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 ملخص الدراسْ: 

لي تحديد الكفايات المينية والتكنولوجية الالزمة لمعممي المغة العربية إىدفت الدراسة 
تخصص نحو و معرفة فعالية البرنامج التفاعمي في تنمية كفايات المعمميف. وتمثمت مشكمة 

كفايات معممي مادة النحو ، الدراسة في تساؤالت ما فعالية استخداـ برنامج تفاعمي في تنمية 
أفراد العينة.  ىلتطبيؽ البرنامج المقترح عم التجريبي، والمنيج  الوصفي خداـ المنيجتـ است

لكفايات المينية والتكنولوجية لمعمـ المغة اوىي إلى قائمة  النتائج التالية  ىلإتوصمت الدراسة 
( كفاية موزعة عمى 52عمى )العربية تحصص نحو وقد اشتممت القائمة في شكميا النيائي 

عمـ النحو في الكفايات  بإعداد بطاقة مالحظة أداء معممي ةالباحث تخمسة مجاالت كما قام
فعالية  ـ الذاتي، أكدت نتائج الدراسةو بناء برنامج تفاعمي باستخداـ أحد أساليب التعم

ة إحصائية بيف البرنامج التفاعمي في: كفايات مجاؿ التخطيط لمدرس: وجود فروؽ ذات دالل
التطبيؽ القبمي والبعدي في بطاقة المالحظة، لصالح التطبيؽ البعدي، عند مستوى داللة 

(.  كفايات مجاؿ تنفيذ الدرس: 852..(. كما وجد أف حجـ التأثير لمبرنامج )0.....≥)
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعدي ، لصالح التطبيؽ البعدي، عند 

(. كفايات مجاؿ 795..(. كما وجد أف حجـ التأثير لمبرنامج )0.....≥مستوى داللة )
تقويـ الدرس: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعدي ، لصالح التطبيؽ 

(. كما وجد أف حجـ التأثير لمبرنامج 0.....≥البعدي، عند مستوى داللة )
ميـ بعض مواد تكنولوجيا التعميـ: وجود فروؽ ذات داللة (.كفايات مجاؿ إنتاج وتص882..)

إحصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعدي  لصالح التطبيؽ البعدي، عند مستوى داللة 
(.كفايات مجاؿ توظيؼ تكنولوجيا .76..(. كما وجد أف حجـ التأثير لمبرنامج )0.....≥)

قبمي والبعدي ، لصالح التطبيؽ التعميـ: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ ال
(. 896..رنامج )(. كما وجد أف حجـ التأثير لمب0.....≥البعدي، عند مستوى داللة )

عطاء المزيد مف االىتماـ لبرامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة و التوسع إوأوصمت الدراسة ب
لخدمة و تدريب المعمميف أثناء افي استخداـ برامج قائمة عمى التعمـ الذاتي في تدريب 

 عمـ النحو عمى كيفية االستفادة مف الوسائؿ التكنولوجية في تدريس المادة.  معممي
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Abstract: 

 The study aimed at determining the professional and technological 

competencies necessary for teachers of Arabic language(Nahow) 

Knowledge of the effectiveness of the interactive program in developing 

teacher competencies. he problem of the study was in question. What is the 

effectiveness of using an interactive program to develop the competencies 

of material teachers. Which used descriptive approach and experimental 

approach. To apply the proposed program to the sample members, The 

study found the following results. It is a list of the professional and 

technological competencies of the Arabic language teacher. The list in its 

final form contains 52 sufficiency Distributed over five areas, The 

researcher also prepared a teacher performance note card. The results of 

the study confirmed the effectiveness of the interactive program in the 

field of planning the lesson: There are statistically significant differences 

between the tribal application and the remote in the observation card, in 

favor of the post application,At a level of significance ≤(.0...0)  The 

magnitude of the impact of the program (.0850)  Effectiveness of the field 

of implementation of the lesson: There are differences of statistical 

significance between the application of tribal and remote, in favor of the 

post-application, at a level of significance ≤(.0...0)  The magnitude of the 

impact of the program (.0880) . Competencies of the field of production 

and design of some educational technology materials: There are 

statistically significant differences between the tribal application and the 

remote for the benefit of the post application, at the level of significance 

≤(.0...0)  It was also found that the impact of the program in the 

development of the production (.076.) Competencies of the field of 

employment of education technology: There are statistically significant 

differences between the tribal and remote application, in favor of the post-

application, at a level of significance ≤(.0...00)  The impact of the 

program (.0896) . the study led to giving more attention to in-service 

teacher training programs and to expanding the use of self-learning 

programs in on-the-job teacher training and teacher training to teach how 

to take advantage of technological tools in teaching the material. 

 المغة العربية.–كفايات  –تنمية  –برنامج تفاعمي  –فعالية   المفتاحية:الكممات 
         Effectiveness – Effective program – Development – Sufficients – 

Arabic Language. 
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 : املكدمْ

بمساعدة المعمـ، فالمعمـ بما يتصؼ بو مف  يتـ إال الإف نجاح العممية التعميمية 
الطالب عمى التعمـ ويييئو ساعد كفاءات وما يتمتع بو مف رغبة وميؿ لمتعميـ ىو الذي ي

العنصر الذي يجعؿ مف عممية التعمـ اليزاؿ تساب الخبرات التربوية المناسبة. فالمعمـ كال 
ـ عمى التعمـ والنجاح في دراستو والتعميـ عممية ناجحة وما يزاؿ الشخص الذي يساعد المتعم

مف القدرات  ؼر كاأف يتمتع بقد ال بدالحساس بكؿ اقتدار  ولكي يقـو المعمـ بدوره الميـ.
الكفايات التدريسية، حيث أف مينة المعمـ لـ تعد قاصرة عمى تزويد الطالب بالمعمومات و 

فمقد بدأ  ،الشخصية والحقائؽ، بؿ تعدتيا لتصبح عممية تربوية شاممة لجميع جوانب نمو 
ىتماـ العالمي والعربي بالمعمـ والكفايات التي يحتاج أف يمتمكيا عندما تـ دراسة الكفايات اال

وتطوير عممية التعميـ والدخوؿ  ؿ برامج إعداد المعمميفالتدريسية كاتجاه تربوي سائد مف خال 
 إلي تكنولوجيا التعميـ. 

 ىشأّ تكيٌلٌجَا التعلَه:

ف ىذا المفيوـ ذو جذور تاريخية  حيث أر مف الباحثيف في مجاؿ التعميـ يؤكد كثي
يرى بعضيـ أف تكنولوجيا التعميـ تمتد إلى عصر اإلنساف البدائي الذي امتمؾ تقنياتو الخاصة 

يرى  ىوكرج  أف نظريات تكنولوجيا التعميـ استمدت جذورىا  حيث .في( .2.0، العموديبو )
وحديثيا، فقد استفادت مف "ثورندايؾ" ودعوتو إلى تطوير التعميـ، مف مبادئ التعمـ قديميا 

 ، ومف "سكنر" وتطبيقو لمتعميـ المبرمج ومف "برونر" و"جانبيو" ونظيراتيما حوؿ بنية المعرفة
خروف أف كثيرا مف طرائؽ التعميـ الحديثة ليا جذورىا التي تعود آفي حيث يرى "ىاينؾ" و 

سقراط و "بستالوزي" و"كومبينوس" و "ىربرت" تظير في كثير  لمئات أو ألوؼ السنيف فأفكار
 (.8..2)حمد، ت الصفية الحديثة مف الممارسا

 التعلَه اإللكرتًىُ: 

نو ألمتعميـ، و يعرؼ بمفيومو الحديث ساليب الحديثة عتبر التعميـ االلكتروني مف األي
االنترنت و  استخداـنظاـ التعميـ المستقبمي، حيث أف مفيوـ التعميـ االلكتروني ىو 

التكنولوجيا الرقمية لخمؽ تجربة تعميمية لتثقيؼ المجتمع. فالتطورات الحديثة في مجاؿ 
الحوسبة، والوسائط المتعددة، وتكنولوجيا االتصاالت جميعيا توفر فرصة بيئة افتراضية 

 .(7..2. )محمد ادـ، لمتعميـ والتعمـ في الوقت الحاضر
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لبيئات ُطورت تماما لتختمؼ عف التعميـ النظامي ولتمبية مف الجدير بالذكر أف ىذه ا
أي أنو متوفر في  ،االحتياجات المختمفة. و مف أىـ خصائص التعميـ االلكتروني ىي الكونية

أي مكاف، و الشمولية والفردية و الجماىيرية و التفاعمية. و مف الشائع استخداميا لتوفير 
مكونات االنترنت. فاستخداـ التعميـ اإللكتروني يحسف  دورات التعميـ االلكتروني وتعزيزىا مع
 (.3..2)الفتالوي ،  مف جودة العممية التعميمية لمطالب.

( أف مف فوائد التعميـ االلكتروني أنو يسمح لمشركات 3..2كما ذكر ىورتوف )
نو يساعد عمى استقباؿ المعمومات أخر آر التدريب بشكؿ أسرع. و مف جانب بتطوير و نش

مف مصادر متعددة في وقت والفيديو وكذلؾ النص  ةبسرعة و بكؿ سيولة عف طريؽ الصور 
يضا يوفر العناء و الجيد، حيث يركز عمى الطالب و العممية التعميمية، فمف الممكف وأواحد. 

استخداـ المواقع االلكترونية و الويكي و المدونات و غيرىا التي تتيح لمجميع المشاركة و 
تفاعؿ معيا، ومثاؿ عمى ذلؾ المدونات التي تتيح لمجميع فرصة التدويف و التعمـ و ال

ضافة الى إية يمكف لمجميع االستفادة منيا، مشاركتيا فتكوف كأداة محفظة شخصية الكترون
 .(2..2.)العطروني، درة عمى الجمع والتنظيـ والتفسيرذلؾ فيي توفر فرصة إلظيار الق

 تطٌر مفوٌو تكيٌلٌجَا التعلَه:
بداية لتكنولوجيا التعميـ أو التقنيات العشريف ات مف القرف يتعد فترة العشرين 

ىذا االسـ  .092 " عاـ التربوي "فف العالـالتربوية الحالية. وىي الفترة التي أطمؽ فييا 
عميو. ومف ىذا التاريخ حتى اآلف مر تطور مفيوـ تكنولوجيا التعميـ بعدة مراحؿ إلى أف 
وصؿ إلى تعريفو الحالي ووضعو القائـ اآلف: إذ مر بمراحؿ تطورية كاف أوليا حركة التعميـ 

ـ النظـ، البصري، ثـ حركة التعميـ السمعي البصري، ثـ جاء بعد ذلؾ مفيـو االتصاؿ، ومفاىي
العموـ السموكية، حتى وصمت إلى المفيـو الحالي، كما بينت ذلؾ  تأثيروتبعيا بعد ذلؾ 

 . (2.00)محمد عوض، جمعية االتصاالت والتكنولوجيا التربوية األمريكية 
المواد لتعميـ بالوسائؿ التعميمية التي ركزت عمى لقد ارتبط مفيوـ تكنولوجيا ا

آخر فقد ارتبط مفيـو تكنولوجيا التعميـ بأنظمة االتصاؿ، وبقي  ىوالمعدات والبرامج، وبمعن
وضعت  ـ، والتي.097األمر كذلؾ حتى تشكيؿ المجنةالرئاسية لتكنولوجيا التعميـ عاـ 

تعريفيف لمفيوـ تكنولوجيا التعميـ ثـ ظيرت بعد ذلؾ تعريفات مختمفة تـ اشتقاقيا مف 
لييا.ومما زاد  األمر صعوبة توسع استخداـ مفيوـ التعريفيف المذيف وضعتيما المجنة المشار ا
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مرا شبو مستحيؿ وكما أشار أجعؿ عممية وضع تعريؼ واحد محدد  تكنولوجيا  التعميـ مما
"ولسف " فإف وجود تعريؼ دقيؽ لتكنولوجيا التعميـ وكما يمكف أف يتوقع في مثؿ ىذا التطور 

 .)0994السريع والمتجدد عمؿ صعب ومضيعة لموقت )الصباغ ، 
 مزاحل تطٌر مفوٌو تكيٌلٌجَا التعلَه:

 مف المراحؿ وىي: التعميـ ليشمؿ عددتطور مفيـو تكنولوجيا ا
 :مزحلْ حزكْ التعلَه البصزِ .أ 

تعتمد ىذه المرحمة مف تطور مفيـو تكنولوجيا التعميـ، عمى التعميـ البصري المرئي، 
برة مرئية محسوسة تقدـ  لممتعمـ خوتعد وسيمة بصرية:أي صورة أو نموذجا أو شيئا أو أداة 

توضيح المفاىيـ المجردة، أو تنمية اتجاىات مرغوب فييا، أو استثارة المتعمـ أو  لتحقيؽ تقدـ
اـ لمقياـ بأنشطة أخرى، وقد بنيت حركة التعميـ البصري عمى المفيوـ الذي يؤكد أف استخد

حسوسة بدرجة أكبر، فاستخدمت المجردة التي تقوـ بتدريسيا مالوسائؿ البصرية يجعؿ األفكار 
الصور والنماذج والرسوـ والكتب  المختمفة. وقد قدمت الحركة فكرة تصنيؼ الوسائؿ وأنواعيا 
وليس مجرد سردىا، كما أنيا أكدت الحاجة إلى تداخؿ ودمج الوسائؿ البصرية مع المنياج، 

 . (2.00محمد عوض، وليس مجرد استعماليا بصورة منعزلة )
كدت الوسائؿ ذاتيا، وليس أنيا إالمرحمة بعض نقاط الضعؼ، حيث  ذهقد رافؽ ى

دارتيا، وكذلؾ، اعتبارىا الوسائؿ ا  نتاجيا وتقويميا و ا  ميـ المادة التعميمية وتطويرىا و تص
البصرية معينات عمى التعميـ أكثر مف كونيا تقدـ وحدات تعميمية ذاتية، ونتيجة الكتشاؼ 

الناطقة تطورت حركة التعميـ البصري ليضاؼ إلييا  تسجيؿ األصوات واألفالـ المتحركة
الصوت، حيث نتج عف ذلؾ الوصوؿ والرقي إلى مرحمة جديدة مف التعميـ عرفت باسـ حركة 

 التعميـ السمعي البصري.
 مزحلْ التعلَه السنعُ البصزِ: .ب 

تشير ىذه المرحمة إلى أنواع مختمفة مف األدوات واألجيزة التي تستخدـ لنقؿ 
والخبرات واألفكار مف خالؿ العيف واألذف، وقد أكدت ىذه الحركة ما أكدتو حركات  المعرفة،

التعميـ البصري مف أىمية الخبرة المحسوسة في عممية التعميـ ، إذ تكمف أىمية الوسائؿ 
ء مف عممية التعميـ واعتبرت الوسائؿ السمعية البصرية السمعية البصرية عند استخداميا كجز 
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ىذه الحركة عنصر  تضافأمى تقديـ خبرات محسوسة، وقدثة تعمؿ عوسائؿ تقوية حدي
 .(2.00، محمد عوضالتعميـ البصري ) ىلإالصوت 

 مزحلْ مفوٌو االتصال: .ج 

ىو العممية أو الطريقة التي يتـ عف طريقيا انتقاؿ المعرفة مف شخص آلخر، حتى 
التفاىـ بيف ىذيف الشخصيف وىي عممية ديناميكية  ىلإعامة ومتوافرة بينيما، وتؤدي  تصبح

يتـ التفاعؿ فييا بيف عناصر المرسؿ والمستقبؿ داخؿ مجاؿ المعرفة الصفية، ولقد أضاؼ 
مفيـو االتصاؿ مفيـو العمميات وبذلؾ أصبح  االىتماـ بطرائؽ التعميـ أكثر مف االىتماـ 

لمتقنيات التربوية تغييرا في  االتصاؿبالمواد واألجيزة كما كاف مف قبؿ. وقد أحدث مفيوـ 
طار النظري ليذا المجاؿ، وبدال مف التركيز عمى األشياء الموجودة في المجاؿ، ركزت عمى  اإل

العممية الكاممة التي يتـ عف طريقيا توصيؿ المعمومات مف المصدر )أي المرسؿ( سواء أكاف 
مـ(. كما أف مفيوـ  االتصاؿ أضاؼ المعمـ، أو بعض المواد واألجيزة، إلى المستقبؿ )المتع

مفيـو استخداـ النماذج الديناميكية )المتحركة( وىذه النماذج التي أوجدتيا نظريات االتصاؿ 
ىي نماذج ديناميكية لمعمميات التي تعبر عنيا، ومف ىذه النماذج نموذج االتصاؿ "لبرلو" عاـ 

المستقبؿ. فالمعمـ والمتعمـ  –القناة  –الرسالة  –الذي يطمؽ عميو نموذج:المصدر  0965
والمواد التعميمية )مصدر( عبارة عف أجزاء متممة لمتقنيات التربوية مف منظور االتصاؿ، وال 

 .(4..2الصباغ، )ينظر إلييا عمى اعتبارىا خارج اىتمامات ىذا المجاؿ
 مزحلْ مفوٌو اليظه: .د 

التي تعمؿ معا لتحقيؽ النظاـ ىو عبارة عف مجموعة مف المكونات المرتبة والمنظمة 
قد تزامف ظيور ىذا المفيوـ مع ظيور مفيـو االتصاؿ، وقد زاد مف أىميتو غرض مشترؾ، و 

مقدرتو عمى استيعاب أفكار المواد التعميمية بشكؿ كمي، كما أنو أسيـ في دمج التعميـ 
مية مكف بذلؾ تقسيـ عمالجماعي والفردي مع التعميـ التقميدي في نظاـ تعميمي واحد، فأ

عناصر متعددة تضـ أساليب العرض الجماعي والفردي، والتفاعؿ، ومراحؿ  التعميـ إلى
 (. 4..2اإلبداع، ومف ثـ، كاف باإلمكاف إيجاد النظاـ المناسب لكؿ مشكمة )الصباغ، 

ىي أنظمة  لممجاؿ  (product)أكد مفيـو النظـ أف الوحدة األساسية أو الناتج 
ت مواد تعميمية فردية مستقمة، وكذلؾ، أكد وجوب النظر إلى المواد تعميمية كاممة وليس

التعميمية الفردية كمكونات لمنظاـ التعميمي، وليست كمعينات منفصمة لتعميـ المعمـ، وتال ذلؾ 
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تركيب مفيوـ االتصاالت مع المفاىيـ المبكرة لمنظـ، والتي تضمنت تركيب الرسائؿ وتنظيميا 
األفراد واألدوات، حتى ظير مجاؿ آخر أثر في تكنولوجيا التعميـ  في بنية تربوية عف طريؽ

 (.2.00، محمد عوضوىو العمـو السموكية )
 مزحلْ العلٌو السلٌكَْ: .ي 

إف أبرز إسيامات العموـ السموكية في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ تتمثؿ في التحوؿ مف 
باستجابة المتعمـ والتغذية الراجعة المثيرات إلى السموؾ المعزز، وىذه النظرة أدت إلى االىتماـ 

حوؿ ىذه االستجابة ػ واستخداـ األدوات: فيي تؤكد ضرورة استخداـ األدوات لمساعدة  
ال يستطيع أف يحقؽ  –بوضعو الحالي  –المعمـ، عمى التعزيز بدال مف العرض، إذ إف المعمـ 

اآلالت التعميمية والتعميـ   ىذا التعزيز بنفسو، كما أنيا تمثمت في التحوؿ مف مواد العرض إلى
المبرمج ، فقد كانت آالت "سكنر" التعميمية وحركة التعميـ المبرمج بمثابة تطبيقات عممية 
لممفيـو الذي يشير إلى أف األدوات والمواد تقـو بعمؿ أكثر مف مجرد تقديـ المعمومات ، كما 

ثالثة مكونات ىي:  تمثمت باألىداؼ السموكية، حيث يقوـ "ميجر" إف اليدؼ يتكوف مف
السموؾ أو األداء، وظرؼ األداء، ومعيار األداء، وبذلؾ، قدمت األىداؼ السموكية مفيوما 

 .(...2دس، عجديدا ركز عمى سموؾ المتعمـ والظروؼ التي يحدث في ظميا )
 مزحلْ املفوٌو احلالُ لتكيٌلٌجَا التعلَه:  .ً 

إف مصطمح تكنولوجيا التعميـ ىو المصطمح الذي تـ الوصوؿ إليو عف طريؽ جمعية 
نظامي لتصميـ وتنفيذ االتصاالت والتكنولوجيا التربوية األمريكية، وىو يعرؼ بأنو: منحي 

ية التعميمية التعممية ككؿ تبعا ألىداؼ محددة نابعة مف نتائج البحوث في مجاؿ وتقويـ العمم
تعميـ فعاؿ.  لىإ ؿ البشري مستخدمة مصادر بشرية وغير بشرية لموصوؿالتعميـ واالتصا

 (..2.0، بني دومي)
ربية أما التعريؼ الذي خمصت إليو إدارة برامج التقنيات التربوية في كمية الت

ـ، فيو 0979/ آذار 07/22ت في بغداد في الفترة ما بيف بالجامعات العربية التي عقد
تصميـ وتخطيط وتنفيذ وتقويـ كامؿ عممية التعمـ والتعميـ، وفي عممية منيجية منظمة في 

ضوء أىداؼ محددة تقوـ أساسا عمى نتائج البحوث في مجاالت المعرفة المختمفة، وتستخدـ 
، العمريجميع الموارد المتاحة البشرية وغير البشرية، لتحقيؽ التعميـ بكفاءة وفاعمية أكثر )

2... .) 
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 :التصنَه التعلَنُ
ىو تصميـ يعالج القضايا  Shambaugh (2009) ميـ التعميمي كما عرفوالتص

اليامة في التعمـ والمحتوى والسياؽ لتطوير العممية التعميمية و إنجاحيا بصورة أفضؿ، مف 
النموذج عمى المفيـو العممي، و غالبا  حيث يقوـ خالؿ التطوير و إضافة بعض التعميمات،

ما يتكوف النموذج مف مواد، وقراءات، وأنشطة، ومسابقات، و دروس، و تماريف، و 
 المحددة لبيئات التعمـ. االعتباراتمناقشات، ويجب أف يأخذ ببعض 

 يأخذ فترة طويمة جدا باعتبارهالتصميـ التعميمي  تانتقد انفسي ةعممًا بأف الباحث
كما تـ تعريؼ التصميـ التعميمي   ، وعدـ مالئمة بعض التصاميـ لبعض المياـ،لالستخداـ

بواسطة مواد   عمى أنو "عممية ترجمة المبادئ العامة لمتعمـ والتعميـ في خطط تعميمية
شار في عممية التصميـ لممصمـ كمست غالبا ما يوصؼ بأنو الدور الرئيسوأنشطة تعمـ، و 

 (....2)عدس، التعميمي" 
الذي يستخدـ بعض   SBID مف بعض نماذج التصميـ التعميمي مثؿ: نموذج

مكونات المعالجة المنيجية الميمة في القضايا التعميمية، مثؿ نتائج التعمـ، والتقييـ، و 
خيارات التدريس، و يتميز بالمرونة بما فيو الكفاية لمساعدة المبتدئيف لتعمـ التصميـ 

استخداميا في التطوير التعميمي فعميا، و أيضا يسمح لممدرب لتعريؼ الطالب التعميمي وكذلؾ 
يساعد الطالب لحؿ المشكالت التعميمية، وكذلؾ  و لقيمة القضايا التربوية بطريقة منيجية

الحوار والتصميـ و اتخاذ القرارات و تحمؿ المسؤولية، كما أنو يتميز بأشكاؿ مختمفة، و 
كذلؾ  .,Shambaug) 9..2ؿ خيار ناقش و نشاط جماعي )يحوي خيارات باألسفؿ مث

( الذي يستند تصميمو التعميمي عمى أىداؼ 2..9) Brauhn كما ذكره R2D2 نموذج
التعمـ السموكية لتطوير المواد التعميمية، و النيج المتبع بو ىو تطوير نموذج مرف لمتصميـ 

وىو كما  IMS ؾ نموذج يسمىالتعميمي بناء عمى نظرية التعمـ البنائية، كما أف ىنا
نموذج وصؼ لطريقة تمكيف المتعمميف مف تحقيؽ بعض أىداؼ  Chew (2..5) بينو

 .سياؽ بيئة تعميمية معينة التعمـ عف طريؽ أداء بعض أنشطة التعمـ في ترتيب معيف في
 .(2.05الفضيؿ، )

يز يمكف أف يكوف مف متعمـ واحد أو عدةمتعمميف، لكف يجب أف يكوف الترك 
يدعـ ىذا النموذج النظريات السموكية و البنائية، كما أنو و األساسي عمى تسمسؿ األنشطة، 
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يتكوف مف ثالثة عناصر أال و ىي التصنيؼ و التجميع و التصميـ وتشغيؿ العناصر، و مف 
ىي دمج أنشطة كؿ مف المتعمميف والمعمميف، دمج أف نذكر ىنا أىداؼ ىذا النموذج و الجيد 

سالمة، )والخدمات المستخدمة خالؿ التعمـ، دعـ مجموعة واسعة مف المناىج.الموارد 
2..5.) 

