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 : ملدص البحح

تصور مقترح قائم عمى كفايات التعميم ىدف ىذا البحث الى التعرف عمى فعالية 
عقمية لدى الطالبات معممات االقتصاد البراعة التدريسية واليقظة الأبعاد االلكترونى لتنمية 

 استخدمت فقد البحث أىداف ولتحقيق ،جامعة االسكندرية –المنزلى بكمية التربية النوعية 
وذلك فيما يتصل بجمع البيانات والمعمومات حول كفايات  الباحثتان المنيج الوصفى التحميمى،

 ،من أجل وضع التصور المقترح،ةالتعميم االلكترونى والبراعة التدريسية واليقظة العقمي
وذلك فيما يتصل بإجراءات تطبيق تجربة  التجريبي شبو المنيج ، وكذلكتصميم أدوات البحثو 

جراءات تطبيق التصور المقترح   .البحث، والتى تتمثل فى القياسات القبمية والبعدية وا 
صاد من طالبات الفرقة الرابعة بقسم االقت طالبة( 42) من البحث عينة وتكونت

( 14) عددىا وبمغ ضابطة األولى مجموعتين إلى بالتساوي تقسيمين وتم ،المنزلى
 من مجموعة الباحثتان واستخدمت طالبة،( 14) أيضاً  عددىا وبمغ تجريبية والثانية،طالبة

 عينة المعممات لمطالبات بالنسبة األداء في الحادث التغير مقدار لقياس األدوات
  .اختبار البراعة التدريسية ومقياس اليقظة العقمية في األدوات ىذه وتمثمت،البحث

فروق دالة إحصائيًا عند مستوى وكشف نتائج البحث عن عدة نتائج أىميا وجود 
( بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى 1...داللة )

الكفاءة  -الطالقة االجرائية -القياس البعدى ألبعاد البراعة التدريسية )االستيعاب المفاىيمى
الرغبة المنتجة( ومجموعيما الكمي لصالح طالبات  -االستدالل التكيفى -االستراتيجية

( بين 1...د فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )و جوكذلك و  ،المجموعة التجريبية
بعاد متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى أل

الوعى  -الوعى بالخبرات الراىنة -االنفتاح عمى الجديد -اليقظة العقمية )التمييز اليقظ
عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية( ومجموعيما الكمي لصالح  -بوجيات النظر المتعددة

 طالبات المجموعة التجريبية.

  .اليقظة العقمية –ة البراعة التدريسي –كفايات التعميم االلكترونى  :الللنات املفتاحية
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A proposed Conception Based on E-learning Competencies to Develop 
Teaching Proficiency Dimensions and Mindfulness Among Female 
Students, Teachers of Home Economics at The Faculty of Specific 

Education - Alexandria University 
Abstract: 

The aim of this research is to identify the effectiveness of a proposed 
perception based on E-learning competencies to develop the teaching 
proficiency and Mindfulness of female students, teachers of home economics 
at the Faculty of Specific Education - Alexandria University, and to achieve the 
objectives of the research, the two researchers used the descriptive and 
analytical method, in relation to collecting data and information about E-
learning competencies teaching proficiency and Mindfulness , in order to 
develop the proposed visualization, and design research tools, as well as the 
curriculum semi - experimental in connection with the application of the 
experience of research procedures, which are in the tribal and dimensionality 
measurements and procedures for the proposed visualization application. 

The formed sample search of (24) students from the students Fourth 
Division of Home Economics Department, and was Tqsimhn evenly into two 
groups the first officer reached the number of her (1 2) student, and the second 
trial and reached number also (1 2) student, used a researcher Tan group of 
tools to measure the amount of change incident in performance for students 
parameters sample search, and represented these tools to test the proficiency of 

teaching and measure Mindfulness. 
The results of the research revealed several results, the most important of 

which is the existence of statistically significant differences at the level of 
significance (0.01) between the mean scores of the experimental and control 
groups of students in the post-measurement of the dimensions of teaching 
proficiency and their total in favor of The students of the experimental group, 
as well as, and c and d, statistically significant differences at the level of 
significance (0.01) between the mean scores of the students of the experimental 
and control groups in the post-measurement of the dimensions of Mindfulness 

and their total for the benefit of the experimental group students. 

Key words: E-learning competencies- teaching proficiency - Mindfulness 
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 املكدمة: 

إن غاية التعميم ىى مساعدة الطالب المعممين بصفة عامة والطالبات معممات االقتصاد 
المنزلي بصفة خاصة عمى اكتساب مجموعة من المعارف، والميارات، واالتجاىات، وتطوير 

باستقاللية  مجموعة من إستراتيجيات التعمم التي تمكنيم من تحمل مسئولية تعمميم والتعمم
مدى الحياة، باإلضافة إلى مساعدتيم عمى االنطالق فى التعمم خارج حدود المؤسسة 

 التعميمية التقميدية لالستفادة من الحياة كمسرح لمتعمم. 

يتضح أنيا لم تعد قادرة عمى الوفاء بتمك المتطمبات، كما األساليب التقميدية  وبالنظر إلى
تطبيق تمك الخبرات بصورة عممية  ميعول عميي الب المعممين الذينالطأنيا لم تعد مناسبة إلعداد 

وميارية مع تمميذاتين خاصة فى القرن الحادي والعشرين، فكثيرًا من ىؤالء التمميذات غير 
تقميديات، لذا ينبغي االىتمام بتوظيف األساليب والطرق واالستراتيجيات اإلبداعية فى التعميم 

 (. 4، 4.12،)ميا الكمثم عمية أي باقي األثرالجامعي لكونو تعميم ذو فا
التقميدية ال يمكن أن تضمن بشكل كامل تكوين المعرفة التكنولوجية  الطرقكما أن 

كما يتطمب  ،األمر إضفاء الطابع المعموماتى عمى التعميم حيث يتطمب ،لمعممى المستقبل
الطابع المعموماتى عمى إحداث تغيرات نوعية فى أشكال األنشطة التربوية من خالل إضفاء 

التعميم بإستخدام تقنيات االتصال وتطوير المواد االلكترونية التعميمية وتوسيع نطاقيا فى 
 .(p435) , 2016,et al Yachinaالعممية التعميمية 

ىناك العديد من االستراتيجيات والممارسات  أصبح ففى عصر التقدم التكنولوجى
ىذا التحول  انعكسوقد  ،مارسات التى تعتمد عمى التكنولوجياتم استبداليا بالمالتى  التربوية

  .فى معظم برامج تدريب المعممين؛ سواء قبل الخدمة وأثناء الخدمة
مقياس المؤسسات الجامعية يرتكز عمى مقدرتيا عمى االستجابة لحاجات  أصبححيث 

مؤىمين وفق باالضافة الى قدرتيا عمى اعداد خريجين  ،المجتمع الحالية والمستقبمية
ولمواكبة ىذه التغيرات السريعة فى مجريات العصر بادرت  ،ومعايير محددة ،مواصفات

 أساليب تعميم تقديمالجامعات باستخدام أقصى ما ىو متاح لدييا من نظم الكترونية من أجل 
ومن ىنا برز مصطمح التعميم االلكترونى  ،حديثة ترتكز عمى بيئة التعمم االلكترونى وتعمم
)كروم  ايات التعميم االلكترونى كأحد األساليب التى فرضت نفسيا فى الميدان التعميمىوكف

 .(.2، 4.12 ،كروم خمستى ،العايزة
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ُتعرف كفايات التعميم االلكترونى بأنيا "مجموعة المعارف والميارات واالتجاىات و 
يمية بسيولة ويسر الخاصة بالتعميم اإللكتروني واستخداماتو الالزمة في بناء المواقف التعم

 (.24، 4.12 ،جاد منى)باستخدام الوسائل اإللكترونية لتحقيق األىداف التربوية"
وىناك العديد من الكفايات التى تتطمب من المعمم امتالكيا ليتمكن من توظيف 

ومن أبرز ىذه الكفايات الكفايات  ،التكنولوجيا بالشكل الصحيح ضمن العممية التعميمية
تشير الى امتالك المعمم معمومات معرفية عن الكيفية التى تتوافق وتترابط بيا  المعرفية والتى
كما تشير الى قدرة المعمم عمى تجديد ما لديو من معارف ومعمومات باالضافة  ،أجزاء المعرفة

الى امتالكو القدرة عمى توجيو ىذه التكنولوجيا وتطبيقيا وادارتيا والسيطرة عمييا بما يعود 
مين بالفائدة العممية المرجو تحقيقيا وكذلك تخطيط العممية التعممية وتنظيميا عمى المتعم

  .واالشراف عمييا
الكفايات المينية وتتمثل ىذه الكفايات فى القدرة عمى التعامل مع الحاسب  وكذلك 

والعمل عمى  ،وامتالك ميارات االتصال والتواصل من خالل ىذه المواقع ،ومواقع االنترنت
محتوى التعميمى واألنشطة التعميمية من خالل توظيف ىذه التكنولوجيا فى العممية محورة ال
 .والخبرات المرتبطة بمجال التدريس ،باالضافة الى تصميم المواد التعميمية ،التعميمية

فكر التعميمى الواعى لمالكفايات الثقافية وتشير الى امتالك المعمم باالضافة الى 
بما يسيم فى تطوير العممية  ،يجابى ضمن العممية التعميميةوالناضج وممارستو بشكل ا

باالضافة ،كما تشير الى االنفتاح وعدم االنغالق فى أنماط تعميمية محددة ،التعميمية ورقييا
الى امتالكو النقد البناء والمثمر بشكل يحفز طمبتو عمى االبداع ضمن العممية التعميمية من 

محمد الطوالبة، )ى بما يشبع حاجاتيم االجتماعية والنفسية خالل اشراكيم بشكل فاعل وايجاب
 .(12، 4.14،مساعد الزىرانى

وتشير الدراسات التربوية الى أن التدريس فى ضوء كفايات التعميم االلكترونى متطمب 
وتطوير وظائف المعمم وأدواره فى ضوء استخدام  ،التعميمية العمميةأساسى لمواكبة متطمبات 

ألن ما يتحقق من نمو وتطوير ،ميمية، األمر الذى ينعكس عمى أداء المتعممينالتقنيات التع
 (..0، 4.12 ،محمود زقزوق)لمعمومات وميارات المعمم ينعكس عمى تعميم المتعممين 

يساعد تخطيط العممية التعميمية وتصميميا واعدادىا فى ضوء كفايات التعميم كما 
اص مبدعين ذو كفاءة عالية يديرون العممية االلكترونى المعممين عمى أن يكونوا أشخ
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الوسائل االلكترونية وكيفية  عمىكما يتيح الفرصة لممتعممين لمتعرف  ،التعميمية بإقتدار
واتخاذ  ،استخداميا فى التعمم واكسابيم ميارات البحث والتعمم الذاتى واالتصال والتواصل

مجيم فى أنشطة متنوعة تؤدى الى بمورة باالضافة الى د ،القرارات التربوية المتعمقة بتعمميم
 ،روان نجم ،مواىبيم وتفجير طاقاتيم وتنمية قدراتيم وتكامل شخصياتيم )مجدى حناوى

4.12 ،11.-111 .) 
عمى أن تخطيط وتصميم التدريس فى  Uluyol & Sahin(2016)ويؤكد كاًل من 

رئيسيًا وموثرًا فى زيادة دافعية فى التعميم الجامعى ُيعد عامال  ضوء كفايات التعميم االلكترونى
كما يساىم فى رفع مستويات االستفادة من استخدامو من  ،المتعممين نحو التعمم االلكترونى

وتزويد فرص االستخدام من خالل تكميفيم  ،خالل تحفيزىم وتطوير قدراتيم وتقديم الدعم ليم
نية لتحسين مستوى االستفادة باالنشطة والميام التى تعتمد عمى األدوات واالساليب االلكترو 

 .من ىذا االستخدام
ُيعد التدريس القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى ىو الوسيمة التى تدعم العممية لذا 

وذلك  ،التعميمية وتحوليا من التمقين الى االبداع والتفاعل وتنمية الميارات لدى المتعممين
قل المعارف والميارات وتنمية الميول بإستخدام أحدث الطرق فى مجاالت التعميم فى ن

 (.460، .4.4،نعيمة سعداوى ،)لطفى زعباط واالتجاىات
كما أن التعميم القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى يتميز بأنو يجمع بين ميزات 

 ،بين المعمم وطالبو فى الموقف التعميمىو  ،التعميم االلكترونى وما يوفره من جاذبية لممتعممين
الذى يساىم بشكل كبيرفى بناء سخصيات المتعممين ومعالجة مشكالتيم السموكية وازالة  األمر

 .العقبات التى تواجييم فى استخدام التقنية
باالضافة الى أن التعمم القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى يزود المتعممين بأىم 

أى التعمم )د كيف يعرف وىى أن يتعمم الفر  ،الدعائم التى تمثل أسس التربية الحديثة
من حيث تفتح شخصيتو وتوسيع )وكيف يكون  (،أى التعمم لمعمل)وكيف يعمل  (،لممعرفة

 ،)لطفى زعباط (قدراتو وممكاتو الذاتية فى استخدام التكنولوجيا والتقنيات فى المجال التربوى
 (.424-421، .4.4،نعيمة سعداوى

رونى كمؤشر وبوصمة دقيقة أثناء تخطيط كما أن االعتماد عمى كفايات التعميم االلكت
وتصميم األنشطة التعميمية سوف يقدم الدعم المضمون والفعال لتطبيق أساليب التعميم 
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كما يضمن التسميم المضمون والفعال ،االلكترونى المختمفة فى كافة مراحل العممية التعميمية
مراقبة لتكامل الطرق واألساليب باالضافة الى أنو يجعل ىناك  ،يذا النمط الجديد من التعميمل

يساىم فى زيادة شعور المعمم بشخصيتو ومن ثم  ،المستخدمة فى المواقف التعميمية المختمفة
وأىميتو بالنسبة لمعممية التعميمية والبعد عن شعوره بعدم أىميتو وأنو أصبح شيئًا تراثيًا 

تكار فى التدريس ويضع طرق و يعمل عمى تعديل االساليب القديمة التى تعوق االب،تقميدياً 
  .جديدة تنيض بالتعميم وتظير الكفاءة والبراعة لدى المتعممين

كمباترك "مطمع القرن الحادى والعشرون عمى يد كاًل من وقد ظير مصطمح البراعة فى  
الميارة فى تنفيذ االجراءات بدقة عالية ومرونة واستيعاب المفاىيم والعمميات عمييا  ليبين ،"وآخرون

ن طريق التفكير المنطقى والتأممى والتمثيل لحل المشكالت التى تواجو المتعمم وصواًل الى قناعتو ع
لذلك فيى بالغة األىمية  ،أىمية وقيمة المادة التى يدرسيا واستخدامو لمعارفيا ومياراتيا بثقة تامة
كنيم من األداء بشكل ناجح ألنيا تنمى األفراد عقمياً وعمميًا وتجعميم أكثر وعيًا لما يجرى حوليم وتم

 (026، 4.12 ،)أريج حسن
وتعرف البراعة بقدرة وكفاءة المتعمم فى توظيف العمميات والميارات التفكيرية والخبرات 

وخالليا يقوم  ،ثم توظيفو فى حل المشكالت وانتاج معرفة جديدة ،ومعالجتيا لتشكيل بنائو المعرفى
وتنفيذ  ،جموعة من الميارات تتضمن فيم المفاىيمويكتسب م ،المتعمم بالعديد من العمميات

والقدرة عمى تمثيل وصياغة حمول لممشكالت باالعتماد  ،جراءات بمرونة ودقة وبشكل مناسباال
ويرتبط ذلك بالشعور والفائدة  ،لتفسير الحمول عمى استراتيجيات التفكير المنطقى والتأممى والتبرير

 (2 ،4.12 ،محمد أبوشقير ،عطار)عائشة ال والمنفعة بالنسبة لممتعمم
 Conceptualوتتضمن البراعة خمس مكونات رئيسية ىى االستيعاب المفاىيمى

understanding،  الطالقة االجرائيةProcedural fluency،  الكفاءة االستراتيجية
Strategic competence،  االستدالل التكيفىAdaptive reasoning،  الرغبة المنتجة

Productive Disposition، كما أن تنمية أحد ىذه  ،وىذه األبعاد متداخمة ومتشابكة
بيدف المعمم ويتوقف عمى االستراتيجيات التى يتعبيا  ،االبعاد يرتبط بتنمية األبعاد اآلخرى

 (.162، 4.12 ،تنمية البراعة لدى المتعممين )أمل الحنفى
 ،سيًا لمبرامج التعميميةعمى أن البراعة ُتعد ىدفًا أسا Regan (2012, p51) يؤكدو 

فإن ىناك مجموعة من األسس التى يجب عمى القائم بعممية  ،ولتنمية مكونتيا لدى المتعممين
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التدريس أن يراعييا عند تدريسو لممقرر الدراسى من بينيا توظيف اليدويات التكنولوجية 
لمفاىيم ودعم الترابطات بين ا ،وتوظيف استراتيجيات لحل المشكالت ،بطريقة مناسبة

ومراعاة مبادئ التعمم البنائى  ،وتفعيل التعمم التعاونى ،وتوظيف الميام االثرائية ،واالجراءات
  .القائم عمى المعرفة السابقة وتصميم أسئمة فعالة

حيث أن ممارسة اليقظة العقمية يمكن  ،كما تُعد اليقظة العقمية أساس ومطمب رئيسى لمتربية
وتفتح  ،وميارات حل المشكالت ،فيا التربية الحديثة مثل التنظيم الذاتىأن تعزز القدرات التى تستيد

كما أنيا تسيم فى تجييز األفراد لمواجية التحديات وأن يصبحوا أذكياء ومتفانين وسعداء  ،العقل
ايناس خريبو ) (Modi, Joshi,  Narayanakurup, 2018, p.90)وراضين عن حياتيم 

 (.114، 4.12 ،وآخرون
ويرتبط باالبتكارية وحل المشكالت حيث  ،العقمية مفيوم يقابل الجمود العقمىاليقظة و 

 ،اجتماعى أربعة عوامل ىى البحث عن الجديد –تتضمن اليقظة العقمية وفقًا لمتصور النفس 
ومن ثم فإنيا  ،(414 -411، 4.12 ،واالندماج )سامح حرب ،والمرونة ،وانتاج الجديد

تجعل الفرد يتسم بالمرونة فى تقبل الجديد فى  حيث ،مم جديدتوسع الرؤية وتزيد الفرص لتع
  .(222، 4.12 ،نرمين عبده ،البيئة التعميمية من إمكانيات مختمفة )والء عمى

وليا ارتباط مباشر  ،عمى العديد من الميارات واالستجاباتالعقمية تؤثر اليقظة كما 
تواجو الطالب فى المرحمة  وزيادة الوعى وحل المشكالت التى ،بالعممية التعميمية

عند  المتعممينكما ترفع من المرونة الذىنية لدى  ،(0، 4.12 ،الجامعية)عمى الشموى
اظيار ما لدييم من قدرات وامكانات دون التقيد  عمى ىموتحفز  ،التعامل مع المواقف الضاغطة

 .(.2، 4.12 ،أمانى الياشم)باألفكار الجامدة 
فرد عمى أن يكون منظمًا فى خطوات تفكيره لحل كما تساعد اليقطة العقمية ال

وأن يصبح مرنًا معرفيًا عند  ،وأن يرى الموضوعات من وجيات نظر متعددة ،المشكالت
كذلك تساعده  ،وأن يكون منفتحًا لتقبل وجيات النظر األخرى ،التعامل مع المواقف المختمفة

وأن يتقبل التغيير  ،راد المحيطين بوعمى أن يكون فعااًل ومنتجًا وايجابيًا فى بيئتو مع األف
حممى )وأن يتأمل الموضوعات والمواقف المختمفة دون إصدار أحكام  ،ويسعى الى احداثو

 .(.4، 4.12 ،الفيل
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فى ظل التحديات التى تواجييا منظومة التعميم بجامعتيا فى ، و وانطالقًا مما سبق
مخرجاتيا من خالل اعادة النظر  مصر والضغوطات الداخمية والخارجية الداعية الى تحسين

وأساليب التعميم والتعمم لتكون أكثر مالئمة  ،وتطوير المناىج ،فى أساليب التعميم التقميدية
، .4.4 ،زينب الجندى ،لمواكبة التغيرات من أجل تحقيق أىداف التنمية الشاممة )ىند العنزى

022 .) 
راتو وأدواتو وبسرعة تقمبات حيث يعيش المتعممين اليوم فى واقع يتصف بكثرة متغي

ويعتمد بشكل أساسى عمى تطبيقات وتقنيات مرتبطة بشكل مباشر باألسس النظرية  ،ظروفو
مما يحتم عمى المتعممين االلمام  ،والعممية لممعرفة التكنولوجية بأشكاليا وصورىا المختمفة

ستخدام أدواتيا لمواكبة ىذا التطو و  ،بيذه المعرفة وادراك تطبيقاتيا والقدرة عمى  ،ر السريعا 
لكى يكونوا مؤىمين لمنجاح فى حياتيم العممية )عبد الرحمن  ،حل المشكالت التى يواجيونيا

 (.4.12،66 ،سييل صالحة ،وفاء كفافى ،أبو سارة
فإنيم بحاجة الى  ،كمعممينلمنجاح فى حياتيم العممية  فإذا كان اليدف ىو اعداد الطالب

لمتمكن  ،تكنولوجية الحديثة كأداة يمكن استخداميا فى حياتيم العمميةفيم التعامل مع التقنيات ال
فإذا كان مستوى  ،منيا تمكنًا يسمح ليم بتوظيف المعمومات والتقنيات التى يعيشونيا ىذه األيام

فستكون فرصتيم قميمة لمحصول عمى  ،ضعيفًا فى التكنولوجيا وتطبيقاتيا الطالب المعممين
األمر الذى يحرميم من البراعة فى الميام التدريسيو  ،ز والمنافسةمستويات عميا من التمي

 . (62 ،4.12 ،سييل صالحة ،وفاء كفافى ،)عبد الرحمن أبو سارة المختمفة
وبالتالى البد لطمبة الجامعة من مواكبة ىذه التغيرات من خالل االنتقال الى مرحمة ما 

وكذلك استخدام أفضل  ،معمومات فقط استيعاب ما يقرؤنو من، وليس الستييعاباوراء 
االستراتيجيات والميارات الخاصة بما وراء االستيعاب لمخروج بأفضل األفكار والتعميمات 

كما يستدعى ىذا التطور السريع امتالك طالب الجامعة عمميات تفكير عميا تؤدى  ،العممية
قمية لدييم واستخدام وذلك من خالل اليقظة الع ،بيم الى انتاج المعمومات المطموبة وفيميا

 .(261 ،4.12 ،ىادى كريرى ،أحمد النور)بفعالية التفكير ما وراء المعرفى 
فى ندرة وجود يتمثل الشق األول  ،وبناءًا عمى ما سبق توجد مشكمة بحثية ذات شقين

وظفت كفايات التعميم االلكترونى فى تصميم واثراء المواقف التعميمية أثناء دراسة عربية 
وقدرتيا  ،بالرغم من تنوع ىذه الكفايات ومواكبتيا ألحدث التغيرات ،مقررات الدراسيةتدريس ال
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 ،عمى توجيو القائمين بعممية التدريس لمقيام بأفضل الممارسات التى تتضمن معايير االبداع
ىدفت الى تنمية البراعة التدريسية لدى ندرة وجود دراسة عربية فى  ويتمثل الشق الثانى أيضاً 

باالضافة الى ندرة الدراسات التى ىدفت الى تنمية اليقظة العقمي عمى  ،المعممين الطالب
  .المستوي العربى والمحمى

وعميو تأمل الباحثتان أن تقديم تصور مقترح قائم عمى كفايات التعميم االلكترونى قد 
القتصاد الطالبات معممات ا ُيسيم فى تنمية أبعاد البراعة التدريسية واليقظة العقمية لدى

  .بكمية التربية النوعية جامعة االسكندرية المنزلى
 :مصللة البحح

تتمخص مشكمة البحث فى أن تدريس المقررات الخاصة بطرق التدريس لمطالبات 
المعممات بالطرق التقميدية ال يساىم فى تنمية أبعاد البراعة التدريسية لدى ىؤالء الطالبات 

كما أنيا ال تساىم فى تنمية أبعاد اليقظة  ،لبرامج التعميميةبالرغم من كونيا أحد أىم أىداف ا
 .ومن ثم أصبح أداء وتفكير ىؤالء الطالبات يتسم بالنمطية والجمود ،العقمية

أىمية المقررات الخاصة بطرق التدريس ودورىا الكبير فى اعداد الطالبات وانطالقًا من 
 من المعارف والميارات والقيم، وحثينمعديد لالمعممات لعممين مستقبال من خالل اكسابين 

األمر الذى يشجع ىؤالء الطالبات  ،عمى محاولة تطبيقيا فعميًا خالل فترة التدريب الميدانى
أنو البد من  ناترأت الباحث لذا ،كاة كل ما يتعمق بيذه المعارف والقيم والمياراتاعمى مح

ويضمن  ،والتكنولوجية الحديثة تدريس ىذه المقررات بشكل مختمف يحاكى التطورات العممية
تقديم نماذج فعمية ألداءات مثالية يمكن تطبيقيا بسيولة من قبل أعضاء ىيئة التدريس أثناء 

 ،وكذلك اختيار الوسائط التعميمية المختمفة ،تحديد ووضع األىداف واختيار وتحديد المحتوى
واختيار  ،ريسية وخارجياباالضافة الى تصميم األنشطة التعميمة سواء داخل القاعات التد

وذلك فى ضوء التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم  أساليب التقويم المناسبة
األمر  ،ىؤالء الطالباتقبل ومن ثم يمكن محاكتيا وتطبيقيا بسيولة وفعالية من  ،االلكترونى

الطالبات مقارنة الذى سيساىم فى تنمية أبعاد البراعة التدريسية واليقظة العقمية لدى ىؤالء 
  .بغيرىن

فى االشراف عمى الطالبات  الباحثتانمن خالل عمل وقد نبع االحساس بمشكمة البحث 
لبات لمقرر طرق ا أنو بالرغم من دراسة ىؤالء الطاتفقد الحظ ،المعممات فى التربية الميدانية
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إال أن  ،المقررراسة ىذا بتطبيق المعارف والميارات التى اكتسبنيا من د التدريس وتكميفين
كما الحظت الباحثتان أن ىناك ،ما زال يسيطر عميو الجمود العقمى بدرجة كبيرة نتفكيرىن و أدائي

الطالقة  –االستيعاب المفاىيمى )العديد من الصعوبات التى تتعمق بمكونات البراعة التدريسية 
وكذلك الجمود فى  (،تجةالرغبة المن –االستدالل التكيفى  –الكفاءة االستراتيجية  –االجرائية 

االنفتاح عمى )أفكار وتفكير ىؤالء الطالبات األمر الذى يشير الى ضعف ميارات اليقظة العقمية 
عدم  –الوعى بوجيات النظر المتعددة  –الوعى بالخبرات الراىنة –الوعى اليقط  -الجديد 

  .لدى ىؤالء الطالبات (التفاعل مع الخبرات الداخمية
االستطالعية التى من خالل نتائج الدراسة  انلمالحظات لدى الباحثتوقد تأكدت ىذه ا

 (.4)بالفرقة الرابعة وعددىم  الطالبات معممات االقتصاد المنزلى أجريت عمى مجموعة من
وقد دلت النتائج عمى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالبات  ،طالبة

ومجموعيا الكمي لصالح المتوسط الفرضي  دريسيةالبراعة التوالمتوسط الفرضي فى أبعاد 
قيمة متوسطى درجات الطالبات  ( بينما بمغت42حيث بمغت قيمة المتوسط الفرضى )

(؛ كما دلت النتائج عمى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالبات 12,42)
لمتوسط الفرضي، حيث ومجموعيا الكمي لصالح ا أبعاد اليقظة العقميةوالمتوسط الفرضي فى 

 ،( 22,.4( بينما بمغت قيمة متوسطى درجات الطالبات ).0بمغت قيمة المتوسط الفرضى )
وكذلك  أبعاد البراعة التدريسيةمما ُيشير إلى تدنى مستوى طالبات الدراسة االستطالعية فى 

براعة المما يعنى وجوب التدخل لتنمية أبعاد  ،أبعاد اليقظة العقميةتدنى مستواىن فى 
 –لدى الطالبات معممات االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية  التدريسية واليقظة العقمية

 جامعة اإلسكندرية. 
نتائج المقابمة التى أيضًا مع ونتائج االستطالعية اتفقت نتائج مالحظة الباحثتان كما 

موجيات من مجموعة  وكذلك ،أعضاء ىيئة التدريس مع مجموعة من تيا الباحثتانأجر 
بحكم تعامميم المباشر مع الطالبات المعممات خالل فترة التدريب وذلك  ،االقتصاد المنزلى

البراعة أبعاد وذلك لموقوف عمى مدى تمكن ىؤالء الطالبات من  ،بالمدارس الميدانى
وقد أظيرت نتائج ىذه المقابمة وجود نسبة اتفاق عالية وصمت  ،واليقظة العقميةالتدريسية 

 واليقظة العقمية،%( عمى ضعف مستوى ىؤالء الطالبات فى أبعاد البراعة التدريسية .2)الى 
باالضافة الى وجود  ،العمميات التدريسية المختمفةو  عمى توظيفيا فى المراحل نوعدم قدرتي
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كما  ،اتجاىات سمبية لدى نسبة عالية من ىؤالء الطالبات نحو تدريس مادة االقتصاد المنزلى
الموجيات عمى مدى أىمية أبعاد البراعة التدريسية وأبعاد ىيئة التدريس وكذلك أعضاء أكد 

بضرورة توظيف العديد من األساليب  كما أوصوا ،اليقظة العقمية بالنسبة لمطالبات المعممات
والطرق الحديثة التى تضمن اكتساب ىؤالء الطالبات ليذه األبعاد وتمكنيم من توظيفيا 

عممية بشكل يتناسب مع الحاضر ويتناغم ويتشكل مع متطمبات بفعالية فى حياتيم ال
  .المستقبل

الدراسات والبحوث التى متفقة مع توصيات العديد من وقد جاءت نتائج ىذه المقابمة 
ومن بين ىذه الدراسات دراسة  ،أوصت بضرورة االىتمام بتنمية أبعاد البراعة لدى المتعممين

رورة تضمين مكونات البراعة فى أىداف التعميم ( والتى أوصت بض4.12ناصر عبيدة )
باالضافة الى  ،مع تضمين الخبرات واألنشطة التعميمية التى تدعم مكونات البراعة ،والتعمم

( 4.12دراسة أريج حسن )و  ،ضرورة تضمين اختبارات تقيس ىذه المكونات لدى المتعميمين
 ،يثة التى تنمى البراعة لدى الطالبوالتى أوصت بضروة التركيز عمى الطرائق واألساليب الحد

( والتى أوصت بضرة االىتمام بتنمية وتضمين البراعة 4.12دراسة أسامة الحنان )و 
( والتى أوصت 4.12دراسة زكريا حناوى )وكذلك  ،ومكوناتيا فى جميع المراحل التعميمية

ت بضرورة تضمين برامج اعداد المعمم خاصة مقررات طرق التدريس لبعض الموضوعا
الحديثة كالبراعة وكيفية تنميتيا لدى المتعممين فى المراحل التعميمية المختمفة من خالل 
، استخدام مداخل تدريسية متنوعة ومشوقة والتى تضمن تنمية مكونات البراعة لدى المتعممين

( والتى أوصت بضروة تضمين البراعة فى برامج اعداد 4.12)دراسة ابراىيم الحربى و 
كما أوصت بضروة  ،خالل مقررات طرق التدريس كمفردة من مفردات المقررالمعممين من 

استخدام النماذج واالستراتيجيات التدريسية والوسائل التقنية المناسبة التى تسيم فى تنمية 
( والتى 4.12خالد المعثم )و دراسة سعيد المنوفى باالضافة الى  ،أبعاد البراعة لدى المتعممين

أساليب غير تقميدية تركز عمى جوانب التعمم المختمفة وتيتم بمكونات أوصت بضروة استخدام 
دراسة و  ،البراعة وتركز عمى التنمية المتكاممة والمتوازنة لجميع مكونات البراعة الخمسة

( والتى أوصت بضرورة االىتمام 4.12سييل صالحة )و فاء كفافى وو عبدالرحمن أبوسارة 
كما أوصت  ،ت الواجب مراعاتيا فى بناء المناىج الدراسيةبأبعاد البراعة كإحدى أىم المتغيرا

وتطوير نماذج  (الواقع المعزز –الحاسوب التفاعمى )بضرورة توظيف التطبيقات الرقمية 
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جديدة ليا يمكن استخداميا داخل الصفوف الدراسية وخارجيا من أجل تنمية ىذه األبعاد لدى 
والتى أوصت بضرورة تضمين  (4.12نى )حنان العريو  دراسة عفاف الشمرىو  ،المتعممين

 ،برامج االعداد المينى لممعممات فى مرحمة االعداد األكاديمى لموضوع ممارسات البراعة
حمزة  ًا دراسةوأخير  ،بحيث تييأ الطالبة المعممة لتطبيق ىذه الممارسات أثناء التدريس الفعمى

بتدريب المعممين قبل الخدمة  (والتى أوصت بضرورة االىتمام4.12عمى المالكى )و  الرياشى
وأثناء الخدمة عمى طرق واستراتيجيات التدريس التى تنمى مكونات البراعة التدريسية لدى 

  .المتعممين
التى كما جاءت نتائج المقابمة متفقة أيضًا مع توصيات العديد من الدراسات والبحوث 

ومن بين ىذه الدراسات  ،تعممينأوصت بضرورة االىتمام بتنمية أبعاد اليقظة العقمية لدى الم
( والتى أوصت بضرورة اجراء المزيد من األبحاث لمتعرف عمى 4.12دراسة عمى الوليدى )

دراسة عائشة عطية و  ،لدى المتعممينفى المراحل التعميمية المختمفةمستوى اليقظة العقمية 
ألنيا تزيد من ( والتى أوصت بضرورة تحسين مستوى اليقظة العقمية لدى المتعممين 4.12)

( والتى أوصت 4.12ودراسة عبدالعزيزسميم )،ثقة المتعمم بنفسو وتحسن صموده األكاديمى
ألىمية ىذه المرحمة فى تكوين أفكار  ،بضروة االىتمام بتنمية اليقظة العقمية لطالب الجامعة

م ( والتى أوصت بضروة اإلىتما4.12دراسة سامى حرب )كذلك و  ،الشباب وتوجياتيم العامة
بتنمية اليقظة العقمية لدى المتعممين حيث يؤدى ذلك دورًا ميما فى نواتج التعمم المختمفة 

جراء بإ( والتى أوصت 4.12دراسة عفاف البديوى )و (،والوجدانية ،والميارية ،المعرفية)
اذ أنيا تنعكس فى تنمية الجانب  ،المزيد من األبحاث حول تنمية ميارات اليقظة العقمية

دراسة عمى المعمورى ، و والسموكى وحتى يمكن استثمارىا فى عمميتى التعميم والتعمم األكاديمى
( والتى أوصت بضرورة قيام الكميات بإشراك المتعممين ببرامج تعمل عمى 4.12وسالم عيد )

دراسة رافع باالضافة الى  ،رفع مستواىم وتحسين ادائيم وزيادة وعييم بأىمية اليقظة العقمية
( والتى أوصت بضرورة توجيو القائمين عمى العممية التربوية الى إعطاء 4.12الزغمول )

موضوع اليقظة العقمية االىتمام الذى يتناسب مع أىميتو وكذلك االىتمام بتنميتيا من خالل 
( والتى أوصت بضرورة 4.12) ودراسة نبيل السيد ،البرامج التعميمية والتدريبية المختمفة

