفيد نتائج ىذه الدراسة المعمم في تحسين أدائو، وتطوير 
مياراتو التدريسية والحاسوبية، وطرق تدريسو، ليكون تدريسو 

 .منظمًا وىادفاً 
 الباحثين: قد تفتح ىذه الدراسة الطريق أمام بحوث أخرى. 3

دف إلى دراسة فعالية االستراتيجيات التعميمية المختمفة عمى تي
 .تنمية التحصيل والميارات لدى طمبة المرحمة الثانوية

 أهداف الدراسةد. 
 :سعت الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف التالية

تحديد قائمة بالمفاىيم الجغرافية المتضمنة في كتاب الصف . 1
 .لدى طالبات الصف األول ثانوياألول ثانوي المراد تنميتيا 

وضع تصور مقترح لالستراتيجية التعميمية القائمة عمى . 2
كائنات التعمم التي يمكن استخداميا في تنمية المفاىيم الجغرافية 

 .لدى طالبات الصف األول ثانوي
قياس أثر استخدام التصور المقترح لالستراتيجية التعميمية . 3

في تنمية المفاىيم الجغرافية لدى  القائمة عمى كائنات التعمم
 .طالبات الصف األول الثانوي

 حدود الدراسةه. 
 :التزمت الدراسة الحالية بالحدود التالية 
الحدود الزمنية: طبقت الدراسة في الفصل الثاني من العام . 1

 .ىـ1433 - 1432 الدراسي
الحدود الموضوعية: المفاىيم الجغرافية في وحدة "اإلنسان . 2

 .والكون" في منياج الجغرافيا لمصف األول ثانوي
 .الحدود البشرية: طالبات الصف األول ثانوي بمدينة جدة. 3
 .الحدود المكانية: المدرسة الثانية والعشرون الثانوية بجدة. 4

 مصطمحات الدراسةو. 
 جرائيًا بأنياإتعرف   (Learning Objects):كائنات التعمم

تستخدم لمتعمم وتتكون من النص "عبارة عن مواد رقمية 
 ."والصوت والصورة والرسوم الثابتة ولقطات الفيديو

 تعرفGeographical concepts): ) المفاىيم الجغرافية
جرائيًا بأنيا "صورة ذىنية يرسميا المتعمم لمضمون كممة أو إ

مصطمح جغرافي لو مجموعة صفات تميزه عن غيره من 
 ". المفاىيم

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
 [، 8تتمتع كائنات التعمم بالعديد من المزايا يحددىا كحيل ]     

 [، بزيادة فاعمية التعميم، وتنوع وسائل المعرفة، 1وعبد المجيد ]
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وتحقيق التعمم النشط لممتعممين، وتحقيق التفاعل أثناء التعميم، 
تقان المفاىيم العممية، والميار  ات العممية، والمرونة التعميمية، وا 

 .وتوفير الممارسة والتدريب في بيئة التعميم
وتوجد العديد من الخصائص المميزة لكائنات التعمم، ومثمت      

تمك الخصائص محل اتفاق العديد من الباحثين، وفي ىذا 
أن  [4[، و"إياب وآخرون" ]2السياق يشير كل من عبد الباسط ]

انيات التالية: الوصول لكائنات التعمم الرقمية الخصائص واإلمك
عادة االستخدام، والتكاليف، والتبادلية، واإلدارة،  والتكيف، وا 

 .واالسترجاع، والتخصيص، والتطبيق والترابط، وقابمية التعديل
تتحدد أىمية تعمم المفاىيم الجغرافية بمساعدة التمميذ عمى      

، التعامل مع المشكالت الطبيعية واالجتماعية لمبيئة بفعالية
المساعدة عمى التقميل من ضرورة إعادة التعميم، التقميل من 
تعقيدات البيئة من خالل إدراك الخصائص المشتركة بين 
األشياء، المساعدة عمى انتقال أثر التعّمم، والمساعدة عمى بيان 
العالقات بين األشياء ومساعدة المتعممين عمى تنظيم المحتوى 

