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االفتراضية في التدريس  في ظل جائحة كورونا وعالقته بمهارات التدريس اإلبداعي

د. حممد زيدان عبدهللا آل حمفوظ
األستاذ املشارك بكلية الرتبية - جامعة امللك خالد

استلم البحث بتاريخ: 6/29/ 2020م     قُبل البحث بتاريخ: 4/ 10/ 2020م
مستخلص البحث:استهدف البحث حتديد درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة 
امللك خالد للتدريس بالفصول املتزامنة، وحتديد مهارات التدريس اإلبداعي الالزمة ألعضاء هيئة التدريس بكلية 
الرتبية يف جامعة امللك خالد يف ضوء املقررات الدراسية، وكذلك الكشف عن مدى وجود عالقة ارتباطية بني 
ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتدريس بالفصول التزامنية ومهارات التدريس اإلبداعي. واستخدم الباحث املنهج 
الوصفي التحليلي، وأعد استبانة للتعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتدريس بالفصول التزامنية يف 
ظل جائحة كورونا، وقائمة مبهارات التدريس اإلبداعي اليت ينبغي توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس، وكذلك 
استبانة للتعرف على مدى وجود عالقة ارتباطية بني ممارسة التدريس التزامنية ومهارات التدريس اإلبداعي، 
وتكونت عينة البحث من )44( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد، طبقت 
عليهم أدوات الدراسة، وقد أسفرت نتائج الدراسة يف االستبانة األوىل عن درجات موافقة عالية ألفراد العينة 
حنو ممارسة التدريس بالفصول التزامنية، فقد بلغ احملور األول: أمهية استخدام الفصول االفرتاضية التزامنية ككلٍّ؛ 
يف مستوى "أوافق بشدة" مبتوسط حسايب )4.51( ووزن نسيب )90.18%(، واحملور الثاين: استخدام الفصول 
التزامنية ككلٍّ؛ يف مستوى " أوافق بشدة " مبتوسط حسايب )4.53( ووزن نسيب )90.50%(، واحملور الثالث: 
مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس للفصول التزامنية ككلٍّ؛ يف مستوى "أوافق بشدة" مبتوسط حسايب )4.22( 
ووزن نسيب )84.32%(، واحملور الرابع: الصعوبات اليت حتد من استخدام برامج الفصول االفرتاضية ككلٍّ؛ 
يف مستوى "أوافق" مبتوسط حسايب )3.51( ووزن نسيب )70.20%(.كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود 
عالقة إجيابية بني ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتدريس بالفصول التزامنية ومهارات التدريس اإلبداعي، فقد بلغ 
احملور األول: العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات التخطيط اإلبداعي للدرس ككلٍّ؛ وجاءت 
آراء أعضاء هيئة التدريس يف مستوى "أوافق" مبتوسط حسايب )3.82( ووزن نسيب )76.50%(، واحملور الثاين: 
العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات التنفيذ اإلبداعي للدرس ككلٍّ؛ جاءت آراء أعضاء هيئة 
التدريس يف مستوى "أوافق" مبتوسط حسايب )4.01( ووزن نسيب )80.21%(، واحملور الثالث: العالقة بني 
ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات تقومي نواتج التعلم ككلٍّ؛ وقعت آراء أفراد عينة البحث يف مستوى 

"أوافق" مبتوسط حسايب )3.85( ووزن نسيب )%76.95(.
الكلمات املفتاحية: الفصول التزامنية، التدريس اإلبداعي.
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Abstract:The research aimed to determine the degree of teaching staff practice in the College 
of Education, King Khalid University, teaching in synchronous classes, And define the creative 
teaching skills necessary for faculty members at the Faculty of Education, King Khalid 
University in the light of academic courses, As well as revealing the extent of a correlation 
between the practice of faculty members for teaching synchronous classes and creative teaching 
skills. The researcher used the descriptive-analytical method and prepared a questionnaire 
to determine the degree of teaching faculty practice teaching in synchronous classes in the 
Corona pandemic crisis, and a list of the creative teaching skills that should be available to the 
faculty members, as well as a questionnaire to identify the extent of a correlation between the 
simultaneous teaching practice and the creative teaching skills. The research sample consisted 
of (44) faculty members, College of Education, King Khalid University; the tools of the study 
were applied to them, and the results of the study in the first questionnaire resulted in high levels 
of approval for the individuals of the sample towards the practice of teaching in synchronous  
classes. The first axis: the importance of using synchronous virtual courses as a whole; At the 
"Strongly Agree" level with an average score of (4.51) and a relative weight (90.18%). The 
second axis: the use of synchronous chapters as a whole; At the "Strongly Agree" level with 
an average score of (4.53) and a relative weight (90.50%). The third axis: the extent to which 
faculty members practice synchronous classes as a whole; At the "Strongly Agree" level with 
a mean (4.22) and relative weight (84.32%). The fourth axis: the difficulties that limit the use 
of the default zoom program as a whole; At the "I Agree" level with an average score of (3.51) 
and a relative weight (70.20%). The results of the study also resulted in a positive relationship 
between faculty members ’practice of teaching synchronous classes and creative teaching 
skills, The first axis: the relationship between the practice of teaching in synchronous classes 
and the creative planning skills of the lesson as a whole; The opinions of faculty members 
came at the level "I agree" with an average score of (3.82) and a relative weight (76.50%), The 
second axis: the relationship between teaching practice in synchronous classes and the creative 
implementation skills of the lesson as a whole; The opinions of faculty members came at "I 
agree" level with an average score of (4.01) and a relative weight (80.21%), The third axis: 
the relationship between teaching practice in synchronous classes and the skills of evaluating 
learning outcomes as a whole; The opinions of the survey sample occurred on "I agree" level 
with an average score of (3.85) and a relative weight (76.95%). 
Keywords: synchronous classes, creative teaching.
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مقدمة البحث:
شهدت اآلونة األخرية تطورًا كبريًا يف تقنيات احلاسب اآليل وبرجمياته، مما شجع 
العملية  خمرجات  لتحسني  إمكانياته؛  من  االستفادة  على  ومتخصصيها  الرتبية  علماء 
التعليمية، ونظًرا الهتمام كافة دول العامل بقضية التعليم فقد قام املتخصصون الرتبويون 
مبحاولة الوصول إىل أكرب درجة من جودة إتقان كل من املعلم واملتعلم للعملية التعلمية 
التعليمية، األمر الذي أدى لتفعيل ممارسة التقنيات التكنولوجية احلديثة يف جمال التعليم، 
وقد ترتب على ذلك ظهور ما يسمى بالتعليم اإللكرتوين كنوع من أنواع التعليم املنافس 
أنشطة  الرتبية  حتاول استخدامه يف كافة  الذي جعل كليات  التقليدي، األمر  للتعليم 

التعليم هبدف االستفادة من برجمياته املتعددة.   
فاستخدام شبكة "اإلنرتنت" العاملية يف جمال التعليم كان له تأثرٌي إجيايبٌّ على أداء 
كلٍّ من املعلمني واملتعلمني وإجنازاهتم، وذلك لتأثري استخدام تكنولوجيا برجميات الشبكة 
الدولية للمعلومات على كافة نواحي العملية التعليمية، وظهر على مصطلحات وفلسفات 
 (Virtual وبيئات التعلم االفرتاضية ،(Distance Education) متنوعة منها: التعليم عن بُعد
(learning Environment، واجلامعات االفرتاضية (Virtual Univerities)، والتعليم اإللكرتوين 

(E.Learning)، والفصول االفرتاضية (Virtual Classroom). )العجرمي، 2013، 316(.

ونظًرا ألمهية الفصول االفرتاضية التزامنية فقد بدأت معظم اجلامعات باململكة العربية 
السعودية العمل على حتويل املقررات بشكلها املعتاد إىل مقررات إلكرتونية ختدم قاعدة 
عريضة من املتعلمني لتنمية نواتج التعلم املختلفة )شعيب، 2016، 471(، واستمرارًا يف 
تطوير العملية التعليمية، ومتاشًيا مع النظم احلديثة والتطورات التكنولوجية وظهور أمناط 
جديدة يف التعليم والتعلم عن بُعد قامت كلية الرتبية يف جامعة امللك خالد باستخدام 

. (Black board Collaborate Uitra)برامج الفصول االفرتاضية، عرب برنامج
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أصبح  الذي  الراهن  الوقت  يف  املتزامنة  الفصول  بتلك  التدريس  أمهية  زادت  وقد 
جائحة كورونا  أن حرمتهم  بعد  إليه،  احلاجة  أمس  العامل يف  أحناء  املتعلمون يف كافة 
(Covid-19) من احلضور إىل قاعة احملاضرة والدرس، يف الوقت الذي تقرر فيه تعليق الدراسة 

وفًقا لإلجراءات الوقائية واالحرتازية املوصى هبا من ِقبل اجلهات الصحية املتخصصة حمليًّا 
وعامليًّا؛ وذلك يف إطار احملاوالت احلثيثة ملنع انتشار هذا الوباء، األمر الذي جعلنا نتحول 

من التدريس داخل قاعات التدريس إىل داخل فضاء الفصول التزامنية االفرتاضية.
وما متتاز به هذه الفصول من وجهات استخدام(Interface)  بسيطة تراعي حاجات 
وتقنيات  أدوات  مع  للتعامل  السبل  أيسر  معرفة  على  وتعينهم  الطالب،  ومتطلبات 
الفصول االفرتاضية، بتقدمي مناخ تعليمي تسهل ممارستها من خالله، األمر الذي حيدُّ 
من التوتر الذي قد يتعرض له املتعلمون إذا وجدوا صعوبة يف استخدام هذه الفصول 

.)Jadhav, 2007, 13(
 (Virtual افرتاضية  "فصول  بأهنا:  التزامنية  االفرتاضية  الفصول  تعريف  وميكن 
املعلمني  التعليمية من  العملية  العادية يف وجود طريف  الفصول  تتشابه مع   Classroom)

العاملية "اإلنرتنت"؛ كما أهنا ختتلف  املعلومات  واملتعلمني، إال أهنا تكون على شبكة 
عن الفصول التقليدية حيث إهنا ال تتقيد بوقت معني أو مكان حمدد، ويتم عن طريقها 
خلق وتطوير جلسات تعليمية تفاعلية افرتاضية؛ جتمع املتعلمني يف جلسات تعلم تعاونية 
بواسطة الشبكة العاملية للمعلومات، ويتميز التعلم برتكيزه على عملية الفهم واالستيعاب 

وتنمية مهارات التفكري العليا". )رزق، 2009. 220(.
ويوجد منطان أساسيان لربامج الفصول االفرتاضية، مها:

احملاضرة  قاعة  وتشبه   :(Synchronous virtual classroom) التزامنية  الفصول   -
حيث يستخدم فيها املعلم والطالب برجميات وأدوات التواصل خالل زمن حمدد، حبيث 
التقيد مبكان معني، ومن أدوات  املعلم والطالب يف وقت حمدد دون  يتواجد كلٌّ من 
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هذه الفصول )التخاطب الكتايب، والتخاطب الصويت، والتخاطب بالصوت والصورة، 
واملؤمترات املرئية(.

- الفصول الالتزامنية (Asynceronous virtual classroom): ومتكن هذه الفصول 
الطالب من فهم املادة التعليمية من خالل املراجعة الدقيقة للمحتوى العلمي من خالل 
التفاعل عرب الشبكة، وال يتقيد هذا النمط بوقت معني أو مكان حمدد، وتستخدم أدوات 
وبرجميات تسمح لكلٍّ من املعلم واملتعلم بالتفاعل فيما بينهما، ومن أشهر هذه األدوات: 

الربيد اإللكرتوين والربيد الصويت. )شعيب، 2016، 471-470(.
الفصول  هذه  استخدام  أمهية  والبحوث  السابقة  الدراسات  بعض  أوضحت  وقد 
التزامنية يف عملييت التعليم والتعلم، وكذلك معرفة تأثري الفصول االفرتاضية على نواتج 
 ،(Olumide Adewale, 2012) :التعلم املختلفة، وقد اتفقت يف ذلك نتائج دراسات كلٍّ من
و(Galina Artushina, 2012)، و)صاحل، 2012م(، و)الشهراين، 2012م(، و)جماهد، 

2012م(، و)فخري، 2014م(، و)املنتشري، 2015م(، و)سيد، 2015م(. 
التغلب على  تساعد على  االفرتاضية   (Black board Collaborate Uitra) فالفصول 
حاالت العجز يف أعداد املعلمني ملا تتميز به من تغطية عدد كبري من الدارسني، عالوة 
على إمكانية التفاعل السريع والفعال وعدم تقييد الدراسة بوقت أو مكان معني، كما 
الطالب  للطالب، ومتد  املكلفة  البحثية  املكتبات واملراكز  االفرتاضية عن  الفصول  تغين 
للمعلومات، عالوة  العاملية  الشبكة  تتيحه  ما  بنسٍق معريفٍّ وبنياٍن معلومايتٍّ من خالل 
على ما تتميز به هذه الفصول من خلق جلسات ونقاشات حوارية تعمل على زيادة 
 (Rich; et al., الفهم واالستيعاب والتحليل وتنمية مهارات التفكري العليا لدى الطالب

.2009, 12)

