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أثر التعليم اإللكرتوين على تنمية املهارات التدريسية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية يف دولة الكويت.

ملخص البحح:
استيدؼ البحث الحالي معرفة أثر التعميـ اإللكتروني عمى تنمية الميارات التدريسية لدى
طمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت ،وقد اتبع البحث المنيج شبو التجريبي بيدؼ
قياس الميارات التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت ،ومعرفة الفروؽ
بيف الذكور واإلناث في ىذه الميارات ،وبعد تطبيؽ أدوات البحث ،أشارت النتائج إلى فاعمية
التعميـ اإللكتروني في تنمية الميارات التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسية في دولة
الكويت ،وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف طالب وطالبات كمية التربية األساسية في دولة
الكويت فيما يتعمؽ بالميارات التدريسية.

مكدمة:
شيد العالـ في السنوات األخيرة جممة مف التحديات ذات أبعاد سياسية واقتصادية وتربوية
وثقافية ،وش ّكمت تمؾ التحديات بأبعادىا المختمفة منطمقا لدعوات عديدة بضرورة إصالح
النظاـ التعميمي بجميع مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو ،وخصوصا في ضوء عجز النظاـ
التعميمي الحالي عف مواجية التحديات التي أفرزتيا تحوؿ العالـ مف مجتمع صناعي إلى
مجتمع معرفي؛ ليذا تتسابؽ كثير مف الدوؿ إلصالح نظميا التربوية؛ بيدؼ إعداد مواطنييا
ليذا المجتمع الجديد ،ولمواجية تمؾ التحديات والتحوالت ال بد مف التحرر مف تقميدية التربية،
والذي أصبح اليوـ أم ار ضروريا ،وذلؾ باالنفتاح عمى تقنيات العصر التي فرضت نفسيا عمى
مجتمعاتنا العربية ،وعمى بيئتنا التعميمية التعممية ،فمـ يعد اليادؼ يقتصر فقط عمى اكتساب
الطالب المعارؼ والحقائؽ ،بؿ تعداه إلى تنمية مياراتو وقدراتو وبناء شخصيتو؛ ليكوف قاد ار
عمى التفاعؿ مع متغيرات العصر ،ومف ثـ ينعكس ذلؾ إيجابيا عمى المجتمع فيصبح قاد ار
عمى توليد المعرفة وانتاجيا ونشرىا ،وتضييؽ الفجوة المعرفية الكبيرة بيننا وبيف الدوؿ التي
وصمت إلى مرحمة مجتمع المعرفة(حسيف المطيري.)24 :3124 ،
فقد شيد العصر الذي نعيشو تطو ار في كافة مجاالت الحياة ،وأبرزىا التطور التقني
باالتصاالت واإلنترنت ،وبفضؿ التطور في تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات أصبح اإلنساف
يعيش ضمف منظومة كونية يؤثر باآلخريف ويتأثر منيـ في القيـ والمعارؼ والميارات التقنية،
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ويشارؾ بالمعمومات ويتبادؿ مع اآلخر في المعرفة واالتصاؿ(شوقي الزىراني:3128 ،
.)224
وت مر العممية التعميمية والتربوية بتحديات غير مسبوقة تتمثؿ في ثورة تقنية المعمومات
واالتصاالت ،واالنفجار المعرفي ومجتمع المعرفة ،وميارات القرف الحادي والعشريف،
والتنافسية االقتصادية ،سعت معيا كافة الدوؿ والمؤسسات التعميمية إلصالح أنظمتيا
التعميمية والتربوية لالستجابة ليذه التحديات والتكيؼ مع ىذه المستجدات ،كما أظيرت
الحاجة المستمرة لمتغيير والتجديد في أساليب العمؿ وفي ميارات وكفايات العامميف فييا(عبد
اهلل الشيري.)78 :3128 ،
ف مـ تعد المؤسسات التعميمية ىي البيئة التعميمية الوحيدة لتقديـ خدمات التعميـ؛ مما دعا
التربوييف لمبحث باستمرار عف أفضؿ الطرؽ والوسائؿ لتوفير بيئة تعميمية تفاعمية لجذب
ويعد التعمـ اإللكتروني مف أساليب التعمـ
اىتماـ المتعمميف وحثيـ عمى تبادؿ اآلراء والخبراتّ ،
التي تجعؿ المتعمميف محور عممية التعمـ ،حيث يتعاوف المتعمموف لمحصوؿ عمى المعمومات
وتبادليا وطرح األفكار لحؿ المشكالت دوف االلتزاـ بمكاف معيف أو زمف محدد الستقباؿ عممية
التعمـ(أدوارد الحمداني.)58 :3117 ،
أف التعميـ والتدريب ىما المدخالف الرئيساف لبناء وتنمية القدرات البشرية
ومف المسمّـ بو ّ
والمينية؛ لذا ينبغي عمى الباحثيف والعامميف في مجاؿ المناىج والتدريس وتكنولوجيا التعميـ
البحث عف نماذج واستراتيجيات تدريس بديمة ،تسمح بتطوير طرؽ اكتساب الميارات
وأدائيا(حمدي أحمد.)387 :3124 ،
كما أصبح لزاما عمى كؿ المعنييف بأمر العممية التعميمية ،بؿ عمى كؿ مف يعنيو مستقبؿ
بمده أف يبحث عف الوسائؿ المثمى لالرتقاء بالعممية التعميمية إذا اتفقنا عمى أف التعميـ يعد
أىـ الركائز التي ترتكف إلييا األمة في مسيرتيا نحو التقدـ ،ومما ال شؾ فيو أف التعميـ
االفتراضي ىو أحد البدائؿ التي صارت تفرض نفسيا في عالـ تحكمو التقانة(ميدي
القصاص.)9 :3121 ،
إذف ال بد مف إعداد متعمميف لدييـ ميارات وخبرات تمكنيـ مف التعامؿ مع معطيات
العصر وتحدياتو ،باإلضافة إلى ضرورة توظيؼ المستحدثات التكنولوجية واستثمار إمكاناتيا
في مجاؿ التعميـ بما يحقؽ ىذه التوجيات ،إف األمر يتطمب تعرؼ أىـ مالمح تكنولوجيا
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التعميـ وما يتضمنو مف وسائط تعميمية إلكترونية مختمفة ،والتي تتطمب التعرؼ إلى إمكانية
استخداميا في المؤسسات التعميمية؛ بما يحقؽ التوجيات المتعمقة بإعداد أفراد قادريف عمى
التعامؿ مع متغيرات العصر(محمد محمود ويحيى الظاىري.)2 :3121 ،
وقد ظيرت في اآلونة األخيرة أساليب ونماذج تعميمية جديدة لمواجية تمؾ التحديات عمى
يعد مف الوسائؿ اإليجابية
المستوى العالميّ ،
لعؿ مف أبرزىا أسموب التعميـ اإللكتروني ،والذي ّ
التي تساعد المتعمـ عمى التفاعؿ المستمر ،مف خالؿ توفيره لبيئة تفاعمية تسمح لمطالب
بالدراسة في الوقت والمكاف الذي يفضمو وعمؿ مقابالت ومناقشات حية عمى الشبكة ،وتوفير
معمومات حديثة وبرامج محاكاة وصور متحركة وفعاليات وتماريف تفاعمية وتطبيقات عممية
يعد محو ار
تنسجـ مع احتياجات الطالب؛ مما يسيـ في زيادة الثقة بالنفس لدى المتعمـ الذي ّ
لمعممية التعميمية(مجدي إبراىيـ ورضا الحسيني.)34: :3126 ،
ويعد التعميـ اإللكتروني مف أىـ أنماط التعمـ الحديثة ،وذلؾ لدوره الفعاؿ في تخفيؼ حدة
المشكالت التعميمية ،ومنيا التغمب عمى مشكمة الطمب المتزايد عمى التعميـ وازدحاـ الفصوؿ
الدراسية ،وتدعيـ مبادئ التعمـ الفردي والتعمـ الذاتي ،باإلضافة إلى تحسيف جودة مدخالت
العممية التعميمية ،وزيادة كفاءة كؿ مف المؤسسات التعميمية والتالميذ ،وأف تطبيؽ التعمـ
اإللكتروني يجب أف يتفؽ مع األىداؼ الحقيقية لمعممية التعميمية(حسف شحاتة:3126 ،
.)211
وأصبح التعميـ اإللكتروني ظاىرة واسعة االنتشار وميمة في التسعينيات ،وليا أشكاؿ
مختمفة ،مثؿ :التعمـ االفتراضي ،والتعمـ عبر اإلنترنت ،والتعمـ عف بعد ،ويتضمف عناصر
مختمفة ،مثؿ :الكتاب اإللكتروني ،والمكتبة اإللكترونية ،واالختبار اإللكتروني ،والفصوؿ
الدراسية اإللكترونية)John W.Collins& Nanacy Patricia, 2011: 158) .
كما أصبح التعميـ اإللكتروني عامال مؤث ار في واقعنا ،حيث تستخدـ المؤسسات التعميمية
التقميدية(المدارس والجامعات) طرائقو إلعداد الطالب لمتكيؼ مع متطمبات المجتمع،
وتستخدمو المنظمات كخطط استراتيجية قوية لرفع رأس ماليا الفكري بشكؿ أفضؿ وخمؽ
ميارات جديدة وزيادة األداء لدى موظفييا(أحمد يوسؼ.)212 :3126،
ويسيـ التعميـ اإللكتروني في تنمية الفكر واثراء عممية التعمـ ،كما يتيح لمطمبة إمكانية
االستمرارية في الوص وؿ إلى المناىج والمواد التعميمية ،فيذه الميزة تجعؿ المتعمـ في حالة
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استقرار ،ذلؾ أف بإمكانو الحصوؿ عمى المعمومة التي يريدىا في الوقت الذي يناسبو ،حيث
يدعـ التعمـ اإللكتروني مبدأ التعمـ الذاتي والتعمـ المستمر مدى الحياة(محمد الحوامدة،
.)919-918 :3122
ويعد أسموب التعمي ـ اإللكتروني مف األساليب الحديثة في القرف الحالي الذي يسيـ في
زيادة فاعمية المتعمميف ،ويمكف المتعمميف مف تحمؿ مسؤولية أكبر ،حيث يصبح المتعمـ أكثر
قدرة عمى االكتشاؼ والتحميؿ والتركيب واكتساب ميارات تعمـ عالية المستوى(سيى عمي،
.)356 :3122
إف تقنية المعمومات ممثمة في الحاسب اآللي واإلنترنت ،وما يمحؽ بيما مف وسائط
متعددة ،مف أنجح الوسائؿ لتوفير بيئة تعميمية ثرية ،واف االتصاؿ عبر اإلنترنت ينمي بعض
الميارات لدى المستخدـ ،باإلضافة إلى ما يمتاز بو مف قدرة عمى الربط بيف األشخاص ،عبر
مسافات ىائمة وبيف مصادر معموماتية متباينة(عبد اهلل الموسى ،وأحمد المبارؾ:3116 ،
.)222
وال يستمزـ ىذا النوع مف التعمـ وجود مباني دراسية أو صفوؼ دراسية ،بؿ يمغي جميع
المكونات المادية لمتعميـ ،ولكي نوضح الصورة الحقيقة لو نرى أنو ذلؾ النوع مف التعمـ
اإللكتروني بوسائمو ونتائجو ،يرتبط بالوسائؿ اإللكترونية وشبكات المعمومات واالتصاالت،
وأشيرىا شبكة المعمومات الدولية(إنترنت) التي أصبحت وسيطا فاعال لمتعمـ اإللكتروني(جمعة
حسف.)2:9-2:8 :3121 ،
وبما أف التعمـ اإللكتروني غ از المدارس والجامعات وبيوت الطمبة أصبح لزاما عمى معمـ
ا لمستقبؿ أف يكوف عمى قدر مف الوعي بمفيوـ التعميـ اإللكتروني ويمتمؾ الميارات الالزمة
إلدارة الموقؼ التعميمي والميارات الخاصة بتكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت(أروى وضاح،
.)4 :311:
وتسعى الجامعات كذلؾ كواحدة مف أىـ منظومات التعميـ في الدوؿ إلى حث أعضاء ىيئة
الت دريس بيا إلى توظيؼ واستثمار اإلمكانات التي تضميا بيئات التعمـ اإللكتروني ،ومف
ضمنيا الشبكات االجتماعية وتطبيؽ اإلستراتيجيات الحديثة في التعمـ خالؿ تمؾ البيئات في
محاولة لتنمية المتعمميف مف مختمؼ الجوانب ،ومساعدتيـ عمى تكويف اتجاه إيجابي نحو
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التعمـ الذاتي والمستمر انطالقا مف أف عممتي التعميـ والتعمـ ال تحدثاف فقط داخؿ أسوار
المؤسسة التعميمية ،بؿ إنيما عمميتاف متطورتاف عمميا(أمؿ الموزاف.)37 :3127 ،
مف ىنا فإف البحث الحالي يحاوؿ أف يدرس أثر التعميـ اإللكتروني عمى تنمية الميارات
التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت؛ وذلؾ لما لمتعميـ اإللكتروني مف
أىمية كبيرة في ىذا الخصوص ،وىذا ما أكدتو العديد مف المؤتمرات.
ف قد أوصى المؤتمر الدولي األوؿ لمركز التعميـ اإللكتروني الذي عقد في البحريف خالؿ
الفترة مف 2:-28إبريؿ لعاـ  3117ضرورة االستفادة مف التعميـ اإللكتروني في تحويؿ
بعض المناىج الدراسية المقررة في المدارس والكميات والجامعات مف صورتيا التقميدية إلى
مناىج إلكترونية بناء عمى خطط تربوية تفاعمية وسياسات مدروسة وموجية ،وتأىيؿ
األساتذة وأعضاء الييئة التدريسية في المؤسسات التعميمية المختمفة لمدخوؿ في عصر
التعميـ اإللكتروني مف خالؿ برامج تدريبية مكثفة ومعدة ليذا الغرض وربط المكتبات
والجامعات التقميدية بالمكتبات اإللكترونية لخدمة الطمبة والمدرسيف(سيى عمي:3122 ،
.)358-357
وقد عقد في الرياض المؤتمر الدولي األوؿ لمتعميـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد،311:
وأوصى بضرورة التعميـ اإللكتروني وأىمية وضع خطط التعميـ اإللكتروني(سيى عمي،
.)357 :3122