مى نمو القدرة عمى التفسير وتكوين صورة ذىنية لو، وتساعد ع
والتنبؤ والتطبيق بمعنى أن تعمم أحد المفاىيم في مرحمة ما 
يساعد المتعمم عمى تفسير المواقف أو األحداث الجديدة أو غير 
المألوفة لو والتي لم يسبق لو تعمميا أو المرور بيا، القائد 

 ].7] [، وعرفو5] وآخرون
المفاىيم الجغرافية عمى [ 7[، وعرفو ]6] وصنف عمران     

أساس طبيعة منيج الجغرافيا إلى ثالثة أنواع وىي: مفاىيم 
 ، مفاىيم مكانية(concepts time) الوقت

(space concepts)ومفاىيم جديدة ، (new concepts) . 
 :الدراسات السابقة

ثبتت فاعمية استخدام الكائنات التعميمية الرقمية في مختمف      
ة باإلضافة إلى إمكانياتيا المتعددة، حيث أثبتت المواد الدراسي

أنيا يمكن أن تقدم حمواًل مبتكرة لمشكالت التعميم، وتسيم في 
رفع كفاءاتو وفعاليتو، وتزيد التحصيل وتنمي الميارات 
نتاجيا  واالتجاىات لدى المتعممين؛ وذلك إذا ُأحسن تصميميا وا 

البحوث السابقة، وتوظيفيا وىذا ما أسفرت عنو نتائج الدراسات و 

[ التي توصمت إلى فعالية 8] ومن ىذه الدراسات دراسة كحيل
توظيف كائنات التعمم الرقمية في تنمية المعرفة التكنولوجية لدى 
طالب الصف العاشر واتجاىاتيم نحو مادة التكنولوجيا وأنيا 
تعمل عمى تنمية المعارف والميارات المختمفة، ودراسة كاي 

خمصت إلى فاعمية كائنات التعمم في رفع [ والتي 9وكناك ]
تحصيل الطالب بالمدارس المتوسطة في مادتي الرياضيات 
والعموم حيث تميزت بدرجة كبيرة من وضوح األىداف، ودقة 
المحتوى، والتنظيم، وجودة الصوت والصورة، كما توصمت دراسة 

[ إلى فاعمية استخدام كائنات التعمم في 10شيبسي وآخرون ]
وى التحصيل في مدارس التعميم العام في استراليا رفع مست

ونيوزيالندا حيث ساعدتيم عمى التفكير بشكل أعمق وعرض 
 .أفكارىم وآرائيم بوضوح وتبادل األفكار واآلراء فيما بينيم

وقد سعت العديد من الدراسات إلى تنمية المفاىيم الجغرافية      
تعرف عمى تأثير [ التي ىدفت إلى ال5كدراسة القائد وآخرون ]

استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمى تنمية المفاىيم الجغرافية 
والميل نحو المادة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية بميبيا، ودراسة 

[ التي سعت إلى التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية 6] عمران
التعارض المعرفي في تدريس الجغرافيا عمى تصويب التصورات 

يمة لممفاىيم الجغرافية وتنمية الوعي ببعض القضايا البيئية البد
[ 11المعاصرة لدى طالب المرحمة الثانوية، ودراسة الغزوات ]

حيث ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام نموذج روثكوف في 
تدريس المفاىيم الجغرافية لطمبة الصف العاشر ومدى احتفاظيم 

[ التي ىدفت إلى 12] راىيمبيذه المفاىيم في األردن، ودراسة إب
تنمية المفاىيم الجغرافية باستخدام تقنية الواقع االفتراضي 
الكمبيوتري لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، بينما ىدفت 

[ إلى التعرف عمى أثر التدريس وفق أنموذج 13] مذكور
االستراتيجيات البنائية في اكتساب المفاىيم الجغرافية لطالبات 

 .العام في مادة الجغرافية الصف الرابع
مما سبق يتضح اىتمام الدراسات السابقة بتوظيف      

مما يؤدي إلى  تكنولوجيا التعميم في تنمية المفاىيم الجغرافية
يجب البحث عن أساليب جديدة لتنمية ىذه  ازيادة التحصيل لذ
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المفاىيم، حيث أن استخدام كائنات التعمم في العممية التعميمية 
دور كبير في توفير مصادر تعمم رقمية ال يمكن توفيرىا كان لو 

