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  بمدينة حائل لكفايات التعمم اإللكتروني االبتدائيةدرجة امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة 
 من وجية نظرىم

The degree to which Arabic teachers have e-learning competencies 
at the primary level from their point of view in the city of Hail 

 

                       د/ سمطان بن عبد اهلل بن برجس العردان
 أستاذ المناىج وطرق التدريس المشارك

جامعة حائل –كمية التربية   
 :البحث ممخص

التعرف عمى درجة امتبلك معممي المغة العربية لكفايات التعمم اإللكتروني  البحثاستيدف 
 اً ل إحصائياما إذا كان ىناك فرق دومعرفة من وجية نظرىم بمدينة حائل.  االبتدائيةبالمرحمة 

في آراء معممي المغة العربية تعزى إلى متغير المؤىل العممي، وسنوات الخبرة التدريسية. 
ث من جميع معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بمدينة حائل، والبالغ وتكون مجتمع البح

%( من مجتمع ٖٓ( معممًا، بنسبة )ٓٔٔ( معممًا. وتكونت عينة البحث من )ٖٛٙعددىم )
 ،( تم اختيارىم بالطريقة العشوائيةٕٗٗٔ/ٔٗٗٔالبحث، في الفصل الدراسي الثاني/لمعام )

محاور ىي: كفايات ثقافة التعمم  ثبلثةكفاية موزعة عمى  (ٕٗ)واسُتخدمت استبانة مكونة من 
كفاية،  (ٔٔ)عددىا و  واإلنترنتكفايات، وكفايات قيادة الشبكات  (ٚ)عددىا و  اإللكتروني

: محور كفايات قيادة أن نتائجالكفايات. وقد أظيرت  (ٙ)عددىا و وكفايات تصميم البرمجيات 
ثقافة كفايات يميو محور ؛ (مرتفعة) امتبلكبدرجة  ىاألولجاء بالمرتبة  واإلنترنتالشبكات 

، وفي الترتيب الثالث ة(متوسط) درجةبمدينة حائل ب االبتدائيةالتعمم اإللكتروني بالمرحمة 
 اً إحصائيدال . وعدم وجود فرق (متوسطة) امتبلكمحور كفايات تصميم البرمجيات بدرجة 

 قدعزى إلى متغير سنوات الخبرة. و ي اً ئيإحصادال عزى إلى متغير المؤىل. وعدم وجود فرق ي
، اإللكترونيأوصى الباحث بضرورة إعداد المعممين في المقررات التي تنمي كفايات التعمم 

 اإللكترونية.المعممين الكفايات  إلكسابقامة دورات تدريبية في أثناء الخدمة ا  و 
 اإللكتروني.كفايات التعمم  اإللكتروني،التعمم  الكممات المفتاحية:
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The degree to which Arabic language teachers at the primary stage 
in Hail City possess e-learning competencies from their point of 

view 
Dr Sultan Ben Abdullah Alardan 

Abstract: 
 

The research aimed to identify the degree to which Arabic language 
teachers possess e-learning competencies in the primary stage from 
their point of view in the city of Hail. And to find out whether there is a 
statistically significant difference in the opinions of Arabic language 
teachers due to the educational qualification variable and years of 
teaching experience. The research community consisted of all the 
Arabic language teachers in the primary stage in the city of Hail, who 
numbered (368) teachers. The research sample consisted of (110) 
teachers, with a percentage of (30%) of the research community, in the 
second semester/year (1441/1442) who were chosen by random 
method, and a questionnaire consisting of (24) adequacy was used 
distributed on three axes: Culture competencies E-learning, numbering 
(7) competencies, network and Internet leadership competency, number 
(11) competence, and program design competence, number (6) 
competence. The results showed that: The competency axis of network 
and Internet leadership ranked first with a (high) degree of possession; 
Followed by the competency axis of e-learning culture in the primary 
stage in Hail city with a degree (medium), and in the third rank is the 
axis of software design competencies with a degree of possession 
(medium). The absence of a statistically significant difference due to 
the qualification variable. And the absence of a statistically significant 
difference due to the variable years of experience. The researcher 
recommended the necessity of preparing teachers in courses that 
develop e-learning competencies, and conducting in-service training 
courses to provide teachers with electronic competencies.  

 
Key words: e-learning, e-learning competencies. 
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 :المقدمة
ما يجعل الفرد بحاجة إلى م سريعاً  تكنولوجياً  يشيد العصر الحالي ثورة معموماتية وتطوراً 

 عمى مواجية ىذا التغير اً حتى يكون قادر  جديدة؛اكتساب معمومات واتجاىات وميارات 
عمى المنظومة التعميمية حيث بحث الميتمون بالتعميم عن طرق  آثاره انعكستالتي و ، العممي

تجويد  فيعممية التعميمية، ولممساعدة وأساليب وتقنيات جديدة لمواجية التحديات التي تواجو ال
جعل المؤسسات التعميمية تقدم برامج  اآلليمجال الحاسب في العممية التعميمية، فالتقدم 

 Kanaan, A, 2014, pp.12-61)) يؤكد، و تعميمية لممتعممين عبر شبكات داخمية وخارجية

التعميمي في أي دولة  اإلصبلحيتجزأ من عممية  الاستخدام التكنولوجيا في المناىج جزء  أن
 اإلسيامعمى  التعميمية غير التقميدية القادرة األساليبيعد أحد اإللكتروني في العالم، فالتعمم 

 المعرفي.وبفاعمية في مواجية التطور والتغير 
عمى الرغم  أكثر المصطمحات استخداماً  (E-Learning)يَعدُّ مصطمح التعمم اإللكتروني و 

، والتعمم بالحاسوب، االفتراضي، مثل: التعمم نفسو ت أخرى تحمل المعنىمن وجود مصطمحا
، ٕٚٓٓاستيتو وسرحان، )اإللكتروني، والتعمم عبر قنوات إلكترونية  باالتصالوالتعمم 

جاء التعمم اإللكتروني كردة فعل لما يشيده العالم من تقدم سريع في مجال حيث  (ٜٚص
ميو من زيادة الطمب عمى التعميم؛ فيو ذلك النوع من التكنولوجيا واالتصاالت وما ترتب ع

بين المعمم والمتعمم والمؤسسة  لبلتصالالتعميم الذي يتخذ من الوسائل اإللكترونية كوسيمة 
عن طريق اإلنترنت أو الشبكة الداخمية، أو عن طريق الوسائط  التعميمية، فيو يقدم إلكترونياً 

بين  تفاعبلً بين المتعمم والبرنامج، ويمكن أن يكون المتعددة مثل األقراص المدمجة ويكون 
من التعمم يمكن التواصل مع المتعمم حيثما يكن عبر شبكة  األسموبالمتعمم والمعمم، وبيذا 

 اإلنترنت.
تطوير فمسفة  في:إلى تحقيق أىداف عديدة تتمثل  اإللكتروني ييدففالمفيوم الشامل لمتعمم 

عمى قدرة الطالب وجيده  واالعتمادنحو تكنولوجيا المستقبل،  نظم التعميم التقميدية، والتوجو
الذاتي، ومراعاة الفروق الفردية، وتطوير فاعمية وأداء المعممين من خبلل إكسابيم الكفايات 
األساسية الستخدام التقنيات التعميمية الحديثة، وتعويض النقص في الكوادر التعميمية 

عممية  (ٗٔ، صٕ٘ٓٓ) فالتعمم اإللكتروني كما يبين زيتون (ٕٕ، صٕٚٓٓالنوايسة، )
عبر  إلكترونياً  تتكون من جزأين رئيسين، األول: عممية تدريس ترتبط بتقديم المحتوى الدراسي

وسائط متعددة معتمدة عمى الحاسوب وشبكاتو، أما الثاني فيو: عممية إدارية تنظيمية مرتبطة 
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ية وفريق العمل عمى إدارة المقرر الدراسي من خبلل بتوظيف مجموعة من الوسائط التعميم
 نظام إلدارة التعمم اإللكتروني.

( التي تركز Constructivismإلى النظرية البنائية ) اإللكتروني تستندفأنظمة إدارة التعمم 
إلى خبراتو الخاصة، فيي تيتم  باالستنادعمى أن الفرد يبني رؤية شخصية لمعالم من حولو 

    .تعمم لحل المشكبلت في مواقف جديدةبإعداد الم
لة ؤو فيي منظومة متكاممة مس اإللكتروني؛لذلك تعّد أنظمة إدارة التعمم من أىم عناصر التعمم 

أو الشبكة  (اإلنترنت)عن إدارة العممية التعميمية اإللكترونية عبر الشبكة العالمية لممعمومات 
تمدة عمى اإلنترنت تستخدم في تخطيط وتنفيذ المحمية، وىي برامج تطبيقية أو تكنولوجيا مع

، ٕٛٓٓ)تأتي أىمية أنظمة إدارة التعمم كما يوضح الخميفة و وتقويم عممية تعمم محددة. 
كمال التعميم التقميدي، وفي تدريس مواد كاممة أو توفير ا  ( في أنيا تساعد عمى دعم و ٗٔص

المتعممين في صفوف مزدحمة، تدريب في الوقت المناسب. وكذلك تعميم أعداد متزايدة من 
من حيث  (ٗ٘، صٕٚٗٔالحربي )يبينيا  اإللكتروني كماتصنف أنظمة إدارة التعمم و 

(، وىي Moodleأنظمة إدارة التعمم مفتوحة المصدر ) ىما: رئيسين،المصدر إلى قسمين 
ومن نظام إدارة صمم عمى أسس تعميمية ليساعد المعممين عمى توفير بيئة تعميمية إلكترونية 

 اإللكتروني فيوالممكن استخدامو بشكل شخصي. أما النوع الثاني من أنظمة إدارة التعمم 
، (التجارية)(، وىي أحد أنظمة إدارة التعمم Blackboard)أنظمة إدارة التعمم مغمقة المصـدر 

مدرسة ال اإللكتروني فيويعّد واحدًا من أقوى أنظمة إدارة التعمم اإللكترونية، فاستخدام التعمم 
من الموضوعات الميمة التي تشغل القائمين بالتعميم بيدف تطوير مستوى المتعمم؛ فمن 
الضروري مواكبة التطور التقني وتضمينو في المناىج والمقررات الدراسية. فتطبيق التعمم 

يتطمب من المعمم امتبلك كفايات وميارات  (ٜٖ ، صٕٚٔٓ) الغزويذكر  اإللكتروني كما
تسمح لو بالتعامل مع نظام التعميم القائم عمى استخدام تقنية الحاسوب واإلنترنت فنية وتربوية 

 اإللكتروني يعتمداإللكترونية بكل فاعمية وكفاءة. فنجاح تطبيق التعمم  وغيرىا من األساليب
وبشكل كبير عمى قدرة المعممين وكفاءتيم في تقديم ىذا النوع من التعميم. وىذا ما يؤكده 

ن امتبلك المعممين لميارات التعمم أعندما يذكرون ( ٕٗ-ٔٗ، ص صٕ٘ٔٓ) الشريف
، إلى جانب تأكيد نوعية تعميم ىاماً  عامبلً والثانوي يشكل  االبتدائيالتعميم  اإللكتروني في

عندما يبين أن ىناك حاجة إلى ( ٙٗ، صٜٕٔٓ) البشيريؤكده المواد وتعمميا، وىذا ما 
بالتعمم اإللكتروني، فيو التحدي الكبير الذي يواجو امتبلك المعممين الكفايات الخاصة 
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األنظمة التعميمية. فمذلك ينبغي عمى المعمم أن يمتمك مجموعة من الكفايات والميارات 
لضمان نجاح ىذا النوع من التعميم، والتي تتمثل في كفايات إدارة الفصول اإللكترونية، 

خبلل إعداد معممين إعدادا يؤىميم لمتعامل من  يتم إال الوالتعامل مع شبكة اإلنترنت، وىذا 
 مع تمك التكنولوجيا.
أن تتأسس برامج إعداد معمم المغة  أنو من الميم جداً  (ٖٗ، صٕٕٔٓ)يبّين المحمادي 

لو، والتي تؤىمو لممارسة الدور الميم المنوط بو  البلزمةالعربية وتأىيمو وتدريبو عمى الكفايات 
ي اليائل، وبما يواكب مستجدات التربية في مجال التعمم والتعميم، بما يكفل مسايرة التقدم التقن

