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ومدص البخح
ىػػػدؼ البحػػػث الحػػػال إلػػػ تعػػػرؼ فاعميػػػة برنػػػامج تػػػدريب

قػػػا ـ عمػػػ إطػػػار تيبػػػاؾ

 TPACKف ػ ضػػو المعػػايير العالميػػة إلعػػداد معمم ػ المغػػات ف ػ تنميػػة التطبيقػػات المينيػػة
والثقػػة ف ػ التعمػػيـ االلكترون ػ لػػد الطػػالب المعممػػيف شػػعبة المغػػة العربيػػة وتكونػػت مجموعػػة
البحث مف ( )83طالبا مف الطالب المعمميف بالفرقة الرابعة شعبة المغػة العربيػة وتػـ تقسػيميا
إل مجموعتيف :إحداىما تجريبية واألخر ضابطة .واشتممت مواد البحػث وأدواتػو عمػ  :قا مػة
بالمعػػايير العالميػػة إلعػػداد معمم ػ المغػػات المناسػػبة لمطػػالب المعممػػيف بشػػعبة المغػػة العربيػػة
وأخر لمتطبيقػات المينيػة والبرنػامج التػدريب القػا ـ عمػ إطػار تيبػاؾ  TPACKفػ ضػو
المعايير العالمية إلعداد معمم المغات واختبار التطبيقات المينية ومقيػاس الثقػة فػ التعمػيـ
اإللكترون

وتـ تطبيؽ البرنامج التدريب عم طػالب المجموعػة التجريبيػة وتػـ تطبيػؽ أدوات

القياس عم مجموعت البحث قبميا وبعديا وأظيػرت النتػا ج تفػوؽ طػالب المجموعػة التجريبيػة
عم طالب المجموعة الضابطة ف اختبػار التطبيقػات المينيػة وكػذلؾ عمػ مقيػاس الثقػة فػ
التعمـ اإللكترون

مما يدؿ عم فاعمية البرنامج التدريب ف تنميػة التطبيقػات المينيػة والثقػة

ف التعميـ اإللكترون لد الطالب المعمميف شعبة المغة العربية بكمية التربية.
الكممات المفتاحية :برنػامج تػدريب

إطػار تيبػاؾ  TPACKالمعػايير العالميػة إلعػداد معممػ

المغات التطبيقات المينية الثقة ف التعميـ االلكترون .
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The effectiveness of a training program based on the TPACK
framework in the light of international standards for preparing
language teachers to develop professional applications and confidence
in e-learning among student teachers, Arabic Language Division
Abstract
The purpose of the current research is to investigate the
effectiveness of a training program based on the TPACK framework in
the light of international standards for language teachers education in
developing professional applications and confidence in e-learning
among student teachers, the Arabic Language Division. The research
group consisted of (92) student teachers in the fourth year, Arabic
Language Division and it was divided into two groups: one
experimental and the other control. The research materials and
instruments included: a list of international standards for language
teachers education suitable for student teachers in the Arabic Language
Division, a training program based on the TPACK framework in the
light of the international standards for language teachers education, a
test of professional applications, and a scale of confidence in elearning, and the training program was applied to the experimental
group
students.
The
measurement
instruments
were
pre-post
administered to the two research groups, and the results showed that
the students of the experimental group outperformed their control
counterparts in the test of professional applications as well as the scale
of confidence in e-learning, which in turn indicates the effectiveness of
the training program in developing professional applications and
confidence in e-learning among students teachers, Division of Arabic
Language, College of Education.
Key words: training program, TPACK framework, international
standards for preparing language teachers, professional applications,
confidence in e-learning.
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وكدوُ
إف إعداد المعمـ ف

األلفية الثالثة

يتطمب تصميـ برامج تدريبية ليـ تتناسب

ومتطمبات العصر والظروؼ الراىنة الت تمر بيا كافة المجتمعات ولذلؾ فإف مسألة إعداد
المعمـ مف األمور الت تحظ باىتماـ متزايد ف جميع أنظمة التعميـ؛ فالمعمـ محور أساس
ف العممية التعميمية.
ولذلؾ فإف إ عداد المعمـ وتنميتو مينيا وتدريبو مف أساسيات تطوير وتحسيف العممية
التعميمية وذلؾ لما ليا مف أىمية كبر ف تطوير أدا اتيـ التدريسية .
ونظ ار لمتحديات الت

فرضيا التقدـ العمم

والتكنولوج

عم

المجتمعات المتقدمة والنامية؛ فإف ىناؾ ضرورة ممحة لمتدريب عم

جميع المجاالت ف
استخداـ التكنولوجيا

الحديثة ف برامج إعداد الطالب المعمميف بكمية التربية.
أف تكوف أحد األعمدة الر يسة الت

والتكنولوجيا ينبغ

تركز عمييا اإلستراتيجيات

التربوية ف سعييا نحو مواجية العديد مف المشكالت التربوية اآلنية والمستقبمية فميا مف
اإلمكانات ما يسمح بتطوير أساليب محتو التعميـ في تسػيـ ف عالج النقص المتزايد ف
إعداد ىي ات التدريس ورفع كفايتيا ومواجية تزايد المعمومات وذلؾ بتطوير طرؽ ووسا ؿ
تقويـ المعارؼ بما يمكننا مف تجييز المعمومات وادارتيا ونشر المعدات واألجيزة بالمدارس
مف معامؿ متطورة وشبكة إنترنت ومكتبة مركزية متطورة وانتاج وسا ؿ تعميمية عم أحدث
مستو

واإلسياـ ف

تطوير كميات التربية مف أجؿ تيي ة المعمـ وتدريبو؛ ليتمكف بعد

تخرجو مف مسايرة ومساندة عممية التطوير وادخاؿ التكنولوجيا المدارس؛ مما يكوف لو أثر
عم

عالقات األفراد ف

مختار )3 3008

التعميـ عم



ومف األمور الميمة الت
التعميـ اإللكترون

المستو

الدول

واإلقميم

والمحم .

(عبد الرازؽ

ينبغ مراعاتيا عند إعداد الطالب المعمـ تنمية ثقتو ف

وجدواه ف العممية التعميمية وأنو سيضيؼ جوانب إيجابية إل العممية

التعميمية وقد يساعده عم

حؿ الكثير مف المشكالت الت

تواجو العممية التعميمية.

 يتـ التوثيؽ ف ىذا البحث كما يم  ( :االسـ األوؿ والثان لممؤلؼ سنة النشر رقـ الصفحة) وتفاصيؿ كؿ مرجع مثبتة
ف قا مة المراجع.
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وخصوصا بعد أف أصبحت التكنولوجيا والتعميـ االلكترون

واقعا مفروضا البد مف التماش

معو.
كما أف التغيرات الت طرأت عم شكؿ العممية التعميمية فرضت عم كميات التربية
ضرورة تطوير أدا الطالب المعمميف بطريقة تؤثر بشكؿ مباشر عم أدا يـ التدريس الحال
والمأموؿ ولذلؾ فإف االىتماـ بتنمية التطبيقات المينية مف أولويات برامج إعداد المعمـ.
ولذلؾ ظيرت رؤ جديدة لتنمية المعمـ مينيا بما يف بمتطمبات العصر ويتحتـ بذؿ
الجيود المستمرة ف

تطوير آليات ومداخؿ التنمية المينية لممعمـ لموصوؿ إل

النتا ج

المأمولة المتعمقة بمستو أدا و.
وك

قادر عم التنافس المحم
ا
يكوف المعمـ

والعالم

ال بد مف تأىيمو ف

ضو

المعايير العالمية لمتعميـ وال سيما تعميـ المغات فاالىتماـ بالمعايير العالمية أصبح إلزاميا إذ
أصبح مف المسممات أنو ال يمكف ألي نظاـ تعميم أف يرتق فوؽ مستو معمميو.
ولذلؾ تسع الدوؿ لتطوير برامج إعداد وتأىيؿ معممييا

وتتنافس فيما بينيا ف

جعميـ مواكبيف لمتطور ومتماشييف مع متطمبات العصر الرقم ؛ خاصة تمؾ الجامعات الت
تدرج أنظمة تعمـ إلكترونية ف

برامجيا التعميمية .ف

حيف انشغاؿ الدوؿ العربية بتدريب

معممييا عم دمج فنوف التدريس التربوية بمحتو ومجاؿ تخصصيـ ذىبت الدوؿ الغربية
إل ما ىو أبعد مف ذلؾ وأدخمت المعرفة التكنولوجية عم مزيج المعارؼ الواجب توفرىا لد
المعمـ الجامع عم اختالؼ تخصصو .وقامت جامعات أجنبية معروفة بتضميف برامج تدريب
لمعممييا عم دمج كؿ المعارؼ المطموبة ف تدريسيـ ضمف ما يسم بالدورات التوجييية؛
الت

تحافظ عم

بقا المعمـ مؤىال وفؽ متطمبات العصر الدا مة التغير2009,35( .

)Kanninen E.,
وصمـ كوىمر وميش ار ( )Koehler, M. & Mishra, P., 2013,2عاـ 3005
إطار يصؼ أنواع المعرفة الت يحتاجيا المعمموف مف أجؿ التدريس باستخداـ التكنولوجيا
ا
والطرؽ المعقدة الت تتفاعؿ بيا مجموعات المعرفة مع بعضيا البعض وىذا استكماال لمنيج
الذي استخدمو شولماف ( )Shulmanلتفاعؿ المعرفة بالمحتو التربوي Pedagogical
 )PCK(Content Knowledgeفوفقا لنيج شولماف يحتاج المعمموف إل إتقاف التفاعؿ
بيف التربية والمحتو  -التخصص – ك يتـ تنفيذ المعمميف لألساليب الت تساعد الطالب
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فقاـ كوىمر وميش ار بتطوير مفيوـ شولماف ( )PCKمف خالؿ دمج

المعرفة بالتكنولوجيا؛ ليخرج إطار تيباؾ Technological Pedagogical Content
).Knowledge (TPACK
إف النظـ التقميدية إلعداد المعمميف ف

كميات التربية والت

تفترض وجود مجاليف

ر يسيف ىما :المعرفة التخصصية والمعرفة بطرؽ التدريس تعد أنظمة بالية ال تستجيب
لمتطمبات القرف الحادي والعشريف وما تحممو مف مضاميف إلعداد المعمـ؛ ومف ثـ فإنو يجب
أف يكوف ىناؾ تغيير جذري ف ىذه النظـ بحيث تتضمف إضافة التقنية باعتبارىا بعدا ثالثأ ال
يتج أز مف أبعاد إعداد المعمـ وتنمية معارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ المينية( .عزة عم
)00 3007
مف ىنا ال يخف عم أحد أف التعميـ الجامع يتوجب عميو استخداـ األدوات والبرامج
التكنولوجية ومف أبرزىا الحاسوب واإلنترنت األمر الذي يجعؿ مف التدريب أمر ضروري
وفؽ إطار نظري مدروس يكوف قد أثبت فعاليتو ف مساعدة المعمـ عم دمج التكنولوجيا
بتدريسو بشكؿ تربوي كإطار تيباؾ.

(Bate, F. G., Day, L., & Macnish,

)J.,2013,57
وتعددت الدراسات األجنبية الت اىتمت بموضوع تيباؾ  TPACKسوا أكانت دراسات
استطالعية أو تقويمية أو وصفية وىذا ما يشكؿ اختالؼ نوعية مع ىذه الرسالة الت
استخدمت المنيج التجريب

والمنيج البنا

والمنيج الوصف التحميم

اىتمت بمعارؼ  TPACKوتطويرىا ووضحت أىميتيا ف

ومف الدراسات الت

برامج إعداد الطمبة المعمميف

وبرامج تطوير المعمميف أثنا الخدمة دراسة باراف ويوجف ( Baran, E., & Uygun, E
),2016

ودراسة (حناف عبد السالـ  ) 3007ودراسة(ىنا عبد الحميد  )3007ودراسة

(رشا السيد .)3008
ويؤكد نموذج تيباؾ  TPACKعم
بمحتوي المادة الدراسية جنبا إل

التكامؿ ما بيف المعرفة بالتكنولوجيا والمعرفة

جنب مع المعرفة بطرؽ التدريس كمتطمبات ر يسة

لمتدريس الفعاؿ باستخداـ التقنيات التعميمية) Fontanilla, H. S. 2016( .
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وغهمُ البخح
لوحظ مف خالؿ اإلشراؼ عم طالب الفرقة الرابعة ف مقرر التربية الميدانية تدن
التطبيقات المينية وضعؼ قدرتيـ عم

مستوياتيـ ف

توظيؼ التكنولوجيا ف

التدريس

وضعؼ قدرتيـ عم اتخاذ قرار بشأف استخداميا عم الرغـ أف استخداـ التكنولوجيا الحديثة
بات مف متطمبات التعميـ.
وعم

الرغـ مف أف إعداد معمم

تغييرات جوىرية عم

المغة العربية ف

األلفية الثالثة يتطمب إدخاؿ

أىداؼ البرامج الحالية ومحتوياتيا وطرؽ ووسا ؿ تنفذييا وأدوات

تقويميا ووضع مواصفات إج ار ية لمعمم

المستقبؿ واعتبارىا معايير ممزمة إلعدادىـ

وشروطا لتخرجيـ ىو المدخؿ األكثر كفا وفعالية لتحقيؽ التطور المنشود إال أنو ال زالت
برامج إعداد المعمـ تعان مف القصور وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات عم تدن مستو
طالب كمية التربية ومنيا :دراسة أسامة يوسؼ ( )3006الت

أشارت إل

وجود بعض

الثغرات المرتبطة بعمميات إعداد المعمـ ف العديد مف كميات التربية؛ مما يتطمب توجو البحث
العمم نحو تقديـ حموؿ ليذه الثغرات بحيث يسيـ ف االرتقا بعممية إعداد المعمـ.
) )Voogt, J. & Susan M. ,2016إل أف

وأشارت دراسة فوجات ومكان

المعمميف قبؿ الخدمة يعانوف مف نقص واضح ف الخبرة المتكاممة ف مدارسيـ.
فتطبيؽ المناىج الجديدة يتطمب معمما معدا إعدادا جيدا ومدربا تدريبا جيدا
يستطيع أف يحقؽ أىداؼ نظاـ التعميـ الجديد ف العصر الرقم

وبالطبع ىذه ى مسؤولية

كميات التربية؛ فعمييا تنمية التطبيقات المينية الت ينبغ أف تتوفر ف المعمـ والت تمكنو
مف التكيؼ مع العصر الرقم

ومواجية التحديات الحالية والمستقبمية واالرتقا بمستو

الطمبة حت يتمكنوا مف التناقس العالم

وليس المحم

فحسب ( .بدرية محمد 3030

)33
فدخوؿ التكنولوجيا ميداف التعميـ فرض عم
التطورات ف مجاؿ التخصص العمم

المعمميف أعبا

إضافية لمالحقة

وف مجاؿ إيصاؿ المعمومات والميارات( .من عم

)030 3003
كما أف التكنولوجيا كانت وال زالت جز ا مف التعميـ الذي نقوـ بو وتشكؿ التكنولوجيا
الرقمية ف

القرف الحادي والعشريف تحديا مستم ار لممعمميف؛ ألنيا دخمت إل
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التعميـ لذا يجب االىتماـ عند إعداد المعمميف بتقبؿ التكنولوجيا وتوظيفيا التوظيؼ األمثؿ ف
العممية التعميمية.
ومف جانب أخر أظيرت البحوث والدراسات السابقة أف مجرد امتالؾ المعمـ لبعض
الميارات التقنية ال يضمف االستخداـ الفعاؿ لمتقنية ف

التدريس والتعمـ ف

القرف الحادي

والعشريف ولكف بدال مف ذلؾ فإف األمر يتطمب فيما منظوميا لكيفية التكامؿ ما بيف التقنية
ومحتوي مادة التخصص وطرؽ التدريس( .رشا السيد )073 3008
لذلؾ أوصت العديد مف الدراسات بضرورة تطوير برامج إعداد معمـ المغة العربية
كدراسة بدرية محمد( )3030ود ارسة رشا السيد()9109
كما يشير يانتی (  (Yanti,2019,131وريدموند وبيميد )Peled,2019,2041
& )Redmondإل أنو مف الضروري أف ترتكز برامج إعداد الطالب المعمميف عم أدوات
لتشخيص الكفايات المعرفية الخاصة إطار تيباؾ  TPACKوتحديد مواطف الضعؼ والقوة
لدييـ ثـ التخطيط لتطوير كفاياتيـ المينية وممارساتيـ التدريسية مف خالؿ إعادة بنا
المقررات التربوية وعقد ورش تدريبية وندوات متخصصة وتوفير نماذج لإلرشاد لدمج
التكنولوجيا ف أنشطة التدريس .فقد أكد برانتمی -دياز وارتمير

& (Brantley - Dias

) Ertmer,2014,104عم أف معرفة الطالب المعمـ سوا بالمحتو العمم األكاديم ف
مجاؿ معيف أو بالمعمومات المتضمنة ف مقرر طرؽ التدريس غير كافيتيف لمتنمية المينية
فالبد أف يتضمف برنامج اإلعداد المعرفة التكنولوجية مع ربطيا بأصوؿ التدريس وتوظيفيا ف
سياؽ المحتو

بمعن إحداث تكامؿ ألنواع المعرفة الثالثة عند تدريس العموـ داخؿ الصؼ

الدراس .
ولمتأكد مف ذلؾ فقد تـ إج ار تجربة استكشافية لتعرؼ ميارات الطالب المعمميف ف
التطبيقات المينية (ممحؽ )1حيث تـ تكميؼ مجموعة مف الطالب المعمميف بالفرقة الرابعة
شعبة المغة العربية وعددىـ ( )000طالبا بإعداد خطة درس ف المغة العربية وكانت نتيجة
الطالب المعمميف فييا أف ( )%72لـ يتمكنوا مف تحديد األنشطة اإللكترونية وغير
اإللكترونية المناسبة لمدرس والطالب و( )%60مف الطالب لـ يتمكنوا مف صياغة أىداؼ
سموكية صحيحة ف

المجاالت الثالثة و( )%59منيـ لـ يتمكنوا مف تحديد تيي ة جيدة
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لمدرس و( )% 56لـ يتمكنوا مف اختيار استراتيجيات حديثة تتناسب مع التكنولوجيا
و( )%53منيـ لـ يستطيعوا تحديد أساليب التقويـ المناسبة.
كما تـ إج ار دراسة استطالعية بيدؼ الكشؼ عف مد
تيباؾ "TPACKلد

توافر مؤشرات كفايات إطار

الطالب المعمميف شعبة المغة العربية بكمية التربية جامعة أسيوط ف

ضو حد التمكف ( )%۰۷ف

ضو األدبيات والدراسات السابقة وقد تـ تطبيؽ مقياس

مؤشرات كفايات إطار ( TPACKممحؽ ( )3مترجـ عف دراست  :أكماف وجوفف وكيري
)(Akman & Given,2015؛ (  (Kiray,2016عم

مجموعة مف بيف الطالب

المعمميف شعبة المغة العربية بالفرقة الرابعة كمية التربية جامعة أسيوط بمغ عدد أفرادىا
( )1۷۷طالبا

ثـ فرغت استجاباتيـ وحسبت المتوسطات واستخرج مستو تقدير كفايات

إطار "تيباؾ  TPACKمف خالؿ المعادلة (الحد األعم
لتحديد طوؿ الف ة وكانت القيمة ( )0430ى

 -الحد األدن

/عدد المستويات)

أساس تقدير المتوسط المعياري ومف ثـ

قدرت مستويات الكفايات كما ف جدوؿ ( )0التال :
يظتٕٖ انكفبٚخ
درجخ يًبرطخ
انكفبٚخ
يذٖ انًتٕطظ
انحظبثٙ

جذٔل ((0
يظتٕٚبد تمذٚز كفبٚبد إطبر "تٛجبن"TPACK
جٛذ جذا
جٛذ
يمجٕل
ضؼٛف

يًتبس

0

9

3

4

5

1-1,40

1,41- 1,80

1,81-2,20

2,20-2,60

2,61-3

ومػػػف خػػػالؿ حسػػػاب قػػػيـ المتوسػػػطات الممارسػػػات كفايػػػات إطػػػار "تيبػػػاؾ" TPACK
والنسب الم وية ليا وحسػاب المتوسػطات المعياريػة وتحديػد ف اتيػا وتقػديراتيا؛ أمكػف تمخػيص
أىـ نتا ج الدراسة التشخيصية كما يأت :
أف النسػػػب الم ويػػػة لمتوسػػػطات درجػػػات الطػػػالب المعممػػػيف أفػػػراد مجموعػػػة الدراسػػػة
التشخيصػػػػية بمغػػػػت ( (%62,22لكفايػػػػة معرفػػػػة المحتػػػػو  CKو (  )% 60 70لكفايػػػػة
المعرفػػػػة بأصػػػػوؿ التػػػػدريس  PKو(

