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 الوستخلص:
عمي بعض المستحدثات ييدف البحث الحالي إلي تعرف فاعمية  برنامج تدريبي قائم 

تنمية ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية لدي معممي المرحمة اإلعدادية التكنولوجية ل
( معمما ومعممة.استخدم البحث المنيج شبو 03، تكونت مجموعة البحث من)واتجاىاتيم نحوىا

ميارات استخدام التجريبي تصميم المجموعة الواحدة ذات القياسين القبمي و البعدي،أعدت قائمة ب
وحدات التعمم الرقمية التي ينبغي تنميتيا لدي معممي المرحمة اإلعدادية، أعدت قائمة باألىداف 
التعميمية المراد تحقيقيا، وأيضا مقياس اتجاه وذلك لقياس اتجاه المعممين نحو ميارات استخدام 

ستحدثات التكنولوجية، وفي وحدات التعمم الرقمية، تم تصميم البرنامج التدريبي القائم عمي الم
ضوء قائمة األىداف وقائمة ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية السابق إعدادىما، تم بناء 
أداتي البحث وىما أختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات استخدام وحدات التعمم 

، م وحدات التعمم الرقميةمالحظة األداء العممي لميارات استخداالرقمية، وبطاقة مالحظة وذلك ل
طبقت أدوات البحث عمي مجموعة البحث، أثبتت النتائج وجود فرق ذى داللو إحصائية بين 
متوسطي درجات عينة البحث بين التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، ىذا يؤكد 

رات استخدام وحدات فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمي المستحدثات التكنولوجية لتنمية ميا
التعمم الرقمية لدي معممي المرحمة اإلعدادية، وجاءت توصيات البحث بضرورة تطبيق البرنامج 

 التدريبي القائم عمي المستحدثات التكنولوجية في جميع المراحل التعميمية.
 وحدات التعمم الرقمية. -المستحدثات التكنولوجيةانكهًاث انًفخاحيت: 
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Abstract: 
This Study aimed to identify the effectiveness of a training program based 

on some technological innovationsto develop the skills of using the digital 

learning objects of the middle school teachers and their attitudes towards 

them. The research group consisted of (30) male and female teachers. The 

Study used the semi-experimental approach,(pre-post one group  design) - 

And prepared a list of skills to use the digital learning objects that should 

be developed by the teachers of the preparatory stage, and prepared a list 

of educational goals to be achieved.Also, a measure of direction to 

measure the direction of teachers towards the skills of using learning 

objects In view of the list of objectives and the list of skills of using the 

digital learning objects. The research tools were constructed, an 

achievement test to measure the cognitive aspect of the skills of using 

digital learning units, and a note card, noting the practical performance of 

the skills of using learning objects. The results indicated that there was 

significant statistic difference between the mean scores of the 

studygroupin favor of the posttest. This assured the effectiveness of the 

training program based on technological innovations to develop the skills 

of using digital learning objects for the teachers of the preparatory stage. 

The study recommended the necessity of applying the training program 

based on technological innovations in all educational stages. 

Keywords: Technological Innovations - Digital Learning 

Objects.  
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 هقذهة:
الحادي والعشرون بالتغيرات المستمرة والتطورات السريعة المتالحقة، والثورة يتسم القرن 

العممية والتقنية المتنامية والمذىمة، والتي أدت إلي تغير مفيوم التربية الحديثة، وحتمية تطوير 
 التعميم باالعتماد عمي تكنولوجيا التعميم بما تممكو من قدرة عمي توفير بيئة تعميمية قوية ومرنة،
 وما تقدمو  من وسائل لتوصيل المعمومات، كما أنيا أصبحت متاحة لقطاع كبير من المجتمع.

ومع التطور العممي والتكنولوجي تحاول كل دولة جاىدة أن تعد أبناءىا وتسمحيم بكل ما يستجد 
من أدوات حتي يمكنيم التفاعل بنجاح مع كافة المتغيرات والتحديات التي تطرأ عمي حياتيم 

 (.180، 8305ية والمستقبمية       ) مازن، اآلت
وأن دور المعمم في عصر تكنولوجيا التعميم قد تغير من مجرد تمقين ونقل المعمومات   

إلي مصمم وموجو لمعممية التعميمية، وتغير دور المتعمم إلي باحث ومكتشف لممعمومات بدال من 
 (. 11، 8303، اشتيوهكونو مستقباًل سمبيًا        ) 

ولكي يكون المعمم فعااًل يجب أن يجمع بين التخصص والخبرة وذلك بأن يكون مؤىاًل  
تأىياًل جيدًا ومكتسبًا الخبرة االزمة لصقل تجربتو في ضوء دقة التوجيو الفني في استخدام كل ما 
ىو مستحدث في مجال التعميم، وال يحتاج المعممون إلي التدريب الرسمي فحسب بل والمستمر 

ئيم لمساعدتيم عمي تعمم أفضل الطرق لتحقيق التكامل بين التكنولوجيا الحديثة وبين مع زمال
 (.56، 8304تعميميم) الحميداوي، 

وعمي ذلك فإن التطور المطموب إلدخال التكنولوجيا في التعميم ال يمكن أن ينجح دون أن يكون 
 (.83، 8304) سمعان،  عمي رأسو المعمم القادر عمي إعداد وتصميم وحدات التعمم الرقمية

لذا يعتبر إعداد المعمم وتدريبو من أىم العوامل التي تساعد في تحقيق النيضة التربوية          
 (812، 8302) محمود، 

 انًسخحذثاث انخكنىنىخيت
 هاأوال: يفهىي

تعددت تعريفات المستحدثات التكنولوجية وتباينت طبقا آلراء الدارسين والباحثين، فمنيم 
فيا أنياحمول لمشكالت التعميم لرفع كفاءتو وزيادة فعاليتو بصورة تتناسب وطبيعة العصر من عر 

الحالي، قد تكون ىذه الحمول مادية أفرزتيا ثورة االتصاالت والكمبيوتر مثل األجيزة واألدوات 
سموكية والمواد التعميمية أو فكرية أفرزتيا الثورة المعرفية والتطور في مجال العموم التربوية وال

وعموم االتصاالت متمثمة في النظريات واالستراتيجيات المختمفة في مجال التعميم، صممت 
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وطوعت لتناسب العممية التعميمية مما جعميا تتميز بالتفاعمية والفردية والتنوع والكونية والتكامل) 
 (.006، 8336ىنداوي، 

