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 المستخلص: 

هدفت الدراسة الى التّعرف على درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي لدى طالبات الجامعة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

Mann-لباحث الدمج بين التحليلين الكمي والنوعي، والتحليل اإلحصائي المتمثّل باختبار مان وينتني المقارن الذي يتيح ل

Whitney U Test داتي الدراسة وهي: مقياس التفاعل الرقمي على عينتين مستقلتين بلغأ. وتّم اتباع المنهجية العلمية في تطبيق 

يرية المنتميات الى جامعتي الملك سعود واالمام محمد بن سعود اإلسالمية طالبة من طالبات السنة المشتركة والتحض  200عددها

، واداة االستبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، وذلك للتحقق من فرضية 2021/2022في العام الدراسي 

 معتي الملك سعود واالمام محمد بن سعودال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جا الدراسة. وقد تلخصت نتائج الدراسة باآلتي:

ة تحديد مهارات التفاعل الرقمي بأربع مهارات فرعي، ي يُعزى لمتغير األسلوب التدريسيفي درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقم

البات ينة من طدرجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي لدى افراد الع، طفي، األدائي، المهاري والتشاركيوهي: التفاعل الرقمي العا

ي نالملك سعود من وجهة نظرهن كانت على النحو التالي: العاطفي، المهاري، األدائي بدرجة تمثلني، ثم التشاركي بدرجة تمثل

درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي لدى افراد العينة من طالبات اإلمام محمد بن سعود من وجهة نظرهن كانت على ، احيانًا

 دائي، المهاري، العاطفي بدرجة تمثلني، ثم التشاركي بدرجة تمثلني احيانًا. النحو التالي: األ

 وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات ومقترحات.

 التفاعل الرقمي، مهارات التفاعل الرقمي، التصميم التشاركي، المنصات الرقمية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

 The study aimed to recognition the degree of evolving digital engagement skills at the university’s 

female students. As so, the study has used the comparative method which allowes for researcher 

to integrate between the quantitative and qualitative analyses, and the Mann-Whitney U Test 

statically analysis. The significant method of applying the study’s instruments has been followed 

by using the digital engagement scale on the two independent samples that were consisted of 200 

female students from the foundation level of the universities of King Saud and Imam Muhammad 

Bin Saud, which were in the first semester of 2021/2022, and the questionnaire tool to the study 

sample of the faculty members in the tow universities, to verify the study hypothesis. The results 

have been summarized as bellow: There is no significant statically differentiations between King 

Saud and Imam Muhammad Bin Saud at the degree of evolving the digital engagement skills 

attributed to the Teaching style variable, Selected the digital engagement skills of four branch 

skills: emotional digital engagement, performance, skills & participatory, The degree of evolving 

the sample of King Saud the digital engagement skills of their point of view has formed as the 

bellow order: performance, skills & emotional with a level of characteristic of me, then the 

participatory with level of moderately characteristic of me., The degree of evolving the sample of 

Imam Muhammed Bin Saud the digital engagement skills of their point of view has formed as the 

bellow order: emotional, skills & performance with a level of characteristic of me, then the 

participatory with level of moderately characteristic of me.  

The study introduced sets of recommendations and suggestions in the light of that results. 

Keywords: Digital engagement, Digital engagement skills, Participatory design, Digital 

platforms.  
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  المقدمة:

للتحّول الرقمي شبه الكامل.  -الذي تهيمن فيه التقنية على جميع مجاالت الحياة- تتجه أغلب السياسيات العالمية هذا الوقت

حيث ترتكز هذه الهيمنة على المستوى التكنولوجي المتقدم الذي يصل الى حد القدرة على االستغناء عن بعض القوى البشرية 

 عملية التربوية الثالثة: المعلم، الطالب والمنهج،واالستعاضة عنهم ببدائل من صنع التقنية. وقد استهدف هذا التحول عناصر ال

 حيث اثبتت هذه التقنية األثر الكبير في مجالي التعليم والتعلم.

في ذات السياق، فإن انتشار هذه التقنية وسهولة الوصول اليها، وكونها أضحت جزء ال يتجزأ من الحياة اليومية ألي 

فتعالت األصوات لإلفادة منها وتطويعها للتعليم. فالسهولة والمرونة في استخدامها فرد، فإن ذلك مما استرعى انتباه التربويين 

وتطبيقها مكنت أكثر التربويين من اعداد دروسهم بأنفسهم، أو تعاونيًا مع غيرهم من المعلمين أو متخصصي هذا المجال، بعد ان 

ؤكد ذلك ما ذكره براون، ايتون، جاكوبسن، روي كانت في السابق تُعّد من قبل األقسام المتخصصة بالنظم والحواسب وي

من توجه الكثير من المعلمين وأساتذة الجامعات إلعداد  Brown, Eaton, Jacobsen, Roy & Friesen  (2013)وفرايزن

كتروني لالمقررات الخاصة بالتعليم عن طريق االنترنت او التعليم عن بعد بأنفسهم اعتماًدا على المعايير الخاصة بالتعليم اال

وكذلك استناًدا لالحتياجات الخاصة للمتعلمين الملتحقين بتلك الدروس، وأشاروا الى ظهور فكرة مشاركة اكثر من أستاذ في 

تصميم هذه المقررات، حيث يراها براون واخرون من وجهة نظرهم فكرة تساعد على تطوير مهارات مهنية لديهم، من خالل 

 أو تطوير مقرر ما؛ في ما يسمى ب )التصميم التشاركي للمقررات(. مشاركة اثنان أو ثالثة في تصميم

الستخدام التعليم عن طريق االنترنت لدى الطالب؛  فقد اكدت نتائج بعض الدراسات الى تنامي الرغبةمن جهة أخرى؛ 

 ,Muller, Gradel, Deaneشار به مورال، جرادل، ديين، فورت، ماكاب، بيكيت، بيوركوسكي، كالزو وسوليفاناوهو ما 

Forte, Ryan McCabe, Pickett, Piorkowski, Scalzo, & Sullivan  (2019) في التعليم  من أن أعداد الطالب

هذا االزدياد  (2019)وقد علل مورال وآخرون  ،يالملتحقين بالدورات والدروس من خالل االنترنت تزايدوا في العقد الحال العالي

 لظروف حياتهم. ته كالمرونة، ومناسبألسلوب هذا ابالمزايا التي يتمتع بها 

للمقررات اكتساب المعلمين لمهارات على المستوى المهني، وتبادل الخبرات فيما  شاركيفوائد التصميم الت تجاوزت وقد

ه المعلمون يومناسبته للمتعلم وهو ما رّكز عل، والجودة في محتوى المنهج والمقرر الذي تم تصميمه تشاركيًا ستدامةبينهم الى اال

 وتفاعله إلثارة انتباه المتعلم واهتمامه   real-life contextمن إضافة السياق الحقيقي الذي سيتم تطبيق المحتوى من خالله 

(Pieters, Voogt and Pareja, 2019). 

 

 مشكلة الدراسة: 

ل المتعلم مع تفاعااللتفات الى عنصر أدى االعتماد المتزايد على المنصات الرقمية والتعليم والتعلم عبر االنترنت الى 

تطوير نموذج  تم ، لذلككيفية تقويم هذا التفاعلكذلك المقرر من خالل بيئات التعلم التي تعتمد على االنترنت او األجهزة الرقمية، و

لوك المتعلم اف سكتشا بغرض تناولت هذا الجانب، حيث اضيف اليه جانبا التفاعل والتقويم وذلكأول النماذج التي كاالستقصاء 

 .(Meyer, 2014)تقويم هذا السلوك بهدف ، وطريقة تخطيطه لتعلمه وكذلك مهارات المراقبة والتفكيراثناء تعلمه 

يفترض هذا النموذج أن التفاعل في التعليم والتعلّم عبر اإلنترنت يحدث نتيجةً للتصميم الجيد لبيئة التََّعلُّم، والتسهيالت حيث 

 ،المقّدمة
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 حل ةمهار مهمة، وتنميةل تقديم الدعم للطالب عبر مؤشرات ومنظّمات عما هو متوقّع من نتائج تَعلُّم تعقب كل من خال 

الطالب  نبي تفاعلالالمكون  هذا في يتموالذي يسهم في إثراء خبراتهم التربوية وهو ما يعرف بـ )مكّون التدريس(،  المشكالت

)المكّون االجتماعي( الذي يرتبط برضا الطالب  وهو المكّون الثاني حسب النموذج ليتشكل ومع بقية الطالب ،محتوى المقررو

من التباين في  ٪69ويُشّكل الدعم المتبادل بين مكّون التدريس والمكّون االجتماعي نسبة  .(Meyer, 2014) ونتائج تعلمهم

لمعلم من مشاركة الطالب الفّعالة، ونتائج تعلّمهم، ومن خالل التصميم الجيد يتأكد ا .(Meyer, 2014) )المعرفي( المكّون الثالث

أن مشاركة الطالب العميقة والتفكير النقدي بشداعًما لالتفاعل  هذايكون  حيث يجب التركيز على أن ،وتفاعلهم العميق مع المقرر

اكتشاف سلوك الـُمتََعلِّم الفّعال طوال  الذي من خالله يتم (التََّعلُّم)إضافة مكّون ب؛ وألهمية ذلك، طُّور هذا النموذج قضايا المقرر

مدة المقرر عبر اإلنترنت، خصوًصا سلوكه عبر أنشطة المقرر المركبة، والجهود التعاونية، باإلضافة إلى التفكير، والتخطيط، 

وراء المعرفة  لما (لتقويما)فيتمثّل في إضافة مكّون  اآلخر ويروالمراقبة؛ وهذا من الناحية النظرية جزء من التنظيم الذاتي. أما التط

في بيئة التََّعلُّم عبر اإلنترنت، وهي عملية تنفيذية ذات مستوى عاٍل، تتطلّب المراقبة والتنسيق للعمليات اإلدراكية األخرى التي 

 (Meyer, 2014) يتم تنفيذها في أثناء التََّعلُّم

اء بين المعلم الحوار البنّ  على تسهّل عملية التقويم الذاتي، وتشّجعلجيدة إضافة لما ذكر أعاله من مكونات النموذج؛ فإن التغذية الراجعة ا

 Conrad and). واألقران، وتقّدم الفرصة لسدِّ الفجوة بين األداء الحالي والمرغوب، ويمكن استخدامه من قِبل المعلمين لتشكيل التدريس

Openo, 2018)  

 لتطوير.( نموذج عناصر التدريس عبر اإلنترنت بعد ا1شكل )

 

Conrad and Openo, 2018, p. 14)) 

تكريس الطلبة وقتهم وطاقتهم في أنشطة تعليمية موجهة ب Digital Engagement  مفهوم التفاعل الرقمي ويمكن تحديد

 ة، والتشاركي( (emotional engagementة(، والعاطفي (skills engagementةالمهاريمن خالل مهارات التفاعل األربعة: 

(participation/interaction engagement)ة، واألدائي (performance engagement) (Dixson, 2015) . يرى و

 .( أن هذا التفاعل يقود إلى زيادة انجازاتهم األكاديمية، واسهاماتهم في األنشطة واكتساب الخبرات2017) Andersonاندرسون 

ر، بناء تبادل األفكاوسيلة للتعلم المبني على التواصل من خالل تصنّف بأنها "مهارات  قمي عدةويتضمن التفاعل الر

 عالقات الثقة،
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استكشاف وجهات النظر ومهارات التعاون التي تؤدي لتحقيق األهداف والمشاركة الفعالة وهذا بدوره يؤدي الى اكتساب و 

 . )avtaradze, Kokhan, vanOostveen and BarberBlayone, Mykhailenko, Ka(2018 , "المهارات االجتماعية

كما تندرج هذه المهارات ضمن كفايات التعلم مدى الحياة، واكتسابها ضرورة لطالب اليوم والمستقبل، وال يقل عن ذلك 

كيل لها المتعلم لتشأهمية التأكد من اكتساب الطالب لهذه المهارات خاصة في المرحلة الجامعية، والتي تعد بوابة ينطلق من خال

 . وطنهو مجتمعه التعليميللنفسه أواًل ثم  انافعً  اعضوً  تنتج الجامعةهويته وصقل مواهبه، والتخطيط لمرحلة ما بعد الجامعة، ل

من خالل بيئات التعلم الرقمية يستند على خمسة خصائص ذكرها ليف  الطالبالستدالل على وجود هذا التفاعل بين وا

 Warwick, Terras)وهي: أهدافهم، شخصياتهم، طبيعة حدودهم، عوامل التماسك واستمراريتهم  Lave and Synderوسندر 

and Nyhan, 2012, p 32). 

