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١٨/١٢/٢٠٠٨اریخ قبول النشر : ت ؛ ٨/٦/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
بـالرغم مــن أن اسـتخدام مصــطلح التعلـیم اإللكترونــي فــي نطـاق التعلــیم الجـامعي قــد شــغل 

حیزا كبیرا من قبل المهتمین بهـذا النـوع مـن التعلـیم ، إال أن مسـوغات اسـتخدامه مـن قبـل مدرسـي 

ا ، آذ ان أمـر انـدراج هـذا النـوع مـن التعلـیم ومدرسات الكیمیاء في المرحلـة اإلعدادیـة یكـاد محـدود

في المرحلة اإلعدادیة كطریقة تدریسیة من قبل مدرسي ومدرسات الكیمیـاء أصـبح ضـرورة الغنـى 

عنــه فــي مواكبــة التقــدم العلمــي وخیــر ســبیل لنقــل مختلــف أنــواع المعــارف إلــى الطلبــة ضــمن هــذه 

ي ولهـذا فانـه ینبغـي علـى البـاحثین التربـویین المرحلة الدراسـیة باسـتخدام طریقـة التـدریس اإللكترونـ

الســعي بشــكل جــاد وصــریح لضــمان الجــودة النوعیــة للتعلــیم خــالل عملیــة التــدریس المتمثلــة بنقــل 

المــادة العلمیــة مــن المدرســین إلــى طلبــتهم ، إذ ینبغــي أن یمتلــك هــؤالء المدرســون الجــودة النوعیــة 

تیاجــات التقنیــة الضــروریة الســتخدامه ، وبیــان نــوع للتــدریس األلكترونــي والمتمثلــة بــامتالكهم االح

االتجاهـات التـي ینبغـي أن یمتلكهـا مدرسـو ومدرســات الكیمیـاء نحـو التـدریس االلكترونـي ، ومــدى 

.تطبیقه كطریقة تدریسیة حدیثة تضاف إلى الطرائق التدریسیة الشائعة االستخدام من قبلهم 

ومدرسات الكیمیاء في مواجهة التعلیم یهدف البحث الحالي إلى الكشف عن دور مدرسي 

اإللكتروني والطریقة األدائیة التي تتحقق من خاللها النظرة المستقبلیة لتحـول طریقـة تدریسـهم مـن 

الطریقــــة التدریســــیة التقلیدیــــة إلــــى طریقــــة التــــدریس اإللكترونــــي فــــي ضــــوء معــــاییر ضــــمان جــــودة 

.التحوالت النوعیة إلى طریقة التدریس اإللكتروني 

:لتحقیق هدف البحث ، تم صیاغة األسئلة اآلتیة و 

ما االحتیاجات التقنیة لمدرسي ومدرسات الكیمیاء الالزمة لتحویل طریقة تدریسهم التقلیدیة .١

.إلى طریقة التدریس اإللكتروني ؟ 

.ما اتجاهات  مدرسي ومدرسات الكیمیاء نحو طریقة التدریس اإللكتروني ؟ .٢
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الكیمیاء للدخول في برامج اإلعداد والتدریب التي تقام داخل مااستعدادات مدرسي ومدرسات.٣

.المدرسة والالزمة للتحول إلى طریقة التدریس اإللكتروني ؟ 

.ما مدى مشاركة مدرسي ومدرسات الكیمیاء في تطویر مواد التعلم الكترونیا ؟ .٤

مدرسي ومدرسات ما اإلمكانیات التربویة الالزمة لتطبیق طریقة التدریس اإللكتروني من قبل.٥

الكیمیاء ؟ 

هل هناك فروق ذات داللة احصائیة بین وجهتي نظر مدرسي ومدرسات الكیمیاء في معاییر .٦

.ضمان جودة التحوالت النوعیة من طریقة التدریس التقلیدیة الى طریقة التدریس االلكتروني 

وائیة البسیطة یتحدد البحث الحالي بوفق عینة البحث التي تم اختیارها بالطریقة العش

ة في مدینة الموصل للعام الدراسي والمتمثلة بمدرسي ومدرسات الكیمیاء في المدارس اإلعدادی

)مدرسا ومدرسة منهم (65)والبالغ عددهمم) ٢٠٠٧/٢٠٠٨( 25 )مدرسا و ( 40 مدرسة (

تروني ومعاییر وبعد إطالع الباحث على األدبیات المتعلقة بمجال التعلیم اإللك.لمادة الكیمیاء 

Quality)وضمان الجودة ISOالجودة النوعیة للتعلیم على وفق منظمتي اآلزو

Assurance) واألدبیات الخاصة بمعاییر التدریس ، قام الباحث ببناء أداة البحث المتمثلة ،

)بمعاییر ضمان الجودة النوعیة للتدریس اإللكتروني والمتضمنة بصیغتها النهائیة من  61 فقرة (

، تحدید ید االحتیاجات ، تحدید االتجاهاتتحدمس معاییر رئیسة متمثلة بما یأتي (موزعة الى خ

استعدادات المشاركة بمجال األعداد والتدریب ، تحدید المشاركة بتطویر مواد التعلیم اإللكتروني ، 

ومدرسات ي من قبل مدرسيتحدید االمكانیات التربویة المتضمنة تطبیق التعلیم اإللكترون

، وقد تم التحقق من صدق االداة باستخدام الصدق الظاهري وایجاد ثبات أالداة بطریقة الكیمیاء)

وهو معامل ثبات (%82.2)االعادة ، وباستخدام معادلة بیرسون بلغ معامل ثبات االداة الكلي  

ئج الرئیسة مقبول ، وبعد تطبیق أداة البحث على عینة البحث تم التوصل إلى عدد من النتا

أبرزها امتالك مدرسي ومدرسات الكیـمیاء أحتیاجات تقـنیة بنـسبة

( 80.5% )واتجاهات ایجابیة بنسبة ( 78.49% واستعدادات للمشاركة ببرامج االعداد (

)والتـدریب بنـسبة  82.926% والمشاركة بتطویر مواد التعلیم اإللـكتروني بنسـبة(

( 81.132% )ریس االلكتروني بنـسبة وتطبیق الـتد( 84.075% ، وعدم وجود فرق معنوي (

بین وجهتي نظر مدرسي ومدرسات الكیمیاء في معاییر ضمان جودة التحوالت النوعیة الى 

طریقة التدریس االلكتروني ، كما قدم الباحث عدد من التوصیات والمقترحات ضمن حدود البحث 

.
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The Role of Chemistry Teachers in facing e-Teaching
Academic Adoption to Ensure the Qualitative Changes from

the Traditional Method to the method of e-Teaching

Assistant Professor
Dr. Mahmoud Abdel-Salam Muhammad Hafiid

University of Mosul/ College of Education

Abstract:
Although the use of the term e-learning at the university has taken

a great interest by those who are specialized in this type of education, but

the justifications used by chemistry teachers at the secondary school is

limited. The inclusion of this type of education at the secondary school

becomes indispensable in coping with scientific progress and the best

way to transport different types of knowledge to students at this stage

using electronic teaching method. There fore, Researchers should seek

seriously to ensure the quality of education through the use of this type of

teaching. Teachers should have the basic capabilities to be used, and the

necessary needs to be used, and indicate the type of trends that should be

possessed by teachers about teaching chemistry, and the application of

modern teaching method added to the teaching methods commonly used

by them .

The current research aims at uncovering the role of teachers and

chemistry teachers in facing e-learning and verify the mechanism

through which the outlook for the transformation of the way of their

teaching method to the traditional method of teaching electronic teaching

in the light of criteria to ensure the quality of the qualitative changes to

the way of teaching-mail.

To achieve the goal of the research the following questions was formed:

1. What are the needs teachers and teachers of chemistry necessary for

the transition to electronic method of teaching?

2. What attitudes school chemistry teachers have about teaching methods
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and electroning teaching?.

3. What are the capilities of teachers and teachers of chemistry in the

preparation and training programmes which are being held inside the

school and for the transition to electronic method of teaching?

4. What is the extent of teachers and teachers of chemistry in identifying

items electronic education curricula ? .

5. What future potential for the application of the method of electronic

teaching?.

6. Is there any statistically significant differences between the points of

view of teachers and chemistry teachers in the standards to ensure the

quality of the qualitative changes to the traditional method of teaching

method of electronic teaching.

The current research sample was selected as simple and random

and of teachers and chemistry teachers in preparatory schools during the

city of Mosul during the academic year 2007/2008 and the number of

teachers was (65), divided into 25 and 40 two groups of (After reviewing

the literature of e-learning, he quality o education, and the standards of its

teaching, he researcher build up the research tool represented by the

insurance of its quality. This tool includes (61) items distributed on to (5)

standards represented by (identifying needs, identify trends, determining

participation for preparation and training, determining participation in

developing e-learning materials, determining the feasibility of e-learning

application). The validity of the tool is achieved by using person

coefficient equation which was (82.2%). By applying the tool on the

sample, the researchers concludes the following : teachers of chemistry

posses technical requirements by (80.5%), positive attitudes of (78.49%) ,

participation readiness of (82.926%), participation in developing

e-learning materials of (81.132%), the application of teaching of

(84.075%).
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:مقدمة
)لقد حظي االهتمام بجودة التعلیم  Quality of Education ومجاالته المتنوعة (

ببالغ العنایة من قبل الباحثین في المجال التربوي ، ومن المتوقع أن یزداد هذا االهتمام بشكل 

ائل لمستویات واسع في المستقبل نظرا لما تشیر إلیه الدول المتقدمة من أن هناك انخفاضا ه

الجودة في مجال التعلیم ، مما یؤدي ذلك إلى خفض العالقة بین مؤسسات التعلیم وبین المجتمع 

، رغم أن هناك الكثیر من هذه المؤسسات التعلیمیة تسعى نحو اللحاق بالتوجهات العالمیة 

.الحدیثة في التدریس 

، نجد أن سمة التغییر تكاد ومن تتبع األنظمة التربویة والتعلیمیة في عالمنا العربي

تكون سائدة ، كما أن الجهود المبذولة في اتجاه التطویر التربوي الزالت قائمة باتجاه إحراز تقدم 

وبرغم ذلك نجد أن .ملحوظ في مجال التعلیم والسیما أنه تغییر كمي أكثر من كونه نوعي 

د یتمیز بمتغیرات نوعیة غیر عالمنا الیوم یمر بمرحلة انتقالیة تنوي الوصول إلى عصر جدی

مسبوقة تجسدت في بعض التحدیات التي تواجه امتنا العربیة كالعولمة، والقریة اإللكترونیة، وثورة 

االتصاالت وتكنولوجیا اإلنترنیت ، والتي فرضت الكثیر من التحدیات أمام المدرس العربي ، 

عالم العربي ، وٕاعادة النظر في ومن الطبیعي أن یفرض ذلك تغییر المنظومة التعلیمیة في ال

أسالیب إعداد المدرس وطریقة تدریسه لتنسجم مع تحدیات العصر

وبهذا فقد تغیرت طبیعة المدرس تماما ، من تربیة اإلنسان العارف ،2003)إبراهیم،(

زي للمعلومات إلى اإلنسان صانع المعرفة ، الخبیر في فهم تكنولوجیا المعرفة وتربیة التحلیل الرم

، فالمدرس ینبغي أن یتحلى بمجموعة من الخصال األساسیة حتى یكون )٢٠٠٣ألفتم ومحمد ،(

قادرا على تكییف أسالیب التدریس والتقویم بما یحقق الربط بین المدرسة والحیاة من جهة ، 

.ویستوفي متطلبات التدریس الفعال في ضوء معاییر جودة التعلیم من جهة أخرى

صر ینشد الیوم الجودة ، ویحتاج إلى أناس محترفین ، ویقتضي إن التدریس المعا

االحتراف من المدرس المعرفة الدقیقة بالمادة الدراسیة ، والعمل على تنمیة عالقات التعاون 

والتكاتف بین الطلبة ، وتكییف طریقة تدریسه بما یجعل الطالب فاعال ومحورا أساسیا للعملیة 

)جبس (، ویشیر ) ٢٠٠٥شد ،بالرا(التعلمیة -التعلیمیة  Gibbs , إلى أن مقومات 1992

جودة التعلیم والتعلم تتضمن تطویر القدرات الفكریة لدى الطلبة ، وتحسین مستوى االستیعاب 

ولتحقیق ذلك ینبغي على المدرس أن یتبنى طریقة .لدیهم ، واالرتقاء بمهارات حل المشكالت 

اإلبداع والتحلیل وطرحهم لآلراء واألفكار وأهمیة التعلم الذاتي تدریسیة تساعد طلبته على إثارة 

).١٩٩٢، Gibbs(لدیهم 

فإذا كان المدرس مجرد ناقل للمعلومات فان الطالب یتلقى المعلومات ثم یعیدها ، وفي 

ضوء ذلك یبني الطلبة تصوراتهم على أن التعلم یحصل بمجرد تلقي المعلومات سواء كان 
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الكتاب أو حتى الحاسوب ، فالتعلم من وجهة نظرهم هو زیادة في المعرفة المصدر المدرس أو

وحفظ المعرفة غیبا على ظهر الغیب ، ثم استردادها على ورقة االمتحان ، وبهذا یؤمن الطالب 