مبتكرة لمشكالت النظام القائم  حموالً يمثل أو منتج  تطبيقفكرة، أو  كما يمكن تعريفيا بأنيا:
ويؤدي إلي تغيير النظام كمو أو بعض مكوناتو، بحيث يصبح أكثر كفاءة وفعالية في تحسين 

 (.44، 8300النظام وتحقيق أىدافو وتمبية احتياجات المجتمع)شحاتو& النجار، 

ة التي تسمح كما تعرف ايضا بأنيا: مجموعة وسائل تكنولوجيا التعميم التفاعمية الحديث
ثرائيا من خالل تغذيتيا بعدة مصادر وبدائل متباينة ٌتشكل مجتمعة  بتفريد المواقف التعميمية، وا 
وحدة نظامية متكاممة تيدف إلي تحقيق تعمم مثالي يتسم بقدر كبير من الفاعمية والكفاءة 

 (.8300، 836واإلتقان) التودري، 
كل ما ىو جديد ومستحدث في بأنيا: مما سبق يمكن تعريف المستحدثات التكنولوجية

مجال استخدام وتوظيف الوسائل التكنولوجية في العممية التعميمية، فيي نظام تعميمي كامل لنقل 
، يجمع  االتعميم بيدف زيادة قدرة المعمم والمتعمم عمى التعامل مع العممية التعميمية وحل مشكالتي

وبة والمسموعة والمصورة والمتحركة بشكل بين أنماط عديدة من المثيرات التعميمية المكت
 .إلكتروني، يمكن توظيفيا لتحقيق أىداف تعميمية محددة

 ثانيا: دواعي اسخخذاو انًسخحذثاث انخكنىنىخيت في انخعهيى

المستحدثات التكنولوجية  الستخدام المبرراتمجموعة من ( 05، 8302الشرمان)حدد
 :منيا والتي تعميمفي ال

 الحجرة الدراسية وخارجيا.ربط التعميم داخل  -0
 الخروج بالعممية التعميمية من النمطية والممل. -8

( إلي فاعمية 026، 8308(، ودراسة نيل ) 28، 8308كما توصمت دراسة تشارلز ) 
استخدام البرامج التعميمية المبنية عمي المستحدثات التكنولوجية، وأن ىذه البرامج تعمل عمي 

 الب داخل الفصول الدراسية.ارتفاع مستوي التحصيل لدي الط

 انخكنىنىخيت نًسخحذثاثنبعط ا نًارجثانثا: 

التطورات في استخدام المستحدثات التكنولوجية في التدريب؛ حتي وصل األمرر  تالحقت
إلررري اسرررتخدام تخرررر مررراتم اسرررتحداثو مرررن تكنولوجيرررا، والتررري تتمثرررل فررري بعرررض األجيرررزة اإللكترونيرررة 

 3الرقمية المتعددة الخدمات، والمتشابكة مع بعضيا في برامج وتقنيات مختمفة.
ات التررري يمكرررن توظيفيرررا فررري تررردريب معممررري المرحمرررة وسررروف يرررتم عررررض بعرررض المسرررتحدث      

 (088، 8303اإلعدادية أثناء الخدمة:) محمد، 
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 .انًاديت انخكنىنىخيت انًسخحذثاث: األول انقسى

ويقصد بيا: األجيزة والمواد والمعدات التي تم إنتاجيا بيدف معين بما يتواءم مع طبيعة       
ميا فرري المواقررف التدريبيررة والتعميميررة، ومررن أمثمررة ىررذا العصررر الحررالي والمسررتقبمي، ويمكررن اسررتخدا

 النوع من المستحدثات مايمي:
 -أخهزة انكًبيىحش: .1

قد ينظر البعض إلري جيراز الكمبيروتر عمري أنرو منتروج تكنولروجي قرديم ولريس بمسرتحدث 
خاصة انو قرد بردأ اإلنتراج التجراري فري سرتينيات القررن العشررين، ولكرن الحقيقرة بانرو قرد تطرور فري 
إمكاناتررررو، ومكوناتررررو، وبرامجررررو وحترررري فرررري حجمررررو وشرررركمو، وبالتررررالي يمكررررن القررررول أن الكمبيرررروتر 

 (. Wikipediaي) الموسوعة الحرة مستحدث تكنولوج
 -شبكت االنخشنج: .2

يحترررل االنترنرررت فررري ىرررذا الوقرررت أىميرررة كبرررري فررري حياتنرررا اليوميرررة، وتتسرررارع اسرررتعماالتو 
تسارعا يكاد يجعل من المستحيل أن يمم الفرد بجميع ىذه االسرتعماالت والتطبيقات،وقرد ينظرر إلري 

ة الماديرررة أعتمرررادا عمررري المعررردات واألجيرررزة شررربكة اإلنترنرررت بأنيرررا ضرررمن المسرررتحدثات التكنولوجيررر
(وىنرررراك مررررن ينظررررر إلييررررا عمرررري أنيررررا نرررروع مررررن البرمجيررررات) Hardwareالضرررررورية لالتصررررررررررررررال)

software )         ،(.03، 8303) نصرو 

وقد تم األخذ بشبكة اإلنترنت في تدريب المعممرين الرذين يسرعون فري أن يشرارك الطرالب 
ميرروليم ورابرراتيم، وكررذلك فرري التواصررل مررع بعضرريم الرربعض لمناقشررة  فرري إعررداد المحترروي حسررب

(،  Ballard, 2010 , 17بالنسربة لمطرالب)  تطمعراتيم حرول المحتروي الجيرد وكرذلك ردود الفعرل
 .ومن أبرز الخدمات التي تتيحيا شبكات اإلنترنت ويمكن االستفادة منيا في العممية التعميمية

من الوثائق التعميمية اإللكترونية التي تعبر عن أنشطة تعميمية،  مجموعة -لمواقع التعميمية:ا -أ
 أو معمومات إثرائية أو مقررات تعميمة.