بالطرق التقميدية مما انعكس عمى تحصيل عينات البحث في 
مواد العموم، والرياضيات، الجغرافيا، وتختمف الدراسة الحالية عن 
الدراسات السابقة باستخدام كائنات التعمم في تنمية المفاىيم 

سات في إعداد اإلطار النظري الجغرافية وقد تم اإلفادة من الدرا
 .وفي إعداد قائمة المفاىيم الجغرافية

 جرااات. الطريقة اإل4
 منهج الدراسةأ. 
المنيج شبو التجريبي ألنو األكثر  ةاستخدمت الدراسة الحالي     

مالئمة لمدراسة الحالية، وذلك في الكشف عن فاعمية كائنات 
 (.التعمم )المتغير المستقل( في المفاىيم الجغرافية )المتغير التابع

 مجتمع وعينة الدراسةب. 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف األول       

( طالبة من 60) الدراسة في وتمثمت عينة ،ثانوي بمدينة جدة
مجتمع الدراسة تم اختيارىن بشكل قصدي بحيث تتوفر لديين 
ميارات استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في المدرسة الثانية 

 .والعشرون الثانوية بمدينة جدة
 أدوات الدراسةج. 

أداة الدراسة: االختبار التحصيمي لقياس المفاىيم الجغرافية،  
 :االختبار قامت الباحثة بالخطوات التاليةوإلعداد 

تحديد اليدف من االختبار: ييدف االختبار إلى قياس . 1
مستوى عينة الدراسة من طالبات الصف األول ثانوي في 

 .الجانب المعرفي المرتبط بالمفاىيم الجغرافية
 صياغة مفردات االختبار: تم صياغة فقرات االختبار عمى. 2

والخطأ واالختيار من متعدد وتكون االختبار  وابىيئة أسئمة الص
 .( فقرة30في صورتو األولية من )

إعداد جدول المواصفات لالختبار التحصيمي: حيث تم ربط . 3
محتوى المادة العممية باألىداف التعميمية السموكية وتحديد 
األوزان النسبية المناسبة لكل منيا، وقد تم تحديد األىداف 

 ا المختمفة لكل موضوع ومن ثم تصنيف كلالسموكية بمستوياتي

 .ىدف حسب المستويات المعرفية المحددة لو
تحديد صدق االختبار التحصيمي: حيث قامت الباحثة . 4

بعرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين المختصين في 
تكنولوجيا التعميم بمغ عددىم خمسة محكمين، وأساليب وطرق 

الثة محكمين؛ وذلك لمتأكد من تدريس الجغرافيا وبمغ عددىم ث
سالمة الصياغة المغوية والصحة العممية لألسئمة، حيث تم 

عادة ترتيب وصياغة بعض فقرات االختبار  .تعديل وا 
ثبات االختبار التحصيمي: وقد تم التحقق من ثبات االختبار . 5

عن طريق حساب معامل الثبات باستخدام معامل 
( وىو 0.95) الثبات ، حيث بمغ معامل" Cronbach"ألفا

معامل ثبات مرتفع يسمح لمباحثة باستخدام االختبار باطمئنان 
 .كأداة لمقياس

حساب معامل التمييز لمفردات االختبار: وكانت معامالت . 6
( 0.8( وال تزيد عن )0.2التمييز لفقرات االختبار ال تقل عن )

 .في جميع فقرات االختبار
لمفردات االختبار: ووجد  حساب معامل السيولة والصعوبة. 7

(، وبالتالي فيي تقع ضمن 0.84-0.14أنيا تراوحت ما بين )
 .النطاق المقبول

حساب الزمن الالزم لالختبار: حددت الباحثة الزمن الالزم . 8
( دقيقة تقريبًا، وذلك من خالل 35لإلجابة عن االختبار بــ )

 .تطبيق المعادلة الخاصة بحساب متوسط األزمنة
لدراسة: تصميم البرنامج التعميمي القائم عمى استراتيجية مواد ا