 ،عمى المتغيرات والجوانب االيجابية لدى الفئات العمرية المختمفة تركيز الدراسات التربوية
االىتمام بتنمية ميارات اليقظة  فضاًل عن ضرورة ،ىذه المتغيرات اليقظة العقميةبين  ومن
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( والتى 4.12)رانيا عطية و  ىانم سالمو ايناس خريبو دراسة و  ،العقمية لدى ىؤالء المتعممين
ة اليقظة العقمية لدى المتعممين بإعتبارىا جزءًا ميمًا فى أوصت بضرورة االىتمام بتنمي

( والتى 4.12ىادى كريرى )و دراسة أحمد النور  ،التنظيم الوجدانى والنجاح الحياتى لدييم
أوصت بضرورة تنمية قدرات المتعمين وتدريبيم عمى اليقظة العقمية من خالل العمل عمى 

وكذلك ،شطة التى تساىم فى تنمية ىذه القدراتايجاد مناخ تفاعمى يمارسون من خاللو األن
( والتى أوصت بضرورة االىتمام بالبرامج التدريبية التى تيدف 4.12دراسة حسنى النجار )

الى تحسين اليقظة العقمية لدى الطالب فى الفئات العمرية والمراحل التعميمية المختمفة كأحد 
( والتى أوصت 4.12سامى الختاتنة )دراسة ، و المتغيرات االيجابية الميمة فى الشخصية

ودراسة  ،بضرورة االىتمام بتحسين اليقظة العقمية لدى طمبة الجامعة سواء الذكور أو االناث
( والتى أوصت بضروة التوسع فى دراسة اليقظة العقمية لدى عينات 4.12ىالة شمبولية )

لك ضرورة وضع متنوعة من مختمف التخصصات النوعية من طمبة الجامعات المصرية وكذ
وتوظيف مياراتيا لدى المتعممين بإعتبارىا من  برامج تدريبية لممتعممين لتنمية اليقظة العقمية

أىم الميارات الحياتية لدى المتعممين بالمراحل التعميمية المختمفة خاصة المرحمة الجامعية، 
يبية وتوفير ( والتى أوصت بضروة إعداد برامج تدر .4.4دراسة جوىرة المرشود )وأخيرًا 

 .المناخ الجامعى واألنشطة الجامعية التى تعزز أبعاد اليقظة العقمية لدى طمبة الجامعة
أن توظيف كفايات التعمم االلكترونى فى تدريس  الباحثتانما سبق ترى واستنادًا الى 

 المقررات التخصصية لمطالبات المعممات سوف يسيم فى تطوير عمميتى التعميم والتعمم،
باالضافة الى زيادة خبراتين التعميمية  ،تطوير القدرات التكنولوجية لدى ىؤالء الطالباتوكذلك 

األمر الذى ينعكس عمى براعتين فى التدريس ،ةيبشكل يتواكب مع التطورات العممية والمعرف
 .العقمية وامتالكين لميارات اليقظة

ناجحًا فى بناء المناىج  يمعب التعمم القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى دوراً  حيث
بالتوجو نحو اتقان  المتعمميناىتمام من كما أنو يزيد  ،التعميمية وفقًا الحتياجات المستقبل
عمى اجراء المزيد من األنشطة العممية ىم يحفز كما  ،الميارات الالزمة لمتعمم االلكترونى

مر الذى يؤدى الى العقل األ،ويزيد من رغبتيم فى االطالع عمى كل ما ىو جديد ،االلكترونية
  .المبدع بداًل من العقل التقميدى
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من أىم االتجاىات الحديثة فى برامج اعداد  كفايات التعميم االلكترونىُيعد مدخل كما 
البحوث  وىو نفس المدخل الذى أوصت بو العديد من ،وأكثرىا شيوعاً  ،المعمم قبل الخدمة

( والتى أوصت بضرورة 4.11مد الشويعى )ومن بين ىذه الدراسات دراسة مح ،والدراسات
تدريب المعممين والمعممات قبل الخدمة عمى كفايات التعميم االلكترونى من خالل دمج ىذا 

( والتى أوصت بضرورة 4.12النوع من التعميم مع التعميم التقميدى،ودراسة محمود زقزوق )
كما أوصت بضرورة  ،المعممين االىتمام بإستخدام أدوات التعميم االلكترونى فى برامج اعداد

بذل المزيد من الجيد من قبل أعضاء ىيئة التدريس لتوظيف ىذه األدوات بفاعمية فى 
( والتى أوصت بضرورة االىتمام بكفايات تكنولوجيا 4.12ودراسة ىشام العشيرى ) ،التعميم

 (4.12عمى)أشرف  دراسةكذلك و  ،التعميم االلكترونى فى برامج اعداد المعممين قبل الخدمة
التى أوصت بضرورة اجراء المزيد من البحوث لمتوصل الى معايير التصميم التعميمى لبيئات و 

ودراسة كروم  التدريب االلكترونى القائمة عمى نماذج واستراتيجيات وأساليب جديدة لمتعميم،
 ( والتى أوصت بضرورة وضع برامج تدريبية لممعممين من أجل4.12كروم خمستى )و العايزة 

تطوير كفاياتيم فى التخطيط والتصميم لتقنيات التعميم االلكترونى وتدريبيم عمى كيفية 
وكذلك دراسة عبداهلل آل محيا  ،استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة أثناء العممية التعميمية

( والتى أوصت بضروة بناء برامج تدريب فى التدريس االلكترونى بناًء عمى أداة 4.12)
والتى أوصت بضرورة تييئة  (4.12ودراسة عصام الدين حجاج )،تدريس االلكترونىقياس ال

وتنمية أعضاء ىيئة التدريس لتقبل ثقافة التعميم االلكترونى من أجل تكوين اتجاىات ايجابية 
 كما أوصت بضرورة اجراء البحوث التجريبية ،نحو نمط التعميم االلكترونى لدى المتعممين

 عمى طمبة الجامعة من أجل قياس أثرىا فايات التعميم االلكترونىوشبو التجريبة فى ك
وروان نجم  ودراسة مجدى حناوى ،وفاعميتيا فى تطوير معارفيم ومياراتيم واتجاىاتيم

( والتى أوصت بضروة تدعيم الخطط والمقررات الدراسية الجامعية لبرامج كميات 4.12)
العممية الخاصة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت العموم التربوية والتأىيل التربوى بالجوانب 

دراسة أخيرًا ، و معممين قبل الخدمة فى ىذا المجاللرفع مستوى تأىيل ال ،والتعمم االلكترونى
( والتى أوصت بضرورة تييئة وتنمية أعضاء ىيئة .4.4وزينب الجندى ) ىند العنزى

ن اتجاىات ايجابية نحو نمط التعميم التدريس لتقبل ثقافة التعميم االلكترونى من أجل تكوي
 .االلكترونى
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 آلتى: الرئيس الذلك تحدد مشكمة البحث فى السؤال 
ما التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى لتنمية البراعة التدريسية واليقظة 

 ؟االسكندريةجامعة  –ربية النوعية بكمية الت الطالبات معممات االقتصاد المنزلى الذىنية لدى
 : الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية ويتفرع من السؤال

 الطالبات معممات االقتصاد المنزلى ما أىم كفايات التعميم االلكترونى الالزمة العداد 
 ؟تدريس مادة االقتصاد المنزلىايجابيًا فى اثراء وتطوير  ىنليصبح دور 

 كترونى؟ما التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االل 

  ما فعالية التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى فى تنمية أبعاد البراعة
 ؟جامعة االسكندرية –بكمية التربية النوعية  الطالبات معممات االقتصاد المنزلى التدريسية لدى

 اد اليقظة ما فعالية التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى فى تنمية أبع
جامعة  –عية بكمية التربية النو  لطالبات معممات االقتصاد المنزلىاالعقمية لدى 

 ؟االسكندرية

 : أهداف البحح

  التعرف عمى مدى فعالية التصور المقترح القائم كفايات التعميم االلكترونى فى تنمية أبعاد
جامعة  –التربية النوعية  بكميةالطالبات معممات االقتصاد المنزلى البراعة التدريسية لدى 

 االسكندرية. 

  الكشف عن مدى فعالية التصور المقترح القائم كفايات التعميم االلكترونى فى تنمية أبعاد اليقظة
 جامعة االسكندرية.  –االقتصاد المنزلى بكمية التربية النوعية  معمماتطالبات الالعقمية لدى 

  :أهنية البحح

جاىات التربوية المعاصرة فى التدريس، حيث أن تجريب مسايرة لالت ىذا البحث ُيعد
يجابية ترفع مستوى ناتج التعمم، ومن ىنا تتمثل ٳتدريسية حديثة قد تؤدى لنتائج أساليب 
  :وذلك عمى ىذا النحو ،فيما يمكن أن تقدمو من أوجو اإلفادة ىذا البحثأىمية 

  التكنولوجيا وعمم أصول يقدم ىذا البحث رؤية جديدة الستكشاف طرق مزح المحتوى و
التدريس من قبل القائم بعممية التدريس وذلك من خالل التصور المقترح القائم عمى 

  .كفايات التعميم االلكترونى
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  ُيعد ىذا البحث بمثابة استجابة لتوصيات العديد من الدراسات والبحوث السابقة التى بحثت
أوصت بضرورة اجراء المزيد لعقمية، والتى افى كفايات التعميم االلكترونى والبراعة واليقظة 

من الدراسات الستجالء ىذه المتغيرات وكشف عالقتيا بالمتغيرات اآلخرى وترسيخيا فى 
  .البيئة العربية

 الحديثة عمى البيئة العربية بصفة عامة والبيئة  البحث مجموعة من المتغيرات ىذا يتناول
ميتى التعميم والتعمم لدى المتعممين الميمة والضرورية لعمو  ،المصرية بصفة خاصة
 بمرحمة التعميم الجامعى 

  تقديم تصور مقترح قائم عمى كفايات التعميم االلكترونى يضم العديد من األنشطة
ومن ثم يمكن االستفادة منو من قبل أعضاء  ،واألساليب الحديثة فى التدريس والتقويم

  .التخصصيةىيئة التدريس لتحسين أدائيم فى تدريس المقررات 

  تقديم بعض المقترحات والتوصيات التى قد تفتح مجااًل ألبحاث ودراسات آخرى مستقبمية
  .أمام الباحثين فى مجال المناىج وطرق التدريس

  تزويد مخططى ومطورى المناىج بمدخل حديث يتماشى مع التطورات العممية
  .ديدوذلك لتدريس مجاالت االقتصاد المنزلى بشكل ج ،والتكنولوجية

 تزويد أعضاء ىيئة التدريس بقائمة بكفايات التعميم االلكترونى األساسية التى يجب 
 .اكتسابيا واكسابيا لممتعممين فى مرحمة التعميم الجامعى من خالل توظيفيا فى التدريس

  تزويد أعضاء ىيئة التدريس برؤى وحمول وسبل جديدة لتوظيف كفايات التعميم االلكترونى
وكذلك ،قررات الدراسية بشكل يساىم فى االرتقاء بمستوى العممية التعميمةفى تدريس الم

اكساب المتعممين ليذه الكفايات من خالل ممارسة األنشطة والميام المتعمقة بتمك 
  .الكفايات

 اضافة مقياس جديد لمبيئة العربية وىو مقياس البراعة التدريسية. 

 :البححميوـج 

 :اعتمد ىذا البحث عمى
كفايات  حولالوصفى التحميمى: وذلك فيما يتصل بجمع البيانات والمعمومات المنيج  -1

وضع التصور ، وذلك من أجل ةلبراعة التدريسية واليقظة العقميالتعميم االلكترونى وا
 . وكذلك تصميم أدوات البحث ،المقترح
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ل وذلك فيما يتصل بإجراءات تطبيق تجربة البحث، والتى تتمث -:التجريبى شبو المنيج -4
جراءات تطبيق   .التصور المقترحفى القياسات القبمية والبعدية وا 

  :عيية البحح

قسم اإلقتصاد ب لرابعةجميع الطالبات المعممات بالفرقة اتم تطبيق ىذا البحث عمى 
لمعام الجامعى  ،( طالبة42المنزلى بكمية التربية النوعية جامعة األسكندرية، وعددىن )

بالتساوي بطريقة  نوقد تم تقسيمي،مجتمع األصل لمدراسة، وىى تمثل ال.4.4/  4.12
 ( طالبة. 14عشوائية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة عدد كل مجموعة )

 متغريات البحح:

 تتحدد متغيرات البحث عمى ىذا النحو: 
  .التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونىالمتغير المستقل:  -أ
  :بعانالمتغيران التا -ب

 . البراعة التدريسيةأبعاد  -
 .أبعاد اليقظة العقمية -

 أدوات البحح:

 ( الباحثتان)إعداد  اختبار البراعة التدريسية 
  (الباحثتان)إعداد  اليقظة العقميةمقياس 

  املفاهيه اإلجرائية ملصطلحات البحح: :سابعًا

  :الكائه على كفايات التعليه االللرتوىى املكرتح التصور -1

تعميمية وأساليب اجرائيًا بأنو مجموعة الخبرات واألنشطة والوسائط ال فو الباحثتانر عتُ 
تضمن توظيف كل ما ىو جديد فى المجال المتنوعة والمصممة بطريقة والتقويم  التدريس

ة التدريسية بيدف تنمية أبعاد البراع ،التكنولوجى بشكل فعال وايجابى فى العممية التعميمية
جامعة  –بكمية التربية النوعية الطالبات معممات االقتصاد المنزلى  ة لدىواليقظة العقمي

  .االسكندرية
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 : الرباعة التدريسية -2

بأنيا مجموعة العمميات والميارات العقمية التى تتضمن قدرة  ُتعرفيا الباحثتان اجرائياً 
يات بمرونة ودقة الطالبة المعممة عمى استيعاب المفاىيم والقوانين والعالقات وتنفيذ العمم

اضافة الى  ،عالية واستخدام أنسب االجراءات لموصول الى حل المشكالت التى تواجييا
حتى تصل الى رؤية المادة الدراسية كمادة  ،تفسير االجراءات المستخدمو والتحقق من الحل

تقاس و  ،اد رغبتيا فى انتاج الجديد دوماً مفيدة وذات قيمة وتكتسب الثقة فى استخداميا، وتزد
اجرائيًا بالدرجة الكمية التى تحصل عمييا الطالبة المعممة فى اختبار البراعة التدريسية الُمعد 

  .لذلك
 :اليكظة العكلية -3

بأنيا قدرة الطالبة المعممة الفائقة عمى استحضار كامل ُتعرفيا الباحثتان اجرائيًا 
وحب  ،التجاه لالنفتاحانتباىيا وتركيزىا ووعييا لكل ما يحدث فى المحظة اآلنية مع ا

ألفكار الجديدة دون اصدار احكام والتقبل لوجيات النظر المختمفة وا ،االستطالع والفضول
، وتقاس اجرائيًا بالدرجة الكمية التى تحصل عمييا الطالبة المعممة فى مقياس ذاتية بحقيا

  .اليقظة العقمية الُمعد لذلك
 خطوات البحح: 

 الخطوات المتتابعة والمتكاممة وىي:مجموعة من  الباحثتاناتبعت 
  .اجراء الدراسة االستطالعية لمتأكد من وجود المشكمة البحثية .1

اإلطالع عمى األدبيات والبحوث والدراسات التربوية المرتبطة بمتغيرات البحث الحالية،  .4
 وذلك لالستفادة منيا فى إعداد اإلطار النظري لمبحث وكذا تنفيذ إجراءات البحث.

 روض البحث فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة النظرية والدراسات السابقة صياغة ف .0
  .اشتقاق كفايات التعميم االلكترونى التى سيتم وضع التصور المقترح فى ضوئيا .2

  .اشتقاق قائمة بالمعايير التى سيتم وضع التصور المقترح فى ضوئيا .2

ميم وتنفيذ األنشطة التعميمية استخدام قائمة المعايير التى تم التوصل الييا فى تص .6
 مقرر طرق التدريس(.)لممقرر الدراسى الذى تم اختياره لتطبيق تجربة البحث 

 بناء وتصميم أدوات البحث وتقنينيا.  .2
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اختيار العينة االستطالعية لمتأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات البحث من طالبات  .2
 جامعة اإلسكندرية. -لي بكمية التربية النوعية بقسم االقتصاد المنز  الرابعةالثالثة و الفرقة 

بقسم االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية  الرابعةاختيار عينة البحث )طالبات الفرقة  .2
 جامعة اإلسكندرية(. –
 التطبيق القبمي ألدوات البحث عمي العينة األساسية. ..1
ئم عمى كفايات التعميم التصور المقترح القاالتطبيق الميداني لتجربة البحث )تطبيق  .11

 عمى طالبات المجموعة التجريبية عينة البحث(. االلكترونى
 التطبيق البعدي ألدوات البحث عمى الطالبات عينة البحث. .14
 التحميل اإلحصائي لمبيانات المستخمصة من التجربة الميدانية لمبحث. .10
 استخالص النتائج وتفسيرىا. .12
 سفرت عنو نتائج البحث.تقديم المقترحات والتوصيات في ضوء ما أ .12

  :اإلطار اليظرى للبحح

  :يتضمن االطار النظرى ليذا البحث ثالثة محاور ىى
 :كفايات التعليه االللرتوىى :احملور األول

ُتعرف كفايات التعميم االلكترونى بأنيا "مجموعة المعارف والميارات واالتجاىات 
ي بناء المواقف التعميمية بسيولة ويسر الخاصة بالتعميم اإللكتروني واستخداماتو الالزمة ف

 (.24، 4.12 ،جاد منى)باستخدام الوسائل اإللكترونية لتحقيق األىداف التربوية"
بأنيا "مجموعة من معايير  Lawretrics & Vcena (2013, 1) كما ُيعرفيا

درة التكنولوجيا التي تحدد الكفاءة فى استخدام تكنولوجيا الحاسوب في الصف الدراسي، والق
نتاجيا وتوزيعيا وتخزينيا لتحسين  عمى استخدام األدوات التقنية لموصول إلى المعرفة وا 

 عممية التعميم والتدريس".
( بأنيا "الحد األدنى من المعارف .42، 4.12)عرفيا كريمة محمد فى حين تُ 

ة التعميم في مجال التعمم االلكتروني لتصميم عممي والميارات واالتجاىات التي يمتمكيا المعمم
 وتنفيذىا وتقويميا بما يحقق تعمم أكثر كفاءة وفاعمية". والتعمم،
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( بأنيا "القدرات والميارات في استخدام الحاسوب 422، 4.12)بينما ُيعرفيا ىشام العشيرى 
وشبكة اإلنترنت واألجيزة الذكية والتمكين الرقمي، وتوظيفيا في تصميم الدروس التعميمية اإللكترونية 

 .ثراء عممية التعميم والتعمم داخل الفصل الدراسى بشكل مخطط ومنظم"بيدف إ
( بأنيا "مجموعة ۰۱9 ،۹۱۰9)عرفيا كل من مجدى حناوی وروان نجميُ  وكذلك

القدرات والميارات واالتجاىات التي يمتمكيا المعمم ويقدر عمى ممارستيا في مجاالت 
نتاج المواد التعميمية، واستخداميا تكنولوجيا التعميم المختمفة، وخاصة في مجال تصميم  وا 
 وتقويميا، وفي مجال تشغيل األجيزة التعميمية المختمفة.

الميارات  بأنيا " مجموعة Roszak et al (2019,p35)عرفيا كل من وأخيرا يُ 
  .والقدرات التي يمتمكيا المعممين من أجل توظيف التعمم اإللكتروني فى التعميم

  :للرتوىىكفايات التعليه االتصييف 

نما يتم تحديد ىذه الكفايات من خالل  ال يوجد تصنيف موحد لكفايات التعميم االلكترونى، وا 
وكذلك بحسب المشكالت التى تنجم عندما ال يحقق المعممون  ،معرفة حاجات المعممين وتطمعاتيم

وبناء  ،الحقةالسموكيات والممارسات المتوقعة منيم فى ضوء التطورات العممية والتكنولوجية المت
االلكترونى بإختالف  التى إفترضيا المتخصصون ككفايات لمتعميم عمى ذلك فقد تعددت القوائم

  :ومن بين ىذه الدراسات والبحوث ،حوث التى تناولت ىذه الكفاياتالدراسات والب
والتى أجريت بيدف التعرف عمى كفايات التدريس  Bigatel et al (2012) ةدراس

دريس خبير فى التعمم ( عضو ىيئة ت.46الل دراسة وصفية مسحية عمى )اإللكتروني من خ
ىى)التعمم النشط، والقيادة واإلدارة،  لى أن كفايات التدريس اإللكترونيوخمصت إ ،اإللكتروني

والتدريس النشط، والوسائط المتعددة، وضبط الفصل، والكفايات التقنية، وتطبيق السياسات 
 .التعميمية(
والتى أجريت بيدف تحديد  et al  Parkes(2013)كال من  دراسةبينما توصمت  

( كفاية 22)الى ،وتقييم الكفاءات المطموبة لألداء الفعال في بيئة التعمم اإللكتروني بالجامعة
كفاية  (44)من الكفايات التى تعتبر ضرورية لمتعمم اإللكتروني، وكان من بين ىذه الكفايات 

المتبقية مجموعة  06يا فى التدريس، بينما تضمنت الكفايات الـ مرتبًطة باستخدام التكنولوج
  .من الممارسات التي تعتبر ضرورية لمتعمم االلكترونى ضمن إطار بنائي اجتماعي
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( والتى أجريت بيدف تطوير كفايات 4.12فى حين توصمت دراسة كريمة محمد )
الى مجموعة من  ،مرحمة الثانويةالتعميم االلكترونى الالزمة لتدريس الفيزياء لدى معممات ال

كفايات التعميم االلكترونى، والتى تمثمت فى الكفايات العامة وتشمل الكفايات المعرفية 
 ،والكفايات الميارية التى تدعم تدريس المقررات الكترونياً  ،الستخدام التعمم االلكترونى

و جديد فى تدريس المقررات والكفايات الوجدانية والمتعمقة بالرغبة فى االطالع عمى كل ما ى
كفايات و  ،وكذلك الكفايات النوعية الدارة المقرر الكترونيًا وتشمل كفايات التخطيط ،الكترونياً 

 .كفايات تقويم المقرر الكترونياً و  ،كفايات التفاعل واالتصال االلكترونىو  ،التصميم والتطوير
الكشف عن درجة امتالك ( والتى أجريت بيدف 41.2كما توصمت دراسة ىشام العشيرى )

استخدام )ىى  الى ثالثة كفايات رئيسية ،رونىالمعممين لمكفايات التكنولوجية لمتعميم االلكت
استخدام بعض مواقع االنترنت الثراء  –الحاسوب فى المواقف التعميمية واعطائيا نوع من التميز 

 (.دروس الكترونية ايات التصميم االلكترونى وتحويل الدروس الىفك –الموقف التعميمى 
( والتى أجريت بيدف بناء أداة لقياس كفايات 4.12وتوصمت دراسة عبداهلل آل محيا )

الميارات  الى سبعة كفايات ىى )كفايات ،التدريس االلكترونى والتحقق من صدقيا وثباتيا
مواد كفايات ال –كفايات التقويم  –كفايات أىداف التعمم  –كفايات مقدمة التدريس  –الشخصية 

  (.كفايات دعم المتعمم –كفايات تصميم أنشطة التعميم  –التعميمية والتفاعل مع الطالب 
( والتى أجريت بيدف تطوير 4.12بينما توصمت دراسة كروم العايزة وكروم خميستى )

الى مجموعة من الكفايات الالزمة لممعمم فى  ،كفايات المعمم فى ضوء التعميم االلكترونى
كفاية  –كفاية التخطيط  –كفاية ادارة المقرر )اللكترونى وىذه الكفايات ىى ضوء التعميم ا

  (.كفاية التقويم –التصميم والتطوير 
( والتى أجريت بيدف .4.4وزينب الجندى ) دراسة ىند العنزىفى حين توصمت 

د التعرف عمى مدى توافر كفايات التعميم االلكترونى لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الحدو 
وتوصمت الى مجموعة من كفايات التعميم االلكترونى التى ينبغى توافرىا لدى  الشمالية،

كفايات المجال المعرفى لثقافة التعميم االلكترونى )وىذه الكفايات ىى  ،أعضاء ىيئة التدريس
كفايات ادرارة  –كفايات تصميم المقررات االلكترونية  –كفايات خدمة الشبكة واالنترنت  –

  (.وى االلكترونىالمحت
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من العرض السابق لكفايات التعميم االلكترونى فى اشتقاق  الباحثتانوقد أستفادت 
الالزمة لمطالبات معممات االقتصاد المنزلى بكمية التربية قائمة بكفايات التعميم االلكترونى 

عاد أببيدف تنمية تم فى ضوئيا وضع التصور المقترح والتى  ،النوعية جامعة االسكندرية
  .ىؤالء الطالبات عينة البحثالبراعة التدريسية واليقظة العقمية لدى 

  :فى ضوء كفايات التعليه االللرتوىى أهنية التدريس

يساعد فى زيادة استعداد أعضاء ىئية التدريس لتحسين مستوى ادائيم وزيادة ادراكيم لمتغييرات  -
 .)p 2013, ,et al ñoz CarrilMu 470( والمتطمبات التى ينطوى عمييا التعميم االلكترونى

ويجعميم مستعدين  ،يساىم بشكل كبير فى تحسين مستوى معرفة الطالب بالتكنولوجيا الرقمية -
كما يجعميم أكثر قدرة عمى توليف األفكار  ،بشكل معقول لمتعامل مع تقنيات التعمم االلكترونى

عمى ممارسة استراتيجيات التخطيط يجعميم أكثر قدرة  وكذلك ،وتقديم الحجج والعمل مع األخرين
 .( p8) 2015, et al,Parkes المناسبة لبيئات التعمم االلكترونى

حيث يتغير دور المعمم  ،يساعد فى تحويل التعميم الجامعى من تعميم تقميدى الى تعمم ذكى -
من توفير المعرفة الى تييئة الظروف المناسبة لخمق معرفة جديدة تساىم فى تشكيل 

 .(p502017,Balyk & Shmyger,( الرقمية لممتعممين الكفايات

يساعد فى تحسين مستوى المعرفة والميارات العممية في مجال تكنولوجيا المعمومات  -
األمر الذى يجعمو ضرورة حتمية  ،واالتصاالت بين الطالب مقارنة بالطريقة التقميدية

ة والتخصصات اآلخرى غير خاصة بالنسبة لمطالب فى الكميات المتعمقة بالعموم االنساني
 .((Kołodziejczak & Roszak,2017,p 20ذات الطبيعة التقنية 

وىذا ما أكدتو دراسة  ،يزيد من استعداد المتعممين لمتعمم مقارنة لمتعمم وجيًا لوجو -
(2017) Kasiyah et al، تقييم كفاءات الطالب في التعمم اإللكتروني  والتى أجريت بيدف

الى أن التدريس فى ضوء كفايات التعميم االلكترونى وتوصمت  ،اإلنترنت في بيئة التعمم عبر
حيث يساىم فى تزويد المتعممين ،يساعد فى زيادة استعداد المتعممين لالنخراط فى التعمم

وكفاءة عالية فى التفاعل مع  ،بميارات ومواقف خاصة تجعميم يتمتعون بكفاءة تقنية جديدة
االمر  ،يادة مياراتيم فى التفاعل مع مجتمع التعمم الخاص بيمباالضافة الى ز  محتوى التعمم

 .الذى يزيد من استعدادىم لمتعمم مقارنة لمتعمم وجيًا لوجو



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                    ...     تصور مقترح قائم على كفايات التعليم االلكترونى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 68 - 

إعادة ىيكمة برنامج التدريس بالكامل لتحقيق تأثير تآزري، حيث يتطمب من يساىم فى  -
اف عمى العممية المعممين اكتساب المعرفة المناسبة وتطوير ميارات جديدة ضرورية لإلشر 

التعميمية في بيئة جديدة وأكثر تنوعًا، كما يتطمب منيم إثبات كفاءات تكنولوجيا 
ال سيما عند  تعامل مع وضع التعميم الجديد ىذاالمعمومات واالتصاالت الشاممة الالزمة لم

 تطوير المواد التعميمية. 

م أي نحو التعم ،لبناء والتواصليساعد فى اتاحة الفرصة لالنتقال من التعميم إلى البنائية وا -
دارة  ،خالل استخدام الموارد واألنشطة عبر اإلنترنتالتفاعمي والتعاوني والنشط من  وا 

باإلضافة إلى دعم المتعممين وتحفيزىم  ،والتواصل الفردي ،وتقييم المعرفة ،مجموعة التعمم
 .(Roszak, 2019,p6)لمعمل بفعالية 

حيث يعد ىذا االتجاه  ،اءات الرقمية أثناء التدريسيساىم فى اكتساب المعممين لمكف -
بمثابة استجابة لمتحدى فى عصر رقمى اصبح فيو تناول الرقمنة فى وضع تنفيذ المناىج 

 .(Hautz et al,2020,p8جزءًا ال رجعة فيو من الحياة المينية )

عمى قدرتيم  يساعد فى التطوير الفعال لمكفاءات الشخصية لممتعممين، حيث يزيد من -
التفاعل والتغمب عمى الصراع المعرفي وممارسة الرقابة المتبادلة وتقييم اإلجراءات التي 

 .(Rubtsov & Ulanovskaya,2020, p 55)يتم تنفيذىا 

 مبادئ وأساسيات التعله الكائه على كفايات التعليه اإلللرتوىى:

جموعة من األسس أو تنطوى أىداف التعمم القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى عمى م
المبادئ لمممارسات التدريسية السميمة التى ينبغى أخذىا فى اإلعتبار عند تصميم المواقف 

ليس تعميمًا يقدم بطريقة عشوائية بل  القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى فالتعمم ،التعميمية
وىذه  مًا جيدًا،ىو منظومة ليا مدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا ومخطط ليا ومصممة تصمي

  :( ىى41، 4.14)مساعد الزىرانى و  األسس كما حددىا كل من محمد الطوالبة

 بل االىتمام بكل عناصر ومكونات البرنامج  ،بتقديم المحتوي التعميمى فقط عدم االىتمام
التعميمى من أىداف ومحتوي وطرائق تقديم المعمومات وأنشطة ومصادر التعمم المختمفة 

 يم المناسبة.وأساليب التقو 
  تقدمو تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت وتوظيفو فى العممية من كل ما اإلستفادة

 التعميمية.
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  تشجيع التعمم الذاتى من خالل التعامل مع العديد من المواقع المختمفة، والمصادر
 المتعددة.

 .مراعاة الفروق الفردية لكل متعمم نتيجة لتحقيق الذاتية في اإلستخدام 

 مصادر المعرفة، والمعمومات الحديثة نتيجة اإلتصال بالمواقع المختمفة عمى  تعدد
 اإلنترنت.

 لدى المتعممين ، وميارات اإلطالع والبحثةتحسين الميارات التكنولوجي. 

