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ة مهــارات التدريس الرقمـي لدى معلمـات التعلـيم العـام بالمملكـة برنامج تدريبي مقترح لتنمي
 العربية السعودية 
 هدى يحيى اليامي

، كليـة التربيـة، جامعـــــــــــة نجـرا  ،قسـم المنـاهج رقـرل التـدريس ،تقنيات التعلـيم تخصص
 المملكة العربية السعودية.

 hyalyami@nu.edu.saالبريد االلكتررني: 
 الملخص: 

الدراسة الحالية إلى استنتاج مهارات التدريس الرقمي بالقر  الحادي رالعشرين، سعت 
رالتعرف على راقع امتالك المعلمات لمهارات التدريس الرقمي، كما سعت إلى تحديد درجة 
االحتياجات التدريبية للمعلمات في مهارات التدريس الرقمي من رجهة نظرهن باإلضافة 

ارس بحكم إشرافهن العام على المعلمات ررجود تقارير األداء إلى رجهة نظر قائدات المد
الدررية لديهن، إلى جانب تصميم برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التدريس الرقمي 
للمعلمات بمؤسسات التعليم العام، راستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، رلتحقيق 

( مجاالت، تم 5( فقرة موزعة على )46)أهداف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من 
( معلمة، رقد خلصت 184( قائدة مدرسة، ر)476تطبيقها على عينة عشوائية قوامها )

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، تم في ضوئها صياغة بعض التوصيات.   
: برنامج تدريبي، التدريس الرقمي، مهارات، تصميم، القر  الحادي كلمات مفتاحية

 ن، العصر الرقمي، االحتياجات التدريبية.رالعشري
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Abstract: 

The current study sought to identify digital teaching skills for the 
twenty-first century, and to determine the reality of having these 
skills in female teachers, and also sought to determine the training 
needs of female teachers for digital teaching skills from their point 
of view, in addition to the training needs from the perspective of 
schools' leaders in the light of their overall supervising role on the 
teachers and the results of periodic performance reports they 
have to design a proposed training program for developing digital 
teaching skills of teachers in public education institutions. The 
study used the descriptive analytical approach to achieve its goals, 
a questionnaire consisting of (64) items distributed under (5) 
domains was developed and applied to a random sample of (174) 
school leaders, and (981) teachers. The study concluded a set of 
results in the light of which some recommendations were 
formulated. 

Keywords: training program, digital teaching, skills, Design, 
Twenty-first century,  The digital age, Training needs. 
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 :أرال: اإلقار العام للدراسة
 مقدمة: 

بدأ القر  الحادي رالعشرين بتغيرات جذرية درجت بين ثناياها العديد من 
 ة التي تعتبر التكنولوجيا الرقمية أبرز مكوناتها،المعطيات، فضاًل عن تعاظم أهمية المعرف

مما ساهم بظهور االقتصاد المعرفي كأحد التوجهات العالمية التي تسعى عموم الدرل 
رالمجتمعات إلى تحقيقه، رذلك من خالل االستفادة من معطيات العصر رالتحول من 

و  عموده الفقري اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات، رإيجاد اقتصاد رقمي يك
شبكات االتصاالت رالمعلومات، راالعتماد على قوة المعلومات رالمعرفة ررأس المال 
البشري، رذلك بواسطة التكنولوجيا الرقمية التي دائما ما تتواجد عند الحديث عن اقتصاد 
المعرفة لكونها سمة هذا االقتصاد، باعتبارها أسرع رأنجح أدرات الحصول على المعرفة 

 تاجها.رإن
ربالوقوف على راقع التغيرات المتسارعة رالنقالت النوعية التي تشهدها 
التكنولوجيا الرقمية في عالمنا، رما أفرزته من فرص رتحديات جعلت مهمة التربية تزداد 
تعقيدًا، أضحت النظم التربوية المسئولة عن تكوين رأس المال البشري الذي تتطلبه التنمية 

لحادي رالعشرين، مدعوة اآل  أكثر من أي رقت مضى إلى تطوير الشاملة في القر  ا
( بأ  Sharma, 2017ذاتها رتجديدها لمواكبة متطلبات هذا القر ؛ حيث ترى شارما )

النظم التربوية بكافة مؤسساتها رعناصرها شهدت العديد من التغيرات شديدة التسارع في 
التغيرات كانت للطالب أنفسهم، ممن ظل القر  الحادي رالعشرين، رأشارت إلى أ  أكثر 

( مسمى "المواقنو  الرقميو " الذين (Prensky, 2001أقلق عليهم مارك برنسكي 
ألقت التأثيرات التكنولوجية الرقمية المحيطة بهم بظاللها عليهم، فأصبح التعلم التقليدي 

 غير قادر بمفرده على مواكبتهم رتلبية احتياجاتهم رتطلعاتهم.
(  بأ  هناك قلقًا عالميًا من أ  التعلم التقليدي Amin, 2016ين )حيث يرى أم

فشل في تعزيز المهارات الالزمة التي تفي باحتياجات الطالب، ريتفق غرينجر رستيفلر 
 ,Grainger, Steffler, de Villiers Scheepersردي فيليرز شيبيرز رثييل ردرل )

Thiele, Dole, 2019تعليم التقليدي في مدارسنا قاصر ( مع ذلك مشيرين إلى أ  ال
عن تعزيز المهارات التي يحتاجها قالب اليوم للتنقل في البيئات المعقدة في القر  

 الحادي رالعشرين رإعدادهم لمهن المستقبل.
( بأ  Grand-Clement, 2017رفي ذات السيال ذكر جراند كليما  )
ر في القر  الحادي رالعشرين أظهر االستخدام المتزايد للتكنولوجيا الرقمية سريعة التطو 

الحاجة لمهارات جديدة للطالب، تنارلتها العديد من المشاريع راألدبيات رالدراسات بتوسع، 
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( رمشررع تقييم رتدريس مهارات القر  الحادي رالعشرين (Bedir, 2019مثل: بدير 
The Assessment and Teaching of 21st Century Skills(ATCS) 

(ATCS, 2012( رتريلينج رفادل ،)رُيمكن إجمالها في مهارات 68: 9001/9042 ،)
 التعلم راإلبداع، رمهارات المعلومات راإلعالم رالتقنية، رمهارات الحياة رالمهنة.

ريتوقع من النظام التربوي أ  يمارس دررًا فاعاًل متعدد األبعاد رمتنوع المجاالت 
الحادي رالعشرين، رتمكينهم من المهارات في إعداد الطالب رتهيئتهم للعيش في القر  

الضرررية للتعايش فيه رمواكبة مستجداته رتقنياته رتحدياته، رذلك يتطلب إعادة النظر 
(، حيث يواجه المعلمو  Anil, 2019في قبيعة قالب الجيل الجديد، ردرر المعلمين )

الب أكثر تنوعا في تغييرات غير مسبوقة، إذ أصبحت الفصول الدراسية أكثر اكتظاظا، رالط
احتياجاتهم، إلى جانب المطالب المتزايدة من الدرلة رالمجتمع رأرباب العمل الذين يريدر  
خريجين على مستوى عالي من التأهيل بمهارات القر  الحادي رالعشرين، كل ذلك 

 Sharma, 2017; Purdueباإلضافة إلى التكنولوجيا المتغيرة على الدرام )
University Online, 2019.) 

رجميع ذلك يستوجب من المعلمين القيام بتحوالت جذرية في أنماقهم التدريسية 
التقليدية، فعليهم االنتقال من التعليم اللفظي إلى التعليم بالمعنى رالعمل راالكتشاف، رمن 
الحفظ رالتلقين رالحصول على المعلومات بشكل فوري، إلى ابتكار قرل لتعليم الطالب 

مدى الحياة، ربعبارة أخرى يجب على المعلمين تعلم الكفايات رالمهارات  كيف يتعلمو  
 ,Seemann & Feeالمناسبة للمستقبل حتى يتمكنوا بدررهم من تعليمها للطالب )

(، السيما في ظل االتفال العالمي على الدرر المحوري للمعلمين رأهميته المتنامية 2004
 (. Carlsson, Lindqvist, Nordanger, 2019في نمو الطالب رتعلمهم )

لى قصور برامج إعداد المعلمين إال أ  العديد من األدبيات رالدراسات أشارت إ
تزريدهم بالكفايات رالمهارات التي يحتاجونها في العصر الرقمي، كدراسة إبراهيم  عن

( التي ذكرت (Ibrahim, Adzraai, Sueb, Dalim, 2019رأدزراي رسويب ردليم 
داد المعلمين غير كافية لتزريد معلمو المستقبل بالمهارات الالزمة لهم بأ  برامج إع

( التي أشارت إلى أ  العديد من Bedir, 2019للتدريس في المدارس، ردراسة بدير)
برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة تركز فقط على المهارات العامة للتدريس، مما يؤدي إلى 

في التدريس الحقيقي في الفصول الدراسية، كما يؤكد  اتساع الفجوة بين النظرية رالتطبيق
( على أ  درر المعلمين في تعزيز كفاءات قالب القر  Abualrob, 2019أبو الررب )

الحادي رالعشرين ال يزال أقل من التوقعات، حيث أ  أدائهم فيما يتعلق بتدريب قالبهم 
آل  إلى المستوى المنشود على المهارات التي يحتاجونها في هذا القر  لم يصل حتى ا



 علمات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهــارات التدريس الرقمـي لدى م
 هدى يحيى اليامي/د 

 

 -51- 

الذي يجعلنا نستنتج أ  الطالب مجهزين بالمهارات التي تسمح لهم بالمساهمة بفعالية في 
 مبادرات التنمية المستقبلية.

رمن هذا المنطلق أصبح من متطلبات التعليم في القر  الحادي رالعشرين إعادة 
لرقمية المهيمنة على هذا القر ، صياغة المهارات الالزمة للمعلمين في ضوء التكنولوجيا ا

رذلك من خالل التدريب الذي يعد أبرز ررافد التطوير المستمر للمعلمين، حيث يشير يوي 
(Yue, 2019 إلى أهمية التطوير المهني للمعلمين ردرره في تلبية احتياجات الطالب )

ندرز رتنمية مهاراتهم الالزمة للقر  الحادي رالعشرين، كما يؤكد ألفيرما  رسا
(Alvermann & Sanders, 2019 على درر التنمية المهنية من خالل البرامج )

 التدريبية في تطوير األداء التدريسي للمعلمين بصورة موائمة للقر  الحالي.
إال أ  الواقع يشير إلى أ  ثقافة رممارسات التدريب التربوي للمعلمين خالل 

ات المستمرة ألدرار المعلمين بالعصر الرقمي السنوات الماضية ليست كافية لمواكبة التغير 
(Lonka & Cho, 2015) باعتبار أ  الكفاءة المهنية الرقمية للمعلمين ُتعد أكثر ،

تعقيًدا من الكفاءة الرقمية في المهن األخرى، حيث يحتاج المعلمو  إلى كفاءة رقمية 
بيئة التعلم الرقمية، كما عامة إلتقا  المهارات العامة رمعرفة التكنولوجيا التعليمية في 

يحتاجو  إلى الكفاءة الرقمية التعليمية عند تطبيق اختصاصهم الرقمي على الموضوعات 
الدراسية، رأخيًرا يحتاجو  إلى الكفاءة الرقمية االحترافية التي تتضمن على سبيل المثال 

ال عناصر تحدث خارج عمليات تدريس المعلمين، رلكنها في ذات الوقت تقع ضمن نط
 ,Moltudal, Krumsvik, Jones, Eikeland, Johnson)مهنة التدريس 

، مما يدعو المؤسسات التعليمية إلى النظر بعناية لنوع التدريب المقدم للمعلمين، (2019
رجودة البرامج التدريبية المعدة لهم أثناء الخدمة، باعتبارها أهم موارد تحقيق الكفاءة 

ى جانب تعزيز رتنمية مهارات التدريس لديهم في القر  المهنية الرقمية للمعلمين، إل
 (.(Mbwette & Mnyanyi, 2011الحادي رالعشرين رعلى األخص بالبلدا  النامية 

 مشكلة الدراسة:
 ,Yue, 2019; Alvermann & Sandersتؤكد العديد من الدراسات )

2019 ;Nielsen, Miller, Hoban, 2015في  ( على أهمية البرامج التدريبية
التنمية المهنية للمعلمين، رتطوير كفاءتهم الرقمية بالقر  الحادي رالعشرين، إال أنه 
باستقراء العديد من البرامج التدريبية الموجهة للمعلمين، يتضح بأ  تلك البرامج تركز إما 

(، أر على الجوانب 9044على الجوانب النظرية رفقا لما أررده عنيات رعلي )
(، رهو ما لمسته Lonka & Cho, 2015لما أشار إليه لونكا رتشو )التكنولوجية رفقا 

حيث  ؛الباحثة خالل عملها في مجال التدريب قرابة أربعة عشر عامًا بالمؤسسات التعليمية
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غالبا ما ُتسارع المؤسسات التعليمية لطلب التدريب مجال التكنولوجيا الحديثة كأحد 
ت تدريبية مستقلة، غالبا ما يتم اقتراح متطلبات برامجها التدريبية، بصورة دررا

( حيث 9041موضوعاتها من قبل المدربين أنفسهم، رهو ما أكدته دراسة الشمري )
رصفت تدريب المعلمين أثناء الخدمة بأنه قائم على الدررات النمطية، كما أشارت الدراسة 

 إلى تراجع فاعلية الدررات المقامة في أغلب األحيا .
ع البرامج التدريبية المقدمة للمعلمات، تم إجراء دراسة رللوقوف على راق

( معلمة من عدة مدارس حكومية بالمملكة العربية 74استطالعية، الستطالع آراء )
السعودية، رأظهرت نتائج الدراسة االستطالعية بأ  الدررات التدريبية المقدمة للمعلمات 

كل دررة تدريبية ُتعطى لهن بصورة غير كافية لهن لتطوير أدائهن التدريسي السيما رأ  
مستقلة، كما أظهرت النتائج بأ  هناك إجماعًا بين المتدربات على حاجتهن لبرنامج 
تدريبي يزردهم بكافة المعارف رالمهارات التي تمكنهن من التدريس الفعال باستخدام 

رهو ما  التكنولوجيا الرقمية السائدة بدرجة عالية بين قالب القر  الحادي رالعشرين،
 دياز جيبسو  ركاباررس رسولأكدت عليه العديد من الدراسات كدراسة زاراغوزا ر 

Zaragoza, Diaz-Gibson, Caparros, Sole, 2019) التي ركزت على )
الحاجة المستمرة للمعلمين في اكتساب كفاءات جديدة بالقر  الحادي رالعشرين، ردراسة 

رات المعلمين فيما يتعلق بمهارات القر  ( التي أشارت إلى نقص مها9045الغامدي )
الحادي رالعشرين ربالتالي فإنهم يجدر  صعوبة في تدريسها للطالب رتدريبهم عليها، في 
ظل التدفق المعلوماتي رالتكنولوجي الذي يتعرض له الطالب خارج القاعات الدراسية 

 & ,Mbwetteبصورة تفول القاعات الدراسية نفسها، ردراسة مبويت رمنياني 
Mnyanyi, 2011)   .التي أشارت إلى حاجة المعلمين المستمرة للتدريب المتكامل ) 

ربالرجوع إلى النتائج السابقة التي أسفرت عنها الدراسة االستطالعية رمن 
منطلق توصيات العديد من الدراسات التي دعت إلى ضرررة االهتمام بتدريب المعلمين في 

ر  الحادي رالعشرين، كدراسة مولتيدال رآخرر  العصر الرقمي أر ما يعرف بالق
(Moltudal, at el., 2019 التي أرصت بإجراء المزيد من الدراسات حول كيفية )

تدريب المعلمين أثناء الخدمة بنجاح على دمج الكفاءة الرقمية المهنية في مهارات إدارة 
التي أشارت إلى أ  ( Siero, 2017الفصول الدراسية رالتطوير المهني، ردراسة سييرر )

المعلمين أثناء الخدمة هم أكثر الفئات احتياجا للدعم من خالل البرامج التدريبية التي 
تعمل على تطوير معارفهم رمهاراتهم حول التدريس الرقمي، ردراسة اليامي رعبد الحميد 

( التي أرصت بالتطوير المهني للمعلمين رتدريبهم في مجال مهارات 9045رالبسام )
علم بالقر  الحادي رالعشرين، الذي يزرد المعلمين بالدعم الالزم لهم لتوظيف هذه الت

المهارات في صفوفهم الدراسية بغرض تدريب الطالب عليها رحثهم على ممارستها 
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رتطويرها، برزت الحاجة للدراسة الحالية التي تقدم برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهــارات 
مات يعمل على تحقيق التواز  بين األقر النظرية رالعملية التدريس الرقمـي لدى المعل

 لتوفير أساس قوي للتدريس الرقمي من قبل المعلمات بالقر  الحادي رالعشرين.
بناء على ما سبق انبثقت مشكلة الدراسة الحالية، رتحددت في السؤال الرئيس 

رقمي للمعلمات بمؤسسات التالي: ما البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات التدريس ال
 التعليم العام؟

 أسئلة الدراسة:
 لإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس، تم رضع األسئلة الفرعية التالية:

 ما مهارات التدريس الرقمي الالزمة للمعلمات في مؤسسات التعليم العام؟ .4
عليم ما راقع امتالك المعلمات لمهارات التدريس الرقمي الالزمة لهن في مؤسسات الت .9

 العام ؟
 ما االحتياجات التدريبية في مهارات التدريس الرقمي للمعلمات من رجهة نظرهن؟  .2
ما االحتياجات التدريبية في مهارات التدريس الرقمي للمعلمات من رجهة نظر قائدات  .6

 المدارس؟  
ما البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات التدريس الرقمي للمعلمات بمؤسسات  .5

 م العام؟التعلي
 أهداف الدراسة:

 استنتاج مهارات التدريس الرقمي الالزمة للمعلمات في مؤسسات التعليم العام. .4
التعرف على راقع امتالك المعلمات لمهارات التدريس الرقمي الالزمة لهن في  .9

 مؤسسات التعليم العام.
 تحديد درجة االحتياجات التدريبية للمعلمات في مهارات التدريس الرقمي من .2

 رجهة نظرهن.
تحديد درجة االحتياجات التدريبية للمعلمات في مهارات التدريس الرقمي من  .6

 رجهة نظر قائدات المدارس.
تصميم برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات التدريس الرقمي للمعلمين  .5

 بمؤسسات التعليم العام.
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  أهمية الدراسة:
 تتحدد أهمية الدراسة كونها قد تسهم باآلتي:

ير التدريب في المؤسسات التعليمية رفقا الحتياجات منسوباتها من المعلمات، تطو  .1
من خالل تزريد الجهات القائمة على التدريب بها بقائمة االحتياجات التدريبية 
للمعلمات في مهارات التدريس الرقمي من رجهة نظر المعلمات أنفسهن، إلى جانب 

المدارس بحكم إشرافهن العام على االحتياجات التدريبية من رجهة نظر قائدات 
المعلمات ررجود تقارير األداء الدررية لديهن، رتزريدها كذلك ببرنامج تدريبي محكم 

 في ضوء تلك االحتياجات.
تنمية أداء المعلمات بمؤسسات التعليم العام من خالل البرنامج التدريبي المقترح،  .2

مي في ضوء متطلبات القر  رذلك من خالل إكسابهن معارف رمهارات التدريس الرق
 الحادي رالعشرين.