بين الطالب، التفاعل الرقمي مدى  تحديد قد تساعد فيالتي بعض وجهات النظر  Gregorجريجور  استعرض وقد

 أكانت سواء ؛مشاركة المتعلم (2أو المجموعة مع محتوى التعلم و ،بالطال ،تفاعل المتعلم مع المعلم (1والتي تتلخص في: 

مشاركة سلوكية من خالل التنقل بين واجهات البرنامج او تلقي االشعارات او ارسالها وكذلك تقديم المهام، أو من خالل المشاركة ال

 بتصميم طالمرتبمن خالل تصميم التعلم  (3تعلم والمشاركة في مواد الكذلك المعرفية والمتمثلة في التأمل حول تفكير المتعلمين و

 .(Gregor, 2020) األنشطة أو منهج أو مهام بشكل صريح أو ضمني

وتتمثل  ،لتفاعل الرقمي لدى الطالب في بيئات التََّعلُّم الرقميةامفهوم وقد تناولت العديد من النظريات العلمية التربوية 

تقنيات في مهارات البديلة المعارف وتوضح استخدام الطالب لل" التي digital literaciesمحو األمية الرقمية "ظرية ن (1: في

 تسلّط التي"  "learning ecologiesنظرية بيئات التََّعلُّم  (2المعلومات واالتصاالت بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت و

نظرية مسافة المعامالت  (3وكذلك ول إليها، وطالقة التكنولوجيا، وسياقات التََّعلُّم والضوء على التقنيات التي تم الوص

"Transactional Distance" التي طُّورت من نظرية التعليم عن بُعد "distance education زيادة استقاللية  تفترض"، التي

 .(Transactional Distance, 2019مع انخفاض مستوى التفاعل بين المعلم والمتعلم )الـُمتََعلِّم 

 ،ينظرية التفاعل الرقمتقوم عليها  التي مبادئالand Blessinger  Wankel (2012 ) وبالسينقا وانكل وأضاف

من خالل محتوى وطالب  - التواصل بين طالب من خالليظهر ( )(relate االرتباطمبدأ . 1: التالية مبادئ ثالثةال في لخصوتت

 (donate)عطاء ال مبدأ. 3، في سياق حقيقي(برنامج أو تطبيق عبر  معينمحتوى ويشير الى ) (create)شاء ناإل مبدأ. 2، محدد(

 .(مجتمع المعلمينمشاركة المعلومات داخل والذي يتم من خالل )

امعي( اذ جدور المنفذ للمنهج )معلم/ أستبأن ذلك يؤكد كيب على التصميم الجيد لبيئة التعليم والتعلم، ويوضح في ضوء 

ية بها المعلم في بيئات التعلم الرقم التي يطالب( الذي يتكون من األحرف األولى لعناصر التدريس VOCALيختصره مصطلح )

 والمتمثلة بالعناصر التالية:

قراءة التعليقات، ووضع إعالن بشكل يومي، والنقاش إليصال ب: وتعني أن يكون المعلم متواجًدا دائًما (visible)مرئي  .1

 .عبر الهدف الموّجه منذ بداية التدريس يتحقق هذا العنصروة "أنا بالخدمة"، رسال

يسمح بالتنقّل من خالله بسهولة، بحيث يُسمح  ،: أي أن يكون التدريس منذ البداية جيد اإلعداد(organized)منظم  .2

 للطالب بفهم التوقّعات والحصول على المعلومات.
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التنوع في احتياجاتهم، فغبة بأن يكون مرنًا في مقابلة احتياجات الطالب؛ : من خالل الر(compassionate)متعاطف  .3

 يحتّم عليه أن يوائم )يحني( بعض القواعد التي وضعها مسبقًا لتلبية هذه االحتياجات.

نات التي فأغلب البيا: ويعني أن يستخدم نظام إدارة تَعلُّم لمراقبة تَعلُّم الطالب، واستخالص نتائج احتياجاتهم، (analytical)ُمحلّل  .4

 تحقّق ذلك يجدها المعلم من خالل المشاهدة والتعديل حسب ما يتطلّب ذلك.

نمذجة التواصل والمشاركة الجيدة المطلوبة من الطالب،  : ويتحقّق ذلك من خالل(leader-by-example)قائد بالقدوة  .5

التعامل  المهنية فيالرّد على البريد اإللكتروني، ووأن يكون لطيفًا اثناء التواصل و من خالل مشاركته وتواصله بالنقاش

(Kipp, 2013). 

من خالل بيئات التعليم والتعلم الرقمية فيمكن تحقيق هذا الهدف بالمواظبة والممارسة واتباع بعض وفي جانب المتعلم 

 التالية: التقنيات الفردية للمتعلم، وقد تم تلخيص هذه التقنيات بالنقاط

ما سوف يتم تعلمه قبل البدء، فإذا كان الهدف فهم من خالل التأكد م :(Advanced organizationالتنظيم الـُمتقّدم ) -

 فيجب القراءة في ذلك من خالل الكتاب المقرر. ةالمصطلحات العامة قبل القيام بدردشة تفاعلية مع المجموع

ذلك يتحقق بالتركيز على المادة الـُمراد تعلمها، وعدم الدخول في (: وDirect your attentionتوجيه االنتباه ) -

 موضوعات من خالل تتبع بعض الروابط التي قد تأخذ الـُمتعلم إلى مجاالت بعيدة عن الهدف المحدد.

طة مرتب: بدراسة الموضوع المحّدد فقط في الوقت ذاته، دون التفكير بمواضيع (Selective attention)االنتباه االنتقائي  -

 .ةالحق

واستخدام : متابعة األداء وتصحيح األخطاء ذاتيًا، واالستعانة بالمعلم والزميل، (Self-monitoring)المراقبة الذاتية  -

 البريد للتواصل، وكذلك طرح السؤال بالدردشة، ومراقبة ما يكتبه الزمالء من ردود، والتفاعل معها.

طبق ذلك على االستخدام األول لبيئة التعلم الرقمية، من خالل تأجيل إعداد : وين(Delayed production)اإلنتاج المؤجل  -

 بعض المهام حتى يتم التأّكد من الفهم الصحيح لمتطلباتها، بالتركيز على االستماع والمناقشات.

ق وأداء زميل في (: من خالل استخدام أدوات التقويم الذاتية والمقارنة مع األداء السابself-assessmentالتقويم الذاتي ) -

 مواضيع متقدمة.

 .: بالتوقف لفترة قصيرة لمراجعة ما تم انجازهSelf-reinforcement)التعزيز الذاتي ) -

: حيث تعتمد بيئات التعلم عبر األنترنت على Working alone or with other people)العمل الفردي والجماعي ) -

يكسب المتعلم مهارات متعددة وكفايات رقمية تؤهله لالستمرار  العمل الفردي وكذلك العمل مع المجموعة وكل منهما

 .(McVay, 2004)والتقدم في تعلمه 

التعرف على مدى تحقق  and Kimber Claire (2010)كامبر الير وكدراسة  استهدفت ونظًرا ألهمية هذا الجانب فقد

لتكنولوجيا من أجل لتحقيق االستفادة المطلوبة لم يؤِد إلى  اكدت النتائج بأن هذا االستخداموفي التعليم،  التقنيةاستخدام الفائدة من 

التفاعل الرقمي؛ المتمثلة في المهارات الناقدة واإلبداعية والعمل  مهاراتطالب السنة األولى في الجامعة  يكتسبحيث لم  ،التَّعلُّم

من حيث االنخراط في األنشطة داخل الجامعة وعبر فايات التعلم مدى الحياة؛ وككفريق، وهي القدرات الموّجهة نحو المستقبل، 

التحدي الذي يواجه المدرسين هو كيفية بناء مجموعة من المهارات القوية التي قد تصمد أمام التغيير التكنولوجي  أن، واإلنترنت

 .لدى المتعلم

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                   274 

 ISSN: 2706-6495 

 

ى المعلم والمتعلم امتالك كفايات ومهارات تمكن كل منهما علالتحول الى السياقات التعليمية عبر األنترنت يفرض إذ أّن 

تعلم من متابعة أهداف المن تحقيق أكبر فائدة من استخدام هذه البيئات والمساقات، وكذلك وسائل وأدوات تقويم تمكن الطرفين 

ان استخدام هذه  في( (Dixson 2015دراسة ديكسون  نتائج اليه أشارتوتعديلها في ضوء النتائج، وهو ما ها التأكد من تحقيقو

البيئات مرتبط ارتباط وثيق بتعلم سلوكيات )التطبيق والمراقبة( والتي تتمثل بسلوكيات التعلم التطبيقية والعملية ومنها النشر، 

اعية مكتابة الرسائل ومستوى األداء في االختبارات، وسلوكيات المراقبة مثل قراءة الرسائل والمحتوى وقراءة المشاركات الج

 وتتبعها.

، من حيث اعتباره مؤشر الكتساب المتعلم الخبرات والمهارات التفاعل الرقمي لعنصرهمية األ هذه وعلى الرغم من

 ،لموضوعادراسات عربية اشارت الى هذا  ينفلم يتضح لدى الباحث التفاعل الصفي في الفصول الدراسية،كما هو الحال في أهمية 

ومما اثبتته الدراسات  .متعددة سائل تقويم التفاعل الرقمي لدى المتعلم الذي يضم جوانب ومهاراتالى و كذلك لم يتم التطرقو

أهم الطرق في التعامالت اإلنسانية، فاالتصال كسلوك اجتماعي يعّد من أن التواصل المباشر عن طريق رؤية الوجوه التربوية 

والتوقّعات، والعواطف وقد أظهرت الكثير من األدلة أن المشاعر  يتم عبر مجموعة واسعة من اإلشارات، كالموافقة أو الرفض،

التي تنشأ من خالل هذه الطرق تُحدث ذكريات إيجابية، فيسهل ترميزها واسترجاعها بالذاكرة، وتساعد على الحل اإلبداعي 

 (Tettegah and Espelage, 2015).القراراتللمشكالت، والكفاءة في اتخاذ 

د من المنصات الرقمية في هذا الوقت بأدوات تمّكن من الحضور من خالل الشاشة بتقنيات عالية، وقد تم تهيئة العدي 

 ترابطًا. أكثركما انها قدمت العديد من البدائل إلنشاء عالقات تواصل 

اعل التف مهارات الى ثالث دراسات ناقشت موضوع الدراسةحيث الدراسات التي تناولت الموضوع فقد توصلت  منو

ل مقياس التفاع استخدام ، التي ناقشت تفاعل الطالب عبر بيئة التعلم من خالل((Dixson 2015ديكسون ي، منها دراسة الرقم

رنت تطوير مقياس تفاعل الطالب عبر اإلنتدراسة التقارير الذاتية للطالب بهدف ب المنهج الوصفي وذلك الرقمي، باالعتماد على

(OSE) Online Scale Engagement مرتبطة بشكل إيجابي بسلوكيات التعلُّم  التعلم الرقميةكدت النتائج أن بيئة وقد ا

الرقمية  التي تناولت الكفايات ((Jefferies, Monett and Kornbrot 2016التطبيقية. ودراسة جيفريز، مونيت وكورنبورت 

، المنهج الوصفي التحليلي ايًضا الدراسة وقد استخدمتمشاركتهم في هذه البيئات،  ، ومدىالطالب في الجامعات األلمانيةلدى 

 ,Pilottiالمشاركة الرقمية بشكل عام. ودراسة بايلوت، اندرسون، هاردي وفينسيت الدراسة سلبيةوكان من نتائج  االستبيانواداة 

Anderson, Hardy, Murphy and Vincent  (2017)  اثر متغير ) المعلم/ خصائص الفصل معرفة  إلىحيث هدفت

مق محاور عللتفاعل الرقمي مع  وكشفت النتائج عن وجود ارتباط إيجابيسي( في تفاعل المتعلم عبر البيئات الرقمية، الدرا

