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فعاليت وحدة تعليويت هقرتحت عن (التعلين اإللكرتوني) يف تنويت
الوعي اإللكرتوني لدى هعلواث ها قبل اخلدهت كليت الرتبيت
(األقسام العلويت) جباهعت امللك عبد العزيز جبدة
نسرين بنت حسن احمد سبحي
أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد
كمية التربية -جامعة الملك عبد العزيز

 .1المقدمة
الممخص -ىدفت الدراسة الحالية لمتعرف عمى فعالية تدريس وحدة تعميمية
مقترحة عن التعمم اإللكتروني في تنمية الوعي اإللكتروني لدى الطالبات
المعممات بكمية التربية لألقسام العممية بجدة ،وفي سبيل ذلك تم تطبيق

يعيش العالم في السنوات األخيرة ثورة عممية وتكنولوجية كبيرة
كان ليا تأثي اًر كبي اًر عمى جميع جوانب الحياة ،فمقد أوجدت تقنيات
االتصال الحديثة في المجتمعات فرصاً لتطور المعرفة تعكس

المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذات القياس (القبمي /البعدي)

مفاىيم جديدة لعمميتي التعمم والتعميم ،ومن شأنيا أن تحسن نوعية

لقياس فعالية الوحدة المقترحة عمى عينة البحث بمغت ( )37طالبة ،وذلك

وجودة التعمم في التعميم العالي ،األمر الذي فرض عمى المعممين

خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 3432-3433ه،

إعادة النظر ليس فقط في طريقة فيميم لعممية التعمم ،بل في

ولإلجابة عمى أسئمة الدراسة تم إعداد أدوات الدراسة المتمثمة في الوحدة

إمكانية وضرورة استخالص ثمار جديدة من التعمم نتيجة تمك

المقترحة ومقياس الوعي اإللكتروني (االختبار التحصيمي – مقياس االتجاه

التطورات ،فالبد لممعنيين بالتعميم العالي إدراك حقيقة أن التقنيات

نحو التعمم اإللكتروني) ،وبعد تطبيق أدوات الدراسة تم تفريغ البيانات ومن

الحديثة ىي عنصر ميم في البيئة التعميمية في الوقت الراىن،

ثم استخدام األسموب اإلحصائي الذي يعتمد عمى اختبار  T-testومربع
إيتا لموصول إلى النتائج .وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات

وتزداد أىميتو بأنو يمثل فرصاً لمتفاعل قد تؤثر بشكل كبير عمى

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  a=0.01بين متوسط درجات

استيعاب الطالب لممعمومات ] ،[1فمم تعد الممارسات التربوية

الطالبات عينة الدراسة لمقياس الوعي اإللكتروني لصالح التطبيق البعدي،

التقميدية كافية لتمبية احتياجات مجتمع غني بالمعمومات ،واحتياجات

مما يدل عمى فعالية الوحدة المقترحة في تنمية الوعي اإللكتروني لدى
معممات ما قبل الخدمة ،وبناءً عمى النتائج فقد تم تقديم بعض المقترحات
والتوصيات التي قد تسيم في تطوير مقرر طرق تدريس العموم حتى يمكن

المواطنين الذين يعرفون كيف يستخدمون الموارد والقدرات المختمفة
بشكل متناسق لحل المشكالت القائمة ].[2

من تحقيق أىدافو والوفاء باالحتياجات التدريسية لمطالبة المعممة.

ولقد أسيمت التكنولوجيا في تثبيت أركان الثورة التكنولوجية التي
يشيدىا العالم اليوم ،ويمكن القول بأن مقياس تطور األمم في الوقت

الكممات المفتاحية :التعميم اإللكتروني ،الوعي اإللكتروني ،برامج إعداد

الراىن بات يقاس بمدى التقدم واالزدىار في الجانب التقني

المعمم ،وحدة تعميمية ،معممات ما قبل الخدمة.

المعموماتي الذي يمكن أن نعتبره عصب الحياة العصرية الحديثة.
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حيث أصبحت تمك التقنية في متناول الجميع ،وغيرت الكثير من

البعد عن توظيف ىذه التقنية واستخداميا في مجال التدريس ،حيث

القطاعات واألنشطة المختمفة والممارسات المتنوعة لدى األفراد ،ثم

أثبتت دراسة الموسى ] [3أن استخدام التعميم اإللكتروني بالمممكة

إن الدارس والمدرس والعامل وغير العامل ،كل ىؤالء بحاجة إلى

العربية السعودية لم يكن بالشكل المطموب والمأمول ،مما يدل عمى

التكنولوجيا لمعيش في عصر تمك الثورة الجديدة التي بدأت تتضح

وجود ضعف وقمة وعي تحول دون التطبيق الصحيح الفعال لو .وقد

مالمحيا ،وأطمق عمييا الثورة التكنولوجية الحاسوبية ،وبات عالم

يرجع السبب في ذلك إلى افتقاد كميات التربية القدرة عمى إكساب

اإللكترونيات أحد أبرز وسائل ىذه الثورة ،لما يتميز بو من سيولة

المعممين ما قبل الخدمة ميارة استخدام ىذا النوع من التدريس

ومرونة ساىمت بشكل جمي في تذليل جميع العقبات التي تواجو

بطريقة فعالة .من ىنا فقد ظيرت الدعوة إلى االىتمام بموضوع

اإلنسان وتحقق الرخاء والتنمية االقتصادية والتقدم الحضاري .وفي

الوعي اإللكتروني ،الذي يسعى إلى تحسين نظرة المعمم لجياز

منتصف التسعينات تحول الحاسوب إلى واقع جديد أصبح في

الحاسب اآللي عمى أنو صديق ال عدو ،وتشجيعو عمى المشاركة

متناول شريحة كبيرة ومتزايدة من الناس ،وىو يمثل اليوم السطح

في التطوير الميني لذاتو من خالل استخدام التعميم اإللكتروني في

البيني الرئيس لشبكة المعمومات العالمية .ولقد أحدث ازدياد استخدام

عممية التدريس بطريقة سمسة فعالة .وعمى ذلك تسعى الدراسة

الحاسوب وشبكة المعمومات تغييرات كبيرة في المجتمع ،إضافة إلى

الحالية لمتعرف عمى فعالية وحدة مقترحة عن (التعميم اإللكتروني)

إعادة تشكيميا ألساليب حياتنا وتواصمنا مع بعضنا ،ونتيجة لتمك

في تنمية الوعي اإللكتروني لدى معممات ما قبل الخدمة بكمية

التحوالت فقد أصبح لتعميم مطالباً بالبحث عن أساليب ونماذج

التربية بجامعة الممك عبد العزيز بجدة.

تعميمية جديدة لمواجية تمك الثورة الرقمية ،األمر الذي أدى إلى

أ .أسئمة الدراسة:

ظيور نموذج تعميمي جديد في التربية ىو التعميم اإللكتروني E-

سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

.Learning

ما فعالية تدريس وحدة تعميمية مقترحة عن (التعميم اإللكتروني) في

ويتحدث العديد عن ذلك النمو اليائل الذي لم يسبق لو مثيل

تنمية الوعي اإللكتروني لدى معممات ما قبل الخدمة بكمية التربية

في مجال التعميم اإللكتروني ،الذي أحدث ثورة تقنية في التعميم،

جامعة الممك عبد العزيز بجدة؟

تيدف إلى تقديم إطار واضح الستيعاب كيفية تطبيق ىذا النوع من

وتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئمة التالية:

التعميم في مجال التعميم العالي ،والسعي إلى تنمية إدراك المعممين

 -3ما الموضوعات التي تتعمق بالتعميم اإللكتروني والالزم إكسابيا

لألىمية الحقيقية واإلمكانات التي يمثميا غاريسون وأندرسون ]،[26

لمعممات ما قبل الخدمة بكمية التربية(األقسام العممية) بجامعة الممك

وعمى ذلك كان من الضروري تجاه ىذه التقنية الحديثة تنمية الوعي

عبد العزيز بجدة؟

بيا وبأبعادىا المختمفة ،من ىنا ظيرت الحاجة الماسة إلى تبني

 -2ما مكونات وحدة مقترحة عن(التعميم اإللكتروني) لتدريسيا

مفيوم جديد في مجال التعميم اإللكتروني وىو الوعي المعموماتي E

معممات ما قبل الخدمة بكمية التربية لألقسام العممية بجامعة الممك

.- awareness

عبد العزيز بجدة؟
 .2مشكمة الدراسة

يواجو المعمم العربي اليوم تحدياً كبي اًر السيما عند تدرج تقنيات

 -3ما فعالية الوحدة المقترحة في تنمية الوعي اإللكتروني لدى

جديدة كالتعمم اإللكتروني في المعادلة التربوية ،حيث أنو بعيد كل
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 -التعرف عمى فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية االتجاىات نحو

وتفرع من ىذا السؤال السؤالين التاليين:
 -3ما فعالية الوحدة المقترحة في تنمية الجانب المعرفي لدى

التعمم اإللكتروني لدى معممات ما قبل الخدمة بكمية التربية لألقسام

معممات ما قبل الخدمة بكمية التربية لألقسام العممية بجدة؟

العممية بجامعة الممك عبد العزيز بجدة.
 -تقديم التوصيات والمقترحات التي تفتضييا الدراسة وفق النتائج.

 -2ما فعالية الوحدة المقترحة في تنمية االتجاىات نحو التعميم
اإللكتروني لدى معممات ما قبل الخدمة بكمية التربية لألقسام العممية

د .أهمية الدراسة:

بجامعة الممك عبد العزيز بجدة؟

تستمد الدراسة الحالية أىميتيا مما يمي:
 -3تطوير برامج إعداد المعمم بغرض مواجية التحديات والتغيرات

ب .فروض الدراسة:

الجديدة ،األمر الذي من شأنو إحداث تغير ممموس في عممية

تطمب اإلجابة عمى السؤال الثالث من أسئمة البحث التحقق
من صحة الفروض التالية:

التدريس من خالل إكساب معمم ما قبل الخدمة ميارات تعميمية

 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات

متقدمة.

المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي ومتوسط درجاتين في

 -2تنبع أىمية الدراسة من أىمية المقررات التي تتناول إعداد معمم

التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي.

ما قبل الخدمة وعمى رأسيا مقرر طرق التدريس الخاصة ،إذ يعد

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات

من أىم المقررات التي ينبغي عمى طالب كمية التربية دراستيا.

المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي ومتوسط درجاتين في

 -3التأكيد عمى أىمية التعميم اإللكتروني بعده ضرورة ممحة واتجاىاً

التطبيق البعدي لمقياس االتجاىات نحو التعميم اإللكتروني.

عالمياً إلعداد المعمم في ضوئو.

ج .أهداف الدراسة:

 -4تعرف نتائج الدراسة مقومي برامج إعداد المعمم بأىمية الوعي

تنطمق ىذه الدراسة من تحقيق األىداف التالية:

اإللكتروني لمعمم ما قبل الخدمة ،والعمل عمى تبني أساليب جديدة

 -3التعرف عمى أىم الموضوعات التي تتعمق بالتعميم اإللكتروني

لمساعدتو ليصبح قاد اًر عمى االستفادة من التعميم اإللكتروني في

الالزم إكسابيا لمعممات ما قبل الخدمة بكمية التربية (األقسام

مواجية عصر التقدم الرقمي الذي نعيشو.

العممية) بجامعة الممك عبد العزيز بجدة.

 -5التعريف بأىم الموضوعات المتعمقة بالتعميم اإللكتروني الالزمة

 -2التعرف عمى مكونات وحدة مقترحة عن(التعميم اإللكتروني)

لتنمية الوعي اإللكتروني لمعمم ما قبل الخدمة ،وذلك من خالل

الالزم تدريسيا لمعممات ما قبل الخدمة بكمية التربية لألقسام العممية

الوحدة المقترحة.

بجامعة الممك عبد العزيز بجدة.

 -6إن المشاركة في تحميل وتطوير وبناء أي مقرر من مقررات

 -3التعرف عمى فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية الوعي

التعميم العالي يعتبر أحد المشاركات الفعالة في عممية التطوير ،لذا

اإللكتروني لدى معممات ما قبل الخدمة بكمية التربية لألقسام العممية

فإن أىمية الدراسة تبرز في االستفادة من نتائجيا لتقديم التوصيات

بجامعة الممك عبد العزيز بجدة ،وذلك من خالل:

والمقترحات التي تساعد المسئولين لتحسين برامج إعداد المعمم

 التعرف عمى فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية الجانب المعرفيلدى معممات ما قبل الخدمة بكمية التربية لألقسام العممية بجامعة
الممك عبد العزيز بجدة.
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هـ .محددات الدراسة:

باستخدام تقنيات المعمومات واالتصاالت التفاعمية مثل( :أجيزة

تمتزم الدراسة الحالية بالحدود التالية:

الحاسوب  -شبكة المعمومات  -القنوات المحمية أو الفضائية

 -3اقتصرت الدراسة عمى عينة من طالبات كمية التربية لألقسام

لمتمفاز -األقراص الممغنطة  -البريد اإللكتروني77الخ) لتوفير بيئة

العممية بالسنة الرابعة في الفصل الدراسي الثاني لمعام -3433

تعميمية تعممية تفاعمية متعددة المصادر بطريقة متزامنة أو غير

3432ه وعددىن ( )37طالبة.

