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امللخص:
الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني في دولة الكويت .وأثر متغيرات (الجنس ،واملؤهل
هدفت ِّ
ً
العلمي ،وسنوات الخبرة) في ذلك ،ولتحقيق أهداف الدراسة .اتبع الباحثان املنهج الوصفي .وتم اختيار عينة مكونه من ( )150معلما ومعلمة .وتكونت
أداة الدراسة من ( )34فقرة ،موزعة على أربعة محاور ،وتم التحقق من الصدق والثبات ،توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمهاَّ :
أن درجة ممارسة
معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني جاءت بدرجة كبيرة ،وأظهرت نتائج الدراسة ً -
أيضا -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية (= 0.05
ِّ
الدراسة عدم وجود
 )αتعزى ألثر الجنس في جميع املجاالت باستثناء مجال مهارة الحاسب اآللي ،وجاءت الفروق لصالح الذكور ،كذلك أظهرت نتائج ِّ
فروق ذات داللة إحصائية ( ) α= 0.05تعزى ألثر املؤهالت العلمية والخبرة التدريسية في جميع املجاالت ،وفي ضوء هذه النتائج توص ي الدراسة
بإجراء دورات تعليمية مستمرة للمعلمين في مجال تكنولوجيا التعليم وكيفية.
الكلمات املفتاحية  :درجة املمارسة ،مهارات التعلم اإللكتروني ،معلمي اللغة اإلنجليزية.

املقدمة :

