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عبر منصة "ادمودو"   TPACKمقرر متكامل فى ضوء نموذج "تيباك"  

Edmodo لتنمية كفايات معلم الكيمياء للقرن الحادى والعشرين ا$لكترونية .  

������ٕ 
bÏìÛaìic@†àª@†»c@lbi‰@N…NâNc@ @

  أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد 

  كلية التربية ـــ جامعة دمنهور 

ôëbä’Ûa@…ìàª@…aûÏ@âbè�N…@ @
  مدرس المناهج وطرق تدريس العلوم 

  كلية التربية ـــ جامعة دمنهور 

—�����Ü‚n�½a@ @
مق�ر م()امل فى ض"ء ن�"ذج "ت�اك"، و��� فاعلة ت
ر��ه ع��    ت���ه
ف ال��� إلى  

 
اء للق�ن ال�اد0 والع.��-. وق�م�7ة "إدم"دو" اإلل)(�ونة و�
ونها فى ت�7ة 6فا4ات معل� ال)
ائة  �� ی(�B- ال��A ب- ثالثة ج"ان>، وهى: ال�ع�فة ال)�D ال�ق�ر ال�()امل �ت� أوًال ت��

ات و H
مة فى تعل�ها، ث� ت� ت��� ال��7ة اإلل)(�ونة. و�ع
 ت
ر��  اس(�اتJ)ات ال��ها وال(ق7
اء للق�ن ال�اد0 والع.��-، �ذلM أع
ت أدوات ال���، وال�(�Lلة فى: اخ�)ار 6فا4ات معل� ال(

� ت
ر��ه ع��  � ال�ق�ر وأخ� ل(قPالً�ا    )112(��7ة. وق
 اش(�لN الع7ة على  الواس(�ان ل(ق
D ال�ةPراسى  و
اء RDلة ال(��ة جامعة دم7ه"ر للعام ال�  2020/2019الف�قة ال�اDعة شع�ة ال)

ة األولى   وزعN ع."ائًا على���H)عات: ال"�Hدها  ثالث م
ة  Pالً�ا وPال�ة   )37(  وع���H)وال ،
خ(�ار على  اال. وP W�Pالً�ا وPال�ة ) 38( وع
دها   ، والBاVDةPالً�ا وPال�ة )37(وع
دها   الLانة

اإلل)(�ونة،   "ادم"دو"  لل��H"عة األولى ع�� م�7ة  ال�ق�ر   Xر�
ث� ت� ت الLالث،  ال��H"عات 
معالHة،   4ةح- ل� 4ق
م لل��H"عة الBاVDة أ   ودرسN ال��H"عة الLانة ال�ق�ر ب
ون ال��7ة فى

W أدوات ج�ع ال�انات Dع
4ًا  ث��Vت� ت.   -  وق
 أسف�ت ال7(ائج ع- وج"د ف�وق دالة إح�ائًا ب
اء للق�ن ال�اد0 والع.��- R6ل وفى 6ل 6فا4ة  �Pالب ال��H"عات الLالث فى 6فا4ات معل� ال)

 
-  ةعلى ح)���H)ال  -ال��H"ع( ال��H"عو   ،ل�الح  ب- Pالب  إح�ائًا  دال  ف�ق  - وج"د )  
���H)ال-اء للق�ن ال�اد0 والع.��- R6ل وفى 6ل 6فا4ة على  (�  ل�الح   ةح
   فى 6فا4ات معل� ال)

ة األولى���H)عة ال"�Hالب ال�P ا 6فا4ة ال�ع�ف
ات ة DعHائة ت
ر�X اس(�ات�                                                                                            .ال�ع�فة ال)
ال	ف�اح�ة:   "ت�اكال�ل	ات  اء،  "،  ن�"ذج �ال) معل�  إع
اد  مق�رات   �ت�� فى  م�7ة  ال()امل 
اء للق�ن ال�اد0 والع.��-.  "ادم"دو" اإلل)(�ونة،�  6فا4ات معل� ال)

  



í×¥<íé×Ò<íée�Ö]<^ãßfe< << <<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ١٩٢  

An integrated course based on TPACK model across 
"Edmodo" electronic platform for developing 21 

century Chemistry teacher's competencies. 
By: 

Rabab Ahmed Mohamed Abou-ELwafa 
Assisstant professor of Curricula and Science Education 

Seham Fouad Mahmoud EL-Shennawi 
Lecturer of Curricula and Science Education 

 

Abstract 
The purpose of the study was designing an integrated course based on 

TPACK model, and investigate its effectiveness for developing 21 century 
chemistry teacher's competencies among undergraduates' chemistry student 
teachers. The integrated course, and Edmodo platform were designed, then the 
research instruments which are: 1-a test for assessing 21 century chemistry 
teacher competencies (chemistry content knowledge, pedagogical knowledge, 
technical knowledge, and technical pedagogical chemistry content knowledge), 
2-a questionnaire for assessing the course, and 3- a questionnaire for assessing 
the "Edmodo" electronic platform were prepared. The sample of the study 
included (112) fourth grade students Chemistry Department at the Faculty of 
Education Damanhur University (Academic Year 2019–2020). The sample was 
randomly assigned into three groups: Exp. G1 (37 students), Exp. G2 (37 
students) and Cont. G. (38 students). The research instruments were applied at 
the same time on the three groups. Then, the integrated course was taught across 
"Edmodo" electronic platform to the first Exp. G. and was taught without 
"Edmodo" to the second Exp. G. during the first term. Finally, the research 
instruments were applied again at the same time on the three groups. Research 
result revealed that: There are significant differences between experimental 
groups and control group students in 21 century chemistry teacher's 
competencies in favor of the experimental groups' students. Research results 
revealed too that there is a significant difference between the first experimental 
group and the second experimental group students in 21 century chemistry 
teacher competencies in favor of the first experimental group students except in 
the competencies of master the knowledge of teaching strategies. 
 Keywords: TPACK model, Edmodo" electronic platform, chemistry teacher's 
preparation, 21 century chemistry teacher competencies. 
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  ة:ـــــــدمـــــمقال

̀   ما  أب�ز   إن     ال�"ارد  على  قائ�  اق(�اد   م-   االق(�اد   ت�ّ"ل  ه"  والع.��-،   ال�اد0  الق�ن   �4ّ
عة�V4ة  ال
  Dع��   الع��  هcا  ُس�ى  ولcا  ال�ع�فة،  على  م�7ي  اق(�اد   إلى  ال�ال  ورأس  ال(قل
  العل"م   وتعل�  عامة  �Dفة  ال(��"�ة،  الe7�  ت)-  ول�.  Economy Knowledge  ال�ع�فة  اق(�اد 

ان  6ان  ر��ا  بل  ال�ع�فة،  اق(�اد   ع��  تأث�ات   ع-  7�Dأ0  خاصة،  �Dفة  أك�L   م-  ال(��ة  م

  أجال   إع
اد   على  قادًرا  لR"ن   ال(عل�   ل(V"��   ع
ة  دع"ات   jه�ت   فق
   ث�  وم-  تأثً�ا؛  ال�ادی-
  تغ�اته   مع  وال()ف  ت�
4اته،  مع  ال(عامل  على  قادرة  أجال  الع��،  هcا  وم(Vل�ات   ت(7اس> 

  ال�(�ارعة. 
   
 Dال
ور  لق"م  إع
اده  ح�   م-  ال�عل�  ص"ب   األنeار  ت(Hه  ،ال(عل�  تV"��  ع-  ال�
ی�   وع7
o"7ه  ال�D  فى   cة،  ال�اسات   ت7ف�  ال(ى   وال(�
4ات   ال(�"الت   مع  ی(7اس>   �Dا  أه
افها   وت�قW  ال(عل
  على   والقادر  والع.��-،  ال�اد0  الق�ن   م"اصفات   �4(لM  م-  ه"  ن��
ه  ال0c   فال�عل�  ال�H(�ع،  ت"اجه
  PالDه   إع
اد   فى   �4اه�  �Dا  ال�ه7ى  واإلب
اع  لفعالةا  وال�.ار6ة  االن(�اء  روح  ل
4ه  معل�   معه،  ال(فاعل 
   .ال�الى الق�ن  فى والع�ل وال(عل� للعr تqهله� ال(ى وال��Jات  وال�هارات  ال�عارف واك�ابه�

اء خاصة ـ  ــف�عل� الق�ن ال�اد0 والع.��- عامة ـ  �H4> عله أن R4"ن م7ًR�)ا م-  ــ  وال(
عة مادة ت��Jه م-  �P ا ی(7اس> مع�D فهاj"ر��ها وت
ات تHمادة ت��Jه، ملً�ا Dاس(�ات
فه  j"ر ال()7"ل"جى الهائل وت"V)ًال ع- م"اك�ة الBها م- جان> أخ�، ف�جان> ومع أه
اف تعل

عة�Pو Xر�
ة وتV"�عه �Dا ی(7اس> مع �Pق ال(�
ام ال(t�J، مLل:    فى الع�لة ال(علJ)اس
6ةc̀ة ال ة اإللاألجه�  )(�ونة، وغ�ها. ، وال("جه ال�ق�ى، وال��7ات ال(عل

   M�4(ل  ��D ا؛أكاد�4ًا ومه7ً ال�اد0 والع.��- و�qهل  الق�ن  4ُع
 معل�  أن   Mذل و�(Vل> 
  ،-م�H"عة م- ال)فا4ات وال�هارات ال�()املة، م7ها: مهارات ال(ف)� العلا، وvدارة ق
رات ال�(عل�

̀م ل�، وvدارة مe7"مة ال(ق"��؛ و ودع� االق(�اد ال�ع�فى، وvدارة ت)7"ل"جا ال(عل�، وvدارة ف- ال(ع   ��(ل
Mاد   ذل
  فى  األكاد�4ة  وال�هارات   ال�عارف  صقل  فى  �4اه�  �Dا  م()امًال،  إع
اًدا  ال�عل�  إع

،t�J)ر  وام(الكه  ال
  األكاد�4ة   أدواره  ودع�  ال(
ر��ة  خ��اته  وصقل  العامة،  الLقافة  م-  ق
 ث،ح
 ت   التى  العالم4ة  ال(V"رات   اك�ةم" و   مة، د المتx  م� األ  ب�6>   اللحاق  إلى  بحاجة  ح-wن  وال(��"�ة،

 القادر  و�التالى ،وال(V"�� االبتکار على  القادر د ج
 المت ع م�
 ال ال�عل� ببناء  إال  ذلM إلى س�ل  وال
 .اماتهت̀ Dال فاءال"  على
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  ا$طار النظرى وا<دبيات السابقة: 

�ال��ح     ال
	ء  ه�ا  "إدم�دو ی��اول  وم��ة  ��اء، ��ال  �معل إع!اد  فى  ال��امل  وال�&ل�ل 
��اء للق�ن ال&اد* والع��().��  اإلل���ون�ة" و0فا.ات معل� ال

  أوال: ال��امل فى إع�اد معل� ال����اء للق�ن ال�اد� والع����.

إع!اد فى   ال��املعلى    تق�مب�صفه أح! ال��اذج ال�عاص�ة ال�ى    TPACK "ت�8اك"   ن��ذج  ب�ز    
�&��*  وال�ع�فة �ال�ق��ات ال�ى تH�A!م فى ال�عل��، ال�ع�فة ثالثة ج�انD رئ�Aة، هى: ال�عل� ب�)� 

 لل�!ر(N رئ�Aة ب�صفها م�Mل8ات  ال�!ر(�M� Nق  ال�ع�فة مع إلى ج�D  ج�8ًا ال�I�H، مادة
ل!*  ع��قة م��املة   مع�فة ت�اف� ض�ورة ال���ذج ه�ا و(ف��ض    (Fontanilla, 2016).الفعال

  ��ى عل�ها أTُلR ال�علAع�فة"م� ال�I�H" مادة م&��*  ت!ر(�M� Nق  ال��علقة ال�ق��ة ال
Technological Pedagogical Content Knowledgeام ، و(��ع!Hذج   اس���  "ت�8اك "ن

 لل�!ر(N لل�عل��) وال�فا.ات الالزمة ال�عارف ل�صف وال��8Mق�ة األكاد.��ة الX�8ات  م)  كل في
  (Rosenberg, Greenhalgh & Koehler,2015). �فاعل�ة
�ل   
�و(���ل ن��ذج "ت�8اك" على ثالثة أ�عاد رئ�Aة، وال�قاTعات ب��ها؛ �&�[ ی�\�) فى ال

أ�عاد، و(�ضح ال�`ل ( "ت�8اك". ١س8عة  أ�عاد ن��ذج   ( (Mishra &  Koehler, 2006;   
Koehler & Mishra, 2009;Nies, 2011; Chai, Koh & Tsai, 2013; Koehler, 
2013; Koehler, Mishra, Akaoglu & Rosenberg, 2013; Fontanilla, 2016).  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ن��ذج "ت��اك" ل��ان� إع�اد ال�عل�.١ش�ل (

@ @
@ @
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†ÈjÛa Þëþa:@òÏŠÈ½a ôìnz¶@@—–‚nÛaContent Knowledge (CK)@@@@@ @@ @

ف  j"ل تLم ،t�J)ة لل�و�(�B- ال�ع�فة Dال�فاه�، وال��e7ات، وال�7اذج وأ�P الع�ل ال�فاه
ال�عل� �Pق ال(ف)� األساسة في مادة ال(t�J وvث�ائه لل��("�D 0"اد عل�ة إضافة، أ0 أنها  

ر��ه  م- ت
 ت.� إلى ام(الك ال�عل� فهً�ا ع�ًقا م()امًال ألساسات ت��Jه العل�ى؛ �Dا 7R�4ه 
   وت)"�- هcا الفه� ل
P 0الDه.

Pedagogical Knowledge (pk) Ûaj@òíìi�Ûa@òÏŠÈ½a@ZóãbrÛa@†È  
عة  �VD ل: ال�ع�فةLه، م��Jمادة ت Xر�
فة تRD Wل ما ی(علRD قةوال(ى ت(�B- ال�ع�فة الع�

ات تق"�� الVالHواس(�ات ،Xر�

مة فى ال(J)ات ال��Hب، وم�اعاة ال�(عل�-، وال�Vق واالس(�ات
� الVالب الف�وق الف�د4ة ب- ال�(عل�- أث7اء ال(
ر�X، وvدارة ال�ف، وتق
4� ال(غ4cة ال�اجعة، وتق

   ، وغ�ها.R.Dل م�(��
†ÈjÛa òÏŠÈ½a@ZsÛbrÛa bîuìÛ!ìäØnÛbi Technology Knowledge (TC) @ @

  

مها ال�عل� فى ح�Hة  تV7"0 هcه ال�ع�فة على اإلل�ام J�D(لف ال(ق7ات ال�(7"عة ال(ى قJ)�4

4ة،  ال
راسة س"اء ال(ق7ات ال�ق�ة ال�
یLة مLل اله"اتف ال7قالة وال"سائA ال�(ع
دة أو ال(ق7ات ال(قل
قها  �Vت 7R�4ه�  ل)ى  6اِف  R.Dل  واالت�االت  ال�عل"مات  تق7ات  فه�   -ال�عل� ی(ع- على  إذ 

فة تع
یل الغ�ض م- ال(ق7ات؛  Dفعالة فى ح�Hات ال
راسة، وأن ت)"ن ل
یه� أBً4ا  الRD ع�فة�

امها على ن�" أفBلJ)اس -R�4 ��D  .ا�عة  مالحeة ال()7"ل"جة ی�7غى ال�ع�فة tJ4  وف�P  

 ول
4ه ال(V"رات  على هcه مVّلًعا R4"ن  أن ال�عل� على D  <H4اس(��ار. ولcا ال�(غ�ة ال()7"ل"جا
    م(غ�اتها RDفاءة.وال()ف مع   ل(عل�ها القابلة

òîi�Ûaë@ôìn$bi@òÏŠÈ½a@ZÉiaŠÛa@†ÈjÛa(PCK) @ @
الفعال  ومفادها  Xر�
ال( أك�L  ی(Vل>  أن  ��D("0   ال�ع�فة م- ل)ل ال�7ف�ل الفه� م-  ما ه" 

 t�J)7ة   المع  Xر�
ت ات Hاس(�ات ̀م  �4(ل  t�Jت ف)ل  ال(
ر�X؛  ات HDاس(�ات وال�ع�فة 
ع(ه، وعله فإن ال�ع�فة�P <ًقا    ت7اسDال��("0 وال(��ة ت.� إلى ام(الك ال�عل� فهً�ا م"سًعا وع�

  0
ع(ها، واأله
اف ال��اد ت�ققها م- تعل�ها ل�P ا ی(7اس> مع�D ه��Jمادة ت Xر�
ل)فة ت
   الVالب.