أن الشعور األكبر بالوجود االجتماعي يتحقق من خالل إشارات  -المحادثة عبر اإلنترنت: -ب
 ( Go, 2015, 13)اليوية البشرية لعوامل الدردشة عبر االنترنت والذي سيؤدي إلي

 مواقف إيجابية. -

 النوايا الحسنة لمعودة إلي موقع معين. -

 زيادة النتائج العالئقية خاصة الرضا والثقة واإللتزام. -

 األخهزة انًحًىنت انزكيت .3
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ىو ىاتف محمول يتضمن نظام تشغيل يشبو الكمبيوتر، وشاشرات عررض تفاعميرة وقردرة 
النصررررية، واسررررتخدام التطبيقررررات، تخررررزين داخميررررة، وقرررردرة تخررررزين داخميررررة، وقرررردرة عمرررري التفرررراعالت 

 ((Forsythe, 2017, 20والوصول إلي االنترنت
 -أخهزة عشض انبياناث انخفاعهيت: .4

تعتبر أجيزة عرض البيانات التفاعمية مرن أبررز أشركال المسرتحدثات التكنولوجيرة الماديرة 
فرري ترردريب  الترري تسررتخدم لتقررديم المعمومررات السررمعية والبصرررية وفقررا إلسررتجابات المررتعمم توظيفيررا

 ( Chen, 2010,85المعممين ومن أمثمة ىذه األجيزة: )
 جياز عرض البيانات 

 السبور اإللكترونية الذكية 

 الكاميرا الوثائقية 

 الفيديو التعميمي 
 انقسى انثاني:انًسخحذثاث نخطبيقاث حكنىنىخيت:

ويقصد بيا: مجموعة من التطبيقات التكنولوجية المبرمجة والتي يمكن االستفادة منيا           
في مواقف تدريبية وتعميمية معينة، وذلك من خالل سيولة االستخدام والنشر ومن أمثمة ىذا النوع 

 من المستحدثات ما يمي: 
 تطبيقات جوجل التفاعمية:  -0

مقدمو عبر اإلنترنت مجرد محرك بحث بل أصبح لم يعد جوجل عمالق الخدمات ال
 (.080، 8303اليوم يقدم العديد من التطبيقات والخدمات ومنيا ما يمي) جرجس، 

  محرك البحث جوجل: ىدف جوجل ىو تقديم أفضل خدمة بحث عمي اإلنترنت ليجعل
 www.google.comالحصول عمي المعمومات أسرع وأسيل 

 ل الباحث العممي خدمة سيمة وميسرة لمبحث عن جوجل الباحث العممي: يقدم جوج
االبحاث العممية المنشورة في أوعية نشر مختمفة كاناشريين األكادميين، الجمعيات 
العممية، قواعد البيانات، ومواقع الجامعات من خالل محرك واحد يقوم بالبحث في 

 //:httpالمجالت العممية المحكمة، الرسائل العممية، الكتب والممخصات.

scholar.Google. com 

 جوجل: يقدم جوجل موقع كتب جوجل وىي خدمة تساعد الباحث في البحث عن  كتب
 http:// books. Google. Comالكتب المنشورة في العالم وبمغات متعددة .

  خرائط جوجل: توفر جوجل خرائط لمعظم شوارع ومدن العالم عن طريق صور عالية
 http:// maps. Google. Comية. .الجودة ممتقطة باألقمار الصناع
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 بشايح انىسائط انًخعذدة:  -1

ىي منظومة تتضمن مجموعة من المثيرات كالنصوص المكتوبة والمنطوقة والمؤثرات 
الصوتية وصور ثابتة ومتحركة ورسوم خطية تتكامل وتتفاعل معا، وتتم في نسق واحد يستيدف 

عبر برامج يتحكم في تشغيميا الكمبيوتر.)  تزويدالمعممين مجموعة من الميارات والمعمومات
 (.063، 8300سيفين، 

 اإلنكخشوني: انبشيذ -2

( خدمة ُتساعد Electronic mailأو  E-mailُيشّكل البريد اإللكتروني )باإلنجميزّية: 
عمى إرسال واستقبال الرسائل بواسطة األجيزة الرقمّية من خالل شبكة اإلنترنت، وقد تكون ىذه 

عمى شكل نصوص، أو رسومات، أو قد ُتستخدم إلرسال الممّفات الّصوتّية والّرسومات الرسائل 
لى جانب ذلك، فإّن البريد اإللكترونّي ُيمّكن الُمستخدم من إرسال  الُمتحّركة بين الُمستخدمين، وا 

من الُمستخدمين خالل نفس الوقت،  ةالبريد لفرد ُمحّدد، أو مجموعة ُمحّددة ، أو مع مجموع
كإمكانّية حفظيا، وتحريرىا،  الرسائلضافة إلتاحة العديد من الخيارات الُمتعّمقة بيذه باإل

 (06، 8303) ابراىيم، وطباعتيا، واير ذلك

( إلي أن البريد اإللكتروني يوفر الدعم    Holly, 2013, 5توصمت دراسة ىولي)
تطوير الميني مع اساليب الميني لممعممين، كما أن ىناك حاجة إلي مزيد من البحث لمطابقة ال

 التعمم والتعميم االلكتروني.

 اإلخخًاعيت:  انشبكاث بشايح -3

تقدم شبكات التواصل اإلجتماعي خدمة شاممة تتيح لممتعمم المشاركة في االنشطة 
(،كما انيا تمكن المستخدم من التواصل 80، 8303واالىتمامات وتكوين صداقات) عبد الكافي، 

(، وتتيح لممستخدم بتقديم لمحة 05، 8300ىتمامات والفعاليات) جعفر، المباشر ومشاركة اال
( ، كما أن لمشبكات اإلجتماعية Danah, 2011, 11عن حياتو العامة والتعبير عن وجية نظره) 

مخرجات منيا ابداء افكار وتراء جديدة، تقديم الممفات الشخصية ومقاطع الفيديو) شريف، 
8300 ،33) 

( ، ودراسة )  00، 8303(، ودراسة الفواعير ) 01، 8302)  حدادي توصمت دراسة
( إلي انو عمي الرام من وجود مميزات ليذه الخدمات والتي منيا 04، 8304الجبر، وأخرون، 

 تسييل عممية التواصل اإلجتماعي إال أن االستخدام المفرط ليا يؤدي إلي العزلة اإلجتماعية.
 يت انفكشيت:انقسى انثانث: انًسخحذثاث انخكنىنىخ

ويقصد بيا الطريقة اير المألوفة من قبل ويتم تنفيذىا من خالل موقف تدريبي أو 
 -تعميمي معين ومن األمثمة عمي ذلك:
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 اإلنكخشوني: انخذسيب -1

عممية منظومية تتم في بيئة تفاعمية متنقمة مشبعة بالتطبيقات التقنيةالرقمية المبنية عمى 
استخدام شبكة االنترنت والحاسوب متعدد الوسائط و األجيزة المتنقمة لعرضالبرمجيات و الحقائب 

ةو اير و الدورات التدريبية اإللكترونية ، لتصميم و تطبيق و تقويم البرامج التدريبية التزامني
التزامنية، باتباع أنظمة التدرب الذاتي والتفاعمي والمزيج لتحقيق األىداف التدريبية و إتقانالميارات 

م و تالفكرية و ظروف عمميم و حيا تيمعمى سرعة المتدربين في التعمم و مستويابناًء 
  (.2، 8308ويأخذ أشكال عدة )الموسي، مواقعيمالجغرافية 

 متزامن:التدريب اإللكتروني ال - أ

يتطمب ىذا النوع من التدريب وجود المدرب والمتدرب في وقت واحد في الجمسة التدريبية  - ب
 ويتم االتصال بينيما عبر المحادثة اإللكترونية.