والتي بات من أىميا وأبرزىا كفايات استخدام التعمم اإللكتروني في تعميم المغة العربية في 
؛ والذي ييدف إلى تحسين البيئة التعميمية، وبما يحقق أىداف المناىج االبتدائيةالمرحمة 

كفايات التعمم اإللكتروني. لذلك أصبح من الضروري توافر كفايات التعميمية المطورة في ضوء 
 يكونوا قادرين عمى حتى العربية؛ضمنيم معممو المغة  ومن كافة،التعمم اإللكترونية لممعممين 

أساليب تتمحور حول المتعمم الذي يصبح فييا دوره أكثر  تغيير أساليب التعميم التقميدية إلى
 يجابية. ا  و  تفاعبلً 
أصبح اليوم ضرورة لمواكبة أنظمة التعميم حول العالم،  اإللكتروني الذيالتعمم  ألىميةونظرًا 

ومتغيراتيا التي دعت إلى ضرورة امتبلك المعممين بشكل عام ومعممي  ومستجدات التربية
المغة العربية بشكل خاص مجموعة من الكفايات والميارات التي تؤىميم إلدارة ىذا النوع من 

 األداءتمكنيم منيا. ولكي يقوم المعمم بميامو الجديدة بدرجة عالية من  درجةيم، ومعرفة التعم
لى امتبلك مجموعة من الكفايات الخاصة إبحاجة  اإللكتروني فإنووخاصة في مجال التعمم 

 ،والكفايات المتعمقة بقيادة الشبكات واإلنترنت اإللكتروني،بالتدريس ككفايات ثقافة التعمم 
الدراسات المتخصصة في حدود  قمةعمى ما سبق؛ ول وتأسيساً  البرمجيات.ت تصميم وكفايا

عمم الباحث في مجال درجة امتبلك معممي المغة العربية لكفايات التعمم اإللكتروني بالمرحمة 
 .ا البحثجاءت الحاجة إلى إجراء ىذ حائل؛االبتدائية من وجية نظرىم بمدينة 

 البحث:مشكمة 
من نظام  الً نظام التعمم القائم عمى البحث وتحصيل المعرفة بد ىورة التحول إلمن ضر  انطبلقاً 

التعميم التقميدي القائم عمى التمقين؛ عبر تبني أساليب لمتعمم اإللكتروني تشتمل عمى توظيف 
 في النظام التعميمي والمراحل الدراسية التقنيات الحديثة، وفي مقدمتيا الحاسوب واإلنترنت

 عن طريق، لذلك قامت وزارة التعميم بتبني التعميم اإللكتروني في جميع المراحل التعميمية كافة
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توظيف تقنيات حديثة في مقدمتيا الحاسوب واإلنترنت بيدف إيجاد بيئة تكنولوجية لمتعميم من 
 عدادا  خبلل عدة طرق، أوليا: إعداد برامج إلكترونية تعميمية معدة سمفًا لممناىج الدراسية، و 

. (إنترنت)فصول إلكترونية مجيزة بأفضل الوسائل التكنولوجية مع توفير شبكة إلكترونية 
حوسبة  خبلل اإللكتروني منبخطوات نحو تطبيق التعمم  التعميموعمى الرغم من قيام وزارة 

الكفايات والميارات المرتبطة  إلكسابيمخضاع المعممين إلى دورات تدريبية ا  المناىج الدراسية و 
بوجود معممين  إالينجح  الفإن مثل ىذا النوع من التعميم  -اإللكتروني خدام التعمم باست

التكنولوجية وتوظيفيا في العممية التعميمية.  اإلستراتيجياتمييئين وقادرين عمى تطبيق ىذه 
وبشكل كبير عمى مدى امتبلك المعممين لكفايات  اإللكتروني يعتمدفنجاح التوجو نحو التعمم 

في مجال كفايات  اإللكتروني، وقدرتيم عمى توظيفيا في العممية التعميمية وخصوصاً التعمم 
 وكفايات قيادة الشبكات واإلنترنت وكفايات تصميم البرمجيات. ثقافة التعمم اإللكتروني
ضعف قدرة معممي المغة العربية في المرحمة التربوية تبين  األدبياتومن خبلل مراجعة 
دراسات في ال ك وتوظيف التكنولوجيا في التدريس، باإلضافة إلى قمةاالبتدائية عمى امتبل

بدرجة امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية العبلقة  اإللكتروني ذاتمجال التعمم 
الباحث من خبلل عممو في  الحظالباحث. فقد  اإللكتروني عمى حد عمملكفايات التعمم 

مجال التعمم  في البلزمةمن المعممين تنقصيم الكفايات  اً الميدان التعميمي أن ىناك كثير 
المتعممين في  اإللكتروني لمقيام بدورىم في إنجاح عممية التعميم، مما ينعكس سمًبا عمى مستوى

زمن أصبح فيو استخدام أدوات التكنولوجيا، والتقنيات حاجة اجتماعية وتربوية وعممية وثقافية؛ 
( أن من أىم العقبات التي تواجو تطبيق التعمم اإللكتروني ٛٔ، صٜٕٔٓ) البشيرحيث يبين 

عقبات مرتبطة بالمعممين؛ كالنقص في قدراتيم عمى استخدام التكنولوجيا، والنقص في 
الدورات التدريبية التي تؤىميم الستخدام الميارات الخاصة بالتعمم اإللكتروني وعدم امتبلكيم 

لحل ىذه المشكمة سعى البحث إلى اإلجابة عن  ولمتصدياستخدام التكنولوجيا،  لكفايات
 حائلالسؤال الرئيس التالي: ما درجة امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية بمدينة 

، واإلنترنتكفايات قيادة الشبكات اإللكتروني، كفايات ثقافة التعمم ) لكفايات التعمم اإللكتروني
 ؟ من وجية نظرىم (كفايات تصميم البرمجيات

 :ويتفرع عن ىذا السؤال السؤاالن الرئيسان اآلتيان
مدينة بيوجد فرق دال إحصائيًا في درجة امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية  ىل-

 ؟إلى متغير المؤىل العممي حائل لكفايات التعمم اإللكتروني من وجية نظرىم يعزى
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مدينة بدرجة امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية  يوجد فرق دال إحصائيًا في ىل-
 ؟حائل لكفايات التعمم اإللكتروني من وجية نظرىم يعزى إلى متغير الخبرة التدريسية

 البحث:ىدف 
 ييدف البحث إلى:

مدينة حائل لكفايات بالكشف عن درجة امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية  -ٔ
 واإلنترنت، وكفاياتوكفايات قيادة الشبكات  ،كفايات ثقافة التعمم اإللكتروني)التعمم اإللكتروني 
 .من وجية نظرىم (تصميم البرمجيات

في درجة امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة  اً إحصائي الالكشف عن وجود فرق د -ٕ
مم اإللكتروني من وجية نظرىم في ضوء متغير المؤىل مدينة حائل لكفايات التعباالبتدائية 
   العممي.

في درجة امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة  اً إحصائيدال الكشف عن وجود فرق  -ٖ
من وجية نظرىم في ضوء متغير الخبرة  مدينة حائل لكفايات التعمم اإللكترونيباالبتدائية 
 التدريسية.

 البحث:أىمية 
 العربية المغة معممي امتالك بحث من الناحية النظرية كونو تناول درجةتكمن أىمية ال

ويمكن إجمال  نظرىم وجية حائل من االبتدائية بمدينة بالمرحمة اإللكتروني التعمم لكفايات
 األىمية النظرية فيما يمي:

عمى  التعميممساعدة صانعي القرار والقائمين عمى المناىج وطرق التدريس في وزارة  -ٔ
امتبلك معممي المغة العربية لكفايات التعمم درجة القصور في و  الضعف الكشف عن جوانب

 م والتعمم.يبغية تطوير عممية التعم اإللكتروني؛
تقديم معمومات عن درجة امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لكفايات التعمم  -ٕ

والدورات عمى وضع البرامج  التعميمية في وزارة مقائمين عمى البرامج التدريباإللكتروني ل
 الوصول لمحد المناسب من إتقان الكفايات.التدريبية التي تمّكن المعممين من 

 االستفادة من نتائج البحث في إجراء بحوث مماثمة في مراحل تعميمية أو مقررات أخري. -ٖ
 أما من الناحية العممية:

 العربية نحو التعمم اإللكتروني في تدريس المغة العربية.تنمية ميارات معممي المغة  -ٔ
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 تحسين ميارات معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية عن طريق تطبيق كفايات التعمم -ٕ
 والتعرف عمى درجة امتبلكيم ليذه الكفايات. اإللكتروني

معممي المغة العربية إعداد وتطوير مناىج المغة العربية بما يتناسب مع درجة امتبلك  -ٖ
 لكفايات التعمم اإللكتروني بالمرحمة االبتدائية من وجية نظرىم.

 حدود البحث:
معممي المغة العربية مجموعة الكفايات الخاصة بالتعمم اإللكتروني ل الحدود الموضوعية:
يات قيادة كفااإللكتروني، كفايات ثقافة التعمم التي تتمثل في ) مدينة حائلببالمرحمة االبتدائية 

    من وجية نظرىم. (، كفايات تصميم البرمجياتواإلنترنتالشبكات 
  الحكومية بالمرحمة االبتدائية لمبنين بمدينة حائل.مدارس التعميم العام  الحدود المكانية:
 ىـ(.ٕٗٗٔ/ٔٗٗٔالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) الحدود الزمانية:

الحكومية المرحمة االبتدائية في مدارس التعميم العام بالمغة العربية  ومعمم :البشرية الحدود
 لمبنين بمدينة حائل.

 البحث:مصطمحات 
 االمتالك:

 حازه ممكو،: الشَّيءَ  امتمكَ •  ُممتَمك والمفعول ُممتِمك، فيو امتبلكا، يمتمك، امتمكَ  امتمك لغًة:
 النَّاس قموبَ  امتمك"| القرية في داًرا امتمك -مزرعة/ ماالً / فّداًنا امتمك" فيو التَّصرُّف عمى وقِدر

لسان : المعجم) .وروًحا جسًدا امتمكو -عمييا سيطرَ : األمور نواِصيَ  امتمك -اكتسبيا: بأخبلقو
 (ٜٜٗٔالعرب البن منظور، 

درجة توافر كفايات  ابأني( ٜٖٕ–ٖٕٓ، ص صٕٕٔٓ)القضاة وحمادنة  يايعرف :اصطالحاً 
، والتي تقاس بالدرجة التي االبتدائيةالمرحمة بمعممي المغة العربية  اإللكتروني لدى التعمم

 يضعيا المعمم لنفسو في األداة المعدة ليذا الغرض.
عمى توظيف تقنيات التعمم  قدرة معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية :وتعرف إجرائياً 

تدريسية بشكل فعال، ويقاس ذلك بالدرجة التي اإللكتروني التي تمكنيم من أداء مياميم ال
 يحصل عمييا المعممون في األداة المعدة ليذا الغرض. 

 :الكفايات
 اأَلمرُ  ىذا َكفاك: ويقال. فَكفاِنيو َأْمراً  اْسَتْكَفْيتو: ويقال. باأَلمر قام ِإذا ِكفايةً  َيْكِفي َكَفىلغًة: 
 ليمة في البقرة سورة آِخر من اآليتين قرأَ  من: الحديث وفي. الشيء ىذا وَكفاكَ  َحْسُبك، َأي
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 َسَيْفَتحُ : الحديث وفي. المكروه من وتَِقيان الشرَّ  َتْكِفيانِ : وقيل الميل، قيام عن َأْغَنتاه َأي َكَفتاه
 (ٜٜٗٔمنظور،  البن العرب لسان) .عميكم فتحَ  بما الِقتالَ  َيْكفيكم َأي المَّوُ  وَيْكِفيكم عميكم المَّوُ 

عبر عنيا ي( الكفاية عمى أنيا قدرات ٕٚص ،ٖٕٓٓعرفت سييمة الغنبلوى )اصطالحًا: 
وجدانية( تكون األداء النيائي  –ميارية  –بعبارات سموكية تشمل مجموعة ميام )معرفية 

مكن مبلحظتيا وتقويميا بوسائل المبلحظة يمن ناحية الفاعمية و  نجازه بمستوى مرض  إالمتوقع 
  المختمفة. 