حتديد املشكلة:
تتمثؿ مشكمة البحث في ضعؼ الميارات التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسية في
دولة الكويت؛ وسيحاوؿ الباحث التصدي لممشكمة وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 -2ما الميارات التدريسية المناسبة لطمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت؟
 -3ما الميارات التدريسية المتوافرة لطمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت؟
 -4ما الفروؽ في الميارات التدريسية بيف طمبة كمية التربية األساسية تبعا لمتغير
الجنس؟
 -5ما أثر التعميـ اإللكتروني عمى تنمية الميارات التدريسية لدى طمبة كمية التربية
األساسية في دولة الكويت؟
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أيداف البحح:
ييدؼ البحث الحالي إلى:
 -2تحديد الميارات التدريسية المناسبة لطمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت.
 -3تحديد الميارات التدريسية المتوافرة لطمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت.
 -4معرفة الفروؽ في درجة توافر الميارات التدريسية لطمبة كمية التربية األساسية تبعا
لمتغير الجنس.
 -5تعرؼ أثر التعميـ اإللكتروني عمى تنمية الميارات التدريسية لدى طمبة كمية التربية
األساسية في دولة الكويت.

أيمية البحح:
يمكف االستفادة مف ىذا البحث فيما يمي:
 -2مف الممكف أف يسيـ البحث في تزويد طمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت
بالثقافة التكنولوجية؛ ليكونوا قادريف عمى التعامؿ مع المتغيرات والتحديات العالمية.
 -3يسيـ البحث في تزويد المشرؼ التربوي ببعض الميارات التدريسية التي مف
الضروري توافرىا لدى طمبة كميات التربية.
 -4أىمية استخداـ التعميـ اإللكتروني في التدريس الجامعي ،والمزايا التي يحققيا في
تطوير التعميـ الجامعي ،وخاصة الخبرة األكاديمية والتربوية التي يكسبيا لمطمبة
الجامعييف.
 -5تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ التعميـ اإللكتروني في تدريس مقرراتيـ؛
لما لو مف فاعمية كبيرة في الوصوؿ إلى األىداؼ التعميمية المنشودة.

حدود البحح:
 حدود زمانية :تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى طمبة كمية التربية األساسية في دولةالكويت لمعاـ الدراسي 3127ـ3128 /ـ.
 حدود مكانية :تـ اختيار مجموعتيف تجريبيتيف ،األولى ذكور ،والثانية إناث ،وتطبيؽالبحث في كمية التربية األساسية في دولة الكويت.
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مصطلحات البحح:
التعليم اإللكرتوني:
التعميـ اإللكتروني ىو نظاـ تعميمي يتـ فيو استخداـ الوسائط اإللكترونية مثؿ :تمفزيوف
الكابؿ ،واإلنترنت ،والحاسوب؛ بيدؼ التعمـ البشري ،أو تعميـ البشر( &John W.Collins
)Nanacy Patricia, 2011: 158
وىو تعمـ يستخدـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتسييؿ الوصوؿ إلى مصادر التعمـ
والخدمات ،واحداث التعاوف والتبادؿ بيف المتعمـ والمعمـ ،أو بيف المتعمميف بعضيـ البعض،
ويسيـ في تحسيف نوعية التعميـ(سالـ العنزي ومحمود خمؼ اهلل.)7 :3127 ،
ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو التعمـ الذي يتـ فيو استخداـ الوسائط اإللكترونية؛ بيدؼ تنمية
الميارات التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت.

املًارات التدريشية:
ميارات التدريس :مجموعة السموكيات التدريسية الفعالة التي يظيرىا المعمـ في نشاطو
التعميمي داخؿ غرفة الصؼ أو خارجيا ،في شكؿ تحركات لفظية أو غير لفظية ،تتميز
بعناصر السرعة والدقة في األداء ،وتيسر لمعممية التعميمية تحقيؽ أىدافيا المعرفية والميارية
والوجدانية(محمد السيد.)271 :3111 ،
وىي أنماط السموؾ التي يمارسيا المدرس عند تخطيطو وتنفيذه لمدرس وفي تقويـ
تالميذه(ىنيدة الميد.)236 :3128 ،
ويعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا :مجموعة السموكيات التدريسية التي يقوـ بيا طمبة كمية
التربية األساسية في دولة الكويت ،والتي تتمثؿ في :ميارات التخطيط لمتدريس ،وميارات
تنفيذ التدريس ،وميارات تقويـ التالميذ ،وتتحدد بالدرجة التي يحصؿ عمييا طمبة كمية التربية
األساسية عمى المقياس الذي أعد في ىذا البحث ليذا الغرض.

مهًج البحح:
اتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي لجمع البيانات الخاصة بموضوع البحث ،كما اتبع
المنيج شبو التجريبي بيدؼ قياس الميا رات التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسية في
دولة الكويت.
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إجزاءات تهفيذ البحح:
لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ،والذي نصو :ما الميارات التدريسية المناسبة لطمبة كمية التربية
األساسية في دولة الكويت؟
قاـ الباحث بما يمي:
 إعداد إطار نظري مف الدراسات السابقة ذات الصمة ،ومف البحث في أدبيػات الميػاراتالتدريسية.
 إعػػداد قائمػػة بالميػػارات التدريسػػية المناسػػبة لطمبػػة كميػػة التربيػػة األساسػػية فػػي دولػػةالكويت ،وذلؾ في صورتيا األولية.
 عػػرض القائمػػة عمػػى السػػادة المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي تكنولوجيػػا التعمػػيـ والمنػػاىجوطػػرؽ التػػدريس؛ لمتأكػػد مػػف صػػدقيا فػػي قيػػاس مػػا وضػػعت لقياسػػو ،ثػػـ تعػػديميا فػػي
ضوء آرائيـ ،ووضعيا في صورتيا النيائية.
ولإلجابة عف السؤاؿ الثاني ،والذي نصو :ما الميػارات التدريسػية المتػوافرة لطمبػة كميػة التربيػة
األساسية في دولة الكويت؟
قاـ الباحث بما يمي:
 إعداد بطاقػة مالحظػة لمميػارات التدريسػية ،وذلػؾ فػي ضػوء القائمػة التػي تػـ التوصػؿإلييا في اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ.
 تطبيؽ بطاقة المالحظة تطبيقا قبميا عمى مجموعتي البحث التجريبيتيف؛ بيدؼ معرفػةمدى توافر الميارات التدريسية لدييـ.
ولإلجابة عف السؤاؿ الثالث ،والذي نصو :ما الفروؽ في الميارات التدريسية بيف طمبة
كمية التربية األساسية تبعا لمتغير الجنس؟
 تطبيؽ بطاقة المالحظة تطبيقا قبميا عمى مجموعتي البحث التجريبيتيف. استخداـ اختبار "ت"  testلحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيفالتجريبيتيف عمى مقياس الميارات التدريسية.
ولإلجابة عف السؤاؿ الرابع ،والذي نصو :ما أثر التعميـ اإللكتروني عمى تنمية الميارات
التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت؟
 تدريس المجموعتيف التجريبيتيف مف خالؿ التعميـ اإللكتروني.- 28: -
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 تطبيػػؽ بطاقػػة المالحظػػة تطبيقػػا بعػػديا عمػػى مجمػػوعتي البحػػث التجػػريبيتيف؛ بيػػدؼمعرفة الفروؽ بيف المجموعتيف في الميارات التدريسية.
 استخداـ اختبار "ت"  testلحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيفالتجريبيتيف عمى مقياس الميارات التدريسية.
 -تحميؿ البيانات وتفسيرىا واستخالص النتائج وتقديـ التوصيات والمقترحات.

أوال :اإلطار الهظزي:
أ  -التعليم اإللكرتوني:
املفًوم:
تتعدد التعريفات التي تناولت التعميـ اإللكتروني ،وسيتـ عرض بعض منيا؛ لموصوؿ إلى
تعريؼ واؼ لمتعميـ اإللكتروني.
يتضمف التعميـ اإللكتروني جميع األنشطة التعميمية التي يتـ تنفيذىا مف قبؿ أفراد أو
مجموعات تعمؿ عبر اإلنترنت أو دوف اتصاؿ ،وبشكؿ متزامف أو غير متزامف عبر الشبكة أو
أجيزة الكمبيوتر المستقمة واألجيزة اإللكترونية األخرى).) Som Naidu, 2006: 11
وىو تقديـ البرامج التدريبية والتعميمية عبر وسائط إلكترونية متنوعة تشمؿ األقراص
وشبكة اإلنترنت بأسموب متزامف أو غير متزامف وباعتماد مبدأ التعمـ الذاتي(فياض عبد اهلل
ورجاء كاظـ وحيد عبود.)6 :311: ،
ويعرؼ التعميـ اإللكتروني بأنو طريقة لمتعميـ باستخداـ آليات االتصاؿ الحديثة مف حاسب
وشبكاتو ووسائطو المتعددة مف صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية،
وانترنت سواء أكاف عف بعد أو في فصؿ دراسي ،وىو ييدؼ إلى استخداـ التقنية بجميع
أنواعيا في إيصاؿ المعمومة إلى المتعمـ بأقصر وقت وأقؿ جيد وأكبر فائدة ممكنة(أماني
الجمؿ.)32 :3121 ،
وىو ذلؾ النوع مف التعمـ الذي يعتمد عمى استخداـ الوسائط اإللكترونية في االتصاؿ بيف
المعمميف والمتعمميف ،وبيف المتعمميف والمؤسسة التعميمية برمتيا(جمعة حسف:3121 ،
.)293
إنو مصطمح واسع يشمؿ العديد مف أساليب التدريس وأنواع التقنيات والممارسات اإلدارية
).)Jennifer Olson et al,2011: 7
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وىو استخداـ تكنولوجيا الحاسب اآللي واإلنترنت لتوصيؿ مجموعة مف الحموؿ لتمكيف
التعمـ وتحسيف األداء) ،)Fao, 2011: 3إذ إف كؿ أشكاؿ التعميـ اإللكتروني توفر فرصة
التعمـ لألفراد Joi L. Moore, Camille Dickson-Deane, Krista Galyen,
).)2014: 130
وىو نظاـ تعميمي يستخدـ تقنيات المعمومات وشبكات الحاسوب في تدعيـ وتوسيع نطاؽ
العممية التعميمية مف خالؿ مجموعة مف الوسائؿ ،منيا :أجيزة الحاسوب ،اإلنترنت والبرامج
المعدة إما مف قبؿ المختصيف في الوزارة أو الشركات(عبد الرحمف الشريؼ،
اإللكترونية
ّ
.)234 :3123
وىو نظاـ تعميمي يستخدـ تقنيات المعمومات وشبكات الحاسوب في تدعيـ وتوسيع العممية
التعميمية مف خالؿ مجموعة مف الوسائؿ منيا اإلنترنت(خديجة منصور.)688 :3123 ،
وىو تفاعالت تزامنية أو غير تزامنية بوساطة تقنية اإلنترنت وتطبيقاتيا في الشبكة
العنكبوتية(نضاؿ عبد الغفور.)79 :3123 ،
وىو أداة تعميمية تمكنؾ مف التعمـ في أي مكاف وفي أي وقت Epighnosis LLC,
).)2014: 5
ويعرؼ بأنو :استخداـ شبكة اإلنترنت كوسيمة تعميمية تقدـ مف خالليا الدروس باستخداـ
واحدة أو أكثر مف آليات التعميـ :الويب ،البريد اإللكتروني ،منتدى النقاش ،المدونة المعرفية،
الحوار المباشر ،بحيث يكوف فيو المتعمـ نشطا وايجابيا في المواقؼ التعميمية(حسف شحاتة،
.):: :3126
مما سبؽ يمكف القوؿ :إف التعميـ اإللكتروني ىو التعميـ الذي يقوـ عمى استخداـ
الوسائؿ اإللكترونية بيدؼ إيصاؿ المعمومة إلى المتعمـ بطريقة سيمة وسمسة.