 التدريب اإللكتروني اير المتزامن: - ت

 ىذا النوع من التدريب اإللكتروني ال يتطمب وجود المدرب والمتدرب في وقت واحد. - ث

 -:التدريب المدمج - ج

ىو دمج التدريب الشبكي مع التدريب اير الشبكي أي أنو يجمع بين التدريب التقميدي  - ح
 واإللكتروني

 -انخعهيى انًذيح: -2

ىو توظيف المستحدثات التكنولوجية في الدمج بين األىداف والمحتوي ومصادر 
والتعميم وأنشطة التعميم وطرق توصيل المعمومات من خالل أسموبي التعميم وجيا لوجو 

 (.65، 8336اإللكتروني إلحداث التفاعل بين المعمم والمتعمم) إسماعيل، 
ىو برنامج تعميم تستخدم فيو أكثر من وسيمة لنقل وتوصيل المعرفة والخبرة إلي 
المستيدفين لتحقيق أحسن ما يمكن بالنسبة لمخرجات التعمم وكمفة التنفيذ) الرنتيسي& عقيل، 

8300 ،06.) 

 -انسحابيت:انحىسبت  -3

يشير مصطمح الحوسبة السحابية إلي المصادر واألنظمة الكمبيوترية المتوفرة تحت 
الطمب عبر الشبكة والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحوسبية المتكاممة، دون التقيد 
بالموارد المحمية بيدف التسيير عمي المستخدم، ويستطيع من خالليا عند اتصالو بالشبكة التحكم 

ي الطباعة عن بعد، ودفع البريد اإللكتروني عن طريق واجو برمجية بسيطة متجاىال الكثير من ف
 ( 0، 8303العمميات الداخمية المعقدة) شمتوت، 
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: لمحوسبة السحابية خمس خصائص أساسية يمكن أن توضح عمي خصائص الحوسبة السحابية
 (021، 8304النحو التالي) الحمامي& الحكيم، 

 الخدمة الذ (اتية عند الطمبOn Demand Self Service) 
  (الوصول إلي شبكة واسعةBroad Network Access) 
  (تجميع المواردResource Pooling) 
  ( مرونة سريعةRapid Elastic) 
  ( خدمة مقاسةMeasured service) 

 وحذاث انخعهى انشقًيت
 أوال: حعشيف وحذاث انخعهى انشقًيت.

ىي وحدات تعميمية مصممة لمتعميم االلكتروني والتعميم عبر اإلنترنت والفابمة إلعادة 
 ( Latonia, 2015, 5استخداميا في مواقف تعميمية مغايرة ) 

كما يمكن تعريفيا بأنيا: وحدات تعميمية يمكن تقسيميا إلي أجزاء صغيرة  ويمكن إعادة 
 (. Reginamary, 2014, 19استخداميا في بيئات التعمم المختمفة) ٌ 

تعرف أيضا بأنيا" مواد أو وسائط رقمية صغيرة ولكنيا كثيرة يتم إعادة استخداميا في 
موقف تعميمية جديدة اير التي تم إنتاجيا من أجمو، وتتراوح بين النص والصوت والصورة 

ية، ويستغرق والخرائط واألشكال والرسوم الثابتة، والمتحركة ولقطات الفيديو والمحاكاة التفاعم
دقيقة.) عبد الباسط،  02دقيقة إلي  0عرض كل منيا في الموقف التعميمي ما بين أقل من 

8300 ،82) 
ومما سبق يمكن تعريف وحدات التعمم الرقمية بأنيا:العناصر اإللكترونية الرقمية التي يمكن 

 لقطات الفيديو.إعادة استخداميا فيأاراض تعميمية متنوعة وتتراوح بين الخرائط واألشكال و 
 ثانيا: خصائص وحذاث انخعهى انشقًيت:

انشقًيت عن  انخعهى انخي حًيز وحذاثخصائص انهناك انعذيذ ين 

 ( Reginamary, 2014, 22)غيشها
 ( accessibility)إمكانية الوصول  .0

 يتم الوصول إلى المكونات التعميمية من موقع واحد وتسميميا إلى مواقع أخرى.
 interoperability)    ( البينيإمكانية التشغيل  .8

كانية نقل كائنات التعمم في أدوات ومنصات مختمفة يمكن نقميا إلى منصات مختمفة إم
 أخرى

 ( ( adaptability القدرة عمى التكيف .0
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 يتم تصميم الكائنات التعميمية لتمبية االحتياجات الفردية.
 ( reusabilityإعادة االستخدام )   .1

 .إلى كائنات التعمم واستخداميا في سياق مختمف يتيح لممستخدم الوصول
 (     durability)  المتانة  .2

عادة إنتاج  التعمم عندما تتغير التكنولوجيا  وحداتالقدرة عمى التحديث السيل وا 
 األساسية

 (   granularity)   الدقة  .3
 من الدقة لتعزيز إعادة االستخدام.ة دقاجزاء ااية في التقسيم المحتوى إلى 

 ثانثاً: أنىاع وحذاث انخعهى انشقًيت:
التعمم ، فإن  لوحدات بما أنو ال يوجد تعريف واضح حول الخصائص المختمفة

أظيرت الدراسات البحثية أن ىناك العديد من األنواع المختمفة من  كما تبدو اير متجانسةياأنواع
، كما إلى الخبرة واألدب . ومع ذلك ، فيي تتبع فقط التصنيف اير الرسمي المستندمالتعم وحدات

في مجال التعميم ،و يمكن تصنيفيا حسب بنيتيا وشكل تفاعميا ودقتيام التعم وحداتأن أنواع 
التعمم  وحداتاإللكتروني قام المتخصصون ببناء بنية األشياء عمى أساس أربعة أنماط متميزة من 

 ( Reginamary, 2014, 34مثل التعميم والتعاون والممارسة والتقييم)
وحدات التعمم التعميمية:يتم تقديم التفسيرات النظرية باستخدام ىذه الوحدات مثل المحتوى  -1

