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 مقدمة
ارتبط التطكر التكنكلكجي المتزايد كالثكرة المعمكماتية المعاصرة كالتي ُتعرؼ بالثكرة  

ير كالتحديث في المنظكمة التعميمية بكافة أبعادىا، كبشكؿ الرقمية بالعديد مف مجاالت التطك 
نجاز المياـ التعميمية كالتعممية في غرفة الصؼ،  خاص عمى أداء كؿ مف المعمـ كالمتعمـ كا 

حيث ظيرت الكثير مف المستحدثات التكنكلكجية في مجاؿ التعميـ، كمنيا تكظيؼ شبكات 
ؿ التعميـ كالتعمـ، كشيد المجاؿ التربكم ظيكر المعمكمات كتقنيات االتصاؿ المعاصرة في مجا

بيئات جديدة لمتعمـ تتجاكز الصكرة التقميدية لمتعمـ في الصفكؼ الدراسية، كمنيا المدارس 
كالجامعات اإللكتركنية، كبيئات التعمـ االفتراضي، كالفصكؿ الذكية، ىذه المسميات انعكست عمى 

 .الفصكؿ الدراسية كطرائؽ التعميـ
ـ دكر شبكة االنترنت كمصدر أساسي لممعمكمات ظيرت العديد مف بيئات كمع تعاظ

التعمـ االفتراضي منيا المتاحؼ االفتراضية، كالمكتبات االفتراضية، كالرحالت االفتراضية، كُتعد 
( أف تقنية 216، ص2006الفصكؿ االفتراضية أحد أبرز تمؾ البيئات، كاعتبر الشرىاف )

ىـ التطكرات التكنكلكجية التي حدثت في اآلكنة األخيرة في عالـ الفصكؿ االفتراضية ىي مف أ
فييا أف يتفاعؿ مع العالـ الكاقعي االفتراضي مف خالؿ  اإلنترنت كيستطيع المتعمـ أك المتدرب

 بيئة تخيمية ليا القدرة عمى تمثيؿ الكاقع الحقيقي كتييئة البيئة التفاعمية لمفرد.
راضية بعد تحقيقيا نتائج جيدة عمى المستكل العالمي، كبدأ االعتماد عمى الفصكؿ االفت

كظيكر أثرىا اإليجابي في دعـ النظاـ التعميمي كرفع كفاءتو، حيث يتميز بمجمكعة مف 
مالءمة كمركنة جدكلة أكقات الدراسة، كالحصكؿ الفكرم  الخصائص الميمة حددىا في ما يمي:

ؽ مبدأ التعميـ المستمر، كتدني التكاليؼ عمى أحدث التعديالت المدخمة عمى البرنامج، كتحقي
، 2007زيف الديف، (كتكفير الكقت لعدـ التنقؿ، كتكفر جميع كسائؿ التفاعؿ بيف الطالب كالمعمـ 

كتساعد  (، كتتيح الفصكؿ االفتراضية لممتعمميف المشاركة في مجريات العممية التعميمية،172ص
حدكد المكانية كال الزمانية كالحرية في اختيار المكاد في التقدـ في التعميـ كالتعمـ دكف التقيد بال

التعميمية، حيث يتاح في الفصكؿ االفتراضية الكثير مف المكتبات كاألبحاث كالمكسكعات عمى 
اإلنترنت، مع إتاحة فرص كبيرة لمنقاش كالحصكؿ عمى التغذية الراجعة كتقيميا كىي تعد بالتالي 

 (Rich et. al., 2009, p.12)مصدران رئيسان لممعمكمات 
ك ُاعتبرت قضية إعداد المعمـ كتطكير أدائو الميني مف القضايا الميمة التي شغمت 
الميتميف بالشأف التربكم، كذلؾ باعتبار أف المعمـ ىك حجر الزاكية في كافة عمميات تطكير 

ية في تحقيؽ المنظكمة التعميمية، كمف العكامؿ الحاسمة التي يتكفؽ عمييا نجاح المؤسسات التربك 
أىدافيا، كال يقتصر التطكير كالنمك الميني لممعمـ عمى مرحمة معينة مف مسيرتو المينية، بؿ 
ُاعتبرت التنمية المينية لممعمـ عممية مستمرة مدل الحياة تمتد مف خبرات كبرامج اإلعداد قبؿ 

تطكير األداء الميني  الخدمة إلى التعمـ الذاتي كالمستمر كبرامج التدريب في أثناء الخدمة، بيدؼ
 (43، ص2007لممعمـ بشكؿ مستمر )صياـ، 
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كاتجو اىتماـ القائميف عمى الشأف التعميمي إلى تطكير األداء الميني لممعمـ، باعتبار اف 
تطكير ىذا األداء لو ارتباط كثيؽ بتحسيف مخرجات العممية التعميمية، كىك ما ينعكس عمى 

 ، (Cantrell & Hughes, 2008, p.96)دراسي لدل الطالب ميارات كقدرات كمستكيات التحصيؿ ال
كال يقتصر ىذا األداء عمى ما يكتسبو الطالب مف معارؼ كميارات تفكير كاتجاىات إيجابية 
نحك التعمـ، كقيـ متنكعة، بؿ يرتبط أيضان بتطكير ميارات المعمـ في تييئة البيئة التدريسية 

منشكدة لمعممية التعميمية، كاستخداـ استراتيجيات تدريس التربكية المالئمة، لتحقيؽ األىداؼ ال
 (.41، ص2010حديثة، كتكظيؼ تقنيات متطكرة داخؿ الصؼ الدراسي )مطر، 

كفي ضكء ما سبؽ، فإف تطكير األداء الميني لممعمـ ينعكس بشكؿ إيجابي عمى فيـ 
يرتبط ىذا األداء بقدرتو المعمـ لطبيعة عممو كأدكاره المتعددة داخؿ الصؼ الدراسي كخارجو، كما 

عمى إنجاز تمؾ األدكار كتحقيؽ األىداؼ التربكية عمى كافة مستكياتيا، كمع األخذ في االعتبار 
التطكرات التكنكلكجية، كالدكر الياـ لممستحدثات التكنكلكجية في مجاؿ التعميـ كالتدريب، فقد 

ذا المجاؿ، كيؤكد عبد المنعـ اشار العديد مف الباحثيف إلى أىمية الفصكؿ االفتراضية في ى
( أف الفصكؿ االفتراضية تعمؿ عمى إنشاء بيئة تفاعمية تعميمية متعددة 20، ص2003)

يصاؿ المعمكمة بيسر  األىداؼ كالمجاالت لممعمـ كالطالب، كخمؽ ركح العمؿ التعاكني، كا 
 كسيكلة باستخداـ أحدث التقنيات لكسائؿ التكاصؿ كاستخداـ االنترنت.

األساس  فقد أكصت العديد مف الدراسات بأىمية استخداـ الفصكؿ االفتراضية  كعمى ىذا
(، 2013(، )العجرمي، 2009في مجاؿ تطكير األداء الميني لممعمـ، كمنيا دراسات: )رزؽ، 

(، كاتفقت تمؾ 2015(، ك)المنتشرم، 2014، )السعيد، (Parenti, 2013)(، 2013)غانـ، 
فصكؿ االفتراضية في مجاؿ تدريب المعمميف كتطكير مياراتيـ الدراسات عمى أىمية استخداـ ال

 كأداءىـ الميني. 
 البحث مشكمة
برزت خالؿ السنكات األخيرة األىمية الكبيرة إلعداد المعمميف كتدريبيـ، كُاعتبر تطكير  

ية أداء المعمـ مف المحاكر الرئيسة لتطكير المنظكمة التعميمية، كُعقد في المممكة العربية السعكد
العديد مف المؤتمرات كالدراسات كالتي أكصت بضركرة رفع الكفاءة المينية لممعمـ في ضكء 
كسابيـ الخبرات األساسية، التي تمكنيـ مف اإلسياـ  المستجدات العممية كالتربكية كالتقنية كا 
بفعالية في تطبيؽ المستجدات الخاصة بالتخطيط، كالتدريس، كالتقكيـ، كتطكيرىا مستقبميان 

 (.3ق،  ص1431استخداـ المستحدثات التكنكلكجية )المالكي، ب
قائمة المعايير المينية لممعمميف  2016كفي ىذا السياؽ أصدرت ىيئة تقكيـ التعميـ عاـ 

في المممكة العربية السعكدية، كذلؾ بيدؼ التطكير كالنمك الميني لممعمميف، حيث تدعـ المعايير 
ؾ المعايير نمكذج لممحاسبية المينية، حيث يمكف استخداميا النمك الميني لممعمـ، كما تقدـ تم

، 2016لمتابعة أداء المعمـ كلتقييـ مدل تحقيؽ األىداؼ المرغكبة )ىيئة تقكيـ التعميـ العاـ ، 
(، كعمى الرغـ مف تمؾ الجيكد المبذكلة لتطكير األداء الميني لممعمـ في كافة مراحؿ 12ص
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لدراسات أف مستكل األداء الميني لمعممي كمعممات الرياضيات التعميـ، فقد أظيرت العديد مف ا
(، ك)المغيرة، 2012(، )الخطيب، 2015دكف المستكل المطمكب تربكيان، كمنيا: )األحمدم، 

(، كأكصت تمؾ الدراسات بضركرة تبني أساليب حديثة في تدريب المعمميف كالمعممات 2011
حظتو الباحثة مف خالؿ عمميا في مجاؿ كتطكير أداءىـ الميني، كُيضاؼ إلى ذلؾ ما ال

اإلشراؼ كالتدريب التربكم مف كجكد صعكبات تعيؽ حضكر معممات الرياضيات بالمرحمة 
المتكسطة لمبرامج التدريبية التي ُتعقد داخؿ مراكز التدريب التربكم مما ينعكس سمبان عمى تحقيؽ 

: بعد مكاف المراكز التدريبية عف األداء الميني لدييف، كيرجع ذلؾ إلى عدة اسباب مف اىميا
                     أماكف عمؿ المعممات، كعدـ مناسبة أكقات البرامج التدريبية كتعارضيا مع أكقات

 عمؿ المعممات.
كفي ىذا السياؽ، أجرت الباحثة دراسة استطالعية بيدؼ تعرؼ آراء المعممات حكؿ 

بة لتجاكز تمؾ الصعكبات، كتـ تطبيؽ استبانة أىمية التدريب اإللكتركني كأحد الحمكؿ المناس
معممة رياضيات، ككشفت آراء الغالبية العظمى منيف عف  260( فقرة عمى 15مككنة مف )

أىمية التدريب االلكتركني عبر الفصكؿ االفتراضية في تطكير األداء الميني، كتجاكز صعكبات 
 حضكر الدكرات التدريبية بشكؿ مباشر في مراكز التدريب. 

كمما سبؽ تتبمكر مشكمة الدراسة في كجكد قصكر في األداء الميني لدل معممات 
 الرياضيات بالمرحمة المتكسطة 

 أسئمة البحث
كفي ضكء ما سبؽ، كما أشارت إليو الدراسات السابقة كاألدب التربكم حكؿ أىمية 

ميني لمعممات الفصكؿ االفتراضية في مجاؿ التدريب التربكم، كالحاجة إلى تطكير األداء ال
 اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:  الرياضيات، فقد اتجو اىتماـ البحث الحالي إلى

"ما فاعمية الفصول االفتراضية المتزامنة  في تحقيق األداء الميني لدى معممات الرياضيات  
 بالمرحمة المتوسطة  بمدارس محافظة القنفذة ؟"

  البحث فروض
 الفرضين التاليين: حاول البحث اختبار صحة   

بيف متكسطي درجات  (α ≤ 0.05) داللة مستكل داؿ إحصائيان عند فرؽ ال يكجد .1
              المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار الجانب المعرفي لميارات 

 األداء الميني.
ي درجات بيف متكسط (α ≤ 0.05) داللة مستكل عندداؿ إحصائيان  فرؽ ال يكجد .2

المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات 
 .األداء الميني
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  البحث أىداف
الكشؼ عف أثر الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تحقيؽ : في البحث أىداؼ تتحدد

 حافظة القنفذة. األداء الميني لدل معممات الرياضيات في المرحمة المتكسطة  بمدارس م
 البحث أىمية

 : في البحث أىمية تتمثل
 . التعميمية النظـ في الحديثة التقنيات تكظيؼ مجاؿ في كالمحمية العالمية التكجيات مكاكبة .1
كمزايا كأىداؼ  مفيكميا حيث مف االفتراضية المتزامنة، الفصكؿ عف نظرية خمفية تقديـ .2

 . لممعممات نيةالمي كالتنمية التدريب برامج في استخداميا
 مفيكـ عمى لمتعرؼ الرياضيات معممات الحالية الدراسة نتائج مف تستفيد أف المأمكؿ مف .3

 عمى إيجابي تأثير لو يككف مما ليف الميني األداء تحقيؽ في كفاعميتيا االفتراضية الفصكؿ
 . الميني أدائيف

ارة التعميـ كمكاتبيا مف المتكقع اف تفيد نتائج الدراسة القيادات كمتخذم القرار في إد .4
 . المتكسطة بالمدارس لممعممات كالتدريب المينية التنمية برامج بمحافظة القنفذة  في دعـ

 البحث حدود
 الميني األداء  تحقيؽ في كفاعميتيا االفتراضية المتزامنة الفصكؿ : ةالموضوعي لحدودا -1