 التكّدو التكين يف تطٌٍز التعلَه ًأهنَْ ًسائطى:

البد مف االعتراؼ بأف التحّوؿ إلى مجتمع المعمومات، يمّثؿ خطوة أساس إلى األماـ، 
األساس في التحّوؿ إلى صوب التنمية االقتصادية، واالجتماعية السميمة، وىو العامؿ 

التحديث، واالنفتاح، واإلدارة الرشيدة. والبد مف زيادة المخّصصات لمجاالت التعميـ، وبناء 
القدرات في الموازنات العامة، والدعوة إلى جيد إقميمي جماعي، إلرساء مجتمع المعمومات، 

 ولتمكيف الدوؿ العربية. ويتـ ذلؾ مف خالؿ:
اإلسػػػراع بعمميػػػة التنميػػػة، وتحسػػػيف الخػػػدمات االجتماعيػػػة، اسػػػتخداـ المعمومػػػات فػػػي  -0

 وتعزيز االستقرار.
 زيادة فرص التوظيؼ وخمؽ قطاع نابض بالنشاط. -2
 تحسيف المصادر الطبيعية، والقدرات البشرية لممنطقة. -3
زيػػادة االنتفػػاع بالمعمومػػات، وذلػػؾ بػػالتحّوؿ الكامػػؿ إلػػى جػػزء مػػف مجتمػػع المعمومػػات  -4

 مة اإلجراءات التنفيذية في ىذا المجاؿ منيا:العربي. والبد مف إقا
 ضماف تعميـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالمدارس والجامعات. -
ضػػماف تػػوفير أجيػػزة الحاسػػب الشخصػػي، واألنترنػػت بتكمفػػة منخفضػػة وبػػإجراءات  -

 ميّسرة.
إذف، مّما الشؾ فيو أف خمؽ مجتمع المعمومات العربي، يمّثؿ تحديًا كبيرًا لمدوؿ 
ف ىذه الدوؿ يجب أف تعمؿ مجتمعة، لبناء ىذا المجتمع وتنميتو، لتواكب  العربية مجتمعة، وا 

 التطّور البشري، والمساىمة في بناء مجتمع المعمومات العربي.
لتحقيؽ ذلؾ فإف الدوؿ العربية تعمؿ عمى مجموعة مف المحاور، تضمف ليا الوصوؿ 

 جراءات تنفيذية لكؿ محور ىي:إلى األىداؼ ولتحقيؽ ىذه األىداؼ البد مف إ
 خمؽ القناعة بدور تكنولوجيا المعمومات، واالتصاالت في التنمية. -0



 ....................نويةفعالية استخدام برنامج تفاعلي في تنمية كفايات معلمي مادة اللغة  العربية )نحو( بالمرحلة الثا

- 240 - 

سػػريعة االسػػػتجابة متعػػددة القطاعػػات، لتقػػػديـ التسػػييالت، لزيػػػادة  تيػػػومواخمػػؽ بيئػػة  -2
 المخّصصات، في مجاالت التعميـ وبناء القدرات.

لتعمػيـ تكنولوجيػا المعمومػات وضمف السياسات والتشريعات المؤممة البػد مػف التأسػيس  -3
 (والجامعات. واالتصاالت في المدارس

مف ىنا نممس أىـ وظائؼ التكنولوجيا المتقدمة، بما تقّدمو مف أنماط تعميمية 
جديدة، ومف كونيا وسيمة فّعالة، في متناوؿ كؿ متعّمـ بطريقة التعّمـ عف بعد، ليتعامؿ بيا، 

، لالطالع عمى المحتوى العالمي، في عصر ومف خالليا مباشرة مع مصادر المعمومات
.  .(3..2المؤتمر العربي، (تكاممت فيو المعرفة، وتشابكت فيو العمـو

حفظ المعمومات بقدرة عمى االستجابة الفورية، و  فالحاسوب عمى سبيؿ المثاؿ يتمّتع
جميع ومعالجتيا، وخدمة أعداد كبيرة مف المستخدميف، مّما يؤدي إلى زيادة االىتماـ في 

مناحي الحياة، والقدرة عمى التفاعؿ مع أشكاؿ مختمفة مف المواد، والوسائؿ التعميمية: )أفالـ، 
شرائح، سجالت(. وقدرتو عمى التحميؿ، والتسجيؿ أّدت إلى سرعة انتشاره، في ميداف التربية 

 .(2..2: )قمحاوي، والتعميـ. فتطبيقاتو في المجاؿ التربوي متعددة منيا
اعدة الحاسوب: حيث يقـو بتقديـ دروس تعميمية مفردة إلى الطمبة مباشرة، التعميـ بمس -

 وىنا يحدث تفاعؿ بيف الطمبة والبرامج التعميمية.
استخداـ الحاسوب في إدارة التعميـ: يخدـ في ىذا المجاؿ اإلدارييف التربوييف في حفظ  -

 سجالت الطمبة واألمور اإلدارية والمالية.
 اض التعميـ والتعّمـ في مجاالت كثيرة منيا:توظيفو لخدمة أغر  يمكف
 .التعّمـ الفردي: حيث يتولى الحاسوب كامؿ عممية التعميـ والتدريب والتقويـ 
 .الحاسوب كوسيمة تعميمية: وفييا يستخدـ كوسيمة تعميمية مساعدة لممعّمـ 
  الحاسوب بوصفو مصدرًا لممعمومات: حيث تكوف المعمومات مخزنة في جيػاز الحاسػوب

 ستعاف بيا عند الحاجة.ي
لفردية بيف يجابيات استخدامو كثيرة مف: تفريد التعميـ، ومراعاة الفروؽ اإالشؾ أف 

يجابية النشطة، وتحسيف نوعية التعميـ، وتزويد المتعّمـ بتغذية راجعة الطمبة، والمشاركة اإل
فورية، والمساعدة عمى تقويـ استجابات الطمبة، وعدـ إشعار الطالب بالحرج بسبب إجابتو 
مكانية تقديـ خدمات تعميمية لعدة  مكانية ربطو بأنواع مف الوسائط المتعددة، وا  الخاطئة، وا 



 ....................نويةفعالية استخدام برنامج تفاعلي في تنمية كفايات معلمي مادة اللغة  العربية )نحو( بالمرحلة الثا

- 242 - 

مكانية اس تخدامو في تقديـ أشكاؿ مختمفة مف الخبرات التعميمية مف مثؿ: مناطؽ نائية، وا 
مكانية توصيمو بشاشة جياز تمفاز كبيرة أو ثراء التعميـ( وا  ، CD)التعميـ التكاممي والعالجي وا 

 يسمح لممدرس باستخداـ جياز واحد في الصؼ، لمتابعة إلقاء الدرس أو لمتوضيح.
ميمًا لمغاية، كونو أحد أركاف العممّية يكوف دورالمعمـ في توظيفو في التعميـ 

التعميمّية، وىو مفتاح المعرفة، والعموـ بالنسبة لمطالب، وفي التعميـ باستخداـ الحاسوب تزداد 
أىميتو ويتعاظـ دوره، فالحاسوب يحتاج إلى معّمـ ماىر، متقف أساليب واستراتيجيات التعميـ 

راغب في التزّود بكؿ حديث في مجاؿ باستخداـ الحاسوب، متمّكف مف مادتو العممية، 
 .(5..2)معمر، تخصصو، ومؤمف برسالتو أواًل، ثـ بأىمية التعميـ المستمر

اعترافًا بأىمية الحاجة إلى مجتمع معمومات نابض بالنشاط، لبناء قوة عاممة ماىرة، 
يود وقادرة عمى فيـ العصر الرقمي، واقتحامو، واالنتفاع بو، تدعـ الحكومات العربية الج

قامة دورات فّعالة لمتدريب عمى  الرامية إلى محو األمية، وتعزيز استخداـ المغة العربية، وا 
تكنولوجيا المعمومات، واالتصاالت، وذلؾ مف خالؿ الجيات الرسمية ذات العالقة، ومعاىد 

 التعمـ والتعميـ العالي التابعة ليا.
الماضية، بإعادة ىيكمة  كما قامت العديد مف الدوؿ العربية عمى مدار السنوات

مناىجيا الدراسية، بحيث تتضمف البرامج المعّدة مباشرة لمعرفة تكنولوجيا المعمومات، 
واالتصاالت، في المرحمة الثانوية، والتي تناسب سوؽ العمؿ، باإلضافة إلى ذلؾ أصبحت ىذه 

مجتمع الدوؿ تدرؾ أنيا بحاجة إلى رؤية خاصة، في مجاؿ التعميـ، لمواكبة متطمبات 
 المعمومات.

لذا فمف الضروري وضع برامج تدريبية، عمى مستوى عالمي، وضماف االستخداـ 
األمثؿ، لألدوات، والبرامج المتاحة، لتسييؿ أداء األعماؿ لدى القطاعات األخرى كافة، 

 ( 3..2المؤتمر العربي، )باستخداـ ىذه التكنولوجيا.
 أثز ًسائل التكيَْ يف تعلَه اللغْ العزبَْ:

ىؿ تصمح لغتنا العربية لعصر التقنية عممًا وتعميمًا....؟كيؼ نواجو القرف الحادي 
والعشريف في التعميـ المغوي؟ وفي المواجيات المغوية؟وما آثار ثورة التكنولوجيا والعولمة 

 والعالـ المفتوح في لغتنا العربية وتعميميا؟
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لما يجري حوليـ، مف انتقاؿ  إف عصر العولمة يطالب العرب بأف يكونوا أكثر إدراكاً 
 -بما وىبيا اهلل مف غنى وسعة –سريع لممعمومات، وتبادؿ واسع لمثقافات...ولغتنا لدييا 

مايؤىميا لمواكبة ىذا االنفجار المعرفي والمعموماتي....ولنجاح ىذه التقنية مع لغتنا عمينا 
عمى أصالتنا في الديف  تحديث التعميـ بتطوير مناىجو، لتواكب عصر الحداثة، مع المحافظة

والمغة والتراث، فضاًل عف تطوير أىمية المعّمـ لمتعميـ التقني، وتطوير المتعّمـ وتأىيمو 
لمتطمبات عصره وتحدياتو بالتفكير واإلبداع، مع إتقاف ثقافة الحاسوب ببرامجو العربية... 