 ومواقع الويب واألحداث واألنشطة وأدلة المتعمم وما إلى ذلك.
وحدات التعمم التعاونية:يناقش المتعممون المعرفة واألفكار الجديدة ويتبادلونيا باستخدام  -2

 والمنتدى ومجمس المناقشة وما إلى ذلك. الدردشة والبريد اإللكتروني
وحدات التعمم التطبيقية:إتاحة الفرصة لممتعممين لتطبيق المعرفة المكتسبة مثل محاكاة  -3

 تمثيل األدوار ، والمختبر عبر اإلنترنت ، ومشروع البحث وما إلى ذلك.
الل التقييم وحدات التعمم التقيييمية: يمكن لممتعممين تقييم عمق المعرفة المكتسبة من خ -4

 المسبق وتقييم الكفاءة واختبار األداء واختبار الشيادة التمييدية.
 سابعا: دواعي اسخخذاو وحذاث انخعهى انشقًيت:

لقد بدأت المؤسسات التعميمية العالمية بالفعل في إدخال األدوات التكنولوجية في التعميم 
عبر اإلنترنت ،  الرقمية التعمم وحداتوالتعمم. ومع ذلك ، ىناك نقص في الثقة حول فعالية 

حاجة ىناك حيث االًبا ما تستخدم التكنولوجيا بشكل اير فعال في الفصول الدراسية. اآلن 
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عمى شبكة اإلنترنت لتكون أصمية وتزويد الطالب بمحتوى التعمم ذات الرقمية التعمم  وحداتل
ك نقًصا في عمم أصول التدريس الصمة التي يمكن تطبيقيا في الحياة الحقيقية. كما أن ىنا

التعمم القائمة عمى الويب والحاجة إلى  وحداتوالمبادئ التوجييية لمتصميم المناسب لتطوير 
 .(  Yeen, 2012, 5ب)االنتقال إلى المزيد من أنظمة التعمم القائمة عمى الطال

كما أن وحدات التعمم الرقمية تتصف بعدد من اإلمكانات التي تفرض ضرورة 
 (.08-03، 8300خداميا في التدريس والتي من أىميا ما يمي:) عبد الباسط، است
 توفير التكمفة والبدائل. .0
 تشجيع المنافسة. .8
 ربط التعميم بتحسين نوع الحياة لألفراد. .0
 تحقيق القيمة الحقيقية من التعميم .1
 المشاركة في إنتاجيا. .2

 انشقًيتاسخخذاو وحذاث انخعهى يهاساث انًعهًين نحى  احداه خايسا:
يعتمد نجاح تطبيق أي تكنولوجيا جديدة في العممية التعميمية عمي اتجاىات المعممين           

والمتعممين نحو ىذه التكنولوجيا، حيث تؤثر اتجاىاتيم في مدي اقباليم عمييا، وبالتالي فإن 
مدي  االتجاىات تؤثر بشكل اساسي في كفاءة عمل أي نظام تكنولوجي جديد، وعمي ذلك فإن

نجاح أو فشل نحو استخدام المعممين لوحدات التعمم الرقمية ومدي تحقيق أىدافيا في العممية 
التعميمية يتوقف بشكل كبير عمي اتجاىات المعممين نحو ىذه التكنولوجيا، وقد تكون االتجاىات 

اىات من االسباب الرئيسة الدافعة الي تأييد أو مقاومة التجديد، لذا تظير أىمية تعرف اتج
 المعممين نحو استخدام وحدات التعمم الرقمية.   

 .أهًيت دساست احداهاث انًعهًين سادسا:
 الخصوص وجو الرقميةعمي التعمم وحدات استخدام نحو المعممين اتجاىات تنمية تعد
 ليا لما المختمفة، العموم فروع وتعمم تعميم أىداف من اساسيا ىدفا عامة بصفة التعميم وتكنولوجيا

 المواقف بحسب تتنوع الفرد اتجاىات كانت ولما. التعميمية العممية في كبيرة أىمية من
عن   الكشف التربويةليا في حياتو، فقد حاولت العديد من الدراسات   يتعرض التي والموضوعات

 أن( 42 ، 8300 كمال،)،(43، 8301توني،االتجاىات، حيث  ذكر كل من )  أىمية
 :فيمايمي ايجازىان يمك متعددة ووظائف أىمية لالتجاىات

 .ويفسره السموك طريقة يحدد الذي ىو أوفكرة موضوع أي نحو االتجاه أن (0
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االتجاىات االفراد عمي تنظيم معموماتيم وتدعم مياراتيم وخبراتيم السابقة، ومن  تساعد (8
  ثم 
 .تواجيو أوتجربة مثيرال يضطر الفرد الي القيام بسوك جديد في مواجية كل   
  دون المختمفة المواقف في القرارات واتخاذ السموك، عمي القدرة لمفرد اتتيسر االتجاه أن (0
 .تردد  
  تكون تكاد بطريقة والموضوعات االشخاص نحو استجابات توجيو في االتجاىات تسيم (1
 .ثابتة  
 .وداللة معني اليومية الفرد حياة عمي االتجاىات تضفي (2
 . الخارجيو وعالم الفرد بين العالقة وتوضح تبمور االتجاىات (3
 يمكن التنبؤ بسموكيم ازاء موضوعات أخري. االفراد اتجاىات معرفة أن (4
 .بيم تحيط التي الواقعية الحياة مع التكيف عمي األفراد االتجاىات تساعد (5
  االتصال،)  مثل الميمة الميارات بعض تحقيق نحو األفراد توجيو في االتجاىات تسيم (6
 (التفكير التعاون، التنافس، التفاعل،  

 مايشبع نحو موجبة اتجاىات يكتسب الفرد أن في تظير تكيفية وظيفة لالتجاىات (03
  حاجاتو،

 .االشباع ىذا مايعيق نحو سمبية واتجاىات  
  طرق الدراسية، المقررات معممين، طمبة،) التربوي الميدان في االتجاىات معرفة تفيد (00
 . التعميمية العممية عمي مايستجد كل ونحو( التدريس  
إلي أىمية البرامج التدريبية القائمة عمي  (8303ىذا وقد أشارت دراسة) المطيري،   

المستحدثات التكنولوجية، وقد اتاحت ىذه البرامج لممعممين التنمية المينية الذاتية، تمبية حاجات 
 بعضيم البعض.طالبيم العممية، كما ليا دور كبير في التواصل بين المعممين واالستفادة من 

 :ينهح انبحث 
الي فئة الدراسات التي تستيدف اختيار العالقات المسببة بين البحث  ينتمي ىذا 