  كائنات التعمم
نتاج       حيث تم اتباع خطوات التصميم التعميمي في تصميم وا 

 ىذا البرنامج ووقع االختيار عمى نموذج عبد المطيف الجزار
( لمتصميم التعميمي، وذلك لمبساطة والمرونة، وكذلك 2002)

 :سة عمى النحو التاليلمناسبتو لطبيعة الدرا
 :مرحمة التحميل. 1

أوال تم تحميل الحاجات والميمات التعميمية: ولتحديد الحاجات 
والميمات التعميمية لمبرنامج التعميمي المقترح تم إعداد قائمة 

مفيومًا ومنيا تم اشتقاق قائمة  20حاجات تعميمية بمغت 
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ول من أسئمة المفاىيم الجغرافية، وذلك لإلجابة عمى السؤال األ
 .الدراسة

ثانيا تم تحميل خصائص المتعممين: حيث يجب توفر إلمام 
بأساسيات الحاسب اآللي لدى الطالبات وليس لديين خمفية 
معرفية عن المفاىيم الجغرافية في وحدة "اإلنسان والكون" في 

 .منياج الجغرافيا
من  ثالثًا تم تحميل الموارد في البيئة التعميمية: حيث تم التأكد

توافر جميع الموارد والتسييالت اإلدارية والبشرية الالزمة لبناء 
 .البرنامج المقترح

 :مرحمة التصميم. 2
أواًل تم وضع األىداف التعميمية العامة والخاصة: في ضوء 
قائمة المفاىيم التي تم تحديدىا في خطوة سابقة، تم تحديد قائمة 

 في صورتيا المبدئية األىداف التعميمية، وقد بمغ إجمالي عددىا
 .( ىدف فرعي20) ( أىداف تعميمية رئيسة، يتفرع منيا3)

ثانيًا تم تصميم المحتوى التعميمي: قسمت الباحثة عناصر 
 .المحتوى إلى ثالث موضوعات بحسب تقسيم األىداف

ثالثًا تم تصميم االستراتيجية التعميمية المقترحة: حيث اعتمدت 
بطريقة تتابعية، الستثارة الدافعية الباحثة عمى تقديم المحتوى 

لدييم لمتعمم عن طريق جذب االنتباه، وقد ارتكزت الباحثة في 
بناءىا لتمك االستراتيجية عمى أسس النظرية البنائية وعمى 
استخدام استراتيجية االكتشاف؛ لمناسبتيا لطبيعة الميمات 
ر واألىداف التعميمية وخصائص المتعممين، ونظرًا لطبيعة التصو 

المقترح والقائم عمى كائنات التعمم كأحد أنماط التعميم الفردي، 
 .مما يجعل المتعمم إيجابيًا نشطًا في عممية التعمم

رابعًا تم تحديد ميام التدريب وأنشطتو: حيث تم تحديد ميام 
التدريب وأنشطتو التي يجب عمى الطالبات إنجازىا عند تدريبيم 
عمى البرنامج عبر التصور المقترح القائم عمى كائنات التعمم، 
وقد راعت الباحثة عند تصميم األنشطة التدريبية أن تكون 

رس من الدروس، وأن ُيَقدم مرتبطة باألىداف اإلجرائية لكل د
 لمطالبة تغذية راجعة فورية وتعزيز اإلجابات الصحيحة بعبارات 

 .تشجيعية

خامسا نمط التعمم وأساليبو: قامت الباحثة باستخدام نمط التعمم 
 .الفردي في تصفح الموقع التعميمي

سادسًا تم تصميم سيناريو الموقع التعميمي: حيث قامت الباحثة 
لمموقع بحيث يوضح شكل كافة شاشاتو وقوائمو، بعمل سيناريو 

والتتابع في عرض الرسالة التعميمية من: نصوص مكتوبة، 
وصوت، وصورة ثابتة، ومقاطع فيديو، وقد تم عرضو عمى 

