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The impact of the simultaneous networking training classroom teachers
to instill in the initial application efficiencies of continuous assessment
Saleh Ali Al-Zahrani
Directorate of Makhwah Education || Ministry of Education || KSA
Abstract: The aim of the study was to identify the effectiveness of simultaneous network training in providing the teachers
of the primary grades some of the competencies of the application of continuous evaluation.
The researcher used the "Semi-Experimental Method". The study population is one of the primary school teachers in the
schools of the Education Bureau in Qalwa Governorate. The study population is 150 teachers. The sample of the study is 30
teachers. The researcher used the observation as a tool for this study, A tribal observation, and a remote observation.
Statistical processing was done with spss, repetitive tables, percentages and arithmetic mean.
The results of the study are the most important of which are the effectiveness of simultaneous network training in the
development of activating the teachers of the first grades of the continuous evaluation of their multiple variables and their
effective use within the classrooms. We conclude that the effect of the independent variable "concurrent network training"
on the dependent variable " May range from (0.89,0,97).
The most important recommendations of the study are the design of training programs similar to the teachers in all
disciplines and at all educational levels, simultaneous networking in the provision of continuous guidance and guidance
and overcoming difficulties in applying the system of continuous evaluation according to its correct mechanisms and in light
of specific criteria that can be referred to continuously. Contributes to overcoming traditional training problems.
Keywords: Simultaneous Network Training, Continuous Assessment Skills, Primary Class Teachers.

أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية بعض كفايات تطبيق
التقويم املستمر
صالح بن علي الزهراني
إدارة التعليم باملخواة || وزارة التعليم || اململكة العربية السعودية
 هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية بعض كفايات تطبيق:امللخص
 وتكون مجتمع الدراسة من معلمي الصفوف األولية في املدارس التابعة ملكتب،" واستخدم الباحث "املنهج شبه التجريبي.التقويم املستمر
 استخدم الباحث املالحظة كأداة،) معلما30(  وعينة الدراسة،) معلما150( التربية والتعليم بمحافظة قلوة ويبلغ عدد مجتمع الدراسة
 والجداول التكرارية،)spss(  وقد تمت املعالجة اإلحصائية ب، ومالحظة بعدية، طبقت على نفس العينة مالحظة قبلية،لهذه الدراسة
.والنسب املئوية واملتوسط الحسابي
 فاعلية التدريب الشبكي املتزامن في تنمية تفعيل معلمي الصفوف األولى للتقويم املستمر بمتغيراتها املتعددة:نتائج الدراسة أهمها
 ونستنتج منها أن حجم تأثير املتغير املستقل "التدريب الشبكي املتزامن" على املتغير التابع،واستخدامها الفاعل داخل الفصول الدراسية
.)0,97 ،0,89( "إكساب معلمي الصفوف األولية بعض كفايات تطبيق التقويم املستمر" قد تراوح بين
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توصيات الدراسة أهمها ،تصميم برامج تدريبية مشابهة للمعلمين في جميع التخصصات وفي جميع املراحل التعليمية ،التواصل الشبكي
املتزامن في تقديم اإلرشادات والتوجيهات املستمرة وتذليل الصعوبات عند تطبيق منظومة التقويم املستمر وفق آلياتها الصحيحة وفي
ضوء معايير محددة يمكن الرجوع إليها باستمرار ،هذا النوع من التدريب يمكن أن يسهم في التغلب على مشكالت التدريب التقليدي.
الكلمات املفتاحية :التدريب الشبكي املتزامن ،كفايات التقويم املستمر ،معلمي الصفوف األولية.

 -1املقدمة:

ُ
إن قضية التنمية في العالم النامي ت َعد القضية األساسية والرئيسة لشعوبه ،والشغل الشاغل ملفكريه
ومثقفيه وعلمائه املختصين ،وهم يؤمنون أن ذلك ال يتم إال بالتدريب ،ومن هنا يعد التدريب ذا أهمية بالغة في رفع
كفاءة أفراد املجتمع وتنمية قدراتهم ،وبخاصة في مجتمعاتنا النامية التي تحتاج إلى هذا النوع من التطور؛ لتالحق في
سعيها الحثيث ركب الثورة التكنولوجية التي أخذت أشكاال عديدة وأبعادا واسعة فاقت التصور " ،إن التسارع الذي
طرأ ويطرأ على طبيعة املهن واألعمال والوظائف واألدوار التي يضطلع بها املوظف أو العامل ترتب عليه بروز احتياجات
تدريبية متجددة ومتغيرة ،األمر الذي استوجب أن تقوم برامج التدريب باالستجابة لهذه االحتياجات التدريبية "
(الخطيب )237 :2001 ،ويعتبر التدريب خيارا استراتيجيا ألي جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية
حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجاالت العمل.
" فالتدريب هو السبب الرئيس ،وراء كل نجاح يحققه أي نشاط ،أو اكتشاف أو خدمة ،وهو الذي يفسر
تقدم أو تخلف أي مجتمع ،ومسئول عن نجاح املنظمات ،و املجتمعات ،و فشلها أي منها" (الطعاني2007 ،م،)13 :
وقد اهتمت الدول املتقدمة بالتدريب إيمانا منها لدوره املؤثر في مجال االستثمار.
وللتدريب أهمية كبيرة بالنسبة للمعلمين ،تكمن في تمكينهم من القيام بمهامهم بصورة أفضل وتنمية
قدراتهم وتوظيفها في تطوير العملية التربوية "يمثل التدريب أثناء الخدمة مجاال مهما من املجاالت التي يقوم التعليم
والتعلم عن بعد بدور فعال "(صبري1430 ،هـ.)50 :
وللتدريب أثناء الخدمة أهمية كبيرة نظرا ملا يهيئه التدريب للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها
مهنته ،أو من خالل تعرفه على أفضل الحلول للمشكالت التي يواجهها أثناء ممارسته ملهنته مما يزيده تمكنا في أداء
عمله ويساعده على تجنب األخطاء ،ليصل بذلك إلى املستوى املنشود الذي تطمح إليه أي جهة تسعى للرقي والتقدم،
"وتزداد أهمية التدريب أثناء الخدمة في العصر الحديث ،حتى أصبح ضرورة ،ملحة ،نظرا للتطور السريع في املجاالت،
واملهن كافة مما يستلزم مواكبة األفراد هذا التطور املتسارع"( .الطعاني.)14 :2007 ،
مشكلة الدراسة:
ملواكبة التطور العلمي والتقيي املتسارع ،وظهور أساليب تقنية في التدريب ،ولحل بعض مشكالت التدريب
التقليدي" ،لعل الخطى املتسارعة في عالم اليوم تضع املهتمين بمهنة التعليم في مأزق حقيقي ،حيث عجزت
املؤسسات التعليمية التقليدية عن حل مشكالتها التربوية " (مدني.)11 :2007 ،
وألهمية التدريب الشبكي ،ولضرورة إيجاد وسائل تقنية تناسب املهارات الحديثة في التدريب " في ظل
التقدم التكنولوجي الفائق ،أصبحت األدوات التقليدية التي تعود عليها املعلمون واملدربون داخل الفصول الدراسية
وقاعات التدريب ،مختلفة في إمكاناتها وقدراتها " (توفيق.)25 :2002 ،
وملا ملسه الباحث أثناء عملة كمشرف للصفوف األولية من عدم تمكن املعلم من حضور الدورات التدريبية
في مراكز التدريب وذلك لبعد املسافة بين تلك املراكز واملدرسة ،وكذلك خروج املعلم من املدرسة وضياع يوم دراس ي

الزهراني

()132

أثر التدريب الشبكي المتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية
بعض كفايات تطبيق التقويم المستمر

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الثالث ــ العدد الثاني والعشرون ــ سبتمبر 2019