والمنيج الوصفي ايضا  شبو التجريبي المتغيرات المستقمة والمتغيرات التابعة، ولذلك يعد المنيج
لتحقيق ىذا الغرض  لتحميل ادبيات البحث وبناء ادوات المعالجة من اكثر مناىج البحث مناسبة

 وعميو فان البحث الحالي يتبع المنيج شبو التجريبي.
 التصميم التجريبي لمبرنامج
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 وتم التصميم وفقا لمخطوات التالية:
مرحمة التحميل: تشتمل عمي)خصائص المتدربين، االىداف، ميام التدريب وانشطتو،  -0

 بيئة التدريب ، محتوي التدريب(
 المرحمة عمي مرحمتين اساسيتين:: تشمل ىذه التصميم مرحمة -8

 انًشحهت األوني وحشًم:

 .تحديد االىداف من التدريب 
 .تحديد البرنامج التدريبي المقترح 
   .تنظيم عناصر البرنامج التدريبي المقترح 
 .تحديد خطة السير في التدريب المقترح 
 التدريبي المقترح تحددت اساليب التقويم في البرنامج  .المتدرب تداء تقويم اساليب تحديد

 فيما يمي:
  .التقويم المبدئي:يتم تقويم تداء المتدرب قبميا 
  التقويم التكويني: وييدف إلي متابعة تقدم المتدربون في البرنامج وتقديم

 التغذية الراجعة.
  التقويم الختامي: ييتم ىذا النوع من التقويم بتحديد جوانب القوة وجوانب

جوانب المعرفية والميارية الخاصة بوحدات الضعف في تداء المتدرب في ال
 التعمم الرقمية.

 انًشحهت انثانيت

لمتطبيق جاىز  التدريبي البرنامجاصبحت  السرررررررابقة المرحمة خطوات من االنتياء بعد
 :التالية الخطوات التصميم عممية من الثانية المرحمة وتضمنت

 .تحديد مبادي تصميم البرامج التدريبية 
  الخريطة االنسيابية لمبرنامج التدريبي.تصميم 

 ىذه المرحمة بعدة خطوات ىي: مرت :اإلنتاج مرحمة -0
 أنيتضمنياالمحتويالتدريبيالوسائط التي يجب  إنتاج. 
 التدريبي المحتوي تجزئة. 
 اليةالت بالبرامج االستعانو تم (CamtasiaVideo Pad , E draw, Paint) 
 اإلنترنت بخدمات التدريبي المحتوي ربط. 
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 المناىج في المتخصصين من مجموعة عمي البرنامج عرض تم: التجريب مرحمة -1
 .التعميم وتكنولوجيا التدريس، وطرائق

 .تم عرض البرنامج التدريبي المعتمد عمي عينة البحث التجريبية  : العرض مرحمة -2
تستيدف ىذه المرحمة التأكد من مدي تحقيق ) عينة البحث( ألىداف  :التقويم مرحمة -3

 .البرنامج التدريبي
 نخائح انبحث

من خالل المعالجة اإلحصائية التي حققيا أفراد العينة في التطبيقين القبمي والبعدي لكل   
الرقمية، وبطاقة من االختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي لميارات استخدام وحدات التعمم 

المالحظة لقياس الميارات العممية، ومقياس االتجاه نحو ىذه الميارات، وبتحميل النتائج تبين 
 مايمي:

  )أظيرت نتائج التطبيق القبمي ألدوات البحث أن معممي المرحمة اإلعدادية) مجموعة البحث
بمغت النسبة  كان لدييم نسبة منخفضة من ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية حيث

%(، وفي بطاقة 80.63المئوية لمتوسط درجات مجموعة البحث في االختبار التحصيمي ) 
%(، ويري الباحث أن ىذه النسبة ترجع إلي 06.01مالحظة اآلداء العممي لتمك الميارات) 

خمفية المعممين عن ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية، وأن لدييم مستوي من الميارات 
 ج إلي معالجتو وتنميتو بطريقة تتناسب مع قدراتيم العقمية وظروفيم المعيشية.يحتا

 استخدام لميارات المعرفي الجانب لقياس التحصيمي لالختبار البعدي التطبيق نتائج اظيرت 
في زيادة مستوي الجانب المعرفي  التدريبي البرنامج فاعمية لتؤكد الرقمية التعمم وحدات

لميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية لدي معممي المرحمة اإلعدادية) مجموعة البحث( 
وايضا لبطاقة  ،%(41) البحث مجموعة درجات لمتوسط المئوية النسبة بمغت حيث

لبحث النسبة المئوية لمتوسط درجات مجموعة ا بمغت حيثالمالحظة لقياس الجانب المياري 
ىذه النتائج مع نتائج الدراسات التي أكدت عمي فعالية البرامج االلكترونية  وتتفق%(.  52)

(، ودراسة 8303 عبدالمحسن،( ودراسة ) 8303 الحسيني،كما في دراسة ) 
 مجموعة عمي طرأ الذي التقدم الباحث ويرجع( 8300ودراسة )ابراىيم، (8300عبدالوىاب،)

 :إلي البحث
 التعمم بالتخصص العممي لممعممين يعتبر واضحا لتنمية ميارات  ارتباط طريقة

 استخدام وحدات التعمم الرقمية.
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  بناء البرنامج التدريبي عمي مباديء النظرية البنائية التي تجعل
 المتعمم محور العممية التعميمية.

 .إعطاء المتدرب الوقت الكافي لمميمة المكمف بيا حسب قدراتو العقمية 
 امج التدريبي عمي توفير فرص لممعممين لمتركيز واالنتباه.قدرة البرن 
 .يوفر البرنامج التدريبي مصادر ومواقع إلكترونية تساعد المعمم ألداء الميام 

  اظيرت نتائج التطبيق القبمي لمقياس االتجاه نحو ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية أن    
في االتجاه نحو ميارات استخدام وحدات ) مجموعة البحث ( كان لدييا نسبة منخفضة 

%(، 05.6التعمم الرقمية، حيث بمغت النسبة المئوية لمتوسط درجات مجموعة البحث ) 
ويري الباحث أن ىذه النسبة ال تتناسب وما يجب أن يكون لدي المعمم من اتجاه نحو 

حو موضوع ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية، ألن االتجاىات تعكس موقف الفرد ن
معين أو قضية معينة نتيجة االحاطة بيذا الموضوع أو ىذه القضية) ميارات استخدام 
وحدات التعمم الرقمية(، وحيث أن المعرفة ىي االساس في تكوين االتجاىات ودرجتيا 
ورسوخيا يعتمد عمي التعمق في المعرفة، فكمما كانت معرفة الفرد بالموضوع عميقة كمما 

سمبية( أكثر نضجا ورسوخا، في حين إذا كانت المعرفة ضحمة -إيجابية كانت اتجاىاتو )
 وسطحية كانت االتجاىات اير ثابتة ويمكن تغييرىا بحسب الخبرة التي يمر بيا. 