  اإلبتكار واإلبداع لدى المتعمميندعم. 
 الرباعة التدريسية  :احملور الجاىى

 :مفووو الرباعة

 متوظيف الخبرات ومعالجتيا لتشكيل بنائي المتعممين عمىة قدر تُعرف البراعة بأنيا 
 . (42 ،4.12 ،ناصر عبيدةلجديدة )، وانتاج المعرفة اثم توظيفو فى حل المشكالت ،عرفىالم

وتنفيذ االجراءات بمرونة  ،ُتعرف البراعة بأنيا قدرة المتعميمين عمى فيم المفاىيمكما 
ت بإستخدام استراتيجيات التفكير المنطقى والقدرة عمى صياغة وتمثيل المشكال ،ودقة

 ( .02 ،4.12 ،زكريا حناوى)وتبرير وتفسير الحمول  ،والتأممى
( بأنيا مجموعة العمميات والميارات العقمية التى 12 ،4.12عرفيا أسامة الحنان )يُ و 

نة ودقة وتنفيذ العمميات بمرو  ،تتضمن قدرة المتعمم عمى استيعاب المفاىيم والقوانين والعالقات
اضافة الى تفسير  ،عالية واستخدام أنسب االجراءات لموصول الى حل المشكالت التى تواجيو

حتى يصل الى رؤية المادة الدراسية كمادة مفيدة  ،االجراءات المستخدمو والتحقق من الحل
  .وذات قيمة ويكتسب الثقة فى استخداميا
وعة الميارات واالجراءات ( بأنيا مجم2، 4.12بينما عرفيا ابراىيم الحربى )

والتى يتم استخداميا حتى يتمكنوا من  ،والعمميات واالتجاىات والميول التى تعزز تعمم الطالب
  .التعمم بنجاح ويكون لدييم القدرة عمى حل المشكالت التى ترتبط بحياتيم اليومية

لتفكير ( بأنيا مجموعة العمميات وميارات ا42، 4.12ابراىيم حسين )فى حين عرفيا 
وطالقتيم فى اجراء العمميات  ،وتتضمن استيعابيم لممفاىيم ،التى تعزز التعمم لدى المتعممين

وقدرتيم االستداللية التكيفية عمى التفكير المنطقى  ،وكفاءتيم االستراتيجية فييا ،بدقة ومرونة
  .ورغبتيم فى انتاج الجديد دوماً  ،والتأممى
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  :أبعاد الرباعة التدريسية

خمسة أبعاد متداخمة ومترابطة  ،(NRC, 2001)لمجمس القومى لمبحوث حدد ا
 لمبراعة، وىذه األبعاد:

 .(Conceptual Understanding)االستيعاب المفاىيمى  -1
 .(Procedural Fluency)الطالقة اإلجرائية  -4
 .(Strategic Competence)الكفاءة اإلستراتيجية  -0
 .(Adaptive Reasoning)االستدالل التكيفى  -2
 .(Productive Disposition)الرغبة المنتجة  -2

  :وفيما يمى عرضًا موجزًا ليذه األبعاد
 أواًل: االستيعاب املفاهينى:

حيث أن  ،يعنى الفيم المتكامل والوظيفى لألفكار من مفاىيم وتعميمات وعالقات
ة ولحل المشكالت الجديدة المعرفة التى تم تعمميا بفيم توفر أساسًا لتوليد المعرفة الجديد

  .والغير مألوفة
ويساعد االستيعاب المفاىيمى المتعممين عمى تجنب العديد من األخطاء الحرجة فى  

ورؤية التشابيات األعمق بين الحاالت والمواقف التى تبدو ظاىريًا أنيا غير  ،حل المشكالت
جديدة بناء عمى الربط بينيا  بناء معرفةباذ يسمح االستيعاب المفاىيمى لممتعممين  ،مرتبطة

وىذه الطريقة أكثر فائدة لممتعمم من الحفظ البسيط  ،وبين المعرفة السابقة التى تعمميا
 ،خالد سميمان ،فيى تعزز التذكر وتشجع الطالقة)امل بن مرضاح ،لمحقائق واالجراءات

4.12، 222-222.)  
و االسترجاع إلى مرحمة أكثر يتجاوز مفيوم االستيعاب المفاىيم مستوى التذكر أبذلك و 

دراك العالقات وغيرىا)عبد  تقدمًا، تتمثل فى الترجمة واالستنتاج ونقل األفكار وتجميعيا وا 
 (.26، 4.12الرحمن أبو سارة، وفاء كفافى، سييل صالحة، 

  :الطالقة االجرائية ثاىيًا

الميارة فى وكذلك  ،تشير الى معرفة االجراءات التدريسية وكيف تستخدم بشكل مناسب
حيث أن الممارسة غير الفعالة فى تدريس  ،أداء تمك االجراءات بمرونة وبشكل مناسب
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االجراءات فى غياب االستيعاب المفاىيمى يؤدى الى االفتقار فى االحتفاظ باالجراءات وزيادة 
 .(Garg,2017,p70) الوقوع فى االخطاء

ة معرفية جيدة ومنظمو ومميئة تظير الطالقة اإلجرائية عندما يمتمك المتعمم قاعدو 
تمكنو من اختيار األساليب المناسبة لحل مشكمة معينة بدقة وسرعة فى ضوء الفيم  باألنماط،

الطمبة فى سرعة كما تظير لدى  ،الجيد لمخصائص والعالقات التى تربط المفاىيم ببعضيا
 (.2، 4.12، محمد أبو شقير، العطار)عائشة وصحة الوصول لإلجابات الصحيحة 

لدى المتعممين ضرورة تمكينيم من تطبيق مجموعة  ويتطمب تنمية الطالقة االجرائية
من اإلجراءات المتتابعة؛ لموصول إلى حمول المواقف الجديدة غير تمك التى ألفوىا وبصورة 
تتصف بالدقة والكفاءة والمرونة، مع ضرورة إمتالك المتعممين لمخبرة في دمج المفاىيم 

)عبد الرحمن أبو سارة،  رير إختيار اإلجراء األكثر مالءمة فى الموقف المناسبواإلجراءات وتب
 (.26، 4.12وفاء كفافى، سييل صالحة، 

  :ثالجًا اللفاءة االسرتاتيجية

نجاز األنشطة أو حل  ،تشير الى معرفة االستراتيجيات وتوظيفيا لتحميل الميام وا 
 (.21 ،4.12)عائشة العطار، محمد أبو شقير، المشكالت 

حيث يتطمب من المتعميمن  ،والكفاءة االستراتيجية أكثر توسعًا من الطالقة االجرائية
 ،والحكم عمى مدى فاعمية تمك االستراتيجية ،اختيار االستراتيجية المناسبة لحل المشكالت

لذا تتطمب الكفاءة االستراتيجية مجموعة متنوعة  ،وكيفية توظيفيا لموصول الى حل المشكمة
 وكذلك االستراتيجيات التى قد تكون مفيدة من أجل حل مشكمة معينة ،تراتيجيات الحلمن اس

  .(122، 4.12 ،)أمل الحنفى.
وعن طريق الكفاءة اإلستراتيجية يتمكن الطمبة من تطبيق معرفتيم في خطوات الحل 

ختيار اإلستراتيجية المناسبة وصواًل لمحل  اويكونو  المناسب قادرين عمى تفسير خطوات الحل وا 
 (122، 4.12 ،أمانى شتيوى وآخرون)عكس الطمبة الذين ال يمتمكون الكفاءة اإلستراتيجية

  :رابعًا االستدالل التليفى

كما يشير الى القدرة ، إلي القدرة عمى التفكير المنطقى والتأممي والتفسير والتبريريشير 
ير سبب مالءمة الحمول وتبريرىا وتفسعمى التفكير منطقيًا فى العالقات بين األفكار والمواقف 

 .(Ostler, 2011,p 18) فى سياق المشكمة المطروحة
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اذ عن طريقو يمكن فيم  ،من وسائل اقناع اآلخرين ُيعد االستدالل التكيفىو 
االستراتيجيات التدريسية وامكانية تنفيذ خطواتيا واالستدالل التكيفى ال يقتصر عمى التفسير 

تعدى ذلك الى الحدس والتخمين والقياس واالستعارات والتمثيالت وانما ي ،والتبرير الشكمى
وُيمكن المتعمم من التدريب عمى الميارات فوق المعرفية فى التدريس )عائشة  ،العقمية
 (.4.12،24 ،محمد أبوشقير ،العطار

كما أن اإلستدالل التكيفى يمكن المتعممين من التفكير فى طرق بديمة أو إتباع المنطق 
أو تبرير أي إستنتاجات، حيث أنو يعنى القدرة عمى التفكير المنطقى، وتفسير  ،مقترح إلثبات

ن مرضاح، خالد فى سياق المشكالت ذات النطاق الكبير)أمل ب اسبب مالءمة الحمول وتبريرى
 .(222، 4.12سميمان، 

 :خامسًا الرغبة امليتجة

 والميارات والقيم التى تم وجدوى المعارف تشير إلى شعور المتعممين بأىمية وواقعية 
وشعورىم باالستمتاع والمتعة عند تطبيق  ،إضافة إلى ثقة المتعممين بأنفسيم ،دراستيا

لما لذلك من أثار تجعل عممية التعمم أمرًا  ،األساليب الحديثة أثناء أداء الميام المختمفة
 (.122، 4.12 ،وآخرون )أمانى شتيويمرغوبًا بو 

كبيرة بالنسبة لممتعممين بصفة خاصة ولمعممية التعميمية بصفة  ولمرغبة المنتجة أىمية
أشارت الدراسات إلى أن أحد أىم محفزات تعمم الطمبة ىو وجود القناعة التامة لدييم حيث  ،عامة

 (222، 4.12)أمل بن مرضاح، خالد سميمان، فى حياتيم  أن ما يتعمموه لو قيمة كبيرة
ارات تعتبر أساسًا لمبراعة التدريسية اال أن الطمبة فعمى الرغم من كون المفاىيم والمي

الناجحون فى التدريس لدييم مجموعة من المعتقدات واالتجاىات التى تدعم تعمميم ألنيم 
الطالب فإذا ما نظرت  ،ينظرون إلييا عمى أنيا نشاط قابل لمتعمم والفيم ولدييم الدافعية لذلك

فإن ذلك  ،عمى أنيا واقعية ومفيدة ومجدية دراستياالى المعارف والميارات والقيم التى يتم 
)عبد عمى نشاطيم ومعتقداتيم بشكل خاص وعمى البيئة الصفية بشكل عام سوف ينعكس 

 . (.4.12،2 ،وآخرونالرحمن أبو سارة 
أن امتالك الطالبات  الباحثتانوفى ضوء العرض السابق ألبعاد البراعة التدريسية ترى 

بكفاءة ومرونة سوف تجعمين قادرات عمى استخدام المعرفة وتوظيفيا  المعممات ليذه األبعاد
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األمر الذى يزيد من كفاءتين الذاتية ويؤىمين لمنجاح فى  ،المختمفةفى المواقف التدريسية 
  .حياتين العممية عمى المدى القريب والبعيد

  :العوامل التى تساهه فى تينية الرباعة التدريسية لدى املتعلينني

أبعاد البراعة داخل القاعات التدريسية وخارجيا أن تعكس الممارسات التدريسية  ينبغى
لدى المتعميمن  البراعة التدريسيةأبعاد ومن الممارسات التدريسية التى تسيم فى تنمية  ،كميا

 ،(026، 4.12، وزكريا حناوى )Yachina et al (2016, p435) من كما حددىا كالً 
Barnes et al (2018, p202)( 12، 4.12، إبراىيم الحربى)، Burdujan (2019, 

p193) ،Monica & Anita (2020, 112)، ما يمى:  
فى اضفاء الطابع ذلك  يساىم حيث ،التدريساستخدام مواد التدريس االلكترونى فى  -

والطابع االستراتيجى الستيعاب المعرفة واالنفتاح عمى  ،الفردى عمى عممية التدريس
وكذلك اعطاء األولوية لمواد التدريس االلكترونى فى  ،دريس االلكترونىتصميم مواد الت

التعميم اوادراك الحاجة الى الفرص التعميمية الجديدة المرتبطة بإستخدام تقنيات المعمومات 
ألمر الذى يساىم فى تكامل المعرفة والميارات والخبرة لدى المتعممين ويساىم ا ،الحديثة

والتى  .Yachina et al (2016)وىذا ما أكدتو دراسة ،قبالً فى اعدادىم كمعممين مست
أجريت بيدف التعرف عمى أثر استخدام مواد التدريس اإللكتروني كوسيمة لتحسين 

وتوصمت الى أن  ،لمعموم اإلنسانية في سياق المعموماتية التربوية البراعة التدريسية
المعرفة التكنولوجية لمعممى األساليب التقميدية ال يمكن أن تضمن بشكل كامل تكوين 

لتكوين ىوية معممى المستقبل فإن األمر يتطمب إضفاء الطابع المعموماتى  المستقبل، وأنو
كما يتطمب إحداث تغيرات نوعية فى أشكال األنشطة التربوية من خالل  ،عمى التعميم

اد إضفاء الطابع المعموماتى عمى التعميم بإستخدام تقنيات االتصال وتطوير المو 
 االلكترونية التعميمية وتوسيع نطاقيا فى العممية التعميمية

وكذلك االستماع الى  ،التى تتحدى تفكير الطالبوالميام والتكميفات  تصميم األنشطة -
  .أفكارىم بعناية واعطاءىم الفرصة أن يبرروا أفكارىم ويعبروا عنيا شفويًا وكتابياً 

تزيد من دافعية المتعممين  ، والتىلكترونىتصميم األنشطة التى تعتمد عمى التعمم اال  -
حيث أن ىذه األنشطة تضع المتعممين فى مواقف حقيقية  ،الكتساب الميارات الرقمية

 كالتى يواجيونيا خارج الفصل الدراسى. 
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توفير األنشطة التى تساىم فى االنخراط بنشاط مع التكنولوجيا من أجل الوعى الذاتى  -
 Monica& Anita(2020)وىذا ما أكدتو دراسة  ،ئيموالتقييم الذاتى وتطوير أدا

أجريت بيدف تحسين البراعة التدريسية لدى الطالب المعممين من خالل الياتف المتحرك 
حيث يتم تسجيل جمسات التدريس لمطالب المعممين باستخدام ميزة تسجيل الفيديو 

واتس اب الرسال باالضافة الى ال ،باليواتف المحمولة ومشاركتيا مع ممفات اليواتف
وتوصمت  ،المالحظات عبر ميزة الرسائل القصيرة أو مشاركة نصائح التدريس أيضاً 

الدراسة إلى أن البراعة التدريسية لمطالب المعممين فى المجموعة التجريبة تحسنت الى 
 حد كبير مقارنة بنظيرتيا فى المجموعة الضابطة. 

عد من أفضل الطرق لتنمية أبعاد البراعة فالنمذجة تُ  ،نمذجة المقرر الدراسى بشكل ىادف -
لدى المتعممين حيث يكونوا أكثر اتصااًل ووضوحًا عندما تمثل فكرة عممية فى وسائط 

 وىذا ما أكدتو دراسة عبد الرحمن أبو سارة ،متعددة مثل الصور وغيرىا من الوسائط
مى النمذجة بيدف تقصى فاعمية إستخدام برنامج قائم ع( والتى أجريت 4.12) وآخرون

الواقع المعزز( فى تنمية مكونات البراعة  -بإستخدام تطبيقات )الحاسوب التفاعمي
 والتى توصمت لعدة نتائج ،الرياضية لدى تالميذ الصف السادس األساسى فى فمسطين،

( بين متوسطات المجموعة الثالثة فى  =0.05أىميا وجود فروق ذات داللة إحصائية )
 عة لصالح المجموعتين التجريبيتين.إختبار مكونات البرا

توظيف استراتيجات التدريس التى تضمن اتاحة الفرصة لممتعميمن أن يمارسوا أنشطة  -
التعمم والعمل المستقل من أجل الوصول الى زيادة الشعور بالدافعية نحو التعمم ومحاولة 

 ،نحو التعممومن ثم تكوين اتجاىات ايجابية لدى المتعممين  ،الوصول الى أفضل مستوى
والتى أجريت بيدف  (4.12محمد أبوشقير )و  ىذا ما أكدتو دراسة عائشة العطارو 

التعرف عمى أثر استراتيجيات التعمم النشط فى تنمية البراعة واالتجاه نحوىا لدى طالبات 
والتى توصمت الى عدة نتائج أىميا وجود فرق دال عند مستوى  ،الصف الثامن االساسى

متوسطى درجات تالميذ مجموعتى الدراسة لصالح المجموعة التجريبية بين 1.,.داللة 
  .فى اختبارى البراعة واالتجاه نحوىا
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األمر  ،تضمين أنشطة التعمم مواقف مرتبطة بحياة المتعممين وتوظيفيا فى الحياة العممية -
ؤدى ي ومن ثم ،تثمين دور المادة الدراسية وجعميا عمم لو قيمتو النفعيةالذى يساىم فى 

  .الى نمو النزعة المنتجة لدى المتعممين

تقديم مجموعة متنوعة من األنشطة التفاعمية المتاحة عمى المواقع التعميمية بشبكة  -
األمر الذى يساىم بشكل كبير فى زيادة دافعية  ،االنترنت وتشجيع المتعممين لمدخول الييا

ة ومن ثم اكتسابيم لمكونات المتعممين لمتعمم وزيادة رغبتيم فى تعمم المادة الدراسي
( والتى أجريت بيدف الكشف 4.12البراعة بفاعمية، وىذا ما أكدتو دراسة ناصر عبيدة )

فى تنمية مكونات البراعة الرياضية  PISAعن فاعمية نموذج تدريس قائم عمى أنشطة 
وتوصمت لمجموعة من النتائج أىميا  ،والثقة الرياضية لدى طمبة الصف األول الثانوى

 أبعاد وفى تنمية ،فاعمية ىذا النموذج فى تنمية مكونات البراعة الرياضية كل عمى حده
 ،البراعة بصفة عامة لدى طالب المجموعة التجريبية مقارنة بطالب المجموعة الضابطة

والتى أجريت بيدف دراسة فعالية استراتيجية سوم  (4.12وكذلك دراسة مجدى حناوى )
(swom) ت لتنمية مكونات البراعة الرياضية لدى مجموعة مكونة فى تدريس الرياضيا

 ،( تمميذًا وتمميذة من تالميذ الصف الخامس باحدى مدارس مدينة أسيوط22من )
فت نتائج البحث فاعمية استخدام استرايجية سوم فى تنمية مكونات البراعة الخمسة شوك

  .ابطةلدى تالميذ المجموعة التجريبية مقارنة بتالميذ المجموعة الض

توظيف الميام التى تنمى معارف وميارات المتعممين وتجعميم يشاركون بفاعمية وتحفزىم  -
وىذا ما أكدتو دراسة  ،عمى عمل الترابطات بين األفكار والمفاىيم وتشجعيم عمى التفكير

Kim (2010)  والتى أجريت بيدف التعرف عمى فاعمية استخدام التعمم المقموب فى
وتوصمت الى مجموعة من النتائج  ،اعة لدى تالميذ المرحمة االبتدائيةتنمية مكونات البر 

أىميا فاعمية التعمم المقموب فى تنمية مكونات البراعة لدى تالميذ المجموعة الضابطة 
  .مقارنة بتالميذ المجموعة التجريبية

اء استخدام التقييم بفاعمية وذلك لمتعرف عمى األفكار والتى يمتمكيا الطالب عند اجر  -
وما العمميات التى يستخدمونيا عند اجراء الميام  ،ومعرفة كيف يفكرون ،الميام

والتى أجريت  (4.12) خالد سميمانو  دراسة أمل بن مرضاح وىذا ما أكدتو ،المختمفة
 (استراتيجية تقويم األقران)بيدف التعرف عمى أثر توظيف استراتيجيات التقويم الواقعى 
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والتى توصمت الى وجود  ،دى طالب الصف الرابع االبتدائى بجدةفى تنمية أبعاد البراعة ل
أثر دال الستراتيجيات التقويم الواقعى فى تنمية أبعاد البراعة والرغبة المنتجة لدى طالب 

  .المجموعة التجريبية مقارنة بطالب المجموعة الضابطة

 ،الفصول الدراسيةتقديم الفرص الكافية لممتعممين لتحقيق ذواتيم واظيارر قدراتيم فى  -
والسماح ليم باستكشاف المعرفة واكتساب الميارات بأنفسيم من خالل التعمم التعاونى 

( والتى أجريت بيدف استكشاف 4.12)وىذا ما أكدتو دراسة رضا السعيد  ،فيما بينيم
والتوقعات العميا والحقيقية التى يجب أن يمتمكيا المعممون  ،فمسفة التدريس البارع

 .أثناء عممية التعميم والتعمم البارعون

االىتمام بتكوين المجموعات التعاونية التى تتيح الفرصة لمطالب لتبادل الحوار والمناقشة  -
والتفكير بشكل مرتفع وتعزيز العالقات االجتماعية بين المتعميمن ومعرفة كيف يفكر 

دى المتعممين األمر الذى يساىم فى تنمية أبعاد البراعة ل ،اآلخرون فى حل المشكالت
والتى أجريت بيدف التعرف عمى تأثير  Jbeili(2012)بكفاءة وىذا ما أكدتو دراسة 

وتوصمت  ،التعمم التعاونى عمى الفيم المفاىيمى والطالقة االجرائية كأحد مكونات البراعة
الى عدة نتائج أىميا تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة 

  .م المفاىيمى والطالقة االجرائيةفى الفي

 وىذا ما أكدتو دراسة ،تقديم األنشطة التى تركز عمى أنماط التعمم المختمفة لدى المتعممين -
( والتى أجريت بيدف بيان فاعمية نموذج الفورمات لمكارثى لتنمية 4.12)ابراىيم حسين

ة نتائج أىميا وجود والتى توصمت الى عد ،البراعة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائى
بين متوسطى درجات تالميذ مجموعتى الدراسة لصالح 1.,.فرق دال عند مستوى داللة 

  .المجموعة التجريبية فى اختبار البراعة

 ،متحمسين لمتكنولوجيا الجديدة الطرق التى تجعل الطالب المعممين متحمسنو  استخدام األساليب -
وىذا ما أكدتو  ،م مستخدمون ماىرون لموسائط الرقميةوكذلك استخدام األساليب التى تؤكد أني

والتى أجريت بيدف بيدف الجمع بين أفكار وخبرات العديد من  Tricia (2016) دراسة
  .البارع فى المستقبل المعممين لوضع اقتراحات وتوصيات مفيدة لمتدريس



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                    ...     تصور مقترح قائم على كفايات التعليم االلكترونى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 77 - 

ح القائم وفى ضوء العرض السابق ترى الباحثتان أن التدريس فى ضوء التصور المقتر 
عمى كفايات التعميم االلكترونى بما يتضمنو من خطوات تدريسية تتوفر بو كافة الممارسات 

  .التدريسية التى تساىم بشكل كبير فى تنمية أبعاد البراعة التدريسية بفعالية لدى المتعممين
كما ترى الباحثتان أن تنمية البراعة التدريسية لدى الطالبات يستمزم استخدام 

اتيجيات ونماذج ونظريات حديثة تشجعيم عمى فيم المحتوى بداًل من حفظو كما تشجعيم استر 
 .عمى المشاركة الفعالة فى الحصول عمى معارفيم واحترام عقوليم وقدراتيم

  :أهنية الرباعة التدريسية

تساعد البراعة فى التدريس المعممون عمى التأثير عمى الطالب بشكل ايجابى ومن ثم  -
حيث يساعد امتالك المعمم لمكونات البراعة التدريسية  ،تج التعمم بشكل ايجابىتحقيق نوا

فإن ذلك سيؤدى  ،يكون المعمم بارعًا فى تدريسو فعندما ،فى تحسين التدريس بشكل عام
كما يؤثر ايجابيًا عمى رضاىم الشخصى ويشجعيم عمى دائما  ،فى النياية الى جودة التعميم

 .(Dawabsheh et al, 2020, p 3516) شكل عامعمى االرتقاء بمستواىم ب

وتجعل المعممين قادرون  ،حيث تعزز التعمم النشط ،ضروري لمغاية البراعة التدريسية أمر -
 عمى خمق جو تعميمي غارق بالبيجة والفرح أثناء تصميم األنشطة التعميمية المختمفة

Muzammil & Andy, 2017, p21).) 
ظيار الكفاءة في التدريس واإلبداع ،ات الوقتالمعمم فى تمبية متطمب تساعد - كما  ،وا 

تساعده عمى اكتساب الصفات المينية الميمة وتجعمو يعتبر المتعمم أعمى قيمة كما 
يحرص عمى بناء عالقات قائمة عمى ومن ثم  ،تجعمو يقدر تفرد شخصية كل طالب
 (.(Sergeeva et al, 2020, p311 االحترام والثقة المتبادلة مع المتعممين

محتوى المناىج وطرق وأشكال التدريس، كما تساعد المعمم لتساىم فى التحول النموذجي  -
 Lukashenko et)عمى أن يقدم تعميمًا انسانيًا محترفًا يراعى التنوع الفكرى لممتعميمن 

al, 2020, p505). 

التحدى اتاحة الفرصة لممتعممين لممارسة المزيد من الميام الجذابة التى تزيد لدييم  -
تشجع المعممين عمى استخدام األساليب غير التقميدية وكذلك  ،وتساىم فى تطوير ثقافتيم

أثناء تصميم األنشطة التعميمية سواء داخل القاعات التدريسية أو و  ،فى التدريس والتقويم
 .(Mogensen,2011, p 225) خارجيا
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  نشاط بكفاءة وفعاليةتزيد من ثقة المعممين بأنفسيم وزيادة قدرتيم عمى أداء أى  -
Anita 2020, p106)&(Monica . 

 اليكظة العكلية  :احملور الجالح

اليقظة العقمية بأنيا القدرة عمى اإلحضار المقصود لموعى بالخبرة فى المحظة ُتعرف 
 .(26، 4.12)عمى الوليد،  االتجاه لالنفتاح، وحب االستطالعالحاضرة مع 

مى عمل فئات جديدة، واستقبال المعمومات الجديدة قدرة الفرد عكما ُتعرف عمى أنيا 
ىادى و  أحمد النور) واالنفتاح عمى وجيات نظر مختمفة، والسيطرة عمى سياق المقروء

 (264، 4.12كريرى، 
الخبرة الحالية  بأنيا التركيز عمى (.14، 4.12)وآخرون  ايناس خريبوبينما عرفتيا 

غير الحكمى، واالنفتاح مع اآلخرين، وحب الفضول،  من خالل التنظيم الذاتى لالنتباه والتوجو
 والتقبل لألفكار الجديدة

أنيا مراقبة الفرد المستمرة لمخبرات، ب(..1، 4.12)حسنى النجارفى حين عرفيا 
والتركيز عمى الخبرات الراىنة بدال من االنشغال بالخبرات الماضية أو األحداث المستقبمية، 

 يا، ومواجية دون إصدار أحكام وتقبل الخبرات واالنفتاح عمي
( بأنيا قدرة الفرد الفائقة عمى استحضار كامل 426، 4.12حممى الفيل )كما عرفيا 

انتباىو وتركيزه ووعيو لكل ما يحدث فى المحظة اآلنية دون غيرىا مع عدم انشغالو بتقييم ما 
  .يحدث أو ربطو بما يحدث أو بما حدث

قدرة الفرد عمى االىتمام واالنتباه بأنيا  (012، 4.12)ماجد المالكىوأخيرًا عرفيا 
الكامل لكل الخبرات التى تحدث لو فى المحظة اآلتية أو الحاضرة مع قبوليا وعدم إصدار 

 .إحكام ذاتية بحقيا
ومن خالل العرض السابق لمفيوم اليقظة العقمية تتفق الباحثتان مع حممى الفيل 

بأن اليقظة العقمية ىى عممية الوعى  Harris (2009)( حول ما أوضحو 422، 4.12)
  :فيى تشتمل عمى ،وليس التفكير

  .وذلك فى الوقت الراىن بداًل من تعارض األفكار ،االىتمام بالخبرة -1

ويشير الى االنفتاح والفضول حتى لوكانت خبراتنا فى ىذه المحظة صعبة أو  ،االتجاة -4
  .ليين بداًل من اليروب منيافيمكننا أن نكون منفتحيين وفضو  ،مؤلمة أو غير سارة
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 ،حيث ينطوى الذىن عمى مرونة االىتمام والقدرة عمى التوجيو الواعى ،االىتمام بالمرونة -0
  .أو التركيز عمى جوانب مختمفة من الخبرة ،والتوسع

 :أبعاد اليكظة العكلية

عمى  فقد تنوعت أبعادىا،وىذه األبعاد كما حددىا ،نظرا لتعدد تعريفات اليقظة العقمية
  :ىى (5 ،۹۱۰8)الشموي

ويعني تطوير أفكار جديدة، ومبدعة من قبل األفراد  :Alert Distinctionالتمييز اليقظ  .۰
الذين يمتتون باليقظة العقمية بخالف األفراد غير اليقظين الذين يعدون عمى األفكار، 

 واألحكام المسابقة.

األفراد اليقظين إلى حب ويعنى ميل  :Openness to Noveltyاالنفتاح عمى الجديد  .۹
االكتشاف، والتجريب لحمول جديدة لممثيرات غير المألوفة، مع تفضيل األعمال التي تمثل 

 تحدا ليم.

: ويقى تركيز االنتباه في موقف Orientations the Presentالتوجو نحو الحاضر  .3
 معين، ويفضمون االختيارات االنتقائية عند أداء العمل.

: ويعني Awareness of Multiple Perspectivesالمختمفة  الوعي بوجيات النظر .4
القدرة عمى النظر لمموقف برؤى مختمفة دون التوقف عند رأی؛ مما يمكنو من الوعي 

 مع اتخاذ الرأي المناسب. ،التام لمموقف

( أن اليقظة العقمية تتكون من خمسة أبعاد 365، ۹۱۰8بينما يرى عبدالعزيز سميم )
 ىي:
طي المراقبة واالنتباه لمخبرات الداخمية والخارجية مثل اإلحساسات الداخمية تع :المالحظة -۰

 والمعارف واالنفعاالت والمشاىد الخارجية واألصرت والروائح.
يعني رصف الخبرات الداخمية والمشاعر التي يشعر بيا الفرد مع قدرتو عمى  :الوصف -۹

 التعبير عنيا ووصفيا من خالل الكممات.

ن اختمف ىذا التصرف بوعي يعن -3 ي ما يقوم بو الشخص من أنشطة في لحظة ما، وا 
ن كان يركز التباده عمى شيء آخر  .النشاط مع سموكو التمقائي، حتى وا 

عدم الحكم عمى الخبرات الداخمية: يعني عمم إصدار الحكام تقييمية ايجابية أو سمبية  -2
 عمى األفكار والمشاعر الداخمية.
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الداخمية: يعني السماح لألفكار والمشاعر التاني وتذىب دون  عدم التفاعل مع الخبرات -2
أن ونشغل بيا الفرد أو تشتت انتباىو، أو ينشغل بيا، أو تنتقد تركيزه في المحظة 

 .لمحاضرة

أن اليقظة العقمية تتكون من أربعة أبعاد  (۰95 ،۹۱۰8عفاف البديوي )فى حين ترى 
  :ىى

ومالحظة الخبرات الداخمية والخارجية كاألحاسيس وتعني االنتباه  :المالحظة اليادفة  .1
 .والمعارف والمشاىد واألصوات مع القدرة عمى التعبير عن ىذه الخبرات

ويعني ما تقوم بو الفرد من أنشطة في لحظة ما وان اختمف ىذا النشاط  :التصرف بوعي .4
ن كان يركز انتباىو عمى شئ آخر.  مع سموكو التمقائي حتى وا 

الخبرات الداخمية: ويعني عدم إصدار أحكام تقييمو عمى األفكار عدم الحكم عمى  .0
 والمشاعر واألحداث.

ويعني السماح لألفكار والمشاعر واألحداث لتأتى  :عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية .2
 وتذىب دون أن تشتت تفكير الفرد او ينشغل بيا وتفقده تركيزه في المحظة الحاضرة. 

ن اليقظة العقمية متعددة األبعاد، وأن الباحثين اختمفوا في أويتضح من العرض السابق 
تحديد أبعادىا، إال أن ىناك أبعاد مشتركة كانت أكثر تكرارا وفقًا ألحدث البحوث التى أجريت 
 عمى طالب الجامعة وىى الفئة التى يتناوليا البحث الحالى بالدراسة وتمثمت ىذه األبعاد فى

 الوعى بوجيات النظر المتعددة، ،الوعى بالخبرات الراىنة ،الجديد االنفتاح عمى ،التمييز اليقظ
فى ىذا  الباحثتانوىذه األبعاد ىى األبعاد التى ستتناوليا  ،التفاعل مع التجربة الداخمية وعدم
  .البحث

 :العوامل التى تساهه فى تينية اليكظة العكلية لدى املتعلنني

أخذون الخبرة الفورية بأسموب نشط ومتقبل يتميز المتعممون اليقظون عقميًا بأنيم ي
كما أنيم  ،التقبل لمخبرة الراىنةو  ومنتبو وبدون حكم،ويكون لدييم توجو نحو حب االستطالع

ال يفقدون تركيزىم حول المثيرات التي تكون في محيط الميمة التي يقومون بيا، وفي ذات 
 ،)أحمد النور، ىادی کريری ىمالوقت يولون أقصى اىتمام عمى الميمة التي تكون بين أيد

۹۱۰9، 261.) 
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المتعممين اليقظين عقميًا أثناء التعميم ( أن 77، ۹۱۰7كما يؤكد الفرحاتى السيد )
والتعمم يظيرون انتباىًا ورغبة فى أداء الميام المختمفة، ويكونون أكثر إبداعًا وأكثر حماسًا 

 (.4.12السيد،  فى التعميم، وأكثر بحثًا عن معينات التعمم )الفرحاتى
ومن ثم فإن اليقظة العقمية باعتبارىا حالة عقمية نشطة تتميز بتحدي التمايز الذي 
يجعل الفرد لو وجود في المحظة الراىنة ولديو حساسية موضوعية لمسياق والبيئة التي يوجد 

تى لذا فإن تنمية اليقظة العقمية لدى المتعممين يتطمب تصميم مجموعة من األنشطة ال ،فييا
عمى )تنمى القدرات الفردية المختمفة لدييم وتحفز أذىانيم وتشجعيم عمى االنخراط بيا 

  .(۹7 ،۹۱۰7،الوليدى
( أن تنمية اليقظة العقمية يتطمب مجموعة من ۹7، ۹۱۰8محمد حبشى )يرى و 

وكذلك تصميم  ،المبادئ تتمثل فى تصميم األنشطة التى ال تشجع نسق الفكر اآللى المعتاد
وكذلك األنشطة التى  ،ة التى تتيح الفرصة لممتعميمن لمتنظيم الذاتى وادارة الذاتاألنشط

  .تضمن المرونة المعرفية والسموكية واالنفعالية
( أن تنمية اليقظة العقمية يتطمب توظيف 66، ۹۱۰9محمد آل ياسين ) رىكما ي

تساعد فى تنمية  والتى ،األساليب التدريسية التى تضمن سعة الفكر واحترام أراء الغير
( والتى اجريت ۹۱۰8وىذا ما أكدتو دراسة عاصم ابراىيم ) ،االتجاىات االيجابية لدى المتعممين

بيدف الكشف عن فاعمية تدريس مقرر األحياء باستخدام إستراتيجية محطات التعمم في اليقظة 
ج عن فاعمية الذىنية واالستيعاب المفاىيمي لدى طالب الصف األول الثانوي، وكشفت النتائ

تدريس مقرر األحياء باستخدام إستراتيجية محطات التعمم في تنمية اليقظة الذىنية واالستيعاب 
  .المفاىيمي لدى طالب المجموعة التجريبية مقارنة بطالب المجموعة الضابطة

أن تنمية اليقظة العقمية لدى المتعممين  الباحثتانوفى ضوء العرض السابق ترى 
التى تساعد المتعممين عمى التعمم العميق وتوفر الحديثة ساليب التدريسية يتطمب توظيف األ

ليم التعمم االيجابى وتشجعيم عمى انجاز الميام األكاديمية وتزودىم بالخبرات التى تحسن 
وتساعدىم عمى االنتباه ألىدافيم والتفكير فى كيفية تحقيقيا  ،التنظيم الذاتى األكاديمى لدييم

 ة بعيدة التمقائية والنمطية.بأساليب ابداعي
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  :أهنية تينية اليكظة العكلية لدى املتعلنني

في رفع الجانب المعرفي وزيادة الحاجة الى المعرفة وكذلك االندماج م اليقظة العقمية تساى -
والتي أجريت بيدف  Napora( 2013األكاديمى لدى المتعممين، وىذا ما أكدتو دراسة )

العقمية فى الفصول الدراسية ودورىا كأداة تعميمية تسيم فى  تأثير ممارسة اليقظة دراسة
أظيرت  ،طمبة الجامعةلدى رفع الجانب المعرفى واليقظة العقمية والمستوى األكاديمى 

فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات اليقظة العقمية والجوانب  يا وجودنتائج
إيجابية بين اليقظة العقمية والجانب المعرفى المعرفية والمستوى األكاديمى كما وجد عالقة 

وأن تأثير اليقظة العقمية أفضل من  ،لدى طالب المجموعة التجريبيةوالمستوى األكاديمى 
دراسة حسنى النجار تأثير الجانب المعرفى فى رفع المستوى األكاديمى، وكذلك دراسة 

عقمية وكل من الحاجة إلى ، والتى أجريت بيدفالكشف عن العالقة بين اليقظة ال((4.12)
مكانية التنبؤ  المعرفة واالندماج األكاديمى لدى طمبة الدراسات العميا بكمية التربية، وا 

والتى توصمت الى  ،باالندماج األكاديمى من خالل اليقظة العقمية والحاجة إلى المعرفة،
عاد اليقظة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا وموجبة بين بعض أبعدة نتائج أىميا 

من بعض أبعاد الحاجة إلى المعرفة والدرجة  العقمية والدرجة الكمية لميقظة العقمية وكالً 
وبعض أبعاد االندماج األكاديمى والدرجة الكمية لالندماج  ،الكمية لمحاجة إلى المعرفة

مى من األكاديمى، كما أشارت النتائج إلى أنو يمكن التنبؤ بالدرجة الكمية لالندماج األكادي
عدم التفاعل مع  –التصرف بوعى  –الوصف  –بعض أبعاد اليقظة العقمية )المالحظة 

الثقة  –المثابرة المعرفية  –العمق المعرفى الخبرات الداخمية( وأبعاد الحاجة إلى المعرفة )
 المعرفية( لدى طمبة الدراسات العميا بكمية التربية.