 .الطالب مع زيادة حجم الفصل مشاركةوانخفضت  ،مع المعلم المناقشة

لم ربية )على حد عوالرتباط مستوى نتائج المقرر بخبرات التعلم ومدى تفاعل المتعلم معها، والنعدام الدراسات الع

 ضوءي فأحد جوانب العملية التعليمية،  وألهمية هذا الموضوع الذي يعد اآلن( ولقلة الدراسات األجنبية في هذا الجانب، ينالباحث

، (مدرستي)صة مننجاح التجربة السعودية في التعليم عن بعد من خالل و ،استفادة من التقنيةتحقيق اقصى التوّجه المؤسسي نحو 

متغير أسلوب تدريس ، في ضوء اكتساب طالبات الجامعة مهارات التفاعل الرقمي معرفة درجةإلى هذه الدراسة  دفتهفقد 

ة إلجابل، المقارن بين جامعتي الملك سعود واالمام محمد بن سعود اإلسالمية الوصفي من خالل استخدام المنهج ، وذلكالمقرر

 البات الجامعة مهارات التفاعل الرقمي؟على السؤال الرئيس التالي: ما درجة اكتساب ط
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 :اهداف الدراسة

 :ىتهدف الدراسة الحالية ال 

 .تحديد مهارات التفاعل الرقمي -

 درجة اكتساب طالبات جامعة الملك سعود لمهارات التفاعل الرقمي من وجهة نظرهن. التعرف على -

 التفاعل الرقمي من وجهة نظرهن. درجة اكتساب طالبات جامعة االمام محمد بن سعود لمهارات التعرف على -

الفرق بين درجة اكتساب طالبات جامعة الملك سعود وطالبات االمام محمد بن سعود لمهارات التفاعل الرقمي في  وضيحت -

 .أسلوب تدريس المقررمتغير ضوء 

 :اسئلة الدراسة

 تتمثل اسئلة الدراسة باألسئلة الفرعية التالية:

 ما مهارات التفاعل الرقمي؟ .1

 ؟هندرجة اكتساب طالبات جامعة الملك سعود لمهارات التفاعل الرقمي من وجهة نظر ما .2

 ؟هنما درجة اكتساب طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لمهارات التفاعل الرقمي من وجهة نظر .3

في  بن سعود اإلسالميةطالبات جامعة اإلمام محمد وطالبات جامعة الملك سعود  بينهل يوجد فروق ذات داللة إحصائية  .4

 ؟أسلوب تدريس المقررمتغير يعود ل درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي

توسط ميوجد فروق ذات داللة إحصائية في ال " الفرضية التالية: الدراسة فية تتشكل فرضيفي ضوء اسئلة الدراسة وأهدافها و

عند مستوى  سعود وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعوددرجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي بين طالبات جامعة الملك 

   .)O1: O0H =2 (" ويمثلها الرمز التالي:تُعزى لمتغير األسلوب التدريسي للمقرر   05 .0 الداللة

 

 :دراسةأهمية ال

 :بالجوانب التالية الحالية تتمثل أهمية الدراسة 

ابل عناصر العملية التعليمية وجانب مق وء التحّول الرقمي عنصًرا منفي ضيعّد الذي تتناول الدراسة جانب التفاعل الرقمي،  .1

 للتفاعل الصفي.

التي اشارت الى هذا  بحثيةاألدبيات ال مراجعةتّم التوصل اليها من خالل  م الدراسة قائمة بمهارات التفاعل الرقمي؛قدِّ تُ  .2

 . الموضوع، اعتماًدا على خبراء المجال

 .تأكد من موثوقيته ومصداقيته، ويمكن استخدامه لجميع المجاالت والتخصصاتتستخدم الدراسة مقياس تم ال .3

ح بابًا وهذه المقارنة قد تفت (التفاعل الرقمي)في موضوع  تقارن الدراسة بين جامعتين من جامعات المملكة العربية السعودية .4

 لجانب. هذا ا قياسلمن الجامعات الستخالص نظام يمكن تطبيقه  أكبرللمقارنات بين عدد 

 :دراسةمنهج ال

فالمنهج المقارن عبارة عن عمليات تحليلية ألوجه التشابه واالختالف بين اثنين او أكثر من المنهج المقارن. استخدمت الدراسة  

 .) Benati,2018)& Cocciaالعناصر او الموضوعات 
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يبحث عن أسباب حدوث الظاهرة عن طريق هو الذي ( 1426) وعبد الحقكما ذكر عدس، عبيدات الدراسات المقارنة  وأسلوب 

 مقارنة المجموعات بغض النظروحيث يتم دراسة الظاهرة في بيئتها العادية ومقارنتها، إجراء مقارنات بين الظواهر المختلفة. 

  (.303، 2008ألن الباحث ال يقوم بضبط المتغيرات )المؤمن،  أكثرعما إذا كانت مختلفة في متغير أو 
 

 :دراسةالمجتمع وعينة 

ة وطالبات السنة األولى التحضيرية في جامع ،في طالبات السنة األولى المشتركة في جامعة الملك سعود دراسةيتمثل مجتمع ال 

 حسب اإلحصائية المعتمدة من الجامعتينو .في كال الجامعتين المقرر، وكذلك أعضاء هيئة تدريس االمام محمد بن سعود اإلسالمية

)طالبات جامعتي الملك سعود واالمام محمد بن سعود ممن  أفراد المجتمع عددالدراسي األول، فقد بلغ  هـ الفصل٣٤٤١لعام 

)أساسي وانتقالي(،  خمسة مساراتبجامعة الملك سعود يتوزعن على  طالبة (508) نمنهطالبة، ( 2640) درسن المقرر

 عضاء هيئة التدريسأل الدراسة مجتمعبينما بلغ  .راتثالثة مسا بجامعة االمام محمد بن سعود يتوزعن على طالبة (2132)و

وقد تنوعت درجاتهن العلمية على النحو التالي:  جامعة اإلمامعضوات  8وفي جامعة الملك سعود  ةً عضو 64 سوا المقررممن درّ 

 أستاذ مساعد، محاضر، معيد ومدرس.
 

 : حدود الدراسة

وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية السنة ، األولى المشتركةالحدود البشرية: طالبات جامعة الملك سعود السنة 

 أعضاء هيئة التدريس للمقرر المذكور في كلتا الجامعتين. -التحضيرية 

مهارات التفاعل ، الختالف الجامعتين (010/ 101)نهج  والذي يحمل الرمزين الحدود الموضوعية: مقرر مهارات جامعية

  األربعة. الرقمي

 2021/ 1443لعامالفصل الدراسي األول لحدود الزمانية: ال
 

 :دراسةأداة ال

 عدةمقياس بال مرّ وقد  .Dixson (2015)مقياس التفاعل الرقمي الذي اوصت به دراسة ديكسون  1/على  دراسةاعتمدت ال 

 : ها فيما يليزَ قبل اعتماده في دراسة ديكسون اوجَ  مراحل

فات دراسة تقييم الصمقياس عل الطالب، وكانت عبارة عن ثالث مقاييس تمثلت في استعراض المقاييس الموجودة لتفا .1

في هذه  لتوصلا وتمالمسح الصفي لتفاعل الطالب، استبيان تفاعل الطالب في الصف. مقياس التفاعلية للدورات عن بعد، 

في، فاعل األدائى، التفاعل العاط)التوكانت العناصر كالتالي:  في الصف الطالب تمثّل تفاعلالى اربع عناصر  المرحلة

 التفاعل التشاركي، التفاعل المهاري(. 

اد تصور مهمتها في اعد تتمثل انشاء مجموعة تكونت من خمس مدربين متخصصين في البيئات التي تعتمد على االنترنت .2

التعلم التي  عبر بيئات بالطال تفاعل عناصر)مهارات( تمثل الى التي تمثل التفاعل الصفي عن كيفية تحويل هذه العناصر

بنًدا تتناول تفاعل  30كانت نتائج هذه المرحلة اعداد فكمهارات تفاعل رقمي؟  تحويلهاتعتمد على االنترنت، وكيف يمكن 

 السابقة. ةالطالب الرقمي، موزعة على العناصر األربع
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طالبًا من طالب جامعة ميدويسترن  31من التطبيق على عينة استطالعية للمقياس في صورته األولية، وقد تكونت العينة   .3

، وأظهرت نتائج هذه المرحلة الموثوقية والمصداقية العالية للمقياس واتفاقها مع (Midwestern University)اإلقليمية 

يث حاستخدم الباحث معامل ارتباط الفا كرونباخ للتأكد من ثبات المقياس، العناصر التي تم الخروج بها من الخطوة الثانية. 

 ، كما تم التأكد من مصداقية المقياس بعرضه على المتخصصين في البيئات المعتمدة على األنترنت.٪95بلغ معامل االرتباط 

دورة،  38( طالبًا من نفس الجامعة، موزعين على 186التطبيق النهائي للمقياس، على عينة الدراسة التي تكونت من ) .4

بنًدا من فقرات المقياس على موثوقية ومصداقية  19ج التجربة حصول ويمثلون ست تخصصات متنوعة. أظهرت نتائ

 عالية.

  :)مقياس التفاعل الرقمي( ةالحالي دراسةتصميم أداة ال خطوات

 ، ومواءمة بعض الفقرات.الباحثينترجمة المقياس للغة العربية من قبل  -

تعتمد  ، بالرجوع الى مبادئ التعلّم عبر البيئات التيإضافة فقرات ترى من خالل خبرتها التعليمية والتقنية ضرورة اضافتها  -

(، وقد استجدت الكثير من التطبيقات 2015هذه اإلضافة ان المقياس كان نوًعا ما قديًما ) الدراسةعلى االنترنت. تفسر 

 والبيئات الرقمية، وتطورت نظم المعلومات. 

ها من تم استخراج ،والتي بلغت أربعة عوامل عدد العوامل في تقسيمه األساسي علىعلى المقياس السابق  الدراسةاعتمدت  -

 .بنًدا 30والتي تمثل مهارات التفاعل الرقمي، بينما وصل مجموع بنود المقياس  خالل استخدام التحليل العاملي االستكشافي،

 ستخدم التدرج الخماسي لتوزيع درجات المقياس، على النحو التالي:ا   -

 

 

 

 

 

التأكد من الصدق الظاهري بعرض المقياس على محكمين في: اللغة العربية، تقنيات التعليم، المناهج وطرق التدريس، علم  -

 النفس، وتم تعديله حسب اتفاق المحكمين.

 د من الصدق الداخلي، والصدق البنائي للمقياس باستخدام التحليل العاملي التوكيدي على النحو التالي:التأك -

 اوال: الصدق ثبات وصدق مقياس مهارات التفاعل الرقمي

مع  اتم تقييم الصدق من خالل االتساق الداخلي للمقياس وذلك عن طريق ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي اليه وكذلك ارتباطه

وتم ذلك من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للبعد ويتضح  الدرجة الكلية للمقياس ككل.