توجيه اهتمام مصممي التدريب رالتعليم رالتربويين رالباحثين نحو مجال التدريس  .3
الرقمي رمهاراته بالقر  الحادي رالعشرين، رتوظيفه في إثراء رتجويد البيئة 

 التعليمية.
 حدرد الدراسة:

 تقيدت الدراسة بالحدرد التالية:
 ية: ُحصرت الدراسة في موضوع برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهــارات الحدرد الموضوع

التدريس الرقمـي لدى المعلمات: عصر جديد رمهارات متجددة بالقر  الحادي 
 رالعشرين.

 .الحدرد البشرية: ُقبقت هذه الدراسة على عينة من المعلمات رقائدات المدارس 
 ملكة العربية السعودية.الحدرد المكانية: ُقبقت الدراسة الحالية بالم 
  الحدرد الزمانية: أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األرل من العام الجامعي

 هـ.4660/4664
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 مصطلحات الدراسة:
 ُحددت التعريفات اإلجرائية التالية لمصطلحات الدراسة:

 برنامج تدريبي مقترح:
كاملة فيما بينها، مجموعة من العناصر راإلجراءات راألنشطة المنظمة رالمت

تهدف إلى تزريد المعلمات بمعارف رمهارات محددة لتطوير أدائهن في ضوء احتياجاتهن 
 التدريبية، رالمتمثلة في الدراسة الحالية بمهارات التدريس الرقمي.

 مهارات التدريس الرقمي:
المعارف رالمهارات التي تحتاجها المعلمات للتدريس في ما يطلق عليه بالعصر 

قمي القائم على التكنولوجيا الرقمية، أر العصر المعرفي، أر القر  الحادي رالعشرين، الر 
 سواء كا  التدريس رقمي بالكامل، أر مدمج، أر باستخدام محدرد للتكنولوجيا الرقمية.

 اإلقار النظري رالدراسات السابقة رالمرتبطة 
ري للدراسة إلى يستعرض هذا الجزء أدبيات الدراسة، حيث تنارل اإلقار النظ

جانب إلقاء الضوء على الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة ضمن محورين 
رئيسين، األرل منهما يتنارل البرامج التدريبية، بينما يشمل المحور الثاني مهارات 

 التدريس في العصر الرقمي.
 أرال: البرامج التدريبية:

لتربوي الذي يرى بعض التربويين بأنها يظل للتدريب الفعال أهميته في الميدا  ا
ال تقل أهمية عن إعداد منسوبي هذا الميدا  من معلمين رنحوهم، بل ريرى البعض 
بوجوب التركيز على تدريب المعلم أكثر من التركيز على إعداده، رذلك أل  برامج التدريب 

يستجد من المستمر تعمل على زيادة قدرات رمعارف رمهارات العاملين رتزردهم بما 
معلومات في مجاالت تخصصهم رحل ما يعترضهم من مشكالت ضمن نطال عملهم، 
ريشكل التدريب بطبيعته رأهدافه حلقة مكملة لإلعداد ال بد من إجرائها لتأمين الكفاية 

 المهنية رالعملية عند المعلم على ضوء التطورات الطارئة على رظيفته رمقتضياتها.
التدريب راالهتمام به يفرضهما عدة أمور، من أهمها رفي الميدا  التربوي فإ  

أ  العمل في الميدا  التربوي لم يعد عمل من ال عمل له كما كا  سائدًا في رقت من 
األرقات، بل أصبح العمل التربوي في مجاالته المتنوعة عماًل تخصصيًا يؤديه متخصص 

محددة رمعينة، كما أ  التغيير تم تأهيله رإعداده للقيام بهذا العمل، رفق شررط رمعايير 
المستمر في عمل الممارسين التربويين في الميدا  التربوي نفسه يتطلب إعداد هذه 
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الكوادر البشرية للمهمات الجديدة، كي تستطيع أ  تؤدي عملها بصورة مطلوبة رفاعلة، 
 (.                            9005رلن يتم ذلك إال بالتدريب )الجضعي، 

يتجلى لنا مما سبق بأ  التدريب أصبح سمة من سمات العصر الحديث، رعلى           
األخص في المجال التربوي بصفته مجال تطور رإبداع رنمو؛ حيث ُيعرف العاجز 

( تدريب المعلمين على أنه نشاط غرضي رمخطط له، يأخذ قابع االستمرارية، 9006)
نميته على المستوى العلمي رالمهني، عن رُيالزم المعلم قيلة حياته الوظيفية؛ بقصد ت

قريق محاكاة العقل إلكسابه المعارف رالبيانات رالمعلومات الحديثة ذات الصلة 
بتخصصه، رعن قريق محاكاة الحواس إلكساب المعلم مجموعة من المهارات لتحسين 

وبة، مستوى أدائه التدريسي كمعلم، رعن قريق محاكاة الوجدا  إلكسابه االتجاهات المرغ
رذلك بطريقة متكاملة رعصرية تحقق التواز  للمعلم، رتتيح له التفاعل مع متغيرات 

 المجتمع راالرتقاء بمستوى قالبه.
( بأ  التدريب في مجال العملية التربوية عامة، رفي 9004ريرى الحلواجي )

لى حد مجال العملية التعليمية التعلمية خاصة، أمر على قدر عال من األهمية رالضرررة ع
سواء، إذا ما أريد لكل من هاتين العمليتين أ  تؤديا دررهما بشكل فعال رمنتج يسهم في 

-11: 9004تطوير المجتمع على مستوى األفراد راألفكار رالممارسات،  ريؤكد الُحر )
( على أهمية التدريب في المؤسسات التعليمية، حيث ذكر بأ  التدريب الفعال يمثل 404

مين، كما رصف التدريب على أنه أحد صمامات األما  التي ال غنى عن قوى محركة للمعل
رجودها ألي مؤسسة تعليمية، إذ يرتبط التدريب بالنمو المهني ليس فقط للمعلمين بل 

 يتعدى ذلك ليشمل كافة عناصر المؤسسات التعليمية.
عا ريأخذ التدريب صورا متعددة في المؤسسات التعليمية، من أبرزها رأكثرها شيو 

( على أنها مجموعة متكاملة من األنشطة 9008البرامج التدريبية، التي ُتعرفها نعما  )
المؤسسية القائمة على التخطيط الشامل لكافة مكوناتها رعملياتها، رتتصف هذه األنشطة 
باالستمرارية، رتهدف إلى تنمية الموارد البشرية في المؤسسات بالمعارف رالمهارات 

يات راالتجاهات الالزمة لها لتحسين رتطوير أدائها بشكل إيجابي ربناء، رالخبرات رالسلوك
( بأ  مدرسة المستقبل تتبنى فكرة التدريب المستمر من خالل 9000ريرى العدلوني )

البرامج التدريبية المتكاملة لكافة المعلمين ضمنها، كما صنف البرامج التدريبية الموجهة 
 يمية رفقا لآلتي:للمعلمين بمختلف المؤسسات التعل

البرامج التدريبية التأهيلية: رتهدف هذه البرامج إلى إكساب المعلمين الجدد المهارات  .4
رالمعارف راالتجاهات رالخبرات األساسية الالزمة لألداء التعليمي عال الجودة في 

 مجال عملهم، رتمكينهم من القيام بمسئولياتهم رمهامهم الجديدة على أكمل رجه.



 علمات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهــارات التدريس الرقمـي لدى م
 هدى يحيى اليامي/د 

 

 -00- 

لتدريبية العالجية: رتهدف هذه البرامج إلى معالجة نقص أر قصور أر خلل البرامج ا .9
 يظهر على أداء بعض المعلمين أثناء الخدمة.

البرامج التدريبية اإلثرائية: رتهدف هذه البرامج إلى تقديم معلومات رتنمية مهارات  .2
ذات مستويات متقدمة في التخصص، أر التعرف على المستجدات رالمتغيرات 

 صلة في تخصص ما، أر مجال من المجاالت التعليمية.الحا
البرامج التدريبية التحويلية: تهدف هذه البرامج إلى إعادة تأهيل بعض المعلمين  .6

 ليصبحوا قادرين على أداء مهام ررظائف جديدة ترتبط بمجالهم.
لي البرامج التدريبية اإلجرائية: رهي البرامج التي ترتكز على التدريب الميداني العم .5

القائم على إعداد البحوث اإلجرائية الميدانية، من خالل القيام بالزيارات الميدانية 
للمؤسسات التعليمية المناظرة لتبادل الخبرات راستعراض التجارب رالمطالعات التربوية 

 المنهجية رعقد حلقات نقاشية مع المختصين في نفس المجال أر الحقل. 
على اختالف أنواعها مبادئ التصميم  ريتبع تصميم البرامج التدريبية

( بأنها بمثابة الجسر الذي يصل بين 94: 9007التعليمي/التدريبي الذي رصفها سرايا )
المعرفة النظرية من جهة رالجوانب التطبيقية من جهة أخرى في المجال التدريبي، 

جستافسو  رباستقراء العديد من نماذج تصميم  التعليم/التدريب األجنبية التي أرردها 
(، 10-82: 9007(، كذلك النماذج العربية التي تنارلها سرايا )4117/9002ربرانش )

إضافة إلى النماذج رالمداخل المتخصصة في تصميم البرامج التدريبية التي استعرضها 
(، يتضح بأ  جميع تلك النماذج على الرغم من تعددهـا، إال أنها 4-5: 9044الصالح )

ل رئيسة تمثل عملية التصميم التعليمي/التدريبي، رالتي يتألف تشترك في خمسة مراح
(، ريستمد اسمه من مراحلها كالتالي ADDIEمنها النموذج العام للتصميم التعليمي )

 (:51-59: 9044؛ عسيري رالمحيا، 9044)الصالح، 
(: رهو عملية تحديد ما يجب أ  يتعلمه المتدرب، ريشمل تقدير Analyzeالتحليل ) .4

االستعداد رالحاجات رخصائص المتعلمين/المتدربين رالمحتوى التدريبي ربيئة  كل من
 التدريب.

(: ريشمل رصف الخطوات اإلجرائية المتعلقة بآلية تنفيذ عملية Designالتصميم ) .9
التعليم/التدريب بصورة تفصيلية رشاملة تتضمن تحديد استراتيجياته رتقنياته رأدرات 

لى: األهداف، استراتيجيات التعليم/التدريب، إعداد تقويمه، رتشتمل مخرجاتها ع
 االختبارات، رمواصفات البرنامج المبدئي.
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(: ريتم من خالله تحويل مخرجات عملية التصميم إلى صيغ Developالتطوير ) .2
مادية ملموسة، حيث يتم من خاللها إنتاج البرنامج التدريبي رتجريبه، رينتج عن 

 نامج التعليمي/التدريبي.هذه المرحلة نسخة أرلية للبر 
(: رتتنارل هذه المرحلة استخدام البرنامج التعليمي/التدريبي Implementالتنفيذ ) .6

في الواقع الفعلي رتوفير الدعم رجمع بيانات التقويم، رتشتمل مخرجاتها على بيانات 
 التقويم اإلجمالي للبرنامج. 

)مرحلة التطوير( راإلجمالي (: ريتضمن تنفيذ التقويم التكويني Evaluateالتقويم ) .5
)بعد االستخدام( للبرنامج التعليمي/التدريبي، رجمع بيانات التقويم رتحليلها، بغرض 

 اتخاذ قرار تحسين أر تطوير أر إيقاف البرنامج.
( العناصر األساسية 94-90: 9042( رالفرا )9047كما ُتحدد عبد الكريم )

ريبي فيما يلي: تحديد أهداف البرنامج التي يجب تحديدها عند تصميم البرنامج التد
التدريبي، تحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين ليتم في ضوئها تحديد أنواع المهارات 
المقابلة لتلك االحتياجات رالتي سيتم اكتسابها أر تنميتها من خالل البرنامج التدريبي، 

ء أهداف البرنامج تصميم البرنامج التدريبي رتحديد موضوعاته التدريبية في ضو 
راالحتياجات التدريبية للمتدربين متضمنة المهارات المقابلة لتلك االحتياجات، اختيار 
األساليب التدريبية المتوائمة مع محتوى الموضوعات رالمهارات، اختيار المدربين، تحديد 

مالية مقر التدريب رالمستلزمات التي يحتاجها، تحديد زمن التدريب، رتحديد التكلفة اإلج
 للبرنامج التدريبي.

رتقوم البرامج التدريبية على اختالف أنواعها بشكل عام على تلبية احتياجات 
المعلمين بالمؤسسات التعليمية، رقد أدى تزايد االهتمام باستخدام التكنولوجيا الرقمية في 

م تقع فعلى عاتقه ؛مجال التعليم خالل القر  الحادي رالعشرين إلى زيادة مهام المعلمين
مسئولية مواكبة التكنولوجيا الرقمية راالستفادة من تقنياتها، رتعزيز مهارات القر  
الحادي رالعشرين رتدريب الطالب على استخدامها رتوظيفها بفاعلية، حيث يذكر هاسل 

( بأ  تدريب المعلمين ينبغي أ  يرتكز على Hassel & Hassel, 2012رهاسل )
تعلمه إلى جانب تنمية المهارات الالزمة للقر  الحادي  تغيير ما يحتاج المعلمو  إلى

رالعشرين رالتي سوف يتم نقلها لطالبهم. رهذا ما أرجب االهتمام بتنمية مهارات التدريس 
الرقمي لدى المعلمين من خالل التدريب، حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم التدريسية 

مجال التدريس الرقمي على رجه بكفاءة رفاعلية. إذ ُيعد التدريب بشكل عام رفي 
 الخصوص من المرتكزات الرئيسة لتغيير بنية التربية رتحسين قرقها. 