األيداف:
يحقؽ التعمـ اإللكتروني عددا مف األىداؼ التي يمكف إجماليا في النقاط التالية :تشجيع
التواصؿ بيف عناصر منظومة العممية التعميمية ،كالتواصؿ بيف كؿ مف المعمـ والتالميذ،
والتالميذ بعضيـ ببعض ،والتواصؿ بيف أولياء األمور والمؤسسة التعميمية ،ونمذجة التعميـ
وتقديمو في صورة معيارية ،فالدروس تقدـ في صورة نموذجية ،والممارسات التعميمية
المتميزة يمكف إعادة تكرارىا ،واالستفادة المثمى مف تقنيات الصوت والصورة ،وما يتصؿ بيا
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مف وسائط إلكترونية ،وخمؽ بيئة تعميمية تفاعمية مف خالؿ تقنيات إلكترونية جديدة والتنوع
في مصادر المعمومات والخبرة ،واكساب المعمميف الميارات التقنية الستخداـ التقنيات
التعميمية الحديثة ،وتطوير دور المعمـ في العممية التعميمية حتى يتواكب مع التطورات العممية
والتكنولوجية المستمرة والمتالحقة ،وتوسيع دائرة اتصاالت التمميذ مف خالؿ شبكات
االتصاالت العالمية والمحمية ،وعدـ االقتصار عمى المعمـ كمصدر لممعرفة ،مع ربط الموقع
التعميمي بمواقع تعميمية أخرى  Linksكي يستزيد التمميذ مف مناىؿ المعرفة ،وتقديـ التعمـ
الذي يناسب فئات عمرية مختمفة مع مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ ،واكساب المعمميف الخبرة
في إعداد المواد التعميمية واستخداميا ،وحؿ مشكمة تعميـ الكبار المرتبطة بوظائؼ تعوقيـ
عف الحضور لقاعات الدراسة ،وتفعيؿ التعمـ الذاتي ،وتأكيد دور التمميذ النشط في العممية
التعميمية ،وتسييؿ الخدمات التعميمية المساندة ،مثؿ :التسجيؿ المبكر ،والجداوؿ الدراسية،
مف خالؿ توزيعيا عمى المعمميف في أوقات مبكرة(حسف شحاتة،)211-:: :3126 ،
ومحاولة تعويض النقص الحاصؿ في الكفاءات التدريسية والتدريبية في بعض القطاعات
التعميمية ،والمساعدة في نشر التقنية في المجتمع ،واعطاء مفيوـ أوسع لمتعميـ المستمر،
واعداد جيؿ مف الخريجيف القادريف عمى التعامؿ مع تقنية استخداـ وسائط التعميـ
اإللكترونية ،وتوفير بيئة تفاعمية غنية ومتعددة المصادر تخدـ العممية التعميمية بكافة
محاورىا ،وتعزيز عممية التفاعؿ بيف الطمبة والمدرسيف والمدربيف ،مف خالؿ تبادؿ الخبرات
التربوية واآلراء والمناقشات والحوارات اليادفة(محمد محمود ويحيى الظاىري.)3 :3121 ،
كما ييدؼ التعمي ـ اإللكتروني إلى زيادة مسؤولية المتعمـ عف تعممو ومساعدتو في اكتساب
المي ارات التي تمكنو مف توظيؼ الوسائط المباشرة والوسائط غير المباشرة في التعمـ الذاتي
والدراسة المستقمة وفي مقدور المتعمـ توظيؼ ىذه الوسائط بحسب الحاجة وبما ينسجـ مع
طبيعة المادة التعميمية(ميا عبد العزيز2538 ،ىػ.)34 :
والخالصة أف لمتعميـ اإللكتروني أىدافا عدة يسعى لتحقيقيا ،يمكف إيجازىا بما يمي:
 توفير بيئة تعميمية غنية بمصادر التعمـ. اإلسياـ في إعادة صياغة األدوار في الطريقة التي تتـ بيا عممية التعميـ والتعمـ،بما يتوافؽ مع مستجدات الفكر التربوي المعاصر.
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 تشجيع التواصؿ بيف عناصر منظومة العممية التعميمية ،كالتواصؿ بيف كؿ مفالجامعة والمنزؿ والبيئة المحيطة ،ونمذجة التعميـ ،وتقديمو في صورة معيارية.
 المساعدة عمى إيجاد بنوؾ األسئمة النموذجية ،وخطط لمدروس النموذجية أيضا،واالستخداـ األمثؿ لتكنولوجيا الوسائط المتعددة بما تتضمنو مف النصوص المكتوبة
والمغة المنطوقة والمؤثرات الصوتية.
 تحقيؽ سيولة وسرعة انتقاؿ الخبرات التربوية مف خالؿ توفير قنوات اتصاؿ عاليةالجودة ،تمكف أعضاء ىيئة التدريس والمدربيف والمشرفيف وجميع الميتميف بالشأف
التربوي مف المناقشة وتبادؿ الخبرات واآلراء.
 تعرؼ التجارب عبر موقع محدد يجمعيـ جميعا في غرفة افتراضية ،رغـ بعدالمسافات في كثير مف األحياف(سالـ العنزي ومحمود خمؼ اهلل.)21 :3127 ،
 خمؽ بيئة تعميمية تعممية تفاعمية مف خالؿ تقنيات إلكترونية جديدة والتنوع فيمصادر المعمومات والخبرة.
 تعزيز العالقة بيف أولياء األمور والمدرسة والبيئة الخارجية. دعـ عممية التف اعؿ بيف الطالب والمعمميف مف خالؿ تبادؿ الخبرات التربوية واآلراءوالمناقشات اليادفة في تبادؿ اآلراء باالستعانة بقنوات االتصاؿ المختمفة مثؿ البريد
اإللكتروني والتحدث ،وغرؼ الصؼ االفتراضية.
 إكساب المعمميف الميارات التقنية الستخداـ التقنيات التعميمية الحديثة. إكساب الطالب الميارات أو الكفايات الالزمة الستخداـ تقنيات االتصاؿ والمعمومات. نمذجة التعميـ وتقديمو في صورة معيارية فالدروس تقدـ في صورة نموذجيةوالممارسات التعميمية المميزة يمكف إعادة تكرارىا مف أمثمة بنوؾ األسئمة النموذجية،
خطط لمدروس النموذجية ،االستغال ؿ األمثؿ لتقنيات الصوت والصورة ،وما يتصؿ بيا
مف وسائط متعددة.
 تطوير دور المعمـ في العممية التعميمية حتى يتواكب مع التطورات العمميةوالتكنولوجية المستمرة والمتالحقة.
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 توسيع دائرة اتصاالت الطالب مف خالؿ شبكات االتصاالت العالمية والمحمية وعدـاالقتصار عمى المعمـ كمصدر لممعرفة ،مع ربط الموقع التعميمي بمواقع تعميمية أخرى
كي يستزيد الطالب.
 خمؽ شبكات تعميمية لتنظيـ وادارة عمؿ المؤسسات التعميمية. تقديـ التعميـ الذي يناسب فئات عمرية مختمفة مع مراعاة الفروؽ الفرديةبينيـ(أحمد سالـ.)3:4 :3115 ،

مزايا التعليم اإللكرتوني:
إف ىناؾ عددا مف المميزات التي تميز التعمـ اإللكتروني عف غيره مف األنواع منيا :أنو
يوفر التعمـ في أي وقت وفي أي مكاف ،ويساعد الطمبة في االعتماد عمى أنفسيـ؛ مما يشجع
عمى استقالليتيـ ،ويعطييـ الحرية والجرأة في التعبير عف أنفسيـ مقارنة بالتعميـ التقميدي،
ويحصؿ الطالب عمى التغذية الراجعة الفورية ،حيث تتوافر عممية التقويـ البنائي الذاتي
والتقويـ الختامي ،وتتنوع مصادر التعمـ مف خالؿ االرتباطات الموجودة مع مواقع تعميمية
أخرى(عايد اليرش ومحمد مفمح ومأموف الدىوف.)38 :3121 ،
ومف مزايا التعميـ اإللكتروني توفير بيئة تعميمية مرنة مف حيث األماف والمكاف ،إضافة إلى
كسر حاجز الخجؿ الذي يشعر بو الطمبة أحيانا عند المشاركة في القاعة الصفية بيف
زمالئيـ ،بحيث تجدىـ عبر التعميـ اإللكتروني أكثر إسياما في حمقات النقاش
اإللكتروني(وليد زكريا ،)628 :3123 ،فبعد أف كاف الطالب يجمسوف معا في الفصؿ
الدراسي يستطيعوف اآلف أف يتعاونوا وىـ جالسوف في أماكف متفرقة حوؿ العالـ خالؿ شبكة
اإلنترنت ،ويقوـ كؿ متعمـ بإنجاز المياـ واألنشطة الموكمة إليو في أي زماف وأي مكاف خالؿ
أدوات التفاعؿ المتزامنة وغير المتزامنة المتاحة عمى اإلنترنت ،ومف خالؿ موقع تعميمي يتيح
عديدا مف مواد ومصادر التعمـ اإللكترونية ويشجع عمى التعاوف ،ويقوـ عمى استراتيجيات
ومبادئ التعمـ التعاوني(ريياـ مصطفى.): :3123 ،
ومف مزايا التعميـ اإللكتروني اإلحساس بالمساواة ،بما أف أدوات االتصاؿ تتيح لكؿ طالب
فرصة اإلدالء برأيو في أي وقت ودوف حرج ،خالفا لقاعات الدرس التقميدية التي تحرمو مف
ىذه الميزة ،إما لسبب سوء تنظيـ المقاعد أو ضعؼ صوت الطالب نفسو أو الخجؿ أو غيرىا
مف األسباب( .فياض عبد اهلل ورجاء كاظـ وحيد عبود.)8 :311: ،
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ويمكف تحديد مزايا التعميـ اإللكتروني بما يمي(عبد الرحمف الشريؼ:)23:-239 :3123 ،
 الفعالية :فاستذكار المعمومات يعتمد عمى قدراتنا الحسية كافة ،بينما االستجابة تعتمدعمى ميزات كؿ فرد وعمى حافز التعمـ لديو ،وال بد بالتالي لطريقة نقؿ المرسالت مف
أف توفر لممتعمـ إمكانية التكرار وفقا لطرائؽ حسية مختمفة ،وىي إمكانية ناد ار ما
توفرىا األساليب التعميمية التقميدية .واتاحة الفرصة لممتعمميف لمتفاعؿ الفوري
إلكترونيا فيما بينيـ مف جية وبيف المعمـ مف جية أخرى مف خالؿ وسائؿ البريد
اإللكتروني وجالس النقاش وغرؼ الحوار ونحوىا.
 أقؿ كمفة :توفر خدمة التعمـ اإللكتروني الفوري عبر اإلنترنت وأقراص التخزيفالمدمجة وأقراص الفيديو الرقمية وغيرىا ،عمى المتعمـ مشقة االنتقاؿ إلى مركز
تعميمي بعيد؛ ما يعني أنو سيوفر كمفة السفر ويكسب مزيدا مف الوقت.
 سيولة االطالع عمى المناىج :تتوفر مناىج التعميـ اإللكتروني عمى مدار الساعة؛ما يسمح لممتعمـ عبر اإلنترنت بمتابعتيا في أي وقت يراه مناسبا ،وتجاوز قيود
المكاف والزماف في العممية التعميمية.
 -يعزز المشاركة :تؤكد نظريات التعمـ المعزز لممشاركة عمى أف التفاعؿ البشري يش ّكؿ

