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الملخص:
هدفت هذه الدراسة لمعرفة الكفايات التربوية المعاصرة الواجب توافرها لدي معلمي مرحلة األسااااااا

لتحصاااااايل

األهداف المعرفية ،ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت أدوات الدراسة في
االساااتباوة واالاتبار التحصااايلي والمقابلة وتكووت ينة الدراساااة من  051طالب وطالبة والمرشاااحين للتقبيق في
المدار

االبتدائية.

وللوصاااااو الي وتائج الدراساااااة اساااااتخدمت الباحث البروامج التحليل االحصاااااائي اساااااتخدم الباحث في المعال ة
اإلحصائية حساب النسب المئوية.
و توصاااااال البااحاث الي دة وتائج أهمها  -أهم الكفايات التربوية المعاصاااااارة الالزم توافرها في معلم األسااااااا
(التخقيط ،التنفيذ ،العالقات االجتما ية ،النفساااااية والمهنية ،التقويم ،دارة الصاااااا  - .تفاق المعلمين والمعلمات
لى أهمياة توافر الكفااياات التربوياة التي تااااااامنهاا البحاث لتحقيق األهداف المعرفية لد تالميذه - .واقع داد
وتدريب المعلم في مرحلة األسا

ال يقوم لى ضوء الكفايات التربوية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية :كفايات التقويم البديل ،معلمي المرحلة االبتدائية ،التعليم اإللكترووي

The availability of alternative assessment competencies for primary school
teachers during the e-learning process

Abstract
This study aimed to find out the contemporary educational competencies that must be
available to the teachers of the foundation stage in order to achieve the cognitive goals.
In order to reach the results of the study, the researcher used the statistical analysis
program. In the statistical treatment, the researcher used the calculation of percentages.
The researcher reached several results, the most important of which are: - The most
important contemporary educational competencies that must be available in the
institution’s teacher (planning, implementation, social, psychological and professional
relations, evaluation, class management. - Teachers’ approval of the importance of the
availability of educational competencies included in the research to achieve the
cognitive goals of its students.
-The reality of teacher preparation and training in the basic stage is not based on the
light of contemporary educational competencies.
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 .1مقدمة:
يعيش العالم اليوم في صاااااار االبتكارات التكنولوجية التي لها تدا يات كثيرة لى النتام التعليمي بكافة مكووات ،
بدءاً بالمتعلم ،مروراً بالقدرات و دارة المدرساااة والمعلم .ادة النتر في برامج داد المعلم واألسااااليب التربوية
التي يقوم لى أساسها داده ،و ضافة برامج جديدة ليها ،والعمل لى تحسين وتقوير القائمة.
تعتبر مهناة التادريس من أهم المهن التي ي اب االهتماام بهاا ناد ااتياار المعلمين وتوجيههم المهني قبال االلتحاااق
بكليات التربية لااااماو توافر بعال االساااتعدادات الفقرية التي يمكن أو تثقل كاهل الدراساااة لتتحو لى كفاءات
تعليمية يمتلكها معلم (محمد صالح الدين.)8102،
وهاا حقيقاة بديهية أو المعلم هو أحد المتريرات المهمة في العملية التعليمية ،وبالتالي ف و معرفة كفاءات المعلم لها
أهمية ااصاة ،مما جعلها تحتى باهتمام الباحثين لسنوات ديدة .وفي حالة المعلم و د أو المعلم هو ح ر الزاوية
في العملية التربوية ،وهو الحق في صاالح وضاع

في ضعف  .لكن كل هذا يتم لى أجسام بشرية ال سيقرة لها

لى أي شاايء .المعلم هو المشاارف والمرشااد والميساار ،وهو النموذج الذي يحتذ ب طالب في كل شاايء ،لذلك
ي ب أو يكوو قدوة .المعلم وتقوير وتم داده ،وتزويد المعلم باسااااتراتي يات تنمية التفكير ليكساااابها لقالب فيما
بعاد ،وتزويادهم بددوات التفكير التي تمكنهم من قيادة حياتهم وصاااااانع مصااااااائرهم بدوفسااااااهم .بدالً من أو يقودهم
اآلاروو ،ويعرضاااااوو مصااااايرهم صاااااراحةً من قبل اآلار ،فالعالم من حولنا يقبق ووحن من ورائ وردد فقط،
واال الساانوات القليلة الماضااية كاوت هناو اقوات واسااعة في اسااتخدام تكنولوجيا التعليم اإللكترووي ،وبالتالي
أصاااااابل من الاااااااروري تحادياد المهاارات والكفاءات االلكترووية الالزمة لتقبيق التعليم اإللكترووي لتنفيذها في
برامج داد المعلمين والمصممين للعمل لى االوتروت وتقديم التعليم ن طريق التعليم اإللكترووي.
أد اوتشااااار مصااااادر التعليم اإللكترووي وسااااهولة التعامل معها لى تنافس المتسااااسااااات التعليمية في العمل لى
توظيفها واسااااتخدامها في التعليم ،لما لها من مزايا متعددة وزيادة دد الدورات اإللكترووية المقدمة بر اإلوتروت
في مختل

التخصااااصااااات العلمية .ووتي ة لذلك ،سااااعت المتسااااسااااات التعليمية والمراكز التعليمية والتدريبية لى

التحو من التعليم التقلياادي لى التعليم اإللكترووي .كاااماال أو ماادمج  -دمج التعليم اإللكترووي مع وتااام التعليم
التقليادي  -ومن متقلباات ذلاك التحو حااجاة المعلم لى اكتساااااااب مهاارات جديدة تتناسااااااب مع التقور المعرفي
والتكنولوجي الذي تشهده األوتمة التعليمية( .م دي يووس.)8181،
يعتقاد اآلو أو التعليم اإللكترووي هو اسااااااتراتي ية لربط المتعلمين بمختل
اإللكترووي ،حيث أو مصادر المعلومات متاحة اآلو في كل مكاو،

مصااااااادر المعرفة المنتشاااااارة .التعليم

ويمكن للمحتاجين الحصاااو

ليها في أي وقت ومن أي مكاو .تتمثل التحديات التي تواج المتساااساااات التعليمية

والتدريبية في تقوير أدوات ووساااااائل دارة مصاااااادر المعرفة و تاحة الفرصاااااة المناسااااابة للحصاااااو

لى تلك

المعلومات.

 .1.1مشكلة الدراسة:
يعتبر االت ااه القاائم لى الكفاءة من االت اهات الحديثة في داد المعلم وتدريب  ،ألو يمثل وقلة مهمة في فلساااااافة
داد المعلم ألو يعكس أهدافًا تعليمية محددة ،ويعكس واقع ما يقوم ب المعلم وما ي ب أو يفعل وفقًا لذلك (م دي
يووس.)8181،
ومن هنا تأتي مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي وهو:
كي

يمكن اكساب المهارات والكفايات التعليمية الالزمة لتوظي

التعليم اإللكترووي في ملية التعليم؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي هذه األسئلة: 0ما األسس الفلسفية والفكرية للتعلم االلكترووي؟
 8ما الكفايات الالزمة للمعلمات لتوظي

مهارات التعليم اإللكترووي في ملية التعليم؟

 3ما واقع توافر هذه الكفايات لد معلمات المرحلة االبتدائية؟

 .1.1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية لى ما يلي ذكره
( )0تحديد الكفاءات الالزمة لتوظي

التعليم اإللكترووي في العملية التدريسية لمعلمي المرحلة االبتدائية.

( )8التعرف لى درجة توافر هذه الكفاءات لد معلمي المرحلة االبتدائية.
( )3تحديد متقلبات التعليم اإللكترووي التي ي ب استيفاؤها ند تحديد هذه الكفاءات.
( )4تحديد الوظائ

المستقبلية للمعلمات في ظل وتام التعليم اإللكترووي من اال امتالو هذه الكفاءات.

 .1.1أهمية الدراسة:
( )0تدتي هذه الدراساااااة اسااااات ابة للتوجيهات الحديثة في م ا تكنولوجيا التعليم والتي تد و لى ضااااارورة تبني
مبادئ ومناهج التعليم اإللكترووي في التدريس الصفي لتنمية مهارات المتعلمين وقدراتهم التقنية و بدا هم.