يتميز هذا العصر بالتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية املعلوماتَّ ،
ألن التكنولوجيا تتوغل في ميادين الحياة عامة.
وأخذت املؤسسات التربوية توليها أهمية كبيرة ،بحث املعلمين على اكتساب الخبرة الالزمة بعقد الدورات والندوات وورش العمل لتدريبهم على مهارات
الدراسية ،لنقل الطلبة من الروتين اليومي إلى أجواء علمية جديدة ،فتعددت
التعلم اإللكتروني ليتمكنوا من صقل موهبتهم بما يتالءم ومحتوى املادة ِّ
وسائل التعلم اإللكتروني ،وأصبح لكل محتوى أو مادة دراسية وسيلة تعليمية أو أكثر على اختالف نمو مدارك الطلبة.
ً
ً
شهدت دولة الكويت في األعوام املاضية خطوة متميزة نحو إعادة النظر في بناء املناهج الدراسية وفق خطوات واضحة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضاياها
ونابعة من قيم مجتمعها ،ولذلك يرى مقبل (َّ )2005
ً
أن العصر الحديث قد شهد ً
متسارعا في املعرفة كما يراه ،ولهذا لم تعد املعرفة التي تقدم
تقدما
ً
حاليا في املؤسسات التعليمية ،قابلة لتوظيفها في الحياة العامة لفترة زمنية طويلة ،وهو األمر الذي يستدعي إعادة النظر في التحدي القائم لتخطيط
املنهاج.
ً
ً
ً
وتحتل املناهج اليوم مركزا هاما في العملية التربوية ،وتعد املناهج أداة التربية ووسيلتها في تحقيق أهدافها ،ونظرا لهذه األهمية كان ألي نظام
ً
ً
تعليميا يعكس النظرية التربوية التي يؤمن بها ،ألن نظرية املنهج في النهاية انعكاس التربية السائدة في املجتمع (سالم.(2004 ،
منهجا
تربوي أن يبني
والتعلم اإللكتروني يعرفه (عبد املجيد والعناني" )18:2015 ،بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسوب والشبكات والوسائط
املتعددة من أجل إيصال املعلومة للمتعلمين بأسرع وقت وأقل كلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء املتعلمين".
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ً
خصوصا تطور أنظمة التعلم القائم على شبكة اإلنترنت التي منحت
وقد أحدثت أنظمة التعلم اإللكتروني تغييرات ملحوظة في التعليم والتدريب،
املتعلم ً
قدرا أكبر من التحكم بإدارة تعلمه والسيطرة على مجرياتها ،وهي ميزة أساسية من املزايا التي يحققها التعلم القائم على التكنولوجيا ،والتي لها
تأثير إيجابي في زيادة فعالية التعلم اإللكتروني (.)Sorgenfrei & Smolnik, 2016
ويعد التعلم اإللكتروني من أساليب التعلم الحديثة ،فهو يساعد في حل مشكلة االنفجار املعرفي والطلب املتزايد على التعليم .كما يساعد في
حل مشكلة ازدحام قاعات املحاضرات إذا استخدم بطريقة التعلم عن ُبعد ،وتوسيع فرص القبول في التعليم ،والتمكن من تدريب وتعليم العاملين
وتأهيلهم دون ترك أعمالهم وتعليم ربات البيوت مما ُيسهم في رفع نسبة املتعلمين والقضاء على األمية (املبيريك .)2003 ،فالتعلم اإللكتروني يزيد من
الدراسة في الوقت
فعالية التعليم إلى درجة كبيرة ويقلل من الوقت الالزم للتدريب ويقلل تكلفة التدريب ،ويوفر بيئة تعلم تفاعلية ويسمح للمتعلم ب ِّ
واملكان الذي يفضله (عبد العزيز .) 2008 ،ويتيح عمل مقابالت ومناقشات حية على الشبكة ،ويوفر معلومات حديثة تنسجم مع احتياجات املتعلمين،
ويوفر برامج املحاكاة والصور املتحركة وفعاليات وتمارين تفاعلية وتطبيقات عملية (الدليمي.)2015 ،
ويشير عدد من الباحثين إلى أن التعلم اإللكتروني يؤدي إلى تحقيق مجموعة من األهداف منها :تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية
في بعض القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفتراضية ،وإعداد جيل من املعلمين والطالب قادر على التعامل مع التقنية ،ومهارات العصر،
والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم ،وتوفير بيئة تفاعلية غنية ومتعددة املصادر تخدم العملية التعليمية بكافة محاورها ،وفتح املجال أمام الطلبة
واملعلمين لعرض مهاراتهم وقدراتهم وتنميتها وتشجيع وتحفيز النمو اإلبداعي واالبتكاري لديهم ،وتطوير دور املعلم في العملية التعليمية حتى يتواكب مع
التطورات العلمية والت كنولوجية املستمرة واملتالحقة ،واملساعدة على نشر التقنية في املجتمع وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم املستمر ،ودعم عملية
التفاعل بين الطالب واملعلمين من خالل تبادل الخبرات التربوية ،واملناقشات ،والحوارات الهادفة باالستعانة بقنوات االتصال املختلفة مثل :البريد
اإللكتروني ،وغرف الصف االفتراضية (سالم2004 ،؛ التودري2004 ،؛ الراشد.)2003 ،
وفي ذات السياق يشير إسالم وبير وسالك ( )Islam, Beer & SlacK, 2015إلى أن معظم الباحثين في موضوع التعلم اإللكتروني ركزوا على
فوائده العديدة التي جعلته ضرورة حتمية في املؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم ،بينما القليل منهم ناقشوا عيوبه التي تعد تحديات وليست
سلبيات ،فقد حددوا تلك التحديات في أربعة مجاالت ،هي :التحديات الثقافية وأسلوب التعلم ،تحديات البيداغوجيا ،التحديات التكنولوجية،
تحديات التدريب التقني.
والتعلم اإللكتروني ال يعني إلغاء دور املعلم ،بل يصبح دوره أكثر أهمية وأكثر صعوبة ،فهو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية
باقتدار ،ويعمل على تحقيق طموحات التقدم والتقنية .لقد أصبحت مهنة املعلم مز ً
يجا من مهام القائد ،ومدير املشروع البحثي ،والناقد واملوجه ،وفي
ظل التعلم اإللكتروني سيتغير دور املعلم من ملقن للمعلومات إلى مرشد وميسر لعملية التعلم ،وأن يقوم الطلبة بالبحث عن املعلومات والوصول إلى
النتائج بأنفسهم ،ويكون دور املعلم توجيه املتعلم عن طريق الحوار الذي يتم بينهما في أثناء عملية التعليم ،ولكن يبقى دور املعلم ال غنى عنه؛ فدوره في
ً
ً
وإرشاديا ومسهال للعناصر الفعالة في التعلم ،إضافة إلى اإلشراف على عملية جمع املعلومات التي يقوم بها الطلبة
مثل هذه املواقف يصبح توجيهيا
وتصنيفها وتحليلها (القطيش2013 ،؛ الشناق وبني دومي .)2010 ،ويقوم املعلم بإعداد املادة العلمية ،وبرمجتها ،واختيار األساليب لعرضها ،ومتابعة
املتعلم أثناء عملية التعلم (شحاتة.)2003 ،
ويعد املعلم أحد العناصر الهامة التي يقوم عليها نظام التعلم اإللكتروني (الحلفاوي .)2006 ،إذ يشكل املعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية.
ً
مطالبا بممارسة العديد من األدوار الحديثة
فهو املسؤول عن إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتعامل معها .لذا أصبح املعلم
لالرتقاء بالعملية التعليمية ككل (مطاوع .)2002 ،كما َّ
أن تطبيق التعلم اإللكتروني يتطلب من املعلم امتالك مهارات فنية وتربوية وخبرات سابقة تسمح
له التعامل مع نظام التعلم القائم على استخدام تقنية الحاسوب ،واإلنترنت بكل سهولة ويسر (زين الدين.)2005 ،
َّ
إن وظيفة املعلم في ضوء التعلم اإللكتروني ،أصبحت تتطلب منه توظيف التكنولوجيا الحديثة في تصميم عملية التعلم ،وتنفيذها وتقويمها،
تماما عن دور املعلم ً
مطلبا ً
سابقا ،والذي يقتصر على التلقين .ومن هنا أصبحت عملية إعداد املعلم لتوظيف التقنيات الحديثة ً
وهذا يختلف ً
علميا
ً
ومهنيا ،وأصبح استخدام األجهزة واملعدات في تصميم التعليم وتنفيذها وتقويمها ضرورة حتمية للمعلم (نصار وعمار.)2005 ،
ً
وهناك العديد من املشكالت التي تقف حاجزا أمام التعلم اإللكتروني كغيره من أنواع التعلم األخرى بمشكالت تعوق تنفيذه وتجعل من وجوده
أمرا ً
على أرض الواقع ً
صعبا ومنها صعوبة تفهم املسئولين لدوره في التعليم ،باإلضافة إلى عدم وجود معايير ثابتة للمناهج واملقررات اإللكترونية مما
يجعل القائمين على هذه املقررات عاجزين عن اختيار امل واد التعليمية بشكل ححيح ،وعدم الوعي الكافي لدى أفراد املجتمع لهذا النوع من التعليم،
وعدم توافر الكادر البشري املدرب إلعداد مقرراته ،وارتفاع التكلفة املادية ملقرراته ،وتوفير األجهزة ،وتدريب املعلمين (املوس ى.)2002 ،
وتزايدت توصيات املؤتمرات التربوية بضرورة التركيز على الصعوبات والتصورات التي تواجه املعلمين في مجال توظيف التكنولوجيا ،ومنها التعلم
اإللكتروني ،فقد أوص ى املؤتمر التربوي الثالث "نحو إعداد أفضل ملعلم املستقبل" وضرورة امتالكه ملهارات التعلم اإللكتروني ومقومات التعامل معها،
من أجل مساعدته على استخدامها في املواقف التعليمية املتعددة (مدكور.)2004 ،
238
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ً
بالدراسات العربية واألجنبية وهي مرتبة من األقدم إلى األحدث ومنها دراسة العمري ()2006
الدراسات ذات الصلة ِّ
وقد تناول الباحثان عددا من ِّ
التي هدفت التعرف إلى واقع استخدام مستلزمات التعلم اإللكتروني في مدارس محافظة إربد من وجهة نظر املعلمين واتجاهات الطلبة ومعلميهم نحوها.
تم بناء استبانتين األولى للطلبة ومكونة من ( ) 18فقرة وتقيس اتجاهاتهم نحو التعلم اإللكتروني ،أما االستبانة الثانية فكانت للمعلمين ،وتكونت من
أربعة مجاالت وتقيس مدى توافر واستخدام التسهيالت املادية واملعلوماتية ومدى استخدام املعلمين ملهارات التعلم اإللكتروني والصعوبات التي
ً
ً
الدراسة من ( )181معلما ومعلمة و( )400طالبا وطالبة من
يواجهونها ،كما تقيس االستبانة اتجاهات املعلمين نحو التعلم اإللكتروني .تكونت عينة ِّ
َّ
مدارس محافظة إربد موزعين على ثماني مدارس تستخدم التعلم اإللكتروني ،أظهرت النتائج أن درجة استخدام املعلمين ملهارات التعلم اإللكتروني
متوسطة ،واتجاهات املعلمين نحو التعلم اإللكتروني ضعيفة ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات املعلمين نحو التعلم
اإللكتروني تعزى للجنس ،والخبرة ،والدرجة العلمية.
وأجرى العنزي ( )2007دراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة معلمي املرحلة الثانوية في تبوك لكفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في
ً
معلما و( )237معلمة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن درجة
الدراسة من ()198
ِّ
ضوء متغيرات الجنس ،واملؤهل العلمي ،وقطاع التعليم ،وتكونت عينة ِّ
ً
ممارسة كفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرتفعة ،كما أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا في درجة املمارسة تعزى ملتغير الجنس لصالح
ً
املعلمات ،بينما لم توجد فروق دالة إحصائيا في درجة املمارسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي.
وأجرت الضميري ( )2008دراسة هدفت التعرف إلى درجة امتالك وممارسة معلمي تربية الطفل ملهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في
رياض األطفال في عمان واتجاهاتهم نحوها ،قامت الباحثان بإعداد وتطوير استبانة كأداة دراسة وتم التأكد من صدق األداة وثباتها .واشتملت عينة
ً
عشوائيا ،حيث تبين َّ
أن جميع معلمي تربية الطفل في
الدراسة على جميع معلمي تربية الطفل في خمسين روضة أطفال من مدينة عمان ،تم اختيارها
ِّ
الدراسة على جميع املعلمات العامالت في تلك الرياض حيث بل عددهن ()189
الدراسة هم من اإلناث ،وقد تم توزيع أداة ِّ
رياض األطفال في عينة ِّ
معلمة .وأشارت النتائج إلى ضعف معلمات رياض األطفال بشكل عام في مجالي امتالك واستخدام مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،بالرغم من
تفوق املعلمات اللواتي يحملن درجة البكالوريوس على املعلمات اللواتي يحملن درجة دبلوم كليات املجتمع ،واملعلمات اللواتي لديهن تخصص في تربية
الطفل على غيرهن من التخصصات في مجاالت أخرى في درجة امتالك مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،كما أظهرت النتائج وجود اتجاهات
بدرجة مرتفعة لدى معلمات تربية الطفل نحو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأجرى بني خلف وبني دومي ( )2009دراسة هدفت الكشف عن درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات التعلم اإللكتروني من وجهة نظرهم.
والوقوف كذلك على أثر متغيرات جنس املعلم ،وخبرته التعليمية ،واملرحلة التعليمية التي يدرسونها في درجة ممارستهم لتلك املهارات ،تكونت عينة
معلما ومعلمة من معلمي العلوم في املدارس الحكومية التابعة ملديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك ،وقد أظهرت النتائج َّ
الدراسة من (ً )119
أن
ِّ
درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات التعلم اإللكتروني كانت متوسطة ،كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مهارات التعلم
اإللكتروني تعزى إلى جنس املعلم وجاءت لصالح الذكور ،والخبرة التعليمية جاءت لصالح  10سنوات فأكثر.
وأجرى القضاة وحمادنة ( )2012دراسة هدفت التعرف إلى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي اللغة العربية في املرحلة الثانوية في محافظة
املفرق ،من وجهة نظر املعلمين ،وقد أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن مجال الكفايات الشخصية نالت أعلى متوسط حسابي ،بينما جاءت كفايات التخطيط
ِّ
ً
وتصميم التعلم اإللكتروني في املرتبة األخيرة .كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ألثر الجنس ،واملؤهل العلمي ،والخبرة.
وأجرى الدليمي ( )2015دراسة هدفت التعرف إلى درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التعلم اإللكتروني وعالقتها بدافعية طلبتهم نحوه .تكونت
ً
الدراسة من (ً )14
الدراسة طور الباحث أداتين ،إحداهما للمعلمين وتكونت من ( )62فقرة،
معلما ومعلمة ،و( )292طالبا وطالبة .لتحقيق أهداف ِّ
عينة ِّ
َّ
الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :أن درجة ممارسة معلمي اللغة
واألخرى لقياس دافعية الطلبة نحو التعلم اإللكتروني وتكونت من ( )20فقرة .وتوصلت ِّ
ً
َّ
ً
الدراسة أيضا عدم
العربية ملهارات التعلم اإللكتروني جاءت بدرجة متوسطة ،وأن دافعية الطلبة نحوه جاءت بدرجة متوسطة أيضا ،وأظهرت نتائج ِّ
وجود عالقة بين درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التعلم اإللكتروني ودافعية طلبتهم نحوه؛ إذ كانت جميع قيم معامالت االرتباط غير دالة
ً
إحصائيا.
وأجرى ماكوها وموتيسيا ( )Makokha & Mutisya, 2016دراسة هدفت تقييم حالة التعلم اإللكتروني في الجامعات الحكومية في كينيا ،وتم
جمع البيانات باستخدام استبانة حيث طبقت على عينة تكونت من (ً )60
ً
محاضرا والذين تم اختيارهم بشكل عشوائي من سبع جامعات
طالبا و()28
حكومية ،وكشفت النتائج أن التعليم اإللكتروني في مرحلة البداية في الجامعات في كينيا ،وتفتقر غالبية الجامعات إلى سياسات التعليم اإللكتروني
املعتمدة من مجلس التعليم العالي ،واستخدم عدد قليل من املحاضرين ( )٪ 32والطالب ( )٪ 35التعلم اإللكتروني وقدمت دورات قليلة ( )٪ 10على
اإلنترنت .ومعظم الوحدات التي تم تحميلها على اإلنترنت ( )٪87كانت عبارة عن محاضرات وليس تفاعلية ،كذلك تفتقر الجامعات في كينيا إلى البنية
األساسية واملهارات الالزمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وأجرى اوبيكو وإز ( )Obuekwe & Eze, 2017دراسة هدفت إلى استكشاف آفاق وتحديات التعلم اإللكتروني نحو تعزيز أفضل املمارسات في
الدراسة إلى أن التواصل الفعال بين املحاضرين والطالب يتم تعزيزه من خالل التعلم اإللكتروني الذي لديه
التعليم الجامعي في نيجيريا ،وتوصلت ِّ
القدرة على جعل التعلم يتحقق بشكل أسرع وأكثر كفاءة من طرق التعلم املوجودة ،ومع ذلك كشفت الدراسة أن التحديات الرئيسية للتعلم
اإللكتروني تكمن في عدم توفر املعدات مثل أجهزة الكمبيوتر  ،والتكنولوجيا الرقمية ،واإلنترنت لالستخدام السليم بسبب التكلفة ؛ إمدادات غير
منتظمة من الكهرباء ،ونقص املهارات التقنية الالزمة لتنفيذ التعلم اإللكتروني.
ً
كما أجرى حناوي ( )2018دراسة هدفت التعرف إلى الوقوف على واقع استخدام الطلبة لنمط التعلم اإللكتروني املنظم ذاتيا ،والكشف عن
ً
ً
اتجاهاتهم نحوه في جامعة القدس املفتوحة ،واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )146طالبا وطالبة ،وقد بينت نتائج
الدراسة أن جميع الطلبة يمتلكون ً
واحدا أو أكثر من األجهزة والوسائل التي تمكنهم من متابعة تعلمهم بهذا النمط ،وقد كان "الهاتف النقال الذكي" هو
أكثر تلك الوسائل انتش ًارا بينهم ،كما كشفت النتائج عن حاجة عدد من الطلبة للمزيد من التوعية في بعض جوانب تطبيق نمط التعلم اإللكتروني
ذاتيا ،وأن اتجاهات الطلبة نحو نمط التعلم اإللكتروني املنظم ً
املنظم ً
ذاتيا كانت مرتفعة.