 .المتكسطة الرياضيات بالمرحمة لدل معممات
 .التعميمية القنفذة بمحافظة المتكسطة المرحمة في البنات مدارس : يةالمكان الحدود -2
 .  القنفذة بمحافظة المتكسطة بالمرحمة الرياضيات معممات مف عينة البشرية لحدودا -3
 ق.1439-ىػ1438الدراسي لمعاـ الثاني الدراسي الفصؿ الزمانية: الحدود -4

 :  البحث مصطمحات
 : في البحث مصطمحات تتحدد

 Asynchronous Virtual Classes  االفتراضية المتزامنة لفصولا
( الفصؿ االفتراضي المتزامف باعتباره "بيئة تعمـ تكفر 11، ص2010عرؼ شيمي )

تفاعؿ غير مباشر بيف كافة المشاركيف، حيث ال يستمـز كجكدىـ في كقت كاحد بصرؼ النظر 
تنكعة مثؿ الرسائؿ الخاصة كالمنتديات عف أماكف تكاجدىـ، كيتضمف ىذا النمط أدكات تفاعؿ م

 النصية"
 كجكد باعتبارىا " نمط لمتدريب عف بعد، يشترط البحث ىذا في إجرائيا الباحثة كتعرفو

التدريبية، كيعتمد  البرامج  لحضكر الكقت نفس في العنكبكتية الشبكة عمى كالمتدرب المدرب
 .التدريب" في بالمشاركة التفاعؿ عمى 
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  Teachers Professional Development لممعممين الميني األداء
 ما كؿ " بأنو لممعمميف الميني األداء (38، ص 2002كما ُيعرؼ )الشخيبي  كآخركف، 

 كالتدريب لمتدريس كالتخطيط االنتاجية كفاءتيـ كتحسيف المعمميف أداء فعالية لتزداد فعمو يمكف
 في التقكيـ ككسائؿ كاالختبارات الحديثة لكجياالتكنك  الكسائؿ عمى كالتدريب الذاتي التعميـ عمى

  . العممي " كالبحث التعميـ
تحسيف أداء معممة   "بأنو إجرائيان  الرياضيات لمعممات الميني األداء الباحثة كتعرؼ 

الرياضيات مف خالؿ مساعدتيا عمى اكتساب ميارات التخطيط لمدرس، كالتييئة لمدرس، كشرح 
سئمة الصفية كطرحيا، باستخداـ  الفصكؿ االفتراضية المتزامنة كذلؾ كتنفيذ الدرس، كصياغة األ

 لتقـك بأداء كاجبات المينة بفعالية ككفاءة عالية. 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مفيوم الفصول االفتراضية المتزامنة
، ُتعد الفصكؿ االفتراضية مف أحدث التطكرات التكنكلكجية في مجاؿ التعميـ اإللكتركني

كُتحاكي الفصكؿ التقميدية إال أنيا تمتاز عمييا بسمة االفتراضية كالتي تكتسبيا مف خالؿ تكظيؼ 
تقنيات االتصاؿ الحديثة كالكسائط المتعددة، مما يسمح بتقديـ المادة العممية بطرؽ مشكقة كعابرة 
                   ة الحدكد، كذات صيغة تفاعمية بيف المعمـ كالمتعمـ عمى اختالؼ مستكياتيـ العممي

عطاء 133، ص2013)الزىراني،  (، كيككف لدل المعمـ تحكـ تاـ في إدارة الجمسة كا 
الصالحيات لآلخريف بالمشاركة أك التحدث كالبث كغيره، كلمفصكؿ االفتراضية العديد مف 
المسميات منيا: الفصكؿ الذكية، الفصكؿ التخيمية، الفصكؿ المتاحة عمى الشبكة، الفصكؿ 

 (.480، ص 2016اللكتركنية )شعيب، ا
( مفيـك الفصكؿ االفتراضية باعتبارىا 244، ص 2005كيكضح المكسى كالمبارؾ )

"فصكؿ شبيية بالفصكؿ التقميدية مف حيث كجكد المعمـ كالطالب، كلكنيا عمى الشبكة العالمية 
يئات تعميمية لممعمكمات حيث ال تكجد قيكد زمانية أك مكانية، كعف طريقيا يتـ استحداث ب

افتراضية بحيث يستطيع الطمبة التجمع بكاسطة الشبكات لممشاركات في حاالت تعمـ تعاكنية، 
 كيككف الطالب ىك محكر عممية التعمـ".

( باعتبارىا "بيئة تعميمية تفاعمية عف بعد، تكظؼ فييا 344، ص2003كيعرفيا خميس )
كف المتعمميف مف مشاىدة المحاضرات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت الحديثة، بحيث ُتم

االلكتركنية كعركض الكسائط المتعددة، كما تتيح التفاعؿ بيف المتعمميف بالصكت كالصكرة، تحت 
 إشراؼ معمميـ".

( الفصكؿ االفتراضية بأنيا "بيئة تعمـ كتدريب 158، ص2012كتعرؼ مبارز كخاطر )
ؿ متزامف، كتقدـ تدريبان تفاعميان في أكقات إلكتركنية ُتمكف المعمـ كالمتعمميف مف التكاصؿ بشك

محددة باستخداـ الصكت كالفيديك كالنصكص كالمحادثات الكتابية التفاعمية، بأساليب مشابية لما 
 يحدث في التدريب التقميدم".
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كفي ضكء ما سبؽ مف تعريفات، ترل الباحثة أف الفصكؿ االفتراضية المتزامنة تمثؿ أحد 
ركني، كتشبو الفصكؿ التقميدية مف حيث االلتقاء كالتفاعؿ بيف المعمـ أشكاؿ التعميـ اإللكت

كالطالب أك بيف الطالب بعضيـ البعض،  كتتـ عممية التعميـ كالتعمـ عبر تمؾ الفصكؿ 
باستخداـ تقنيات االتصاؿ الحديثة التي ُتمكف كؿ مف المعمـ مف إدارة كتنفيذ العممية التعميمية 

جراء كافة األ     نشطة التعميمية التعممية بشكؿ تاـ كمتطكر دكف التقيد بالحدكد الزمانيةالتعممية كا 
 أك المكانية 

 مزايا الفصول االفتراضية المتزامنة
يؤدم استخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة إلى تحقؽ العديد مف المزايا، كمف أىميا 

عؿ بيف المعمـ كالطالب، تحقؽ مبدأ التعميـ المستمر، ككجكد باقة منكعة مف كسائؿ التفا
باإلضافة إلى مزايا اقتصادية كمنيا عدـ الحاجة إلى التنقؿ كاالجتماع بشكؿ مباشر بيف الطمبة 

مكانية تحديد أكقات الدراسة بما يناسب كؿ متعمـ عمى حدة )زيف الديف،  ، 2007كمعممييـ، كا 
بارز (، كم251، ص 2003(، خميس )100، ص 2005(، كاتفؽ عبد الحميد )172ص

               أف أدكات التعميـ كالتدريب بالفصكؿ االفتراضية تحقؽ (139 ، ص2012كخاطر )
 المزايا التالية:

: تكفر الفصكؿ االفتراضية العديد مف األدكات المتزامنة التي تعمؿ مع بعضيا في التزامنية -
لتدريب بالفصكؿ إطار متكامؿ، لتحقيؽ العمميات المختمفة لمتفاعؿ كاالتصاؿ كالتعميـ كا

 االفتراضية.
: يقـك المتدرب باالتصاؿ بأساتذة المقررات مف خالؿ األشكاؿ المختمفة ألدكات االتصال -

 االتصاؿ. 
: يكفر الفصؿ االفتراضي قدران كبيران مف التفاعمية بيف المتدرب كعناصر المنظكمة التفاعمية -

 التدريبية. 
ستقؿ لممكضكعات التدريبية، كتشتمؿ ىذه : يقـك المتدرب بالتدريب الفردم المالفردية -

 المكضكعات عمى ركابط تربطيا بمكاقع أخرل لمصادر المعمكمات عمى الكيب.
: يتيح الفصؿ االفتراضي مكتبات رقميف كقكاعد بيانات كمحركات بحث كقكاميس االتاحة -

ممتدرب مختمفة، باإلضافة إلى المصادر التدريبية كتحديثاتيا المستمرة مع ضماف كصكليا ل
 بشكؿ سريع.

يشترؾ المتدرب مع زمالئو في المحادثة كالمناقشة مع المدربيف عف طريؽ  المناقشة: -
 األدكات المتزامنة.

: يكفر خاصية التعزيز بالمحتكل التدريبي اثناء التدريب، مما يتيح لممتدرب تقكيـ التعزيز -
 نفسو ذاتيان.

تعزيز بالمحتكل التدريبي مع المتابعة : تتكافر ىذه الخاصية مف خالؿ الالتغذية الراجعة -
 كالتقكيـ الفكرم مف جانب المدرب. 
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 أىداف استخدام الفصول االفتراضية
يحقؽ استخداـ الفصكؿ االفتراضية العديد مف األىداؼ كتكجز الباحثة ما جاء في العديد 

، 2003(، خميس )355، ص 2016مف الدراسات بيذا الخصكص كمنيا: حجازم كمحمد )
 (،23-20ص 
تقديـ مكاقؼ كخبرات تعميمية تتسـ بالتنكع كالتعددػ ككجكد المثيرات البصرية كالسمعية  .1

 اإللكتركنية، كتقدـ تمؾ المكاقؼ خبرات تعمـ ذات مغزل بالنسبة لممتعمميف
تقدـ بيئة تعميمية تفاعمية متكاممة تجمع بيف العديد مف مصادر المعمكمات االلكتركنية،  .2

 الشركد الذىني لممتعمميف، كتجذب انتباىيـ نحك مكضكع التعمـ.كالتي تحد مف مشكمة 
 التغمب عمى مشكمة البعد الزماني كالبعد المكاني، المذاف يعترضاف المعمـ كالمتعمـ. .3
تكسيع دائرة االتصاالت مف خالؿ شبكة االنترنت، كعدـ اقتصار تفاعؿ المعمـ مع المعمـ أك  .4

 حدكد.المتعمميف المكجكديف في إطار جغرافي م
تقديـ الدركس التعميمية في نمكذج معيارم مف خالؿ استخداـ تقنيات الصكت كالصكرة  .5

كالحركة بشكؿ أمثؿ، كتكظيؼ مصادر منكعة تشمؿ الكسائط المتعددة كالمصادر 
 االلكتركنية.

دعـ التفاعؿ اإللكتركني بيف الطمبة كالمعمميف مف خالؿ تبادؿ اآلراء كالخبرات التعميمية  .6
 ات اليادفة مف خالؿ استخداـ أدكات االتصاؿ كالتفاعؿ المتزامنة.كالمناقش

 تطكير دكر المعمـ ليتكاكب مع التطكرات العممية كالتكنكلكجية الحديثة. .7
كأشارت العديد مف الدراسات السابقة إلى فاعمية الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تنمية 

( 2009ية، حيث أكضحت دراسة )رزؽ، العديد مف المتغيرات ذات الصمة بالعممية التعميم
فاعمية الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تنمية معتقدات الكفاءة الذاتية كاألداء التدريسي لمعممي 

، كأظيرت نتائج دراستي )العجرمي،  ( فاعمية الفصكؿ االفتراضية 2013؛ غانـ، 2013العمـك
المعمميف، في حيف أظيرت نتائج دراسة  المتزامنة في تنمية ميارات التدريس الفعاؿ لدل الطمبة

( فاعمية الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تنمية ميارات التدريس الفعاؿ لدل 2014)السعيد، 
(  فاعمية الفصكؿ االفتراضية 2015معممي الدراسات االجتماعية، كأظيرت دراسة )المنتشرم، 
العمـك الشرعية، في حيف اشارت دراسة المتزامنة في تنمية ميارات التدريس الفعاؿ لدل معممات 

(Parenti, 2013)  إلى فاعمية الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تحقيؽ مستكيات عالية مف
 التفاعؿ بيف الطمبة بعضيـ البعض، كبينيـ كبيف المعمـ.

 خصائص الفصول االفتراضية
التفاعؿ بيف  تتميز الفصكؿ االفتراضية بالعديد مف الخصائص التي تتيح قدر كبير مف

أطراؼ العممية التعميمية عمى النحك الذم سبؽ عرضو، كفي ىذا السياؽ أىتـ العديد مف 
الباحثيف بتحديد خصائص الفصكؿ االفتراضية، كمف تمؾ الخصائص حسب ما كرد في زيف 

 (4، ص2010(، شيمي )51، ص 2017(، نصر كأحمد )337، ص2007الديف )
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: كىك نشاط يستخدـ في التدريب أك التعمـ Application Sharingمشاركة التطبيقات  -
كالمناقشات عف بعد عف طريؽ الشبكة، كتتيح ىذه المشاركة ألثنيف أك أكثر مف 
المستخدميف العمؿ كالتفاعؿ مع التطبيؽ في الكقت نفسو، مثؿ تطبيقات الجداكؿ الحسابية 

Spread Sheet أك أحد العركض المصممة ببرنامج ،PowerPointاستخداـ السبكرة  ، أك
 االلكتركنية.

: ُيمكف لممعمـ تقسيـ المتعمميف في الغرفة الصفية Breakout Roomsالغرف الجانبية  -
  إلى مجمكعات جانبية )مجمكعات التعمـ التعاكني( لتبادؿ اآلراء كالتفاعؿ فيما بينيـ.

: ُيمكف عمى Management and Tracking of Studentsإدارة ومتابعة الطالب  -
 Passwordsككممات السر  Users Namesسبيؿ المثاؿ استخداـ أسماء المستخدميف 

لضماف كصكؿ الطالب المسجميف إلى المقرر، كتحميؿ تقييـ المتعمميف أك تحميؿ استخداميـ 
 لممكاد داخؿ بيئة التعمـ.

