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  :Abstractمستخلص الدراسة 
ھدفت الدراسة إلى التعرف على دور مجتمعات التعلم اإللكتروني في تحسین األداء المھني           

لمعلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة، اسُتخِدم المنھج الوصفي التحلیلي 
: فقرة موزعة على ثالث مجاالت، وھي) ٣٠(یانات التي تكونت من ، لجمع الب)مستخدمة االستبانة(
؛ لقیاس دورھا في تحسین األداء المھني )One Note ،Zoomمجتمع التعلم اإللكتروني، (

جمیع معلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب  تكون مجتمع الدراسة من. للمعلمات
. معلمة ممن استجبن للتطبیق) ٦٣(تمثلت عینة الدراسة في معلمة، و) ٨٠(جدة والبالغ عددھن 

  ): وخلصت الدراسة إلى نتائج أھمھا التالي(

   .لمجتمعات التعلم اإللكترونیة دور فعال في تحسین األداء المھني -
في One)  (Note لبرنامج  )  α ≥٠٫٠٥(توجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -

  .تحسین األداء المھني
 في تحسین (Zoom)لبرنامج ) α ≤ 0.05(یوجد أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

  .األداء المھني
بین مجتمع التعلم )  α ≥٠٫٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -

 في تحسین األداء المھني لمعلمات (Zoom) وبرنامج One Note)(اإللكتروني وبرنامج 
 .في المدارسالكیمیاء 

 لمجتمع التعلم اإللكتروني )α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال  -
 لمعلمات الكیمیاء في على تحسین األداء المھني (One Note) وبرنامج (Zoom)وبرنامج 

  .المؤھل العلمي والخبرة: المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة، تبًعا للمتغیرین
Abstract: 
The study aimed to identify the role of online learning communities in 
improving the professional performance of chemistry teachers in the 
schools of the Southern Jeddah Education Office. The descriptive 
analytical approach. The researcher use a questionnaire consisting of (30) 
paragraphs distributed in three domains (e-learning community, one note, 
zoom) to measure its role in improving teacher's professional performance. 
The study population consists of all chemistry teachers' in schools of 
Southern Jeddah Education Office, which number was (80). The study 
sample consisted of (63) teacher who responded to the application. 
 The Study main resuts:   

- E-learning communities have an effective role in improving 
professional performance.  

- There is a statistically significant difference at level of significance (α= 
0.05) for One Note in improving techers' professional performance.   
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- There is a significant effect at level of significance (α = 0.05) for 
Zoom in     improve teachers' professional development. 

- There were no statistically significant differences at the significance 
level (α = 0.05 between the e-learning community, Note One and Zoom 
in improving the professional performance of chemistry teachers in 
schools.  

- There were no statistically significant differences (α = 0.05 ) for the e-
learning community, Zoom, and One Note programs to improve the 
professional performance of chemistry teachers in the schools of the 
Southern Jeddah Education Office according to the variables: academic 
qualification and experience. 

 Introductionمقدمة الدراسة 
أدت التطورات السریعة لالبتكار التكنولوجي في العقود الماضیة إلى تغییر المجتمع القائم 

 على المعرفة، وغیرت تدریجًیا الطریقة التي تتم بھا عملیتي التعلیم والتعلم
 (Office of Learning Technologies, 2005).  

بة تكییف المعلمین معھا، مما یتطلب  ومما ال شك فیھ أن تلك التغیرات قد تؤدي إلى صعو
قدًرا كبیًرا من تطویر وتحسین أدائھم المھني في ظل تلك التحدیات؛ لذا یحتاج المعلمون إلى تغییر 

، وحل المشكالت، واإلبداع، التعلم المعرفي العمیق: نماذجھم التعلیمیة؛ لتضمین قدرات التعلم، مثل
 إلى حاجتھم لمستویات معینة من المھارات المھنیة التي وإدارة المخاطر، إضافة، والتعلم المستمر

تتجاوز مجرد تقدیمھم للمناھج الدراسیة واالختبارات للطالب، وعلیھ فنحن بأمس الحاجة إلى نقلة 
نوعیة في تحویل ممارسات معلمینا من العمل التقلیدي إلى االبتكار ومواكبة كل ما ھو جدید في 

وقد أظھرت األبحاث أن التحول التربوي للمدرس یمكن تحقیقھ من . مضمار عملھم مھنًیا وتقنًیا
 . (Hammond, 2004)خالل التطویر المھني المستمر لھ 

التنمیة المھنیة للمعلم عنصًرا أساسًیا من أساسیات تطویر التعلیم؛ لیكون قادًرا على  تمثل 
یة المھنیة للمعلمین تعد قضیة الوفاء باحتیاجات المجتمع وتحقیق أھدافھ، كما أن االھتمام بالتنم

خطیرة من القضایا التي فرضتھا تحدیات العولمة، والثورة التكنولوجیة، والثورة المعرفیة، 
وتكنولوجیا المعلومات، وظھور صیغ تعلیمیة جدیدة تعتمد على التعلم اإللكتروني وبیئات التعلم 

قنیاتھا ومناھجھا، ومن ثم كان البد من االفتراضیة، والتحول ناحیة المدرسة المحوسبة بمقوماتھا وت
االھتمام بالتنمیة المھنیة للمعلمین؛ لیكونوا قادرین على التعامل مع تلك التحدیات وكسب ثقة كل من 

  .یتعامل معھم
یعد التطویر المھني للمعلمین أمًرا مھًما بسبب التغییر المستمر في ظروف العمل وتأثیر 

 ممارسات التعلیم، فمجتمعات التعلم عبر اإلنترنت من خالل تقنیات المعلومات واالتصاالت في
العدید من البرامج تقدم تطبیقات وحلوًلا مبتكرة مفیدة للمعلمین في تطویر المعرفة والمھارات؛ لدمج 

  .التكنولوجیا في ممارسات التعلیم الیومیة وتطویرھم المھني
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: مثل في عدة اتجاھات أھمھا إلى أن التطویر المھني یت(Mary Burns,2016)وقد أشار 
تزوید المعلمین بإمكانیة الوصول إلى مصادر التعلیم والتعلم من خالل المحتوى المفتوح 
ومساعدتھم على دمج ھذا المحتوى في تعلیماتھم، تعزیز استخدام الفیدیو للدراسة الذاتیة للمعلم، 

ت؛ لتوفیر الوصول إلى مشاركة نماذج الممارسة، استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاال
 .المحتوى والتطویر المھني ومجتمعات التعلم عبر اإلنترنت

ویتطلب تحقیق إمكانات المجتمعات عبر اإلنترنت أو المجتمعات االفتراضیة والتي تسھل 
مما یدفع . عملیة التطویر وتحسین األداء المھني للمعلمین تغییر تصوراتھم الحالیة للتنمیة المھنیة

؛ لتطویر صور جدیدة للفرص المستمرة للتطویر المھني بناًء على احتیاجاتھم ضمن المعلمین
مجتمع المتعلمین عبر اإلنترنت واعترافھم بأن المجتمعات قد تضم أفراًدا من المناطق المحلیة، 

  .ومن جمیع أنحاء العالم الذین یشتركون في المصالح واألھداف المشتركة
اإلنترنت؛ لتسھیل التطویر المھني للمعلم ھو مسألة تصمیم إن تحقیق مجتمعات التعلم عبر 

وھذا یتطلب إطاًرا تربوًیا یغذي إقامة العالقات . بیئات تعلیمیة دینامیكیة بعنایة تعزز ثقافة التعلم
وال یقتصر . اإلنسانیة والثقة، حیث ینخرط الناس في خبرات تعلم مشتركة من خالل التكنولوجیا

لى اإلنترنت في إضافة التكنولوجیا إلى ممارسات التطویر المھني الحالیة تصمیم بیئة تعلیمیة ع
فحسب، بل یتعلق األمر بتصمیم وبناء ودعم ھیكل تقني علمي، وھي عملیة ذات طبیعة ھادفة وذات 

 .طبیعة متغیرة في تلبیة احتیاجات التطویر المھني المستمر للمعلمین
 نتیجة؛ لتفاعل المتعلمین والمعلمین مع أقرانھم فالتعلم والتعلیم في بیئة اإلنترنت یحدث

والمحتوى والمدرب، ویزداد حدوث التعلم عندما تكون مواد التعلم واضحة، والتنظیم جید، 
  .(Keamy, R. & Selkrig, M, 2013)وتوقعات المدرب عالیة 

 خصائص عدة ینبغي أخذھا بعین االعتبار (Bustamante & Moeller,2015)یقترح 
توزیع التعلم بین المشاركین، االنخراط في : میم مجتمعات التعلم عبر اإلنترنت، منھاعند تص

مستوى عاٍل من الحوار والتفاعل والتعاون والتفاوض االجتماعي، والتشارك في الھدف أو 
  .المشكلة؛ لتقدیم تركیز مشترك

ة من خالل وتتیح مجتمعات التعلم عبر اإلنترنت للمعلمین التأمل في ممارساتھم الخاص
غیر أن الممارسات التقلیدیة . التفاعل مع ممارسین آخرین، مما یمكن أن یحسن ممارساتھم المھنیة

 Wong)لھذا یؤكد . لتلك المجتمعات قد ال تكون ذات صلة باحتیاجات المعلمین في مجتمع المعرفة
,et al.,2013) سین األداء المھني ، أنھ من أجل تعزیز دور مجتمعات التعلم عبر اإلنترنت في تح

للمعلمین ینبغي إشراكھم وتحفیزھم لالنخراط في مجتمع الممارسة، وتشجیعھم على التفكیر في 
غیر أن العدید من المعلمین .  بشكل مستمر، وتقدیم الدعم المستمر لھمالمھنیةتطویر ممارساتھم 

  . لِّموا بطرق تقلیدیةلیسوا مستعدین للتعامل مع تلك التحدیات العصریة؛ ألنھم قد ُربُّوا وع
ھذا وقد طرحت وزارة التعلیم في السعودیة آلیة لتحسین أداء المعلمین من خالل المنظومة 

المنظومة ( المھني للمعلم والتي یندرج تحتھا مجتمعات النمو المھني النموالسادسة ضمن برنامج 
لكتب والمراجع بل تكمن ، كونھا طریقة؛ الكتساب الخبرات التي قد ال توفرھا ا)٢٠١٨السادسة، 

، فال ینبغي أن )٢٠١٤تطویر للخدمات التعلیمیة،  (للعملیة التعلیمیة في خبرة المعلمین الممارسین 
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كما طورت الدولة ). ٢٠٠٨النبوي، (یكون المعلم في عزلة مھنیة بل یتحول إلى باحث ومطور 
 لتحسین احترافیة المعلمین عدًدا من السیاسات التعلیمیة االستراتیجیة ونفذت طرًقا مختلفة؛

ومع ذلك ال یزال ھناك عدد كبیر منھم یسعى جاھًدا؛ لتحقیق التنمیة المھنیة خاصة . ومھنیتھم
بالنسبة للمعلمین الذین یعملون في المناطق الریفیة والنائیة؛ ألن العدید من الممارسات الحالیة في 

رة حول المعلم بدًلا من المقاربات التعاونیة،  ال تزال تركز على السبل المتمحومھنًیاتطویر المعلم 
وغالًبا ال تكون إال على شكل التفاعل وجًھا لوجھ، ومن ھنا تظھر الحاجة لتكوین تلك المجتمعات 

  .التعلمیة والتعلیمیة عبر اإلنترنت من خالل وسائل االتصال المختلفة
  Study problems & Questionsمشكلة الدراسة وأسئلتھا 

التعلمیة عبر اإلنترنت كوسیلة؛ لدعم التطویر المھني / مت المجتمعات التعلیمیة اسُتخِد
              ، كندا (Scott, S, 2010) للمعلمین في العدید من البلدان الغربیة بما في ذلك أسترالیا

(Lock, J, 2012) ، الوالیات المتحدة وفنلندا(Barab, S. A, 2015) . نتائجوأظھرت 
سابقة إلى أن مجتمعات التعلم عبر اإلنترنت ھي وسیلة صالحة؛ لخلق المشاركة وتوفیر الدراسات ال

دعم مستدام للمعلمین، وتوفیر الفرصة لھم للتفكیر في ممارساتھم التي یمكن أن تؤدي إلى التطویر 
: في البلدان النامیة، مثل. (Lock, J, 2012) ;  (Scott, S, 2010) ] [المھني التحویلي وفحصھ

لمجتمع السعودي، یستخدم مجتمع اإلنترنت وسائل االتصال االجتماعي على نطاق واسع، ولكن لم ا
إن التنمیة المھنیة . تجِر دراسة منھجیة حول استخدام مجتمع اإلنترنت للتطویر المھني للمدرسین

لیم للمعلمین والتحسین المستمر ألدائھم المھني یعد مطلًبا ضرورًیا؛ لتحقیق الجودة في التع
ومخرجاتھ، لذا ینبغي إعداد برامج تدریبیة تساعد معلمي العلوم وتحدیًدا الكیمیاء على االرتقاء 

وقد أجریت ھذه الدراسة؛ لتطویر وتنفیذ مجتمع تعلم عبر اإلنترنت؛ . بمستوى أدائھم مھنًیا وتقنًیا
ا للتحقق من العوامل لدعم ممارسات التطویر المھني للمعلمین في المملكة العربیة السعودیة، وأیًض

المیسرة والمعیقة في تنفیذ ذلك، وبناًء على ما سبق تتضح أھمیة التنمیة المھنیة للمعلمین من خالل 
  : التالي مجتمعات التعلم اإللكترونیة، وإمكانیة تشخیص مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي

ألداء المھني لمعلمات الكیمیاء في دور الذي تلعبھ مجتمعات التعلم اإللكترونیة في تحسین االما 
 المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة في المملكة العربیة السعودیة؟ 

  : وینبثق من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة الثالثة اآلتیة
ما دور مجتمعات التعلم اإللكترونیة في تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء في : السؤال األول

  التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة؟ المدارس 
في تحسین األداء المھني لمعلمات ) OneNote (ھل ھناك أثر الستخدام برنامج: السؤال الثاني

  الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة؟ 
في تحسین األداء المھني لمعلمات )  (Zoomتخدام برنامجھل ھناك أثر الس: لثالسؤال الثا

  الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب جنوب جدة؟
ما مدى الفروق بین مجتمعات التعلم اإللكترونیة المقترحة في البحث ومجتمع : السؤال الرابع

   في تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء؟ (Zoom)و)  One Note(برنامج
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 لمجتمع )α ≤ 0.05(ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : لخامسالسؤال ا
 لمعلمات  على تحسین األداء المھني(One Note) وبرنامج (Zoom)التعلم اإللكتروني وبرنامج 

  الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة تبعًا لمتغیر المؤھل العلمي والخبرة؟
  : Study Significanceأھمیة الدراسة  

تظھر أھمیة ھذه الدراسة من خالل النتائج التي یمكن الوصول إلیھا والتي قد تفید كافة أطراف 
  :العملیة التربویة، حیث لھا أھمیتان نظریة وتطبیقیة

تكمن األھمیة النظریة في أن ھذه الدراسة تثري البحث التربوي العربي في : األھمیة النظریة  . أ
التعلم عبر اإلنترنت، ودورھا في تطویر األداء المھني للمعلمین، حیث یالحظ مجال مجتمعات 

انعدام األبحاث في ھذا المجال، ال سیما تلك التي تتبع المنھج الكمي، كما أن الدراسة تسھم في 
 تطویر تدریس العلوم كافة من خالل تقدیم أسالیب مدعومة بالبحث العلمي؛ لتطویر مفاھیم العلم 

  . عبر اإلنترنت لدى معلمي العلوموالتعلیم
 أیضا تكمن األھمیة النظریة للدراسة فیما یمكن أن تضیفھ لألدب النظري من خالل نتائج        

 Zoom & (Microsoft One Note): ھذه الدراسة، حیث تمتاز بأنھا تناولت برنامجین، ھما
Meeting)(التعلیم العام من خالل ، كما أنھا تلبي احتیاجات مجتمعات المھنة في مدارس 

استحداث طرق وأسالیب جدیدة؛ لتفعیل مجتمعات التعلم اإللكترونیة بما یناسب التطور التقني في 
أیًضا جاءت ھذه الدراسة؛ الستقصاء دور . العصر الحالي ومواكبة المستجدات في ھذا المجال

العلوم بشكل عام والكیمیاء بشكل مجتمعات التعلم اإللكترونیة في تحسین األداء المھني لمعلمي مواد 
  .خاص

 أما األھمیة التطبیقیة لھذه الدراسة فتكمن في رفد المیدان التربوي ببرامج :األھمیة التطبیقة  . ب
للتدریب على األسالیب والمھارات العلمیة والتربویة باالعتماد على أسالیب وبرامج مجتمعات 

تمام بتفعیل التقنیة والمجتمعات المھنیة في التعلم عبر اإلنترنت، وھذا یتوافق مع تزاید االھ
التعُلم والتعلیم والتدریب، كما أنھا توفر للمعنیین بالتطویر المھني للمعلمینعبر اإلنترنت 
معلومات تتعلق بالعوامل المساعدة على نجاح تلك المجتمعات والقضایا والتحدیات التي تحول 

 في المؤسسات التعلیمیة بحیث  تساعد وزارة ویمكن أن یستفاد من ھذه الدراسة. دون تنفیذھا
التعلیم في إعداد برامج تعلیمیة محوسبة، ودعم مصممي البرامج التعلیمیة، وقد تسھم في حل 
الكثیر من المشاكل التي قد تواجھ عملیة التعلیم والتعُلم بالطرق التقلیدیة، وتفید نتائج ھذه 

 للتدریس باستخدام تلك البرامج مما یزید من الدراسة المعلمین في الّتعرف على طرق مبتكرة
فاعلیة التعلیم، وثقافة استخدام التقنیة في مجال التعلیم والتعُلم والتطور المھني المتتابع، كما أن 
التعلیم باستخدام تلك البرامج  ومن خالل مجتمعات التعلم اإللكترونیة یحسن المستوى 

 اتجاھات إیجابیة نحوھا، كما أنھا تساعد المشرفین التحصیلي للطالب في مادة الكیمیاء، ویخلق
في تطویر أدائھم المھني والتخفیف من أعبائھم المكانیة والزمانیة وتوسیع دائرة إشرافھم في 
تغطیة عدد أكبر من المدارس، أیضا تساعد نتائج البحث مطوري المناھج في تحدید مدى 

  .یمیاء  وتعمیمھا لبقیة المواد التعلیمیةفاعلیة استخدام تلك البرامج  في تدریس مادة الك
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  :   Study Objectivesأھداف الدراسة
 .  األداء المھني لمعلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة        

  : تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف المرجوة التالیة
اء المھني لمعلمات الكیمیاء في التعرف على دور مجتمعات التعلم اإللكترونیة في تحسین األد -١

  .المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة
) Zoom Meeting) & Microsoft One Note:  التحقق من دور استخدام برنامجي -٢

 .في تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة
 و Zoom Meeting: (رونیة باستخدام برنامجي تحدید سمات تطبیق مجتمعات التعلم اإللكت -٣

Microsoft OneNote ( التي من شأنھا تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء في
 .المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة

  Study Term & Procedural Definitionsمصطلحات الدراسة وتعریفاتھا اإلجرائیة 
  : وردت في ھذه الدراسة عدد من المصطلحات وھي

  :مجتمع التعلم اإللكتروني
ال یزال تعریف مجتمع التعلم عبر اإلنترنت یتطور ولكن یبقى غامًضا وال إجماع على 

قبل تعریف  .(Office of Learning Technologies, 2005)تعریفھ، وھذا وفق تقریر 
 ,MacNeil, T)علم اإللكتروني البد من تعریف مجتمع التعلم، فقد ُعرِّف من قبل مجتمع الت

مكان عام حیث یتعلم فیھ األفراد من خالل أنشطة المجموعة؛ لتحدید المشاكل : " على أنھ(1997
  .التي تؤثر علیھم؛ التخاذ القرار، والعمل على تحقیق الحل واكتساب معارف ومھارات جدیدة

مجتمعات للممارسة تعلم كیفیة تحسین :"  وآخرون بأنھا(Owen et al., 2001)وعرفھ 
رأس المال االجتماعي، اللغة المشتركة، والخبرات المشتركة، والتنمیة الذاتیة، : التعلم من خالل

  . والثقة المتبادلة، والتعرف على المجتمع
على  (Hiltz,1998) اأما مجتمع التعلم اإللكتروني أو شبكة التعلم عبر اإلنترنت فقد عرفھ

 ". جمیع األنشطة والتفاعالت التعلیمیة والتعُلمیة التي تحدث في بیئة عبر اإلنترنت:" أنھا
المجتمع والتعلم : "وُعرِّف مجتمع التعلم عبر اإلنترنت من خالل مكوناتھ األساسیة األربعة

عریف األخیر والت (Office of Learning Technologies, 2005) "والشبكة والتكنولوجیا
یؤكد على أن اھتمامات المجتمع مالئمة بشكل أفضل لبیئة التعلم وھو یتوافق بشكل كبیر مع البحث 

  .  الحالي
كافة األنشطة والممارسات : وُعرِّف مجتمع التعلم اإللكتروني إجرائًیا من قبل الباحثة على أنھ

 .إلنترنتالتي یقوم بھا المجتمع التعُلمي ذو األھداف المشتركة عبر ا
  : (Microsoft One Note)برنامج 

تطبیق إلدارة المالحظات الشخصیة لجمع المعلومات الرقمیة وتنظیمھا "ھو عبارة عن 
ومشاركتھا، من خالل تخزین المالحظات النصیة والصور ومقتطفات الصوت والفیدیو والكتابة 

ت وینظمھا، مما یجعلھا  المعلوما(Microsoft OneNote)الیدویة والمحتوى المماثل، یجمع 
  .(Malter, Stefan, 2018) "متاحة للبحث باإلضافة إلى المشاركة مع اآلخرین
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على شكل نموذج حر لجمع المعلومات وتعاون  عرفتھ الباحثة إجرائًیا على أنھ تطبیق حاسب
المستخدمین، حیث یستطیع جمع مالحظات المستخدم، الرسومات، القصاصات، والتعلیقات 

 ومشاركتھا مع مستخدمین آخرین لون نوت عبر الشبكة من خالل مجتمع التعلم عبر الصوتیة
  .اإلنترنت

  : Zoom Meetingبرنامج
مقرھا في سان خوسیھ، كالیفورنیا، توفر ) Zoom Video Communications(شركة 

بین  برامج اتصاالت تجمع Zoom)(تقدم . خدمات المؤتمرات عن بعد باستخدام الحوسبة السحابیة
  .(Maldow, 2013) مؤتمرات الفیدیو واالجتماعات عبر اإلنترنت والدردشة والتعاون المتنقل

أداة لعقد المؤتمرات عبر اإلنترنت مع آخرین من خالل  :وتعرفھ الباحثة إجرائًیا على أنھ
سمح سطح المكتب وتطبیق الجّوال ویتیح للمعلمات االجتماع عبر اإلنترنت مع أو بدون فیدیو، كما ی

بتسجیل الجلسات، والتعاون في المشاریع والمشاركة، ووضع تعلیقات على شاشات بعضھن 
 .البعض

  : داء المھني للمعلماأل
االرتقاء بمستوى أدائھ من خالل إكسابھ :" األداء المھني للمعلم بأنھ)٢٠١١وھبة، (عرف 

لتعلم والتعلیم استجابة  الالزمة وتنمیة االتجاھات اإلیجابیة لدیھ؛ لتحسین مستوى االمھارات
:  وعرفت الباحثة األداء المھني لمعلمي الكیمیاء إجرائًیا على أنھ".للمتغیرات وحاجات المجتمع

أسالیب متبعھ تقدم من خاللھا التطبیقات والحلول المبتكرة والمفیدة للمعلمین في تطویر المعرفة 
  . من خالل مجتمع التعلم اإللكترونيوالمھارات؛ لدمج التكنولوجیا في ممارسات التعلیم الیومیة

  :Study Limitsحدود الدراسة
  :ُحدِّدت الدراسة بالحدود التالیة

  .المدارس الثانویة التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة: الحدود المكانیة
   ).م٢٠١٩/ه ١٤٤٠(طبقت الدراسة خالل الفصل الثاني للعام الدراسي : الحدود الزمانیة

  : تقصاء دور مجتمعات التعلم اإللكترونیة باستخدام برنامجياس: الحدود الموضوعیة
)Zoom Meeting  وMicrosoft OneNote ( األداء المھني لمعلمات الكیمیاء في تحسین في

  . یةالمدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة في المملكة العربیة السعود
  جمیع معلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة: الحدود البشریة

   Theoretical Framework&Previous Studiesاإلطار النظري والدراسات السابقة   
  اإلطار النظري: أوال

 . مجتمع التعلم اإللكتروني
التعلیمیة، زّود العدید من مع ظھور الویب وسرعة اعتماده من قبل العدید من المؤسسات 

المعلمین والمتعلمین ببیئات تعلیم وتعلم إلكترونیة كجزء من تفاعالتھم التعلیمیة، ولقد شجع استخدام 
تكنولوجیا الویب على نطاق واسع التحول في التفكیر التربوي والمھني للمعلمین، ودعم االنتقال من 

، ونتیجة لتلك التغییرات؛ فإن العدید من (Lefoe, 2010)التعلیم المتمركز حول المعلم إلى المتعلم 
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تفاعالت المتعلمین تحدث اآلن في بیئة إلكترونیة غالًبا ما تكون بمعزل عن غیرھم من المتعلمین 
(Ng, 2007)  بعیًدا عن التفاعالت المباشرة وجًھا لوجھ؛ فإن التفاعالت التعلیمیة عبر اإلنترنت ،

  .التعلیمیة للمعلم والمتعلم على حد سواءتحمل أھمیة جدیدة في التجارب 
السعودیة، طورت المرافق والبنى التحتیة؛ : العدید من المؤسسات التعلیمیة في مختلف الدول ومنھا

لتمكین وتعزیز إنشاء مجتمعات التعلم اإللكتروني القائمة على الدورات والمناقشات من قبل 
لسنوات األخیرة ھناك تزاید مستمر في تطبیق ففي ا. موظفین داخل وخارج المؤسسات التعلیمیة

وتسخیر مختلف أشكال تسھیالت االتصال عبر اإلنترنت التي شجعت تكوین مجتمعات التعلم 
اإللكترونیة، ومع ذلك ھنالك مخاوف من أن استخدام تلك المرافق لغرض إنشاء مجتمعات 

  ـاسبـكل فعال ومنـــــھ استــــخدامھا بشـــریات یمكن أن توجــد إلى نظــ یستنــالتعـــــــــــــلم ال
(Gunawardena et al., 2005) . وقد عرف(Oliver, 2008) مجموعة " مجتمع التعلم بأنھ

من األفراد الذین تجمعھم القیم واألھداف والمصالح المشتركة ویلتزمون ببناء المعرفة من خالل 
 ."الحوارات والتفاعل والتعاون المكثف

م مجتمع التعلم اإللكتروني یعتمد في األساس على إدراك الحاجة إلى دعم إن تطور مفھو
المعلمین والمتعلمین الذین یعملون في بیئة مشتركة عبر اإلنترنت، ویمكن اعتبار المجتمع شكًال من 
أشكال العالقة بین األفراد ذوي األھداف المشتركة واالحتیاجات المتبادلة في سیاق تعلیمي وتعلمي، 

 ذلك من خالل تقاسم الموارد واألفكار والمنظورات وتقدیم المساعدة المتبادلة، باإلضافة إلى یتجلى
توفیره بیئة اجتماعیة یمكنھا تحفیز المعلم في تعلمھ وتطوره المھني ودعم الطالب في تعلمھم، وقد 