ويشري "سام هسو" (Hsu, 2012, 17) إىل أنه بالرغم من العدد املتزايد لربامج الفصول 
الفرتة  يف  الشديد  الرتكيز  وكذلك  العاملي،  النطاق  على  املستخدمة  التزامنية  االفرتاضية 
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احلالية على فاعلية برامج كربنامج (Blackboard Collaborate Uitra)، إال أن االستخدام 
الفعلي هلا حمدود للغاية، وما زال خيضع لنقاشات عميقة، ترجع إىل عدم كفاية املعرفة 
الرغبة  وجود  عدم  إىل  إضافة  االفرتاضية،  الفصول  برامج  الستخدام  والتقنية  التعليمية 
اجلادة لدى املتعلمني يف استخدامها، وحمدودية املوارد والدعم املؤسسي الالزم لتطبيق 

تكنولوجيا الفصول االفرتاضية على نطاق واسع. 
ومن خالل خربات الباحث وعمله بالتدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد 
كانت هناك شكوى متكررة ألعضاء هيئة التدريس من ضعف استخدام تقنيات الفصول 
استخدام  ضعف  على  السابقة  الدراسات  من  العديد  اتفاق  على  عالوة  االفرتاضية، 
تقنيات الفصول االفرتاضية على الرغم من أمهيتها: مثل دراسة )العجرمي، 2013م(، 

و)سيد، 2015م(، و)شعيب، 2016(.
وما يتطلبه هذا العصر من عقول تتسلح بالتفكري اإلبداعي، وقدرهتا على مواجهة 
كافة التحديات ىف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية بطرق وأساليب 
خمتلفة، وتتوقف تنمية مهارات اإلبداع لدى الطالب بشكل أساسي على عاتق عضو 
هيئة التدريس القائم على العملية التعليمة، فهو الذي يقوم بتدريس املنهج، ولن يستطيع 

تنمية اإلبداع لدى الطالب إال إذا متكن من مهارات التدريس اإلبداعي.
خاصة وأن دوره مل يعد يقتصر على نقل املعرفة واملعلومات إىل طالبه فحسب، 
بل يتطلب منه جمتمع املعرفة أن يقوم بأدوار إبداعية غري تقليدية؛ ليتمكن من مساعدة 
طالبه على اكتساب األسس اليت تساعدهم على التعامل والتكيف مع حتديات العصر، 
ألبنائنا  نقدمها  اليت  واملمارسات  التعليمية  األنشطة  تكون كافة  أن  بنا  يفرتض  لذا 
طرق  استخدام  من خالل  وذلك  اإلبداع،  على  قائمة  وخارجه  الصف  حجرة  داخل 
واسرتاتيجيات تدريس تساعد على ذلك االجتاه )عبده، 2019، 3(، ميكن من خالهلا 
لألستاذ اجلامعي املبدع بسلوكه ومهاراته اإلبداعية أن يعوض ما قابله من نقص سواء 
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أكان يف اإلمكانيات أم األداءات؛ حيث إن السلوك اإلبداعي لألستاذ اجلامعي داخل 
قاعات الدرس حيول دوره من امللقن للمعلومة للموجه واملرشد هلا والدليل يف عمليات 
البحث، واحملفز ألسئلة وإجابات طالبه اجلديدة وغري املألوفة، واألستاذ اجلامعي الذي  
يتمتع بسمات سلوكية مؤثرة يف طالبه يكون قادرًا على إحداث التغري السلوكي لدى 

طالبه وخلق جيل متميز ومبدع. )األسود، 2013، 19(.
األمر الذي حيتم على القائمني على برامج إعداد الطالب بكليات الرتبية العمل على 
إعداد املعلم املبدع، مبا لديه من مهارات متكنه من التغلب على كافة متطلبات العصر 
احلايل، فقد أصبح استخدام مهارات التدريس اإلبداعي من أهم أدوار املعلم املستقبلية؛ 
هبدف تكوين جيل من املبدعني القادرين على حتمل املسؤولية وجماهبة التحديات اآلنية 
واملستقبلية، األمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر ىف الربامج احلالية للكليات من مجيع 
اجلوانب؛ حماولًة إلعداد معلم مبدع، قادر على القيام بأدواره املستقبلية اليت فرضها عصر 
دائم التغيري، فأداء املعلم من أهم املؤشرات اليت تغري سلوك الطالب وتنمي املهارات 

اإلبداعية لديهم. )السامل، 2009، 20(.
ألن  ومتنوعة؛  عديدة  مواقف  إىل  وممارساته  اإلبداعي  التدريس  مهارات  وحتتاج 
املوهبة اإلبداعية يف التدريس إمنا هي نتاج بيئة مناسبة ونشاط فعال مؤثر بناًء على ما 
تتميز  إنتاج خمرجات  إىل  يهدف  اإلبداعي  فالتفكري  إبداعية،  قدرات  من  الفرد  ميلكه 
بالتنوع والقابلية للتحقيق، كما أن هناك عالقة ارتباطية بني اإلبداع واحلوار واملناقشة، 
والبعد عن اجلمود وتلقني املعلومات دون إبراز مضموهنا )عبد الرازق، 2018، 240(.

وقد اتضح للباحث من خالل استقراء نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث السابقة، 
أمهية استخدام التدريس اإلبداعي وممارساته يف العملية التعليمية من أجل بناء جيل واع 
مبدع، لديه من التحصيل العلمي القدرة اليت تؤهله ألن يكون عضًوا فاعاًل يف جمتمعه، مثل 

دراسة )القحفة، 2011(، ودراسة )شحاته، 2012(، ودراسة )حسانني، 2013(.
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مشكـــلة البحث:
تأسيًسا على ما سبق واستناًدا إىل ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة والبحوث 
وتوصياهتا، فإن مشكلة البحث احلايل تتحدد يف ضعف ممارسة أعضاء هيئة التدريس 
الفصول  باستخدام  والتدريس  احلديثة  للتقنيات  خالد  امللك  جامعة  يف  الرتبية  بكلية 
التزامنية االفرتاضية كفصول (Blackboard Collaborate Uitra)، خاصة يف ظل ممارسة أداء 
تدريسي مل خيرج عن النمط التقليدي، ولذلك حياول البحث احلايل معاجلة تلك املشكلة 
من خالل حتسني األداء التدريسي وتطويره مبا يناسب متطلبات القرن احلادي والعشرين، 
وذلك من خالل تقومي درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس للتدريس التزامين وعالقته 

مبهارات التدريس اإلبداعي.
وميكن صياغة مشكلة البحث احلايل يف السؤال الرئيس التايل: 

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد التدريس 
بالفصول التزامنية يف ظل جائحة كورونا وعالقته بتنمية مهارات التدريس اإلبداعي؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤالت التالية:
خالد  امللك  جامعة  الرتبية يف  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة  درجة  ما   -1

التدريس بالفصول التزامنية يف ظل جائحة كورونا؟ 
2- ما مهارات التدريس اإلبداعي الواجب توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية 

الرتبية يف جامعة امللك خالد؟
3-ما العالقة بني ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد 

التدريس بالفصول التزامنية ومهارات التدريس اإلبداعي؟  
أهداف البحث: 

يهدف البحث احلايل إىل ما يلي:
- إعداد قائمة مبهارات التدريس اإلبداعي لالستعانة هبا يف تقومي أداء أعضاء هيئة 
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التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد، مبا يالئم التعلم النشط.
- حتديد مهارات التدريس اإلبداعي الالزمة ألعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف 

جامعة امللك خالد على ضوء املقررات الدراسية.
التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  مدى  عن  الكشف   -

للتدريس بالفصول االفرتاضية ومهارات التدريس اإلبداعي. 
أمهية البحث: 

تتحدد أمهية البحث احلايل فيما يلي:
العاملية  االجتاهات  مسايرة  اجلامعي حلتمية  التعليم  عن  املسؤولني  أنظار  توجيه   -

احلديثة اليت تؤكد على أمهية ممارسة برامج التدريس التزامين.
العلوم  تعليم  املستخدمة يف  التدريس  اسرتاتيجيات ووسائل  املسامهة يف تطوير   -

الشرعية من خالل استخدام برامج التدريس بالفصول االفرتاضية.
- املساعدة يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء 

ممارستهم للتدريس بالفصول االفرتاضية.
مصطلحات الدراسة:

:Virtual Classroom الفصول االفرتاضية
التقليدي،  الدراسي بشكله  الفصل  بالفصول االفرتاضية "بيئة حتاكي متاًما  يقصد 
وتضيف عليه العديد من املزايا يف إطار من التفاعل املتبادل بني كافة املشاركني باستخدام 
العديد من األدوات املتنوعة اليت تتيح االتصال الكتايب، والصويت، واملرئي، وجتدر اإلشارة 
أن املشاركة بالفصول االفرتاضية ال ختضع إىل أي قيود مكانية، فيمكن الوصول إليها من 

 (Aydin and Yuzer, 2006,11).."أي مكان يتيح اتصااًل بشبكة "اإلنرتنت
تفاعلية  تعليمية  "بيئة  بأهنا:  إجرائيًّا  التزامنية  االفرتاضية  الفصول  الباحث  ويعرف 
العناصر  يف  التقليدية،  احملاضرة  حجرة  وتشبه  للمعلومات،  العاملية  الشبكة  على  تقع 
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والتفاعالت الصفية اليت تتم بني الطالب أنفسهم وبني الطالب وأعضاء هيئة التدريس، 
ولكنها على الشبكة العاملية للمعلومات ووسائطها املتعددة".

:(Creative Teaching) التدريس اإلبداعي
يعرف التدريس اإلبداعي بأنه "نشاط تربوي يقوم به املعلم بغرض إحداث تغيريات 
يف املمارسات التدريسية داخل املوقف التعليمي، مما ينعكس على أداء املعلم والطالب، 
وتقومي  وتنفيذ  ختطيط  مستويات  يف  املعلم  مهارات  بتنمية  اإلبداعي  التدريس  ويرتبط 

التدريس بصورة إبداعية". )زاهي، زهرة، 2012، 54(.
ويعرفه الباحث إجرائيًّا بأنه: "السلوكيات واالستجابات اليت يظهرها أعضاء هيئة 
التدريس أثناء عمليات التخطيط والتنفيذ والتقومي للمحاضرات وما هبا من مسات إبداعية 
هتدف إىل تنمية مهارات اإلبداع األساسية لدى الطالب: )األصالة، والطالقة، واملرونة، 

والتحليل، والرتكيب، والتفكري الناقد(".
حدود البحث:

التزم الباحث يف إجراء البحث احلايل باحلدود التالية:
- احلدُّ املوضوعي: ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد 

للتدريس بالفصول التزامنية وعالقته مبهارات التدريس اإلبداعي. 
ا- حلدُّ البشري: عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد.
- احلدُّ الزماين: طبقت أدوات البحث يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 

2019/ 2020م.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يتميز هذا العصر بالتغريات السريعة الناجتة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وتقنية 
ملواجهة  التغريات  هلذه  الرتبوية  العملية  مواكبة  الضروري  من  أصبح  لذا  املعلومات، 
املشكالت اليت قد تنجم عنها مثل كثرة املعلومات وزيادة عدد الطالب ونقص املعلمني 
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وبعد املسافات، أو ملواجهة العوارض اليت قد تصيب اجملتمعات مثل جائحة كورونا اليت 
أثرت على مجيع اجملاالت احلياتية وخاصة العملية التعليمية، فقد أصبح التعليم عن بُعد 

عرب هذه الفصول ضرورة ملحة للتغلب على ما يطرأ عن هذه اجلائحة من أزمات.   
أواًل: استخدام الفصول التزامنية االفرتاضية:

- تعد مستحدثات تقنيات التعليم ثورة هائلة يف العامل اليوم، ويقع التعلم اإللكرتوين 
على رأس هذه املستحدثات اليت توظف ما توصلت إليه التكنولوجيا احلديثة من أجهزة 
وبرجميات يف العملية التعليمية، بداية من استخدام أدوات ووسائل العرض اإللكرتوين يف 
شرح الدروس، وانتهاًء بإنشاء الفصول االفرتاضية اليت تتيح للمتعلمني احلضور والتفاعل 

اهلادف؛ لتحقيق نواتج التعلم، وال ترتبط مبكان وال زمان حلدوث التعلم.
- ومسيت الفصول االفرتاضية؛ ألهنا حتاكي الفصول التقليدية؛ حيث إن الفصول 
االفرتاضية تكون وجًها لوجه وبشكل آينٍّ وتفاعليٍّ بني املعلم واملتعلمني، ويكون املعلم 
بالتحدث  إدارة اجللسة وإعطاء الصالحيات لآلخرين  الكامل يف كيفية  التحكم  لديه 
الفصول  منها  املسميات  من  العديد  االفرتاضية  وللفصول  وغريه،  والبثِّ  واملشاركة 
ومؤمتر  الشبكة  على  املتاحة  والفصول  التخيلية  والفصول  الذكية  والفصول  اإللكرتونية 

"الويب" )شعيب، 2016، 480-479(.
مفهوم الفصول التزامنية االفرتاضية:

خالل  تفاعلية  تعلمية  تعليمية  "بيئة  بأهنا:  التزامنية  االفرتاضية  الفصول  تعرف   -
الشبكة العاملية للمعلومات، توظف فيها التقنيات احلديثة، حبيث متكن املتعلمني من متابعة 
احملاضرات اإللكرتونية وكذلك عروض وأنشطة الوسائط املتعددة، وخلق نوع من التفاعل 
بني املتعلمني بالصوت والصورة حتت إشراف وتوجيه املعلم". )مخيس، 2013، 344(. 

