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فاعلية تطبيق مجتمعات التعلم المهنية اإللكترونية لتحدين مهارات إدارة
التدريس اإللكتروني المتزامن لدى المعلمات بتعليمية ظفار في دلطنة
عُمان
د .فاطمة بنت عبداهلل اليافعي

*

الملخص
ىدؼ البحث إىل معرفة فاعلية تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية لتحسٌن إدارة مهارات
التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن لدى اؼبعلمات بتعليمية ظفار يف سلطنة ُعماف ،ولتحقيق أىداؼ البحث
استخدمت الباحثة اؼبنهج شبة التجرييب ،وأنشأت ؾبتمع تعلم مهين إلكرتوين يف منصة Microsoft
 Teamsبعضوية عدد من اؼبعلمات اجمليدات يف ؾباؿ إدارة التدريس اؼبتزامن لتقدًن أساليب وفعاليات
متنوعة تدعم مهارات اؼبعلمات عينة البحث لينفذ يف فرتة ؿبددة خالؿ الفصل الدراسي الثاين من عاـ
0202 /0202ـ .وطبقت أداتٌن حبثيتٌن نبا :بطاقة اؼبالحظة "استمارة زيارة إشرافية ؼبعلم ؾباؿ /مادة"
واالستبانة على عينة قصدية بلغت ( )00معلمة.
وأظهرت النتائج أف تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين كاف فاعال يف ربسٌن إدارة مهارات إدارة
التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن لدى اؼبعلمات عينة البحث ،ولو دور يف التنمية اؼبهنية وتطوير األداء الوظيفي
للمعلمات ،وقد ظهر ذلك جليا يف ارتفاع اؼبتوسط العاـ حملاور االستبانة البالغ ( ),422,2على مقياس
ليكرت اػبماسي ،وارتفاع نسب التقييم البعدي يف بنود بطاقة اؼبالحظة ألداء اؼبعلمات ،بينما مل تكشف
نتائج اختبار ( )Oneway ANOVAعن وجود فروقات دالة إحصائيا تعزى ؼبتغًني البحث ونبا:
سنوات اػبربة واؼبؤىل العلمي .وقد خلص البحث إىل عدد من التوصيات واؼبقرتحات يف ضوء ما ورد من
النتائج.

الكلمات المفتاحية :فاعلية ،ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية ،مهارات التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن.

* أستاذ مساعد زائر بكلية اآلداب والعلوـ التطبيقية جبامعة ظفار ،عماف.
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The effectiveness of electronic professional learning
communities to improve the skills of managing the
simultaneous electronic teaching of female teachers in
Educational Dhofarin Oman
Dr. Fatima bint Abdullah Alyafey
University Of Dhofar
The Sultanate of Oman

Abstract
The aim of the research is to know the effectiveness of applying
electronic professional learning communities to improve the skills of
managing the simultaneous electronic teaching of female teachers in Dhofar
Education in the Sultanate of Oman, and to achieve the research objectives.
The researcher used the quasi-experimental approach and established an
electronic professional learning community in the Microsoft Teams
platform with a membership of a number of proficient female teachers in the
field of concurrent teaching management to provide various methods and
activities that support the teachers’ skills, the research sample to be carried
out in a specific period during the second semester of 2020/2021.
Two research tools were applied: the observation card, "a supervisory
visit form for the second field (math-science) and the questionnaire on an
intended sample of (22) teachers. The results showed that the application of
the e-professional learning community was effective in improving the
managing simultaneous electronic teaching management skills of the female
teachers in the research sample and had a role in the professional
development and career development of female teachers.This was evident
on Likert's scale, as it reached (4,1141).
It revealed, also, by the high percentages of post evaluation in the
observation card items for female teachers’ performance. The results of the
(Oneway ANOVA) test did not reveal the existence of statistically
significant differences due to the two research variables, namely: years of
experience and academic qualification. The research concluded with several
recommendations and proposals considering the results reached.
Keywords: Effectiveness, E. Professional Learning Communities,
Managing the Simultaneous E-Teaching Skills.
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 -1مقدمة
شهد العامل يف العقدين اؼباضيٌن تطورات علمية وثورة معلوماتية سريعة وجهت الكثًن من الدوؿ إىل
تطوير مؤسساهتا لتواكب تلك التطورات ،ومنها اؼبؤسسات التعليمية اليت سارعت إىل تعديل سياساهتا
وخططها وربديث مناىجها وتبين إسرتاتيجيات تعتمد على مهارات القرف اغبادي والعشرين والتعليم
اإللكرتوين دبا يرافقو من مصادر تعلم حديثة ووسائل وأجهزة وتقنيات.
ويعد التعليم اإللكرتوين اليوـ عامالً مهماً وأساسياً إلقباح العملية التعليمية يف ظل التطور التقين الكبًن
وانتشار وسائل االتصاؿ اغبديثة بأجهزهتا وبراؾبها وتطبيقاهتا اليت يسرت تلقي التعليم بأقل وقت وجهد،
فالتعليم اإللكرتوين سيكوف مبط التعليم اؼبستقبلي؛ لذلك أصبح دمج التقانة يف العملية التعليمية توجهاً
عاؼبياً ،وأصبح التفاعل مع األنشطة التعليمية عرب األجهزة احملمولة عامال ؿبفزاً للتعلم بدالً من االكتفاء
بالدراسة التقليدية.
ومع الظروؼ اؼبفاجئة اليت اجتاحت العامل بأسره منذ انتشار جائحة فًنوس كورونا Covid19
وجدت اؼبؤسسات الرتبوية نفسها ؾبربة بسرعة على التحوؿ إىل التعليم من بعد لضماف استمرارية عملية
التعليم والتعلم ،فاستخدمت شبكة اؼبعلومات الدولية (اإلنرتنت) واؽبواتف الذكية واغبواسيب للتواصل من
بعد مع الطلبة (.)0202،Yulia
إال أف ربديات التعليم من بعد كانت حاضرة ألسباب عديدة من أبرزىا ضعف البنية التحتية
ػبدمات اإلنرتنت واالتصاالت ،فقد ذكرت اإلحصائيات الصادرة عن منظمة اليونسكو أف عدد الطلبة
اؼبنقطعٌن عن اؼبدارس بسبب اعبائحة بلغ (ملياراً و 4,,مليوناً ،و 42,ألف) طالب وطالبة يف ()241
دولة يف العامل ،أي بنسبة  %1040من الطلبة اؼبقيدين يف اؼبدارس ،ومنهم ( 14مليوف) طالب يف الدوؿ
العربية ،ناىيك عن أعداد اؼبتسربٌن واحملرومٌن من التعليم بسبب اغبروب والصراعات (الشديفات،
 .)0202وكذلك التحديات اليت يواجهها اؼبعلموف لتحقيق أىداؼ الرتبية يف الوضع اغبايل ،فسعت
اؼبؤسسات الرتبوية إىل دعم تطويرىم ورفع كفاياهتم بإخضاعهم لربامج تدريبية على اؼبستويٌن اؼبركزي
والالمركزي ،كما أشركت اؼبدارس يف تقدًن برامج إمبائية مهنية يتشارؾ فيها اؼبعلموف لتطوير معارفهم
وخرباهتم باؼبستجدات التخصصية والتقنية ،إال أف تلك الربامج قد ال تستهدؼ صبيع اؼبعلمٌن لتنفيذىا
يف أثناء العمل الرظبي ،ولتكلفتها اؼبادية ،وصعوبة تكرارىا خالؿ العاـ الدراسي بسبب وجود برامج أخرى
سيتم تنفيذىا ؽبم .لذا كاف البد من التفكًن يف بدائل أكثر جدوى تنقل أثر التدريب إىل صبيع اؼبعلمٌن
بالكفاءة والفعالية نفسها ،وربط جوانبها النظرية بتطبيقاهتا يف اؼبوقف الصفي االفرتاضي ،ومن اؼبهم أيضا
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البحث عن بدائل أكثر جدية للحد من اؼبشكالت التعليمية اليومية تتالءـ مع اإلجراءات االحرتازية
اؼبعتمدة للوضع الوبائي ،فكاف التوجو كبو تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية  PLCsاػبيار األنسب ؼبد يد
العوف للمعلمٌن ،ومساندهتم وسبكينهم من مهارات التدريس من بعد وخباصة التدريس اؼبتزامن الذي
يواجهوف فيو الكثًن من التحديات الداخلية واػبارجية اؼبباشرة وغًن اؼبباشرة.
إف ذبربة العمل يف ؾبتمعات التعلم اؼبهنية أحد ؾباالت دعم اإلمباء اؼبهين ،وىي خطوة داعمة يف
ؾباؿ تطوير اؼبنظومة التعليمية وربديثها دبا يتناسب مع ؾبريات التطوير اليت تشهدىا وزارة الرتبية والتعليم،
إذ أشار بورنس وجيمس ( )0222 ،Burns & Jamesإىل أف للتطوير اؼبهين اذباىات عدة من
أبرزىا :تزويد اؼبعلمٌن بإمكانية الوصوؿ إىل مصادر التعلم وتعزيز استخداـ الفيديو للتعلم الذايت ،وتوفًن
الوصوؿ إىل احملتوى والتطوير اؼبهين ،وؾبتمعات التعلم اؼبهنية عرب اإلنرتنت.
من ىنا جاء اىتمامنا بتكوين ؾبتمع تعلم مهين إلكرتوين يف منصة  Microsoft Teamsيضم
أعضاء من اؼبشرفٌن الرتبويٌن واؼبعلمات األوائل واؼبعلمات واحملتويات العلمية والتعليمية اؼبناسبة لتزويد
اؼبعلمات دبهارات التدريس اؼبتزامن وتقليل ربدياتو من خالؿ تبادؿ خربات التعلم اؼبشرتكة بواسطة
التطبيقات والربامج االفرتاضية التفاعلية ،وتشجعيهن على التفكًن يف تطوير فبارساهتن اؼبهنية باستمرار،
وخباصة مع ازباذ سلطنة ُعماف قرار اعتماد التعليم من بعد والعمل بو وفق تطور الوضع الوبائي فيها ،فقد
بدأ العاـ الدراسي 0202 /0202ـ بثالثة مسارات متنوعة ىي :التعليم اؼبباشر ،والتعليم اؼبدمج،
والتعليم من بعد ،وذلك وفق ضوابط تراعي الكثافة الطالبية وجودة خدمات اإلنرتنت يف اؼبدرسة وؿبيطها
اعبغرايف ،وأخضعت صبيع الفئات الرتبوية إىل تدريب أويل على التعليم والعمل من بعد لتمكينهم من
مواكبة الوضع الراىن ،مث اضطرت إىل ازباذ قرار بدء الفصل الدراسي الثاين دبسار التعليم من بعد للجميع
نتيجة تفاقم الوباء وانتشاره يف تلك الفرتة ،فكاف التوجو كبو العمل يف ؾبتمع تعلمي مهين إلكرتوين ىو
اػبيار اؼبناسب لتجاوز التحديات اليت تواجو اؼبعلمات.
 -2مشكلة البحث

العمانية ربديات بعد قرار االنتقاؿ من التدريس اؼبباشر إىل التدريس
واجهت العديد من اؼبدارس ُ
اإللكرتوين اؼبتزامن بداية الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي 0202 /0202ـ بسبب تفشي جائحة
 ،covid19وخباصة تلك اؼبدارس اليت بدأت منذ الفصل الدراسي األوؿ دبساري التعليم اؼبباشر
واؼبدمج؛ إذ واجهت الكثًن من اؼبعلمات عقبات يف تدريس الطلبة بشكل متزامن أثرت سلبيا يف أدائهن،
ففي أثناء زياراتنا اإلشرافية وما زبللها من مالحظات مباشرة ومداوالت إشرافية مع اؼبعلمات فقد أشرف-
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بدرجة عالية -إىل أف التدريب الذي حصلن عليو بداية العاـ مل ي ُكن كافياً ،وأهنن حباجة إىل اؼبزيد من
الربامج التدريبية الكتساب مهارات توظيف التقانة يف التعليم وخباصة يف أثناء التدريس اؼبتزامن .وقد أكد
تقرير اليونيسكو ( )0202وجود ربديات تواجو اؼبعلم يف التعليم من بعد من أبرزىا :عدـ االستعداد
الفعلي ؽبذه اؼبرحلة االنتقالية اؼبفاجئة ،فنسبة كبًنة من اؼبعلمٌن مل ي ُكن لديهم الوسائل الالزمة لدعم
التعليم من بعد ،ونقص اػبربة التقنية إلدارة عملية التعليم وتنفيذىا ،وضعف شبكات االتصاؿ والبىن
التحتية.
وانطالقا فبا آؿ إليو الوضع الوبائي عاؼبيا بالتحوؿ إىل مسار العمل من بعد يف ؾباالت عدة كاف ال
بد من مواكبة ىذا التحوؿ دبا يتالءـ وأىداؼ العمل الرتبوي واإلشرايف ،فظهرت أنبية العمل يف ؾبتمعات
التعلم اؼبهنية فلسفةً تعليمية ومشروعاً تطويرياً عالجياً ىبطط لو من داخل اؼبدرسة أو اؼبؤسسة التعليمية
يف ضوء رؤيتها ورسالتها وطبيعة اإلمكانات اؼبادية والبشرية اؼبتاحة بالعمل اعبماعي اؼبشرتؾ والتعاوف
اؼبثمر بٌن اؼبعلمٌن وإدارة اؼبدرسة والطلبة واجملتمع احمللي ( ،)0222 ،Morrisseyوألنبية تطبيق
ؾبتمعات التعلم اؼبهنية يف تطوير األداء الوظيفي لدى اؼبعلمٌن كما أظهرت الدراسات السابقة ،وندرة
الدراسات العربية اليت تطرقت إىل توظيف تلك اجملتمعات يف شكلها اإللكرتوين جاء حبثنا لتقصي مدى
فاعلية تطبيقها يف ربسٌن إدارة التدريس االلكرتوين اؼبتزامن.
 -3أسئلة البحث

