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 :انًظزخهص

ىدفت الدراسة إلى تنمية ميارات التدريس الرقمي والمسئولية المينية لدى الطبلب     
المعمميف بكمية التربية بإعداد برنامج قائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت وفؽ النظرية 

و  التواصمية لتدريس الكيمياء باستراتيجيتي المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية.
لتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة البرنامج القائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت، 

ميارات تنفيذ  التدريس الرقمي، و مقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء وبطاقة مبلحظة 
فى العصر الرقمي، وتمثمت مواد التعمـ في دليؿ لمقائـ بالتدريس، وأوراؽ العمؿ لمطالب 

، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفى لمسح (whatsapp)مـ، ومجموعات تواصمية عمى المع
عداد اإلطار  وتحميؿ األدبيات المرتبطة بالتابمت وشبكة االنترنت والنظرية التواصمية، وا 
النظرى، وأدوات الدراسة، وتحميؿ النتائج وتفسيرىا، وُأستخدـ التصميـ شبو التجريبى ذو 

القياسيف القبمى البعدى، وذلؾ لمكشؼ عف فاعمية البرنامج في تنمية  الثبلث مجموعات عمى
( طالًبا مف 35ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية، وتكونت عينة الدراسة مف )

الطبلب المعمميف بالفرقة الرابعة شعبة كيمياء بكمية التربية، وتـ توزيعيـ ثبلث مجموعات: 
( طالًبا قامت بتدريس موضوعات الكيمياء باستخداـ 05عددىا )المجموعة التجريبية األولى و 

( طالًبا بتدريس 04استراتيجية المحاكاة التفاعمية، وقامت التجريبية الثانية وعددىا )
موضوعات الكيمياء باستخداـ استراتيجية المحطات العممية الرقمية وفًقا لمبرنامج المقترح 

نترنت، والمجموعة الثالثة )المجموعة الضابطة( القائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة اال 
( طالًبا لـ تدرس موضوعات الكيمياء بأى مف االستراتيجيتيف وانما بطرؽ 04وعددىا )

 التدريس المعتادة، وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
( بيف متوسطات درجات طبلب 1010وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ) -

التطبيؽ البعدى  تجريبيتيف األولى والثانية وطبلب المجموعة الضابطة فيالمجموعتيف ال
لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى )كؿ ميارة عمى حدة والبطاقة ككؿ( لصالح 

 المجموعتيف التجريبيتيف. 
( بيف متوسطات درجات المجموعة 1010وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

لتى درست باستخداـ استراتيجية المحاكاة التفاعمية والمجموعة التجريبية األولى ا
التجريبية الثانية التى درست موضوعات الكيمياء باستراتيجية المحطات العممية الرقمية 
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فى التطبيؽ البعدى لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى لصالح المجموعة التجريبية 
 الثانية .

درجات طبلب متوسطات بيف ( 1.10عند مستوي ) توجد فروؽ ذات داللة احصائية  -
في التطبيؽ البعدى  المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية وطبلب المجموعة الضابطة

كؿ بعد عمى حدة ل) لمعمـ الكيمياء في العصر الرقمى لمقياس المسئولية المينية
 لصالح المجموعتيف التجريبيتيف. والمقياس ككؿ(

داللة احصائية بيف متوسطى درجات طبلب المجموعتيف ال توجود فروؽ ذات  -
التطبيؽ البعدى لمقياس المسئولية المينية )لكؿ بعد  التجريبيتيف األولى والثانية في

 عمى حدة والمقياس ككؿ( .
األولى  المجموعة التجريبية بلبدالة إحصائًيا بيف درجات ط ارتباطية موجبةتوجد عبلقة  -

مقياس المسئولية فى  ـ؛ ودرجاتيميارات التدريس الرقمى بطاقة مبلحظةفى  والثانية
 . المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى

وفى ضوء نتائج الدراسة؛ توصى الباحثة بضرورة تدريب المعمميف أثناء الخدمة و   
الطبلب المعمميف بكميات التربية عمى ميارات استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في تدريس 

تباع اجراءات استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية موضوعا ت الكيمياء وا 
لما ليا مف فاعمية في تنمية ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية، وتقترح الباحثة 
إجراء دراسات أخرى تستخدـ التابمت وشبكة االنترنت مع طرائؽ وأساليب تدريسية أخرى في 

 التابعة نفسيا لتدريس مواد دراسية أخرى وفى مراحؿ دراسية مختمفة. المتغيرات
 -التواصمية النظرية -االنترنت شبكة التابمت استخداـ عمى قائـ برنامج :المفتاحية الكممات

 التدريس ميارات -الرقمية العممية المحطات استراتيجية -التفاعمية   المحاكاة استراتيجية
 .المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمىالمسئولية  -الرقمى
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The Effectiveness of a Program Based on Using Tablets and the Internet in 
light of the Communicative Theory of Teaching Chemistry via Interactive 
Simulation and Digital Scientific Stations Strategies in Developing Digital 

Teaching Skills and Professional Responsibility of Student-teachers 
Prepared by: Dr. Suzan Hussein Serag* 

   Abstract: The present study aimed to develop the digital teaching skills 
and professional responsibility of student-teachers at the Faculty of 
Education through a program based on using tablets and the Internet in 
light of the communicative theory of teaching chemistry via interactive 
simulation and digital scientific stations strategies. The participants were 
68 Fourth year student-teachers enrolled at the Chemistry Section, 
Faculty of Education, Menoufia University. They were divided into 5 
groups: Experimental Group 7 (n = 78) which was taught using 
interactive simulation strategy, Experimental Group 9 (n = 77) which was 
taught using digital scientific stations strategy and the control group (n = 
77) which was taught using regular instruction. To achieve the goal of the 
present study, the researcher prepared a program based on the use of 
tablets and the Internet in light of the communicative theory of teaching 
chemistry with its Teacher's Guide, students' handouts and 
communicative Whatsapp groups, a pre-post digital teaching skills 
observation checklist and a pre-post professional responsibility scale. 
Results revealed that there were statistically significant differences 
between the mean scores of Experemental Group 7 and 9 and those of the 
control group on the post-tesing of the digital teaching skills (each skill 
and as a whole) and on the post-testing of professional responsibility (each 
dimension and as a whole). Moreover, there were statistically significant 
differences between the mean scores of Experimental Group 7 and those 
of Experimental Group 9 on the post-testing of digital teaching skills in 
favour of Experimental Group 9. Also, there were no statistically 
significant differences between the mean scores of Experimental Group 7 
and those of Experimental Group 9 on the post-testing of professional 
responsibility. And, there was a statistically positive correlation between 
the mean scores of Experimental Group 7 and those of Experimental 
Group 9 in digital teaching skills. Thus, it was recommended that pre- and 
in-service chemistry teachers need to be trained using tablets and the 
Internet in the teaching of chemistry topics via digital simulation and 
scientific stations strategies because of their effectiveness in developing 
digital teaching skills and professional responsibility.   
         Keywords: Program Based on Using Tablets and the Internet, 
Communicative Theory, Teaching Chemistry, Interactive Simulation 
Strategy, Digital Scientific Stations, Digital Teaching Skills, Professional 
Responsibility. 
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 يمذيخ 

يشيد الواقع العالمي الذي نعيشو تقدًما رقميا ىائبًل، حتى أطمؽ عمية العصر الرقمي      
(Digital age) فتـ تصنيع وابتكار المستحدثات الرقمية: شرائح السيمكوف، تطبيقات النانو ؛

وأجيزة الياتؼ المحموؿ، والكمبيوتر الموحي "التابمت"، واألقمار الصناعية، تكنولوجي، 
ووسائط تخزيف المعمومات، والشبكات حوؿ العالـ وخاصة الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(، 
والتي تفتح أفاًقا واسعة نحو عالـ التطبيقات، والمدونات، واليوتيوب، وتويتر، ..... حيث 

تطبيقات تغزو شيئا فشيئا كؿ قطاعات النشاط البشري؛ وخاصة قطاع بدأت تمؾ التقنيات وال
التعميـ،  أصبح لزاًما تطوير العممية التعميمية  بما يتبلءـ مع مستحدثات العصر الرقمي 

 السائدة في الوقت الراىف لضماف النجاح والجودة في مخرجات التعميـ.
ستحدثات الرقمية في العممية وفي ظؿ التطور الرقمي والسعي وراء استخداـ كافة الم

يماًنا مف وزارة التربية والتعميـ بأىمية استخداـ المستحدثات الرقمية وتطبيقات  التعميمية، وا 
ـ 1107االنترنت في التعميـ وفؽ إطار المشروع  القومي لمتعميـ، قامت الوزارة فى بداية عاـ 

ب الصؼ األوؿ الثانوى بإدخاؿ بتطبيؽ نظاـ التابمت في تعميـ جميع المواد الدراسية لطبل
    شبكة االنترنت إلى معظـ المدارس المصرية في المحافظات والمدف والقرى.

وُيعد التابمت  وشبكة االنترنت امتداد منطقى لمتطور التقنى، فيى بيئة تعمـ رقمية تمكف      
حاستي مف خبلؿ  البيئة ىذهالمتعمـ مف التفاعؿ معيا سواء كاف باالطبلع عمى ما تحتويو 

 البصر والسمع أو بالمشاركة والتأثير فييا بالقياـ بعمميات تعديؿ وتطوير. فيي عممية محاكاة
  (Simulation)   لبيئة واقعية أو خيالية يتـ تصورىا وبنائيا مف خبلؿ اإلمكانات التي

التكنولوجيا الحديثة باستخداـ الصوت والصورة ثبلثية األبعاد والرسومات إلنتاج مواقؼ  توفرىا
 .حياتية تجذب مف يتفاعؿ معيا وتدخمو في عالميا

إف استخداـ التابمت واإلنترنت فى العممية التعميمية يمكف أف يسيـ في تحقيؽ األىداؼ    
تنظيـ محتوي التعمـ واألنشطة، تعدد التعميمية، ومنيا: تحسيف مداخؿ وطرائؽ التدريس، 

 وتنوع مصادر التعمـ، إجراء المشروعات البحثية، مشاىدة الفيديوىات التعميمية، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االصدار السادس(.(APAظاـ تتبع الدراسة في توثيؽ المراجع ن)*(    

 

http://www.madinahx.com/showthread.php?t=42604
http://www.madinahx.com/showthread.php?t=42604
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توفير الوقت والجيد المبذوؿ في عممية التعمـ، توفير التكاليؼ التي كانت تنفؽ عمي التعميـ 
 (.110، ص1107)محمد يحي، .
ونتيجة لذلؾ اىتمت العديد مف الدراسات بتوظيؼ التابمت وتكنولوجيا المعمومات     

( التي سمطت الضوء عمي 1101 )الدىشافجماؿ واالتصاالت فى العممية التربوية مثؿ دراسة 
كيفية االستفادة مف اليواتؼ فى إحداث نقمة نوعية فى التعميـ مف خبلؿ توظيفيا في عمميتي 

التي أوضحت أف استخداـ التابمت فى و ( ,1116Seven( سيفف راسةالتعميـ والتعمـ، د
التعميـ وطد مف اعتقاد الطبلب بأىميتو فى تعزيز خبرات التعميـ لدييـ ودعـ العبلقات 
االجتماعية بينيـ مف خبلؿ العمؿ التعاوني والعمؿ فى مجموعات وطور أدائيـ األكاديمي، 

دور التابمت التعميمي فى تنمية اإلبداع لدي ( التى أوضحت  ,1100Goral( جوراؿ دراسةو 
الطبلب وتعزيز ميارات التفكير الناقد مف خبلؿ التطبيقات المتنوعة والبرامج التفاعمية 

ؿ والتواصؿ بيف الطبلب عالمرتبطة بالمنيج الدراسي، باإلضافة إلى إحداث قدر أكبر مف التفا
والتي أوضحت دور التابمت فى تنمية ( 1107 )رضا مسعد وأعضاء الييئة التدريسية، دراسة

الميارات العممية والتطبيقات الحياتية لمرياضيات، ودراسة أيمف حممي، ومني فرحات، ودنيا 
 ( والتى استخدمت التابمت في تعميـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة. 1108)سميـ 

)التابمت، وشبكة اإلنترنت(  وفى ظؿ سيطرة التكنولوجيا -إف التعميـ فى العصر الحالى     
صار فى حاجة ماسة لنظرية تصؼ مبادئو وتطبيقاتو باعتبار التقنية  -عمى نظـ التعميـ

نما ىي دمج بيف اآللة واألفراد الذيف يستخدمونيا، والبيئة الذي  ليست آالت وبرمجيات فقط، وا 
طيدة بيف المتعمـ ومجتمع يتـ توظيفيا فييا، ونظـ التواصؿ بيف اآللة واألفراد؛ فيناؾ عبلقة و 

المعرفة ، فظيرت نظرية المعرفة المجتمعية المستمدة والتى تحمؿ فى جوىرىا صفة التواصمية 
 .Connectivism "وىى "النظرية التواصمية

النظريات  إحدى( أف النظرية التواصمية 541-538، 1101) الفارويري إبراىيـ       
عمي أف التعمـ يتـ فى إطار شبكة مف المعارؼ الحديثة فى العصر الرقمي التي تؤكد 

الشخصية تسمح لممتعمميف بالتواصؿ فيما بينيـ أثناء حدوث التعمـ والذي يتـ فى إطار 
  .اجتماعي

وتقـو النظرية التواصمية عمي فكرة أف المعرفة موجودة فى العالـ عمي شكؿ شبكة مف     
العقد. كما ترتكز عمي مبدأ  هة الربط بيف ىذالعقد، وليس فى عقؿ الفرد، وأف التعمـ ىو عممي
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، 1106المعرفة أكثر أىمية مف المعرفة ذاتيا )نشوي شحاتة،  هأف معرفة كيؼ تجد ىذ
308 .) 
وتسيـ النظرية التواصمية وما يصاحبيا مف تطبيقات تربوية فى فيـ وتفسير التعمـ     

مف أدوات  هريسية، وما توفر مف إجراءات واستراتيجيات ونماذج تد يتضمنوالرقمي، بما 
نحو  االنتباهوتقنيات حديثة، حيث يؤدي التصميـ التعميمي التعممي فى ضوئيا إلى تركيز 

األىداؼ التعميمية؛ مما يزيد مف فرص نجاح عمميتي التعميـ والتعمـ، وتوفير الجيد والوقت 
وتسييؿ عممية اتخاذ القرار، ودعـ التواصؿ الفعاؿ والمشاركة االيجابية والنشاط والمودة بيف 

سبلـ ، عمى أطراؼ العممية التعميمية، وتقميؿ التوتر والقمؽ المصاحب لعممية التعمـ )خميفة
 (. 001، 1108سيد، وناىد عبد الراضي 

النظرية التواصمية عمى توفير بيئة تعمـ رقمية جيدة، وتحديد استراتيجيات  مبادئوتساعد     
وأساليب التدريس والتعمـ الرقمى المناسبة لخصائص طبلبيـ ولممحتوى العممى الذى 

النظرية التواصمية ضرورة الزمة لتحيؽ األىداؼ  بمبادئيدرسونو، وًيعد الماـ الطالب المعمـ 
 التعميمية والتغمب عمى صعوبات تعمـ الكيمياء.  

 ونظرا ألىمية النظرية التواصمية وحداثتيا أجريت بعض الدراسات منيا: دراسة أحمد     
( التى ىدفت لقياس فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى ميارات النظرية التواصمية 1104 )زارع
نمية الكفاءة المينية والميارات االجتماعية لدى الطبلب المعمميف شعبة التعميـ األساسي لت

( التى أظيرت فاعمية برنامج 1105)رياف منصورادراسة مو )مواد اجتماعية( بكمية التربية، 
قائـ عمي النظرية االتصالية باستخداـ بعض تطبيقات جوجؿ التفاعمية فى تنمية بعض 

ة واالنخراط فى التعمـ لدي طبلب كمية التربية جامعة اسيوط، دراسة )عمي الميارات الرقمي
(  التى أوضحت فاعمية نموذج االستقصاء 1108)خميفة، سبلـ سيد، وناىد عبد الراضي

الشبكي القائـ عمي النظرية التواصمية لتدريس المستحدثات الفيزيائية فى اكتساب المفاىيـ 
أف   ,Mattar)1107( ماتر بؿ الخدمة، وأوضحت دراسةالفيزيائية لدي معممي العموـ ق

استخداـ تطبيقات النظرية التواصمية كالمدونات وأدوات الويب وتطبيقات التواصؿ االجتماعي 
 فى العممية التعميمية يدعـ التعمـ النشط فى المراحؿ العميا.

بؿ فيو العنصر المؤثر  ُيعد إحدى الركائز األساسية في النظاـ التعميمى، ونظًرا ألف المعمـ   
ف أردنا تطوير التعميـ فبلبد مف االىتماـ بالمعمـ،  صبلح لتطوير التعميـ؛ وا  في أى مسعى وا 
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بقولو أف "جودة  (Michael Barber) مايكؿ باربر التربية العامميف بمجاؿوىذا ما أكده أحد 
أو وسيمة لمتعميـ  منيج ال يوجدأى أنو  أف تتجاوز جودة معمميو ال يمكفالنظاـ التعميمى 

 .( 1105،010يمكف أف ترتقى فوؽ مستوى المعمـ. )عبد اهلل السعدوى وصالح الشمرانى،
وحيث أف العصر الذى نعيش فيو ىو عصر الثورة الرقمية، وعصر االبتكارات والتجديد، و    

بالمستحدثات والتقنيات التكنولوجية، التى تحتاج إلى فكر جديد وأساليب لمتعامؿ معيا  المميء
بفاعمية، ومف ثـ ُيحتـ عمى معمـ الكيمياء التوافؽ مع العصر الرقمي، وأف يكوف عمى دراية 
بالمستحدثات التكنولوجية التي اقتضتيا متغيرات العصر، ولديو الكفاءة والقدرة والميارة 

لمتعامؿ مع ىذه المستحدثات التكنولوجية وتوظيفيا في العممية التعميمية وأف ينمى العالية 
 المعرفة. اقتصادلدى المتعمـ القدرة عمى بناء معرفتو بنفسو في إطار عصر 

عدادىـ إعدادً      ا لذا البد مف إعادة النظر في برامج إعداد الطالب المعمـ بكميات التربية وا 
تستمد جوانبو مف مسئولياتو وأدواره التعميمية والمينية  بوًيا فعاالً اكاديمًيا ومينًيا وتر 

المختمفة؛ لمنيوض بمياراتيـ التدريسية والقياـ بمياميـ التعميمية بكفاءة واقتدار، خاصة مع 
كثرة االنتقادات التى وجيت لكميات التربية مف ضعؼ مستوى الخريجيف وعدـ تمكنيـ مف 

ف مصادرىا، وافتقارىـ إلى التعامؿ مع تقنيات التعمـ الرقمية في ميارات البحث عف المعرفة م
 (.81، 1107تدريس الكيمياء.)ايماف السحيبانى،

لى توظيؼ المستحدثات التكنولوجية إوتعد مادة الكيمياء مف أكثر المواد الدراسية حاجة       
ة عمى مواكبة في تعميميا0 حيث أف الطرؽ والوسائؿ التقميدية المستخدمة لـ تعد قادر 

 ،مما أدى إلى ضرورة االىتماـ بمواكبة متطمبات العصر والتكيؼ معيات، التحديات والتطورا
بؿ األىـ تعمـ المتعمميف كيؼ يستخدموف  ،فحشو عقوؿ الطبلب بالمعمومات لـ تعد مفيدة

 تعود عمييـ وعمى مجتمعيـ بالنفع وتحقيؽ الذات )عايش ،ويوظفوف معموماتيـ بطريقة مفيدة
 (.   108 ،1116،زيتوف

ولكي يتـ توظيؼ التابمت وشبكة االنترنت في تدريس الكيمياء فى ضوء النظرية    
المشاريع الرقمية،  كاستراتيجيةتدريسية رقمية،  استراتيجياتالتواصمية، البد مف استخداـ 

شة الجماعية والمحاكاة التفاعمية، وحؿ المشكبلت الرقمية، والمحطات العممية الرقمية، والمناق
الرقمية، وقد اقتصرت الدراسة الحالية عمي استخداـ استراتيجيتي المحاكاة والمحطات العممية 

 الرقمية فى توظيؼ التابمت وشبكة االنترنت في تدريس الكيمياء .
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وتعتبر استراتيجية المحاكاة التفاعمية مف االستراتجيات الميمة ألنيا تنقؿ الواقع لممتعمـ    
باإلضافة إلى ، مف باستخداـ التابمتآبالتجريب والتفاعؿ بشكؿ  واضي، وتسمح لبشكؿ افتر 

 اكتساب المفاىيـ الكيميائية بصورة صحيحة .و ، باالكتشاؼأنيا تساعد المتعمـ عمى التعمـ 
المتاحة عمى  المواردكما تتيح استراتيجية المحطات العممية الرقمية االستفادة مف جميع      

التابمت وشبكة اإلنترنت مثؿ الوسائط المتعددة، والكتب الرقمية، الموسوعات والمواقع العممية، 
عمي أنفسيـ فى الحصوؿ عمي المعمومات  االعتمادالطبلب فى  باإلضافة أنيا تساعد

 مف خبلؿ عمؿ الطبلب معا االجتماعيةوالمعارؼ، إضافة إلى أنيا تنمي عددا مف الميارات 
 ة االتجاىات اإليجابية نحو العمـ.تنميو وتقبؿ الرأي، كالتشارؾ فى مجموعات تعاونية 

التدريس الرقمية، اتقاف  استراتيجياتويتطمب تفعيؿ التابمت وشبكة االنترنت باستخداـ     
واإلجراءات التي يقـو بيا المعمـ عند  االداءاتالمعمـ لميارات التدريس الرقمي والتي تشمؿ 

ط والتنفيذ والتقويـ لمدرس الرقمي بفعالية وكفاءة عالية باستخداـ التابمت وشبكة التخطي
 اإلنترنت.

وتعد ميارات التدريس الرقمى مف أىـ أنواع ميارات التدريس التى ينبغى لممعمـ امتبلكيا      
مف  لتدريس الكيمياء بصورة تتماشى مع التطورات الرقمية التى تشيدىا الساحة التعميمية اآلف

خبلؿ تطبيؽ نظاـ التابمت في التعميـ بالمرحمة الثانوية، فالطمبة والمعمموف قد يعانوف مف 
صعوبات عند استخداـ التابمت في تعمـ الكيمياء، التى يمكف أف تؤثر في الطالب وتحصيمو 

، كونيا ميارة مكتسبة ترتبط بتدريب المعمميف عمى اتقاف ممارستيا عند استخداـ األكاديمي
ابمت وشبكة االنترنت في التدريس، ونتيجة لتكرار الفشؿ في استخداـ التابمت وشبكة االنترنت الت

مف قبؿ الطالب والمعمـ في تعمـ وتعميـ الكيمياء يؤدى إلى اتجاىات سمبية نحو تعمـ الكيمياء 
قديـ ولمنظاـ التعميمى الجديد بأكممو؛ لذلؾ كاف البد مف التركيز عمى فئة الطبلب المعمميف وت

الخدمات المناسبة ليا وتطوير برامج اعدادىـ وطرؽ التدريس التى تساعدىـ عمى تنمية 
 ميارات التدريس الرقمى لدييـ.

الطبلب المعمميف بكميات التربية  إلعدادوتعد المسئولية المينية مف المتطمبات اليامة     
بوية الحديثة مثؿ النظرية لمواكبة الثورة المعرفية والتكنولوجية وتطبيقات النظريات التر 

التواصمية؛ ولما ليا مف أىمية كبيرة في تحسيف األداء المينى لمطالب المعمـ  وأثره الفعاؿ في 
 تدريس الكيمياء بشكؿ متطور.



 ...............فاعلية برنامج قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصلية لتدريس الكيمياء 

- 0787 - 

 بأنها: "مجموعة المسئولية المهنية (10 ،7102مها نوير وأحالم مبروك ) وتعرف   
بهدف تحقيق أهداف العملية الطالب المعلم األنشطة والممارسات المهنية التى تقوم بها 

التعليمية، من خالل تفعيل دور المتعلمين أثناء وضع الخطط واالستراتيجيات المناسبة 
من  يزيدللتطوير المهنى الذاتى، والتواصل بكفاءة وفاعلية مع أولياء أمور المتعلمين مما 

 ".التعلم وحل مشاكل المتعلمين التى قد تعوق التعلمكفاءة عملية 
 (، ودراسة كامبؿ1107)وفى ىذا االطار اوصت دراسة ايماف السحيبانى     
(1102(Campbell,  ( 1105 ، ودراسة ليجياLijia, بضرورة االىتماـ بتنمية ميارات )

المينية منذ " مرحمة اإلعداد" ؛ لرفع قدراتيـ ومياراتيـ التدريسية و  المسئوليةالمعمميف تجاه 
المينية التي تسيـ فى التفعيؿ الفعمي لدور المعمـ داخؿ البيئة التعميمية  بممارساتيـ االرتقاء
المينية المختمفة، وذلؾ مف خبلؿ تدريبيـ عمى استراتيجيات التدريس  بمسؤولياتووالقياـ 

 سب طبيعة مادة الكيمياء.الرقمية  التي تنا
وبناء عمي ما سبؽ تري الباحثة أىمية الحاجة إلعداد برنامج لتدريب الطالب المعمـ عمي      

ومنيا التابمت وشبكة اإلنترنت فى ضوء النظرية التواصمية في استخداـ مستحدثات العصر 
 اعمية.تفالمحطات العممية الرقمية والمحاكاة ال باستراتيجيتيتدريس الكيمياء 

 اإلزظبص ثبنًشكهخ

 :اآلتينبع اإلحساس بمشكمة الدراسة مف خبلؿ مجموعة مف المصادر تتمثؿ فى 
 بضرورة إعداد المعمميف في  العديد مف المؤتمرات عمى المستوى العربى وما أشارت إلي

ومنيا )مؤتمر اعداد المعمـ العربى معرفًيا ومينًيا في  ضوء متطمبات العصر الرقمى
،  1105نوفمبر  21-18الجامعة العربية المفتوحة بالكويت المنعقد في الفترة 

بجامعة الممؾ  - الفرص والتحديات –والمؤتمر التربوى الدولى المعمـ وعصر المعرفة 
ى )المؤتمر العممى أما عمى المستوى المحم ،1105نوفمبر  21-18خالد في الفترة 

أكتوبر  02-01الدولى األوؿ لكمية التربية بجامعة المنوفية المنعقد في الفترة  الخامس
الفرص والتحديات؛ المؤتمر  -بعنواف " التربية العربية في العصر الرقمى 1104

يوليو  13-12فى الفترة مف العممى التاسع عشر لمجمعية المصرية لمتربية العممية
" التربية العممية والتنمية المستدامة"؛ المؤتمر الدولى األوؿ لممؤسسة  بعنواف 1106

 Arab Institute for Education, Science العربية لمتربية والعمـو واآلداب
and Arts  (AIESA)  بعنواف "  1107ديسمبر  15-14المنعقد في الفترة بيف

تحديات الحاضر ورؤى المستقبؿ؛ المؤتمر العممى  -التعميـ الرقمى في الوطف العربى
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 1108يوليو 3-1السادس عشر لمجمعية العربية لتكنولوجيات التربية في الفترة 
ممى الدولى األوؿ لكمية بعنواف "التحوؿ الرقمى وقضايا ومشكبلت التعميـ"؛ والمؤتمر الع

بعنواف "إعداد المعمـ  1108مارس 5-4التربية جامعة طنطا المنعقد في الفترة بيف 
 رؤى وممارسات( .–وتنميتو مينًيا في عصر المعرفة 

 التربية العممية واالطبلع عمى لبرنامج التدريب الميدانى  اإلشراؼ عمى خبرة الباحثة في
صؼ األوؿ الثانوى في العاـ الدراسى األساليب المستخدمة مع طبلب ال

؛ فقد الحظت أف الخدمات التربوية والتدريبية التى تقدـ لمعممى 1107/1108
الكيمياء بالمدارس وبرامج إعداد معممى الكيمياء بكميات التربية والخاصة بتدريس 

لممنيج العممى، حيث تعتمد ىذه  عال تخضالكيمياء باستخداـ التابمت وشبكة االنترنت، 
األساليب عمى معارؼ الطالب والمعمـ وجيدىما الفردى، إضافة إلى أف بعض مف 
معممى الكيمياء يرفضوف تطوير تدريس الكيمياء باستخداـ التابمت وشبكة االنترنت، 

التاـ  والتخميكما الحظت اقتصار معممى الكيمياء عمى اتباع طرؽ التدريس التقميدية 
استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في التدريس مما يحـر المتعمـ مف فيـ مادة  عف

الكيمياء ويؤدى بالمعمـ إلى عدـ ممارسة مسئولياتو وأدواره المينية عند تدريس 
؛ مما انعكس أثره بالسمب عمى اتجاه بشكؿ يتماشى مع متطمبات العصر الكيمياء

التابمت وشبكة االنترنت في التدريس عاًمة  الطبلب المعمميف بكمية التربية نحو توظيؼ
وتدريس الكيمياء خاًصة، وانخفاض المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر 

 الرقمى لدييـ.
  ما أوصت بو الدراسات العربية واألجنبية مف أىمية وضرورة تطوير برامج اعداد الطبلب

المعاصرة واالنفجار المعرفى المعمميف لمواكبة التغيرات و التوجيات العالمية 
وائؿ  (،1106)يحيى صميمىو  (، 1118)والتكنولوجى اليائؿ، ومنيا: دراسة ناىد نوبى

(، فإف األمر يتطمب اعداد برامج لتنمية ميارات التدريس الرقمى  1108)عمى
 والمسئولية المينية وىذا ما تسعى إليو الدراسة الحالية

 استخدمت استراتيجية المحطات العممية  -حثةعمى حد عمـ البا -عدـ وجود دراسات
الرقمية لتنمية ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية لدى الطبلب المعمميف، 
واقتصار بعض الدراسات عمى استخداـ المحطات العممية التقميدية ومنيا دراسةىبو 
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لدى ( التى استخدمتيا في تنمية ميارات التدريس االستقصائى 1106) الشرابى
، باإلضافة إلى ندرة الدراسات العربية  -الطبلب المعمميف لتدريس موضوعات العمـو

التى تناولت فاعمية استخداـ إستراتيجيتى المحاكاة التفاعمية  -عمى حد عمـ الباحثة
والمحطات العممية الرقمية باستخداـ التابمت وشبكة االنترنت لمساعدة الطبلب المعمميف 

 لتدريس الرقمى والمسئولية المينية لدييـ.عمى تنمية ميارات ا
  عدـ وعى الكثير مف الطبلب المعمميف ومعممى الكيمياء باستخداـ التابمت وشبكة

وأف مواكبتيـ لمتطورات العممية وتوظيفيـ لممستحدثات ، تدريس الكيمياءفي االنترنت 
الرقمية مف أساسيات مسئولياتيـ المينية، وتبيف ذلؾ مف خبلؿ قياـ الباحثة بإجراء 

عبارة عف استبياف لمعرفة مدى توفر ميارات التدريس ( 0)ممحؽ دراسة استطبلعية 
ابمت وشبكة االنترنت لدى الرقمية مثؿ ميارة استخداـ تطبيقات العصر الرقمى ومنيا الت

( مف الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية، وتضمف 11مجموعة مكونة مف )
االستبياف مجموعة مف األسئمة التى تيدؼ إلى التعرؼ عمى مدى توفر بعض ىذه 

ال % مف الطبلب المعمميف 85الميارات، وتبيف مف نتيجة الدراسة االستطبلعية أف 
توظيؼ التابمت وشبكة االنترنت في تدريس موضوعات الكيمياء، كما  ميارة فيمتمكو
  % رغبتيـ في تعمـ ىذه الميارات.87أبدى 

وانطبلًقا مما سبؽ تمثمت مشكمة الدراسة الحالية في ضعؼ ميارات التدريس الرقمى        
طمب تقديـ برنامج والمسئولية المينية لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية؛ مما يت

التابمت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصمية لتدريس الكيمياء باستخداـ  الستخداـييدؼ 
استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية لتنمية ميارات التدريس الرقمى 

 بكمية التربية. والمسئولية المينية لدى الطبلب المعمميف
 يشكهخ انذراطخ

التالى: كيؼ يمكف تنمية ميارات التدريس  سييمكف تحديد مشكمة الدراسة فى السؤاؿ الرئي  
الرقمى والمسئولية المينية ببرنامج قائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في تدريس الكيمياء 

ة الرقمية استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العمميباستخداـ في ضوء النظرية التواصمية 
 لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية؟

 الفرعية اآلتية: سئمةويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األ
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ما ميارات التدريس الرقمى التى ينبغى توافرىا لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء  -1
 بكمية التربية؟

لرقمى التى ينبغى توافرىا لدى ما أبعاد المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر ا -2
 الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية؟

ما التصور المقترح لبرنامج قائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في ضوء  -3
النظرية التواصمية لتدريس الكيمياء باستخداـ استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية 

