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سعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

تعّرف درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد.  

ــرات    ــاً لمتغي ــد تبع ــن بع ــم ع ــارات التعلي ــث بمه ــة البح ــراد عين ــور أف ــة تن ــي درج ــروق ف ــد الف تحدي

)المؤهــل العلمــي، اتبــاع الــدورات التدريبيــة(.

ــة  ــدارس مدين ــي م ــي ف ــم األساس ــي التعلي ــن معلم ــة م ــم ومعلم ــن )203( معل ــة م ــة الدراس ــت عين تكون

دمشــق، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وكانــت أداة الدراســة عبــارة عــن اســتبانة تمثــل مهــارات 

التعليــم عــن بعــد، كمــا اســتخدم الباحــث األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة )اختبــار T-Test Student’s، المتوســط 

الحســابي للحكــم علــى درجــة التنــور( للوصــول إلــى النتائــج.

توصل البحث إلى النتائج اآلتية: 

ــة    ــد، جــاءت ضعيف ــم عــن بع ــارات التعلي ــى بمه ــة أول ــم األساســي / حلق ــي التعلي ــور معلم ّ درجــة تن

علــى الدرجــة الكليــة لاســتبانة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )1.24(، وهــذا المســتوى يقــع ضمــن 

ــار المعتمــد.  المحــور األول مــن المعي

ــق بدرجــة    ــا يتعل ــة فيم ــراد العين ــن متوســطي درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل عــدم وجــود ف

ــة(. ــدورات التدريبي ــاع ال ــرات )المؤهــل العلمــي، اتب ــاً لمتغي ــد تبع ــم عــن بع ــارات التعلي تنورهــم بمه

الكلمات المفتاحية: التعليم األساسي، مهارات التعليم عن بعد.

الملخص:
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The present study aimed to achieve the following:

  Recognize the literacy degree of basic learning teacher in distance 

education skills

  Identify the differences between the mean scores of basic learning 

Teacher with regard to their degree of literacy in distance education 

skills due to these variables )Qualification - Follow a training course(.

The sample consisted of )200( teacher in Damascus City schools. The 

descriptive analytical approach was used in this study. The researcher designed 

a questionnaire, which represents distance education skills. Also, the means 

and Student’s t- test were used to test the hypotheses of the study.

This study revealed the following results:

  The literacy degree of basic learning Teacher in distance education 

skills, was low, the mean regard )m= 1.24( which was the first 

category as compared the adopted categories.

  There is not statistically significant differences between the mean 

scores differences between of basic learning Teacher with regard 

to their literacy degree of literacy in distance education skills due to 

these variables )Qualification - Follow a training course(. 
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ــة  ــي التقني ــر ف ــور الكبي ــة التط ــاءت نتيج ــاليبه ج ــد وأس ــن بع ــم ع ــكال التعلي ــاءة أش ــي كف ــادة ف إن الزي

المعلوماتيــة ووســائل االتصــال الحديثــة، ممــا أدى إلــى رواج اســتخداماتها التعليميــة وظهــور أشــكال وأســاليب 

تعليميــة جديــدة، إذ يمكــن ومــن حيــث المبــدأ أن نفــرق بيــن التعليــم عــن بعــد كبديــل للتعليــم االعتيــادي، وبيــن 

التعليــم عــن بعــد كمكمــل للتعليــم االعتيــادي فــي ســياق التعلــم متعــدد القنــوات، الــذي تقــوم فيــه أشــكال أو أســاليب 

مــن التعليــم عــن بعــد فــي ضفيــرة حــول التعليــم فــي المؤسســات التعليميــة، وقــد أصبــح التعليــم عــن بعــد ذا أهميــة 

ــة  ــدان النامي ــي البل ــم ف ــات المتطــِورة، ومعــروف أن أســس التعلي ــي المجتمع ــة ف ــم المتكامل ــة التعلي ــي منظوم ف

تواجــه أو تعانــي أوجــه قصــور ومشــاكل متعــددة فقــد تبيــن أن التعليــم عــن بعــد يمكــن أن يســهم فــي مواجهتهــا.