س بها من الطلبة تدخل قاعة الدرس الحصول على عالمة النجاح ، لذا نجد أن نسبة البأ

(ات الدرس وغیر متفاعلة مع المدرس في المواقف التعلیمیة وهي غیر مهتمة بمجری)الصف(

علیه فقد ظهرت دعوات عالمیة كثیرة لالهتمام بكیفیة تحسین جودة الطریقة ) ١٩٩٥زیتون، 

التدریسیة التي یستخدمها المدرس ، إذ ذكرت الوكالة القومیة للتدریس بالوالیات المتحدة 

)األمریكیـة National Commission in Teaching أن التحدیات الموجودة بالمدارس (

تتطلب اآلن إعداد المدرسین إعداد أفضل من ذي قبل ، فمدرسو القرن الحادي والعشرین 

یواجهون كثیرا من المسؤولیات والمشكالت التي تتعلق باألجیال القادمة ، وكیفیة إعدادهم 

من "قلیال"بل نجد أن عددا، وفي المقا2003)األدغم ، (للمشاركة البناءة في المجتمع 

التربویین وبعض صانعي القرار لهم وجهة نظر مختلفة تماما ، فهم یدعون إلى أن المدرسین 

بحاجة إلى المعرفة بالمادة الدراسیة فقط ، لكي یتمكنوا من القیام بالتدریس

( Garry , بویة ولقد أدت هاتان الوجهتان إلى اختالف واسع في تخطیط األسس التر (2004

.الرامیة إلى تحقیق أهداف جودة العملیة التعلیمیة 

ومن مراجعة اصطالحات الجودة في النظام التعلیمي ومعاییرها نجد أنها قد تنوعت ، 

كما أن الجودة النوعیة ونمائها أصبح یتضمن تقدیم خدمات معینة ذات مواصفات محددة ، لذا 

ن وضع آلیات ومعاییر لضمان الجودة النوعیة وأننا في هذا العصر عصر المنافسة كان البد م

.الستخدام الطرائق التدریسیة بما یناسب المعاییر الدولیة 

ومن منطلق ضمان الجودة الذي یهدف إلى تحسین دائم ومستمر للعملیة التعلیمیة ، 

ویعمل على رفع مستوى فاعلیة المؤسسة التعلیمیة من خالل عملیة التقییم المؤسسي الشامل 

Quality)لمراجعة المستمرة ، ینبغي علینا استخدام مصطلح ضمان الجودة  وا Assurance)

على أنه مجموعة من األنشطة واألسالیب واإلجراءات والتدابیر التي تتخذ للتحكم في جودة المنتج 

التعلیمي بغرض تلبیة احتیاجات السوق بأفضل صورة وأنسب تكلفة ، وبمعنى اخر فان ضمان 

و مجمل األسالیب واإلجراءات واألنشطة المستخدمة في المؤسسة والتي یمكن بوساطتها الجودة ه

.أداء خدمة ذات جودة عالیة  ( Cheng , 2005 )

وال معنى للجودة في التعلیم مالم تكن شاملة حیث یرتبط مفهوم الجودة أساسا بعملیات 

العدید من المدخالت المشاركة في بنائیة عدیدة تهدف إلى تحسین المنتج النهائي المعتمد على

)وألجل ذلك نجد أن االعتماد األكادیمي .إنتاجه Accreditation) في التدریس یتضمن نهج

فعال یرتبط جوهریا بجودة العملیة التعلیمیة ومخرجاتها واستمراریة تطویرها بشكل یدعو 

ى جملة من المعاییر األساسیة المؤسسات التعلیمیة على بناء شخصیة تدریسیة ممیزة باالستناد إل
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  ).٢٠٠٤،حسانین(لضمان جودة العملیة التعلیمیة 

فاالعتماد األكادیمي یعد وسیلة من وسائل ضمان الجودة ، كما أنه مدخل تطویري 

لتحقیق ضمان جودة التعلیم التي تختلف الدول فیما بینها في إجراءاته إال أنه مؤسس إما على 

، التعلیمیة بتحلیل مؤشرات واقعهاالذي یتضمن قیام المؤسسة)الداخليالتقویم (التقویم الذاتي 

ومن ثم وضع استراتیجیة للتطویر والتحسین على أساس قیاس معدل األداء واإلنجاز ، أو أن 

یتم من خالل مقیمین خارجیین من أهل الخبرة أشخاصا كانوا أو مؤسسات  ایكون التقویم خارجی

وقد یتم التقویم هنا من قبل زمالء في التدریس )علیمیة لتقییم برامجها یقومون بزیارة المؤسسة الت

، وتركز عملیة التقویم على (الجامعي ، إذ یتم على مستوى العالم الصغیر للمؤسسة التعلیمیة 

محتوى البرامج التعلیمیة بما في ذلك نوع الطریقة التدریسیة وأسلوب التدریس المستخدم مع طلبة 

)وتشیر جین هوتون .التعلیمیة تلك المؤسسة  Janne Hooton) ان االعتماد االكادیمي یقصد

به المكانة أو الصفة العملیة التي تحصل علیها المؤسسة التعلیمیة أو البرنامج التعلیمي مقابل 

، وهذا ماأكده هوكتون تمدة لدى مؤسسات التقویم التربوياستفیاء معاییر الجودة النوعیة المع

(Houghton) اذ أشار الى أن عملیة االعتماد تشیر الى ممارسات تقوم بها هیئة خارجیة هي

مؤسسة االعتماد وتقوم بمساعدة المؤسسات الشبیهة لها والتي لها الخبرة في هذا المجال بمساعدة 

المؤسسة التي تتقدم للحصول على االعتماد في عملیة التقویم وتحسین أهدافها 

Houghton)التعلیمیة , 1996 , P.42 )

ویعد المدرس أحد األركان األساسیة للعملیة التعلیمیة ، اذ یتم االعتماد على كفاءته 

العلمیة ووعیه بدوره األساسي في العملیة التعلیمیة إلكساب الطلبة المعلومات والخبرات العلمیة 

زالت قائمة والمتمثلة المناسبة ، ولعل المثیر في ذلك ، نجد أن النظرة التقلیدیة لطریقة تدریسه ال

بدوره في نقل المعرفة للطلبة ، مما أدى ذلك إلى خلق عدم انتظام للعملیة التعلیمیة ، وانعدام 

فكرة التفاعل المنشود بین المدرس وطلبته ، كما وجهت الكثیر من البحوث اللوم الشدید للمدرس 

، وأحد العوائق معظم المجتمعاتتي تعاني منها بصفته أحد األسباب الرئیسة لألزمة التربویة ال

لكن النظرة المنصفة تؤكد أن .األساسیة أمام حركة التجدید التربوي لتلبیة عصر المعلومات 

المدرس یمكن أن یكون هو مصدر الحل ال لب المشكلة ، وأن ثورة التجدید التربوي الیمكن أن 

350، ص2006)جمل وفواز ، (تنجح دون أن یكون على رأسها المدرس  ..

ومن هنا تتأكد حاجة النظام التربوي لتحقیق التوازن بین المهارة التربویة والمهارة 

االجتماعیة للمدرسین داخل المدرسة ، وذلك لتمكینه من استخدام الوسائل التعلیمیة التي تمكنه 

ت من أداء دوره الوظیفي بمعدالت األداء التربوي المطلوب ، ولكي یواجه هذا المدرس التحدیا

والمسؤولیات الجدیدة ، یتطلب منه أن یقوم بتدریب نفسه بنفسه ، فالمدرس یجب أن یتعلم طوال 

حیاته ، وأن یتعاون مع زمالئه المدرسین ، بحیث یعملون كفریق واحد یتبادلون الخبرة فیما بینهم 
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وفي ضوء التوقعات الجدیدة لمالمح النظام التعلیمي ، تتضح الحاجة إلى مدرس جدید

لمجتمع جدید وأجیال جدیدة ، فمدرس الیوم الیمكن أن یكون كمدرس األمس ، كما أن األدوار 

التربویة الخاصة به أظهرت طرائق وأسالیب جدیدة تستخدم في التدریس فرضت على المدرس 

أدوار ومهارات جدیدة تتفق مع طبیعة المجتمع الذي انبثقت منه ، ومع فلسفته وأهدافه وقیمه ، 

الذي جعله مبتكرا قادرا على اإلنتاج واإلبداع ، مؤهال ومدربا ومزودا بمهارات البحث األمر 

الذاتي ، قادرا على استخدام تقنیة المعلومات وتوظیفها ومجابهة تحدیات العصر بكل ثقة واقتدار 

).2000دروزة ، (

:استراتیجیات التدریس اإللكتروني 
س االلكتروني في العدید من دول العالم في نهایة تشیر التوقعات إلى انتشار نظام التدری

العقد الحالي ، نظرا ألهمیته التي أكدت علیها العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة ، حیث 

أصبح تطبیق الفكر العلمي واألسالیب التكنولوجیة الحدیثة في تصمیم الخطط والبرامج التعلیمیة 

مر بها قطاع التعلیم والتي تحتاج إلى تطویر وتحدیث ضرورة تحتمها المرحلة الحالیة التي ی

والسیما في االستراتیجیات التدریسیة الخاصة بها ، فلقد تم استخدام وتطبیق استراتیجیات التدریس 

االلكتروني في العدید من الدول األجنبیة كاسترالیا و مالیزیا وفرنسا وكندا والیابان وسنغافورة ، أما 

بیة فقد تم تطبیقها في المملكة العربیة السعودیة وفي سوریا وفي مصر ، على نطاق الدول العر 

رغم كل هذا فلم یقابل ذلك تطویر لطرائق إعداد المدرس الذي سیتعامل مع التكنولوجیا بو 

المستخدمة في عملیة التدریس ، مما أوجد قصورا وضعفا في استخدام المدرسین لهذا النوع من 

:فان للتدریس االلكتروني عدة استراتیجیات ، وكما یأتي التدریس ، وبالرغم من ذلك

)المحاضرة .١ Lecture ) :

)وتتضمن قیام المدرس بنشر محاضراته من خالل صفحة على الشبكة  Webpage )

أو إرسالها إلى طلبته من خالل استخدام البرید االلكتروني ، كما یمكنه أن یسجلها صوتیا ویبثها 

یمكن أن یستخدم المدرس أسلوب مؤتمرات الفیدیو لبث المحاضرة أو یقوم على الشبكة ، كما 

)بإعدادها من خالل أحد نظم تألیف عروض الوسائل المتعددة مثل  Power Point , Flash

وتخزینها على خادم الشبكة حتى یقوم الطلبة بتنزیلها في الوقت المناسب لدیهم ، كما یمكن (

.استخدام كلمة مرور مناسبة حمایة الدخول إلى الموقع ب

)المناقشة الجماعیة .٢ Discussion ) :

لكل من المدرس اً محدوداً واحد اوتتم من خالل االتصال المتزامن والذي یتضمن وقت
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وطلبته ، أو االتصال غیر المتزامن والذي ال یتضمن وجود المدرس وطلبته عبر الشبكة في 

.قوائم النقاش أو اللوحات اإلخباریة وقت واحد ، حیث یتم تسجیل الدرس على

)الحوار الفردي .٣ Chat) :

وتتم من خالل تعامل المدرس مع أحد طلبته بشكل انفرادي من خالل نقاش ثنائي عن 

.طریق نظام الحوار المتوفر على شبكة اإلنترنیت 

)التعلم التعاوني .٤ Collaborative Learning) :

ینهم بالتعاون من خالل الشبكة حول كتابة موضوع حیث یقوم عدد من الطلبة فیما ب

معین أو بحث ما ، ویستخدم نظام الحوار المباشر وقوائم النقاش والبرید االلكتروني كأدوات 

.أساسیة لهذا النوع من التدریس 

)التعلیم المبرمج .٥ Programmed Instruction) :

یرة في صورة صفحات حیث یتم تقسیم الموضوع الدراسي إلى وحدات تعلیمیة صغ

للطلبة او مترابطة على الشبكة یتم إعدادها مسبقا ویتم تحدید المسارات المتعددة التي ینبغي 

.التفاعل معها لحین انتهاء الدروس أو الموضوع الدراسي یجب على الطلبة

)حل المشكالت .٦ Problem – Solving) :

الطالب على توظیف حیث یتم طرح مشكلة ما خالل صفحة المقرر ، ویتم حث

.معلوماته السابقة لحلها بشكل فردي 

)التقویم .٧ Evaluation ) :

على شكل صفحة على الشبكة ثم یقوم الطالب Testingحیث یعد المدرس االختبار 

بقراءتها واإلجابة عنها بشكل مباشر من خالل الحوار المباشر ، أو تقدم االستجابة وترسل على 

وني ، كما یمكن للمدرس أن یربط االختبار بنظام التصحیح على الخط موقع البرید االلكتر 

المباشر لیتلقى الطالب اإلجابة بشكل مباشر أو یرسلها عن طریق البرید االلكتروني لیتم 

(تصحیحها من قبل المدرس وٕاعادتها إلى الطالب فیما بعد  )، ٢٠٠٦، قندیل) (004٢متولي،)

)Jonthan , 1996. (

�ϰѧϟ·�ΔѧϳΩϳϠϘΗϟ�αمعاییر ϳέΩѧΗϟ�ΔѧϘϳέρ�ϥѧϣ�Δѧϳϋϭϧϟ�ΕϻϭѧΣΗϟ�ΓΩϭѧΟ�ϥΎϣο
:طریقة التدریس االلكتروني 