رات التدريس الرقمى والمسئولية المينية لدى والمحطات العممية الرقمية لتنمية ميا
 الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية؟

ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات التدريس الرقمى لدى الطبلب المعمميف  -4
 شعبة الكيمياء بكمية التربية؟

مية فى تنمية ما فاعمية استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرق -5
 ميارات التدريس الرقمى لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية ؟

ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر  -6
 الرقمى لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية؟

التفاعمية والمحطات العممية الرقمية فى تنمية ما فعالية استراتيجيتى المحاكاة  -7
 المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى لدى الطبلب المعمميف؟

دالة إحصائًيا بيف درجات طبلب المجموعتيف  ارتباطيةعبلقة  إلى أى مدى توجد -8
نية التجريبيتيف في بطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى ومقياس المسئولية المي

 لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى؟
 زذٔد انذراطخ

 التزمت الدراسة بالحدود التالية:  
تطبيؽ البرنامج عمى عينة عشوائية مف طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية شعبة  -

( طالًبا، وتـ تقسيميا الى 35الكيمياء بكمية التربية بجامعة المنوفية وعددىـ )
 عة ضابطة .مجموعتيف تجريبيتيف ومجمو 

( لمدة شيريف 1108 -1107العاـ الجامعى)  تجربة البحث خبلؿتطبيؽ تـ   -
 . ونصؼ

 يصطهسبد انذراطخ
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 انزبثهذ ٔشجكخ االَززَذ: واطزخذاانجزَبيح انمبئى ػهٗ 

مجموعة الخبرات واألنشطة التعميمية اليادفة المخطط ليا وتعرفو الباحثة اجرائًيا بأنو:    
ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية لمعمـ الكيمياء في العصر الرقمى رقمًيا لتنمية 

باستخداـ التابمت وشبكة االنترنت وفي ضوء النظرية التواصمية لمطبلب المعمميف بكمية التربية 
وتحسيف تدريس الكيمياء باستراتيجيتي المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية تحقٌيقا 

 تنمية المينية في عصر التعمـ الرقمى.ألىداؼ ال
  انُظزٚخ انزٕاصهٛخ:      

نظرية تربوية تحدد نظاـ التواصؿ في بيئة  :ا في الدراسة بأنياوتعرفيا الباحثة إجرائيً    
التابمت وشبكة االنترنت في ك العصر الرقمى استخداـ مستحدثاتالتعمـ الرقمى القائمة عمي 

استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية لتنمية باتباع  تدريس الكيمياء
ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى لدى الطبلب 

تصاؿ والتفاعؿ العممى عبر وسائؿ التواصؿ المعمميف بكمية التربية شعبة الكيمياء لتحقيؽ اال 
ريس البرنامج وبيف الطبلب المعمميف، وبيف المتعمميف وبعضيـ االجتماعى بيف القائـ بتد

 البعض، وبيف عناصر بيئة التعمـ ومصادر التعمـ الرقمى. 
 اطززارٛدٛخ انًسبكبح انزفبػهٛخ   

استراتجية تدريسية تتيح  ا بأنيا:وتعرفيا الباحثة استراتجية المحاكاة الرقمية إجرائيً     
الفرصة لممتعمـ فى التفاعؿ الكترونًيا مع الظواىر الطبيعية والبشرية التى يصعب الوصوؿ 

، PHETببعض المواقع والبرامج التعميمية الرقمية ومنيا: موقع  االستعانةإلييا مف خبلؿ 
ببعض  باستخداـ التابمت وشبكة اإلنترنت والقياـ Crocodile Chemistry وبرنامج 

األنشطة التى تساعد الطبلب عمي اكتشاؼ مفيـو عممي محدد، ويقـو المعمـ بتقديـ التغذية 
تاحة الفرصة لمطبلب بتطبيؽ ما تعمموه فى مواقؼ جديدة.  الراجعة لممتعمـ وا 

 اطززارٛدٛخ انًسطبد انؼهًٛخ انزلًٛخ

استراتيجية تدريسية  : بأنياا وتعرفيا الباحثة استراتجية المحطات العممية الرقمية إجرائيً 
تتكوف مف عدة محطات، وتقـو عمى ممارسة مجموعة مف األنشطة العممية الرقمية 

( التى يحددىا المعمـ وينفذىا الطبلب باستخداـ التابمت ،....)استكشافية، صورية، اإلثرائية
أىداؼ  وشبكة اإلنترنت بصورة فردية أو مف خبلؿ العمؿ فى مجموعات صغيرة، بغية تحقيؽ

 معينة وفؽ تسمسؿ زمني يتناسب مع طبيعة األنشطة والمحتوي.
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 يٓبراد انزذرٚض انزلًٗ: 

داءات التى ينبغى أف يمارسيا مجموعة مف الممارسات واال :وتعرفيا الباحثة اجرائًيا بأنيا
الطبلب المعمميف خبلؿ  التحاقيـ ببرنامج التربية العممية والمتعمقة بمرحمة تنفيذ الدرس 
الرقمى، والتى تحرص الدراسة الحالية عمى تنميتيا ببرنامج قائـ عمى توظيؼ التابمت وشبكة 
االنترنت في ضوء النظرية التواصمية باستخداـ استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات 

وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب المعمـ فى بطاقة مبلحظة ميارات  العممية الرقمية .
 ذ الدرس الرقمي.تنفي

 انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ:

 :عرؼ الباحثة المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى اجرائًيا بأنيات    
معمميف، ويمكف تحقيقيا مف خبلؿ لم الرقمية أحد المعايير البلزمة لتحقيؽ التنمية المينية

الممارسات المينية والتدريسية تمكيف وتدريب الطالب المعمـ شعبة الكيمياء مف مجموعة مف 
لية ئو : المسوتتمثؿ تمؾ الممارسات والمسئوليات في التى ينفذىا داخؿ الفصؿ وخارجو،

لية المينية ئو المينية لممعمـ نحو التنمية المينية والتطوير الذاتى في العصر الرقمى، المس
فاظ بسجبلت دقيقة لية االحتئو تجاه ممارسة األخبلقيات المينية في العصر الرقمى، المس

المينية تجاه التفاعؿ مع زمبلء العمؿ واالدارة المدرسية،  المسئوليةلمتقييـ الرقمى طبلبو، 
ليات المعمـ نحو ئو لية المعمـ تجاه المجتمع في ضوء متطمبات العصر الرقمى، مسئو مس

ع طبلبو، تصميـ وتنفيذ االستراتيجيات التدريسية الرقمية التى تمكنو مف التواصؿ الفعاؿ م
لية المعمـ تجاه التواصؿ الرقمى الفعاؿ مع أولياء أمور المتعمميف، وتقاس بالدرجة ئو المس

التى يحصؿ عمييا الطالب المعمـ بمقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر 
 .الرقمى الُمعد لذلؾ

  يُٓح انذراطخ

وتحميؿ األدبيات لوصؼ  Descriptive Research انًُٓح انٕصفٗ انزسهٛهٗ -0
عداد أدوات الدراسة وتفسير  عداد البرنامج المقترح وا  ذات الصمة بمشكمة الدراسة وا 

 ومناقشة النتائج.
لقياس فاعمية  Quasi-Experimental Research انًُٓح شجّ انزدزٚجٗ -1

البرنامج المقترح كمتغير مستقؿ في تنمية ميارات التدريس الرقمى والمسئولية 
 الكيمياء فى العصر الرقمى كمتغيرات تابعة. المينية لمعمـ
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 انزصًٛى انزدزٚجٗ

) مجموعتيف تجريبيتيف  التجريبى لثبلث مجموعات التصميـ ت الباحثةاستخدام  
دراستيا عمى عينة مف الطبلب  فى القبمى البعدى ذو التطبيؽومجموعة ضابطة( 

 المعمميف بكمية التربية وذلؾ عمى النحو التالى:
  وتمثميا مجموعة مف الطبلب المعمميف التى : انزدزٚجٛخ األٔنٗانًدًٕػخ

تقـو بتدريس موضوعات الكيمياء بالمرحمة الثانوية باستخداـ استراتيجية 
المحاكاة التفاعمية عبر البرنامج المقترح باستخداـ التابمت وشبكة االنترنت 

 ، وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى المجموعة قبمًيا وبعدًيا.
 ًوتمثميا مجموعة مف الطبلب المعمميف التى : ٕػخ انزدزٚجٛخ انثبَٛخانًد

تقـو بتدريس موضوعات الكيمياء بالمرحمة الثانوية باستخداـ استراتيجية 
المحطات العممية الرقمية عبر البرنامج المقترح باستخداـ التابمت وشبكة 

 ًيا.االنترنت ، وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى المجموعة قبمًيا وبعد
 وتمثميا مجموعة مف الطبلب المعمميف التى تقوـ : انًدًٕػخ انضبثطخ

بتدريس نفس موضوعات الكيمياء بالمرحمة الثانوية باستخداـ الطرؽ 
المعتادة فى التدريس، وتـ تطبيؽ أدوات الدراسة عمى المجموعة قبمًيا 

 وبعدًيا.
 فزٔض انذراطخ 

 الفروض التالية: صياغةلئلجابة عف أسئمة الدراسة، يتـ      
ال توجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات طبلب المجموعتيف  -

التجريبيتيف األولى والثانية وطبلب المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدى لبطاقة 
 مبلحظة ميارات التدريس الرقمى )لكؿ ميارة عمى حدة والبطاقة ككؿ(. 

يف متوسطات درجات المجموعة التجريبية ال توجود فروؽ ذات داللة إحصائية ب -
األولى التى درست باستخداـ استراتيجية المحاكاة التفاعمية والمجموعة التجريبية 
الثانية التى درست موضوعات الكيمياء باستراتيجية المحطات العممية الرقمية فى 
التطبيؽ البعدى لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى)لكؿ ميارة عمى حدة 

 البطاقة ككؿ(.و 
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المجموعتيف درجات طبلب متوسطات توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف ال   -
في التطبيؽ البعدى لمقياس  التجريبيتيف األولى والثانية وطبلب المجموعة الضابطة

)لكؿ بعد عمى حدة والمقياس  لمعمـ الكيمياء في العصر الرقمى المسئولية المينية
 جريبيتيف.لصالح المجموعتيف الت ككؿ(

ال توجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطى درجات طبلب المجموعتيف  -
التجريبيتيف األولى والثانية في التطبيؽ البعدى لمقياس المسئولية المينية لمعمـ 

 الكيمياء في العصر الرقمى )لكؿ بعد عمى حدة والمقياس ككؿ( .
 المجموعة التجريبية بلبدالة إحصائًيا بيف درجات ط ارتباطية موجبةتوجد عبلقة  -

مقياس فى  ـ؛ ودرجاتيبطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمىفى  األولى والثانية
 . المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى

 أًْٛخ انذراطخ

 تفيد الدراسة فيما يمى:
يمكف أف تمثؿ الدراسة الحالية استجابة لتوصية المؤتمرات وزارة التربية والتعميـ  -

لمطبلب المعمميف بكمية التربية لتطوير ببرامج إعداد بضرورة االىتماـ التى تنادي 
 األداء التدريسى لدييـ بصورة تتماشى مع متطمبات بيئة التدريس الرقمية.

 الرقميةؼ بأساليب واستراتيجيات التدريس تزويد معممى الكيمياء بالفرص لمتعرّ  -
، ومناقشة الخطوات التكنولوجيةالتي تساعد عمي توظيؼ المستحدثات  الحديثة

اإلجرائية الممكنة والغايات التي مف شأنيا أف تحسِّف بيئة التعّمـ الصفي والمجتمع 
ية المدرسي؛ ومشاركة وتطبيؽ الممارسات التعميمية الفضمى؛ وتكويف عبلقات مين

 مستدامة تقـو عمى رؤية مشتركة.
إفادة موجيى الكيمياء مف خبلؿ تقديـ قائمة بميارات التدريس الرقمى وأخرى  -

 راً تمثبل إطا يالبلتو لممسئولية المينية نحو تدريس الكيمياء بالمرحمة الثانوية 
ي يمكف االعتماد عميو عند تقييـ األداء التدريسى الرقمى لمعممى الكيمياء ف ياً مرجع

 ظؿ النظاـ التعميمى الجديد التى تطبقو الوزارة. 
إكساب الطبلب المعمميف الميارات البلزمة لتطوير دروس حديثة ومبتكرة تدمج   -

التقنيات الحديثة في بنية التعميـ الصّفي؛ وتطوير قدرات الطبلب المعمميف إلعداد 
 طبلبيـ لمتنافس في ظؿ اقتصاد قائـ عمى المعرفة.
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التدريس الرقمى والمسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى تنمية ميارات  -
التربوية الحديثة  االتجاىاتىدؼ تربوى تسعى التربية العممية إلى تحقيقو في ظؿ 

 .1121ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة ورؤية مصر لتطوير التعميـ 
الرقمية تساىـ في المحطات العممية  استراتيجيةتقديـ تصور مقترح جديد عف  -

 باستخداـ التابمت وشبكة اإلنترنت. تطوير تدريس الكيمياء
إفادة مخططى برامج إعداد الطبلب المعمميف بكمية التربية مف خبلؿ تقديـ برنامج  -

مقترح قائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت يعتبر جزًءا أساسًيا ومكمبًل لبرامج 
لتربية، ويرتبط بمتغيرات الواقع التربوى المعاصر إعداد الطبلب المعمميف بكمية ا

 ومتطمبات العصر الرقمى. 
فتح آفاقًا جديدة نحو دراسات تتناوؿ التابمت وشبكة االنترنت في مجاالت بحثية  -

 أخرى.
 أْذاف انذراطخ

 ىدفت الدراسة الحالية إلى:  
لمعمـ الكيمياء فى تقديـ قائمة بميارات التدريس الرقمى وأخرى لممسئولية المينية  -0

التى ينبغى توافرىا لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية العصر الرقمي و 
 التربية.

تصميـ برنامج قائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية  -1
التواصمية لتدريس الكيمياء باستخداـ استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات 

ية لتنمية ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية لدى الطبلب العممية الرقم
 المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية.

التحقؽ مف فاعمية استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في النظرية التواصمية في  -2
تدريس الكيمياء عمى تنمية ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية لدى الطبلب 

 ف شعبة الكيمياء بكمية التربية.المعممي
المحطات  واستراتيجيةالمحاكاة التفاعمية  استراتيجيةكؿ مف فاعمية المقارنة بيف  -3

العممية الرقمية في تنمية وتحسيف ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية لدى 
 الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية.

  انزؼهًٛٛخ ٔيٕادْب أدٔاد انذراطخ
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قائمة بميارات التدريس الرقمى التى ينبغى توافرىا لدى الطبلب المعمميف شعبة  -
 الكيمياء بكمية التربية.

قائمة بأبعاد المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى التى ينبغى توافرىا  -
 لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية.

ألداء ميارات التدريس الرقمى لمطبلب المعمميف في ضوء قائمة بطاقة مبلحظة  -
 ميارات التدريس الرقمى المعدة سابًقا.

مقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى لمطبلب المعمميف شعبة  -
 الكيمياء بكمية التربية.

رية التواصمية البرنامج القائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في ضوء النظ -
المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية لمطبلب  باستراتيجيتيلتدريس الكيمياء 

 لمطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية.
 تدريس البرنامج لمطبلب المعمميف.ب القائـدليؿ  -
 أوراؽ عمؿ لتطبيؽ اجراءات استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية -

 الرقمية عند تدريس موضوعات الكيمياء بالمرحمة الثانوية.
 تقييـ جمسات البرنامج. استمارة -
إلنشاء مجموعات تواصمية whatsapp مثؿ  االجتماعيبعض وسائؿ التواصؿ  -

 لمتفاعؿ والتعاوف بيف الطبلب المعمميف وبعضيـ ومع القائـ بتدريس البرنامج.
 خطٕاد انذراطخ ٔإخزاءارٓب

 -أسئمة الدراسة والتحقؽ مف صحة فروضيا تـ إتباع اآلتى: لئلجابة عف
إعداد قائمة بميارات التدريس الرقمى وأخرى بأبعاد المسئولية المينية التى ينبغى  -0

توافرىا لدى الطبلب المعمميف، وعرض القائمتيف عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد 
 مف صدقيا.

 التابمت وشبكة االنترنت.إعداد وتصميـ البرنامج القائـ عمى استخداـ  -1
عرض البرنامج المقترح عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ التربية  -2

 العممية وتدريس العمـو وتكنولوجيا التعميـ لمتأكد مف صدقة.
 إعداد أدوات الدراسة وتتضمف: -3



 ...............فاعلية برنامج قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصلية لتدريس الكيمياء 

- 0817 - 

  بطاقة مبلحظة أداء ميارات التدريس الرقمى في ضوء قائمة ميارات التدريس
 سابؽ إعدادىا.الرقمى ال

 .مقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى 
عرض أدوات الدراسة عمى المحكميف لمتأكد مف صدقيا وتجربتيا استطبلعًيا لمتحقؽ مف    

 صدقيا و ثباتيا.
 اختيار أفراد الدراسة مف الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بالفرقة الرابعة.  -4
 تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة الدراسة قبمًيا. -5
 تطبيؽ البرنامج المقترح عمى مجموعة الدراسة. -6
 تطبيؽ أدوات الدراسة بعدًيا عمى مجموعة الدراسة. -7
 إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات وعرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا. -8

 تقديـ التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء النتائج.    -01
 اإلطبر انُظزٖ ٔانذراطبد انظبثمخ:

)النظرية التواصمية محاور أساسية ىى  خمسةتضمف اإلطار النظرى لمدراسة الحالية       
ميارات التدريس ، التدريس الرقمية مستحدثات العصر الرقمي، استراتيجيات ،والعصر الرقمي

لمعمـ الكيمياء فى العصر ، والمسئولية المينية الرقمي باستخداـ التابمت وشبكة االنترنت
 ويمكف تناوؿ ذلؾ عمى النحو التالى: الرقمي(

 انُظزٚخ انزٕاصهٛخ ٔ انؼصز انزلًٙ  األٔل: انًسٕر  

أصبحت الثورة العممية والرقمية وما يرتبط مف اكتشافات ومستحدثات وخاصة في مجاؿ    
حياة  وتدريسيا، حيث غزت ىذه الثورةعمـ الكيمياء تحدًيا كبيًرا لمقائميف عمى التربية العممية 

جميع الّناس، حتى أصبحت ُترافُؽ األشخاَص في جميع األوقات سواء كاف ذلؾ عف طريؽ 
في تطوير العمـ  تقنيات الثورة الرقميةنظرًا ألىمية و  الموحية؛ اليواتؼ الذكّية أو الحواسيب

ثرائيا مى المتعمـ الذي يعد محور ىذه ع والتأثير ،والعمؿ وتسييؿ مسار العممية التعميمية وا 
ال جزءا  لتصبحفي خضـ البرنامج التعميمي  العصر الرقمىدمج تكنولوجيا  فينبغيالعممية، 

تحقيؽ أىداؼ التربية العممية االعتماد عمييا ضرورة مف الضروريات ل ويعدمنو؛  يتجزأ
 .وتدريس الكيمياء

"القدرة عمي تحويؿ المعمومات  العصر الرقمي بأنو (004-003، 1106 )ويعرؼ عمر خميؿ 
والمعارؼ والبيانات واألشكاؿ والصور... وكؿ ما يتعمؽ بذلؾ مف الصور التقميدية إلى رقمية 
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يتـ نقميا خبلؿ شبكة اإلنترنت إلى تقنية الكترونية مثؿ الياتؼ، والكمبيوتر، والتمفاز، وكذلؾ 
 ".المعمومات الرقمية هتخزيف وتوزيع ىذ

حالًيا تطوًرا رقمًيا ىائبل في كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع؛ ومنيا قطاع وتشيد الببلد    
التعميـ وظير ما يسمى بالتعمـ الرقمى الذى نادت بو العديد مف المبادرات المجتمعية 

 والمؤتمرات العممية؛ لمواكبة تطورات العصر الرقمى.  
حصوؿ عمي المعمومة مف ( التعمـ الرقمي بأنو:" ال17، 1108ويعرؼ ثاني الشمري )    

خبلؿ أجيزة التواصؿ والتقنيات الحديثة )الفيسبوؾ، البريد اإللكتروني، االنترنت، ....( وعدـ 
 االعتماـ عمى الكتاب الورقي فقط."

و تري الباحثة أف إعداد المعمـ لكي يتواكب مع متطمبات العصر الرقمي مف أىـ العوامؿ    
المرجوة فى المجتمع في كافة الجوانب، لذا أصبح لزاًما التي تساعد فى تحقيؽ النيضة 

عداده وتأىيمو لمواجية تحديات  ضرورة االىتماـ بالمعمـ مف شتي الجوانب فى اختياره وا 
العصر الرقمى، آخذيف بعيف االعتبار ضرورة تمكف المعمـ مف استخداـ وتوظيؼ أنماط 

 ومستحدثات التعمـ الرقمي في العممية التعميمية.
 بٚبد يؼهى انكًٛٛبء فٙ انؼصز انزلًٙ: كف

تقترح الباحثة مجموعة مف الكفايات التدريسية البلزمة إلعداد الطالب المعمـ لتدريس     
 الكيمياء فى العصر الرقمى، وتتمثؿ ىذه الكفايات فيما يمى:

وتشمؿ )ميارات التعامؿ األساسية  كفبٚبد انزؼبيم يغ يظزسذثبد انؼصز انزلًٗ: -0
كالتابمت  التعمـ الرقمية كمعرفة اساسيات استخداـ المستحدثات التكنولوجية مع بيئات

وتمكنيـ مف التواصؿ  وبرمجياتو ومكوناتو، وشبكة االنترنت واستخداماتيما التعميمية،
جتماعى، وحضور المؤتمرات اال مع طبلبيـ وأولياء أمورىـ عبر مواقع التواصؿ

دارة وورش العمؿ لمتدريب عمى توظيؼ مستحدثا ت العصر الرقمى فى التدريس، وا 
 عمميات التعميـ والتعمـ رقمًيا(.

وتعنى مجموعة المعارؼ والمعمومات عف محتوى مادة الكيمياء ومنيا  كفبٚبد أكبدًٚٛخ:
) تطوير قدراتيـ األكاديمية المينية بممارسة عمميات البحث واالستقصاء العممى، 

 التكنولوجيااللكترونية لتحقيؽ التنور العممى  واالطبلع عمى الكتب والموسوعات العممية
لدييـ، التعاوف والتواصؿ رقميا مع أقرانيـ المعمميف في مختمؼ البمداف لتبادؿ الخبرات 

 بينيـ(. التعميمية
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وتعنى األدوار المينية التربوية الرقمية ومنيا: )التمكف مف تصميـ  كفبٚبد رزثٕٚخ: -1
وتنفيذ األنشطة التشاركية بينو وبيف طبلبو رقمًيا، وتنفيذ دروس الكيمياء رقمًيا ، 

واستخداـ استراتيجيات وطرؽ التدريس الرقمية، وتطبيؽ أساليب التقييـ الرقمية، 
     ومراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب(.
 يٓبراد يؼهى انكًٛٛبء فٗ انؼصز انزلًٙ:  

عمي االستكشاؼ  وتشجيعيـ أراءىـالناقد بالتعبير عف  رًُٛخ لذرح طالثّ ػهٙ انزفكٛز -0
ثارة حب االستطبلع واالىتماـ لدي  ، واالىتماـ بالمشكبلت المطروحة، طبلبوالحر، وا 

وطرح األسئمة المبلئمة ذات المعني لتعزيز التعمـ بالخبرة، وتجنب تزويد الطمبة 
الى باإلجابات عف التساؤالت التي يطرحونيا بؿ عمية أف يعينيـ عمي السعي لموصوؿ 

 االستنتاجات بأنفسيـ.
اتخاذ القرار، وتعزيز الذات، وتطوير  :إكظبة انطالة انًٓبراد انسٛبرٛخ ٔيُٓب  -1

دارة  دارة الوجداف، والتوافؽ النفسي، والثقة بالنفس، وا  القدرات، وتحديد األىداؼ، وا 
 فى حؿ المشكبلت. الوقت والمرونة

طبلب كيؼ يفكروف، وأف يدربيـ عمي مف خبلؿ تعميـ ال رًُٛخ انًٓبراد انؼهٛب نهزفكٛز -2
حتي يستطيعوا أف يشقوا طريقيـ لمنجاح، فيعمميـ  مياراتوأساليب التفكير، واكتساب 

أنماط التفكير السميـ مف خبلؿ إعادة النظر فى طرؽ التدريس التي يتبعيا وتعمـ 
 ت.نماذج حؿ المشكبلت ومواجية التحديات التي يفرزىا الواقع والتعامؿ مع المشكبل

مف خبلؿ توجيو طبلبو الستخداـ  رٕظٛف انًظزسذثبد انزكُٕنٕخٛخ فٙ رؼهى انكًٛٛبء -3
داراتيا وتوظيفيا عممية التعميـ، بؿ إنو مطالب بأف ُيحدث معارفة  التكنولوجيا وا 
 ومياراتو التي تمكنو مف القدرة عمي استيعاب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة باستمرار.

الحاجات المتنوعة  بلءـبالتنويع فى أساليب التعمـ لت انًؼزفٙيٓبرح دػى االلزصبد  -4
لمطمبة، وتراعي الفروؽ الفردية بينيـ، واستخداـ تطبيقات مف الحياة اليومية بحيث 

مستقببل، واالستجابة  والطمبة بحياتيـ العممية، وبما يمكف البناء عميو تربط ما يتعمم
التحميؿ، والتركيب والتقويـ(، وقضاء وقت األسئمة )مثؿ: التطبيؽ و  لمستويات عميا مف

أكبر فى استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي تساعد عمي إدراؾ المفيوـ 
 الجديد.
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وتؤكد الباحثة عمي أىمية اكساب الطبلب المعمميف قبؿ الخدمة وتدريب المعمميف أثناء   
امج التدريبية وورش العمؿ حتي الخدمة عمى ميارات العصر الرقمي وذلؾ مف خبلؿ عقد البر 

الميارات والتكيؼ مع متطمبات العصر الرقمي، والقدرة عمى  هيتمكف المعمـ مف تطبيؽ ىذ
التعمـ المستمر في عصر المعموماتية والمعرفة الرقمية الذى يؤكد عمى ديمقراطية التعمـ 

 .باستخداـ التعمـ الشبكى الذى يعتمد في األساس عمى النظرية التواصمية
بأنيا:" نظرية التعمـ فى  النظرية التواصمية (Siemens , 1114, 2)ويعرؼ سيمنز   

والتى تركز عمى استخداـ التقنية في التعميـ باستخداـ الشبكات فى إطار  ،العصر الرقمى 
 اجتماعي فعاؿ ."

 ( بأنيا:" نظرية لمتعمـ في العصر الرقمى تؤكد541-1101،538وعرفيا إبراىيـ الفار )   
عمى التعمـ الرقمى الشبكى، واستخداـ التقنيات الحديثة في مجاؿ المعمومات واالتصاالت في 
تيسير وتسييؿ عمميتى التعميـ والتعمـ؛ مما يسمح لممتعمميف بالتواصؿ فيما بينيـ أثناء 

 ."اجتماعيحدوث التعمـ والذى يتـ في إطار 
( بأنيا:" نظرية تربوية حديثة 017، 1108وعرفيا خميفة عمى وسبلـ أحمد وناىد نوبى )   

تيدؼ لوضع التعمـ الشبكى الذى يتناوؿ مستحدثات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في 
وطبلبو فعاؿ، يتـ فيو تعزيز التواصؿ والتفاعؿ والمشاركة بيف القائـ بالتدريس  اجتماعيإطار 

 يف وبعضيـ البعض، وبيف مجتمع التعمـ ومصادر التعمـ."وبيف المتعمم
(، 1114عاـ ) Siemens.G"يرجع ظيور النظرية التواصمية إلى مؤسسيا جورج سيمنز"و    

حيث رأى أف  العصر الحالى يشيد نمو سريع ومستمر لممعرفة اإلنسانية مما فرض عمى 
ة تعكس طبيعة التعمـ الذى يحدث في المؤسسات التعميمية أف تطور مف أساليبيا التربوية بصور 

العصر الرقمى، فقدـ نظرية التعمـ التواصمية بما يتوافؽ مع متطمبات األلفية الثالثة، والتى تأخذ 
في االعتبار توظيؼ التكنولوجيا والشبكات االجتماعية في العممية التعميمية وبذلؾ فيى تختمؼ 

والبنائية( التى ظيرت فى عصر وزمف لـ تكف عف نظريات التعمـ األخرى )السموكية والمعرفية 
 التقنية جزءا ميًما مف عممية التعمـ.

وتجعؿ ىذه النظرية مف التعمـ عممية مستمرة مدى الحياة، وضرورة تعامؿ المتعمميف مع     
مرتبطة فيما بينيا طواؿ مدة تعمميـ  فال تكومجموعة متنوعة مف المجاالت المعرفية التى ربما 

لتعمـ الرسمية، وضرورة النظر الى التعمـ غير الرسمى باعتباره مكوًنا أساسًيا مف في بيئات ا
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مكانية دعـ العديد مف عمميات المعالجة المعرفية لممعمومات  مكونات التعمـ اإلنسانى، وا 
 وتنميتيا بواسطة التكنولوجيا المتقدمة. 

نظرية تجمع  باعتبارىامية" ( إلى النظرية الترابطية "التواص3-1101،0ويشر محمد خميس )   
 ةىو عممينظريات: الفوضى، والشبكات، والتعقد، والتنظيـ الذاتى، وترى أف التعمـ  مبادئ

إجرائية، تحدث مف خبلؿ تحوؿ عناصر في بيئات ضبابية غير واضحة المعالـ، وخارجو عف 
االتصاؿ تحكـ المتعمـ، فعممية التعمـ يمكف أف تحدث خارج األفراد أنفسيـ، عف طريؽ 

بمجموعات المعمومات المتخصصة، ويقوـ المتعمـ بتحديد المعمومات المطموبة، والمعمومات غير 
المطموبة في منظومة مثبل أو قاعدة بيانات، ويتـ التركيز عمى حالة تشابؾ المعمومات وترابطيا، 

 يدة.والترابطات التى يتعمميا المتعمـ، ومف خبلؿ ذلؾ يحصؿ المتعمـ  عمى معمومات جد
 العبادي وعمي ىاشـ بني ويتفؽ كؿ مف    

Banihashem& Aliabadi,1106, 04)              ،)   وداروDarrow,1118, 
إلى أف النظرية التواصمية نظرية تعمـ في العصر الرقمى، والتعمـ في العصر الرقمى  ((06

يحدث كعممية تشكيؿ شبكات، والتعمـ ىو عممية صنع العقد، وربط العقد مًعا، وتكويف شبكة 
معمومات، أى أنو يتـ توزيع المعرفة واالدراؾ بيف شبكة تتكوف مف المتعمميف والتكنولوجيا، 

 Network)عممية ربط ىذه الشبكات، وتطويرىا وتنفيذىا، والتعمـ الشبكى والتعمـ ىو 
Learning)   وفى التعمـ الشبكى، تمعب ، ىو المصطمح المستخدـ عادة لوصؼ ىذا المفيـو

، واألنظمة البيئية (Networks)، والشبكات (Nodes)المفاىيـ الثبلثة: العقد 
(Ecosystems)  تمثؿ أصغر وحدة لممعمومات )معمومات في دوًرا أساسًيا حيث أف العقدة

الدماغ( أو مفيـو أو إنساف أو كمبيوتر، وىذا يعنى أنيا عناصر يمكف أف تتصؿ بعناصر 
أخرى، وعندما تتصؿ تمؾ النقاط مًعا تتكوف الشبكة، وكمما زادت االتصاالت بيف نقاط االلتقاء زاد 

الممكف أف تكوف نقطة التقاء في شبكة سرياف وتدفؽ المعمومات، ويعد ىذا المفيوـ مرف، فمف 
معينة تمثؿ شبكة في حد ذاتيا، فمثبل المجتمع ىو شبكة تعميمية األفراد الذيف ىـ أنفسيـ 
شبكات تعميمية كاممة، وكمما التحؽ األفراد بالشبكة الكبرى وساىموا بالمعمومات والتفاصيؿ 

ويف شبكات مختمفة، وتتفاعؿ الشبكات استفادت الشبكة األكبر، ونظًرا لوجود عقد مختمفة يتـ تك
 المتصمة في بيئة أكبر ككائف حى يدعى "األنظمة البيئية".