- كما تعرف بأهنا: "بيئة رقمية متكن كالًّ من الطالب واملعلم من التواصل الفعال 
خالل الصوت، والفيديو، واحلوار املكتوب، واملشاركة التفاعلية يف التطبيقات، إضافة إىل 
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بعض املميزات اليت تساهم يف متكني كلٍّ من الطالب واملعلم من التفاعل كأهنم يف قاعة 
.(Parker& Martin, 2010, 136) "الدرس التقليدية

مميزات الفصول التزامنية االفرتاضية:
حدد كلٌّ من )املوسى واملبارك، 2005، 245(، و)مصطفى،2005، 56(، 	 

مميزات التدريس باستخدام الفصول االفرتاضية على النحو التايل:
إمكانية التواصل بني الطالب دون التقيد حبدود جغرافية أو وقت حمدد. 	 
تبادل النتاج العلمي والبحثي بني املؤسسات التعليمية مما يدعم املنافسة العلمية 	 

واحلوار العلمي البنَّاء. 
قلة التكلفة املادية مع عدم احلاجة إىل إمكانات مادية أو إجراءات أو أدوات 	 
مكلفة. 
تقليل العبء واجلهد على املعلمني، وتتيح هلم التفرغ للبحث والتنمية الذاتية. 	 
إتاحة مواقع 	  املعلوماتية من خالل  العلمية واألبنية  الروافد  العديد من  تسخري 

ملكتبات دوائر حبثية ومراكز متخصصة على الشبكة العاملية للمعلومات. 
تنمية مهارات احلوار واملناقشة من خالل املنتديات والورش النقاشية اليت تتم بني 	 

الطالب داخل جلسات الفصول االفرتاضية، مما يكسر حاجز اخلجل لدى الطالب.
حدوث التفاعل املستمر واالستجابة السريعة واملتابعة الدورية بشكٍل إلكرتوينٍّ 	 

يؤدي إىل عدم الضغط على اإلدارة املدرسية. 
مهارات التعامل مع الفصول االفرتاضية:

أهم 	   (Wilks & Jacka, 2013, 25)و  (Ketelhut,et al.,2010, 55):من حدد كلٌّ 
مهارات التعامل مع الفصول التزامنية االفرتاضية لطالب البكالوريوس على النحو التايل:

شبكة 	  عرب  وذلك  البحث  ودوائر  اإللكرتونية  باملكتبات  السريع  االتصال 
"اإلنرتنت".
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التعلم من أي مكان يف العامل كاملنزل مثاًل.	 
يركز على إنتاج املعلومات، ويفتح جماالت عديدة يف منتديات النقاش.	 
منخفض التكلفة، وقليل األعباء.	 
التفاعل واالستجابة واملتابعة املستمرة طوال اليوم.	 
تنمية أداء التدريس مما يساعدهم يف التخطيط لربامج إعداد املعلم.	 
املتعلمني 	  دافعية  واستثارة  بناءة،  نقاشات  خالل  من  واخلربات  املعرفة  تبادل 

إلبداء آرائهم ومالحظاهتم.
التقومي الذايت ألعمال الطالب فيما بينهم، وتقوميهم ألداء زمالئهم أثناء الدراسة.	 

األدوات الرئيسة الستخدام الفصول التزامنية االفرتاضية: 
هناك العديد من األدوات الرئيسة اليت ميكن استخدامها أثناء التدريس القائم 	 

على الفصول التزامنية االفرتاضية، وهي كما ذكرها كلٌّ من )زين الدين، 2007، 336-
338(، و)مخيس، 2009، 394(:

 	.Internet Relay Chat احملادثة املباشرة على الشبكة
 	.Application Sharing التطبيقات املشرتكة
 	.Dash Board السبورة اإللكرتونية
االختبارات القصرية واستطالع الرأي.	 
التصفح عرب "اإلنرتنت".	 
 	.Breakout Rooms الغرف اجلانبية
 	 .Sharing مشاركة سطح املكتب وامللفات

معوقات استخدام الفصول التزامنية االفرتاضية يف التدريس:
 (Lee,et تتمثل معوقات استخدام الفصول التزامنية االفرتاضية كما ذكرهتا دراسة

(al., 2012, 8 فيما يلي:
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- حتتاج إىل جمهود أكرب من املعلم يف ختطيط وبناء الربامج التعليمية؛ للتالؤم مع 
طبيعة هذا األسلوب من التعليم.

- حتتاج عند استخدامها يف التدريس باجلامعات إىل بنية حتتية مناسبة من التجهيزات 
واالتصاالت والدعم الفين.

- خربة أعضاء هيئة التدريس يف التعلم اإللكرتوين قليلة، وحيتاجون إىل تدريب مكثف.
- عدم توافر الوقت الالزم لتدريب املعلمني على استخدام التعلم اإللكرتوين وإدارة 

برامج احملتوى اإللكرتوين.
اثنًيا: مهارات التدريس اإلبداعي:

ماهية التدريس اإلبداعي:
يعد التدريس اإلبداعي منطًا من أمناط السلوك التدريسي الفعال، الذي ال حتدده 
املعلومات التقليدية أو القوالب املوضوعة، يظهره املعلم يف النشاط التعليمي داخل حجرة 
الصف، يف صورة استجابات حركية أو لفظية أو عالقات اجتماعية، ويعرب عن نفسه 
يف صورة إنتاج هادف يتسم بالتنوع واخلربة والتفرد والتميز واألصالة، وتظهر فيه عناصر 

الدقة والسهولة والتوافق مع ظروف املوقف التدريسي.
وعرف إبراهيم (Ibrahim, 2014, 25) التدريس اإلبداعي بأنه: "جمموعة من األنشطة 
والعمليات اليت يقوم هبا املعلم هبدف تشجيع الطالب على العمل وإنتاج األفكار املتنوعة 
واملتباينة، مع تصميم البيئات التعليمية الداعمة لإلبداع، ومساعدة الطالب على بناء 
البناء  الفجوة يف  املتناقضات، وحتديد  واستيعاب وحتليل  للمشكالت  احلساسية  مهارة 

املعريف لديه، مع تشجيع الطالب على بناء الفرضيات".
األمهية الرتبوية للتدريس اإلبداعي:

ذكر كلٌّ من )محاد، بدر، 2014، 223(، و)اجلمل، 2017، 32-33( أنه من 
خالل التدريس اإلبداعي ميكن حتقيق ما يلي:

- تفعيل دور الطالب وإجيابيته يف العملية التعليمية.
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- االهتمام بقدرات الطالب اجلسمية والعقلية على حدٍّ سواء وتطويرها.
- تنمية كفايات الطالب وتأهيلهم لالخنراط يف احلياة العملية يف احلاضر واملستقبل.

- مساعدة الطالب على التمكن من التعايش مع اجملتمع وحل مشاكلهم، وتنمية 
قدراهتم على التفكري املنطقي.

- االهتمام بتطوير الثقة بالنفس ومفهوم الذات عند الطالب.
- متكني الطالب من اكتساب املهارات واالجتاهات اليت تظهرها األهداف التعليمية.

- توفري املعلومات وإجراءات التدريب، وحتقيق النتائج.
- تشجيع اإلبداع وتأكيد أمهية التجديد فكرًا وأسلوبًا لدى الطالب.

مهارات التدريس اإلبداعي:
هناك جمموعة من املهارات الالزمة للتدريس اإلبداعي كما ذكرهتا دراسة )حسانني، 

2013( ودراسة )سليمان، 2015(؛ وميكن عرضها على النحو التايل:
أواًل: مهارات التخطيط للتدريس اإلبداعي، وتتضمن:

- حتديد األهداف اإلجرائية للدرس.
- حتديد الوسائل التعليمية الداعمة للتدريس اإلبداعي.

- حتديد طرائق التدريس املناسبة للتدريس اإلبداعي.
- اختيار أساليب التهيئة املناسبة للتدريس اإلبداعي.
- عرض حمتوى الدرس واألنشطة التعليمية اإلبداعية.

- حتديد أساليب تقومي نواتج التعلم املستهدفة.
اثنًيا: مهارات تنفيذ التدريس اإلبداعي، وتشمل:

- التهيئة للتدريس اإلبداعي.
- تقدمي احملتوى التعليمي مبا يتناسب والتدريس اإلبداعي.

- استخدام األسئلة الصفية الداعمة للتفكري اإلبداعي.
-إدارة بيئة التعلم القائمة على التدريس اإلبداعي.
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- غلق الدرس مبا يساعد يف حتقيق أهداف التدريس اإلبداعي.
اثلثًا: مهارات تقومي نواتج التعلم يف التدريس اإلبداعي، وتشمل:

- تنويع أساليب التقومي مبا يتفق وطبيعة التدريس اإلبداعي.
- توظيف التغذية الراجعة يف تنمية التفكري اإلبداعي.
- تصميم أدوات متنوعة ومبتكرة لتقومي نواتج التعلم.

الطرق التدريسية املالئمة للتدريس اإلبداعي:
يعد املتعلم وشحذ تفكريه، وفهم ذاته هو حمور اهتمام التدريس اإلبداعي وحمور 
العملية التعليمية، وهذا يتطلب أن ينطلق املعلم يف تدريسه من طرق التدريس اليت تعزز 
من  العديد  هناك  وأن  خاصة  املتعلمني،  لدى  الواعية  واملسؤولية  الفعالة  املشاركة  روح 
تدريًسا  خالهلا  من  حيقق  أن  للمعلم  ميكن  اليت  الفعالة،  التدريسية  واألساليب  الطرق 

إبداعيًّا، وميكن إجياز ذلك على النحو التايل:
• التعلم التعاوين: ويعتمد على تقسيم الطالب إىل جمموعات، يتحمل كلُّ فرد فيها 

مسؤولية تعليم نفسه ضمن عمل اجملموعة.
• االستقصاء: ويتطلب قيام الطالب بتصميم طريقة للبحث؛ للتوصل إىل نتائج 
من خالل مجع البيانات وتنظيمها، واستخالص البيانات وحتليلها، واستخالص النتائج.

اإلحساس  من  العلمي،  التفكري  خطوات  على  وتشتمل  املشكالت:  حل   •
البيانات وفرض الفروض واختبار صحة الفروض، مث اختيار  باملشكلة وحتديدها ومجع 

أنسب احللول للمشكلة.
• العصف الذهين: يعتمد العصف الذهين على توليد كم ٍّكبرٍي من األفكار، مع 
إجراء النقد واالستفادة من كمِّ األفكار اليت قد حتتوي على أفكار أصلية اعتماًدا على 

مبدأ الكم يولِّد الكيف.
• األنشطة املفتوحة النهاية: وتتيح الفرصة لتوليد اجلديد من األفكار واحللول.
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• األسئلة املتباعدة: وتعتمد على إثارة تفكري املتعلم يف أكثر من اجتاه لتهيئة اجلو 
املناسب لتفتيح العقول.

التعلم الذايت: ويعتمد على تفعيل دور املتعلم، وتقدمي التغذية الراجعة الفورية   •
)مصباح، 2006، 52(، و)عبده، 2019، 24(.

معوقات التدريس اإلبداعي:
يرى )اجلمل، 2017( أن معوقات التدريس اإلبداعي تتمثل فيما يلي:

• جتاهل تساؤالت الطالب االستكشافية.
باجلزئيات وإمهال  واهتمامهم  تركيز املعلمني على الطرق والوسائل التقليدية،   •

املعرفة املتكاملة.
• التزام الطالب بطريقة التفكري والتعبري اليت يفرضها عليهم املعلم.

• السخرية من الطالب الذين يظهرون أدلة إبداعية سواء أيف التفكري كانت أم يف 
املمارسة واإلجناز.

• تفضيل الطالب ذوي التحصيل املرتفع على الطالب املبدعني املبتكرين من ِقبل 
املعلمني.