تعّمـ مف لغتو العربية، وىذا يتطمب منا أف نحّصف بيتنا العربي مف الداخؿ أواًل.. ونمّكف الم
مياراتيا األساس وأساليبيا الوظيفية، فيما يخدـ مجتمع المعموماتية الجديد، ومجابية العالـ 

 .(3..2)الديسي، المفتوح... وثورة التكنولوجيا بفكر واع.. وقمب كبير، ولساف عربي مبيف.
يـ ات العصر فيسـ العربية أماـ تحديأما آثار استخداـ وسائؿ التقنية في تطوير تعمي

يـ في تحقيؽ أىداؼ كنولوجيا التعميـ(، وأنشطتو. ويسفي تحديث طرائؽ تعميـ المغة العربية )ت
التعميـ، ورفع مستوى التدريس، وتحسيف عمميات التعميـ والتعّمـ، وزيادة تحصيؿ الطالب، فال 

ت جزءًا متكاماًل يمكف لوسائؿ االتصاؿ، والتكنولوجيا أف تؤدي وظائفيا كاممة، إال إذا أصبح
مف العممية التعميمية، والبد أف نتبّيف األسموب المتكامؿ في استخداـ وسائؿ التكنولوجيا، 

 لنستثمر إمكاناتيا، استثمارًا ناجحًا.
ألف المغة نسؽ رمزي، فيي تعّبر برموز محدودة عف أشياء ال محدودة، لذلؾ 

ختمؼ مدارسو، ولقد أقامت عالقات أصبحت إحدى الركائز األساس لمفكر الثقافي الحديث بم
وطيدة، مع جميع فصائؿ المعرفة اإلنسانية مف فمسفة، وعمماء، وفقياء، بؿ وىندسة بعد أف 
حظيت بفرع لميندسة خاص بيا، وىو ىندسة المغة.إذف فمـ تعد المغة مجرد أداة لالتصاؿ، أو 

صبحت أىـ العموـ مجرد نسؽ رمزي ضمف أنساؽ رمزية أخرى كما يقوؿ د.نبيؿ عمي، بؿ أ
 إذف:. المغذية لتكنولوجيا المعمومات

 كيؼ نييئ لغتنا العربية لمطالب عصر المعمومات؟  -
 كيؼ نبعث الحياة في كياف ىذه المغة العظيمة تنظيرًا، وتعميمًا، واستخدامًا؟ -
 كيؼ نحّررىا مف احتكارية بعض المتخّصصيف فييا ووقفيا عمى تمؾ النخبة؟ -
اىتماـ المتخصصيف فقط إلى الدائرة األوسػع واألشػمؿ  وخاصػة  كيؼ نخرجيا مف دائرة -

بعػػػد أف صػػػار عمػػػـ المغػػػة الحػػػديث يسػػػتند إلػػػى الرياضػػػيات، واليندسػػػة، واإلحصػػػاء، 
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والمنطػػػؽ، والبيولػػػوجي، والفسػػػيولوجي، والسػػػيكولوجي، والسوسػػػيولوجي، وأخيػػػرًا عمػػػـ 
 الحاسوب، ونظـ المعمومات؟

عربيػػة، ونعػػرظب نظػػـ التشػػغيؿ، ونعّمػػـ لغػػات برمجػػة كيػػؼ نيػػتـ بالمعالجػػة اآلليػػة لمغػػة ال -
 عربية، ونستعد لمدخوؿ إلى عصر الترجمة اآللية عف طريؽ المغة العربية؟

البد مف أف نعّمـ صغارنا مبادئ البرمجة بالمغة العربية، وذلؾ نظرًا إلى العالقة 
وقد عّربت لغات  الوثيقة بيف البرمجة والفكر مف جانب، وبيف الفكر والمغة مف جانب آخر،

برمجة سيمة لمصغار، مف مثؿ: )لغة الموجو والبيسؾ(، وىناؾ جيود مثمرة في معالجة المغة 
العربية آليًا، أفرزت تطبيقات مطروحة حاليًا في األسواؽ، وقد شممت بحوث د. نبيؿ عمي.  

مثؿ:  خالؿ ربع القرف األخير مجاالت متعددة في ميداف معالجة المغة العربية آليًا، مف
 )الصرؼ اآللي، واإلعراب اآللي، والتشكيؿ التمقائي، وبناء قواعد البيانات المعجمية(.

 ىنا نتساءؿ كيؼ يكتسب الصغار المغة األـ؟
ىناؾ محاولة لرسـ إطار جديد لمنظومة تعّمـ المغة العربية، ويقتضي ىذا اإلطار 

أردنا الحصوؿ عمى المخرجات الجديد ضرورة إعادة النظر في منظومة تعّمـ المغة. فإذا 
التعميمية المناسبة لغويًا، التي تتمّثؿ في خريجيف قادريف عمى االستماع مع الفيـ، والتحّدث 
بطالقة، والكتابة بصحة وسالمة وجماؿ، وقادريف عمى القراءة، والفيـ، والتحميؿ، والتفسير، 

عادة صياغة الفكر، وتوليد المعاني والنقد، والتقويـ، والتذوؽ، وقادريف عمى التفكير السميـ، وا  
واإلبداع،...إذا أردنا تحقيؽ ذلؾ عمينا إعادة تنظيـ المدخالت التعميمية في منظومة المغة، 

 ( . 5..2) مدكور ، التي تقتضي وجود معمـ لّمغة العربّية عمى درجة عالية مف الكفاءة
، لعربية الجميمة: قرآناً النصوص ا كما ينبغي أف تعّمـ المغة بطريقة متكاممة، مف خالؿ

وحديثًا، وشعرًا، ونثرًا. كما يقتضي اصطناع الجو المدرسي المغوي الصحي، الذي يحتضف 
 المغة العربية، ويجعميا في صميـ الفؤاد. 

يضيؼ ابف خمدوف بيذا الشأف أنو" بعد أف انتيى العيد الذي كاف فيو تربية الممكة 
اصطناع المناخ المغوي اصطناعًا متعمدًا، واتخاذ المسانية طبعًا وسميقة، فإنو البد مف 

الوسائؿ التي توصؿ إلى إجادة الممكة المسانية، فيقوؿ:" ووجو التعميـ لمف يبتغي ىذه الممكة 
ويرـو تحصيميا، أف يأخذ نفسو بحفظ كالميـ )العرب( القديـ، الجاري عمى أساليبيـ مف 

لعرب، في أسجاعيـ وأشعارىـ، وكممات القرآف والحديث، وكالـ السمؼ، ومخاطبات فحوؿ ا



 ....................نويةفعالية استخدام برنامج تفاعلي في تنمية كفايات معلمي مادة اللغة  العربية )نحو( بالمرحلة الثا

- 245 - 

الموّلديف أيضًا في سائر فنونيـ، حتى يتنّزؿ لكثرة حفظو لكالميـ، مف المنظـو والمنثور، 
منزلة مف نشأ بينيـ،... فتحصؿ لو ىذه الممكة بيذا الحفظ واالستعماؿ، ويزداد بكثرتيا 

 رسوخًا، وقوة... وىكذا يجب أف يكوف تعّمميا..."
النصوص المختارة لمدراسة والحفظ يجب أف تبّث في ثناياىا مسائؿ المغة كما يرى أف 

والنحو، بحيث يتعّرؼ الدارس مف خالليا إلى أىـ قوانيف العربية، ويؤكد أف الممكة ال تربى 
ابف )دوف الفيـ. دوف فيـ؛ فالممكة التحصؿ مف الحفظ مف مف خالؿ نصوص تحفظ مف

 .(0978خمدوف، 
 ؿ في تعّمـ المغة مف الموقؼ المصطنع إلى السميقة والطبع؟لكف كيؼ يتـ االنتقا

كيؼ لنا أف نحوؿ تعّمـ المغة تمقينًا مف خالؿ المدّرس، إلى تعّمميا ذاتيًا مف خالؿ 
 ممارستيا استماعًا، وتحدثًا، وقراءة، وكتابة؟ 

 ىذا سؤاؿ كبير. وىو بالتأكيد يحتاج إلى تحوالت كبيرة مف أىميا:
تشػريع بشػأف اسػتخداـ غيػر العربيػة فػي تعميمنػا وتعّممنػا، فػي مكاتباتنػا أننا نحتاج إلى  -

عالمنا وفنوننا وآدابنا....، وقد يسبؽ ىذا عقد مؤتمر قومي عربي مػف أجػؿ  الرسمية وا 
اختيار أنسب النماذج المغوية، لتمبيػة مطالػب المغػة العربيػة، تنظيػرًا، وتعميمػًا، وبرمجػة، 

 ومعالجة آلية.
النظػػر فػػي تعمػػيـ المغػػة التمقينػػي مػػف خػػالؿ المػػدّرس، والتركيػػز عمػػى  نحتػػاج إلػػى إعػػادة -

التعّمـ الذاتي لّمغة، الذي يساىـ في دفع الفرد إلى التعّمـ المسػتمر مػدى الحيػاة، وتمبيػة 
 مطالب المعرفة المغوية المتجددة.

ة، يحتاج تعّمـ المغة ذاتيًا وتعّمميا مدى الحياة عبر األنترنت إلػى جيػود غنيػة مستفيضػ -
فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ المغػػػة النفسػػػي، وفػػػي مجػػػاؿ إعػػػداد المنػػػاىج، وتصػػػميـ البرمجيػػػات 
التعميميػػػة." فػػػنحف بحاجػػػة إلػػػى برمجيػػػات تعمػػػيـ لّمغػػػة العربّيػػػة، برمجيػػػات تعّمػػػـ ذكيػػػة، 
تستخدـ أساليب الذكاء االصطناعي،  القائمة عمى نظـ معالجػة المغػة العربيػة آليػًا مػف 

لػػي، والتشػػكيؿ اآللػػي، ونظػػـ التمخػػيص، والفيرسػػة مثػػؿ: )الصػػرؼ اآللػػي، واإلعػػراب اآل
 اآللية(.
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ـّ ذلػؾ  - نقؿ الوعي بأىمية المغة مف مستوى النخبة إلى مستوى العامػة، والبػد مػف أف يػت
بالتنسيؽ مع اإلذاعة، والتمفزيوف، والصحافة، ومواقع األنترنت، فضاًل عػف دور األسػرة 

 والمدرسة.
ـّ ذلؾ مف خالؿ الثقافة  العممية المغوية، التي تتمّثؿ في الموضوعات يمكف أف يت

اآلتية: )أىمية دور المغة في عصر المعمومات، أعراض أزمتنا المغوية، تراثنا المغوي، كيفية 
توظيؼ المغة في حياتنا اليومية، أو ما يسمى باإلرشاد المغوي؛ موقع العربية عمى خريطة 

جرة العقوؿ العربية؛ أثر التعّمـ بغير العربية في أثر التعّمـ بغير العربية في ى، المغات العالمية
عالقة المغة بفنوف اإلبداع المختمفة، عالقة المغة ، نظـ المغة العربية آلياً ، التفكير واإلبداع

 عالقة المغة بالحرية، والديمقراطية..(. ، بالعقيدة، واألخالؽ، والتنظيمات االجتماعية
يًا بواسطة الحاسوب، أثبتت العربية أيضًا مف منظور معالجة المغات اإلنسانية آل

جدارتيا لغة عالمية، فبفضؿ توّسطيا المغوي، يسيؿ تطوير النماذج البرمجية المصّممة لّمغة 
العربّية لتمبية مطالب المغات األخرى، وعمى رأسيا االنجميزية، فقد أثبتت بحوث د. نبيؿ عمي 

صّممة لمغة العربية في مجاؿ إمكاف استخداـ نظـ اإلعراب، والصرؼ اآللية الم
 .(0988)عمى، االنجميزية"

العربية لغويًا،وحاسوبياً، يمكف النظر إلييا بمغة الرياضيات الحديثة عمى أنيا فئة 
، تندرج في إطارىا كثير مف المغات األخرى، كحالة خاصة مف ىذه الفئة supersetعميا  
 (33.(5..2)مدكور، العميا

 أهداف الدراسْ:

 تمثمت اىداؼ ىذه الدراسة في ما يمي: 
 حو نية والتكنولوجية الالزمة لمعممي المغة العربية تخصص النتحديد الكفايات المي .1

 تعرؼ مدى توافر الكفايات الالزمة لممعمميف  .2

 تحديد أسس برنامج تفاعمي لتنمية كفايات المعمميف و مكوناتو. .3

 كفايات المعمميف.معرفة فعالية البرنامج التفاعمي في تنمية  .4

 أهنَْ الدراسْ:

 نبعت أىمية ىذا الدراسة مف خالؿ ما يمي:
 .النحو عمـ  لمعمميقد يساعد البحث في تنمية الكفايات المينية والتكنولوجية  .0
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 النحو. ؿ حجـ الصعوبات التي تواجو معمميقميقد  .2

 في فيـ المادة. الطالبقد يقمؿ البحث الصعوبات التي تواجو  .3

 لمباحثيف الجدد في تصميـ برامج تفاعمية لتدريب المعمميف عمييا. ابابفتح قد ي .4
 مشكلْ الدراسْ:

في تدريس النحو عمـ  معمميكفايات في  اتدنيأف ىنالؾ ة مالحظات الباحثمف خالؿ 
 ومف ىنا فإف البحث الحالي يحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:  ، المادة ىذه