 خصبئص انزؼهى فٙ ضٕء انُظزٚخ انزٕاصهٛخ:
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إلى مجموعة مف الخصائص التى يتسـ بيا التعمـ  (51-50 ،1103تشير حشمت أحمد )  
 فى ضوء النظرية التواصمية وىي: 

تحت سيطرة المعمـ  واليتـؿ عناصرىا المحورية باستمرار، يتـ التعمـ في بيئات تتبد -
.....( - بيئة -متعمـ -بالكامؿ بؿ أف كؿ عنصر مف عناصر العممية التعميمية )معمـ

 يقـو بدور في عممية التعمـ وبناء المعرفة.
يركز التعمـ عمى أىمية تعميـ الطبلب كيفية البحث عف المعمومات، وتحميميا وتركيبيا  -

 الوصوؿ لممعمومة.بيدؼ 
 التعمـ عممية مستمرة وتتـ في صورة أنشطة تتـ مف خبلؿ شبكة التعمـ. -
يحدث التعمـ بطرؽ مختمفة، منيا: المقررات، والبريد االلكترونى، والبحث عمى شبكة  -

االنترنت، والمدونات فيى مصادر التبادؿ غير الرسمى لممعمومات والمنظـ مف خبلؿ 
 ى تسيـ بدور ىاًما في تقويـ فاعمية التعمـ.الشبكات االجتماعية والت

يسمح بتعامؿ المتعمـ مع كـ كبير مف المعمومات تتطمب مف المتعمـ الربط بينيا،  -
شبكى، يجمع بيف عمميات تتـ داخؿ  ءفالتعمـ في ضوء النظرية التواصمية ىو بنا

 .وخارج عقؿ المتعمـ
  :Connectivism يجبدئ انُظزٚخ انزٕاصهٛخ

( مبادئ النظرية (Bell,1100وبيؿ  (،(Siemens, 1114, 1كؿ مف سيمنز  حددي
 التواصمية فيما يمي: 

 يعتمد التعمـ عمى تعدد اآلراء ووجيات النظر. -
 بشرية.التعمـ يمكف أف يحدث مف خبلؿ عناصر غير  -
 القدرة عمى معرفة المزيد أكثر أىمية مما ىو معروؼ في الوقت الحالى. -
 قات بيف العقد ضرورة لتيسير التعمـ المستمر.رعاية وتدعيـ العبل -
تعد القدرة عمى رؤية الروابط بيف الحقوؿ واألفكار والمفاىيـ مف الميارات األساسية  -

 لمتعمـ.
تمثؿ المعمومات الحديثة والدقيقة اليدؼ مف كؿ أنشطة التعمـ في النظرية  -

 التواصمية.
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حيث يجب أف ننظر فيما ننتقيو  تمثؿ عممية اتخاذ القرار في حد ذاتيا عممية تعمـ، -
مف معمومات، وما نختار أف نتعممو، ونربط ىذه المعمومات الجديدة بالواقع، فيمكف 
أف تكوف ىناؾ إجابة صحيحة اليوـ ولكنيا غدا تصبح خاطئة؛ وذلؾ بسبب التغيرات 

 السريعة التى تحدث في المعمومات التى تؤثر في صنع القرار.
 ف خبلؿ انخراطو في شبكات التعمـ.  يحقؽ ايجابية المتعمـ م -

لحالى المقدـ لمطبلب النظرية التواصمية في بناء البرنامج ا مبادئويمكف توظيؼ 
 :ما يمىعبة الكيمياء مف خبلؿ المعمميف بش

عرض نماذج لدروس مشروحة باستخداـ استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات  -
العممية الرقمية، ويستفيد الطالب المعمـ مف تمؾ النماذج في تكويف رؤيتو الخاصة 

 االستراتيجيتيف عبر توظيؼ التابمت وشبكة االنترنت. بإحدىبتنفيذ الدروس 
لوضع بعض  whatsappؿ االستفادة مف شبكات التواصؿ االجتماعى مث -

البرنامج وتشجيع الطبلب المعمميف  إلجراءاتموضوعات الكيمياء المطبقة وفًقا 
لمدخوؿ إلى المحتوى والتفاعؿ مع بعضيـ البعض والتفاعؿ بينيـ وبيف المعمـ 

 التدريس(.ب القائـ )
 االستفادة مف ميارات التدريس السابقة لمطبلب والبناء عمييا. -
بعض المواقع التعميمية التى تخدـ التدريس وتنمى ميارات إرشاد اطبلب إلى  -

 التدريس الرقمى.
 متابعة صفحات التواصؿ االجتماعى لممقرر وتقديـ التغذية الراجعة لمطبلب. -

 دٔر انًؼهى فٙ ضٕء انُظزٚخ انزٕاصهٛخ:

، حيث يساعد Administrationيتمثؿ دور المعمـ في أف يكوف مدير لشبكة التعمـ 
كما ترى  طبلبو عمى اكتساب الميارات التى يحتاجونيا مف أجؿ بناء شبكات تعمميـ.المعمـ 

التواصمية أف المتعمـ يحتاج ألف يكوف عمى اتصاؿ دائـ بشبكات التعمـ المختمفة، ويكوف عميو 
 (.52، 1103أف يقوى اتصاالتو وروابطو بيذه الشبكات)حشمت أحمد،

في الدراسة  ضوء النظرية التواصمية القائـ بتدريس البرنامج فىويتمثؿ دور 
  الحالية كما يمى:



 ...............فاعلية برنامج قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصلية لتدريس الكيمياء 

- 0804 - 

  تخطيط موضوعات البرنامج وعرضيا بصورة منطقية ومنظمة باستخداـ التابمت
 وشبكة االنترنت.

  مدادىـ بالمعمومات إذا لـز األمر عبر متابعة استفسارات الطبلب والتفاعؿ معيا، وا 
 صفحات التواصؿ االجتماعى.

  في تدريس الكيمياء مف خبلؿ  تقيدىـواقع التعميمية التى لى بعض المإتوجيييـ
 استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية.

  تقديـ مجموعة مف المياـ التعميمية التى تتطمب البحث والتقصى والتعاوف والتشارؾ
 إلنجازىا عبر المواقع المختمفة.

  نفتاح المعرفى مف خبلؿ التفاعؿ عبر تشجيع الطبلب المعمميف عمى االندماج واال
 المجموعات التواصمية.

 ,Foroughi,1104)) (، وفروجي88-82 ،1106ناىد نوبي)ولذا يؤكد كؿ مف 
عمى ضرورة إعداد معمـ العمـو لمواجية التحديات المختمفة، وزيادة قدرتو عمى  02-03

لو عمى نحو أفضؿ باالطبلع عمى المصادر المفتوحة لممعمومات،  الموكمةاالنجاز المياـ 
والقياـ بالواجبات والمسئوليات التى تفرضيا متطمبات العصر الرقمى كتنمية ميارات انتاج 
المعرفة لدى المتعمميف؛ لذا يسعى التعمـ الرقمى في ضوء النظرية التواصمية لتعزيز التواصؿ 

ومصادر التعمـ المعتمدة عمى التكنولوجيا الرقمية؛ مما يسيـ الفعاؿ بيف المعمـ والمتعمميف 
في تحسيف عمميتى التعميـ والتعمـ عمى المستوى الرسمى وغير الرسمى، وتنمية المشاركة 
 الفعالة والعمؿ التعاونى داخؿ مجموعات التعمـ، وتكويف العبلقات وبناء الثقة بيف المتعمميف.

دراسة  النظرية التواصمية، منيا: مبادئات في ضوء وقد أجريت مجموعة مف الدراس     
( التى قامت ببناء استراتيجية تدريسية فى ضوء النظرية التواصمية 1108عثماف القحطاني )

لتنمية مكونات التميز، وتقصي أثرىا عمي التحصيؿ الدراسي واالتجاىات نحو الرياضيات لدي 
( إلى 1108سبلـ أحمد، وناىد نوبى ) ،طبلب المرحمة الثانوية، وىدفت دراسة خميفة عمى

دريس المستحدثات لتالشبكي القائـ عمي النظرية التواصمية  االستقصاءالتعرؼ فاعمية نموذج 
 الفيزيائية فى اكتساب المفاىيـ الفيزيائية لدي معممي العمـو قبؿ الخدمة، كما أكدت دراسة

التواصمية في العممية  عمى أىمية استخداـ تطبيقات النظرية (Mattar,1107) ماتر
التعميمية لما تسيـ بو في حدوث التعمـ النشط والفعاؿ لدى طبلب الجامعة، وكشفت دراسة 
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( عف فاعمية برنامج قائـ عمى النظرية االتصالية باستخداـ تطبيقات 1105مارياف منصور )
ب كمية التربية جوجؿ التفاعمية في تنمية بعض الميارات الرقمية واالنخراط في التعمـ لدى طبل

 جامعة أسيوط.
( فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى ميارات النظرية 1104كما أثبتت دراسة أحمد زارع )    

التواصمية لتنمية الكفاءة المينية والميارات االجتماعية لدى الطبلب المعمميف شعبة التعميـ 
راسة محمد العباسي وصممت د جامعة أسيوط، –األساسي )مواد اجتماعية( بكمية التربية 

( بيئة تعمـ شخصية قائمة عمى معايير ومبادئ النظرية التواصمية وأثبتت فاعمية تمؾ 1102)
البيئة في تنمية المعارؼ التكنولوجية لدى طبلب الدبمـو الميني شعبة تكنولوجيا التعميـ بكمية 

 التربية مف مقرر مستحدثات تكنولوجيا التعميـ.
ضرورة تدريب الطبلب المعمميف عمى استخداـ أدوات التعمـ الرقمى  ولذلؾ ترى الباحثة     

التى تعتمد عمى النظرية التواصمية في تعميـ وتعمـ الكيمياء كنظرية لفيـ وتفسير التعمـ 
الرقمى، ويعد استخداـ التابمت وشبكة االنترنت لتدريس الكيمياء باستراتيجيتى المحاكاة 

قمية مف أىـ األساليب التدريسية التى تقوـ عمى النظرية التفاعمية والمحطات العممية الر 
 التواصمية.

 انًسٕر انثبَٗ: يظزسذثبد انؼصز انزلًٗ

( أف العصر الحالي يعد عصر التكنولوجيا الرقمية، أو 23، 1118يذكر حساـ مازف)     
عصر تكنولوجيا المعمومات، والتي غيرت الكثير مف أساليب وطرائؽ الحياة اليومية، 

خصوصا في مجاؿ التعميـ، وكاف لذلؾ انعكاسو المباشر عمي ظيور أنواع وطرائؽ تعميـ و 
وتعمـ جديدة قائمة عمي توظيؼ التكنولوجيا، مثؿ: التعميـ عف بعد، والتعميـ بمساعدة 

، والتعمـ E- Learningالكمبيوتر، والتعميـ عبر اإلنترنت، والتعمـ اإللكتروني 
، والتعمـ اإللكتروني Blended Learningالتعمـ المختمط ، و  Mobile Learningالمتنقؿ

، والتعمـ باستخداـ بيئات الواقع E-Learning across Networksعبر الشبكات 
، والتعمـ باستخداـ بيئات Virtual Reality Learning Environmentsاالفتراضي 

 .Augmented Reality Learningالواقع المعزز ِ 
وشبكة االنترنت مف أىـ مستحدثات التعمـ الرقمى في عصرنا الحالى والتى ويعد التابمت    

 تسعى وزارة التربية والتعميـ لتطبيقيا في المدارس حالًيا.
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 : Tablet Computer انكًجٕٛرز انهٕزٙ )انزبثهذ(
يعتبر التابمت مف المشاريع التكنولوجية الميمة التى نفذتيا وزارة التربية والتعميـ      

، مواكبة منيا لمتطور اليائؿ الذى 1108-1107بجميورية مصر العربية فى العاـ الدراسي 
ساد المؤسسات التعميمية فى العالـ، حيث تـ توزيع أجيزة التابمت عمى طمبة الصؼ األوؿ 

يـ، وتدريب المعمميف عمى كيفية تفعيؿ البرامج المختمفة الموجودة فى التابمت الثانوي ومعممي
 لخدمة العممية التربوية.

( أف التابمت عبارة عف " 048، 1108وذكر أيمف حممي، ومني فرحات، ودنيا سميـ )    
جياز لوحي يتـ التعامؿ معو مف خبلؿ الممس أو مف خبلؿ قمـ رقمي، وذلؾ باختصارات 

مف حركات بسيطة مثؿ السحب والضغط، ويتضمف عدد مف الوسائط والتطبيقات محددة 
 والبرامج التعميمية.

( بأنو" حاسوب صغير أكبر مف الياتؼ المحموؿ حجما، 04، 1107ويعرفو رضا مسعد )    
يعمؿ بتقنيات تسمح بالممس عمى الشاشة، وتسمح الشاشة باستعماؿ قمـ رقمي، ويأتي ذلؾ 

 ، ولوحة المفاتيح التقميدية فى الحواسب، يسمح لمطالب بالتفاعؿ معو" بدال مف الفأرة
محموؿ، لدية وظائؼ  بأنو: "حاسب (Enriquez, 1118, 08-11) و إنريؾويعرف   

إضافية لمحاكاة الورؽ، والقمـ، عف طريؽ السماح لممستخدـ باستخداـ القمـ، والكتابة مباشرة 
اسبة مف جياز الحاسب المحموؿ التقميدي فى تنفيذ عمى شاشة الحاسب؛ مما يجعمو أكثر من

 ". (Wi-Fi)الميمات التى تتطمب الرسـ والتخطيط، مع دعـ الشبكات البلسمكية 
 فٗ رذرٚض انكًٛٛبء: (Tablet)يًٛشاد اطزخذاو انكًجٕٛرز انهٕزٙ 

ترى الباحثة أف التابمت يساعد المعمـ فى إنجاز العديد مف المياـ التعميمية داخؿ الفصؿ       
 الدراسي ومنيا ما يمي : 

 .االفتراضيالمعمؿ  تنفيذ العديد مف التجارب الصعبة مف خبلؿ المحاكاة و (0
 تحويؿ المفاىيـ النظرية المجردة إلى مفاىيـ محسوسة . (1
الطبلب وبعضيـ البعض وبينيـ وبيف المعمـ، فعندما تحسيف عممية التفاعؿ بيف  (2

يصبح المعمـ والتمميذ عمى تواصؿ دائـ عف طريؽ التابمت فإف ىذا ال شؾ سوؼ 
يؤدي إلى تطور العممية التعميمية، ويمثؿ نقمة نوعية لمعممية التربوية برمتيا نحو 

 العصر الرقمي المواكب لمدوؿ المتقدمة.



 ...............فاعلية برنامج قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصلية لتدريس الكيمياء 

- 0807 - 

يذ المشاريع الجماعية وذلؾ بأف يختار المعمـ أحد العمؿ الجماعي وتنف تنمية (3
 الموضوعات الدراسية ويطمب مف الطبلب أف يجمعوا معمومات عنيا.

 تعزيز روح المبادرة والتعمـ الذاتي المستقؿ. (4
 المشكبلت.تنمية قدرات الطمبة عمى حؿ  (5
 مـ.مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وذلؾ مف خبلؿ التكيؼ مع قدرات كؿ متع (6
 تنمية الميارات العقمية لدى الطبلب . (7
 المتعمميف وزيادة الدافعية لمتعمـ وتحمؿ المسؤولية. انتباهجذب  (8

 شجكخ اإلَززَذ  

وتعد شبكة المعمومات الدولية )اإلنترنت( مف أىـ مصادر الحصوؿ عمى المعمومات، إذ    
التربوية. كما أنيا تعمؿ تساعد المعمـ فى حصولو عمى معمومات لتحديث معموماتو العممية و 

عمى مساعدة الطمبة فى الحصوؿ عمى المعمومات التى يكمفيـ بيا المعمـ. ويرتبط اإلنترنت 
 فى التدريس بالعديد مف األمور منيا: 

 .)توفر المصادر البلزمة لذلؾ )تابمت، خط ىاتؼ 
 .معرفة ألية البحث سواء مف قبؿ المعمـ أو الطالب 
 لطمبة الحصوؿ عمى المعمومات معينة، عمية توجيييـ فى حالة طمب المعمـ مف ا

 ليا.
  غربمة المعمومات التى يتـ الحصوؿ عمييا مف قبؿ الشبكة وتقدىا، إذ ليس بالضرورة

 أف تكوف المعمومات التى يتـ الحصوؿ عمييا كميا صحيحة.
 (554، 1118) عبد اهلل سعيدي، وسميماف البموشي،                             

شبكة االنترنت بأنيا:" شبكة عالمية تقوـ بربط جميع أجيزة (Ryan, 1101)  ريافوتعرؼ   
الحاسوب فى العالـ مع بعضيا البعض ليتـ التواصؿ بينيا، واكتساب الكثير مف المعمومات 

 . (سواء كانت نصية أو صوتية أو مرئية، بشكؿ سريع وسيؿ."
 ٔرؼهى انؼهٕويدبالد اإلفبدح يٍ شجكخ االَززَذ فٗ رؼهٛى 

إف استخداـ اإلنترنت فى التدريس بشكؿ عاـ وتدريس العموـ بشكؿ خاص يحقؽ العديد    
 مف الفوائد منيا:

  مدخؿ إلى الموارد التعميمية فى جميع أنحاء العالـ، وتتضمف المتاحؼ والمعارض
 الفنية.



 ...............فاعلية برنامج قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصلية لتدريس الكيمياء 

- 0808 - 

 رى.االنضماـ إلى المبادرات الوطنية ومراكز المعمميف اإلفتراضي فى ببلد أخ 
 .التبادؿ التعميمى والثقافى بيف الطمبة فى كؿ أرجاء العالـ 
  استخداميا فى أغراض ثقافية ومينية واجتماعية وترفييية فى المكتبات و األندية

والبيوت، وتمكيف الطمبة وىيئة التدريس مف الوصوؿ إلى الخبراء فى العديد مف 
 المجاالت.

 عة التنمية الوطنية، بمكنيـ مف متاالتنمية المينية لييئة التدريس مف خبلؿ ت
 والوصوؿ إلى المواد التعميمية والممارسات الجيدة لممناىج.

 .االتصاؿ مع الخدمات المساعدة، والرابطات المينية، والزمبلء 
 .تحسيف فرص الوصوؿ إلى الدعـ الفني بما فى ذلؾ إدارة الشبكات عف بعد 
 ؽ والمحافظات ووزارة التربية والتعميـ.تبادؿ المناىج والبيانات اإلدارية بيف المناط 

 (1113)مكتب اليونسكو بالقاىرة،                                                
  ومف األشياء ذات العبلقة باستخداـ اإلنترنت فى تدريس العمـو ما يعرؼ بWeb 

Quests وىو عبارة عف نشاط لحؿ المشكبلت محوره الطالب، يقوـ المعمـ ،
ميمو فى سبيؿ حصوؿ الطالب عمى المعمومات كميا أو جزئية منيا مف خبلؿ بتص

تفاعمو مع شبكة المعمومات الدولية . وىو عبارة عف تخطيط جزئى مف قبؿ المعمـ 
 يوجو بو الطمبة لمقياـ باستقصاءات معينة عف موضوع معيف باستخداـ االنترنت.

 (556، 1118وسميماف البموشي،  ) عبد اهلل سعيدي،                            
ونظرًا ألىمية توظيؼ مستحدثات العصر الرقمى في التعميـ والتعمـ اىتمت بعض      

الدراسات باستقصاء فعاليتيا في تعميـ المواد المختمفة ومنيا: دراسة أيمف حممي، ومني 
( التى كشفت عف فعالية برنامج قائـ عمى استخداـ التابمت 1108فرحات، ودنيا سميـ )

بلميذ ذوى االعاقة الفكرية البسيطة، وأثبتت دراسة رضا مسعد وشبكة االنترنت في تعميـ الت
( فاعمية معمؿ رياضيات افتراضي قائـ عمى التابمت في تنمية الميارات العممية 1107)

(، وىدفت 1107والتطبيقات الحياتية لدى طبلب المرحمة الثانوية، دراسة نجبل العجمي )
استخداـ الكمبيوتر الموحي )التابمت(  تعرؼ دور موجيي العموـ في تفعيؿإلى الدراسة 

باستراتيجيات التدريس بمنطقة االحمدي التعميمية في دولة الكويت مف وجية نظر معممي 
  .               )الجنس والمؤىؿ العممي والخبرة( العمـو بالمرحمة الثانوية، وعبلقتيا بمتغيرات
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ت وشبكة االنترنت عمى مخداـ التابويتضح مما سبؽ قمة عدد الدراسات التى اىتمت باست   
الرغـ مف المزايا المتعددة التى تتحقؽ باستخداميا لكى يتـ تنفيذ النظاـ التعميمى الجديد في 
ضوء رؤية الدولة لتطوير التعميـ، باإلضافة إلى عدـ وجود دراسة عمى المستوى العربى 

والكيمياء بصورة عامة؛ ولذا  والمحمى اىتمت باستخداميا في تعميـ وتعمـ العموـ بصورة عامة
حرصت الباحثة عمى تقديـ برنامج قائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت لتدريب الطبلب 

 المصريمواكب لمتطمبات سوؽ العمؿ  خريجالمعمميف بشعبة الكيمياء عمى تدرسيا لتقديـ 
 ومتطمبات العصر الرقمى.

 ٗ فٙ رؼهى انكًٛٛبء:يؼٕلبد ٔرسذٚبد رطجٛك يظزسذثبد انزؼهى انزلً
خالد (؛  23-22، 1107)نجبل العجمي (؛231، 1105)محمد السعداويكؿ مف  حدد   

العوامؿ التى تحوؿ دوف تطبيؽ  ( أف042، 1102 )ايماف ميدي(؛ 016، 1101 )فرجوف
 مستحدثات التعمـ الرقمى )التابمت وشبكة االنترنت(  عمى النحو األمثؿ، وىى :

، وأجيزة حديثة (Wi-Fi)ية تحتية، تتضمف شبكات السمكية الحاجة إلى تأسيس بن -0
نتاج برمجيات تعميمية، وتصميـ مناىج إلكترونية تنشر عبر اإلنترنت، ومناىج  وا 
إلكترونية غير معتمدة عمى اإلنترنت، وىو ما يحتاج إلى تكمفة عالية وخاصة فى 

 بداية تطبيقيا.
ولكف يستغرؽ عمؿ البطاريات مدة قصيرة،  ضرورة شحف األجيزة بشكؿ دوري -1

 وتحتاج لمشحف بصفة مستمرة.
انخفاض مستوى وعي بعض أطراؼ العممية التعميمية بالدور الذى يمكف أف تقوـ  -2

المستحدثات فى خدمة عمميتي التعميـ والتعمـ، واعتقادىـ أف الدعوة إلى  ىذهبو 
ذلؾ ىو نوع مف اليوس بالتكنولوجيا، أو أنيا طريقة جديدة تيدؼ إلى ترويج 

 التكنولوجيا.
 المستحدثات،سعة التخزيف محدودة بسبب صغر سعة الذاكرة الداخمية لبعض ىذه  -3

نة ببطاقات الذاكرة الخارجية مما يوفر ويمكف التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ االستعا
 مريحة.إمكانية تخزيف الممفات المختمفة بصورة 

صغر حجـ شاشات العرض، فيعيؽ مف عمميات إظيار المعمومات ويقمؿ مف كمية  -4
 المعمومات التى يتـ عرضيا.
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ارتفاع أسعار األجيزة التكنولوجية، بحيث ال يمكف لكؿ فئات الطبلب مف شرائيا،  -5
رتفاع التدريجي فى عدد المستخدميف يؤدي إلى ظيور شركات جديدة ولكف اال 

 وحدوث منافسة بينيا لحساب المواطف.
في العممية  مستحدثاتووانطبلًقا مما سبؽ يتضح أىمية التعمـ الرقمى وتطبيؽ     

التعميمية، ومف ثـ ضرورة تدريب الطبلب المعمميف عمى اتباع استراتيجيات وطرؽ 
اسب مع متطمبات التعميـ والتعمـ في العصر الرقمى وىى ما تعرؼ تدريس حديثة تتن

 .باستراتيجيات التدريس الرقمى 
 انزذرٚض انزلًٛخ  اطززارٛدٛبدانًسٕر انثبنث: 

( استراتجية التدريس بأنيا" طريقة التعميـ والتعمـ 4-2، 1112يعرؼ حسف زيتوف )    
خارجة لتدريس محتوي موضوع دراسي  المخطط أف يتبعيا المعمـ داخؿ الفصؿ الدراسي أو

معيف بغية تحقيؽ أىداؼ محددة سمفا، وينطوي ىذا األسموب عمي مجموعة مف المراحؿ 
)الخطوات/ االجراءات( المتتابعة والمتناسقة فيما بينيا )أى أف كؿ مرحمة تؤدي لما بعدىا 

ط بالمعمـ والطبلب القياـ وتتأثر بالمرحمة السابقة ليا وتؤثر فى المرحمة التالية ليا(، والمنو 
 بيا فى أثناء السير فى تدريس ذلؾ المحتوي".

ىى مجموعة اإلجراءات التى : "وتعرؼ الباحثة استراتجية التدريس الرقمية بأنيا     
يضعيا المعمـ وتنظـ عمؿ كؿ مف الطالب والمعمـ أثناء تنفيذ الدرس باستخداـ التابمت وشبكة 

 معينة."اإلنترنت لتحقيؽ أىداؼ 
، استراتجية حؿ المشكبلت رقميا)ومنيا: التدريس الرقمية  استراتيجياتتتعدد  و   

استراتجية العصؼ  ،استراتجية المحطات العممية الرقميةتفاعمية، استراتيجية المحاكاةُ ال
 (استراتجية األلعاب التعميمية الرقمية ، استراتجية المشاريع الرقمية، الذىني الرقمي

والمحطات العممية التفاعمية الدراسة الحالية عمي استخداـ استراتجيتي المحاكاة واقتصرت 
 الرقمية فى تدريس الكيمياء .

 دٛخ انًسبكبح انزفبػهٛخ  ٛاطززار
عدد مف  يواجو الطبلب بالمرحمة الثانوية صعوبات في دراسة الكيمياء؛ نظرا لوجود     

في  صعوبةالمفاىيـ العممية ذات الطبيعة المجردة غير المحسوسة و التى يجد الطبلب 
يتسبب في تكوف التصورات الخطأ لدييـ، كما يجد معممى الكيمياء  ادراكيا وفيميا مما

صعوبة فى تدريسي الكيمياء بطرؽ واستراتيجيات تتوافؽ وطبيعة الثورة المعرفية اليائمة في 
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اء؛ مما ينعكس ذلؾ سمًبا عمى تحصيميـ لمفاىيـ الكيمياء وبقاء أثر تعمميا؛ ولذلؾ عمـ الكيمي
تدريس تساعد في التغمب عمى  واستراتيجياتحاوؿ التربويوف العمميوف البحث عف طرائؽ 

 الطرؽ طريقة المحاكاة.  ىذهصعوبات تعمـ وتعميـ الكيمياء  ومف بيف 
األدوار  ودي المتعمموف فيؤ اذج لعالـ واقعي يويمكف تعريؼ المحاكاة عمى أنيا" نم    

المختمفة، ويحمموف مف خبللو المشكبلت، ويتخذوف القرارات، وتعتبر أحد أساليب التعمـ التي 
تعتمد عمى نشاط المتعمـ وتقـو عمى الربط بيف النظرية والتطبيؽ فى مواقؼ تبدو أكثر واقعية 

)أحمد  "إلى المتعمميف بطريقة مشوقة وجذابةميا يتساعد عمى تبسيط المادة التعميمية وتوص
 (.042، 0885المقاني، وعمي الجمؿ، 

( المحاكاة بأنيا: " عممية تمثيؿ 66، 1101ويعرؼ كؿ مف عيد الدسوقي، ورؤؼ عزمي)    
أو نمذجة تقـو عمى إنشاء مجموعة مف المواقؼ تمثيبل أو تقميدا لمواقؼ مف الحياة حتى 

ا الستكشاؼ أسرارىا والتعرؼ إلى نتائجيا المحتممة عف قرب، يتيسر عرضيا والتعمؽ فيي
ا نظرً  ؛وتنشأ الحاجة إلى ىذا النوع مف البرامج عندما يصعب تجسيد حدث معيف فى الحقيقة

 .أو الحاجة إلى إجراء العديد مف العمميات المعقدة" لتكمفتو
مجموعة استقصاءات ( المحاكاة التفاعمية بأنيا:" 023، 1113كما عرؼ كماؿ زيتوف )   

متتابعة بالحاسوب يؤدييا الطمبة، وتساعدىـ عمى تغيير استجاباتيـ حوؿ ظاىرة مدروسة، 
 تعبر عف الموقؼ الحقيقى ليا."

( المحاكاة التفاعمية بأنيا:" 014، 1116سرحاف )عمر استيتيو و دالؿ  كؿ مف كما عرفيا   
طريقة تدريسية يستخدميا المعمـ لتوضيح الحقائؽ العممية مف خبلؿ تقريب العالـ الواقعى 

      لمطمبة." 
( استراتجية المحاكاة التفاعمية بأنيا: " استراتجية تعتمد 132، 1117ويعرؼ محمد السيد )  

شبيو بالمواقؼ الحقيقية التي قد يتعرض ليا فيما بعد،  عمى وضع المتعمـ فى موقؼ مصطنع
المتعمـ التغذية الراجعة  يتمقىا، وىنا ا حقيقيً ويطمب منو أف يتصرؼ إزاءه كما لو كاف موقفً 

 ."كما فى الواقع ذاتومف الموقؼ 
 إَٔاع انًسبكبح انزفبػهٛخ

، عبد اهلل أمبوسعيديى ف (Alessi and Trollip, 1110) وتروليب اليسي حدد    
 المحاكاة منيا:  الستراتيجيةا ( أنواعً 164،  1118 )البموشي



 ...............فاعلية برنامج قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصلية لتدريس الكيمياء 

- 0812 - 

وفي ىذا النوع مف المحاكاة يظير  :(Physical Simulation) انًسبكبح انًبدٚخ -أ
حقيقي،  شيء وكأنو وأو التعامؿ مع والمادي عمي الشاشة، فيتيح لممتعمـ تشغيم الموضوع

 مثؿ مفاىيـ الجاذبية، والتمثيؿ الضوئي وغيرىا.
فى ىذا النوع يقـو المتعمـ : (Procedural Simulation) انًسبكبح اإلخزائٛخ -ة

بمحاكاة لعممية ما، أي يقوـ بخطوات إجرائية الكتساب ميارة ما، فمثبل يمكف أف يقوـ المتعمـ 
لمذاب، أو قياس كثافة المواد المختمفة عف بحساب تركيز بعض المحاليؿ نتيجة زيادة كمية ا

 طريؽ تعييف الكتمة والحجـ.
وفي ىذا النوع مف المحاكاة ال  :(Situation Simulation) انًسبكبح انٕضؼٛخ -خـ 

يقـو المتعمـ بتشغيؿ جياز أو اكتساب ميارة ما، إنما يكوف طرفا فى معالجة قضية أو مشكمة 
جاد الحموؿ المناسبة ليا، وبمعني أخر اكتساب ميارات ما توجو إلية ويتفاعؿ معيا فى إي

 اتخاذ القرار وحؿ المشكبلت.
المحاكاة الفيزيائية،  يشبووىذا النوع  :(Process Simulation) انًسبكبح انؼًهٛخ -د

ولكف يختمؼ عنيا فى كيفية تفاعؿ الطالب فى المحاكاة. ففي ىذا النوع يقـو المتعمـ مثبل 
قيـ معدة سابقا أو الضغط عمي مفتاح موجود عمي الشاشة فى برنامج المحاكاة،  رباختيا

 و. وىذا النوع يمكف التحكـ فى سرعتتفسيرهوالتنبؤ أوال وبعد ذلؾ مبلحظة ما يحدث، ومحاولة 
، فمثبل يستطيع المتعمـ فى ىذا النوع مف المحاكاة معرفة كيؼ يمكف حدوث وأو بطئ

العممي، ألف المتعمـ يقوـ  االكتشاؼالتفاعبلت الكيميائية والنووية. ويرتبط ىذا النوع بتعمـ 
بمحاكاة العمماء في قياميـ بالبحوث العممية، ويطبؽ الطريقة العممية مف حيث فرض 

جراء التجارب، وتسجيؿ البيانات، وضبط المتغيرات.  الفروض وا 
كاة التفاعمية بنوعييا العممية واإلجرائية فى تدريس وقد استخدمت الدراسة الحالية المحا   

 موضوعات الكيمياء.
 أًْٛخ انًسبكبح انزفبػهٛخ فٗ رذرٚض انكًٛٛبء:

، 1111 ) كماؿ زيتوف(، و  162-161، 1110 )أشار كؿ مف الغريب اسماعيؿ     
 ( إلى أىمية المحاكاة فى المواقؼ التعميمية والتي تتمثؿ فيما يمي :101
 .طبلب فيـ المعمومات المجردةتيسر لم .0
 .تمكف الطبلب مف استكشاؼ المعمومات بطريقة تفاعمية  .1
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تيسر لمطبلب دراسة المعمومات الواقعية، التي يعب الحصوؿ عمييا نتيجة لمبعد  .2
 الزمني والمكاني.

تساعد عمى إحداث نوع مف التغيير المفيومي لدي الطمبة وخاصة فى المفاىيـ ذات  .3
 الطبيعة المجردة.