الحد األدنى من القدرات والميارات التي تمكن الفرد من القيام بعممو  بأنيا :وتعرف إجرائياً 
 وبمستوى معين يتسم بالكفاءة والفاعمية. بدرجة مقبولة من األداء

كفايات التعمم اإللكتروني أنيا  (ٔٗ، صٕٕٔٓ)تعرف المحمادي  :اإللكتروني التعمم كفايات
ن األىداف األدائية، المحددة، والبلزمة ألداء ميمة التعمم م ةتحقيق مجموع القدرة عمى"

اإللكتروني، والمرتبطة بالتمّكن من كفايات استخدام الحاسب اآللي وبرامجو، واستخدام 
دارة المقررات اإللكترونية؛ لمقيام بالميام التعميمية بنجاح ا  محركات البحث في اإلنترنت، و 

 ."وفاعمية
موعة من الميارات والقدرات التي يمتمكيا معممو المغة العربية أنيا مجب :إجرائياً وتعرف 

عمى ممارستيا وتطبيقيا في المواقف  اإللكتروني والقدرةبالمرحمة االبتدائية في مجال التعمم 
التعميمية لتحقيق أىداف ومتطمبات مياميم التدريسية والمتمثمة في ثقافة التعمم اإللكتروني، 

 وتصميم البرمجيات.وقيادة شبكات اإلنترنت، 
 :اإلطار النظري
أساس نظريات التعمم التي تسعى إلى أن يكون المتعمم أكثر  اإللكتروني عمىيقوم التعمم 

يتطمب استخدام وسائل التقنية في تطوير تعميم المغة العربية مواجية وفاعمية، و إيجابية 
تحديات العصر التكنولوجية بما يسيم في تحديث طرق تدريس المغة العربية، وتحقيق أىداف 

ىادف و انتشار منظم و التعميم، ويعد دمج المستحدثات التكنولوجية في عمميات التعميم والتعمم 
خل المنظومة التعميمية بكامل عناصرىا، من أجل االرتقاء بمستوى لممستحدثات التكنولوجية دا

التحصيل الدراسي لممتعممين، وزيادة فاعمية التعمم، ودمج المستحدثات التكنولوجية في عممية 
 (ٓٗٔ، صٕٛٔٓالتعمم. )القيسي، 

مم مجموعة من المبادئ، ىي: التعمم المستمر، والتع اإللكتروني عمىتقوم فمسفة التعمم حيث 
الذاتي، ومراعاة الفروق الفردية بين المتعممين عبر مسار الفرص المتاحة وحق الفرد في التعمم 
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مكاناتو وتحقيق التعمم التعاوني الذي يسمح بتبادل الخبرات بين المتعممين، ا  وفقا لظروفو و 
 وطبيعة خصائصوكذلك تقوم عمى مبادئ تفريد التعميم عبر تقديم محتوى إلكتروني يتوافق 

 (.ٛٛٔ، صٕٕٔٓبني دومة والدرادكة ،)المتعممين 
 مفيوم التعمم اإللكتروني:

عمى  ىناك اتفاقاً  اإللكتروني فإنعمماء التربية في تعريف التعمم  اختبلفعمى الرغم من 
 ومكوناتو. خصائصو 
التعمم اإللكتروني ( ٛ، صٕٕٔٓ)بركات تعريف  اإللكتروني ومنيا:تعريفات التعمم وتعددت 
ط من التعمم والتعميم الذي يتم عبر شبكة اإلنترنت، بحيث تستخدم تقنية يتم عبرىا أنو نم

جراء المناقشات وتنفيذ النشاطات ا  توفير بيئة صفية بفاعمية يمكن من خبلليا تقديم المقاءات و 
باستخدام وسائط تعميمية سمعية وبصرية مختمفة، منيا ما ىو متزامن والبلمنيجية. المنيجية 
 (ٜ، صٕٕٔٓ)ما العساف والصرايرة أمنيا ما ىو غير متزامن وغير مباشر. مباشر، و 

أنو ذلك النوع من التعمم الذي يعتمد عمى نقل المادة التعميمية، بفيعرفان التعمم اإللكتروني 
والحاسوب وغيرىا من وسائل االتصال التفاعمية، ويتم بطريقة كاإلنترنت عمى وسائل االتصال 

 األسموبأنو  التعمم اإللكتروني (ٕٔ، صٕٕٔٓ)يرى إبراىيم و متزامنة أو غير متزامنة. 
والطريقة التي يتم من خبلليا استخدام الحاسب اآللي لموصول إلى المحتوى التدريبي من 

ل والمتابعة والتوجيو بين المعمم والطالب. عرفو خبلل شبكة اإلنترنت، بحيث تتم عممية التواص
بأنو نظام تعميمي يعتمد عمى الشبكة العنكبوتية عن طريق تعمم متزامن  (ٙ، صٕٗٔٓ)قزق 

وغير متزامن باتجاه بيئة تعميمية مصممة بشكل سابق بيدف تحقيق األىداف التربوية 
 المنشودة.

ني يبلحظ أنيا اتفقت عمى أنو التعمم الذي يعتمد بالنظر إلى التعريفات السابقة لمتعمم اإللكترو 
عمى التقنيات اإللكترونية في توفير بيئة تعميمية إلكترونية تفاعمية يستخدميا المتعمم في أي 

يركز عمى تقديم المحتوى فقط بل يركز  اإللكتروني الوقت، ومن أي شخص. كما أن التعمم 
كاإلنترنت تمد عمى وسائل حديثة في التواصل عمى كل عناصر البرنامج التعميمي. كما أنو يع

 التكنولوجية المتعددة ذات التفاعل. والوسائل
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 اإللكتروني:أىمية التعمم 
لكترونية، وتظير أىميتيا في تعد مصادر التعميم والتعمم عنصرًا تكميميًا في بناء المقررات اإل

لى التطورات المستمرة في الوسائل إلكترونية، باإلضافة تحقيق أىداف محتوى المقررات اإل
 في العممية التعميمية وتندرج تحت ثبلث تقنيات رئيسة ىي:المستخدمة التكنولوجية 

التكنولوجيا المعتمدة عمى الصوت: وتنقسم إلى نوعين: تفاعمي مثل المؤتمرات السمعية 
 و.والراديو قصير الموجات، وأدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السمعية والفيدي

ىم الوسائل لمتفاعل المباشر أتكنولوجيا المرئيات: يتنوع استخدام الفيديو في التعميم ويعد من 
 شكال والرسوم المتحركة.وغير المباشر، ويتضمن األشكال الثابتة مثل الشرائح، واأل

الحاسوب وشبكاتو: وىو أىم العناصر األساسية في عممية التعمم االلكتروني فيو يستخدم في 
 ة التعمم بثبلثة أشكال ىي:عممي
 التعمم المبني عمى الحاسوب والتي تتمثل بالتفاعل بين الحاسوب والمتعمم فقط. -
 التعمم بمساعدة الحاسوب يكون فيو الحاسوب مصدرًا لممعرفة ووسيمة لمتعمم. -
 رشاد المتعمم.ا  التعمم بإدارة الحاسوب حيث يعمل الحاسوب عمى توجيو و  -

(obeidat,2013,pp 155-156) 
الكثير من المؤسسات التعميمية تطبيق التعمم اإللكتروني في مختمف المراحل  تبدأحيث 

وطريقة جديدة لممعممين في التعامل مع التقنيات الحديثة التي  يشكل أساساً  الدراسية، فيو
معين، يرتبط بمكان أو وقت  الوفرت الكثير من الوقت والجيد، فالتعميم وفقا لمتعمم اإللكتروني 

 ,Aljaber, M) يريده.مما يسيل عمى المتعمم الرجوع إلى المادة العممية في الوقت الذي 
2014,pp 62-102) 

إن نجاح التعمم اإللكتروني في البيئة التعميمية يتطمب أن تتكاتف كل عناصر العممية 
، ٕٗٔٓ قزق،)جل التغمب عمى الصعوبات التي تواجو تطبيقو، فقد أشار أالتعميمية من 

بل عمى توافر  فقط األجيزةيتوقف عمى توافر ال أن نجاح التعمم اإللكتروني  (ٕ٘ص
المقومات المستخدمة ليذا النظام من درجة امتبلك المعممين من ميارات استخدام أو تأىيميم 

 اإللكتروني بكلوتدريبيم عمى االستخدام. فعدم وجود معممين قادرين عمى استخدام التعمم 
 اإلمكاناتن توافرت ا  القيمة والفائدة و  اإللكتروني عديمعل من تطبيق التعمم أدواتو يج

 والتجييزات البلزمة لتطبيقو.
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 المغة العربية: اإللكتروني لمعمميكفايات التعمم 
العممية التعميمية من األىداف الميمة في كافة المراحل  اإللكتروني فيبات تطبيق التعمم 

الدراسية وبخاصة المرحمة االبتدائية. فالتعمم اإللكتروني لم يعد نظرية عممية وتربوية إنما 
يفرضو العصر من تغيرات تقنية والكترونية مما يستوجب معو تطبيقو في البيئة  أصبح واقعاً 

عميم عبر توافر متطمبات التعمم اإللكتروني، من أىميا ما التعميمية وفي العديد من أنظمة الت
يتطمب من درجة امتبلك المعممين لكفايات التعمم اإللكتروني لضمان نجاح ىذا النوع من 

  .التعمم. فالمعمم عنصر من العناصر المؤثرة في العممية التعميمية
عن إعداد المعمم لة ؤو أن المؤسسات التربوية المس (ٖٓٔ-ٜ٘، ص صٕٕٓٓقببلن )يذكر 

تطوير كفاياتيا الداخمية حتى تكون قادرة عمى تمبية لوتدريبو بحاجة إلى مراجعة مستمرة 
احتياجات المجتمع وطموحاتو. والمعمم الكفء ىو المالك لدرجة من الكفايات التدريسية القادر 

لعصر وما يشيده تعّد استجابة طبيعية لمتغيرات ا اإللكتروني التيمنيا كفايات التعمم  عمييا،
عمى كفاءة المعممين في  اإللكتروني يعتمدمن تغيرات في االتصال والتكنولوجيا. فنجاح التعمم 

من ىذا المبدأ ظيرت الحاجة إلى إعادة تطوير المعمم  وانطبلقاً تقديم ىذا النوع من التعمم، 
التعميمية وجودة  وتأىيمو بمجموعة الكفايات المرتبطة بالتعمم اإللكتروني؛ لتطوير العممية

   .التعميم
إلى مجموعة من الكفايات الواجب عمى معمم  (ٖٙ-ٖٗ، ص صٕٛٓٓ) العمرييشير و 

 :اآلتيعمى تطبيق التعمم اإللكتروني، والتي قسمت إلى  تقانيا حتى يكون قادراً إالمغة العربية 
 وماتية، ىي:: الكفايات العامة، وتتضمن كفايات متعمقة بالثقافة الحاسوبية والمعمالً أو 
 تعرف مكونات وبرمجيات الحاسوب المختمفة.-
 تعرف ميزات استخدام الحاسوب في تدريس المغة العربية.-
توظيف الحاسوب والشبكة المعموماتية في العممية التعميمية بشكل عام وفي المغة العربية  -

ة الممفات دار ا  بشكل خاص، من مثل كفايات ميارات التشغيل األساسية لنظام النوافذ، و 
عداداإللكترونية، واستخدام برنامج معالجة النصوص و   والثبلثية الرسوم البيانية الثنائية ا 

 .األبعاد
 ثانيا: كفايات التعامل مع برامج الشبكة العالمية لممعمومات وخدماتيا، ىي:

 .استخدام اإلنترنت لمحصول عمى المعمومات التي تساعد عمى تنمية ميارات المغة العربية -
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رسال واستقبال الرسائل ا  القدرة عمى استخدام شبكة اإلنترنت في التصفح والبحث و -
 اإللكترونية.