ــي لجــأت  ــم والعمــل، ضمــن األســاليب الرئيســية الت ــل التعلي ــد مث   أصبحــت ممارســة األنشــطة عــن بع

ــدم التكنولوجــي الكبيــر فــي مجــال  ــاح التق ــد أت ــا”، فق ــات انتشــار فيــروس “كورون ــدول لمواجهــة تداعي إليهــا ال

االتصــاالت إمكانيــة إدارة دورة تعليميــة كاملــة دون الحاجــة لوجــود الطــاب والمعلميــن فــي حيــز ضيــق مــن 

المســاحة، والســماح – فــي الوقــت ذاتــه- باتخــاذ التدابيــر االحترازيــة لمنــع انتشــار “كورونــا”، وعلــى الرغــم 

مــن العوائــد اإليجابيــة المتعــددة التــي يحققهــا التعليــم عــن بعــد، إال أنهــا تواجــه عــدة تحديــات ال ســيما فــي الــدول 

الناميــة التــي ال تتوفــر بهــا بنيــة تكنولوجيــة قويــة، ولكــن يجــب أن نتســاءل ماهــي البنيــة األساســية الســتخدام 

التكنولوجيــا فــي التعليــم؟ فــي معــرض اإلجابــة عــن هــذا الســؤال يمكــن القــول إن البنيــة األساســية تكمــن فــي 

معلـّـم كفــؤ قــادر علــى االســتثمار األمثــل لهــذه التكنولوجيــا والتعامــل معهــا وخاصــًة فــي ضــوء مــا يمــر بــه العالم 

مــن مشــكات صحيــة وبيولوجيــة تفــرض ضــرورة توافــر كافــة المؤهــات التعليميــة والســيما التكنولوجيــة منهــا 

لضمــان اســتمرار العمليــة التعليميــة بالشــكل الــذي يضمــن تحقيــق فــرص التعلـّـم للجميــع واســتكمال عمليــة بنــاء 

اإلنســان دون قيــود.

ــث  ــذا البح ــة، وإن ه ــي والمناقش ــث والتقص ــاً للبح ــع غالب ــر تخض ــة للتطوي ــد أو محاول ــر جدي إن أي فك

ســيكون محاولــة بســيطة لتســليط الضــوء علــى بعــض الجوانــب التــي تســاعد فــي وضــوح الرؤيــة حــول توظيــف 

تكنولوجيــا التعليــم عــن بعــد، إذ البــد مــن االنتقــال التدريجــي لتوظيــف تكنولوجيــا المعلومــات وفقــاً لخطــة معــدة 

بشــكل محكــم تلبــي االحتياجــات الفعليــة للمجتمــع مــن النواحــي المختلفــة، وتبــدأ مــن معلــم مواكــب لمســتجدات 

العصــر وتطلعاتــه.

1- مقدمة:
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تتجــه دول العالــم اليــوم علــى اختــاف مســتوياتها إلــى تطويــر وتحديــث نظامها التعليمــي معتمدة ومســتعينة 

ــه كل أطــراف  ــم تســتجيب ل ــال مــن التعلي ــم نــوع فّع ــة مــن أجــل تقدي ــكارات التكنولوجي ــك بأحــدث االبت فــي ذل

العمليــة التعليميــة وتشــترك فيــه لزيــادة كفاءتــه وفعاليتــه، خاصــًة وأن قضيــة االلتحــام بيــن التعليــم والتكنولوجيــا 

ــة  ــد والتطلعــات إلــى إحــداث نقل ــة قــرن جدي ــة، ومــع إطال ــى الســاحة الدولي ــا المطروحــة عل مــن أهــم القضاي

مجتمعيــة، البــد أن تكــون نقطــة االنطــاق فيهــا تتمثــل فــي إعــداد إنســان يتعامــل بكفــاءة واقتــدار فــي عالــم رقمــي 

اللغــة وتكنولوجــي االتجــاه، ولتأميــن احتياجــات المجتمــع مــن القــوى البشــرية التــي تســتلزمها متطلبــات العصــر 

لمواكبــة التغيــرات فــي شــتى المجــاالت.

شــهد نظــام التعليــم شــكاً وواقعــاً جديــداً يتماشــى ومتطلبــات جائحــة الوبــاء العالمــي )كورونــا(، وبالتالــي 

ظهــرت تحديــات ومعضــات تهــدد منظومــة التعليــم، وعلــى رأســها تمكيــن المعلــم الــذي يعــد الركيــزة األساســية 

فــي بنــاء منظومــة التعليــم، والســؤال فــي هــذا الصــدد: هــل المعلــم قادرعلــى قيــادة العمليــة التعليميــة مــن اســتخدام 

التكنولوجيــا وبرامــج وتقنيــات التعليــم فــي ممارســاته التعليميــة، فضــاً عــن امتاكــه مهــارات التقديــم والعــرض 

اإللكترونيــة فــي التعليــم المتزامــن؟ ليــس شــرطاً أن يكــون المعلــم الناجــح فــي ممارســاته التعليميــة والفّعــال فــي 

الغرفــة الصفيــة قــادراً علــى تطبيــق ذلــك فــي التعليــم عــن بعــد، وهــذا دور التربيــة فــي تمكيــن وتأهيــل المعلــم 

بتوفيــر كافــة الســبل لنجــاح عملــه الجديــد.