فبا سبق ربددت مشكلة البحث يف سؤاؿ رئيس ىو :ىل شبة فاعلية لتطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية
اإللكرتونية  E.PLCsيف ربسٌن مهارات إدارة التدريس اؼبتزامن لدى معلمات اجملاؿ الثاين بتعليمية
ظفار؟ ،وتفرع عنو ثالثة أسئلة فرعية ىي:
 .2.4ما متوسط درجة فاعلية تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية  E.PLCsيف ربسٌن
مهارات إدارة التدريس اؼبتزامن لدى معلمات اجملاؿ الثاين بتعليمية ظفار؟
 .0.4ىل توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف نسب أداء اؼبعلمات عينة البحث تؤكد ربسٌن
مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن لديهن عند ربليل بطاقة اؼبالحظة "استمارة زيارة إشرافية ؼبعلم
ؾباؿ /مادة" قبل تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين وبعده؟
 .4.4ىل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  2420بٌن استجابات اؼبعلمات
عينة البحث يف ربسٌن مهارات إدارة التدريس اؼبتزامن لديهن تعزى ؼبتغًنات البحث :سنوات اػبربة
واؼبؤىل الدراسي؟
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 -4فرضيات البحث
سعى البحث إىل اإلجابة عن السؤاؿ الثالث بالتحقق من صحة الفرضيات اآلتية:
أ -ال فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  2420بٌن اؼبعلمات عينة البحث يف ربسٌن
مهارات إدارة التدريس اؼبتزامن لديهن تعزى ؼبتغًن سنوات اػبربة (أقل من  0سنوات22 -0 ،
سنوات ،أكثر من  22سنوات).
ب -ال فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  2420بٌن اؼبعلمات عينة البحث يف
ربسٌن مهارات إدارة التدريس اؼبتزامن لديهن تعزى ؼبتغًن اؼبؤىل الدراسي (دبلوـ متوسط،
بكالوريوس ،دراسات عليا).

 -5أهداف البحث

 .2.0تكوين ؾبتمع تعلم مهين إلكرتوين لوحدة اجملاؿ الثاين بتعليمية ظفار على منصة متعمدة رظبيا يف
وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعماف وىي منصة .Microsoft Teams
 .0.0تطوير كفايات معلمات اجملاؿ الثاين يف مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن عرب ؾبتمع
التعلم اؼبهين يف .Microsoft Teams
 .4.0تقصي فاعلية تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف ربسٌن أداء معلمات اجملاؿ الثاين يف أثناء
التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن.
 .,.0تقدًن ؾبموعة من التوصيات واؼبقرتحات اليت من شأهنا أف تسهم يف زيادة فعالية تطبيق
ؾبتمعات التعلم اؼبهنية يف عملية التعليم من بعد.

 -6أهمية البحث

 .1.6األهمية النظرية :تأيت أنبية البحث اغبايل من التوجو الدويل والوطين كبو عامل اؼبعرفة،

وتطوير اؼبوارد البشرية ؼبواكبة الثورة التقنية واالبتكار ،وىو ما ارتكز عليو مشروع اإلسرتاتيجية الوطنية
للتعليم يف سلطنة ُعماف  ،02,2وسبثلت رؤيتها يف بناء موارد بشرية سبتلك القيم واؼبعارؼ واؼبهارات
الالزمة للعمل واغبياة بشكل منتج يف عامل اؼبعرفة ؼبواكبة متغًنات العصر وكاف من أسسها بناء القدرات
يف النظاـ التعليمي.
كما تبدو أنبية البحث فيما أوصت بو العديد من الدراسات يف ىذا اجملاؿ ،منها :دراسة
القحطاين وطوىري ( )0202ودراسة السناين ( )0202ودراسة إبراىيم واؼبرزوقي ( )0202اليت دعت
إىل حبث دور ؾبتمعات التعلم اؼبهنية يف التطوير اؼبهين ،وأنبية تعميم ؾبتمعات التعلم اؼبهنية على
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اؼبدارس ؼبا ؽبا من فعالية يف ربسٌن األداء اؼبهين وتطويره .وؽبذا البحث أنبيتو يف إثراء األدب الرتبوي
العريب يف ؾباؿ ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية ودورىا يف تطوير األداء الوظيفي يف إدارة التدريس
اإللكرتوين اؼبتزامن ،كما يبكن لإلطار النظري يف ىذا البحث أف يضيف معرفة جديدة للباحثٌن ،وقد
يرفد اؼبكتبة العربية بإطار نظري جديد عن تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية ودورىا يف ربسٌن
مهارات اؼبعلمٌن عرب اإلنرتنت ،وقد تفيد الدراسات السابقة اؼبهتمٌن بالتدريس اإللكرتوين اؼبتزامن
وؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية يف ؾباؿ التنمية اؼبهنية اؼبستدامة يف األنظمة الرتبوية والتعليمية.
 .2.6األهمية التطبيقية :سبثلت يف تسليط الضوء على دور ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية يف

ربسٌن أداء نظاـ اإلمباء اؼبهين والتدريب اإللكرتوين ،وتطوير الكوادر البشرية واإلمكانات اؼبادية
واذباىاهتم يف انتقاء أساليب اإلمباء اؼبهين ،وأنبية وضع اػبطط اؼبستقبلية للتوجو كبو اعتماد ىذه
اجملتمعات داعماً للربامج اؼبباشرة اؼبنفذة وجهاً لوجو .ويستمد البحث أنبيتو من كونو معاصراً لظاىرة
واقعية ىي التحوؿ كبو مسار التعليم من بعد بسبب جائحة كورونا  ،Covid19كما يبكن
االستفادة من نتائجو يف مواجو ظواىر مشاهبة مثل :التحديات اؼبكانية لتنفيذ برامج التدريب ،ونقص
اؼبوارد اؼبالية ،واألزمات والكوارث الطبيعية .ويبكن ؽبذه النتائج أف تقدـ تصوراً عن مدى فاعلية تطبيق
ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية لتحسٌن مهارات إدارة التدريس اؼبتزامن لدى معلمات اجملاؿ الثاين
وإمكانية تعميمها على بقية التخصصات ،ويشًن إىل العوامل اليت تشكل ربديا أماـ تطبيق ىذه
اجملتمعات عرب اإلنرتنت.

 -7حدود البحث

 .1.7الحدود المكانية :مدارس التعليم األساسي ذات الصفوؼ ( ), -2و( )20 -2بتعليمية
ظفار.

 .2.7الحدود الزمنية :طبق البحث خالؿ الفصل الدراسي الثاين من عاـ 0202 /0202ـ اذي
بدأ يف  0202 /4 /7ـ ،وكاف حصر البحث يف ىذه اؼبدة الزمنية تلبية الحتياج فعلي طارئ ظهر لدى
اؼبعلمات يف ذلك الوقت بسبب قرار التحوؿ الكامل للتعليم من بعد يف صبيع مدارس السلطنة نتيجة
تفاقم تفشي جائحة .Covid19

 .3.7حدود الموضوع :دور ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية يف ربسٌن مهارات إدارة التدريس
اؼبتزامن ،ولتحقيق ذلك أنشئ ؾبتمع تعلم مهين إلكرتوين على منصة ،Microsoft Teams
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واستخداـ أداتٌن عبمع البيانات نبا :بطافة اؼبالحظة "استمارة زيارة إشرافية صفية ؼبعلم ؾباؿ"،
واالستبانة.
 .4.7الحدود البشرية :معلمات اجملاؿ الثاين دبدارس التعليم األساسي يف تعليمية ظفار ،وقد جاء

اختيارىن عينة للبحث بسبب ما الحظناه يف أدائهن الصفي من نقص مهارات إدارة التدريس
اإللكرتوين اؼبتزامن عرب منصة منظرة.

 -8متغيرات البحث

 .1.8المتغير المستقل :ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف منصة .Microsoft Teams

 .2.8المتغير التابع :متوسط أداء اؼبعلمات مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن من خالؿ
بعض بنود بطاقة اؼبالحظة "استمارة زيارة إشرافية ؼبعلم ؾباؿ /مادة" ،ومن خالؿ استجابتهن على
االستبانة باستطالع آرائهن يف مدى فاعلية ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف منصة Microsoft
 Teamsيف تطوير أدائهن.
 .3.8المتغيرات الدخيلة :جودة خدمة اإلنرتنت ،ودعم أولياء األمور لتعلم أبنائهم ،وانتظاـ حضور
التالميذ للحصص اؼبتزامنة.

 -9مصطلحات البحث

 .1.9الفاعلية
عرؼ الكيالين ( )0220الفاعلية بأهنا العمل على بلوغ أعلى درجات اإلقباز وربقيق أفضل النتائج
بأقل التكاليف ،وعرفها شحاتو والنجار ( )0224بأهنا متغًن األثر الذي ربدثو اؼبعاعبة التجريبية اؼبتمثلة
من اؼبتغًن اؼبستقل يف اؼبتغًنات التابعة.
وتعرفها الباحثة إجرائيا بأهنا :متوسط الدرجة اليت كبصل عليها بعد معاعبة تأثًن اؼبتغًن اؼبستقل يف
اؼبتغًن التابع بتطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين لتحسٌن مهارات إدارة التدريس
اؼبتزامن وربليل بطاقة اؼبالحظة "استمارة زيارة إشرافية ؼبعلم ؾباؿ /مادة".
 .2.9مجتمع التعلم المهني اإللكتروني E.PLCs- Electronic Professional
Learning Communities

عرفو أوين وآخروف ( )0222 ،Owen et alبأنو صبيع األنشطة والتفاعالت التعليمية والتعلمية
اليت ربدث يف بيئة عرب اإلنرتنت ،كما عرفو مكتب تقنيات التعلم ( Office of learning
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 )0220 ،Technologiesمن حيث مكوناتو األساسية بأنو :اجملتمع ،والتعلم ،والشبكة،
والتكنولوجيا.
يف حٌن عرفو أوليفر ( )0221 ،Oliverبأنو :ؾبموعة من األفراد ذبمعهم القيم واألىداؼ
واؼبصاحل اؼبشرتكة ،ويلتزموف ببناء اؼبعرفة من خالؿ اغبوار والتفاعل والتعاوف اؼبكثف .وعرفو الزايد وحج
عمر ( )0222بأنو ؾبموعة التعلم اؼبهنية اليت مت إنشاؤىا على برنامج التواصل االجتماعي "الواتس آب
 "WhatsAppلتطبيق برنامج تدرييب على طبيعة العلم باألسلوب الصريح.
وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو :فريق مهين لتخصص اجملاؿ الثاين (رياضيات وعلوـ) للصفوؼ (), -2
أساسي ،أُنشئ على منصة  ،Microsoft Teamsوضم عدداً من معلمات اجملاؿ الثاين
واؼبعلمات األوائل ،للتعاوف على تطوير زميالهتن (تدريب األقراف) يف مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين
اؼبتزامن وفق خطة إجرائية ؿبددة.
 .3.9مهارات التدريس اإللكتروني

أوضحها اؼبركز الوطين للتعليم اإللكرتوين بالسعودية ( )0202بأهنا ؾبموعة من كفايات التدريس
اإللكرتوين اؼبكونة من ثالث ؾباالت ىي :التقنية ،والتصميم ،واإلدارة .وتشمل شباين عشرة مهارة،
وتضمنت ( )02مؤشرا لألداء ،وضعت لتسهم يف تعلم الطلبة وقباح العملية التعليمية يف الوسط
اإللكرتوين.
وتعرفو الباحثة إجرائيا بأهنا :قدرة معلمة اجملاؿ الثاين على امتالؾ مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين
اؼبتزامن وفق مؤشرات وزعت على أربعة معايًن ىي :اغبضور اإللكرتوين اؼبستمر والفعاؿ للمعلم،
وإشراؾ اؼبتعلمٌن يف عملية التعلم بشكل تفاعلي ،ومتابعة تطور سًن اؼبتعلمٌن داخل اؼبادة الدراسية،
وتقييم اؼبتعلمٌن بشكل موضوعي وعادؿ.

 -11اإلطار النظري

سنتحدث عن ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية ( )E.PLCsوأنبيتها وأبعادىا وأساليب تطبيقها،

وعن التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن وأدواتو ومهاراتو.