كامل على الطالب ،ولنشر ثقافة توطين التدريب واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لالستفادة من الخبرات العاملية
وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات مهما كانت املسافة ،ومن أجل ذلك رأى الباحث أن تكون الدراسة في هذا املوضوع
ألهميته وللحاجة املاسة إلى تطوير أساليبه.
أسئلة الدراسة:
يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
 ما أثر التدريب الشبكي في إكساب معلمي الصفوف األولية كفايات تطبيق التقويم املستمر ؟ويتفرع منه األسئلة التالية:
 -1ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية كفايات التخطيط وبناء األدوات للتطبيق
التقويم املستمر ؟
 -2ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية الكفايات الخاصة بتطبيق التقويم املستمر
أثناء املوقف الصفي؟
 -3ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية الكفاية الخاصة بتطبيق أداة املالحظة ؟
 -4ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية الكفايات الخاصة بالواجبات املنزلية؟
 -5ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية الكفاية الخاصة باستخدام ملف إنجازات
الطالب ؟
 -6ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية كفايات تحليل وتفسير نتائج التقويم املستمر
والتغذية الراجعة ؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 -1معرفة أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية كفايات تطبيق التقويم املستمر.
 -2معرفة أثر استخدام التدريب الشبكي املتزامن في حل مشكالت التدريب التقليدي.
 -3مواكبة التطور الحديث في استخدام التقنية الحديثة في التدريب.
 -4تطوير أساليب التدريب والتشجيع على زيادة املعرفة التقنية.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية هذه الدراسة من أهمية التدريب ودوره املؤثر في العملية التعليمية ،كما قد تفيد نتائج
الدراسة؛ في جوانب ومجاالت عديدة؛ وعلى النحو اآلتي:
 -1القائمين بأمر التدريب التربوي بإدارات التعليم باململكة العربية السعودية بشكل عام وفي منطقة الباحة بشكل
خاص.
 -2لفت انتباه القائمين بأمر التدريب التربوي بإدارات التعليم باململكة العربية السعودية ألهمية التدريب الشبكي
املتزامن في تدريب املعلمين.
 -3من املتوقع أن تفيد معلمي الصفوف األولية بإكسابهم كفايات التقويم املستمر باململكة العربية السعودية.
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حدود الدراسة:
 الحدود البشرية :معلمي الصفوف األولية بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة الحدود املكانية :املدارس التابعة ملكتب التربية والتعليم بمحافظة قلوة. الحدود املوضوعية :كفايات تطبيق التقويم املستمر ملعلمي الصفوف األولية. -الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة في الفصل األول لعام 1435/1434هـ.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
مصطلحات الدراسة:
يعرف الباحث التدريب الشبكي املتزامن:
بأنه عملية تدريبية تتم عبر االتصال املباشر باملتدربين تهدف إلى تقديم املحتوى التدريبي من خالل اإلنترنت
عبر آليات االتصال الحديثة لتخــطي املسافة الجغرافية بين املتدرب و املدرب.
التقويم املستمر:
هو" نوع من التقويم يحدث أثناء تكوين أو تشكل تعلم التلميذ ويكون تصحيحا ملسار العملية التدريسية
ومعرفة تقدم التلميذ ويتمعن طريق تمارين صفية وامتحانات قصيرة ووظائف بيتية")الدوسري1409 ،هـ(.
يعرف الباحث التقويم املستمر:
بأنه أسلوب محدد ومقنن وعملية إجرائية هدفها رفع كفاية تحصيل الطالب لجميع املهارات املراد
استيعابه.
الكفايات:
"هي جميع املهارات والقدرات التي يحتاجها املدرس أثناء املوقف التعليمي وتساعده في تنظيم هذا املوقف
التعليمي" (مرعي.)2002 ،
أهمية التدريب:
التدرب مصدرا مهما من مصادر تطوير األداء ،وإعداد الكوادر البشرية ،وكذلك تطوير الكفايات املهنية
للمتدرب ،وزيادة اإلنتاجية ،ولذلك يعد التدريب استثمارا يحقق عائدا ملموسا في جميع املجاالت ،ومع التطور
املتالحق في املجاالت املختلفة ،أصبح الفرد أمام مسؤوليات جديدة ومتطورة ال بد من القيام بها ،وذلك ليؤدي مهامه
الوظيفية بكفاءة عالية ،وأهمية التدريب تتكامل قبل الخدمة وبعدها ،وتكمن أهمية التدريب قبل الخدمة في أنها
مدخال مهما ملمارسة املهنة وإعدادا مبدئيا لذلك ،أما التدريب أثناء الخدمة فتزداد أهميته إزاء التغيرات املتالحقة
التي يشهده العالم والتي يزداد تأثيرها يوما بعد يوم في الوسائل واألساليب املستخدمة ،وملواكبة هذا التطور ال بد من
تصميم البرامج التدريبية على أساس تحديد االحتياج التدريبي وصياغة األهداف واختيار املحتوى األفضل مما يؤدي
إلى تنمية املعارف واملهارات واالتجاهات لدى املتدربين(الطعاني.)2007 ،
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أهداف التدريب:
ملفهوم التدريب مضامين ومعطيات يشتملها ،ومن خاللها فهناك أهداف يسعى التدريب إلى تحقيقها بشكل
عام ومنها:
 تنمية املعارف واملعلومات املهنية للمتدربين. تنمية الكفايات املهنية للمتدرب. إكساب املتدربين اتجاهات إيجابية نحو العمل. رفع املستوي العلمي لدي املتدرب. تقوية الروابط اإلنسانية بين املتدربين. املواكبة الحثيثة للتطور املرتبط بعمل املتدرب. حل املشكالت التي تعاني منها املنظمة بأساليب علمية متطورة.ثانيا -الدراسات السابقة
أ -الدراسات العربية:
 -1دراسة (الكساب )2016 ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة معلمي الدراسات االجتماعية لكفايات
التقويم املستمر في مدارس مدينة مكة املكرمة ،اشتمل مجتمع الدراسة على جميع معلمي املرحلة الثانوية
واملتوسطة في إدارة التعليم في مكة املكرمة البالغ عددهم ( )8757معلما ومعلمة في الفصل الدراس ي األول للعام
الدراس ي ( ،)2015/2014اختيرت العينة عشوائيا ،وتكونت من ( )150معلما ومعلمة ،ولتحقيق أهداف الدراسة
تم تصميم استبانة تكونت من ( )57فقرة موزعة على خمسة محاور ،وقد بينت النتائج وجود فروق وفقا ملتغير
الجنس في محاور الكفايات املهنية ،وبناء أدوات التقويم املستمر ،والتفاعالت الصفية ولصالح املعلمين الذكور،
وعدم وجود فروق وفق ملتغير الجنس في محوري كفايات األسئلة االختيارية ،وكفايات تحليل وتفسير النتائج
والتغذية الراجعة ،ووجود فروق في محور الكفايات املهنية وفقا ملتغير املرحلة التعليمية ،ولصالح معلمي املرحلة
الثانوية ،ووجود فروق في محور كفايات التفاعالت الصفية وفقا ملتغير عدد دروات املعلمين ،ولصالح املعلمين
الذين لم يخضعوا لدورات تدريبية ،مقارنة مع الذين تلقوا أقل من ( )3دورات ،وأوصت الدراسة بضرورة تدريب
املعلمين على توظيف كفايات التقويم املستمر في أثناء الحصص الدراسية .
 -2دراسة (الغامدي )2016 ،وهدفت إلى التعرف على درجة ممارسة املشرفة التربوية لدورها في متابعة التقويم
املستمر من وجهة نظر معلمات الصفوف األولية بجدة ،والكشف عن االختالفات بين درجات املمارسة والتي
تعزى الى الختالف املؤهل العلمي وسنوات الخبرة ،واستخدم املنهج الوصفي املسحي والوصفي املقارن ،وتكون
املجتمع من جميع مشرفات الصفوف األولية بجدة وعددهن ( )53ومعلمات الصفوف األولية بجدة بمدارس
التعليم العام الحكومي لعام 1436- 1435هـ وعددهن ()3000معلمة واختيرت العينة بالحصر الشامل لجميع
املشرفات وبالطريقة العشوائية البسيطة ،للمعلمات بواقع ( )10معلمات لكل مشرفة ،ولتحقيق أهداف البحث
تم بناء استبانة مكونة من ()40عبارة موزعة على خمسة محاور( :السجالت ،االختبارات ،الواجبات املنزلية،
مهارات املالحظة الصفية ،تحليل وتفسير نتائج التقويم وتقديم التغذية الراجعة) وتوصل البحث إلى النتائج
التالية :إن درجة ممارسة املشرفة التربوية لدورها في متابعة التقويم املستمر جاءت بدرجة ممارسة (غالب)
واملؤهل العلمي متغير مؤثر بينما سنوات الخبرة متغير غير مؤثر ،وقد خلص الباحث إلى التوصيات التالية:
احتساب زيارات متابعة التقويم ضمن مؤشرات األداء الكمي للمشرفة ،إدراج زيارات متابعة التقويم املستمر
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ضمن الخطة الفصلية في برنامج نور ،عقد ورش تدريبية لشرح الئحة التقويم املستمر للطالب ،أن تشارك هيئة
تقويم التعليم العام في بناء لوائح منظمة للتقويم املستمر ومتابعته في امليدان التربوي.
 -3دراسة (القرني1431 ،هـ) ،وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام املشرفين التربويين ملصادر
اإلنترنت التربوية وخدماتها في التنمية املهنية للمعلمين بمدينة الطائف  ،واتبع الباحث املنهج الوصفي في هذه
الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع املشرفين بمدينة الطائف وعددهم ( )55مشرفا تربويا ،واستخدمت
الدراسة االستبانة لجمع املعلومات ،وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة االهتمام باملشرفين التربويين الذين يرون
بعدم أهمية االنترنت وتعريفهم بخدمات االنترنت وأهميتها في املجال التعليمي ،وهم يمثلون  ، %4.23ضرورة
إعطاء دورات تدريبية في استخدام الحاسب واالنترنت للمشرفين التربويين الذين ال يستخدمون االنترنت في
التنمية املهنية للمعلمين وهم يمثلون  ،%39.2يرى ما نسبته  ،%63.6من أفراد مجتمع الدراسة أن هناك
معوقات الستخدام املشرفين التربويين ملصادر االنترنت التربوية وخدماتها في التنمية املهنية للمعلمين ،لذلك ينبغي
على وزارة التربية والتعليم معرفة هذه املعوقات ومحاولة تذليلها للمشرفين التربويين لتشجيعهم على استخدام
االنترنت في تنمية املعلمين مهنيا.
 -4دراسة (العطاس1432 ،هـ) ،وهدفت إلى تطوير التدريب عن بعد في جامعات اململكة العربية السعودية في ضوء
االتجاهات العاملية املعاصرة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وقام الباحث بجمع املعلومات من خالل
االستبيان ،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها ،تحديد فلسفات وأهداف التعليم الجامعي عن ُبعد تحديد
ا واضحا ومحددا ،ضرورة فتح جامعة مستقلة للتعليم العالي عن ُبعد ،تعتبر الجامعة البريطانية املفتوحة أسبق
تاريخيا من دول املقارنة األخرى ،ويمكن اعتبارها ممهدة للتعليم عن ُبعد في دول املقارنة ،ولها تأثير بالفكر الفلسفي
على جامعتي اندي را غاندي املفتوحة والجامعة املاليزية املفتوحة ،يعتبر البناء املؤسس ي والتنظيمي واإلداري لعينة
الدراسة في دول املقارنة أكثر تنظيما ويجمع بين األسلوب املركزي والالم ركزي في األداء ،ويتوافق في الهيكل الداخلي
مع البناء املؤسس ي بشكل عام جاءت نشأة التعليم الجامعي عن ُبعد في اململكة العربية السعودية وبعض جوانب
فلسفته وأهدافه متأخرة نوعا ما عن الدول املتقدمة والنامية ،إضافة إلى تأخر اعتماده نظامي ،إن من أهم
التحديات التي تواجه التعليم العالي باململكة هو تطوير تعليم عال جماهيري ذي جودة عالية.
 -5دراسة (العيد1431 ،هـ) ،وهدفت إلى استطالع وجهات نظر طالبات عمادة التعليم عن بعد حول مدى تفاعلهن في
برنامج االنتساب املطور بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وتكونت عينة الدراسة من بعض طالبات عمادة