ــات  ــض المؤسس ــعت بع ــد س ــة العصــر، فق ــى لغ ــاء إل ــان االنتم ــديدة إلع ــة والش ــة الملح ــراً للرغب ونظ

التعليميــة علــى المســتوى العالمــي وعلــى اختــاف مســتوياتها إلــى خــوض هــذه التجربــة، وقــد قطعــت شــوطاً ال 

بــأس بــه فــي مجــال اســتخدام التعليــم عــن بعــد، ويعتبــر التحالــف العالمــي للتعليــم الــذي أطلقتــه اليونســكو، منصــًة 

للتعــاون والتبــادل لحمايــة حــق التعليــم فــي أثنــاء هــذا االضطــراب غيــر المســبوق للتعليــم ومــا بعــد انتهائــه، إذ 

يضــم هــذا التحالــف 140 عضــواً مــن أســرة األمــم المتحــدة واألوســاط األكاديميــة مــن أجــل ضمــان اســتمرار 

التعلـّـم، ويركــز هــذا التحالــف علــى ثــاث محــاور رئيســة شــملت: االتصــال اإللكترونــي، مهــارات المعلميــن فــي 

(Unisco,2020( التعليــم عــن بعــد، وقضايــا تخــص الجنســين فــي التعليــم

وفــي ظــل التطــورات البيولوجيــة الحاصلــة والمتمثلــة فــي انتشــار فايــروس »كورونــا«، كان البــد علــى 

ــة  ــار الحالي ــة األخط ــا لمواجه ــلح بســاح التكنولوجي ــن التس ــن خاصــًة م ــًة والمعلمي ــة عام ــات التربوي المؤسس

ــج  ــة الســورية لدم ــة العربي ــي الجمهوري ــة ف ــن وزارة التربي ــة م ــع المحــاوالت الحثيث ــتقبلية، وخاصــًة م والمس

2- مشكلة البحث:
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التكنولوجيــا فــي التعليــم وتوفيــر المنصــات التعليميــة اإللكترونيــة فــي محاولــًة منهــا لتأميــن الفرصــة التعليميــة 

ــة  ــتكمال العملي ــن اس ــا يضم ــا بم ــتثمار التكنولوجي ــن باس ــون مطالبي ــح المعلم ــذا أصب ــي ضــوء ه ــع، وف للجمي

ــة. التعليمي

ــم عــن بعــد،  ــم األساســي بمهــارات التعلي ــور معلمــي التعلي ــا جــاء هــذا البحــث لتعــّرف درجــة تن مــن هن

ــي )2013)  ــم اإللكترون ــث للتعل ــي الثال ــر اإلقليم ــل: المؤتم ــة، مث ــرات ذات الصل ــات المؤتم ــتجابًة لتوصي اس

الــذي أوصــى بضــرورة تشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــاالت التعليــم اإللكترونــي وتأثيراتهــا وعوامــل نجاحهــا، 

والمؤتمــر الدولــي الثانــي للجمعيــة العمانيــة لتقنيــات التعليــم )2013( الــذي دعــا إلــى تقديــم مزيــد مــن الدعــم 

ــاء الضــوء  ــًة إللق ــم عــن بعــد، ومحاول ــات التعلي ــة لتقني والتشــجيع للمعلميــن لفهــم وتطبيــق المســتجدات التربوي

علــى مهــارات المعلميــن وبالتالــي العمــل فــي ضوئهــا مــن جهــة، ورفــد األدب التربــوي ببحــوث تتعلــق بهــذا 

المجــال مــن جهــة أخــرى، وبهــذا يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث بالســؤال اآلتــي:

ما درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد؟

تكمن أهمية البحث في اآلتي:

ــى  ــة عل ــة التعليمي ــه األنظم ــي ل ــذي تول ــد، وال ــن بع ــم ع ــل بالتعلي ــث المتمث ــوع البح ــة موض 1/3 أهمي

المســتوى العالمــي درجــة كبيــرة مــن االهتمــام وتســعى جاهــدًة لتوظيفــه بنجــاح، وهــذا النجــاح مرهــون بتوفيــر 

مقوماتــه األساســية ومــن أبرزهــا جاهزيــة المعلميــن لتوظيفــه مــن حيــث تنورهــم بأساســياته ومهاراتــه وامتاكهــم 

لهــا.

تزويــد أصحــاب القــرار فــي وزارة التربيــة بمعلومــات تســاعدهم فــي إجراءاتهــم المتعلقــة بتطويــر  2/3

النظــام التعليمــي، وبالخصــوص فــي مرحلــة التعليــم األساســي التــي تعــد مرحلــة بنــاء اإلنســان األولــى.

يهدف البحث إلى تعّرف:

1/4 مهــارات التعليــم عــن بعــد  التــي مــن الضــرورة بمــكان أن يكــون المعلمــون متنوريــن بهــا انطاقــاً 

مــن دورهــا فــي تخطــي العديــد مــن المشــكات التعليميــة والســيما تجــاوز حــدود الزمــان والمــكان.

