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مستخلص الدراسة

نجلیزیة بمحافظة درجة إسھام التدریب االلكتروني في تطویر مھارات التدریس لدى معلمي اللغة اال:عنوان الدراسة 
.ینبع

ھدفت الدراسة الى معرفة درجة استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویر : ھدف الدراسة
مھارات التدریس األدائیة وكذلك التعرف على ابرز المعوقات التي تحول دون االستفادة من التدریب االلكتروني في 

.االدائیة لدى معلمي اللغة االنجلیزیة تطویر المھارات التدریسیة

اتبع الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي بھدف التعرف على درجة إسھام  التدریب :منھجیة الدراسة 
االلكتروني في تطویر مھارات التدریس االدائیة لدى معلمي اللغة االنجلیزیة ولتحقیق ھذا الھدف فقد  قام الباحث 

.على عینة الدراسة والتي تكونت من المجتمع كامالً ببناء استبانة وزعت

َن ُمجتَمع الدراسة من جمیع مشرفي ومعلمي اللغة اإلنجلیزیة البالغ عدد معلماً ومشرفاً یتبعون ) ١٦٠(م ھوتكوَّ
باحث حیث قام ال. ھ١٤٣٣/ ھـ ١٤٣٢إلدارة التربیة والتعلیم بمحافظة ینبع للفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

بتطبیق أداة الدراسة علیھم بعد التأكد من معامالت الصدق والثبات  ثم قام الباحث باستخدام الحزم اإلحصائیة للعلوم 
. لتحلیل البیانات ) SPSS(االجتماعیة 

:بینت نتائج الدراسة ما یلي 

في أغلب المھارات التدریسیة أن استفادة  معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني كانت بدرجة عالیة - ١
.االدائیة 

توافق آراء المعلمین والمشرفین بشأن المعوقات التي تحد من استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب - ٢
.االلكتروني بدرجة عالیة 

التي تعزى في مستوى استجابات أفراد عینة الدراسة و) ٠،٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى - ٣
).الوظیفة الحالیة والمؤھل العلمي وسنوات الخبرة ( للمتغیرات 

في مستوى استجابات أفراد عینة الدراسة والتي ) ٠،٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة –٤
الذین حصلوا على عدد تعزى إلى متغیر عدد الدورات التدریبیة االلكترونیة لصالح معلمي ومشرفي اللغة االنجلیزیة 

).ثالث دورات فأكثر(

:توصلت الدراسة الى عدة توصیات منھا 

في تطویر عملیة تدریب المعلمین تساعدإدارات التربیة والتعلیم والتيالالزمة من قبلاإلجراءاتكافةاتخاذ-١
.باستخدام الوسائل الحدیثة 

للمعلمین وبشكل مستمر وخاصة ما یتعلق بالمھارات التدریسیة االھتمام بإقامة البرامج التدریبیة االلكترونیة- ٢
.المتنوعة 

.الخروج عن االنماط التقلیدیة في تقدیم البرامج التدریبیة والبحث عن الجدید في مجال التدریب - ٣

بتدریفياستخدامھاوكیفیةااللكترونيلمشرفي التدریب في وسائل التدریبمتخصصةتدریبیةبرامجعقد- ٤
.المعلمین



Study Abstract

Study Title :

Extent of Electronic Training Contribution in Developing Instructional Skills by English Language Teachers
in Yanbu Governorate .

Study Objective :

The study sought to identify the extent of benefit made by the teachers of English from electronic training
aimed to promote their teaching performance skills ; also highlighting the most prominent obstacles
precluding gaining benefit from electronic training in upgrading teaching performance skills of the English
teachers .

Study Methodology :

The researcher followed the descriptive method and aimed to identify the degree of electronic training effect
in promoting the English teacher's performance skills . To fulfill this objective , the researcher constructed a
questionnaire , which had been administered to the sample of the study , made up of the whole population of
all supervisors and English language teachers ( No.160 in all ) . They are affiliated to the Education
Administration of Yanbu  Governorate in the First Academic Term of the school year 1432/33 H . Having
verified the validity and reliability  coefficients  , the researcher administered the study tool to the sample
members participating in the study using the statistical package of the social science ( spss ) to statistically
analyze his obtained data.

The study revealed the following :

1- The benefit gained by the English language teachers from electronic training was  at a high degree in
most teacher performance skills .

2- Congruence  of teaches' and supervisors' opinions in respect of impediments curtailing   or
limiting the benefit obtained by the teachers was at a high degree .
3- Nonexistence  of statistically significant differences of the level ( 0,05 ) in the study sample's
members' responses , that could be imputed to the variables ( current job – academic
qualifications – years of experience )
4- Congruence   of statistically significant differences of the level ( 0,01 ) in the study sample's
members' responses , that could be attributed to training courses , and in behalf of the teachers
and supervisors of English who have had three courses or more .

The study made some recommendations of which the following :

1-Implementing all required procedures followed by Education Administration that would assist in
upgrading the process of training techniques .

2- Paying attention to holding ongoing teacher training programs particularly in relation to various
teaching skills.

3- Disregarding conventional methods in designing and implementing training programs and
searching for and applying  new ideas and innovations in the training field .

4-Holding specialized electronic training programs for training supervisors of electronic training
techniques and how such techniques could be utilized in teacher training .
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الدراسةقدمة م

:وبعد .... وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  

أن، 

) م٢٠٠١( .

رامج" 

. ١ص"

. التدریب على رأس العمل 

ن عملیة التدریب افتقدت الى التجدید واتسمت بالتقلیدیة في تنفیذھا مما جعلھا غیر مجدیة في إ

كثیر من األحیان وغیر مواكبة للعصر وتحوالتھ والذي اعتمد بشكل كبیر على وسائل التقنیة 

الحدیثة التي جعلت من عملیة التدریب عملیة ایجابیة ومجدیة وفعالھ وفي نفس الوقت عملیة 

ةااللكترونییةالتدریبالبرامج وكذلك فان ، اذبة للمعلمین بل والعاملین في كافة المجاالت ج

ضمن تقدیم اكبر قدر من الساعات التدریبیة للمعلمین والعاملین في المجال التربوي بشكل عام  ت

مما یضمن توفیر الوقت والجھد -في حالة التدریب عن بعد –دون مغادرة أماكن عملھم و

وكذلك فھو ،وكذلك االنتظام في العمل وحسن سیره دون اإلخالل بمتطلبات العملیة التعلیمیة 

وعلى وزارة .وسیلة فعالھ للتعلیم ونقل الخبرات من شتى المناطق دون أدنى مشقة أو جھد 



٤

والمؤسسات التعلیمیة أن تواكب العصر وتسارعھ في مجال التقنیة وذلك لمزید لتعلیمواالتربیة

من التقدم والنمو في مجال التدریب وتنمیة قدرات العاملین بھا وكذلك دمج التقنیة في جمیع 

التكنلوجیة وتوظیفھا في ن االنتفاع بالوسائط أكما.أعمالھا لجني أكبر قدر من الفائدة  والنفع 

ضرورة التربیةوقد أصبح استثمار تكنلوجیا ، صبح من الخصائص الممیزة للتدریب أدریب الت

كما أن استخدام االجھزة وتنوعھا یدخل ضمن أحد ، تھوخاصة في تطویر المعلم وتنمیة مھارا

العنصر التكنولوجي الذي یتضمن االدوات والتجھیزات يالعناصر الھامة في التدریب وھ

،الملحقة فیھ والبرامجومنھا الحاسب اآللي دریبالتالمستخدمة في 

ف

"من أنھ)م٢٠٠٣(السرطاويو

تقدیم

.٤٢ص"التعلیمفيالمتبعةالتقلیدیةالتعلیمیةوالوسائلللطرقخالفاً 

،علىقدرتھأیضاً 

.الفھممنالمتعلمیتمكنحتىاألخرىتلومرةالمحتوىإعادةیمكن

)٥٠٠: م٢٠٠٥(

التعلم

المبادئتعلمالمواطنینلغالبیةالنھایةفيیتاحلكيالمجتمعأفراد

.الالزمةالمھاراتواكتسابالمعلوماتوتقنیةاالتصاالت

) ٥٥: م ٢٠٠٨( 

اإللكترونيالتدریب
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فيالسرعةإلىالحاجة: المبررات 

. أداء

 :

.الوطنیةاألولویاتسلمعلىوكذلك وضعھاإللكتروني،

ویرى 

تعلیمیة وھو ھي ما یسیر العملیة التعلیمیة ویدفعھا لألمام فالمعلم ھو الركیزة األساسیة للعملیة ال

أن) " م ٢٠٠٢(،

مننصیبوالتقنيالعلميللتقدمكانفمھما،توجیھھعلىالقائمینبكفاءةإالیتمال،المتعددة

،تیسیر

مجالفيظھرومھما،وبرامجوأجھزة

١٩ص"  وفاعلیةبنجاحدورهأداءعلىالقادرالمؤھلبالمعلمإالتتحققأنیمكنالالتعلیم

 مشكلة الدراسة:

انطالقا من ممارسة الباحث 

تلبيالتيالتدریبیةالبرامجقلةمنیعانوناالنجلیزیةاللغةمعلميمنكثیراً للغة االنجلیزیة فإن 

تفيالرتیبةتقلیدیةبرامجتكونفإنھاالبرامجھذهمثلوجدتوانمھاراتھموتنمياحتیاجاتھم

الأنوالبالغرض

،فیھاواالنتظامحضورھاعلىتشجع

االداةاالدائیةالتدریسیةالمھاراتإن .لھاالفعلیةالمخرجات

، ھ
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إالال

،التقنیةوسائلعلىالقائمااللكتروني 

فيالدراسةمشكلةتحددتفقدالتعلیمیةالعملیةعلىالبالغوتأثیرھاالمشكلةھذهألھمیةونظراً 

.نبعیبمحافظةاالنجلیزیة

أسئلة الدراسة :

:التاليالسؤال الرئیس تكمن مشكلة الدراسة في االجابة على 

التدریب االلكترونيإسھام  درجةما -
؟ومشرفي اللغة االنجلیزیة بمحافظة ینبع معلمياالنجلیزیة من وجھة نظر

:لسؤال األسئلة الفرعیة التالیة ویتفرع من ھذا ا

١-
؟االدائیةالتدریس 

؟االلكترونيالتدریب ما ابرز معوقات استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من -٢

:ذات-٣
؟)االلكترونیةالتدریبیةالدوراتعدد–الخبرةسنواتعدد–المؤھل-العمل الحالي(

 الدراسةأهداف:

:التالیةاألھدافتحقیقإلىللدراسةالرئیسالسؤالضوءفيالباحثیسعى

١-
. األدائیةمھارات التدریس
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٢-
.لدى معلمي اللغة االنجلیزیة االدائیةالمھارات التدریسیة 

التدریب االلكترونيالتعرف على بعض المشكالت التي تواجھ عملیة -٣
.قبل إدارات التربیة والتعلیم والمتخصصین في ھذا المجال 

.اواالستفادة القصوى منھالتدریب االلكترونيتطویر عملیة آلیات التعرف على أھم -٤

٥-
.األخرىالتخصصات المختلفة مماثلة في أخرى 

 الدراسةأهمية :

أدىنإ

أداء،التعل

:النقاط التالیة خالل تبرز أھمیة الدراسة من حیث ، ما یحاول الباحث التأكید علیھ 

االلكترونيبأھمیة التدریالتعریف ب-١

.وحثھم على االلتحاق بمثل ھذه البرامج ، من خالل البرامج التدریبیة االلكترونیة األدائیة 

المشرفین التربویین على تلمس احتیاجات المعلمین والتعرف على ابرز المعوقات مساعدة- ٢

.ومحاولة التغلب علیھا ومواجھتھا االلكترونیةالتي تواجھ ھذا النوع من البرامج التدریبیة 

.ابراز أھمیة التدریب اثناء الخدمة وأثر ذلك في النمو المھني للمعلمین -٣

٤-

.التدریب باستخدام التقنیات الحدیثة 
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 الدراسةحدود:

:احلدود املوضوعية -١

في تطویر مھارات التدریس التدریب االلكترونيإسھامدرجة( اقتصرت الدراسة على معرفة 
) .ومشرفي اللغة االنجلیزیةنظر معلميلدى معلمي اللغة االنجلیزیة من وجھة االدائیة

:احلدود الزمانية -٢

. ھـ ١٤٣٣- ١٤٣٢ي األول من العام تطبیق الدراسة في الفصل الدراستم

: احلدود املكانية -٣

.محافظة ینبع بلجمیع المراحل اللغة االنجلیزیة ومشرفي اقتصرت ھذه الدراسة على معلمي 

مصطلحات الدراسة:

Training: التدريب

أداءأي" ب) م٢٠٠٣(
٧ص". محددمجالفيآخر

عبارة"بأنھ) م٢٠٠٣( الفتالويفيكماوالعلومللثقافةالعربیةالمنظمةعرفتھو
یھدفمخطط

٢١ص. "عالیةوإنتاجیةبكفاءةوظائفھملشغلالئقینیجعلھمبماواتجاھاتھموسلوكھم

: " بأنھ ) ھـ١٤٢١(و عرفھ الشریف كما 
و،

٢٥ص" یتبعونھا 

 " :
"  والمھارات واالتجاھات التي تجعلھ متقناً عملھ
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Service Educational Training–In:التدريب الرتبوي أثناء اخلدمة

أي" ووزارة) ١٤٢٢( أورد
١٩ص" المھنيبعملھالنشاطھذایتعلقبحیث،التدریسسلكفيانخراطھبعدالمعلمبھیقوم

":هو) ١٤٢١(
٢٥ص".الخدمةأثناءللمعلمین

یھدفو،بالمھنھااللتحاقمخطط لھ یأتي بعدتدریب: " ویعرفھ الباحث إجرائیا بأنھ 
"لمھنتھممارساً المعلمأنطالماالعملیةھذهتستمرو،التعلیمیةوالعلمیةة المعلمكفاء

Training–E:التدريب االلكرتوني

"التدریب االلكتروني بأنھ)م ٢٠٠٧( قد عرف خفاجي و

١ص". والمھنیة

) "م٢٠٠٧( 
المعتمدة على تقنیة

وذلك في أقصر وقت ممكن، وبأقل جھد ، أھداف العملیة التدریبیة من خالل تفاعلھ مع مصادرھا
٣ص"مبذول، وبأعلى مستویات الجودة من دون تقید بحدود المكان والزمان

: "بأ)م٢٠٠٤( )USDLA(و

أو
المتعددةالتقنیةوالوسائطوتطبیقاتھ،اآلليالحاسباإلنترنت،

٤ص"المعلوماتلنقل

استعمالذلكویشملاآلليالحاسبطریقعنیتمالذيالتدریب" : ویعرفھ الباحث إجرائیا بأنھ
" .األخرىبرامجالواإلنترنتوالمدمجةاألقراصوالمتفاعلةالفیدیوأقراص
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Instructional Skills:مهارات التدريس

نشاط معین ذي عالقة بتخطیط أوالقدرة على اداء عمل " بأنھا ) م٢٠٠٦( یعرفھا زیتون 
) داءات اال( یل الى مجموعة من السلوكیات وھذا العمل قابل للتحل، تقویمھ ، التدریس تنفیذه 

، ومن ثم یمكن تقییمھ في ضوء معاییر الدقة في القیام بھ ، االجتماعیة والحركیة والمعرفیة 
باالستعانة بأسلوب ، المتغیرة والقدرة على التكیف مع المواقف التدریسیة، وسرعة انجازه 

١٢ص. " ومن ثم یمكن تحسینھ من خالل البرامج التدریبیة ، المالحظة المنظمة 

التدریسیةالسلوكیاتمجموعة" ویعرفھا الباحث إجرائیا بأنھا
".لفظیةأوحركیةسواء كانتمحددةأھدافلتحقیقوخارجھاالدراسةحجرةداخلالتعلیمي

The Performing Teaching Skills:مهارات التدريس األدائية  

خاللمن،الدراسيالصففيواقعیاالتدریسخطةتطبیقمحاولة")م٢٠٠٦(یعرفھا زیتون 
وتواصلھواتصالھتفاعلھ

١٠-٩ص " .معینةتدریسیةبإجراءاتقیامھخاللومن،التدریسمنالمرجوةاألھداف

تفاعل المعلم وسلوكھ داخل الصف مع طالبھ لتحقیق أھداف " ویعرفھا الباحث إجرائیا بأنھا 
"التدریس وذلك من خالل خطوات مخططة ومدروسة 
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 الفصل الثاني :

أدبيات الدراسة

 ًاإلطار النظري : أوال:

 التدريب الرتبوي: املبحث األول

 االلكرتوني التدريب: الثانياملبحث

 املهارات التدريسية: املبحث الثالث

 الدراسات السابقة : ثانيًا:

العربية الدراسات

الدراسات األجنبية
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:اإلطار النظري / أوالً 

:املبحث األول 

Educational Trainingالتدريب الرتبوي  

:متهيد 
 ،

األكثر حاجة للتدریب وتواصل التطویر التنمیة لمھاراتھ ولذلك فان القطاعات واألجھزة التعلیمیة 

ج

")  م ٢٠٠١( 

عن طریق تزوید القائمین بھذه المھن ب

١٠ص" مھنتھم 

أثناء الخدمة أثر مباشر ومكمل للعملیة التعلیمیة وضمان حسن سیرھا ویأتي التربويوللتدریب

، :" بأنھ ) م٢٠٠٥(ذلك یشیر الحامد وآخرون

٢٨٩ص." بسبب التوسع في تقدیم الخدمات التربویة 
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 مفهوم التدريب الرتبوي:The Concept of Educational Training

" )م٢٠٠٦( 

٢٨٩ص" .إلى زیادة معدالت أداء األفراد في عملھم 

" ) م ٢٠٠٧( 

واالتجاھات العلمیة والعملیة السلیمة الالزمة الستخدام المعارف والمھارات الحالیة التي یمتلكھا 

٢١-٢٠ص"یبیة بالمھام الوظیفیة المستقبلیة وفق مخطط علمي الحتیاجاتھ التدر

:" ) م ٢٠٠٧( 

ھت

 .

١٥ص" ا بشكل إیجابي بناء ھتا وتغییر سلوكھا واتجاھاھتمھارا

:إلى عدة مفاھیم مرتبطة بالتدریب ویجملھا في النقاط التالیة) ٢٧: م ٢٠٠٤( ویشیر ھالل 

-

.صالًحا لمزاولة عملھ

.التدریب تغییر لسلوك المشارك لسد الثغرة بین األداء الفعلي والمستوى المطلوب -
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التدریب معاونة العاملین على اكتساب الفاعلیة في أعمالھم الحاضرة والمستقبلیة عن طریق -

م ومعارفھم ھتالتطویر المناسب ألسلوب تفكیرھم وأعمالھم ومھاراالتنمیة المناسبة أو 

.م ھتواتجاھا

التدریب لیس غایة ، ولكنھ وسیلة لتحقیق زیادة الكفاءة اإلنتاجیة للفرد ، وزیادة الكفاءة -

.اإلنتاجیة للمنظمة وزیادة الرفاھیة اإلنسانیة للمجتمع 

إلى إحداث تغییرات سلوكیة وفنیة وذھنیة دف ھتالتدریب عملیة منظمة محورھا الفرد ، و-

.لمقابلة احتیاجات محددة أو مستقبلیة یتطلبھا الفرد والمجتمع الكبیر الذي یعیش فیھ 

التدریب تلك العملیة المستمرة التي تكسب الفرد معرفة ومھارة أو قدرة أو أفكار الزمة ألداء -

.عمل معین أو بلوغ ھدف معین 

.لتحقیق أھداف تنظیمیة التدریب منھج -

التدریب ما یقدم للفرد من معلومات مفیدة أو مھارات أو اتجاھات ذھنیة الزمة من وجھة -

.النظر التنظیمیة لتحقیق أھداف المنظمة 

التدریب تجھیز الفرد للعمل المثمر واالحتفاظ بھ على مستوى الخدمة المطلوبة ، فھو نوع من -

. موجھ آلخر التوجیھ صادر من إنسان و. 

" ب)م٢٠٠٥( 
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١٧٢ص"من الناحیتین النظریة والعلمیة 

اختالف تعریفات مفھوم التدریب وذلك باختالف الصیاغة والمجال التخصصي ھنا ویالحظ 

إال أنھا في النھایة تتفق على مفھوم شامل للتدریب وھو، للمؤلف أو حسب سیاق التعریف 

أن التدریب ھو ق علیھا ومن المفاھیم المتف.تزوید الفرد بالمھارة والمعرفة وتعدیل السلوك 

عملھممجالفيیحصلالذيوالتقدمالتطوراتلیواكبوااألفرادومھاراتقدراتتطویر عملیة 

ھذافيالتخصصیةوالمھاراتالمعارفمنقدرمعینمجاالتفيللمتخصصینیقدمفالتدریب

.التخصصھذافيكفاءتھملتزدادالمجال

 أهمية التدريب الرتبوي :The Importance Of Educational Training

یعتبر أھم والمنظمات،ستوىعلى مأوالفرديیینالمستوعلىالنجاحبوابةالتدریبیعتبر

في قطاع ما ھو ما یرفع مستوى العاملینتدریبفالركائز التي تقوم علیھا أي منشأه أو مؤسسة

ومن ذلك ، أفراد تلك المنظمة أو المؤسسة ویطور من آدائھا على المستوى المادي أو الفكري 

والتدریب ركیزة أساسیة للتربیة ال غنى لھ عنھا وھما مكمالن لبعضھما . مجال التربیة والتعلیم 

حیث یشیر ،التقدم والرقي البعض حیث یكّونان وسیلة المجتمعات للمنافسة والتسابق على

التدریبتعاونمافإذاونتیجة،سببعالقةالمفھومینبینالعالقة" إلى أن ) م ٢٠٠٣(مالكوم 

التدریبویعتقد البعض أن. ٢ص"للتعلممستعداً المتدربكانإذاسینجحان،فإنھماوالتربیة

اللجیدافالتدریب،تشیر إلى عكس ذلك الحقیقةفي حین أن للوقتمضیعة إلىیرشدوالفعَّ

أوفنیةأوتقنیةأوإداریةمھاریة أو تكونربماالتيالمستجداتلمواكبةالصحیحالمسار

في الخامساالستراتیجياألساسنصحیث. فالتدریب دائما یعني التطویر والتقدم .خدمیة
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تطویر":أن ) ھـ ١٤٢٥( كما اوردت وزارة االقتصاد والتخطیطالخمسیة الثامنةالخطة

لمجتمعااحتیاجاتیلبيبما،اھتبمخرجاواالھتمام،عناصرھابجمیعوالتدریبالتعلیممنظومة

االھتماممن،الحدیثةوالتقنیاتالمعارفویواكب،التنمیةومتطلبات،العملوسوقالمتغیرة

٧٦٦ص. "ونشرھابالثقافة

األداءإحدى" إلى أھمیة التدریب بأنھ) م ٢٠٠٤( ویشیر العقیل 

،وسائلمنوھو،السوقمتطلباتولمسایرةللعاملینالمتمیز

٣٥٣ص"للمنظمةلالشاموالتطویرالنجاحفيالمساھمةوبالتالي

:وھي كالتالي ) ١٤:م٢٠٠٦( وتبرز أھمیة التدریب في عدة نقاط یذكرھا العزاوي 

الحدیثةواالكتشافاتالمتواصلةالعلمیةالتطورات-١

.أعمالھملتطویرأساسالیتخذوھاالجدیدةالمعلوماتتلكعلىاألفرادالطالعدائم  ومتجدد

وطرقأسالیبظھورإلىأدت،والعولمةوالتقنیةالمعرفیةالثورة-٢

أعمالمثلمختلفةوإداریةفنیةومھاراتعلمیةتخصصات

و

.األداءوتقییموالمتابعةالتخطیطوأنشطةالعملیات

في التغیراتلمصاحبةالزًماالتدریبیجعل،العاملةالقوىتركیبفيالھائلوالتغیرالتطور-٣

.والعالمياإلقلیميوالمستوىوالدولةالمنظمةمستوىعلىالعاملةالقوىھیكل

سلوكھم فيتطورمنیقعماثمومن،مھتواتجاھااألفراددوافعفيواالختالفالتغییر-٤

السلوكتعدیلإلىالھادفالتدریبیجعل،المھاراتمتعدديأفرادإلىوالحاجة،اإلنتاجي

.الوظیفیةالفردخدمةفترةمدىعلىأمًرا ضرورًیاوتطویره
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 )١٤٢٤ (

:التدریب التربوي في النقاط التالیة أھمیةإلى

.تمكین المعلمین من القیام بمھامھم المتجددة والمتطورة بكفاءة أفضل : أوالً 

یقع التدریب في مجال االستثمار ولیس في مجال االستھالك مما دفع كثیر من الدول : ثانیاً 

.المتقدمة إلى أن تتبارى في زیادة مخصصات التدریب في میزانیاتھا 

تجدات العالمیة حتى یستطیع مواجھة حاجات األفراد تمكین المعلمین من مواكبة المس: ثالثاً 

.الذین یتعلمون على یدیھ 

یساعد المعلمین على توظیف واستثمار كفاءتھم استثماراً تعاونیاً ، لتحقیق األھداف : رابعاً 

.التربویة التي تسعى المدرسة إلى تحقیقھا 

أصبحوا على درجة عالیة من یساعد المعلمین في تحقیق ذواتھم ، ویشعرھم بأنھم: خامساً 

.الكفاءة ، وھذا الشعور یولد لدیھم اإلحساس بالتمیز والتفوق واالستقرار واألمن الوظیفي 

التدریب التربوي وسیلة مناسبة لتغییر االتجاھات السالبة نحو التجدید في المھنة : سادسا

.جاھات موجبة ورفع سقف الطموحات وتطویرھا وبناء ات

.مجتمعھ
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 أهداف التدريب الرتبوي :Objectives Of Educational Training

ة

:أھداف التدریب الى ثالث محاور ) ٤٩: م ٢٠٠٠(التطورات وبناء على ذلك فیقسم عساف 

المعارف من خالل تعزیز :التدریب بھدف التعلیم المستمر لتقدیم معارف محددة للموظفین - ١