• الرتكيز على االختبارات باعتبارها وسائل لقياس مستوى تفكري الطالب.
الدراسات السابقة والبحوث:

نتناول خالل هذا احملور الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة بالدراسة احلالية من 
حيث اهلدف من كل دراسة، ومنهجها، وعينتها، وأداهتا، وما أسفرت عنه من نتائج، 

والتعليق على الدراسات والبحوث السابقة، وانقسمت الدراسات إىل احملورين التاليني:

احملور األول: دراسات تناولت الفصول االفرتاضية التزامنية يف التدريس:
يف  االفرتاضية  الفصول  توظيف  أثر  استقصاء   )2011 )مسور،  دراسة  استهدفت 
اكتساب املفاهيم الفقهية لدى طالبات املرحلة الثانوية الفنية املتوسطة واجتاهاهتنَّ حنوها، 
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وتكونت العينة من )66( طالبة مقسمني إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، وانتهج البحث 
املنهج الوصفي التحليلي واملنهج شبه التجرييب، واستخدمت الباحثة حتليل احملتوى، واختبار 
مفاهيم ومقياس االجتاه، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًّا يف التطبيق 
البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية، كذلك عكست النتائج حتسًنا يف 

اجتاهاهتنَّ اجتاه الصفوف االفرتاضية وذلك يف تطبيق مقياس االجتاه البعدي.
أثر استخدام الفصول االفرتاضية يف تدريس  وتناولت دراسة )احلسيين، 2012( 
مادة التاريخ وأثرها يف التحصيل وتنمية مهارات التفكري الناقد والتواصل اإللكرتوين لدى 
جتريبية  إىل جمموعة  مقسمة  طالبة   )60( على  العينة  واشتملت  طالبات كلية الرتبية، 
التجرييب،  شبه  واملنهج  التحليلي  الوصفي  املنهجني  البحث  وانتهج  ضابطة،  وجمموعة 
وبطاقة  الناقد  التفكري  واختبار  حتصيليٍّ  اختباٍر  من  األدوات  تكونت  لذلك  وحتقيًقا 
مالحظة، وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات 
لصاحل  الناقد  التفكري  واختبار  التحصيلي  االختبار  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني 

جمموعة البحث، ويعزى ذلك الستخدام الفصول االفرتاضية.
وقامت دراسة )العجرمي، 2013( بالتعرف على مدى فعالية برنامج قائم على 
الفصول االفرتاضية لتنمية مهارات التدريس الفعال لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة 
القدس املفتوحة واجتاهاهتم حنوها، واشتملت العينة على )24( طالًبا، وانتهج البحث 
املنهجني الوصفي التحليلي وشبه التجرييب، وتضمنت األدوات اختبارًا حتصيليًّا وبطاقة 
مالحظة مهارات التدريس الفعال، وكان من أهم النتائج تفوق اجملموعة التجريبية على 

اجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي ويُعزى ذلك الستخدام الفصول االفرتاضية.
واستهدفت دراسة )بدير، 2014( الكشف عن فاعلية استخدام تقنيات الفصل 
وتنمية  املعريف  التحصيل  على  العلوم  تدريس  يف  الذايت  التعلم  على  القائم  االفرتاضي 
التفكري البصري واالجتاه حنو املادة، وانتهج البحث املنهج شبه التجرييب، واشتملت العينة 
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على )80( تلميًذا من تالميذ الصف األول اإلعدادي مقسمني إىل جمموعتني، اجملموعة 
التجريبية واجملموعة الضابطة، وحتقيًقا لذلك أعدَّ الباحث اختبارًا حتصيليًّا معرفيًّا، واختبار 
الواقع  النتائج عن فاعلية تقنيات  املادة، وأسفرت  البصري، ومقياس اجتاٍه حنو  التفكري 
االفرتاضي يف التدريس، وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّا بني درجات 
وكذلك  البصري،  التفكري  اختبار  يف  ودرجاهتم  املعريف  التحصيل  اختبار  يف  التالميذ 

درجاهتم يف مقياس االجتاه حنو املادة. 
احملور الثاين: دراسات تناولت تنمية مهارات التدريس اإلبداعي:

هدفت )النجار، 2012( إىل حتديد مهارات التدريس اإلبداعي اليت ينبغي توافرها 
لدى طالب كلية الرتبية يف ختصص العلوم ومدى امتالكهم ملهارات التدريس اإلبداعي، 
بالقنفدة البالغ  العينة على مجيع الطالب يف ختصص العلوم بكلية املعلمني  واشتملت 
عددهم )22( طالًبا، وتضمنت األدوات قائمة مبهارات التدريس اإلبداعي تضم )20( 
مهارة، ويف ضوء القائمة أعد الباحث بطاقة مالحظة مهارات التدريس اإلبداعي، وقد 
أسفرت الدراسة عن أن مجيع طالب عينة البحث تقريًبا ال ميلكون هذه املهارات، وأهنم 

يقومون بعملية التدريس بطريقة تقليدية تعتمد على التلقني.
وهدفت دراسة )سليمان، 2015(  إىل التعرف على فعالية برنامج تدرييب مقرتح 
لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمات الدراسات االجتماعية لتنمية التفكري 
على  العينة  واشتملت  االبتدائية،  باملرحلة  تالميذهنَّ  لدى  احلياتية  واملهارات  اإلبداعي 
الباحث  أعد  لذلك  وحتقيًقا  وضابطة،  جتريبية  جمموعتني  إىل  مقسمني  تلميًذا   )60(
اختبارًا حتصيليًّا، وبطاقة مالحظة، واختبار التفكري اإلبداعي، وأسفرت النتائج عن وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد جمموعة البحث من املعلمات يف 
التطبيقني القبلي والبعدي يف التحصيل واألداء، وكذلك يف التفكري اإلبداعي واملهارات 

احلياتية لصاحل اجملموعة التجريبية. 
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وركزت دراسة )اجلمل، 2017( على حتديد مدى فاعلية برنامج تدرييب قائم على 
اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي الرياضيات 
يف مرحلة التعليم األساسي، وتضمنت العينة )27( معلًما ومعلمة، وانتهج البحث املنهج 
شبه التجرييب، وتضمنت األدوات بطاقة مالحظة التدريس اإلبداعي، وأوضحت النتائج 
وجود فرق دالٍّ إحصائيًّا بني متوسط درجات املعلمني على بطاقة املالحظة يف التطبيقني 
القبلي والبعدي لصاحل التطبيق البعدي، عالوة على فاعلية الربنامج املقرتح، وأوصت بأن 

يركز املشرفون الرتبويون على املمارسات اإلبداعية للمعلمني يف الصف والتدريب. 
واستهدفت دراسة )عبده، 2019( معرفة مدى فاعلية برنامج تدرييب قائم على 
الدرس البحثي لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي واالجتاه حنو توظيفها لدى معلم الفلسفة 
التجرييب،  شبه  املنهج  واستخدم  معلًما،   )16( من  العينة  وتكونت  الثانوية،  باملرحلة 
وتضمنت أدوات الدراسة بطاقة مالحظة مهارات التدريس االبداعي ومقياس االجتاه، 
وطبقت على جمموعة البحث قبليًّا وبعديًّا، وأظهرت النتائج عالقة ارتباطية موجبة دالة 
التدريس اإلبداعي واالجتاهات حنو توظيفها لدى أفراد  إحصائيًّا بني كل من مهارات 
العينة، وأوضحت الدراسة ضرورة توفري مناخ تعليمي مرن من ِقبل القائمني على العملية 

التعليمية، مبا يسمح بالتجديد واإلبداع يف أداء املهام التدريسية من ِقبل املعلمني. 
التعقيب على الدراسات السابقة:

والبحوث السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث،  عرضت بعض الدراسات   -
االفرتاضي،  الواقع  فصول  تقنيات  باستخدام  التدريس  أثر  حتديد  إىل  بعضها  وهدف 
مثل دراسة )مسور، 2011( ودراسة )احلسيين، 2012( ودراسة )العجرمي، 2013( 
ودراسة )بدير، 2014(، وتناول البعض اآلخر مهارات التدريس اإلبداعي، مثل دراسة 
ودراسة   )2017 )اجلمل،  ودراسة   )2015 )سليمان،  ودراسة   )2012 )النجار، 

)عبده، 2019(.

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )٢(، ۱٤٤٢ھـ - ٢۰٢۰م



درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف.....        حممد زيدان عبد اهلل آل حمفوظ

299

التزامنية،  الفصول االفرتاضية  أمهية استخدام  السابقة على  الدراسات  - وأمجعت 
وأكد البعض اآلخر منها على ضرورة تنمية مهارات التدريس اإلبداعي يف خمتلف املراحل 

التعليمية.
- يف حدود علم الباحث مل تتطرق أي دراسة يف مناهج الرتبية اإلسالمية إىل ممارسة 

الفصول التزامنية وعالقتها مبهارات التدريس اإلبداعي.
استخدام  أثر  عن  الكشف  إىل  والبحوث  السابقة  الدراسات  بعض  هدفت   -
الفصول االفرتاضية التزامنية كدراسة )مسور،2011(، أو فاعلية استخدامها لتنمية بعض 
املتغريات األخرى، مثل: دراسة )احلسيين، 2012( ودراسة )العجرمي، 2013( ودراسة 
)بدير، 2014(، والبعض اآلخر استهدف التعرف على مهارات التدريس اإلبداعي، 
مثل: دراسة )النجار، 2012( ودراسة )اجلمل، 2017(، أو بناء برنامج مقرتح لتنمية 
مهارات التدريس اإلبداعي، مثل: دراسة )سليمان، 2015( ودراسة )عبده، 2019(، 

وتتفق تلك البحوث مع الدراسة احلالية يف اهلدف واستخدام املنهج شبه التجرييب.
- استندت بعض الدراسات والبحوث السابقة كدراسة )مسور، 2011( ودراسة 
للفصول   )2014 )بدير،  ودراسة   )2011 )العجرمي،  ودراسة   )2012 )احلسيين، 
واألداء  الذاتية،  والكفاءة  التحصيل  مثل  األخرى  املتغريات  بعض  تنمية  يف  االفرتاضية 
الناقد والتواصل اإللكرتوين  التدريسي، واكتساب املفاهيم واالجتاه حنو املادة، والتفكري 
والتدريس الفعال وتنمية التفكري البصري، وختتلف الدراسة احلالية معها يف حتديد عالقة 

الفصول التزامنية مبهارات التدريس اإلبداعي.
إجراءات البحث:

منهج البحث:
استخدم الباحث املنهج الوصفي )التحليلي( يف مسح األدبيات والبحوث السابقة 
بتقنية  الصلة  ذات  واحلقائق  املعلومات  مجع  يف  وكذلك  البحث  مبتغريات  تتعلق  اليت 

الفصول املتزامنة، وحتديد مهارات التدريس اإلبداعي، واختيار عينة البحث. 
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جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد.

عينة البحث: 
 بلغت عينة البحث )44( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة 

امللك خالد.
أدوات البحث:

أواًل: استبانة للتعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة 
امللك خالد للتدريس ابلفصول التزامنية:

صمم الباحث استبانة للتعرف على درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتدريس 
والدراسات  األدبيات  بعض  على  الباحث  اعتمد  وقد  االفرتاضية،  التزامنية  بالفصول 
بالبيانات  يتعلق  أوهلما  جزأين،  االستبيان  وتضمن  الفرعية،  العبارات  لتحديد  السابقة 
الشخصية، وثانيهما يتكون من حماور الدراسة اليت اشتملت على أربعة حماور رئيسة، 

يندرج حتتها )79( فقرة موزعة كما يلي: 
- احملور األول: أمهية استخدام الفصول التزامنية، ويندرج حتته )26( فقرة. 

- احملور الثاين: آراء أعضاء هيئة التدريس حنو الفصول التزامنية، ويندرج حتته )19( فقرة.
- احملور الثالث: مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس للفصول التزامنية يف التدريس، 

ويندرج حتته )16( فقرة.
ويندرج حتته  التزامنية،  الفصول  استخدام  من  اليت حتد  الصعوبات  الرابع:  -احملور 

)18( فقرة.
صدق األداة وثباهتا:

أوجد الباحث صدق أداة البحث عن طريق صدق احملكمني، وذلك بعرض االستبانة 
على جمموعة من أساتذة املناهج وطرق التدريس وعلم النفس، ووجد ثبات االستبانة من 
خالل استخدام معادلة "ألفا كرونباخ" لالتساق الداخلي كما هو موضح باجلدول رقم 
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)3(، وقد حصلت األداة جمتمعة على ثبات اختبار مقداره )0.97(، وهبذا تكون األداة 
املستخدمة لتحقيق أغراض هذا البحث صادقة وثابتة. 