2/4 درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد.

3- أهمية البحث:

4- أهداف  البحث:
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3/4 أثــر المتغيــرات اآلتيــة )المؤهــل العلمــي -اتبــاع الــدورات التدريبيــة المقامــة مــن قبــل وزارة التربيــة 

ــا التعليــم(، فــي درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي / حلقــة أولــى بمهــارات  للمعلميــن فــي مجــال تكنولوجي

التعليــم عــن بعــد.

1/5 المتغيرات المستقلة:

 المؤهل العلمي )إجازة جامعية، معهد متوسط(.ــ

 اتباع دورة تدريبية )نعم، ال(.ــ

2/5  المتغير التابع: التنور في مهارات التعليم عن بعد.

1/6 ما مهارات التعليم عن بعد؟

2/6 ما درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد؟

ــل وزارة  ــن قب ــة م ــة المقام ــدورات التدريبي ــاع ال ــة )المؤهــل العلمــي -اتب ــرات اآلتي ــر المتغي ــا أث 3/6  م

ــم( ــا التعلي ــي مجــال تكنولوجي ــن ف ــة للمعلمي التربي

 في مستوى تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد؟

تم اختبار الفرضيات عند مستوى الداللة )0.05(:

ــة البحــث حــول درجــة  ــراد عين ــن متوســطي درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 1/7  ال توجــد ف

ــر المؤهــل العلمــي. ــد تعــزى لمتغي ــم عــن بع ــارات التعلي تنورهــم بمه

ــة البحــث حــول درجــة  ــراد عين ــن متوســطي درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل 2/7  ال توجــد ف

ــة. ــدورة التدريبي ــاع ال ــر اتب ــد تعــزى لمتغي ــم عــن بع ــارات التعلي تنورهــم بمه

1/8 حدود بشرية: اقتصر البحث على عينة من معلمي التعليم األساسي/ حلقة أولى في محافظة دمشق.

5- متغيرات   البحث:

6- أسئلة  البحث:

7-فرضيات البحث:

8- حدود البحث:
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2/8 حــدود موضوعيــة: تتمثــل فــي تعــّرف درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي / حلقــة أولــى بمهــارات التعليــم 

ــن بعد. ع

3/8 حدود زمانية: الفصل األول من العام الدراسي 2021/2020 م.

4/8  حدود مكانية: تم تطبيق البحث في العديد من مدارس مدينة دمشق.

ــي إذ يســتدعي وصــف آراء  ــة البحــث الحال ــه يناســب طبيع ــي، كون ــي التحليل ــج الوصف ــاد المنه ــم اعتم ت

المعلميــن ثــم القيــام بتحليلهــا وصــوالً إلــى النتائــج، وُيعــّرف المنهــج الوصفــي بأنــه »المنهــج الــذي يقــوم علــى 

دراســة الواقعــة أو الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع، وال يقــف عنــد مجــرد جمــع المعلومــات والحقائــق بــل يهتــم 

ــدري،2000، ص183).  ــج منهــا« )الدوي ــم اســتخراج النتائ أيضــاً بتصنيفهــا وتحليلهــا ث

وبنــاًء علــى ذلــك تــم بنــاء اســتبانة تتضمــن مهــارات التعليــم عــن بعــد، والتحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا ثــم 

توزيعهــا علــى المعلميــن وجمــع البيانــات، وتحليلهــا واســتخاص النتائــج منهــا باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة 

المناســبة.

تشــكل العينــة فــي البحــث العلمــي دعامــة أساســية ال منــاص منهــا كمصــدر الســتقاء المعلومــات والمعطيات 

ــع  ــة م ــات المطلوب ــى المعلوم ــرة عل ــي حــاالت كثي ــات تســمح بالحصــول ف ــق أن العين ــن منطل ــع، م ــن الواق م

اقتصــاد ملمــوس فــي المــوارد البشــرية وفــي الوقــت، ودون أن يــؤدي ذلــك إلــى االبتعــاد عــن الواقــع المــراد 

ــو،2000، 142). ــه )دلي معرفت

ــغ  ــث والبال ــي للبح ــع األصل ــراد المجتم ــن أف ــن بي ــة م ــحب العين ــي س ــوائية ف ــة العش ــُتخدمت الطريق  اس

عددهــم )1916 معلمــاً ومعلمــة( وفقــاً لبيانــات دائــرة التعليــم األساســي فــي مديريــة تربيــة دمشــق للعــام الدراســي 

ــح  ــتبيان صال ــترجاع )203( اس ــم اس ــة، ت ــاً ومعلم ــى )217( معلم ــتبانة عل ــع االس ــم توزي 2020/2021، ت

للمعالجــة اإلحصائيــة، ليشــكلوا بذلــك عينــة البحــث، أي مــا نســبته )10%( مــن المجتمــع األصلــي وهــي النســبة 

الموصــى بهــا مــن قبــل المتخصصيــن فــي هــذا المجــال )خنيفــس وآخــرون، 2014، 199).