الدراسات السابقة:
التعقيب على ِّ
.1
.2
.3

.4

أكدت دراسة العمري ( )2006على أهمية استخدام التعلم اإللكتروني في التدريس.
كدراسة القضاة والحمادنة ( ،)2012ودراسة الضميري ( ،)2008ودراسة العنزي
الدراسات في الهدف منها ِّ
الدراسة عن بعض ِّ
اختلفت هذه ِّ
الدراسات في مدى امتالك املعلمين للكفايات التكنولوجية.
( ،)2007حيث بحثت هذه ِّ
بالدراسة الحالية ،وتكوين
الدراسات السابقة في عدة مزايا منها :االطالع على دراسات سابقة عربية وأجنبية ذات عالقة ِّ
استفادة الباحثان من ِّ
الدراسات األثر
الدراسة ،وبناء اإلطار النظري ،واختيار الوسائل اإلحصائية املناسبة ،وكان لهذه ِّ
خارطة طريق ملنهجية الدراسة ،وصياغة أهداف ِّ
الدراسة الحالية.
الكبير في هذه ِّ
الدراسة مع دراسة الدليمي ( )2015في تناولها درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التعلم اإللكتروني وعالقتها بدافعية طلبتهم
اتفقت هذه ِّ
َّ
الدراسة
نحوه ،ودراسة بني خلف و بني الدومي ( )2009في تناولها درجة ممارسة معلمي العلوم ملهارات التعلم اإللكتروني من وجهة نظرهم .إال أن ِّ
ً
الدراسة للكشف عن درجة ممارسة
الحالة تناولت درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني.
وبناء على ذلك جاءت هذه ِّ
معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني في دولة الكويت.

الدراسة وأسئلتها:
مشكلة ِّ

يطلق على العصر الذي نعيشه اآلن عصر التكنولوجيا التي غيرت الكثير من أساليب وطرق حياتنا الحالية بماا فيهاا التربياة والتعلايم ،ويعاد الاتعلم
ً
اإللكتروني األكثر شهرة في الوقت الحاضر ،والقادر على سبق أنماط التعليم املعاصرة واألخرى ،فقد أثبت أنه األوفر في النفقاات ،واألسارع فاي االساتجابة
ملتطلباات العصار ،إضاافة إلاى اساتخدام تقنياات كالصاوت ،أو األشارطة السامعية والبصارية ،ومقااطع الفياديو ،أو تاداول املعلوماات والبياناات عان طرياق
ً
أحياناا عبار ماؤتمرات الفياديو ،مماا يكاون عناد املاتعلم قادرة أكبار علاى االحتفاا باملعلومااات
البرياد اإللكتروناي ،ومواقاع شابكة اإلنترنات ،وحادوث املواجهاة
ً
ً
التي يكتسبها ،.لقد أصبح التركيز على األمور املتعلقة بالتعلم اإللكتروني أمرا مهما ،فالدافعية واالتجاهات مان األماور املتعلقاة باالتعلم اإللكتروناي التاي ال
ً
مقبال على عملية التعلم ر ً
اغبا فيه ،واالتجاهات مهمة في عملية التعليم.
بد من االهتمام بها في هذا العصر ،وال بد أن يكون املتعلم
إن أباارز املشاااكل الت ا ي تواجااه التعاماال مااع التعلاايم اإللكترونااي هااي االفتقااار إلااى املعااايير واملقاااييس املوحاادة ،للتعاماال مااع املصااادر اإللكترونيااة ،وكااذلك
مشكلة الحواجز اللغوية حيث َّ
إن أغلب املصادر اإللكترونية باللغة اإلنجليزياة  ،إضاافة إلاى مشاكلة التاأليف ،وصاعوبة التقبال العلماي للشاكل اإللكتروناي
ملصاادر املعلومااات ،واملقاومااة املحتملاة ماان رجااال التعلايم لهااذا النااوع ماان التعلايم ،وصااعوبة تطبيااق االختباارات اإللكترونيااة الحتمااال الغاش ،مااا لاام تتخااذ
إجراءات معقده ملنعه (عامر.)2007 ،
َّ
َّ
إن استخدام التعلم اإللكتروني يسهم في تنمية التفكير وإثراء عملية التعليم ،ويساعد الطلبة في االعتماد على أنفسهم ،باإلضافة إلى أن استخدام
هذا النوع من التعليم يلبي حاجات الطلبة وميولهم واتجاهاتهم ،ويرفع من قدراتهم الشخصية (سالم.)2004 ،
إضافة إلى َّ
أن وزارة التربية والتعلايم فاي الكويات أكادت علاى اعتمااد منظوماة الاتعلم اإللكتروناي فاي اإلدارة والتعلايم ،وقامات الاوزارة بعمال ورش تدريبياة
للمعلمااين علااى كيفي ااة اسااتخدام اآليباااد والس اابورة الذكيااة ف ااي التعلاايم ،إال أنااه م اان املالحااا ب ا َّ
اأن هناااك تلكا ًاؤا ف ااي تفعياال ه ااذا النااوع ماان التعل اايم ماان قب اال
الدراسة واملتمثلة باإلجابة عن أسئلتها اآلتية.
املعلمين ،وفي ظل اعتماد وزارة التربية والتعليم لهذا النوع من التعليم ،ومن هنا جاءت مشكلة ِّ
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الدراسة:
أسئلة ِّ

 .1ما درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني؟
 .2هل تختلف درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني باختالف

(الجنس ،واملؤهالت العلمية ،والخبرة التدريسية)؟

الدراسة:
أهمية ِّ
الدراسة باآلتي:
الدراسة من أهمية املوضوع الذي تتناوله ،باإلضافة إلى ذلك فمن املتوقع أن تسهم هذه ِّ
تنبع أهمية هذه ِّ
الدراسة معلومات وافية للقائمين على العملية التربوية حول درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني.
 تقدم هذه ِّ


الدراسة أهمية التعلم اإللكتروني في تدريس اللغة اإلنجليزية.
تبين هذه ِّ

الدراسة:
أهداف ِّ
هدفت الدراسة التعرف إلى ما يلي:
 التعرف إلى درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني.