تفكير التحميمى لدى الطالب المتفوقين، وىذا ما تساعد اليقظة العقمية فى تنمية أساليب ال -
(، والتى أجريت بيدف التعرف عمى درجة اليقظة 4.12أكدتو دراسة ماجد المالكى )

العقمية والتفكير التحميمى والعالقة بينيما لدى الطالب المتفوقين بالمرحمة الثانوية، وقد 
يقظة العقمية والتفكير بين العالقة ارتباطية دالة إحصائيًا إلى وجود توصمت الدراسة 

  .ىالتحميم

فى إنجاز الميام  ىمبطرق إثراء التعمم، والتعمم العميق، والتى تساعد ينتزود المتعمم -
 .(2، 4.12الشخصية واألكاديمية )ىالة شمبولية، 
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تؤدى اليقظة العقمية دورًا كبيرًا فى زيادة قدرات الطالب عمى البحث الجاد والنشط عن  -
عمى تحميل المعمومات  تساعدىم البدائل التى تتعمق بالمواقف المختمفة، وكذلكالمعمومات و 

معان النظر فييا )نبيل السيد،   (.0، 4.12المعروضة عمييم وا 
كما  ،موتزودى مفى خفض األفكار السمبية عن ذاتي المتعممينالعقمية تساعد اليقظة  -

وىذا بدوره يؤدى إلى ،خرينوبين اآل ملتعرف عمى القواسم المشتركة بينيتساعدىم فى ا
نرمين عبده، و  )والء عمى ابيا وعدم توجيو النقد الالذع ليشفقة الفرد بذاتو والمطف 

4.12،222). 
عند التعامل مع المواقف  المتعميمناليقظة العقمية من المرونة الذىنية لدى ترفع  -

مكانات دون التقيد عمى ىموتحفز  ،الضاغطة ة باألفكار الجامد إظيار ما لدييم من قدرات وا 
 .(014، 4.12)ماجد المالكى، 

تسيم فى إثراء ميارات ما وراء االستيعاب من خالل تمكين الفرد الستقبال المعمومات  -
 .(264، 4.12ىادى كريرى، و  )أحمد النور بطرق جديدة ومدروسةو بشكل واع، 

كما تساىم فى  ،تساعد اليقظة العقمية فى زيادة مستوى الرغبة فى التعمم لدى المتعممين -
وكذلك زيادة مستوى حماسيم ومشاركتيم االيجابية فى  ،زيادة كفاءة التعمم لدى المتعممين

باالضافة الى زيادة مستوى االندماج النفسى والمعرفى فى بيئة التعمم وزيادة ،بيئة التعمم
 (. 421، 4.12 ،حممى الفيل)مستوى الفضول وحب االستطالع المعرفى 

أن اليقظة العقمية  الباحثتانالسابق ألىمية اليقظة العقمية ترى وفى ضوء العرض 
وتجعل تعمم الموضوعات الجديدة بالنسبة  ،ُتعطى مساحة أكبر لممتعممين لمتفكير واالستكشاف

كما ُتعد اليقظة العقمية وسيمة ميمة لتنمية القدرات االبتكارية وبناء  ،ليم متعة فى حد ذاتيا
وذلك من خالل اكساب المتعممين لمعديد من الميارات التى  ،دعةالشخصية المتكاممة المب

ولكنيا ميارات حياتية تخدميم فى  ،التقتصر عمى الصفوف الدراسية والقاعات التدريسية فقط
  .حياتيم الحالية والمستقبمية

  :اجراءات البحح

ج ييدف ىذا الجزء من البحث إلى تحديد معالم التصميم العام لمبحث من حيث مني
وكذلك إعداد التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى  ،البحث، واختيار العينة،

التى تم اشتقاقيا من قبل الباحثتان، باإلضافة إلى أدوات البحث التي استعانت بيا الباحثتان 
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عداد ىذه األدوات،  فى الجانب التجريبي من البحث، وذلك من خالل عرض كيفية ضبط وا 
لك األساليب اإلحصائية المستخدمة فى البحث، كما ُيعرض فى الجزء األخير من ىذا وكذ

 الفصل إجراءات التجريب الميداني لمبحث، وفيما يمي عرضًا مبسطًا لتمك النقاط:
 :أواًل ميوج البحح

اعتمد ىذا البحث عمى المنيج شبو التجريبي، وذلك فيما يتعمق بإجراءات تطبيق 
جراءات تطبيق التصور المقترح تجربة البحث، والت ي تتمثل فى القياسات القبمية والبعدية، وا 

  .القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى
 للبحح:  التجرييبالتصنيه ثاىيًا 

ىذا البحث عمى التصميم التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة، والذي  اعتمد
ين، وذلك من خالل تطبيق أدوات البحث يعتمد عمى القياس القبمي والبعدي لممجموعت

قبميًا عمى المجموعتين، ثم  (مقياس اليقظة العقمية –والمتمثمة فى )اختبار البراعة التدريسية 
المعالجة التجريبية المتمثمة فى تطبيق التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم 

ين التجريبية والضابطة، ثم االلكترونى، ثم تطبيق أدوات البحثً  بعديًا عمى المجموعت
المعالجة اإلحصائية وحساب الفروق لمقياسين القبمى والبعدي لموقوف عمى مدى فعالية 

 . التصور المقترح
  :ثالجًا عيية البحح

( طالبة من 22العينة االستطالعية: تكونت العينة االستطالعية فى ىذا البحث من ) -1
 ربية النوعية جامعة اإلسكندرية.طالبات الفرقة الثالثة والرابعة بكمية الت

( طالبة من طالبات 42العينة االساسية: تكونت العينة األساسية فى ىذا البحث من ) -4
الفرقة الرابعة بكمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية، تم تقسيمين بالتساوي إلى 

 مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.

 :أدوات البححاعداد رابعًا 

   (الباحثتان)إعداد/  :البراعة التدريسية اراختب -1

لدى الطالبة البراعة التدريسية  أبعاد إلى قياس االختبار : ييدف ىذااالختبار اليدف من -أ
 .المعممة بكمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية
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 وثى العديد من الدراسات والبحعم الباحثتانإطمعت  االختبار: لبناء ىذا االختباروصف  -ب
أريج ودراسة  (4.12ناصر عبيدة )دراسة كالتى تناولت موضوع البراعة التدريسية 

(، 4.12زكريا حناوى )دراسة كذلك و  (،4.12أسامة الحنان )ودراسة  (،4.12حسن )
(، ودراسة عبدالرحمن 4.12(، ودراسة خالد المعثم )4.12ابراىيم الحربى )ودراسة 

ى دراسة عفاف الشمرى وحنان العرينى (، باالضافة ال4.12أبوسارة وآخرون )
 .(4.12(، ودراسة حمزة الرياشى وعمى المالكى )4.12)

تعريف البراعة التدريسية بأنيا مجموعة العمميات والميارات العقمية  الباحثتانوتبنت 
التى تتضمن قدرة الطالبة المعممة عمى استيعاب المفاىيم والقوانين والعالقات وتنفيذ العمميات 

 ،نة ودقة عالية واستخدام أنسب االجراءات لموصول الى حل المشكالت التى تواجييابمرو 
حتى تصل الى رؤية المادة  ،اضافة الى تفسير االجراءات المستخدمو والتحقق من الحل

الدراسية كمادة مفيدة وذات قيمة وتكتسب الثقة فى استخداميا، وتزداد رغبتيا فى انتاج 
  .الجديد دوماً 

  :ناء المفردات المتعمقة بأبعاد البراعة التدريسية عمى ىذا النحووقد تم ب
تم صياغة أسئمتو عمى ىيئة مواقف بسيطة تقيس مدى قدرة  :االستيعاب المفاىيمى -1

الفيم المتكامل والوظيفى والعميق لألفكار التدريسية المتعمقة  المعممة عمى الطالبة
وكذلك قدرتيا عمى االستنتاج ونقل ،بموضوعات المقرر من مفاىيم وتعميمات وعالقات

تتطمب االجابة عمييا قراءة ىذه المواقف و  ،بينيااألفكار وتجميعيا وادراك العالقات 
  .واختيار االجابة المناسبة من بين عدة بدائل

تم صياغة أسئمتو عمى شكل مواقف تدريسية تقيس مدى قدرة الطالبة  :الطالقة االجرائية -4
وكيف يمكن استخداميا بشكل  ،جراءات التدريسية المطموبةالمعممة عمى معرفة اال

وتتطمب االجابة عمييا  ،وتوظيفيا بكل مرونة ودقة وكفاءة وفى سياقات مختمفة ،مناسب
تدوين االجابة الالزمة وفقًا لمتطمبات الموقف داخل نموذج لستخدام الورقة والقمم ا

ومستوفى  تدوين اجابتيا بشكل منظمبطريقة تساعد الطالبة المعممة عمى  االجابة الُمعد
  .لجميع أبعاد ومتطمبات الموقف

قدرة الطالبة  تقيس تم صياغة اسئمتيا عمى شكل مواقف تدريسية :الكفاءة االستراتيجية -0
والحكم عمى مدى  ،المعممة عمى اختيار األساليب التدريسية المناسبة لحل مشكمة ما
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وتتطمب االجابة عمييا صول الى حل المشكمة، وكيفية توظيفيا لمو  ،فاعمية تمك األساليب
استخدام الورقة والقمم لتدوين االجابة الالزمة وفقًا لمتطمبات الموقف داخل نموذج 

ومستوفى  بطريقة تساعد الطالبة المعممة عمى تدوين اجابتيا بشكل منظماالجابة الُمعد 
  .لجميع أبعاد ومتطمبات الموقف

أسئمتو عمى شكل مواقف تدريسية تقيس قدرة الطالبة  تم صياغة :االستدالل التكيفى -2
عمى التفكير المنطقى أثناء اختيار البدائل المناسبة لحل المشكالت التدريسية المعممة 

 وقدرتيا عمى تفسير سبب مالءمة الحمول وتبريرىا فى سياق المشكمة ،التى تواجييا
لتدوين االجابة المقترحة  وتتطمب االجابة عمييا استخدام الورقة والقمم ،المطروحة

  .بنموذج االجابة الُمعد لذلك

شعور تم صياغة أسئمتيا عمى شكل مواقف تدريسية تقيس مدى  :الرغبة المنتجة -2
الطالبة المعممة بأىمية وواقعية األساليب واألفكار التدريسية المتضمنة بالمقرر الدراسى، 

يس موضوعات االقتصاد المنزلى ومدى قناعيا التامة بجدوى دراستيا وتوظيفيا فى تدر 
وتتطمب االجابة عمييا قراءة المواقف جيدًا واختيار االجابة المناسبة  ،من أجل االرتقاء بو

 .من بين عدة بدائل مقترحة

البراعة التدريسية فى  اختبار( عدد المفردات الُمخصصة ألبعاد 1ويوضح جدول ) 
 صورتو األولية. 

 (3خذٚي )

ُّخ   اٌجشاػخ اٌزذس٠غ١خ فٟ صٛسرٗ األ١ٌٚخ اخزجبسصصخ ألثؼبد ػذد اٌّفشداد اٌ

 األثؼبد ػذد اٌّفشداد

 االعز١ؼبة اٌّفب١ّ٘ٝ. 48

 اٌطاللخ االخشائ١خ. 4

 اٌىفبءح االعزشار١د١خ. 8

 االعزذالي اٌزى١فٝ.  8

 اٌشغجخ إٌّزدخ. 2

 اٌّدّٛع 62

 :االختبارصدق  -ج
 وصدق المحتوي لالوشي صدق المحكمين: 

بحساب صدق مقياس البراعة التدريسية باستخدام صدق المحكمين  الباحثتان قامت
تم عرض حيث  Lawshe Content Validity Ratio (CVR)وصدق المحتوي لالوشي 
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أساتذة مناىج وطرق تدريس االقتصاد من أستاذ ( 11في صورتو األولية عمى عدد ) االختبار
بمقدمة تمييدية تضمنت توضيحًا لمجال  مصحوباً  (2)ممحق المنزلى بالجامعات المصرية

البحث، واليدف منو، والتعريف اإلجرائي لمصطمحاتو، بيدف التأكد من صالحيتو وصدقو لقياس 
بداء مالحظاتيم حول )مدي وضوح ومالئمة صياغة مفردات البراعة التدريسية  - االختبار، وا 

مدي وضوح ومناسبة خيارات  - االختبارمدي كفاية مفردات  - االختبار مدي وضوح تعميمات
 تعديل أو حذف أو إضافة ما يرونو سيادتيم يحتاج الى ذلك(. -اإلجابة

بحساب نسب اتفاق المحكمين السادة أعضاء ىيئة التدريس  الباحثتانوقد قامت 
لقياس  االختبار من حيث: مدي تمثيل مفردات االختباربالجامعات عمي كل مفردة من مفردات 

بحساب صدق المحتوي باستخدام معادلة الوشي  الباحثتانكما قامت  ية،البراعة التدريس
Lawshe لحساب نسبة صدق المحتوي Content Validity Ratio (CVR)  لكل مفردة من
 .(In Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5) البراعة التدريسية اختبارمفردات 

 اختبارجامعات عمي مفردات وتراوحت نسب اتفاق السادة أعضاء ىيئة التدريس بال
المحكمين عمى مفردات  السادة%(، كما اتضح اتفاق ..1-21.2بين )البراعة التدريسية 

%(، وعن نسبة صدق المحتوى 20.412بنسبة اتفاق كمية بمغت )مقياس البراعة التدريسية 
(CVR)  تتمتع بقيم صدق مقياس البراعة التدريسية لالوشى اتضح أن جميع مفردات

( وىي نسبة 202..ي مقبولة، كما بمغ متوسط نسبة صدق المحتوي لالختبار ككل )محتو 
من أراء وتوجييات السادة المحكمين من خالل تعديل  الباحثتانوقد استفادت  .صدق مقبولة

عادة ترتيب لبعض المفردات بتقديم  االختبارصياغة بعض مفردات  لتصبح أكثر وضوحًا، وا 
  بعضيا عمى بعض.

 اممي: الصدق الع 

يسعي التحميل العاممى إلى تحديد المتغيرات الكامنة )العوامل( التى توضح نمط 
بين العديد من المتغيرات، ويستخدم لمحد من كثرة البيانات وتمخيصيا لتحديد عدد  االرتباطات

 ,SPSS Inc)قميل من العوامل التى ُتفسر التباين الُمالحظ فى عدد أكبر بكثير من المتغيرات 

2004, P 441). 
 التحميل الباحثتانولحساب الصدق العاممى لمقياس البراعة التدريسية استخدمت 

 األساسية المكونات بطريقة Exploratory factor Analysis االستكشافى العاممى



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                    ...     تصور مقترح قائم على كفايات التعليم االلكترونى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 88 - 

Principal Components Method الفاريماكس بطريقة المحاور تدوير مع Varimx 

Method.  تبار بارتمت اخ الباحثتانكما استخدمتBartlett's Test of Sphericity 
، (Field, A, 2009, P648)لمتأكد من أن مصفوفة االرتباط ال تساوى مصفوفة الوحدة. 

(، 1...دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) Bartlett's Testوكانت نتيجة اختبار بارتمت 
أى أن مصفوفة االرتباط ال  تامة ارتباط معامالت من االرتباط خمو مصفوفة وىذا ُيشير إلى

 أساًسا يوفر تساوى مصفوفة الوحدة وأنو يوجد ارتباط بين بعض المتغيرات فى المصفوفة مما

ويوضح الجدول اآلتي نتائج التحميل العاممى.  التحميل أسموب سميًما إحصائًيا الستخدام
 .البراعة التدريسية ختبارالعاممي االستكشافي ال

 (4خذٚي )

 (66)ْ=اٌجشاػخ اٌزذس٠غ١خ  الخزجبس١ً اٌؼبٍِٟ االعزىشبفٟ ٔزبئح اٌزسٍ

َ 
 اٌزشجؼبد

 اٌخبِظاٌؼبًِ  اٌشاثغاٌؼبًِ  اٌثبٌثاٌؼبًِ  اٌثبٔٝاٌؼبًِ  األٚيٌؼبًِ ا

3 3.754     

4 3.626     

5 3.628     

6 3.622     

7 3.763     

8 3.622     

2 3.754     

2 3.742     

2 3.754     

33 3.622     

33 3.743     

34 3.752     

35 3.747     

36 3.733     

37 3.757     

38 3.753     

32 3.624     

32 3.622     

32 3.732     

43 3.752     

43 3.742     

44 3.762     

45 3.783     
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َ 
 اٌزشجؼبد

 اٌخبِظاٌؼبًِ  اٌشاثغاٌؼبًِ  اٌثبٌثاٌؼبًِ  اٌثبٔٝاٌؼبًِ  األٚيٌؼبًِ ا

46 3.775     

47 3.767     

48 3.762     

3  3.772    

4  3.762    

3   3.786   

4   3.742   

5   3.525   

6   3.778   

7   3.767   

8   3.762   

3    3.772  

4    3.772  

5    3.787  

6    3.784  

7    3.752  

8    3.772  

3     3.752 

4     3.522 

5     3.624 

6     3.733 

7     3.622 

8     3.684 

2     3.736 

 5.62 7.24 8.73 2.33 2.36 اٌدزس اٌىبِٓ

 2.24 35.33 36.63 32.23 43.33 ٔغجخ اٌزجب٠ٓ

 25.37 ٔغجخ اٌزجب٠ٓ اٌزد١ّؼٟ

 يتضح من الجدول السابق أن:
( وفسر 2..2( مفردة وبمغت قيمة جذره الكامن )46العامل األول: تشبع عميو عدد ) -

، وتدل عباراتو االختبار العية عمى( من التباين فى أداء العينة االستط1...4نسبة )
الفيم المتكامل والوظيفى لألفكار التدريسية من مفاىيم قدرة الطالبة المعممة عمى عمى 

بناء معرفة جديدة بناء عمى الربط بينيا وبين بحيث تتمكن من  ،وتعميمات وعالقات
 ."تيعاب المفاىيمىاالس" ؛ وعميو ُيمكن تسميو ىذا العامل بـالمعرفة السابقة التى تعممتيا
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( وفسر نسبة .2.1العامل الثاني: تشبع عميو عدد مفردتان وبمغت قيمة جذره الكامن ) -
قدرة وتدل عباراتو عمى  ،االختبار ( من التباين فى أداء العينة االستطالعية عمى12.21)

ل وكيف يمكن استخداميا بشك ،عمى معرفة االجراءات التدريسية المطموبة الطالبة المعممة
الطالقة " ؛ وعميو ُيمكن تسميو ىذا العامل بـمناسب وتوظيفيا بكل مرونة ودقة وكفاءة 

 ."االجرائية

( وفسر 6.21( مفردات وبمغت قيمة جذره الكامن )6العامل الثالث: تشبع عميو عدد ) -
وتدل عباراتو  ،االختبار( من التباين فى أداء العينة االستطالعية عمى 12.21نسبة )

 ،الطالبة المعممة عمى اختيار األساليب التدريسية المناسبة لحل مشكمة ماقدرة  عمى
؛ وكيفية توظيفيا لموصول الى حل المشكمة  ،والحكم عمى مدى فاعمية تمك األساليب

 ."الكفاءة االستراتيجية" وعميو ُيمكن تسميو ىذا العامل بـ

( وفسر 2.24الكامن )( مفردات وبمغت قيمة جذره 6العامل الرابع: تشبع عميو عدد ) -
وتدل عباراتو  ،االختبار( من التباين فى أداء العينة االستطالعية عمى .10.1نسبة )
قدرة الطالبة المعممة عمى التفكير المنطقى أثناء اختيار البدائل المناسبة لحل عمى 

 فىوقدرتيا عمى تفسير سبب مالءمة الحمول وتبريرىا  ،المشكالت التدريسية التى تواجييا
 ."االستدالل التكيفى" ؛ وعميو ُيمكن تسميو ىذا العامل بـسياق المشكمة

( وفسر 0.22( مفردات وبمغت قيمة جذره الكامن )2العامل الخامس: تشبع عميو عدد ) -
 وتدل عباراتو عمى ،االختبار( من التباين فى أداء العينة االستطالعية عمى 2.24نسبة )

عية األساليب واألفكار التدريسية المتضمنة بالمقرر شعور الطالبة المعممة بأىمية وواق
الدراسى، مع القناعة التامة بجدوى دراستيا وتوظيفيا فى تدريس موضوعات االقتصاد 

 ."الرغبة المنتجة" ؛ وعميو ُيمكن تسميو ىذا العامل بـالمنزلى

من (؛ وعميو يتضح .0..والتشبع المقبول والدال إحصائيًا يجب أال تقل قيمتو عن )
 ٓزادت قيمتيا عأظيرت تشبعات البراعة التدريسية السابق أن أبعاد مقياس  الجدول

إحصائيًا )سعود بن ضحيان وعزت عبد لة الوحيد ولذلك فيي تشبعات دا ًِلعاا( عمى .0..)
 (.4.6، ص 4..4الحميد، 
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البراعة التدريسية بطرق صدق المحكمين وصدق  اختبارومن خالل حساب صدق 
دق العاممى يتضح أن المقياس تتمتع بمعامل صدق مقبول؛ مما يشير إلى الوشى والص

 إمكانية استخداميا في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنيا البحث.
بطريقتي ألفا كرونباخ البراعة التدريسية  اختبارتم حساب ثبات : االختبارثبات  -د

Cronbach’s alpha  عادة التطبيق وذلك عمى عينة مكونة من  Test- Retestوا 
التربية بكمية  الفرقة الرابعة بقسم االقتصاد المنزلىطالبة من طالبات الفرقة ( 22)

 (:0النوعية، والنتائج يوضحيا جدول )
 (5خذٚي )

 (66ثطش٠مزٟ أٌفب وشٚٔجبش ٚإػبدح اٌزطج١ك )ْ=اٌجشاػخ اٌزذس٠غ١خ  اخزجبسِؼبِالد ثجبد 

 األثؼبد
 ِؼبًِ ثجبد

 إػبدح اٌزطج١ك ب وشٚٔجبشأٌف

 اٌجشاػخ اٌزذس٠غ١خ

 **3.253 3.237 االعز١ؼبة اٌّفب١ّ٘ٝ.

 **3.235 3.226 اٌطاللخ االخشائ١خ.

 **3.232 3.222 اٌىفبءح االعزشار١د١خ.

 **3.243 3.223 االعزذالي اٌزى١فٝ.

 **3.244 3.233 اٌشغجخ إٌّزدخ.

 **3.286 3.238 اٌّدّٛع اٌىٍٟ

يتمتع بمعامالت ثبات مقبولة، مما البراعة التدريسية  اختبار( أن 0جدول ) يتضح من
 عنيا البحث. سُيسفرُيشير إلى إمكانية استخدامو فى البحث الحالى والوثوق بالنتائج التى 

بطريقتي ألفا كرونباخ البراعة التدريسية  اختبار ومما تقدم ومن خالل حساب ثبات
عادة التطبيق يتضح أن المق ياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، مما يشير إلى إمكانية وا 

 استخدامو في البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنيا البحث.
 تصحيح المقياس:  -ىـ

 ،تم تقدير درجات المفردات الخاصة بكل محور من محاور االختبار بصورة منفردة
 .دات االختبارويوضح الجدول اآلتى طريقة تقدير الدرجات لمفر 
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 (6خذٚي )

 غش٠مخ رمذ٠ش اٌذسخبد الخزجبس اٌجشاػخ اٌزذس٠غ١خ

 آ١ٌخ اٌزصس١ر ػذد اٌّفشداد االثؼبد
اٌذسخخ اٌى١ٍخ 

 ٌىً ثؼذ

االعز١ؼبة 

 اٌّفب١ّ٘ٝ

( ٠48زعّٓ ٘زا اٌجؼذ )

ِفشدح ِٓ ٔٛع االخز١بس ِٓ 

 .ِزؼذد

رؼطٝ دسخخ ٌىً ِفشدح فٝ زبٌخ 

 االخبثخ اٌصس١سخ

48 

 اٌطاللخ

 االخشائ١خ

 ٠زعّٓ ٘زا اٌجؼط ِٛلفبْ

٠ٚزطٍت وً ِٛلف اخز١بس 

اعزشار١د١خ ِسذدح 

٠ّىٓ  ٚرٛظ١ر و١ف

رٕف١ز٘ب ثأوثش ِٓ اعٍٛة 

ٚوً اعٍٛة ٠ٛظر ثٗ 

ا١ٌخ رمذ٠ُ  –اال٘ذاف )

اٌٛعبئػ  –اٌّسزٜٛ 

أعب١ٌت  –اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ٚوزٌه اخشاءاد  (،اٌزم٠ُٛ

 ٌزٕف١ز

٠ُؼطٝ ٌىً اعٍٛة ِٓ األعب١ٌت 

دسخخ ارا رُ رسذ٠ذ  اٌّمزشزخ

 –ا١ٌخ رمذ٠ُ اٌّسزٜٛ  –اال٘ذاف )

أعب١ٌت  –اٌٛعبئػ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

، وزٌه رُؼطٝ دسخخ (اٌزم٠ُٛ

ٌالخشاءاد اٌّزجؼخ فٝ رٕف١ز ٘زا 

ٚثزٌه رىْٛ اٌذسخخ  ،األعٍٛة

ؼطبٖ ُّ ٌالعٍٛة اٌٛازذ دسخزبْ  اٌ

ٚرىْٛ اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌىً ِٛلف 

( أعب١ٌت ٘ٝ ٠7طٍت ف١ٗ رمذ٠ُ )

 دسخبد (33)

43 

اٌىفبءح 

 االعزشار١د١خ

ِٛالف ٠زطٍت وً ِٛلف  8

 ِمزشزبد(6رمذ٠ُ )

رؼطٝ دسخخ ٌىً ِمزشذ ٚثزٌه 

 6رىْٛ اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌىً ِٛلف 

 دسخبد

46 

االعزذالي 

 اٌزى١فٝ

( ٠8زعّٓ ٘زا اٌجؼذ )

ِٛالف ٠ٚزطٍت وً ِٛلف 

الزشاذ اعزشار١د١خ ِسذدح 

ِغ روش  ،ٌسً ِشىٍخ ِب

ٌٙزٖ ِجشساد االخز١بس 

 .االعزشار١د١خ ثبٌزسذ٠ذ

ٌالعزشار١د١خ  دسخز١ٓرُؼطٝ 

اٌّمزشزخ ارا وبٔذ صس١سخ 

رٕبعت اٌّشىٍخ اٌّطشٚزخ 

أخشٜ ٌٍّجشساد سخز١ٓ ٚرؼطٝ د

ارا وبٔذ ِٕطم١خ ٚرزٕبعت ِغ 

 ،االعزشار١د١خ اٌزٝ رُ اخز١بس٘ب

ٚثزٌه رىْٛ اٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌىً 

 .ِٛلف دسخزبْ

46 

اٌشغجخ 

 إٌّزدخ

( 2اٌجؼذ ) ٠زعّٓ ٘زا

ِٛالف ٌٚىً ِٛلف اسثغ 

ثذائً الخز١بس اٌجذ٠ً 

 .إٌّبعت ِٓ ث١ٕٙب

ٌىً ِٛلف فٝ زبٌخ  دسخز١ٓ رؼطٝ

 .اخز١بس االخبثخ اٌصس١سخ

36 

 332 اٌّدّــــــــــــٛع

  (الباحثتان)إعداد/ : مقياس اليقظة العقمية -4

الطالبات  لدى اليدف من المقياس: ييدف ىذا المقياس إلى قياس اليقظة العقمية -أ
 .بكمية التربية النوعية جامعة اإلسكندرية معممات االقتصاد المنزلى
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عمى العديد من الدراسات والبحوث  الباحثتانوصف المقياس: لبناء ىذا المقياس إطمعت  -ب
عبدالعزيز سميم ودراسة (، 4.12عطية )التى تناولت موضوع اليقظة العقمية مثل دراسة 

(، وكذلك 4.12عفاف البديوى )ودراسة  ،(4.12حرب ) سامى ودراسة (،4.12)
ىادى ودراسة  (،4.12ودراسة ايناس خريبة وآخرون ) ،(4.12دراسة نبيل السيد )

ودراسة ىالة شمبولية  ،(4.12باالضافة الى دراسة سامى الختاتنة )، (4.12كريرى )
  .(.4.4ودراسة جوىرة المرشود ) ،(4.12)

يقظة العقمية بأنيا قدرة الطالبة المعممة الفائقة عمى تعريف ال الباحثتانوتنبنت 
استحضار كامل انتباىيا وتركيزىا ووعييا لكل ما يحدث فى المحظة اآلنية مع االتجاه 

األفكار الجديدة دون والتقبل لوجيات النظر المختمفة و  ،وحب االستطالع والفضول ،لالنفتاح
  .ذاتية بحقيا اصدار احكام

بعضيا ذات اتجاه  المقياس عمى شكل عبارات محددة ومنتقاةمفردات وقد صيغت 
 ،التمييز اليقظ)أبعاد اليقظة العقمية وىى  موزعة عمى ايجابى واآلخر ذات اتجاه سمبى

عدم التفاعل  ،والوعى بوجيات النظر المتعددة ،الوعى بالخبرات الراىنة  ،االنفتاح عمى الجديد
أحيانًا ثم  ة مدرج استجابات يبدأ من دائما ثم غالبًا ثموأمام كل عبار  (،مع الخبرات الداخمية

أمام االختيار الذى يوافق  (√)حيث ُيطمب من الطالبة المعممة وضع عالمة  ،ابداً  نادرًا ثم
 .اتجاىيا بالنسبة لكل عبارة من عبارات المقياس

و ( عدد المفردات الُمخصصة ألبعاد مقياس اليقظة العقمية فى صورت2ويوضح جدول )
 األولية. 

 (7خذٚي )

ُّخصصخ ألثؼبد ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ فٟ صٛسرٗ األ١ٌٚخ  ػذد اٌّفشداد اٌ

 األثؼبد ػذد اٌّفشداد

 اٌز١١ّض ا١ٌمع. 2

 االٔفزبذ ػٍٝ اٌدذ٠ذ. 2

 اٌٛػٝ ثبٌخجشاد اٌشإ٘خ. 2

 اٌٛػٝ ثٛخٙبد إٌظش اٌّزؼذدح. 2

 ػذَ اٌزفبػً ِغ اٌخجشاد اٌذاخ١ٍخ. 2

 عاٌّدّٛ 63
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 صدق المقياس: -ج
 وصدق المحتوي لالوشي صدق المحكمين: 

بحساب صدق مقياس اليقظة العقمية باستخدام صدق المحكمين وصدق  تانقامت الباحث
المقياس تم عرض حيث  Lawshe Content Validity Ratio (CVR)المحتوي لالوشي 

تدريس االقتصاد المنزلى أساتذة مناىج وطرق من أستاذ ( 11في صورتو األولية عمى عدد )
مصحوبًا بمقدمة تمييدية تضمنت توضيحًا لمجال البحث،  (2)ممحق بالجامعات المصرية

اليقظة واليدف منو، والتعريف اإلجرائي لمصطمحاتو، بيدف التأكد من صالحيتو وصدقو لقياس 
بداء مالحظاتيم حول )مدي وضوح ومالئمة صياغة مفردات العقمية وضوح مدي  -المقياس، وا 

تعديل  -مدي وضوح ومناسبة خيارات اإلجابة -المقياسمدي كفاية مفردات  -المقياستعميمات 
 أو حذف أو إضافة ما يرونو سيادتيم يحتاج الى ذلك(.

بحساب نسب اتفاق المحكمين السادة أعضاء ىيئة التدريس  الباحثتانوقد قامت 
دي تمثيل مفردات المقياس لقياس بالجامعات عمي كل مفردة من مفردات المقياس من حيث: م

بحساب صدق المحتوي باستخدام معادلة الوشي  الباحثتاناليقظة العقمية، كما قامت 
Lawshe لحساب نسبة صدق المحتوي Content Validity Ratio (CVR)  لكل مفردة

 .(In Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5) من مفردات مقياس اليقظة العقمية
سب اتفاق السادة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات عمي مفردات مقياس وتراوحت ن

%(، كما اتضح اتفاق السادة المحكمين عمى مفردات ..1-21.2اليقظة العقمية بين )
%(، وعن نسبة صدق المحتوى 24.226مقياس اليقظة العقمية بنسبة اتفاق كمية بمغت )

(CVR) العقمية تتمتع بقيم صدق محتوي  لالوشى اتضح أن جميع مفردات مقياس اليقظة
( وىي نسبة صدق 244..مقبولة، كما بمغ متوسط نسبة صدق المحتوي لالختبار ككل )

من أراء وتوجييات السادة المحكمين من خالل تعديل صياغة  الباحثتانوقد استفادت  .مقبولة
عادة ترتيب لبعض المفردات بتقدي م بعضيا بعض مفردات المقياس لتصبح أكثر وضوحًا، وا 

  عمى بعض.
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  :الصدق العاممي 

األساسية لمتحميل العاممى ىي تحميل بيانات المتغيرات لمتوصل إلى مكونات  الميمة
تتضمنيا تمك المتغيرات، حيث يقدم التحميل العاممى نموذج عن التكوين النظري، ويتحدد ىذا 

 (.220، ص 4.11)صالح مراد، النموذج من العالقات الخطية بين المتغيرات

 العاممى التحميل الباحثتانولحساب الصدق العاممى لمقياس اليقظة العقمية استخدمت 

 Principal األساسية المكونات بطريقة Exploratory factor Analysis االستكشافى

Components Method الفاريماكس بطريقة المحاور تدوير مع Varimx Method. 
لمتأكد من أن  Bartlett's Test of Sphericityرتمت اختبار با الباحثتانكما استخدمت 

، وكانت نتيجة (Field, A, 2009, P648)مصفوفة االرتباط ال تساوى مصفوفة الوحدة. 
 (، وىذا ُيشير إلى1...دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) Bartlett's Testاختبار بارتمت 

مصفوفة االرتباط ال تساوى مصفوفة أى أن  تامة ارتباط معامالت من االرتباط خمو مصفوفة
سميًما إحصائًيا  أساًسا يوفر الوحدة وأنو يوجد ارتباط بين بعض المتغيرات فى المصفوفة مما

ويوضح الجدول اآلتي نتائج التحميل العاممي االستكشافي ،العاممى التحميل أسموب الستخدام
 .اليقظة العقميةلمقياس 
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 (8خذٚي )

 (66)ْ=ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ االعزىشبفٟ ٌّم١بط  ٔزبئح اٌزس١ًٍ اٌؼبٍِٟ

 اٌّفشداد
 اٌزشجؼبد

 اٌخبِظاٌؼبًِ   اٌشاثغاٌؼبًِ  اٌثبٌثاٌؼبًِ  اٌثبٔٝاٌؼبًِ  األٚياٌؼبًِ 

3 3.637     

4 3.648     

5 3.632     

6 3.668     

7 3.652     

8 3.626     

2 3.738     

3  3.742    

4  3.732    

5  3.732    

6  3.628    

7  3.736    

8  3.738    

2  3.683    

2  3.685    

2  3.672    

3   3.622   

4   3.627   

5   3.732   

6   3.732   

7   3.732   

8   3.764   

2   3.752   

2   3.628   

2   3.733   

3    3.766  

4    3.762  

5    3.652  

6    3.664  

7    3.742  

8    3.767  

2    3.754  

3     3.653 

4     3.735 

5     3.682 
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 اٌّفشداد
 اٌزشجؼبد

 اٌخبِظاٌؼبًِ   اٌشاثغاٌؼبًِ  اٌثبٌثاٌؼبًِ  اٌثبٔٝاٌؼبًِ  األٚياٌؼبًِ 

6     3.666 

7     3.752 

8     3.623 

2     3.625 

2     3.738 

2     3.762 

 4.43 5.72 7.35 8.22 2.23 اٌدزس اٌىبِٓ

 7.23 2.48 35.53 32.73 45.34 ٔغجخ اٌزجب٠ٓ

 82.23 ٔغجخ اٌزجب٠ٓ اٌزد١ّؼٟ

 يتضح من الجدول السابق أن:
( وفسر .2.2وبمغت قيمة جذره الكامن )( مفردات 2العامل األول: تشبع عميو عدد ) -

وتدل عباراتو عية عمى المقياس، ( من التباين فى أداء العينة االستطال4..40نسبة )
والنظر لألشياء من  ،قدرة الطالبة المعممة عمى التركيز عمى الميام واألحداث الجديدةعمى 

 ."التمييز اليقظ" ؛ وعميو ُيمكن تسميو ىذا العامل بـمنظور جديد 

( وفسر 6.22)( مفردات وبمغت قيمة جذره الكامن 2العامل الثاني: تشبع عميو عدد ) -
من التباين فى أداء العينة االستطالعية عمى المقياس، وتدل عباراتو  (.12.2) نسبة
والتركيز عمييا واالنشغال فييا  ،االىتمام بالمثيرات الجديدة قدرة الطالبة المعممة عمىعمى 

 ."االنفتاح عمى الجديد" ؛ وعميو ُيمكن تسميو ىذا العامل بـدون غيرىا 

( وفسر 2.10)( مفردات وبمغت قيمة جذره الكامن 2)العامل الثالث: تشبع عميو عدد  -
من التباين فى أداء العينة االستطالعية عمى المقياس، وتدل عباراتو  (10.01نسبة )
؛ وعميو ُيمكن ويعنى قدرة الطالبة المعممة عمى تركيز التفكير عمى الخبرات الراىنة عمى 

 ."الوعى بالخبرات الراىنة" تسميو ىذا العامل بـ

( وفسر 0.22)( مفردات وبمغت قيمة جذره الكامن 2مل الرابع: تشبع عميو عدد )العا -
من التباين فى أداء العينة االستطالعية عمى المقياس، وتدل عباراتو عمى  (2.46نسبة )