 توفر جو مف التشويؽ واإلثارة بالموقؼ التعميمي عند دراسة المادة التعميمية. .4
 تمكف الطبلب مف اكتساب ميارات حؿ المشكبلت، واستخداـ قدرات تفكيرية متنوعة. .5
تساعد عمى تدريس العبلقات بيف عناصر المعمومات واألجزاء الداخمية والغير ظاىرة  .6

 طبلب التعرؼ عمي وظائفيا وطرؽ عمميا.مف األجيزة والمجسمات، مما ييسر لم
 تساعد عمي التنبؤ بنتائج تنفيذ التجارب والمشاريع التعميمية. .7
تساعد الطبلب عمي اكتساب المعمومات التي تمثؿ خطورة عمي الطبلب أثناء دراستيا  .8

 واقعيا فى األصؿ.
ما وراء ميارات وترى الباحثة أف استراتيجية المحاكاة التفاعمية تساىـ في تنمية 

المعرفة، وتنمية التفكير البصري تستخدـ فى تعديؿ التصورات البديمة، اكتساب المعرفة 
 المفاىيمية واإلجرائية، وتنمية ميارات العمؿ المخبري.

 اخزاءاد رطجٛك اطززارٛدٛخ انًسبكبح انزفبػهٛخ فٗ رذرٚض انكًٛٛبء:

عرض أو في الخاتمة كتقييـ يمكف استخداـ المحاكاة فى التمييد لمدرس، أو فى ال     
لمدرس، وال توجد طريقة مثالية توضح كيفية تنفيذ درس بطريقة أو استراتجية المحاكاة، 

بالمحاكاة  باالستعانةوتقترح الباحثة بعض الخطوات الستخداـ المحاكاة فى تدريس العمـو 
اإلنترنت عمى شبكة  crocodile chemistryوبرنامج  PHETالتي يوفرىا موقع  تفاعميةال

 كما يمي:
 عمي موقع  والتخطيط الجيد وتحديد المفيـو المراد تدريسPHET  وبرنامج

crocodile chemistry  جراءات التجربة وأوراؽ العمؿ التى توضح خطوات وا 
 وتسجيؿ المبلحظات.

  يقـو المعمـ بالتييئة لمدرس، ويوجو الطبلب إلى استخداـ التابمت وشبكة اإلنترنت فى
 . وواختيار المفيوـ المراد تدريس PHETموقع  الدخوؿ إلى
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  يبدأ الطمبة بالتفاعؿ مع البرنامج وفؽ اإلرشادات المحددة ليـ سمًفا مف قبؿ المعمـ
آخر وتسجيؿ  لشيء شيءكأف يغيروا كميات القياس ويسجموا النتائج، أو إضافة 

 مبلحظاتيـ.
 راجعة ليـ، وىنا يمكف لممعمـ يقـو المعمـ بمناقشة الطمبة بعد ذلؾ، وتقديـ التغذية ال

 الرجوع مرة أخري إلى إجراء بعض الخطوات لتوضيح بعض األشياء لمطبلب.
  .يقـو المعمـ بتوزيع أوراؽ عمؿ تتيح لمطبلب تطبيؽ ما تعمموه فى مواقؼ جديدة 
 .يقـو المعمـ بمناقشة الطبلب وتقديـ التغذية الراجعة 

( 1108) استراتيجية المحاكاة دراسة فاطمة العتوـومف الدراسات التى اىتمت بتوظيؼ   
التى اىتمت ببحث أثر استخداـ أسموب المحاكاة الحاسوبية فى تدريس العموـ عمى التحصيؿ 

( ىدفت Liu,1105) ليو واالحتفاظ لدى طالبات المرحمة األساسية فى األردف، ودراسة
لعاب التعميمية فى تدريس العموـ التعرؼ إلى استخداـ المحاكاة الحاسوبية القائمة عمى اال 

( ىدفت التعرؼ إلى أثر استخداـ Wear, 1107) وار عمى انجاز الطمبة فى الصيف، ودراسة
برنامج قائـ عمي المحاكاة الحاسوبية فى تدريس مفاىيـ عموـ الغبلؼ الجوي والمناخ في 

بالمعمومات،  كتاب العموـ لدي طمبة الصؼ السادس فى البرتغاؿ عمي التحصيؿ واالحتفاظ
( أثبتت أثر استخداـ المحاكاة الحاسوبية في اكتساب المفاىيـ 1106) ناصر المزيدى ودراسة

دراسة أماؿ و الفيزيائية وتنمية ميارات العمؿ المخبري لدى طالبات الصؼ الحادي عشر، 
ة ( التى استخدمت المحاكاة الحاسوبية في تعديؿ التصورات الفيزيائية البديم1105) ممكاوى

توجد دراسة  بموضوع الحركة الدورية لدى طمبة الصؼ الحادي عشر في سمطنة عماف، وال
اىتمت بتدريب الطالب المعمـ عمى استخداـ استراتيجية المحاكاة التفاعمية في تدريس 

 الكيمياء عف طريؽ التابمت وىذا ما سعت إليو الدراسة الحالية.
 اطززارٛدٛخ انًسطبِد انؼهًٛخ انزلًٛخ: 

تعتبر استراتجية المحطات العممية مف طرؽ التدريس التى ثُبت فعاليتيا في تدريس دروس    
المتعمميف  النخراطالعمـو النظرية والعممية، وتحقؽ جوا مف المتعة والتغيير والحركة البلزمة 

وزيادة دافعيتيـ لتعمـ العموـ، كما توفر لممعمميف الخبرات التدريسية المتنوعة مف خبلؿ 
 ذىـ إلجراءات محطاتيا المختمفة. تنفي
المحطات العممية بأنيا" طريقة تدريس ينتقؿ  (Jones, 1116, 05-10) جونز يعرؼو     

فييا الطمبة فى مجموعات صغيرة عبر سمسة مف المحطات؛ مما يتيح لممتعمميف تأدية كؿ 
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دعـ تدريس األنشطة المختمفة عبر التناوب عمي المحطات المختمفة، ويمكف لممحطات أف ت
المفاىيـ المجردة، فضبل عف المفاىيـ التى تحتاج لقدر كبير مف التكرار، ويمكف لممحطات أف 

 تغطي مفيوما واحدا، أو عدة مفاىيـ.  
كما تعرؼ المحطات العممية بأنيا " استراتجية تدريسية تقوـ عمى مجموعة مف األنشطة     

ة ميارة أو نشاط يختمؼ عف المحطة العممية، وتتكوف مف عدد مف المحطات، ولكؿ محط
، ويتـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعات صغيرة، ينتقموف خبلؿ وقت محدد مف محطة إلى األخرى

بالتناوب؛ مما يتيح لكؿ طالب بتأدية كؿ النشاطات عبر تجوالو بشكؿ دوري عمي جميع  ىخر أ
 .(05، 1104المحطات")ساىر فياض، 

واستحداث وترى الباحثة أف استراتيجية المحطات العممية السابؽ تعريفيا يمكف تعديميا    
ضافة بعض المحطات  لكى تتوافؽ مع طبيعة التدريس الرقمي باستخداـ التابمت وشبكة وا 

ا برنامج الدراسة الحالية لكى تحقؽ تدريس الكيمياء بصورة تتماشى مالقائـ عميي اإلنترنت
 قمى.وطبيعة العصر الر 

 إَٔاع انًسطبد انؼهًٛخ انزلًٛخ 

( أنماًطا مختمفة مف 177-175، 1118سعيدي، وعبداهلل البموشي)  امبوقدـ       
تطبيقات المحطات العممية التقميدية وىى:) االستقصائية، القرائية، الصورية، السمع بصرية، 

أشارا إلى إمكانية الدمج  امتحؼ الشمع، نعـ /ال، مراكز التعمـ، مراكز الذكاءات المتعددة( كم
مع طبيعة المتعمميف، وطبيعة المفاىيـ  يتبلءـبيف بعض ىذه األنماط المختمفة ليصمـ نموذج 

يوجد لكؿ محطة أوراؽ عمؿ يضعيا المعمـ وينبغي و العممية، والوقت المتاح فى كؿ محطة، 
ي  الدراسة أف يجيب عنيا الطبلب عند وجودىـ فى تمؾ المحطة، وقد اقترحت الباحثة ف

 الحالية المحطات التالية؛ نظرا لتوافقيا مع استخداـ التابمت وشبكة االنترنت وىى كما يمى:  
  انزلًٛخ:انًسطخ االطزمصبئٛخ/ االطزكشبفٛخ  -0

المحطة باألنشطة االستقصائية، حيث يقـو الطالب بإجراء األنشطة إلكترونًيا  هتختص ىذ    
ه ممية باستخداـ التابمت وشبكة اإلنترنت، أو مشاىدة إجراء ىذبعض المواقع الع وفرىاوالتي ت

 األنشطة، ومف ثـ اإلجابة عمي عدد مف األسئمة الموجودة فى أوراؽ العمؿ.
 انًسطخ انمزائٛخ انزلًٛخ : -9

وفي ىذه المحطة يوجو المعمـ الطبلب فرادي أو مجموعات الي استخداـ التابمت وشبكة     
الموسوعات العممية اإللكترونية، مقاؿ منشور عمى اإلنترنت، مادة االنترنت فى مطالعة )
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عممية فى أحد الدروس(، ويقـو التبلميذ بقراءة المادة العممية الموجودة فى المحطة والمتعمقة 
بموضوع الدرس إلكترونًيا باستخداـ التابمت، ومف ثـ اإلجابة عمي عدد مف األسئمة الموجودة 

بتمؾ المحطة، وذلؾ بيدؼ تكويف نوعية مف التبلميذ يستطيعوف أوراؽ العمؿ الخاصة في 
االعتماد عمى أنفسيـ فى الحصوؿ عمى المعمومات، ولدييـ القدرة عمى استخراج المعرفة مف 
مصادرىا األصمية، ويمتمكوف ميارات االستقبللية فى التعميـ بدوف الحاجة إلى وسيط كالمعمـ 

 فعيتيـ لمتعمـ.أو الكتاب المدرسي، مما يزيد مف دا
 انًسطبد انصٕرٚخ انزلًٛخ:  -3

أو  االجتماعيوفييا يرسؿ المعمـ إلى الطبلب مجموعة مف الصور عبر برامج التواصؿ     
الحصوؿ عمييا مباشرة مف اإلنترنت، ويتصفحيا الطمبة باستخداـ التابمت ويجيبوف عمي 

بإعطاء المعمـ فرصة لعرض أكبر  األسئمة المتعمقة بيا فى أوراؽ العمؿ، وتتميز ىذه المحطة
عدد ممكف مف الصور المتاحة عبر شبكة اإلنترنت دوف تكمفة، فتساعد الطمبة عمي تقريب 

 والخبرات المحسوسة إلى أذىانيـ. ةالمفاىيـ العممية المجرد
 انًسطبد انظًغ /ثصزٚخ انزلًٛخ:  -4

 إحدىنترنت فى الدخوؿ عمى المعمـ الطبلب إلى استخداـ التابمت وشبكة اإل  ووفييا يوج   
المواقع العممية أو اليوتيوب لمشاىدة فيديو ذو صمة بموضوع الدرس، إذ يستمع الطمبة و 

 يشاىدوف المادة العممية المعروضة، ومف ثـ يجيبوف عمي األسئمة المحددة بأوراؽ العمؿ.
 انًسطبد اإلثزائٛخ انزلًٛخ:  -5

تيدؼ  نت عف موضوعات مرتبطة بمحتوي الدرسوفييا يقـو الطبلب بالبحث فى اإلنتر     
إلى تكثيؼ معموماتيـ وتعميؽ خبراتيـ وفيميـ لموضوعات العموـ المختمفة، أو تكميؼ 

 الطبلب بالقياـ ببعض المشاريع العممية الرقمية باستخداـ التابمت وشبكة اإلنترنت. 
 أىداؼ استراتجية المحطات العممية الرقمية:

 د مف األىداؼ أثناء تنفيذ طريقة المحطات العممية الرقمية كما يمي: يمكف تحقيؽ العدي    
تفيد المحطات العممية الرقمية باستخداـ التابمت  : انزغهت ػهٗ يشكهخ َمص األدٔاد -0

وشبكة اإلنترنت فى التغمب عمي نقص المواد واألدوات؛ حيث تتيح لكؿ الطبلب بصورة فردية 
واحد الدخوؿ عمى مواقع عممية يمكف مف خبلليا مشاىدة أو مجموعات تعاونية في وقت 

جراء التجارب واألنشطة العممية االستكشافية، وىكذا فبل يمـز ىنا توفير مواد وأدوات بعدد  وا 
 المجموعات.
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يتـ تصميـ المحطات العممية الرقمية باستخداـ التابمت : رُٕع انخجزاد انؼًهٛخ ٔانُظزٚخ -1
وع الخبرات فييا بيف قراءة واستكشاؼ وتجريب واستماع، فتكوف وشبكة االنترنت بحيث تتن

ا، وثانية لقراءة مادة عممية إلكترونية، وثالثة محطة خاصة بإجراء تجربة عممية إلكترونيً 
لمشاىدة مقطع مف فيمـ تعميمي عمى المواقع التعميمية واليوتيوب، وىكذا تتنوع حسب أنواع 

 مف المحتوى العممي لمدرس. جزء  هحداالمحطات بحيث تعالج كؿ و 
تتيح طريقة المحطات العممية الرقمية باستخداـ التابمت : ػزض انًصبدر األصهٛخ -2

وشبكة االنترنت استخداـ المصادر األصمية لممعرفة كالموسوعات العممية اإللكترونية، فيمكف 
تنمية التفاعؿ  الموسوعات واإلجابة عمى األسئمة التابعة ليا، وىكذا يتـ هلمطبلب تصفح ىذ

المباشر مع المصادر األصمية، وتنمية ميارة استخراج المعمومات والتفسيرات مف مصادر 
مختمفة التصنيؼ والعرض كالموسوعات العممية والنشرات والمواقع العممية والمجبلت التثقيفية 

 اإللكترونية.
ية فرصة لزيادة جودة تتيح طريقة المحطات العممية الرقم :سٚبدح خٕدح انًٕاد انًؼزٔضخ -3

المواد المعروضة؛ حيث تمكف كؿ طالب مف إجراء التجارب ومشاىدة الصور المكبرة والممونة 
التى يتـ فييا  االعتياديةوالتفاعؿ معيا واإلجابة عف األسئمة المتعمقة بيا بدال مف الطريقة 

لى انتاج نسخ مف توزيع المواد واألدوات والعينات عمي كؿ مجموعة فيضطر المعمـ أحيانا إ
المواد، ولكف باستخداـ التابمت  هالصور، وفي أحجاـ صغيرة، حتى يوفر فى تكاليؼ انتاج ىذ

 وشبكة االنترنت يستطيع الطالب الحصوؿ عمييا بجودة عالية وبدوف تكاليؼ تذكر.
ىناؾ فرصة متاحة لتنمية مختمؼ عمميات العمـ فى المحطات : رًُٛخ ػًهٛبد انؼهى -4

الرقمية، ويعتمد ىذا عمى طبيعة النشاط الموجود فى كؿ محطة، فيناؾ األنشطة العممية 
التى تعتمد عمى قراءة الرسوـ البيانية واستنتاج العبلقة  ثرائيةاالستكشافية، والقرائية، واإل 

منيا، وىكذا فإف العديد مف عمميات العمـ يتـ تنميتيا فى الحصة الواحدة فى محطات مختمفة 
 خداـ التابمت وشبكة اإلنترنت.ومتنوعة باست

 رًُٛخ انذكبءاد انًزؼذدح، زٛث ٚزى رًُٛخ:  -6

 ٙحيث يتـ استخداـ التابمت وشبكة اإلنترنت فى الدخوؿ عمى مواقع : انذكبء انفزاغ
تتيح صور ومجسمات ونماذج ثبلثية األبعاد بحيث تعبر عف األبعاد الحقيقية 

 لؤلجساـ.
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 ٕ٘بتنفيذىاوذلؾ بالمناقشة فى المجموعة حوؿ المحطة التي يقوموف : انذكبء انهغ ،
والعمؿ عمى صياغة األفكار عمي شكؿ تنبؤات وخطوات تجريبية وتفسيرات، كذلؾ 
تتيح المحطات القرائية اإللكترونية فرصة جيدة لتطوير القدرات المغوية، والتعامؿ مع 

 اء المعرفة منيا.صة واستقالمصادر األصمية كالموسوعات والمواقع اإللكتروني
 ٙفى التعامؿ مع األرقاـ والعمميات الحسابية البلزمة : انزٚبضٙ انذكبء انًُطم

راء واالستنتاجات بالحجج اآل ـلتحميؿ البيانات، وكذلؾ فى صياغة التفسيرات وتدعي
 والبراىيف.

  ويتضح ذلؾ فى العمؿ فى مجموعات وتطبيؽ أدوار التعمـ  :االخزًبػٙانذكبء
 التعاوني.

 إخزاءاد رطجٛك اطززاردٛخ انًسطبد انؼهًٛخ انزلًٛخ فٗ انًٕلف انزؼهًٛٙ: 

الخطوات اآلتية لتطبيؽ استراتيجية المحطات العممية الرقمية في الغرفة  الباحثةتقترح      
 الصفية:
 يييئ المعمـ لمدرس الرقمى وتوجيو الطبلب الستخداـ التابمت وشبكة االنترنت . .0
 متجانسة.ـ الطبلب إلى مجموعات عمؿ غير يقسـ المعم .1
يشرح المعمـ لمطبلب طبيعة عمؿ المحطات؛ وتحديد الزمف البلـز وأوراؽ العمؿ  .2

  محطة.الخاصة بكؿ 
يسمح لمطبلب بالبدء معا وفي وقت واحد فى المحطة األولي ثـ اإلجابة عمي ورقة  .3

العمؿ الخاصة بيا ومناقشتيا مع الطبلب وتقديـ التغذية الراجعة وىكذا حتي يتـ 
 مف باقي المحطات. االنتياء

 انزلًٛخ: انفزق ثٍٛ انًسطبد انؼهًٛخ انزمهٛذٚخ ٔ

نيا تتيح لمطبلب استخداـ المحطات في وقت واحد تتميز المحطات العممية الرقمية بأ    
تساىـ في توفير الوقت البلـز لشرح الدرس، وتتيح لكؿ  وبالتاليبصورة فردية أو مجموعات 

األنشطة والخبرات المعروضة بصورة فردية أو مجموعات؛ بينما تقوـ  معطالب التفاعؿ 
عمى المحطات المختمفة ثـ تمر المحطات العممية التقميدية عمى مرور الطبلب في مجموعات 

باقى المجموعات بالتتابع وبعد االنتياء تعود المجموعات إلى أماكنيا؛ مما قد يسبب اإلخبلؿ 
ىدار وقت الحصة في تنظيـ عمؿ المجموعات، وكما تقتصر المحطات  بالنظاـ الصفى، وا 
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ت العممية العممية التقميدية عمى بعض الدروس العممية دوف النظرية عمى عكس المحطا
 الرقمية التى تتبلءـ مع أنماط النظرية والعممية. 

 دٔر انًؼهى ٔانًزؼهى فٗ اطززاردٛخ انًسطبد انؼهًٛخ انزلًٛخ: 

تتمثؿ أدوار المعمـ والمتعمـ فى استراتجية المحطات العممية الرقمية كما ىو موضح    
 بالجدوؿ اآلتي :
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 استراتيجية المحطات العممية الرقمية( دور المعمـ والمتعمـ فى 0جدوؿ )
انًؾطبد 

 انؼهًٛخ انشلًٛخ
 دٔس انًزؼهى دٔس انًؼهى

ٛخ
بف

ش
زك

ع
ال
 ا
ٔ
 أ
ٛخ

بئ
ص

زم
ع

ال
 ا
طخ

ؾ
نً

ا
 

ٚؾهم يؾزٕ٘ انذسط العزخشاط األَشطخ  -7

 انؼهًٛخ انًزعًُخ ثّ.

ٕٚعّ انًزؼهًٍٛ إنٗ يًبسعخ رهك األَشطخ  -9

إعشاءاد ػهٗ أؽذ انًٕالغ انؼهًٛخ أٔ يشبْذح 

انزغشثخ ٔيالؽظبرٓب ثبعزخذاو انزبثهذ ٔشجكخ 

 االَزشَذ.

ٚشغغ انًزؼهًٍٛ ػهٗ رأدٚخ انًٓبو انًٕكهخ  -5

 إنٛٓى.

ٚؾفض انًزؼهًٍٛ ػهٙ انمٛبو ثزغغٛم َزبئظ  -6

 كم يًٓخ فٗ أٔساق انؼًم.

ٚشاعغ أٔساق ػًم كم يغًٕػخ ٔٚمذو  -7

 انزغزٚخ انشاعؼخ. 

 نهًؾطخ انزبنٛخ. ٚغًؼ نهًزؼهًٍٛ ثبالَزمبل -8

ٚزؼبٌٔ يغ أفشاد يغًٕػزّ فٗ رأدٚخ  -7

 يب ٕٚكم نٓى يٍ يٓبو.

رغغٛم َزبئظ كم يًٓخ فٗ أٔساق  -9

 انؼًم .

ٚشاعغ يغ انًؼهى انُزبئظ انزٗ رى  -5

 انزٕصم إنٛٓب، ثغشض انزؾمك يُٓب.

 

ٛخ
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مش

 ان
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ؾ
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ا
 

ٚغزؼٍٛ ثأؽذ يصبدس انًؼهٕيبد  -7

 رزُبٔل يؾزٕ٘ انذسط.اإلنكزشَٔٛخ، انزٗ 

ٚؼذ ثؼط األعئهخ انًشرجطخ ثبنًبدح  -9

 انًمشٔءح انزٗ لبو ثزؾذٚذْب. 

ٚششذ انًزؼهًٍٛ إنٗ لشاءح انًؾزٕ٘  -5

 ثبعزخذاو انزبثهذ ٔشجكخ االَزشَذ.

ٕٚعّ انًزؼهًٍٛ إنٗ اإلعبثخ ػهٗ أٔساق  -6

 انؼًم.

 ٚشاعغ إعشاءاد انًزؼهًٍٛ ٔٚصٕة انخطأ. -7

دس انًؼهٕيبد ٚطهغ ػهٗ يصب -7

 اإلنكزشَٔٛخ.

ٚمشأ ثؼُبٚخ يؾزٕ٘ انًبدح انمشائٛخ  -9

 انًغٓضح يٍ لجم انًؼهى.

 ٚغٛت ػٍ أٔساق انؼًم. -5

ٚزأكذ يٍ إعبثزّ يٍ خالل يزبثؼخ  -6

 انًؼهى أصُبء يشاعؼخ اإلعبثبد ٔرؼذٚهٓب.

 

 

ٛخ
لً

نش
 ا
ٚخ
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ص

 ان
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ا
 

  

ٚغٓض يغًٕػخ يٍ انصٕس اإلنكزشَٔٛخ  -7

ٔٚشعهٓب نهطالة ػجش يٕالغ انزٕاصم ػجش 

 اإلَزشَذ.

 ٚؼذ أعئهخ ؽٕل يؾزٕ٘ انصٕس. -9

ٚغًؼ نهًزؼهًٍٛ ثبالغالع ػهٗ انصٕس  -5

 ثبعزخذاو انزبثهذ ٔشجكخ االَزشَذ.

ٚطهت يٍ انًزؼهًٍٛ اإلعبثخ ػٍ األعئهخ  -6

 انًؼذح عهفًب.

زؼهًٍٛ ٔٚمذو رغزٚخ ٚشاعغ إعبثبد انً -7

 ساعؼخ.

ٚطهغ ػهٗ انصٕس ثبعزخذاو انزبثهذ  -

 ٔشجكخ اإلَزشَذ.

ٚغٛت كزبثٛب ػٍ األعئهخ انًؼذح  -9

 عهفًب.

ٚغزفٛذ يٍ يشاعؼخ انًؼهى إلعبثبد  -5

 يغًٕػزّ.
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ٚخ
صش

 ث
غ
غً

 ان
طخ

ؾ
نً

ا
 

 ٚغٓض فٛذٕٚ رؼهًٛٙ ػجش اإلَزشَذ. -7

ٚؼذ أعئهخ ؽٕل يؾزٕ٘ انفٛذٕٚ  -9

 انزؼهًٛٙ. 

ٚغًؼ نهًزؼهًٍٛ ثزشغٛم انفٛذٕٚ ثبعزخذاو  -5

 انزبثهذ ٔشجكخ االَزشَذ.

ٚطهت يٍ انًزؼهًٍٛ اإلعبثخ ػٍ األعئهخ  -6

 انًؼذح عهفًب.

ٚشاعغ إعبثبد انًزؼهًٍٛ ٔٚمذو رغزٚخ  -7

 ساعؼخ. 

ٚطهغ ػهٗ انفٛذٕٚ انزؼهًٛٙ  -7

 ثبعزخذاو انزبثهذ ٔشجكخ اإلَزشَذ.

ٚغٛت كزبثٛب ػٍ األعئهخ انًؼذح  -9

 عهفًب.

ٚغزفٛذ يٍ يشاعؼخ انًؼهى إلعبثبد  -5

 يغًٕػزّ.

 

ٛخ
لً

نش
 ا
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ائ
صش

إل
 ا
د

طب
ؾ
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ا

 

ٚغٓض يغًٕػخ يٍ انًشبسٚغ اإلنكزشَٔٛخ  -7

 ػجش اإلَزشَذ.

 ٚؼذ أعئهخ ؽٕل ْزِ انًشبسٚغ . -9

ٕٚعّ انًزؼهًٍٛ إنٗ انجذء فٗ رُفٛز  -5

 انًشبسٚغ.

نًزؼهًٍٛ اإلعبثخ ػٍ األعئهخ ٚطهت يٍ ا -6

 انًؼذح عهفًب.

ٚشاعغ إعبثبد انًزؼهًٍٛ ٔٚمذو رغزٚخ  -7

 ساعؼخ.

ٚزؼشف ػهٗ انًششٔع انًطهٕة  -7

 رُفٛزِ. 

ٚزؼبٌٔ يغ أفشاد انًغًٕػخ فٗ  -9

 رُفٛز انًٓبو انًطهٕثخ. 

 ٚغٛت ػٍ األعئهخ انًؼذح عهفًب.  -5

 ٚزبثغ انًؼهى أصُبء يشاعؼخ اإلعبثبد . -6

 

ٚؼذ  -9ٚغٓض فٛذٕٚ رؼهًٛٙ ػجش اإلَزشَذ . -7

 أعئهخ ؽٕل يؾزٕ٘ انفٛذٕٚ انزؼهًٛٙ 

ٚغًؼ نهًزؼهًٍٛ ثزشغٛم انفٛذٕٚ ثبعزخذاو  -5

 انزبثهذ ٔشجكخ االَزشَذ.

ٚطهت يٍ انًزؼهًٍٛ اإلعبثخ ػٍ األعئهخ  -6

 انًؼذح عهفًب.

ٚشاعغ إعبثبد انًزؼهًٍٛ ٔٚمذو رغزٚخ  -7

 ساعؼخ. 

 

 
ألىمية المحطات العممية سعت بعض الدراسات إلى تدريب الطبلب المعمميف عمى ونظًرا     

( التى كشفت أثر 1108و ماىر جاسـ ) دراسة أزىار عموف استخداميا في التدريس ومنيا:
استراتيجيتي معالجة المعمومات والمحطات العممية فى تحصيؿ طمبة كمية التربية لمعموـ 

 استراتيجية( إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ 1106) شرابيالدراسة ىبة  اإلنسانية. وسعت
المحطات العممية في تنمية ميارات التدريس االستقصائي لدى الطبلب المعمميف بكمية التربية 

قامت باستخداـ و بتوظيؼ  -في حدود عمـ الباحثة –بالشعب العممية، وال توجد دراسة 
بمستحدثات التعمـ الرقمى لتدريب الطبلب  المحطات العممية الرقمي مف خبلؿ االستعانة

المعمميف عمى استخداميا في تدريس موضوعات الكيمياء لطبلبيـ بالمرحمة الثانوية وىذا ما 
 ىدفت إليو الدراسة الحالية.
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 االداءاتوتحتاج استراتيجيات التدريس الرقمى إلى تمكف الطالب المعمـ مف مجموعة    
خبلؿ مراحؿ التدريس الثبلث )التخطيط، التنفيذ، التقويـ( وىى  والميارات التدريسية لتنفيذىا

 بميارات التدريس الرقمية والتى تقترحيا الباحثة في الدراسة الحالية وىى كما يمى: ما تعرؼ
 انًسٕر انزاثغ: يٓبراد انزذرٚض انزلًٙ ثبطزخذاو انزبثهذ ٔشجكخ االَززَذ 

مى أداء عمؿ / نشاط معيف ذى عبلقة بتخطيط القدرة ع"  رؼزف يٓبراد انزذرٚض ثأَٓب     
( االداءات، وىذا العمؿ قابؿ لمتحميؿ لمجموعة مف السموكيات )و، وتقويمهالتدريس، وتنفيذ

فى ضوء معايير الدقة في القياـ بو،  والمعرفية / الحركية / االجتماعية، ومف ثـ يمكف تقييم
دريسية المتغيرة، باالستعانة بأسموب ، والقدرة عمى التكيؼ مع المواقؼ التهوسرعة انجاز 

مف خبلؿ البرامج التدريبية " )حسف زيتوف،  تحسينوالمبلحظة المنظمة، ومف ثـ يمكف 
1113 ،01.) 

التى يقوـ بيا  االداءاتوترى الباحثة أف ميارات التدريس الرقمى عبارة عف مجموعة   
باستخداـ التابمت وشبكة  ومالطالب المعمـ عند التخطيط لمتدريس الرقمي وتنفيذه وتقوي

 :اإلنترنت بكفاءة عالية، وحددتيا الباحثة كما يمى
 ض انزلًٙ :ٚأٔال: يٓبرح انزخطٛظ نهزذر

وتشير الباحثة إلى ميارات التخطيط لمتدريس الرقمي إلى أنو مجموعة مف الخطوات التى    
يقوـ بيا المعمـ ومنيا : تحديد األىداؼ التعميمية )الوجدانية والميارية والمعرفية(، تحديد 
موضوع الدرس، تحديد األنشطة الرقمية باستخداـ التابمت وشبكة اإلنترنت، تحديد مصادر 

التعمـ الرقمية المبلءمة لمموضوع، تحديد متطمبات  استراتيجياتالرقمية لمطبلب، تحديد التعمـ 
عداد أساليب التقويـ الرقمية التى يتـ مف خبلليا التحقؽ مف مدى تحقؽ  التعمـ السابقة، وا 

 األىداؼ .
 ض انزلًٙ: ٚذرزثبَٛب: يٓبراد رُفٛذ ان

تى يمارسيا الطالب المعمـ عند استخداـ ال االداءاتوتشير الباحثة إلى أنيا مجموعة    
والمحطات العممية التفاعمية المحاكاة  باستراتيجيتيالتابمت وشبكة االنترنت لتدريس الكيمياء 
الرقمي، إجراء األنشطة  س الرقمي، شرح الدرسيدر تالرقمية بسرعة واتقاف وتشمؿ: التييئة لم

ثارة الرقمية وتوظيؼ مصادر التعمـ الرقمية، إدارة الفص ؿ وتنظيـ بيئة التعمـ الرقمية، التعزيز وا 
 س الرقمي.يدر تالدافعية، وغمؽ ال



 ...............فاعلية برنامج قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصلية لتدريس الكيمياء 

- 0823 - 

واقتصرت الدراسة الحالية عمى تنمية ميارات تنفيذ الدرس الرقمى، وتعرفيا الباحثة إجرائًيا    
 كما يمى:

 ض انزلًٙ : ٚذرزيٓبرح انزٓٛئخ نه 

وشبكة اإلنترنت فى الوصوؿ إلى بعض وفييا يوجو المعمـ طبلبو إلى استخداـ التابمت      
والتى تساعدىـ عمى  االفتراضيةالمواقع والفيديوىات الرقمية عمى اليوتيوب وبرامج المحاكاة 

البحث واالكتشاؼ عف موضوع الدرس، كما يجب عمى المعمـ أف يجعؿ التييئة ذات صمة 
عند التطبيؽ ومراعاة وثيقة بموضوع الدرس ومناسبة لخصائص المتعمميف والزمف المحدد ليا 

 االنتقاؿ التدريجي مف التييئة إلى موضوع الدرس.
 يٓبرح شزذ انذرص انزلًٙ :

التعمـ الرقمى ) المحاكاة  استراتيجياتوفييا يقـو المعمـ بعرض الدرس باستخداـ بعض    
تاحة التفاعمية لمطبلب لبلكتشاؼ  الفرصة، المحطات الرقمية( التى تناسب محتوى الدرس، وا 

والتفكير وممارسو ميارات االستقصاء العممى باستخداـ التابمت وشبكة االنترنت ، وطرح 
التى تشجع الطبلب عمى التفكير وتحثيـ عمى البحث فى شبكو االنترنت  األسئمةمجموعو مف 

عميمية وتبادؿ االجابات لتعزيز التعمـ بالخبرة، باإلضافة إلى توفير مجموعة مف المياـ الت
 يذ بعض المشاريع اإللكترونية( والتى تستمـز المشاركة والتعاوف بيف الطبلب.ف)تن

 يٓبرح إخزاء األَشطخ انزلًٛخ ٔرٕظٛف يصبدر انزؼهى انزلًٙ:

........( -انشطو عمميو الكترونيو –وفييا يستخدـ أنشطو متنوعو ) مشاريع الكترونيو    
ب باستخداـ التابمت وتنمى روح العمؿ الجماعى وخصائص الطبل ةفى الكيمياء تناسب طبيع

لحؿ المشكبلت عبر األنترنت وىى ما تعرؼ بالويب كوست لمقياـ باستقصاءات جماعية عف 
يعتمد المعمـ عمى مجموعة مف أنشطة  الفرديةموضوع معيف ، باإلضافة إلى أنشطة التعمـ 

 عممية.
ميمية والتكنولوجية التى يستخدميا المعمـ وتعد مصادر التعمـ الرقمي مف أىـ الوسائؿ التع   

)اليوتيوب، مواقع عممية  الرقميةأثناء التدريس مف خبلؿ تزويد الطبلب بمصادر التعمـ 
،......( لتحقيؽ االستيعاب المتكامؿ لدرس الكيمياء، تقديـ مجموعة مف الكتب والموسوعات 

اإلثراء المعرفى لموضوع الدرس، العممية المرتبطة بالكيمياء وعرضيا عمى التابمت لتحقيؽ 
فى عرض مواقؼ اصطناعية افتراضية تختص بتمثيؿ  المحاكاةباإلضافة إلى استخداـ برامج 

  .التجارب العممية التى تنمى لدى الطبلب القدرة عمى حؿ المشكبلت وصنع القرار حياليا
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 يٓبرح إدارح انفصم ٔرُظٛى ثٛئخ انزؼهى انزلًٛخ 

التعمـ الرقمى  استراتيجياتمع اجراءات  يتناسببما  الصفية البيئةـ وفييا ينظـ المعم    
القواعد والقوانيف الصفية عند ممارسة وتنفيذ األنشطة التعميمية التعممية  وويعرؼ طبلب

باستخداـ التابمت ، وتحديد إجراءات العمؿ باستخداـ التابمت وتقسيـ الطبلب إلى مجموعات 
، باإلضافة إلى القدرة عمى التعاونيرىـ تحقيقا لمبادئ التعمـ وتحديد أدوا متجانسةعمؿ غير 

يجاد حموؿ ليا.  معالجة المشكبلت الصفية فور حدوثيا وا 
 يٓبرح انزؼشٚش ٔإثبرح انذافؼٛخ 

تتعمؽ بقدرة المعمـ عمى تشجيع الطبلب عمى المبادرة وحب االستطبلع واالىتماـ      
لمياـ التعميمية التنافسية باستخداـ التابمت إلثارة وتقديـ مجموعة مف ا المعروضةبالمشكبلت 

 المشاركةااليجابى لكؿ طالب عند  الفوريدافعية الطبلب نحو التعمـ الرقمى، وتقديـ التعزيز 
 فى االنشطة الصفية الرقمية واالجابة عمى تمؾ االنشطة .