 تحميل وتنزيل البرامج والكتب المرتبطة بميارات المغة العربية.-
 ىي: إلكترونيًا،ثالثا: كفايات إعداد المقررات 

 .إلكترونياً عدادىا ا  تحديد األىداف العامة والخاصة لمقرر المغة العربية و -
 .المقرر إلكترونياً  إلعدادتحديد ما يستمزم من متطمبات مادية وبشرية -
 التدريس البلزمة لتحقيق أىداف مقرر المغة العربية. إستراتيجياتتطوير -
 القدرات المختمفة لمتعممي المغة العربية. االعتبارإدارة التعمم اإللكتروني مع الوضع بعين -
 اإللكتروني:تصنيف الكفايات الخاصة بالتعمم -

الكفايات الواجب توافرىا لدى معممي المغة العربية  (٘ٙ، صٕٕٔٓ)كما صنفت المحمادي 
 :اآلتيةالستخدام التعمم اإللكتروني بالكفايات 

 .: الكفايات الخاصة باستخدام الحاسوبالً أو 
 .: الكفايات الخاصة باستخدام اإلنترنتثانياً 
 .الكفايات الخاصة بإدارة المقررات اإللكترونية :ثالثاً 
 رئيسة،ثة محاور بلالحالي إلى ث البحثيرى الباحث أنو يمكن تقسيم الكفايات اإللكترونية في و 

وكفايات قيادة الشبكات واإلنترنت، وكفايات تصميم  اإللكتروني،ىي: كفايات ثقافة التعمم 
جاء لشموليا كافة الجوانب النظرية ا البحث في ىذن تصنيف تمك الكفايات ا  البرمجيات. و 

المتعددة، والقدرة عمى  اإللكتروني بمجاالتوومعرفة ما يرتبط في استخدام التعمم  والعممية،
استخدام شبكات اإلنترنت، والقدرة عمى تصميم ما يمزم من برمجيات لتقديم المادة العممية 

 بصورة ميسرة.
 :الدراسات السابقة

 المغة لمعممي البلزمة والتكنولوجية المينية الكفايات ( ىدفت إلى تحديدٜٕٔٓ)دراسة إبراىيم 
 البرنامج لتطبيق التجريبي والمنيج الوصفي، المنيج استخدام تم نحو، تخصص العربية
 لمعمم والتكنولوجية المينية الكفايات إلى: قائمة توصمت الدراسة. العينة أفراد عمى المقترح
 قامت مجاالت، خمسة عمى موزعة كفاية( ٕ٘) عمى اشتممت نحو تخصص العربية المغة

 فعالية الدراسة نتائج أكدت الكفايات، في النحو عمم معممي أداء مبلحظة بطاقة بإعداد الباحثة
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 بطاقة في والبعدي القبمي التطبيق بين إحصائية داللة ذات فروق التفاعمي، وجود البرنامج
 (.ٜٙٛ.ٓ) لمبرنامج التأثير حجم أن وجد كما البعدي، التطبيق لصالح المبلحظة،

 في العربية المغة معممي امتبلك درجة عمى الوقوف إلى ىدفت( ٜٕٔٓ) أحمد النشوان، دراسة
 واستخدم وتنفيذىا، اإللكترونية األنشطة تصميم لكفايات الرياض بمدينة المتوسطة المرحمة
 المغة معممي من معمماً ( ٓ٘) شممت استبانة خبلل من المسحي الوصفي المنيج الباحث
 في العربية المغة معممي امتبلك ضعف عن النتائج أسفرت وقد المتوسطة، المرحمة في العربية
 إلى حاجة في فيم ثم ومن وتنفيذىا، اإللكترونية األنشطة تصميم لكفايات المتوسطة المرحمة
 األنشطة وبخاصة العربية، المغة مواد فروع شتي في التدريس في التكنولوجيا دمج عمى تدريب

 .اإللكترونية التعميمية
 العربية المغة معممي ممارسة واقع معرفة إلى ىدفت( ٕٛٔٓ) فاطمة البوسعيدي، دراسة

 عامل تأثير عن والكشف عمان، بسمطنة مسقط محافظة في التعميمية التكنولوجية لمكفايات
 أعد وقد التكنولوجية لمكفايات العربية المغة معممي ممارسة درجة في الخبرة عامل وتأثير النوع

 من( ٕٓٔ) عمى وزعت عبارة،( ٗٗ) من تكونت العربية المغة لمعممي وجيت استبانة الباحث
 ممارسة معدل أن النتائج أىم وكانت عمان، بسمطنة مسقط محافظة في العربية المغة معممي
 مسقط محافظة في نظرىم وجية من التعميمية التكنولوجية لمكفايات العربية المغة معممي
 دالة جوىرية فروق فروق وجود كذلك مرتفع، معدل وىو( ٜٚ.ٖ) بمغ ككل عمان بسمطنة
 ٘ٔ-ٓٔ سنوات، ٓٔ-٘ سنوات، ٘ من أقل) العربية المغة لمعممي الخبرة فئات بين إحصائياً 

 التفكير، وتنمية التكنولوجية الكفايات لبعد العربية المغة معممي بممارسة يتعمق فيما( سنة
 .ككل التكنولوجية الكفايات ممارسة وأبعاد

 الوسائط تكنولوجيا استخدام ( ىدفت إلى التعرف عمى فاعميةٕٙٔٓدراسة سالم، عمر)
الروضة، وقد تم تطبيق البحث عمى  لطفل والكتابة القراءة ميارات تنمية في التفاعمية المتعددة

( ٕٓمة مقسمة إلى مجموعتين، ضابطة )( طفبًل وطفٓٗعينة من أطفال الروضة مكونة من )
( طفبًل وطفمة وقد أمكن التعامل مع مشكمة البحث من خبلل ٕٓطفبًل وطفمة، وتجريبية )

اإلجابة عن األسئمة التالية: ما ميارات القراءة والكتابة المراد تنميتيا لدى األطفال بالروضة؟ 
مية التييئة لميارات )القراءة والكتابة( ما فاعمية تكنولوجيا الوسائط المتعددة التفاعمية في تن

لدى األطفال بالروضة؟ وقد تمكن الباحث من بناء قائمة ميارات القراءة والكتابة ألطفال 
الروضة، تصميم بطاقة مبلحظة بيدف قياس ميارات التييئة ألطفال الروضة في القراءة 
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سط درجات التطبيق البعدي والكتابة، وكانت أىم النتائج: وجود فرق دال إحصائيًا بين متو 
لممجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية لبطاقة المبلحظة في 

 األداء المياري. 
 :البحث منيج

 خبلل االستبانة. من المعمومات جمع عمى القائم التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدم
 :البحث مجتمع
المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مدارس التعميم  معممي جميع من البحث مجتمع تكون

 .معمماً  (ٖٛٙعددىم ) الحكومية لمبنين بمدينة حائل بالمممكة العربية السعودية، والبالغ
 :البحث عينة

 الفصل البحث، في مجتمع من (%ٖٓ) بنسبة معممًا، (ٓٔٔمن ) البحث عينة تكونت
يوضح  (ٔ) وجدول تم اختيارىم بالطريقة العشوائية، (ٕٗٗٔ/ٔٗٗٔ) لمعام/ الدراسي الثاني

 .  الخبرة التدريسية، المؤىل العممي( لمتغيري )سنوات وفقاً  العينة أفراد توزيع
 (1)جدول 

 الخبرة التدريسية والمؤىل العممي يلمتغير  وفقاً توزيع أفراد العينة 
 النسبة التكرار ةالفئ المتغير

 الخبرة التدريسية

1 – 5 44 44% 
6 - 14 55 51.83% 
11 - 15 17 15.45% 
16 – 19 9 8.18% 
 %4.55 5 فأكثر 34

 144% 114 المجموع

 المؤىل العممي
 %79.49 87 بكالوريوس
 %34.91 35 ماجستير
 %144 114 المجموع

 :البحث أداة
الحالي. وقد تم جمع البيانات  البحثالحالي عمى االستبانة التي تناسب طبيعة  البحثاعتمد 

من خبلل دراسة ميدانية، ركزت بالدرجة األولى عمى معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية 
محاور ىي: كفايات  ثبلثةكفاية موزعة عمى  (ٕٗ) البحث، وقد تضمنت أداة مدينة حائلب
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 (ٔٔ)عددىا و  واإلنترنتت كفايات، كفايات قيادة الشبكا (ٚ)عددىا و  اإللكترونيثقافة التعمم 
 والدراسات النظري لؤلدب الرجوع بعد ،كفايات (ٙ)عددىا و كفاية، وكفايات تصميم البرمجيات 

)العنزي،  (،ٜٕٔٓ )يوسف، المغة العربية تعميم في الحديثة االتجاىات في مجال السابقة
 &Abduihameed, Omari(، )ٕٕٔٓ(، )المبل،ٕٕٓٓ)الشيري، (،ٕٛٔٓ سعادة،

Khawaldeh, 2013) 
 ، تم من خبلليا تصحيحاستطبلعيةتم اختبار درجة صدق وثبات أداة البحث من خبلل عينة 

المغوية لتوضيح المفاىيم المختمفة  الصياغةمة بلاألداة المستخدمة، ومراجعة أداة البحث وس
مما يشير  (ٚٛ.ٓ) خألفا كرو نبا. وقد بمغت درجة الصدق والثبات معامل البحثالتي تناوليا 

ثة عوامل تشبعت بجميع بلتتمتع بقيمة ثبات عالية، وأسفر عن استخراج ث االستبانةإلى أن 
يبين قيم الجذر  (ٕ)جدول رقم  (%ٛٚ)ليا. فقرات االستبانة، فقد بمغت نسبة التباين الكمي 

 .ثة المتمثمة ألبعاد االستبانة والتباين الكمي ليابلالكامن ونسب التباين لمعوامل الث
 ( 3)جدول 

 ثة التي تمثل األداء عمى االستبانةال قيمة الجذر الكامن لمعوامل الث
 يالتباين الكم التبايننسبة  قيمة الجذر درجة االمتبلك

  %ٖٛ ٖ.٘ كفايات ثقافة التعمم اإللكتروني
 %ٛٚ %ٕٓ ٔ.ٗ كفايات قيادة الشبكات واإلنترنت   

  %ٛٔ ٛ.ٕ كفايات تصميم البرمجيات
ثة الممثمة لمحاور االستبانة عمى فقرات بلالعوامل الث تشعبات (ٖ)رقم يوضح جدول 

 االستبانة.
 (5)جدول 

 ستبانةلالثة الممثمة ال تشعبات فقرات االستبانة بالعوامل الث
 الترتيب وفق درجة التشبع درجة التشبع العبارة المتغير

 كفايات ثقافة التعمم اإللكتروني

1 798. 5 
3 841. 3 
5 554. 7 
4 646. 6 
5 853. 1 
6 775. 4 
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 الترتيب وفق درجة التشبع درجة التشبع العبارة المتغير
7 753. 5 

 واإلنترنت كفايات قيادة الشبكات

1 695. 9 
3 744. 7 
5 845. 5 
4 864. 1 
5 794. 5 
6 664. 14 
7 744. 8 
8 796. 4 
9 765. 6 
14 591. 11 
11 851. 3 

 البرمجيات كفايات تصميم

1 714. 5 
3 733. 4 
5 751. 5 
4 778. 3 
5 895. 1 
6 675. 6 

قة بين درجات بلبلستبانة عن طريق حساب العلكما تم حساب الصدق الداخمي  
 .(ٗ)وضح جدول يبلستبانة كما لثة لمكفايات والدرجة الكمية بلاألبعاد الث

 (4)جدول 
 بين كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكمية لو االرتباطمعامل 

 الداللة االرتباطمعامل  عدد الفقرات المحور
 دالة **.978 7 كفايات ثقافة التعمم اإللكتروني

 دالة **.964 11 كفايات قيادة الشبكات واإلنترنت
 دالة **.973 6 كفايات تصميم البرمجيات

 ٔٓ.ٓ**دالة عند 
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وىو  بدرجة دالة إحصائياً بالدرجة الكمية االستبانة إلى ارتباط محاور ( ٗ) تشير نتائج جدول
 ما يشير إلى توفر الصدق الداخمي باالستبانة.