التعليم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الفصل الدراس ي األول (1431 - 1430هـ) حيث بلغ
عددهن  500طالبة ،وقد قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة (استبانة) ،والتأكد من صدقها وثباتها ،وتوصلت
الدراسة إلى أن  %68.2من أفراد عينة الدراسة آخر مؤهل حصلن عليه ثانوية عامة .وأن  % 58.2من أفراد
عينة الدراسة أعمارهن من  20وأن  %68.5من أفراد عينة الدراسة في استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت أكثر
من سنتين .كما بينت النتائج أيضا أن  %56.3من أفراد عينة الدراسة يشاركن أثناء التفاعل املتزامن ،وأن 70.7
 %من أفراد عينة الدراسة تستخدمن أدوات التعليم اإللكتروني غير املتزامن مثل ال(بريد اإللكتروني ،منتديات
النقاش) للتفاعل مع استاذ املقرر ،وأن  %79.3من أفراد عينة الدراسة تتحاورن فيما بينهن عن طريق (منتدى
املناقشة) في نظام التعليم اإللكتروني حول موضوعات املقررات الدراسية ،وأن  %94من أفراد عينة الدراسة
يعتبرن أن منتدى ملتقى طالب وطالبات جامعة اإلمام من األدوات املهمة التي يستخدمنها في التفاعل فيما بينهن،
وأن  %86من أفراد عينة الدراسة يتعاون مع بعضهن البعض في حل املشكالت التي تواجههن؛ لتحقيق األهداف
املطلوبة بشكل تعاوني من خالل أدوات اإلنترنت ،وأن  % 93من أفراد عينة الدراسة يعتبرن أن نظام تدارس
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يسهل على الطالبات الحصول على املقررات اإللكترونية في أي وقت ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي في
الدراسة.
ب -الدراسات األجنبية:
 -1دراسة (ميليتو :)Meletiou-Mavrotheris & Bayés, 2012 ،هدفت الدراسة إلى تناول التصورات السائدة حول
فاعلية أحد البرامج اإللكترونية للتنمية املهنية ( )EarlyStatisticsاملقدمة ملعلمي الرياضيات بمرحلتي املدارس
االبتدائية واملتوسطة ،ودورها في االرتقاء بتدريبهم عن بعد عبر شبكة اإلنترنت ،واعتمدت منهجية الدراسة على
استخدام أحد أدوات البحوث الكيفية ،وهو دراسة الحالة ،واستعانت الباحثتان في إجراء دراستهما بعينة
عمدية مؤلفة من  14من معلمي مادة الرياضيات بمرحلتي املدارس االبتدائية واملتوسطة بمدينة برشلونة
(إسبانيا) خالل النصف األول من العام الدراس ي ()2012-2011م ،وتم جمع البيانات الالزمة للدراسة عبر
االستعانة بعدة أدوات تقييمية متنوعة لجمع وتوثيق األدلة املطلوبة على حدوث تغيرات إيجابية في معرفة
املعلمين املشاركين بطرق تدريس ومحتوى مادة اإلحصاء ،واتجاهاتهم نحو تدريس هذه املادة للطالب ،والتطور
الحادث في ممارساتهم التدريسية نتيجة للمشاركة في هذا املقرر اإللكتروني من قبيل ما يلي )1( :تطبيق
استبيانات مسحية مفتوحة النهاية )2( .تحليل تسجيالت الفيديو للممارسات التدريسية لهؤالء املعلمين ()3
إجراء سلسلة من املقابالت الشخصية شبه املوجهة مع عينة مختارة من املعلمين )4( .جمع عينات من عمل
الطالب ،وإسهاماتهم في التعلم ،تلى ذلك تحليل هذه البيانات كيفيا الستخالص ما بها من أفكار ومضامين،
وكشفت النتائج النهائية للدراسة عن فاعلية البرنامج اإللكتروني للتنمية املهنية املقدم للمعلمين املشاركين في
االرتقاء بقدرتهم على االتصال ،واملشاركة ،والتفاعل ،وتبادل األفكار ،ومعرفة االستراتيجيات التدريسية املتطورة
في تخصصاتهم املختلفة ،وبشكل أكثر تحديدا ،أبرزت النتائج فاعلية استخدام البرنامج املقترح في تزويد املعلمين
بما يلي )1( :نصوص إلكترونية ،وصور توضيحية ،ورسوم متحركة ،وملفات صوت ،وفيديو ،وأنشطة تفاعلية
ثرية تكنولوجيا لدعم قدرتهم على حل املشكالت من منظور تفاعلي )2( .توفير مواد تدريسية مدعومة تكنولوجيا
لتدريس وتعلم مادة اإلحصاء )3( .توفير مكتبة إلكترونية رقمية ألفضل املمارسات التدريسية املتبعة في املجال.
( )4إعداد قائمة بيانات تضم عينات ممثلة لعمل الطالب )5( .توفير روابط تشعبية نشطة للوصول إلى مصادر
تعلم مادة اإلحصاء املتاحة على شبكة اإلنترنت .وفي ضوء هذه النتائج؛ أوصت الدراسة بتعميم تطبيق األدوات
التكنولوجية املتطورة للتعليم اإللكتروني في دعم قدرة املعلمين على التواصل والتفاعل واملشاركة في اكتساب
الخبرات الفعالة في التنمية املهنية مع التركيز -بشكل خاص -على االستفادة من األدوات التالية )1( :البريد
اإللكتروني )2( .مؤتمرات الويب )3( .الويكي )4( .غرف الحوار/الدردشة على اإلنترنت )5(.املنتديات واملدونات
اإللكترونية )6(.خدمة الصوت/الفيديو التفاعلي على الويب )7( .مؤتمرات الفيديو (الفيديو كونفرانس).
 -2دراسة (سميث :)Smith, 2011 ،وهدفت إلى الوقوف على فاعلية برامج التدريب والتنمية املهنية للمعلمين
إلكترونيا عن بعد عبر شبكة اإلنترنت ،واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أحد أدوات البحوث الكمية،
وهو(املنهج الوصفي -التحليلي) ،واستعانت الباحثة في إجراء دراستها بعينة عشوائية مؤلفة من  99من املعلمين
املشاركين في برنامج ( )ETLOللتدريب والتنمية املهنية للمعلمين بوالية أالباما األمريكية ،خالل النصف الثاني من
العام الدراس ي ( ،)2011 -2010وتوزع أفراد العينة بين  86من اإلناث ،و 13من الذكور الذين تتراوح أعمارهم
بين ( )58 -21عاما ،وتم جمع البيانات الالزمة للدراسة عبر تطبيق استبيان مسحي مقنن (من تصميم الباحثة)،
بهدف الوقوف على تصوراتهم حول فاعلية البرنامج املطبق ،تال ذلك تحليل هذه البيانات إحصائيا باستخدام
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برنامج ( )SPSSبمساعدة الكمبيوتر ،وباالستعانة باألدوات التالية )1( :متوسطات الدرجات وانحرافاتها املعيارية.
( )2معامل ارتباط بيرسون )3( .مربع "كا" ،وكشفت النتائج النهائية للدراسة عن تمتع الغالبية العظمى من
املعلمين املشاركين بتصورات إيجابية حول فاعلية تجربة مشاركتهم في برامج التدريب والتنمية املهنية املقدمة
لهم إلكترونيا عن بعد عبر شبكة اإلنترنت من خالل االرتقاء بقيمة قدرتهم على التعلم الذاتي ،وتزويدهم بالعديد
من الفوائد الشخصية واملهنية على حد سواء من قبيل ما يلي )1( :إقامة مجتمع للتعلم )2( .تدعيم التدريب
الطولي )3( .إعداد املعلمين للنجاح في إطار مجتمع قائم على املعرفة )4( .زيادة قدرة املعلمين على استيعاب
وتمثل املعلومات الجديدة )5( .تنمية مهارات التعلم مدى الحياة .وفي ضوء هذه النتائج؛ أوصت الدراسة
باالستفادة من تطبيق برامج التدريب والتنمية املهنية املقدمة للمعلمين إلكترونيا خالل املستقبل املنظور مع
التركيز -بشكل خاص -على ما يلي )1( :فهم األنماط الجديدة لعمليتي التدريس والتعلم )2( .فهم كيفية إقامة
مجتمعات تعلم فعالة )3( .فهم كيفية إدارة عمليات االتصال والتفاعل (التزاميي وغير التزاميي) في بيئات التعليم
اإللكتروني )4( .التركيز على تنمية مهارات التفكير الناقد والتأملي ،والتفكير اإلبداعي ،ومهارات حل املشكالت.
 -3دراسة (بارا :)Parra, 2010 ،وهدفت إلى تناول فاعلية برامج التنمية املهنية املقدمة للمعلمين عن بعد لتطبيق
التعليم اإللكتروني في االرتقاء بممارساتهم التدريسية داخل حجرات الفصول الدراسية التقليدية ،واعتمدت
منهجية الدراسة على استخدام أحد أدوات البحوث الكيفية ،وهو دراسة الحالة ،واستعانت الباحثة في إجراء
دراستها بعينة عمدية مؤلفة من ( )6من املعلمين املشاركين ببرنامج "االستفادة من فرص التدريس والتعلم
اإللكتروني" ( ،)OTLOوهو أحد برامج التنمية املهنية املقدمة للمعلمين بوالية نيو مكسيكو األمريكية ،خالل
النصف الثاني من العام الدراس ي ()2009-2008م ،وتم جمع البيانات الالزمة للدراسة عبر االستعانة باألدوات
التالية )1( :تطبيق أحد االستبيانات املسحية املفتوحة النهاية على املعلمين )2( ،إجراء سلسلة من املقابالت
الشخصية مع املعلمين املشاركين )3( ،تحليل محتوى خطط الدروس ،وقواعد تقدير األداء التي يستخدمها
هؤالء املعلمون في التدريس ،تال ذلك تحليل هذه البيانات كيفيا الستخالص ما بها من أفكار ومضامين باستخدام
مبادئ النظرية التوسعية لـ "رايجلوث" ( ،)1983وكشفت النتائج النهائية للدراسة عن تمتع املعلمين املشاركين
بتصورات إيجابية حول جدوى املشاركة في برامج التنمية املهنية املقدمة للمعلمين عن بعد ،والتي تدور حول
سبل االستفادة من تطبيق التعليم اإللكتروني ،من خالل املساهمة في االرتقاء بممارساتهم التدريسية املتبعة
داخل الفصول الدراسية عبر تطوير قدرتهم على املساهمة على نحو إيجابي فيما يلي )1( :تمكين املعلمين من
تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفرص املتاحة لهم لتطوير مهارات ،وأدوات ،واستراتيجيات التدريس
املستخدمة في ممارساتهم الصفية )2( .تحقيق التوازن بين استخدام طرق التدريس بالعرض املباشر مع طرق
التدريس الحديثة القائمة على املشروعات )3( .تطوير املمارسات التدريسية القادرة على تعزيز صقل مهارات حل
املشكالت ،والتفكير الناقد ،وغيرها من املهارات املتطورة للقرن الحادي والعشرين )4( .تدعيم قدرة املعلمين على
اكتشاف أساليب تعلم وذكاء ،ونقاط قوة وضعف الطالب .وفي ضوء هذه النتائج؛ أوصت الدراسة ببذل املزيد
من الجهد لتطوير برامج التنمية املهنية املقدمة للمعلمين عن بعد خالل املستقبل املنظور وفقا ملبادئ البنائية
مع التركيز -بشكل خاص -على توظيفها فيما يلي )1( :دعم تعلم املعلمين وقدرتهم على تطبيق املفاهيم ،واملهارات،
واملمارسات التدريسية الجديدة )2( .االرتقاء بقدرة املعلمين على التغيير ،وتعديل ممارساتهم التدريسية
املستخدمة مع الطالب )3( .تحسين مستويات التحصيل الدراس ي للطالب.
 -4دراسة (ريجينو :)Regino, 2009 ،وهدفت إلى تناول تصورات املعلمين حول فاعلية التدريب املقدم لهم عن بعد
على تطبيق أدوات التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت .واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أحد أدوات
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البحوث الكمية ،وهو :املنهج الوصفي -التحليلي .واستعان الباحث في إجراء دراسته بعينة عشوائية مؤلفة من
 75من أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات املجتمع الواقعة في جنوب والية كاليفورنيا األمريكية خالل النصف
الثاني من العام الجامعي ()2009-2008م .وتم جمع البيانات الالزمة للدراسة عبر تطبيق استبيان مسحي مقنن
من تصميم "فريس" ( )2006مصمم وفقا لطريقة تصميم استبيان "ليكرت" الخماس ي النقاط بهدف التعرف على
تصورات املشاركين حول فاعلية التدريب اإللكتروني املقدم للمعلمين ،واملشكالت التي يعانوا منها في هذا
الصدد ،إضافة إلى مقترحاتهم بشأن تطوير برامج التدريب عن بعد املقدمة للمعلمين عبر شبكة اإلنترنت .تال ذلك
تحليل هذه البيانات إحصائيا باستخدام برنامج ( )SPSSبمساعدة الكمبيوتر ،وباالستعانة باألدوات التالية)1( :
متوسطات الدرجات ،وانحرافاتها املعيارية )2( .معامل ارتباط بيرسون )3( .النسب املئوية .وكشفت النتائج
النهائية للدراسة عن تمتع أعضاء هيئة التدريس املشاركين بتصورات إيجابية حول فاعلية برامج التدريب
املقدمة للمعلمين عن بعد على تطبيق أدوات التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت عن بعد ،وبخاصة تلك التي