 )% 54 52لكفايػػػػة المعرفػػػػة التكنولوجيػػػػة TK

و( )49,72%لكفايػػػػة المعرفػػػػة بأصػػػػوؿ التػػػػدريس والمحتػػػػو  PCKو( )43,91%لكفايػػػػة
المعرفػػػة التكنولوجيػػػة والمحتػػػو  TCKو( )41,19%لكفايػػػة المعرفػػػة التكنولوجيػػػة وأصػػػوؿ
التػػػػدريس  TPKو( )39,83%لكفايػػػػة المعرفػػػػة التكنولوجيػػػػة وأصػػػػوؿ التػػػػدريس والمحتػػػػو
 TPACKو( )49,44%لمكفايػػػات السػػػبع ككػػػؿ .وجػػػا المتوسػػػط المعيػػػاري لكفايػػػة معرفػػػة
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المحتػػو  CKبالمرتبػػة األولػػی ( )1,86%بتقػػدير (جيػػد) ولكفايػػة المعرفػػة بأصػػوؿ التػػدريس
 PKبالمرتبػػة الثانيػػة ( )1,82%وبتقػػدير (جيػػد) أيضػػا بينمػػا جػػا المتوسػػط المعيػػاري بتقػػدير
(مقبػػوؿ) لكػػؿ مػػف كفػػايت المعرفػػة التكنولوجيػػة  )1,63%(TKبالمرتبػػة الثالثػػة والمعرفػػة
بأصوؿ التدريس والمحتو

 )1,49%(PCKبالمرتبة الرابعة .ف حيف جا بتقػدير (ضػعيؼ)

لكػػؿ مػػف الكفايػػات الػػثالث :كفايػػة المعرفػػة التكنولوجيػػة والمحتػػو

)1,31%(TCKبالمرتبػػة

الخامسػة وكفايػػة المعرفػة التكنولوجيػػة وأصػػوؿ التػدريس  )1,32%(TPKبالمرتبػػة السادسػػة
وكفايػػة المعرفػػة التكنولوجيػػة وأصػػوؿ التػػدريس والمحتػػو

 )1,19%(TPACKبالمرتبػػة

السابعة وبالنسبة لكفايات إطػار "تيبػاؾ"  TPACKالسػبع (ككػؿ) جػا المتوسػط المعيػاري ليػا
بقيمػػػة ( )1,48%وتمثػػػؿ تقػػػدير (مقبػػػوؿ) .ويتضػػػح أف جميػػػع النسػػػب الم ويػػػة لممتوسػػػطات
والمتوسػػػطات المعياريػػػة أقػػػؿ مػػػف حػػػد الػػػتمكف ()%۰۷؛ ممػػػا يشػػػير إلػػػ انخفػػػاض مسػػػتو
ممارسات كفايات إطار "تيباؾ" TPACKلد الطػالب المعممػيف شػعبة المغػة العربيػة فػ جميػع
أبعػاد إطػار تيبػاؾ" ( (PK , CK, TK , PCK , TCK , TPk , TPACK؛ ولػذا كػاف مػف
الضرور بنا برنامج تدريب ف ضو مؤشرات وكفايات جميػع أبعػاد إطػار "تيبػاؾ" TPACK
باعتبارىا احتياجات تدريبية البد مف معالجتيا واكسػابيا لمطػالب المعممػيف شػعبة المغػة العربيػة
بكمية التربية ضمف برنامج اإلعداد.
كما تػـ إجػ ار مقابمػة مػع مجموعػة مػف الطػالب المعممػيف بالفرقػة الرابعػة شػعبة المغػة
العربيػة بكميػة التربيػة بجامعػة أسػػيوط وعػددىـ ( )11طالبػا وتػـ سػؤاليـ عػف مػد ثقػتيـ فػ
التعمػيـ اإللكترونػ وعػػف دوره فػ تحسػػيف العمميػػة التعميميػة وعػػف مػػد اعتقػادىـ فػ جػػدو
استخداـ التكنولوجيا والتعمـ االلكترون ف التعميـ وعف مد قدرتيـ عمػ اتخػاذ القػرار بشػأف
اسػػتخداـ المسػػتحدثات التكنولوجيػػة فػ التعمػػيـ وكانػػت إجابػػة ( )%90.3مػػنيـ بأنػػو ال يمكػػف
االعتماد عميو ف تعمػيـ الطػالب و( )%80.6غيػر قػادريف عمػ اتخػاذ القػرار بشػأف اسػتخداـ
المسػػتحدثات التكنولوجيػػػة و( )%64.5ال يعتقػػػدوف فػػ دور المسػػػتحدثات التكنولوجيػػػة فػػػ
تحسيف العممية التعميمية.
ولعؿ ضعؼ الثقة ف التعميـ االلكترون

قد يكػوف ناجمػا عػف تػدن دمػج التكنولوجيػا

عنػػد إعػػداد الطػػالب المعممػػيف بكميػػة التربيػػة وىػػذا مػػا أكػػد عميػػو مصػػطف محمػػد( )0۷0۷ف ػ
دراسػتو حيػث أشػار إلػ أنػػو فػ ظػؿ تطبيػؽ نظػػاـ التابمػت  Tabletبالمرحمػة الثانويػة واىتمػػاـ
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الدولػػة ومؤسسػػاتيا التعميميػػة بضػػرورة توظيػػؼ التعمػػيـ االلكترون ػ وبي ػػات الػػتعمـ االفتراض ػ
وتطبيقات الويب  0ف عمميت التدريس والتقويـ وتفاعؿ الطػالب المعممػيف بكميػة التربيػة مػع
ىذه التطورات الحادثة بالمدرسة الثانوية المصرية عبر برنامج التدريب الميدان

إال أنػو يوجػد

تػػدن ف ػ مسػػتو التقبػػؿ التكنولػػوج بصػػفة عامػػة والتقبػػؿ التكنولػػوج نحػػو انترنػػت األشػػيا
بصفة خاصة.
ف ػ ضػػو مػػا سػػبؽ يمكػػف تحديػػد مشػػكمة البحػػث ف ػ ضػػعؼ الطػػالب المعممػػيف بكميػػة
التربية ف التطبيقات المينية وضعؼ ثقتيـ ف اسػتخداـ التكنولوجيػا والتعمػيـ االلكترونػ فػ
التدريس وقد يعز ذلؾ إلػ عػدـ تقػديـ بػرامج تدريبيػة أثنػا إعػدادىـ تنمػ لػدييـ التطبيقػات
المينية والثقة ف التعميـ اإللكترون .

أصٔمُ البخح
 -1مػػا المعػػايير العالميػػة إلعػػداد معمم ػ المغػػات المناسػػبة لمطػػالب المعممػػيف بكميػػة التربيػػة
شعبة المغة العربية جامعة أسيوط؟
 -0مػػا التطبيقػػات المينيػػة المناسػػبة لمطػػالب المعممػػيف بكميػػة التربيػػة شػػعبة المغػػة العربيػػة
جامعة أسيوط؟
 -1مػػا التصػػميـ التجريب ػ لمبرنػػامج التػػدريب القػػا ـ عم ػ إطػػار تيبػػاؾ ف ػ ضػػو المعػػايير
العالميػػة لتعمػػيـ المغػػات لتنميػػة التطبيقػػات المينيػػة والثقػػة ف ػ التعمػػيـ اإللكترون ػ لػػد
الطالب المعمميف شعبة المغة العربية بكمية التربية جامعة أسيوط؟
 -3ما فاعمية البرنػامج التػدريب القػا ـ عمػ إطػار تيبػاؾ فػ ضػو المعػايير العالميػة لتعمػيـ
المغػات فػ تنميػػة التطبيقػػات المينيػة لػػد الطػػالب المعممػػيف شػعبة المغػػة العربيػػة بكميػػة
التربية جامعة أسيوط؟
-4مػا فاعميػػة البرنػػامج التػػدريب القػػا ـ عمػ إطػػار تيبػػاؾ فػ ضػػو المعػػايير العالميػػة لتعمػػيـ
المغات ف تنمية الثقة ف التعميـ اإللكترون لد الطالب المعمميف شػعبة المغػة العربيػة
بكمية التربية جامعة أسيوط؟
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أهداف البخح
ىدؼ البحث الحال إل :
 -1تنمية التطبيقات المينية لد الطالب المعممػيف شعؼجخ انهغعخ انؼزثٛعخ بكميػة التربيػة جامعػة
أسيوط مف خالؿ برنامج تدريب قا ـ عم إطار تيباؾ فػ ضػو المعػايير العالميػة إلعػداد
معمم المغات.
 -0تنميػة الثقػة فػ التعمػيـ اإللكترونػ لػد الطػػالب المعممػيف شعؼجخ انهغعخ انؼزثٛعخ بكميػػة
التربيػػة جامعػػة أسػػيوط مػػف خػػالؿ برنػػامج تػػدريب قػػا ـ عم ػ إطػػار تيبػػاؾ ف ػ ضػػو
المعايير العالمية إلعداد معمم المغات.

وصطمخات البخح
إطار تًباك
يعرفو جيمويانس ) )Jimoyiannis, A.,2015,599بأنو :إدراؾ العالقة بيف
الثالث معارؼ األساسية وى  :معرفة التربية معرفة المحتو

معرفة التكنولوجيا لموصوؿ

لمفاىيـ جديدة تنتج مف العالقة بيف المعارؼ الثالث.
يعرفو روسنبرج ) ) Rosenberg.M & Koehler.J . ,2015,186بأنو:
المعارؼ الت تتشأ مف تفاعؿ المعرفة بالمحتو والمعرفة التربية والمعرفة التكنولوجيا أثنا
التدريس إليجاد إطار معرف جديد يتفؽ مع السياؽ والمواقؼ التدريسية المختمفة.
ومف خالؿ ما سبؽ يعرؼ البحث الحال إطار تيباؾ إج ار يا بأنو :نموذج منيج قا ـ
عم

تكامؿ المعرفة التكنولوجية والمعرفة بالمحتو

والمعرفة التربوية؛ إلكساب الطالب

المعمميف بالفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية التطبيقات المينية والثقة ف التعميـ
اإللكترون .

.املعايري العاملًُ إلعداد وعمىٌ المػات
تعرؼ المعايير العالمية :بأنيا مقاييس عممية موضوعية لمحكـ عم أدا مؤسسة
تعميمية بؿ وأدا النظاـ التعميم

ككؿ باعتباره المحؾ العمم

والعمم

لمحكـ عم

األدا

واإلنجاز التربوي( .أوليفية بيجيف )121 0۷10
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ويمكف تعريؼ المعايير العالمية إلعداد معمم
البنود والشروط المتفؽ عمييا عالميا إلعداد معمم

المغات إج ار يا بأنيا :عبارات تحدد
المغات والواجب توافرىا عند إعداد

الطالب المعمميف شعبة المغة العربية بكمية التربية.

التطبًكات املهًٍُ
يعرفيػػػا عبػػػد الػػػرازؽ مختػػػار(  )11 0۷۷2بأنيػػػا الميػػػاـ واألنشػػػطة التطبيقيػػػة التػػػ
يمارسيا الطالب المعمموف أثنا دراسة المقرر والمرتبطة بتطبيقات التخطػيط والتنفيػذ والتقػويـ
المناسػػػبة لتػػػدريس المغػػػة العربيػػػة واعػػػدادىا فػػػ صػػػورة تقػػػارير وأنشػػػطة وأدوات ونمػػػاذج
تطبيقية.
ويعرفيػػا يسػػري عفيف ػ (  )563 3004بأنيػػا الممارسػػات العمميػػة والمعػػارؼ ذات الصػػمة
بمجػػاؿ التخصػػص المينػ والالزمػػة إلعػػداد الطالػػب وتطػػوير مياراتػػو لمتغمػػب عمػ المشػػكالت
المينية الت تعترضو.
وتعػػرؼ إج ار يػػا بأنيػػا :ممارسػػة الطالػػب المعمػػـ بشػػعبة المغػػة العربيػػة لمميػػاـ العمميػػة
المرتبطػػة بتػػدريس المغػػة العربيػػة وفػػؽ المعػػايير العالميػػة واإلفػػادة منيػػا فػػ إعػػداد الػػدروس
وتخطيطيا وتنفيذىا وتقويميا.
الثقة ف التعميـ اإللكترون
عرفيا عبد الرازؽ مختار ( )10۰ 0۷۷2بأنيا معارؼ ذاتية متنوعة لمطالب
المعمميف وتتكوف مف مصادر شت
وشعورىـ بالقدرة عم

عف طبيعة التعميـ اإللكترون

وأىميتو بالنسبة ليـ

األدا الجيد مف خاللو وتقاس بالدرجة الت

يحصؿ عمييا الطالب

عم مقياس الثقة ف التعميـ اإللكترون .
وعرؼ رايونير راويسکی ويانج جونسوف ) Rauniar , &Yang ,J. ,2014 , 9
 ) R.التقبؿ التكنولوج

بأنو مد

االستخداـ الفعم

والقناعة بفا دة استخداميا ف تحسيف األدا

لمتكنولوجيا مف قبؿ الطالب المعمـ

بجانب القناعة بسيولة االستخداـ وعدـ تطمبيا

إل جيد كبير.
وعرفيا فارحات ( )Farahat ,2012,96بالحالة النفسية الت

تعبر عف درجة

الطواعية أو اإلجبار ف استخداـ التكنولوجيا .
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كما تحدد درجة الموافقة والقبوؿ لمتكنولوجيا وتطبيقاتيا واستمرارية استخداميا ف
ضو مد وجود اتجاه إيجاب نحوىا ورضا ذاتی عف فوا دىا ( يوف ولی Lee , 2019 ,3
&.)Youn
محمد التقبؿ التكنولوج

وعرؼ مصطف

( )1۰۰1 0۷0۷بأنو االستخداـ الفعم

لممستحدثات التكنولوجية مف قبؿ الطالب المعمـ بكمية التربية وقناعتو بسيولة استخداميا
وادراكو لفا دتيا ف تحسيف األدا التدريسی واتجاىو اإليجاب نحوىا ونيتو الستخداميا ف
العممية التعميمية وسيولة وصولو لتطبيقاتيا وادراكو المتعة مف و ار استخداميا وقدرتو
عم التفاعؿ االجتماع مع اآلخريف مف خالليا.
وتعرؼ الثقة ف التعميـ اإللكترون إج ار يا ف البحث الحال بأنيا تقبؿ الطالب المعمـ
بشعبة المغة العربية بكمية التربية لمتعميـ مف خالؿ المستحدثات التكنولوجية وشعوره بسيولة
استخداميا والقدرة عم توظيفيا وادراكو لجدواىا ف العممية التعميمية وتقاس بالدرجة الت
يحصؿ الطالب عم مقياس الثقة ف التعميـ اإللكترون .

أهىًُ البخح
األهىًُ الٍظزيُ:
قد يفيد البحث الحال
وبعض استخداماتو ومد

ف

تقديـ إطار نظري يتناوؿ إطار تيباؾ ) (TPACKوأىميتو
مناسبتو لتدريب الطالب المعمميف ف

ضو المعايير العالمية

إلعداد معمم المغات كما يقدـ إطار نظريا عف المعايير العالمية إلعداد معمم المغات.

األهىًُ التطبًكًُ:
يرج أف يفيد البحث كال مف:
 -أعضا ىي ة التدريس  :حيث يقدـ ليـ برنامجا تدريبيا ف

التطبيقات المينية لمطالب

المعمميف قا ـ عم المعايير العالمية إلعداد معمم المغات مما يعد محاولة لتطوير إعداد
الطالب المعمميف بكميات التربية.
 الطالب المعمميف :حيث يسع البحث إل تنمية التطبيقات المينية وذلؾ مف خالؿ تقديـبرنامج قا ـ عم

إطار تيباؾ ) (TPACKالمتمركز حوؿ معرفة التخصص والتربية

والتكنولوجيا ودعمو بالمعايير العالمية لتعميـ المغات.
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 موجي المغة العربية :حيث يقدـ ليـ برنامجا تدريبيا ف تنميػة التطبيقػات المينيػة ممػا قػديعد محاولة لتطوير تدريس المغة العربية كما أنو قد يسيـ البحث ف تطػوير نظػـ التوجيػو
الفن ألدا المعمميف.
 القا ميف عمػ تػدريب معممػ المغػة العربيػة :فػ تطػوير تػدريب معممػ المغػة العربيػة وذلػؾمػػف خػػالؿ تطبيػػؽ إج ػ ار ات وأسػػاليب حديثػػة يمكػػف أف تسػػيـ ف ػ تنميػػة معػػارؼ وميػػارات
التدريس عامة والتطبيقات المينية خاصة.
البػػػاحثيف :فمػػػف المتوقػػػع أف يقػػػدـ ىػػػذا البحػػػث لبػػػاحث إعػػػداد المعممػػػيف والطػػػالب المعممػػػيف
وتنميتيـ مينيا مجاال واسعا لتصميـ برامج مماثمة لتخصصات أخر ف ضو إطار تيباؾ
.TPACK

حمددات البخح
اقتصر البحث الحال عم الحدود التالية:
 مجموعػػة مػػف الطػػالب المعممػػيف بالفرقػػة الرابعػػة شػػعبة المغػػة العربيػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػةأسيوط.
 تنمية بعض التطبيقات المينية المتعمقة بالتخطيط لمناسػبتيا لمبرنػامج التػدريب والثقػة فػالتعمػػيـ اإللكترونػ لػػد الطػػالب المعممػػيف – شػػعبة المغػػة العربيػػة -بكميػػة التربيػػة جامعػػة
أسيوط.

وٍهج البخح
لغرض ىذا البحث؛ سوؼ يستخدـ البحث الحال
التصميـ شبو التجريب

المنيج التجريب

مف خالؿ

ذي المجموعتيف :المجموعة التجريبية عددىا(  )35طالبا

نظر لمناسبة ىذا المنيج لمتغيراتو ولضماف
ا
والمجموعة الضابطة عددىا (  )35طالبا أيضا
عدـ تأثر النتا ج بدراسة بعض المقررات الموجودة بالال حة كمقرر طرؽ التدريس والتربية
الميدانية.
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أدوات البخح ووىاده:
 قا مػػة بالمعػػايير العالميػػة إلعػػداد معمم ػ المغػػات المناسػػبة لمطػػالب المعممػػيف شععؼجخ انهغععخانؼزثٛخ بكمية التربية جامعة أسيوط.
 قا مػػة بالتطبيقػػات المينيػػة المناسػػبة لمطػػالب المعممػػيف شععؼجخ انهغععخ انؼزثٛععخ بكميػػة التربيػػةجامعة أسيوط.
 اختبػػار التطبيقػػات المينيػػة لمطػػالب المعممػػيف شعععؼجخ انهغععخ انؼزثٛععخ بكميػػة التربيػػة جامعػػػةأسيوط.
 مقيػػاس الثقػػة فػ التعمػػيـ االلكترون ػ لمطػػالب المعممػػيف شععؼجخ انهغععخ انؼزثٛععخ بكميػػة التربيػػةجامعة أسيوط.
 برنامج قا ـ عم إطار تيباؾ ( )TPACKالمدعوـ بالمعػايير العالميػة لتعمػيـ المغػات لتنميػةالتطبيقات المينية والثقة ف التعميـ اإللكترون لد الطػالب المعممػيف شعؼجخ انهغعخ انؼزثٛعخ
بكمية التربية جامعة أسيوط.

اإلطار الٍظزٍ واملفاهًىٌ
املعايري العاملًُ إلعداد وعمىٌ المػات وإطار تًباك لتدريب املعمىني والطالب املعمىني
يتناوؿ اإلطػار النظػري الحػديث عػف المعػايير العالميػة إلعػداد معممػ المغػات وكػذلؾ التعريػؼ
بإطار تيباؾ لتدريب الطالب المعمميف والمعمميف عم دمج التكنولوجيا بالتدريس

املعايري العاملًُ إلعداد وعمىٌ المػات
أوال :التطىر التارخيٌ حلزنُ املعايري الرتبىيُ
إف إدراؾ المختصػػيف ألىميػػة وضػػع معػػايير لضػػماف الوصػػوؿ إلػ المسػػتو المنشػػود
دفع الكثير مف المؤسسػات واليي ػات إلػ تبنػ فكػرة المعػايير واالىتمػاـ بصػياغة شػروطيا بمػا
يضمف الوصوؿ لألىداؼ المرغوبة.
ويعود الميالد الحقيق لحركة المعايير ف التربية فػ الواليػات المتحػدة االمريكيػة إلػ
عاـ(0872ـ) وذلؾ بعد نشر تقرير أمة ف خطر الذي يعػد مػف أىػـ المنشػورات التربويػة فػ
القرف العشريف .وقد كشػؼ عػف الضػعؼ الػذي أصػاب التعمػيـ فػ المجتمػع األمريكػ فػ ذلػؾ
الوقت وأعمف أف النظاـ التعميم األمريك ف حالة أزمة كمػا ييػدد مسػتقبميـ كأمػة وشػعب
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 205 -

عدد أبريل-ج0207 )48( -7م

فاعلية برنامج تدريبي ...