ك ألنھا تدعم تمكن القائمون على ھذه المجتمعات من فھم مزایا التعلم اإللكتروني على المتعلم وذل
  .المنھج البنائي في التعلیم، والذي یؤكد على المشاركة النشطة للمتعلم في عملیة التعلم

من األمور األساسیة إلنشاء مجتمع إلكتروني للتعلیم ھو تسھیل التواصل عبر اإلنترنت بین أعضاء 
 االتصاالت المجتمع المحتملین، یمكن ذلك عبر وسائل متزامنة أو غیر متزامنة، حیث تتطلب

المتزامنة حضور المشاركین في نفس الوقت، وأما االتصاالت غیر المتزامنة فال تتطلب أن یكون 
 & Liaw)المشاركین حاضرین في نفس الوقت، مما یتیح لھم الفرصة للتأمل والتفكیر في ردودھم 

Huang, 2008)ومقارنة بین شكلي االتصال ،.  (Oliver,2008)تزامنة أن المناقشة الم  وجد
شجعت على مزید من المشاركة، في حین أن المناقشات غیر المتزامنة ولدت المزید من مواضیع 

كما تسھم ھذه البیئات في تشجیع . المناقشة التي بدأھا الطالب والمعلمون وعدًدا أكبر من األفكار
 ویوفر مجتمع التعلم التعاون بین المتعلمین، مع التأكید على أھمیة التفاعالت االجتماعیة في التعلم،

اإللكتروني في ھذا السیاق للمتعلمین فرًصا لالنخراط عبر اإلنترنت في أنشطة التعلم بطرق بناءة 
  .(Ewing & Miller, 2006) اجتماعًیا

وفي ھذا السیاق یجب أن تكون المشاركة في مجتمع التعلم اإللكتروني مفیدة للمشاركین 
ا یمكنھم من المساھمة بأفكارھم ومناقشة المشكالت، ومراقبتھا توفر لھم مكاًن_، معلمین ومتعلمین_

 بعنایة ودعمھا من قبل أعضاء ھیئة التدریس
من أنھم قد یقدمون فرًصا تعلیمیة  (McLoughlin& Luca, 2009) ومع ذلك یحذر 

وفي تحلیلھم لمساھمات منتدى المناقشة عبر اإلنترنت وجدوا أنھ على الرغم من وجود . محدودة
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ادل لألفكار؛ فإن المتعلمین لم یمیلوا إلى المشاركة في التحلیل النقدي ألفكار المشاركین تب
  .ــریناآلخ

وتقدم دراسات أخرى وجھات نظر أكثر إیجابیة، منھا دراسة حول استخدام منتدى المناقشة 
ة المتعلمین من خالل تلك المجتمعات اعتزوا بفرص" أن  (Ng, 2007)عبر اإلنترنت من جانب 

، وعزز ھذا التسھیل التعلم الذاتي والتعاوني، وقد "مشاركة المعلومات واألفكار وتنمیتھم مھنیا
 أن مجموعة المناقشة عبر  (McKenzie & Murphy, 2006)أظھرت دراسة أخرى أجراھا 

 .اإلنترنت كانت جزًءا فعاًال في بیئة التعلم
 اإللكتروني والتي تمثل الخطوة ومن ھنا یتضح أھمیة أن تصبح عضوًا في مجتمع التعلم

الرئیسیة األولى؛ لتكون جزءًا من مجتمع الممارسة، في أنھا تغذي اإلحساس باالرتباط واالنتماء 
لھذا المجتمع الذي یوفر لألعضاء الراحة في المنزل، والمحیط اآلمن، وجو من الثقة واالحترام 

 ذوي التفكیر المماثل، وتتضمن أنشطة المتبادل، ودعوة للتبادل الفكري، ومكان تجمع لألفراد
وقد حاول الباحثون تعریف . (Newby et al. , 2000) "وأغراض وأھداف مشتركھ لألعضاء

مجتمع التعلم عبر اإلنترنت من خالل أربعة عناصر رئیسیة وھي المجتمع والتعلم والشبكة 
تلك العناصر یتم ، ومن خالل (Office of Learning Technologies, 2005) والتكنولوجیا

توضیح التعلم االجتماعي والمھني عامل أساسي؛ لضمان المشاركة عبر اإلنترنت والذي سیؤدي 
  .إلى نمو المجتمع من خالل اكتساب المعرفة وتحسین األداء المھني

وھناك العدید من المفاھیم التي ُطورت حول مجتمع التعلم عبر اإلنترنت، ومع ذلك فإن 
ى وجود أرضیة مشتركة حول العناصر األساسیة لھذا المجتمع والتي تتمثل في الجمیع قد اتفق عل

” Vygotsky"االجتماعي لنظریة  التعلم االجتماعي، وھذا بدوره یتأثر بشدة بالمنظور البنائي
. (Vygotsky, 1978)ـي الذي یبني مجتمع التعلم عبر اإلنترنت ر األساسـصوالذي یمثل العنـ

ـاء ــاعي والفرد في البنـالتفــــــــــاعل االجتمـــــا بین أن ھناك ترابًطــالبیئة نجد وفي ھذه 
ــــــــــــــــة حول وفي دراســـ.  (Sari & Herrington, 2013)ــرفة ـترك للمعــــالمشـــ
 وجود أربعة عناصــــــر  (Tu & Corry,2002) ترنت،  ناقشـبر اإلنـــلم عـــع التعــمجتمــ

: علم عبر اإلنترنت، أال وھيــــــــمع التــــ قمة التعلم االجتماعي والتي تشكل مجتأخرى في
الحضور (ــات ، الشبكــ)ـاونيـــلم التعـــالتعــ(ــلم ـارسة، مجتمع التعــمجتمــــع الممـ

ومن خالل . (Tu & Corry, M, 2002) ) ـرفةـبناء المعـ(ـولوجیا والتكنــ) الجتمــــــــــاعيا
ــة ھدفنا إلى التعرف على دور مجتمعات التعلم اإللكترونیة في تحسین األداء المھني ھذه الدراســـ

لمعلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب جنوب مدینة جدة في المملكة العربیة السعودیة، 
  .وافترضنا أن لتلك المجتمعات دور إیجابي في تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء

   : Microsoft One Noteبرنامج 
عبارة عن تطبیق تدوین المالحظات، ُصمِّم للسماح ) (Microsoft OneNoteتطبیق 

ولم یعد ھناك . للمستخدمین بإنشاء ومزامنة وتخزین األفكار والمالحظات من خالل أجھزة مختلفة
الحل النھائي؛ لتبسیط  OneNote)(حاجة إلى تدوین المالحظات الیدویة أو كتابة األفكار، ویعتبر 

 OneNote) (عملیة تدوین المالحظات، ففي حین استخدام عقلك إلظھار األفكار، فإن برنامج
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 كما أنھ یأتي مع میزات تفاعلیة معینة تتیح للمستخدمین التفاعل ).١ (ینظم المعلومات ویخزنھا لألبد
صوت ومالحظات الفیدیو مع المحتوى، ویمكن للمستخدمین سحب الصور أو الملفات وتسجیل ال

ورسم الرسومات واختیار قوالب الصفحات للتخصیص، كما یمكن استخدامھ بسھولة عبر الویب 
حیثما وجدوا وفي أي  OneNote) (واألجھزة المحمولة التي تمكن المستخدمین من الوصول إلى

ا یجعلھا موثوقة وقت، وتتوافق معاییر المعالجة الخاصة بھ مع المعاییر الكلیة لمایكروسوفت، مم
ممیزات مذھلة لمستخدمیھ الذین یمیلون إلى حفظ أفكارھم ) (OneNoteویقدم برنامج . لالستعمال

أو تدوین مالحظاتھم، حیث یأخذ شكل دفتر مالحظات على اإلنترنت ویمكن وضع كل شيء فیھ 
لك یتم حفظ دون أي خلل، سواء أكانت ملفات صوتیة أو فیدیو، رسومات أو روابط إلكترونیة وبذ

كل شيء في ھذا المكان المركزي، وتظل الوسائط المتعددة منظمة في التطبیق ویستطیع المستخدم 
الوصول إلیھا عند الحاجة، أیًضا یمكن للمستخدم تنظیم المحتوى الخاص بھ، من خالل إنشاء 

حظات؛ الصفحات اإلضافیة والفرعیة، واألقسام والعناوین أو ببساطة یفصل بین دفاتر المال
ویمكن القیام بذلك باستخدام العالمات . ألغراض مختلفة أو إلرشاد المستخدم من خالل مالحظاتھ

" قائمة المھام: "الرسومیة التي تستخدم؛ لتبسیط قطع المعلومات كما یمكن أن تساعد العالمات، مثل
 .في تجمیع المعلومات ذات الصلة في مكان واحد

وھو یوفر أدوات . الل منصة تدوین المالحظات الخاصة بھكما أنھ ما یسمح بالتعاون من خ
فعالة یمكن من خاللھا مشاركة الصفحات واألقسام مع أعضاء الفریق في الوقت الفعلي، یمنع 

ویمكن تنسیق محتوى التصمیم .  الحاجة إلى إرسال محتوى عبر البرید اإللكتروني مراًرا وتكراًرا
لعمل، ومشاركة أفكارھم وإنشاء لوحات قصصیة من خالل المجاني للتفاعل مع أعضاء الفریق ل

)OneNote( وھو محمي بكلمة مرور، لذلك ال داعي للقلق بشأن أمان المالحظات أو األفكار أو ،
   . ١المعلومات السریة األخرى، أي أنھ یوفر الموثوقیة واألمان

لب الصفحة، قوا: وھي، أیًضا على العدید من المیزات) Microsoft OneNote(یشتمل 
مالحظات سریعة، عالمات مخصصة، شریط أدوات الوصول السریع، روابط داخلیة، رصیف 
مالحظة أخذ، تاریخ النسخة، التعاون في الوقت الفعلي، التكامل مع التوقعات، تسجیل صوت فیدیو، 

عات وتأتي ھذه الدراسة؛ لمعرفة دور استخدامھ ھذا في مجتم، )٢(التكامل مع التطبیقات األخرى
التعلم اإللكتروني في تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم 
جنوب جدة في المملكة العربیة السعودیة، وقد افترضنا أن لھ دور إیجابي في تحسین األداء المھني 

  .یوضح صورة توضیحیة للبرنامج) ١(والشكل . للمعلمات
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 One Note١  صورة توضیحیة لبرنامج) : ١(شكل 

1     Microsoft IT Showcase/OneNote Overview. Retrieved From: 
https://www.microsoft.com/itshowcase/Article/Content/307/OneNote-
Overview. 
٢ Microsoft OneNote Reviews: Overview, Pricing and Features, retrieved 
from:  https://reviews.financesonline.com/p/microsoft-onenote/ 

   : Zoom Meetingبرنامج 
 خصیًصا؛ الستضافة ندوات ودورات تدریبیة، واجتماعات افتراضیة عبر Zoom)(ُصمم 

اإلنترنت، وھو برنامٌج سھل لالستخدام في مؤتمرات الفیدیو عبر اإلنترنت، ویمكنھ دمج مؤتمرات 
فیدیو واالجتماعات البسیطة عبر اإلنترنت والرسائل الجماعیة في نظام أساسي قائم على السحابة، ال

یتم ذلك من خالل تقدیم قدرات وخبرات فیدیو ومقاطع صوتیة . 3فھو مفید للمؤسسات التعلیمیة
على تحسین التعاون بین الفرق والموظفین ) Zoom(ومشاركة عالیة الجودة، كما یعمل تطبیق 

 - فقط–المشاركین عن ُبعد، حیث یمكنھم بدء االجتماع واالنضمام إلیھ على الفور وبلمسة واحدة و
عالوة على ذلك یسھل برنامج مؤتمرات الویب مشاركة . من أجھزتھم المحمولة أو المتصفحات

  .المحتوى في الوضع الالسلكي؛ ألنھ یعزز الوصول عن بعد إلى ندوات ومؤتمر الویب
اتھ ھي وظائفھ على الویب للفیدیو إذ یمكن أن یتراوح حجم المشاركین في الندوات وإحدى أھم میز

مشارك في ) ١٠٠(آالف من الحاضرین للمشاھدة فقط و) ١٠(إلى) ١٠٠(عبر الفیدیو ُتقدَّم من 
، ویمكن دعوة مشاركین آخرین لالنضمام إلى البرنامج التعلیمي على الویب عن ٢الفیدیو التفاعلي

 بواسطة البرنامج الذي یمكن نسخھ ونشره على األنظمة األساسیة (URL) رابط طریق إنشاء
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كما یمكنھم أیًضا دعوتھم عبر البرید اإللكتروني، . للوسائط االجتماعیة وبرامج المراسلة الفوریة
  .2 ویتم ذلك على الفور من خالل عملیات التكامل مع برامج البرید اإللكتروني وبرامج الكمبیوتر

قدرة مؤتمرات الفیدیو عبر السحابة على تكبیر االستضافة الدینامیكیة للندوات، وتسمح تساھم 
ھذه اإلمكانیة بمشاھدة شاشة وعرضھا على حد سواء والتي یشار إلیھا باسم نظام دعم الشاشة 

 مع وظیفة اكتشاف الصوت الدینامیكي) HD(الثنائیة، كما یحتوي على فیدیو عالي الدقة وصوت 

 عنصر آخر من وظائف مؤتمرات الفیدیو لھذا البرنامج الذي یعزز الندوات عبر اإلنترنت وھناك. 3
ھو مشاركة الشاشة الدینامیكیة، ویمكن للمستخدمین مشاركة شاشة سطح المكتب بالكامل مع 
جمھورھم، أو نافذة نشطة في المتصفح، أو لوحة معلومات تحتوي على رسوم توضیحیة ورسوم 

