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 المقدمة واإلحساس بالمشكلة:

يعيش العالم اليوم ثورة علمية حديثة وشاملة، ويشهد تطورًا كبيرًا وسريعًا في مجال     
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وقد أدى ذلك إلى تدفق معرفي ومعلوماتي غير مسبوق في 
شتى ميادين الحياة، األمر الذي استوجب االعتماد على الوسائل التكنولوجية واألساليب 
اإللكترونية الحديثة الستيعاب هذه المعارف والمعلومات وتوظيفها واالستفادة من مخرجاتها، 

لمجال التعليمي بمعزل عن هذه الوسائل وتلك األساليب في ظل دوره الكبير والمؤثر ولم يقف ا
 في جميع أوجه النشاط اإلنساني.

على الطرق التقليدية، وركزت على  -ولفترات طويلة –وكانت العملية التعليمية قد اعتمدت    
يدية كالكتاب المعلم كمصدر أساسي للمعرفة والمعلومات، واستخدمت وسائل تعليمية تقل

المطبوع والسبورة الطباشيرية أو القلمية، واهتمت بالجوانب النظرية على حساب الجوانب 
العملية التطبيقية، مما انعكس على أداء الطالب الذين اعتمدوا على الحفظ واالستظهار رغبة 

 في عبور االمتحان، ال في التسلح بالمهارات وتكوين االتجاهات.
يم اإللكتروني الذي يعد بمثابة ثورة على النظم التعليمية التقليدية؛ حيث وجاء ظهور التعل   

أوجد فلسفة وأهدافًا وأسلوبًا جديدًا في إدارة نظم التعليم، وفي األدوار المنوطة بالمعلم والمتعلم 
وسائر عناصر العملية التعليمية، وهو يعتمد على التقنيات الحديثة التي وسعت من الرؤية 

، وتجاوزت الكتاب المطبوع واألسلوب التقليدي القائم على التلقين والحفظ التعليمية
 (4002واالستظهار، واالمتحانات التي تؤدى بطريقة قسرية.)متولي،

ويشمل التعليم اإللكتروني كل ما يكتسبه الفرد من معلومات وخبرات تؤدي إلى تغيير في     
من الحاسوب وشبكاته ووسائطه المتعددة؛  سلوكه نتيجة استخدامه آليات االتصال الحديثة؛

من صور وأصوات ورسومات وفيديوهات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية وحوار مفتوح وكذلك 
 ( 4002بوابات اإلنترنت.)الموسى،

والتعليم اإللكتروني يتيح بيئة جديدة للتعلم تتوافر فيها إمكانات متميزة تتيح للمتعلمين     
المقررات الدراسية، كما تسهم في التحكم في مسار العملية التعليمية إمكانية التفاعل مع 

نفسها بصورة كبيرة بحيث يكون المتعلم محور العملية التعليمية ويكون موجهًا ومراقبًا، ومن 
ثم يتحول مقياس النجاح من القدرة على تخزين واسترجاع المعلومات إلى اكتساب المهارات 

والفهم واالستيعاب والتفكير السليم والنقد والتحليل واالستدالل  واكتساب القدرة على التعلم
 ( 4002واإلبداع.) إبراهيم،
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وعلى الرغم من المميزات الواضحة واإليجابيات الكثيرة للتعليم اإللكتروني إال أنه لم يسلم من   
العيوب وأوجه القصور وقد أثبت ذلك كثير من الدراسات السابقة؛ فقد أظهرت دراسة 

Oliver& Omari (1999)  أن طالب الجامعة من خالل التعليم اإللكتروني يفتقدون إلى
 النقاش والحوار المباشر مع المعلم والزمالء في المعارف والمهارات موضوع التعلم.

على ضعف الجانب االجتماعي أثناء ممارسات التعليم  Baskin (2003) وأكدت دراسة     
 اإللكتروني.

( إلى أن غياب التفاعل وجهًا لوجه هو أحد 4002الموسى، والمبارك ) وأشارت دراسة   
 أوجه القصور المهمة في التعليم اإللكتروني.

( على أن التربويين يرون أن استخدام نظام التعليم 4000وأكدت دراسة  خلف هللا )   
قد يؤدي إلى  اإللكتروني قد يؤثر على العامل اإلنساني والتفاعل بين المتعلمين، األمر الذي

عوامل الفشل والعزلة، كما أن بعض المهارات العملية تحتاج لحضور المتعلم إلى المؤسسة 
 التعليمية وتلقي التدريب الحي المباشر والقيام باألداء الفعلي أمام المدرب. 

وقد استدعى ذلك البحث عن صيغ تعليمية بديلة تجمع بين مزايا التعليم التقليدي والتعليم     
إللكتروني وتتالفى أوجه القصور في كل منهما، وقد أسفر ذلك البحث عن ظهور نمط التعلم ا

الذي سرعان ما بدأ ينتشر داخل األوساط  Blended Learningاإللكتروني المدمج 
 التعليمية والتدريبية.  

م والتعليم/التدريب المدمج هو إحدى صيغ التعليم أو التعلم التي يندمج فيها التعل    
اإللكتروني مع التعلم الصفي التقليدي في إطار واحد؛ حيث توظف أدوات التعلم اإللكتروني 
سواء المعتمدة على الكمبيوتر أو على الشبكة في الدروس، مثل معامل الكمبيوتر والصفوف 

 (5002الذكية ويلتقي المعلم مع الطالب وجهًا لوجه معظم األحيان.)زيتون،
المدمج هو أسلوب يتم فيه توظيف كافة اإلمكانات والوسائط والتعليم/التدريب      

التكنولوجية المتاحة، وذلك بالجمع بين أكثر من أسلوب وأداة للتعلم سواء كانت إلكترونية أو 
تقليدية يتم تصميمها لتتكامل مع بعضها؛ لتقديم أسلوب فعال من التعلم يناسب خصائص 

طبيعة المحتوى التدريبي واألهداف التعليمية التي الدارسين واحتياجاتهم من ناحية ويناسب 
 (5002نسعى لتحقيقها من ناحية أخرى.)الجزار؛ عصر،
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أن التعلم المدمج هو التطور الطبيعي للتعلم اإللكتروني داخل  Bersin (2003)ويرى      
لى، برنامج تعليمي تتكامل فيه الوسائط المتعددة لتحقيق األهداف التعليمية بالطريقة المث

ويعتقد بأن أي برنامج تعليمي إلكتروني ناجح إما أن يكون بالفعل برنامج تعلم مدمج أو أنه 
 سيتحول في المستقبل إلى تعلم مدمج.

أن مفهوم التعلم المدمج نتج من حاالت النجاح والفشل  Al-shwiah (2009)وتضيف      
رات والموضوعات التعليمية التي حدثت للتعلم اإللكتروني، فعلى الرغم من أن بعض المقر 

مناسبة للتقديم عبر اإلنترنت، فهناك مقررات وموضوعات أخرى يبدو فيها أن المتعلم يخدم 
 بشكل أفضل ببعض المزج بين الفصول الدراسية التقليدية والتدريب المعتمد على الويب.

السلوكية التي  وترتكز فلسفة التعلم اإللكتروني المدمج على المزج بين مبادئ النظرية     
تهتم بنقل المعارف والمعلومات والمهارات المحددة سلفًا من المعلم إلى المتعلم في إطار 
متسلسل متتابع، وبين مبادئ النظرية البنائية التي ترى ضرورة اكتساب المتعلم للمعرفة من 

  (Xin, et. al,2010)خالل قيامه بمعالجة المعلومات في إطار بنائه المعرفي. 
ويمكن االستفادة من مزايا التعلم اإللكتروني المدمج في مجال إعداد وتدريب الطالب     

المعلمين على المهارات المختلفة لما يتميز به هذا النمط التعليمي من إمكانات هائلة خاصة 
كنظام Learning Management System (LMS)  بعد ظهور أنظمة إدارة التعلم 

ي يتيح تقديم المحتوى التدريبي إلكترونيًا، كما يتيح إدارة أنشطة الذ Blackboardبالكبورد 
التعلم ومتابعة المتدربين وتقديم أدوات الصف االفتراضي وبناء وإدارة االختبارات والواجبات 

 ومنتديات المناقشة والمراسلة اإللكترونية......الخ. 
ج اإلعداد المهني التي تقدم للطالب ولكي يكون المعلم ماهرًا مهنيًا البد أن تساير برام      

المعلمين في كليات المعلمين والتربية التطور العلمي والتكنولوجي، وأن يتم مراجعة هذه 
 (0991محمود،وإكسابه المهارات الخاصة بها. ) البرامج في ضوء المستحدثات التكنولوجية،

اليب التعلم اإللكتروني المدمج  والطالب المعلمون هم األكثر احتياجًا للتدريب باستخدام أس    
نظرًا لتغير أدوار المعلم في العصر الحديث عما كان عليه في الماضي، وبروز دوره كمنسق 
وموجه ومراقب ومحفز لتعلم طالبه من أجل مساعدتهم على بلوغ أهدافهم التعليمية، وهو 

 نفس ما تدعمه بيئة التعلم اإللكتروني المدمج.  
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لب المعلم الذي يجري إعداده وتكوينه وتأهيله، أن يؤدي مهامه وأدواره للطا وحتى يمكن    
المتغيرة في المدرسة بشكل فاعل ومتميز لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية لطالبه، فإنه 
البد وأن يعد إعدادًا تربويًا وأكاديميًا متميزًا قبل الخدمة، وذلك إلكسابه المهارات التدريسية 

اديمية بمادته التي تمكنه من القيام بدوره المنوط به في العملية التعليمية والمعرفة األك
 (4002بفاعلية واقتدار.)شحاتة، 

والمهارات التدريسية بوجه عام تساعد المعلم بطريق مباشر في أداء عمله، وتساعده     
نجاز الكثير على اختصار وقته، وتسلحه بالثقة بنفسه، ألنه يعتمد عليها اعتمادًا كليًا في إ

من أدواره التربوية داخل المدرسة وخارجها، والمعلم الذي يستطيع أن يصل إلى درجة إتقان 
 (4002مهارات التدريس هو الذي يستطيع أن يؤدي مهام عمله على أكمل وجه.)علي، 

فنجاح المعلم بصفة عامة ومعلم اللغة العربية بصفة خاصة في مهمته التدريسية يعتمد     
كبيرة  على ما يمتلكه من مهارات تدريسية تمكنه من بلوغ  األهداف التعليمية والتربوية بدرجة 

المنشودة، ولذا فقد اهتم التربويون في مختلف الدول العربية من خالل برامج إعداد المعلم 
بكليات المعلمين والتربية بتكثيف جرعات التدريب على هذه المهارات حتى يتسنى لمعلمي 

 لتسلح بأدواتهم الالزمة إلنجاح العملية التعليمية.المستقبل ا
من خالل عمله كعضو  وعلى الرغم من هذا االهتمام الكبير بتلك المهارات فقد الحظ الباحث  

بوحدة التربية الميدانية ومشرف على طالب اللغة العربية بكلية المعلمين بالرياض أثناء فترة 
حظ أن معظم الطالب معلمي اللغة العربية ال يتقنون التطبيق الميداني ولمدة أربع سنوات، ال

مهارات التدريس األساسية التي تتعلق بتخطيط الدرس وإعداده أو تلك التي تتصل بتنفيذ 
الدرس أو إدارة الصف أو تقويم التالميذ، مما يؤدي إلى عدم تحقيق األهداف المرجوة من 

 العملية التعليمية.
ن المقابالت الشخصية مع معلمي اللغة العربية المتعاونين كما أجرى الباحث عددًا م    

بمدارس التطبيق الميداني بمدينة الرياض، وقد أجمع هؤالء المعلمون على أن الطالب معلمي 
من ضعف عام في مهارات التدريس  -أثناء فترة التدريب الميداني  –اللغة العربية يعانون 

لفصل ويؤثر على العملية التعليمية برمتها، األساسية مما ينعكس على شخصيتهم داخل ا
 وأنهم يحتاجون إلى المزيد من التدريب على هذه المهارات.  
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كما أكدت كثير من الدراسات السابقة على ضعف وقصور المهارات التدريسية األساسية   
لدى طالب ومعلمي اللغة العربية والحاجة إلى أساليب واتجاهات حديثة للتدريب على هذه 

(، ودراسة 0994(، ودراسة إسماعيل )0999لمهارات، ومن هذه الدراسات: دراسة إبراهيم )ا
(، ودراسة 0992(، ودراسة شحاتة )0992(، ودراسة المخزومي)0992غزالة؛ وعثمان)

( ودراسة 4000(، ودراسة موسى؛ وقاسم )0991( ،ودراسة المخزومي )0991الخليفة )
(، ودراسة المحبوب، ويوسف، ودراسة 4002(، ودراسة آل سعود )4002علي )
 (.4000(، ودراسة الحوامدة وآخران )4009(، )4001الميعان)
لذا فإن الدراسة الحالية تحاول التعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم       

اإللكتروني المدمج في تنمية بعض مهارات التدريس األساسية، واالتجاه نحو التعليم 
 ني لدى عينة من الطالب معلمي اللغة العربية بكلية المعلمين جامعة الملك سعود. اإللكترو 
وقد اختار الباحث عينة من الطالب معلمي اللغة العربية الذين يقضون فترة التطبيق       

الميداني لتطبيق هذا البحث، نظرًا ألهمية هذه الفترة في مستقبل حياتهم المهنية. فالتدريب 
ثل العمود الفقري في اإلعداد المهني للمعلم وهو المحور األهم في هذه العملية الميداني يم

(، 4004لكونه المجال الحقيقي الذي يمارس فيه الطالب المعلم التدريس في المدرسة.)فخرو،
كما أنه يمثل التطبيق العملي لإلعداد النظري واألداة التقويمية األولى والمحك الصادق 