 النحو مادة  معمميما فعالية استخداـ برنامج تفاعمي في تنمية كفايات 
 يتفرع مف السؤاؿ الرئيس مجموعة التساؤالت الفرعية اآلتية:

 .مادة المغة العربية )نحو( كفايات الالزمة لمعمميالسؤاؿ األوؿ: ماال

 السؤاؿ الثاني: ما مدى توافر ىذه الكفايات لدى معمـ مادة عمـ النحو؟
المغة العربية  يو تفاعمي في تنمية كفايات معمميالتساؤؿ الثالث: ما فعالية برنامج فيد

 .تخصص عمـ النحو

 حدًد الدراسْ:

 اقتصر البحث عمى مدارس المرحمة الثانوية بمحمية بحري  .0

 .ةاقتصر البحث عمى قائمة الكفايات المينية والتكنولوجية التي حددتيا الباحث .2

 ميوج الدراسْ:

وذلؾ لتجميع البيانات ومعالجتيا وتحميميا   الوصفييعتمد البحث الحالي عمي المنيج 
عداد أدوات البحث  التجريبيوالمنيج ، واشتقاؽ الكفايات الالزمة لتصميـ المواقؼ التعميمية وا 
وىو البرنامج المقترح لتطبيؽ البرنامج المقترح عمي أفراد العينة ودراسة أثر المتغير المستقؿ 

مف  )نحو( لمادة المغة  العربية وىو كفايات تصميـ المواقؼ التعميمية ى المتغير التابععم
 .خالؿ مجموعتيف تجريبية وضابطة

 عَيْ الدراسْ:

تخصص نحو بالمدارس الثانوية  المغة العربية قسـمعممي مف تتمثؿ عينة الدراسة 
،وتـ اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتيف: بحري
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ويتـ التدريس ليا بالبرنامج المقترح، ومجموعة ضابطة  امعمم( 05مجموعة تجريبية وتضـ )
 ويتـ الدراسة فييا بالطريقة التقميدية.  امعمم( 05وتضـ )

 أدًات الدراسْ:

تخصص  لمقرر المغة  العربية اقؼ التعميميةالزمة لتصميـ المو قائمة الكفايات ال -0
 .نحوال

  االختبار التحصيمي.  -2
 .لمقرر المغة العربية التعميمية البرنامج المقترح لتنمية الكفايات  -3

 الدراسْ املَداىَْ ًتشنل: 

في المغة  البرنامجدراسة المصادر الرئيسة الشتقاؽ قائمة الكفايات الالزمة لتصميـ  .0
 خالؿ:مف  )نحو(العربية

 .تحميؿ الدراسات واألبحاث السابقة وأدبيات تكنولوجيا التعميـ -أ
 .)نحو(لمقرر المغة العربية  التعميمية مراجعة قوائـ الكفايات -ب 

 .المغة العربية معمـوالتي ينبغي توافرىا لدى  البرنامجتحديد الكفايات الالزمة لتصميـ  .2
وطرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ محكميف متخصصيف في المناىج البرنامج لعرض  .3

 لمتأكد مف سالمتو ثـ تنقيحو في ضوء آرائيـ واقتراحاتيـ.
 لقياس األداء في صورتيا المبدئية. كترونيةلاال  إعداد بطاقة المالحظة .4

 ىتائج الدراسْ:

توصؿ البحث إلى النتائج التالية بعد تطبيؽ أدوات البحث، ثـ تفسير تمؾ النتائج في 
البحث ومتغيراتو، عمى اعتبار المتغير المستقؿ الخاص بتطبيؽ مراحؿ منظومة ضوء فرضيات 

البرنامج التدريبي الذي يحقؽ أىداؼ البحث، وقياس فعاليتو في المتغيرات التابعة وىي 
 الكفايات المينية والكفايات التكنولوجية، المرتبطة بالبرنامج التدريبي.

 المغة العربية )نحو(مادة تدريس لالكفايات الالزمة لممعمميف لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ: ما 
مف خالؿ االطالع عمى األدبيات والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت الكفايات 

مف إعداد قائمة الكفايات المينية والتكنولوجية الالزمة  ةالباحث تالمينية والتكنولوجية،  تمكن
د تـ ترتيبيا تحت المجاالت التي تنتمي إلييا، وقد ، وقلمعمؿ المغة العربية تخصص نحو



 ....................نويةفعالية استخدام برنامج تفاعلي في تنمية كفايات معلمي مادة اللغة  العربية )نحو( بالمرحلة الثا

- 249 - 

( كفاية، ومتدرجة تحت خمسة مجاالت رئيسة يوضحيا 52جاءت القائمة مشتممة عمى )
 الجدوؿ التالي: 

 تحصص نحوالمينية والتكنولوجية لمعمـ المغة العربية  مكفاياتتـ التوصؿ إلى قائمة ل .0
( كفاية موزعة عمى خمسة مجاالت 52)وقد اشتممت القائمة في شكميا النيائي عمى 

 أساسية:
  ( 00المجاؿ األوؿ: كفايات التخطيط لمدرس، وتضمف .)كفاية 
 ( 02المجاؿ الثاني: كفايات تنفيذ الدرس، وتضمف .)كفاية 
  ( 6المجاؿ الثالث: كفايات التقويـ، وتضمف .)كفاية 
  نتاج بعض مواد تكنولوجيا  7التعميـ تضمف)المجاؿ الرابع:كفايات تصميـ وا 

 كفاية(.
  ،المجاؿ الخامس: كفايات توظيؼ تكنولوجيا التعميـ في المواقؼ التعميمية

 كفاية(. 06وتضمف)
 ( كفبَخ رؾذ كم يغبل500انغذول انزبنٍ َىظؼ انكفبَبد انفشػُخ وانزٍ رشًم)

 (  انكفبَبد انفشػُخ نكم يغبل0عذول )

 انًغبل األول: كفبَبد انزخطُط نهذسط

 رؾذَذا دلُمب0 انُؾىاألهذاف انزؼهًُُخ انخبصخ ثكم دسط يٍ دسوط ػهى رؾذَذ  00

 لبثهخ نهًالؽظخ وانمُبط  ثبنُؾىإعشائُخ يشرجطخ  صُبغخ أهذاف 00

ثؾُش رشًم انغىاَت انضالصخ: انًؼشفُخ و انًهبسَخ  انُؾىصُبغخ أهذاف دسط  30

 وانىعذاَُخ  

 رؾذَذ انضيٍ انًخصص نزؾمُك كم هذف  40

 رؾذَذ انًؾزىي انًُبعت نزؾمُك كم هذف يٍ أهذاف انذسط   50

 رؾذَذ خطىاد انذسط ثشكم يزغهغم  60

 رؾذَذ انًكبٌ انًُبعت نؼشض انذسط  70

 انُؾىانزخطُط نألَشطخ انصفُخ انًشرجطخ ثؼهى  80

 رؾذَذ انىعبئم انزؼهًُُخ انالصيخ نهذسط 90

 صُبغخ أعئهخ انزمىَى فٍ ظىء أهذاف انذسط 0.0

 0انُؾىنجُبئٍ وانزمىَى انخزبيٍ نكم دسط يٍ دسوط رؾذَذ خطخ نهزمىَى ا 000

 انًغبل انضبٍَ : كفبَبد رُفُز انذسط 

 انجذء ثبالعزؼبرح وانجغًهخ  00

 سثط انذسط انؾبنٍ ثبنذسط انغبثك  00

 اخزُبس يمذيخ وصُمخ انصهخ ثًىظىع انذسط 30

 فٍ انىلذ انًُبعت انطالةكزبثخ ػُىاٌ انذسط ػهً انغجىسح ثؼذ اعزُزبعه يٍ  40

 فٍ األفكبس انىاسدح ثبنذسط  نهطالةرىعُه أعئهخ يزُىػخ  50

 األخشي  انهغخ انؼشثُخسثط يىظىع انذسط ثفشوع  60

 انزًهُذ نكم فكشح فٍ انذسط  70
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 خزى كم فكشح ثبنزمىَى  80

 اعزخذاو انهغخ انؼشثُخ انفصؾً أصُبء انششػ 90

 اخزُبس انىعبئم انزؼهًُُخ انزٍ رؾمك أهذاف انذسط 0.0

 را انؼاللخ ثبنذسط لشاءح صؾُؾخ لشاءد انُص 000

 إَهبء كم خطىح يٍ خطىاد انذسط فٍ صيُهب انًُبعت0 000

 انًغبل انضبنش : كفبَبد رمىَى انذسط

 انزؾصُهٍ  انطالةاعزخذاو انزمىَى انًجذئٍ نزؼشف يغزىي  00

 يٍ أفكبس انذسط انجُبئٍ انزٌ َزى ثؼذ ششػ كم فكشحاعزخذاو انزمىَى  00

 انزٌ َؾذس فٍ َهبَخ كم دسطاعزخذاو انزمىَى انخزبيٍ  30

 رىعُه أعئهخ رمُظ عًُغ األهذاف  انًؾذدح نهذسط 40

 انطالةيؼبنغخ اإلعبثبد انخبطئخ و رصؾؾهب ثًشبسكخ  50

 اعزخذاو انزؼضَض خالل ػًهُخ انزمىَى 60

 انًغبل انشاثغ: كفبَبد رصًُى وإَزبط انىعبئم انزكُىنىعُخ

 انُؾىإَزبط  شفبفُخ رؼهًُُخ َذوَبً خبصخ ثؼهى  00

 إَزبط شفبفُخ رؼهًُُخ ثبعزخذاو انؾبعىة 00

 انُؾىرصًُى نىؽخ وثشَخ راد ػاللخ ثؼهى  30

 انُؾىرصًُى نىؽخ عُىة راد ػاللخ ثؼهى  40

 انهغخ انؼشثُخ وخبصخ انُؾىإػذاد صؾف ؽبئط وَششاد رؼًُ  50

 انُؾىإػذاد ششَط فُذَى نؼشض دسط يٍ دسوط  60

 انُؾىدسوط ػهى نؼشض أؽذ  Power Pointانزمذًَُخرصًُى ثشَبيظ انؼشوض  70

 انًغبل انخبيظ : كفبَبد رىظُف انىعبئم انزكُىنىعُخ 

 اخزُبس انىعبئم انزؼهًُُخ رٌ انًؼبَُش انزشثىَخ وانفُُخ  00

 انُؾىاعزخذاو وعبئم رؼهًُُخ يزُىػخ ويُبعجخ نزؼهُى ػهى  00

 رغشَت انىعُهخ انزؼهًُُخ  لجم اعزخذايهب فٍ انفصم 30

 انىلذ انًُبعت نهذسطاعزخذاو انىعُهخ انزؼهًُُخ فٍ  40

 وظغ انىعُهخ انزؼهًُُخ فٍ يكبَهب انًُبعت  50

 انُؾىرؼهًُُخ عبهضح نؼشض دسط فٍ ػهى  DCرىظُف اعطىاَخ يذيغخ   60

 انُؾىاعزخذاو انكًجُىرش انزؼهًٍُ فٍ رىظُؼ دسط يٍ دسوط ػهى  70

 انُؾىرىظُف ششائط انفُذَى نؼشض دسط يٍ دسوط ػهى  80

 انُؾىػهى رىظُف عهبص انؼشض فٍ رذسَظ  90

 انُؾىرىظُف عهبص انؼشض االنكزشوٍَ) انذاربشى(  فٍ رذسَظ ػهى  0.0

رىظُف عهبص ػشض األفالو وانششائؼ انضبثزخ ) عالَذثشوعكزىس(  فٍ رذسَظ ػهى  000

 انُؾى

 انُؾى( فٍ رذسَظ ػهى reioprewopرىظُف ثشَبيظ انؼشوض انزمذًَُخ ) 000

 ؼهًٍُرىظُف خذيخ انجؾش ػٍ انًؼهىيبد االَزشَذ فٍ انًىلف انز 030

 رؾذَذ ظشوف اإلظبءح انًُبعجخ ػُذ اعزخذاو انىعُهخ انزؼهًُُخ 040

 انُؾىاعزخذاو لبػخ يصبدس انزؼهى نؼشض دسط يٍ دسوط  050

 اعزخذاو ثشَبيظ انشجكخ انىاَفبٌ فٍ رجبدل انًبدح ثٍُ األعزبر وانطالة 060
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 ؟ النحومادة عمـ  معمـولإلجابة عف السؤاؿ الثاني: ما مدى توافر ىذه الكفايات لدى 
بحساب الوزف النسبي لكؿ كفاية مف كفايات بطاقة المالحظة والتي  ةالباحث تقام

" SPSSتندرج تحت كؿ مجاؿ مف المجاالت الخمسة وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي "
 وأمكف استخالص النتائج التي تعرض في الجداوؿ اآلتية:

الي يبيف الوزف النسبي لكؿ بالنسبة لممجاؿ األوؿ )التخطيط لمدرس( فالجدوؿ الت
 كفاية مف الكفايات التي تندرج تحت ىذا المجاؿ. 