التعريفات اإلجرائية:
درجة املمارسة :هي املمارسة العملية ملهارات التعلم اإللكتروني التي يحددها معلام اللغاة اإلنجليزياة وتقااس بالدرجاة التاي يحصال عليهاا مان خاالل إجابتاه
عن فقرات االستبانة املعدة لهذا الغرض.
معلمووو اللغووة اإلنجليزيووة :هاام مجموعااة األشااخاص املكلفااين ماان قباال وزارة التربيااة بتاادريس مااادة اللغااة اإلنجليزيااة فااي املاادارس الحكوميااة التابعااة ملنطقااة
الدراس ي األول للعام (.)2018 -2017
األحمدي التعليمية للفصل ِّ
مهارات التعلم اإللكتروني :هي مجموع اإلجراءات واملبادئ والقدرات التي يساتخدمها املعلام ماع طلبتاه عان طرياق اساتخدامه للاتعلم اإللكتروناي ،لضامان
تحقيق األهداف املنشودة من تدريس مقررات اللغة اإلنجليزية وتقاس باالستبانة املعدة لهذا الغرض.

الدراسة ومحدداتها:
حدود ِّ
الدراسة الحالية ومحدداتها فيما يلي:
تتمثل حدود ِّ
الدراسة في دولة الكويت وبالتحديد في منطقة األحمدي التعليمية.
الحدود املكانية :طبقت ِّ
الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي (.)2018 - 2017
الحدود الزمانية :طبقت هذه ِّ
الدراسة على معلمي اللغة اإلنجليزية الذين يدرسون منهاج اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية في منطقة األحمدي التعليمية.
الحدود البشرية :طبقت ِّ
الدراسة على درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني في دولة الكويت.
الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه ِّ
الدراسة بصدق أداتيها وثباتهما
ويتحدد تعميم نتائج ِّ

الدراسة:
منهج ِّ
الدراسة وأهدافها.
الدراسة ،ملناسبته طبيعة ِّ
اعتمد الباحثان املنهج الوصفي إلجراء ِّ

الدراسة:
مجتمع ِّ

الدراسة من معلمي اللغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية العاملين في املدراس الحكومية التابعة ملنطقة األحمدي التعليمية في محافظة
تكون مجتمع ِّ
ً
ً
الدراس ي األول من العام (2018 -2017م) بحسب
األحمدي ،البال عددهم ( )300معلما ومعلمة ،منهم ( )140معلما و( )160معلمة ،للفصل ِّ
إحصائيات املنطقة التعليمية.

الدراسة:
عينة ِّ

ً
الدراسة األصلي ،جرى اختيارهم بالطريقة العشوائية
الدراسة من ( )150معلما ومعلمة في اللغة اإلنجليزية ،بنسبة ( )%50من مجتمع ِّ
تكونت عينة ِّ
الطبقية البسيطة ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
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الدراسة
الجدول( :)1التكرارات والنسب املئوية حسب متغيرات ِّ
املتغير

الفئات

التكرار

النسبة املئوية

الجنس

ذكر
أنثى

70
80

46.7
53.3

املؤهل

بكالوريوس
دراسات عليا

90
60

60.0
40.0

الخبرة

أقل من  5سنوات
 5سنوات فأكثر

60
90

36.7
63.3

املجموع

150

100.0

الدراسة:
أداة ِّ

الدراسات السابقة
الدراسة ،وإلعدادها قام الباحثان بمراجعة األدب التربوي و ِّ
الدراسة لجمع البيانات بهدف ِّ
استخدم الباحثان االستبانة أداة ِّ
الدراسات أبرزها دراسة ( الدليمي ،2015 ،والقضاة والحمادنة،2012 ،
للدراسة الحالية ،حيث طور الباحثان استبانة بالرجوع إلى عدد من ِّ
املشابهة ِّ
الدراسات إلى بناء ( )54مهارة ،موزعة على خمسة محاور هي (الحاسب
العنزي ،2007 ،بني خلف وبني الدومي ،)2009 ،توصل الباحثان عن طريق تلك ِّ
اآللي ،اإلنترنت وأدواته ،البرمجيات اإللكترونية ،إدارة التعلم اإللكتروني ،تقويم التعلم اإللكتروني) ،تكونت منها االستبانة بصورتها األولية .،حيث تم
ً
ً
االعتماد على مقياس ليكرت الخماس ي :وهي :درجة ( )1قليلة جدا ،ودرجة قليلة ( ،)2ودرجة ( )3متوسطة ،ودرجة ( )4كبيرة ،ودرجة ( )5كبيرة جدا.

الدراسة:
صدق أداة ِّ
الدراسة بصورتها األولية واملكونة من ( )54فقرة الستبانة
الدراسة أبرزها :عرض أداة ِّ
قام الباحثان بعدد من اإلجراءات للتأكد من صدق أداة ِّ
التعلم اإللكتروني على عدد من أعضاء هيئة التدريس في تخصص املناهج والتدريس ،وتكنولوجيا التعليم ،والقياس والتقويم ،في بعض الجامعات
األردنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كلية التربية األساسية بدولة الكويت ،وطلب الباحثان من املحكمين إبداء رأيهم حول
حذف أو إضافة.
تعديل أو
الدراسة للسمة املراد قياسها ،والحكم عليها من
ٍ
انتماء فقرات أداة ِّ
ٍ
وبعد إجراء عملية التحكيم أجريت التعديالت املطلوبة من قبل املحكمين ،حيث تم حذف مهارة البرمجيات اإللكترونية ،وتم حذف بعض الفقرات
من املجاالت وهي ،أتغلب على املشكالت الفنية البسيطة التي تحدث أثناء استخدام الحاسوب وبرامجه ،وكذلك أمتلك مهارة استخدام أساليب مختلفة
للتقويم اإللكتروني من خالل اإلنترنت ،حسب ما أجمع عليه ما نسبته ( )75%من املحكمين ،وبعد األخذ باإلجراءات التي اتبعت للتأكد من صدق أداة
الدراسة فقد استقرت فقراتها بصورتها النهائية على ( )34فقرة موزعة على ( )4محاور.
ِّ

الدراسة:
ثبات أداة ِّ
الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة ( )Test- Retestبتوزيعها ،وإعادة توزيعها بعد أسبوعين على مجموعة من خارج أفراد
للتأكد من ثبات أداة ِّ
الدراسة
الدراسة مكونه من ( )30من املعلمين من منطقة األحمدي التعليمية ،ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون وبين تقديراتهم من املرتين على أداة ِّ
ِّ
ً
ككل .وتم أيضا حساب معامل الثبات لالختبار بطريقة االتساق الداخلي بحسب معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
الجدول ( :)2معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
املجال

معامل الثبات بطريقة (كرونباخ ألفا)

معامل بيرسون بطريقة بيرسون

0.91
0.87
0.90
0.92
0.90

0.89
0.90
0.92
0.94
0.96

مهارة الحاسب اآللي
مهارة اإلنترنت وأدواته
مهارة إدارة التعلم اإللكتروني
مهارة تقويم التعلم اإللكتروني
األداة ككل

يظهر من الجدول (َّ )2
أن الثبات الكلي بطريقة كرونباخ ألفا بل ( ،)0.90وبطريقة بيرسون (.) 0.96