( )8تنبع أهمية هذا البحث من توصاايات الدراسااات السااابقة التي تناولت كفاءات التعليم اإللكترووي ،حيث أوصاات
بااااارورة تحديد الوظائ

المسااااتقبلية للمعلم ند تقبيق التعليم اإللكترووي داال المتسااااسااااات التعليمية ،وكذلك

االهتمام لكفاءات التعليم اإللكترووي ( .بد الخالق)8102،
( )3ضارورة قد دورات متخصاصاة إلكساب المعلمين مهارات أساسية لتصميم الدرو

واألوشقة اإللكترووية

و قامة دورات تثقيفية للمعلمات في م ا التعليم اإللكترووي.
( )4تزويد المستولين لى ملية التدريس بدهم مهارات التعليم اإللكترووي في ملية التدريس.
 .1.1مصطلحات الدراسة:
 الكفايات( :برعودي بسمينة.)1112،
رف أحمد اللقاوي و لي ال مل االكتفاء وهو بارة تصاا

الحد األدوى لمسااتو األداء .ندما يصااال الفرد لى

مستو االكتفاء ،فهذا يعني أو وصل لى الحد األدوى من المهارة التي تسا ده لى أداء العمل.
كما رّفتها سااااهيلة الفتالوي الكفاءة كقدرات يتم التعبير نها بمصااااقلحات ساااالوكية تشاااامل م مو ة من المهام
مرض معين من حيث الفعالية،
(اإلدراكية  -المهارية  -العاطفية) التي يتوقع أو يتحقق أداؤها النهائي ند مستو
ٍ
والتي يمكن مالحتتها .وتقييمها بوسائل مختلفة للرصد.
التعريف اإلجرائي للكفاية:
من التعاري

السااابقة يسااتنتج الباحث التعري

اإلجرائي للكفاءات لى أوها {الحد األدوى من القدرات والمهارات

التي تمكن الفرد من أداء مل بدرجة مقبولة من األداء و ند مسااااتو معين يتساااام بالكفاءة والفا لية ( .بر ودي
بسمينة.)8105،
الكفايات التعليمية:
عرفتها بشرى العنزي هي أهداف جرائية سلوكية محددة بدقة يقوم بها المعلم بدرجة الية من الكفاءة والمهارة
النات ة ن المعرفة والخبرات السابقة ألداء مختل

جواوب أدواره  -التعليمية والتعليمية واإلدارية واالجتما ية

واإلوساوية المقلوبة من لتحقيق جودة الية من مخرجات العملية التعليمية.

التعليم اإللكتروني:
ع ّرفها فايز الظفيري :وها اسااااتخدام المتعلم لتقنية الحاسااااوب واإلوتروت ،حيث تشاااامل هذه الوسااااائل جميع ليات
االتصااا ال ديدة مثل شاابكات الكمبيوتر  -الوسااائط المتعددة  -المحتو اإللكترووي  -محركات البحث  -المكتبات
اإللكترووية  -الفصو المتصلة باإلوتروت.
كما ع ّرفها منصوووور ملو  :هو وتام تعليمي يساااتخدم تقنيات المعلومات وشااابكات الكمبيوتر لد م وتوسااايع العملية
التعليمياة من اال م مو ااة من الوسااااااائاال ،بماا في ذلاك أجهزة الكمبيوتر واإلوترواات والبرامج اإللكترووياة التي
يعدها متخصصوو في الوزارة( .فاطمة.)8100،
التعريف اإلجرائي:
من التعاري

الساااابقة يمكن للباحث تعري

التكنولوجيا الحديثة واإلوتروت بمختل

التعليم اإللكترووي اإلجرائي بدو التعليم القائم لى تفاااايل واساااتخدام

أووا ها في تقديم المحتو التعليمي من اال الدرو

المدرسية للمتعلمين

في أي وقت وفي أي مكاو ،سواء بشكل متزامن أو غير متزامن.

 .1الدراسات السابقة
( )1دراسوووة محمد يوسوووف أحمد السووونوسوووي( :) 1112بعنوان إمكانية تطوير األسووولول المسوووتخد في اإلعداد:
حيث هدفت الدراسااااة لى التعرف لى ما يلي مكاوية تقوير األساااالوب المسااااتخدم في ملية اإل داد والتدريب
للقالب المعلمين في كليااات التربيااة ،وفعاااليااة التقويم التربوي الباادياال في

ااداد القالب المعلمين ،وطرق تفعياال

التقويم التربوي البديل في الكليات من التعليم ا تمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي.
ااتار الباحث ينة تمثيلية لم تمع البحث بلغ ددها ( )051معلما ً ومعلمة ،منهم ( )23أسااااتاذاً في كليات التربية،
و ( )28في التعليم العام .في كل من السااااوداو والمملكة العربية السااااعودية موضاااااحة كالتالي ( )31معل ًما بكلية
معلماا في التعليم العام من المملكة العربية السااااااعودية )33( ،معل ًما بكلية التربية )53( ،معل ًما .في
التربياة)34( ،
ً
التعليم العام من السوداو.
حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:
 -يحتى التقييم التربوي الباديال بادرجاة االية من القبو والقبو كدسااااااا

لعملية داد القالب المعلم رغم مدت

القويلة وصااااعوبة اسااااتخدام طوا ساااانوات الدراسااااة نلوجود وامل تمكن القالب لمواكبة متقلبات العصاااار،
و مكاوية اكتساب المهارات الالزمة التي تتهل ألداء مرضي ومتميز.

وأكدت النتائج أو اساتخدام ملفات التحصايل أو ملفات و از العمل هو أحد ناصر و اح داد القالب المعلم مما
يوضاال جهود القالب أاناء دراساات أو داده ويتهر مد اهتمام بالعملية التدريسااية ويتكد ذلك .ميول ومواقف
نصر ارائي مميز يزيد من فا لية العملية التدريسية في المستقبل (محمد فتحي.)8115،

ت اهها مما ياي

وبنا ًء لى هذه النتائج أوصااات الدراساااة باآلتي ضااارورة تقوير األسااااليب والوساااائل في كليات التربية ،و داد
القالب وتدريب

لى االبتكار واساااتخدام األوشاااقة اإلارائية للخروج من قيود اإل داد التقليدي الذي يبدأ بالتدريس

التلقائي .وينتهي باالاتبارات ومنل الدرجات أو الدرجات ليها .اجعل االاتبارات جز ًءا من العملية التحاااااايرية
وليست أساسًا لها.
( )8دراسوووة بعنوان :مدى توافر وممارسووووة الكفايات التقويمية لدى معلمي الريا وووويات في تقويم النور ،النور
الصادق ،مشرف عبد الرحمن احمد عبد هللا(:) 1112
هادفت هذه الدراسااااااة لى معرفة مد توافر كفاءات التقييم لمعلمي الرياضاااااايات في تقويم القالب في المدار
الثاووية ومد ممارستهم لها .اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتدل
والموجهين باالمادار

م تمع الدراسة من معلمي الرياضيات

الثااووية بمحلية النيل الشاااااارقي ،وبلغ دد المعلمين بالمحلية ( )015معل ًما وموجهًا ،و دد

الموجهين( .جيني هوريكووت.)8102،
( )2وااتار الباحث ين

شوائية مكوو من ( )85معلما ً من الم تمع االصلي للمعلمين و دد ( )2من الموجهين

وأسااااتخدم االسااااتباوة كاداه موجه لمعلمي الرياضاااايات وأداة المقابلة لمعرفة وجهة وتر الموجهين وتمت معال ة
البياوات حصائيًا باستخدام النسب المئوية والمتوسط واالوحراف المعياري ومربع كاي.
حيث وقد توصلت الدراسة الى:
معرفة معلم الرياضيات بكفاءات التقييم جيدة. ال توجاد فروق ذات داللاة حصااااااائية في معرفة المعلم بكفاءات التقييم تعز ألحد المتريرات (المتهل العلمي،ال نس ،الدورات التدريبية) ولكن توجد فروق ذات داللة حصائية تعز

لى سنوات الخبرة من ( )2-01سنوات.

 ( )٪28من الموجهين يعتقدوو أو قس ًما كبي ًرا من معلمي الرياضيات لديهم معرفة بكفاءات التقييم.كفاءات التقييم لمعلم الرياضيات متاحة لى حد كبير.
 ال توجد فروق ذات داللة حصاااائية في توافر كفايات التقييم لمعلم الرياضااايات تعز ألحد المتريرات (المتهلالعلمي ،ال نس ،الدورات التدريبية ،سنوات الخبرة).

ير ( )%23من الموجهين او معلمي الرياضيات يحتاج للتدريب في داد وبناء أساليب التقويم. -يمار

معلم الرياضيات الكفايات التقويمية بدرج كبيره في تقويم القالب.