9- منهج البحث:

10- مجتمع البحث وعينته:
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1/11  يعــّرف الباحــث درجــة التنــور إجرائيــاً بأنهــا: المعرفــة النظريــة للمعلميــن بمهــارات التعليــم عــن بعــد، 

ويتــم قيــاس ذلــك مــن خــال اســتجابات المعلميــن علــى االســتبانة المعــدة لهــذا الغــرض.

ــى الصــف  ــن الصــف األول وحت ــدأ م ــنوات تب ــع س ــا تس ــة مدته ــة تعليمي ــي: هي مرحل ــم األساس 2/11  التعلي

التاســع وهــي مجانيــة وإلزاميــة، وتنقســم إلــى الحلقــة األولــى للتعليــم األساســي: تبــدأ مــن الصــف األول وحتــى 

ــدأ مــن الصــف الســابع وحتــى الصــف التاســع )وزارة  ــة للتعليــم األساســي: تب الصــف الســادس، والحلقــة الثاني

ــة،2002). التربي

3/11 التعليــم عــن بعــد: »هــو عمليــة نقــل المعرفــة إلــى المتعلــم فــي موقــع إقامتــه أو عملــه بــدالً مــن انتقــال 

المتعلــم إلــى المؤسســة التعليميــة، وهــو مبنــي علــى أســاس إيصــال المعرفــة والمهــارات والمــواد التعليميــة إلــى 

المتعلــم عبــر وســائط وأســاليب تقنيــة مختلفــة، حيــث يكــون المتعلــم بعيــداً أو منفصــاً عــن المعلــم أو القائــم علــى 

العمليــة التعليميــة، وُتســتخدم التكنولوجيــا مــن أجــل مــلء الفجــوة بيــن كل مــن الطرفيــن بمــا يحاكــي االتصــال 

الــذي يحــدث وجهــاً لوجــه« )الهمامــي وإبراهيــم، 2020، 14).

 ويعتمد البحث التعريف السابق كتعريف إجرائي للتعليم عن بعد.  

فيمــا يأتــي عــرض لبعــض الدراســات التــي عثــر عليهــا الباحــث ذات الصلــة بالموضــوع، وفقــاً لتسلســلها الزمنــي 

مــن األقــدم إلــى األحــدث بصــرف النظــر عــن مــكان الدراســة.

1/12  دراســة حمــدي والبلــوي )2011( األردن - بعنــوان: “ درجــة اســتعداد المعلميــن فــي األردن لمســايرة 

التحديــات المســتقبلية المترتبــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الميــدان التربــوي “.

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف درجــة اســتعداد المعلميــن فــي األردن لمســايرة التحديــات المســتقبلية المترتبــة 

علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي الميــدان التربــوي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )360) 

معلمــاً ومعلمــة يدّرســون فــي المــدارس الحكوميــة، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت 

ــم  ــة، تمكنه ــتعداد عالي ــع بدرجــة اس ــة تتمت ــى أن العين ــج الدراســة إل ــت نتائ ــات، وتوصل ــع البيان ــتبانة لجم االس

ــا المعلومــات واالتصــاالت فــي المياديــن  ــى اســتخدام تكنولوجي ــة عل ــات المســتقبلية المترتب مــن مســايرة التحدي

ــس  ــر الجن ــي متغي ــرت ف ــتعداد ظه ــة االس ــي درج ــاً ف ــاك فروق ــتقبلية، وأن هن ــم المس ــل أدواره ــة وتقب التربوي

11-مصطلحات البحث والتعريفات اإلجرائية:

12-دراسات سابقة:
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لمصلحــة الذكــور والخبــرة لمصلحــة حديثــي الخبــرة.

2/12 دراســة العســاف والصرايــرة )2012( األردن- بعنــوان “مــدى وعــي المعلميــن بمفهــوم التعلــم اإللكتروني 

وواقــع اســتخدامهم إيــاه فــي التدريــس فــي مديريــة تربيــة عمــان الثانية«

هدفــت الدراســة إلــى تقصــي مــدى وعــي المعلميــن بمفهــوم التعلــم اإللكترونــي، وواقــع اســتخدامهم لــه فــي 

التدريــس فــي مديريــة عمــان الثانيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )350( معلمــاً ومعلمًة، تــم اختيارهــم بالطريقة 

العشــوائية البســيطة، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي، واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات، وتوصلــت 

نتائــج الدراســة إلــى وجــود درجــة فــوق المتوســطة مــن الوعــي لــدى المعلميــن بمفهــوم التعلـّـم اإللكترونــي، كمــا 

أشــارت إلــى وجــود درجــة متوســطة فــي اســتخدامهم لــه، مــع وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســط 

وعــي المعلميــن بموضــوع التعلــم اإللكترونــي ولمصلحــة الذكــور، وكذلــك وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

فــي اســتخدام المعلميــن للتعلــم اإللكترونــي ولمصلحــة اإلنــاث.