نتائج صدق االتساق الداخلي:
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة حسب الباحث معامل االرتباط 
بني درجات كل مهارة فرعية والدرجات الكلية للمحور الذي تنتمي إليه املهارة الفرعية، 

وجاءت النتائج كما هو مبني باجلدول )1(.
جدول )1(: يوضح معامالت االرتباط بني درجات كل مهارة فرعية والدرجات الكلية

 للمحور الذي تنتمي إليه املهارة الفرعية

معامل رقم املهارةاحملاور
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

معامل رقم املهارةاحملاور
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

نيــة
زام

 الت
ضيـة

فرتا
اال

ل 
صـو

الف
ام 

خد
ســت

ة ا
مهيـ

أ

دال10.470.01

منية
لتزا

ل ا
صو

 للف
س

دري
 الت

هيئة
اء 

عض
م أ

خدا
است

ى 
مد

دال10.490.01
دال20.670.01دال20.590.01
دال30.570.01دال30.480.01
دال40.740.01دال40.630.01
دال50.790.01دال50.470.01
دال60.770.01دال60.760.01
دال70.530.01دال70.640.01
دال80.570.01دال80.790.01
دال90.770.01دال90.640.01
دال100.590.01دال100.710.01
دال110.470.01دال110.720.01
دال120.660.01دال120.750.01
دال130.400.027دال130.590.01
دال140.520.01دال140.730.01
دال150.530.01دال150.600.01
دال160.470.01دال160.730.01
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اتبع :جدول )1(: يوضح معامالت االرتباط بني درجات كل مهارة فرعية والدرجات الكلية
 للمحور الذي تنتمي إليه املهارة الفرعية

رقم املهارةاحملاور
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

رقم املهارةاحملاور
معامل 
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

نية
زام

 الت
ول

فص
م ال

خدا
است

حنو 
س 

دري
 الت

يئة
ء ه

ضا
 أع

راء
  آ

   
   

 

دال170.770.01

منية
لتزا

ل ا
صو

 الف
دام

تخ
 اس

من
حتد 

يت 
ت ال

عوبا
لص

ا

دال10.630.01
دال20.660.01دال180.570.01
دال30.700.01دال190.610.01
دال40.580.01دال200.650.01
دال50.560.01دال210.620.01
دال60.710.01دال220.470.01
دال70.650.01دال230.580.01
دال80.620.01دال240.470.01
دال90.650.01دال250.480.01
دال100.560.01دال260.400.028
دال110.510.01دال10.470.01
دال120.580.01دال20.510.01
دال130.650.01دال30.570.01
دال140.580.01دال40.660.01
دال150.710.01دال50.480.01
دال160.750.01دال60.440.015
دال170.620.01دال70.580.01
دال180.780.01دال80.500.01
دال90.750.01
دال100.620.01
دال110.680.01
دال120.670.01
دال130.590.01
دال140.520.01
دال150.500.01
دال160.540.01
دال170.580.01
دال180.510.01
دال190.630.01
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احملور  عبارات  من  عبارة  درجات كل  بني  االرتباط  معامالت   )1( اجلدول  يبني 
األول والدرجات الكلية للمحور، فقد تراوحت ما بني )0.40 – 0.79( ومجيعها دالة 
إحصائيًّا، حيث إن مجيع هذه القيم تعرب عن درجة اتساق داخلي عالية الستجابات 
أفراد العينة على فقرات كل عبارة من عباراهتا، مما يساعد يف االستنتاج على أن العبارات 

الفرعية لالستبانة صادقة ملا وضعت لقياسه.
نتائج الصدق البنائي لالستبانة:

بني  االرتباط  معامل  الباحث  حسب  لالستبانة  البنائي  الصدق  من  وللتحقق 
الدرجات الكلية لكل حمور والدرجات الكلية لالستبانة، وجاءت النتائج كما هي مبينة 

يف اجلدول )2(.
جدول )2(: يوضح معامالت االرتباط بني الدرجات الكلية لكل حمور من حماور

 االستبانة والدرجات الكلية لالستبانة.

معامل احملور
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

دال0.950.01أمهية استخدام الفصول االفرتاضية التزامنية.
دال0.870.01آراء أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام الفصول التزامنية.

دال0.820.01مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لربامج الفصول االفرتاضية.
دال0.850.01الصعوبات اليت حتد من استخدام برامج الفصول االفرتاضية.

ويبني اجلدول )2( معامالت االرتباط بني الدرجات الكلية لكل حمور من حماور 
االستبانة والدرجات الكلية لالستبانة، فقد تراوحت ما بني )0.82 – 0.95( ومجيعها 

دالة إحصائيًّا، مما يدل على صدق وجتانس حماور االستبانة.
نتائج ثبات االستبانة وحماورها:

وللتحقق من ثبات االستبانة وحماورها استخدم الباحث طريقة معامل " ألفا كرونباخ" 
وجاءت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول )3(.
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جدول )3(: يوضح نتائج اختبار "ألفا كرونباخ" لالستبانة وحماورها.

معامل "ألفا كرونباخ"عدد العباراتحماور االستبانة

260.93أمهية استخدام الفصول االفرتاضية التزامنية.
190.88آراء أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام الفصول التزامنية.

160.88مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس لربامج الفصول االفرتاضية.
180.91الصعوبات اليت حتد من استخدام برامج الفصول االفرتاضية.

790.97استبانة الفصول التزامنية

يبني اجلدول )3( معامالت الثبات لالستبانة وحماورها فقد تراوحت ما بني )0.88 
– 0.93( للمحاور، وبلغ معامل الثبات لالستبانة ككلٍّ )0.97(، وهي نسبة ثبات 

مرتفعة، مما يطمئن الباحث لنتائج تطبيق االستبانة.
إجراءات توزيع االستبانة:

التدريس بكلية  البحث على )48( عضًوا من أعضاء هيئة  الباحث استبانة  وزع 
الرتبية يف جامعة املك خالد، واستغرقت عملية مجع البيانات املوزعة أربعة أسابيع، وبلغ 

عدد االستبانات املسرتدة )44( استبانًة. 
نتائج البحث ومناقشتها:

لتفسري النتائج ولإلجابة عن السؤال األول للبحث والذي ينص على: "ما درجة 
بالفصول  للتدريس  خالد  امللك  جامعة  الرتبية يف  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة 

التزامنية يف ظل جائحة كورونا؟" 
واختبار  املئوية،  والنسب  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  استخدمت 

)كا2(، ومستوى الداللة، وذلك على النحو التايل:
 بالنسبة للمحور األول اخلاص بأمهية استخدام الفصول االفرتاضية التزامنية:
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جدول )4(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث حنو أمهية 
استخدام الفصول االفرتاضية املتزامنة.

م
املهارات الفرعية

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب 
)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

يساعد على تنمية مهارات البحث 1
والتقصي للمعلومات.

أوافق 4.610.65%92.27
بشدة

28.140.0018

16.910.00125أوافق83.18%4.161.01يثري دافعية الطالب حنو التعلم.2
أوافق 87.73%4.390.97يساعد يف تقدمي برجميات حماكاة الواقع.3

بشدة
39.820.00118

أوافق 90.00%4.500.79يليب حاجات الطالب.4
بشدة

24.180.00112

يضاعف التفاعل املتبادل بني األستاذ 5
والطالب.

أوافق 4.451.00%89.09
بشدة

53.450.00116

أوافق 92.27%4.610.81نظام تعليمي تعلمي.6
بشدة

64.550.0019

يساعد على التعلم التعاوين والتعلم 7
اإلتقاين.

أوافق 4.500.90%90.00
بشدة

54.180.00114

يساعد يف توظيف اسرتاتيجيات تدريس 8
حديثة.

أوافق 4.730.66%94.55
بشدة

51.320.0013

أوافق 88.18%4.410.97يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.9
بشدة

44.180.00117

توظيف التقنيات والتكنولوجيا احلديثة أثناء 10
التدريس.

أوافق 4.730.62%94.55
بشدة

46.550.0012

ينمي مهارات التفكري الناقد واإلبداعي 11
لدى الطالب.

أوافق 4.610.62%92.27
بشدة

26.230.0017

وضع آليات جديدة ملمارسة مهارات 12
احلوار واالستماع.

أوافق 4.660.64%93.18
بشدة

34.680.0016

أوافق 93.64%4.680.74يقلل األعباء على إدارة الكلية.13
بشدة

71.090.0015
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م
املهارات الفرعية

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب 
)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

حيد بإجيابياته كثريًا من بعض املعوقات 14
التعليمية.

أوافق 4.231.43%84.55
بشدة

84.640.00124

يعتمد استخدام التعلم الذايت لدى 15
الطالب.

أوافق 4.770.57%95.45
بشدة

51.050.0011

يساعد على تقدمي تغذية راجعة فورية 16
للطالب.

أوافق 4.500.88%90.00
بشدة

49.270.00113

يؤدي إىل زيادة التفاعل املشرتك بني املعلم 17
واملتعلم.

أوافق 4.341.01%86.82
بشدة

35.450.00123

يزيد من كمِّ املعلومات واخلربات املتبادلة 18
بني الطالب.

أوافق 4.390.97%87.73
بشدة

39.820.001 18
مكرر

يؤدي إىل زيادة دافعية محاس املتعلم 19
للتعلم.

أوافق 4.500.93%90.00
بشدة

53.640.00115

يساعد على تأصيل مهارات البحث 20
والتفكري العلميني.

أوافق 4.340.96%86.82
بشدة

32.180.00122

يساعد على اكتساب مهارات حديثة يف 21
التعامل مع احلاسب اآليل.

أوافق 4.390.99%87.73
بشدة

39.820.00120

يساعد على تطوير آليات وأساليب التعليم 22
عن بُعد.

أوافق4.391.02%87.73
 بشدة

43.820.00121

39.180.00126أوافق82.27%4.111.26يعطي للمتعلم مساحة من احلرية العلمية.23
أوافق91.36%4.570.66يساعد على التعليم املستمر.24

 بشدة
22.680.00111

يساعد على استمرارية التدريب للمعلم مما 25
يؤدي جلودة األداء واإلتقان.

أوافق4.610.65%92.27
 بشدة

28.140.00110

يُعد نظاًما تقنيًّا ومتقدًما ومهمًّا ملواجهة 26
حتديات العصر.

أوافق 4.680.67%93.64
بشدة

42.320.0014

أوافق90.18%4.510.89أمهية استخدام الفصول االفرتاضية التزامنية
 بشدة

اتبع:جدول )4(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث حنو 
أمهية استخدام الفصول االفرتاضية املتزامنة.
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يوضح اجلدول )4( مستويات آراء أفراد العينة حنو أمهية استخدام الفصول االفرتاضية 
التزامنية، فقد جاءت مجيع قيم "كا2" دالة إحصائيًّا، مما يدل على الفروق املعنوية بني 
مستويات اآلراء، ووقعت اآلراء يف مستوى "أوافق بشدة" جلميع العبارات، وتراوحت قيم 
املتوسط احلسايب هلذه العبارات ما بني )4.11 – 4.77(، وتراوحت األوزان النسبية 
هلا ما بني )82.27% - 95.45%(، وبالرجوع إىل اجلدول نالحظ أن هناك داللة 
إحصائية لصاحل اخليارين: "أوافق، وأوافق بشدة"، الذين ميثالن التكرار األكرب، مما يشري 
إىل موافقة أفراد الدراسة على أمهية استخدام الفصول التزامنية، ولعل هذا ما توصلت 
إليه بعض الدراسات السابقة اليت تناولت التدريس بالفصول االفرتاضية، واليت توصلت 

نتائجها إىل تفوق اجملموعات التجريبية اليت تعلمت عن طريق الفصول التزامنية.
أما أمهية استخدام الفصول االفرتاضية ككلٍّ؛ فقد وقعت آراء أفراد عينة البحث يف 
مستوى "أوافق بشدة" مبتوسط حسايب )4.51( ووزن نسيب )90.18%(، وعليه تتفق هذه 
النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )املنتشري، 2017(، ولذا يرى الباحث أن الفصول التزامنية 

تساعد على التعليم املستمر ومواجهة حتديات العصر، وتطوير أساليب التعليم والتعلم.
بالنسبة للمحور الثاين: آراء أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام الفصول التزامنية:

جدول )5(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث حنو 
استخدام الفصول التزامنية.

املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب 

)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

التدريس بالفصول التزامنية يُعد مقياًسا للحكم 1
على التقدم العلمي والتقين.

أوافق 4.430.97%88.64
بشدة

44.550.00116

يُِعدُّ متعلمني قادرين على استخدام وممارسة 2
مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

أوافق4.590.84%91.82
 بشدة

64.360.0019

أوافق 94.55%4.730.62حياكي التدريس بالفصول التقليدية.3
بشدة

46.550.0012
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املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب 

)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

يقضي على مشكلة العجز يف األساتذة وزيادة 4
أعداد املتعلمني.

17.820.00119أوافق4.180.99%83.64

أوافق86.82%4.341.01يعد أساًسا ملعايري اجلودة واالعتماد األكادميي.5
 بشدة

35.450.00117

31.450.00118أوافق بشدة85.45%4.271.04نظام فعال لزيادة كفاءة عضو هيئة التدريس.6
أفضل االستجابة لكلِّ ما هو جديد يف جمال 7

تقنيات التعليم عن بعد.
أوافق4.770.48%95.45

 بشدة
43.950.0011

أوافق92.27%4.610.65يوفر للطالب جوًّا من اخلصوصية.8
 بشدة

28.140.0017

أؤيد التواصل مع الطالب من خالل الفصول 9
التزامنية.

أوافق4.660.61%93.18
 بشدة

31.950.0013

أنصح أعضاء هيئة التدريس بالتدريس بالفصول 10
التزامنية.

أوافق4.660.68%93.18
 بشدة

38.230.0014

لدي االستعداد باالستمرار يف التدريس من 11
خالل الفصول التزامنية.

أوافق 4.550.85%90.91
بشدة

54.180.00110

الفصول املتزامنة حتفز عضو هيئة التدريس يف 12
التواصل الفعال مع طالبه.

أوافق 4.430.87%88.64
بشدة

37.270.00114

أرى أنه جيب أن يتوافر هذا النظام يف كافة 13
الربامج اجلامعية.

أوافق4.610.72%92.27
 بشدة

34.410.0018

جناح استخدام هذا الربنامج يعتمد على كفاءة 14
استخدام احلاسب اآليل.

أوافق4.430.87%88.64
بشدة

37.270.001 14
مكرر

أشعر باملتعة عندما أقوم مبهامي من خالل 15
التدريس بالفصول التزامنية.

أوافق4.640.69%92.73
 بشدة

34.410.0015

أفضل التدريس باستخدام الفصول التزامنية 16
االفرتاضية.