 ال توجد فروق ذات داللة احصاااااائية في ممارساااااة المعلم للكفايات التقويمية تعز ألحد المتريرات (المتهلالعلمي ،النوع ،الدورات التدريبية ،سنوا ت الخبرة)
( )3دراسوة د .عبد هللا بن علي لل كاسي ولخرون  :1112بعنوان برنامج تدريبي لتنمية ثقافة التقويم القائم
على الكفايات لدى معلمي العلو بمراحل التعليم العا :
ويهادف البحاث لى اداد برواامج تادريبي لتنمياة اقاافاة التقييم القاائم لى الكفاءة لد معلمي العلوم في مراحل
التعليم العاام في المملكاة العربية السااااااعودية .ولتحقيق هذا الهدف ،تم داد البروامج التدريبي وتدل
المادرب ،وأوراق مال المتادربين ،وتم اداد االو أدوات لقيا

من دليل

اقافة التقييم القائم لى الكفاءة ،وهي ااتبار

المعرفاة التقييمي القاائم لى الكفااءة ،بقااقة اللحتة ومهارات التقييم القائم لى الكفاءة ومقيا

مهارات التقييم

القائم لى الكفاءة .االت اه وحو التقويم القائم لى الكفاءة .تم اساااتخدام المنهج شاااب الت ريبي لتصاااميم م مو ة
واحدة بقياسااااين ،قبل وبعد .تم تقبيق الت ربة البحثية لى ( )34معلم ومعلمة لوم في مراحل التعليم العام في
المملكة العربية السعودية اال فترة التدريب الصيفي( .جيني هوريكووت.)8102،
طوا شااهر ذي القعدة 0431هـااااااا ،بمقر جامعة امللك االد .وتمت المعال ة اإلحصااائية باسااتخدام ااتبار نتن
للعينات المرتبقة ،ومربع يتا) (η2وأسااافرت وتائج البحث ن فا لية البروامج التدريبي في تنمية اقافة التقويم
القائم لى الكفايات بدبعادها الثالثة المعرفة والمهارات واالت اهات لد م مو ة البحث.
( )1دراسة شكوكاني ،رياض عبد الرزاق رجب :بعنوان كفايات تعلم الريا يات عن بعد لدى معلمي الريا يات
في المرحلة األساسية العليا في محافظة نابلس:
هدفت هذه الدراساااااة لى التعرف لى كفايات رياضااااايات التعليم ن بعد لمعلمي المرحلة األسااااااساااااية العليا في
محافتة وابلس .تكووت ينة الدراسة من ( )025معلما ً ومعلمة من منققتي وابلس وجنوبها ،تم ااتيارهم بالقريقة
القبقية العشاااوائية ،وتم داد أسااائلة المقابلة المكووة من سااابعة أسااائلة ،اساااتهدفت ( )08معلما ً ومعلمة .كاو توافر
الكفااءات التعليمياة من األوواع الثالااة (كفاءات التخقيط ،وكفاءات التنفيذ ،وكفاءات التقييم) بدرجة الية ،وكاوت
الكفاءات التكنولوجية لى درجة متوسااقة ،أظهرت وتائج ااتبارات الفرضاايات الصاافرية الساات في هذه الدراسااة
ادم وجود فروق ذات داللاة حصااااااائياة فردياة في درجة توافر الكفاءات التعليمية والتكنولوجية تعز لمتريرات
المتهل األكاديمي ،والتخصا

العلمي ،وموقع المديرية ،والسانوات من الخبرة وتنسب التكنولوجيا لى متريرات

ال نس والتدريب ،وبعد تس يل المقابالت وتحليلها أظهرت وتائ ها باالتفاق مع وتائج االستبياو،

وأظهرت وتائ

أهم الصافات التي ينبري توافرها في األوشقة الرياضية ن بعد ،و أار التعاوو بين معلمي وفس

الموضااوع في اراء ملية التخقيط لدر

الرياضاايات ن بعد ،كما أظهرت النتائج أوسااب اآلليات لدمج القالب

غير المشااااركين في وتام التعليم ن بعد ،أبرزت النتائج أهم الصاااعوبات التي تواج

ملية تعلم الرياضااايات ن

بعد ،و ليات مهمة لتعزيز الكفاءات التكنولوجية للمعلمين  ،وبنا ًء لى هذه النتائج يوصااااااي الباحث ب جراء المزيد
من الدراسات والبحوو المتخصصة في وتام التعليم ن بعد  ،و في الكفاءات الالزمة لذلك ،والمزيد من االهتمام
بتعزيز كفاءات المعلمين سواء أكاوت تعليمية أو تكنولوجية  ،يتم تكثي

الدورات الذاتية والرسمية في هذا الم ا .

( )2دراسوة رنا عبد الرحمن الشوديفات :بعنوان تقويم الكفايات اادائية لدى معلمات التربية الريا وية في

و

مهارات القرن الحادي والعشرين في محافظة الزرقا :
هدفت الدراساة لى الكش

ن مد امتالو معلمي التربية الرياضية في محافتة الزرقاء للكفاءات األدائية ومد

تادارهم بمترير المتهال األكاديمي والدورات التدريبية وساااااانوات الخبرة31 .مدر

تربية رياضااااااية في محافتة

الزرقاء وتم تحليل البياوات باسااااتخدام بروامج  SPSSوااتبارات المتوسااااقات الحسااااابية واالوحرافات المعيارية
وااتبار  tلعينة واحدة وااتبار التباين أحادي االت اه ،وقد توصلت الدراسة الى
يمتلك مدرساو التربية البدوية كفاءات أداء في م االت التخقيط والتنفيذ والتقييم لى درجة متوسقة ،بينما يمتلكوو
كفاءات أداء في م ا دارة الفصااااال لى درجة كبيرة ،وأوصااااات الدراساااااة باااااارورة قد برامج تدريبية لتنمية
كفاءات المعلمين في التربية البدوية وتقوير المناهج بما يتناسب مع أ مار القالب ومستو تقورهم.
 .1اإلطار النظري
في اإلطار النظري للبحث سيتم تناول عدد من المحاور وهي:
المطلب األول :مفهو الكفايات التعليمية ومصادر اشتقاقها:
تعريف الكفاية (:السيد عبدالمولى)1111،
ظهرت دة تعريفات لمصقلل الكفاية من هذه التعريفات ،في البداية
يعرّف جود في قاموسا التربوي الكفاءة لى أوها القدرة لى تقبيق المبادئ والتقنيات األساسية لموضوع ميداوي
معين في مواق

ملية ،باإلضافة لى القدرة لى تحقيق النتائج المرجوة باقتصاد في ال هد والوقت والنفقات.

بينماا ير روينتري االكتفااء لى أوا القادرة لى فعال شاااااايء ماا أو األحاداو المتوقعاة ،وكال كفااية تتكوو منالمعرفة والسلوو والقدرة لى توظي

المعرفة.

 يعرّف فتحي محمد وماجدة زياد االكتفاء لى أو م مو ة من القدرات والمهارات التي يكتساااااابها المعلم االفترة اإل داد من اال ابرت وتوجيه  ،ويسا ده لى أداء أدواره لى أكمل وج .

المطلب الثاني :مصادر اشتقاق الكفايات التعليمية:
في اشاااتقاق الكفاءات التربوية ،تعتمد لى مصااادرين رئيسااايين التخمين والمالحتة ،حيث يفكر المربي فيما يراه
من الكفاءات الالزمة لعمل المعلم أو المشرف التربوي ويس ل هذه الكفاءات ( .بد الرحمن بن وبيل.)8101 ،
في ضااااوء المالحتة الدقيقة للوضااااع وفي ضااااوء تدايرها لى تريير أداء القائمين ليها .ويالح أو التقدير ليس
منه ً اا ملياً ا بال وجهاة وتر فردية تفتقر لى الصاااااادق ،وكذلك المالحتة ،رغم أوها طريقة لمية ،لكنها مرتبقة
بقدرة الباحث وتوجهات ؛ وبنا ًء لي  ،بدأ ااتصاااااصااااايو التو ية في البحث ن وهج لمي متكامل؛ تحديد كفاءات
المعلمين والمشاااارفين التربويين دوو االرتباط بقريقة أو مصاااادر معين ،بل تسااااتند لى اشااااتقاق هذه الكفايات من
مصااااادرها المتعدد حساااابما أشااااار لى ذلك بعال الباحثين التربويين ومنهم زت جرادات و اروو حيث حددوا
مصادر اشتقاق الكفايات فيما يلي
(أ) النظرية التربوية:
و وجود وترية التعليم مفيد جدًا في تحديد الكفاءات الالزمة للمعلم في ضاااااوء أساااااس ومقدمات هذه النترية .في
ضوء النترية التقليدية للتربية( .شوكاوي.)1111،
(ل) فحص المقررات الدراسية – وترجمتها إلى كفايات:
الدورات هي أحد المصااااادر التي يمكن من االلها تحديد الكفاءات الالزمة والتي يتم فيها ادة صااااياغة الدورات
الحالية وتحويلها لى بارات لى أساااا