تتناول ما يلي )1( :االنتقال إلى تطبيق النظم واملقررات الدراسية اإللكترونية )2( .تصميم البرامج الدراسية
اإللكترونية )3( .الوفاء باحتياجات طالب التعليم اإللكتروني و/أو الكبار )4( .تحول املعلم ليصبح موجه/ميسر
للتعليم اإللكتروني )5( .استخدام أدوات االتصال الالتزامنية عبر الويب (مثل :املناقشات اإللكترونية ،والبريد
اإللكتروني ،إلخ ،وفي ضوء هذه النتائج؛ أوصت الدراسة باالستفادة من استخدام أدوات التدريب اإللكتروني
عن بعد في تنمية قدرة املعلمين على تطبيق برامج ومقررات التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت مع التوصية
بالتركيز -بشكل خاص -على تناول القضايا التالية خالل عملية التدريب ،وهي )1( :استخدام أدوات االتصال
اإللكتروني التزامنية وغير التزامنية )2( .املدونات اإللكترونية )3( .التعلم التشاركي )4( .نظم إدارة املقررات
الدراسية ( ،)CMSونظم إدارة التعلم ( )5( .)LMSالبنائية وتطبيقاتها في التعلم )6( .املناقشات اإللكترونية على
الويب )7( .برامج ومقررات التعلم املدمج (الهجين) )8( .التمركز حول املتعلم أو الطالب )9( .إقامة مجتمعات
التعلم اإللكترونية )10( .املعلم ،والفصول الدراسية االفتراضية على الويب.
 -5دراسة (أيدين :)Aydin, 2008 ،وهدفت إلى تحديد فاعلية تطبيق أحد برامج تدريب معلمي اللغة اإلنجليزية بتركيا
عن بعد عبر شبكة اإلنترنت ،وهو برنامج ( .)DELTTواعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أدوات البحوث
الكمية والكيفية معا .واستعان الباحث في إجراء دراسته بعينة عشوائية مؤلفة من  26من املعلمين املشاركين
في برنامج ( )DELTTلتدريب معلمي اللغة اإلنجليزية عن بعد عبر شبكة اإلنترنت بمنطقة األناضول (تركيا) خالل
النصف األول من العام الدراس ي ()2008-2007م .وتم جمع البيانات الالزمة للدراسة عبر االستعانة باألدوات
التالية )1( :تطبيق أحد االستبيانات املسحية املقننة على عينة املعلمين املشاركين (من تصميم الباحث))2( .
تحليل محتوى السجالت واليوميات التأملية لهؤالء املعلمين .تلى ذلك تحليل البيانات الكمية للدراسة إحصائيا
باستخدام برنامج ( )SPSSبمساعدة الكمبيوتر ،بينما تم تحليل بياناتها األخرى كيفيا باستخدام طريقة "املقارنة
التفسيرية" لـ "داي وزمالؤه" ( .)2000وكشفت النتائج النهائية للدراسة عن أن املعلمين املشاركين قد تمتعوا
بتصورات واتجاهات إيجابية حول فاعلية التدريب اإللكتروني املقدم لهم عن بعد عبر شبكة اإلنترنت حيث
أوضحوا فاعليته فيما يلي )1( :دعم قدرتهم على التطبيق العملي لنظريات ومبادئ التدريس )2( .االرتقاء بالعمل
الجماعي في إطار فريق )3( .زيادة قدرتهم على املساهمة في االرتقاء بالتحصيل الدراس ي للطالب )4( .إمكانية اعتبار
برامج التدريب اإللكتروني عن بعد كنقطة انطالق أساسية لجهود ومبادرات إعداد معلمي املستقبل لصقل
املهارات التدريسية املطلوبة .وفي ضوء هذه النتائج؛ أوصت الدراسة بضرورة تعميم تطبيق برامج التدريب عن
بعد على شبكة اإلنترنت في البرامج التدريبية املقدمة للمعلمين سواء قبل أو أثناء الخدمة -على نحو يمكنهم من
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القيام بما يلي )1( :تنمية مهارات التفاعل ،والتفاوض ،واملشاركة )2( .تأمل معرفتهم وممارساتهم التدريسية)3( .
تيسير مهمة دخول املعلمين في مناقشات مثمرة حول األفكار واملمارسات الجديدة لتدريس اللغة )4( .مساعدة
املعلمين في توسيع نطاق أفقهم التدريس ي على نحو يمكنهم من االرتقاء بمستويات تحصيل الطالب ،وتصميم
برامج ومقررات دراسية أكثر فاعلية مستقبال.
 -6دراسة (كيم ومورنينج ستار :)Kim & Morningstar, 2007 ،وهدفت إلى تناول آليات تعزيز معرفة وكفايات
معلمي التربية الخاصة بمرحلة املدارس الثانوية في التعامل مع الطالب املتنوعين ثقافيا ولغويا عبر تزويدهم
ببرامج تدريبية إلكترونية عن بعد عبر الويب .واعتمدت منهجية الدراسة على استخدام أحد أدوات البحوث
الكمية ،وهو :املنهج شبه التجريبي ذو املجموعتين .واستعان الباحثان في إجراء دراستهما بعينة عشوائية مؤلفة
من  53من معلمي التربية الخاصة الذين يعملون بعدة مدارس ثانوية بوالية كينتاكي األمريكية خالل النصف
الثاني من العام الدراس ي ( .)2007-2006وانقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين :احداهما تجريبية (تضم 25
معلما) تشارك في إحدى البرامج التدريبية املقدمة لهم عن بعد عبر الويب التي تدور حول استراتيجيات التعامل
مع الطالب املتنوعين ثقافيا ولغويا ،واألخرى ضابطة (تضم  28معلما) يدرسون نفس البرنامج التدريبي بالطريقة
التقليدية .وتم جمع البيانات الالزمة للدراسة عبر تطبيق األدوات التالية قبليا وبعديا للوقوف على فاعلية
املعالجة التجريبية املستخدمة ،وهي )1( :اختبار معرفة املعلمين باملحتوى الدراس ي لـ "فري وزمالؤه" ()2( .)2005
استبيان اتجاهات املعلمين نحو التعامل مع الطالب املتنوعين ثقافيا ولغويا (( )WCLDFمن تصميم الباحثين).
تلى ذلك تحليل هذه البيانات إحصائيا باستخدام برنامج ( )SPSSبمساعدة الكمبيوتر ،وباالستعانة باألدوات
التالية )1( :متوسطات الدرجات )2( .االنحرافات املعيارية )3( .التوزيعات التكرارية )4( .اختبار "ت" للعينات
املترابطة )5( .تحليل االقتران ( .)ANCOVAوكشفت النتائج النهائية للدراسة عن فاعلية استخدام البرامج
التدريبية اإللكترونية املقدمة للمعلمين عن بعد عبر الويب في تنمية قدرتهم على التعامل مع الطالب املتنوعين
ثقافيا ولغويا .وبشكل أكثر تحديدا ،كشفت النتائج عن فاعلية التدريب عن بعد في االرتقاء بمعرفة املعلمين
املشاركين بما يلي )1( :تأثير الثقافة السائدة في األفراد والنظم االجتماعية )2( .تأثير هذه الثقافة في الخدمات
التعليمية املقدمة للطالب املعاقين )3( .الفروق في القيم والتصورات الثقافية لإلعاقة ،وتأثيرها في عملية
التدريس ،أوضحت النتائج فاعلية التدريب عن بعد عبر الويب في تنمية اتجاهات وكفايات املعلمين املشاركين في
التعامل مع الطالب املتنوعين ثقافيا ولغويا ،ودعم قدرتهم على التعاون واملشاركة مع أسر هؤالء الطالب على
نحو ينمي وعيهم بالفروق الثقافية واللغوية ،وسبل التعامل معها أثناء عملية التدريس .وفي ضوء هذه النتائج؛
أوصت الدراسة بتعميم االستفادة من استخدام برامج التدريب عن بعد على شبكة اإلنترنت في تعزيز معرفة،
واتجاهات ،وكفايات معلمي التعليم العام والتربية الخاصة على حد سواء في أخذ ما يلي في االعتبار عند
التخطيط للتدريس )1( :معرفة ثقافات الطالب ،وتأثيرها في نظرتهم إلى العالم والبيئة املحيطة )2( .األسر
املتنوعة ثقافيا ولغويا ،ومجتمعاتها املختلفة )3( .فهم واحترام الفروق الثقافية بين الذات واآلخر )4( .تضافر
الجهود من أجل وصول الجميع إلى تحقيق األهداف املشتركة .كما أوصت الدراسة -أيضا -بإجراء املزيد من
الدراسات التتبعية مستقبال لضمان التزام املعلمين بتطبيق هذه املمارسات الجديدة املتعلمة باستخدام أدوات
إلكترونية متطورة من قبيل ما يلي )1( :املناقشات اإللكترونية )2( .مجتمعات املمارسة اإللكترونية على الويب.
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التعليق على الدراسات السابقة:
 تبين للباحث من خالل استعراضه للدراسات السابقة ومن خالل استقراء بعض املناجج املستخدمة في هذه
الدراسات وبعض أهدافها ونتائجها وحجم عيناتها ما يلي:
 -1فيما يتعلق باملنهج املستخدم فتتفق معظم الدراسات العربية السابقة في استخدام املنهج الوصفي أو
الوصفي والتجريبي مثل دراسة (الكساب )2016 ،ودراسة(الغامدي )2016 ،ودراسة (القرني1431 ،هـ)،
ودراسة (العطاس1432 ،هـ) ،ودراسة (العيد1431 ،هـ) ،اما الدراسات األجنبية فبعضها استخدم املنهج
الوصفي التحليلي مثل دراسة (ميليتو ، (2012 ،ودراسة دراسة (سميث )2011 ،ودراسة دراسة (بارا)2010 ،
وتفاوتت بقية الدراسات األجنبية بين استخدام املنهج الكمي الكيفي ودراسة الحالة وشبة التجريبي ،وتتفق
هذه الدراسة معها في املنهج املستخدم.
 -2واستهدفت الدراسات السابقة أثر استخدام التعليم والتدريب عن بعد على املعلمين وتقديم نماذج لهذا
النوع من التدريب ،كما وظفت العديد منها أساليب مسحية وصفيه لتقييم حسنات هذا النوع من التدريب
وفاعليته.
 -3تفاوتت الدراسات السابقة في حجم العينة فمنها الكبيرة كدراسة (الكساب )2016 ،ودراسة (الغامدي،
 )2016ودراسة(فطاني1429 ،هـ) ،ودراسة (ستيكلبيرج وزمالؤه ، (2007 ،حيث تراوحت عينات تلك الدراسات
ما بين( 575إلى  )348طالب وطالبة ،ومنها املتوسط كدراسة (العطاس1432 ،هـ) ،ودراسة (سميث،)2011 ،
ودراسة (ريجينو ،)2009 ،حيث تراوحت عينات تلك الدراسات ما بين ( 99إلى  55معلما).
 -4استخدمت معظم هذه الدراسات أداة االستبانة املسحية والقليل منها استخدم املقابلة أو املالحظة أو تحليل
الوثائق في جمع املعلومات.
 -5استفاد الباحث من هذه الدراسات في تكوين تصور شامل لدى الباحث عن التدريب عن بعد والوسائل التي
تستخدم في هذا النوع التدريب وأثره في تنمية قدرات املتدربين.
 -6استفاد الباحث من هذه الدراسات في كيفية تحديد املجتمع األصلي للدراسة وعينتها ومنهجها وتحديد أدواتها
واألساليب اإلحصائية التى سيستخدمها للوصول لنتائج.
تختلف هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات فيما يلي:
 أنها استهدفت معلمي الصفوف األولية وذلك ألهمية الدور املناط بهم في تربية األجيال وعلى حد علمالباحث ال يوجد دراسة سبقتها.
 وأنها طبقت في منطقة الباحة إدارة التربية والتعليم بمحافظة املخواة وفي املدارس التابعة ملكتب التربيةوالتعليم بمحافظة قلوة ،وعلى حد علم الباحث فقد سبقت هذه الدراسة للتطبيق في هذه البيئة.
 استخدمت هذه الدراسة شبكة اإلنترنت (التدريب الشبكي) في تدريب معلمي الصفوف األولية. قام الباحث بالتدريب على كفايات تطبيق التقويم املستمر ،وعلى حد علم الباحث لم يتم التدريب عليهامن خالل رسالة جامعية وخاصة في اململكة العربية السعودية.
فروض الدراسة:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αفي مستوى أداء أفراد العينة لكفاية
التخطيط وبناء أدوات التقويم املستمر قبل التدريب الشبكي املتزامن وبعده.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αفي مستوى أداء أفراد العينة لكفاية تطبيق
التقويم املستمر أثناء املوقف الصفي قبل التدريب الشبكي املتزامن وبعده.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αفي مستوى أداء أفراد العينة لكفاية أسلوب
املالحظة كأداة من أدوات التقويم املستمر قبل التدريب الشبكي املتزامن وبعده
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αفي مستوى أداء أفراد العينة للكفاية
الخاصة بالواجبات املنزلية كأداة من أدوات التقويم املستمر قبل التدريب الشبكي املتزامن وبعده.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αفي مستوى أداء أفراد العينة لكفاية
استخدام ملف الطالب كأداة من أدوات التقويم املستمر قبل التدريب الشبكي املتزامن وبعده.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αفي مستوى أداء أفراد العينة تحليل وتفسير
نتائج التقويم املستمر قبل التدريب الشبكي املتزامن وبعده.