عنص ار حيويا في عممية التعمـ .وجدير بالذكر أف التعميـ اإللكتروني المتزامف يوفر

مثؿ ىذه المشاركة عبر الصفوؼ التعميمية االفتراضية وغرؼ التحادث والرسائؿ
اإللكترونية واالجتماعات بواسطة الفيديو.
 التكامؿ :يوفر التعميـ اإللكتروني لممتعمـ المعرفة والموارد التعميمية عمى نحومتكامؿ ،وذلؾ مف خالؿ أدوات التقييـ التي تسمح بتحميؿ معرفة المتعمـ والتقدـ الذي
يحققو؛ ما يضمف توافر معايير تعميمية موحدة.
 المرونة :يستطيع المتعمـ عبر اإلنترنت أف يعمؿ مع مجموعة كبيرة مف المعمميفوغيرىـ مف األساتذة في مختمؼ أنحاء العالـ ،في أي وقت يتوافؽ مع جدوؿ أعمالو،
ويمكنو بالتالي أف يتعمـ في المنزؿ أو في مقر العمؿ أو في أي مكاف ُيسمح لو فيو
باستعماؿ اإلنترنت ،وذلؾ في أي وقت كاف ،واستخداـ أساليب متنوعة ومختمفة أكثر
دقة وعدالة في تقييـ أداء المتعمميف.
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 مراعاة حالة المتعمـ :يوفر التعميـ اإللكتروني لممتعمـ إمكانية اختيار السرعة التيأف بمقدوره تسريع عممية التعمـ أو إبطاليا حسب ما
تناسبو في التعمـ؛ ما يعني ّ
تدعو الحاجة ،كما يسمح لو باختيار المحتوى واألدوات التي تالئـ اىتماماتو
وحاجاتو ومستوى مياراتو ،ال سيما وأنو ينطوي عمى أساليب تعميمية عدة تعتمد
فييا طرائؽ متنوعة لنقؿ المعرفة إلى مختمؼ المتعمميف؛ األمر الذي يجعمو أكثر
فاعمية بالنسبة إلى بعضيـ ،وىي بذلؾ تعمؿ عمى تمكيف الطالب مف تمقي المادة
التعميمية باألسموب الذي يتناسب مع قدراتو مف خالؿ الطريقة المرئية أو المسموعة
أو المقروءة ونحوىا ،ومراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وتمكينيـ مف إتماـ
عمميات التعمـ في بيئات مناسبة ليـ والتقدـ حسب قدراتيـ الذاتية.
ويمكف تمخيص الفرؽ بيف التعميـ التقميدي والتعميـ اإللكتروني فيما يمي(ريياـ مصطفى،
:)7 :3123

التعليم التكليدي:
 المعمـ ىو المتحكـ في العممية التعميمية وىو الناقؿ لممعمومة لممتعمـ(الطالب). الطالب فقط متمقوف(تعميـ سمبي). المكاف والزماف محدداف مسبقا في قاعة التعميـ. تفاعؿ قميؿ بيف الطالب. -استخداـ عدد قميؿ مف الوسائؿ المساعدة واالكتفاء بالشرح المفظي.

التعليم اإللكرتوني:
 الطالب ىو المتحكـ في العممية التعميمية ،أما المعمـ فيكتفي بتوجيو الطالب. الطالب مشاركوف في العممية التعميمية(تعمـ إيجابي). الطالب يتمقى المعمومات بالطريقة التي يريدىا وفي الوقت والزماف المناسبيف لو. تفاعؿ بيف الطالب وبيف المعمـ. -استخداـ كؿ ما ىو متاح مف وسائؿ مساعدة واستخداـ أنماط تعميـ مختمفة.

أنواع التعليم اإللكرتوني
ينقسـ التعمـ اإللكتروني إلى نوعيف مف حيث االعتماد عمى الكمبيوتر أو عمى الشبكات،
وذلؾ وفقا لما يمي:
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 التعمـ المعتمد عمى الكمبيوتر :وىو التعمـ الذي يتـ بوساطة الكمبيوتروبرمجياتو(برمجيات التدريس الخصوصي ،التدريب والممارسة وغيرىا) ،ويكوف
المحتوى التعميمي مخزنا عادة عمى أحدو وسائط التخزيف( Hard Disk, DVD,
 ،)CDويتيح ىذا النوع مف التعمـ إمكانية تفاعؿ المتعمـ مع المحتوى التعميمي دوف
التفاعؿ مع المعمـ أو األقراف.
ظؼ إحدى الشبكات(شبكة
 -التعمـ المعتمد عمى الشبكات :وىو التعمـ الذي يو ّ

اإلنترنت ،الشبكة المحمية) في تقديـ المحتوى لممتعمـ ،ويتيح لو فرصة التفاعؿ

النشط مع المحتوى ومع المعمـ واألقراف بصورة متزامنة وغير متزامنة(حسف شحاتة،
.)211 :3126
وىناؾ مف يقسـ التعميـ اإللكتروني إلى نوعيف ،وذلؾ وفقا لتزامف وجود المعمـ والمتعمـ
في نفس المكاف أو الوقت ،أو عدـ وجودىما معا في نفس المكاف أو الوقت ،كما يمي:
 التعميـ اإللكتروني المباشر المتزامف :المعمـ والمتعمـ يتواجداف في الوقت نفسو،ويتواصالف مباشرة ،ولكف ليس بالضرورة أف يكوف ىذا التواجد فيزيائيا ،مثؿ
المحادثة الفورية ،أو تمقي الدروس مف خالؿ الفصؿ االفتراضي.
 التعميـ اإللكتروني غير المباشر أو غير المتزامف :ليس مف الضروري أف يتواجدالمعمـ والمتعمـ بنفس الوقت أو نفس المكاف ،حيث يحصؿ المتعمـ عمى دروس
مكثفة أو حصص وفؽ برنامج دراسي مخطط ينتقي فيو األوقات واألماكف التي
تتناسب مع ظروفو(فواز الشمري:)33 :3118 ،

تكهيات التعليم اإللكرتوني:
يشيد ىذا العصر تطورات مستمرة في الوسائؿ التكنولوجية التي يمكف استخداميا في
العممية التعميمية والتي تندرج تحت ثالث تقنيات رئيسة ىي(محمد اليادي:):7 :3116 ،
أوال :التكنولوجيا المعتمدة عمى الصوت :والتي تنقسـ إلى نوعيف ،األوؿ :تفاعمي ،مثؿ:
المؤثرات السمعية والراديو قصير الموجات ،أما الثانية فيي أدوات صوتية ساكنة ،مثؿ:
األشرطة السمعية والفيديو.
ثانيا :تكنولوجيا المرئيات(الفيديو) :يتنوع استخداـ الفيديو في التعميـ ويعد مف أىـ الوسائؿ
لمتفاعؿ المباشر وغير المباشر ،ويتضمف األشكاؿ الثابتة مثؿ الشرائح ،واألشكاؿ المتحركة
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كاألفالـ وشرائط الفيديو ،باإلضافة إلى األشكاؿ المنتجة في الوقت الحقيقي التي تجمع مع
المؤثرات السمعية عف طريؽ الفيديو المستخدـ في اتجاه واحد أو اتجاىيف مع مصاحبة
الصوت.
ثالثا :الحاسوب وشبكاتو :وىو مف أىـ العناصر األساسية في عممية التعميـ اإللكتروني ،فيو
يستخدـ في عممية التعمـ بثالثة أشكاؿ ،وىي(أحمد قنديؿ:):5 :3117 ،
 التعمـ المبني عمى الحاسوب والتي تتمثؿ بالتفاعؿ بيف الحاسوب والمتعمـ فقط. التعمـ بمساعدة الحاسوب يكوف فيو الحاسوب مصد ار لممعرفة ووسيمة لمتعمـ مثؿ:استرجاع المعمومات أو مراجعة األسئمة واألجوبة.
 التعمـ بإدارة الحاسوب ،حيث يعمؿ الحاسوب عمى توجيو وارشاد المتعمـ.ويمكف القوؿ :إف استخداـ الوسائؿ التكنولوجية يتدرج في العممية التعميمية ،ويعزى ذلؾ
لعوامؿ كثيرة ،منيا :خبرة المعمـ وخبرة المتعمـ ودوافع المؤسسة التعميمية الستخداـ
التكنولوجيا وزماف ومكاف العممية التعميمية ،ومف ىذه الوسائؿ(خديجة منصور:3123 ،
:)693
 استخداـ وسائؿ العرض التكنولوجية البسيطة. استخداـ برامج الكمبيوتر التعميمية ومنيا برامج الوسائط المتعددة والتي تساعد فيتوصيؿ المفاىيـ التعميمية ،مدعومة بالصورة والصوت والمقاطع المتحركة.
 تكنولوجيا البث المباشر إما مف خالؿ مؤتمرات الفيديو أو شبكات الدردشة او مايقوـ مقاـ ذلؾ مف التقنيات الحديثة.
 شبكة المعمومات العالمية(اإلنترنت). الفصوؿ االفتراضية. -بيئات التعمـ االفتراضية.

معوقات التعليم اإللكرتوني:
وعمى الرغـ مف أىمية التعمـ اإللكتروني فإف ىذا النوع مف التعميـ كغيره مف طرؽ التعميـ
األخرى يواجو بعض العقبات والتحديا ت التي قد تحد مف استخدامو ،منيا :ضعؼ البنية
التحية ،وضعؼ الجودة التعميمية ،وكمفة التطوير ،وغياب الخطة الوطنية ،ومحدودية المحتوى
في السوؽ ،وغياب التفاعؿ اإلنساني ،وعدـ توافر القيادة الفعالة ،وعدـ توفير التدريب
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المناسب ليا ،وعدـ توافر المعدات واألدوات الالزمة(عايد اليرش ومحمد مفمح ومأموف
الدىوف.)39 :3121 ،
إف مف أىـ معوقات استخداـ التعميـ اإللكتروني المرتبطة بالطمبة ما يمي(وليد زكريا:3123 ،
ّ
:)636
 ضعؼ ميارات الطالب في استخداـ الحاسوب واإلنترنت. عدـ توافر وسائؿ تكنولوجيا المعمومات الحديثة لدى الطمبة ال سيما القاطنيف فيالمناطؽ النائية وذوي الدخؿ المحدود.
 ضعؼ امتالؾ الطالب لميارات المغة اإلنجميزية. تبايف الخمفيات الثقافية لمطمبة وتبايف قناعاتيـ بالتعامؿ مع وسائؿ تكنولوجياالمعمومات الحديثة.
 الخوؼ مف التعامؿ مع الوسائؿ اإللكترونية لعدـ التعايش مع استخداميا بشكؿ دائـ. -ومف عوائؽ استخداـ اإلنترنت وجود بعض المواقع المحظورة

Forbidden

 Websitesالتي تدعو إلى الرذيمة ونبذ القيـ واألخالؽ(حسف شحاتة:3126 ،
.)216
 وبالنسبة لمدخوؿ إلى المواقع الممنوعة ،فإف ىذا ال يعني أف اإلنترنت شر يجباالبتعاد عنو ،بؿ ىو خير لمف أراده في الخير؛ ولذا يجب عمى المؤسسات التعميمية
المعنية وضع برامج حماية خاصة لمنع التالميذ مف الدخوؿ عمى مثؿ ىذه المواقع،
وكذلؾ القياـ بحمالت توعية دينية بيف التالميذ لنبذ ىذا السموؾ(حسف شحاتة،
.)217 :3126
ويمكف التغمب عمى معوقات التعمـ اإللكتروني مف خالؿ ما يمي(جمعة حسف:3121 ،
:)316-315
 تقميؿ الكمفة الكمية لمتقنية :صحيح أف التقنية في مجمميا باىظة التكاليؼ ،ولكف مفناحية أخرى يجب أال تكوف التقنية بذلؾ القدر مف التكمفة عند استغالليا بكفاءة
لتقديـ الخدمات ،كما أف عمى المدارس والجامعات وما يقترف بيا مف مؤسسات
تعميمية أف تدرؾ أنو في عالـ التعميـ اليوـ يعد عدـ استغالؿ اإلنترنت أشبو
باالنتحار التربوي؛ وذلؾ ألف الحقيقة الماثمة ىي أف الجميع يستخدـ اإلنترنت مع
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تقمص قيمة الورقة المطبوعة مقابؿ قيمة المعمومات اإللكترونية ،ولذلؾ فإف
المؤسسات التي ال تقدـ عمى استخداـ اإلنترنت ستحكـ عمى نفسيا بالعزلة والتخمؼ.
 السيطرة عمى التقنية :طالما أف النظـ التعميمية تتميز بخاصية الرقابة والكفاءةالتقنية فإنو يمكف السيطرة عمى كؿ شيء يتعمؽ بالتعمـ اإللكتروني بما في ذلؾ موارد
التعمـ ونوعيتو وفوؽ كؿ ذلؾ األمانة األكاديمية.
 وضع سياسة صارمة غير متسامحة إزاء األمانة األكاديمية :يتعيف عمى جميعالمدارس الراغبة في البقاء والمحافظة عمى جودة مخرجاتيا التعميمية في عصر
اإلنترنت أف تضع نصب عينيا قضايا األمانة األكاديمية وذلؾ بوضع سياسة شديدة
الصرامة ضد كؿ مف يقوـ بمخالفة القواعد المرعية عند استخداـ اإلنترنت.
 وضع سياسة أمف صارمة :المقصود بسياسة األمف ىو القدرة عمى تحديد مف يسمحلو ومف ال يسمح لو بالوصوؿ إلى معمومات المدرسة أو الجامعة.
 تعميـ وتدريب المدرسيف والتربوييف :ويشمؿ ذلؾ التدريب في مجاؿ التقنية واستخداـاإلنترنت بجانب التدريب عمى وسائؿ التدريس والقضايا االجتماعية واإلنسانية
األخرى في الصؼ؛ بما يم ّكنيـ مف تحسيف قدراتيـ عمى التعاطي مع التعمـ

اإللكتروني.