ودة برامج هذا اإلعداد، ومن خالله يمكن التنبؤ بفرص نجاح المتدرب في والمعيار الرئيس لج
 (0992مهنة التدريس مستقباًل .)الحريقي،

 تحديد المشكلة:

تحددددت مشددكلة البحددث الحددالي فددي ضددعف وقصددور المهددارات التدريسددية األساسددية لدددى     
   .الطالب معلمي اللغة العربية

 ابة عن السؤال الرئيس اآلتي:ولمواجهة هذه المشكلة تم اإلج      
ما فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم اإللكتروني المدمج  في تنمية المهارات التدريسية 

 واالتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى الطالب معلمي اللغة العربية؟
 وتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية كما يأتي:      

القائم على التعلم اإللكتروني المدمج لتنمية المهارات  ما صورة البرنامج التدريبي -0
 التدريسية لدى الطالب معلمي اللغة العربية؟
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ما فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم اإللكتروني المدمج  في تنمية المهارات  -4
 التدريسية لدى الطالب معلمي اللغة العربية؟

لكتروني المدمج  في تنمية اتجاه الطالب ما فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم اإل  -2
 معلمي اللغة العربية نحو التعليم اإللكتروني؟

 فروض البحث:

 حاول البحث الحالي بعد تنفيذ تجربة البحث التحقق من صحة الفروض التالية:
ال توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددطي درجددددات المجموعددددة التجريبيددددة  -0

 طبيق البعدي لبطاقة تقويم المهارات التدريسية.والمجموعة الضابطة في الت
ال توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددطي درجددددات المجموعددددة التجريبيددددة  -4

 والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التعليم اإللكتروني.
 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي علي:
لددتعلم اإللكترونددي المدددمج فددي تنميددة بعددض المهددارات برنددامج تدددريبي قددائم ا فاعليددةدراسددة  -

التدريسدددية العامدددة للطدددالب معلمدددي اللغدددة العربيدددة، والتدددي تتمثدددل فدددي: مهدددارات التخطددديط 
 واإلعداد، مهارات التنفيذ، مهارات التقويم، مهارات إدارة الفصل.

الملددك عينددة مددن طددالب التربيددة الميدانيددة تخصددص اللغددة العربيددة  بكليددة المعلمددين جامعددة  -
 سعود.

تطبيددق بطاقددة تقددويم المهددارات التدريسددية ومقيدداس االتجدداه نحددو التعلدديم اإللكترونددي علددي  -
 هد.0224/0222الطالب عينة البحث في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
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 منهج البحث:
تبعددًا لطبيعددة البحددث وأهدافه،اسددتخدم الباحددث فددي هددذا البحددث المددنهج شددبه التجريبددي،    

م مددن تصددميمات هددذا المددنهج طريقددة المجموعددات المتكافئددة، وبالتحديددد أبسددط هددذه واسددتخد
 التصميمات وهى طريقة المجموعة التجريبية الواحدة والمجموعة الضابطة الواحدة.

 مصطلحات البحث:

هو تعلم )تدريب( قائم على المزج والتكامل بين التعلم اإللكتروني التعلم اإللكتروني المدمج: 
لى التواصل عبر الكمبيوتر والشبكات، والتعلم التقليدي المعتمد على التفاعل الصفي المعتمد ع

 وجهًا لوجه، بهدف اكتساب وتنمية المعارف والمهارات وتكوين االتجاهات. 
مجموعة األداءات السلوكية التي ينبغي أن يكتسبها الطالب المعلم المهارات التدريسية: 

دريبية أثناء فترة اإلعداد تمهيدًا ألداء مهمته في تعليم اللغة ويتقنها من خالل الممارسات الت
 العربية بنجاح. 

هو الموقف الذي يظهره الطالب معلمو اللغة العربية نحو االتجاه نحو التعليم اإللكتروني: 
التعلم اإللكتروني بالقبول أو الرفض، ويقاس إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب من 

 بته لعبارات مقياس االتجاه نحو التعلم اإللكتروني الذي أعده الباحث.خالل استجا
 إجراءات البحث:

 لإلجابة عن تساؤالت البحث واختبار صحة فروضه قام الباحث بإعداد ما يلي:
 أوالً : الجانب النظري وتناول: 

 التعلم المدمج ماهيته ومكوناته. -
 دريسية.التعلم اإللكتروني المدمج وتنمية المهارات الت -
 االتجاه نحو التعليم اإللكتروني. -

 ثانياً: الجانب اإلجرائي وشمل الخطوات التالية:

 إعداد المواد التعليمية وأدوات البحث وتمثلت في: -0
 .برنامج تدريبي لتنمية المهارات التدريسية 
 .بطاقة تقويم المهارات التدريسية 
 .مقياس االتجاه نحو التعليم اإللكتروني 
 ق وثبات أدوات البحث.التأكد من صد -4
 اختيار عينة البحث وتقسيمها إلي مجموعتين تجريبية وضابطة بطريقة عشوائية.  -2
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التطبيددق القبلددي لبطاقددة  تقدددير المهددارات ومقيدداس االتجدداه نحددو التعلدديم اإللكترونددي  -2
 للمجموعتين التجريبية والضابطة.

عدن طريدق الدتعلم تطبيق تجربة البحث عن طريق تددريب طدالب المجموعدة التجريبيدة  -2
 اإللكتروني المدمج، وتتدرب المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.

التطبيددق البعدددي لبطاقددة  تقدددير المهددارات التدريسددية ومقيدداس االتجدداه نحددو التعلدديم  -2
 اإللكتروني للمجموعتين التجريبية والضابطة.

 تحليل النتائج وتفسيرها. -1
 ج البحث.تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائ  -9

 أهمية البحث:

 يمكن أن يسهم البحث الحالي فيما يلي: 
تحسين مهارات وقدرات الطدالب المعلمدين تخصدص اللغدة العربيدة مدن خدالل تددريبهم علدى  -0

 توظيف التعلم اإللكتروني المدمج في تنمية مهاراتهم التدريسية.
ة تدريبيدة تقدوم تطوير أسداليب تددريب الطدالب المعلمدين؛ حيدث تنداول البحدث إعدداد أنشدط -4

على التعلم اإللكتروني المدمج للطالب المعلمين تخصص اللغة العربية، مما يفدتح المجدال 
 أمام التخصصات األخرى لتطبيقات مشابهة.

توجيدده أنظددار البدداحثين والمهتمددين فددي مجددال تعلدديم اللغددة العربيددة لكي يددة تصددميم وإعددداد   -2
 لكتروني المدمج.برامج تعليمية وتدريبية تقوم علي التعلم اإل 

 إمداد المعلمين بقائمة المهارات التدريسية الالزمة لمعلم اللغة العربية.   -2
إثراء المكتبة العربية بدأدوات قيداس يمكدن أن تكدون عوندًا للبداحثين والمعلمدين وتتمثدل فدي  -2

 بطاقة تقويم المهارات التدريسية ومقياس االتجاه نحو التعلم اإللكتروني. 
 ء دراسات وبحوث تربوية تقوم على التعلم اإللكتروني المدمج.فتح المجال إلجرا -2
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 أوالً: الدراسات السابقة:

 دراسات تتعلق بالتعليم اإللكتروني المدمج: -أ

وقدمت هذه الدراسة مشروعًا لدراسة  DeLacey& Leonard (2002) دراسة 
عن بعد لدى طالب كلية األعمال بجامعة هارفارد،  حالة حول التعليم التكنولوجي والتعلم

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تحسن في تعلم الطالب عندما تم إضافة ساعات من 
التدريس الصفي التقليدي في الموضوعات التي يدرسونها باستخدام اإلنترنت، كما زاد مستوى 

 إلكترونيًا فقط. الرضا لديهم مقارنة بزمالئهم الذين درسوا نفس الموضوعات
وقد استهدفت التعرف على فاعلية التعلم المدمج في  Clark& James (2005)دراسة 

تقديم المقررات التعليمية لدى طالب كلية العلوم جامعة جنوب استراليا مقارنة بالتعليم 
التقليدي وجهًا لوجه، حيث تم تقديم أحد المقررات من خالل اإلنترنت وبعض المقابالت 

( طالبًا من طالب قسم العلوم الجيولوجية، 21شرة بالكلية، وقد تكونت عينة الدراسة من )المبا
وقد أعد الباحثان اختبارًا تحصيليًا وبطاقة لمالحظة أداء المهارات، وأسفرت النتائج عن تفوق 
طالب مجموعة التعليم المدمج على طالب الطرقة التقليدية في كل من التحصيل ومهارات 

 لعملي. األداء ا
وقد استهدفت التعرف على أثر برنامج للنمو Owston, et al   (2006)دراسة 

المهني قائم على التعلم المدمج لدى معلمي الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا بالمدارس 
المتوسطة بمقاطعة أونتاريو بكندا، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن نمو المهارات التدريسية 

البحث، ونمو اتجاهاتهم نحو التعلم المدمج مما انعكس إيجابًا على  لدى المعلمين عينة
 اتجاهات طالبهم نحوه.   

وقد استهدفت التعرف على فاعلية أسلوب  Chen, & Looi  (2007)دراسة  
المناقشة القائمة على التعليم المدمج مقابل المناقشة بقاعة الدرس وجهًا لوجه بمدارس 

( طالبًا بإحدى المدارس الثانوية، وأعد الباحثان 02دراسة من )سنغافورة، وتكونت عينة ال
اختبارًا تحصيليًا وبطاقة لتقويم األداء العملي، وقد أظهرت النتائج تفوق مجموعة التعلم 

 المدمج على مجموعة األداء التقليدي في التحصيل واألداء العملي. 
مج تدريبي قائم على التعلم ( وقد استهدفت التعرف على فاعلية برنا4009دراسة أحمد)

اإللكتروني المدمج في تنمية الجوانب المعرفية لمهارات تدريس التربية األسرية واالتجاه نحو 
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التعليم اإللكتروني لدى الطالبات المعلمات، وقامت الباحثة بإعداد اختبار القدرة على التصرف 
حظة األداء التدريسي، في المواقف الخاصة لقياس الجانب المعرفي، وكذلك بطاقة مال
( طالبة من طالبات  04ومقياس االتجاه نحو التعلم اإللكتروني، وقد تكونت عينة البحث من )

الفرقة الثالثة بكلية التربية باألفالج جامعة الملك سعود، وكشفت النتائج عن فاعلية البرنامج 
 وني لدى الطالبات المعلمات.التدريبي في تنمية األداء التدريسي واالتجاه نحو التعليم اإللكتر 

( وقد استهدفت التعرف على فاعلية استخدام كل من التعليم 4000دراسة خلف هللا)
اإللكتروني والمدمج في تنمية مهارات إنتاج النماذج التعليمية لدى عينة من طالب الفرقة 

، وقد قام الباحث ( طالباً 10األولى شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر بلغت )
بإعداد برنامج تعليمي واختبار تحصيل معرفي وبطاقة مالحظة أداء المهارات، وكشفت النتائج  
عن فاعلية كل من أسلوبي التعليم اإللكتروني والمدمج في تنمية التحصيل المعرفي وتنمية 

 الجانب األدائي لمهارات إنتاج النماذج التعليمية لدى الطالب أفراد العينة.
( وقد استهدفت التعرف على أثر استخدام التعلم المدمج في تدريس 4000دراسة محمود )

الكيمياء على التحصيل واالتجاه نحوه وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف األول الثانوي، 
وقامت الباحثة بتصميم موقع تعليمي عبر اإلنترنت، وأعدت اختبارًا تحصيليًا ومقياسًا لالتجاه 

( طالبًا من إحدى المدارس الثانوية 29اإللكتروني المدمج، وبلغ عدد أفراد العينة ) نحو التعلم
بمحافظة أسوان، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، وقد أسفرت النتائج عن 
فاعلية الوحدة المدرسة باستخدام التعلم اإللكتروني المدمج في تنمية التحصيل المعرفي 

 اإللكتروني المدمج لدى طالب عينة البحث. واالتجاه نحو التعلم
( وقد استهدفت التعرف على أثر استخدام التعلم المدمج في التحصيل 4000دراسة عالم )

وتنمية بعض المهارات التدريسية واالتجاه نحو مقرر طرق تدريس الدراسات االجتماعية لدى 
( 20ة التربية ببورسعيد بلغت )عينة من طالب الدبلوم العام شعبة الدراسات االجتماعية بكلي

طالبًا، وتم إعداد قائمة بالمهارات التدريسية الواجب توافرها لدى الطالب المعلم، واختبارًا 
تحصيليًا، باإلضافة إلى بطاقة مالحظة لتقويم أداء الطالب، وقد أشارت النتائج إلى نمو األداء 

التعلم المدمج، وكذلك زيادة مستوى  التدريسي للطالب عينة البحث جراء استخدام إستراتيجية
 تحصيلهم المعرفي.  

 دراسات تتعلق بالمهارات التدريسية لطالب ومعلمي اللغة العربية: -ب
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( وقد استهدفت التعرف على الكفايات التدريسية 0992دراسة غزالة، وعثمان)
مين بالمملكة العربية واللغوية الالزمة لمعلمي المرحلة االبتدائية ومدى توافرها لدى هؤالء المعل

معلم من  400السعودية، وقد أعد الباحثان  بطاقة مالحظة، وقد تكونت عينة البحث من 
كفاية لغوية، كما  20كفاية تدريسية، و20مدارس المنطقة الشرقية، وكشفت النتائج عن 

 أظهرت النتائج تفاوت مستوى أداء المعلمين في هذه الكفايات.
استهدفت التعرف على أثر استخدام أسلوب التدريس  ( وقد0992دراسة شحاتة )

المصغر في تنمية بعض مهارات التدريس لدى عينة من الطالب معلمي اللغة العربية بكلية 
التربية جامعة الملك سعود، وقد أعد الباحث بطاقة لمالحظة هذه المهارات التدريسية، ، وقد 

بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً 
 مهارات التساؤل واستخدام العينات التعليمية وإدارة الفصل لصالح المجموعة التجريبية.