الكفاءة .ام ألهداف محددة ،يمر بر الكفاءات ،في اط مساااتمر يمكن

تصويره لى النحو التالي
المقرر  األهداف العامة  الكفايات العامة  الكفايات الفرعية  األهداف التعليمية والمهارات
(جـ) قوائم الكفايات:
تعااد قوائم الكفاااءات ال اااهزة من مصاااااااادر اشااااااتقاااقهااا ،وذلااك ال تمااادهاا لى اادد كبير من الكفاااءات التربويااة
والتعليمية ،مما يتيل مكاوية ااتيارها ،بعد مراجعة شاااملة لتلك القوائم المتعددة والمتنو ة التي ساابق لها تم داده
وتقويره ،ويعتقد ليندساي أو

لى الرغم من ساهولة اساتخدام هذه القريقة ،ف و مشكلة استخدام تكمن في النترة

الشااااااملة لتحديد الكفاءات قد تاااااايع في حشاااااد العديد من ال سااااايمات غير المترابقة في القوائم المختلفة ( .يماو
جعفر)8104،
أيا اا الترلب ليها من اال وجود اسااتراتي ية واضااحة ومحددة يتم في ضااوئها ااتيار العدد المناسااب من
يمكن ً
الكفااءات التي لاديها درجة مناساااااابة من الت ريد .لذلك ،تفترض هذه القريقة أو المعلمين لديهم فهم ام للكفاءات
المقلوب منهم تقييمها ،ويمكن اال تماد لى رأي المحكمين والخبراء في هذه القائمة.

(د) استطالع لرا العاملين في الميدان:
يتااامن هذا المصاادر اسااتخدام العاملين في مهنة التدريس في ملية اشااتقاق الكفاءات و دراج ما يروو ضااروريًا
في برامج داد المعلمين ،معتبرين أو العاملين في أي م ا هم األقدر لى تحديد الكفاءات الالزمة لهذا الم ا .
يعتماد لى راء موضااااااو ياة واابعاة من واقع الم اا بكال مشاااااااكلا واحتياجات  .كما تعد برامج داد المعلمين
والمشرفين مصادر مهمة في اشتقاق الكفاءات( .داليا.)8105،
(ه) تقدير حاجات المعلمين:
تعتبر احتياجات المعلمين مصااااد ًرا أساااااساااايًا الشااااتقاق الكفاءات المقلوبة ،مثل الكفاءات للتعامل مع القالب والكفاءات
لتقييم القالب ...لخ.
(و) توصيف وتصنيف الوظائف:
يتم تحادياد الكفاءات الالزمة للوظائ

المختلفة من اال ما يحدده الوصاااااا

الوظيفي من واجبات ومسااااااتوليات

الوظيفة ،والمتقلبات والمتهالت الالزمة لشاارلها ،وتحديد العناصاار التي تشااكل معايير األداء التي لى أساااسااها
تقييم األداء كمااا يقوم الموظفوو لى أساااااااا
الوص

المقاااروااة بين مااا هو مقلوب من المعلم ألدائا حساااااااب مااا ورد في

الوظيفي وما يقوم ب بالفعل في فترة زمنية معينة.

المطلب الثالث :أبعاد وأنواع الكفايات التعليمية:
يمتلك المعلم ال يد أووا ًا ديدة من الكفاءات التي ي ب أو يمتلكها حتى يتمكن من أداء مهام مل بقريقة مقبولة،
وهذه األوواع مكملة لبعاها البعال.
يعتقد كالرو أو هناو أربعة أوواع من الكفاءات التعليمية وهي(داليا .)8105
 -0الكفايات المعرفية Cognitive Competencies
يشير لى المعلومات والمهارات العقلية الالزمة ألداء الفرد في مختل

م االت مل (التربوية والتعليمية).

 -8الكفايات الوجداوية Affective Competencies
تشير لى استعدادات الفرد وميول وات اهات وقيم ومعتقدات  ،وترقي هذه الكفاءات جواوب متعددة مثل حساسية
الفرد ،واقت بنفس  ،وموقف ت اه المهنة (التعليم).
 -3الكفايات األدائية Performance Competencies
يشااااير لى كفاءات األداء التي يتهرها الفرد وتشاااامل المهارات (الذات الحركية) مثل توظي

الوسااااائل التعليمية

والتكنولوجياة و جراء العروض العملياة ،ويعتماد أداء هاذه المهارات لى ما اكتسااااااب الفرد سااااااابقًا من الكفاءات
المعرفية.

برامج إعداد المعلم القائمة على الكفايات التعليمية:
يعتبر ات ااه اداد المعلم لى أساااااااا

الكفااءات من االت اااهاات الحاديثااة في اداد المعلم وأحااد االت اااهاات التي

اكتسابت الكثير من االهتمام بالدراسات والبحوو العربية واألجنبية .وقد أابت هذا االت اه جدواه ومزاياه في
المعلمين .ينعكس هذا في موق

داد

المتعلمين ت اه مليتي التعليم والتعليم.

ي ب أو يحقق التدريس القائم لى مدال الكفاءات أهداف ؛ ألوها ال تتعامل مع شااااخصااااية القالب بقريقة جزئية،
ف و االكتفاء ككياو معقد يتقلب االوتباه لى جميع مكووات شخصية المتعلم سواء لى المستو العقلي أو الحركي
أو العاطفي .كما أو االكتفاء يساااهل ملية تكيي

الفرد مع مختل

الصاااعوبات والمشااااكل التي يفرضاااها محيق ،

والتي ال يسااااااتقيع توجيهها من اال جزء واحد من شااااااخصاااااايت  ،لى العكس من ذلك ،ف و ال مع بين مكووات
الشاااخصاااية ،أي المعرفة والعمل والوجود ،هو الااااماو الذي يمنل الفرد القدرة لى مواجهة التقورات والترلب
لى التحديات ( .بد الخالق.)8102،
يوضااال رشااادي طعيم أو البرامج القائمة لى الكفاءة لها وو او مشاااتركاو من األداء أداء المعلم وأداء القالب،
وأو الكفاءات ليسات سو أهداف سلوكية محددة جيدًا تص

جميع المعارف والمهارات والمواق

ضاااااارورياة للمعلم ذا كااو يرياد تادريس تعليم فعاا  ،أو كاوت األهداف العامة التي تعكس الوظائ

التي يعتقد أوها
المختلفة التي

ي ب أو يكوو المعلم قاد ًرا لى القيام بها.
وتوجد أربعة مرتكزات إلعداد المعلم في

و مفهو الكفايات تتمثل في ( بر ودي بسمينة)8105،

 التحديد الواضل للكفاءات المقلوبة من المعلم في بروامج اإل داد لاماو تقاو المعلم لها. -تدريب المعلم لى األداء والممارسة وليس لى أسا

المعرفة النترية.

 تزويد بروامج اإل داد بخبرات تربوية لى شكل كفاءات محددة تسا د المعلم لى أداء أدواره التربوية ال ديدة.تزويد بروامج اإل داد بالمعيار الذي سيتم بموجب تقويم كفايات المعلم.حيث أو وهج الكفاءة هو أحد أهم االت اهات الحديثة في برامج داد المعلم قبل الخدمة ،وفي برامج التدريب أاناء
الخدمة ،وأكثرها شاايو ًا هو وفس النهج الذي أوصاات ب البحوو والدراسااات المعدة في هذين الم الين .والصاات
لى جدو وفعالية هذا النهج في برامج داد المعلم قبل وأاناء الخدمة.
اااااساااااا تنتيميًا لم مو ة من المعلومات ،حيث يتم دمج المعرفة مع
يعد بروامج داد المعلم القائم لى الكفاءة أسا ًفرصاة التقبيق ،ويستهدف التقدم والتقوير الذي يتحقق من اال تحسين أداء المعلمين والو ي بواجباتهم المهنية
ومستولياتهم االجتما ية( .ادي ة طقيقة)8104،

وتقو حركة التربية في

و الكفايات على بعض المسلمات وهي:

-

التدريس الفعا مهنة لها أصولها وقوا دها المتعلقة بددوار المعلم ومهام .