أوافق4.500.90%90.00
 بشدة

49.450.00113

يشعر من خالله الطالب باملساواة يف احلوار 17
الصفي.

أوافق4.520.88%90.45
 بشدة

54.000.00112

 اتبع:جدول )5(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث
 حنو استخدام الفصول التزامنية.
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املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب 

)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

أشعر بالسعادة بوجود املتعلمني يف الفصل 18
التزامنية.

49.640.00111أوافق بشدة4.520.85%90.45

أشجع استمرار أعضاء هيئة التدريس يف 19
التدريس بالفصول التزامنية.

26.230.0016أوافق بشدة4.610.62%92.27

آراء أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام الفصول 
املتزامنة

     أوافق 4.530.82%90.50
بشدة

الفصول  استخدام  حنو  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  مستويات   )5( اجلدول  يبني 
التزامنية، فقد جاءت مجيع قيم "كا2" دالة إحصائيًّا، مما يدل على الفروق املعنوية بني 
مستويات اآلراء، وقد وقعت اآلراء يف مستوى "أوافق بشدة، وأوافق" جلميع العبارات، 
وتراوحت قيم املتوسط احلسايب هلذه العبارات ما بني )4.18 – 4.77(، كما تراوحت 
األوزان النسبية هلا ما بني )83.64% -95.45%(، وتدل هذه النتيجة على أن أفراد 
العينة قد أبدوا موافقتهم على مجيع الفقرات، اليت تعكس مدى أمهية الفصول التزامنية 

ملواجهة التحديات احلالية.
أما استخدام الفصول املتزامنة ككلٍّ؛ فوقعت آراء أفراد عينة البحث يف مستوى 
ويتماشى   ،)%90.50( نسيب  ووزن   )4.53( حسايب  مبتوسط  بشدة"  "أوافق 
دراسة )حسني، 2011(، ودراسة  مثل  السابقة،  الدراسات  بعض  نتائج  مع  ذلك 

)كمتور، 2014(.
بالفصول  للتدريس  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة  مدى  الثالث:  للمحور  بالنسبة 

التزامنية:

 اتبع:جدول )5(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث
 حنو استخدام الفصول التزامنية.
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جدول )6(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث
 حنو مدى ممارسة الفصول التزامنية.

املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب 
)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

تستخدم املواد املطبوعة دون غريها يف 1
توصيل املعلومات.

5.090.27815حمايد3.181.45%63.64

1.820.61114أوافق69.09%3.451.21تقدم املقررات الدراسية بصورة تقليدية.2

أوافق98.64%4.930.33يوجد موقع للجامعة على "اإلنرتنت".3
 بشدة

76.410.0011

أوافق98.64%4.930.33يدرَُّس الطالب تبًعا لنظام الفصول التزامنية.4
 بشدة

76.410.001 1
مكرر

ترسل امللفات وتتبادل مباشرة بني األستاذ 5
والطالب.

أوافق4.770.48%95.45
 بشدة

43.950.0013

56.910.00116ال أوافق47.73%2.390.75ال يوجد تفاعل مباشر بني األستاذ والطالب.6

توجد منتديات نقاش تتبادل اخلربات من 7
خالهلا بني املتعلمني بعضهم البعض.

أوافق4.640.72%92.73
 بشدة

38.360.0017

أوافق91.36%4.570.79إمكانية تسجيل احملاضرة الصوتية.8
 بشدة

35.230.00110

تقدمي الواجبات واستالم التغذية الراجعة عن 9
طريق النظام.

أوافق4.700.63%94.09
 بشدة

42.320.0015

أوافق91.82%4.590.73تؤدى اختبارات املقررات عن طريق النظام.10
 بشدة

30.730.0019

يقوم النظام بتصحيح االختبارات وتسجيل 11
الدرجات.

أوافق4.480.73%89.55
 بشدة

16.410.00113

تستخدم احملادثة لطرح التساؤالت وإثارة 12
النقاش حول املقرر.

أوافق4.500.66%90.00
 بشدة

16.550.00112

37.140.0014أوافق بشدة94.55%4.730.50توجد مكتبة رقمية ختدم املقرر الدراسي.13

تستخدم املنتديات إلثراء املقرر باملوضوعات 14
ذات الصلة.

19.410.00111أوافق بشدة4.520.70%90.45
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املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب 
)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

يُطلع على احملتوى الدراسي للمقرر من 15
النظام.

أوافق4.640.69%92.73
 بشدة

34.410.0016

إمكانية حتميل حمتوى املقرر الدراسي من 16
النظام.

أوافق4.610.72%92.27
 بشدة

34.410.0018

مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتدريس 
بالفصول التزامنية

أوافق 4.221.02%84.32
بشدة

هيئة  أعضاء  ممارسة  مدى  حنو  الدراسة  عينة  آراء  مستويات   )6( اجلدول  يبني 
التدريس للتدريس بالفصول التزامنية، فقد جاءت معظم قيم "كا2" دالة إحصائيًّا، مما 
يدل على الفروق املعنوية بني مستويات اآلراء، ووقعت اآلراء يف مستوى "أوافق بشدة، 
وأوافق" ملعظم العبارات، وتراوحت قيم املتوسط احلسايب هلذه العبارات ما بني )3.45 
– 4.93(، وتراوحت األوزان النسبية هلا ما بني )69.09% - 98.64%(، وبالرجوع 
إىل اجلدول نالحظ أن هناك داللة إحصائية لصاحل اخليارين "أوافق، وأوافق بشدة" الذين 
ميثالن التكرار األكرب، مما يشري إىل موافقة أفراد الدراسة على ممارسة التدريس باستخدام 
تناولت  اليت  السابقة  الدراسات  بعض  إليه  توصلت  ما  هذا  ولعل  التزامنية،  الفصول 

التدريس بالفصول االفرتاضية التزامنية.
وقعت  فقد  التزامنية ككلٍّ؛  للفصول  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة  مدى  عن  أما 
آراء أفراد عينة البحث يف مستوى "أوافق بشدة" مبتوسط حسايب )4.22(، ووزن نسيب 
)84.32%(، وعليه تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من: )جماهد، 2012( 
ودراسة )شعيب، 2016( ودراسة )املنتشري، 2017( ودراسة )سيد، 2017(، وتشري 
ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتدريس باستخدام الفصول املتزامنة إىل فاعليتها يف العملية 

اتبع:جدول )6(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث
 حنو مدى ممارسة الفصول التزامنية.
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التعليمية بوجه عام، وفيما متر به البالد من تداعيات جائحة كورونا على وجه اخلصوص.
بالنسبة للمحور الرابع: الصعوبات اليت حتدُّ من التدريس بالفصول التزامنية:

جدول )7(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث 
حنو الصعوابت اليت حتد من التدريس ابلفصول التزامنية.

املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب
)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

عدم وعي الطالب بأمهية التدريس بالفصول 1
التزامنية.

19.410.0013أوافق بشدة4.520.70%90.45

ال توجد القناعة الكافية لدى أعضاء هيئة 2
التدريس بالتدريس بالفصول التزامنية.

27.320.00114ال أوافق2.430.73%48.64

قلة وعي بعض املسؤولني بأمهية دور الفصول 3
التزامنية.

أوافق4.230.83%84.55
 بشدة

4.140.1266

ال توجد لدى الطالب القدرة على استخدام 4
احلاسب اآليل.

11.230.00415ال أوافق2.070.66%41.36

عدم إتقان استخدام عضو هيئة التدريس 5
ملهارات احلاسوب.

31.270.00116ال أوافق2.000.75%40.00

ال أوافق 35.00%1.750.44عدم توافر األجهزة والربجميات الالزمة.6
بشدة

11.000.00117

عدم وجود برامج دعاية تفيد بأمهية استخدام 7
هذه الفصول ألعضاء هيئة التدريس.

15.270.0028أوافق4.091.01%81.82

0.910.82312أوافق68.64%3.431.11وجود مشكالت تقنية وفنية.8
عدم توافر الكفاءة العالية الستخدام 9

"اإلنرتنت" من جانب املتعلم.
8.550.03610أوافق3.951.10%79.09

انصراف املتعلم بالربجميات الرتفيهية عن 10
الفصول التزامنية.

أوافق4.610.69%92.27
 بشدة

30.860.0012

عدم امتالك أعضاء هيئة التدريس آلليات 11
الضبط والتحكم يف بيئة الفصول التزامنية 

للطالب.

أوافق 4.660.48%93.18
بشدة

4.450.0351

قلة وعي بعض املتخصصني واملسؤولني حول 12
دور الفصول التزامنية يف العملية التعليمية.

9.270.0269أوافق3.981.05%79.55
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املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن النسيب
)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

يصعب تطبيق االختبارات من خالل برنامج 13
الفصول التزامنية يف غياب الكامريات.

6.050.0494أوافق بشدة4.300.79%85.91

عدم إدراك أعضاء هيئة التدريس ماهية 14
الفصول التزامنية.

ال أوافق 1.500.51%30.00
بشدة

0.001.00018

عدم توافر الوقت الكايف للتدريس من خالل 15
الفصول التزامنية.

2.230.32811أوافق3.931.21%78.64

قلة برامج التدريب املخصصة للفصول 16
التزامنية ألعضاء هيئة التدريس.

8.910.03113حمايد3.341.26%66.82

ضعف البنية التحتية للربامج االفرتاضية يف 17
بعض األماكن.

أوافق 4.200.63%84.09
بشدة

13.680.0015

عدم وجود متابعة إدارية جيدة لتقنية الفصول 18
التزامنية االفرتاضية.

19.090.0017أوافق4.181.02%83.64

أوافق70.20%3.511.34الصعوبات اليت حتد من التدريس بالفصول التزامنية

بالفصول  التدريس  اليت حتد من  الصعوبات  اآلراء حنو  يبني اجلدول )7( مستويات 
التزامنية، فقد جاءت معظم قيم "كا2" دالة إحصائيًّا، مما يدل على الفروق املعنوية بني 
مستويات اآلراء، ووقعت اآلراء يف مستوى "أوافق بشدة، وأوافق" ملعظم العبارات، وتراوحت 
قيم املتوسط احلسايب هلذه العبارات ما بني )3.43 – 4.66(، كما تراوحت األوزان النسبية 
هلا ما بني )68.64% - 93.18%(، إال أن هناك بعض العبارات اليت حصلت على استجابة 
"ال أوافق" مثل عبارة: "ال توجد القناعة الكافية لدى أعضاء هيئة التدريس بالتدريس بالفصول 
التزامنية" بوزن نسيب )48.64%(، وعبارة: "ال توجد لدى الطالب القدرة على استخدام 
احلاسب اآليل" بوزن نسيب )41.365(، وعبارة: "عدم إتقان استخدام عضو هيئة التدريس 

اتبع:جدول )7(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث 
حنو الصعوابت اليت حتد من التدريس ابلفصول التزامنية.
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مهارات احلاسوب" بوزن نسيب )40%(، وقد حصلت أيًضا بعض العبارات على استجابات 
"ال أوافق بشدة"، مثل عبارة: عدم توافر األجهزة والربجميات الالزمة" بوزن نسيب )%35(، 

وعبارة: "عدم إدراك أعضاء هيئة التدريس ماهية الفصول التزامنية" بوزن نسيب )%30(.
أما الصعوبات اليت حتد من استخدام برنامج زووم االفرتاضي ككلٍّ؛ فقد وقعت آراء 
أفراد عينة البحث يف مستوى "أوافق" مبتوسط حسايب )3.51( ووزن نسيب )%70.20(، 
وقد تعزى هذه النتيجة إىل وعي أفراد العينة بالصعوبات اليت حتد من استخدام التدريس 
بالفصول التزامنية، وتبًعا هلذه النتيجة فإن الصعوبات اليت حتول دون التدريس باستخدام 

الفصول املتزامنة قد جاءت منسجمة مع دراسة )ريتشاردز، 2005(.
وبذلك يكون قد أجيب عن السؤال األول للبحث، الذي ينص على: "ما درجة 
بالفصول  للتدريس  خالد  امللك  جامعة  الرتبية يف  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة 

التزامنية يف ظل جائحة كورونا؟".

اثنًيا: قائمة مهارات التدريس اإلبداعي اليت ينبغي توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس:
لإلجابة عن السؤال الثاين للبحث، الذي ينص على: "ما مهارات التدريس اإلبداعي 

الواجب توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد؟".
 أعدَّ الباحث قائمة مهارات التدريس اإلبداعي وذلك تبًعا للخطوات التالية:

اهلدف من القائمة: حتديد مهارات التدريس اإلبداعي الواجب توافرها لدى أعضاء 
هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد.