 .1.11مجتمعات التعلم المهنية اإللكترونية ()E.PLCs
تت ميز ؾبتمعات التعلم اؼبهين بوجود ثالثة أفكار كربى ىي :الرتكيز على التعلم ،والفرؽ التآزرية،
والرتكيز على النتائج ،فبا هبعلها مدخال مهما لإلصالح اؼبدرسي وتوظيف أثر التدريب على الربامج
التدريبية يف البيئة اؼبدرسية ومواجهة ربدياهتا بفعالية ،وتبدو أنبيتها يف اعتمادىا على العمل التعاوين
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لتحسٌن أداء اؼبعلمٌن بإهباد فرص متنوعة لتبادؿ اػبربات واؼبهارات ،وربقيق النمو اؼبهين باستمرار؛ لسد
الفجوة بٌن اعبانبٌن النظري والتطبيقي ،وربط فبارساهتا دبحتوى اؼبواد الدراسية ،وإهباد مساحة مهنية
ؼبناقشة القضايا التعليمية ،وتوفًن الفرص لتبادؿ األفكار اإلبداعية ،وتقدًن الدعم ،والتحفيز إىل عرض
أساليب جديدة يف العمل بدال من إعادة العمل بأفكار تقليدية ،ما سينعكس إهبابيا على أداء الطلبة
ورفع ربصيلهم الدراسي (إبراىيم واؼبرزوقي.)0221 ،
العمانية ( )0 ،0227إىل أنبية "الفكر اعبماعي يف ازباذ القرارات
وأشارت وزارة الرتبية والتعليم ُ
وإهباد حلوؿ للتحديات ،وزبفيف األعباء ،ودعم ؾبتمعات التعلم يف اؼبدرسة عبعلها بيئة عمل ؿبفزة
لتحمل اؼبسؤولية اعبماعية بٌن أعضاء الفريق ،وتأكيد مبدأ اؼبشاركة بتفعيل اللجاف والفرؽ اؼبدرسية وفق
األنظمة واللوائح يف برنامج ؿبدد زمنيا ،واإلشراؼ على توزيع األدوار بٌن األفراد وإهباد بيئة اتصاؿ فعالة
دبا وبقق التكامل ،وتقييم مدى ربقق أىدافها وتشجيعهم على التطوير وتبادؿ اػبربات."...
وجملتمعات التعلم اؼبهنية طبسة أبعاد رئيسة أشار إليها إبراىيم واؼبرزوقي ( )0221ىي:
 القيادة الداعمة والمشتركة :بإشراؾ اؼبعلمٌن يف صنع القرارات اؼبدرسية والتعامل معهم بديبقراطيةباتباع القيادة اؼبوزعة ،وتقدًن الدعم اؼبادي والبشري ،وتشجيع الروح القيادية لتحسٌن تعلم الطلبة.
 القيم والرؤية المشتركة :وجود قيم ورؤى مشرتكة لتحقيق أىداؼ ؿبددة ،واعتماد السياساتوالربامج واألنشطة اؼبختلفة تسهم يف االلتزاـ بأداء اؼبهاـ واألعماؿ واؼبسؤوليات اؼبوكلة لألعضاء.

 التعليم والتطبيق الجماعي :بالعمل يف فرؽ متعاونة تتبادؿ اؼبعارؼ واؼبهارات لتلبية احتياجاتالطلبة وحل مشكالهتم ،وتنمية اؼبناقشات البناءة ،واؼبشاركة يف أحباث صباعية وربليل اؼبعلومات
والبيانات وتطوير عملييت التعليم والتعلم.
 الممارسات الشخصية المشتركة :تركز على تشجيع الزيارات اؼبتبادلة بٌن اؼبعلمٌن وتقدًناؼبالحظات باؼبمارسات اؼبهنية ،وتبادؿ األفكار واؼبقرتحات لتحسٌن أداء الطلبة ،وإتاحة الفرص
لتطبيق اؼبعرفة ومشاركة نتائجها مع العاملٌن يف اؼبدرسة واؼبهتمٌن.
 الظروف المساندة :مثل بناء الثقة واالحرتاـ اؼبتبادؿ بٌن صبيع األعضاء ،وربفيز اإلجازاتاؼبتحققة ،واؼبشاركة يف إحداث التطوير دبا يتضمنو من برامج ومشاريع ،وتوفًن اؼبوارد اؼبالية والبشرية
الداعمة ،والبيئة اعباذبة احملفزة ،وإهباد أنظمة اتصاؿ تسهل التواصل بٌن األعضاء.
كما تُطبق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية باتباع أساليب عدة ىي :التدريب اؼبباشر ،وورش العمل ،وحلقات
النقاش ،واؼبؤسبرات والندوات اؼبتخصصة ،والربامج األكاديبية ،والبحوث اإلجرائية ،والتدريب باألقراف،
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والتوأمة اؼبهنية والشبكات اؼبهنية ،وؾبموعات التخصص .ومع التطور التقين والتوجهات العاؼبية لتوظيف
التقانة يف العمل الرتبوي ظهرت ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية وسيلة فعالة لتوفًن الدعم اؼبستداـ
للمعلمٌن والتفكًن يف فبارساهتم اؼبهنية عرب اإلنرتنت ،ما يسهل التطوير اؼبهين التحويلي ومتابعتو بانتظاـ
من خالؿ االستفادة من الربامج احملوسبة والتطبيقات اإللكرتونية لتطبيق ىذه اجملتمعات بشكل إلكرتوين
على منصات تعليمية تقدـ ألعضائها أساليب متنوعة ومفيدة ربسن من أدائهم وتنميتهم مهنيا دبا وبقق
أىدافها اؼبنشودة.

 .2.11التدريس اإللكتروني المتزامن

يعد التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن أحد أنواع التعليم اإللكرتوين الذي ينقسم إىل نوعٌن:
التعليم اإللكرتوين اؼبتزامن ) (Synchronous E-Learningالذي يتطلب وجود اؼبعلم واؼبتعلم
معا يف الوقت نفسو للتواصل وتلقي اؼبعرفة واؼبهارات عرب الصفوؼ االفرتاضية وىو ما يسمى أيضا
بالتدريس اإللكرتوين اؼبتزامن.
أما النوع الثاين فهو التعلم اإللكرتوين غًن اؼبتزامن ) (Asynchronous E-Learningوال
يشرتط فيو أف يتواجد اؼبعلم واؼبتعلم معا يف الوقت نفسو ،إذ ينظم اؼبعلم احملتوى التعليمي يف منصة تعلم
افرتاضية ويستطيع اؼبتعلم التفاعل معو يف أي وقت يناسبو .ويعرؼ باسياليا وكفافدزي ( Basilaia,
 )0202 ،Kvavadzeالتدريس اإللكرتوين بأنو عملية منظمة هتدؼ إىل ربقيق النتاجات التعليمية
باستخداـ وسائل تكنولوجية توفر صوتا وصورة وأفالما وتفاعال بٌن اؼبتعلم واحملتوى التعليمي واألنشطة يف
الوقت واؼبكاف اؼبناسبٌن .ويبٌن دليل تعلم اؼبهارات األساسية للتدريس من بعد من مايكروسوفت
( ) 0202أف التدريس اؼبتزامن ىو التعليم الذي هبتمع فيو اؼبعلم واؼبتعلم يف الوقت نفسو بشكل متزامن
يف بيئة تعليمية حقيقية من خالؿ لقاء إلكرتوين مباشر يتمكن الطرفاف فيو من اؼبناقشة واغبوار وطرح
األسئلة والتفاعل باستخداـ اللوح االفرتاضي واغبائط التفاعلي والتعليق على الوسائط اؼبشاركة ،ويتم ذلك
يف غرؼ احملادثة أو بتلقي الدروس عرب ما يعرؼ بالفصوؿ االفرتاضية فضال عن أدوات أخرى ربقق ذلك
(.)Foundational Skills for Remote Teaching, 2020
ويوظف التعليم اإللكرتوين عدة أدوات أشار إليها "دليل صانعي السياسات يف التعليم األكاديبي
واؼبهين والتقين" الصادر عن منظمة اليونيسكو ومركز اؼبلك سلماف لإلغاثة واألعماؿ اإلنسانية ()0202
وىي :أنظمة إدارة التعليم اإللكرتوين  ،)LMS (Learning Management Systemووسائل
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التواصل االجتماعي  ،Social Networkingوتطبيقات تربوية لألجهزة الذكية Mobile
 ،Learningومنصات التعليم اإللكرتونية.
أما عن مهارات التدريس اإللكرتوين فقد أشار اؼبركز الوطين للتعليم اإللكرتوين بالسعودية ()0202
إىل ثالث ؾباالت رئيسة للتدريس اإللكرتوين تشتمل على شباين عشرة مهارة ولكل منها مؤشر أداء تسهم
يف التعلم الطلبة وقباح التعليم اإللكرتوين من خالؿ متابعتها والوقوؼ على جوانب القوة وأولويات التطوير
فيها .وىذه اجملاالت ىي:
 مجال التقنية :يضم  4مهارات وفيها  22مؤشرات ،وىذه اؼبهارات ىي :إتقاف اؼبهارات األساسيةللحاسب اآليل ،والتعامل مع أنظمة إدارة التعلم بفعالية ،واستخداـ أدوات التواصل داخل النظاـ
بشكل فعاؿ.
 مجال التصميم :تضم  22مهارات وفيها  04مؤشرا ،وىذه اؼبهارات ىي :وضع وصف مبوذجيمتكامل للمادة ،وتصميم ؿبتوى بطريقة تتمركز حوؿ اؼبتعلم ،والتمكن من اؼبادة وتصميمها ،وانتقاء
أدوات التعلم اإللكرتونية اؼبناسبة ،وتنويع أساليب التدريس لتناسب أمباط التعلم لدى اؼبتعلمٌن،
واستخداـ إسرتاتيجية تعلم وتشجع على العمل اعبماعي ،واستخداـ إسرتاتيجية السؤاؿ وتشجيع
اؼبتعلمٌن على البحث عن اإلجابات ،ومراعاة سياسات وأنظمة اعبهة التعليمية التابع ؽبا أثناء
تصميم اؼبقرر ،وربديث اؼبادة العلمية باستمرار ،ومراعاة االختالفات ب ػيػػن خصائص اؼبتعلم أثػنػاء
تػصػمػيػم اؼبقرر.
 مجال اإلدارة :تضم أربع مهارات وفيها  27مؤشرا ،وىذه اؼبهارات ىي :اغبضور اإللكرتويناؼبستمر والفعاؿ للمعلم ،وإشراؾ اؼبتعلمٌن يف عملية التعلم بشكل تفاعلي ،ومتابعة سًن تعلم
اؼبتعلمٌن داخل اؼبقرر ومدى تطورىم لضماف قباحهم ،وتقييم اؼبتعلمٌن دبوضوعية وعدؿ.
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 -11الدراسات السابقة
شبة عديد من الدراسات السابقة ذات الصلة دبوضوع حبثنا اغبايل ،ندرجها يف تسلسلها الزمين مقسمة
إىل :الدراسات العربية والدراسات االجنبية؛ لالطالع على أىدافها واالستفادة من منهجها وأدواهتا
ونتائجها وتوصياهتا.