-

ي ب أو يكوو لد المعلم والمشرف م مو ة من الكفاءات الالزمة.

-

يمكن تقوير الكفاءات الالزمة للمعلم أو المشرف المتدرب من اال معرفة أصولهم والتدريب ليها.
طرق التعليم مع توظي

وتقوير مهارات التعليم الذاتي.

-

ي ب أو تختل

-

تقييم الكفاءات الالزمة للمعلم أو المشرف المتدرب ضروري وضروري.

-

كفاءات المعلم أو المشاااااارف التربوي المتدرب لها تداير أساااااااسااااااي لى مخرجات التعليم لد طالب
المرحلة االبتدائية.

-

يمكن لكل معلم مدرب الوصااو لى األهداف ندما يكوو لدي التعليم المناسااب والتدريب الذي يحتوي
لى المعرفة والمهارات والقيم.

الفصل الثاني :األساسيات والمميزات واألهمية الواجب توافرها في معلم التعليم اإللكتروني.
المطلب األول :مميزات برامج إعداد المعلم القائمة على الكفايات:
توجد العديد من المميزات لبرامج إعداد المعلم القائمة على مدخل الكفايات وهي( :بلقاسم)8103،
 -0األهداف التعليمية محددة سلفا ومعروفة ل ميع المشاركين في البروامج.
 -8تنتيم ما يتم تعلم

لى أسا

العناصر المتتالية والمتعلقة.

 -3التحديد الدقيق لما ي ب تعلم فيما يتعلق بكل نصر.
 -4وقل مستولية التعليم من المعلم لى المتعلم بحيث يتم التعليم لى أسا

سر ة المتعلم واحتياجات واهتمامات .

 -5مشاركة المعلمين في تحديد الكفاءات المراد تدريبهم.
 -2تزويد المتعلم بالترذية الراجعة أاناء ملية التعليم.
 -8معايير تقييم الكفاءات واضحة ،وتحديد مستويات اإلتقاو المحددة معروفة للمدرب والمتدرب مسبقاً.
 -2يعتمد تقييم كفايات المعلم لى تقييم أدائ كمعيار إلتقاو للكفاءة مع مرا اة معرفت النترية.
ويري الباحث أو برامج داد المعلم القائمة لى الكفاءات التربوية تتميز باآلتي
 -0الوضوح والخصوصية الكفاءات التعليمية واضحة ومحددة ومعايير تقويمها واضحة.
 -8الدقة والتنتيم حيث أو الكفاءات التربوية منتمة ودقيقة.
-3

لى الرغم من و اااح برامج
المعوقات ،منها

ااداد المعلم القااائمااة لى الكفاااءات التعليميااة ،ال أوهااا تواج ا العااديااد من

 دم وضوح مفهوم الكفايات بالنسبة للعاملين في م ا التربية والتعليم. -التدكيد لى السااالوو القابل للقيا

ولكوو حركة الكفايات منبثقة من رحم المدرساااة السااالوكية ف و هذه الحركة ال

تهتم كثيراً باألمور التي ال يمكن مالحتتها أو قياسها بشكل دقيق وموضو ي( .ادي ة.)8104
تقبيق الكفايات يحتاج لى مكاوات مادية وطاقات فنية وبشرية ضخمة.مقاومة التريير من قبل بعال العاملين في ميداو التربية والتعليم. -دم توصي

األدوار والكفايات األساسية للمهن التعليمية توصيفا ً دقيقاً.

التركيز لى األساليب النترية في تنمية الكفايات والتعليم بشكل ام.المطلب الثاني :أهمية الكفايات التعليمية للمعلم:
المعلم هو ح ر الزاوياة في العملياة التعليمياة بكال قادراتا ومهااراتا  ،وبماا يكتسااااااب من الكفاءات التي تمكن من
اسااااتخدام كافة اإلمكاوات المادية والمعنوية المتوفرة لدي للنهوض بالعملية التعليمية وتحقيق األهداف المرجوة مع
بدقل جهد وما ممكن ،وفي أسرع وقت .لذلك تتال أهمية اكتساب المعلم للكفاءات الالزمة،
ااصااااااة في هذا العصاااااار الذي يتميز باوف ار المعرفة والثقافة والتكنولوجيا ،األمر الذي يتقلب معل ًما كف ًتا قاد ًرا
لى مواكبة التريرات السريعة والتكي

معها .لى أسا

الكفاءات واألداء؛ لن اح العملية التعليمية.

الكفاءات هي القدرات المكتساااااابة التي تساااااامل بالساااااالوو والعمل في سااااااياق محدد ،ويتكوو محتواها من معرفة
ومهاارات وقادرات وميو متكاملة معقدة .الفرد الذي حصاااااال ليها ،ورفعها ،وجندها ،وظفها لمواجهة مشااااااكلة
وحلها في موق

معين( .ادي ة.)8104،

من واااحيااة أار  ،ينتر لى االكتفاااء في أوقااات أار  ،ك ا ااداد ذهني محتماال أو داالي ،لى أو ا احتمااا غير
مرئي .والكفاية وفقًا لهذا الفهم وحتى يتم ت سااايدها و رضاااها ،تتاااامن ددًا من اإلو ازات (األداء) كمتشااارات
تشير لى حدوو الكفاية لد المتعلم.
يعتبر ات ااه الكفاءة من أبرز االت اهات السااااااائدة حاليًا في برامج داد المعلمين وتدريبهم .ألو برال النتر ن
مد توفر المباوي الحديثة والمناهج المتقدمة وطرق اإلشاااااراف والتوجي  ،فلن يتمكنوا وحدهم من حداو التقوير
المقلوب بادوو معلم ك ء قاادر لى دمج كل هذا وربق وترجمت لى فا ل ومتار .المواق

التعليمية واألوماط

السلوكية.
وتتمثل أهمية الكفايات التعليمية بالنسبة للمعلم فيما يلي:
 التحو من اال تماد لى مفهوم الشاااهادة أو المتهل األكاديمي لى اال تماد لى فكرة المهارة أو مفهوم أشااامللى فكرة الكفاءة( .ادي ة طقيقة)8104،
التوافق مع مفهوم التعليم المستمر ومعال ة أوج القصور في برامج تعليم المعلمين التقليدية.
 -تعدد األدوار التي ي ب أو يقوم بها المعلم .األمر الذي يتقلب قد ًرا معينًا من الكفاءات التي ي ب تقاوها.

تقوير مهنة التدريس وفساها؛ تشعبت العلوم التربوية والنفسية ،واتسعت م االتها ،ووتي ة لذلك أصبل التعليم مهنة
معقدة ،تام العديد من العناصر المتشابكة التي تتقلب العديد من المهارات.
 اكتشاااف التقنيات ال ديدة التي تسااا د لى تحقيق تعلم أفااال في أساارع وقت وبدقل تكلفة .وقد فرض هذا لىالمعلم أدوا ًرا جديدة تتقلب قدرات وكفاءات تدريسية معينة ( بد السالم.)8104
يتااااااال مماا ساااااابق أو الكفااءات التعليمياة وبرامج داد المعلم القائمة لى وهج الكفاءة مهمة في داد وتدريب
المعلمين وتقوير مواق

المعلمين ت اه مهنة التدريس بددواتها المختلفة؛ و لي  ،تزداد أهمية جراء البحث الحالي

الذي يتعامل مع الكفاءات من اال بيئة التدريس والتعليم القائمة لى أدوات وبرامج التعليم اإللكترووي.
المطلب الثالث :كفايات توظيف التعليم اإللكتروني في عملية التعليم:
ي اب أو يمتلك الشااااااخ

المسااااااتو

ن أي وظيفة وفي أي مهنة كفاءات هذه الوظيفة وتلك المهنة ،والمعلم ذو

المهناة الرفيعاة لاديا م مو اة من الكفاااءات التي ال يمكن أو يختل

ليهاا ااناااو ،ولكن مع ترير طبيعاة الوظيفااة.