.األساسیة لدى الموظف أو تعدیل منظومة المعارف بالحذف و باإلضافة 

٢- :

.یتفق مع منظومة القیم التي یتم التوصل إلیھا 

وھي الوظیفة الرئیسیة للتدریب بشكل عام وھي : التدریب بھدف تحقیق وتنمیة المھارة –٣

:أن نحقق ما یلي أكثر ما یھمنا في ھذا السیاق ویمكن من خاللھا 

) أ 

.اإلداریة

.تعدیل بعض المھارات بما یتناسب والتقنیة المتجددة )  ب 

تغییر بعض المھارات التي لم تعد تحتاجھا المنظمة المعنیة نتیجة التجدد المستمر في تقنیة ) ج 

.العمل واستبدالھا بإدخال مھارات جدیدة مناسبة 
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تجدیدم ، والمساھمة في ھتتطویر القدرات الذاتیة لدى الموظفین لمتابعة صقل مھارا) د 

. األسالیب والوسائل المساندة لمنظومة المھارات ، والمساعدة على تطویرھا

فإن األھداف التي یسعى إلى تحقیقھا كما یشیر وأما ما یتعلق بالتدریب التربوي بشكل خاص 

: كما یلي) ١٧٢: م٢٠٠٥(إلیھا عبد السمیع 

تحسین أداء المعلم وتطویر قدراتھ مما یجعلھ راضیا عن عملھ لیساعد ذلك في رفع الروح - ١

.المعنویة والنفسیة لدیھ 

تكنولوجیة والنظریات تزوید المتدربین بالمعلومات والمھارات والمستحدثات العلمیة وال- ٢

.التربویة التي تجعلھم أكثر قدرة على مواكبة ھذه التغیرات 

تدریب المتدربین على كیفیة تطبیق األفكار واآلراء والحلول النابعة من نتائج الدراسات بما - ٣

.یؤدي إلى سد الفجوة بین النظریة والتطبیق العملي 

.جھد والمال في جمیع مراحل العملظ على الوقت والتفادي األخطاء في أداء أعمالھم والحفا- ٤

٥-

.قدراتھم 

.التعلیم وتدریبھم بموجب معاییر وقواعد تأھیل العاملین في مھنة- ٦

.تنمیة االتجاھات نحو تقدیر العمل التربوي وأھمیتھ بجوانبھ المختلفة - ٧

ربط المعلم ببیئتھ ومجتمعھ المحلي وأیضا مجتمعھ العالمي ، وتدریبھ على مھاراتھ التخطیط - ٨

.لتوثیق الصلة بین التالمیذ وبین بیئتھم المحلیة ، ومھارات تنفیذ وتقویم ھذا التخطیط 
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:منھا لعدد من التربویینبعضاً من ھذه االھدافقد ذكر )  ٢٥: ھـ ١٤٢٢(  كما أن  عثمان 

: أهداف مورنت /والً أ

١-

.اإلعداد قبل الخدمة

. عرفة المعلمین ، و فھمھم لألمور التربویة ، مما یعینھم على أداء عملھم المھني متوسیع - ٢

.ة تعینھم في حل مشكالتھم المدرسیةإتاحة الفرصة للمعلمین للحصول على مھارات جدید- ٣

: أهداف هارس/ ثانيًا 

.تطویر كفایات المعلمین المھنیة و ترسیخ ثقتھم في العمل و تنمیة معارفھم - ١

ومدى تقویم عمل المعلمین لمعرفة الخطوات التي نفذت ومدى مسایرتھا لمتطلبات العمل- ٢

.اقترابھا أو ابتعادھا عن األھداف المرسومة 

. مساعدة المعلمین على السیر قدماً في مھنة التدریس - ٣

. علمیاً و مھنیاً : تنمیة قدرات المعلمین و مھاراتھم تنمیة تكاملیة - ٤

.ضمان أداء العمل بفاعلیة و سرعة و إتقان - ٥

:ویمكن تلخیص أھداف التدریب التربوي في النقاط التالیة 

١-
.المھارات االساسیة المناسبة لتلك المھام 
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٢-
.التي تستجد في مجال عملھ 

٣-

.مجال عملھم 

 أنواع التدريب الرتبوي:Types Of Educational Training

:یليماك) ٢٦٠: م٢٠٠٥( وآخرونالحامدإلیھایشیر

.للمعلمینالتدریسیةالمھاراتلصقل: )الخدمةأثناء( العملرأسعلىالتدریب-١

مجالفيالمستجداتلمواكبةتأھیلھواعادةالمعلماعدادتجدید: التجدیديالتدریب-٢
.التعلیموتقنیاتالتدریسوطرق

٣- :
.والثقافي

:كالتالي أكثر توسعاَ ل في أنواع التدریب بشكل یفصّ ) ٢٧-٢٦: م ٢٠١٠( كما أن الكبیسي 

.) الخدمةأثناء-بالخدمةااللتحاققبل(:الزمنلعاملوفقاً التدریب -١

).المنظمةخارج-المنظمةداخل( :المكانلعاملوفقاً التدریبأنواع-٢

.) األجلبعید-األجلمتوسط-األجلقصیر: ( وآجالھلمددهوفقاً التدریبأنواع-٣

:لمستویاتھوفقاً التدریبأنواع-٤

)والمھنیةالحرفیة(الدنیاللمستویاتتدریب-

)اإلشرافیھ (الوسطىللمستویاتتدریب-

)القیادیة(العلیاللمستویاتتدریب-



٢٢

)الدولي -قلیمي اال-المحلي ( :الجغرافيلنطاقھوفقاً التدریبأنواع-٥

:وأسالیبھلتقنیاتھوفقاً التدریبأنواع-٦

)تقلیدي(المدربینعبرتدریب-

)ذاتي( سلوكيتدریب-

) يإلكترون(بعدعنتدریب-

).يافتراض(والمختبراتالورشداخلبالمحاكاةریبتد-

ولعل ما یھمنا في ھذه الدراسة ھ
من التدریب 

متكاملة موازیة لھ تمكن المعلم من اكتساب

.القصوى من المنھجةالمأمولھ والمخطط لھا لتحقیق االستفاد

 أساليب التدريب الرتبوي:Methods Of Educational Training

المناسب لكل برنامج األسلوبولتحدید . أھدافھاالتدریب بتنوع البرامج وتعدد  أسالیبتتنوع 

بأن اختیار نوع )  ٤٠: م ٢٠٠١( تدریبي یجب مراعاة  عدة عوامل حیث یرى عثمان 

: األسلوب والوسیلة التدریبیة یتوقف على العوامل التالیة 

و-١

.المھنیة والعلمیة والثقافیة

.مستوى الھیئة المنفذة للبرنامج ومدى مقدرتھا وتمكنھا وإتقانھا لھذه األسالیب والوسائل-٢

. نوع البرنامج التدریبي ، والھدف منھ ، ومدتھ ، ومكانھ -٣
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.المتاحة كالمعامل والمتاحف ، والمكتبات ، واألدوات ، والخامات ، والتمویل اإلمكانات- ٤

أن اختیار أسالیب )  ھوبر وكن بستریك( نقالً عن  ) ٣٠:م ٢٠٠٠(ویرى أبو ثنین 

: لتدریب یتم في ضوء المبادئ التالیة اوتكنولوجیا 

الموجھة لقرارات اختیار أن تكون األھداف الواضحة والمصاغة في عبارات إجرائیة ھي - ١

. تكنولوجیا ووسائل التدریب 

. مراعاة االھتمامات اإلنسانیة للمتدربین وحاجاتھم وردود أفعالھم نحو وسائل التدریب - ٢

.استخدام وسائل التدریب المتاحة محلیاً مما یحقق كلفة أقل ومرونة أكبر في استخدامھا- ٣

:ما یلي ) ٢٥٩: م٢٠٠٥( شیر الحامد وآخرون كما یالتدریبیة فھياألسالیبأما 

.المحاضرات النظریة والمناقشات - ١

.الدراسات التطبیقیة وتشمل الزیارات المیدانیة والتجریب واستخدام التقنیة - ٢

.البحوث والدراسات ومجموعات العمل إعداد- ٣

.التدریب المیداني عن طریق وضعھم في مواقف تعلیمیة فعلیة - ٤

.التعلیمیة المسجلة سمعیاً وبصریاً الوسائلالتدریب من خالل - ٥

)١٤٢٠:٢٥٠(و ) ١٢٠-١٤٢٢:١١٤(

:التدریب الى التالي 

) .فردیةأوجماعیةأسالیب( وتكونالمتدربینحاجةوحجمحسبأسالیب- ١

.)عملیةأونظریةأسالیب( تكونوالمقدمالتدریبنوعحسبأسالیب- ٢

.المبرمجالتعلیم،التقاریر،المطبوعات،الندوات،المناقشة،المحاضرةمثلالنظریة-

.المیدانیةالرحالتوالزیارات،النموذجیةالدروس،الحالةدراسة: العملیة-

) .ھبعدیأوھقبلیأسالیب( التقدیموقتحسبأسالیب- ٣
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 وارتباطه باملهارات التدريب:

المھارات األدائیة بمختلف أنواعھا ومستویاتھا یتطلب إلمام المتعلم بمعلومات قبل اكتسابإن 

التدریب على أداء المھارة ، ومعلومات أثناء التدریب على األداء ومعلومات بعد التدریب على 

:تلك النقاط كالتالي إلى) ٣٣: م ٢٠٠٤( أداء المھارة ویشیر ابراھیم 

 قبل التدريب :
:ما یليقبل التدریب تلك المعلومات التي یجب توفرھا من

.تحدید األھداف المتوقع تحقیقھا بعد دراسة المھارة وشرحھا بدقة ووضوح -١

. تقویم أدائھفيتزوید المتدرب بمعاییر األداء المطلوب تحقیقھ ، وذلك لالستعانة بھا -٢

توافر نموذج أو مثال عن األداء المتوقع ، ویتحقق ذلك بقیام المدرب بأداء المھارة أمام - ٣

.عن طریق الصور أو األفالم المصورة المتدرب أو 

 أثناء التدريب:
فيتتمثل لمھارة وتنفیذھا تقدم للمتدرب أثناء التدریب على أداء االتيمعلومات ال

التيبعض التوجیھات واإلرشادات 

بین أدائھ واألداء

.الوقت المناسب فيألدائھ وأن تقدم 
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 بعد التدريب:
:وھي كما یلي عدد من االجراءات المھارةالتدریب على أداء عملیة یجب أن نقدم للمتدرب بعد 

١-:

.اكتساب المھارة

مساعفيوبذلك یستطیع المدرب أن یتبع أسلوب تشكیل السلوك : تعدیل السلوك -٢

.على تعدیل سلوكھ المتصل بالمھارة المستھدفة 

:التقویم المناسب -٣

.األداء مستقبال

،أ

 ،

و

، وال

.فالتدریب اذن ھو وسیلة للوصول الى غایة وھي اكتساب المھارة وصقلھا وتطویرھا 
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 أثر التدريب الرتبوي يف النمو املهني للمعلم:

 ،
، بأنھأن وصف التدریس " إلى) م٢٠٠٥( ویشیر الكثیري والنصار 

مبادئجملة العلوم والصنائع التي البد لھا من 
، ة والملكة للنجاح في تلك المھنة واألصول عن طریق اكتساب المھار

١١٠ص".ارسة من خالل التدریب المنظم والممإال

) ١٤٢٤:٩٤(وتشیر إدارة التدریب التربوي في وزارة التربیة والتعلیم 
:لمعلم وھي المھني لتطویر النمو والأثر التدریب التربوي في 

.النمو الذاتي للمعلم -١
.التغیر اإلیجابي في االتجاھات -٢

.تلبیة الحاجات التدریبیة -٣

.بناء العالقات االجتماعیة اإلیجابیة بین المعلمین -٤

.التجدید في المعارف والمھارات -٥

.اإلصالح النوعي في التعلیم -٦

.قبول المعلمین للتحدي في التطویر التربوي -٧

إن عملیة التنمیة المھنیة المستمرة للمعلم مھمة وضروریة في ظل االنفجار المعرفي والتقني 
وما ینتج عنھ من تسارع المعلومات وتجدد التقنیات مما یوجب على المعلم اإللمام بكل المھارات 

كما ، الالزمة الستخدام تلك التقنیات وكذلك مواكبة ما یستجد من معلومات في مجال تخصصھ 
یحتاج الى اإللمام بالمفھوم الحدیث في مجال التربیة والذي اتسع من مفھومھ الضیق المعلمأن 

. الذي یعنى بالجانب المعرفي الى العنایة بكافة الجوانب الشخصیة للمتعلم 

وتبرز أھمیة التدریب في تنمیة المعلم مھنیاً في تلك المجاالت من خالل ما یقدمھ من معلومات 
رات ترتقي بمستوى المعلم العلمي والمھاري وبالتالي نجاحھ في آداء مھامھ ومعارف ومھا

.المتجدده والمتطورة ویستمر ذلك مقترناً بعملیة التدریب 
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:املبحث الثاني 

E-Training:التدريب االلكرتوني

 مفهوم التدريب االلكرتوني:

، الباحثینیعرف الكثیر من 

ان " ) ت.د( 

، خصصیة او التھیئة المھنیة للدارسین التدریب یتمیز عن التعلیم بالت

 ،

. ١٤ص" المھن او الحرف 

)" م٢٠٠٥(والشیزاوي ابو العالیذكر 

دریب في أي مكان وأي زمان، التي تعني أن المتدرب یمكن أن یحصل اإللكتروني حول فلسفة الت

٣ص".یشاء ماعلى المواد التدریبیة متى شاء وأین

:التدریب في السنوات القادمة لإلسھام في حل المشكالت التي تواجھ التدریب التقلیدي من خالل 

١٤٣٥-١٤٢٥"-١ : "

الى أن أھداف التدریب تستھدف تطویر ) ١٣: ھـ ١٤٢٥(االستراتیجیة لوزارة التربیة والتعلیم 

. اسالیب التدریب التربوي وتنفیذه وفقاً لالتجاھات الحدیثة 
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٢-– )

 (-

. التدریب االلكتروني والحقائب التدریبیة التفاعلیة وخصص لھا ثالثة ملیارات لایر 

٣-

) ھـ١٤٢٧/١٤٢٨(

.االلي وتطبیقاتھ 

و التدريب التقليدييالفرق بني التدريب االلكرتون:

لقد أحدثت التطورات التي شھدتھا مجاالت تقنیة المعلومات واالتصاالت نقلة نوعیة ھائلة غیرت 

. جاالت الحیاة في جمیع م

 .

:في النقاط التالیة ) ١٠: ھـ ١٤٣١( متعددة یوجزھا القحطاني 

التدريب االلكترونيالتدريب التقليدياالختالفه وج

يكتفي المدرب بتوجيه المتدربالمتحكم في العلمية التدريبية والناقل للمعلومةالمدرب

)تدرب ايجابي( مشارك ومتحكم في العملية التدريبية )تدرب سلبي ( متلقي فقط  المتدرب

بالمكان والوقت المناسبينمعلومة يتلقى المتدرب المحددين مسبقاً في قاعة التدريبالمكان والزمان

تفاعل بين المتدربين وكذلك بينهم وبين المدربقليل بين المتدربينالتفاعل

مختلفةالتدريب المتاح من وسائل وانماط الاستخدام وسائل قليلة واالكتفاء بالشرح اللفظيالوسائل
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و
)٧:م ٢٠٠٦: یماني ھناء :( التقلیدي من خالل الجدول التالي والنظام 

النظام التدريبي االلكترونيالنظام التدريبي التقليدي

تدفق معلومات تفاعلي ذو اتجاهينتدفق معلومات ذو اتجاه واحد

تدريب تعاونيتدريب فردي

االستكشاف الفرديتدريب ذاتي عن طريق تدريب إجباري من المحاضرات

والوسائل المختلفةالبحث من خالل شبكة االنترنتتدريبات روتينية جامدة

سير العملية التعليمية وفق خطة محددة بدون مراعاة 
االهتمام بظروف المتدربين ومراعاة قدراتهم الفرديةللفروق الفردية بين المتدربين

)مرشد(المدرب مشارك وأحيانا متعلم )ملقن(المدرب ناقل للحقيقة والمعرفة وصاحب خبرة 

المتدرب محور العملية التدريبيةالمدرب محور العملية التدريبية

)مشارك وأحيانا خبير(المتدرب إيجابي )مستمع ودوما متعلم(المتدرب سلبي 

المحتوى المتغيرالمحتوى الثابت

)ابتكار –استفسار ( المعرفة عبارة عن )تراكم الحقائق –تذكر –حفظ ( المعرفة عبارة عن 

االهتمام بالكيفاالهتمام بالكم

نها حقيبة االختباراتير يرتبط بمقاييس ومعايير أخرى مالتقدالتقدير معياري ويعتمد على األداء

يالوصول فور الوصول محدود

كلفة نسبيةتالكلفة عاليةتال
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 أهمية التدريب االلكرتوني:

م ٢٠٠٣(الغراب ایمان و ) ٣٦٤:م ٢٠٠٤(الموسوي وعبدالرحیم كما یشیر یمكن أن نجملھا و

:في التالي) ٢٨: 

وقت ومكان یوجد فالعملیة التدریبیة یمكن أن تتم في أي : التحرر من قیود المكان والزمان- ١

وذلك باستخدام وسائط تعلیمیة متعددة مثل المادة المطبوعة واألشرطة السمعیة ، فیھ المتدربین

وأشرطة الفیدیو والبرید االلكتروني والھاتف والحاسوب والمؤتمرات المسموعة والمرئیة وغیر 

.ذلك بدال من االعتماد على مصدر واحد كما ھو الحال في التدریب التقلیدي

)%٨٠(و )%٢٠(: -٢

.والتركیز على األقسام التي یحتاجھا

، تي-٣

. المقررات التدریبیة التي لھا عالقة بعملھ أو اھتماماتھ أو أوضاع حیاتھ الخاصة

٤- .

والمؤتمرات المسموعة والمرئیة تعطي اإلحساس بالمشاركة الدردشةغرفبینما المتزامنة مثل 

. الحیة وتحافظ على یقظة المتدرب وتدربھ على االلتزام بالمواعید والمشاركة المباشرة

٥-

. للتجربة والخطأ في جو من الخصوصیة دون أي شعور بالحرج

. توفیر أسالیب ووسائط تعلیمیة مغایرة لتلك المستخدمة في المؤسسات التدریبیة التقلیدیة-٦
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٧- ،

.بین الشعور بالخجل عند إلقاء أسئلتھم أو التعبیر عن آرائھممما یجنب المتدر

٨-

. لمواجھة متطلبات سوق العمل

.رفع كفاءة الموظف الذي ال یستطیع التفرغ للدراسة وھو على رأس العمل-٩

. ل إلى المتدرب حتى خارج أوقات التدریب الرسمیةسھولة الوصو-١٠

 أنواع التدريب االلكرتوني:

ومن التطور المتالحق في تقنیاتھ وباختالف مفھومھ تتعدد أنواع التدریب االلكتروني وتصنیفاتھ 

pedro(2003:p21)&Kaplunما ذكرھا كل منالتصنیفاتتلك  (2006:p19):

التدریب (بحیث ُیستخدم لمساندة ودعم عملیة التدریب التقلیدیة: المساندالتدریب اإللكتروني . ١

دوات اإللكترونیة في عملیة توفیر بعضاألباستخدام تقنیات و) داخل الصف والمختبر والورشة

.)%٢٤(فض عدد الجلسات بما ال یزید عن خوھذا النوع قد یلمحتویات، وإمكانیات االتصالا

یدمج ھذا النوع التدریب اإللكتروني المباشر مع التدریب : المدمجالتدریب اإللكتروني. ٢

الوصول لجزء أساسي من المحتویات واألنشطة التدریبیة عبر الویبالتقلیدي، بحیث یمكن

إلى )%٢٥(عدد الجلسات التقلیدیة بین فض یخوھذا النوع یمكن أن ،وغیره من التطبیقات 

)٧٥%(.

ویعرف أیضا بالتدریب االفتراضي والذي یمكن أن یتم دون أي : التدریب اإللكتروني المباشر. ٣
عبر الطرق االلكترونیة بالكاملالبرنامجاتصال فیزیائي بین المدرب والمتدرب، ویتلقى المتدرب 

 ،
)%٢٥(ا

.ساعات الدورة
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:التدریب االلكتروني واتجاھاتھ الحدیثة إلى) ٢٠١:م ٢٠٠٥(واخرونالحامدیصنفكما 

.متعددة الفیدیو التفاعلي والوسائط ال، االنترنت ، الحاسب : الوسائط التعلیمیة التفاعلیة - ١

.التعلم عن بعد ، تعزیز التعلیم ، التعلیم االلكتروني : النماذج والنظم التعلیمیة الحدیثة - ٢

 أساليب التدريب االلكرتوني:

weingardt(2004:p313) )٣٧٢:م٢٠١٠ (
:كالتالي اإللكترونيأسالیب التدریب) ١٨:م٢٠١١(

ھو النشاط الذي یتم في الوقت الحقیقي، تحت قیادة المدرب حیث :Synchronousمتزامن -١

.بنفس المكان، وھذا األسلوب یضمن مرونة المكان ولیس الزمان

:Asynchronousغیر متزامن-٢

. واحد وربما في وقت مختلف أیضاً 
.كبیراً أو في حالة التباعد الجغرافي بینھم 

)٣٥:م ٢٠٠٤(م وتق

:ھي أسالیب

:-نفس الوقت ونفس املكان-األسلوب األول 

( Synchronous – physical )Same time –Same place

.التدریب وجھاً لوجھ وتحت التحكم التقلیدي في قاعة التدریب ھیندرج تحت

:-ناختالف املكاونفس الوقت -األسلوب الثاني 

( Synchronous – virtual )Same time – Different Place

:ویندرج تحت ھذا األسلوب استخدام األسالیب التكنولوجیة اآلتیة في االتصال 
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Audio Teleconferenceمؤتمرات الصوت       - ١

Audio graphic conferenceمؤتمرات الصوت مع المواد المطبوعة- ٢

Video Teleconferenceالتفاعلیةمؤتمرات الفیدیو -٣

Full-motion video teleconferencingمؤتمرات عبر األقمار الصناعیة- ٤

Compressed video teleconferenceالمضغوطةالفیدیومؤتمرات -٥

Desktop videoالفیدیو المكتبیةمؤتمرات - ٦

interactive TV servicesفزیون التفاعليالتل- ٧

Integrated services digital networkالتفاعل عبر شبكة اإلنترنت-٨

Broadcast television and radioاإلذاعة والتلیفزیون- ٩

Cable televisionدوائر التلیفزیون المغلقة    -١٠

:-اختالف الوقت ونفس املكان-األسلوب الثالث

(Different time-same place) (Asynchronous- physical)

التدریب 

.التعلیمیة المختلفة والكمبیوتر والمكاتبات مع عمل جدول للتفاعل ومتابعة المدرب

:-املكانواختالف الوقت-األسلوب الرابع

(Different time-Different place instruction)  (Asynchronous - virtual )

:یستخدم من خاللھا أسالیب االتصال التالیة

E-mailالبرید اإللكتروني-١



٣٤

Bulletin Board systems (BBS)النشرات واإللكترونیة ومجموعات األخبار - ٢

Mailing lists and list servicesإرسال قوائم الخدمات -٣

Printed Materialsالمواد المطبوعة -٤

Audio cassetteالمواد المسموعة -٥

٦-video cassette

 خصائص التدريب االلكرتوني:

) ٤:م٢٠١٠(، 

:اجمالھا في النقاط التالیة 

.المشاركة االیجابیة للمتدربین -١

.تفعیل كافة اشكال المساعدة اثناء التدریب-٢

.قدرة المتدرب على التحكم في عملیة التدریب -٣

.بین المدرب والمتدرب التفاعل النشط والمستمر -٤

.تلقي التدریب حسب وقت وموقع المتدرب -٥

.التعلّمي ھیة راجعة فوریة للمتدرب حول تقدمیساعد على اعطاء تغذ-٦

. یمّكن المتدرب من تقویم ذاتھ ومھاراتھ ومراقبة أداءه -٧

 معايري التدريب اإللكرتوني:

 ، .
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 .