@ôìn$aë@bîuìÛìäØnÛbi@òÏŠÈ½a@Z&ßb¨a@†ÈjÛa(TCK) 
هcه على   تع�ل ح�  وال��("0؛ ال()7"ل"جا ب- ال(�ادلة العالقة ال�ع�فة ت�ف  ال()7"ل"جا 

Dاس(Vاعة الVالب  أص�ح ف�Lًال  ق�ل، م- م�7Rة ت)- ل�   �VDق ع
ی
ة وال�عل"مات  ال��("0  ع�ض 
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ائة، وح�6اتها فى الف�اغ، وم.اه
ة 6ف ت(فاعل الcرات مع DعBها  �رؤ�ة أشRال ال���6ات ال)
ه� أBً4ا  إج�اء ال(Hارب الع�لة ال(ى R.4ل إج�ائها  ال�ع� مR"نة م��6ات ج
ی
ة، وأص�ح DإمRان

 م�("0  وت)"�- فى ال�ع�ل خV"رة عله�، فBًال ع- أن ال()7"ل"جا ت��له� اك(.اف ال�ع�فة
 

ام ج
یJ)اسD  لفة.  م�ّ�كات)Jال��� ال�  

@òîi�Ûaë@bîuìÛìäØnÛbi@òÏŠÈ½a@Z)…b+Ûa@†ÈjÛa(TPK) 
��P Wقة إن  ح�  وال(��ة؛ ال()7"ل"جا ب- ال(�ادلة العالقة تع�ض �Vت �� ت
ر�X  ال()7"ل"جا ت
وم�ارس(ها داخل ح�Hات ال
راسة وخارجها  ج
ی
ة ت
ر��P Xق  اب()ار لل()7"ل"جا R�4- ك�ا مع7ة،

ام   ال��افات  رغ� م�7ًRا ال(عاونى ال(عل�ّ  أص�ح ف�Lًال J)اسDGoogle documents أو ،Google 

classroom    اBً4اك(.اف ال(عل� اإلل)(�ونى  ، أE-Learning    .ها�وال��7ات اإلل)(�ونة، وغ
هcه أسال�ه  ال�عل� م- ت(Vل>  ال(V"رات  و6ل   ��"Vق  ال(��"�ة ت�Pه وcه ف j")ل  ت
ر��ه 

ی
ة ال()7"ل"جاHاته في الPة ن.ا�   (Mishra & Koehler, 2006).ال(عل

@ôìn$aë@òîi�Ûaë@bîuìÛìäØnÛa@òÏŠÈß@ZÉib+Ûa@†ÈjÛa(TPACK)@ @
ف ال()7"ل"جا كفة ال�ع�فة وت�ف هcه،  مH(�عة الLالث  ال�عارف دمج ت7(ج م-j"ل(7اس>  ت 
تعل�ى م�
د؛ أ0 أنها ت�س� لل�عل�   ساق ض�- مع- م�("0  ت
ر�X مع7ة الزمة ل(
ر���P Xقة

ل ال�عال� ع7
 ت�
4ه  ی(ق- هcا  ��Pًقا واضح   ��D 
ر�X م"ض"ع م- م"ض"عات ت��Jه )
ال�"ض"ع عل�ًا، و�(�R- م- ت�
ی
 ��Pقة ال(
ر�X ال(ى ت(الئ� معه، وال()7"ل"جا ال(ى DإمRانه  

   االع(�اد علها ع7
 ت
ر�X هcا ال�"ض"ع Dال��Vقة ال��
دة.

ر اإلشارة إلى   Hاك" ن�"ذج أن وت� أنها على   ال�Hاالت هcه   ب- ال�Hع على ی�6` ل� "ت

̀لة ع- DعBها ال�ع�، مHاالت   مHاالت م(�اVDة أنها على إلها ول)7ه ن�e م7ف�لة أو م7ع
ات  على یqث� أن شأنه م- ال��("0 ال
راسى فاخ(ار فى اآلخ�؛ م7ها كل یqث� م()املةH االس(�ات
 أن شأنها م-  ال(ق7ة أن ك�ا دمHها، س(� ال(ي ال(ق7ة وال�Vق  االس(عانة بها R�4- ال(ي ال(��"�ة
ال
راسى وتعل�ه، وم- ث� ی�7غى إع
اد ال�عل�  خاللها تق
D� ال��("0  م- ی(� ال(ي على ال)فة تqث�

   وفW م�7ى ت)املى ب- هcه األDعاد �Dا یqهله لفه� أدواره ال��(ق�لة وت7فcها RDفاءة وفاعلة. 
ÜÈnÛa@Bë…ìß…gB@ò–äß@ZbĆîãbqî@òîãë�ØÛ⁄a@òîàEdmodo" electronic platformN@ @

(ق7ات جل ال"�> ال��Lلة ل  إح
0 أه� م�7ات ال(عل� اإلل)(�ونى  Edmodoُتع
 "إدم"دو"       
؛ ل�
 الفH"ة ب- ما ی(عل�ه الVالب فى ال�
رسة ٢٠٠٨ال(ى ت� إPالقها عام  و ،  (Web.2)  ى الLان
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ال�اد0   الق�ن  فى   �ال(عل ل�(Vل�ات  مالئ�ة  تعل�  ب�ة   �ت"ف به
ف  حاته�،  فى  4ع."نه  وما 
ة تفاعلة ت"jف تق7ة ال"�>   ت��ل ب��ةوالع.��-. و�̀ات أن�eة إدارة ال��("0   تعل وت�Hع ب- م�
ال("اصل االج(�اعىاإلل)(�ونى و  ال����ل ف�ها �اس���ام اال���ل،  ش�Rات  ؛ ل��نها م�ان�ة، ی�� 

ف2ًال ع* أنها ت��ل ب��ة تعل���ة آم-ة، وسهلة االس���ام لل�عل��* وال)الب، %�ا ت��ح اش�"اك  
ال�عل�- م-  م-?ة "ادم�دو" وت�R- األم�ر ح�ى �:�ن�ا على ا8الع دائ� �����5 أب-ائه�.  أولاء
ة، واالت�ال DالVالب م- ن.� ا�W أن.Vة تعل�Vر��ات ومهام وت
ل��("0 العل�ى، ووضع ت

خالل تق7ات ع
ة، وتق��ه� إلى م�H"عات ع�ل، فBًال ع- أنها ت�اع
 على ت�ادل األف)ار  
  Wواآلراء ب- ال�عل�- والVالب �Dه"لة، وم.ار6ة ال��("0 العل�ى ف�ا ب7ه�؛ م�ا �4ه� فى ت�ق

ة ال��ج"ةال��Jجات � (Al-Qahtani, 2019). ال(عل
ول)ى ی(� ت7فc 6ل هcه ال�هام؛ فإن ال��7ة ت(�B- ع
ة أدوات، وم- هcه األدوات ما یلى  

(Ateş, 2018; Ngo & Ngadiman, 2019) :  
ع  -١�Hم ل�7اء مق�ر ال)(�ونى (ت
J)ل م7اس>.  - ت�"�>   –أداة ت�R.D ( ع�ض  
٢- 

ی- م�ا ت� ب7اؤه وفًقا ل�الحات �4
دها م
ی� ال��7ة. أداة ت�
ی  ال��(ف

ی- (الVالب).-٣ة وال��(ف�̀ن عله ال�"اد ال(عل Jال�"قع ال� -  أداة عق
 ات�ال ب
  أداة ل�7اء اخ(�ارات م"ض"عة لل(ق"�� ال()"�7ى أو ال7هائى للVالب.-٤
  أداة ل(�
ی
 ال�هام ال�D o"7الVالب أدائها.-٥
  أداة إن.اء ف�"ل ع
ی
ة، وvن.اء م�H"عات ع�ل صغ�ة داخل 6ل ف�ل.-٦
  أداة ارسال ال�سائل وال
ردشة مع ال��H"عات، وارسال رم"ز تع���ة وص"ر وملفات.-٧
  أداة ت�لل ن(ائج ال�هام وال(
ر��ات وvن.اء رس"م بانة لها.-٨

Òa†çc òîàîÜÈnÛa@Bë…ìß…aB@ò–äß@âa†‚n8a: 

ام م�7ة "ادم"دو" أه
اف أه� ت(�
د J)ا اس� :یلي ف

(Yunkul & Cankaya, 2017; Tavukcu, 2018; Ngo & Ngadiman, 
ة ت"ف� ب�ة– ١                                                                                                             (2019�  .ال�ع�فة وال��Jات ال�ق
مة م�ادر فى وال(7"ع تفاعلة تعل

  .مع ال(V"ر العل�ى وال()7"ل"جى ال�(�ارع لل(عامل للVال>  الف�صة إتاحة-٢

ام ال()7"ل"جة ال�هارات  Vالب ال�عل�- وال إك�اب -٣J)ل"�ة السVات  ال�ة ال(ق7�  .ال�
یLة  ال(عل



í×¥<íé×Ò<íée�Ö]<^ãßfe< << <<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ١٩٨  

ال(��"�ة،   وال��Jات  ت�ادل ال�ع�فة العل�ة خالل م- وال�عل�- الVالب  ب- ال(فاعل ع�لات  دع�-٤
 الهادفة.  وال�"ارات وال�7اق.ات  واآلراء

٥ -`�̀  .وال�
رسة األم"ر أولاء ب- العالقة تع
ل(ق
4� وسائA م- به�ا ی(�ل وما وال�"رة، ال�"ت  ل(ق7ات  األمLل االس(غالل-٦  م(ع
دة 

ة�̀ة م�ارسات تعل  .  م(�
٧-��"Vة فى ال�عل� دور  تح(ى الع�ل ة؛ �وال()7"ل"جة   العل�ة ال(V"رات  مع ی("اك>  ال(عل

 .وال�(الحقة ال��(��ة
٨-�4
 .الف�وق ب- الVالب  م�اعاة مع مJ(لفة ع���ة ف�ات  مع ی(7اس>  ال0c ال(عل� تق

@†öaìÏZáÜÈnÛaë@áîÜÈnÛa@óÏ@Bë…ìß…aB@ò–äß@âa†‚n8a@ @

ام م�7ة "ادم"دو" J)اث أن اس�Dد م- األ
ة،   أث�(N ن(ائج ع�له ع
ة ف"ائ
 فى الع�لة ال(عل

یلى: ف�ا  إج�الها   -R�4   ،0̀ الع7 األشق�،    ؛٢٠١٧(ی"سف  ورنان  ال���0   N�R؛  ٢٠١٨ح
(Azmi & Ashari, 2017; Ekici, 2017; Durak, 2017; Végh, Nagy, Zsigmond 
& Elbert, 2017; Yunkul & Cankaya, 2017; Ateş, 2018; Hursen,2018; 
Mokhtar, 2018; Nagaletchimee, Kamarul & Suraswaran, 2018; Tavukcu, 
2018; Vania, Setiawan &Wijaya, 2018; Al-qahtani, 2019; Yin, Yusof, 
Bing & Peng, 2019)                                                                                                   لفة ح"ل   االت�ال وت�ادل اآلراء؛ .١)Jال� �e7الب ف�ص ال�.ار6ة وت�ادل وجهات الVح للإذ ت(

  �Vوحة على ال��7ة؛ �Dا �4ه� فى ت)"�- قاع
ة عل�ة ق"�ة ل
0 ال�(عل�. ال�"ض"عات ال�
ت(ح ل)ل Pال> ف�صة ال(ع�� ع- رأ4ه فى أ0 وقN دون ح�ج، على    اإلح�اس �ال	�اواة؛ .٢

  Ẁة، إما ��D> خHل الVال>، أو ض ال� ال(ى ت��مه هcه  
4ة ال(قل عXR قاعات ال
رس 
  ال"قN، أو غ�ها م- األس�اب.

ال .٣ ال	عل"؛سه�لة  ال("اصل مع   ��اصل مع  ة سه"لة �6�ة فى �ال(عل ال��7ات  ت(ح   �ح
  ال�عل� خارج أوقات الع�ل ال�س�ة، خاصة ع7
 وج"د اس(ف�ار ل
0 الVال> ال �4(�ل ال(أجل.    

إذ 4ق
م ال��("0 العل�ى �VDق م(7"عة م�ئة وم��"عة    م0اعاة أن	ا, تعل" ال+الب ال	)�لفة؛ .٤

 6ل Pال> ما ی(7اس>  ومق�وءة وح�6ة  H4 Mلcن�"ذج)، ب �(م- خالل حل م.Rلة ما أو ت��

  ون�A تعل�ه. 
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̀م- ال0c ی7اس�ه�،    اس�	0ار6ة ال�ص�ل إلى ال	�4�3 العل	ى، .٥ ع ال(عل� فى ال�Hح لل̀ة ت( م

ة لألشJاص الcی- ی�غ�"ن ال(عل� فى وقN مع-، م�ا یqد0 إلى راحة ال�(عل�  ك�ا أنها مف

D م إصاب(ه
  ال�HB. وع
الفعلى؛ .٦ ال74�ر  على  اإلع�	اد  ̀م    ع9م  مل  �وغ  
مق  �غ ال�Hاعى  الع�ل  فى  فالVال> 

.Mلcق لالت�ال دون ال�اجة ل�P فال��7ة وف�ت ،-  Dال("اج
 فى مRان وزمان مع
�    سه�لة وت=�ع أسال�; تق��" م39 تق9م ال+الب؛  .٧ح� ت"ف� ال��7ة أدوات م(7"عة لل(ق

  ال�اجعة. الف"ر0 مع تق
4� ال(غ4cة
إذ ت(ح  ال��7ة لل�عل� تقلل األع�اء اإلدار�ة ال(ي تأخc م7ه وقN    تقل�ل األع�اء ع< ال	عل"؛ .٨

ك�� مLل اس(الم ال"اج�ات وغ�ها، ف(� اإلرسال واالس(الم ع- W��P ال��7ة �Dه"لة. فBًال 
ع- أن ال��7ة ت"ف� أدوات تق"م ب(�لل درجات االخ(�ارات وال�هام ووضع إح�ائات ع-  

 ال7(ائج. 
̀�
 اإلنHاز وال
افعة والفاعلة الcاتة ل
0 ج�ع الVالب. ؛تعAز م< تعل" ال+الب .٩  إذ ُت

تعل	ه"، .١٠ ب�Bة  وت��4<  ال+الب  أداء  ف    ت��4< j"ت ن�"  ل
یه�  اH4ابى  اتHاه  وت)"�- 
 ال()7"ل"جا فى ال(عل�، فBًال ع- ت�هل ت�ادل ال��Jات ب- الVالب.

    �ة:مع�قات اس�)9ام ال	=�ات اإلل��0ون�ة فى الع	ل�ة ال�عل�	
ث�ة ع
د م- ال�ع"قات ال(ى ق
 ت�"ل دون االس(فادة ال(امة م- ال��7ات اإلل)(�ونة فى 

ة، وم7ها ما یلى�  : (Yunkul &Cankaya, 2017; Tavukcu, 2018)الع�لة ال(عل
 06�+عای�0  ت	ة  ال�	9ة:  ال�عل�	ع�	فى   ال ة �ال(عل ال��امج   �معای تع
یل  �4ع>   �ح


 ال�عل� یلHأ إلى  H7لفة ال�(�ارعة. ف)Jرات ال�"V)ها ل("اك> الLی
الHامعات وال�
ارس أو ت�
  �� معایt وال(ع
یل �Dه"لة دون تغ�J)اإلل)(�ونى ب"صفه حًال قابل لل �م�7ات ال(عل

ة. �  تلM ال��امج ال(عل
 ة	Gال�ع  األن Aاف�ة: اوال4�	ل�  �ل(ى ت.Hع الVالب على ال(عل� اإلل)(�ونى؛ ح� الزال ال(عل

اإلل)(�ونى 4عانى م- ع
م وض"ح فى األن�eة وال�Vق واألسال> ال(ى ی(� فها ال(عل� R.Dل  
  واضح.
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 Hعل"  نق	ق9م لل	س�ة   ال9ع" وال�عاون الqاإلل)(�ونى م- ق�ل ال� �فه م�7ات ال(علj"ت 
ع7
̀�
 م- ال"قN والHه
  ال(ى 4ع�ل بها، و  نقt ال�"اف` ال�ق
مه له ل(V"�� ال��("�ات و�cل م

 . خالل تلM ال��7ات، فBًال ع- نقt ال�عای� ل"ضع ب�نامج فعال وم�(قل وت.غله 
   ج�ا�دول�K�	ة أو ال�L=ه	الMethodology:    -ل7ا م  
Dال(عل� فال ب ع7
ما ی(علW األم� 

�D"رة م�اش�ة على ال�عل� (كف 4ُعل�) وعلى   وضع خVة و��نامج معار0؛ ألن ذلM یqث�
 �ال(عل م�7ات  على   -القائ�  �eمع أن  إلى   �.4 ال"اقع  ول)-  ی(عل�).  (كف  الVال> 
ال�7اهج   مHال  فى   -��J)ال� أما  ال(ق7ة،  مHال  فى   -��J)ال� م-  ه�  اإلل)(�ونى 

  ات. وال(��ة وال(عل� فل�"ا ه� ص7اع الق�ار ف�ا tJ4 ت��� هcه ال��7
 ص�ة�وال�60ة:  ال)�    -إن ح
وث ان(هاكات لل�J"صة على اإلن(�نN ق
 أث� على ال�عل�

وال(��"�-، ووضع فى أذهانه� ع
ی
 م- ال.R"ك وال(�اؤالت ح"ل تأث� ذلM على م�7ات  
ال(عل� اإلل)(�ونى م�(ق�ًال، وخ"فه� م- اخ(�اق ال��("0 واإلم(�انات على تلM ال��7ات؛ 

ة.  ن(Hة ع
م ت"اف� ل"ائح وق"ان- ل�ف� �  حق"ق ال(ألف وال7.� ع�� ال��7ات ال(عل
   دع9م�عى ال�افى  وج�وضعف    ال ،�الVالب    اس(HاDة ل
0 أف�اد ال�H(�ع بهcا ال7"ع م- ال(عل


ی
 وت
نى تفاعله� معه. Hال A�7لل(عامل مع ال  
 "ال�عل اإلن�0نM فى  ال	�عل	�< على �Nف�ة اس�)9ام  إلى ت9ر6;  ال��(��ة  ال4اجة  ، وال(�7ة 

اء ال�(عل�- فى 6افة ال��("�ات، إذ إن هcا ال7"ع م- ال(عل� �4(اج إلى ال(
ر�> ال��(�� ألد 

د ال(ق7ات ال�"jفة Dه. H)وفًقا ل  

 ق االب��ار�اع9 ال0وت�=�ة ال�ى تع�ة. الق�ف ال��7ات ال(علj"ل�ات تV)م 
  الL�4 0cل أح
 :>60Pاء للق0ن ال4اد3 والع�	ات معل" ال��QفاN :اKًثال  

الق�ن ی( ع
ی
  والع.��- ال�اد0 ��  وال(غ�ات  م- eDه"ر   ج�ع ت"اجه ال(ى ال(�
4ات 
 هcا العال� في إب
اعة لل(�R- م- العD rفاعلة اس(7Lاء، وال(ى ت(Vل> حل"الً  بال ال�H(�عات 

 
 ال)��ة، وال�(�ارعة jه"ر شRل ال(غ�ات  هcه ف�ضN  ال�عق
 الD 0cات 4ع(�
 على ال(7اف�ة، وق
 
ة R.Dل   أشRال م- ج
ی�فها فى الع�لة ال(علj"ة وتLی
ال(عل� وال(عل� 4ع(�
 على ال(ق7ات ال�
 ,Mishra).لcلM   الالزمة و��(ل)"ن ال)فا4ات  Dالفاعلة ی(��"ن  معل�- و�(Vل> ذلM إع
اد . فاعل

Koehler & Henriksen, 2010)  
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� ال�!ر(N وال�عل� فى الق�ن ال&اد*  إTاًرا خاًصا لفه  Hammond (2006)وق! ح!دت "هام�ن!"
  ) ه�ا اإلTار:٢والع��()، وhع!اد ال�عل� ل���لg 0فا.ات ال�!ر(N فى ه�ا الق�ن، و(لIH ش`ل (

  . (Hammond, 2006) ) إ.ار ال+�ر!, وال+عل� فى الق"ن ال&اد% والع#"! ٢ش�ل (

��اء خاصة، .
D أن .��لg ع!د م) ال�فا.ات 0ى ی��`)  إ��ن معل� العل�م ��فة عامة، وال
 ,NCES, 2007; Stuart)م) تعل�� العل�م فى الق�ن ال&اد* والع��()، وت��kل ه�ه ال�فا.ات فى  

2007; Holcomb, 2009; Polly, Mims, Shepherd & Inan, 2010; Vail, 2010; 
Ansari & Malik, 2013; KDE, 2013)  :  

@LÁ’äÛa@áÜÈnÛa@ŒíŒÈm@åÇ@b�ÜšÏ@Lòîib¯⁄a@pbÓýÈÛaë@ bèàÜÈmë@âìÜÈÛa@áîÜÈm@áÇ†m@òäße@ò÷îi@áîà–m@Zb�Ûëc
Zæc@áÜÈ½a@åß@ÙÛ‡@kÜİníë 

   عات��
ال�عل� �&�[ .`�ن الMالب م�ار�0) ن��M) ف�اد* أو أع\اء في م � ب�Xات ��.
�����ة في حل ال��`الت   تعاون�ة له� حR ال��ار0ة، وال��اق�ة، وال�ف\��وت&ل�ل الع�ل�ات ال

 وال�هام العل��ة.
   ف واالح��امTدها ال�عا�A. ة�.&ف	 الMالب و(	(! رغ�8ه� فى ال�عل� فى ب�Xة آم�ة ص&�ة داع

 ال��8ادل.
   ع��

ع الMالب على ق�8ل ال�pAول�ة ع) تعل�ه� و(��AعD اح��اجات ال�عل� ال����عة ل�.

 الMالب. 
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  Dفعال الVال> ی
ی� ال�ف  ال�احة والe7ام وسل"6ات  ̀ز  تع ة و6فاءة وال(ي ت(�B- إج�اءات 
 ال�7اس�ة. 

  .امها
J)الالزم الس Nح ال"ق
ام ال()7"ل"جا و�(J)الب ف�ًصا م()اف�ة السVی"ف� لل 
   ر ع�ل
̀ة على ال(علُّ� الA.7 للVالب، و�(ح ال"قN ال)افى ل(7فcها، و�ق ��4� أن.Vة م(��6


امه 6J)ال> واسVأداة تعل�.ال 
bè8bØÈãa@ ô†ßë@pbßìÜÈ½a@ Éà @ïÇbº@ÝØ’i@ éiýE@áÜÈ½a@ áČčîÔŽí@ Lémb8bØÈãaë@ áîîÔnÛa@ ZbĆîãbq@´+¤@óÜÇ  

  ع	ل��ى ال�9رV6 وال�عل"، و�6+ل; ذلT م< ال	عل" أن: 
  .ال> ومهاراتهVي ح"ل فه� الHل م7هR.D انات
م أسال> م(ع
دة ل�Hع ال�J)�4 
  ال> وال�هامVم أداء ال
J)�4   Xر�
̀مالء لل(ف)� في م�ارسات ال( ال(ى قام بها وتفاعالته مع ال

 وت��7ها. 
 .<الVال �ة ب7اًء على ن(ائج تق�ات ال(علH ی�اجع االس(�ات
   �R4.ف ع- فه� الVالب ال���W لل�فاه� ال(ي س(� ت7اولها، و�عالج ال�فاه� الVJأ أو غ

 ال�R(�لة ق�ل ال.�وع فى تق
4� ال
رس.  
  ال�7اس�ة  4.ار الc�7جة  و�"ف�  الVالب  مع   �ال(ق  <وأسال ون�اذج  أدلة   ��"Vت فى  ال�عل�  ك 

 ل("ضح ال("قعات ألداء الH"دة. 
  .-ات ال(��H� أدائه� ذاتًا وت�
ی
 اس(�ات� ل(قW ق"اع
 ال(ق�V)الب لVی"جه ال 
 اء األم"ر ال(ي ت
فع ال�(عل�- إلى  4ق
م تغ4cة راجعة م�e)7ة وفي ال"قN ال�7اس> للVالب وأول

 األمام. 
  .�أدائه -
ام ال�الحeات ل(��J)اسD البV��4ح لل 
  .ات واألق�انcال � 4.�ك PالDه فى تق

@LéÛbà×gë@‰b+Ðn8üa@óÜÇ@áöbÔÛa@áÜÈnÛa@õ†jÛ@kÛbİÛa@áÜÈ½a@áÇ†í@sîy@LlýİÛa@ÚaŠ‘gë@òîàîÜÈnÛa@òÓ†Ûa@ZbĆrÛbq
Éß@bĆí†Ôãë@bĆîÇa†ig@aĆZØÐm@kÜİní@ôˆÛaë@ZóÜí@b¶@áÜÈ½a@âìÔí@æc@ÙÛ‡@åàšníë@LpýØ’½a@Ý¡@âbànçüa 

   علHلفة ت)Jات مHاس(�ات 
ام J)اسD ةالعال�ة وال��ل  �ال�عای  Wة وف�ال(عل الع�لة  ت"جه 
ع الVالب.�Hم(اًحا ل � ال(عل

  اتH
ام األدوات وال(ق7ات ال�7اس�ة، ووضع اس(�اتJ)واس ،�ل�ل   م�اع
ة الVالب على ال)ف(
 ال�.Rالت العل�ة.
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  �̀ز مهارات ال)ف( � م7اق.ات فعالة داخل الف�ل ال
راس�ى، و�Pح أس�لة ومهام تعل� تعe7ت

 على أن  � اس(7(اجاته� واس(7(اجات اآلخ��- مع ال(أكالعلا ل
0 الVالب، �Dا فى ذلM تق


ام ال�V4 .WV7"ر مع PالDه فهً�ا عل�ًا قائً�ا على ال��e7ة واألدلة وال�Hج العلJ)ة واس� 
  عة م(7"عة م- ال�ل"ل"�Hاغة مت�
0 الVالب لل(ف)� Dع�W فى ال�.Rالت و�.Hعه� على ص

وال�الحeة  (االس(ق�اء   <األسال م-  م(7"عة  م�H"عة   �ت�� على  و�.Hعه�  ال�ق(�حة، 
 وال(��H> والc�7جة) لل��"ل على ال�انات. 

  .�ارات ال(عل̀�ادة خ  دمج م�H"عة م(7"عة م- م�ادر ال(عل� مع ال(
ر�X فى الف�"ل ال
راسة ل
   �دمج مهارات االس(ف�ار في خ��ات ال(عل�، وvش�اك الVالب فى ت�
ی
 أه
اف ال(عل� ومعای

 الH7اح. 
òîàîÜÈnÛa@ òàöý½a@ ZbĆÈia‰@ L@ pa‡@ áÜÈnÛa@ pabc@ Ýîè+m@ óÜÇ@ áÜÈ½a@ ñ‰†Ó@ sîy@ åß@áç…a†Çgë@ lýİÜÛ@ ôŒÌ½a

ZóÜí@b¶@áÜÈ½a@âìÔí@æc@ÙÛ‡@åàšníë@LáèÜjÔn+½ 
   مالئ�ة م(7"عة  أن.Vة  فى  الV.7ة  Dال�.ار6ة  للVالب  ت��ح  ال(ى  ال(عل�  ف�ص   �ت"ف

 اله(�اماته�.  
  .قةDه� ال�ا�
ی
ة ��JDات الVالب ومفاهHة ال ر�A ال�فاه� العل�
 الب واه(�اماته� وم"اقف اVارب الHدمج ت .Xر�
 ل�اة ال"اقعة في ال(
   ،هDالP �ع� تعل

مها RDفاءة لJ)ة و��Lی
اخ(ار م�H"عة م(7"عة م- ال(ق7ات ال()7"ل"جة ال�

ات وال�ع
ات  Hة وال��م
ام األدوات العل�ة، مLل: ج�ع ال�انات اإلل)(�ونJ)ف� ف�ًصا الس"ف
.Mوما إلى ذل Nانات ع�� اإلن(�ن ال�J(���ة وم�ادر ال�

  ة. د مج مهارات ال(عل� في الق�ن ال�اد� والع.��- ال(ي تع
 الVالب ل�"اجهة ال(�
4ات ال��(ق�ل
   �4ع�ل مع ال�عل�- اآلخ��- إلج�اء ات�االت ب- ال(��Jات وف�ا ب7ها، و�ع�ض ال�فاه

 وال�"ض"عات العل�ة �D"رة م()املة. 
 .ار�ةHاث ال
 ی��A م�("0 ال
رس Dال�H(�ع واألح

$a@ZbĆ+ßbc@LñõbÐØi@bèÔîjİmë@òîàÜÈÛa@pa‰bè½aë@áîçbÐ½aë@ù…bj½aë@pbíŠÄäÜÛ@áÜÈ½a@áèÏ@sîy@åß@LóÏŠÈ½a@ôìn
ZáÜÈ½a@æìØí@æc@ÙÛ‡@åàšníë 

   ،ةVDرة م(�ا"�D البVا ال��("0 للcه �ع(ها وق
رته على تعل�P �ة وفهم(�7ًRا م- ال�ادة العل�
ة  فBًال ع- ال�ع�فة الق"�ة Dال��("0 ال(��"� ال�0c �4اع
ه فى ت��� أن.Vة وتHارب تعل

 فعالة للغا4ة ت��ح للVالب Dاس().اف وتV"�� تعل� ال�فاه� العل�ة وتعل�ها. 
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  ٢٠٤  

   Wالفه� ال�الي ال�(علD �)ه
اته Dاس(��ار، فH)رات ال��("0 العل�ى وم�"Vح��ً�ا على مع�فة ت
ة ال.ائعة).Jال(ار� �   Dالe"اه� العل�ة (ب
ًال م- ال�فاه

 .ة م��ً�ا لل
روس وال"ح
ات ال
راسة فى ال�7هج، وت7فcها فى ض"ء ال�عای� العال�ة وال��ل
   ةب7 ب7اء  على  الVالب   
ت�اع ات Hاس(�ات ف j")ب األساسة   �ال�فاه فه�  على  م.Hًعا 

ات ال(ى تع(�
 على ال(لق- وال�ف�.  Hة ص��ة ب
ًال م- االس(�ات� مفاه
 Vا للالب الcی- 4عان"ن م- صع"�ة فه� ال��("0 العل�ى، ف"ف� م�H"عة م(7"عة  داعً�ا أساسً

 م- ال�"ارد (ال��V"عة، وال"سائA ال�(ع
دة، ال�7اذج، إلخ).
  .<ل م7اسR.D قها�Vة و��ات وال�"ارد ال(علH م�(لً)ا ل��H"عة غ7ة م- ال��ارسات واالس(�ات

ا 
ام J)اس وهى:  أخ�0،  6فا4ة  ال)فا4ات  لهcه  م-   �-ل�علو�Bاف   
ع
ی فى  ال()7"ل"جا 
األن.Vة ودمHها في ج�ع ج"ان> ب�امج ال(��ة العل�ة ل
ع� ت
ر��ها وتعل�ها، وذلM فى ج"ان>  

 :(Becta,2010)ع
ة، م7ها 
 . تعA6A ال�9رV6 وال�عل" م< خالل: ١


ام م�H"عة م- ال(ق7ات ال()7"ل"جة ال�
یLة ال�الئ�ة ألن�اo ال(عل� ال�J(لفة J)اس •. 
- ال�(عل�- م- ال(عاون مع أق�انه� ومع ال�عل�. R�)ا ل
ام ال()7"ل"جJ)اس • 

وYدارتها،  ٢ وال�عل"   V6ال�9ر ع	ل��ى   Z�+(ت ت��4<  خالل.  ل(�ادل    م-  ال()7"ل"جا  ف j"ت
ة. �̀�` ال�ع�فة العل�ة، فBًال ع- تV"�� فه� القBا4ا العل�ة وال�  ال�عل"مات وتع

 ال�ق��" وتقار06ه، ع< \60]:. ت��4< ٣
ل ت��ل الVالب إل)(�ونًا وم(اDعة م
0 تق
مه�، واالس(فادة م- هcه ال�عل"مات فى Hت� •

 ت��- ع�ل(ى ال(عل� وال(عل�.
ة. � • ال("اصل مع أولاء األم"ر إل)(�ونًا م- خالل ال���
 اإلل)(�وني أو ال��7ات ال(عل

  "
"هام"ن ال�اد0 أ   Hammond (2006)وت�0  الق�ن  فى  اء �ال) ل�عل�   

یHال ال
ور  ن 
  Mراسى؛ م- أه� تل
�ات فى مع�ف(ه وم�ارساته ال(
ر��ة فى الف�ل الوالع.��- ی(Vل> إج�اء تغ

 ال��ارسات ما یلى:
  مع�ف(ه ب�7اء  ل)ل Pال>  ت��ح  تعل�  ب�ة   WلJل ال�7اس�ة  الف�ص  و�"ف�  تعل� PالDه،   ��ت

 4.�ك الVالب ب7.اo فى تعل�ه�.  الJاصة، وت"ف� ع�ل هادف
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  ٢٠٥  

  �م- جان> ال�عل AVJ)ل> الV)ا یcالب؛ وهVع ال�Hة لإن.اء ب�ة تعل� آم7ة داع�ة إH4اب
ل(7H> مJا�P ال�المة، وvعادة ت�ت> الغ�فة ل
ع� ال(عل�، �6ا H4> أن ی(�(ع ال�عل� �Dهارة  

�Hة لH)7ة مع الVالب فى الف�"ل ال
راسة. إدارة خ��ات ال(عل� م(7"عة لJلW ب�ة تعل� إH4اب 
  .لىLقة م��VD ال��ة Nقة م(�قة، واس(غالل وق��VD ها� ت7فc تق7ات إدارة الف�ل الفعال وتق
  .0
 وضع خP AV"�لة ال�
0 وأخ�0 ق��ة ال�
  .ة̀�` الق� والع�لات العل� ̀�` ال(عاون ب- الVالب داخل الف�"ل ال
راسة، وتع  تع
 وح الVالب  فB"ل  ع H.ت  -م�(قل مف)��-  ���4"ا  أن  على  وم�اع
ته�  ال(عل�،  على  Lه� 

  0
وال7ق ال��(قل   �ال)ف( مهارات  تV"ر  ال(ى  ال��Jات   �ت"ف خالل  م-  وناق
ی-   -وم�
ع
 واإلب
اعى وحل ال�.Rالت ل
یه�.  