 ذلك فيما يلي:

 ( معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي اليه والدرجة الكلية للمقياس1)جدول 

ال تمثلني  االستجابة 

 ااطالقً 
 تمثلني تماًما تمثلني تمثلني أحيانًا ال تمثلني

1.8 1 -1.8 الدرجة - 2.6 2.6 - 3.4 3.4 - 4.2 4.2 - 5 

د 
عا

اب

س
يا

مق
ال
 

/ البعد الفقرة الفقرات   

ط 
با

رت
 ا
ل
ام

مع

ع 
 م

رة
فق

ال

عد
لب

 ا

ط 
با

رت
 ا
ل
ام

مع

ة 
قر

لف
ا

س
يا
مق

ال
 ب

ال
ا دا ئ ي
 **0.55 **0.56 ابذل قصارى جهدي 2 
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 0.01دالة عند مستوى داللة ** 

 **0.40 **0.50 أدرس محتويات التعلم ذات الصلة بعد انتهاء الدرس على االنترنت 12

 **0.50 **0.57 أستفيد من خبرات الزميالت التقنية بتطوير مهاراتي 14

 **0.61 **0.69 تقدم جيد في معايير التقويم الذاتياحقق  21

 **0.72 **0.76 أقوم بإدارة تعلمي الذاتي باستخدام نظام االنترنت   25

 **0.59 **0.69 أقوم بتخطيط جدول التعلم من خالل بيئة التعلم الرقمية 30

ي
رك

شا
لت
 ا

 **0.57 **0.68 امرح في محادثات الشات، البريد، المناقشات مع المعلمة 8

 **0.41 **0.70 امرح في محادثات الشات، البريد، المناقشات مع الزميالت 9

 **0.50 **0.54 أشارك بنشاط في المجموعات الصغيرة 17

 **0.65 **0.63 اساعد زميالتي 18

 **0.56 **0.75 اتفاعل مع المحادثات عبر االنترنت 20

 **0.53 **0.66 انتظامأشارك في المناقشات عبر االنترنت ب 22

 **0.57 **0.58 أعرف أسلوب جميع الزميالت في الصف من خالل البيئة الرقمية 23

ي
طف

عا
ال
 

 **0.52 **0.63 أجد طُرقًا لجعل المادة الدراسية مرتبطة بحياتي 5

 **0.55 **0.59 اتواصل مع الزميالت لالستيضاح من خالل وسيلة التواصل  10

 **0.56 **0.64 ستاذ/ة لالستيضاح من خالل وسيلة التواصلاتواصل مع اال 11

 **0.72 **0.71 أجد طُرقًا لجعل المادة الدراسية ممتعة لي 13

 **0.61 **0.62 لدي رغبة حقيقية للتطوير 19

 **0.62 **0.67 أطبق ما تمت دراسته في حياتي 24

 **0.57 **0.65 اشعر بمتعة اثناء المشاركة من خالل البيئة الرقمية 26

 **0.65 **0.64 اشارك النقاش باهتمام مع الزميالت على وسيلة التواصل 29
ي

ار
ه
لم

 ا

 **0.50 **0.63 اتأكد من الدراسة بشكل منتظم 1

 **0.46 **0.58 اُنهي جميع القراءات المطلوبة 3

 **0.67 **0.72 ابحث عن مالحظات الزميالت بشكل دائم للتأكد من فهم المطلوب 4

 **0.48 **0.52 ادّون مالحظاتي على العروض 6

 **0.63 **0.69 ادّون مالحظاتي على القراءات 7

 **0.50 **0.68 اقرأ بحذر  15

 **0.49 **0.62 استمع بحذر 16

 **0.55 **0.53 أهيئ بيئة التعلم قبل بداية التعلم 27

 **0.56 **0.61 أنظّم وقتي اثناء التعلم   28
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ويتضح من الجدول السابق ان جميع االرتباطات دالة احصائيا مما يعكس االتساق الداخلي لمكونات المقياس وقياسها ما صممت 

 ويعكس الجدول اآلتي االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية لمقياس مهارات التفاعل الرقمي من اجل قياسه.

 بيرسون بين كل بعد والدرجة الكلية لمقياس مهارات التفاعل الرقمي معامل ارتباط( 2)جدول 

كرونباخ -معامل ثبات الفا المقاييس الفرعية للتفاعل الرقمي  

 0,70 االدائي

 0.77 التشاركي

 0.80 العاطفي

 0.80 المهاري

 0.92 مقياس التفاعل الرقمي ككل

 0.01** دالة عند مستوى داللة 

مما يعكس االتساق الداخلي ألبعاد المقياس  0...سابق ان جميع االرتباطات دالة احصائيا عند مستوى ويتضح من الجدول ال

 معا.وارتباطها 

تم اجراء التحليل العاملي التوكيدي للمقياس حيث يستخدم هذا النوع من التحليل الختبار الفرض بوجود صلة  :العامليالصدق 

دا على نظرية مسبقة أو اشارات لبحوث سابقة، حيث يسمح التحديد المسبق ألنموذج التحليل الكامنة اعتما بين المتغيرات والعوامل

التوكيدي بحرية التشبع على عوامل محددة دون غيرها ثم يتم تقييم النموذج بطريقة احصائية لتحديد دقة مطابقته للبيانات  يالعامل

 .Byrne), 5 ,2010-(6المستخدمة 

قياس مهارات التفاعل الرقمي المكون افتراضيا من اربع مكونات فرعية، وذلك باستخدام برنامج ختبار النموذج لماوقد تم 

AMOS 20.0 مطابقة النموذج المفترض مع  ى، وتم التأكد من مطابقة النموذج باالعتماد على مؤشرات المطابقة التي تحدد مد

 البيانات وهذ المؤشرات على النحو التالي:

 (78المطابقة )ن حسن ( مؤشرات3)جدول 

 القميمة الدالة على حسن المطابقة قيمة المؤشر مؤشر حسن المطابقة

 2قيمة كا

816.420 

/ د.ح = 

401 

 أن تكون غير دالة

دالة( )غير  

0من صفر إلى  0.63 (GFI)مؤشر حسن المطابقة   

الجذر التربيعي لمتوسط مربعات خطأ 

 (RMSEA)االقتراب 

0من صفر إلى  0.11  

0من صفر إلى  0.60 (TLI)لويس -كرمؤشر تا  

0من صفر إلى  NFI)) 0.48مؤشر المطابقة المعياري   

0من صفر إلى  0.12 (RMR)جزر مربعات البواقي   
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0من صفر إلى  0.63 (CFI)مؤشر المطابقة المقارن   

0من صفر إلى  0.64 (IFI)مؤشر المطابقة التزايدي   

 

غير دالة احصائيا،  2ج المقترح مع البيانات في النموذج المقدر حيث كانت قيمة كاويتضح من الجدول السابق تطابق النموذ

 وبالنظر الى مؤشرات حسن المطابقة، 

اتضح مطابقة النموذج بدرجة كبيرة للبيانات فكل قيم مؤشرات حسن المطابقة المتمثلة في المعروضة بالجدول السابق انحصرت 

( Zلحرجة )المقننة وقيمة النسبة ا التأثيراتلى حسن مطابقة النموذج للبيانات. وفيما يلي بين الصفر والواحد الصحيح مما يدل ع

  :وداللتها

 ( وداللتهاC.Rالتاثيرات والتشبعات المعيارية المقننة وقيمة )( 4)جدول 

العوامل والدرجة 

 الكلية للمقياس
 

التشبعات 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري
C.R.الداللة  قيمة 

F3 
<--

- 
Skills 0.991 0.257 3.990  0.001 

F1 
<--

- 
Skills 0.989 0.255 3.882  0.001 

F2 
<--

- 
Skills 0.905 0.247 3.665  0.001 

F4 
<--

- 
Skills 0.673 0.169 3.993  0.001 

 

 وفيما يلي مصفوفة االرتباطات بين العوامل الستة فيما بينهم

 ربعة فيما بينهماالرتباطات بين العوامل اال ( مصفوفة5)جدول 

 F4 F3 F2 F1 العوامل

F4 0.222    

F3 0.266 0.352   

F2 0.221 0.362 0.521  

F1 0.283 0.383 0.364 0.451 

 

 0...ومستوى  ،0...وجميع االرتباطات داخل المصفوفة دالة عند مستوى داللة 

ما كرونباخ للمقياس ككل وللمقاييس الفرعية األربعة ك -تم تقييم ثبات المقياس من خالل معامل ثبات ألفا ثبات المقياس ثانيا:

 هو موضح بالجدول التالي:

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                   281 

 ISSN: 2706-6495 

 

 كرونباخ -معامل ثبات الفا المقاييس الفرعية للتفاعل الرقمي

 0,70 االدائي

 0.77 التشاركي

 0.80 العاطفي

 0.80 المهاري

 0.92 مقياس التفاعل الرقمي ككل

 

 وهي نسب جيدة وتعكس صالحية المقياس وثباته.  .... ،2...الثبات تراوحت بين ويتضح من الجدول السابق ان معامالت 

 

 مقارنة/ أداة ال2

لمتمثلة في: ااألسلوب التدريسي متغير عناصر  تتناول تعتمد المقارنة بين اسلوبي التدريس في الجامعتين على عدة محاور: 

كلها بشأداة المقارنة ظهرت قد والنتائج.  سيروالتي من شأنها تف ،اصلالتووسيلة و التعلم مخرجاتالمقرر،  أدوات تقويماألهداف، 

 االطالع على توصيف المقررين من خالل الموقع الرئيسي لهما على شبكة االنترنت. /1 :النهائي بعد مرورها بالمراحل التالية

 ساتذةمفتوح موجه أليان استبتصميم  /3 .اعداد العناصر الرئيسة لجوانب المقارنة بالرجوع الى اهداف الدراسة وتساؤالتها/ 2

االتفاق  لحسابهولستي  معامل االتفاق بين التصميمين بالمقارنة بين التصميم األول والثاني وفقًا لمعادلة حساب /4 .المقرر

𝑷𝑨𝖔 :ةالتالي معادلةبال ةمثلتالم = 𝟐𝑨/(𝑵𝟏 + 𝑵𝟐)  100%وقد كانت نسبة االتفاق بين التصميمين لألداة. 

 

  :ألساليب اإلحصائيةا

لحسابية المتوسطات ااستخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية التي تتناسب مع أهداف ومتغيرات الدراسة والمتمثلة في استخراج 

األسلوب التحليلي ، والفروق بين مجموعتين مستقلتينإليضاح  TestWhitney U -Mann اختبار، واالنحرافات المعياريةو

 .التفسيري

 

 :النتائج مناقشة

 ؟ ما مهارات التفاعل الرقمي -

يئات مجموعة هذه البتُوفّر له  حيث ،ذاتية بحثًا عن أنواع من الخبرة برغبة ينمدفوع بيئات التعلم الرقمية الىاألفراد  يتجه

 إلى أربعة أنواع: Tsang, Kwan and Foxتسانغ، كوان وفوكس  قسمهااالحتياجات من 

قدر كبير من المعلومات التي تمّكن المستخدم من تحديث محتواه بشكل فوري  حصول علىال : من خاللالحاجات العملية .1

 ومستمر.

 : حيث يسمح الفضاء اإللكتروني لألفراد بالدخول بحثًا عن أغراض متعددة.الحاجات االستهالكية .2

خدمين أدوات مناسبة : يمكن لألفراد التواصل مع اآلخرين في وقت متزامن أو غير متزامن، مستالحاجات االجتماعية .3

 كالرسائل اللحظية، والدردشة، ولوحات النقاش.

 . (Tsang, Kwan and Fox, 2001) بعض االحتياجات الشخصيةل : يسمح لألفراد بالبحث تلبيةً الحاجات العاطفية .4
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مشاركة و انشاء حيث من من التعامل بشكل إيجابي في هذه البيئات؛ تمكن المهارات الرقمية التي يمتلكها األفرادو

لتعلم او تحقيق إنجاز فردي ابداعي وفعال في الحياة، مما يؤدي الى المحتوى الرقمي، التواصل والتعاون وحل المشكالت

كما ورد  بشكل عام تُشير المهارات الرقميةو.  (UNESCO, 2018)وفي االنشطة االجتماعية على نطاق أوسع  ،والعمل

إدارة وفي استخدام األجهزة الرقمية، تطبيقات التواصل، وأنظمة الدخول قدرات في تعريف اليونسكو إلى: "مجموعة من ال

 عدة مكّونات تتمثل فيعبارة عن  (الرقمي التفاعل)مهارات  بيراقدال ان يرىبينما   .(UNESCO, 2018) المعلومات

 . )Bergdahl et al., 201(9االتجاهات الشخصية واألفكار والسلوك أثناء التواصل مع اآلخرين 

 لتالي:ادور المعلم والطالب على النحو في عمليات التََّعلُّم عبر اإلنترنت في مهارات التفاعل الرقمي  يمكن ايجازو

: المعلم مشارًكا في عملية التََّعلُّم، ومتفاعاًل في األنشطة، وقائًدا للطالب عبر عملية االكتشاف، والفهم، وبناء دور المعلم .1

 اعدة الطالب على إدراك أهدافه والعمل على تحقيقها.المعرفة، وُمسهاًّل لمس

: مشارك نشط في عملية التََّعلُّم، ومسؤول عن تعلّمه الخاص، يُسهم في تَعلُّم اآلخرين، ويتفاعل مع األدوات دور الطالب .2

قران، أو ضمن مجموعة، وتتغيّر هذه األدوار حسب نوعية عمله، إذا كان فرديًّا، أو مع األ ،والتقنية، وأوضاع العالم الحقيقي

.  أو كصفٍّ

A.  في البيئة الرقمية مع األقران والمعلمعضو دور الـُمتََعلِّم كعضو في مجموعة: تعّد عملية التََّعلُّم عملية اجتماعية، فالمتعلم ،

 ختالفتُستعرض في المجموعة الواحدة وجهات نظر متعددة الفالمجموعة تسهيل مشاركة وجهات النظر واالنطباعات،  دورو

م، يره، كما تُعدُّ المجموعة المتعلمين للتفكير فيما وراء أنفسهالذي قد يؤثر في انطباعات بعضهم وتفكوالخلفيات الثقافية، 

 .وفهمهم الخاص للعالم

B.  مجموعة، حيث يعملون في موضوعات  كعضو في أكثر تأثيًرا في وضعههذا الدور دور الـُمتََعلِّم في العمل مع األقران: يعّد

تتطّور مهارات التََّعلُّم من خالل هذا النوع أكثر من العمل مع المجموعة؛ إذ يستطيعون العمل بشكل أكثر فمحددة المهمات، 

 لذلك يصلون إلى درجات عالية من المستويات المهارية والمعرفية. كفاءة من خالل العمل المغلق المتكرر

C.  ،عله أكثر تج حيث األنشطة،من خالل تفاعله مع  لم إلى الفرصة للعمل بمفردهالمتعيحتاج دور الـُمتََعلِّم في العمل الفردي

 اعتماًدا على نفسه.