 تعميـ المجتمع :يتعيف عمى التربوييف في نياية المطاؼ التعامؿ مع أولياء أمورالطمبة وعائالتيـ؛ ولذلؾ يجب االستعانة بالتعمـ اإللكتروني كاستراتيجية رئيسة لتعميـ
المجتمعات عف أىمية مثؿ ىذه التقنية وقدرتيا عمى خدمة المجتمع نحو مستقبؿ
أفضؿ.
ويتطمب نجاح التدريب اإللكتروني لممعمميف مجموعة مف المتطمبات حتى يؤتي ثماره،
ومف ىذه المتطمبات ما يمي(محمود فتوح وىيا تركي:)2:-29 :3126 ،
 إنشاء جياز إداري مستقؿ لمتدريب اإللكتروني لممعمميف يكوف مسؤوال عف رسـالسياسة العامة لمتدريب اإللكتروني لممعمميف ،ووضع الخطط الالزمة وتقدير
االحتياجات الحالية والمستقبمية.
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 إنشاء شبكة داخمية لمتدريب اإللكتروني لممعمميف تربط مراكز التدريب اإللكتروني بوزارةالتربية والتعميـ وبالمدارس وبالحاسبات الشخصية لممعمميف وبجميع المواقع التدريبية
التابعة.
 تسييؿ إجراءات التسجيؿ في البرامج التدريبية لممعمميف الراغبيف في االلتحاؽ ببرامجالتدريب اإللكتروني.
 التحديث المستمر لممواد التدريبية والتركيز عمى الخبرات العممية لممعمميف أكثر مفالتركيز عمى المعمومات النظرية ،وتشجيع المعمميف عمى االستكشاؼ والتطبيؽ
واالستمرار في التدريب.
 تزويد المعمميف بميارات استخداـ التكنولوجيا في التدريب ،والتعامؿ الجيد معالمشكالت الفنية التي قد تظير أثناء تمقي البرنامج التدريبي اإللكتروني.
 إكساب المعمميف اتجاىات إيجابية نحو التدريب اإللكتروني ،مع تقديـ الحوافزالمادية والمعنوية الممكنة لممعمميف لتحفيزىـ عمى المشاركة في برامج التدريب
اإللكتروني.
 تنظيـ المحتوى التدريبي اإللكتروني وفؽ األسس العممية مع احتواء كؿ جزء مفالمادة التدريبية عمى إرشادات وشرح تفصيمي واؼ في مجاؿ عمؿ المعمـ المعني.
 توفي ر المدربيف الميرة الممميف بتقنية التدريب اإللكتروني وكيفية استخداميا معالمعمميف ،مع اإللماـ الكامؿ بإدارة البرامج التدريبية اإللكترونية وكيفية االستعانة
بالمعينات التكنولوجية.
 إلماـ المدربيف بطرؽ التقويـ اإللكتروني الحديثة ،وخاصة تمؾ التي تعمد عمىاستخداـ التكنولوجيا والوسائؿ اإللكترونية.
 اىتماـ المدربيف بإجراء التقييـ المستمر لممتدربيف ومتابعة تقدميـ في البرنامجالتدريبي اإللكتروني وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة بناء عمى ىذا التقييـ.

ب -املًارات التدريشية:
يتوجب عمى المعمـ في ظؿ التعميـ اإللكتروني أف يمتاز بمجموعة مف الميارات التدريسية،
وذلؾ وفقا لما يمي:
 لديو القدرة عمى التدريس التقميدي ثـ تطبيؽ ما قاـ بتدريسو عف طريؽ الحاسب.- 2:2 -
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 لديو القدرة عمى البحث عف ما ىو جديد عمى اإلنترنت ،ولديو الرغبة في تطويرمقرره وتجديد معموماتو بصفة مستمرة.
 لديو القدرة عمى التعامؿ مع برامج تصميـ المقررات سواء الجاىز منيا أـ التيتتطمب ميارة خاصة.
 لديو القدرة عمى تصميـ االختبارات بنفسو حتى يحوؿ االختبارات التقميدية إلىالمعدة لذلؾ.
إلكترونية مف خالؿ البرامج الجاىزة
ّ
 التعامؿ مع البريد اإللكتروني وتبادؿ الرسائؿ بينو وبيف طالبو. لديو الرغبة في االنتقاؿ مف مرحمة التعميـ التقميدي إلى مرحمة التعميـ اإللكتروني.يحوؿ كؿ ما يقوـ بشرحو مف صورتو الجامعة إلى واقع حي يثير انتباه الطالب عف
ّ
طريؽ الوسائط المتعددة Multimediaوالفائقة  Hypermediaمف خال ؿ
اإلنترنت(خالد الكندري.)24 :3127 ،
 القدرة عمى استخداـ برامج التصفح. القدرة عمى استخداـ محركات البحث. القدرة عمى البحث عف موضوع معيف عمى اإلنترنت. القدرة عمى تحميؿ برنامج مف اإلنترنت. القدرة عمى إجراء حوار حي مع الطالب عبر شبكة اإلنترنت. القدرة عمى استخداـ القواميس ودوائر المعارؼ والبرامج التعميمية عمى األقراص. القدرة عمى استخداـ مواقع اإلنترنت الخاصة بتدريس المغة اإلنجميزية. القدرة عمى استخداـ مواقع اإلنترنت الخاصة باختبارات المغة اإلنجميزية. القدرة عمى تصميـ أحد مقررات المغة اإلنجميزية باستخداـ البرامج الخاصة بذلؾ. تنمية القدرة عمى تصميـ الدروس والمقررات باستخداـ برامج مثؿ بور بوينت(ريماالجرؼ.)21-: :3112 ،
وىناؾ مف رأى أف الميارات التدريسية تتمخص بما يمي:
 ميارة التخطيط لمتدريس :والتخطيط لمتدريس تصور مسبؽ لما سيقوـ بو المعمـ مفأساليب وأنشطة واجراءات واستخداـ أدوات أو أجيزة أو وسائؿ تعميمية مف أجؿ
تحقيؽ األىداؼ التربوية المرغوبة.
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 ميارات تنفيذ الدرس. ميارة إثارة الدافعية لدى الطالب. ميارة تنويع المثيرات. ميارة التعزيز. ميارة استخداـ الوسيمة التعميمية. ميارة تقويـ تحصيؿ الطالب وبناء االختبار الجيد. ميارة طرح األسئمة الشفيية. ميارة إدارة الفصؿ(.ىنيدة الميد.)23:-236 :3128 ،وىناؾ مف قسـ الميارات التدريسية إلى أربعة أبعاد ،وذلؾ وفقا لما يمي:
ميارة التخطيط :وتتضمف:
 صياغة أىداؼ الدرس في المجاؿ المعرفي. صياغة أىداؼ الدرس في المجاؿ الوجداني. صياغة أىداؼ الدرس في المجاؿ المياري. صياغة األىداؼ السموكية بطريقة يمكف مالحظتيا وقياسيا. التنوع في األىداؼ السموكية. تنظيـ الخطة التدريسية اليومية بطريقة سميمة. اختيار التمييد المناسب لمموضوع الجيد. ترابط الوسيمة التعميمية مع الدرس. اختيار األنشطة التعميمية المناسبة لمدرس. اختيا ر وسائؿ التقويـ المناسبة لمموقؼ التعميمي. تعزيز التعميـ بربط المنيج بالبيئة المحيطة لمطالب.ميارة اإلدارة الصفية :وتتضمف:
 تنظيـ الفصؿ وتقسيمو إلى مجموعات حتى يسيؿ ضبطو. توزيع الوقت في الحصة عمى مراحؿ الدرس بشكؿ مناسب. حفز الطمبة واستثارة تفكيرىـ لممشاركة في الدرس. معالجة المشكالت داخؿ غرفة الصؼ بطريقة مناسبة.- 2:4 -
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 توزيع االنتباه بيف إجراءات التدريس وضبط الفصؿ. تنويع نبرات الصوت لمموقؼ التعميمي(عموا وانخفاضا). استخداـ طرؽ التدريس المناسبة لموضوع الدرس. عرض الدرس بشكؿ متسمسؿ ومترابط(تمييد ،عرض ،تطبيؽ ،تمخيص). مراعاة الفروؽ الفردية وأنماط تعمـ الطمبة. توظيؼ أنشطة تنمي ميارات التفكير المختمفة. إشراؾ الطمبة في الموقؼ التعميمي أثناء سير الدرس. استخداـ أساليب التعزيز المناسبة. مراعاة التنوع في طرؽ التدريس حسب الموقؼ التعميمي.ميارة استخداـ الوسائؿ التعميمية:
 إشراؾ الطمبة في إعداد وانتاج الوسيمة التعميمية. تنظيـ السبورة بطريقة فعالة وىادفة. توظيؼ الكتاب المدرسي بطريقة جيدة في الوقت المناسب أثناء الحصة. استخداـ تقنيات التعميـ الحديثة.ميارة استخداـ التقويـ:
 تنويع األسئمة الشفوية لموضوع الدرس. تنويع األنشطة الال صفية الداعمة لمحتوى الدرس. التدرج في طرح األسئمة مف السيؿ إلى الصعب. تستخدـ أساليب التقويـ التكويني بعد كؿ مرحمة مف الدرس. تقويـ األداء التعميمي وتعديؿ مساره. مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف عند طرح األسئمة التقويمية. استخداـ أسئمة مثيرة لمتفكير ومناسبة لموضوع الدرس(.ىناء خميؿ-243 :3123 ،.)244
والخالصة أف الميارات التدريسية الواجب توافرىا لدى طمبة كمية التربية األساسية في
دولة الكويت ال بد وأف تشتمؿ عمى أبعاد رئيسة ثالثة ،وىي :التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويـ،
ويمكف تفصيؿ ىذه الميارات كما يمي:
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التخطيط :ويشمؿ:
 صياغة األىداؼ السموكية المراد تحقيقيا. تحميؿ محتوى الدرس ،وتحديد عناصره األساسية. تحديد المتطمبات األساسية لمتعمـ. تخطيط الخبرات التعميمية الالزمة لبموغ األىداؼ. تحديد أساليب التقويـ المناسبة(.محمد السيد.)272 :3111 ،التنفيذ :ويشمؿ:
 التييئة والتمييد لمدرس. توظيؼ المتطمبات األساسية لمتعمـ. شرح الدرس وتتابع األنشطة. طرح األسئمة والتعزيز الفوري الستجابات التالميذ. االستخداـ الوظيفي لموسائط التعميمية. إدارة الصؼ وضبط النظاـ. استخالص عموميات الدرس(الممخص السبوري). تكميؼ التالميذ باألنشطة المنزلية(البيتية)( .محمد السيد.)273-272 :3111 ،التقويـ :ويشمؿ:
 تصميـ وبناء االختبارات المدرسية الالزمة لقياس التعمـ. قياس التعمـ القبمي لتحديد مدى استعداد التالميذ لمتعمـ انطالقا مف األىداؼالتعميمية المخططة.
 تشخيص جوانب الضعؼ في تعمـ التالميذ وعالجيا(التقويـ البنائي). استخداـ أسئمة متنوعة بحيث تقيس المستويات المعرفية المختمفة. استخداـ وتوظيؼ بعض العمميات اإلحصائية البسيطة في تفسير نتائج االمتحاناتالمدرسية( .محمد السيد.)273 :3111 ،
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ثانيا :أدوات البحح وإجزاءات تطبيكًا:
األداة األوىل :قائمة املًارات التدريشية:
اهلدف مو الكائمة :تحديد مدى توافر الميارات التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسية في
دولة الكويت.
إعداد الكائمة وضبطًا :تـ إعداد قائمة الميارات التدريسية مف خالؿ االطالع عمى الدراسات
السابقة واألدبيات التربوية ذات الصمة ،وقد تـ عرضيا عمى السادة المحكميف المتخصصيف
في تكنولوجيا ا لتعميـ والمناىج وطرؽ التدريس؛ لمتأكد مف مدى مناسبتيا لطمبة كمية التربية
األساسية في دولة الكويت ،حيث أجمعوا عمى مناسبة القائمة ليـ.
صدق الكائمة :لمتحقؽ مف صدؽ القائمة استخدـ الباحث صدؽ المحكميف ،وصدؽ االتساؽ
الداخمي.

صدق احملكمني:
قاـ الباحث بعرض القائمة عمى مجموعة مف األساتذة المتخصصيف في مجاؿ تكنولوجيا
تـ تعديؿ
التعميـ والمناىج وطرؽ التدريس ،بمغ عددىـ ( )21محكميف ،وبناء عمى توجيياتيـ ّ
ويوضح الجدوؿ اآلتي معامالت االتفاؽ بيف المحكميف لبنود القائمة باستخداـ
بعض البنود،
ّ
معادلة لوش.