( وقد استهدفت إعداد قائمة بالكفايات الالزمة لمعلم اللغة 0999دراسة زيان وعلي )
على قائمة بالكفايات التدريسية، العربية بالمرحلة االبتدائية، وقد أعد الباحثان استبانة تحتوي 

من أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس مادة  42وتم تطبيقها على عينة ضمت 
طرائق تدريس اللغة العربية بجامعات مصر وثالثين موجهًا من محافظات مصر المختلفة، وقد 

المرحلة االبتدائية وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أهم الكفايات الالزمة لمعلم اللغة العربية في 
كفايات في كل من  مجال التخطيط واإلعداد، و مجال التنفيذ،  9كفاية؛ منها  22بلغ عددها 

 كفايات في مجال إدارة الفصل. 2كفايات في مجال التخصص، و 2ومجال التقويم؛ و
( وقد استهدفت تحديد الكفايات التدريسية والوقوف 4000دراسة موسى، وقاسم)

وافرها لدى معلمي اللغة العربية بمراحل التعليم الثالث بمصر واإلمارات العربية على مدى ت
المتحدة، وقد قام الباحثان بإعداد قائمة بكفايات معلم اللغة العربية وبطاقة مالحظة لقياسها، 

معلم من كال الدولتين موزعة بين 000معلم، بواقع 400وقد تكونت عينة الدراسة من 
ة الثالث، وقد أسفرت النتائج عن قائمة من الكفايات التعليمية لمعلم اللغة المراحل التعليمي

العربية في كل مرحلة، كما أوضحت النتائج تفاوت مستوى أداء معلمي اللغة العربية في كل 
 كفاية من هذه الكفايات.

( وقد استهدفت وضع معايير ألداء معلمي اللغة 4002دراسة فضل هللا& وسالم )
لتعليم العام، وقد قام الباحثان ببناء قائمة المعايير المقترحة ألداء معلمي اللغة العربية با
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العربية بالتعليم العام والتأكد من صدقها وثباتها تمهيدًا لعرضها على منظمة مهنية 
العتمادها، وقد حددت القائمة معايير األداء اللغوي في ثالثة مجاالت: مجال مهارات االتصال 

المفاهيم اللغوية ومجال المعارف األدبية، أما معايير األداء التدريسي فشملت  اللغوي ومجال
أربعة مجاالت هي: مجال التخطيط للتدريس ومجال البيئة الص ية ومجال التدريس ومجال 

 المسئولية المهنية.
 دراسات تتعلق باالتجاه نحو التعليم اإللكتروني: -ج

لتعرف على وجهة نظر الطالب وقد استهدفت ا  Richards (2001)دراسة 
والمعلمين نحو استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية، وقد أوضحت نتائج الدراسة تفضيل 
الطالب والمعلمين للتعليم عبر اإلنترنت لما له من فوائد كثيرة في إثارة الدافعية نحو التعلم، 

 ات.وتطوير أدوارهم في العملية التعليمية وطرائق تعلمهم للمعلوم
وقد استهدفت التعرف على اتجاهات الطالب  Gupta, et al (2004)دراسة 

وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو استخدام التعليم اإللكتروني، وقد اعتمد الباحث على 
أداتين األولى مقياس االتجاهات للطالب والثانية المقابلة الشخصية ألعضاء هيئة التدريس، 

( طالبًا من طالب الفرقة الثالثة بكلية طب األسنان، وأربعة 22من ) وقد تكونت عينة الدراسة
من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو 
التعليم اإللكتروني، في حين تحفظ أعضاء هيئة التدريس على اإلفراط في استخدام التعليم 

 ى حضور الطالب للمحاضرات.اإللكتروني مما يؤثر سلبًا عل
وقد استهدفت التعرف على اتجاهات الطالب نحو  Davidson (2004)دراسة 

التعلم اإللكتروني القائم على مواقع الويب، وقد صمم الباحث مقياسًا لقياس اتجاهات الطالب 
لنوع عينة البحث نحو التعلم اإللكتروني، وأظهرت النتائج إيجابية اتجاهات الطالب نحو هذا ا

 من التعليم ألنه من وجهة نظرهم يناسب الظروف التعليمية المستقبلية.
( وقد استهدفت بناء مقياسين لقياس اتجاهات طالب كلية 4001دراسة الشافعي& الشامي )

االقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية وأعضاء هيئة تدريسها نحو التعليم اإللكتروني، وقد تكونت 
( 22طالبًا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة من األقسام العلمية و) (090عينة الدراسة من )

عضو هيئة تدريس باألقسام العلمية للكلية، وقد أظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية نحو 
التعليم اإللكتروني لدى كل من طالب وأعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة 

 المنوفية.
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( وقد استهدفت التعرف على فاعلية التعلم اإللكتروني لتطوير 4009دراسة نوبي )
مقرر طرق تدريس العلوم في تنمية االتجاه نحو التعلم اإللكتروني لدى معلمي الفيزياء طالب 
شعبة طبيعة وكيمياء، وقد أعدت الباحثة مقياس االتجاه نحو التعلم اإللكتروني المكون من 

طالب وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة طبيعة ( 20(عبارة، وتم تطبيقه على )20)
وكيمياء بكلية التربية جامعة المنيا، وقد أسفرت النتائج عن فاعلية التعليم اإللكتروني في 
تنمية اتجاه الطالب عينة البحث نحو التعلم اإللكتروني، حيث بلغت نسبة الكسب المعدل 

(0.2.) 
الكشف عن االتجاه نحو التعليم ( وقد استهدفت 4000دراسة الل& الجندي )

اإللكتروني لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانوية في ضوء بعض المتغيرات)الجنس، 
التخصص، الخبرة، حضور ندوات في مجال التقنيات(، وقد صمم الباحثان استبانة وتم 

لمي ( معلمًا ومعلمة، وخلصت النتائج إلى أن اتجاه مع224تطبيقها على عينة البحث وبلغت)
التخصص العلمي ذوي خبرة أقل من خمس سنوات في مجال العمل والذين يحضرون ندوات 

 تعليمية في مجال التقنيات نحو التعلم اإللكتروني أكثر إيجابية.
( وقد استهدفت التعرف على اتجاهات المعلمين 4000دراسة الشناق& ودومي)

د أعد الباحثان مقياسين لقياس والطلبة نحو استخدام التعلم اإللكتروني في العلوم، وق
( معلمًا، 49اتجاهات المعلمين والطلبة نحو التعلم اإللكتروني، وقد تكونت عينة البحث من)

(طالبًا، وقد توصلت النتائج إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نحو التعلم 009)
 التعلم اإللكتروني.اإللكتروني، وحدوث تغير سلبي دال إحصائيًا في اتجاهات الطلبة نحو 
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

 من خالل العرض الموجز للدراسات السابقة يتضح ما يأتي:
تناولت الدراسات المعنية باستخدام أسلوب التعلم المدمج التعرف على فاعلية هذا  -

األسلوب التعليمي في تحصيل وأداء واتجاهات المتعلمين، وقد خلصت معظم نتائج هذه 
 راسات إلى فاعلية هذا األسلوب في كل من التحصيل واألداء المهاري واالتجاهات.الد

تناولت الدراسات المعنية بالمهارات التدريسية لطالب ومعلمي اللغة العربية بناء قوائم  -
للمهارات والكفايات التدريسية األساسية لمعلم اللغة العربية، كما تناولت بعض هذه 

هارات، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات اتفاق معظم قوائم الدراسات تقويم هذه الم
المهارات التدريسية في المهارات التدريسية الرئيسة )مهارات التخطيط، مهارات التنفيذ، 
مهارات التقويم، مهارات إدارة الفصل( واختلفت في المهارات الفرعية. كما أظهرت نتائج 

 التدريس لدى طالب ومعلمي اللغة العربية. معظم هذه الدراسات ضعفًا عامًا في مهارات 
تناولت الدراسات المعنية باالتجاه نحو التعليم اإللكتروني مدى رضا الطالب والمعلمين  -

ومدى إيجابية اتجاهاتهم نحو التعليم اإللكتروني، وقد خلصت نتائج معظم هذه الدراسات 
 أنماطه المختلفة.  إلى تكون اتجاهات إيجابية لديهم نحو التعليم اإللكتروني ب

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في التعرف على طرق استخدام وتوظيف      
التعلم اإللكتروني المدمج في التعليم والتدريب، كما استفاد الباحث من هذه الدراسات في 
إعداد وتصميم أدوات البحث المتمثلة في بطاقة تقويم المهارات التدريسية ومقياس 

 نحو التعلم اإللكتروني.  االتجاه
 ثانياً: اإلطار النظري:

 مفهوم التعلم اإللكتروني المدمج واستراتيجياته:

تعددت تعريفات التعلم اإللكتروني المدمج وإن كانت كل هدذه التعريفدات تصدب فدي بوتقدة       
إلدددى أن الدددتعلم المددددمج يجمدددع بدددين خصدددائص الدددتعلم  Troha (2002)واحددددة،  فقدددد ذكدددر 

روني الممتازة مثل القدرة على الوصول واإلتاحة، مع خصائص التعلديم التقليددي الممتدازة اإللكت
 كالمعايشة والتعليم وجهًا لوجه.

أن التعلم المدمج هو خليط من األنشطة التعليمية الحية مثل Singh  (2003)وأوضح      
لمعتمد على الخطو الذاتي التعلم وجهًا لوجه في الفصل التقليدي والتعلم اإللكتروني والتعلم ا

ودمجه مع التدريب المعتمد على المعلم والمؤتمرات اإللكترونية التزامنية والدراسة المعتمدة 



 م3103( يناير 33ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 07 - 

على الخطو الذاتي الالتزامنية والتدريب الوظيفي من المدربين والمراقبين ذوي الخبرة في مجال 
 مهني معين.

جموعة من طرق التعلم اإللكترونية إلى أن التعلم المدمج هو م Ingo (2004)وأشار    
مثل: اإلنترنت، والمؤتمرات الصوتية، أو البريد الصوتي، المدمجة مع التعليم التقليدي، وهذا 
الدمج يتضمن مجموعة مداخل مخططة، نحو: التدريب من قبل المشرف، واالشتراك في فصل 

في ورش وحلقات الدراسة،  عبر اإلنترنت، وتبادل األفكار مع الزمالء من الطالب، واالشتراك
 وغرف الحوار المباشر.

أن التعلم المدمج وسيط قائم على دمج مميزات  Graham  &Bonk (2005)وأوضح    
التعليم اإللكتروني مع مميزات التعليم التقليدي وجهًا لوجه، لتحسين عملية التعليم وتأكيد 

 ى التفكير التعاوني بين المتعلمين.التحليل النقدي والبناء االجتماعي للمعرفة، باإلضافة إل
هدو أحدد صديغ التعلديم      Blended Learning( أن الدتعلم المددمج 4009وذكر عماشة )    

أو الددتعلم )التدددريب( التددي يندددمج فيهددا التعلدديم اإللكترونددي مددع التعلدديم الصددفي) التقليدددي( فددي 
ة علدى الكمبيدوتر أو المعتمددة إطار واحد؛ حيث توظف أدوات التعليم اإللكتروني سدواء المعتمدد

على الشبكات في الدروس والمحاضرات وجلسات التددريب والتدي تدتم غالبدًا فدي قاعدات الددرس 
 الحقيقية المجهزة بإمكانيات االتصال بالشبكات.  

وفي ضوء سبق يتضح أن التعلم اإللكتروني المدمج هو تعلم )تدريب( قائم على المزج     
إللكتروني المعتمد على التواصل عبر الكمبيوتر والشبكات، والتعلم والتكامل بين التعلم ا

التقليدي المعتمد على التفاعل الصفي وجهًا لوجه، بهدف اكتساب وتنمية المعارف والمهارات 
 وتكوين االتجاهات.

وكما تتعدد تعريفات التعلم اإللكتروني المدمج تتعدد أيضًا استراتيجياته وطرق تطبيقه؛ فقد    
 ( إلى أن للتعلم اإللكتروني المدمج استراتيجيات أربع هي:4002ر زيتون )أشا
  اإلستراتيجية األولى: ويتم من خاللها تقسيم الدروس فيما بين التعليم الصفي التقليدي

 والتعلم اإللكتروني الشبكي؛ وذلك حسب طبيعة الدروس، ويتكرر ذلك في التقويم.
 سيم الدرس الواحد أو الجلسة الواحدة بين التعليم اإلستراتيجية الثانية: ويتم فيها تق

الصفي التقليدي والتعلم اإللكتروني الشبكي؛ بحيث تكون البداية للتعليم الصفي ويليه 
 التعلم اإللكتروني، ويتم التقويم بأحد األسلوبين.
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  اإلستراتيجية الثالثة: ويتم فيها تقسيم الدرس الواحد أو الجلسة الواحدة بين التعليم
الصفي التقليدي والتعلم اإللكتروني الشبكي؛ بحيث تكون البداية للتعلم اإللكتروني ويليه 

 التعليم الصفي، ويتم التقويم بأحد األسلوبين.
  اإلستراتيجية الرابعة: ويتم فيها تبادل االعتماد على كل من التعليم الصفي والتعلم

 احدة.اإللكتروني عدة مرات في الدرس الواحد أو الجلسة الو 
والباحث يتبني اإلستراتيجية الرابعة على اعتبار أنها تناسب األسلوب التدريبي للطالب     

المعلمين على مهارات التدريس الذي يتطلب تبادل الممارسة العملية للمهارات مع األنشطة 
 التدريبية عليها.