D. :م هذا عمرتبط بالصف كوحدة متكاملة، بما فيهم المعلم، ويُدَ  -بوصفه عضًوا في بيئة التعلم - دور الـُمتََعلِّم كعضو في مجتمع

ّد المشاركة الصفية في منتديات النقاش العنصر األساسي لدفع الدور بواسطة تطوير المحتوى في تصميمات مختلفة، وتع

 .   (Vai and Sosulski, 2011)الرقمي  الطالب إلى التفاعل

 The“من خالل النموذج الثالثي  مهارات التفاعل الرقمي الى ثالثة مهارات، Anderson (2017)اندرسون تصنف و

three-component model  من خالل المنفّذ من خالل الفصل والمنهج المنفذ عن طريق األنترنت، الذي يقارن  بين المنهج

 بالجدول التالي: ةموضح في كلتا البيئتين. والبعد الثاني طرق تقويم هذه السلوكيات ، بعدين رئيسيين هما: بعد سلوكيات الطالب
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 التفاعل الرقمي ( مهارات6)جدول 

 المهارة
 سلوكوصف ال

 لتََّعلُّم الرقميةبيئة ا البيئة الصفية

التفاعل السلوكي 

behavioral 

engagement 

األفعال التي يقوم بها الطالب للوصول إلى المنهج، متمثاًل في الجهود واإلصرار على األعمال 

المدرسية، والمشاركة في األنشطة الالمنهجية، وقد يؤدي ذلك إلى اكتساب مهارات التفاعل 

 العاطفي.

 )قاعة الدرس( الحضور للصف القياس

تسجيل الدخول اليومي للدورة، والساعات 

التي يقضيها، وعدد المهام واألنشطة على 

 اإلنترنت، والثقة بالنفس. 

التفاعل المعرفي 

cognitive 

engagement 

ويشمل عمليات التََّعلُّم التي تمّكن الطالب من تحقيق منجزات التََّعلُّم ونواتجه، ويمثّل االسثمار 

في بيئة التََّعلُّم، فهو يشمل التطور المعرفي في مرحلة التََّعلُّم، ويعتمد ذلك على أهداف العقلي 

تمت صياغتها وفق تصنيف معين، سواء في بيئة الصف أو البيئة عبر اإلنترنت، وترتبط 

 مهارات التفاعل المعرفي بالدافعية عند الطالب. 

 القياس
تحقيق األهداف، وعرض الواجبات، واستخدام تتفق البيئتان في الممارسات اليومية ل

 استراتيجيات التََّعلُّم، والتََّعلُّم المنظم ذاتيًّا.

التفاعل العاطفي 

affective 

engagement 

كيف يشعر الطالب نحو تعلمهم؟ وكيف يرتبط الطالب ببيتتهم، ومعلمهم، وزمالئهم؟ ومدى 

ي والفشل، والشعور باألمان، والقيم، والتعبير اإلثارة والمتعة والفائدة، وردة الفعل نحو التحد

عن المشاعر، واالنتماء. ولكي يستطيع الطالب الوصول إلى هذا المستوى العاطفي؛ فإنه 

 سيستخدم مهارات التفاعل المعرفي والمصادر. 

 رسائل البريد اإللكترونية الفردية للمعلم. طلب مساعدات إضافية من المعلم. القياس

(Anderson., 2017) 

ربعة بأ Handelsman, Briggs, Sullivan & Towler, (2010) هاندلسمان، بريغر، سوليفان وتوليركل من  هاحّدد بينما

 مهارات تتمثّل في:

 ( )مواكبة القراءات، وتركيز الجهود عليها(.skills engagement) التفاعل المهاراتي .1

 ( )االستمتاع بالتعلّم، وتطبيقه في الحياة(.emotional engagement)التفاعل العاطفي  .2

 )إضفاء المرح، ومشاركة األنشطة ضمن فريق صغير(. participation engagement)التفاعل التشاركي ) .3

 ,Dixson) .)أداء جيد باالختبار، والحصول على درجات جيدة( performance engagement)) األدائيالتفاعل  .4

2015)  

تقسيم مهارات التفاعل الرقمي الى أربع  Bergdahl, Nouri and Fors وفورس ي، نوربيرغدال تصنيف يتضح فيو

 (،٠٢٣٢، مع اختالف في نوعية هذه المهارات عن التصنيف الذي أورده هاندلسمان واخرون )ةيمهارات رئيس
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عرفي والسلوكي يشيران الى جانب واحد وهو حيث استبدلوا الجانب التشاركي بالمعرفي، ونرى في هذا التصنيف ان الم 

 :القدرة على استخدام التقنية، وفيما يلي تفصيل لمهارات التفاعل الرقمي كما يراها بيرغدال واخرون

 التفاعل السلوكي: استخدام المتعلم التقنيات الرقمية في دعم التََّعلُّم وإدارته. .1

 دام التكنولوجيا، والمبادرة في االستخدام لهذه التكنولوجيا.التفاعل المعرفي: السهولة في التركيز أثناء استخ .2

 التفاعل العاطفي: إدراك أهمية التكنولوجيا في التعلم، والرضا والحرص على االستخدام. .3

التفاعل االجتماعي: تفضيالت الطالب في المشاركة بواسطة التكنولوجيا، والتواصل مع المعلمين واألقران، أو الرغبة  .4

 .(Bergdahl, Nouri and Fors, 2019)مل الجماعي مع التكنولوجيا لتجربة الع

 هاراتمعلى تقسيم مهارات التفاعل الرقمي الى أربعة  تتفق دبيات التي تناولت جانب التفاعل الرقمياألغالب ن أ يتضح مما تقّدم،

ظمة لصفحة المقرر، وانهاء القراءات تابعة المنالتفاعل المهاري؛ حيث تتضح هذه المهارة من خالل المت 1)متمثلة بالنقاط التالية: 

المطلوبة، البحث الدائم عن مالحظات الزمالء والتأكد منها، تدوين المالحظات على القراءات والعروض، االنتباء اثناء االستماع 

التفاعل العاطفي؛ وتدل  2)علم، ل البدء بدراسة المادة مع المب  قَ  من قِبل المتعلم والقراءة، كذلك تظهر من خالل تهيئة بيئة التعلم

على هذه المهارة سلوكيات المتعلم المتمثلة في ربط موضوعات المقرر بالحياة، التواصل مع الزمالء والمعلم لالستيضاح عن 

تشاركي؛ التفاعل ال 3)المادة، البحث عن طريقة لالستمتاع بالمقرر، والرغبة في التنظيم الذاتي وتطبيق المقرر في الحياة اليومية، 

مشاركة لمن خالل االشعور بمتعة في استخدام بيئة تعلم رقمية، المشاركة بالنقاشات باهتمام وانتظام، تظهر ايًضا هذه المهارة 

بالمجموعات الصغيرة والكبيرة وتقديم المساعدة للزمالء والتفاعل مع المحادثات عبر البيئة الرقمية، وهذا يؤدي بدوره الى تقوية 

ويتضح من خالل المجهود التفاعل االدائي؛  4)بعضهم البعض المستخدمة من خالل البيئة الرقمية، و أساليب عرفةالعالقات وم

الذي يبذله المتعلم اثناء دراسة المقرر، ومتابعة الدراسة عبر االنترنت بعد انتهاء المقرر لدراسة محتويات ذات صلة، واكتساب 

هاراته، وتحقيق تقدم جيد في معايير التقويم الذاتي، والقدرة على تخطيط جدول التعلم المزيد من الخبرات من الزمالء لتطوير م

 وإدارة تعلمه الذاتي من خالل االنترنت. 

 ما درجة اكتساب طالبات جامعة الملك سعود لمهارات التفاعل الرقمي من وجهة نظرهن؟ .1

ر المحاو إجابات العينة في والمقارنات بينوالتكرارات لإلجابة عن هذا السؤال اعتمدت الدراسة على المتوسطات الحسابية 

 األربعة وبين عبارات كل محور على حدة، وجاءت النتائج الخاصة بعينة جامعة الملك سعود على النحو التالي:

 ياألدائدرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

رقم 

 العبارة

 العبارة

 

 

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 بيالحسا

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

    3.9 1.18 1    ابذل قصارى جهدي 2
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12 

أدرس محتويات التعلم 

ذات الصلة بعد انتهاء 

 الدرس على االنترنت

      3.1 1.23 6 

14 

أستفيد من خبرات 

الزميالت التقنية بتطوير 

 مهاراتي

      3.6 1.26 3 

21 
احقق تقدم جيد في معايير 

 التقويم الذاتي

      3.8 1.14 2 

25 
أقوم بإدارة تعلمي الذاتي 

 باستخدام نظام االنترنت  

      3.6 1.30 4 

30 

أقوم بتخطيط جدول التعلم 

من خالل بيئة التعلم 

 الرقمية

      3.5 1.34 5 

 عبارة )ادرسالمحور انها في الدرجة الرابعة من المقياس والمتمثلة ب )تمثلني(، ما عدا يالحظ من إجابات العينة في هذا 

اءت من عبارات المحور وج متوسط والتي كانت العبارة األقل محتويات التعلم ذات الصلة بعد انتهاء الدرس على االنترنت(

 تدريسي للمقرر اعتمد على التعلم الذاتي كجزء منان األسلوب المن رغم ذلك بال، وفي الدرجة الثالثة )تمثلني احيانًا(

يعد متوسط مرتفع قريب من الدرجة و 3.9( بمتوسط ابذل قصارى جهدي) (2رقم ) عبارةالحيث جاءت  المقرر متطلبات

ن ي، وكذلك عبارة )احقق تقدم جيد في معايير التقويم الذاتي( التي جاءت في المرتبة الثانية بمن درجات المقياس الخامسة

قد تّم  الجزء المراد تعلمه لكون ذلك بحداثة األسلوب على الطالبة، او الدراسةقد تفسر و .3.8عبارات المحور بمتوسط 

 امعة الملك سعودفي ج التعلم االلكتروني المعتمد في نظام التعلمأنشطة تحديده من خالل حقيبة التعلم التفاعلية التي تعّد من 

، فلم تصمم بيئة تعلم خاصة للمقرر، وهذا فهو تعلم ذاتي مقنن )أعضاء هيئة التدريس( راسةالد كما ورد في إجابات عينة

ن ان التصميم الجيد لبيئة التعلم يؤدي الى التفاعل في التعلم والتعليم ( مMeyer, 2014) دراسة اليه تما اشارمع  تفقي