وبالتػػال كػػاف ىنػػاؾ شػػعور باإللحػػاح إل ػ أف النظػػاـ التعميم ػ ينبغ ػ أف يكػػوف أقػػو ف ػ تمػػؾ
المرحمة .مما حدا بيـ بالقياـ بتقويـ ومراجعة كػؿ العمميػة التعميميػة والتوصػية بمحتػو التعمػيـ
والمستويات والتوقعات ألدا الطالب( .حسف بشير )035 3006
وىذا يعن أنو ف تمػؾ المرحمػة بػدأت عمميػة تقػويـ لكػؿ عناصػر مػف عناصػر العمميػة
التعميمية بيدؼ التعرؼ عم نواح الضعؼ ونواح القوة ووضع توقعات لمػا ينبغػ أف يكػوف
عميو التعميـ.
وف  7أبريؿ عاـ  0880أصدرت وزارة التربية ف الواليػات المتحػدة األمريكيػة وثيقػة
بعنواف " أمريكا عػاـ  0۷۷۷إسػتراتيجية لمتربيػة " تضػمنت مالمػح حركػة إصػالح تربػوي شػامؿ
يعد أمريكا لقيادة العالـ ف القرف الحادي والعشريف؛ حيث تمت مناقشػة ىػذه الوثيقػة مػف قبػؿ
الكونجرس األمريك

واج ار بعض التعديالت عمييا تحت عنواف " أىداؼ عػاـ  :0۷۷۷قػانوف

أمريكا لمتعميـ " وقد تضمف ىذا القانوف تشػريعا فرعيػا حػوؿ " معػايبر الميػارات المينيػة " مػع
إنشا مجمس متخصػص ليػذه المعػايير فضػال عػف إنشػا بعػض اليي ػات المعنيػة بتنفيػذ ىػذا
القانوف ( .كماؿ نجيب ) 868 3006
ثـ بدأت حركػة المعػايير فػ التطػور السػريع بػد ا مػف عػاـ  0883وزادت مػع تقػديـ
تقػػػارير سػػػنوية بشػػػأنيا عمػػػ مسػػػتو الواليػػػات والمسػػػتو القػػػوم

تقػػػدـ معمومػػػات محػػػددة

ومقارنات عف إنجازات المػدارس .وقػد وضػعت ىػذه المعػايير العتمػاد بػرامج أو لمػنح الشػيادة
لمفرد أو لمنحو رخصة مزاولة المينة أو لمراجعػة برنػامج مػا؛ فػإف الغػرض النيػا

يتمثػؿ فػ

منح بعض المواثيؽ أو التأكيدات لمؤىالت األفراد الذيف يمارسوف التدريس.
وقد حدد كرونيف  CRONINبعض األىداؼ العامة لممعايير:
-0االنضماـ :نعن بو تشجيع األفراد المثقفيف عم دخوؿ مجاؿ التدريس عندما يعممػوف أنيػا
مينة تضـ أشخاصا أكفا ومثقفػيف ومػدربيف تػدريبا يػؤىميـ لمتػدريس الجيػد وبالتػال فػإف
المعػايير تعػد مغريػة لألفػراد؛ ألنيػا تػدؿ عمػ أف المينػة ىػذه يقػدرىا اآلخػروف وبيػا درجػػة
محددة مف االنتقا .
-3التحديػػد :تفيػػد معػػايير التحديػػد فػ التأكػػد مػػف أف األفػراد الػػذيف يسػػمح ليػػـ بممارسػػة مينػػة
التدريس لدييـ مؤىالت محددة.
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-2الجػػودة :توجػػو ىػػذه المعػػايير إلػ طبيعػػة اإلعػػداد الػػذي يجػػب أف يتمقػػاه مػػف يمتحػػؽ بمينػػة
التدريس وحصؿ بمقتضاىا عم رخصػة أو شػيادة كمػا توجػو إلػ جػودة البرنػامج الػذي
يعد المعمـ.
-3الشرعية :وظيفة أخر مف وظا ؼ المعايير؛ وى التأكيد عم

أف المعمـ كؼ ومدرب

بصورة مناسبة ويمكف االعتماد عميو تماما(كماؿ زيتوف .)006 3003

ثاًٌا :أٌىاع املعايري
عند الحديث عف تعميـ المغات نجد أف ىناؾ ثالثة أنواع مف المعايير وى :
 -0معايير لتعميـ المغة بمياراتيا األربع ( االستماع والتحدث والق ار ة والكتابة ) وىػ تمػؾ
الت ػ توضػػح المسػػتو المغػػوي المرجػػو مػػف المػػتعمـ ف ػ مراحػػؿ تعممػػو لمغػػو ( مبتػػدئ أو
متوسػط أو متقػدـ أو متميػز ) وأشػيرىا معػايير آكتفػؿ  ACTFLلتعمػيـ المغػة العربيػة
لمناطقيف بغيرىا.
 -3معػػايير العتمػػاد ب ػرامج إعػػداد المعمػػـ وأشػػيرىا معػػايير المجمػػس الػػوطن العتمػػاد ب ػرامج
إعداد المعمميف ف الواليات المتحدة األمريكية () NCATE
National Council for Accreditation of Teacher Education
 -2معػػايير معمػػـ المغػػات وىػػ الت ػ تبػػيف الميػػارات التػػ يجػػب توافرىػػا فػػ ىػػذا المعمػػـ
وبالتال يجب مراعاتيا ف برامج إعداده قبؿ الخدمة أو أثنا يا.

ثالجا :املعايري العاملًُ إلعداد وعمىٌ المػات
حػػددت الكثيػػر مػػف اليي ػػات العالميػػة الميتمػػة بػػالمعمـ مثػػؿ :المجمػػس القػػوم العتمػػاد
بػرامج إعػػداد المعممػػيف ( National Council of Accreditation for Teacher
 Education ( NCATEوالمنظمػػة الدوليػػة لمتقنيػػات ف ػ التعمػػيـ ( International
 Society for Technology in Education ( ISTEعػدة معػايير ومؤشػرات يجػب
اإللماـ بيا وتوظيفيا جيػدا فػ العمميػة التعميميػة مػف خػالؿ بػرامج إعػداد المعمػـ والبػد مػف أف
تعكس برامج إعداد المعمـ ىذه المعايير( .من محمد )200 3000
وسيتـ عرض أربعة معايير عالمية وضعت ضػوابط وخصػا ص لمعممػ المغػات والتػ
يمكػف إنزاليػا بػالطبع عمػ معممػ العربيػة وىػ  :معػايير  ACTFLو معػايير اإلطػار األوروبػ
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المشترؾ لتعميـ المغات األجنبية  CEFRومعايير االتحاد العػالم لتعمػيـ المغػة اإلنجميزيػة كمغػة
أجنبية  TESOLو المعايير األسترالية . AFMLTA

 ـعايري  ACTFLإلعداد وعمي المػُ األجٍبًُ
تـ وضع ستة معايير ى :
المعيار األوؿ :المعرفة بأنظمة المغة الصوتية والصرفية والنحوية والداللية وأوجو التشابو
واالختالؼ بيف المغة المتعممة والمغات األخر .
المعيار الثان  :المعرفة الثقافية واألدبية.
المعيار الثالث :معرفة نظريات اكتساب المغة وتعمميا وتطبيقاتيا التربوية.
المعيار الرابع :دمج المعايير ف
وتطبيقيا ف

األىداؼ والمنيج والتدريس والتخطيط وفؽ المعايير

التدريس .المعيار الخامس :عمؿ تقويـ شامؿ سوا

عم

الصعيد المغوية أو التعميم أو اإلداري.
المعيار السادس :التنمية المينية والمعرفية لممدرسيف( .محمد إسماعيؿ :062 3008
)063

 وعايري اإلطار األوروبٌ املغرتك لتعمًي المػات األجٍبًُ CEFR
اإلطار المرجع األوروب المشترؾ لمغات ويرمز لػو اختصػا ار ب( )CEFRىػو وثيقػة
أعػػدىا مجمػػس أوروبػػا ضػػمف مشػػروع "تعمػػـ المغػػات مػػف أجػػؿ المواطنػػة األوروبيػػة" بػػيف عػػام
 0878و0885ـ .وصػػػدرت الطبعػػػة اإلنجميزيػػػة عػػػاـ  3000وقػػػد أوصػػػ مجمػػػس االتحػػػاد
األوروب ػ

ف ػ نػػوفمبر  3000باسػػتخداـ  CEFRإلقامػػة نظػػـ التحقػػؽ مػػف القػػدرة المغويػػة.

(إسالـ يسري )3 3006
وتـ وضع ثمانية معايير ى ( :سويف فتح )3006
المعيار األوؿ :الجانب الشخص
المعيار الثان  :فيـ اإلطار األوروب
المعيار الثالث :المحتو والوع المغوي
المعيار الرابع :المنيجية والتقويـ
المعيار الخامس :البحث العمم
المعيار السادس :المواد الدراسية ومصادر التعمـ
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المعيار السابع :اإلدارة الصفية
المعيار الثامف :إدارة صفوؼ المحتو والمغة المتكاممة

 وعايري االحتاد العاملٌ لتعمًي المػُ اإلجنمًشيُ نمػُ أجٍبًُTESOL
أعدىا االتحاد العالم لتعميـ المغة اإلنجميزية كمغػة أجنبيػة Teaching
وى معايير ّ
)English to Speakers of Other Languages (TESOLو التػ يجػب أف تتػوفر
ف معمم المغة الثانية وقد وضع ىذا االتحاد خمسة معػايير ىػ  ( :محمػد إسػماعيؿ 3008
)062
 المعيػار األوؿ :امػػتالؾ المعرفػة الممتػػازة فػ مسػتويات المغػػة :الصػوتية والصػػرفية والنحويػػة
والداللية والميارات األربع :االستماع والمحادثة والق ار ة والكتابة.
 المعيار الثان  :امتالؾ أدوات الثقافة الت تؤىمو لمتواصؿ مػع طمبتػو وتوصػيؿ الفكػرة إلػييـ
بطرؽ مختمفة والخػوض فػ نقاشػات خػارج سػياؽ الػدرس تتضػمف األفكػار واالتصػاالت
والمغػػات والممارسػػػات والمعتقػػدات والقػػػيـ والعػػادات والتقاليػػػد والمجػػامالت والطقػػػوس
واألدوار التفاعمية والعالقػات والسػموكيات المتوقعػة مػف المجموعػات العرقيػة أو الدينيػة أو
االجتماعية.
 المعيار الثالث :وضع خطط لمدروس وخطط زمنية.
 المعيار الرابع :التقييـ الشامؿ لمعممية التعميمية المنيج واإلدارة والمعمـ والمؤسسة.
 المعيػػار الخػػامس :التنميػػة المينيػػة وتشػػمؿ الػػدورات والمػػؤتمرات العمميػػة وورشػػات العمػػؿ
الت تنيض بمستو المدرس وتطورىـ.
ونسػػػتنتج أف ىػػػذه المعػػػايير ركػػػزت عمػػػ المعرفػػػة بالتخصػػػص والمعرفػػػة بالمحتو والمعرفػػػة
بأصوؿ التدريس.

 املعايري املهًٍُ لتدريط المػات والجكافات حبضب املعايري األصرتالًُ AFMLTA
وى

ىي ة مينية وطنية تمثؿ المعمميف مف جميع المغات ف

أستراليا وقد وضعت

ثمانية معايير:
المعيار األوؿ :النظرية التربوية والممارسة.
المعيار الثان  :المغة والثقافة.
المعيار الثالث :فنيات تدريس المغة.
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المعيار الرابع :األخالقيات والمسؤولية.
المعيار الخامس :العالقات المينية.
المعيار السادس :الوع السياس األوسع.
المعيار السابع :الدافعية والتعزيز الذات والتطور المين .
المعيار الثامف :الخصا ص الشخصية ( .خالد حسيف )003 : 003 3007
ويوجػػد العديػػد مػػف الوثػػا ؽ الت ػ ىػػدفت إل ػ تحديػػد ىػػذه المعػػايير مػػف قبػػؿ عػػدد مػػف
المنظمات واليي ات منيا عم سبيؿ المثاؿ وليس الحصر:
ٔثٛمععخ انًظععتٕٚبد انًؼٛبرٚععخ نًؼهععى انتؼهععٛى لجععم ان ععبيؼ ٙفعع ٙجًٕٓرٚععخ يصععز انؼزثٛععخ (انٓٛئععخ
انمٕيٛخ نضًبٌ ان ٕدح ٔاالػتًبد)9119 ،
استعرضػػػت الوثيقػػػة المسػػػتويات المعياريػػػة لممعمػػػـ قبػػػؿ الجػػػامع فتضػػػمنت ثمانيػػػة
مجاالت اندرج تحت مظمة كؿ مجاؿ عدد مػف المعػايير تمثػؿ كػؿ مػا ينبغػ أف يعرفػو المعمػـ
ويكوف قاد ار عم أدا و وقد بمغت أربعة وعشروف معيارا .وأخيػ ار تػـ اسػتعراض المؤشػرات التػ
تمثؿ األدا ات الت تندرج تحت كػؿ معيػار وعػددىا ثمانيػة وثمػانوف مؤشػرا .وفيمػا يمػ عػرض
بإيجاز ليذه المجاالت والمعايير:
 .0التخطيط
 .2المادة العممية.
 .5التقويـ .

 .0استراتيجيات التعميـ التعمـ و إدارة الفصؿ.
 .3تكنولوجيا التعميـ.
 .6أخالقيات المينة.

 .4السياؽ المجتمع .
 .2التنمية المينية المستمرة.

ٔثٛمخ انًؼبٛٚز انًُٓٛخ انٕطُٛخ نهًؼهًع ٍٛفع ٙدٔنعخ لرعز (المجمػس األعمػ لمتعمػيـ فػ
دولة قطر )3006
تضمنت الوثيقة المحاور التالية:
 .1تصميـ خبرات تعمـ تتسـ بالمرونة واالبتكار لمطمبة أفرادا وجماعات.
 .0توظيؼ ط ار ؽ التعميـ ومصادره الت تشرؾ الطمبة ف تعمـ فاعؿ.
 .2تعزيز الميارات المغوية والحسابية وتطويرىا.
 .3تيي ة بي ات تعمـ آمنة وداعمة ومثيرة التحدي.
 .4تصميـ خبرات تعمـ تربط الطمبة بالعالـ خارج المدرسة.
 .5توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ف إدارة عممية تعمـ الطمبة.
 .۰تقييـ تعمـ الطمبة واصدار تقارير بذلؾ.
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 .2توظيؼ المعرفة المتوافرة عف الطمبة وط ار ؽ تعمميـ ف دعـ نموىـ وتطورىـ.
 .8توظيؼ المعرفة بالتعميـ و مواد التخصص ف دعـ عممية التعمـ. .
 .00العمؿ ف الفرؽ المينية.
 .11بنا عالقات شراكة مع األسر والمجتمع.
 .10التدبر ف الممارسة المينية وتقييميا وتطويرىا.
كمػػا ت ػـ عقػػد مػػؤتمرات ونػػدوات ولقػػا ات اىتمػػت بوضػػع معػػايير ألدا المعممػػيف ف ػ
الميػػداف التربػػوي ومنيػػا المػػؤتمر السػػنوي الحػػادي عشػػر المنعقػػد فػ مصػػر عػػاـ ( )3002ـ
تحت عنواف "الجودة الشاممة ف إعداد المعمـ بالوطف العرب أللفيػة جديػدة " بجامعػة حمػواف
كما عقػدت الجمعيػة المصػرية لممنػاىج وطػرؽ التػدريس بجامعػة عػيف شػمس المػؤتمر العممػ
السػابع عشػر الػذي عقػد فػ مصػر عػاـ( )3004ـ تحػت عنػواف "منػاىج التعمػيـ والمسػتويات
المعياريػػػة " والمػػػؤتمر العػػػالم التاسػػػع عشػػػر المنعقػػػد عػػػاـ( )3006ـ تحػػػت عنواف":تطػػػوير
منػػاىج التعمػػيـ ف ػ ضػػو معػػايير الجػػودة " وف ػ المممكػػة العربيػػة السػػعودية عقػػدت الجمعيػػة
السػػعودية لمعمػػوـ التربويػػة والنفسػػية (جسػػتف)المقا السػػنوي الرابػػع عشػػر بعنػواف الجػػودة فػ
التعميـ العاـ ف الفترة  05-04مايو لعاـ( )3006ـ وعقدت كميػة التربيػة بجامعػة أـ القػر
المػػؤتمر الرابػػع إلعػػداد المعمػػـ(  )0323تحػػت عن ػواف" :أدوار ومس ػ وليات معمػػـ التعمػػيـ العػػاـ
والعال تجاه ظاىرة العنؼ والتطرؼ ف ضو متغيرات العصر ومطالب المواطنة ".
وعقػػد تمػػؾ المػػؤتمرات دليػػؿ عم ػ القناعػػة بضػػرورة االىتمػػاـ بػػالمعمـ وتطػػوير أدا ػػو
وتنميتو لمواكبة التغيرات العالمية.
ونستخمص مما سػبؽ أف المعمػـ عػامال أساسػيا فػ العمميػة التعميميػة فيػو المسػ وؿ
عف تنفيذ المناىج الدراسية وط ار ؽ تدريسيا وتيي ة بي ة تعميميػة وتعمميػة ناجحػة لػذا تقػاس
درجة األىمية الت تولييا الدولة لممنظومة التعميمية بمقدار اىتماميا بالمعمـ.
كما نستنتج أف وضػع المعػايير يضػمف جػودة المخرجػات ويضػع أيػدي القػا ميف عمػ
المأموؿ ف النواتج التعميمية والتػ تتمثػؿ بمعممػيف مػؤىميف أكفػا يمتمكػوف ميػارات نوعيػة
بحيث يكونوف قادريف عم المنافسة ف المسابقات واالختبارات العالمية.
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رابعا :املصطمخات املزتبطُ باملعايري
لموصوؿ إل تحديد دقيؽ لمصطمح المعايير البد مف التمييز بيف عدة مصطمحات
مرتبطة بمصطمح المعايير وى  :معايير وعالمات مرجعية ومؤشرات أدا

ومقياس تقدير

وفيما يم بياف ليذه المصطمحات:
( أ ) عالوات وزجعًُ skramhcneB
ى

عبارات عامة تصؼ ما يجب أف يصؿ إليو المتعمـ ف كؿ مكوف مف مكونات

المعيار وتكوف صياغتيا أكثر تحديدا مف صياغة المعيار ( وزارة التربية والتعميـ 3002
) 082
( ب ) وؤعزات األداْ skntrnhcrak cramacfrnB
يجب أف يكوف تحت كؿ معيار" مؤشرات أو دال ؿ يتـ مف خالليا التحقؽ مف بموغ
المعيار وتكوف المؤشرات مصاغة بشكؿ أدا محدد يسمح بقياسو وتتدرج المؤشرات ف
عمقيا ومستو صعوبتيا وفقا لممرحمة التعميمية( .وليـ عبيد )20 3003
ىذا فمؤشرات األدا ى

وعم

الطريؽ وتتدرج ف

عبارات تصؼ األدا المتوقع مف الطالب لتحقيؽ

عمقيا ومستو صعوبتيا وفقا لممرحمة التعميمية وتتصؼ صياغتيا

بأنيا أكثر تحديدا وأكثر إج ار ية ( وزارة التربية والتعميـ .) 080 3002
( ج ) وكًاظ تكديز األداْ scinmaB
ى

قواعد لقياس وتقدير أدا المتعمـ ف

مقبوؿ -جيد -

ضو المؤشرات وتتدرج مف ضعيؼ-

جيد جدا -ممتاز ويعد الحد األدن لتحقيؽ المؤشر الحصوؿ عم تقدير

جيد ( وزارة التربية والتعميـ ) 085 3002
ويعرفيا حسف بشير(  ) 372 3006بأنيا قواعد القياس وتقدير األدا بالنسبة
لكؿ مؤشر وتتكوف مف مستويات أو مدرجات ويستعمؿ غالبا أربعة مستويات.