 .مجموعة من المحكمين
سابعًا تم تصميم أدوات التفاعل: وكانت كالتالي: تفاعل متعمم  

تم تفاعل الطالبات مع مع معمم وتفاعل متعمم مع محتوى: حيث 
جميع مكونات المحتوى عبر الروابط الداخمية لمموقع التعميمي، 
وتفاعل المتعممة مع نفسيا من خالل إعالم الطالبة بنتائج 
التعمم، وتقديم أسئمة تثير تفكيرىا، وتقديم التقييم الذاتي لممتعمم 

 .من خالل األنشطة والتدريبات المختمفة
 :مرحمة التطوير. 3
وقد عممت الباحثة عمى تطبيق خطوات إنتاج محتوى      

التصور المقترح لمبرنامج القائم عمى كائنات التعمم من حيث 
، Microsoft word طباعة نصوص المحتوى عبر برنامج

عداد التسجيل الصوتي  نتاج مجموعة من مقاطع الفيديو، وا  وا 
نتاج MP3 وحفظو بامتداد Sound Recorder ببرنامج ، وا 
 عة من العروض التقديمية باستخدام برنامجمجمو 

PowerPoint ورفع مقاطع الفيديو عمى قناة خاصة في ،
اليوتيوب وربطيا بالمكتبة الرقمية بالموقع، وتركيب الروابط، 
والوصالت بين العناصر، وتكون التصور المقترح في نياية 

 (10) ( كائن متوفر فعميًا وتعديل عدد19األمر من عدد )
نتاج عددكائنات   .( كائنات جديدة7) وا 

 :مرحمة التجريب. 4
قامت الباحثة في ىذه الخطوة بإجراء عمميات التقويم      

البنائي لمتصور المقترح القائم عمى كائنات التعمم لمتأكد من 
سالمتو وصالحيتو لمتجريب النيائي، وفحص التصور المقترح 
عمى عدد من أجيزة الحاسوب، والتأكد من صالحيتو، وخموه من 

الستطالعية عمى أخطاء التشغيل، وذلك أثناء تنفيذ التجربة ا
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عينة من الطالبات من خارج عينة الدراسة، حيث قامت الباحثة 
بعرض النسخة المبدئية من الموقع عمى خبراء متخصصين في 
تكنولوجيا التعميم، وطرق تدريس الجغرافيا، وذلك لمتأكد من 
مناسبة المادة العممية في التصور المقترح لتحقيق األىداف، 

المتعممين وقدراتيم، حيث تم إجراء  وكذلك مناسبتيا لخصائص
بعض التعديالت في بعض الوسائط، والصور، وحذف بعض 

 .منيا لتصبح أكثر دقة ووضوح وفقا آراء المحكمين
 :مرحمة التنفيذ. 5

حيث تم تطبيق التصور المقترح والقائم عمى كائنات التعمم      
دراسة عمى عينة الدراسة، وذلك من خالل البدء بتطبيق تجربة ال

ه، 15/5/1432لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الثالثاء الموافق 
ىـ، حيث تم 29/5/1432واستمرت حتى يوم الثالثاء الموافق 

تعميم المجموعة التجريبية باستخدام كائنات التعمم بعد أن عقدت 
الباحثة جمسة تمييدية معين، وتم خالليا عرض موضوع التعمم، 

لبات المجموعة الضابطة بالطريقة وفي الجية المقابمة درست طا
التقميدية، وقد تمت عممية التطبيق في حصص مادة الجغرافيا 

دقيقة(، وقد  45) حصص( أسبوعيا مدة كل حصة 5بواقع )
تماثمت المجموعتان في نفس الفترة الزمنية لمتطبيق، وعدد 

 .الحصص الدراسية
  :مرحمة التقويم. 6

ات لممفاىيم الجغرافية الواردة ويقصد بيا تقويم تعمم الطالب     
في وحدة "اإلنسان والكون" بمنياج الجغرافيا، وذلك من خالل 
التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي، ثم قيام الباحثة بتصحيح 

االختبار، ورصد الدرجات، ومن ثم إجراء المعالجة اإلحصائية 
 .لمبيانات

 :أساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة •
استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم النفسية تم      