له أربعة إلى أن التعلم اإللكتروني المدمج  Bonk  &Graham (2005)وقد أشار     
 مستويات هي: مستوى النشاط، ومستوى البرنامج، ومستوى المقرر ، ومستوى المؤسسة.

والباحث يتبني مستوى البرنامج وفقًا لطبيعة البحث الحالي الذي يقدم برنامجًا تدريبيًا للطالب 
 معلمي اللغة العربية.

تصميم التعليم ثماني خطوات يجب مراعاتها عند  Baldwin-Evans (2006)وقد حدد    
 المدمج، وهي:
التأكد من استعداد المتعلم: أي التحقق من مهاراتهم التكنولوجية وكي ية  الخطوة األولى:

 استخدام البرنامج.
وذلك من خالل نشر المعلومات للمتعلمين، وتزويدهم بفكرة عامة عن  الخطوة الثانية:

 المحتوى.
م الفكرة أو المبدأ أو المفهوم للمتعلم بشكل الشرح: ويتم من خاللها تقدي الخطوة الثالثة:

واضح، ويتم من خالل هذه الخطوة وضع المهارة في سياق واقعي، وتوضح للمتعلم كيف ينفذ 
 المهمة.

الممارسة: وتسمح هذه الخطوة للمتعلم ببناء مهاراته، ويصبح أكثر اطمئنانًا  الخطوة الرابعة:
 .في تطبيق ما اكتسبه من مهارات في الواقع

: التقييم: وفيها يتم تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية لما فهمه من الخطوة الخامسة
 المحتوى، وتتنوع االختبارات ما بين تحصيلية وأدائية.
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وتبدأ عند نهاية التدريب الرسمي بهدف تزويد المتعلم بالمستوى المناسب  الخطوة السادسة:
 م.من الدعم لترسيخ المهارة لدى المتعل

التدريب: وفيها يسمح للمتعلم بممارسة المهارة في الواقع الحي حتى يحسن  الخطوة السابعة:
 من مستواها.

التعاون: ويتم فيها مشاركة المتعلم مع أقرانه من خالل الحوار المباشر  الخطوة الثامنة:
 والتفاعل وجهًا لوجه أو البريد اإللكتروني، بهدف تحسين المهارات المتعلمة. 

 لتعلم اإللكتروني المدمج وتنمية المهارات التدريسية:ا

يعتمد نظدام الدتعلم اإللكتروندي المددمج علدى التعلديم مدن خدالل النشداط، ويركدز علدى دور       
المددتعلم النشددط وتفاعلدده فددي الحصددول علددى تعلمدده مددن خددالل الدددمج بددين األنشددطة الفرديددة 

متعلم المتمثدل فدي اسدتقبال المعلومدات، كمدا أنده والتعاونية والمشاريع بداًل من الدور السلبي لل
يسدداعد وبصددورة كبيددرة علددى زيددادة فاعليددة التعلدديم مددن خددالل تحسددين مخرجددات التعلدديم بتددوفير 

 (4000ارتباط أفضل بين حاجات المتعلم وبرنامج التعليم.)خلف هللا،
تددددريب علدددى ويمكدددن لنظدددام الدددتعلم اإللكتروندددي المددددمج أن يدددوفر بيئدددة تعليميدددة صدددالحة لل    

المهارات العملية بأنواعها المختلفة ومنها المهارات التدريسية، ذلك أنه يساعد على الممارسدة 
الفعلية للمهارات، ويتيح تقديم التعزيز المناسب لألداء وتصحيح المسار بهددف الوصدول بهدذه 

 المهارات إلى درجة اإلتقان. 
التددي ينبغددي أن يمتلكهددا المعلددم ويتقنهددا إلددى وتعددد المهددارات التدريسددية األدوات األساسددية      

درجة تمكنه من ممارسة مهنته التعليمية بشدكل نداجح بمدا يحقدق األهدداف التربويدة والتعليميدة 
 المنشودة، ويسهم في بناء شخصية الطالب.

وتأتي أهمية المهارات التدريسية للمعلم من أن عمله التربوي يقوم عليها، فدالتعليم كمدا هدو    
يستلزم نشاطات تتصل بالشرح والتفسير، وأخرى تستهدف إقامدة الددليل والبرهدان، كمدا  معروف

يتطلدب نشدداطات أخدرى تتعلددق بدإدارة الفصددل وحفدظ النظددام وتوجيده الطددالب، وجمدع المعلومددات 
وتوثيقهدددا، ومتابعدددة الطدددالب، وتعزيدددز اسدددتجاباتهم، وتقدددويم مددددى تقددددمهم الدراسدددي.)الدريج، 

0992) 
ك البد للطالب معلم اللغة العربيدة أن يدتقن المهدارات التدريسدية األساسدية فدي وللوصول إلى ذل

   :مجاالت
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  التخطديط واإلعددداد: واإلعددداد هددو عمليددة عقليددة تسدبق مرحلددة التنفيددذ، يحدددد فيهددا المددتعلم
المفدداهيم والتعميمددات التددي يريددد إكسددابها لتالميددذه، ويصددوغ ذلددك فددي أهددداف إجرائيددة، ثددم 

ريو  يسدددددير علدددددى هديددددده فدددددي درسددددده، يتبعددددده التقويم.)صدددددالح& يحددددددد لنفسددددده  سدددددينا
 (0999الرشيدي،

وتكمددن أهميددة التخطدديط الجيددد للدددروس فددي أندده يسددهم فددي إدراك المعلددم موضددوع الدددرس 
وأهدافه وأنشطته التعليمية، كما أنه يمكن المعلم من اختيدار أفضدل الطدرق واألسداليب فدي 

قددف التعليميددة المختلفددة، ويقلددل مددن األخطدداء تعلدديم التالميددذ ويسدداعده علددى مواجهددة الموا
 (4002التي يقع فيها خالل تدريسه.)محمود،

  التنفيذ: ويقصد به قدرة المعلم على تطبيق ما خطط له، حيدث يتميدز سدلوكه بالتفاعدل مدع
 (4001التالميذ بغرض تحقيق أهداف الدرس.)الميعان،

  مدددى نجاحدده فددي تحقيددق أهدافدده  التقددويم: وهددو العمليددة التددي يلجددأ إليهددا المعلددم لمعرفددة
مسددتخدمًا أنواعددًا مختلفددة مددن األدوات التددي يددتم تحديدددها فددي ضددوء الهدددف المددراد قياسدده 
كاالختبدددارات التحصددديلية، ومقددداييس الميدددول، ومقددداييس القددديم، والمالحظدددات، والمقدددابالت 
الشخصددددددية، وتحليددددددل المضددددددمون، أو غيددددددر ذلددددددك مددددددن المقدددددداييس األخرى.)موسددددددى& 

 (4000قاسم،
 دارة الفصددل: وهددي مجموعددة مددن األنمدداط السددلوكية التددي يسددتخدمها المعلددم، والتددي مددن إ

شددأنها تنظدديم أنشددطة المتعلمددين ومتابعددة سددلوكهم، وتيسددر التفاعددل بيددنهم، وتعمددل علددى 
تدوفير جددو اجتمداعي ونفسددي وفكدري فعددال ومنددتج، وتعدزز تعدداونهم ومشداركتهم فددي المهددام 

اعل في المشكالت التدي تدواجههم، وتحدافظ علدى حماسدهم التعليمية المختلفة، والتعامل الف
بما يمكنهم من تحقيق األهداف التعليميدة بأفضدل صدورة ممكندة، وبمدا يسداعدهم فدي بنداء 

 (4009شخصياتهم.)المحبوب& يوسف،
وتتيح بيئة التعلم اإللكتروندي المددمج الفدرص المتنوعدة للتددريب علدى هدذه المهدارات      

هاراتها الفرعية، نظرًا لما تدوفره هدذه البيئدة مدن تركيدز علدى التددريب التدريسية الرئيسة وم
الفعلي والممارسة العملية المدعومة بالمعارف النظريدة واالسدتراتيجيات التعليميدة المتعدددة 
والبيئددة التعلميددة التعاونيددة وتوظيددف الوسددائل التددي تناسددب القدددرات والمسددتويات المتباينددة 

 للمتعلمين والمتدربين.



 م3103( يناير 33ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 30 - 

وقد أثبتت بعض الدراسات السابقة فاعلية أسلوب التعلم اإللكتروني المدمج في تنميدة     
  Sinclair& Owston (، ودراسدة2005)  Maguireالمهدارات التدريسدية، كدراسدة 

ودراسدة  Owston, et al (2008) (، ودراسدة 2008) Berger(، ودراسدة 2006)
 (  4000( ودراسة عالم )4000هللا)(، ودراسة خلف 4009(،ودراسة أحمد)4009غانم)

 االتجاه نحو التعليم اإللكتروني:

تؤدي االتجاهات دورًا مهمًا في حياة األفراد؛ إذ أنها تؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلوكهم      
ويظهر أثرها في الكثير من تصرفاتهم، ويمكن النظر إلى االتجاهات على أساس أنها نوع من 

علمة المكتسبة، والمهيئة للسلوك؛ ولذلك تنشأ من خالل الخبرات، الدوافع االجتماعية المت
والتجارب التي يمر بها الفرد في حياته، كما أنها تتعدد وتختلف باختالف المثيرات التي ترتبط 

 (0990بها.)أحمد،
وتأتي أهمية االتجاهات من أنها تساعد الفرد على اتخاذ قراراته، وممارسة المهارات      

كاالتصال والتعاون والتنافس، ومن خاللها يستطيع الفرد تنظيم معلوماته بطريقة  المختلفة؛
يسهل فهمها واستيعابها، باإلضافة إلى أنها تكسب األفراد بعضًا من الخصائص التربوية 

 (0991السليمة )عميرة & الديب،
خليفة& شحاتة، واالتجاه يمثل نسقًا منظمًا في التفكير والشعور، ويتألف من مكونات ثالثة: )

0992) 
 المكون المعرفي: ويتمثل في معتقدات الفرد وأفكاره وتصوراته نحو موضوع االتجاه. -0
المكون السلوكي:ويتمثل في استعداد الفرد للقيام بأفعال واستجابات معينة تتفق مع  -4

 اتجاهه.
 المكون الوجداني: ويتمثل في مشاعر الفرد وانفعاالته نحو موضوع االتجاه. -2
تمد نجاح تطبيق أية تكنولوجيا جديدة إلى حد كبير في العملية التعليمية على اتجاهات ويع   

المتعلمين نحو هذه التكنولوجيا؛ حيث تؤثر اتجاهات المتعلمين في مدى إقبالهم عليها، 
وبالتالي فإن االتجاهات تؤثر بشكل أساسي في كفاءة عمل أي نظام تكنولوجي جديد، وعلى 

أو فشل نظم التعليم اإللكتروني في تحقيق أهدافها في تطوير العملية  ذلك فإن مدى نجاح
 (4009التعليمية يتوقف بشكل كبير على اتجاهات المتعلمين.)الحلفاوي،

ومن أجل أن تكتمل عملية إعداد معلمي اللغة العربية في العصر الحالي ينبغي تنمية    
تحقيق ذلك من خالل نشر المقررات اتجاهاتهم نحو أساليب التعليم اإللكتروني، ويمكن 
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والبرامج التعليمية والتدريبية من خالل نظم إدارة التعلم اإللكتروني كنظام بالكبورد 
Blackboard حتى يتسنى لهؤالء الطالب المعلمين معرفة أهميته والخبرة به واإلحساس ،

 دامه في التدريس. بمزاياه التي تحقق المتعة أثناء التعلم، وكل ذلك يؤدي إلى تأييد استخ
وفي ضوء ما سبق يتضح أنه لتحسين وتنمية اتجاهات الطالب معلمي اللغة العربية نحو    

التعليم اإللكتروني، ينبغي أن تكون برامج إعدادهم وتدريبهم بكليات المعلمين والتربية قائمة 
نبًا إلى جنب مع على األنماط المختلفة للتعلم اإللكتروني واستخدام الشبكات ومواقع الويب ج

 أساليب التعلم الص ية التقليدية.
 إجراءات البحث التجريبية:

استهدف البحث الحدالي التعدرف علدى فاعليدة برندامج تددريبي قدائم علدى الدتعلم اإللكتروندي     
المدددمج فددي تنميددة بعددض المهددارات التدريسددية واالتجدداه نحددو التعلدديم اإللكترونددي لدددى الطددالب 

ة ولتحقيدق هدذا الهددف، تدم إعدداد بعدض المدواد التعليميدة واألدوات البحثيدة معلمي اللغة العربي
 تمهيدًا لتنفيذ تجربة البحث، وتضمنت هذه المواد واألدوات:

 .البرنامج التدريبي القائم على التعلم اإللكتروني المدمج 
 .بطاقة تقويم المهارات التدريسية 
 .مقياس االتجاه نحو التعليم اإللكتروني 

 لي تفصيل ذلك:وفيما ي
 أوالً: البرنامج التدريبي:

في ضوء الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت برامج التعلم اإللكتروني المدمج،      
والدراسات التي تناولت التدريب على المهارات التدريسية قام الباحث بإعداد برنامج تدريبي 

مهارات التدريسية لدى الطالب معلمي قائم على التعلم اإللكتروني المدمج لتحسين وتنمية ال
 اللغة العربية، وقد مر إعداد البرنامج التدريبي بالمراحل اآلتية:
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 تحديد االحتياجات التدريبية للطالب معلمي اللغة العربية. -

( أن االحتياجات التدريبية هي التفاوت بين ما هو كائن وما يجب أن 0992ذكر الخطيب)    
يد االحتياجات التدريبية فإنه يجب تحديد السلوك أو األداء المراد يكون، وللوصول إلى تحد

تغييره أو تطويره، والسلوك أو األداء المستهدف بعد التدريب؛ ذلك أن االختالف أو الفرق بين 
 السلوك واألداء المستهدف هو األساس لمعرفة درجة االحتياج التدريبي.