 -2املنهج وإجراءات الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضا ألهم إجراءات الدراسة التي اتبعها الباحث في دراسته وهي ،منهج الدراسة،
مجتمع الدراسة ،عينة الدراسة ،وأدوات الدراسة وأساليب املعالجة اإلحصائية ،ومتغيرات الدراسة ،وهي كما يلي:
أوال :منهج الدراسة :إن طبيعة الدراسة كما يظهر من أهدافها وأسئلتها تتطلب أن يكون املنهج املستخدم في
الدراسة املنهج شبه التجريبي ،والذي يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحد العوامل ومن ثم رصد هذا
التغير ،وفي هذه الدراسة تم رصد مدى تطبيق عينة الدراسة من معلمي الصفوف األولية لبعض كفايات تطبيق
التقويم املستمر من خالل املالحظة القبلية ،ومن ثم تم تدريب العينة عبر اإلنترنت على بعض هذه الكفايات ورصد
مدى تطبيق هذه الكفايات من خالل املالحظة البعدية ،ومعرفة مدى التغير الذي أحدثه التدريب الشبكي في عينة
الدراسة.
ثانيا :تصميم تجربة الدراسة:
جدول ( )1تصميم تجربة الدراسة.
املعالجة
املالحظة القبلية
التدريب الشبكي على بعض
كفايات تطبيق التقويم
املالحظة القبلية لعينة
املستمر لنفس عينة
الدراسة
الدراسة