  ( انىصٌ انُغجٍ نًغبل انزخطُط نهذسط لجم انزغشثخ0عذول ) 030

 

سلى  040

 انكفبَخ

انىصٌ  060 انكفبَبد 050

 لجم انزغشثخ انُغجٍ

رؾذَذ األهذاف انزؼهًُُخ انخبصخ ثكم  080 0 070

 دسط يٍ دسوط ػهى انُؾى رؾذَذا دلُمب0

090 56040 

إعشائُخ يشرجطخ ثبنُؾى  صُبغخ أهذاف 000 0 0.0

 لبثهخ نهًالؽظخ وانمُبط

000 50008 

صُبغخ أهذاف دسط انُؾى ثؾُش  040 3 030

رشًم انغىاَت انضالصخ: انًؼشفُخ و انًهبسَخ 

 وانىعذاَُخ

050 33033 

رؾذَذ انضيٍ انًخصص نزؾمُك كم  070 4 060

 هذف

080 3.077 

رؾذَذ انًؾزىي انًُبعت نزؾمُك كم  3.0 5 090

 هذف يٍ أهذاف انذسط

300 6400. 

 33033 340 رؾذَذ خطىاد انذسط ثشكم يزغهغم 330 6 300

 05064 370 رؾذَذ انًكبٌ انًُبعت نؼشض انذسط 360 7 350

انزخطُط نألَشطخ انصفُخ انًشرجطخ  390 8 380

 ثؼهى انُؾى

4.0 3.077 

رؾذَذ انىعبئم انزؼهًُُخ انالصيخ  400 9 400

 نهذسط

430 3.077 

صُبغخ أعئهخ انزمىَى فٍ ظىء أهذاف  450 .0 440

 انذسط

460 38047 

وانزمىَى  رؾذَذ خطخ نهزمىَى انجُبئٍ 480 00 470

 انخزبيٍ نكم دسط يٍ دسوط انُؾى0

490 07095 

 37067 500 نهًغبل انُغجٍيزىعط انىصٌ  5.0

والتي  النحوعمـ  المعمميفيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الكفايات األكثر توافرًا لدى 
 ( كفايات جاءت عمى الترتيب التالي:3فما فوؽ قد بمغت ) .5نسبتيا المئوية  تبمغ
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 ( وىي: تحدد المحتوى المناسب لتحقيؽ كؿ ىدؼ. 5كفاية رقـ) -

( وىي: تحدد األىداؼ التعميمية الخاصة بكؿ درس مف دروس عمـ 0كفاية رقـ ) -
 تحديدًا دقيقا. النحو 

قابمة لممالحظة  بعمـ النحوإجرائية مرتبطة  ة أىداؼغ( وىي: صيا2كفاية رقـ ) -
 والقياس. 

لنسبي لكؿ الكفايات التي تحت المجاؿ األوؿ بالنظر إلى متوسط الوزف ا    
 ( وىذا يعني أنيا نسبة متدنية.37.67)التخطيط لمدرس( نجدىا )

لكفايات التخطيط  المعمميفترجع  الباحثة ذلؾ بأف ىناؾ تدنيًا وضعفًا في مستوى 
 لمدرس.

كفاية بالنسبة لممجاؿ الثاني )التنفيذ لمدرس( فالجدوؿ التالي يبيف الوزف النسبي لكؿ 
 مف الكفايات التي تندرج تحت ىذا المجاؿ. 

 انزغشَجُخ(  انىصٌ انُغجٍ نًغبل رُفُز انذسط لجم 3عذول سلى )

 

سلى 

 انكفبَخ

مجم انُغجُانىصٌ  انكفبَبد

 انزغشَجُخ

 60054 انجذء ثبالعزؼبرح وانجغًهخ  0

 05064 سثط انذسط انؾبنٍ ثبنذسط انغبثك  0

 05064 انصهخ ثًىظىع انذسطاخزُبس يمذيخ وصُمخ  3

كزبثخ ػُىاٌ انذسط ػهً انغجىسح ثؼذ اعزُزبعه يٍ  4

 انطالة فٍ انىلذ انًُبعت

3509. 

 030.8 رىعُه أعئهخ يزُىػخ نهطالة فٍ األفكبس انىاسدح ثبنذسط  5

 08000 سثط يىظىع انذسط ثفشوع انهغخ انؼشثُخ األخشي  6

 3046 انزًهُذ نكم فكشح فٍ انذسط  7

 33033 خزى كم فكشح ثبنزمىَى  8

 33033 اعزخذاو انهغخ انؼشثُخ انفصؾً أصُبء انششػ 9

 3.077 اخزُبس انىعبئم انزؼهًُُخ انزٍ رؾمك أهذاف انذسط .0

 400.3 لشاءد انُص را انؼاللخ ثبنذسط لشاءح صؾُؾخ 00

 56040 إَهبء كم خطىح يٍ خطىاد انذسط فٍ صيُهب انًُبعت 00

 37073 نهًغبل انُغجٍيزىعط انىصٌ 

والتي بمغ  معممي النحو يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الكفايات األكثر توافرًا لدى 
 ( كفايات جاءت عمى الترتيب التالي:3فما فوؽ قد بمغت ) .5نسبتيا المئوية 

 البدء باالستعاذة والبسممة ( وىي: 0كفاية رقـ ) -

 الدرس في زمنيا المناسبإنياء كؿ خطوة مف خطوات ( وىي: 2كفاية رقـ ) -
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 .قراءت النص ذا العالقة بالدرس قراءة صحيحة( وىي: 02كفاية رقـ ) -

ومتعمقة المغة العربية مف مواد نحو ىذا التوافر بأف مادة عمـ ال ةالباحثرجع ت
 . مف األىداؼ العامة لوزارة التعميـ، لذلؾ كانت ىذه الكفايات متوافرة،ألنيا يابفروع

الوزف النسبي لكؿ الكفايات التي تحت المجاؿ األوؿ )التنفيذ  بالنظر إلى متوسط
 (وىذا يعني أنيا نسبة متدنية.  37.73لمدرس( نجدىا )

لميارات التنفيذ  فالمعمميترجع الباحثة ذلؾ بأف ىناؾ تدنيًا وضعفًا في مستوى 
 لمدرس.

النسبي لكؿ بالنسبة لممجاؿ الثالث )التقويـ لمدرس( فالجدوؿ التالي يبيف الوزف 
 كفاية مف الكفايات التي تندرج تحت ىذا المجاؿ.

 انزغشَجُخ( انىصٌ انُغجٍ نًغبل رمىَى انذسط لجم  4عذول سلى ) 

سلى 

 انكفبَخ

مجم انُغجُانىصٌ  انكفبَبد

 انزغشَجُخ

 3.077 اعزخذاو انزمىَى انًجذئٍ نزؼشف يغزىي انطالة انزؾصُهٍ  0

يٍ أفكبس  َزى ثؼذ ششػ كم فكشح انجُبئٍ انزٌاعزخذاو انزمىَى  0

 انذسط

030.8 

 33033 اعزخذاو انزمىَى انخزبيٍ انزٌ َؾذس فٍ َهبَخ كم دسط 3

 43059 رىعُه أعئهخ رمُظ عًُغ األهذاف  انًؾذدح نهذسط 4

 08000 يؼبنغخ اإلعبثبد انخبطئخ و رصؾؾهب ثًشبسكخ انطالة 5

 05064 اعزخذاو انزؼضَض خالل ػًهُخ انزمىَى 6

  3.077 نهًغبل انُغجٍيزىعط انىصٌ 

حيث النحو عمـ  معممييتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ال يوجد كفايات متوفرًة لدى 
 فما فوؽ. .5إنيا لـ تبمغ نسبتيا المئوية 

بالنظر إلى متوسط الوزف النسبي لكؿ الكفايات التي تحت المجاؿ األوؿ )التقويـ 
 أنيا نسبة متدنية.( وىذا يعني 77..3لمدرس( نجدىا )

المعمميف في تدريس مادة عمـ ترجع الباحثة ذلؾ بأف ىناؾ تدنيًا وضعفًا في مستوى 
 .النحو

بالنسبة لممجاؿ الرابع )إنتاج وتصميـ الوسائؿ التعميمية( فالجدوؿ التالي يبيف الوزف 
 النسبي لكؿ كفاية مف الكفايات التي تندرج تحت ىذا المجاؿ.
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 انزغشَجُخنىصٌ انُغجٍ نًغبل رصًُى وإَزبط انىعبئم انزؼهًُُخ لجم ( ا 5عذول سلى ) 

 

 سلى 

 انكفبَخ

مجم انُغجُانىصٌ  انًهبساد

 انزغشَجُخ

 38046 إَزبط شفبفُخ رؼهًُُخ َذوَبً خبصخ ثؼهى انُؾى 0

 3.077 إَزبط شفبفُخ رؼهًُُخ ثبعزخذاو انؾبعىة 0

 33033 رصًُى نىؽخ وثشَخ راد ػاللخ ثؼهى انُؾى 3

 38046 رصًُى نىؽخ عُىة راد ػاللخ ثؼهى انُؾى 4

إػذاد صؾف ؽبئط وَششاد رؼًُ انهغخ انؼشثُخ وخبصخ  5

 انُؾى

50008 

 05038 إػذاد ششَط فُذَى نؼشض دسط يٍ دسوط انُؾى 6

 Power Pointانزمذًَُخرصًُى ثشَبيظ انؼشوض  7

 نؼشض أؽذ دسوط ػهى انُؾى

3509. 

  .3408 نهًغبل انُغجٍيزىعط انىصٌ 

المغة العربية عمـ  معممييتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الكفايات األكثر توافرًا لدى 
 فما فوؽ قد بمغت كفاية واحدة: .5والتي بمغ نسبتيا المئوية  عمـ النحو

 لمغة العربية وخاصة النحو إعداد صحؼ حائط ونشرات تعنى با( وىي: 5كفاية رقـ )
وذلؾ لسيولة إعدادىا،  ا،فر بأف ىذه الوسيمة األكثر استخدامىذا التوا ةرجع الباحثت

 وقمة ثمنيا، وتوفر مكوناتيا بالسوؽ. 
بالنظر إلى متوسط الوزف النسبي لكؿ الكفايات التي تحت المجاؿ األوؿ )تصميـ 

نتاج الوسائؿ التعميمية( نجدىا )  وىذا يعني أنيا نسبة متدنية.( .34.8وا 
لميارات تصميـ  المعمميفترجع الباحثة ذلؾ بأف ىناؾ تدنيًا وضعفًا في مستوى 

نتاج الوسائؿ التعميمية.   وا 
بالنسبة لممجاؿ الخامس )توظيؼ الوسائؿ التعميمية( فالجدوؿ التالي يبيف الوزف 

 النسبي لكؿ كفاية مف الكفايات التي تندرج تحت ىذا المجاؿ.
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 انزغشَجُخ(  انىصٌ انُغجٍ نًغبل رىظُف انىعبئم انزؼهًُُخ لجم  6عذول سلى ) 

 

سلى 

 انكفبَخ

مجم انُغجُانىصٌ  انكفبَبد

 انزغشَجُخ

 3.077 اخزُبس انىعبئم انزؼهًُُخ رٌ انًؼبَُش انزشثىَخ وانفُُخ  0

اعزخذاو وعبئم رؼهًُُخ يزُىػخ ويُبعجخ نزؼهُى ػهى  0

 انُؾى

3509. 