 ض انزلًٙٚذرزيٓبرح غهك ان

الطبلب إلى نقطة نياية لمدرس بيدؼ مساعدتيـ عمى تنظيـ  هوفييا يجذب المعمـ انتبا    
المعمومات التى تـ التوصؿ إلييا واإلجابة عف أسئمة واستفسارات الطبلب حوؿ موضوع الدرس 

تاحة الفرصة لمطبلب فى تطبيؽ ما تع موه فى مواقؼ جديدة ، باإلضافة إلى تكميؼ م، وا 
 ع الدرس الحالى، وتميد لمدرس الجديد.الطبلب بالواجبات المنزلية الرقمية حوؿ موضو 

بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب المعمـ فى الحالية وتقاس تمؾ الميارات في الدراسة     
 بطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمي. 

 انزلًٙ: انزذرٚض ثبنثب: يٓبرح رمٕٚى 

لتجميع وتحميؿ ىى عممية توظيؼ التابمت وشبكة اإلنترنت باستخداـ وسائؿ التقييـ    
استجابات الطبلب وذلؾ لموقوؼ عمى مدى تحقؽ األىداؼ السموكية الموضوعة وتحديد 

تستخدـ فى مف األساليب أو األدوات وىناؾ العديد  ،جوانب الضعؼ لدي الطبلب لعبلجيا
 الرقمية، بنوؾ األسئمة الرقمية، وممؼ اإلنجاز.  االختباراتالتقويـ الرقمي منيا 

في حدود عمـ  –دراسة  ال توجدغـ مف أىمية ميارات التدريس الرقمى إال أنو وعمى الر      
اىتمت بتنمية ميارات التدريس الرقمى لدى الطبلب المعمميف باستخداـ التابمت  -الباحثة

 وشبكة االنترنت وىو ما سعت إليو الدراسة الحالية.
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ولكى يمارس المعمـ ميامو ومياراتو التدريسية الرقمية في البيئة التعميمية البد مف توعية    
حقؽ التنمية المينية تالطالب المعمـ بمسئولياتو وأدواره المينية نحو تدريس الكيمياء؛ لكى ت

 .يؤدى واجباتو نحو المجتمع الرقمى الذى يعيش فيو وبالتاليالرقمية لديو 
 : انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ نًؼهى انكًٛٛبء فٙ انؼصز انزلًٗانًسٕر انخبيض

تعد المسئولية المينية لمطالب المعمـ مف المتطمبات األساسيات التى ينبغى مراعاتيا فى     
برامج إعداد الطبلب المعمميف بكميات التربية؛ لما ليا مف أىمية كبيرة في تطوير ميارات 

عمى تطوير كفاءة تعمـ تبلميذىـ بالمدارس مما يؤدى  األداء التدريسي لمطالب المعمـ وأثرىا
إلى تحقيؽ أىداؼ تعمـ وتعميـ الكيمياء فقد ظيرت المسئولية المينية عندما أعدت الواليات 
المتحدة األمريكية معايير مينية تشمؿ معايير التخصصات، ومعايير الميارات األساسية مثؿ 

، واشتممت ىذه المعايير عمى خمسة مجاالت رئيسة القراءة والكتابة، ومعايير ميارات التدريس
ىى:)المتعمـ والتعمـ، المحتوى، الممارسة التدريسية، االندماج المينى، المسئولية المينية(، 
كما تكونت المعايير المينية لممعمميف بالمممكة العربية السعودية مف أربعة مجاالت رئيسة 

ينية، الممارسة المينية، البيئة الصفية، يعتمد كؿ منيا عمى اآلخر وىى )المعرفة الم
المسؤولية المينية، حيث يندرج تحت كؿ مجاؿ عدد مف المعايير التى تحدد ما ينبغى عمى 

 المعمـ معرفتو والقدرة عمى أدائو .
 يبْٛخ انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ

بأف ( 01، 1101تشير المعايير المينية الوطنية لممعمميف بالمممكة العربية السعودية )   
المسئولية المينية تركز عمى تكويف عبلقات طيبة مع أولياء أمور الطبلب، واالسياـ في قياـ 
عداد  المدرسة برسالتيا التربوية، وتقويـ ممارسات المعمـ، واالنخراط في التدريب المينى، وا 

نجاز المياـ األخرى في المدرسة.  التقارير عف أداء الطبلب وا 
بأنيا:" مجموعة مف المياـ (Lijia, Lai& Lo,1105) لو وعرفيا ليجيا ، الي و    

المختمفة المسندة لممعمـ التى تدعـ عممية التعمـ وتشمؿ مجموعة مف الجوانب المرتبطة 
  ".بالتنمية والتطوير المينى الذاتى وعبلقة المعمـ مع الطبلب وأولياء األمور

اس إلصدار األحكاـ المينية ( بأنيا:" أدوات قي84، 1107وتعرفيا إيماف السحابينى ) 
ألعماؿ المعمـ التى تكوف خارج الصؼ ولكنيا ذات أىمية كبيرة إلنجاح أعمالو المتعمقة 

 بالتعميـ والتعمـ"
 ؼبد انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ َسٕ انزؼهى انزلًٗأث
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أبعاد  (Daniels, Radil& Wanger, 1105) وانجر راديؿ دانيمز، حددت دراسة  
تجاه التدريس  والمسئوليةالمسؤولية عف تحفيز الطبلب،  لممعمـ وىى:لممسئولية المينية 

  .بشكؿ إيجابى، والمسؤولية تجاه التفاعؿ مع المعمميف واالدارة المدرسية
( أبعاد لممسئولية المينية لمعممات االقتصاد 1106) ميا نوير وأحبلـ مبروؾ وقدمت    

ئولية المينية لممعمـ تجاه تطوير الممارسات العمؿ بفاعمية مع اآلخريف، والمس وىى: المنزلي
 .بمتطمبات مينة التدريس اإللماـالمينية، المسئولية المينية لممعمـ تجاه 

 :واقترحت الباحثة أبعاد لممسئولية المينية لمعمـ الكيمياء في العصر الرقمى تمثمت في   
 :ارٗ فٙ انؼصز انزلًٗنٛخ انًُٓٛخ نهًؼهى َسٕ انزًُٛخ انًُٓٛخ ٔانزطٕٚز انذئٕانًظ -0

وتتمثؿ فى )اىتماـ المعمـ باالطبلع عمى نتائج الدراسات والبحوث التربوية المختمفة، حرص 
المعمـ عمى حضور البرامج والندوات والمؤتمرات التربوية لمتعرؼ عمى ما يستجد مف 

والمساىمة فى معمومات، التعرؼ عمى الحاجات والمشكبلت االجتماعية واألكاديمية لتبلميذه 
حميا، إجراء المعمـ لؤلبحاث فى واقعة المدرسي لتطوير األداء المينى والتوصؿ ألساليب 
تدريسية جديدة في الكيمياء، االستفادة مف البحوث فى تطوير المناىج وطرؽ التدريس 
الكيمياء المطبقة حاليا بالمدرسة، حرص المعمـ عمى توظيؼ المستحدثات التكنولوجية فى 

 التدريس مما يسيـ فى تطوير نموه المينى(.مجاؿ 
تقديـ )وتشمؿ نٛخ انًُٓٛخ ردبِ يًبرطخ األخاللٛبد انًُٓٛخ فٙ انؼصز انزلًٗ:ئٕانًظ -9

فى الموضوعات التى توكؿ إليو لمحكـ عمييا، جعؿ غرفة الصؼ بيئة صحيحة معمومات 
أف يمتنع المعمـ عف إقامة يسودىا التسامح والمحبة، وأف تخمو مف التيديد واإلرىاب والقمع، 

األخبلقية المتفؽ عمييا فى ميثاؽ  المبادئعبلقات شخصية مع طبلبو وال يقبؿ اليدايا، إتباع 
 واحتراـأخبلقيات مينة المعمـ، والمحافظة عمى معايير جودة األداء فى الممارسات المينية 

أف يقاـو المعمـ الضغوط الشخصية والمينية و خريف ووجيات النظر المخالفة، حقوؽ اآل
والمالية والسياسية بما تتضمنو مف تأثيرات سمبية أو غير سوية والحصوؿ مف  واالجتماعية

جراء ذلؾ عمى مكاسب أو منافع شخصية، امتناع المعمـ عف ممارسة وظيفتو التعميمية خارج 
والشمولية والتوازف، إعداد  استخداـ عمميات التقويـ التى تتسـ بالموضوعيةو المنافذ، 

 (.اختبارات تسيـ فى تحقيؽ األىداؼ التعميمية
وتشمؿ )قياـ المعمـ بتصميـ  :طالثّ زمٛٛى انزلًٗهنٛخ االززفبظ ثظدالد دلٛمخ نئٕيظ -3 

 اإلخصائيوتطبيؽ ممؼ إنجاز لكؿ طالب لمتابعة تقدمو الدراسى، تعاوف المعمـ مع 
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الطالب في مراحمو التعميمية ودرجة ذكاءه  ـتقدمدي االجتماعى واالحتفاظ بسجؿ عف 
واستعداده لمتعمـ والخمفية االجتماعية واالقتصادية ألسرة الطالب، متابعة المعمـ لمطبلب أثناء 

والبلصفية ومعرفو ميوليـ ورغباتيـ وتوجيييا لشغؿ أوقات  الصفيةالمشاركة فى األنشطة 
 (.القدرات هنمى ىذفراغيـ؛ ليعود عمييـ بالنفع والفائدة وي

وتشمؿ )تقبؿ  :انًُٓٛخ ردبِ انزفبػم يغ سيالء انؼًم ٔاالدارح انًذرطٛخ انًظئٕنٛخ -4
المعمـ لتوجييات الموجييف التربوييف والتعاوف معيـ يسيـ فى تحقيؽ النمو المينى لممعمـ 

رحبلت واألىداؼ التعميمية، قياـ المعمـ بتنظيـ األنشطة البلصفية خارج المدرسة مثؿ ال
والزيارات الميدانية التعميمية؛ مما يسيـ فى تعزيز التنمية المينية لممعمـ، التعاوف التاـ مع 

فى تخطيط األنشطة التعميمية مع زمبلئو  المشاركةإدارة المدرسة والزمبلء، حرص المعمـ عمى 
شكبلت يسيـ فى تعزيز التنمية المينية لممعمـ، تبادؿ المعمميف لؤلفكار حوؿ طرؽ عبلج م

لمطبلب، احتراـ المعمـ قواعد السموؾ  األكاديميالمتعمميف يسيـ فى تحسيف المستوى 
الوظيفي وااللتزاـ باألنظمة والتعميمات وتنفيذىا والمشاركة في نشاطات المدرسة وفعاليتيا 
المختمفة تعتبر أركاف أساسية في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية، الثقة المتبادلة والعمؿ 

 (.ح الفريؽ الواحد ىي أساس العبلقة بيف المعمـ وزمبلئو وبيف المعمميف واإلدارة التربويةبرو 
وتشمؿ )االتصاؿ : نٛخ انًؼهى ردبِ انًدزًغ فٙ ضٕء يزطهجبد انؼصز انزلًٗئٕيظ -4

الدائـ بالمجتمع المحمى الذى توجد فيو المدرسة لمتعرؼ عمى الخبرات التعميمية التى يمكف أف 
فى خدمة المجتمع المحمي، قياـ المعمـ بتعزيز  تبلميذهتثرى منيج المدرسة، المشاركة مع 

المختمفة،  إحساس طبلبو باالنتماء لدينيـ ووطنيـ و أىمية التفاعؿ اإليجابي مع الثقافات
قياـ المعمـ بتوعية طبلبو بمشكبلت المجتمع و إيجاد حموؿ ليا مف خبلؿ ممارسة األنشطة 

ألبعاد التنمية  اواألبحاث العممية، تعزيز الشراكة بيف المدرسة والمجتمع المحمى تحقيقً 
 (.المستدامة

نزٗ رًكُّ يٍ نٛبد انًؼهى َسٕ رصًٛى ٔرُفٛذ االطززارٛدٛبد انزذرٚظٛخ انزلًٛخ ائٕيظ -5

وتشمؿ )اختيار استراتيجيات وطرؽ تدريس تنمى ميارات التفكير  :انزٕاصم انفؼبل يغ طالثّ
العممى، التواصؿ الفعاؿ عبر مواقع التواصؿ االجتماعى، تفعيؿ برامج االثراء التعميمى لمراعاة 

االلكترونية، تنمية الموىوبيف والمتفوقيف مف الطبلب، تشجيع الطبلب عمى عمؿ المشاريع 
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ميارات البحث العممى لدى الطبلب، تنفيذ األنشطة التعميمية االلكترونية لتنمية الميارات 
 (.الحياتية ودعـ ميارات اقتصاد المعرفة

رساؿ إوتشمؿ ): نٛخ انًؼهى ردبِ انزٕاصم انزلًٗ انفؼبل يغ أٔنٛبء أيٕر انًزؼهًٍٛئٕيظ -6
اقع السجبلت التى يحتفظ بيا تشتمؿ عمى بيانات عف المعمـ تقارير دورية لآلباء مف و 

القصور لدييـ ومدى مشاركتيـ فى األنشطة المدرسية؛  ونواحيألبنائيـ  األكاديميالتحصيؿ 
ليحقؽ التكامؿ بيف أركاف العممية التعميمية، تواصؿ المعمـ مع أولياء األمور يسيـ فى وضع 

والعمؿ عمى تحقيقيا بأساليب صحيحة، تخطيط أىداؼ تعميمية تتفؽ مع ميوؿ وقدرات أبنائيـ 
المعمـ لعقد لقاءات دورية مع أولياء االمور؛ مما يسيـ في اكتشاؼ مواىبيـ وتحديد مشكبلت 

لمتواصؿ مع  االجتماعيالمتعمميف المختمفة واساليب حميا، استخداـ المعمـ لوسائؿ التواصؿ 
 (.أولياء األمور

 :نًؼهى انكًٛٛبء فٗ انؼصز انزلًٗ نهطبنت انًؼهىٛبد رًُٛخ انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ آن

تقترح الباحثة فيما يمي مجموعة مف اآلليات التي يمكف مف خبلليا تنمية المسئولية    
 المينية لمعمـ الكيمياء :

  المعاصرة رقمية عمى استخداـ التقنيات الوغير الرسمية توفير برامج التدريب الرسمية
 .في تدريس الكيمياء

 رامج التعمـ والتطوير الذاتى مف خبلؿ وسائؿ التعمـ الرقمى والتعميـ عف بعد تفعيؿ ب
 .والحقائب التعميمية االلكترونية

 االىتماـ ببرامج التدريب والتطوير قبؿ وأثناء الخدمة. 
  :أْذاف رًُٛخ انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ نهطالة انًؼهًٍٛ

الطالب المعمـ مف ميارات استخداـ مصادر المعمومات األصمية كالموسوعات  تمكيف -0
 .جديد ومتطور في عمـ الكيمياء ما ىووالمراجع العممية، والبحث عف كؿ 

  .وأخبلقيات مينة تدريس وتعميـ الكيمياء والتقيد بيا بمبادئ االلتزاـترسيخ  -1
واستخداميا كوسيمة إليصاؿ البنية تنمية ميارات توظيؼ مستحدثات التعمـ الرقمية  -2

المعرفية لعمـ الكيمياء لممتعمميف بشكؿ فاعؿ، ولتحقيؽ الربط بيف الجانب النظرى 
 .والعممى عند تدريس الكيمياء

المساىمة في تطوير مجتمعات التعمـ بما يكفؿ المشاركة اإليجابية والفعالة في  -3
 ع.تنمية المجتم
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  .متطور تكنولوجيبأسموب عممى تناوؿ ومعالجة القضايا التعميمية  -4
التعرؼ عمى المستجدات في مجاؿ نظريات التعميـ والتعمـ وتطبيقيا لتحقيؽ جودة  -5

  .التعمـ
ومساعدتيـ عمى التكيؼ مع المتغيرات التربوية  التدريسيكفايات األداء  تنمية -6

  لرقمىواالنفجار المعرفى والعممى والتكنولوجى؛ لمواكبة متطمبات التعميـ في العصر ا
  .إدارة قدرات وخصائص الطبلب باستخدـ استراتيجيات التدريس الرقمى -7
إلى تحديد  (Wahlstrom& Louis,1117 ) ولويس  والسترـو ىدفت دراسةولذا      

العوامؿ التى تؤثر عمى ممارسة المعمـ الفاعمة لمسئولياتو المينية وىى عبلقة المعمـ بأقرانو 
بمدير المدرسة، وانطباعات المعمـ عف ىذه العوامؿ وكيؼ تؤثر  مف المعمميف، وعبلقة المعمـ

 &Ratcliff) وىانت راتكميؼ في دعـ أو تقميؿ تحصيؿ الطبلب، وأوصت دراسة
Hunt,1118)   بضرورة امتبلؾ المعمميف لممسئولية المينية منذ مرحمة االعداد بكميات

التربية وخاصة ميارات التواصؿ مع أسر المتعمميف عمى الرغـ مف االختبلؼ االجتماعى 
عمى تدريب الطبلب  (Schjetne& et al,1105) شيجتيف وآخروف والثقافى. وأكدت دراسة

بما  مف حيث تطوير األداء المينى بصورة مستمرة،المعمميف عمى مسئوليات مينة التدريس 
وقامت دراسة ميا نوير  .يسيـ في زيادة دافعية المتعمميف، وتطوير ميارات العمؿ مع اآلخريف

نظرية العبء  مبادئ( بتصميـ مستودع وحدات تعمـ رقمية قائـ عمى 1106) وأحبلـ مبروؾ
تنمية الذكاء الناجح والمسئولية المينية الذىنى المعرفى لمقرر ميارات التدريس وفاعميتو في 

وال توجد  .اإلدراكياالعتماد( عمى المجاؿ -لمطالبة المعممة وفؽ أسموبيا المعرفى )االستقبلؿ
دراسة اىتمت بتنمية المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء في العصر الرقمى وىو ما ىدفت 

 .تنميتو إلىالدراسة الحالية 
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 انذراطخ :ٔإخزاءاد أدٔاد 

لئلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف صحة فروضيا، اتبعت الباحثة اإلجراءات        
 التالية:

: إػذاد لبئًخ ثًٓبراد انزذرٚض انزلًٗ انزٗ ُٚجغٗ رٕافزْب نذٖ انطالة انًؼهًٍٛ  أٔالا

 شؼجخ انكًٛٛبء ثكهٛخ انززثٛخ فٙ ضٕء يب ٚهٗ:

ات التنفيذ لمتدريس الرقمى الرئيسية والفرعية تحديد ميار : رسذٚذ انٓذف يٍ انمبئًخ - أ
الخاصة بيا والتى ينبغى تنميتيا لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء عند تدريس 
الكيمياء باستراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية وباستخداـ 

 التابمت وشبكة االنترنت.
 تـ اشتقاؽ األبعاد اعتماًدا عمى:: ًٗيصبدر إػذاد لبئًخ يٓبراد انزذرٚض انزل - ب
 National Educationعمى المعايير القومية لتكنولوجيا التعميـ  االطبلع -

Technology Standard  ومعايير تكنولوجيا التعميـ في مصر والدوؿ المتقدمة
والتجارب العالمية والدراسات السابقة المتعمقة بتنمية ميارات التدريس لدى الطبلب 

(، ودراسة 1106) ىبة الشرابى(، دراسة 1101)المعمميف ومنيا دراسة مروة الباز
يارات التدريس (، وقد اقتصرت الباحثة عمى إعداد قائمة بم1106) حناف رجائى

 الرقمى خبلؿ مرحمة تنفيذ الدرس الرقمى وتحديد مؤشرات األداء الخاصة بكؿ ميارة.
إجراء مقاببلت شخصية مع بعض معممى وموجيى الكيمياء بالمرحمة الثانوية؛  -

لمعرفة ميارات التدريس الرقمى التى يمكف تنميتيا لدى الطبلب المعمميف؛ نظًرا 
 استخداـ التابمت وشبكة االنترنت بالصؼ األوؿ الثانوى.لمرورىـ بتجربة التدريس ب

تـ عرض قائمة ميارات التدريس : انزأكذ يٍ صذق لبئًخ يٓبراد انزذرٚض انزلًٗ - ت
الرقمى في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في المناىج 

أقر  وطرؽ تدريس العمـو وتكنولوجيا التعميـ ومعممى وموجيى الكيمياء، وقد
المحكموف بأىمية الميارات في القائمة مع إجراء التعديبلت التى اقترحيا السادة 

 المحكميف.
بعد  راء انظبدح انًسكًٍٛ:آٔضغ انمبئًخ فٙ صٕررٓب انُٓبئٛخ نهمبئًخ فٙ ضٕء  - ث

والتى يبينيا الجدوؿ  (1)ممحؽ القائمة في صورتيا النيائية تعمؿ التعديبلت أصبح
 التالى:



 ...............فاعلية برنامج قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصلية لتدريس الكيمياء 

- 0831 - 

ٕٚظؼ انًٓبساد انزُفٛزٚخ نهزذسٚظ انشلًٗ نذٖ انطالة انًؼهًٍٛ ثكهٛخ  (: 9عذٔل ) 

 انزشثٛخ.

يٓبساد انزُفٛزٚخ نهزذسٚظ 

 انشلًٗ

 انٕصٌ انُغجٗ ػذد يؤششاد األداء

يٓبسح انزٓٛئخ نهزذسٚظ 

 انشلًٗ

8 79% 

 %99 79 يٓبسح ششػ انذسط انشلًٗ

يٓبسح إعشاء األَشطخ 

انشلًٛخ ٔرٕظٛف ثٛئخ انزؼهى 

 انشلًٗ

77 99% 

يٓبسح إداسح انفصم ٔرُظٛى 

 ثٛئخ انزؼهى انشلًٛخ

79 99% 

يٓبسح انزؼضٚض ٔإصبسح 

 انذافؼٛخ

6 78% 

 %79 7 يٓبسح غهك انزذسٚظ انشلًٗ

 %799 79 انًغًٕع

ما ميارات التدريس الرقمى  وبذلؾ تـ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة وىو:"     
 التى ينبغى توافرىا لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية؟"

ثبَٛاب: إػذاد لبئًخ ثأثؼبد انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ نًؼهى انكًٛٛبء فٙ انؼصز انزلًٗ انزٗ ُٚجغٗ 

 رٕافزْب نذٖ انطالة انًؼهًٍٛ ثكهٛخ انززثٛخ:

بعاد المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر تحديد أ :رسذٚذ انٓذف يٍ انمبئًخ -0
الرقمى الرئيسية والفرعية التى ينبغى تنميتيا لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء 
عند تدريس الكيمياء باستراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية 

 ية.وباستخداـ التابمت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصم
 تـ اشتقاؽ األبعاد اعتماًدا عمى: : يصبدر اشزمبق لبئًخ انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ -1

 ) ومنيا دراسة ليجيا عمى الكتب والدراسات التى تناولت المسئولية المينية االطبلع
Lijia,1105( ؛ دراسة كامبؿ) (Campbell, 1102 ميا نوير وأحبلـ عبد دراسة ؛

(، إجراء مقاببلت شخصية مع 1107السحيباني)إيماف ودراسة  (؛1106 ) العظيـ
بعض المتخصصيف فى مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ، لمعرفة 

ة المينية نحو تدريس الكيمياء التى يمكف تنميتيا مف خبلؿ يبعاد المسئولأأىـ 
 تطبيؽ البرنامج المقترح.
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تكونت الصورة األولية لمقائمة مف  :ٛخاألٔن إػذاد لبئًخ ثبنًظئٕنٛخ انًُٓٛخ فٗ صٕررٓب -3
فى ضوء  الرئيسيبالبعد  المرتبطةيندرج بيا عدد مف األبعاد الفرعية  سبع أبعاد رئيسية

 تدريس الكيمياء باستخداـ التابمت وشبكة االنترنت.
تـ عرض القائمة فى صورتيا األولية عمى  انزأكذ يٍ صذق لبئًخ انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ: -3

المحكميف بقسـ المناىج وطرؽ التدريس بكميات التربية، وموجيى، ومعممى مجموعة مف 
 الكيمياء بالمرحمة الثانوية، إلجراء التعديبلت عمييا.

فٗ  انصٕرح انُٓبئٛخ نمبئًخ انًظئٕنٛخ انًُٓٛخ نًؼهى انكًٛٛبء فٙ انؼصز انزلًٗ -

بعة أبعاد تكونت الصورة النيائية لمقائمة مف س: ( 3يهسك ) راء انًسكًٍٛآضٕء 
 :التالى الجدوؿ يبينيا والتىرئيسية 

 .أثؼبد انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ نًؼهى انكًٛٛبء فٙ انؼصش انشلًٗ : ٕٚظؼ( 5)  عذٔل
األثؼبد انشئٛغخ انًغئٕنٛخ 

 انًُٓٛخ

ػذد األثؼبد انفشػٛخ انًغئٕنٛخ 

 انًُٓٛخ

 انٕصٌ انُغجٗ

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ نهًؼهى َؾٕ 

ٔانزطٕٚش انزارٗ انزًُٛخ انًُٓٛخ 

 فٙ انؼصش انشلًٗ

8 77.6% 

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ رغبِ يًبسعخ 

األخاللٛبد انًُٓٛخ فٙ انؼصش 

 انشلًٗ

1 76.6% 

يغئٕنٛخ االؽزفبظ ثغغالد 

 دلٛمخ نهزمٛٛى انشلًٗ غالثّ

5 1.2% 

انًغئٕنّٛ انًُٓٛخ رغبِ انزفبػم 

يغ صيالء انؼًم ٔاالداسح 

 انًذسعٛخ

1 76.6% 

انًؼهى رغبِ انًغزًغ يغئٕنٛخ 

فٙ ظٕء يزطهجبد انؼصش 

 انشلًٗ

7 75.9% 

يغئٕنٛبد انًؼهى َؾٕ رصًٛى 

ٔرُفٛز االعزشارٛغٛبد انزذسٚغٛخ 

 انشلًٛخ

8 77.6% 

يغئٕنٛخ انًؼهى رغبِ انزٕاصم 

انشلًٗ انفؼبل يغ أٔنٛبء أيٕس 

 انًزؼهًٍٛ

6 79.7% 

 %799 56 انًغًٕع

الثالث مف أسئمة الدراسة وىو:" ما أبعاد المسئولية وبذلؾ تـ اإلجابة عف السؤاؿ 
المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى التى ينبغى توافرىا لدى الطبلب المعمميف شعبة 

 الكيمياء بكمية التربية؟"
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ثبنثاب: إػذاد انجزَبيح انمبئى ػهٗ رٕظٛف انزبثهذ ٔشجكخ االَززَذ فٙ ضٕء انُظزٚخ 

 انًؼهًٍٛ شؼجخ انكًٛٛبء ثكهٛخ انززثٛخ:انزٕاصهٛخ نهطالة 

قامت الباحثة ببناء برنامج قائـ عمى توظيؼ التابمت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية     
التواصمية وباستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ الرقمى لتنمية ميارات التدريس الرقمى 

لتربية، وتضمف بناء البرنامج والمسئولية المينية لمطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية ا
 الخطوات العممية المتبعة في بناء البرامج التربوية وفقا لمخطوات اآلتية:

 أطض ثُبء انجزَبيح:

 النظرية التواصمية والتى تتمثؿ فيما يمى: ومبادئتـ بناء البرنامج في ضوء مرتكزات 
 االىتماـ بالتعمـ أكثر مف محتوى التعمـ. -
 ر بشرية في التعمـ، وتكويف شبكة مف األفراد.االعتماد عمى عناصر غي -
يتحقؽ التعمـ المستمر ببناء  يعتمد التعمـ عمى تعدد اآلراء ووجيات النظر. -

 االتصاالت والحفاظ عمييا.
 تمثؿ عممية اتخاذ القرار في حد ذاتيا عممية تعمـ. -
 يحقؽ ايجابية المتعمـ مف خبلؿ انخراطو في شبكات التعمـ.   -
ى رؤية الروابط بيف المجاالت واألفكار والمفاىيـ مف الميارات تشكؿ القدرة عم -

 األساسية لمتعمـ.
 تمثؿ المعمومات الحديثة والدقيقة اليدؼ مف كؿ أنشطة التعمـ التواصمية. -

 كما تـ بناء البرنامج في ضوء االسس النفسية واالجتماعية:
التابمت وشبكة مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب المعمميف مف حيث استخداـ  -

 االنترنت في التدريس.
 أف تكوف المدة الزمنية المحددة لتقديـ جمسات البرنامج مناسبة لما وضعت لتنفيذه. -
 توفير البيئة التعميمية المناسبة لتنفيذ البرنامج. -
 تقديـ التعزيز كوسيمة لتشجيع الطبلب عمى انجاز الميمات المطموبة. -

 أْذاف انجزَبيح:

تنمية ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية لمعمـ : لمبرنامج الرئيساليدؼ  -
الكيمياء في العصر الرقمى لمطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية باستخداـ البرنامج 

 القائـ عمى التابمت وشبكة االنترنت وفى ضوء النظرية التواصمية.
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 ييدؼ البرنامج إلى أف:: األىداؼ العامة -
تنمية وعى الطبلب المعمميف باستراتيجيات وطرؽ التدريس الرقمى وتدريبيـ عمى  -

 استخداميا لتدريس الكيمياء باستخداـ التابمت وشبكة االنترنت.
تنمية ميارات الطبلب المعمميف الستخداـ التابمت وشبكة االنترنت في تدريس مفاىيـ  -

جراء األنشطة والتجارب الكيمي  ائية.الكيمياء المجردة، وا 
 يوفر البرنامج بيئة تعمـ رقمية تجعؿ الطبلب المعمميف أكثر نشاًطا وفاعمية. -
 تدريب الطبلب عمى ممارسة ميارات التدريس الرقمية المختمفة. -
كما يتضمف كؿ درس مف دروس البرنامج عمى مجموعة مف األىداؼ الخاصة  -

 المعرفية والميارية والوجدانية. 
 الكيمياء في العصر الرقمى. تحديد أدوار ومسئوليات معمـ -

( طالب وطالبة مف طبلب  35مجموعة مف الطبلب المعمميف وعددىـ )  انفئخ انًظزٓذفخ:
 شعبة الكيمياء بكمية التربية جامعة المنوفية.

