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مستىي ممارسة مدرسي اللغة العربية ومدرساتها يف املرحلة
اإلعدادية لكفايات التعليم االلكرتوني يف التدريس وعالقته ببعض
املتغريات/هيثم صاحل إبراهيم
الممخص
هدفت الدراسة معرفة مستوى ممارسة مدرسي المغة العربية ومدرساتها في المرحمة اإلعداديػة
لكفايػػات التعمػػيـ ارلكترويػػي فػػي التػػدربس وعلمتػػر ت ػ عض المتغ ػرات .ومػػد تكويػػت ع يػػة الد ارسػػة
مف( )115مدرساً ومدرس ًة ،ضمف مد ربة تربية اري ار ،ولتطت ق الدراسة أعد ال احث أداة الد ارسػة
المتمثمػة اسػػت اية فػػي تفايػػات التعمػػيـ ارلكترويػػي تكويػت ئػػيغتها اليها يػػة مػػف ( )49فقػرة موزعػػة
عمى أربعة مجارت ،ومد أظهرت اليتا ج :أف مستوى ممارسة مدرسي المغة العربية ومدرساتها في
المرحمة اإلعدادية لكفايات التعميـ ارلكترويي في التدربس مف وجهة يظرهـ تاف ميخفض  .ح ث
جػا المرت ػة الولػى مجػػاؿإ إدارة التعمػيـ اإللكترويػيإ متوسػػح حسػاتي ( ،)2.21و المرت ػة الثاييػػة
جا مجػاؿ إ اسػتخداـ اإليتريػت وأدواتػر إ متوسػح حسػاتي ( ،)1.79وجػا مجػاؿ إ إيتػاج مئػادر
التعمـ اإللكتروييإ المرت ة الثالثة متوسح حساتي ( ،)1.51المرت ة ال ار عػة والخ ػرة جػا مجػاؿإ
تقويـ التعميـ اإللكتروييإ متوسػح حسػاتي ( ،)1.17وبمػ المتوسػح الحسػاتي لػ داة تتػ ()1.71
تدرجة تق يـ ميخفضة ،وعدـ وجود اختلؼ فػي مسػتوى ممارسػة مدرسػي المغػة العربيػة ومدرسػاتها
ف ػػي المرحم ػػة اإلعدادي ػػة لكفاي ػػات التعم ػػيـ ارلكتروي ػػي فػ ػي الت ػػدربس ػػاختلؼ (الج ػػيس ،والمؤهػ ػ
العممي ،والخترة التدربسية) .وفي ضو اليتا ج خرجت الدراسة عدة توئيات ومقترحات .
الكممات المفتاحية  :مستوى ممارسة ،كفايات التعميم االلكتروني .
مقدمة
تواجهر التربية في هذا العئر تحديات تت رة ومؤثرة يت جة التقدـ العممي والتطور الها

فػي

اس ػػتخداـ التكيولوجي ػػا ف ػػي جواي ػػن حي ػػاة اإليس ػػاف ارمتئ ػػادية والثقافي ػػة وارجتماعي ػػة جميعه ػػا مم ػػا
يفػػرض عمػػى المهتم ػ ف قضػػايا التعمػػيـ إعػػادة اليظػػر فػػي الػػيظـ التربويػػة الراهيػػة وتسػػخ ر معطيػػات
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العئر مف أج العممية التربوية وتحد ثها ،إذ أئ ح التعمػيـ مطال ػاً ال حػث عػف أسػال ن ويمػاذج
تعميمية جد دة لمواجهة العد د مف التحديات التي تواجر الفرد في حياتر ال ومية.
ويت جػػة لػػذلؾ ،أدرؾ التربوبػػوف حجػػـ المسػػؤولية الممقػػاة عمػػى ع ػواتقهـ ،وتيػػادوا ضػػرورة إعػػادة
اليظػ ػ ػػر فػ ػ ػػي محتػ ػ ػػوى العمميػ ػ ػػة التعميميػ ػ ػػة وأهػ ػ ػػدافها ووسػ ػ ػػا مها وال حػ ػ ػػث عػ ػ ػػف الطػ ػ ػػرؽ والسػ ػ ػػال ن
وارسػػترات جيات التػػي مػػف مػػجيها مواجهػػة مػػا يع ػػق تقػػدـ وتطػػور العمميػػة التعميميػػة ويحقػػق أفض ػ
اليتػا ج ،وفػي خضػـ هػذت التغ ػرات ظهػر مفهػوـ التعمػيـ اإللكترويػي والػذ هػو ع ػارة عػف اسػػتخداـ
التقييػػات الحد ثػػة وتوظيفهػػا المػػت المث ػ فػػي العمميػػة التعميميػػة التعمميػػة ،ومػػد أئ ػ ح تتييػػر أم ػ اًر
ممح ػاً وضػػرورباً ،لمػػا لػػر مػػف مػػدرة عمػػى مواك ػػة التطػػورات التػػي حػػدثت فػػي عػػالـ ال ػػوـ والتغ ػرات
المستقتمية اإل جاتية التي ستيعتس آثارها عمى تقدـ الدوؿ (الغامد .)2011،
ويعػػرؼ المحيسػػف( )2002التعمػػيـ ارلكترويػػي جيػػر إذلػػؾ اليػػوع مػػف التعمػػيـ الػػذ يعتمػػد عمػػى
اسػػ ػ ػػتخداـ الوسػػ ػ ػػا ح ارلكتروييػػ ػ ػػة ت ػ ػ ػ ػ ف المعمم ػ ػ ػ ػ ف والمتعمم ػ ػ ػ ػ ف والمؤسس ػ ػ ػػة التعميمي ػ ػ ػػةإ .وعرفػػ ػ ػػر
الحمفاو ( )2006جيرإ التعميـ الذ يعتمد عمى استخداـ الوسا ح ارلكترويية في تحق ق الهػداؼ
التعميمي ػػة وتوئػ ػ

المحت ػػوى التعميم ػػي إل ػػى المتعممػ ػ ف دوف اعت ػػار لمحػ ػواجز الزمايي ػػة والمتايي ػػة

وتتمث ػ هػػذت الوسػػا ح الكمت ػػوتر وأجه ػزة ارسػػتق اؿ مػػف الممػػار الئػػياعية ،أو مػػف خػػلؿ م ػ تات
الحاسن المتمثمة في اريتريت.
إف عممية إعداد مدرسي المغة العربية مف أهـ القضايا التي تمقى اهتمامػا مت از ػدا ،خائػة فػي
الوسػػا التربويػػة يظ ػ ار لمػػا يمػػهدت العئػػر مػػف ايفجػػار معرفػػي وتقيػػي لػػذلؾ دعػػت الحاجػػة إلػػى
تطػػوبر مدرسػػي المغػػة العربيػػة فػػي ضػػو اسػػتخداـ الوسػػا