3/12 دراســة زقــوت )2013( فلســطين- بعنــوان: “مســتوى التنــور التكنولوجــي وعاقتــه بــاألداء الصفــي لــدى 

معلمــي العلــوم فــي المرحلــة األساســية العليــا فــي محافظــات غــزة”. 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى التنــور التكنولوجــي وعاقتــه بــاألداء الصفــي لــدى معلمــي 

العلــوم فــي المرحلــة األساســية العليــا فــي محافظــات غــزة، قامــت الباحثــة ببنــاء أدوات الدراســة وهــي عبــارة عن 

اســتبانة اشــتملت علــى )57( فقــرة موزعــة علــى )3( أبعــاد رئيســية وهــي البعد المعرفــي والمهــاري والوجداني, 

كمــا اســتخدمت الباحثــة بطاقــة ماحظــة األداء الصفــي التكنولوجــي التــي تعكــس التنــور التكنولوجــي علــى األداء 

التكنولوجــي, وأظهــرت النتائــج تدنــي مســتوى المعرفــة التكنولوجيــة لــدى معلمــي العلــوم فــي المرحلــة األساســية 

العليــا, وأنــه ال يوجــد فــروق بيــن مســتوى الوجــدان التكنولوجــي وبيــن المتوســط االفتراضــي, وال يوجــد فــروق 

بيــن البعــد المعرفــي والدرجــة الكليــة لاســتبيان يعــزى إلــى متغيــر عــدد ســنوات الخدمــة, وتوجــد فــروق بيــن 

ــة  ــر عــدد ســنوات الخدم ــى متغي ــة لاســتبيان تعــزى إل ــن الدرجــة الكلي ــي وبي ــد الوجدان ــاري والبع ــد المه البع

لصالــح مــن )1-5( ســنوات, وعــدم وجــود فــروق تعــزى لمتغيــر الجنــس, ووجــود عاقــة موجبــة بيــن مســتوى 

التنــور التكنولوجــي واألداء الصفــي, ووجــود عاقــة موجبــة بيــن مســتوى التنــور التكنولوجــي واألداء الصفــي 

التكنولوجي.

ــى  ــة القائمــة عل ــة التعليمي ــاس الجاهزي ــوان “ قي ــن- بعن ــا )Balajadia, 2015( الفلبي 4/12 دراســة باالجادي

ــم القــرن الحــادي والعشــرين« ــل الخدمــة فــي ضــوء تعلي ــا المعلومــات واالتصــاالت لمعلمــي مــا قب تكنولوجي
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Gauging the ICT-Based Teaching Readiness of Preservice Teachers in the 

Light of 21st Century Education

هدفــت الدراســة إلــى البحــث فــي اســتعدادات المعلميــن قبــل الخدمــة فــي الفلبين لتوظيــف خدمــات تكنولوجيا 

المعلومــات واالتصــاالت فــي التعليــم، فقــد تــم االعتمــاد علــى خبراتهــم التــي اكتســبوها خــال دراســتهم المقررات 

ــج  ــي والمنه ــج الوصف ــة المنه ــدت الدراس ــد اعتم ــات واالتصــاالت، وق ــا المعلوم ــة بتكنولوجي ــة المتعلق الجامعي

االرتباطــي، مســتخدمة االســتبانة لجمــع المعلومــات، وتــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )92( طالبــاً 

فــي معهــد المعلميــن بجامعــة أسامبشــن )University of the Assumption( وقــد كشــفت نتائــج الدراســة 

عــن اتجاهــات المعلميــن اإليجابيــة نحــو فوائــد توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي التعليــم، كمــا 

بينــت أنهــم يعتقــدون عمومــاً أن معارفهــم وإمكاناتهــم ومهاراتهــم ليســت كافيــة لتطبيــق التعلــم اإللكترونــي بفعاليــة 

عندمــا يصبحــون علــى رأس عملهــم كمعلميــن، وقــد أشــاروا إلــى أن الســبب وراء ذلــك هــو محدوديــة فرصهــم 

الســتخدامها خــال دراســتهم، وقلــة التســهيات والمــوارد والمرافــق المتاحــة لهــم لممارســة خبراتهــم المكتســبة 

خــال دراســتهم الجامعيــة.