الدراسة:
إجراءات ِّ
الدراسة اعتمد الباحثان الخطوات اآلتية:
الدراسة بصورتها األولية ،ولتحقيق أهداف ِّ
بعد اعتماد أداة ِّ
والدرسات السابقة ،ثم إعداد األداة بصورتها واملكونة من ( )34فقرة موزعة على ( )4محاور.
 .1مراجعة األدب النظري ِّ
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.4

.5
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الدراسة بعد تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من (ً )30
الدراسة.
معلما ومعلمة من خارج أفراد ِّ
جرى التحقق من ثبات أداة ِّ
الحصول على كتاب تسهيل مهمة من منطقة األحمدي التعليمية موجه إلى جميع املدارس التابعة لها من أجل تطبيق الدراسة.
الدراسة ،حيث تم توزيع ( )150استبانة على معلمي اللغة االنجليزية ،وجرى توضيح طريقة اإلجابة
الدراسة على أفراد مجتمع ِّ
وزع الباحثان أداة ِّ
الدراسة وضرورة اإلجابة عن جميع الفقرات من غير ترك أي فقرة
الدراسة ،وبيان جميع املعلومات املتعلقة باألداة والهدف من إجراء ِّ
لكل أفراد ِّ
منها.
جمع استجابات املعلمين واملعلمات حيث تم استرداد جميع االستبانات والبال عددها ( )150استبانة ،وتم تدقيقها لبيان صالحيتها للتحليل
اإلحصائي ،ثم قام الباحثان بتصنيفها بحسب متغيراتها .وبعد االنتهاء منها أدخلت إلى الحاسوب ،واستخدمت حزمة التحليل اإلحصائي ( )spss
الستخراج النتائج.

الدراسة:
متغيرات ِّ
املتغيرات املستقلة ولها ثالثة مستويات:
ب -أنثى
 -1الجنس وله مستويان :أ -ذكر
ب -أعلى من البكالوريوس
أ -بكالوريوس
 -2املؤهل العلمي :
أ -أقل من  5سنوات ب 5 -سنوات فأكثر
 -3سنوات الخبرة:
املتغير التابع :درجة ممارسة مهارات التعلم اإللكتروني.
املعالجة اإلحصائية:
 -1معامل ارتباط بيرسون ( معامل إعادة الثبات) لحساب ثبات التطبيق.
الدراسة.
 -2معامل االتساق الداخلي ( كرونباخ ألفا) للتحقق من ثبات أداة ِّ
 -3تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية مهارات التعلم اإللكتروني في دولة الكويت
مرتبة تناز ًليا حسب املتوسطات الحسابية.
للدراسة كاآلتي 2.33 -1( :قليلة) 3.67 -2.34 ( ،متوسطة) 5 -3.68( ،كبيرة).
 -4تم تقسيم املقياس الثالثي ِّ

الدراسة ومناقشتها:
نتائج ِّ

لإلجابة عن السؤال األول ونصه :ما درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني؟ قام الباحثان باستخراج املتوسطات
الدراسة التي تقيس درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم
الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة عن مجاالت أداة ِّ
اإللكتروني ،والجدول( )3يوضح ذلك.
ً
الدراسة واألداة ككل مرتبة تنازليا
الجدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على مجاالت ِّ

الرتبة

الرقم

1
2
3
4

1
2
3
4

املجال
مهارة الحاسب اآللي
مهارة اإلنترنت وأدواته
مهارة إدارة التعلم اإللكتروني
مهارة تقويم التعلم اإللكتروني
األداة ككل

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الدرجة

4.22
4.08
3.70
3.69
3.94

0.707
0.734
0.849
0.851
0.645

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

َّ
الدراسة قد تراوحت بين ( )4.22-3.69بدرجة تقيايم كبيارة
يظهر من الجدول ( )3أن املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مجاالت أداة ِّ
لجمي ااع املج اااالت ،وج اااء باملرتب ااة األول ااى مج ااال "مه ااارة الحاس ااب اآلل ااي" بمتوس ااط حس ااابي ( ،)4.22وباملرتب ااة الثاني ااة ج اااء مج ااال "مه ااارة اإلنترن اات وأدوات ااه"
بمتوسااط حسااابي ( ،)4.08وجاااء باملرتبااة الثالثااة مجااال "مهااارة إدارة الااتعلم اإللكترونااي" بمتوسااط حسااابي ( )3.70وباملرتبااة الرابعااة واألخياارة جاااء مجااال
"مهارة تقويم التعلم اإللكتروني" بمتوسط حسابي ( ،)3.69وبل املتوسط الحسابي لألداة ككل ( )3.94بدرجة ممارسة كبيرة.
ً
ويرى الباحثان َّ
أن هذه النتيجة تشير إلى خبرتهم الكبيرة في هذا املجال ،وقدرتهم على التعامل مع التقنيات الحديثة املرتبطة به ،ألن املعلمين أكثر ارتباطا
في مجال التعلم اإللكتروني ،وذلك بسبب الدورات التدريبية في وزارة التربية في دولة الكويت ما قبل وأثناء فترة عملهم فيها؛ باإلضافة إلى أن برامج إعداد
املعلمين في الجامعات تحرص على إكسابهم مهارات التعلم اإللكتروني ،وخاصة في مجال استخدام تقنيات التعلم اإللكتروني ،كما أن البنية التحتية في
كاف ،وربط املدارس بشبكة اإلنترنت العاملية التي تتيح للمعلم الوصول إلى
املدارس مجهزة بمختلف التقنيات من حيث توافر أجهزة الحاسوب بشكل ِّ
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الدراسة في نتائجها مع دراسة العنزي ( ،)2007والتي
مصادر املعرفة املختلفة ،التي تسمح لهم بتطبيق التعلم اإللكتروني على أرض الواقع .اتفقت ِّ
الدراسة في نتائجها عن دراسة العمري ()2006؛ ودراسة بني خلف وبني الدومي ()2009؛ ودراسة
أظهرت نتائجها أن املمارسة مرتفعة .واختلفت ِّ
َّ
العتال()2010؛ ودراسة القضاة وحمادنة ()2012؛ ودراسة الدليمي ( .)2015والتي أظهرت نتائجها أن املمارسة متوسطة.
الدراسة على انفراد،
الدراسة عن فقرات كل مجال من مجاالت ِّ
كما تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة في ِّ
والجداول ( )7-4توضح ذلك.
ً
الجدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات مجال "مهارة الحاسب اآللي" مرتبة تنازليا

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

7

2

1

2

9

4

6

5

8

6

4

7

2

8
9

5
3

أدير امللفات وأنظمها من إنشاء وحفا ونسخ ومسح وتعديل.
أشغل نظام النوافذ (.)windows
أتمكاان م اان التنق اال ب ااين الب ارامج املختلف ااة بس ااهولة ألداء أكث اار م اان مهم ااة ف ااي
الوقت نفسة.
أتمكا ا اان ما ا اان تشا ا ااغيل األجها ا اازة امللحقا ا ااة بالحاسا ا ااوب كالطابعا ا ااة واملا ا ا ااح
الضوئي وآلة التصوير وغيرها .
أستخدم الحاسب اآللي في العملية التعليمية التربوية.
اساتخدم بارامج  Officeمثاال (Excel,Power point, Word,
)Access
اس ا ا ا ااتخدام ب ا ا ا ارامج الوس ا ا ا ااائط املتع ا ا ا ااددة (تحريا ا ا اار الصا ا ا ااور ،والصا ا ا ااوت،
واأللوان......الخ)
أتفحص برامج حماية الحاسوب من الفيروسات.
أستطيع ضغط امللفات وفكها باستخدام أحد برامج فك الضغط.
مجال "مهارة الحاسب اآللي" ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