 علمات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهــارات التدريس الرقمـي لدى م
 هدى يحيى اليامي/د 

 

 -01- 

رنظرا ألهمية التدريب رأثره الملموس على المؤسسات التعليمية بمختلف 
مستوياتها، فقد تنارلته العديد من الدراسات بالبحث رالتجربة؛ حيث قامت محمد 

اسة هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية الفعلية ( بدر 9041رالمصعبي رالفايد )
رذلك في ضوء متطلبات التعلم اإللكتررني، كما  ؛ألعضاء هيئة التدريس بجامعة نجرا 

سعت الدراسة إلى التعرف على معوقات التدريب، رتفضيالت أعضاء هيئة التدريس فيما 
تحقيق أهداف الدراسة، حيث تم توظيف المنهج الوصفي ل ؛يتعلق باألساليب التدريبية

( مجاالت تتمثل في 6راستخدمت الدراسة لهذا الغرض استبانة تم تطويرها لتشمل )
الحاسب اآللي راإلنترنت، مهارات التدريس اإللكتررني، تصميم محتوى تعليمي الكتررني 

( عضو هيئة تدريس، 244رإدارة التعلم اإللكتررني خارج الصف كما تم تطبيقها على )
لدراسة إلى أ  درجة االحتياج التدريبي كانت بدرجة كبيرة في مجاالت مهارات رخلصت ا

التدريس اإللكتررني، تصميم محتوى تعليمي الكتررني رإدارة التعلم اإللكتررني خارج 
الصف، بينما كانت درجة االحتياج متوسطة فيما يتعلق بالحاسب اآللي راإلنترنت، كما 

التدريب من رجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يتمثل في أظهرت النتائج أ  أبرز معوقات 
 قلة البرامج التدريبية في مجال التعلم اإللكتررني.
( إلى أ  Khan& Abdullah, 2019كما أشارت دراسة خا  رعبد هللا )

حيث يعمل التدريب  ؛التدريب يمثل على الدرام قوة دافعة لتعزيز إنتاجية رأداء المعلمين
تنمية مختلف المهارات رالمعارف رالخبرات راالتجاهات للمعلمين، على تهيئة الفرص ل

السيما في ظل االحتياجات المتزايدة لنظام التعليم الحديث، رالتي انعكست على صناعة 
التعليم التي يستوجب عليها في ظل تلك االحتياجات أ  تكو  أكثر ذكاًء رديناميكية 

أثر تدريب الموظفين رتطويرهم على  حيث سعت الدراسة إلى التعرف على ؛رتحديثاً 
إنتاجيتهم رأدائهم في التدريس في الفصل رفي عملهم اإلداري أيًضا، مستخدمة لهذا 

( معلم بكردستا ، رخلصت نتائج الدراسة إلى رجود 58الغرض استبانة تم تطبيقها على )
صت النتائج إلى عالقات إيجابية رقوية بين التدريب رالتطوير راإلنتاجية للمعلمين، كما خل

رجود عالقة إيجابية بين اإلنتاجية رالعوامل المستقلة األخرى مثل المهارات، الخبرة، 
الررح المعنوية، التعزيز، اإلمكانات، المعرفة الوظيفية راإلتقا ، رأكدت الدراسة على أ  

 برامج التدريب التكنولوجي هي األنسب للمعلمين بكردستا . 
( إلى التعرف على تقدير مدى فاعلية 9048براهيم )رسعت دراسة جرادات راإل

البرامج التدريبية لمعلمات رياض األقفال في محافظة إربد من رجهة نظر المديرات 
رالمعلمات، ررظفت الدراسة المنهج الوصفي، رتم استخدام استبانة ُقبقت على عينة 

نتائج الدراسة أ  ( معلمة، رأظهرت 454( مديرة مدرسة، ر)424الدراسة المتمثلة في )
 تقدير فاعلية البرامج التدريبية للمعلمات جاءت بدرجة كبيرة.
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(  حول أبرز االحتياجات التدريبية الالزمة 9048كما بحثت دراسة األبح )
لمعلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي بسوريا في مجال تقنيات التعليم من رجهة 

( فقرة تندرج 28تطوير استبانة مكونة من )حيث تم  ؛نظرهم، مستخدمة المنهج الوصفي
( معلما رمعلمة، رخلص البحث 450ضمنها ثالثة محارر، تم تطبيقها عشوائيا على )

إلى أ  أبرز االحتياجات التدريبية لمعلمي العلوم في مرحلة التعليم األساسي هي المتعلقة 
 بمحور استخدام تقنيات التعليم، فإنتاجها، ثم معرفتها.

( إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي إلكتررني 9048سة الغامدي )رسعت درا
مقترح قائم على استراتيجيات تدريس التفكير في تنمية مهارات التدريس المرتبطة بها 

حيث اشتملت العينة للدراسة  ؛رالكفاءة الذاتية لدى معلمات الرياضيات بمدينة الرياض
حلة المتوسطة بمدينة الرياض، كما تمثلت معلمة من معلمات الرياضيات للمر ( ۱۱على )

أدرات الدراسة في بطاقة المالحظة لمهارات التدريس المرتبطة باستراتيجيات تنمية التفكير 
التأملي رمقياس الكفاءة الذاتية قبليا ربعديا، رأظهرت نتائج الدراسة رجود فررل دالة 

جموعة البحث على بطاقة إحصائيا بين المتوسطات الخاصة بالتطبيق القبلي لدرجات م
المالحظة المتعلقة بمهارات التدريس الكلي رعلى كل محور من محاررها رذات 
المتوسطات الخاصة بالتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي، كما أظهرت النتائج عدم 
رجود فررل دالة إحصائيا بين المتوسطات الخاصة بالتطبيق القبلي لدرجات مجموعة 

س الكفاءة الذاتية الكلي رعلى كل محور من محارره رذات المتوسطات البحث على مقيا
الخاصة بالتطبيق البعدي، رأرصت الدراسة االهتمام بتقديم البرامج التدريبية اإللكتررنية، 

 راالهتمام بتضمين برامج تأهيل رتدريب المعلمات لمهارات التفكير.
دريبي مقترح لتنمية ( إلى بناء برنامج ت9048بينما هدفت دراسة محمود )

الكفايات التعليمية األدائية لمعلمات التعليم قبل المدرسة أثناء الخدمة بوالية الجزيرة 
حيث استخدمت الدراسة المنهج االستقرائي في رصد االحتياجات التدريبية  ؛بالسودا 

للمعلمات رالمنهج الوصفي في رصف البرنامج التدريبي، رقد اعتمدت الدراسة على 
( لتصميم البرنامج التدريبي نظرا لمالءمته لطبيعة البرنامج Kempج كيمب )نموذ

التدريبي، رأرصت الدراسة باعتماد التدريب أثناء الخدمة كأداة فعالة للتنمية المهنية 
 لجميع العاملين في الميدا  التربوي رفي مقدمتهم المعلمو .
التي هدف إلى التعرف  (9047ردراسة البكر رعسيري رالفايز رالبكر رالتميمي )

على االحتياجات التدريبية لمعلمي رمعلمات المرحلة المتوسطة في مجال تكنولوجيا 
التعليم رتقنية االتصاالت في مدارس الرياض الحكومية، ررظفت الدراسة المنهج الوصفي 
مستخدمة أداتين تمثلت في االستبانة ربطاقة المالحظة، رخلصت نتائج الدراسة إلى أ  
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دريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات رتقنية االتصاالت في التدريس، ركيفية دمج الت
أدرات رأجهزة التكنولوجيا الحديثة بالوسائل التقليدية في التدريس، رمهارات استخدام 
أجهزة تكنولوجيا المعلومات تمثل أهم االحتياجات التدريبية في مجال تكنولوجيا التعليم 

للمعلمين في المدارس الحكومية، رأرصت الدراسة بتصميم برامج رتقنية االتصاالت 
تدريبية لتنمية مهارات استخدام رتوظيف تكنولوجيا المعلومات رتقنية االتصاالت في 

 التدريس.
( بدراسة تحليلية للبرامج التدريبية لألكاديمية المهنية 9049كما قام قشطة ) 

ة للمعلمين، رتوصلت الدراسة إلى عرض للمعلمين بمصر في ضوء االحتياجات التدريبي
تصور مقترح لبرنامج تدريبي للمعلمين، رأرصت الدراسة تطوير عمليات تدريب المعلمين 
على توظيف التكنولوجيا الرقمية في التدريس، راالهتمام بالنواحي العلمية رالتطبيقية على 

( Usak & Gencer, 2010حد سواء في البرامج التدريبية. كما قام يوساك رجينسر )
بدراسة للتعرف على احتياجات أعضاء هيئة التدريس في استخدام تكنولوجيا المعلومات 
راالتصاالت بالعملية التدريسية في كلية العلوم رالتقنية، رخلصت نتائج الدراسة إلى أ  
هناك درجة احتياج كبيرة في غالبية االحتياجات ألعضاء هيئة التدريس في استخدام 

 ا المعلومات راالتصاالت بالتدريس.تكنولوجي
ريتضح من خالل استعراض ما سبق من دراسات، التباين في أهداف تلك 
الدراسات الوصفية في معظمها، فمنها ما ركز على تحديد االحتياجات التدريبية رخاصة 

(، ردراسة البكر 9041في المجاالت المرتبطة بالتكنولوجيا كدراسة محمد رآخرين )
 & Usak(، ردراسة يوساك رجينسر )9048(، ردراسة األبح )9041رآخرين )

Gencer, 2010 رمنها ما ركز على تصميم البرامج التدريبية كدراسة محمود ،)
( التي قامت إضافة على ذلك بدراسة تحليلية للبرامج 9049(، ردراسة قشطة )9048)

أثر التدريب على اإلنتاجية التدريبية لألكاديمية المهنية للمعلمين، رمنها ما تنارل قياس 
 & Khanرتنمية األداء التدريسي راإلداري للمعلمين كدراسة خا  رعبد هللا )

Abdullah, 2019 رمن الدراسات كذلك ما أخذ المنحى شبه التجريبي رُعني  ،)
(، بينما تم إجراء 9048بتصميم البرامج التدريبية رقياس فاعليتها كدراسة الغامدي )

على منسوبي المؤسسات التعليمية من أعضاء هيئة تدريس رمعلمين  جميع الدراسات
 رمديري مدارس.

رقد استفادت الدراسة الحالية من نتائج الدراسات السابقة رما تضمنته من اأُلقر 
النظرية في بناء اإلقار النظري للدراسة بكافة أبعاده، كما استفادت من اأُلقر المنهجية 

ته من أدرات متنوعة في بناء أدرات الدراسة، إلى جانب للدراسات السابقة رما تضمن
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األخذ بنتائج الدراسات السابقة رمقارنتها بنتائج الدراسة الحالية عند مناقشة نتائج 
 الدراسة.

 ثانيا: مهارات التدريس في العصر الرقمي:
نحن نهيئ قالبنا اليوم لوظائف لم توجد بعد، باستخدام تقنيات لم يتم ابتكارها 

، لكي يقوموا بحل مشكالت لم تتضح بعد، بتلك الكلمات رصف ريتشارد دايلي رزير بعد
التربية بالواليات المتحدة األمريكية مستقبل الطالب شديد التسارع رمبهم المالمح )تريلينج 

(، فالتحوالت التي تشهدها البيئات التعليمية ذات التقنية الرقمية 2: 9001/9042رفادل 
لى النظم التربوية التي أصبحت مطالبة بتغيير مناهجها رتطوير العمليات العالية انعكست ع

( Gorbunova & Hiner, 2019التدريسية بها لتواكب التغييرات في العصر الرقمي )
رفي ضوء ذلك يواجه المعلمو  تحديات جسيمة تتمثل في كيفية العمل على تقديم تعليم 

 ,Batesمتقلب رمعقد رغامض بشكل متزايد )قادر على إعداد خريجين رتأهيلهم لمستقبل 
(، السيما مع قبيعة الطالب الذين سهلت لهم التكنولوجيا الوصول إلى 1-2 :2018

المعرفة المتعددة عبر أجهزتهم اإللكتررنية رالمحمولة فباتوا أكثر دراية، رأكثر استفهام، 
( إلى Sharma, 2017رأكثر تنافسية، رأكثر تطلبا من معلميهم، رقد رأشارت شارما )

التحديات التي يواجهها المعلمو  في العصر الرقمي بشيء من التفصيل، حيث رصفت ما 
يواجهه المعلمو  من تغييرات غير مسبوقة مع الطالب رالمجتمع رسول العمل 
رالتكنولوجيا المتغيرة باستمرار، ررضحت بأ  التعامل مع تلك التغييرات جعلت درر المعلم 

أصبح المعلمو  في هذا العصر الرقمي اآلخذ بالتغير، بحاجة إلى التواز   أكثر صعوبة، إذ
الفعال بين المعرفة النظرية رالعملية لتوفير أساس متين لتعليمهم في الوقت الراهن، كما 
أ  نطال مسئولياتهم توسع ليشمل إضافة على أدرارهم التقليدية مسئوليات جديدة تتمثل 

 ة، رالتغيير في بيئات التعلم التعليمية.في مواكبة التقنيات المتغير 
( إلى أ  المستقبل Hassel & Hassel, 2012كما أشار هاسل رهاسل )

الرقمي ألقى بآثاره رتغييراته على التعليم، رأكد على حاجة التعليم الرقمي إلى معلمين 
عمل متميزين، ررضح بأ  هناك حاجة متبادلة بين مهنة التدريس رالتعليم الرقمي، حيث ي

التعليم الرقمي على زيادة فعالية المعلم من خالل استخدام التقنيات الجديدة للوصول إلى 
المزيد من الموارد رالطالب، رلتحقيق ذلك البد من العمل على التطوير المهني للمعلمين 

( في ررقته التي تنارلت إعادة Amin, 2016في هذا المجال، رهو ما أشار إليه أمين )
لمعلمين في العصر الرقمي، حيث ذكر بأ  درر المعلمين تغير رال زال يتغير صياغة درر ا

حتى رقتنا الحاضر، ففي المجتمع الرقمي رالمعرفي الجديد بالقر  الحادي رالعشرين، 
يواجه التعليم مطالب متزايدة بإيجاد قرل مبتكرة للتعليم، تعمل على تحويل أدرار المعلمين 
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جهين للطالب لكيفية الوصول إليها رتوظيفها في سياقات من مرسلين للمعرفة، إلى مو 
مختلفة حاضرا رمستقبال، ريتطلب هذا التحول أ  يتمكن المعلمو  من مواجهة مهامهم 
الجديدة بطريقة أكثر مررنة راستعداد ألدرارهم الجديدة. إذ يرى إبراهيم رآخرر  

(Ibrahim, at el., 2019 بأنه يتوجب على المعلمين إدراك ) ،دررهم كعنصر رئيس
رعامل تغيير مهم في المؤسسات التعليمية، حيث يتوجب عليهم أ  يكونوا مجهزين 

 بالمهارات الالزمة لمواجهة التحديات المتنامية في القر  الحادي رالعشرين.
رقد تنارلت العديد من األدبيات رالدراسات الدرر الرئيس للمعلمين في العصر 

 ;Yue,2019ا أررده كل من يوي رأنيل ربدير )الرقمي حيث يقتضي رفقا لم
Anil,2019; Bedir, 2019 بتعليم الطالب مهارات القر  الحادي رالعشرين رتدريبهم )

على استخدام تلك المهارات في مختلف السياقات بالمجتمع الرقمي، حيث إ  درر 
بكثير ليشمل  المعلمين ال يتمحور حول محتوى محدد أر استراتيجية بعينها، بل يتعدى ذلك

مزج مهارات القر  الحادي رالعشرين بالمناهج التعليمية رتدريس الطالب رتدريبهم على 
اكتساب تلك المهارات، رقد حدد مشررع تقييم رتدريس مهارات القر  الحادي رالعشرين أر 

 The Assessment andما يطلق عليه بفعالية مهارات القر  الحادي رالعشرين 
Teaching of 21st Century Skills(ATCS) (ATCS, 2012 بمشاركة ،)

( مؤسسة حول العالم، مهارات القر  الحادي رالعشرين 40( باحث ينتمو  إلى )950)
 ضمن أربع فئات رئيسة كالتالي: 

 قرل التفكير: رتشمل التفكير اإلبداعي، التفكير الناقد، حل المشكالت، صنع القرار. .4
 عار .قرل العمل: رتشمل التواصل، الت .9
 أدرات العمل: رتشمل تكنولوجيا المعلومات راالتصاالت، الوعي المعلوماتي. .2
 المهارات الحياتية: رتشمل المواقنة، المهنية، المسئولية الشخصية راالجتماعية. .6

( مضمو  مهارات القر  الحادي 68: 9001/9042كما تنارل تريلينج رفادل )
 تويات من المهارات، كالتالي: رالعشرين رفق تصنيف أخر يندرج ضمن ثالث مس

مهارات التعلم راإلبداع، رتشمل: التفكير الناقد رحل المشكالت، االتصال ضمن  .4
 المستويات المعقدة رالتشارك، االبتكار راإلبداع رالقدرة التخيلية.

مهارات المعلومات راإلعالم رالتقنية، رتتضمن: الثقافة المعلوماتية التي تعمل على  .9
مات رنقدها رتقويمها رتوظيفها على أكمل رجه، رالثقافة اإلعالمية الوصول للمعلو 

التي تعمل على تحليل الرسائل اإلعالمية إلى جانب ابتكار منتجات إعالمية، رالثقافة 
 التقنية التي تعمل على االستخدام الفعال للتقنية بمختلف مجاالتها رأنواعها.  