مصادر اشتقاق القائمة: الدراسات العربية واألجنبية يف مهارات التفكري اإلبداعي، 
بعض  إليها  توصلت  اليت  اإلبداعي،  التدريس  مهارات  تناولت  اليت  القوائم  ودراسة 

الدراسات السابقة، والكتب واملراجع العربية واألجنبية املتخصصة.
على  واشتملت  اإلبداعي،  التدريس  مهارات  قائمة  أعدَّت  القائمة:  وصف 

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )٢(، ۱٤٤٢ھـ - ٢۰٢۰م



درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف.....        حممد زيدان عبد اهلل آل حمفوظ

315

وتقومي  اإلبداعي،  الدرس  وتنفيذ  اإلبداعي،  للتدريس  )التخطيط  حماور:  ثالثة 
األهداف اإلجرائية(، ويندرج حتت كل حمور مهارات فرعية، لتشمل القائمة )28( 

فرعية. مهارة 
صدق القائمة: بعد االنتهاء من إعداد القائمة يف صورهتا األولية، عرضت على 
جمموعة من املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس وأساتذة علم النفس، للتأكد مما يلي:

- دقة وسالمة أبعاد القائمة.
- مدى مالءمة واتساق األبعاد الفرعية ألبعادها الرئيسة.

- مدى مناسبتها للهدف منها.
القائمة، وقد أبدى احملكمون  إليها  - حذف أو إضافة بعض األبعاد اليت تفتقر 
إعجاهبم بالقائمة مع إجراء بعض التعديالت، اليت متثلت يف تعديل صياغة أحد احملاور 

الرئيسة، إىل أن وصلت إىل صورهتا النهائية.
وبذلك يكون قد أجيب عن السؤال الثاين للبحث، الذي ينص على: "ما مهارات 
التدريس اإلبداعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد؟".

اثلثًا: إعداد استبانة للتعرف على العالقة بني ممارسة التدريس ابلفصول 
التزامنية ومهارات التدريس اإلبداعي:

صمم الباحث استبانة للتعرف على العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية 
والدراسات  األدبيات  بعض  على  الباحث  اعتمد  وقد  اإلبداعي،  التدريس  ومهارات 
السابقة حول املوضوع لتحديد العبارات الفرعية، وقد تضمن االستبيان جزأين، األول 
يتعلق بالبيانات الشخصية، والثاين يتكون من حماور الدراسة اليت اشتملت على ثالثة 

حماور رئيسة، يندرج حتتها )42( مهارة، موزعة على النحو التايل: 
التخطيط  ومهارات  التزامنية  بالفصول  التدريس  ممارسة  بني  العالقة  األول:  احملور 
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اإلبداعي للدرس، ويندرج حتته )17( مهارة.
التنفيذ  ومهارات  التزامنية  بالفصول  التدريس  ممارسة  بني  العالقة  الثاين:  احملور   

اإلبداعي للدرس، ويندرج حتته )15( مهارة.
 احملور الثالث: العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات التخطيط 

اإلبداعي للدرس ومهارات تقومي نواتج التعلم، ويندرج حتته )10( مهارات.

صدق األداة وثباهتا:
الباحث صدق أداة البحث عن طريق صدق احملكمني، وذلك من خالل  أوجد 
عرض االستبانة على جمموعة من اخلرباء املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس 
للمحور  انتمائها  ودرجة  العبارات،  وضوح  درجة  على  للحكم  النفس؛  علم  وأساتذة 
األساسي واحملاور الفرعية، وُعدِّل على عبارات االستبيان من خالل احلذف والتعديل مما 
كان له أثر إجيايب يف ضبطها، يف حني أُوجد ثبات االستبانة عن طريق استخدام معادلة 
"ألفا كرونباخ" لالتساق الداخلي، كما هو موضح باجلدول رقم )10(، وقد حصلت 

األداة جمتمعة على ثبات اختبار مقداره )0.96(.

نتائج صدق االتساق الداخلي:
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة حسب الباحث معامل االرتباط 
بني درجات كل مهارة فرعية والدرجات الكلية للمحور الذي تنتمي إليه املهارة الفرعية، 

وجاءت النتائج كما هو مبني باجلدول )8(:
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جدول )8(: يوضح معامالت االرتباط بني درجات كل مهارة فرعية والدرجات الكلية للمحور 
الذي تنتمي إليه املهارة الفرعية.

معامل رقم املهارةاحملاور
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة 
معامل رقم املهارةاحملاوراإلحصائية

االرتباط
مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

رس
للد

عي 
بدا

 اإل
يط

خط
 الت

ات
هار

 وم
منية

لتزا
ل ا

صو
ابلف

س 
دري

 الت
رسة

 مما
بني

قة 
عال

دال10.560.01ال

ي 
داع

اإلب
يذ 

تنف
ت ال

هارا
 وم

نية
زام

 الت
ول

فص
 ابل

س
دري

 الت
رسة

 مما
بني

قة 
عال

ال
رس

دال10.870.01للد
دال20.880.01دال20.650.01
دال30.860.01دال30.720.01
دال40.790.01دال40.830.01
دال50.710.01دال50.560.01
دال60.870.01دال60.900.01
دال70.790.01دال70.730.01
دال80.700.01دال80.820.01
دال90.840.01دال90.840.01
دال100.820.01دال100.730.01
دال110.850.01دال110.800.01
دال120.610.01دال120.740.01
دال130.850.01دال130.760.01
دال140.690.01دال140.750.01
دال150.430.019دال150.710.01
دال160.820.01

ية 
زامن

 الت
ول

فص
 بال

س
دري

 الت
رسة

 مما
بني

قة 
عال

ال
علم

 الت
اتج

 نو
ومي

 تق
ات

هار
وم

دال10.810.01
دال20.610.01دال170.720.01

دال30.900.01
دال40.840.01
دال50.920.01
دال60.800.01
دال70.770.01
دال80.770.01
دال90.640.01
دال100.500.01

احملور  عبارات  من  عبارة  درجات كل  بني  االرتباط  معامالت   )8( اجلدول  يبني 
األول والدرجات الكلية للمحور، فقد تراوحت ما بني )0.43 – 0.92( ومجيعها دالة 
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إحصائيًّا، ويدل ذلك على أن املهارات الفرعية لالستبانة صادقة ملا وضعت لقياسه.
نتائج الصدق البنائي لالستبانة:

وللتحقق من الصدق البنائي لالستبانة حسب الباحث معامل االرتباط بني الدرجات 
الكلية لكل حمور والدرجات الكلية لالستبانة، وجاءت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول )9(.

جدول )9(: يوضح معامالت االرتباط بني الدرجات الكلية لكل حمور من حماور االستبانة
 والدرجات الكلية لالستبانة.

معامل احملاور
االرتباط

مستوى 
الداللة

الداللة 
اإلحصائية

دال0.850.01العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات التخطيط اإلبداعي للدرس.

دال0.720.01العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات التنفيذ اإلبداعي للدرس.

دال0.900.01العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات تقومي نواتج التعلم.

لكل حمور من حماور  الكلية  الدرجات  بني  االرتباط  معامالت  اجلدول )9(  يبني 
االستبانة والدرجات الكلية لالستبانة، فقد تراوحت ما بني )0.72 – 0.90( ومجيعها 

دالة إحصائيًّا، مما يدل على صدق وجتانس حماور االستبانة.
نتائج ثبات االستبانة وحماورها:

"ألفا  معامل  طريقة  الباحث  استخدم  وحماورها  االستبانة  ثبات  من  وللتحقق 
كرونباخ"، وجاءت النتائج كما يف اجلدول )10(.

جدول )10(: يوضح نتائج اختبار "ألفا كرونباخ" لالستبانة وحماورها.

عدد حماور االستبانة
العبارات

معامل "ألفا 
كرونباخ"

170.95العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات التخطيط اإلبداعي للدرس.
150.94العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات التنفيذ اإلبداعي للدرس.

100.92العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات تقومي نواتج التعلم.
420.96مهارات التدريس اإلبداعي
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بني  ما  تراوحت  فقد  وحماورها  لالستبانة  الثبات  معامالت   )10( اجلدول  يبني 
)0.92 – 0.95( للمحاور، وبلغ معامل الثبات لالستبانة ككلٍّ )0.96(، وهي نسبة 

ثبات مرتفعة، مما يطمئن الباحث لنتائج تطبيق االستبانة.
املعاجلة اإلحصائية:

لتفسري النتائج، واإلجابة عن السؤال الثالث للبحث، الذي ينص على: "ما العالقة 
بني ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة امللك خالد للتدريس بالفصول 

التزامنية وعالقته مبهارات التدريس اإلبداعي؟".
واختبار  املئوية،  والنسب  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  استخدمت   
اخلاص  األول  للمحور  بالنسبة  التايل:  النحو  على  وذلك  الداللة،  ومستوى  "كا2"، 

بالعالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات التخطيط اإلبداعي للدرس:
جدول )11(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث

 حنو العالقة بني ممارسة التدريس ابلفصول التزامنية ومهارات التخطيط اإلبداعي للدرس.

املهارات الفرعيةم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب 

)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

التصميم التشاركي للمحاضرة وفق الفصول 1
االفرتاضية التزامنية.

34.290.0018أوافق3.840.75%76.82

41.240.0012أوافق82.73%4.140.70وضوح وحتديد األهداف اإلجرائية للمحاضرة.2

تصميم أنشطة تعليمية توجه الطالب حنو تطبيق 3
التخيل واإلبداع يف مواقف ومشكالت واقعية.

28.970.00113أوافق3.750.99%75.00

تصميم الوسائل التعليمية الداعمة ملوضوع 4
احملاضرة.

34.290.00110أوافق3.820.92%76.36

أشجع الطالب على استخدام مصادر تعلم 5
متنوعة.

29.240.0015أوافق4.050.89%80.91
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املهارات الفرعيةم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب 

)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

حتديد طرائق التدريس املناسبة للتدريس اإلبداعي 6
وموضوع احملاضرة.

32.240.00114أوافق3.730.90%74.55

اإلبداعي 7 التخطيط  التدريس  هيئة  عضو  يستخدم 
للمحاضرات عرب برامج الواقع االفرتاضي التزامين.

31.970.00111أوافق3.770.91%75.45

خيطط عضو هيئة التدريس حلوار قائم على اإلبداع 8
يف الربط بني حماور احملاضرة.

23.380.00115أوافق3.610.99%72.27

التنوع يف استخدام أساليب التهيئة املناسبة 9
للتدريس اإلبداعي.

27.610.00112أوافق3.750.97%75.00

30.740.0016أوافق79.09%3.950.86عرض حمتوى احملاضرة واألنشطة التعليمية.10

29.240.0017أوافق78.18%3.910.96حتديد أساليب تقومي األهداف اإلجرائية.11

أفضل إثراء املادة العلمية ببعض اإلضافات الداعمة 12
للتفكري اإلبداعي.

34.420.0014أوافق4.090.80%81.82

االستفادة 13 اليت ميكن  واملراجع  الكتب  أمساء  حتديد 
منها يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي.

26.380.00116أوافق3.570.97%71.36

ضرورة العمل على حتديث املادة العلمية اليت أقوم 14
بتدريسها بشكل إبداعي.

34.150.0013أوافق4.140.77%82.73

برامج الفصول التزامنية ال تساعد على التخطيط 15
اإلبداعي للمحاضرة.

22.830.00117حمايد2.911.01%58.18

املوازنة بني حجم املادة العلمية والوقت املخصص 16
للمحاضرة عرب الربنامج.

34.150.0019أوافق3.840.91%76.82

القيام جبمع املادة العلمية حول موضوع احملاضرة 17
من مراجع متعددة.

32.920.0011أوافق4.160.75%83.18

العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات 
التخطيط اإلبداعي للدرس.

أوافق3.820.93%76.50

 اتبع:جدول )11(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث
 حنو العالقة بني ممارسة التدريس ابلفصول التزامنية ومهارات التخطيط اإلبداعي للدرس.
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يبني اجلدول )11( مستويات آراء أعضاء هيئة التدريس حنو مهارات التخطيط 
اإلبداعي للدرس، فقد جاءت مجيع قيم "كا2" دالة إحصائيًّا، مما يدل على الفروق 
املعنوية بني مستويات اآلراء، اليت جاءت يف مستوى "أوافق" ملعظم املهارات الفرعية، 
وتراوحت قيم املتوسط احلسايب هلذه املهارات الفرعية ما بني )3.57 - 4.16(، كما 
تراوحت األوزان النسبية هلا ما بني )71.36% - 83.18%(، وبالرجوع إىل اجلدول 
نالحظ أن هناك داللة إحصائية لصاحل "أوافق"، اليت متثل التكرار األكرب، مما يشري إىل 
موافقة أفراد الدراسة على وجود عالقة إجيابية بني ممارسة التدريس باستخدام الفصول 
التدريس  ممارسة  بني  العالقة  عن  أما  للدرس.  اإلبداعي  التخطيط  ومهارات  التزامنية 
بالفصول التزامنية ومهارات التخطيط اإلبداعي للدرس ككلٍّ؛ فقد جاءت آراء أعضاء 
هيئة التدريس يف مستوى "أوافق" مبتوسط حسايب )3.82( ووزن نسيب )%76.50(، 
وعليه تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )رزق، 2009( ودراسة )العجرمي، 
االفرتاضية  الفصول  فاعلية  على  أكدت  فقد   ،)2018 )حممود،  ودراسة   )2013
التزامنية يف تنمية مهارات التدريس، ولذا يرى الباحث أن هناك عالقة بني التدريس 
التزامنية  التزامنية ومهارات التخطيط اإلبداعي للدرس، فالتدريس بالفصول  بالفصول 
التدريس  واسرتاتيجيات  لطرائق  التخطيط  واملسبق من خالل  اجليد  التخطيط  يساعد 

وحتديد الوسائل املستخدمة والتخطيط التشاركي ملوضوع احملاضرة.
ومهارات  التزامنية  بالفصول  التدريس  ممارسة  بني  العالقة  الثاين:  للمحور  بالنسبة 

التنفيذ اإلبداعي للدرس:
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جدول )12(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية  آلراء أفراد عينة البحث
 حنو العالقة بني ممارسة التدريس ابلفصول التزامنية ومهارات التنفيذ اإلبداعي للدرس.