   ال�(�ادل، �6ا �4(�م ال(عل� الJاص به� فى ج" �4"ده االح(�ام  إش�اك الVالب DإH4ابة فى 
̀ز ال("قعات اإلH4ابة، و���ص على ت"ف� وقً(ا 6افًا للVالب إلت�ام ال�هام،  اح(اجات ه� و�ع

 وه" واضح D.أن ت"قعاتها.
  0ًال م- ال(7اف�ى الف�د
6
 على جه"د الع�ل ال(عاونى بqی�، و�
جعل الVالب 4.ع�ون Dال(ق

 .Wة وروح الف�� م- خالل ال�.ار�ع ال(عاون
 الب وأولVة إلن.اء  ال("اصل الفعال مع ال
ام االت�االت ال()7"ل"جJ)̀مالء، واس اء األم"ر وال

 ت"اصل وت��Hة تعل� إH4ابة وvش�اك أص�اب ال��ل�ة اآلخ��- فى تعل� الVالب.
 .الب لهاVة، وال��ص على اتقان الائ�
ام اللغة ال)J)اس 
   ال(ع�ف الVالب، وت.Hعه� على   0
ل الLقافى  ائة وال"عى �ال) الLقافة   `�̀ الLقافات  تع على 

  األخ�0 واح(�ام اآلخ��- واخ(الفاته�.
 أنم	ا س�] Q	_< اس�=�اج أن NفاQات معل" ال��	�اء للق0ن ال4اد3 والع60P< ت�	Kل فى  

م- م(�7ًRا  اء �ال) معل�  ائى  R4"ن �ال) ال��("0   Xر�
ت ات HDاس(�ات ال()7"ل"جة    ، ال�ع�فة 
ات ال(
ر�X وال�ع7ات ال()7"ل"جة  Hائى ال��اد ت
ر��ه واس(�ات�وتع7ى ال�Rاملة ب- ال��)"0 ال(

اء، وت7فcها وتق"��ها�A دروس ال)VJت 
وتP	ل هbه ال�فاQة ال0ئ��ة ثالث NفاQات ف0ع�ة  .  ع7
 م��املة، وهى:

  ، وت�7	<:ال	ع0فة ال��	�ائ�ة كفاQة -١
  اء� مHال ت���Hى �4ارس االس)ق�اء العل�ى.فه� أن ال(
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  ٢٠٦  

  
اء فه" �4
نا Dال�ع�فة الالزمة ل.�ح الe"اه� فى مHاالت عل�ة أخ�0،   ت�
ی�أه�ة عل� ال)
 مLل: عل"م األرض، وعل"م ال�اة. 

 �̀��ى لل�ادة. فه Hال <ة فى إPار ال(�6�"Rاه� ال�اك�وس"eاء ت�اول ش�ح ال� أن ال)
 ال�فاD الع�قة  وال(غ� ال�ع�فة  ائى، �ال)  Aوال�� ال�ادة،  مLل:  األساسة،  ائة �ال)  �ه

ائة. �ائى، والVاقة فى ال)فاعالت ال(� ال)
  اءفه� أن�ائة.  ال)�ة الع�لات وال)فاعالت ال(R ت(ق�ى مRان
  �اةفهائة وع�لات األن�eة ال�ة.  ال�� وتف��ها فى إPار ال(�اك> ال)
  ة. فه� العالقاتائة، والع�لات ال�H(�ع� ب- ال��(�
ثات ال)
  ح�Pاء.  األس�لة� ح"ل الe"اه� ذات ال�لة Dال)
 .Mل> األم� ذلVها مًعا إذا تVال��� ع- ال�عل"مات ور� 
  .ةقاتها، وأه�(ها فى فى ش�ح j"اه� ال�اة ال"م�Vاء وت� ام(الك رؤ�ة واقعة م()املة لل)
  ت��Lات ت9رV6 ال	ع0فة ال��	�ائ�ة، وت�7	<: كفاQة ال	ع0فة �اس�0ا-٢
  �ةفهع(ها.  6ف�P ا ی(7اس> مع�D اء� ت
ر�X ال)
  .اء� ال(ع�ف على ال�
اخل وال�7اذج ال�J(لفة ل(
ر�X ال)
  
ات ت�
یHائى مع- ل)ل م�حلة دراسة. اس(�ات� ال(
ر�X ال�7اس�ة ل(عل� م�("6 0
 ام
J)فاءة واتقان. اسRD اء� �Pق ت
ر�X مJ(لفة فى تعل� ال)
  ةاء، وال(ى تHعل ال�(عل� فاعال فى الع�ل�ات ال�
یLة فى تعل� ال)Hاالع(�اد على االس(�ات

ة. � ال(عل
 �ة تعل�ة فعالة ل(ع ت���اء.ب�ة تعل� ل� ال)
  .إدارة ال�ف إدارة ناج�ة 
  كفاQة ال	ع0فة ب�ق=�ات ت9رV6 ال	ع0فة ال��	�ائ�ة، وت�7	<: -٣
   ،ةاء، مLل: ال��7ات اإلل)(�ون�
ام ال(ق7ات ال�
یLة فى ت
ر�X ال)J)راسة  و اس
ح�Hات ال

قات   ال�
ونات ع�� ج"جل، والف��"ك، وال"اتX اب، وال"ت"ب و �V)ها م- ال�وال"�Rي، وغ
اء وتعل�ها.� ال()7"ل"جة ال(ى ق
 ت�ه� فى ت��- تعل� ال)

  .ها�
ام ب�امج ال��اكاة Dال)��"ت�، وال�ع�ل االف(�اضى، وال�"س�ة ال)��"ت��ة، وغJ)اس 
 ها. اال�ة، وال��"رة ال(فاعلة وغVVJ)ل: ال�7اذج ال���ة، وال�س"م الLات م ع(�اد على تق7
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 ا���D البVال `ة ل(�فR
ام ال(�ام� ال�HافJ)اس. 
 ام
J)ة اس لل("اصل مع زمالء ال�ه7ة م- أجل ال(�7ة ال�ه7ة.  ال.�Rات االج(�اع
 ة إن.اء�4
     e-portfolio. فات اإلنHاز اإلل)(�ونة ومل  الع�وض ال(ق
 ال�اس>  إن.اء شاشة  على  ال��Hلة  وvن.اء ال
روس  وال�"رة،  ال�لفات  Dال�"ت  وت���� 

 .ال�"تة ال�ق�ة
 .ات�� ال�(غ- ال�(عل�- م- اس().اف ال�7"ذج ب(غRة وت�ائ� ن�cجة الع�لات ال)
 ت�ألعاب  اس(غالل"ة ال)��� .ألغ�اض ت��"�ة تعل
 ال�ق�ي �
ام أدوات ال(قJ)ة اس .إلن.اء اخ(�ارات إل)(�ون
  ام
J)اس �̀ة ال���"لة في ال(عل 6ة األجهcات واله"اتف ال .مLل الل"ح
   أدوات 
ام J)ات  اسeال�الح الVالب،   note taking tools ت
و�-  مع  ال��("0  ل�.ار6ة 

  .ل(�ادل ال��(7
ات مع الVالب ع�� اإلن(�نN  أدوات ت�ادل ال�لفات و 
 .Xر�

امها فى ال(J)ة واس  إن.اء ال�ق�رات اإلل)(�ون
 اف ال()7"ل"جj"قة ل(7اس>  ت��P Xر�
 ساق ض�-  مع- م�("0  ت
ر�X مع7ة الزمة ل(

 . م�
د  تعل�ي
  مشكلة البحث: 

اء ض�ورة ام(الكه ُج�لًة م-    �ال)  �الق�ن ال�اد0 والع.�ون فى تعل ی(Vلُ> نHاح معل� 

 م- ج"دة األداء ال(عل�ى وال�هام ال(��"�ة R.Dٍل فاعٍل،  ُ�̀ ال)فا4ات وال�هارات ال�()املة ال(ى ت

.Rل م()امل  و� �4(ل)"ا أن ال�عل�- على ی(ع- أنه ال��"ث ال�ع7ة Dإع
اد ال�عل� وق
 أك
 ع
ُد م-
ال(t�J،  مادة ال(ق7ة ب(
ر�X ال(
ر�X، وال�ع�فة �VDق  وال�ع�فة ال(��D  ،t�J("0  ال�ع�فة

ام ال �B4- لهcه األن"اع الLالثة األولى م- ال�عارف R.Dل م7ف�ل ال�عل� ام(الك ف��Hد J)االس 
 ی(Vل>  األم� فإن ذلM م- ب
الً  ول)- والع.��-، ال�اد0 الق�ن  فى وال(عل� ال(
ر�X في لها الفعال

� R4"ن  ال(
ر�X، وال(ق7ة؛ و�Pق  ال(t�J، مادة م�("0  ال()امل ب- ل)فة فه�ا مe7"ما�D 
ال��A قادًرا ال�عل� A 4ق"م ح�7ا  ال�عارف هcه أن"اع ج�ع ب-  على VJ)روس ب
وت7فcها.   ال

(Mishra & Koehler, 2006; Koehler & Mishra, 2009)                             
 
اء   ال��"ث  أjه�ت ن(ائج ع
د م- و�ال�غ� م- ذلM فق�ال�اDقة ق�"ر فى 6فا4ات معل� ال)

 م�("0  ت
ر��VD Xق  ال�(علقة للق�ن ال�اد0 والع.��- وال�(�Lلة فى: ال�ع�فة ال�()املة Dال(ق7ات 
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 &Lee|؛  ٢٠١٩ال(t�J ل
0 معل�ى العل"م Dاخ(الف ت��Jاته�. (خ��ة الع��0،   مادة

Tsai, 2010; Abbitt, 2011; Lin, Tsai, Chai & Lee, 2013; Jang & chang, 
2016; Koh, Chai &Tsai, 2016)                                                        

ال(ى W�Pُ خاللها   ١سف�ت ع7ه ن(ائج ال
راسة االس(Vالعة وق
 ُدع�N ن(ائج هcه ال
راسات �Dا أ  
اء للق�ن ال�اد0 والع.��- ی()"ن م-  �مف�دة م- ن"ع اخ(ار    (120)اخ(�اًرا ل)فا4ات معل� ال)

اء، بلغ ع
ده�  �Pالً�ا وPال�ة فى    )72( م- م(ع
د على ع7ة م- Pالب الف�قة ال�اDعة شع�ة ال)
، وق
 أوض�N ن(ائHها: ضعف م�("0 6فا4ات  2018/ 2019اسى  الف�ل الLانى م- العام ال
ر 

اء؛ ح� ت�اوحN درجاته�  �اء للق�ن ال�اد0 والع.��- ل
0 الVالب ال�عل�- شع�ة ال)�معل� ال)
  -  درجة. 120)(درجة م-  )56-35(فى هcا االخ(�ار ب

̀ة    (ع مLل:  دراسات،  أشارت   & Aydın-Günbatar,  Boz ؛  ٢٠١٨،   الغام
� ك�ا 

Yerdelen-Damar, 2017)  اد  ب�امج إلى أن
ی(� فها   ىوال(  ،ال(��ة كلات  ىف  ال�عل�- إع
ة إع
اد ال�عل� فى ال�ع�فة��J)ق  وال�ع�فة ال�VD  
ة ال(
ر�X وال�ع�فة ال()7"ل"جة 6ل على ح

>  H4> أنH)ل�ات  ت�V)م- ت��له وما والع.��- ال�اد� الق�ن  ل� - إلع
اد ال�عل�؛ وم- مBام
� ه7اك R4"ن  أن H4>  فإنه ث��  الe7� هcه في تغ�D -�B)إضافة ت   
مق�رات م()املة تع

  .ال�ه7ة �D"رة م(�اVDة واتHاهاته� ومهاراته� معارفه� ال�عل� فى ج�ع األDعاد، وت�7ة
اء RDلة ال(��ة ــ جامعة    �دم7ه"ر ت�- أن ال�ق�رات ال(ى تق
م  و�(�لل ب�نامج إع
اد معل� ال)

  م- خالله ال ُی�اعى فى إع
ادها ن�"ذج "ت�اك"، وvن�ا تق
م فى ص"رة مق�رات م7ف�لة.
    -اء للق�ن ال�اد0 والع.��- ل
0 الVالب ال�عل��ی(�- م�ا س�W ق�"ر 6فا4ات معل� ال)

اء،  �ال
ور ال�o"7 به� فى ت�قW  األم� ال0c ق
 یqد0 إلى ع
م ت�7Rه� م- القام D شع�ة ال)
لهcا  ال�(الحقة  ال�(غ�ات   Aة وسالعD rفاعل قادرة على  أجال  اء، وvع
اد �ال)  �تعل أه
اف 
اء داخل 6لات ال(��ة تق
م  �الع��. فBًال ع- ع
م وج"د مق�رات فى ب�امج إع
اد معل� ال)

ائة، و�Pق ت
ر��ها، و �وم4اولة ل	عالLة   تق7ات ت
ر��ها.R.Dل م()امل لل��A ب- ال�ع�فة ال)
  األسBلة ال�ال�ة:ال�4Q f4اول اإلجا�ة ع< هbا هbه ال	P_لة فإن 

 
 ) الدراسة االستطالعية. ٦ملحق (  ١
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فاعلة ت
ر�X مق�ر م()امل ع�� م�7ة "ادم"دو" اإلل)(�ونة، وت
ر��ه ب
ون ال��7ة فى  ما   - ١
اء للق�ن ال�اد0 والع.��-�
ر�X ال�ع�فة ال(ق7ة �VDق ت  كفا4ةR6ل (  ت�7ة 6فا4ات معل� ال)

اء؟  �ائة) ل
P 0الب الف�قة ال�اDعة شع�ة ال)�  ال�ع�فة ال)
فاعلة ت
ر�X مق�ر م()امل ع�� م�7ة "ادم"دو" اإلل)(�ونة، وت
ر��ه ب
ون ال��7ة فى  ما   - ٢

اء؟   6فا4ة ت�7ة �ائة ل
P 0الب الف�قة ال�اDعة شع�ة ال)�  ال�ع�فة ال)
م�7ة "ادم"دو" اإلل)(�ونة، وت
ر��ه ب
ون ال��7ة فى  فاعلة ت
ر�X مق�ر م()امل ع��  ما   - ٣

ائة ل
P 0الب الف�قة ال�اDعة شع�ة    ت�7ة 6فا4ة �ات ت
ر�X ال�ع�فة ال)Hال�ع�فة Dاس(�ات
اء؟     �  ال)

فاعلة ت
ر�X مق�ر م()امل ع�� م�7ة "ادم"دو" اإلل)(�ونة، وت
ر��ه ب
ون ال��7ة فى  ما   - ٤
6فا4ة ب(ق  ت�7ة  شع�ة  ال�ع�فة  ال�اDعة  الف�قة  Pالب   0
ل ائة �ال) ال�ع�فة   Xر�
ت 7ات 
اء؟   � ال)

  مصطلحات البحث. 
   :امل��	ال ن�"ذجال	ق0ر  فى ض"ء  إع
اده  ت�  مق(�ح  أح
    TPACK ت�اك""  مق�ر  ب"صفه 

6
 على ال()امل ب- ال�ع�فة ال(ق7ة وال�ع�فة ��D("0 ال�ادة ال
راسة qال�7اذج ال�عاص�ة ال(ى ت
وق
 ق�� ،  ج7ً�ا إلى ج7> مع ال�ع�فة �VDق ال(
ر�X ب"صفه� م(Vل�ات رئ�ة لل(
ر�X الفعال

ائة،    ؛ م"ض"عات ع
ة  ال�ق�ر إلى  �� ی�B)- 6ل م"ض"ع ع�ض م"ض"ع م- ال�ع�فة ال(�D
فها فى j"ت -R�4 ة ال(ىث� ع�ض ال�ع�فة ال(
ر��ة ال�7اس�ة له، وأخً�ا ع�ض ال�ع�فة ال(ق7

  ت
ر��ه �D"رة م(�اVDة. 
   ة اإلل��0ون�ة  م=�ة�	ال�عل� ة تعل�ة تفاعلة ت"jف    :Edmodo"ادم�دو" �هى ب�ة تعل

ال"�>  ال("اصل   ،٢تق7ة  وش�Rات  اإلل)(�ونى  ال��("0  إدارة  أن�eة  ̀ات  م�  -ب وت�Hع 
W األن.Vة  �Vاف ووضع ال"اج�ات وت
االج(�اعى، وت�R- ال�عل�- م- ن.� ال
روس واأله
ة، واالت�ال Dال�(عل�- م- خالل تق7ات م(ع
دة، �6ا أنها ت�R- ال�عل�- م- إج�اء  �ال(عل