( د ) املعايري
ويمكف تعريفيا بأنيا :عبارات ليا مستويات مختمفة مف األدا لتقييـ النمو المين
والثقاف والمغوي والتعميم لد معمم المغة العربية لمناطقيف بغيرىا.
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إطار تًباك  : TPACKوفهىوه ووهىٌاته وأهىًته
يعػػد إطػػار تيبػػاؾ  TPACKأحػػد األطػػر التدريبيػػة الػػذي يؤكػػد عم ػ التكامػػؿ بػػيف المعرفػػة
بمحتػػو المػػادة والمعرفػػة بطػػرؽ التػػدريس المناسػػبة لمػػادة التخصػػص والمعرفػػة بالتكنولوجيػػا
لتحقيؽ التدريس الفعاؿ وسيتـ عرض مفيومو ومكوناتو وأىميتو فيما يأت :

أوال :وفهىوه
ىو تفاعؿ متكامؿ لثالثػة أشػكاؿ ر يسػة لممعرفػة ىػ  :معرفػة المحتػو ( Content
 )Knowledgeومعرفػػػة التربيػػػة(knowledge

 )Pedagogicalومعرفػػػة التكنولوجيػػػا

( )Technological Knowledgeوعنػػد دمػػج وتكامػػؿ ىػػذه المعػػارؼ ينػػتج عنيػػا أربػػع
معػػػػارؼ أخػػػػر ىػػػػ  :معرفػػػػة التكنولوجيػػػػا والمحتػػػػو (

Technological

content

 )Knowledgeمعرفػػة المحتػػو والترييػػة ( )Content knowledge Pedagogical
معرفػة التكنولوجيػا والتربيػة( )Technological Pedagogical Knowledgeومعرفػة
التكنولوجيػػػػا والتربيػػػػة والمحتػػػػو (

Content

Technological

Pedagogical

) Mishra & Koehler 2009 69 ( )Knowledge
وعرفو جيمويانس ) )Jimoyiannis, A.,2015,599بأنو :إدراؾ العالقة بيف
الثالث معارؼ األساسية وى  :معرفة التربية معرفة المحتو

معرفة التكنولوجيا لموصوؿ

لمفاىيـ جديدة تنتج مف العالقة بيف المعارؼ الثالث.
وعػػػرؼ داج ودوردو ( F. & Durdu ,L., 2017 , 151

,

 ( Dagنمػػػوذج

تيبػػػاؾ بأنػػػو :تقػػػاطع األشػػػكاؿ األوليػػػة لممعرفػػػة المحتػػػو  CKعمػػػـ أصػػػوؿ التربيػػػة PK
التكنولوجيػػػػا  TKلتنػػػػتج معػػػػارؼ جديػػػػدة ىػػػػ  :معرفػػػػة المحتػػػػو التربػػػػوي  PCKمعرفػػػػة
المحتػػو التكنولػػوج  TCKالمعرفػػة التربويػػة التكنولوجيػػة  TPKوتقػػاطع جميػػع المعػػارؼ
الثالث معرفة المحتو والتربية والتكنولوجيا . TPACK
ويعتمد ىذا التعريؼ عم توضيح مجاالت النموذج السبعة مف خالؿ تحديػد المجػاالت
الر يسة وما ينتج عنيا مف مجاالت فرعية.
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ثاًٌا :وهىٌات إطار تًباك : TPACK
يتكوف إطار تيباؾ  TPACKمف سبع معارؼ تػـ تحديػدىا فػ ثػالث معػارؼ ر يسػة
وينتج مف التفاعؿ بيف ىذه المعارؼ أربع معارؼ فرعية وفيمػا يمػ توضػيح المعػارؼ الر يسػة
والفرعيػة كمػا ذكرىػا كػؿ مػف  :ػوىمر وميشػ ار )(Koehler, M. J., & ,2009,62:67
 Mishra, Pو ػوىمر وميشػ ار وكػايف (.& Mishra , cain , W., 2013 ,14:16
 (Koehler , Mوى كالتال :
 .0المعرفػػة الخاصػػة بػػالمحتو  :)CK) Content Knowledgeوتشػػمؿ معرفػػة المعمػػـ
لطبيعة ومجاؿ تخصصو العمم المحدد وتتغير ىذه المعرفة بتغير السياقات التعميمية.
 .0معرفػػة التربيػػة  :)PK ) Pedagogical Knowledgeوى ػ المعرفػػة الت ػ تصػػؼ
األىػػداؼ العامػػة لعمميػػة التػػدريس وتشػػمؿ مجموعػػة الميػػارات الت ػ ينبغ ػ عم ػ المعمػػـ
تطويرىػػػا واإللمػػػاـ بيػػػا ليسػػػتطيع إدارة وتنظػػػيـ نشػػػاطات الػػػتعمـ والتعمػػػيـ بيػػػدؼ تحقيػػػؽ
مخرجات التعمـ المقصودة.
 .2معرفػة التكنولوجيػا :)TK) Technological Knowledgeوتشػمؿ المعرفػة باسػتخداـ
الكمبيوتر بشقيو المادي والبرمج .
 .3معرفػة المحتػو والتربيػة  :) PCK) Pedagogy &Content Knowledgeتتمثػؿ
ف معرفة المعمـ ألساليب وطرؽ التػدريس لمحتػو مػادة تخصصػو وأف التػدريس الفعػاؿ
يتطمب أكثر مف الفيـ المنفصؿ لكؿ مف معرفة المحتو ومعرفة التربيػة؛ فػالمحتو الػذي
يختمؼ باختالؼ التخصص العمم يتطمب اختالفا بطرؽ التدريس الخاصػة بػذلؾ المجػاؿ.
فمثال :تدريس ميػارات النطػؽ لمغػات يتطمػب تػدريس متمركػز حػوؿ الطالػب خػالؿ ميػارات
تواصؿ لغوية.
 .4معرفػػة التكنولوجيػػا والمحتػػو

:)TCK) Technology&Content Knowledge

تصؼ ىذه المعرفػة العالقػة التبادليػة بػيف التكنولوجيػا والمحتػو

حيػث تعمػؿ التكنولوجيػا

عم عرض المحتو والمعمومات بطرؽ عديدة لـ تكف ممكنة مف قبؿ.
 .5معرفػة التكنولوجيػا والتربيػة :)TPK) Technology & Pedagogy Knowledge
تصػػؼ العالقػػة التبادليػػة بػػيف التكنولوجيػػا والتربيػػة حيػػث مػػف السػػيؿ فيػػـ أف التكنولوجيػػا
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تسيؿ تطبيؽ طريقة تػدريس معينػة كمػا يمكػف لمتكنولوجيػا ابتكػار طػرؽ تػدريس جديػدة
وتسيؿ ممارستيا ضمف األنشطة الصفية.
 .6معرفػػة التكنولوجيػػا والتربيػػة والمحتػػو &Content Knowledge

Technology,

(TPCK) Pedagogy
تصؼ ىػذه المعرفػة طبيعػة العالقػة التػ تنػتج عنػدما يػتـ دمػج التكنولوجيػا بػالمحتو
والتربية حيث تركز ىذه المعرفة عمػ كيفيػة توظيػؼ التكنولوجيػا لتػتال ـ مػع طريقػة التػدريس
المناسػػبة لتػػدريس محتػػو معػػيف ضػػمف سػػياؽ تعميم ػ محػػدد .وى ػ تختمػػؼ بمضػػمونيا عػػف
مضاميف المعارؼ الر يسة المكونة ليا بأنيا تعكس كيػؼ تتػأثر ىػذه المعػارؼ ببعضػيا الػبعض
عند دمجيا بمعرفة واحدة .ويوضح الشكؿ التال ىذه المكونات (آسيا حامد )0 3004

شكم( ٕٚ )0ضح يكَٕبد إطبر تٛجبن ) (TPAKانزئٛظخ ٔانفزػٛخ

أهىًُ تًباك TPACK
ف

إطار االىتماـ بتطبيؽ إطار تيباؾ  TPACKأجريت العديد مف الدراسات الت

اىتمت بدراسة فاعميتو ف

إعداد الطالب المعمميف والتنمية المينية لممعمميف لمواكبة

التطورات التكنولوجية واالستفادة منيا ف تحسيف العممية التعميمية .
وىناؾ العديد مف الدراسات الت

اىتمت بمعارؼ  TPACKوأوضحت أىميتيا ف

برامج إعداد الطمبة المعمميف وبرامج تطوير المعمميف أثنا

الخدمة منيا :دراسة ىونج

وتشاي) (Hong H . , Chai , C,2013ودراسة باراف ويوجف (Baran & Uygun
) ,2016ودراسة مناؿ محمد وىدي عبد اهلل ( )0۷12ودراسة انتصار محمود(.) 0۷15
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أهىًُ تًباك يف التٍىًُ املهًٍُ لمىعمىني:
أكػػدت دراسػػة نػػدونجفاؾ ( ) Ndongfack , M ., 2015عم ػ أىميػػة اسػػتخداـ
نمػػوذج تيبػػاؾ فػ التطػػوير المينػ لمعممػ المرحمػػة االبتدا يػػة وتحػػديث معػػارفيـ بالتكنولوجيػػا
وعمـ التربية والمحتو  TPACKوذلؾ مف خالؿ برنامج لمتطػوير المينػ قػا ـ عمػ مجػاالت
النموذج وأشارت النتا ج إلػ أف المشػاركيف مػف المػدربيف الػذيف شػاركوا فػ التجربػة أظيػروا
تحسنا كبي ار ف  TPACKالخاصة بيـ .
ويتفؽ كؿ مف إنجيدا ( ( Engida ,2014وجيور وكارميت Gur& Karamete ,
)

 ( 2015وجػانج وتشػانج ( )Jang, S. & Chang, Y. ,2016و(بدريػة محمػػد

 )3030عم أف  TPACKيعد إطا ار جيدا لمتنمية المينية لممعمػـ قبػؿ الخدمػة فػ ظػؿ الثػورة
التكنولوجيػػة حيػػث يمكػػف الطالػػب المعمػػـ مػػف تنظػػيـ مجػػاالت المعرفػػة المتمثمػػة ف ػ المحتػػو
ػار يمكنػػو مػػف
وأصػػوؿ التػػدريس والتكنولوجيػػا وايجػػاد الػػروابط بػػيف تمػػؾ المجػػاالت كمػػا يعػػد إطػ ا
تصميـ التدريس وفؽ كفايات تستند إل األسس الفنية لدمج المسػتحدثات التكنولوجيػة وتراعػ
السياقات االجتماعية والثقافية مف حولو.

أهىًُ إطار تًباك يف تٍىًُ األداْ التدريضٌ لدّ الطالب املعمىني:
ىدفت دراسة دراسة (حناف عبد السالـ  )3007و( عبد الخالؽ فتحػ

 )3008إلػ

تنمية األدا التدريس لد الطالب المعمميف باستخداـ إطار تيباؾ وقد أظيرت النتػا ج فعاليػة
إطار تيباؾ ف تنمية األدا التدريس
وأكػػدت عم ػ ضػػرورة االىتمػػاـ بالتنميػػة المينيػػة المسػػتدامة مػػف الجوانػػب األكاديميػػة
والمينية والتربوية وفقا لمستجدات العصر ومتطمباتو.

أهىًُ إطار تًباك يف تٍىًُ االجتاهات اإلجيابًُ حنىه وحنى التفهري يف التهٍىلىجًا:
ىػػدفت دراسػػة (انتصػػار محمػػود  )3005إلػ تعػػرؼ فعاليػػة تيبػػاؾ فػ تنميػػة ميػػارات
التفكير ف التكنولوجيا وقػد تػـ إعػداد مقيػاس ليػذا الغػرض وأظيػرت النتػا ج فعاليػة البرنػامج
ف تنمية ميارات التفكير ف التكنولوجيا.
كمػػا ىػػدفت دراسػػة بػػات وداي ومػػانيش (2013

& Bate, F. , Day, L.

 ( Machish, J.إلػػػ تعػػػرؼ فعاليػػػة تػػػدريب معممػػػ الرياضػػػيات قبػػػؿ الخدمػػػة عمػػػ دمػػػج
تكنولوجيػػػا المعمومػػػات واالتصػػػاالت فػػػ تػػػدريس الرياضػػػيات واختيػػػار أفضػػػؿ الطػػػرؽ لتسػػػييؿ
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التدريس مف خالؿ إطار تيياؾ  TPACKوأظيرت النتا ج فعالية البرنامج التػدريب فػ تنميػة
االتجاىػػات اإليجابيػػة نحػػو تيبػػاؾ وتنميػػة قػػدرة المعممػػيف عمػػ تحويػػؿ األفكػػار النظريػػة إلػػػ
ممارسات فعمية داخؿ قاعات التدريس.

أهىًُ إطار تًباك يف تٍىًُ الهفاَْ الذاتًُ:
ىػػدفت دراسػػة ميػػا عمػ ( )3030إلػ تعػػرؼ فعاليػػة تيبػػاؾ فػ تنميػػة الكفػػا ة الذاتيػػة
والتفكير التأمم لد الطالب المعمميف شعبة الرياضػيات وتػـ إعػداد مقيػاس لمكفػا ة الذاتيػة
وأظيرت النتا ج فعالية تيباؾ ف تنمية الكفا ة الذاتية وأوصت بضرورة بتطػوير بػرامج إعػداد
المعمميف بما يتناسب مع تيباؾ.
ومف خالؿ ما سبؽ يمكف تحديد أىمية إطار تيباؾ  TPACKفيما يأت :
 تطوير الممارسات المينية وتحسيف األدا التدريس لد المعمميف والطالب المعمميف .
 يساعد المعمميف والطالب المعمميف عم دمج التكنولوجيا بالتدريس.
 تمكيف المعمميف والطالب المعمميف مف اختيار أنسب الطرؽ لمتدريس .
 ربط األفكار النظرية بالتطبيقات المينية العممية لد المعمميف والطالب المعمميف.
 تنمية الكفا ة الذاتية لد المعمميف والطالب المعمميف.
 تنمية االتجاىات اإليجابية نحو تيباؾ وكذلؾ نحو التكنولوجيا والتقبؿ التكنولوج .

خطىات البخح وإعداد أدواته:
لإلجابة عف أس مة البحث تـ القياـ باإلج ار ات التالية:

أوالً  -إعداد قآىُ املعايري العاملًُ إلعداد وعمىٌ المػات :
تػػـ استخالصػػيا وصػػياغتيا ف ػ شػػكؿ قا مػػة معػػايير مبد يػػة ثػػـ تحكيميػػا ومناقشػػة نتػػا ج
التحكيـ حت وصمت القا مة إل شكميا النيا

وذلؾ مف خالؿ المراحؿ التالية:

أ  -وصادر اعتكام قآىُ املعايري:
استخمصت قا مة المعايير العالمية إلعداد معمم المغات مف األدبيات التربويػة والدراسػات
المتعمقة بتعمػيـ المغػات وبميػارات المغػة العربيػة وبإعػداد المعمػـ بوجػو عػاـ واعػداد معمػـ المغػة
العربية ومنيا( :أمؿ إبراىيـ ( ) 3008ىان إسػماعيؿ ( )3007إسػالـ يسػري )3006
(عم عبد المحسف وأخروف ( )3006من محمد ( )3000عم عبد المحسػف الحػديب
( ،)3004اليي ة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتمػاد ( ) 3008رشػدي أحمػد )3007
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(محمػػػد رجػػػب مصػػػطف رجػػػب ( )3003وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ فػػػ مصػػػر ( )3002وزارة
التربية والتعميـ فػ المممكػة العربيػة السػعودية ( )3002وزارة التربيػة والتعمػيـ بدولػة اإلمػارات
العربية المتحدة .)3003

ب  -إعداد قآىُ املعايري املكرتحُ وبدًٓا وحتهًىها:
 بنا عم ما تـ استعراضو فيما سبؽ تـ صياغة قا مة المعايير المتعمقة بإعداد معممالمغات بصورة مبد ية الت اشتممت عم سبعة محاور ر يسة كما يأت :
بمغ مجموع المعايير الفرعية ( )30معيا ار و( )005مؤش ار مقسمة عم ( )6محاور
ر يسة .ولتحكيـ قا مة المعايير تـ اتباع اإلج ار ات التالية:

 صًاغُ الكآىُ املبدًُٓ لمىعايري:لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ القا مػػة تػػـ عرضػػيا عمػ مجموعػػة مػػف المحكمػػيف وعػػػددىـ ()8
محكما مف المختصيف حيث طمب مػنيـ إبػدا الػرأي حػوؿ سػالمة الصػياغة المغويػة لممعػايير
ومػػد انتما يػػا لممجػػاالت الت ػ أدرجػػت ضػػمنيا وقػػد أرفقػػت بالقا مػػة خطابػػا لممحكػػـ يشػػرح
اليدؼ مف البحث وكيفية وضع ىذه المعايير.
تـ تجميع نتا ج التحكيـ وتفريغ بياناتيا وتحميميا وذلؾ لموصوؿ بقا مة المعايير إل
شكميا النيا
وتـ األخذ بمقترحات وتعميقات ومالحظات المحكميف وعدلت القا مة المبد ية؛ وتـ ما
يأت :
 بالنسػبة لممعػػايير المينيػػة تػػـ إضػػافة معيػار فرعػ وىػػو "التطػػوير" واضػػافة ( )4مؤشػراتوعدلت صياغة بعض المؤشرات.
-

بالنسبة لممعػايير التقنيػة تػـ إضػافة معيػار فرعػ وىػو "الػوع بمفػاىيـ اقتصػاد المعرفػة"
واضافة ( )2مؤشرات تتناسب معو وعدلت صياغة بعض المؤشرات.

 بالنسبة لممعػايير التواصػمية تػـ حػذؼ معيػار فرعػ وىػو "التكامػؿ" وحػذفت مؤشػراتو ()3وعدلت صياغة بعض المؤشرات.
 بالنسبة لممعايير المغوية تػـ إضػافة مؤشػريف فػ معيػار خصػا ص المغػة وىمػا " اسػتخداـالمؤثرات الصػوتية" و " إعطػا كػؿ حرفػو حقػو ومسػتحقو فػ المخػرج والصػفات" وعػدلت
صياغة بعض المؤشرات.
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 بالنسػػبة لممعػػايير الثقافيػػة تػػـ إضػػافة مؤشػػر فػ معيػػار الثقافػػة اإلسػػالمية وىػػو " يسػػتنتجموقػػؼ الثقافػػة اإلسػػالمية مػػف التغيػرات التكنولوجيػػة فػ المجتمعػػات" واضػػافة مؤشػػر فػ
معيار الثقافات األخر وىو " يبيف دور التكنولوجيا فػ تقػارب الثقافػات وبعضػيا الػبعض"
وعدلت صياغة بعض المؤشرات.
 بالنسبة لممعايير أخالقيات المينة والمس ولية عدلت صياغة بعض المؤشرات. بالنسبة لممعايير الشخصية تـ إضافة معيار فرع وىو االتجاىات اإليجابيػة واضػافة ()2مؤشرات تتناسب معو وعدلت صياغة بعض المؤشرات.
وبعد إج ار التعديالت أصبحت القا مة مكونة ( )6معايير ر يسػة ( )32معيػا ار فرعيػا
و( )008مؤش ار بصورتيا النيا ية (ممحؽ  )2كما يأت :
 المعايير المينية :حيث اشتممت عم ( )3معيا ار فرعيا و( )35مؤشرا. المعايير التقنية :حيث اشتممت عم ( )3معيا ار فرعيا و( )34مؤشرا. المعايير التواصمية :حيث اشتممت عم ( )3معيا ار فرعيا و( )02مؤشرا. المعايير المغوية :حيث اشتممت عم ( )2معيا ار فرعيا و( )03مؤشرا. المعايير الثقافية :حيث اشتممت عم ( )3معيا ار فرعيا و( )07مؤشرا. معايير أخالقيات المينة والمس ولية :حيث اشتممت عم ( )2معيا ار فرعيا و( )8مؤشرا. المعايير الشخصية :حيث اشتممت عم ( )2معيا ار فرعيا و( )05مؤشرا.وبيذا بمغ مجموع المعايير الفرعية ( )32معيا ار و( )008مؤش ار مقسمة عم ( )6محاور
ر يسة.
وبذلؾ تكوف تمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أس مة البحث والذي ينص عم  :مػا
المعايير العالمية إلعػداد معممػ المغػات المناسػبة لمطػالب المعممػيف شػعبة المغػة العربيػة بكميػة
التربية جامعة أسيوط؟

ثاًٌا :إعداد قآىُ التطبًكات املهًٍُ املٍاصبُ لمطالب املعمىني ععبُ المػُ العزبًُ :
تػػـ استخالصػػيا وصػػياغتيا ف ػ شػػكؿ قا مػػة معػػايير مبد يػػة ثػػـ تحكيميػػا ومناقشػػة نتػػا ج
التحكيـ حت وصمت القا مة إل شكميا النيا

وذلؾ مف خالؿ المراحؿ التالية:
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أ  -وصادر اعتكام قآىُ املعايري:
استخمصػػت قا مػػة التطبيقػػات المينيػػة المناسػػبة لمطػػالب المعممػػيف شػػعبة المغػػة العربيػػة مػػف
األدبيات التربوية والدراسات المتعمقة بالتدريس وبالتطبيقات المينية

