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برنامج مقترح قائم على نموذج تيباك لتنمية مهارات تدريس اللغة العربية في ضوء متطلبات 

نحو العملية التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية وأثره على اتجاهاتهم 

 التدريسية .

 د. صفوت توفيق هنداوي

 أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس

برنامج مقترح قائم على نموذج تيباك لتنمية مهارات تدريس تهدف هذه الدراسة إلى بناء          

معرفة أثره واللغة العربية في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية 

، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أعد الباحث قائمة بمهارات على اتجاهاتهم نحو العملية التدريسية

كما  ،تدريس اللغة العربية في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية 

 التعلم الرقمي لدى مهارات تدريس اللغة العربية في ضوء متطلباتأعد بطاقة مالحظة لقياس 

وقد  ،طالب الدبلوم العام بكلية التربية وأعد كذلك مقياس لقياس االتجاه نحو العملية التعليمية لديهم

( طالبا وطالبة من الطالب المعلمين بالدبلوم العام تخصص اللغة العربية، وقد 06تضمنت العينة )

أثبتت النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي  

ام بكلية لوم العتدريس اللغة العربية في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى طالب الدبفي مهارات 

، وكذلك في االتجاه اإليجابي نحو العملية التعليمية وقد أوصت الدراسة بتطبيق نموذج تيباك التربية 

تدريس اللغة العربية في ضوء متطلبات التعلم الرقمي في تدريس اللغة العربية لتطوير مهارات 

 . لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية

 نموذج تيباك ، مهارات تدريس اللغة العربية ، التعلم الرقمي.:  الكلمات المفتاحية 
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A Proposed Program based on the TPACK model in the developing 

Arabic Language Teaching Skills In Light of the Requirements of 

Digital Learning among General Diploma Students in faculty of 

education and its impact on their attitudes towards the teaching 

process. 

Dr. Safwat Tawfik Hendawy Harhash 

Assistant Professor of Curriculum and teaching methods 

 Abstract : 

    This study aims to identify the The Effectiveness of A A Proposed 

Program based on the TPACK model in the developing Arabic Language 

Teaching Skills In Light of the Requirements of Digital Learning among 

General Diploma Students in faculty of education and its impact on their 

attitudes towards the teaching process.. To achieve the goal of the study, 

the researcher prepared a list of Arabic Language Teaching Skills and a 

test for attitudes towards the teaching process. The sample for the study 

consisted of (60) Student Teachers. The research tools were applied earlier 

and later to the research group, and the results showed that there was a 

statistically significant difference between the average scores of students 

and the research group in the tribal and post- This shows the effectiveness 

of the program based on the TPACK model .The researcher recommended 

applying the TPACK model to develop Arabic Language Teaching Skills 

In Light of the Requirements of Digital Learning among General Diploma 

Students in faculty of education. 

        Key words : 

the TPACK model - Arabic Language Teaching Skills - Digital Learning 
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 مقدمـــة

على  يؤثر مما والتكنولوجي، المعلوماتي االنفجار عصر بكونه يمتاز الحالي العصر يمتاز     

 جهودا التعليم؛ مما يتطلب وأهمها المجتمع في المجاالت من عديد في جوهرية تغيرات إحداث

 المتعلقة وأهدافها لسااياسااتها التعليمية المؤسااسااات كل التغيرات ومراجعة تلك لمواكبة مضاااعفة

أدائهم بما يتناسب مع هذا التطور التكنولوجي الهائل .وتعد التكنولوجيا  لتحسين البشرية؛ بالكوادر

 الرقمية إحدى أهم أشكال التطور الحديث التي تأثر بها كل من الطالب والمعلم والمنهج . 

 جميع تواجه التي المعاصااار  التحديات من دعدي ومعه والعشااارون الحادي وقد أتى القرن     

 عليها، بالهوية والحفاظ متعلقة وثقافية اجتماعية تحديات بينها ومن اسااتاناء، بال العالم مجتمعات

 ومعلوماتية تقنية الكوني، وتحديات واالقتصاااد المعرفي االقتصاااد في ممالة اقتصااادية وتحديات

 تسااااتجيب أن األمم علي يجب لذا العصاااارالحالى؛ فى الهائل والتقني باالنفجار المعرفي متعلقة

 التي للتقنية المتسااارعة للاور  التغيرات المصاااحبة خاصااة وبصاافة لها، تتعرض التي للتغيرات

 الاورات من غيرها عن تختلف ثور  فهي شاااااهدها العالم، التي التغييرات أكبر من واحد  تعد

 في األساسي العصب تمال التي بالمعلومات ترتبط ألنها وجوانبها الخاصة، طبيعتها لها الساابقة،

 في الممكنة التغيرات لكل الرئيسااي العصااب تمال التقنية الاور  أصاابحت لذا الحيا ؛ جميع أوجه

 *(٥١٠٢ ، علي .(الحضارية الحيا  نواحي مختلف

وفي هذا العصاار الذي يوصااف بالرقمية والمعلوماتية، ويتعاظم فيه دور المكون التكنولوجي    

في التعليم، زادت الحاجة إلى إيجاد صيغ جديد ، قادر  على تلبية كاير من المتطلبات التكنولوجية 

بن بفي بيئة التعليم، حيث تحول المعلم من مصاادر للمعرفة، إلى مرشااد وموجه، وأصاابح يتنقل ما 

ممااارس للقياااد  والبحااث، ومجيااد لفن االتصاااااااال، والتعاااماال مع األدوات التكنولوجيااة الحاادياااة 

وتطوراتها؛ لذلك فقد اُلقيت مسااااؤوليات جديد  على المعلم، ليس في مجال تخصااااصااااه وأساااالوب 

تدريسه فحسب، بل في مدى فهمه وتنمية وعيه واستيعابه لمتطلبات توظيف هذه التكنولوجيا، كما 

 ,Gailدور المتعلم، وزاد اعتماده على التكنولوجيا، واساتخدامها في التعلم بشاكل أساسي )تعاظم 

2003 .) 

 المجاالت في ومتنوع األبعاد متعدد فاعال   ار  ود يماارسن أ التربوي النظاام من ويتوقع    

 الضااررريةرات االمه من وتمكينهم والعشاارين، الحادي القرن في للعيش وتهيئتهم الطالب إعداد

 طالب طبيعة النظر في إعاد  يتطلب وذلك وتحدياته، وتقنياته مسااااتجداته ومواكبة فيه للتعايش

 إذ مسااابوقة، غير تاالمعلمون تغيير يواجه حيث  (Anil, 2019)المعلمين ودور الجديد، الجيل

 جانب إلى في احتياجاتهم، تنوعا أكار والطالب اكتظاظا، أكار ساااايةاالدر الفصااااول أصاااابحت

 عال مسااتوى على يريدون خريجين الذين العمل وأرباب والمجتمع الدولة من المتزايد  المطالب

                                                           
 APAيتبع الباحث نظام التوثيق التالي في متن البحث  في األدبيات )اسم عائلة المؤلف ، السنة ، الصفحة( حيث يتم التوثيق بطريقة  *
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 على المتغير  التكنولوجيا إلى ذلك باإلضااافة كل والعشاارين، الحادي نالقر بمهارت التأهيل من

 (Sharma, 2017) الدوام

دخول عصاار المعلومات وثور    مع المجتمع العالمي اهيشااهد التي التغيرات لتلك ونظرا       

 لكي التعليمية المؤسااسااات برامج تطوير بالذات إلى الوقت ذاه في ماسااة الحاجة فإناالتصاااالت 

 العملية محتوىفي  النظر بإعاد  تطالب التي حاتالصاااااي تعالت فقد لذا ؛تلك التغيرات تواكب

 من القصاااوى االساااتفاد  التعليم مساااتويات كل للمتعلم في يتيح بما ووساااائلها وأهدافها التربوية

 والمهارات للمعارف واكتسااابه الدراسااي تحصاايلهفي  المعاصاار  واألدوات التكنولوجية الوسااائل

 فإن المهارات هذه ولتنمية(  0666 والكندري، الهابس( يعيشااه  الذي العصاار وطبيعة تتفق التي

 في المعلمين مهارات أن وجد ولذا الالزمة لذلك؛ والكفاء  بالفاعلية يتسمون معلمين يتطلب األمر

 يجعل الذي األمر قبل؛ وهو ذي من أكبر أهمية التدريس تكتساااب في التعليمية التقنيات توظيف

 أبرز التدريس أحد في التعليمية التقنيات وتكامل توظيف في ومهاراته للمعلم المهني األداء من

 (Saldana,2015)والعشرين  الحادي القرن في الفعال والتدريس المعلم خصائص

 المعلم عليها يسااايطر التي التقليدية التعلم بيئة نقل على يعمل التعليم في التكنولوجيا دمج إن  

 تقديم فى يكون مبادعا لكى للمعلم الفرصااااااة تتيح التى المتعلم على المرتكز  التعلم بيئاة إلى

 بشاااكل التدريس فى أو التفريق للتمييز التعلم مواد تصاااميم فى الفرصاااة له تتاح حيث الدروس،

 التعلم أساااليب جميع إلى تصاال التي طرق التعلم من واسااعة مجموعة توفير خالل من كفاء  أكار

.) التعلم أثر وانتقال اهب واالحتفاظ بل فهمهم للمعلومات، من يزيد مما الطالب لدى المفضاااااالة

 (0606حسانين ، 

 على تهاوتغيير بآثاره ألقى المساتقبل الرقمي نأ إلى Hassel & Hassel,( 2012 )  وأشاار    

 بين متبادلة حاجة هناكن بأ وأشااار معلمين مميزين، إلى الرقمي التعليم حاجة على وأكد التعليم،

 خالل من المعلم فعالية زياد  على الرقمي يعمل التعليم حيث الرقمي، التعليموالتدريس  مهنة

 العمل من البد ذلك والطالب،ولتحقيق الموارد من المزيدإلى  للوصااول الجديد  التقنيات اسااتخدام

 حيث دعا إلى ( Amin, 2016 ) أكده ما وهذا المجال، هذا للمعلمين في المهني التطوير على

يتغير  لاوالز تغير المعلمين ردو وأشار إلى أن الرقمي، العصر في المعلمين أدوار إعاد  صياغة

 والعشااارين، يواجه الحادي بالقرن الجديد والمعرفي الرقمي المجتمع ففي الحاضااار، وقتنا حتى

 المعلمين من أدوار تحويل على تعمال للتعليم، مبتكر  طرائقباإيجااد  ياد امتز مطاالاب التعليم

 سااااياقات مختلفة في وتوظيفها إليها الوصااااول لكيفية للطالب موجهين إلى للمعرفة، مرساااالين

 بطريقة الجديد  مهامهم مواجهة من المعلمون يتمكن أن التحول هذا ويتطلب ومسااتقبال، حاضاارا

 . مرونة أكار

 إعاد  صااااياغة والعشاااارين الحادي القرن في التعليم متطلبات من أصاااابح المنطلق هذا ومن

 من القرن، وذلك هذا على المهيمنة الرقمية التكنولوجيا ضااااوء في للمعلمين الالزمة تاالمهار

 إلى( Yue, 2019 )يشير حيث للمعلمين، المساتمر التطوير روافد أبرز يعد الذي التدريب خالل
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 الالزمة تهمامهار الطالب وتنمية احتياجات تلبياة في ودوره للمعلمين المهني التطوير أهمياة

 التنمية رود على  (Alvermann & Sanders, 2019 )يؤكد كما والعشااارين، الحادي للقرن

 للقرن موائمة بصاااور  للمعلمين التدريساااي األداء تطوير في مج التدريبيةاالبر خالل من المهنية

 .الحالي

 في التقنية   دمج   عند كبير    صااعوبة   يُواجهون   يزالون   ال المعلِّمين   فإن ورغم كل ما ساابق؛      

 المتكرر    الممارسات من مجموعة   على التعليمية المواقف في للتقنية   ويقتصُر استخداُمهم التعليم،

 & Voogt) التعليم في التقنيةُ  تُحدثهُ  أن   كنميُ  الذي الهائل   التمكين   تتجاهلُ  التي والشااااااائعة  

McKenney  2017) نُ  ال حياتهم؛ في للتقنية   الرقميِّ  الجيل   طالب   دمج   سرعة   أن   كما  مع تقُار 

 .,Eunjung Oh & Reeves).التعليمية الممارسااااات في لها اسااااتخدامهم عند   الشااااديد   البطء  

كمااا أنااه مع انتشاااااااار  مبااادرات  إكسااااااااب  الطالب  والمتعلمين في مختلف  مراحاال التعليم   (2014

ُب معرفاة دمج التقنياة  الحدياة  في  مهاارات العمال  للقرن  الواحاد  والعشاااااارين، وهي مهااراتم تتطلا 

رسااااتهم االتعليم فإن  ساااعي  معلميهم لدمج  التقنية  مع طرائق التدريس  والمحتوى التعليمي خالل مم

 ) Tondeur et al (2017 , التعليمية ال تزاُل محدود 

ضااااعف   إلى التعليم في التقنية   دمج   في المعلمين مهارات مسااااتوى ضااااعفُ  يكشاااافُ  كما      

 للمنظ مات الشاااملة المسااحية   الدراساااات من عديدم  أكدت فقد التربية، كليات في إعدادهم مسااتوى

 خالل   من التربية   كليات   في المعلم   إعداد التربية أن   لتقنيات الدولية الجمعية دراسات: مال المهنية

، التعليم في التقنية لدمج يؤهله ال(Foundation التعليم تقنيات   في مسااتقل   مقرر    أن ه كما مسااتقبل 

 (Koehler et al., 2007). لديه التقنية المهارات بمستوى يرقى ال

 ومنها المجال؛ هذا في حلول تقديم األطر أو النماذج من عديد اساااتهدفتونتيجة لما سااابق         

 والتدريس   التقنياة   في المعرفاة بوصاااااافاه إطاارُ   " (TPACK Framework) نموذج تيبااك

 على ترتكزُ  المعلم إعداد سياسات   أنإلى   (Randall S . et al, 2014)حيث يشاير  والمحتوى

 تقنيات في الخدمة قبل المعلمين خبرات تعميق على التأكيد" :أحدها توجيهية، مبااد  أربعاة  

 عن منفصااالة تربوي إعداد مقررات من بدال  "تيباك" إطار بتطبيق البرامج مساااتوى على التعليم

 .   بعضها

ويعد نموذج تيباك أحد االتجاهات التي تدعم هذا التوجه إلى التكامل بين معرفة المعلمين       

حتوى الماد  الدراسية جنبا  إلى جنب مع المعرفة بطرائق التدريس األنسب بالتقنية والمعرفة بم

لمحتوى ماد  التخصص كمتطلبات أساسية للتدريس الفعال؛ حيث يتألف النموذج من سبعة مجاالت 

رئيسة هي: المعرفة التقنية والمعرفة التربوية والمعرفة بمحتوى ماد  التخصص والمعرفة التقنية 

ماد  التخصص والمعرفة التقنية التربوية والمعرفة بطرائق تدريس محتوى  المتعمقة بمحتوى

 & Rosenberg,M التخصص والمعرفة التقنية والتربوية المتعمقة بتدريس ماد  التخصص .