�ع األدوار، وتق�� الVالب إلى م�H"عات ع�ل، وت�اع
 على  ، وت"ز اإلل)(�ونةاالخ(�ارات  
ت�ادل األف)ار واآلراء ب- ال�عل�- الVالب، وم.ار6ة ال��("0 العل�ى، فBًال ع- أنها ت(ح  
  Wت�ق فى   
�4اع م�ا  أب7ائه�،  ن(ائج  على  واالPالع   -ال�عل� مع  ال("اصل  األم"ر  ألولاء 

ة ذات ج"دة عالة. �  م�Jجات تعل
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 60<كفاPوالع ال4اد3  للق0ن  ال��	�اء  معل"  ال	��املة    Qات  ال��	�ائ�ة �(ال	ع0فة    ال	ع0فة 
هى م�H"عة ال�عارف وال�هارات وال�Jائt ال(ى H4> أن  ):  هاتق=�ات ت9ر�6واس�0ات��Lات و 

اء Dفاعلة وت�قW أه
اف تعل�ها فى الق�ن  �اء؛ 6ى ی(�R- م- ت
ر�X ال)��4(ل)ها معل� ال)
وا فى:  ال�اد0  ال)فا4ات  هcه  وت(�Lل  ائة6فا4ة  لع.��-، �ال) و6فا4ة  ال�ع�فة  ال�ع�فة  ، 

ائة�ات ت
ر�X ال�ع�فة ال)Hائة، و6فا4ة ال�ع�فة ب(ق7ات ت
ر�D Xاس(�ات�  .  ال�ع�فة ال)
  أهداف البحث: 

  فى ض�ء ما تق9م فإن ال�f4 ال4الى یه9ف إلى: 
م()امل �7�Dة ادم"دو اإلل)(�ونة و�
ون ال��7ة فى ت�7ة  ال).ف ع- فاعلة ت
ر�X مق�ر  -١

اء للق�ن ال�اد0 والع.��-�  . ةR6ل وفى 6ل 6فا4ة على ح
  كفا4ات معل� ال)
اء  -٢�ال).ف ع- أیه�ا اك�L فاعلة ال(
ر�X ع�� ال��7ة أم ب
ونها فى ت�7ة 6فا4ات معل� ال)

  . ةR6ل وفى 6ل 6فا4ة على ح
  للق�ن ال�اد0 والع.��-
  أهمية البحث: 

  ت�	Kل أه	�ة ال�f4 ف�	ا یلى:   
اء للق�ن ال�اد0 والع.��- ـ R�4- االس(فادة م7ه  - ١�4ُق
م مق�را م()امال مق(�ًحا إلع
اد معل� ال)

 وت7فcه أو تV"��ه م- ِق�ل القائ�- على ب�امج إع
اد ال�عل� داخل 6لات ال(��ة. 
اء RDلات ال(��ة �BDورة ت��� مق�رات ُی"جه اه(�ام القائ�- على  - ٢�ب�امج إع
اد معل� ال)

اء. �  ج
ی
ة ت"اك> ال(V"رات ال�(�ارعة واالتHاهات ال�
یLة فى إع
اد معل� ال)
ُی"جه اه(�ام القائ�- على إع
اد الVالب ال�عل�- RDلات ال(��ة إلى ض�ورة تV"�� ب�امج  - ٣

� ��4ح ت�7ة 6فا4ات الVالب إع
اد ال�عل� فى 6افة ال(��Jاتـ  خا �D  اءـ�صة معل� ال)
  :�ح م-   -ت
ر��ها، D  ال�ع�فةال�عل� ات HDاس(�ات وال�ع�فة   ،t�J)ال مادة   0")��

  وال�ع�فة ب(ق7ات ت
ر��ها ه
ًفا رئً�ا لها.  
٤ - اء للق�ن ال�اد0 والع.��- وت�7�ة  L�4ُل إضافة فى ب7ة ال�ع�فة ال�(علقة Dإع
اد معل� ال)

  كفا4اته، فBًال ع- ت��� مق�رات م()املة لهcا الغ�ض.
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  حدود البحث:   
  &ق�%� ال$�# على ال��ود ال�ال�ة:    

��اء �`ل�ة ال���rة جامعة دم�ه�ر  -١��خالل الف�ل األول م) العام  Tالب الف�قة ال�ا�عة شع8ة ال
  . 2019/2020ال!راسى 

��اء للق�ن ال&اد* والع��() م) ح�[:    كفا.ات -٢����اء، وال�ع�فة معل� ال��ال�ع�فة ��&��* ال
  �اس��ات�
�ات ت!ر(Aها، وال�ع�فة ب�ق��ات ت!ر(Aها.

��اء للق�ن ال&اد* والع��().  0فا.ات  مق�ر م��امل مق��ح ل����ة-٣��  معل� ال

  منهج البحث وتصميم تجربته: 
 �ال�
�(8ى وت� ال��هج  ��عة  اُع��! على 
��ع��) ت
�(���8) وم
الkالث (م ��عات 
�� ال�
�: ٣. و(�ضح ش`ل ( (Kothari, 2004)ضا�Mة) ذات االخ�8ار الق8لى وال8ع!* ��  ) ه�ا ال��

  ) ت3��� ت�"2ة ال�&٣.0ش�ل (

  فروض البحث: 
  یه�ف ه,ا ال$�# إلى اخ�$ار ص�ة الف�وض ال�ال�ة: 

١-   *��Aداللة (ال ی�ج! ف�وق دالة إح�ائً�ا ع�! م(p<0.05   الثkعات ال��
� ب�) Tالب ال
��اء للق�ن ال&اد* والع��() فى�� 0`ل. 0فا.ات معل� ال

��عات الkالث   p<0.05)ال ی�ج! ف�وق دالة إح�ائً�ا ع�! م��A* داللة ( -٢
� ب�) Tالب ال
��ائ�ة.  0فا.ة فى��  ال�ع�فة ال
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 "عات الLالث Pالب ال��Hب-    p<0.05)ال ی"ج
 ف�وق دالة إح�ائًا ع7
 م�("0 داللة ( -٣
ائة �ات ت
ر�X ال�ع�فة ال)H  .فى 6فا4ة ال�ع�فة Dاس(�ات

 ب- Pالب ال��H"عات الLالث   p<0.05)ال ی"ج
 ف�وق دالة إح�ائًا ع7
 م�("0 داللة ( -٤
ائة.  فى 6فا4ة� ال�ع�فة ب(ق7ات ت
ر�X ال�ع�فة ال)

  عـيـنـة البحث. 
اء RDلة ال(��ة جامعة  (112اش(�لN ع7ة ال��� على  �) Pالً�ا وPال�ة Dالف�قة ال�اDعة شع�ة ال)
ة األولى  2020/2019دم7ه"ر للعام ال
راسى  ���H)عات: ال"�Hا على ثالث م، وزعN ع."ائً

ة الLانة وع
دها (37وع
دها (���H)ال�ة، والPالً�ا وP (37 ة وVDاBال�ة، والPالً�ا وP (  دها
ع
  ) Pالً�ا وPال�ة. 38(

  : مواد المعالجة التجريبية
ة فى 6ل م-: ���H)ة الHم"اد ال�عال NلLت�  

  ال�ق�ر ال�()امل ال�ق(�ح.-١
ة إل)(�ونة " ادم"دو". -٢�  م�7ة تعل

  أدوات البحث: 
  ت�LلN أدوات قاس ال�(غ�ات ال(اDعة وج�ع ال�انات فى 6ل م-:

اء للق�ن ال�اد0 والع.��-.اخ(�ار 6فا4ات معل� -١�  ال)
� ال�ق�ر.-٢  اس(�انة تق
� ال��7ة. -٣  اس(�انة تق

  المـعـالـجـة ا$حـصـائـيـة: 

م فى ت�لل ال�انات �6ًا األسال> اإلح�ائة ال(الةJ)ُأس )Muijs, 2004  ع  ؛أسامة ر�

  ):٢٠٠٧سل�ان،  
    (ANOVA)ت�لل ال(�ای- أحاد0 االتHاه - ١
  لل�قارنة ال�ع
4ة.  (Scheffe)اخ(�ار شفه -٢
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  إجراءات البحث: 
 لإلجاDة ع- أس�لة ال��� واخ(�ار ص�ة ف�وضه ات�عN اإلج�اءات ال(الة:   

ZòîjíŠvnÛa@ò¦bÈ½a@…aìß@…a†Çg@ZbkÛëc@ @
  إع9اد ال	ق0ر ال	��امل:-أ

اء  �ت� إع
اد ال�ق�ر ال�()امل ال�ق(�ح Dع
 م�اجعة األدبات ال�اDقة ال�(علقة Dإع
اد معل� ال)
وق
 ب7ى هcا ال�ق�ر فى ض"ء ف)�ة  و6فا4اته، وال�ابW اإلشارة إلها فى اإلPار ال0�e7 لل���.  

للق�ن ال�اد0 والع.��-، وال(ى اء �ال) الLالثة إلع
اد معل�  ت�ت)` على    ال()امل ب- الH"ان> 
  وت�LلN إج�اءات إع
اد ال�ق�ر ف�ا یلى: ن�"ذج "ت�اك"،

م(�7ًRا  فى أن R4"ن الVال> ال�عل� ت�Lل اله
ف العام لل�ق�ر   ت94ی9 األه9اف العامة لل	ق0ر:- ١
  ال(t�J، م- ح�:  مادة م�("0  ت
ر��VD Xق  ال�(علقة ال(ق7ة م- ال�ع�فة

اء.   ال�ع�فىال��("0 -أ �  لل)
اء. اس(� -ب  �ات ت
ر�X ال)H ات
اء. -ج �  تق7ات ت
ر�X ال)
ائة و -د  �ات ال��A ب- ال�ع�فة ال)H  ت
ر��ها وال(ق7ات ال�7اس�ة لها.  اس(�ات

لل	ق0ر:  -٢ ال	�ض�عات األساس�ة  ت� ت�
ی
    أه
اففى ض"ء  ت94ی9  ال�ابW ت�
ی
ها،  ال�ق�ر 
  م�("0 ال�ق�ر: ع7اص�  )  ١، والف�عة وت�N الف�عة، و�"ضح ج
ول (م"ض"عات ال�ق�ر ال�ئ�ة
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 م&+�% ال�ق"ر ال�+:امل ال�ق+"ح.ع7اص" ) ١ج�ول (
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  م&+�% ال�ق"ر ال�+:امل ال�ق+"ح.ع7اص" ) ١تا>ع ج�ول (

فى ض�ء ت&!ی! م�ض�عات ال�ق�ر، وع�اص�ه ت� �0ا�ة م&��* ال�ق�ر  إع�اد م��3� ال�ق�ر: -٣  
أح�! ال�
!*، وم�ى ع8!الهاد*، وعلى (  م) خالل اإلTالع على ع!د م) األدب�ات الAا�قة، مkل:

 ;Lower, 2007؛   ٢٠١٢: م&�! م&�! هاش�،  ٢٠٠٧م
!* واصل،  ؛ م&�!  ٢٠٠٥راش!،  
Zhang & Olfman, 2010; Yang, Tzuo, & Kamara, 2011; Barke, Harsch & 
Schmid, 2012; Postholm, 2012; Shwartz, Dori & Treagust, 2013; Baran & 
Uygun,2016; Taconis,Brok&Pilot, 2016)                                                  

ال�ق�ر:  -٤  �3�ال�ق�رت��67 م� � م&��* �zت�  �ال�ع�فة    فى ض�ء ف��ة  ت أن�ا}  ب�)  ال��امل 
��اء داخل 0ل�ات ال���rة، وفR ما أوض&ه ن��ذج "ت�8اك"؛  ��ال��Hلفة ذات ال�لة �إع!اد معل� ال
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��اء، ث� ع�ض  ��ال�!ر(N ال�ى ق! ت�اسD   اس��ات�
�ات �&�[ ی�� ع�ض أح! ال�فاه�� ال�ئ�Aة لل
تع�) ال�عل� ع�! ال��!* ل�!ر(Aه ��ا  ت!ر(N ه�ا ال�فه�م، وأخ�ً�ا ی�� اس�ع�اض ال�ق��ات ال�ى ق!  

��ائ�ة على ن&� ص&�ح.��  ق! .Aاع! Tال�ه على فه� ال�ع�فة ال
ت��ع{ اس��ات�
�ات ال�!ر(N وال��اد ال�Aاع!ة اخ��ار اس��ات�<�ات ال��ر�> وال�3اد ال�;اع�ة:  -٥

�عل� ال�عاونى،  ال�H�A!مة فى ال�ق�ر ال�ق��ح، وم�ها: ال�&اض�ة، وال��اق�ة، والع�ف ال�ه�ى، وال
وال�&اكاة  اف��اض�ة،  تق!.��ة، وت
ارب  ف�!ی�، وع�وض  ال�اتى، وع�وض   �وال�عل واالس�ق�اء، 

���8ت�. � �ال
ت��ع{ أسال�D ال�ق��� ال�ى اس�H!م{ فى تق��� تعل� الMالب لل�ق�ر،  ت��ی� أسال�A ال�ق���:  -٦

��ة. وم�ها: اخ�8ارات ت&�(�(ة، وشف�(ة، واخ�8ارات ق���ة، وع�وض تق! .  
ال�����H) فى   ١ُع�ض ال�ق�ر فى ص�رته األول�ة على ع!د م) األسات�ة   ض$C ال�ق�ر:-٧

وال��اد    N)ال�!ر اس��ات�
�ات  فى  ال�ع!یالت  �ع~  إج�اء  مع  ال�ق�ر  على  وافق�ا  وق!  
ال، �ال
  القابلة لل�R�8M.  ٢ال�عل���ة ال��اح8ة، وأسال�D ال�ق��� وr�لg أص8ح ال�ق�ر فى ص�غ�ه ال�هائ�ة 

 ال�عل���ة اإلل���ون�ة:  ال�7%ةت%��� -ب

� ال���ة ال��  �عل���ة اإلل���ون�ة ف��ا یلى: ت�kل{ إج�اءات ت�
١-  I�$J�ال ال�Edmodo  :R�8Mت���ل  ت&��ل   �ال�ا��  ی� خالل  م)  ���8ت� �ال  م) 

https://new.edmodo.com/     R�8M(ل ت	ایل ب��r��
�    Edmodoأو م) خالل ال��م) ال
  ك�ا ه� م�ضح �ال�`ل ال�الى:

  
 

 ) قائمة السادة المحكمين. ٥ملحق ( ١
  ) المقرر المتكامل المقترح. ١ملحق ( ٢
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�ل ال�عل�  وhن�اء الف��ل وفًقا لل�MHات ال��ض&ة �ال�`ل ال�الي:- ٢Aت  


�ل الMالD،  ودخ�ل ال
�وب الHاص �ه وفًقا لل�MHات ال��ض&ة �ال�`ل ال�الي:- ٣  Aت �  ی�
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��عة ف�ل ال�عل� و(�`�ه م�ا�عة ما ُ.ع�ض على ال���ة  
وr�لg .`�ن الMالD ق! س
ل فى م
 �
�ل خاصة مع م�rایل اآل.ف�ن .�`) لل�علAالب ال�Mذا تع�ر على �ع~ الhار0ة ف�ه، و��وال
���8ت� ول�N م) ال�R�8M على ال��rایل؛ إذ ال ی��ح ال�R�8M ع!د م) م	ا.ا  �إدراجه� ب�فAه م) ال

��  �ة ال���اف�ة على م�قعها. و(�ضح ال�`ل ال�الى خ�Mات ادراج ال�عل� للMالب: ال

ك�ا .�`) للMالب حل ال�!ر(8ات ال�ى .ق�م ال�عل� ب�فعها على ال���ة وفًقا لل�MHات ال��ض&ة -٤
  �ال�`ل ال�الي: 
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  و(�`) للMالD أداء ال�هام ال�Mل�rة م�ه وفًقا لل�MHات ال��ض&ة �ال�`ل ال�الى: 

  
�ا ت�ف� ال���ة لل�عل� ال�8انات االح�ائ�ة ح�ل 0ل ت!ر(D .ق!مه للMالب 0�ا �ال�`ل ك
  ال�الى: 

و(�`) لل�عل� فى نها.ة 0ل م�ض�ع أو شه� أو ف�ل دراسى مع�فة م!* تق!م الMالب فى   
0�ا ی�ضح ال�`ل ال�الى: �  ج��ع ال�!ر(8ات وال�هام ال�ى 0لفها به
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bqã@1bîÓ@paë…c@…a†Çg@ZbĆîZpbãbîjÛa@Éºë@òÈibnÛa@pa8Ìn½a@ @
  ال����اء للق�ن ال�اد� والع����:  معل�إع�اد اخ�$ار Kفا&ات -أ

 أُع! االخ�8ار وفR ال�MHات ال�ال�ة:  
��اء للق�ن ال&اد* والع��() - ١��ت&!ی! اله!ف م) االخ�8ار، وه� ق�اس م��A* 0فا.ات معل� ال