 التكيف رتقبل التغيير بمررنة عالية.مهارات الحياة رالمهنة، رتشمل القدرة على  .2
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رباستعراض التصنيفات السابقة التي تنارلت مهارات القر  الحادي رالعشرين، 
باإلضافة إلى العديد من التصنيفات األخرى التي تنارلتها بشيء من التفصيل عدة أدبيات 

 ;Sharma, 2017; Bates, 2018: 20-21ردراسات مثل بيتس رشارما ربدير )
Bedir, 2019  يتضح أ  هناك اتفاقًا ملحوظًا على مضمو  تلك المهارات على الرغم ،)

من اختالف المسميات رالتصنيفات، كما ُيالحظ بأ  جميع تلك المهارات تستند على 
التكنولوجيا الرقمية ذات الوتيرة المتسارعة التي ُتعد سمة القر  الحادي رالعشرين، رنظرا 

ذة بالنمو رالتي ألقت بظاللها على المجتمع المعرفي، فإنها لتعقيداتها رتطوراتها اآلخ
تتطلب مهارات ذات مستوى عاٍل تضمن استمرارية الوصول إلى المعرفة رالقدرة األمثل 
على استغاللها في بناء الحاضر رتطوير المستقبل من قبل كل من المعلمين رالطالب على 

 حد سواء.
عمليات التدريس البد أ  يتم ( أ  Bates, 2018:116-117ريرى بيتس )

ربطها بالمعارف رالمهارات الالزمة في العصر الرقمي، ربناء على ذلك ُيمكن تحديد مهارات 
التدريس الرقمي بمجموعة من المهارات تتمثل في: المهارات المفاهيمية مثل إدارة المعرفة 

ار، رالمهارات التنموية رالتفكير النقدي رالتحليل رالتوليف رحل المشكالت راإلبداع /االبتك
أر الشخصية مثل التعلم المستقل رمهارات االتصال راألخالل رالشبكات رالمسئولية رالعمل 
الجماعي، رالمهارات الرقمية المضمنة داخل موضوع معين أر مجال مهني معين؛ 
ة رالمهارات اليدرية رالعملية مثل تشغيل الماكينة أر الجهاز، رإجراءات السالمة، رمراقب

البيانات رالنماذج، رمن حيث المحتوى، تبرز الحاجة لمهارة توظيف قرل التدريس التي 
ُتمكن الطالب من إدارة المعلومات أر المعرفة، عوضا عن األساليب التي تنقل المعلومات 

 إلى الطالب فقط.
( راضعا مجموعة من الخطوات Bates, 2018: 117ريستطرد بيتس )

إذ أشار إلى حاجة المعلم لتحديد  -التدريس الرقمي-عصر الرقمي اإلجرائية للتدريس في ال
المهارات التي يرغب في تطويرها لدى قالبه؛ رتحديد األساليب رالسياقات المناسبة التي 
ستمكن الطالب من تطوير هذه المهارات رممارستها باستخدام التقنيات المناسبة؛ كما 

لتوجيه تعلمهم لضما  مستوى عاٍل من سيحتاج المعلم إلى مالحظة قالبه رالتدخل 
الكفاءة أر إتقا  المهارة؛ كما يتوجب على المعلم تطوير إستراتيجية تقييم تكافئ كفاءة 
الطالب على إتقا  هذه المهارات، ريرى بيتس أنه في العصر الرقمي، ال ُيفضل االقتصار 

أ  توفر إحدى الطرل  على قرل التدريس التقليدية أر األحادية، إذ أنه من غير المحتمل
مثل المحاضرات االنتقالية، بيئة تعليمية غنية بما يكفي لمجموعة كاملة من المهارات التي 
سيتم تطويرها في مجال الموضوع، فمن الضررري توفير بيئة تعليمية ثرية للطالب لتطوير 
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ية مثل هذه المهارات التي تتضمن مالءمة السيال، رفرص التدريب رالمناقشة رالتغذ
 الراجعة، رذلك يتم من خالل الجمع بين أساليب التدريس المختلفة.

( على أهمية ضما  جودة Bates, 2018:408-409كما يؤكد بيتس )
التدريس في العصر الرقمي، ريحدد تسع متطلبات لضما  جودة التدريس الرقمي سواء 

الرقمية، تتمثل في:  كا  التدريس رقمي بالكامل أر مدمج أر باستخدام محدرد للتكنولوجيا
رضع إقار للتدريس إذ يتحتم على المعلم أ  ُيقرر كيف يرغب بتدريس قالبه، ربناء على 
ذلك يقوم المعلم بتحديد قرل تعليم رتوصيل ما يرغب لطالبه، ريتم ذلك من خالل العمل 
ضمن فريق يشمل المعلم رالطالب، بالبناء على الموارد المتاحة لدى المعلم رقالبه، 

 المحاضرة/ إتقا  التكنولوجيا، رتحديد أهداف التعلم المناسبة، رتصميم هيكل الدرس/ر 
 رأنشطة التعلم، التواصل الفعال، التقويم راالبتكار.   البرنامج 

( إلى حاجة المعلمين لتنمية مهارات التدريس Lynch, 2018ريشير لينتش )
لتقليدي المتمركز حول المعلم، حيث لم يعد الطالب يستجيبو  للتعليم ا ؛الرقمي لديهم

فطالب اليوم منغمسو  في عالم متقدم تقنًيا ريمتلكو  فترات اهتمام قصيرة تدرم لبضع 
ثواٍ  فقط، لهذا السبب يحتاج المعلم اليوم إلى إضافة مجموعة مهارات جديدة إلى ذخيرته 

امتالكها في العصر الرقمي، كما حدد مجموعة من السمات التي ينبغي على المعلمين 
 للنجاح في مهنتهم بالعصر الرقمي، تتلخص في: 

  عدم استخدام معلمو العصر الرقمي الكتب المدرسية باهظة الثمن، رذلك بفضل
 المعلومات الموثوقة المتاحة رالمحدثة على اإلنترنت.

  يدرك معلمو العصر الرقمي أساليب الغش عالية التقنية، ريظلو  على إقالع بآخر
ذه الطريقة عندما يعتقد قالبهم أ  لديهم قرل جديدة للغش األكاديمي، ربه تطوراته،

يمكن لمعلمي العصر الرقمي استخدام قدراتهم التمييزية إليقافها قبل أ  تصبح 
 اتجاًها لديهم.

 ال يخافو  من التكنولوجيا، رال يخافو  أبًدا من تعلم شيء  معلمو العصر الرقمي
مختلف التقنيات بدرجة عالية من الكفاءة تضاهي جديد، بل إنهم يقدمو  على تعلم 

 مبتكريها.
 على دراية جيدة بعلم األعصاب الذي يدرس كيفية تعلم  معلمو العصر الرقمي

ريستخدم معلمو العصر الرقمي أبحاًثا تعليمية قائمة على الدماغ لمساعدة  اإلنسا ،
 قالبهم على الوصول إلى إمكاناتهم.

 عندما  التكنولوجيا الجديدة من منظور الطالب أراًل، رذلك معلمو العصر الرقمي يتعلم
يعطي المعلمين  يفكرر  في استخدام أداة تقنية جديدة في الفصل الدراسي، مما
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أفكار مبتكرة حول كيفية استخدام األداة لتلبية احتياجات قالبهم رمساعدتهم على 
 النمو أكاديميا.

 في حين أ   مسئولة رانتقائية، المنهج بطريقة معلمو العصر الرقمي يستخدم
المنطقة التعليمية قد تزردهم بمناهج دراسية محددة للتدريس، فإ  معلمي العصر 
الرقمي يقررر  ما هو مهم، رما هي األدرات الرقمية لدمجها، ركيفية قياس التقدم 

 المتحقق.
 التباين في احتياجات جميع المتعلمين رثقافاتهم  معلمو العصر الرقمي يتقبل

 رخلفياتهم.
  يهتم مدرسو العصر الرقمي بالتشغيل البيني رالنقل اآلمن رالسلس للبيانات

 رالمعلومات بين التطبيقات رالتقنيات المختلفة.
 ألنهم هم من يشاركو  ببنائه،  متفائلو  بمستقبل التعليم، معلمو العصر الرقمي

لمستقبل إلى مجال فإنهم متحمسو  لمعرفة اإلمكانيات الجديدة التي سيجلبها ا لذا
 التعليم.

 في الحياة، التي ينقلونها بدررهم  يتسمو  بالمثابرة رالمررنة معلمو العصر الرقمي
 لطالبهم.

 التدريس رظيفة  يعرفو  كيفية إدارة الضغوط رتجارزها باعتبار معلمو العصر الرقمي
 مرهقة للغاية.

المهارات المرتبطة  رنظرا ألهمية التعلم الرقمي بكافة عناصره، رضرررة امتالك
( التي Yue, 2019من قبل المعلمين، فقد تنارلته العديد من الدراسات، كدراسة يوي )

سعت الستكشاف الطرل الفعالة للتطوير المهني للمعلمين في مؤسسات التعليم العالي 
بالقر  الحادي رالعشرين، رأرضحت الدراسة حاجة مؤسسات التعليم العالي إلى 

لمناهج رقرل التدريس الفعالة لتعليم الطالب مهارات القر  الحادي تغيير/ابتكار ا
رالعشرين مثل التفكير الناقد رحل المشكالت راإلبداع راالبتكار رتكنولوجيا المعلومات 
راالتصاالت رالوعي المعلوماتي رالحوسبة، حيث يتعين على المعلمين التمكن من هذه 

ها لطالبهم رتدريبهم عليها، رفي ضوء ذلك المهارات جميعها ليتسنى لهم بدررهم نقل
تشير الدراسة إلى ضرررة التطوير المهني للمعلمين لتلبية احتياجات الطالب من التعليم 
في القر  الحادي رالعشرين، رلهذا الغرض عمدت الدراسة إلى تحليل المحتوى المنهجي 

جموعة من قرل للدراسات البحثية ذات الصلة، رخلصت نتائج الدراسة إلى تحديد م
التطوير المهني الفعالة للمعلمين التي تحتوي على تقييم االحتياجات، رالتوجيه من 
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األقرا ، ربناء التعار ، رخلق ثقافة مدرسية إيجابية، رتطوير مهارات القر  الحادي 
رالعشرين، راالستراتيجيات التعليمية للتعلم النشط، رتضمين القيم األساسية، رالتطوير 

المستمر، رالمشاريع القائمة على البحث، رالتدريس المتكامل لتكنولوجيا المهني 
 المعلومات راالتصاالت، رالتي يمكن أ  تتنارل تعليم المعلمين رممارستهم.

( في مناقشة Sousa & Rocha, 2019كما ساهمت دراسة سوسا رررتشا )
ت بالقر  الحادي التحول الرقمي الفعال للمؤسسات بناًء على أحدث اتجاهات المهارا

رالعشرين، حيث تم إجراء مراجعة مستفيضة لألدبيات رالدراسات المتعلقة بسياقات التعلم 
الرقمي، لتحديد المهارات الالزمة للتحول الرقمي للمنظمات، كما تم نشر استطالع رأي 
عبر اإلنترنت لتحديد أهمية المهارات لتحقيق تحول رقمي فعال، رخلصت نتائج الدراسة 

ى تحديد المهارات الرئيسة الالزمة لتحقيق التحول الرقمي الفعال، رهي: الذكاء إل
االصطناعي، رتكنولوجيا النانو، رالرربوتات، رإنترنت األشياء، رالواقع المعزز، رالرقمنة؛ 
ركانت سياقات التعلم الرقمي الرئيسية هي تقنيات األجهزة المحمولة راألجهزة اللوحية 

التي أصبحت أكثر شعبية بين األفراد، كما خلصت الدراسة  -الذكية رتطبيقات الهواتف 
إلى توصية المؤسسات على إعادة التفكير في استراتيجياتها رفًقا لتنمية المهارات الواردة 

 ضمنها لالستجابة لتحديات التحول الرقمي.
( إلى التعرف على أثر توظيف التعلم الرقمي 9041رهدفت دراسة الشمراني )

لعملية التعليمية رمخرجاتها، رالكشف عن مدى تطبيق أنماط التعلم الرقمي في على ا
العملية التعليمية، رقد رظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، رتم تطبيق أداة الدراسة 

( معلم رمعلمة في مدارس المملكة 450المتمثلة باالستبانة على عينة عشوائية بلغت )
لدراسة إلى مجموعة من النتائج كا  من أبرزها رجود أثر العربية السعودية، رخلصت ا

التعلم الرقمي في العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، كما أظهرت النتائج 
رجود فررل ظاهرية بين متوسطات إجابات أفراد عينة البحث لجميع محارر أثر توظيف 

مخرجاتها، رفي ضوء تلك النتائج  التعلم الرقمي على جودة العملية التعليمية رتحسين
البحث أرصت الدراسة بضرررة تعزيز إنشاء مجموعات إلكتررنية للحوار رالمناقشات بين 
المتعلمين عبر البريد اإللكتررني أر اإلنترنت لتطوير مهارات العمل الجماعي لديهم، 

د على أسلوب رالعمل على تعزز بيئة التعلم الرقمية لدعم استقاللية المتعلمين رالتأكي
التعليم الذاتي، رتعزيز إنشاء مجموعات إلكتررنية للحوار رالمناقشات بين المتعلمين عبر 
البريد اإللكتررني أر اإلنترنت لتطوير مهارات العمل الجماعي لديهم، رأخيرا العمل على 

 .توفر بنية تحتية تكنولوجية في المدارس تدعم التعليم باالتجاه الصحيح
عن درر التعلم الرقمي في التنمية المهنية  ( 9041راسة الشمري )بينما بحثت د

للمعلمين، رانعكاسات  ذلك على األداء التدريسي للمعلمين، رما يحصل عليه من دررات 
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تدريبية خالل خدمته في التدريس، كما تنارلت الدراسة كيفية استخدام أنماط التعلم 
دررات رمدى مواكبتها للمتغيرات االجتماعية الرقمي في تلك الدررات، ردراسة جدرى تلك ال

التي يعيشها المعلم رالطالب على حد سواء، كما تضمنت الدراسة أهمية التنمية المهنية 
للمعلمين أثناء الخدمة، رقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، رتكونت عينة 

تبانة لمعرفة اتجاهات ( معلمة، كما استخدمت الدراسة اس54( معلم ر)61الدراسة من )
المعلمين نحو استخدام التعلم الرقمي، رفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى عدة 
استنتاجات من أبرزها إ  عمليات تأهيل رتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع التعلم 

 الرقمي بات يشكل ضرررة ال مفر منها.
الكفاءات  (Zaragoza, at el., 2019راستكشفت دراسة زاراغوزا رآخرر  )

التي يحتاجها المعلمو  في العصر الرقمي، رتهدف إلى تحديد راقعها رمعرفة ما إذا كا  
المعلمو  يمتلكونها حالًيا، كما تعمل الدراسة على اقتراح استراتيجيات تدريب يمكن أ  

تلك  تسهم في تحقيقها، حيث تعتمد الدراسة على األساليب الكمية رالنوعية للتعرف على
الكفاءات رمعرفة راقعها لدى المعلمين راستراتيجيات التدريب التي تعمل على تحقيقها، 

( من قادة المدارس، باإلضافة إلى إجراء 984رقورت الدراسة استبيانًا تم تطبيقه على )
( قائد مدرسة، رتشير نتائج الدراسة عن مدى 91مقابالت مع البعض منهم يبلغ عددهم )

وم إلى المعلمين الذين يمكنهم دائًما اكتساب كفاءات جديدة، ال سيما في حاجة مدارس الي
مجال الكفاءات الشخصية رالعالقات، ربالتالي فإ  التطوير المهني للمعلم يشهد تقدما في 

 كل من الكفاءات االجتماعية رالعاقفية راإلدارة السليمة للفصل الدراسي.
حقيق من تصورات معلمي تدريس إلى الت (Bedir, 2019رهدفت دراسة بدير )

اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة حول مهارات التعلم راالبتكار في القر  الحادي 
رالعشرين، مع التركيز بشكل خاص على مهارات التفكير الناقد راإلبداعي رالتعار  

يانات رالتواصل على رجه الخصوص في المناهج رالتقييم رالتطوير المهني، رتم جمع ب
الدراسة من خالل االستبانة رالمقابالت شبه المنظمة، رأظهرت النتائج أ  المعلمين قبل 
الخدمة ينظرر  بشكل رئيس إلى تعلم القر  الحادي رالعشرين على أنه دمج التكنولوجيا 
في تدريس الفصول الدراسية، ركانوا أيًضا على دراية متوسطة بـمهارات التفكير الناقد 

رالتعار  رالتواصل على الرغم من رجود تصورات إيجابية عالية تجاههم، راإلبداعي 
رأرضحت النتائج ارتباط الكلمات رالعبارات التي استخدمتها عينة الدراسة في تعريف 
التفكير الناقد راإلبداعي رالتعار  رالتواصل بالكلمات المستخدمة في السيال التعليمي 

دي رالعشرين قد يكو  لها معاٍ  متباينة أر على الرغم من أ  مهارات القر  الحا
متخصصة في سيال مختلف، كما أظهرت النتائج تواجد تصورات سلبية لدى عينة 
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الدراسة حول تضمين مهارات القر  الحادي رالعشرين في المناهج رالتقييم، بينما كانت 
 لديهم تصورات إيجابية حول التطوير المهني بتلك المهارات.

( مدى أهمية انعكاسات التعليم الرقمي رأثره 9041راسة حامد )بينما تضمنت د
على النمو المعرفي رقدرات اإلنسا  في جميع الجوانب الحياتية، رمدى تأثيرها في اختزال 
الوقت رالجهد المبذرل، حيث تعتبر التكنولوجيا الرقمية بمثابة العمود الفقري رالدعائم 

لت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس المتمثل في التي يستند عليها عالمنا اليوم، رتمث
هل التقنيات المستخدمة بكافة أنواعها كافية لتلبية احتياجات الطالب في كل مناقق 
السودا  أر الدرل النائية, رلها أثر مباشر على التعليم الرقمي رانعكس على الفرد 

الدراسة المنهج  رالمجتمع؟، رتنارلت الدراسة أهمية التعليم الرقمي، راستخدمت
االستنباقي، رخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كا  من أبرزها تسليط الضوء 
على المشاكل التقنية رالتي تتمثل بصعوبة الوصول للمعلومات رانقطاع الشبكة المفاجئ 
نتيجة لضعف شبكات اإلنترنت، كما توصلت هذه الدراسة إلي تقوية العالقة بين 

تعليم الرقمي عن قريق اإلعالم رالعمل على إتاحة المعلومات للطالب مستخدمي أنظمة ال
بما يتوافق مع متطلباتهم العلمية من خالل النظام، مما يعمل على زيادة المعلومات 
رالمعارف رتنمية الطرل راألساليب المتاحة ربشكل يكفل استخدامها في مجال التعلم 

 .الرقمي
 & Avidov-Ungarباررتش ) ربحثت دراسة أفيدرف أنجار رفوركوش

Forkosh-Baruch, 2018 ،في تصورات المعلمين فيما يتعلق باالبتكار التربوي )
( مقابلة شبه منظمة باستخدام ثالثة أنماط تشكل هوية 97رلتحقيق ذلك تم تحليل )

المعلمين المهنية فيما يتعلق باالبتكار التربوي، رتشير نتائج الدراسة إلى أ  متطلبات 
الرقمي تجبر المعلمين على إعادة النظر في هويتهم المهنية، كما تشير النتائج  العصر

إلى درر الدعم المؤسسي الحيوي لبناء الهوية المهنية، ربالمجمل تساعد النتائج التي تم 
 التوصل إليها في هذه الدراسة بفهم بناء الهوية المهنية للمعلمين المبتكرين.