ب  -إعداد قآىُ املعايري املكرتحُ وبدًٓا وحتهًىها:
-

بنا عم ما تـ استعراضو فيما سبؽ تـ صياغة قا مة المعايير الت قسمت إل
ثالثة محاور ر يسة كما يأت :
محور الكفايات المينية المتعمقة بالتخطيط ومحور الكفايات المينية المتعمقة بالتنفيذ

ومحور الكفايات المينية المتعمقة بالتقويـ.
ولتحكيـ قا مة المعايير تـ اتباع اإلج ار ات التالية:

 صًاغُ الكآىُ املبدًُٓ لمىعايري:لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ القا مػػة تػػـ عرضػػيا عمػ مجموعػػة مػػف المحكمػػيف وعػػػددىـ ()8
محكما مف المختصيف حيث طمب مػنيـ إبػدا الػرأي حػوؿ سػالمة الصػياغة المغويػة لممعػايير
انتمػػا كػػؿ تطبيػػؽ لممحػػور الػػذي أدرج ضػػمنيا وقػػد أرفقػػت بالقا مػػة خطابػػا لممحكػػـ يشػػرح
اليدؼ مف البحث وكيفية وضع ىذه المعايير.
تـ تجميع نتا ج التحكيـ وتفريغ بياناتيا وتحميميا وذلؾ لموصوؿ بقا مة المعػايير إلػ
شكميا النيا
وتػػـ األخػػذ بمقترحػػات وتعميقػػات ومالحظػػات المحكمػػيف وعػػدلت القا مػػة المبد يػػة؛ وتػػـ مػػا
يأت :
إضافة التطبيقيف التاليييف ف محور التخطيط  ":اختيار أسػاليب التقػويـ( اإللكترونيػة وغيػر
اإللكترونية) "اختيػار المصػادر اإللكترونيػة وغيػر اإللكترونيػة التػ يمكػف أف يعتمػد عمييػا فػ
إعػػداد وتخطػػيط الػػدرس" واضػػافة التطبيقػػات التاليػػة فػػ محػػور التنفيػػذ" :يسػػتخدـ الوسػػا ؿ
التكنولوجية بما يخدـ المغة العربية" "ينوع فػ أسػاليب تقػديـ المحتػو " " يػنظـ ويػدير الفصػؿ
التقميدي والفصؿ اإللكترون بفاعمية" .وتـ حذؼ التطبيقات المينية التاليػة" :ينػوع فػ أسػاليب
التعمـ اإللكترون " " "يصمـ منصات تعميمية لمتدريس" " يوظؼ تقنية الواقػع االفتراضػ فػ
تعميـ المغة العربية"
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وبعػػد إج ػ ار التعػػديالت أصػػبحت القا مػػة ف ػ صػػورتيا النيا يػػة (ممحػػؽ  )3واشػػتممت
عمػ ( )00معػػايير فػ محػػور التخطػػيط و( )03معيػػا ار فػ محػػور التنفيػػذ ( )7معػػايير فػ
محور التقويـ.
وبذلؾ تكوف تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثان

مف أس مة البحث والذي ينص عم

:ما

التطبيقات المينية المناسبة لمطالب المعمميف بكمية التربية شعبة المغة العربية جامعة أسيوط؟

ثالجا:إعداد الربٌاوج التدرييب الكآي عمِ إطار تًباك يف ضىْ املعايري العاملًُ إلعداد وعمىٌ
المػات:
لإلجابػة عػػف السػؤاؿ الثالػػث لمبحػث والػػذي يػنص عمػ  :مػا التصػػميـ التجريبػ لبرنػػامج
تػػػدريب قػػػا ـ عمػػػ إطػػػار تيبػػػاؾ فػػػ ضػػػو المعػػػايير العالميػػػة إلعػػػداد معممػػػ المغػػػات لتنميػػػة
التطبيقػػات المينيػػة والثقػػة فػ التعمػػيـ اإللكترونػ لػػد الطػػالب المعممػػيف بكميػػة التربيػػة جامعػػة
أسيوط؟
 تػػـ تحديػػػد االحتياجػػات التدريبيػػػة التػػ كشػػػفت عنيػػا نتػػػا ج الدراسػػة التشخيصػػػية المتعمقػػػةبكفايات إطار "تيباؾ" TPACKلد الطالب المعمميف شعبة المغػة العربيػة والتػ تمثمػت فػ
احتياجات خاصة بكؿ مف :معرفة المحتو  CKوالمعرفة بأصػوؿ التػدريس  PKوالمعرفػة
التكنولوجيػػػػة TKوالمعرفػػػػػة بأصػػػػػوؿ التػػػػػدريس والمحتػػػػػو  PCKوالمعرفػػػػػة التكنولوجيػػػػػة
والمحتػػػو  TCKوالمعرفػػػة التكنولوجيػػػة وأصػػػوؿ التػػػدريس  TPKوالمعرفػػػة التكنولوجيػػػػة
وأصوؿ التدريس والمحتو  TPACKتم ذلؾ تحديد أبعاد التصور لمبرنامج التػدريب عمػ
النحو التال :

أ  -وكدوُ
تناولت مقدمة التصػور المقتػرح لمبرنػامج التػدريب واألطػر المفاىيميػة المتعمقػة بإطػار
تيباؾ" TPACKوكفاياتو المعرفية المتمثمة ف معرفة المحتػو  CKوالمعرفػة بأصػوؿ التػدريس
 PKوالمعرفػػػػة التكنولوجيػػػػة  TKوالمعرفػػػػة بأصػػػػوؿ التػػػػدريس والمحتػػػػو  PCKوالمعرفػػػػة
التكنولوجيػػػػػة والمحتػػػػػو  TCKوالمعرفػػػػػة التكنولوجيػػػػػة وأصػػػػػوؿ التػػػػػدريس  TPKوالمعرفػػػػػة
التكنولوجية وأصوؿ التدريس والمحتو .TPACK
 استعراض المعايير العالمية لتعميـ المغات . دراسة البحوث والدراسات السابقة الت تناولت نموذج تيباؾ TPACK)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 دراسة البحوث والدراسات السابقة الت تناولت برامج تدريب الطالب المعمميف.-دراسة البحوث والدراسات السابقة الت تناولت الثقة ف التعميـ االلكترون .

ب  -حتديد األهداف العاوُ لمربٌاوج
حدد اليدؼ العاـ لمتصور المقترح فػ مسػاعدة الطػالب المعممػيف شػعبة المغػة العربيػة
بكمية التربية ف تعمـ الكفايػات المعرفيػة إلطػار "تيبػاؾ" (PK , CK, TK , PCK , TCK ,
) TPk , TPACKبغرض تنمية التطبيقات المينية والثقة ف التعميـ االلكترون .

ج  -األصط اليت يكىً عمًها بٍاْ التصىر املكرتح:
اعتمػػد التصػػور المقتػػرح عم ػ عػػدة أسػػس عمميػػة مسػػتمدة مػػف إطػػار "تيبػػاؾ"TPACK
وكفاياتػػو السػػبع الت ػ تػػدور حػػوؿ ضػػرورة دمػػج التكنولوجيػػا وأدواتيػػا الرقميػػة واالفتراضػػية ف ػ
تدريس المغة العربية وكذلؾ ف ضو المعايير العالمية لتعميـ المغات.

د -اإلطار الفمضفٌ الكآي عمًه إطار تًباك:
 يقػػوـ نمػػوذج تيبػػاؾ كمػػا أشػػارت األدبيػػات والدراسػػات السػػابقة عمػ مجموعػػة مػػف المبػػادئالفمسفية تتمثؿ فيما يأت :
 أف التدريس ف القرف الحادي والعشريف يتطمب ميارات ف التدريس لػد الطالػب المعمػـ
تقوـ عم الترابط والتكامؿ بيف المعرفة التكنولوجيػة والمعرفػة التربويػة والمعرفػة بطػرؽ
تدريس محتو مادة التخصص.
 تيباؾ إطػار تدريسػ يركػز عمػ أىميػة التفػاعالت بػيف مكونػات الموقػؼ التعميمػ

ويقػوـ

عم الترابط والتكامػؿ بػيف المعرفػة التقنيػة والمعرفػة التربويػة ومعرفػة المحتػو فػ بػرامج
إعداد الطالب المعمميف وربط النظري بالتطبيؽ العمم .
 تيبػػاؾ إطػػار تدريسػ يمثػػؿ المعػػارؼ والميػػارات الػػالزـ توافرىػػا لػػد الطػػالب المعممػػيف فػ
تدريسيـ المقررات الت يدرسونيا بفاعمية باستخداـ المستحدثات التكنولوجية .
 يوجد تيباؾ أساسا عمميا منطقيا؛ لتوضيح ما يحػدث داخػؿ حجػرة الصػؼ أي أنػو يحػاوؿ
تفسير الممارسات التدريسية الصفية.
 يؤكػػػد تيبػػػاؾ عمػػػ التفاعػػػؿ بػػػيف المعمػػػـ والتكنولوجيػػػا والمػػػنيج المدرسػػػ بكػػػؿ مكوناتػػػو
(المحتوي طريقة التدريس األىداؼ التقويـ) .
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 تعػػد المعرفػػة التقنيػػة بأسػػاليب تػػدريس محتػػو المغػػة العربيػػة مكػػوف ىػػاـ فػ ب ػرامج إعػػداد
الطالب المعمميف بشعبة المغة العربية.
 تحوؿ االىتماـ ف برامج إعداد المعمـ مف التركيز عم مػاذا يجػب أف يػتعمـ عػف طريػؽ
التكنولوجيػػػا إلػػػ كيػػػؼ تتفاعػػػؿ التكنولوجيػػػا مػػػع محتػػػو مػػػادة المغػػػة العربيػػػة وأسػػػاليب
تدريسيا.
 يؤكد إطار تيباؾ أف المعرفة التقنية ف حد ذاتيا غيػر كافيػة لتنميػة األدا التدريسػ ؛ بػؿ
البد أف تتكامؿ مع محتو مادة التخصص وأساليب التدريس.
 التقنية مكوف ر يس وجػز مػف عمميػة التػدريس فػ األلفيػة الثالثػة؛ ومػف ثػـ فػإف التقنيػة
تتفاعؿ وتتكامؿ مع جميع عناصر العممية التدريسية.

هـ  -األهداف اإلجزآًُ لمربٌاوج:
صيغت مجموعة مف األىداؼ اإلج ار ية تتعمؽ بالكفايات المعرفية إلطار تيباؾ" معرفة
المحتو  CKوالمعرفة بأصوؿ التدريس PKوالمعرفة التكنولوجية  TKوالمعرفة بأصوؿ
التدريس والمحتو

 PCKوالمعرفة التكنولوجية والمحتو

 TCKوالمعرفة التكنولوجية

وأصوؿ التدريس  TPKوالمعرفة التكنولوجية وأصوؿ التدريس والمحتو  )TPACKف
ضو المعايير العالمية لتعميـ المغات وترتبط بالتطبيقات المينية والثقة ف التعميـ االلكترون

و  -الفُٔ املضتهدفُ :
استيدؼ البرنامح ف ة مف الطالب المعمميف بالفرقة الرابعة شعبة االمغة العربية بكمية
التربية إل كسابيـ كفايات إطار "تيباؾ" TPACKف

ضو المعايير العالمية إلعداد معمم

المغات لتنمية التطبيقات االلكترونية والثقة ف التعميـ االلكترون .

س  -وتطمبات تطبًل الربٌاوج:
حػػدد بالتصػػور مجموعػػة مػػف المتطمبػػات الخاصػػة بتطبيػػؽ البرنػػامج التػػدريب

وتنفيػػذه فػ

ضو إطار تيباؾ  TPACKمثؿ:
 متطمبػػات بشػػرية :تمثمػػت فػ عضػػويف مػػف أعضػػا اليي ػػة المعاونػػة بقسػػـ المنػػاىج وطػػرؽ
تدريس بعد إكسابيـ الخبرات المرتبطة بإطار "تيباؾ  TPACKولػدييـ درايػة كافيػة بكفيػة
التعامػػؿ مػػع المسػػتحدثات التكنولوجيػػة وذلػػؾ لممسػػاعدة فػ تنفيػػذ البرنػػامج التػػدريب عمػ
طالب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بالكمية.
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 متطمبػػػات ماديػػػة :تمثمػػػت فػػػ مػػػواد وأدوات الػػػتعمـ المعػػػدة وفػػػؽ إطػػػار تيبػػػاؾ"TPACK
باإلضافة لبعض المصادر والمراجع المطبوعة والمعدة إلكترونيا.
 متطمبات تكنولوجية :تمثمت ف تجييز قاعة التدريس -يتوفر بيا شػبكة انترنػت -بػاألجيزة
والبرامج التعميمية مثؿ:
جيػاز عػرض  Data showوأجيػزة حاسػب آلػ (البتػوب) و سػبورة ذكيػة وىواتػؼ ذكيػة
.Smart Phones

ثاًٌا :حتديد احملتىّ العمىٌ لمربٌاوج واجلدوه الشوين.
بنػػا عم ػ اليػػدؼ العػػاـ مػػف البرنػػامج التػػدريب ومػػا تضػػمنو مػػف أىػػداؼ إج ار يػػة؛ تػػـ
اختيػػار المحتػػو التعميم ػ لمبرنػػامج التػػدريب وتنظيمػػو ف ػ صػػورة ورش عمػػؿ متعمقػػة بإطػػار
تيباؾ" TPACKوبمغ عددىا ( )1۷ورش وفقا ألبعاد كفاياتو المعرفية وتراوحت فتػرة تقػديميا
وتنفيذ أنشطتيا مف قبؿ الطالب المعمميف شػعبة المغػة العربيػة ( )00أسػابيع وفقػا لالتفػاؽ مػع
مجموعػػة الطػػالب المعممػػيف الممتحقػػيف بالبرنػػامج التػػدريب

وتناولػػت الػػورش ( )6موضػػوعات

وكانت كما يأت :
الموضػػوع األوؿ :المغػػة العربيػػة لغػػة كػػؿ العصػػور (خصا صػػيا وأىميتيػػا وسػػماتيا)
حيػػث يعػػالج ىػػذا الموضػػوع مجػػاؿ معرفػػة المحتػػو  CKكأحػػد مجػػاالت نمػػوذج تيبػػاؾTPACK.
لتدريب المعمميف (ورشة عمؿ  -الورشة 3ساعات).
الموضوع الثان  :أصوؿ تدريس العربية ف ضو المعػايير العالميػة لتعمػيـ المغػات بػيف
النظرية والتطبيؽ حيث يعالج ىػذا الموضػوع مجػاؿ أصػوؿ التػدريس  PKكأحػد مجػاالت نمػوذج
تيباؾ  TPACKلتدريب المعمميف (ورشتيف عمؿ  -الورشة 3ساعات).
الموضػػػػوع الثالػػػػث :مسػػػػتحدثات تكنولوجيػػػػا التعميـ(المكػػػػوف المفػػػػاىيم والمضػػػػموف
المعرف ) حيث يعالج ىذا الموضوع مجاؿ المعرفة التكنولوجية  TKكأحد مجػاالت نمػوذج تيبػاؾ
 TPACKلتدريب المعمميف (ورشة عمؿ  -الورشة 3ساعات).
الموضػػوع الرابػػع :ممارسػػات تربويػػة لتػػدريس المغػػة العربيػػة بفعاليػػة حيػػث يعػػالج ىػػذا
الموضوع مجػاؿ التربيػة والمحتػو  PCKكأحػد مجػاالت نمػوذج تيبػاؾ .TPACKلتػدريب المعممػيف
(ورشة عمؿ  -الورشة 3ساعات)
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الموضػػػوع الخػػػامس :التطبيقػػػات التكنولوجيػػػة وتػػػدريس المغػػػة العربيػػػة .ويعػػػالج ىػػػذا
الموضػوع أحػد مجػاالت نمػوذج تيبػاؾ  TPACKوىػو مجػاؿ التكنولوجيػا والمحتػو ( TCKورشػة
عمؿ  -الورشة  3ساعات) .
الموضػػوع السػػادس :ممارسػػات تربويػػة لػػدمج التكنولوجيػػا ف ػ التػػدريس ويعػػالج ىػػذا
الموضوع مجاؿ التكنولوجيا والتربيػة  TPKكأحػد مجػاالت نمػوذج تييػاؾ( TPACKورشػتيف عمػؿ
 الورشة  3ساعات) .الموضوع السػابع  :المػدخؿ التقنػ فػ تعمػيـ المغػة العربيػة (مفيومػو وأسسػو ومطالبػو
وتطبيقاتػػو) حيػػث يشػػمؿ :ىػػذا الموضػػوع مجػػاؿ دمػػج التكنولوجيػػا والمعرفػػة والمحتػػو

TPCK

كأحد مجاالت نموذج تيباؾ ( TPACK.ورشتيف عمؿ -الورشة  3ساعات)
ويمخص جدوؿ ( )3تنظيـ محتوي البرنامج التدريب ف ضو إطار "تيباؾ"TPACK
جذٔل ()9
تُظٛى يحتٕ٘ انجزَبيج انتذرٚج ٙف ٙضٕء إطبر "تٛجبن"TPACK
انًٕضٕع
األٔل
انثبَٙ
انثبنث
انزاثغ
انخبيض
انظبدص
انظبٚغ

ػُبصز انًحتٕٖ انتذرٚج ٙنكفبٚبد
TPCAK
انهغخ انؼزثٛخ نغخ كم انؼصٕر
(خصبئصٓب ٔأًْٛتٓب ٔطًبتٓب)
أصٕل تذرٚض انؼزثٛخ ف ٙضٕء
انًؼبٛٚز انؼبنًٛخ نتؼهٛى انهغبد ثٍٛ
انُظزٚخ ٔانترجٛك
يظتحذثبد تكُٕنٕجٛب انتؼهٛى(انًكٌٕ
انًفبْٔ ًٙٛانًضًٌٕ انًؼزف،)ٙ
يًبرطبد تزثٕٚخ نتذرٚض انهغخ
انؼزثٛخ ثفؼبنٛخ
انترجٛمبد انزلًٛخ ٔتٕظٛفٓب نخذيخ
انهغخ انؼزثٛخ
يًبرطبد تزثٕٚخ نذيج انتكُٕنٕجٛب
ف ٙانتذرٚض
انًذخم انتمُ ٙف ٙتؼهٛى انهغخ انؼزثٛخ
(يفٕٓيّ ٔأطظّ ٔيربنجّ ٔترجٛمبتّ)

انً بل انذ٘ ٚتُبٔنّ

انشيٍ
ػذد ٔرع
انظبػبد
انؼًم

انًؼزفخ ثبنًحتٕٖ
CK

0

4

انًؼزفخ ثبنتزثٛخ PK

9

8

0

4

0

4

0

4

9

8

9

8

01

41

انًؼزفخ ثبنتكُٕنٕجٛب
TK
انتزثٛخ ٔانًحتٕٖ
PCK
انتكُٕنٕجٛب
ٔانًحتٕٖTCK
انتكُٕنٕجٛب ٔانتزثٛخ
TPK
انتكُٕنٕجٛب ٔانًؼزفخ
ٔانًحتٕٖ TPCK

انً ًٕع
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 سوَ التدريب:حػػدد زمػػف التػػدريب وفػػؽ جػػدوؿ زمن ػ مخطػػط وفقػػا لطبيعػػة الكفايػػات المعرفيػػة إلطػػار
"تيبػػاؾ" TPACKف ػ ضػػو المعػػايير العالميػػة إلعػػداد معمم ػ المغػػات .وحػػدد الجػػدوؿ الزمن ػ
بالفصػػؿ الدراس ػ الثػػان لمعػػاـ  3008 /3007حيػػث بػػدأ تطبيػػؽ البرنػػامج 3008 /3 /33
وانتي يوـ  3008 / 4/3بواقع  00أسابيع.

ثالجا :اصرتاتًجًات التدريب املضتددوُ واألٌغطُ ووصادر التعمي وأورام العىن وأصالًب التكىيي
روع ػ عنػػد اختي ػار االسػػتراتيجيات المسػػتخدمة ف ػ تنفيػػذ البرنػػامج التػػدريب المقتػػرح
بالبحػػػث الحػػػال أف تكػػػوف ىنػػػاؾ دمػػػج لمتقنيػػػات التكنولوجيػػػة الحديثػػػة فػػػ تطبيقػػػات عمميػػػة
التدريس واستخداـ استراتيجيات تقوـ عمػ بي ػات الػتعمـ اإللكترونيػة واسػتخداـ أجيػزة اليػاتؼ
المحمػػػوؿ والكمبيػػػوتر مػػػف أجػػػؿ إتاحػػػة مزيػػػد مػػػف الفػػػرص أمػػػاـ الطػػػالب المعممػػػيف لمتفاعػػػؿ
والمناقشػػة والعػػروض العمميػػة والعمػػؿ الجمػػاع
التػػدريب

ممػػا يزيػػد مػػف تفػػاعميـ أثنػػا تنفيػػذ البرنػػامج

ومػػف أبػػرز االسػػترتيجيات :الػػتعمـ التعػػاون

العصػػؼ الػػذىن

فكػػر -زاوج -شػػارؾ

كمػػا روعػ ذلػػؾ عنػػد تصػػميـ األنشػػطة وأوراؽ العمػػؿ التػ يكمػػؼ بيػػا الطػػالب المعممػػيف وعنػػد
اختيار بعػض مصػادر الػتعمـ التػ تػـ توظيفيػا بالبرنػامج التػدريب المقتػرح وكػذلؾ عنػد إعػداد
أساليب التقويـ.