؛ وعميو ُيمكن قدرة الطالبة المعممة عمى التعامل مع الموقف بأكثر من منظور أو اتجاه 
 .عى بوجيات النظر المتعددة""الو  تسميو ىذا العامل بـ
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( وفسر .4.4)( مفردات وبمغت قيمة جذره الكامن 2العامل الخامس: تشبع عميو عدد ) -
من التباين فى أداء العينة االستطالعية عمى المقياس، وتدل عباراتو عمى  (2.21نسبة )

قدرة الطالبة المعممة عمى السماح لألفكار والمشاعر لتأتى وتذىب دون أن تشتت 
"عدم  ؛ وعميو ُيمكن تسميو ىذا العامل بـوتفقدىا تركيزىا فى المحظة الحاضرة ،فكيرىات

 .التفاعل مع الخبرات الداخمية"

(؛ وعميو يتضح من .0..والتشبع المقبول والدال إحصائيًا يجب أال تقل قيمتو عن )
( .0..) ٓزادت قيمتيا عأظيرت تشبعات اليقظة العقمية السابق أن أبعاد مقياس  الجدول
إحصائيًا )سعود بن ضحيان وعزت عبد الحميد، لة الوحيد ولذلك فيي تشبعات دا ًِلعااعمى 

4..4 ،4.6.) 
ومن خالل حساب صدق مقياس اليقظة العقمية بطرق صدق المحكمين وصدق الوشى 
والصدق العاممى يتضح أن المقياس تتمتع بمعامل صدق مقبول؛ مما يشير إلى إمكانية 

 ي البحث الحالي، والوثوق بالنتائج التي سيسفر عنيا البحث.استخداميا ف
بطريقتي ألفا كرونباخ اليقظة العقمية تم حساب ثبات مقياس ثبات المقياس:  -د

Cronbach’s alpha  عادة التطبيق وذلك عمى عينة مكونة من  Test- Retestوا 
التربية النوعية، مية بك بقسم االقتصاد المنزلى الرابعةطالبة من طالبات الفرقة ( 22)

 (:2والنتائج يوضحيا جدول )
 (2خذٚي )

 (66)ْ=ِؼبِالد ثجبد ِم١بط ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ ثطش٠مزٟ أٌفب وشٚٔجبش ٚإػبدح اٌزطج١ك 

 األثؼبد
 ِؼبًِ ثجبد

 إػبدح اٌزطج١ك أٌفب وشٚٔجبش

 ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

 

 **3.234 3.223 اٌز١١ّض ا١ٌمع.

 **3.233 3.224 االٔفزبذ ػٍٝ اٌدذ٠ذ.

 **3.236 3.226 اٌٛػٝ ثبٌخجشاد اٌشإ٘خ.

 **3.232 3.225 اٌٛػٝ ثٛخٙبد إٌظش اٌّزؼذدح.

 **3.232 3.227 ػذَ اٌزفبػً ِغ اٌخجشاد اٌذاخ١ٍخ.

 **3.262 3.222 اٌّدّٛع اٌىٍٟ

يتمتع بمعامالت ثبات مقبولة، مما اليقظة العقمية ( أن مقياس 2يتضح من جدول )
 عنيا البحث. سُيسفرإمكانية استخدامو فى البحث الحالى والوثوق بالنتائج التى ُيشير إلى 
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عادة ومما تقدم ومن خالل حساب ثبات مقياس اليقظة العقمية  بطريقتي ألفا كرونباخ وا 
التطبيق يتضح أن المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، مما يشير إلى إمكانية استخدامو 

 وثوق بالنتائج التي سيسفر عنيا البحث.في البحث الحالي، وال
تدرجت االجابة عمى كل فقرة من فقرات المقياس عمى سمم اجابات تصحيح المقياس:  -ىـ

وذلك عمى حسب انطباق محتوى الفقرة عمى الطالبة  (،أبداً  ،نادراً  ،غالباً  ،دائماً )خماسى 
خمس )ابة دائما ويمكن تحويل سمم االجابات الى درجات بحيث تأخذ االج ،المعممة
وابدًا )درجة  (،درجتان)ونادرًا  (،ثالث درجات)أحيانًا  (،أربع درجات)وغالبًا  (درجات
 ،الدرجات فى الفقرات السمبية ويتم عكس سمم ،، وىذا فى حالة الفقرات االيجابية(واحدة

والنياية الصغرى لدرجات  ،درجة 442وبذلك تكون النياية العظمى لدرجة المقياس 
 .درجة 22اس المقي

  لكترونى:التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم اال اعداد  -0

تتشابو برامج التعميم االلكترونى مع األساليب فى التعميم باألىداف العامة والتى تركز 
عمى اعداد جيل متعمم يمتمك من الميارة والخبرة المعرفية ما يؤىمو لمواجية متطمبات الحياة 

األساسى ىو أن يتعمم الفرد لتتفتح شخصيتو عمى نحو أفضل وتوسيع قدراتو وىدفيا  ،العممية
 (.422، .4.4،نعيمة سعداوى،وممكاتو الذاتية )لطفى زعباط

ففى عصر التقدم التكنولوجى ىناك العديد من االستراتيجيات والممارسات التربوية تم 
انعكاس ىذا التحول فى معظم وقد تحقق  ،استبداليا بالممارسات التى تعتمد عمى التكنولوجيا

  .برامج تدريب المعممين؛ عمى حد سواء قبل الخدمة وأثناء الخدمة
وُيعد ىذا التصور رؤية جديدة الستكشاف طرق مزح المحتوى والتكنولوجيا وعمم أصول 
التدريس من قبل القائم بعممية التدريس من أجل توفير التدابير التصحيحية فى الوقت 

 .(Rashmi,2020,p8) المناسب
وتتجمى فكرتو فى توظيف كفايات التعميم االلكترونى وما ينطوى تحتيا من ميارات فى 
تصميم المواقف التعميمية المختمفة بشكل منظم ومتسق بإستخدام كل ما توفره ىذه الكفايات 

مكانيات بصورة غير عشوائية وال تبعث عمى الرتابة والممل   .من مزايا وا 
ر المقترح لممتعممين النمذجة المثالية لمممارسات التدريسية فى كما يوفر ىذا التصو 
حيث أن توظيف كفايات التعميم االلكترونى كمؤشر وبوصمة  ،المواقف التدريسية المختمفة
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دقيقة أثناء تخطيط وتصميم األنشطة التعميمية سوف يقدم الدعم المضمون والفعال لتطبيق 
كما يضمن التسميم ،فى كافة مراحل العممية التعميميةأساليب التعميم االلكترونى المختمفة 

باالضافة الى أنو يجعل ىناك مراقبة لتكامل  ،المضمون والفعال ليذا النمط الجديد من التعميم
يساىم فى زيادة  األمر الذى ،الطرق واألساليب المستخدمة فى المواقف التعميمية المختمفة

معممية التعميمية والبعد عن شعوره بعدم أىميتو شعور المعمم بشخصيتو وأىميتو بالنسبة ل
ومن ثم يعمل عمى تعديل االساليب القديمة التى تعوق االبتكار ،وأنو أصبح شيئًا تراثيًا تقميدياً 

 .فى التدريس ويضع طرق جديدة تنيض بالتعميم وتظير الكفاءة والبراعة لدى المتعممين
  :األهداف العامة للتصور املكرتح

بكمية التربية  الطالبات معممات االقتصاد المنزلى د البراعة التدريسية لدىتنمية أبعا -1
  .جامعة االسكندرية -النوعية 

بكمية التربية النوعية  الطالبات معممات االقتصاد المنزلى تنمية أبعاد اليقظة العقمية لدى -4
  .جامعة االسكندرية -

  :امليطلكات الرئيسية للتصور املكرتح 

  :المقترح من ثالثة مرتكزات أساسية ىى ينطمق التصور
 نتائج الدراسات والبحوث السابقة  - أ

األدبيات التربوية عمى ضروة و  حيث اتفقت العديد من الكتابات :نتائج الدراسة النظرية - ب
اكساب المتعممين لكفايات التعميم االلكترونى لما ليا من أىمية عظمى فى االرتقاء 

  .جات التعممية المراد تحقيقيا لدى المتعممينبمستويات االداء فى كافة المخر 

نتائج الدراسة االستطالعية التى أجريت عمى مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس لتحديد  - ت
 ،فى الفترة الراىنة الطالبات معممات االقتصاد المنزلى أىم المتطمبات الواجب تنميتيا لدى

العية عمى ضرورة االىتمام والتى أوضحت الموافقة وبشدة بين أفراد العينة االستط
  .والتركيز عمى كفايات التعمم االلكترونى فى المقررات الدراسية المختمفة

فى مجال التدريس ومشاركتين فى االشراف الميدانى عمى  الباحثتانمن خالل عمل  - ث
فقد الحظتا أن كفايات التعميم االلكترونى غير متوفرة لدى  ،الطالبات خالل التربية العممية

الى اجراء ىذه الدراسة  الباحثتانوىذا ما دفع  ،ء الطالبات عمى الرغم من أىميتياىؤال
 .لوضع تصور مقترح قائم عمى كفايات التعميم االلكترونى
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 ،مجموعة من الخطوات المتتابعة والمتكاممة الباحثتانولبناء التصور المقترح اتبعت 
  :وىذه الخطوات ىى

 :أسس بياء التصور املكرتححتديد أواًل 

 :استند بناء التصورالمقترح عمى مجموعة من األسس، وىذه األسس ىي
األساس المعرفي: يعتمد األساسي المعرفي ليذا التصور عمى بناء المعرفة بطريقة   - أ

ذاتية، وتطبيقيا من خالل العديد من األنشطة التي تقيس المستويات العميا من المعرفة، 
 ي السمبي ليا، بيدف تنمية أبعاد البراعة التدريسية وأبعاد اليقظة العقميةبداًل من التمق

 لدى الطالبات معممات االقتصاد المنزلي )عينة البحث(. 
عمى مراعاة الفروق الفردية بين  ،التصوراألساس النفسي: يعتمد األساس النفسي ليذا  - ب

وسائل واألنشطة الخاصة الطالبات المعممات، وذلك من خالل التنويع فى األساليب وال
وكذلك مراعاة ميول واتجاىات ىؤالء الطالبات نحو التعمم، وذلك من  ،بموضوعات المقرر

خالل التأكيد عمى مبدأ النشاط الذاتي، وتصميم مواد التعمم واألنشطة التعميمية بالشكل 
 بفاعمية الذات ومتعة االنجاز.  الذي يضمن متعة التعمم ويحقق الشعور

الجتماعي والحياتي: يتمثل فى حرية الطالبة المعممة ومسئوليتيا فى تعمميا األساس ا - ج
 )قدراتيا الذاتية(، بما يتالءم وشخصيتيا وظروفيا االجتماعية. 

كفايات التعميم االلكترونى وما تنطوى عميو من  األساس التكنولوجي: يتمثل في توظيف  -د
األنشطة التعميمية  د التعميم، وتطبيقفي تصميم موا ميارات وأساليب ووسائل تكنولوجية

 .الخاصة بالمقرر الدراسى
  :اشتكاق الكائنة املبدئية للفايات التعليه االللرتوىى الالزمة لبياء التصور املكرتح ثاىيًا

اعتمدت الباحثتنان فى اشتقاق القائمة المبدئية لكفايات التعميم االلكترونى الالزمة 
ناولت فى الدراسات والبحوث الحديثة التى تتم التوصل اليو  لبناء التصور المقترح عمى ما

وبعد االنتياء من وضع القائمة تم عرضيا عمى مجموعة من  ،كفايات التعميم االلكترونى
مدى أىمية كل كفاية أرائيم حول أساتذة المناىج وطرق التدريس بيدف التعرف عمى 

وتمثمت االستجابات فى  ،تعميم الجامعىومردودىا االيجابى بالنسبة لممتعممين فى مرحمة ال
أعطيت درجة  (غير ميمو) ،أعطيت درجتان (ميم الى حد ما)و ،وأعطيت ثالثة درجات ()ميم

ات مدى مناسبة كل كفاية لتوظيفيا فى تدريس المقرر وكذلك التعرف عمى  ،واحدة فقط
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لكفايات التعميم  ةائممدى شمولية القباالضافة الى التعرف عمى  ،الدراسية بالمرحمة الجامعية
التى اكتسابيا من قبل أعضاء ىيئة التدريس وتوظيفيا أثناء تدريس المقررات االلكترونى 

 .الدراسية الخاصة بيم

تم إعادة ترتيب قائمة الكفايات وفقًا ألىميتيا ومردودىا  ،وبعد دراسة أراء السادة المحكمين
مة المقترحة لكفايات التعميم االلكترونى القائ (2)ويوضح الجدول  ،االيجابى عمى المتعممين

  .الالزمة لمطالبات معممات االقتصاد المنزلى بكمية التربية النوعية جامعة االسكندرية
 (2)خذٚي 

اٌالصِخ ٌٍطبٌجبد ِؼٍّبد االلزصبد إٌّضٌٝ ثى١ٍخ اٌزشث١خ  لبئّخ ِمزشزخ ثىفب٠بد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ

 .إٌٛػ١خ خبِؼخ االعىٕذس٠خ

َ 
فب٠بد اٌى

 اٌشئ١غ١خ
 اٌىفب٠بد اٌفشػ١خ

 وفب٠بد اٌزخط١ػ -3

فخ - خٍز ١ٔخِ  ىزشٚ ٘ب ثطشق ٌا ٚٔشش ظٛذ   ًٚ ّمشس ثى ٝ ٌا ً ف ٛاص ٌز ٛاػذ ا  .ٚظغ ل

ٚظغ ػذد ِٓ األعئٍخ اٌزسع١ش٠خ اٌزٝ رشدغ اٌطبٌجبد ص٠بسح اٌّٛالغ  -

 .االٌىزش١ٔٚخ اٌّخزٍفخ

بعجخ االعزؼبٔخ ثبٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّشٛسح ػٍٝ اٌشجىخ ٚإٌّ -

 .ٌّٛظٛػبد اٌّمشس

مشس - ُ ِٛظٛػبد اٌّ خبصخ ثزؼٍ ٔبد ٌا ٌج١ب ٛاػذ ا ل ١ّخٚ  ١ٍ ٌزؼ ٛالغ ا ّ خ ثٌب  .االعزؼٔب

رسذ٠ذ اعزشار١دبد اٌزذس٠ظ اٌالصِخ ٌزسم١ك أ٘ذاف اٌّمشس ٚإٌّبعجخ  -

 .ٌٍّغزدذاد اٌزىٌٕٛٛخ١خ

 .رسذ٠ذ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزخذِخ فٝ أزبج اٌّسزٜٛ اٌؼٍّٝ -

زطج١م١خ اٌّخزٍفخ ٚاٌزٝ رغبُ٘ فٝ رمذ٠ُ اٌّسزٜٛ ثشىً اخبدح اٌجشاِح اٌ -

 .ش١ك

رصفر شجىخ االٔزشٔذ ثشىً دٚسٜ ٚرس١ًّ ٚزفع اٌٍّفبد اٌزٝ رغُٙ  -

 .فٝ رذس٠ظ ِٛظٛػبد اٌّمشس ثشىً أفعً

4- 
وفب٠بد اٌزص١ُّ 

 ٚاٌزط٠ٛش

ٌٍّمشس -  ٝ ّ١ٍ ٌزؼ ٜ ا ّسٛز ٔزبج ٌا ٝ ا ٔزشٔذ ف ال  ٌٝ ٌثٔب ً ا د١ ٚاد ٌا خ ثأد  .االعزؼٔب

ٝ ش١كاالعز - ّ١ٍ ٜ رؼ ٔزبج ِسٛز ٝ ال ٔٚ ٜ االٌىزش ّسٛز ١ٌف ٌا ح رأ خ ثجشِا  .ؼٔب

 .اظبفخ سٚاثػ اٌىزش١ٔٚخ الثشاء رؼٍُ ِٛظٛػبد اٌّمشس -

 رمذ٠ُ اٌّسزٜٛ اٌؼٍّٝ اٌىزش١ٔٚبً. -

االعزؼبٔخ ثّصبدس اٌّؼٍِٛبد االٌىزش١ٔٚخ اٌّخزٍفخ ٚاٌّزٛفشح ػٍٝ  -

 اٌشجىخ اٌّؼٍِٛبر١خ.

خبصخ ثبٌّمشس ػجش ٚعبئً اٌزفبػً رٕغ١ك اٌٍمبءاد االٌىزش١ٔٚخ اٌ -

 .ٚعبئً اٌزفبػً فٝ اٌّٛلغ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّٛالغ اٌزؼ١ّ١ٍخ)االخزّبػٝ 

ٔزشٔذ - َ اال ٝ اعزخذا ٓ ػٍ ١ّ ّزؼٍ ٝ رشدغ ٌا ٌز ١ّخ ا ؼٍ ُ ثؼط األٔشطخ ٌا ١ّ  .رص

رص١ُّ ثؼط االٔشطخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رشدغ اٌطبٌجبد ػٍٝ اخبدح ثؼط  -

 .اٌجشاِح اٌزطج١م١خ ثفبػ١ٍخ

ؼط األٔشطخ اٌزٝ رشدغ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اعزغالي ِٙبسارُٙ رص١ُّ ث -

 .االٌىزش١ٔٚخ ثطش٠مخ ِسججخ الٔدبص ثؼط اٌّٙبَ ٚاٌزى١ٍفبد
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َ 
فب٠بد اٌى

 اٌشئ١غ١خ
 اٌىفب٠بد اٌفشػ١خ

رص١ُّ ثؼط األٔشطخ اٌزٝ رٛخٗ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌٝ االعزفبدح ِٓ خجشارُٙ  -

 .ٚرؼٍمُٙ ثّٛالغ اٌزٛاصً االخزّبػٝ اٌّخزٍفخ

ٌزٝ رخذَ ِٛظٛػبد اعزخذاَ ِٛالغ ا١ٌٛر١ٛة ٌٍجسث ػٓ اٌف١ذٚ٘بد ا -

 .اٌّمشس ٌزس١ٍّٙب ٚاالعزفبدح ِٕٙب اثٕبء اٌزذس٠ظ

اعزخذاَ ِسشوبد اٌجسث اٌّخزٍفخ ٌٍٛصٛي اٌٝ ِؼٍِٛبد ػٓ  -

 ِٛظٛػبد اٌّمشس.

5- 
وفب٠بد اٌزؼٍُ 

 .إٌشػ

 اعزخذاَ اٌجشِد١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ اٌزذس٠ظ. -

رث١ش اٌز٠ٕٛغ فٝ ػشض ِسزٜٛ اٌّمشس ثئعزخذاَ اٌٛعبئػ اٌّزؼذدح اٌزٝ  -

 .رفى١ش اٌطبٌجبد ٚرسفضُ٘ ػٍٝ اوزغبة اٌّؼبسف ٚاٌّٙبسح ثؼّك

اٌز٠ٕٛغ فٝ اعزشار١د١بد اٌزذس٠ظ اٌسذ٠ثخ اٌّٛاوجخ ٌٍزطٛساد  -

 .ٚإٌّبعجخ ٌٍّسزٜٛ اٌزىٌٕٛٛخ١خ

رٛف١ش ػٕصش اٌزش٠ٛك ٚخزة االٔزجبٖ فٝ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ عٛاء داخً  -

 .اٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ أٚ خبسخٙب

١ٓ ٌزسًّ ِغئ١ٌٛخ اٌزؼٍُ ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ اٌّٛالغ ر١ٙئخ اٌّزؼٍّ -

 .االٌىزش١ٔٚخ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ

فخ - ١ٔخ ِخٍز ىزشٚ ٚثطشق ٌا ّمشس رار١بً  ُ ٌا ٝ رؼٍ ّ ٝ ٕر ٌز ّصبدس ا طالة ثٌب ٠ٚذ ٌا  .رض

6- 

وفب٠بد اعزخذاَ 

اٌّغزسذثبد 

اٌزىٌٕٛٛخ١خ فٝ 

 .اٌزذس٠ظ

ش - ّىزجخ ٌا ٙب ٌا ٝ رمذِ ٌز ِبد ا خذ ٓ ٌا ٍزذس٠ظ.االعزفبدح ِ ٕبء االػذادٌ  ١ّخ أث  ل

رص١ُّ ثؼط اٌزى١ٍفبد اٌزٝ رٛخٗ اٌطبٌجبد اٌٝ االعزفبدح ِٓ اٌخذِبد  -

 .اٌزٝ رمذِٙب اٌّىزجخ اٌشل١ّخ

 .اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزو١خ فٝ اٌزذس٠ظ -

 .االعزفبدح ِٓ ِضا٠ب اٌزؼ١ٍُ اٌّزٕمً ٚرٛظ١فخ فٝ اٌزذس٠ظ -

ٛالغ - ١ٕخ ٌا ٘ب رم فش ٝ ٛر ٌز ّضا٠ب ا ٓ ٌا ٌزذس٠ظ االعزفبدح ِ ٝ ا ٙب ف ظ١ف ٚٛر ّؼضص   .ٌا

رطج١ك إٌّبرج اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٝ رٛظف االِىبٔبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثٕدبذ  -

 .وأّٔٛرج اٌزؼٍُ اٌّمٍٛة

7- 

وفب٠بد اٌزفبػً 

ٚاالرصبي 

االٌىزشٚٔٝ 

ٌزسف١ض ػًّ 

األٔشطخ 

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ

 .اظبفخ ساثػ ٌٍذػُ ٚاٌّغبػذح ٌّغبػذح اٌطبٌجبد -

ٝ اعزفغبس  - شد ػٍ َ ثٌب ّب ٘ز فخاال ّخٍز ١ٔخ ٌا ً االٌىزشٚ عبئ ٌجبد ػجش اٌٛ طب  .ٌا

ّمشس - ُ ِٛظٛػبد ٌا ٝ رؼٍ ٙب ف ٜ رمذِ ِذ ٌجخٚ  ً غب ى  ٌٝ  .ِزبثؼخ األداء األوبد٠ّ

 .رسذ٠ذ أعب١ٌت اٌزفبػً االٌىزشٚٔٝ ث١ٓ اٌطبٌجبد ثؼعُٙ ٚثؼط -

رسذ٠ذ عجً اٌزٛاصً االٌىزشٚٔٝ ث١ٓ اٌطبٌجبد ٚاٌّسزٜٛ اٌؼٍّٝ  -

 .ٌّٛظٛػبد اٌّمشس

 .بد اٌزفبػً ٌٍطبٌجبد ٌذساعخ ِٛظٛػبد اٌّمشساػالْ ِزطٍج -

رسف١ض اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌزؼبْٚ فٝ اخشاء األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ داخً  -

 .اٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ ٚخبسخٙب

ٌجبد. - طب ١ّغ ٌا ً ِغ خ ٛاص ٌز ٝ ا فخ ف ّخٍز ٝ ٌا ّبػ ً االخز ٛاص ٌز ح ا ظ١ف ثشِا  ٛر

8- 
وفب٠بد رم٠ُٛ 

 اٌّمشس اٌىزش١ٔٚبً 

اخز١بس أّٔبغ  .أعب١ٌت ِخزٍفخ ٌٍزم٠ُٛ االٌىزشٚٔٝاعزخذاَ ٚرطج١ك  -

 .اٌزم٠ُٛ االٌىزشٚٔٝ إٌّبعجخ ٌٍّمشس

 .ٚظغ ِؼب١٠ش ػ١ٍّخ ٠زُ فٝ ظٛئٙب رم٠ُٛ اٌّزؼ١ٍّٓ -

ٌزٕظ١ُ ٚػشض ٔزبئح  Accessاػذاد لبػذح ث١بٔبد ِجغطخ ثبعزخذاَ  -
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َ 
فب٠بد اٌى

 اٌشئ١غ١خ
 اٌىفب٠بد اٌفشػ١خ

 .اٌطبٌجبد اٌّزؼٍّبد فٝ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

زمجبٌٙب ػجش اٌجش٠ذ االٌىزشٚٔٝ أٚ ػجش اسعبي اٌزى١ٍفبد اٌصف١خ ٚاع -

 .اٌصفسبد االٌىزش١ٔٚخ اٌّزفك ػ١ٍٙب

اػذاد اعئٍخ رم١ّ٠ٛخ رؼزّذ ػٍٝ اٌٛعبئػ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ ٌعّبْ  -

 .ِزؼخ اٌّزؼ١ٍّٓ أثٕبء اٌزم٠ُٛ

 .رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ ثطشق اٌىزش١ٔٚخ ِخزٍفخ -

 .ٌىزش١ٔٚخاػذاد ثشاِح اثشائ١خ ٚػالخ١خ ِجغطخ ثطشق ِخزٍفخ ا -

 .أشبء سٚاثػ ثبدٚاد اٌزم٠ُٛ اٌخبصخ ثبٌّمشس -

 .رص١ُّ اٌزى١ٍفبد اٌزٝ رؼزّذ فٝ أدائٙب ثشىً وٍٝ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ -

2- 
اٌىفب٠بد 

 اٌٛخذا١ٔخ

 .اٌشغجخ فٝ االغالع ػٍٝ وً ِب ٘ٛ خذ٠ذ فٝ رذس٠ظ اٌّمشس اٌىزش١ٔٚبً  -

ٚرم٠ّٛٗ  اال٘زّبَ ثزمذ٠ُ ِسزٜٛ اٌّمشس ٚأٔشطزٗ ٚأعب١ٌت رذس٠غٗ -

 .ثأعب١ٌت ِخزٍفخ اٌىزش١ٔٚخ

 اال٘زّبَ ثزص١ُّ ثؼط اٌٛزذاد اٌذساع١خ اٌىزش١ٔٚبً. -

 .االشزشان ِغ اٌض١ِالد ٌزص١ُّ االٔشطخ اٌىزش١ٔٚبً  -

 ِغبػذح اٌضِالء فٝ اعزخذاَ اٌزؼٍُ اٌىزش١ٔٚب فٝ اٌزذس٠ظ. -

 االشزشان فٝ إٌّزذ٠بد ٚاٌّؤرّشاد اٌخبصخ ثبٌزذس٠ظ -

معايري باملنارسات التدريسية االجرائية للتصور املكرتح فى ضوء كفايات التعليه  اشتكاق قائنةثالجًا 

  :التى مت التوصل اليوا االللرتوىى

فى لمتصور المقترح بالممارسات التدريسية مبدئية معايير قائمة  ثتانالباح تاشتق
بحيث يغطى  وقد وضع ىذا التصور ،التى تم التوصل اليياكفايات التعميم االلكترونى  ضوء

األنشطة طرق التدريس  –المحتوى  –األىداف ) جميع أبعاد وعناصر المقرر الدراسى
تم عرضو عمى وبعد االنتياء من وضع التصور (،التقويم –الوسائل التعميمية  –التعميمية 

 وكذلك التأكد من ،مدى وضوح المعايير والمؤشرات مجموعة من السادة المحكمين لمتأكد من
  .المعايير لمتطبيق مدى مناسبة

تم التوصل لمقائمة  ،واجراءات التعديالت المطموبة وبعد دراسة أراء السادة المحكمين
والتى سيتم فى ضوئيا تصميم وتنفيذ االنشطة التعميمية  ،النياية لمعايير التصور المقترح

ضوء والذى سيتم تدريسو فى  (فى مجال التخصص طرق التدريس)المختمفة لممقرر الدراسى 
التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم ( معايير 2)ويوضح الجدول  التصور المقترح،

 .االلكترونى
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 (2خذٚي )

اٌالصِخ ٌٍطبٌجبد ِؼٍّبد االلزصبد  ِؼب١٠ش اٌزصٛس اٌّمزشذ اٌمبئُ ػٍٝ وفب٠بد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ

 إٌّضٌٝ.

ػٕبصش( )أثؼبد 

 اٌّمشس اٌذساعٝ
 ٌٍزصٛس اٌّمزشذ فٝ ظٛء وفب٠بد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ اٌّّبسعبد االخشائ١خ

أٚال األ٘ذاف 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

  (.ٚخذأٝ –ِٙبسٜ –ِؼشفٝ )ٚظغ أ٘ذاف رشًّ خٛأت إٌّٛ اٌّخزٍفخ 

 ٚظغ أ٘ذاف رشوض ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌّؼشف١خ اٌؼ١ٍب. 

  ٍّٝٚظغ أ٘ذاف ٠زطٍت رسم١مٙب ِّبسعخ اٌطبٌجبد ٌٍجسث ٚاالعزمصبء اٌؼ

 االٔزشٔذ. ِٓ خالي شجىخ

 ٌجغ١طخ خ١خ ا ٌٛٛ ٌزىٕ ١ٕبد ا ٌزم ٌجؼط ا ٌجبد  طب ٙب اخبدح ٌا ٘ذاف ٠زطٍت رسم١م  .ٚظغ أ

  ٚظغ أ٘ذاف ٠زطٍت رسم١مٙب رٛخ١ٗ اٌطبٌجبد الرمبْ ثؼط األدٚاد اٌّزبزخ

 .ػٍٝ االٔزشٔذ ٚرؼٍّٙب رار١بً 

 ٔزشٔذ ال  ًٌ د١ ٚاد ٌا ٌجؼط أد ٌجبد  طب َ ٌا ٙب اعزخذا ٘ذاف ٠زطٍت رسم١م  .ٚظغ أ

 

اٌّسزٜٛ  ثب١ٔبً 

 اٌزؼ١ٍّٝ

  ٍّٝاعزخذاَ ثؼط أدٚاد اٌد١ً اٌثبٔٝ الٔزشٔذ فٝ أزبج اٌّسزٜٛ اٌؼ

 .اٌش١ك ٌّٛظٛػبد اٌّمشس

 مشس ُ ِٛظٛػبد اٌّ خبصخ ثزؼٍ ٔبد ٌا ٌج١ب ٛاػذ ا ل ١ّخٚ  ١ٍ ٌزؼ ٛالغ ا ّ خ ثٌب  .االعزؼٔب

 ش١ك ً ٜ ثشى ّسٛز ُ ٌا ٝ رمذ٠ ُ ف ٝ رغ٘ب ٌز ٚا فخ  ّخٍز ٌزطج١م١خ ٌا ح ا ٌجشِا  .اخبدح ا

 جىخ االٔزشٔذ ثشىً دٚسٜ ٚرس١ًّ ٚزفع اٌٍّفبد اٌزٝ رغُٙ فٝ رصفر ش

 .رذس٠ظ ِٛظٛػبد اٌّمشس ثشىً أفعً

 االعزؼبٔخ ثجشاِح رأ١ٌف اٌّسزٜٛ االٌىزشٚٔٝ الٔزبج ِسزٜٛ رؼ١ٍّٝ ش١ك. 

  اعزخذاَ ِٛالغ ا١ٌٛر١ٛة ٌٍجسث ػٓ اٌف١ذٚ٘بد اٌزٝ رخذَ ِٛظٛػبد

 .ذس٠ظاٌّمشس ٌزس١ٍّٙب ٚاالعزفبدح ِٕٙب اثٕبء اٌز

 .ّمشس ٓ ِٛظٛػبد ٌا ِبد ػ ٝ ِؼٍٛ صٛي ٌا ٌٍٛ فخ  ّخٍز ٌجسث ٌا َ ِسشوبد ا  اعزخذا

 اظبفخ سٚاثػ اٌىزش١ٔٚخ الثشاء رؼٍُ ِٛظٛػبد اٌّمشس. 

  االعزؼبٔخ ثّصبدس اٌّؼٍِٛبد االٌىزش١ٔٚخ اٌّخزٍفخ ٚاٌّزٛفشح ػٍٝ اٌشجىخ

 اٌّؼٍِٛبر١خ.

  ًّمشس رار١ب ُ ٌا ٝ رؼٍ ّ ٝ ٕر ٌز ّصبدس ا طالة ثٌب ٠ٚذ ٌا فخ رض ١ٔخ ِخٍز ىزشٚ  .ٚثطشق ٌا

 ثبٌثبً غشق اٌزذس٠ظ

  رسذ٠ذ اعزشار١دبد اٌزذس٠ظ اٌالصِخ ٌزسم١ك أ٘ذاف اٌّمشس ٚإٌّبعجخ

 .ٌٍّغزدذاد اٌزىٌٕٛٛخ١خ

 .اعزخذاَ اٌجشِد١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ اٌزذس٠ظ 

 اٌز٠ٕٛغ فٝ اعزشار١د١بد اٌزذس٠ظ اٌسذ٠ثخ اٌّٛاوجخ ٌٍزطٛساد اٌزىٌٕٛٛخ١خ 

 .ٜٚإٌّبعجخ ٌٍّسزٛ

 اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزو١خ فٝ اٌزذس٠ظ. 

 االعزفبدح ِٓ ِضا٠ب اٌزؼ١ٍُ اٌّزٕمً ٚرٛظ١فخ فٝ اٌزذس٠ظ. 

 ٌزذس٠ظ ٝ ا ٙب ف ظ١ف ٚٛر ّؼضص  ٛالغ ٌا ١ٕخ ٌا ٘ب رم فش ٝ ٛر ٌز ّضا٠ب ا ٓ ٌا  .االعزفبدح ِ

  رطج١ك إٌّبرج اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٝ رٛظف االِىبٔبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثٕدبذ وأّٔٛرج

 .ٖ ِٓ إٌّبرج اٌزؼ١ّ١ٍخاٌزؼٍُ اٌّمٍٛة ٚغ١ش

 

 

 

  ٚظغ ػذد ِٓ األعئٍخ اٌزسع١ش٠خ اٌزٝ رشدغ اٌطبٌجبد ص٠بسح اٌّٛالغ

 .االٌىزش١ٔٚخ اٌّخزٍفخ

  َرص١ُّ ثؼط األٔشطخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رشدغ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اعزخذا
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ػٕبصش( )أثؼبد 

 اٌّمشس اٌذساعٝ
 ٌٍزصٛس اٌّمزشذ فٝ ظٛء وفب٠بد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ اٌّّبسعبد االخشائ١خ

 

ساثؼبً األٔشطخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 .االٔزشٔذ

 خبدح ثؼط رص١ُّ ثؼط االٔشطخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ رشدغ اٌطبٌجبد ػٍٝ ا

 .اٌجشاِح اٌزطج١م١خ ثفبػ١ٍخ

  ُٙرص١ُّ ثؼط األٔشطخ اٌزٝ رشدغ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اعزغالي ِٙبسار

 .االٌىزش١ٔٚخ ثطش٠مخ ِسججخ الٔدبص ثؼط اٌّٙبَ ٚاٌزى١ٍفبد

  ُٙرص١ُّ ثؼط األٔشطخ اٌزٝ رٛخٗ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌٝ االعزفبدح ِٓ خجشار

 .ٚرؼٍمُٙ ثّٛالغ اٌزٛاصً االخزّبػٝ اٌّخزٍفخ

 ُثؼط األٔشطخ اٌزٝ رض٠ذ ِٓ سغجخ اٌطبٌجبد فٝ االغالع ػٍٝ وً ِب  رص١ّ

 .٘ٛ خذ٠ذ فٝ رذس٠ظ اٌّمشس اٌىزش١ٔٚبً 

  ٓٙرص١ُّ ثؼط األٔشطخ اٌزٝ رشدغ اٌطبٌجبد ػٍٝ االشزشان ِغ ص١ِالر

 .فٝ رٕف١ز األٔشطخ اٌىزش١ٔٚب عٛاء داخً اٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ أٚ خبسخٙب

 س ثىً ٚظٛذ ٚٔشش٘ب ثطشق اٌىزش١ٔٚخ ٚظغ لٛاػذ اٌزٛاصً فٝ اٌّمش

 .ِخزٍفخ

  ًرٕغ١ك اٌٍمبءاد االٌىزش١ٔٚخ اٌخبصخ ثبٌّمشس ػجش ٚعبئً اٌزفبػ

 .ٚعبئً اٌزفبػً فٝ اٌّٛلغ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّٛالغ اٌزؼ١ّ١ٍخ)االخزّبػٝ 

  ًرٛف١ش ػٕصش اٌزش٠ٛك ٚخزة االٔزجبٖ فٝ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ عٛاء داخ

 .اٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ أٚ خبسخٙب

  ر١ٙئخ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌزسًّ ِغئ١ٌٛخ اٌزؼٍُ ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ اٌّٛالغ

 .االٌىزش١ٔٚخ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ

  اظبفخ ساثػ ٌٍذػُ ٚاٌّغبػذح ٌّغبػذح اٌطبٌجبد أثٕبء رٕف١ز األٔشطخ خبسج

 .اٌمبػبد اٌزذس٠غ١خ

 اال٘زّبَ ثبٌشد ػٍٝ اعزفغبس اٌطبٌجبد ػجش اٌٛعبئً االٌىزش١ٔٚخ اٌّخزٍفخ. 