التعليم اإللكترووي و مليااات التاادريس ،تم فرض بعال الكفاااءات لى المعلم والتي تتوافق مع طبيعااة هااذا التعليم.
رض للكفاءات التي ي ب أو يمتلكها المعلم ويكوو قاد ًرا لى توظيفها في العملية التعليمية.
بداية ير

وض التودر أو المعلم لكي يصاابل معلما يسااتخدم التعليم اإللكترووي يحتاج الى ا ادة في الصااياغة

الفكرية لدي  ،فيقتنع من االلها بدو طرق التدريس التقليدية ي ب أو تترير لتكوو متناسااابة مع الكم المعرفي الهائل
التي تعج ب كافة الم االت (م دي يووس)8181،
والمعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية األسوووووواسووووووية واإللكترونية .يهدف مشووووووروع التعليم اإللكتروني إلى
تسهيل أدا المعلمين من خالل مساعدتهم على:
 -0رض مادتهم العلمية وتدريساهم ومتابعتهم لقالبهم بسهولة وبقريقة تمكن المعلم من تقييم أداء القالب بشكل
دقيق يتيل للمعلم تقديم أفال طريقة لتنمية القدرات الذكائية المتنو ة لد القالب ومنها
الذكاء العلمي -والذكاء اللروي -والذكاء العقلي -والذكاء الرياضي -والذكاء االجتما ي للقالب.
 -8تنتيم فصو تخيلية ومسابقات لمية و جرائية وودوات حوارية تفا لية تنمي مهارات القالب المختلفة.
وتتمثاال أدوار المعلم في تخقيط العمليااة التعليميااة وتصااااااميمهااا الوة لى كووا باااحثااا ،ومساااااااا اادا ،وموجهااا،
وتكنولوجيا ،ومديرا ،وينبري لي أياااااااا تقاو مهارات التواصاااااال والتعليم الذاتي ،وامتالو القدرة لى التفكير
الناقد ،والتمكن من فهم لوم العصر وتقنيات المتقورة واكتساب مهارات تقبيقها في العمل واالوتاج.
لم يعد دور المعلم مقصااااو ًرا لى التالوة والتلقين ،بل تحو لى أدوار ذات طبيعة مختلفة( .شاااااوك  )8113،وأو
دور المعلم أصااااابل أكثر صاااااعوبة من دوره في التعليم التقليدي ،حيث تحو دوره لى ّ
ميسااااار ،ومرشاااااد ،وقائد،
ومرشد ،ومصمم تعليمي .توظ

جميع بياوات وأدوات تكنولوجيا التعليم اإللكترووي لخدمة األغراض التعليمية.

وال يعني التعليم اإللكترووي لراء دور المعلم بل يصااااابل مقر ًرا أكثر أهمية وأصاااااعب .هو شاااااخ

مبدع متهل

تدهيال اليا يدير العملية التعليمية باقتدار ويعمل لى تحقيق تقلعات التقدم والتكنولوجيا.
اال السااااانوات القليلة الماضاااااية ،كاوت هناو اقوات كبيرة في اساااااتخدام تكنولوجيا التعليم اإللكترووي ،وهناو
حاااجااة لتحااديااد المهااارات والكفاااءات اإللكتروويااة للتعليم اإللكترووي إل ااداد المعلمين والمصااااااممين للعماال لى
اإلوتروت وتوفير التعليم من اال التعليم اإللكترووي.
يلعاب المعلم دو ًرا حيويًا وها ًما في تقوير برامج التعليم اإللكترووي وي ب أو يت اوز دور واقل المعرفة لى دور
الوساااااايط في اكتشاااااااف المعرفة .سااااااينعكس هذا المبدأ بدوره لى جميع األطراف المشاااااااركة في منهج التعليم
اإللكترووي ،وي ب أو يمتلك المعلم في بيئة التعليم اإللكترووي لى الشبكة م مو ة أدوات فريدة للعمل بفا لية.
يحتاج التعليم اإللكترووي لى المعلم الذي يدرو أو ابرت ومعرفت ومعلومات ال تزداد كل يوم ،بل تتدار لسنوات
وسنوات ،لذلك من المهم جدًا داد المعلم جيدًا للوصو لى المستو الذي يتقلب التعليم اإللكترووي.
تعرف كفااااءات توظي

التعليم اإللكترووي في العملياااة التعليمياااة لى أوهاااا الحاااد األدوى من مهاااارات التعليم

اإللكترووي الالزمااة أل اااااااااء هيئااة التاادريس بمسااااااتو من الفعاااليااة والكفاااءة ضاااااامن جراءات تقبيق التعليم
اإللكترووي( .داليا)8105،
وهي أياًا القدرة لى تحقيق م مو ة من أهداف األداء المحددة الالزمة ألداء مهمة التعليم اإللكترووي والمتعلقة
باإللمام بمهارات وبرامج الكمبيوتر واسااااااتخدام محركات البحث لى اإلوتروت و دارة الدورات اإللكترووية ،أداء
مهمة التعليم اإللكترووي بن اح وفعالية.
وهناك مطالب ازمة للمعلم لالنتقال من التعليم التقليدي الى التعليم اإللكتروني وهي
استخدا الوسائط المتعددة ويضم ( بد السالم)8104
قم ب داد الشرائل باستخدام برامج مختلفة مثل  Power Pointوغيرها.
استخدام بروامج Excel. ا داد قا دة بياوات مبسقة باستخدام بروامج Access. دراج الصاااور ومقاطع الصاااوت والفيديو في الشااارائل أو ملفات HTML.اساااتخدام شاااابكة المعلومات الدولية(اإلوتروت) ويام (بر ودي بسمينة)8105،
التصفل.البحث. داد وتصميم المواقع وتحميلها لى الشبكة.ويمكن تحديد أدوار المعلم أو األنشطة المطلوبة منه في عصر التعليم اإللكتروني:
-توفير معلومات فورية لعدد كبير ومتنوع من القالب.

 -8استخدام البريد اإللكترووي.
 -3استخدم غرف الدردشة.
 -4توفر قنوات تعليمية متعددة ومواقع لكترووية متعددة لى شبكة اإلوتروت.
 -5التواصل مع المدار

االلكترووية.

 -2متابعة أداء القالب.
 -8صدار التقارير الدورية.
فيما يلي نستطيع تحديد المجاات التي يستخد فيها المعلم تكنولوجيا التعليم والكفا ات الالزمة لذلك وهي:
الكفاءات المعرفية الخاصة بم ا تكنولوجيا التعليم.كفاءات لتصميم االستراتي يات التعليمية الفردية( .شوكاوي)8180،كفاءات دارة الوضع التعليمي.كفاءة استخدام المعدات التعليمية.كفاءة استخدام شبكة المعلومات الدولية.كفاءات صياوة المواد والت هيزات التعليمية.كفايات ادم الم تمع.المطلب الرابع :األساليب التي يجب أن يسلكها المعلم لتطوير ذاته في التعليم اإللكتروني:
 حاور الدورات التدريبية التي تعقد في مراكز تدريب المعلمين حو مواضيع تتعلق بالتعليم اإللكترووي. احرص لى االلتحاق بهذه الدورات التدريبية حساب مستو المعلم وبالتدريج فالمعلم الذي ال ي يد الحاسب يبدأبدوتمة التشريل ام بعال البرامج األساسية التي يحتاجها وهكذا ( .بد الخالق)8102،
 -المشااااركة في الكليات الخاصاااة التي تقدم دورات في الحاسااابات والشااابكات مثل الدورة التدهيلية للحصاااو

لى

الراصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي ) (ICDLوالشهادة الدولية للكمبيوتر واإلوتروت .3IC
 -االستفادة من المواقع اإللكترووية للتعرف لى بعال البرامج المفيدة للمعلم.

 .1إجرا ات ومنهجية الدراسة:
 .1.1المنهج المتبع في الدراسة:
ا تمدت الدراسااة لى المنهج الوصاافي الذي يقوم لى جمع البياوات والمعلومات حو موضااوع الدراسااة .ولهذا
الساااابب تم اال تماد لى ما تم توفيره للباحث من بياوات وواائق ودراسااااات وأبحاو تناولت موضااااوع الدراسااااة
للوصااااااو

لى منهج لمي و ملي تم تقويره لتحااديااد الكفاااءات التعليميااة الالزمااة للمعلمين لتوظيفهااا .التعليم

اإللكترووي في ملية التدريس.

 .1.1حدود الدراسة:
أقتصر البحث لى االتي
 معلمي المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية .للعام الدراسي 8181-8101م.