 على تحسین الوصول عن ُبعد إلى البرامج التعلیمیة (zoom)ظیفة الویب التعلیمیة بیانیة، وتعمل و
  .عبر الویب ومشاركة المحتوى، مما یسھل بث المناقشات التعلیمیة أو المؤسسیة أو التنظیمیة

وظیفة التعاون الجماعي الخاصة بھ، حیث یمكن للمستخدمین إنشاء ) (Zoomومن میزات 
 نصیة أو صوریة أو صوتیة على الفور إلى أعضاء ھذه المجموعات، مجموعات وإرسال ملفات

عالوة على ذلك یمكنھم دعوة اآلخرین لالنضمام إلى مجموعتھم والحصول على إمكانیة الوصول 
من خالل ھواتفھم الذكیة، باإلضافة إلى أنھا تتیح إمكانیة السحب واإلسقاط للمستخدمین ومشاركة 

ستندات أو الصور أو مقاطع الفیدیو، وأثناء مشاركة الملفات یمكن الملفات على الفور مثل الم
للمستخدم إضافة تعلیقات أو مالحظات على المستند المعروض، ویمكن أیًضا إجراء اجتماعات 
الفیدیو الجماعیة دون عناء؛ وذلك لقدرة المضیف على مشاركة الشاشة من جھاز سطح المكتب أو 

میزة على تحسین العمل الجماعي والتعاون كما تزیل حواجز الھاتف المحمول، وتعمل ھذه ال
  .االتصال بین الفرق والموظفین

أیًضا بوظائف فریدة تسمح للمستخدمین بتسجیل اجتماعاتھم االفتراضیة ) Zoom(یتمیز 
بتنسیقات الفیدیو، وھي ممكنة سواء عبر الویب أو األجھزة المحمولة، وتسھل ھذه السحابة على 

التسجیل المحلي لالجتماعات وتخزین مقاطع الفیدیو الخاصة بھم للرجوع إلیھا المستخدمین 
مستقبًلا، وفي الواقع تجعل عملیة التسجیل للفیدیو خالیة من المتاعب وفعالة من حیث التكلفة؛ ألنھا 

ومن . لم تعد بحاجة إلى أجھزة تسجیل من جھات خارجیة؛ اللتقاط ھذه االجتماعات وتغطیتھا
فیدیو على الویب، التعاون الجماعي، سحابة وتسجیل محلي، زوم Zoom) (األخرى لـالممیزات 

 .4 اجتماعات وغرف، جدولة متكاملة، وجودة الصوت
وعلیھ فإن ھذه الدراسة ھي محاولة للتعرف على دور استخدامھ ضمن مجتمعات التعلم 

لتابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة اإللكتروني في تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء في المدارس ا
  في المملكة العربیة السعودیة، وافترضنا أن لھ دور إیجابي في تحسین األداء المھني 
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  .یبین صورة توضیحیة للبرنامج) ٢(للمعلمات، شكل 

  
 Zoom٣صورة توضیحیة لبرنامج ) : ٢(شكل 

3 Zoom: Overview - I-Light.Sep 9, 2016. Retrieved from 
https://ilight.net/wp-content/uploads/2018/05/I-LightZoom.pdf 
4 Zoom Reviews: Overview, Pricing and Features – Finances 
Online.com.Retrieved From: http://reviews.financesonline.com/p/zoom 
5 Zoom: Overview: iSchool Learning Technologies Support - UW Canvas. 
Retrieved from: https://canvas.uw.edu/courses/721562/pages/zoom-
overview 
6 Zoom: Cloud Meetings Overview - Groups.io. Aug. 27/2018. Retrieved 
form:https://groups.io/g/bardtalk/topic/zoom...meetings_overview/2507
1479?p 

  (*)  المھني لمعلمي الكیمیاءاألداء
ما من شك في أن عالم الغد سیكون أكثر تعمًقا في أنواع الوسائط المختلفة مما ھو علیھ الیوم، 
بما في ذلك تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الرقمیة، ویصف مصطلح تكنولوجیا المعلومات 

نظمة السمعیة والبصریة؛ للسماح واالتصاالت التكامل بین االتصاالت والحواسیب والبرمجیات واأل
تستخدم . للمستخدمین بإنشاء أي نوع من المعلومات والوصول إلیھا وتخزینھا ونقلھا ومعالجتھا

معظم المدارس في البلدان المتقدمة أجھزة الكمبیوتر المكتبیة وأجھزة الكمبیوتر اللوحیة وغیرھا من 
  . ترنتاألجھزة الرقمیة، ولدیھا إمكانیة الوصول إلى اإلن

ومع ذلك فإن معتقدات المعلمین وتصوراتھم حول كیفیة االستخدام األمثل لتكنولوجیا 
المعلومات واالتصاالت الحدیثة في تدریس الكیمیاء وكیفیة مواجھتھا للتحدیات المماثلة تتغیر 
باستمرار، ویتجلى في ھذا العصر تأثیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الحدیثة على تعلیم 

إلى أن جوانب القصور في  ) ٢٠٠٢(المعلمین والتطویر المھني المستمر لھم،  وقد أشار السنبل 
 في قطاع التعلیم، تتمثل في ضعف استخدامھا من قبل المعلم في التدریس، كذلك المعلوماتیةتوظیف 

ضعف توظیفھا في اإلدارة والبحث وتنظیم مستوى العمل اإلداري والتربوي في جمع مراحل 
  نواع ومستویات التعلیموأ



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                           مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٤٩

 والكیمیاء مادة علمیة مھمة وتمثل جوھر تحدید متوسط الصف العام للطالب والدخول إلى 
العدید من الكلیات الجامعیة، كما أن األداء الجید فیھا ھو المفتاح في تحدید اآلفاق الوظیفیة لطالب 

، الصیدلة، الطب: ثلالمدارس الثانویة حیث أنھ شرط أساسي في العدید من التخصصات، م
 وطب األسنان على سبیل المثال ال الحصر؛ فالمعرفة بالكیمیاء لیست مھمة فقط للمھنة والھندسة

إنتاج الغذاء، ولصحة أفضل، : مثل، فحسب، بل أیضا تلعب دورا ھاما في الحیاة الیومیة للبشر
یمیاء الحجر األساس؛ لتحویل النمو الصناعي، وتعزیز الحیاة االجتماعیة؛ لذا یعتبر تدریس مادة الك

  االقتصاد الوطني، وبالتالي یجب إیالء معلمیھا االھتمام الكافي 
 دوًرا رئیسًیا في تحقیق أھداف ھذه المادة العلمیة؛ لھذا فإن التطویر المھني المعلمونویلعب 

ضوع المستمر لمدرسي الكیمیاء ضروري ألي تعلیم كیمیائي فعال؛ بسبب الطبیعة المتطورة للمو
وھنا تبرز مجتمعات التعلم كفلسفة تعلیمیة ومشروع تطویري إصالحي، یخطط . وتقنیاتھ التعلیمیة

لھ من داخل المؤسسة التعلیمیة ، على ضوء رؤیة ورسالة ھذه المؤسسة ، وطبیعة اإلمكانات 
المادیة والبشریة المتاحة، وذلك من خالل العمل الجماعي المشترك، والتعاون المثمر 

(Morrissey, 2000) .  
 ویھدف التطویر المھني إلى الحفاظ على تحدیث تدریس الكیمیاء وجعلھ أكثر جدوى وأكثر 

وعلیھ أصبح من الضروري أن .  التربویة وأكثر توافًقا مع المتطلبات الحالیةالناحیةفاعلیة من 
یًا وثقافیًا ومھنیًا یكون معلم الكیمیاء متمتعًا بكفایات شخصیة متكاملة ومعدًا إعدادًا جیدًا علم

وتكنولوجیًا لدیھ القدرة على فھم حاجات طالبھ وتوجیھھا التوجیھ الصحیح ومساعدتھم على 
المشاركة الفاعلة وتحفیزھم على التعلم، قادرا على استخدام الوسائل واألسالیب المناسبة لمادتھ، ھذا 

 ).٢٠٠٧المومني،  (باإلضافة إلى قدرتھ على تنمیة ذاتھ وتجدید معلوماتھ باستمرار
عدم تحفیزھم، موقفھم : كما یعزى ضعف األداء لدى بعض معلمي الكیمیاء إلى عوامل، مثل

السلبي تجاه الموضوع، ظروفھم االجتماعیة واالقتصادیة، اإلعداد الكافي والتدریب الجید، وعدم 
تقنیات العلمیة الحدیثة، المكتبات المجھزة بال: الكتب والمرافق، مثل: كفایة الموارد التعلیمیة، مثل

وعلیھ فإن عملیة التخطیط والتطویر في العملیة التعلیمیة ال یمكن أن .  غیر الفعالةالتعلیمومنھجیات 
تتحول إلى واقع تربوي ملموس إال عن طریق المعلمین، الذین یحولون الخطط النظریة إلى 

مھني للمعلمین یجب أن تتالءم مع سلوكیات صفیة وممارسات تعلیمیة ؛ ولھذا فإن تنمیة األداء ال
، لذلك كان من الضروري ) ٢٠٠٠الحارثي، (أھداف توظیف المعلوماتیة في التعلیم ویتزامن معھا 

على القیادة المدرسیة واالشرافیة وضع  الخطط التشغیلیة التي تسھم  في توفیر اإلمكانیات والموارد 
  .وتحسین أداء المعلمین والسیما معلمي الكیمیاءالالزمة لخلق بیئة جاذبة وفاعلة، تسھم في تطویر 

ھذا وتتفق آراء المربیین وصانعي القرارات التربویة مع نتائج البحوث التربویة الحدیثة على 
أن نجاح المؤسسة التربویة في عصر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الذي یتسم بتضخم المعرفة 

مھا یتوقف بالدرجة األولى على نجاحھا في إحداث وتنوع مصادرھا وطرق اكتسابھا ووسائط تعل
نقلة نوعیة في إعداد المعلم وإعادة تأھیلھ كي یتعامل مع تكنولوجیا عصر المعلومات دون رھبة أو 

أن إصالح وتطویر عملیة التعلیم یحتاج  ) ٢٠٠١(خوف أو توجس، حیث یعتقد الغزیوات واخرون 
و المعلم الذي یستطیع أن یعالج الكثیر من األخطاء التي إلى جھود حثیثة وجادة، فالمعلم الناجح ھ

كما أن من أبرز التحدیات التي . یمكن أن تظھر في عناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة بفاعلیة وكفاءة
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تواجھ الكثیر من الدول في العصر الحدیث، إعداد برامج لتأھیل المعلمین تعتمد الكفایة الفعالة التي 
لعصر وتلبي حاجات المعلمین لذلك أصبح من الضروري االھتمام بتوظیف تناسب متطلبات ا

تدریب المعلمین وتحسین أدائھم المھني من خالل ، تقنیات التعلیم والتعلم في مجال التنمیة المھنیة
مواكبة متطلبات التعلیم والتعلم في العصر الرقمي، فلیس من المقبول أن تظل التنمیة المھنیة للمعلم 

ن تأثیرات العصر الرقمي، خاصة بعد أن أصبح مضمونھا وأسلوب تقدیمھا متاًحا للمعلم بمنأى ع
 .في أي زمان ومكان

إن الشبكات الحاسوبیة وتكنولوجیا المعلومات تتیح فرًصا عدیدة لتأھیل المعلمین بما توفره 
 مع أقرانھم ، ومراكز تدریب، ونظم لتألیف المناھج، عالوة على تبادل الخبراتمبرمجةمن مناھج 

داخلًیا وخارجًیا عبر حلقات النقاش والحوار اإللكتروني المباشر، وجماعات االھتمام المشترك التي 
إلى أن برامج إعداد المعلم )  Thomson،٢٠٠٦(تزخر بھا ھذه الشبكات، وقد أشار ثومسون

ؤثر أكثر من كونھ وتنمیتھ مھنیا ال بد وأن تتضمن أبعادًا جدیدة تتمثل في أن المتعلم مشارك، وم
مستھلكا للتقنیة كبعد أول، أما البعد الثاني فیتضمن تحویل تقنیة المعلومات من مجرد أداة مساعدة 
ومكملة للتدریس الى مصدر للتعلم، ویدور البعد الثالث حول التحول التدریجي وزیادة التقدم 

ة في تقدیم برامج التعلم، وتدریجیا المعلم في استخدام المستویات التقنیة المعقد/ والخبرة لدى الطالب
  .تساعد ھذه األبعاد في تطویر المعلومات والمھارات الخاصة بالتدریس االستراتیجي لدى المعلم

 ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة؛ لمعرفة دور تلك التكنولوجیا في تحسین األداء المھني          
ھو التطویر : كیمیاء من وجھة نظر الباحثةوالمقصود بتحسین األداء المھني لمعلمي ال. للمعلمین

المستمر من خالل برمجیات الحاسوب، والتعلیم اإللكتروني، والتعلیم عن ُبعد، واستخدام الحقائب 
  .التعلیمیة والتدریبیة أثناء الخدمة

   :Study Modelنموذج الدراسة 
ي تؤثر على تحسین ھو تمثیل للواقع ویمكن استخدامھ؛ لتحسین فھمنا للعوامل الت: النموذج

استناًدا إلى ما سبق تسعى ھذه الدراسة إلى تحدید دور . األداء المھني للمعلمین بشكل عام
 One)  وبرنامج،)Zoom Meeting(مجتمعات التعلم اإللكترونیة، برنامج : المتغیرات

Note)جدة،  جنوبتعلیم  الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتبلماتفي تحسین األداء المھني لمع 
 الختبار فرضیات الدراسة واإلجابة على أسئلتھا، ووفًقا لذلك، ُطوِّر حیث ستستخدم تلك المتغیرات؛

  ):٣(النموذج الموضح في الشكل 
  
  
  
  
  
   

  ھإعداد الباحث: نموذج الدراسة، المصدر): ٣(شكل 
  .وب جدةآمنة حسن دماس، مشرفة علوم وكیمیاء مكتب تعلیم جن: الباحثة: المصدر(*) 