التقييػػة الحد ثػػة ،وتػ مػػا هػػو جد ػػد فػػي

مجػػاؿ تقييػػة التعمػػيـ والمعمومػػات لمواك ػػة هػػذا اريفجػػار ،والػػى ضػػرورة تػػدربتهـ أثيػػا الخدمػػة عمػػى
تفايػ ػ ػػات تقييػ ػ ػػة التعمػ ػ ػػيـ حتػ ػ ػػى تػ ػ ػػيعتس عمػ ػ ػػى أدا هػ ػ ػػـ التدربسػ ػ ػػي لتحق ػ ػ ػػق الهػ ػ ػػداؼ الميمػ ػ ػػودة
(جوبمي 2001،سالـ.)2004،
وذتر الخميفة ( )2004إف معظـ الػيظـ التعميميػة فػي العػالـ أولػت اهتمامػا ممحوظػا فػي إعػداد
المدرس ػ ف وتػػدربتهـ مػػت تفػػاوت الدرجػػة ،تمػػا اخػػذ رجػػارت الفتػػر التربػػو عمػػى اخػػتلؼ ممػػاربهـ
ومػػذاهتهـ ؤتػػدوف عمػػى أهميػػة إعػػداد المدرس ػ ف فهػػذا جػػوف دو
مرهوية تإئلح يوعية العامم ف مهية التعميـ .
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ويعتتػػر توظ ػػت التعمػػيـ ارلكترويػػي فػػي المدرسػػة مػػف القضػػايا التػػي تمػػغ مطػػور التعمػػيـ فػػي
هػػذا العئػػر لمرمػػي مسػػتوى المػػتعمـ ،إذ إف المرحمػػة الثايويػػة تعػػد مػػف أهػػـ الم ارح ػ التعميميػػة التػػي
يمػػر تهػػا الطم ػػة ،والتػػي تعػػدهـ لمد ارسػػة الجامعيػػة ،وتحػػدد تخئئػػهـ لليخػ ار فػػي ميػػاد ف الحيػػاة
العممية (المغ د .)2004،
ويظ اًر لهمية هذا اليوع مف التعميـ فقد أئ ح الخذ ر ضرورة أكثر مف تويػر ترفػاً ،لمواك ػة
أيظمة التعميـ حوؿ العالـ ،ومسػا رة مسػتجدات التربيػة ومتغ راتهػا ،التػي دعػت إلػى وجػون امػتلؾ
المعمـ عموماً ،ومعمـ المغة العربية خئوئاً عدداَ مػف الكفايػات والمهػارات التػي تؤهمػر لقيػادة هػذا
اليوع مف التعميـ ،ومياس مدى تمتير مير ( المحماد .)2012،
ويت جة لمػا تم ػز ػر هػذا العئػر مػف التطػور السػربت فػي تقييػة المعمومػات ويظػـ ارتئػاؿ،
وم ػػا واك ػػر م ػػف ايفج ػػار معرف ػػي أف ػػرز العد ػػد م ػػف التغ ػ ػرات الت ػػي تمخض ػػت عيه ػػا س ػػهولة ت ػػادؿ
المعمومػات والختػرات ممػا حػدا ػالكث ر مػف دوؿ العػالـ فػي التسػاتق عمػى امتيا هػا ،وارسػتفادة مػػف
مم زاتهػػا ،ور مػػؾ أف الكث ػػر مػػف الجهػػات التعميميػػة اسػػتثمرت هػػذا التقػػدـ فػػي خطػػو متوازبػػة فػػي
جميت المجارت التعميمية إيماياً مػيهـ جهميػة ارسػتثمار فػي العيئػر ال مػر  ،الػذ أضػحى هػو
مػدار ارهتمػػاـ فػػي العػػالـ ال ػػوـ ،فوظفػػت الطامػات ،وسػػخرت تقييػػة المعمومػػات ويظػػـ ارتئػػاؿ فػػي
زبػ ػػادة تفػ ػػا ة وفاعميػ ػػة يظػ ػػـ التعمػ ػػيـ لتحس ػ ػ ف مخرجاتهػ ػػا وتجوبػ ػػدها ومواجهػ ػػة العػ ػػداد المت از ػ ػػدة
لممتعممػ ػ ػ ف والح مول ػ ػػة دوف تسػ ػ ػربهـ ،إض ػ ػػافة إل ػ ػػى ت ػ ػػوف ر ف ػ ػػرص التعم ػ ػػيـ لجمي ػ ػػت أفػ ػ ػراد المجتم ػ ػػت
(الحج مي.)2011،
وبوفر هذا اليظاـ مروية تمتير مف اإليفا ترغ ات واحتياجات طالتي العمـ والمعرفة الكيفية
التي تياستهـ و ع داً عف م د الزماف والمتاف ،ويحتاج المر لوضػت اسػترات جية لمتعمػيـ اإللكترويػي
تمثػ ػ مجتمعػ ػاً الكتروييػ ػاً د ياميتيػ ػاً يم ػػتم عم ػػى الم ػػتعمـ والمعم ػػـ أو المحاض ػػر والمتت ػػة ومرت ػػز
اإلرم ػػاد والتعم ػػيـ ،اإلض ػػافة إل ػػى تي ػػوع تت ػػر م ػػف الف ػػرص الت ػػي تتوائػ ػ وتتج ػػاوز تػ ػ ف أطػ ػراؼ
المتعمم ػ ف ،ارسػػتعاية مػػا تػػوفرت هػػذت الم ػ تة مػػف إمتاييػػات فػػي ارتئػػاؿ والتوائ ػ الػػدا ـ ت ػ ف
الفراد (رؿ ،والجيد .)2008،
وب ػػرى س ػػعادة والس ػػرطاو ( )2003أي ػػر م ػػت ايتم ػػار اس ػػتخداـ الحاس ػػن ا ل ػػي م ػػت واس ػػت
وارسػػتفادة مػػف خػػدمات اريتريػػت الكث ػرة فرضػػت عمػػى الم ػدرس أدوار جد ػػدة تتمامػػى مػػت التقػػدـ
العممػػي والتكيولػػوجي الها ػ  ،ومػػت مطالػػن الثػػورة المعموماتيػػة وارتئػػارت مػػف جهػػة أخػػرى ،ح ػػث
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تحػػوؿ الم ػدرس إلػػى القيػػاـ ػػجدوار ذات يمػػح إم ػرافي واستمػػار وتعػػاويي فهػػو المخطػػح لمموامػػت
التعميمية والمئمـ لمدروس التي ستقدـ تواسطة أدوات مختمفة لمتعميـ ارلكترويي.
ػدرس المؤهػ لمتعامػ مػت التكيولوجيػات التعميميػة جػا ))Competencies
ولج إعػداد الم ّ

المػػدخ التعميمػػي القػػا ـ عمػػى الكفايػػات الػػذ يعتتػػر أحػػد ارتجاهػػات ف ػي إعػػداد السػػتاذ وأكثرهػػا
م وعاً وايتما اًر ،وهو مدخ

هدؼ إلى إعداد الستاذ وتجه مر عمى أسس تربوية ويفسية تهدؼ إلى

رفػػت مسػػتوى أدا السػػتاذ مهيي ػاً وتوظ ػػت تفا تػػر وتوجيػػر مهارتػػر لمسػػاعدة الطػػلن عمػػى تحق ػػق
أهدافهـ (الطاهر ،ومئطفى.)2012،
وفي ضو ذلؾ رى ال احث ضرورة ممارسػة مػدرس المغػة العربيػة ومدرسػاتها لكفايػات التعمػيـ
ارلكترويي في التدربس حتى تمتف مف مواك ة اريفجار المعرفػي ،ومواجهػة التطػور التقيػي الػذ
أسهـ في ح الكث ر مف الممػتلت التربويػة وذلػؾ تتػوف ر اليوعيػة الج ػدة مػف التعمػيـ التػي تتوافػق
واحتياجات وموائفات الطم ة وبذلؾ يمتف تحق ق أهداؼ التعمـ ارلكترويي.
ولػػدى مراجعػػة الد ارسػػات السػػا قة التػػي تياولػػت تفايػػات التعمػػيـ ارلكترويػػي وجػػد ال احػػث عػػدداً
مف الدراسات تدراسة المايت( )2005وهدفت لمتعرؼ إلػى الكفايػات التدربسػية اللزمػة لمعمػـ المغػة
العربية في مراح التعميـ العاـ تدولة الكوبت .ومد دلت اليتا ج:عمى اتفاؽ جميت أفراد الع ية عمى
أهمية الكفايات التدربسية،عمى الرغـ مػف حئػوؿ الكفايػات الخائػة اسػتخداـ الحاسػن ا لػي فػي
التػػدربس عمػػى امػ اليسػػن .ود ارسػػةعزمي( )2006وهػػدفت إلػػى تعػػرؼ تفايػػات المعمػػـ وفقػاً لدوارت
المستقتمية في يظاـ التعميـ ارلكترويي عف عد.ومد ت يت اليتا ج:ر توجد فروؽ دالة إحئا ياً ت ف
أعضا ه ة التدربس يت جة رختلؼ في التخئص الكاديمي أو الدرجة الوظيفية أو الخترة في
التدربس أو الخترة في مجاؿ الكمت وتر أو الخترة في استخداـ اريتريت .ودراسة الوح د ()2009
وهدفت إلى التعرؼ اثر تريامج مقترح في ضو الكفايات التعميمية ركتسػان عػض مهاراتهػا لػدى
طال ػػات تكيولوجي ػػا التعم ػػيـ ف ػػي الجامع ػػة اإلسػػلمية .وأظه ػػرت اليت ػػا ج :فعاليةةةس خدةةةالبخا خل ةةة خ
خلمحود س في عمليس خلابريس .ود ارسػة الػوا مي ( )2010وهػدفت إلػى معرفػة مػدى تػوافر مهػارات
تكيولوجيا التعميـ لدى معممي المغة العربية في المرحمة الساسية ومدى ممارستهـ لهػا .توئػمت
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يتا ج ِ
الد راسة إلى توافر ( )12مهارة مف مهارات تكيولوجيا التعمػيـ وبدرجػة متوسػطة ومم مػة لػدى
ّ