 .5009 انزؼهًُُخ  لجم اعزخذايهب فٍ انفصمرغشَت انىعُهخ  3

 53033 اعزخذاو انىعُهخ انزؼهًُُخ فٍ انىلذ انًُبعت نهذسط 4

 50059 وظغ انىعُهخ انزؼهًُُخ فٍ يكبَهب انًُبعت  5

رؼهًُُخ عبهضح نؼشض  DCرىظُف اعطىاَخ يذيغخ 6

 دسط فٍ ػهى انُؾى

.0. 

يٍ دسوط اعزخذاو انكًجُىرش انزؼهًٍُ فٍ رىظُؼ دسط  7

 ػهى انُؾى

0056 

رىظُف ششائط انفُذَى نؼشض دسط يٍ دسوط ػهى  8

 انُؾى

00.3 

 70.8 فٍ رذسَظ ػهى انُؾىانؼشض رىظُف عهبص  9

(  فٍ رذسَظ ) انذارب شىاالنكزشوٍَعهبص انؼشض رىظُف  .0

 ػهى انُؾى

.0. 

ػشض األفالو وانششائؼ انضبثزخ ) رىظُف عهبص  00

 رذسَظ ػهى انُؾى(  فٍ عالَذثشوعكزىس

.0. 

( فٍ reioprewopرىظُف ثشَبيظ انؼشوض انزمذًَُخ ) 00

 رذسَظ ػهى انُؾى

004 

رىظُف خذيخ انجؾش ػٍ انًؼهىيبد االَزشَذ فٍ انًىلف  03

 انزؼهًٍُ

300 

رؾذَذ ظشوف اإلظبءح انًُبعجخ ػُذ اعزخذاو انىعُهخ  04

 انزؼهًُُخ

0300 

نؼشض دسط يٍ دسوط اعزخذاو لبػخ يصبدس انزؼهى  05

 انُؾى

.0. 

اعزخذاو ثشَبيظ انشجكخ انىاَفبٌ فٍ رجبدل انًبدح ثٍُ  06

 األعزبر وانطالة

.0. 

 0306 نهًغبل انُغجٍيزىعط انىصٌ 

 توالتي بمغ  المعمميفيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الكفايات األكثر توافرًا لدى 
 فما فوؽ قد بمغت كفاية واحدة: .5نسبتيا المئوية 

 .استخداـ الوسيمة التعميمية في الوقت المناسب لمدرس( وىي: 4كفاية رقـ )
 .( وىي: تجريب الوسيمة التعميميةقبؿ استخداميا في الفصؿ3كفاية رقـ )
 .( وىي: وضع الوسيمة التعميمية في مكانيا المناسب5كفاية رقـ )
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أجيزة متطور فر لدي المدارس الحكومية خاصة اال تتو ذلؾ إلى أنو  ةرجع الباحثت
 لتدريس المواد الدراسية إال في بعض المدارس الخاصة منيا.

بالنظر إلى متوسط الوزف النسبي لكؿ الكفايات التي تحت المجاؿ األوؿ )توظيؼ 
 وىذا يعني أنيا نسبة متدنية.( 03.6الوسائؿ التعميمية( نجدىا )

لكفايات توظيؼ  المعمميفترجع الباحثة ذلؾ بأف ىناؾ تدنيًا وضعفًا في مستوى 
 الوسائؿ التعميمية.

المغة العربية  يو تفاعمي في تنمية كفايات معمميالتساؤؿ الثالث: ما فعالية برنامج فيد
 تخصص عمـ النحو.

عمـ النحو ببرنامج تفاعمي، وتـ حساب الوزف النسبي،  مميبتدريب مع ةالباحث تقام
بيف متوسطي   T.ts.Tوحساب المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، وحساب قيمة " ت "

درجات المعمميف في بطاقة المالحظة بيف التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي: وذلؾ باستخداـ 
 ". SPSSالبرنامج اإلحصائي "

 أًاًل: مياقشْ ىتائج

 اجملال األًل )التخطَط للدرس(:

 أمكف استخالص النتائج التي تعرض في الجدوؿ التالي:
 (اخزجبس )د( دالنخ انفشق ثٍُ يزىعط دسعبد يغبل انزخطُط نهذسط لجم وثؼذ انزغشثخ7عذول )

االَؾشاف  انًزىعط انزطجُك انًغبل

 انًؼُبسٌ

دسعبد 

 انؾشَخ

لًُخ  يغزىي انذالنخ لًُخ )د(

 األصش

 رخطُط

 انذسط

 0043 04069 لجم
08 000746 

دانخ  0...0.

 ػُذ يغزىي

.0850 

 3070 09005 ثؼذ 

أنو يوجد فروؽ ( في كفايات المجاؿ األوؿ )التخطيط لمدرس( 7يتضح مف الجدوؿ ) 
بيف كؿ مف التطبيؽ القبمي والبعدي لممعمميف في بطاقة المالحظة،  ذات داللة إحصائية

(. ولذا فيي قيمة دالة 00.746لصالح التطبيؽ البعدي. حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة)
، مما يدؿ عمى استفادة أفراد عينة البحث مف البرنامج التفاعمي في تنمية بعض إحصائية

 كفايات تخطيط الدرس لدييف.
( حجـ تأثير برنامج التفاعمي عمى المعمميف عمـ النحو 7مف الجدوؿ )كذلؾ يتضح 

( مما يدؿ عمى أف البرنامج 852..في مجاؿ التخطيط لمدرس، حيث بمغت قيمة حجـ التأثير)
 لو تأثير قوي في تنمية بعض الكفايات في مجاؿ التخطيط الدرس لدى المعمميف.
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ؿ مف التطبيؽ القبمي والتطبيؽ لنا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ك يتضح
البعدي لممعمميف في بطاقة المالحظة، في مجاؿ التخطيط لمدرس لصالح التطبيؽ البعدي حيث 

(، مما يدؿ عمى استفادة 74.95بمغ متوسط الحساب النسبي في مجاؿ التخطيط لمدرس )
لمدرس مثؿ في تنمية بعض الكفايات في مجاؿ التخطيط  برنامج التفاعميالعينة البحث مف 

(، والخاصة بتحديد المحتوى المناسب لكؿ درس، والتنويع في 9(،)0(،)03(،)5كفاية رقـ )
التقويـ بيف االختبارات الموضوعية واالختبارات المقالية، وتحديد األىداؼ الخاصة بكؿ درس، 

 وتحديد الوسائؿ التعميمية الالزمة لمدرس.
 )تيفَذ الدرس(:ثاىًَا: مياقشْ ىتائج اجملال الجاىُ 

 أمكف استخالص النتائج التي تعرض في الجدوؿ التالي:
 (اخزجبس )د( دالنخ انفشق ثٍُ يزىعط دسعبد يغبل رُفُز انذسط لجم وثؼذ انزغشثخ8عذول )

االَؾشاف  انًزىعط انزطجُك انًغبل

 انًؼُبسٌ

دسعبد 

 انؾشَخ

لًُخ 

 )د(

يغزىي 

 انذالنخ

 لًُخ األصش

رُفُز 

 انذسط

 4045 05085 لجم

08 

دانخ ػُذ  90645

يغزىي 

≤.0...0 

 

 3080 30054 ثؼذ 7905

( في كفايات المجاؿ الثاني )التنفيذ لمدرس( أنو يوجد 8يتضح مف الجدوؿ السابؽ)
في بطاقة المالحظة، لصالح  لممعمميففروؽ ذات داللة بيف كؿ مف التطبيؽ القبمي والبعدي 

اللة (. ولذا فيي قيمة د9.645التطبيؽ البعدي. حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة  )
برنامج التفاعمي في تنمية بعض ال، مما يدؿ عمى استفادة أفراد عينة البحث مف إحصائية

 كفايات تنفيذ الدرس.
 النحوعمـ  معمميبرنامج التفاعمي عمى ال( حجـ تأثير 8كذلؾ يتضح مف الجدوؿ )

( مما يدؿ عمى أف البرنامج لو 79.5في مجاؿ تنفيذ الدرس، حيث بمغت قيمة حجـ التأثير)
 .المعمميفتأثير قوي في تنمية بعض الكفايات في مجاؿ تنفيذ الدرس لدى 

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف التطبيؽ القبمي 8يتضح مف الجدوؿ )
والتطبيؽ البعدي لممعممات في بطاقة المالحظة، في مجاؿ تنفيذ الدرس لصالح التطبيؽ 

(، مما يدؿ عمى 9..75البعدي حيث بمغ متوسط الحساب النسبي في مجاؿ تنفيذ الدرس )
ية بعض الكفايات في مجاؿ تنفيذ الدرس برنامج التفاعمي  في تنمالاستفادة عينة البحث مف 
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وىي: البدء باالستعاذة والبسممة ، و إنياء كؿ خطوة (، 02(، )2(، )0لدييف مثؿ كفاية رقـ )
 مف خطوات الدرس في زمنيا المناسب، و قراءت النص ذا العالقة بالدرس قراءة صحيحة.

 ثالجًا: مياقشْ ىتائج اجملال الجالح )تكٌٍه الدرس(:

 خالص النتائج التي تعرض في الجدوؿ التالي:أمكف است
 (اخزجبس )د( دالنخ انفشق ثٍُ يزىعط دسعبد انمجهٍ وانجؼذٌ نًغبل رمىَى انذسط9عذول سلى )

 

االَؾشاف  انًزىعط انزطجُك انًغبل

 انًؼُبسٌ

دسعبد 

 انؾشَخ

يغزىي  لًُخ )د(

 انذالنخ

لًُخ 

 األصش

 0076 5054 لجم انزمىَى

08 

دانخ ػُذ  030370

يغزىي 

≤.0...0 

 

 0030 03069 ثؼذ 0880.

( في كفايات المجاؿ الثالث )التقويـ لمدرس( أنو يوجد 9يتضح مف الجدوؿ السابؽ) 
في بطاقة المالحظة، لصالح  لممعمميففروؽ ذات داللة بيف كؿ مف التطبيؽ القبمي والبعدي 

اللة (. ولذا فيي قيمة د03.372التطبيؽ البعدي. حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة  )
برنامج التفاعمي في تنمية بعض ال، مما يدؿ عمى استفادة أفراد عينة البحث مف احصائية

 كفايات تقويـ الدرس.
عمـ  معمميالتفاعمي عمى  برنامجال( حجـ تأثير 9كذلؾ يتضح مف الجدوؿ السابؽ )

( مما يدؿ عمى أف 882..في مجاؿ تقويـ الدرس، حيث بمغت قيمة حجـ التأثير) النحو
عمـ  معمميمدرس لدى ة بعض الكفايات في مجاؿ التخطيط لالبرنامج لو تأثير قوي في تنمي

 النحو.
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف التطبيؽ 9يتضح مف الجدوؿ السابؽ )

ح في بطاقة المالحظة، في مجاؿ تقويـ الدرس لصال لممعمميفالقبمي والتطبيؽ البعدي 
(، مما يدؿ 7..76التطبيؽ البعدي حيث بمغ متوسط الحساب النسبي في مجاؿ تقويـ الدرس)

برنامج التفاعمي  في تنمية بعض الكفايات في مجاؿ تقويـ العمى استفادة عينة البحث مف 
(، والخاصة بتوجيو أسئمة تقيس جميع األىداؼ  المحددة 5(، )4الدرس مثؿ كفاية رقـ )

 الطالب.اإلجابات الخاطئة و تصححيا بمشاركة لمدرس، و معالجة 
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 رابعًا: مياقشْ ىتائج اجملال الزابع )تصنَه ًإىتاج بعض املٌاد التكيٌلٌجَْ(:

 أمكف استخالص النتائج التي تعرض في الجدوؿ التالي:
يغبل رصًُى وإَزبط ثؼط يىاد (اخزجبس )د( دالنخ انفشق ثٍُ يزىعط دسعبد .0عذول سلى)

 انزؼهُى لجم وثؼذ انزغشثخركُىنىعُب 

االَؾشاف  انًزىعط انزطجُك انًغبل

 انًؼُبسٌ

دسعبد 

 انؾشَخ

يغزىي  لًُخ )د(

 انذالنخ

لًُخ 

 األصش

 

 رصًُى

وإَزبط ثؼط يىاد 

 ركُىنىعُب انزؼهُى

 0063 7030 لجم

08 

دانخ ػُذ  80704

يغزىي 

≤.0...0 

 

.076. 