( راقع التنمية المهنية اإللكتررنية ألعضاء هيئة 9048رناقشت دراسة الزهراني )
التدريس بكلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في ضوء معطيات العصر 
الرقمي مشيرة ألهمية التنمية المهنية في ضوء العصر الرقمي رمتطلباته، ررظفت 

( 46تطبيقها على ) الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، راستخدمت الدراسة استبانة تم
عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات بكلية التربية، رقد توصلت نتائج الدراسة إلى 
مقترحات قد تسهم في تطوير مستويات التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات راالرتقاء بها،  كما توصلت الدراسة إلى أبرز معوقات التنمية المهنية ألعضاء 
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يس حيث تحددت في قلة البرامج التدريبية اإللكتررنية التي تعد من أهم هيئة التدر 
 متطلبات العصر الرقمي.

رباستقراء الدراسات السابقة الوصفية في غالبيتها، ُيالحظ تنارلها ألبعاد متنوعة 
( Yue,2019في التعلم الرقمي، حيث تنارل البعض من تلك الدراسات كدراسة: يوي )

( التنمية المهنية للمعلمين في العصر الرقمي، بينما 9048زهراني )( رال9041رالشمري )
رأفيدرف أنجار رفوركوش باررتش  (Bedir, 2019بدير )تنارل البعض اآلخر كدراسة: 

(Avidov-Ungar & Forkosh-Baruch, 2018 تصورات المعلمين حول التعلم )
ات كدراسة: زاراغوزا الرقمي رما يرتبط به من مهارات، في حين تنارلت بعض الدراس

 ,Sousa & Rochaسوسا رررتشا )ر  (Zaragoza, at el., 2019رآخرين )
( الكفاءات رالمهارات التي يحتاجها المعلمو  في العصر الرقمي، رأخيرا تنارل 2019

( أثر توظيف 9041( رالشمراني )9041البعض األخير من الدراسات كدراسة حامد )
 التعليمية رمخرجاتها، رانعكاساته على النمو المعرفي.التعليم الرقمي على العملية 

رقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بكافة األبعاد التي تنارلتها، 
حيث ساهمت تلك الدراسات في بلورة مشكلة الدراسة رساهمت في تقديم تصور تطبيقي 

ي الالزمة للمعلمين بالقر  بعيد عن التنظير المحض فيما يتعلق بمهارات التدريس الرقم
الحادي رالعشرين، رتصوراتهم حول تلك المهارات رراقع امتالكهم لها، مما يشكل لبنات 
أساسية في بناء البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات التدريس الرقمي لدى 

 المعلمات. 
 منهجية الدراسة رإجراءاتها: 

 منهج الدراسة:
راسة رأسئلتها توظيف المنهج الوصفي التحليلي الذي تطلبت ُمعالجة ُمشكلة الد

ُيعنى ب "رصف الواقع أر الظاهرة المعاصرة من خالل دراسة رتحليل ما يتعلق بها من 
 (.905: 4115رثائق ردراسات معاصرة تحلياًل كيفًيا" )العساف، 

 مجتمع الدراسة رعينته:
س بالمدارس الحكومية تكّو  مجتمع الدراسة من جميع المعلمات رقائدات المدار 

في كافة مناقق المملكة العربية السعودية، رتم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة 
( معلمة، رتجدر اإلشارة هنا إلى أنه تم 184( قائدة مدرسة، ر)476يبلغ قوامها )

استهداف أضعاف هذا العدد كعينة للدراسة، كما تم اتخاذ عدة تدابير لزيادة العائد من 
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هـ، إال أ  نسبة العائد 48/4/4664ستجابات العينة على مدار شهرين بدًء من تاريخ ا
ة المشار إليها، كما شملت عينة الدراسة معلمات المدارس من االستجابات تمثلت في العين

الحكومية من جميع المراحل الدراسية ركافة التخصصات، باإلضافة إلى قائدات المدارس 
الحكومية لجميع المراحل الدراسية، رجاءت عينة الدراسة من كافة مناقق المملكة العربية 

 ( كالتالي:4كما هو موضح في الجدرل )السعودية باستثناء مدينة تبوك، بنسب متفارتة 
 (4جدرل )

 النسب المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب المناقق اإلدارية
ةالنسبة المئوي المنطقة اإلدارية النسبة المئوية المنطقة اإلدارية  
٪24 مكة المكرمة ٪9 جازا  59, ,44 
٪5 المدينة المنورة ٪9 حائل 44, ,48 

٪97 الرياض ٪4 الباحة 52, ,54 
٪1 الشرقية ٪4 القصيم 78, ,45 
٪4 عسير ٪4 الجوف 61, ,20 
٪7 نجرا  ٪9 الحدرد الشمالية 88, ,26 

 أدرات الدراسة:
 تمثلت أدرات الدراسة فيما يلي:

 .قائمة مهارات التدريس الرقمي الالزمة للمعلمات في مؤسسات التعليم العام 
 ت التدريس الرقمي.استبانة تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمات في مهارا 
 .البرنامج التدريبي المقترح 

 رفيما يلي عرض تفصيلي لخطوات إعداد أدرات الدراسة:
قائمة مهارات التدريس الرقمي الالزمة للمعلمات في مؤسسات التعليم األداة األرلى: 

 العام:
تم بناء قائمة مهارات تصميم الرحالت المعرفية عبر الويب بعد مراجعة العديد 

م, 9042دبيات التي تنارلت ضمنًيا قوائم المهارات ركيفية بنائها، مثل: خميس )من األ
(، رذلك في ضوء 919-989م, ص ص9007(، رأبو عالم )974-924 ص ص

 الخطوات التالية:



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 

 -11- 

 . تحديد الهدف العام من القائمة:4
 تهدف القائمة إلى التعرف على مهارات التدريس الرقمي.    
 ل القائمة: . تحديد مصادر اشتقا9

 تم الرجوع إلى عدة مصادر عند بناء هذه القائمة, رهي:    
  ،المقابالت مع العديد من المختصين في المجاالت التالية: التصميم التعليمي

 رتكنولوجيا التعليم، رالمناهج رقرل التدريس.
  تحليل العديد من المنشورات راألدبيات رالدراسات رالمشاريع التي تنارلت مهارات

التدريس في العصر الرقمي إلى جانب مهارات القر  الحادي رالعشرين، كا  من 
(، ردراسة 9041(، ردراسة محمد رآخرين )Bedir, 2019أبرزها: دراسة بدير)

(، ردراسة Abualrob, 2019(، ردراسة أبو الررب )Yue, 2019يوي )
رين (، ردراسة زاراغوزا رآخMoltudal, at el.,2019مولتيدال رآخرين )

(Zaragoza, at el., 2019)ردراسة شارما ، (Sharma, 2017 ررثيقة ،)
 ,The Conference Board of Canadaالمجلس الكندي للمؤتمرات )

 ,ATCS(، رمشررع تدريس رتقييم مهارات القر  الحادي رالعشرين )2014
(، رتريلينج رفادل Bates, 2018(، باإلضافة إلى مؤلفات بيتس )2012

(9001/9042.) 
  تحليل محتوى بعض المقررات رالدررات رررش العمل الحية راإللكتررنية للعديد

من المختصين في مجال التعلم الرقمي، إضافة إلى تحليل محتوى البرامج 
 التدريبية المشابهة رالمرتبطة بمهارات التدريس الرقمي.

 :داد صورة مبدئية لقائمة المهارات. إع2
التي تمت اإلشارة إليها، تم التوصل إلى صورة من خالل المصادر السابقة 

( مجاالت رئيسة كونت 5مبدئية لقائمة مهارات التدريس الرقمي، حيث اشتملت على )
بمجملها بنية قائمة مهارات التدريس الرقمي، راندرج ضمن المجاالت الرئيسة مجموعة من 

 ( مهارة فرعية.48المهارات الفرعية بلغ عددها )
 مة المبدئية:. تحكيم القائ6

تم عرض القائمة المبدئية لمهارات التدريس الرقمي على مجموعة من المحكمين 
المختصين في المجاالت التالية: )التصميم التعليمي, تكنولوجيا التعليم, المناهج رقرل 
التدريس( رذلك الستطالع آرائهم حول درجة شمول القائمة للمهارات الرئيسة رأهميتها، 
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لمهارات الفرعية، رارتباقها بالمهارات الرئيسة للتدريس الرقمي، ردقتها، ردرجة كفاية ا
 رسالمة صياغتها اللغوية.  

 . تنقيح القائمة المبدئية:5
بعد تحليل آراء المحكمين رمعالجتها، ُرجد أ  هناك شبه إجماع من قبل 

البعض،  المحكمين على أهمية كٍل من المهارات الرئيسة رالفرعية رتجانسها مع بعضها
حيث لم يرد من قبل المحكمين أي تعديالت جوهرية على المهارات الرئيسة، إال أ  بعض 
المحكمين أشار إلى ضرررة إضافة بعض المهارات رحذف أر دمج البعض منها، كما أشار 
بعض المحكمين إلى عدم دقة الصياغة اللغوية لبعض العبارات، لذا تم تعديلها في ضوء 

 ء المحكمين.ما أسفرت عنه آرا
 . صدل قائمة المهارات:4

يقابل صدل قائمة المهارات في األدرات النوعية قابلية قائمة المهارات للنقل، 
بمعنى قابلية تطبيق قائمة المهارات في مواقف متشابهة، رقد ُررعي ذلك من خالل 
الوصف التفصيلي لمهارات التدريس الرقمي حتى يسهل تطبيقها في مواقف أخرى، رمن 
ثم التأكد من ذلك عن قريق استطالع آراء المحكمين حول قائمة المهارات رمحتواها، رقد 
أبدى جميع المحكمين موافقتهم على قائمة مهارات التدريس الرقمي التي تم تنقيحها في 

 ضوء توجيهاتهم.
 . ثبات قائمة المهارات:7

المهارات لالعتماد، يقابل ثبات قائمة المهارات في األدرات النوعية قابلية قائمة 
مصداقية هذه القائمة رإمكانية االعتماد على ما ررد فيها، رتم التحقق من قابلية  بمعنى

قائمة المهارات لالعتماد من خالل مراجعة العديد من المختصين لهذه القائمة رالموافقة 
 (.%85على محتواها بنسبة اتفال عالية تتجارز )

 ة المهارات:. إعداد الصورة النهائية لقائم8
بعد القيام بتنقيح القائمة المبدئية في ضوء آراء المحكمين، رالتحقق من 
قابليتها للنقل، رقابليتها لالعتماد، تم رضع قائمة مهارات التدريس الرقمي في صورتها 

 ( مهارة فرعية.46( مجاالت رئيسة، ر)5النهائية حيث تكونت القائمة من )
د االحتياجات التدريبية للمعلمات في مهارات التدريس استبانة تحدياألداة الثانية: 

 الرقمي:
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تم بناء استبانة تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمات في مهارات التدريس 
الرقمي اعتمادًا على قائمة مهارات التدريس الرقمي، مع إضافة جزء يتعلق بالبيانات 

على راقع امتالك المعلمات العامة لعينة الدراسة، باإلضافة إلى جزء خاص للتعرف 
لمهارات التدريس الرقمي، رتم التحقق من صدل االستبانة عن قريق عرضها على 
مجموعة من المحكمين المختصين، إلى جانب الثبات عن قريق حساب معامل ألفا 
كررنباخ لحساب قيم الثبات لمحارر رمجاالت االستبانة، حيث بلغ معامل الثبات لالستبانة 

عتبر هذه النسبة عالية رتؤكد على أ  االستبانة تتسم بمعامل ثبات عال، مما (، رت0,87)
يدل على تمتع االستبانة بدرجة مرتفعة من االتسال الداخلي بين عباراتها، ريعتبر ذلك 

 مؤشرًا لمالءمتها إلى حد كبير في تطبيقها.
 : البرنامج التدريبي المقترح:األداة الثالثة

دريبي المقترح بعد مراجعة العديد من األدبيات التي تنارلت تم بناء البرنامج الت 
(، 10-82: 9007(، رسرايا )4-5: 9044تصميم البرامج التدريبية مثل: الصالح )

(، ركذلك بعد تحليل االحتياجات التدريبية للمعلمات 4117/9002رجستافسو  ربرانش )
رجهة نظر قائدات في مهارات التدريس الرقمي من رجهة نظرهن، باإلضافة إلى 

إذ تم بناء البرنامج التدريبي المقترح في ضوء النموذج العام للتصميم التعليمي  ؛المدارس
(ADDIE حيث ُأجريت سلسلة من عمليات التحليل المرتبطة بدراسة الوضع الراهن ،)

للفئة المستهدفة المتمثلة بمعلمات التعليم العام، كما تم تحليل األهداف الذي يفترض 
برنامج التدريبي المقترح تحقيقها إلى مستويين: هدف عام رأهداف خاصة، رقد بال

ُعرضت كافة األهداف على محكمين للتحقق من سالمة صياغتها رمدى قابليتها للقياس 
رالتقويم، رفي ضوء هذه األهداف تم تحليل المحتوى المناسب رالمرتبط بها رتنظيمه على 

ج التدريبي المقترح، رقد تضمن البرنامج بصورته هيئة عناصر رئيسة لمحتوى البرنام
 األرلية ما يلي: 

اإلقار العام للبرنامج، ريتضمن: عنوا  البرنامج، الرؤية، الرسالة، القيم،  .4
 اإلستراتيجية، األهداف، المبررات.

خصائص البرنامج، رتتضمن: زمن البرنامج، مقر البرنامج، الفئات المستهدفة،  .9
 جهات القائمة على تنفيذ البرنامج.الجهات المستفيدة، ال

متطلبات البرنامج، ريتضمن متطلبات التحضير للبرنامج، رمتطلبات الترشح  .2
 للبرنامج، رمتطلبات اجتياز البرنامج.

محتوى البرنامج، ريتضمن: عناصر محتوى البرنامج موزعة على رحدات تدريبية،  .6
التدريبية، رالمخرجات بحيث تشتمل كل رحدة تدريبية على عناصر محتوى الوحدة 
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التدريبية المتوقعة )األهداف(، موزعة تبعا للزمن المخصص للبرنامج التدريبي، 
 باإلضافة إلى قرل التدريب رالوسائل المستخدمة في البرنامج التدريبي.

تقييم البرنامج، ريتضمن: تقييم  تقويم الفئات المستهدفة، رتقييم البرنامج التدريبي،  .5
 رتقييم بيئة التدريب.رتقييم المدرب، 

 ميزانية البرنامج، رتتضمن: التكلفة اإلجمالية للبرنامج التدريبي. .4
 التحقق من صدل البرنامج التدريبي المقترح:

تم عرض البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات التدريس الرقمي لدى 
تصين في: المعلمات في المملكة العربية السعودية، على مجموعة من المحكمين المخ

التصميم التعليمي رتكنولوجيا التعليم رالتدريب، للحكم على صالحية البرنامج المقترح 
للتطبيق، رتم إجراء التعديالت على البرنامج التدريبي في ضوء المالحظات التي أسفرت 

 عنها آراء المحكمين، ليصبح البرنامج في صورته النهائية القابلة للتطبيق.
 النتائج رالتوصيات:

يستعرض الجزء الحالي النتائج التي توصلت إليها الدراسة، لإلجابة على أسئلة 
 الدراسة، رمناقشتها في ضوء أهداف الدراسة رأدبيات المجال، رفًقا لما يلي:

 اإلجابة على السؤال األرل: 
 رالذي نصه "ما مهارات التدريس الرقمي الالزمة للمعلمات في مؤسسات التعليم العام"؟

االقالع على األدب التربوي رالدراسات السابقة راستقراء المشاريع  في ضوء
التربوية في األرساط األكاديمية على المستوى العالمي، تم رضع قائمة مهارات التدريس 

 ( مجاالت، كالتالي:5( مصنفة في )4( مهارة )ملحق46الرقمي، رتشتمل على )
 أرال: مهارات االتصال رالتشارك.

 التفكير.ثانيا: مهارات 
 ثالثا: المهارات الرقمية.

 رابعا: مهارات إدارة المعرفة الرقمية.
  خامسا: مهارات الحياة رالمهنة.