:ما یليي البرنامج التدریبي االلكتروني یجب توفرھا فوالتي) ٩:م٢٠٠٩(العام 

.بنبرة متمیزة وصوت واضح وسرعة مناسبةالمادة العلمیة واألنشطة صوتیاً تظھر-١

ین یھاتتنوع المصادر التي یحتو-٢

.مھم و یثري خبراتلھومیو

.مھتمامھج التدریبي على وسائط فعالة في شد انتباه المتدربین وإثارة ایحتوي البرنام-٣

٤-

.ولة وسرعة التحمیلھواالرتباط بالبیئة وس

لھ-٥

.المتابعة

.مھاتھم واتجاھم ومعارفھاراتھیقدم للمتدربین اختبارات قبلیة وبعدیة تقیس تحسن م-٦

.یفّعل العمل الجماعي بین المتدربین من خالل تنفیذ األنشطة الجماعیة-٧

اتھھارات-٨

.أثناء التدریب یتیح للمتدرب مساراً تدریبیاً متفرداً مترابط 

.داف البرنامج التدریبي بشكل واضحھیحقق أ-٩



٣٦

١٠-

.حاجة لتدریبھ على استخدام أدوات بوابھ التدریب

.والتفاعل مع األنشطة وأداء التقییمات بطریقة علمیةیتسلسل عرض المادة العلمیة-١١

.یتم بناء األنشطة بشكل مثیر للتفكیر ویتفاعل مع المتدرب ویقدم لھ التغذیة الراجعة-١٢

.یركز على تفاعل المتدرب باعتباره محور عملیة التدریب-١٣

.یناسبھیوفر مستوى عال من التفاعل ویقدم لكل متدرب مساراً تدریبیاً -١٤

١٥-

.البحث واالستزادة في موضوع البرنامج

١٦-

.وابة عند االتصالمتابعة التدریب بعیداً عن الشبكة مع ربط نتائجھ بالب

) ( Sharable Content Object Referent Model SCORMیلتزم بمعاییر -١٧

)(Instructional Management System Global Consortium

.وإدارتھالتدریبيالمحتوى

المتدربین في خدمة المحتوى ومتابعة ) (LMSتوظیف جمیع خصائص نظام إدارة التعلم -١٨

.لمتابعة وتقییم أداء المتدرب



٣٧

تطبيقات احلاسب اآليل يف التدريب االلكرتوني:

WILLSیصنفھا  (2002:pp384-396):

Computer Based Training (CBT):التدریب بمساعدة الكمبیوتر -١

simulation and)(أھداف معینة ویستخدم فیھ التدریب بالمحاكاة وااللعاب games

.)Problem solving(وحل المشكالت)(tutorialالخصوصي 

٢-   :Computer Managed Training (CMT)

.المتدربین في العملیة التدریبیة

:سیط اتصال في عملیة التدریبالكمبیوتر كو- ٣

Computer mediated communications (CMC)

.اإللكتروني ومؤتمرات الكمبیوتر والنشرات اإللكترونیة

Computer-based-multimedia    (CBM):الكمبیوتر القائم على الوسائط المتعددة-٤

.بین الصوت والصورة والحركة في أسلوب عرض متكامل 



٣٨

 مزايا التدريب عن طريق احلاسب االيل:

:)١٤٧:م٢٠٠٤(كما یذكر سالم ایا كما أن التدریب عن طریق الحاسب یحقق كثیرا من المز

١-

.حواریة تحقق التفاعل بینھا وبین المتدرب 

٢-

ثطبقاً لمستوى 

.نفسھ ویشجع على استمرار التدریب 

، یتضح للمتدرب والمدرب معاییر التقدم او عدمھ نظراً لما یتمیز بھ الحاسب من سرعة الرد -٣

.یعتبر اداة تدریب وتعلیم وفي نفس الوقت اداة تقویم 

٤-

اھداف اخرى ألنھ یعمل على تصنیف وترتیب اھداف موضوع التدریب بحیث یوضح مدى تحقیق 

االھداف االولیة  وكذلك االھداف 

.تعلم مھارات تتفرع عنھا مھارات اخرى فیجذب المتدربین ویشجعھم باستمرار على التدریب 

٥-

.السلیم ومتابعة نتائج القرارات التي تم اتخاذھا 



٣٩

االلكرتونيالتدريبيف التعليم وواحملليةالعاملية والعربيةالتجارب:

قل قدر من أالكتروني ذو بنیة تحتیة قویة ببنؤسس لتدری

. باستعراض تجارب االخرین في ھذا المجال 

:التجارب العاملية / أوالً 

:اليابان-١

١٩٩٤) م٢٠٠٣( 

أم١٩٩٥

.الیابانیةأسالیب التعلیم االلكتروني الحدیث بشكل رسمي في معظم المدارس 



٤٠

:اسرتاليا -٢

) م٢٠٠٣( 

م١٩٩٦

م١٩٩٩

 ،)٢٤%(

،

.الفریدة على المستوى العالمي من حیث السرعة والشمولیة 

:الواليات املتحدة األمريكية -٣

% ) ٧٤( في ظل تزاید حاجة )  ٦٥: م٢٠٠٩( التدریبیة االلكترونیة كما یشیر سعد 

) AT&T( وقد قدمت شركة ، العاملة الى اعادة تأھیل وذلك في الخمسینات من القرن الماضي 

.وتدریب عن بعد للمعلمین أثناء الخدمة 

الى أن وزارة الدفاع) ١٣٤: م ٢٠٠٧( یشیر المطرفي و

والتي تقدم العدید من المھارات في مجال الصحة ، التدریب لتغطیة األعداد الھائلة من المتدربین 



٤١

.مستخدم ) ٩٠٠٠( وقد تم نشر مواد ھذا البرنامج الى مؤتمرات الفیدیو والفصول التعلیمیة 

:سنغافورة -٤

 ،

) م ٢٠٠٩(

––

 ) ( ،

 " "

 ،

.عدة دول حسب طبیعة كل برنامج 

احمللية التجارب العربية و:

:قطر دولة -١

، ة، 

E-Learning portal) ١٢-١١:م٢٠١٠(

م٢٠٠٧، 



٤٢

 ،

٤٠٠٠

. وب

PMI.

:المشروع الى

نشر ثقافة التدریب والتعلم الذاتي -١

المساھمة في ھدم الھوة الرقمیة بین افراد المجتمع -٢

. توفیر رصید ھائل ومتجدد من المحتوى العلمي للعدید من المقررات -٣

٤-
.بوقت او مكان معینین  

.تحقیق العدالة في فرص التدریب-٥

.جعل التدریب حقا مشاعا للجمیع -٦

. في رفع المستوى الثقافي والعلمي واالجتماعي لدى أفراد المجتمع االسھام -٧

:مجهورية مصر العربية –٢

 )

:)٤-٢: ھـ ١٤٣١(محمد ویشیر الى ذلك ) كونفرنس 

م١٩٩٦

) ٨(م١٩٩٧

م٢٠٠٥) ٦٣(

وقد بلغت الطاقة التدریبیة لھذه الشبكة . وترتبط جمیع ھذه المراكز عن طریق االقمار الصناعیة 



٤٣

)٩() ٨٠٠٠(

)٤()٥ (

)٢٦٦٤(

. م٢٠٠٥) ١٩٦٧١(انشاؤھا

وقد ذكر موقع وزارة التربیة والت. التقلیدي 

:المشروع 

.رفع مستوى أداء المعلمین مھنیاً -١

٢-
.األدوار الجدیدة للمعلم 

.ثقافي لھم تعریف المعلمین بالجدید وتحدیث خبراتھم وزیادة البعد ال-٣

.زیادة قدرة المعلم على التقویم -٤

.تھیئة بیئة تعلیمیة للدارسین في المناطق النائیة -٥

ل-٦
.والمسئولیة 

.میة ربط األحداث الجاریة والمناھج والقضایا المعاصرة بالعملیة التعلی-٧

.عقد الندوات لدراسة المشكالت المتعلقة باإلدارة المدرسیة أو العملیة التعلیمیة -٨



٤٤

:اململكة العربية السعودية -٣

للتعلمالوطنيالمركزانشاء ومنھاالتجارب السعودیة في ھذا المجال بعضونستعرض أخیرا 
حسبما –ویھدف ھذا المركز التابع لوزارة التعلیم العالي السعودیة بعدعنوالتعلیمإللكترونيا

:الى -ورد في موقعھ 

یتوافقبماالجامعيالتعلیممؤسساتفيبعدعنوالتعلیماإللكترونيالتعلمتطبیقاتنشر- ١
. الجودةمعاییرمع

التعلمتطبیقاتخاللمنالجامعي،التعلیمبمؤسساتاالستیعابیةالطاقةتوسیعفياإلسھام- ٢
. بعدعنوالتعلیماإللكتروني،

مجتمعبناءفيإسھاًمابعد،عنوالتعلیماإللكترونيالتعلموثقافةالتقني،الوعيتعمیم- ٣
. معلوماتي

.بعدعنوالتعلیماإللكترونيالتعلموبرامجمشروعاتتقویمفياإلسھام- ٤

. بعدعنوالتعلیماإللكترونيالتعلممجاالتفيوالدراساتاألبحاثدعم- ٥

. ونشرھاوإنتاجھا،الرقمیة،التعلیمیةالموادلتصمیمالنوعیةالجودةمعاییروضع- ٦

. بعدعنوالتعلیماإللكترونيالتعلممجاالتفيالعالقةذاتللجھاتاالستشاراتتقدیم- ٧

. والخاصالعامالقطاعینعلىالتعلیمیةالعملیةلخدمةوتعمیمھاالتعلیمیةالبرمجیاتبناء- ٨

مؤسساتفيبعدعنوالتعلیماإللكترونيالتعلممجاالتفيالمتمیزةالمشروعاتتشجیع- ٩
.الجامعيالتعلیم

اإللكترونيالتعلمتطویرفيتسھمالتيالعمل،وورشالمؤتمرات،وتنظیماللقاءات،عقد-١٠
. بعدعنوالتعلیم

التعلمبمجاالتالعالقةذاتوالجھاتالعالمیةوالھیئاتالمنظماتمعالدوليالتعاون-١١
. بعدعنوالتعلیماإللكتروني



٤٥

والتدریبالحاسبإدارةأت كما أن وزارة التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة أنش
موقع وزارة التربیة - والتي تھدف كما یذكر واإلبتعاثللتدریبالعامةإلدارةالتابعة اإللكتروني

:الى -العربیة السعودیة ةوالتعلیم في المملك

التعلیمیةالعملیةفيالتقنیةدمجمھاراتمجالفيالمھنيالتطویرتحقیقخططإعداد- ١
. الخططھذهتنفیذعلىواإلشرافللمعلمین،

ھذهعلىواإلشراف،التقنیةدمجبمشاریععالقةذاتجھاتمعومبادراتشراكاتتنفیذ- ٢
. المشاریعھذهتنفیذ

وتطبیقھاواالبتعاثللتدریبالعامةباإلدارةاإلداریةاألعمالإلدارةرقمیةأنظمةتصمیم- ٣
. علیھاواإلشراف

. والمعلمینالتربویینللمشرفینبعدعنوالتدریباإللكترونيالتدریبآلیاتتطویر- ٤

من،بالتقنیةیتعلقمابكلواالبتعاثللتدریبالعامةاإلدارةداخلاألخرىاإلداراتدعم- ٥
.وغیرھاوعروضوطباعةتصامیم

ھو برنامج تدریبي عالمي موجھ للمعلم ، وكما أن االدارة تشرف على مشروع انتل للتعلیم 

ال للتقنیة في ومصمم لتطویر العملیة التعلیمیة من خالل االستخدام والتوظیف  الفعَّ

.العملیة التعلیمیة

:ما یلي -حسب موقع المشروع –ومن أھداف مشروع انتل 

.مشروعاتعلىالقائمالتعلمتشجیعكیفیةعلىالمعلمینتدریب- ١

تعلممستوىیرتفعحتىالدراسیةالمناھجفيبفعالیةالحاسوبأجھزةاستخدامدمج- ٢
.وإنجازاتھمالطالب

حدودخارجتنطلقلكي،طالبھموإبداعإبداعھمآفاقتوسیععلىالمعلمینمساعدة- ٣
.الصف

خیالإثارةفيالحاسوبلتقنیةالتأثیریةالقوةاستخدامعلىأیضاً المعلمینمساعدة-٤
.والمزیدالمزیدتعلمنحوالنھایةفيبھموالتقدمالطالب
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:البرنامج ما یلي غت احصائیات التدریب في لوقد ب

مدربین البرنامج
خبراء

مدربین 
أساسیین

معلمین 
معلمین مشاركینأساسیین

معلم١٠٠٠٠أكثر من -٨٢٥٤٠إنتل للتعلیم األساسیة
معلم٥٠٠٠أكثر من ٢٤٢٦٣٠إنتل للتعلیم التمھیدیة

من التجارب السعودیة الرائدة في ھذا المجال تجربة المؤسسة العامة للتدریب التقني والمھني و

وذلكم٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨والتي انشأت مركز التدرب االلكتروني ومصادر التدریب في عام 

المؤسسةفيالتدریبیةالعملیةفيالمعلوماتواالتصاالتتقنیةلتكاملالمناسبةالبیئةتوفیرل

وربطھارقمیةومصادرومحتویاتتفاعلیةومقرراتالكترونیةبیتدرنظموتقدیمبتطویروذلك

:الى -لمركزاكما یذكر موقع–ایضاً و یھدف والمتدربالمدربةبحیا

. وزمانمكانكلفيمتاحةتفاعلیةإلكترونیةتدرببیئةبناء- ١

.  واستخدامھااإللكترونیةالتدربتقنیاتتطویرفيللمؤسسةالتمیزوالسبقتحقیق-٢

.  الذاتيوالتدربالمستمرالتدریبمبدأتحقیقفيالمساھمة- ٣

.  التدریبھیئةمھاراترفعفيالمؤسسةمستوىعلىالمتمیزینالمدربینمناالستفادة- ٤

علیھاالحصولوأھمیةالدولیةاالحترافیةالشھاداتثقافةنشروعالمیةتدریببرامجتبني-٥

.والمتدربینالمدربینبین
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: املبحث الثالث 

Instructional Skillsاملهارات التدريسية

:متهيد 

لكل مھنة مھارات تساعد صاحبھا على القیام بالعمل بدقة تامة في اقل وقت وبأقل جھد وتكالیف 

ولعل مھنة التدریس ھي من ضمن المھن التي تحتاج الى مھارات تساعد المعلم في اداء عملھ ، 

التلمی

 .

. ھففاقد الشي ال یعطیھ ومن ال یتقن شيء ال یستطیع تحقیق االھداف المرجوة او تنفیذ متطلبات

) ١٢:م٢٠٠٠( وأشار حمیدة 

المعلم في العصر الحدیث قائم على االھتمام بمھارات التدریس ، تدریب التربویة الحدیثة وأصبح

مین في إذ سادت حركة إعداد المعلمین القائمة على المھارات التدریسیة معظم برامج إعداد المعل

.  سلیم

 مكونات املهارات التدريسية:

:)١٨:م٢٠٠٤( محمود كما یشیر الى ذلكوتتكون المھارة التدریسیة من مكونات ثالثة 

یتمثل في محتوى المھارة الذي یشمل مواصفات المھارة التدریسیة ، كیفیة : املكون املعريف. ١
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المشكالت ا

.علیھا 

: املكون املهاري. ٢

.یساھم في تحقیق تلك األھداف ومساعدة التالمیذ على التعلم 

: املكون النفسي.٣

.التي تشكل في مجملھا المھارة التدریسیة مجموعة من األداءات 

التدريسمهارةخصائص:

لبن وبكر وابھناك العدید من الخصائص التي تتصف بھا مھارة التدریس ویشیر إلى ذلك كل من 

) :١١: م٢٠٠٦(وزیتون  ) ١٥:م ٢٠٠٥(

/ : أوال

.للتدریس أو أثناء تنفیذه أو أثناء تقویمھ 

)اءاتاألد( :

.المكونة لھا والقابلة للمالحظة



٤٩

) أداءات ( : 

. مختلطة معا وإن كان یغلب علیھا الجوانب المعرفیة في معظم األحیان 

 :

.لتعلمھ لھا ضروریا

: خامسا 

. الممارسة الجادة والموجھة 

یتم ع: سادسا 

.باالستعانة بأسلوب المالحظة المنظمة لھذا األداء وذلك 

 أنواع مهارات التدريس:

ولذلك فتختلف مكونات المھارات التدریسیة 

: ما یلي) ١٧:م ٢٠٠٢(ات التدریس كما یذكر الھویدي و تشمل مھار. بھا المعلم 

١-:

:سھولة وسرعة ودقة ، وتتضمن 

.صیاغة األھداف بعبارات محددة قابلة للقیاس −

.لتحقیق األھداف تحدید استراتیجیات التدریس واألنشطة التعلیمیة −



٥٠

.تحدید المفاھیم والمھارات األساسیة في الدرس −

.تحدید أسالیب التقویم التي سیوظفھا المعلم في الدرس −

و) : المھارات األدائیة ( مھارات التنفیذ -٢

:ومنھاحقیق أھداف الدرس ، تلیتمیز سلوكھ في ھذه المرحلة بالتفاعل مع التالمیذ، 

.  مھارة التھیئة الحافزة −

.مھارة طرح األسئلة الصفیة−

.مھارة استخدام الوسائل التعلیمیة وتنویعھا −

.مھارة إدارة الفصل −

.  مھارة إثارة الدافعیة عند التالمیذ للتعلم −

.للدرسالنھائيالتقویممھارة-

٣-:

.

:المھارات 

.مھارة إعداد االختبارات -

.مھارة رصد الدرجات وتفسیرھا-

.مھارة تشخیص أخطاء التعلم وعالجھا -
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:التدريسية األدائية  املهارات 

.آخر 

:التهيئة احلافزة  / أوًال 
،" ) م٢٠٠٦(

،

٧٣ص".والقبول

:التهيئةمنأنواع-

:                                               كالتالي ) ١١٥- ١١٤: م٢٠٠٤(الفتالوي سھیلة ذكرھا توأنواع التھیئة كما 

.ویستخدمھا المعلم لتوجیھ انتباه التالمیذ نحو موضوع الدرس : أ   ـ التھیئة التوجیھیة 

وھى تساعد المعلم في االنتقال التدریجي من المادة التي قدمھا لتال: ب  ـ التھیئة االنتقالیة 

.إلى المادة الجدیدة أو من أنشطة تعلیمیة إلى أنشطة أخرى یتحقق بھا التدرج في ھذا االنتقال 

: جـ ـ التھیئة التقویمیة 

.                                 السابق قبل أن ینتقل إلى النشاط الجدید 

:أهداف  التهيئة -

)٧٤: م٢٠٠٦( زیتون : وتستھدف عملیة التھیئة واحده أو أكثر مما یلي 
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١-

.الدافعیة لدیھم نحو ھذا الدرس أو احدي نقاطھ 

٢-

.یحققونھ من أھداف 

.ھا ئتطلبات التعلم المسبقة ، واستدعاالطالب من مىتحفیز ما لد-٣

٤-

.وما یربطھا من عالقات 

٥-

.نقاطھ ، وھذا یساعد علي توفر االستمراریة في العملیة التدریسیة 

:أساليب التهيئة -

:عامة بثالث أسالیب) ٦٢-٦١: م٢٠٠٦( وأحمد

.استخدام التقنیات التعلیمیة كمقدمة تثیر اھتمام التالمیذ للدرس-١

.توظیف الخبرات الشخصیة للمعلم والتلمیذ بما یثیر اھتمام التالمیذ-٢

.استخدام األحداث والمشكالت الجاریة أثناء التھیئة -٣

:للتعلمالدافعيةإثارةمهارة/ ثانيًا 

" )  م٢٠٠٦( 

) األداءات(
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،

٣٣٧-٣٣٦ص." تتحقق أھداف ذلك الموضوع 

:الدافعيةإثارةأساليب-

:كما یلي )٤٣: م ٢٠٠٧(  العاجز و البنا ویشیر الیھا ، المعلم لھذه المھارة وتمكنھ منھا 

زھم -١

.بالقیام بأنشطة لتحقیق األھداف المرجوة والمشاركة الجادة 

٢- "––

––--––––

"االحترام  

السعي إل-٣

.وذلك یؤدي حتماً إلى تحفیزھم لما یعلمھ لھم من موضوعات 

تزوید الطالب مقدماً بأھداف تعلمھم لموضوع الدرس بحیث تكون واضحة ومحددة ومفھومة -٤

.م لھم وممكنة التحقیق مما یؤدي إلى تحفیزھم للتعل

٥-

.تحفیزھم على التعلم 

٦-

.من مستوى الطموح لدیھم األمر الذي یؤدي إلى تحفیزھم 
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شعور الطالب بالنجاح -٧

.العمل لذلك فان الشعور بالنجاح من أقوى مثیرات الدافعیة نحو التعلم 

علىالعمل دوماً -٨

.إقبال الطالب لتعلم ھذا الموضوع 

٩– ،

.یكّون لدیھم الدافع للبحث عن الحل وھذا ھو الدافع نحو التعلم 

١٠–

.لدیھم

١١-

.الدافعیة 

.كلما كانت موضوعات التعلم ذات عالقة بمیولھم وحاجاتھم تزید من دافعیتھم للتعلم –١٢

١٣-

.التعلمإشعارھم بأھمیة االستمرار في 

.لھا اثر على زیادة الدافعیة محددة المكافآت التشجیعیة المادیة والمعنویة وفق شروط-١٤

ل ... ) –––ضوضاء –ازدحام ( البیئة الصفیة المادیة من –١٥

.على تحفیز التعلم وزیادة الدافعیة 
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:مهارة طرح األسئلة الصفية   / ثالثًا 

تعتبروھذه المھارة 
، الاألبدایة من التعلیميالموقف

" بأنھ ) م٢٠٠٣(زیتون یعرفھ

٤٨٦ص".اإلجابة من استفسار 

:الصفيةاألسئلةتصنيفات-

 ،

)١٨٣-١٧٨: م ٢٠٠٤(قطامينایفھ : المستویات اآلتیة الىأشھر تلك التصنیفات حیث ُصّنفت  

وھي التي تتطلب استدعاء المعلومات التي سبق للتالمیذ تعلمھا واختزالھا : أسئلة التّذكر. ١

.وال یتطلب ھذا النوع من األسئلة استخدام مھارات التفكیر العلیا عند اإلجابة عنھا ، ذاكرتھم

.أن یعید التلمیذ صیاغة معلومات تم إعطاؤھا مسبقاً : أسئلة الفھم واالستیعاب. ٢

.أو مبدأ في حل مشكلة معینة، تطبیق قاعدة: أسئلة التطبیق. ٣

.أو الوصول إلى استنتاج من شواھد معطاة، أسباب حدث معینتتطلب تحدید : أسئلة التحلیل. ٤

.أو حل مشكالت، عمل تنبؤات، تقتضي مستویات علیا من التفكیر: أسئلة التركیب. ٥

. تتعلق بإصدار األحكام: أسئلة التقویم. ٦
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:األسئلةصياغةمهارة -

. وذلك لصیاغة األسئلة حسب ھذه الفروقات 

:شروط صياغة األسئلة -

) ١٣٦:م٢٠٠٦( زیتون :  ھا عند صیاغة األسئلة وھي كما یلي ھناك شـروط ینبغي مراعات

.ضرورة ترتیب األسئلة بشكل منطقي ومتتابع ویحسب ترتیب توجیھھا أثناء الدرس -١

.أن یكون عدد األسئلة وزمن اإلجابة بھا مناسباً لوقت الحصة -٢

.أال یـوحي السؤال باإلجابة الصحیحة للطالب -٣

.التي تتطلب اإلجابة بنعم أو ال تجنب األسئلة -٤

.أن یكون للسؤال قیمة علمیة -٥

:األسئلةتوجيهمهارة-

.توجیھ االسئلة للمتعلمین بشكل یضمن استثارة تفكیر المتعلمین 
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:شروط توجيه األسئلة -

:كالتالي ) ٩٨: م ٢٠٠٣( دریج ھااء الدرس وھذه المبادئ كما یذكرتوجیھ االسئلة اثن

ثم یترك وقت كاف للتفكیر بعدھا ، یھ السؤال إلى جمیع التالمیذ بلغة واضحة ومفھومةتوج- ١

.یعیَّن تلمیذ لإلجابة مع ِذكر اسمھ حتى تحصل األلفة والتفاعل الصفي بین المعلم والتلمیذ

.االستماع بعنایة للتلمیذ المجیب حتى یكمل إجابتھ- ٢

.بھاتشجیع التالمیذ على طرح أسئلة واالھتمام- ٣

.توزیع األسئلة بین التالمیذ بعدالة- ٤

.مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ في توزیع األسئلة- ٥

. تنویع المثیرات وطبقة الصوت والنظرات- ٦

:املتعلمنيإجاباتمعاجلةمهارة-

إن التصرف بشـأن إجابات المتعلمین یعني تلك السلوكیات التي یقوم بھا المعلم كرد فعل على 

. استجابات المتعلمین لسؤالھ 

كذلك فإن عقاب المتعلم بسبب خط. بما یخدم الدرس ال یقل أھمیة عن توجیھ األسئلة ذاتھا 

. استخدام األسئلة الصفیة 

:واع اإلجابات وكيفية التعامل معها أن-أ

:ھي )  ١٧٩-١٦٩: م ٢٠٠٦( وھناك عادة اربعة انواع من االجابات كما یشیر زیتون 
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یمكن أن یتعامل المعلم مع ھذه )نموذجیھ ( ة صحیحة تماماً ومصاغة بشكل جید إجاب-١

:اإلجابة بواحدة أو أكثر من األسالیب التالیة 

.تعزیز اإلجابة الصحیحة بأسالیب لفظیة أو غیر لفظیة ) أ ( 

.تردید إجابة الطالب بحماس وبصوت یسمعھ جمیع الطالب ) ب ( 

) ج ( 

.توسیع تلك اإلجابة أو إعطاء أمثلة لتفسیرھا أو بفرض رفع مستوى الطالب تفكیریاً 

یمكن أن یخبر المعلم الطـالب بأن . إجابة صحیحة لكنھا غیر مصاغة بشكل دقیق علمیاً - ٢

.تدل على الفھم ، إال أنھا في حاجة إلى إعادة صیاغتھا بشكل أكثر دقة إجابتھ

یمكن أن یتعامل المعلم مع ھذه اإلجابة بواحد . إجابة فیھا جزء من الصحة وجزء من الخطأ - ٣

:األسالیب اآلتیة من أو أكثر

تصحیحلر یالتفكھیـشیر إلى الطالب بـأن إجابتھ فیھا جزء صحیح وجزء خاطئ ، وأن علی) أ ( 

.الجزء الخاطئ بنفسھ 

) ب(

.الخطأ بنفسھ والعمل على تصحیحھ 

.تلمیحات لفظیة مباشرة تعمل على بیان الجزء الخاطئ ومن ثم تصحیحھتـزوید الطالب ب) ج(

یمكن أن یتعامل المعلم مع ھذه اإلجابة بواحدة أو أكثر . أو اإلجابة الخاطئة ) ال أعرف(إجابة - ٤

-:األسالیب اآلتیة ن م

.یطلب من الطالب التفكیر مرة أخرى في السؤال مع تشجیعھ لفظیاً ) أ ( 
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.إعادة صیاغة السؤال بعبارات أسھل) ب ( 

.تبسیط السؤال أو تجزئتھ إلى عدة أسئلة فرعیة ) ج ( 

.إعطاء سؤال ثان أسھل من السؤال األصلي ) د ( 

.على اكتشاف الخطأ ، ثم تصحیحھ بنفسھطرح سؤال أو عدة أسئلة لمساعدة الطالب) ھـ ( 

.الب آخر لیجیب عنھ إعادة توجیھ السؤال إلى ط) و ( 

:التعليميةالوسائلاستخداممهارة/ رابعًا 

وھذه ، یحتاج كل معلم إلى وسیلة مساعدة لھ في تقدیم المادة العلمیة التي یحتویھا الدرس 