  أظيرت نتائج التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية
بحث( حيث بمغت النسبة المئوية لمتوسط درجات زيادة مستوي اتجاه المعممين ) مجموعة ال

(، وقد أثبتت ىذه النتائج أن الفرق بين التطبيقين القبمي والبعدي 53.3مجموعة البحث ) 
( وذلك بتأثير التدريب عمي ميارات 3.30لمقياس االتجاه دال احصائيا عند مستوي) 

 أ عمي مجموعة البحث الي:استخدام وحدات التعمم الرقمية، ويرجع الباحث التقدم الذي طر 
 .توفير التكمفة والبدائل 
 .تشجيع المنافسة 
  تحقيق القيمة الحقيقية من التعميم ) فرصة التعامل مع كم كبير من البيانات

 ومعاجتيا واستخداميا في مجال التخصص(
 .المشاركة في إنتاجيا 

البرنامج التدريبي في تنمية ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية: تشير نتائج البحث  فعالية
 فعاليةالتعمم الرقمية لو  فيتنميةمياراتاستخداموحداتالحالي إلي أن استخدام البرنامج التدريبي 

مج البحث الحالي حيث بمغت نسبة الكسب المعدل بالنسبة لمبرنا نتائجكبيرة وذلك بالرجوع إلي 
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وىو المدي الذي حدده  8: 0.8وىي نسبة مرتفعة حيث أنيا تقع في المدي  (0.00التدريبي )
بالك لمحكم عمي فاعمية البرنامج ، وبذلك يمكن القول بأن البرنامج التدريبي يتصف بالفاعمية 

رقمية فيما يتعمق بتنمية الجانب المعرفي وايضا الجانب اآلدائي لميارات استخدام وحدات التعمم ال
(، 8300عبده، )ودراسة( 8300ما أكدتو نتائج دراسة )جمال،  وىذالدي مجموعة البحث،

التعمم  نظرية(، ويرجع الباحث ذلك بأن البرنامج التدريبي قائم عمي 8302محمد، ودراسة ) 
 البنائي حيث اثبتت فاعميتيا في تنمية الميارات.

 في ضوء نتائج البحث يمكن وضع التوصيات اآلتية: :البحث توصيات
 استخدام النموذج الذي تبناه الباحث في البحث الحالي في بناء برامج التدريب المختمفة. -0
إعادة النظر لكيفية تصميم وتنفيذ برامج التدريب المقدمو لممعممين بالمدريات واإلدارات  -8

 اإللكترونية.التعميمية والتحول التدريجي إلي برامج التدريب 
ينبغي أن تراعي برامج التدريب تحديد الوقت الكافي لتمكن المعممينمن الجانب التطبيقي  -0

 بما يحقق أىداف التنمية المينية المستدامو لممعمم.
تصميم برامج تدريبية يمكن إعادة استخداميا ومشاركتيا في إدارات أخري بما يحقق  -1

 اقتصاديات المعرفة.
باستخدام البرامج االلكترونية لتدريب معممي المراحل المختمفة في  األخذ بنظام التدريب -2

 المجاالت والتخصصات المختمفة.
استخدام اسموب التحفيز والمكافأت لممعممين الذين ينخرطون في برامج التدريب اثناء  -3

 الخدمة.
ضرورة تحول المعمم من دور المستيمك لممعرفة إلي دور المنتج ليا ويتحقق ذلك من  -4

 ل تعمم ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية واستخداميا في العممية التعميمية.خال
االستفادة من الصور الرقمية واالفالم الرقمية المخزنة في المدارس عمي اسطوانات  -5

عادة استخداميا مرة أخري.  وذلك بتحديثيا وا 
في جميع إجراء العديد من البحوث حول ميارات استخدام وحدات التعمم الرقمية  -6

 المراحل التعميمية.
 االىتمام بتطبيق برامج تدريب المعمم اثناء الخدمة لمواجية مستجدات العصر. -03
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 انًشاخع:
فاعمية أدوات تقديم المحتوى القائمة عمى تطبيقات التواصل (. 8300ابراىيم، زينب ياسين ) 

طالب تكنولوجيا  اإللكتروني في تنمية ميارات توظيف بعض المستحدثات التكنولوجية لدى
 ، رسالة دكتوراه، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.التعميم و اتجاىاتيم نحوىا

 (. حجية البريد اإللكتروني في اإلثبات، القاىرة: دار الفكر. 8303ابراىيم، خالد ممدوح) 
 لصفاء." عمان: دار االنظريةوالممارسة" تكنولوجياالتعميم(. 8303، فوزي فايز )  اشتيوه

(التعميم اإللكتروني من التطبيق إلي االحتراف والجودة.القاىرة: 8336إسماعيل، الغريب زاىر )
 عالم الكتب.

 (. تكنولوجيا التعميم مستحدثاتيا وتطبيقاتيا. اسيوط: ىابي رايت.8336التودري، عوض حسين)
االجتماعي في واقع دور شبكات التواصل (. 8304الجبر، حامد سعيد& وأخرون) ديسمبر 

، مجمة كمية التربية الوعي الثقافي لدى طالبات كمية التربية األساسيةفي دولة الكويت تنمية
 (88 -04، ص043جامعة األزىر، العدد 

(. فعالية برنامج تعميمي ذكي في تنمية بعض ميارات التفكير 8303الحسيني، أحمد محمد)
ولي من التعميم االساسي لذوي صعوبات التعمم. االساسية في مادة الجغرافيا لتالميذ الحمقة األ

 رسالة دكتوراه. معيد الدراسات التربوية:جامعة القاىرة.
(. كل شيء عن انترنت األشياء وتطبيقات 8304الحمامي، عالء حسن& الحكيم، مازن سمير) 

 المدن الذكية، عمان: دار الراية. 
 دار السحاب.(. التدريب اإللكتروني، 8304الحميداوي، ياسر خضر)

(. تكنولوجيا التعميم ) النظرية والتطبيق 8300الرنتيسي، محمود محمد & عقيل، مجدي سعيد )
 العممي( الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطين: مكتبة تفاق. 