   

  

  

Zoom Meeting   

Microsoft One Note 

 ألداء المھنيأ

  مجتمع التعلم اإللكتروني
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 :Previous Studiesالدراسات السابقة : ثانًیا
استعرضت الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالیة، 
والتي تمكن من االطالع علیھا واالستفادة منھا بعد تحلیلھا من خالل توضیح األھداف، ومنھج 

نتائجھا، وسنورد بعًضا من ھذه الدراسات العربیة الدراسة، وأدواتھا ومجتمعھا وإجراءاتھا و
  :واألجنبیة حسب تسلسلھا الزمني

   :Arabic Studies الدراسات العربیة -١
 Crocodile Chemistry"أثر استخدام برنامج : " التي عنونھا بـ)٢٠١٧عودة، (دراسة 

ة لدى طلبة المرحلة األساسیة المحوسب في تعدیل المفاھیم الكیمیائیة البدیلة ومفھوم الذات األكادیمی
ھدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام ، " جنوب نابلس–العلیا في مدیریة التربیة والتعلیم

 المحوسب في تعدیل المفاھیم الكیمیائیة البدیلة ومفھوم الذات Crocodile Chemistry""برنامج
.  التجریبي بالتصمیم شبة التجریبياألكادیمیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا، باستخدام المنھج

. مجموعة تجریبیة وأخرى ضابطة: طالًبا مقسمة إلى مجموعتین) ٦٨(وتكونت عینة الدراسة من 
 بین متوسطي عالمات )أظھرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى 

رة استخدام البرامج المحوسبة وأوصت الدراسة بأھمیة توعیة المعلمین بضرو. مجموعتي الدراسة
وتشجیعھم على توظیفھا في التعلیم وأھمیة توفیر البنى التحتیة الالزمة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي 

  .واالستفادة منھ في تطویر المعلم وتحسین أدائھ المھني
م برنامج مقترح للتنمیة المھنیة لمعلمي العلو: " وعنوانھا)٢٠١٦إسماعیل وآخرون، (دراسة 

ھدفت الدراسة إلى تنمیة ". بمصر في ضوء االتجاھات العالمیة المعاصرة لتنمیة األداء التدریسي
األداء التدریسي لمعلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادیة باستخدام برامج التقنیة التعلیمیة في ضوء 

یبي، وتوصلت االتجاھات العالمیة المعاصرة باستخدام المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج شبة التجر
  .الدراسة إلى أھمیة تلك البرامج في ضوء تحسین االحتیاجات المھنیة للمعلمین

تأثیر مجتمعات التعلم المھنیة على اإلنترنت في : " وعنوانھا)٢٠١٦الزاید وحج عمر، (دراسة 
نـامج ھـدفت الدراسـة إلـى معرفـة تـأثیر بر". فھم معلمات العلوم لطبیعة العلم وممارسات تدریسھا

مجتمعـات الـتعلم المھنیـة علـى اإلنترنــت فــي تحســین فھــم معلمــات العلــوم لطبیعــة العلــم، 
اسُتخِدم المنھج النوعي . وممارســات تدریســھا، وتحدید العوامل المؤثرة في فاعلیة ھذا البرنامج
استبیان طبیعـة العلـم : دةبتصمیم دراسة الحالة المعتمد علـى جمـع البیانـات مـن مصـادر عـ

(MOSQ)، طبقت ھذه الدراسة على عینة قصـدیة مـن . مقابالت شبھ مغلقة، وتقاریر التأمل الذاتي
وأظھرت نتائج الدراسة  سـت معلمـات علـوم مـن مـدارس المرحلـة المتوسـطة بمدینـة الریـاض،

 تحســین فھـم المعلمــات لجوانــب فاعلیة استخدام مجتمع الـتعلم المھنـي علــى اإلنترنـت فــي
  .طبیعـة العلــم المتعلقــة بالمعرفة العلمیة ورفع مستوى أدائھن

التدریب اإللكتروني ودوره في تحقیق التنمیة : " وعنوانھا)٢٠١٢عبدالمعطي وزارع، (دراسة 
 مقترح؛ ھدفت الدراسة إلى وضع تصور". دراسة تقویمیة"المھنیة لمعلم الدراسات االجتماعیة 

لتفعیل دور التدریب اإللكتروني في تحقیق التنمیة المھنیة لمعلم الدراسات االجتماعیة، واستخدمت 
تكون مجتمع الدراسة من . الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، واسُتخِدم االستبیان؛ لتحقیق أھدافھا
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لمة، وتوصلت معلًما ومع) ٧٠(، وعینة بلغت )٤٠٠(معلمي الدراسات االجتماعیة وعددھم 
  .الدراسة إلى أن التدریب اإللكتروني یلعب دورا فعاًلا في تحسین األداء المھني للمعلمین

في تنمیة ) ٢٫٠(فعالیة برنامج تدریبي قائم على تقنیات الویب : " وعنوانھا)٢٠١٢الباز، (دراسة 
 ھدفت الدراسة إلى ".مھارات التدریس اإللكتروني واالتجاه نحوه لدى معلمي العلوم أثناء الخدمة

؛ للتنمیة في مھارات التدریس اإللكتروني )٢٫٠( على تقنیات الویب تصمیم برنامج تدریبي قائم
واالتجاه نحوه لدى معلمي العلوم أثناء الخدمة وتحدید مدى فعالیتھ في تنمیة مھارات التدریس 

لتحلیلي والمنھج شبھ واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي ا. اإللكتروني وتحسین األداء المھني
%) ٩١(وتوصلت الدراسة إلى أن . معًلما) ١٦(موجھین و) ٨(تكونت عینة الدراسة من . التجریبي

منھم أن %) ٩٦(منھم ال یتمكن من استخدام أي من استراتیجیات التدریس اإللكتروني، واتفق 
 . برامج التدریب الحالیة ال تتناول مھارات التدریس اإللكتروني

إعداد المعلم وتنمیتھ مھنًیا في ضوء التحدیات :" والمعنونة بـ)٢٠٠٩الناقة وأبو ورد، (دراسة 
 وتنمیتھ المعلم إعداد المعاصرة في االتجاھات على التعرف إلى الدراسة ھدفت ھذه ".المستقبلیة

 واألجنبیة العربیة األدبیات لمجموعة من بعملیة مسح وصفیة تحلیلیة تقوم دراسة وھي مھنًیا،
 باالتجاھات والنامیة المتقدمة للدول المتزاید االھتمام الدراسة أظھرت. الدراسة بموضوع لمتعلقةا

وأوصت بضرورة تطبیق . العام التعلیم مراحل في مھنًیا وتنمیتھ المعلم إعداد في مجال الحدیثة
 المادة لتنفیذ البرامج؛ ومصممي والبرمجیات بالمتخصصین االستعانة خالل الحدیثة من التقنیة
واستخدامھا في  ومرئیة سمعیة وسائط صورة في وتوفیرھا اإلنترنت شبكة ونقلھا على العلمیة

  .   عملیات التعلیم والتعلم؛ لتحسین األداء
 :Foreign Studies الدراسات األجنبیة -٢

یس مقارنة بیئة التعلم الممزوجة ببیئة التعلم عن بعد لتدر:"وعنوانھا (Gebara,T, 2010) دراسة
وھي دراسة مقارنة باستخدام تصمیم المجموعة المعیاریة، ". دورة إستراتیجیات التعلم والدافع

. وفحص نموذج تعلیمي مدمج ونموذج التعلیم عن بعد في تدریس فئة استراتیجیات التعلم والتحفیز
علیم تحفز أظھرت النتائج أن تلك النماذج في الت. مدرًسا جامعًیا) ١٥٠(وتكونت عینة الدراسة من 

  .المعلمین وتسھم بشكل كبیر في تحسین أدائھم المھني
 عن التنمیة المھنیة عبر اإلنترنت، ھدفت الدراسة إلى تحدید أثر (Quesada, A, 2010)دراسة 

برامج التنمیة المھنیة لمعلمي الریاضیات عبر اإلنترنت على تطویر أداء المعلم في استخدام 
ضیات، واستخدمت الدراسة مجموعة من المعلمین من عدة مدارس التكنولوجیا في تدریس الریا

وتوصلت الدراسة إلى أن تقدیم مثل . حكومیة في شمال شرق والیة أوھایو األمریكیة كعینة للدراسة
تلك البرامج ساھم في بناء مجتمع الریاضیات التخیلي التعلمي، وفي إقامة عالقات بین المعلمین 

ان، وساھم أیًضا في تطویر األداء التدریسي لمعلمي الریاضیات وفي دون حواجز للزمان أو المك
  .استخدام التكنولوجیا في تدریس الریاضیات في الفصول الدراسیة

إدارة المعرفة والتعلم اإللكتروني كنموذج لتحسین أداء : " وعنوانھا(Zahner, J, 2008)دراسة 
بین التنمیة المھنیة عبر اإلنترنت ودور المعرفة ھدفت الدراسة إلى تحدید العالقة ". المعلم مھنًیا

استخدمت الدراسة مجموعة مناقشة عبر . والتعلم اإللكتروني باالعتماد على المناقشة عبر اإلنترنت
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اإلنترنت؛ لتقدیم برامج التنمیة المھنیة لمجموعة من معلمي الریاضیات، وتوصلت إلى فاعلیة تلك 
  . في تحسین األداء المھني للمعلمینالبرامج والمناقشات عبر اإلنترنت

نمذجة التعلم للمتعلمین والمعلمین في :" والتي عنوانت بـ(Judy Sheard et al., 2003)دراسة 
ُجمعت ھذه الدراسة ). دراسة الحالة(استخدمت الدراسة المنھج الوصفي ". مجتمع التعلم اإللكتروني

لطالب وأعضاء ھیئة التدریس في من خالل مسوحات منفصلة ل) ٢٠٠٢(و) ٢٠٠١(في عامي 
ُطّورت استبیانات المسح من قبل . كلیة علوم الكمبیوتر وھندسة البرمجیات في جامعة موناش

أعضاء مجموعة أبحاث تعلیم الحوسبة في جامعة موناش والذین كانوا أیًضا أعضاء التدریس في 
رنت مدفوع إلى حد كبیر من قبل وتوصلت الدراسة إلى أن تطویر مجتمعات التعلم عبر اإلنت. الكلیة

  . المتعلمین، حیث ال یتمتع المعلمون إال بقدر ضئیل من التأثیر في ھذه العملیة
مجتمعات التعلم اإللكترونیة؟ العوامل التي "وآخرون، وعنوانھا  )Owen et al. ,2001(دراسة 

 إلى فت ھذه الدراسة ھد".تعزز وتمنع التعلم داخل مجموعات المناقشة عبر البرید اإللكتروني
 التعلم والتواصل عبر البرید اإللكتروني، وكیفیة تقلیل تعززالتحقق من كیفیة تعظیم العوامل التي 

وشملت عینة الدراسة على مجموعات التطویر . تلك العوامل التي تمنع التعلم باستخدام ھذه الوسائط
 المرأة، ومنظمتین تستخدمان البرید المھني في اإلدارة التعلیمیة وتنمیة الموارد البشریة وصحة

اإللكتروني؛ لتعزیز ممارسة العمل خالل شھر واحد، ُجِمعت وُحلِّلت بیانات من سبع مجموعات 
برید إلكتروني في أسترالیا، وتوصلت النتائج إلى اختالف البیئة الظاھریة غیر المتزامنة اختالًفا 

بیئة الظاھریة التي تسمح بمواضیع متعددة؛ للمناقشة كبیًرا عن التفاعالت المباشرة وجًھا لوجھ مع ال
كما توصلت الدراسة إلى أن . ومستویات متفاوتة من المشاركة، وتطالب بمھارات میسرة مختلفة

المیسر أو المنسق لھ دور مھم في الحفاظ على حوار محترم یعزز التفاھم والتعلم وتحسین األداء 
 .المھني للمجموعة

  :ات السابقةالتعقیب على الدراس
 :التشابھ واالختالف وموقع الدارسة الحالیة منھا

تشابھت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة في الموضوع والھدف، حیث تناولت          
 التي تتفق معھا دور مجتمعات التعلم اإللكترونیة في تحسین األداء المھنيمعظم ھذه الدراسات 

  ،(Gebara,T, 2010) ،)٢٠١٢الباز،  (:الدراسة الحالیة كدراسة
(Zahner, J, 2008) ، (Judy Sheard et al., 2003) ،) ،واتفقت مع  ،)٢٠١٧عودة

ف والكشف عن حقیقة دور مجتمعات التعلم اإللكترونیة في ھتمامھا بالتعرإفي جمیع الدراسات 
الناقة وأبو (: تنمیة وتطویر األداء المھني وبأدوات مختلفة للمتعلم والمعلم على حد سواء كدراسة

عبدالمعطي وزارع، ( ،)٢٠١٢الباز، (، (Judy Sheard et al., 2003)، )٢٠٠٩ورد ، 
  . (Quesada, A, 2010)، )٢٠١٦الزاید وحج عمر ، (، )٢٠١٢

جدة، بینما  تنوعت / ختلفت معھا من الناحیة المكانیة، فقد أجریت الدراسة الحالیة في السعودیةاو
  .كنھاالدراسات السابقة في أما

اتفقت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة من حیث العینة والمجتمع، فمعظم و         
، )٢٠٠٩الناقة وأبو ورد، (: الدراسات كان المجتمع والعینة من المعلمین والمعلمات كدراسة
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إسماعیل (، )٢٠١٢عبدالمعطي وزارع، (،  (Judy Sheard et al., 2003)، )٢٠١٢الباز، (
 )A, Quesada( ،)2001, .Owen et al(، ), J, Zahner ,2010 ( ،)٠١٦٢وآخرون، 

في المجتمع والعینة حیث كانت عینتھا من طالبات ) ٢٠١٧عودة، (واختلفت مع دراسة ، 2008
  .المدارس