رباستعراض قائمة مهارات التدريس الرقمي التي تم التوصل إليها خالل الدراسة 
الحالية، تكو  تمت اإلجابة على السؤال األرل للدراسة رالذي نصه ""ما مهارات التدريس 

 لرقمي الالزمة للمعلمات في مؤسسات التعليم العام؟".ا
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 اإلجابة على السؤال الثاني: 
رالذي نصه "ما راقع امتالك المعلمات لمهارات التدريس الرقمي الالزمة لهن في مؤسسات 

 التعليم العام"؟
لإلجابة على ذلك، تم استخراج المتوسطات الحسابية راالنحرافات المعيارية لواقع 

المعلمات لمهارات التدريس الرقمي الالزمة لهن في مؤسسات التعليم العام امتالك 
 ( يبين ذلك كالتالي:9رالجدرل )

 (9جدرل )
المتوسطات الحسابية راالنحرافات المعيارية لواقع امتالك المعلمات لمهارات التدريس 

 الرقمي الالزمة لهن في مؤسسات التعليم العام

 الفقرات –المهارات  م
 نعم

 م إلىنع
 حد ما 

 ال
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 العدد العدد العدد المعيارية

٪ ٪ ٪ 

هل تتوافر لديك المعرفة الكافية عن  4
 مهارات التدريس الرقمي ؟

446 510 997 
4,16 0,498 

44,79 40,46 92,46 

9 
هل لديك خبرة عملية في تدريب 
ي الطالبات على مهارات التعلم ف

 العصر الرقمي؟

409 442 944 
4,82 0,510 

40,60 49,61 97,49 

الدرجة الكلية لواقع امتالك المعلمات لمهارات التدريس الرقمي في 
 0,401 4,81 مؤسسات التعليم العام

( رالتي توضح درجة معرفة رخبرة 9يالحظ من النتائج الواردة في جدرل )
بأ  درجة معرفة المعلمات بمهارات التدريس الرقمي المعلمات بمهارات التدريس الرقمي، 

(, إذ 0,498( ربانحراف معياري يبلغ )4,16كانت متوسطة حيث بلغ متوسط معرفتهن )
( من المعلمات على معرفة بتلك المهارات، كما كانت ٪44,79كا  ما يقرب من )

( ٪92,46ما )( من المعلمات على معرفة إلى حد ما بماهية تلك المهارات، بين40,46٪)
من المعلمات كن ال يعرفن على اإلقالل أيا من هذه المهارات، أما فيما يتعلق بدرجة خبرة 



 علمات التعليم العام بالمملكة العربية السعودية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهــارات التدريس الرقمـي لدى م
 هدى يحيى اليامي/د 

 

 -10- 

المعلمات في تدريب الطالبات على مهارات التعلم في العصر الرقمي، فقد جاءت كذلك 
(، إذ كا  ما 0,510( ربانحراف معياري يبلغ )4,82متوسطة حيث بلغ متوسط خبرتهن )

( من المعلمات على خبرة بممارسة المهارات من خالل تدريب ٪40,60يقرب من )
( من المعلمات على خبرة إلى حد ما بممارسة تلك ٪49,61الطالبات عليها، كما كانت )

 ( من المعلمات كن ال يملكن أي خبرة بممارسة تلك المهارات.٪97,49المهارات، بينما )
درجة امتالك المعلمات للمعرفة  ربشكل عام أظهرت النتائج التي تم استعراضها

رالخبرة الكافية بمهارات التدريس الرقمي حيث جاءت بدرجة متوسطة، رقد ُتعزى هذه 
النتائج إلى عدم حصول المعلمات على التأهيل/التدريب الكافي في مهارات التدريس 

أهيل ( من المعلمات ذكر  بأنهن لم يتلقين الت٪52,44الرقمي، حيث أشارت النتائج بأ  )
( من المعلمات ٪69,74الكافي قبل الخدمة في مهارات التدريس الرقمي، بينما أشر  )

بأنهن تلقين تأهيال كافيا إلى حد ما في تلك المهارات قبل الخدمة، في حين ذكر  
 ( من المعلمات حصولهن على التأهيل الكافي في تلك المهارات قبل الخدمة.6,48٪)

لمات على مهارات التدريس الرقمي أثناء الخدمة فقد أما فيما يتعلق بتدريب المع
( من المعلمات بأنهن ٪56,16كانت النتائج مقاربة لتأهيلهن قبل الخدمة، حيث ذكر  )

لم يتلقين التدريب الكافي في مهارات التدريس الرقمي أثناء الخدمة، كما أشر  
تلك المهارات أثناء  ( من المعلمات بأنهن تلقين تدريبا كافيا إلى حد ما في64,08٪)

 ( من المعلمات تلقيهن تدريبا كافيا في تلك المهارات.٪2,18خدمتهن، في حين ذكر  )
رتتفق النتائج التي تم استعراضها مع نتائج العديد من الدراسات كدراسة يوي 

(Yue, 2019( ردراسة الشمري ،)(، ردراسة بدير )9041Bedir, 2019 ردراسة ،)
تي أظهرت حاجة المعلمين للتدريب على مهارات التدريس الرقمي (، ال9048الزهراني )

ليتمكنوا من تقديم تعليم مالئم لطالب القر  الحادي رالعشرين، رأ  عدم حصولهم على 
 التدريب الكافي ينعكس على امتالكهم لتلك المهارات رممارستهم لها.

تدريس الرقمي، رباستعراض النتائج الموضحة لواقع امتالك المعلمات لمهارات ال
تكو  تمت اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة رالذي نصه "ما راقع امتالك المعلمات 

 لمهارات التدريس الرقمي الالزمة لهن في مؤسسات التعليم العام؟".
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 اإلجابة على السؤال الثالث: 
رجهة  رالذي نصه "ما االحتياجات التدريبية في مهارات التدريس الرقمي للمعلمات من

 نظرهن"؟ 
لإلجابة على السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية راالنحرافات المعيارية 
رالرتب رتحديد درجة االحتياجات التدريبية لكافة مهارات التدريس الرقمي للمعلمات من 

( مجاالت رئيسة بصورة 5( مهارة فرعية ضمن )52رجهة نظرهن، رالبالغ عددها )
يختزل ذلك ريبين عرض المتوسطات الحسابية راالنحرافات  (2تفصيلية، رالجدرل)

المعيارية رتحديد درجة االحتياجات التدريبية للمجاالت الرئيسة لمهارات التدريس الرقمي 
 من رجهة نظر المعلمات بمؤسسات التعليم العام، كالتالي:

 (2جدرل )
 من رجهة نظرهن درجة االحتياجات التدريبية في مهارات التدريس الرقمي للمعلمات

مجاالت مهارات التدريس  م
 الرقمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة االحتياج

 كبيرة جدا 0,644 6,92 مهارات االتصال رالتشارك 4
 كبيرة جدا 0,696 6,52 مهارات التفكير 9
 كبيرة جدا 0,229 6,49 المهارات الرقمية 2
مهارات إدارة المعرفة  6

 الرقمية
 كبيرة جدا 0,619 6,26

 كبيرة 0,504 2,82 مهارات الحياة رالمهنة 5
الدرجة الكلية لالحتياجات 

التدريبية للمعلمـــــات في مهارات 
التدريس الرقمي من رجهة 

 نظرهن
 كبيرة جدا 0,604 6,25

( أ  الدرجة الكلية لالحتياجات التدريبية للمعلمات في مهارات 2يظهر الجدرل )
( 6,25قمي من رجهة نظرهن جاءت بدرجة كبيرة جدا، ربمتوسط حسابي )التدريس الر 

(، حيث حصلت على المرتبة األرلى في مجاالت االحتياجات 0,604ربانحراف معياري )
التدريبية للمعلمات في مهارات التدريس الرقمي مجال "المهارات الرقمية" بما يحويه من 
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( ربدرجة كبيرة جدا، 0,229اف معياري )( ربانحر 6,49مهارات فرعية، بمتوسط حسابي )
ركانت أعلى االحتياجات التدريبية للمهارات الفرعية في مجال المهارات الرقمية لمهارة 

(" MOOCs"الوصول إلى محتوى المقررات االلكتررنية مفتوحة المصدر راسعة االنتشار )
تلتها في ( ربدرجة كبيرة جدا، 0,449( ربانحراف معياري )6,18بمتوسط حسابي )

المرتبة الثانية ضمن مجال المهارات الرقمية مهارة "توظيف التكنولوجيا الرقمية في تحقيق 
( ربانحراف معياري 6,17النمو المهني الذاتي رالمستمر للمعلم" بمتوسط حسابي )

( ربدرجة كبيرة جدا، رحلت مهارة "الحكم على مالءمة  محتوى تعليمي معين 0,448)
( ربانحراف 6,12ى إلكتررني" على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )رتحويله إلى محتو 

( ربدرجة كبيرة جدا، في حين حصلت مهارة "اختيار راستخدام األدرات 0,954معياري )
رالتكنولوجيا المناسبة لمهمة أر مشررع" على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي 

بينما حلت مهارة "تدريب الطالبات  ( ربدرجة كبيرة،0,462( ربانحراف معياري )6,06)
على استخدام التقنيات الرقمية كأداة تعلم )للبحث رالتنظيم رالتقويم(" بالمرتبة األخيرة 

( 0,469( رانحراف معياري )6,02ضمن مجال المهارات الرقمية بمتوسط حسابي )
 ربدرجة كبيرة.

ت التدريبية للمعلمات رجاء مجال "مهارات التفكير" بالمرتبة الثانية في االحتياجا
( 0,696( ربانحراف معياري )6,52في مهارات التدريس الرقمي بمتوسط حسابي )

ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت مهارة "دمج العديد من مهارات التفكير في التدريس من خالل 
التعلم القائم على المشررع" في مجال مهارات التفكير على المرتبة األرلى بمتوسط حسابي 

( ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت في المرتبة الثانية مهارة 0,951( ربمتوسط حسابي )6,12)
" تدريب الطالبات على تنفيذ االبتكارات من خالل تحويل أفكارهن إلى مساهمات ملموسة" 

( ربدرجة كبيرة جدا، بينما حلت مهارة 0,668( ربانحراف )6,79بمتوسط حسابي )
رالتعامل معها بفاعلية" بالمرتبة قبل األخيرة بمتوسط "تدريب الطالبات على حل المشكالت 

( ربدرجة كبيرة جدا، رحصلت مهارة " إدارة 0,501( ربانحراف معياري )6,22حسابي )
النقاش بين الطالبات بما يتيح لهن قرح أسئلة مهمة تعكس رجهات نظر متنوعة" على 

( ربانحراف معياري 6,92المرتبة األخيرة في مجال مهارات التفكير بمتوسط حسابي )
 ( ربدرجة كبيرة جدا.0,444)

رحل مجال "مهارات إدارة المعرفة الرقمية" على المرتبة الثالثة في االحتياجات 
( ربانحراف معياري 6,26التدريبية للمعلمات في التدريس الرقمي بمتوسط حسابي )

مصادر راسعة ( ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت مهارة "إدارة تدفق المعلومات من 0,619)
( 6,52رمتنوعة" في المرتبة األرلى ضمن مهارات إدارة المعرفة الرقمية بمتوسط حسابي )

( ربدرجة كبيرة جدا، رحلت مهارة " الوعي بحقول الملكية 0,500ربانحراف معياري )
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الفكرية رالقضايا األخالقية رالقانونية المرتبطة بالوصول للمعلومات راستخدامها" في 
( ربدرجة كبيرة جدا، 0,508( ربانحراف معياري )6,59لثانية بمتوسط حسابي )المرتبة ا

بينما جاءت مهارة " فاعلية الوصول للمعلومات باستخدام مصادر متنوعة" بالمرتبة قبل 
( ربدرجة كبيرة جدا، رحلت 0,597( ربانحراف معياري )6,91األخيرة بمتوسط حسابي )

مجموعة من تقنيات المعلومات راالتصاالت" بالمرتبة مهارة "مشاركة المعلومات باستخدام 
 ( ربدرجة كبيرة. 0,796( ربانحراف معياري )2,48األخيرة بمتوسط حسابي )

رحصل مجال "مهارات االتصال رالتشارك" على المرتبة الرابعة في االحتياجات 
ي ( ربانحراف معيار 6,92التدريبية للمعلمات في التدريس الرقمي بمتوسط حسابي )

( ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت مهارة "بناء الرسائل اإلعالمية في بيئات متنوعة 0,644)
رمتعددة الثقافات" بالمرتبة األرلى في مجال مهارات االتصال رالتشارك بمتوسط حسابي 

( ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت مهارة "استخدام رسائل 0,958( ربانحراف معياري )6,12)
( ربانحراف معياري 6,19ة" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )رتقنيات إعالمية متنوع

( ربدرجة كبيرة جدا، رحصلت مهارة " التواصل بوضوح باستخدام مهارات 0,979)
االتصال الشفهي رالمكتوب رالرقمي رغير اللفظي ضمن سياقات متنوعة" على المرتبة قبل 

( ربدرجة كبيرة، بينما جاءت 0,414( ربانحراف معياري )2,67األخيرة بمتوسط حسابي )
مهارة "العمل بفاعلية راحترام رمررنة مع فرل متنوعة" في المرتبة األخيرة بمتوسط 

 ( ربدرجة متوسطة.0,810( ربانحراف معياري )9,85حسابي )
رجاء مجال "مهارات الحياة رالمهنة" على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 

بدرجة كبيرة، حيث جاءت مهارة "استثمار التغذية ( ر 0,504( ربانحراف معياري )2,82)
( ربانحراف معياري 6,59الراجعة في تحسين األداء" في المرتبة األرلى بمتوسط حسابي )

( ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت مهارة "تخطيط مواقف تعليمية تكيف الطالبات مع 0,509)
( ربانحراف معياري 6,54)أدرار رمسئوليات متنوعة" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

( ربدرجة كبيرة جدا، بينما حلت مهارة "التحلي بأخالقيات العمل" في المرتبة قبل 0,500)
( ربدرجة ضعيفة، رجاءت 0,570( ربانحراف معياري )9,42األخيرة بمتوسط حسابي )

( 9,44مهارة "تحمل المسئولية تجاه اآلخرين" على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
 ( ربدرجة ضعيفة.0,406نحراف معياري )ربا

رتتفق النتائج التي تم استعراضها مع نتائج العديد من الدراسات كدراسة محمد 
(، ردراسة 9048(، ردراسة األبح )9041(، ردراسة البكر رآخرين )9041رآخرين )

(، التي بحثت االحتياجات التدريبية Usak & Gencer, 2010يوساك رجينسر )
 اصة بما يتعلق بالتعلم اإللكتررني رتكنولوجيا المعلومات راالتصاالت. للمعلمين رخ
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رقد ُتعزى هذه النتائج إلى ضعف تأهيل المعلمات في مجال التدريس الرقمي 
أثناء برامج إعدادهن، رعدم كفاية البرامج التدريبية المقدمة لهن أثناء خدمتهن، مما 

دريبية لهن بشكل عام رعلى األخص فيما انعكس بصورة كبيرة على درجة االحتياجات الت
يتعلق باالحتياجات التدريبية المرتبطة بعملهن التدريسي في الوقت الراهن، إذ جاءت 

 االحتياجات التدريبية للمعلمات بدرجة كبيرة جدا في جميع مجاالت التدريس الرقمي.
مهارات رباستعراض النتائج الموضحة لدرجة االحتياجات التدريبية للمعلمات في 

التدريس الرقمي من رجهة نظرهن، تكو  تمت اإلجابة على السؤال الثالث للدراسة رالذي 
نصه " نصه "ما االحتياجات التدريبية في مهارات التدريس الرقمي للمعلمات من رجهة 

 نظرهن؟"
 اإلجابة على السؤال الرابع: 

مي للمعلمات من رجهة نظر رالذي نصه "ما االحتياجات التدريبية في مهارات التدريس الرق
 قائدات المدارس"؟  

لإلجابة على السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية راالنحرافات المعيارية  
رالرتب رتحديد درجة االحتياجات التدريبية لكافة مهارات التدريس الرقمي للمعلمات من 

( مجاالت رئيسة 5)( مهارة فرعية ضمن 52رجهة نظر قائدات المدارس، رالبالغ عددها )
( يبين المتوسطات الحسابية راالنحرافات المعيارية رتحديد 6بصورة تفصيلية، رالجدرل)

درجة االحتياجات التدريبية للمجاالت الرئيسة لمهارات التدريس الرقمي من رجهة نظر 
 قائدات المدارس بمؤسسات التعليم العام، كالتالي:
 (6جدرل )

 في مهارات التدريس الرقمي للمعلمات من رجهة نظر قائدات المدارسدرجة االحتياجات التدريبية 
مجاالت مهارات التدريس  م

 الرقمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة االحتياج

 كبيرة جدا 0,505 6,52 مهارات االتصال رالتشارك 4
 كبيرة جدا 0,605 6,79 مهارات التفكير 9
 كبيرة جدا 0,242 6,77 المهارات الرقمية 2
 كبيرة جدا 0,604 6,40 مهارات إدارة المعرفة الرقمية 6
 كبيرة 0,508 6,50 مهارات الحياة رالمهنة 5

الدرجة الكلية لالحتياجات التدريبية 
للمعلمـــــات في مهارات التدريس 
الرقمي من رجهة نظر قائدات 

 المدارس
 كبيرة جدا 0,645 6,45
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ة الكلية لالحتياجات التدريبية للمعلمات في ( أ  الدرج6يتضح من جدرل )
مهارات التدريس الرقمي من رجهة نظره قائدات المدارس جاءت بدرجة كبيرة جدا على 

(، رحصل مجال 0,645( ربانحراف معياري )6,45قائمة المهارات ربمتوسط حسابي )
( 6,77حسابي ) "المهارات الرقمية" على المرتبة األرلى في االحتياجات التدريبية بمتوسط