متزامنة دون االلتزام بمكان محدد اعتماداً عمى التعمم الذاتي

 -2تناولت الدراسة التعرف عمى فعالية الوحدة المقترحة ،والتي

والتفاعل بين المتعمم والمعمم.

تقتصر مكوناتيا عمى أىم المعارف والمعمومات المرتبطة بموضوع

كما عرفو العريفي ] [6بأنو :تقديم المحتوى التعميمي مع ما يتضمنو

(التعمم اإللكتروني).

من شروح وتمارين وتفاعل بصورة جزئية أو شاممة في الفصل أو

 -3قياس المتغير التابع لمدراسة ،وتمثل في مقياس الوعي

عن بعد بواسطة برامج متقدمة مخزنة في الحاسب أو شبكة

اإللكتروني ،ويشمل الجانبين المعرفي والوجداني.

المعمومات.

و .مصطمحات الدراسة:

الوعي اإللكتروني :E -Awareness

يمكن تمخيص أىم مصطمحات الدراسة الحالية فيما يمي:

 -تتبنى الباحثة تعريف الموسى ] [3لموعي اإللكتروني بأنو :معرفة

الفاعمية  :Effectivenessتعرف الفاعمية في الدراسة الحالية

كيفية استخدام التعميم اإللكتروني وتطبيقاتو في التعميم في سبيل

بأنيا :مدى التغير الذي تحدثو الوحدة المقترحة لدى طالبات عينة

تطوير المجتمع والنيوض بو مع الحرص عمى االلتزام بما يسمى

الدراسة ألداء مقياس الوعي اإللكتروني بفروق دالة إحصائيا في

(أخالقيات الحاسب) والقدرة عمى توظيفو توظيفاً إيجابياً ينعكس

اختبار (ت) ( )T-testلصالح االختبار البعدي.

عمى الفرد والمجتمع.

الوحدة التعميمية  :Instruction Unitعرفت الباحثة الوحدة

 -قد تم تعريف مقياس الوعي اإللكتروني إجرائيا بأنو :محصمة

التعميمية إجرائيا بأنيا مجموعة المعمومات والموضوعات ذات

استجابات الطالبة المعممة الدالة عمى وعييا بالتعميم اإللكتروني،

العالقة بالتعمم اإللكتروني ،والتي تم اختيارىا وتنظيميا بطريقة

والتي تقيس مدى إدراكيا وقدرتيا عمى استخدام التعميم اإللكتروني

عممية سميمة لتناسب الطالبات المعممات بكمية التربية لدراستيا،

لموصول إلى النتائج األمثل ،وذلك من خالل توفر الحد األدنى من

بيدف إكسابين المعمومات الالزمة لتنمية الوعي اإللكتروني لديين.

المعرفة المرتبطة ب(مفيوم التعميم اإللكتروني -أىدافو  -أنواعو -

التعمم اإللكتروني  : E -Learningوىناك تعريفات عديدة لمتعميم

خصائصو -مكوناتو -دور المعمم في ظل التعميم اإللكتروني-

اإللكتروني ،نذكر منيا:

مميزاتو وعيوبو) ،ويستدل عميو من إجابتين في مقياس الوعي

 -عرفو الحربش ] [4بأنو تقديم البرامج التدريبية والتعميمة عبر

اإللكتروني.

وسائط حاسوبية متنوعة تشمل األقراص المدمجة وشبكة اإلنترنت

وىنا يجب عدم الخمط بين الوعي اإللكتروني والثقافة

بأسموب متزامن أو غير متزامن باعتماد مبدأ التعمم الذاتي أو التعمم

اإللكترونية ،حيث أن المصطمح األول يشمل الوعي اإللكتروني

بمساعدة مدرس.

ويضاف إليو الميارة في تطبيق التعميم اإللكتروني وثقافة البرمجة،

 -وعرفو سالم ] [5بأنو منظومة تعميمية لتقديم البرامج التعميمية أو

ومعنى ذلك ضرورة الجمع بين الميارة العممية والوعي الفكري ،في

التدريبية لممتعممين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان
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الوعي اإللكتروني (أي الجانب المعرفي والوجداني دون الجانب

 -2التعمـــيم يـــر المتـــزامن أو يـــر المباشـــر :وى ييو التعم يييم غي يير

المياري).

المباشيير الييذي ال يحتيياج لوجييود المتعممييين فييي نفييس الوقييت أو نفييس
المكييان ،ويييتم ميين خييالل بعييض تقنيييات التعميييم اإللكترونييي ،كالبري يد
اإللكترونييي بحيييث يييتم تبييادل المعمومييات بييين الطيالب والمعمييم وبييين

اإلطار النظري:

أنفسيييم فييي أوقييات مختمف ية ،وينتقييي فيييو المييتعمم األوقييات واألميياكن

وتمثمت أدبيات البحث في المحاور التالية- :

التي تناسب ظروفو.

أوالً :التعميم اإللكتروني

البيئة التعميمة لمتعمم اإللكتروني:

 -ثانياً :الوعي اإللكتروني

تتكون البيئة التعميمية لمتعمم اإللكتروني من اآلتي ]:[5

 ثالثاً :الدراسات السابقة.أوالً :التعميم اإللكتروني :E -Learning

 -1المعمم :ويتطمب تطبيق فكرة التعميم اإللكتروني في التدريس

شيدت العقود األخيرة تطورات سريعة و متسارعة في التقدم

توافر الخصائص التالية في المعمم:

العممي واتقني ،غيرت من مفاىيم العمم ،أدى إلى ظيور الكثير من

 -القدرة عمى التدريس واستخدام تقنيات التعميم الحديثة.

التقنيات الحديثة ،التي مكنت المتعممين من أن يصبحوا أكثر نشاطاً

 -معرفة استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك اإلنترنت والبريد

واستقاللية في تعمميم بطريقة تسمح بإقامة تجمعات من أنحاء العالم

اإللكتروني.

يمكن أن يتعاونوا وأن يتعمموا كالً من اآلخر ،األمر الذي أدى إلى

 -معرفة بعض برامج الحاسب اآللي.

ظيور نموذج جديد لمتعمم يسمى ب (التعميم اإللكتروني) ،الذي يعد

 -2المتعمم :ويتطمب في المتعمم توافر الخصائص التالية:

من أحدث االتجاىات التربوية في منظومة التعميم الجديدة ،ويمثل

 -ميارة التعمم الذاتي.

ثورة كاممة قامت عمى أكتاف ثورة تكنولوجيا المعمومات ،ولقد حاز
عمى االىتمام الكبير من قبل التربويين عمى مستوى العالم ،باعتباره

 -معرفة استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك اإلنترنت والبريد

أحد أىم وسائل المجتمع إلعداد المتعممين اليوم لمتكيف والتفاعل مع

اإللكتروني.

عالم المستقبل الذي يعيشونو اليوم ،إعدادا يتناسب مع متطمباتو
وتحدياتو ،ويساىم في تنمية موارد المجتمع وتطوير اإلنتاج.

 -3الدعم التقني :ويتمثل ذلك في توفر بعض اإلمكانات التقنية
مثل:

أنواع التعميم اإللكتروني:

 -المبنى المجيز باألجيزة الحاسب وتقنياتو المختمفة وشبكة

يقدم التعمم اإللكتروني نوعين أو نمطين من التعميم ]:[3

المعمومات.

 -1التعميم المتزامن أو المباشر :وىو التعمم عمى اليواء فيي وجيود

 -وجود متخصصين في الحاسب اآللي وشبكة المعمومات.

المتعممييين ف يي نفييس وقييت الييدرس أو المحاض يرة مييع المعمييم ،ويعتمييد

دور المعمم في التعميم اإللكتروني:

ىي ييذا األسي ييموب عمي ييى شي ييبكة المعمومي ييات لتوصي يييل وتبي ييادل الي ييدروس

أدى انتشار استخدام الحاسوب في العممية التعميمية في

واألبح ي يياث ب ي ييين الم ي ييتعمم والم ي ييدرس ،إلجي ي يراء النقي ي ياش عب ي يير غ ي ييرف

السنوات األخيرة إلى ظيور ما يسمى بشبكة المعمومات العالمية

المحادثيية ) (Chattingميين خييالل مييا يسييمى بالفصييول االفت ارضييية

) ،(Internetالتي من خالليا يستطيع الطالب أن يتصل بجامعات

.Virtual classrooms

العالم ومكتباتيا ومدرسييا ،وحتى طمبتيا ،وأن يتبادل معيم اآلراء
واألفكار ونتائج البحوث دون وجود المعمم ،كل ىذه
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وغيرىا دعت إلى تطوير دور المعمم ،وفرض مسئوليات جديدة

 -دور المشجع عمى التفاعل في العممية التعميمية :وفييا يساعد

عميو ،فمم يعد المعمم كما كان قديماً محددا لممادة الدراسية ،شارحاً

الطالب عمى استخدام الوسائل التقنية والتفاعل معيا من خالل طرح

لمعمومات الكتاب المدرسي منتقي ًا الوسائل التعميمية ،متخذاً الق اررات

األسئمة واالستفسار عن نقاط معينة ،واستخدام الحاسوب لمحصول

التربوية ،وواضعاً لالختبارات التقويمية ،وانما أصبح دوره يرتكز عمى

عمى المعرفة ،وتشجيعو عمى االتصال بغيره من المتعممين

تخطيط العممية التعميمية وتصميميا واعدادىا ،عالوة عمى كونو

والمعممين بالبريد اإللكتروني والشبكة المعموماتية وتعزيز استجابتو

مشرفاً ومدي اًر وموجياً ومرشداً ومقيماً ليا ،ولتحقيق أىداف التعمم

وارجاعو إلى مصادر معرفة متنوعة.

اإللكتروني عمى المعمم أن يقوم بما يمي ]:[5

 -دور المشجع عمى توليد المعرفة واإلبداع :وفييا يشجع المعمم

 -أن يكون لدية سعة إطالع عمى كل ما ىو جديد ويسعى دائماً

الطالب عمى استخدام الوسائل التقنية وابتكار البرامج التعميمية

عمى تطوير نفسو.

الالزمة لتعممو ،كصفحات الويب ( )Web Pagesوالقيام بكتابة

 -أن يطور فيما عممياً تكنولوجيا التعميم مع استمرار تركيزه عمى

األبحاث الجماعية مع زمالءه واجراء المناقشات عن طريق البريد

الدور التعميمي الشخصي لو.

اإللكتروني.

 -أن يتبع ميارات تدريسية تأخذ بعين االعتبار االحتياجات

وتتداخل ىذه األدوار الثالثة وتتفاعل فيما بينيا ،كما أنيا

والتوقعات المتنوعة والمتباينة لممتمقين.

تحتاج من المعمم أن يتيح لمطالب قد اًر من التحكم بالمادة الدراسية

 -أن يطور فيماً عممياً حول احتياجات الطالب المتعممين.

المراد تعمميا بحيث يكون أكثر إيجابية ،مما يساعده عمى التعمم

 -أن يعمل عمى تحويل غرفة الصف الخاصة بو من مكان يتم فيو

بشكل أفضل مما لو شرحيا لو المعمم ،إذ إن المعمومات المشروحة

انتقال المعمومة بشكل ثابت وفي اتجاه واحد من المعمم إلى الطالب،

من قبل المعمم قد ينساىا المتعمم ،ذلك ألنيا تتعمق بمعرفة نظرية

وتغير تمك الغرفة لتمثل بيئة تعمم تمتاز بالديناميكية وتتمحور حول

في حين أنو ال ينسى المعمومات التي يتعمميا من تمقاء نفسو ،ألنيا

الطالب

تتعمق بميارة دائمة تظل معو مدى الحياة ]. [8

 -أن يعمل بكفاءة كمرشد وموجو حاذق لممحتوى التعميمي.

والتعميم اإللكتروني ال يعني إلغاء دور المعمم كما يعتقد

 -التقويم المستمر والتغذية الراجعة لممتعممين واالتصال المستمر

البعض ،بل إن دوره يصبح أكثر أىمية وأكثر صعوبة ،من خالل

بيم بوسائل االتصال المختمفة واإلجابة عن تساؤالتيم.

إدارة العممية التعميمية باقتدار بيدف تحقيق طموحات التقدم والتقنية.

كما يرى براون وىنتشيد ] [7أن دور المعمم في ظل التعميم

حيث أصبحت مينة المعمم مزيجاً من ميام القائد ومدير المشروع

اإللكتروني يتمخص فيما يمي:

البحثي والناقد والموجو .وال يكفي المعممون التدريب الرسمي فحسب،

 -دور الشارح باستخدام الوسائل التقنية :وفييا يعرض المعمم

بل والمستمر مما يساعد عمى تعمم أفضل الطرق واألساليب التي

لمطالب الفكرة المرد توضيحيا مستعيناً بالحاسوب والشبكة العالمية

تساعد عمى التعمم الفعال ] ،[5ذلك أن التعميم اإللكتروني ال يعني

والوسائل التقنية السمعية والبصرية لتوضيحيا ،ثم يكمف المتعممين

تصفح الشبكة المعموماتية بطريقة مفتوحة ولكن بطريقة محددة

بعد ذلك باستخدام ىذه التكنولوجيا كمصادر لمبحث والقيام بالمشاريع

وبتوجيو الستخدام المعمومات اإللكترونية وىذا يعتبر من أىم أدوار

المكتبية.