اختلفت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات في المھنج، حیث استخدمت الدراسات المنھج 
، واتفقت مع )٢٠١٦الزاید وحج عمر، (، )٢٠١٧عودة،(دراسة  كالتجریبيالتجریبي أو شبة 

 ,.Judy Sheard et al)، )٢٠١٢الباز، (، )٢٠٠٩الناقة وأبو ورد، ( األخرى كدراسة
  .)٢٠١٦إسماعیل وآخرون، (، )٢٠١٢عبدالمعطي وزارع، (،  (2003

    .  )٢٠١٢الباز، (، )٢٠٠٩الناقة وأبو ورد، (  الحالیة مع دراسةالدراسةاتفقت أداة 
واستفادت ھذه الدراسة من الدراسات السابقة في تطویر الجزء النظري، والدراسة الحالیة 

مدینة جدة، والتي لم تشتمل أیة دراسة میدانیة ) مجتمعات التعلم اإللكترونیة(جدیدة في بحثھا عن 
ابعة عن بعد على ذلك في حدود علم الباحثة، وتعد الدراسة الحالیة إضافة جدیدة في عملیة المت

للممارسات المھنیة داخل مجتمعات التعلم االلكترونیة وھذا یسھل مھمة المشرفات في متابعة تقدم 
  . معلماتھن المھنیة وتحسین ادائھن

 :Study Methodologyمنھجیة الدراسة 
ستخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي من أجل وصف متغیرات الدراسة، ثم إجراء ا

االرتباطیة والسببیة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة، كما وصفت خصائص االختبارات 
یتضمن ھذا . مفردات عینة الدراسة الدیموغرافیة من خالل احتساب النسب المئویة والتكرارات

الجزء وصًفا للطریقة واإلجراءات التي استخدمت من أجل تحقیق أھداف الدراسة، كما یتضمن 
الدراسة وعینتھا، واألدوات المستخدمة وكیفیة بنائھا، وإجراءات تطبیقھا والتأكد من تعریفًا بمجتمع 

صدقھا وثباتھا، إضافة إلى وصف المعالجات اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات وإستخالص 
  . النتائج

  :Study Populationمجتمع الدراسة 
دارس الثانویة التابعة لمكتب تعلیم جنوب تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمات الكیمیاء في الم

  .جدة في المملكة العربیة السعودیة
  :Study Sampleعینة الدراسة 

معلمة من مجتمع الدراسة واللواتي یدرسن مادة الكیمیاء في ) 63( تكونت عینة الدراسة من 
جنوب جدة، وقد م في المدارس التابعة لمكتب تعلیم ٢٠١٩/ه١٤٤٠الفصل الدراسي الثاني من العام 

اختیرت العینة بشكل قصدي وذلك ألن الباحثة تعمل في نفس المكتب كمشرفة تربویة مما یسھل 
إستبانة إلكترونیة للمستھدفین عبر ) 80(تم إرسال .  من قبل الباحثة نفسھاعملیة تنفیذ البحث وأدواتھ

 منھا لعدم صالحیتھا وبذلك (2)منھا، وبعد فرزھا تم استبعاد ) 65(البرید اإللكتروني، اسُتعیدت 
   ).١(كما ھو موضح في الجدول . (78.75%)مستجیبًا بمعدل استجابة ) 63(إستقرت العینة على 
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  ملخص حجم العینة): ١(جدول  
حجم 

االستبانات 
  الموزعة

عدد االستبانات 
 غیر المستردة

عدد االستبانات 
غیر صالحة 

  للتحلیل

عدد االستبانات 
 الصالحة للتحلیل

االستبانات نسب 
الصالحة للتحلیل الى 

 حجم العینة
80  15 2  63  78.75% 
  . الوصف اإلحصائي ألفراد العینة وفق البیانات الشخصیة تبین ٣، ٢الجداول 

  توزیع عینة الدراسة حسب المؤھل العلمي): ٢(جدول 
  (%)النسبة المئویة   التكرار  المؤھل العلمي

  82.5  52  بكالوریوس
  1.6  1  علیادبلوم دراسات 
  12.7  8  ماجستیر
  3.2  2  دكتوراه
 100.0  ٦٣  المجموع

ھم من حملة شھادة البكالوریوس، وما نسبتھ ) %٨٢٫٥(أن ما نسبتھ ) ٢(یبین الجدول 
ھم من حملة الماجستیر، وما نسبتھ %) ١٢٫٧(ھم من حملة الدبلوم العالي، وما نسبتھ %) ١٫٦(
   .یبین الرسم البیاني لھذه النسب) ٤(شكل ھم من حملة الدكتوراه، وال%) ٣٫٢(

 
  الرسم البیاني لنسب توزیع عینة الدراسة حسب المؤھل العلمي) : ٤(شكل 
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  توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة): ٣(جدول 
  (%)النسبة المئویة   التكرار  سنوات الخبرة

  12.7  8  أقل من خمس سنوات
  34.9  22   سنوات١٠ – ٥من 

  52.4  33   سنواتأكثر من عشر
 100.0  63  المجموع

ھم من الذین سنوات خبرتھم اقل من خمس سنین، %) ١٢٫٧(أن ما نسبتھ ) ٣(یبین الجدول 
  سنوات، وما نسبتھ ١٠-٥ھم من الذین سنوات خبرتھم تتراوح من%) ٣٤٫٩(وما نسبتھ 

لرسم البیاني یبین ا) ٥(ھم من الذین سنوات خبرتھم أكثر من عشر سنوات، والشكل %) ٥٢٫٤(
  .لھذه النسب

 

  
  الرسم البیاني لنسب توزیع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة): ٥(شكل 

  Study Toolأداة الدراسة 
لتحقیق أھداف الدراسة تم استخدام االستبانة، حیث تم تطویر وصیاغة فقراتھا من قبل الباحثة 

وفیما یلي وصفا لألجزاء التي . بعد مراجعة العدید من الدراسات السابقة حول ذات الموضوع
. وھي المستوى العلمي وسنوات الخبرة في العمل: المتغیرات الدیموغرافیة: الجزء األول: تناولتھا

وقد اعتمدت الباحثھ مقیاس لكرت . فقرة تغطي متغیرات الدراسة) ٣٠(تكون من : الجزء الثاني
غیر موافق بشدة، ) ١(ر موافق؛ و غی) ٢(محاید؛ ) ٣(موافق؛ ) ٤(موافق بشدة؛ ) ٥(الخماسي 

  ). ١ملحق( لقیاس درجة تقدیر كل فقرة من فقراتھا
   Validity of the Study Instrumentصدق أداة الدراسة 

من حملة شھادة ) ٣( للتأكد من صدق األداة، تم عرضھا على لجنھ من المحكمین مكونة من 
یة بجامعة دار الحكمة ومشرفي العلوم، ومعلمي الدكتوراه في الكیمیاء وتكنولوجیا التعلیم والترب

كیمیاء، حیث أبدو مالحظات حول الصیاغة اللغویة، ومدى ارتباط وشمولیة الفقرات لمتغیرات 
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الدراسة، واقتراح ما یرونھ مناسبًا، وقد حذفت بعض الفقرات وعدلت أخرى، وتكونت األداة من 
  .فقرة بصورتھا النھائیة) ٣٠(

  Reliability of the study instrumentة ثبات أداة الدراس
لحساب معامل ثبات االداة والتأكد من مالءمتھا ألغراض البحث العلمي، تم استخدام معامل 

  و) 0.974(، وقد بلغ معامل الثبات Cronbach's Alpha)(االتساق الداخلي كرونباخ الفا 
  قیم معامل االتساق الداخلي) ٤(جدول 

  كرونباخ ألفا  المتغیر
 0.894  مجتمع التعلم اإللكتروني

One Note 0.955  
Zoom  0.975  

  0.812  األداء المھني
أن معامل الثبات لجمیع المتغیرات قید الدراسة أعلى من الحد األدنى ) ٤(یالحظ من الجدول 

  .لغرض إجراء ھذه الدراسة وإلجراء المزید من التحلیل) ٪٦٠(المقبول 
  Statistical Processingالمعالجة اإلحصائیة  

 تم استخدام عددا من األسالیب اإلحصائیة الوصفیة واالستداللیة واختبار االنحدار الخطي 
 الختبار تأثیر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع في نماذج االنحدار، كما (T- Test)المتعدد، 

  المتغیرات، ومعامل التحدید   لتحدید مدى قوة ونوع العالقة بین (R)تم إیجاد معامل االرتباط 
لتحدید مدى مساھمة المتغیرات المستقلة في تغییر التباین في المتغیر التابع إضافة إلى أسالیب 

لتحدید درجة قبول أو رفض أفراد ) الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري(اإلحصاء الوصفي 
  .العینة لفقرات االستبانة
    Findings & Disscussions   تھا عرض النتائج ومناقش

ھدفت الدراسة إلى تقصي دور مجتمعات التعلم اإللكترونیة في تحسین األداء المھني لمعلمات 
  .  التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدةالمدارسالكیمیاء في 

ج یتناول ھذا الجزء عرضا للنتائج التي توصلت إلیھا الباحثھ ومناقشتھا حیث قامت بإستخدام برنام
لإلجابة على أسئلة البحث تم حساب األوساط . في معالجة البیانات" SPSS"التحلیل اإلحصائي 

   المعاییر الفنیة لبرنامج ، لسمات مجتمع التعلم اإللكترونيالحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
OneNoteفنیة لبرنامج ، والمعاییر الZoom . ولتفسیر المتوسطات الحسابیة لتقدیرات أفراد عینة

الدراسة عن كل فقرة من فقرات االستبانة وعلى كل مجال من مجاالتھا؛ تم االعتماد على المعیار 
  ).٥(اإلحصائي المشار الیھ في الجدول رقم 
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  المعیار االحصائي لتفسیر المتوسطات الحسابیة ) ٥(جدول 
 درجة الموافقة لحسابيالمتوسط ا

  منخفض 2.33 أقل من   
  متوسط       3.68 - ٢٫٣٤ من 

 مرتفع       3.68  أكثر من   
  . على التوالي٨، ٧، ٦كما توضحھا الجداول 

ما دور مجتمعات التعلم اإللكترونیة في تحسین األداء " وینص على ما یلي : نتائج السؤال األول
  في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة؟ المھني لمعلمات الكیمیاء 

لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد عینة 
   .یبین النتائج) ٦(الدراسة عن فقرات مجتمع التعلم اإللكتروني، والجدول 

 سمات ومعاییر مجتمع التعلم اإللكتروني): ٦(جدول 

الوسط   العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

األھمیة 
  النسبیة

مجال المھني للمجتمع التعلمي اإللكتروني محدد مسبقا ال  ١
  وواضحة

 مرتفع 1.056 3.83

األھداف التعلیمیة لمجال مجتمع التعلم اإللكتروني واضحة   ٢
  .وتشمل المعرفیة واألدائیة والوجدانیة

 مرتفع 965. 3.86

 مرتفع 851. 4.22     ع زمیالتي من خالل المجتمع ضمن مجالي العلمي أتفاعل م  ٣
تواصلي المستمر مع زمیالتي مكنني من توطید العالقات وتبادل   ٤

  .  الخبرة والمعرفة
 مرتفع 658. 4.29

أستطیع العمل وأداء مھامي من خالل المجتمع ومجاالتھ بكل   ٥
  سھولة ویسر 

 مرتفع 863. 4.11

ع التعلم اإللكتروني مشاركة جمیع األعضاء یتطلب مجتم  ٦
  .باألنشطة والممارسات المختلفة ضمن نطاق المجال

 مرتفع 906. 4.05

ممارساتي وأنشطتي ضمن المجتمع تناسب قدراتي وتتمركز   ٧
  حول ما یمكنني القیام بھ

 مرتفع 737. 4.14

 فعمرت 837. 4.10  الممارسات ضمن المجتمع تتدرج في مستوى صعوبتھا  ٨
یوفر لي مجتمع التعلم اإللكتروني ملخصا تشخیصیا وتغذیة   ٩

  .  راجعة حول أدائي وممارساتي المختلفة
  مرتفع 789. 4.08

بشكل عام، لمجتمع التعلم اإللكتروني دورا إیجابیا في تحسین   ١٠
  أدائي المھني

  مرتفع 796. 4.30

  مرتفع 60933. 4.0968 المتوسط الحسابي العام

د  ي  ولتحدی سین األداء المھن ي تح ي ف تعلم اإللكترون ع ال ر مجتم دارس   أث ي الم اء ف ات الكیمی  لمعلم
  .یبین النتائج) ٧(التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة تم اختبار تحلیل االنحدار والجدول 
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٥٥٩

  تحلیل االنحدار لدور مجتمع التعلم اإللكتروني في تحسین األداء المھني): ٧(جدول 
  خص النموذجمل

Model 
Summery 

  تحلیل التباین
ANOVA 

  جدول المعامالت
Coefficient   

المتغیر 
  R التابع

معامل 
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحدید

F 
Sig. F  
 مستوى
 الداللة

الخطأ 
 المعیاري

B t Sig.t  
 مستوى الداللة

األداء  000. 5.688 1.407 247.
 000٠. 122.344 0.662 0.817 المھني

  
 

.057 .625 11.061 .000 

أن المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات ) ٦(یتضح من الجدول 
) ٤٫١٠(، وقد بلغ المتوسط الحسابي العام )٤٫٣٠-٣٫٨٣(مجتمع التعلم اإللكتروني تراوحت ما بین 

  ".  مرتفع"وبمستوى ) ٠٫٦١(بانحراف معیاري 
 ویظھر ذلك لمجتمع التعلم اإللكتروني،إحصائیة إلى وجود أثر ذو داللة ) ٧(یشیر الجدول و

  معامل التحدید كما تشیر قیمة،)α ≥ ٠٫٠٥(وھي قیمة معنویة عند مستوى داللة  Fمن خالل قیمة 
(R²) من التغیرات الحاصلة في ) 66.2%( تشیر إلى أن مجتمع التعلم اإللكتروني یفسر ما نسبتھ