الوسائل تختلف باختالف نوع الدرس وكذلك مستوى الطالب الدراسي باإلضافة إلى طبیعة المادة 

وتحتاج ھذه الوسائل الى مھارة خاصة الختیارھا وتقدیمھا وتنویعھا من . التي یقدمھا المعلم 

. درس الى اخر

") م١٩٩٩( او

٩٨ص"واالسالیب

:استخدام املعلم للوسائل التعليمية أهمية -

: في النقاط التالیة  ) ٣٨:م٢٠٠٠( ویؤكد لنا ذلك عبد السمیع وجاد 

. تكاملكل مھ بشأن الوسائل التعلیمیة جانب رئیس من جوانب المنھج تعمل وتؤثر فی-١
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٢-

. تسھم في تحقیق األھداف المرغوب فیھا 

.أن الوسائل التعلیمیة أدوات مساعدة للمعلم وال یمكن االستغناء بھا عن الكتاب المدرسي -٣

. ین تالمیذ الفصل الواحد من فروق فردیةأن الوسائل یمكن أن تواجھ ما یوجد ب-٤

. أن الوسائل التعلیمیة ینبغي أن تعتمد على قدرة المعلم على التفكیر والتخطیط واالبتكار-٥

. أن الوسائل التعلیمیة الیقتصر استخدامھا على مرحلة تعلیمیة دون غیرھا من المراحل-٦

٧-

.وآلة فضال عن صالحیتھا لتوضیح وتفسیر األمور المجردة أ

:أسس استخدام الوسائل التعليمية -

:إلى ھذه األسس ) ١٠١:م ١٩٩٩(و یشیر عبدالمنعم استخدامھاعلى الفائدة المرجوة من

.ان تكون مناسبة للمرحلة الدراسیة ومستوى نضج الطالب ومرتبطة بالمنھج. ١

.ان یكون المستخدم لھا معتقداً بجدواھا. ٢

.انتقاء النافع والمفید منھا وعدم المبالغة في آثرتھا. ٣

.ان یكون الھدف واضحاً من استخدامھا. ٤

.قان استخدامھا قبل البدء في عملیة التعلمات. ٥

.أال یطغى االھتمام بھا على مادة الدرس ألنھا جزء منھ . ٦

.العمل على اشراك الطلبة في عملھا واستخدامھا. ٧
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.ان تكون خالیة من التعقید والتفصیالت لكي تؤدي دورھا ویجب ان تمتاز بالدقة والوضوح. ٨

. ان تكون مستمدة من بیئة المتعلم وحسب حاجتھ الیھا. ٩

:أنواع الوسائل التعليمية -

:كالتالي  ) : ١١٣: م ٢٠٠٨( عطار وكنساره 

)تقلیدیة وحدیثة ( التصنیفات حسب المعاصرة -١

)بسیطة ومركبة ( صنیف من حیث التكوین ت-٢

) متحركة وثابتة ( تصنیف من حیث الحركة -٣

)بدون اجھزة عرض واخرى تستخدم بأجھزة عرض(تصنیف من حیث العرض -٤

)فردیة وجماعیة وجماھیریة ( تصنیف من حیث الفئة الموجھة الیھا -٥

)واخرى مصنعة من البیئة–طبیعیة ( تصنیف من حیث مصدر الوسیلة -٦

)غالیة الثمن ووسائل رخیصة الثمن ( تصنیف من حیث التكلفة -٧

:مهارة إدارة الفصل/ خامسًا 

" إدارة الفصل بأنھا ) م٢٠٠٤(یعرف أبو سماحة 

١٠١ص".التالمیذ أنفسھم داخل غرفة الصف 
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:أهداف إدارة الصف -

:أن إدارة الصف تھدف إلى ) ١٨٢:م٢٠٠٥( ویشیر البدري 

تنظیم الجھود المبذولة من قبل المعلم وطالب وذلك من خالل : إعطاء مزیداً من الوقت للتعلم -١

.وبالتالي زیادة وقت التعلم واألنشطة الفعالة 

، : مدخل للتعلم وتسھیلھ -٢

.التأكید على قواعد المشاركة الصفیة ودن تجاھل ألي طالب 

.حیث یساعد الطالب على اإلدارة الذاتیة وتحمل المسؤولیة : من أجل اإلدارة الذاتیة العمل-٣

:تالي ال) ٣٨:م٢٠٠٣(ویضیف ھارون 

، بث روح التفاھم والتعاون وممارسة روح العمل الفردي والجماعي في الصف -٤

. وكذلك الطالب فیما بینھم ، عالقة ایجابیة بین المعلم والطالب 

:أمناط إدارة الصف -

:قسمھا إلى نمطین ھما ) ١٩٦:م٢٠٠٦(تختلف تصنیفات وأنماط إدارة الصف إال أن حسین 

١- : ،

 ،

.یقل اھتمام المعلم بواجباتھ وال یھتم بمشكالت طالبھ والسعي لحلھا 

٢- :

 ،
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 ،

.بمشكالت طالبھ ویساعدھم على حل تلك المشكالت 

:عناصر إدارة الصف -

:تتكون عملیة إدارة الصف من ثالث عناصر أساسیة وھي 

: ) ٢١:م٢٠٠١(ح:-١

،

" ووضع اإلجراءات الكفیلة لمواجھتھا

)١٤٢٥:١١٩ (

.الي تحقیق األھداف المحددة المعوقات وبالت

٢-:

)١٤٢٥ ( " :

١١٧ص"الصعوبات التي تعوقھ عن تحقیق رسالتھ وأھدافھ 

) ١٤٢٤(:التنظیم -٣

 " ،

٢٦ص"األھداف التربویة المقصودة 
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:للدرسالنهائيالتقويممهارة: سادسًا 

")  م ٢٠٠٤( . 

٣٩ص"تحلیل معلومات لتحدید مدى تحقیق األھداف المرسومة 

) " م ١٩٩٨( یعرفھ الخالدي والسویدي والتقویم التربوي كما 

 ،

٩ص"المستقبل 

:وھما ) م٢٠١٠(للدرس إلى ھدفین رئیسیین ذكرھما حنفي ویھدف التقویم النھائي 

.قیاس مستوى التحصیل لدى المتعلمین في نھایة الدرس- ١

.قیاس مدى تحقق أھداف الدرس في ھؤالء المتعلمین - ٢

) " م٢٠١٠(ویضیف حنفي 

التي تم وضعھا في بد

"عند محاولة اإلجابة عنھا 

: ویمكن أن نلخص عملیة التقویم النھائي للدرس في النقاط التالیة 

.ر الحكم على الشيء لبیان جوانب القوة والضعف وبالتالي تجنب السلبیاتالتقویم إصدا-١

.التقویم ضروري للتأكد من تحقیق األھداف التربویة-٢

.التقویم لیس ھدفاً في حد ذاتھ وإنما ھو وسیلة لتحسین العملیة التعلیمیة و التعلمیة -٣

.إلى قرارات تربویة سلیمةالتقویم ضروري للحصول على المعلومات الالزمة للتوصل -٤
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:الدراسات السابقة / ثانيًا 

التدریب والبرامج التدریبیة االلكترونیة بالدراسات السابقة التي تتعلق الجزءفي ھذ سنستعرض
تطویر أداء المعلمین وخاصة  معلم اللغة االنجلیزیة ومھاراتھ التدریسیة األدائیة وعالقتھا ب

:كالتالي 

:الدراسات العربية/أوالً 

:)هـ ١٤٣٠( دراسة أجراها املطريي 

اإلنجلیزیةھدفت إلى التعرف على المشكالت المتعلقة بالمعلم من حیث إعداده لتدریس اللغة 

أثناء الخدمة، وكذلك التعرف على المشكالت ھوبرامج تطویره وتدریباالبتدائیةبالمرحلة 

األساسیة التي یواجھھا معلم اللغة اإلنجلیزیة لھذه المرحلة، وتقدیم بعض الحلول لمعالجة 

َن ُمجتَمع الدراسة من . المشكالت التدریسیة لمعلم اللغة اإلنجلیزیة بالمرحلة االبتدائیة وتكوَّ

معلم ) ٥٦(محافظة المھد، والبالغ عددھم لحكومیة بجمیع معلمي اللغة اإلنجلیزیة في المدارس ا

وتوصلت .قام الباحث بتطبیق أداة الدراسة علیھم بعد التأكد من معامالت الصدق والثبات ، 

الدراسة إلى نتائج عدة أھمھا أن النتائج أظھرت محور المشكالت المتعلقة بإعداد المعلم وبرامج 

لمشكالت المتعلقة بطرق التدریس، ومحور المشكالت ، ومحور اأثناء الخدمةھطویره وتدریبت

توجد فروق ذات داللة ھأظھرت النتائج أن. المتعلقة بالوسائل التعلیمیة كان بدرجة عالیة

إحصائیة حول المشكالت التي یواجھھا معلم اللغة االنجلیزیة بالمرحلة االبتدائیة من وجھة نظر 

فقاً لمتغیر عدد سنوات الخبرة والدورات التدریبیة كانت معلمي اللغة اإلنجلیزیة بمحافظة المھد و

.لخبرة األعلى، والتدریب األكثر لصالح ذوي ا
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: )هـ ١٤٣٠(دراسة احلازمي 

ھدفت الدراسة إلى عرض دور التدریب في التطویر مع التركیز على دوره في المملكة العربیة 

التربوي في مجال تطویر التعلیم وكذلك  السعودیة في التعلیم وعرض المفھوم الحدیث للتدریب 

توضیح مسئولیات القادة التربویین في سبیل دعم التدریب التربوي وھدفت كذلك إلى  تحدید 

.اتجاھات المعلمین نحو ممارسة عملھم عند التدریب خالل فترة الخدمة 

بیر في تطویر التدریب یكسب المعلم مھارات جدیدة لھا دور كأن ومن أھم نتائج ھذه الدراسة 

ب زیادة الكفاءة اإلنتاجیة تتناسب طرداً مع زیادة التدریوكذلك فإناألداء وزیادة الرضا الوظیفي

التدریب یساھم في زیادة النمو المھني كما أوضحت الدراسة أنللمعلم وترفع أداءه بشكل كبیر 

.العلمي والتقني للمعلم و

ما یواجھھ المعلم خالل عملھ في بناءا علىزیادة الحصص التدریبیة كما أوصت الدراسة ب

.دعم مؤسسات التدریب بالخبرات الفنیة والمعدات واألجھزة الالزمة وكذلك ضرورة المدرسة

: )هـ١٤٢٩(دراسة اجلعيد 

بعنوان فعالیة برنامج تدریبي مقترح على أداء مشرفات اللغة االنجلیزیة بمحافظة الطائف 

وقد اتبعت الباحثة المنھج شبھ التجریبي . واتجاھاتھن نحو المھنة في ضوء التطورات العالمیة 

) ٣٠(وكان حجم العینة . واستخدمت اختبار محّكي وبطاقة مالحظة كأداتین لھذه الدراسة 

وھدفت الدراسة إلى رصد األداء اإلشرافي أثناء ،تربویة في مادة اللغة االنجلیزیة مشرفة 

ممارستھن للعمل اإلشرافي قبل التدریب وبعده للكشف عن فاعلیة البرنامج التدریبي على أدائھن 

فعالیة البرنامج المقترح على أداء المشرفات عینة الدراسة في صلت الباحثة إلى وتو، 

.شرافیة وكذلك نحو المھنة الممارسات اإل
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:)م ٢٠٠٩(دراسة املدني 

ھدفت الدراسة إلى البحث إلى توضیح أثر التدریب على أداء العاملین بمؤسسة الخطوط الجویة 

العربیة السعودیة واستخدم  الباحث  المنھج الوصفي المسحي وتم اختیار عینة البحث بطریقة 

تائجمن أھم النو. العینة العشوائیة على أساس أنھا تحقق أغراض البحث الذي یقوم بھ الباحث

المستمر وأسالیب التدریب العصریةالمناھج والمحتویات التدریبیة عن مواكبة التقدم الفاخت

ثة عدم تطبیق األسالیب الحدیوكز والمكتبات التدریبیة والبحثیةعدم ربط التدریب بالمراوكذلك 

عدم تطبیق الدورات التدریبیة في أرض الواقع في العمل وعدم د وفي التدریب مثل التعلم عن بع

.االستفادة من المھارات التي تلقاھا المتدرب أثناء التدریب

: )م٢٠٠٨(دراسة احلربي 

ھدفت الدراسة إلى تحدید معوقات اإلبداع لدى معلمات اللغة اإلنجلیزیة بالمرحلة الثانویة وكذلك 

الدراسة  ومن نتائج .التعرف على عملیات اإلبداع في تدریس اللغة اإلنجلیزیة لدى معلمات المادة

أن نقص الدورات التدریبیة والتنشیطیة وورش العمل أثناء الخدمة وعدم تضمین أنشطة التفكیر 

وفي ضوء .اإلبداعي في اإلعداد التربوي تعد من أھم المعوقات التي تعیق التدریس اإلبداعي 

بحیث نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة تطویر برامج إعداد المعلمات قبل وأثناء الخدمة

.تصبح ھذه البرامج أقدر على تخریج معلمات مبدعات

:)هـ ١٤٢٧(دراسة املورعي 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على فعالیة استخدام بیئة التعلیم االلكتروني في إكساب بعض المعرف 

والمھارات المرتبطة بمراكز التعلیم للمعلمین أثناء الخدمة وأثر ھذه البیئات على اتجاھاتھم نحو

.التدریب أثناء الخدمة 
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معلماً بكافة ) ٤٠( واستخدم الباحث المنھج التجریبي حیث تكونت عینة الدراسة من 

ضابطة جرى تدریب أفرادھا على الحقیبة ، حیث قسم العینة إلى مجموعتین ، التخصصات 

ریب وتجریبیة جرى تد، التدریبیة التي أعدھا الباحث وجھاً لوجھ بمركز التدریب التربوي 

كما اعد . أفرادھا عبر بیئات التعلیم االلكترونیة على محتوى الحقیبة التدریبیة االلكترونیة 

الباحث اختباراً تحصیلیاً لقیاس تحصیل عینة الدراسة ومقیاساً آخر لقیاس اتجاه عینة الدراسة 

.نحو استخدام بیئات التعلیم االلكتروني في تدریب المعلمین أثناء الخدمة 

أن فعالیة بیئات التعلیم االلكتروني في عملیة التدریب أثناء الخدمة ةم نتائج ھذه الدراسن أھوم

وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدى كما أشارت الىل عن فعالیة التدریب وجھاً لوجھ ال تق

المجموعة التجریبیة بین المتوسط القبلي والبعدي التجاھھم نحو استخدام بیئات التعلیم 

.نیة في تدریب المعلمین أثناء الخدمة االلكترو

: )م٢٠٠٧( أمحد دراسة

ھدفت إلى معرفة مدى كفایة تدریب معلم اللغة اإلنجلیزیة في مرحلة األساس في المدارس 

الدراسة تتناول مشكلة عدم تأھیل معلم اللغة . الحكومیة بالعاصمة الخرطوم ومدى تأھیلھ 

الدراسة تقوم على عدد . ریب معلم اإلنجلیزیة غیر كافاإلنجلیزیة في مرحلة األساس و إن تد

یفترض الباحث أن معلم اللغة اإلنجلیزیة بمرحلة األساس بالعاصمة : من الفرضیات منھا 

وكانت . المالئمة لتلك المرحلة الخرطوم غیر مدرب تدریباً كافیا ً على المھارات التدریسیة

الباحث باإلضافة إلي مقابالت مع رؤساء أقسام اللغة صمما من قبل ادوات الدراسة استبیانین 

اإلنجلیزیة ومع معلمي ذوي خبرات في مجال التدریس باإلضافة إلي االستفادة من الدراسات 

أثبتت فرضیات الدراسة و توصل الباحث إلي أن مستوى تأھیل معلم فقدالنتائجأما .السابقة 

. لخرطوم اثر على مستوى التالمیذ في تلك المرحلةاللغة اإلنجلیزیة بمرحلة األساس بالعاصمة ا
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ثم یشیر  الباحث أن ھذا البحث یمكن إجراؤه و امتداده في البحث عن تدریب معلم اللغة 

.اإلنجلیزیة بكل المراحل على نطاق السودان

: العمري (٢٠٠٧م) دراسة

.

، ،في مدارسھم 

تشمل) ١٨٦(

استخدمت االستبانة كأداة للدراسة .بطریقة عشوائیة 

فعالیات برامج التدریب في معیار رضا المتدربین متوسًطا ما عدا مجال الرضا عن المشاركة ھي

 )٩٨ ( %

.مھارات التدریس ایجابیة

: ) م٢٠٠٦(دراسة املشاري 

االنجلیزیة ذات العالقة یھدف الباحث من ھذه الدراسة إلى تعرف أھم مشكالت تدریس اللغة 

استخدم الباحث المنھج الوصفي . بإعداد المعلم وبرنامج تطویره وتدریبیھ في أثناء الخدمة 

المسحي قام الباحث بتصمیم استبانة الستطالع آراء أفراد العینة من معلمي اللغة االنجلیزیة 

لدراسة إلى أھمیة التدریب وقد أشارت اانویة في منطقة الریاض التعلیمیةومشرفیھا للمرحلة الث

التدریسیة وكذلك استخدام نجلیزیةأثناء الخدمة وتأثیر ذلك على تعزیز مھارات معلم اللغة اال
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وطبقاُ للنتائج فقد .الوسائل واألسالیب الحدیثة في تدریب وتطویر مھارات معلم اللغة االنجلیزیة 

إعداد المعلمین بھدف تطویر أوصت الدراسة بزیادة مجاالت التواصل والتنسیق مع مؤسسات

برنامج إعداد معلمي اللغة االنجلیزیة  وكذلك تكثیف برامج تدریب معلمي اللغة االنجلیزیة على 

وأوصت الدراسة كذلك بإعداد دلیل خاص .الطرق والوسائل التعلیمیة الحدیثة وأسالیب التقویم 

.الزمة لتدریس اللغة االنجلیزیة للمعلمي اللغة االنجلیزیة بحیث یعتني بالكفایات التدریسیة ا

احلربي ( ١٤٢٦هـ ) : دراسة

ھدفت إلى  التعرف على الحاجات التدریبیة لمعلمي اللغة االنجلیزیة ومدى تحقیق الدورات 

وقد أشارت إلى الحاجة الماسة لتدریب معلمي اللغة االنجلیزیة في ، التدریبیة لألھداف التعلیمیة 

تعرف على حاجات الدارسین واستخدام االنترنت فیما یخص تدریس مھارات إدارة  الفصل وال

كما یشیر إلى حاجة معلمي اللغة االنجلیزیة للتدریب في مجاالت األھداف وشمولھا .المادة 

وأشارت إلى حاجاتھم إلى التدریب في مجال أصول .لجمیع المجاالت ووضوحھا وصیاغتھا 

ویشیر كذلك إلى حاجتھم إلى التدریب .یس قواعدھا تدریس اللغة االنجلیزیة كلغة أجنبیة وتدر

على مھارات طرح األسئلة على التالمیذ واستخدام الوسائل التعلیمیة بما فیھا استخدام معلم 

اللغة االنجلیزیة والحاسب اآللي في التدریس ومعرفة نظریات التعلم وطرق التدریس الخاصة 

.بالمادة 

:)م٢٠٠٤(دراسة السيد 

ھدفت إلى التعرف على مفھوم التدریب عن بعد وخصائصھ وأھدافھ وأنماط التقنیات التدریبیة 

التي یمكن توظیفھا في التدریب عن بعد وكذلك مفھوم التدریب االلكتروني ودوره في تحقیق 

.التدریب عن بعد أھداف 
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ومن أھم نتائج ھذه الدراسة أن التدریب عن بعد ھو تجدید للتدریب التقلیدي ولیس بدیالً عنھ 

أن . أن التدریب االلكتروني رافد للتدریب التقلیدي المعتاد ویمكن أن یكون خلیطاً بینھما و

.التقلیدي ت التي تواجھ التدریب التدریب عن بعد یعمل على حل الكثیر من المشكال

:)م ٢٠٠٤( دراسة غزالة 

اللغة اإلنجلیزیة تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على أھم الكفایات التدریسیة لدى معلمي

بالشق الثاني من مرحلة التعلیم األساسي ، ومعرفة الفروق في الكفایات التدریسیة طبقاً 

صلت إلیھ الدراسة من أھم ماتوومن . لمتغیرات الجنس والخبرة التعلیمیة والمؤھل العلمي 

أن حیثي اللغة اإلنجلیزیة حسب كل محور تحدید أھم الكفایات التدریسیة لدى معلمھي نتائج 

المتعلمین على الكتابة بلغة سلیمة و تدریبأھم الكفایات التدریسیة المتعلقة بتنفیذ الدرس ھي 

المتعلمین ثم تدریب دة اللغة االنجلیزیة كافیة لمامعرفةة وامتالك قاً وكتابیستخدم لغة سلیمة نط

الفروق الفردیة بین المعلمین و مراعاة ثمداخل الصف باستمرار النجلیزیةعلى الحدیث باللغة ا

. التوزیع الزمني المناسب لتنفیذ الدرس 

حسن ة المتعلقة بإدارة وضبط الصف ھي كما أظھرت نتائج الدراسة أن أھم الكفایات التدریسی

كتاب الاستخداموعلى جذب المتعلمین وتحفیزھم العملالصف والمحافظة على النظام وإدارة 

تقبل آراء ثم متنوعة تشمل معظم عناصر الدرس طرح أسئلةكذلك المدرسي بشكل فعال 

. المتعلمین على تحمل المسئولیة تشجیعاآلخرین و 

استخدام الوسائل التعلیمیة ھي المتعلقة بوأظھرت نتائج الدراسة أن أھم الكفایات التدریسیة 

وكذلك والوسائل التعلیمیة المختلفة على توفیر اآلالتثم العمل السبورة في التدریس استعمال

. المتعلمین على استعمال الوسائل التعلیمیة تدریب 
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: )م٢٠٠٤(لنجيدي والرجيعي ااسة در

ھدفت إلى التعرف على معاییر اختیار معلمي اللغة اإلنجلیزیة وتدریبھم في الكلیات التقنیة 

طبقت ھذه الدراسة على أعضاء ھیئة التدریس والمعلمین الذین ، الواقع والمأمول : بالمملكة

ثاني یقومون بتدریس اللغة اإلنجلیزیة في الكلیات التقنیة عند القیام بھذه الدراسة خالل الفصل ال

ھـ الباحثین استخدما المنھج المسحي الوصفي وجمع ١٤٢٥/ ١٤٢٤من العام الجامعي 

المعلومات الخاصة بالدراسة من خالل االستبانات والمقابالت الشخصیة، شارك في الدراسة 

معلم و ) ٢٣٠(معلم من مجموع عدد المعلمین الفعلي والذي یّقدر بـ ) ٩٦(عینة مكّونة من 

لدراسة عند سؤال أفراد الدراسة ھل ھناك حاجة لتدریب معلمي اللغة اإلنجلیزیة أظھرت نتائج ا

) %٨٧٫٥(منھم ) ٨٤(لمواكبة بیئة ومتطلبات التدریس على مستوى الكلیات التقنیة بین 

حاجتھم لتطویر مھاراتھم التدریسیة لتواكب مستوى وطبیعة مقررات اللغة اإلنجلیزیة في 

.ات التدریبیة المتنوعة لدورالكلیات، وذلك عن طریق ا

: )م٢٠٠٢(عبد الكبري  دراسة 

ھدفت إلى بناء قائمة بالكفایات التخصصیة لمّعلم اللغة اإلنجلیزیة في مرحلة التعلیم األساسي 

والتعرف على درجة ممارسة مّعلمي ومعلمات اللغة اإلنجلیزیة في مرحلة التعلیم األساسي 

اإلنجلیزیة تم اختیار محافظات أمانة العاصمة ، عدن ، الحدیدة ، للكفایات التخصصیة للغة 

معلم ومعلمة كعینة للدراسة ) ٢٧٠(حضرموت كعینة ممثلة لجمھوریة الیمن وتم اختیار

مكونة من عدد من الفقرات تشمل على ) استبانة(ولغرض جمع البیانات ، تم إعداد أداة الدراسة 

ة في المھارات األساسیة وللتأكد من صدق األداة ، تم الكفایات التخصصیة للغة اإلنجلیزی

تحكیمھا من قبل عدد من المتخصصین ، ومن ثباتھا بتجریبھا واستخراج الثبات بطریقة التجزئة 

النصفیة من خالل استخدام معامل ارتباط بیرسون وقد أكدت الدراسة على حاجة  المعلم للبرامج 
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نیة الحدیثة وقد أوصت طبقاً لذلك بتطویر أسالیب التدریس التدریبیة المعتمدة على الوسائل التق

المّعلم على نماذج متعددة في /داخل كلیات التربیة والمعاھد العلیا للمّعلمین بحیث یتدرب الطالب 

التدریس باستخدام التقنیات الحدیثة وغیرھا من اإلمكانات الالزمة لعملیة تدریس اللغة 

االستفادة من قائمة الكفایات التخصصیة التي توصلت إلیھا ھذه وقد أوصت الدراسة ب.اإلنجلیزیة

الدراسة وعمل عدة  دورات تدریبیة لكل محور من المحاور التي تم تحدیدھا لمعلمي ومعلمات 

وذلك لحاجتھم للتدریب في تلك المھارات طبقا لما توصلت إلیھ الدراسة من . اللغة  اإلنجلیزیة 

د العلیا للمعلمین وإدارات التدریب بوضع تصورات إلتباع ما یعرف نتائج قیام الجامعات والمعاھ

ة بمدخل اإلعداد والتدریب القائم على أساس الكفایات التخصصیة للمعلمین والمعلمات بصفة عام

.واللغة اإلنجلیزیة بصفة خاصة 

:)م٢٠٠٢(دراسة الياور

.

 ،)١٦٦(

أن . 