4.43

0.886

كبيرة

4.37

0.823

كبيرة

4.37

0.893

كبيرة

4.29

0.987

كبيرة

4.27

0.981

كبيرة

4.23

0.908

كبيرة

4.21

0.894

كبيرة

3.93
3.89

1.066
1.142

كبيرة
كبيرة

4.22

0.707

كبيرة

يظهر من الجدول (َّ )4
أن املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال "مهارات الحاسب اآللي" تراوحت بين ( ،)4.43-3.89جاءت
باملرتبة األولى الفقرة (" )7أدير امللفات وأنظمها من إنشاء وحفا ونسخ ومسح وتعديل" بمتوسط حسابي ( )4.43ودرجة ممارسة كبيرة ،بينما جاءت
باملرتبة األخيرة الفقرة رقم ( " )3أستطيع ضغط امللفات وفكها باستخدام أحد برامج فك الضغط" بمتوسط حسابي ( )3.89ودرجة ممارسة كبيرة ،وبل
املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )4.22بدرجة ممارسة كبيرة .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى َّ
أن وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت تعقد مجموعة
من الدورات املتخصصة في مجال استخدام الحاسوب ومنها دورة ( )ICDLوهي الشهادة الدولية لقيادة الحاسب اآللي والتي تمكن املعلمين من
استخدام التطبيقات األساسية للحاسوب مثل إدارة امللفات وتنظيمها من إنشاء وحفا ونسخ ومسح وتعديل ،كما يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى َّ
أن
املعلمين قد اكتسبوا خالل دراستهم املفاهيم األساسية في مجال الحاسوب والتي تساعدهم على استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته األساسية واستخدامه
في مكان العمل واملجتمع ،ويفسر الباحثان حصول هذا املجال على درجة تقييم كبيرة إلى قوة اإلمكانات في املدارس وزيادة أعداد أجهزة الحاسوب
باملقارنة مع أعداد الطلبة واملعلمين .وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة "أستطيع ضغط امللفات وفكها باستخدام أحد برامج فك الضغط" ،بمتوسط
حسابي ( )3.89وبدرجة متوسطة .ويعزو الباحثان ذلك إلى قلة خبرة املعلمين في بعض البرامج اإللكترونية من ضغط للملفات وفكها ،واستخدام البرامج
الدراسة في نتائجها مع دراسة العنزي ( ،)2007والتي
التي تعمل على فك امللفات وهذه تكون من املهارات األساسية في استخدام الحاسوب .اتفقت ِّ
الدراسة في نتائجها عن دراسة العمري ()2006؛ ودراسة بني خلف وبني الدومي ()2009؛ ودراسة القضاة
أظهرت نتائجها أن املمارسة مرتفعة .واختلفت ِّ
َّ
وحمادنة ()2012؛ ودراسة الدليمي ( .)2015والتي أظهرت نتائجها أن املمارسة متوسطة.
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ً
الجدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات مجال "مهارة اإلنترنت وأدواته" مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1

1

2

3

3

4

4

2

5

5

6

9

7

8

8
9

7
6

الفقرات
أتابع اإلصدارات العلمية والبرمجيات الحديثة املتعلقة بتدريس اللغة اإلنجليزية
من أجل توظيفها في التعليم.
أتمكن من استخدام محركات البحث املختلفة مثل ()Google, Yahoo
للوصول إلى املعلومات التي احتاجها.
أستطيع تنزيل امللفات والكتب والدروس والبرامج اإللكترونية ( )Downloadمن
اإلنترنت ،أو رفعها (.)Upload
أحدد الكلمات املفتاحية املناسبة للوصول إلى املعلومات التي احتاجها عبر
الشبكة.
أطلع على الكتب واملراجع واألبحاث املتوفرة عبر الشبكة لالستفادة منها في تدريس
اللغة اإلنجليزية .
أتمكن من توصيل الحاسب اآللي بشبكة اإلنترنت.
أتصفح املحتوى اإللكتروني للمكتبات للبحث عن املواقع التعليمية املتخصصة في
اللغة اإلنجليزية .
أوظف مواقع التواصل االجتماعي في عملية تدريس اللغة اإلنجليزية .
أشارك في املنتديات التعليمية اإللكترونية.
مجال "مهارة اإلنترنت وأدواته" ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

الدرجة

4.47

0.808

كبيرة

4.41

0.891

كبيرة

4.28

0.970

كبيرة

4.27

0.895

كبيرة

4.11

0.980

كبيرة

3.96

1.009

كبيرة

3.93

1.072

كبيرة

3.79
3.50
4.08

1.200
1.225
0.738

كبيرة
متوسطة
كبيرة

يظهر من الجدول (َّ )5
أن املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال "مهارة اإلنترنت وأدواته" تراوحت بين (،)4.47-3.50
جاءت باملرتبة األولى الفقرة (" )1أتابع اإلصدارات العلمية والبرمجيات الحديثة املتعلقة بتدريس اللغة اإلنجليزية من أجل توظيفها في التعليم" بمتوسط
حسابي ( )4.47ودرجة ممارسة كبيرة ،بينما جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم (" )6أشارك في املنتديات التعليمية اإللكترونية" بمتوسط حسابي ()3.50
ودرجة ممارسة متوسطة ،وبل املتوسط الحسابي للمجال ككل ( )4.08بدرجة ممارسة كبيرة .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى سهولة الحصول على
الكتب واملراجع اإللكترونية ً
سواء عن طريق وسائل التواصل االجتماعي أو األقراص املدمجة أو املواقع التعليمية أو املكتبات اإللكترونية ،مما جعل
املعلمين يعتمدون على الوسائط اإللكترونية في تحقيق األهداف التعليمية والثقافية والوصول إلى املعرفة دون اعتبار للحواجز الزمنية واملكانية،
وكذلك إلى التطور في التعلم اإللكتروني في دولة الكويت ،وتقديم الدعم من قبل الحكومة من حيث توفير للبنى التحتية ،وربط املدارس بمنظومة
إلكترونية واحدة لتبادل الخبرات في مجال اإلنترنت وأدواته ،وهناك تقليل نسب االشتراك في منظومة اإلنترنت .وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة "أشارك في
املنتديات التعليمية اإللكترونية" ،بمتوسط حسابي ( )3.50وبدرجة متوسطة .ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الدخول إلى املنتديات التعليمية اإللكترونية
املوجودة على بعض املواقع تتطلب اشتراكات سنوية للدخول إلى تلك البرامج من أجل االستفادة منها في تدريس الطلبة وهذه الخدمات غير متوفرة في
الدراسة في نتائجها عن
الدراسة في نتائجها مع دراسة العنزي ( ،)2007والتي أظهرت نتائجها أن املمارسة مرتفعة .واختلفت ِّ
بعض املدارس .اتفقت ِّ
دراسة العمري ()2006؛ ودراسة بني خلف وبني الدومي ()2009؛ ودراسة القضاة وحمادنة ()2012؛ ودراسة الدليمي ( .)2015والتي أظهرت نتائجها أنَّ
املمارسة متوسطة.
ً
الجدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات مجال "مهارة إدارة التعلم اإللكتروني" مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

الفقرات

1

3

2

6

3

8

4

7

5

2

6
7
8

1
5
4

أشجع الطلبة على التفاعل مع املقررات اإللكترونية .
أساعد الطلبة في الوصول إلى املعارف واملعلومات من خالل الشبكات واختيار
املناسب منها.
أساعد الطلبة حديثي التعامل مع الحاسوب واإلنترنت في التغلب على الصعوبات
التي يواجهونها في التعلم اإللكتروني.
أمكن الطلبة من التعلم الذاتي من خالل املقررات اإللكترونية عبر الشبكة.
أحث الطلبة على املشاركة في املنتديات واملدونات ومجموعات النقاش عبر
اإلنترنت.
استخدم أحد أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني مثل()Black board, Moodle
أنظم الوقت لتقديم املقرر من خالل الشبكة.
أدير النقاش في املجموعات املتاحة عبر الشبكة.
مجال "مهارة إدارة التعلم اإللكتروني" ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