املجموع
عينة الدراسة

املالحظة البعدية
املالحظة البعدية لنفس
عينة الدراسة

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي الصفوف األولية في املدارس التابعة ملكتب التربية والتعليم بمحافظة
قلوه ،ويبلغ العدد الكلي ملجتمع الدراسة ما يقارب من  150معلما ،موزعين على املدارس التابعة للمكتب والبالغ
عددها  31مدرسة ابتدائية.
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عينة الدراسة:
يرى ذوقان ،وعبدالرحمن ،وكايد ( )1996أن عينة الدراسة هي " التي تمثل املجتمع األصلي وتحقق أغراض
البحث "
والعينة في هذه الدراسة هم عدد من معلمي الصفوف األولية في املدارس التابعة ملكتب التربية والتعليم
بمحافظة قلوه ،وعددهم ( )30معلما وتم اختيارها بالطريقة العشوائية ،حيث قام الباحث بوضع املعلمين في بيان ثم
قام بوضع أرقام تسلسلية لهم وتم وضع أرقام في أوراق صغيرة وطيها وقام بسحب عدد ( )30ورقه واختيار األسماء
حسب األرقام.
أساليب املعالجة اإلحصائية:
استخدم الباحث أسلوب الجداول التكرارية والنسب املئوية واملتوسط الحسابي.
متغيرات الدراسة:
طبق الباحث الدراسة على مجموعة واحدة وقام الباحث بزيارة عينة الدراسة من املعلمين وذلك بعد
تحكيم بطاقة املالحظة واختبار معامل الثبات وذلك باالستعانة بعدد من املشرفين ،ثم قام الباحث بعد ذلك بتدريب
املعلمين تدريبا متزامنا باستخدام شبكة اإلنترنت ومن ثم قام بعملية املالحظة مرة أخرى ثم قام بعملية تحليل
النتائج ومقارنتها ،واختبر الباحث تأثير املتغير املستقل على املتغير التابع.
 املتغير املستقل "التدريب الشبكي املتزامن"
 املتغير التابع "إكساب معلمي الصفوف األولية بعض كفايات تطبيق التقويم املستمر"
األدوات واملقاييس:
بطاقة املالحظة
تم اختيار بطاقة املالحظة كأداة ملناسبتها لهذه الدراسة ،وذلك بعد تحديد الهدف منها وهو قياس مدى
تطبيق معلمي الصفوف األولية لكفايات تطبيق التقويم املستمر ،وقد صمم الباحث بطاقة املالحظة مستندا إلى
دراسة سابقة ملسعود املطيري والتي قام فيها بتحديد كفايات تطبيق التقويم املستمر ،وتم تحكيم البطاقة من عدد
من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الباحة ،وهي تشتمل على ست كفايات رئيسية وكل كفاية تشمل عدد
من الكفايات الفرعية فأصبح عدد الكفايات الفرعية ( )49كفاية وهي على النحو التالي:
 -1كفايات التخطيط و بناء أدوات التقويم املستمر :وتشتمل على ( )9كفايات فرعية
 -2كفايات تطبيق أدوات التقويم داخل الفصل :وتشتمل على ( )10كفايات فرعية.
 -3الكفايات الخاصة بتطبيق أداة املالحظة :وتشتمل على ( )6كفايات فرعية.
 -4الكفايات الخاصة بالواجبات املنزلية :وتشتمل على ( )7كفايات فرعية.
 -5الكفايات الخاصة باستخدام ملف إنجازات الطالب :وتشتمل على( )6كفايات فرعية.
 -6كفايات تحليل وتفسير نتائج التقويم والتغذية الراجعة :وتشتمل على ( )11كفاية فرعية.