: يتـ تقديـ الدعـ مف خالؿ أشكاؿ التكاصؿ بيف Support For Studentsدعم الطالب  -
مميف كالطالب، كتكفير مكاد داعمة مثؿ معمكمات عف المقرر، كاسئمة داعمة ُمجاب المع

 .FAQsعمييا 
 individual: متمثمة في صفحات كيب لكؿ طالب Student Toolsادوات الطالب  -

Student Web Pages  مكانية تحميؿ المقررات الدراسية ، كعرض Courseworkكا 
  Electronic Diaries and Calendarsاليكميات كالتقكيمات االلكتركنية 

 Consistent and Customizable االتساق وقابمية التخصيص لمشكل والمظير -

Look and Feel: تتميز بسيكلة الفيـ  تقدـ بيئة التعمـ االفتراضية كاجية مستخدـ قياسية
 كاالستخداـ مف قبؿ الطالب، كُيمكف تغيير تصميـ الكاجية حسب رؤية المستخدـ.

: حيث يتـ نقؿ الممفات بشكؿ مباشر بيف المعمـ File Transfer الممفات وتداوليانقل  -
كالمتعمـ، كمشاركة سطح المكتب مع المتعمميف، ك تبادؿ الممفات كحفظيا أك طباعتيا، 
عادة تسمية.  كالتعامؿ مع الممفات بأم شكؿ مف اشكاؿ التفاعؿ مف نسخ كلصؽ، كحذؼ كا 

كالمتعمـ، بما يضمف خصكصية كؿ متعمـ مف خالؿ باستخداـ التكاصؿ المباشر بيف المعمـ  -
 Private Messageخاصية الرسائؿ الخاصة 

 Poll Usersتكجيو االسئمة المكتكبة كالتصكيت عمييا باستخداـ خاصية   -

 Ban Usersإمكانية السماح / منع أم متعمـ مف دخكؿ الفصؿ باستخداـ خاصية  -
 Follow Meمعمـ باستخداـ خاصية تكجيو أكامر المتابعة لما يعرضو ال -

 أدوات التفاعل في الفصول االفتراضية المتزامنة
تتضمن الفصول االفتراضية المتزامنة مجموعة من األدوات التي تتيح التفاعل اآلني بين 

 المعمم والمتعممين، وبين المتعممين بعضيم البعض، ومنيا:



 / كافة جابر شامي العمريأ                      فاعمية الفصول االفتراضية المتزامنة  
 د/ زينب محمد العربي إسماعيل                                                       
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مع المستخدميف اآلخريف في كقت كاحد : كىي إمكانية التحدث عبر االنترنت Chatالمحادثة 
عف طريؽ برنامج يشكؿ محطة افتراضية تجمع المستخدميف مف جميع أنحاء العالـ عمى 

 (140، ص 2011االنترنت لمتحدث كتابة كصكتان كصكرة )عمي، 
: تتيح ىذه األداة لممتعمميف Real Time Chatting (RTC) المحادثة والتفاعل المباشر

ة المتزامنة مع بعضيـ البعض كمع المعمـ، بحيث يتبادلكف أطراؼ الحكار عمى الحكار كالمناقش
، كتتيح ىذه االداة مف خالؿ البرامج الجاىزة: المحادثة Real Timeالمكاقع في الكقت نفسو 

 (51، ص 2005كالتفاعؿ بيف المتحدثيف كتابة كصكتان، كقد ُتضاؼ إلييا الصكرة )عبد الحميد، 
: تتمثؿ في االتصاؿ عبر شبكة االنترنت كاستخداـ Audio Conference المؤتمرات الصوتية

ىاتؼ عادم يتصؿ بعدة خطكط تعمؿ عمى تكصيؿ المعمـ أك المدرب بالمتعمميف أك المتدربيف 
 (118، ص 2015)عامر، 

أك السبكرة الذكية  White Board: كُتعرؼ بالمكح األبيض E-Board السبورة االلكترونية
Smart Board،  كىي األداة الرئيسة في التطبيقات المشتركة كالتي تشبو تمامان السبكرات

بداء المالحظات كالرسـ كالمصؽ عمييا،  البيضاء المعركفة كُتعطي المتعمميف إمكانية الكتابة كا 
باإلضافة إلى إمكانية حفظ محتكياتيا أك نقميا أك إرساليا بالبريد االلكتركني إلى المعمـ )خميس، 

 (.394، ص2009
: تربط ىذه التقنية المعمميف كالمتعمميف بشبكة Video Conference مؤتمرات الفيديو

تميفزيكف عالية الجكدة، بحيث يستطيع كؿ متعمـ مكجكد بطرفية محددة )جياز الحاسكب 
، 2015الشخصي( أف يرل كيسمع المختص )المعمـ أك المدرب( كمادتو العممية )عامر، 

 (118ص
عتبار التطكر السريع في تمؾ التقنيات كظيكر تقنيات مستحدثة في ىذا كمع األخذ في اال

المجاؿ بشكؿ مستمر، فإف ىذا يعني أف الفصكؿ االفتراضية المتزامنة ستشيد بشكؿ مستمر 
 تطكر كتحديث ألدكات التفاعؿ، بشكؿ يكاكب التطكر التقني في مجاؿ االتصاالت كالمعمكمات.

 لمعممات الرياضيات المحور الثاني: األداء الميني
 مفيوم األداء الميني

ُيعد مفيـك األداء الميني مف المفاىيـ الخاصة بعمـك اإلدارة كاالقتصاد، كقد انتقؿ ىذا 
المفيـك إلى ميداف العمؿ التربكم كغيره مف المفاىيـ الخاصة بالعمـك اإلنسانية أك الطبيعية، 

ي " تنفيذ العامؿ ألعمالو كمسؤكلياتو ( أف ىذا المفيـك يعن70، ص 2015كتكضح الباركدم )
التي تكمفو بيا المنظمة أك جية العمؿ، كيعني النتائج التي يحققيا الفرد لممنظمة"، أما في مجاؿ 
التعميـ كالتعمـ، فإف أداء المعمـ ُيقصد بو "سمكؾ المعمـ اثناء مكاقؼ التدريس داخؿ الفصؿ 

تبعو مف استراتيجيات تدريسية، أك اسمكب إدارتو كخارجو، كما يقـك بو المعمـ مف أفعاؿ أك ما ي
لمصؼ كمساىمتو في األنشطة المدرسية كغيرىا مف أفعاؿ بيدؼ تحقيؽ تقدـ في تعمـ الطالب"  

 (29، ص 2003)شحاتة كالنجار، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية ميةالعم المجمة
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( أداء المعمـ بأنو "كؿ ما يقكلو كيفعمو المعمـ اثناء 29، ص 2015كيعرؼ الكنكس )
بو عمى نحك مباشر أك غير مباشر مثؿ: إدارة الصؼ، تخطيط  المكقؼ التعميمي كما يتصؿ

 النشاط، تكجيو األسئمة، إدارة المناقشة، اإللقاء"
( األداء المينػي لممعمػـ بأنو "جميػع سػمككيات كممارسػات 7، ص2011كيعرؼ العتيبي ) 

كؿ قكة دافعة لعمميات المعمػـ التػي يػتـ انجازىػا داخػؿ أك خػارج المدرسة، كتتكامؿ فيما بينيا لتش
 .تعمـ التالميذ باعتبارىا الرسالة األساسية لممدرسة

كيرتبط مفيـك األداء الميني بمفيـك األداء التدريسي لدل العديد مف الباحثيف، حيث يتـ 
تعريؼ االداء التدريسي عمى نحك مقارب لمفيـك األداء الميني، كذلؾ باعتبار أف التدريس يمثؿ 

( األداء 80، ص2004عمؿ المعمـ، كعمى ىذا األساس ُيعرؼ راشد ) الجانب األكبر في
التدريسي باعتباره "العمميات التعميمية التي يقـك بيا المعمـ بيدؼ تحسيف عممية التعمـ كتنمية 
ميارات كقدرات كميكؿ الطمبة، لتحقيؽ مخرجات تعميمية فعالة، باتباع إجراءات تدريسية 

د كبير مع التعريفات السابقة، كيعرؼ الشاكم كالشميمرم متكاممة"، كىك ما يتفؽ إلى ح
Alshawi & Alshumaimeri (2017, p.43)  االداء التدريسي باعتباره مفيـك شامؿ لكؿ

 مف المعارؼ كالميارات كالميكؿ الالزمة لممعمـ كالمرتبطة بمينة التدريس.
مفيـك شامؿ لكؿ ما كيتضح مف تمؾ التعريفات السابقة أف مفيـك األداء الميني يمثؿ 

يقـك بو المعمـ مف سمككيات كممارسات خاصة بالتخطيط، كاستراتيجيات التدريس، كالمناقشة، 
دارة الصؼ، كتكجيو االسئمة، كؿ ما يرتبط بعمؿ المعمـ داخؿ الصؼ كخارجو مف معارؼ  كا 

الجانب  كميارات كميكؿ، كترتبط الميارات باألداء الميني لممعمـ بشكؿ خاص، كتؤكد عمى ىذا
( كتعرؼ األداء التدريسي بأنو " التنفيذ الجيد لميارات التدريس المختمفة 222، ص 2009رزؽ )

التي يقـك بيا المعمـ مف حيث التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ، بحيث تساىـ في تنمية ميارات التفكير 
 العممي كالناقد لدل التالميذ"

ميارات التدريس كاألداء الميني  كفي ضكء العرض السابؽ، يتضح مدل االرتباط بيف
لممعمـ، حيث تشكؿ تمؾ الميارات الجانب األكبر مف األداء الميني لممعمـ داخؿ الصؼ الدراسي 
كخارجو، كترتبط بمقدرتو عمى تنفيذ أىداؼ العممية التعميمية بشكؿ عامػ كأداء دكره الميني، حيث 

مككيات كممارسات المعمـ في يتطمب أداء كؿ جانب مف الجكانب التي سبؽ إلييا مف س
 التعريفات السابقة بميارات محددة.

 مبررات وأىداف تطوير األداء الميني لممعممين
ُيعد الحرص عمى النمك الميني كتطكير األداء الميني أحد سمات المعمـ الفعاؿ، كيذكر 

 ( أف المعمـ الفعاؿ ىك الذم يحرص عمى مكاصمة تعممو143، ص2006البيالكم كآخركف )
بصكرة دائمة مستمرة، كيسعى لمنمك في مينتو كتطكير أداءه كتحديث معمكماتو كمعارفو عف 
المكضكعات التي يعمميا، كعف الطمبة كخصائصيـ النمائية كمتطمباتيف التعميمية، كذلؾ كي 
يصبح قادران باستمرار عمى التحديد الجيد كالتكقع الدقيؽ لما يمزميـ معرفتو كما يقدركف عمى 

مكاناتيـ عممو  كما مستعدكف إلنجازه، كمف ثـ تنظيـ خبرات تعميمية تتناسب كخصائصيـ كا 
 كمطالبيـ التعميمية. 



 / كافة جابر شامي العمريأ                      فاعمية الفصول االفتراضية المتزامنة  
 د/ زينب محمد العربي إسماعيل                                                       
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كُيعتبر تطكير األداء الميني لممعمميف عممية تنمكية بنائية تشاركية مستمرة تستيدؼ إلى 
القية، كرفع جانب تطكير ممارسات المعمميف، تنمية كفاياتيـ المعرفية كالتقنية كاإلدارية كاألخ

حداث تغييرات إيجابية في سمكؾ كاتجاىات المعمميف نحك العممية التعميمية،  الكفاءة اإلنتاجية كا 
مع إتاحة الفرص أماـ المتميزيف كالمبدعيف لمتدرج كالترقي الكظيفي، كتعميؽ اإلحساس باالنتماء 

(، 76، ص2007ديرم، الميني، كتحقيؽ الرضا الكظيفي لممعمميف في الحقؿ التعميمي )عبيد كال
كمف أىداؼ تطكير األداء الميني لممعمميف: تغيير مياراتيـ كسمككيـ لتككف أكثر كفاءة كفعالية 
لمقابمة حاجات المدرسة كالمجتمع كحاجات المتعمميف، كتطكير كفاياتيـ التعميمية كاالنتاجية، مف 

ما ىك جديد مف تطكرات  حيث التعرؼ عمى طرؽ كاستراتيجيات التدريس الحديثة، كاستيعاب كؿ
تربكية كعممية، كيحتاج عمؿ المعمـ بشكؿ خاص إلى تجديد ما لدييـ مف معارؼ كميارات 

 (.48، ص1438بيدؼ تطكير قدراتيـ كتحسيف مخرجات العممية التعميمية )عشرم ، 
األداء الميني لممعمميف أمران ضركريان كذلؾ عمى اكثر مف كعمى ىذا األساس ُيعد تطكير 

، كيرتبط ىذا التطكير بحاجات المعمميف لمتقدـ الكظيفي كتحقيؽ مستكيات أداء افضؿ، جانب
كمف ناحية أخرل فإف الميداف التربكم يشيد تطكرات عديدة مف حيث ظيكر نظريات تربكية 
كنفسية عديدة تنعكس بدكرىا عمى ممارسات المعمميف، كال بد أف يككف المعمـ عمى إطالع عمى 

يفية تطبيقيا بشكؿ عممي، ككذلؾ فإف التطكر المستمر لمتقنيات التعميمية تمؾ النظريات كك
يتطمب تدريب المعمـ عمى استخداـ تمؾ التقنيات كتكظيفيا بصكرة عممية مناسبة، كمف الجكانب 
األخرل التي جعمت عممية تطكير األداء الميني لممعمـ أمران الزمان ارتباط عمؿ المعمـ كفؽ 