 .1.1إجرا ات البحث:
أوا :التصميم التجريبي:
تم ا تماد التصميم الت ريبي ذي الم مو تين المتكافئتين
المجموعة

التدريب

ااختبار البعدي

األولي

لم تخاع للتدريب

تقويم ذاتي

الثاوية

ااعت للتدريب

تقويم المشرف

ثانيا :تحديد مجتمع العينة:
يتمثال م تمع البحاث بقاالباات وطالب المرحلاة االبتادائياة في كلياات التربياة إل اداد المعلمين في المملكة العربية
السااااااعودياة والموز ين لى الكلياات والباالغ اددهم) (150طاالاب وطاالبة والمرشااااااحين للتقبيق في المدار
االبتدائية من العام الدراسي .8181-8101
ثالثا :اختيار العينة:
عينة الطالبات:
تم ااتيار كليات التربية إل داد المعلمات بشااااااكل قصاااااادي لحاجة الباحث الي تنفيذ الت ربة ،وقد تم ااتيار ()31
طالب وطالبة من قساام الرياضاايات والبالغ ددهم ( )22طالب وطالبة شااوائيا ً حيث قساامن لى م مو تين بواقع
( )05طاالاب في كال م مو اة ،دربات الم مو اة الثااوياة لى التقويم الذاتي وفقا ً للكفايات التعليمية ولم تخاااااااع
الم مو ة األار للتدريب.
عينة المشرفين:
تم ااتيار ( (8من المشااارفين من كليات التربية إل داد المعلمات في تخصااا
لى القالب المعلمين اال فترة التقبيق الفعلي في المدار

االبتدائية.

طرائق التدريس من الذين شااارفوا

أداة البحث:
 هدف األداة :تهدف األداة لى تقويم أداء القالب والمعلمة لذاتها وتقييم أدائها التدريسي من قبل مشرفيها.محتو األداة لتحديد محتو األداة والمتمثل بكفايات معلم الرياضيات تم اإلفادة باآلتي )0القاء النتر لى األدبيات الخاصة بالكفايات التعليمية لد معلمي المرحلة االبتدائية.
 )8ابرة الباحث في م ا طرائق التدريس.
 )3طرح ساااااتا محدد لى م مو ة من ( )08معلم ومعلمة والمتميزين في ملهم والساااااتا هو ما هي المهام
التي ي ب لى المعلمين الحرص لى تنفيذها.
من اال ما سبق تم ترتيب استباوة لمهام معلمي المرحلة االبتدائية وفق الكفايات التعليمية.
 وصف األداة األداة بارة ن استباوة مكووة من ( )05فقرة تمثل كفايات معلمي المرحلة االبتدائية وهي كفاياتمعرفية ومهارية ووجداوية ،يقابل الكفايات حقل للدرجات من ( )0لى (.)5
تعليمااات األداة تم توزيع األداة بتعليمااات حو كيفيااة ملب االسااااااتباااوااة ،وذلااك بتقاادير درجااة تتراوح بين ()0-5بحسب درجة ممارسة المهمة.
 تفريغ البيانات :يحصال القالب والمعلمين يل درجة من  811بحسب تقديرها ،وكذلك درجة من  811بحسبتقدير مشرفها.
 صودق األداة :تم ا تماد الصادق التاهري لدداة وذلك بعرض االستباوة لى م مو ة من المحكمين في طرائقالتدريس وبموافقة أكثر من  %22من رأي المحكمين دت األداة صادقة.
 -ثبات األداة :ا تمد الباحث طريقة ادة التقبيق ( )test-re-testلقيا

ابات األداة حيث طبقت األداة لى ينة

من ( ) 05معلم ،وكاو الفاصل الزمني بين ملء االستباوة األو و ادة ملئها مرة ااوية أسبو ين .واستخدم الباحث
معامل ارتباط بيرسوو لحساب الثبات وقد بلغ ( )1.85وهي وسبة مناسبة تشير لى ابات األداة.
الوسائل اإلحصائية
ااتبار الداللة ( )t-testلعينتين مترابقتين (المنيز .)8111 ،

 .2عرض النتائج ومناقشتها:
بالنسبة للفر ية األولي والتي تنص على أن:
ا يوجد فرق ذو دالة إحصائية بين متوسط التقويم الذاتي لطالل المجموعة األولي وتقويم مشرفيهم.
ومن مالحظة الجدول اآلتي:
جدول ( :)1الوسووووط الحسووووابي واانحراف المعياري للفرق بين درجات التقويم الذاتي للمجموعة األولي وتقويم
مشرفيهم وقيمة مشرفيهم وقيمة tالجدولية المحسوبة.
العدد

الوسط الحسابي للفرق

اانحراف المعياري

tالمحسوبة

tالجدولية

81

02،15

31.088

8.382

8.113

من اال البياوات التي حصال ليها الباحث بعد تعبئة استمارة التقييم الذاتي من القالب المعلمين في الم مو ة
األولى الاذين لم يتم تادريبهم لى التقويم الذاتي حسااااااب الكفاءات وكذلك تقييم المشاااااارفين ليهم (ملحق  )3وبعد
حساب قيمة  tلـاااااا ( )382.8ومقاروتها ب دو  tلـاااااا ( )113.8بدرجة حرية  01ومستو داللة  ،15.1يتم رفال
الفرضاية األولى ،وهذا يعني أو هناو فرق ذو داللة حصائية بين متوسط التقييم الذاتي للمعلمات غير الخاضعات
للتدريب وتقييم مشرفاتهن ولصالل تقييم المشرفين.
أما بالنسااااابة للفرضاااااية الثاوية والتي تن

لى أو :ال يوجد فرق ذو داللة حصاااااائية بين متوساااااط التقويم الذاتي

للقالب والمعلمين في الم مو ة الثاوية وتقويم مشرفيهم.
ومن مالحظة الجدول اآلتي:
جودول ( :)1الوسااااااط الحسااااااابي واالوحراف المعياري للفرق بين درجات التقويم الذاتي للم مو ة الثاوية وتقويم
مشرفيهم وقيمة tال دولية والمحسوبة.
العدد

الوسط الحسابي للفرق

اانحراف المعياري

tالمحسوبة

tالجدولية

81

0.05

82.0822

1.0285

8.113

وكذلك من اال البياوات التي حصااال ليها الباحث بعد تعبئة اساااتمارة التقييم الذاتي من جاوب القالب والمعلمين
في الم مو اة الثااوياة الاذين تم تادريبهم لى التقويم الذاتي حسااااااب الكفاءات (ملحق ( )3وبعد احتساااااااب قيمة t
( )0285.1ومقاروتها بال دو  tلـاااااااا ( .)113.8وبدرجة حرية  01ومساااتو داللة  15.1تقبل الفرضاااية الثاوية،
وهذا يعني دم وجود داللة حصااااااائية الفرق بين متوسااااااط التقييم الذاتي للقالب والمعلمين في الم مو ة الثاوية
الذين ااعوا للتدريب في التقويم الذاتي وتقييم مشرفيهم،

هذا لى الرغم من أو القالب والمعلمين وفي الم مو تين األولى والثاوية اسـااااتقعن تقـااااويم ملهن اال فترة
التقبيق ،لكن من اال وتائج البحث وحسااااااب رأي الباحث وجد أو القالب والمعلمين في الم مو ة الثاوية الذين
اااااااعوا للتدريب لى التقويم الذاتي وفق االساااااتبياو كاووا أكثر موضاااااو ية في تقييم أوفساااااهم من زمالئهم في
الم مو ة األولى .الم مو ة ،مقاروة بتقييم المشاااارفين ليها( .الملحق  )8يشااااير لى أوها كاوت قادرة لى تحديد
وقاط الاااااااع

لديها كما أوها كاوت موضااااااع تقدير جيد لدرجة ممارسااااااتها للكفاية ووفقًا لالسااااااتبياو الذي مدت

والمشاارف ،مما ساايساااا دها في المسااتقبل لى تقوير وفسااها معرفيًا ومهارة و اطفيا ً وت نب ما أ اق حصاااولها
لى درجة الية ألي فقرة من فقرات الكفاءات التربوية لمدرساااااة الرياضااااايات حيث أو ملية التشاااااخي

التي

قامت بها بمفردها من أهم المراحل في مساااااار تنمية الذات .وفقـاااااااااااا ً للكفايات حيث و درجات المتدربات جاءت
مقاربة لدرجات مشرفيهم لى العكس من غيـر المتدربات .وكذلك فالنتائج تد

لى و المتدربات تمكن من تفهـم

كفايـاات معلـم الرياضـيات وممارستها فعالً وتحديد درجة ممارستها كذلك ،وهذا بحد ذات ما وريده من معلمة الرد
والتي وعدها لتصبل معلمة رياضيات وهذا ما يتقابق مع دراسة (ال سمي) والتي توصلت لـاااااى و ملية التقويم
الذاتي للمعلم تبدأ بدو يلم بكل ما يحدو في الص

ام يقرح لى وفـس أسـئلة التقويم.