Koehler,J .2015) (Durdu, L. & Dag, F. 2017) على المعلم بقدر  هذا النموذج ويرتبط 

 والمعرفة والبيداغوجيا التخصص لماد  العلمي المحتوى موضوعات بين القائمة العالقة فهم
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 يصقل ويعالجها بما الاالثة المكونات ذهه بين العالقة يوضح منظم هيكل لتكوين ؛ التكنولوجية

 (6 201 ناجي،  ( أداءه ويطور المعلم خبر 

 حيث للمعلمين، المهنية التنمية مجالبر تنظيميا   ا  يمال إطار  TPACK تيباك نموذجو            

 دمج   كفايات المتالك   الخدمة   قبل   المعلمين إعداد أن   Mishra, P & Koehler,(2006) .يرى

 بين المعرفي اإلعداد في الفصاااال   عدم   المعلم إعداد برامج   على يفرضُ  بفعالية التعليم في التقنية  

 مع هذه المفاهيم ربط   كيفية   في إعدادهم يجبُ  بل والتقني؛ والتربوي، العملي، التخصص :من كل  

 .بعضا بعضها

 اسااااتخدام على المعلمين إلعداد التقليدية التدريب طرائق فإن النموذج هذا إلى واسااااتنادا           

 تنتمي التي التدريبية الجلسات اغلب ففي(   ( Mishra & Koehler, 2006فعالة تعد ال التقنية

 طرق مع تفاعلها على يركز وال ذاتها بحد التقنية على التدريب يركز التقليدي المدخل هذا إلى

 يأخذوا وأن التقنية مع يتعاملوا أن إلى بحاجة فالمعلمون .التخصااااص ماد  محتوى أو التدريس

 معتقداتهم سااياق وفي تخصااصااهم ماد  سااياق في التقنية هذه اسااتخدام يمكنهم كيف االعتبار بعين

 في للتقنية المعلمين إعداد يتم عندما فإنه ثم ( من Harris & Hofer, 2011 ( السائد  التدريسية

 يقوم فيه الذي فالسااااياق "الجميع يالئم واحد حجم" مدخل اتباع يمكن ال فإنه الدراسااااة حجرات

 Harris & Hofer, 2009 ) االعتبار بعين أخذه يتم أن يجب بالتدريس المعلمون

معرفة أثر برنامج مقترح قائم على نموذج تيباك على تنمية وانطالقا مما سبق يحاول الباحث       

مهاارات تادريس اللغاة العربياة في ضااااااوء متطلباات التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية 

 التربية ومعرفة أيضا أثره على اتجاهاتهم نحو العملية التدريسية .

 مشكلة البحث : 

طالب الدبلوم العام تخصص اللغة العربية في  تتمال مشكلة البحث الحالي في ضعف        

المهارات التدريسية التي تتماشى مع االتجاه نحو التحول الرقمي في التدريس؛ فعلى الرغم من 

األهمية التى تمالها عملية توظيف التكنولوجيا في العملية التدريسية تخطيطا وتنفيذا وتقويما فقد 

الدبلوم العام تخصص اللغة العربية في المدارس أنهم ال تبين للباحث من خالل إشرافه على طالب 

يستطيعون توظيف التكنولوجيا عند تدريسهم على الرغم من امتالكهم بعض المهارات التكنولوجية 

فإنهم لم يدربوا على توظيف تلك المهارات في عملية تدريسهم، كما أجرى الباحث دراسة 

الدبلوم العام تخصص اللغة العربية لمعرفة مدى  ( طالبا وطالبة من طالب06استطالعية على )

فقط  %06قدرتهم على توظيف التكنولوجيا في عملية تدريسهم تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتبين أن 

من هؤالء الطالب يحاولون بشكل اجتهادي توظيف التكنولوجيا في تدريسهم دون التدريب المسبق 

لتكنولوجية التي اكتسبوها من خالل التعامل على ذلك وإنما يعتمدون على بعض المهارات ا

 الشخصي مع التكنولوجيا . 
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وقد جاءت نتيجة هذه الدراسة االستطالعية متوافقة مع ما ذهب إليه عديد من الدراسات إلى       

افتقار المعلمين قبل الخدمة أو أثنائها لمهارات توظيف التكنولوجيا في عملية التدريس تخطيطا 

( ودراسة قشطة 0622( ودراسة  العباسي ) 0662ما كما في دراسة دراسة الجمل )وتنفيذا وتقوي

( ، ودراسة 0622( ودراسة ) علي، 0620( ودراسة اسماعيل )0622( ودراسة خليل )0620)

 ( . 0622الشمراني )

تأسيسا على كل ما تقدم؛ يمكن تحديد مشكلة هذه الدراسة في " ضعف امتالك طالب الدبلوم        

لعام تخصاااااص اللغة العربية للمهارات التدريساااااية التي تتماشاااااى مع االتجاه نحو التعلم الرقمي، ا

ويمكن لهذا البحث أن يسهم في معالجة هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس  التالي: 

مهااارات تاادريس اللغااة العربيااة في ضااااااوء مااا البرنااامج مقترح القااائم على نموذج تيباااك لتنميااة 

 متطلبات التحول الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية ؟

 ولإلجابة عن السؤال السابق يتطلب اإلجابة عن األسئلة التالية :               

 ما مهارات تدريس اللغة العربية في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام؟ -2

ة مهارات تدريس اللغة العربيما أسس بناء برنامج مقترح  قائم على نموذج تيباك لتنمية  -0

 في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية ؟

 مهارات تدريس اللغةما اإلطار العام للبرنامج المقترح القائم على نموذج تيباك لتنمية  -3

 تعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية ؟العربية في ضوء متطلبات ال

بية مهارات تدريس اللغة العرما فاعلية البرنامج المقترح القائم على نموذج تيباك لتنمية   -4

 في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية ؟

ي مهارات تدريس اللغة العربية فة ما أثر البرنامج المقترح القائم على نموذج تيباك لتنمي -2

نحو  في اتجاهاتهم ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى طالب الدبلوم العام بكلية التربية

 العملية التدريسية؟

 يقتصر هذا البحث على : : حدود البحث

بعض مهارات تدريس اللغة العربية في ضوء متطلبات التعلم الرقمي المناسبة لطالب  -

 خصص اللغة العربية.الدبلوم العام ت

 طالب الدبلوم العام شعبة اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور . -

  :   تحديد مصطلحات البحث

 تفاعل من تنشااأ التي المعارف مجموعة:  يقصااد بها في هذا البحث "  نموذج تيباك -2

 جديد إطارمعرفي إليجاد التدريس أثناء والتكنولوجيا والتربية بالمحتوى المعرفة

المختلفة من خالل سبعة مستويات أساسية وهي  التدريساية والمواقف للساياق مناساب

المعرفاة التقنياة والمعرفاة التربوياة والمعرفاة بمحتوى ماد  التخصااااااص والمعرفة : 

التقنية المتعمقة بمحتوى ماد  التخصااااااص والمعرفة التقنية التربوية والمعرفة بطرق 

التقنيااة والتربويااة المتعمقااة بتاادريس ماااد  تاادريس محتوى التخصااااااص والمعرفااة 

 التخصص"
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 تفاعلية بيئة إيجاد يسااتهدفالتعليم الذي  التعلم الرقمي : يقصددد بف في ه ا البحث    -0

 واإلنترنت، ويعتمد على تقديم اآللي الحاساااب تقنيات على المعتمد  بالتطبيقات غنية

 هذا مع النشااط التفاعل نيةإمكا له يتيح بشااكل المتعلم إلى (إلكتروني) تعليمي محتوى

بما  متزامنة غير أم متزامنة بصور  ذلك كان ساواء أقرانه ومع المعلم ومع المحتوى

 ""فائد  وأكبر جهد وأقل   وقت بأقصر يحقق التعلم

يقصااااااد في هذا  مهارات تدريس اللغة العربية في ضددددددوء متطلبات التعلم الرقمي : -3

 الرقمي العصاااار في اللغة العربية للتدريسمعلمو  يحتاجها التي المهارات  البحث 

 رقمي  ا التدريس أكان سااواء اإللكتروني التعلم وأنظمة الرقمية على التكنولوجيا القائم

ا وتشاااااامل : مهارات التخطيط ومهارات التنفيذ ومهارات التقويم، أم باالكامل  مدمج 

 التقدير قوائم تطبيق بواسااطة التدريس رقمنة أثناء المالحظ الساالوك خالل من وتقاس

 المتدرجة "

 استجابات مجموعة بأنهويقصد بها في هذا البحث "  االتجاه نحو العملية التعليمية : -4

 األبعاد في المقياس مفردات معارضة أو تأييد حيث من اللغة العربية معلمي الطالب

 التي الكلية باالادرجاة عنهاا يعبر والتي تادريس اللغاة العربياة، مهناة نحو المحادد 

 .الدراسة هذه في المعد المقياس في اللغة العربية معلم الطالب عليها يحصل

 فروض البحث: 

 يسعى هذا البحث إلى اختبار صحة الفروض الصفرية التالية:                  

( بين متوسطي درجات 6.62ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى > أو= -2

القبلي والبعدي في مهارات التخطيط في ضوء متطلبات  طالب مجموعة البحث في التطبيقين

 التعلم الرقمي.

( بين متوسطي درجات 6.62ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى > أو= -0

طالب مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات التنفيذ في ضوء متطلبات التعلم 

 الرقمي.

( بين متوسطي درجات 6.62ائية )عند مستوى > أو=ال يوجد فرق ذو داللة إحص -3

طالب مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات التقويم في ضوء متطلبات 

 التعلم الرقمي. 

( بين متوسطي درجات 6.62ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى > أو= -4

 في مهارات تعليم اللغة العربية ككل.طالب مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي 

( بين متوسطي درجات طالب 6.62ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى > أو= -2

 مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس االتجاه نحو العملية التعليمية.

 أهمية البحث: 

 به لكل من : تبرز أهمية هذا البحث إلى ما تقدمه وتسهم              

: قد يفيد البحث الحالي مخططي مناهج مخططي مناهج وبرامج تعليم اللغة العربية -أ

وبرامج تعليم اللغة في تصميم مقررات وبرامج تعليمية في ضوء متطلبات التعلم 

 الرقمي
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: قد يفيد المعلمون والموجهون منف ي برامج تعليم اللغة من معلمين وموجهين  -ب

مهارات التدريس لدى المعلمين في ضوء متطلبات التعلم  من البرنامج في تقييم

 الرقمي.

قد ينمي البرنامج المقترح بعض مهارات التدريس في ضوء  :الطالب المستفيدين  -ت

متطلبات التعلم الرقمي، كما قد تنمي اتجاهاتهم اإليجابية نحو العملية التعليمية 

 ككل.

راسة في فتح المجال في دارسات : تسهم هذه الدميدان البحث في اللغة العربية   -ث

مشابهة لتصميم مناهج وبرامج قائمة على نماذج أخرى لتنمية مهارات التدريس 

 في ضوء متطلبات التعلم الرقمي.

 خطوات ابحث وإجراءاتف :

 يتبع الباحث في بحثف الخطوات التالية:                     

العربية في ضوء متطلبات التعلم الرقمي ونموذج تحديد مهارات تدريس اللغة الخطوة األولى : 

 تيباك؛ ويتم ذلك من خالل ما يلي :

دراسة تحليلية لألدبيات والدراسات السابقة في مجال تدريس اللغة العربية والتعلم الرقمي  -

 ونموذج تيباك.

 آراء المتخصصين في مجال تعليم اللغة العربية والتحول الرقمي. -

أسس بناء البرنامج المقترح في ضوء نموذج تيباك ومباد  التدريس في  : تحديد الخطوة الثانية

 ضوء متطلبات التعلم الرقمي؛ ويتم ذلك من خالل ما تم التوصل إليه في الخطو  األولى.

: بناء البرنامج في ضوء نموذج تيباك؛ استنادا إلى ما تم التوصل إليه في الخطوتين  الخطوة الثالثة

 السابقتين؛ وذلك من خالل :

 تحديد أهداف البرنامج المقترح القائم على نموذج تيباك. -

 تحديد محتوى البرنامج المقترح القائم على نموذج تيباك. -

 للبرنامج المقترح القائم على نموذج تحديد طرق التدريس والوسائل التعليمية المناسبة -

 تيباك.

 تحديد أساليب التقويم المناسبة للبرنامج المقترح القائم على نموذج تيباك. -

 : تطبيق البرنامج المقترح القائم على نموذج تيباك ؛ ويتطلب ذلك : الخطوة الرابعة

 اختيار العينة . -

 وء متطلبات التعلم الرقمي ومقياسبناء بطاقة مالحظة مهارات تدريس اللغة العربية في ض -

 االتجاه نحو التدريس.

الطالب المعلمين شعبة اللغة العربية بالدبلوم التطبيق القبلي ألدوات الدراسة على عينة  -

 .العام بكلية التربية
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يتم  : الطالب المعلمين شعبة اللغة العربية بالدبلوم العام  بكلية التربية تنفيذ البرنامج على -

 كان والزمان ومد  البرنامج .تحديد الم

الطالب المعلمين شعبة اللغة العربية بكلية التطبيق البعدي ألدوات الدراسة على عينة  -

 . التربية

 التحليل اإلحصائي للبيانات واستخالص نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها . -

 الخلفية النظرية

 ضوء التعلم الرقمينموذج تيباك وعالقتف بمهارات تدريس اللغة العربية في 

يهدف اإلطار النظري لهذه الدراسة إلى استخالص أسس البرنامج القائم على نموذج تيباك،        

وكذلك استخالص مهارات التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي؛ ولتحقيق ذلك يعرض اإلطار 

: مهارات تدريس اللغة والمحور الثاني: التعلم الرقمي، المحور األولالنظري المحاور التالية: 

نموذج  :والمحور الرابع: االتجاه نحو التدريس، والمحور الثالثالعربية في ضوء التعلم الرقمي، 

 تيباك. وفيما يلي تفصيل ذلك :

 المحور األول : التعلم الرقمي :

 :الرقمي التعلم مفهوم

 التعليم "  بأنه له (0622تعريف أحمد )تعددت تعريفات التعلم الرقمي ومن هذه التعريفات       

 إحداث في أنواعها بمختلف الرقمية التكنولوجيا استخدام على تعتمد رقمية بيئة في يحدث الذي

 وغيرها تاواختبار تاومهار أنشطة من يتضمنه وما التعليمي المحتوى وتقديم المطلوب التعلم

 مناالمتز وغير مناالمتز وجوداالتصال مع المنشود ، التعليمية األهداف وتحقيق إلكتروني، بشكل

 ." التعليمية العملية عناصر بين

 في اإللكترونية الوسائط استخدام على يعتمد الذي التعليم ذلك " بأنه ( 2002 ) المحيسن ويراه   

 "برمتها التعليمية والمؤسسة والمتعلمين المعلمين بين االتصال

 غنية تفاعلية بيئة إيجاد يستهدف الذي بأنه " التعليم ( 2002 ) ويعرفه صالح وعبدهللا        

 مصادر إلى الوصول من الطالب وتمكن واإلنترنت اآللي الحاسب تقنيات على المعتمد  بالتطبيقات

 " مكان أي ومن وقت أي في التعلم

 الوسائط عبر (إلكتروني) تعليمي محتوى تقديم "  على أنه ( 2004 ) زيتون ويشير إليه       

 المحتوى هذا مع النشط التفاعل إمكانية له يتيح بشكل المتعلم إلى وشبكاته الكمبيوتر على المعتمد 

 هذا إتمام إمكانية وكذا متزامنة، غير أم متزامنة بصور  ذلك كان سواء أقرانه ومع المعلم ومع

 هذا إدار  إمكانية عن ضالف وقدراته، ظروفه تناسب التي وبالسرعة والمكان الوقت في التعلم

ا التعلم  الوسائط " تلك خالل من أيض 
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 المعتمد  الوسائط عبر إلكتروني محتوى تقديم "بأنه  ( 2019 )وفائق كل من حامد ويراه       

 ومع المحتوى هذا مع النشط التفاعل امكانية له يتيح بشكل المتعلم إلى وشبكاته الحاسوب على

 اآللي الحاسب على المعتمد  بالتطبيقات غنية تفاعلية بيئة إيجاد إلى يهدف فهو وأقرانه؛ المعلم

 .وسهولة يسر بكل المعلومات مصادر إلى الوصول من الطالب وتمكن واإلنترنت،

فه عبد الخالق )        الطالب بين االت صال فوري ة يحق ق ال ذي الت عليم" بأن ه أيضا (020، 0660ويُعر 

سين  مؤسسة الكلية أو المدرسة تصبح حيث إلكتروني ة، شبكات أو شبكة خالل من إلكتروني ا، والمدر 

 "فاعلة شبكية

ف          بجميع الت قني ة استخدام فيها يتم للتعليم طريقة" :بأن ه أيضا (24، 0622ه حسين )ويُعر 

 اليصال إلكتروني ة ومكتبات بحث وآليات ورسومات، وصور  صوت من المتعد د  وسائطها

 "فائد  وأكبر جهد وأقل   وقت بأقصر للمتعل م المعلومة

 والمصمم التعلم لتوصيل حديث شكل" بأنه الرقمي إلى التعلم Bodrul,( 2005:22 )  ويشير      

 استخدام طريق عن تعلم بيئة ويتيح بالتفاعل، ويتسم الطالب، حول يتمركز والذي جيدا، تصميما

 متجدد "  تعلم بيئة وبتوفير بالمرونة تمتاز والتي ، المتنوعة الرقمية التكنولوجيا مصادر