یعد أمر تحدید اتجاهات التحول إلى النوعیة في استخدام نوع الطریقة التدریسیة أمرا بالغ 

یصلح لتحقیق اً تدریسیاً األهمیة ، إذ یصعب على المدرس أن یقترح طریقة تدریسیة أو أسلوب

یع األهداف التربویة ، فقد تكون إحدى الطرائق التدریسیة مناسبة لموقف تعلیمي معین إال جم

، كما أن جیب إلیها تلك الطریقة التدریسیةتستون مفسدة لهذا الموقف في ظروف الأنها قد تك
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اختیار المدرس لطریقة تدریسیة یختارها هو من جانب واحد یعد أمرا غیر مقبول ، لذا ینبغي 

.ماد على معاییر أساسیة لضمان جودة نوع الطریقة التدریسیة االعت

وتعد طریقة التدریس من مكونات المنهج األساسیة ، إذ أن أهدافه ومحتواه ال تتحقق إال 

ة من خالل استخدام المدرس لطریقة تدریسیة مناسبة للموقف التعلیمي ، كما أن االلتزام بطریق

، وتجعل وطلبته ویوفر علیهما جهودا كبیرةالوقت للمدرس من مناسبة في التدریس یوفر الكثیر 

المدرس واثقا من نفسه وتجعل من طلبته على درجة عالیة من الثقة ، لذلك تتركز أهمیة الطریقة 

التدریسیة في كیفیة استغالل محتوى المادة العلمیة بشكل یمكن الطلبة من الوصول إلى الهدف 

المواد الدراسیة ، ویصبح من الواجب على المدرس أن یأخذ الذي تسعى إلیه في دراسة مادة من 

بید الطالب من المستوى الذي وصل إلیه ، محاوال أن یصل به إلى الهدف المنشود ، ألن 

إلى الهدف المرغوب فیه ، لذا الطریقة التدریسیة تصبح عدیمة الجدوى إذا لم تصل بالطالب

یسیة الردیئة ، بل یسعى دائما إلى البحث عن الطرائق أال یلتفت إلى الطرائق التدر للمدرسینبغي 

).2001الحیلة ،.(التدریسیة الجیدة التي تناسب طلبته 

فالمدرس الناجح هو المدرس الذي ال یلزم نفسه وال یلزم طلبته بطریقة واحدة جامدة 

علم ونماذج للتدریس ، بل إنما یختار المبادئ واإلجراءات واالستراتیجیات من كافة نظریات الت

التعلیم ، لذا فان التزام المدرس لطریقة تدریسیة معینة في التدریس وعدم الخروج منها إطالقا 

مهما تنوعت المتغیرات وتعددت العوامل یعد اسلوب غیر مجد في التعامل مع قضایا التدریس 

یجمد على والتعلیم ، ومن هنا ینبغي أن یكون المدرس مرنا في اختیاره لطریقة التدریس وأال

وألهمیة عملیة التدریس في منظومة المنهج البد أن نقف على .اسلوب واحد أو طریقة واحدة ،

تطور هذه العملیة التدریسیة في فترات مختلفة من خالل االعتماد على معاییر الجودة النوعیة 

.للتدریس 

ألولى مرحلة ومن مراجعة األدبیات نجد أن التدریس االلكتروني ینمو في مرحلتین ، ا

التعلیم قبل الجامعي ، والثانیة مرحلة التعلیم الجامعي ، أما ما یخص ضمان جودته ، فلحد اآلن 

ال تتوفر أیة معاییر جودة ینظر إلیها كمرشد واضح إلرشاد معدي مقررات هذا التدریس وطریقة 

ت مؤسسة سلوان تدریسهم له ، مما یؤدي ذلك إلى تفكك البرامج التعلیمیة وضعفها ، ولقد عرض

، الكلفة ، الفاعلیة االلكتروني ، وهي فاعلیة التعلم التعلیمیة أربع مبادئ أساسیة لجودة التدریس 

كما قدمت مؤسسة التكنولوجیا التربویة .، مستوى اإلقبال ورضا المؤسسة ورضا الطلبة 

Education Technology Cooperative معاییر تحدد السمات األساسیة للتدریس

Standardsااللكتروني اعتمادا على تقریر معاییر جودة المقررات االلكترونیة  for Quality

Online Courses الذي أعده المجلس التربوي للمناطق الجنوبیة( SREB وتتضمن خمس (

، المجال التقني ، تقویم المقرر ، تصمیم التعلیم ، تقییم الطلبةالمحتوى(مجاالت لجودتها وهي 
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).)رتهوٕادا SREB, 2006 ) ویشیر جون وتارال إلى أن الغرض األساسي من تقویم جودة .

العملیة التعلیمیة هو إصدار توصیات للمؤسسة التعلیمیة من أجل مساعدتها على تحسین جودة 

.التدریس والبحث فیها  ( John Brennan and Tarla .Shah , 2007 , p81 ،  ولقد (

قتنا الحالي استخدام التدریس المعتمد على تقنیة المعلومات والذي أصبح من المعروف في و 

یتضمن مجموعة من النشاطات التي یقوم بها المدرس أثناء شرحه وتوضیحه للدروس ، كما 

یهدف هذا التدریس إلى تلبیة متطلبات التعلیم في ضوء مراعاة المعاییر والضوابط في نظام 

ویعد التدریس خارج .ویحقق الغایات التعلیمیة المنشودة التعلیم لیكفل مستوى تطویر الطلبة 

نطاق الصف المتمثل بالطرائق واألسالیب التي یتبعها المدرس إلیصال المعارف والمعلومات 

المحیسن ، (.التي ال تخضع لحدود الزمان أو المكان وذلك لتیسیر وتسهیل العملیة التعلیمیة 

345)، ص2003 یع في مجال اإلنترنیت إلى تطویر العملیة التعلیمیة ولقد أدى التطور السر (

)باستخدام أسالیب حدیثة كان نتاجها ما یسمى بالتعلیم االلكتروني  E-Learning ) .

إن نقطة االنتقال والتحول إلى استخدام طریقة التدریس االلكتروني یعد من أهداف 

لك التغییر في النوعیة وتطویرها في العملیة التدریسیة وبرامج التعلیم المعاصر ، اذ یتطلب ذ

ضوء متطلبات سوق العمل الحالیة والمستقبلیة ، ومن أجل التكیف مع المجتمع المعلوماتي 

نا أن ندمج قضیة التدریس االلكتروني كطریقة من الطرائق التدریسیة المستخدمة في لینبغي 

حداث تحوالت جوهریة في أسالیب تدریس طلبة جمیع المراحل الدراسیة ، وبهذا نجد أنه البد من إ

التعلیم والتعلم لیتحول النموذج التربوي من بیئات تعلم مغلفة متمثلة بالطرائق التدریسیة التقلیدیة 

والتي یكون فیها المدرس المصدر الوحید للمعرفة والمعلومات إلى بیئات تعلم مفتوحة ومرنة 

.وغنیة بالمعلومات وموجهة من قبل الطلبة 

دراسة قامت بها وزارة التعلیم المصریة مؤخرا على ارض الواقع أن تطبیق التعلیم وفي 

المبني على التقنیات اإللكترونیة بالمستویات التعلیمیة قد أدت إلى تحسین العملیة التعلیمیة 

.لمختلف المواد الدراسیة مثل العلوم والریاضیات ، كما أدت إلى إنماء القدرات األبتكاریة للطلبة 

).224، ص2006جمیل وفواز ، (

ومن أجل تحقیق رؤیة التحوالت النوعیة لطرائق التدریس المستخدمة من قبل مدرسي 

ومدرسات الكیمیاء في المرحلة اإلعدادیة ، قام الباحث باإلطالع على األسس والمعاییر 

ضعها السید احمد المستخدمة في تحقیق جودة للعملیة التعلیمیة ، ومن تلك المعاییر ما قام بو 

محمود من جامعة المنصورة بمصر  ، وسهیل رزق شهاب من جامعة القدس المفتوحة في 

فلسطین والتي تضمنت محاور لمعاییر الجودة منها مرتبط بالطلبة ومنها متعلق بأعضاء هیئة 

.التدریس ومعاییر المناهج ومعاییر االمكانات والتجهیزات المادیة 

یه الباحث من معاییرالجودة النوعیة للتعلیم على وفق منظمتي واستنادا لما اطلع عل
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)اآلزو ISO )وضمان الجودة ( Quality Assurance ، فقد تم وضع معاییر ضمان جودة (

التحوالت النوعیة من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني ، وتعد هذه 

لعلوم بعامة والكیمیاء بخاصة في المرحلة اإلعدادیة المعاییر أساسا لتحول مدرسي ومدرسات ا

وطریقة تدریسهم المستقبلیة ، وانطالقة جوهریة لتمیز البرامج التعلیمیة في ضوء معاییر الجودة 

:النوعیة للتدریس وطرائقه ، وتتمثل هذه المعاییر بما یأتي 

.ریقة التدریس اإللكتروني معیار احتیاجات التحول من طریقة التدریس التقلیدیة إلى ط. أوال

.معیار اتجاهات التحول من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس اإللكتروني .ثانیا

معیار استعدادات المدرسین للدخول في برامج اإلعداد والتدریب التي تؤهلهم للقیام بالتدریس .ثالثا

.االلكتروني

.ر مواد التعلیم الكترونیا معیار مدى مشاركة المدرسین بتطوی.رابعا

:معاییر تربویة لمستوى تطبیق طریقة التدریس االلكتروني ، وتشمل .خامسا

.تحدید الهدف من التدریس االلكتروني أ. 

.تحدید المحتوى والخبرات التعلیمیة ب. 

.تحدید المستوى التعلیمي ج. 

التقویم د. 

.مشكلة البحث 
والتكنولوجي ال یقتصر على فئة دون األخرى ، كما أنه من المالحظ أن التطور العلمي 

ال یتحدد بمرحلة دراسیة دون أخرى ، وبما أن الدراسات واألبحاث التي تناولت التعلیم عن بعد 

وخاصة استخدام االنترنیت في التعلیم وهو ما یعرف الیوم بالتدریس االلكتروني قد انصب 

من ال أن الباحث سیتناول في بحثة استخدام هذا النوع اهتمامها على مرحلة التعلیم الجامعي ، إ

إذ بات من المعروف أن مدرسي ومدرسات الكیمیاء هم الفئة التدریس في المرحلة اإلعدادیة،

التدریسیة التي البد لها أن تواكب التطورات العلمیة والتكنولوجیة التي تعینها في عرض وتقدیم 

ومن مراجعة األدبیات والبحوث المتعلقة بمجال ة اإلعدادیة،الى طلبتها في المرحلمناهج الكیمیاء 

طرائق التدریس نجد أن النظرة الشائعة لطریقة التدریس قد قلصت من أدوار المدرس وجعلت منه 

واضح في أداء مما أدى ذلك إلى إحداث تقصیرفة العلمیة إلى أذهان الطلبة فقط،ناقال للمعر 

.جدابین المدرس وطلبته ضئیالوأصبح التفاعل العملیة التعلیمیة،

وبما أن طریقة التدریس تعد األداة الرابطة بین محتوى المادة الدراسیة واألهداف المرجوة 

، وأن المدرس یعد األداة المنفذة لطریقة التدریس ، لذا فان االهتمام بتطویر الطرائق التدریسیة 

كترونیة ، إذ أصبح تفاعل أصبح ضرورة في مواجهة هذا العصر ، عصر االتصاالت االل
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من خالل أدوات االتصال والتفاعل المتاحة على الشبكة وأدوات التجوال اً المدرس مع طلبته قائم

بین محتوى المادة الدراسیة ومستویات هذا المحتوى طبقا لحاجات الطالبة وخطواتهم الذاتیة ، 

اجهة التحدیات العلمیة رغم كل ذلك ، وجد الباحث أن على مدرسي ومدرسات الكیمیاء مو بو 

والتكنولوجیة المتقدمة والوقوف عندها واتخاذ موقف یتضمن انتقالهم من طریقة التدریس التقلیدیة 

إلى الطریقة التدریسیة المناسبة لعصر المعلوماتیة وهي طریقة التدریس اإللكتروني ، وألجل 

دة التعلیم ، قام الباحث مواكبة ذلك وبعد إطالع الباحث على عدد من المعاییر الخاصة بجو 

بوضع عدد من المعاییر األساسیة كخیار رئیسي لهؤالء المدرسین والمدرسات لضمان جودة 

التحوالت النوعیة من استخدام طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس اإللكتروني ، ومحاولة 

رحلة اإلعدادیة كونهم من الباحث تطبیق هذه المعاییر على مدرسي ومدرسات الكیمیاء في الم

الفئة الصریحة التي نعبر من خاللها مدى صحة ومالئمة تطبیق طریقة التدریس االلكتروني في 

مدارسنا اإلعدادیة وصوال إلى تحقیق جودة نوعیة للطرائق التدریسیة ، لذا فان انخراط مدرسي 

المعرفة والمعلومات ومدرسات الكیمیاء ضمن هذا النوع من التعلیم قد یفید في إكساب طلبتهم

.الخاصة بمفردات منهج الكیمیاء 

:أھمیة البحث 
:تكمن أهمیة البحث الحالي فیما یأتي 

السیما أنها تناولت معاییر جودة و انه من البحوث التي تهتم بتطویر طرائق التدریس، .١