 رسذ٠ذ أعب١ٌت اٌزفبػً االٌىزشٚٔٝ ث١ٓ اٌطبٌجبد. 

  رٛظ١ف ثشاِح اٌزٛاصً االخزّبػٝ اٌّخزٍفخ فٝ اٌزٛاصً ِغ خ١ّغ

 اٌطبٌجبد.

 

خبِغبً اٌٛعبئػ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

  االعزؼبٔخ ثبٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّشٛسح ػٍٝ اٌشجىخ ٚإٌّبعجخ

 .ٌّٛظٛػبد اٌّمشس

 س١ث رشاػٝ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌز٠ٕٛغ فٝ اٌٛعبئػ اٌّزؼذدح اٌّغزخذِخ ث

 اٌطبٌجبد

 رص١ُّ اٌٛعبئػ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌدزاثخ ثبعزخذاَ ثؼط أدٚاد اٌد١ً اٌثبٔٝ ٌالٔزشٔذ. 

 ٝرث١ش رفى١ش اٌطبٌجبد ٚرسفضُ٘ ػٍٝ اوزغبة  رص١ُّ اٌٛعبئػ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌز

 .اٌّؼبسف ٚاٌّٙبسح ثؼّك

 

 

 عبدعبً اٌزم٠ُٛ

 ٔزشٔذ فٝ رص١ُّ أدٚاد اٌزم٠ُٛ اعزخذاَ ثؼط األدٚاد اٌّزبزخ ػٍٝ اال

 .ٚاعزطالع اٌشآٜ اٌّخزٍفخ ٌٍّمشس

 ٝٔٚاعزخذاَ ٚرطج١ك أعب١ٌت ِخزٍفخ ٌٍزم٠ُٛ االٌىزش. 

 اخز١بس أّٔبغ اٌزم٠ُٛ االٌىزشٚٔٝ إٌّبعجخ ٌٍّمشس. 

 ّٓٚظغ ِؼب١٠ش ػ١ٍّخ رزٕبعت ِغ اٌزم٠ُٛ االٌىزشٚٔٝ ٌزم٠ُٛ اٌّزؼ١ٍ. 

 َاػذاد لبػذح ث١بٔبد ِجغطخ ثبعزخذا Access  ٌزٕظ١ُ ٚػشض ٔزبئح
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ػٕبصش( )أثؼبد 

 اٌّمشس اٌذساعٝ
 ٌٍزصٛس اٌّمزشذ فٝ ظٛء وفب٠بد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ اٌّّبسعبد االخشائ١خ

 .اٌطبٌجبد اٌّزؼٍّبد فٝ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

  اسعبي اٌزى١ٍفبد اٌصف١خ ٚاعزمجبٌٙب ػجش اٌجش٠ذ االٌىزشٚٔٝ أٚ ػجش

 .اٌصفسبد االٌىزش١ٔٚخ اٌّزفك ػ١ٍٙب

  اػذاد اعئٍخ رم١ّ٠ٛخ رؼزّذ ػٍٝ اٌٛعبئػ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخزٍفخ ٌعّبْ ِزؼخ

 .اٌزم٠ُٛ اٌّزؼ١ٍّٓ أثٕبء

  ٝرص١ُّ ثؼط اٌزى١ٍفبد اٌزٝ رٛخٗ اٌطبٌجبد اٌٝ االعزفبدح ِٓ اٌخذِبد اٌز

 .رمذِٙب اٌّىزجخ اٌشل١ّخ

 رمذ٠ُ اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ ثطشق اٌىزش١ٔٚخ ِخزٍفخ. 

 اػذاد ثشاِح اثشائ١خ ٚػالخ١خ ِجغطخ ثطشق ِخزٍفخ اٌىزش١ٔٚخ. 

 أشبء سٚاثػ ثبدٚاد اٌزم٠ُٛ اٌخبصخ ثبٌّمشس. 

 ٌزٝ رؼزّذ فٝ أدائٙب ثشىً وٍٝ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذرص١ُّ اٌزى١ٍفبد ا. 

املعاجلة التجريبية ملكرر طرق التدريس فى ضوء التصور املكرتح الكائه على كفايات التعليه رابعًا 

  :االللرتوىى

وبعد االنتياء من وضع معايير التصور المقترح قامت الباحثتان بتطبيق ىذه المعايير أثناء 
 .الخاصة بمقرر طرق التدريس الذى تم اختياره لتطبيق التصور المقترحموضوعات لمتخطيط ال

بعد االنتياء من تجييز محتوى المقرر الدراسى فى ضوء معايير التصور المقترح و 
جمسات تعميمية باالضافة  (.1) أصبح تنفيذه يتطمب ،القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى
ويوضح الجدول اآلتى  ،ساعة دراسية (.4ل )بمعد ،الى جمسة تمييدية وجمسة ختامية

  .مخطط التصور المقترح لمقرر طرق التدريس
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 (33)خذٚي 

 ِخطػ اٌزصٛس اٌّمزشذ ٌّمشس غشق اٌزذس٠ظ

اٌدٍغخ 

 اٌزذس٠غ١خ
 األ٘ذاف اٌّٛظٛع

ػذد 

 اٌغبػبد

 اٌز١ّٙذ٠خ

ٚاٌطبٌجبد  اٌجبزثزبْاٌزؼبسف ث١ٓ 

 ،اٌّشبسوبد فٝ رطج١ك ردشثخ اٌجسث

ٌزؼشف ػٍٝ األعظ اٌؼبِخ اٌزٝ ٚوزٌه ا

 ،ع١زُ ارجبػٙب خالي ردشثخ اٌجسث

دٚاد أل اٌمجٍٝ زطج١كاٌثبالظبفخ اٌٝ 

 .اٌجسث

5 

 ِمذِخ زٛي غشق اٌزذس٠ظ األٌٚٝ

 األ٘ذاف اٌغٍٛو١خ ٌٍّمشس اٌذساعٝ

4 

 4 غش٠مخ إٌّبلشخ ٚاٌسٛاس اٌثب١ٔخ

 4 خشائػ اٌّفب١ُ٘ اٌثبٌثخ

 4 اٌؼصف اٌزٕ٘ٝ اٌشاثؼخ

 4 ِجبدا اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ ٌخبِغخا

 4 اعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ اٌغبدعخ

 4 ربثغ اعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ اٌغبثؼخ

 4 اٌزؼٍُ ثبالوزشبف اٌثبِٕخ

 4 اٌج١بْ اٌؼٍّٝ اٌزبعؼخ

 4 األٌؼبة اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼبششح

 اٌدٍغخ اٌخزب١ِخ 
خزُ اٌجشٔبِح ٚاٌزطج١ك اٌجؼذٜ ألدٚاد 

 اٌجسث
5 

 :صدق التصور املكرتح 

بعد االنتياء من تجييز المحتوى فى ضوء التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم 
مناىج وطرق  ( أستاذ من أساتذة11صورتو األولية عمى عدد ) فىااللكترونى تم عرضو 

ضمنت ( مصحوبًا بمقدمة تمييدية ت2ممحق) تدريس االقتصاد المنزلى بالجامعات المصرية
توضيحًا لمجال البحث، واليدف منو، والتعريف اإلجرائي لمصطمحاتو، بيدف التأكد من 

الطالبات  تنمية البراعة التدريسية واليقظة العقمية لدىصالحيتو وصدق بنائو وقدرتو عمى 
( 11ويوضح جدول )بكمية التربية النوعية جامعة االسكندرية، معممات االقتصاد المنزلى 

 .القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى لسادة المحكمين حول التصور المقترحنسب إتفاق ا
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 (33خذٚي )

 اٌمبئُ ػٍٝ وفب٠بد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٚٔٝ إٌغت اٌّئ٠ٛخ إلرفبق اٌغبدح اٌّسى١ّٓ زٛي اٌزصٛس اٌّمزشذ

=ْ(33) 

 ِؼب١٠ش اٌزسى١ُ َ

 ػذد

 ِشاد

 االرفبق

 ػذد

 ِشاد

 االخزالف

 ٔغجخ

االرفبق 

% 

 333 ---- 33 ٛذ أ٘ذاف اٌزصٛس اٌّمزشذ.ٚظ 3

 23.23 3 33 اٌزشاثػ ث١ٓ أ٘ذاف اٌزصٛس اٌّمزشذ ِٚسزٛاٖ. 4

 333 ---- 33 اٌزغٍغً إٌّطمٟ ٌّسزٜٛ اٌزصٛس اٌّمزشذ. 5

 23.23 3 33 اٌزشاثػ ث١ٓ خٍغبد اٌزصٛس اٌّمزشذ. 6

ُّخططخ ٌٍزصٛس اٌّمزشذ. 7  23.23 3 33 وفب٠خ اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌ

ّمزشذ. 8 ٌزصٛس ٌا ذاف ا ٙب ث٘أ ٞ اسرجبغ ِذ ٌزذس٠غ١خٚ  ١ٌخ االعزشار١د١بد ا  23.23 3 33 فؼب

2 
فؼب١ٌخ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزخذِخ ِٚذٞ اسرجبغٙب ثأ٘ذاف 

 اٌزصٛس اٌّمزشذ.
33 ---- 333 

ّمزشذ. 2 زصٛس ٌا ّخزٍفخ ِٚذٞ اسرجبغٙب ثأ٘ذاف ٌا  333 ---- 33 فؼب١ٌخ األٔشطخ ٌا

 23.23 3 33 ٓ األٔشطخ اٌّخزٍفخ داخً اٌزصٛس اٌّمزشذ.اٌزىبًِ ث١ 2

ّمزشذ. 33 ّغزخذِخ فٝ اٌزصٛس ٌا  23.23 3 33 وفب٠خ ِٚالئّخ أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٌا

إٌغجخ اٌى١ٍخ ٌإلرفبق ػٍٝ اٌزصٛس اٌّمزشذ اٌمبئُ ػٍٝ وفب٠بد اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٚٔٝ
26.77% 

من قبل السادة المحكمين عمي يتضح من الجدول السابق أن نسبة االتفاق الكمية 
%( وىى نسبة 22.22بمغت ) القائم عمى كفايات التعميم االلكترونىصالحية التصور المقترح 

اتفاق مرتفعة؛ مما ُيشير إلى صالحية التصور المقترح لمتطبيق والوثوق بالنتائج التى 
 سُيسفر عنيا البحث.

      التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة:

 :البراعة التدريسيةالتكافؤ في  -1
لمتأكد من مدى تحقق التكافؤ بين بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين 
التجريبية والضابطة فى القياس القبمي ألبعاد البراعة التدريسية ومجموعيما الكمي؛ استخدمت 

 (:14، والنتائج يوضحيا جدول )ويتني"-اختبار "مان الباحثتان
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 (34خذٚي )

٠ٚزٕٟ" ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ سرت دسخبد غبٌجبد اٌّدّٛػز١ٓ اٌزدش٠ج١خ -ٔزبئح اخزجبس "ِبْ 

 (46ٚاٌعبثطخ فٝ اٌم١بط اٌمجٍٟ ألثؼبد اٌجشاػخ اٌزذس٠غ١خ ِٚدّٛػّٙب اٌىٍٟ )ْ=

 ِغزٛٞ

 اٌذالٌخ

 ل١ّخ

"U" 

 ل١ّخ

"Z" 

 ِدّٛع

 اٌشرت

 ِزٛعػ

 اٌشرت

 اإلٔسشاف

 اٌّؼ١بسٜ

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٝ
 اٌّزغ١شاد اٌّدّٛػخ داٌؼذ

 3.727 84 غ١ش داٌخ
االعز١ؼبة  اٌزدش٠ج١خ 34 2.25 3.56 33.82 363.33

 اٌعبثطخ 34 33.32 3.63 35.55 383.33 اٌّفب١ّ٘ٝ.

 3.673 86.7 غ١ش داٌخ
اٌطاللخ  اٌزدش٠ج١خ 34 2.64 3.73 33.22 364.73

 عبثطخاٌ 34 2.25 3.23 35.35 372.73 االخشائ١خ.

 3.227 72 غ١ش داٌخ
اٌىفبءح  اٌزدش٠ج١خ 34 2.64 3.52 35.72 385.33

 اٌعبثطخ 34 2.32 3.52 33.64 352.33 االعزشار١د١خ.

 3.542 73 غ١ش داٌخ
االعزذالي  اٌزدش٠ج١خ 34 33.32 3.25 33.82 342.33

 اٌعبثطخ 34 33.33 3.43 36.55 324.33 اٌزى١فٝ. 

 3.242 72.7 غ١ش داٌخ
اٌشغجخ  اٌزدش٠ج١خ 34 8.32 3.32 35.85 385.73

 اٌعبثطخ 34 7.27 3.22 33.52 358.73 إٌّزدخ.

 3.265 72.7 غ١ش داٌخ

اٌّدّٛع  اٌزدش٠ج١خ 34 66.24 6.83 33.42 357.73

 اٌىٍٟ

ألثؼبد اٌجشاػخ 

 اٌزذس٠غ١خ

 اٌعبثطخ 34 67.25 4.22 35.23 386.73

( 2...ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )( أنو 14يالحظ من جدول )
بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس القبمي ألبعاد 

 -الكفاءة االستراتيجية -الطالقة االجرائية -البراعة التدريسية )االستيعاب المفاىيمى
 ا الكمي.الرغبة المنتجة( ومجموعيم -االستدالل التكيفى

 :اليقظة العقميةالتكافؤ في  -4

لمتأكد من مدى تحقق التكافؤ بين بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين 
التجريبية والضابطة فى القياس القبمي ألبعاد اليقظة العقمية ومجموعيما الكمي؛ استخدمت 

 (:10، والنتائج يوضحيا جدول )ويتني"-اختبار "مان الباحثتان
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 (35خذٚي )

٠ٚزٕٟ" ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ سرت دسخبد غبٌجبد اٌّدّٛػز١ٓ اٌزدش٠ج١خ -ٔزبئح اخزجبس "ِبْ

 (46ٚاٌعبثطخ فٝ اٌم١بط اٌمجٍٟ ألثؼبد ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ ِٚدّٛػّٙب اٌىٍٟ )ْ=

 ِغزٛٞ

 اٌذالٌخ

 ل١ّخ

"U" 

 ل١ّخ

"Z" 

 ِدّٛع

 اٌشرت

 ِزٛعػ

 اٌشرت

 اإلٔسشاف

 اٌّؼ١بسٜ

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٝ
 اٌّزغ١شاد اٌّدّٛػخ اٌؼذد

غ١ش 

 داٌخ
72 3.283 

 اٌزدش٠ج١خ 34 44.64 3.22 33.64 352.33
 اٌز١١ّض ا١ٌمع.

 اٌعبثطخ 34 45.33 4.32 35.72 385.33

غ١ش 

 داٌخ
85 3.742 

 اٌزدش٠ج١خ 34 42.47 5.32 35.47 372.33
 االٔفزبذ ػٍٝ اٌدذ٠ذ.

 خاٌعبثط 34 42.55 3.82 33.27 363.33

غ١ش 

 داٌخ
84 3.722 

اٌٛػٝ ثبٌخجشاد  اٌزدش٠ج١خ 34 46.25 4.24 33.82 363.33

 اٌعبثطخ 34 47.64 5.72 35.55 383.33 اٌشإ٘خ.

غ١ش 

 داٌخ
84.7 3.772 

اٌٛػٝ ثٛخٙبد  اٌزدش٠ج١خ 34 43.27 3.62 33.23 363.73

 اٌعبثطخ 34 44.47 3.28 35.42 372.73 إٌظش اٌّزؼذدح.

غ١ش 

 اٌخد
85 3.725 

ػذَ اٌزفبػً ِغ  اٌزدش٠ج١خ 34 44.32 4.86 33.27 363.33

 اٌعبثطخ 34 44.82 4.22 35.47 372.33 اٌخجشاد اٌذاخ١ٍخ.

غ١ش 

 داٌخ
83.7 3.882 

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ اٌزدش٠ج١خ 34 332.55 6.63 33.76 352.73

 خاٌعبثط 34 343.82 7.25 35.68 383.73 ألثؼبد ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

( 2...( أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )10يالحظ من جدول )
بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس القبمي ألبعاد 

الوعى  -الوعى بالخبرات الراىنة -االنفتاح عمى الجديد -اليقظة العقمية )التمييز اليقظ
 عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية( ومجموعيما الكمي. -متعددةبوجيات النظر ال

ومن خالل الطرح المتقدم يتضح التكافؤ بين متوسطى رتب درجات طالبات 
اليقظة العقمية(؛  -المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس القبمى لـ )البراعة التدريسية

البات المجموعتين التجريبية وعميو ُيمكن إرجاع الفروق بين متوسطى رتب درجات ط
اليقظة العقمية( بين المجموعتين إن  -والضابطة فى القياس البعدى لـ )البراعة التدريسية

 .القائم عمى كفايات التعميم االلكترونىوجدت؛ ألثر التصور المقترح 
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  -إجراءات التجريب امليداىي:

يمكن تصنيفيا وفق ترتيب  ُنفذت التجربة الميدانية وفق مجموعة من اإلجراءات التي
 حدوثيا، وىذه اإلجراءات ىى:

 القياسات القبمية ألدوات البحث:  -1
اختبار البراعة تضمنت ىذه المرحمة التطبيق القبمي ألدوات البحث، والمتمثمة فى 

لمكشف عن المستوى المبدئي ألفراد عينة البحث،  اليقظة العقمية، وكذلك مقياس التدريسية
 تان، وقد قامت الباحثالمقرر الدراسى وفقًا لمتصور المقترحء فى تدريس وذلك قبل البد

 .،.4.4/ 4.12لمعام الجامعي  األولبتطبيق ىذه األدوات فى بداية الفصل الدراسي 
 التجربة األساسية لمبحث: -4

تدريس المقرر الذى فى  تانبعد االنتياء من تطبيق أدوات البحث قبميًا، بدأت الباحث
وذلك لمدة  ،فى ضوء التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى ختيارهالتى تم ا
  .كل أسبوعتدريسى واحد وذلك بواقع لقاء  ونصف شيرين

 الكياسات البعدية ألدوات البحح: 

بتطبيق أدوات البحث بعديًا، ثم  ا، قامتتجربة البحثمن تنفيذ  تانبانتياء الباحث
ووضعيا فى الجداول المعدة ليذا الغرض، وذلك تمييدًا لمعالجتيا  التصحيح ورصد الدرجات،

 باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. 
 ىتائج البحح ومياقصتوا وتفسريها

يتناول ىذا الجزء اختبار صحة فروض البحث وتفسير ومناقشة النتائج فى ضوء 
جزء بتوصيات البحث، والبحوث ىذا ال الباحثتانوتختتم اإلطار النظرى والدراسات السابقة، 

 المقترحة.
فى التحميل اإلحصائي لمبيانات لمتأكد من صحة فروض البحث  الباحثتانت بدايًة اعتمد
 األساليب اإلحصائية األتية: من عدميا عمى

 ىو ويتنى-مان اختبار ُيعدحيث  Mann-Whitney- U Testاختبار مان ويتني  -1

 شروط توافر حالة عدم فى مستقمتين، ت" لعينتينالختبار" البديل الالمعممى االختبار

 (.122، 2..4المعممى )أسامة ربيع،  االختبار
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، ويستخدم Sign –rankاختبار إشارات الرتب ويسمى Wilcoxon اختبار ويمكوكسون -4
فى تحديد ما إذا كان ىناك اختالف أو فروق بين عينتين مرتبطتين، ويعد بدياًل 

 (.422، 4.12ينيتين مرتبطتين )حممي الفيل، البارامتريًا الختبار"ت" لع

لمتعرف عمى حجم تأثير التصور المقترح القائم عمى كفايات  (η2)التأثير مربع إيتا  حجم -0
الطالبات معممات  التعميم االلكترونى في تنمية البراعة التدريسية واليقظة العقمية لدى

رية، وتتراوح قيمة حجم التأثير من بكمية التربية النوعية جامعة االسكنداالقتصاد المنزلى 
( تعني حجم تأثير 1..أن القيمة ) Cohen (1988)(، حيث يري كوىين 1 -)صفر

( 2..( حجم تأثير متوسط، فى حين تعني القيمة )0..منخفض، بينما تعني القيمة )
 . (Corder, G; Foreman, D, 2009, p59) حجم تأثير مرتفع

ميل اإلحصائي لمبيانات حزمة البرامج اإلحصائية في التح الباحثتانوقد استخدمت 
( وذلك الجراء المعالجات اإلحصائية، وفيما يمي عرض النتائج SPSS 20لمعموم االجتماعية )

 وتفسيرىا:
 اختبار صحة الفرض األول: -1

ينص عمى أنو "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات طالبات 
فى القياس البعدي ألبعاد البراعة التدريسية ومجموعيما  المجموعتين التجريبية والضابطة

 الكمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية".

ويتني" لحساب داللة -اختبار "مان الباحثتانوالختبار صحة ىذا الفرض استخدمت 
الفروق بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس 

بحساب حجم التأثير  الباحثتانكما قامت براعة التدريسية ومجموعيما الكمي. البعدي ألبعاد ال
لمتعرف عمى حجم تأثير التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم  (η2)مربع إيتا 

االلكترونى في تنمية البراعة التدريسية ومجموعيا الكمي لدي طالبات المجموعة التجريبية، 
 :(12والنتائج يوضحيا جدول )
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 (36خذٚي )

٠ٚزٕٟ" ٚل١ّخ زدُ اٌزأث١ش ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ سرت دسخبد غبٌجبد -ٔزبئح اخزجبس "ِبْ

اٌّدّٛػز١ٓ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌعبثطخ فٝ اٌم١بط اٌجؼذٜ ألثؼبد اٌجشاػخ اٌزذس٠غ١خ ِٚدّٛػّٙب اٌىٍٟ 

=ْ(46) 

زدُ اٌزأث١ش 

(η4) ِٞٛغز 

 اٌذالٌخ

 ل١ّخ

"U" 

 ل١ّخ

"Z" 

 ِدّٛع

 اٌشرت

 زٛعػِ

 اٌشرت

 اإلٔسشاف

 اٌّؼ١بسٜ

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٝ
 اٌّزغ١شاد اٌّدّٛػخ اٌؼذد

 اٌم١ّخ اٌذالٌخ

 5.724 33.7 3.33 3.253 ِشرفغ
االعز١ؼبة  اٌزدش٠ج١خ 34 32.55 6.63 32.85 433.73

 اٌّفب١ّ٘ٝ.
 اٌعبثطخ 34 33.24 4.45 2.52 22.73

 6.328 3 3.33 3.276 ِشرفغ
اٌطاللخ  اٌزدش٠ج١خ 34 32.55 3.22 32.73 444.33

 االخشائ١خ.
 اٌعبثطخ 34 33.73 4.52 8.73 22.33

 6.322 3 3.33 3.277 ِشرفغ
اٌىفبءح  اٌزدش٠ج١خ 34 32.25 4.43 32.73 444.33

 االعزشار١د١خ.
 اٌعبثطخ 34 2.73 3.82 8.73 22.33

 6.354 3 3.33 3.265 ِشرفغ
االعزذالي  اٌزدش٠ج١خ 34 32.27 4.64 32.64 443.33

 اٌزى١فٝ.
 اٌعبثطخ 34 33.55 3.78 8.72 22.33

 5.522 36 3.33 3.825 ِشرفغ
اٌشغجخ  اٌزدش٠ج١خ 34 33.64 4.83 32.55 432.33

 إٌّزدخ.
 اٌعبثطخ 34 8.73 4.83 2.82 24.33

 6.383 3 3.33 3.262 ِشرفغ

 ٠ج١خاٌزدش 34 25.82 2.62 32.73 444.33
اٌّدّٛع 

 اٌىٍٟ

ألثؼبد 

اٌجشاػخ 

 اٌزذس٠غ١خ
 اٌعبثطخ 34 62.27 8.26 8.73 22.33

( بين 1...( أنو توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )12يتضح من جدول )
متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى ألبعاد 

 -الكفاءة االستراتيجية -الطالقة االجرائية -الستيعاب المفاىيمىالبراعة التدريسية )ا
 الرغبة المنتجة( ومجموعيما الكمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية. -االستدالل التكيفى

التصور المقترح القائم عمى كفايات  (η2)ن أحجام تأثير ( أ12كما يتضح من جدول )
الطالقة  -براعة التدريسية )االستيعاب المفاىيمىأبعاد الالتعميم االلكترونى فى تنمية 
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لدى الرغبة المنتجة( ومجموعيا الكمي  -االستدالل التكيفى -الكفاءة االستراتيجية -االجرائية
بمغت عمى الترتيب طالبات المجموعة التجريبية بالمقارنة بطالبات المجموعة الضابطة 

ي قيم أحجام تأثير ( وى222.. -620.. -220.. -222.. -222.. -201..)
مرتفعة، أي أن نسبة التباين فى أبعاد البراعة التدريسية ومجموعيا الكمي والتى ترجع إلى 

 -%20.1التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى ىي عمى الترتيب )
22.2%- 22.2%- 22.0%- 62.0%- 22.2.)% 

 اختبار صحة الفرض الجاىي: -2

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة ينص عمى أنو "توجد 
التجريبية فى القياسين القبمي والبعدي ألبعاد البراعة التدريسية ومجموعيما الكمي لصالح 

 القياس البعدي".

اختبار ويمكوكسون لحساب داللة  الباحثتانوالختبار صحة ىذا الفرض استخدمت 
لبات المجموعة التجريبية فى القياسين القبمي والبعدي طا الفروق بين متوسطي رتب درجات

بحساب حجم التأثير مربع  الباحثتانكما قامت  .ألبعاد البراعة التدريسية ومجموعيما الكمي
فى التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى لمتعرف عمى حجم تأثير  (η2)إيتا 

كمي لدي طالبات المجموعة التجريبية، والنتائج يوضحيا تنمية البراعة التدريسية ومجموعيا ال
 (:12جدول )
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 (37خذٚي )

 ٔزبئح اخزجبس ٠ٍٚىٛوغْٛ ٚل١ّخ زدُ اٌزأث١ش ٌذالٌخ اٌفشٚق ٚزدُ اٌزأث١ش ث١ٓ ِزٛعطٟ سرت دسخبد

 غبٌجبد اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ فٝ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ألثؼبد اٌجشاػخ اٌزذس٠غ١خ ِٚدّٛػّٙب اٌىٍٟ

=ْ(34) 

 ِغزٜٛ (η4زدُ اٌزأث١ش )

 اٌذالٌخ

 ل١ّخ

 "Z" 

 ِدّٛع

 اٌشرت

 ِزٛعطبد

 اٌشرت
 اٌؼذد

رٛص٠غ 

 اٌشرت

 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٜ

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٝ
 اٌّزغ١شاد اٌم١بط

 اٌم١ّخ اٌذالٌخ

 5.387 3.33 3.848 ِشرفغ
3 

22 

3 

8.7 

3 
اٌشرت 

 اٌغبٌجخ

3.56 

6.63 

2.25 

32.55 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

االعز١ؼبة 

 اٌّفب١ّ٘ٝ.
34 

اٌشرت 

 اٌّٛخجخ

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 5.326 3.33 3.842 ِشرفغ
3 

22 

3 

8.7 

3 
اٌشرت 

 اٌغبٌجخ

3.73 

3.22 

2.64 

32.55 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

اٌطاللخ 

 االخشائ١خ.
34 

اٌشرت 

 اٌّٛخجخ

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 5.322 3.33 3.842 ِشرفغ
3 

22 

3 

8.7 

3 
اٌشرت 

 اٌغبٌجخ

3.52 

4.43 

2.64 

32.25 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

اٌىفبءح 

 االعزشار١د١خ.
34 

اٌشرت 

 اٌّٛخجخ

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 5.326 3.33 3.853 ِشرفغ
3 

22 

3 

8.7 

3 
اٌشرت 

 اٌغبٌجخ

3.25 

4.64 

33.32 

32.27 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

االعزذالي 

 اٌزى١فٝ.
34 

اٌشرت 

 اٌّٛخجخ

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 5.382 3.33 3.848 ِشرفغ
3 

22 

3 

8.7 

3 
اٌشرت 

 اٌغبٌجخ

3.32 

4.83 

8.32 

33.64 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

اٌشغجخ 

 إٌّزدخ.
34 

اٌشرت 

 اٌّٛخجخ

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 5.383 3.33 3.847 ِشرفغ
3 

22 

3 

8.7 

3 
ت اٌشر

 اٌغبٌجخ

6.83 

2.62 

66.24 

25.82 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

اٌّدّٛع 

 اٌىٍٟ

ألثؼبد اٌجشاػخ 

 اٌزذس٠غ١خ

34 
اٌشرت 

 اٌّٛخجخ

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ
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( بين 1...( أنو توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )12يتضح من جدول )
 البراعةية فى القياسين القبمي والبعدي ألبعاد متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة التجريب

 -االستدالل التكيفى -الكفاءة االستراتيجية -الطالقة االجرائية -التدريسية )االستيعاب المفاىيمى
 الرغبة المنتجة( ومجموعيما الكمي ومجموعيا الكمى لصالح القياس البعدى.

مقترح القائم عمى كفايات التصور ال (η2)ن أحجام تأثير ( أ12كما يتضح من جدول )
 -الطالقة االجرائية -أبعاد البراعة التدريسية )االستيعاب المفاىيمىالتعميم االلكترونى فى تنمية 

لدى طالبات الرغبة المنتجة( ومجموعيا الكمي  -االستدالل التكيفى -الكفاءة االستراتيجية
 -646.. -.60.. -642.. -642.. -646..بمغت عمى الترتيب)المجموعة التجريبية 

( وىي قيم أحجام تأثير مرتفعة، أي أن نسبة التباين فى أبعاد البراعة التدريسية 642..
ومجموعيا الكمي والتى ترجع إلى التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى ىي عمى 

 %(.64.2 -%64.6 -%60 -%64.2 -%64.2 -%64.6الترتيب )
  :ألول والجاىىتفسري ىتائج الفرضني ا

( 1...فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) وجود أشارت نتائج الفرض األول إلى
بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى ألبعاد 

 -الكفاءة االستراتيجية -الطالقة االجرائية -البراعة التدريسية )االستيعاب المفاىيمى
الرغبة المنتجة( ومجموعيما الكمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية،  -ستدالل التكيفىاال

( 1...فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )وجود كما أشارت نتائج الفرض الثانى الى 
بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين القبمي والبعدي ألبعاد 

 -الكفاءة االستراتيجية -الطالقة االجرائية -سية )االستيعاب المفاىيمىالتدري البراعة
الرغبة المنتجة( ومجموعيما الكمي ومجموعيا الكمى لصالح القياس  -االستدالل التكيفى

 البعدى.
مما يشير الى فعالية التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى فى تنمية 

وتتفق  (،طالبات المجموعة التجريبية)ية لدى طالبات االقتصاد المنزلى أبعاد البراعة التدريس
ناصر عبيدة  ىذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة كدراسة

دراسة ابراىيم ، و (4.12ودراسة زكريا حناوى )،(4.12ودراسة أسامة الحنان )،(4.12)
وسييل  ،فاء كفافى ،ة عبدالرحمن أبوسارة(، ودراس4.12(، خالد المعثم )4.12)الحربى 
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 (، وأخيرًا دراسة حمزة4.12) العرينى حنانو  الشمرى ودراسة عفاف (،4.12صالحة )
، والتى أظيرت نتائجيا جميعًا أن استخدام أساليب ونماذج (4.12) المالكى الرياشى وعمى

شاط المتعممين وتقدم ليم التدريس والتقويم الحديثة وكذلك األساليب التكنولوجية التى تضمن ن
فرص تعميمية حقيقية تزيد من دافعيتيم لمتعمم وتشجعيم عمى القيام بالعديد من الممارسات 

وكذلك محاولة تطبيقيا من خالل االستفادة من أساليبيم  ،النشطة من أجل بناء وفيم المعرفة
ليا أثر ايجابى فى الشخصية التى تتناسب مع قدراتيم من أجل تحقيق أىداف التعمم بفاعمية 

  .تنمية أبعاد البراعة لدى المتعممين فى مختمف المراحل العمرية
الى عدة أسباب فى ضوء تطبيقين لمتصور المقترح  وترجع الباحثتان ىذه النتائج

  :أىميا
التدريس فى ضوء التصور المقترح حقق بشكل كبير أىم شرط من شروط اكتساب أبعاد  -

حيث أتاح التدريس فى ضوء التصور المقترح الفرصة  ،نمذجةالبراعة التدريسية وىو ال
والتى كانت بمثابة نموذجًا  ،لتوفير العديد من الفرص التعميمية الحقيقية المتنوعة والقيمة

جيدًا أستفادت منو طالبات المجموعة التجريبية فى الوصول الى مستوى عالى من األفكار 
مى اكتسابين ألبعاد البراعة التدريسية مقارنة األمر الذى انعكس ع ،الجيدة واالبداعية

  .بزميالتين من طالبات المجموعة الضابطة

التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم بشكل كبير فى استخدام مواد التدريس  -
األمر الذى ساعد فى استيعاب طالبات المجموعة التجريبية لممعرفة  ،االلمكترونى بفعالية

وادراك الحاجة الى استغالل الفرص  ،اد التدريس االلكترونىواالنفتاح عمى تصميم مو 
األمر الذى زاد  ،التعميمية التعميمية الجديدة المرتبطة بإستخدام تقنيات المعمومات الحديثة

من قدرتين عمى التوصل لمعمومات جديدة وأفكار غير تقميدية ونواتج مستحدثة من خالل 
براعة التدريسية لدى ىؤالء الطالبات مقارنة ومن ثم تنمية أبعاد ال ،معمومات متاحة

  .بطالبات المجموعة التجريبية

التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى احداث تغيرات نوعية فى أشكال األنشطة  -
األمر الذى أدى الى تكامل المعرفة  عمييا، التربوية من خالل اضفاء الطابع المعموماتى

ومن ثم تنمية أبعاد البراعة التدريسية  ،لمجموعة التجريبيةوالميارات والخبرة لدى طالبات ا
  .لدى ىؤالء الطالبات مقارنة بطالبات المجموعة التجريبية
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تصميم األنشطة التى تعتمد عمى التعمم االلكترونى فى ضوء التصور المقترح ساىم فى  -
لقاعات وضع طالبات المجموعة التجريبية فى مواقف حقيقية كالتى يواجيونيا خارج ا

األمر الذى زاد من دافعيتين إلكتساب الميارات الرقمية ومحاولة تطبيقيا  ،التدريسية
  .األمر الذى ساىم فى تنمية أبعاد البراعة التدريسة لديين ،فعمياً 

التدريس فى ضوء التصور المقترح أتاح الفرصة لتصميم العديد من األنشطة التى ساعدت  -
كما أتاح ساعد فى تصميم  ،االنخراط بنشاط مع التكنولجيا طالبات المجموعة التجريبية فى

 األمر الذى زاد من وعيين الذاتى ،العديد من األنشطة التى تميمين لتحدى أنفسين فكرياً 
  .ومن ثم تنمية أبعاد البراعة التدريسية لديين ،رغبتين فى تطوير أدائينو 

من استراتيجيات التدريس  التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى توظيف العديد -
 المستقل، التى أتاحت الفرصة لطالبات المجموعة التجريبية لممارسة أنشطة التعمم والعمل

ومن ثم تكوين اتجاىات ايجابية لديين لمحاولة  ،ومحاولة الوصول الى أفضل مستوى
يسية لدى األمر الذى ساىم فى تنمية أبعاد البراعة التدر  ،تطبيق ىذه االستراتيجيات فعمياً 

  .ىؤالء الطالبات

التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى تصميم العديد من الميام والتكميفات التى  -
وكذلك اعطاءىم الفرصة لكى يبرروا أفكارىن  ،تتحدى تفكير طالبات المجموعة التجريبية

 ،لعمميةباالضافة الى تشجيعين عمى توظيفيا فى الحياة ا ،ويعبروا عنيا شفويًا وكتابياً 
ومن تنمية أبعاد البراعة  ،األمر الذى ساىم فى تثمين المعرفة والميارات التى تم دراستيا

  .التدريسية لدى ىؤالء الطالبات مقارنة بطالبات المجموعة الظابطة

التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى توظيف العديد من أساليب التقويم التى  -
وما العمميات التى  ،عة التجريبية لمعرفة كيف يفكرونأتاحت الفرصة لطالبات المجمو 

األمر الذى ساىم فى تنمية أبعاد البراعة  ،يستخدمونيا عند اجراء الميام المختمفة
  .التدريسية لديين

التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى تقديم الفرص الكافية لطالبات المجموعة  -
ظيار قدرات ين من خالل السماح لين باستكشاف المعرفة التجريبية لتحقيق ذواتين وا 

األمر الذى زاد من امتالكين لمعديد من ميارات التدريس  ،واكتساب الميارات بأنفسين
  .البارع ومن ثم تنمية أبعاد البراعة التدريسية لديين
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 اختبار صحة الفرض الجالح: -3

البات المجموعة ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات طينص عمى أنو "
 التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي ألبعاد البراعة التدريسية ومجموعيما الكمي".