 اإلحصائية:األساليب 
( حيث استخدمت SPSS)لمعموم االجتماعية اإلحصائيةببرنامج الحزمة  االستعانةتمت 

لمفروق بين  (ت): المتوسط الحسابي، والنسبة المئوية، واختبار التالية اإلحصائيةاألساليب 
استجابات أفراد العينة  درجة( وتم تصنيف A nova)األحادي. المجموعات، وتحميل التباين 

متوسطة،  مرتفعة،، : مرتفعة جداً التالية لمدرجات الخماسي المتدرج وفقاً  (ليكرت)لمقياس  وفقاً 
 .(٘)جدول يبين كما  .ضعيفة، ضعيفة جداً 

 (5)جدول 
  لمكفايات اإللكترونية البحثامتالك عينة  درجةالمستخدم لتحديد  اإلحصائيالمعيار 

 المتوسط الحسابي الدرجة درجة االمتبلك
 ٘ - ٕٔ.ٗ ٘ مرتفعة جداً 
 ٔٗ.ٖ - ٕٓ.ٗ ٗ مرتفعة
 ٔٙ.ٕ - ٓٗ.ٖ ٖ متوسطة
 ٔٛ.ٔ - ٓٙ.ٕ ٕ ضعيفة

 ٔ - ٓٛ.ٔ ٔ ضعيفة جداً 
 :البحث مناقشة نتائج

 :بالسؤال األوللنتائج المتعمقة اًل: اأو 
: ما درجة امتبلك معممي المغة العربية بالمرحمة الذي ينص عمى الرئيس مناقشة نتائج التساؤل

كفايات قيادة اإللكتروني، كفايات ثقافة التعمم )لكفايات التعمم اإللكتروني حائل االبتدائية بمدينة 
عن ىذا السؤال تم  ئلجابة؟ لمن وجية نظرىم ( ، كفايات تصميم البرمجياتواإلنترنتالشبكات 

 (. ٙ)بين جدوليكما  البحثاالمتبلك والترتيب لمحاور  ودرجةالحسابي  حساب المتوسط
       (6)جدول                                       

 البحثوفقا لمحاور  ةاإللكترونيأفراد العينة لمكفايات ودرجة امتالك المتوسطات الحسابية 
 الترتيب االمتبلك درجة نسبة االمتبلك الحسابي المتوسط المحور
 ٕ ةمتوسط %٘.ٕٙ ٕٔ.ٖ إللكترونيا كفايات ثقافة التعمم

 ٔ ةمرتفع %ٕ.ٕٚ ٓٙ.ٖكفايات قيادة الشبكات 



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو

 2021الجزء الثانى 

 

533 

 الترتيب االمتبلك درجة نسبة االمتبلك الحسابي المتوسط المحور
 واإلنترنت

 ٖ ةمتوسط ٖ.ٖ٘ ٓٛ.ٕ كفايات تصميم البرمجيات
  ةمتوسط %ٗ.٘ٙ ٕٙ.ٖ المجموع الكمى لمكفايات

معممي المغة العربية بالمرحمة  متبلكالمتوسطات الحسابية ال (ٙ)تبّين نتائج جدول  
فقد بمغت تقديرات أفراد العينة لدرجة  ،لمحاور الكفايات اإللكترونيةمدينة حائل االبتدائية ب

بمغت. ، وبمجموع متوسطات حسابية ة(متوسطدرجة )إلى  البحثمحاور  امتبلك جميع
-ٓٙ.ٖ)بين. لمحاور الكفايات اإللكترونية وقد وقعت قيم المتوسطات الحسابية  (ٕٙ.ٖ)

أن محور كفايات قيادة الشبكات واإلنترنت جاء  يبلحظ، البحثوبالنظر إلى محاور  (ٓٛ.ٕ
محور يميو . (مرتفعة) ، وبدرجة امتبلك(ٓٙ.ٖ)في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي بمغ 

. في (متوسطة) وبدرجة امتبلك، (ٕٔ.ٖ)كفايات ثقافة التعمم اإللكتروني بمتوسط حسابي قدره 
 (ٓٛ.ٕحين جاء محور كفايات تصميم البرمجيات بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي وقدره )

النتائج إلى حاجة معممي المغة تمك أقرب إلى الضعيف. وتشير ( متوسطةامتبلك )وبدرجة 
أنو من الواجب منح . و اإللكتروني لدييمالعربية بالمرحمة االبتدائية إلى تحسين كفايات التعمم 

 ثنائيا.أوتأىيل المعممين سواء قبل الخدمة أو  االىتمام بتدريبمزيد من 
وبشكل كاف بتأىيل وتدريب المعممين سواء قبل  االىتمامويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى عدم 

التعمم  وكفايات ثقافة، اإللكترونيبكفايات وميارات استخدام التعمم  إثنائياالخدمة أو 
التي  (ٕٕٔٓ)الشديفات، ، ودراسة (ٕٕٔٓ ،آل سالم)وىذه النتيجة تتفق ودراسة كتروني؛ اإلل

متوسطة، وتختمف عن  اإللكتروني بدرجةكشفتا عن درجة امتبلك المعممين لكفايات التعمم 
ولتحديد مدى امتبلك أفراد العينة لمكفايات اإللكترونية لكل محور (. ٖٕٔٓعميمات، )دراسة 

تم حساب المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لكل محور من كما  ،اياتمن محاور الكف
 .البحثمحاور 
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 اإللكترونيمحور كفايات ثقافة التعمم  اًل:أو 
 (7)جدول 

  المتوسطات الحسابية لمدى امتالك أفراد العينة لكفاية ثقافة التعمم اإللكتروني

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

نسبة 
 االمتبلك

 درجة
 الترتيب االمتبلك

 ٔ ةمرتفع %٘.ٜٙ ٚٗ.ٖ معرفة مفيوم التعمم اإللكتروني
 ٖ ةمتوسط %ٔ.ٗٙ ٕٓ.ٖ معرفة أىداف التعمم اإللكتروني
 ٘ ةمتوسط %ٗ.ٕٙ ٔٔ.ٖ تحديد أنواع التعمم اإللكتروني

 ٕ ةمتوسط %ٖ.ٙٙ ٖٔ.ٖ اإللمام بإيجابيات التعمم اإللكتروني
 ٗ ةمتوسط %ٔ.ٗٙ ٕٓ.ٖ اإللكترونياإللمام بسمبيات التعمم 

 ٚ ةمتوسط %ٛ.ٗ٘ ٙ.ٕ معرفة ميمات المعمم في التعمم اإللكتروني
معرفة الصعوبات التي تواجو تطبيق التعمم 

 ٙ ةمتوسط %ٔ.ٙ٘ ٓٛ.ٕ اإللكتروني

  طةمتوس %٘.ٕٙ ٕٔ.ٖ المجموع الكمى لممحور األول
الثانية من حيث درجة امتبلك    الكفايات  بالمرتبةاإللكتروني جاء محور كفايات ثقافة التعمم 

بنود موجية لقياس آراء أفراد العينة لمدى  (ٚ)حيث ضم المحور  ،ثةبلبين المحاور الث
أن المجموع الكمي ( ٚ)من جدول  يبلحظ امتبلكيم لكفايات ثقافة التعمم اإللكتروني.

، وبمجموع كمي بمغ ة(متوسط) ةدرجأفراد العينة جاءت في  ةالستجاب لممتوسطات الحسابية
 امتبلكمعرفة مفيوم التعمم اإللكتروني" عمى درجة " (ٔ)كفاية رقم الفقد حصمت  (،ٕٔ.ٖ)
الدرجة عمى أساس ما تعكسو تمك الكفاية من أىمية؛ فتمك  ىذهيمكن تفسير و . (مرتفعة)

الكفاية تشكل قاعدة أساسية لكل من يمارس مينة التدريس من خبلل اكتسابيا في مؤسسات 
وىذه النتيجة تشير إلى  ،إعداد المعمم قبل الخدمة أو من خبلل الدورات التدريبية أثناء الخدمة

ي تعميميم لممتعممين، وأن دورىم الجديد كمعممين لم يعد ىذه الكفاية ف ألىميةإدراك المعممين 
إلى مصادر التعمم  موجياً  يقتصر عمى نقل المعمومات إلى المتعممين بل أصبح مرشداً 

 وبخاصة اإللكترونية منيا.
كفايات نالت درجة امتبلك متوسطة، فقد تراوحت  (ٙ)يبلحظ أن ىناك ( ٚ)لنتائج جدول  وفقاً 

وعند ترتيب تمك  هبلومن خبلل النتائج الموضحة أع (ٖٔ.ٖ-ٙ.ٕ)متوسطاتيا الحسابية بين 
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اإللمام ( "ٗ) فقد حصمت الكفاية رقم ،وفقا لممتوسطات الحسابية األدنىإلى  األعمىالبنود من 
( ٕ)ثم الكفاية رقم  (ٖٔ.ٖ)سابي بمغ بإيجابيات التعمم اإللكتروني" عمى أعمى متوسط ح

تمتيا الكفاية ( ٕٓ.ٖ) أىداف التعمم اإللكتروني" بالمرتبة الثانية، بمتوسط حسابي قدره"معرفة 
 قدره حسابياً  نالت متوسطاً  حيثالتعمم اإللكتروني" بالمرتبة الثالثة  بسمبياتاإللمام " (٘) رقم
، بمتوسط حسابي الرابعة" بالمرتبة التعمم اإللكتروني( "تحديد أنواع ٖ)ثم الكفاية رقم  (،ٕٓ.ٖ)

معرفة الصعوبات التي تواجو تطبيق التعمم اإللكتروني" " (ٚ) تمتيا الكفاية رقم( ٔٔ.ٖ) قدره
( ٙ) بينما احتمت الكفاية رقم (ٓٛ.ٕ) قدره حسابياً  نالت متوسطاً  حيث الخامسةبالمرتبة 

 (ٙ.ٕ) بمتوسط حسابي بمغ األخيرة،ني" المرتبة "معرفة ميمات المعمم في التعمم اإللكترو 
يمكن تفسير ىذه النتيجة إلى أن معظم الكفايات الواردة في ىذا المحور تَعّد كفايات تدريسية و 

في الفصل الدراسي. وما تزال خبرة المعممين غير كافية في  حديثة في المجال التربوي وتحديداً 
أفراد العينة لتمك  لذلك جاء امتبلك الدراسية؛ممارسة وتطبيق تمك الكفايات في الفصول 

الكفايات بدرجة متوسطة. وىذه النتيجة تبين أن معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية 
تطبيقو. تنقصيم معمومات وثقافة عامة في ىذا المجال مما قد يترتب عميو نتائج سمبية في 

 تأىيل لممعممين. ىتمام بتدريب و من الواجب توجيو مزيد من اال وأنو
 حث المعمم عمىأن ينبغي يترك لرغبات المعممين، إنما ي نبغي أاللرأي الباحث ي مر وفقاً ألوىذا ا
من رخصة المعمم بصورة تتناسب ومستجدات العصر  جزءاً أن يكون و  وتطبيقو، اكتسابو

 مع نتائج النتيجة ىذه وتتفق اإللكتروني،حوسبة التعميم وتحقيق التعمم  إلى تيدف التربوية، والتي
(، ٕٛٔٓ(، )العنزي، البري، ٕٛٔٓ(، )العنزي، سعادة، ٜٕٔٓ دراسة كل من )يوسف،
 ((Aljaber, M. 2014( ٕ٘ٔٓ(، )الحمران، جروان، حمادنو، ٕٛٔٓ)عبدالفتاح، الوريكات، 

 (.ٕٛٓٓ المومني،)وتختمف عن دراسة  ،تعميم المغات في الحديثة االتجاىات أىمية أظيرت التي
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 محور كفاية قيادة الشبكات واإلنترنت :ثانياً 
 (8)جدول 

 قيادة الشبكات واإلنترنت ودرجة امتالك كفاياتالمتوسطات الحسابية 
 المتوسط الفقرات

 الحسابي
نسبة 
 االمتالك

 درجة
 الترتيب االمتالك

القدرة عمى توصيل الحاسوب بشبكة اإلنترنت عن 
 8 ةمرتفع %69.1 5.45 طريق طرق االتصال المختمفة.

 1 ةمرتفع %81.1 4.45 القدرة عمى استخدام محركات البحث لتصفح المواقع.

 11 ةمتوسط %59.7 3.98 الشبكات البسيطة. مشكالتالقدرة عمى معالجة 

 3 ةمرتفع %79.8 5.98 القدرة عمى إنشاء بريد إلكتروني والتعامل معو.

 6 ةمرتفع 75.1 5.75 القدرة عمى تنزيل برامج من اإلنترنت.

بالصوت والصورة  اآلخرينالقدرة عمى التواصل مع 
 5 ةمرتفع %79.8 5.98 عبر برامج المحادثة عمى شبكة اإلنترنت.

القدرة عمى استخدام برامج فك وحفظ الممفات التي تم 
 4 ةمرتفع %76.7 5.85 تحميميا.

القدرة عمى التحكم في عرض محتوى درس من 
 7 ةمرتفع %74.6 5.73 الدروس.

التمكن من إرسال ممفات مرفقة برسائل البريد 
 5 ةمرتفع %75.6 5.77 اإللكتروني.

التمكن من الدخول إلى المكتبات اإللكترونية والتزود 
 9 ةمتوسط %63.4 5.11 منيا.

والشاشات من خالل جياز المعمم  األجيزةالتمكن من إدارة 
 14 ةمتوسط %64.6 5.43 الرئيس.