.التحوالت النوعیة من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس اإللكتروني 

االستفادة من أداة البحث الحالي في الوقوف على أهم المعاییر التي تضمنتها والمتمثلة .٢

باالحتیاجات واالتجاهات واالستعداد للمشاركة ببرامج اإلعداد والتدریب ووضع مفردات 

.المناهج الدراسیة على وفق طریقة التدریس االلكتروني 

ریس االلكتروني واستراتیجیاتها التي تمكن تغني العاملین في المجال التربوي بطریقة التد.٣

.استخدامها عبر شبكة االنترنیت في تدریس موضوعات الكیمیاء 

توظیف طریقة تدریسیة حدیثة إلى جنب الطرائق التدریسیة السابقة والتي تستخدم من قبل .٤

.مدرسي ومدرسات الكیمیاء في المرحلة اإلعدادیة 

في المرحلة اإلعدادیة بضرورة مالحظة التطورات زیادة وعي مدرسي ومدرسات الكیمیاء .٥

العلمیة الحدیثة بمجال الطرائق التدریسیة ومحاولتا منهم في اعتماد الجودة النوعیة 

.للطرائق التدریسیة التي یستخدموها في تقدیم المعرفة والمعلومات العلمیة أمام طلبتهم 

لباحثین التربویین التي تسهم في إتاحة الفرصة إلجراء المزید من هذه البحوث من قبل ا.٦

تعریف مدرسي ومدرسات الكیمیاء في المرحلة اإلعدادیة بأهمیة التدریس االلكتروني 
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واعتماد الطریقة التدریسیة الحدیثة كمرحلة تطویریة تسهم في مالحقة عجلة التقدم العلمي 

.والتكنولوجي 

.أھداف البحث 
:یهدف البحث الحالي إلى 

لضمان جودة التحوالت النوعیة من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة وضع معاییر.١

.التدریس االلكتروني 

الكشف عن دور مدرسي ومدرسات الكیمیاء في مواجهة التعلیم االلكتروني وٕاجراءات .٢

التحوالت النوعیة من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني على وفق 

:دتها المتمثلة بما یأتي معاییر ضمان جو 

.احتیاجات التحول من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني أ. 

.اتجاهات التحول من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني ب. 

التقلیدیة استعدادات المشاركة ببرامج اإلعداد والتدریب الالزمة للتحول من طریقة التدریس ج. 

.إلى طریقة التدریس االلكتروني 

مدى المشاركة بتطویر مواد التعلیم  الالزمة للتحول من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة د. 

.التدریس االلكتروني

اإلمكانیات التربویة لتطبیق طریقة التدریس االلكتروني من قبل مدرسي ومدرسات الكیمیاء هـ. 

.ةفي المرحلة اإلعدادی

:أسئلة البحث 
الثاني والثالث )لتحقیق أهداف البحث، تم طرح األسئلة اآلتیة لتحقیق أهداف البحث 

:والمتمثلة بما یأتي(والرابع والخامس والسادس 

ما االحتیاجات التقنیة لمدرسي ومدرسات الكیمیاء الالزمة لتحویل طریقة تدریسهم .١

.؟  التقلیدیة إلى طریقة التدریس اإللكتروني

.ما اتجاهات  مدرسي ومدرسات الكیمیاء نحو طریقة التدریس اإللكتروني ؟ .٢

استعدادات مدرسي ومدرسات الكیمیاء للدخول في برامج اإلعداد والتدریب التي ما.٣

.تقام داخل المدرسة والالزمة للتحول إلى طریقة التدریس اإللكتروني ؟ 

.ویر مواد التعلم الكترونیا ؟ ما مدى مشاركة مدرسي ومدرسات الكیمیاء في تط.٤

ما اإلمكانیات التربویة الالزمة لتطبیق طریقة التدریس اإللكتروني من قبل مدرسي .٥

.ومدرسات الكیمیاء ؟ 
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین وجهتي نظر مدرسي ومدرسات الكیمیاء .٦

یة إلى طریقة في معاییر ضمان جودة التحوالت النوعیة من طریقة التدریس التقلید

.التدریس االلكتروني 

:حدود البحث 
:یتحدد البحث الحالي بما یأتي

)المدارس اإلعدادیة في مدینة الموصل وعددها .١ 38 )مدرسة إعدادیة، منها ( 21 )

.إعدادیة للبنات(17)إعدادیة للبنین و

للعام ومدرسات الكیمیاء في تلك المدارس اإلعدادیة ضمن مدینة الموصل  ومدرس.٢

)والبالغ عددهم   م) ٢٠٠٧/٢٠٠٨(الدراسي  ومدرسة للكیمیاء منهم "مدرسا(642

( )مدرسا و(238 .مدرسة لمادة للكیمیاء(404

.تحدید المصطلحات 
:و مدرسات الكیمیاء  ومدرس

وهم فئة المدرسین والمدرسات الذین یحملون شهادة بكالوریوس في الكیمیاء ، والذین 

دة الكیمیاء لطلبة الصف الرابع والخامس والسادس اإلعدادي في المدارس اإلعدادیة یدرسون ما

.ضمن مدینة الموصل 

E-Learning)التعلیم االلكتروني  ):

)عرفه عبد الحمید  2006 Onبأنه نظام تفاعلي للتعلیم عن بعد للمتعلم وفقا للطلب (

Demand متكاملة ، تستهدف بناء المقررات وتوصیلها رقمیة –ویعتمد على بیئة الكترونیة

بواسطة الشبكات االلكترونیة واإلرشاد والتوجیه وتنظیم االختبارات وٕادارة المصادر والعملیات 

.وتقویمها 

)اعتماد أكادیمي  Accreditation):

عملیة تقییم وتعزیز الجودة األكادیمیة والتربویة واإلداریة من خالل مراجعة الزمالء 

وعیة ، باالعتماد على معاییر محددة ، وهو أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملیة التعلیمیة الط

NCATE(ومخرجاتها واستمراریة تطویرها , 2002(

واالعتماد في التعلیم ، هو حافز على االرتقاء بالعملیة التعلیمیة ككل واالعتراف بان 

یصل إلى مستوى معیار Institutionة أو مؤسسة تعلیمیProgramبرنامج تعلیمي معین 

Certainمحدد  Standard .

Qualityضمان الجودة  Assurance ):(
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مجموعة من األنشطة التي تتخذها مؤسسة أو منظمة ما لضمان معاییر محددة وضعت 

مسبقا لمنتج أو خدمة ما یتم بالفعل الوصول إلیها بانتظام ، وهدف هذه النشاطات هو تجنب 

.عیب في المنتج أو الخدمات  وقوع

:التحوالت النوعیة 

ویقصد بها ضمن حدود البحث ، تلك العملیات اإلجرائیة التي تتضمن انتقال مدرس 

ومدرسة الكیمیاء من طریقة التدریس السائدة بهدف تطویرها وتحسین نوعیتها إلى طریقة تدریسیة 

.أخرى تتمثل بطریقة التدریس االلكتروني 

:لتدریس التقلیدیة طریقة ا

وهي تلك الطریقة التدریسیة الصفیة والتي تتضمن مواجهة مدرسي ومدرسات الكیمیاء 

طلبتهم داخل قاعة الدرس وجها لوجه ، حیث یقومون بسرد المعلومات أمام طلبتهم طیلة فترة 

.الدرس المحددة بوقت الدرس 

:طریقة التدریس اإللكتروني 

Lim,Morris&Kupritz,2006)عرفها لیم وزمالؤه /بأنها نوع من التعلم أو (

Computerالتعلیم الذي یتم عن طریق الشبكات الحاسوبیة   Network الخاصة بموضوع

.الدرس 

)كما عرفها آلي  Ally, 2002 بأنها استخدام لإلنترنیت كوسیلة لوصول الطلبة (

.التعلیمي للمواد التعلیمیة ، ولتفاعلهم معا ومع المحتوى 

ویعرفها الباحث إجرائیا بأنها تلك الطریقة التدریسیة الالصفیة ، والتي ال تتضمن مواجهة 

مدرسي ومدرسات الكیمیاء لطلبتهم داخل قاعة الدرس ، بل یمكن للطالب الحصول على 

المعلومات الخاصة بموضوع الدرس في أي وقت یختاره ، وقد یكون االتصال فیما بینه وبین 

لمدرس بشكل متزامن على الشبكة أو یكون االتصال غیر متزامن وذلك من خالل كلمة مرور ا

.یعرفها المدرس لطلبته في وقت سابق 
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.إجراءات البحث
:مجتمع البحث وعینتھ 

تكون مجتمع البحث من جمیع مدرسي ومدرسات الكیمیاء في المدارس اإلعدادیة في 

)مدینة الموصل للعام الدراسي 2007 – )، والبالغ عددهم م (2008 مدرسا ومدرسة (642

)منهم  238 )مدرسة للكیمیاء وموزعین إلى (404)مدرسا للكیمیاء و( 21 مدرسة (

)إعدادیة للذكور و  17 .مدرسة إعدادیة لإلناث(

)أما عینة البحث فقد تم اختیارها بالطریقة العشوائیة البسیطة بواقع  10% من (

)المدارس اإلعدادیة للذكور اإلناث، إذ بلغ عدد أفراد العینة ككل  )مدرسا ومدرسة، منهم (65

25 )مدرسا للكیمیاء و( 40 .مدرسة للكیمیاء(

:أداة البحث 
قام الباحث بإعداد أداة البحث والمتضمنة معاییر ضمان جودة التحوالت النوعیة من 

إلى طریقة التدریس االلكتروني ، وذلك بعد اإلطالع على عدد من طریقة التدریس التقلیدیة 

الدراسات السابقة التي تناولت مواضیع معاییر جودة العملیة التعلیمیة ، إذ قدم الباحث بدءا 

استبیان لمدرسي ومدرسات الكیمیاء یوضح فیه معنى التدریس االلكتروني وبیان أهمیته في 

ن هؤالء المدرسیین تقدیم اقتراحات أو تعدیالت أو أیة إضافات العملیة التعلیمیة ، كما طلب م

)تخص االستبیان ، وقد بلغت عدد فقرات األداة بصیغتها األولیة من  68 فقرة موزعة كما (

فقرة 15فقرة للمعیار الثالث ، 14فقرة للمعیار الثاني ، 17فقرات للمعیار األول ، 6(یأتي

).لمعیار الخامس فقرة ل16للمعیار الرابع و

:صدق األداة -
للتأكد من صدق أداة الدراسة تم عرضها على مجموعة من المحكمین بمجال القیاس 

والتقویم والمناهج وطرائق التدریس بوصفهم خبراء في هذا المجال ، حیث طلب منهم الحكم على 

لمعاییر الخمسة التي مة فقراتها ومناسبتها لكل معیار من اءالصدق الظاهري لألداة ومدى مال

تضمنتها األداة كل على حدى ، وقد تم عرض ورقة التحكیم علیهم مع عدد من األسئلة وتتضمن 

هل أن معاییر األداة كافیة ومناسبة ؟ ، هل تم تغطیة كل معیار من معاییر األداة ؟ :ما یأتي 

.وما مدى مناسبة السمات الخاصة بمفردات كل معیار ؟

محكمین تم حذف وٕاعادة صیاغة بعض فقرات األداة حسب معاییرها، وفي ضوء آراء ال

)وأخیرا فان أداة البحث أصبحت مؤلفة من  61 معاییر أساسیة لضمان  ةفقرة تغطي خمس(

5:(جودة التحوالت النوعیة إلى طریقة التدریس االلكتروني ، وهذه الفقرات موزعة كما یأتي
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فقرة للمعیار الرابع 15، قرة للمعیار الثالثف14معیار الثاني ، فقرة لل14فقرات للمعیار األول ، 

.)فقرة للمعیار الخامس13و

:ثبات األداة -
تحقق الباحث من ثبات األداة وذلك باستخدام طریقة إعادة االختبار وذلك بتطبیق األداة 

)على عینة استطالعیة مؤلفة من  15 المرحلة اإلعدادیة مدرسا ومدرسة لمادة الكیمیاء في (

ممن هم خارج عینة البحث ، وكانت الفترة الزمنیة بین التطبیق األول لألداة والتطبیق الثاني لها 

)محدد بأسبوعین ، إذ تم حساب معامل ثبات األداة الكلي باستخدام معامل ارتباط بیرسون 

، %88، %76،%79(فبلغ كاالتي ة، أما معامل ثبات المعاییر كل على حد(82.2%

على التوالي حسب معاییر ضمان جودة التحوالت النوعیة إلى طریقة التدریس )78%، 90%

.االلكتروني ، وتعد قیم هذه المعامالت مقبولة ألغراض البحث العلمي 

:تطبیق األداة -
قام الباحث بزیارة المدارس اإلعدادیة عینة البحث والتقى مع مدرسي ومدرسات الكیمیاء 

علیهم أداة البحث مع شرح واف لمصطلحات البحث ، كما طلب منهم اإلجابة عن  وعرض

.فقرات األداة بدقة

:الوسائل اإلحصائیة 
:من الوسائل اإلحصائیة في تحلیل بیانات عینته وكما یأتي اً استخدم الباحث عدد

.معامل ارتباط بیرسون إلیجاد ثبات األداة .١

.لمحكمین عن الصدق الظاهري لألداة معادلة كوبر إلیجاد نسب اتفاق ا.٢

.التكرارات النسبیة .٣

.درجة الحدة .٤

.الوزن النسبي .٥

لتحدید درجة قبول كل فقر على كل معیار ، )المدونة أدناه (تم اعتماد درجة الحدة.٦

كحد یدل على تحقیق المستوى المطلوب والمقبول )المدون أدناه (واعتماد الوزن النسبي 

ة من فقرات المعاییر لضمان جودة التحوالت النوعیة إلى طریقة في تطبیق كل فقر 

التدریس االلكتروني ، وفیما یأتي درجة الحدة والوزن النسبي الفرضي المعتمد في قبول 

:كل معیار 

معیار األحتیاجات التقنیة للتحول من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني -
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)درجة الحدة . 2 )، الوزن النسبي ( 66.67% ) .