 
 0090 05005 ثؼذ

نتاج بعض مواد  .0يتضح مف الجدوؿ ) ( في كفايات المجاؿ الرابع )تصميـ وا 
 لممعمميفتكنولوجيا التعميـ( أنو يوجد فروؽ ذات داللة بيف كؿ مف التطبيؽ القبمي والبعدي 
(. 8.704في بطاقة المالحظة، لصالح التطبيؽ البعدي. حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة  )

برنامج التفاعمي الفادة أفراد عينة البحث مف ولذا فيي قيمة دالة إحصائيا، مما يدؿ عمى است
نتاج بعض الوسائؿ التعميمية.  في تنمية بعض كفايات تصميـ وا 

 النحوعمـ  معمميبرنامج التفاعمي عمى ال( حجـ تأثير .0كذلؾ يتضح مف الجدوؿ )
نتاج بعض الوسائؿ التعميمية، حيث بمغت قيمة حجـ التأثير) (  .76..في مجاؿ تصميـ وا 

نتاج مما يد ؿ عمى أف البرنامج لو تأثير متوسط في تنمية بعض الكفايات في مجاؿ تصميـ وا 
 .النحوعمـ  معمميبعض الوسائؿ التعميمية لدى 

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف التطبيؽ  .0يتضح مف الجدوؿ ) 
نت لممعمميفالقبمي والتطبيؽ البعدي  اج الوسائؿ في بطاقة المالحظة، في مجاؿ تصميـ وا 

التكنولوجية لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغ متوسط الحساب النسبي في مجاؿ تصميـ 
نتاج الوسائؿ التكنولوجية ) برنامج ال(، مما يدؿ عمى استفادة عينة البحث مف 72.06وا 

نتاج الوسائؿ التكنولوجية لدييف مثؿ  التفاعمي  في تنمية بعض الكفايات في مجاؿ تصميـ وا 
وىي إنتاج شفافية تعميمية باستخداـ الحاسوب و تصميـ لوحة (، 5(، )2(، )4ـ )كفاية رق

لمغة العربية وخاصة و و إعداد صحؼ حائط ونشرات تعنى باجيوب ذات عالقة بعمـ النح
 النحو.
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 خامسًا: مياقشْ ىتائج اجملال اخلامس )تٌظَف تكيٌلٌجَا التعلَه(:

 الجدوؿ التالي:أمكف استخالص النتائج التي تعرض في 
(اخزجبس )د( دالنخ انفشق ثٍُ يزىعط دسعبد يغبل رىظُف ركُىنىعُب انزؼهُى 00عذول سلى  )

 لجم وثؼذ انزغشثخ

االَؾشاف  انًزىعط انزطجُك انًغبل

 انًؼُبسٌ

دسعبد 

 انؾشَخ

يغزىي  لًُخ )د(

 انذالنخ

لًُخ 

 األصش

 

 رىظُف

ركُىنىعُب 

 انزؼهُى

 3089 07046 لجم

08 

دانخ ػُذ  040399

يغزىي 

≤.0...0 

 

 0097 ..370 ثؼذ 0896.

( في كفايات المجاؿ الخامس )توظيؼ تكنولوجيا التعميـ( 00يتضح مف الجدوؿ ) 
أنو يوجد فروؽ ذات داللة بيف كؿ مف التطبيؽ القبمي والبعدي لممعممات في بطاقة المالحظة، 

(. ولذا فيي قيمة دالة 04.399لصالح التطبيؽ البعدي. حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
برنامج التفاعمي في تنمية بعض اللبحث مف إحصائيا، مما يدؿ عمى استفادة أفراد عينة ا

 كفايات توظيؼ الوسائؿ التعميمية لدييف.
 المعمميفالتفاعمي عمى  برنامجال( حجـ تأثير 00كذلؾ يتضح مف الجدوؿ )

في مجاؿ توظيؼ الوسائؿ التعميمية، حيث بمغت قيمة حجـ عمـ النحو المختصيف  في 
لو تأثير قوي في تنمية بعض الكفايات في مجاؿ ( مما يدؿ عمى أف البرنامج 896..التأثير)

 النحو.عمـ  ظيؼ الوسائؿ التعميمية لدى معمميتو 
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف التطبيؽ 00يتضح مف الجدوؿ )

في بطاقة المالحظة، في مجاؿ توظيؼ تكنولوجيا التعميـ  لممعمميفالقبمي والتطبيؽ البعدي 
لصالح التطبيؽ البعدي حيث بمغ متوسط الحساب النسبي في مجاؿ توظيؼ تكنولوجيا التعميـ 

برنامج التفاعمي  في تنمية بعض ال(، مما يدؿ عمى استفادة عينة البحث مف 68.66)
(، 06(، ).0(،)5(، )03(، )8ية رقـ )الكفايات في مجاؿ توظيؼ تكنولوجيا التعميـ مثؿ كفا

وىي عمى الترتيب، توظيؼ شرائط الفيديو لعرض درس مف دروس عمـ النحو، و توظيؼ 
خدمة البحث عف المعمومات االنترنت في الموقؼ التعميمي، و وضع الوسيمة التعميمية في 

مـ النحو، و (  في تدريس ع) الداتا شوااللكترونيجياز العرض مكانيا المناسب، و توظيؼ 
 استخداـ برنامج الشبكة الوايفاي في تبادؿ المادة بيف األستاذ والطالب.
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 ملخص ىتائج البخح:

 توصؿ البحث إلى النتائج التالية:
نحو الصص لتكنولوجيةلمعمـ المغة العربية تخالمينية وا مكفاياتتـ التوصؿ إلى قائمة ل .0

كفاية موزعة عمى خمسة مجاالت  (52وقد اشتممت القائمة في شكميا النيائي عمى )
 أساسية:
 ( 00المجاؿ األوؿ: كفايات التخطيط لمدرس، وتضمف .)كفاية 
 ( 02المجاؿ الثاني: كفايات تنفيذ الدرس، وتضمف .)كفاية 
 ( 6المجاؿ الثالث: كفايات التقويـ، وتضمف .)كفاية 
 نتاج بعض مواد تكنولوجيا التعميـ تضم  7ف)المجاؿ الرابع:كفايات تصميـ وا 

 كفاية(.
  ،المجاؿ الخامس: كفايات توظيؼ تكنولوجيا التعميـ في المواقؼ التعميمية

 كفاية(. 06وتضمف)
 .في الكفايات النحوعمـ  معمميبإعداد بطاقة مالحظة أداء  ةالباحث تقام .2
 ببناء برنامج تفاعمي باستخداـ أحد أساليب التعمـ الذاتي.   ةالباحث تقام .3

 يسيـ في تدريب المعمميف.التفاعمي برنامج الإف  .4

 برنامج التفاعمي في:الفعالية  أكدت نتائج الدراسة  .5

إحصائية بيف التطبيؽ القبمي  ةكفايات مجاؿ التخطيط لمدرس: وجود فروؽ ذات دالل -
والبعدي في بطاقة المالحظة، لصالح التطبيؽ البعدي، عند مستوى داللة 

في تنمية كفايات التخطيط لمدرس (. كما وجد أف حجـ التأثير لمبرنامج 0.....≥)
 (.  852..قوي )

إحصائية بيف التطبيؽ القبمي  ةكفايات مجاؿ تنفيذ الدرس: وجود فروؽ ذات دالل -
والبعدي في بطاقة المالحظة، لصالح التطبيؽ البعدي، عند مستوى داللة 

(. كما وجد أف حجـ التأثير لمبرنامج في تنمية كفايات تنفيذ الدرس 0.....≥)
 (.795..) قوي

إحصائية بيف التطبيؽ القبمي  ةكفايات مجاؿ تقويـ الدرس: وجود فروؽ ذات دالل -
والبعدي في بطاقة المالحظة، لصالح التطبيؽ البعدي، عند مستوى داللة 
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(. كما وجد أف حجـ التأثير لمبرنامج في تنمية كفايات تقويـ الدرس 0.....≥)
 (.882..قوي )

 ةبعض مواد تكنولوجيا التعميـ: وجود فروؽ ذات داللكفايات مجاؿ إنتاج وتصميـ  -
إحصائية بيف التطبيؽ القبمي والبعدي في بطاقة المالحظة، لصالح التطبيؽ البعدي، 

(. كما وجد أف حجـ التأثير لمبرنامج في تنمية 0.....≥عند مستوى داللة )
 (..76..كفايات إنتاج وتصميـ بعض مواد تكنولوجيا التعميـ متوسط )

إحصائية بيف  ةكفايات مجاؿ توظيؼ تكنولوجيا التعميـ: وجود فروؽ ذات دالل -
التطبيؽ القبمي والبعدي في بطاقة المالحظة، لصالح التطبيؽ البعدي، عند مستوى 

(. كما وجد أف حجـ التأثير لمبرنامج في تنمية كفايات توظيؼ 0.....≥داللة )
 (.896..تكنولوجيا التعميـ قوي )

 :التٌصَات

 ى ضوء نتائج البحث السابؽ عرضيا يمكف تقديـ التوصيات التالية :ف
 إعطاء المزيد مف االىتماـ لبرامج تدريب المعمميف أثناء الخدمة.  .0

 التوسع في استخداـ برامج قائمة عمى التعمـ الذاتي في تدريب المعمميف أثناء الخدمة. .2

مف الوسائؿ التكنولوجية في تدريس  ةعمـ النحو عمى كيفية االستفاد تدريب معممي .3
 المادة. 

عمـ النحو، أثناء مرحمة الدراسة الجامعية بالكميات التربية  االىتماـ بإعداد معممي .4
 ميداني في المجاؿ الميني والمجاؿ التكنولوجي. البإعدادىـ، ومف خالؿ برامج التدريب 

قو البرنامج ا البحث، ولما حقنظرًا ألىمية الكفايات المينية والكفايات التكنولوجية بيذ .5
بتطبيؽ البرنامج الحالي عمى عينة أكبر مف  ةوصي الباحثالتفاعمي مف نتائج، ت

 المعمميف.

االستفادة مف أدوات التقويـ الخاصة بيذا البحث: بطاقات المالحظة في تقويـ أداء  .6
 المعمميف أثناء الخدمة.
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ؾ معممي العمـو في محافظة الكرؾ لمكفايات ال ،مدى امت .2.0بني دومي، حسف عمي،  .2

 .0العدد  37 التكنولوجية التعميمية، دراسات، العموـ التربوية، المجمد
ـ( أثر استخداـ الوسائط المتعددة عمي التحصيؿ الدراسي 8..2جابر الطاىر حامد حمد ) .3
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 .والتوزيع _ القاىرة
،كفايات اعضاء ىيئة التدريس في كميات المعمميف بالمممكة  5..2مة، عبد الحافظ، سال .6

 .العربية السعودية في تكنولوجيا التعميـ ومدى ممارستيـ ليا دراسات العموـ التربوية
 األردف،مدى معرفة مدرسي كميات المجتمع في  0994لصباغ، عبد المعطي محمد، ا .7

فايات ودرجة ضرورتيا ليـ. رسالة بالكفايات التكنولوجية التعميمية وممارستيـ ليذه الك
 ؾ.ماجستير غير منشورة. جامعة اليرمو 

 .،المعمـ الفاعؿ والتدريس الفعاؿ، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف ...2دس، محمد، ع .8
 .0988 –القاىرة  –عمي، نبيؿ )المغة العربية والحاسوب(  .9

اج الوسائؿ التعميمية وتقديرىـ ؾ المعمميف لكفايات إنتال مدى امت،...2عمري، سميماف، ال ..0
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ردف، دار أل داء. األا – التدريب –،كفايات التدريس: المفيـو  ـ3..2سييمة،  ،الفتالوي .00

 .الشروؽ
ـ( طرؽ واساليب تدريس مادة الكيمياء المستخدمة في 7..2فيصؿ عبد الجبار محمد ادـ ) .02

تحصيؿ طالب المدارس الثانوية بوالية الخرطوـ  بحث لنيؿ درجة  السوداف أثرىا في
( جامعة النيميف  .الماجيستير في التربية )مناىج طرؽ تدريس العمـو

المبنية عمى نظـ إدارة  اإللكتروني، تأميف نظـ التعميـ  2.05محمد عوض عطا الفضيؿ  .03
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