��اء ــ �`ل�ة ال���rة. ل!* Tالب الف�قة ال�ا�عة شع8ة ��  ال
��ائ�ة، و0فا.ة ال�ع�فة �اس��ات�
�ات  ت&!ی! م&اور االخ�8ار، وال�ى ت�kل{ فى  - ٢��0فا.ة ال�ع�فة ال

��اء����اء، و ت!ر(N ال��  . 0فا.ة ال�ع�فة ب�ق��ات ت!ر(N ال
  ص�اغة مف�دات االخ�8ار فى ص�رة أسXلة اخ��ار م) م�ع!د ذات ال8!ائل األرrعة.- ٣
�غ�ض ال�ع�ف على    ١) &`��االخ�8ار على ع!د م) ال�  ، ح�[ ُع�ض االخ�8ار! ص!ق  ت&!ی- ٤

  ص!ق ال�&��*، ث� إج�اء ما أب!وه م) تع!یالت.
٥ -R�8Mالب 0ل�ة ا  تT (اثلة لع��ة ال8&[ لاالخ�8ار على ع��ة م�ه، ووج! أن  \M8 ل���rة م

وت�اوح{ معامالت سه�لة  (0.87)معامل ث8ات االخ�8ار ��M(قة ��0در ر(��اردس�ن .Aاو* 
 

 ) قائمة السادة المحكمين. ٥ملحق (  ١
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��) ب�) ( Hة م) أث� ال�&&��)، فى ح�) ت�اوح{ معامالت 0.31-0.85مف�دات االخ�8ار ال
دق�قة؛ �&�[ ی�� تR�8M    (250)) وrلغ زم) اإلجا�ة ع) االخ�8ار  0.34-0.87ال���	(ة ب�) (

  دق�قة. (125)ار على ج	أی) .�Aغ�ق 0ل ج	ء م�ها االخ�8
ال�هائ�ة - ٦ ص�رته  فى  االخ�8ار  (  (230)م)    ١ت��ن  ج!ول  و(�ضح  م�اصفات ٢مف�دة،   (

  االخ�8ار. 
  ) م�اصفات اخ+�ار Aفا?ات معل� ال:���اء للق"ن ال&اد% والع#"! .٢ج�ول (

  

  أُع! اس��8ان تق��� ال�ق�ر وفR ال�MHات ال�ال�ة: إع�اد اس�$�ان تق��� ال�ق�ر:-ب
یه!ف ه�ا االس��8ان إلى ال�ع�ف على آراء الMالب فى   :ون3عه  االس�$�ان  ت��ی� اله�ف م�-١

م��امل   ��`ل  ت!ر(Aها  وتق��ات  ��اء و�Tق ��ال  �مفاه�  �تعل م)   �اس�فادته وم!*  ال�ق�ر، 
  ع ال�ق�!.وم��ا�� م) خالله. وت�kل ن�ع االس��8ان فى ال�� 

ص�غ{ ال�ف�دات فى ض�ء اله!ف م) االس��8ان، ون�عه؛ ح�[    ص�اغة مف�دات االس�$�ان:-٢
) ألقل درجة و(��هى بــ ١ت� ص�اغ�ها، �&�[ ی�ضع أمام 0ل ع8ارة ت!ر(ج خ�اسى ی8!أ م) (

  ) ألعلى درجة.٥(
ف�ة ال�عامل  وت\��{ ش�ح اله!ف م) االس��8ان و�0 ص�اغة تعل��ات ال�عامل مع االس�$�ان:  -٣

  معه.

 
  ) اختبار كفايات معلم الكيمياء للقرن الحادى والعشرين. ٢ملحق (  ١
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-   ع�ض   ال�4ق] م< ص9ق االس���ان:-٤��J)د م- ال�
Dغ�ض ال(ع�ف   ١االس(�ان على ع
  على ص
ق ال��("0، ث� إج�اء ما أب
وه م- تع
یالت.


ام معامل "ألفا �6ون�اخ" و�لغ  ح�اب ث�ات االس���ان:  -٥J)اسD انت� ال(�قW م- ث�ات االس(�
) و�هcا أص�ح االس(�ان  McCoach, Gabel & Madura, 2013) ((0.92معامل ال�Lات  

  .٢فى ص"رته ال7هائة 
xMZò–ä½a@áîîÔm@æbîjn8a@…a†Çg@ @

یه
ف هcا االس(�ان إلى ال(ع�ف على آراء الVالب فى ال��7ة    االس���ان:  ت94ی9 اله9ف م<-١
ل، وسه"لة ال(عامل، وامRاناتها  H�)ة ال6ف :�ة "ادم"دو" وال(عل� م- خاللها م- ح�ال(عل

  ب"صفها ب�ة تعل� وتعل�، وغ�ها.  

. ت94ی9 ن�ع االس���ان:-٢  ت�Lل فى ال7"ع ال�ق
ل�ف�دات فى ض"ء اله
ف م- االس(�ان، ون"عه؛ ح�  صغN ا  ص�اغة مف0دات االس���ان:-٣

� ی"ضع أمام 6ل ع�ارة ت
ر�ج خ�اسى ی�
أ م- (�D ،اغ(ها) ألقل درجة و�7(هى بــ ١ت� ص
  ) ألعلى درجة.٥(

وتN7�B ش�ح اله
ف م- االس(�انة و6فة ال(عامل  ص�اغة تعل�	ات ال�عامل مع االس���ان:  -٤
  معه.

ه على ع
د  ع- W��P ع�ضت� ال(�قW م- ص
ق االس(�ان    :ال�4ق] م< ص9ق االس���ان-٥
 -��J)یالت. ٣م- ال�
  Dغ�ض ال(ع�ف على ص
ق ال��("0، ث� إج�اء ما أب
وه م- تع


ام معامل "ألفا �6ون�اخ" و�لغ  ح�اب ث�ات االس���ان:  -٦J)اسD انت� ال(�قW م- ث�ات االس(�
و�هcا أص�ح االس(�ان  )   ,2013McCoach, Gabel & Madura) ((0.89معامل ال�Lات  

  .٤فى ص"رته ال7هائة 
ZszjÛa@òiŠ£@ˆîÐäm@ZbĆrÛbq@ @

١-.f4ة ال�l0Lعة ال)اصة ب��         ال�+��] الق�لى ألدوات ق�اس ال	�غ�0ات ال�ا
 

  ) قائمة المحكمين. ٥ملحق (  ١
 ) استبانة تقييم المقرر. ٣ملحق (  ٢
  ) قائمة المحكمين. ٥ملحق (  ٣
 ) استبيان تقييم المنصة. ٤ملحق (  ٩
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��اء للق�ن ال&اد* والع��() على أف�اد ع��ة ال8&[،     ��ُأج�* ال�R�8M الق8لى 0فا.ات معل� ال
،  SPSS(16)ق8ل ب!ء دراسة ال�ق�ر؛ وحلل{ ال�8انات �اس�H!ام ب�نامج    22/9/2019وذلg فى  

  ):٣وجاءت ال��ائج 0�ا ه� م�8) �
!ول (
فى ال+J��K الق�لى الخ+�ار Aفا?ات معل� ال:���اء ) داللة الف"وق ب�  .الب ال����عات الEالث ٣ج�ول (

  . ةللق"ن ال&اد% والع#"!  �Aل وفى Aل Aفا?ة على ح�

  
، م�ا .��� إلى  (0.05)غ�� دالة إح�ائً�ا ع�! مF  *��A ) أن أن ق��  ٣ی�\ح م) ج!ول (   

 ���عات الkالث فى 0فا.ات معل
���اء للق�ن ال&اد*  ع!م وج�د  ف�وق دالة إح�ائً�ا ب�) ال��ال
��عات ةوالع��() 0`ل، وفى 0ل 0فا.ة على ح! 
�. م�ا ی!ل على وج�د ت�افp ب�) Tالب ال

ال��ف ع)   ث� س��� االع��اد فى  �ال���ة وr!ونها؛ وم)  ال�ق��ح  ال�ق�ر   N)ق8ل ت!ر الkالث 
 فاعل�ة ال�ق�ر على ن�ائج ال�R�8M ال8ع!* فق�. 

 . �15/12/2019هى فى  وان  29/9/2019ب!أ ال�!ر(N فى - ٢
  . 22/12/2019ت� تR�8M أدوات ق�اس ال��غ��ات ال�ا�عة �ع!ً.ا على ع��ة ال8&[ فى    -٣
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 راQًعا: إج�اءات ما Qع� ال�<�Pة: 

١-  ���اء للق�ن ال&اد* والع��(). واس�8انة تق����رص! درجات الMالب فى اخ�8ار 0فا.ات معل� ال
 ال�ق�ر، واس�8انة تق��� ال���ة.

  . SPSS (16)ال�8انات إح�ائً�ا ب�8نامج  معال
ة-٢
  عرض النتائج ومناقشتها:

  أوًال: ن�ائج اإلجاQة ع� ال;Wال األول م� أسTلة ال$�#:

 IHیل  ) الkالث   )٤ج!ول  ��عات 
�ال Tالب  درجات  ب�)  لل�قارنة  ال�8ای)  ت&ل�ل  ن�ائج 
��اء ��(ال�
�(�8ة االولى، وال�
�(�8ة الkان�ة، وال\ا�Mة) فى ال�R�8M ال8ع!* الخ�8ار 0فا.ات معل� ال

  للق�ن ال&اد* والع��(). 
فا?ات معل� ال:���اء ) داللة الف"وق ب�  .الب ال����عات الEالث فى ال+J��K ال�ع�% الخ+�ار ٤Aج�ول (

  للق"ن ال&اد% والع#"!  �Aل. 

، م�ا .��� إلى  (p<0.01)إح�ائً�ا ع�! م��A* داللة    دالةF ) أن ق��  ٤ی�\ح م) ج!ول (  
األول وق�8ل الف�ض ال8!یل ال�* ی�I على أنه: "ی�ج! ف�وق ذات داللة   رف~ الف�ض ال�ف�* 
  *��Aإح�ائ�ة ع�! م(p<0.01)    اء للق�ن������عات الkالث فى 0فا.ات معل� ال
�ب�) Tالب ال

  ال&اد* والع��() 0`ل".
ب�) أزواج م��سMات لل�قارنة ال8ع!.ة    Scheffeول�&!ی! ات
اه الف�وق أج�* اخ�8ار شاف�ه  

  ) ه�ه ال��ائج. ٥ب، و(�ضح ج!ول (الMال
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) داللة الف"وق ب�  أزواج ال�+�سKات ال�P+لفة لل����عات الEالث فى Aفا?ات معل� ال:���اء ٥ج�ول (
  لل�قارنة ال�ع�?ة. Scheffeللق"ن ال&اد% والع#"!  �Aل >اس+�Pام اخ+�ار شاف�ه 

  ) ما یلى:٥ی�]ح م� ج�ول (  

   ق�ر���عة ال�
�(�8ة األولى (درس{ ال
�وج�د ف�ق دال إح�ائً�ا ب�) م��سMى درجات Tالب ال
��عة ال�
�(�8ة الkان�ة (درس{ ال�ق�ر ال�ق��ح ب!ون ال���ة) فى 0فا.ات  
��ال���ة)، وTالب ال

��عة ال�
�(�8ة األولى.  
���اء للق�ن ال&اد* والع��() ل�الح Tالب ال�� معل� ال
 دا ف�ق  األولى، وTالب  وج�د  ال�
�(�8ة  ��عة 
�ال درجات Tالب  ب�) م��سMى  إح�ائً�ا  ل 

��عة  
���اء للق�ن ال&اد* والع��() ل�الح Tالب ال����عة ال\ا�Mة فى 0فا.ات معل� ال
�ال
  ال�
�(�8ة األولى.  

  البTان�ة، وkال ال�
�(�8ة  ��عة 
�ال درجات Tالب  م��سMى  ب�)  إح�ائً�ا  دال  ف�ق  وج�د 
��عة ا
���عة  ال
���اء للق�ن ال&اد* والع��() ل�الح Tالب ال��ل\ا�Mة فى 0فا.ات معل� ال

  ال�
�(�8ة الkان�ة.  
�امل فى ض�ء ن��ذج "ت�8اك" فى ت���ة  ��وت��� ه�ه ال��ائج إلى فاعل�ة ال�ق�ر ال�ق��ح ال

����اء للق�ن ال&اد* والع��() 0`ل ل!* Tالب الف�قة ال�ا�عة شع8ة ال����اء، 0�ا  كفا.ات معل� ال
ت��� أ.ً\ا  إلى أن ت!ر(N ذات ال�ق�ر م) خالل م��ة "ادم�دو" اإلل���ون�ة أك�k فاعل�ة م)  

  ت!ر(Aه ب!ون ال���ة.  
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NszjÛa@òÜ÷=c@åß@óãbrÛa@ÞaûBÛa@åÇ@òibu⁄a@wöbnã@ZbĆîãbq@ @
��عات الkالث فى   ) ٦یلIH ج!ول (
�ن�ائج ت&ل�ل ال�8ای) لل�قارنة ب�) درجات Tالب ال

��اء للق�ن ال&اد*  ����ائ�ة م) خالل ال�R�8M ال8ع!* الخ�8ار 0فا.ات معل� ال��كفا.ة ال�ع�فة ال
  والع��().
  فى Aفا?ة ال�ع"فة ال:���ائ�ة م  خالل ال+J��K ) داللة الف"وق ب�  .الب ال����عات الEالث٦ج�ول (

  ال�ع�% الخ+�ار Aفا?ات معل� ال:���اء للق"ن ال&اد% والع#"! . 

، م�ا .��� إلى  (p<0.01)دالة إح�ائً�ا ع�! م��A* داللة  F ) أن ق��  ٦ی�\ح م) ج!ول (  
رف~ الف�ض ال�ف�* األول وق�8ل الف�ض ال8!یل ال�* ی�I على أنه: " ی�ج! ف�وق ذات داللة 

 *��Aإح�ائ�ة ع�! م(p<0.01)  ."ائ�ة������عات الkالث فى 0فا.ة ال�ع�فة ال
�  ب�) Tالب ال
�سMات ب�) أزواج م� لل�قارنة ال8ع!.ة    Scheffeول�&!ی! ات
اه الف�وق أج�* اخ�8ار شاف�ه  

  ) ه�ه ال��ائج. ٧الMالب، و(�ضح ج!ول (
) داللة الف"وق ب�  أزواج ال�+�سKات ال�P+لفة لل����عات الEالث فى Aفا?ة ال�ع"فة ال:���ائ�ة ٧ج�ول (

لل�قارنة ال�ع�?ة. Scheffe>اس+�Pام اخ+�ار شاف�ه 

  



í×¥<íé×Ò<íée�Ö]<^ãßfe< << <<<<E<�‚ÃÖ]OMND<çéÖçè<EtQ<DNLNL  
 

  ٢٢٧  

  ) ما یلى:٧ی�]ح م� ج�ول (

   ق�ر���عة ال�
�(�8ة األولى (درس{ ال
�وج�د ف�ق دال إح�ائً�ا ب�) م��سMى درجات Tالب ال
��عة ال�
�(�8ة الkان�ة (درس{ ال�ق�ر ب!ون ال���ة) فى  
�0فا.ة ال�ع�فة �ال���ة)، وTالب ال

��ائ�ة����عة ال�
�(�8ة األولى.   ال
� ل�الح Tالب ال
 درجا ب�) م��سMى  إح�ائً�ا  دال  ف�ق  األولى، وTالب  وج�د  ال�
�(�8ة  ��عة 
�ال ت Tالب 

��عة ال\ا�Mة فى 
���ائ�ةال����عة ال�
�(�8ة األولى.  0فا.ة ال�ع�فة ال
�  ل�الح Tالب ال
   البTو الkان�ة  ال�
�(�8ة  ��عة 
�ال Tالب  درجات  م��سMى  ب�)  إح�ائً�ا  دال  ف�ق  وج�د 

��عة ال\ا�Mة فى 
���ائ�ةال����عة ال�
�(�8ة الkان�ة.   ل�الح Tالب  0فا.ة ال�ع�فة ال
�  ال
�امل فى ض�ء ن��ذج "ت�8اك" فى ت���ة  ��وت��� ه�ه ال��ائج إلى فاعل�ة ال�ق�ر ال�ق��ح ال

��ائ�ة����اء، 0�ا ت��� أ.ً\ا  إلى أن ت!ر(N   كفا.ة ال�ع�فة ال��ل!* Tالب الف�قة ال�ا�عة شع8ة ال
  �kون�ة أك���"ادم�دو" اإلل ال�ق�ر م) خالل م��ة  فاعل�ة م) ت!ر(Aه ب!ون ال���ة فى  ذات 

  ت���ة ه�ه ال�فا.ة.  