درجة .معیار اتجاهات التحول من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني -

)الحدة  3 )، الوزن النسبي ( 60% ) .

معیار استعدادات المدرسین للدخول في برامج اإلعداد والتدریب التي تؤهلهم للقیام بالتدریس -

)ة درجة الحد.االلكتروني 2 )، الوزن النسبي ( 66.67% ) .

معیار مدى مشاركة المدرسین بتطویر مواد التعلیم الالزمة للتحول من طریقة التدریس -

)درجة الحدة.التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني 2 )الوزن النسبي ،( 66.67% ) .

ي ومدرسات الكیمیاء في معاییر تربویة لتطبیق طریقة التدریس االلكتروني من قبل مدرس-

)درجة الحدة .المرحلة اإلعدادیة 2 )، الوزن النسبي ( 66.67% ) .

.عرض نتائج البحث ومناقشتھا
.معیار االحتیاجات التقنیة للتحول إلى طریقة التدریس االلكتروني .أوال

یهدف المعیار الكشف عن االحتیاجات التقنیة التي یحتاج إلیها كل من مدرسي 

مدرسات الكیمیاء في المرحلة اإلعدادیة لتحول طریقة تدریسهم من طریقة التدریس التقلیدیة إلى و 

یوضح االحتیاجات التقنیة لمدرسي ومدرسات الكیمیاء ) ١( طریقة التدریس االلكتروني ، والجدول

.للتحول إلى طریقة التدریس االلكتروني والوزن النسبي لها وترتیب االحتیاجات حسب أولویتها 

)١(جدول ال

االحتیاجات التقنیة لمدرسي ومدرسات الكیمیاء الالزمة للتحول إلى طریقة التدریس االلكتروني 

ب االحتیاجات حسب أولویتهاوالوزن النسبي لها وترتی

اوال : معیار احتیاجات تقنیة للتحول الى 

طریقة التدریس االلكتروني

مجموع المدرساتالمدرسین

الون 

النسبي

ترتیب 

االحتیاجات 

الجدید

zقیم 

للنسب درجة الحدة
الوزن 

النسبي

درجة 

الحدة

الوزن 

النسبي

2.52842.377981.530.512.امتالك ثقافة حاسوبیة - ١

امـــــتالك جهـــــاز حاســـــبة مناســـــب  -٢

.لتحقیق أهداف التدریس اإللكتروني
2.4481.332.5785.6683.510.425

امتالك مهارات حاسوبیة  - ٣

.أساسیة
2.4474.662.7908220.548

امتالك قدرة التصفح على شبكة  - ٤

.االنترنیت
2.5685.332.25758041.049

2.1270.662.4581.6675.551.002.م البرید االلكترونياستخدا - ٥

)یتضح من الجدول  1 أن االحتیاجات التقنیة الزمة وضروریة لمدرسي ومدرسات (
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الكیمیاء لتحویل طریقة تدریسهم من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني قد 

، إال أن هناك تفاوت في أولویة هذه االحتیاجات (%80.5)حصلت على الوزن النسبي الكلي 

استنادا لألوزان النسبیة لها ، إذ یتضح أن حاجة مدرسي ومدرسات الكیمیاء المتالك جهاز 

)حاسبة مناسب لتحقیق أهداف التدریس االلكتروني قد حصل على الرتبة األولى وبـوزن النسبي 

لالحتیاجات ، إال أن هذه الحاجة تكون أكبر لدى وهو أعلى من بقیة األوزان النسبیة (83.5%

مقارنة بالوزن النسبي (%85.66)مدرسات الكیمیاء اللواتي حصلن على الوزن النسبي 

)لمدرسي الكیمیاء الذین حصلوا على الوزن النسبي  مما یدل ذلك على أن مدرسات (81.33%

ك جهاز الحاسبة على الرغم من أن ذلك الكیمیاء هم بحاجة أكبر من مدرسي الكیمیاء في امتال

أما حاجة مدرسي .ال یعد معضلة أساسیة في الوقت الحالي من حیث أسعاره في األسواق 

(%82)ومدرسات الكیمیاء المتالكهم مهارات حاسوبیة قد حصلت على الرتبة الثانیة وبنسبة 

أكبر من مدرسي بشكل (%90)وتظهر هذه الحاجة لدى مدرسات الكیمیاء وبوزن نسبي 

، كما أن حاجة مدرسي ومدرسات الكیمیاء إلى امتالك ثقافة (%74.77)الكیمیاء بوزن نسبي 

إال أنها تكون واضحة لدى (%81.5)حاسوبیة قد حصلت على الرتبة الثالثة وبوزن نسبي 

وهو وزن كبیر عند مقارنته بالوزن النسبي لمدرسات (%84)مدرسي الكیمیاء بوزن نسبي 

)میاء البالغ الكی 79%) وتأخذ حاجة مدرسي ومدرسات الكیمیاء في قدرتهم على التصفح على .

وتظهر لدى مدرسي الكیمیاء بوزن نسبي (%80)شبكة االنترنیت الرتبة الرابعة وبوزن نسبي 

، في حین نجد أن (%75)وهو أكبر من الوزن النسبي لمدرسات الكیمیاء البالغ (85.33%)

وٕانها تكون (%75.5)استخدام البرید االلكتروني تأخذ الرتبة الخامسة وبوزن نسبي الحاجة إلى 

وهو وزن أكبر من الوزن النسبي لمدرسي (%81.66)لدى مدرسات الكیمیاء بوزن نسبي 

مما یشیر ذلك إلى أن مدرسات الكیمیاء هم أكثر حاجة من مدرسي (%70.66)الكیمیاء البالغ 

لیة البرید االلكتروني .الكیمیاء الستخدام آ

.معیار اتجاھات التحول إلى طریقة التدریس االلكتروني .ثانیا
یهدف المعیار الكشف عن اتجاهات مدرسي ومدرسات الكیمیاء لتحویل طریقة تدریسهم 

من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني ، حیث أن معیار اتجاهات التحول 

لتدریس االلكتروني یتحقق اعتمادا على مجموع األوزان النسبیة لتلك االتجاهات التي إلى طریقة ا

، كما تم االعتماد على درجة (%78.49)عبر عنها مدرسي ومدرسات الكیمیاء والتي بلغت 

)الحــدة  3 )أو الوزن النسبي ( 60% كمعیار حدي لالتجاه ، لذا فان نجاح مدرسي (

تحول إلى طریقة التدریس االلكتروني یكون أكثر ضمانا واعتمادا عندما ومدرسات الكیمیاء لل

)تتحقق هذه االتجاهات وحسب الترتیب الجدید لها ، والجدول  2 .یوضح ذلك(
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)٢(جدول ال

اتجاهات مدرسي ومدرسات الكیمیاء للتحول إلى طریقة التدریس االلكتروني والوزن النسبي 

والترتیب الجدید لها

ــا: م عیــار اتجاهــات التحــول الــى طریقــة ثانی

التدریس االلكتروني

مجموع المدرساتالمدرسین

الون 

النسبي

ترتیب 

االحتیاجات 

الجدید

zقیم 

للنسب درجة 

الحدة

الوزن 

النسبي

درجة 

الحدة

الوزن 

النسبي

تیســر طریقــة التــدریس االلكترونــي -١

.تبادل الخبرات بین المدرس وطلبته
4.0480.804.488849

0.76
5

ــــــــیس مــــــــن الضــــــــروري امــــــــتالك -٢ ل

ــــــــي البحــــــــث عــــــــن  ــــــــرة ف المــــــــدرس خب

.المعلومة على الشبكة 

3.7274.42.755560.712
1.65

1

تضمن طریقة التدریس االلكتروني -٣

.مختلفة من التعزیز للطلبة"أنماطا
3.3286.404.5290.488.44

0.48
2

یكون المحتـوى االلكترونـي للمـنهج -٤

جما مــــــــــــع طریقــــــــــــة التــــــــــــدریس منســـــــــــ

.االلكتروني 

4.2885.604.3286.40867
0.09

0

یكــــون دور المــــدرس موجهــــا بــــدال -٥

.داخل الصف "من عمله محاضرا
4.1282.404.28483.210

0.16
7

تعتمــد طریقــة التــدریس االلكترونــي -٦

علــــــــى المصــــــــادر االلكترونیــــــــة فقــــــــط 

.واالستغناء عن الكتاب المقرر 

1.8361.83636140

یعـــالج المـــدرس االلكترونـــي بنفســـه -٧

ـــــــة الخاصـــــــة بعمـــــــل  المشـــــــكالت الفنی

.األجهزة 

3.8763.9278.4077.211
0.22

3

كترونـي تشجع طریقـة التـدریس االل-٨

الطلبة على التعلم الذاتي
4.5691.204.38688.63

0.32
7

تیســر طریقــة التــدریس االلكترونــي -٩

یــــــــــة الحركــــــــــة للمــــــــــدرس وطلبتــــــــــه حر 

.واإلبحار داخل الشبكة 

4.5691.204.5290.4090.82
0.10

9

ضــــــرورة قیــــــام مــــــدرس الطریقــــــة -١٠

االلكترونیة بإعداد اختبارات الكترونیة 

.لتقویم الطلبة 

4.3687.204.4288.4087.86
0.14

3

تتیح طریقـة التـدریس االلكترونـي -١١

للطلبــــــــــة توظیــــــــــف معلومــــــــــاتهم فــــــــــي 

.عین وتطویرها تخصص علمي م

4.5290.404.2785.4087.95
0.61

5
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ــا: م عیــار اتجاهــات التحــول الــى طریقــة ثانی

التدریس االلكتروني

مجموع المدرساتالمدرسین

الون 

النسبي

ترتیب 

االحتیاجات 

الجدید

zقیم 

للنسب درجة 

الحدة

الوزن 

النسبي

درجة 

الحدة

الوزن 

النسبي

یصل الطالب إلى مستوى علمي -١٢

عــــــال مــــــن التحصــــــیل عنــــــد تدریســــــه 

.بطریقة التدریس االلكتروني

4.64934.4789.4091.21
0.51

0

تســـــتخدم اســـــتراتیجیات التـــــدریس -١٣

.االعتیادیة ضمن شبكة االنترنیت 
3.0460.802.154351.713

1.42
2

یكـــــــــــون المـــــــــــدرس االلكترونـــــــــــي -١٤

مســئوال عــن تصــمیم العملیــة التعلیمیــة 

.ومدیرا لها 

4.2885.604.2284.40858
0.13

2

)من مالحظة النتائج المدونة في الجدول  2 نجد أن مدرسي ومدرسات الكیمیاء (

االلكتروني ، كما یتضح أن یملكون اتجاهات ایجابیة تؤهلهم للتحول إلى استخدام طریقة التدریس 

هناك ثالث فقرات لم تعط فرصة لمدرسات الكیمیاء لتحویل تدریسهن إلى التدریس االلكتروني ، 

والتي حصلت على األوزان 13)، 6، 1إذ كانت اتجاهاتهن سلبیة عن تلك الفقرات وهي ( 

) على التوالي وهي أقل من المعیار النسبي %43، %36، %55النسبیة (

( 60% ، مما یشیر ذلك أن مدرسات الكیمیاء یرفضون فكرة امتالك الخبرة في البحث عن (

المعلومة على الشبكة واالستغناء عن الكتاب المقرر واالبتعاد عن استراتیجیات التدریس التقلیدیة 

، إذ أن االستغناء عن هذه األمور ال یكون لمصلحة المدرسات وأنها تجعل من عملیة تدریسهم 

)كما یتضح من الجدول ة ، جامد 2 أن اتجاهات مدرسي ومدرسات الكیمیاء نحو وصول (

الطالب إلى مستوى علمي عال من التحصیل عند تدریسه بطریقة التدریس االلكتروني قد حصل 

، وتلك نتیجة مبشرة للتحول أذ أن (%91.2)على الرتبة األولى في هذا المعیار وبوزن نسبي 

لیة التدریس هو وصول الطلبة إلى هذا المستوى العالي ، في حین نجد أن الهدف األساسي لعم

اعتماد طریقة التدریس االلكتروني على المصادر االلكترونیة فقط واالستغناء عن الكتب المقررة 

أما بقیة فقرات االتجاهات فتراوح أوزانها (%36)قد حصل على الرتبة األخیرة وبوزن نسبي 

والمتمثل (%51.7)سي ومدرسات الكیمیاء كحد أدنى بالوزن النسبي النسبیة لكل من مدر 

باستخدام استراتیجیات التدریس االعتیادیة ضمن شبكة االنترنیت ، أما الحد األعلى لالتجاهات 