المعمم.
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التعمم اإللكتروني في التدريس وتضمينو ضمن ب ارمجيا إلعداد

التعميم اإللكتروني في برامج إعداد المعمم:
يتضح مما سبق أن المجتمع العربي يتطمع لممؤسسات

الطالب المعمم ،إدراكاً منيا أن الوعي بالتعميم اإللكتروني لن يتحقق

التربوية في مواجيتو لتحديات المستقبل ،ليس فقط لمتناغم مع

إال من قبل اإلعداد الجيد لممعمم الواعي بخطورة ما قد تتعرض لو

التغيير الذي تتزايد سرعتو وتتسع مجاالتو ،بل أيضاً لتوجيو ىذا

مقررات تدريس العموم باألساليب التقميدية ] ،[12األمر الذي يحتم

التغيير لتحقيق أىداف التربية والمساىمة في خدمة المجتمع وتطوره

عمى كميات التربية بالوطن العربي أن تختار في برامجيا مقررات

نحو األفضل ،ويعد المعمم الركيزة األساسية لمعممية التعميمية

تربوية تمكن الطالب من ممارسة متطمبات التعميم اإللكتروني بوعي

والتربوية عمى حد سواء ،حيث تعتبر البرامج التربوية التي تقدميا

ودراية ،وتدعم قدرات المعممين والمتعممين لمتوصل إلى مستوى

كميات التربية وكميات إعداد المعممين ىي الجانب الميم الذي

نظرائيم في العالم في مجال تكنولوجيا المعمومات ،مما يشجع عمى

تضيفو ىذه الكميات إلى معممي المستقبل ،فمقد فرضت التطورات

التواصل الفكري والثقافي واالجتماعي واالقتصادي ،من خالل

التي حدثت خالل السنوات األخيرة في جميع مجاالت الحياة عمى

استخدام التعميم اإللكتروني كأداة فاعمة لتحقيق ذلك.

مؤسسات إعداد المعمم أدو اًر وميام جديدة لممعمم البد من التكيف

ولقد تعرضت برامج إعداد المعمم بكميات التربية في اآلونة

معيا واإلحاطة بيا ،ولم يعد دور المعمم تقميدياً ناقالً لممعرفة فقط،

األخيرة لمكثير من النقد ،بسبب تركيزىا عمى الجانب النظري دون

بل تعدى ذلك ليشمل مجاالت جديدة ومتطورة .فمعمم المستقبل أو
معمم القرن الحادي والعشرين البد أن يكون قاد اًر عمى مساعدة

اء قبل الخدمة أم
التطبيقي ،إلى جانب ضعف تدريب المعممين سو ً
أثنائيا عمى البرمجيات الحديثة التي تساعدىم في مواكبة ثورة

طالبو عمى النمو المتكامل ومواكبة تطورات العصر الحديث ،األمر

المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ،األمر الذي يحتم ضرورة إدخال

الذي يحتم عمى مؤسسات إعداد المعمم إيجاد استراتيجيات جديدة

برامج تربوية محكمة البناء أكاديمياً وتربوياً وتكنولوجياً ضمن برامج

إلعداده بحيث يستطيع أن يقوم بيذا الدور ].[9

إعداد المعممين ] ،[13فالمعممون في العالم العربي بعيدون كل البعد

وحيث أن المناىج التعميمية في تغير وتطور مستمر ،فإنو

عن توظيف التعميم اإللكتروني واستخدامو بطريقة صحيحة في

يمزم العمل عمى تطوير برامج إعداد المعمم في ظل تغير المعارف

مجال التدريس ،بسبب افتقاد كميات التربية القدرة عمى إكساب

بصفة مستمرة ،كما ينبغي أن يبني الطالب المعممين معارفيم من

طالبيا ميارة استخدام تكنولوجيا المعمومات ].[12

خالل النشاط بدالً من أن يستقبموا المعمومات بطريقة سمبية ]،[10

يتضح مما سبق أىمية االرتقاء بالنمو الميني لممعمم في ظل

وعمى ذلك يتوقع خبراء التربية حدوث تغير ممموس في عممية

التقدم التكنولوجي في العصر الراىن ،وذلك من خالل تفعيل التعميم

التدريس ،من خالل االعتماد عمى المصادر الخارجية ،واالستفادة

اإللكتروني وتنمية الوعي بو ،مما يساعد المعمم عمى اكتساب

من أجيزة الحاسوب بشكل مكثف في عممية التدريس ،األمر الذي

مقومات السموك الصحيح في التعامل مع أدوات التعميم اإللكتروني

يفرض عمى مؤسسات إعداد المعممين احتواء برامجيا عمى مختمف

].[14

التغيرات والمتطمبات الجديدة التي تممييا ظروف القرن الحادي
والعشرين ].[11

ويعد مقرر طرق التدريس الخاصة من أىم المقررات التربوية
التي تقدم لمطالب المعمم ضمن برامج كميات التربية في الوطن

ولقد تبنت الكثير من الجامعات والمعاىد العميا العريقة في

العربي ،وتبرز أىمية ىذا المقرر في أنو يوظف جميع المقررات

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرىا من الدول األوروبية مؤخ اًر استخدام

التربوية المصاحبة لكي يؤدي الطالب المعمم عممية التدريس بأفضل
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األساليب ،من خالل التمكن من الميارات األساسية الخاصة

من خالل ربط المتعممين بمجتمعاتيم المحمية عن طريق تقنيات

بالتدريس ،وتسعى الدراسة الحالية إلى تقديم الجانب المعرفي النظري

التعميم اإللكتروني المتاحة ].[16

اإلثرائي لموضوع التعميم اإللكتروني كإحدى االستراتيجيات الحديثة

ثانياً :الوعي اإللكتروني: E -Awareness

في التدريس ضمن مفردات مقرر طرق التدريس ،والمتمثمة في

الحاجة إلى الوعي اإللكتروني:

(مفيومو – خصائصو – أىدافو – أساليب تطبيقو  -مميزاتو –

من المعروف أن التكنولوجيا ىي وسيمة وليست غاية في حد

عيوبو) بيدف تييئة الطالب لمتعامل مع ىذا االتجاه الحديث والتعمم

ذاتيا ،وتعتمد قبل كل شيء عمى وعي اإلنسان بأىميتيا ،ولو نظرنا

من خاللو بنجاح.

إلى حجم التبني الكبير لمتعمم اإللكتروني عمى مستوى العالم،

عوامل تطوير التعميم اإللكتروني الجامعي:

لفوجئنا بأننا ال نعرف الكثير عن كيفية استخدام ىذه الوسيمة في

يتطمب نجاح تطبيق التعميم اإللكتروني عمى المستوى الجامعي

تسييل عممية التعمم ] ،[17وليذا تتطمب عممية التطبيق وعياً جيداً

توفر مجموعة من العوامل ،نذكر منيا:

بمفيوم التعميم اإللكتروني فيم ًا عميقاً لخصائصو ،األمر الذي

 -مجموعة من أعضاء الييئة التدريسية المؤىمة لمتعامل الفعال

يساعد في إرشاد المعمم وتوجييو نحو تسييل عممية استخدام

والسميم مع التعميم اإللكتروني وتقنياتو المختمفة.

التقنيات اإللكترونية في بيئة تعميم شبكية ] .[26ولقد ترتب عمى

 -المتعممين القادرين عمى التعامل مع تقنيات الحاسب المختمفة،

الفيم المحدود ليذا النوع من التعمم أننا ال نشيد تقدماً ممحوظاً في

والذين لدييم الوعي الجيد لالستفادة من التعميم اإللكتروني.

أساليب التدريس بو بالرغم من اإلمكانات التي قد تتيحيا التكنولوجيا

 -معمل خاص بالتعميم اإللكتروني مجيز بمجموعة من الحواسب

الجديدة ].[19
ولقد لوحظ مؤخ اًر أن تأثير التعميم اإللكتروني في المؤسسات

الشخصية المرتبطة بشبكة محمية.
 -تأمين مجموعة من البرامج التعميمية المعروفة عالمياً ووضعيا

التعميمية التقميدية كان ضعيفاً ال يتعدى كونو تحسيناً بسيطاً جداً في

تحت تصرف أعضاء الييئة التدريسية بيدف اعتمادىا إن كانت

األساليب الحالية ،ويعزى ذلك لضعف الوعي بيذا النوع من التعميم،

مناسبة.

حيث أن القيمة الفعمية لمتعمم اإللكتروني ليست في إمكانية الوصول

 -مختبر بحثي مجيز لتحضير البرامج التعميمية الحاسوبية

األسرع لممعمومات كما يعتقد البعض ،بل إن قدرتو تكمن في قدرتو

المحمية ،عمى أن يحتوي عمى جميع األدوات الالزمة من كاميرات

عمى تسييل عممية التواصل والتفكير ،وبالتالي التوصل إلى المعرفة

تصوير رقمية وأجيزة نسخ وتجميع أقراص.

واستنباط المعنى ،لكن إذا توصمنا إلى فيم أفضل ووعي أعمق

 -توفير الكوادر المتميزة المختصة في البرمجة والقادرة عمى وضع

إلمكاناتو ومزاياه ،فإن التعمم اإللكتروني سيحقق تحوالً فعاالً في

البرامج الحاسوبية الممحقة بكل برنامج تعميمي ].[15

األساليب المتبعة في عممية التعميم والتعمم ] .[18ولقد ورد ضمن

أضف إلى العوامل السالفة الذكر أىمية توافر شبكة

توصيات التقرير الصادر عن ىيئة التعميم عبر الشبكة اإللكترونية

) (Internetفي غرفة الصف ،وأن يكون لممعمم موقع عمى شبكة

في الواليات المتحدة في يوليو  ،2773فيما يخص التعميم

المعمومات خاص بو وبالمقرر الذي يقوم بتدريسو ،حيث إن ذلك

اإللكتروني أن أي برنامج ابتكار وتطوير موسع يجب أن يعتمد

يسمح بتوسيع التعمم إلى أبعد من جدران غرفة الصف ،لمتعامل مع

عمى فيم أعمق لعممية التعمم ووسائمو وكيفية دعم األدوات الجديدة

مواقف حقيقية وأناس حقيقيون ومع نتائج حقيقية ليا أىمية حقيقية،
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من ىنا ظيرت الحاجة الماسة إلى تبني مفيوم تربوي غاية

وال يفاجئنا القول بأن معظم األبحاث التي بحثت في استخدام

في األىمية في مجال التعميم اإللكتروني أال وىو (الوعي

التعمم اإللكتروني ألىداف تعميمية في الوطن العربي لم تثبت فروقاً

اإللكتروني) الذي تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء عمى أىم

جوىرية بين نتائج التعمم باستخدام الوسائل التقميدية أو الوسائل

جوانبو .ويؤسس الوعي عادة عمى الجانب المعرفي المتمثل في توفر

المطورة تقنياً ،فكيف نجد فروقاً كبيرة ونحن ال زلنا نتبع األسموب

المعمومات العممية عن موضوع ما ،والجانب الوجداني المتمثل في

ذاتو الذي طالما اتبعناه في التدريس التقميدي مع اختالف وسيمة

تكوين الوعي والميول واالتجاىات ،فإذا اكتممت جوانب الوعي لدى

االتصال أو تحسين الطرق باستخدام تكنولوجيا مسمية ومغرية

المعمم وصف بأن لديو وعي عممي متكامل ].[20

بصرياً ] ،[24لذا ينبغي أن نوجو اىتمامنا نحو توعية األفراد بجوىر

الوعي اإللكتروني في الوطن العربي:

وخصائص التعمم اإللكتروني قبل تطبيقو في عممية التعميم ،وأن

عمى الرغم من االىتمام الكبير الذي حاز عميو التعمم اإللكتروني

نعي تماماً أن استخدام التعميم اإللكتروني بشكمو الفعال سوف يؤدي

من قبل التربويين عمى مستوى العالم ،إال أن المجتمع العربي ال زال

إلى تحول نوعي كبير في عممية التعمم ومكاسب تتعدى مجرد

بعيد كل البعد عن المحاق بركب ىذا االتجاه الحديث في التعميم،

الوصول إلى المعمومات ،باالستناد إلى أسس تعميمية بدالً من كونيا

وتشير العديد من الدراسات إلى أن عدد مستخدمي الحاسوب في

مجرد مواقع مسمية وغير تعميمية ].[17

معظم دول العالم يزداد بسرعة كبيرة ،إال أن عدد المستخدمين في

من ىنا نجد أنو البد لمدول العربية أن تتبنى نظرة جديدة

الوطن العربي ال يزال قميالً بالمقارنة مع المعدالت العالمية .والبد لنا

لتنمية الوعي اإللكتروني الذي يقوم عمى بناء البيئة اإللكترونية من

من االعتراف بصراحة بأننا في العالم العربي متخمفون تكنولوجياً

خالل تطوير المؤسسات واليياكل التعميمية ،وأن يكون لتمك

ونعاني في ىذا المجال من تبعية تكاد تكون مطمقة ،إذ يقتصر

المؤسسات التعميمية السياسة الواعية التي تتطمبيا عممية التطور

دورنا في الغالب عمى مجرد متابعة أخبار منجزات التقدم التكنولوجي

] ،[3حيث أننا ال نزال نفتقد لمفيم األعمق لجوىر التعميم

في الدول المتقدمة واإلعجاب بيا ،ثم محاولة السعي لنقميا إلى

اإللكتروني ،ولو أردنا أن ندرك مدى تأثيره في تغيير ظروف العممية

مجتمعنا رغم ثمنيا الباىظ ].[21

التعميمية ،وتعزيز وتطوير القيم التعميمية التقميدية ،عمينا أن نوجو

ومع أننا نالحظ االنتشار الواسع الستخدام الحاسوب ،ونعيش
التحول الذي أحدثتو ىذه التقنية الحديثة في التعميم ،إال أن ىذه