( ربدرجة كبيرة جدا، ركانت أعلى المهارات في قائمة المهارات 0,242ربانحراف معياري )
الرقمية رفي المرتبة االرلى مهارة  "توظيف التكنولوجيا الرقمية في تحقيق النمو المهني 

( ربدرجة 0,417( ربانحراف معياري )6,14الذاتي رالمستمر للمعلم" ربمتوسط حسابي )
رة جدا، رجاءت مهارة " استخدام المعرفة رالمهارات العلمية رالتكنولوجية ذات الصلة كبي

( ربانحراف معياري 6,12لشرح أر توضيح األفكار" على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
( ربدرجة كبيرة جدا، رحلت كل من مهارات " تصميم رنشر المقررات االلكتررنية"، 0,946)

مية الكتررنية أصيلة تساعد في تحقيق األهداف المتنوعة للمقرر" ر"تصميم أنشطة تعلي
ر"استخدام التقنيات الرقمية في متابعة الطالبات" على المرتبة قبل االخيرة بمتوسط حسابي 

( ربدرجة 0,610(، )0,610(، )0,595( ربانحرافات معيارية على التوالي )6,45)
ة التعليمية رمتابعة الطالبة في بيئة التعلم كبيرة جدا، بينما جاءت مهارة "إدارة األنشط

( ربانحراف معياري 6,40الصفية/ االفتراضية" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
 ( ربدرجة كبيرة جدا.0,614)

كما جاء مجال "مهارات التفكير" في المرتبة الثانية في االحتياجات التدريبية 
( ربانحراف 6,79قائدات المدارس بمتوسط )للمعلمات في التدريس الرقمي من رجهة نظر 

( ربدرجة كبيرة جدا، رحصلت مهارة " تقديم حلول إبداعية للمشكالت في 0,605معياري )
( 0,946( ربانحراف معياري )6,12بيئة التعلم" على المرتبة األرلى بمتوسط حسابي )

ريب الطالبات على ربدرجة كبيرة جدا، رحصلت مهارة "القدرة على االستنباط بفاعلية، رتد
أنواع مختلفة من االستنباط بما يناسب الموقف التعليمي" على المرتبة الثانية بمتوسط 

( ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت كال من مهارة " 0,249( ربانحراف معياري )6,84حسابي )
تدريب الطالبات على حل المشكالت رالتعامل معها بفاعلية" رمهارة " تدريب الطالبات على 

( 6,44ألصالة راإلبداع في أعمالهن" على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي )ا
( ربدرجة كبيرة جدا، بينما حصلت 0,797(، )0,688ربانحرافات معيارية على التوالي )

مهارة " إدارة النقاش بين الطالبات بما يتيح لهن قرح أسئلة مهمة تعكس رجهات نظر 
( 0,616( ربانحراف معياري )6,51توسط حسابي )متنوعة" على المرتبة األخيرة بم

 ربدرجة كبيرة جدا.
كما جاء مجال "مهارات إدارة المعرفة الرقمية" في المرتبة الثالثة من االحتياجات 
التدريبية للمعلمات في مهارات التدريس الرقمي من رجهة نظر قائدات المدارس بمتوسط 
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جة كبيرة جدا، رجاءت مهارة "إدارة ( ربدر 0,604( ربانحراف معياري )6,40حسابي )
( 6,87تدفق المعلومات من مصادر راسعة رمتنوعة" في المرتبة األرلى بمتوسط حسابي )

( ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت في المرتبة الثانية مهارة " التقويم 0,254ربانحراف معياري )
بدرجة كبيرة ( ر 0,248( ربانحراف معياري )6,84الناقد للمعلومات" بمتوسط حسابي )

جدا،  رحصلت مهارة "القدرة على الوصول للمعلومات بكفاءة بأقل رقت ممكن" على 
( ربدرجة كبيرة 0,524( ربانحراف معياري )6,66المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي )

جدا، بينما جاءت مهارة "نشر المعلومات لألفراد رالمجتمعات ضمن سياقات متنوعة" في 
 ( ربدرجة كبيرة جدا.0,615( ربانحراف معياري )6,69بمتوسط حسابي )المرتبة األخيرة 

رحصل مجال "مهارات االتصال رالتشارك" على المرتبة الرابعة ضمن االحتياجات 
( ربانحراف معياري 6,52التدريبية من رجهة نظر قائدات المدارس بمتوسط حسابي )

لبات على إصدار األحكام على ( ربدرجة كبيرة جدا، رحصلت مهارة " تدريب الطا0,505)
فاعلية الوسائل رالتقنيات اإلعالمية المتعددة" على المرتبة األرلى بمتوسط حسابي 

( ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت مهارة " استخدام رسائل 0,241( ربانحراف معياري )6,86)
اري ( ربانحراف معي6,48رتقنيات إعالمية متنوعة" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( ربدرجة كبيرة جدا، راحتلت مهارة "التواصل الفعال عبر شبكات رسائل التواصل 0,506)
( 0,444( ربانحراف معياري )6,60االجتماعي" المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي )

ربدرجة كبيرة جدا، بينما جاءت مهارة " العمل بفاعلية راحترام رمررنة مع فرل متنوعة" 
( ربدرجة كبيرة 0,441( ربانحراف معياري )6,22ة بمتوسط حسابي )في المرتبة األخير 

 جدا. 
رجاء مجال "مهارات الحياة المهنية" أخيرا ضمن االحتياجات التدريبية محتال 

( ربدرجة كبيرة 0,604( ربانحراف معياري )6,50المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )
سين األداء" في المرتبة األرلى جدا، رجاءت مهارة "استثمار التغذية الراجعة في تح

( ربدرجة كبيرة جدا، رجاءت مهارة " 0,576( ربانحراف معياري )6,76بمتوسط حسابي )
إدارة المهام رالمسئوليات رالسياسات المتنوعة بكفاءة رفاعلية" في المرتبة الثانية بمتوسط 

ت مهارة " ( ربدرجة كبيرة جدا، بينما حصل0,582( ربانحراف معياري )6,70حسابي )
التحلي بأخالقيات العمل" على المرتبة قبل األخيرة في مجال مهارة الحياة المهنية بمتوسط 

( ربدرجة كبيرة، رجاءت مهارة " تحديد 0,569( ربانحراف معياري )6,02حسابي )
( ربانحراف معياري 2,17أرلويات العمل رإدارتها" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

جة كبيرة. ربشكل عام نجد أ  هناك اتفال في تحديد االحتياجات التدريبية ( ربدر 0,164)
للمعلمات في مهارات التدريس الرقمي بين المعلمات أنفسهن رقائدات المدارس، حيث جاء 
ترتيب مجاالت االحتياجات التدريبية في مهارات التدريس الرقمي بذات الترتيب لكل من 
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يدل على أهمية تلك المهارات رحاجة المعلمات للتدريب المعلمات رقائدات المدارس، مما 
 في مجاالتها المتنوعة.

رتتفق النتائج التي تم استعراضها مع نتائج العديد من الدراسات التي تنارلت 
فاعلية البرامج التدريبية للمعلمات ردرجه احتياجهن إليها من رجهة نظر قائدات المدارس 

الكفاءات التي (، إضافة إلى الدراسات التي تنارلت 9048كدراسة جرادات راإلبراهيم )
راحتياجهم للتدريب عليها من رجهة نظر قادة  يحتاجها المعلمو  في العصر الرقمي

 (.  Zaragoza, at el., 2019المدارس كدراسة زاراغوزا رآخرر  )
رقد تعزى هذه النتائج إلى ضعف معرفة رممارسة المعلمات لمهارات التدريس 

أر عدم ممارستهن لها بالقدر الكافي بالصفوف الدراسية مما انعكس على تصورات الرقمي 
قائدات المدارس المبنية على األداء الفعلي للمعلمات، لدرجة االحتياجات التدريبية الكلية 

 للمعلمات في مهارات التدريس الرقمي رالتي جاءت بدرجة كبيرة جدا.
ياجات التدريبية للمعلمات في مهارات رباستعراض النتائج الموضحة لدرجة االحت

التدريس الرقمي من رجهة نظر قائدات المدارس، تكو  تمت اإلجابة على السؤال الرابع 
للدراسة رالذي نصه " نصه "ما االحتياجات التدريبية في مهارات التدريس الرقمي للمعلمات 

 من رجهة نظر قائدات المدارس؟"
 اإلجابة على السؤال الخامس: 

ذي نصه "ما البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات التدريس الرقمي للمعلمات رال
 بمؤسسات التعليم العام"؟

 فيما يلي عرض للبرنامج التدريبي المقترح في صورته النهائية:
 أرال: اإلقار العام للبرنامج: 

 . عنوا  البرنامج: آفال التدريس الرقمي.4.4
الريادة محليًا رعربيًا في إعداد التربويات المتخصصات في  . رؤيــة البرنامج: تحقيق9.4

مجال التدريس الرقمي، رالقادرات على استثمار أساليب التعلم الرقمي بكفاءة في 
تمتين التميز للعملية التعليمية، مضاهيًا في جودته البرامج التدريبية العالمية 

 رملبيًا لالحتياجات المجتمعية.
يعمل البرنامج على إعداد كفاءات مؤهلة تأهيال عاليًا في مجال  . رسالة البرنامج:2.4

التدريس الرقمي، في بيئة خصبة من التفاعل رالتحفيز لإلمكانيات اإلبداعية، 
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منطلقًا من نظريات التصميم التعليمي رنتائج األبحاث العلمية الحديثة في مجال 
 التعلم الرقمي.

ية، األمانة، الشفافية، العدالة، االحترام، المساءلة، . قيـم البرنامج: القيادة، المسئول6.4
 اإلبداع، الجودة، العمل بررح الفريق.

. إستراتيجية البرنامج: استثمار الكفاءات التربوية في مجال التدريس الرقمي مؤسسيًا 5.4
رمجتمعيًا، ردعم رتطوير التربويات بالتعليم العام من خالل تأكيد رتفعيل عمليات 

تطوير رالتدريب المستمر في هذا المجال، رتهيئة المدارس لتصبح بيوت ربرامج ال
 خبرة.

. أهداف البرنامج: يتمثل الهدف العام للبرنامج في تطوير مهارات معلمات التعليم 4.4
( هدفا خاصا 402العام في مجال التدريس الرقمي، رانبثق من هذا الهدف )

 (.9بالبرنامج التدريبي )ملحق 
البرنامج: إ  المتتبع لحركة التقدم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات . مبررات 7.4

راالتصاالت من ناحية، رالمجال التعليمي من ناحية أخرى يرى أ  تزارجًا قد حدث 
بين المجالين، رقد أدى حدرث ذلك إلى ظهور فضاءات جديدة رحبة للتعليم رافقتها 

ما يتطلب بالضرررة رجود معلمات مجموعة من التغيرات في أدرار المعلمات، م
مؤهالت رمدربات على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية رالتوظيف الجيد لها في 
التعليم، كما يتطلب من المعلمات القيام  بأدرار ررظائف جديدة تتناسب مع 
متطلبات هذا العصر الرقمي، رمن هنا  ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في برامج 

ت، لتواكب هذه المتغيرات رالمتطلبات بالقر  الحادي رالعشرين، إذ تدريب المعلما
أصبح إتقا  المعلمة لمهارات التدريس في العصر الرقمي متطلبًا أساسيًا في رقتنا 
الراهن. رقد برزت الحاجة إلى البرنامج بعد إجراء دراسة استطالعية، الستطالع 

لمملكة العربية السعودية، ( معلمة/متدربة من عدة مدارس حكومية با74آراء )
رأظهرت نتائج الدراسة االستطالعية بأ  الدررات التدريبية المقدمة للمعلمات غير 
كافية لهن لتطوير أدائهن التدريسي السيما رأ  كل دررة تدريبية ُتعطى لهن بصورة 
مستقلة، كما أظهرت النتائج بأ  هناك إجماعًا بين المتدربات على حاجتهن 

يبي يزردهم بكافة المعارف رالمهارات التي تمكنهم من التدريس الفعال لبرنامج تدر 
باستخدام التكنولوجيا الرقمية السائدة بدرجة عالية بين قالب القر  الحادي 
رالعشرين، السيما في ظل عدم رجود برامج تدريبية متكاملة في هذا المجال بوزارة 

فقا لما يتضح من خالل استعراض التربية رالتعليم بالمملكة العربية السعودية، ر 
البرامج التدريبية لإلدارة العامة للتدريب التربوي االبتعاث، رللوقوف على 
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االحتياجات التدريبية للمعلمات رتحديدها بدقة، تم استخدام استبانة للتعرف على 
االحتياجات التدريبية في مهارات التدريس الرقمي من رجهة نظر المعلمات رقائدات 

( معلمة، رأظهرت 184( قائدة مدرسة، ر)476س، حيث ثم تطبيقه على )المدار 
النتائج بعد معالجتها رجود احتياجات تدريبية كبيرة في كافة مجاالت التدريس 
الرقمي. رمع اإليما  الراسخ بأ  الحل ال يكمن في أجهزة الحاسب رالتكنولوجيا 

أساليب راستراتيجيات رالرقمية رحدها، بل في المعلمات القادرات على تفعيل 
 التدريس الرقمي، جاء هذا البرنامج ليعد معلمات للمستقبل. 

 ثانيا: خصائص البرنامج:
 . زمن البرنامج:4.9

، بواقع يوم تدريبي -أيام تدريبية 40-( أسابيع 40( ساعة تدريبية، على مدى )50)
ي من الفصل مقسم إلى ثالث جلسات تدريبية مطلع كل أسبوع تبدأ من األسبوع الثان
 الدراسي األرل للعام الدراسي، رتم اختيار زمن البرنامج بناء على ما يلي:

  يوم تدريبي كل أسبوع دراسي: إذ أثبتت الدراسات رالتجارب في ميدا  التدريب بمجال
التكنولوجيا بضرررة رجود فترة كافية بعد التدريب على أحد التقنيات ُتتاح فيها 

ما تعلمته بميدا  عملها حتى يترسخ التدريب باالندماج الفرصة للمتدربة بتطبيق 
رالممارسة، كما أ  هذا الزمن ُيسهل تفريغ المتدربات بصورة ال تؤثر على سير 

 عملهن. 
  يوم تدريبي مقسم إلى ثالث جلسات تدريبية: عن قريق التجربة الشخصية المدعمة

ل التكنولوجيا، يفضل بالدراسات راالقالع على التجارب األخرى بالتدريب في مجا
تقسيم اليوم التدريبي إلى ثالث جلسات على األقل حتى يتم إعطاء المتدربات فترة 
كافية لالستيعاب، كما أ  معظم المتدربات ينظرر  إلى فترة االستراحة كفترة انطالل 
حر، يجربو  فيها قرل جديدة بمجال موضوع التدريب، كما يرر  فيها فرصة 

المدرب/المدربة، رهذه تعد فرصة لكسر الحواجز بين للتواصل بحرية مع 
 المدرب/المدربة رالمتدربات، ربين المتدربات بعضهم البعض.

 . مقر البرنامج:9.9
 يتم اختيار مقر البرنامج بناء على:

 .سهولة الوصل إلى مقر التدريب 
 .رجود قاعة تدريبية قريبة من المصلى رأماكن االستراحة 
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 لي.      رجود معمل للحاسب اآل 
 .تواجد كادر فني مؤهل في المجال التقني 

 . الفئات المستهدفة )المتدربو (:2.9
 .قائدات المدارس رركيالتهن 
 .معلمات التعليم العام 

 . القائمو  على التدريب )المدربو (:6.9
 يتم اختيارهم في ضوء المعايير التالية:

  لديهم الخبرة الكافية في مجال مدربو  معتمدر  في مجال التعلم اإللكتررني، تتوافر
 التدريب.

  يحملو  مؤهل الماجستير في التعلم اإللكتررني أر أحد فررعه المرتبطة بموضوع
 التدريب كحد أدنى.

 . الجهات المستفيدة:5.9
 .رزارة التعليم رمنسوباتها 
 .الطالب رأرلياء األمور 

 . الجهات القائمة على تنفيذ البرنامج:4.9
 تربوي بوزارة التعليم راإلدارات التعليمية.مراكز التدريب ال 
 الثا: متطلبات البرنامج:ث

 . متطلبات التحضير للبرنامج:4.2
  عمل حلقات نقاش حية/عبر االنترنت، تسبق البرنامج التدريبي للتوعية بأهميته

 رالعمل من خاللها على استقطاب الكفاءات من مختلف المدارس.
 معرفة المرشحات األكثر تميزا للبرنامج.استطالع آراء قائدات المدارس ل 
  تحديد المدربين رتجهيز الحقائب التدريبية رتحكيمها من قبل فريق من الخبراء في

 التعلم اإللكتررني.
 .توفير موارد دعم لتقديم الحوافز المادية رالمعنوية للمتدربات 
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 تدربات االلتزام تحديد اتفاقية البرنامج التدريبي رتتضمن البنود التي يتوجب على الم
 بها قبل رأثناء ربعد البرنامج التدريبي.