 ويتضح مما سبق أن التعلم الرقمي :                           

 المطلوب. التعلم إحداث في أنواعها بمختلف الرقمية التكنولوجيا استخدام علىيعتمد على  -

 .واإلنترنت اآللي الحاسب تقنيات على المعتمد  بالتطبيقات غنية تفاعلية بيئة إيجاد يستهدف -

 الكمبيوتر على المعتمد  الوسائط عبر (إلكتروني) تعليمي محتوى يعتمد على تقديم -

 ومع المعلم ومع المحتوى هذا مع النشط التفاعل إمكانية له يتيح بشكل المتعلم إلى وشبكاته

 متزامنة. غير أم متزامنة بصور  ذلك كان سواء أقرانه

سين الطالب بين االت صال فوري ة يحق ق -  شبكات أو شبكة خالل من إلكتروني ا، والمدر 

 .فاعلة شبكية مؤسسة الكلية أو المدرسة تصبح حيث إلكتروني ة،

 يمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان " -

 يستهدفذي لومن خالل ما سبق يمكن تعريف التعلم الرقمي تعريفا إجرائيا بأنه " التعليم ا       

واإلنترنت، ويعتمد على  اآللي الحاسب تقنيات على المعتمد  بالتطبيقات غنية تفاعلية بيئة إيجاد

 هذا مع النشط التفاعل إمكانية له يتيح بشكل المتعلم إلى (إلكتروني) تعليمي محتوى تقديم

بما يحقق  متزامنة غير أم متزامنة بصور  ذلك كان سواء أقرانه ومع المعلم ومع المحتوى

 ""فائد  وأكبر جهد وأقل   وقت بأقصر التعلم

 : الرقمي التعليم أهداف

 مستوى على األهداف من عديد تحقيق يهدف إلى الرقمي التعليم ( ألى أن 0622تشير أحمد )       

 :منها والمجتمع الفرد



 

 
 م(5255) 522العدد  ISSN 2535-213X)مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الترقيم الدولي )

 

  

 

 

    
 
 

56 

 وقت، أي في رسلدل الرجوع يستطيع حيث بالدرس أكار والتعمق الفهم على المتعلم يساعد -

 بها يزوده التي اإللكترونية الماد  إلى بالرجوع المدرسية بواجباته القيام على يساعده كما

 أومصادر والتشويق، اإلبهار وسائل من وغيرها والصور  بالصوت مدعمة معلمه

 .االنترنت شبكة على المتنوعة المعلومات

 .وسليمة منظمة بطريقة والحكومية التربوية المؤسسات مع المدرسة تواصل على يعمل -

 وزياد  للمتعلمين، العلمي الاقافي المستوى رفع إلى يؤدي التعليم في اإلنترنت إدخال -

 ال مواقع على إهداره من بدال اإلبداع على القدر  لديه ينمي بما الوقت باستغالل الوعي

 .والاقافي األخالقي المستوى تدني إلى إال تؤدي

 عن البحث وأوراق والفيديو الصور على والحصول المعلومات مصادر إلى الوصول -

 الماد  وتوفير التعليمية وإيضاحها، العملية شرح في واستخدامها اإلنترنت شبكة طريق

 .والمعلم للطالب اإللكترونية بصورتها التعليمية

 .التعليمية المواد إعداد في لديهم الخبر  وزياد  المعلمين فاعلية مستوى تحسين على يساعد -

 العملية في التقنيات هذه توظيف كيفية وتدريبهم على المعلمين إعداد ضرور  يتطلب وهذا

 العصر تعليم مع للتعامل المناسبة والتقويم التدريس تيجياتااستر وامتالك التعليمية،

 .الرقمي

 أنواع التعلم الرقمي :

يتجلى التعليم الرقمي في مجموعة متنوعة من األنماط، وتتمال هذه األنماط من خالل ما        

 (:0606() الحياني وآخرون، 0622خالف،   (يلي

 التعليم الرقمي المباشر: 

هي عبار  عن التقنيات واألساليب والطرق التعليمية التي ترتكز على الشبكة العنكبوتية         

معارف من أجل إيصال مضامين تعليمية للطالب خالل الوقت الفعلي من أجل للمعلومات وال

 التدريب والتعليم. 

 التعليم الرقمي غير المباشر: 

يتجسد هذا خالل عملية التعلم عن طريق مجموعة من الحصص الدراسية مخططة        

والدورات التدريبية، ويعتمد على حالة وجود أحوال متنوعة ال تسمح بالحضور بشكل فعلي 

 للطالب. 

 التعليم الرقمي المختلط: 

اشر، والتعلم الرقمي غير المبإن هذا النوع من التعلم الرقمي يجمع بين التعلم الرقمي المباشر        

حيث يتمكن الجميع من الحضور والتواجد في الوقت نفسه أمام جهاز الحاسوب وشبكاته والمشاركة 

والتفاعل بشكل فعلي خالله، وفي حال عدم حضور اي طالب في ذلك الوقت فإنه يتمكن من العود  

 إلى الماد  الدراسية التعليمية في أي وقت يريد ويتناسب معه.
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 :الرقمي تعلمال متطلبات

(     ) 0620( )الزين ، Lynch, 2018تتمال متطلبات التعلم الرقمي في العناصر التالية : )     

 (Russ,2003, 167) ( 2004 عامان،((0622عامر ، 

 الرقمي المعلم: 

يعد المعلم من أهم عناصر التعلم الرقمي، وهناك مجموعة من السمات التي ينبغي على        

 المعلمين امتالكها للنجاح في مهنتهم بالعصر الرقمي، تتلخص في:

ا من تعلم شيء جديد، بل  - معلمو العصر الرقمي ال يخافون من التكنولوجيا، وال يخافون أبد 

 تقنيات بدرجة عالية من الكفاء  تضاهي مبتكريها.إنهم يقدمون على تعلم مختلف ال

معلمو العصر الرقمي على دراية جيد  بعلم األعصاب الذي يدرس كيفية تعلم اإلنسان،  -

ويستخدم معلمو العصر الرقمي أبحاث ا تعليمية قائمة على الدماغ لمساعد  طالبهم على 

 الوصول إلى إمكاناتهم.

وجيا الجديد  من منظور الطالب أوال ، وذلك عندما يتعلم معلمو العصر الرقمي التكنول -

 كاراأفيفكرون في استخدام أدا  تقنية جديد  في الفصل الدراسي؛ مما يعطي المعلمين 

 .أكاديميا النمو على ومساعدتهم طالبهم احتياجات لتلبية األدا  استخدام كيفية حول مبتكر 

 المنطقة أن حين في وانتقائية، مسئولة بطريقة المنهج الرقمي العصر معلمو يستخدم -

 يعرفون الرقمي العصر معلمي فإن للتدريس، محدد  دراسية بمناهج تزودهم قد التعليمية

 .المتحقق التقدم قياس وكيفية لدمجها، الرقمية األدوات هي وما مهم، هو ما

 .وخلفياتهم وثقافاتهم المتعلمين جميع احتياجات في التباين الرقمي العصر معلمو يتقبل -

 التطبيقات بين والمعلومات للبيانات والسلس اآلمن بالنقل  الرقمي العصر مدرسو يهتم -

 .المختلفة والتقنيات

 فإنهم لذا ببنائه؛ يشاركون من هم ألنهم التعليم، بمستقبل متفائلون الرقمي العصر معلمو -

 .التعليم مجال إلى المستقبل سيجلبها التي الجديد  اإلمكانيات لمعرفة متحمسون

 بدورهم ينقلونها التي الحيا ، في والمرونة بالماابر  يتسمون الرقمي العصر معلمو -

 .لطالبهم

 وظيفة التدريس بوصف وتجاوزها الضغوط إدار  كيفية يعرفون الرقمي العصر معلمو -

 .للغاية مرهقة

 الرقمية تاوالمقرر المناهج : 

 عبر للمتعلم توفيرها يتم التي والعلمية التربوية تاالخبر من مجموعة الرقمي المنهج يتضمن        

بالتنوع  الرقمي المنهج يتسم حيث التعلم؛ عملية لتحقيق الحدياة التكنولوجية االتصاالت تقنيات

 المنهج تحول في ساهمت فالرقمية المتعلمين، على العلمي للمحتوى تأثيرا أكار وأداء والمرونة

 وحقائق ومفاهيم أفكار إلى الكتب في والحقائق والمفاهيم األفكار في الجامد  صورته من الورقي

 باستخدام أو اإلنترنت شبكة عبر الفوري بالتواصل صوتية أو األبعاد ثالثية التعليمية كاألفالم مرئية

 . المختلفة التعليمية للمواقف والخبرات المهارات اكتساب في والمحاكا  الرقمية األلعاب
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 الرقمية التدريس واسترتيجيات طرق : 

 الرقمية واالستراتيجيات التدريس طرائق تفعيل مهار  المعلم يكتسب أن حيث إنه من المهم      

 إلكترونية، بمشروعات الطالب وتكليف العمل، ومجموعات اإللكترونية، تاالمحاضر خالل من

 تلك اكتساب يستطيع وال اإللكترونية، المناقشات وكذلك إلكترونية، بطريقة المشكالت وحل

 التدريب ذلك أثر ومتابعة للمعلمين قبل الخدمة وأثنائها، المهنية التنمية برامج خالل من إال المهارت

 .التعليمية العملية تنمية على

 رقمية والتعلم التعليم بيئة : 

الرقمية  تاوالمقرر المناهج توفير بداخلها يتم التي التعليمية البيئة هى الرقمية التعلم بيئة      

 خالل من عليها الحصول يمكن التي المساعد  األدوات من توافر عديد مع بعد، عن واستقبالها

 بالبروتوكوالت الرقمية البيئة تلك ماالتز ضرور  مع اإلنترنت، في المتمالة الخدمات بعض

 .اإلنترنت وأيضا الرقمي بالتعليم الخاصة

 الرقمية التقويم أساليب: 

 تقيس بأن المعلمون يستخدمها التي اإللكترونية التحصيل تقويم أساليب تتصف أن يجب      

 تعتمد أن يجب كما فقط، المعرفي الجانب وليس المتعلم، بتحصيل والمرتبطة المختلفة الجوانب

 الرقمي، األداء ومعايير المحتوى تحصيل معايير مسبق ا تحدد كأن المرجع، محكية معايير على

 تحديد ذلك ويتطلب المعلومات، بشبكات مربوطة أسئلة بنود ضمن متوفر  االمتحانات تكون وأن

 وتحديد األسئلة، وبنوك المعلومات قواعد مجابر في وإدخالها األسئلة وبناء التعليمية، الكفايات

 سياالدر والصف الفصل مستوى على الرقمي التقويم عملية تتم وأن البنوك، هذه استخدام ءاتاإجر

 إلكترونية، تكوينية تااختبار مال القياس، مجاالت في تتنوع وأن الدولة، مستوى وعلى والمنطقة

 ومشاريع وواجبات ذكاء، اختبارات عامة، قدرات اختبارات إلكترونية، تشخيصية تااختبار

 . الكترونية منزلية

 الرقمي الكتاب: 

 الحاسب شاشة على ليعرض رقمي؛ شكل في النص لوصف يستخدم مصطلح هو      

 في والبيانات المعلومات من هائلة كميات اختزان المدمجة صالألقر ويمكن ،)الكمبيوتر(اآللي

 منطوقة وكلمات ومتحركة ثابتة وصور متحركة ورسوم رقمية صور  وفي  )نصي(  شكل

 سيةاالدر المشكالت تجاه تفكيره إثار  على وتعمل الطالب، انتباه تجذب التي األصوات من وغيرها

 مصدرا اإللكتروني الكتاب ويعد والمجتمع، األسر  في يعيشها التي الحياتية المشكالت من وغيرها

 الورقية المعلومات مصادر من مصدر األصل في وهو االلكترونية، المعلومات مصادر من

 . ممغنطة  وسائط على لكتروني اإ تخزينه تم ولكن التقليدية،
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 الثاني : مهارات التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي:المحور 

 مفهوم التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي :- 

نظام    في ضاااااوء متطلبات التعلم الرقمي بأنه التدريسBjekic, et al ((2010,203يعرف          

واالتصاااااالت وخصااااائص التعلم تدريسااااي للعمليات واألنشااااطة المصااااممة وفقا لتكنولوجيا المعلومات 

   اإللكتروني ونماذجه ومباد  تكنولوجيا التعليم

مجموعة من اإلجراءات والنشاااااااطات التي يقوم بها    (  بأنه2، 0622كماا يعرفاه أبو لين)        

المعلم أثناء شاااارحه وتوضاااايحه للدروس يسااااتخدم فيها وسااااائل التقنية الحدياة مال الحاسااااب اآللي 

ه المتعدد  والمعامل اإللكترونية والمؤتمرات المسااااااموعة والمرئية إليصااااااال وشاااااابكاته ووسااااااائط

   المعلومات والحقائق في بيئة تفاعلية بأكبر كفاء  ممكنة

( بااأنااه " نظااام تفاااعلي للتعليم عن بعااد، يقاادم للمتعلمين وفقااا 2، ٥١١۲ويعرفااه عبااد الحميااد )       

تساااتهدف بناء المقررات وتوصااايلها بواساااطة اإلنترنت، ويعتمد على بيئة إلكترونية متكاملة  للطلب

 .واإلرشاد والتوجيه وتنظيم االختبارات، وإدار  المصادر والعمليات وتقويمها

( أنااه ت توظيف أساااااالوب التعليم المرن باااسااااااتخاادام المسااااااتحاادثااات 24، ٥١١۲ويراه زاهر )       

  على االتصااااااااالت المتعاادد  التكنولوجيااة وتجهيزات شاااااابكااات المعلومااات عبر اإلنترناات، معتمااد

االتجاهات وتقديم ماد  تعليمية تهتم بالتفاعالت بين المتعلمين وهيئة التدريس والخبرات والبرمجيات 

 ." في أي وقت وبأي مكان

( على أنااه تقااديم محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوساااااااائط 04،  0662ويشااااااير إليااه زيتون )      

إلى المتعلم بشااكل يتيح له إمكانية التفاعل النشااط مع هذا المحتوى المعتمد  على الكمبيوتر وشاابكاته 

ومع المعلم ومع أقرانه ساااااواء أكان ذلك بصاااااور  متزامنة أم غير متزامنة وكذلك إمكانية إتمام هذا 

التعليم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضال عن إمكانية إدار  هذا التعلم 

 تلك الوسائط . أيضا من خالل

 واألنشطة والعمليات اإلجراءات من المعلم به يقوم ما مجموع( بأنه 0622ويعرفه منصاور )       

 الرقمي، التعلم موقف في األهداف لتحقيق يؤديها التدريسااااااية التي مهاراته عن المعبر  الخ...و

 المتدرجة  التقدير قوائم تطبيق بواسطة التدريس رقمنة أثناء المالحظ السلوك خالل من ويقاس

 به يقوم ما مجموعومن خالل ما ساابق يمكن تعريف التدريس في ضااوء التعلم الرقمي بأنه "        

 يؤديها التدريسااااية التي مهاراته عن المعبر  الخ...و واألنشااااطة والعمليات اإلجراءات من المعلم

ويسااتخدم المعلم وسااائل التقنية الحدياة مال الحاسااب اآللي  الرقمي التعلم موقف في األهداف لتحقيق

وشاااااابكاته ووسااااااائطه المتعدد  والمعامل االلكترونية والمؤتمرات المسااااااموعة والمرئية إليصااااااال 

 المعلومات والحقائق في بيئة تفاعلية بأكبر كفاء  ممكنة"
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 استراتيجيات التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي :    

من اسااااااتراتيجيات التدريس في ضااااااوء متطلبات التعلم الرقمي عددا من اإلجراءات لتقديم تتضاااااا       

المحتوى التعليمي بشااااكل يساااااعد المتعلمين على تحقيق األهداف التعليمية، وتتنوع تلك االسااااتراتيجيات 

على  ببتنوع األهداف، حيث إن هناك عديدا من االسااااااتراتيجيات التعليمية اإللكترونية المتنوعة؛ ويترت

ذلك تنوع في األنشااطة التي يقوم بها المعلم والطالب وال يمكن القول بأن هناك اسااتراتيجية معينة أفضاال 

من غيرها من االسااتراتيجيات وقد تكون هناك اسااتراتيجية أفضاال من غيرها تبعا لبيئة التعلم والظروف 