 بمفيـك المعايير التربكية كاالعتماد كضماف الجكدة.التكجيات المعاصرة 
 تصنيف ميارات التدريس 

تـ تصنيؼ ميارات التدريس لدل العديد مف الباحثيف ضمف ثالث ميارات كىي: 
(  لميارات التدريس 12، ص2006زيتكف ) التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ، كيتضح ذلؾ في تعريؼ

اط معيف ذم عالفة بتخطيط التدريس كتنفيذه كتقكيمو، باعتبارىا "القدرة عمى أداء عمؿ أك نش
كىذا العمؿ قابؿ لمتحميؿ لمجمكعة مف األداءات السمككية المعرفية، كالحركية، كاالجتماعية، 

 كُيمكف تحسينو مف خالؿ البرامج التدريبية" 
كيشير ىذا التعريؼ إلى تمؾ الميارات باعتبارىا تشكؿ في مجمكعيا الميارات الالزمة 

ؤلداء التدريسي، كاتفؽ مع ىذا التصنيؼ العديد مف المصادر كالدراسات السابقة كمنيا العجرمي ل
(، كدعمس 329، ص2005(، كاليكيدم )45، ص2015(، كالعرفي )329، ص2013)
(، كمف جية أخرل فإف كؿ ميارة مف الميارات السابقة تتضمف العديد مف 70، ص 2011)

رت ميارات مستقمة قائمة بذاتيا، كفيما يمي تتناكؿ الباحثة بعض الميارات الفرعية، كالتي ُاعتب
 مف تمؾ الميارات، حسب ما كرد في تمؾ المصادر كغيرىا مف دراسات.
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 أواًل: ميارة التخطيط:
ُيعّرؼ التخطيط بأعتباره "التصكر المسبؽ لما ُيتكقع تنفيذه في الصؼ، كيرتكز عمى 

المعمـ كالطالب كتقكيـ مسبؽ لما سيتـ إنجازه بعد  األدكار الكاضحة في التفاعؿ الصفي بيف
 (  82، ص2010انتياء المكقؼ التعميمي" )أبك أسعد، 

كتكتسب ميارة التخطيط أىمية خاصة ألنيا بمثابة خطة عمؿ مكجزة يضعيا المعمـ 
( أىمية التخطيط باعتباره يساعد المعمـ عمى مكاجية 35، ص2011لنفسو، كتكضح الطناكم )

التعميمية بثقة كتمكف، كيجعؿ عممية التدريس عممية عممية منظمة ذات عناصر مترابطة المكاقؼ 
كاضحة، كما يساعد التخطيط الجيد المعمـ عمى تحديد األىداؼ اإلجرائية التي ينبغي تحقيقيا، 
كاألنشطة التعميمية المناسبة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ، كالكسائؿ التعميمية الالزمة لمقياـ بتمؾ 

 طة، كطرؽ كاساليب التدريس المناسبة كاساليب التقكيـ المناسبة.األنش
كتشمؿ ميارة التخطيط قائمة كبيرة مف الميارات الفرعية، كمنيا: تحميؿ المحتكل، كتحميؿ 
خصائص المتعمميف كاختيار كصياغة األىداؼ أم النتائج المتكقعة مف الطمبة تحقيقيا، كتحديد 

كاستخداـ استراتيجيات التقكيـ الحديثة كالتحكؿ إلى التقكيـ الكاقعي إجراءات كاستراتيجيات التعميـ 
( إف التخطيط الدراسي الجيد 83، ص2010كيضيؼ أبك أسعد )(، 71، ص2011دعمس، )

 يتطمب مف المعمـ إتقاف الميارات التالية:
 تحديد خبرات الطالب السابقة كمستكل نمكىـ العقمي. .1
المتاحة لمتدريس كذلؾ بمعرفة المكاد كاألجيزة التعميمية تحديد المكاد التعميمية كالكسائؿ  .2

 المتكافرة في المدرسة كتعييف الكسيمة المستخدمة في المكضكع.
تحميؿ مادة التدريس لتحميؿ محتكل التعمـ، كُيقصد بتحميؿ المحتكل كتابة الميارات األساسية  .3

سبؽ لمطالب معرفتيا يتـ ككتابتيا منفصمة دكف سكاىا، كتنقسـ تمؾ الميارات إلى ميارات 
 ربطيا بالميارات الجديدة التي يتضمنيا الدرس.

صياغة أىداؼ التعمـ، كتختمؼ تمؾ األىداؼ باختالؼ نكعية الطالب كمستكاىـ العقمي  .4
 كالمكاد كالكسائؿ المتاحة لمتدريس.

ي تصميـ استراتيجية لتحقيؽ أىداؼ التعمـ، كىي كتابة ما سيقـك بو المعمـ كاألسئمة الت .5
سيكجييا لمطالب كالمادة أك الكسيمة التي سيستخدميا كدكرىا كما سيقـك بع الطالب خالؿ 

 تفاعميـ مع إجراءات الدرس.
اختيار كتصميـ أساليب تقكيـ نتائج التعمـ كتكمف ىذه الميارة بدقتيا ككضكح ارتباطيا  .6

 باألىداؼ كتعددىا بتعدد األىداؼ.
 ميارة التييئة لمدرس
ة إلى كؿ ما يقكلو المعمـ أك يفعمو بقصد إعداد الطالب لمدرس الجديد تشير تمؾ الميار 

بحيث يككف الطالب في حالة ذىنية كانفعالية كجسمية قكاميا التمقي كالقبكؿ، بيدؼ تركيز انتباه 
الطالب عمى المادة التعميمية الجديدة ككسيمة لضماف اندماجيـ في األنشطة، كتنظيـ أفكار 

ؽ االستمرارية في العممية التعميمية بربط الدرس الجديد بالدركس السابقة كمعارؼ الدرس، كتحقي
 (73، ص2011)دعمس، 



 / كافة جابر شامي العمريأ                      فاعمية الفصول االفتراضية المتزامنة  
 د/ زينب محمد العربي إسماعيل                                                       
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( بعض األساليب التي ُيمكف اتباعيا في سبيؿ إثارة 73، ص 2015كتكرد العرفي )
دافعية الطالب كتييئتيـ لمكضكع الدرس كمنيا: مناقشة الطالب حكؿ المكضكع الجديد، استخداـ 

بر جياز الحاسكب أك التمفاز كطرح أسئمة حكليا، عرض صكر أك مجسمات عركض مرئية ع
أك خرائط أك اشكاؿ غامضة كطرح بعض االسئمة حكليا، استثمار األحداث أك األخبار الجديدة 

 ذات العالقة بمكضكع الدرس، التمييد بقصة قصيرة أك مكقؼ مثير مرتبط بأىداؼ الدرس.
ة غمؽ الدرس، حيث يمنح غمؽ الدرس فرصة لمطالب كترتبط ميارة التييئة لمدرس بميار 

لمربط بيف أجزاء المادة، كُيمكف لممعمـ اثناء غمؽ الدرس أف يشجع الطمبة عمى التفكير في بعض 
األسئمة الميمة مثؿ: ما اليدؼ مف الدرس؟، ما الذم تعممتو؟، ىؿ يمثؿ مكضكع الدرس إضافة 

يركز المعمـ عمى خمسة عناصر كىي: النشاط ىامة إلى معارفي؟، كفي تمؾ المرحمة يجب أف 
أم أنو قد إنجاز شيء ما، كأىمية المكضكع بتكضيح الجانب العممي أك التطبيقي لمكضكع 
الدرس، الفيـ أم ما تـ فيمو كاستيعابو، كمف ثـ المتابعة أم اإلشارة إلى مكضكع الحصة 

 (143، ص 2007جنسف، القادمة، كالشمكلية أم أف األىداؼ المكضكعة قد تـ إنجازىا )
 ميارة التنفيذ

ُتعرؼ ميارة التنفيذ بأنيا "ميارات أدائية تعني قدرة  المعمـ عمى تطبيؽ ما خطط لو" 
( بعض الميارات 175، ص2007كبمعاكم ) (، كيكضح إبراىيـ27، ص2005)اليكيدم، 

 الفرعية لميارة التنفيذ عمى النحك التالي: 
ثارة انتبا الطالب تييئة ميارة .1  لمعممية الداعمة الميارات كىي مف أىـ :لمتعمـ كدافعيتيـ ىيـكا 

 لمدرس التعميمي لممحتكل انتباه المتعمميف جذب في المعمـ نجاح التعميمية، حيث يتكقؼ
 معينة بأنشطة القياـ طمب أك عمييـ، طرح األسئمة :مثؿ متنكعة، مثيرات استخداـ عمى

 .الدرس محتكل إلى انتباىيـ كجذب لتييئة المتعمميف
 تساعد التي اإلنسانية كالعالقات مف األنشطة مجمكعة كالتي تتضمف  :الصفية ميارة اإلدارة .2

 العاطفي المناخ تكفير عمى تشتمؿ كىي كاجتماعي فعاؿ، تعميمي جك إيجاد عمى
 النظاـ، كحفظ التعميمية، الخبرات كتكفير الفعالة كالتعمـ بيئة التعميـ كتنظيـ كاالجتماعي،

 .كتقكيميـ كمتابعتيـ الطالب كمالحظة
الكسيمة  المعمـ يحدد حيث  :التعميـ كالتنكع في استخداميا كتكنكلكجيا كسائط اختيار ميارة .3

 الدرس مرحمة تخطيط في كمحتكاه كأىدافو الدرس طبيعة عمى أساسان  لدرسو المناسبة
عداده،  تككف أف بكيج لمدرس، األىداؼ المحددة بمكغ عمى المتعمميف مساعدة أجؿ مف كا 
 لمستكيات كمناسبة التدريس، طريقة مع تكف متكاممة كأف الدرس، بأىداؼ مرتبطة الكسيمة

 المتعمميف.
 بكجو لمتدريس معيف أسمكب لجكدة ضمانان  يكجد أف يستطيع التدريس: المعمـ استراتيجية .4

 مناسب ألىداؼ ألسمكب المعمـ اختيار :منيا متعددة عكامؿ عمى ذلؾ كيعتمد عاـ،
 الشخصية كالخصائص  الالزمة التدريسية الميارات المعمـ لدل يككف كأف ، كضكعالم

 .المناسبة
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كيتضح مف ىذا العرض أف ميارة تنفيذ الدرس تتضمف العديد مف الميارات الفرعية، 
 كالتي ُينظر إلييا كميارات مستقمة بذاتيا كفيما يمي عرض لبعض تمؾ الميارات:

 ميارة طرح األسئمة الصفية:
عد ميارة طرح االسئمة الصفية مف الميارات اليامة لممعمـ، حيث تعتمد معظـ طرؽ تُ 

التدريس الفعالة عمى المشاركة الفعالة لمطمبة مف خالؿ ردكدىـ عمى األسئمة التي يطرحيا 
المعمـ، كتعد تمؾ االسئمة كسيمة ميمة لتحقيؽ األىداؼ التربكية في جميع المراحؿ التعميمية، 

الميارة عمى الصياغة الدقيقة لؤلسئمة مف قبؿ المعمـ، كمياراتو في تكجيو األسئمة كتشتمؿ تمؾ 
(، كيتطمب إعداد األسئمة الصفية االلتزاـ 109، ص2005كتمقي إجابات الطالب )اليكيدم، 
( عمى النحك التالي: ترتيب األسئمة ترتيبان 136، ص2006ببعض الشركط التي يكجزىا زيتكف )

ابعيا في عرض الدرس، كأف يتناسب عدد األسئمة كزمف اإلجابة عنيا مع منطقيان كبحسب تت
كقت الحصة، كأال تككف صياغة السؤاؿ مكحية باإلجابة، كتجنب األسئمة ذات اإلجابة )نعـ أك 

 ال(، كأف يككف السؤاؿ مرتبطان بأىداؼ الدرس. 
 ميارة التقويم 

ميات عقمية تؤثر في سمككو، كتعني التركيز عمى ما يجرم بداخؿ عقؿ المتعمـ مف عم
كاالىتماـ بعمميات التفكير مثؿ بمكرة األحكاـ كاتخاذ القرارات كحؿ المشكالت، باعتبارىا عمميات 
عقمية ُتمكف اإلنساف مف التعامؿ مع معطيات عصر المعمكماتية كتفجر المعرفة كالتقنية 

عداد االختبارات المتسارعة التطكر، كلـ ُيعد التقكيـ مقصكران عمى إعداد اسئمة  التقكيـ الشفيية، كا 
كتصحيحيا، كتشخيص أخطاء التعمـ كعالجيا كرصد الدرجات بؿ تعداه لقياس مقكمات شخصية 

، ص 2011الطالب بكافة جكانبيا ضمف مفيـك التقكيـ البديؿ أك التقكيـ الكاقعي )دعمس، 
                           ب التقكيـ(، كتشمؿ ميارة التقكيـ الميارات الفرعية التالية: تكظيؼ أسالي72

)التشخيصي، المرحمي، الختامي(، كميارة إعداد االختبارات، كميارة إعداد اسئمة تشخيصية 
عداد اسئمة مقالية كمكضكعية كشفكية )كشكك،   (220، ص2017كا 
 أساليب تطوير األداء الميني لممعممين

األساليب بإشراؼ اإلدارة المدرسية اك ُيمكف تطكير األداء الميني لممعمـ عبر العديد مف 
المشرؼ التربكم، كمنيا: المحاضرات، المناقشة المكجية، التعميـ المبرمج، الزيارات الميدانية، 
                  تمثيؿ األدكار، العصؼ الذىني، الكرش التدريبية، العركض العممية، دراسة الحالة، 

( أف أساليب التنمية المينية 353، ص 2016(، كيكضح إبراىيـ )23، ص 2013)مكسى، 
لممعمـ ال تقتصر عمى برامج التدريب كالتطكير اثناء الخدمة، بؿ ُيمكف أف تتـ عبر آليات 
التطكير الذاتي التي قد يمجأ إلييا المعمـ لتطكير أداءه بشكؿ شخصي، كذلؾ ُيمكف االستعانة 

تخداـ تمؾ التقنيات صكر عديدة منيا: بالتقنيات المعاصرة كتتخذ برامج التنمية المينية باس
التطكير الذاتي مف خالؿ برمجيات الحاسكب، التطكير الذاتي مف خالؿ التعميـ اإللكتركني، 

 التطكير الذاتي مف خالؿ التعميـ عف بعد.