الدرجة

3.95

0.947

كبيرة

3.83

1.041

كبيرة

3.79

1.019

كبيرة

3.75

0.996

كبيرة

3.69

1.047

كبيرة

3.64
3.53
3.42
3.70

1.211
1.097
1.183
0.849

متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبيرة
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يظهر من الجدول (َّ )5
أن املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات مجال "مهارة اإلنترنت وأدواته" تراوحت بين (،)3.95-3.42
جاءت باملرتبة األولى الفقرة (" )3أشجع الطلبة على التفاعل مع املقررات اإللكترونية" بمتوسط حسابي ( )3.95وبدرجة ممارسة كبيرة ،بينما جاءت
باملرتبة األخيرة الفقرة رقم (" )4أدير النقاش في املجموعات املتاحة عبر الشبكة" بمتوسط حسابي ( )3.42وبدرجة ممارسة متوسطة ،وبل املتوسط
أن معلمي اللغة اإلنجليزية يرون َّ
الحسابي للمجال ككل ( )3.70بدرجة ممارسة كبيرة .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى َّ
أن الدور األساس ي للمعلم تحديد
نوعية التعليم واتجاهاته ،مما يجعلهم يهتمون بتدريب الطلبة على طرق الحصول على املعرفة والتفاعل معها ،من قبل الجهات التي تحتاجها وفي الوقت
واملكان املناسبين ،وكذلك كون أصل العملية التعليمية يقوم على تفاعل الطلبة مع معلميهم ،وتفاعلهم مع بقية الطلبة من أجل الحصول على املعلومة
الصحيحة ،والتفاعل من أجل الحصول على املعارف املختلفة ،وهذا ما دفع املعلمين إلى االهتمام بهذه املهارة .وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة "أدير
النقاش في املجموعات املتاحة عبر الشبكة" ،بمتوسط حسابي ( )3.42وبدرجة متوسطة ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن تطبيق التعلم اإللكتروني في
املدارس لم يصل إلى املستوى املطلوب ،وأن تفعيل مجموعات النقاش عبر اإلنترنت غير متوفر ،وأن تطبيق االختبارات اإللكترونية في املدارس ال زالت
الدراسة في
في بدايتها ،لم تصل إلى املستوى املطلوب ،كما أن تطبيق االستراتيجيات املستخدمة في التعلم اإللكتروني يتطلب فترة زمنية إلتقانها .اتفقت ِّ
الدراسة في نتائجها عن دراسة العمري ()2006؛ ودراسة بني
نتائجها مع دراسة العنزي ( ،)2007والتي أظهرت نتائجها أن املمارسة مرتفعة .واختلفت ِّ
َّ
خلف وبني الدومي ()2009؛ ودراسة القضاة وحمادنة ()2012؛ ودراسة الدليمي ( .)2015والتي أظهرت نتائجها أن املمارسة متوسطة.
ً
الجدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات مجال "مهارة تقويم التعلم اإللكتروني" مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1

2

2

3

3

6

4
5

5
4

6

1

7

8

8

7

ً
أتقن صياغة األسئلة بمستويات مختلفة تراعي الفروق الفردية إلكترونيا.
ً
أتمك ا ا اان م ا ا اان إع ا ا ااداد ب ا ا ارامج عالجي ا ا ااة للطلب ا ا ااة املت ا ا ااأخرين دراس ا ا اايا أو بطي ا ا ااي
التعلم وتنفيذها داخل الصف أو خارجه.
ً
أراعا ا ا ا ااي فا ا ا ا ااي التق ا ا ا ا ااويم قيا ا ا ا اااس مه ا ا ا ا ااارات التفكيا ا ا ا اار العلي ا ا ا ا ااا وفقا ا ا ا ااا لأله ا ا ا ا ااداف
ً
التعليمية إلكترونيا.
ً
أضع معايير علمية يتم في ضوئها تقويم الطلبة إلكترونيا.
ً
أستخدم أنواع التقويم ( القبلي – التكويني – النهائي) إلكترونيا.
أس ا ا اااعد الطلب ا ا ااة عل ا ا ااى اكتس ا ا اااب مه ا ا ااارة التق ا ا ااويم ال ا ا ااذاتي وإص ا ا اادار األحك ا ا ااام
ً
إلكترونيا.
أساعد الطلبة في تجهيز وإعداد واجبات وتكاليف إلكترونية مناسبة ومفيدة
لتحقيق التعلم.
أصا ا ا اامم أدوات إ لكترونيا ا ا ااة متنوعا ا ا ااة لقيا ا ا اااس ما ا ا اادى فها ا ا اام الطلبا ا ا ااة وتحقا ا ا ااق
األهداف التعليمية.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

4.01

0.986

كبيرة

3.87

1.045

كبيرة

3.73

1.061

كبيرة

3.67
3.65

1.028
1.023

متوسطة
متوسطة

3.62

1.001

متوسطة

3.49

1.098

متوسطة

3.46

1.139

متوسطة

مجال "مهارة تقويم التعلم اإللكتروني" ككل

3.69

0.851

كبيرة

الفقرات

يظهاار ماان الجاادول (َّ )7
أن املتوسااطات الحسااابية السااتجابات أف اراد العينااة علااى فقاارات مجااال "مهااارة تقااويم الااتعلم اإللكترون اي " تراوحاات بااين)-3.46
ً
 ،)4.01جااءت باملرتبااة األولاى الفقاارة (" )2أتقان صااياغة األسائلة بمسااتويات مختلفاة تراعااي الفاروق الفرديااة إلكترونياا" بمتوسااط حساابي ( )4.01وبدرجااة
ممارسااة كبي اارة ،بينمااا ج اااءت باملرتبااة األخي اارة الفقاارة رق اام (" )7أصاامم أدوات إ لكتروني ااة متنوعااة لقي اااس ماادى فه اام الطلبااة وتحق ااق األهااداف التعليمي ااة"
بمتوسط حسابي ( )3.46وبدرجاة ممارساة متوساطة ،وبلا املتوساط الحساابي للمجاال ككال ( )3.69بدرجاة ممارساة كبيارة .ويعازو الباحثاان هاذه النتيجاة
إلى َّ
أن التعلم اإللكتروني يرافقهم في الكثيار مان التحاويالت التاي تادعم تحويال الاتعلم الساابق إلاى تعلام جدياد ،مماا يساتوجب تقاويم ماا تعلماه الطالاب مان
خااالل تأملااه الخباارة السااابقة ،وتحديااد نقاااط القااوة والنقاااط التااي بحاجااة إلااى تحسااين مااع مراعااات الفااروق الفرديااة بااين الطلبااة ،وتحديااد مااا ساايتم تعلمااه
ً
يمكاان املعلاام ماان تشااخيص نقاااط القااوة فااي أداء الطلبااة ،وتحديااد حاجاااتهم وتقياايم اتجاهاااتهم .وجاااءت باملرتبااة األخياارة الفقاارة "أصاامم أدوات
الحقااا ،ممااا ِّ
إلكترونياة فااي تجهياز وإعااداد واجباات وتكاااليف إلكترونيااة مناسابة ومفياادة لتحقياق الااتعلم" بمتوساط حساابي ( )3.46وبدرجااة متوساطة .ويعاازو الباحثااان
ذلك إلى قلة تادريب املعلماين علاى اساتخدام التقاويم اإللكتروناي فاي عملياة التعلايم والاتعلم حياث لام يخضاع كثيار مان املعلماين لهاذه الادورات لعادم وجاود
الوقت الكافي لديهم وعدم رغبة البعض في التادرب ،وكاذلك يحتااج تصاميم أدوات التقاويم كاالختباار اإللكتروناي أو االساتبانة اإللكترونياة إلاى وقات طويال
وجهاد عاالي ماان املعلام وفااي النهاياة قااد يحادث طاارئ يعيااق تقادم الطلبااة مثال ضااعف اإلنترنات أو عادم عماال راباط االختبااار أو عادم فهاام الطلباة للتعليمااات.
ً
الدراسااة فااي نتائجهااا مااع دراسااة العناازي ( ،)2007والتااي أظهاارت نتائجهااا أن املمارسااة
لااذلك يلجااأ املعلمااون إلااى التقااويم الااورإلي باادال ماان اإللكترونااي .اتفقاات ِّ
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درجة ممارسة معلمي اللغة اإلجنليزية ملهارات التعلم اإللكرتوني يف دولة الكويت

الدراسة في نتائجها عن دراسة العمري ()2006؛ ودراسة بني خلف وبني الدومي ()2009؛ ودراساة القضااة وحمادناة ()2012؛ ودراساة
مرتفعة .واختلفت ِّ
َّ
الدليمي ( .)2015والتي أظهرت نتائجها أن املمارسة متوسطة.
لإلجابة عن السؤال الثاني ونصه :هل تختلف درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني باختالف (الجنس ،واملؤهالت
العلمية ،والخبرة التدريسية)؟ قام الباحثان باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات
التعلم اإللكتروني بحسب متغيرات الجنس ،واملؤهالت العلمية ،والخبرة التدريسية ،والجدول ( )8يوضح ذلك.
الجدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني حسب متغيرات الجنس ،واملؤهالت
العلمية ،والخبرة التدريسية
املتغير
الجنس

الفئات
ذكر
أنثى

املؤهل العلمي

بكالوريوس
أعلى من بكالوريوس

سنوات الخبرة

اقل من  5سنوات
من  5سنوات فأكثر

مهارة اإلنترنت

مهارة إدارة التعلم

مهارة تقويم التعلم

مهارات التعلم

مهارة الحاسب اآللي

وأدواته

اإللكتروني.