 لمي اللغة العربية اتبع الباحث الخطوات اآلتية:ولتحديد االحتياجات التدريبية للطالب مع   
 .االطالع على البحوث والدراسات السابقة 
 .تطبيق بطاقة تقويم المهارات التدريسية تطبيقًا قبليًا 
  إجراء مقابالت شخصية مع المعلمين المتعاونين بمدارس التطبيق الميداني للطالب

 المعلمين عينة البحث.
 أهداف البرنامج: -

 برنامج على نوعين من األهداف، هما:اشتمل ال
 :األهداف العامة للبرنامج، وتشمل 
 إكساب الطالب المعلمين مهارات إعداد خطة الدرس اليومية. -
 إكساب الطالب المعلمين مهارات تنفيذ الدرس. -
 إكساب الطالب المعلمين مهارات تقويم الدرس. -
 إكساب الطالب المعلمين مهارات إدارة الفصل. -
 خاصة للبرنامج، وتشمل:األهداف ال 

 أهداف الجزء األول: إعداد خطة الدرس -أ
 مع نهاية هذا الجزء ينبغي أن يكون الطالب المعلم قادرًا على أن:

  .يحدد األهداف التعليمية للدرس بدقة ووضوح 
 .يصوغ األهداف التعليمية بطريقة سلوكية يمكن قياسها أو مالحظتها 
 المهارية-التها المختلفة.)المعرفيةيصنف األهداف التعليمية تبعًا لمجا- 

 الوجدانية(
 .يحدد المحتوى العلمي الالزم لتحقيق أهداف الدرس 
 .يحدد طرق وأساليب التدريس المناسبة ألهداف الدرس 
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  .يحدد المواد واألجهزة والوسائل التعليمية الالزمة للدرس 
 .يحدد األنشطة التعليمية الالزمة  لتحقيق أهداف الدرس 
 اليب التقويم  المناسبة الدرس.يحدد أس 

 أهداف الجزء الثاني: تنفيذ الدرس -ب
 مع نهاية هذا الجزء ينبغي أن يكون الطالب المعلم قادرًا على أن:          

 .يمهد للدرس بطريقة مشوقة تثير اهتمام التالميذ 
 .يربط موضوع الدرس بالخبرات السابقة للمتعلمين 
  وبيئته.يربط موضوع الدرس بحياة المتعلم 
 .يستخدم طرائق تدريس متنوعة في شرح الدرس 
 .يستخدم الوسائل التعليمية في الوقت المناسب وبالشكل المناسب 
 .يوزع األنشطة التعليمية على جميع التالميذ 
 .يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين 
 .توجه األسئلة المناسبة لموضوع الدرس 
 .يوزع الوقت في الحصة بشكل جيد 
  تلخيصًا مناسبًا لموضوع الدرس.يقدم 

 أهداف الجزء الثالث: تقويم الدرس -ج
 مع نهاية هذا الجزء ينبغي أن يكون الطالب المعلم قادرًا على أن:  

 .يستخدم أساليب تقويم متنوعة 
 .يستخدم األنواع المختلفة لالختبارات التحريرية والشفوية 
 .يحلل نتائج التقويم للوقوف على مستويات التالميذ 
 .يوظف نتائج التقويم لتعديل طرق التدريس 
 .يستفيد من نتائج التقويم في التعرف على ميول التالميذ 
 .يتابع الواجبات المنزلية للتالميذ بدقة 

 أهداف الجزء الرابع: إدارة الفصل -د
 مع نهاية هذا الجزء ينبغي أن يكون الطالب المعلم قادرًا على أن:  

 .ينظم التالميذ لعملية التعليم والتعلم 
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 .يحفز التالميذ للمشاركة في الدرس 
 .يشيع جوًا من الود واأللفة في الفصل 
 .يحترم آراء التالميذ ويوزع اهتمامه عليهم 
 .يتصرف بحكمة في المواقف الطارئة 

 محتوى البرنامج: -
 أواًل: الجزء النظري: واشتمل على المعارف المرتبطة بد: 

 تخطيط الدرس. مهارات -
 مهارات تنفيذ الدرس. -
 مهارات تقويم الدرس. -
 مهارات إدارة الفصل. -

 Blackboard وتتم دراسته من خالل الجلسات االفتراضية بنظام إدارة التعلم اإللكتروني    
 ومناقشته بالطريقة الص ية التقليدية.

 ثانيًا: عروض الدروس النموذجية: واشتملت على:
 ي الفنون المختلفة لمادة اللغة العربية.خطط دروس نموذجية ف -
لقطات فيديو لدروس تم تنفيذها باستراتيجيات تعليمية مختلفة بطريقة  -

نموذجية.) المحاضرة، المناقشة، حل المشكالت، التعلم البنائي، التعلم 
 التعاوني(

 ثالثًا: ورش العمل: وتتم إلكترونيًا وص يًا، وتشمل:
 اإلجرائية ومستوياتها.ورشة عمل حول صياغة األهداف  -
 ورشة عمل إلعداد خطط دروس متكاملة. -
 ورشة عمل إلعداد أساليب التقويم المختلفة. -

 التدريب العملي: وينفذ فيه المتدرب درسًا، ثم يتم تقييمه من قبل الزمالء والمعلم إلكترونيًا.  
ن خالل نظام إدارة رابعًا: التكليفات والواجبات: ويتم تقديمها وتصحيحها وإعالن نتائجها م

 ،وتشمل: Blackboardالتعلم اإللكتروني بالكبورد 
 تكليف المتدربين بإعداد خطط دروس. -
 تكليف المتدربين بتقييم أداء زمالئهم التدريسي. -
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إعداد وسائل تقويم مختلفة )اختبارات، بطاقات مالحظة،  -
 استبانات،...الخ( 

 تقويم البرنامج: -
 لمقترح من خالل ثالث مراحل هي:تم تقويم البرنامج التدريبي ا

  التقويم قبل التدريب: وذلك من خالل تطبيق بطاقة تقويم المهارات التدريسية تطبيقًا
 قبليًا على الطالب المعلمين عينة البحث لتحديد االحتياجات التدريسية الالزمة لهم.

  الواجبات التقويم أثناء التدريب: وذلك من خالل األنشطة واالختبارات والتكليفات و
 المتضمنة في البرنامج.

  التقويم بعد التدريب: وذلك من خالل تطبيق بطاقة تقويم المهارات التدريسية تطبيقًا
 بعديًا على الطالب المعلمين عينة البحث.

 التصميم اإللكتروني للبرنامج: -
ني تم إعداد وتصميم البرنامج التدريبي ونشره من خالل نظام إدارة التعلم اإللكترو     

، وهو نظام إلدارة التعلم ومتابعة الطالب ومراقبة كفاءة العملية Blackboardبالكبورد 
في أن يتواصلوا مع   فرصًا كبيرة للطالب  التعليمية في المؤسسة التعليمية، ويتيح النظام

البرامج والمقررات الدراسية خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت، وذلك من 
لنظام اإللكتروني الذي يؤمن أدوات متنوعة لإلطالع على محتوى المادة خالل هذا ا

العلمية للمقرر أو البرنامج والتفاعل معه بطرق ميسرة، باإلضافة إلى التواصل مع أستاذ 
المقرر أو البرنامج وبقية الطالب بوسائل إلكترونية متنوعة، ويتكون من أدوات ووسائل 

القدرة على بناء مقررات وبرامج تدريب تفاعلية بسهولة تتيح ألعضاء الهيئة التدريسية 
كبيرة مع إدارة محتوى هذه المقررات والبرامج بطريقة مرنة وبسيطة وحتى يتمكن من 
القيام بالمهام اليومية للعملية التعليمية بشكل فعال. و يسمح هذا النظام ألستاذ المقرر 

ل البرمجة، ووضع مالحظات وخطة ببناء مقررات إلكترونية متكاملة دون خبرة بأعما
المادة أو البرنامج واألعمال والتكليفات المطلوبة واإلعالنات، ويمكنه من عرض 
االختبارات واالمتحانات والنتائج أواًل بأول، ويسمح هذا النظام بالتواصل المباشر مع 

ربطه مع  الطالب من خالل نوافذ الحوار والرسائل اإللكترونية الموجهة والمعممة. ويمكن
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أنظمة التعلم اإللكترونية األخرى ويسمح للطالب واألساتذة بالتفاعل مع هذه األنظمة 
 وبشكل متكامل.

وقد تم إعداد البرنامج وفقًا للعناصر سالفة الذكر، وقد تم تدريب الطالب المعلمين      
مج من على كي ية التعامل مع هذا النظام، وكل منهم يستطيع الدخول إلى صفحة البرنا

خالل رقمه الجامعي، ويكون الدخول من خالل عنوان خاص بالنظام في جامعة الملك 
  .https://lms.ksu.edu.saعن طريق الرابط اآلتي:  سعود

 ضبط البرنامج.

بعد االنتهاء من إعداد البرنامج تم عرضه على مجموعة من المحكمين إلبداء رأيهم     
وى الموضوعات، وطريقة العرض، وأساليب فيه من حيث: مناسبة األهداف، ومحت

التقويم، وقد أبدى المحكمون بعض الملحوظات التي تم تعديلها؛ حيث أصبح البرنامج في 
 صورته النهائية القابلة للتطبيق.

 وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث والذي نص على:
 لكتروني المدمج لتنمية المهارات التدريسية؟  ما صورة البرنامج التدريبي القائم علي التعلم اإل 

 ثانياً: بطاقة تقويم المهارات التدريسية:
 تصميم البطاقة:  -

إلعداد وتصميم بطاقة المالحظة، تم تحديد قائمة بالمهارات التدريسية األساسية التي يجب    
وتوصيات المؤتمرات،  أن يتقنها الطالب معلمو اللغة العربية، وذلك بعد الرجوع إلى الكتابات،

وكذا الممارسات المهنية التي يجب أن يقوم بها الطالب المعلمين، إلى جانب االطالع على 
العديد من نماذج قوائم المهارات التدريسية والكفايات التعليمية التي أعدت في هذا 

(، 0992(، )شحاتة، 0992( ) غزالة؛ وعثمان،0994(، )العيوني، 0999الشأن.)خليل، 
 ( 4002(، )فضل هللا؛ سالم، 4000(، )موسى؛ قاسم، 0999يان؛ وعلي،)ز 
وبعددد إعددداد قائمددة المهددارات تددم تصددميم البطاقددة، حيددث تألفددت مددن غددالف وقسددمين، األول:    

يخدددتص بالبياندددات األوليدددة للمبحدددوث، والثددداني: المهدددارات التدريسدددية لددددى الطدددالب المعلمدددين 
 ر هي:تخصص اللغة العربية من خالل ستة محاو 

 عبارات ( 9مهارات التخطيط واإلعداد. )  -
 عبارات (00مهارات األداء التدريسي. ) -
 عبارات ( 2مهارات التقويم ) -
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 عبارات(2مهارات إدارة الفصل ) -
 (مهارة. 49وبذلك بلغ عدد المهارات )   

 صدق البطاقة:

 الصدق الظاهري: (أ)
أعضداء هيئدة التددريس  قام الباحث بعرض البطاقة في صورتها األولية على عددد مدن  

المتخصصين في اللغدة العربيدة وطرائدق تعليمهدا، وعلدم الدنفس التربدوي؛ بقصدد معرفدة مناسدبة 
كل مهارة مدن المهدارات التدريسدية الفرعيدة للمجدال الدذي تنتمدي إليده، ومددى أهميدة كدل مهدارة 

و الملحوظدات للطالب المعلمين تخصص اللغة العربية، وقد أجرى الباحث التعديالت الالزمة نحد
 التي تفضل بها المحكمون.