5/12 دراســة ميــرزا جانــي وآخــرون )Mirzajani et al., 2016( إيــران- بعنــوان “قبــول المعلميــن 

ــم” ــي التعلي ــودة ف ــان الج ــي. ضم ــل الدراس ــي الفص ــا ف ــاالت ودمجه ــات واالتص ــا المعلوم لتكنولوجي

Teachers’ Acceptance of ICT and Its Integration in the Classroom. Quality 

Assurance in Education

مازنــدران  منطقــة  فــي  المعلميــن  تحفيــز  فــي  تؤثــر  التــي  العوامــل  تحديــد  إلــى  الدراســة  ســعت 

ــج  ــد اســتخدمت الدراســة المنه ــي، وق ــم اإللكترون ــم نحــو التعل ــادة دافعيته ــران وزي ــي إي )Mazandaran( ف

ــج  ــفت نتائ ــد كش ــة، وق ــبه المنظم ــات ش ــة والمقاب ــات الميداني ــاد الماحظ ــي باعتم ــي النوع ــي التحليل الوصف

ــن  ــي م ــم الكاف ــي: الدع ــي ه ــم اإللكترون ــن للتعل ــتخدام المعلمي ــي اس ــر ف ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــة أن أه الدراس

ــا المعلومــات واالتصــاالت وتوجيهاتهــم لهــم بخصــوص توظيفهــا فــي  المديريــن للمعلميــن الســتخدام تكنولوجي

ــر  ــم باســتخدامها، وتواف ــات واالتصــاالت ومهاراته ــا المعلوم ــي مجــال تكنولوجي ــة ف ــم الكافي ــم، ومعرفته التعلي

المــوارد الازمــة لاســتخدام، كمــا بينــت نتائــج الدراســة أن أبــرز معوقــات التعلــم اإللكترونــي مــن وجهــة نظــر 

ــم. ــي له ــي والتقن ــة الدعــم الفن ــن عــدم كفاي المعلمي

6/12   دراســة حنــاوي ونجــم )2019( فلســطين – بعنــوان “جاهزيــة معلمــي المرحلــة األساســية 

األولــى فــي المــدارس الحكوميــة فــي مديريــة تربيــة نابلــس لتوظيــف التعلــم اإللكترونــي “الكفايــات واالتجاهــات 
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ــات”. والمعيق

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف درجــة جاهزيــة معلمــي المرحلــة األساســية األولــى فــي المــدارس الحكوميــة 

فــي مديريــة تربيــة نابلــس، لتوظيــف التعلــم اإللكترونــي مــن خــال البحــث فــي درجــة اتجاهاتهــم نحــو التعلــم 

اإللكترونــي، ومســتوى كفاياتهــم فــي اســتخدامه، وكذلــك درجــة معوقــات تطبيقــه مــن وجهــة نظرهــم، إلــى جانــب 

التعــرف علــى دور عــدد مــن المتغيــرات فــي درجــة جاهزيتهــم، اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي 

ن مجتمــع الدراســة مــن معلمــي المرحلــة األساســية األولــى فــي المــدارس الحكوميــة  والمنهــج االرتباطــي، وتكــوَّ

فــي مديريــة تربيــة نابلــس فــي فلســطين، والبالــغ عددهــم )761( معلمــا ومعلمــة، وتألفت عينــة الدراســة بالطريقة 

العنقوديــة العشــوائية مــن )120( معلمــاً ومعلمــًة، واســُتخدمت االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات بعــد التحقــق مــن 

صدقهــا وثباتهــا، وقــد تكونــت مــن  40 فقــرة، موزعــة علــى ثاثــة مجــاالت هــي: مجــال الكفايــات، ومجــال 

االتجاهــات، ومجــال المعوقــات، وقــد توصلــت الدراســة إلــى النتائــج اآلتيــة: الدرجــة الكليــة للمجــاالت الثاثــة 

)الكفايــات، واالتجاهــات، والمعوقــات )كانــت مرتفعــة، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مجالــي( 

االتجاهــات والمعوقــات( تعــزى لمتغيــرات: العمــر، ومعــدل االســتخدام اليومــي لإلنترنــت، وعــدد الــدورات فــي 

مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، فــي حيــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مجال)الكفايــات(  تعــزى لهــذه 

ــم اإللكترونــي  ــة إحصائيــة بيــن مســتوى كفايــات التعل المتغيــرات،  وجــود عاقــة موجبــة  )طرديــة( ذات دالل

لــدى معلمــي المرحلــة األساســية األولــى ودرجــة اتجاهاتهــم نحــو توظيفــه فــي هــذه المرحلــة، ووجــود عاقــة 

ســالبة )عكســية( ذات داللــة إحصائيــة بيــن درجــة معوقــات توظيــف التعلــم اإللكترونــي فــي المرحلــة األساســية 

األولــى مــن وجهــة نظــر معلميهــا ودرجــة اتجاهاتهــم نحــو هــذا التوظيــف.