ويمكن عرض استراتيجيات  .(2، ٥١١۲التعليمية وفي حدود إمكانيات مادية أو بشارية معينة ) زيتون، 

 :التعلم اإللكتروني على النحو التالي

 استراتيجية حل المشكالت إلكترونية : -

تهدف طريقة حل المشكالت إلى مساعد  المتعلم ليتمكن من إدراك المفاهيم المعرفية األساسية في          

ق توجيه ساالوكه وقدراته، ويمكن تطبيحل المشااكالت التعليمية التي قد تواجهه، كما تساااعد المتعلم على 

اسااتراتيجية حل المشااكالت في التعلم االلكتروني عن طريق طرح مشااكلة بحاية على الطالب من خالل 

بحيث يطلب منهم توظيف ما قد تعلموه لحل المشاااكلة، ولكن بشاااكل  Online Course صااافحة المقرر

كتروني أو الحوار المباشااااار )زين الدين، فردي، ويمكن لكل طالب مناقشاااااة المعلم بواساااااطة البريد اإلل

٥١١۲ ،٥٠۲)  

 استراتيجية األلعاب التعليمية االلكترونية : -

تهدف إلى تعليم موضوعات الدراسة من خالل األلعاب المسلية بغرض توليد اإلثار  والتشويق التي       

 لمشااااكالت، واتخاذ القرارتحبب المتعلمين في تعلم هذه الموضااااوعات، كما تنمي لديهم القدر  على حل ا

والمرونة والمبادر  والماابر  والصااابر، وتحتوي كل لعبة على عدد من المكونات منها مضااامون اللعبة، 

واألهاداف التعليمية للعبة، وقواعد اللعبة ودور الالعبين، والتعليمات الخاصااااااة باللعب وكيفية حساااااااب 

 (٥١١۲ب )زيتون، المكسب والخسار ، بحيث تكون معروفة للمتعلم قبل اللع

 االلكترونية : استراتيجية التعلم بالمحاكاة-

المحااكاا  االلكترونياة هي تمايال الموقف أو مجموعاة من المواقف الحقيقية التي يصااااااعب على           

المتعلم دراسااتها في الواقع، بحيث يتيساار عرضااها والتعمق فيها السااتكشاااف أساارارها، والتعرف على 

 -نتائجها المحتملة عن قرب عندما يصاااااعب تجسااااايد موقف معين في الحقيقة، نظرا لتكلفته أو خطورته 

 )٥۲۲، ٥١١٥كالتجارب النووية والتفاعالت الكيميائية الخطير  وغيرها)سالمة، 

 : استراتيجية التعلم اإللكتروني القائم على المشروعات

تعد اسااتراتيجية التعلم اإللكتروني القائم على المشااروعات من االسااتراتيجيات التي يمكن اسااتخدامها      

مكاانياة توظيف واسااااااتخادام أدوات التفاعل اإللكتروني عبر في تادرياب وإعاداد الطالب، حياث تتميز باإ
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الويب لتحقيق التعاون والمشاااركة في تنفيذ هذه المشااروعات، واالسااتفاد  من كافة المصااادر اإللكترونية 

المتاحة عبر الويب في الحصااول على المعلومات وتبادلها إلكترونية بين الطالب وبعضااهم بعضااا، دون 

 (٥١٠٥لى المشروعات )طلبه، اللجوء للمعلم المشرف ع

 : استراتيجية التعلم باالكتشاف اإللكتروني

واالكتشاااااف هو عملية تنظيم للمعلومات بطريقة تمكن المتعلم من أن يذهب إلى أبعد من المعلومات       

يم مالمقادمة له كما يمكن القول بأنه الطريقة التي يتم من خاللها تأجيل الصااااااياغة اللفظية للمفهوم أو التع

، ٥١١۲المراد تعلمه حتى نهاية الموقف التعليمي الذي يتم من خالله تدريس المفهوم أو التعميم )شحاتة، 

٥۲١) 

 : استراتيجية المحاضرة اإللكترونية

تعد المحاضر  طريقة لتقديم الحقائق والمعلومات يمكن تقديمها من خالل ملفات الصوت، أو ملفات        

ص أو من خالل أحد نظم تأليف عروض الوسائط المتعدد  واتاحتها للمتعلم خالل الفيديو أو ملفات النصو

المقرر بحيث يمكن تحميلها وسااااماعها ومشاااااهدتها في أي وقت، كما يمكن أن تحتوي المحاضاااار  على 

بعض الروابط المرتبطة بموضوع الدرس. ويتم تنفيذ استراتيجية المحاضر  في بيئات التعلم اإللكترونية 

ل بعض الملفات التي تعرض الموضاوع الدراسااي بأنواع وطرق مختلفة، وهذه الملفات بأنواعها من خال

يتم تحميلها على اإلنترنت وذلك إلعاد  تشاااااغيلها بواساااااطة المساااااتخدم على جهاز الكمبيوتر الخاص به 

 (٥١١۲)عزمي، 

 مهارات التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي :

 يحتاااجهااا التي التاادريس في ضااااااوء متطلبااات التعلم الرقمي بااأنهااا المهاااراتتعرف مهااارات          

 ساااواء اإللكتروني التعلم وأنظمة الرقمية على التكنولوجيا القائم الرقمي العصااار في للتدريس المعلمون

ا أم بالكامل رقمي  ا التدريس أكان  (2020 اليامي، (مدمج 

 وتتمال مهارات التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي في المهارات التالية :           

 للتدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي: التخطيط مهارات -أ

هوعملياة منظمة وهادفة، تتضاااااامن اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والقرارات  للتادريس التخطيط        

على مراحل معينة وخالل فتر  زمنية محدد ، باساااااتخدام اإلمكانات للوصاااااول إلى األهداف المنشاااااود  

 (0622 وآخرون، غلةاالخز(المتاحة أفضل استخدام

ويعااد التخطيط للتاادريس من أهم أدوار المعلم في بيئااة التعلم الرقمي، كمااا يجااب التخطيط للاادرس         

اإللكتروني وفق معايير محدد  حتى يتسم بالكفاء  والفاعلية المتوقعة منه، وهذه المعايير تخص كل من : 

دريبات، ، أنشااطة التعلم والتخصاائص المتعلمين، األهداف التعليمية، اختيار المحتوى وتنظيمه وتساالسااله
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نوع التغاذياة المرتجعاة، تقويم التعليم، أدوار المعلم، الوسااااااائط المتعادد  المسااااااتخادمة في التعليم، طرق 

 (0662عرض المحتوى، تصميم الشاشة وطرق عرض النصوص والصور عليها )حسن زيتون ، 

للدرس في ضاااااوء  تخطيطال ألهمية الجوانب بعض ) 0662والقرش) ) 0662وذكر الصااااايفي)       

 :ومنها متطلبات التعلم الرقمي،

  .وإعدادها للتعليم، المناسبة الوسيلة اختيار على المعلم يساعد -

 عن ويبعدها ءها،اأجز ويربط وينظمها، خطواتها، ويحدد متقنة، التدريسية العملية أدوار يجعل -

 .الجزئية أهدافها ويحقق والعشوائية، االرتجال،

  .محرج طار  موقف أي في الوقوع عن المعلم يبعد -

  .للمعلم والمهاري المعرفي، الجانب تنمية في يسهم -

 وتقويمها. الدروس، تنفيذ تناسب التي ءاتاواإلجر الطرق، تحديد في المعلم يساعد- 

  .األساليب بأفضل الوقت المحدد للتفاعل مع الطالب من ليستفيد المعلم يعين  -

 .لتحسينه المقترحات وتقديم فيه، والضعف القو ، جوانب وتحديد المقرر، مفردات على المعلم يعر ف -

  .تحقيقها وكيفية والخاصة، العامة، األهداف على التعرف في المعلم يساعد - 

 العمل. في العشوائية عن والبعد التنفيذ، حسن -

  .وتقويمه الدرس، لتنفيذ المناسبة ءاتااإلجر رسم -

 التحسين. ومقترحات والضعف، القو ، جوانب تحديد -

إلى أن هناك خمس مراحل كي يخطط المعلم درسااااااه في ظل التعلم  (Wright,2006)وأشااااااار          

 الرقمي تتمال فيما يلي :

: وفيهااا يكون المعلم على وعي بااالمسااااااتحاادثااات التكنولوجيااة وفوائااد  مرحلددة اإللمددام -

 استخدامها.

 تخدم المعلم المستحدثات التكنولوجية .: وفيها يس مرحلة االستخدام -

: وفيها تصااااابح المساااااتحدثات التكنولوجية أسااااااساااااية للعمليات التعليمية،  مرحلة التكامل -

 والمعلم يفكر بشكل مستمر في أساليب دمجها .
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: وفيها يعيد المعلم التفكير في صااياغة كل مكون من مكونات خطة  مرحلة إعادة التوجيف -

 الدرس باستخدام المستحدثات التكنولوجية .

: وفيهاا تصاااااابح خطاة الادرس متكااملة بشااااااكل كلي مع المسااااااتحدثات  مرحلدة التطوير -

 التكنولوجية في كل مكون من مكوناتها.

في ضااااوء متطلبات التعلم  للتدريس التخطيط مهارات إلى( 2233،  0622سااااراج )  وتشااااير     

 التعليمية األدلة تحديد : ومنهاا المعلم بهاا التى يقوم الخطوات من بوصاااااافهاا مجموعاة الرقمي

م باساااااتخدا الرقمية األنشاااااطة تحديد الدرس، تحديد موضاااااوع ،)والمعرفية والمهارية الوجدانية(

 الرقمية التعلم استراتيجيات تحديد الرقمية المطلوبة، مصادرالتعلم تحديد ،المساتحدثات التكنولوجية

التي يتم من  الرقمية التقويم أساااااليب وإعداد السااااابقة، متطلبات التعلم تحديد المالئمة للموضااااوع،

 خاللها التحقق من مدى تحقق األهداف .

 في ضوء متطلبات التعلم الرقمي : التنفي  مرحلة مهارات -ب

 ،)التخطيط مرحلة ( األولى المرحلة في له خطط ما إنجاز إلى المعلم يسااعى المرحلةهذه   في           

 للتنفيذ، اليك تخصااص أن ينبغي ال التي الحصااة بداية معلنا   فصااله  إلى المعلم بدخول التنفيذ ةليعم وتبدأ

 (0664 الخليفة،(للتقويم منها مناسبا   وقتا   يترك أن المعلم على وانما

( 0662زيتون،(يلي كما ونوردها الخاصاااااة، تاالمهار من مجموعة التنفيذ مهار  وتتضااااامن          

 في الدرس الدخول قبل ما األحداث إدار  ومهار  األول، اللقاء إدار  ومهار  بيئة التدريس، تهيئة مهار 

 العروض العملية، تنفيذ األساائلة،ومهار  طرح ومهار  الشاارح، ومهار  الحافز ، التهيئة ومهار  الجديد،

 الدافعية للمتعلم، اسااتاار  ومهار  التعليمية، الوسااائل اسااتخدام ومهار  االسااتقصااائي، دريسالت ومهار 

 ومهار  ضاابط الشااخصااية، العالقات تعزيز ومهار  االنتباه، على االسااتحواذ ومهار  التعزيز، ومهار 

 .ومعالجتها المنزلية، الواجبات تعيين ومهار  الدرس، تلخيص ومهار  الصف، داخل النظام

وفي مرحلاة التنفيااذ في ضااااااوء متطلبااات التعلم الرقمي يجااب مراعاا  ماا يلي ) الحيااني وآخرون ،       

0606  ،03:) 

 ذات االلكترونية والبصرية السمعية بالمايرات وغنية ومتنوعة متعدد  تعليمية ومواقف خبرات تقديم•  

 .للطالب بالنسبة المعنى

 تعلم مصااااادر يحوي الذي كترونيلاال التعلم إدار  نظام باسااااتخدام وذلك والمواقف، الخبرات تقديم•  

 .التعلم عملية والمتعلم المعلم على تسهل ومتنوعة، متعدد  الكترونية

 لكترونية الماير الا المعلومات مصااااااادر في التنوع خالل من متكاملة تفاعلية تعليمية بيئاة إيجااد• 

 المطروح الموضااوع على انتباههم وتركز للطالب، الذهني الشاارود مشااكلة على تتغلب التي والجذابة

 .اإليجابية مشاركتهم لتفعيل
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 اآلراء والخبرات تبادل خالل من التدريس هيئة وأعضاااااااء الطالب بين اإللكتروني التفاعل دعم •

 .المتزامنة وغير المتزامنة والتفاعل االتصال أدوات باستخدام الهادفة والمناقشات والحوارات التعليمية،

 مشااكلة ويشااكالن التعليمية العملية في ساالبا   يؤثران اللذين والمكاني الزماني البعد مشااكلة على التغلب •

 .والمتعلم للمعلم

 الصاااوت األمال لتقنيات االساااتخدام خالل من معيارية صاااور  في وتقديمها التعليمية الدروس نمذجة •

 .إلكترونية تعلم ومصادر متعدد  وسائط من بها يتصل وما والحركة والصور 

 للمعرفة، مصدرا  وحيدا   المعلم على االقتصار وعدم اإلنترنت، عبر المتعلمين اتصااالت دائر  توسايع• 

 .الشبكة على أخرى متاحة تعلم لمصادر بروابط التعليمي المحتوى ربط طريق عن وذلك

 الحشااااوي، وطريقة اإللقاء على االعتماد من بدال واالسااااتكشاااااف، البحث طريقة نحو المتعلم تحول •

 التعليم في ساااائد هو كما الطالب جانب من والحفظ واالساااتماع المحاضااار، جانب من والتلقين العرض

 .التقليدي

 بطريقة ميسااار  بعرضاااها وذلك الدراساااية، والمقررات المناهج حجم ضاااخامة مشاااكلة على التغلب• 

 .مخل تقصير أو ممل إسهاب دون المطلوب المعنى تنقل ومختصر ، وواضحة

( إلى أن تنفيذ التدريس في ضااااااوء متطلبات التعلم الرقمي يعني 2233، 0622وتشااااااير سااااااراج )      

واتقان  اسااتخدام المساااتحدثات التكنولوجية بساارعة عند المعلم الطالب يمارساااها التى االداءات مجموعة

 وتوظيف مصااادر األنشااطة الرقمية إجراء الرقمي، الدرس شاارح الرقمي، ريس للتد التهيئة وتشاامل: 

 التدريس غلقو الدافعية، واثار  التعزيز الرقمية، التعلم بيئة وتنظيم الفصاااااال   إدار  الرقمية، التعلم

 .الرقمي

 :التقويم مرحلة : ج

 من عناصااار مهما   ا  عنصااار يشاااكل أنه كما التعليمية، العملية أركان من أسااااسااايا   ركنا   التقويم يعد       

 األهداف، :وهي عضااااوي، تداخل بينها عناصاااار أربعة من يتكون نظاما   بوصاااافه المدرسااااي المنهج

 فالمفهوم وبمنظورين مختلفين، مختلفتين، زاويتين  من التقويم وينظر والتقويم، واألنشااطة، والمحتوى،

 مفهوم فهو الااني للطالب، أما العملي التحصااايل مساااتوى قياس على يقتصااار ومحدود ضااايق، األول

الجالد، ( الجوانب متكاملة منظومة بوصااااافها والتربوية التعليمية، العملية مجاالت كافة يتناول حديث

0624) 

المدرسااااي،  األداء جود  مسااااتوى على الحكم في تساااااعد ومسااااتويات معايير، التقويم ويتطلب         

 فهي هنا ومن للطالب، المقدم للتعليم الجود  من مقبول مستوى تحافظ المعايير وهذه التعليمية، والنواتج

 (0623والسمان، شحاتة( المتوقعة األهداف لتحقيق المعلمين أداء مستويات لتحديد ضرورية
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 النواتج الواقعية وبين واألهداف، األداء، بين والتوافق االنسااااااجام، مدى تحديد :يعني والتقويم        

 فهو، يتم تقويمه ما على وكيفيا   كميا ، ا  تقدير التقويم ويتضااامن منه، متوقعة كانت التي والنواتج للتعلم،

 أجل من العالج المناسب تقديم ثم والضاعف القو ، نقاط بتحديد تهتم حيث وقائية تشاخيصاية عملية بذلك

 تفادي على يعمل الوقائي الذي الجانب يأتي ا  وأخير القو ، أوجه وتدعيم الضااااعف، نقاط على التغلب

 (0626إسماعيل،).قبل من التقويم موضع كانت التي المواقف  تكرار عند الخطأ في الوقوع

( أن التقويم في ضاااااوء متطلبات التعلم الرقمي يتطلب توظيف شااااابكات 0662،323ويرى زاهر )      

المعلومات وتجهيزات الحاسااب والبرمجيات التعليمية باسااتخدام وسااائل التقييملتجميع اسااتجابات الطالب 

على بيانات  قائم وتحليلها بما يساااااعد المعلم على معرفة تأثير البرامج التعليمية للوصااااول إلى حكم مقنن

 كمية وكيفية متعلقة بتحصيل الطالب .