لمعالجة إحصاءات الدراسة والتحقق  (SPSS.16) واالجتماعية
 :من صحة فروض الدراسة وكانت عمى النحو التالي

 حساب معامل الثبات باستخدام معامل "ألفا كرونباخ -
.Cronbach " 

 .االختبارحساب معامل التمييز والسيولة والصعوبة لمفردات  -
لحساب الفروق بين  (T-TEST) حساب قيمة ت -

 .المتوسطات الحسابية
قياس حجم التأثير وذلك عن طريق مربع إيتا لتقدير حجم  -

 [14] ( η2).  التأثير
 نتائج. ال5

 :النتائج المتعمقة بالفرض األول
لمتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص عمى أنو" توجد 

( بين متوسطي 0،05إحصائية عند مستوى )فروق ذات داللة 
درجات الطالبات في المجموعة التجريبية التي تعممت باستخدام 
كائنات التعمم والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية 
في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي لصالح المجموعة 

رت التجريبية" قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت"، حيث ظي
 :النتائج كالتالي

 1 جدول
 )ت( لممجموعة الضابطة والتجريبية بالنسبة لمتطبيق البعدي لالختبار التحصيمي نتائج اختبار

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت" درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 0.000 9.4 58 3.588 25.13 30 التجريبية
 3.696 16.20 30 الضابطة

يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات      
(، بينما بمغ 25.13الطالبات في المجموعة التجريبية بمغ )

المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات في المجموعة الضابطة 
(، مما يدلل عمى ارتفاع مستوى تحصيل الطالبات في 16.20)

مكشف المجموعة التجريبية عن طالبات المجموعة الضابطة، ول
عن داللة تمك الفروق قامت الباحثة بإجراء اختبار "ت" والذي 

( وىي قيمة دالة إحصائيًا عند 9.4أظير أن قيمة "ت" بمغت )
(، وقد تم قبول الفرض األول 0.05مستوى داللة أقل من )
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وتعزى تمك الفروق الستخدام التصور المقترح القائم عمى كائنات 
 .التعمم

 :بالفرض الثانيالنتائج المتعمقة 
الختبار صحة الفرض الثاني والذي ينص عمى أنو "توجد      

( بين متوسطي 0،05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 

كائنات التعمم في االختبار التحصيمي القبمي والبعدي وذلك 
حثة باستخدام اختبار "ت" لصالح القياس البعدي" قامت البا

لعينتين مرتبطتين لمكشف عن داللة الفرق بين متوسطي درجات 
عينة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي في االختبار 

 :التحصيمي، وظيرت النتائج كالتالي

 2 جدول
 بار التحصيمي لممجموعة التجريبية)ت( في التطبيقين القبمي والبعدي لالخت نتائج اختبار

 المجموعة
 التجريبية

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت" درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.000 49.35 29 3،65 11،30 30 قبمي
 3.588 25،13 30 بعدي

 إحصائية داللة ذات فروق وجود السابق الجدول من يتضح     
 درجات ومتوسط ،(11030) القبمي التطبيق درجات متوسط بين

 في التجريبية لممجموعة بالنسبة( 25013) البعدي التطبيق
 التطبيق لصالح( 0.05) داللة مستوى عند التحصيمي االختبار
 دالة قيمة وىي ،(35،49( )ت) قيمة بمغت حيث البعدي،

 وبناء التعمم، كائنات الستخدام الفروق تمك وتعزى إحصائيًا،
 .الثاني الفرض قبول يتم ذلك عمى

 الجغرافية المفاىيم تنمية في التعمم كائنات تأثير حجم ولتقدير
 مربع معادلة الباحثة استخدمت الثانوية، المرحمة طالبات لدى
 (.3) جدول في موضح ىو كما ،[14] إيتا

 3جدول 
 الجغرافية المفاهيم تنمية عمى التعمم كائنات تأثير حجم

 مستوى الداللة ²µ قيمة المتغير التابع المتغير المستقل
 تأثير قوي 0.9 المفاىيم الجغرافية كائنات التعمم