ZszjÛa@òÜ÷=c@åß@sÛbrÛa@ÞaûBÛa@åÇ@òibu⁄a@wöbnã@ZbĆrÛbq@ @
��عات الkالث فى   ) ٨یلIH ج!ول (
�ن�ائج ت&ل�ل ال�8ای) لل�قارنة ب�) درجات Tالب ال

N)ات ت!ر�
��ائ�ة  كفا.ة ال�ع�فة �اس��ات���م) خالل ال�R�8M ال8ع!* الخ�8ار 0فا.ات    ال�ع�فة ال
��اء للق�ن ال&اد* والع��().��  معل� ال

ال�ع"فة   >اس+"ات���ات ت�ر!, فى Aفا?ة ال�ع"فة ) داللة الف"وق ب�  .الب ال����عات الEالث٨ج�ول (
  ال+J��K ال�ع�% الخ+�ار Aفا?ات معل� ال:���اء للق"ن ال&اد% والع#"! .  م  خالل ال:���ائ�ة
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، م�ا .���  (p<0.01)دالة إح�ائً�ا ع�! م��A* داللة  F ) أن ق��  ٨ی�\ح م) ج!ول (     
إلى رف~ الف�ض ال�ف�* األول وق�8ل الف�ض ال8!یل ال�* ی�I على أنه: " ی�ج! ف�وق ذات  

  *��Aم ع�!  إح�ائ�ة  ال�ع�فة   (p<0.01)داللة  0فا.ة  فى  الkالث  ��عات 
�ال Tالب  ب�) 
��ائ�ة". ��  �اس��ات�
�ات ت!ر(N ال�ع�فة ال

ب�) أزواج م��سMات لل�قارنة ال8ع!.ة    Scheffeول�&!ی! ات
اه الف�وق أج�* اخ�8ار شاف�ه  
  ) ه�ه ال��ائج. ٩الMالب، و(�ضح ج!ول (

) داللة الف"وق ب�  أزواج ال�+�سKات ال�P+لفة لل����عات الEالث فى Aفا?ة ال�ع"فة  ٩ج�ول (
  لل�قارنة ال�ع�?ة. Scheffe>اس+�Pام اخ+�ار شاف�ه  ال�ع"فة ال:���ائ�ة >اس+"ات���ات ت�ر!,

  ) ما یلى:٩ج�ول (ی�]ح م�   

   }�8ة األولى (درس)�
��عة ال�
�ع!م وج�د ف�ق دال إح�ائً�ا ب�) م��سMى درجات Tالب ال
��عة ال�
�(�8ة الkان�ة (درس{ ال�ق�ر ب!ون ال���ة) فى 0فا.ة  
�ال�ق�ر �ال���ة)، وTالب ال

 .N)ات ال�!ر�
 ال�ع�فة �اس��ات�
  البT درجات ب�) م��سMى  إح�ائً�ا  دال  ف�ق  األولى، وTالب    وج�د  ال�
�(�8ة  ��عة 
�ال

��عة ال�
�(�8ة  
���عة ال\ا�Mة فى 0فا.ة ال�ع�فة �اس��ات�
�ات ال�!ر(N ل�الح Tالب ال
�ال
  األولى. 

  البTان�ة، وkال ال�
�(�8ة  ��عة 
�ال درجات Tالب  م��سMى  ب�)  إح�ائً�ا  دال  ف�ق  وج�د 
��عة ال\ا�Mة فى 0فا.ة ال�ع�فة �اس��ات�
�ات ال�
���عة ال�
�(�8ة  ال
�!ر(N ل�الح Tالب ال

  الkان�ة. 
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�امل فى ض�ء ن��ذج "ت�8اك" فى ت���ة  ��وت��� ه�ه ال��ائج إلى فاعل�ة ال�ق�ر ال�ق��ح ال
��اء، 0�ا ت��� أ.ً\ا إلى أنه  ��كفا.ة ال�ع�فة ��Mق ال�!ر(N ل!* Tالب الف�قة ال�ا�عة شع8ة ال

  م��ة "ادم�دو" اإلل���ون�ة فى ت���ة ه�ه ال�فا.ة.  ال ت�ج! فاعل�ة ت�جع إلى ال�!ر(N م) خالل

ZszjÛa@òÜ÷=c@åß@ÉiaŠÛa@ÞaûBÛa@åÇ@òibu⁄a@wöbnã@ZbĆÈia‰ 

��عات الkالث فى   )١٠یلIH ج!ول (
�ن�ائج ت&ل�ل ال�8ای) لل�قارنة ب�) درجات Tالب ال
  ���ائ�ة م) خالل ال�R�8M ال8ع!* الخ�8ار 0فا.ات معل��كفا.ة ال�ع�فة ب�ق��ات ت!ر(N ال�ع�فة ال

��اء للق�ن ال&اد* والع��(). ��  ال
ال�ع"فة  فى Aفا?ة ال�ع"فة ب+ق�7ات ت�ر!,  ) داللة الف"وق ب�  .الب ال����عات الEالث١٠ج�ول (

  ال+J��K ال�ع�% الخ+�ار Aفا?ات معل� ال:���اء للق"ن ال&اد% والع#"! .  م  خالل ال:���ائ�ة

  
، م�ا .���  (p<0.01)دالة إح�ائً�ا ع�! م��A* داللة  F ) أن ق��  ١٠ی�\ح م) ج!ول (    

إلى رف~ الف�ض ال�ف�* األول وق�8ل الف�ض ال8!یل ال�* ی�I على أنه: "ی�ج! ف�وق ذات  
  *��Aداللة إح�ائ�ة ع�! م(p<0.01)    ع�فة ب�ق��ات���عات الkالث فى 0فا.ة ال
�ب�) Tالب ال
��ائ�ة". ��  ت!ر(N ال�ع�فة ال

ب�) أزواج م��سMات ال8ع!.ة    لل�قارنة  Scheffeول�&!ی! ات
اه الف�وق أج�* اخ�8ار شاف�ه  
  ) ه�ه ال��ائج.١١الMالب، و(�ضح ج!ول (

  
@ @
@ @
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ب+ق�7ات  ) داللة الف"وق ب�  أزواج ال�+�سKات ال�P+لفة لل����عات الEالث فى Aفا?ة ال�ع"فة ١١ج�ول (
  لل�قارنة ال�ع�?ة. Scheffe>اس+�Pام اخ+�ار شاف�ه  ت�ر!, ال�ع"فة ال:���ائ�ة

  ) ما یلى:١١(ی�]ح م� ج�ول   

   ق�ر���عة ال�
�(�8ة األولى (درس{ ال
�وج�د ف�ق دال إح�ائً�ا ب�) م��سMى درجات Tالب ال
��عة ال�
�(�8ة الkان�ة (درس{ ال�ق�ر ب!ون ال���ة) فى  
�0فا.ة ال�ع�فة �ال���ة)، وTالب ال

��عة ال�
�(�8ة األولى.   ال�ق��ة
� ل�الح Tالب ال
   البTاألولى، و ال�
�(�8ة  ��عة 
�ال درجات Tالب  ب�) م��سMى  إح�ائً�ا  دال  ف�ق  وج�د 

��عة ال\ا�Mة فى 
���عة ال�
�(�8ة األولى.  0فا.ة ال�ع�فة ال�ق��ةال
�  ل�الح Tالب ال
  البTان�ة، وkال ال�
�(�8ة  ��عة 
�ال درجات Tالب  م��سMى  ب�)  إح�ائً�ا  دال  ف�ق  وج�د 

��عة ال\ا�Mة فى 
���عة ال�
�(�8ة الkان�ة.   0فا.ة ال�ع�فة ال�ق��ةال
�  ل�الح Tالب ال
�امل فى ض�ء ن��ذج "ت�8اك" فى ت���ة  ��وت��� ه�ه ال��ائج إلى فاعل�ة ال�ق�ر ال�ق��ح ال

��اء، 0�ا ت��� أ.ً\ا إلى أن ت!ر(N    كفا.ة ال�ع�فة ال�ق��ة ��ل!* Tالب الف�قة ال�ا�عة شع8ة ال
�ة "ادم�دو" اإلل���ون�ة أك�k فاعل�ة م) ت!ر(Aه ب!ون ال���ة فى  م) خالل م�   نفAه   ال�ق�ر

  ت���ة ه�ه ال�فا.ة.  
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) ال�قارنة ال�ع
4ة ب- م("سVات ال��H"عات الLالث فى 6فا4ات معل� ٤و�لtJ ال.Rل (
 
اء للق�ن ال�اد0 والع.��- R6ل وفى 6ل 6فا4ة على ح�  .ةال)

 
ال/ع.�ة ب�, م�)س*ات ال�(�)عات ال&الث فى !فا�ات معل� ال����اء للق�ن ال�اد� ) ن�ائج ال�قارنة ٤ش�ل (

  .ةوالع2�3, !�ل وفى !ل !فا�ة على ح.

عة 6ل دراسة م7ها ـــوت(فW هcه ال7(ائج إلى ح
 ما  �P ً�ا الخ(الفeمع ما أسف�ت ع7ه    ـــ ن

 ٢٠١٩،  ؛ خ��ة الع��0 ٢٠١٧؛ فات- ف"دة،  ٢٠١٦ن(ائج 6ل م- (ان(�ار ناجى،  ؛ رشا ال�

 Nies, 2011; Ovez & Akyuz, 2013; Engida, 2014; Lee & Kim  ٢٠١٩ص��0،  
2014)                                                                                       
 �  وق
 دع�N هcه ال7(ائج ب7(ائج ال(�لل ال)�ى الس(HاDات الVالب على 6ل م- اس(�ان تق

� ال��7ة وال(عل� م- خاللها، و�"ضح ج
ول () هcه ال7(ائج  ١٣) وج
ول (١٢ال�ق�ر واس(�ان تق
.<  على ال(�ت
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  ) ن+ائج ت&ل�ل اس+�ا>ات .الب ال����ع+�  ال+�"!��+�  على اس+��ان تق��� ال�ق"ر. ١٢ج�ول (

  

ز(ادة ال�8Aة ال��X(ة ل!رجات الMالب على تق��� 0ل مع�ار م) )  ١٢ی�]ح م� ج�ول (
، ب���ا 0ان{ %99.7إلى    %98.2، فق! ت�اوح{ نDA ال�ق��� ما ب�) %98معای�� ال�ق��� ع)  

، م�ا .��� إلى اتفاق الMالب على ت��	 ال�ق�ر ال�ق��ح    %99ال�8Aة ال��X(ة ل�ق��� ال�ق�ر 0`ل  
�امل �ع!ة ج�انD، م) ح�[ ���ه ��M(قة م��ا�Mة :  ال�zع وت�����وض�ح األه!اف، وال�&��* ال

وم��املة واس��ات�
�ات ال�!ر(N ال����عة وhسهام ال�ق�ر فى إث�اء معارف الMالب ومهاراته� م)  
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��ائ�ة، ����ائ�ة، وال�ع�فة ��Mق ت!ر(Aها، وال�ع�فة ب�ق��ات ت!ر(N ال�ع�فة ال��ح�[ ال�ع�فة ال
�ا یلى: وغ��ها. فق! أشار الMالب � 	��  إلى أن ه�ا ال�ق�ر ق! ت

 .ها���ائ�ة و�Tق ت!ر(Aها وتق��ات تعل��� ال��امل ب�) ال�ع�فة ال
 .�8اتHاعى أتاح ف�صة ج�!ة ل�8ادل ال�
 الع�ل ال
  .الب ���رة ج�!ة م) خالل ال�غ�.ة ال�اجعة �ع! 0ل أداءMة مهارات ال�� ت�
  ق�ر� ات ���رة م��املة. رغ�8ه� ب�ق!.� مق�رات م�اثلة، ودراسة ج��ع ال

  
) ن+ائج ت&ل�ل اس+�ا>ات .الب ال����عة ال+�"!��ة األولى على اس+��ان تق��� ال�37ة. ١٣ج�ول (
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� 6ل معار م- )  ١٣إذ ی�7ح م< ج9ول (ز�ادة ال��7ة ال��"�ة ل
رجات الVالب على تق
� ع-  � ما ب-  %94معای� ال(ق، ب�7ا 6انN  %100إلى    %94.6، فق
 ت�اوحN ن�> ال(ق

� ال��7ة R6ل  ، م�ا 4.� إلى اتفاق الVالب على ت�` ال��7ة  %98.5ال��7ة ال��"�ة ل(ق
ة اإلل)(�ونة ب7"احى إH4ابة  �ل واإل�Dار فها،  :  م(ع
دة م- ح� ال(علH�)ام وال
J)سه"لة االس


ة لل("اصل ب- الVالب DعBه� ال�ع� و�7ه� و�- أس(اذ ال�ق�ر، و6"نها ب�ة  وهى وسلة ج
̀ة 
امها على مJ(لف األجهJ)اس -R�4 وتعل� آم7ة �وت(ح إمRانة إج�اء ال�7اق.ات وvن.اء ،  تعل

فBًال    إلى م�ادر ال(عل� ال�(احة على ال��7ة فى أ0 وقN،  وvمRانة ال�ج"ع،  م�H"عات تعل�
�ات � ع�لة ال(عل� وت��7ها. �6ا أنها ت"ف� القام Dأن.Vة م(7"عة وأداء اخ(�ارات وتق�ع- ت

 مع مع�فة ال7(Hة وتق
4� تغ4cة راجعة ف"ر�ة. 
 مناقشة النتائج وتفسيرها: 

    
كفا4ات    فى ت�7ةال��> فى فاعلة ال�ق�ر ال�()امل ال�ق(�ح فى ض"ء ن�"ذج "ت�اك"    ی�جعق
  0
اء للق�ن ال�اد0 والع.��- R6ل وفى 6ل 6فا4ة على ح�إلى أنه ق
 ُروعى فى معل� ال)

 ت��� ال�ق�ر وت7فcه ما یلى:
̀ت علىم< ح�f الفل�فة العامة لل	ق0ر:  -أ اء إع
ا  مHاالت  ب- ال�Hع  وال(ى ر6�  د معل� ال)

 م- ال��("0 ال
راسى فاخ(ار  فى اآلخ�؛ م7ها  كل  یqث� م()املة م(�اVDة مHاالت  أنها على
ات  على یqث� أن شأنهH س(� ال(ي ال(ق7ة وال�Vق  االس(عانة بها R�4- ال(ي ال(��"�ة االس(�ات

 خاللها تق
D� ال��("0  م- ی(� ال(ي على ال)فة  تqث� أن شأنها م- ال(ق7ة أن ك�ا دمHها،
ال
راسى وتعل�ه، وم- ث� ی�7غى إع
اد ال�عل� وفW م�7ى ت)املى ب- هcه األDعاد �Dا یqهله  

  لفه� أدواره ال��(ق�لة وت7فcها RDفاءة وفاعلة. 
  مـ< حـ�ـf أهـ9اف ال	ق0ر: -ب
  یلى:ُروعى فى صاغة أه
اف ال�ق�ر أن ت.�ل ج�ع ج"ان> إع
اد ال�عل� و6فا4اته �6ا   
 -:T< ذل	ائ�ة، و7�6�	ع0فة ال��	ال  

 �ى �4ارس االس(ق�اء العل�ى. فه���Hال تHاء م� أن ال)
  
اء فه" �4
نا Dال�ع�فة الالزمة ل.�ح الe"اه� فى مHاالت عل�ة    ت�
ی�أه�ة عل� ال)

 أخ�0، مLل: عل"م األرض، وعل"م ال�اة. 
 �̀��ى لل�ادة.   فه Hال <ة فى إPار ال(�6�"Rاه� ال�اك�وس"eاء ت�اول ش�ح ال� أن ال)
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 �ة.  فهائ�ة الع�لات وال)فاعالت ال(Rاء ت(ق�ى مRان� أن ال)
 �ائى.  فه� تغ�ات الVاقة أث7اء ال)فاعل ال(
 �ة.  فهائة وع�لات األن�eة ال�� ال�اة وتف��ها فى إPار ال(�اك> ال)
  
ائة فى ش�ح j"اه� ال�اة ال"مة. ت�
ی� أه�ة ال�ع�فة ال)
 ال� -ائة، والع�لات ال�H(�عة.فه� العالقات ب�
ثات ال)�)� 
 قاتها. ام(الك�Vاء وت� رؤ�ة واقعة م()املة لل)

  ، و7�6	< ذلT:ال	ع0فة ال��	�ائ�ة ت9رV6 ال	ع0فة �اس�0ات��Lات-
  .ع(ها�P ا ی(7اس> مع�D اء� فه� 6فة ت
ر�X ال)
  .اء� ال(ع�ف على ال�7اذج ال�J(لفة ل(
ر�X ال)
  Hاء.ت�
ی
 اس(�ات�ات ال(
ر�X ال�7اس�ة ل(عل� م�)"0 ال( 
 .فاءة واتقانRD اء�
ام �Pق ت
ر�X مJ(لفة فى تعل� ال)J)اس 

- V6ع0فة ب�ق=�ات ت9ر	ائ�ةال�	ع0فة ال��	ال :T< ذل	و7�6 ،  
  ات�Hة، حاإلل)(�ون ال��7ات  مLل:  اء، �ال)  Xر�
ت فى  ال�
یLة  ال(ق7ات  
ام J)اس

قات ال()7"ل"جة ال(ى ق
  ال
راسة ع�� ج"جل،  �V)ها م- ال�الف��"ك، وال"اتX اب، وغ
اء وتعل�ها. � ت�ه� فى ت��- تعل� ال)

  فj"ا تB4اء، وأ�ات ال(
ر�X ال�7اس�ة لل)Hف أدوات ال(ق7ة �VDق واس(�اتj"ت
� أداء الVالب ون"اتج تعل�ه�. ال(ق7ة R.Dل م7اس> في تق

  D ام ب�امج ال��اكاة
J)ها. اس� ال)��"ت�، وال�ع�ل االف(�اضى، وال�"س�ة ال)��"ت��ة، وغ
  مـ< حـ�ـf ال	ـ4ـ�ـ�3:  - ج
  ُروعى فى اخ(ار ال��("0 ما یلى:     

  0اء للق�ن ال�اد�- م�("0 ال�ق�ر م"ض"عات ت(7اس> مع ج"ان> إع
اد معل� ال)�Bت
ائة، و�Pق ت
ر��ها، � وتق7ات تعل�ها وتعل�ها. والع.��- م- ح�: ال�ع�فة ال)

   مع Wامل ی(ف(ع وتDا)ها ال�ع� وع�ضها فى تBال�ق�ر ب�عD 7ة�Bال�"ض"عات ال� Aر�
 فل�فة إع
اد ال�ق�ر.  