 / كافة جابر شامي العمريأ                      فاعمية الفصول االفتراضية المتزامنة  
 د/ زينب محمد العربي إسماعيل                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910  مارش  -  الثالث العدد   -  33  جمللدا      247
  

كيمثؿ التدريب اإللكتركني أحد ابرز طرؽ تنمية ميارات المعمـ في ظؿ الثكرة الرقمية 
لتدريب االلكتركني نظاـ تدريب غير تقميدم يعتمد عمى التدريب النشط المعاصرة، حيث يقدـ ا

كاستخداـ مكاقع شبكة االنترنت لتنفيذ العممية التدريبية بكافة أبعادىا دكف التقيد بالحدكد الجغرافية 
أك الزمانية، كدكف الحاجة إلى كجكد المدرب كالمتدربيف في نفس الحيز المكاني، مع تحقيؽ 

دارة العممية التدريبية التفاعؿ ثالث ي االبعاد )المحتكل التدريبي الرقمي، المدرب، المتدربيف(، كا 
بأسرع كقت كأقؿ تكمفة، كيرجع استخداـ التدريب االلكتركني لممعمميف إلى محاكلة التغمب عمى 
 مشكالت التدريب التقميدم كمنيا: قصكر البرامج التدريبية لممعمميف كابتعادىا عف مكاكبة التغير
الحادث في األىداؼ كالكسائؿ كاألساليب الحديثة لمتنمية المينية لممعمميف، كافتقار ىذه البرامج 
لمتابعة المفاىيـ الحديثة لمتنمية المينية كما ينبغي أف يصاحبيا مف تطبيقات )محمد كالحربي، 

 (.17، ص2016
ـ القرف ( أنو في ظؿ الثكرة الرقمية المعاصرة فإف معم29، ص2015كتؤكد حفني )

الحادم كالعشريف ال بد أف يككف قادران عمى المشاركة في إدارة منظكمة تعميمية لتقديـ البرامج 
التعميمية أك التدريبية في أم كقت كفي أم مكاف، كذلؾ بتكفير بيئة تعميمية تفاعمية متعددة 

مادان عمى المصادر بطريقة متزامنة أك غير متزامنة عف دكف، دكف االلتزاـ بمكاف محدد اعت
التفاعؿ كالتعمـ الذاتي بيف المعمـ كالمتعمـ، كمف جية أخرل فإف التعميـ اإللكتركني ُيعد كسيمة 

 مناسبة لتنمية ميارات المعمـ كقدراتو المينية.
كاتبعت الدراسات السابقة العديد مف أساليب التدريب االلكتركني  لتنمية ميارات التدريس 

إعداد المعمـ، كأشارت نتائج ىذه الدراسات إلى فاعمية تمؾ  لدل المعمميف في مختمؼ مراحؿ
(، 2015األساليب في تنمية ميارات التدريس، كمنيا تكنكلكجيا التعميـ في دراسة )بيكمي، 

، ك التعمـ المدمج (Mohammed & Abdelrheem, 2010)كالرحالت المعرفية  
(Albhnsawi & Aliweh, 2015) كممؼ االنجاز االلكتركني ،(Alshawi & 

Alshumaimeri, 2017)  

كعمى ىذا األساس ترل الباحثة أف األساليب الخاصة بتكظيؼ التقنيات الحديثة تتفؽ مع 
أىداؼ البحث الحالي، مف حيث استخداـ الفصكؿ االفتراضية لتحقيؽ االداء الميني لمعممات 

، كُيضاؼ إلييا إمكانية الرياضيات، حيث تكفر تمؾ الفصكؿ العديد مف المزايا التي سبؽ عرضيا
الكصكؿ إلى مصادر تعمـ إضافية تتيح لممعممات االطالع عمى ميارات التدريس بشكؿ مفصؿ، 
كتحديد أم الميارات التي تتطمب قدر أكبر مف التطكير كتحسيف األداء، كالتعرؼ عمى كؿ ما 

ك التقنيات ىك جديد يتصؿ بتمؾ الميارات مف حيث استراتيجيات كطرؽ التدريس الحديثة، أ
المستحدثة، أك كسائؿ تحفيز كتييئة لمطالبات باستخداـ المصادر اإللكتركنية، كغير ذلؾ مف 

 افاؽ كرؤل جديدة تتاح لممعممات اثناء تعامميف مع الفصكؿ االفتراضية. 
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جراءاتو:  منيج البحث وا 
التجريبي القائـ  اعتمد البحث المنيج الشبة التجريبي، كتـ استخداـ التصميـ الشبةمنيج البحث: 

 عمى مجمكعة تجريبية كاحدة مع التطبيؽ القبمي كالبعدم ألداة البحث.
 معممة مف معممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة.  30: تككنت عينة البحث مف عينة البحث

 إعداد قائمة ميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات بالمرحمة المتوسطة
 الخطوات التاليةتم إعداد تمك القائمة حسب 

   تحديد اليدؼ مف قائمة ميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة: تمثؿ
اليدؼ الرئيس مف إعداد القائمة في تحديد ميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات 

 بالمرحمة المتكسطة. 
 بالمرحمة المتكسطة: تـ  مصادر اشتقاؽ قائمة ميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات

اشتقاؽ قائمة ميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة، كذلؾ حسب ما 
جاء في األدب التربكم كالدراسات السابقة، عمى النحك الذم تـ عرضو ضمف الفصؿ الثاني 

 2015 ؛ العرفي،2015؛ األحمدم، 2016مف البحث، كمف تمؾ الدراسات كالمصادر )عمي، 

 (2015المنتشرم، ؛ 
  :إعداد الصكرة األكلية لقائمة ميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة

تـ إعداد القائمة في صكرتيا األكلية بعد الرجكع إلى ما سبؽ مف مصادر، كتككنت القائمة مف 
، شرح كتنفيذ الدرس إدارة ميارات رئيسة عمى النحك التالي: التخطيط لمدرس، التييئة لمدرس 8

الفصؿ، صياغة األسئمة الصفية كطرحيا، إثارة دافعية الطالبات نحك التعمـ، استخداـ الكسائؿ 
 التعميمية، تقكيـ تحصيؿ الطالب. 

  :إعداد الصكرة النيائية لقائمة ميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة
ت األداء الميني في صكرتيا األكلية، تـ عرضيا عمى مجمكعة بعد التكصؿ إلى صياغة ميارا

مف المحكميف بيدؼ التحقؽ مف دقة الصياغة العممية كالمغكية لمميارات الرئيسة كالفرعية 
الكاردة في القائمة، التحقؽ مف دقة انتماء كؿ ميارة فرعية لمميارة الرئيسة التي تنتمي إلييا في 

ت مناسبة لمعممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة، كفي ضكء آراء القائمة، تحديد أكثر الميارا
السادة المحكميف تـ تعديؿ الصياغة المغكية لبعض فقرات القائمة، كاتضح اتفاؽ السادة 
المحكميف عمى تحديد الميارات التالية: التخطيط لمدرس، التييئة لمدرس، شرح كتنفيذ الدرس، 

تبارىا أكثر الميارات أىمية بالنسبة لعمؿ معممة صياغة األسئمة الصفية كطرحيا، باع
الرياضيات في المرحمة المتكسطة، كباعتبار أف عدد مف الميارات األخرل ُيمكف أف يندرج 

 ضمف ىذه الميارات األربع.
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كبذلؾ تـ إعداد قائمة ميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة، 
ميارات رئيسة كىي: التخطيط لمدرس، التييئة لمدرس،  4ضمف ميارة فرعية  46بحيث تشمؿ 

 شرح كتنفيذ الدرس، صياغة األسئمة الصفية كطرحيا. 
كتـ االستناد إلى تمؾ القائمة في إعداد اختبار ميارات التدريس لمعممات الرياضيات 

مات بالمرحمة المتكسطة، كبطاقة مالحظة الجكانب األدائية الخاصة باألداء الميني لمعم
الرياضيات بالمرحمة المتكسطة، باإلضافة إلى أدكات المعالجة التجريبية، كفيما يمي عرض 

 لمراحؿ إعداد تمؾ األدكات.
 : إعداد مواد المعالجة التجريبية

تم إعداد أداة المعالجة التجريبية وىي الفصول االفتراضية المتزامنة وفق الخطوات 
 اإلجرائية التالية:

تضمنت تمؾ المرحمة تحميؿ خصائص المتعمميف، حيث بمغ مجمكع أفراد : . مرحمة التحميل2
معممة مف معممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة، كلـ يسبؽ ليف تمقي أم دكرة  30العينة 

تدريبية باستخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة، كأبديف استعدادىف لمتدريب باستخداـ الفصكؿ 
 االفتراضية المتزامنة.

  ديد الحاجات التعميمية: تحددت الحاجات التعميمية لعينة البحث في تحقيؽ األداء الميني تح
لدييف، كحاجتيف إلى االلتحاؽ ببرامج تدريبية بيدؼ تحقيؽ االداء الميني، كقامت الباحثة 
بدراسة استطالعية أظيرت بعض الصعكبات التي تعيؽ التحاقيف بتمؾ البرامج، منيا بعد 

يبية التي تعقد بيا البرامج التدريبية لممعممات، كعدـ مناسبة الكقت لممعممة المراكز التدر 
لحضكر البرامج التدريبية خالؿ اليـك الدراسي الرتباطيف بمياـ تدريسية كأعماؿ أخرل داخؿ 
المدرسة، كأظيرت استجابات المعممات عف رغبتيف في تمقي التدريب باستخداـ الفصكؿ 

 االفتراضية. 
تشمؿ ىذه المرحمة  تحديد ميارات التدريس الالزمة لتحقيؽ األداء الميني لتصميم: . مرحمة ا1

لمعممات الرياضيات، كاالىداؼ اإلجرائية كاألنشطة التعميمية كعناصر المحتكل التعميمي، 
 كتحديد اساليب التفاعؿ كالتغذية الراجعة، كتتضمف ىذه المرحمة الخطكات التالية:

 ة: تمت صياغة األىداؼ التعميمية الخاصة بميارات التدريس الالزمة صياغة االىداؼ التعميمي
لتحقيؽ األداء الميني لمعممات الرياضيات بحيث تككف قابمة لمقياس، كمرتبطة بالمحتكل 

ىدؼ مكزعة حسب الميارات التالية:  21التدريبي، ككصؿ عدد األىداؼ اإلجرائية إلى 
 يذ الدرس، صياغة االسئمة الصفية كطرحيا.التخطيط لمدرس، التييئة لمدرس، شرح كتنف
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  تحديد عناصر المحتكل التعميمي: تـ تحديد عناصر المحتكل التعميمي بناء عمى االىداؼ
اإلجرائية الخاصة بميارات التدريس الالزمة لتحقيؽ األداء الميني لمعممات الرياضيات 

ربكم كالدراسات السابقة بالمرحمة المتكسطة، كفي ضكء االطالع عمى ما كرد في األدب الت
حكؿ ميارات التدريس، كتـ إعداد برنامج تدريبي تناكؿ تمؾ الميارات كاالىداؼ اإلجرائية 
السابقة، كُنظمت جمسات البرنامج التدريبي تبعان لمتصميـ التجريبي لمتغيرات البحث بحيث تـ 

يمية رفع المحتكل التدريبي بأشكاؿ متنكعة تمثمت في نصكص مكتكبة كعركض تقد
PowerPoint  كممفات بصيغةPDF كتـ تخصيص أربع جمسات بكاقع جمسة كاحدة تدريبية ،

مدتيا ساعتاف لكؿ ميارة مف ميارات التدريس، باإلضافة إلى جمسة ُعقدت قبؿ البدء بتطبيؽ 
الفصكؿ االفتراضية، حيث كضحت الباحثة لممعممات المتدربة كيفية التعامؿ مع أدكات الفصؿ 

كطبيعة أدكارىف اثناء تنفيذ البرنامج، كتحديد األكقات التي سيتـ الدخكؿ فييا إلى  االفتراضي،
بيئة الفصؿ االفتراضي، كعدـ الدخكؿ في غير االكقات المحددة مسبقان كالُمعمف عنيا بالمكقع 
االلكتركني المستضيؼ لمفصؿ االفتراضي، عمى أف تقـك الباحثة بإدارة جمسة الفصؿ 

ء انعقاد الجمسة كالسماح بدخكؿ المعممات المتدربات، كعرض كتكضيح االفتراضي منذ بد
 المحتكل كتنظيـ مشاركات المعممات المتدربات كتفاعميف اثناء الجمسة

  تصميـ أدكات القياس: احتكل البرنامج التدريبي عمى مجمكعة مف األنشطة تتناكؿ األىداؼ
زمة لتحقيؽ األداء الميني لمعممات اإلجرائية الخاصة بكؿ ميارة مف ميارات التدريس الال

 الرياضيات.
  تصميـ السيناريك: أعدت الباحثة ممخص لمحتكيات الفصؿ االفتراضي كأدكاتو كأنشطتو، كتـ

إعداد سيناريك جمسات الفصؿ االفتراضي، أم كصؼ تفصيمي لتصميـ شاشات الفصؿ 
ثرات صكتية، االفتراضي، كما تحتكيو كؿ شاشة مف نصكص كصكر كمقاطع فيديك أك مؤ 

 كاحتكت كؿ شاشة عمى العناصر التالية:
رقـ اإلطار: حيث تـ ترقيـ اإلطارات الخاصة بكؿ شاشة مف شاشات سيناريك الفصكؿ  -

 االفتراضية المتزامنة بأرقاـ مسمسمة.
شكؿ الشاشة: احتكل ىذا العنصر عمى صكرة لمشاشة كما بيا مف محتكيات، مف حيث  -

شكاؿ كلقطات الفيديك كالعركض التقديمية، كالمؤثرات العناصر النصية كالصكر كاأل
 الصكتية. 