والذي یتضمن إعطاء المدرس وطلبته الحریة الكاملة واإلبحار (%90.8)فله الوزن النسبي 

أما بقیة فقرات االتجاهات فتكون ایجابیة .یقة التدریس االلكتروني داخل الشبكة حال استخدام طر 

الوزن :لكل من مدرسي ومدرسات الكیمیاء وعلى التوالي وحسب األوزان النسبیة لها وكما یأتي 

(%88.3)والمتضمن تشجیع الطلبة على التعلم الذاتي ، الوزن النسبي (%88.6)النسبي 

لفة من التعزیز خالل طریقة التدریس االلكتروني ، الوزن النسبي والمتضمن استخدام أنماط مخت

وتطویرها ، )ضمن مجال الكیمیاء (والمتضمن توظیف الطلبة لمعلوماتهم العلمیة (87.9%)
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والمتضمن ضرورة إعداد اختبارات الكترونیة لتقویم الطلبة ، الوزن (%87.8)الوزن النسبي 

انسجام المحتوى االلكتروني مع طریقة التدریس االلكتروني والمتضمن ضرورة (%86)النسبي 

والمتضمن قیام المدرس االلكتروني بتصمیم العملیة التعلیمیة ومدیرا لها (%85)، الوزن النسبي 

والمتضمن السماح للمدرس االلكتروني تبادل الخبرات مع طلبته (%84.4)، الوزن النسبي 

موجها والمتضمن تغییر دور المدرس إلى(%83.2)لنسبيخالل التدریس االلكتروني والوزن ا

، فنجد أنها حصلت على اتجاهات ایجابیة من قبل مدرسي ومدرسات ومرشدا للعملیة التعلیمیة

.الكیمیاء وهذه نتیجة جیدة أیضا ومبشرة للتحول إلى التدریس االلكتروني 

)كما یتضح من الجدول  2 رسي الكیمیاء أعلى من أن الوزن النسبي التجاهات مد(

یدل ) مما14، 13، 12، 11، 9، (8ي التجاهات المدرسات ضمن الفقراتالوزن النسب

على أن مدرسي الكیمیاء یملكون اتجاهات ایجابیة للتحول إلى طریقة التدریس االلكتروني بدرجة 

الوزن النسبي وان الوزن النسبي لمدرسات الكیمیاء أعلى من.أكبر من مدرسات الكیمیاء 

)، 7، 6، 5، 4، 3، 2، ١(لمدرسي الكیمیاء ضمن الفقرات  مما یدل ذلك على أن 10

مدرسات الكیمیاء یمتلكن اتجاهات ایجابیة للتحول إلى طریقة التدریس االلكتروني بدرجة أكبر 

.من مدرسي الكیمیاء 

ي برامج اإلعداد والتدریب التي معیار استعدادات المدرسین للدخول ف. ثالثا
.تؤھلھم للقیام بالتدریس االلكتروني

یهدف المعیار الكشف عن استعدادات مدرسي ومدرسات الكیمیاء في المشاركة ببرامج 

اإلعداد والتدریب التي تقام داخل المدرسة من قبل مدربین خارج المدرسة والتي تؤهلهم القیام 

، كما تباینت هذه (%82.926)المجموع الكلي لالوزان النسبیة بالتدریس االلكتروني ، وقد بلغ 

، فقرات األداة ومدرسات الكیمیاء أثناء إجابتهم عن واالستعدادات حسب ما أشار إلیه مدرس

)والجدول  3 .یوضح ذلك (
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)٤(الجدول 

لقیام استعدادات مدرسي ومدرسات الكیمیاء للدخول ببرامج اإلعداد والتدریب التي تؤهلهم ل

بالتدریس االلكتروني والوزن النسبي والترتیب الجدید لها 

ثالثــا: معیــار اســتعدادات المدرســین للــدخول 

فــــي بــــرامج االعــــداد والتــــدریب التــــي 

تؤهلهم للقیام بالتدریس االلكتروني

مجموع المدرساتالمدرسین

الون 

النسبي

ترتیب 

االحتیاجات 

الجدید

zقیم 

للنسب درجة الحدة
الوزن 

النسبي

درجة 

الحدة

الوزن 

النسبي

.إنشــاء مركــز خــاص للتــدریب علــى طریقــة ١

.التدریس االلكتروني داخل أو خارج المدرسة
2.5685.332.528484.6750.145

.تــدریب المدرســین علــى احتیاجــات التــدریب ٢

.االلكتروني
2.3678.662.558581.83100.637

ـــــــــدورات .تشـــــــــجیع المدرســـــــــین لالنخـــــــــراط٣ ب

.التدریب على طریقة التدریس االلكتروني
2.5685.332.4581.6683.580.392

.تحدیـــــد الفتـــــرة الزمنیـــــة المناســـــبة لممارســـــة ٤

.التدریب االلكتروني 
1.9665.332.376.6671140.973

.تكلیف المدرسین بإلقاء محاضـرة الكترونیـة ٥

.
2.3277.332.4280.6679130.318

.تزویــــــــــــد المدرســــــــــــین بشــــــــــــهادة التــــــــــــدریب ٦

.االلكتروني 
2.52842.4280.668.3390.346

لمـــن مادیـــة ، معنویـــة)(.صـــرف مكافئـــة٧

.یتدرب على التدریس االلكتروني 
2.273.332.6588.3380.83111.470

.اعتمـاد بــرامج تعلیمیـة كافیــة لتغطیـة بــرامج ٨

اللكترونـي التدریب واإلعداد لطریقة التـدریس ا

.

2.3277.332.583.3380.33120.585

.التأكید على متابعة المدرسین بعـد تخـرجهم ٩

.من الدورة التدریبیة 
2.52842.583.3383.6670.017

.اعتمـــــــاد الشـــــــهادة الممنوحـــــــة ألغـــــــراض ١٠

.الترقیة العلمیة 
2.4481.332.6588.3384.8340.352

یات التـــدریس المناســـبة .اإللمـــام باســـتراتیج١١

.االستخدام ضمن التدریس االلكتروني 
2.5685.332.5785.6685.5030.596

تعریـــــف المدرســـــین بمهـــــارة إدارة الصـــــف 12.

.والتواصل والمشاركة 
2.7290.662.7591.6691.1610.488

.تعریـــــــــــف المدرســـــــــــین بمهـــــــــــارة التعلـــــــــــیم ١٣

.االلكتروني 
2.64882.678988.520.122

.تعریـــــف المدرســــــین بــــــإجراءات التــــــدریس ١٤

.غیر الشبكیة
2,4882.662,558583.8360.247
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)یتضح من الجدول  3 ومدرسات الكیمیاء والخاص  وأن االستعداد الذي أبداه مدرس(

وهو یمثل (%91.16)بمهارة إدارة الصف والتواصل والمشاركة قد حصل على الوزن النسبي 

ولى لالستعدادات الالزمة للتحول إلى استخدام طریقة التدریس االلكتروني ، أما بالنسبة الرتبة األ

لتحدید الفترة الزمنیة المناسبة لممارسة التدریب االلكتروني فقد حصل على الوزن النسبي 

وهو یمثل الرتبة األخیرة من االستعدادات ویشیر إلى أقل استعداد یبدیه مدرسي (71%)

كیمیاء لتحویل تدریسهم الكترونیا ، أم ما یتعلق ببقیة االستعدادات فنجد أن أوزانها ومدرسات ال

)ـ (%88.5النسبیة قد تراوحت بین  ومن مقارنة هذه األوزان بالمعیار المحدد بالوزن 79%

نجد أن مدرسي ومدرسات الكیمیاء قد أبدوا استعداداتهم وبدرجة كبیرة للتحول (%66.67)النسبي 

)ستخدام طریقة التدریس االلكتروني ، وكما یوضح الجدول إلى ا 3 أن الوزن النسبي (

، 3، (1مدرسي الكیمیاء والذي یظهر بشكل عال ضمن الفقرات لمصلحةلالستعدادات یكون 

وبدرجة أعلى من مدرسات الكیمیاء ، أما استعدادات مدرسات الكیمیاء فتظهر بدرجة )9، 6

).14، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 5، 4، (2كیمیاء عند الفقرات أكبر من مدرسي ال

.معیار مدى مشاركة المدرسین بتطویر مواد التعلیم الكترونیا.رابعا
یهدف هذه المعیار إلى الكشف عن مدى مشاركة مدرسي ومدرسات الكیمیاء بتطویر 

ب وطریقة التدریس االلكتروني ، مفردات مناهج الكیمیاء وتحویلها إلى مناهج الكترونیة تتناس

ویتضح ذلك من خالل عدة فقرات تقیس هذا المعیار ، حیث أظهر مدرسي ومدرسات الكیمیاء 

(%81.132)نسبیة لها بلغت "أوزانا )والجـدول. 4 یوضح مدى مشاركة مدرسي ومدرسات (

.ید لهاالكیمیاء بتطویر مواد التعلیم الكترونیا والوزن النسبي والترتیب الجد
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مدى مشاركة مدرسي ومدرسات الكیمیاء بتطویر مواد التعلیم الكترونیا والوزن النسبي 

والترتیب الجدید لها

رابعــــا : معیـــــار مـــــدى مشـــــاركة المدرســـــین 

بتطویر مواد التعلیم الكترونیا

مجموع المدرساتالمدرسین

الون 

النسبي

ترتیب 

االحتیاجات 

الجدید

zقیم 

للنسب درجة الحدة
الوزن 

النسبي

درجة 

الحدة

الوزن 

النسبي

.تنظیم محتوى التعلیم بطریقة الكترونیة ١

یسهل قراءتها
2.5685.332.686.668610.149

.أن ترتبط صفحات الویب للمقرر بطریقة ٢

منطقیة 
2.28762.6588.3382.1761.240

.أن تصمم أدوات اإلبحار داخل المقرر 3

.یة بعنا
1.8862.662.3578.3370.66141.343

.ینبغي العنایة الكاملة بعناصر الوسائل المتعددة 4

الخ ..كالتسجیل الصوتي والمؤتمرات و
2.3678.662.678983.8341.080

االلتزام بالوقت المناسب والمخصص 5.

.لتقدیم المقرر على الشبكة 
0مكرر2.52842.5284843

2.2474.662.4782.3378.5110.724.آراء الطلبة وتقویمهم .تتبع 6

أن تكون تقییمات الطلبة مناسبة للتدریس 7.

االلكتروني 
2.28762.4280.6678.33120.440

.نبغي تزوید الطلبة بالرجع الكافئ 8

.لتساؤالتهم على الشبكة 
2.4481.332.4782.3381.8370.101

ت االتصال المتزامن وغیر استعمال أدوا9.

المتزامن التي تشجع التفاعل بین الطلبة 

.والمقررات التعلیمیة على الشبكة 

2.4802.583.3381.6780.335

.خلق ربط اجتماعي للتواصل بین ١٠

.المدرس وطلبته وبین الطلبة أنفسهم 
2.52842.52848430

یم إن إعداد محتوى التعلم یحتاج إلى تنظ11.

.الموقع بصورة أكثر جدیة 
2.686.662.583.338520.370

.ینبغي تحدید نوع المشاركة في النقاشات 12

االلكترونیة أما النقاشات المتزامنة أو غیر 

المتزامنة 

2.28762.5785.6680.8390.948

.یتحول التدریس إلى عالقات فردیة 13

حسب قدرات وسرعات الطلبة في عملیة 

.تعلم ال

2.28762.583.3379.67100.706

.یقوم المدرس بتحدید جدول المحاضرة ١٤

أو إعطاء واجبات أو تحدید مدة الدراسة 

.والرد عن أسئلة الطلبة 

2.273.332.4581.6677.5130.774

یكون التدریس ألفریقي سائدا في هذا ..١٥

النوع من التدریس االلكتروني ، فمن 

ن یتابع تعامل الطلبة مع البرامج المدرسین م

التعلیمیة ، ومنهم من یتابع الطلبة وهم 

.الخ ....یمتحنون ، و

2.6889.332.376.668351.391
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)یتضح من الجدول  4 أن مشاركة مدرسي ومدرسات الكیمیاء بتطویر مواد التعلیم (

لوزن النسبي لها أعلى من المعیار الكترونیا قد وقعت ضمن المدى المقبول ، فجمیع الفقرات بلغ ا

( 60% ، كما یتضح أن تنظیم محتوى التعلیم بطریقة الكترونیة یسهل قراءتها تأخذ الرتبة (

كما تكون نسبة (%86)ومدرسات الكیمیاء علیها وبنسبة  واألولى من المشاركة ، إذ أكد مدرس

جة أكبر من مدرسي الكیمیاء بدر (%86.66)هذه المشاركة عند مدرسات الكیمیاء البالغة 

، كما یتضح أن إعداد محتوى التعلیم الذي یحتاج إلى تنظیم موقع التعلیم (%85.33)البالغة 

وتكون عند مدرسي الكیمیاء البالغة (%85)بشكل أكثر جدیة قد شغل الرتبة الثانیة والبالغة 

، أما الفقرة الثالثة فلها (%83.33)بدرجة أكبر عند مدرسات الكیمیاء والبالغة (86.66%)

وقد تضمنت فقرتین األولى تتمثل بخلق ربط اجتماعي للتواصل بین (%84)الوزن النسبي 

المدرس وطلبته وبین الطلبة أنفسهم والثانیة تتمثل بالتزام المدرسین بالوقت المخصص لتقدیم 