  .عبر األنترنت

 كيالتشاردرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

8 

امرح في محادثات الشات، 

البريد، المناقشات مع 

 المعلمة

      2.4 1.39 7 
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9 

امرح في محادثات الشات، 

يد، المناقشات مع البر

 الزميالت

      2.9 1.39 6 

17 
أشارك بنشاط في 

 المجموعات الصغيرة

      3.5 1.35 2 

    4.1 1.20 1    اساعد زميالتي 18

20 
اتفاعل مع المحادثات عبر 

 االنترنت

      3.5 1.43 3 

22 
أشارك في المناقشات عبر 

 االنترنت بانتظام

      3.39 1.36 4 

23 

ب جميع أعرف أسلو

الزميالت في الصف من 

 خالل البيئة الرقمية

      3.24 1.35 5 

لمقياس، ا درجة متدنية من درجاتمحور التفاعل الرقمي التشاركي في بعض عبارات العينة في اجابات افراد جاءت نتيجة 

ارة ، وعبع المعلمة( ال تمثلنيم ، البريد، المناقشاتعبارة )امرح في محادثات الشات ان على 2.4حيث اتفقت العينة بمتوسط 

، إضافة الى عبارة )أشارك في المناقشات عبر تمثلني احيانًا )امرح في محادثات الشات، البريد، المناقشات مع الزميالت(

التي  (Jefferies et al., 2016)االنترنت بانتظام( بدرجة تمثلني احيانًا. ويتفق ذلك مع نتائج دراسة جيفيرز واخرون 

بينما جاءت عبارة )اساعد زميالتي( األعلى متوسط ى سلبية المشاركة الرقمية بوجه عام عند طالب الجامعة. اكدت عل

بأن الطالبة قد تعني به اثناء التعلم الحضوري، حيث  الدراسةتفسره  وهذا 4.1وقريبة من اعلى درجات المقياس بمتوسط 

تعد و ا لوجه(، والتعلم االلكتروني من خالل نظام البالك بورد.ان العينة يدرسون المقرر من خالل الدراسة بالصف )وجهً 

مهارات التفاعل الرقمي التشاركي من المهارات المهمة لتحقيق تعلم فعال في بيئة التعلم الرقمية، وكذلك اكتساب مهارات 

دم التخطيط علك ناتج عن ذ في كون يتلخص الدراسةتفسير  بالتعلم، ولعل باالستمرارالتواصل واالتصال، وزيادة الرغبة 

لوب جميع أعرف أس)ؤكده عبارة قد توهو ما فالتعليم عبر االنترنت حديث نسبيًا ، الكتساب الطالبة مهارات التفاعل الرقمي

 .3.2 إجابات العينة متوسط بلغحيث  الزميالت في الصف من خالل البيئة الرقمية(

 يالعاطفدرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

5 
أجد طُرقًا لجعل المادة 

 الدراسية مرتبطة بحياتي

      3.7 1.17 4 
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10 

اتواصل مع الزميالت 

الل لالستيضاح من خ

 وسيلة التواصل 

      3.8 1.24 2 

11 

اتواصل مع االستاذ/ة 

لالستيضاح من خالل 

 وسيلة التواصل

      3.7 1.26 5 

13 
أجد طُرقًا لجعل المادة 

 الدراسية ممتعة لي

      3.8 1.27 3 

   4.2 1.25 1     لدي رغبة حقيقية للتطوير 19

24 
أطبق ما تمت دراسته في 

 حياتي

      3.5 1.24 7 

26 

اشعر بمتعة اثناء 

المشاركة من خالل البيئة 

 الرقمية

      3.7 1.27 6 

29 

اشارك النقاش باهتمام مع 

الزميالت على وسيلة 

 التواصل

      3.5 1.26 8 

 تاتضح من إجابات العينة في محور التفاعل الرقمي العاطفي اتفاقهم على ان عبارات المحور تمثلهم وهي درجة عالية من درجا

لوحيدة وهي العبارة ا ،)تمثلني تماًما( المقياس، بينما جاءت عبارة )لدي رغبة حقيقية للتطوير( في الدرجة الخامسة من المقياس

شارك ا، بينما كانت األدنى متوسط عبارة )في كلتا الجامعتين بين عبارات المقياس حازت على هذه الدرجة بين إجابات العينة

(  والتي ذكرت (Dixson, 2015دراسة ديكسون نتائج  مع تتفقوهذه النتيجة  الت على وسيلة التواصل(النقاش باهتمام مع الزمي

ينة العالية في درجة اكتساب افراد الع الدراسة وتفسر سلوكيات التعلم التطبيقية.مرتبطة بشكل إيجابي ب بيئة التعلم الرقميةان 

 ستقاللية التي تم منحها للطالبة من خالل التعلم الذاتي )المقنن(.تعود الى اال محور مهارات التفاعل الرقمي العاطفي

 يالمهاردرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

رقم 

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 اًماتم

1 
اتأكد من الدراسة بشكل 

 منتظم

      3.6 1.22 7 
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3 
اُنهي جميع القراءات 

 المطلوبة

      3.9 1.22 3 

4 

ابحث عن مالحظات 

الزميالت بشكل دائم للتأكد 

 من فهم المطلوب

      3.4 1.16 9 

6 
ادّون مالحظاتي على 

 العروض

      3.6 1.35 8 

7 
ادّون مالحظاتي على 

 القراءات

      3.8 1.32 5 

    3.9 1.21 2    اقرأ بحذر  15

    4.0 1.22 1    استمع بحذر 16

27 
أهيئ بيئة التعلم قبل بداية 

 التعلم

      3.7 1.33 6 

    3.8 1.31 4    أنظّم وقتي اثناء التعلم   28

ت المحور قد حازت على درجة ان جميع عبارا يالعينة في محور التفاعل الرقمي المهارافراد يتضح من نتائج إجابات 

)تمثلني( وهي الدرجة الرابعة من المقياس، حيث جاءت عبارة )استمع بحذر( في المرتبة األولى بمتوسط عالي قريب من 

 ،ابحث عن مالحظات الزمالء بشكل دائم للتأكد من المطلوب( في المرتبة األخيرةبينما حازت عبارة ) 4.0الدرجة الخامسة 

و )أدّون  3.8الفرق بين عبارتي )أدون مالحظاتي على القراءات(، بمتوسط خالل استجابة افراد العينة اتضح من وكذلك 

 وهو فرق واضح، فالطالبة تعتمد على الورق وليس على بيئة تعلم رقمية. وقد 3.6مالحظاتي على العروض( بمتوسط 

 . ميّسرومن البحث عن مالحظات الزمالء بشكل منتظم  وسيلة تواصل وبيئة تعلم وتعليم تمكن الطالبة ذلك أهمية وجود يفسر

 )المحاور(درجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

 %درجة اكتساب المهارات  المحور
 المتوسط

 الحسابي
 الترتيب االنحراف المعياري

 3 998. 3.6 تمثلني محور التفاعل الرقمي األدائي

 1 993. 3.8 تمثلني محور التفاعل الرقمي العاطفي

 4 991. 3.3 تمثلني احيانًا محور التفاعل الرقمي التشاركي

 2 997. 3.8 تمثلني محور التفاعل الرقمي المهاري

 

ثلني( )تم ومستوىعلى المستوى الرابع من مقياس ليكرت الخماسي  جاءت نتائجها محاور يتضح من ترتيب المحاور ان ثالث

اعل الرقمي العاطفي والمهاري على المتوسط األعلى المماثل والقريب من الدرجة حاز محور التففقد وهي درجة مرتفعة، 

 الخامسة للمقياس واختلفوا في درجة االنحراف المعياري بدرجات قليلة بتفوق المحور العاطفي.
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عيد عن بقية وسط بمحور التفاعل الرقمي التشاركي جاء على المستوى الثالث )تمثلني احيانًا( بمتأن  كذلك اتضح من النتائجو 

هذه الدرجة في محور التفاعل الرقمي التشاركي بشكل عام بعدم التخطيط المسبق لتنمية مهارات التفاعل  الدراسةوتفسر  المحاور.

الرقمي، حيث لم يتم تهيئة بيئة تعلم وتعليم مناسبة تساعد الطالبة على اكتساب هذه المهارات، وهو التحدي الذي يواجه المعلم في 

تنا الحاضر حيث ينبغي ان يكون هذا الجانب حاضًرا في ذهنه اثناء تخطيط المقرر مما يساعد على بناء مهارات تساعد المتعلم وق

 mber Claire (2010)على مواجه التغييرات التكنولوجية وهو ما أشارت اليه دراسة 

 لتفاعل الرقمي من وجهة نظرهن؟ما درجة اكتساب طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لمهارات ا .2

لإلجابة عن هذا السؤال اعتمدت الدراسة على المتوسطات الحسابية والتكرارات والمقارنات بين إجابات العينة في المحاور 

األربعة وبين عبارات كل محور على حدة، وجاءت النتائج الخاصة بعينة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية على النحو 

 :التالي

 دائياألدرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

قم ر

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

    4.1 1.28 1    ابذل قصارى جهدي 2

12 

لتعلم أدرس محتويات ا

ذات الصلة بعد انتهاء 

 الدرس على االنترنت

      3.0 1.32 6 

14 

أستفيد من خبرات 

الزميالت التقنية بتطوير 

 مهاراتي

      3.4 1.33 5 

21 
احقق تقدم جيد في معايير 

 التقويم الذاتي

      3.6 1.22 4 

25 
أقوم بإدارة تعلمي الذاتي 

 باستخدام نظام االنترنت  

      3.6 1.18 2 

30 

أقوم بتخطيط جدول التعلم 

من خالل بيئة التعلم 

 الرقمية

      3.6 1.20 3 

 

جاءت نتائج إجابات افراد العينة لطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود في محور التفاعل الرقمي األدائي متفاوتة من حيث 

 درجات الدرجة الرابعة،ويعد اخر  4.1الدرجة، حيث حازت عبارة )ابذل قصارى جهدي( على اعلى متوسط 
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ت على المرتبة األدنى بين عبارا أدرس محتويات التعلم ذات الصلة بعد انتهاء الدرس على االنترنت(بينما حازت عبارة ) 

باعتماد اسلوب المقرر على التواصل المباشر،  الدراسةوقد تفسره  .بمستوى استجابة )تمثلني احيانًا( 3.0المحور بمتوسط 

ارجية كأنشطة للمقرر، فلم يعتمد المقرر في اسلوب التدريس على استخدام بيئة تعلم مصممة بشكل يساعد والمقابالت الخ

  and Blessingerوانكل وبالسينقا  دراسة ذكرتهالمحور مع  نتيجة هذاالمهارات الرقمية. وتتفق بعض على اكتساب 

Wankel (2012 )لم رقمية عبر سياق حقيقي.في أهمية ارتباط الطالب بمحتوى محدد في بيئة تع 

 التشاركيدرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

قم ر

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

8 

امرح في محادثات الشات، 

ريد، المناقشات مع الب

 المعلمة

      2.5 1.41 7 

9 

امرح في محادثات الشات، 

البريد، المناقشات مع 

 الزميالت

      3.1 1.40 6 

17 
أشارك بنشاط في 

 المجموعات الصغيرة

      3.4 1.38 3 

    3.9 1.21 1    اساعد زميالتي 18

20 
اتفاعل مع المحادثات عبر 

 االنترنت

      3.5 1.38 2 

22 
أشارك في المناقشات عبر 

 االنترنت بانتظام

      3.35 1.28 4 

23 

أعرف أسلوب جميع 

الزميالت في الصف من 

 خالل البيئة الرقمية

      3.20 1.31 5 

 

عينة جامعة اإلمام محمد بن سعود في درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي التشاركي تدني أفراد يتضح من نتائج إجابات 

)تمثلني احيانًا( من معّدل وعلى مستوى )ال تمثلني(،  من عبارات المحور اتعبارأربع جابات، فقد حازت اإل اتمتوسط

على عبارة )اتفاعل مع  . مع اتفاق أفراد العينتين )جامعة الملك سعود(، و)جامعة االمام محمد بن سعود(سبع عبارات

رة )امرح في محادثات الشات، البريد، المناقشات مع المعلمة( وقد حازت عباالمحادثات عبر االنترنت( على متوسط تمثلني. 