الحياني  )ويمكن للمعلم في ظل التعلم الرقمي اسااااتخدام االختبارات االلكترونية والتي تتساااام بما يلي     

 (:36،  0606وآخرون ، 

 .انتهائه وموعد االختبار بدء موعد تحديد •

 .للطالب وتقديمها ) وغيرها الخطأ أو الصواب متعدد، من االختيار ( متعدد  بأشكال االختبارات بناء• 

 االنتهاء بعد أو بالنظام، موقعه في الطالب عليها يطلع أو اإللكتروني، البريد عبر النتيجة إرسال يمكن• 

 .مباشر  إجابته من

كما يمكن استخدام بنوك األسئلة االلكترونية ، وملف اإلنجاز االلكتروني الذي يمكن من خالله توثيق      

األداء التعليمي للطالب والمعلم معا ، والسااااااجالت الرقمية والواجب المنزلي االلكتروني .) العباسااااااي ، 

0620 ،406) 

ي ضااااااوء متطلبات التعلم الرقمي لطالب ومن خالل ماا ساااااابق يحدد الباحث مهارات التدريس ف         

 الدبلوم العام تخصص اللغة العربية فيما يلي :

وتتمااال فيمااا يلي : إعااداد  مهددارات التخطيط للتدددريس في ضددددددوء متطلبددات التعلم الرقميأوال : 

الدروس باساتخدام التطبيقات الرقمية ، واختيار االستراتيجيات التدريسية الرقمية المناسبة ، ووضع 

 تصور بيئة التعلم الرقمية وتجهيز االختبارات االلكترونية.

يقات بوتتمال فيما يلي : توظيف التط مهارات تنفي  الدرس في ضددددوء متطلبات التعلم الرقميثانيا: 

الرقمية في مقدمة الدرس لشاااد انتباه المتعلمين، واساااتخدام التطبيقات الرقمية إلدار  الصاااف لتحقيق 

التفااعال اللفظي ، تطبيق االسااااااتراتيجيات الرقمية المختلفة، توظيف مهارات العروض االلكترونية 

خالل المصااااااادر للدرس، اسااااااتخدام التطبيقات الرقمية إلجراء المناقشااااااة الحر  لدى المتعلمين من 

 المتعدد .
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ارات وتتمال فيما يلي : تطبيق االختب مهارات تقويم الدرس في ضوء متطلبات التعلم الرقميثالاا : 

 االلكترونية، إعداد ملفات التقويم الرقمية ، تقديم التغذية المرتجعة الرقمية .

 المحور الثالث : االتجاه نحو التدريس :

 يحدد نساابيا ثابت مكتسااب اسااتعداد (  أنه0660) محمد  تعريف منها تجاهلال عديد  تعريفات هناك      

 أواألفكار  المباد  أو األشخاص حيال الفرد استجابات

 تاللخبر نتيجة تتكون مكتسااابة معينة نفساااية حالة" بأنه ( 2220والخضاااري) عبدالحميد عرف وكذلك

 أن يمكن أنها كما الرفض، أو ول بالقب إما تعترضااه التي للمواقف يسااتجيب وتجعله الفرد بها يمر التي

 "ومتعدد  مختلفة بموضوعات ترتبط

 اساااااتجابات مجموعة بأنه :إجرئياتعريفا  التدريس مهنة نحو االتجاه يعرفومن خالل ما سااااابق       

 مهنة نحو المحدد  األبعاد في المقياس مفردات معارضااة أو تأييد حيث من اللغة العربية معلمي الطالب

 في اللغة العربية معلم الطالب عليها يحصاال التي الكلية بالدرجة عنها يعبر والتي اللغة العربية،تدريس 

 .الدراسة هذه في المعد المقياس

 :خصائص االتجاهات

 )230،  2204)زهران ، )( 032،  0663تتمال خصائص االتجاهات فيما يلي )الجبالي،  

 االتجاهات مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية . -2

 االتجاهات تتكون وترتبط بمايرات ومواقف اجتماعية. ويشترك عدد من األفراد والجماعات فيها.  -0

 االتجاهات ال تتكون في فراغ ولكنها تتضمن دائما عالقة بين فرد وموضوع من موضوعات البيئة . -3

 االتجاهات تتعدد وتختلف حسب المايرات التي ترتبط بها.  -4

 خصائص انفعالية .االتجاهات لها  -2

 االتجاهات توضح وجود عالقة بين الفرد وموضوع االتجاه.  -0

االتجاه يتمال فيها بين استجابات الفرد للمايرات االجتماعية من اتساق واتفاق يسمح بالتنبؤ باستجابة  -2

 الفرد لبعض المايرات االجتماعية المعينة. 

 االتجاه قد يكون محدودا أو عاما . -0

 االتجاهات يغلب عليها الذاتية أكار من الموضوعية . -2
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 مكونات االتجاه :

 :  )032،  0663)الجبالي ، ) 022،  0662تتمال مكونات االتجاه في المكونات التالية ) حسن ،         

ويتضامن كل ما لدى الفرد من عمليات إدراكية ومعتقدات وأفكار تتعلق بموضوع : المكون المعرفي

وهو ما يظهر في الحجج التي يفسااار بها المتعصاااب تقبله لموضاااوع االتجاه حتى ولو كانت  االتجاه،

اعتقاداته ال تقوم على أساااااس الحقائق أو المالحظات الموضااااوعية، وعاد  ما يعبر عن هذا المكون 

 . أعتقد ، أفكر ، أتصور أؤمن :بألفاظ كـ 

ص ومشااااعره التي تنطوي على الحب ويساااتدل عليه من خالل انفعاالت الشاااخ : المكون الوجداني

والكراهية واإلقبال والنفور أو التفضااايل وعدم التفضاااايل وكل هذه المشااااعر تشااااير إلى الساااالبية أو 

اإليجابية لموضااوع االتجاه والتي يمكن قياس وجهتها وشاادتها، فإذا كانت اسااتجابات الشااخص نحو 

الحب والتقبل لهذا الموضااااااوع ، وعلى تعليم المرأ  تتساااااام باإليجابية فهذا يعني أنه يحمل مشاااااااعر 

العكس من ذلك إذا كان يحمل مشاعر الكراهية والنفور بخصوص تعليمها ، ويعد هذا المكون أكارها 

 . أهمية بالنسبة لالتجاه

يشير هذا المكون إلى األنماط السلوكية الصادر  عن الفرد والتي تشير صر احة المكون السدلوكي : 

و هو خطة ساااالوك الفرد نحو موضااااوع االتجاه ، ويعنى بخطة الساااالوك إلى موضااااوع االتجاه .، أ

 الطريقة التي سوف يعامل بها الفرد موضوع االتجاه في موقف اجتماعي معين.

 : قياس االتجاهات

يعني قياس االتجاه النفسااي تحويله من صاايغته الوصاافية إلى صاافة كمية يمكن على أساااسااها مقارنة     

ومن أساااااااليب قياس  ( 004،  2222األفراد والجمااعاات ببعضااااااهم البعض )الساااااايد وعبد الرحمن، 

 االتجاهات:

ات، مجال قياس االتجاهتعد مقاييس التقدير الذاتي من أكار األساليب شيوعا في  : مقاييس التقدير ال اتي

وفيها يقرر الفرد مشااااعره الوجدانية أو التقييمية لموضاااوع االتجاه ، حيث يطلب من الفرد اإلجابة على 

عدد من البنود التي تتعلق بموضاوع االتجاه وقليل من وسائل قياس االتجاهات تتضمن محاوالت منظمة 

التجااه ، فأغلب المقاييس تعطي مؤشاااااارا كميا للتمييز بين العوامال الوجادانياة والمعرفياة والساااااالوكياة ل

لمجموع االسااااااتجابات التقييمية ومن أمالته مقياس ليكرت مقياس "ليكرت ) " التقديرات التجميعية وفي 

هااذه الطريقااة يتم جمع عاادد كبير من العبااارات أو البنود التي يتم الحصااااااول عليهااا من أدوات البحوث 

االتجاه ، ويعبر الفرد عن شااااد  اتجاهه على كل بند من خالل والدراسااااات السااااابقة المتناولة لموضااااوع 

).خليفة و شاااحاتة ، د ت ، أوافق بشاااد  ، أوافق، محايد ، معارض ، معارض بشاااد (  (خمساااة بدائل هي

04( 
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حاول علماء النفس االجتماعي إيجاد طريقة  : االتجاهأسددداليب مالحظة السدددلوك الفعلي نحو موضدددوع -

ال تقوم على التقرير الذاتي، فافترض أن هناك اتساااااااقا بين االتجاه كما يعبر عنه دقيقة لقياس االتجاهات 

لفظيا أو كتابيا، وبين السلوك الفعلي المؤكد له، واعتمدت مالحظة السلوكات المعبر  عن االتجاه كمؤشر 

التجاه ل تكشاااااف عن اتجاه الفرد ولكن النتيجة كانت بأنه توجد عالقة ضاااااعيفة بين مقاييس التقدير الذاتي

والساالوك الفعلي لذلك ظهرت الحاجة إلى اسااتخدام مقاصااد الساالوك في مقاييس االتجاهات فيما بعد، وقد 

تبين أن اإلشااااارات غير اللفظية لها أهمية كبير  تتجاوز اللغة المنطوقة، حيث أمكن تفسااااير اإلشااااارات 

ت .) خليفة وشحاتة ، د الصادر  عن األشخاص من حركات أجزاء الجسم ونظرات العين ونبرات الصو

 .)220ت،

يعد هذا النوع من المقاييس من  : مقداييس تعتمدد على االسددددددتجدابة الفيليولوجية لموضددددددوع االتجاه-

حيث تظهر االساتجابات الفيزيولوجية للفرد عند تعريضه  ،األسااليب غير المباشار  في قياس االتجاهات

هذه االستجابات ال تمكن في كاير من األحيان من  لموضاوع االتجاه أو التفكير فيه ، وعلى الرغم من أن

معرفاة وجهة االتجاه بالقبول أو الرفض فإن أهم االسااااااتجابات الفيزيولوجية التي يعتمد عليها هي معدل 

ضاااااارباات القلب وضااااااغط الدم ، ومدى مقاومة الجلد للتيار الكهربائي واتساااااااع حدقة العين وتعبيرات 

 (0663،026عضالت الوجه ) الجبالي ، 

: قد يشعر المفحوص بالخوف أو الحرج من التعبير عن اتجاهاته أو ال يجد الدافع  األساليب اإلسقاطية -

الكافي لإلجابة على أساائلة مباشاار ، وخاصااة إذا كانت تتعلق باتجاهات اجتماعية أو قد يكون غير مدرك 

اء حقيقة القصااااد منها وعمق التجاهاته، عندها تسااااتخدم األساااااليب اإلسااااقاطية، فهي تمتاز بإمكانية إخف

وغزار  مادتها، باإلضااااااافة إلى غموض الماير إال أن هذا النوع يتطلب مهار  في التطبيق والتصااااااحيح 

والتفسااااير ومن هذه األساااااليب، االساااااليب المصااااور  واألساااااليب اللفظية وأساااااليب اللعب واألساااااليب 

 )020-026،  0663)الجبالي ،  .السيكودراماتيكية

 TPACK     الرابع : نموذج تيباكالمحور 

 :األساس ال ي بني في ضوئف إطار تيباك       

 :التالية اإلنجليزية للجملة المكونة األربعة للمصطلحات األولى الحروف من TPACK يتكون          

Technological Pedagogical and Content Knowledge مفاهيميا ويعد هذا النموذج  إطارا 

 أجل من التعليم فى بصاااااور  فعالة التكنولوجيا لدمج المعلم قبل من المطلوبة المعرفة أنواع يصاااااف

 ويوفر .معين سياق فى تحدد وأن البد المعرفة وهذه ساية،االدر الفصاول داخل التدريس لعملية التخطيط

 التعليم تكنولوجيا السااااتخدام المناساااابة تاالمهار لتطوير ذات معنى منهجية وطريقة عمل إطار تيباك

 جميع الطالب .  احتياجات لتلبية

هذا  تطور ولقد للمعلمين، المهنية التنمية مجالبر تنظيميا   إطارا    TPACK تيباك نموذج ويعد       

 التربوية لألساااليب ملالمع بتطبيق يرتبط الناجح التدريس أن إلى أشااار الذي  شااومان من فكر النموذج
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 المعلم تاخبر مع التربية ومعرفة المحتوى معرفة مزج أي تخصااصااه، موضااوعات تتناسااب مع التي

 واعتبر Pedagogical Content Knowledge (PCK) ماد  التخصاااااص موضاااااوعات لتدريس

 .Karaman, A)  السااااياقات مختمف في الفعال التدريس تدعم مساااااعد  أدوات التكنولوجيا شااااومان

 ينبغي التي الرئيساة المجاالت كأحد التكنولوجية المعرفة وميشارا كوهلر من كل ثم أضااف (2012,58

 مع التكنولوجيا دمج على يقوم النموذج ليصبح العصار، لمتطلبات طبقا   المعلمين كفايات إلى أن تضااف

 بمنحى الباحاان خرج فقد بذاته قائم معرفي كمجال التكنولوجيا وبإضااافة ، التربوية والمعرفة المحتوى

 المعممين معرفة خالل من وذلك TPACK والتكنولوجيا والتربية بالمحتوى المعرفة إطار وهو تيباك

 الغرض هذا تدعم التي بالتكنولوجيا ومعرفة تدريس وأسااااليب تربوية طرق من يناسااابه وما بالمحتوى

(Koehler, M. & Mishra, P. 2012,18 

 تعريفات نموذج تيباك :

 Jimoyiannis, A.(2010, 599) تعددت تعريفات نموذج تيباك ومن هذه التعريفات تعريف      

 معرفة ، المحتوى معرفة التربية، معرفة (األسااااسااايةالاالث  المعارف بين العالقة فهم ": بأنه له

 "فيما بينهم العالقات من تنتج جديد  يمهمفا إليجاد )التكنولوجيا

 . )Rosenberg,M & Koehler,J تعريف كبير حااد إلى التعريف السااااااابق مع ويتفق        

 بالمحتوى المعرفة تفاعل من تنشااااااأ التي المعارف بأنه " مجموعة يراه حيث (186  ,2015

 التدريسااية والمواقف للسااياق مناسااب جديد إطارمعرفي إليجاد التدريس أثناء والتكنولوجيا والتربية

 "المختلفة

 النموذج مجاالت توضاايح على فيعتمد Durdu, L. & Dag, F.( 2017,151) تعريف أما       

 نموذج يرى حيث فرعية مجاالت من عنها ينتج وما الرئيساااة المجاالت تحديد خالل من السااابعة

 التكنولوجياو، PK التربية وأصااااول ، CK المحتوى لمعرفة األولية األشااااكال تقاطع" بأنه تيباك

TK ، التربوي المحتوى معرفة هي جديد  معارف لتنتج PCK ، التكنولوجي المحتوى معرفة 

TCK ، التكنولوجية التربوية المعرفة TPK المحتوى معرفة الاالث المعارف جميع ،وتقاطع 

 TPAC والتكنولوجيا والتربية

 التي المعارف ويمكن من خالل ما سااااابق تعريف نموذج تيباك تعريفا إجرائيا بأنه : مجموعة      

 جديد إطارمعرفي إليجاد التدريس أثناء والتكنولوجيا والتربية بالمحتوى المعرفة تفاعل من تنشاااأ

المعرفة المختلفة من خالل ساابعة مسااتويات أساااسااية وهي :  التدريسااية والمواقف للسااياق مناسااب

 التقنية والمعرفة التربوية والمعرفة بمحتوى ماد  التخصااص والمعرفة التقنية المتعمقة بمحتوى ماد 

التخصااااص والمعرفة التقنية التربوية والمعرفة بطرق تدريس محتوى التخصااااص والمعرفة التقنية 

 والتربوية المتعمقة بتدريس ماد  التخصص.
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 :أهمية نموذج تيباك 

 ( إلى أن أهمية نموذج تيباك تتمال فيما يلي : 0620يشير ) عمر ،            

 إلى تطبيقات عملية تخدم معلمي المقررات المختلفة.تحويل النظريات التربوية والتكنولوجية  -

 تطوير األداء المهني للمعلمين في التعليم العام . -

 تحسين ممارسات المعلمين التدريسية في التخصصات المختلفة . -

 مساعد  المعلمين على اختيار أفضل الطرائق التدريسية. -

 الحصص الدراسية . مساعد  المعلمين على حل المشكالت التقنية أثناء -

 تنمية الكفايات التكنولوجية لدى المعلمين. -

 األدوات التكنولوجية في التدريس.تطوير مهارات المعلمين في استخدام  -

 مكونات نموذج تيباك :

 ارتباط وكيفية النموذج ومجاالت مكونات Koehler,J et al.(2014,102-103)  يوضاااح       

 تفاعل كيفية موضااحا والتكنولوجية والتربوية العممية ومسااتجداتو الحالي العصاار بطبيعة منيا كل

 :يلي كما ، البعض بعضها مع وتكاملها المجاالت تلك

 بالمحتوى المتعمقة ملالمع معرفة وتشمل Content Knowledge  ( CK) : المحتوى معرفة- 

 بها الوعي المعلم من بلتتط وعالقات ومفاهيم معارف فيه من يستجد وما تخصاصة لمجال العلمي

 .التدريسية المواقف مختلف في وتوظيفها

 ينبغي التي التدريس مهارات : وتشمل  Pedagogical Knowledge   (PK )التربية معرفة -.