رابعا :أٌغطُ الربٌاوج التدرييب:
ف ضو أىداؼ ومحتو البرنامج التدريب ؛ تـ تضميف بعض األنشطة التالية:
• األنشطة الفردية ( سجالت النشاط  -التقارير الفردية  -التقييـ الذات ).
• أنشطة عممية.
أنشطة إلكترونية تفاعمية عبر  Youtubeو  Gmailو .whatsApp

خاوضا :وصآن ووصادر التعمي
لتحقيؽ اليدؼ مف البرنامج التدريب تـ توظيؼ عػدة تقنيػات ووسػا ؿ تعميميػة مثػؿ :
استخداـ العروض التقديميػة متعػددة الوسػا ط والخػ ار ط الذىنيػة اإللكترونيػة ومواقػع لمفصػوؿ
االفتراضػػػية

كمػػػا اعتمػػػد البرنػػػامج عمػػػ توظيػػػؼ بنػػػؾ المعرفػػػة المصػػػر .eg

( ekbدار

المنظومة) كمصدر ميـ لممعرفة األساسية واإلث ار ية لمبرنامج التدريب .
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صادصا :حتديد أصالًب وأدوات تكىيي األداْ:
لتحقيػػؽ اليػػدؼ العػػاـ واألىػػداؼ اإلج ار يػػة لمبرنػػامج التػػدريب وفػػؽ إطػػار TPACK؛ تػػـ
استخداـ أساليب وأدوات التقويـ التالية:
 التقػػويـ القبمػػ  :وتػػـ مػػف خػػالؿ التطبيػػؽ القبمػػ ألدوات البحػػث (اختبػػار التطبيقػػات
المينية ومقياس الثقة ف التعميـ االلكترون ) وذلؾ قبؿ بد البرنامج التدريب .
 التقويـ التكوين  :وتـ مف خالؿ تقديـ مجموعة مف األس مة الموضوعية أثنػا دراسػة
المحتػػو التػػدريب

واتبعػػت بالتغذيػػة الراجعػػة لمتابعػػة أدا المتػػدربيف ف ػ البرنػػامج

التدريب .
 التقويـ النيا  :وتـ مف خالؿ تطبيؽ أدوات البحث ف نياية فترة التدريب.

 وصادر ملشيد وَ البخح واالطالع:قدـ التصور المقترح مجموعة مف المراجع العربية واألجنبية فػ صػورة مواقػع بحثيػة وكتػب
ودراسات سابقة ف مجاالت :كفايات إطار تيباؾ"  TPACKوالتطبيقات المينية والثقػة فػ
التعميـ االلكترون .

 إعداد دلًن املدرب وفل الربٌاوج التدرييب (:)TPACKتـ إعداد دليؿ المدرب لالسترشاد بو ف أثنػا تنفيػذ الموضػوعات التدريبيػة المتضػمنة
بالبرنػػامج التػػدريب ف ػ ضػػو إطػػار "تيبػػاؾ" TPACKبغػػرض تحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث الحػػال
بصػفة عامػػة وأىػػداؼ البرنػػامج التػػدريب بصػػفة خاصػػة وتضػػمف دليػػؿ المػػدرب عػػدة عناصػػر
تمثمت ف :
 مقدمة الدليؿ.
 خمفية نظرية عف إطار تيباؾ" .TPACK
 تعريؼ المدرب بكفايات إطار تيباؾ". TPACK
 فكرة عف المعايير العالمية إلعداد معمم المغات .
 خمفية عف التطبيقات المينية وتنميتيا لد الطالب المعمميف.
 فكرة عف الثقة ف التعميـ االلكترون وكيفية تنميتو.
 أىداؼ البرنامج التدريب .
 المحتو التدريب وكيفية تنظيمو.
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 الخطة الزمنية المقترحة لمتدريب.
 استراتيجيات التدريب المستخدمة ف الدليؿ.
 أنشطة التدريب.
 وسا ؿ التدريب ومصادر التعمـ.
 أساليب التقويـ.
 بعض المراجع والمواقع اإللكترونية العممية إلث ار المحتو التدريبی
 مجموعة الورش التدريبية المتضمنة بدليؿ المدرب.

 إعداد دلًن املتدرب وفل الربٌاوج التدرييب ()TPACKاستيدؼ إعداد دليؿ المتػدرب حػث الطػالب المعممػيف بشػعبة المغػة العربيػة عمػ تنفيػذ
األنشطة والمياـ التدريبيػة بالبرنػامج التػدريب القػا ـ عمػ إطػار تيبػاؾ"  TPACKعمػ أسػس
عممية وتربوية سميمة وعدـ الخروج عف إطار البرنامج التدريب وتنفيذ التطبيقػات المينيػة فػ
ضو إطار تيباؾ.
وقػػػد اشػػػتمؿ الػػػدليؿ عمػػػ مقدمػػػة واليػػػدؼ العػػػاـ وأسػػػس ومرتكػػػزات التػػػدريب الفعػػػاؿ
وارشػػادات عامػػة لكيفيػػة التفاعػػؿ مػػع البرنػػامج والخطػػة الزمنيػػة لمػػدليؿ التػػدريب  .واألنشػػطة
المرتبطة بالموضوعات المستندة عم إطار  TPACKف صػورة أوراؽ عمػؿ وبحيػث تتوافػؽ
مػػع أىػػدافيا اإلج ار يػػة وأطرىػػا المفاىيميػػة الخاصػػة بالكفايػػات المعرفيػػة إلطػػار  .TPACKوقػػد
تنوعػػػت مػػػا بػػػيف األنشػػػطة اإللكترونيػػػة وغيػػػر اإللكترونيػػػة .وقػػػد قػػػدمت نسػػػب منػػػو فػػػ بدايػػػة
الجمسات التدريبية لكؿ الطالب المعمميف المتدربيف شعبة المغة العربية بكمية التربية.

ضبط الربٌاوج:
عرضػػت الصػػورة األوليػػة لمبرنػػامج التػػدريب فػ ضػػو إطػػار تيبػػاؾ"  TPACKبأبعػػاده
وعناصػػره المتنوعػػة عمػػ مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف بمجػػاؿ المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس
وتكنولوجيػػا التعمػػيـ وعػػددىـ ( )8محكمػػا؛ لتحديػػد آ ار يػػـ ف ػ مػػد اتسػػاؽ أىػػداؼ البرنػػامج
ومحتػػػواه التػػػدريب

واسػػػتراتيجيات التػػػدريب المقترحػػػة وأنشػػػطة التػػػدريب التفاعميػػػة ووسػػػا ؿ

ومصادر التعمـ المتضمنة بو وأساليب التقويـ مع األىداؼ المرجوة لمبحث الحال  .وف ضػو
أ ار السادة المحكميف تـ إج ار بعض التعديالت والت مف أىميا:
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 إعادَ تىصًف وؤعزات نفايات إطار "تًباك" الضبع املتىجمُ يف:( )CK , PK , TK PCK, TCK , TPK , TPACKوالتػ فػ ضػو يا عػدلت
األىداؼ اإلج ار ية لمبرنامج التدريب والمحتو التدريب لو.
 تعديؿ صياغة عنواف الموضوع األوؿ ومحتواه والذي يػنص عمػ " المغػة العربيػة خصا صػياوأىميتيػػا وسػػماتيا" إل ػ "المغػػة العربيػػة لغػػة كػػؿ العصػػور (خصا صػػيا وأىميتيػػا وسػػماتيا)"
وتعديؿ صياغة عنواف الموضوع الثان ومحتواه والػذي يػنص عمػ " أصػوؿ تػدريس العربيػة
بيف النظرية والتطبيؽ" إل " أصوؿ تدريس العربية ف ضو المعايير العالميػة لتعمػيـ المغػات
بيف النظرية والتطبيؽ" وكذلؾ التعديؿ ف محتػو الموضػوع بإضػافة المعػايير العالميػة لتعمػيـ
المغػػات تعػػديؿ صػػياغة عن ػواف الموضػػوع السػػابع والػػذي يػػنص عم ػ "الممارسػػات التربويػػة
والتطبيقػػات التكنولوجيػػة لتػػدريس المحتػػو المغػػوي" إلػػ

"المػػدخؿ التقن ػ فػػ تعمػػيـ المغػػة

العربية (مفيومو وأسسو ومطالبو وتطبيقاتو)"
 إضػػافة أنشػػطة وحػػػذؼ الػػبعض بمػػا يتناسػػػب مػػع أىػػداؼ الموضػػػوعات وأىػػداؼ البرنػػػامجالتدريب .
وف ضو تنفيذ التوجييات وعمؿ التعديالت أصبح البرنػامج التػدريب فػ ضػو إطػار
تيباؾ" TPACKقابال لمتطبيؽ ف صورتو النيا ية (ممحؽ )4وبػذلؾ يكػوف قػد تمػت اإلجابػة
عف السؤاؿ الثالث لمبحػث الػذي تمثػؿ فػ  :مػا التصػميـ التجريبػ لبرنػامج تػدريب قػا ـ عمػ
إطار تيباؾ ف ضو المعايير العالمية إلعداد معمم المغات لتنمية التطبيقات المينيػة والثقػة
ف التعميـ اإللكترون لد الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة أسيوط؟

ثالجا :إعداد أدوات تكىيي الربٌاوج
ييدؼ البحث الحال إل التعرؼ عم فاعمية برنامج تدريب قا ـ عم إطار تيبػاؾ فػ
ضو المعايير العالميػة إلعػداد معممػ المغػات فػ تنميػة التطبيقػات المينيػة والثقػة فػ التعمػيـ
اإللكترون لد الطالب المعمميف شعبة المغة العربية بكمية التربية ولػذلؾ تطمػب إعػداد أداتػ
التقويـ اآلتيتيف:
 - 0اختبػػار التطبيقػػات المينيػػة لمطػػالب المعممػػيف شػػعبة المغػػة العربيػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػة
أسيوط.
 - 3مقياس الثقة ف التعميـ اإللكترون .
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وفيما يم توضيح اإلج ار ات إلعداد ىاتيف األداتيف.

 - 1إعداد اختبار التطبًكات املهًٍُ:
اهلدف وَ االختبار:ىدؼ االختبار التعرؼ عم مد قدرة الطالب المعمميف شػعبة المغػة العربيػة بكميػة التربيػة
 جامعة أسيوط عم إنجاز بعض التطبيقات المينية.اعتمػػد ف ػ بنػػا االختبػػار عم ػ التطبيقػػات المينيػػة المرتبطػػة بمحػػور التخطػػيط لمناسػػبتيا
لمبرنامج التدريب

وى كما يأت :

 صياغة األىداؼ السموكية بمستوياتيا المختمفة.
 اختيار أسموب التيي ة المناسب.
 اختيار أسموب تنفيذ اليدؼ السموك
 اختيار األنشطة المصاحبة ( اإللكترونية وغير اإللكترونية).
 اختيار وسا ؿ تكنولوجيا التعميـ ( اإللكترونية وغير اإللكترونية). .
 اختيار أساليب التقويـ( اإللكترونية وغير اإللكترونية).
 اختيار المصادر اإللكترونية وغيراإللكترونية الت

يمكف أف يعتمد عمييا ف

إعداد

وتخطيط الدرس.
 صياغة أس مة تقويمية

لكؿ نوع مف األنواع المختمفة لمتقويـ (القبم

البنا

الختام ).
 بنا االختبار التحصيم .
 إعداد خطة لمدرس اليوم .

بٍاْ االختبار يف صىرته األولًُ:تـ االستعانة عند صياغة االختبار بالكتابات التربوية والدراسات السابقة التػ أجريػت
ف ىذا المجاؿ كما تـ االستعانة بقا مػة التطبيقػات المينيػة المناسػبة لطػالب المعممػيف شػعبة
المغة العربية الت تـ إعدادىا.
وتضػػمف االختبػػار نمػػوذجيف لدرسػػيف كػػامميف مػػف كتػػب المغػػة العربيػػة لطػػالب الصػػؼ األوؿ
الثانوي يختار الطالب المعمػـ نموذجػا منيػا فػ إنجػاز التطبيقػات المينيػة المطموبػة والنمػاذج
الت تـ اختيارىا ى :
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درس " :العمؿ التطوع " مف كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي  :الفصؿ
الدراس الثان مف العاـ الدراس  3007ـ –  3008ـ الصفحات (0)7 -2
درس " :مصر مطمع البدور " مف كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ الثانوي  :الفصؿ
الدراس الثان مف العاـ الدراس  3007ـ –  3008ـ الصفحات (0)33 -07

 االختبار يف صىرته الٍهآًُتـ عرض الصورة األولية الختبار التطبيقات المينية عم

مجموعة مف المحكميف

المختصيف وعددىـ ( ) 00محكما وبعد التناقش معيـ حوؿ الصياغة وشكؿ االختبار
أبدوا موافقتيـ عم االختبار وأصبح االختبار ف صورتو النيا ية (ممحؽ.)5

تصخًح االختبار:تـ وضع قا مة بمعايير تصحيح أعماؿ الطالب المعمميف ف التطبيقات المينية الت
تضمنيا االختبار بحيث وضع أماـ كؿ معيار ثالثة مستويات متدرجة ى
متوسط -ضعيؼ) ف

(متقدـ–

كؿ تطبيؽ حيث تأخذ ىذه المستويات الدرجات التالية بالترتيب

( )0 – 3 – 2ووزعت المعايير عم النحو التال (جدوؿ.)3
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جذٔل()4
يؼبٛٚز تصحٛح أػًبل انرالة ف ٙاختجبر انترجٛمبد انًُٓٛخ
و
0
9
3
4
5
6
7
8
9
01
00
09
03
04
05
06
07
08
09
91
90
99
93
94
95
96
97
98
99
31
30
39
33

انًؼٛبر
صٛبغخ األْذاف انظهٕكٛخ انًؼزفٛخ صٛبغخ صحٛحخ.
صٛبغخ األْذاف انظهٕكٛخ انًٓبرٚخ صٛبغخ صحٛحخ.
صٛبغخ األْذاف انظهٕكٛخ انٕجذاَٛخ صٛبغخ صحٛحخ.
ٔضغ تٓٛئخ نهذرص.
تحذٚذ انًصبدر اإلنكتزَٔٛخ ٔغٛز اإلنكتزَٔٛخ انتًٚ ٙكٍ أٌ ٚؼتًذ ػهٓٛب فٙ
إػذادِ ٔتخرٛرّ نتذرٚض ْذا انذرص
تحذٚذ األطهٕة انًُبطت نتُفٛذ األْذاف انظهٕكٛخ انًؼزفٛخ.
تحذٚذ األطهٕة انًُبطت نتُفٛذ األْذاف انظهٕكٛخ انًٓبرٚخ.
تحذٚذ األطهٕة انًُبطت نتُفٛذ األْذاف انظهٕكٛخ انٕجذاَٛخ.
تحذٚذ أطهٕة انتمٕٚى انًُبطت نألْذاف انظهٕكٛخ انًؼزفٛخ.
تحذٚذ أطهٕة انتمٕٚى انًُبطت نألْذاف انظهٕكٛخ انًٓبرٚخ.
ٔضغ أطهٕة انتمٕٚى انًُبطت نألْذاف انظهٕكٛخ انٕجذاَٛخ.
اختٛبر ٔطبئم تكُٕنٕجٛب انتؼهٛى انًؼُٛخ ػهٗ تحمك انٓذف انظهٕك ٙانًؼزفٙ
اختٛبر ٔطبئم تكُٕنٕجٛب انتؼهٛى انًؼُٛخ ػهٗ تحمك انٓذف انظهٕك ٙانًٓبر٘
اختٛبر ٔطبئم تكُٕنٕجٛب انتؼهٛى انًؼُٛخ ػهٗ تحمك انٓذف انظهٕك ٙانٕجذاَٙ
اختٛبر أَشرخ (إنكتزَٔٛخ ٔغٛز إنكتزَٔٛخ) انتًٚ ٙكٍ أٌ تظبػذ ف ٙتحمٛك
األْذاف انظهٕكٛخ انًؼزفٛخ
اختٛبر أَشرخ إنكتزَٔٛخ ٔغٛز إنكتزَٔٛخ انتًٚ ٙكٍ أٌ تظبػذ ف ٙتحمٛك األْذاف
انظهٕكٛخ انًٓبرٚخ
اختٛبر أَشرخ إنكتزَٔٛخ ٔغٛز إنكتزَٔٛخ انتًٚ ٙكٍ أٌ تظبػذ ف ٙتحمٛك األْذاف
انظهٕكٛخ انٕجذاَٛخ
ٔضغ أطئهخ تُبطت انتمٕٚى انفجه.ٙ
ٔضغ أطئهخ تُبطت انتمٕٚى انجُبئ.ٙ
ٔضغ أطئهخ تُبطت انتمٕٚى انُٓبئ.ٙ
صٛبغخ ثُٕد األطئهخ انًٕضٕػٛخ ثصٕرتٓب انصحٛحخ.
صٛبغخ أطئهخ يمبنٛخ يمبنٛخ لصٛزح يُبطجخ
كتبثخ تؼهًٛبد االختجبر ٔثٛبَبتّ ثرزٚمخ ٔاضحخ.
انًحبفظخ ػهٗ كتبثخ ثٛبَبد انذرص ف ٙانًكبٌ انًخصص.
صٛبغخ األْذاف انظهٕكٛخ ثرزٚمخ صحٛحخ.
ٔضغ أيبو كم ْذف انشيٍ انًُبطت نتحمٛمّ.
كتبثخ خرٕاد انظٛز ف ٙانذرص.
اختٛبر األطبنٛت انتذرٚظٛخ انًُبطت نتحمٛك األخذاف.
كتبثخ أطهٕة انتٓٛئخ انًُبطت نهذرص.
كتبثخ انٕطبئم انتؼهًٛٛخ انًُبطجخ نتحمٛك أْذاف انذرص.
كتبثخ انتمٕٚى انًُبطت نألْذاف.
اختٛبر انُشبط انًُشن ٙانًُبطت نهذرص.
تحذٚذ األَشرخ انصفٛخ انًُبطجخ.
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 التجزبُ االصتطالعًُ لالختبار:تـ االكتفا بتنفيذ تطبيقيف ىما "صياغة األىداؼ السموكية"

و" صياغة بنود االختبار

التحصيم " لمجموعة مف الطالب المعمميف بشعبة المغة العربية بكمية التربية غير مجموعت
البحث وذلؾ بتاريب  3008 /3 /00وتـ التصحيح وفؽ المعيار المخصص لصياغة
األىداؼ و صياغة بنود االختبار التحصيم

مرتيف بفاصؿ أسبوع وبمغ معامؿ االتفاؽ

( )0.82وى نسبة مرتفعة ومقبولة.
وبعد إج ار التعديالت المناسبة لالختبار ف ضو أ ار المحكميف ومالحظاتيـ ونتا ج
التجربة االستطالعية وبعد التأكد مف ثبات االختبار وصدقو أصبح االختبار ف
النيا ية (ممحؽ  ) 5جاى از لمتطبيؽ عم
مستو األدا المتدرج ) (Rubricف

صورتو

مجموعة البحث التجريبية وتـ إعداد مقياس

اختبار التطبيقات المينية وفيما يأت

توصيؼ ىذا

المقياس .
مقياس تقدير مستو األدا المتدرج ( )Rubricف اختبار التطبيقات المينية ف
المغة العربية لمطالب المعمميف شعبة المغة العربية:
لتحقيؽ أغراض البحث الحالية أعد مقياس لتقدير مستو

األدا

ف

اختبار

التطبيقات المينية ف المغة العربية لمطالب المعمميف وذلؾ كما يأت :

اهلدف وَ وكًاظ تكديز وضتىّ األداْ يف اختبار التطبًكات املهًٍُ:
ىدؼ المقياس إل وصؼ مستويات أدا الطالب المعمميف شعبة المغة العربية ف اختبار
التطبيقات المينية المعد ومف ثـ تقدير أدا كؿ طالب معمـ ف ضو ىذه المستويات.