 في جامعة الملك سعود. 2.4متوسط و 2.5 في كلتا الجامعتين بمتوسط متوسط بين العبارات أدنيعلى 
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السابق في كون التخطيط الكتساب مهارات التفسير وهذا يؤكد   .3.9( بأعلى متوسط اساعد زميالتيينما جاءت عبارة )ب 

ما كاعل الرقمي لم يتحقق، فهو حديث نسبيًا كمفهوم وتأكد ذلك من خالل إجابة افراد العينة )أعضاء هيئة التدريس(، التف

نتائج افراد عينة جامعة االمام وهو نسبة الطالب الى المعلمين وهو ما أكدته نتائج دراسة سببًا اخر قد يفسر  الدراسةتضيف 

التي كشفت عن وجود ارتباط سلبي بين التفاعل الرقمي ومشاركة الطالب مع (Pilotti et al., 2017)  ونخرآبايلوت و

 زيادة حجم الفصل.

 درجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي العاطفي

قم ر

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

5 
أجد طُرقًا لجعل المادة 

 الدراسية مرتبطة بحياتي

      3.3 1.39 7 

10 

اتواصل مع الزميالت 

لالستيضاح من خالل 

 وسيلة التواصل 

      3.4 1.47 5 

11 

اتواصل مع االستاذ/ة 

لالستيضاح من خالل 

 وسيلة التواصل

      3.2 1.42 8 

13 
لجعل المادة أجد طُرقًا 

 الدراسية ممتعة لي

      3.5 1.38 4 

    4.0 1.30 1    لدي رغبة حقيقية للتطوير 19

24 
أطبق ما تمت دراسته في 

 حياتي

      3.3 1.30 6 

26 

اشعر بمتعة اثناء 

المشاركة من خالل البيئة 

 الرقمية

      3.6 1.23 2 

29 

اشارك النقاش باهتمام مع 

الزميالت على وسيلة 

 تواصلال

      3.5 1.35 3 

 

تبين نتائج إجابات العينة على محور مهارات التفاعل الرقمي العاطفي اتفاقهم على اكتسابها بدرجة ما بين المتوسط والعالي، 

 حيث حازت ثالث عبارات على مستوى تمثلني أحيانًا، بينما حازت خمس عبارات على مستوى تمثلني،
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وهو متوسط قريب من اخر  4.0لتطوير( األعلى متوسط بين عبارات المحور بمتوسط وكانت عبارة )لدي رغبة حقيقية با 

درجات المقياس واعالها، بينما األدنى متوسط كان لعبارة )اتواصل مع األستاذة لالستيضاح من خالل وسيلة التواصل( 

اثناء المشاركة من خالل البيئة اشعر بمتعة . ويالحظ في متوسط إجابات افراد العينة اتفاقهم على عبارة )3.2بمتوسط 

الرقمية( بمتوسط يمثلني، بينما عبارة )أطبق ما تمت دراسته في حياتي( وعبارة )أجد طُرقًا لجعل المادة الدراسية مرتبطة 

بحياتي( بمتوسط يمثلني احيانًا. وترى الدراسة ان هذا يتعارض مع اسلوب تدريس المقرر الذي اعتمد على زيارة الكترونية 

كتبة ما واعداد تقرير عنها، وقد تفسر الدراسة ذلك كون ان التقرير االلكتروني يعّد بشكل فردي، دون استخدام المهارات لم

ة حيث إن العمل مع الفريق في بيئات التعلم والتعليم الرقمية، إضافالرقمية الناقدة والتي تتم من خالل بيئة التعلم الرقمية. 

نهما يكسب المتعلم مهارات رقمية متعددة تؤهله لالستمرار والتقدم في تعلمه كما أشار لذلك الى العمل بشكل منفرد، كّل م

(McVay, 2004) 

 يالمهاردرجة اكتساب العينة مهارات التفاعل الرقمي 

قم ر

 العبارة
 العبارة

 %درجة اكتساب المهارة 

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 بالترتي

ال 

تمثلني 

 ابًدا

ال 

 تمثلني

تمثلني 

 احيانًا

تمثلني  تمثلني

 تماًما

1 
اتأكد من الدراسة بشكل 

 منتظم

      3.4 1.19 8 

3 
اُنهي جميع القراءات 

 المطلوبة

      3.7 1.33 2 

4 

ابحث عن مالحظات 

الزميالت بشكل دائم للتأكد 

 من فهم المطلوب

      3.4 1.37 9 

6 
تي على ادّون مالحظا

 العروض

      3.5 1.36 7 

7 
ادّون مالحظاتي على 

 القراءات

      3.5 1.29 6 

    3.6 1.22 3    اقرأ بحذر  15

    3.8 1.17 1    استمع بحذر 16

27 
أهيئ بيئة التعلم قبل بداية 

 التعلم

      3.5 1.28 5 

    3.6 1.29 4    أنظّم وقتي اثناء التعلم   28

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-2-5| تأريخ اإلصدار:  رابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                   293 

 ISSN: 2706-6495 

 

رة حصلت عباومستوى )تمثلني(، على ينة في درجة اكتساب مهارات محور التفاعل الرقمي المهاري اتفقت إجابات الع

بينما حصلت عبارة )ابحث عن مالحظات الزمالء بشكل دائم للتأكد من المطلوب(  3.8)استمع بحذر( على اعلى متوسط 

د تفسر الدراسة السبب في ذلك باعتماد اسلوب . وق3.4متوسط بين عبارات المقياس في هذا المحور بمتوسط يبلغ  أدنيعلى 

تدريس المقرر على التواصل وجهًا لوجه، وعدم تهيئة بيئة تعلم وتعليم رقمية، كذلك استخدام أدوات التقويم البنائي حسب 

وسط بين تفرق الم في هذا المحور استجابات افراد العينة كذلك علىياُلحظ استجابات افراد العينة )أعضاء هيئة التدريس(. 

 وقد. الدراسةوهو ما يدعم تفسير  3.6 ( والتي حازت على اعلى متوسط و )اقرأ بحذر( بمتوسط قدرهاستمع بحذرعبارتي )

اركة شمن خالل تتبع مضرورة تحديد مدى تفاعل الطالب الرقمي في بيئة التعلم على     (Gregore, 2020)أّكد جريجور

من خالل التنقل بين واجهات البرنامج، أو من خالل المشاركة المعرفية والمتمثلة في سواء أكانت المشاركة سلوكية  المتعلم

 .التأمل حول تفكير المتعلمين

 مهارات التفاعل الرقمي )المحاور(درجة اكتساب العينة 

 %درجة اكتساب المهارات  المحور
 المتوسط

 الحسابي
 الترتيب االنحراف المعياري

 1 911. 3.6 تمثلني يمحور التفاعل الرقمي األدائ

 3 980. 3.5 تمثلني محور التفاعل الرقمي العاطفي

 4 938. 3.3 تمثلني احيانًا محور التفاعل الرقمي التشاركي

 2 916. 3.6 تمثلني محور التفاعل الرقمي المهاري

 

حاور م تفاعل الرقمي على مستوىيتبين من نتائج استجابات افراد عينة جامعة اإلمام محمد بن سعود في درجة اكتساب مهارات ال

ور كان المحف ،بمستوى )تمثلني( حاز على الدرجة الرابعة في المحاور الثالث قد مهاراتالان درجة اكتساب  الرقمي التفاعل

ما ك في درجة االنحراف المعياري.بدرجات قليلة جًدا  مع اختالف لمحور المهاريل مماثلاألدائي في المرتبة األولى بمتوسط 

. اسبمستوى )تمثلني احيانًا( وهي الدرجة الثالثة من المقي جاء محور التفاعل الرقمي التشاركي ضح من نتائج ترتيب المحاور انيت

 وسطاتت المتيتضح للباحثة الفرق بين الجامعتين في متوسطات المحاور الثالث )األدائي، والمهاري، والعاطفي( حيث كانو

في جامعة االمام محمد بن سعود، كذلك ان جامعة  اتهذه النتيجة بعدد الطالب الدراسةتفسر اعلى في جامعة الملك سعود، وقد 

االمام محمد بن سعود اقل اعتماد من جامعة الملك سعود على التعليم الرقمي كما ورد في استجابات عينة الدراسة من )أعضاء 

بينما اختلفوا  3.3اب مهارات التفاعل الرقمي التشاركي بمتوسط هيئة التدريس(، بينما تتفق النتائج في الجامعتين على درجة اكتس

مع جزء من نتائج دراسة كالير كامبر  في درجة االنحراف المعياري حيث كانت لصالح عينة جامعة اإلمام. تتفق هذه النتيجة

Kimber and Claire (2010)  وخاصة مهارات  الرقميمن ان طالب السنة األولى في الجامعة لم يكتسبوا مهارات التفاعل

 .المشاركة
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بين درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي لدى طالبات جامعة الملك سعود  هل يوجد فروق ذات داللة احصائية .3

 ؟تدريس المقرر أسلوب يعود لمتغير وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 إبرازبوالذي يمكن للباحث فيه ان يقارن بين موضوعين او أكثر ، لإلجابة على هذا السؤال استخدمت الدراسة المنهج المقارن

 أوجه الشبه واالختالف مع ذكر وجهة النظر الخاصة، كذلك الدمج بين التحليل الكمي والنوعي، والبيانات النوعية والكمية

2018) ,Benati& Coccia ( . أربع لى ع للمقرر التدريسي األسلوب متغيرفي  بين العينتين في المقارنة الدراسةوقد اعتمدت

تم التوصل الى  قدوالتقويم، و وسيلة التواصل -بيئة التعلم -وهي: أهداف المقرر المفتوح محاور رئيسة تناولتها اسئلة االستبيان

 االتي: 

يادة زإلى فهو يشير )أعضاء هيئة التدريس( غموض المفهوم العام للتفاعل الرقمي.  العينةأفراد استجابات  اتضح من .1

 وهي: فرعيةالمشاركة وتنوعها والرغبة في التواصل والتعلم من خالل بيئة التعلم الرقمية من خالل قياس أربع مهارات 

صف من أن افراد ال إن التخطيط الستمرار التعلم يعنيبناًء عليه، فواألدائية، التشاركية، العاطفية والمهارية(. المهارات )

جودة للوصول بالمعلم ل ،يضمن للجميع تكافؤ الفرص رقمي في مناخ صفي لم والتعليمالتع المعلم والطالب يمارسون

قياسه ن يمك، وأهم هذه الفرص التي ينبغي ان يتحقق فيها التكافؤ التواصل الفّعال بين افراد المجموعة. ويعّد المخرجات

هارات التدريسي لتنمية م أسلوبهفي  علمالم كي يتحقق هذا الهدف فيجب ان يراعيوفق أدوات تضمن الدقة في التقويم، و

 لبيئة التعلم مناسبال التصميموتحديد األهداف، ، التخطيط اثناء استخدام بيئة التعلم الرقمية العناصر التالية:التفاعل الرقمي 

 ، ثم االختيار الجيد لوسائل التواصل وأدوات التقويم. والتعليم

 ، وكانت نتائجها كالتالي:والتي تتناول تنمية مهارات التفاعل الرقمي عامةالخاصة وال االهدافاالستبانة اسئلة شملت  .2

الحياة الجامعية ومهارات التعامل معها، وركزت اهداف المقرر الخاصة المهارات االكاديمية وركزت األهداف العامة على  -

ومعالجة  مهارات التفكيروالتقديم،  ،العرض ،مهارات االتصال، والتي تتمثل في البحث العلمي على محاور المقرر الرئيسة

 . المعلومات

اتضح من إجابة العينة في كلتا الجامعتين تناول األهداف لتنمية مهارات التحدث مع الجمهور، والتسويق للذات من خالل  -

والحوار  ع، مثل مهارات االستماالبيئات الرقميةالتواصل المباشر فقط. وهي على الجانب االخر مهارة يحتاجها التعليم في 

 والنقد والتفاعل مع المشارك والمعلم. 