  هًالqن م"Rاء ل�ع�W ال�فاه� ال�7�Bة Dال��("D 0ال.Rل ال0c ی7اس> إع
اد معل� ال)
 ل(عل�ها لVالDه.
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   ر��ها
ائة و�Pق ت�وتق7اتها، وع�ضها R.Dل J4اP> الق
رات العقلة  ت��� ال�ع�فة ال)
 العلا للVالب، و�هcا 6ان 4ُع�ل الVالب عق"له� �D"رة م�(��ة وعلى م�("�ات م(�ای7ة. 

  مـ< حـ�ـf ال�ـ9ر6ــV:  -د
ات ال(
ر�X وت7فcها ما یلى:     H ُروعى ع7
 اخ(ار اس(�ات

 أه م-  ال�ق(�ح  ال�ق�ر  ت7�Bه  ما   Wت�ق أجل  م-   Xر�
ال�ع�فة، ال( الH"ان>  فى  
اف 
 وال�هار�ة، وال"ج
انة Dالق
ر ذاته م- االه(�ام.  

   Wم�اع
ة الVالب على ال��A ب- الH"ان> الLالثة �D"رة م()املة ی7(ج ع7ها فه� ع�
اء للق�ن ال�اد0 والع.��-.� وم()امل ل��("0 ال�ق�ر، وم- ث� ت7ة 6فا4ات معل� ال)

 (عل� ال)الب للVلفة.   ز�ادة شغف ال)Jال� �اء م- خالل م�ارس(ه� لع�لات ال)ف(� 
  هات
مة، مLل: ال�7اق.ة ال(ى 4ق"دها ال��اض� ب("جJ)ال�� Xر�
ات ال(Hت7"ع اس(�ات

وتل��ات ل(ع
یل األف)ار واآلراء ل()"ن فى ض"ء أدلة عل�ة، وال��اض�ة، واالس(ق�اء، 
 وغ�ها. 

   -م الVالب  �V4حه  �Dا  ال
راسة، االه(�ام  م"ضع   �ال�فاه ح"ل  واس(ف�ارات  ت�اؤالت 
 وت"جهه� ن�" ال"ص"ل إلجاDة ع7ها، وvتاحة الف�صة للVالب الس(7(اج ال�ع�فة Dأنف�ه�.

  ،<الVم("ازن م- جان> ال��اض� وال 

مة على جهJ)ال�� Xر�
ات ال(Hاع(�اد اس(�ات
االس(ق�ا القائ� على  ال(عل�  مLل:  تعل�ه،  م��"لة  وال(عل�  وت��له  
لة، Hال وال�7ا�jة  ء، 

 الcاتى، والع�وض، وغ�ها. 
  rاإلدالء ب�أ4ه وال(7اقD <الVة ��4ح للP�4ق�ا
ب�ة ال(عل� اآلم7ة ال(ى سادها ج" م- ال

 فه �D"ض"عة وعل�ة، واح(�ام 6ل أف)ار الVالب وآرائه� ال�(7"عة وتق
ی�ها.  
    مـ< حـ�ـf ال�ـقـ�ـ�ـ":  -ھ
� وت7فcها ما یلى:  ُروعى فى اخ(ار     أسال> ال(ق

   ان>. وح(ى"Hل الRD وااله(�ام ،Aعلى جان> األداء ال�ع�فى فق �ع
م ال(�6` فى ال(ق
جان> األداء ال�ع�فى ل� R4- ال(�6` فه على ال��("�ات ال
نا فقA، وvن�ا على ال��("�ات 

 العلا أBً4ا .  
 )اف ال(ى سعى ال�ق�ر ل
� Dاأله �ققها.  ارت�اo ال(ق
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   ار
ع أداءات الVالب على م�Hن�ا على تvعلى االخ(�ار ال7هائى، و Aفق 
� ال 4ع(�ال(ق
 الف�ل ال
راسى.

 .یله
� م- أجل ت�
ی
 األخVاء ونقاo الBعف ع7
 الVال> وتع
یل ما H4> أن ی(� تع ال(ق
 ة تق���Dاخ(�ارات ت�����ة وشف"�ة وع�وض و6(ا -� ما ب L�Dى.   ت7"ع أسال> ال(ق

ال��	�اء   معل"  NفاQات  ت=	�ة  ال	=�ة فى  ال	ق0ر ع�0   V6ت9ر تف��0 فاعل�ة   >_	Q ك	ا 
  إلى ما یلى:  ةللق0ن ال4اد3 والعN >60P_ل وفى Nل NفاQة على ح9

 ة�  .ال�ع�فة وال��Jات ال�ق
مة م�ادر فى ت(�B- ت7"ع تفاعلة تعل� وتعل� ت�Lل ال��7ة ب
 الب  الف�صة إتاحةVر العل�ى وال()7"ل"جى ال�(�ارع، و�ال(الى اك(�ابه�   لل(عامل لل"V)مع ال


ام ال()7"ل"جة ال�هارات J)ل"�ة السVات  ال�ة ال(ق7�  .ال�
یLة ال(عل
  ات ت�ادل ال�ع�فة العل�ة خالل م- وال��اض� الVالب  ب- ال(فاعل دع�N ال��7ة ع�ل

�وحة على ال��7ة؛ م�ا أسه� فى ت)"�-  وال�7اق.ات ح"ل ال�"ض"عات ال�V وال��Jات، واآلراء
  قاع
ة عل�ة ق"�ة ل
0 ال�(عل�.

 ل االس(غاللLات  األمل(ق
4� وسائA م- به�ا ی(�ل وما وال�"رة، ال�"ت  ل(ق7  م(ع
دة 
ة�̀ة؛ ح� ق
مN ال��("0 العل�ى �VDق م(7"عة م�ئة وم��"عة ومق�وءة  م�ارسات تعل م(�

 ی(7اس> ون�A تعل�ه.وح�6ة، و�cلM وج
 6ل Pال> ما 
 رت ال��7ة م- أدوار ال��اض�"P ة فىة؛ ح(ى الع�ل� العل�ة ال(V"رات  مع ی("اك>  ال(عل

ال(ى تأخc   فق
 قللN ال��7ة األع�اء اإلدار�ة ع- ال��اض�  .وال�(الحقة وال()7"ل"جة ال��(��ة
الع>ء   هcا  ال��7ة   Nخفف  
فق وغ�ها،  ال"اج�ات  اس(الم  مLل   ��6  Nوق إرسال  م7ه   �)ف

واس(الم 6ل هcه األشاء ع- W��P األدوات اإلل)(�ونة. فBًال ع- أن ال��7ة ت"ف� أدوات  
 تق"م ب(�لل درجات االخ(�ارات وال�هام ووضع إح�ائات ع- ال7(ائج. 

   رس
أتاحN ل)ل Pال> ف�صة ال(ع�� ع- رأ4ه فى أ0 وقN دون ح�ج، على عXR قاعات ال

4ة ال(ى ت��مه هcه ̀ة، إما ��D> الHJل، أو ضW ال"قN، أو غ�ها م- األس�اب؛  ال(قل ال�

ة سه"لة �6�ة فى ال("اصل مع ال��اض� خارج أوقات الع�ل  �ح� ت(ح ال��7ات ال(عل
  ال�س�ة، خاصة ع7
 وج"د اس(ف�ار ل
0 الVال> ال �4(�ل ال(أجل.    

 0 ی7اسc̀م- ال ع ال(عل� فى ال�Hح لل̀ة ت( �D اص ت(�(ع ال��7ةJة لألش
�ه�، �6ا أنها مف
.�HBالD م إصاب(ه
  الcی- ی�غ�"ن ال(عل� فى وقN مع-، م�ا یqد0 إلى راحة ال�(عل� وع
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  ٢٣٨  

  الف"ر0 مع �� م
0 تق
م الVالب؛ ح� وف�ت ال��7ة أدوات م(7"عة لل(قت7"ع أسال> تق
  تق
4� ال(غ4cة ال�اجعة.

  ة تعل�ه�، وزادت م- اإلن�Hاز وال
افعة والفاعلة الcاتة ل
0 ج�ع  ح�N7 أداء الVالب و�
ف ال()7"ل"جا فى ال(عل� وال(عل�. j"یه� ن�" ت
 الVالب، وت)"�- اتHاه اH4ابى ل


ول (HD ة ال�"ض�ةH) وال(ى ل� ی"ج
 فها ف�ق ب- ال��H"عة ال(ى درسN ال�ق�ر ٩أما ال7(
اس�0ات��Lات ال�9رV6 فق9 ت0جع  فى ت=	�ة NفاQة ال	ع0فة �Dال��7ة وال(ى درس(ه ب
ون ال��7ة  

ات ال(
ر�X ال تع(�
 على ال"سA ال0c تق
م م- خالله    إلى:Hأن ت�7ة 6فا4ة ال�ع�فة Dاس(�ات
ات ال(
ر�X وت"ضح  Hائة واس(�ات�Dق
ر ما تع(�
 على تق
�4ها �D"رة ت��A ب- ال�ع�فة ال)

ائ�ة ال�7اس�ة لل��)"0 ال(Hف هcه  كفة اخ(ار االس(�اتj"ر��ه وت
ى ال0c 4ق"م ال�عل� ب(
ة وه" ما ق
مه ال��("0  �ة R.Dل فعال و�VJ"ات واض�ة وص��ة اث7اء الع�لة ال(علHاالس(�ات

  ال�ق(�ح فى األساس. 
  التوصيات. 

  فى ض"ء ما أسف�ت ع7ه ن(ائج هcا ال��� ُی"صى �Dا یلى:
اء، إع
اد  في ن�"ذج "ت�اك" ال(��ة كلات  ت(�7ى أن-١�-وذلM   معل� ال)�B)ته(� مق�رات  ب 

  .الLالثة ال�عل� إع
اد  م�اور ب- Dال()امل
وال��7هج فى االع(�اد على ال��7ات اإلل)(�ونة، وال(عل� ع- Dع
 فى مHال    ال�
روسال("سع  -٢

عة الع�� وم(غ�اته ج7ً�ا إلى ج7> مع ال(عل� م- خالل ال��اض�P اد ال�عل� ل((الئ� مع
�ات  إع
  واللقاءات ال��اش�ة ب- ال��اض� وPالDه. 

ة، وال(��"�ة، وال(ق7ة ح(ى    ت
ر��ة عق
 دورات  - ٣��J)ة 6فا4اته� ال
مة ل(�7Jأث7اء ال -لل�عل�
اء.  �  ی(�7R"ا م- أداء ال�هام ال�Vل"�ة م7ه�، والH7اح فى ت�قW أه
اف تعل� مادة ال)

  المقترحات:  
ة ب"صفها ام(
اًدا لهcا ال���: ال(ال  ال��"ث 4ُق(�ح إج�اء   

� م�("0 6فا4ات معل� الق�ن ال�اد0 والع.��- ل
0 معل�ى العل"م RDل ال(��Jات.- ١  تق
ة، وال(��"�ة، وال(ق7ة.- ٢��J)ة 6فا4اته� ال
مة ل(�7Jاء أث7اء ال�  ب�نامج ت
ر��ى ل�عل�ى ال)
اء فى ض"ء ن�"ذج "ت�اك". مق(�حت�"ر - ٣�  إلع
اد معل� ال)
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  ٢٣٩  

 المراجع:
) .

0، م7ى ع�
الهاد0، وعلى راشH7ال 
ات�اهات ح�ی�ة فى تعل� العل�م فــى ضـ�ء  ).  ٢٠٠٥أح�

�ة ال��ائ�ة��  . القاه�ة: دار الف)� الع��ى. ال#عای�� العال#�ة وت�#�ة ال"ف �� وال�
سل�ان.(   أسامة اإل).  ٢٠٠٧ر�ع  ب�نامجال"&ل�ل  -اس"+�ام  األنHل"  ا.  spss  ح.ائى  لقاه�ة: 

  ال����ة.
ال���اغ�جى    TPACKم�7ى  فاعل�ة ب�نامج قائ على  ).  ٢٠١٦ان(�ار م��"د م��
 ناجى. (

. رسالة ماج�(�،  ل"�#�ة مهارات ال"ف �� فى ال" ��ل�ج�ا ل�8 7ال�ات جامعة األق.ى -غ4ة
̀ة.    كلة ال(��ة، الHامعة اإلسالمة غ

 N�Rة أدم"دو ( ٢٠١٨ال���0، ورنان األشق�. (  ح�) فى  Edmodo). فعالة ال��7ة ال(عل
  .-Vل�ة ال�ف العاش� فى فل�P 0
ال#�لة ت�7ة ال(��ل فى العل"م واالتHاه ن�"ها ل

  .٦٥- ٣٢، د����4، ال�ول�ة لل"عل� -االن"�ن; 
Dال��("0   ال��ت�Vة ال(��"�ة ةال(ق7 ال�ع�فة تV"��).  ٢٠١٩. (الع���  صالح ب- علي  بN7  خ��ة


ی7ة ال��اض   العل"م معل�ات  ل
TPACK 0 ال(عل�ي�D )ال#�لة ال�ول�ة .  )مق(�ح ت�"ر
�ة ال#"+..ة، ال#�ل� (�?� . ١١٧-١٠٣)، ١الع
د ( )،٨ال"

(   رشا 
 ص��0. ت�اك  ٢٠١٩ال� ن�"ذج  على  قائ�  ب�نامج  أث�   .(TPACK  ام
J)اسD    ةتق7
االنف"ج�افM على ت�7ة مهارة إن(اجه وال(��ل ال�ع�فى ل
0 معل�ات ر�اضات ال��حلة 

Pال�اته-.    0
ل ال��اضى  وال("اصل  ال���0   0
ال("ل  �ال)ف( ومهارات  م�لة ال�("سVة 
�اض�ات، م�ل� (��ات ال�?�̀ء الLال�، ٦الع
د ( )،٢٢ت H٢٦٤- ١٧٨)، ال .  

 وتق"�� ل(�
ی
  ال�عاص�ة ال�7اذج كأح
   "ت�اك" ن�"ذج   ).٢٠١٨الغام
�. ( ك�اس آل  علي ̀ةع
 tخ�ائ Xر�
ال#�لة اإلل "�ون�ة الAاملة م"ع�دة والع.��-.   ال�اد� الق�ن  الفعال في ال(

�ة �?�� األ-&اث العل#�ة وال"Aفة ل��  .١٣- ١، الع
د ال�اDع، (MECSJ)ال#ع

 ال�ع"د0 ف"دة .(  Hال� 
). تV"�� ب�امج ال(�7ة ال�ه7ة ل�عل�ى العل"م ال(Hار�ة  ٢٠١٧فات- ع�

  .Xر�
ال( ال�ع�فة Dال��("0 وال()7"ل"جا وأص"ل  أDعاد ن�"ذج  -&�ث ع�?�ة فى  فى ض"ء 
  . ٩٧-٥١، الع
د الJامX، م�االت ال"�?�ة ال��ع�ة

  
القاه�ة: ال
ار العال�ة لل7.�    ف�4�ائ�ة العامة.أساس�ات ال �#�اء ال).  ٢٠٠٧واصل. (  م��8م��
  وال("ز�ع. 
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  ٢٤٠  

  . ع�ان: دار الHاه
 لل7.� وال("ز�ع. م+ا7� ت ��ل�ج�ا ال�ان� ). ٢٠١٢م��
 م��
 هاش�. ( 
(  ی"سف  .0̀ ة  ٢٠١٧الع7�ال(عل ال��7ات  
ام J)اس فعالة   .()Edmodo (  ل�ةVل    t�Jت

ال(��ة األساسة   ال)"�N.  ال��اضات وال�اس"ب RDلة  ال"�?�ة،  ب
ولة  العل#�ة ل ل�ة  ال#�لة 
  ،E٢٤١- ١٩٢)، ٦( ٣٣جامعة أس�� .  
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