اىتمامنا نحو استيعاب المفيوم الحقيقي لمتعميم اإللكتروني ].[25
أسباب ضعف الوعي اإللكتروني في التعميم:

الثورة تحدث دون رؤية واضحة أو خطة رئيسة حيث أننا لم نشاىد

يتضح مما سبق أنو عمى الرغم من انتشار استخدام الحاسب

بعد أية تحوالت كبيرة تحدثيا ] .[22وىذا أمر طبيعي ،ذلك ألن

في العقدين األخيرين من القرن العشرين في جميع مجاالت الحياة

انتشار ىذا النوع الحديث من التقنية وتبنيو قد سبق استيعابنا لو

ومنيا مجال التربية والتعميم ،ليصبح من أعظم التقنيات الحديثة ،إال

بشكل جيد من منظور تعميمي ،فنحن ال نزال عمى حد قول براون

أننا البد أن نعترف بصراحة بأننا في العالم العربي نعاني من

] [23في مرحمة التطور التدريجي ليذه الوسيمة ولم نشيد بعد

ضعف في الوعي اإللكتروني ،تسبب في إحداث فجوة جعمتنا بعيدين

تأثيرىا اليائل ،فالتعمم اإللكتروني ال يزال في مراحمو وأشكالو

كل البعد عن المحاق بركب عالم التكنولوجيا والتعميم اإللكتروني،

األولية ،وال نزال بحاجة إلى معرفة ووعي أكبر بقدراتو الحقيقية

وعمى ذلك فإن األسئمة التي تطرح نفسيا ىنا ىي :أين موقعنا

وكيفية ابتكار بيئة تعميمية جديدة.

الحقيقي من تكنولوجيا المعمومات في عالم اليوم؟ وما سبب تأخرنا
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عن الجميع في سمك قطار اإللكترونيات؟ وما ىي اآلثار المترتبة

يدل عمى أن ىناك قمة وعي وادراك بالمفيوم الحقيقي ليذا النوع من

عمى ىذا التراجع؟ وكيف يمكن لمعالم العربي واإلسالمي أن يكون

التعميم.

رائداً في عالم التقنيات والتكنولوجيا؟ وال يغيب عنا أن من أىم

ويضيف ] [14أسباب أخرى لضعف الوعي اإللكتروني،

أسباب التأخر في مجال التعميم اإللكتروني في الوطن العربي وجود

كالمعوقات البشرية التي تتمثل في عدم نشر ثقافة التعمم اإللكتروني

معارضة من فئة ال بأس بيا من المعممين والطالب تجاه التعامل

لدى الطالب وأولياء األمور ،وعدم ثقة المعمم في دوره في ظل

مع ذلك النظام الحديث ،وقد تعزى ذلك إلى عدة أسباب نذكر منيا

تطبيق تكنولوجيا التعمم اإللكتروني ،وعدم إعداد العنصر البشري من

(بالنسبة لممعممين):

معممين ومعممات في المؤسسات التربوية ،فما زالت المقررات

 -3الخوف والشك المذين ظي ار من ىذه التقنية الحديثة نتيجة لعدم

الدراسية تتسم بالتواضع من ناحية تالؤميا مع التغيرات الرقمية،

وجود نموذج واضح لمتعمم اإللكتروني يتفق مع النماذج المتبعة في

باإلضافة إلى انتشار بعض المفاىيم الخاطئة المتعمقة بو ،ما

التعميم العالي ،مما أدى إلى الحد من تبنيو.

انعكس سمباً عمى نموه وانتشاره .وال يغيب عنا أن تعقيدات محتوى

 -2عدم اقتناع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات باستخدام الوسائط

التعمم اإللكتروني وخصائصو المميزة تعد من أىم األسباب الجوىرية

اإللكترونية الحديثة في التدريس.

لمحد من استخدامو ،حيث أن ىذا النوع الحديث من التعميم ال

 -3عدم إلمام بعض المعممين بميارات استخدام التقنيات الحديثة

يتكيف مع حمول سيمة مبسطة ،بل إنو يتطمب وجود مدرس يتمتع

كالحاسوب والتصفح في شبكات االتصاالت الدولية.

بالمعرفة الكافية والذكاء والبصيرة لترجمة القواعد واألدلة إلى مادة

 -4عدم وعي الييئة اإلدارية بأىمية التعامل اإللكتروني ،وعدم

تتناسب مع أساليب التعمم اإللكتروني المميزة والفريدة ] .[26وعمى

اإللمام بمتطمبات ىذا التعامل.

المستوى اإلداري يرى البعض أن ضعف الوعي اإللكتروني قد يكون

 -5تخوف أعضاء ىيئة التدريس من التقميل من دورىم في العممية

ألسباب مادة تقنية ،كعوائق الكمفة العالية ،ومدى الفعالية ،ومشكالت

التعميمية وتحولو إلى اختصاصي تكنولوجيا التعميم ].[29

توافق أنظمة الحواسيب معا ،وعدم إدراك حجم الفائدة والثمار من
ىذا النوع من التعميم.

وفي اإلطار نفسو نجد أنو ما زال عدد كبير من الطالب

وبينما نجد الكثير من الدول قد تبنت تطبيق التعمم اإللكتروني

يفضمون الطريقة التقميدية في التدريس عمى تمقي المعمومات بتمك
التقنية الحديثة ،وقد يكون ذلك لعدة أسباب نوجزىا فيما يمي ].[5

في التعميم ،فيذا ال يعني أن ذلك كان نتيجة ميل واقبال من أساتذة

 -3عدم إلمام بعض المتعممين بميارات استخدام التقنيات الحديثة
كالحاسوب والتصفح في شبكات االتصاالت الدولية

بناء عمى تفكير موضوعي
الجامعات عمى ىذا االتجاه الحديث ،بل ً

بعدم جدوى إغماض العين عن التطور المقبل ال محالة ،ذلك

 -2يسبب ىذا االتجاه الحديث لمطالب بعض الخوف والقمق من

التطور اإللكتروني الذي سيفرض ىيمنتو عمى كافة مجاالت الحياة،

عدم القدرة عمى استيعابو في وقت كافي.

فدفن الرأس في الرمال ال يوفر الحصانة تجاه التقدم التقني ،بحيث

 -3نظرة المجتمع في بعض الدول إلى خريجي نظام التعميم

ال نتأثر بو ويبقى بعيداً عن عالمنا .وبذلك نرى أن التعمم اإللكتروني

اإللكتروني عمى أنيم أقل كفاءة من خريجي النظام التقميدي.

ىو تحد لمتربويين ولممجتمع بأسره يجب تقبمو وتعمم كيفية التعامل

 -4أن بعض و ازرات التربية والتعميم في بعض الدول لم تعترف

معو ،ومشاركة التالميذ في العالم الرقمي الذي نعيشو ] ،[5فال

بالشيادات التي يحصل عمييا خريجي نظام التعميم اإللكتروني مما
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التقنيات التي تغير كيفية تمقي األفراد لممعمومات وتفاعميم مع

المعتقدات الخاطئة التي قد يكون ليا تأثي اًر سمبياً عمى التدريس،

بعضيم في مجتمعات جديدة لمتعمم .وعمى ذلك يجب عمى المعممين

ومن أىم الخصائص التي يقوم عمييا الوعي اإللكتروني ما يمي:

والطالب عمى حد سواء تقبل ىذا النظام الجديد ،والسعي إلى معرفة

 -القدرة عمى التفاعل النشط مع أنظمة التعميم اإللكتروني واستشعار

ماىيتو وأصولو وأساليب تطبيقو ،وأن يكونوا عمى وعي وقناعة تامة

المخاطر التي قد تنتج عن السموك والتوظيف الخاطئين

بأن التعميم اإللكتروني يؤتي ثماره عمى المدى البعيد حين ينيي

 -قدرة المعمم عمى استثمار جميع عناصر التعميم اإللكتروني

الطالب الجامعية ].[1

وتنظيميا وتوظيفيا بصورة مناسبة.

اآلثار المترتبة عمى ضعف الوعي اإللكتروني:

 إدراك المعمم لعناصر التعميم اإللكتروني واكتشافيا من زوايامتعددة عن طريق العمميات الحسية.

عرفنا مما سبق أىم األسباب التي تقود إلى ضعف الوعي
اإللكتروني ،فإذا لم يتمكن الفرد من استيعاب التعميم اإللكتروني

 -إدراك المعمم أن التعميم اإللكتروني يشتمل عمى العديد من

والتكيف مع متطمباتو فإنو سيبقى معزوالً عن العالم الخارجي ،وقد

الميارات والمعارف والوجدانيات التي يتعذر عمى المعمم استيعابيا

يقوده ذلك إلى أخطار التبعية والتقميد وىو ما يسمى ب (األمية

في وقت واحد ،ومن ثم يختار المعمم ما يتوافق مع أىدافو وقدراتو

اإللكترونية) ومن أىم اآلثار المترتبة عمى (األمية اإللكترونية) أو

في التعامل مع بيئة التعميم اإللكتروني ].[27

ضعف الوعي اإللكتروني ما يمي:

متطمبات الوعي اإللكتروني:

 -1سوء األداء الوظيفي في مختمف قطاعات وخاصة في مجال

ولكي يقوم معمم العموم بتطبيق التعميم اإللكتروني عمى الوجو

التعميم ·

الصحيح البد لو من اإللمام بالمتطمبات التالية ]:[28

 -2غياب آلية تقصي وتتبع سيل المعمومات المتدفق كل يوم.

 -3الوعي بمفيوم التعميم اإللكتروني ،حيث تعدد وجيات النظر

 -3التأخر الواضح في مجال البحث العممي والتعميم بمختمف

فيما يخص التعميم اإللكتروني نظ اًر لتعدد أنماط المفيوم ذاتو ،وتعدد

أنواعو.

نماذج تطبيقو.

 -4التكمفة الباىظة التي تتجرعيا المؤسسات التربوية من العمل

 -2الوعي بالتبني :ويتمثل ثقافة التبني نقطة البداية التي تعد أىم

الروتيني التقميدي·

صعوبات الوعي بتطبيق التعميم اإللكتروني ،فكمما كان لدى المعمم

 -5غياب التخطيط واتخاذ القرار وعدم القدرة عمى التحكم

وعي بالتعميم اإللكتروني ،كان النجاح حميفو في تطوير تدريس

بالمصادر والتنفيذ لشتى أنواع العمميات·

المقررات الدراسية المختمفة ،مما يسيل من تحسين أدائو.

 -6االنعزال عن العالم الخارجي ،وشيوع الجيل واألمية بين أركان

 -3الوعي بالبعد عن أخطاء التطبيق :ويمثل عدم التخطيط الجيد،

المجتمع العربي ].[17

وغياب الوعي بالتعميم اإللكتروني فشالً كبي اًر في العممية التعميمية
 -4الوعي بدور المعمم في ظل التعميم اإللكتروني :حيث يعد المعمم

خصائص الوعي اإللكتروني:
تظير أىمية الوعي اإللكتروني بالنسبة لممعمم من خالل اختيار

في ظل التعميم اإللكتروني أىم أركان العممية التعميمية ،حيث يعظم

أسموب التعميم اإللكتروني في عممية التدريس ،والعمل عمى تطبيق

دوره بعده المصمم والمنفذ والميسر والخبير والمستشار ،فالتعميم

أىم مبادئ الوعي اإللكتروني وتوظيفيا بطريقة فعالة ،مع نبذ

اإللكتروني يحتاج إلى المعمم الذي يعي بأنو في كل يوم ال تزداد فيو
خبراتو ومعارفو ومعموماتو فإنو يتأخر سنوات وسنوات.
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 -5الوعي بالمعايير العالمية لتطبيق التعميم اإللكتروني التي تمكنو

بيذه األداة ،ويبدعون أمثمة جيدة تفيد التالميذ في تعمم المواد

من نشر المحتوى اإللكتروني ومتابعتو وتقويمو وتطويره.

الدراسية المقررة عمييم

 -6الوعي بأساليب تصميم المقررات وفق نمط التعميم اإللكتروني،

 -7التدريب المستمر في مجال التعميم اإللكتروني ،حيث أظيرت

أو التعامل الصحيح مع البرمجيات الجاىزة بما يحقق األىداف

نتائج البحوث التربوية الحديثة في ىذا المجال مثل :الموسى ]،[3

المرجوة.