 مصادر بناء البرنامج:
االطبلع عمى األدبيات و الدراسات السابقة التى اىتمت بتدريب الطبلب المعمميف  -

وتوظيؼ المستحدثات التكنولوجية  وخاصة التابمت وشبكة االنترنت عمى  استخداـ 
(؛ 1108ومنى فرحات ودينا سميـ) أيمف حممى في  تدريس الكيمياء ومنيا دراسة

 .(1101)مروة الباز (، ودراسة1107) حناف اسماعيؿ دراسة
طرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ لمطبلب  لمقرريمف خبلؿ خبرة الباحثة و تدريسيا  -

المعمميف شعبة الكيمياء بالفرقة الثالثة والرابعة ، ومف خبلؿ االشراؼ عمى التربية 
 العممية بالمدارس في المرحمة الثانوية.

 يسزٕٖ انجزَبيح ٔيزازم رُفٛذِ:

رة في العاـ تـ اختيار موضوعات متنوعة مف دروس الكيمياء بالمرحمة الثانوية والمقر     
 مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ وذلؾ ألنيا تتضمف: 1107/1108الجامعى 

العديد مف المفاىيـ الكيميائية المجردة والتى تعتبر مفاىيـ أساسية في مادة الكيمياء ينبغى  -
 تدريسيا وتعميميا لمطبلب واالحتفاظ بتعمميا لمسنوات القادمة.
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العممية التى تزيد مف دافعية طبلب المرحمة الثانوية لتعمـ العديد مف التجارب واألنشطة   -
الكيمياء مف خبلؿ تدريسيا باستخداـ استراتيجية المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية 

 الرقمية.
( 07كما يحتوى البرنامج عمى مجموعة مف الجمسات التعميمية النظرية والعممية وبمغ عددىا )

( دقيقة، حيث يساىـ البرنامج في تنمية وتطوير 31واحدة )جمسة )لقاء( وزمف الجمسة ال
ميارات التدريس الرقمية والمسئولية المينية لدى الطبلب المعمميف ) أفراد المجموعة 

 التجريبية(.
 -يزازم ثُبء انجزَبيح:

 ًٚز انجزَبيح ثًدًٕػخ يٍ انًزازم ْٔٗ:

 انًززهخ األٔنٗ: انزًٓٛذٚخ

، يتـ التعرؼ عمى الطبلب المعمميف ( جمسة وفى ىذه المرحمة0)وقد استمرت ىذه المرحمة    
وتعريفيـ بالبرنامج واليدؼ مف تنفيذه، وتقسيـ الطبلب عشوائًيا وتييئة الطبلب لمتعمـ مف 
خبلؿ جمسات البرنامج مف حيث االنتباه والتركيز وتوضيح لممياـ التعميمية التى سيقوموف 

 ىداؼ البرنامج.في المنزؿ مف أجؿ تحقيؽ أ بإعدادىا
 اإلنترنتالمرحمة الثانية: تعميـ الطبلب كيفية استخداـ التابمت وشبكة 

( جمسة لتعريفيـ بآليات االستخداـ الجيد لمتابمت وشبكة 1وقد استمرت ىذه المرحمة )   
االنترنت وكيفية توظيفيما في الحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ والفيديوىات التعميمية 

التدريسى لمادة الكيمياء ليسيؿ فيميا واستيعابيا مف قبؿ طبلبيـ بالمرحمة  لتطوير أدائيـ
الثانوية، وتعريفيـ بالتطبيقات التي يمكف تشغيميا عمى التابمت الستخداميا في األغراض 

 Google؛ تطبيؽ Dropbox؛ تطبيؽ Everynoteتطبيؽ  :التعميمية، ومف ىذه التطبيقات
Drive،  وبرنامجNearpod  يساعد المعمميف عمى استخداـ التابمت و التحكـ في  الذى

 المحتوى عمى أجيزة  طبلبيـ.
توظيؼ التابمت في التواصؿ مع أطراؼ العممية التعميمية )المتعمـ ، : المرحمة الثالثة

 المجتمع(، اولياء االمور،االدارة المدرسية
( جمسة لتعميـ الطبلب المعمميف النظرية التواصمية التى 1وقد استمرت ىذه المرحمة )  

يعتمد عمييا التعمـ الرقمى، وتدريبيـ عمى كيفية تطبيؽ مجموعة مف الجمسات التواصمية عبر 
( لمتابعة إجراءات تطبيؽ استراتيجيتى Whatsappمواقع التواصؿ االجتماعى مثؿ ) 



 ...............فاعلية برنامج قائم على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصلية لتدريس الكيمياء 

- 0836 - 

المحطات العممية الرقمية ولئلجابة عمى اسئمتيـ واستفساراتيـ عف المحاكاة التفاعمية و 
 البرنامج وتقديـ التغذية الراجعة لمطبلب المعمميف .

 انًززهخ انزاثؼخ: رطجٛك اطززارٛدٛبد انزذرٚض انزلًٛخ

( جمسات حيث ىدفت ىذه المرحمة إلى تعريؼ الطبلب 3واستغرقت ىذه المرحمة )      
المعمميف بالخمفية النظرية عف استراتيجيات التعمـ الرقمى مثؿ ) الفصوؿ المقموبة، المشاريع 
اإللكترونية، المدونات التعميمية، العصؼ الذىنى االلكترونى، الخرائط الذىنية االلكترونية، 

، حؿ المشكبلت االلكترونية(، وكيفية استخداميا اضيةاالفتر االلكترونى، المحاكاة  االكتشاؼ
في تدريس الكيمياء، وقد قامت الباحثة بالتركيز عمى استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية 
والمحطات العممية الرقمية، وتـ شرح كيفية تطبيؽ االستراتيجيتيف مف خبلؿ مثاؿ تدريبى 

افة إلى اإلجابة عف أية تساؤالت مف قامت بو الباحثة وتوضيح خطوات االستراتيجيتيف إض
 whats appقبؿ الطبلب المعمميف عبر المجموعات التواصمية مف خبلؿ استخداـ تطبيؽ 

وذلؾ لكؿ مجموعة تجريبية عمى حدا، بعد تقسيـ الطبلب لمجموعتيف تجريبيتيف بمغت 
كاة االفتراضية ( طالب وطالبة قامت بتطبيؽ استراتيجية المحا05المجموعة التجريبية األولى) 

لتدريس الكيمياء عمى التابمت وباستخداـ شبكة االنترنت، وتكونت المجموعة التجريبية الثانية 
( طالب وطالبة طبقت استراتيجية المحطات العممية الرقمية عند تدريس الكيمياء؛ 04مف ) 

اـ التابمت وذلؾ لتحديد أييما أكثر فاعمية في تنمية ميارات التدريس الرقمى لدييـ باستخد
وشبكة االنترنت مف خبلؿ تطبيؽ بطاقة مبلحظة األداء التدريسى إلجراءات كؿ استراتيجية 

 لمتأكد مف تمكف الطبلب المعمميف مف إجراءات تنفيذىا باستخداـ التابمت بشكؿ سميـ.
 انًززهخ انخبيظخ: يٓبراد انزذرٚض انزلًٗ

( جمسة حيث ىدفت إلى تعريؼ الطبلب المعمميف بميارات  2واستغرقت ىذه المرحمة )     
التدريس الرقمى التى ينبغى أف يمارسونيا خبلؿ مراحؿ عممية التدريس الثبلث )التخطيط، 
التنفيذ، التقويـ(، وسوؼ يتـ التركيز عمى ميارات التدريس الرقمى خبلؿ مرحمة التنفيذ والتى 

 لحالية بتنميتيا لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء.تيتـ الدراسة ا
 المرحمة السادسة: تنمية المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء في العصر الرقمى

( جمسة حيث ىدفت ىذه المرحمة إلى توعية وتنمية أبعاد  1استمرت ىذه المرحمة )   
نية لممعمـ نحو التنمية المينية لية الميئو المسئولية المينية لدى الطبلب المعمميف وىى )المس

لية المينية تجاه ممارسة األخبلقيات المينية في ئو والتطوير الذاتى في العصر الرقمى، المس
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المينية  المسئوليةلية االحتفاظ بسجبلت دقيقة لمتقييـ الرقمى طبلبو، ئو العصر الرقمى، المس
المعمـ تجاه المجتمع في ضوء  ليةئو تجاه التفاعؿ مع زمبلء العمؿ واالدارة المدرسية، مس

ليات المعمـ نحو تصميـ وتنفيذ االستراتيجيات التدريسية ئو متطمبات العصر الرقمى، مس
لية المعمـ تجاه التواصؿ الرقمى ئو الرقمية التى تمكنو مف التواصؿ الفعاؿ مع طبلبو، المس

 بمينة التدريس. الفعاؿ مع أولياء أمور المتعمميف( والتى ينبغى مراعاتيا أثناء عمميـ
 انًززهخ انظبثؼخ: يزاخؼخ انجزَبيح

( جمسات ختامية بحيث تـ تطبيؽ 2) كالتالي( جمسات موزعة 3واستغرقت ىذه المرحمة )    
( جمسة ختامية 0جمسة لممراجعة بعد نياية كؿ مرحمة مف المراحؿ الفرعية لتنفيذ البرنامج و)

 بعد نياية تطبيؽ البرنامج ككؿ لمتأكيد عمى تحقيؽ الطبلب المعمميف ألىداؼ البرنامج.
 األدوات المستخدمة في البرنامج:

حتى يتسنى متابعة تدريس الطبلب المعمميف : لبرنامجبتدريس  ؿ القائـإعداد دلي -أ
لموضوعات الكيمياء بالمرحمة الثانوية باستخداـ استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات 
العممية الرقمية عف طريؽ التابمت وشبكة االنترنت، ويتضمف الدليؿ مقدمة عامة، نبذة عف 

النظرية التواصمية  لمبادئرض توظيؼ التابمت وشبكة االنترنت في تدريس الكيمياء، وع
وأىميتيا في بناء البرنامج، وعرض موجز إلجراءات تطبيؽ استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية 
والمحطات العممية الرقمية وأىميتيما كأحد طرائؽ التدريس الرقمية، واألىداؼ العامة 

كؿ جمسة مف لمبرنامج، األدوات والبرامج ومصادر التعمـ المستخدمة، وخطة السير في 
جمسات البرنامج وفًقا لمبرنامج المقترح؛ وذلؾ لتنمية ميارات التدريس الرقمى والمسئولية 
المينية لدى الطبلب المعمميف، وتـ عرض الدليؿ عمى مجموعة مف الميتميف بالتربية العممية 

عض وطرؽ تدريس العمـو وتكنولوجيا التعميـ؛ لمتأكد مف صبلحيتو. وقد اقترح المحكموف ب
 (.3لبلستخداـ )ممحؽالمبلحظات التى ُوضعت في االعتبار. وبذلؾ أصبح الدليؿ صالًحا 

: وقامت الباحثة بإعداد مجموعة مف (4)ممحؽ  إعداد أوراؽ العمؿ لمطبلب المعمميف -ب
أوراؽ العمؿ الورقية والرقمية والتى يسترشد بيا الطبلب المعمميف في بناء وتصميـ دروس 

اـ استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية عف طريؽ الكيمياء باستخد
التابمت وشبكة االنترنت، وذلؾ بيدؼ تنمية ميارات التدريس الرقمى والمسئولية المينية 

 لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى.
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لقائـ تقييـ جمسات البرنامج: وتتضمف مجموعة مف التساؤالت يطرحيا ا استمارةإعداد  -جػ 
 بتدريس البرنامج عمى الطبلب المعمميف لمتعرؼ عمى مدى فاعمية الجمسات.

 أطبنٛت رذرٚض يسزٕٖ انجزَبيح:

محاضرة والمناقشة لتـ تدريس محتوى البرنامج باالعتماد عمى العديد مف طرؽ التدريس كا
 والعصؼ الذىنى االلكترونى.

 أطبنٛت رمٕٚى انجزَبيح: 

ىاًما لمتعرؼ عمى مدى تحقؽ أىداؼ البرنامج ومتابعة التقدـ في تنفيذه، ُيعد التقويـ عنصرًا 
وكذلؾ التعرؼ عمى بعض الصعوبات التى تواجو الطبلب المعمميف في تنفيذه؛ ولذلؾ 

 استخدمت الباحثة:
: ويتـ مف خبلؿ تطبيؽ أدوات الدراسة قبمًيا والمناقشات في بداية كؿ المبدئيالتقويـ  -

 خبرات السابقة لدييـ.جمسة لمتعرؼ عمى ال
)البنائى(: سوؼ يتـ تقويـ البرنامج بعد نياية كؿ جمسة مف جمسات  المرحميالتقويـ  -

البرنامج و بعد كؿ مرحمة مف مراحؿ البرنامج لمعرفة مدى تحقيؽ البرنامج ألىدافو 
 تقييـ جمسات البرنامج. استمارةلتقديـ التغذية الراجعة الفورية باستخداـ 

: وتـ فيو تقويـ البرنامج بعد نياية جمسات البرنامج لمعرفة مدى اميالختالتقويـ  -
تحقيؽ أىداؼ البرنامج وذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ أدوات الدراسة بعدًيا بطاقة مبلحظة 
ميارات تنفيذ الدرس الرقمى ومقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء في العصر 

 الرقمى. 
مس مف أسئمة الدراسة وىو:" ما التصور المقترح وبذلؾ تـ اإلجابة عف السؤاؿ الخا   

لبرنامج قائـ عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصمية لتدريس 
الكيمياء باستخداـ استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية لتنمية ميارات 

 المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية؟" التدريس الرقمى والمسئولية المينية لدى الطبلب
 ضجظ انجزَبيح:

بآرائيـ ومعرفة مدى  لبلستفادةتـ عرض البرنامج عمى السادة محكمى الدراسة، 
 مناسبة البرنامج لؤلىداؼ التى وضعت لتحقيقو، ومدى مناسبة األنشطة المتضمنة بو. وقد
استفادت الباحثة مف آرائيـ في الوصوؿ بالبرنامج إلى صورتو النيائية والتأكد مف صبلحية 

 .(5)ممحؽ التطبيؽ
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ب: إػذاد أدٔاد انذراطخ:  راثؼا
 إػذاد ثطبلخ يالزظخ يٓبراد انزذرٚض انزلًٗ:  -أ

تعد المبلحظة مف أكثر األساليب الموضوعية لتقويـ أداء المعمـ أثناء التدريس، حيث       
أنيا تتميز بتسجيؿ السموؾ واألداء مباشرة داخؿ الصؼ، ولذا تتطمب طبيعة الدراسة الحالية 
تصميـ بطاقة مبلحظة لقياس مدى توافر ميارات تنفيذ التدريس الرقمى لدى الطالبة المعممة 

قة الرابعة تخصص كيمياء بكمية التربية، وتكونت البطاقة مف ثبلثة أجزاء: جزء البيانات بالفر 
العامة لمطالب الُمبلحظ، وجزء ميارات تنفيذ الدرس الرقمى المراد قياسيا، والجزء الخاص 

 بالمبلحظ، وقد تـ بناء وتقنيف بطاقة المبلحظة بإتباع الخطوات التالية: 
 خ انًالزظخ: رسذٚذ انٓذف يٍ ثطبل -0

تمثؿ اليدؼ منيا فى التعرؼ عمى مدى توافر ميارات تنفيذ التدريس الرقمى في ضوء     
قائمة ميارات التدريس الرقمى لدى طبلب كمية التربية بالفرقة الرابعة تخصص الكيمياء، 
ورصد قدرة الطالب المعمـ في أداء الجانب العممى لميارات تنفيذ الدرس الرقمى باستخداـ 

 لتابمت وشبكة االنترنت. ا
 رسذٚذ يسزٕٖ انجطبلخ:  -9

تـ تحديد محتوى البطاقة في ضوء قائمة ميارات تنفيذ الدرس الرقمى واشتممت عمى      
س الرقمى، ميارة شرح الدرس الرقمى، ميارة يدر تالميارات الرئيسية التالية : )ميارة التييئة لم
ية، ميارة إدارة الفصؿ وتنظيـ بيئة التعمـ الرقمى، إجراء األنشطة وتوظيؼ مصادر التعمـ الرقم
ثارة الدافعية، ميارة غمؽ   الرقمى(. التدريسميارة التعزيز وا 

 صٛبغخ يفزداد انجطبلخ    -4

وقد تـ صياغة المفردات فى صورة خطوات إجرائية يمكف مبلحظتيا ، وقد روعى عند        
ر اإلمكاف، اقتصار كؿ مفردة عمى ميارة الصياغة ما يمى:) أف تكوف المفردة قصيرة بقد

مع ميارات أخرى ، أف تصاغ  تتدخؿواحدة، أف ترتبط المفردة بالميارات المراد قياسيا وأف ال 
فى صورة الفعؿ المضارع وأف ال تتضمف صيغة النفى(، وقد اشتممت بطاقة المبلحظة عمى 

 لرقمى مجاؿ الدراسة.( مفردة لتمثؿ الميارات الفرعية لميارات تنفيذ الدرس ا41)
 َظبو رمذٚز درخبد ثطبلخ انًالزظخ:  -5

تـ توزيع الدرجات لكؿ مفردة حسب المستويات اآلتية ) متوافر بدرجة كبيرة، متوافر      
بدرجة متوسطة، متوافر بدرجة قميمة(؛ وبناء عمية تـ إعطاء )ثبلث درجات( إذا ُنفذت الميارة 

الميارة بدرجة متوسطة، )درجة( إذا ُنفذت الميارة بدرجة  بدرجة كبيرة، )درجتاف( إذا ُنفذت
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( درجة، وىو ناتج مجموع 041قميمة ، وبيذا يكوف مجموع درجات بطاقة المبلحظة يساوى )
 الميارات الفرعية ببطاقة المبلحظة.

 رى رمذٚز صذق انجطبلخ ػٍ طزٚك: :صذق ثطبلخ انًالزظخ -6

العاـ لمبطاقة مف حيث نوع المفردات وكيفية ويقصد بو المظير   أ(  صذق انًسكًٍٛ :
صياغتيا ووضوحيا ووضوح تعميماتيا ومدى دقتيا، ولتحقيؽ ذلؾ تـ عرض البطاقة عمى 
مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف فى المناىج وطرؽ التدريس وتكنولوجيا 

مكانية التعميـ بيدؼ التأكد مف سبلمة الصياغة اإلجرائية لمفردات البطاقة ووض وحيا، وا 
بداء أى تعديبلت يرونيا، وقد اقتصرت تعديبلت السادة  مبلحظة الميارات التى تتضمنيا، وا 
المحكميف عمى إعادة صياغة بعض العبارات ولـ يتـ حذؼ أو إضافة أى ميارة لمبطاقة، 
وأجمع السادة المحكموف عمى أف بطاقة المبلحظة تشتمؿ عمى جميع الجوانب المراد 

 وقياسيا. مبلحظتيا
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ ميارة والدرجة الكمية  :ة( صذق االرظبق انذاخهٗ

لبطاقة المبلحظة، وكانت قيـ معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لمميارة والدرجة الكمية 
(  3لبطاقة المبلحظة وقد تبيف أف قيـ معامبلت االرتباط جميعيا ىي قيـ مرتفعة والجدوؿ ) 

 يوضح ذلؾ. 
يؼبيالد عجٛشيبٌ نالسرجبغ ثٍٛ انذسعخ انكهٛخ نهًٓبسح انشئٛغٛخ يٍ (: ٕٚظؼ   6عذٔل )  

 يٓبساد رُفٛز انزذسٚظ انشلًٗ ٔانذسعخ انكهٛخ نجطبلخ انًالؽظخ.

يٓبساد رُفٛز 

انزذسٚظ 

 انشلًٗ

يٓبسح 

انزٓٛئخ 

نهزذسٚظ 

 انشلًٗ

 

يٓبسح  

ششػ 

انذسط 

 انشلًٗ 

 

إعشاء  يٓبسح 

األَشطخ 

ٔرٕظٛف 

يصبدس انزؼهى 

 انشلًٛخ

 يٓبسح

إداسح 

انفصم 

ٔرُظٛى 

 ثٛئخ انزؼهى

يٓبسح 

انزؼضٚض 

ٔإصبسح 

 انذافؼٛخ

يٓبسح غهك 

انزذسٚظ 

 انشلًٗ 

 

يؼبيم االسرجبغ 

 ثبنذسعخ انكهٛخ

9.16 9.69 9.17 9.12 9.18 9.16 

بيف درجات كؿ ميارة مف ميارات  االرتباطويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت 
( مما يدؿ عمى أف البطاقة 1.10بطاقة المبلحظة والدرجة الكمية لمبطاقة دالة عند مستوى )

 صادقة لما وضعت لقياسو.
 خ:زظبة ثجبد ثطبلخ انًالزظ -4

فى األحكاـ بيف مبلحظيف مختمفيف، تـ  االتفاؽلمتأكد مف ثبات تقديرات البطاقة، ودرجة      
( طالبة مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة كيمياء بكمية 11يا عمى عينة استطبلعية بمغت )تطبيق
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التربية جامعة المنوفية، وبعد تفريغ النتائج وحساب نسبة االتفاؽ واالختبلؼ بيف مبلحظة 
% 68وأف أقؿ نسبة اتفاؽ  %82الباحثة ومبلحظة أخرى اتضح أف أعمى نسبة اتفاؽ ىى 

 % وىو معامؿ ثبات مرتفع.75 االتفاؽسابى لنسبة وقد بمغ المتوسط الح
تـ وضع الصورة النيائية لمبطاقة؛ حيث  :(7) يهسك انصٕرح انُٓبئٛخ نجطبلخ انًالزظخ -4

 أصبحت البطاقة عمى درجة عالية مف الصدؽ والثبات وصالحة لمتطبيؽ.
 
 انًُٓٛخ نًؼهى انكًٛٛبء فٙ انؼصز انزلًٗ:   انًظئٕنٛخيمٛبص   -9

 المينية وفًقا لمخطوات التالية: المسئوليةتـ إعداد مقياس      
ييدؼ المقياس إلى تحديد استجابات الطالب المعمـ تجاه :  انًمٛبص رسذٚذ انٓذف يٍ -0

أثناء عممية التدريس  أعبائياالمسئولية المينية لتدريس الكيمياء في العصر الرقمى، وتحمؿ 
 المينية لممعمـ في العصر الرقمى. المسئوليةوتـ إعداد المقياس فى ضوء قائمة 

تمثمت أبعاد المقياس فى أبعاد قائمة المسئولية المينية لمعمـ : رسذٚذ أثؼبد انًمٛبص -1
لية المينية لممعمـ نحو التنمية المينية والتطوير ئو الكيمياء فى العصر الرقمى وىى : )المس

لية المينية تجاه ممارسة األخبلقيات المينية في العصر ئو الذاتى في العصر الرقمى، المس
المينية تجاه  المسئوليةلية االحتفاظ بسجبلت دقيقة لمتقييـ الرقمى طبلبو، ئو الرقمى، المس

لية المعمـ تجاه المجتمع في ضوء متطمبات ئو التفاعؿ مع زمبلء العمؿ واالدارة المدرسية، مس
تصميـ وتنفيذ االستراتيجيات التدريسية الرقمية التى ليات المعمـ نحو ئو العصر الرقمى، مس

لية المعمـ تجاه التواصؿ الرقمى الفعاؿ مع أولياء ئو تمكنو مف التواصؿ الفعاؿ مع طبلبو، المس
 أمور المتعمميف(.

( مفردة 27تكوف المقياس فى صورتو األولية مف) :إػذاد انًمٛبص فٗ صٕررّ األٔنٛخ -2
 ، وتـ إعداد المقياس فى صورتو األولية فى إطار الخطوات التالية: المقياس أبعادموزعة عمى 

وضعت تعميمات فى الصفحة األولى مف كراسة المقياس بحيث : صٛبغخ رؼهًٛبد انًمٛبص -
يشتمؿ عمى اليدؼ مف المقياس، وطريقة اإلجابة المطموبة، كما تـ وضع مثاؿ توضيحى 

 مجاب عميو. 
الباحثة بعدد مف الدراسات السابقة ومنيا دراسة ميا استعانت : صٛبغخ ػجبراد انًمٛبص -

  ؛ دراسة دانياؿ، ريدى وانجر(Lijia,1105)؛ دراسة ليجيا(1106)نوير وأحبلـ مبروؾ
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(Daniels, Radil, & Wanger,1105) ودراسة كامبؿ(Campbell,1102)    لمتعرؼ
 اد المقياس.عمى أسموب صياغة عبارات المقياس واإللماـ بالجوانب المختمفة إلعد

تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسى والتحميؿ الوصفى : رسذٚذ َظبو رصسٛر انًمٛبص -
عبارات المقياس وأماـ كؿ عبارة يوجد خمس استجابات  المعمـ لمطالبلبلستجابات، حيث يقدـ 

وىى )أوافؽ بشدة، أوافؽ، أوافؽ أحيانًا، ال أوافؽ، ال أوافؽ بشدة(، وعمى الطالبة المعممة 
( أماـ كؿ عبارة، وتتراوح ✔اختيار االستجابة المناسبة العتقادىا عف طريؽ وضع عبلمة )

( حسب نوع العبارة )موجبة أو سالبة (، كما يوضحيا الجدوؿ 4-0درجة االستجابات مف )
 التالى:

 (: يوضح توزيع الدرجات عمى استجابات مقياس المسئولية المينية4جدوؿ )
 ال أٔافك ثشذح ال أٔافك أٔافك أؽٛبَبً  أٔافك أٔافك ثشذح َٕع انؼجبسح

 7 9 5 6 7 يٕعجخ

 7 6 5 9 7 عبنجخ

 ( درجة.191( عبارة وأصبحت الدرجة الكمية لممقياس )38وبذلك تكون المقياس من )
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينو  :نهًؼهى انًُٓٛخ انًظئٕنٛخانزدزثخ االطزطالػٛخ نًمٛبص  -3

( طالب وطالبة معممة بالفرقة الثالثة 11استطبلعية غير عينة البحث التجريبية بمغ عددىـ )
 تخصص كيمياء، وذلؾ بغرض: 

 تـ حساب صدؽ المقياس بطريقتيف ىما:: زظبة صذق انًمٛبص -
  مف صدؽ المقياس تـ عرضو فى صورتو األولية عمى  لمتأكد: انًسكًٍٛصذق

فى المناىج وطرؽ التدريس إلبداء آرائيـ، وقد   مجموعة مف الخبراء والمحكميف
 أجرت الباحثة التعديبلت التى أقرىا السادة المحكموف، حيث تـ تعديؿ بعض العبارات.

 ٙى؛ حيث تـ تـ حساب صدؽ المقياس بطريقة االتساؽ الداخم:صذق االرظبق انذاخه
حساب معامبلت االتساؽ الداخمى بيف درجات طالبات العينة االستطبلعية عمى كؿ 
بعد مف أبعاد المقياس والدرجة الكمية، وقد تبيف أف قيـ معامبلت االرتباط جميعيا 

 ( يوضح ذلؾ.  5ىي قيـ مرتفعة والجدوؿ ) 
األثؼبد انفشػٛخ نًمٛبط يؼبيالد عجٛشيبٌ نالسرجبغ ثٍٛ دسعبد (: ٕٚظؼ   8عذٔل )  

 انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ ٔانذسعخ انكهٛخ.

انًغئٕنٛخ  األثؼبد

انًُٓٛخ نهًؼهى 

انًغئٕنٛخ 

انًُٓٛخ 

يغئٕنٛخ 

االؽزفبظ 

انًغئٕنٛخ 

انًُٓٛخ رغبِ 

يغئٕنٛخ 

انًؼهى 

يغئٕنٛبد انًؼهى 

َؾٕ رصًٛى 

يغئٕنٛخ 

انًؼهى 
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َؾٕ انزًُٛخ 

انًُٓٛخ 

ٔانزطٕٚش 

انزارٗ فٙ 

 .انؼصش انشلًٗ

رغبِ 

يًبسعخ 

األخاللٛبد 

انًُٓٛخ فٙ 

انؼصش 

 انشلًٗ

ثغغالد 

دلٛمخ 

نهزمٛٛى 

انشلًٗ 

 ثّغال

 

انزفبػم يغ 

صيالء انؼًم 

ٔاالداسح 

 .انًذسعٛخ

رغبِ 

انًغزًغ 

فٙ ظٕء 

يزطهجبد 

انؼصش 

 انشلًٗ

ٔرُفٛز 

االعزشارٛغٛبد 

انزذسٚغٛخ 

انشلًٛخ انزٗ 

رًكُّ يٍ 

انزٕاصم انفؼبل 

 .يغ غالثّ

رغبِ 

 انزٕاصم

انشلًٗ 

انفؼبل يغ 

أٔنٛبء 

أيٕس 

  انًزؼهًٍٛ

االسرجبغ 

ثبنذسعخ 

 انكهٛخ

9.61 9.65 9.67 9.18 9.67 9.61 9.65 

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت اإلرتباط بيف درجات األبعاد والدرجة الكمية دالة عند 
 ( مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ .1.10مستوى )

 -لمعرفة مدى ثبات المقياس؛ تـ حساب معامؿ كودر: حساب ثبات المقياس -
، ألبعاد مقياس المسئولية المينية، حيث تـ الحصوؿ عمى قيمة معامؿ كودر 11ريتشاردسوف

 (:1101لمدرجة الكمية لممقياس، طبًقا لممعادلة التالية )عزو عفانة،  11ريتشارد سوف 
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يؼبيم انضجبد "س"=
ٌ

  ٌ
 (7- 

 يح ص(  ص)

𝟐ع
  ) 

 ؽٛش أٌ ط: َغجخ اإلعبثخ انصؾٛؾخ ػهٗ انفمشح.

 ط(: َغجخ اإلعبثخ انخبغئخ ػهٗ انفمشح.-7)

 : انزجبٍٚ انكهٗ نهًمٛبط9ع

  ٔانغذٔل انزبنٗ ٚجٍٛ رنك:

 ( يؼبيم صجبد يمٛبط انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ نًؼهى انكًٛٛبء فٗ انؼصش انشلًٗ 1عذٔل ) 

يؼبيم انضجبد نكٕدس  انكهٙ انزجبٍٚ ػذد انفمشاد انجؼذ

 99سٚزشبسدعٌٕ 

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ نهًؼهى َؾٕ انزًُٛخ 

انًُٓٛخ ٔانزطٕٚش انزارٗ فٙ انؼصش 

 انشلًٗ.

 

8 1.155 

9.698 

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ َؾٕ يًبسعخ 

األخاللٛبد انًُٓٛخ فٙ انؼصش 

 .انشلًٗ

1 

5.679 

9.667 

يغئٕنٛخ االؽزفبظ ثغغالد دلٛمخ 

 انشلًٗ غالثّنهزمٛٛى 

5 
9.271 

9.696 

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ َؾٕ انزفبػم يغ 

 صيالء انؼًم ٔانًذسعخ

1 
77.928 

9.687 

يغئٕنٛخ انًؼهى َؾٕ انًغزًغ فٙ 

 .ظٕء يزطهجبد انؼصش انشلًٗ

7 
79.155 

9.126 

يغئٕنٛبد انًؼهى َؾٕ رصًٛى ٔرُفٛز 

االعزشارٛغٛبد انزذسٚغٛخ انشلًٛخ 

انفؼبل يغ  انزٗ رًكُّ يٍ انزٕاصم

 .غالثّ

 

8 

6.771 

9.675 

يغئٕنٛخ انًؼهى َؾٕ انزٕاصم انشلًٗ 

 انفؼبل يغ أٔنٛبء أيٕس انًزؼهًٍٛ.

6 
9.879 

9.626 

 9.679 766.785 56 يمغبط انًغئٕنٛخ  انًُٓٛخ ككم

  

(، ْٔٙ لًٛخ  9.679نهًمٛبط ككم كبٌ ) 99ٚزعؼ يٍ انغذٔل انغبثك أٌ يؼبيم كٕدس سٚزشهشدعٌٕ 

 دانخ اؽصبئًٛب يًب ٚؼُٙ صجبد انًمٛبط ٔصالؽٛزّ نهزطجٛك. يشرفؼخ

ؽغبة صيٍ انًمٛبط: رى ؽغبة يزٕعػ صيٍ انًمٛبط الَزٓبء عًٛغ انطالة انًؼهًٍٛ يٍ  - أ

 ( :876، 7216اإلعبثخ ػٍ انًمٛبط ثئعزخذاو انًؼبدنخ انزبنٛخ)فؤاد انجٓٗ، 

ألعمىا االرباعى يمثمون الذين التالميذ زمن متوسطزمف االختبار=  زمنا االقل االرباعى يمثمون الذين التالميذ زمن متوسط زمنا 
𝟐

 
 

 ( دقيقة وىو زمف مناسب ألداء المقياس.31وبتطبيؽ المعادلة كاف زمف المقياس )
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: فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج  (7)ممحؽ إعداد المقياس فى صورتو النيائية -4 -
وفى ضوء آراء المحكميف أصبح المقياس فى صورتو النيائية مكوف مف  االستطبلعيةالتجربة 

 ( عبارة كما يوضحيا الجدوؿ التالى: 27)
نٛخ انًُٓٛخئٕيٕاصفبد يمٛبط انًغٕٚظؼ (: 6عذٔل )  

 أثؼبد انًمٛبط
 ػذد انؼجبساد

 أسلبو انؼجبساد
 عهجٛخ إٚغبثٛخ

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ نهًؼهى 

َؾٕ انزًُٛخ انًُٓٛخ 

ٔانزطٕٚش انزارٗ فٙ انؼصش 

 انشلًٗ.