جذول()1
معبمالث االحفبق بيه انمحكميه نبىىد لبئمت انمهبساث انخذسيسيت انمىبسبت نطهبت كهيت انخشبيت األسبسيت
في دونت انكىيج (عذد انمحكميه = )11
عذد انمخفميه صذق انبىذ
صذق انبىذ سلم انبىذ
عذد
سلم
انمخفميه
انبىذ
1
11
13
1.0
9
1
1
11
14
1
11
2
1.0
9
15
1.0
9
3
1
11
16
1
11
4
1.0
9
11
1
11
5
1
11
10
1
11
6
1.0
9
19
1.0
9
1
1
11
21
1
11
0
1.0
9
21
1.0
9
9
1.0
9
22
1
11
11
1
11
23
1
11
11
1.0
9
24
1
11
12
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أف قػيـ معػامالت الصػدؽ لمبنػود تراوحػت بػيف ( 1.9و  ،)2وىػي
يتضح مف الجدوؿ(ّ )2
كػؿ بنػد عمػى نسػبة
أف كؿ عبارات القائمة قابمة لمتطبيػؽ؛ وذلػؾ لحصػوؿ ّ
معامالت مقبولة ،أي ّ

اتفػاؽ مػف قبػؿ السػادة المحكمػيف زادت عمػى  ،1.7وىػذا يعنػي قبػوؿ كػؿ بنػود قائمػة الميػػارات
التدريسية ،وعددىا( )35بندا.

صدق االتشاق الداخلي:
قاـ الباحث بإيجاد التجانس الداخمي لبنود القائمة عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط الثنائي
كؿ بند مف بنود المقياس والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو.
بيف درجات الطمبة عمى ّ

جذول()2
معبمالث االسحببط بيه بىىد لبئمت انمهبساث انخذسيسيت وانذسجت انكهيت
(ن = )31
معبمم
سلم انبىذ
معبمم
معبمم
سلم انبىذ
سلم انبىذ
االسحببط
االسحببط
االسحببط
1.555
11
1.402
9
1.612
1
2
3
4
5
6
1
0

1.440

11

1.412

10

19
1.569
11
1.440
21
1.400
12
1.415
21
1.569
13
1.421
22
1.426
14
1.555
23
1.415
15
1.612
24
1.440
16
1.555
مسخىي انذالنت عىذ (1.262 = )1.15( ، 1.341 = )1.11

1.415
1.569
1.419
1.539
1.441
1.406
1.406

أف جميع قيـ معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة
يتضح مف الجدوؿ(ّ )3
ألف كؿ قيمة مف ىذه القيـ كانت أكبر مف القيمة المعبرة عند مستوى
()1.12؛ وذلؾ ّ

كؿ بند مف بنود قائمة الميارات
أف ّ
الداللة( )1.12وىذه القيمة ىي( ،)1.451وىذا يعني ّ
التدريسية صالح لمتطبيؽ.
وتـ حساب الثبات بطريقة معامؿ ألفا
تـ تطبيؽ القائمة عمى ( )36مف أفراد العينةّ ،
الجباتّ :
كرونباخ ،واتضح أنو يساوي ،1.9:وىو مستوى مرتفع لمثبات.
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تكديز الدرجات وتفشرييا:
وتُقدر الدرجة الكمية لمطالب بمجموع درجاتيا عمى جميع بنود القائمة ،بحيث تكوف
الدرجة العميا لممقياس  ،83والدرجة الدنيا  ،35ويشير انخفاض الدرجة عمى المقياس إلى
انخفاض توافر الميارات التدريسية ،أما ارتفاع الدرجة فيعني ارتفاع توافر الميارات التدريسية
لدى طمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت.

الكائمة يف صورتًا الهًائية:
توصؿ الباحث إلى قائمة الميارات التدريسية مف خالؿ اإلجراءات السابقة ،وتكونت ىذه
القائمة مف أربعة وعشريف بندا ،موزعة عمى ثالثة أبعاد ،فالبعد األوؿ :ميارات التخطيط
لمتدريس ،والبعد الثاني :ميارات تنفيذ التدريس ،والبعد الثالث :ميارات تقويـ التالميذ.

األداة الجانية :بطاقة مالحظة املًارات التدريشية:
اهلدف مو البطاقة :مالحظة مدى توافر الميارات التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسية
في دولة الكويت.
إعداد البطاقة وضبطًا :تـ إعداد بطاقة مالحظة الميارات التدريسية ،بناء عمى قائمة
الميارات التدريسية التي تـ التوصؿ إلييا.
صدق البطاقة وثباتًا :تكتسب البطاقة صدقيا وثباتيا مف خالؿ صدؽ قائمة الميارات
التدريسية وثباتيا.

ثالجا :األساليب اإلحصائية املشتخدمة يف البحح:
_ المتوسطات الحسابية.
 االنحرافات المعيارية. معامؿ ألفا.t.test -

رابعا :نتائج البحح:
التوصػػؿ إلييػػا ومعالجتيػػا إحصػػائيا مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ
سػػيتـ تحميػػؿ البيانػػات التػػي تػػـ
ّ
ّ
تمت مناقشة نتائج البحث وتحميميػا فػي ضػوء البيانػات اإلحصػائية
األساليب اإلحصائية ،وقد ّ

تـ الحصوؿ عمييا ،وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
التي ّ
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تـ استخداـ اختبار "ت"  testلحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف
ّ
التجريبيتيف في التطبيؽ القبمي لمقياس الميارات التدريسية ،بأبعاده الثالثة ،البعد األوؿ:
ميارات التخطيط لمتدريس ،والبعد الثاني :ميارات تنفيذ التدريس ،والبعد الثالث :ميارات تقويـ
التالميذ ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

انبعذ

انمجمىعت

انعذد

انخخطيط
نهخذسيس
حىفيز
انخذسيس
حمىيم
انخالميز
انمميبس
ككم

ركىس
إوبد
ركىس
إوبد
ركىس
إوبد
ركىس
إوبد

31
31
31
31
31
31
31
31

جذول()3
دالنت انفشوق بيه مخىسطبث دسجبث انمجمىعخيه انخجشيبيخيه
في انخطبيك انمبهي نمميبس انمهبساث انخذسيسيت
انىسبت
االوحشاف
انفشوق بيه
انمخىسط
ليمت ث
انمئىيت
انحسببي
انمجمىعخيه انمعيبسي
نهمخىسط
1.06
1.149
%1.1
%56.5 13.56
1.149
%51.2 13.13
1.15
1.15
%1.12
%51.10 13.1
1.130
%51.2 13.13
1.52
1.131
%1.42
%51.33 13.16
1.134
%56.91 13.66
1.51
1.143
%1.14
%56.90 41.13
1.14
%51.12 41.13

انذالنت

انىخيجت

1.11

غيش
دانت
غيش
دانت
غيش
دانت
غيش
دانت

1.11
1.11
1.11

يتبيف مف جدوؿ( )4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في تطبيؽ مقياس الميارات التدريسية (بعد التخطيط لمتدريس)،
حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى(ذكور)( ،)24.67مف أصؿ()35
درجة ،بنسبة مئوية( ،)67.6بينما بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية(إناث)
فيما يتعمؽ ببعد التخطيط لمتدريس( )24.84مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة مئوية(،)68.13
أف الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف إلى( ،)1.8وبمغت قيمة "ت" ( ،)1.97وذلؾ
أي ّ
عند مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية غير دالة عند ىذا المستوى؛ ما
يعني عدـ وجود فروؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية األولى(ذكور) والتجريبية
الثانية(إناث) في تطبيؽ مقياس الميارات التدريسية (بعد التخطيط لمتدريس).
ويتبيف مف جدوؿ( )4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في تطبيؽ مقياس الميارات التدريسية (بعد تنفيذ التدريس) ،حيث
بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى(ذكور)( ،)24.8مف أصؿ( )35درجة،
بنسبة مئوية( ،) 68.19بينما بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية(إناث) فيما
أف
يتعمؽ ببعد تنفيذ التدريس( )24.84مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة مئوية( ،)68.3أي ّ
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الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف إلى( ،)1.23وبمغت قيمة "ت" ( ،)1.26وذلؾ عند
مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية غير دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني
عدـ وجود فروؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية األولى(ذكور) والتجريبية
الثانية(إناث) في تطبيؽ مقياس الميارات التدريسية (بعد تنفيذ التدريس).
ويتبيف مف جدوؿ( )4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في تطبيؽ مقياس الميارات التدريسية (بعد تقويـ التالميذ) ،حيث
بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى(ذكور)( ،)24.87مف أصؿ( )35درجة،
بنسبة مئوية( ،) 68.44بينما بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية(إناث) فيما
أف
يتعمؽ ببعد تقويـ التالميذ( )24.77مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة مئوية( ،)67.:2أي ّ
الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف إلى( ،)1.53وبمغت قيمة "ت" ( ،)1.63وذلؾ عند
مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية غير دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني
عدـ وجود فروؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية األولى(ذكور) والتجريبية
الثانية(إناث) في تطبيؽ مقياس الميارات التدريسية (بعد تقويـ التالميذ).
ويتبيف مف جدوؿ( )4أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعتيف التجريبية األولى(ذكور) والتجريبية الثانية(إناث) في تطبيؽ مقياس الميارات
التدريسية (ككؿ) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى (ذكور)(،)52.14
مف أصؿ( )83درجة ،بنسبة مئوية( ،)67.:9بينما بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة
التجريبية الثانية (إناث)فيما يتعمؽ بالمقياس ككؿ( )52.24مف أصؿ( )83درجة ،وبنسبة
أف الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف إلى( ،)1.25وبمغت قيمة "ت"
مئوية( ،)68.23أي ّ
( ،)1.62وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية غير دالة عند ىذا
المستوى؛ ما يعني عدـ وجود فروؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية األولى
(ذكور) والتجريبية الثانية (إناث) في تطبيؽ مقياس الميارات التدريسية (ككؿ).
تـ استخداـ اختبار "ت"  testلحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الذكور في
وقد ّ
التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية بأبعادىا الثالثة :التخطيط لمتدريس،
تنفيذ التدريس ،تقويـ التالميذ ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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انبعذ

انمجمىع
ة

انعذد

انخخطيط
نهخذسيس
حىفيز
انخذسيس
حمىيم
انخالميز
انمميبس
ككم

لبهي
بعذي
لبهي
بعذي
لبهي
بعذي
لبهي
بعذي

31
31
31
31
31
31
31
31

جذول()4
دالنت انفشوق بيه مخىسطبث دسجبث انزكىس
في انخطبيميه انمبهي وانبعذي نمميبس انمهبساث انخذسيسيت
انىسبت
انفشوق بيه االوحشاف
انمخىسط
انمئىيت
انمجمىعخيه انمعيبسي
انحسببي
نهمخىسط
1.149
%9.33
%56.5 13.56
1.01
%65.03
15.0
1.15
%9.29 %51.10
13.1
1.011
%66.31 15.93
1.131
%9.33 %51.33 13.16
1.016
%66.66
16
1.143
%9.31 %56.90 41.13
1.019
%66.29 41.13

ليمت ث

انذالنت

انىخيجت

11.90

1.11

دانت

11.93

1.11

دانت

11.14

1.11

دانت

33

1.11

دانت

يتبيف مف جدوؿ( ) 5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة
التجريبية(ذكور) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد التخطيط
لمتدريس) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي( ،)24.67مف أصؿ( )35درجة،
بنسبة مئوية( ،) 67.6بينما بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي فيما يتعمؽ ببعد التخطيط
أف الفرؽ وصؿ بيف
لمتدريس( )26.9مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة مئوية( ،)76.94أي ّ
النسبتيف المئويتيف إلى( ،):.44وبمغت قيمة "ت" ( ،)21.:9وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ
مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني وجود فروؽ بيف متوسط
درجات المجموعة التجريبية(ذكور) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية
(بعد التخطيط لمتدريس).
ويتبيف مف جدوؿ( ) 5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعة التجريبية(ذكور) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد
تنفيذ التدريس) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي( ،)24.8مف أصؿ( )35درجة،
بنسبة مئوية( ،)68.19بينما بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي فيما يتعمؽ ببعد تنفيذ
أف الفرؽ وصؿ بيف
التدريس( )26.:4مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة مئوية( ،)77.48أي ّ
النسبتيف المئويتيف إلى( ،):.3:وبمغت قيمة "ت" ( ،)21.:4وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ
مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني وجود فروؽ بيف متوسط
درجات المجموعة التجريبية(ذكور) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية
(بعد تنفيذ التدريس).
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ويتبيف مف جدوؿ( )5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة
التجريبية(ذكور) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد تقويـ
التالميذ) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي( ،)24.87مف أصؿ( )35درجة،
بنسبة مئوية( ،)68.44بينما بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي فيما يتعمؽ ببعد تقويـ
أف الفرؽ وصؿ بيف
التالميذ( )27مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة مئوية( ،)77.77أي ّ
النسبتيف المئويتيف إلى( ،):.44وبمغت قيمة "ت" ( ،)22.5وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ
مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني وجود فروؽ بيف متوسط
درجات المجموعة التجريبية(ذكور) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية
(بعد تقويـ التالميذ).
ويتبيف مف جدوؿ( )5أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة
التجريبية(ذكور) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (ككؿ) ،حيث بمغ
المتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي( ،)52.14مف أصؿ( )83درجة ،بنسبة مئوية(،)67.:9
بينما بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي فيما يتعمؽ بالمقياس ككؿ( )58.84مف
أف الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف
أصؿ( )83درجة ،وبنسبة مئوية( ،)77.3:أي ّ
إلى( ،):.42وبمغت قيمة "ت" ( ،)44وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي قيمة
إحصائية دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني وجود فروؽ بيف متوسط درجات المجموعة
التجريبية(ذكور) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (ككؿ).
تـ استخداـ اختبار "ت"  testلحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات اإلناث في
وقد ّ
التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية بأبعادىا الثالثة :التخطيط لمتدريس،
تنفيذ التدريس ،تقويـ التالميذ ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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جذول()5
دالنت انفشوق بيه مخىسطبث دسجبث اإلوبد
في انخطبيميه انمبهي وانبعذي نمميبس انمهبساث انخذسيسيت
انبعذ