األديمي ] ،[31أبو ريا ] ،[32البركاتي ] [33أن المدرسين الذين

استراتيجيات مقترحة لتنمية الوعي اإللكتروني:

ال
تمقوا تدريباً عمى استخدام التعميم اإللكتروني نجدىم أكثر قبو ً

إن عممية التطوير التكنولوجي لبرامج إعداد معمم ما قبل الخدمة

واستعداداً لدمجو في دروس فصوليم مقارنة بزمالئيم الذين لم يتمقوا

تتطمب وضع خطة عممية مدروسة لمتطوير الميني ،يتم تحديدىا

ىذا التدريب ،كما أنيم يميمون بشكل كبير إلى استخدام المحتوى

بواسطة لجنة تخطيط تكنولوجي ] ،[30ومن االستراتيجيات المقترحة

اإللكتروني في التعميم ،ويقضون وقتاً أكبر في تجربة برامج الحاسب

لتنمية الوعي اإللكتروني:

اآللي والبحث عن المواقع المختمفة الستخداميا في التدريس ].[30

 -3أن يكون التعمم اإللكتروني أكثر من مجرد وسيمة لموصول إلى
المعمومات ،إذ أن التصفح عبر الشبكة المعموماتية الذي ال يتعدى

.3الدراسات السابقة:

كونو مجرد التأمل في مكتبة ال يعد خبرة تعميمية ،لكن البد أن تتم

لقد ظير خالل العقدين األخيرين من القرن الماضي اىتمام

ىذه العممية بطريقة محدد وبتوجيو الستخدام المعمومات اإللكترونية

عالمي بموضوع التعميم اإللكتروني ،حيث اتضح من نتائج البحث

استخدام فعال يخدم محتوى الدرس ،وىذا يعتبر من أىم أدوار المعمم

أن ىناك غ ازرة ووفرة في اإلنتاج الفكري األجنبي عن موضوع

في التعميم اإللكتروني ].[5

الوعي اإللكتروني ،في حين أن ىناك قمة وندرة في الدراسات

ابتداء
 -2التحول التدريجي من خالل تطوير البرامج إعداد المتعمم
ً

العربية ،ولعل ىذا قد ألعطى مؤش اًر قوياً ومبر اًر منطقياً لمقيام

من مراحمو االبتدائية.

بالدراسة الحالية ،ولقد قام ستنر ] [27بدراسة أشارت نتائجيا إلى

 -3االقتناع بأن التعميم اإللكتروني ال يسعى إلى إلغاء األساليب

أنو لكي يتم الحصول عمى تعمم إلكتروني ناجح ينبغي تنمية مستوى

التقميدية المتبعة في التدريس في الوقت الحالي (كالمحاضرة مثالً)،

الوعي اإللكتروني لدى مستخدميو .كما أكدت دراسة ستيجان

بل أنو يدعم ويطور تمك األساليب.

وآخرون ] [34أن توفر المصادر التعميمية الضرورية خالل التعميم

 -4النظر لمتعمم اإللكتروني انطالقاً من طبيعة التفاعل بين المعمم

اإللكتروني يفيد في زيادة الوعي اإللكتروني لممستخدم.

والطالب ،االقتناع بأنو عممية تعاونية (تفاعمية) بناءة ،فمم يعد ىذا

كما حاولت نادية عبد القادر ] [12التعرف عمى فعالية برنامج

المفيوم متعمقاً بالمتعمم فقط كما يعتبر مفيوم التعمم التقميدي مرتبط

مقترح في التعميم اإللكتروني لتنمية ميارات تصميم وانتاج دروس

بالمدرس.

العموم والوعي اإللكتروني لدى معممي المرحمة اإلعدادية بمغ عددىا

 -5إدراك خصائص وأسس بناء ىذا النوع من التعمم والعمل عمى

( 47معمم)  27لممجموعة التجريبية و 27لممجموعة الضابطة ،وقد

تطبيقيا ،لموصول إلى تعمم أمثل ].[26

تم تطبيق المنيج التجريبي ،حيث قامت الباحثة بإعداد أدوات

 -6االقتناع بأن المدرسون أناس مبتكرون ،فإذا تعرفوا عمى

الدراسة وتمثمت في برنامج تدريبي مقترح باستخدام التعميم

الكمبيوتر كأداة تعميمية فسوف يخترعون استخدامات تربوية جديدة
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عمى عينة عشوائية من معممي العموم لممرحمة المتوسطة ببعض

كما أجرى الموسى ] [3دراسة مسحية لمتعرف عمى معوقات

مدارس إدارة الطوخ التعميمية ،ولقد توصمت الدراسة إلى فعالية

استخدام التعميم اإللكتروني في التدريس بالمرحمة الثانوية من وجية

البرنامج المقترح في تنمية الوعي اإللكتروني لدى أفراد العينة ،وأن

نظر المعممين ومديري المدارس ،وتمثل مجتمع الدراسة في عينة من

إكساب معممي المجموعة التجريبية ميارات التعميم اإللكتروني قد

المعممين والمدراء ببعض مدارس مدينة الرياض بمغت ( )377معمم

أسيم في تنمية الوعي اإللكتروني لدييم ،وذلك يتفق بدرجة كبيرة مع

و ( )35مدير تم اختيارىم عشوائياً ،وقد اتبع الباحث المنيج

الفمسفة النظرية لمتعميم اإللكتروني عمى عكس التعميم التقميدي.

الوصفي ،حيث تم تطبيق أداة االستبيان عمى أفراد العينة ،وقد

وفي المجال نفسو أجرى كين ] [14دراسة مسحية لمتعرف

أظيرت النتائج أن من أىم معوقات استخدام التعميم اإللكتروني في

عمى الوعي اإللكتروني لدى عينة مكونة من  377معمم مستخدمين

التدريس خوف المعمم من التقميل من دوره في ظل التعميم

لإلنترنت ،ولقد تبنى الباحث المنيج الوصفي ،حيث قام بتطبيق

اإللكتروني ،ونقص تدريب المعمم في مجال التعميم اإللكتروني.

استبيان يقيس مدى وعي أفراد العينة بالوعي اإللكتروني ،وقد

كما استيدفت دراسة كيت وآخرون ] [36بناء مشروع في

أشارت نتائج تطبيق االستبيان إلى أن نسبة  % 72من أفراد العينة

التعميم اإللكتروني لتنمية الوعي اإللكتروني ،حيث أثبتت النتائج

ليس لدييم وعي بالتعميم اإللكتروني ،وذلك لعدم اكتسابيم ميارات

أىمية توفير قدر محدود من التدريب داخل البرنامج تساعد المدرس

التعامل مع الشبكة المعموماتية.

والطالب في اكتساب معمومات حول التعمم اإللكتروني ،كما توصمت
الدراسة إلى فعالية المشروع في تنمية الوعي اإللكتروني لدى أفراد

أما فوزية السممي وىدى العمودي ] [35فحاولتا استكشاف

العينة.

واقع الوعي المعموماتي لدى طالبات الدراسات العميا بجامعة الممك
عبد العزيز ،وتقديم رؤية واضحة لطبيعتو وىويتو ومستواه في

أما فايزة السويمم ] [37ففد قامت بإعداد مشروع لنشر الوعي

المجتمع األكاديمي بتحديد مظاىره ومياراتو ،وتحديد الصعوبات

اإللكتروني بين األميات غير العامالت في بعض مدارس منطقة

البحثية التي تواجيين عند البحث عن المعمومات .وقد اُستخدم

دبي التعميمية ،حيث تم إعداد برنامج تدريبي مقترح تم تطبيقو عمى

المنيج المسحي لمحصول عمى المعمومات التي تحدد ميارات

عينة عشوائية من األميات الطالبات غير العامالت من ضمن

ومظاىر الوعي المعموماتي ،وذلك من خالل استبيان وزع عمى عينة

مجموعة من المدارس التي تم اختيارىا عشوائياً لتطبيق المشروع،

عشوائية من طالبات الدراسات العميا في كمية اآلداب والعموم

وقد بمغ عدد أفراد العينة ( ،)3664ولقد استغرق تطبيق البرنامج 8

اإلنسانية بنسبة ( )%4555وفي كمية العموم بنسبة ( )%35من

أسابيع ،ثم تم تطبيق أداة الدراسة المتمثمة في االستبيان عمى أفراد

إجمالي العدد الكمي ،كما اُستخدم أسموب المقابمة ودراسة الحالة

العينة ،ولقد أثبتت نتائج الدراسة فعالية البرنامج في رفع مستوى

لتحديد األنشطة والخدمات الخاصة بتنمية الوعي المعموماتي .وقد

الوعي اإللكتروني لألميات ،إلى جانب اإلقبال الكبير عمى االلتحاق

أظيرت النتائج حاجة الطالبات لتعمم ميارات اكتساب المعمومات

بالبرنامج.

وتقييميا واستخداميا بشكل واضح .وقد أوصت بأىمية تنمية الوعي

من جانب آخر فقد تم عرض أىم الدراسات التي بحثت في

المعموماتي في المجتمع األكاديمي بتفعيل عناصره من خالل إعداد

واقع مقرر طرق تدريس العموم ،من حيث تناولو لمقضايا المعاصرة،

برامج تكنولوجية لتعميم الطالبات أسس عممية سميمة.

ومدى وفائيما بمتطمبات التكنولوجيا الحديثة ،حيث ىدفت دراسة
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الشيري ] [38إلى التعرف عمى أثر دراسة مقرري طرق التدريس

 post test designلقياس فعالية الوحدة المقترحة عمى عينة

ومناىج التخصص عمى األداء التدريسي في التدريب الميداني

البحث في تنميتيا لموعي اإللكتروني لديين.

لطالب وطالبات كمية التربية فرع جامعة الممك عبد العزيز بالمدينة

لقد مرت الدراسة الحالية بالخطوات التالية:

المنورة ،وقد تبنت الدراسة المنيج المسحي التحميمي من خالل

 -3د ارس ي يية اإلط ي ييار النظ ي ييري ونت ي ييائج البح ي ييوث والد ارس ي ييات الس ي ييابقة

تصميم استمارة تم تطبيقيا عمى أفراد العينة وتمثمت في ()3727

والمشييروعات العالمييية التييي تناولييت موضييوع الد ارسيية ،وكييذلك متابعيية

طالب وطالبة من المستوى األخير لمرحمة البكالوريوس ،وتوصل

وسائل اإلعالم المختمفة (مقروءة – مرئية – مسيموعة) لمتعيرف عميى

الباحث إلى أن لمقرر طرق التدريس أث اًر داالً إحصائيا عمى مستوى

أىم الموضوعات المتعمقة بالتعميم اإللكتروني والوعي اإللكتروني.

األداء التدريسي ألفراد العينة ،وقد أوصت الدراسة بعمل تطوير

 -2إع ييداد أدوات البح ييث والمتمثم يية ف ييي وح ييدة ال ييتعمم اإللكترون ييي

مستمر لمحتويات المقرر ورفع ميارات الطالب فيو.

المقترح ي يية – مقي ي يياس ال ي ييوعي اإللكترون ي ييي ،وتك ي ييون م ي يين (االختب ي ييار

يتضح مما سبق أن مقرر طرق التدريس قد حظي باىتمام

التحصيييمي – مقييياس االتجيياه نحييو التعميييم اإللكترونييي) ،ثييم عييرض

العديد من الباحثين ،وأن الدراسات التقويمية التي أجريت عميو قد

ىييذه األدوات عمييى المحكمييين لتعييديميا فييي ضييوء آرائيييم ،ثييم التأكييد

أشارت إلى ضرورة إعادة النظر في محتواه بما قد ينعكس إيجابا

من صدقيا وثباتيا.

عمى تطويره وتحسينو ،حيث أكدت نادية عبد القادر ] [12أن

-3التطبيق التجريبي ويشمل تطبيق أدوات الدراسة قبمياً ،ثيم تيدريس

كميات التربية تعد واحدة من أىم المؤسسات التي يوكل إلييا تحقيقي

الوحدة المقترحة ألفراد عينة البحث ،ومن ثم تطبيق األدوات بعدياً.

الوعي بالتعميم اإللكتروني .ويضيف الجزار ] [39ضرورة إعادة

 -4رصي ي ييد النتي ي ييائج ومعالجتيي ي ييا إحصي ي ييائيا باألسي ي يياليب اإلحصي ي ييائية

النظر في المساحة التي تشغميا مقررات التعميم في برامج إعداد

المناسبة.

المعمم بكميات التربية .ومن خالل ما لمستو الباحثة من واقع

-5تحميل النتائج و تفسيرىا.

تدريسيا لمقرر طرق التدريس بكمية التربية لمبنات بجدة ،الحظت أن

-6الخييروج بالتوصيييات والمقترحييات التييي قييد تسيييم فييي توجيييو نظيير

المقرر ال يفي ببعض االحتياجات التدريسية التي تؤىل معممة ما

المسئولين لالىتمام بموضوع التعمم اإللكتروني.

قبل الخدمة لمقيام بعممية التدريس بما يتناسب مع عصر التقدم

أ .مجتمع الدراسة:

المعموماتي ،كما أنو لم يتناول ضمن توصيفو االتجاىات العالمية

تمثل مجتمع الدراسة الحالية في جميع طالبات كمية التربية لألقسام

الحديثة في التدريس ،ومنيا التعميم اإللكتروني .األمر الذي يبرر

العممية بالسنة الرابعة في الفصل الدراسي الثاني لمعام -3433

إجراء الدراسة الحالية لمتعرف عمى فعالية وحدة مقترحة عن التعمم

3432ه.
ب .عينة الدراسة:

اإللكتروني في تنمية الوعي اإللكتروني لمطالبة المعممة.