)كما ویتبین من الجدول .المقرر على الشبكة  4 مدرسین أعلى من أن درجة مشاركة ال(

المدرسات في تطویر مواد التعلیم الكترونیا وخصوصا عندما یكون التدریس ألفریقي سائدا في 

هذا النوع من التدریس االلكتروني ، فمن المدرسین من یتابع تعامل الطلبة مع البرامج التعلیمیة ، 

مدرسات الكیمیاء في ومنهم من یتابع الطلبة وهم یمتحنون وهكذا ، في حین تكون درجة مشاركة

.تطویر مواد التعلیم الكترونیا بدرجة أكبر من مدرسي الكیمیاء 

.معاییر تربویة لمستوى تطبیق طریقة التدریس االلكتروني . خامسا
تهدف هذه المعاییر إلى الكشف عن مستوى االمكانیات التربویة لتطبیق طریقة التدریس 

.الهدف من التدریس االلكتروني ، ب.أ(تتضمن االلكتروني ضمن أربع مجاالت رئیسة ، و 

، حیث أظهر مدرسي )التقویم .المستوى التعلیمي ، د.المحتوى والخبرات التعلیمیة ، ج

)، والجدول (%84.075)نسبیة لها بلغت "ومدرسات أوزانا 5 یوضح مستوى تطبیق طریقة (

.ها التدریس االلكتروني والوزن النسبي والترتیب الجدید ل
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مستوى االمكانیات التربویة لتطبیق طریقة التدریس االلكتروني والوزن النسبي والترتیب الجدید 

  لها

خامســــا: معــــاییر تربویــــة لمســــتوى تطبیــــق 

طریقة التدریس االلكتروني

مجموع المدرساتالمدرسین

الون 

النسبي

ترتیب 

االحتیاجات 

الجدید

zقیم 

للنسب درجة الحدة
وزن ال

النسبي

درجة 

الحدة

الوزن 

النسبي

:الهدف من التدریس االلكتروني .أ 

یوضح الهدف الخاص بتدریس مادة -١

.الكیمیاء قبل البدء بالتدریس االلكتروني 

یحدد األغراض السلوكیة للموضوع     -٢ 

.الدراسي بدقة 

ن تتحقق األغراض السلوكیة خالل -٣ 

.التدریس االلكتروني 

2.6

2.36

2.6

86.66

78.66

86.66

2.6

2.5

2.7

86.66

83.33

90

86.66

81

88.33

2

3

1

0

0.462

0.402

.المحتوى والخبرات التعلیمیة .ب

.یتناسب المحتوى التعلیمي مع آلیة 1

.التدریس االلكتروني 

.امتالك الطالب معلومات سابقة عن      ٢ 

.سیدرس الكترونیا الموضوع الذي

.یركز التدریس االلكتروني على ٣

المجاالت المعرفیة والمهاریة والوجدانیة 

.للطلبة 

.تحول طریقة التدریس االلكتروني عمل ٤

Interactiveالطالب إلى عمل تفاعلي 

یسهم في تحدید المحتوى والخبرات التعلیمیة 

.

2.6

2.28

2.32

2.68

86.66

76

77.33

89.33

2.42

2.4

2.67

2.55

80.66

80

89

85

83.67

78

83.17

87.17

2

4

3

1

0.649

0.376

1.199

0.517

.المستوى التعلیمي .ج

ـــــــــد          ١ ـــــــــي عن ـــــــــدریس االلكترون ـــــــــف الت . الیتوق

.مستوى معین

.یتناســـب مســـتوى التـــدریس االلكترونـــي مـــع ٢

.ات فروق فردیة مجموعات من الطلبة ذ

ناسب لغة التدریس االلكترونـي مـع الطلبـة 3.

الذین صمم لهم الدرس االلكتروني

2.68

2.6

2.44

89.33

86.66

81.33

2.6

2.55

2.45

86.66

85

81.66

88

80

81.5

1

2

3

0.326

0.187

0.033

.التقویم .د

.ات الكترونیة.یتم التقویم من خالل اختبار ١

.یكون التقویم بشكل مباشر من خالل ٢

االتصال المتزامن عندما تكون األسئلة 

.موضوعیة 

.اعتماد البرید االلكتروني في تصحیح ٣

إجابات الطلبة عندما تكون األسئلة مقالیة 

.وبهذا یكون االتصال غیر متزامن 

2.6
2.4

2.6

86.66
82.66

86.66

2.45
2.4

2.45

81.66
80

81.66

84.16
81.33

84.16

1
2

مكرر1

0.546
0.269

0.546
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)یتضح من الجدول  5 أن التدریس االلكتروني یكون بمستویات متفاوتة وحسب (

الترتیب الجدید لتطبیقه ، فقد أكد مدرسي ومدرسات الكیمیاء على أهمیة تحقیق األغراض

إال أن مدرسات الكیمیاء كن (%88.33)االلكتروني وبوزن نسبي السلوكیة خالل التدریس

یؤكدن على تطبیق طریقة التدریس االلكتروني من خالل تحدید الهدف منها بشكل أكبر من 

مدرسي الكیمیاء ، أما مایخص فقرة المحتوى والخبرات التعلیمیة االلكترونیة فإنها تتحقق عندما 

Interactive)یكون عمل الطلبة تفاعلي  یسهم في تحدید المحتوى والخبرات التعلیمیة ، كما (

ومدرسات الكیمیاء أن  وأن التدریس االلكتروني ال یتوقف عند مستوى محدد ، إذ أشار مدرس

تطبیق التدریس االلكتروني یتحقق بالدرجة األولى عندما یتم أوال تحدید المستوى التعلیمي 

أعلى من (%89.33)وزن النسبي لمدرسي الكیمیاء البالغ للتدریس االلكتروني  ویالحظ أن ال

مما یشیر إلى تطبیق التدریس االلكتروني (%86.33)الوزن النسبي لمدرسات الكیمیاء البالغ 

في مجال فعالیة المستوى التعلیمي یكون لصالح المدرسات ، أما ما یخص مجال التقویم فنجد 

بالنسبة لمدرسي ومدرسات الكیمیاء (%84.66)بالغة باألوزان النسبیة والاً أن هناك تساوی

وضمن الفقرات التي تتضمن استخدام وتطبیق االختبارات االلكترونیة واعتماد التدریس 

االلكتروني تصحیح إجابات الطلبة ، كما تشیر النتائج إلى أن مدرسي الكیمیاء هم أوفر حظا في 

تعلق بتطبیق البرید االلكتروني في التدریس تطبیق هذه االختبارات االلكترونیة ، أما ما ی

االلكتروني فنالحظ أن مدرسات الكیمیاء هن أكثر استخداما لها من المدرسین ، إال أن مدرسي 

الكیمیاء یؤكدون على تطبیق التقویم بشكل مباشر من خالل االتصال المتزامن عندما تكون 

.األسئلة موضوعیة وبصورة اكبر من مدرسات الكیمیاء 

هل هناك فروق ذات داللة احصائیة بین وجهتي نظر مدرسي ومدرسات الكیمیاء في :سادسا

.معاییرضمان جودة التحوالت النوعیة من طریقة التدریس التقلیدیة الى طریقة التدریس االلكتروني

لغرض االجابة عن هذا السؤال ، استخدم الباحث االختبار الزائي للنسب للكشف عن 

لمعنویة بین وجهتي نظر المدرسین والمدرسات لمادة الكیمیاء في معاییر جودة التحوالت الداللة ا

Zالنوعیة من طریقة التدریس التقلیدیة الى طریقة التدریس االلكتروني ، وادرجت نتائج قیم 

.عاله ) أ ٥، 4، 3، 2، 1(للنسب في الجداول  

أعاله أن جمیع القیم الزائیة المحسوبة )5، 4، 3، 2، (1ویتضح من الجداول 

بین وجهتي نظر المدرسین والمدرسات لمادة الكیمیاء ازاء معاییر ضمان جودة التحوالت النوعیة 

من طریقة التدریس التقلیدیة الى طریقة التدریس االلكتروني هي أقل من القیمة الزائیة الجدولیة 

معنویة بین وجهتي نظرهما في التحوالت النوعیة ، وهذا یعني أنه التوجد فروق(1.96)البالغة 

ویمكن .من طریقة التدریس التقلیدیة الى طریقة التدریس االلكتروني وانهم متطابقون في ارائهما 
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في التطلعات الحقیقیة الهادفة الى اً القول بان تقارب وجهتي نظرتیهما تدل على ان هناك تطابق

تشهدها العملیة التعلیمیة في الوقت الحاضر ، والتي تقود التجدیدات والتطورات الحدیثة التي 

الجوانب االیجابیة الالزمة لتحدیث المؤسسة  الىمن مدرسي ومدرسات الكیمیاء الى التعرف "كال

التعلیمیة وبرامجها المستخدمة والمتمثلة بتوفیر مصادر المعلومات واالدلة الكافیة التخاذ قرارات 

لمتبعة وتحدیثها ، متضمنا في ذلك توسیع الفرص التعلیمیة لجمیع الطلبة حول البرامج التعلیمیة ا

وزیادة مستوى تنفیذ البرامج التدریبیة لكل من المدرسین وطلبتهم ، حیث یشجع ذلك الى قیام 

المدرسین بعملیة التدریس في أي وقت واي مكان كما یمكنهم ان یطوروا المواد التعلیمیة وتوجیه 

.ومات المناسبة أعتمادا على حاجاتهم عن طریق التدریس االلكتروني طلبتهم الى المعل

)، 4، 3، 2، ١(ومن مراجعة النتائج المدونة في الجداول  نجد أن ضمان جودة 5

التحوالت النوعیة لطریقة تدریس مدرسي ومدرسات الكیمیاء من الطریقة التدریسیة التقلیدیة الى 

ة یتضمن انتقالهم من الدور التقلیدي الذي یمارسوه اثناء التدریس طریقة التدریس األلكترونی

أن یتصفوا بمواصفات تؤهلهم الن لهم التقلیدي الى دورالمدرس العصري االلكتروني ، كما ینبغي 

یكونوا قادرین على استخدام طریقة التدریس االلكتروني بمهارة وبجدارة فائقة من خالل التزامهم 

لتي تتطلب منهم االلتزام بها واستخدامها كطریقة حدیثة للتدریس كطریقة باألدوار الرئیسة ا

التدریس األلكتروني ، علیه یمكن تلخیص أدوار مدرسي ومدرسات الكیمیاء أثناء استخدامهم 

:طریقة التدریس االلكتروني بما یأتي 

، ویحدث أن یكونوا خبراء بمهارات البحث عن المعلومة ولیس فقط امتالك المعرفة نفسها.١

.ذلك من خالل امتالكهم مهارات التواصل ومهارات التعلم الذاتي 

أن ینظموا العملیات التربویة باتجاهاتها الحدیثة ، بحیث ینظموا اتصاالت طلبتهم مع طلبة .٢

مدارس أخرى عبر الشبكة ، كما یتحول تدریسهم الى عملیة عالجیة لحاالت فردیة حسب 

ب المعرفة ، واستطاعتهم من جعل التدریس االلكتروني قدرات وسرعات الطلبة في أكتسا

بشكل فریقي ، فمن المدرسین من یتابع الطلبة وهم یتعاملون مع البرامج التعلیمیة ، ومنهم 

.من ینظم اتصاالته مع المتخصصین التربویین الستشارتهم بغرض تجدید االفكار العلمیة 

وجهین ومرشدین للطلبة بدال من عملهم أن یتحول دور المدرسین من مصدر للمعرفة الى م.٣

.كمحاضرین داخل الصف 

رهم بفاعلیة ، بأن یكون لدى المدرسین بعض االشخاص المتخصصین یعملون معه ویستش.٤

فمنهم لحل المشكالت الفنیة الخاصة بعمل االجهزة ، ومنهم متخصص بتكنولوجیا المعلومات 

.

والتجدید ، وكما یمتلكوا المهارات التي تؤهلهم ن روح المبادرة الى التجریب و أن یمتلك المدرس.٥

.في حل المشكالت التربویة 
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.ان یتفهموا آلیة استخدام استراتیجیات التدریس االلكتروني .٦

ان یتفهموا مهامهم تجاه المجتمع عن طریق المواقف التعلیمیة وما ینشأ عنها من عالقات .٧

.المعلومات متبادلة بین المدرسین وطلبتهم تتیح نقل المعرفة و 

.ان یملكوا استراتیجیات تقویم الطلبة الكترونیا .٨

:االستنتاجات 
:في ضوء نتائج البحث ، تم استنتاج ما یأتي 

تأكید مدرسي ومدرسات الكیمیاء في المرحلة اإلعدادیة ضمن مدینة الموصل على أهمیة 

قنیة ، االتجاهات ، استعدادات االحتیاجات الت)معاییر ضمان جودة التحوالت النوعیة المتضمنة 

إذ حصلت (المشاركة ببرامج اإلعداد والتدریب ، مدى المشاركة بتطویر مواد التعلیم الكترونیا 

جمیع المعاییر على درجة القبول من قبل مدرسي ومدرسات الكیمیاء للتحول من طریقة التدریس 

ن حصول بعض الفقرات على قیم التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكتروني ، إذ على الرغم م

)إحصائیة دون درجة الحدة  2 )والوزن النسبي )5، 4، 3، (1في المعاییر ( 66.67%

)ودرجة الحدة ( 3 )والوزن النسبي ( 60% )في المعیار ( 2 ).