 تلخصت نتائج بيئة التعلم لدى العينة في النقاط التالية: .3

والتدريس وجهًا لوجه. ويتميز نظام  Blackboardي التعلم االلكترون ياعتمدت كلتا الجامعتين على الدمج بين نظام -

مرات وكذلك عقد المؤتويب، الوصفحات مشاركة الملفات متعلم قائمة أدوات تتيح للمعلم والالتعلم االلكتروني بوجود 

كما ان نظام التعلم االلكتروني يتيح للطالب المالحظات والردود.   كتابةلتفاعل بين المستخدمين من خالل المرئية وا

د ن المتّعلم من تتبع الردووالذي يمكّ  (synchronous  &synchronousA)الحضور التزامني والغير تزامني 

، ولكنه في المقابل ال يتضمن ميزة اظهار وقت دخول المتعلم ، وانهاء القراءات المرسلة من قبل الزمالءوالمشاركات

ووقت مشاهدته للدردشة او المشاركات. كذلك فإن البالك بورد يخضع لمعايير المؤسسة ولذلك يصعب على المعلم 

   .للتفاعل الرقمي اس وتقويمتحوي وسيلة تواصل وقيتطويعه ليكون بيئة تعلم رقمية 
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تي تستخدم مبدأ التعلم الذاتي والمشاركة بالمنتديات والالنتائج المتعلقة ببيئة التعلم ان جامعة الملك سعود  كذلك اشارت -

ويتحقق من خاللها بعض مهارات التفاعل الرقمي وهو التفاعل باألداء من خالل  تتطلب من المتعلم المتابعة والمشاركة

 لتعلم الذاتي من خالل االنترنت.إدارة ا

ركزت على التواصل المباشر فكانت نسبة االعتماد على  جامعة االمام محمد بن سعودعينة كما اشارت النتائج الى ان  -

فالمتعلم يكتسب المهارات الجامعية من خالل التواصل المباشر مع مسؤولين  التعلم الرقمي اقل من جامعة الملك سعود،

 الجامعة بالقيام بمقابلة او اعداد تقرير، وتّم اإلشارة الى تضمين زيارة الكترونية لمكتبة واعداد تقرير لها داخل او خارج

  بالتعلّم ويطبقه في الحياة. وهو ما يمثل التفاعل العاطفي كأحد مهارات التفاعل الرقمي حيث يستمتع المتعلم

 التالي:على النحو جاءت نتائج وسيلة التواصل وأدوات التقويم  .4

واصل تقيس . ويعتبر البريد االلكتروني وسيلة تتتفق كلتا الجامعتين باستخدام البريد الجامعي كوسيلة تواصل الكتروني -

الرغبة لدى المتعلم في التعلم ويعتمد ذلك على نوعية البريد المرسل، وكذلك وسيلة في تنمية بعض مهارات التفاعل 

، والمهارية من لتي تتضح في بذل مجهود واضح بالتعلم من اجل التطوير الذاتيالمهارات األدائية واالرقمي واهمها 

 .التواصل مع المعلم والزمالء لالستيضاحخالل 

بعض  قياسي فلمعلم ا ساعدالتي تو ،غرف الدردشةاتضح من خالل النتائج اتفاق العينة في كلتا الجامعتين على استخدام  -

الردود ومدى تفاعل المتعلمين مع بعضهم ومع المعلم، وتقديم التغذية الراجعة  مهارات التفاعل الرقمي من خالل رؤية

تنمية بعض مهارات التفاعل الرقمي والتي تتمثل في  ايًضا تتيح غرف الدردشة للمعلموالمباشرة )الفردية والجماعية(. 

لوب الزمالء من خالل بيئة التعلم التفاعل التشاركي من خالل إضفاء المرح، مشاركة النقاش باهتمام وانتظام وفهم اس

يتم التخطيط الكتساب هذه المهارة من خالل مبادرة المعلم )عضو هيئة  ينبغي انكي تتحقق هذه المهارة الرقمية، و

 تكون هذه الغرف مزّودة بأدوات قياس لهذه المهارات.التدريس(، وان 

ولم ، يم األدائيالتقيالدراسة في كلتا الجامعتين تتمثل في اسفرت نتائج االستبيان ان أدوات التقويم المعتمدة لدى عينة  -

 ،وتشتمل العديد من المنصات الرقمية على مثل هذه األدوات .يتضح للباحثة أداة تقويم خاصة بمهارات التفاعل الرقمي

ل المنصة خبعض القنوات داتي يمكن للمعلم استحداثها لتنظيم العمل، حيث يمكنه تخصيص ومن امثلة ذلك القنوات ال

التعلم  مدى تفاعل المتعلم داخل بيئة قياس وتقييمللمرح والدردشة ليتمكن من  كذلكلألعمال والبعض للنقاشات و الرقمية

 Threadsالى إمكانية نشر روابط االستفتاء وسلسة النقاشات  اضافة ،الرقمية، كذلك إمكانية انشاء مجموعات خاصة

 فة الى وجودباإلضا، ه فيما بعد وهي ميزة يحتاجها المعلم في بيئات التعلم الرقميةليتمكن من متابعة النقاش والبحث عن

، وعدد يوالتي تبيّن عدد األعضاء المتفاعلين ونسبة التفاعل اليومي واالسبوع الخاصة بهذه المنصات أدوات التحليل

ل امة بين األعضاء والقنوات الموجودة داخالرسائل والملفات التي تم تشاركها فيما بينهم، وكذلك المشاركات الخاصة والع

 المنصة. 

 اتضح من ، حيثعدد الطالب مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريسنسبة  الى سياقوقد يكون من المهم اإلشارة في هذا ال -

لدراسة ا تيينعان نسبة الطالب للمعلم تختلف بين  سياإلحصائية المقدمة من الجامعتين بعدد الطالبات وأعضاء هيئة التدر

 )المعلم: الطالب(: كما هو موّضح ادناه الجامعتينفي 
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متعلم  266بمعدل  (2132: 8متعلم لكل أستاذ، جامعة االمام محمد بن سعود ) 12( بمعدل 508 :46)جامعة الملك سعود 

، ذا العائقرقمي تساعد على تخطي هالتعلم الاألدوات التي وفرتها بيئات . ومن الجيد في هذا الجانب ان لكل أستاذ

اذ المقرر في بيئات التعلم الرقمية تتيح ألستالرقمي التقويم االلكتروني وقياس مدى التفاعل  فاألدوات المستخدمة لغرض

 .لمناسبةا الرقمية تم اختيار المنصة إذاتتبع افراد الصف بطريقة ادق اعتماًدا على انشطتهم وتفاعلهم في هذه البيئات 

ي )األسلوب التدريسي للمقرر وأثره فعالقة بين المتغيرين  الداللة اإلحصائية لوجود إلجابة على مدىفي ا الدراسةعتمدت وقد ا

 كاي التربيعي، والذي كانت نتائجه حسب الجدول التالي: االستقاللية وهو اختبار على اختبار اكتساب مهارات التفاعل الرقمي(

 phiقيمة اختبار فاي 
 درجات الحرية

df 
 نبيرسوقيمة ارتباط 

 مربع كاي

𝜒2 

.372 33 -.097 a41.689 

 

والتي تقع عند  9.49 والتي تصل قيمتها الى اعلى من القيمة الحرجة حيث كانتنتائج قيمة مربع كاي  السابق ويتضح من الجدول

 بيرسون والتيوكذلك قيمة اختبار  كما هو موضح بالجدول. وهي أصغر بكثير من القيمة المعطاة لهذا االختبار 4درجة حرية 

ي التدريس االسلوبمما يدل على عدم وجود عالقة بين المتغيرين )واختبار فاي  09.بكثير من القيمة الجدولية وهي  أصغر ظهرت

 (. كمتغير تابع وهو المتغير المستقل للدراسة واكتساب الطالبات لمهارات التفاعل الرقمي

 قيمة مربع كاي للمحاور

 المحور
 قيمة مربع كاي 

𝜒2 

 درجات الحرية

df 
Sig. مستوى الداللة 

 b101.000 24 <.001 .001 محور التفاعل الرقمي األدائي

 e80.500 33 <.001 .001 محور التفاعل الرقمي المهاري

 d93.700 32 <.001 .001 محور التفاعل الرقمي العاطفي

 c98.700 28 <.001 .001 محور التفاعل الرقمي التشاركي

 

Mann-ويتني  ماناكتساب هذه المهارات، اعتمدت الدراسة على اختبار الفروق في ن الجامعتين في مقدار وللمقارنة بي

Whitney U Test :وقد كانت النتائج كالتالي 

 N Mean Rank األسلوب التدريسي للجامعة
Mann_Whitney 

U 
Sig. مستوى المعنوية 

King Saud UN 100 106.82 

19418.5 .123  .05 Imam Muhammad 

Bin Saud UN 
100 94.19 
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 الى يُعزىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في اكتساب مهارات التفاعل الرقمي الجدول السابق  يوضحو

، بين افراد العينة Whitney U Test-Mannعامل )األسلوب التدريسي(، ويوضح المخطط التالي نتائج اختبار مان ويتني  

 خذ الشكل التالي:حيث ات

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جاءت، حيث التابع )األسلوب التدريسي للجامعة(بين محاور المتغير  Whitney U Test-Mannنتائج اختبار فيما يلي و

 كالتالي: 

مهارات التفاعل الرقمي 

 )المحاور(

األسلوب 

التدريسي 

 للجامعة

Mean 

Rank 

Mann_Whitney 

U 
Sig. القرار مستوى المعنوية 

ل الرقمي األدائيالتفاع  

King Saud 

UN 

105.16 

4534.5 .254 .05 

ي
فر

ص
ال
ض 

فر
ال
ل 

و
قب

 

Imam Saud 

UN 

95.85 

التفاعل الرقمي  

 التشاركي

King Saud 

UN 

102.50 

4800. .624 .05 
Imam Saud 

UN 

98.50 

التفاعل الرقمي  

 العاطفي

King Saud 

UN 

108.30 

4220. .056 .05 
Imam Saud 

UN 

92.70 

التفاعل الرقمي  

 المهاري

King Saud 

UN 

108.19 

4231.5 .060 .05 
Imam Saud 

UN 

92.82 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينتي الدراسة عائد الى المتغير بين المحاور ويتضح من خالل استعراض النتائج 

لذلك تقبل و ى الداللة أكبر بكثير من مستوى المعنوية المحدد لالختبار.حيث كان مستو المستقل )األسلوب التدريسي للمقرر(

الدراسة الفرض الصفري المحدد ب " ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجة اكتساب مهارات التفاعل الرقمي بين 

تُعزى لمتغير األسلوب    0 .0 5طالبات جامعة الملك سعود وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود عند مستوى الداللة

 التدريسي للمقرر" 
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 توصيات الدراسة: 

 توصي الدراسة بالتالي:

 لتنمية مهارات التفاعل الرقمي. من عضو هيئة التدريس التخطيط المسبق -

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التصميم المشترك للمقررات الرقمية. -

 ل الرقمي.الكتساب مهارات التفاعمتعلم تعليم وتعلم تفي باحتياجات التطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس لبناء بيئات  -

 اختيار منصات التعلم الرقمية التي تساعد على تنمية مهارات التفاعل الرقمي. -

 التعلم والتعليم الرقمية. اتفي بيئ لمتعلمالتحليل المستمر لمدى تفاعل ا -

مهارات التفاعل ل متعلمو هيئة التدريس للتأكد من مدى اكتساب الاستخدام أدوات تقويم وتقييم مناسبة تفي باحتياجات عض -

   .الرقمي

  :المقترحات

 تقترح الدراسة ما يلي:

 "درجة اكتساب طالبات المرحلة الثانوية لمهارات التفاعل الرقمي" دراسة وصفية. -

 لرقمي" بحث تجريبي.منصة تعليمية في اكتساب طالبات المرحلة االبتدائية مهارات التفاعل ااستخدام "أثر  -

مي" التدريس مهارات التدريس الرق عضو هيئةساب تفي اك للمقررات الجامعية"أثر استخدام التصميم المشترك الرقمي  -

 .بحث تجريبي

 :المراجع

 :المراجع العربية

دار أسامة للنشر أساليبه، الرياض:  (. البحث العلمي: مفهومه أدواته٣٤٠١عبالحق. )وكايد،  وعبدات، ذوقان عبد الحقعدس، 

 والتوزيع.

اكتوبر، 7: جامعة ليبا(. مناهج البحث في العلوم االجتماعية: األساسيات والتقنيات واألساليب، ٠٢٢٢المؤمن، علي معمر. )
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