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من طالبات كمية التربية لألقسام

.4الطريقة واإلجراءات

العممية بالسنة الرابعة في الفصل الدراسي الثاني لمعام -3433

منهج الدراسة:
لإلجابة عن أسئمة الدراسة استخدمت الباحثة التصميم التجريبي

3432ه وعددىن ( )37طالبة.

ذو المجموعة الواحدة ذات القياس (القبمي/البعدي) one group-

ج .أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى األدوات التالية:
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 -وحدة (التعمم اإللكتروني) المقترحة.

التعميمييية المناسييبة ،وأخي ي اًر تييم تصييميم وبنيياء االختبييا ارت التحصيييمية

 -مقياس الوعي اإللكتروني ،وتمثل في قياس الجانب المعرفي:

واألنشطة التطبيقية.

وذلك من خالل اختبار تحصيمي

 -مرحمـــة البنـــاء :وى ييي مرحم يية إنت يياج الوح ييدة ،وتض ييمنت (أى ييداف

الجانب الوجداني :من خالل مقياس االتجاه نحو التعمم اإللكتروني.

الوح ييدة -المحت ييوى التعميم ييي -األنش ييطة التعميمي يية ومص ييادر ال ييتعمم-

د .إعداد أدوات الدراسة:

أس يياليب التق ييويم -األنش ييطة التطبيقي يية واإلثرائي يية) وق ييد ت ييم نس ييخ ى ييذه

استخدمت الباحثة لمحصول عمى نتائج الدراسة الحالية أداتين ىما:

المحتويييات عمييى أق يراص ليييزر تعطييى لكييل طالبيية ميين طالبييات عينيية
الدراسة (ممحق رقم .)2

 -1الوحدة المقترحة:

 -1تحكــيم الوحــدة :حيييث تييم عرضييا عمييى مجموعيية ميين المحكمييين

وقد تم إعداد الوحدة وفقاً لمخطوات التالية:
 -3االسييتفادة ميين الكتييب والم ارجييع والمجييالت العممييية التييي تناولييت

في مجال المنياىج وطيرق تيدريس العميوم وتكنولوجييا التعمييم ،لمتعيرف
عمييى مصييداقيتيا ميين خييالل تحديييد مييدى أىمييية موضييوعات القائميية،

موضوع التعمم اإللكتروني.
 -2إعيداد قائميية بيأىم موضييوعات اليتعمم اإللكترونييي بنياء عمييى أداة

وم ييدى ارتباطي ييا بموض ييوع ال ييتعمم اإللكترون ييي ،ومناس ييبتيا لمطالب ييات
المعممات ،وفي ضوء ذلك تم إجراء التعديالت الالزمة.

التحميل (ممحق رقم .)3
 -تحديد الهـدف مـن الوحـدة :تييدف وحيدة (اليتعمم اإللكترونيي) إليى

 -2مقياس الوعي اإللكتروني:
وتمثل مقياس الوعي اإللكتروني في قياس الجانبين المعرفي

تعري ي ييف الطالب ي ييات بي ي ييذا المج ي ييال الحديث ي يية ف ي ييي ال ي ييتعمم ،و إكس ي ييابين
مجموعية مين المعمومييات والمعيارف التيي تصييبح فيي المسيتقبل أساسياً

والوجداني ،وقد تطمب ذلك إعداد المقياس عمى جزأين:

لي يين ف ييي التعام ييل الي يواعي م ييع التعم يييم اإللكترون ييي ،واالس ييتفادة م يين

أولً :مقياس الختبار التحصيمي :لقياس الجانب المعرفي ،وقد تم

مزاياه.

إعداده وفقاً لمخطوات التالية:

 -بنـــاء الوحـــدة :ت ييم بن يياء الوح ييدة ف ييي ض ييوء أح ييد نم يياذج التص ييميم

 -تحديـــد الهـــدف مـــن الختبـــار :ييييدف االختبييار إلييى قييياس مييدى

المعاصرة ،حيث تم اختيار نموذج كمب المطور لصيالحيتو لمتطبييق

معرفة الطالبات بالمحتوى المعرفي لوحدة التعمم اإللكتروني

عم ييى مق ييررات التعم يييم الع ييالي ،وفيم ييا يم ييي ع ييرض لخطي يوات تص ييميم

 -بناء الختبار :لبناء االختبار تم القيام بالخطوات التالية:

الوحدة:

 -3تحديييد مسييتويات القييياس المعرفييية لتصيينيف بمييوم ،حيييث اقتصيير

 -مرحمــة التحميــل :وتناولييت تحديييد خصييائص المتعممييات وحاجيياتين

االختبار عمى المستويات األولى (معرفة – تذكر – فيم).

التعميميي ي يية ،وعي ي ييرض بعي ي ييض مصي ي ييادر المعمومي ي ييات ،وارفي ي يياق بعي ي ييض

 -2صياغة األىداف السموكية المرغيوب تحقيقييا مين تيدريس الوحيدة

الي ييدوريات واألبح ي يياث الت ي ييي تناول ي ييت تحميي ييل المحت ي ييوى ليطم ي ييع عميي ي ييا

المقترح ي يية بص ي ييورة دقيق ي يية قابم ي يية لمقي ي يياس ،وذل ي ييك ض ي ييمن المس ي ييتويات

الطالبات كنموذج لمتحميل.

المعرفية التي تم تحديدىا.

 -مرحمـة التصـميم :وتييم فيييا اختييار خبيرات اليتعمم وتحدييد عناصيير

 -3تحدي ي ييد األىمي ي يية وال ي ييوزن النس ي ييبي لموض ي ييوعات الوح ي ييدة (ج ي ييدول

المحتيوى ،ثييم صييياغة األىييداف العاميية واإلجرائييية لموحييدة ،واألسيياليب

رقم.)3

المقترحي يية لت ي ييدريس الوحي ييدة ،إلي ييى جاني ييب اختيي ييار الوسي ييائط والبي ييدائل

 -4بنيياء جييدول المواصييفات لالختبييار ،لوصييف العالق ية بييين محتييوى
الوحدة ومستويات األىداف (جدول رقم .)2
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الجدول 1
يوضح األىمية واألوزان النسبية لدروس الوحدة
عدد

متوسط

ترتيب

عدد

%

األهمية

32.5

9

36736

33.46

5

9

36736

34.74

4

38.38

22.78

3

23.41

2
6
3

م

دروس الوحدة

عدد الصفحات

%

-1

التعميم اإللكتروني

3

33.53

3

-2

ماىية التعميم اإللكتروني

4

35.38

3

32.5

-3

تقنيات التعميم اإللكتروني

6

23.77

2

25

37

-4

المعمم والتعميم اإللكتروني

5

39.23

2

25

33

27

-5

التعميم اإللكتروني والتقميدي

4

35.38

3

32.5

6

37.9

32.92

-6

الوعي اإللكتروني

4

35738

3

32.5

37

38.38

35.35

المجموع

26

% 377

8

377

55

% 377

% 377

المحاضرات

%

%

األهداف

الجدول 2
يوضح مواصفات االختبار التحصيمي لموحدة المقترحة
مستويات األهداف

م

دروس الوحدة

-1

التعميم اإللكتروني

3

المعرفة

الفهم
3

عدد
التطبيق

األسئمة

%

2

% 6.66

-2

ماىية التعميم اإللكتروني

2

3

3

6

% 27

-3

تقنيات التعميم اإللكتروني

3

4

2

9

% 37

-4

المعمم والتعميم اإللكتروني

3

3

2

4

% 33.33

-5

التعميم اإللكتروني والتقميدي

2

2

3

5

% 36.66

-6

الوعي اإللكتروني

2

3

3

4

% 33.33

المجموع

33

32

7

37

% 377

النسبة المئوية

% 36.66

% 47

% 23.3

% 377

-3

إعداد االختبار في صورتو األولية ،ولقد تكون من:

اختيييار إجابيية واحييدة فقييط ميين بينيييا ،بحيييث يييتم اإلجابيية عمييى نفييس

-

الجـــــزء األول :وجي يياء في ييي الصي ييفحة األولي ييى بعي ييد ص ي ييفحة

ورقة األسئمة.

العنيوان ،وشييمل :البيانييات الخاصيية بالطالبيية -اليييدف ميين االختبييار-

ه .صدق الختبار:

نوعية األسئمة -عددىا -تعميمات اإلجابة -الوقت المحيدد لالختبيار،

وقد تم الحصول عميو كما يمي:

مثال لكيفية اإلجابة عمى األسئمة.

 -الصـــدق المنطقــــي (صــــدق المحتــــوى):بع ييد إع ييداد المقي يياس ف ييي

-

صييورتيا األولييية تييم عرضييو عمييى مجموعيية ميين المحكمييين ،وقييد تييم

الجــزء النــاني :وتنيياول محتيوى االختبييار ،وتكييون ميين ()37

إجراء التعديالت حسب توجيياتيم ومالحظاتيم.

عبييارة ميين نييوع االختيييار ميين متعييدد ،تمييي كييل عبييارة  4اختيييارات يييتم
3
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 -الصـــدق الـــذاتي :وق ييد ت ييم حس يياب الص ييدق ال ييذاتي لالختب ييار ع يين

نانياً :مقياس التجاه نحو التعمم اإللكتروني :وذلك لقياس الجانب

طري ييق إيج يياد الج ييذر التربيع ييي لمعام ييل الثب ييات كم ييا ف ييي د ارس يية عب ييد

الوجداني ،وقد تم إعداده وفقاً لمخطوات التالية:

الي ييرحمن] [40ومي يين ثي ييم نجي ييد أن معامي ييل الصي ييدق الي ييذاتي لالختبي ييار

 -تحديد الهدف من المقياس :وييدف المقياس إلى معرفة

( )7.88وىييو يمثييل قيميية لمعامييل ارتبيياط دال عنييد مسييتوى (،)7.73

اتجاىات الطالبات المعممات نحو التعمم اإللكتروني ،أي مدى

ىو معامل صدق يمكن االعتماد عميو حيث أنو اتفق مع آراء السادة

استجابتين واستعدادىن لتقبل موضوع التعمم اإللكتروني أو رفضو،

المحكمين.

وىل ستؤثر دراسة الوحدة المقترحة في تعديل اتجاىاتين نحو التعمم



اإللكتروني.

نبـات الختبـار :لحسياب معامييل الثبيات تيم تطبييق المقييياس

عم ي ييى عين ي يية م ي يين ( )25طالب ي يية م ي يين غي ي يير طالب ي ييات عين ي يية البحي ي يث،

 -محتوى المقيـاس :تيم بنياء مقيياس االتجياه نحيو اليتعمم اإللكترونيي

Test-Retest

ياء عمييى نتييائج البحييوث والد ارسييات السييابقة التييي تناولييت موضييوع
بني ً

وباس ي ييتخدام طريق ي يية االختب ي ييار واع ي ييادة االختب ي ييار

 ،Methodولقد بمغ معامل الثبات ( )7.84وتعيد نسيبة ثبيات مقبولية

الدراسة وقد تضمن جزأين:

تشييير إلييى إمكانييية اسييتخدام االختبييار بموثوقييية ،وبييذلك أصييبح جيياى اًز

 -الجزء األول :وتضيمن تعميميات المقيياس فيي الصيفحة األوليى بعيد

في صورتو النيائية (ممحق رقم .)4

صييفحة العن يوان ،وشييممت :البيانييات الخاصيية بالطالبيية -اليييدف ميين

 -تحديد زمن الختبار :حيث تم تسجيل زمين البيدء فيي اإلجابية ،ثيم

المقييياس -عييدد فق يرات المقييياس -توجييييات لكيفييية اإلجابيية -الوقييت

ال ييزمن ال ييذي اس ييتغرقتو أس ييرع طالب يية ف ييي إني يياء اإلجاب يية عم ييى جمي ييع

المحدد لإلجابة.

أسييئمة االختبييار ،والييزمن الييذي اسييتغرقتو أبطييأ طالبيية ،ثييم تييم حسيياب

 -الجــزء النــاني :وتنيياول عبييارات المقييياس ،وتكييون ميين ( )45عبييارة

المتوسط من خالل المعادلة:

موزعة عمى  6محاور.

متوسط زمن االختبار =

ولإلجابية عميى فقييرات المقيياس تيم تطبيييق مقيياس ليكيارت (Likart

زمن أسرع طالبة  +زمن أبطأ طالبة
2

 )scalesالي ي ييذي يعي ي ييد مي ي يين أكثي ي يير المقي ي يياييس اسي ي ييتخداماً في ي ييي قيي ي يياس
االتجاىيات العمميية ،حيييث يكيون تيدريج اإلجابيية عميى الفقيرات تييدريجاً

وبحساب متوسط زمن االختبار وجد أن الزمن الالزم لإلجابة عمى

ثالثياً تحدد فيو اإلجابية إميا ب (أوافيق-غيير متأكيد-ال أوافيق) بحييث

جميع فقرات االختبار = ( )35دقيقة.