معممي المغة العربية ،وتذلؾ ( )10مهارات يمارسػها معممػو المغػة العربيػة وبدرجػة مم مػة .ود ارسػة

ُتػػلن ( )2011وهػػدفت إلػػى معرفػػة درجػػة ت ػوافر تفايػػات التعمػػيـ ارلكترويػػي لػػدى معممػػي التعمػػيـ
التفاعمي المحوسن في مدارس وتالة الغوث غزة وعلمتر اتجاهاتهـ يحوت  .ومد دلت اليتا ج أف
درجػة تػوافر تفايػات التعمػيـ اإللكترويػي لػدى معممػي التعمػيـ التفػاعمي المحوسػن مػدارس وتالػة
الغػػوث غ ػزة تقػػت ت ػ ف ( .(73%ود ارسػػة الخالػػد ( )2012وهػػدفت إلػػى معرفػػة مسػػتوى توظ ػػت
معممػػي المغػػة العربيػػة فػػي المرحمػػة الثايويػػة لممسػػتحدثات التكيولوجيػػة فػػي ضػػو معػػا ر الجػػودة
الد ارس ػػة إل ػػى اليت ػػا ج ا تي ػػة :ج ػػا اس ػػتخداـ المدرسػ ػ ف لممػ ػ تة العيتتوتي ػػة
الم ػػاممة .وتوئ ػػمت ّ
الد راسة يدرة اسػتخداـ المدرسػ ف لفػلـ
(اإليتريت) في العممية التعميمية المرت ة الولى .وتمفت ّ
التعميمية المتحرتة في التّدربس ،وتذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات درلة إحئا ية تعػزى إلػى متغ ػر

الجيس ،وتذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات درلة إحئا ية تعزى إلى متغ ػر المؤهػ العممػي .ود ارسػة

مدرسي المغػة العربيػة فػي المرحمػة المتوسػطة
التميمي ( )2014وهدفت إلى تعرؼ مدى امتلؾ ّ

لكفايػات اسػتخداـ تقييػػات التعمػيـ الحد ثػػة واتجاهػاتهـ يحوهػػا فػي العػراؽ  .ومػد دلػػت اليتػا ج إلػػى

مدرسػػي المغػػة العربيػػة فػػي المرحمػػة المتوسػػطة فػػي الع ػراؽ لكفايػػات التعمػػيـ الحد ثػػة
أف امػػتلؾ ّ
مدرس ػػي المغ ػػة
جػػا ت متوس ػػطة م ػػف وجهػػة يظ ػػرهـ ،م ػػت ع ػػدـ وجػػود ف ػػروؽ ف ػػي درجػػة ام ػػتلؾ ّ
مدرسػي
العربية لكفايات استخداـ تقييات التعميـ الحد ثة تعزى لمخترة أو الجيس ،أما اتجاهػات ّ

المغة العربية في المرحمة المتوسطة يحو تقييات التعميـ الحد ثة فتايت إ جاتية وبدرجة مرتفعة.

و عػػد اسػػتعراض الد ارسػػات السػػا قة التػػي تيسػػر الرجػػوع إل هػػا ،رح ػ ال احػػث يػػدرة الد ارسػػات
التػػي تياولػػت مسػػتوى ممارسػػة مدرسػػي المغػػة العربيػػة ومدرسػػاتها فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة لكفايػػات
التعمػػيـ ارلكترويػػي فػػي التػػدربس وعلمتػػر تػ عض المتغ ػرات ،وعميػػر مػػا يم ػػز الد ارسػػة الحاليػػة عػػف
الدراسات السا قة ّأيها الدراسة الوح دة في العراؽ حدود عمـ ال احث واطلعر.
مشكمة الدراسة وأسئمتيا
ر مػػؾ أف يجػػاح المؤسسػػة التربويػػة فػػي عئػػر المعمومػػات تومػػت الدرجػػة الولػػى فػػي مػػدرتها
عم ػػى توظ ػػت التكيولوجي ػػا اواع ػػداد المػ ػدرس وتجه م ػػر ليت ػػوف مممػ ػاً الكفاي ػػات اللزم ػػة لتوظ ػػت ه ػػذت
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التكيولوجيا وارستفادة ميها في م داف التعميـ ،وتسر حاجز الره ة لدير في التعام مت التكيولوجيا،
ومػف المعػروؼ أف توظ ػت الػتعمـ اإللكترويػي تػج مسػتحدث تكيولػوجي فػي المؤسسػات التعميميػة
يتوف ّتيا ً أكثر إف ارت ح توعي وتوجهات إ جاتية مف جاين المدرس ف.
وعمى الػرغـ مػف ايتمػار التكيولوجيػا اوامتاييػة توظيفهػا فػي مجػاؿ التعمػيـ إر ايػر مػف الملحػ
جف هياؾ طج وتمكج مف عض المدرس ف في مواك ة واستغلؿ هذا التطور والذ رمؾ جير وفر
لممتعمـ ومتاً وجهداً وبرفت مف تفا ة التعميـ وفاعم تر ،اإلضافة إر اير وفر خائية الػتعمـ الػذاتي
وبمتي حاجات وم وؿ المتعمم ف.
ولتحس ػ ف الت ػػة التعميميػػة وجعمهػػا ت ػػة تفاعميػػة محف ػزة لكافػػة أفرادهػػا وجػػن دمػػج التقييػػة فػػي
التعمػػيـ فػػي تافػػة المقػػررات مػػف اج ػ تحق ػػق مسػػتوى أعمػػى مػػف التحئ ػ

تػػي تمتػػي الحاجػػات

القيميػػة والمعرفيػػة والتديي ػػة والعقميػػة ل ػػدى الطم ػػة .وف ػػي ضػػو ذل ػػؾ أوئػػت العد ػػد مػػف الد ارس ػػات
ضرورة استخداـ التعميـ اإللكترويي فػي تعمػيـ المغػة العربيػة مثػ د ارسػة (العجرمػي )2012،وعمػى
هذا يمتف تحد د ممتمة الدراسة الحالية في السؤال ف التال ف :
 -1ما مستوى ممارسة مدرسي المغة العربية ومدرساتها لكفايػات التعمػيـ ارلكترويػي فػي التػدربس
مف وجهة يظرهـ؟
 -2ه

ختمت مستوى ممارسة مدرسي المغة العربيػة ومدرسػاتها فػي المرحمػة اإلعداديػة لكفايػات

التعم ػػيـ ارلكتروي ػػي ف ػػي الت ػػدربس ػػاختلؼ ( الي ػػوع ارجتم ػػاعي ،والمؤهػ ػ العمم ػػي ،والختػ ػرة
التدربسية)؟
أىمية الدراسة
 -1الهميػػة اليظربػػة والمتمثمػػة فػػي مسػػاعدة القػػا م ف عمػػى العمميػػة التعميميػػة فػػي و ازرة التربيػػة
العرامية مف ارطلع عمى وامت مسا رة المدرسػ ف لمتطػور العممػي فػي التعمػيـ ،خائػة فيمػا
تعمق مجاؿ استخداـ التعميـ اإللكترويي .
 -2الهمية العممية :وتتمث في تطت ق أداة الدراسة واليتا ج المستفادة مف ح ث تزوبد المدرسػ ف
والمدرسػػات فػػي المػػدارس الكفايػػات اللزمػػة لهػػـ فػػي اسػػتخداـ التعمػػيـ ارلكترويػػي فػػي تعمػػيـ
المغة العربية لليطلؽ ميها في ست

أعادة تجه مهـ وتدربتهـ،في ضو يتا ج الدراسة.
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التعريفات اإلجرائية :
مدرسووو الم ووة العرويووة ومدرسوواتيا  :هػػـ مجموعػػة المػػخاص الػػذ ف يقومػػوف تتػػدربس مػػادة المغػػة
ّ
العربيػػة فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة والتػػا ع ف لمد ربػػة تربيػػة الي ػػار -فػػي محافظػػة الي ػػار فػػي العػػاـ