 .1.11الدراسات العربية
ىدفت دراسة اؼبسروري وآخرين ( )0202إىل الكشف عن درجة توافر متطلبات تطبيق أبعاد
ؾبتمعات التعلم اؼبهنية يف اؼبدارس اغبكومية بسلطنة ُعماف من وجهة نظر اؼبشرفٌن الرتبويٌن ومعرفة أثر
متغًنات اؼبؤىل العلمي واػبربة اإلشرافية يف ذلك ،واستخدـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي واستبانة مكونة من
( ),4عبارة وزعت على ( )0ؿباور ىي :القيم والرؤية اؼبشرتكة ،والقيادة التشاركية الداعمة ،وفرؽ التعلم
والتعلم التعاوين ،والظروؼ الداعمة ،والسمات الشخصية واؼبهنية .وبعد التأكد من صدؽ األداة وثباهتا
طبقت على عينة اؼبكونة من ( )00مشرفا ومشرفة ،وأظهرت النتائج أف درجة توفر اؼبتطلبات كانت
متوسطة وبلغت ( ،)4421ومل تظهر فروقات إحصائية تعزى ؼبتغًنات الدراسة فيما عدا ؿبور "السمات
الشخصية واؼبهنية" لصاحل فئة "الدراسات العليا" ،كما أوصت الدراسة بتقدًن برامج تدريبية للمشرفٌن
آللية تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية.
وقامت السناين ( )0202بدراسة ؼبعرفة دور ؾبتمعات التعلم اؼبهنية يف تنمية مهارات التخطيط لدى
معلمات الرتبية اإلسالمية باؼبدينة اؼبنورة ،واتبعت البحث اؼبنهج الوصفي بتطبيق استبانة تكونت من
( )20مهارة مت التأكد من صدقها وثباهتا إحصائيا ،وتكونت العينة من ( )20معلمة مت اختيارىن بطريقة
عشوائية بسيطة من مدارس اؼبدينة اؼبنورة ،وأسفرت نتائج البحث عن أف الدرجة الكلية لدور ؾبتمعات
التعلم اؼبهنية يف تنمية مهارة التخطيط كانت عالية إذ بلغت قيمة متوسطها اغبسايب ( ،),404وقد
أوصت الباحثة بتعميم ؾبتمعات التعلم اؼبهنية على صبيع مدارس اؼبملكة العربية السعودية.
بينما ىدفت دراسة البيايت ( ) 0202إىل معرفة فعالية برنامج قائم على التقنيات اإللكرتونية يف تنمية
مهارات التدريس اإللكرتوين لدى معلمي العلوـ ،فاعتمد الباحث اؼبنهج التجرييب وتصميم أدوات
الدراسة وىي :بطاقة التقوًن الذايت لقياس أداء اؼبعلمٌن مهارات التدريس اإللكرتوين ،واختبار ربصيلي
لقياس اؼبعرفة باؼبهارات طبقت على ( )00معلم علوـ .وقد أظهرت نتائج بطاقة التقوًن الذايت أف نسبة
أداء اؼبعلمٌن لتلك اؼبهارات كانت  %04وىي نسبة منخفضة ،كما توجد داللة إحصائية للنتيجة الكلية
لالختبار التحصيلي عند مستوى  2422ما يشًن إىل وجود داللة إحصائية لصاحل التطبيق البعدي بزيادة
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ربصيل اؼبعلمٌن للمعرفة يف تلك اؼبهارات .وأوصى الباحث بضرورة تدريب الطلبة اؼبعلمٌن على مهارات
التدريس اإللكرتوين يف كليات الرتبية ،واألخذ بآراء اؼبشرفٌن واؼبعلمٌن عند تصميم الربامج التدريبية
اإللكرتونية للوقوؼ على احتياجاهتم الفعلية ،واالستعانة ببطاقة التقوًن الذايت لتقييم مدى امتالكهم
للمهارات اؼبطلوبة.
كما أشار تقرير اليونيسكو ومركز اؼبلك سلماف لإلغاثة واألعماؿ اإلنسانية ( )0202إىل وجود
ربديات تواجو القائمٌن على عملية التعليم اإللكرتوين ،وصنفهم إىل ثالث فئات رئيسة ىي :ربديات
تواجو اؼبعلم :عدـ االستعداد الفعلي ؽبذه اؼبرحلة االنتقالية اؼبفاجئة ،فنسبة كبًنة من اؼبعلمٌن مل يكن
لديهم الوسائل الالزمة لدعم التعليم من بعد ،وبعضهم ال يبلك اػبربة التقنية الكافية إلدارة عملية التعليم
وتنفيذىا على أكمل وجو ،فضال عن التحديات التقنية يف البىن التحتية وضعف شبكات االتصاؿ.
وربديات تواجو اؼبتعلم :الدخوؿ إىل عامل توظيف التقانة يف التعليم بشكل مفاجئ بدوف استعداد أو
تدريب ،عدـ قدرة اؼبتعلمٌن على التعلم يف الفصوؿ االفرتاضية يف بعض التخصصات التطبيقية اليت
تتطلب أدوات ومعدات .وربديات تواجو أولياء األمور :عدـ استعداد اؼبتعلمٌن وأولياء األمور ؽبذا النوع
من التعليم وعدـ تقبلو ،وعدـ توافر امتالؾ التقنية اليت سبكن شرائح اجملتمع صبيعا من الوصوؿ إىل
اؼبعلومات ،والتحديات اؼبادية اليت تواجو بعض األسر ذات الدخل احملدودة.
وطرحت دراسة العصيلي ( )0224تصورا مقرتحا لتفعيل دور ؾبتمع التعلم اؼبهين يف التنمية اؼبهنية
ؼبعلمات اؼبرحلة الثانوية باعتماد اؼبنهجٌن الوصفي والتجرييب باستخداـ أداتٌن نبا :االستبانة واؼبقابلة مت
تطبيقها على عينة بلغت ( )440معلمة ،وكشفت النتائج عن ارتفاع درجة اؼبوافقة على واقع دور ؾبتمع
التعلم اؼبهين يف التنمية اؼبهنية ؼبعلمات اؼبرحلة الثانوية.
يف حٌن اىتمت دراسة إبراىيم واؼبرزوقي ( )0221بالكشف عن اؼبشكالت اليت تواجو ؾبتمعات
التعلم اؼبهنية يف اؼبدارس بسلطنة عماف ،واستخدـ الباحثاف اؼبنهج الوصفي التحليلي وربليل الوثائق يف
صبع البيانات ،وكشفت النتائج عن وجود ؾبموعة من التحديات منها ما ىو خاص مديري اؼبدارس،
وأخرى ترتبط باؼبعلمٌن ،وبرامج التنمية اؼبهين ،واعبوانب اؼبادية اؼبدرسية.
وىدفت دراسة السعدي ( )0227إىل قياس فاعلية برنامج مقرتح إلكساب اؼبعلمٌن اؼببتدئٌن
مهارات اإلدارة اإللكرتونية للصف الدراسي يف أدائهم التدريسي ودافعيتهم كبو التدريس ،واعتمدت
اؼبنهج شبو التجرييب القائم على تصميم اجملموعة الواحدة (التطبيق القبلي -اؼبعاعبة التجريبية– التطبيق
البعدي) ،وتكونت العينة من  00طالبا مسجلٌن يف دبلوـ الرتبية للفصل الدراسي الثاين من عاـ
 0222/0220يف مركز التدريب وخدمة اجملتمع جبامعة اؼبلك سعود ،وطبقت عليهم عدة أدوات ىي:
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قائمة دبهارات اإلدارة اإللكرتونية للصف الدراسي الواجب توافرىا لدى اؼبعلمٌن اؼببتدئٌن ،واستبياف واقع
فبارسة اؼبعلمٌن اؼببتدئٌن ؼبهارات اإلدارة اإللكرتونية للصف الدراسي ،وبرنامج تدرييب مقرتح لتنمية
مهارات اإلدارة اإللكرتونية للصف الدراسي لدى اؼبعلمٌن اؼببتدئٌن ،واختبار ربصيلي لقياس مهارات
اإلدارة اإللكرتونية للصف الدراسي لدى اؼبعلمٌن اؼببتدئٌن ،وبطاقة مالحظة األداء العملي لقياس مهارات
اإلدارة اإللكرتونية للصف الدراسي لدى اؼبعلمٌن اؼببتدئٌن ،ومقياس دافعية اؼبعلمٌن للتدريس من تعريب
الباحث .وقد أظهرت النتائج أف اؼبعلمٌن اؼببتدئٌن يعانوف نقصاً كبًناً يف مهارات اإلدارة اإللكرتونية
للصف الدراسي ،وأشارت النتائج األولية إىل عدـ امتالؾ  ٪27منهم مهارات اإلدارة اإللكرتونية للصف
الدراسي ،وىو ما أمكن التغلب عليو عقب خضوعهم لربنامج التدريب.
وقدمت دراسة ؿبمد ( )0222تػصورا مقتػرحا لتطػوير كفايػات الػتعلم اإللكرتونػي الالزمػة لتدريس
الفيزياء لدى معلمػات اؼبرحلػة الثانويػة ،واتبعت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي عبمػع اؼبعلومػات ،وقػ
تكوف ؾبتمع البحث من ( )72معلمة ىن صبيع معلمات الفيزياء باؼبرحلة الثانوية الاليت كن على رأس
العمػػل باؼبػػدارس اغبكوميػػة التابعػػة إلدارة الرتبيػػة والتعلػػيم فػػي مدينػػة أهبػػا فػػي الفػػصل الدراسػػي
2,42/2,40ىػ ،ومت اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )02معلمػة ،وطبقت أدوات ىي :اختبػار
ربصيلي ،وبطاقة مالحظة ،ومقياس اذباه .وقد أشارت النتائج إىل أف ىناؾ ( )222كفاية للتعلم
االلكرتوين الالزمة لتدريس الفيزياء باؼبرحلػة الثانويػة ،وىناؾ تدف يف مستوى معلمػات الفيزيػاء فػي كفايات
التعلم اإللكرتونػي (اؼبعرفية واؼبهارية ،والوجدانية)؛ إذ مل تصل إىل حد الكفاية اؼبطلوبة وىي  ،%70وىف
ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة تصورا مقرتحا لربنامج تدرييب هبدؼ تطوير كفايات التعلم االلكرتوين
الالزمة لتدريس مادة الفيزياء.
واىتمت دراسة الزايد وحج عمر ( )0222دبعرفة تأثًن برنامج ؾبتمعات التعلم اؼبهنية على اإلنرتنت
يف ربسٌن فهم معلمات العلوـ طبيعة العلم وفبارسات تدريسها ،وربديد العوامل اؼبؤثرة يف الربنامج،
فاستخدمت اؼبنهج النوعي بتصميم دراسة اغبالة اؼبعتمد على صبع البيانات من استبانة طبيعة العلم
( )MOSQشبو مغلقة ،وتقارير التأمل الذايت .وقد طبقت على عينة قصدية قوامها ست معلمات
علوـ دبدارس اؼبرحلة اؼبتوسطة بالرياض ،وأظهرت النتائج فاعلية الربنامج واستخداـ ؾبتمع التعلم اؼبهين
على اإلنرتنت يف ربسٌن فهم جوانب العلم اؼبتعلقة باؼبعرفة ورفع مستوى األداء.
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 .2.11الدراسات األجنبية

ىدفت دراسة باسياليا وكافافدز ) (Basilaia, Kvavadze, 2020إىل ذبربة االنتقاؿ من
التعليم اؼبدرسي اؼبباشر إىل التعليم عرب االنرتنت خالؿ فرتة انتشار جائحة فًنوس كورونا يف جورجيا ،وقد
استندت إىل إحصائيات األسبوع األوؿ من عملية التدريس يف إحدى اؼبدارس اػباصة وذبربتها يف ىذا
االنتقاؿ ،إذ قامت دبناقشة نتائج التعليم عرب اإلنرتنت باستخداـ منصيت  EduPageو Gsuiteيف

العملية التعليمية ،واستنادا إىل تلك اإلحصائيات توصل الباحثاف إىل أف االنتقاؿ بٌن التعليم التقليدي
والتعليم عرب االنرتنت كاف ناجحا ،ويبكن االستفادة من النظاـ واؼبهارات اليت اكتسبها اؼبعلموف والطلبة
وإدارة اؼبدرسة يف فرتة ما بعد الوباء يف حاالت ـبتلفة مثل :ذوي االحتياجات اػباصة الذين ىم حباجة
لساعات إضافية أو من خالؿ زيادة فاعلية التدريس اعبماعي أو زيادة االستقاللية لدى الطالب
واغبصوؿ على مهارات جديدة.
وحبثت دراسة كيوسادا ) (Quesada, 2010أثر التنمية اؼبهنية عرب اإلنرتنت ،وربديد برامج
التنمية اؼبهنية عرب اإلنرتنت يف تطوير أداء معلمي الرياضيات يف مشاؿ شرؽ والية أوىايو األمريكية يف
است خداـ التكنولوجيا لتدريس الرياضيات .وأظهرت نتائجها أف تلك الربامج أسهمت يف بناء ؾبتمع
الرياضيات التعليمي وإقامة عالقات بٌن اؼبعلمٌن بتخطي حاجزي الزماف واؼبكاف ،ما أسهم يف تطوير
أدائهم التدريسي.
بينما سعت دراسة أكرسوف وآخرين ) (Akerson, et al, 2009إىل استكشاؼ تطور ؾبتمع
تعلم مهين من خالؿ برنامج تطوير مهين لتحسٌن وجهات نظر اؼبعلمٌن حوؿ طبيعة العلم وفبارستهم
للتدريس ،وطبقت على ( ) 20معلمة علوـ من تسع مدارس ابتدائية ،طبقت عليهن استبانة وجهات نظر
طبيعة العلم ( )2ANOS-Dومقابالت لتقوًن مفاىيم طبيعة العلم واؼبالحظات الصفية وتسجيالت

الفيديو لتتبع أثر ىذا اجملتمع يف اؼبمارسات الصفية ،وكشفت النتائج أف تعزيز التفاعالت اإلهبابية بطور
اؼبمارسات اغبالية ووبفز التأمل وتطوير فبارسات جيدة تؤكد طبيعة العلم ،وأف ؾبتمع التعلم اؼبهين ال
يكفي وحده لتغيًن معرفة أو فبارسة اؼبعلم ،لكنو يهيئ بيئة داعمة تسهل التغيًن عندما يقرتف عملو بالتأمل
الصريح للمفاىيم وتدريسها.
وحبثت دراسة أُوين وآخرين ) (Owen et al, 2001يف ؾبتمعات التعلم اإللكرتونية والعوامل
اليت تعزز التعلم داخل ؾبموعات اؼبناقشة عرب الربيد اإللكرتوين هبدؼ التحقق من كيفية تعظيم العوامل
اؼبعززة للتعلم والتواصل عرب الربيد اإللكرتوين وكيفية تقليل تلك العوامل ،ومشلت العينة ؾبموعة التطوير
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اؼبهين يف اإلدارة التعليمية وتنمية اؼبوارد البشرية وصحة اؼبرأة ،ومنظمتٌن تستخدماف الربيد اإللكرتوين
لتعزيز فبارسة العمل خالؿ شهر واحد يف أسرتاليا .وقد أظهرت النتائج اختالؼ البيئة الظاىرية غًن
اؼبتزامنة اختالفا كبًنا عن بيئة التفاعالت اؼبباشرة وجها لوجو اليت تسمح باؼبناقشة واؼبشاركة على اختالؼ
مستوياهتا ،وتطالب دبهارات ميسرة ،وأف اؼبنسق لو دور مهم يف اغبفاظ على حوار ؿبرتـ يعزز التفاىم
والتعلم وربسٌن األداء اؼبهين للمجموعة.