تختار الطالبة من بينيا اإلجابة التي تناسبيا ،وقد روعي التوازن بين
تصـــــحيت الختبــــــار :ت ي ييم إعط ي يياء درج ي يية واح ي ييدة لإلجاب ي يية

عييدد فق يرات المقييياس الموجبيية والسييالبة (جييدول  )3وأن تكييون موزعيية

الصييحيحة ،وصييفر لإلجابيية الخاطئيية ،وبييذلك تكييون الدرجيية النيائييية

عشوائياً حتيى ال تعيرف الطالبية االتجياه العيام لمموضيوع الميراد قياسيو

لالختبار ىي ( )37درجة.

(جي ييدول  )4وأن تكي ييون العبي ييارات قصي يييرة وغيي يير مصي ييوغة بالماضي ييي



وتتضمن فكرة واحدة ،ومكتوبة بمغة واضحة المعنى ].[41
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الجدول 3

يوضح توزيع عبارات مقياس االتجاه حسب العبارات الموجبة والسالبة
العبارات الموجبة وعددها

33 – 37 – 29 – 28 – 26 – 24 – 22 – 23 – 39 – 38 – 35 – 34 – 32 – 33 – 7 – 6 – 4 – 3 – 3

( )23عبارة

– 45 - 47 – 36 – 33

العبارات السالبة وعددها

– 39 – 38 - 37 – 35 – 34 - 32 – 27 – 25 – 23 – 27 – 37 – 36 – 33 – 37 – 9 – 8 – 5 – 2

( )22عبارة

44 – 43 – 42 – 43

 -تحديد زمن المقياس :تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عمى فقرات

الجدول 4

يوضح توزيع عبارات مقياس االتجاه عمى أبعاده المختمفة
م

أبعاد المقياس

المقييياس بالطريقيية نفسيييا التييي تييم اسييتخداميا لحسيياب الييزمن ال يالزم

عدد الفقرات

لالختبيار التحصييمي ،وقيد وجيد أن اليزمن المناسيب لإلجابية ىييو (35

أىمية موضوع التعمم اإللكتروني

5

-2

ماىية التعمم اإللكتروني

7

-3

تطبيق تقنيات التعمم اإللكتروني في التعميم

33

 -تصحيت المقياس :بمغ عدد فقرات المقياس الكمي ( )45فقرة (23

-4

التعمم اإللكتروني وبرامج أعداد المعمم

9

موجبية  22-سيالبة) ،وقيد تيم توزيييع اليدرجات عميى العبيارات الموجبيية

-5

الميل نحو التعمم اإللكتروني

7

بحيييث أعطيييت عبييارة أوافييق ( )3درجييات ،وغييير متأكييد( )2درجتييين،

-6

أىمية الوعي اإللكتروني

6

وال أوافييق( )3درجيية ،أمييا العبييارات السييالبة فقييد أعطيييت عبييارة أوافييق

-3

المجموع

دقيقة).

45

( )3درج يية وغي يير متأك ييد( )2درجت ييين وال أواف ييق( )3درج ييات ،وب ييذلك
بمغت الدرجة الكاممة لممقياس ىي ( 335 = 3 × 45درجة) ،وبيذلك

 -صدق المقياس :وقد تم الحصول عميو كما يمي:

أصبح المقياس جاىز لمتطبيق في صورتو النيائية (ممحق رقم .)5

 الصدق المنطقي :حيث تم عرضو عمى مجموعية مين المختصيينفييي مجييال المنيياىج وطييرق تييدريس العمييوم وتكنولوجيييا التعميييم ،وقييد تييم
إجراء التعديالت حسيب توجييياتيم ومالحظياتيم - .الصـدق الـذاتي:
ولحسيياب الصييدق الييذاتي لمقييياس االتجيياه نحييو التعميييم اإللكترونييي تييم
تطبيق معادلة معامل الصدق الذاتي ،وقد بمغت قيمتيو ( )7.88وىيي

 .5النتائج
أوالُ :عرض نتائج الدراسة:
عرض نتائج السؤال:
 -1ما الموضوعات التي تتعمق بالتعميم اإللكتروني والالزم

قيمية داليية لمعاميل االرتبيياط عنيد مسييتوى ( )7.73وىيو معامييل صييدق

إكسابها لمعممات ما قبل الخدمة بكمية التربية (األقسام العممية)

يمكن االعتماد عميو ،حيث أنو اتفق مع أراء المحكمين.
 نبــات المقيــاس :لحسيياب معامييل الثبييات تييم تطبيييق االختبييار عمييىعينيية ميين ( )25طالبيية ميين غييير طالبييات عينيية البحييث (ىييي نف ييس
العينيية التييي طبيق االختبييار التحصيييمي عمييييا لحسيياب معامييل ثباتييو)،
وباسي ييتخدام معادلي يية ألفي ييا كرونبي يياخ  Cronbachبمي ييغ معامي ييل الثبي ييات
( )7.73وتعد نسبة مقبولة لمعامل ارتباط دال عند مستوى(.)7.73

جامعة الممك عبد العزيز بجدة؟.
لإلجابة عمى ىذا السؤال فقد تمت اإلجراءات التالية:
دراسة اإلطار النظري ونتائج البحوث والدراسات السابقة التي تناولت
موضوع الدراسة ،ومتابعة وسائل اإلعالم المختمفة (مقروءة – مرئية
– مسموعة) ،وفي ضوء ذلك تم إعداد قائمة بأىم موضوعات التعمم
اإللكتروني ،ثم تم التأكد من صالحيتيا بعرضيا عمى مجموعة من
المحكمين بكميات التربية (قسم مناىج وطرق تدريس العموم
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وتكنولوجيا التعميم) لتحديد درجة أىمية الموضوعات المتضمنة في

عرض نتائج السؤال:

القائمة ومناسبتيا لمعممات ما قبل الخدمة ،وتم تعديل القائمة في

 -1ما مكونات وحدة مقترحة عن (التعميم اإللكتروني) لتدريسها

ضوء آرائيم ،وقد تضمنت الصورة النيائية لمقائمة ستة محاور

لمعممات ما قبل الخدمة بكمية التربية بجامعة الممك عبد العزيز

رئيسية تشتمل عمى ( )37فكرة (ممحق رقم  ،)3وىي كالتالي:

بجدة؟

-1المحور األول (التعميم اإللكتروني) :ويعطي مقدمة عن

لإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بإعداد وحدة (التعميم

موضوع التعميم اإللكتروني– أىميتو  -تاريخ ظيور التعميم

اإللكتروني) وذلك بناء عمى قائمة موضوعات التعميم اإللكتروني

اإللكتروني  -مراحل تطوره.

التي تم إعدادىا واتفق عمييا المحكمين في صورتيا النيائية (ممحق

 -2المحور الناني (ماهيـة الـتعمم اإللكترونـي) :وييدور حيول مفييوم

رقم  ،)3وقد تضمنت الوحدة ما يمي:

التعميم اإللكتروني– أىدافو – خصائصو – أنواعو  -البيئة التعميميية

اإلطار العام لموحدة المقترحة:

لمتعميم اإللكتروني  -مكونات منظومة التعميم اإللكتروني.

يتمثل اإلطار العام لوحدة (التعميم اإللكتروني) فيما يمي:

 -3المحــور النالــث (تقنيــات التعمــيم اإللكترونــي):ويتنيياول عييرض

 -1األهداف العامة لموحدة:

ألى ي ييم تقنيي ييات (أدوات) التعمي يييم اإللكتروني ييي – الشي ييبكة المعموماتيي يية

تيدف وحدة (التعميم اإللكتروني) إلى تعريف الطالبات المعممات

واستخداماتو في التعميم اإللكتروني  -محركات البحث.

بماىية التعميم اإللكتروني ،واكسابين مجموعة من المعمومات التي

 -4 -3المحــــور الرابــــع (المعمــــم والتعمــــيم اإللكترونــــي) :ويتن يياول ى ييذا

تساعدىن عمى تطبيق ىذا االتجاه الحديث في التدريس بطريقة

المحي ييور التعريي ييف ب ي يدور المعمي ييم في ييي التعمي يييم اإللكتروني ييي– دوره في ييي

صحيحة وفعالة ،وتتمثل في ما يمي:

تصميم البرامج اإللكترونية الجاىزة – أساليب تقويمييا – وأمثمية ألىيم

أ) األهداف المعرفية:

تمك البرامج.

 -3إكساب التمميذات الحقائق والمعمومات الضرورية عن ماىية

 -5المحور الخامس (بين التعميم اإللكتروني والتقميدي) :ويتناول

التعميم اإللكتروني.

ىذا المحور توضيح الفرق بين التعمييم اإللكترونيي والتقمييدي -

 -2تتبع مراحل تطور تطبيق التعميم اإللكتروني في التعميم.

ممي يزات التعميييم اإللكترونييي وعيوبييو  -حمييول مقترحيية لمواجييية

 -3التعرف عمى األنواع المختمفة لمتعميم اإللكتروني ومجاالت

صعوبات تطبيقو.

استخدام كل منيا.

 -6المحــــور الســــادس (الــــوعي اإللكترونــــي) :ويتني يياول التعريي ييف

 -4أىم خصائص التعمم اإللكتروني.

بمفيييوم الييوعي اإللكترونييي -أسييباب ضييعف الييوعي اإللكترونييي فييي

 -5التعرف عمى مكونات منظومة التعمم اإللكتروني.

التعمي يييم -اآلثي ييار المترتبي يية ل ي يذلك -خصي ييائص الي ييوعي اإللكتروني ييي–

 -6معرفة األساليب المقترحة لتطبيق التعمم اإللكتروني.

متطمبات وأساليب تنميتو في الوطن العربي.

 -7التزود بالمعارف والمعمومات اإلثرائية حول استخدام الشبكة

وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عمى السؤال األول في مشكمة

المعموماتية في التعمم اإللكتروني.

البحث.

 -8معرفة دور العمم في منظومة التعمم اإللكتروني.
 -9المقارنة بين التعمم اإللكتروني والتعمم التقميدي.
 -37التعرف عمى أىم مميزات التعمم اإللكتروني وعيوبو.
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ب) األهداف الوجدانية:

بين التعميم اإللكتروني والتقميدي  -مميزات التعميم اإللكتروني -

 -3التعرف عمى الخالق العظيم وعمى عظيم صفاتو التي منيا:

الصعوبات التي تواجو التعميم اإللكتروني  -أسئمة المناقشة  -مفيوم

القدرة والقوة والعمم والحكمة والرحمة والجود.

الوعي اإللكتروني  -الوعي اإللكتروني في الوطن العربي  -أسباب

 -2معرفة دور العمم وتقدير جيود العمماء في التوصل إلى

ضعف الوعي اإللكتروني في التعميم اآلثار المترتبة عمى ضعف

التقنيات الرقمية التي ساعدت في االرتقاء بحياة اإلنسان.

الوعي اإللكتروني  -خصائص الوعي اإللكتروني  -متطمبات

 -3التأكيد عمى الجانب اإلنساني في االستخدام الواعي اليادف

الوعي اإللكتروني  -أسئمة المناقشة.

لمتقنيات الحديثة.

الدرس األول :التعميم اإللكتروني:

 -4التعرف عمى الجيود التي تبذليا المممكة في سبيل االرتقاء

مقدمة الوحدة – أىدافيا  -تاريخ ظيور التعميم اإللكتروني  -مراحل

بمستوى المعمم.

تطور التعميم اإللكتروني -أسئمة المناقشة.

 -5إكساب معمم ما قبل الخدمة االتجاىات اإليجابية نحو التعمم

الدرس الثاني :ماهية التعميم اإللكتروني:

اإللكتروني.

مفيوم التعميم اإللكتروني -أىداف التعميم اإللكتروني  -خصائص

 -6تنمية ميول التمميذات إلى حب القراءة واالستكشاف في مجال

التعميم اإللكتروني  -أنماط التعميم اإللكتروني  -البيئة التعميمية

التقنية الرقمية.

لمتعميم اإللكتروني  -مكونات منظومة التعميم اإللكتروني  -أسئمة

 -7تنمية الوعي اإللكتروني لدى الطالب المعميم فيي اليوطن العربيي

المناقشة.

لتجنب اإلصابة باألمية اإللكترونية.

الدرس الثالث :تقنيات التعميم اإللكتروني:

ج) األهداف المهارية:

تقنيات (أدوات) التعميم اإللكتروني  -التعميم اإللكتروني وشبكة

 -3تنمية ميارات الطالبة المعممة الستخدام التقنيات الحديثة

المعمومات -تطبيقات شبكة المعمومات في التعميم اإللكتروني-

لمحصول عمى المعمومات المرتبطة بموضوعات الوحدة.

محركات البحث في شبكة المعمومات  -أسئمة المناقشة

 -2السعي التطوير الذاتي المستمر لمطالبة المعممة في مجال

الدرس الرابع :المعمم والتعميم اإللكتروني :دور المعمم في التعميم

التعميم اإللكتروني وشبكة المعمومات.

اإللكتروني -البرامج الجاىزة في التعميم اإللكتروني– المناقشة

 -3تعويد الطالبة عمى أساليب المناقشة والحوار والنقد البناء.

الدرس الخامس :التعميم اإللكتروني والتقميدي:

 -4تنمية بعض الميارات العممية كالوصف والرسم والتحميل والربط

الدرس السادس :الوعي اإللكتروني:

والمقارنة والتنبؤ والتصنيف واالستدالل والمالحظة واستخدام خطوات

 -3أساليب التدريس المقترحة:

التفكير العممي في حل المشكالت في المواقف المختمفة.