تىصًف وضتىيات تكديز األداْ يف اختبار التطبًكات املهًٍُ:
تـ تحديد أسموب تسجيؿ المقياس وفقا لمستويات األدا ( :متقدـ– متوسط-
ضعيؼ) حيث تأخذ ىذه المستويات الدرجات التالية بالترتيب ( .)0 – 3 – 2وتـ إعداد
استمارة تسجيؿ لممقياس بحيث يسجؿ فييا المطبؽ أو القا ـ بالتقدير الدرجة أو العالمة الت
تشير إل

مستو أدا الطالب المعمـ عم

كؿ ميارة أدا ية وذلؾ ف

المكاف المخصص

لمتقدير وفقا لممستويات الثالثة.
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حتهًي وكًاظ تكديز وضتىّ األداْ يف اختبار التطبًكات املهًٍُ (صدم املكًاظ):
تـ عرض المقياس ف صورتو األولية عم مجموعة مف المحكميف المختصيف ف
المناىج وطرؽ التدريس وبعض موجي

المغة العربية ومعممييا؛ لمحكـ عم مد

قدرتيا

عم قياس أدا الطالب المعمـ ف اختبار التطبيقات المينية وكذلؾ إبدا الرأي حوؿ:
 مد مناسبة المقياس لتقدير درجات االختبار. مناسبة التوصيؼ الخاص بكؿ مستو مف مستويات األدا (متقدـ – متوسط -ضعيؼ). -إضافة ما يرونو مناسبا مف مالحظات حوؿ المقياس.

ثبات وكًاظ تكديز األداْ (ثبات املكًاظ)
لمتأكد مف ثبات المقياس تـ تطبيؽ المقياس  -مف قبؿ اثنيف مف الباحثيف  -عم
مجموعة عشوا ية عددىا ( )04طالبا مف الطالب المعمميف شعبة المغة العربية جامعة
أسيوط وقد جا ت معامالت اال تفاؽ كما ىو موضح بالجدوؿ
جذٔل () 3
يؼبيالد االتفبق ػهٗ يمٛبص تمذٚز األداء ف ٙاختجبر انترجٛمبد انًُٓٛخ
انرالة

ػذد انًٓبراد = 33
ػذد االختالف
ػذد االتفبق

انُظجخ انًئٕٚخ

0
9
3
4
5
6

98
99
31
31
97
30

5
4
3
3
6
9

%8448
%8749
%9149
%9149
%8048
%9343

7
8
9
01
00
09
03
04
05

30
30
31
98
99
97
99
99
97

9
9
3
5
4
6
4
4
6

%9343
%9343
%9149
%8448
%8749
%8048
%8749
%8749
%8048

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتفاع معامؿ ثبات مقياس تقدير األدا المتدرج ف
اختبار التطبيقات المينية لمطالب المعمميف شعبة المغة العربية.
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الصىرَ الٍهآًُ ملكًاظ تكديز وضتىّ األداْ:
تـ إج ار التعديالت الت

أشار إلييا المحكموف حيث تـ تعديؿ صياغة بعض

التوصيفات الخاصة ببعض مستويات األدا

ومف ثـ أصبح المقياس ف

صورتو النيا ية

(ممحؽ ) 6وقد تـ توصيؼ كؿ ميارة أدا ية فيو عم ثالثة مستويات متدرجة ى (متقدـ–
متوسط -ضعيؼ).

 - 2إعداد وكًاظ الجكُ يف التعمًي االلهرتوٌٌ:
 اليدؼ مف المقياس :ييدؼ المقياس إل
اإللكترون لد

الوقوؼ عم

الثقة ف

مستو

التعميـ

الطالب المعمميف بالفرقة الرابعة شعبة المغة العربية.

وتـ االستعانة بالمقياس الذي أعده األستاذ الدكتور /عبد الرازؽ مختار ()3007
لقياس الثقة ف التعميـ االلكترون
الثقة ف

التعميـ اإللكترون

لد

وقد تـ االستعانة بو لتشابو العينة حيث ىدؼ إل قياس
الطالب المعمميف شعبة المغة العربية بكمية التربية جامعة

الممؾ خالد بالمممكة العربية السعودية.
 وصؼ المقياس :تكوف المقياس مف بنود تدور حوؿ بعض الجوانب المتعمقة باستخداـ
التعميـ اإللكترون

والت ترتبط بثقة المتعمـ ف التعميـ اإللكترون

واشتمؿ عم خمسة

بدا ؿ لكؿ بند مف بنود المقياس وى ( :أوافؽ بشدة -أوافؽ -غير متأكد -أعارض -
أعارض بشدة )

وتكوف المقياس مف ( )22عبارة

وكانت الدرجة العظم

لممقياس( )054درجة.
 حساب ثبات المقياس :تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ معامؿ “ألفا كرونباخ” والت
تعتمد عم

أسموب التبايف وقد كاف معامؿ ثبات المقياس  0.67وىو معامؿ ثبات

مناسب.
 زمف المقياس :تـ حساب زمف اإلجابة عم مفردات المقياس مف خالؿ حساب متوسطات
زمف أوؿ طالب انتي

مف اإلجابة عم

المقياس وآخر طالب انتي

مف اإلجابة عم

مفردات المقياس وكاف متوسط زمف اإلجابة عف جميع مفردات االختبار ( )24دقيػػقة.
وبذلؾ أصبح المقياس صالحا لمتطبيؽ عم مجموعت البحث (ممحؽ.)7
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تطبًل الربٌاوج وقًاظ فاعمًته
ىدؼ البحث إل الكشؼ عف فاعمية برنامج قا ـ عم إطار تيباؾ  TPACKف ضو
المعايير العالمية إلعداد معمم

تنمية التطبيقات المينية والثقة ف

المغات ف

التعميـ

اإللكترون لد الطالب المعمميف بشعبة المغة العربية بكمية التربية جامعة أسيوط وذلؾ وفقا
لإلج ار ات األتية:
 -0اختيار مجموعت

البحث مف طالب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية والبالغ عددىـ

( )35طالبا وطالبة كمجموعة تجريبية و( )35طالبا وطالبة كمجموعة ضابطة بكمية
التربية جامعة أسيوط.
لمبحث؛ حيث استخدـ المنيج شبو التجريب

 -0تحديد التصميـ التجريب

والذي يعتمد

عم المجموعتيف :التجريبية والضابطة وتطبيؽ أدوات البحث قبميا وبعديا ثـ المقارنة
بينيما.
 -2تطبيؽ أدات

القياس (اختبار التطبيقات المينية ومقياس الثقة ف

التعميـ االلكترون )

قبميا عم مجموعت البحث.
 -3تطبيؽ البرنامج عم

مجموعة البحث ف

فترة استغرقت ( )00أسابيع ف

الفصؿ

الدراس الثان مف العاـ الدراس 0۷12 -0۷12ـ ف الفترة مف  3008 /3/33إل
3008 /4 /3ـ باإلضافة إل أسبوع قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج المقترح لتطبيؽ أدات
البحث قبميا وبعديا.
 -2تطبيؽ أدات

القياس (اختبار التطبيقات المينية ومقياس الثقة ف

التعميـ االلكترون )

بعديا عم مجموعة البحث.
 -3رصد النتا ج وتحميميا وتفسيرىا.
لإلجابة عف السؤاؿ الرابع الذي ينص عم  :ما فاعمية برنامج تدريب
تيباؾ ف

ضو المعايير العالمية إلعداد معمم

المغات ف

قا ـ عم إطار

تنمية التطبيقات المينية لد

الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة أسيوط؟
تـ حساب الفروؽ بيف األدا القبم

والبعدي لمطالب المعمميف بكمية التربية جامعة

أسيوط  -لمجموعت البحث  -ف اختبار التطبيقات المينية

والجدوؿ التال يوضح ىذه

النتا ج:
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جذٔل ()5
انُظت انًئٕٚخ نًتٕطربد انرالة ػهٗ انًمٛبص انمجهٔ ٙانجؼذ٘
الختجبر انترجٛمبد انًُٓٛخ
انُظجخ انًئٕٚخ انُٓبٚخ انؼظًٗ
االَحزاف
ػذد انرالة انًتٕطظ
انجٛبَبد
نالختجبر
نهًتٕطظ
انًؼٛبر٘
11.275
46.02
46.48
46
انضبثرخ لجهٙ
انت زٚجٛخ لجهٙ

46

انضبثرخ ثؼذ٘

46

انت زٚجٛخ ثؼذ٘

46

يتضح مف جدوؿ
التطبيقات المينية ف

44.02

10.01

47.37

10.23

88.2

6.95

44.5

99

47.85
89.1

(  ) 4أف المتوسط لدرجات الطالب المعمميف عم

األدا

القبم

اختبار

لممجموعة الضابطة ىو ( )35.03درجة بنسبة

( )35.37والمجموعة التجريبية ىو ( )33.03بنسبة ( .)33.4أما فيما يتعمؽ بالتطبيؽ
البعدي فيتضح مف الجدوؿ أيضا أف متوسط درجات الطالب عم اختبار التطبيقات المينية
ف األدا البعدي لممجموعة الضابطة ىو ( )36.258درجة بنسبة ( )36.74والمجموعة
التجريبية ىو ( )77.3بنسبة (.)78.0
ولبياف فاعمية البرنامج التدريب المقترح ف تنمية التطبيقات المينية تـ استخداـ
معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ والت تدؿ إل أنو إذا تعدت نسبة الكسب المعدؿ ( )0.3فأكثر
فيذا يعن أف نسبة الكسب المعدؿ وصمت إل الحد األقص لمفعالية األمر الذي يشير إل
أف البرنامج حقؽ فعالية عالية .
والجدوؿ التال يوضح نسبة الكسب المعدؿ ف
استيدؼ البرنامج المقترح تنميتيا لد

اختبار التطبيقات المينية والت

طالب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية

جامعة أسيوط.
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جذٔل ( ) 6
َظجخ ثالن نفؼبنٛخ انجزَبيج انتذرٚج ٙف ٙتًُٛخ انترجٛمبد انًُٓٛخ نذٖ طالة انفزلخ انزاثؼخ شؼجخ انهغخ
انؼزثٛخ ثكهٛخ انتزثٛخ جبيؼخ أطٕٛط
انجٛبَبد

ػذد
انرالة

انًتٕطظ
انمجهٙ

انًتٕطظ
انجؼذ٘

انُٓبٚخ انؼظًٙ

َظجخ انكظت
انًؼذل

انً ًٕػخ انضبثرخ
انً ًٕػخ انت زٚجٛخ

46
46

46.02
44.02

47.369
88.2

99

.05
1.25

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ لمجموعة الطالب الذيف لـ
يخضعوا لمبرنامج (المجموعة الضابطة) ى

()0.04؛ مما يدؿ عم

عدـ فعالية التعميـ

المعتاد ف تنمية التطبيقات المينية حيث إف الطالب لـ يتمكنوا مف بموغ نسبة  %40مف
الكسب المتوقع أو المستيدؼ.
ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أيضا أف نسبة الكسب المعدؿ لمجموعة الطالب الذيف
خضعوا لمبرنامج (المجموعة التجريبية) ى

( )0.34وىذا يعن أف نسبة الكسب المعدؿ

أعم مف نسبة ( ) 043الت حددىا بالؾ لمفعالية وىذا يدؿ عم فعالية البرنامج القا ـ عم
إطار تيباؾ ف تنمية التطبيقات المينية لد

طالب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية

التربية جامعة أسيوط.
وتتفؽ ىذه النتا ج مف حيث أثر البرامج التدريبية المعدة وفؽ كفايات إطار
 TPACKعم تنمية نواتج مينية مرغوبة لد الطالب المعمميف مع نتا ج دراسة كؿ مف:
(انتصار محمود  )3005و (عميا
الرحمف

عم

 )0۷12دراسة ( حناف حمدي

 )0۷12ودراسة ( ىنا عبد الحميد

)0۷12

دعا عبد

ف إشارتيـ إل فاعمية نموذج

تيباؾ  TPACKلد الطالب المعمميف ف مواد التخصص المختمفة.
ويمكف تفسير ذلؾ بأف البرنامج التدريب وضع أيدي الطالب عم التطبيقات المينية
الالزمة وساعد الطالب عم

القياـ بيذه التطبيقات بصورة عممية تعاونية مف خالؿ

استراتيجيات التدريس المقدمة وخالؿ األنشطة والتدريبات الت تـ تقديميا لمطالب المعمميف.
كما أف البرنامج التدريب

ساعد الطالب المعمميف عم الربط بيف المعرفة بمحتو

التخصص والمعرفة بطرؽ التدريس والربط بيف عذه المعارؼ عند التخطيط لمدروس.
ويضاؼ إل ذلؾ استناد البرنامج التدريب

عم المعايير العالمية ف تعميـ المغات

وضع لمطالب مؤشرات األدا الت ينبغ تحقيقيا وىذا انعكس بدوره عم تنمية التطبيقات
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المينية لدييـ فبدال مف الرؤية بمنظور عاـ وضع أماـ أعينيـ المؤشرات المطموبة الت
ينبغ تحقيقيا.
وتتفؽ نتيجة البحث مف حيث أثر البرامج التدريبية المعدة وفؽ كفايات إطار
 TPACKعم
المختمفة

تنمية نواتج مينية مرغوبة لد
مع

نتا ج

دراسة

المعمميف أثنا الخدمة ف

كؿ

)(Kaplon,A.&Lyublinskaya,I.,2019

مف:
و(

عامر  ) 3030الت أكدت عم أىمية توظيؼ المناح

رشا
الت

التخصصات
وليوبمينسيكا

كابموف

و(ىزاع

السيد )0۷12

تتبن المعرفة التكاممية ف

الممارسة التدريسية ومف أبرز ىذه المناح منح . TPACK
وتتفؽ مع دراسة أوجستيف وليميساري ) (Agustin, R.&Lilisari,L, 2016الت
أظيرت فاعمية كفا ات نموذج تيباؾ  TPACKف تنمية ميارات التدريس ودمج التكنولوجيا
ف التدريس بشكؿ فعاؿ لد المعمميف.
كما تتفؽ مع دراسة جوميز( ) Gomez, M., 2016الت توصمت إل وجود تأثير
لبرنامج تدريب

قا ـ عم

ودراسة (مناؿ محمد

تيباؾ  TPACKف

تنمية الممارسات المينية لد

المعمميف

ىدي عبد اهلل  )0۷12وىاتيف الدراستيف أكدت عم الحاجة الماسة

إل التنمية المينية التكنولوجية لممعمميف أثنا الخدمة القا مة عم نموذج تيباؾ TPACK
باإلضافة إل أىمية تنمية تصورات الطالب المعمميف حوؿ نموذج التيباؾ.
وتتفؽ أيضا مع دراسات تيباؾ الت أجريت عم معمم المغة اإلنجميزية ف كونيا
استخد مت إطار تيباؾ ف دمج محتو المغات بالتكنولوجيا ومف ىذه الدراسات  :دراسة ىوفر
وىاريس ) (Hofer, M. & Harris, J. ,2010الت أكدت فعالية أنشطة تيباؾ لد أدا
المعمميف ودراسة بوستانسيوجمو ) (Bostancioglu, A. ,2014الت توصمت الستبياف
لقياس المعرفة بالمحتو والمعرفة بالتكنولوجيا ف تعميـ المغة اإلنجميزية كمغة ثانية ودراسة
كيوس ) ) Köse, P. N. K. ,2016الت

توصمت لكفا ات تيباؾ لد

معمم

المغة

اإلنجميزية وكذلؾ دراسة ل وزيا ( ) Li, W. & Xia, G. ,2016الت توصمت لمعارؼ
تيباؾ لد معمم المغة اإلنجميزية.
بينما تختمؼ نتيجة البحث الحال مع الدراسات السابقة ف أف التدريب عم إطار
تيباؾ أد

إل تنمية التطبيقات المينية لد

الطالب المعمميف كما أف مجموعة البحث مف
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الطالب المعمميف تخصص المغة العربية حيث إنو لـ تجر بحوث -عم حد عمـ الباحثيف-
تـ استخداـ إطار تيباؾ عم الطالب المعمميف بشعبة المغة العربية.
وبذلؾ تكوف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أس مة البحث الحال
عم

" ما فاعمية برنامج تدريب
المغات ف

معمم

قا ـ عم

إطار تيباؾ ف

تنمية التطبيقات المينية لد

والذي ينص

ضو المعايير العالمية إلعداد

الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة

أسيوط؟"
 لإلجابة عف السؤاؿ الخامس مف أس مة البحث والذي ينص عم  ":ما فاعمية برنامجتدريب قا ـ عم إطار تيباؾ ف ضو المعايير العالمية إلعداد معمم المغات ف تنمية
الثقة ف التعميـ اإللكترون لد الطالب المعمميف بكمية التربية جامعة أسيوط؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب الفروؽ بيف األدا القبم والبعدي لطالب الفرقة
الرابعة شعبة المغة العربية -مجموعة البحث -ف

مقياس الثقة ف

التعميـ اإللكترون

والجدوؿ التال يوضح ىذه النتا ج:
جذٔل ()7
انُظت انًئٕٚخ نًتٕطربد انرالة ػهٗ انترجٛك انمجهٔ ٙانجؼذ٘
نًمٛبص انثمخ ف ٙانتؼهٛى اإلنكتزَٔٙ
انجٛبَبد

ػذد
انرالة

انضبثرخ لجهٙ
انت زٚجخ لجهٙ
انضبثرخ ثؼذ٘

46
46
46

انت زٚجٛخ ثؼذ٘

46

انًتٕطظ

االَحزاف
انًؼٛبر٘

انُظجخ انًئٕٚخ
نهًتٕطظ

انُٓبٚخ انؼظًٙ
نهًمٛبص

50.11
49.07
53.43
130.57

13.198
9.86
13.896
18.5

30.37
29.74
32.38

165

79.1

يتضح مف جدوؿ (  ) 6أف المتوسط درجات الطالب ف األدا القبم عم مقياس
الثقة ف

التعميـ اإللكترون

لممجموعة الضابطة ىو (  )40.00بنسبة ()20.26

ولممجموعة التجريبية ىو ( )38.06وبنسبة ( .)38.63أما فيما يتعمؽ بالتطبيؽ البعدي
فيتضح مف الجدوؿ أيضا أف متوسط درجات المجموعة الضابطة ف
مقياس الثقة ف

التعميـ اإللكترون

األدا البعدي عم

( )42.32بنسبة ( )23.27ولممجموعة التجريبية

( )020.46درجة بنسبة (.) 70.5
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ولبياف فعالية البرنامج المقترح ف تنمية الثقة ف التعميـ اإللكترون تـ استخداـ
معادلة الكسب المعدؿ لبميؾ والت

تشير إل

أنو إذا كانت نسبة الكسب المعدؿ تقع بيف
أف الطالب لـ

الصفر والواحد الصحيح فإنو يمكف الحكـ بعدـ فعالية البرنامج؛ وذلؾ يعن
يتمكنوا مف بموغ نسبة  %40مف الكسب المتوقع أو المستيدؼ.