و

.ریب االلكتروني والتدریب المفتوحالمحلي تمثلت في نظام التدالمقترحة لنظام التدریب
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:)م٢٠٠٢(دراسة سالم وسعد 

.التعلیمیة المختلفةمدرس المواد الدراسیة في المدیریات

:)م٢٠٠٢(دراسة أجراها سعيد 

ھدفت إلى تقویم الكفایات األدائیة للمعلم في مرحلة التعلیم األساسي وذلك لمعرفة أوجھ القوة 

ن مجتمع ،والضعف في أداء المعلم ، وتقدیم التوصیات الھادفة إلى تحسیـن وتطویر أدائھ تكوَّ

بلغ حجم العینة ،الدراسة من جمیع المعلمین والمعلمات في مدارس التعلیم األساسي

إن الكفایات الرئیسة الضروریة . مدرسة أساسیة)٦٤(یعملون في ،ماً و معلمةمعل)٦٨١(

تمارس من قبل معلمي مرحلة التعلیم األساسي بنسب - التي اشتمل علیھا المقیاس–للتدریس 

أما مجاالت .، بصورة عامة % ٨٠تقل عن مستوى اإلتقان، والذي حدده فریق الدراسة بـ 



٧٥

-لمعلمین لھا یقل عن مستوى التمكن ھي النشاطات التعلیمیة الكفایات التي كان ممارسة ا

. طرائق التدریس -توجیھ سلوك المتعلمین -إدارة الصف -تحفیز المتعلم -الوسائل التعلیمیة 

توجیھ اھتمام أكبر ھو ابرز ما أوصت الدراسة بھ وبناءاً على النتائج السابقة فقد كان 

–لیم األساسي ، وبدرجة رئیسة نقترح أن یعد برنامج تدریبي لمعلم التع" الكفایات األدائیة"لـ

التنسیق بین وزارة التربیة والتعلیم وكلیات التربیة في وكذلكلتنمیة الكفایات -على مراحل

الجمھوریة من أجل توجیھ برامج إعداد معلمي المرحلة األساسیة قبل الخدمة ، وتأھیلھم 

.ت في أثناء الخدمة على الكفایاوتدریبھم

: )م٢٠٠٠(دراسة اجلاسر 

مدى فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة كفایات إدارة غرفة الصف لدى ھدفت إلى التعرف على 

معلمات اللغة اإلنجلیزیة في المرحلة المتوسطة حدیثات الخبرة بمدینة الریاض وذلك بتصمیم 

برنامج تدریبي في كفایات إدارة الصف لدى معلمات اللغة اإلنجلیزیة حدیثات الخبرة واستقصاء 

ایات، وفي تعدیل اعتقاداتھن التدریسیة بشأن إدارة الصف، واشتملت فاعلیتھ في تنمیة تلك الكف

معلمة واألخرى ضابطة وعددھا ) ٢٢(عینة البحث على مجموعتین إحداھما تجریبیة وعددھا 

استخدم في ھذا البحث التصمیم التجریبي المعروف بتصمیم القیاس القبلي ، معلمة ) ٢٦(

البرنامج أنتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منھا و، والبعدي لمجموعتین تجریبیة وضابطة 

یؤدي ومعلمات حدیثات الخبرة التدریسیة إلى تنمیة كفایات إدارة الصف لدى الیؤدي التدریبي 

.إلى تعدیل االعتقادات التدریسیة لدیھن 

: )م١٩٩٦(دراسة أجراها احلمادي 

وتقدیم مساھمة في إعداد المعلمین ھدفت الدراسة إلى وضع قائمة بالمھارات الالزمة للمعلمین 

بتحدید المھارات الالزمة لھم  وكذلك التعریف بأھم االتجاھات الحدیثة في العالم حول المھارات 

)٢٧٨(الالزمة للمعلمین األداة المستخدمة االستبانة  وطبقت على عینة عشوائیة تكونت من 
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لحكومیة بمدینة الدوحة وقد أشارت موجھاً من  العاملین بالمدارس الثانویة ا)٩٣(معلماً و

الدراسة إلى أن تنمیة كفاءات ومھارات المعلم أثناء الخدمة أھم بكثیر من إعداده قبل الخدمة  

الدراسة  وكذلك فإن جمیع المھارات التدریسیة ھامة الزمة للمعلمین مما یؤكد على أن عملیة 

القائمة –ھیم الحدیثة لتربیة المعلمین كما أشارت إلى أن المفا.التدریس عملیة شاملة متكاملة 

تركز على مجموعة من الكفاءات النوعیة الستعمالھا في تدریب المعلمین –على الكفاءات 

.وتطویر أدائھم 

:الدراسات األجنبية /ثانيًا 

Branekova)2011( برانكوفا دراسة 

.

 .

.الجھات الرسمیة وكذلك التدریب عن طریق التحاق المعلم بمؤسسات مستقلة 

)٨٢%(

)٥%( ،

التعامل ثم) %٨٢(بنسبةالعمل على االنترنتھيا المشاركون في الدراسة الرقمیة التي یملكھ

.)%٦١(بلغت وعروض الحاسب االلي تلیھا %٧٧بنسبةمع برامج معالجة النصوص 
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كما أوضحت الدراسة أن 

.)%٤٣(النظامي العالي فقد بلغت 

Abdullah ( 2009 ) دراسة عبداهللا

 .)٢٢٥ (

، وقد استخدمت، ومعلم من جمیع المراحل الدراسیة  

 ،

.الرئیسیة في زیادة إنتاجیة المعلم وحسن أداءه 

Rory ( 2009 )دراسة راوري

-

- ،

 .)١٥ (

.الموظفین في الرابطة ) ١٠(من المعلمین و) ٥(متعلما و

 ،

 .)٧٥%( .

.المالئمة 
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Rengino (2009) دراسة رجيينو

 ،

 .

.

.

 ،

.بالجانب التدریسي ومحتوى البرامج التدریبیة المقدمة عن طریق االنترنت 

:Caroline & Gary ( 2008 ) دراسة كارولني وجاري

وھدفت الدراسة الى التعرف على 

وطبقت الدراسة على عینة ، واالحتفاظ بھا باستخدام الوسائط المتعددة في التدریب اثناء الخدمة 

ت عبارة اداة الدراسة كان. معلماً اثناء تلقیھم برنامج تدریبي للتطویر المھني ) ٣٩( مكونة من 

 ،

.المتعلقة بتطور المعلمین المھني في تحضیر الدروس 

 .
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.المھارات التنفیذیة  خاصة مھارة الشرح 

Hyochang Lim et al ( 2007 ) دراسة هيوشانق ليم وآخرون

التحقق من صالحیة العوامل التعلم االلكتروني المؤثرة في فاعلیة وھذه الدراسة تھدف الى 

وكانت تساؤالت الدراسة تدور حول العوامل المؤثرة في فعالیة التدریب عبر االنترنت .التدریب 

.وكذلك معرفة كیفیة تأثیر ھذه العوامل على أداء ونقل أثر التعلم

تأثیروقد كشفت ھذه الدراسة من خالل االحصائیات المیدانیة  مدى 

.

ك. 

.                                                      یرغبھا الفرد وفي الوقت والمكان الذي یرید

Entonado & Diaz)2006(دراسة انتونادو و دياز

)Universidad Extremadura( ،

Focus(الدراسة ثالثة انواع من االدوات عبارة عن المقابلة و واالستبانة و

Group(. )١٢( ) ٣٤٢ ( .

.والتصمیم 



٨٠

 ،

بإدارةأوصت الدراسة باالھتمام 

 ،

) ٤٨(البرید االلكتر

.العزلة بین اطراف التدریب 

Churchill ( 2005)دراسة تشرتشل

)E-Reflections  (

 ،

.

.البرنامج 

.ومتفاعلین بالقدر الكافي مقارنة بالبرنامج االلكتروني 

 ،

.الحدیثة ویعود ذلك الى مدى تقبل ھذه الشریحة لمجال التكنولوجیا

: Gibbs & Coffey( 2004 ) دراسة جيبس وكويف

.)٢٢ (



٨١

،

  ،

 ، ،

م

. الضابطة لم تبدي أي تغییرات ایجابیة أو أبدت تغییرات سلبیة 

Cho & Berge)2002(دراسة تشو وبريغ

 ،

 ، ،

 ،

. المتدربین ال یمیلون الى ھذا النوع من التدریب ولدیھم ردة فعل سلبیة نحوه 

:Cedefop)2001(دراسة املركز االوربي لتطوير التدريب املهني

وقد ھدفت الدراسة الى التعرف على واقع استخدام  التعلیم االلكتروني في التدریب في دول 

منظمة ) ٦٥٣(تكونت ادوات الدراسة من اختبار واستبانة طبقت على و، االتحاد االوربي  

اوربیة تعمل في مجال التدریب والتأھیل المھني وكذلك المنظمات المنتجة ألدوات ومحتوى 

.من العینة یھتمون ویستخدمون التعلم والتدریب االلكتروني ) % ٨٠(التدریب وكان حوالي 

اظھرت الدراسة ان تلك المنظمات اكثر میال للتدریب االلكتروني والفصول االفتراضیة ویتفاوت 

وجمیع ھذه . ستخدام التقنیة في التدریب من منطقة الى اخرى لكن النسبة ال تزال عالیة ا
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أما الشركات والمنظمات الموردة .المنظمات تحتوي على بیئات متكاملة للتدریب االلكتروني 

والمنتجة للتقنیة واالجھزة االلكترونیة فقد بلغت نسبة الدخل الوارد من التقنیة الخاصة بالتعلم 

.من الدخل السنوي لھذه المنظمات)%٢٣(والتدریب االلكتروني اكثر من 

: Rogers & Cole( 2000 ) دراسة روجر وكوليز

 ،

 ،

، ) ١٠(برنامج إرشادي على االنترنت لمدة

 ،

.البحث إلى أن الصعوبات التقنیة والعلمیة للتعلم عن بعد تتراجع بمعدل سریع 

Rowand (1999 ) دراسة رواند

واالنترنت ومعرفة وھدفت الدراسة إلى وصف واقع استخدام معلمي اللغة االنجلیزیة للحاسب 

.انطباعات المعلمین لدى استخدامھم للحاسب اآللي في العملیة التعلیمیة 

أن المعلمین ذوي الخبرة األقل وكذلك المعلمین ذوي التدریب األكثر ن أھم نتائج ھذه الدراسةم

من المعلمین )%٢٣(أكد كذلك فقداآللي في التعلیم ھم أكثر جاھزیة الستخدام الحاسب

من )%٣٩(أشاركماواالنترنت في تدریسھم بشكل جید استعدادھم الستخدام الحاسب اآللي

معلمي المدارس الحكومیة أنھم استخدموا الحاسب اآللي واإلنترنت كوسیلة في إدارة فصولھم 

.اد داخل الفصل استخدموه للتوجیھ واإلرش)%٦٦(و ، أو صنع مواد تعلیمیة 



٨٣

: Tate (1998 ) دراسة تيت

وتناولت الدراسة إقامة دورة تدریبیة على شبكة االنترنت للمعلمین بإحدى المدارس االبتدائیة 

وقد أثبت موقع المعلین باالنترنت فائدتھ الكبیرة في الحصول على ، بالوالیات المتحدة األمریكیة 

الدراسیة المعتمدة على االنترنت التي راجعھا المعلمون االقتراحات بشأن مصادر المقررات 

توفیر ھين أثناء الخدمة ثالثة أھداف وقد كان لھذه الدراسة الخاصة بتدریب المعلمی. وقیموھا 

ین إلى المقدار الكبیر ملفت انتباه المعلوشبكة االنترنت وطرق البحث فیھامعلومات تعریفیة عن

تشجیع المعلمین على كذلكت الدراسیة المتوفرة على الشبكة قررامن الموارد ذات العالقة بالم

أنومن أھم نتائج ھذه الدراسة .ممارسة نشاط بسیط على االنترنت باستخدام إحدى خدماتھ 

في ھذه الدورة أكثر مما توقعوا ن الذین لدیھم خبرة سابقة باالنترنت ذكروا أنھم تعلموایالمعلم

غالبیة المعلمین غادروا الدورة التدریبیة وھم عازمون على معاودة المواقع التي زاروھا كما أن

خالل الدورة وذلك لالستفادة من مصادر المعلومات الھائلة في شبكة االنترنت وتوظیفھا في 

.المقررات التي یدرسونھا 

:Al-Mutawa(1996) دراسة املطوع

 ،

 .

یقترح الباحث و

.                    سلوك المعلمین المھني 
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التعليق على الدراسات السابقة 

تنوعت الدراسات التي تناولت التدریب واستخدام الوسائل االلكترونیة الحدیثة وأثره على مھارات 

اختلفتوقد ، المعلمین االدائیة  

:اإلحصائیة ونتائجھا وكذلك اختلفت في مدى عالقتھا بالدراسة الحالیة وفیما یلي عرض لذلك 

:أوجه التشابه / أ

) ١٤٢٦(و) م٢٠٠٦(اتفقت مع الدراسة الحالیة 

) ١٤٣٠( ) م٢٠٠٨(

، معوالتي تعتبرالدورات التنشیطیة وورش العمل أثناء الخدمة 

أوصت بو

) م٢٠٠٤(

المعلمین الى 

.رات التدریبیة المتنوعة عن طریق الدو

)م٢٠٠٨()م٢٠٠٤() ١٤٢٧(

.تواجھ التدریب التقلیدي 
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)م ٢٠٠٤() م ٢٠٠٩( 

) م٢٠٠٠() م٢٠٠٧( 

.المعارف والمھارات المكتسبة من التدریب في مھارات التدریس ایجابیة 

) م٢٠٠٩(وراوري ) م ٢٠٠٩(المدني ) م٢٠١١(برانكوفا دراسةاتفقتوفي نفس السیاق 

وعلى أھمیة مواكبة التقدم األداء توضیح أثر التدریب على على) م٢٠٠٦(وأنتودنادو ودیاز 

وكذلك تطرقت الى الطرق الفعالة في التدریب االلكتروني . المستمر واسالیب التدریب العصریة 

مج ومدى فاعلیتھ والمھارات الالزمة التي باإلضافة الى مدى المشاركة في ھذا النوع من البرا

.یحتاجونھا في مثل ھذه البرامج 

) م ٢٠٠٢( ) ١٤٣٠( ) م٢٠٠٢(

و

.ضي والتدریب المباشر باالنترنت تتمثل في التدریب بالوسائط والتدریب االفترا

:وقد اتقفت ھذه الدراسة مع الدراسات السابقة في التالي 

١-

.كأداة للدراسة مع االختالف في المحاور من دراسة الى أخرى 

٢-

.التدریب بالمھارات وتطویرھا  وتوضیح اثره على االداء 



٨٦

:ختالف أوجه اإل/ ب

) م٢٠٠٧() م٢٠٠٩(أن

، ) م٢٠٠٠(

 ،

ال

.لمتخصصة في مجال التدریب الرسمیة ا

م ٢٠٠٤(و غزالة ) م٢٠٠٠(والجاسر ) م٢٠٠٢(وسعید ) م٢٠٠٢(كما ان دراسات عبد الكبیر  

) م ١٩٩٦( والحمادي ) 

للمعلمین والمعلمات بصفة عامة واللغة اإلنجلیزیة بصفة خاصة وركزت عل

.طرائق التدریس -توجیھ سلوك المتعلمین -إدارة الصف -تحفیز المتعلم -الوسائل التعلیمیة -

و) م٢٠٠٥() م٢٠٠٧( ) ١٤٢٩( 

) م ١٩٩٦( ) م ١٩٩٨( 

مختل

.الحدیثة 



٨٧

) م ١٩٩٩( و) م٢٠٠١(

.التعلیمیة

:حیثمناألخرىالدراساتمعالدراسةھذهاختلفتوقد

.االنجلیزیةاللغةلمعلميالموجھھااللكترونيالتدریببرامجعلىتركیزھا- ١

٢-

. خاصبشكلاألدائیة

أن-٣

أن

.وأسالیبھ

ان–٤

––

.االلكترونيالتعلیموبین

:مدى استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة وعالقتها بها / ج

١-

.موضوع الدراسة الحالیةتصور شامل ومتكامل عن 



٨٨

٢-

. المعلومات 

٣-

.حالیة للدراسة ال

٤-

.بالمھارة واالداء والنمو المھني للمعلم 

٥-

.المقترحات والتوصیات التي لم تتطرق الیھا تلك الدراسات من قبل 



٨٩

الفصل الثالث

طريقة وإجراءات الدراسة

منهج الدراسة.

جمتمع الدراسة .

عينة الدراسة.

أداة الدراسة.

 صدق احملكمني ( الصدق الظاهري(

صدق االتساق الداخلي

 ثبات األداة

 واألساليب اإلحصائية املستخدمةاملعاجلة



٩٠

طريقة وإجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

:متهيد 
تعد إجراءات الدراسة عنصرا أساسیا في توجیھ الدراسة وفقا لألسس العلمیة والمنھجیة، وعن 

.طریقھا یستطیع الباحث تحدید أفضل الوسائل لحل مشكلة الدراسة المطروحة، وتحقیق أھدافھا

الفصل على وصف إلجراءات الدراسة المیدانیة التي قام  بھا الباحث وذلك لتحقیق ویشمل ھذا 
أھداف الدراسة ویتضمن المنھج المتبع في الدراسة، ومجتمع وعینة الدراسة، وأداة الدراسة، 

.والتحقق من صدقھا وثباتھا واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل النتائج

:منهج الدراسة : أوالً 

تحق
 .

" ھو ) م٢٠٠٣( المنھج الوصفي كما یذكر عبیدات وآخرون 
توجد في

٢٤٧ص." وحجمھا

معلمي ، من وجھة نظر لدى معلمي اللغة االنجلیزیةاالدائیةالمھارات التدریسیة 
.محافظة ینبعباالنجلیزیة  

:جمتمع وعينة الدراسة : ثانياً 

ب
.مشرفاً ) ١٣(معلماً و ) ١٤٧(منھم )١٦٠(عددھم



٩١

و
)١٦٠(بومشرفي معلمي الحصر الشامل لجمیع 

)١٦٠ (
)٦() ١٤٨ (

) ١٤٢(وعلى ذلك أصبح عدد االستبانات المستوفاة والجاھزة للتحلیل 
. %) ٨٨٫٧٥(الدرا

.الكلياألعداد والنسب المئویة لالستبانات الموزعة والمستردة بالنسبة ألفراد مجتمع الدراسة 

)١(جدول 

من أفراد مجتمع الدراسة األعداد والنسب المئویة لالستبانات الموزعة والمستردة والصالحة

االستبانات الصالحةاالستبانات المستردةاالستبانات الموزعة

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

١٤٢٨٨,٧٥%١٤٨٩٢,٥%١٦٠١٠٠%

:الدراسة وفقًا للمتغريات الدميوغرافيةوصف خلصائص أفراد عينة -

:تمثلت المتغیرات الدیموغرافیة التى تناولتھا الدراسة فیما یلي 

:العمل الحالي ) ١

:كما تبینھ النتائج بالجدول التالي

)٢(جدول 



٩٢

أفراد عینة الدراسة وفقاً لمتغیر العمل الحاليتوزیع 

النسبةالعددالعمل الحالي

%١٢٩٩٠٫٨معلم

%١٣٩٫٢مشرف

%١٤٢١٠٠المجموع

) (
ویبین الرسم البیاني ، %)٩٫٢(، بینما كانت نسبة المشرفین من أفراد عینة الدراسة %)٩٠٫٨(

.توزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً لمتغیر العمل الحالي)  ١( 

:المؤھل العلمي) ٢

:النتائج بالجدول التالي

)٣(جدول 

مل الحـالي غیر الع توزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً لمت

مشرف
 %٩.٢٠

معلم
 %٩٠.٨٠

معلم مشرف



٩٣

الدراسة وفقاً لمتغیر المؤھل العلميتوزیع أفراد عینة 

النسبةالتكرارالمؤھل العلمي

%٣٠٢١٫١دبلوم

%٧٢٥٠٫٧بكالوریوس تربوي

%٣٢٢٢٫٥بكالوریوس غیر تربوي

%٨٥٫٦ماجستیر

%١٤٢١٠٠المجموع

) ()٥٠٫٧ (%

) (

)٢١٫١() (%)٢٢٫٥(%

توزیع أفراد ) ٢(ویبین الرسم البیاني %). ٥٫٦(بنسبة ) جستیرما(الحاصلین على مؤھل علمي 

.عینة الدراسة وفقاً لمتغیر المؤھل العلمي

%50.70

%22.50

%40

%50

%60

النسبة

توزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً لمتغیر المؤھل العلمي



٩٤

:عدد سنوات الخبرة) ٣

تم حساب التكرارات والنسب المئویة ألفراد عینة الدراسة وفقاً 
:كما تبینھ النتائج بالجدول التالي

)٤(جدول 
توزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً لمتغیر سنوات الخبرة

النسبةالعددسنوات الخبرة

%٣٦٢٥٫٤سنوات٥أقل من 

%٦١٤٢٫٩سنوات١٠إلى أقل من ٥من 

%١٨١٢٫٧سنة١٥إلى أقل من ١٠من 

%٢٧١٩٫٠سنة فأكثر١٥

%١٤٢١٠٠المجموع

%) ٤٢٫٩(بنسبة ) سنوات١٠إلى أقل من ٥من (اإلشراف 



٩٥

) سنة فأكثر١٥(، ثم أصحاب سنوات الخبرة %)٢٥٫٤(بنسبة ) سنوات٥أقل من (لدیھم خبرة 
) ١٥إلى أقل من ١٠من (أقل نسبة لمن لدیھم عدد سنوات خبرة  ، وجاءت%)١٩(بنسبة 
.توزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً لمتغیر سنوات الخبرة) ٣(ویبین الرسم %). ١٢٫٧(بنسبة 

:عدد الدورات التدریبیة االلكترونیة) ٤

:التدریبیة االلكترونیة كما تبینھ النتائج بالجدول التالي

)٥(جدول 

توزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً لمتغیر عدد الدورات التدریبیة االلكترونیة

% 25.40

%42.90

%12.70

%19.00

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

%45

النسبة

سنوات 5 إلى أقل منأقل من 5 من
سنوات 10

إلى أقل من 10 من
سنة 15

سنة فأكثر 15

الخبرةسنوات 

سنوات الخبرةتوزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً لمتغیر 



٩٦

النسبةالعددعدد الدورات التدریبیة االلكترونیة

%١٤٩٫٩ال یوجد

%٨٣٥٨٫٥دورتان- دورة واحدة 

%٤٥٣١٫٦ثالث دورات فأكثر

%١٤٢١٠٠المجموع

یتضح من الجدول السابق أن أغلب أفراد عینة الدراسة من المعلمین والمشرفین الحاصلین على 
(%) ٥٨٫٥(بنسبة ) دورة واحدة أو دورتان(

%)٣١٫٦(سبة بن) دورات فأكثر
)٩٫٩ (% .