 (. التعميم المدمج والتعميم المعكوس، عمان: دار الميسره.8302الشرمان، عاطف أبو حميد ) 
(. أثر شبكات التواصل اإلجتماعي عمي األمن الفكري 8303مان)الفواعير، ىيام يوسف سمي

لمشباب الجامعي باألردن من وجية نظر طالبات كمية اريد الجامعية، مجمة كمية التربية جامعة 
 .02-00،ص040االزىر، العدد

برنامج تدريبى قائم عمى المستحدثات التكنولوجية و أثره (.8303المطيري، حسين بن عماش)
. رسالة دكتوراه. مية المينية لمعممى الدراسات االجتماعية فى المممكة العربية السعوديةعمى التن

 معيد الدراسات التربوية: جامعة القاىرة.
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التدريب اإللكتروني و تطبيقاتو في تطوير الموارد البشرية  (.8308 ابريل، عمي شرف )لموسيا
في قطاعالتعميم في دول الخميج العربي، ورقة بحثية مقدمة لمندوة األولى في تطبيقات تقنية 

االتصال في التعميم و التدريب ، جامعة الممك سعود ، كمية التربية ، قسم تقنيات و المعمومات 
 2ص ،01 -08التعميم ،خالل الفترة 

ستخدام التعميم المدمج في إكساب طالب قسم تكنولوجيا ا(8301توني، محمد ضاحي محمد) 
رسالة  .التعميم بعض ميارات إنتاج الرسومات التعميمية المتحركة وتنمية اتجاىاتيم نحوىا

 دكتوراه. معيد البحوث التربوية: جامعة القاىرة.
ة برنامج قائم عمي النظرية االتصالية (. فاعمي8303جرجس، ماريان ميالد منصور) فبراير 

باستخدام بعض تطبيقات جوجل التفاعمية في تنمية بعض الميارات الرقمية واالنخراط في التعميم 
لدي طالب كمية التربية جامعة اسيوط، مجمة الدراسات العربية في التربية وعمم النفس العدد 

 .083 -080، ص 43
 ، االسكندرية: دار المعرفة.38يب (. تكنولوجيا الو 8300جعفر، تالء )

(. فاعمية برنامج متعدد الوسائط لتنمية الذكاء المكاني البصري 8300جمال، رشا صالح الدين) 
 وأثره عمي أداء طالب كميات الفنون.رسالة دكتوراه. معيد البحوث التربوية: جامعة القاىرة.

لتواصل إلي خطر العزلة (. الشبكات اإلجتماعية: من ا8302حدادي، وليدة ) سبتمبر 
 .06 -01، ص 03االجتماعية، مجمة دراسات لجامعة االاواط بالجزائر: العدد 

(. التطور التربوي والتكنولوجي لممين التعميمية في ضوء 8304سمعان، عماد ثابت ) يوليو 
 .85-83، ص 16احتياجات المجتمع، المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاج، العدد 

 (. المعمم في عصر العولمة والمعمومات. القاىرة: عالم الكتب.8300ماد شوقي) سيفين، ع
(. معجم المصطمحات التربوية والنفسية، القاىرة: الدار 8300شحاتو، حسن& النجار، زينب) 

 المصرية. 
(. قياسات الشبكات العنكبوتية بين النظرية والتطبيق، القاىرة: دار 8300شريف، محمود ) 

 الحكمة.
(. الحوسبة السحابية بين الفيم والتطبيق، مجمة التعميم 8303توت، محمد شوقي) يناير شم

 02-0، ص00اإللكتروني، العدد
 لمتعميم، جديدة تكنولوجيا الرقمية التعمم وحدات.(8300) أحمد الباسط، حسين محمد عبد

 .الكتب عالم:القاىرة
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إلكترونية مقترحة قائمة عمي النظرية (. أثر بيئة تعمم  8303عبد المحسن، نيي عمي سيد) 
نتاج المستودعات الرقمية لطالب تكنولوجيا التعميم وفقا لحاجاتيم  البنائية لتنمية ميارات تصميم وا 

 المعرفية. رسالة دكتوراه، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
التأثير عمي األمن (. شبكات التواصل واالنترنت و 8303عبد الكافي، اسماعيل عبد الفتاح) 

 القومي، القاىرة: المكتب العربي لممعارف.
(. برنامج إلكتروني تعميمي قائم عمي شبكة المعمومات وأثره 8300عبد الوىاب، أماني سمير)

زمة لبرامج الدمج لمطالبة المعممة برياض الال في تنمية ميارات إنتاج واستخدام المواد التعميمية
 رسالة دكتوراه، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة. االطفال.

(.فاعمية برنامج تدريبي إلكتروني قائم عمي المدخل البنائي في التنمية 8300عبده، محمد أحمد) 
المينية لمعممي المغة العربية في ضوء معايير الجودة. رسالة دكتوراه، معيد الدراسات التربوية، 

 جامعة القاىرة.
ثر برنامج تدريبي قائم عمى المحاكاة الرقمية لتدريب أخصائي أ(.8300يام مصطفي)كمال، ري

رسالة  .تكنولوجيا التعميم عمى ميارات إنتاج الحقائب اإللكترونية و تنمية اتجاىاتيم نحوىا
رسالة دكتوراة، معيد الدراسات التربوية: جامعة  دكتوراه. معيد البحوث التربوية: جامعة القاىرة.

 رة. القاى
(. تكنولوجيا الرأسمعرفية لبناء مجتمع المعرفة الرقمي، 8305مازن، حسام الدين محمد ) أبريل 

 .812 -810، ص 28المجمة التربوية لكمية التربية بسوىاج، العدد 
برنامج الكترونى مقترح قائم عمى الوسائط الفائقة لتنمية ميارات (.8303محمد، نيمة محمود)
. رسالة دكتوراه. معيد الدراسات التعمم النشط لدى معممى المرحمة اإلعداديةاستخداماستراتيجيات 

 جامعة القاىرة. التربوية:
(. تطور نظام إعداد المعمم النوعي في عصر المعرفة، 8302محمود، محمد جابر ) أبريل 

 .816 -812، ص 81مجمة العموم التربوية لكمية التربية بقنا، العدد 
دارة مواقع االنترنت، عمان: دار الصفاء.8303نصرو، مسعود عمر)  (. إنشاء وتطوير وا 

 عالم: القاىرة. التكنولوجية والمستحدثات التعميم تكنولوجيا(. 8336)عمي  أسامة سعيدىنداوي، 
 .الكتب

 http://ar.wikipedia.orgويكيبيديا الموسوعة الحرة. متاح   

http://ar.wikipedia.org/
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