 .3.11التعقيب على الدراسات السابقة
شبة تشابو بٌن حبثنا والدراسات السابقة يف موضوعها وأىدافها ،فقد تناوؿ معظمها دور ؾبتمعات
التعلم اؼبهين يف التنمية اؼبهنية للمعلمٌن وتطوير األداء التدريسي وتطوير كفايات التعليم اإللكرتوين ،كما
يوجد تشابو يف اؼبنهج اؼبعتمد وىو شبو التجرييب كدراسة السعدي ( )0227ودراسة العصيلي ()0224
اللتٌن اعتمدتا اؼبنهجٌن الوصفي والتجرييب ،ودراسة البيايت ( )0202ذات اؼبنهج التجرييب .فضال عن
التشابو يف اختيار االستبانة أداة عبمع البيانات كدراسة :السناين ( ،)0202واؼبسروري وآخرين
( ،)0202ودراسة كيوسادا ( ،)0222 ،Quesadaودراسة العصيلي ( )0224اليت طبقت أدايت
االستبانة واؼبقابلة ،ودراسة ؿبمد ( )0222ودراسة البيايت ( )0202اللتٌن طبقتا أدايت االستبانة وبطاقة
مالحظة ،ويف تقصي ربديات تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهين اإللكرتوين مع دراسة كل من :إبراىيم
واؼبرزوقي ( ،)0221وتقرير اليونيسكو ومركز اؼبلك سلماف لإلغاثة واألعماؿ اإلنسانية ( )0202بوجود
ربديات خاصة باؼبعلمٌن وأخرى مرتبطة باعبوانب اؼبادية والتقنية.
إال أف حبثنا اختلف عن بعض الدراسات اليت اعتمدت اؼبنهج الوصفي التحليلي ،وىي دراسة كل
من :السناين ( ،)0202واؼبسروري وآخرين ( ،)0202ودراسة العصيلي ( ،)0224ودراسة كيوسادا
( .)0222 ،Quesadaودراسة الزايد وحج عمر ( )0222اليت اعتمدت اؼبنهج النوعي لتطبيق أداة
دراسة اغبالة.
أما عن أوجو االستفادة من الدراسات السابقة فقد استفدنا منها يف بناء اإلطار النظري للبحث،
وربديد أنبيتو ،ومصطلحاتو ،واؼبنهجية اؼبتبعة ،وربديد األدوات اؼبناسبة وتصميمها ،وتنظيم إطاره
النظري ،ويف ربليل نتائج حبثنا ومقاربتها مع نتائج تلك الدراسات .كما يعد حبثنا إضافة جديدة يف تعزيز
عملية التعليم من بعد ودعم اؼبمارسات اؼبهنية يف ظل الظروؼ االستثنائية اليت قد سبر هبا الدوؿ مثل:
الكوارث الطبيعية واألزمات واغبروب.
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 -12منهجية البحث وإجراءاته
يف ىذا القسم ربدثنا عن اإلطار التطبيقي للبحث ،فتطرقنا إىل :آلية تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين
اإللكرتوين للمجاؿ الثاين ،والتحليل اإلحصائي ،وتفسًن نتائج البحث ،مث انتهينا إىل عدد من التوصيات
واؼبقرتحات اليت قد تفيد الباحثٌن الرتبويٌن واؼبهتمٌن دبثل ىذه األحباث يف مسار عملهم وتؤطر ألحباث
مستقبلية يف ؾباؿ ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية وؾباؿ التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن.

 .1.12آلية تطبيق مجتمع التعلم المهني اإللكتروني للمجال الثاني

نشًن يف ما يلي إىل اإلجراءات اؼبتبعة لتطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين واألساليب
واألنشطة اليت نفذت لدعم اؼبعلمات عينة البحث وتطوير مهارات إدارة التدريس اؼبتزامن لديهن ،ومت
ذلك على النحو اآليت:
 إنشاء مجتمع تعلم مهني إلكتروني عبر منصة  Microsoft Teamsمن قبل الباحثة(اؼبشرفة الرتبوية باجملاؿ الثاين) ليكوف ـبصصا الكتشاؼ خربات ومهارات اؼبعلمات باجملاؿ الثاين
وتطوير زميالهتن يف كل ما يتعلق بإدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن يف فرتة التعليم من بعد.
 إضافة أعضاء للفريق للمشاركة يف دعم أىداؼ البحث وتطوير مهارات اؼبعلمات عينة البحث:معلمات ؾبيدات يف التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن ،ومعلمات أوائل من اؼبدارس اليت تشرؼ عليها.
 عقد اجتماع افتراضي ( )1على منصة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن مع اؼبعلمات من اؼبدارس اليتتغًن مسار تدريسها يف الفصل الدراسي الثاين إىل نظاـ التعليم من بعد للوقوؼ على أبرز التحديات
واالحتياجات التدريبية يف ؾباؿ إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن.
 عقد اجتماع افتراضي ( )2مع أعضاء ؾبتمع تعلم مهين إلكرتوين لتنظيم أنشطة وفعاليات وتصميمخطة إجرائية يتم تنفيذىا لتطوير كفايات زميالهتن اؼبعلمات يف مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين
اؼبتزامن.
 -تصميم خطة دعم إجرائية مكثفة أسبوعية للتنفيذ خالل الفترة (2121 /4 /29 -3 /21م)

بتطبيق مجموعة من أساليب مجتمع التعلم المهني عبر اإلنترنت لتلبية االحتياجات الفعلية

للمعلمات على النحو اآلتي:

● ورش العمل وحلقات النقاش :قدمت ؾبموعة من احملاضرات وأوراؽ العمل االفرتاضية يف فرتات
متنوعة خالؿ أياـ العمل الرظبي (صباحية ومسائية) عن الربامج اإللكرتونية يف التعليم من بعد،
العمانية لصفوؼ
ومنصيت "منظرة" و Microsoft Teamاعتمدهتما وزارة الرتبية والتعليم ُ
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اؼبرحلة األوىل من التعليم األساسي ،وكل ما يرتبط هبما من فبارسات وربديثات وتطبيقات تفاعلية
تدعم التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن ،منها :مهارة تصميم دروس جاذبة ومشوقة يف البوربوينت
وبرنامج  ،thiglinkوؾبموعة من السبورات االفرتاضية مثل :السبورة البيضاء يف التيمز والسبورة
اؼبفتوحة  ،Open boardوالسبورة الفنلندية . whiteboard fiوتصميم أسئلة واختبارات
يف مباذج  ،Microsoft Formsومهارة تصميم أنشطة إلكرتونية تفاعلية wordwall,
 ،Liveworksheets, Kahoot, ClassPoint, Nearpodوشرح كيفية االستفادة
من تطبيق  Padletوتوظيفو لتنظيم أعماؿ التالميذ يف ملفات ـبصصة لكل صف افرتاضي وشرح
آلية توظيفو من قبل التالميذ وأولياء األمور إلرساؿ أعماؽبم إىل ىذا التطبيق بسهولة كصور
اؼبشاريع واألنشطة العملية اؼبصورة والصوتية والعروض اؼبرئية اػباصة بكل تلميذ.
● قراءات موجهة :منها ملفات إلكرتونية بصيغة  pdfروابط من اليوتيوب عن تطبيقات إدارة
الصفوؼ االفرتاضية والتعزيز وإثارة الدافعية؛ لتكوف مدخال الطالع اؼبعلمات عينة البحث على
اؼبعارؼ واؼبهارات اؼبطلوبة وتوجيههن كبو التعلم الذايت.
● التدريب باألقراف ( :)2سبثل يف برنامج تبادؿ زيارات صفية لتبادؿ اػبربات واؼبعارؼ بٌن اؼبعلمات،
إذ نفذ باالتفاؽ مع معلمات ؾبيدات يف ؾباؿ إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن كن يعملن
بالتدريس اإللكرتوين اؼبتزامن منذ بداية الفصل األوؿ من العاـ الدراسي 0202 /0202ـ؛
لالستفادة من خرباهتن يف ىذا اجملاؿ.
● التدريب باألقراف ( :)0سبثل يف تقدًن دروس تطبيقية من معلمات ؾبيدات هبدؼ تبادؿ اػبربات
واؼبعارؼ بٌن اؼبعلمات من خالؿ مشاىدة زميالهتن اؼبواقف الصفية اؼبتزامنة مباشرة وكيف يتم
التدريس فيها من بعد ،واألدوات والتطبيقات وتوظيفها عبعلها أكثر فعالية بإشراؾ التالميذ يف
اغبصص وتنويع األسئلة (كتابية وشفهية وتفاعلية) لتعميق اؼبناقشة والفهم ومراعاة تفريد التعليم،
والرتكيز على مهارة إشراؾ الطلبة يف اغبل اؼبباشر على شاشة اؼبعلم باستخداـ "طلب التحكم
 ،"Request controlوتوظيف اؼبشاركة الصفية اؼبتزامنة من خالؿ تطبيقات ( Class
 ،)…،Dojo, Class123, ClassPointومهارة توظيف "احملادثة  "chatإلرساؿ روابط
األنشطة اإللكرتونية التفاعلية وإشراؾ صبيع الطلبة يف حلها ،وتقدًن التغذية الراجعة الفورية لدعم
التعلم.
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 .2.12التحليل اإلحصائي

 .1.2.12منهج البحث
استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي شبة التجرييب الذي يقوـ على دراسة الظواىر اإلنسانية كما ىي
يف الطبيعية دوف أف يقوـ اإلنساف بالتدخل فيها ،كما يعرؼ بأنو دراسة العالقة بٌن متغًنين على ما نبا
عليو يف الواقع دوف التحكم يف اؼبتغًنات ،والقائم على تصميم اجملموعة الواحدة (التطبيق القبلي ،اؼبعاعبة
التجريبية ،التطبيق البعدي).
 .2.2.12مجتمع البحث وعينته

تكوف ؾبتمع البحث من معلمات اجملاؿ الثاين الاليت يعملن يف اؼبدارس بنظاـ التعليم اؼبباشر والتعليم
اؼبدمج خالؿ الفصل الدراسي األوؿ من عاـ 0202 /0202ـ ،مث تغًن مسار العمل يف ىذه اؼبدارس
إىل نظاـ التعليم من بعد يف الفصل الدراسي الثاين ،وتكونت عينة البحث ( )04معلمة اخرتف قصدياً
باالتفاؽ بٌن اؼبعلمات والباحثة اؼبشرفة الرتبوية عليهن ،وقد تنوعت العينة يف اؼبؤىل العلمي وسنوات اػبربة
كما يوضح اعبدوؿ التايل:
جدول رقم ( :)1توزيع أفراد عينة البحث بحسب المتغيرات

المتغير
المؤهل العلمي

سنوات الخبرة

الفئة

التكرار

%

دبلوم تربية متوسط

1

4,3%

بكالوريوس

20

87%

دراسات عليا

2

8,7%

أقل من  5سنوات

2

8,7%

( )11 -5سنوات

8

34,8

أكثر من  11سنوات

13

56,5

إجمالي العينة

23

يبٌن اعبدوؿ أعاله أف النسبة األكرب من اؼبعلمات عينة البحث من ضبلة مؤىل البكالوريوس يف
الرتبية ،إذ بلغت نسبتهن ( ،)%17وأف أكثرىن من ذوات اػبربة ألكثر من عشر سنوات بنسبة
(.)%0240
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 .3.2.12أدوات البحث
لتحقيق أىداؼ البحث قامت الباحثة باعتماد أداتٌن نبا:

 بطاقة مالحظة "استمارة زيارة إشرافية ؼبعلم ؾباؿ /مادة" :ىي وثيقة رظبية معتمدة يف وزارة الرتبيةالعمانية وتستخدـ عند زيارة اؼبعلم ؼبتابعتو يف اؼبوقف الصفي .وقد قمنا بتحليل ىذه
والتعليم ُ
االستمارة احملررة للمعلمات عينة البحث مرتٌن يف ( )0مؤشرات مرتبطة بإدارة التدريس اؼبتزامن يف
أثناء التعليم من بعد ،فكاف التحليل األوؿ لزياراتنا اإلشرافية -قبل تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين
اإللكرتوين -يف الفرتة (0202 /4 /21 -4 /7ـ) ،وبعد التطبيق قمنا بالتحليل الثاين للزيارات
اإلشرافية احملررة يف الفرتة (0202 /0 /02 -0 /0ـ) ،وفرتة التطبيق كانت (/, /04 -4 /02
0202ـ).
 االستبانة :اليت طبقت على اؼبعلمات عينة البحث لقياس مدى فاعلية ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوينيف ربسٌن أدائهن يف إدارة التدريس اؼبتزامن بعد االنضماـ إىل ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ
الثاين .وقد استفدنا من مرجع "مهارات التدريس اإللكرتوين الصادر عن اؼبركز الوطين للتعليم
اإللكرتوين بالسعودية" وما تضمنو من ثالثة ؾباالت للتدريس اإللكرتوين وخباصة يف ؾباؿ إدارة
التدريس .فصممنا استبانة تكونت من قسمٌن رئيسٌن :القسم األوؿ اؼبتغًنات الديبغرافية وىي اؼبؤىل
العلمي وسنوات اػبربة يف التدريس ،والقسم الثاين اشتمل على ستة ؿباور توزعت عليها ( )4عبارة،
واعتمد مقياس ليكرت اػبماسي لتفسًن اؼبتوسطات اغبسابية وقياس درجة اؼبوافقة على كل عبارة
وىو ما يوضحو اعبدوؿ التايل:
جدول رقم ( :)2المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية

المتوسط الحسابي

درجة الموافقة

 2333فأقل

منخفض

من 3368 -2334

متوسط

أكثر من 3368

مرتفع

 .4.2.12صدق األداة وثباتها
 الصدؽ اػبارجي :للتحقق من صدؽ االستبانة عرضت على طبسة ؿبكمٌن من ضبلة شهادةالدكتوراه يف األصوؿ الرتبوية واإلدارة الرتبوية جبامعة ظفار وجامعة دمشق ،وقد أبدو مالحظات
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بسيطة على صياغة بعض العبارات لغويا ،ومدى ارتباطها باحملاور ،واقرتاح عبارات أخرى أسهمت
يف إثراء االستبانة لتخرج يف صورهتا النهائية بػ ( )42عبارة موزعة على ستة ؿباور.