الدراسي .2017-2016
المرحمة اإلعداديوة  :هػي مرحمػة د ارسػية تقػت عػد المرحمػة المتوسػطة ،مػدتها ثػلث سػيوات تهػدؼ
إلى ترس خ ما تـ اكتمافر مف ماتميات الطم ة وم ولهـ وتمتيهـ مف تمػوغ مسػتوى أعمػى مػف المهػارة
والمعرفة تؤهمهـ لمدخوؿ إلى المرحمة الجامعية .
تمتػػف المػػدرس مػػف اسػػتخداـ تقييػػات التعمػػيـ
الكفايووات اإللكترونيووة  :هػػي مجمػػوع المهػػارات التػػي ّ
اإللكترويي في مجاؿ التعميـ سوا داخ غرفة الئت أو خارجها.
التعموويم اإللكترونووي  :هػػو ع ػػارة عػػف اسػػتخداـ الحاسػػن ا لػػي تافػػة ترامجػػر اوامتايياتػػر ،اإلضػػافة
إلػػى اسػػتخداـ اليتريػػت ومحرتػػات ال حػػث والمتت ػػات اإللكتروييػػة ،وحسػػف التعام ػ مػػت المقػػررات
اإللكترويية تافة أمتالها وأيواعها مف تئميـ اوادارة وتقويـ ،في تدربس المغة العربية.
حدود ِّّ
الدراسة ومحدداتيا:
امتئرت حدود الدراسة عمى ع ية مف مدرسي المغة العربية ومدرساتها التا ع ف لمد ربػة تربيػة
الي ار في العراؽ لمعاـ الدراسي  ،2017-2016وتتحدد يتا ج الدراسة ئدؽ الداة وث اتها.
منيجية الدراسة واجراءاتيا:
اعتمػػػد ال احػ ػػث المػ ػػيهج الوئػػػفي إلج ػ ػ ار ات الد ارسػ ػػة ،لمياس ػػتتر لطتيعػ ػػة الد ارسػ ػػة وأهػ ػػدافها،
ولكويها تهتـ في مستوى ممارسة مدرسي المغػة العربيػة ومدرسػاتها فػي المرحمػة اإلعداديػة لكفايػات
التعميـ ارلكترويي وعلمتها ت عض المتغ رات ،ح ث يعد هذا الميهج هو اليسن إلج ار مث هػذا
اليوع مف الدراسات مف وجهة يظر تث ر مف ال احث ف.
مجتمع الدراسة وعينتيا:
تكوف مجتمت الدراسة عمى ع ية مف مدرسي المغة العربية ومدرساتها الذ ف درسوف الئػت

الخامس اإلعداد ضمف مد ربة تربية الي ار لمعػاـ الد ارسػي  ،2017-2016الػذ ف تمػ عػددهـ
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) (115مدرسػاً ومدرس ػ ًة مػػيهـ) (65مدرسػػة ،و) )50مدرسػاً ،ح ػػث مػػاـ ال احػػث تإت ػػاع الطربقػػة
العم ػوا ية ح ػػث مػػاـ ال احػػث تتوزبػػت ( )130اسػػت اية عمػػى مجتمػػت الد ارسػػة واسػػترد ميهػػا ()123
است اية و عد مراجعة ارسػت ايات تتػ ف أف هيػاؾ ( )8اسػت ايات غ ػر ئػالحة لمتحم ػ اإلحئػا ي
وبهذا فقد تكويت ع ية الدراسة مف ( )115مدرس ومدرسة ،الجدوؿ رمػـ ( )1وضػح توزبػت أفػراد

ع ية الدراسة ت عاً لممتغ رات المخئية.

الجدول ()1

توزيع أفراد العينة تبعاً لممت يرات الشخصية

المت ير

المستوى

التكرار

ذتر

50

43.5

أيثى

65

56.5

المجموع

115

100.0

تالوربوس

78

67.8

دراسات عميا

37

32.2

المجموع

115

100.0

أم مف  5سيوات

88

76.5

 10-5سيوات

9

7.8

أكثر مف  10سيوات

18

15.7

115

100.0

النوع

االجتماعي
المؤىل
العممي

الخبرة

التدريسية

النسبة

المجموع

المئوية

يظهر مف الجدوؿ رمـ ( )1ما مي:
 -1تمغ ػػت اليسػ ػ ة الم وي ػػة لاي ػػاث ف ػػي الع ي ػػة ( ،)%56.5ت يم ػػا تمغ ػػت اليسػ ػ ة الم وي ػػة لم ػػذتور
(.)%43.5

 -2تمغت أعمى يس ة الم ويػة لتوزبػت أفػراد الع يػة ت عػاً لمتغ ػر المؤهػ العممػي ( )%67.8لممؤهػ

العممػػي ( تػػالوربوس) ،ت يمػػا تمغػػت أديػػى يس ػ ة م ويػػة ( )%32.2لممؤه ػ العممػػي (د ارسػػات

عميا).
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 -3تمغت أعمى يس ة الم وية لتوزبت أفراد الع ية ت عػاً لمتغ ػر الختػرة ( )%76.5لفتػرة الختػرة (أمػ

مف  5سيوات) ،ت يما تمغت أديى يس ة م وية ( )%7.8لفترة الخترة (أكثر مف  10سيوات).

أداة الدراسة:
اسػتخدـ ال احػث ارسػػت اية أداة لجمػت التيايػات المتعمقػػة تهػدؼ الد ارسػة ،وإلعػػدادها مػاـ ال احػػث
مراجعة الدن التربو والدراسات السا قة المما ر لمدراسة الحالية وأترزها دراسة (خللالبي2012،
؛ هةةة

 )2015،وتوئ ػ ال احػػث عػػف طربػػق تمػػؾ الد ارسػػات إلػػى تيػػا مقيػػاس مسػػتوى ممارسػػة

المدرسػ ػ ف والمدرس ػػات لكفاي ػػات التعم ػػيـ ارلكتروي ػػي وف ػػق س ػػمـ ليت ػػرت الخماس ػػي تك ػػوف ئ ػػيغتر
اليها ي ػة م ػػف ( )94فق ػرة موزع ػػة عمػػى أربع ػػة مجػػارت .ت ػػـ عػػرض المقي ػػاس عمػػى مجموع ػػة م ػػف
المحتم ػ ف مػػف ذو الخت ػرة وارختئػػاص .وفػػي ضػػو آ ار المحتم ػ ف تػػـ تعػػد

عػػض الفق ػرات،

اواعادة ئياغة عض الفقرات ل خرج مقياس مستوى ممارسة المدرس ف والمدرسات لكفايات التعمػيـ

ِ
الد ارس ػػة عم ػػى ع ي ػػة
ارلكتروي ػػي ئ ػػيغتر اليها ي ػػة  .ولمتحق ػػق م ػػف ث ػػات التطت ػػق ت ػػـ توزب ػػت أداة ّ

ِ
الد ارسػػة مػرت ف ،فػػارؽ زميػػي مدتػػر
اسػػتطلعية متويػػة مػػف ( )25مػػدرس ومدرسػػة مػػف خػػارج ع يػػة ّ

أسػػتوعاف ،واسػػتخراج معام ػ اررت ػػا ت رسػػوف ( )Pearson Correlationت ػ ف درجػػاتهـ ف ػػي
المرت ف ،تهدؼ اسػتخراج معامػ الث ػات للخت ػار ،جػرى تطت ػق معادلػة (تروي ػاخ الفػا) ،والجػدوؿ
( )1وضح ذلؾ.
الجدول ()2

معامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسون ( )Pearson Correlationومعامل الثبات األداة بطريقة (كرونباخ
الفا)

معامل الثبات بطريقة

معامل تطبيق بطريفة

(كرونباخ الفا)

بيرسون

إيتاج مئادر التعمـ اإللكترويي

0.84

*0.72

استخداـ اإليتريت وأدواتر

0.86

*.71

إدارة التعميـ اإللكترويي

0.83

*0.72

تقويـ التعميـ اإللكترويي

0.87

*0.72

األداة ككل

0.89

*0.74

المجال
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*دالة إحصائية عند مستوى الداللة (.)0.05≤α

ِ
الد ارسػػة
يظهػػر مػػف الجػػدوؿ ( )2أف معامػ ث ػػات طربقػػة ( )Chronbach Alphaلػ داة ّ

تم ػ ( )0.89وهػػي ميمػػة مرتفعػػة ومقتولػػة لغ ػراض التطت ػػق إذ أمػػارت معظػػـ الد ارسػػات إلػػى أف
يسػ ة متػػوؿ معامػ الث ػػات (( )0.60المػربف ف والكيليػػي ،)2007،تمػػا تمػ ميمػػة معامػ اررت ػػا

ِ
الد ارسػػة ( )4.74وهػػي ميمػػة دالػػة إحئػػا ياً عيػػد مسػػتوى الدرلػػة (
ت رسػػوف لداة ّ
ِ
الدراسة .
دؿ عمى ث ات تطت ق أداة ّ