الزهراني

()143

أثر التدريب الشبكي المتزامن في إكساب معلمي الصفوف األولية
بعض كفايات تطبيق التقويم المستمر

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الثالث ــ العدد الثاني والعشرون ــ سبتمبر 2019

صدق وثبات بطاقة املالحظة:
الصدق :تم التأكد من صدق األداة من خالل الصدق املنطقي (الظاهري) حيث تم عرض بطاقة املالحظة
بصورتها األولى على عدد من املختصين والخبراء ،حيث طلب إبداء الرأي حول مدى مالئمة فقراتها إلجراء الدراسة من
حيث الحذف أو اإلضافة أو التعديل ،وتم األخذ بجميع مالحظاتهم حيث حذفت بعض الفقرات وأضيفت فقرات أخرى

وتعديل ودمج البعض اآلخر.
في كفايات التخطيط كان معامل االرتباط ( )0,618وذلك ل ( )9كفايات وكان مستوى الداللة( ،)0,014في
كفايات التطبيق كان معامل االرتباط ()0,723وذلك ل()10كفايات وكان مستوى الداللة ( ،)0,002في كفايات الخاصة
بتطبيق أداة املالحظة كان معامل االرتباط()0,630وذلك ل ( )6كفايات ومستوى الداللة( ،)0,012في كفايات
الواجبات املنزلية معامل االرتباط( )0,623لكفاياته( ،)7في كفايات ملف االنجاز وجد أن معامل االرتباط يساوي
( )0,844ل( )6كفايات ومستوى الداللة( ،)0,003كفايات تحليل وتفسير نتائج التقويم والتغذية الراجعة وجد أن
معامل االرتباط يساوي ( )0,836ل( )11كفاية ومستوى الداللة( ،)0,003وعند النظر إلى بطاقة املالحظة بجميع
الكفايات التي تحتويها وجد أن معامل االرتباط ( )0,812ومستوى الداللة (.)0,002
الثبات :قام الباحث باختبار ثبات بطاقة املالحظة وذلك من خالل تطبيقها بالتعاون مع مشرفي الصفوف
األولية بمكتب قلوة حيث تم تطبيقها على عينة تتكون من خمسة عشر معلما من معلمي الصفوف األولية من قبل
الباحث ومشرف الصفوف األولية بمكتب قلوة ،وتم بعد ذلك حساب معامل االرتباط بين تطبيق املالحظة من قبل
الباحث ومشرف الصفوف األولية وكانت النتائج على النحو التالي:
قيمة معامل الرتباط بين املالحظتين:
جدول ( )2قيمة معامل الرتباط بين املالحظتين
م

الب ـ ـ ــعد

معامل الرتباط

مستوى الدللة

1

كفايات التخطيط وبناء أدوات التقويم املستمر

0,618

0,014

2

كفايات تطبيق أدوات التقويم داخل الفصل

0,723

0,002

3

الكفايات الخاصة بتطبيق أداة املالحظة

0,630

0,012

4

الكفايات الخاصة بالواجبات املنزلية

0,623

0,013

5

الكفايات الخاصة باستخدام ملف إنجاز الطالب

0,844

0,003

6

كفايات تحليل وتفسير نتائج التقويم والتغذية الراجعة

0,836

0,003

7

بطاقة املالحظة ككل

0,812

0,002

يتضح من بيانات الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين املالحظتين في األبعاد السبعة لبطاقة املالحظة
تراوحت بين ( )0,844 ،0,618وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0,05كما بلغ معامل االرتباط بين
املالحظتين على مستوى البطاقة ككل ( )0,812وهى دالة إحصائيا عند مستوى اقل من ( )0,05مما يؤكد ثبات بطاقة
املالحظة املستخدمة في الدراسة الحالية.
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 -3عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتناول نتائج تنفيذ تجربة الدراسة ،وتفسير هذه النتائج بما يخدم أهداف الدراسة ،ويجيب عن تساؤالتها
الرئيسة ،ثم يتبع ذلك عرض ألهم التوصيات التي يمكن الخروج بها في ضوء نتائج الدراسة ،وأخيرا نختم الفصل
باقتراح عدد من الدراسات املستقبلية ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية.
ونستعرض فيما يلي نتائج التحليل اإلحصائي  -باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية  – SPSSلدرجات أفراد
املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي و البعدي لبطاقة املالحظة والتي أسفرت بدورها عما يلي:
 أول :فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على " :ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب
معلمي الصفوف األولى كفايات التخطيط وبناء أدوات التقويم املستمر؟"
تم حساب املتوسط الحسابي لدرجات أفراد املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة
املالحظة ،ولدراسة داللة الفرق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة
املالحظة فيما يتعلق بكفايات التخطيط وبناء أدوات التقويم املستمرُ ،حسبت قيمة "ت" بين املتوسطين باستخدام
أسلوب التحليل اإلحصائي  ،Spssوبتطبيق املالحظة القبلية على عينة الدراسة وجد أن متوسط الدرجات (،)2,83
وبتطبيق املالحظة بعد تدريب عينة الدراسة باستخدام شبكة اإلنترنت وجد أن متوسط الدرجات( ،)4,43يتبين لنا
أن الفرق بين متوسط الدرجات هو( )1,6وهذا يدل على فاعلية التدريب الشبكي فيما يتعلق بكفايات التخطيط
وبناء أدوات التقويم املستمر ،كما في الجدول(:)3
جدول ( )3قيمة "ت" ملتوسطي الدرجات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بكفايات
التخطيط وبناء أدوات التقويم املستمر ،ودللتها اإلحصائية.
التطبيق
القبلي

البعدي

عدد التالميذ
(ن)
30

متوسط
الدرجات (م)

النحراف
املعياري (ع)

2,83

1,34

4,43

2,30

قيمة "ت"

قيمة
"مربع إيتا"

دللة "ت"

3,29

0,16

0,014
دالة

 ثانيا :فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على " :ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب
معلمي الصفوف األولية تطبيق التقويم املستمر أثناء املوقف الصفي ؟"
تم حساب املتوسط الحسابي لدرجات أفراد املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة
املالحظة فيما يتعلق بكفاية تطبيق أدوات التقويم داخل الفصل ،ولدراسة داللة الفرق بين متوسطي درجات
املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة ُحسبت قيمة "ت" بين املتوسطين باستخدام
أسلوب التحليل اإلحصائي  ،Spssوبالنظر إلى الفرق بين متوسط الدرجات بعد املالحظة القبلية وجد أنها()2,93وبعد
تدريب عينة الدراسة باستخدام التدريب الشبكي وجد أن متوسط الدرجات( )4,67يتضح أن الفرق في متوسط
الدرجات ( ،)1,74مما يدل على األثر في تدريب أفراد عينة الدراسة بواسطة شبكة االنترنت فيما يتعلق بكفاية تطبيق
أدوات التقويم داخل الفصل كما في الجدول()4
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جدول ( )4قيمة "ت" ملتوسطي الدرجات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بكفاية
تطبيق أدوات التقويم ،ودللتها اإلحصائية.
التطبيق
القبلي
البعدي

عدد التالميذ
(ن)
30

متوسط
الدرجات (م)

النحراف
املعياري (ع)

2,93

1,46

4,67

1,98

قيمة "ت"

قيمة
"مربع إيتا"

دللة "ت"

3,85

0,20

0,002
دالة

 ثالثا :فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على " :ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في
إكساب معلمي الصفوف األولية الكفايات الخاصة بتطبيق أداة املالحظة؟"
وبالنظر إلى متوسط الدرجات بعد تطبيق بطاقة املالحظة القبلية وجد أنه( ،)1,53وبعد تدريب أفراد العينة
بواسطة التدريب الشبكي وجد أن متوسط الدرجات( ،)3,60وأن الفرق بينهما هو( )2,07ولدراسة داللة الفرق بين
متوسطي درجات املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بكفاية بكفايات
تطبيق أداة املالحظةُ ،حسبت قيمة "ت" بين املتوسطين باستخدام أسلوب التحليل اإلحصائي  ،Spssيتضح فاعلية
التدريب الشبكي فيما يتعلق بكفاية بكفايات تطبيق أداة املالحظة جدول(:)5
جدول ( )5قيمة "ت" ملتوسطي الدرجات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بكفايات
تطبيق أداة املالحظة ،ودللتها اإلحصائية.
التطبيق
القبلي

البعدي

عدد الفراد
(ن)
30

متوسط
الدرجات (م)

النحراف
املعياري (ع)

1,53

1,38

3,60

1,37

قيمة "ت"

قيمة
"مربع إيتا"

دللة "ت"