 وما والتقويم والتنفيذ التخطيط هي أساااااسااااية بمهارات المعلم كفايات وترتبط اتقانها، المعلم على

 .المختلفة التعليمية للسياقات وفقا   توظيفيا يتم فرعية مهارات من بهم يرتبط

 التعامل على ملالمع قدر  وتشمل  Technological Knowledge (TK)  :التكنولوجيا معرفة -.

 ما لكل المعلم ومتابعة بل فحسااااب هذا ليس ، وأدواتها وتطبيقاتها التكنولوجية المسااااتحدثات مع

 .باستمرار المتجدد  التكنولوجيا لطبيعة تكنولوجية نظرا مستحدثات من يستجد

 قدر  : وتشااملPedagogical Content Knowledge    (PCK )والتربية المحتوى معرفة -

 يتم الذي العلمي المحتوى وبين المساااتخدمة التدريس وأسااااليب قائطر بين العالقة فهم على المعلم

 ينبغي بل عشااوائيا   يتم ال التعلم بيئة إدار  ونظم التدريس لطرائق وأساااليب المعلم فاختيار تدريسااه،

 أهدافه تحقيق وتدعم تناساابه تدريس وأساااليب طرائق تخصااص فلكل ، التخصااص ماد  يناسااب أن
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 في آلخر موضوع من التدريسية واألساليب الطرائق تختلف وقد المختلفة، التعليمية السياقات  وفق

 ألساااس المعلم معرفة ضااارور  على يؤكد تيباك نموذج من المجال هذا فإن لذا التخصاااص، نفس

 .الدرس موضوع تناسب التي التدريسية واألساليب الطرائق اختيار

 يعكس  Technological Content Knowledge  ( TCK)والمحتوى التكنولوجيا معرفة -

 الماد  محتوى وبين المختلفة التكنولوجية التطبيقات بين بالعالقة المعلم وعي ضاارور  المجال هذا

 أهمية يؤكد باستمرار الساحة تطرحه على وما التعليم تكنولوجيا تطبيقات وتنوع فاتساع ،راسايةالد

 فقد درسه ولموضوع بل تخصصه لماد  المناسبة التكنولوجية التطبيقات اختيار بأساس المعلم وعي

 عرض آخر موضاااوع يناساااب حين في التدريس في اإلنترنت توظيف الموضاااوعات أحد يناساااب

 يوجد ولكن اإلطالق على األفضاااااال تكنولوجي هو تطبيق يوجد فال ، تعليمية وأفالم فيديوهات

 .الموضوع لتدريس هذا األفضل تكنولوجي هو تطبيق

:   Technological Pedagogical Knowledge (TPK) والتربية التكنولوجيا معرفة -

 من يساااااتجد فما والتربية، التكنولوجيا بين بالعالقة المعلم وعي ضااااارور  المجال بهذا ويُقصاااااد

 تدريس بطرق وثيقا   ارتباطا   ترتبط التعليم لتكنولوجيا حدياة وتطبيقات تكنولوجية مسااااااتحدثات

 االلكتروني التعلم راتيجياتاساااات ظهرت حيث ، التقليدي التعليم في عنها تختلف إدار  وأساااااليب

 ظهورها. في ارتبطت التي التربوية الجوانب من وغيرها اإللكترونية تاالمقرر إدار  ونظم

 .المستحدثة التعليم تكنولوجيا بتطبيقات

 تيباك نموذج من واألخير السابع المجال وهو . TPACK والمحتوى والتربية التكنولوجيا معرفة -

TPACK والتكنولوجيا، والمعرفة المحتوى الاالثة الرئساااية المجاالت بين العالقة يتضااامن الذي 

 إلى منها ينطلق أساااسااية كقاعد  السااابقة للمجاالت العامة المعارف من االنتقال للمعلم يمكن وكيف

 من المعلم يختار أن ىها والمقصااااااود كفاء ، وأعلى فعاالية أكار بينهاا لتادريس التكاامال تحقيق

 واألسااااليب الطرق موظفا   بتدريساااه يقوم الذي العلمي المحتوى يناساااب ما التكنولوجية التطبيقات

 من المعلم يتمكن ولن المنشاااود ، التعليمية األهداف لتحقيق التعليمي للساااياق المناسااابة التدريساااية

 حده على كل الساااابقة المجاالت كل بفهم إال النموذج مجاالت بين واالنساااجام التكامل هذا تحقيق

 .بينها المتناغم والدمج المواءمة له يتسنى حتى
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 ويمكن توضيح المكونات السابقة في الشكل التالي :                 

 

 (Durdul, L. & Dag. F. 2017)( يوضح مكونات نموذج تيباك 2شكل )

 العالقة بين نموذج تيباك ومهارات التدريس في ضوء التعلم الرقمي : -

 معرفيااة قواعااد أربع هناااك أنااه في ظاال نموذج تيباااك إلى  McCrory, (2008)يشااااااير        

 الطالب، المحتوى في ظل التعلم الرقمي وهي للمعلمينلتطوير المهارات التدريساااااية  ضااااارورية

 :إلى المعلمون يحتاج حيث والتربية، التكنولوجيا،

 لمفاهيم المتعمق الفهم على الطالب لمساعد  بالمحتوى الخاص بتخصصه الكافية المعرفة امتالك -

 .طالبهم تعلم لتعزيز بتخصصهم معرفتهم تحديث المعلمين على يجب وبالتالي،؛ تخصصه

 لهم، الخاصااة  االحتياجات تلبية أجل من الطالب تعلم لكيفية عميقان وفهم معرفة لديهم يكون أن -

 يمهالمفا لبعض الخطأ الفهم لمعالجة اسااااتراتيجيات تطوير لهم تيساااار بالطالب المعلمين فمعرفة

 .الطالب لدى سابقا الموجود  العلمية

 من معينة لمجموعة معين علمي لمفهوم الفعال بالتدريس لهم يسااامح كافية تربوية معرفة امتالك -

 خطط ا ويضع فعالة، تعليمية تيجياتااساتر قوية تربوية بمعرفة يتمتع الذيلم المع يساتخدم .الطالب

ا مصااممة ا ويطور بنجاح، الصااف إدار  تقنيات ويطبق للدروس، جيد   .الطالب تعلم كيفية حول فهم 

 خطط وضاااع أجل من لذلك الفعالة، الدروس خطط وضاااع من يعانون المعلمين معظم أن وجد فقد

 الطالب تعلم لكيفية عميق فهم إلى المعلمون يحتاج الطالب، احتياجات جميع تلبي التي الدروس

 .لديهم والقدرات تاالمهار وتحسين المعرفة بناء على الطالب تساعد التي تيجياتاواالستر
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 أى راسااااية، الد الفصااااول في تعليميم في الحدياة التقنيات لدمج المتطور  التكنولوجية المعرفة -

 فهم إلى حاجة ناكحيث إن هالتكنولوجيامع التدريس ، لدمج الالزمة والمهارات المعرفاة تطوير

 على القائمة التكنولوجيا من المدعومة الدروس خطط إنشاااااء فى السااااتخدامها للتكنولوجيا عميق

 .القرارات واتخاذ المشكالت، وحل والتواصل، الفصل في الفعال للتعليم االستقصاء،

 يجب للتكنولوجيا، الفعال التكامل أجل من أنه إلى Koehler, & Mishra,( 2008) وأشااار       

 توازن في ) والتكنولوجيا التربياة، علم المحتوى،( الاالثاة المعرفاة عنااصاااااار جميع توجاد أن

 كونه من أكار للتفكير طريقة هو تيباك نموذجأن (Niess, 2008) نيس يرى ذلك ومع ديناميكي،

 والنقد والتنظيم التخطيط في المشاااااركة أثناء اسااااتراتيجي تفكير طريقة معرفية،حيث يراه  قاعد 

 نفس في المحدد ، الدراسي الفصل ومواقف المحدد ، الطالب واحتياجات محدد لمحتوى والتجريد،

 .الطالب تعلم لدعم والعشرين الحادي القرن تقنيات من عديد في التفكير فيه يتم الذي الوقت

 الفعال للتدريس الناجح التطبيق لتحسااين الضاارورية الكفايات  TPACK  تيباك نموذجويحدد      

 والفاعلة المناسااابة )التقديم طرق( التربية مع المالئمة والتقنيات المحتوى جزئيات دمج خالل من

 للمعلمين يمكن( و  (. Baturay, Gokcears & Sahin, 2017 المرجو  األهاااداف لتحقيق

 لمعارفهم المجاالت مختلف بين المعق د  العالقاتهذا النموذج  بعد  طرق أولها توضااايح اساااتخدام 

 القرارات التي اتخاذ خالله من المعلمون ليتمكن ؛بصريا تصوره يتم عملي وعقلي إطار شكل على

مد  ت  وثانيها .يقدمونه الذي المعرفي للمحتوى المناسااابة التكنولوجية واألدا  االساااتراتيجية اختيار ع 

 وبالتالي لديهم والضااعف القو  مواطن وتحديد مجاالته في كفاءتهم فحص أجل من كأدا  اسااتخدامها

 الندوات النموذجية، الادروس العمال، ورش إقااماة خالل من المهنياة خبراتهم لتطوير التخطيط

 اختيار في للمسااااااعد  بينهم فيما بساااااهولة الخبرات وتبادل المعلومات مشااااااركة وثالاها .العلمي ة

 (. (Temechegn E. ,2014 بالتكنولوجيا دمجها تم والتي المناسبة األنشطة

دُ        مع التقنية   بدمج   للمعلم   التكاملي اإلعداد بمفهوم   األخذ   تيباك  في" إطار   تطبيقُ  وهكاذا يؤكِّ

  في الاالث المعرفة   قواعد   رؤية   المعلم يتجاوزُ  إعداد برامج   في والتخصاااصاااية التربوية المقررات

 أنواع على التأكيد خالل من ذلك من أبعد إلى يذهبُ  تيباك" ؛فإطارُ انفصااااال عن بعضااااها بعضااااا

 لدمج المعلم   معرفةُ  :وهي أساااااسااااية، أشااااكال   ثالثة   بين الفرعية التقاطعات عند تقعُ  التي المعرفة

 الدمج   إلى انتهاء   التدريس مع التكنولوجيا مع التعليمي المحتوى لدمج ومعرفته ، التعليمي المحتوى

 .التدريس  مع التكنولوجيا :من لكل   للمعلم الكامل  

 إعداد أدوات البحث، وضبطها ، وتتضمن: 

:  تهدف هذه القائمة إلى تحديد مهارات  متطلبات التعلم الرقميقائمة مهارات التدريس في ضددددددوء  -2

التدريس في ضاااااوء متطلبات التعلم الرقمي لدى معلمي الدبلوم العام وفقا للمفهوم الذي حددته الدراساااااة 

 مسبقا .
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: تتمال مصااادر إعداد هذه مصددادر إعداد قائمة مهارات التدريس في ضددوء متطلبات التعلم الرقميـااااااا 

 القائمة فيما يلي : 

 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمهارات التدريس والتعلم الرقمي ونموذج تيباك. -أ

 األدبيات في مجال التدريس والتعلم الرقمي ونموذج تيباك.  -ب

  تي عشاار:  تتكون القائمة من اثنوصددق قائمة مهارات التدريس في ضددوء متطلبات التعلم الرقميـااااااا 

مهار  ؛ تمال أربع منها مهارات التخطيط في ضاااااوء متطلبات التعلم الرقمي وخمس منها تمال مهارات 

 التنفيذ في ضوء متطلبات التعلم الرقمي وثالث منها للتقويم في ضوء متطلبات التعلم الرقمي.

في صورتها  : عرضات هذه القائمةصددق قائمة مهارات التدريس في ضدوء متطلبات التعلم الرقميـاااااا 

( من المتخصااصااين في اللغة العربية، وتدريسااها من أعضاااء 2) ملحق  المبدئية على عدد من المحكمين

هيئة التدريس في كلية التربية وكذلك من المتخصاصاين في تكنولوجيا التعليم من أعضاء هيئة التدريس، 

صاااول إلى الشاااكل النهائي لهذه من أجل الو ومجموعة من معلمي اللغة العربية من المشاااهود لهم بالكفاء 

(، وقاد التزم البااحاث بالمهارات التي اتفق جميع المحكمين على مناساااااابتها للطالب 0المهاارات ) ملحق 

 المعلم تخصص اللغة العربية بالدبلوم العام. 

: تهدف هذه البطاقة إلى قياس مهارات التدريس في ضااااااوء متطلبات التعلم  إعدداد بطداقدة المالحظة -0

 ) تخطيطا وتنفيذا وتقويما ( للطالب المعلم تخصص اللغة العربية بالدبلوم العام . الرقمي

: تنقسام بطاقة مالحظة مهارات التدريس في ضااوء متطلبات التعلم الرقمي لدى الطالب وصدق البطاقة -

وء ضاااالمعلم تخصاااص اللغة العربية بالدبلوم العام إلى ثالثة أجزاء؛ الجزء األول: مهارات التخطيط في 

متطلباات التعلم الرقمي ويتضاااااامن أربع مهارات ، والجزء الااني: مهارات التنفيذ في ضااااااوء متطلبات 

التعلم الرقمي ويتضاااااامن خمس مهاارات، والجزء الااالاث : مهاارات التقويم في ضااااااوء متطلبات التعلم 

 الرقمي ويتضمن ثالث مهارات .

 ناء بطاقة المالحظة:بناء بطاقة المالحظة : اتبعت الخطوات التالية في ب -

: وقد أشااااار الباحث فيما تقدم إلى تحديد مهارات التدريس في ضددددوء متطلبات التعلم الرقمي -أ

المصااادر التي اشاااتقت منها هذه المهارات وكيف تحقق من صاادقها من خالل عرضاااها على 

 المحكمين .

 ، وقد روعي فيها ما يلي :  صياغة عبارات البطاقة -ب

 ة مرتبطة بالمهارات التي حددت من قبل .أن تكون مفردات البطاق -

 أن تكون الصياغة واضحة ال لبس فيها . -

 أن تتصل العبار  بالعملية التدريسية التي وضعت فيها . -

: تم تحديد أسالوب التقدير الكمي للمالحظة حيث وضع مقياس تحديد أسدلوب تقدير المالحظة -ت

تدريسااااية في ضااااوء متطلبات التعلم الرقمي متدرج ثالثي للبطاقة؛ كما يلي : يؤدي المهار  ال
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يؤدي المهار  التدريساية في ضااوء متطلبات التعلم الرقمي  -ثالث درجات  3بشاكل ممتاز = 

يؤدي المهار  التدريسااااية في ضااااوء متطلبات التعلم الرقمي  -درجتان  0بشااااكل متوسااااط = 

 درجة واحد   2بشكل ضعيف = 

ن صـااـااـاادق بطاقة المالحظة عن طريق عرضها في صورته : تم التحقق مـااـااـاا صدق بطاقة المالحظة -

( من المتخصصين في اللغة العربية، وتدريسها من 3) ملحـاااـاااـاااـاااقاألولية على مجموعة من المحكمين 

أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية وكذلك مـااان المتخصصين في عـاااـااالم النفس من أعضـاااـااااء هيئة 

ة العربية فـــي مــــن المشهود لهم بالكفاء ؛ وذلك للتحقق من أن التدريس، ومجموعة مــــــن معلمي اللغ

(، 4من أجل الوصاول إلى الشكل النهائي للبطاقة ) ملحق البطاقة تقيس السالوك الذي صاممت من أجله؛ 

 وقــــــــد أبـــدى جميع المحكمين موافقتهم على صالحية البطاقة للتطبيق .