 0 . 05

 ،) وهػػذا

إجراءات الدراسة
لتحق ق أهداؼ الدراسة،ات عت الخطوات واإلج ار ات التالية :
 -1تـ ئياغة ممتمة الدراسة  ،وتحد د أهدافها وأهم تها اواطارها اليظر .
 -2تـ تحد د مجتمت الدراسة وع يتها .
 -3تـ إعداد أداة الدراسة  ،والتجكد مف ئدمها وث اتها .
 -4تـ تطت ق أداة الدراسة عمى أفرادها لقياس مسػتوى ممارسػة المدرسػ ف والمدرسػات لكفايػات
التعميـ ارلكترويي.
 -5تـ إدخاؿ التيايات مف خلؿ تريامج ( )spssوتػـ أجػ ار التحمػيلت اإلحئػا ية رسػتخراج
اليتا ج .
المعالجة اإلحصائية
 -1المتوس ػػطات الحس ػػاتية واريح ارف ػػات المعيارب ػػة إلجا ػػات أفػ ػراد الع ي ػػة ع ػػف فقػ ػرات أداة الد ارس ػػة
مرت ة تيازلياً .
 -2المتوس ػػطات الحس ػػاتية واريح ارف ػػات المعيارب ػػة إلجا ػػات أفػ ػراد الع ي ػػة ع ػػف الداة تتػ ػ ت عػ ػاً
لمتغ رات (اليوع ارجتماعي ،المؤه العممي ،والخترة التدربسية).
 -3يتػا ج تطت ػػق تحم ػ الت ػا ف الثلثػػي ( )3 way ANOVAعمػى الداة تتػ ت عػاً لمتغ ػرات
(اليوع ارجتماعي ،المؤه العممي ،والخترة التدربسية) .
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عرض النتائج ومناقشتيا
تضػػمف هػػذا الجػػز عػػرض يتػػا ج الد ارسػػة التػػي هػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى ممارسػػة
مدرسػػي المغػػة العربيػػة ومدرسػػاتها فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة لكفايػػات التعمػػيـ ارلكترويػػي فػػي التػػدربس
وعلمتر ت عض المتغ رات  ،وس تـ عرض اليتا ج ارعتماد عمى أس مة الدراسة:
أوالً :النتووائج المتعمقووة بالس وؤال األول :مػػا مسػػتوى ممارسػػة مدرسػػي المغػػة العربيػػة ومدرسػػاتها فػػي
المرحمة اإلعدادية لكفايات التعميـ ارلكترويي في التدربس مف وجهة يظرهـ؟
لاجا ة عف هذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحساتية واريحرافات المعياربة إلجا ات أفراد
الع ية عف مجارت أداة الدراسة والداة تت  ،والجدوؿ رمـ ( )3وضح ذلؾ.
الجدول رقم ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت أداة الدراسة واألداة ككل
مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1

3

إدارة التعميـ اإللكترويي

2

2

استخداـ اإليتريت وأدواتر

1.79

3

1

إيتاج مئادر التعمـ اإللكترويي

1.51

0.78

4

4

تقويـ التعميـ اإللكترويي

1.17

0.56

ميخفضة

1.71

0.49

ميخفضة

المجال

األداة ككل

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقييم

2.21

0.48

ميخفضة

0.88

ميخفضة
ميخفضة

يظهر مف الجدوؿ رمـ ( )3أف المتوسطات الحساتية إلجا ات أفراد ع ية الدراسة عيد مجػارت
أداة الد ارسػػة ( )2.21-1.17تدرجػػة تق ػػيـ ميخفضػػة لجميػػت المجػػارت ،ح ػػث جػػا المرت ػػة الولػػى
مجاؿإ إدارة التعميـ اإللكترويي إ متوسح حساتي ( ،)2.21و المرت ة الثايية جا مجاؿ إ استخداـ
اإليتريػػت وأدواتػػر إ متوسػػح حسػػاتي ( ،)1.79وجػػا مجػػاؿ إ إيتػػاج مئػػادر الػػتعمـ اإللكترويػػي إ
المرت ػػة الثالثػػة متوسػػح حسػػاتي ( ،)1.51المرت ػػة ال ار عػػة والخ ػرة جػػا مجػػاؿ إ تقػػويـ التعمػػيـ
اإللكترويي إ متوسح حساتي ( ،)1.17وبم المتوسح الحسػاتي لػ داة تتػ ( )1.71تدرجػة تق ػيـ
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ميخفض ػػة ،وه ػػذا ػػدؿ عم ػػى أف مس ػػتوى ممارس ػػة مدرس ػػي المغ ػػة العربي ػػة ومدرس ػػاتها ف ػػي المرحم ػػة
اإلعداديػػة لكفايػػات التعمػػيـ ارلكترويػػي فػػي التػػدربس مػػف وجهػػة يظػػرهـ تػػاف مػػيخفض ،ويعػػزى ذلػػؾ

ِ
الد ارسػي مػػزدحـ الػػدروس ،وأف المدرسػ ف ُدرسػػوف أكثػػر مػف يئػػاتهـ ،أو يتمفػػوف
إلػى أف الجػػدوؿ ّ
جمغاؿ أخػرى تمػيعهـ مػف زبػارة مختتػر الحاسػون ،أو أف المػدرس لقمػة مػردودت المػاد يفضػ أف

ػػدرس محاض ػرات إضػػافية عمػػى أف يقضػػي ومت ػاً مع ي ػاً فػػي المختتػػر ،تمػػا مػػد يعػػزى ذلػػؾ إلػػى أف
المدرسػ ف لػـ يع ّػدوا إعػػداداً ج ػداً فػي الكميػػات المتخئئػة تإعػدادهـ ،إذ لػـ ترتػػز هػذت الكميػات فػػي
ترامجهػػا عمػػى الجايػػن ارلكترويػػي فػػي اإلعػػداد ،فضػلً عػػف أف الػػدورات التدربتيػػة تهػػذا الخئػػوص

روت يية ،لـ تضت م اً لممدرس.
يعزو ال احث هذت اليت جة إلى اليظرة العامة لوامت تدربس مادة المغة العربيػة الػذ يعتمػد تدرجػة
تت ػرة عمػػى الطربقػػة التقم ديػػة القا مػػة التػػي ترتػػز عمػػى المػدرس أكثػػر مػػف ترت زهػػا عمػػى الطم ػػة ممػػا
يقمػ مػػف أهميػػة التعمػػيـ ارلكترويػػي الػػذ

هػػتـ تدافعيػػة الطم ػػة لممػػادة العمميػػة المقاريػػة مػػت الطربقػػة

التقم دية والتي مازاؿ تث ر مف مدرس ف المغة العربية يسػتعممويها ارعتمػاد التمقػ ف والتمقػي والسػرد
الممػ لعػػرض المػػادة الد ارسػػية ،واختمفػػت هػػذت اليت جػػة مػػت د ارسػػة ال ػوا مي ( )2010التػػي توئػػمت
يتا جها إلى توافر ( )12مهارة مف مهارات تكيولوجيا التعميـ وبدرجة متوسطة ومم مة لدى معممػي
المغػػة العربيػػة ،وتػػذلؾ ( )10مهػػا ارت يمارسػػها معممػػو المغػػة العربيػػة وبدرجػػة مم مػػة ،ود ارسػػة ُتػػلن
( )2011التػي أظهػرت يتا جهػا أف درجػة تػوافر تفايػات التعمػيـ اإللكترويػي لػدى معممػي التعمػيـ
التفاعمي المحوسن مدارس وتالة الغوث غزة تقت ت ف (.(73%
تمػا تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػاتية واريح ارفػػات المعياربػػة إلجا ػػات أفػراد ع يػػة الد ارسػػة عػػف
فقرات ت مجاؿ مف مجارت أداة الدراسة مت ميفرد وفيما مي عرض اليتا ج:
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الجدول رقم ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " إنتاج مصادر
التعمم اإللكتروني " مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

1.60

0.94

1.59

0.90

1.58

1.01

1.57

0.92

1.57

0.92

6

5

يستخدـ ترامج الكترويية لتئميـ اخت ارات إلكترويية

1.54

0.92

نلفضس

7

7

يقوـ تإيتاج م ار ح تعميمية مئحو ة تتعم ق ئوتي

1.51

0.92

نلفضس

8

11

يقوـ تإيتاج وتئميـ دروس تعميمية إث ار ية محوس ة

1.50

0.91

نلفضس

12

يضػػمف الػػدروس اإللكتروييػػة أيمػػطة تسػػاعد عم ػػى إح ػػداث

1.49

0.90

1.48

0.85

الرتبة
1
2
3
4
5

9
14

الرقم

الفقرة

3

يسػػتخدـ الحاسػػون فػػي تئػػميـ ممفػػات خائػػة لكػ طالػػن
خلؿ الفئ .