فيذا يعن

أما إذا زادت نسبة الكسب عف الواحد الصحيح ولـ تتعد ()0.3

أف

نسبة الكسب المعدؿ وصمت إل الحد األدن مف الفعالية؛ وذلؾ يشير إل أف الطالب تمكنوا
مف بموغ أكثر مف  % 40مف الكسب المستيدؼ وىذا يدؿ عم أف فعالية البرنامج مقبولة .
ولكف إذا تعدت نسبة الكسب المعدؿ ( )0.3فأكثر فيذا يعن
المعدؿ وصمت الحد األقص

لمفعالية األمر الذي يشير إل

أف نسبة الكسب

أف البرنامج قد حقؽ فعالية

عالية.
والجدوؿ التال يوضح نسبة الكسب المعدؿ ف
والت استيدؼ البرنامج المقترح تنميتيا لد

مقياس الثقة ف التعميـ االلكترون

طالب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية

التربية جامعة أسيوط.
جذٔل ( ) 8
َظجخ ثالن نفؼبنٛخ انجزَبيج انتذرٚج ٙف ٙتًُٛخ انثمخ ف ٙانتؼهٛى اإلنكتزَٔ ٙنذٖ طالة انفزلخ انزاثؼخ
شؼجخ انهغخ انؼزثٛخ ثكهٛخ انتزثٛخ جبيؼخ أطٕٛط
انجٛبَبد

ػذد
انرالة

انًتٕطظ
انمجهٙ

انًتٕطظ
انجؼذ٘

انُٓبٚخ انؼظًٙ
نهًمٛبص

َظجخ انكظت
انًؼذل

انً ًٕػخ انضبثرخ
انً ًٕػخ انت زٚجٛخ

46
46

50.11
49.07

53.43
130.57

165

.05
1.2

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة الكسب المعدؿ لمجموعة الطالب الذيف لـ
يخضعوا لمبرنامج (المجموعة الضابطة) ى ()0.04؛ مما يدؿ عم عدـ فعالية التعميـ المعتاد
ق تنمية الثقة ف التعميـ اإللكترون

حيث إف الطالب لـ يتمكنوا مف بموغ نسبة  %40مف

الكسب المتوقع أو المستيدؼ.
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أيضا أف نسبة الكسب المعدؿ لمجموعة الطالب الذيف
خضعوا لمبرنامج (المجموعة التجريبية) ى

( )0.3وىذا يعن

أف نسبة الكسب المعدؿ

أعم مف الواحد الصحيح الت حددىا بالؾ لمفعالية وىذا يدؿ عم فعالية مقبولة لمبرنامج
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القا ـ عم إطار تيباؾ ف تنمية الثقة ف التعميـ اإللكترون لد

طالب الفرقة الرابعة شعبة

المغة العربية بكمية التربية جامعة أسيوط.
وتتفؽ النتيجة السابقة مع النتا ج الت

توصمت ليا دراسة ( عبد الرازؽ مختار

 ) 3007والت توصمت إل فاعمية برنامج إلكترون ف تنمية الثقة ف التعميـ اإللكترون
ودراسة ( فاتف عبد المجيد
تكويف رؤية متكاممة لد

 )0۷1۰والت أشارت إل أف إطار تيباؾ  TPACKساعد ف
الطالب المعمـ مف خالؿ تحفيزه عم التعرؼ عم محتو المواد

الدراسية وأصوؿ وطرؽ التدريس والتكنولوجيا وتطبيقاتيا والتوسع ف

ىذه التطبيقات ف

المستقبؿ مما يحسف مف معتقدات الطالب المعمـ نحو التعميـ اإللكترون .
كما أف استناد البرنامج التدريب
أثنا التدريب زاد مف ثقة الطالب ف
لمتعميـ منيا صعوبة النقاش والحوار ف

عم

استخداـ تطبيقات المستحدثات التكنولوجية

التعميـ االلكترون

وأنو يفيد ف

حؿ مشكالت كثيرة

الفصوؿ العادية وفتح قنوات متعددة لمتواصؿ مع

الطالب وبعضيـ البعض والطالب والمعمميف وتوافر مصادر متنوعة لمطالب سيمة يمكف
استخداميا.
ويفسر أف فعالية البرنامج التدريب وصمت إل الحد األدن مف الفعالية

ولـ تبمغ

الحد األقص منيا حسب النسبة الت حددىا بالؾ ظيور بعض المشكالت والمعوقات اثنا
مثؿ انقطاع االنترنت أثنا

استخداـ البرنامج التدريب

ورش العمؿ البرنامج التدريب

باإلضافة إل عدـ توافره لكثير مف الطالب المعمميف ف منازليـ.
وبذلؾ تكوف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ الخامس مف أس مة البحث الحال
ينص عم  " :ما فاعمية برنامج تدريب
إلعداد معمم

المغات ف

قا ـ عم إطار تيباؾ ف

تنمية التطبيقات المينية لد

والذي

ضو المعايير العالمية

الطالب المعمميف بكمية التربية

جامعة أسيوط؟

وٍاقغُ الٍتآج وتفضريها:
يتضح مف خالؿ تحميؿ النتا ج السابقة فعالية البرنامج المقترح القا ـ عم
تيباؾ  TPACKف

ضو المعايير العالمية إلعداد معمم

المغات لد

إطار

الطالب المعمميف

شعبة المغة العربية ف تنمية التطبيقات المينية والثقة ف التعميـ اإللكترون

يمكف إرجاع

ذلؾ إل أف:
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تطرح رؤ تربوية عف التطبيقات

 تضميف البرنامج موضوعات تتعمؽ بإطار تيباؾ والتالمينية.

 -تدريب الطالب مف خالؿ األنشطة التدريبية المتنوعة وأوراؽ العمؿ عم

كيفية تطبيؽ

نموذج تيباؾ ف تكامؿ المعرفة وتطبيؽ ذلؾ عم التطبيقات المينية.
 تدريب الطالب المعمميف عم التطبيقات المينية مف خالؿ المعايير العالمية إلعداد معممالمغات.
 -تضمي ف البرنامج أدوات لتقويـ التطبيقات المينية لد

الطالب المعمميف وفؽ معايير

محددة ترتبط بموضوعات البرنامج المختمفة وتحديد نقاط القوة والضعؼ وتدريبيـ عم
معالجة نقاط الضعؼ وأوجو القصور.
 استنا د التدريب إل مجموعة مف االستراتيجيات الت تـ تنفيذىا مف خالؿ تنفيذ البرنامجوالت أتاحت فرص تبادؿ الخبرات بيف الطالب المعمميف وبعضيـ البعض.
 إطار تيباؾ  TPACKليس نمطا ف التنمية المينية فقط ولكنو إطار عمؿ أساس يساعدالطالب المعمميف عم

تنظيـ مجاالت معرفة المعمـ حيث يؤكد عم

إيجاد الروابط

والعالقات بيف المجاالت الثالثة المتمثمة ف  :المحتوي وأصوؿ التدريس والتكنولوجيا مف
أجؿ تدريس أكثر فعالية.
الطالب المعمميف عم

 -يساعد البرنامج التدريب

اتخاذ أنسب الق اررات لتحقيؽ دمج

التكنولوجيا ف التدريس بشكؿ فعاؿ حيث يتـ إرشاد الطالب المعمميف إل أفضؿ وأقصر
الطرؽ الت تساعدىـ ف تحقيؽ الدمج عم شكؿ خطوات إج ار ية متدرجة توجييـ نحو
التدريس بشكؿ أكثر كفا ة وجاذبية.
 -ارتكاز البرنامج التدريب

إل

منطمقات فكرية واضحة وأسس محدد بن

عمييا؛ بيدؼ

تنمية التطبيقات المينية لد الطالب المعمـ بشعبة المغة العربية كمية التربية.
 استنا د البرنامج التدريب ف إعداده عم المعايير مما حفز الطالب ووضع أيدييـ عماألىداؼ المنشودة.
 -استناد البرنامج التدريب

ف إعداده عم المعايير العالمية إلعداد معمم المغات ولذلؾ

فيو يواكب التغيرات والمستحدثات ف

القرف الحادي والعشريف ويدمج التكنولوجيا ف
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عممية تعميـ المغات وخصوصا أف ىناؾ ندرة ف البحوث – عم حد عمـ الباحثيف -الت
أجريت بيدؼ تطبيؽ معارؼ تيباؾ لد الطالب المعمميف بشعبة المغة العربية.
 ركز البرنامج التدريب عم أىمية التكنولوجيا وأنيا جز ال يتج أز مف عممية التدريس كماأكد عم

أىمية التكامؿ بيف المعرفة بالتكنولوجيا والمعرفة بالمحتو

والمعرفة بأصوؿ

التدريس.
 ربط المعمومات النظرية بالتطبيقات العممية مما درب الطالب المعمميف عم كيفية توظيؼالتكنولوجيا.
 -تدريب الطالب مف خالؿ أوراؽ عمؿ وأنشطة تدريبية متنوعة عم

كيفية تطبيؽ إطار

تيباؾ  TPACKف تكامؿ المعرفة ومحاولة االستفادة منو ف عممية التدريس.
 عدـ اقتصار التدريب عم قاعة الدراسة بالكمية بؿ اعتمد أيضا عم توظيؼ المستحدثاتالتكنولوجية خارج قاعات الدراسة مف خالؿ الفصوؿ االفتراضية والمقا ات باستخداـ
برنامج  Zoomوالمجموعات اإللكترونية مثؿ الواتساب والفيس بوؾ مما أعط الطالب
ثقة ف التعميـ اإللكترون

وف جدواه ف العممية التعميمية وخصوصا وأف المستحدثات

التكنولوجية الت تـ توظيفيا ساعدت ف إتاحة فرص لمتعمـ والنقاش وتبادؿ اآل ار بشكؿ
سيؿ كما ساعدىـ عم إنجاز التكميفات الجماعية بصورة أفضؿ.
 -استند البرنامج إل

مجموعة مف استراتيجيات التدريب الت

تـ توظيفيا خالؿ تنفيذ

البرنامج والت أتاحت المجاؿ أماـ الطالب المعمميف إل النقاش وتبادؿ اآل ار والخبرات
وتنمية التطبيقات المينية والثقة ف التعميـ اإللكترون .

تىصًات البخح:
ف ضو ما توصؿ إليو البحث مف نتا ج يوص البحث بما يأت :
 األخذ بالمعايير العالمية إلعداد معمم المغات عند وضع برامج إعداد معمم المغة العربيةبكميات التربية.
 تدريب المعمميف عم كفا ات تيباؾ ألىمية تضميف التقنية التكنولوجية ف التدريس. تقديـ دورات تدريبية متخصصة حوؿ استخدامات التكنولوجيا وأحدث األدوات التكنولوجيةوالتطبيقات الحديثة ف التدريس وربطيا بالتطبيقات المينية.
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 االستفادة مف أدوات البحث ف تنفيذ برامج تدريبية عم كفا ات تيباؾ بما يفيد ف تطويرأدا معمم المغة العربية.
-ضرورة التوسع ف

استخداـ التعمـ االلكترون

التدريس الجامع

وتوظيؼ اإلنترنت ف

لمتغمب عم المشكالت الناجمة عف زيادة أعداد الطالب ف الجامعات والمشكالت الناجمة
عف الكتاب الدراس 0
 االىتماـ بتطوير برامج إعداد المعمـ واعادة تنظيـ محتواىا بما يتماش مع كفا ات نموذجتيباؾ.
 -ضرورة تضميف برامج إعداد المعمميف بكمية التربية تدريبات مينية تقنية

لمواجية

التحديات الرقمية والتقنية ولتنمية ثقتيـ ف التعميـ اإللكترون .
قدميا البحث الحال ف
 اإلفادة مف األدوات البحثية الت ّالمينية لد الطالب المعمميف بكميات التربية.

تطوير جانب قياس التطبيقات

 تضميف برامج إعداد المعمـ بكمية التربية عم مقرر ميارات التدريس اإللكترون استكمااللمقرر طرؽ التدريس العامة.

وكرتحات البخح
استكماال لما توصؿ إليو البحث مف نتا ج يمكف تقديـ المقترحات اآلتية:

 -تصور مقترح لتطوير برنامج التدريب الميدان

بكميات التربية ف

ضو فمسفة ومبادئ

إطار تيباؾ  TPACKلدمج التكنولوجيا ف تدريس المغة العربيةػ

 برنامج تدريب قا ـ عم إطار تيباؾ ف ضو المعايير العالمية إلعداد معمم المغات فتنمية ميارات التدريس اإلبداع لد الطالب المعمميف بكمية التربية .
 معايير مقترحة لتقييـ األدا المين لمعمـ المغة العربية ف مجاؿ استخداـ المستحدثاتالتكنولوجية ف التدريس استنادا إل نموذج "تيباؾ".
 إعداد وتقنيف مقياس تقدير أدا متدرج لتقويـ التطبيقات التقنية والمينية ف التدريسلد معمم المغة العربية.
 -إعداد وتقنيف مقياس تقدير أدا متدرج لتقويـ كفايات تيباؾ لد معمم المغة العربية.
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http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3332
 .18عاازة عم ااي آل كب اااس الغاماادي (،.)5118نم ااونج بتيب اااكب كأحااد النم ااانج المعاصا ارة لتحديااد وتق ااويم
خصائص التدريس الفعال في القرن الحادي والعشارين ،المجماة اإللكترونياة الشااممة متعاددة المعرفاة

لنشر األبحاث العممية والتربوية ( ،)MECSIعمان ،األردن،ع.13 :5 ، 7

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 247 -

فاعلية برنامج تدريبي ...

عدد أبريل-ج0207 )48( -7م

 .19عمااي عبااد المحساان الح ااديبي(  .)5115معااايير االداء المينااي لمعم اام المغااو العربيااة ،مركااز المم ااك
سعود ،المممكة العربية السعودية.
 .51عمااي عبااد المحساان ،محمااد جااابر قاساام ،صااالح عياااد ،أحمااد محمااد( .)5117معااايير تعماايم المغااة
العربيااة لمناااطقين بمغااات أخاارى ،مركااز الممااك عبااد اي باان عبااد العزيااز ،الريااا

 ،المممكااة العربيااة

السعودية.

 .51عمياء عمى السيد .)۷۰۰۲( .نمنجة المحتوى معرفيا تربويا تكنولوجياا لتتمياة كفاياات القارن الحاادي
والعشارين البلزمااة إلعااداد معممااي التعماايم األساسااى  -عمااوم قباال الخدمااة .مجمااة البحااث العممااي فااي
التربية ،كمية البنات لآلداي والعموم والتربية ،جامعة عين شمس ،مج ،6ع.۰۲۰ :۰1۰ ،۰9
 .55فاااتن عبااد المجيااد فااوده ( .)5117تطااوير بارامج التنميااة المينيااة لمعممااى العمااوم التجاريااة فااى ضااوء
أبعاد نمونج المعرفة بالمحتوى والتكنولوجياا وأصاول التادريس TPACKبحاوث عربياة فاى مجااالت

التربية النوعية ،يناير،ع.97: 51 ،5
 .53كمااال عب ااد الحمي ااد زيتااون ( .)۷۰۰4تحمياال نقاادي لمعااايير إعااداد المعماام المتضاامنة فااي المعااايير
القومية لمتعميم المصري ،المؤتمر العممي السادس عشر لمجمعية المصرية لممنااىج وطارق التادريس
بتكوين المعممب ،المجمد األول  ،جامعة عين شمس ،القاىرة ۷۷-۷۰ ،يوليو .۰4۷ :۰۰1 ،۷۰۰۰

 .54كمال نجيي( ،)5117المعايير التربوية في مصر :دراسة نقدية لمشروع إصبلح التعمايم فاي عصار
الميبرالية الجديدة ،الجمعية المصرية لتطوير المناىج وطرق التدريس ،المؤتمر العممي التاساع عشار
حول تطوير المناىج في ضوء معايير الجودة ،جامعة عين شمس ،مج.995 :951 ،5
 .55المقااء الساانوي ال ارباع عشاار ( .)5117الجاودة فااي التعمايم العااام ،الجمعياة السااعودية لمعماوم التربويااة
والنفسية (جستن) 16-15 ،مايو لعام( ،)5117جامعة الممك سعود ،المممكة العربية السعودية.

 .56محماد إساماعيل أحمااد( .)5119الكفاياة المغوياة لاادى معمماي المغااة العربياة لغيار الناااطقين بياا بااين
المع ااايير الدولي ااة ون ا ارة الس اامف ،مجم ااة د ارس ااات العم ااوم اإلنس ااانية واالجتماعي ااة ،الجامع ااة األدني ااة،
مج ،46ع.178 :167 ،5

 .57محمد رجي فضل اي ،مصطفى رجي سالم( .)5114معايير مقترحة لؤلداء المتميز لمعمماي المغاة
العربياة باالتعميم العااام ،الماؤتمر العممااي الساادس عشار لمجمعيااة المصارية لممناااىج وطارق التاادريس،
يوليو.
 .58مصااطفى محمااد الشاايخ( .)5151برنااامج تاادريبي فااي ضااوء إطااار بتيباااك بTPACKلتنميااة التفكياار
التصااميمي والتقباال التكنولااوجي نحااو إنترناات األشااياء لاادى الطاابلي المعممااين شااعبة الكيمياااء بكميااة

التربيااة وأث اره فااي ممارساااتيم التدريسااية عباار المعاماال االفت ارضااية (نمونجااا) ،المجمااة التربويااة ،كميااة
التربية ،جامعة سوىاج ،ج. 1851 : 1717 ،75
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 248 -

فاعلية برنامج تدريبي ...

عدد أبريل-ج0207 )48( -7م

 .59منااي عمااى السااالوس( .)۷۰۰4التنميااة المينيااة لعضااو ىيئااة التاادريس الجااامعي فااي مصاار (د ارسااة
ميدانية) ،القاىرة ،الثقافة والتنمية ،مج ،11أكتوبر.۰۰۲:۰۲۷ ،
 .31منال محمد العنزي ،وىدي عبد اي الشدادي ( .)۷۰۰۲تصميم نمونج قائم عمي إطار ()TPACK
ونم ااونج التص ااميم التعميم ااي (جيا ارالك لوايم ااي) ل اادمج التكنولوجي ااا ف ااي التعم اايم الع ااام ،المجم ااة الدولي ااة
التربوية المتخصصة ،مج ،7ع. 118 :99 ،11

 .31منااى محمااد الجازار( .)5111رؤيااة مسااتقبمية لتطااوير إعااداد المعماام فااي ضااوء معااايير احتاراف مينااة
الت اادريس ،م ااؤتمر ث ااورة 55ين اااير ومس ااتقبل التعم اايم ف ااي مص اار ،معي ااد الد ارس ااات التربوي ااة ،جامع ااة
القاىرة14-13 ،يوليو،مج.351: 311 ،19
 .35مي ااا عم ااي محم ااد( .)5151برن ااامج ق ااائم عم ااى نم ااونج تيب اااك  TPACKف ااي تنمي ااة الكف اااءة الناتي ااة
والتفكير التأممي لدى الطبلي المعمماين شاعبة الرياضايات بكمياة التربياة بالغردقاة  ،المجماة التربوياة،

جامعة سوىاج ،كمية التربية  ،ج.645 :611، 75
 .33المااؤتمر الساانوي الحااادي عشاار( ،)5113الجااودة الشاااممة فااي إعااداد المعماام بااالوطن العربااي أللفيااة
جديدة ،في الفترة من 13-15مارس ،كمية التربية ،جامعة حموان.
 .34المااؤتمر ال اربااع لممعماام ( .)1435أدوار ومساائوليات معماام التعماايم العااام والعااالي تجاااه اااىرة العنااف
والتطاارف فااي ضااوء متغي ارات العصاار ومطالااي المواطنااة 55 -53 ،ش اوال  1435ىا ا ،جامعااة أم
القرى ،المممكة العربية السعودية.
 .35الم ااؤتمر العمم ااي الس ااابع عش اار( .)5115من اااىج التعم اايم والمس ااتويات المعياري ااة ،م ااؤتمر الجمعي ااة
المصرية لممناىج وطرق التدريس 57 - 56 ،يوليو 5115م،جامعة عين شمس ،القاىرة.

 .36المااؤتمر العممااي المااؤتمر العممااي التاسااع عشاار( .)5117تطااوير مناااىج التعماايم فااي ضااوء معااايير
الجاودة  ،الجمعيااة المصارية لممناااىج وطاارق التادريس56-55 ،يوليااو  ،5117جامعاة عااين شاامس،
القاىرة.
 .37المجمس األعمى لمتعميم في دولة قطار(. )5117المعاايير المينياة الوطنياة لممعمماين وقاادة المادارس
في دولة قطر ،ىيئة التعميم ،قطر.

 .38ىاااني إسااماعيل( .)5118معااايير ميااارات المغااة العربيااة لمناااطقين بغيرىااا ،المنتاادى العربااي التركااي،
تركيا.
 .39ىا ازاع ع ااامر الش اامري( .)5151درج ااة ام ااتبلك معمم ااي ومعمم ااات الد ارس ااات االجتماعي ااة بمحاف ااة
رفحاء لممعرفة التكاممية بكفايات منحى  TPACKمان وجياة ن ارىم ،المجماة العممياة لكمياة التربياة،

جامعة أسيوط ،مج ،36ع.564 :531 ،3
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 .41ىناء عبد الحميد( .)5118تصاور مقتارح لبرناامج تادريبي فاي ضاوء نماونج بتيبااك TPACKلتنمياة
كفاءاتو وميارات التدريس اإلباداعي لادى معمماي عمام الانفس قبال الخدماة ،مجماة كمياة التربياة ،كمياة
التربية ،جامعة أسيوط ،مج ، 34،ع. 551 : 485 ،7
 .41الييئااة القوميااة لضاامان جااودة التعماايم واالعتماااد ( .)5119وثيقااة معااايير ضاامان الجااودة واالعتماااد
لمؤسسات التعميم قبل الجامعي .جميورية مصر العربية.

 .45و ازرة التربية والتعميم ( .)5113معايير المعمم ،مركز التطوير التربوي ،المممكة العربية السعودية.
 .43و ازرة التربية والتعميم( .)5115الوثيقة الوطنياة المطاورة لمانيج ماادة المغاة العربياة ،اإلماارات العربياة
المتحدة.
 .44و ازرة التربية والتعميم( .)5113المعايير القومية لمتعميم في مصر ،مطابع األىرام ،القاىرة.

 .45وليم عبيد( .)5114تعمايم الرياضايات لجمياع األطفاال فاي ضاوء متطمباات المعاايير وثقافاة التفكيار،
دار المسيرة ،عمان.
 .46يسااري عفيفااي نجيااي ( .)5115فعاليااة برنااامج مقتاارح فااي الفيزياااء قااائم عمااى التطبيقااات المينيااة فااي
تنميااة التحصاايل والدافعيااة لئلنجاااز لاادى طاابلي المعاىااد الفنيااة الصااناعية العمااوم التربويااة جامعااة
القاىرة  -كمية الدراسات العميا لمتربية ،مج  ،53ع697 :667 ،3
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