بالقساااااام لتقدير مهارات التدريس في ضااااااوء  *ك الباحث مع زميله: اشااااااتر ثبات تقديرات المالحظين -

متطلبات التعلم الرقمي لعينة عشاااوائية من طالب الدبلوم العام  للتأكد من ثبات تقديرات البطاقة، وقد بلغ 

عدد العينة خمساااة عشااار طالبا من الطالب المعلمين بالدبلوم العام وتم مالحظة كل معلم ثالث حصاااص 

ر الباحث مع زميله حصاااص هؤالء الطالب المعلمين، وقدر كل من الباحث والزميل متتالية حيث حضااا

أداء الطالب المعلمين تقديرا مساااتقال عن بعضاااهما؛ ومن ثم تم حسااااب معامل ارتباط " سااابيرمان" بين 

. وفي ,24. وفي التنفيذ ,20تقاديرات المالحظين وقاد كانت معامالت االرتباط بين الباحاين في التخطيط 

. مما ,62. ويتضااااح أن معامالت االرتباط جميعها دالة عند مسااااتوى ,23. وفي البطاقة ككل ,22التقويم 

يدل على أن تقديرات المالحظين على بطاقة مهارات التدريس في ضااوء متطلبات التعلم الرقمي للطالب 

 المعلم تخصص اللغة العربية ثابتة.

 مقياس االتجاه نحو العملية التدريسية :-3

يهادف هاذا المقياس إلى قياس اتجاه الطالب المعلمين بالدبلوم العام تخصااااااص اللغة العربية نحو          

 التدريس .

 إجراءات بناء المقياس :-

تم إعداد مقياس االتجاه نحو العملية التدريساااية وفق مقياس ليكرت الخماساااي ، في تقدير درجات          

شااده ، أؤيد ، محايد ، أعارض ، أعارض بشااد  ( وقد مر إعداد  هذا المقياس ذي البدائل الخمسااة ) أؤيد ب

 المقياس بالخطوات التالية :

 ( بندا لالتجاه نحو التدريس.22صياغة بنود المقياس في صورتها األوليه ؛ حيث تتكون من ) -

)  تقدير صاااادق المحتوى وذلك عن طريق عرضااااه في صااااورته األولية على مجموعة من المحكمين -

( من المتخصااااصااااين في اللغة العربية، وتدريسااااها من أعضاااااء هيئة التدريس في كلية التربية 2ملحق 

وكذلك مـاان المتخصصين في علم النفس من أعضاء هيئة التدريس، ومجموعة مـااـااـااـااـااـاان معلمي اللغة 

                                                           
 الزميل هو الدكتور أحمد عبدهللا سالم المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس . *
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مقياس في العربية مـاااااـاااااـاااااـااااان المشهود لهم بالكفاء  ، ، وقد أجرى الباحث التعديالت المطلوب ليكون ال

 (.0صورته النهائية ) ملحق 

( طاالبا وطالبة من الطالب 36للتاأكاد من ثباات المقيااس تم تطبيقاه على عيناة عشااااااوائياة مكوناة من ) -

المعلمين بالدبلوم العام من غير عينة الدراسة ، وتم استخراج معادلة ألفا كرونباخ وحساب معامل الابات 

( 20ل ثبات مرتفع نسااابيا ، ثم تم احتسااااب زمن المقياس وكان ).( وهو معام,20، وكان معامل الابات )

 دقيقة .

 بناء البرنامج المقترح : -4

 اعتمد البرنامج التدريبي على مجموعة من األسس، وهي:                     

 المطلوب. التعلم إحداث في أنواعها بمختلف الرقمية التكنولوجيا استخدام علىاالعتماد  -

 .واإلنترنت اآللي الحاسب تقنيات على المعتمد  بالتطبيقات غنية تفاعلية بيئة إيجاد -

 الكمبيوتر على المعتمد  الوسائط عبر (إلكتروني) تعليمي محتوى االعتماد على تقديم -

 ومع المعلم ومع المحتوى هذا مع النشط التفاعل إمكانية له يتيح بشكل المتعلم إلى وشبكاته

 متزامنة. غير أم متزامنة بصور  ذلك كان سواء أقرانه

 مراعا  طبيعة المتعلمين وما بينهم من فروق فردية . -

تشجيع التفاعل بين المعلم والمتعلم: حيث وجد أن التفاعل بين المعلم والمتعلمين، سواء  -

داخل غرفة الصف أو خارجها، يشكل عامال  مهما في إشراك المتعلمين وتحفيزهم للتعلم، 

 في قيمهم وخططهم المستقبلية.بل يجعلهم يفكرون 

تشجيع المتعلمين على تبادل األفكار والخبرات، علما  بأن المجموعات غير متجانسة،  -

 سواء في القدرات أو الميول أو االهتمامات، ومن ثم تعزيز خبرات المتعلمين وتطويرها.

لى يقوم ع التركيز على الجانب المهاري في التعلم هو األساس: فال يوجد معنى لتعلم -

 ترديد المعارف دون تطبيقها.

استخدام االستراتيجيات التدريسية المناسبة لمحتوي البرنامج وبما يحافظ علي إيجابية  -

 الطالب. 

 استخدام أنشطة تعليمية معينة تقوم علي تنمية إيجابية المتعلم وتاير تفكيره. -

ا يعرفونه وما ال يعرفونه تقديم تغذية مرتجعة سريعة؛ حيث إن دراية المتعلمين بم -

تساعدهم على فهم طبيعة معارفهم وتقييمها. فالمتعلمون بحاجة إلى أن يتأملوا فيما تعلموه 

 وما يجب أن يتعلموه والى تقييم ما تعلموا.
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التقويم اإللكتروني المستمر للمتعلمين بداية من التقويم القبلي وأثناء تنفيذ البرنامج، وبعد  -

 االنتهاء منه.

وقد أمكن تصااااميم البرنامج في ضااااوء نموذج تيباك، وقائمة مهارات التدريس في ضااااوء متطلبات      

 التعلم الرقمي التي تم التوصل إليها، وذلك كما يلي :

 الهدف من البرنامج : -

تم تحاديد الهدف من البرنامج المقترح في تنمية مهارات التدريس في ضااااااوء متطلبات التعلم الرقمي     

 طالب المعلمين بالدبلوم العام تخصص لغة عربية .لدى ال

  بناء محتوى البرنامج :  -

 مر إعداد محتوى البرنامج المقترح بالخطوات التالية:                    

 الرجوع إلى األدبيات والدراسات التي تناولت: مهارات التدريس والتعلم الرقمي ونموذج تيباك . -

 يناسب طبيعة كل من مهارات التدريس والتعلم الرقمي ونموذج تيباك .إعداد المحتوى الذي  -

ا بواقع لقاء كل أسبوع . 20تم تقسيم البرنامج على )  -  ( يوم 

 استراتيجيات تنفي  البرنامج والوسائل المعينة:  -

 تااعتمد الباحث في تدريس البرنامج على بعض استراتيجيات التعلم الرقمي مال: المحاضر         

 بطريقة المشكالت وحل إلكترونية، بمشروعات الطالب وتكليف العمل، ومجموعات اإللكترونية،

يجية التعلم استرات، وواستراتيجية األلعاب التعليمية اإللكترونية،  اإللكترونية المناقشات وكذلك إلكترونية،

الية تجرتم توفير مجموعة متنوعة من الوسائل المعينة واإللكترونية،  بالمحاكا  بة التي ساعدت في فع 

البحث بما يتناسب وطبيعة التدريب، ومن تلك الوسائل سبورات بيضاء وأقالم حبر سائل وسبورات 

 ضوئية .

 أساليب التقويم: -

تنوعت أسااااليب التقويم في البرنامج ، فاساااتخدمت أسااااليب التقويم اإللكتروني المساااتمر وأسااالوب        

 لتقويم وملفات األداء اإللكترونية والتقويم اإللكتروني النهائي.التقويم الذاتي وأسلوب ا

 ضبط البرنامج المقترح:  -

( حول البرنامج المقترح بعد عرضااه عليهم، وقد 2تم اسااتطالع رأي مجموعة من المحكمين) ملحق      

ال ف ر ي تصااااااحيح مساااااااتم األخذ في االعتبار توجيهاتهم، وما أبدوه من تعديالت، والتي كان لها أثر فع 
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البرنامج المقترح، ومن ثم  تم التأكد من صاااااادق المحكمين لذلك البرنامج ، وأصاااااابح بصااااااورته النهائية         

 ( قابال  للتطبيق .0) ملحق

( طالبا وطالبة من الطالب المعلمين 06تشمل عينة الطالب المعلمين )  تحديد عينة الدراسة :( 2)

 .بالدبلوم العام تخصص اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور 

: استغرقت التجربة الميدانية الفصل الدراسي ( التجريب الميداني لالستراتيجية المقترحة 6) 

 راءات التطبيق كما يلي:، وقد سارت إج 0606/0602األول للعام الدراسي 

: طبقت بطاقة المالحظة ومقياس االتجاه نحو العملية التدريسية التطبيق القبلي ألدوات الدراسة-

 قبليا على مجموعة البحث من الطالب المعلمين بالدبلوم العام بكلية التربية شعبة اللغة العربية. 

لبحث، وقد الحظ الباحث تحمسا شديدا تطبيق البرنامج  القائم على نموذج تيباك على مجموعة ا-

من الطالب المعلمين وقد لمس الباحث ذلك من خالل مالحظته لحرص الطالب المعلمين على 

 اقتراح أفكار جديد  ومناقشة الباحث فيها .

 التطبيق البعدي لألدوات، وتحليل البيانات، واستخالص النتائج، وتفسيرها.-

 . SPSSو برنامج  Microsoft Excelستخدمة البرامج واألساليب اإلحصائية الم-

 :  نتائج البحث

عولجت نتائج البحث إحصائيا باألساليب اإلحصائية، والبرامج المشار إليها فيما تقدم، ويمكن     

 عرضها فيما يلي:

 أوال : نتائج البحث :

( بين 6.62أو= ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى >: نتائج اختبار الفرض األول 

متوسطي درجات الطالب المعلمين مجموعة البحث في مهارات التخطيط للتدريس في ضوء 

متطلبات التعلم الرقمي ، في التطبيق القبلي  والبعدي. والختبار هذا الفرض تم استخدام )اختبار ت 

ل لجدوللمجموعات المرتبطة ( وحساب قيمة "ت" ، وتحديد مستوى الداللة ، ويتضح ذلك في ا

 التالي :  
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( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  ت  وداللتها اإلحصائية  1جدول )

بين متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات التخطيط 

 للتدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي.

قيمة   ح       م        ن       التطبيق   

 "ت"

الداللة 

 اإلحصــــــائية

حجم 

 األثر

 وداللته

 ,40   00,0  20,24  06       القبلي   

00 

دالة عند  

 ,62مستوى 

22, 

 كبير    20,0  03,04 البعدي   

يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في     

التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات التخطيط للتدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لصالح 

؛ وبالتالي يرفض 62,6التطبيق البعدي ؛ حيث إن قيمة "ت" المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى 

 األول.الفرض 

وهو حجم تأثير مرتفع يدل على وجود تأثير إيجابي للبرنامج  ,22كما يتضح أن حجم األثر     

التدريبي في تنمية مهارات التخطيط للتدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى الطالب 

 المعلمين بالدبلوم العام تخصص اللغة العربية.

( بين 6.62ذو داللة إحصائية )عند مستوى> أو=ال يوجد فرق : نتائج اختبار الفرض الثاني

متوسطي درجات مجموعة البحث  في مهارات تنفيذ التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي ، 

في التطبيقين القبلي والبعدي. والختبار هذا الفرض تم استخدام )اختبار ت للمجموعات المرتبطة 

 تضح ذلك في الجدول التالي:( وحساب قيمة "ت" ، وتحديد مستوى الداللة ، وي

( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية بين  0جدول ) 

درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات تنفيذ التدريس في ضوء 

 متطلبات التعلم الرقمي

قيمة   ح       م        ن       التطبيق   

 "ت"

الداللة 

 اإلحصــــــائية

حجم 

 األثر

 وداللته

دالة عند   03,02   20,2  02,20  06 القبلي   

 ,62مستوى 

20, 

 كبير 62,2  06,00  البعدي   

يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات درجات الطالب      

في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات تنفيذ التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لصالح 



 

 
 م(5255) 522العدد  ISSN 2535-213X)مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الترقيم الدولي )

 

  

 

 

    
 
 

80 

؛ وبالتالي يرفض  62,6التطبيق البعدي؛ حيث إن قيمة "ت" المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى 

 لفرض الااني .ا

وهو حجم تأثير مرتفع يدل على وجود تأثير إيجابي للبرنامج  ,20كما يتضح أن حجم األثر     

التدريبي في تنمية مهارات التنفيذ للتدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى الطالب المعلمين 

 بالدبلوم العام تخصص اللغة العربية.

( بين 6.62جد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى > أو=ال يو: نتائج اختبار الفرض الثالث

متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات تقويم التدريس 

في ضوء متطلبات التعلم الرقمي. والختبار هذا الفرض تم استخدام )اختبار ت للمجموعات 

 داللة ، ويتضح ذلك في الجدول التالي:  المرتبطة ( وحساب قيمة "ت" ، وتحديد مستوى ال

( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت"وداللتها اإلحصائية بين  3جدول ) 

درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات تقويم التدريس في ضوء 

 متطلبات التعلم الرقمي.

ة قيم  ح       م        ن التطبيق   

 "ت"

الداللة 

اإلحصــــــا

 ئية

 حجم األثر

 وداللته

دالة عند   43,30   62,0  03,22  06 القبلي   

 ,62مستوى 

20, 

 كبير 22,2  03,02  البعدي   

يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في      

التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات في مهارات تقويم التدريس في ضوء متطلبات التعلم 

؛  62,6الرقمي لصالح التطبيق البعدي؛ حيث إن قيمة "ت" المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى 

 فض الفرض الاالث .وبالتالي ير

وهو حجم تأثير مرتفع يدل على وجود تأثير إيجابي للبرنامج  ,20كما يتضح أن حجم األثر     

التدريبي في تنمية مهارات التقويم للتدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى الطالب المعلمين 

 بالدبلوم العام تخصص اللغة العربية.

( بين 6.62ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى> أو= : نتائج اختبار الفرض الرابع 

متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات التدريس ككل في ضوء 

متطلبات التعلم الرقمي. والختبار هذا الفرض تم استخدام )اختبار ت للمجموعات المرتبطة ( 

 ويتضح ذلك في الجدول التالي:    وحساب قيمة "ت" ، وتحديد مستوى الداللة ، 
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( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية بين  4جدول ) 

متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات التدريس في ضوء متطلبات 

 التعلم الرقمي ككل .

قيمة   ح       م        ن التطبيق   

 "ت"

الداللة 

 اإلحصــــــائية

 حجم األثر

 وداللته

دالة عند   20,42   60,0  23,40  06 القبلي   

 ,62مستوى 

22, 

 كبير 22,2  62,02  البعدي   

يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي متوسطي درجات      

الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي في مهارات التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي ككل 

؛ وبالتالي  62,6لصالح التطبيق البعدي ؛ حيث إن قيمة "ت" المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى 

 لفرض الرابع .يرفض ا

وهو حجم تأثير مرتفع يدل على وجود تأثير إيجابي للبرنامج  ,22كما يتضح أن حجم األثر     

التدريبي في تنمية مهارات التدريس ككل في ضوء متطلبات التعلم الرقمي لدى الطالب المعلمين 

 بالدبلوم العام تخصص اللغة العربية.