8
9

يستخدـ ترامج الحاسون في إعداد الخطة الدراسية
يئػػمـ

دروس تعميميػػة فػػي المقػػرر

اسػػتخداـ ت ػرامج

حاسوبية
1

يستخدـ أحد ترامج  officeفػي تحضػ ر الػدروس اواعػداد
ارخت ارات.

13

يض ػػمف المم ػػاهد والع ػػارات اإلث ار ي ػػة المياسػ ػ ة ف ػػي ال ػػدرس
اإللكترويي

التفاع ت ف المتعمم ف
4

يسػتخدـ أحػد تػرامج إيتػاج الئػوت والمػؤثرات الئػوتية فػي
تدربس المهارات المغوية

2
11

نلفضس

نلفضس

نلفضس

نلفضس

نلفضس

نلفضس

تعامػ مػت تػرامج تحربػػر الرسػوـ والئػور الرمميػة تتريػػامج
الفوتومػون  photo shopأو مػا يماثمػر وتوظيفهػا داخػ

نلفضس

نلفضس
1.47

0.82

الغرفة الئفية
12

6

وظ ػػت وس ػػا

التوائػ ػ ف ػػي إيت ػػاج أيم ػػطة التعم ػػيـ

Twitter, Face book , Youtube,مث :
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الرتبة
13

الرقم

الفقرة

14

ػػدمج اليئػػوص والرسػػوـ والئػػور والئ ػوات فػػي عػػرض
تقديمي ()power point

مجال " إنتاج مصادر التعمم اإللكتروني " ككل

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

1.30

0.46

نلفضس

1.51

0.78

نلفضس

يظه ػػر م ػػف الج ػػدوؿ رم ػػـ ( )4أف المتوس ػػطات الحس ػػاتية إلجا ػػات أفػ ػراد الع ي ػػة ع ػػف فقػ ػرات
مجاؿإإيتػػاج مئػػادر الػػتعمـ اإللكترويػػيإ تراوحػػت مػػا ت ػ ف ( )1.60-1.30تدرجػػة تق ػػيـ ميخفضػػة
لجميػػت الفق ػرات ،ح ػػث جػػا ت المرت ػػة الول ػػى الفق ػرة رمػػـ ( )3ويئػػها:إ يسػػتخدـ الحاسػػون ف ػػي
تئميـ ممفات خائة لك طالن خلؿ الفئ إ ،ت يما جػا المرت ػة الخ ػرة الػرمـ ( )10ويئػها:
إ ػػدمج اليئػػوص والرسػػوـ والئػػور والئ ػوات فػػي عػػرض تقػػديمي ( ،")power pointوبم ػ
المتوسح الحساتي لممجاؿ تت ( )1.51تدرجة تق يـ ميخفضة.
الجدول رقم ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " استخدام اإلنترنت
وأدواتو " مرتبة تنازلياً
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

1.90

1.10

ميخفضة

2

6

يمارؾ في الميتديات التعميمية.

1.86

1.03

ميخفضة

3

9

توائ مت الموامت التي تتياوؿ تخئئر

1.82

1.00

ميخفضة

الرتبة
1

الرقم

الفقرة

8

وج ػػر الط ػػلن إل ػػى موام ػػت اريتري ػػت الخائ ػػة الت ػػي له ػػا
علمة المغة العربية

4
4

رسػ ويسػػتقت الرسػػا

عتػػر التربػػد اإللكترويػػي المتػػاح مػػت

إمتاييػػة إرسػػالها إلػػى مجموعػػة مػػف المسػػتخدم ف فػػي الومػػت

1.81

0.95

ميخفضة

يفسر
5
6

3

يقػػوـ تتيزب ػ الممفػػات والكتػػن والػػدروس والتػػرامج التعميميػػة
( )downloadمف اليتريت ،وبرفعها ()upload

12

تػ ػػا ت مػ ػػؤتمرات وتوئػ ػػيات مختمفػ ػػة مسػ ػػجمة الئػ ػػوت أو
الف د و عتر م تة اليتريت
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1.80

1.01

ميخفضة
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الرتبة
7

الرقم

الفقرة

5

يسػػتف د مػػف الكتػػن والم ارجػػت والموسػػوعات المغويػػة المتػػوفرة
عتر الم تة في تدربس مواد المغة العربية

14
8

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

1.78

0.95

ميخفضة

يسػػتخدـ تػػرامج التوائ ػ ارجتمػػاعي الحد ثػػة (واتػػس أن،
ف ػػا تر ،ت ػػايغو ،و تم ػػات ،ف ػػيس ت ػػوؾ) ف ػػي التوائػ ػ م ػػت

1.78

1.00

ميخفضة

الطم ة وأوليا المور
9
14
11
12
13
14

13

مقرر مادة المغة العربية مف أج توظيفها في التعميـ
14

يستف د مػف ال حػوث والد ارسػات اإللكتروييػة التػي لهػا علمػة
في اهتماماتر ال حثية لتيمية المهارات ال حثية

15

وظت التقييات اإللكترويية رسػيما اليتريػت فػي ارطػلع
عمى السال ن الحد ثة في ض ح المومت الئفي وأدارتر

1

يحدد الكممات المفتاحية المياس ة لموئوؿ لممعمومات التػي
يحتاجها عتر الم تة

7

يحدد عض الموامت الخائة مواد المغة العربية

2

يسػ ػػتخدـ محرتػ ػػات ال حػ ػػث المختمفػ ػػة مث ػ ػ

1.78

0.93

1.77

0.93

ميخفضة

1.77

0.94

ميخفضة

1.76

0.95

ميخفضة

1.76

0.95

ميخفضة

1.75

0.94

ميخفضة

yahoo,

) )Googleلموئوؿ لممعمومات التي يحتاجها
11

15

تػ ػػا ت ارئػ ػػدارات العمميػ ػػة والترمجيػ ػػات الحد ثػ ػػة المتعمقػ ػػة

ميخفضة

رجت إلى الدوربات المتاحػة عمػى مػ تة اإليتريػت للطػلع
عمى يتا ج آخر ال حوث وارستفادة ميها فػي مجػاؿ تػدربس

1.72

0.89

ميخفضة

المغة العربية
مجال " استخدام اإلنترنت وأدواتو " ككل

1.79

0.88

ميخفضة

يظهػ ػػر مػ ػػف الجػ ػػدوؿ رمػ ػػـ ( )5أف المتوسػ ػػطات الحسػ ػػاتية إلجا ػ ػػات أف ػ ػراد الع يػ ػػة عػ ػػف فق ػ ػرات
مجاؿإإيتػػاج مئػػادر الػػتعمـ اإللكترويػػيإ تراوحػػت مػػا ت ػ ف ( )1.90-1.82تدرجػػة تق ػػيـ ميخفضػػة
لجميت الفقرات ،ح ث جا ت المرت ة الولى الفقرة رمـ ( )8ويئها :إ وجر الطلن إلػى موامػت
اريتري ػػت الخائ ػػة الت ػػي له ػػا علم ػػة المغ ػػة العربي ػػة إ ،ت يم ػػا ج ػػا المرت ػػة الخ ػ ػرة الػ ػرمـ ()11
ويئػػها:إ رجػػت إلػػى الػػدوربات المتاحػػة عمػػى مػ تة اإليتريػػت للطػػلع عم ػى يتػػا ج آخػػر ال حػػوث
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وارستفادة ميها في مجاؿ تدربس المغة العربيػة إ ،وبمػ المتوسػح الحسػاتي لممجػاؿ تتػ ()1.79
تدرجة تق يـ ميخفضة.
الجدول رقم ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " إدارة التعميم
اإللكتروني " مرتبة تنازلياً
الرتبة
1
2
2
4
5
6
7
8
9
14
11

الرقم

الفقرة

6

يساعد الطم ة عمى تيظيـ الومت وتقديـ المساعدة واإلرماد

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة
متوسطة

لهـ.