 . متطلبات الترشح للبرنامج:9.2
 .أ  تتوافر لدى المرشحة القدرة على التعامل مع ضغوط العمل 
  .أ  تتمتع المرشحة بعالقات جيدة مع الكادر التدريسي راإلداري في مقر عملها 
 .االلتزام باتفاقية البرنامج التدريبي 

 متطلبات اجتياز البرنامج:. 2.2
 ( من مدة البرنامج.  %10االلتزام بالحضور بما ال يقل عن ) 
       .اجتياز االختبار التحريري في نهاية البرنامج 
  .إتمام ملف اإلنجاز الخاص بكل متدربة رفق متطلبات المدربين بالبرنامج 

 رابعا: محتوى البرنامج:
 دات تدريبية كالتالي:( رح40. تم تقسيم البرنامج إلى )4.6
 التعلم الرقمي رأدراته: ُأقر رمنطلقات. .4
 التصميم التعليمي لبيئات التعلم الرقمي. .9
 (.4التدريس الرقمي: مهارات راستراتيجيات ) .2
 (.9التدريس الرقمي: مهارات راستراتيجيات ) .6
 (.4تقنيات رقمية في البيئة التعليمية: تطبيقات عملية ) .5
 (.9التعليمية: تطبيقات عملية )تقنيات رقمية في البيئة  .4
 المتابعة رالتقويم اإللكتررني. .7
 إدارة المعرفة الرقمية راالتصال رالتشارك الفعال في العصر الرقمي. .8
 مهارات الحياة رالمهنة في العصر الرقمي. .1

 التنمية المهنية للمعلم في العصر الرقمي. .40
لتدريبية المتوقعة، رقد تم توزيع عناصر المحتوى )الموضوعات(، رالمخرجات ا  

 (.2رتوزيعها تبعا للزمن المخصص )ملحق 
 . قرل/أساليب التدريب في البرنامج التدريبي:9.6
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تم تحديد الطرل/األساليب التدريبية التالية: التطبيق العملي، رررش العمل، 
التدريب اإللكتررني، المحاضرة، الحوار رالنقاش الموجه رالحر، حلقات البحث، العصف 

ي، التدريب الذاتي، االستقصاء الجماعي، دراسة الحالة، تمثيل األدرار، لتصبح الذهن
 ( قريقة/رسيلة تدريبية.49الطرل/األساليب التدريبية المعتمدة )

 . الوسائل المستخدمة في البرنامج التدريبي:2.6
 فيما يلي حصر بالوسائل التي يمكن استخدامها بالبرنامج التدريبي:

 . جهاز كمبيوتر 
 هازجData show . 
 سبورة ذكيةsmart board . 
  .لوح قالب 
 .جهاز كمبيوتر محمول 

 خامسا: تقويم البرنامج:
 . تقويم المتدربات:4.5
  التقويم القبلي )المبدئي(: استمارة توافر كفايات التدريس الرقمي ُتعبأ من قبل

 المتدربة، اختبار قبلي.
 بأ من قبل المدرب، استمارة تقييم التقويم البنائي )المصاحب(: بطاقة مالحظة ُتع

 ذاتي للمتدربة.
  التقويم البعدي )النهائي(: حقيبة إنجاز للمتدربة تحوي عشرة مشاريع ) راحد منها

مشررع بحثي رالبقية مشاريع إنتاجية(، رالغرض من ذلك تقديم أساسيات البرنامج 
رالذي تم التدريبي للمتدربات خالل الوقت المخصص نظرا لضيق الوقت المحدد 

تحديده بناء على صعوبة تفريغ المتدربات لوقت أقول، رتزريدهم باألدرات التي 
تمكنهم من تطوير مهاراتهم رمعارفهم خارج التدريب، رترجمة ذلك من خالل مشاريع 
إنتاجية ربحثية، باإلضافة إلى اختبار تحريري نهائي في ختام البرنامج )اختبار 

 بعدي(.
 من عة رتقييم المتدرب بعد التدريب )لتدريب )العائد(: استمارة متابتقويم المتابعة/أثر ا

 قبل المدير المباشر(، استمارة تقييم ذاتي.
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 . تقويم البرنامج التدريبي:9.5
 .قبل التنفيذ: عرض البرنامج فور اكتماله على لجنة لتحكيم البرنامج التدريبي 
 قبل الجهة اإلشرافية على التدريب  أثناء التنفيذ: تقرير زيارة إشرافية رالتي تعبأ من

تقارير على األقل خالل كامل فترة التدريب(، التقارير الدررية التي تعبأ من قبل  2)
 المدرب )لكل يوم تدريبي(، االقالع على بطاقات مالحظة المتدربين رنتائج تقويمهم.

 .)بعد التنفيذ: استبانة ختامية )للمدرب(، استبانة ختامية )للمتدربات 
 . تقويم المدرب:2.5

 استبيا  ُيعبأ من قبل المتدربات. 
 . تقويم بيئة/زمن التدريب:6.5

 استبيا  ُيعبأ من قبل المتدربات بنهاية كل يوم تدريبي.
)مالحظة: يتم بناء أدرات التقويم رالتحقق من صدقها رثباتها، في ضوء المحتوى 

التدريس الرقمي، إضافة إلى التفصيلي للبرنامج التدريبي، إلى جانب قائمة مهارات 
 المعايير األخرى المرتبطة ببيئة التدريب رنحو ذلك(.

 سادسا: ميزانية البرنامج:
 يتم تحديدها رفقا لموازنات الجهات القائمة على تنفيذ البرنامج التدريبي بحيث تشمل:

  المصاريف اإلدارية رتتضمن )توفير رتجهيز مقر التدريب رتوفير مستلزماته، أجور
 لفريق اإلداري المشرف على البرنامج التدريبي، الضيافة(.ا

  أجور المدربين رتتضمن أجور إعداد الحقائب التدريبية رتقديم التدريب باإلضافة إلى
 تغطية سفرهم رتنقالتهم رإقامتهم.

 .تكلفة تصميم رقباعة الحقائب التدريبية للمتدربين 
  رنحو ذلك(.تكلفة المطبوعات )الشهادات، المواد اإلعالنية 

رباستعراض البرنامج التدريبي المقترح، تكو  تمت اإلجابة على السؤال الخامس 
للدراسة رالذي نصه"" "ما البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارات التدريس الرقمي 

 للمعلمات بمؤسسات التعليم العام؟".
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 توصيات الدراسة:
 ت التالية:على ضوء النتائج السابقة، ُيمكن تقديم التوصيا

  االهتمام بتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمات من راقع عملهن التدريسي، ربالرجوع
 إلى مصادر متعددة، عند بناء البرامج التدريبية.

  توظيف التدريب اإللكتررني، راالستفادة من تكنولوجيا المعلومات راالتصاالت في
 توسيع نطال التدريب المقدم للمعلمات.

  من البرنامج التدريبي المقترح من قبل إدارات التدريب التربوي، لتدريب االستفادة
 المعلمات على التدريس الرقمي رتنمية مهاراتهن في هذا المجال.

  متابعة رتحسين البرنامج التدريبي المقترح في ضوء التغيرات الجديدة في مجال
 التدريس الرقمي رالبرامج التدريبية.

 لنشر رتبني البرنامج التدريبي المقترح. تطوير استراتيجية منهجية 
  تطبيق البرنامج التدريبي المقترح، رقياس فاعليته في تنمية مهارات التدريس الرقمي

 لدى المعلمات بمؤسسات التعليم العام. 
 مقترحات الدراسة: 

في ضوء نتائج الدراسة الحالية, تم اقتراح بعض الموضوعات التي تتطلب مزيًدا من     
 سة المستقبلية, رفًقا لآلتي:الدرا

 .إجراء المزيد من الدراسات النوعية حول كفاءة التدريس الرقمي لدى المعلمات 
  إجراء دراسات حول قدرة المعلمات المدربات على التدريس الرقمي في تطوير مهارات

 القر  الحادي رالعشرين لدى الطالبات.
 ربات على التدريس الرقمي، راكتساب إجراء دراسات لمعرفة العالقة بين المعلمات المد

 الطالبات لمهارات التعلم في المجتمع الرقمي بالقر  الحادي رالعشرين.
 .إجراء دراسات تقويمية للبرامج التدريبية المقدمة للمعلمات 
  إجراء دراسات نوعية حول راقع البرامج التدريبية لمنسوبات القطاع التعليمي، رفاعلية

 تلك البرامج.
 رامج تدريبية لتنمية مهارات القر  الحادي رالعشرين لدى المعلمات رالطالبات.تصميم ب 
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 المراجع
  أراًل: المراجع العربية:

(. االحتياجـات التدريبيـة الالزمـة لمعلمـي العلـوم فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي 9048األبح، رالء. )
, 60معـة البعـث، مـجمجلة جامعة البعث للعلـوم اإلنسـانية: جا .في مجال تقنيات التعليم

  .411-457،  61ع
(. أثـــر الـــتعلم الرقمـــي باســـتخدام األجهـــزة الذكيـــة علـــى 9041ألطـــف، إيـــاد عبـــد العزيـــز حســـن. )

التحصيل العلمي للطالب في مقرر الوسائل التعليمية راتجاهـاتهم نحـو اسـتخدام األجهـزة 
رالنفســية: جامعــة أم مجلــة جامعــة أم القــرى للعلــوم التربويــة  الذكيــة فــي الــتعلم رالتعلــيم.

  .249-984،  9، ع40القرى، مج
البكر، فوزية، عسيري، أماني بنت محمد علي آل مانع، الفايز، شذى، البكـر، مشـاعل، رالتميمـى، 

(. االحتياجات التدريبية لمعلمي رمعلمات المرحلة المتوسـطة فـي مجـال 9047فاقمة. )
المجلــة التربويــة  .ريـاض الحكوميــةتكنولوجيـات التعلــيم رتقنيــة االتصـاالت فــي مــدارس ال

  .944-904،  5, ع4الدرلية المتخصصة: دار سمات للدراسات راألبحاث، مج
(. تقـدير مـدى فاعليـة البـرامج التدريبيـة لمعلمـات ريـاض 9048جرادات، لينا. اإلبراهيم، عـدنا . )

 تربويـة.دراسـات العلـوم الاألقفال في محافظة إربد من رجهـة نظـر المـديرات رالمعلمـات. 
 .641-600(. 6(، العدد )65المجلد )

, )ترجمـة بـدر استعراض نمـاذج التصـميم التعليمـي(. 9002جستافسو ، كنت, ربرانش، رربرت. )
 (.4117(. الرياض: جامعة الملك سعود. )العمل األصلي ُنشر في عام 2الصالح(. )ط

تعلم فـي التقنيـات التعليميـة الحاجات التدريبية ألمنـاء مراكـز مصـادر الـ(. 9005الجضعي، سعد. )
)رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،  في مدارس التعليم العام في المملكـة العربيـة السـعودية

 جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية(.
(. انعكاسات التعليم الرقمي رأثره على النمو المعرفـي رقـدرات 9041حامد، نهلة حامد إسماعيل. )

ــوم راآلداب، المجلــة ال .اإلنســا  عربيــة للتربيــة النوعيــة: المؤسســة العربيــة للتربيــة رالعل
 .76-54،  7ع

 الدرحة: مكتب التربية العربي لدرل الخليج. مدرسة المستقبل.(.  9004الحر, عبد العزيز. )
المــأمول مــن مراكــز مصــادر الــتعلم فــي ظــل العولمــة. مجلــة التربيــة  (.9004فيصــل.)الحلــواجي, 

 د الثالث. البحرينية. العد
(. راقع التنمية المهنيـة اإللكتررنيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس بكليـة التربيـة 9048الزهراني، منى. )

بجامعـــة األميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الـــرحمن فـــي ضـــوء معطيـــات العصـــر الرقمـــي. المجلـــة 
 .666-644(. 56التربوية. كلية التربية. جامعة سوهاج. العدد )
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م التعليمــي رالــتعلم ذر المعنــى: رؤيــة إبســتمولوجية تطبيقيــة فــي التصــمي(. 9007ســرايا, عــادل. )
 . األرد : دار رائل للنشر.ضوء نظرية تجهيز المعلومات بالذاكرة البشرية

(. أثـر توظيـف الـتعلم الرقمـي علـى جـودة العمليـة 9041الشمرانى، عليه أحمـد يحيـى آل حمـود. )
م التربوية رالنفسية: المؤسسة العربية المجلة العربية للعلو  .التعليمية رتحسين مخرجاتها
 .441-465،  8للتربية رالعلوم راآلداب، ع

المجلـة  .(. درر التعلم الرقمي في التنمية المهنيـة للمعلمـين9041الشمري، ثاني حسين خاجي. )
-95،  7العربية للعلوم التربوية رالنفسية: المؤسسة العربية للتربية رالعلـوم راآلداب، ع

69 . 
(. مدخل التصميم التعليمي المنظم في تصميم البرامج التدريبية. ررقة عمل 9044. بدر. )الصالح

مقدمة إلى ندرة األساليب الحديثة في التخطيط رالتدريب على الصعيدين النظري رالعملي 
 في األجهزة األمنية. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. أبو ظبي.

ات تدريب معلمي المرحلة الثانوية أثناء الخدمة من رجهة نظـر تقويم درر (. 9006العاجز, فؤاد. )
. المؤتمر العلمي السـادس عشـر للجمعيـة المعلمين رالمشرفين التربويين بمحافظات غزة

   المصرية للمناهج رقرل التدريس )تكوين المعلم(. جمهورية مصر العربية.
ــاء. ) ــد الكــريم، ثن ــدريبي(. 9047عب ــامج الت ــم تصــميم البرن ه، 49/4/4664[اســترجاعه فــي . ت

 على الرابط: ] ص 1,20
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=9&lcid=68823 

نــدرة المعــالم األساســية للمؤسســة المدرســية فــي  مدرســة المســتقبل.(. 9000العــدلوني، محمــد. )
 علوم. قطر.القر  الحادي رالعشرين. المنظمة العربية للتربية رالثقافة رال

 . الرياض: مكتبة العبيكا .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةم(. 4115العساف، صالح. )
. الريــاض: الــتعلم اإللكتررنــي: المفهــوم رالتطبيــق(. 9044عســيري, إبــراهيم, رالمحيــا, عبــد هللا. )

 مكتب التربية العربي لدرل الخليج.
المجلة التربوية:  .الرقمي: الطموحات رالتحديات (. معلم العصر9041علي، زينب محمود أحمد. )
  .2446-2405،  48كلية التربية، ج -جامعة سوهاج 

عنيـات، نجلــة محمــود، علـي، حمــدا  محمــد. فاعليـة برنــامج تــدريبي مقتـرح فــي ضــوء المســتويات 
 مجلـةالمعيارية لجودة التعليم لتنمية الكفايات المهنية لمعلمي العلوم بالتعليم األساسي. 

 (.46(. ج )2. ع )التربية العلمية
(. فاعلية برنامج تدريبي الكتررنـي مقتـرح قـائم علـى اسـتراتيجيات تـدريس 9048الغامدي. منى. )

ـــدى معلمـــات  ـــة ل ـــاءة الذاتي ـــدريس المرتبطـــة بهـــا رالكف ـــة مهـــارات الت ـــي تنمي ـــر ف التفكي
(. 52اج، العـدد )الرياضيات بمدينة الرياض. المجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوه

485-997. 
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(. تحليل محتوى كتب الرياضيات للصـفوف العليـا للمرحلـة االبتدائيـة فـي 9045الغامدي، محمد. )
ضــوء مهــارات القــر  الحــادي رالعشــرين. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. جامعــة اإلمــام 

 محمد بن سعود اإلسالمية. الرياض. المملكة العربية السعودية.
(. تقويم بـرامج تـدريب المعلمـين أثنـاء الخدمـة فـي التعلـيم األساسـي بمـدارس 9042الفرا، غادة. )

رزارة التربية رالتعليم رمدارس ركالة الغوث الدرلية: دراسة مقارنة. رسالة ماجستير غير 
 منشورة. الجامعة األزهرية. غزة.

ة المهنيـة للمعلمـين دراسة تحليلية للبرامج التدريبيـة لألكاديميـ .(9049).قشطه، هيثم محمد أحمد
)رسالة ماجستير غير منشـورة(. جامعـة  بمصر في ضوء االحتياجات التدريبية للمعلمين

  .قنطا، قنطا
(. 9041محمـد، ررضـة أحمــد عمـر، المصـعبي، رازقــة عبـد هللا عبـد ربــه، رالفايـد، أحـالم محمــد. )
بـات التعلـيم االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التـدريس بجامعـة نجـرا  فـي ضـوء متطل

،  401ع دراسات عربيـة فـي التربيـة رعلـم الـنفس: رابطـة التربـويين العـرب اإللكتررني. 
967 - 970. 
(. بناء برنـامج تـدريبي مقتـرح لتنميـة الكفايـات التعليميـة األدائيـة لمعلمـات 9048محمود. خالد. )

الدرليـة للدراسـات السـودا . المجلـة  –التعليم قبل المدرسة أثناء الخدمـة بواليـة الجزيـرة 
 .741-706(. 2(. العدد )2التربوية رالنفسية. المجلد )

عالقة التـدريب بـأداء األفـراد العـاملين فـي اإلدارة الوسـطى: دراسـة حالـة (. 9008نعما ، عائدة. )
. رســالة ماجســتير. جامعــة الشــرل األرســط للدراســات جامعــة تعــز الجمهوريــة اليمنيــة

 ة رالمالية. األرد .العليا. كلية العلوم اإلداري
نظم التعليم قبل الجامعي رراقعهـا فـي (. 9045اليامي، هدى. عبد الحميد، حنا . البسام، أريج. )
 منتدى دراسات الخليج بدررته األرلى. قطر.  بناء مهارات التعلم في العصر المعرفي.
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