( بين 6.62ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية )عند مستوى> أو= : نتائج اختبار الفرض الخامس

متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي في االتجاه نحو التدريس. والختبار هذا 

الفرض تم استخدام )اختبار ت للمجموعات المرتبطة ( وحساب قيمة "ت" ، وتحديد مستوى الداللة 

    ، ويتضح ذلك في الجدول التالي: 

( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتها اإلحصائية بين  2جدول ) 

 متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي في االتجاه نحو التدريس .

قيمة   ح       م        ن       التطبيق   

 "ت"

الداللة 

 اإلحصــــــائية

حجم 

 األثر

 وداللته

دالة عند   20,42   60,0  23,30  06 القبلي   

 ,62مستوى 

22, 

 كبير 22,2  62,02  البعدي   
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يتضح من الجدول السابق وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي متوسطي درجات      

الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي في االتجاه نحو التدريس لصالح التطبيق البعدي ؛ حيث إن 

 ؛ وبالتالي يرفض الفرض الخامس . 62,6قيمة "ت" المحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى 

وهو حجم تأثير مرتفع يدل على وجود تأثير إيجابي للبرنامج  ,22ن حجم األثر كما يتضح أ    

 التدريبي في تنمية االتجاه نحو التدريس لدى الطالب المعلمين بالدبلوم العام تخصص اللغة العربية.

 مناقشة النتائج وتفسيرها:

 تطبيق البعدي فيأظهرت نتائج القياس البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح ال     

 مهارات التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي ويعزى هذا لما يلي :

تنوع االستراتيجيات التدريسية الرقمية في البرنامج ساعد في تنمية مهارات التدريس في ضوء  -

 مباد  التعلم الرقمي لدى 

 في منها واالستفاد  ، اديمياألك المحتوى لخدمة تطويعهاو الحدياة التكنولوجيا أساليب استخدام -

 الطالب . احتياجات تحقيق

قدم البرنامج التدريبي المقترح عديدا من األنشطة االلكترونية التي جذبت انتباه الطالب  -

 المعلمين وجعلتهم يتمتعون بعملية التعلم .

 مع أفضل بشكل يتعلمون الطالب إن حيث ، تعاونية الكترونية فرق في التعلم على التأكيد -

 .المهمة والمهارات المعارف الكتساب المالئمة الفرص يجدون ألنهم أقرانهم

التغذية الراجعة اإللكترونية التي حصل عليها الطالب بعد أداء األنشطة كان له األثر اإليجابي  -

 في تصحيح معارفهم وتابيتها.

رونية يم اختبارات الكتتدريب الطالب المعلمين على االختبارات االلكترونية ونجاحهم في تصم -

مصممة للمراحل التعليمية المختلفة وظهور النتيجة بشكل مباشر في هذه االختبارات جعل المعلمين 

لديهم حافز قوي لالستفاد  من تلك االختبارات نظرا لتوفيرها كايرا من الوقت والجهد وموضوعيتها 

. 

ة إحصائية لصالح التطبيق البعدي في كما أظهرت نتائج القياس البعدي وجود فروق ذات دالل     

 تنمية االتجاه نحو العملية التعليمية ويعزى هذا لما يلي :

امتالك الطالب المعلمين مهارات التدريس الرقمية وإحساسه بتمكنه من بعض المهارات  -

 التكنولوجية كان له أكبر األثر في تكوبن اتجاه إيجابي لديهم نحو العملية التدريسية .
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ر الطالب المعلمين من القيود المكانية وتوظيفهم للتكنولوجيا عن بعد كان له أكبر األثر في تحر -

 تكوين اتجاه إيجابي لديهم نحو العملية التدريسية .

استخدام الطالب المعلمين االختبارات االلكترونية مع طالبهم وإحساسهم بسهولة إجرائها وتوفير  -

صحيح االختبارات الورقية انعكس على تكوين اتجاه إيجابي الوقت والجهد الذي كان يهدر في ت

 نحو العملية التدريسية . 

 التوصيات والمقترحات:  

 في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج؛ يمكن تقديم التوصيات التالية:            

ات مهارضرور  اإلفاد  من البرنامج في تدريب معلمي اللغة العربية في كافة المراحل على  .2

 التدريس في ضوء متطلبات التعلم الرقمي .

 تدريب المعلمين على االستراتيجيات الرقمية الجديد  في تعليم مهارات اللغة العربية . .0

ضرور  العمل على اإلفاد  من فكر  أوراق العمل االلكترونية المقدمة ضمن البرنامج وذلك  .3

 ين األخرى.من خالل النسج على منوالها في برامج تدريب المعلم

 وأيضا   التدريس االلكترونية، استراتيجيات في التنوع بمبدأ لألخذ  العربية اللغة معلمي توجيه .4

 مقابلة ويستطيعوا التعلم، أثناء دافعية أكار المتعلمين يجعلوا حتى وذلك الوسائل التعليمية؛

 .المتعلمين هؤالء لدي الفردية الفروق

العربية في المرحلة الاانوية بما يتناسب مع التطور تطوير محتوى موضوعات اللغة  .2

 التكنولوجي الحديث.

 :ويقدم البحث المقترحات التالية

 إعداد نموذج لتطوير منهج اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية في ضوء نموذج تيباك. .2

ين في تدريس النصوص  لطالب المرحلتاستراتيجيات التدريس الرقمية بحث أثر استخدام  .0

 اإلعدادية والاانوية.

في تنمية مهارات التدريس  نموذج أخرى غير تيباك مال نموذج سامر بحث أثر استخدام  .3

 الرقمي للطالب المعلمين تخصص اللغة العربية .

المقارنة بين نموذج تيباك ونموذج سامر في أثره في تنمية مهارات التدريس الرقمي  .4

 للطالب المعلمين .

 ج على تنمية مهارات األداء اللغوي لدى طالب المرحلة الاانوية .بحث أثر التعلم المدم .2
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 المراجع

 المراجع العربية:

(: تدريس األدب من خالل الحاسوب والمواقع االلكترونية 0622أبو لبن، وجيه المرسي ) -

 متاح على :

http://Kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268330 

( : معلم العصر الرقمي ؛ الطموحات والتحديات ، المجلة 0622) محمود أحمد ، زينب -

 .3224-3262، 00التربوية ، جامعة سوهاج ، كلية التربية ، ع 

 المستحدثات بعض استخدام على قائم برنامج فعالية) 0620اسماعيل ، حنان )   -

 مجلة .التربية بكلية األدبية الشعب لطالب العلمى التنور أبعاد تنمية فى التكنولوجية

 .) 650 - 657 30 ( الجامعي، التعليم في دراسات

التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف. عالم (. ٥١١۲إسماعيل، الغريب زاهر ) -

 .الكتب، القاهر 

 وتطبيقات نظرية أطر العربية اللغة تدريس تيجياتااستر ( 2010 )حمدي بليغ إسماعيل، -

 .والتوزيع للنشر المناهج دار :عمان.عملية

 202/222ص  22،عدد  22االنترنت، جامعة الكويت: المجلة الت ربوية، مجلد          

( :علم النفس االجتماعي رؤية معاصر، القاهر  2222البهي، فؤاد وسعد ، عبد الرحمن) -

 .الفكر العربي:دار 

مكتبة  ( : علم النفس االجتماعي بين النظرية والتطبيق ، القاهر :0663الجبالي، حسني ) -

 .أنجلو المصرية

 لمعلمي التدريسي األداء تحسين في التربويين المشرفين دور:  (2014)ماجد الجالد، -

 .اليرموك جامعة. 1 العدد. 68 مج.اليرموك أبحاث مجلة .األردن في التربيةاإلسالمية

 بشكل متكامل في  االلكتروني التعليم ماستخدا ( تحديات0662)  حسين على الجمل، أحمد -

 العربية الجمعية وبحوث، دراسات :التربية تكنولوجيا مجلة ."المصرية المدارس

 .02-23التربية ،  لتكنولوجيا

 ونظري، يميمفاه مدخل الرقمي التعليم .( 2019 ) .عاصم تال وفائق، عادل؛ سهير حامد، -

 واآلداب، والعلوم للتربية العربية المؤسسة ،7 ع والنفسية، التربوية للعلوم العربية المجلة

 .بغداد

( : تطوير برنامج إعداد معلم العلوم في العصر الرقمي وفقا 0606حسانين،  بدرية محمد ) -

، المجلة التربوية بكلية التربية جامعة سوهاج ،  (TPACK Framework)إلطار تيباك 

 .20-0، ص  26العدد 

 .(، سيكولوجية الفرد في المجتمع، دار األفاق العربية، القاهر 0662حسن، محمود شمال ) -

 مجلة العربية، اللغة تعليم في اإللكترونية المواقع فاعلية ( 0622،) محمد حسين ، خالد -

 14 ص ، 29 العدد السعودية ، يز،العز عبد الملك جامعة األثر،

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268330
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( :الكفاءات الخمس للتعليم 0606الحياني، عبد المنعم وبرديسي ، هشام وحسنين ، محمد  ) -

 االلكتروني ، جد : مكتبة فهد الوطنية.

 طرائق (2011) علة،عبدهللا؛والشوبكي،زاعلة، محمد؛والزبون، محمود؛والخاالخز -

 .والتوزيع والنشر لمطباعة صفاء دار:عمان .الفعال التدريس

( : تصور مقترح لتفعيل دور التعلم عن بعد بجامعة الطائف في 0622خالف، أحمد ) -

ضوء بعض االتجاهات العالمية المعاصر  ، المجلة التربوية كلية التربية جامعة سوهاج ، 

 .322-003ص ص 46مصر العدد 

 .وجية االتجاهات، دار غريب خليفة ، عبد اللطيف وعبد المنعم شحاتة ) ب د ( : سيكول -

 .الرشد مكتبة:الرياض.العربية اللغة تدريس في فصول.( 2004 ) جعفر الخليفة،حسن -

 معطيات ضوء في المهنية العلوم للتنمية معلمي احتياجات .) 0622 ) سيد خليل عمر -

 التربية :عشر التاسع العلمي  المؤتمر العملية، للتربية المصرية الجمعية .الرقمي العصر

 206-223 ص ص ،) 22 ( العدد .المستدامة التنمية العلمية

 (، عــالم الكتــب 2(، علــم الــنفس االجتمــاعي ) ط2204زهران حامــد عبــد الســالم ) -

 القاهر  . ,

(. دور الدورات التدريبية في تطوير مهارات التدريس 0626الزهراني، بندر بن سعيد) -

 -الفنية من وجهة نظرهم. رسالة ماجستير غير منشور . كلية التربيةالفعال لمعلمي التربية 

 جامعة أم القرى.

( :التعلم االلكتروني المفهوم والقضايا والتطبيق والتقويم، 0662زيتون ، حسن حسين ) -

 عمان : الدار الصولتية للنشر والتوزيع.

 مكتبة:اهر الق.التدريس تنفيذ في رؤية التدريس تاارهم( 0662)حسين زيتون،حسن -

 .األنجلو

تطوير كفايات المعلم للتعليم عبر الشبكات في منظومة (. ٥١١١زين الدين ، محمد محمود ) -

 .التعليم عبر الشبكات، القاهر : عالم الكتب

 معرفي تقدم الرقمي التعلم لعصر التحول .) 2016 ابريل، 24 - 22 (.سميح اميمة الزين، -

 ، الرقمية التكنولوجيا عصر في التعمم عشر، الحادي الدولي المؤتمر منهجي، تقهقر أم

  45 -9 ص ، ،لبنان تيباز  جامعة ، العممية لممؤسسات العالمي االتحاد

 اإلنترنت وشبكة التابلت استخدام على قائم برنامج ( ، فاعلية0622حسين ) سوزان سراج، -

 والمحطات التفاعلية المحاكا  باستراتيجيتي الكيمياء لتدريس التواصلية النظرية ضوء في

 المعلمين للطالب المهنية والمسئولية الرقمي التدريس مهارات تنمية في الرقمية العلمية

 .2202: 2002، ص 00التربية، المجلة التربوية، كلية التربية جامعة سوهاج ،عدد  بكلية

ر العلمية للنشاالتصال وتكنولوجيا التعليم، دار اليازوري (. ٥١١٥سالمة ، عبد الحافظ ) -

 .والتوزيع: عمان،

التعليم االلكتروني وتحرير العقل القاهر : الدار المصرية (. ٥١١۲شحاتة ، حسن سيد ) -

 اللبنانية
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 :القاهر  .وتعلمها العربية اللغة تعليم في المرجع 0623مروان والسمان، حسن؛ شحاتة، -

 .للكتاب العربية الدار مكتبة

 جود  على الرقمي التعلم توظيف أثر ( 0622 )حمود آل يحيى أحمد عليه نى،االشمر -

 المؤسسة :رالنفسية التربوية وم للعل العربية المجلة . مخرجاتها رتحسين التعليمية العملية

 .202-8242 ع راآلداب، رالعلوم للتربية ، العربية

 االتصاالت كلية في اإللكتروني التعليم" :( 2002 ) ،عبد هللا أحمد صالح احمد -

 اإللكتروني،  خالل التعليم لندو  مقدمة عمل ورقة حالة، دراسة : "بالرياض علوماتوالم

 ه 1424 صفر 21،19 الفتر 

 للنشر أسامة دار:عمان.الحديث يملالتع واسترتيجيات المعلم) 0662 (الصيفي،عاطف -

 .والتوزيع

استراتيجياته، التدريس الفعال: تخطيطه، مهاراته،  (.0662الطناوي، عفت مصطفى) -

 تقويمه. عمان: دار المسير  للنشر والتوزيع.

 ج ،1 ط االفتراضي، والتعليم االلكتروني التعليم.) 2015 (.عبدالرؤوف طارق عامر، -

 .والنشر للتدريب العربية القاىر ،المجموعة ،1

 ( ، فاعلية برنامج الكتروني قائم على الويب لتنمية مهارات0620العباسي ، محمد أحمد ) -

تصميم وإنتاج بعض أدوات التقويم االلكتروني لدى طالب كلية التربية، مجلة كلية التربية 

 .403-432، الجزء األول ، ص ص22جامعة المنصور  العدد 

سلسلة استراتيجيات التعلم اإللكتروني، متوفر من (.٥١٠٥عبد الحميد ،عبدالعزيز طلبة ) -

  :خالل

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=1

0 

 الحاسوب، باستخدام العربية اللغة تعليم ( ،0660الخالق)  عبد مختار هللا عبد الخالق ، عبد -

 218 ص ، 2008 واإليمان، العلم دار

 (  األسس العلمية لتصميم وحد  تعليمية عبر0666،) الهابس ، عبد هللا الكندري عبد هللا -

فلسفة التعليم اإللكتروني عبر الشبكات، منظومة التعليم (. ٥١١۲عبدالحميد محمد ) -

 . اإللكتروني عبر الشبكات. القاهر : عالم الكتب

 االستذكار عادات مقياس تعليمات : كراسة2220 الخضري وسليمان جابر، عبدالحميد، -

 .القاهر  العربية، النهضة دار مكتبة الدراسة، حون واالتجاهات

 والمأمول الواقع :المستقبل ومدرسة التكنولوجيا (2004) الهادي عبد ممدوح عامان، -

 ص ،ص1 ،ع 10 حلوان،ج جامعة التربية، كلية التجاري، الاانوي التعليم على بالتطبيق

11 - 42 .  

 .اإللكتروني. ط . القاهر : دار الفكر العربيتكنولوجيا التعليم (. ٥١١۲نبيل جاد ) عزمي  -

عمان: دار صفاء  (. االستراتيجيات الحدياة في التدريس الفعال.0660عطية، محسن علي) -

 للنشر والتوزيع.

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=102
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=102
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 بمدارس وأدواته االلكتروني التعليم تقنيات توظيف معوقات ) ٥١٠٢ ( فؤاد وليدعلي ،  -

 التربية كلية دكتوراه، رسالة المكرمة، مكة بمدينة للبنين واألهلية العام الحكومية التعليم

 .ماليزيا العالمية، المدينة جامعة

 . رالتحديات الطموحات :الرقمي العصر معلم .) 2019 ( .أحمد محمود زينب علي، -

 . 2405 :2446ص 48 ج التربية، كلية سوهاج جامعة :التربوية المجلة
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