كصؼ اإلطار: تضمف ىذا العنصر تحديد لكيفية استخداـ الفصؿ االفتراضي مف خالؿ  -
كصؼ الدخكؿ عمى البرنامج التدريبي، كالركابط التي يتـ الضغط عمييا لالنتقاؿ إلى 

ات التفاعؿ التالية : المكحة البيضاء مكضكع معيف، كأسمكب التفاعؿ، كأزرار التفاعؿ كأدك 
White Board كالشات أك الدردشة الحية ،Chat كالتعبيرات ،Emotions. 

 الصكت: كاحتكل ىذا العنصر عمى صكت المدربة )الباحثة(. -
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كبعد االنتياء مف إعداد السيناريك، تـ عرضو عمى السادة المحكميف لمتأكد مف صحة 
المغكية كالعممية لممحتكل التدريبي، ككضع أم مقترحات أك المحتكل العممي كدقة الصياغة 

جراء ما يمـز مف حذؼ أك إضافة، كتـ إعداد السناريك الخاص بكؿ مف النمطيف في  تعديالت، كا 
 صكرتو النيائية.

   تحديد نمط التعمـ: تـ استخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة كفؽ نمط التعمـ الفردم المستقؿ
 )الذاتي(.

استخدمت الباحثة أدكات الفصكؿ االفتراضية بنظاـ إدارة التعمـ  رحمة االنتاج :. م3
Blackboard  مف خالؿ مكقعCourse sites نتاج محتكل الممفات ، كتـ تصميـ كا 

كعمى  PDFكتكافرت تمؾ الممفات بصكرة نصية بصيغة ,المكجية إلى المعممات المتدربات، 
، كمقاطع فيديك، كذلؾ تـ إعداد دليؿ PowerPointصكرة عركض تقديمية بصيغة 

مف خالؿ مكقع  Blackboardالمتدربة لمتعامؿ مع الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في نظاـ 
Course sites . 

 واحتوت كل جمسة من جمسات البرنامج التدريبي عمى العناصر التالية:
 تحقيؽ األداء المينياليدؼ العاـ لمجمسة: كيتمخص في تحديد الميارة التدريسية الالزمة ل -
أىداؼ الجمسة: حيث تمت صياغة أىداؼ إجرائية خاصة بالميارة التدريسية التي تمثؿ مكضع  -

 اىتماـ الجمسة.
 محتكل الجمسة: كتضمف عرضان تفصيميان لتنفيذ األىداؼ المقررة ضمف الجمسة. -
الميارات  أنشطة متنكعة: تطرقت تمؾ األنشطة إلى تدريب المعممات المتدربات عمى تطبيؽ -

 المستيدفة بشكؿ عممي إجرائي داخؿ قاعة الصؼ الدراسي.
تـ عرض مخرجات المراحؿ السابقة عمى مجمكعة مف السادة المحكميف . مرحمة التقويم: 4

المتخصصيف في مجاؿ تقنيات التعمـ، لمتأكد مف تحقيقيا لؤلىداؼ المرغكبة كمناسبة كجكدة 
كمكف مكافقتيـ عمى جكدة التصميـ كمناسبتو لتحقيؽ التصميـ كاالنتاج، كأبدل السادة المح

 6األىداؼ المطمكبة، كفيما بعد تـ االتفاؽ مع عينة مف المعممات الزميالت بمغ عددىف 
معممات، بحيث تعمؿ كؿ معممة عمى تطبيؽ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة، مع استطالع 

قات خاصة بالتطبيؽ العممي آرائيف كتعرؼ النقاط السمبية كاإليجابية، كتعرؼ أم معك 
 لمفصكؿ االفتراضية، كفي ضكء مالحظات الزميالت المعممات تـ إجراء بعض التعديالت.  

قامت الباحثة بإتاحة الفصكؿ االفتراضية عمى نظاـ إدارة التعمـ . مرحمة التطبيق: 5
Blackboard  مف خالؿ مكقعCourse Sites. 
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االداء الميني لمعممات الرياضيات إعداد اختبار الجانب المعرفي لميارات 
 لممرحمة المتوسطة

ىدؼ االختبار إلى قياس الجانب المعرفي لميارات األداء الميني أ. تحديد اليدف من االختبار: 
 لمعممات الرياضيات لممرحمة المتكسطة.

: ميارة تـ تحديد ميارات األداء الميني كالتي تمثؿ أبعاد االختبار كىيب. تحديد أبعاد االختبار: 
التخطيط، التييئة لمدرس، شرح كتنفيذ الدرس، طرح األسئمة الصفية، ُعرفت تمؾ الميارات إجرائيان 

 في ضكء ما كرد في األدب التربكم كالدراسات السابقة عمى النحك التالي: 
ميارة التخطيط لمدرس: التصكر المسبؽ لما ُيتكقع تنفيذه في الصؼ، كيرتكز عمى األدكار  -

ي التفاعؿ الصفي بيف المعممة كالطالبة كتقكيـ مسبؽ لما سيتـ إنجازه بعد انتياء الكاضحة ف
 المكقؼ التعميمي.

ميارة التييئة لمدرس: كؿ ما يقكلو المعمـ أك يفعمو بقصد إعداد الطالب لمدرس الجديد بحيث  -
 يككف الطالب في حالة ذىنية كانفعالية كجسمية قكاميا التمقي كالقبكؿ.

 نفيذ الدرس: ميارات أدائية تعني قدرة  المعمـ عمى تطبيؽ ما خطط لو. ميارة شرح كت -
ميارة طرح األسئمة الصفية: قدرة المعمـ عمى الصياغة الدقيقة لؤلسئمة، كمياراتو في تكجيو  -

 األسئمة كتمقي إجابات الطالب. 
داد االختبار تـ إعج. إعداد الصورة األولية الختبار الجانب المعرفي لميارات األداء الميني: 

في صكرتو األكلية بحيث يقيس الميارات األربع السابقة، كصيغت االسئمة بنمطي االختيار 
 ( سؤاؿ.30مف متعدد، كنمط االسئمة صح أك خطأ، كبمغ عدد االسئمة )

لمتحقؽ مف صدؽ االختبار، تـ عرضو صدق اختبار الجانب المعرفي لميارات األداء الميني: 
ميف المختصيف لمتأكد مما يمي: التحقؽ مف تمثيؿ أسئمة االختبار عمى مجمكعة مف المحك

لؤلىداؼ اإلجرائية الكاردة في محتكل البرنامج التدريبي، مناسبة األسئمة المصاغة لميارات 
التدريس المستيدفة ضمف البرنامج التدريبي، مناسبة صياغة األسئمة كمستكاىا لفئة معممات 

دقة الصياغة العممية كالمغكية ألسئمة االختبار، كفي ضكء الرياضيات لممرحمة المتكسطة، 
 مقترحات السادة المحكميف، تـ تعديؿ الصياغة المغكية لبعض اسئمة االختبار. 

  :لمتحقؽ مف مدل ارتباط درجة كؿ سؤاؿ مع التحقق من صدق االتساق الداخمي لالختبار
تباط بيرسكف بيف درجة كؿ سؤاؿ الدرجة الكمية لمبعد الذم ينتمي إليو، تـ حساب معامؿ ار 

مع الدرجة الكمية لمبعد الذم ينتمي إليو، ، كمعامالت االرتباط بيف درجات أبعاد االختبار 
كالدرجة الكمية لالختبار، كأظيرت النتائج تمتع االختبار بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي 

 .0.05أك  0.01لة حيث كانت جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان عند مستكل دال
تـ حساب ثبات االختبار بإيجاد قيمة معامؿ الفا كركنباخ، كجاءت قيـ حساب ثبات االختبار: 

، أما 0.859، 0.897، 0.887، 0.931معامؿ الثبات ألبعاد االختبار عمى النحك التالي: 
حيتو لتحقيؽ ، كتؤكد تمؾ القيـ ثبات االختبار كصال0.969معامؿ الثبات لالختبار ككؿ فقد بمغ 

 أىداؼ البحث.  
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أظيرت نتائج التطبيؽ االستطالعي : ثالثًا: دقة الصياغة ووضوحيا وزمن االختبار
الختبار الجانب المعرفي لميارات األداء الميني دقة صياغة االسئمة ككضكحيا كمناسبتيا لعينة 

حساب المتكسط  دقيقة، كذلؾ في ضكء 35البحث، كما تـ حساب الزمف المناسب لالختبار كبمغ 
 الحسابي لزمف إجابة أكؿ معممة، كزمف إجابة أخر معممة. 

إعداد اختبار الجانب المعرفي لميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات 
بعد التحقؽ مف خصائص الصدؽ كالثبات : بالمرحمة المتوسطة في صورتو النيائية

سؤاؿ، كتنكعت  30غ عدد أسئمة االختبار لالختبار، تـ إعداد االختبار في صكرتو النيائية، كبم
 االسئمة بيف  نمطي االختيار مف متعدد، كالصكاب كالخطأ. 

إعداد بطاقة مالحظة الجوانب األدائية الخاصة باألداء الميني لمعممات 
 الرياضيات بالمرحمة المتوسطة

 داء : تحدد اليدؼ مف إعداد البطاقة في التعرؼ عمى مدل أتحديد اليدف من البطاقة
 معممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة لميارات التدريس الالزمة لتحقيؽ األداء الميني ليف.

 تـ االعتماد عمى قائمة ميارات األداء الميني التي سبؽ  إعداد البطاقة وصياغة عباراتيـا :
 إعدادىا لبناء بطاقة مالحظة الجكانب األدائية لمعممة الرياضيات بالمرحمة المتكسطة. 

 بعد االنتياء مف صياغة بطاقة المالحظة في صكرتيا األكلية، تـ دق بطاقة المالحظـةص :
عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف، لمتعرؼ عمى آرائيـ مف حيث كضكح كدقة صياغة 
جراء ما يمـز مف تعديؿ  العبارات، كقابمية الميارات الكاردة في البطاقة لمقياس كالمالحظة، كا 

 دل السادة المحكمكف مكافقتيـ عمى دقة صياغة فقرات القائمة كصحتيا.لبعض العبارات، كأب
 لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لمبطاقة، تـ حساب التحقق من صدق االتساق الداخمي :

معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ ميارة فرعية في البطاقة كالدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إلييا، 
رسكف بيف درجة كؿ سؤاؿ مع الدرجة الكمية لمبعد الذم ينتمي إليو، ، تـ حساب معامؿ ارتباط بي

كمعامالت االرتباط بيف درجات أبعاد االختبار كالدرجة الكمية لالختبار، كأظيرت النتائج تمتع 
االختبار بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي حيث كانت جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان 

 .0.05أك  0.01عند مستكل داللة 
 تـ حساب ثبات بطاقة المالحظة بإيجاد قيمة معامؿ الفا التحقق من ثبات بطاقة المالحظة :

، 0.927، 0.953كركنباخ، كجاءت قيـ معامؿ الثبات ألبعاد البطاقة عمى النحك التالي: 
، كتؤكد تمؾ القيـ ثبات البطاقة 0.961، كبمغ معامؿ الثبات لمبطاقة ككؿ 0.940، 0.952
 حيتيا لتحقيؽ أىداؼ البحث.  كصال

 بعد االنتياء مف اإلجراءات السابقة، تـ إعداد بطاقة إعداد الصورة النيائية لبطاقة المالحظة :
القسـ األكؿ البيانات الخاصة المالحظة في صكرتيا النيائية كتككنت مف قسميف، بحيث تضمف 

الزمة لتحقيؽ األداء الميني لمعممات بعينة البحث، كاشتمؿ القسـ الثاني عمى الميارات الرئيسة ال
 ميارة فرعية.  46الرياضيات لممرحمة المتكسطة، كيندرج ضمنيا 
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وبالنســبة لمتقــدير الكمــي ألداء معممــات الرياضــيات لميــارات التــدريس الالزمــة لتحقيــق 
 األداء الميني، فقد تم وفق مقياس ثالثي متدرج عمى النحو التالي:

 داء معممات الرياضيات لميارات التدريس ( التقدير الكمي أل2جدول )

 منخفض متكسط مرتفع مستكل األداء

 1 2 3 التقدير الكمي

 عرض النتائج وتفسيرىا:
 التحقق من صحة الفرض األول:

ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى مف فرض البحث عمى "نص الفرض األكؿ 
ريبية في التطبيقين القبمي والبعدي ( بين متوسطي درجات المجموعة التجα ≤ 0.05داللة )

"، كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب الختبار الجانب المعرفي لميارات األداء الميني
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات المعممات في التطبيقيف القبمي كالبعدم 

ؽ مف داللة الفركؽ بيف لالختبار، كتـ استخداـ اختبار "ت" لمجمكعتيف مرتبطتيف لمتحق
 متكسطات الدرجات في التطبيقيف، كجاءت النتائج عمى النحك التالي:

( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين نتائج المجموعة التجريبية في التطبيقين 1جدول )
 القبمي والبعدي الختبار الجانب المعرفي لميارات االداء الميني

المتكسط  العدد التطبيؽ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
قيمة  قيمة "ت" الحرية

 مستكل الداللة الداللة

 2.40 19.30 30 القبمي
 دالة  0.00 34.23 29

 1.26 28.83 30 البعدم

تفكؽ درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم بمتكسط كيتضح مف تمؾ النتائج: 
(، ككجكد 19.30القبمي بمغت قيمتو ) (، مقابؿ متكسط حسابي لمتطبيؽ28.30حسابي بمغ )

( بيف متكسطي درجات التطبيؽ القبمي كدرجات 0.00فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل داللة )
كلتعرؼ ، التطبيؽ البعدم لمعممات المجمكعة التجريبية،  كجاء الفرؽ لصالح التطبيؽ البعدم

المعرفي لميارات األداء الميني فاعمية استخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تحقيؽ الجانب 
لمعممات الرياضيات، تـ حساب نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ، كجاءت النتائج عمى النحك المكضح 

 في الجدكؿ التالي
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                        ( فاعمية الفصول االفتراضية المتزامنة في تحقيق الجانب المعرفي3جدول )
 لميارات االداء الميني 

ية العظمي النيا االداة
 لالختبار

متكسط التطبيؽ 
 القبمي

متكسط التطبيؽ 
 البعدم

معدؿ 
 الكسب

مستكل 
 الفاعمية

اختبار ميارات 
 فعاؿ كمقبكؿ 1.20 28.83 19.30 30 التدريس

كتكضح تمؾ النتائج اف استخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تحقيؽ الجانب 
رياضيات ُيعتبر فعاالن كمقبكالن حسب النسبة التي المعرفي لميارات االداء الميني لمعممات ال

حددىا "بالؾ" لمحكـ عمى فاعمية البرنامج، كتشير النتائج السابقة إلى عدـ قبكؿ الفرض األكؿ 
 (α ≤ 0.05) داللة مستكل داؿ إحصائيان عند فرؽ مف فركض البحث، كىك ما يعني " كجكد

خدمت نمط التفاعؿ المتزامف في الفصكؿ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية التي است
االفتراضية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار الجانب المعرفي لميارات األداء الميني، كجاء 

 الفرؽ لصالح التطبيؽ البعدم".
 التحقق من صحة الفرض الثاني:

ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى مف فركض البحث عمى "نص الفرض الثاني 
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي α ≤ 0.05لة )دال 

"، كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ لبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات األداء الميني
حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات المعممات في التطبيقيف القبمي 

المالحظة، كتـ استخداـ اختبار "ت" لمجمكعتيف مرتبطتيف لمتحقؽ مف داللة كالبعدم لبطاقة 
 الفركؽ بيف متكسطات الدرجات في التطبيقيف، كجاءت النتائج عمى النحك التالي:

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين نتائج المجموعة التجريبية( 4جدول )
 في التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة المالحظة 

التطبي لميارةا
المتكسط  العدد ؽ

 الحسابي
االنحرا
ؼ 

 المعيارم
درجة 
قيمة  قيمة "ت" الحرية

 الداللة
مستكل 
 الداللة

 0.85 32.23 30 البعدم دالة 0.00 74.44 29 1.12 13.10 30 القبمي التخطيط لمدرس

 1.31 17.83 30 البعدم دالة 0.00 35.27 29 0.73 7.50 30 القبمي التييئة لمدرس

 1.88 39.36 30 البعدم دالة 0.00 54.93 29 1.21 16.33 30 القبمي شرح كتنفيذ الدرس
صياغة االسئمة 
 الصفية كطرحيا

 1.58 30.96 30 البعدم دالة 0.00 57.58 29 0.57 12.50 30 القبمي

 2.82 120.40 30 البعدم دالة 0.00 109.6 29 2.19 49.33 30 القبمي البطاقة ككؿ
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ويتضح من تمك النتائج تفوق درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي بالنسبة 
لكل ميارة من ميارات األداء الميني عمى حدة، وبالنسبة لميارات األداء الميني ككل، وُيمكن 

 توضيح ذلك عمى النحو التالي
التطبيؽ البعدم لميارة التخطيط بمغ المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية في  -

( في التطبيؽ القبمي، كجاء الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ 13.10( مقابؿ )32.23لمدرس )
 0.00إحصائيان عند مستكل داللة 

بمغ المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم لميارة تنفيذ الدرس  -
ي، كجاء الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان ( في التطبيؽ القبم7.50( مقابؿ )17.83)

 0.00عند مستكل داللة 
بمغ المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم لميارة شرح كتنفيذ  -

( في التطبيؽ القبمي، كجاء الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ 16.33( مقابؿ )39.36الدرس )
 0.00إحصائيان عند مستكل داللة 

متكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم لميارة صياغة بمغ ال -
( في التطبيؽ القبمي، كجاء الفرؽ بيف 12.50( مقابؿ )30.96االسئمة الصفية كطرحيا )

 0.00المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 
لبطاقة المالحظة  بمغ المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم -

( في التطبيؽ القبمي، كجاء الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ 49.33( مقابؿ )120.40ككؿ )
 0.00إحصائيان عند مستكل داللة 

كلتعرؼ فاعمية استخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تحقيؽ الجانب األدائي لميارات 
المعدؿ لبالؾ، كجاءت النتائج عمى األداء الميني لمعممات الرياضيات، تـ حساب نسبة الكسب 

 النحك المكضح في الجدكؿ التالي
 ( حساب فاعمية الفصول االفتراضية المتزامنة عمى تنمية5جدول )

 الجانب األدائي لميارات األداء الميني 

 ميارات التدريس
النياية 
العظمي 
 لمميارة

متكسط 
التطبيؽ 
 القبمي

متكسط 
التطبيؽ 
 البعدم

معدؿ 
 الكسب

مستكل 
 الفاعمية

 فعاؿ كمقبكؿ 1.37 32.23 13.1 36 التخطيط لمدرس
 فعاؿ كمقبكؿ 1.26 17.83 7.5 21 التييئة لمدرس

 فعاؿ كمقبكؿ 1.32 39.36 16.33 45 شرح كتنفيذ الدرس
صياغة االسئمة 

 فعاؿ كمقبكؿ 1.3 30.96 12.5 36 الصفية كطرحيا
 فعاؿ كمقبكؿ 1.32 120.4 49.43 138 الميارات ككؿ
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كتشير تمؾ النتائج إلى أف استخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة حقؽ مستكل فعالية 
تجاكز الحد الذم حدده "بالؾ" لمحكـ عمى فعالية البرنامج، حيث أف جميع قيـ معدؿ الكسب 

(، كتعني تمؾ النتائج اف استخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة ُيعد فعاالن 1.2جاءت أكبر مف )
 لتحقيؽ الجانب األدائي لميارات األداء الميني لمعممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة، كمقبكالن 

كفي ضكء تمؾ النتائج يتـ رفض الفرض الثاني مف فركض البحث، كىك ما يعني كجكد فرؽ داؿ 
( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في α ≤ 0.05إحصائيان عند مستكل داللة )

كالبعدم لبطاقة مالحظة الجانب األدائي لميارات األداء الميني، كجاء الفرؽ  التطبيقيف القبمي
 لصالح التطبيؽ البعدم.

كتكضح النتائج السابقة أثر نمط التفاعؿ المتزامف في الفصكؿ االفتراضية في تحقيؽ 
األداء الميني لمعممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة، كذلؾ في الجانبيف المعرفي كاألدائي 

 لميارات األداء الميني.
كُيمكف تفسير النتائج السابقة باعتبار اف استخداـ نمط التفاعؿ المتزامف في الفصكؿ 
االفتراضية أدل إلى إيجاد قدر كبير مف التكاصؿ بيف المعممات المتدربات، كىك ما أتاح تبادؿ 

بصكرة تعاكنية، كساعد الخبرات بينيف بشكؿ مباشر، كتييئة األجكاء اإليجابية لمتدريب كالتعمـ 
التكاصؿ المباشر بيف المدربة كالمعممات المتدربات عمى تحقيؽ العديد مف النقاط اإليجابية 
كمنيا: االستماع المباشر إلى شرح المدربة لمحتكل كؿ ميارة، التفاعؿ المباشر بيف المدربة 

ارات بشكؿ مباشر، كالمعممات المتدربات كتقديـ تغذية راجعة فكرية كاإلجابة عف أم استفس
كُيضاؼ إلى ما سبؽ عدة عكامؿ ساعدت عمى ذلؾ األثر اإليجابي كمف أىميا: التزاـ المعممات 
المتدربات بحضكر كمتابعة كافة جمسات الفصكؿ االفتراضية في الكقت المحدد، كحرصيف عمى 

منيا البرنامج المشاركة بفعالية مف خالؿ طرح االستفسارات كالمشاركة في أداء األنشطة التي تض
التدريبي بصكرة تعاكنية، كىك ما الحظتو الباحثة خالؿ إدارتيا لجمسات البرنامج التدريبي، كما 
أف كجكد دليؿ خاص باستخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة ساعد عمى تييئة المعممات 

 المتدربات الستخداـ تمؾ الفصكؿ بصكرة مرنة كدكف صعكبات ُتذكر.
لسابقة مع كرد في األدب التربكم كالدراسات السابقة حكؿ الفصكؿ كتتفؽ النتائج ا

؛ مبارز 2007؛ زيف الديف، 2005االفتراضية المتزامنة، كما اشار إليو كؿ مف )عبد الحميد، 
( مف تميز الفصكؿ المتزامنة بعناصر التفاعؿ اثناء الكقت الحقيقي لمتعمـ، 2012كخاطر، 

ضفا تاحة المجاؿ كالتغذية العكسية الفكرية، كا  ء مزيد مف الحيكية عمى عممية التعمـ أك التدريب، كا 
أماـ المعممات المتدربات لممارسة عمميات العصؼ الذىني كطرح األفكار حكؿ أفضؿ السبؿ 
لتنفيذ ميارات األداء الميني بشكؿ عممي، كشعكر كؿ معممة متدربة في الفصكؿ االفتراضية 

البيئة االفتراضية لمتعمـ، كأىمية مشاركتيا كحضكرىا، كتتفؽ  المتزامنة أنيا ليا دكر ىاـ في ىذه
؛ السعيد، 2015تمؾ النتائج مع نتائج عدد مف الدراسات السابقة كمنيا دراسات )المنتشرم، 

 (.2009؛ رزؽ، 2013؛ العجرمي، 2013؛ غانـ، 2014
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 توصيات البحث
ؿ االفتراضية المتزامنة، إعداد دكرات تدريبية بيدؼ تدريب المعممات عمى استخداـ الفصك  .1

 كتعريفيف بأىمية كمزايا الفصكؿ االفتراضية في مجاؿ التدريب كالتعمـ المستمر.
إصدار نشرات دكرية تيدؼ إلى تعريؼ المعممات بالتطكرات المعاصرة في مجاؿ التدريب  .2

 كالتعمـ عف بعد، خاصة باستخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة.
ية المتزامنة في مجاؿ الدكرات التدريبية لممعممات كالمشرفات اعتماد الفصكؿ االفتراض .3

التربكيات، عكضان عف الطرؽ التقميدية كالتي قد ال تتناسب مع طبيعة عمؿ المعممات 
 كأكقات دكاميف كظركفيف الخاصة.

 مقترحات البحث 
 في ضكء ما تـ التكصؿ اليو مف نتائج يقترح إجراء الدراسات التالية:

مماثمة لتعرؼ عمى أثر استخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تحقيؽ  إجراء دراسات .1
العديد مف المتغيرات ذات الصمة بعمؿ معممات الرياضيات، كمنيا ميارات استخداـ التقكيـ 
البديؿ، كاستخداـ استراتيجيات تدريس حديثة، كميارات التكاصؿ الرياضي، كغيرىا مف 

 الميارات.
مى أثر استخداـ الفصكؿ االفتراضية المتزامنة في تحقيؽ العديد مف إجراء دراسات لتعرؼ ع .2

المتغيرات ذات الصمة بتعمـ الرياضيات، لدل الطالبات في مختمؼ المراحؿ الدراسية، كمنيا 
التحصيؿ الدراسي، كاالتجاه نحك تعمـ الرياضيات، كميارات حؿ المشكالت، كميارات 

ترابط كالتكاصؿ الرياضي، كغيرىا مف الميارات ذات البرىاف الرياضي، كميارات التمثيؿ كال
 الصمة بتعمـ الرياضيات.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية

(. دكر األكاديمية المينية لممعممكف في تحقيؽ التنمية المينية 2016إبراىيـ، أسامة رؤكؼ )
مجمة المستدامة ألعضاء ىيئة التعميـ بمراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي، 

-338(، ص 2)ج6، العدد الفيوم لمعموم التربوية والنفسية جامعة
387. 