م
املتوسط املهارات الفرعية

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب 

)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

أوافق85.45%4.270.87ضرورة التهيئة للتدريس اإلبداعي.1
 بشدة

34.420.0013

ربط مراحل احملاضرة )التمهيد للفكرة، 2
تطوير الفكرة، إغالق الفكرة(.

33.470.0017أوافق4.110.81%82.27

إعطاء فرتات للتفكري والتأمل، وتشجيع 3
الطالب على التساؤل.

29.380.0019أوافق4.110.87%82.27

تقدمي آراء إبداعية حول بعض القضايا 4
واملشكالت.

37.020.0015أوافق4.160.83%83.18

مناقشة الطالب يف ترتيب األهداف 5
)خمرجات التعلم( وحتديد آليات حتقيقها.

32.380.00111أوافق4.070.82%81.36

التواصل مع الطالب بلغة احلوار واإلقناع 6
العقلي املنطقي.

34.020.0016أوافق4.160.96%83.18

السماح بالتسامح واملرونة مع األفكار 7
اليت ال تقود إىل إجابات صحيحة.

7 مكرر33.470.001أوافق4.110.81%82.27

تقدمي تعليمات وإرشادات واضحة 8
للطالب عند تنفيذ املهام التعليمية.

أوافق4.300.70%85.91
 بشدة

37.020.0011

تدعيم وتشجيع الطالب املتفوقني على 9
إنتاج أفكارهم اإلبداعية.

30.200.00110أوافق4.110.89%82.27

أمهية استخدام عضو هيئة التدريس ملهارة 10
التنفيذ اإلبداعي للدرس.

أوافق4.250.75%85.00
 بشدة

36.470.0014

استخدام األسئلة احملفزة على التفكري 11
اإلبداعي.

أوافق 4.270.79%85.45
بشدة

38.110.0012
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م
املتوسط املهارات الفرعية

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب 

)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

تفعيل العمل يف جمموعات صغرية غري 12
متجانسة يف مستوى التفكري.

23.920.00113أوافق3.751.08%75.00

إتاحة الفرص للطالب لبناء صورة ذهنية 13
صحيحة حول املفاهيم اجلديدة يف البناء 

املعريف لديهم.

29.920.00112أوافق4.000.84%80.00

إغالق احملاضرة يكون مرتبط بتحقيق 14
أهداف التدريس اإلبداعي.

13 21.740.001أوافق3.751.08%75.00
مكرر

ال توجد عالقة بني التدريس بالفصول 15
التزامنية والتنفيذ اإلبداعي للدرس.

20.650.00115حمايد2.731.15%54.55

العالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية 
ومهارات التنفيذ اإلبداعي للدرس.

أوافق4.010.96%80.21

يبني اجلدول )12( مستويات اآلراء حنو مهارات التخطيط اإلبداعي للدرس، فقد 
جاءت مجيع قيم "كا2" دالة إحصائيًّا، مما يدل على الفروق املعنوية بني مستويات اآلراء، 
الفرعية،  املهارات  ملعظم  وأوافق"  بشدة،  "أوافق  االستجابات يف مستوى  وقد جاءت 
وتراوحت قيم املتوسط احلسايب هلذه املهارات الفرعية ما بني )3.57 - 4.30(، كما 
تراوحت األوزان النسبية هلا ما بني )75.00% - 85.91%(، وهذا يعىن وجود عالقة 
قوية بني التدريس باستخدام الفصول التزامنية ومهارات التنفيذ اإلبداعي للدرس، وذلك 
ألنه يعمل على تدعيم وتشجيع الطالب على إنتاج أفكارهم اإلبداعية، ويستثري التعلم 
الذايت ومهارات التفكري اإلبداعي لديهم. وبالنظر للعالقة بني ممارسة التدريس بالفصول 
التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  أن  للدرس ككلٍّ؛ جند  اإلبداعي  التنفيذ  ومهارات  التزامنية 
جاءت يف مستوى "أوافق" مبتوسط حسايب )4.01( ووزن نسيب )80.21%(، وعليه 

 اتبع:جدول )12(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية  آلراء أفراد عينة البحث
 حنو العالقة بني ممارسة التدريس ابلفصول التزامنية ومهارات التنفيذ اإلبداعي للدرس.
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فإنه ميكن القول إن نتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج بعض الدراسات السابقة اليت 
أثبتت فاعلية الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارات التدريس، مثل دراسة )رزق، 2009( 
التدريسي  واألداء  الذاتية  الكفاءة  رفع  يف  االفرتاضية  للفصول  أثر  وجود  أكدت  اليت 

للمعلمني.
التزامنية  بالفصول  التدريس  ممارسة  بني  بالعالقة  اخلاص  الثالث  للمحور  بالنسبة 

ومهارات تقومي نواتج التعلم:
جدول )13(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية آلراء أفراد عينة البحث حنو 

العالقة بني ممارسة التدريس ابلفصول التزامنية ومهارات تقومي نواتج التعلم.

املتوسط املهارات الفرعيةم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب 

)%(

 درجة
املوافقة

اختبار "كا2"

ب
رتتي

ال

مستوى كا2
الداللة

29.920.0011أوافق81.82%4.090.96تنويع أساليب التقومي.1

26.380.0014أوافق78.64%3.930.90استخدام أساليب تقومي األداء.2

توظيف التغذية الراجعة يف تنمية التفكري 3
33.470.0013أوافق80.45%4.020.95اإلبداعي.

تصميم أدوات متنوعة ومبتكرة لتقومي نواتج 4
22.970.0016أوافق77.27%3.861.03التعلم.

حتقيق التكامل بني أساليب التقومي املستخدمة 5
25.700.0017أوافق76.36%3.820.97يف التدريس اإلبداعي.

30.740.0012أوافق80.91%4.050.94ضرورة مناقشة إجابات الطالب.6

21.330.0019أوافق71.36%3.571.02تقيس االختبارات مهارات التفكري اإلبداعي.7

يساعد التدريس بالفصول التزامنية على تقومي 8
17.520.00210أوافق70.00%3.501.19نواتج التعلم.

28.290.0018أوافق75.00%3.750.99استخدام أسئلة االستكشاف والتوضيح.9

34.020.0015أوافق77.73%3.890.78أساعد الطالب على إعادة النظر يف إجاباته.10
لعالقة بني ممارسة التدريس بالفصول التزامنية ومهارات 

أوافق76.95%3.850.99تقومي نواتج التعلم.

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )٢(، ۱٤٤٢ھـ - ٢۰٢۰م



درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف.....        حممد زيدان عبد اهلل آل حمفوظ

325

يبني اجلدول )13( مستويات آراء أعضاء هيئة التدريس حنو العالقة بني التدريس 
دالة  "كا2"  قيم  مجيع  جاءت  فقد  التعلم،  نواتج  تقومي  ومهارات  التزامنية  بالفصول 
إحصائيًّا، مما يدل على الفروق املعنوية بني مستويات اآلراء، فقد جاءت االستجابات 
يف مستوى "أوافق" جلميع املهارات الفرعية، وتراوحت قيم املتوسط احلسايب هلذه املهارات 
الفرعية ما بني )3.50 - 4.09( كما تراوحت األوزان النسبية هلا ما بني )%70.00 
- 81.82%(، وعليه ميكن القول بأن استخدام الفصول التزامنية ساعد يف التنوع يف 
أساليب التقومي، كما استخدم أعضاء هيئة التدريس أدوات وأساليب مبتكرة للتقومي، 

وحقق التكامل بني أساليب التقومي.
التعلم  نواتج  تقومي  ومهارات  التزامنية  بالفصول  التدريس  ممارسة  بني  العالقة  أما 
ككلٍّ؛ فوقعت آراء أفراد عينة البحث يف مستوى "أوافق" مبتوسط حسايب )3.85( ووزن 
نسيب )76.95%(، وعليه فإنه ميكن القول إن نتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج بعض 
الدراسات السابقة اليت أثبتت فاعلية الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارات التدريس، مثل 
دراسة )رزق، 2009( اليت أكدت وجود أثر للفصول االفرتاضية يف رفع الكفاءة الذاتية 

واألداء التدريسي للمعلمني، ودراسة )حممود، 2018(.
مناقشة النتائج وتفسريها:

أوضحت نتائج البحث احلايل حتديد درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية 
يف جامعة امللك خالد للتدريس بالفصول التزامنية خالل جائحة كورونا وعالقته املوجبة 
)ريتشاردز،  دراسة  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  واتفقت  اإلبداعي،  التدريس  مبهارات 
2005(، ودراسة )رزق، 2009(، ودراسة )حسني، 2011(، ودراسة )جماهد، 2012(، 
)العجرمي، 2013(، ودراسة )كمتور، 2014(، ودراسة )شعيب، 2016(،  ودراسة 

ودراسة )سيد، 2017(، ودراسة )املنتشري، 2017(، ودراسة )حممود، 2018(.
التزامنية،  الفصول  يف  للتدريس  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة  أسباب  ترجع  وقد 
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ووجود عالقة موجبة بينه وبني مهارات التدريس اإلبداعي إىل ما يلي:
بقاعات  تتقيد  االفرتاضية ال  الفصول  إن  املادية، حيث  التكلفة  - االخنفاض يف 
حماضرة مثل الفصول التقليدية، كما أهنا ال تستخدم أدوات وبرجميات مكلفة، عالوة 
معينة،  بأوقات  أو  جغرافية  التقيد حبدود  دون  الطالب  من  لعدد كبري  استيعاهبا  على 
املستجد  فريوس كورونا  وباء  انتشار  من  البالد  هبا  متر  اليت  احلالية  األوضاع  وخاصة 

(Covid-19)، فقد حرم الطالب من احلضور إىل قاعات الدرس.

- سرعة الوصول والتعامل مع الطالب واالستجابة هلم، عالوة على أن كل هذا 
يتم ممارسته بشكل إلكرتوين.

مواقع  إتاحة  املعلوماتية من خالل  واألبنية  املعرفية  الروافد  العديد من  استثمار   -
ملكتبات دوائر حبثية ومراكز متخصصة على الشبكة العاملية للمعلومات.

- فتح جماالت متعددة للنقاش واحلوار من خالل الفصول االفرتاضية؛ مما يساعد 
الطالب على املشاركة بفعالية دون تردد أو خوف.

- عملية التعلم خالل الفصول االفرتاضية مل تعد مقيدة على بعد جغرايف معني أو 
إطار زمين قائم على جدول صارم، فللطالب التعلم دون التقييد بوقت ومكان حمددين.

- التفاعل واالستجابة واملتابعة املستمرة اليت تتم إلكرتونيًّا، كما أن الفصول التزامنية 
ا لكل من عضو هيئة التدريس  ال حتتاج إدارهتا إىل مهارات تكنولوجية وتقنية متقدمة جدًّ

أو الطالب.
)التخطيط  اإلبداعي:  التدريس  مهارات  تنمية  على  التزامنية  الفصول  عملت   -

اإلبداعي للدرس، والتنفيذ اإلبداعي، وتقومي نواتج التعلم(.
توصيات البحث:

يف ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:
االفرتاضية،  الفصول  تقنيات  توظيف  على كيفية  التدريس  هيئة  أعضاء  تدريب   -
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واعتمادها يف تطوير املناهج.
- تزويد الطالب املعلمني بدورات تدريبية مكثفة، ودليل إرشادي يوضح هلم نظام 

استخدام الفصول االفرتاضية املتزامنة.
- التوسع يف العمل بربامج الفصول االفرتاضية التزامنية يف مجيع كليات اجلامعة، 

حتسًبا ألي ظروف استثنائية قد تطرأ على اجملتمع.
- االستفادة من تقنيات الفصول االفرتاضية يف التعليم مبختلف أشكاله يف نشر 
بعضهم  الطالب  بني  اإللكرتونية  الرسائل  وتبادل  املنزلية  والتدريبات  الدراسية  املناهج 

البعض وبينهم وبني أعضاء هيئة التدريس. 
مقرتحات البحث:

يف ضوء نتائج الدراسة يقرتح الباحث ما يلي:
- استخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس لتنمية مهارات التفكري اجلانيب لدى 

تالميذ املرحلة املتوسطة.
التفكري  تنمية مهارات  التزامنية يف  االفرتاضية  الفصول  استخدام  فاعلية  - دراسة 

العليا والتحصيل املعريف لدى طالب خمتلف املراحل التعليمية.
- برنامج تدرييب قائم على الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارات التدريس اإلبداعي.

- فاعلية برنامج قائم على الفصول االفرتاضية يف تنمية مهارات احلوار والتفكري 
الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية.
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