انمجمىع
ة

انعذد

انمخىسط
انحسببي

انخخطيط
نهخذسيس
حىفيز
انخذسيس
حمىيم
انخالميز
انمميبس
ككم

لبهي
بعذي
لبهي
بعذي
لبهي
بعذي
لبهي
بعذي

31
31
31
31
31
31
31
31

13.13
16
13.13
15.96
13.66
15.06
41.13
41.03

انىسبت
انمئىيت
نهمخىسط
%51.2
%66.66
%51.2
%66.5
%56.91
%66.10
%51.12
%66.43

انفشوق بيه
انمجمىعخيه

االوحشاف
انمعيبسي

%9.46

1.149
1.016
1.130
1.013
1.134
1.026
1.14
1.010

%9.3
%9.11
%9.31

ليمت ث

انذالنت

انىخيجت

11.11

1.11

دانت

11.90

1.11

دانت

11.10

1.11

دانت

32.91

1.11

دانت

يتبيف مف جدوؿ( ) 6أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة
التجريبية(إناث) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد التخطيط
لمتدريس) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي( ،)24.84مف أصؿ( )35درجة،
بنسبة مئوية( ،) 68.3بينما بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي فيما يتعمؽ ببعد التخطيط
أف الفرؽ وصؿ بيف
لمتدريس( )27مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة مئوية( ،)77.77أي ّ
النسبتيف المئويتيف إلى( ،):.57وبمغت قيمة "ت" ( ،)22.18وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ
مف( ،) 1.12وىي قيمة إحصائية دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني وجود فروؽ بيف متوسط
درجات المجموعة التجريبية(إناث) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية
(بعد التخطيط لمتدريس).
ويتبيف مف جدوؿ( ) 6أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعة التجريبية(إناث ) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد
تنفيذ التدريس) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي( ،)24.84مف أصؿ()35
درجة ،بنسبة مئوية( ،) 68.3بينما بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي فيما يتعمؽ ببعد
أف الفرؽ وصؿ
تنفيذ التدريس( )26.:7مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة مئوية( ،)77.6أي ّ
بيف النسبتيف المئويتيف إلى( ،):.4وبمغت قيمة "ت" ( ،)21.:9وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ
مف( ،) 1.12وىي قيمة إحصائية دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني وجود فروؽ بيف متوسط
درجات المجموعة التجريبية(إناث) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية
(بعد تنفيذ التدريس).
- 314 -

أثر التعليم اإللكرتوين على تنمية املهارات التدريسية لدى طلبة كلية الرتبية األساسية يف دولة الكويت.

ويتبيف مف جدوؿ( )6أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة
التجريبية(إناث ) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد تقويـ
التالميذ) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي( ،)24.77مف أصؿ( )35درجة،
بنسبة مئوية( ،) 67.:2بينما بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي فيما يتعمؽ ببعد تقويـ
أف الفرؽ وصؿ بيف
التالميذ( )26.97مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة مئوية( ،)77.19أي ّ
النسبتيف المئويتيف إلى( ،):.28وبمغت قيمة "ت" ( ،)21.89وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ
مف( ،) 1.12وىي قيمة إحصائية دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني وجود فروؽ بيف متوسط
درجات المجموعة التجريبية(إناث) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية
(بعد تقويـ التالميذ).
ويتبيف مف جدوؿ( )6أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة
التجريبية(إناث ) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (ككؿ) ،حيث بمغ
المتوسط الحسابي لمتطبيؽ القبمي( ،)52.24مف أصؿ( )83درجة ،بنسبة مئوية(،)68.23
بينما بمغ المتوسط الحسابي لمتطبيؽ البعدي فيما يتعمؽ بالمقياس ككؿ( )58.94مف
أف الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف
أصؿ( )83درجة ،وبنسبة مئوية( ،)77.54أي ّ
إلى( ،):.42وبمغت قيمة "ت" ( ،)43.:8وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي
قيمة إحصائية دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني وجود فروؽ بيف متوسط درجات المجموعة
التجريبية(إناث) في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس الميارات التدريسية (ككؿ).
تـ استخداـ اختبار "ت"  testلحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيف
وقد ّ
التجريبية األولى(ذكور) والتجريبية الثانية(إناث) في التطبيؽ البعدي لمقياس الميارات
التدريسية بأبعادىا الثالثة :التخطيط لمتدريس ،تنفيذ التدريس ،تقويـ التالميذ ،والجدوؿ التالي
يوضح ذلؾ:
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انبعذ

انمجمىع
ة

انعذد

انخخطيط
نهخذسيس
حىفيز
انخذسيس
حمىيم
انخالميز
انمميبس
ككم

ركىس
إوبد
ركىس
إوبد
ركىس
إوبد
ركىس
إوبد

31
31
31
31
31
31
31
31

جذول()6
دالنت انفشوق بيه مخىسطبث دسجبث انمجمىعخيه انخجشيبيخيه
في انخطبيك انبعذي نمميبس انمهبساث انخذسيسيت
انىسبت
انفشوق بيه االوحشاف
انمخىسط
انمئىيت
انمعيبسي
انمجمىعخيه
انحسببي
نهمخىسط
1.01
%1.03 %65.03
15.0
1.016
%66.66
16
1.011
%1.13 %66.31
15.93
1.013
%66.5
15.96
1.016
%1.10 %66.66
16
1.026
%66.10
15.06
1.019
%1.14 %66.29
41.13
1.010
%66.43
41.03

ليمت ث

انذالنت

انىخيجت

1.93

1.11

1.14

1.11

1.63

1.11

1.46

1.11

غيش
دانت
غيش
دانت
غيش
دانت
غيش
دانت

يتبيف مف جدوؿ( )7أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد التخطيط
لمتدريس) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى(ذكور)( ،)26.9مف
أصؿ( )35درجة ،بنسبة مئوية( ،)76.94بينما بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية
الثانية(إناث) فيما يتعمؽ ببعد التخطيط لمتدريس( )27مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة
أف الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف إلى( ،)1.94وبمغت قيمة "ت"
مئوية( ،)77.77أي ّ
( ،)1.:4وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية غير دالة عند ىذا
المستوى؛ ما يعني عدـ وجود فروؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية األولى(ذكور)
والتجريبية الثانية(إناث) في التطبيؽ البعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد التخطيط
لمتدريس).
ويتبيف مف جدوؿ( )7أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد تنفيذ
التدريس) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى(ذكور)( ،)26.:4مف
أصؿ( )35درجة ،بنسبة مئوية( ،)77.48بينما بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية
الثانية(إناث) فيما يتعمؽ ببعد تنفيذ التدريس( )26.:7مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة
أف الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف إلى( ،)1.24وبمغت قيمة "ت"
مئوية( ،)77.6أي ّ
( ،)1.25وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية غير دالة عند ىذا
المستوى؛ ما يعني عدـ وجود فروؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية األولى(ذكور)
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والتجريبية الثانية(إناث) في التطبيؽ البعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد تنفيذ
التدريس).
ويتبيف مف جدوؿ( )7أنو ال توجد فروؽ ذات د اللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد تقويـ
التالميذ) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى(ذكور)( ،)27مف
أصؿ( )35درجة ،بنسبة مئوية( ،)77.77بينما بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية
الثانية(إناث) فيما يتعمؽ ببعد تقويـ التالميذ( )26.97مف أصؿ( )35درجة ،وبنسبة
أف الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف إلى( ،)1.89وبمغت قيمة "ت"
مئوية( ،)77.19أي ّ
( ،)1.74وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي قيمة إحصائية غير دالة عند ىذا
المستوى؛ ما يعني عدـ وجود فروؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية األولى(ذكور)
والتجريبية الثانية(إناث) في التطبيؽ البعدي لمقياس الميارات التدريسية (بعد تقويـ التالميذ).
ويتبيف مف جدوؿ( )7أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات
المجموعتيف التجريبية األولى(ذكور) والتجريبية الثانية(إناث) في التطبيؽ البعدي لمقياس
الميارات التدريسية (ككؿ) ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية األولى
(ذكور)( ،)58.84مف أصؿ( )83درجة ،بنسبة مئوية( ،)77.3:بينما بمغ المتوسط
الحسابي لممجموعة التجريبية الثانية (إناث)فيما يتعمؽ بالمقياس ككؿ( )58.94مف
أف الفرؽ وصؿ بيف النسبتيف المئويتيف
أصؿ( )83درجة ،وبنسبة مئوية( ،)77.54أي ّ
إلى( ،)1.25وبمغت قيمة "ت" ( ،)1.57وذلؾ عند مستوى داللة أقؿ مف( ،)1.12وىي
قيمة إحصائية غير دالة عند ىذا المستوى؛ ما يعني عدـ وجود فروؽ بيف متوسط درجات
المجموعتيف التجريبية األولى (ذكور) والتجريبية الثانية (إناث) في التطبيؽ البعدي لمقياس
الميارات التدريسية (ككؿ).
ويتضح مما سبؽ:
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ القبميلمقياس الميارات التدريسية.
 توافر الميارات التدريسية بدرجة متوسطة لدى طمبة كميات التربية األساسية في دولةالكويت.
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 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالب كميات التربية األساسية في دولةالكويت في التطبيقيف القبمي والبعدي لمميارات التدريسية.
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالبات كميات التربية األساسية في دولةالكويت في التطبيقيف القبمي والبعدي لمميارات التدريسية.
 فاعمية التعميـ اإللكتروني في تنمية الميارات التدريسية لدى طمبة كمية التربية األساسيةفي دولة الكويت.
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طالب وطالبات كميات التربيةاألساسية في دولة الكويت في التطبيؽ البعدي لمميارات التدريسية.