3.06

0.75

11

يمجت الطم ة عمى التفاع مت المقررات اإللكترويية

3.04

0.97

2

يحػدد مئػادر المعرفػة المتػوفرة عتػر مػ تة اريتريػت،
وال حث والتحر عف المعمومات المستهدفة

5

يحػث الطم ػة عمػى الوئػوؿ إلػى المعػارؼ

4

14

1.09

ه ػػا الطم ػػة لتحم ػ مسػػؤولية الػػتعمـ مػػف خػػلؿ المقػػررات

متوسطة
2.86

1.05

يقػوـ مئػادر التعمػيـ اإللكتروييػة المختمفػة ويحػدد مػدى

متوسطة
2.70

0.95

يمػػجت التفاع ػ ت ػ ف الطم ػػة وب ػ ف معمم ػ هـ عتػػر الم ػ تة

ميخفضة
1.23

0.75

وفر طرما لمساعدة الطم ػة حػد ثي التعامػ مػت الكمت ػوتر
واإليتريت ،وذلؾ فيما يئعن عم هـ

9

متوسطة
2.90

ارلكترويية
8

1.06

يمػرؾ الطم ػة فػي التخطػيح ل يمػطة اإللكتروييػة وطربقػة

جودتها التعميمية في ضو معا ر محددة
12

متوسطة
2.97

اإللكترويية عتر الم تة
3

1.01

المػ تات،

تيف ذها وتقويمها
7

متوسطة
3.04

واختيار المياسن ميها

ميخفضة
1.21

0.68

ػػزود الطم ػػة المئ ػػادر الكافيػػة لمػػتعمـ مػػف خػػلؿ المػ ػ تة

ميخفضة

ارلكترويية

1.17

0.64

تت ت أدا الطلن ومدى تقػدمهـ فػي الػتعمـ لتقػديـ الممػورة

1.17

0.63
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الرتبة

الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

واليئح لهـ في ظ التعميـ اإللكترويي
12

1

ػد ر ممػارتة الطم ػة فػي الميتػديات ومجموعػات اليقػاش
عتر اإليتريت ئورة ئحيحة

مجال " إدارة التعميم اإللكتروني " ككل

ميخفضة
1.16

0.57

2.21

0.48

ميخفضة

يظهر مف الجدوؿ رمـ ( )6أف المتوسطات الحساتية إلجا ات أفراد الع ية عف فقرات مجػاؿ
إ إدارة التعمػػيـ اإللكترويػػيإ تراوحػػت مػػا ت ػ ف ( ،)3.06-1.16ح ػػث جػػا ت المرت ػػة الولػػى الفق ػرة
رمـ ( )6ويئها:إ يسػاعد الطم ػة عمػى تيظػيـ الومػت وتقػديـ المسػاعدة واإلرمػاد لهػـإ تدرجػة تق ػيـ
متوسػطة ،ت يمػا جػا المرت ػة الخ ػرة الػرمـ ) )1ويئػها:إ ػد ر ممػارتة الطم ػة فػي الميتػديات
ومجموعػػات اليقػػاش عتػػر اإليتريػت ئػػورة ئػػحيحةإ تدرجػػة تق ػػيـ ميخفضػػة ،وبمػ المتوسػػح
الحساتي لممجاؿ تت ( )2.21تدرجة تق يـ ميخفضة.
الجدول رقم ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال " تقويم التعميم
اإللكتروني " مرتبة تنازلياً
الرتبة
1
2
3
4
5
6

الرقم

الفقرة

8

ػتقف ئػياغة السػ مة مسػتويات مختمفػة ت ارعػي الفػروؽ

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة
ميخفضة

الفردية

1.22

0.74

4

يضت معا ر عممية جر في ضو ها تقويـ الطم ة.

1.21

0.73

6

يئػمـ أدوات متيوعػة لقيػاس مػدى فهػـ الطم ػة وتحقػق
الهداؼ التعميمية

9

يعػ ّػد ت ػرامج علجيػػة

1

يستخدـ وظيفة أيواع التقويـ  -القتمي والتكوبيي واليها ي -

3

تحقيقها في ظ التعميـ اإللكترويي

يحدد يقا القوة والضعت لدى الطلن عيد تطت ػق التعمػيـ
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0.68

الطم ػػة

الضعاؼ وبيفذت داخ الغرفة الدراسة أو خارجها

ووسا

ميخفضة
1.20

مػػت الكترويػػي ياسػػن

ميخفضة

ميخفضة
1.20

0.72
ميخفضة

1.17

0.62

1.17

0.56

ميخفضة
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الرتبة

الفقرة

الرقم

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

اإللكترويي.
7
8
9

2

يسػ ػػتخدـ أسػ ػػال ن مختمفػ ػػة لمتقػ ػػويـ اإللكترويػ ػػي مػ ػػف خػ ػػلؿ
الم تة العيتتوتية

7

1.15

0.55

يساعد الطم ة عمى اكتسان مهارات التقويـ الذاتي اوائدار
اإلحتاـ.

5

ميخفضة
ميخفضة
1.15

0.61

راعي في التقويـ مياس مهػارات التفت ػر ومهػارات مػا و ار
المعرفة وفًقا ل هداؼ التعميمية.

مجال " تقويم التعميم اإللكتروني " تت

ميخفضة
1.13

0.50

1.17

0.56

ميخفضة

يظهر مف الجدوؿ رمـ ( )7أف المتوسطات الحساتية إلجا ػات أفػراد الع يػة عػف فقػرات مجػاؿ
إ تقػ ػػويـ التعمػ ػػيـ اإللكترويػ ػػي إ تراوحػ ػػت مػ ػػا ت ػ ػ ف ( )1.22-1.13تدرجػ ػػة تق ػ ػػيـ ميخفضػ ػػة لجميػ ػػت
الفقرات ،ح ث جػا ت المرت ػة الولػى الفقػرة رمػـ ( )8ويئػها:إ ػتقف ئػياغة السػ مة مسػتويات
مختمفة تراعي الفروؽ الفردية إ ،ت يما جا المرت ة الخ رة الرمـ ( )5ويئها:إ راعي فػي التقػويـ
مي ػػاس مهػ ػػارات التفت ػ ػػر ومهػ ػػارات مػ ػػا و ار المعرف ػػة وفًقػ ػػا ل ه ػػداؼ التعميميػ ػػة إ ،وبم ػ ػ المتوسػ ػػح
الحساتي لممجاؿ تت ( )1.17تدرجة تق يـ ميخفضة.
ثانيووواً :النتوووائج المتعمقوووة بالسوووؤال الثووواني :ه ػ

ختمػػت مسػػتوى ممارسػػة مدرسػػي المغػػة العربيػػة

ومدرس ػػاتها ف ػػي المرحم ػػة اإلعدادي ػػة لكفاي ػػات التعم ػػيـ ارلكتروي ػػي ف ػػي الت ػػدربس ػػاختلؼ ( الي ػػوع
ارجتماعي ،والمؤه العممي ،والخترة التدربسية)؟
لاجا ػػة عػػف هػػذا الس ػؤاؿ تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػاتية واريح ارفػػات المعياربػػة إلجا ػػات
أفػ ػ ػراد الع ي ػ ػػة ع ػ ػػف الداة تتػ ػ ػ ت عػ ػ ػاً لمتغ ػ ػ ػرات (الي ػ ػػوع ارجتم ػ ػػاعي ،المؤهػ ػ ػ العمم ػ ػػي ،والختػ ػ ػرة
التدربسػػية) ،تم ػػا ت ػػـ تطت ػػق تحم ػػ الت ػػا ف الثلث ػػي ( ،)3 way ANOVAالج ػػداوؿ ()9-8
وضحاف ذلؾ.
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الجدول رقم ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن األداة ككل تبعاً لمت يرات (النوع
االجتماعي ،المؤىل العممي ،والخبرة التدريسية)
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

المستوى

المت ير
النوع االجتماعي

أيثى

1.72

0.50

ذتر

1.70

0.48

أم مف  5سيوات

1.75

0.51

1.70

0.33

أكثر مف  10سيوات

1.50

0.38

تالوربوس

1.74

0.51

دراسات عميا

1.63

0.41

الخبرة التدريسية  10-5سيوات

المؤىل العممي

يظه ػػر م ػػف الج ػػدوؿ رم ػػـ ( )8أف هي ػػاؾ ف ػػروؽ ظاهرب ػػة تػ ػ ف متوس ػػطات مس ػػتوى ممارس ػػة
مدرسي المغة العربية ومدرساتها في المرحمة اإلعدادية لكفايات التعمػيـ ارلكترويػي فػي التػدربس
تت ػ ت ع ػاً لمتغ ػرات (اليػػوع ارجتمػػاعي ،المؤه ػ العممػػي ،والخت ػرة التدربسػػية) ،ولمتعػػرؼ عمػػى
الدرلػػة اإلحئػػا ية لهػػذت الفػػروؽ تػػـ تطت ػػق تحم ػ الت ػػا ف الثلثػػي (،)3 way ANOVA
الجدوؿ رمـ ( )9وضح ذلؾ.
الجدول رقم ()9
نتائج تطبيق تحميل التباين الثالثي ( )3 way ANOVAعمى األداة ككل تبعاً لمت يرات (النوع
االجتماعي ،المؤىل العممي ،والخبرة التدريسية)
F