  ةمرتفع %733 5.64 الكمى لممحور الثانيالمجموع 
 البحثالترتيب األول بين محاور في جاء محور كفايات قيادة الشبكات واإلنترنت  
تضمن  (،مرتفعة) وبدرجة امتبلك (ٓٙ.ٖ)بمجموع كمي لممتوسطات الحسابية بمغ  الثبلثة،
كفايات ( ٛ)نالت  (ٜٛ.ٕ – ٘ٓ.ٗ) ، فقد تراوحت متوسطات البنود بين( عبارةٔٔ)المحور 



 

   

  
 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يوليو

 2021الجزء الثانى 

 

537 

-٘ٗ.ٖ)تراوحت متوسطاتيا الحسابية بين  مرتفعة، امتبلككفاية عمى درجة  (ٔٔ)من أصل 
وىذا يعني وجود ( ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٕ، ٔ) وىي بالترتيب التنازلي: الكفايات رقم (،٘ٓ.ٗ

النتيجة عمى تأكيد وتقارب بين آراء العينة في أىمية امتبلك تمك الكفايات. ويمكن تفسير ىذه 
 أن معممي المغة العربية لدييم خبرات سابقة مرتبطة بقيادة الشبكات واإلنترنت نظراً 

والمينية،  المجاالت الشخصيةالستخداميا في حياتيم اليومية، وانتشار استخداميا في كافة 
حيث اىتمت  التعميمإضافة إلى ما يتعرض لو المعممون من دورات تدريبية من قبل وزارة 

قة بقيادة الشبكات واإلنترنت، فالممارسة العممية والتطبيق بلسابيم تمك الكفايات ذات العإكب
رسخت لدى العينة  دارة الشبكات واإلنترنت في الميدان التربوي والشخصيا  الفعمي في قيادة و 

 مبادئ استخدام شبكات اإلنترنت.
تبلك متوسطة، تراوحت كفايات نالت درجة ام (ٖ)يبلحظ أن ىناك ( ٛ)وفقا لنتائج جدول 

وعند ترتيب  -ه بلومن خبلل النتائج الموضحة أع (ٔٔ.ٖ-ٜٛ.ٕ)متوسطاتيا الحسابية بين 
التمكن من الدخول " (ٓٔ)حصمت الكفاية رقم  -لممتوسطات الحسابية  وفقاً  تمك البنود تنازلياً 

 ة امتبلك، وبدرج(ٔٔ.ٖ) إلى المكتبات اإللكترونية والتزود منيا" بمتوسط حسابي قدره
اإللكترونية يتطمب  . يمكن تفسير تمك النتيجة إلى أن الدخول إلى المكتبات(متوسطة)

واالستفادة  اشتراكات سنوية من المدارس لكي تتيح ليم الدخول إلى تمك المكتبات لتعرفيا
منيا، وىذه الخدمة غير متوفرة في المدارس مما أثر في درجة امتبلكيم ليا. كما حصمت 

عمى " والشاشات من خبلل جياز المعمم الرئيسي األجيزةالتمكن من إدارة " (ٔٔ)رقم الكفاية 
ويمكن تفسير تمك النتيجة إلى  .(متوسطة)، وبدرجة امتبلك (ٕٓ.ٖ)متوسط حسابي قدره 

حداثة خبرة المعممين وعدم تمكنيم بدرجة مرتفعة من استخدام ىذه التقنية، وأن برامج إعداد 
لم تضم كافة المعممين، وما تزال في مرحمة  -الخدمة أو أثناء الخدمةالمعممين سواء قبل 

 مشكبلت"القدرة عمى معالجة  ( وىوٖرقم ) البند األخيرالتنفيذ. بينما جاء في الترتيب 
يعزو الباحث حصول تمك الكفاية عمى ( و ٜٛ.ٕ)الشبكات البسيطة" بمتوسط حسابي قدره 

يشعرون بأىمية تمك الكفاية في العممية التعميمية، وىذا قد  الالمرتبة األخيرة إلى أن المعممين 
نيم بحاجة إلى المزيد من التدريب عمييا. وقد اختمفت ىذه أو  لدييم،يعود إلى قمة الخبرة 

دراسات كل  مع نتائج النتيجة ىذه وتتفق( ٜٕٓٓ)النتيجة عن دراسة بني خمف وبني دومي 
(. )عبد الفتاح، ٕٛٔٓ(، )العنزي، البري، ٕٛٔٓ(، )العنزي، سعادة، ٜٕٔٓمن )يوسف، 
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 Abdul Hameed, 2013( )ٕ٘ٔٓ(. )الحمران، جروان، حمادنو، ٕٛٔٓالوريكات، 

Omari & Khawaldeh, 2013تعميم المغات. في الحديثة االتجاىات أىمية أظيرت ( التي 
يتضمن ( قيادة الشبكات واإلنترنت اتكفاي)أن ىذا المحور  إلىويفسر الباحث ىذه النتيجة 

كفايات فنية ىامة ودقيقة تعّد حديثة التطبيق في المجال التربوي والتعميمي، ومن ثمة فإن 
الخبرة المكتسبة من قبل المعممين خبرة متوسطة وفي مرحمة التطور والنمو. ويرى الباحث أن 

ودوافع منيا: ما  أسبابمتبلك متوسطة لتمك الكفايات لو المعممين الذين حصموا عمى درجة ا
ووظيفية لممعممين الذين يحصمون عمى التأىيل  ةمن حوافز مادي التعميمتقدمو وزارة 

أن نسبة كبيرة من المتعممين يمتمكون  االعتباراإللكتروني، وخاصة إذا وضعنا بعين 
معظم المتعممين يمتحقون بالمدارس  وما يرتبط بو من خدمات اإلنترنت، ما يعني أن الحاسوب

تطوير  ىلدييم ميارات في استخدام الحاسوب وتطبيقاتو مما يدفع بالكثير من المعممين إلو 
 القضاة وحمادنة،)قدراتيم بصورة تتناسب ومعرفة الكثير من المتعممين الذين يدرسونيم 

 (.ٜٖٕ-ٖٕٓ، ص صٕٕٔٓ
 تصميم البرمجيات: اتثالثا: محور كفاي

 (9)جدول 
 تصميم البرمجيات اتكفاي ودرجة امتالكالمتوسطات الحسابية 

  المتوسط الفقرات
 الحسابي

نسبة 
 االمتالك

 درجة
 الترتيب االمتالك

القدرة عمى تحويل محتوى المادة الدراسية إلى دروس 
 5 ةمتوسط %48.8 3.45 إلكترونية.

القدرة عمى إضافة عناصر الصوت والصورة 
 1 ةمرتفع %69.1 5.45 .عرض تقديميوالرسومات في ممف 

القدرة عمى تضمين نشاطات مناسبة في الدرس 
 3 ةمتوسط %64.5 5.33 اإللكتروني تساعد عمى تحقيق أىداف التعمم.

 4 ةمتوسط %54.1 3.51 القدرة عمى تقييم البرمجيات التعميمية الجاىزة تربويا وفنيا.
 5 ةمتوسط %59.6 3.97 ببعضيا.لممواضيع المرتبطة  القدرة عمى وضع رابط

 6 ةمتوسط %46.1 3.3العممية الجديدة في مجال استخدام  األبحاثمتابعة نتائج 
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تصميم البرمجيات بالمرتبة األخيرة من حيث درجة  اتجاء محور كفاي( ٜ)لنتائج جدول  وفقاً 
؛ تراوحت (متوسطة) وبدرجة امتبلك( ٔٛ.ٕ)االمتبلك، بمجموع متوسطات حسابية بمغ 

ويمكن تفسير حصول المحور عمى المرتبة األخيرة ( ٘ٗ.ٖ – ٕ.ٕ)متوسطاتيا الحسابية بين 
فنية متقدمة في التعمم إلى صعوبة عممية تصميم البرمجيات عمى المعممين؛ فيي مرحمة 

ثناء الخدمة. وىذا ما تؤكده أوالتدريب سواء قبل أو  اإلعداداإللكتروني، وتتطمب ميارات في 
عندما تبين أن تدريب المعممين أثناء الخدمة أو قبل  (ٖٕ-ٕٕ، ص ص ٖٕٔٓعميمات، )

ع دراسة يركز عمى تمك الكفايات؛ كونيا كفايات تخصصية. وىذه النتيجة تتفق م الالخدمة 
القدرة عمى ( "ٕ)وعمى الرغم من ذلك فقد جاءت كفاية  (ٕٛٓٓ، والعمري، ٕٕٔٓآل سالم، )

بدرجة ( باوربوينت)إضافة عناصر الصوت والصورة والرسومات في ممف عرض تقديمي 
عمى أن  ، وتمك النتيجة تعطي مؤشراً (٘ٗ.ٖ) ، وبمتوسط حسابي بمغ(مرتفعة)امتبلك 
ن من طرق التدريس التقميدية إلى طرق التدريس الحديثة، وخاصة إذا يغيرو أصبحوا المعممين 

عمى الميدان التربوي. ويفسر  حديثاً  اإللكتروني يَعدّ أن مجال التعمم  االعتباروضعنا بعين 
جيا في دروسيم اليومية أو لو إلى أن أفراد العينة معتادون عمى استخدام ىذه التكنو  ذلكالباحث 

ن خبلل عرض عناصر خاصة بالصوت والصورة عمى استخدام عمى المستوى الشخصي م
 أسموب العرض التقديمي.

( كفايات، ٙ)وعددىا  (متوسطة)وبالنظر إلى الكفايات التي حصمت عمى متوسطات حسابية 
فإن ( ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٔ)الترتيب بوىي ( ٕ.ٕ-ٕٕ.ٖوتراوحت متوسطاتيا الحسابية بين )
لكفايات مدينة حائل غة العربية في المرحمة االبتدائية بالباحث يفسر عدم امتبلك معممي الم

تصميم البرمجيات بدرجة كبيرة إلى حداثة خبرة المعممين في مجال تصميم البرمجيات 
الحكومية، كما أن برامج إعداد المعممين التعميم واستخدام تقنياتو، وحداثة تطبيقو في مدارس 
تزال في مراحل التنفيذ فيما يتعمق بتدريبيم عمى في ىذا المجال لم تشمل كافة المعممين وما 

والمتوسطة  ىميارات التعمم اإللكتروني وتقنياتو، وما تزال خبرة المعممين في المراحل األول
من الممارسات اليومية لممعممين. وكون  وتحتاج فترة أطول من الممارسة حتى تكون جزءاً 

ا يشير إلى أن المعممين ليسوا بحاجة إلى فيذ متوسطة؛استجابات أفراد العينة جاءت بدرجة 
وقت طويل حتى يكونوا قادرين عمى امتبلك تمك الكفايات بدرجة مرتفعة في حال استمرارىم 

 التكنولوجيا في عمميتي التعميم والتعمم عبر الشبكات.
  ةمتوسط %56.5 3.81 لثالمجموع الكمى لممحور الثا
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 في تطوير قدراتيم عمى تطبيق تمك الكفايات في الميدان التربوي، ويرى الباحث أن امتبلك
من إدارة ىذا  مستقببلً م وتمكنيم أفراد العينة لتمك الكفايات بدرجة متوسطة تشير إلى قدرتي

ن زيادة الممارسات أوما يتضمنو من كفايات بصورة أكثر فاعمية، و  اإللكترونيالنوع من التعمم 
عمى العممية التربوية  والتطبيقات اليومية لتمك الكفايات من قبل المعممين سينعكس إيجاباً 

 والتعميمية. 
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :ثانياً 

ىل يوجد فرق دال إحصائيًا في درجة امتبلك معممي المغة العربية  :ينص السؤال الثاني عمى
مدينة حائل لكفايات التعمم اإللكتروني من وجية نظرىم يعزى إلى متغير ببالمرحمة االبتدائية 
األحادي عن ىذا السؤال تم استخدم اختبار تحميل التباين  ولئلجابة المؤىل العممي؟

(Anova) لممؤىل العممي.  اإللكتروني تبعاوجود فروق في محاور كفايات التعمم  لمعرفة مدى
   .(ٓٔ)جدول يوضح جاءت النتائج كما 

 (14)جدول 
 اإللكتروني لمفروق في كفايات التعمم   (Anovaاألحادي )اختبار تحميل التباين 