 الصدؽ الداخلي وثبات األداة :غبساب معامل ثبات االستبانة والتأكد من مالءمتها ألىداؼالبحث استخدمنا ألفا كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلقياس معامل االتساؽ الداخلي
حملاور االستبانة ،وىو ما يوضحو اعبدوؿ اآليت:
جدول رقم ( :)3قيم معامل االتساق الداخلي لمحاور االستبانة

عدد البنود

معامل االتساق الداخلي

م

 1الحضور اإللكتروني المستمر والفعال للمعلم

4

0.930

 2إشراك الطلبة في عملية التعلّم بشكل تفاعلي

6

0.929

 3متابعة سير تعلم الطلبة ومدى تطورهم لضمان نجاحهم

2

0.930

 4تقييم الطلبة بشكل موضوعي وعادل

3

0.929

5

عنوان المحور

مدى الرضا عن تجربة االنضمام إلى مجتمع التعلم المهني

اإللكتروني

 6تحديات االستفادة من مجتمع التعلم المهني اإللكتروني

10
5

0.929
0.941

من خالؿ اعبدوؿ السابق نالحظ أف قيم معامل الثبات عبميع احملاور كانت مرتفعة وتشًن إىل ثبات
االستبانة وإمكانية تطبيقها.
 .5.2.12المعالجة اإلحصائية

استخدمت الباحثة التكرار والنسب اؼبئوية لتحليل بطاقة اؼبالحظة "استمارة زيارة إشرافية ؼبعلم
ؾباؿ /مادة" ،كما استخدمت برنامج  -SPSSبرنامج اغبزـ اإلحصائية للتحليل يف العلوـ
االجتماعية -لتحليل استجابات أفراد العينة على االستبانة أساليب إحصائية وصفية واستداللية
حبساب اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية واختبار (.)Oneway ANOVA

 .3.12تفسير نتائج البحث

لإلجابة عن السؤاؿ الرئيس طرحنا ثالثة أسئلة فرعية ،فطبقت استبانة الستطالع آراء اؼبعلمات عينة
البحث يف مدى استفادهتن من االنضماـ إىل ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين وأثر ذلك يف
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ربسٌن مهاراهتن يف إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن .وقمنا بتحليل بنود بطاقة اؼبالحظة "استمارة زيارة
إشرافية ؼبعلم ؾباؿ /مادة".
وفيما يلي نعرض نتائج السؤاؿ األوؿ الستجابات أفراد العينة عن االستبانة ،مث نعرض نتائج السؤاؿ
الثاين بتحليل بطاقة اؼبالحظة ،وبعد ذلك نعرض نتائج السؤاؿ الثالث وفرضياتو لنصل إىل خالصة عامة
لنتائج ىذا البحث.

 .1.3.12عرض نتائج السؤال األول وتفسيرها
لإلجابة عن السؤاؿ األوؿ وىو :ما متوسط درجة فاعلية تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية
 E.PLCsيف ربسٌن إدارة مهارات التدريس اؼبتزامن لدى معلمات اجملاؿ الثاين بتعليمية ظفار؟ .قمنا
بتحليل نتائج استجابة اؼبعلمات عينة البحث عن االستبانة بواسطة برنامج  SPSSوعرضها يف جداوؿ
وفق كل ؿبور من ؿباور االستبانة ،وخلصنا إىل النتائج اآلتية:
جدول رقم (:)4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (مستوى الفاعلية) لمحاور االستبانة

المتوسط

االنحراف

مستوى

1

الحضور اإللكتروني المستمر والفعال للمعلم

4.0109

.77415

مرتفعة

2

إشراك الطلبة في عملية التعلّم بشكل تفاعلي

4.0725

.73310

مرتفعة

3

متابعة سير تعلم الطلبة ومدى تطورهم لضمان نجاحهم

4.1087

.72232

مرتفعة

4

تقييم الطلبة بشكل موضوعي وعادل

4.3188

.72110

مرتفعة

4.3217

.61641

مرتفعة

3.8522

.68548

مرتفعة

م

5
6

المحاور

الحسابي

مدى الرضا عن تجربة االنضمام إلى مجتمع التعلم

المهني اإللكتروني

تحديات االستفادة من مجتمع التعلم المهني

اإللكتروني

المتوسط العام للمحاور

المعياري

الفاعلية

 0,70876 4,1141مرتفعة

يوضح اعبدوؿ رقم ( ),ارتفاع يف قيمة اؼبتوسط العاـ الستجابات أفراد عينة البحث على إصبايل
ؿباور االستبانة ،إذ بلغت ( ),422,2باكبراؼ معياري قيمتو ( ،)2472172كما جاءت اؼبتوسطات
اغبسابية لكل ؿبور -على حدة -حوؿ فاعلية تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف ربسٌن مهارات
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إدارة التدريس اؼبتزامن مرتفعة أيضا ،وتراوحت بٌن ( .)44100 -,4402فجاء يف اؼبرتبة األوىل احملور رقم
( ،)0تاله احملور رقم ( ،),مث احملور رقم ( ،)4فاحملور رقم ( ،)0فاحملور رقم ( ،)2بينما حصل احملور رقم
( )2على اؼبرتبة األخًنة على الرغم من ارتفاع متوسطو اغبسايب أيضا.
المحور األول :الحضور اإللكتروني المستمر والفعال للمعلم

يبٌن اعبدوؿ التايل اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية واألنبية النسبية (مستوى الفاعلية)
لعبارات احملور األوؿ:
جدول رقم (:)5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور األول

م

العبارات

أرى أن انضمامي إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني

للمجال الثاني أسهم في..:

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

اكتسابي مهارة تنظيم حضور الطلبة للحصص المتزامنة

1

بإنشاء روابط االنضمام في المنصة التعليمية المعتمدة

4.17

.778

(منظرة ،تيمز )Teams

مستوى

الفاعلية
مرتفعة

زيادة خبرتي بمهارة التواصل مع الطلبة عن طريق رسائل
2

اإلشعارات اإللكترونية في ساحة المشاركة بالمنصة
التعليمية لتذكيرهم بالمهام ومواعيد تسليمها.

4.00

.953

زيادة قدرتي على متابعة تطور مستوى الطلبة في المادة
3

باالطالع على رصيد درجاتهم في المنصة التعليمية

1.063

مرتفعة

4.17

.717

مرتفعة

4.010
9

.77415

مرتفعة

3.70

والتواصل معهم حول ذلك لضمان نجاحهم.
4

معرفتي أساليب تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة الفوريــة

في أثناء التدريس المتزامن.

المتوسط العام

40

مرتفعة
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يبٌن اعبدوؿ رقم ( )0أف متوسط فاعلية تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف ربسٌن مهارات
إ دارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن يف استجابة اؼبعلمات أفراد العينة جاء مرتفعا يف احملور األوؿ ،إذ بلغ يف
متوسطو العاـ ( ،),422وكانت قيمة أعلى متوسط ( ),427لصاحل عبارتٌن نبا :العبارة رقم ()2
""اكتسايب مهارة تنظيم حضور الطلبة للحصص اؼبتزامنة بإنشاء روابط االنضماـ يف اؼبنصة التعليمية
اؼبعتمدة (منظرة ،تيمز  ")Teamsوالعبارة رقم (" ),معرفة أساليب تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة الفوريػػة
يف أثناء التدريس اؼبتزامن" بينما جاء أدىن متوسط للعبارة رقم (" )4قدريت على متابعة تطور مستوى
الطلبة يف اؼبادة باالطالع على رصيد درجاهتم يف اؼبنصة التعليمية والتواصل معهم لضماف قباحهم" وبلغ
اؼبتوسط (.)447
المحور الثاني :إشراك الطلبة في عملية التعلّم بشكل تفاعلي

يبٌن اعبدوؿ التايل اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية واألنبية النسبية (مستوى الفاعلية)
لعبارات احملور الثاين:
جدول رقم (:)6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثاني

م

العبارات

أرى أن انضمامي إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني

للمجال الثاني أسهم في..:

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

الفاعلية

معرفتي أساليب إشراك الطلبة في المناقشة أثناء الحصة

5

المتزامنة ومراعاة تفريد التعليم من خالل اطالعي على
تجارب زميالتي في تدريسهن المتزامن.

4.26

.810

زيادة قدرتي على تعميق النقاش بطرح أسئلة ضمن
6

مستويات التعلم المتنوعة في الحصة المتزامنة وتشجيع

.778

مرتفعة

4.04

.878

مرتفعة

4.26

.864

مرتفعة

4.17

الطلبة على التساؤالت.
7
8

اكتسابي مهارة تصميم أنشطة إلكترونية تفاعلية
وتوظيفها في أثناء الحصة بما يحقق أهداف الدرس.

اكتسابي مهارة توظيف "المحادثة  "chatفي
41

مرتفعة
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 Microsoft Teamsإلرسال روابط األنشطة
اإللكترونية التفاعلية وإشراك جميع الطلبة في حلها

خالل الحصة المتزامنة.

اكتسابي مهارة إشراك الطلبة في الحل المباشر على

9

شاشة المعلم باستخدام "طلب التحكم Request

3.87

1.014

 " controlفي اجتماع Microsoft Teams

تنمية قدرتي على توظيف التطبيقات التفاعلية إلثارة

 10دافعية التالميذ نحو التعلم والمشاركة الصفية ( Class

1.072

مرتفعة

.73310 4.0725

مرتفعة

3.83

.)…،Dojo, Class123, ClassPoint
المتوسط العام

مرتفعة

يوضح اعبدوؿ رقم ( )2أف متوسط فاعلية تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف ربسٌن مهارات
إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن يف استجابة اؼبعلمات أفراد العينة جاء مرتفعا يف احملور الثاين ،إذ بلغ يف
متوسطو العاـ ( .),427وكانت قيمة أعلى متوسط ( ),427يف استجابات اؼبعلمات لصاحل عبارتٌن نبا:
العبارة رقم (" )0معرفيت أساليب إشراؾ الطلبة يف اؼبناقشة أثناء اغبصة اؼبتزامنة ومراعاة تفريد التعليم من
خالؿ اطالعي على ذبارب زمياليت يف تدريسهن اؼبتزامن" ،والعبارة رقم (" )1اكتسايب مهارة توظيف
"احملادثة  "chatيف  Microsoft Teamsإلرساؿ روابط األنشطة اإللكرتونية التفاعلية وإشراؾ صبيع
الطلبة يف حلها خالؿ اغبصة اؼبتزامنة" .بينما جاء أدىن متوسط للعبارة رقم (" )22تنمية قدريت على
توظيف التطبيقات التفاعلية إلثارة دافعية التالميذ كبو التعلم واؼبشاركة الصفية ( Class Dojo,
 ".)…،Class123, ClassPointوبلغ اؼبتوسط (.)4414
المحور الثالث :متابعة سير تعلم الطلبة ومدى تطورهم لضمان نجاحهم

يبٌن اعبدوؿ التايل اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية واألنبية النسبية (مستوى الفاعلية)
لعبارات احملور الثالث:
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جدول رقم (:)7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثالث

م
11

العبارات

أرى أن انضمامي إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني

للمجال الثاني أسهم في..:

معرفتي بآليات متابعة مستوى الطلبة في الحصص
المتزامنة والتواصل معهم /مع ذويهم حول ذلك.