الدورات التدریبیةتوزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً لمتغیر ) ٤(

:خطوات اجراء الدراسة:  ثالثاً 

:وبناء أداة الدراسة تصمیم -١

%9.90

%58.50

%31.60

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

النسبة

-دورتانال یوجد ثالث دورات فأكثردورة واحدة

عدد الدورات التدریبیة االلكترونیة

عدد الدورات التدریبیة االلكترونیةتوزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً لمتغیر 



٩٧

ومنھجھا، نظراً لطبیعة الدراسة من حیث أھدافھا ، ،

) ٣٤٢:م٢٠٠٣( . كأداة لجمع البیانات والمعلومات الالزمة لتحقیق أھدافھا

االستمارة التي تحتوي على مجموعة من األسئلة أو العبارات " االستبانة بأنھا 

 ،

"عتقد أنھ ھو اإلجابة الصحیحة مھما أو ما ی

الدراسات السابقة عدد من طالع على قام الباحث باإل

. شملت دراسات محلیة وعربیة وأجنبیة 



.األكادیمیة والمیدانیة ومناقشة بعض الزمالء في المیدان



.االختصاص والخبرة وذلك لتحكیمھا

 محكماً ) ١٦(تم عرض األداة على،

مناسباً، وبعد استعادة النسخ المحكمة تم تعدیل بعض

)٨٠%(

.عبارة) ٦٥(



٩٨

)٣٠( ،

.وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي وثبات العبارات لالستبانة

:وقد احتوت االستبانة على جزأین أساسیین ھما

: معلومات أولیة عن أفراد عینة الدراسة وھي: الجزء األول

.تدریبیة االلكترونیةسنوات الخبرة ، عدد البرامج ال

: الجزء الثاني

:رئیسیین ھما

 :

:عبارة مقسمة إلى ستة أبعاد ھي) ٥١(مھارات التدریس األدائیة، ویتكون من 

عبارات) ٨(ویتكون من .مھارة التھیئة الحافزة للطالب:البعد األول-

عبارات) ٨(ویتكون من .مھارة إثارة الدافعیة عند التالمیذ للتعلم:البعد الثاني-

عبارات) ٨(ویتكون من .مھارة إدارة الصف:الثالثالبعد -

عبارات) ١٠(ویتكون من . مھارة الشرح:البعد الرابع-

عبارة) ١١(ویتكون من . استخدام الوسیلة وتنویعھا:البعد الخامس-

.عبارات) ٦(ویتكون من . مھارة التقویم النھائي للدرس:البعد السادس-

أبرز معوقات : المحور الثاني

.عبارة) ١٤(ویتكون من 



٩٩

) =١= ٢= ٣ (

لتحدید مدى موافقة أفراد عینة الدراسة على العبارات المحددة باالستبانة، وبناء على ذلك یكون 

:الحكم على استجابة أفراد عینة الدراسة على عبارات وأبعاد االستبانة كالتاليمعیار

)منخفضة(المعوق /تمثل درجة االستفادة)١٫٦٦(إلى أقل من )١(من -

)متوسطة(المعوق /تمثل درجة االستفادة)٢٫٣٣(إلى أقل من )١٫٦٦(من -

)عالیة(المعوق /تمثل درجة االستفادة) ٣(إلى ) ٢٫٣٣(من -

:إجراءات قیاس صدق األداة -٢

:Face

validity)  (و

(Internal Consistency)

:الباحث للتحقق من صدق األداة طبقا لكل طریقة من الطریقتین

:الصدق الظاھري-أوالً 

) ١ملحق (لتحكیم االستبانة محكماً  )١٦(المملكة وخارجھا  وعددھم 

على الرأي والحكم  

.یل المناسبواقتراح التعد



١٠٠

%) ٨٠(على العبارات التي نالت معامل اتفاق 

.االطمئنان على توافر صدق المحكمین لالستبانة والتطبیق على مجتمع الدراسة 

:صدق االتساق الداخلي-ثانیاً 

:ویبین الجدول التالي نتائج ذلك، درجات كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ العبارة

)٦(جدول 

معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ العبارة

درجة استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من التدریب اإللكتروني في تطویر : المحور األول
مھارات التدریس األدائیة

مھارة التھیئة : البعد األول
الحافزة للطالب

مھارة إثارة : البعد الثاني
الدافعیة عند التالمیذ للتعلم

مھارة إدارة : البعد الثالث
الصف

رقم 
رقم معامل االرتباطالعبارة

رقم معامل االرتباطالعبارة
معامل االرتباطالعبارة

١٧٠٫٧٩٩**٩٠٫٧٨٦**١٠٫٨٨٩**

١٨٠٫٦١٣**١٠٠٫٦٥١**٢٠٫٨٥٨**

١٩٠٫٨٢٣**١١٠٫٨٧٧**٣٠٫٩٠٠**

٢٠٠٫٧٧٤**١٢٠٫٧٩٦**٤٠٫٨٢٠**

٢١٠٫٧٨٦**١٣٠٫٨٧٦**٥٠٫٨٢٦**

٢٢٠٫٧٠٢**١٤٠٫٨٢٧**٦٠٫٨١٠**

٢٣٠٫٧٢٥**١٥٠٫٨٠٩**٧٠٫٧٧١**

٢٤٠٫٧٦٤**١٦٠٫٨٠٠**٨٠٫٧٣٩**

استخدام : البعد الخامسمھارة الشرح: البعد الرابع
الوسیلة وتنویعھا

مھارة التقویم : البعد السادس
النھائي للدرس



١٠١

رقم 
رقم معامل االرتباطالعبارة

رقم معامل االرتباطالعبارة
معامل االرتباطالعبارة

٤٦٠٫٨٨٩**٣٥٠٫٦٦٤**٢٥٠٫٦٧٨**

٤٧٠٫٨٣٣**٣٦٠٫٧٣١**٢٦٠٫٧٥٥**

٤٨٠٫٦٧٨**٣٧٠٫٧٦٧**٢٧٠٫٦٤٨**

٤٩٠٫٦٧٠**٣٨٠٫٧٠٤**٢٨٠٫٧٧٠**

٥٠٠٫٧٦٨**٣٩٠٫٨٣٨**٢٩٠٫٦٨٣**

٥١٠٫٦٧١**٤٠٠٫٧٤٥**٣٠٠٫٦٨٠**

٤١٠٫٨٢٦**٣١٠٫٧٤٩**

٤٢٠٫٨٣٣**٣٢٠٫٨٤٧**

٤٣٠٫٧٠٤**٣٣٠٫٧٨٩**

٤٤٠٫٨٠٢**٣٤٠٫٧٧٠**

٤٥٠٫٧٣١**

٠٫٠١دال إحصائیاً عند مستوى داللة ** 



١٠٢

)٦(تابع جدول 

العبارة بالدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ العبارةمعامل ارتباط 

معوقات استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من برامج التدریب اإللكتروني: المحور الثاني
رقم 
رقم معامل االرتباطالعبارة

رقم معامل االرتباطالعبارة
معامل االرتباطالعبارة

٦٢٠٫٧٥٨**٥٧٠٫٧٨١**٥٢٠٫٧٢٧**

٦٣٠٫٧٩٠**٥٨٠٫٧٠٥**٥٣٠٫٦٥٢**

٦٤٠٫٨٢٣**٥٩٠٫٧١٩**٥٤٠٫٧٨٥**

٦٥٠٫٦٩٦**٦٠٠٫٧٥٩**٥٥٠٫٦٧٤**

٦١٠٫٨٣٨**٥٦٠٫٧٦٤**

٠٫٠١دال إحصائیاً عند مستوى داللة ** 

)٠٫٠١(
(قیم عالیة حیث تراوحت في المحور األول 

 ()٠٫٩٠٠-٠٫٧٣٩(
)٠٫٨٢٣–٠٫٦١٣()٠٫٨٧٧–٠٫٦٥١(الثاني بین 

٠٫٦٧٠(وللبعد السادس بین ) ٠٫٨٣٨–٠٫٦٦٤(، وللبعد الخامس بین )٠٫٧٨٩–٠٫٦٤٨(
–٠٫٨٨٩.()

)٠٫٨٣٨-٠٫٦٥٢(فقد تراوحت معامالت االرتباط بین ) اإللكتروني
.عالیة من صدق االتساق الداخلي لالستبانة

:حور األول والمجموع الكلي للمحور األول ویوضح نتائجھا الجدول التالي لكل بعد من أبعاد الم

)٧(جدول 
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قیم معامل االرتباط بین درجة البعد والدرجة الكلیة للمحور األول

درجة استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من التدریب : المحور األولم
اإللكتروني في تطویر مھارات التدریس األدائیة

رتباطمعامل اال

**٠٫٩٧٧مھارة التھیئة الحافزة للطالب: البعد األول١

**٠٫٩٨١مھارة إثارة الدافعیة عند التالمیذ للتعلم: البعد الثاني٢

**٠٫٩٦١مھارة إدارة الصف: البعد الثالث٣

**٠٫٩٨٢مھارة الشرح: البعد الرابع٤

**٠٫٩٦٣استخدام الوسیلة وتنویعھا: البعد الخامس٥

**٠٫٩٤٨مھارة التقویم النھائي للدرس: البعد السادس٦

٠٫٠١دال إحصائیاً عند مستوى داللة ** 

٠٫٩٤٨(قیم عالیة، حیث تتراوح قیم معامالت االرتباط األبعاد بالدرجة الكلیة للمحور األول بین 

)٠٫٠١(، وجمیعھا دالة إحصائیاً عند مستوى داللة )٠٫٩٨٢–

.من الصدق البنائي لالستبانة

:قیاس ثبات أداة الدراسة-٣

:يلالستبانة، كما یوضح الجدول التال

)٨(جدول 
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معامالت الثبات ألبعاد االستبانة والثبات الكلي لألداة

معامل الثباتعدد العباراتاألبعادم

٨٠٫٩٣مھارة التھیئة الحافزة للطالب: البعد األول١

٨٠٫٩٢مھارة إثارة الدافعیة عند التالمیذ للتعلم: البعد الثاني٢

٨٠٫٨٩مھارة إدارة الصف: البعد الثالث٣

١٠٠٫٩١مھارة الشرح: البعد الرابع٤

١٥٠٫٩٣استخدام الوسیلة وتنویعھا: البعد الخامس٥

٦٠٫٨٥مھارة التقویم النھائي للدرس: البعد السادس٦

درجة استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من التدریب : الثبات الكلي للمحور األول

األدائیةاإللكتروني في تطویر مھارات التدریس 
٥١٠٫٩٨

معوقات استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من برامج : الثبات الكلي للمحور الثاني

التدریب اإللكتروني
١٤٠٫٩٤

٦٥٠٫٩٨الثبات الكلي ألداة الدراسة

)٠٫٩٤() ٠٫٩٨ (

)٠٫٩٨(لالستبانة فقد بلغ 

.ثبات لالستبانةال
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:األساليب اإلحصائية املستخدمة: خامساً 

)SPSS (

:استخدام األسالیب اإلحصائیة التالیة 

.للتعرف على خصائص أفراد عینة الدراسة وفقا لمتغیراتھا: التكرارات والنسب المئویة- ١

:  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة- ٢

.الدرجات الكلیة والدرجات الفرعیة لالستبانة بناء على استجابات أفراد عینة الدراسة

.معامل ارتباط بیرسون لحساب االتساق الداخلي  - ٣

.باستخدام معادلة  كرونباخ ألفا: معامل الثبات- ٤

للتعرف على داللة ما قد یوجد من فروق بین متوسطات درجات (ANOVA)تحلیل التباین - ٥

)

).الدورات التدریبیة

ما ، للتعرف على داللة (Independent Sample T Test)لعینتین مستقلتین ) ت(اختبار - ٦

).العمل الحالي(وفقا لمتغیر

٧-

.االلكترونیةعدد الدورات التدریبیة الدراسة على محاور الدراسة وفقا لمتغیر
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة 

ومناقشتها
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نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع 

:متهيد 

األدائیة وكذلك في تطویر مھارات التدریسااللكتروني
االدائیةفي تطویر المھارات التدریسیة التدریب االلكترونيدون االستفادة من 

محافظة ینبعباللغة االنجلیزیة  ومشرفي معلمي ، من وجھة نظر االنجلیزیة

)(تعزى إلى متغیرات 
ومشرفي معلمي تم إعداد استبانة لتحقیق ھذه األھداف وتم تطبیقھا على أفراد عینة الدراسة من 

:النحو التالي، وكانت النتائج علىمحافظة ینبعباللغة االنجلیزیة  

ما درجة استفادة معلمي اللغة اإلجنليزية من التدريب االلكرتوني يف تطـوير : السؤال األول 
؟مهارات التدريس األدائية

(عبارة من عبارات المحور األول 
 (

:الحسابي، وذلك لكل بعد من أبعاد المحور األول على حدة

التهيئة احلافزة للطالبمهارة : البعد األول) أ -١

)٩(جدول 
مرتبة )مھارة التھیئة الحافزة للطالب(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد األول 

تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة الدراسة



١٠٨

ترتیب

العبارة

رقم 

العبارة

بالمحور

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة 
االستفادة

عالیة٢٫٨٢٠٫٤٠٦تنویع أسالیب التقدیم ١٢

عالیة٢٫٦٨٠٫٥٦٦التقدیم الشیق للدرس٢١

عالیة٢٫٥٦٠٫٥٨٩وضوح العالقة بین المقدمة وموضوع الدرس٣٣

عالیة٢٫٥٦٠٫٦٢٥تھیئة الطالب في زمن مناسب ٤٥

عالیة٢٫٤١٠٫٦٩٦الطالبمناسبة التھیئة لمستوى ٥٦

متوسطة٢٫٣١٠٫٦٦٥االنتقال التدریجي من التقدیم إلى عنوان الدرس ٦٤

متوسطة٢٫٢٥٠٫٧١٦إبداء أھمیة للموضوع المطروح٧٧

متوسطة١٫٨٤٠٫٦٤٨عدم توجیھ االنتقاد مباشرة عند دخول الصف٨٨

عالیة٢٫٤٣٠٫٤٧١)مھارة التھیئة الحافزة للطالب(المجموع الكلي 

)٩ (

)٢٫٤٣ ()(
()متوسطة(و) عالیة(عبارات ھذا البعد بدرجة استفادة 

 ()٢٫٨٢() (
)عالیة(وكالھما بدرجة استفادة ). ٢٫٦٨(بمتوسط حسابي 

). () () ٢٫٢٥(و ) ٢٫٥٦(توسطات حسابیة تتراوح بین بم
) (

).متوسطة(ودرجة استفادة ) ١٫٨٤(حسابي 

و)م٢٠٠٤() ١٤٢٧(
( ) م٢٠٠٧( ) ١٤٢٩( ) م ١٩٩٨( )م ٢٠٠٩(
.)م ١٩٩٦
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مهارة إثارة الدافعية عند التالميذ للتعلم: البعد الثاني) ب -١

)١٠(دول ج

مھارة إثارة الدافعیة عند التالمیذ (المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد الثاني 
مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة الدراسة)للتعلم

ترتیب

العبارة

رقم 

العبارة

بالمحور

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة 
االستفادة

عالیة٢٫٦٩٠٫٥٢٢توفیر البیئة المالئمة للعملیة التعلیمیة داخل الصف ١١٠

عالیة٢٫٥٨٠٫٥٩٩حث الطالب على طلب العلم٢٩

عالیة٢٫٤٩٠٫٦١٦التأكد من تمكن الطالب من متطلبات التعلم القبلیة٣١٤

عالیة٢٫٤٦٠٫٦٥٩العملیةربط ما یتعلمھ الطالب بمیولھم وبحیاتھم ٤١٥

عالیة٢٫٤٣٠٫٦٦٧استخدام أنشطة جماعیة وتنافسیة  متنوعة٥١٦

عالیة٢٫٣٧٠٫٧١٩تشجیع الطالب على انجاز مھام التعلم بنجاح ٦١٣

متوسطة٢٫٠١٠٫٥٩٥استثارة التشویق والرغبة في االكتشاف٧١١

بشأن أداء التعبیر بصراحة عن التوقعات المرغوبة ٨١٢
متوسطة١٫٩٥٠٫٦٥٦الطالب

عالیة٢٫٣٧٠٫٤٦٤)مھارة إثارة الدافعیة عند التالمیذ للتعلم(المجموع الكلي 

)١٠ (

)عالیة(و یدل على درجة استفادة ) ٢٫٣٧(اللغة االنجلیزیة بمحافظة ینبع بلغ 
()(و) (

حث (، یلیھا في الترتیب الثاني )٢٫٦٩(بمتوسط حسابي ) المالئمة للعملیة التعلیمیة داخل الصف
)عالیة(وكالھما بدرجة استفادة ). ٢٫٥٨(بمتوسط حسابي ) الطالب على طلب العلم

) ٢٫٠١(و ) ٢٫٤٩(
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) () .()
).متوسطة(ودرجة استفادة ) ١٫٩٥(بمتوسط حسابي ) المرغوبة بشأن أداء الطالب

ة ھذه المھارة وضرورة تنمیتھا وكذلك تأثیر التدریب االلكتروني على وھذه النتائج تؤكد أھمی
المدني و)م٢٠٠٤(والسید ) ھـ ١٤٢٧(المورعي دراسة تطویرھا واتفقت مع ھذه النتیجة 

).م١٩٩٦( والمطوع) م٢٠٠٧( والعمري ) ھـ ١٤٢٩( والجعید )م ١٩٩٨(تیت )م ٢٠٠٩(

مهارة إدارة الصف: البعد الثالث) ج -١

)١١(جدول 

مرتبة تنازلیاً )مھارة إدارة الصف(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد الثالث 
حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة الدراسة

ترتیب

العبارة

رقم 

العبارة

بالمحور

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة 
االستفادة

إیضاح أنظمة الفصل التي تنظم تحركات الطالب ١١٧
عالیة٢٫٧٧٠٫٤٧١ومشاركتھم

عالیة٢٫٥٤٠٫٦١٥یقظــة المعلم المستمرة لكل ما یحدث في الفصل٢٢٠

تنمیة عالقات طیبـة بیـن المعلم وطالبھ وبیـن ٣١٩
عالیة٢٫٥٢٠٫٦٢٧الطالب أنفسھم

عالیة٢٫٤١٠٫٦٨٦المشكلـةوقوف المعلم بالقرب من مصدر ٤٢١

عالیة٢٫٤٠٠٫٦٥٣إشراك الطالب مصدر المشكلة في فعالیات الدرس٥٢٢

متوسطة٢٫١٤٠٫٧٢٠استخدام سجل متابعة الطالب ٦٢٤

متوسطة٢٫٠١٠٫٧١٤تشجیع الطالب على التقید باألنظمة ٧١٨

متوسطة١٫٧٦٠٫٦٢٩إشراك الطالب في أعمال جماعیة٨٢٣

متوسطة٢٫٣٢٠٫٤٦٠)مھارة إدارة الصف(المجموع الكلي 
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)١١ (

)متوسطة(درجة استفادة وھو یدل على ) ٢٫٣٢(بمحافظة ینبع بلغ 
إیضاح أنظمة الفصل التي (، فجاء في الترتیب األول العبارة )متوسطة(و) عالیة(بدرجة استفادة 

()٢٫٧٧(بمتوسط حسابي ) تنظم تحركات الطالب ومشاركتھم
). ٢٫٥٤(بم) 

) ٢٫٠١(و ) ٢٫٥٢(، كما جاءت باقي عبارات ھذا البعد بمتوسطات حسابیة تتراوح بین )عالیة(
(وفي الترتیب األخیر جاءت العبارة ). متوسطة(إلى ) عالیة(بدرجات استفادة 

).متوسطة(ة ودرجة استفاد) ١٫٧٦(بمتوسط حسابي ) أعمال جماعیة

 )١٤٢٦ (
.)ھـ ١٤٣٠( والمطیري ) م٢٠٠٨(

مهارة الشرح: البعد الرابع) د -١

)١٢(جدول 

مرتبة تنازلیاً حسب )مھارة الشرح(وسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد الرابع المت
درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة الدراسة

ترتیب

العبارة

رقم 
العبارة

بالمحور

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة 
االستفادة

عالیة٢٫٦٤٠٫٦١١الصعبة أثناء الشرحتوضیح المصطلحات ١٣١

عالیة٢٫٤٧٠٫٦٦٠توظیف الوسائل التعلیمیة المناسبة  للدرس٢٢٨

عالیة٢٫٤٤٠٫٦٥٧مراعاة خصائص الطالب أثناء الشرح٣٣٣

عالیة٢٫٣٩٠٫٧٢٣الشرح المتسلسل والمترابط٤٣٢

عالیة٢٫٣٨٠٫٧٢٢تنویع الطریقة أو النشاط المدرسي٥٣٤
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كتابة النقاط األساسیة للدرس على السبورة قبل البدء ٦٢٥
متوسطة٢٫٢٧٠٫٧٤٣بالحصة

متوسطة٢٫٠٩٠٫٧٧١إعادة شرح النقطة التي لم یفھمھا الطالب٧٣٠

متوسطة١٫٩٩٠٫٧٧٢التأكد من انتباه الطالب قبل الشرح٨٢٦

متوسطة١٫٧٩٠٫٦٨٢الكتابة أمام كل محور ملخصا لھ٩٢٩

متوسطة١٫٧٤٠٫٧٦٠التمھید لكل جزئیة باختصار إذا لزم األمر١٠٢٧

متوسطة٢٫٢٢٠٫٥٤٢)مھارة الشرح(المجموع الكلي 

)١٢ (

)() ٢٫٢٢(ینبع بلغ 
()(و) (

 ()٢٫٦٤()
)عالیة(وكالھما بدرجة استفادة ). ٢٫٤٧(بمتوسط حسابي ) المناسبة  للدرس

) عالیة(بدرجات استفادة ) ١٫٩٧(و ) ٢٫٤٤(عبارات ھذا البعد بمتوسطات حسابیة تتراوح بین 
) (وفي الترتیب األخیر جاءت العبارة ). متوسطة(إلى 

).متوسطة(ودرجة استفادة ) ١٫٧٤(بمتوسط حسابي 

ي

.المعلم داخل الصف الدراسي 

وأحمد ) م ٢٠٠٤(جیبس وكوفي و) م ٢٠٠٩( عبدهللا واتفقت النتائج مع نتائج دراسة كل من 

.)م٢٠٠٠(وكذلك روجر وكولیز ) م٢٠٠٧( 

مهارة استخدام الوسيلة وتنويعها: البعد اخلامس) هـ -١
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)١٣(جدول 

)استخدام الوسیلة وتنویعھامھارة (المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد الخامس 
مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة الدراسة

ترتیب

العبارة

رقم 
العبارة

بالمحور

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة 
االستفادة

عالیة٢٫٨٤٠٫٤٠٦استخدام الوسیلة المناسبة لتحقیق أھداف الدرس١٣٥

عالیة٢٫٧٧٠٫٤٨٢عرض الوسیلة في الوقت المناسب٢٣٨

الجسمیة –العمریة (مناسبة الوسیلة لخصائص الطالب ٣٣٦
عالیة٢٫٦٤٠٫٥٥٠) الخ .... 

عالیة٢٫٥٩٠٫٥٩٧مراعاة الوقوف بشكل مناسب بالنسبة للوسیلة٤٤٠

عالیة٢٫٤٩٠٫٦٦اإلشارة إلى الجزء المشروح بمؤشر أو أي أداة مناسبة٥٤١

عالیة٢٫٤٦٠٫٦٨١)الخ..التباین ،الوضوح(الوسیلة مراعاة خصائص٦٣٩

عدم تكدیس المعلومات بكثرة من كتابة ورسومات ٧٤٤
عالیة٢٫٣٩٠٫٧٢٤ورموز

تحدید بعض المصطلحات أو القوانین بتكبیر الخط أو ٨٤٢
عالیة٢٫٣٤٠٫٧١٣اإلشارة إلیھا بلون مخالف 

متوسطة٢٫٢٥٠٫٧٣٦مراعاة صحة المعلومات الوارد في الوسیلة٩٣٧

القریبة من الواقع -استخدام األشكال والرموز المعبرة ١٠٤٥
متوسطة٢٫١٨٠٫٦٦٦قدر اإلمكان-

تقسیم المعلومات وتوزیعھا توزیعا مناسبا لطبیعة ١١٤٣
متوسطة٢٫١٣٠٫٧٢٣الدرس

عالیة٢٫٤٦٠٫٥٠٤)الوسیلة وتنویعھامھارة استخدام (المجموع الكلي 

)١٣ (

)() ٢٫٤٦(االنجلیزیة بمحافظة ینبع بلغ 



١١٤

استخدام الوسیلة (، فجاء في الترتیب األول العبارة )متوسطة(و) عالیة(ھذا البعد بدرجة استفادة 
 ()٢٫٨٤()

)(). ٢٫٧٧() الوسیلة في الوقت المناسب
) ٢٫١٨(و ) ٢٫٦٤(

تقسیم المعلومات وتوزیعھا (وفي الترتیب األخیر جاءت العبارة ). متوسطة(إلى ) عالیة(استفادة 
).سطةمتو(ودرجة استفادة ) ٢٫١٣(بمتوسط حسابي ) توزیعا مناسبا لطبیعة الدرس

و
.في تطویر ھذه المھارة يوتطویرھا وقد اتضح من النتائج السابقة أھمیة التدریب اإللكترون

)ھـ١٤٣٠(والمطیري) م٢٠٠٨(والحربي ) ھـ١٤٢٦(الحربي و اتفقت ھذه النتائج مع دراسات 

مهارة التقويم النهائي للدرس: البعد السادس) و -١

)١٤(جدول 

)مھارة التقویم النھائي للدرس(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات البعد السادس 
مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة الدراسة

ترتیب

العبارة

رقم 
العبارة

بالمحور
المتوسط العبارات

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

درجة 
االستفادة

ربط أسئلة التقویم النظریة والتطبیقیة بأھداف ١٤٦
عالیة٢٫٦٤٠٫٦٢٣.الدرس

عالیة٢٫٥٦٠٫٦٤٦ربط األسئلة بالنقاط  األساسیة للدرس٢٤٧

عالیة٢٫٤٧٠٫٥٩٢استخدام أسئلة متعددة ومتنوعة٣٤٩

عالیة٢٫٤١٠٫٧٤٥األسئلة للفروق الفردیة بین الطالبمراعاة ٤٤٨

عالیة٢٫٣٩٠٫٦٦١توزیع األسئلة على كافة اتجاھات الصف الدراسي٥٥١

قیاس األسئلة لمختلف مستویات التفكیر لمرحلة ٦٥٠
عالیة٢٫٣٨٠٫٦٧١الطالب الدراسیة

عالیة٢٫٤٧٠٫٤٢٩)مھارة التقویم النھائي للدرس(المجموع الكلي 



١١٥

)١٤ (

)٢٫٤٧ ()(
()عالیة(ھذا البعد بدرجة استفادة عبارات

()٢٫٦٤() النظریة والتطبیقیة بأھداف الدرس
، )(). ٢٫٥٦(بمتوسط حسابي ) األسئلة بالنقاط  األساسیة للدرس

وجمیعھا ) ٢٫٣٩(و ) ٢٫٤٧(اءت باقي عبارات ھذا البعد بمتوسطات حسابیة تتراوح بین كما ج
(، وفي الترتیب األخیر جاءت العبارة )عالیة(بدرجات استفادة 

).عالیة(ودرجة استفادة ) ٢٫٣٨(بمتوسط حسابي ) التفكیر لمرحلة الطالب الدراسیة

-
االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویرھا وحسب المتوسط الحسابي الستجابات افراد عینة 

)١٥(الدراسة على المحور األول، ویبین نتائج ذلك جدول 

)١٥(جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة االستفادة من البرامج االلكترونیة في تطویر 
مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة الدراسةمھارات التدریس األدائیة 

ترتیب

العبارة

رقم 

المھارة

بالمحور

العبارات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة 
االستفادة

عالیة٢٫٤٧٠٫٤٢٩مھارة التقویم النھائي للدرس١٦

عالیة٢٫٤٦٠٫٥٠٤مھارة استخدام الوسیلة وتنویعھا٢٥



١١٦

عالیة٢٫٤٣٠٫٤٧١مھارة التھیئة الحافزة للطالب٣١

عالیة٢٫٣٧٠٫٤٦٤مھارة إثارة الدافعیة عند التالمیذ للتعلم٤٢

متوسطة٢٫٣٢٠٫٤٦إدارة الصفمھارة ٥٣

متوسطة٢٫٢٢٠٫٥٤٢مھارة الشرح٦٤

من التدریب ةدرجة استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزی(المجموع الكلي 
عالیة٢٫٣٧٠٫٤٠٦)االلكتروني في تطویر مھارات التدریس األدائیة 

) ١٥(یتبین من جدول 

االلكتروني في تطویر مھارات التدریس األدائیة من وجھة نظر معلمي ومشرفي اللغة االنجلیزیة 

)(وھو یدل على درجة استفادة ) ٢٫٣٧(بمحافظة ینبع بلغ 

، فجاء في الترتیب )طةمتوس(و ) عالیة(التدریب االلكتروني في تطویر المھارات بدرجة استفادة 

)٢٫٤٧() (األول 

، )عالیة(وكالھما بدرجة استفادة ). ٢٫٤٦(بمتوسط حسابي ) مھارة استخدام الوسیلة وتنویعھا(