7 7 7-8 

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ َؾٕ 

يًبسعخ األخاللٛبد 

 .انًُٓٛخ فٙ انؼصش انشلًٗ

6 5 1-75 

يغئٕنٛخ االؽزفبظ ثغغالد 

دلٛمخ نهزمٛٛى انشلًٗ 

 .غالثّ

5 - 76-78 

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ َؾٕ 

انزفبػم يغ صيالء انؼًم 

 ٔاالداسح انًذسعٛخ.

7 9 71-95 

يغئٕنٛخ انًؼهى َؾٕ 

انًغزًغ فٙ ظٕء 

 .يزطهجبد انؼصش انشلًٗ

6 7 96-96 

يغئٕنٛبد انًؼهى َؾٕ 

رصًٛى ٔرُفٛز 

االعزشارٛغٛبد انزذسٚغٛخ 

انشلًٛخ انزٗ رًكُّ يٍ 

 .انزٕاصم انفؼبل يغ غالثّ

 

6 9 92-56 

يغئٕنٛخ انًؼهى َؾٕ 

انزٕاصم انشلًٗ انفؼبل يغ 

 أٔنٛبء أيٕس انًزؼهًٍٛ.

5 7 57-56 

 56 79 96 يغًٕع انؼجبساد

ومف ثـ أصبح المقياس بعد ىذه اإلجراءات صالًحا فى صورتو النيائية لمتطبيؽ واالستخداـ 
 المينية لمطالبة المعممة . المسئوليةصادقة وثابتة لقياس  كأداة

ب: رطجٛك ردزثخ ان  ذراطخخبيظا
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 يمى:تطمب تنفيذ التجربة القياـ بعدة إجراءات تمثمت فيما 
ىدفت التجربة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ : تحديد اليدؼ مف التجربة -0

عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في ضوء النظرية التواصمية لتدريس الكيمياء 
المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية في تنمية ميارات  باستراتيجيتي

ية لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التدريس الرقمى والمسئولية المين
 التربية.

( طالب 05تضمنت ثبلث مجموعات :تجريبية أولى بمغ عددىا ): الدراسة أفرادتحديد  -2
( طالب وطالبة، ومجموعة ضابطة بمغ عددىا 04واألخرى تجريبية ثانية بمغ عددىا ) وطالبة،

الكيمياء بكمية التربية ، وبعد التأكد مف ضبط ( طالب وطالبة مف الطبلب المعمميف شعبة 04)
 كافة العوامؿ المؤثرة فى المتغيرات تـ تنفيذ التجربة كما يمى :

 وقد مر التطبيؽ بالمراحؿ التالية: 1107/1108لعاـ الجامعى اتـ تطبيؽ تجربة الدراسة في 
تطبيؽ بطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى ومقياس المسئولية المينية  - أ

 :عمـ الكيمياء فى العصر الرقمى قبمًيالم
تـ إجراء التطبيؽ القبمى لؤلدوات عمى مجموعات الدراسة يـو الثبلثاء الموافؽ       

بيدؼ الحصوؿ عمى البيانات القبمية التى تساعد في العمميات اإلحصائية  1/01/1107
الخاصة ببياف تكافؤ مجموعات البحث الثبلث؛ وذلؾ بحساب مستوي الداللة اإلحصائية لقيمة 

ي االتجاه لمفرؽ بيف درجات مجموعات الدراسة والجداوؿ التالية اختبار تحميؿ التبايف أحاد
 الدراسة: ألداتيتوضح نتائج التطبيؽ القبمى 
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(: ٕٚظؼ َزبئظ اخزجبس " ف " نًؼشفخ دالنخ انفشق ثٍٛ يزٕعطبد دسعبد انًغًٕػزٍٛ  2عذٔل ) 

انزذسٚظ انشلًٗانزغشٚجٛزٍٛ ٔانًغًٕػخ انعبثطخ فٙ انزطجٛك انمجهٗ نجطبلخ يالؽظخ يٓبساد   
يصذس  انًؾبٔس

 انفشٔق

يغًٕع 

 انًشثؼبد

يزٕعػ  دسعخ انؾشٚخ

 انًشثؼبد

 ف
يغزٕٖ 

 انذالنخ

يٓبسح 

انزٓٛئخ 

ظ ٚذسزنه

 انشلًٗ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
77.172 9 7.66 9.716 

غٛش 

دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
778.981 65 9.822   

     67 791.698 االعًبنٙ

يٓبسح ششػ 

انذسط 

 انشلًٗ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
79.261 9 8.615 9.775 

غٛش 

دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
769.917 65 79.877   

     67 777.971 االعًبنٙ

يٓبسح إعشاء 

األَشطخ 

انشلًٛخ 

ٔرٕظٛف 

ثٛئخ انزؼهى 

 انشلًٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
9.672 9 9.65 9.997 

غٛش 

دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
159.681 65 78.266   

     67 157.598 االعًبنٙ

يٓبسح إداسح 

انفصم 

ٔرُظٛى ثٛئخ 

انزؼهى 

 انشلًٛخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
91.615 9 75.151 7.796 

غٛش 

دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
561.665 65 2.977   

     67 676.271 االعًبنٙ

يٓبسح 

انزؼضٚض 

ٔإصبسح 

 انذافؼٛخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
71.758 9 6.186 7.777 

غٛش  

دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
552.555 65 1.627   

     67 578.61 االعًبنٙ

يٓبسح غهك 

ظ ٚذسزان

 انشلًٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
6.296 9 9.679 9.769 

غٛش 

دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
726.6 65 6.797   

     67 722.596 االعًبنٙ

يٓبساد 

انزذسٚظ 

 انشلًٙ ككم

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
551.877 9 786.696 9.777 

غٛش 

دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
5652.817 65 12.229   

     67 5111.598 االعًبنٙ
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( ْٔٗ غٛش دانخ إؽصبئًٛب، يًب ٚذل ػهٗ ركبفؤ 9.777( أٌ لًٛخ "ف" رغبٖٔ )2ٔٚزعؼ يٍ عذٔل )

انًغًٕػزٍٛ انزغشٚجٛزٍٛ ٔانًغًٕػخ انعبثطخ لجم إعشاء رغشثخ انذساعخ فٙ يٓبساد رُفٛز انزذسٚظ 

 انشلًٗ.  

(: ٕٚظؼ َزبئظ اخزجبس " ف " نًؼشفخ دالنخ انفشق ثٍٛ يزٕعطبد دسعبد انًغًٕػزٍٛ 79عذٔل )

ٚجٛزٍٛ ٔانًغًٕػخ انعبثطخ فٙ انزطجٛك انمجهٗ نًمٛبط انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ نًؼهى انكًٛٛبء فٗ انزغش

 انؼصش انشلًٗ.

يصذس  انًؾبٔس

 انفشٔق

يغًٕع 

 انًشثؼبد

دسعخ 

 انؾشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد

يغزٕٖ  ف

 انذالنخ

 انًغئٕنٛخ

انًُٓٛخ نهًؼهى 

َؾٕ انزًُٛخ 

انًُٓٛخ 

ٔانزطٕٚش 

انزارٗ فٙ 

انؼصش 

 انشلًٗ.

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
5.978 9 7.796 9.76 

غٛش دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
619.865 65 79.268   

     67 615.152 االعًبنٙ

 انًغئٕنٛخ

 َؾٕانًُٓٛخ 

يًبسعخ 

األخاللٛبد 

انًُٓٛخ فٙ 

انؼصش 

 انشلًٗ.

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
96.96 9 79.99 9.671 

غٛش دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
859.671 65 76.191   

     67 878.671 االعًبنٙ

يغئٕنٛخ 

االؽزفبظ 

ثغغالد 

دلٛمخ نزمٛٛى 

طالثّانشلًٙ ن  

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
99.622 9 77.662 5.726 

غٛش دانخ 

 إؽصبئًٛب
داخم 

 انًغًٕػبد
775.217 65 5.767   

     67 718.61 االعًبنٙ

انًغئٕنٛخ 

 َؾٕانًُٓٛخ 

انزفبػم يغ 

صيالء انؼًم 

 ٔانًذسعخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
7.266 9 9.229 9.9 

غٛش دانخ 

 إؽصبئًٛب
داخم 

 انًغًٕػبد
869.155 65 76.261   

     67 866.171 االعًبنٙ

يغئٕنٛخ 

 َؾٕانًؼهى 

فٗ  انًغزًغ

ظٕء 

يزطهجبد 

 انؼصش انشلًٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
72.829 9 2.668 9.29 

غٛش دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
689.671 65 79.191   

     67 669.792 االعًبنٙ

غٛش دانخ  9.667 75.672 9 98.656ثٍٛ نٛبد ئٕيغ
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انًؼهى َؾٕ 

رصًٛى ٔرُفٛز 

االعزشارٛغٛبد 

انزذسٚغٛخ 

انشلًٛخ انزٗ 

رًكُّ يٍ 

انزٕاصم 

انفؼبل يغ 

 غالثّ.

 

 إؽصبئًٛب انًغًٕػبد

داخم 

 انًغًٕػبد
867.117 65 77.266   

     67 179.892 االعًبنٙ

نٛخ ئٕيغ

 َؾٕانًؼهى 

انزٕاصم 

انشلًٗ انفؼبل 

يغ أٔنٛبء 

أيٕس 

 انًزؼهًٍٛ.

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
78.76 9 6.91 7.996 

غٛش دانخ 

 إؽصبئًٛب

داخم 

 انًغًٕػبد
556.671 65 1.612   

     67 576.271 االعًبنٙ

انًغئٕنٛخ 

 انًُٓٛخ ككم

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
28.982 9 66.956 9.627 

غٛش دانخ 

 إؽصبئًٛب
داخم 

 انًغًٕػبد
6991.965 65 21.652   

     67 6595.779 االعًبنٙ

 
( وىى غير دالة إحصائًيا، مما يدؿ  1.380( أف قيمة "ؼ" تساوى ) 01يتضح مف جدوؿ )

عمى تكافؤ طبلب المجموعتيف التجريبيتيف والمجموعة الضابطة قبؿ إجراء تجربة الدراسة في 
 مقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى.  

 :ما يمىتطبيؽ التجربة: في بداية تطبيؽ البرنامج تـ إجراء  - ب
  تنفيذ جمسات البرنامج وفؽ مراحؿ بناءه  والتى سبؽ االشارة إلييا في

التدريس الرقمية المستخدمة وطرؽ  واستراتيجياتاجراءات إعداد البرنامج  
 التواصؿ.

 . تسميـ عضو ىيئة التدريس دليؿ استخداـ البرنامج 
ؽ البعدى ، ومف ثـ التطبي( جمسة07( أسابيع، بواقع )8البرنامج خبلؿ )تـ تطبيؽ  - ج

ألدوات الدراسة، وقد كانت ىناؾ بعض الصعوبات التى واجيت الباحثة لتطبيؽ 
عدد أجيزة التابمت مع الطبلب ولكف قامت الباحثة بتوفير عدد  أىميا: قمةالبرنامج  
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مف أجيزة التابمت يتناسب مع عدد أفراد كؿ مجموعة تجريبية، باإلضافة إلى اعتقاد 
بة استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في تدريس بعض الطبلب المعمميف بصعو 

موضوعات الكيمياء وتـ التغمب عمى ذلؾ مف خبلؿ تنفيذ جمسات البرنامج وتوجيييـ 
لمصادر التعمـ الرقمية الموجودة عبر شبكة االنترنت، وقد تغير ذلؾ االعتقاد لدييـ 

باستخداـ التابمت  بعد أف نفذوا البرنامج ؛ بؿ تكونت لدييـ رغبة في تدريس الكيمياء
 وشبكة االنترنت. 

 َزبئح انذراطخ ٔرفظٛزْب:

قامت الباحثة بتطبيؽ أدوات الدراسة وحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة    
 والبعدي)ؼ(، وذلؾ لمتحقؽ مف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات التطبيقيف القبمى 

 كما يمى: (SPSS)باستخداـ برنامج 
 ٔانثبَٙ: نهفزض األٔلثبنُظجخ 

لمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ والذى ينص عمى: " ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية    
بيف درجات طبلب مجموعات الدراسة الثبلثة ) التجريبية األولى والثانية والضابطة( في 
 التطبيؽ البعدى لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى )لكؿ ميارة عمى حدة والبطاقة

 " .ككؿ(
ولمتحقؽ مف صحتو تـ حساب )المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري، أكبر درجة،      

أصغر درجة( لدرجات المجموعات الثبلثة في التطبيؽ البعدي لبطاقة المبلحظة لميارات 
 التدريس الرقمي ، كما يوضحيا الجدوؿ التالي:
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(: ٕٚظؼ انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ ألداء أفشاد يغًٕػبد انذساعخ   77عذٔل)  

 ػهٗ ثطبلخ يالؽظخ يٓبساد انزذسٚظ انشلًٙ فٙ انزطجٛك انجؼذ٘.

 انًغًٕػخ انًؾبٔس
 انؼذد

انًزٕعػ 

 انؾغبثٙ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

أصغش 

 دسعخ

أكجش 

 دسعخ

انذسعخ 

 انُٓبئٛخ

يٓبسح انزٓٛئخ 

 انشلًٗنهذسط 

 76 79 7.17 77.66 78 7رغشٚجٛخ 

 76 76 7.78 71.91 77 9رغشٚجٛخ  76

 77 6 7.66 77.55 77 ظبثطخ

يٓبسح ششػ 

 انذسط انشلًٗ
 91 97 7.87 95.17 78 7رغشٚجٛخ 

 59 72 5.96 98.69 77 9رغشٚجٛخ  59

 91 75 6.95 72.25 77 ظبثطخ

إعشاء  يٓبسح

األَشطخ انشلًٛخ 

ٔرٕظٛف ثٛئخ 

 انزؼهى انشلًٙ

 57 96 9.99 98.66 78 7رغشٚجٛخ 

 55 97 5.57 92.89 77 9رغشٚجٛخ  55

 99 79 6.69 78.89 77 ظبثطخ

يٓبسح إداسح انفصم 

ٔرُظٛى ثٛئخ انزؼهى 

 انشلًٛخ

 92 99 7.17 97.56 78 7رغشٚجٛخ 

 59 96 7.61 91.15 77 9رغشٚجٛخ  59

 97 79 5.79 71.61 77 ظبثطخ

يٓبسح انزؼضٚض 

 ٔإصبسح انذافؼٛخ
 96 75 5.95 71.78 78 7رغشٚجٛخ 

 96 71 9.79 99.61 77 9رغشٚجٛخ  96

 71 2 9.99 75.61 77 ظبثطخ

يٓبسح غهك انذسط 

 انشلًٙ
 77 79 7.85 79.79 78 7رغشٚجٛخ 

 77 77 7.77 76.99 77 9رغشٚجٛخ  77

 75 1 7.82 79.99 77 ظبثطخ

يٓبساد انزذسٚظ 

 انشلًٙ ككم
 757 775 8.57 797.79 78 7رغشٚجٛخ 

 762 771 6.67 757.81 77 9رغشٚجٛخ  779

 26 18 8.21 62.89 77 ظبثطخ

 
مف الجدوؿ أعبله وجود فروؽ بيف متوسطات درجات مجموعات الدراسة وأف ىذه  يتضح

الفروؽ لصالح المجموعتاف التجريبيتاف مقابؿ المجموعة الضابطة، وبتمثيؿ درجات 
 المجموعات الثبلثة باستخداـ شكؿ األعمدة البيانية اتضح ما يمي:
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(: يوضح التمثيؿ البياني باألعمدة لمتوسطات درجات التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة ميارات  0شكؿ ) 

 التدريس الرقمى
ويعكس التمثيؿ البياني باألعمدة ارتفاع متوسطات درجات المجموعة التجريبية الثانية عف 

 المجموعة التجريبية األولي عف المجموعة الضابطة.
ية لمفرؽ بيف المتوسطات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف ولمتحقؽ مف الداللة اإلحصائ 

 اتضح ما يمى: (one way ANCOVA)أحادي االتجاه ) ؼ( 
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(: ٕٚظؼ َزبئظ رؾهٛم انزجبٍٚ األؽبدٖ"ف" نهفشٔق ثٍٛ أداء يغًٕػبد انذساعخ ػهٗ  79عذٔل ) 

 االخزجبس انجؼذٖ نجطبلخ يالؽظخ يٓبساد انزذسٚظ انشلًٗ

 يصذس انًؾبٔس

 انفشٔق

يغًٕع 

 انًشثؼبد

دسعخ 

 انؾشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد

يغزٕٖ  ف

 انذالنخ

يشثغ 

 اٚزب

يٓبسح انزٓٛئخ 

نهذسط 

 انشلًٗ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
دانخ  79.962 756.181 9 911.757

ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 9.17 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
776.996 65 9.878  

   67 527.152 االعًبنٙ

يٓبسح ششػ 

انذسط 

 انشلًٗ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
دانخ  71.967 776.729 9 571.766

ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 9.67 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
527.755 65 2.726  

   67 179.171 االعًبنٙ

يٓبسح إعشاء 

األَشطخ 

انشلًٛخ 

ٔرٕظٛف ثٛئخ 

 انزؼهى انشلًٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
دانخ  89.161 196.797 9 7678.999

ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 9.16 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
666.27 65 77.916  

   67 7297.779 االعًبنٙ

يٓبسح إداسح 

انفصم ٔرُظٛى 

ثٛئخ انزؼهى 

 انشلًٛخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
دانخ  86.997 522.887 9 122.599

ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 9.17 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
986.671 65 8.969  

   67 7981.152 االعًبنٙ

يٓبسح انزؼضٚض 

ٔإصبسح 

 انذافؼٛخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
دانخ  97.968 786.781 9 596.557

ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 9.76 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
967.696 65 8.766  

   67 892.152 االعًبنٙ

يٓبسح غهك 

انذسط 

 انشلًٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
دانخ  92.919 88.267 9 755.21

ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 9.76 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
26.6 65 9.966  

   67 959.51 االعًبنٙ

يٓبساد 

انزذسٚظ 

 انشلًٙ ككم

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
دانخ  776.727 6586.728 9 78158.525

ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 
9.66 

داخم 

 انًغًٕػبد
9986.255 65 79.188  

   67 72997.598 االعًبنٙ
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 ٔٚزضر يٍ اندذٔل انظبثك يب ٚهٗ:

النتيجة الكمية لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس ( في 047.480بمغت قيمة " ؼ " ) -
(، مما يعني وجود فروؽ ذو داللة إحصائية بيف 1.10الرقمى، وىى دالة عند مستوي ) 

متوسطات درجات مجموعات الدراسة في بطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى لصالح 
 لطبلب المعمميف.التطبيؽ البعدى، مما يشير إلى تنمية ميارات التدريس الرقمى لدى ا

بحساب قيمة "ؼ" لميارات التدريس الرقمى كؿ عمى حده، وجد أنيا دالة عند مستوي )  -
(، مما يدؿ عمى تنمية ميارات التدريس الرقمية لدى الطبلب المعمميف سواء في 1.10

 النتيجة الكمية أو في نتيجة الميارات المختمفة لبطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى.  
لدى الطبلب المعمميف  تنمية ميارات التدريس الرقمىلحساب فاعمية البرنامج المقترح في  -

ƞبكمية التربية شعبة الكيمياء تـ حساب حجـ التأثير حيث بمغت 
( لمنتيجة الكمية، 1.77) 1

( وىى نسب كبيرة، مما يدؿ عمى 1.64 -1.34) لؤلبعاد المختمفة ما بيفƞ1 كما تراوح قيـ
أف ىناؾ فعالية مرتفعة لمفروؽ بيف المجموعات ترجع الي اختبلؼ إستراتيجيتى التدريس 

 الرقمى والبرنامج المقترح. 
 spssولمعرفة مصدر ىذا التبايف واالختبلؼ والفروؽ قامت الباحثة باستخداـ برنامج 

ىو أحد أساليب التحميؿ اإلحصائية البعدية الختبار ( و LSD)اختبار أقؿ الفروؽ معنوية 
 تحميؿ التبايف أحادي االتجاه. وذلؾ ما يوضحو الجدوؿ التالي :
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( نهزؼشف ػهٙ يصذس انفشٔق ثٍٛ LSD(: ٕٚظؼ رؾهٛم ربنٙ نزؾهٛم انزجبٍٚ األؽبد٘ ) 75عذٔل ) 

 يغًٕػبد انذساعخ
 انذالنخ اإلؽصبئٛخ انفشق انًمبسَبد انضُبئٛخ 

انًغًٕػخ  انًؾبٔس
 األكجش

  يزٕعػ انًشثؼبد انًغًٕػخ األلم

يٓبسح انزٓٛئخ 
 نهذسط انشلًٗ

 انزغشٚجٛخ
 األٔنٙ

 انعبثطخ
6.79 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 األٔنٙ انزغشٚجٛخ
7.65 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 انعبثطخ
7.25 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

يٓبسح ششػ 
 انذسط انشلًٗ

 انزغشٚجٛخ
 األٔنٙ

 انعبثطخ
5.69 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 األٔنٙ انزغشٚجٛخ
9.87 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 انعبثطخ
8.61 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

يٓبسح إعشاء 
األَشطخ انشلًٛخ 
ٔرٕظٛف ثٛئخ 
 انزؼهى انشلًٙ

 انزغشٚجٛخ
 األٔنٙ

 انعبثطخ
79.96 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 األٔنٙ انزغشٚجٛخ
9.15 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 انعبثطخ
75.99 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

يٓبسح إداسح 
انفصم ٔرُظٛى 

 ثٛئخ انزؼهى انشلًٛخ

 انزغشٚجٛخ
 األٔنٙ

 انعبثطخ
1.77 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 األٔنٙ انزغشٚجٛخ
9.58 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 انعبثطخ
2.61 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

يٓبسح انزؼضٚض 
 ٔإصبسح انذافؼٛخ

 انزغشٚجٛخ
 األٔنٙ

 انعبثطخ
5.19 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 األٔنٙ انزغشٚجٛخ
9.29 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 انعبثطخ
8.89 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

يٓبسح غهك 
 انذسط انشلًٙ

 انزغشٚجٛخ
 األٔنٙ

 انعبثطخ
9.79 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 األٔنٙ انزغشٚجٛخ
7.19 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 انعبثطخ
6.99 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

يٓبساد انزذسٚظ 
 انشلًٙ ككم

 انزغشٚجٛخ
 األٔنٙ

 انعبثطخ
57.29 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 األٔنٙ انزغشٚجٛخ
76.71 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘

 انزغشٚجٛخ
 انضبَٛخ

 انعبثطخ
68.91 

دانخ ػُذ 
 9.97يغزٕ٘
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 ٚزضر يٍ اندذٔل انظبثك: 

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات كؿ مف المجموعتيف التجريبية  -
األولي والتجريبية الثانية مقارنة بدرجات المجموعة الضابطة مما يعكس تفوؽ المجموعتاف 
التجريبيتاف عمي المجموعة الضابطة في ميارات التدريس الرقمي ككؿ ولمميارات الفرعية 

 ويرجع ذلؾ لؤلسباب التالية: عمي حدة.
  وشبكة االنترنت في ساىـ استخداـ استراتيجيات التدريس الرقمية باستخداـ التابمت

لمدخوؿ عمى المواقع والبرامج  التجريبيتيفتوفير الفرص لطبلب المجموعتيف 
التعميمية الرقمية  مما ساعد عمى تطوير األداء التدريسى لدييـ وتطبيقيـ لميارات 

 التدريس الرقمى بطريقة سميمة.
  لى تحقيؽ ادى ارتكاز استراتيجيات التدريس الرقمية عمى النظرية التواصمية إ

التعاوف والتشارؾ وتبادؿ الخبرات وتوفير التغذية الراجعة لمطبلب المعمميف؛ مما أدى 
 بدوره لتنمية ميارات التدريس الرقمى لدييـ.

وبذلؾ تـ اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة والذى ينص عمى:" ما فاعمية    
مى لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء البرنامج المقترح في تنمية ميارات التدريس الرق

بكمية التربية؟". وتـ رفض الفرض األوؿ وقبوؿ الفرض البديؿ والذى ينص عمى:" توجد فروؽ 
( بيف درجات طبلب مجموعات الدراسة الثبلثة ) 1010ذات داللة احصائية عند مستوى )

مبلحظة ميارات التدريس التجريبية األولى والثانية والضابطة( في التطبيؽ البعدى لبطاقة 
 الرقمى )لكؿ ميارة عمى حدة والبطاقة ككؿ( لصالح طبلب المجموعتيف التجريبيتيف."

 أيب ثبنُظجخ نهُزٛدخ انثبَٛخ ْٔٗ:
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية الثانية التى    

المحطات العممية الرقمية مقارنة بدرجات درست موضوعات الكيمياء باستخداـ استراتيجية 
المجموعة التجريبية األولي التى استخدمت استراتيجية المحاكاة التفاعمية مما يعكس تفوؽ 
المجموعة التجريبية الثانية عف المجموعة التجريبية األولي في تنمية ميارات التدريس 

 التالية: الرقمي ككؿ ولمميارات الفرعية عمي حدة. ويرجع ذلؾ لؤلسباب
  توفير استراتيجية المحطات العممية الرقمية مصادر التعمـ الرقمية المتنوعة التى

تحقؽ لمطالب المعمـ الثراء المعرفى والثقافة العممية التى تكسبو ثقة في أداءه 
التدريسى أماـ طبلبو؛ مما يؤدى بدوره إلى تنمية ميارات التدريس الرقمى أفضؿ 
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التفاعمية التى تقتصر عمى مجرد عرض الفيديوىات  مف استراتيجية المحاكاة
 التفاعمية لممفاىيـ والتجارب الكيميائية فقط.

  تساعد األنماط المختمفة لممحطات العممية الرقمية عمى توفير العديد مف
األنشطة التعميمية التى مكنتو مف أداء ميارات تنفيذ الدرس الرقمى أماـ طبلبو؛ 

النظرية والعممية لعمـ الكيمياء فينمى لدى طبلبو فيتمكف مف توضيح الجوانب 
 ميارات التفكير والميارات الحياتية واالتجاىات اإليجابية نحو دراسة الكيمياء،

 لمنشاط العممى فقط.  االفتراضيبعكس استراتيجية المحاكاة التى توفر االجراء 
حدود عمـ في  –ولـ تتفؽ نتيجة الدراسة مع دراسات أخرى حيث لـ توجد دراسة 

اىتمت بتنمية ميارات التدريس الرقمى لدى الطبلب المعمميف شعبة  -الباحثة
 الكيمياء بكمية التربية.

الخامس مف أسئمة الدراسة والذى ينص عمى:" ما فاعمية  وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ    
التدريس الرقمى استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية فى تنمية ميارات 

وقبوؿ الفرض  ثانيلدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية ؟"، ورفض الفرض ال
( بيف 1010البديؿ والذى ينص عمى:" توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى )

متوسطات درجات المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدى لبطاقة مبلحظة ميارات 
قمى )لكؿ ميارة عمى حدة والبطاقة ككؿ( لصالح طبلب المجموعة التجريبية التدريس الر 
 الثانية." 

 :انثبنث ٔانزاثغ  ثبنُظجخ نهفزض

والذى ينص عمى: " ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف  الثالثلمتحقؽ مف صحة الفرض 
ضابطة( في التطبيؽ درجات طبلب المجموعات الدراسة الثبلثة ) التجريبية األولى والثانية وال
 " .البعدى لمقياس المسئولية المينية )لكؿ بعد عمى حدة والمقياس ككؿ(

ولمتحقؽ مف صحتو تـ حساب )المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري، أكبر درجة، أصغر 
درجة( لدرجات المجموعات الثبلثة في التطبيؽ البعدي لمقياس المسئولية المينية، كما 

 التالي:يوضحيا الجدوؿ 
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(: ٕٚظؼ انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ ألداء أفشاد يغًٕػبد انذساعخ ػهٗ يمٛبط 76عذٔل)

 انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ نًؼهى انكًٛٛبء فٗ انؼصش انشلًٗ فٙ انزطجٛك انجؼذ٘.

 انًغًٕػخ انًؾبٔس
 انؼذد

انًزٕعػ 

 انؾغبثٙ

االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

أصغش 

 دسعخ

أكجش 

 دسعخ

 انذسعخ

 انُٓبئٛخ

انًغؤنٛخ انًُٓٛخ 

نهًؼهى َؾٕ انزًُٛخ 

انًُٓٛخ ٔانزطٕٚش 

انزارٗ فٙ انؼصش 

 انشلًٗ.

 59 99 9.16 98.79 78 7رغشٚجٛخ 

59 

 59 77 5.66 96.91 77 9رغشٚجٛخ 

 97 76 5.91 72.99 77 ظبثطخ

انًغؤنٛخ انًُٓٛخ 

يًبسعخ  َؾٕ

األخاللٛبد انًُٓٛخ 

 فٙ انؼصش انشلًٗ.

 56 98 7.68 92.66 78 7رغشٚجٛخ 

 57 98 9.65 92.61 77 9رغشٚجٛخ  57

 91 77 5.78 99.81 77 ظبثطخ

يغئٕنٛخ االؽزفبظ 

ثغغالد دلٛمخ 

انشلًٙ نزمٛٛى 

 طالثّن

 77 79 7.17 75.75 78 7رغشٚجٛخ 

 77 79 7.67 75.55 77 9رغشٚجٛخ  77

 79 1 7.75 2.91 77 ظبثطخ

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ 

انزفبػم يغ  َؾٕ

صيالء انؼًم 

 ٔانًذسعخ

 57 95 5.55 59.72 78 7رغشٚجٛخ 

 56 91 5.66 57.61 77 9رغشٚجٛخ  57

 98 77 5.99 72.55 77 ظبثطخ

يغئٕنٛخ انًؼهى 

فٗ  انًغزًغ َؾٕ

ظٕء يزطهجبد 

 انؼصش انشلًٙ

 59 76 5.71 99.17 78 7رغشٚجٛخ 

 97 78 9.86 97.75 77 9رغشٚجٛخ  97

 97 2 5.17 76.99 77 ظبثطخ

انًؼهى  يغئٕنٛبد

َؾٕ رصًٛى ٔرُفٛز 

االعزشارٛغٛبد 

انزذسٚغٛخ انشلًٛخ 

انزٗ رًكُّ يٍ 

انزٕاصم انفؼبل يغ 

 غالثّ.

 55 96 9.95 92.75 78 7رغشٚجٛخ 

59 

 59 97 7.89 96.75 77 9رغشٚجٛخ 

 99 77 5.99 71.25 77 ظبثطخ

انًؼهى  يغئٕنٛخ

انزٕاصم  َؾٕ

انشلًٗ انفؼبل يغ 

أٔنٛبء أيٕس 

 انًزؼهًٍٛ.

 99 78 7.85 76.85 78 7رغشٚجٛخ 

99 
 99 77 9.65 71.99 77 9رغشٚجٛخ 

 78 6 9.62 77.25 77 ظبثطخ

انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ 

 ككم
 767 768 79.99 719.72 78 7رغشٚجٛخ 

 767 768 79.65 788.99 77 9رغشٚجٛخ  729

 796 29 2.92 779.55 77 ظبثطخ
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يتضح مف الجدوؿ أعبله وجود فروؽ بيف متوسطات درجات مجموعات الدراسة وأف ىذه 
الفروؽ لصالح المجموعتاف التجريبيتاف مقابؿ المجموعة الضابطة، وبتمثيؿ درجات 

 المجموعات الثبلثة باستخداـ شكؿ األعمدة البيانية اتضح ما يمي:

 
(: يوضح التمثيؿ البياني باألعمدة لمتوسطات درجات مجموعات الدراسة فى التطبيؽ البعدي  1شكؿ ) 

 لمقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى.
ويعكس التمثيؿ البياني باألعمدة ارتفاع متوسطات درجات المجموعة التجريبية الثانية عف 

 وعة الضابطة.المجموعة التجريبية األولي عف المجم
ولمتحقؽ مف الداللة اإلحصائية لمفرؽ بيف المتوسطات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف  

 أحادي االتجاه ) ؼ( اتضح ما يمى:
  

0
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المعلم تجاه 

 طالبة 

مسؤلية 
المعلم تجاه 
التواصل مع 

أولياء 
 األمور 

المسئولية 
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 للمعلم

 المسئولية المهنية للمعلم 

 الضابطة التجريبية الثانية التجريبية األولي
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(: ٕٚظؼ َزبئظ رؾهٛم انزجبٍٚ األؽبدٖ"ف" نهفشٔق ثٍٛ أداء يغًٕػبد انذساعخ  77عذٔل ) 

 نًؼهى انكًٛٛبء فٙ انؼصش انشلًٗػهٗ االخزجبس انجؼذٖ نًمٛبط انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ 

يصذس  انًؾبٔس

 انفشٔق

يغًٕع 

 انًشثؼبد

دسعخ 

 انؾشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد

يغزٕٖ  ف

 انذالنخ

يشثغ 

 اٚزب

انًغئٕنٛخ 

انًُٓٛخ نهًؼهى 

َؾٕ انزًُٛخ 

انًُٓٛخ 

ٔانزطٕٚش 

انزارٗ فٙ 

انؼصش 

 انشلًٗ.