اختبار ويمكوكسون لحساب داللة  الباحثتانوالختبار صحة ىذا الفرض استخدمت 
طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي  الفروق بين متوسطي رتب درجات

 (:16لبراعة التدريسية ومجموعيما الكمي ومجموعيا الكمى، والنتائج يوضحيا جدول )ألبعاد ا
 (38خذٚي )

غبٌجبد اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ فٝ  ٔزبئح اخزجبس ٠ٍٚىٛوغْٛ ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ سرت دسخبد

 (34)ْ=اٌم١بع١ٓ اٌجؼذٞ ٚاٌززجؼٟ ألثؼبد اٌجشاػخ اٌزذس٠غ١خ ِٚدّٛػّٙب اٌىٍٟ 

 ِغزٜٛ

 ٌخاٌذال

 ل١ّخ

 "Z" 

 ِدّٛع

 اٌشرت

 ِزٛعطبد

 اٌشرت
 رٛص٠غ اٌشرت اٌؼذد

 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٜ

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٝ
 اٌّزغ١شاد اٌم١بط

 3.426 غ١ش داٌخ

38.33 

43.33 

7.55 

6.33 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 5
6.63 

6.22 

32.55 

32.33 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

االعز١ؼبة 

 اٌّفب١ّ٘ٝ.
 اٌشرت اٌّٛخجخ 7

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 6

 3.632 غ١ش داٌخ

56.33 

33.33 

6.28 

7.73 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 2
3.22 

3.78 

32.55 

38.82 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

اٌطاللخ 

 االخشائ١خ.
 اٌشرت اٌّٛخجخ 4

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 5

 3.625 غ١ش داٌخ

67.33 

55.33 

8.65 

8.83 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 2
4.43 

3.25 

32.25 

32.32 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

اٌىفبءح 

 االعزشار١د١خ.
 اٌشرت اٌّٛخجخ 7

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 3

 3.752 غ١ش داٌخ

52.33 

42.33 

8.73 

7.63 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 8
4.64 

4.32 

32.27 

32.32 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

االعزذالي 

 اٌزى١فٝ.
 اٌشرت اٌّٛخجخ 7

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 3

 3.325 غ١ش داٌخ

43.33 

46.33 

2.33 

6.33 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 5
4.83 

4.57 

33.64 

34.55 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

اٌشغجخ 

 إٌّزدخ.
 اٌشرت اٌّٛخجخ 8

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 5

 3.482 غ١ش داٌخ

58.33 

53.33 

8.33 

8.33 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 8
2.62 

2.36 

25.82 

24.47 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

 ٌّدّٛع اٌىٍٟا

ألثؼبد اٌجشاػخ 

 اٌزذس٠غ١خ

 اٌشرت اٌّٛخجخ 7

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 3

( 2...( أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )16يتضح من جدول )
بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى ألبعاد 

 -الكفاءة االستراتيجية -الطالقة االجرائية -دريسية )االستيعاب المفاىيمىالبراعة الت
 الرغبة المنتجة( ومجموعيما الكمي ومجموعيا الكمى. -االستدالل التكيفى
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 اختبار صحة الفرض الرابع: -4

ينص عمى أنو "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات طالبات 
فى القياس البعدي ألبعاد اليقظة العقمية ومجموعيما الكمي  المجموعتين التجريبية والضابطة

 لصالح طالبات المجموعة التجريبية".

ويتني" لحساب داللة -اختبار "مان الباحثتانوالختبار صحة ىذا الفرض استخدمت 
الفروق بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس 

بحساب حجم التأثير  الباحثتانكما قامت ة العقمية ومجموعيما الكمي. البعدي ألبعاد اليقظ
لمتعرف عمى حجم تأثير التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم  (η2)مربع إيتا 

االلكترونى في تنمية اليقظة العقمية ومجموعيا الكمي لدي طالبات المجموعة التجريبية، 
 (:12والنتائج يوضحيا جدول )

 (32خذٚي )

٠ٚزٕٟ" ٚل١ّخ زدُ اٌزأث١ش ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ سرت دسخبد غبٌجبد -ٔزبئح اخزجبس "ِبْ

اٌّدّٛػز١ٓ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌعبثطخ فٝ اٌم١بط اٌجؼذٜ ألثؼبد ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ ِٚدّٛػّٙب اٌىٍٟ 

=ْ(46) 

زدُ اٌزأث١ش 

(η4) ِٞٛغز 

 اٌذالٌخ

 ل١ّخ

"U" 

 ل١ّخ

"Z" 

 ِدّٛع

 اٌشرت

 ِزٛعػ

 اٌشرت

 ٔسشافاإل

 اٌّؼ١بسٜ

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٝ
 اٌّزغ١شاد اٌّدّٛػخ اٌؼذد

 اٌم١ّخ اٌذالٌخ

 ِشرفغ
3.27

7 
3.33 2.7 5.822 

 اٌزدش٠ج١خ 34 42.72 4.72 32.22 435.73
 اٌز١١ّض ا١ٌمع.

 اٌعبثطخ 34 45.72 4.27 2.43 28.73

 ِشرفغ
3.27

4 
3.33 3 6.325 

االٔفزبذ ػٍٝ  ٌزدش٠ج١خا 34 52.82 4.38 32.73 444.33

 اٌعبثطخ 34 42.27 4.62 8.73 22.33 اٌدذ٠ذ.

 ِشرفغ
3.27

7 
3.33 3 6.323 

اٌٛػٝ ثبٌخجشاد  اٌزدش٠ج١خ 34 58.27 3.24 32.73 444.33

 اٌعبثطخ 34 47.24 4.32 8.73 22.33 اٌشإ٘خ.

 ِشرفغ
3.26

3 
3.33 3 6.332 

اٌٛػٝ ثٛخٙبد  ج١خاٌزدش٠ 34 53.32 4.32 32.64 443.33

 اٌعبثطخ 34 45.32 4.55 8.72 22.33 إٌظش اٌّزؼذدح.

 ِشرفغ
3.27

7 
3.33 3 6.322 

ػذَ اٌزفبػً ِغ  اٌزدش٠ج١خ 34 52.47 3.24 32.73 444.33

اٌخجشاد 

 اٌعبثطخ 34 45.72 5.56 8.73 22.33 اٌذاخ١ٍخ.

 ِشرفغ
3.26

2 
3.33 3 6.383 

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ اٌزدش٠ج١خ 34 326.64 8.74 32.73 444.33

ألثؼبد ا١ٌمظخ 

 اٌعبثطخ 34 346.33 7.27 8.73 22.33 اٌؼم١ٍخ
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( بين 1...( أنو توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )12يتضح من جدول )
متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى ألبعاد 

الوعى  -الوعى بالخبرات الراىنة -االنفتاح عمى الجديد -قمية )التمييز اليقظاليقظة الع
عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية( ومجموعيما الكمي لصالح  -بوجيات النظر المتعددة

 طالبات المجموعة التجريبية.
التصور المقترح القائم عمى كفايات  (η2)ن أحجام تأثير ( أ12كما يتضح من جدول )

 -االنفتاح عمى الجديد -أبعاد اليقظة العقمية )التمييز اليقظميم االلكترونى فى تنمية التع
عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية(  -الوعى بوجيات النظر المتعددة -الوعى بالخبرات الراىنة

لدى طالبات المجموعة التجريبية بالمقارنة بطالبات المجموعة الضابطة ومجموعيا الكمي 
( وىي قيم 222.. -222.. -.22.. -222.. -224.. -222..الترتيب ) بمغت عمى

أحجام تأثير مرتفعة، أي أن نسبة التباين فى أبعاد اليقظة العقمية ومجموعيا الكمي والتى 
ترجع إلى التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى ىي عمى الترتيب 

(22.2%- 22.4%- 22.2%- 22%- 22.2%- 22.2.)% 

 اختبار صحة الفرض اخلامس: -5

ينص عمى أنو "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة 
التجريبية فى القياسين القبمي والبعدي ألبعاد اليقظة العقمية ومجموعيما الكمي لصالح القياس 

 البعدي".

سون لحساب داللة اختبار ويمكوك الباحثتانوالختبار صحة ىذا الفرض استخدمت 
طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين القبمي والبعدي  الفروق بين متوسطي رتب درجات

بحساب حجم التأثير مربع إيتا  الباحثتانكما قامت  .ألبعاد اليقظة العقمية ومجموعيما الكمي
(η2)  فى رونى التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكتلمتعرف عمى حجم تأثير

تنمية اليقظة العقمية ومجموعيا الكمي لدي طالبات المجموعة التجريبية، والنتائج يوضحيا 
 (:12جدول )
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 (32خذٚي )

 ٔزبئح اخزجبس ٠ٍٚىٛوغْٛ ٚل١ّخ زدُ اٌزأث١ش ٌذالٌخ اٌفشٚق ٚزدُ اٌزأث١ش ث١ٓ ِزٛعطٟ سرت دسخبد

ألثؼبد ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ ِٚدّٛػّٙب اٌىٍٟ غبٌجبد اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ فٝ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ 

=ْ(34) 

زدُ اٌزأث١ش 

(η4) ِٜٛغز 

 اٌذالٌخ

 ل١ّخ

"Z" 

 ِدّٛع

 اٌشرت

ِزٛعطب

 د

 اٌشرت

 رٛص٠غ اٌشرت اٌؼذد
 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٜ

اٌّزٛع

 غ

اٌسغبث

ٜ 

 اٌّزغ١شاد اٌم١بط

 اٌم١ّخ اٌذالٌخ

 5.323 3.33 3.842 ِشرفغ

3 

22 

3 

8.7 
 اٌشرت اٌغبٌجخ 3

3.22 

4.72 

44.64 

42.72 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ
 اٌشرت اٌّٛخجخ 34 اٌز١١ّض ا١ٌمع.

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 3

 5.322 3.33 3.842 ِشرفغ

3 

22 

3 

8.7 
 اٌشرت اٌغبٌجخ 3

5.32 

4.38 

42.47 

52.82 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

االٔفزبذ ػٍٝ 

 اٌدذ٠ذ.
 اٌشرت اٌّٛخجخ 34

 شرت اٌّزؼبدٌخاٌ 3

 5.386 3.33 3.847 ِشرفغ

3 

22 

3 

8.7 
 اٌشرت اٌغبٌجخ 3

4.24 

3.24 

46.25 

58.27 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

اٌٛػٝ 

ثبٌخجشاد 

 اٌشإ٘خ.

 اٌشرت اٌّٛخجخ 34

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 3

 5.382 3.33 3.848 ِشرفغ

3 

22 

3 

8.7 
 اٌشرت اٌغبٌجخ 3

3.62 

4.32 

43.27 

53.32 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

اٌٛػٝ 

 ثٛخٙبد

إٌظش 

 اٌّزؼذدح.

 اٌشرت اٌّٛخجخ 34

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 3

 5.323 3.33 3.842 ِشرفغ

3 

22 

3 

8.7 
 اٌشرت اٌغبٌجخ 3

4.86 

3.24 

44.32 

52.47 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

ػذَ اٌزفبػً 

 ِغ

اٌخجشاد 

 اٌذاخ١ٍخ.

 اٌشرت اٌّٛخجخ 34

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 3

 5.383 3.33 3.847 ِشرفغ

3 

22 

3 

8.7 
 اٌشرت اٌغبٌجخ 3

6.63 

8.74 

332.5

5 

326.6

4 

 اٌمجٍٟ

 اٌجؼذٞ

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ

ألثؼبد ا١ٌمظخ 

 اٌؼم١ٍخ

 اٌشرت اٌّٛخجخ 34

 اٌشرت اٌّزؼبدٌخ 3

( بين 1...مستوى داللة ) ( أنو توجد فروق دالة إحصائيًا عند12يتضح من جدول )
متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين القبمي والبعدي ألبعاد اليقظة 

الوعى بوجيات  -الوعى بالخبرات الراىنة -االنفتاح عمى الجديد -العقمية )التمييز اليقظ
مجموعيا الكمى عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية( ومجموعيما الكمي و  -النظر المتعددة

 لصالح القياس البعدى.
التصور المقترح القائم عمى كفايات  (η2)ن أحجام تأثير ( أ12كما يتضح من جدول )
 -االنفتاح عمى الجديد -أبعاد اليقظة العقمية )التمييز اليقظالتعميم االلكترونى فى تنمية 
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فاعل مع الخبرات الداخمية( عدم الت -الوعى بوجيات النظر المتعددة -الوعى بالخبرات الراىنة
 -642.. -642..بمغت عمى الترتيب )لدى طالبات المجموعة التجريبية ومجموعيا الكمي 

( وىي قيم أحجام تأثير مرتفعة، أي أن نسبة التباين 642.. -642.. -646.. -642..
ى كفايات فى أبعاد اليقظة العقمية ومجموعيا الكمي والتى ترجع إلى التصور المقترح القائم عم

 -%64.6-%64.2 -%64.2 -%64.2التعميم االلكترونى ىي عمى الترتيب )
64.2%- 64.2.)% 

  :تفسري ىتائج الفرضني الرابع واخلامس

( 1...فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )وجود إلى  الرابعأشارت نتائج الفرض 
فى القياس البعدى ألبعاد  بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة

الوعى  -الوعى بالخبرات الراىنة -االنفتاح عمى الجديد -اليقظة العقمية )التمييز اليقظ
عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية( ومجموعيما الكمي لصالح  -بوجيات النظر المتعددة

الة فروق دوجود الى  الخامس طالبات المجموعة التجريبية، كما أشارت نتائج الفرض
( بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة التجريبية 1...إحصائيًا عند مستوى داللة )

 -االنفتاح عمى الجديد -فى القياسين القبمي والبعدي ألبعاد اليقظة العقمية )التمييز اليقظ
عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية(  -الوعى بوجيات النظر المتعددة -الوعى بالخبرات الراىنة

 مجموعيما الكمي ومجموعيا الكمى لصالح القياس البعدى.و 
مما يشير الى فعالية التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترونى فى تنمية 

بكمية التربية  (طالبات المجموعة التجريبية)لدى طالبات االقتصاد المنزلى  اليقظة العقميةأبعاد 
ىذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث  ، وتتفقجامعة االسكندرية –النوعية 

(،ودراسة 4.12(، ودراسة عائشة عطية )4.12السابقة كدراسةعمى الوليدى )
 ،(4.12ودراسة عفاف البديوى )، (4.12دراسة سامى حرب )و  ،(4.12عبدالعزيزسميم )

راسة نبيل ود ،(4.12دراسة رافع الزغمول )، (4.12ودراسة عمى المعمورى وسالم عيد )
دراسة ، و (4.12ودراسة ىادى كريرى ) ،(4.12)رانيا عطية ودراسة (، و 4.12) السيد

، (4.12مبولية )ودراسة ىالة ش ،(4.12ودراسة سامى الختاتنة ) ،(4.12حسنى النجار )
 .(.4.4وأخيرًا دراسة جوىرة المرشود )



 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                    ...     تصور مقترح قائم على كفايات التعليم االلكترونى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 335 - 

لى عدة أسباب وترجع الباحثتان ىذه النتائج فى ضوء تطبيقين لمتصور المقترح ا
 أىميا: 

التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى تمقى طالبات المجموعة التجريبية لممعرفة  -
األمر  ،كما ساىم فى تقبمين لمخبرات التى يتم تطبيقيا خالل تدريس المقرر ،بأسموب نشط

كما زاد من حب  ،عمى الميام التى بين أيديين الذى جعمين يولون أقصى اىتمامين
األمر الذى انعكس عمى تنمية أبعاد اليقظة العقمية لدى ىؤالء الطالبات  ،تطالع لدييناالس

  .مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة

التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى زيادة حماس طالبات المجموعة التجريبية  -
ثًا عن كل ما ىو وأكثر بح ،وزيادة رغبتين ليكونوا أكثر ابداعاً  ،ألداء الميام المختمفة

ومن ثم تنمية أبعاد اليقظة العقمية لدى ىؤالء الطالبات مقارنة بطالبات المجموعة  ،جديد
  .الضابطة

التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى تصميم العديد من األنشطة التى تجعل  -
ديد طالبات المجموعة التجريبية دائمًا فى حالة عقمية نشطة تؤىميم لالنفتاح عمى الج

وكذلك االستفادة من وجيات النظر المتعددة  ،وتشجعيم عمى االستفادة من الخبرات الراىنة
األمر الذى ساعد فى تنمية أبعاد اليقظة العقمية لدى  ،ومحاولة توظيفيا بصورة واقعية

 ىؤالء الطالبات. 

ضمن التدريس فى ضوء التصور المقترح أتاح الفرصة لتصميم العديد من األنشطة التى ت -
وكذلك العديد من األنشطة التى تتيح الفرصة  ،المرونة المعرفية والسموكية واالنفعالية

األمر الذى ساعد فى تنمية أبعاد اليقظة العقمية لدى طالبات  ،لمتنظيم الذاتى وادارة الذات
  .المجموعة التجريبية مقارن بطالبات المجموعة الضابطة

ح الفرصة لتقديم العديد من الممارسات واألساليب التدريس فى ضوء التصور المقترح اتا -
األمر الذى ساىم  ،واألنشطة والميام والتكميفات التى تضمن سعة الفكر واحترام آراء الغير

فى تنمية أبعاد اليقظة العقمية لدى طالبات المجموعة التجريبية مقارنة بطالبات المجموعة 
 .الضابطة
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 اختبار صحة الفرض السادس: -6

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات طالبات ى أنو "ينص عم
 المجموعة التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي ألبعاد اليقظة العقمية ومجموعيما الكمي".

اختبار ويمكوكسون لحساب داللة  الباحثتانوالختبار صحة ىذا الفرض استخدمت 
مجموعة التجريبية فى القياسين البعدي والتتبعي طالبات ال الفروق بين متوسطي رتب درجات

 (:12ألبعاد اليقظة العقمية ومجموعيما الكمي ومجموعيا الكمى، والنتائج يوضحيا جدول )
 (32خذٚي )

غبٌجبد اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ فٝ اٌم١بع١ٓ  ٔزبئح اخزجبس ٠ٍٚىٛوغْٛ ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ سرت دسخبد

 (34)ْ=١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ ِٚدّٛػّٙب اٌىٍٟ اٌجؼذٞ ٚاٌززجؼٟ ألثؼبد ا

 ِغزٜٛ

 اٌذالٌخ

 ل١ّخ

"Z" 

 ِدّٛع

 اٌشرت

 ِزٛعطبد

 اٌشرت
 رٛص٠غ اٌشرت اٌؼذد

 االٔسشاف

 اٌّؼ١بسٜ

 اٌّزٛعػ

 اٌسغبثٝ
 اٌّزغ١شاد اٌم١بط

 3.724 غ١ش داٌخ

52.73 

48.73 

8.72 

7.53 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 8

4.72 

4.36 

42.72 

42.33 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ
 اٌز١١ّض ا١ٌمع.

 اٌشرت اٌّٛخجخ 7

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 3.474 غ١ش داٌخ

62.33 

32.33 

2.25 

5.23 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 8

4.38 

3.22 

52.82 

52.73 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ
 االٔفزبذ ػٍٝ اٌدذ٠ذ.

 اٌشرت اٌّٛخجخ 7

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 3.822 غ١ش داٌخ

32.33 

83.33 

2.33 

8.33 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 4

3.24 

4.36 

58.27 

52.25 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

اٌٛػٝ ثبٌخجشاد 

 اٌشإ٘خ.

 اٌشرت اٌّٛخجخ 33

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 3.636 غ١ش داٌخ

2.33 

42.33 

6.33 

6.82 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 4

4.32 

3.23 

53.32 

53.33 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

 اٌٛػٝ ثٛخٙبد

 زؼذدح.إٌظش اٌّ

 اٌشرت اٌّٛخجخ 8

6 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 3.323 غ١ش داٌخ

53.73 

35.73 

8.53 

5.52 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 7

3.24 

3.25 

52.47 

52.64 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

 ػذَ اٌزفبػً ِغ

 اٌخجشاد اٌذاخ١ٍخ.

 اٌشرت اٌّٛخجخ 6

5 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ

 3.537 غ١ش داٌخ

65.33 

57.33 

8.36 

2.33 

 اٌشرت اٌغبٌجخ 2

8.74 

6.47 

326.64 

325.27 

 اٌجؼذٞ

 اٌززجؼٟ

 اٌّدّٛع اٌىٍٟ

 ألثؼبد ا١ٌمظخ اٌؼم١ٍخ

 اٌشرت اٌّٛخجخ 7

3 
اٌشرت 

 اٌّزؼبدٌخ
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( بين 2...( أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )12يتضح من جدول )
لبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى ألبعاد اليقظة متوسطي رتب درجات طا

الوعى بوجيات النظر  -الوعى بالخبرات الراىنة -االنفتاح عمى الجديد -العقمية )التمييز اليقظ
 عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية( ومجموعيما الكمي ومجموعيا الكمى. -المتعددة

  :والسادستفسير نتائج الفرضين الثالث 
كما أشارت نتائج الفرض السادس الى وجود  ،أشارت نتائج الفرض الثالث الى وجود

( بين متوسطي رتب درجات 2...أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
طالبات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى والتتبعى ألبعاد البراعة التدريسية 

الرغبة  -االستدالل التكيفى -الكفاءة االستراتيجية -الطالقة االجرائية -ى)االستيعاب المفاىيم
أنو ال توجد ، كما أشار الفرض السادس الى المنتجة( ومجموعيما الكمي ومجموعيا الكمى

( بين متوسطي رتب درجات طالبات المجموعة 2...فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
االنفتاح عمى  -والتتبعى ألبعاد اليقظة العقمية )التمييز اليقظ التجريبية فى القياسين البعدى

عدم التفاعل مع الخبرات  -الوعى بوجيات النظر المتعددة -الوعى بالخبرات الراىنة -الجديد
 الداخمية( ومجموعيما الكمي ومجموعيا الكمى.

بقاء نى فى مما يشير الى فعالية التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم االلكترو 
 ،أثر اكتساب طالبات المجموعة التجريبية ألبعاد البراعة التدريسية وأبعاد اليقظة العقمية

خالد شاىين  وتتفق ىذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة كدراسة
ودراسة ريما  ،(4.12ودراسة محمود عبدالغنى ) ،(4.12(، ودراسة سحر عزالدين )4.12)

( والتى أكدت جميعيا عمى أن توظيف التكنولوجيا فى 4.12تيبى ومحمد الشويعى )الع
التعميم يساعد فى مرور المتعممين بالعديد من خبرات التعمم الحقيقية التى تحقق المتعة فى 

األمر الذى يساعد فى بقاء أثر التعمم واالحتفاظ بالمعارف  ،التعمم واالبتعاد عن النمطية
م التى تم اكتسابيا ومحاولة تطبيقيا بشكل دائم خالل المواقف التعميمية والميارات والقي

  .المختمفة
وترجع الباحثتان ىذه النتائج فى ضوء تطبيقيما لمتصور المقترح الى عدة أسباب 

  :أىميا
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التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى تشجيع طالبات المجموعة التجريبية فى  -
 ،بكفاءة وبطرق مختمفة من أجل تقوية المشاركة المعرفية الفاعمةإدارة خبرتين التعميمية 

ومن ثم وصول ىؤالء الطالبات الى أعمى المستويات فى أبعاد البراعة التدريسية واليقظة 
  .العقمية واالحتفاظ بأثرىا ألطول فترة ممكنة

توفر  التدريس فى ضور التصور المقترح أتاح الفرصة لتنفيذ العديد من األنشطة التى -
ومن ثم زيادة  ،مستويات مختمفة من التحدى المعرفى لدى طالبات المجموعة التجريبية

قدرتين عمى تخزين المعارف والميارات والقيم التم اكتسابيا واالحتفاظ بيا ألطول فترة 
األمر الذى ساعد  ،وكذلك سيولة استدعائيا وتوظيفيا أثناء المواقف المرتبطة بيا ،ممكنة

جموعة التجريبية عمى االحتفاظ بأبعاد البراعة التدريسية واليقظة العقمية التى طالبات الم
  .تم اكتسابيا خالل تطبيق التصور المقترح

التدريس فى ضوء التصور المقترح ساىم فى دفع طالبات المجموعة التجريبية باستمرار  -
 ،التصور المقترح الى االستفادة من الخبرات التى تقدم لين أثناء دراسة المقرر فى ضوء

وكذلك تشجيعين عمى الوصول الى اعمى مستويات األداء من أجل تحقيق المرغوبية 
تثمين ىؤالء الطالبات ليذه الخبرات ومحاولة تطبيقيا  األمر الذى زاد من ،االجتماعية

ومن ثم احتفاظين بأبعاد البراعة التدريسية وأبعاد اليقظة العقمية التى تم  ،بصفة مستمر
  .ابيا أثناء تطبيق التصور المقترحاكتس

التدريس فى ضوء التصور المقترح أتاح الفرصة لطالبات المجموعة التجريبية لالندماج  -
األمر الذى جعمين  ،النشط فى ميام التعمم سواء داخل القاعات التدريسية أو خارجيا

ومن ثم  ،تمفةواثقات فى مياراتين وفى قدرتين عمى تطبيقيا فى المواقف التعميمية المخ
  .احتفاظين بأبعاد البراعة التدريسية وأبعاد اليقظة العقمية التى تم اكتسابيا

ومن خالل العرض السابق يتضح أن التصور المقترح القائم عمى كفايات التعميم  
وكذلك  ،االلكترونى نجح فى تحقيق أىدافو الُمتمثمو فى تنمية أبعاد التعمم البراعة التدريسية

األمر الذى يشير الى أن التغييرات التى ،عاد اليقظة لدى طالبات المجموعة التجريبيةتنمية أب
 ،أحدثيا التصور المقترح فى التدريس ىى تغيرات جوىرية عميقة وليست سطحية أو بسيطة

ومن ثم أدت الى إعادة تشكيل العممية التعميمية برمتيا والحصول عمى مخرجات تعميمية عمى 
  .جودةدرجة عالية من ال
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 املكرتحاتو التوصيات 

 :توصيات البحح -1
 بضرورة:  يانتوص تانفى ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث، فإن الباحث

 بحيث ،االقتصاد المنزلى إعادة النظر في المقررات الدراسية التي تقدم لمطالبات معممات
حتوى حتى يمكن من خالليا تقديم م التصور المقترحُيعاد تشكيميا وتطويرىا فى ضوء 

الطالبات المعممات نحو التعمم وتزيد من فرص اكتسابين  معممي جيد بصورة تثير اىتما
 .البراعة التدريسية وأبعاد اليقظة العقميةألبعاد 

  تنمية أبعاد البراعة التدريسية وأبعاد اليقظة لطالبات المعممات عمى ا إعدادتركيز برامج
يصل بين إلى درجة اإلبداع ومسايرة تطورات  التي تحقق لين نموًا مينيًا مستمراً العقمية 
 العصر.

  تغيير أساليب التقويم المستخدمة فى المقررات التخصصية الخاصة بإعداد طالبات
  .االقتصاد المنزلى بحيث تركز عمى البراعة المختمفة

  اعداد دورات تدريبية لتدريب القائمين عمى تدريس المقررات التخصصية لطالبات
نزلى لتدريبيم عمى التدريس وفقًا لكفايات التعميم االلكترونى وغيرىا من االقتصاد الم

 الكفايات الحديثة التى أثبتت فعاليتيا فى التعميم الجامعى.

  توعية القائمين عمى تدريس المقررات التخصصية لعمم االقتصاد المنزلى بمدى أىمية
ساليب والوسائل المختمفة التى من وتزويدىم باأل ،أبعاد البراعة التدريسية واليقظة العقمية

 شأنيا تحقيقيا لدى المتعممين.

  اجراء بحوث آخرى مماثمة لمبحث الحالى فى تخصصات عممية آخرى ومراحل تعميمية
 آخرى. 

 : مكرتحات البحح -4

التصور المقترح القائم فى ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث، وانطالقًا من مدى أىمية 
 انتقترح تانودوره الفعال فى عممية التعميم والتعمم، فإن الباحث لكترونىعمى كفايات التعميم اال 

  :، وذلك فيما يمىمجموعة من البحوث التي يمكن تناوليا مستقباًل من قبل الباحثين
 تنمية و  في خفض العبء المعرفي تصور مقترح قائم عمى كفايات التعميم االلكترونى

 ت االقتصاد المنزلي.المشاعر اإلبداعية لدى الطالبات معمما
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 ميارات التدريس االبداعى تنميةل تصور مقترح قائم عمى كفايات التعميم االلكترونى 
 بعض عادات التميز لدى الطالبات معممات االقتصاد المنزلي. و 

 جودة األداء التدريسي وتقدير  لتنمية تصور مقترح قائم عمى كفايات التعميم االلكترونى
 ممات االقتصاد المنزلي. الذات لدى الطالبات مع

   ميارات التعمم االستراتيجى  تنمية فىفعالية برنامج قترح قائم عمى أبعاد اليقظة العقمية
 العقل لدى الطالبات معممات االقتصاد المنزلي.وبعض عادات 

  فعالية استخدام بعض أساليب التدريس القائمة عمى تكنولوجيا الذكاء االصطناعى فى
 مم العميق لدى طالبات االقتصاد المنزلى. تنمية أبعاد التع

 عمى بعض أساليب التدريس القائمة عمى تكنولوجيا الذكاء  فعالية برنامج مقترح قائم
 االصطناعى فى جودة اآلداء التدريسى لدى الطالبات معممات االقتصاد المنزلى.
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 املراجع

  :أواًل املراجع العربية

 ( .العالقة بين أبعاد البراعة الرياضية والفيم القرائي لدى طالب 9102إبراىيم بن سميم الحربي .)
 ،99مج القرى، أم جامعة والنفسية: التربوية لمعموم القرى أم جامعة مجمة. الصف الثالث المتوسط

  om/Record/1021364http://search.mandumah.cمسترجع من 1-  .37 ،9ع

 ( .تأثير بعض أنشطة البراعة الحركية عمى الرضا الحركي لمحركات 0291أحمد ابراىيم المطرى .)
 جامعة الرياضية: التربية وفنون لعموم أسيوط مجمة. سنوات 8اإلجبارية لبراعم الجمباز الفني تحت 

 مسترجع من 474-  .524 ،3ج ،91ع الرياضية، التربية كمية - أسيوط

http://search.mandumah.com/Record/1018965 

  (. التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام برنامج 0222غنيم، ونصر محمود صبرى ) الرفاعيأحمد
(SPSS)دار قباء لمطباعة والنشر. :. القاىرة 

 ( .تأث0292أحمد محمد شويقة .) ير بعض أنشطة البراعة الحركية عمى ديناميكية تحسين بعض
 - األسكندرية جامعة الرياضة: عموم تطبيقات مجمة. الميارات الحركية األساسية لمبتدئ الجمباز

 مسترجع من 89-  .104 ،19ع بأبوقير، لمبنين الرياضية التربية كمية

http://search.mandumah.com/Record/1040830 

  أثر تطبيق الرياضيات باستخدام دورة التعمم  .(0298)، ومحمد أحمد الخطيب. يونسأحمد محمد
رسالة ) السباعية في التحصيل والبراعة الرياضية لدي طالب الصف التاسع األساسي في األردن

 لزرقاء. مسترجع منماجستير غير منشورة(. الجامعة الياشمية، ا

http://search.mandumah.com/Record/1014020 

 المعرفي وراء ما والتفكير العقمية اليقظة (.0291) كريرى. محمد بن ىاديو  ،النور يعقوب أحمد 
 التربية: كمية مجمة جازان. جامعة ربيةالت كمية طالب لدى االستيعاب وراء ما بميارات كمنبئين
 من مسترجع .382 - 335 ،3ع ،33مج التربية، كمية - أسيوط جامعة

http://search.mandumah.com/Record/967392 

 ( 0222أسامة ربيع .)اإلحصائي باستخدام برنامج  التحميلSPSSىرة: المكتبة االكاديمية.. القا 
 ( .برنامج قائم عمى البراعة الرياضية لتنمية ميارات الترابط الرياضي 0298أسامة محمود الحنان .)