المتوسط
الحسابي
4.13

االنحراف
المعياري
.815

مستوى

الفاعلية
مرتفعة

اكتشافي األساليب اإللكترونية المناسبة لتقديم الدعم

والمساندة للطلبة المتعثرين دراسيا خالل الحصص

 12المتزامنة (مثل :غرف المحادثات ،إنشاء Padlet

4.09

.793

مجموعات تفريد التعليم ،أنشطة تفاعلية عالجية /إثرائية،

مرتفعة

تعلم ذاتي في مواقع مخصصة .)...
المتوسط العام

.72232 4.1087

مرتفعة

يوضح اعبدوؿ رقم ( )7أف متوسط فاعلية تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف ربسٌن مهارات
إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن يف استجابة اؼبعلمات أفراد العينة جاء مرتفعا يف احملور الثالث ،وبلغ يف
متوسطو العاـ ( .),4221وكانت قيمة أعلى متوسط ( ),424يف استجابات اؼبعلمات لصاحل العبارة رقم
(" ) 22معرفيت بآليات متابعة مستوى الطلبة يف اغبصص اؼبتزامنة والتواصل معهم /مع ذويهم حوؿ ذلك"
فبلغ متوسطها ( ،.),424بينما جاء أدىن متوسط للعبارة رقم (" )20اكتشايف األساليب اإللكرتونية
اؼبناسبة لتقدًن الدعم واؼبساندة للطلبة اؼبتعثرين دراسيا خالؿ اغبصص اؼبتزامنة (مثل :غرؼ احملادثات،
إنشاء  Padletؾبموعات تفريد التعليم ،أنشطة تفاعلية عالجية /إثرائية ،تعلم ذايت يف مواقع ـبصصة
 ")...وبلغ متوسطها (.),424

المحور الرابع :تقييم الطلبة بموضوعية وعدل

يبٌن اعبدوؿ التايل اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية واألنبية النسبية (مستوى الفاعلية)
لعبارات احملور الرابع:

43

فاعمية تطبيق مجتمعات التعمم المهنية اإللكترونية لتحسين مهارات إدارة التدريس اإللكتروني .......د .فاطمة اليافعي

جدول رقم (:)8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الرابع

م
13

العبارات

أرى أن انضمامي إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني

للمجال الثاني أسهم في..:

تنمية مهاراتي في تصميم أسئلة متنوعة في المحتوى
التعليمي بـمـا يتناسب مع أنماط التعلم المختلفة.

المتوسط
الحسابي
4.39

االنحراف
المعياري
.783

زيادة قدرتي على التعامل مع أدوات التقويم في منصة

 14منظرة لدعم تقييم الطلبة وحفظ أعمالهم ورصد

4.17

.722

نتائجها.

تحسين قدرتي على تصميم أدوات التقويم المستمر

 15إلكترونيا وفق معايير وثيقة التقويم التربوي باستخدام

4.39

.937

.Microsoft Forms

المتوسط العام

.72110 4.3188

مستوى

الفاعلية
مرتفعة
مرتفعة

مرتفعة
مرتفعة

يبٌن اعبدوؿ رقم ( )1أف متوسط فاعلية تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف ربسٌن مهارات
إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن يف استجابة اؼبعلمات أفراد العينة جاء مرتفعا يف احملور الرابع ،إذ بلغ يف
متوسطو العاـ ( .),4421فكانت قيمة أعلى متوسط ( ),424يف استجابات اؼبعلمات لصاحل عبارتٌن:
العبارة رقم (" )24تنمية مهارايت يف تصميم أسئلة متنوعة يف احملتوى التعليمي بػمػا يتناسب مع أمباط
التعلم الػمػخػتلفة" ،والعبارة رقم (" )20ربسٌن قدريت على تصميم أدوات التقوًن اؼبستمر إلكرتونيا وفق
معايًن وثيقة التقوًن الرتبوي باستخداـ  "Microsoft Formsإذ بلغ متوسطهما ( .),444بينما كاف
اؼبتوسط األدىن للعبارة رقم (" )2,زيادة قدريت على التعامل مع أدوات التقوًن يف منصة منظرة لدعم تقييم
الطلبة وحفظ أعماؽبم ورصد نتائجها" وبلغ متوسطها (.),427
المحور الخامس :مدى الرضا عن تجربة االنضمام إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني

يبٌن اعبدوؿ التايل اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية واألنبية النسبية (مستوى الفاعلية)
لعبارات احملور اػبامس:
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جدول رقم (:)9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الخامس

م

المتوسط

العبارات

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

الفاعلية

بانضمامي إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني للمجال
16

الثاني أستطيع التفاعل مع زميالتي بالمناقشة واالستفسارات
من خالل مجتمع التعلم المهني اإللكتروني ضمن مجال

4.30

.765

مرتفعة

تخصصي.

أسهم التواصل مع زميالتي في مجتمع التعلم المهني

 17اإللكتروني في تكوين عالقات إيجابية بيننا بتبادل الخبرة

4.35

.775

والمعرفة.

الملفات التعريفية وروابط التطبيقات التفاعلية المرسلة عبر

 18مجتمع التعلم المهني اإللكتروني طورت أدائي في التدريس

4.43

.728

مرتفعة

.722

مرتفعة

المتزامن.

19

كانت الممارسات ضمن مجتمع التعلم المهني اإللكتروني

مناسبة الحتياجي الوظيفي.

4.39

حضور األنشطة والفعاليات التي ينفذها أعضاء مجتمع

 20التعلم المهني اإللكتروني أفادني في التعرف على تطبيقات

4.39

.839

مرتفعة

.590

مرتفعة

في اإلدارة الصفية وإثارة الدافعية.

21

أشعر بأن انضمامي إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني

أسهم في تحسين أدائي للتدريس المتزامن.

4.43

مرتفعة

انضمامي إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني للمجال
الثاني أسهم في اكتسابي مهارات التعلم الذاتي باالطالع

 22على الروابط والملفات اإللكترونية المتاحة في مجتمع التعلم
المهني اإللكتروني.

45

4.26

.810

مرتفعة
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انضمامي إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني للمجال

 23الثاني أسهم في التعرف على زمالء في العمل لديهم خبرات

4.26

.752

متنوعة أثرت خبرتي الوظيفية.

انضمامي إلى مجتمع التعلم المهني اإللكتروني للمجال

 24الثاني أسهم في تنمية مهاراتي في التعلم الجماعي والتعاوني

4.17

.576

بتبادل الخبرات مع الزمالء.

زيادة قدرتي على تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيق عملي بما

 25يتيحه من تبادل الزيارات وحضور الدروس التطبيقية مع

4.22

المتوسط العام

مرتفعة

.736

مرتفعة

.6164

مرتفعة

معلمات مجيدات.

4.321

مرتفعة

يشًن اعبدوؿ رقم ( ) 4إىل أف متوسط فاعلية تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف ربسٌن مهارات
إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن يف استجابة اؼبعلمات أفراد العينة جاء مرتفعا يف احملور اػبامس ،وبلغ يف
متوسطو العاـ ( .),4402وبلغت قيمة أعلى متوسط ( ),424الستجابات اؼبعلمات ،وجاءت لصاحل
عبارتٌن نبا :العبارة رقم (" )21اؼبلفات التعريفية وروابط التطبيقات التفاعلية اؼبرسلة عرب ؾبتمع التعلم
اؼبهين اإللكرتوين طورت أدائي يف التدريس اؼبتزامن" ،والعبارة رقم (" )02أشعر بأف انضمامي إىل ؾبتمع
التعلم اؼبهين اإللكرتوين أسهم يف ربسٌن أدائي للتدريس اؼبتزامن" ،وبلغ متوسطهما ( .),4,4بينما كاف
اؼبتوسط األدىن للعبارة رقم ( " )0,انضمامي إىل ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين أسهم يف
تنمية مهارايت يف التعلم اعبماعي والتعاوين بتبادؿ اػبربات مع الزمالء" وبلغ متوسطها ( ),427وىو معدؿ
مرتفع أيضا.
لقد كشفت نتائج ىذا احملور عن ارتفاع يف مستوى رضا اؼبعلمات عينة البحث عن انضمامهن إىل
ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين ومدى استفادهتن فبا قدـ فيو من أساليب وفعاليات عرب
اإلنرتنت يف منصة  ،Microsoft Teamsوىو ما أكدتو دراسة ر.ىور ( )0222حوؿ أنبية تكوين
ؾبموعات ودور العالقات اإلنسانية بٌن األعضاء يف دعم ؾبتمع التعلم اؼبهين وأثرىا اإلهبايب يف إحداث
التغيًن وربقيق النجاح.
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المحور السادس :تحديات االستفادة من مجتمع التعلم المهني اإللكتروني
يبٌن اعبدوؿ التايل اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية واألنبية النسبية (مستوى الفاعلية)
لعبارات احملور السادس:
جدول رقم (:)11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور السادس

م
26
27

العبارات

المتوسط

االنحراف

مستوى

3.87

.920

مرتفعة

3.57

1.037

متوسطة

الحسابي

صعوبة حضور كافة األنشطة والفعاليات المنفذة في مجتمع
التعلم المهني اإللكتروني للمجال الثاني.

تنفيذ بعض الفعاليات في الفترة المسائية يشكل عبئا إضافيا

يعوق حضورها بانتظام.

المعياري

ارتفاع تكلفة االشتراك في خدمة اإلنترنت يعوق انضمامي

 28إلى فعاليات مجتمع التعلم المهني اإللكتروني للمجال

3.70

1.146

الثاني.

كثرة األعباء التدريسية واإلدارية التي يكلف بها المعلم

 29تتعوق حضور كافة الفعاليات في مجتمع التعلم المهني
30

المهني اإللكتروني للمجال الثاني.

المتوسط العام

مرتفعة

.793

مرتفعة

4.04

.767

مرتفعة

3.852

.6854

مرتفعة

4.09

اإللكتروني للمجال الثاني.

ضيق الوقت للتعلم الذاتي حول ما يقدم في مجتمع التعلم

الفاعلية

يشًن اعبدوؿ رقم ( )22إىل أف متوسط فاعلية تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين يف ربسٌن
مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن يف استجابة اؼبعلمات أفراد العينة جاء مرتفعا أيضا يف احملور
السادس ليبلغ متوسطو العاـ ( .)44100فجاءت قيمة أعلى متوسط ( ),424يف استجابات اؼبعلمات
لصاحل العبارة رقم (" )04كثرة األعباء التدريسية واإلدارية اليت يكلف هبا اؼبعلم تتعوؽ حضور كافية
الفعاليات يف ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين" .بينما كاف اؼبتوسط األدىن للعبارة رقم ()07
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"تنفيذ بعض الفعاليات يف الفرتة اؼبسائية يشكل عبئا إضافيا يعوؽ حضورىا بانتظاـ" وبلغ متوسطها
( )4407دبستوى فعالية متوسطة وىي العبارة الوحيدة يف االستبانة اليت حصلت على ىذا اؼبتوسط
اغبسايب يف مستوى الفاعلية اؼبتوسطة.
إف ىذه النتائج تؤكد وجود ربديات تعوؽ اؼبعلمات عينة البحث عن االستفادة فبا يقدـ يف ؾبتمع
التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين من أساليب وفعاليات وأنشطة داعمة للتدريس اإللكرتوين اؼبتزامن.
وسبثلت ىذه التحديات يف :كثرة األعباء التدريسية واإلدارية اليت يكلف هبا اؼبعلم ،وضيق الوقت للتعلم
الذايت ،وصعوبة حضور كافة األنشطة والفعاليات اؼبنفذة ،وارتفاع تكلفة االشرتاؾ يف خدمة اإلنرتنت،
وتنفيذ بعض الفعاليات يف الفرتة اؼبسائية.
وىو ما أشارت إليو دراسة إبراىيم واؼبرزوقي ( ،)0221وتقرير اليونيسكو ومركز اؼبلك سلماف لإلغاثة
واألعماؿ اإلنسانية ( )0202من وجود ربديات تواجو اؼبعلم يف عملية التعليم اإللكرتوين منها :عدـ
االستعداد الفعلي ؽبذه اؼبرحلة االنتقالية اؼبفاجئة ،فنسبة كبًنة من اؼبعلمٌن مل يكن لديهم الوسائل الالزمة
لدعم التعليم من بعد ،وبعضهم ال يبلك اػبربة التقنية الكافية إلدارة عملية التعليم وتنفيذىا على أكمل
وجو ،فضال عن التحديات التقنية يف البىن التحتية وضعف شبكات االتصاؿ.
ومن خالؿ عرض النتائج اإلحصائية واؼبعطيات السابقة عبميع ؿباور االستبانة لبلص إىل فاعلية
تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية يف ربسٌن مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن لدى
معلمات اجملاؿ الثاين عينة البحث ،ودورىا يف التنمية اؼبهنية وتطوير األداء الوظيفي.
وىو أيضا ما أكدتو دراسات سابقة لكل من :السناين ( ،)0202والعصيلي ( ،)0224والزايد وحج
عمر ( ،)0222ودراسة كيوسادا ( )0222 ،Quesadaاليت حبثت بشكل خاص يف التنمية اؼبهنية عرب
اإلنرتنت ،فضال عن دراسة أكرسوف وآخرين ( ،)0224 ،Akerson, et alوأُوين وآخرين
( .)0222 ،Owen et alإذ أكدت ىذه الدراسات أنبية الدور الذي تؤديو ؾبتمعات التعلم اؼبهنية
يف تطوير األداء اؼبهين والتدريسي لدى اؼبعلمٌن وأثرىا اإلهبايب يف فبارساهتم اؼبهنية وربسٌن أولويات
التطوير اليت قد تظهر عليهم بعد إشراكهم يف أساليب تفعيل ىذه اجملتمعات مثل :التدريب اؼبباشر،
والورش التدريبية ،وتدريب األقراف ،واغبلقات النقاشية ،وغًنىا من األساليب الناجعة اليت طبق بعضها يف
ىذا البحث .كما أشارت دراسة أكرسوف وآخرين ( )0224 ،Akerson, et alإىل أف ؾبتمعات
التعلم اؼبهنية ال تكفي وحدىا إلحداث التغيًن يف معرفة اؼبعلمٌن أو فبارساهتم ،لكنها هتيئ ؽبم بيئة داعمة
تسهل عملية التغيًن عندما يقرتف عملها بالتأمل الصريح حوؿ اؼبفاىيم وتدريسها.
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 .2.3.12عرض نتائج السؤال الثاني وتفسيرها
لإلجابة عن السؤاؿ الثاين وىو :ىل توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف نسب أداء اؼبعلمات عينة
البحث تؤكد ربسٌن مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن لديهن عند ربليل بطاقة اؼبالحظة "استمارة
زيارة إشرافية ؼبعلم ؾباؿ /مادة" قبل تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين وبعده؟ ،قمنا
بتحليل بعض بنود استمارة زيارة إشرافية ؼبعلم ؾباؿ /مادة يف ( )0بنود ارتأينا أهنا األكثر تأثًنا يف أداء
اؼبعلمات عند تقدًن اغبصص اؼبتزامنة مع تالميذ اؼبرحلة األوىل من التعليم األساسي للصفوؼ ( ), -2إذ
إف مستوى اإلجادة يكوف عند اغبصوؿ على التقديرين ( ),و( ،)0بينما مستوى التدين يكوف للتقديرات
( )4فأقل .وىو ما يوضحو اعبدوؿ التايل:
جدول ( :) 11تحليل بعض بنود بطاقة المالحظة "استمارة زيارة إشرافية لمعلم مجال /مادة" (ن= )22