كما بلغت قیمة التغیرات تعود إلى متغیرات أخرى، من ھذه %) 33.8(في حین أن األداء المھني 
 بین مجتمع التعلم اإللكتروني یجابیة قویةإ، مما یشیر إلى وجود عالقة (R=.817) معامل االرتباط

وإستنادا إلى تلك النتائج تم رفض الفرضیة العدمیة وقبول البدیلة . واألداء المھني لمعلمات الكیمیاء
  لمجتمع التعلم ) α ≥٠٫٠٥(لة إحصائیة عند مستوى الداللة ، وبالتالي یوجد فرق ذو دال

  . في تحسین األداء المھنياإللكتروني
 التعلم لمجتمع (0.000) كما أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فرق ذو داللة إحصائیة

ة، قویة  كانت موجب بینت النتائج أن قیمة معامل اإلرتباطكما. اإللكتروني في تحسین األداء المھني
 بین مجتمع التعلم اإللكتروني واألداء المھني، بمعنى أن لمجتمعات التعلم (R=.0.817)وطردیة 

ویعزى ذلك إلى أن نتائج تلك الدراسة رغم قیودھا . اإللكترونیة دور فعال في تحسین األداء المھني
ة مع معلمین فقد شجعت أعضائھا على المشاركة في عملیات تفاعل التعلم اإلجتماعي المستمر

آخرین من مختلف المواقع الجغرافیة والمؤسسات التعلیمیة في جدة، وتم تطویر الكفاءات المھنیة 
للمعلمین، وزادت الثقة، وتم توسیع نطاق الشبكات المھنیة ، وتم تمكین المعلمین من اإلناث ، وتم 

 وقد اتفقت ).والتمویلالوقت (تم كل ذلك بموارد محدودة . منح المشاركات فرص متساویة للتطور
 .Sari, E. R. (2012), (Owen et al., 2001); (Barab, S] :تلك النتائج مع دراسة كل من

A, 2015); ( 2016 ,الزاید وحج عمر); (2012 ,عبدالمعطي وزارع)] 
وبالنظر إلى ھذه التأثیرات، ینبغي دعم ثقافة تفاعل التعلم اإلجتماعي داخل مجتمعات التعلم 

نیة ورعایتھا من قبل المؤسسات الحكومیة ومعاھد تدریب المعلمین ومنظمات التعلیم اإللكترو
كد البحث الذي أجري في ھذه الدراسة على إمكانیة تنفیذ مجتمع تعلمي وتعلیمي على  كما أ.األخرى

  .   المھني المستمر للمدرسین في مختلف منطق المملكةالتطویراإلنترنت یسھل 
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٥٦٠

 في OneNote  ھل ھناك أثر إلستخدام برنامج  : وینص على ما یلي: نتائج السؤال الثاني
 تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة؟ 

رافات المعیاریة إلجابات أفراد عینة لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنح
  .یبین النتائج) ٨(، والجدول OneNote   المعاییر الفنیة لبرنامج الدراسة عن فقرات 

  OneNote   المعاییر الفنیة لبرنامج ): ٨(جدول 
    الرقم

  العبارة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

األھمیة 
  النسبیة

عملیة دخولي وخروجي للبرنامج الدخول والخروج غایة في   ١١
  .السھولة وعدم التعقید

 مرتفع 852. 4.02

 مرتفع 842. 4.00  أتمكن من خالل برنامج تحمیل وحفظ وطباعة اي ملف أحتاجھ    ١٢
یتیح لي البرنامج االستفادة من میزاتھ كاإلنترنت والمكتبات   ١٣

  الخ.... الرقمیة والسحابة اإللكترونیة، 
 مرتفع 723. 4.16

أتواصل من خالل البرنامج بشكل متزامن وغیر متزامن ضمن كافة   ١٤
  مجاالتي  

 مرتفع 803. 4.00

ردیة بإمكاني من خالل البرنامج المشاركة وعرض ممارساتي الف  ١٥
  والمجتمعیة وتحدید أفضل الممارسات والتعلیق

 مرتفع 782. 3.97

یضمن لي البرنامج الخصوصیة وملفاتي محمیھ الحتوائھ على   ١٦
     برامج مضادة للفیروسات   

 مرتفع 738. 4.06

البرنامج یعرض جمیع ملفات الوسائط المتعددة التي یدعمھا   ١٧
تفاعلیة والمتحركة وملفات متصفح اإلنترنت مثل ملفات الجافا ال

  الواقع االفتراضي 

 مرتفع 672. 4.00

بشكل عام، استخدامي لھذا البرنامج ضمن مجتمع التعلم   ١٨
  اإللكتروني یلعب دورا إیجابیا في تحسین أدائي المھني

 مرتفع 856. 4.10

 مرتفع 68525. 4.0377 المتوسط الحسابي العام

 لمعلمات الكیمیاء في المدارس التابعة  تحسین األداء المھني في One Note أثر برنامج ولتحدید
 .یبین النتائج) ٩(لمكتب تعلیم جنوب جدة تم اختبار تحلیل االنحدار والجدول 

   في تحسین األداء المھني One Noteتحلیل االنحدار لدور برنامج ): ٩(جدول 
  ملخص النموذج

Model 
Summery 

  تحلیل التباین
ANOVA 

  جدول المعامالت
Coefficient   

المتغیر 
  R التابع

معامل 
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحدید

F 
Sig. F  
 مستوى
 الداللة

الخطأ 
 المعیاري

B t 
Sig.t  
 مستوى
 الداللة

األداء   0.000 5.548 1.241 ٠   224.
 000٠. 163.036 0.723 0.853 المھني

 
 

0.053 0.683 12.769 0.000 
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٥٦١

 المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات أن) ٨(یتضح من الجدول 
) ٤٫٠٤(، وقد بلغ المتوسط الحسابي العام )٤٫١٦-٣٫٩٧(مجتمع التعلم اإللكتروني تراوحت ما بین 

  ".مرتفع"وبمستوى ) ٠٫٦٩(بانحراف معیاري 
ك من ، ویظھر ذلOne Note لبرنامجإلى وجود أثر ذو داللة إحصائیة ) ٩(الجدول یشیر و

  معامل التحدید كما تشیر قیمة،)α  ≥٠٫٠٥(وھي قیمة معنویة عند مستوى داللة  Fخالل قیمة 
(R²) تشیر إلى أن برنامج One Note  األداء من التغیرات الحاصلة في ) ٧٢٫٣%(یفسر ما نسبتھ

ل كما بلغت قیمة معاممن ھذه التغیرات تعود إلى متغیرات أخرى، %) ٢٧٫٧(في حین أن المھني 
 واألداء One Noteبرنامج یجابیة قویة بین إ، مما یشیر إلى وجود عالقة (R=.853) االرتباط

وبناء علیھ   تم رفض الفرضیة العدمیة وقبول البدیلة، وبالتالي یوجد فرق . المھني لمعلمات الكیمیاء
داء  في تحسین األ One Note لبرنامج  ) α ≥٠٫٠٥(ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

  .المھني
 One لبرنامج (0.000) كما أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فرق ذو داللة إحصائیة

Noteذلك من خالل قیم  ویظھر (F= 163.036)  و(R²=0.723) . كما وضحت النتائج أن قیمة
 واألداء   One Note بین برنامج (R=.853) كانت موجبة، قویة وطردیة معامل اإلرتباط

ویعود السبب في ذلك إلى . لتلك البرنامج دور فعال في تحسین األداء المھني  بمعنى أنالمھني،
رغبة المدرس بتطویر مھاراتھ التقنیة والمھنیة مواكبا بذلك التطور التكنولوجي ووسائل اإلتصال 

  إضافة واإلنتقال بالتعلیم والتعلم من الطرق التقلیدیة إلى الحداثة والتطور وإستخدام تلك البرامج،
البیئات التعلیمیة والتعلمیة على اإلنترنت في مجال تكنولوجیا  إلى ذلك شعور الممارس بالبدء بأكثر

في سیاق بدء ) من وجھة نظر المستخدمین(المعلومات واالتصاالت التي یمكن الوصول إلیھا 
ر كبیر في   ضمن مجتمعات التعلم اإللكتروني دو One Noteمعنى أن لبرنامج بمجتمع التعلم، 

 & Liaw)] )2017عودة،( : وقد توافقت تلك النتائج مع الدراسات ، تحسین األداء المھني
Huang, 2008); (Scott, S, 2010); Sari, E. R. (2012); 

 على مشھد تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت، ألنھ من المھم مسحلذا من الضروري إجراء 
فإستخدام أكثر .  مجتمع التعلم عبر اإلنترنت وبرامجھ التعلمیةللغایة فھم اإلحتیاجات الخاصة لسیاق

  . البرامج شیوًعا ویسرا یمكن أن یؤدي إلى تعزیز وتبسیط تبني مجتمعات التعلم اإللكترونیة
 في   Zoomھل ھناك أثر الستخدام برنامج " وینص السؤال على ما یلي : نتائج السؤال الثالث

  الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب جنوب جدة؟تحسین األداء المھني لمعلمات 
لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد عینة 

 :یوضح النتائج) ١٠(، والجدول  Zoom   الدراسة عن فقرات المعاییر الفنیة لبرنامج 
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 Zoom   المعاییر الفنیة لبرنامج ): ١٠(جدول 
الوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

األھمیة 
  النسبیة

 مرتفع 871. 4.02   عملیة دخولي وخروجي للبرنامج سھلھ  ١٩
 مرتفع 803. 3.97  بشكل متزامن وبكافة المجاالتأستطیع التواصل   ٢٠
البرنامج یتسح لي فرصة استخدام الصوت والصورة لنقل   ٢١

  خبراتي وممارساتي     
 مرتفع 768. 4.08

یحتوي البرنامج على العدید من األدوات والمیزات التي   ٢٢
  تساعدني أثناء ممارستي لمھامي  

 مرتفع 833. 3.98

 مرتفع 851. 3.95  التوجیھ واإلرشاد لألعضاء الجدد  یتضمن البرنامج   ٢٣
یوفر لي البرنامج   إمكانیة مشاركة وعرض نجاح الممارسات   ٢٤

الفردیة والمجتمعیة وذلك لتحدید أفضل الممارسات وخلق 
  اإلثارة والزخم

 مرتفع 792. 3.95

التشغیل، درجة وضوح (األمور التقنیة والفنیة معدة مسبقا   ٢٥
ضاءتھا، سعة الذاكرة، أنظمة التشغیل، رقم إصدار الشاشة وإ
  الخ   ... المتصفح، 

 مرتفع 813. 3.98

حذف، إضافة، الظھور (مخول بالتعدیل ) قائد الفریق(المشرف   ٢٦
  )  في مؤتمرات فیدیو لألعضاء الممارسین

 مرتفع 762. 4.00

یتضمن   البرنامج نظام أمني یتم من خاللھ التحقق من شخصیة   ٢٧
  لممارس   ا

  مرتفع 761. 3.97

عملیة تحمیل البرنامج على متصفح اإلنترنت ال تأخذ وقتا طویال   ٢٨
  وال تسبب لي الضیق والحرج   

  مرتفع 772. 3.98

  مرتفع 759. 3.94  بإمكاني تجریب أكثر من نظام تشغیل للتأكد من استقراره وثباتھ  ٢٩
مع التعلم بشكل عام، استخدامي لھذا البرنامج ضمن مجت  ٣٠

  .اإللكتروني یلعب دورا إیجابیا في تحسین أدائي المھني
  مرتفع 856. 4.10

 مرتفع 71236. 3.9934 المتوسط الحسابي العام

في تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء في المدارس  Zoom  ولتحدید أثر برنامج 
  .یبین النتائج) ١١(نحدار ، والجدول التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة، تم إستخدام إختبار تحلیل اإل

  في تحسین األداء المھنيZoomتحلیل اإلنحدار لدور برنامج ): ١١(جدول 
  ملخص النموذج

Model 
Summery 

  تحلیل التباین
ANOVA 

  جدول المعامالت
Coefficient   

المتغیر 
  R التابع

معامل 
 االرتباط

R2  
معامل 
 التحدید

F 
Sig. F  
 مستوى
 الداللة

خطأ ال
 B t المعیاري

Sig.t  
 مستوى
 الداللة

األداء  0.000 4.671 1.098 0.235
 000٠. 158.389 0.717 0.850 المھني

 
 

0.056  0.707 12.585 0.000 

أن المتوسطات الحسابیة إلجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات ) ١٠(یتضح من الجدول 
) ٣٫٩٩(، وقد بلغ المتوسط الحسابي العام )٤٫١٠-٣٫٩٤(مجتمع التعلم اإللكتروني تراوحت ما بین 

  .مرتفع"وبمستوى ) ٠٫٧١(بانحراف معیاري 
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٥٦٣

، ویظھر ذلك من Zoom لبرنامجإلى وجود أثر ذو داللة إحصائیة ) ١١(ویشیر الجدول 
  معامل التحدید كما تشیر قیمة،) α ≥٠٫٠٥(وھي قیمة معنویة عند مستوى داللة  Fخالل قیمة 

(R²)أن برنامج  تشیر إلى Zoom  األداء من التغیرات الحاصلة في ) ٧١٫٧%( یفسر ما نسبتھ
كما بلغت قیمة معامل من ھذه التغیرات تعود إلى متغیرات أخرى، %) ٢٨٫٣(في حین أن المھني 
 المھني  واألداء Zoomبرنامج یجابیة قویة بین إ، مما یشیر إلى وجود عالقة (R=.850) االرتباط

وبناء على ما تقدم تم رفض الفرضیة العدمیة وقبول البدیلة، وبالتالي یوجد فرق . ءلمعلمات الكیمیا
  . في تحسین األداء المھني Zoom لبرنامج ) α ≥٠٫٠٥(ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 Zoom لبرنامج (0.000) كما أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فرق ذو داللة إحصائیة
 وھي قیم معنویة عند مستوى األھمیة (R²=0.717)و   (F= 158.389) قیم لخال ذلك من وینظر