التوصيات:
فإف الباحث يوصي بما يمي:
وفقا لما توصمت إليو نتائج ىذا البحث ّ
 .1عقد الدورات التدريبية والتأىيمية المستمرة لطمبة كميات التربية في دولة الكويت؛ بيدؼ
تنمية الميارات التدريسية لدييـ.
 .2تطوير برامج التربية العممية الخاص ة بطمبة كميات التربية في دولة الكويت وذلؾ في
ضوء مفيوـ التعميـ اإللكتروني.
 .3إيجاد المحفزات المادية لمطمبة الجامعييف؛ بيدؼ تشجيعيـ عمى اكتساب الميارات
التدريسية الالزمة ليـ.
 .4تنشيط الفعاليات االجتماعية لمطمبة الجامعييف ،والتي تيدؼ إلى تنمية الميارات
التدريسية لدييـ.
 .5تدريس بعض المقررات الجامعية مف خالؿ استخداـ التعميـ اإللكتروني.
 .6العمؿ عمى اكتساب االتجاىات اإليجابية نحو مينة التدريس؛ بما يحقؽ تنمية الميارات
التدريسية لدى المعمميف.
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املكرتحات:
في ضوء نتائج البحث تـ التوصؿ إلى المقترحات اآلتية:
 .2برنامج تدريبي قائـ عمى التعميـ اإللكتروني وأثره في تنمية الميارات التدريسية لدى
طمبة كمية التربية األساسية في دولة الكويت.
 .3العالقة بيف تنمية الميارات التدريسية واالتجاه نحو المينة لدى طمبة كميات التربية
األساسية في دولة الكويت.
 .4الميارات التدريسية الالزمة لطمبة كميات التربية األساسية في دولة الكويت في ضوء
تحديات القرف الحادي والعشريف.
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املزاجع:
 .2أحمد سالـ( :)3115تكنولوجيا التعميـ والتعميـ اإللكتروني ،الرياض ،مكتبة الرشد.
 .3أحمد قنديؿ( :)3117التدريس بالتكنولوجيا الحديثة ،ط ،2القاىرة ،عالـ الكتب.
 .4أحمد يوسؼ حافظ أحمد( :)3126المكتبة الرقمية ودورىا في تطوير التعميـ اإللكتروني في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مجمة عجماف لمدراسات والبحوث ،المجمد الرابع عشر ،العدد
الثاني.
 .5أدوارد الحمداني( :)3117التعمـ اإللكتروني فوائده ومتطمباتو ،مجمة رسالة التربية بسمطنة
عماف ،العدد.24
 .6أروى وضاح درعاف الوحيدي( :)311:أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات اإللكترونية
الكتساب بعض مياراتيا لدى طالبات تكنولوجيا التعميـ في الجامعة اإلسالمية،

رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التربية ،غزة.
 .7أماني الجمؿ( :)3121التعميـ اإللكتروني واالستراتيجيات المعرفية ،مجمة التعميـ اإللكتروني،
العدد الخامس ،مارس ،وحدة التعميـ اإللكتروني ،جامعة المنصورة.
 .8أمؿ عمي الموزاف( :)3127فاعمية استخداـ إستراتيجية الصفوؼ المنعكسة عبر الشبكات
االجتماعية في تدريس مقرر تقنيات التعميـ مف وجية نظر الطالبات ،مجمة القراءة والمعرفة،
الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،العدد ،286الجزء األوؿ ،
مايو.
 .9جمعة حسف إبراىيـ( :)3121أثر التعمـ اإللكتروني عمى تحصيؿ طمبة دبموـ التأىيؿ التربوي
في مقرر طرائؽ تدريس عمـ األحياء"دراسة تجريبية عمى طمبة الجامعة االفتراضية السورية"،
مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد ،37العدد.3+2
 .:حسف شحاتة( :)3126استراتيجيات حديثة في تعميـ المغة العربية وتعمميا ،ط ،2القاىرة ،الدار
المصرية المبنانية.
 .21حسيف جمعاف صعفؾ المطيري( :)3124أثر استخداـ معممي التربية اإلسالمية لمتعمـ
اإللكتروني لطالب الصؼ العاشر في التحصيؿ والتفكير اإلبداعي بدولة الكويت ،رسالة
ماجستير ،جامعة الشرؽ األوسط ،كمية العموـ التربوية.
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 .22حمدي أحمد عبد العزيز( :)3124تصميـ بيئة تعمـ إلكترونية قائمة عمى المحاكاة الحاسوبية
وأثرىا في تنمية بعض ميارات األعماؿ المكتبية وتحسيف ميارات عمؽ التعمـ لدى طالب
المدارس الثانوية التجارية ،المجمة األردنية في العموـ التربوية ،مجمد ،:عدد.4
 .23خالد أحمد الكندري( :)3127آراء طالب مقرر مقدمة في تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية
األساسية حوؿ التعميـ اإللكتروني المدمج ،مجمة العموـ التربوية ،المجمد الرابع والعشروف ،العدد
الثاني ،الجزء األوؿ ،أبريؿ ،كمية الدراسات العميا لمتربية ،جامعة القاىرة.
 .24خديجة منصور أبو زقية( :)3123دور التعميـ اإللكتروني في تقويـ وجودة المقررات الدراسية
الجامعية ،المؤتمر العربي الدولي الثاني لضماف جودة التعميـ العالي.
 .25ريما سعد سعادة الجرؼ( :)3112متطمبات االنتقاؿ مف التعميـ التقميدي إلى التعميـ اإللكتروني،
المؤتمر الثالث عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس بعنواف :مناىج التعميـ والثورة
المعرفية والتكنولوجية الكبرى ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.
 .26ريياـ مصطفى محمد أحمد( :)3123توظيؼ التعمـ اإللكتروني لتحقيؽ معايير الجودة في
العممية التعميمية ،المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعي ،المجمد الخامس ،العدد(.):
 .27سيى عمي حسامو( :)3122واقع التعميـ اإللكتروني في جامعة تشريف مف وجية نظر كؿ مف
أعضاء الييئة التدريسية والطمبة ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد ،38ممحؽ.
 .28شوقي الزىراني( :)3128درجة توفر متطمبات االتصاؿ اإلداري اإللكتروني في المدارس الثانوية
الحكومية بجدة ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،كمية التربية ،جامعة
عيف شمس ،العدد ،296الجزء األوؿ ،مارس.
 .29عايد اليرش ومحمد مفمح ومأموف الدىوف( :)3121معوقات استخداـ منظومة التعمـ
ا إللكتروني مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في لواء الكورة ،المجمة األردنية في العموـ
التربوية ،مجمد ،7عدد.2
 .2:عبد الرحمف الشريؼ محمد كرار( :)3123المعايير القياسية لبناء نظـ التعميـ اإللكتروني،
المجمة العربية لضماف جودة التعميـ الجامعي ،العدد(.):
 .31عبد اهلل بف عبد العزيز الموسى وأحمد بف عبد العزيز المبارؾ( :)3116التعميـ اإللكتروني
األسس والتطبيقات ،الرياض ،مكتبة العبيكاف.
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 .32عبد اهلل غيثاف الشيري( :)3128درجة ممارسة مفيوـ منظمة التعمـ لدى مديري مدارس
التعميـ األىمي بمدينة جدة ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،كمية
التربية ،جامعة عيف شمس ،العدد ،296الجزء الثاني ،مارس.
 .33فواز بف ىزاع بف نداء الشمري( :)3118أىمية ومعوقات استخداـ المعمميف لمتعميـ اإللكتروني
مف وجية نظر المشرفيف التربوييف بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،كمية
التربية ،مكة المكرمة.
 .34فياض عبد اهلل عمي ورجاء كاظـ حسوف وحيد عبود نعمة( :)311:التعميـ اإللكتروني والتعميـ
التقميدي دراسة تحميمية مقارنة ،كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة ،العدد التاسع عشر.
 .35مجدي إبراىيـ إسماعيؿ ورضا الحسيني عمي( :)3126فعالية برنامج قائـ عمى التعميـ
اإللكتروني المدمج في تنمية الميارات العممية في المساحة لدى طالب المدارس الثانوية
الصناعية المتقدمة ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،كمية التربية،
جامعة عيف شمس ،العدد ،27:الجزء األوؿ  ،نوفمبر.
 .36محمد السيد عمي( :)3111مصطمحات في المناىج وطرؽ التدريس ،ط ،3المنصورة ،عامر
لمطباعة والنشر.
 .37محمد فؤاد الحوامدة( :)3122معوقات استخداـ التعمـ اإللكتروني مف وجية نظر أعضاء الييئة
التدريسية في جامعة البمقاء التطبيقية ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد ،38العدد األوؿ+الثاني.
 .38محمد محمود زيف الديف ويحيى بف حميد الظاىري( :)3121فاعمية برنامج تدريبي مقترح في
تنمية ميارات استخداـ بعض وسائط التعميـ اإللكترونية في تعميـ العموـ لدى معممي المرحمة
االبتدائية في منطقة مكة المكرمة ،الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعمومات واالتصاؿ في
التعميـ والتدريب ،مف  25-23أبريؿ ،جامعة الممؾ سعود ،كمية التربية.
 .39محمد اليادي( :)3116التعميـ اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت ،ط ،2القاىرة ،الدار المصرية
المبنانية.
 .3:محمود فتوح محمد وىيا تركي معدي الحربي( :)3126ميارات المعمـ في ظؿ عصر الثورة
الرقمية وطرؽ تنميتيا ،ندوة معمـ العصر الرقمي ،جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف ،كمية
التربية ،في الفترة مف  37-35أكتوبر.
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 .41ميا عبد العزيز العبد الكريـ(2538ىػ) :دراسة تقويمية لتجربة التعمـ اإللكتروني بمدارس البياف
النموذجية لمبنات بجدة ،رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ سعود ،كمية التربية ،المممكة العربية
السعودية.
 .42ميدي محمد القصاص( :) 3121التعميـ اإللكتروني قراءة ناقدة ،مجمة التعميـ اإللكتروني ،العدد
الخامس ،مارس ،وحدة التعميـ اإللكتروني ،جامعة المنصورة.
 .43نضاؿ عبد الغفور( :) 3123األطر التربوية لتصميـ التعمـ اإللكتروني ،مجمة جامعة األقصى،
المجمد السادس عشر ،العدد األوؿ ،يناير.
 .44ىناء خميؿ محمود أبو مطمؽ( :)3123فاعمية استخداـ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني لتنمية بعض
الكفايات التدريسية لدى الطالبات المعممات بكية التربية في جامعة األقصى بغزة ،رسالة
ماجستير ،غزة ،جامعة األزىر ،كمية التربية.
 .45ىنيدة مختار سالـ الميد( :)3128االحتياجات التدريبية وأىميتيا في تنمية الميارات التدريسية
لدى معممي الصؼ بميبيا ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،كمية
التربية ،جامعة عيف شمس ،العدد ،296الجزء الثاني ،مارس.
 .46وليد زكريا صياـ( :)3123مدى إسياـ التعميـ اإللكتروني في ضماف جودة التعميـ العالي"دراسة
حالة التعميـ المحاسبي في الجامعات األردنية ،المؤتمر العربي الدولي الثاني لضماف جودة
التعميـ العالي.
36. Epighnosis LLC(2014). E-Learning Concepts, Trends, Applications,
California, United Sates of America.
37. Fao(2011). E-Learning Methodologies aguide for designing and develoing
e-larning Courses, fao, Roma.
38. Jennifer Olson et al(2011). An Analysis of E-Learning impacts and best
Practices in developing Countries, Micltigan State University, USA.
39. John W.Collins& Nanacy Patricia(2011). The Greenwood Dictionary of
education, USA, California, Greenwood Press.
40. Joi L. Moore, Camille Dickson-Deane, Krista Galyen(2014). E-Learning
online Learning and Distance Learning environments: Are they the sam?,
internet and Higher education, (14).
41. Som Naidu(2006). E-Learning Aguide book of Principles, Procedures,
and Practices, 2nd Revised Edition, CEMCA, Australaia.
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ممحؽ()2

قائمة الميارات التدريسية

أوال :ميارات التخطيط لمتدريس:
 .2يصوغ أىداؼ الدرس في المجاؿ المعرفي.
 .3يصوغ أىداؼ الدرس في المجاؿ الوجداني.
 .4يصوغ أىداؼ الدرس في المجاؿ المياري.
 .5يصمـ الدروس والمقررات باستخداـ برامج مثؿ بور بوينت.
 .6ينظـ الخطة التدريسية اليومية بطريقة سميمة.
 .7يحمؿ محتوى الدرس ،ويحدد عناصره األساسية.
 .8يختار األنشطة التعميمية المناسبة لمموقؼ التعميمي.
 .9يربط المنيج بالبيئة المحيطة لمتمميذ.

ثانيا :ميارات تنفيذ التدريس:
 .2ينظـ الصؼ ويقسمو إلى مجموعات حتى يسيؿ ضبطو.
 .3يوزع الوقت في الحصة عمى مراحؿ الدرس بشكؿ مناسب.
 .4يحفز التالميذ ،ويستثير تفكيرىـ لممشاركة في الدرس.
 .5يعرض الدرس بشكؿ متسمسؿ ومترابط(تمييد ،عرض ،تطبيؽ ،تمخيص).
 .6يستخدـ طرؽ التدريس المناسبة لموضوع الدرس.
 .7يستخدـ تقنيات التعميـ الحديثة.
 .8يستخدـ أساليب التعزيز المناسبة.
 .9يعالج المشكالت داخؿ غرفة الصؼ بطريقة مناسبة.

ثالثا :ميارات تقويـ التالميذ:
 .2يقيس التعمـ القبمي لتحديد مدى استعداد التالميذ لمتعمـ انطالقا مف األىداؼ
التعميمية المخططة.
 .3ينوع األسئمة الشفوية لموضوع الدرس.
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 .4ينوع األنشطة الال صفية الداعمة لمحتوى الدرس.
 .5يتدرج في طرح األسئمة مف السيؿ إلى الصعب.
 .6يستخدـ أساليب التقويـ التكويني بعد كؿ مرحمة مف الدرس.
 .7يراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف عند طرح األسئمة التقويمية.
 .8يصمـ االختبارات المدرسية الالزمة لقياس التعمـ.
 .9يستخدـ ويوظ ؼ بعض العمميات اإلحصائية البسيطة في تفسير نتائج االمتحانات
المدرسية( .محمد السيد.)273 :3111 ،

- 325 -