5,79

0,36

0,012
دالة

 رابعا :فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على " :ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في إكساب
معلمي الصفوف األولية الكفايات الخاصة بالواجبات املنزلية؟"
وبالنظر إلى متوسط الدرجات بعد تطبيق بطاقة املالحظة القبلية وجد أنه( ،)3وبعد تدريب أفراد العينة
بواسطة التدريب الشبكي وجد أن متوسط الدرجات( ،)4,7وأن الفرق بينهما هو( )1,7ولدراسة داللة الفرق بين
متوسطي درجات املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بالواجبات املنزلية،
ُحسبت قيمة "ت" بين املتوسطين باستخدام أسلوب التحليل اإلحصائي  ،Spssيتضح فاعلية التدريب الشبكي فيما
يتعلق بكفاية بكفايات تطبيق بالواجبات املنزلية جدول(:)6
جدول ( )6قيمة "ت" ملتوسطي الدرجات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بالكفايات
الخاصة بالواجبات املنزلية ،ودللتها اإلحصائية.
التطبيق
القبلي
البعدي

عدد األفراد
(ن)
30
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متوسط
الدرجات (م)

النحراف
املعياري (ع)

3

1,48

4,7

1,74
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قيمة
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دللة "ت"

4,06

0,22

0,013
دالة
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 خامسا :فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال الخامس والذي ينص على " :ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في
إكساب معلمي الصفوف األولية الكفايات الخاصة باستخدام ملف إنجازات الطالب؟"
وبالنظر إلى متوسط الدرجات بعد تطبيق بطاقة املالحظة القبلية وجد أنه( ،)1,90وبعد تدريب أفراد العينة
بواسطة التدريب الشبكي وجد أن متوسط الدرجات( ،)3,43وأن الفرق بينهما هو( )1,53ولدراسة داللة الفرق بين
متوسطي درجات املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما باستخدام ملف إنجازات
الطالبُ ،حسبت قيمة "ت" بين املتوسطين باستخدام أسلوب التحليل اإلحصائي  ،Spssيتضح فاعلية التدريب
الشبكي فيما يتعلق باستخدام ملف إنجازات الطالب جدول(:)7
جدول ( )7قيمة "ت" ملتوسطي الدرجات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بالكفايات
الخاصة باستخدام ملف إنجازات الطالب ،ودللتها اإلحصائية.
التطبيق
القبلي
البعدي

عدد الفراد
(ن)
30

متوسط
الدرجات (م)

النحراف
املعياري (ع)

1,90

1,39

3,43

1,43

قيمة "ت"

قيمة
"مربع إيتا"

دللة "ت"

3,69

0,19

0,003
دالة

 سادسا :فيما يتعلق باإلجابة عن السؤال السادس والذي ينص على " :ما أثر التدريب الشبكي املتزامن في
إكساب معلمي الصفوف األولية كفايات تحليل وتفسير نتائج التقويم والتغذية الراجعة؟"
تم حساب املتوسط الحسابي لدرجات أفراد املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة
املالحظة فيما يتعلق بكفايات تحليل وتفسير نتائج التقويم والتغذية الراجعة ،ولدراسة داللة الفرق بين متوسطي
درجات املجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بكفايات تحليل وتفسير نتائج
التقويم والتغذية الراجعةُ ،حسبت قيمة "ت" بين املتوسطين باستخدام أسلوب التحليل اإلحصائي  ،Spssوبتطبيق
املالحظة القبلية على عينة الدراسة وجد أن متوسط الدرجات ( ،)4,43وبتطبيق املالحظة بعد تدريب عينة الدراسة
باستخدام شبكة اإلنترنت وجد أن متوسط الدرجات( ،)6,50أي أن الفرق بين متوسط الدرجات هو( )2,07وهذا
يدل على فاعلية التدريب الشبكي فيما يتعلق كفايات تحليل وتفسير نتائج التقويم والتغذية الراجعة جدول(:)8
جدول ( )8قيمة "ت" ملتوسطي الدرجات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة فيما يتعلق بكفايات
تحليل وتفسير نتائج التقويم والتغذية الراجعة ،ودللتها اإلحصائية.
التطبيق

عدد الفراد
(ن)

متوسط
الدرجات (م)

النحراف
املعياري (ع)

قيمة "ت"

قيمة
"مربع إيتا"

دللة "ت"

2,37
4,43
القبلي
0,003
0,12
2,86
30
دالة
3,16
6,50
البعدي
يتضح من النتائج املوضحة في الجدول السابق فاعلية التدريب الشبكي املتزامن في إكساب معلمي الصفوف
األولية كفايات تحليل وتفسير نتائج التقويم والتغذية الراجعة
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ملخص نتائج الدراسة
بتحليل نتائج التحليل اإلحصائي سالفة الذكر في ضوء الدراسات السابقة املرتبطة بالدراسة الحالية،
وكذلك في ضوء طبيعة املتغير املستقل للدراسة واملتمثل في (التدريب الشبكي املتزامن) يمكن الوقوف على عدد من
املالحظات املهمة نجملها فيما يلي:
 تتفق الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في فاعلية التدريب الشبكي املتزامن في تنمية عديد مناملتغيرات التجريبية ،ومنها على سبيل املثال ال الحصر إكساب املعلمين بعض الكفايات الضرورية املرتبطة
بعمليات التدريس وبصفة خاصة تقويم التعليم؛ ومن هذه الدراسات التجريبية :دراسة
"سميث"( ،)Smith, m2011()2011دراسة "ريجينو"( ،)Regino, m2009( )2009دراسة "أيدين"()2008
( ،)Aydin, m2008دراسة "كيم ومورنينج ستار"(.)Kim & Morningstar, m2007( )2007
 فاعلية التدريب الشبكي املتزامن في تنمية مستوى تفعيل معلمي الصفوف األولى ملنظومة التقويم املستمربمتغيراتها املتعددة املتعلقة بالتخطيط وبناء أدوات التقويم املستمر واستخدامها الفاعل داخل الفصول
الدراسية بغض النظر عن التخصص الدراس ي لهؤالء املعلمين ،حيث يمكن من خالل التدقيق في بيانات
الجداول السابقة مالحظة أن حجم تأثير املتغير املستقل(التدريب الشبكي املتزامن) على املتغير التابع (إكساب
معلمي الصفوف األولية بعض كفايات تطبيق التقويم املستمر) قد تراوح بين ( )0,97 ،0,89مما يدل على
التأثير الكبير للمتغير املستقل في املتغير التابع.
 التدريب الشبكي املتزامن بآلياته املتعددة واملتمثلة في تفعيل الوسائط املتعددة كالصوت والصورة والبريداإللكتروني وغرف الدردشة بشكل مباشر بين املدرب واملتدربين ساعد بشكل كبير على تحليل منظومة التقويم
املستمر وكيفية تفعيل أدواتها املختلفة بصورة مرنة أكثر فاعلية.
التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يمكن الخروج بعدد من التوصيات البحثية املهمة املتمثلة في:
 ضرورة تصميم برامج تدريبية مناسبة للمعلمين في جميع التخصصات في املراحل التعليمية ،بحيث تساعدهذه البرامج املعتمدة على التواصل الشبكي املتزامن في تقديم اإلرشادات والتوجيهات املستمرة وتذليل
الصعوبات التي يمكن ان يواجهها املعلمون خالل تطبيق منظومة التقويم املستمر وفق آلياتها الصحيحة وفي
ضوء معايير محددة يمكن الرجوع إليها باستمرار ،هذا النوع من التدريب يمكن أن يسهم في التغلب على
مشكالت التدريب التقليدي.
 ضرورة التخطيط واإلعداد لدورات تدريبية تأهيلية للمعلمين تساعدهم على التعرف على كيفية استخداموتفعيل آليات التواصل الشبكي في خدمة العملية التعليمية بشكل عام ،وخدمة منظومة التقويم املستمر
بشكل خاص.
 تعميم هذا البرنامج التدريبي املعتمد على التواصل الشبكي املتزامن وفق آلياته املحددة على معلمي الصفوفاألولى بمرحلة التعليم االبتدائي.
 التأكيد على أهمية تحويل املواد التدريبية في صورة إلكترونية واالستفادة من خدمات شبكات اإلنترنت فيالتغلب على القيود التي نواجهها في البرامج التدريبية التقليدية التي تعقدها اإلدارات التعليمية من حين آلخر.
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بحوث مستقبلية مقترحة:
 -1كفايات التقويم املستمر ومدى تطبيقها في املرحلة املتوسطة.
 -2معوقات تطبيق كفايات التقويم املستمر في املرحلة االبتدائية.
 -3درجة ممارسة معلمي الصف األول لكفايات التطبيق املستمر.
 -4دور أولياء األمور في مساعدة املعلم على تطبيق كفايات التقويم املستمر.
 -5اتجاهات معلمي الصفوف األولية باململكة العربية السعودية نحو تفعيل كفايات التقويم املستمر.
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