)٠٫٠٥≤ α  (. كانت قویة وطردیة أیضا وضحت النتائج أن قیمة معامل اإلرتباط (R=.853) بین 
  . واألداء المھني، بمعنى أن لھ دور مؤثر في تحسین األداء المھني للمعلمات Zoom برنامج

تعلم من خالل ھذا البرنامج بالتطویر المھني المستمر ولمزایاه المتعددة، ویعزى ذلك إلى شعور الم
بحیث مكن أعضاء المجتمع إستخدام المزیز من بیئات التعلم عبر اإلنترنت وأدواتھم وتعزیز 

 التأكید على أن التفاعل المتزامن حّسن من إنتماء أفراد تمومن خاللھ . أنشطتھم التطویریة المھنیة
باإلضافة إلى . ضافة إلى مشاركتھم في التعلم اإلجتماعي في بیئة تعلم عبر اإلنترنتالمجتمع باإل

ذلك، قدم مشرفي التعلیم في إجتماع متزامن عبر اإلنترنت دعمًا قویًا لألعضاء للمشاركة في تبادل 
ر  بمعنى أن لسمات ومعایی.المعارف وبناءھا على اإلنترنت باإلضافة إلى ممارسة التعلم التأملي

وقد توافقت ،   ضمن مجتمع التعلم اإللكتروني دور كبیر في تحسین األداء المھني Zoomبرنامج 
 ,Keamy, R. & Selkrig) ; (Maldow, 2013) )٢٠١٧عودة، ( [:تلك النتائج مع الدراسات

M , 2013) ; (Sari, E. R., 2012) ;  [ 
ت لمعالجة قضایا الممارسة المھنیة إن ھذه الدراسة بحثت في مفھوم مجتمع التعلم عبر اإلنترن

، وبالتالي، لیسوا "الطریقة التقلیدیة"حیث یتم تدریب المعلمین فیھا على . للمعلمین في السعودیة
  .على إستعداد إلعداد األجیال الشابة لدخول الحیاة في العصر الحالي وبیئة العمل المعقدة

ر المھني لھ، فقد أكدت ھذه الدراسة أن  یمكن تسھیل التحول التربوي للمعلم من خالل التطوی
مجتمع التعلم عبر اإلنترنت یحمل في طیاتھ الكثیر من األمل في تحسین الممارسة المھنیة 

 .للمدرسین
ع   سؤال الراب ائج ال ي    : نت ا یل ى م ســـــــــــــــــؤال عل نص ال ین   " وی روق ب ـدى الف ا مــــــ م

ة   ـتعلم اإللكترونی ـتمعات الـــــــ امج  مجـــ ع برن ث ومجتم ي البح ـرحھ ف   One Noteالمقتــــــــ
  " في تحسین األداء المھني لمعلمات الكیمیاء؟   Zoom ومجتمع  برنام

 تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد لإلجابة عن ھذا السؤال،
، والجدول Zoom وبرنامج One Noteعینة الدراسة للبرامج مجتمع التعلم االلكتروني وبرنامج 

  :یبین النتائج) ١٢(
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات أفراد عینة الدراسة ): ١٢(جدول 
  Zoom وبرنامج One Noteللبرامج مجتمع التعلم االلكتروني وبرنامج 

 االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي البرامج
 0.60933 4.0968  التعلم اإللكتروني

One Note 4.0377 0.68525 
Zoom 3.9934 0.71236 

، بینما )٤٫١٠(یبین الجدول أعاله، أن مجتمع التعلم اإللكتروني حصل على أعلى متوسط بمقدار 
 الذي حصل  Zoom، وأخیرا برنامج )٤٫٠٤(حصل على متوسط حسابي  One Noteبرنامج 

ھمیة دور تلك المجتمعات وتلك البرنامجین في وھذا أیضا یؤكد على أ). ٤٫٠٠(على متوسط 
تحسین األداء، وللتأكد مما إذا كانت ھذه الفروق حقیقیة، تم إجراء إختبار ت للعینات المترابطة، 

  .یبین النتائج) ١٣(والجدول 
 إختبار ت للعینات المترتبطة لمتغیرات الدراسة): ١٣(جدول 

 الفرق بین االزواج
المتوسط  االزواج

  الحسابي
  االنحراف
   المعیاري

  الخطأ 
 المعیاري

  درجات   قیمة ت
 لحریةا

  الدالالت 
 التمییزیة

 one -التعلم االلكتروني 1
Note  

0.05913 0.45246 0.05701 1.037 62 0.304 

2 One Note - Zoom 0.04431 0.44644 0.05625 .788 62 0.434 
3 Zoom-0.098 62 1.678- 0.06166 0.48942 10344.-التعلم اإللكتروني 

  
انھ ال یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین مجتمع التعلم االلكتروني ومجتمع  ) ١٣(یبین الجدول 

 في تحسین االداء المھني لمعلمات الكیمیاء في Zoom  ومجتمع برنامج One Noteبرنامج 
  .المدارس كعینات مترابطھ

ھل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند " وینص السؤال على ما یلي : نتائج السؤال الخامس
 على One Note وبرنامج Zoom لمجتمع التعلم اإللكتروني وبرنامج )α ≤ 0.05(مستوى داللة 

 لمعلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة تبعا لمتغیر تحسین األداء المھني
  "المؤھل العلمي والخبرة؟

 إلجابات أفراد عینة الدراسة Way MANOVA-3 اختبار حساب تم لإلجابة عن ھذا السؤال،
یبین ) ١٤(، والجدول Zoom وبرنامج One Noteللبرامج مجتمع التعلم االلكتروني وبرنامج 

  :النتائج
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 إلجابات أفراد عینة الدراسة للبرامج مجتمع التعلم Way MANOVA-3إختبار ): ١٤(جدول 
  Zoomامج  وبرنOne Noteااللكتروني وبرنامج 

مجموع  البرنامج المصدر
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

F  مستوى
 الداللة

 0.421 955. 358. 3 1.073 التعلم االلكتروني
One Note 1.436 3 .479 1.160 0.333 

 المؤھل العلمي

zoom .643 3 .214 .476 0.700 
 0.695 366. 137. 2 274. التعلم االلكتروني

One Note .882 2 .441 1.069 0.350 
الخبرة التعلیمیھ 

 بالسنوات
zoom 1.120 2 .560 1.242 0.297 

 0.747 294. 110. 2 220. التعلم االلكتروني
One Note .594 2 .297 .720 0.491 

* المؤھل العلمي 
الخبرة التعلیمیھ 

 zoom 2.262 2 1.131 2.510 0.091 بالسنوات

   375. 55 20.603 التعلم االلكتروني
One Note 22.694 55 .413   

طأالخ  

zoom 24.789 55 .451   
    62 23.019 التعلم االلكتروني

One Note 29.114 62    
 المجموع

zoom 31.463 62    
 )α ≤ 0.05(یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللةانھ ال ) ١٤(یبین الجدول رقم 

  على تحسین األداء المھنيOne Note وبرنامج Zoomلمجتمع التعلم اإللكتروني وبرنامج 
. لمعلمات الكیمیاء في المدارس التابعة لمكتب تعلیم جنوب جدة تبعا لمتغیر المؤھل العلمي والخبرة

  . ألداء المھنيأي ال تؤثر الخبرة والمؤھل العلمي على دور تلك المجتعمات والبرامج في تحسین ا
   Recommendations& Suggestions  التوصیات والمقترحات 

 Recommendtionsالتوصیات 
  :في ضوء ما ورد من النتائج، توصي الباحثة بما یلي

تشجیع المعلمین على اإلنضمام لمجتمعات التعلم اإللكترونیة لما لھا من دور كبیر في تنمیة  )١
  .مادیة والمعنویة لھمأدائھم المھني وتقدیم الحوافز ال

 بشكل خاص  Zoom & One Noteإستخدام البرامج المحوسبة بشكل عام وبرنامجي  )٢
 .في التعلیم والتعلم

وإستنادًا إلى نتائج ھذه الدراسة، یجدر النظر في بعض القضایا التي ظھرت، باإلضافة إلى  )٣
  إجراء مزید من البحوث في ھذا المجال
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    Suggestionsالمقترحات
  :وء ما ورد من النتائج، توصي الباحثة بما یليفي ض
  . تعزیز مجتمع التعلم عبر اإلنترنت )١
الشروع في التفاعل ورعایة التعاون مع مختلف المؤسسات التعلیمیة ومجتمعات المشاركة،  )٢

وتعمیم الفكرة على بقیة مناطق المملكة العربیة السعودیة وتخصیص ممثلین لمجتمع التعلم 
  . ل تلك المناطقعبر اإلنترنت داخ

تعیین منسق للمجتمع لعقد اإلجتماعات الدوریة ومساعدة األعضاء في كتابة ملخص  )٣
مناقشة، تحدیث المستودع عبر اإلنترنت بأستمرار، والرد على اإلستعالمات لتسھیل 

  .  المناقشة
  .مساعدة األعضاء الجدد على التعرف على بیئات التعلم الجدیدة عبر اإلنترنت وإعتمادھا )٤
التعاون مع شركات االتصاالت الوطنیة لتوفیر مزید من حریة الوصول إلى تكنولوجیا  )٥

  .المعلومات واالتصاالت من أجل تطویر التعلیم
إشراك أفراد المجتمع في التواصل مع شركات االتصاالت الوطنیة للتعاون في المشاریع  )٦

  . المجتمعیة لتعلیم المعلمین وتحسین أدائھم
 التطویر المھني للمعلمین  التعلیم واداراتھا لتنظیم مختلف أنشطة برنامج التعاون مع وزارة )٧
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 المراجع 
  المراجع العربیة : أوال

 المحوسب "Crocodile Chemistry"أثر إستخدام برنامج ).٢٠١٧.(عوده، ھدیل رفیق محمد
لبة المرحلة األساسیة في تعدیل المفاھیم الكیمیائیة البدیلة ومفھوم الذات االكادیمیة لدى ط

أطروحة ماجستیر غیر منشوره  في أسالیب . جنوب نابلس–العلیا في مدیریة التربیة والتعلیم 
  .  فلسطین–تدریس العلوم  جامعة النجاح الوطنیة بنابلس 

برنامج مقترح للتنمیة . .(2016)إسماعیل، مجدي رجب، وأبو زید، إنعام، وعفیفي، أمیمة محمد 
. ي العلوم بمصر في ضوء األتجاھات العالمیة المعاصرة لتنمیة األداء التدریسيالمھنیة لمعلم

  .١٢١ – ٧٠ص . ٢٠١٦یولیو /٣ ج-العدد الثالث/العلوم التربویة
تأثیر مجتمعات التعلم المھنیة . .(2016)الزاید، زینب بنت عبداهللا، وحج عمر ،سوزان بنت حسین 

المجلة األردنیة في ". عة العلم وممارسات تدریسھاعلى اإلنترنت في فھم معلمات العلوم لطبی
  .٣٦٢- ٣٤٩ ، ٣ ،عدد ١٢العلوم التربویة، مجلد 
البرنامج الوطني لتطویر . دلیل مجتمعات التعلم المھنیة).٢٠١٤(تطویر للخدمات التعلیمیة 

  . الریاض: المدارس
ودوره في تحقیق التدریب اإللكتروني ) ٢٠١٢(عبد المعطي، أحمد حسین، وزارع، أحمد زارع

التنمیة المھنیة لمعلم الدارسات االجتماعیة، المجلة الدولیة لألبحاث التربویة، جامعة اإلمارات 
  .(31) العربیة المتحدة، العدد

تنمیة في ) ٢٫٠(فعالیة برنامج تدریبي قائم على تقنیات الویب ) . ٢٠١٢.(الباز، مروه محمد محمد
مركز األبحاث، . اه نحوه لدى معلمي العلوم أثناء الخدمةمھارات التدریس اإللكتروني واالتج

 .كلیة التربیة، جامعة بور سعید
دلیل منظومة مؤشرات قیادة األداء اإلشرافي والمدرسي، اإلدارة العامة ). ٢٠١٨(وزارة التعلیم، 

  الریاض، المملكة العربیة السعودیة  : لإلشراف التربوي
إعداد المعلم وتنمیتھ مھنیا في ضوء التحدیات ). "2009(اب الناقة، صالح أحمد، وأبو ورد، إیھ

 الواقع والمأمول، یونیو –المعلم الفلسطیني : للمؤتمر التربوي بحث مقدم "".المستقبلیة
٢٠٠٩.    

الدیار : القاھرة. مجتمعات التعلم واإلعتماد األكادیمي للمدارس). ٢٠٠٨. (النبوي، أمین محمد
  .المصریة اللبنانیة

فلسفة التدریب اإللكتروني ومتطلباتھ كمدخل للتنمیة المھنیة ) ٢٠١١( عماد صموئیل وھبة،
) ٢٧(المستدامة لمعلمي التعلیم الثانوي العام، مجلة كلیة التربیة، جامعة أسیوط، المجلد 

  .(1)العدد
ن الكفایات التكنولوجیة للمعلمین في مدینة اربد من وجھة نظر المشرفی .(٢٠٠٧.(المومني، خالد
  ٢٠ ،٣٦العدد : مجلة علوم انسانیة، السنة الخامسة. التربویین
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تحلیل القیم في محتویات كتب " .(٢٠٠١.(الغزیوات، محمد والراسبي، خمیس والجفوت، وفاء
مجلة جامعة الملك سعود، العدد ".التربیة الوطنیة للمرحلة اإلعدادیة في سلطنة عمان

  )(41) ٢) (١٤٢١ھـ(.
مكتبة الشقري، . تخطیط المناھج وتطویرھا من منظور واقعي). ٢٠٠٠.(الحارثي، إبراھیم

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة
  .بیروت. مكتبة لبنان. معجم المصطلحات االجتماعیة). ١٩٩٢(زكي، أحمد 
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