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
677.717 9 991.766 97.596 

دانخ ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 

9.79 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
676.255 65 79.815  

   67 276.792 االعًبنٙ

انًغئٕنٛخ 

انًُٓٛخ َؾٕ 

يًبسعخ 

األخاللٛبد 

انًُٓٛخ فٙ 

انؼصش 

 .انشلًٗ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
678.697 9 696.9 76.997 

دانخ ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 

9.19 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
569.671 65 1.298  

   67 7721.971 االعًبنٙ

يغئٕنٛخ 

االؽزفبظ 

ثغغالد 

دلٛمخ نزمٛٛى 

 انشلًٙ نطالثّ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
776.166 9 12.526 59.999 

دانخ ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 9.89 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
798.971 65 9.688  

   67 986.696 االعًبنٙ

انًغئٕنٛخ 

انًُٓٛخ َؾٕ 

انزفبػم يغ 

صيالء انؼًم 

 ٔانًذسعخ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
7565.5 9 817.87 72.267 

دانخ ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 9.16 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
667.796 65 77.726  

   67 7696.696 االعًبنٙ

يغئٕنٛخ 

انًؼهى َؾٕ 

انًغزًغ فٗ 

ظٕء 

يزطهجبد 

 انؼصش انشلًٙ

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
879.717 9 598.968 96.295 

دانخ ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 
9.71 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
667.755 65 77.969  

   67 7751.596 االعًبنٙ

يغئٕنٛبد 

انًؼهى َؾٕ 

رصًٛى ٔرُفٛز 

االعزشارٛغٛبد 

انزذسٚغٛخ 

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
7996.292 9 899.677 798.686 

دانخ ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 9.65 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
969.671 65 7.856  

   67 7661.598 االعًبنٙ
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انشلًٛخ انزٗ 

رًكُّ يٍ 

انزٕاصم 

انفؼبل يغ 

 .غالثّ

 

يغئٕنٛخ 

انًؼهى َؾٕ 

انزٕاصم 

انشلًٗ انفؼبل 

يغ أٔنٛبء 

أيٕس 

 انًزؼهًٍٛ.

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
512.627 9 762.261 56.785 

دانخ ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 

9.87 

 

داخم 

 انًغًٕػبد
952.965 65 7.78  

   67 876.216 االعًبنٙ

انًغئٕنٛخ 

 انًُٓٛخ ككم

 ثٍٛ

 انًغًٕػبد
57156.691 9 77682.696 795.977 

دانخ ػُذ 

يغزٕ٘ 

9.97 

9.67 

داخم 

 انًغًٕػبد
7756.717 65 796.127  

   67 51918.216 االعًبنٙ

 ٚزضر يٍ اندذٔل انظبثك يب ٚهٗ:

( في النتيجة الكمية لمقياس المسئولية المينية لمعمـ 012.104بمغت قيمة " ؼ " ) -
(، مما يعني وجود فروؽ ذو 1.10العصر الرقمى، وىى دالة عند مستوي ) الكيمياء فى 

داللة إحصائية بيف متوسطات درجات مجموعات الدراسة في مقياس المسئولية المينية لمعمـ 
الكيمياء فى العصر الرقمى لصالح التطبيؽ البعدى، مما يشير إلى تنمية أبعاد المسئولية 

 ب المعمميف.المينية نحو الكيمياء لدى الطبل
بحساب قيمة "ؼ" ألبعاد المسئولية المينية كؿ عمى حده، وجد أنيا دالة عند مستوي )  -

(، مما يدؿ عمى تنمية أبعاد المسئولية المينية لدى الطبلب المعمميف سواء في النتيجة 1.10
العصر  الكمية أو في نتيجة األبعاد المختمفة لمقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى

 الرقمى.  
لحساب فاعمية البرنامج المقترح في تنمية أبعاد المسئولية المينية لدى الطبلب المعمميف  -

ƞبكمية التربية شعبة الكيمياء تـ حساب حجـ التأثير حيث بمغت 
( لمنتيجة الكمية، 1.74) 1

يدؿ عمى  ( وىى نسب كبيرة، مما1.72 -1.41لؤلبعاد المختمفة ما بيف )ƞ1 كما تراوح قيـ
 أف ىناؾ فعالية مرتفعة لمفروؽ بيف المجموعات ترجع الي اختبلؼ إستراتيجيتى التدريس

 الرقمى والبرنامج المقترح.
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 spssولمعرفة مصدر ىذا التبايف واالختبلؼ والفروؽ قامت الباحثة باستخداـ برنامج 
( وىو أحد أساليب التحميؿ اإلحصائية البعدية الختبار LSD)اختبار أقؿ الفروؽ معنوية 

 تحميؿ التبايف أحادي االتجاه. وذلؾ ما يوضحو الجدوؿ التالي: 
( نهزؼشف ػهٙ يصذس انفشٔق ثٍٛ LSD(: ٕٚظؼ رؾهٛم ربنٙ نزؾهٛم انزجبٍٚ األؽبد٘ )78)عذٔل  

 يغًٕػبد انذساعخ

يغزٕٖ انذالنخ  انفشق انًمبسَبد انضُبئٛخ 

 اإلؽصبئٛخ

  يزٕعػ انًشثؼبد انًغًٕػخ األلم انًغًٕػخ األكجش انًؾبٔس

انًُٓٛخ نهًؼهى  انًغئٕنٛخ

َؾٕ انزًُٛخ انًُٓٛخ 

ٔانزطٕٚش انزارٗ فٙ 

 انؼصش انشلًٗ.

 انعبثطخ األٔنٙ انزغشٚجٛخ
1.79 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 انعبثطخ انضبَٛخ انزغشٚجٛخ
7.91 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 

انًُٓٛخ رغبِ  انًغئٕنٛخ

يًبسعخ األخاللٛبد 

انًُٓٛخ فٙ انؼصش 

 انشلًٗ.

 انعبثطخ األٔنٙ انزغشٚجٛخ
2.97 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 انعبثطخ انضبَٛخ انزغشٚجٛخ

2.99 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

يغئٕنٛخ االؽزفبظ 

ثغغالد دلٛمخ نزمٛٛى 

 طالثّانشلًٙ ن

 انعبثطخ األٔنٙ انزغشٚجٛخ
5.68 

ػُذ  دانخ

 9.97يغزٕ٘

 انعبثطخ انضبَٛخ انزغشٚجٛخ
6.91 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 

 َؾٕ انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ

انزفبػم يغ صيالء انؼًم 

 ٔانًذسعخ

 انعبثطخ األٔنٙ انزغشٚجٛخ
79.67 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 انعبثطخ انضبَٛخ انزغشٚجٛخ
79.75 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 َؾٕيغئٕنٛخ انًؼهى 

فٗ ظٕء  انًغزًغ

 يزطهجبد انؼصش انشلًٙ

 انعبثطخ األٔنٙ انزغشٚجٛخ
6.77 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 انعبثطخ انضبَٛخ انزغشٚجٛخ
1.55 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

انًؼهى َؾٕ  يغئٕنٛبد

رصًٛى ٔرُفٛز 

االعزشارٛغٛبد انزذسٚغٛخ 

انشلًٛخ انزٗ رًكُّ يٍ 

 انزٕاصم انفؼبل يغ غالثّ.

 

 انعبثطخ األٔنٙ انزغشٚجٛخ
77.72 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 انعبثطخ انضبَٛخ انزغشٚجٛخ

79.89 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 َؾٕانًؼهى  يغئٕنٛخ

انزٕاصم انشلًٗ انفؼبل 

يغ أٔنٛبء أيٕس 

 انًزؼهًٍٛ.

 انعبثطخ األٔنٙ انزغشٚجٛخ
8.82 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 انعبثطخ انضبَٛخ انزغشٚجٛخ
7.91 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘
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 انعبثطخ األٔنٙ انزغشٚجٛخ انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ ككم
71.67 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 انعبثطخ انضبَٛخ انزغشٚجٛخ
75.61 

دانخ ػُذ 

 9.97يغزٕ٘

 ٚزضر يٍ اندذٔل انظبثك :

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات كؿ مف المجموعتيف التجريبية  -
بدرجات المجموعة الضابطة مما يعكس تفوؽ األولي والتجريبية الثانية مقارنة 

المجموعتاف التجريبيتاف عمي المجموعة الضابطة في مقياس المسئولية المينية ككؿ 
 ويرجع ذلؾ لؤلسباب التالية: واالبعاد الفرعية عمي حدة.

  تطبيؽ استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات العممية الرقمية باستخداـ التابمت وشبكة
رنت مكنت الطالب المعمـ مف القياـ بمسئولياتو المينية نحو تدريس الكيمياء عمى االنت

عكس استراتيجيات التدريس التقميدية التى تحوؿ دوف القياـ بأدواره ومسئولياتو المينية 
 كما ينبغى.

وبذلؾ تـ اإلجابة عف السؤاؿ السادس مف أسئمة الدراسة والذى ينص عمى:" ما فاعمية 
لمقترح في تنمية المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى لدى الربرنامج ا

وقبوؿ الفرض  الثالث الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية؟"، وتـ رفض الفرض
( بيف 1010البديؿ والذى ينص عمى:" توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى )

ة ) التجريبية األولى والثانية والضابطة( في درجات طبلب المجموعات الدراسة الثبلث
التطبيؽ البعدى لمقياس المسئولية المينية )لكؿ بعد عمى حدة والمقياس ككؿ( لصالح 

 " .المجموعتيف التجريبيتيف
 أما بالنسبة لمنتيجة الثانية وىى:

عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية األولي  -
والثانية في تنمية المسئولية المينية ككؿ ولمميارات الفرعية عمي حدة. ويرجع ذلؾ 

 لؤلسباب التالية:
  ساىـ تنمية ميارات التدريس الرقمى باستخداـ البرنامج القائـ عمى توظيؼ التابمت وشبكة

نترنت وفى ضوء النظرية التواصمية إلى تنمية اتجاىاتيـ االيجابية نحو مينة التدريس، اال 
زيادة دافعيتيـ لمقياـ بمسئولياتيـ المينية نحو تدريس الكيمياء لتحسيف األداء  وبالتالي
 لدييـ. التدريسي
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 لعممية أدى تطبيؽ الطبلب المعمميف إلجراءات استراتيجيتى المحاكاة التفاعمية والمحطات ا
الرقمية إلى زيادة استعدادىـ لمينة التدريس وتنفيذ أدوارىـ ومسئولياتيـ المينية نحو 
تدريس الكيمياء ومنيا : المسئولية المينية لممعمـ تجاه التنمية والتطوير الذاتي، 
المسئولية المينية تجاه ممارسو األخبلقيات المينية، مسئولية المعمـ استخداـ مستحدثات 

 لرقمى.التعمـ ا
 دراسة ليجيا   ؛Campbell, 1102) ) كامبؿ ويتفؽ ذلؾ مع ما توصمت إليو دراسة

(Lijia,1105)ايماف دراسة ؛ (1106) نوير وأحبلـ مبروؾ ؛ ودراسة ميا
 (.1107)السحيبانى

:" ما فاعمية يوبذلؾ تـ اإلجابة عف السؤاؿ السابع مف اسئمة الدراسة والذى ينص عم
التفاعمية والمحطات العممية الرقمية فى تنمية المسئولية المينية لمعمـ  استراتيجيتى المحاكاة

الكيمياء فى العصر الرقمى لدى الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بكمية التربية ؟"، وقبوؿ 
الذى ينص عمى :"ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  بيف درجات  الرابع الفرض

تيف في التطبيؽ البعدى لمقياس المسئولية المينية )لكؿ بعد عمى طبلب المجموعتيف التجريبي
 حدة والمقياس ككؿ( ."

 انخبيض: ثبنُظجخ نهفزض

  ":عبلقة ارتباطية دالة  دال توجلمتحقؽ مف صحة الفرض الخامس والذى ينص عمى
إحصائيا بيف درجات المجموعتاف التجريبيتاف في بطاقة مبلحظة ميارات التدريس 

 الرقمى ومقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى". 
( بيف درجات المجموعتاف  r والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف )

ة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى ومقياس المسئولية المينية لمعمـ التجريبيتاف في بطاق
( كمقياس لدرجة أىمية النتيجة R1الكيمياء فى العصر الرقمى وكذلؾ حساب معامؿ التحديد )

 والعبلقة الدالة احصائًيا، ويوضح ذلؾ الجدوؿ التالي:
 r ٛزٍٛ )يؼبيم اسرجبغ ثٛشعٌٕ(: ٕٚظؼ يؼبيم االسرجبغ ثٍٛ دسعبد انًغًٕػزٍٛ انزغشٚج 71عذٔل ) 

R، يؼبيم انزؾذٚذ
9

 ) 

 يؼبيم اسرجبغ ثٛشعٌٕ  انًزغٛشٍٚ

r 

يؼبيم انزؾذٚذ 

R
9 

ثطبلخ يالؽظخ يٓبساد انزذسٚظ اإلثذاػٙ 

 9.16 9.68 ٔيمٛبط انًغئٕنٛخ انًُٓٛخ
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ويتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود عبلقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند        
( بيف درجات المجموعتاف التجريبيتاف في متغيري الدراسة وىي قيـ دالة 1.10مستوي) 

وقبوؿ الفرض البديؿ  الخامسوبالتالي تـ رفض الفرض  ( 1.10احصائيا عند مستوي ) 
ونصو :" توجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بيف درجات المجموعتيف التجريبيتيف 
في بطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى ومقياس المسئولية المينية لمعمـ الكيمياء فى 

ية العبلقة العصر الرقمى". كما تـ حساب معامؿ التحديد كمقياس لفاعمية النتيجة ودرجة أىم
 %(. مما يعكس أىمية العبلقة وداللتيا العممية.63= )  r1وتبيف أف معامؿ التحديد 

وبذلؾ يمكف القوؿ أنو كمما تمكف الطالب المعمـ مف أداء ميارات التدريس الرقمى كمما       
ساعد ذلؾ عمى توظيؼ التابمت وشبكة االنترنت بفاعمية مما ساىـ في القياـ بمسئولياتو 

وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثامف مف مينية نحو تدريس الكيمياء في العصر الرقمى ، ال
دالة إحصائًيا بيف  ارتباطيةتوجد عبلقة  إلى أى مدىأسئمة الدراسة والذى ينص عمى:" 

درجات طبلب المجموعتيف التجريبيتيف في بطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى ومقياس 
فى حدود عمـ –، وال توجد دراسة لمعمـ الكيمياء فى العصر الرقمى؟" المسئولية المينية

 تتفؽ مع ىذه النتيجة التى توصمت إلييا الدراسة الحالية. -الباحثة
 رٕصٛبد انذراطخ

  ضرورة تدريب معممى الكيمياء بالمرحمة عمى استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في
 الرقمى لدييـ.تدريس الكيمياء وتنمية ميارات التدريس 

  استخداـ بطاقة مبلحظة ميارات التدريس الرقمى ومقياس المسئولية المينية
لتقييـ أداء الطبلب المعمميف شعبة الكيمياء بالمدارس مف خبلؿ الممارسة في 

 التربية العممية في ظؿ النظاـ التعميمى الجديد.
 ند إعداد برامج إعداد االستعانة بآراء معممى وموجيى الكيمياء بالمرحمة الثانوية ع

الطبلب المعمميف بكمية التربية لموقوؼ عمى االحتياجات التدريبية لتحقيؽ التنمية 
 المينية الرقمية.

  ضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة الستخداـ
 التابمت وشبكة االنترنت في التدريس، واستخداـ استراتيجيات التدريس الرقمية

 التى تعتمد عمى النظرية التواصمية.
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 يمزززبد انذراطخ

 تقترح الباحثة إجراء دراسات حوؿ:
  بقضايا  ةوعى طبلب المرحمة الثانوي ةلتنمي الرقميةفاعمية برنامج قائـ عمى المستحدثات

 أخبلقيات العمـ واالتجاه نحو الكيمياء.
  فاعمية برنامج تدريبى قائـ عمى استراتيجيات التدريس الرقمية لتنمية ميارات التدريس

 لدى معممى العمـو أثناء الخدمة. االستقصائي
 .تقويـ برامج اعداد الطبلب المعمميف بكميات التربية في ضوء متطمبات التعمـ الرقمى 
 كير التحميمى واالتجاه نحو أثر استخداـ التابمت وشبكة االنترنت في تنمية ميارات التف

 الكيمياء لدى طبلب الصؼ الثانى الثانوى.
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 انًزاخغ:
: انًزاخغ انؼزثٛخ  أٔالا

تربويات تكنولوجيا القرف الحادي والعشريف: (. 1101إبراىيـ عبد الوكيؿ الفار ) -
 طنطا: الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات. (،1.1تكنولوجيا)الويب

معجـ المصطمحات التربوية المعرفة فى المناىج وطرؽ (. 0885أحمد المقاني، وعمي الجمؿ ) -
 . القاىرة: عالـ الكتب.التدريس

، القاىرة: دار المدخؿ فى تدريس العمـو(. 1111أحمد النجدي، عمى راشد، ومني عبد اليادي ) -
 الفكر العربي.

(. فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى ميارات النظرية التواصمية لتنمية الكفاءة 1104)أحمد زارع  -
، مجمة كمية التربيةالمينية والميارات االجتماعية لدى الطبلب المعمميف شعبة التعميـ األساسي. 

 .456-416(، 3)20جامعة أسيوط،  
لمتعمـ رؤية جديدة  Connectivism(. النظرية التواصمية 1116أحمد صادؽ عبد المجيد ) -

 ( ، سبتمبر.0056 )مجمة التدريب والتقنيةلبلبتكار الشبكي اإللكتروني. الرياض، 
(.تحديات استخداـ التعميـ االلكتروني بشكؿ متكامؿ في 1114أحمد عمى حسيف الجمؿ ) -

، الجمعية العربية لتكنولوجيا مجمة تكنولوجيا التربية: دراسات وبحوثالمدارس المصرية". 
 .18 -02ربية، الت

(. أثر استراتيجي معالجة المعمومات والمحطات العممية في 1108أزىار عموف، ماىر جاسـ ) -
تحصيؿ طمبة كمية التربية ألبف رشد لمعمـو اإلنسانية. المجمة العربية لمعمو التربوية والنفسية، 

(6 ،)010-025. 
ديؿ التصورات الفيزيائية البديمة (. أثر استخداـ المحاكاة الحاسوبية في تع1105أماؿ ممكاوي ) -

مجمة الدراسات المتعمقة بالحركة الدورية لدى طمبة الصؼ الحادي عشر في سمطنة عماف. 
 .227-207(، 01(، مجمد )1، )التربوية

(. تقويـ برامج اعداد المعمـ في المممكة العربية 1107إيماف بنت عبد العزيز السحابينى ) -
مجمة دراسات في المناىج وطرؽ السعودية في ضوء المعايير العالمية لممسئولية المينية. 

 .012-76(، نوفمبر، 128، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، العدد)التدريس
(. واقع توظيؼ طبلب كمية التربية لميواتؼ المتنقمة والذكية فى 1102إيماف محمد ميدي ) -

 (.25، جامعة عيف شمس، )مجمة كمية التربيةالعممية التعميمية واتجاىاتيـ نحوىا، 
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(. فعالية برنامج تدريبى قائـ عمى استخداـ 1108أيمف حممي، مني فرحات، ودينا سميـ ) -
المجمة العربية لعموـ نت فى تعميـ التبلميذ ذوى اإلعاقة الفكرية البسيطة. التابمت وشبكة اإلنتر 

 .068-044(، 5، )اإلعاقة والموىبة
المجمة العربية لمعموـ (. دور التعمـ الرقمي فى التنمية المينية لممعمميف. 1108ثاني الشمري ) -

 (.6، العدد)التربوية والنفسية
المحموؿ فى التعميـ والتدريب: لماذا؟ وفي ماذا؟  (. استخداـ الياتؼ1101جماؿ الدىشاف ) -

وكيؼ؟. مشاركة فى الندوة األولي فى تطبيقات تقنية المعمومات واالتصاالت فى التعميـ 
 ابريؿ. 03-01والتدريب، جامعة الممؾ سعود، كمية التربية، خبلؿ الفترة مف 

. القاىرة: دار الفجر لمنشر تكنولوجيا التربية وضماف جودة التعميـ(. 1118حساـ محمد مازف ) -
 والتوزيع.

. القاىرة: استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ والتعمـ(. 1112حسف زيتوف ) -
 عالـ الكتب.

فاعمية برنامج إثرائي في الرياضيات قائـ عمى النظرية (.1103حشمت عبد الصابر احمد ) -
عمى تنمية التفكير المتفتح النشط والوعى بيوية الرياضيات  1.1التواصمية باستخداـ الويب 

.رسالة ماجيستير، كمية المصرية والتحصيؿ المعرفى لدى الطبلب الفائقيف بالمرحمة االعدادية
 التربية، جامعة سوىاج.

(. فعالية برنامج قائـ عمى استخداـ بعض المستحدثات التكنولوجية فى 1107حناف اسماعيؿ ) -
مجمة دراسات في التعميـ التنور العممى لطبلب الشعب األدبية بكمية التربية.  تنمية أبعاد
 .546-541(، 27، )الجامعي

(. استراتيجية مقترحة قائمة عمى الويب كويست لتنمية ميارات 1106حناف رجاء عبد السبلـ ) -
، التدريس االستقصائي لدى طبلب كمية التربية وأثرىا عمى اتجاىاتيـ نحو تدريس العم مجمة ـو

 .007-58(، 0)21، جامعة المنوفية، كمية التربية
(. أثر استخداـ استراتيجية المحطات العممية في تدريس العمـو عمى 1102حناف مصطفي ) -

التحصيؿ المعرفي   وتنمية عمميات العمـ و التفكير اإلبداعي والدافعية نحو تعمـ العمـو لدى 
-83(، 8) 02، الجمعية المصرية لمتربية العممية ، ميةمجمة التربية العمتبلميذ الصؼ الرابع. 

.048. 
(. خطوة لتوظيؼ التعمـ المتنقؿ بكميات التعميـ التطبيقي بدولة 1101خالد محمد فرجوف ) -

 (، الكويت.84، ). المجمة التربويةالكويت وفؽ مفيـو "إعادة ىندسة العمميات التعميمية
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(. 1)ط." تطورىا.تصنفاتيا. أنواعيا. اتجاىاتيا التقنيات التربوية(. 1105خضير عباس جرئ) -
 ، بغداد: مؤسسة ثأر العصامي، العراؽ.

(. 1108خميفة حسب النبي عبد الفتاح عمى؛ سبلـ سيد أحمد سبلـ، ناىد عبد الراضي نوبى ) -
فاعمية نموذج االستقصاء الشبكى القائـ عمى النظرية التواصمية لتدريس المستحدثات الفيزيائية 

 مجمة دراسات عربية في التربيةفي اكتساب المفاىيـ الفيزيائية لدى معممى العمـو قبؿ الخدمة. 
 .027-010(، يناير، 014، رابطة التربوييف العرب، ) وعمـ النفس

. عماف: دار وائؿ تكنولوجيا التعميـ والتعمـ اإللكتروني(. 1116دالؿ استيتة، عمر سرحاف ) -
 لمنشر.

: معمؿ رياضيات افتراضي لتدريس الميارات العممية والتطبيقات Tablet(. 1107رضا مسعد ) -
 .25-5، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، لرياضياتمجمة تربويات االحياتية. 

(. الثورة الرقمية ثورة ثقافية. ترجمة سعيد بالمبخوت، مراجعة الزواوي 1107ريمي ريفيؿ ) -
 بغورة . عالـ المعرفة، الكويت: المجمس الوطني بثقافة والفنوف واالداب.

ة والخرائط الذىنية فى تنمية أثر توظيؼ إستراتيجيتى المحطات العممي(. 1104ساىر فياض) -
المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري فى مادة العمـو لدي طمبة الصؼ الرابع األساسي 

 . رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.بغزة
(. فاعمية بيئة مقترحة لمتعمـ اإللكتروني التشاركي قائمة عمى 1101السعيد محمد عبد الرازؽ ) -

المجمة لتطوير التدريب الميدانى لدى الطبلب معممى الحاسب اآللي .  1بعض أدوات الويب
 ، كمية التربية بالمنصورة.العممية

، عماف: 0تدريس العمـو 0  ط ـ (: النظرية البنائية واستراتيجيات1116عايش محمود زيتوف ) -
 دار الشروؽ 0 األردف .

. القاىرة: التعميـ االلكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعميـ(. 1101عبد العزيز عبد الحميد) -
 المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع .

التعميـ المعتمد عمى المعايير واألسس والمفاىيـ (.1105عبد اهلل السعدوى وصالح الشمرانى ) -
 ، الرياض: مكتب التربية العربى لدوؿ الخميج:.ظريةالن

طرائؽ تدريس العموـ (. 1118) عبد اهلل خميس أمبو سعيدي، و سميماف محمد البموشي -
 . عماف: دار المسيرة.مفاىيـ وتطبيقات عممية

(. استراتيجية تدريسية مقترحة في ضوء النظرية التواصمية لتنمية 1104عثماف القحطاني ) -
ميز وبياف أثرىا عمى التحصيؿ الدراسي واالتجاىات نحو الرياضيات لدى طبلب مكونات الت

 .340-321(،2)8، مجمة الدراسات التربوية والنفسيةالمرحمة الثانوية. 
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. كمية إعداد المعمـ الفمسطينى لتوظيؼ اإلحصاء فى عمميات التقويـ(. 1101عزو عفانة ) -
 التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

(. احتياجات معممي العمـو لمتنمية المينية في ضوء معطيات العصر 1106خميؿ )عمر سيد  -
الرقمي. الجمعية المصرية لمتربية العممية، المؤتمر العممي التاسع عشر: التربية العممية 

 .011-002(، ص ص08والتنمية المستدامة. العدد )
لفاىرة: المكتب الجامعي . اتدريس العمـو بالكمبيوتر(. 1101عيد الدسوقي، ورؤؼ عزمي ) -

 الحديث.
(. األردف ، عماف: دار 1)ط.مدخؿ إلى تكنولوجيا التعميـ(. 1103غالب عبدالمعطي الفريجات ) -

 كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع،.
 . القاىرة: عالـ الكتب.تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميـ(. 1110الغريب اسماعيؿ) -
(. أثر استخداـ أسموب المحاكاة الحاسوبية فى تدريس العمـو عمى 1108فاطمة العتـو ) -

(، 100، )مجمة القراءة والمعرفةالتحصيؿ واالحتفاظ لدى طالبات المرحمة األساسية فى األردف. 
72-002. 

. دار الفكر 2، طعمـ النفس اإلحصائى وقياس العقؿ البشرى(. 0867فؤاد البيى السيد ) -
 ى: القاىرة.العرب

. القاىرة: عالـ تكنولوجيا المعمومات فى عصر المعمومات واالتصاالت(. 1111كماؿ زيتوف) -
 الكتب.

(. القاىرة: عالـ 1)ط. تكنولوجيا التعميـ فى عصر المعمومات واالتصاالت(. 1113كماؿ زيتوف) -
 الكتب.

(: فاعمية برنامج قائـ عمى النظرية االتصالية باستخداـ بعض 1105مارياف ميبلد منصور ) -
تطبيقات جوجؿ التفاعمية في تنمية بعض الميارات الرقمية واالنخراط في التعمـ لدى طبلب كمية 

، رابطة التربوييف العرب، مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفسالتربية جامعة أسيوط، 
 .033-018(، فبراير، 61)

 . دار اإلسراء لمنشر والتوزيع: القاىرة.التربية العممية وتدريس العمـو(. 1117محمد السيد ) -
(. الميارات البلزمة الستخداـ الكمبيوتر الموحي فى التدريس 1105محمد السيد السعداوي ) -

معة عيف شمس، ، جامجمة دراسات فى التعميـ الجامعيلدي معممي مرحمة التعميـ األساسي. 
(23.) 

 0(، أكتوبر، 3)11، مجمة تكنولوجيا التعميـ(. النظرية الترابطية . 1101محمد عطية خميس ) -
-3. 
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،  المؤسسة العربية مجمة عالـ التربية (. فؤائد استخداـ التابمت فى التعميـ.1107محمد يحي ) -
 .111-105لبلستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية، 

فى تنمية ميارات 01 1(. فعالية برنامج تدريبى قائـ عمى تقنية الويب1101الباز )مروة محمد  -
،  مجمة التربية العممية التدريس االلكترونى واالتجاه نحوه لدى معممى العمـو أثناء الخدمة.

 .32-0(، مارس، 1) 05الجمعية المصرية لمتربية العممية، )
(. المركز الوطنى لمقياس 1101كة العربية السعودية )المعايير المينية الوطنية لممعمميف بالممم -

 والتقويـ لصالح مشروع تطوير التعميـ بالمممكة العربية السعودية.
: ICTتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت )(. 1113مكتب اليونسكو بالقاىرة ) - ( ومناىج العمـو

 و :القاىرة.، منشورات مكتب اليونسكدليؿ تدريب لمتنمية المينية لمعممي العمـو
(. تصميـ مستودع وحدات تعمـ 1106ميا فتح اهلل بدير نوير وأحبلـ عبد العظيـ مبروؾ ) -

رقمية قائـ عمى مبادئ نظرية العبء الذىنى المعرفى لمقرر ميارات التدريس وفاعميتو في 
 -ؿتنمية الذكاء الناجح والمسئولية المينية لمطالبة المعممة وفؽ أسموبيا المعرفى )االستقبل 

، رابطة التربوييف مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفساالعتماد( عمى المجاؿ االدراكى.
 .011-12(، يوليو،  76العرب، )

(. أثر استخداـ المحاكاة الحاسوبية في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية 1106ناصر المزيدي ) -
مجمة الدراسات التربوية  وتنمية ميارات العمؿ المخبري لدى طالبات الصؼ الحادي عشر.

 .315-281(،1)00، والنفسية
(. فعالية برنامج في إعداد معمـ الفيزياء قائـ عمى التعمـ 1118ناىد عبد الراضى نوبى ) -

االلكترونى في تنمية المكوف المعرفى في ميارة اتخاذ القرار واالتجاه نحو التعمـ االلكترونى لدى 
 . 25-0(، 1) 01، الجمعية المصرية لمتربية العممية، التربية العممية مجمةالطبلب المعمميف. 

(: معمـ عمـو متميز مف أجؿ ميارات القرف الحادى والعشريف، 1106ناىد عبد الراضى نوبى ) -
مستقبؿ إعداد المعمـ وتنميتو في الوطف العربى، كمية  -أوراؽ عمؿ المؤتمر الدولى الثالث

لتعاوف مع رابطة التربوييف العرب األكاديمية المينية لممعمميف، أكتوبر با 5التربية جامعة 
 .001-82( أبريؿ، 13-12مصر، ) -القاىرة

(. دور موجيي العمـو في تفعيؿ استخداـ الكمبيوتر الموحي 1107نجبل منصور العجمى ) -
، ستيررسالة ماج)التابمت( باستراتيجيات التدريس بمنطقة االحمدي التعميمية في دولة الكويت. 

 جامعة اؿ البيت، كمية العموـ التربوية، األردف.
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(. تصميـ بيئة تعمـ إلكترونية فى ضوء النظرية التواصمية وأثرىا فى 1106نشوي شحاتة ) -
، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التربيةتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طبلب كمية التربية. 

(20 ،)306-355. 
(. فاعمية استراتيجية المحطات العممية في تنمية 1106اطى الشرابى )ىبة نور الديف أبو المع -

 . ، كمية التربية، رسالة دكتوراةميارات التدريس االستقصائى لدى الطبلب المعمميف شعبة العمـو
 جامعة المنوفية.

المجمة العربية (. تعميـ الرياضيات وتعمميا في العصر الرقمى. 1108وائؿ عبداهلل محمد عمى ) -
 .113-082(، أبريؿ، 7. )ربية النوعيةلمت

(.مدى توافر المعايير المينية في مجاؿ تدريس العمـو لدى 1106يحيى ادريس صميمى ) -
مجمة دراسات عربية في التربية  معممى المرحمة االبتدائية في محافظة صامطة بمنطقة جازاف.

 .217-200(، 78، رابطة التربويوف العرب، ) وعمـ النفس
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