وىي  0.9بمغت   ²µويتضح من الجدول السابق أن قيمة      
مرتفعة، مما يدل عمى أن حجم تأثير كائنات التعمم عمى نسبة 

تنمية المفاىيم كان قويًا، مما يشير إلى فعالية التصور المقترح 
 .القائم عمى كائنات التعمم
 مناقشة النتائج. 6

يمكن إرجاع الفروق الدالة إحصائيا بين متوسط درجات      
ية في المجموعة الضابطة ومتوسط درجات المجموعة التجريب

التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي، الستخدام كائنات التعمم 
وما تتضمنو من صور ثابتة ومتحركة ومقاطع فيديو وعروض 
فالشية وعروض تقديمية ورسومات توضيحية وأصوات، وغير 
ذلك مما ساعد عمى جذب انتباه الطالبات، كذلك ما تضمنتو 

عل المتعممات لين كائنات التعمم من أنشطة متعددة أدت إلى ج
دور إيجابي مما ساعدىن في اكتساب المعرفة وزيادة الرغبة في 

الممارسة، كما يمكن القول بأن استخدام كائنات تعمم مختمفة، 
قابل التنوع في الفروق الفردية بين الطالبات لما توفره من 

 .مصادر متنوعة غير كائنات التعمم المستخدمة
تضح اتفاق نتائج الدراسة وفي ضوء العرض السابق ي     

الحالية مع نتائج العديد من الدراسات التي كشفت عن دور 
كائنات التعمم في مجال تعمم المفاىيم واكتساب الميارات، ومن 

[، 9[، ودراسة كاي وكناك ]8] تمك الدراسات دراسة كحيل
[ وجميعيم أظيروا فعالية لكائنات 10ودراسة شيبسي وآخرون ]

 .التحصيل والميارات التعميمية المختمفة التعمم في تنمية
 توصيات. ال7

 من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا، يمكن استخالص بعض
 :التوصيات مثل

 االىتمام بعقد المزيد من الدورات الخاصة بالكائنات التعميمية. 1



442015
 

137 

وأىميتيا في العممية التعميمية وذلك لممعممين والمعممات ولكافة 
 .بالشأن التعميميالميتمين 

توظيف كائنات التعمم في مجال إكساب الميارات العممية . 2
سواء لممعممين والمعممات أو لمطالب والطالبات عمى حد سواء، 

 .حيث يبرز الدور المتصاعد لكائنات التعمم في ىذا المجال
مقترحات الدراسة: في ضوء النتائج السابقة تقترح الباحثة ما 

 :يمي
ير كائنات التعمم في تنمية ميارات التفكير دراسة تأث. 1

 .اإلبداعي وحل المشكالت لدى طالبات المرحمة الثانوية
دراسة المعوقات المرتبطة بتوظيف كائنات التعمم في . 2
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IMPACT OF LEARNING OBJECTS IN THE 

DEVELOPMENT OF GEOGRAPHIC 

CONCEPTS 

MUNA EID ALRASHIDI 

University of Ha'il 

Abstract _The study aimed to identify the impact of the use of learning objects in geographical 

concepts development among high school students, has formed the research sample of 60 

female students from the first grade secondary divided on two groups: experimental and 

control groups, each group contains (30) students were selected by deliberate way, the 

researcher used the curriculum quasi-experimental, also based experimental design for the two 

equipollents groups, using Pre and post application for search tool (achievement test), after 

adjudication and find coefficients of validity and reliability, and after the application of the 

experiment, students test , the analysis and interpretation of data by t.test coefficient. 

 the results showed that, a significant difference statistically between the average scores of the 

control group and experimental group, that the experimental group in the post application of 

the test grades was positively result, as well as the presence of significant differences between 

the average of the experimental group in the two applications pre and post test grades in favor 

of the post application. 

 Due to the use of learning objects, the Research has made a number of recommendations to 

encourage the use of the most important technological innovations in the teaching of 

geography specially measuring the impact of the use of learning objects with teaching different 

subjects. 

Keyword: Learning Objects, Geographical concepts, secondary school. 

 

 

 

 

 

 

 