 لممؤىل العممي وفقا

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

كفايات ثقافة 
التعمم 

 اإللكتروني

 .ٚٔٛ .ٕٓٓ .ٖٖٙ ٕ .ٗٚٙ بين المجموعات
داخل 

   ٘ٚ٘.ٔ ٕٚ ٘ٓ٘.ٕٓٔ لمجموعاتا

    ٗٚ ٓٛٔ.ٕٔٔ المجموع

قيادة  اتكفاي
الشبكات 
 واإلنترنت

 .ٔٗٔ ٙٓٓ.ٕ ٕٕٚ.ٖ ٕ ٗٗٙ.ٙ بين المجموعات
داخل 

   ٓٛ٘.ٔ ٕٚ ٖٙٛ.ٕٓٔ المجموعات

    ٗٚ ٓٛ٘.ٕٚٔ المجموع

تصميم  اتكفاي
 البرمجيات

 .ٖٙٛ .ٜٔٙ ٚٗٙ.ٔ ٕ ٜٖ٘.ٖ بين المجموعات
داخل 

   ٚٔٚ.ٔ ٕٚ ٕ٘ٚ.ٖٓٔ المجموعات
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    ٗٚ ٕٕٓ.ٖٗٔ المجموع

مجموع 
 الكفايات

 .ٗٓٙ .٘ٓ٘ .ٖٗٚ ٕ ٛٙ٘.ٔ بين المجموعات
داخل 

   ٜٗ٘.ٔ ٕٚ ٖٕٙ.ٛٔٔ المجموعات

    ٗٚ ٜٕٔ.ٕٓٔ المجموع
بين المعممين تعزى إلى متغير  اً إحصائيدال إلى عدم وجود فرق  (ٓٔ)تشير نتائج جدول 

ثقافة التعمم  اتكفاي)المؤىل العممي في الدرجة الكمية لمكفايات اإللكترونية ومحاورىا الفرعية 
غير )ف(  ؛ فقد كانت قيم(تصميم البرمجيات اتقيادة الشبكات، وكفاي اتاإللكتروني، وكفاي

إلى أن جميع أفراد العينة ذلك يعزو الباحث و ( α ≤ 0 .05) عند مستوى داللة دالة إحصائياً 
العممية، وأنيم قد تعرضوا إلى مقررات في  مؤىبلتيم باختبلفمتشابيون في التأىيل التربوي 

ن اختمف ا  التربوي؛ فتمك المقررات التربوية بطبيعتيا متشابية إلى حد كبير و  اإلعدادأثناء 
ىناك العديد من الجامعات قامت بتغيير وتعديل  وأن. (بكالوريوس، ماجستير)مستوى الدراسة 

ويتفق ذلك  .التربوية برامجيا في التخصصات التربوية عن طريق استحداث بعض المقررات
( التي وجدت فروقًا في متغير المؤىل الدراسي ولصالح ٕ٘ٔٓمع نتيجة دراسة عبد المجيد )

، )القيسي، ودراسة (ٕٚٔٓ، )الغزومع نتيجة دراسة ذلك فق يتو  الدراسي دبموم فأقل. المؤىل
ٕٓٔٛ.) 

( التي وجدت فروقًا تعزى لمتغير المؤىل ٜٕٔٓكما تختمف مع نتيجة دراسة الخزاعمة )
 العممي لصالح البكالوريوس.

 الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال  ثالثًا:
د فرق دال إحصائيًا في درجة امتبلك معممي المغة العربية عمى: ىل يوج الثالثينص السؤال 

مدينة حائل لكفايات التعمم اإللكتروني من وجية نظرىم يعزى إلى متغير ببالمرحمة االبتدائية 
األحادي عن ىذا السؤال تم استخدم اختبار تحميل التباين  لئلجابةالخبرة التدريسية؟ 

(Anova لمعرفة مدى وجود فروق في محاور كفايات التعمم )لمخبرة  اإللكتروني تبعا
 (.ٔٔ)جدول يوضح جاءت النتائج كما و التدريسية. 
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 (11)جدول 
 اإللكتروني لمفروق في كفايات التعمم  (Anovaاألحادي )تحميل التباين  اختبار

 لمخبرة التدريسية تبعاً 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

كفايات ثقافة 
 التعمم اإللكتروني

 .ٜ٘ٛ .ٛٛٓ .ٖٗٔ ٗ .ٙٚ٘ بين المجموعات
   ٕٚ٘.ٔ ٘ٙ ٘ٙٙ.٘ٓٔ داخل المجموعات

    ٜٙ ٖٕٗ.ٙٓٔ المجموع
قيادة  اتكفاي

الشبكات 
 واإلنترنت

 .ٖٓٛ .ٗٓٗ .ٕٜٗ ٗ ٕٙٙ.ٕ بين المجموعات
   ٖٓٙ.ٔ ٘ٙ ٘ٓٛ.ٜٗ داخل المجموعات

    ٜٙ ٔٚٔ.ٜٚ المجموع

تصميم  اتكفاي
 البرمجيات

 .ٜ٘ٛ .ٕٓٚ .ٛٔٗ ٗ ٚٚ٘.ٔ بين المجموعات
   ٜٗٗ.ٔ ٘ٙ ٙٙ٘.ٓٓٔ داخل المجموعات

    ٜٙ ٖٕٗ.ٕٓٔ المجموع

 مجموع الكفايات
 .ٕٜٙ .ٛٗٔ .ٕ٘ٔ ٗ .ٖٙٚ بين المجموعات
   ٖٛٗ.ٔ ٘ٙ ٜٓٓ.ٜٗ داخل المجموعات

    ٜٙ ٗ٘ٛ.ٜٗ المجموع
بين المعممين تعزى إلى الخبرة  اً إحصائيدال إلى عدم وجود فرق ( ٔٔ)تشير نتائج جدول 

غير  (ف) التدريسية في الدرجة الكمية لمكفايات اإللكترونية ومحاورىا الفرعية، فقد كانت قيم
( و يمكن تفسير تمك النتيجة إلى أن وزارة α ≤ 0 .05عند مستوى داللة ) دالة إحصائياً 

تمنح األولوية في التدريب لممعممين من أصحاب الخبرات الطويمة من المعممين ذوي ال  التعميم
عمى المعممين لمحصول عمى دورات  تحدد شروطاً  الالخبرات القصيرة أو المتوسطة، وكذلك 

 سنوات خبراتيم باختبلفتدريبية مرتبطة بالكفايات اإللكترونية، بل تيتم بتأىيل المعممين 
( التي توصمت إلى وجود فروق تعزى ٖٕٔٓويختمف مع نتائج دراسة عميمات )سية. التدري

( التي ٕٕٔٓلمتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة من عشر سنوات فأكثر، ودراسة العطوى )
( سنوات، ودراسة محمد ٘-ٔأكدت وجود فروق تعزى لمتغير الخبرة لصالح الفئة من )

 ( سنو.٘ٔ-ٔٔ( سنوات ومن )ٓٔ-ٙة لصالح من )( التي أكدت تأثير متغير الخبر ٕٕٔٓ)
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( التي خمصت إلى عدم وجود ٕ٘ٔٓفي حين تتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة الشريف )
فروق في درجة ممارسة التكنولوجيا تعزى لمتغير الخبرة في التدريس، وقد تعزى ىذه النتيجة 

راتيم التدريسية عمى توظيف إلى التدريب المستمر لمعممي المغة العربية عمى اختبلف خب
وسائل التكنولوجيا الحديثة، من خبلل الدورات التدريبية المستمرة التي تصقل خبرات المعممين 

 لخدمة العممية التعميمية. افي تفعيل كل ما ىو جديد في عامل التكنولوجي
جميع  أن إلى الخبرة، سنوات لمتغير تعزى دال إحصائيًا، فرق وجود عدم الباحث ويعزو

من  نفسيا التوجييات وتمقوا التربوي، التطوير خطة ضوء لمتدريب نفسو في تعرضوا المعممين
 بالتعميم التحقوا ممن وجميعيم مستوياتيا، مختمف عمى التربوية واإلدارات التربويين المشرفين

 .المممكة العربية السعودية في التطوير التربوي خطة بعد
وتختمف  (ٕٕٔٓالقضاة وحمادنة، )ودراسة  (ٕٕٔٓلمحمادي، ا)مع نتائج دراسة  ذلكتفق وي

 (.ٕٕٔٓبني دومي ودرادكة، )، ودراسة (ٕٕٔٓالشديفات، )ة سعن نتائج درا
 البحث:توصيات 

 في ضوء أسئمة البحث والنتائج التي تم التوصل إلييا يوصي الباحث بما يمي:
تركز وتنمي كفايات التعمم  توسع مؤسسات إعداد المعممين في المقررات والبرامج التي -

 ب الدارسين.بلاإللكتروني لدى الط
بتقديم دورات تدريبية لمعممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لتنمية الكفايات في  االىتمام -

 تصميم البرمجيات. اإللكتروني وكفاياتمجال ثقافة التعمم 
 اإللكتروني فين كفايات التعمم وما تضمنو مالبحث الحالي محاور  االعتبارالوضع بعين  -

 إعداد برنامج تدريبي لمعممي المغة العربية بالمدارس.
المعممين  إلكسابمراكز تدريب المعممين في أثناء الخدمة عمى إقامة دورات تدريبية  حث -

 ليا داخل الفصل الدراسي. االستخدام األمثلميارات وكفايات إلكترونية تمكنيم من 
الفصل، وربط تقويم األداء الوظيفي  اإللكتروني داخلاستخدام التعمم  حث المعممين عمى -

 لممعممين بحضور الدورات التدريبية واستخدام التقنيات المتوفرة داخل الفصل.
امتبلك المعممين في التخصصات األخرى لكفايات التعمم  درجةإجراء دراسات تقيس  -

 اإللكتروني.
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 :المراجع
 العربيةأواًل: المراجع 

الكفايات المينية  اإللكتروني لتنميةبرنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعميم  (.ٕٕٔٓجمعة ) أحمد،براىيم إ
جامعة  ونفسية،. دراسات تربوية واختزال القمق التدريسي لدى الطالب معممي المغة العربية بكمية التربية

 .ٕ٘ٔ-ٖ٘ٔص ص، (٘ٚ)الزقازيق، العدد 
فعالية استخدام برنامج تفاعمي في تنمية كفايات معممي مادة المغة (. ٜٕٔٓإبراىيم، إليام أحمد صالح )

. المجمة التربوية، جامعة سوىاج، كمية العربية "نحو" بالمرحمة االبتدائية: المدارس الحكومية أنموذجاً 
 . ٕٗٙ – ٖٕٔ، يوليو، ص صٖٙالتربية، ج

، ٓٔمكتبة المعمم المغوية، مج العرب، لسان(. ٜٜٗٔمى جمال الدين )ابن منظور، محمد بن مكرم بن ع
 .بيروت صادر، دار ،ٖط

عمان: دار  .اإللكترونيتكنولوجيا التعميم والتعمم  (.ٕٚٓٓ، ممحس، وسرحان عمر، موسى )داللاستيتية 
 وائل لمنشر والتوزيع.