ىناك أساليب تدريس عديدة يمكن االستعانة بيا لتدريس الوحدة،

 -5إكساب الطالبات القدرة عمى العمل التعاوني في تناول

ومن أىميا:

الموضوعات المتعمقة بدراسة الوحدة.

-

حل المشكالت

 -6القدرة عمى التعامل الجيد مع البرامج اإللكترونية الجاىزة.

-

المناقشة الصفية والحوار

 -7تقويم البرامج الجاىزة بفعالية.

-

الدمج بين التعمم التعاوني والتعمم الذاتي

موضوعات الوحدة:
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 -3ما فعالية الوحدة المقترحة في تنمية الوعي اإللكتروني لدى

 -4األنشطة والوسائل التعميمية:
تيدف الوحدة المقترحة إلى التأكيد عمى أىمية األنشطة

الطالبات المعممات بكمية التربية لألقسام العممية بجامعة الممك

والتطبيقات المصاحبة لموضوعات التعميم اإللكتروني– الصور

عبد العزيز بجدة؟

واألفالم – كتابة البحوث والتقارير– أوراق العمل – إعداد منشورات

وقد تفرع من ىذا السؤال السؤالين التاليين:

توعية عن الوعي اإللكتروني– إنشاء بريد إلكتروني مواقع خاصة

 )1ما فعالية الوحدة المقترحة في تنمية الجانب المعرفي لدى

بكل طالبة -استخدام المواقع المعموماتية في التطبيقات –استخدام

الطالبات المعممات بكمية التربية لألقسام العممية بجدة؟

العروض التقديمية المختمفة  ،power pointوذلك من أجل إكساب

وترتبط اإلجابة عمى ىذا السؤال التحقق من صحة الفرض األول

معممة ما قبل الخدمة أكبر قدر من المعمومات والميارات في

من فروض البحث ،والذي ينص عمى أنو:

التعامل مع التعميم اإللكتروني.

(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات

 -5أساليب التقويم:

المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي ومتوسط درجاتين في

تيدف الوحدة إلى التأكيد عمى أساليب التقويم التي تقيس معرفة

التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي) .ولمتحقق من صدق ىذا

الطالبة المعممة بموضوعات التعميم اإللكتروني بحيث تبقى معيا

الفرض تم حساب الفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات

لفترة طويمة (مبدأ بقاء أثر التعمم) ،مع التأكيد عمى أىمية التنوع في

المعيارية لدرجات الطالبات عينة الدراسة لمقياسين القبمي والبعدي

أساليب التقويم كاالختبارات–المالحظة ...الخ.

بالنسبة لالختبار التحصيمي ،ومن ثم حساب قيمة (ت) لداللة

عرض نتائج السؤال:

الفروق بين المتوسطات لالختبار ،فجاءت النتائج كالتالي:
الجدول 5
يوضح نتائج اختبار ت  )(t-testبين متوسطات التطبيق القبمي والبعدي في االختبار التحصيمي

التطبيق

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

القبمي

27.37

4.46

البعدي

47.375

5.77

t-test

مستوى الدللة

22.73

7.73

ويشير الجدول السابق إلى ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي لمدرجات

توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى  7.773بين متوسط

في االختبار التحصيمي ألفراد العينة التجريبية مقارنة بقيمتو في

درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي ومتوسط

القياس البعدي ،مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

درجاتين في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي) .ولتقدير فعالية

مستوى ( )7.773بين متوسطي درجات طالبات عينة الدراسة في

الوحدة المقترحة في تنمية الجانب المعرفي تم حساب قيمة مربع

التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي

إيتا) (Eta squareلقياس حجم األثر ،وبتطبيق المعادلة فقد بمغت

يعزى لتطبيق الوحدة التعميمية المقترحة ،وبذلك تم رفض الفرض

قيمة حجم التأثير لموحدة المقترحة عمى مقياس االختبار التحصيمي

الصفري األول وقبول الفرض البديل ،الذي ينص عمى أنو:

( )7.92وىي نسبة ذات تأثير مقبول ،مما يدل عمى فعالية الوحدة
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المقترحة في تنمية الجانب المعرفي لدى الطالبات عينة الدراسة،

( ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات

وبذلك تكون تمت اإلجابة عمى الفرض األول من فروض الدراسة.

المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي ومتوسط درجاتهن في

 )2ما فعالية الوحدة المقترحة في تنمية التجاه نحو التعميم

التطبيق البعدي لمقياس التجاه نحو التعميم اإللكتروني).
ولمتحقق من صدق ىذا الفرض تم حساب الفروق بين المتوسطات

اإللكتروني لدى الطالبات المعممات بكمية التربية لألقسام العممية

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات عينة الدراسة

بجامعة الممك عبد العزيز بجدة؟.

لمقياسين القبمي و البعدي بالنسبة لمقياس االتجاه ،ومن ثم حساب

وترتبط اإلجابة عمى ىذا السؤال التحقق من صحة الفرض الثاني

قيمة (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات ،فجاءت النتائج كما يمي:

من فروض البحث ،والذي ينص عمى أنو:

الجدول 6
يوضح نتائج اختبار ت )(t-test
بين متوسطات التطبيق القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو التعميم اإللكتروني
التطبيق

المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

القبمي

94.9

32.43

البعدي

337.337

37.77

ويشير الجدول السابق إلى ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي لمدرجات

t-test

مستوى الدللة

37.92

7.73

التعميم اإللكتروني ،وبذلك تكون تمت اإلجابة عمى الفرض الثاني أو
السؤال الثالث من أسئمة الدراسة.

في مقياس االتجاه نحو التعمم اإللكتروني ألفراد العينة التجريبية
مقارنة بقيمتو في القياس البعدي ،ممدا يدل عمى وجود فروق ذات

 .6مناقشة النتائج

داللة إحصائية عند مستوى ( )7.773بين متوسطي درجات طالبات

أولً :مناقشة النتائج الخاصة بالفرض األول :المتعمق بقياس فعالية

عينة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي لمقياس االتجاه لصالح

وحدة التعميم اإللكتروني في تنمية الجانب المعرفي ،ويتضح من

التطبيق البعدي ،وبذلك تم رفض الفرض الصفري الثاني وقبول

جدول رقم ( )4وجود فروق دالة إحصائياً في نتائج تطبيق االختبار

الفرض البديل ،الذي ينص عمى أنو:

التحصيمي عمى المجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدي ،وقد

(توجد فروق ذات داللة إحصائية (عند مستوى  7.773بين متوسط

تعزى نتيجة ىذا الفرض إلى:

درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي ومتوسط تقدم وحدة التعميم اإللكتروني كم كبير من المعرفة العممية عن ماىية
درجاتين في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التعمم
اإللكتروني).

التعميم اإللكتروني كاتجاه حديث في التدريس.
 عرض المادة العممية في الوحدة بطريقة مترابطة ومنظمة ومشوقة

ولتقدير فعالية الوحدة المقترحة في تنمية اتجاه الطالبات نحو
التعميم اإللكتروني تم حساب قيمة مربع إيتا لقياس حجم األثر،

بحيث تتوافر فييا الصور والرسوم التوضيحية الممونة مما يزيد من
استيعاب الطالبة لممعمومات بشكل أفضل.

وبتطبيق المعادلة بمغت قيمة حجم التأثير ( )7.83وىي نسبة ذات وحدة التعميم اإللكتروني تقدم مجموعة من األنشطة والتطبيقات التي
تأثير مرتفع ،مما يدل عمى فعالية الوحدة في تنمية االتجاه نحو

يمكن أن تساعد الطالبة المعممة في تنمية مياراتيا لتطبيق التعميم
اإللكتروني في التدريس بطريقة فعالة.
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 تنوع األساليب المستخدمة في تدريس الوحدة ،مما أعطى الطالبة

 -تعرف الطالبة المعممة عمى ماىية التعميم اإللكتروني ودور المعمم

الوقت الكافي الكتساب المعمومات وممارسة عمميات عقمية متنوعة،

فيو ،أسيم في تكوين الوعي ببيئتيا العممية وبحياتيا العممية ،أي أن

وزاد من تحصيميا العممي.

قضية سموكيا ووعييا بالتعميم اإللكتروني أضحى أكثر عمقاً من

 أتاحت الوحدة لمطالبة المعممة الفرصة لتوظيف جميع الحواس في

مجرد المعرفة.
وتتفق نتيجة ىذا الفرض مع دراسة كال من نادية عبد القادر

المالحظة والتأمل الذىني لإللمام بجميع تفاصيل الدروس
 تقديم الوحدة باستخدام التقنيات والوسائط المتعددة قد مثمت عوامل
جذابة لمطالبة المعممة وساعدت عمى الفيم األفضل.

] [12وكين ] [14و فوزية السممي وىدى العمودي ] [35وكيت
وآخرون ] [36وفايزة السويمم ] [37في أن بناء البرامج والمشرعات

 تنوع أساليب التقويم في الوحدة يمكن أن يكون قد ساىم الرفع من

المخططة والمنظمة في مجال التعميم اإللكتروني تسيم بشكل كبير

مستوى األداء.

في تنمية االتجاىات اإليجابية لدى األشخاص والرفع من مستوى

وتدل نتيجة ىذا الفرض إلى فاعمية الوحدة المقترحة في االرتقاء

الوعي اإللكتروني لدييم.

بالجانب المعرفي لدى طالبات عينة الدراسة فيما يتعمق بموضوع
التعميمي اإللكتروني ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراستي كال من

 .7التوصيات والمقترحات:

ستيجان وآخرون ] [34وكيت وآخرون ] ،[36حيث أكدتا عمى
أىمية توفير قدر مناسب من المعمومات حول التعمم اإللكتروني

بناء عمى ما أظيرتو نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي:
ً

 -إعادة النظر في برامج إعداد المعمم بكميات التربية واالرتقاء

عمى ىيئة برامج أو وحدات تعميمية ،وعمى ضرورة توفر المصادر

بمستواىا بحيث تواكب التطورات العممية وعصر التقنية الرقمية

التعميمية المتعمقة بالتعميم اإللكتروني والتي تفيد في تنمية حصيمتو

 -االىتمام بتنمية الوعي اإللكتروني لدى الطالبات في الجامعة ،من

المعرفية حول الموضوع.

خالل إقامة الدورات ،والندوات العممية.

نانياً :مناقشة النتائج الخاصة بالفرض الناني :المتعمق بقياس

االىتمام بإثراء برامج إعداد المعمم بموضوعات التعميم اإللكتروني

فعالية وحدة التعميم اإللكتروني في تنمية االتجاه نحو التعميم

التي تساعد الطالبة المعممة عمى اكتساب المعارف والمعمومات

اإللكتروني ،ويتضح من جدول رقم ( )5وجود فروق دالة إحصائياً

الالزمة لتطبيق ىذا االتجاه في التدريس بطريقة نشطة فعالة.

في نتائج تطبيق المقياس عمى المجموعة التجريبية لصالح التطبيق

 -االستفادة من الوحدة المقترحة بيدف تطوير مقررات وبرامج

البعدي ،وقد يعزى ذلك االرتفاع إلى:

اإلعداد التربوي ،بدمجيا ضمن مقرر طرق التدريس.

 -الدراسة النظرية لممفاىيم المعمومات التي تطرحيا الوحدة وتقديميا

 -االىتمام بالتوجو نحو حوسبة المقررات الجامعية باستخدام التعميم

بأسموب فعال كان لو كبير األثر في تكوين االتجاىات اإليجابية

اإللكتروني بيدف االرتقاء بمستوى التعميم العالي.

لدى الطالبات المعممات نحو التعميم اإللكتروني مما كون لدييا وعياً

 -بناء وحدات دراسية أخرى في مجال التعميم اإللكتروني وتطبيقيا

بأىمية التعميم اإللكتروني.

عمى مستوى التعميم العام.

 -اكتساب الطالبات المعممة لبعض ميارات التعميم اإللكتروني

 -دعم الدراسات والبحوث التي تسعى لتطوير مجال تقنية

(كالتواصل – التقويم – التفاعل) قد أسيم في تنمية الوعي

المعمومات والتعميم اإللكتروني.

اإللكتروني لديين.
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المؤتمر التربوي األول عن اتجاىات التربية وتحديات
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Abstract
The present study aimed to identify the effectiveness of teaching an educational unit proposed
for e - learning in the development of E - awareness to students parameters Faculty of Education of
the scientific departments at King Abdul Aziz University in Jeddah , in order that was applied
experimental method is the same group of measurement (tribal / dimensional) to measure the
effectiveness of the proposed unity on a sample search reached (30) student , during the second
semester of the academic year 1431 -1432 AH , and answer the questions of the study was to
develop tools study of the proposed unit and scale awareness - mail (achievement test - scale trend
towards e-learning), and after application of study tools were unloaded data and then use the
statistical method which is based on test T-test and ETA box to get results. The results of study of
the existence of statistically significant differences (at the level of (a = 0.01) between average
scores students study sample to gauge awareness of e favor of the post , which shows the
effectiveness of the proposed unit in the development of awareness-mail the parameters pre-service,
and based on the results, been some suggestions and recommendations that may contribute to the
development of decision science teaching methods so you can achieve the objectives and meet the
instructional needs of the student teacher.
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