بدرجات استفادة ) ٢٫٣٢(و ) ٢٫٤٣(كما جاءت باقي المھارات بمتوسطات حسابیة تتراوح بین 

) ٢٫٢٢() (، وفي الترتیب األخیر جاءت )متوسطة(إلى ) عالیة(

).متوسطة(ودرجة استفادة 

.في تطویر جمیع المھارات كانت عالیة 

ف كانت متوسطة ولعل ھذه النتیجة تا یخص مھارتي الشرح وادارة الصبینما كانت فیم
إأن ھاتین المھارتین تحتاج باإلضافة الى التدریب االلكتروني 

.الصف عن طریق الدروس النموذجیة التطبیقیة العملیة 

غـة اإلجنليزيـة مـن بـرامج أبـرز معوقـات اسـتفادة معلمـي اللمـا : السؤال الثـاني
؟   التدريب اإللكرتوني



١١٧

ولإلجابة على ھذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل عبارة 
معوقات استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من برامج التدریب (من عبارات المحور الثاني 

)١٦(جدول یبینكما بناء على المتوسط الحسابي،تلك العبارات تنازلیاً ، ثم ترتیب)اإللكتروني

)١٦(جدول 

معوقات استفادة معلمي اللغة (المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعبارات المحور الثاني 
مرتبة تنازلیاً حسب درجة الموافقة علیھا من قبل أفراد عینة )اإلنجلیزیة من برامج التدریب اإللكتروني

الدراسة

ترتیب

العبارة

رقم 
العبارة

بالمحور

المتوسط العبارات
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة 
المعوق

عالیة٢٫٨٤٠٫٤٠٦عدم االھتمام بالمخصصات والحوافز المالیة والمعنویة١٤

عالیة٢٫٧٠٠٫٥٠٢مقررات البرامج ال تلبي احتیاجات المتدرب٢٢

عالیة٢٫٦٥٠٫٥٣٣االلكتروني في إقامة البرامجعدم تنوع وسائل التدریب  ٣٥

عالیة٢٫٦٢٠٫٥٥٦نقص المدربین الخبراء في مجال التدریب االلكتروني٤٩

عالیة٢٫٥٣٠٫٦١٥ضعف انتظام المتدربین واكتمال  عددھم في البرنامج٥٣

٦١٠
اتجاھات المدربین والمتدربین السلبیة تجاه التدریب 

عالیة٢٫٤٩٠٫٦٢٧االلكتروني

عالیة٢٫٤٦٠٫٦٣٧عدم توافر المختصین بإعداد وصیانة األجھزة الحدیثة٧١٤

عالیة٢٫٤٥٠٫٦٤٨عدم وجود مواصفات ومعاییر للتدریب االلكتروني محددة٨١٢

عالیة٢٫٣٧٠٫٦٤٧ضعف االھتمام بالجانب التطبیقي العملي للبرنامج٩٦

عالیة٢٫٣٤٠٫٦٥١.تواجھ التدریب االلكتروني المشاكل التقنیة التي ١٠١٣

متوسطة٢٫٢٤٠٫٦١٨ضعف توفر البنیة التحتیة للتدریب االلكتروني ١١٨

متوسطة٢٫١٨٠٫٦٧٧قصر المدة الزمنیة للبرامج التدریبیة١٢١

متوسطة٢٫١٤٠٫٦٢٦عدم االستفادة من الخبرات وتبادلھا بین المتدربین والمدربین١٣٧

متوسطة٢٫٠٩٠٫٥١٨ارتفاع تكلفة األجھزة واألدوات الالزمة للتدریب االلكتروني١٤١١



١١٨

معوقات استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من برامج التدریب (المجموع الكلي 
عالیة٢٫٤٤٠٫٤٢٧)اإللكتروني

) ١٦(یتبین من جدول 
) ٢٫٤٤(التدریب اإللكتروني من وجھة نظر معلمي ومشرفي اللغة االنجلیزیة بمحافظة ینبع بلغ 

)() (
()ةمتوسط(

 ()٢٫٨٤ .()
(ثم في الترتیب الثالث العبارة ). ٣٫٧٠(بمتوسط حسابي ) احتیاجات المتدرب

 ()٢٫٦٥ (
و ) ٢٫٦٢()(
(). متوسطة(إلى ) عالیة(بدرجة معوق ) ٢٫١٤(

 ()٢٫٠٩ (
).متوسطة(

.كبیر لعملیة التدریب فھي متوفرة في أغلب مراكز التدریب التربوي في ادارات التربیة والتعلیم

وسالم وسعد ) ھـ ١٤٣٠( والحازمي ) م٢٠٠٢(لیاوراسات وتتفق ھذه النتائج مع نتائج درا

.)م٢٠٠٤(والسید ) ھـ ١٤٢٧(المورعي وكذلك دراستي )م ٢٠٠٢( 

ذات داللــة إحصــائية يف اســتجابات أفــراد عينــة هــل توجــد فــروق" :الســؤال الثالــث
الوظيفة احلاليـة، املؤهـل العلمـي، ( للمتغريات تعزى الدراسة على حموري الدراسة

"؟ )سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية االلكرتونية

) ت(
داللة ما قد یوجد من فروق في استجابات أفراد عینة الدراسة حول كل من درجة استفادة معلمي 



١١٩

اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني ف
، )الوظیفة الحالیة(معلمي اللغة اإلنجلیزیة من برامج التدریب اإللكتروني والتي تعزي إلى متغیر 

(One Way ANOVA)

)(
:االختبارات

استجابات الفروق في ) ١

"الوظیفة الحالیة متغیر "

)١٧(جدول 

الفروق في استجابات أفراد عینة الدراسة حول كل من لعینتین مستقلتین للكشف عن) ت(نتائج اختبار 
درجة استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویر مھارات التدریس األدائیة 

ومعوقات استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من برامج التدریب اإللكتروني والتي تعزي إلى متغیر الوظیفة 
الحالیة

المتغیرات
الوظیفة 
الحالیة

المتوسط العدد

الحسابي
تاالنحراف المعیاري

مستوى 
الداللة

درجة استفادة : المحور األول
معلمي اللغة االنجلیزیة من 

التدریب االلكتروني في تطویر 
مھارات التدریس األدائیة

١٢٩٢٫٣٩٠٫٣٩٧معلم
١٫٨٧٩٠٫٠٦٢

١٣٢٫١٧٠٫٤٥٦مشرف

معوقات : المحور الثاني
استفادة معلمي اللغة 

اإلنجلیزیة من برامج التدریب 
اإللكتروني

١٢٩٢٫٤٥٠٫٤٠٩معلم
٠٫٦٤٩٠٫٥٢٧

١٣٢٫٣٤٠٫٥٩٦مشرف



١٢٠

) ٠٫٠٥() ١٧(یتبین من جدول 

لدرجة ) ت(برامج التدریب اإللكتروني والتي تعزي إلى متغیر الوظیفة الحالیة، حیث جاءت قیمة 
) ٠٫٠٥(ر من وھو أكب) ٠٫٠٦٢(عند مستوى داللة ) ١٫٨٧٩(االستفادة 

.الوظیفة الحالیة

) ٠٫٠٥() ٠٫٥٢٧(مستوى داللة عند ) ٠٫٦٤٩(للمعوقات ) ت(كما جاءت قیمة 

.الحالیة

ینة الدراسة باختالف وظائفھم على أھمیة التدریب وربما تأتي ھذه النتیجة بسبب عدم اختالف ع
تأتي ھذه النتائج متفقة مع النتائج التي توصلت .االلكتروني وكذلك على المعوقات التي تواجھھ 

.)م٢٠٠٤(والسید ) ھـ ١٤٢٧(دراستي المورعي الیھا 

استجابات الفروق في ) ٢

"المؤھل العلميمتغیر "

)١٨(جدول 

في استجابات أفراد عینة الدراسة حول درجة للكشف عن الفروق )  ANOVA(تحلیل التباین نتائج 
استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویر مھارات التدریس األدائیة ومعوقات 
استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من برامج التدریب اإللكتروني والتي تعزي إلى متغیر المؤھل العلمي

مجموع مصادر التباینالمتغیرات
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
الداللة فالمربعات

اإلحصائیة

٠٫٠٨٣٠٫٠٣٠٫١٦٤٠٫٩٢بین المجموعات: 



١٢١

مھارات التدریس األدائیة

٢٣٫٢٠١٣٨٠٫١٧داخل المجموعات

٢٣٫٢٨١٤١الكلي

 :
معلمي اللغة اإلنجلیزیة من برامج 

التدریب اإللكتروني

٠٫١١٣٠٫٠٤٠٫١٩١٠٫٩٠بین المجموعات

٢٥٫٦٦١٣٨٠٫١٩داخل المجموعات

٢٥٫٧٧١٤١الكلي

) ٠٫٠٥() ١٨(یتبین من جدول 

لدرجة ) ف(برامج التدریب اإللكتروني والتي تعزي إلى متغیر المؤھل العلمي، حیث جاءت قیمة 
) ٠٫٠٥() ٠٫٩٢(عند مستوى داللة ) ٠٫١٦٤(االستفادة 

.مؤھل العلميال

مما ) ٠٫٠٥(وھو أكبر من ) ٠٫٩٠(عند مستوى داللة ) ٠٫١٩١(للمعوقات ) ف(و جاءت قیمة 

.لعلميا

.ألھمیة التدریب االلكتروني في تطویر مھارات التدریس األدائیة 

)١٤٢٧ (
) م٢٠٠٧( ) م ٢٠٠٤() م ٢٠٠٩( )م٢٠٠٤(

.)م٢٠٠٠(روجر وكولیز 

استجابات الفروق في ) ٣

"سنوات الخبرةمتغیر "
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)١٩(جدول 

للكشف عن الفروق في استجابات أفراد عینة الدراسة حول كل من )  ANOVA(تحلیل التباین نتائج 
التدریس األدائیة درجة استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویر مھارات 

ومعوقات استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من برامج التدریب اإللكتروني والتي تعزي إلى متغیر سنوات 
الخبرة

مصادر التباینالمتغیرات
مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

ف
الداللة 

اإلحصائیة

 :

مھارات التدریس األدائیة

٠٫٢٨٣٠٫٠٩٠٫٥٥٣٠٫٦٥بین المجموعات

٢٣٫٠٠١٣٨٠٫١٧داخل المجموعات

٢٣٫٢٨١٤١الكلي

 :

التدریب اإللكتروني

٠٫١١٣٠٫٠٤٠٫١٩٥٠٫٩٠بین المجموعات

٢٥٫٦٦١٣٨٠٫١٩داخل المجموعات

٢٥٫٧٧١٤١الكلي

) ٠٫٠٥() ١٩(یتبین من جدول 

االلكتروني في تطویر 
لدرجة ) ف(برامج التدریب اإللكتروني والتي تعزي إلى متغیر سنوات الخبرة، حیث جاءت قیمة 

) ٠٫٠٥() ٠٫٦٥(عند مستوى داللة ) ٠٫٥٥٣(االستفادة 
فروق ذات داللة إحصائیة في مس

.سنوات الخبرة

مما ) ٠٫٠٥(وھو أكبر من ) ٠٫٩٠(عند مستوى داللة ) ٠٫١٩٥(للمعوقات ) ف(و جاءت قیمة 
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.الخبرة

.رجة االستفادة العالیة في تطویر مھارات التدریس االدائیة أھمیة التدریب االلكتروني ود

استجابات الفروق في ) ٤

عدد الدورات التدریبیة االلكترونیة

)٢٠(جدول 

)  ANOVA(تحلیل التباین نتائج 

یبیة االلكترونیةالدورات التدر

مصادر التباینالمتغیرات
مجموع 
المربعات

درجات 
الحریة

متوسط 
المربعات

ف
الداللة 

اإلحصائیة

 :

مھارات التدریس األدائیة

٩٫٨٢٢٤٫٩١٥٠٫٧٠٢٠٫٠٠بین المجموعات

١٣٫٤٦١٣٩٠٫١٠المجموعاتداخل 

٢٣٫٢٨١٤١الكلي

 :

التدریب اإللكتروني

٦٫٩٤٢٣٫٤٧٢٥٫٦٠٣٠٫٠٠بین المجموعات

١٨٫٨٣١٣٩٠٫١٤داخل المجموعات

٢٥٫٧٧١٤١الكلي
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)٠٫٠١() ٢٠ (

) ٠٫٠٠() ٥٠٫٧٠٢() ف(

)٠٫٠١ (

حول درجة استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب 

.األدائیة تعزى لمتغیر عدد الدورات التدریبیة االلكترونیة

) ٠٫٠١() ٠٫٠٠() ٢٥٫٦٠٣(للمعوقات ) ف(كما جاءت قیمة 

.الدورات التدریبیة االلكترونیة

للكشف عن اتجاه ھذه الفروق تم استخدام اختبار شیفیھ للمقارانات البعدیة والذي یوضح نتائجھ 
:الجدول التالي

)٢١(جدول 

اإل
إلى متغیر عدد الدورات التدریبیة االلكترونیة

العددعدد الدوراتالمتغیر
المتوسط 
الحسابي

ال یوجد
دورة أو 
دورتان

ثالث 
دورات 
فأكثر
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درجة استفادة : المحور األول
معلمي اللغة االنجلیزیة من 

التدریب االلكتروني في تطویر 
مھارات التدریس األدائیة

*٠٫٩٦-*٠٫٦٨--١٤١٫٦٧یوجدال 

*٠٫٢٧--*٨٣٢٫٣٥٠٫٦٨دورة أو دورتان

-*٠٫٢٧*٤٥٢٫٦٣٠٫٩٦ثالث دورات فأكثر

معوقات استفادة : المحور الثاني
معلمي اللغة اإلنجلیزیة من 
برامج التدریب اإللكتروني

*٠٫٨١-*٠٫٦٠--١٤١٫٨٣ال یوجد

*٠٫٢٠--*٨٣٢٫٤٣٠٫٦٠دورة أو دورتان

-*٠٫٢٠*٤٥٢٫٦٣٠٫٨١ثالث دورات فأكثر

)٠٫٠٥(دال إحصائیاً عند مستوى داللة * 

)٢١ (

) ()

).یوجدال (و) أو دورتان

).ال یوجد(مقابل ) دورة واحدة أو دورتان(حصلوا على عدد من الدورات 

)

(و ) 

 (

.)م٢٠٠٢(لیاوراإلطالق وذلك ما یتفق مع دراسة ا
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الفصل اخلامس

ملخص النتائج

التوصيات

املقرتحات



١٢٧

املقرتحات، التوصيات ، ملخص النتائج : الفصل اخلامس 

:متهيد
الفصل ملخصاً ألھم النتائج التي توصلت الیھا الدراسة والتوصیات یتناول الباحث في ھذا 

.إضافة الى الدراسات المستقبلیة المقترحة ، المقترحة في ضوء تلك النتائج 

:ملخص نتائج الدراسة : أوالً 

:بعد عرض وتحلیل المعلومات في الفصل السابق یمكننا أن نلخص اھم النتائج كالتالي 

مي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویر مھارة التھیئة الحافزة أن استفادة معل- ١

حیث أن المجموع  ، للطالب كانت بدرجة عالیة في معظم المھارات المتفرعة من ھذه المھارة 

) .٢٫٤٣( الكلي لمتوسطاتھا بلغت 

مھارة إثارة الدافعیة أن استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویر- ٢

حیث أن ، كانت بدرجة عالیة في معظم المھارات المتفرعة من ھذه المھارة عند التالمیذ للتعلم

) .٢٫٣٧( المجموع الكلي بمتوسطاتھا بلغت 

٣-

 ،

) .٢٫٣٢(المجموع الكلي بمتوسطاتھا بلغت 

٤-

ح، 

) .٢٫٢٢(المجموع الكلي بمتوسطاتھا بلغت 
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مھارة استخدام أن استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویر - ٥

حیث أن ، كانت بدرجة عالیة في معظم المھارات المتفرعة من ھذه المھارة الوسیلة وتنویعھا

) .٢٫٤٦( المجموع الكلي بمتوسطاتھا بلغت 

مھارة التقویم النھائي ن استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویر أ- ٦

حیث أن المجموع ، كانت بدرجة عالیة في معظم المھارات المتفرعة من ھذه المھارة للدرس

) .٢٫٤٧( الكلي بمتوسطاتھا بلغت 

من التدریب االلكتروني في تطویر أن المتوسط العام لدرجة استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة - ٧

مھارات التدریس األدائیة من وجھة نظر معلمي ومشرفي اللغة االنجلیزیة بمحافظة ینبع بلغ 

) .عالیة(وھو یدل على درجة استفادة ) ٢٫٣٧(

اتضح من خالل النتائج أن المتوسط العام  لمعوقات استفادة معلمي اللغة اإلنجلیزیة من - ٨

) .٢٫٤٤(لكتروني بلغ برامج التدریب اإل

أن ھناك عشرة معوقات تحد من استفادة معلمي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني - ٩

:وھي ) ٢٫٣٤(بدرجة كبیرة حیث زادت متوسطاتھا الحسابیة عن 

.عدم االھتمام بالمخصصات والحوافز المالیة والمعنویة-

.مقررات البرامج ال تلبي احتیاجات المتدرب-

.تنوع وسائل التدریب  االلكتروني في إقامة البرامجعدم-

.نقص المدربین الخبراء في مجال التدریب االلكتروني-

.ضعف انتظام المتدربین واكتمال  عددھم في البرنامج-

.اتجاھات المدربین والمتدربین السلبیة تجاه التدریب االلكتروني-

.ةعدم توافر المختصین بإعداد وصیانة األجھزة الحدیث-
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.عدم وجود مواصفات ومعاییر للتدریب االلكتروني محددة-

.ضعف االھتمام بالجانب التطبیقي العملي للبرنامج-

.المشاكل التقنیة التي تواجھ التدریب االلكتروني -

: وھي) ٢٫٠٩(و جاءت بقیة المعوقات بدرجة متوسطة حیث زادت المتوسطات عن –١٠

.التدریب االلكتروني المشاكل التقنیة التي تواجھ -

. ضعف توفر البنیة التحتیة للتدریب االلكتروني-

.قصر المدة الزمنیة للبرامج التدریبیة-

.عدم االستفادة من الخبرات وتبادلھا بین المتدربین والمدربین-

.ارتفاع تكلفة األجھزة واألدوات الالزمة للتدریب االلكتروني-

في مستوى استجابات أفراد ) ٠،٠٥( عند مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة -١١
.عینة الدراسة والتي تعزى لمتغیر الوظیفة الحالیة

في استجابات أفراد ) ٠،٠٥(أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -١٢

.عینة الدراسة والتي تعزي إلى متغیر المؤھل العلمي 

في استجابات أفراد ) ٠،٠٥(صائیة عند مستوى الداللة أنھ ال توجد فروق ذات داللة إح-١٣

.عینة الدراسة والتي تعزي إلى متغیر سنوات الخبرة

٠،٠١(-١٤ (

شرفي اللغة الدراسة والتي تعزي إلى متغیر عدد الدورات التدریبیة االلكترونیة لصالح معلمي وم

) .ثالث دورات فأكثر(االنجلیزیة الذین حصلوا على عدد 

:التوصيات 
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التربیة والتعلیم تختص إلداراتانشاء وحدات خاصة في مراكز التدریب التربویة التابعة -

بالتدریب االلكتروني ونشر ثقافة التعلیم والتدریب االلكتروني بكافة اشكالھ والمساھمة 

تعززوالتيالحدیثةالتدریبةاألسالیباستخداموفي اقامة البرامج التدریبیة وتفعیلھا 

.التربويالمجالفيمنھاواالستفادةالتقنیةاستخدامعلىالعمليوالتدریبالذاتيالتعلم

-

.ومراجعتھا بشكل مستمر واالستعانة بمتخصصین في ھذا المجال 

-

ھذا المجال

-

.التحتیة المتكاملة والتي تضمن االستفادة من تلك البرامج على أكمل وجھ 

- )–

.... ) مجال التدریب –مكان التدریب –

-

 )

.)نقاط للتقییم السنوي للمعلم بإضافةالمعنویة 

: املقرتحات 

أثر التدریب ومدى انتقال مستوىللكشف عن المتدربینللمعلمین تتبعیھاجراء دراسات -

.تطبیق المتدربین للمھارات التي تعلموھا 
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-

.التقویممھارات

.تخصصات أخرى وفي مناطق أخرى في اجراء دراسات مشابھة -

.اجراء دراسة تقویمیة لبرامج التدریب المقدمة للمعلمین في ضوء التقنیات الحدیثة -

.برنامج تدریبي الكتروني مقترح لتنمیة مھارات التدریس لدى معلمي اللغة االنجلیزیة -
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املراجع
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املصادر واملراجع

: املصادر 

.القرآن الكریم-

:املـــراجـــع 

:املراجع العربية / أوًال 

اإلبراھیم ، عبد الرحمن حسن ، والمسند ، شیخة عبد هللا ، وقمبر ، محمد مصطفـــى -
دار الثقافة للطباعة و : الدوحة . االتجاھات العالمیة في إعداد و تدریب المعلمین ) ھـ ١٤٢١(

.النشر 

: المنصورة ،مھارات التدریس بین الواقع والمأمول ) م ٢٠٠٤(وجیھ المرسي ، إبراھیم -
.مكتبة الھادي 

فعالیة الذات في اإلنترنت ) م٢٠٠٥(محمد  ، مسعد ربیع عبد هللا و الشیزاوي ، أبو العال -
سلطنة عمان ، رواالتجاه نحو اإلنترنت ومھارة التعلم الموجھ ذاتیا لدى طالب كلیة التربیة بصحا

.كلیة التربیة : 

مكتبة: المنصورة،التدریسمبادئ) م٢٠٠٥( احمد ، محمد المرسي و بكر ، ابو لبن -
.الھادي

-التربیةمجلة. إدارة الصف والتعلیم ومفاھیمھ وأسالیبھ) م٢٠٠٤(كمال ، أبو سماحة -
. ١٠٧-١٠٠ص ص ، )١٥٠(العدد ، قطر،والعلوموالثقافةللتربیةالقطریةالوطنیةاللجنة

تدریب معلم اللغة االنجلیزیة في مرحلة األساس دراسة تقویمیة ) م٢٠٠٧(عائشة ، أحمد -
.معة السودان للعلوم والتكنولوجیاجا، كلیة اللغات ، السودان  )رسالة ماجستیر غیر منشورة (

التعلیم األساسي في جمھوریة تطویر إدارة الفصل بالحلقة األولى من ) م٢٠٠١(ھالة ، أحمد -
.مكتبة النھضة المصریة : القاھرة ، مصر العربیة في ضوء الفكر اإلداري التربوي المعاصر 

نوفمبر ٢٢(تاریخ الزیارة ، التدریب االلكتروني) ت.د( إدارة الحاسب والتدریب اإللكتروني -
cmp.aspx-http://portal.moe.gov.sa/training/Pages/trمن الرابط  )م٢٠١١
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أثر التدریب التربوي ) محرم/ ٣-١، ھـ ١٤٢٤(اإلدارة العامة للتدریب التربوي واالبتعاث -
في وزارة التربیة ، مل  التربوي ورقة عمل مقدمة للقاء قادة الع، في النمو المھني للمعلم

.جازان، والتعلیم 

دار: عمان، واإلجراءاتاألسسالصفيالتعلیمإدارة) م٢٠٠٥(عبدالحمیدطارق، البدري-
.والتوزیعللنشرالثقافة

فعالیة برنامج تدریبي مقترح على أداء مشرفات اللغة االنجلیزیة ) ھـ١٤٢٩(نورة ، الجعید -
رسالة دكتوراه غیر ( بمحافظة الطائف واتجاھھن نحو المھنة في ضوء التطورات العالمیة 

.جامعة أم القرى ، كلیة التربیة للبنات، مكة المكرمة )منشورة 

أثناء الخدمة وأثره في تطویر أداء المعلمین حسب ) ھـ ١٤٣٠( محمد عبدالحمید ، الحازمي -
كلیة ، جدة )رسالة ماجستیر غیر منشورة ( وجھة نظر مدیري مدارس محافظة جدة الثانویة 

.جامعة الملك عبدالعزیز، التربیة 

رؤیة –التعلیم في المملكة العربیة السعودیة ، ) م ٢٠٠٥(وآخرون ، محمد عجب ، الحامد -
.مكتبة الرشد  : الریاض ، ر واستشراق المستقبل الحاض

معوقات إبداع معلمة اللغة اإلنجلیزیة بالمرحلة الثانویة في )  م٢٠٠٨(شیرین  ، الحربي -
رسالة ( تدریس المادة من وجھة نظر المشرفات ومعلمات اللغة اإلنجلیزیة بمكة المكرمة 

.جامعة أم القرى ، ة كلیة التربی، مكة المكرمة )ماجستیر غیر منشورة 

- ،)١٤٢٦ (
 )( ،

. جامعة الملك سعود ، التربیة 

) م٢٠٠٦(، -
.دار الفكر للنشر والتوزیع : عمان ، الفعالة

تطویر إستراتیجیة إلعداد المعلم في دول ) أبریل ٢٩-٢٧، م ٢٠٠٢( عبدهللا ، الحصین -
تجارب دول (-الندوة التربویة األولى ، مجلس التعاون الخلیجي في القرن الحادي والعشرین 

.قطر ، ، كلیة التربیة ، جامعة قطر -مجلس التعاون في إعداد المعلم 
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المھارات التدریسیة الالزمة للمعلمین من وجھة نظر المعلمین ) م١٩٩٦(، الحمادي -
ص، ١٣العدد،جامعة قطر ،حولیة كلیة التربیة،والموجھین في المرحلة الثانویة بدولة قطر 

.٣٦٢- ٣٣٧ص

.مكتبة زھراء الشرق للنشر: قاھرة ال، مھارات التدریس ) م٢٠٠٠( امام  ، حمیدة -

، ، ) م ٢٠١٠( ، -
،)١٩٢٠١١ (

http://www.abegs.org/Aportal/Article/ShowDetails?id=4226

دراسة مدة فاعلیة أسالیب القیاس والتقویم ) م١٩٩٨(موزة ، ابتسام و السویدي، الخالدي-
قسم البحوث ، ١٩٩٧/١٩٩٨السائدة في مدارس دولة اإلمارات العربیة المتحدة للعام الدراسي 