استمارة التقويم وفقا لكفايات معلمي المرحلة اابتدائية
ت

كفايات معلمي المرحلة اابتدائية

0

يحتاج العمل لى أوتمة التعليم اإللكترووي لى وقت كبير

8

استفدت من فيديوهات توضيحية لى موقع مادة التعليم االلكترووي

3

لد القالب مشكلة في التعامل مع أوتمة التعليم االلكترووي

4

حسن ااتيار وتوظي

5

استخدام أساليب التقويم المتنو ة وبما يناسب الموق

2

تقديم المادة العلمية بشكل متقن ومثير

8

2- 1

الوسيلة التعليمية
التعليمي

داد الخقط اليومية وفقا ً للوقت المحدد

2

تحديد النشاطات والفعاليات المالئمة لتحقيق األهداف التعليمية

1

تحقيق تفا ل صيفي ي ابي

01

مناقشة الحلو المختلفة للمسائل التي يقدمها القالب

00

مرا اة الفروق الفردية بين القالب واهتماماتهم وميولهم

08

التريث في صدار األحكام ويوازو الثواب والعقاب

03

استخدام التعزيز اإلي ابي وأسلوب الترذية الراجعية

04

تش يع االبتكار ند تالميذه ويبحث ن أكثر من حل للستا المقروح

05

حسن استخدام السبورة

 .6الخاتمة وهي تضم كال من اآلتي:
 .1.6النتائج:
 -0وها حقيقة بديهية أو المعلم هو أحد المتريرات المهمة في ملية التعليم ،وبالتالي ف و معرفة كفاءات المعلم لها
أهمية ااصة ،مما جعلها تحتى باهتمام الباحثين لسنوات ديدة.
 -8توجاد منااهج اديادة إل اداد المعلم ،منهاا المنهج التربوي القاائم لى الكفاءات ،والذي يعد من أكثر االت اهات
اوتشا ًرا واوتشا ًرا في داد المعلم .لمسا دة القالب لى تحقيق أهدافهم.
 -3كمااا أو هناااو العااديااد من العواماال التي اجتمعاات فيمااا بينهااا وأدت لى ظهور ماادااال الكفاااءات في التاادريس
والتعليم ،ومن أهم هذه العوامل واألسبال ما يلي:
 تقدم كبير في م ا العلوم التربوية والنفسية ،وم ا العلوم البيولوجية. زيادة و ي المعلمات بالمعلومات واالبتكارات التكنولوجية في ملية التعليم. -ضع

االقتناع بقدرة المعلمين لى أداء األساليب التقليدية.

 .1.6التوصيات:
من اال وتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يلي
 -0ضاااارورة االهتمام بد م وتقوير كفاءات توظي

التعليم اإللكترووي في جميع المواد األكاديمية لما ل من اار

ي ابية لى مخرجات التعليم لد المتعلمين.
 -8ضاااااارورة داد وتقديم دورات تدريبية دورية للمعلمين والمعلمات تتناو حد
اإللكترووي وكيفية توظيف في المواق
 -3مرا اة الوظائ

ليات وطرق وأدوات التعليم

التعليمية.

المسااتقبلية للمعلم في التعليم اإللكترووي ند تصااميم برامج تدريبية للمعلمات في المتسااسااات

التعليمياة قبال التحو لى تقبيق هاذا النتاام للتعليم ن بعاد وفيماا يتعلق باالكفااءات التي تنادرج تحت كل من هذه
الوظائ .
 -4االهتمام بتدريب المعلمات لى مهارات وكفاءات التعامل مع الموقع التعليمي للمتسااسااة قبل البدء في التعرف
ليهن من االل وقبل االوخراط في العمل للتعامل مع أدوات والتفا ل مع بعاهن البعال.

-5تشااا يع المعلمين والمعلمات لى الحصاااو

لى دورات تدريبية متقدمة في م ا الحاساااب اآللي مع تسااااهيل

ضاااااوابط و جراءات الترشااااايل لحااااااور هذه الدورات التي من شااااادوها د م وتفعيل ليات التعليم اإللكترووي في
المواق

التعليمية.

 .2قائمة المراجع:
 )0صالح الدين ،محمد ( .)8102دور التعليم اإللكترووي في تحسين المستوي التعليمي.
 )8هاشم ،م دي ( .)8181مفهوم وأدوات واستراتي يات التعليم.
)3

بد الخالق ،محمد محمود و بد الخالق فتاد بد الخالق ( )8102مدال لى المناهج ،وطرق التدريس،
مكتبة المتبني.

)4

مادة تقوير المهارات وكالة ال امعة للتقوير وال ودة ب امعة الملك سعود.)8102( .

 )5وكاالاة ال اامعات للدراسااااااات العليا والبحث العلمي والخقة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار (.)8108
االقتبا

والسرقة العلمية في البحوو العلمية من منتور أاالقي ،جامعة الملك سعود

 )2بسااامينة ،بر ودي ( ،)8105التعليم العالي و القت بالتريرات التكنولوجية( ،رساااالة ماجساااتير) في لم
االجتماع والديموغرافية ،جامعة باتنة.
 )8العنزي ،فاطمة ( .)8100الت ديد التربوي والتعليم اإللكترووي .ماو ،دار الراية للنشر والتوزيع.
)2

بد الهادي ،محمد ( .)8115التعليم اإللكترووي بر شبكة االوتروت .القاهرة المصرية اللبناوية.

 )1جيني هوريكوواات ،جيني ( .)8102مبااادئ األوترواات -القريقااة السااااااهلااة للتعليم والتعلم ،ترجمااة مر
األيوبي ،بيروت دار الكتاب العربي.
 )01بد المولى ،الساايد ( )8100معايير ال ودة في توظي

ا ااااء هيئة التدريس للتعليم اإللكترووي ،بحث

مقدم الى المتتمر الرربي الدولي لاماو جودة التعليم العالي ،المنعقد في جامع الزرقاء.
 )00بن وبيل ،بد الرحمن ( .)8101بروامج مقترح قائم لى الكفايات المهنية الالزمة لمعلمي اللرة العربية
بمنققة سير في ضوء احتياجاتهم التدريبية( ،رسالة ماجستير) ،كلية التربية ،جامع الملك االد.
 )08شااااااوكااوي ،رياض ( ،)8180كفايات تعلم الرياضاااااايات ن بعد لد معلمي الرياضاااااايات في المرحلة
األساسية العليا في محافتة وابلس.
 )03المنتمة الليبية للساياساات واالستراتي يات ( ،بريل8102م) ،التعلم العام في ليبيا (المختلفات والتحديات
وسبل المعال ة) ،طرابلس -ليبيا.
 )04يماو ساااااحتوت وزينب جعفر ،)8104( ،اساااااتراتي يات التدريس الحديثة ،القبعة األولي ،الساااااعودية،
مكتبة الرشد.

 )05الخرطبيل ،داليا ( ،)8105العالقة بين دمج التكنلوجيا في التعليم واألدوار المساااااتقبلية للمعلم من وجهة
وتر معلمي الحلقة األولي من التعليم األساااسااي في مدار

مدينة دمشااق ،رسااالة دكتوراه ،كلية التربية،

جامعة دمشق ،سوريا.
 )02طقيقة ،ادي ة ( ،)8104فا لية دورات دمج التكنولوجيا في التعليم من حيث اكتساب المتدربين الكفايات
المتعلقة باستخدام الحاسوب وشبكة اإلوتروت وتوافقها مع المناهج المعتمدة في الفترة (،)81100-8112
كلية التربية ،جامعة دمشق ،سوريا.
 )08بلقااساااااام ،بن شااااااويق ( )8103الكفايات التعليمية وفق معايير جودة التدريس و القتها بمفهوم الذات
األكاديمية( .رسالة ماجستير منشورة) ،جامعة حسيبة بن بو لي -الشل .
 )02بلهمامل ،ادي ة ( .)8104تقدير مساااااتوي الكفايات التدريساااااية لد معلمي المرحلة االبتدائية .رساااااالة
ماجستير .كلية العلوم االجتما ية ،جامعة محمد ااير .بسكرة.
 )01ال عافرة ،بد الساااااالم ) .(8104مساااااتو تحقيق الكفايات األدائية التعليمية للقلبة المعلمين في جامعة
الزرقاء من وجهة وتر القلبة المعلمين وأ اااااء الهيئة التدريساااية والمعلمين المتعاووين ، .الم لد ،31
العدد  ،0م لة دمشق ،سوريا.
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