إثارة

دافعية

بنود التقييم

الطلبة

للتعلم

فاعلية

اإلدارة

الصفية

فاعلية

إستراتيجيات
التدريس

المستخدمة

توظيف

مصادر التعلم
والمختبرات
وتقنيات

التعليم الفاعلة

إكساب
الطلبة

المعارف

والمهارات
وتوظيفها

عدد المعلمات

بمستوى اإلجادة

13

14

14

17

15

()4 -5
%

قبل التطبيق

%5635

6139
%

%6139

%7339

%6532

عدد المعلمات

بمستوى التدني (-3

10

9

9

6

8

)1

%

%4335

3931
%

49

%3931

%2631

%3438
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عدد المعلمات

بمستوى اإلجادة

16

17

19

20

19

()4 -5

بعد التطبيق

%

6936

7339

8236

87

8236

عدد المعلمات

بمستوى التدني (-3

7

6

4

3

4

)1

%
الفرق بين التطبيقين (قبل /بعد)

بالنسبة لمستوى األداء المتدني %
ترتيب البنود وفق تحسن األداء

2631

1734

13

1734

3134

%13 %1331

2137

%1331

1734

1

3

2

3

4

باالطالع على اعبدوؿ رقم ( )22الذي يعرض ربليل بعض بنود بطاقة اؼبالحظة "استمارة زيارة
إشرافية ؼبعلم ؾباؿ /مادة" اليت قمنا بتحريرىا يف الفرتة (0202 /4 /21 -4 /7ـ) قبد أف أبرز
األولويات اليت ظهرت لدى اؼبعلمات يف أثناء تدريسهن اؼبتزامن -وقبل تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين
اإللكرتوين للمجاؿ الثاين -سبثلت يف بند التقييم "إثارة دافعية الطلبة للتعلم" إذ كانت نسبتها ،%,440
تالىا "فاعلية اإلدارة الصفية" و"فاعلية إسرتاتيجيات التدريس اؼبستخدمة" بنسبة  ،%4442مث "إكساب
الطلبة اؼبعارؼ واؼبهارات وتوظيفها" بنسبة  ،%4,41وكانت النسبة األقل لبند "توظيف مصادر التعلم
واؼبختربات وتقنيات التعليم الفاعلة" .%0242
وبعد تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين دبا يتضمنو من أساليب وفعاليات يف منصة
 ،Microsoft Teamsأعيد ربليل تلك البنود يف الفرتة (0202 /0 /02 -0 /0ـ) وأظهرت
النتائج -كما يبينها اعبدوؿ أعاله -ارتفاعا يف نسب اكتساب مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن
مقارنة دبا كاف عليو قبل التطبيق.
وبالنظر إىل نسبة الفروقات -يف أداء التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن -بٌن التطبيقٌن قبد فروقات بٌن
نسبة أداء اؼبعلمات عينة البحث يف ربسٌن مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن وفق بطاقة اؼبالحظة
قبل تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين للمجاؿ الثاين وبعده لصاحل التطبيق البعدي إذ كانت النسب
مرتفعة وموجبة يف صبيع البنود ،وجاءت النسبة األعلى لصاحل بند "فاعلية إسرتاتيجيات التدريس
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اؼبستخدمة" وبلغت  ،%0247تالىا البند " إكساب الطلبة اؼبعارؼ واؼبهارات وتوظيفها" بنسبة زيادة
بلغت  ،%274,مث حصل البندين على نسبة ارتفاع واحدة بلغت  ،%2442وكانت النسبة األقل للبند
.%24
إف ارتفاع نسب التقييم البعدي يف بنود بطاقة اؼبالحظة لدى اؼبعلمات عينة البحث يؤكد فاعلية
تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين دبا قدـ فيو من أساليب وفعاليات عرب اإلنرتنت يف منصة
 ،Microsoft Teamsومع االستمرار يف تطبيقو لفرتة أطوؿ ستكوف النسب أعلى يف اكتساب
اؼبعلمات اؼبهارات اؼبطلوبة.
وىو ما أشارت إليو الدراسات السابقة اليت حبثت فاعلية الربامج القائم على التقنيات اإللكرتونية يف
تنمية مهارات التدريس اإللكرتوين وفاعلية الربامج اؼبقدمة عرب اإلنرتنت بالتقنيات اإللكرتونية ،ومنها دراسة
ؿبمد ( ،)0222ودراسة السعدي ( ،)0227ودراسة البيايت ( )0202اليت أظهرت وجود داللة إحصائية
لصاحل التطبيق البعدي بزيادة ربصيل اؼبعلمٌن يف معرفة اؼبهارات.
 .3.3.12عرض نتائج السؤال الثالث وتفسيرها

لإلجابة عن السؤاؿ الثالث وىو :ىل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2420
بٌن اؼبعلمات عينة البحث يف ربسٌن مهارات إدارة التدريس اؼبتزامن لديهن تعزى ؼبتغًنات البحث
(سنوات اػبربة واؼبؤىل الدراسي) ؟ ،فقد قمنا بوضع فرضيتاف للتحقق من ذلك ،وجاءت نتائجهما على
النحو التايل:
 .1.3.3.12عرض نتائج الفرضية ( )1وتفسيرها:

لإلجابة عن الفرضية ( )2وىي" :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2420
بٌن اؼبعلمات عينة البحث يف ربسٌن مهارات إدارة التدريس اؼبتزامن لديهن تعزى ؼبتغًن سنوات اػبربة
حبسب الفئات التالية :أقل من  0سنوات 22 -0 ،سنوات ،أكثر من  22سنوات.
وللتحقق من تأثًن متغًن سنوات اػبربة يف مستوى ربسن مهارات اؼبعلمات يف إدارة التدريس
اإللكرتوين اؼبتزامن أجري اختبار ربليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAفظهرت النتائج
اآلتية:
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جدول (:)12

نتائج اختبار ( )ANOVAوفق متغير سنوات الخبرة

المحور

مصدر التباين
بين المجموعات

األول

داخل

المجموعات
بين المجموعات
الثاني

داخل

المجموعات
بين المجموعات
الثالث

داخل

المجموعات
بين المجموعات
الرابع

داخل

المجموعات
بين المجموعات
الخامس

داخل

المجموعات
بين المجموعات
السادس

داخل

المجموعات

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

.702

2

.351

12.483

20

.624

.483

2

.241

11.341

20

.567

.086

2

.043

11.392

20

.570

.410

2

.205

11.030

20

.551

.115

2

.057

8.245

20

.412

.287

2

.143

10.051

20

.503

قيمة F
.562

.426

.076

.371

.139

.285

مستوى
الداللة

.579

.659

.927

.694

.871

.755

القرار
غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

كشف اعبدوؿ رقم ( )20عن عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 2420
يف نتائج اختبار ( )ANOVAبفاعلية تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية يف ربسٌن مهارات
إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن لدى معلمات اجملاؿ الثاين بتعليمية ظفار يبكن أف تعزى ؼبتغًن سنوات
اػبربة.
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 .2.3.3.12عرض نتائج الفرضية ( )2وتفسيرها:
لإلجابة عن الفرضية ( )0وىي" :ال فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  2420بٌن
اؼبعلمات عينة البحث يف ربسٌن إدارة مهارات التدريس اؼبتزامن لديهن تعزى ؼبتغًن اؼبؤىل الدراسي حبسب
الفئات التالية :دبلوـ تربية متوسط ،بكالوريوس تربوي ،دراسات عليا.
وللتحقق من تأثًن متغًن اؼبؤىل الدراسي يف مستوى ربسن مهارات اؼبعلمات يف إدارة التدريس
اإللكرتوين اؼبتزامن أجري اختبار ربليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAوظهرت النتائج
على النحو اآليت:
جدول (:)13

نتائج اختبار ( )ANOVAوفق متغير المؤهل العلمي

المحور

مصدر التباين
بين المجموعات

األول

داخل

المجموعات
بين المجموعات
الثاني

داخل

المجموعات
بين المجموعات
الثالث

داخل

المجموعات
بين المجموعات
الرابع

داخل

المجموعات
بين المجموعات
الخامس

داخل

المجموعات

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

.369

2

.185

12.816

20

.641

1.475

2

.738

10.349

20

.517

.528

2

.264

10.950

20

.548

.417

2

.209

11.022

20

.551

.849

2

.425

7.510

20

.375
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قيمة F
.288
1.42
5
.482

.379
1.13
1

مستوى
الداللة

.753

.264

.624

.690

.343

القرار
غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة
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بين المجموعات
السادس

داخل

المجموعات

.325

2

.163

10.012

20

.501

.325

.726

غير دالة

أظهرت النتائج يف اعبدوؿ رقم ( )24عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 2420يف نتائج اختبار ( )ANOVAحوؿ فاعلية تطبيق ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية يف ربسٌن
مهارات إدارة التدريس اإللكرتوين اؼبتزامن لدى معلمات اجملاؿ الثاين بتعليمية ظفار تعزى ؼبتغًن اؼبؤىل
العلمي.
 -13التوصيات والمقترحات

يف ضوء ما سبق عرضو عن ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية يف اإلطار النظري وأدبيات الدراسات
السابقة ،ومن النتائج اليت خلصنا إليها يف البحث يبكننا الوقوؼ على عدد من اؼبقرتحات والتوصيات
ندرجها فيما يأيت:
 االستمرار يف تطبيق ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين اغبايل لدعم التغيًن وتثبيت التطوير اؼبستداـوتوسيع نطاؽ العمل فيو بإضافة صبيع مدارس ؿبافظة ظفار اليت تشرؼ عليها وحدة اجملاؿ الثاين.

 العمل يف ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية اؼبصغرة يف كل مدرسة لتبادؿ اػبربات والتجاربالرتبوية الناجحة.
 توظيف اؼبنصات التعليمية والتطبيقات التفاعلية يف إنشاء اجملتمعات اإللكرتونية واستخداـاألساليب والفعاليات الداعمة للتطوير اؼبهين.
 تنويع أساليب العمل يف ؾبتمع التعلم اؼبهين اإللكرتوين وخباصة تلك األساليب اليت مل نتمكن منتطبيقها ،مثل :تصميم برامج التدريب اؼبباشر على أسس ومعايًن مهنية ،وإقامة اؼبؤسبرات
والندوات اؼبتخصصة يف مهارات التعليم من بعد دبجاالهتا اؼبتنوعة ،وإنشاء شبكات مهنية تربط
اؼبتخصصٌن (معلمٌن ،مشرفٌن ،فبارسٌن) عرب قنوات التواصل اإللكرتونية اؼبتاحة لتبادؿ اػبربات
وتقدًن الدعم الالزـ ،وتعزيز التوأمة اؼبهنية بربط مؤسسات تعليمية أو خرباء ذوي خربة يف التعليم
من بعد لتحقيق فائدة أكرب.
 توظيف ؾبتمعات التعلم اؼبهنية اإللكرتونية يف اؼبؤشرات الرتبوية لدعم التحصيل الدراسي بتكوينقنوات داخل الفريق زبصص لتفريد التعليم وتدريب اؼبعلمٌن واؼبعلمات على أحدث أساليب
التقوًن اغبديث واالختبارات الدولية.
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 إجراء دراسة فباثلة للبحث يف ؿبافظة تعليمية أخرى والوقوؼ على نتائجها ومدى اتفاقها معنتائج البحث ،واؼبتغًنات اليت قد ربدث فروقات يف مستويات الداللة اإلحصائية.
 إهباد تعاوف مع شركات التقنيات ومتخصصٌن لتقدًن الدعم اللوجسيت والفين لفريق ؾبتمع التعلماؼبهين اإللكرتوين.
 الشراكة مع شركات االتصاالت لدعم خدمات اإلنرتنت وتسهيل الوصوؿ إىل تقنيات التعليم منأجل تعزيز التعليم.
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