.المتحدةاإلمارات العربیة ، التربویة

: ، ) م٢٠٠٦(، والخطیب، رداح، الخطیب-
.للنشر والتوزیع 

صناعة التدریب من االحتیاج إلى :جدة، ملتقى الخلیج العربي للتدریب) م٢٠٠٧( ب .خفاجي -
.القیاس 

.المسیرة للنشر والتوزیع والطباعةدار : عمان ،مقدمة في التربیة)ھـ١٤٢٤(مدمح،الخوالدة -

دار الكتاب : العین ، مدخل إلى علم التدریس وتحلیل العملیة التعلیمیة) م٢٠٠٣(محمد ، دریج-
.الجامعي

ورقة ، التعلیم االلكتروني واقع وطموح) ابریل/ ٢٣-٢١،م٢٠٠٣( فارس إبراھیم ، الراشد -
.الریاض ، مدارس الملك فیصل ،عمل مقدمة لندوة التعلیم اإللكتروني

اطار تخطیطي –تدریب الكوادر االداریة والتدریبیة لتعلیم الكبار )  ت.د(ضیاء الدین ، زاھر -
.جامعة قطر ، مركز البحوث التربویة ، -مقترح

دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان ،التدریب االلكتروني ) م٢٠١١(حنان سلیمان ، الزنبقي -

.عالم الكتب:القاھرة ، -التدریس رؤیة في تنفیذ –مھارات التدریس ) م٢٠٠٦(حسن ، زیتون-

.عالم الكتب : القاھرة ، نماذجھ ومھاراتھ -التدریس ) م٢٠٠٣(كمال عبد الحمید ، زیتون -
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.مكتبة الراشد  : الریاض ، وسائل وتكنولوجیا التعلیم ) م٢٠٠٤(أحمد ، سالم -

استخدام الحاسوب واإلنترنت في میادین ) م ٢٠٠٣( احمد ، سرطاوي وال، سعادة ، جودت -
.دار الشروق للنشر والتوزیع : عمان ، التربیة والتعلیم 

استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال في التنمیة ) م٢٠٠٩(عبدالخالق یوسف ، سعد -
.دار العین للنشر : القاھرة ، المھنیة للمعلم 

تقویم كفایات المعلم األدائیة في مرحلة التعلیم ) م٢٠٠٢(وآخرون ، عبدالحمید،سعید -
.مركز البحوث والتطویر التربوي : عدن ، األساسي بالجمھوریة الیمنیة 

االتجاھات الحدیثة في تدریب ) م٢٠٠٢( عبدالخالق یوسف ، وسعد ، محمد توفیق ، سالم -
.ي للبحوث التربویة والتنمیة  المركز القوم: القاھرة ، المعلمین أثناء الخدمة 

، تقنیات التدریب عن بعد) ذي القعدة -شوال / ٣-٢٨، ھـ ١٤٢٥(السید، محمد آدم أحمد -
، المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني ، مؤتمر المعرض التقني السعودي الثالث

.الریاض 

- )١٤٢١ ( :
.١طدار األندلس الخضراء ، 

) م٢٠١٠(، -
.٣العدد ، ٥٠مجلد ، دوریة االدارة العامة ، مقترح 

) م٢٠٠٧( -
.دار الشروق : عمان ، وتقویمھا 

.دار الفكر العربي : ، القاھرة المعلم كفایاتھ إعداده و تدریبھ)ھـ ١٤٢٠( طعیمھ،رشدي أحمد -

غزة ، اإلدارة الصفیة بین النظریة والتطبیق ) م٢٠٠٧(محمد ، و البنا ، فؤاد علي ، العاجز -
.الجامعة االسالمیة : 

االتصال والوسائل التعلیمیة ) م٢٠٠٠(محمد لطفى محمد ، و جاد  ، مصطفى ، عبد السمیع-
.مؤسسة الكوثر للطباعة : القاھرة ،  
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دار : عّمان ، إعداد المعلم وتنمیتھ وتدریبھ) م٢٠٠٥(حوالة ، سھیر، مصطفى، عبدالسمیع-
.الفكر للنشر والتوزیع

- ،)١٤٢٥ ( ، ،
.١٢٠-١١٦ص ص ، ١١٣العدد 

- )١٤٢٢ (
.دار الفكر : البشریة ، القاھرة 

الكفایات التخصصیة لمعلم اللغة اإلنجلیزیة ودرجة ) م٢٠٠٢( آخرون ، صالح ، عبدالكبیر-
.ركز البحوث والتطویر التربوي م: عدن ، ممارستھا في مرحلة التعلیم األساسي 

الوسائل التعلیمیة في تدریس المواد االجتماعیة)  مایو، م١٩٩٩(عبد المنعم، شاكر محمود -
.٩٨ص، ٤العدد ، مجلة الفتح،

.مجموعة النیل العربیة : القاھرة ،إدارة مراكز التدریب) م٢٠٠٧(عبد هللا ، سعد الدین خلیل -

- )١٤٢٢ (-
.مكتبة الخبتي  : بیشة ، -المعاصرة 

.الیازوري العلمیة للنشر والتوزیعدار : عمان ، التدریب اإلداري ) م٢٠٠٦( العزاوي ، نجم -

) م٢٠٠٠( -
.دار زھران : عمان ، ملیات والع

:  مكة المكرمة ، وسائل االتصال التعلیمیة ، )م٢٠٠٢( ، احسان ، عبدهللا و كنسارة ، عطار -
. مطابع بھادر

نموذج مقترح لبرامج التعلم من بعد باستخدام شبكات الحاسبات ) : م٢٠٠٤(سوزان ، عطیة-
معھد الدراسات والبحوث ، القاھرة )رسالة دكتوراه غیر منشورة ( الجامعيالتعلیم في

.التربویة ، جامعة القاھرة 

. العبیكان : الریاض ، اإلدارة القیادیة الشاملة ) م٢٠٠٤( العقیل ، عبد هللا بن عبد اللطیف -
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ICDLتقییم فاعلیة برامج تدریب المعلمین على الرخصة الدولیة ) م٢٠٠٧(أكرم ، العمري -
مجلة جامعة ، رات التدریس الفعال من وجھة نظر المعلمین المتدربین لقیادة الحاسوب في مھا

.٢٥٣–٢٢١ص ص ، ٢العدد -٢٣المجلد ،دمشق

تجربة –االستراتیجیات الحدیثة  في تدریب المعلمین أثناء الخدمة ) م٢٠٠٩( صالحھ ، عیسان 
.سلطنة عمان، ٤٥-٢٦ص، ٢العدد ، رسالة التربیة،سنغافورة 

، -مدخل إلى التدریب غیر التقلیدي -التعلم االلكتروني ) م ٢٠٠٣. ( إیمان محمد ، رابالغ-
.المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة: القاھرة 

رسالة ( یسیة لدى معلمي اللغة االنجلیزیةالكفایات التدر) م ٢٠٠٤( عبدالحكیم محمد ، غزالة -
.جامعة السابع من أبریل، ة اآلداب كلی، الزاویة ، لیبیا )ماجستیر غیر منشورة 

--: )  م٢٠٠٣(-
. دار الشروق : عمان ، االداء 

تصور تنظیمٌي مقترح لمركز ) ابریل / ١٤-١٢، م ٢٠١٠(، لیلى حمد عبدالرحمن ، القاسم -
الندوة األولى في تطبیقات ، تدریب التربوي في منطقة الریاض تدریب عن ُبعد باإلدارة العامة لل

.الریاض، جامعة الملك سعود ، كلیة التربیة ، تقنیة المعلومات واالتصال في التعلیم والتدریب 

تجربة المؤسسة العامة - التدریب االلكتروني) ٦/ ١٨،ھـ ١٤٣١( ، محمد سعید ، القحطاني -
، الملتقى الثامن لمسؤولي التدریب بالقطاعین الحكومي والخاص ، للتدریب التقني والمھني 

جامعة اإلمام محمد بن سعود ، عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعلیم المستمر
.الریاض ،اإلسالمیة

.دار الفكر للنشر والتوزیع: عّمان ، ١ط ، مھارات التدریس الفّعال) م٢٠٠٤(،نایفة، قطامي -

التدریب اإلداري واألمني رؤیة معاصرة للقرن الحادي ) م ٢٠١٠( عامر خضیر ، الكبیسي -
. جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة : الریاض ، والعشرین 

، المدخل إلى التدریس ) م٢٠٠٥(العزیز صالح بن عبد، والنصار ، راشد بن حمد ، الكثیري -
.المؤلفین : الریاض 

.الدار العربیة للعلوم : بیروت ، التدریب الناجح للموظفین ، ) م٢٠٠٣( بیل ، مالكوم -
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التجربة المصریة في التدریب ، ) جمادى الثانیة / ١٨،ھـ ١٤٣١(حسن كامل ، محمد -
( التدریب في القطاعین الحكومي والخاص للتدریب الملتقى الثامن لمسؤولى ، الكتروني 

عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعلیم ، ) خدمات  وحلول –التدریب االلكتروني 
.الریاض، جامعة اإلمام حمد بن سعود اإلسالمیة ، المستمر

رسالة ( ، أثر التدریب على األداء بالمؤسسات العامة ) م٢٠٠٩( أحمد بشیر ، المدني -
.السودان ، جامعة النیلین ، كلیة الدراسات العلیا )دكتوراه غیر منشورة 

) م٢٠٠٩(-
 ،

)م ١٣٢٠١١(،، 
http://www.tatweer.edu.sa/Ar/MediaCenter/Pages/default.aspx

) م٢٠١٢(-
) م٢٠١٢/ / ٢٥( ، ، 

http://www.elc.edu.sa/portal/index.php?mod=content&page=24

أھم مشكالت تدریس اللغة االنجلیزیة لطالب المرحلة ) م٢٠٠٦( عبدالعزیز ، المشاري -
٩٨العدد ، مجلة رسالة الخلیج العربي،الثانویة من وجھة نظر المعلمین والمشرفین التربویین 

.١٧٠–١٦٦ص ص ، 

)رسالة ماجستیر غیر منشورة ( التدریب األمني عن بعد ) م٢٠٠٧(سالم مرزوق ، المطرفي -
.جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، سات العلیا كلیة الدرا، الریاض 

( المشكالت التدریسیة لمعلم اللغة اإلنجلیزیة بالمرحلة االبتدائیة ) ھـ١٤٣٠(ثالب ، المطیري -
.جامعة أم القرى، كلیة التربیة ، مكة المكرمة )رسالة ماجستیر غیر منشورة 

في تدریب استخدام بیئة التعلم االلكترونيفعالیة ) ھـ ١٤٢٧( محمد عبدالرحمن ، المورعي -
جامعة أم ، كلیة التربیة ، مكة المكرمة )رسالة ماجستیر غیر منشورة ( المعلمین أثناء الخدمة

.القرى
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التدریب االلكتروني وتطبیقاتھ في ) ابریل/١٤-١٢، م ٢٠١٠(علي بن شرف ، الموسوي -
الندوة األولى في تطبیقات ،ل الخلیج العربي تطویر الموارد البشریة في قطاع التعلیم في دو
.الریاض، جامعة الملك سعود ، كلیة التربیة ، تقنیة المعلومات واالتصال في التعلیم والتدریب 

E-learning at Sultan). م٢٠٠٤(أحمدالرحیم،وعبدشرفعليالموسوي،-
Qaboos University: Status and future،،التربویة،للتقنیاتالبریطانیةالدوریة

.بریطانیا،٣٦٧-٣٦٣،)٣(٣٥

.جامعة دمشق : دمشق ، تدریب المعلم) : م٢٠٠١( یونس ، ناصر -

دار الشروق : األردن ، أساسیات القیاس في العلوم السلوكیة ) م ٢٠٠٤( موسى ، النبھان -
.للنشر و التوزیع 

اختیار معلمي اللغة ) ذو القعدة / ٣-٢، ھـ ١٤٢٥( یوسف ، والرجیعي ، عبدالكریم ، النجیدي -
ندوة تنمیة أعضاء ھیئة ، الواقع والمأمول: اإلنجلیزیة وتدریبھم في الكلیات التقنیة بالمملكة

ملك سعود جامعة ال، كلیة التربیة ، -التحدیات والتطویر -التدریس في مؤسسات التعلیم العالي 
.الریاض ، 

.دار وائل للطباعة والنشر : عمان ، اإلدارة الصفیة ) م٢٠٠٣(رمزي ، ھارون -

.الجامعيالكتابدارالعین،الفعال،التدریسمھارات،) ٢٠٠٢(الھویدي،زید-

المملكة )م٢٠٠٩-م٢٠٠٥( خطة التنمیة الثامنة  ) م ٢٠٠٥( وزارة االقتصاد والتخطیط -
.السعودیةالعربیة

المملكة )ھـ١٤٢٥/١٤٣٥(اإلستراتیجیة العشریة ) ھـ١٤٢٥( وزارة التربیٌة والتعلیم الخطة -
.العربیة السعودیة 

: القاھرة ، التدریب التربوي في ضوء التحوالت المعاصرة) م ٢٠٠٢( عفاف صالح ، الیاور  -
.دار الفكر العربي 

مجلة عالم ، منظومة التدریب االلكتروني ) مارس ، م٢٠٠٧(سن عایل أحمد ح، یحیى -
.٦٣- ٦٢ص ص  ، ٢العدد،٢٦المجلد، السعودیة

التدریب االلكتروني وتحدیات العصر الرقمي) مایو/ ٣- ١، م ٢٠٠٦(ھناء عبدالرحیم ، یماني -
.الریاض ، الجمعیة السعودیة لإلدارة ، م ٢٠٠٦ورقة عمل مقدمة لملتقى التدریب والتنمیة ، 
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االنجلیزیة

كلیة التربیة

الكویتجامعة 

ناصر الثوینيسلیمان٢
أستاذ مشارك

مناھج وطرق تدریس

كلیة التربیة 

جامعة حائل

٣
عبدالرحمنیوسف

الشمیمري

مشاركأستاذ

اللغةتدریسوطرقمناھج

االنجلیزیة

كلیة التربیة 

سعودالملكجامعة 

عثمان تركي التركي٤

أستاذ مشارك

الحاسب التعلیمي والتعلیم 

االلكتروني

كلیة المعلمین 

جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبدالعزیزالتربیة- استاذ مساعد أیمن رمضان زھران٥

فرید حسن حكیم٦

استاذ مساعد

مناھج وطرق تدریس اللغة 

االنجلیزیة

كلیة التربیة 

جامعة أم القرى

اطمیزهمحمود جبرین ٧
استاذ مساعد

تكنولوجیا التعلیم

وزارة التربیة والتعلیم 

فلسطین-العالي 

عبدهللا عبد العزیز المعیقل٨
أستاذ مساعد

أصول تربیة

جامعة اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمیة

سلیمان أحمد حرب٩

محاضر

التعلیم –تكنولوجیا التعلیم 

اإللكتروني

-غزة –جامعة األقصى 

فلسطین



١٤٥

بیھانمحمدبنعبدهللا١٠

معید

مناھج وطرق تدریس اللغة 

االنجلیزیة

كلیة المعلمین 

جامعة الملك سعود

ادارة مدرسیة–ماجستیر منصور دخیل هللا الجھني١١
ادارة التربیة والتعلیم 

بمحافظة ینبع

ادارة مدرسیة-ماجستیر عبدهللا مسعود الجھني١٢
ادارة التربیة والتعلیم 

بمحافظة ینبع

زكي حسن أبو اللیف١٣
تدریس اللغة اإلنجلیزیة -ماجستیر 

كلغة ثانیة

المدارس السعودیة في 

كوااللمبور

عمر حمدي صعیدي١٤
مدیر التدریب واالبتعاث

–التدریب واالبتعاث 

ادارة التربیة والتعلیم 

بمحافظة ینبع

صالح سلیمان الغمیري١٥
مشرف تدریب

–واالبتعاث التدریب 

ادارة التربیة والتعلیم 

بمحافظة ینبع

مشرف تدریبمساعد محمد العروي١٦

–التدریب واالبتعاث 

ادارة التربیة والتعلیم 

بمحافظة ینبع



١٤٦

والتعليمالرتبيةديرمسعادةخطاب

لتسهيل املهمةينبعمبحافظة



١٤٧



١٤٨

ملديرالرتبيةكليةعميدسعادةخطاب

ينبعمبحافظةوالتعليمالرتبية



١٤٩



١٥٠

التحكيمقبلانة باالست



١٥١

بسم اهللا الرمحن الرحيم
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١٥٢

للتعلمالتالمیذعندالدافعیةإثارةمھارة

العبارةم

درجة االستفادة

منخفضةمتوسطةعالیة

حث الطالب على طلب العلم واالستزادة منھ١




العبارةم

درجة المعوق

منخفضةمتوسطةعالیة

√قصر المدة الزمنیة للبرامج التدریبیة١
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١٥٣

البیانات االولیة 
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١٥٤
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١٦١
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١٦٧

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 



 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 


 

     

 
 

     



١٦٨
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١٧٠

 

 
 

     

 
 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٧١



  

 


 


 

 

 

 

 

 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     



١٧٢

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 

     

 
 

     

 
 

     

 


     



١٧٣

 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 



١٧٤

التحكيمبعدانة باالست



١٧٥

بسم اهللا الرمحن الرحيم

وفقھ هللا/                  المشرف التربوي/ أخي معلم اللغة االنجلیزیة 

:وبعد ... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

درجة إسھام  التدریب االلكتروني في تطویر " بین یدیك استبانة لجمع المعلومات یتعلق بدراسة 
من وجھة نظر معلمي ومشرفي اللغة ) مھارات التدریس األدائیة لدى معلمي اللغة االنجلیزیة 

. االنجلیزیة بمحافظة ینبع

:ھماجزئینمناالستبیانیتكونحیث
.األولیةبالمعلوماتیتعلق:األولالجزء

یسعى لدراسة درجة إسھام  التدریب االلكتروني في تطویر مھارات التدریس :الجزء الثاني 
.األدائیة لدى معلمي اللغة االنجلیزیة 

أرجو التكرم بإعطاء كل فقرة من فقرات االستبیان الدرجة التي تعبر عن وجھة نظركم حیالھا 
عیة لما لھا من أثر في مصداقیة نتائج الدراسة ، علًما بأن ھذه ،راجًیا توخي الدقة والموضو

اإلجابات سیقتصر استخدامھا ألغراض ھذه الدراسة فقط ، یرجى تعبئة المعلومات األولیة اوال ، 
. في المربع الذي تراه مناسًبا ) √ ( إشارةكل فقرة من فقرات االستبانة ووضعثم قراءة 

ي اللغة االنجلیزیة من التدریب االلكتروني في تطویر مھارات ما درجة استفادة معلم:مثال
التدریس األدائیة ؟

للتعلمالتالمیذعندالدافعیةإثارةمھارة

العبارةم

درجة االستفادة

منخفضةمتوسطةعالیة

√حث الطالب على طلب العلم واالستزادة منھ١

 

 

 

 





١٧٦

العبارةم

قالمعوتأثیردرجة 

منخفضةمتوسطةعالیة

√قصر المدة الزمنیة للبرامج التدریبیة١
 


. 

املعلومات األولية 
اختیاري ( االسم 

:(......................................................................................................................

: العمل الحالي: أوالً 

:المؤهل العلمي: ثانیاً 

:عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي: ثالثاً 

مشرفمعلم

دكتوراهماجستیربكالوریوس غیر تربويبكالوریوس تربويدبلوم

 

 

uqu1430@gmail.com



١٧٧

باستخدام الحاسب االلي او أحد تطبیقاته ( ببرامج تدریبیة الكترونیة هل سبق أن التحقت : رابعاً 
(:

:حدد عدد الدورات التدریبیة التي اشتركت بهارجاءً - إذا كانت اإلجابة بنعم

١٠إلى أقل من٥من سنوات٥من أقل 
سنوات

سنة فأكثر١٥سنة١٥إلى أقل من ١٠من 

ال                         نعم



١٧٨

درجة استفادة معلمي اللغة االجنليزية من التدريب االلكرتوني يف تطوير مهارات التدريس األدائية/ احملور األول 

مهارة التهيئة احلافزة للطالب/ أ 

العبارةم

درجة االستفادة

منخفضةمتوسطةعالیة

التقدیم الشیق للدرس١

تنویع أسالیب التقدیم ٢

وضوح العالقة بین المقدمة وموضوع الدرس٣

وان الدرس من التقدیم إلى عنالتدریجي االنتقال ٤

تھیئة الطالب في زمن مناسب ٥

مناسبة التھیئة لمستوى الطالب٦

إبداء أھمیة للموضوع المطروح٧

مباشرة عند دخول الصفعدم توجیھ االنتقاد ٨

التالميذ للتعلممهارة إثارة الدافعية عند/ ب 



١٧٩

حث الطالب على طلب العلم٩

المالئمة للعملیة التعلیمیة داخل الصف البیئة توفیر١٠

التشویق والرغبة في االكتشافةاستثار١١

الطالبالتعبیر بصراحة عن التوقعات المرغوبة بشأن أداء ١٢

تشجیع الطالب على انجاز مھام التعلم بنجاح ١٣

القبلیةالتأكد من تمكن الطالب من متطلبات التعلم ١٤

ربط ما یتعلمھ الطالب بمیولھم وبحیاتھم العملیة١٥

أنشطة جماعیة وتنافسیة  متنوعةاستخدام١٦

مهارة إدارة الصف/ ج 

الفصـل التي تنظــم تحركــات الطــالب ومشاركتھـــمإیضــاح أنظمـة ١٧

تشجیع الطالب على التقید باألنظمــة ١٨

تنمیــة عـالقــات طیبــة بیـن المعلــم وطالبھ وبیـن الطــالب أنفسھم١٩

یقظــة المعلــم المستمرة لكــل مــا یحدث في الفصـــل٢٠



١٨٠

من مصدر المشكلــــةوقوف المعلــم بالقرب ٢١

إشراك الطالب مصدر المشكلــة في فعالیات الدرس٢٢

اشراك الطالب في اعمال جماعیة٢٣

استخدام سجل متابعة الطالب ٢٤

مهارة الشرح/ د 

كتابة النقاط األساسیة للدرس على السبورة قبل البدء بالحصة٢٥

قبل الشرحالتأكد من انتباه الطالب ٢٦

التمھید لكل جزئیة باختصار اذا لزم األمر٢٧

توظیف الوسائل التعلیمیة المناسبة  للدرس٢٨

الكتابة أمام كل محور ملخصا لھ٢٩

إعادة شرح النقطة التي لم یفھمھا الطالب٣٠

توضیح المصطلحات الصعبة أثناء الشرح٣١

والمترابطالشرح المتسلسل ٣٢



١٨١

مراعاة خصائص الطالب أثناء الشرح٣٣

تنویع الطریقة او النشاط المدرسي٣٤

استخدام الوسيلة وتنويعها/ ه 

استخدام الوسیلة المناسبة لتحقیق أھداف الدرس٣٥

) الخ .... الجسمیة –العمریة (مناسبة الوسیلة لخصائص الطالب ٣٦

المعلومات الوارد في الوسیلةمراعاة صحة ٣٧

عرض الوسیلة في الوقت المناسب٣٨

)الخ ...التباین –الوضوح ( مراعاة خصائص الوسیلة ٣٩

مراعاة الوقوف بشكل مناسب بالنسبة للوسیلة٤٠

اإلشارة إلى الجزء المشروح بمؤشر أو أي أداة مناسبة٤١

تحدید بعض المصطلحات أو القوانین بتكبیر الخط أو اإلشارة إلیھا بلون ٤٢
مخالف 

تقسیم المعلومات وتوزیعھا توزیعا مناسبا لطبیعة الدرس٤٣

عدم تكدیس المعلومات بكثرة من كتابة ورسومات ورموز٤٤



١٨٢

اإلمكانقدر -القریبة من الواقع - استخدام األشكال والرموز المعبرة ٤٥

للدرسالنهائيالتقويممهارة/ و 

.ربط أسئلة التقویم النظریة والتطبیقیة بأھداف الدرس٤٦

ربط األسئلة بالنقاط  األساسیة للدرس٤٧

مراعاة األسئلة للفروق الفردیة بین الطالب٤٨

استخدام أسئلة متعددة ومتنوعة٤٩

مستویات التفكیر لمرحلة الطالب الدراسیةقیاس األسئلة لمختلف ٥٠

توزیع األسئلة على كافة اتجاھات الصف الدراسي٥١

أبرز معوقات استفادة معلمي اللغة االجنليزية من برامج التدريب االلكرتوني/ احملور الثاني 

العبارةم
درجة تأثري املعوِق

منخفضة متوسطةعالية

للبرامج التدریبیةقصر المدة الزمنیة٥٢

مقررات البرامج ال تلبي احتیاجات المتدرب٥٣



١٨٣

ضعف انتظام المتدربین واكتمال  عددھم في البرنامج٥٤

عدم االھتمام بالمخصصات والحوافز المالیة والمعنویة٥٥

عدم تنوع وسائل التدریب  االلكتروني في إقامة البرامج٥٦

بالجانب التطبیقي العملي للبرنامجضعف االھتمام٥٧

عدم االستفادة من الخبرات وتبادلھا بین المتدربین والمدربین٥٨

ضعف توفر البنیة التحتیة للتدریب االلكتروني ٥٩

نقص المدربین الخبراء في مجال التدریب االلكتروني٦٠

التدریب االلكترونياتجاھات المدربین والمتدربین السلبیة تجاه ٦١

ارتفاع تكلفة األجھزة واألدوات الالزمة للتدریب االلكتروني٦٢

عدم وجود مواصفات ومعاییر للتدریب االلكتروني محددة٦٣

.المشاكل التقنیة التي تواجھ التدریب االلكتروني ٦٤

عدم توافر المختصین بإعداد وصیانة األجھزة الحدیثة٦٥
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