توافرىا لدى معممي المرحمة االبتدائية كفايات التعمم اإللكتروني ودرجة  (.ٕٕٔٓ)آل سالم عمي، بن يحي 
 .ٔٔٔ-ٗٙٔص ص ،ٔ، الجزءٓٗ. مجمة عالم التربية، العدد بمدينة الرياض األىميةالمممكة  بمدارس

معيقات توظيف مناىج المغة العربية اإللكترونية في مراحل التعميم العام (. ٜٕٔٓالبشير، أكرم عادل )
. مجمة العموم التربوية والنفسية، جامعة البحرين، مركز النشر ميميةبمحافظة الجيراء بدولة الكويت: دراسة تح

 .ٙٗ –ٖٔ، ديسمبر، ص صٗ، عٕٓالعممي، مج 
 التكنولوجية لمكفايات العربية المغة معممي ممارسة واقع(. ٕٛٔٓ) خمفان بن يوسف بنت فاطمة البوسعيدي،

 كمية القاىرة، جامعة التربوية، العموم مجمة منشور، عممي بحث ،عمان بسمطنة مسقط محافظة في التعميمية
 .ٜٔ٘-ٙٛٗص أكتوبر،ص ،ٗ،عٕٙلمتربية،مج العميا الدراسات

الرياضيات بالمرحمة االبتدائية  اإللكتروني لتدريسمطالب استخدام التعميم . (ٕٚٗٔ) الحربي صنت، محمد
 التربية، جامعة أم القرى.، كمية (رسالة دكتوراه غير منشورة). من وجية نظر الممارسين والمختصين

آراء معممي المدارس (. ٕ٘ٔٓالحمران، محمد خالد، جروان، أحمد عمى، حمادنو، عبد الرؤوف ساري )
الحكومية األردنية نحو تفعيل منظومة التعمم اإللكتروني في التعميم والتحديات التي تواجييم من وجية 

كمية البنات لآلداب والعموم  –ة، جامعة عين شمسمجمة البحث العممي في التربينظر المعممين أنفسيم، 
 .ٙٙٙ – ٔ٘ٙ، ص صٖ، جٙٔوالتربية، ع

معوقات تدريب المعممين في أثناء الخدمة في مدارس قصبة محافظة المفرق (. ٜٕٔٓالخزاعمة، محمد )
 . ٕٚٗ –ٖٕٙ(، ص صٕ) ٙٗالعموم التربوية، الجامعة األردنية، من وجية نظرىم. دراسات، 

. بيئات التعمم الشخصية: عرض وتحميل اإللكتروني إلىمن نظم إدارة التعمم  (.ٕٛٓٓ)ند، سميمان الخميفة ى
 عن بعد، الرياض. اإللكتروني والتعميمالمؤتمر الدولي الرابع لمتعمم 
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الكفايات الحاسوبية لدى معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية في (. ٕٕٔٓ) شجان، حامدأالشديفات 
، والثبلثون. مجمة الدراسات االجتماعية، جمعية العموم والتكنولوجيا، العدد الرابع األردن، البادية الشماليةلواء 

 .ٜٛ-ٗٗٔص ص
درجة امتالك معممي ومعممات المرحمة المتوسطة بالمدينة المنورة لمكفايات (. ٕ٘ٔٓالشريف، باسم )

 نشورة(. عمادة البحث العممي، الجامعة األردنية.، )رسالة ماجستير غير مالتكنولوجية ودرجة ممارستيم ليا
اتجاىات معممي ومشرفي المغة العربية نحو مقرر لغتي (. ٕٕٓٓالشيري، عبد اهلل ضيف اهلل فايز )

، يناير، ٖ، ج٘ٛٔ، مجمة التربية، جامعة األزىر، كمية التربية، عالجميمة لممرحمة االبتدائية: دراسة ميدانية
 .ٛٓٙ –ٔٙ٘ص ص 
مدى وعي أعضاء ىيئة التدريس في جامعة  (.ٕٕٔٓ)شاكر والصرايرة خالد،  حعبد الفتاجمال،  العساف

. المجمة التربوية،المجمد البمقاء التطبيقية بمفيوم التعمم اإللكتروني وواقع استخداميم لو في التدريس
 .ٜٔٔ-ٖٕ٘ص ص ،الجزء األول ٕٓٔ-السادس والعشرون، العدد

وعي معممي العموم في المرحمة االبتدائية في المدارس السعودية لمفيوم  مدى(. ٕٕٔٓالعطوى، أحمد )
 البحث عمادة ،(منشورة غير ماجستير رسالة)، التقنيات التعميمية وواقع استخداميم ليا في تدريسيم الفعمي

 .األردنية الجامعة العممي،
ىا لدى معممي المرحمة االبتدائية توافر  اإللكتروني ودرجةكفايات التعمم  (.ٕٛٓٓ)مردود العمري عمي، بن 
 ، كمية التربية، جامعة أم القرى.()رسالة ماجستير غير منشورة. التعميميةبمحافظة المخواة 

معايير تربوية  اإللكتروني وفقنموذج مقترح لتقيم ممارسات التعميم . (ٕ٘ٔٓ)العوضي رأفت، محمد 
 عن بعد، الرياض. والتعميماإللكتروني . المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم محددة

واقع استخدام التقنيات التعميمية في تدريس مادة المغة (. ٕٛٔٓالعنزي، أحمد حمود، البري، قاسم نواف )
. رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، كمية العموم التربوية، العربية لممرحمة االبتدائية من وجية نظر معممييم

 .ٓٛ-ٔاالردن، ص ص
درجة استخدام التقنيات التربوية الحديثة في (. ٕٛٔٓن عمى، سعادة، جودت أحمد )العنزي، مريم حمدا

مدارس دولة الكويت وصعوبات استخداميا في عممية التدريس من وجية نظر معممي المغة العربية في 
ألردن، مج . المجمة التربوية األردنية، الجمعية األردنية لمعموم التربوية، اضوء االتجاىات التربوية المعاصرة

 .ٕٔٔ-ٖٛٔ، ص صٕ، عٖ
اتجاىات معممي المغة العربية نحو استخدام برنامج كورت لتنمية ميارات (. ٕٛٔٓالعنزي، مريم حمدان )

المجمة التربوية األردنية، الجمعية األردنية لمعموم التربوية،  التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية،
 .ٕٖٔ –ٕٙٛ، ص صٔ، عٖمج

(. درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية ٕٚٔٓالغزو، أشرف، عميمات، صالح )
، ص ٘ٔ، عٗ، عمادة البحث العممي، مجدراسات العموم التربويةلمكفايات التكنولوجية من وجية نظرىم، 

 .ٕٛٓ –ٜٖٔص 
 الشرق.دار  مان،ع ،واآلراءالمفيوم والتدريب  التدريس:كفايات ( ٖٕٓٓ) ، سييمةالغنبلوى
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معممي المغة العربية في  اإللكتروني لدىكفايات التعمم  (.ٕٕٔٓ)القضاة خالد، يوسف وحمادنة أديب، ذياب 
 ص ص،ٖ، العدد ٛٔ. المنار، المجمد المرحمة االبتدائية في محافظة المفرق في ضوء بعض المتغيرات

ٕٖٓ– ٕٖٜ. 
ظل التكنولوجيات الجديدة قراءة في الوظائف تعميم المغة العربية في (. ٕٛٔٓالقيسي، آمال )

 (ٗ، المجمة العربية مداد، العدد )ٖجامعة الجزائر–. كمية عموم االعبلم واالتصالواالستخدامات
 .ٕٛٔٓديسمبر

اإللكتروني مستوى تمكن معممات المغة العربية من كفايات التعمم  (.ٕٕٔٓ)المحمادي رانية، بنت حامد 
، عمادة الدراسات (ماجستير غير منشورة ة)رسال. لتعميميا في المرحمة االبتدائية بالعاصمة المقدسة الالزمة

 م القرى.أالعميا، جامعة 
 مدي ممارسة المعممين لمكفايات التكنولوجية التعميمية من وجية نظر (.ٕٛٓٓ)محمد المومني فايزة، 

، كمية التربية، جامعة (رسالة دكتوراه غير منشورة). األردنالمشرفين التربويين في تربية إربد األولي في 
 اليرموك.

. مركز الممك فيد بن عبد العزيز االتجاىات الحديثة في تدريس المغة العربية( ٕٕٔٓالمبل، فاطمة )
 .ٖٖ٘٘عدد  -لمجودة، بقمم يوجيش راماني وفيكي مودي. صحيفة الوسط البحرينية

 المتوسطة المرحمة في العربية المغة معممي امتالك درجة(. ٜٕٔ) محمد بن محمد بن أحمد النشوان،
 ،ٕع ،ٗٔس التربية، كمية طيبة، جامعة منشور، عممي بحث ،وتنفيذىا اإللكترونية األنشطة تصميم لكفايات

 .ٖ٘٘-ٖٖ٘ص ص أغسطس،
دار كنوز المعرفة : . األردنالتعميماالستخدامات التربوية لتكنولوجيا  (.ٕٚٓٓ) اهللالنوايسة أديب، عبد 
 العممية لمنشر والتوزيع.

عمى ممارسات كفايات التعميم عن بعد لدى أعضاء ىيئة  اإللكتروني وتأثيرهالتعمم  (.ٕٕٔٓ)بركات، زياد 
 .ٖٕٗ-ٖٕٚ ص ص ،ٓٙ. مجمة اتحاد الجامعات العربية، العدد التدريس في جامعة القدس المفتوحة

درجة امتالك معممي العموم في مدارس الكرك  (.ٜٕٓٓ) مىعبني خمف محمود، حسن وبني دومي حسن، 
. مؤتة لمبحوث بكل من الجنس والخبرة والمرحمة التعميمية اإللكتروني وتأثرىاالتعميمية لميارات العمم 

 .ٕٙٚ-ٕٕٚ ص ص ،ٕٗ( ٗ)والدراسات، 
التعمم مدى امتالك معممي الحاسوب كفايات (. ٕٕٔٓ)ودرادكة حمزة، محمد  عمىبني دومي حسن، 

. مجمة العموم التربوية والنفسية، جامعة الممك حمد بمممكة البحرين جاللةاإللكتروني في مدارس مشروع 
 .ٛٛٔ-ٕٛٔ ص ص ،ٖ، العدد ٖٔالبحرين، المجمد 

المفيوم، القضايا، التطبيق،  –التعمم اإللكتروني –رؤية جديدة في التعميم  (.ٕ٘ٓٓ)زيتون حسن، حسين 
 الدار الصوتية لمتربية.: . الرياضالتقويم

 . جده: خوارزم العممية لمنشر والتوزيع.كفايات التعمم اإللكتروني (.ٕ٘ٓٓ) زين الدين محمود، محمد
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 تنمية في التفاعمية المتعددة الوسائط تكنولوجيا استخدام فاعمية(. ٕٙٔٓ) العزيز عبد حمدان عمر سالم،
 حموان، جامعة واجتماعية، تربوية دراسات مجمة منشور، عممي بحث. الروضة لطفل والكتابة القراءة ميارات

 .ٜٗٛ-ٖٜ٘ص ص أبريل، ،ٕع ،ٕٕمج التربية، كمية
درجة توظيف معممي المغة العربية (. ٕٛٔٓعبد الفتاح، محمد زين العابدين، الوريكات، جمال مفضي )

. مجمة بمحافظة الزرقاء/األردنلتطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس االبتدائية الحكومية 
 .ٓٔٔٔ –ٖٛٗ، أبريل، ص ص ٕ، عٕٙالعموم التربوية، جامعة القاىرة، كمية الدراسات العميا لمتربية، مج

 M-learningفعالية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى التعمم المتنقل  (.ٕ٘ٔٓ) أحمد، صادق دعبد المجي
. وحدات تعمم رقمية لدى معممي الرياضيات قبل الخدمة في تنمية ميارات االنخراط في التعمم وتصميم

 عن بعد، الرياض. اإللكتروني والتعميمالمؤتمر الدولي الرابع لمتعمم 
درجة امتالك معممي المغة العربية لممرحمة األساسية العميا في قصبة السمط  (.ٖٕٔٓ)عميمات عبير، راشد 

 ص ص ،ٕٕ، العدد ٓٗدراسات، العموم التربوية، المجمد  .نظرىملكفايات تكنولوجيا التعميم من وجية 
ٕٕٔ٘-ٔ٘ٔٔ. 

واقع تفاعل معممي المغة العربية لكتاب النشاط اإللكتروني في المرحمة (. ٕٕٓٓقببلن، ببلل عدنان )
، ص ٕ، عٕٔ. المجمة العممية لجامعة الممك فيصل، العموم اإلنسانية واإلدارية، مجاالبتدائية بمدينة الرياض

 .ٖٓٔ –ٜ٘ص 
واقع امتالك أعضاء ىيئة التدريس في جامعة مؤتة لكفايات تطبيق التعمم  (.ٕٗٔٓ)قزق محمود، نايف 

 ص ص ،ٕ، العدد ٘ٔ. مجمة العموم التربوية والنفسية، جامعة البحرين، المجمد اإللكتروني من وجية نظرىم
ٖٙٛ-ٗٓٛ. 

المعمومات وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس  ادرجة ممارسة تكنولوجي(. ٕٕٔٓمحمد، ماجد )
 .ٔٗ–ٖٔ، ص ص ٕ، عٖٔمجمة العو التربوية والنفسية، مج االبتدائية الحكومية في مممكة البحرين،

اتجاىات معممي ومعممات المغة العربية بمرحمة التعميم األساسي (. ٜٕٔٓيوسف، منى يوسف عبد اهلل )
كمية الدراسات  –، مجمة الدراسات العميا، جامعة النيمين والمشكالت التي تواجييم نحو التعميم اإللكتروني
 .ٛٚٔ –ٜٙٔ، ص صٖ٘، عٗٔالعميا، السودان، مج 
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