اإللكتروني.

اإللكتروني

س

4.35

4.17

3.81

3.74

4.03

ع

0.638

0.701

0.890

0.950

0.674

س

4.11

4.00

3.61

3.64

3.85

ع

0.749

0.764

0.805

0.756

0.610

س

4.31

4.17

3.75

3.73

4.00

ع

0.638

0.726

0.851

0.880

0.664

س

4.09

3.95

3.63

3.62

3.83

ع

0.787

0.737

0.847

0.808

0.605

س

4.32

4.18

3.72

3.72

4.00

ع

0.547

0.669

0.858

0.934

0.646

س

4.16

4.02

3.69

3.67

3.90

ع

0.771

0.772

0.848

0.803

0.644

س= املتوسط الحسابي ع=االنحراف املعياري

ً
ً
يظهر من الجدول ( )8تباينا ظاهريا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات التعلم اإللكتروني
بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس ،واملؤهالت العلمية ،والخبرة التدريسية .ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام
تحليل التباين الثالثي املتعدد على املجاالت الجدول (.)9
الجدول ( :)9تحليل التباين الثالثي املتعدد ألثر الجنس ،واملؤهالت العلمية ،والخبرة التدريسية على مجاالت درجة ممارسة معلمي اللغة اإلنجليزية ملهارات
التعلم اإللكتروني
مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

مصدر التباين

املجاالت

الجنس

مهارة الحاسب اآللي

2.666

1

2.666

5.558

0.020

هوتلنج=.044

مهارة اإلنترنت وأدواته

1.324

1

1.324

2.482

0.117

ح=.180

مهارة إدارة التعلم اإللكتروني

1.542

1

1.542

2140

0.146

مهارة تقويم التعلم اإللكتروني

0.486

1

0.486

0.664

0.147

املؤهل

مهارة الحاسب اآللي

0.952

1

0.952

1.984

0.161

هوتلنج=.015

مهارة اإلنترنت وأدواته

0.880

1

0.880

1.649

0.201

ح=.706

مهارة إدارة التعلم اإللكتروني

0.488

1

0.488

0.677

0.412

مهارة تقويم التعلم اإللكتروني

0.358

1

0.358

0.489

0.485

الخبرة

مهارة الحاسب اآللي

0.316

1

0.316

0.659

0.418

هوتلنج=.007

مهارة اإلنترنت وأدواته

0.275

1

0.275

0.516

0.474

ح=.908

مهارة إدارة التعلم اإللكتروني

0.000

1

0.000

0.001

0.981

مهارة تقويم التعلم اإللكتروني

0.006

1

0.006

0.008

0.927
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مهارة الحاسب اآللي

70.021

146

0.480

مهارة اإلنترنت وأدواته

77.992

146

0.534

مهارة إدارة التعلم اإللكتروني

105.179

146

0.720

مهارة تقويم التعلم اإللكتروني

106.908

146

0.732

مهارة الحاسب اآللي

74.568

149

مهارة اإلنترنت وأدواته

81.053

149

مهارة إدارة التعلم اإللكتروني

107.278

149

مهارة تقويم التعلم اإللكتروني

107.867

149

يظهر من الجدول ( )9اآلتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( ) α= 0.05تعزى ألثر الجنس في جميع املجاالت باستثناء مجال مهارة الحاسب اآللي ،وجاءت الفروق لصالح
الذكور .ويعزو الباحثان ذلك إلى التقارب الكبير بين بيئة مدارس الذكور وبيئة مدارس اإلناث إال أن النتائج كانت دالة لصالح الذكور ،وقد يرجع
السبب إلى كثرة األعباء التي تقع على املعلمات في املدرسة والبيت واملجتمع ،بينما املعلم له الحرية بشكل أكثر وبالتالي يتاح له الفرصة الستخدام
البيئة املتواجدة بكافة إمكاناتها ،مما يتيح له الفرصة ملعرفة الجوانب والعوائق التي تواجهه عند االستخدام؛ ألن طبيعة البيئة املحافظة قد ال تتيح
الدراسة في نتائجها مع دراسة بني
لإلناث استخدام اإلنترنت والتكنولوجيا بالشكل الكامل ،وبالتالي عدم استخدامهن لألدوات والتكنولوجيا .اتفقت ِّ
خلف وبني الدومي ()2009؛ التي أشارت إلى وجود فروق وكانت الفروق لصالح الذكور ،ودراسة العنزي ( )2006التي أشارت أن الفروق كانت لصالح
الدراسة في نتائجها مع دراسة القضاة والحمادنة ()2012؛ التي أشارت إلى عدم وجود فروق لصالح الجنس.
املعلمات .واختلفت ِّ
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( ) α= 0.05تعزى ألثر املؤهالت العلمية في جميع املجاالت .ويعزو الباحثان إلى أن جميع املعلمين واملعلمات
الدراسة في
على اختالف مؤهالتهم يتلقون نفس البرامج التدريبية فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعلم اإللكتروني .اتفقت هذه ِّ
ً
نتائجها مع دراسة العنزي ()2007؛ ودراسة القضاة والحمادنة ( )2012والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إلى املؤهل العلمي.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( ) α= 0.05تعزى ألثر الخبرة التدريسية في جميع املجاالت .ويعزو الباحثان ذلك إلى أن التعلم اإللكتروني من
ً
ً
األساليب الحديثة في التعليم ويحتاج إلى معرفة ومهارات ،وهذا يتطلب تدريبا وإعدادا للتمكن من استخدامه في التدريس ،وربما هناك نقص في
بعض املدارس بتجهيزات القاعات باألدوات واألجهزة الحديثة لالزمة للتعلم اإللكتروني وربما قلة اإلمكانات املخصصة لبرامج التعلم اإللكتروني،
رغم توفر اإلنترنت في املدارس ،وربما عدم مناسبة القاعات ومكوناتها عند إدخال أية وسيلة تكنولوجية تعليمية ،وبالتالي هذه األمور ال تعطي
املعلمين الخبرة الستخدام التعلم اإللكتروني ،وخبرة في مجال استخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب وشبكات ووسائطه املتعددة من صوت
الدراسة في نتائجها مع دراسة القضاة والحمادنة ( ،)2012والتي أشارت
وصورة ،ورسومات ،وآليات بحث ،ومكتبات إلكترونية وإنترنت .اتفقت هذه ِّ
ً
الدراسة في نتائجها مع دراسة بني خلف وبني الدومي ( )2009والتي أشارت
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إلى الخبرة التدريسية .واختلفت ِّ
ً
إلى وجود فروق دالة إحصائيا تعزي إلى الخبرة التدريسية ولصالح  10سنوات فأكثر.

التوصيات:


ضرورة توفير متطلبات التعلم اإللكتروني في املدارس ،والتأكيد على أهميته في التعلم من خالل إعطاءه حصص محوسبة أكثر.



إجراء دورات تعليمية مستمرة للمعلمين في مجال تكنولوجيا التعليم وكيفية استخدامه.



االستعانة بمختصين في مجال التكنولوجيا لتدريب املعلمين واملوجهين التربويين.



ربط املختبرات في املدارس بمصادر التعلم ،وتوفير االتصال بشبكة اإلنترنت.



التنسيق بين معلم اللغة اإلنجليزية ومعلم الحاسوب لتعليم الطلبة املهارات املهمة للتعلم اإللكتروني.
ندوات مستمرة ،ومساعدة معلمي اللغة اإلنجليزية في الوصول على التقنيات الحديثة من خالل دعمهم بشكل مادي ومعنوي.
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Abstract:
This study aims to identify the degree to which English language teachers practiced e-learning
skills, and the impact of the following variables: gender, educational qualifications and years of
experience on this. The descriptive method was employed with a selected sample of (150) female
and male teachers. the instrument of study consisted of (34) items, distributed on four themes. The
reliability and validity were checked
The results of the study revealed several findings, the most important of which are: the degree of
practice of English language teachers in e-learning skills was very high. The results of the study also
showed that there were no statistically significant differences (α = 0.05) due to the impact of sex in
all fields, except computer skills and the differences came in favor of male teachers. The results also
suggested that there were no statistically significant differences (α =0.05) due to the impact of
educational qualifications and teaching experience in all fields. In light of these findings the study
recommends there is a need to have specialists in the fields of technology and the Internet in schools
to help teachers to practice the skills of e-learning.
Keywords: The degree of practicing, E- learning skills, English teachers.
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