الداللة اإلحصائية

المت ير

مجموع المروعات درجات الحرية متوسط المروعات

اليوع ارجتماعي

0.002

1

0.002

0.009

0.92

المؤه العممي

0.20

1

0.20

0.86

0.36

الخترة التدربسية

0.81

2

0.41

1.74

0.18

الخطج

25.78

110

0.23

المجموع مئحح

361.54

115

المجموع

26.94

114
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يظهر مف الجدوؿ رمـ ( )9عػدـ وجػود اخػتلؼ فػي مسػتوى ممارسػة مدرسػي المغػة العربيػة
ومدرسػػاتها فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة لكفايػػات التعمػػيـ ارلكترويػػي فػػي التػػدربس ػػاختلؼ ( اليػػوع
ارجتماعي ،والمؤه العممي ،والختػرة التدربسػية) ،ح ػث أف جميػت مػيـ ( )Fغ ػر دالػة إحئػا يا
عيد مستوى الدرلة ( ،)0.05≤αيعزو ال احث هذت اليت جة إلى أف جميت المدرس ف والمدرسات
يعمموف فػي ت ػة متمػاتهة مػف ح ػث الظػروؼ ارجتماعيػة وارمتئػادية والوظيفيػة ،واتفقػت هػذت
اليت جة مت دراسة عزمي( )2006ودراسة الخالد (. )2012
التوصيات والمقترحات
التعمػػيـ اإللكترويػػي ضػػمف الهػػداؼ التػػي يضػػعها

 -1تمػػجيت المدرس ػ ف عمػػى جع ػ وسػػا

مدرس المغة العربية لخطتر التدربسية .
 -2ارستفادة مف تجػارن الػدوؿ العربيػة فػي مجػاؿ اسػتخداـ الػتعمـ اإللكترويػي ،اوا جػاد وسػ مة
رطلع المدرس ف في العراؽ عم ها .
 -3إجػ ػ ار د ارس ػػة مم ػػاتهة له ػػذت الد ارس ػػة عم ػػى الممػ ػرف ف والمعممػ ػ ف والمعمم ػػات ف ػػي مختم ػػت
المراح التعميمية ،وعمى أعضا ه ة التدربس مختمت الجامعات.
المراجع
مدرسي المغة العربية في المرحمة المتوسػطة لكفايػات
التميمي ،ار د رمثاف ( .)2014مدى امتلؾ ّ
اسػػتخداـ تقييػػات التعمػػيـ الحد ثػػة واتجاهػػاتهـ يحوهػػا فػػي الع ػراؽ .رسػػالة ماجسػػت ر غ ػػر ميمػػورة،

جامعة آؿ الت ت ،الردف .
جػ ػػوبمي ،مهػ ػػا عتػ ػػد القػ ػػادر( .)2001دراسووووات تروويووووة فووووي القوووورن الواحوووود والعشوووورين،1 ،
اإلستيدربة :دار الوفا لمط اعة واليمر .
الحمفػػاو  ،ول ػػد( .(2006مسووتحدثات تكنولوجيووا التعموويم فووي عصوور المعمومووات،1 .عمػػاف:دار
الفتر لميمر والتوزبت .
الخالػػد  ،فاطمػػة موسػػى(.)2012مسووتوى توظيوول معممووي الم ووة العرويووة فووي المرحمووة الثانويووة
لممسووتحدثات التكنولوجيووة فووي اوووء معووايير الجووودة الشوواممة ،رسػػالة ماجسػػت ر غ ػػر ميمػػورة،
الجامعة اإلسلمية ،غزة.
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الخميفػػة  ،حسػػف جعفػػر( .)2005فصووول فووي توودريس الم ووة العرويووة ابتوودائي ،متوسووط ،ثووانوي،
 ،4الرباض :متت ة الرمد .
سػػالـ ،أحمػػد ( .)2004تكنولوجيووا التعموويم والتعموويم اإللكترونووي .الربػػاض :متت ػػة الرمػػد لمط اعػػة
واليمر.
سػػعادة ،جػػودة والسػػرطاو  ،عػػادؿ ( )2003اسوووتخدام الحاسووووت واإلنترنوووت فوووي ميوووادين الترويوووة
والتعميم .مئر :دار المروؽ لميمر.
المايت،سعود( .)2005إلى الكفايات التدربسية اللزمة لمعمـ المغة العربيػة فػي م ارحػ التعمػيـ العػاـ
تدولة الكوبت ،مجمة كمية التروية ،جامعة طيطا ،مئر،ص ص. 418-384
الط ػػاهر ،مج ػػد  ،ومئ ػػطفى ،عم ػػي ( .)2012درج ػػة ام ػػتلؾ أس ػػاتذة العم ػػوـ ارجتماعي ػػة تجامع ػػة
المس مة لمكفايات التكيولوجية التعميمية تمتطمن لمجودة المػاممة .المؤتمر العروي الدولي الثواني
لاوومان جووودة التعموويم العووالي ( ،)14( ،6 ، IACQA (2013جامعػػة المس ػ مة ،الج از ػػر،
.34-19
عزمي ،يت

وفقا ألدواره المستقبمية في نظام التعميم اإللكتروني عن
) . (2006كفايات المعمم ً

بعد ،حث مقدـ لمؤتمر التعميـ ارلكترويي في سمطية عماف.
العجرمي ،سامح ( .)2012مدى توافر تفايات التعمـ ارلكترويي لدى معممي التكيولوجيا مدارس
محافظات غزة في ضو عض المتغ ػرات .مجمة جامعة النجواح لألبحواث (العمووم اإلنسوانية)،
.1760-1723 ،)8(26
الغامد  ،تيػدر ( .)2011أثر استخدام التعميم اإللكتروني في تدريس قواعد الم ة اإلنجميزيوة عموى
تحصيل طالت الصل األول الثانوي .رسػالة ماجسػت ر غ ػر ميمػورة ،جامعػة أـ القػرى ،المممكػة
العربية السعودية .
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ُتلن ،رامي دمحم( .(2011درجوة تووافر كفايوات التعمويم االلكترونوي لودى معمموي التعمويم التفواعمي
المحوسووت فووي موودارس وكالووة ال وووث ب ووزة وعالقتووو باتجاىوواتيم نحوووه.رسػػالة ماجسػػت ر غ ػػر
ميمورة،تمية التربية،جامعة الزهر غزة ،فمسط ف .
رؿ ،زتربػا والجيػد  ،عميػا ( .)2005االتصوال اإللكترونووي وتكنولوجيوا التعمويم .الربػاض :متت ػػة
العتيتاف لميمر.
المحامد  ،رايية ( .)2013مستوى تمكون معمموات الم وة العرويوة مون كفايوات التعمويم اإللكترونوي
الالزمووة لتعميميووا فووي المرحمووة الثانويووة بالعاصوومة المقدسووة .رسػػالة ماجسػػت ر غ ػػر ميمػػورة،
جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية.
المحيسػػف،إتراهيـ(.(2002التعمػػيـ ارلكترويػػي تػػرؼ أـ ضػػرورة ،ورقووة عموول مقدمووة لنوودوة مدرسووة
المسووتقبل فػػي الفت ػرة ت ػ ف (،(2002/17/16ص ص  ،143-110تميػػة التربيػػة ،جامعػػة الممػػؾ
سعود.
المغ د ،الحس ػػف دمحم( .(2004تطووووير النظوووام التعميموووي فوووي المممكوووة العرويوووة السوووعودية ،1 ،
الرباض :مط عة الرمد .
الوا مي ،سعاد عتد الكربـ ع اس( .)2010مدى توافر مهػارات تكيولوجيػا التعمػيـ لػدى معممػي المغػة
العربية فػي المرحمػة الساسػية وممارستهػػـ لهػا ،أبحواث موؤتمر الترويوة فوي عوالم مت يور "محوور
تكنولوجيا التعميم" ،الجامعة الهاممية  8-7ييساف.
الوح د ،أروى وضاح(.(2009اثر برنامج مقتورح فوي اووء الكفايوات التعميميوة الكتسوات بعوض
مياراتيا لدى طالبات تكنولوجيا التعميم في الجامعة اإلسوالمية.رسػالة ماجسػت ر غ ػر ميمػورة،
تمية التربية،الجامعة اإلسلمية،غزة،فمسط ف .
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