 كمية - أسيوط جامعة التربية: كمية مجمة. والميل نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
 مسترجع من 709-  .784 ،99ع ،39مج التربية،

http://search.mandumah.com/Record/952429 

http://search.mandumah.com/Record/1021364
http://search.mandumah.com/Record/1018965
http://search.mandumah.com/Record/1040830
http://search.mandumah.com/Record/1014020
http://search.mandumah.com/Record/967392
http://search.mandumah.com/Record/967392
http://search.mandumah.com/Record/952429
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 ( .معايير تصميم بيئة تدريب إلكتروني قائمة عمى نموذج الفصل 0291أشرف فتحي عمي .)
 طاعلق الثالث السنوي الدولي المؤتمر. المقموب لتنمية بعض كفايات تكنولوجيا التعميم لدى المعممين

 البنات كمية - شمس عين جامعة التنمية: طريق ....التكاممية البحوث :والبحوث العميا الدراسات
كمية البنات لآلداب والعموم والتربية،  -أسوان: جامعة عين شمس  ،0مج والتربية، والعموم لآلداب
  http://search.mandumah.com/Record/1041244. مسترجع من390 - 309

 الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى الذىنية اليقظة توافر درجة .(0292) الياشم عبداهلل أماني 
 وجية من لممعممين التنظيمية المواطنة سموك ممارسة بدرجة وعالقتيا عمان محافظة في

 من مسترجع عمان. األوسط، الشرق جامعة منشورة(. غير ماجستير رسالة )نظرىم

http://search.mandumah.com/Record/856636 

 (. تطوير وحدة تدريسية قائمة 0291وعمي أحمد البركات. ) ،عمي محمدالزعبي ،أماني ريان شتيوي
 القدس جامعة مجمة. عمى الميمات األدائية وأثرىا عمى البراعة الرياضية لدى طمبة الصف الخامس

1 86-  ،01ع ،99مج المفتوحة، القدس جامعة والنفسية: التربوية والدراسات بحاثلؤل المفتوحة

  http://search.mandumah.com/Record/1034383مسترجع من .197

 ( .أثر توظيف استراتي0291أمل عبداهلل بن مرضاح، وخالد رمضان سميمان .) جيات التقويم الواقعي
 في العممي البحث مجمة .TIMSS في تنمية البراعة الرياضية التجاىات الرياضيات العالمية

 573-  .614 ،92ج ،02ع والتربية، والعموم لآلداب البنات كمية - شمس عين جامعة التربية:

  p://search.mandumah.com/Record/1029947httمسترجع من

 ( .فعالية الدعائم التعميمية فى تنمية البراعة الرياضية لدي تالميذ 0291أمل محمد الحنفي .)
 160-  ،9ع ،39مج التربية، كمية - المنوفية جامعة التربية: كمية مجمة. الصف األول اإلعدادي

  http://search.mandumah.com/Record/1035495مسترجع من .241

 ( .تصور مقترح إلکساب الطالب المعممين شعبة الرياضيات بكمية 0291أمل محمد مصطفى .)
التربية ميارات التعمم واإلبداع فی القرن الحادي والعشرين. مجمة تربويات الرياضيات: الجمعية 

. مسترجع من 099 - 982 ،90، ع00ت الرياضيات، مجالمصرية لتربويا
http://search.mandumah.com/Record/1040528 

 المعرفي لمعالج جمعي إرشاد برنامج أثر (.0298) .الدين عالء محمود جيادو  ،المشاقبة سالم اية 
 )رسالة الياشمية الجامعة طمبة لدى النفسية والعافية التفاؤل تحسين في يةالعقم اليقظة عمى القائم

 من مسترجع الزرقاء. الياشمية، الجامعة منشورة(. غير ماجستير
http://search.mandumah.com/Record/950508 
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 بين لمعالقات البنائي النموذج (.0291) .عطية محمد ورانيا لم،سا احمد ىانم خريبو، محمد إيناس 
 جامعة التربية بكمية األولى الفرقة طمبة لدى النفسية والرفاىية الوجداني والذكاء العقمية اليقظة

 .959 - 923 ،995ع العرب، التربويين رابطة النفس: وعمم التربية في عربية دراسات الزقازيق.
 http://search.mandumah.com/Record/1017584 من مسترجع

 النفسية الصالبة مستوي تحديد في العقمية لميقظة التنبؤية القدرة (.0291) العكايشى. أحمد بشرى 
 - المتحدة العربية اتاإلمار  جامعة التربوية: لؤلبحاث الدولية المجمة الشارقة. جامعة طمبة عينة لدي
 من مسترجع .012 - 050 ،3ع ،93مج التربية، كمية

http://search.mandumah.com/Record/1056378 
 الروحي بالذكاء وعالقتو الحياة نحو التوجو (.0291) .النواب محمود ناجيو  العكيمى، وادي جبار 

 - المستنصرية الجامعة األساسية: التربية كمية مجمة المتميزين. الثانوية طمبة لدي العقمية ليقظةوا
 من مسترجع .808 - 258 ،929ع األساسية، التربية كمية

http://search.mandumah.com/Record/1063179 

 وميارات العقمية باليقظة التنبؤ في الحكمة ألبعاد النسبي اإلسيام (.0202) .رشودالم صالح جوىرة 
 والعموم اآلداب - عبدالعزيز الممك جامعة مجمة القصيم. جامعة طالبات لدي الحياة فعالية

 من مسترجع .93 - 9 ،1ع ،08مج عبدالعزيز، الممك جامعة اإلنسانية:
http://search.mandumah.com/Record/1057975 

 األكاديمي واالندماج المعرفة إلى بالحاجة وعالقتيا العقمية اليقظة (.0291) .النجار زكريا حسنى 
 ،32مج التربية، كمية - بنيا جامعة التربية: كمية مجمة التربية. بكمية العميا الدراسات طمبة لدى
 http://search.mandumah.com/Record/1056630 من مسترجع .933 - 21 ،902ع

 ( تصور مقترح قائم عمى الحوسبة السحابية لتطوير القيادات 0291حصة بنت سعد العريفي .)
شئون  -سية: الجامعة اإلسالمية بغزة الجامعية. مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنف

. مسترجع من 988 - 953 ،3، ع02البحث العممي والدراسات العميا، مج
http://search.mandumah.com/Record/1023757 

 االنجمو مكتبة (،وتوطين )تأصيل العربية البيئة عمى حديثة تربوية متغيرات .(0291) الفيل حممى 
  .مصر – المصرية

 ( التحميل اإلحصائى لمبيانات باستخدام 0298حممي الفيل .)SPSS التنظير والتطبيق والتفسير"" .
 اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

 ( .تصور مقترح لمكفايات الالزمة إلعداد معمم العموم ل0223خالد بن فيد الحذيفي .) ممرحمة
العموم التربوية والدراسات اإلسالمية: جامعة الممك سعود،  -المتوسطة. مجمة جامعة الممك سعود 

 http://search.mandumah.com/Record/27337. مسترجع من 93 - 9 ،9، ع 95مج 
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 ( .فاعمية ت0298خالد رمضان شاىين .) طبيق استراتيجية التعمم المقموب عمى التحصيل المعرفي
مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية  .وبقاء أثر التعمم في الكرة الطائرة لطمبة كمية التربية البدنية

 مسترجع من .1263 - 1219 ،9، ج92كمية التربية الرياضية، ع -الرياضية: جامعة أسيوط 

mandumah.com/Record/1087128http://search. 

 لدى لمشخصية الكبرى الخمسة بسمات وعالقتيا العقمية اليقظة (.0291) .األنصارى جميل خولة 
 كمية - أسيوط جامعة التربية: كمية مجمة القرى. أم بجامعة االجتماعية الخدمة قسم الخريجين الطمبة
 من مسترجع .095 - 009 ،5ع ،33مج التربية،

http://search.mandumah.com/Record/969842 

 من مسترجع ،رزق أمينة ،الطوطو موفق رانيا 
https://www.shamra.net/uploads/documents/document_83b8573728142a66

05df668ddc90615e.pdf 

 ( .البراعة الرياضية: مفيوميا ومكوناتيا وطرق تنميتيا0298رضا مسعد السعيد .) .العممي المؤتمر 
 المصرية الجمعية :الجودة ثقافة لتحقيق الرياضيات وتعمم تعميم تطوير عشر: السادس السنوي
الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،  -كمية التربية  -القاىرة: جامعة بنيا  الرياضيات، لتربويات

  http://search.mandumah.com/Record/945511:. مسترجع من82 - 52

 بالتفكير وعالقتيما العقمية واليقظة التدين (.0291) .الطالفحة طو دفؤا الضمور، عبدالفتاح رفيده 
 من مسترجع مؤتة. مؤتة، جامعة منشورة(. غير ماجستير )رسالة مؤتة جامعة طمبة لدى الحدسي

http://search.mandumah.com/Record/1056107 

 وحدة (. 0291)البركات، عمي أحمدو  وي، أماني صالح حسن، الزعبي، عمي محمد عمي،ريان شتي
تدريسية قائمة عمي الميمات األدائية وأثرىا عمي البراعة الرياضية والحوار التواصمي اإلدراكي في 

رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة اليرموك، إربد. ) الرياضيات لدي طالب الصف الخامس
  http://search.mandumah.com/Record/989363مسترجع من

  (. العالقة االرتباطية بين البراعة الرياضية لدى مدرسى رياضيات 0298ن. )اريح خضر حس
 االنبار جامعة انية:اإلنس لمعموم االنبار جامعة مجمة. المرحمة الثانوية والبراعة الرياضية لدى طمبتيم

 مسترجع من 371-  .390 ،0ع اإلنسانية، لمعموم التربية كمية -

http://search.mandumah.com/Record/933209 

 مي" في بيئة (. أثر نمطي اإلنفوجرافيك "الثابت / التفاع0291ومحمد إبراىيم الشويعى. ) ،محمد ريما
تعمم قائمة عمى الويب عمى بقاء أثر التعمم لدى طالبات المرحمة الثانوية )رسالة ماجستير غير 
منشورة(. جامعة القصيم، بريدة. مسترجع من 

http://search.mandumah.com/Record/1107270 

http://search.mandumah.com/Record/1087128
http://search.mandumah.com/Record/969842
http://search.mandumah.com/Record/969842
https://www.shamra.net/uploads/documents/document_83b8573728142a6605df668ddc90615e.pdf
https://www.shamra.net/uploads/documents/document_83b8573728142a6605df668ddc90615e.pdf
http://search.mandumah.com/Record/945511
http://search.mandumah.com/Record/1056107
http://search.mandumah.com/Record/1056107
http://search.mandumah.com/Record/989363
http://search.mandumah.com/Record/933209
http://search.mandumah.com/Record/1107270
http://search.mandumah.com/Record/1107270
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 (. مدى توافر كفايات التعمم اإللكتروني لدى معممي التكنولوجيا 0290ي. )سامح جميل العجرم
العموم  -بمدارس محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات. مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث 

. مسترجع من 9252 - 9203 ،8، ع 05اإلنسانية: جامعة النجاح الوطنية، مج 
http://search.mandumah.com/Record/450166 

 شباع العقمية اليقظة بين لمعالقات البنائي النموذج (.0298) حرب. حسن سامح  إحباط / وا 
 المصرية المجمة الجامعة. طالب لدي األكاديمية والضغوط والتدفق األساسية النفسية الحاجات
 من مسترجع .018 - 911 ،11ع ،08مج النفسية، دراساتلم المصرية الجمعية النفسية: لمدراسات

http://search.mandumah.com/Record/1011260 

 الضغط خفض في العقمية اليقظة عمى لمتدريب برنامج فعالية (.0291) الختاتنة. محسن سامي 
 التربوية: العموم - دراسات األردن. في حكومية جامعة طمبة دىل الحياة نمط وتحسين النفسي
 من مسترجع .28 - 59 ،ممحق ،95مج العممي، البحث عمادة - األردنية الجامعة

http://search.mandumah.com/Record/948830 
  ام التعمم بالفصول المعكوسة لتنمية التواصل العممي وبقاء أثر (. إستخد0298عزالدين ) محمدسحر

العموم التربوية:  .التعمم وقبول التكنولوجيا في تعمم العموم لدى طالبات المرحمة المتوسطة بالسعودية
 مسترجع من .237 - 184 ،9، ع05كمية الدراسات العميا لمتربية، مج -جامعة القاىرة 

http://search.mandumah.com/Record/942513 
 ( 0220سعود بن ضحيان وعزت عبد الحميد .) معالجة البيانات باستخدام برنامجSPSS.  الجزء

 مكتبة الممك فيد الوطنية. :الثاني، الكتاب الرابع سمسمة بحوث منيجية، الرياض

 ،(. مدي تمكن طالب الصف الثاني المتوسط 0291بن عبداهلل المعثم. )خالد ، و سعيد جابر المنوفي
 والنفسية: التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة. بمنطقة القصيم من ميارات البراعة الرياضية

 524-  .552 ،5ع ،02مج العميا، والدراسات العممي البحث شئون - بغزة اإلسالمية الجامعة

  http://search.mandumah.com/Record/997359مسترجع من

 (. تصميم التدريب 0295تيسير محمد الخزعمي، وأحمد محمد نوبي. ) ،سعيد سعد القحطاني
بالفصول االفتراضية وأثره في تنمية كفايات التعمم اإللكتروني الختصاصيي التقنيات التربوية في 
الكويت )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخميج العربي، المنامة. مسترجع من 

http://search.mandumah.com/Record/1014031 

 ( .تأثير تمرينات البراعة الحركية عمى مستوى أداء الجممة اال0298سعيد محمد عبد ربو .) جبارية
 كمية - حموان جامعة الرياضة: وفنون لعموم العممية المجمة. سنوات 92لالعبي الترامبولين تحت 

 مسترجع من 178-  .189 ،39مج لمبنات، الرياضية التربية

http://search.mandumah.com/Record/930102 

http://search.mandumah.com/Record/450166
http://search.mandumah.com/Record/450166
http://search.mandumah.com/Record/1011260
http://search.mandumah.com/Record/1011260
http://search.mandumah.com/Record/948830
http://search.mandumah.com/Record/948830
http://search.mandumah.com/Record/942513
http://search.mandumah.com/Record/997359
http://search.mandumah.com/Record/1014031
http://search.mandumah.com/Record/1014031
http://search.mandumah.com/Record/930102
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 لؤلنشطة الممارسات وغير الممارسات الطالبات لدى العقمية اليقظة (.0291) .المرى فياد سموى 
 بنت نورة األميرة جامعة طالبات من عينة عمى مطبقة دراسة الدراسي: بالتحصيل وعالقتيا الرياضية

 النفس لعمم السعودية المجموعة والرياضية: النفسية لمعموم الدولية المجمة بالرياض. عبدالرحمن
 من مسترجع .31 - 35 ،0ع التطبيقي، لرياضيا

http://search.mandumah.com/Record/1057266 

 (. أثر إستراتيجية التعمم 0293ومحمد عطية خميس. ) ،أميرة محمد الجمل ،السيد أحمد حسن
عات الخبراء عبر الويب عمى تنمية كفايات المعمم الميسر في اإللكتروني التعاوني القائم عمى مجمو 

كمية البنات لآلداب  -إدارة الفصول اإلفتراضية. مجمة البحث العممي في التربية: جامعة عين شمس 
. مسترجع من 020 - 923 ،9، ج95والعموم والتربية، ع

/search.mandumah.com/Record/816443http:/ 

 يناس ،عبدالمطمب الفضالي السيد  نظرية ضوء في العقمية اليقظة (.0202) خريبو. محمد وا 
Langer المفضل التحريري االختبار ونوع التعمم وأسموب التخصص نحو االتجاه من بكل وعالقتيا 

 .981 - 992 ،51ج التربية، كمية - سوىاج جامعة التربوية: المجمة الزقازيق. جامعة طمبة لدى
 http://search.mandumah.com/Record/1028305 من مسترجع

 ( .،فاعمية تصور مقترح لمقرر 0295شاىيناز عبدالرحمن بشير، محمد بن حارب الشريف .)
يل الدراسي واالتجاه نحو المقرر. المجمة التربوية الدولية إلكتروني في تقنيات التعميم عمى التحص

. مسترجع من 99 - 9 ،8، ع3المتخصصة: دار سمات لمدراسات واألبحاث، مج
http://search.mandumah.com/Record/844667 

 (التحميل العاممي 9119صفوت أحمد فرج .)( القاىرة: مكتبة األنجمو 0في العموم السموكية. ط ،)
 المصرية.

 ( األساليب اإلحصائية فى العموم النفسية والتربوية واالجتماعية. القاىرة: مكتبة 0299صالح مراد .)
 األنجمو المصرية.

 ،م (. أثر استخدام استراتيجية التعم0292عفانة، عزو اسماعيل سالم. )و  الضاني، محمود رائد عزيز
بالدماغ ذي الجانبين عمى تنمية البراعة الرياضية لدي طالب الصف السادس األساسي بغزة )رسالة 
 :ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية )غزة(، غزة. مسترجع من

http://search.mandumah.com/Record/875413 
 العقمية واليقظة نفعاليةاال االبتكارية (.0298) .فواز خمف إيمان ،عبدالرحيم الدين نور طارق 

 من التحصيمية المستويات ومنخفضى مرتفعى لدى لممعمومات المعرفى التمثيل بكفاءة وعالقتيما
 من مسترجع .322 - 303 ،39ج التربية، كمية - سوىاج جامعة التربوية: المجمة الجامعة. طالب

//search.mandumah.com/Record/944254http: 

http://search.mandumah.com/Record/1057266
http://search.mandumah.com/Record/1057266
http://search.mandumah.com/Record/816443
http://search.mandumah.com/Record/816443
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http://search.mandumah.com/Record/844667
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 في الضغوط مواجية واستراتيجيات العقمية لميقظة النسبي اإلسيام (.0298) .عطية عمي عائشة 
 المصرية المجمة الفيوم. جامعة التربية بكمية دراسيا المتفوقين الطالب لدي األكاديمي بالصمود التنبؤ

 مسترجع .998 - 392 ،922ع ،08مج النفسية، ساتلمدرا المصرية الجمعية النفسية: لمدراسات
 http://search.mandumah.com/Record/1011301 من

 (. اثر استراتيجيات التعمم النشط في 0291ومحمد سميمان أبو شقير. ) ،عائشة مصباح العطار
تجاه نحوىا لدى طالبات الصف الثامن االساسي )رسالة ماجستير غير تنمية البراعة الرياضية واال

 :منشورة(. الجامعة اإلسالمية )غزة(، غزة. مسترجع من
http://search.mandumah.com/Record/1027160 

 تنمية في النشط التعمم استراتيجيات اثر (.9102) عائشة مصباح العطار، ومحمد سميمان أبو شقير 
رسالة ماجستير غير  )االساسي الثامن الصف طالبات لدى نحوىا واالتجاه الرياضية البراعة

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية )غزة(، غزة. مسترجع من

m/Record/1027160http://search.mandumah.co 

 ( .فاعمية نموذج الفورمات "0291إبراىيم التونسي حسين .)9MAT"  فى تدريس الرياضيات عمى
 المصرية الجمعية الرياضيات: تربويات مجمة. تنمية البراعة الرياضية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية

 مسترجع من 16-  .78 ،3ع ،00مج الرياضيات، لتربويات

http://search.mandumah.com/Record/971904 

 (. تنمية مكونات 0291وسييل حسين صالحة. ) ،وفاء مصطفى كفافي ،عبدالرحمن محمد أبوسارة
البراعة الرياضية لتالميذ الصف السادس األساسي فى فمسطين باستخدام النمذجة الرياضية القائمة 

 جمعية باإلنترنت: لمتعميم الدولية المجمة." الواقع المعزز -مى تطبيقات " الحاسوب التفاعمي ع
 مسترجع من  65-  .128والبشرية، التکنولوجية التنمية

http://search.mandumah.com/Record/1035601 

 اإليجابي والتفكير العقمية اليقظة بين لمعالقات بنائي نموذج (.0298) .سميم إبراىيم عبدالعزيز 
 - الشيخ كفر جامعة التربية: كمية مجمة دمنيور. جامعة التربية كمية طمبة لدى األكاديمي والطفو
 من مسترجع .992 - 333 ،0ع ،98مج التربية، كمية

http://search.mandumah.com/Record/1007984 

 (بناء أداة قياس كفايات التدريس اإللكتروني0291عبداهلل بن يحيى آل محيا" .) ."العموم مجمة 
 . مسترجع من382 - 359 ، ص ص3، ع39مج التربية كمية - سعود الممك جامعة التربوية:

http://search.mandumah.com/Record/1023946 
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 ( .مدى توافر كفايات الجودة الشاممة لمتعميم اإللكتروني 0291عصام الدين عبدالرحيم حجاج .)
 طالل بن الحسين جامعة مجمة. بجامعة السودان المفتوحة من وجية نظر المشرفين األكاديميين

 90-  ،ممحق ،9مج العميا، والدراسات العممي البحث عمادة - لطال بن الحسين جامعة لمبحوث:

  http://search.mandumah.com/Record/967698مسترجع من .105

 (. واقع الممارسات التدريسية 0291وحنان بنت عبدالرحمن العريني. ) ،عفاف بنت عميوى الشمرى
 الرياضيات: تربويات مجمة. دى معممات الرياضيات بالمرحمة اإلبتدائية فى ضوء البراعة الرياضيةل

 مسترجع من 85-  .137 ،5ع ،00مج الرياضيات، لتربويات المصرية الجمعية

http://search.mandumah.com/Record/971921 

  (. استخدام استراتيجية سوم0298يا جابر حناوي. )زكر )SWOM(  فى تدريس الرياضيات لتنمية
 كمية - سوىاج جامعة التربوية: المجمة. مكونات البراعة الرياضية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية

 مسترجع من 359-  .412 ،39ج التربية،

http://search.mandumah.com/Record/944238 

 لدى النفسية والطمأنينة العقمية اليقظة من األخالقی بالتفكير التنبؤ (.0298) البديوى. سعيد عفاف 
 ،928ع التربية، كمية - األزىر جامعة التربية: مجمة بالدقيمية. االنسانية الدراسات کمية طالبات

 http://search.mandumah.com/Record/950746 من مسترجع .039 - 933 ،0ج

 كمية طالب من عينة لدى الذاتية بالكفاءة وعالقتيا العقمية اليقظة (.0298) .الشموى محمد عمى 
 والعموم لآلداب البنات كمية - شمس عين جامعة التربية: في العممي البحث مجمة بالدوادمى. التربية

 من مسترجع .09 - 9 ،1ج ،91ع والتربية،
http://search.mandumah.com/Record/929252 

 (. نمطان لمتدريب 0292تيسير محمد الخزعمي، وأحمد محمد نوبي. ) ،عمي إسماعيل السعدي
نمية كفايات التعمم اإللكتروني لدي معممي المرحمة المتوسطة بدولة الكويت المدمج وأثرىما عمي ت

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخميج العربي، المنامة. مسترجع من 
http://search.mandumah.com/Record/1011798 

 الممك جامعة طمبة لدى النفسية بالسعادة وعالقتيا العقمية "اليقظة .(0292) ىالوليد محمد بن عمي 
 البحوث مركز - التربية كمية - خالد الممك جامعة التربوية: لمعموم خالد الممك جامعة مجمة خالد."
 p://search.mandumah.com/Record/879579htt من مسترجع .58 - 08،99ع التربوية

 العموم مجمة. الجامعة طمبة لدى العقمية اليقظة (.0298) عمى. محمد سالم المعمورى، حسين عمي 
 من مسترجع229 - .247  ،3ع ،03مج اإلنسانية، لمعموم التربية كمية - بابل جامعة االنسانية:

http://search.mandumah.com/Record/925987 
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 (. تقويم محتوى منيج الرياضيات بالصفوف 0291وحمزة عبدالحكم الرياشي. ) ،عمي محمد المالكي
 الجمعية الرياضيات: تربويات مجمة. العميا من المرحمة اإلبتدائية في ضوء مكونات البراعة الرياضية

 مسترجع من 253-  .295 ،8ع ،00مج ات،الرياضي لتربويات المصرية

http://search.mandumah.com/Record/980768 

 ( .تصور مقترح لتطوير منيج التاريخ لطالب الصف األول 0291فاطمة عبدالفتاح إبراىيم .)
وأثره عمى تنمية قيم المواطنة  - 0232ة: رؤية مصر الثانوى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدام

 ،992لدييم. مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية: الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، ع
 http://search.mandumah.com/Record/971734. مسترجع من 38 - 9

 ،(. آليات تطوير كفايات المعمم في ضوء التعميم 0291وكروم خميستي. ) كروم العايزة
 مسترجع من 90-  .108 ،23ع باألغواط، ثميجي عمار جامعة دراسات:. اإللكتروني

http://search.mandumah.com/Record/958694 

 التعميم اإللكتروني ودوره في زيادة كفاءة وفاعمية (0202)نعيمة سعداوي، و باطلطفي زع" .
 99،053ع رماح - البشرية الموارد وتطوير البحث مركز والدراسات: لمبحوث رماح مجمة". التعميم

  ah.com/Record/1043261http://search.mandum. مسترجع من081 -

 المغة ثنائيي الطمبة لدي العقمية اليقظة مستوي (.0291) .التل أحمد شادية ،حسان أبو بالل لينا 
 من مسترجع إربد. اليرموك، جامعة منشورة(. غير ماجستير )رسالة مقارنة دراسة وأحاديييا:

://search.mandumah.com/Record/989709http 

 الطالب لدى التحميمي التفكير بأساليب وعالقتيا العقمية اليقظة (.0291) المالكي. أحمد ماجد 
 321 ،92ع ،33مج التربية، كمية - أسيوط جامعة التربية: كمية مجمة الثانوية. بالمرحمة المتفوقين

 http://search.mandumah.com/Record/1014354 من مسترجع .339 -

 (. جاىزية معممي المرحمة األساسية األولى في 0291روان نضال نجم. )، و مجدى محمد حناوى
المدارس الحكومية في مديرية تربية نابمس لتوظيف التعمم اإللكتروني الكفايات واالتجاىات 

 البحث عمادة - األمريكية العربية الجامعة لمبحوث: األمريكية العربية الجامعة ةمجم. والمعيقات
 مسترجع من 102-  .138 ،0ع ،3مج العممى،

http://search.mandumah.com/Record/1034072 
 ( .تصور مقترح لتطوير إعداد المعمم بكميات التربية. المؤتمر العممي 0293محمد أمين المفتي .)

رون: برامج إعداد المعممين في الجامعات من أجل التميز: الجمعية المصرية لممناىج الرابع والعش
. مسترجع من 90 - 03وطرق التدريس، القاىرة: الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، 

http://search.mandumah.com/Record/739336 

http://search.mandumah.com/Record/980768
http://search.mandumah.com/Record/971734
http://search.mandumah.com/Record/958694
http://search.mandumah.com/Record/1043261
http://search.mandumah.com/Record/989709
http://search.mandumah.com/Record/989709
http://search.mandumah.com/Record/1014354
http://search.mandumah.com/Record/739336
http://search.mandumah.com/Record/739336


 م2021( 88) -1ج-أغسطسعدد                                    ...     تصور مقترح قائم على كفايات التعليم االلكترونى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 332 - 

 (. تصور مقترح لتطوير إعداد المعمم في كميات التربية. المجمة الدولية 0298حمد أمين المفتي. )م
. مسترجع من 55 - 92 ،3، ع9لمبحوث في العموم التربوية: المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل، مج

http://search.mandumah.com/Record/913995 

 طمبة من عينة لدى النفسية بالضغوط وعالقتيا لعقميةا اليقظة (.0291) .األحمد أمل ،برىو محمد 
 ،92ع ،99مج البعث، جامعة اإلنسانية: لمعموم البعث جامعة مجمة حمب. جامعة في صف معمم
 http://search.mandumah.com/Record/952974 من مسترجع .992 - 12

  (. كفايات المعمم في نظام التعمم اإللكتروني وفقًا لوظائفو 0299إبراىيم شويعي. )محمد بن
. 29 - 9دراسات وبحوث: الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية،  -المستقبمية. تكنولوجيا التربية 

 .com/Record/170504http://search.mandumahمسترجع من 
 نظرية بين مقارنة العقمية: اليقظة لمقياس السيكومترية الخصائص (.0298) .محمد حبشي محمد 

 لمدراسات المصرية المجمة لممفردة. االستجابة لنظرية والمتعددة األحادية والنماذج التقميدية القياس
 من مسترجع .25 - 92 ،11ع ،08مج النفسية، لمدراسات المصرية الجمعية النفسية:

http://search.mandumah.com/Record/1011253 

 ( .تصور مقترح لتنمية المستويات المعيارية لحفظ القرآن الكريم لدى 0298محمد طارق العبيد .)
 -القراءة والمعرفة: جامعة عين شمس طالب المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية. مجمة 

. مسترجع من 022 - 933 ،029الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، ع -كمية التربية 
http://search.mandumah.com/Record/899553 

 لمشخصية الكبرى لمعوامل التنبؤية رةالقد (.0298) الزعمول. عقيل رافع ،صالحات عمي محمد 
 والدراسات لؤلبحاث المفتوحة القدس جامعة مجمة اليرموك. جامعة طمبة لدى العقمية: باليقظة
 من مسترجع .38 - 09 ،03ع ،1مج المفتوحة، القدس جامعة والنفسية: التربوية

rch.mandumah.com/Record/994695http://sea 

 ( .أثر التفاعل بين نمط التعمم المعكوس واألسموب المعرفي في 0298محمود عبداهلل عبدالغنى .)
دراسات  -تنمية التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. تكنولوجيا التربية 

 . مسترجع من012 - 031 ،35، عوبحوث: الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية

https://0810gkghe-1103-y-https-search-mandumah-

com.mplbci.ekb.eg/Record/971070 

 ( .واقع امتالك اعضاء ىيئة التدريس في جامعة مؤتة لكفايات تطبيق 0299محمود نايف قزق .)
مركز النشر  -معة البحرين التعمم االلكتروني من وجية نظرىم. مجمة العموم التربوية والنفسية: جا

. مسترجع من 928 - 352 ،0، ع93العممي، مج
http://search.mandumah.com/Record/624257 

http://search.mandumah.com/Record/952974
http://search.mandumah.com/Record/170504
http://search.mandumah.com/Record/1011253
http://search.mandumah.com/Record/1011253
http://search.mandumah.com/Record/899553
http://search.mandumah.com/Record/899553
http://search.mandumah.com/Record/994695
http://search.mandumah.com/Record/994695
http://search.mandumah.com/Record/624257
http://search.mandumah.com/Record/624257
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 (. كفايات التعمم اإللكتروني لدى معممي 0290محمد عبدالرحمن الطوالبة. )، و مساعد عمي الزىراني
مة الثانوية في محافظة القريات في المممكة العربية السعودية )رسالة ماجستير غير منشورة(. المرح

 http://search.mandumah.com/Record/742463جامعة اليرموك، إربد. مسترجع من 

 الحياة بجودة وعالقتيا العقمية اليقظة (.0298) .الضالعين صالح أنسو  ،الخمايسة جمال معاذ 
 من مسترجع مؤتة. مؤتة، جامعة منشورة(. غير ماجستير )رسالة مؤتة جامعة طمبة لدى

http://search.mandumah.com/Record/975067 

 فى االلكتروني التعمم كفايات من التدريس ىيئة أعضاء تمكن مدى (.0292) جاد. محمود منى 
87 - .110  ،0 ع ،92 مج التعميم، لتكنولوجيا المصرية الجمعية التعميم: تكنولوجيا. الباحة جامعة

  http://search.mandumah.com/Record/44890من: مسترجع

 عمى قائمة استراتيجية وفق التدريس أثر (.0290) برىم. عصام أريجو ،المصاروه عبدالنعيم ميا 
 ماجستير )رسالة األساسي السادس الصف طمبة لدى الرياضية البراعة في الرياضي والتمثيل الربط
 من مسترجع الزرقاء. الياشمية، الجامعة منشورة(. غير

http://search.mandumah.com/Record/749540 
 (. فاعمية نموذج تدريس قائم عمى أنشطة0292يده. )عب سيدال ناصرPISA   في تنمية مكونات

 وطرق المناىج في دراسات. البراعة الرياضية والثقة الرياضية لدى طمبة الصف األول الثانوي
 ،091ع التدريس، وطرق لممناىج المصرية الجمعية - التربية كمية - شمس عين جامعة التدريس:

  http://search.mandumah.com/Record/802336جع منمستر  16-  .70

 طالب لدى العقمية اليقظة فى المسيمة النفسية المتغيرات بعض (.0298) .السيد عبداليادي نبيل 
 9 ،3ع ،29مج التربية، كمية - طنطا جامعة التربية: كمية مجمة بالقاىرة. األزىر جامعة التربية كمية
 http://search.mandumah.com/Record/969613 من مسترجع .83 -

 كمية طالب لدى العقمية باليقظة وعالقتيا النفسية المرونة (.0292) .اسماعيل سناري خير ىالة 
 ،32ع النفسي، اإلرشاد مركز - شمس عين جامعة النفسي: اإلرشاد ةمجم تنبؤية. دراسة التربية:
 http://search.mandumah.com/Record/861207 من مسترجع .333 - 082

 العاديين بين مقارنة دراسة الجامعة: طمبة لدى العقمية اليقظة (.0291) .شمبولية محمد ىالة 
 ،32مج التربية، كمية - بنيا جامعة التربية: كمية مجمة. الدراسية والفرقة النوع ضوء فى والمتفوقين

  http://search.mandumah.com/Record/1041036من مسترجع1 - .28  ،991ع

http://search.mandumah.com/Record/742463
http://search.mandumah.com/Record/975067
http://search.mandumah.com/Record/975067
http://search.mandumah.com/Record/44890
http://search.mandumah.com/Record/802336
http://search.mandumah.com/Record/969613
http://search.mandumah.com/Record/861207
http://search.mandumah.com/Record/1041036
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 المعرفة إلى والحاجة المعرفي وراء ما بالتفكير وعالقتيا العقمية اليقظة (.0298) .عيسى مجيد ىبة 
 لمعموم البصرة أبحاث مجمة وتطبيق. بناء والصرفة: اإلنسانية لمعموم التربية كمية طمبة لدى

 من مسترجع .013 - 058 ،0ع ،93مج اإلنسانية، لمعموم التربية كمية - البصرة جامعة اإلنسانية:
http://search.mandumah.com/Record/898183 

 ( .درجة امتالك معممي نظام الفصل بالمدارس الحكومية في مممكة 0292ىشام أحمد العشيري .)
 كمية الدراسات -البحرين لمكفايات التكنولوجية لمتعمم اإللكتروني. العموم التربوية: جامعة القاىرة 

. مسترجع من 080 - 030 ،3، ع03العميا لمتربية، مج
http://search.mandumah.com/Record/883235 

 العقمية اليقظة عمي قائم تدريبي برنامج فعالية (.0291) .حممى محمد حسن أمنية،زكى محمد ىناء 
 الجمعية النفسية: لمدراسات المصرية المجمة الجامعة. طالب لدي يمياألكاد الصمود تحسين في

 من مسترجع .958 - 921 ،929ع ،01مج النفسية، لمدراسات المصرية
http://search.mandumah.com/Record/1011474 

 (. مدى توافر كفايات التعميم اإللكتروني لدى 0202. )زينب محمد الجندي، و ىند مطمق العنزي
 كمية - شمس عين جامعة والمعرفة: القراءة مجمة. أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية

 مسترجع من 349-  .380 ،002ع والمعرفة، لمقراءة المصرية الجمعية - التربية

http://search.mandumah.com/Record/1036789 

 (. تصور مقترح إلعداد معمم التعميم 0223حنان مصطفى كفافي. )، و وفاء مصطفى كفافي
مركز التعميم  -االفتراضي. مؤتمر المعموماتية والقدرة التنافسية لمتعميم المفتوح: جامعة عين شمس 

. مسترجع من 010 - 022جامعة عين شمس،  -وح المفتوح، العريش: مركز التعميم المفت
http://search.mandumah.com/Record/30694 

 لدى الذىنية باليقظة المنبئة اإليجابى التفكير أبعاد (.0298) .عبده محمود نرمينو  ،عمي ربيع والء 
 ،0ع ،22مج التربية، كمية - طنطا جامعة التربية: كمية مجمة ديميًا.أكا الموىوبين الجامعة طالب
 http://search.mandumah.com/Record/968073 من مسترجع .528 - 329

 اليقظة تنمية في ديإرشا برنامج فاعمية (.0298) السفاسفة. إبراىيم ومحمد ،البستنجي عبداهلل والء 
 الجامعة طمبة من الذكية ألجيزة مستخدمي لدى اليومي اليقظة - النوم وتيرة أعراض وخفض العقمية
 من مسترجع مؤتة. مؤتة، جامعة منشورة(. غير دكتوراه )رسالة
5385http://search.mandumah.com/Record/97 

 المدركة الحياة وضغوط األكاديمي بالصمود وعالقتيا العقمية اليقظة (.0291) بمبل. شعبان يسرا 
 ،58ج التربية، كمية - سوىاج جامعة التربوية: المجمة الزقازيق. جامعة التربية كمية طمبة لدى

 http://search.mandumah.com/Record/1003964 من مسترجع .0302 - 0953

http://search.mandumah.com/Record/898183
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http://search.mandumah.com/Record/883235
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