 )ب( الصدق البنائي: 
للتأكد من تماسك كل محور من محاور البطاقة بالدرجة الكلية للبطاقة، قدام الباحدث      

بقياس صددق التجدانس الدداخلي لدألداة، حيدث تدم تطبيدق البطاقدة علدى عيندة اسدتطالعية مدن 
( طددالب، ومددن خددالل بيانددات اسددتجابات 00الطددالب المعلمددين تخصددص اللغددة العربيددة بلغددت )

المبحوثين تم حساب معامل االرتباط بين كل محور من محاور البطاقة والدرجدة الكليدة للبطاقدة 
 (.0كما هو مبين في جدول رقم )

 ( معامالت االرتباط لكل محور 0جدول )
 من محاور البطاقة بالدرجة الكلية للبطاقة 

 اللةمستوى الد معامل االرتباط المحور
 0.00 0.929 األول
 0.00 0.942 الثاني
 0.00 0.922 الثالث
 0.00 0.944 الرابع

(    0000ويتضح من الجدول السدابق أن جميدع معدامالت االرتبداط دالدة إحصدائيًا عندد مسدتوى )
 مما يشير إلى التجانس الداخلي بين كل محور من محاور البطاقة والدرجة الكلية للبطاقة.  
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 طاقة:ثبات الب -3

تددم التأكددد مددن ثبددات البطاقددة عددن طريددق حسدداب معددامالت ألفددا كرونبددا ، ويبددين ذلددك الجدددول 
 اآلتي:

 ( معامالت الثبات لمحاور البطاقة4جدول )   
 معامل ألفا محاور البطاقة م
 0.922 المحور األول: مهارات اإلعداد والتخطيط 0
 0.912 المحور الثاني: مهارات التنفيذ 4
 0.191 الثالث: مهارات التقويمالمحور  2
 0.922 المحور الرابع: مهارات إدارة الفصل 2

 0.920 معامل ثبات األداة
 ( وهو معامل ثبات مرتفع. 0‚920ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات بلغ )

 (0وبعد التأكد من صدق البطاقة وثباتها أصبحت في صورتها النهائية )ملحق
 تجاه نحو التعلم اإللكتروني:ثالثاً: مقياس اال

 تصميم المقياس:  -

تددألف المقيدداس مددن غددالف وقسددمين، األول: يخددتص بالبيانددات األوليددة للمبحددوث، والثدداني:   
تناول اتجاهات الطدالب معلمدي اللغدة العربيدة نحدو التعلديم اإللكتروندي مدن خدالل ثالثدة محداور 

 هي:
 عبارات (00أهمية التعليم اإللكتروني. ) -
 عبارات (00رة في التعليم اإللكتروني. )الخب -
 ( عبارة. 20عبارات ( .. وبذلك بلغ عد العبارات )00االستمتاع بالتعليم اإللكتروني ) -

 صدق المقياس:

 الصدق الظاهري: (أ)
قام الباحث بعرض المقياس في صدورته األوليدة علدى عددد مدن أعضداء هيئدة التددريس  

مها، وعلم النفس التربوي، والمتخصصين فدي المتخصصين في اللغة العربية وطرائق تعلي
تكنولوجيددا المعلومددات والحاسددب اآللددي؛ بقصددد معرفددة مناسددبة كددل عبددارة مددن عبددارات 
المقيددداس للمحدددور الدددذي تنتمدددي إليددده، ومددددى وضدددوح كدددل عبدددارة، وقدددد أجدددرى الباحدددث 

 التعديالت الالزمة نحو الملحوظات التي تفضل بها المحكمون.
 )ب( الصدق البنائي: 
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للتأكد من تماسك كدل محدور مدن محداور المقيداس بالدرجدة الكليدة للمقيداس، قدام الباحدث      
بقياس صدق التجانس الداخلي لألداة، حيث تدم تطبيدق المقيداس علدى عيندة اسدتطالعية مدن 

( طددالب، ومددن خددالل بيانددات اسددتجابات المبحددوثين تددم 00طددالب قسددم اللغددة العربيددة بلغددت )
ن كدل محدور مدن محداور المقيداس والدرجدة الكليدة للمقيداس كمدا هدو حساب معامل االرتباط بدي

 (.2مبين في جدول رقم )
 ( معامالت االرتباط لكل محور من محاور المقياس2جدول )

 بالدرجة الكلية للمقياس 
 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور
 0.00 0.290 األول
 0.00 0.922 الثاني
 0.00 0.991 الثالث

(    0000الجدول السدابق أن جميدع معدامالت االرتبداط دالدة إحصدائيًا عندد مسدتوى ) ويتضح من
 مما يشير إلى التجانس الداخلي بين كل محور من محاور المقياس والدرجة الكلية للمقياس.  

 ثبات المقياس: -4

تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق حساب معامالت ألفا كرونبا ،ويبين ذلك الجدول 
 اآلتي:

 ( معامالت الثبات لمحاور المقياس2جدول )
 معامل ألفا محاور المقياس م
 0.920 المحور األول: أهمية التعليم اإللكتروني 0
 0.929 المحور الثاني: الخبرة في التعليم اإللكتروني 4
 0.920 المحور الثاني: االستمتاع بالتعليم اإللكتروني 2

 0.922 معامل ثبات األداة
 ( وهو معامل ثبات مرتفع.0‚922الجدول السابق أن معامل الثبات بلغ )ويتضح من 

 ( 4وبعد التأكد من صدق المقياس وثباته أصبح في صورته النهائية )ملحق
 ثانيا : اختيار عينة البحث :

تددم اختيددار عينددة البحددث مددن الطددالب المعلمددين تخصددص اللغددة العربيددة ممددن يقضددون فتددرة   
( طالبددًا، وقددد تددم تقسدديمهم إلددى مجمددوعتين 49عدددد طددالب العينددة) التدددريب الميددداني وبلددغ 

 ( طالبًا.02تجريبية وضابطة بطريقة عشوائية، وكان عدد  الطالب في كال المجموعتين )
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 التطبيق القبلي ألدوات البحث:
 التطبيق القبلي لبطاقة تقويم المهارات التدريسية: -2

ريسدية علدى طدالب مجمدوعتي البحث؛التجريبيدة قام الباحث بتطبيق بطاقة تقويم المهدارات التد
والضدابطة فدي مددارس التطبيدق الميدداني فدي األسدبوع الثالدث مدن الفصدل الدراسدي األول مدن 

هد، وذلك للوقوف على مدى إلمام طدالب المجمدوعتين بالمهدارات 0224/0222العام الجامعي
طدالب المجمدوعتين  التدريسية، ويوضدح الجددول اآلتدي داللدة الفدروق بدين متوسدطات درجدات

 التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي للبطاقة.
 ( داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة2جدول)

 في التطبيق القبلي لبطاقة تقويم المهارات التدريسية
 البعد             

 البيان
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف 

 اري المعي
 قيمة
  ت 

 الداللة
 0.00عند

مهارات التخطيط 
 واإلعداد

0.20 2.22 01.02 02 التجريبية
2 

 غير دالة
 2.02 02.20 02 الضابطة

 مهارات التنفيذ 
 

0.44 0.20 01.20 02 التجريبية
1 

 غير دالة
 2.09 01.49 02 الضابطة

0.02 2.04 02.00 02 التجريبية مهارات التقويم
9 

 غير دالة
 4.00 02.40 02 الضابطة

مهارات إدارة 
 الفصل

 غير دالة 0.19 4.92 9.22 02 التجريبية
 0.99 00.19 02 الضابطة

الدرجة الكلية 
 للبطاقة

0.22 1.00 20.00 02 التجريبية
0 

 غير دالة
 2.22 20.19 02 الضابطة

متوسطي درجات طالب  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لبطاقة تقويم المهارات التدريسية؛ حيث 
كان متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في محاور البطاقة والدرجة الكلية لها على 

( بانحراف معياري 20.00()9.22()02.00()01.20()01‚02التوالي)
(، في حين كان متوسط درجات طالب 1.00()4.92()2.04( )0.20()2.22قدره)

( بانحراف معياري قدره 20.19()00.19()02.40()01.49()02.20المجموعة الضابطة )
(، وبحساب قيمة  ت  وجد أنها تساوى 2.22()0.99( )4.00( )2.09()2.02)
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(، وهى قيم غير دالة عند مسددتوى 0.220()0.19( )0.029()0.441()0.202)
 (، وذلك يشير إلى تكافؤ طالب المجموعتين في اإللمام بالمهارات التدريسية.0‚00)
 التطبيق القبلي لمقياس االتجاه نحو التعليم اإللكتروني: -1

قددددام الباحددددث بتطبيددددق مقيدددداس االتجدددداه نحددددو التعلدددديم اإللكترونددددي علددددى طددددالب مجمددددوعتي 
اسددددي األول مددددن العددددام البحث؛التجريبيددددة والضددددابطة فددددي األسددددبوع الثالددددث مددددن الفصددددل الدر 

هدد، وذلدك للوقدوف علدى مددى إيجابيدة اتجاهدات الطدالب معلمدي اللغدة 0224/0222الجامعي
العربيدددة نحدددو التعلددديم اإللكتروندددي، ويوضدددح الجددددول اآلتدددي داللدددة الفدددروق بدددين متوسدددطات 

 استجابات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي للمقياس.
 لفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ( داللة ا2جدول)

 في التطبيق القبلي لمقياس االتجاه نحو التعلم اإللكتروني 
                                                                                       البعد         

 البيان
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف 

 ياري المع
 قيمة
  ت 

 الداللة
 0.00عند 

 المحور األول
 

 غير دالة 0.922 2.42 40.19 02 التجريبية
 0.11 42.42 02 الضابطة

 المحور الثاني
 

 غير دالة 0.00 2.19 42.02 02  التجريبية
 0.22 42.02 02 الضابطة

 غير دالة 0.24 2.29 42.49 02 التجريبية المحور الثالث
 2.92 41.02 02 الضابطة

 الدرجة الكلية
 للمقياس  

 غير دالة 0.20 00.22 29.40 02 التجريبية
 2.20 12.21 02 الضابطة

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي استجابات 
ليم طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس االتجاه نحو التع

اإللكتروني؛ حيث كان متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية 
( 2.29()2.19()2.42( بانحراف معياري قدره )29.40()42.49()42.02()19.40)
( 42.42(، في حين كان متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )00.22)
، (2.20()2.92()0.22()0.11( بانحراف معياري قدره )12.21()41.02()42.02)

(، وهى قيم غير دالة 0.20()0.24()0.00()0.922وبحساب قيمة  ت  وجد أنها تساوى )
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(، وذلك يشير إلى تكافؤ طالب المجموعتين في االتجاه نحو التعليم 0‚00عند مسددتوى)
 اإللكتروني.

 تطبيق البرنامج:
ة يدوم واحدد   لتطبيق البرندامج ألحدق الباحدث طدالب المجموعدة التجريبيدة بددورة تدريبيدة لمدد    
 Blackboardسدداعات( لتددددريب الطددالب علدددى اسددتخدام نظدددام إدارة الددتعلم اإللكتروندددي  2) 

وذلك بوحدة التعلم اإللكتروني بكليدة المعلمدين جامعدة الملدك سدعود، ثدم عقدد الباحدث لقداًء مدع 
طددالب المجموعددة التجريبيددة، وذلددك بهدددف تعددريفهم بالبرنددامج، وأهدافدده، وموضددوعاته، وأهميددة 
االستفادة منه، وبعددها تدم البددء فدي تددريب الطدالب مدن خدالل البرندامج التددريبي القدائم علدى 

هدددد، حيدددث اسدددتغرق 42/00/0224الدددتعلم اإللكتروندددي المددددمج اعتبدددارًا مدددن السدددبت الموافدددق 
( يومًا، وقد استغرق تددريب الطدالب علدى كدل محدور مدن المحداور األربعدة 90التدريب حوالي )
 تالية بواقع ساعتين أسبوعيًا، باإلضافة إلي جلستين للمراجعة.ثالثة أسابيع مت

 أما طالب المجموعة الضابطة فقد تم تدريبهم ومتابعتهم بالطريقة التقليدية المعتادة.
 التطبيق البعدي ألدوات البحث: 

 تم تطبيق بطاقة تقويم المهارات التدريسية ومقياس االتجاه نحو التعليم اإللكتروني بعددياً     
علي طالب المجموعتين التجريبية والضابطة عقدب االنتهداء مدن عمليدات التددريب، وذلدك فدي 

هدد، وقدد تدم رصدد 0224/0222األسبوع قبل األخير من الفصل الدراسي األول للعدام الجدامعي
 الدرجات ثم معالجتها إحصائيًا.   

 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

تعرف على فاعليدة برندامج تددريبي قدائم علدى الدتعلم اإللكتروندي استهدف البحث الحالي ال     
المدددمج فددي تنميددة بعددض المهددارات التدريسددية واالتجدداه نحددو التعلدديم اإللكترونددي لدددى الطددالب 
معلمددي اللغددة العربيددة. ولتحقيددق هددذا الهدددف سدديتم عددرض النتددائج بصددورة تتندداغم مددع فددروض 

 البحث على النحو اآلتي:
 رض األول مددن فددروض البحددث الحددالي، ونصدده: ال توجددد فددروق ذات للتأكددد مددن صددحة الفدد

داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطي درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة والمجموعدددة الضدددابطة فدددي 
التطبيدق البعدددي لبطاقددة تقددويم المهددارات التدريسددية، قددام الباحددث بحسدداب متوسددط درجددات 

ي لبطاقددة تقددويم المهددارات الطددالب بددالمجموعتين التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعددد



 م3103( يناير 33ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 34 - 

التدريسددية، وحسدداب االنحرافددات المعياريددة، وحسدداب قيمددة  ت  ، وحسدداب حجددم التددأثير، 
 والجدول اآلتي يوضح نتائج التطبيق البعدي لبطاقة تقويم المهارات التدريسية.

 ( داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة1جدول)
 لبعدي لبطاقة تقويم المهارات التدريسيةفي التطبيق ا

 البعد              
 البيان

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
  ت 

 الداللة
0.00 

 حجم التأثير

مهارات التخطيط 
 واإلعداد

 كبير 0.94 دالة 00.11 0.22 22.02 02 التجريبية
 2.44 42.01 02 الضابطة

 كبير 0.10 دالة 1.14 4.94 20.20 02 التجريبية لتنفيذمهارات ا
 4.49 42.00 02 الضابطة

 كبير 0.90 دالة 00.42 0.21 42.40 02 التجريبية مهارات التقويم
 4.00 02.40 02 الضابطة

مهارات إدارة 
 الفصل

 كبير 0.10 دالة 1.92 0.09 02.22 02 التجريبية
 0.12 04.22 02 الضابطة

 الدرجة الكلية
 للمهارات 

 كبير 0.94 دالة 01.40 2.29 002.200 02 التجريبية
 2.29 11.49 02 الضابطة

يتضددح مددن الجدددول السددابق وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطي درجددات طددالب 
لصدالح  المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة تقويم المهارات التدريسية

المجموعدة التجريبيددة؛ حيددث كدان متوسددط درجددات طددالب المجموعدة التجريبيددة لمحدداور البطاقددة 
( 000.40()02.00()40.40()22.22()20‚22ودرجتهددددددا الكليددددددة علددددددى التددددددوالي هددددددي )

(، فدددي حدددين كدددان متوسدددط 00.94()4.20()2.29()9.29()2‚99بدددانحراف معيددداري قددددره )
( بدانحراف 12.40()04.22()02.40()42.02()44‚20درجات طدالب المجموعدة الضدابطة)

(، وبحسداب قيمدة  ت  وجدد أنهدا تسداوي 2.19()0.12()4.00()4.99()4‚22معياري قدره )
،  0‚02(، وهدددي قددديم دالدددة عندددد مسدددتوي 1.20()2.24()2.22()2.22()2‚29بالترتيدددب )

الي: وبذلك تم رفدض الفدرض األول مدن فدروض الدراسدة وتعديلده بحيدث يصدبح علدي النحدو التد
توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطي درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة والمجموعدددة 

 الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة تقويم المهارات التدريسية لصالح المجموعة التجريبية.
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كما يتبين من الجدول أن حجم تأثير البرندامج التددريبي القدائم علدى الدتعلم اإللكتروندي المددمج 
( 0.94ية المهارات التدريسية لدى عينة البحث كبيدر، حيدث بلغدت قيمده علدى الترتيدب)في تنم

(0.10()0.90()0.10()0.94.) 
  وللتأكد من صحة الفرض الثداني مدن فدروض البحدث الحدالي، ونصده: ال توجدد فدروق ذات

داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددطي درجدددات المجموعدددة التجريبيدددة والمجموعدددة الضدددابطة فدددي 
عدددي لمقيدداس االتجدداه نحددو الددتعلم اإللكترونددي، قددام الباحددث بحسدداب متوسددط التطبيددق الب

استجابات الطالب بالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقيداس االتجداه 
نحو التعليم اإللكتروني، وحساب االنحرافات المعيارية، وحساب قيمة  ت ، والجدول اآلتدي 

 ياس اتخاذ القرار.يوضح نتائج التطبيق البعدي لمق
 ( داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية 9جدول)

 في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التعلم اإللكتروني 
 البعد              
المتوسط  العدد المجموعة البيان

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
  ت 

 الداللة
 حجم التأثير 0.00

تعليم أهمية ال
 اإللكتروني

 كبير 0.10 دالة 1.92 2.22 21.10 02 التجريبية
 2.02 42.00 02 الضابطة

الخبرة في التعليم 
 اإللكتروني

 كبير 0.10 دالة 1.90 4.22 22.01 02 التجريبية
 4.12 41.24 02 الضابطة

االستمتاع بالعليم 
 اإللكتروني

 كبير 0.12 دالة 9.29 2.20 29.19 02 التجريبية
 2.92 42.00 02 الضابطة

 الدرجة الكلية
 للمقياس  

 كبير 0.91 دالة 02.44 1.02 000.21 02 التجريبية
 2.00 19.24 02 الضابطة

يتضح من الجدول السدابق وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية بدين متوسدطي اسدتجابات طدالب 
عدي لمقياس االتجاه نحدو التعلديم اإللكتروندي المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق الب

لصالح المجموعة التجريبية؛ حيث كان متوسط استجابات طدالب المجموعدة التجريبيدة لمحداور 
( بدانحراف 000.00()22.49()24.22()24‚01المقياس ودرجته الكليدة علدى التدوالي هدي )

جابات طدددالب (، فدددي حدددين كدددان متوسدددط اسدددت02.24()1.92()2.22()1‚02معيددداري قددددره )
( بددددددددانحراف معيدددددددداري قدددددددددره 19.24()42.00()41.24()42‚00المجموعددددددددة الضددددددددابطة)



 م3103( يناير 33ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 36 - 

(، وبحسددددددداب قيمدددددددة  ت  وجدددددددد أنهدددددددا تسددددددداوي بالترتيدددددددب 2.00()2.92()4.12()2‚09)
،وبددذلك تددم رفددض  0‚02(، وهددي قدديم دالددة عنددد مسددتوي 44.21()00.49()2.40()2‚01)

بح علدي النحدو التدالي: توجدد فدروق ذات الفرض الثاني من فروض الدراسة وتعديله بحيث يص
داللة إحصائية بين متوسطي استجابات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيدق البعددي 

 لمقياس االتجاه نحو التعليم اإللكتروني لصالح المجموعة التجريبية.
روندي كما يتبين من الجدول أن حجم تأثير البرنامج التدريبي القدائم علدى الدتعلم اإللكت

المدمج في تنمية اتجاهات عينة البحث نحدو التعلديم اإللكتروندي كبيدر، حيدث بلغدت قيمده علدى 
 (.0.92()0.12()0.10()0.10الترتيب )

 مناقشة النتائج وتفسيرها:
 أوالً: مناقشة النتائج المرتبطة بتنمية المهارات التدريسية:

( فدي المهدارات 0.00توى )أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسد
التدريسدية لصددالح المجموعددة التجريبيددة التددي تددربت باسددتخدام البرنددامج التدددريبي القددائم علددى 
الددتعلم اإللكترونددي المدددمج، وهددذا يؤكددد أن البرنددامج التدددريبي القددائم علددى الددتعلم اإللكترونددي 

د مقارنته بالطريقة المعتادة المدمج كان فعااًل وله أثر إيجابي في تنمية المهارات التدريسية عن
فدددي متابعدددة وتددددريب الطدددالب معلمدددي اللغدددة العربيدددة أثنددداء فتدددرة التطبيدددق الميدددداني بالطريقدددة 

 المعتادة، ويمكن تفسير ذلك بد:
ارتباط أهدداف البرندامج التددريبي بمسدتقبل العمدل المهندي للطدالب، وارتبداط أسدلوب الدتعلم  -0

لتعلم اإللكتروني يعد دافعًا الكتساب وإتقان المهدارات بالمرونة والحرية التي توفرها أنظمة ا
 المتضمنة في البرنامج.

البرنامج التدريبي قائم على التعلم اإللكتروني المدمج، وهذا النمط التعليمدي يتديح التفاعدل  -4
 بين المتدرب ومادة التدريب، ألنه يتطلب اليقظة واالستجابة السريعة.

لتدريب على المهدارة التدريسدية نظريدًا مدن خدالل األنشدطة يتيح التعلم اإللكتروني المدمج ا -2
التدريبية المعتمدة على المواقف التدريسية باستخدام نمط التعليم اإللكتروندي، وممارسدتها 
عمليًا من خالل نمط التعليم الصفي، وبالتالي فإنده يسدهم فدي تعميدق المهدارات التدريسدية  

 لدى الطالب المعلمين.
المدددمج يراعددي قدددرة المتدددرب وسددرعته، ممددا يددؤدي إلددى زيددادة تفاعلدده  الددتعلم اإللكترونددي -2

 واكتسابه للمهارات وإتقانه لها.
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 Blackboardتنظيم محتوى البرنامج باالستعانة بنظام إدارة الدتعلم اإللكتروندي بالكبدورد  -2
جعددل الطالددب المعلددم هددو محددور التدددريب ممددا جعلدده يتقدددم بصددورة ملحوظددة فددي اكتسدداب 

 لتي يتدرب عليها ويحرص على إتقانها.المهارات ا
تددوفر البددرامج المبنيددة علددى الددتعلم اإللكترونددي المدددمج جاذبيددة وإثددارة للمتدددربين، نظددرًا لمددا  -2

تددوفره التقنيددات اإللكترونيددة مددن مددؤثرات صددوتية ومرئيددة حركيددة تخددرج المتدددرب مددن رتابددة 
لدى ترسديخ المهدارات التدي التعليم الصفي المجرد، وهذا يزيد من فاعلية المتدرب، ويعمل ع

 يتدرب عليها.
نشدداط الطددالب وفدداعليتهم أثندداء الددتعلم مددن خددالل مددا يددوفره البرنددامج مددن أنشددطة متنوعددة  -1

 تتضمن مواقف تدريسية متنوعة.
 (، ودراسددة2005)  Maguire دراسددةوتتفددق هددذه النتيجددة مددع نتددائج كددل مددن: 

Sinclair& Owston (2006 ودراسدددة ،)Berger (2008ودرا ،) (2008) سدددة 
Owston, et al (4000(، ودراسدة خلدف هللا)4009(،ودراسدة أحمدد)4009ودراسدة غدانم )

(؛ حيث أظهدرت نتدائج هدذه الدراسدات فاعليدة البدرامج التدريسدية القائمدة 4000ودراسة عالم )
علدى الدتعلم اإللكترونددي المددمج فدي تنميددة المهدارات التدريسدية والمهنيددة للمعلمدين قبدل وأثندداء 

 مة.الخد
 ثانياً: مناقشة النتائج المرتبطة باالتجاه نحو التعليم اإللكتروني:

أدى استخدام البرنامج التدريبي القائم على الدتعلم اإللكتروندي المددمج إلدى تكدوين اتجاهدات    
إيجابية لدى الطالب معلمي اللغة العربية نحو التعليم اإللكتروني، حيث أظهدرت نتدائج الدراسدة 

( فددي االتجدداه نحددو التعلدديم اإللكترونددي 0.00داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى ) وجددود فددروق ذات
لصالح المجموعة التجريبية، مما يؤكدد أن بنداء البرندامج علدى الدتعلم اإللكتروندي المددمج كدان 

 له أثر إيجابي في تنمية االتجاه نحو التعليم اإللكتروني، ويمكن تفسير ذلك بد:  
ي كنظام بالكبورد المستخدم إلدارة البرنامج التدريبي التواصل تتيح أنظمة التعلم اإللكترون  -0

مع المعلدم ومدع الدزمالء دون اعتبدار للبعدد المكداني أو الزمداني، وذلدك يدوفر بيئدة تعليميدة 
 مريحة للمتدرب تقوي من اتجاهاته نحو التعليم اإللكتروني. 

فيددديو لحصددص قدداموا يتديح الددتعلم اإللكترونددي المدددمج الفرصددة للمتددربين لعددرض لقطددات   -4
بتدريسددها فدددي مدددارس التطبيدددق الخاصدددة بهددم دون الوقدددوع فدددي حددرج الممارسدددة الفعليدددة 
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للمهارات التدريسية أمام زمالئهم مما يقوي اتجاههم نحو تقنيدات التعلديم اإللكتروندي التدي 
 تتيح لهم هذه الفرصة.

التدريبي يتيح للمتدربين  عدم االعتماد الكامل على التقنيات اإللكترونية في أثناء البرنامج -2
معرفة أهمية وقيمة هذه التقنيات في نواح معينة يصدعب ممارسدتها بهدذه الطدرق الصد ية 

 التقليدية.
تفاعل الطالب وإيجابيته في التعلم اإللكتروني المدمج يجعله راغبًا في ممارسدة هدذا الدنمط  -2

لكترونددي باعتبدداره أحددد التعليمددي مسددتقباًل مددع طالبدده، ممددا يقددوي اتجاهدده نحددو التعلدديم اإل 
 الركائز المهمة إلنجاح هذا النمط التعليمي. 

نمددط الددتعلم اإللكترونددي المدددمج يتدديح للطالددب المعلددم أثندداء التدددريب أن يتلقددي توجيهددات  -2
المعلم لتعديل المهارة وتنميتها بصورة شخصية بعيددًا عدن الدزمالء ممدا يع يده مدن الحدرج، 

 لكتروني بصورة كبيرة.وذلك ينمي اتجاهه نحو التعليم اإل 
ساعد التعلم اإللكتروندي المددمج المتددربين علدى طدرح أفكدارهم وآرائهدم واستفسداراتهم دون  -2

 خجل، وذك له أثر طيب في تنمية اتجاهاتهم نحو قنوات التعليم اإللكتروني وأنظمته. 
 Zhao ( ودراسددة 4001دراسددة الشددمري)وتتفددق هددذه النتيجددة مددع نتددائج كددل مددن:      

(، ودراسدة 4009(، ،ودراسدة بددوي)2008) El-Deghaidy& Nouby(، ودراسدة 2008)
، Tselios, et al (2011)(، ودراسدددة 2010) Al-Qahtani(، دراسدددة 4009ندددوبي)

(، حيدث أظهدرت نتدائج هدذه الدراسدات إيجابيدة اتجاهدات 2011) Al-Saai, et al ودراسدة 
 .المتعلمين نحو التعليم اإللكتروني بأنماطه المختلفة

 توصيات البحث:

 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج ،يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
التوسع في اسدتخدام نمدط الدتعلم اإللكتروندي المددمج فدي مختلدف التخصصدات األكاديميدة  -0

والتربوية لما لهذا النمط من مردود تعليمي جيد مقارنة بالتعلم اإللكتروني والتعلم التقليدي 
 كاًل على حدة.

إكساب الطالب المعلمين تخصص اللغة العربية المهارات التكنولوجية التي تدؤهلهم لتفعيدل  -4
 وتوظيف التعلم اإللكتروني المدمج في العملية التعليمية بعد تخرجهم.

عقددد دورات تدريبيددة لمعلمددي اللغددة العربيددة أثندداء الخدمددة لتددأهيلهم لتطبيددق نمددط الددتعلم  -2
 تعليم والتدريب لطالبهم.اإللكتروني المدمج في عمليات ال
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االهتمدددام بتنميددددة االتجاهددددات اإليجابيددددة لمعلمددددي اللغدددة العربيددددة نحددددو اسددددتخدام التعلدددديم  -2
 اإللكتروني بأنماطه المختلفة في تدريس اللغة العربية في جميع المراحل التعليمية.

كتروندي توجيه نظر القائمين على بناء وتنفيذ مناهج اللغدة العربيدة إلدى أهميدة التعلديم اإلل -2
 المدمج في تدريس اللغة العربية.

 ربط مقررات وبرامج تدريس اللغة العربية بأنظمة إدارة التعلم اإللكتروني في الجامعات. -2
 البحوث المقترحة:

في ضوء نتائج هذا البحث وتوصدياته يقتدرح الباحدث إجدراء المزيدد مدن البحدوث والدراسدات     
 ، ومنها:التي تتعلق بالتعليم اإللكتروني المدمج

فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم اإللكتروني المدمج في تنمية المهدارات اللغويدة  -0
 للطالب معلمي اللغة العربية.