:التوصیات 
:في ضوء نتائج البحث یوصي الباحث بما یأتي

یقة تدریسیة فعالة تضاف إلى بقیة الطرائق التدریسیة الشائعة اعتماد التدریس االلكتروني كطر .١

.االستخدام في تدریس الكیمیاء

تشجیع مدرسي ومدرسات الكیمیاء وبشكل فاعل على ممارسة طریقة التدریس االلكتروني .٢

.كونهم یملكون اتجاهات ایجابیة نحو استخدامه

یة لتدریب مدرسي ومدرسات الكیمیاء إقامة مركز للتعلیم االلكتروني داخل المدارس اإلعداد.٣

على آلیة ممارسة التدریس االلكتروني بكافة تقنیاته وامكانیة بناء منهج الكتروني للموضوع 

.الدراسي الذي سیقدم للطلبة

تزوید المدارس اإلعدادیة بمختبرات للحاسبات االلكترونیة وقاعات لالنترنیت لممارسة .٤

اللكتروني داخل المدرسة أو تزوید بعض المدرسین مدرسي ومدرسات الكیمیاء للتعلیم ا

.بجهاز حاسبة وخط انترنیت لتسهیل عملیة التدریس االلكتروني 

تزوید المدیریة العامة لتربیة محافظة نینوى بنسخة من البحث الحالي واالطالع على النتائج .٥

ي في عدد من النهائیة للبحث واالستنارة من خالله على أهمیة تفعیل التدریس االلكترون

.المدارس االعدادیة في مدینة الموصل
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:المقترحات 
:یقترح الباحث مایأتي 

.اجراء المزید من البحوث في مجال التدریس االلكتروني .١

اجراء دراسة مماثلة على عینة من مدرسي ومدرسات مواد دراسیة أخرى كعلوم الحیاة .٢

.والفیزیاء 

.سطة اجراء دراسة أخرى على المرحلة المتو .٣

.المصادر 
)إبراهیم ، محمد عبد الرزاق .١ 2003 ، منظومة تكوین المعلم في ضوء معاییر الجودة (

.، المملكة األردنیة الهاشمیة ، عمان ، دار الفكر الشاملة

)األدغم ، رضا .٢ 2003 ، تطویر برنامج إعداد المدرسین في ضوء متطلبات العصر (

اللجنة العلمیة الدائمة للمناهج وطرق التدریس ، جامعة ، دراسة غیر منشورة ،ومتغیراته

3المنصورة ، القاهرة  ، ص  .

)بالراشد ، محمد .٣ 2005 الواقع والتحدیات ، :، المدرسة العربیة في مطلع قرن جدید (

مركز دراسات الوحدة التربیة والتنوع في تنمیة المجتمع العربي ، "فصل في كتاب 

)المستقبل العربي ، العدد ، سلسلة كتب العربیة 39 .، بیروت (

)جمیل ، محمد جهاد وفواز فتح اهللا ألراقیتي .٤ 2006 ، دار الكتاب مدرسة المستقبل، (

350الجامعي ، فلسطین ، ص  .

)حسانین ، هدى محمد .٥ 2004 مؤتمر التعلیم ، إدارة الجودة وضمان االعتماد ، (

.اإلصالح والتطویر ، القاهرة ، آفاق الجامعي السنوي الحادي عشر 

)الحیلة ، محمد محمود .٦ 2001 ، دار الكتاب 1، ط طرائق التدریس واستراتیجیاته، (

.الجامعي ، اإلمارات العربیة المتحدة 

)دروزة ، أفنان نظیر .٧ 2000 ، دار الشروق النظریة في التدریس وترجمتها عملیا، (

.للنشر والتوزیع ،  عمان ، األردن 

)یتون ، عایش ز .٨ 1995 ، دار الشروق ، عمان ، األردن أسالیب التدریس الجامعي، (

.

، 1، عالم الكتب ، طمنظومة التعلیم عبر الشبكات، (2006)عبد الحمید ، محمد .٩

.القاهرة 

)الفتم ، محمد بن جاسم ومحمد جواد رضا .١٠ 2003 رؤیة وتجربة في اإلصالح ، (
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…دور مدرسي ومدرسات الكیمیاء في مواجهة التعلیم اإللكتروني

٣٥

ملحق البحث

  أداة 

حوالت النوعیة إلى طریقة التدریس االلكترونيمعاییر ضمان جودة الت

.المحترم..……………………حضرة األستاذ 

فیما یأتي أداة استبیان لدراسة دور مدرسي ومدرسات الكیمیاء في مواجهة التعلیم 

االلكتروني اعتماد أكادیمي لضمان جودة التحوالت النوعیة من طریقة التدریس التقلیدیة إلى 

اللكتروني، وألجل ذلك تم بناء أداة لقیاس معاییر ضمان جودة التحوالت النوعیة طریقة التدریس ا

من طریقة التدریس التقلیدیة إلى طریقة التدریس االلكترونیة والتي تتضمن خمس معاییر رئیسة، 

كخطوة بناءة على طریق االرتقاء بعملیة االعتماد األكادیمي وضمان جودة التحوالت النوعیة إلى 

.لتدریس االلكترونيطریقة ا

لذا یرجى من حضراتكم التكرم بقراءة فقرات االستبیان المرفق بدقة وبیان مدى 

صالحیتها في قیاس كل معیار من فقرات المعاییر ومناسبتها لقیاس المعیار الرئیسي، مع بیان 

.مناسبة القیاس المدون للمعاییر الخمسة

مع التقدیر

أحتاجه/القیاس ة للتحول الى طریقة التدریس االلكترونياوال : معاییر احتیاجات تقنی

بدرجة 

كبیرة 

بدرجة 

متوسطة

بدرجة قلیلة

.امتالك جهاز حاسبة مناسب لتحقیق أهداف التدریس اإللكتروني .١

.امتالك مهارات حاسوبیة أساسیة .٢

.امتالك ثقافة حاسوبیة .٣

.امتالك قدرة التصفح على شبكة االنترنیت .٤

.استخدام البرید االلكتروني .٥

ثانیا : معاییر احتیاجات التحول الى طریقة التدریس 

االلكتروني

القیاس 

أوافق 

بشدة
أعارضحیاديأوافق

أعارض 

بشدة

تیسر طریقة التدریس االلكتروني تبادل الخبرات بین المدرس وطلبته فقط .١

.

البحث عن المعلومة على لیس من الضروري امتالك المدرس خبرة في .٢

.الشبكة 

.تتضمن طریقة التدریس االلكتروني أنماط مختلفة من التعزیز للطلبة.٣

یكون المحتوى االلكتروني للمنهج منسجما مع طریقة التدریس االلكتروني .٤

.
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.یكون دور المدرس موجها بدال من عمله محاضر داخل الصف .٥

لى المصادر االلكترونیة فقط تعتمد طریقة التدریس االلكتروني ع.٦

.واالستغناء عن الكتاب المقرر 

یعالج المدرس االلكتروني بنفسه المشكالت الفنیة الخاصة بعمل ألجهزة .٧

.تشجع طریقة التدریس االلكتروني الطلبة على التعلم الذاتي .٨

تیسر طریقة التدریس االلكتروني للمدرس وطلبته حریة الحركة واإلبحار .٩

.الشبكة داخل 

ضرورة قیام مدرس الطریقة االلكترونیة بإعداد اختبارات الكترونیة لتقویم .١٠

.الطلبة 

تتیح طریقة التدریس االلكتروني للطلبة توظیف معلوماتهم في تخصص .١١

.علمي معین وتطویره 

یصل الطالب إلى مستوى علمي عال من التحصیل عند تدریسه.١٢

.ریسیة االعتیادیة ضمن شبكة االنترنیت تستخدم جمیع الطرائق التد.١٣

یكون المدرس االلكتروني مسئوال عن تصمیمم العملیة التعلیمیة ومدیرا .١٤

.لها 

ثالثا : معاییر ااستعدادات المدرسین للدخول في برامج االعداد والتدریب التي 

تؤهلهم للقیام بالتدریس االلكتروني

مستعد/القیاس 

بدرجة 

ة كبیر 

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

قلیلة

.إنشاء مركز خاص للتدریب على طریقة التدریس االلكتروني داخل أو خارج المدرسة .١

.تدریب المدرسین على احتیاجات التدریب االلكتروني .٢

.تشجیع المدرسین لالنخراط بدورات التدریب على طریقة التدریس االلكتروني .٣

.لمناسبة لممارسة التدریب االلكتروني تحدید الفترة الزمنیة ا.٤

.تكلیف المدرسین بإلقاء محاضرة الكترونیة .٥

.تزوید المدرسین بشهادة التدریب االلكتروني .6

.لمن یتدرب على التدریس االلكتروني )مادیة ، معنویة (صرف مكافئة .٧

.یقة التدریس االلكتروني اعتماد برامج تعلیمیة كافیة لتغطیة برامج التدریب واإلعداد لطر .٨

.التأكید على متابعة المدرسین بعد تخرجهم من الدورة التدریبیة .٩

.اعتماد الشهادة الممنوحة ألغراض الترقیة العلمیة .١٠

.اإللمام باستراتیجیات التدریس المناسبة االستخدام ضمن التدریس االلكتروني .١٢

.التواصل والمشاركة تعریف المدرسین بمهارة إدارة الصف و .١٣

.تعریف المدرسین بمهارة التعلیم االلكتروني .١٤

.تعریف المدرسین بإجراءات التدریس غیر الشبكیة .١٥
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رابعا : معاییر مشاركة المدرسین بتطویر مواد التعلیم الكترونیا
أشارك/القیاس 

بدرجة 

كبیرة 

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

قلیلة

.لتعلیم بطریقة یسهل قراءتها تنظیم محتوى ا.١

.أن ترتبط صفحات الویب للمقرر بطریقة منطقیة .٢

.أن تصمم أدوات اإلبحار داخل المقرر بعنایة .٣

.الخ 00ینبغي العنایة الكاملة بعناصر الوسائل المتعددة كالتسجیل الصوتي والمؤتمرات و.٤

.الشبكة االلتزام بالوقت المناسب والمخصص لتقدیم المقرر على .٥

.تتبع آراء الطلبة وتقویمهم .٦

.أن تكون تقییمات الطلبة مناسبة للتدریس االلكتروني .٧

.ینبغي تزوید الطلبة بالرجع الكافئ لتساؤالتهم على الشبكة .٨

استعمال أدوات االتصال المتزامن وغیر المتزامن التي تشجع التفاعل بین الطلبة والمقررات .٩

.ة التعلیمیة على الشبك

.خلق ربط اجتماعي للتواصل بین المدرس وطلبته وبین الطلبة أنفسهم .١٠

.إن إعداد محتوى التعلم یحتاج إلى تنظیم الموقع بصورة أكثر جدیة .١١

.ینبغي تحدید نوع المشاركة في النقاش االلكتروني أما النقاش المتزامن أو غیر المتزامن.١٢

.ة حسب قدرات وسرعات الطلبة في عملیة التعلم یتحول التدریس إلى عالقات فردی.١٣

یقوم المدرس بتحدید جدول المحاضرة أو إعطاء واجبات أو تحدید مدة الدراسة والرد عن .١٤

.أسئلة الطلبة 

یكون التدریس الفریقي سائدا في هذا النوع من التدریس االلكتروني ، فمن المدرسین من یتابع .١٥

.الخ …تعلیمیة ، ومنهم من یتابع الطلبة وهم یمتحنون ، وتعامل الطلبة مع البرامج ال

خامسا : معاییر تربویة لتطبیق طریقة التدریس االلكتروني
أطبقه/القیاس 

بدرجة 

كبیرة 

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

قلیلة

.:الهدف من التدریس االلكتروني .أ 

.بالتدریس االلكتروني یوضح الهدف الخاص بتدریس مادة الكیمیاء قبل البدء.1

.یحدد األغراض السلوكیة للموضوع الدراسي بدقة .٢

.أن تتحقق األغراض السلوكیة خالل التدریس االلكتروني .٣

.المحتوى والخبرات التعلیمیة .ب

.یتناسب المحتوى التعلیمي مع آلیة التدریس االلكتروني .١

.سیدرس الكترونیا امتالك الطالب معلومات سابقة عن الموضوع الذي.٢

.یركز التدریس االلكتروني على المجاالت المعرفیة والمهاریة والوجدانیة للطلبة .٣

Interactiveتحول طریقة التدریس االلكتروني عمل الطالب إلى عمل تفاعلي .٤ .

.المستوى التعلیمي .ج

.یتوقف التدریس االلكتروني عند مستوى معین .1

.االلكتروني مع مجموعات من الطلبة ذات فروق فردیة یتناسب مستوى التدریس.٢

.یتناسب لغة التدریس االلكتروني مع الطلبة الذین صمم لهم الدرس االلكتروني .٣

.التقویم .د
.یتم التقویم من خالل اختبارات الكترونیة .١

.یة یكون التقویم بشكل مباشر من خالل االتصال المتزامن عندما تكون األسئلة موضوع.٢

اعتماد البرید االلكتروني في تصحیح إجابات الطلبة عندما تكون األسئلة مقالیة وبهذا یكون .٣

.االتصال غیر متزامن 