 دار  ، عّماف:العامة وطرائقو التدريس فن (.2007نمر) برىاف كبمعاكم، أحمد؛ معتز إبراىيـ،
 .حنيف

 عّماف: دار الشركؽ. أساليب تدريس الرياضيات،(. 2010أبك اسعد، صالح عبد المطيؼ )
اسة ميدانية لكاقع تدريس الرياضيات المطكرة في ضكء (. در 2015األحمدم، أماني عكاد )

رسالة ماجستير غير معايير الجكدة الشاممة بالمرحمة المتكسطة، 
 ، جامعة طيبة: كمية التربية. منشورة

الجودة الشاممة في التعميم بين مؤشرات التميز (. 2006البيالكم، حسف حسيف؛ كآخركف )
 عّماف: دار المسيرة.  ومعايير االعتماد األسس والتطبيقات،

(. تأثير استخداـ تكنكلكجيا التعميـ عمى مستكل أداء الميارات 2015بيكمي، سامح محمكد )
رسالة التدريسية لمطالب المعمـ بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا، 

، جامعة بنيا: كمية التربية الرياضية لمبنيف، قسـ دكتوراه غير منشورة
 كالتربية العممية.المناىج كطرؽ التدريس 

 ، الرياض: مكتبة جرير.التدريس الفعال(. 2007جنسف، إريؾ )
(. معايير جكدة الفصكؿ االفتراضية 2016حجازم، طارؽ عبد المنعـ؛ محمد، سعد ىنداكم )

بحوث مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ سعكد، 
، جامعة لعاليالمؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعميم ا

 . 364-351السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، السكداف، ص 

(. ميارات معمـ القرف الحادم كالعشريف، كرقة عمؿ مقدمة إلى 2015حفني، ميا كماؿ )
"برامج إعداد المعممين في الجامعات المؤتمر العممي الرابع كالعشركف 

س، جامعة عيف ، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريمن أجل التميز"
 .27-26شمس، أغسطس 

(. تصكر مقترح لممعايير المينية المعاصرة لمعممي الرياضيات كمدل 2012الخطيب، محمد )
مجمة جامعة تكافرىا لدل مجمكعة مف معممي الرياضيات في السعكدية، 

 .298-257(، ص 2)26مجمد  النجاح لألبحاث )العموم اإلنسانية(،
 ، القاىرة: مكتبة دار الكممة.نتوجات تكنولوجيا التعميمم(. 2003خميس، محمد عطية )
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، القاىرة: دار السحب لمطباعة 2، طتكنولوجيا التعميم والتعمم(. 2009خميس، محمد عطية )
 كالنشر كالتكزيع.

، استراتيجيات تطوير المناىج وأساليب التدريس الحديثة(. 2011دعمس، مصطفى نمر )
 يع.عّماف: دار غيداء لمنشر كالتكز 

(. تطكير أساليب تدريب المعمـ في ضكء االتجاىات التربكية 2004راشد، عمى محيى الديف )
، كمية المؤتمر التربوي الثالث نحو إعداد أفضل لمعمم المستقبلالحديثة، 

 . 87-77ُعماف، ص  –التربية، جامعة السمطاف قابكس 
معتقدات الكفاءة الذاتية  (. أثر الفصكؿ االفتراضية عمى2009رزؽ ، فاطمة مصطفى محمد)

، مجمة القراءة والمعرفةكاألداء التدريسي لمعممي العمـك قبؿ الخدمة، 
 .257-212، ص 90العدد 
(. مدل تكافر ميارات التعميـ اإللكتركني لدل طالب كمية 2013الزىراني، عمي بف حبني )

، ةمجمة القراءة والمعرفالتربية بجامعة أـ القرل مف كجية نظر الطالب، 
 .147-117، ص 137العدد 

، القاىرة: عالـ 2، ط ميارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس(. 2006زيتكف، حسف حسيف )
 الكتب
، جدة: دار خكارـز لمنشر كفايات التعميم اإللكتروني(. 2007زيف الديف، محمد محمكد )

 كالتكزيع.
ستخداـ الفصكؿ االفتراضية في (. أثر برنامج تدريبي عف با2014السعيد، صالح عبد الرحيـ )

مجمة تنمية الميارات التدريسية لمعممي االجتماعيات في دكلة الككيت، 
، 2( ج45)15، المؤسسة العربية لالستشارات العممية، مجمد عالم التربية

 .137-125ص 
، القاىرة: الدار معجم المصطمحات التربوية والنفسية(. 2003شحاتو، حسف؛ النجار، زينب )

 رية المبنانية.المص
نبيؿ  كعزمي، بديكم؛ عالـ، المطيؼ؛ عبد الجزار، فايز؛ مينا، محمكد؛ الناقة، عمي؛  الشخيبي،

 التػدريس الييئة أعضاء كفايات لتطكير التدريبية الحقيبة (. 2002)
، كالثقافة لمتربية العربية، القاىرة: المنظمة العربية بالجامعات  كالعمـك

 شمس. عيف بجامعة لجامعيا التعميـ تطكير كمركز
، الوسائل التعميمية ومستجدات تكنولوجيا التعميم .(2001الشرىاف، جماؿ بف عبد العزيز)

  .مكتبة الممؾ فيد الكطنية :الرياض
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(. أثر اختالؼ نمطي الفصكؿ االفتراضية المتزامف / الالمتزامف 2016شعيب، إيماف محمد )
اب التعميمية االلكتركنية لدل عمى التحصيؿ كتنمية ميارات انتاج االلع

(، 1)24، مصر، المجمد مجمة العموم التربويةطالبات رياض االطفاؿ، 
 . 508-467ص 

(. أثر اختالؼ نمط الفصكؿ االفتراضية القائمة عمى مجتمعات 2010شيمي، نادر سعيد )
الممارسة عمى التحصيؿ كتنمية بعض ميارات تصميـ المحتكل 

ىا لدل منسقي التصميـ التعميمي بمراكز إنتاج االلكتركني كاالتجاه نحك 
(، 3)20، مصر، المجمد مجمة تكنولوجيا التعميمالمقررات االلكتركنية، 

 .48-3ص 
دور أساليب اإلشراف التربوي في تطوير األداء الميني    (.2007صياـ ، محمكد بدر )

رسالة ماجستير غير  لممعممين في المدارس الثانوية في محافظة غزة،
 نشكرة، غزة: الجامعة اإلسالمية، كمية التربية.م

 –استراتيجياتو  –التدريس الفعال: تخطيط مياراتو (. 2011الطناكم، عفت مصطفى )
 ، عّماف: دار المسيرة.تقويمو
التعميم االلكتروني والتعميم االفتراضي اتجاىات عالمية (. 2015عامر، طارؽ عبد الرؤكؼ )
 العربية لمتدريب كالنشر.، القاىرة: المجمكعة معاصرة

 ، القاىرة: عالـ الكتب.فمسفة التعميم اإللكتروني عبر الشبكات(. 2005عبد الحميد، محمد )
(. التعمـ اإللكتركني في الدكؿ النامية اآلماؿ كالتحديات، كرقة عمؿ 2003عبد المنعـ ، إبراىيـ )

الت في مقدمة لمندكة اإلقميمية حكؿ تكظيؼ تقنيات المعمكمات كاالتصا
التعميـ، القاىرة: االتحاد الدكلي لالتصاالت، كمركز المعمكمات كدعـ 

 اتخاذ القرار.
ورقة عمل مقدم (. التنمية المينية لمعمـ المرحمة اإلعدادية، 2007عبيد، صديقة كالديرم، عمي )

لممؤتمر التربوي الحادي والعشرون : التعميم اإلعدادي تطوير وطموح 
 25 – 24زارة التربية كالتعميـ البحرينية، المنامة، ، ك  من أجل المستقبل

 يناير.
العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية ودورىا في (. 2011العتيبي، تركي الحميدم جزاع )

تعزيز األداء الميني لممعمم بمدارس منطقة حولي التعميمية بالمرحمة 
معة السكداف ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جاالثانوية بدولة الكويت

 لمعمـك كالتكنكلكجيا، كمية التربية. 
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(. فعالية برنامج مقترح قائـ عمى الفصكؿ االفتراضية 2013العجرمي ، سامح جميؿ )
ellumniate  في تنمية بعض ميارات التدريس الفعاؿ لدل الطمبة

مجمة المنارة المعمميف بجامعة القدس المفتكحة كاتجاىاتيـ نحكىا ، 
 -313(، ص3)19األردف، مجمد -، جامعة آؿ البيت ساتلمبحوث والدرا

350. 
(. فاعمية برنامج مقترح لتطكير األداء التدريسي لمعممات 2015العرفي، حصة بنت مرزكؽ )

رسالة ماجستير العمـك كفؽ حاجاتيف التدريبية في منطقة المدينة المنكرة، 
 التدريس. ، جامعة طيبة: كمية التربية، قسـ المناىج كطرؽغير منشورة

(. ممارسة مديرم المدارس الثانكية إلدارة المعرفة كعالقتيا بتطكير األداء 1438عشرم، مازف )
، مكة المكرمة: جامعة أـ ، رسالة ماجستير غير منشورةالميني لممعمميف

 القرل، كمية التربية.
شر ، عّماف: دار المسيرة لمنموسوعة المصطمحات التربوية(. 2011عمي، محمد السيد )

 كالتكزيع كالطباعة.
(. استخداـ الفصكؿ االفتراضية في تنمية بعض الميارات 2013غانـ، رغدة عبد الحفيظ )

رسالة ماجستير غير التدريسية لمطالب المعمـ بشعبة عمـ النفس، 
 ، جامعة طنطا: كمية التربية، قسـ المناىج كطرؽ التدريس.منشورة

لمتنمية المينية قائـ عمى التعمـ الذاتي لتحسيف (. برنامج مقترح 2017كشكك، عماد جميؿ )
ميارات التدريس لدل معممي الكيمياء بمرحمة التعميـ الثانكم في غزة، 

(، 2)25، مجمد مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية
 .231-209ص 

معممي ىػ(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى إكساب 1431المالكي، عبد الممؾ مسفر )
الرياضيات بعض ميارات التعمـ النشط كعمى تحصيؿ كاتجاىات طالبيـ 
نحك الرياضيات، رسالة دكتكراه غير منشكرة، مكة المكرمة: جامعة أـ 

 القرل، كمية التربية.
(. أدكات التعميـ كالتدريب التزامنية 2012مبارز، مناؿ عبد العاؿ؛ خاطر، سعيدة عبد السالـ )

فصكؿ االفتراضية كأثرىا في تنمية ميارات تصميـ كغير التزامنية بال
كانتاج االنشطة التعميمية القائمة عمى الكيب لدل أعضاء ىيئة التدريس 

مجمة تكنولوجيا بجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة كاتجاىاتيـ نحكىا، 
 .175-125(، ص 4)22، مصر، المجمد التعميم

يارات المعمـ في ظؿ عصر الثكرة الرقمية (. م2016محمد، محمكد فتكح؛ الحربي، ىيا تركي )
، كمية ورقة عمل مقدمة إلى ندوة معمم العصر الرقميكطرؽ تنميتيا، 

 .26-24جامعة األميرة نكره بنت عبد الرحمف، اكتكبر  –التربية 



 / كافة جابر شامي العمريأ                      فاعمية الفصول االفتراضية المتزامنة  
 د/ زينب محمد العربي إسماعيل                                                       
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(. مستكل أداء الطمبة المعمميف في ميارات التدريس النحك بكمية 2010مطر، ماجد محمكد)
مجمة القراءة قصى بغزة كعالقتو ببعض المتغيرات. التربية بجامعة األ

 .64-37، ص 104، عدد والمعرفة
(. تقكيـ األداء التدريسي لمعممي الرياضيات في المرحمة 2011المغيرة، سمطاف مبارؾ صالح )

رسالة المتكسطة بمحافظة األحساء في ضكء معايير الجكدة الشاممة، 
تماعية، جامعة اإلماـ محمد بف ، كمية العمـك االجماجستير غير منشورة

 سعكد.
(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى الفصكؿ االفتراضية 2015المنتشرم، حميمة يكسؼ )

Virtual Classroom  في تنمية ميارات التدريس الفعاؿ لمعممات
المؤتمر لمتعميم الرابع لمتعميم اإللكتروني والتعميم عن العمـك الشرعية، 

كزارة التعميـ بالمممكة العربية  –الكطني لمتعميـ اإللكتركني  ، المركزبعد
 . 5-2السعكدية، الرياض، مارس 

التعميم اإللكتروني (. 2005المكسى، عبد اهلل بف عبد العزيز؛ المبارؾ، أحمد بف عبد العزيز )
 ، الرياض: مطابع الحميضي.األسس والتطبيق

 ، الرياض: دار الزىراء.التربويعمم النفس (. 2013مكسى، فاركؽ عبد الفتاح )
(. فاعمية نظاـ الفصكؿ االفتراضية باستخداـ 2017نصر، نرميف محمد؛ أحمد، سمية عمي )

مجمة تكنولوجيا التعميـ الجكاؿ في زيادة دافعية االنجاز كاالتجاه نحكه، 
 .85-35، ص 31، العدد دراسات وبحوث –التربية 

 ، العيف: دار الكتاب الجامعي.الفعال ميارات التدريس(. 2005اليكيدم، زيد )
(، المعايير المينية لممعمميف في المممكة العربية السعكدية، 2016ىيئة تقكيـ التعميـ العاـ )

 .الرياض
(. تقكيـ اداء مدرسي الرياضيات لممرحمة الثانكية عمى ضكء المعايير 2015الكنكس، ركيدا )

مجمة جامعة حمص، المينية المعاصرة دراسة ميدانية في محافظة 
، سمسمة اآلداب والعموم اإلنسانية -تشرين لمبحوث والدراسات العممية 

 .44-25(، ص 1)37المجمد 
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