فاعليدددة برندددامج تددددريبي قدددائم علدددى الدددتعلم اإللكتروندددي المددددمج فدددي تنميدددة المهدددارات  -4
 التدريسية لمعلمي اللغة العربية أثناء الخدمة.

قدددائم علدددى الدددتعلم اإللكتروندددي المددددمج فدددي تنميدددة الكفايدددات  فاعليدددة برندددامج تددددريبي -2
 اإلبداعية  للطالب معلمي اللغة العربية.

فاعلية برنامج تدريبي قائم علدى الدتعلم اإللكتروندي المددمج فدي تددريس اللغدة العربيدة  -2
 في تنمية التحصيل والدافعية لإلنجاز األكاديمي لدى الطالب معلمي اللغة العربية.

 التكنولوجية الالزمة للطالب معلمي اللغة العربية.الكفايات  -2
 قائمة المراجع:

 أوالً: المراجع العربية:
تقويم واقع وأداء كليات التربية للبنات بالمملكة العربية  (4002آل سعود، الجوهرة بنت فهد ) -0

ؤتمر دراسة ميدانية، الم -السعودية في إعداد معلمة اللغة العربية لمراحل التعليم المختلفة 
العلمي السابع  مؤسسات إعداد المعلم في الوطن العربي بين الواقع والمأمول   كلية التربية، 

 أسفل النموذج .090-041(، ص ص4جامعة الفيوم، مج )
( تقويم األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية باستخدام نموذج 0999إبراهيم، أحمد سيد ) -4

 .020-009(، ص ص2التربية بأسيوط، ع )مجلة كلية  فالندرز للتفاعل اللفظي،
 (التفكير من خالل أساليب التعلم الذاتي، القاهرة، عالم الكتب.4002إبراهيم، مجدي عزيز) -2
( تقنين اختبار مور لالتجاهات نحو العلوم ونحو تدريس العلوم 0990أحمد، سالم سيد) -2

لتخرج بجامعة الملك واستخدامه للكشف عن التغير في االتجاهات لدى معلمي العلوم قبل ا
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(، يوليو، 0(، ع)2سعود، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية، جامعة المنيا، مج)
 .404-012ص ص

( فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم اإللكتروني المدمج في 4009أحمد، فاطمة كمال ) -2
اإللكتروني لدى الطالبات المعلمات،  تنمية مهارات تدريس التربية األسرية واالتجاه نحو التعليم

 .99 -20(، يناير،ص ص 024مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس،ع)
 ( تقويم مهارات التدريس لدى طالب كلية التربية بالمدينة المنورة،0994إسماعيل، زكريا الحاج) -2

 .009-90 (، ص ص0ع ) (04المجلة العربية للتربية، تونس، مج )
( تصميم بيئة تعليمية قائمة على نمط 4009مد& عصر، أحمد مصطفى)الجزار، منى مح -1

التدريب المدمج لتنمية مهارات استخدام نظم إدارة بيئات التعلم اإللكترونية لدى أعضاء هيئة 
 .24-9(، ص ص20(، ع)02مستقبل التربية العربية،مج) التدريس ومعاونيهم،مجلة

ي في الموقف المهني للمعلمين والمعلمات قبل ( فاعلية اإلعداد التربو 0992الحريقي، سعد) -9
 .420-402(، جامعة قطر، ص ص2التخرج، مجلة مركز البحوث التربوية، ع)

( تصميم نظام تعليم إلكتروني قائم على بعض تطبيقات الويب 4009الحلفاوي، وليد سالم ) -9
دامه لدى طالب وفاعليته في تنمية التحصيل المعرفي والتفكير االبتكاري واالتجاه نحو استخ

 .029-22(، ص ص4(،ج)2(،ع)09تكنولوجيا التعليم،مجلة تكنولوجيا التعليم،مج)
( درجة امتالك الطلبة 4000الحوامدة ، مصطفى& العياصرة، أحمد& بني عبده، محمد ) -00

المعلمين في مساق التربية العملية في جامعة جرش مهارات التدريس األساسية ودور المساق 
تربية -تقديراتهم، المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم التربوية بجامعة جرفي تحصيلها وفق 

 .002-90المعلم العربي وتأهيله : رؤى معاصرة، األردن، ص ص 
( فاعلية كل من التعليم اإللكتروني والمدمج في تنمية مهارات 4000خلف هللا، جابر محمد) -00

التعليم بكلية التربية جامعة األزهر، مجلة  إنتاج النماذج التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا
 .029-99(، أبريل، 4(، ج)94كلية التربية ببنها، ع)

( تحديد االحتياجات التدريبية، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، 0992الخطيب، رداح ) -04
 .219-229(، ص ص42ع)

سم اللغة العربية ( تقويم المهارات التدريسية العامة لدى طالب ق0991الخليفة ، حسن جعفر) -02
اتجاهات التربية وتحديات  المؤتمر التربوي األول، بكلية اآلداب والتربية جامعة عمر المختار،

 .012-024(،ص ص2سلطنة عمان، مج) المستقبل،
المفهوم  -( سيكولوجية االتجاهات0992خليفة، عبد اللطيف محمد؛ شحاتة، عبد المنعم) -02

 القياس التغيير، القاهرة، دار غريب.
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( استخدام التدريس المصغر في تنمية بعض الكفايات التدريسية العامة 0990خليل، عمر سيد) -02
-22(، يناير، ص ص 0(، مج)2لدى الطالب المعلمين، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، ع)

19 . 
( تحليل العملية التعليمية، مدخل إلى عملية التدريس، الرياض، دار عالم 0992الدريج، محمد ) -02

 كتب.ال
 -القضايا -( رؤية جديدة في التعليم  التعلم اإللكتروني : المفهوم4002زيتون، حسن حسين ) -01

 التقييم، الرياض، الدار الصولتية للتربية. -التطبيق
( اتجاه طالب وأعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد 4001الشافعي، سهام& الشامي، منار) -09

لكتروني وعالقته ببعض المتغيرات، مؤتمر الجمعية المنزلي جامعة المنوفية نحو التعليم اإل 
نشر العلم ..حيوية اإلبداع، سبتمبر، ص  -العربية لتكنولوجيا التربية  تكنولوجيا التعليم والتعلم

  .202-490ص
( نحو تطوير التعليم في الوطن العربي بين الواقع والمستقبل، 4002شحاتة، حسن سيد ) -09

 انية.القاهرة، الدار المصرية اللبن
( تنمية بعض مهارات التدريس لدى الطالب المعلمين بشعبة اللغة 0992شحاتة، زين محمد )  -40

العربية باستخدام أسلوب التدريس المصغر، مجلة البحث في التربية وعلم النفس، مصر، 
 .14-29(، ص ص2(، ع)9مج)

رافيا على تحصيل ( أثر استخدام التعلم المدمج في تدريس مادة الجغ4001الشمري، محمد خزيم) -40
طالب الصف الثالث المتوسط في محافظة حفر الباطن واتجاهاتهم نحوه، رسالة دكتوراة غير 

 منشورة، الجامعة األردنية. 
( اتجاهات المعلمين والطلبة نحو 4000الشناق، قسيم محمد& دومي، حسن على أحمد ) -44

، 0(، ع)42لة جامعة دمشق، مج)استخدام التعلم اإللكتروني في المدارس الثانوية األردنية، مج
 .410-422(، ص ص 4

( التدريس العام وتدريس اللغة العربية، 0999صالح، سمير يونس& الرشيدي، سعد محمد ) -42
 الكويت، مكتبة الفالح.

( أثر استخدام التعلم المدمج في التحصيل وتنمية بعض المهارات 4000عالم، عباس راغب ) -42
تدريس الدراسات االجتماعية لدى طالب الدبلوم العام شعبة  التدريسية واالتجاه نحو مقرر طرق 

 .419-449(، ص ص91الدراسات االجتماعية، مجلة كلية التربية ببنها، مصر، ع)
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( الكفايات التدريسية الالزمة لمعلم 0999علي، فتحي حسانين & زيان، ماجدة عبد التواب ) -42
في المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، اللغة العربية في المرحلة االبتدائية، مجلة دراسات 

 .90-22(، ص ص29جامعة عين شمس، ع)
( تقددويم المهددارات التدريسددية الالزمددة لطددالب اللغددة العربيددة بكليددات 4002علدي، فتحددي حسددانين) -42

-021 (، ص ص000ع ) دراسات في المناهج وطدرق التددريس، التربية بسلطنة عمان، مجلة
402. 

(، ص ص 40( التعليم اإللكتروني المدمج، مجلة المعلوماتية، ع)4009عماشة، محمد عبده ) -41
04-02. 

، القاهرة، 02( تدريس العلوم والتربية العلمية، ط0991عميرة، إبراهيم بسيوني& الديب، فتحي) -49
 دار المعارف. 

( الكفايات التعليمية لمعلم العلوم في المرحلة االبتدائية، مجلة كلية 0994العيوني، صالح محمد) -49
 .090 -021لتربية، جامعة الملك سعود، ص ص ا

( فاعلية التعلم اإللكتروني المختلط في إكساب مهارات تطوير برامج 4009غانم، حسن دياب ) -20
الوسائط المتعددة لطالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، رسالة دكتوراة غير منشورة، 

 رة.معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاه
( الكفايات التدريسية واللغوية لدى 0992غزالة، شعبان عبد القادر& عثمان، مصطفى عثمان) -20

معلمي المرحلة االبتدائية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، المؤتمر الثاني إلعداد 
-020ص (، أبريل، ص2معلم التعليم العام في السعودية، كلية التربية، جامعة أم القرى، مج)

029. 
( تقويم الطالبات المعلمات الذاتي ألدائهن في التربية العملية وتقييم 4004فخرو، حصة ) -24

مشرفاتهن لهن في عالقتهما بالتخصص األكاديمي والمعدل التراكمي، مجلة البحث في التربية 
 .29-0(، ص ص 2(، ع)02وعلم النفس، جامعة المنيا، مج)

( معايير مقترحة ألداء معلمي اللغة العربية 4002ى رجب)فضل هللا، محمد رجب& سالم، مصطف -22
بالتعليم العام، المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  تكوين 

 .992-924(، يوليو،ص ص4المعلم  ،مج)
استخدام مدخل التعلم الخليط في تدريس الدراسات  فاعلية( 4009بدوي، كرامي محمد) -22

ة على التحصيل وتنمية البحث الجغرافي واالتجاه نحو تكنولوجيا المعلومات لدى تالميذ االجتماعي
 الحلقة اإلعدادية، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، جامعة سوهاج.
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( االتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى معلمي 4000الل، زكريا يحيى& الجندي، علياء عبد هللا ) -22
المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة أم القرى للعلوم  -لثانوية بمدينة جدةومعلمات المدارس ا

 .20-00(، رجب، ص ص4(، ع)4التربوية والنفسية، مج)
( تجديد منظومة التعليم الثانوي في ضوء مفهوم التعليم 4002متولي، نبيل عبد الخالق) -22

 .020-002(، ص ص22اإللكتروني، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، ع)
( تقويم األداء المهني للطالبات المعلمات في 4009يوسف، منى أسعد ) &شافي فهد المحبوب، -21

العلوم  بعض تخصصات كلية التربية األساسية بدولة الكويت في ضوء مفهوم األداء ، مجلة
 .22-4(، ص ص 0ع ) (،02التربوية،مصر، مج )

دمج في تدريس الكيمياء على التحصيل ( أثر استخدام التعلم الم4000محمود، أمال محمد) -29
(، 02واالتجاه نحوه وبقاء أثر التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية، مجلة التربية العلمية، مج)

 .404-012(، ص ص 2ع)
( تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر المعلومات، القاهرة، 4002محمود، صالح الدين عرفه) -29

 عالم الكتب.
( منهج مقترح في الوسائل التعليمية لطالبات الشعبة التربوية 0991) محمود، فاطمة الزهراء -20

 -بكلية االقتصاد المنزلي، المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
 أكتوبر.42-40مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتحديات المستقبل، 

مفهومه، خصائصه، فوائده، عوائقه،  – ( التعلم اإللكتروني4002الموسى، عبد هللا عبد العزيز ) -20
 هد.01/9/0222-02ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل، جامعة الملك سعود، 

األسس والتطبيقات، مؤسسة  -( التعليم اإللكتروني4002الموسى، عبد هللا& المبارك، أحمد ) -24
 شبكة البيانات، الرياض.

لكفايات التدريسية لمعلم اللغة العربية، ( ا4000موسى، محمد محمود& قاسم، محمد جابر) -22
 .492 -422(، ص ص4مجلة القراءة والمعرفة، ع)

( أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في اكتساب الطالبات 4001الميعان، هند أحمد ) -22
 -001(، ص ص2(، ع)9المعلمات مهارات التدريس، مجلة العلوم التربوية والنفسية، مج)

022. 
( تقويم برنامج إعداد معلمي اللغة العربية لمرحلة التعليم 0992د المخزومي)ناصر، محمو  -22

 األساسي بكليات المجتمع الحكومية، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية.
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( تقييم مستوى أداء المهارات التعليمية لدى طلبة وطالبات شعبة اللغة العربية بكلية 0991ددددددددددد) -22
دراسات تربوية  دراسة ميدانية، مجلة -بية والعلوم اإلسالمية بجامعة السلطان قابوسالتر 

 . 99-10(، ص ص0(، ع)2واجتماعية، مج)
برنامج في إعداد معلم الفيزياء قائم على التعلم  فاعلية(4009نوبي، ناهد عبد الراضي) -21

نحو التعلم اإللكتروني لدى  اإللكتروني في تنمية المكون المعرفي ومهارة اتخاذ القرار واالتجاه
 .420-092(، يونيه، ص ص4(، ع)04الطالب المعلمين،مجلة التربية العلمية، مج)
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