التعليق على الدراسات السابقة:

ــدى    ــور ل ــث الهــدف وهــو دراســة التن ــن حي ــع بعــض الدراســات الســابقة م ــي م تشــابه البحــث الحال

المعلميــن بشــكل عــام كدراســة كل مــن )العســاف والصرايــرة،2012(، )زقــوت،2013(، فــي حيــن 

اهتمــت دراســة )Balajadia, 2015(، بقيــاس الجاهزيــة التعليميــة لــدى الطلبــة المعلميــن، ودراســة 

كل مــن )حمــدي والبلــوي، 2011(، )حنــاوي ونجــم،Mirzajani et al., 2016( ،)2019(، التــي 

ســعت لبيــان مــدى جاهزيــة واســتعداد وقبــول المعلميــن الســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم.

تشــابه البحــث الحالــي مــع الدراســات الســابقة مــن حيــث الفئــة المســتهدفة فــي البحــث وهــي المعلمــون،   

ــي  ــم ف ــة وه ــل الخدم ــا قب ــي م ــى معلم ــت عل ــي طبق ــة )Balajadia, 2015(، الت ــتثناء دراس باس

الجامعــة.
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تشــابه البحــث الحالــي مــع بعــض الدراســات الســابقة مــن حيــث األداة المســتخدمة فــي الدراســة وهــي   

االســتبانة، فــي حيــن اختلــف مــع دراســة )Mirzajani et al., 2016(، التــي اســتخدمت أســلوب 

الماحظــات الميدانيــة والمقابــات شــبه المنظمــة.

ــن    ــور المعلمي ــة تن ــن درج ــم بالكشــف ع ــه اهت ــي أن ــابقة ف ــات الس ــن الدراس ــي ع ــز البحــث الحال تمي

بمهــارات التعليــم عــن بعــد بشــكل خــاص، بينمــا اهتمــت الدراســات الســابقة بالتنــور التكنولوجــي بشــكل 

ــث  ــز مــن حي ــق اســتخدامها، كمــا تمي ــا وعوائ ــن الســتخدام التكنولوجي ــة المعلمي عــام، ومــدى جاهزي

ــه ُطّبــق علــى عينــة مــن معلمــي التعليــم األساســي/ حلقــة أولــى فــي  مــكان البحــث وعينتــه، حيــث إّن

مدينــة دمشــق.

اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي االطــاع علــى األدوات وكيفيــة بنائهــا والمتغيــرات التــي   

قامــت بدراســتها، وأســاليبها فــي عــرض النتائــج ممــا رســم إطــاراً للبحــث الحالــي، إضافــًة إلــى إغنــاء 

الجانــب النظــري.

ــاد  ــن الب ــد م ــة والعدي ــاد المتقدم ــي الب ــد )Distance Leaning( ف ــن بع ــم ع ــام بالتعل ــد االهتم تزاي

الناميــة ليصبــح جــزءاً مــن أنظمــة التعليــم فيهــا لمــا يمتلكــه مــن قــوة كامنــة يمكــن أن تســاهم فــي دفــع عجلــة 

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وقــد نبــع ذلــك االهتمــام العالمــي بهــذا النــوع مــن التعليــم بســبب التطــورات 

 Information & Communication( الهائلــة التــي تحــدث فــي حقــل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت

Technology-ICT( مــن جهــة وبســبب الحاجــة الملحــة لتحديــث مهــارات الكــوادر البشــرية العاملــة ومواجهة 

المشــكات الطارئــة مــن جهــة أخــرى.

1/13 مفهوم التعليم عن بعد:

ــم  ــل التعلي ــم عــن بعــد مث ــد اإلشــارة لمفهــوم التعلي ــر مــن المســميات عن ــة الكثي ــات التربوي تســتخدم األدبي

Resource-( ــى المصــادر ــم المرتكــز عل ــم المــوزع )Distributed Learning( والتعلي عــن بعــد والتعل

based Learning( والتعلــم المــرن )Flexible Learning( وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي تزخــر بهــا 

مثــل هــذه األدبيــات، فالمعانــي والتعريفــات تتبايــن بالنســبة للمفهــوم بحســب النظــرة لــه والفهــم لجوانبــه.  

تشــير اليونســكو إلــى أن المقصــود بالتعليــم عــن بعــد أنــه: عمليــة تربويــة يتــم فيهــا كل أو أغلــب التدريــس 

ــن  ــن المعلمي ــب االتصــاالت بي ــى أن أغل ــد عل ــم مــع التأكي ــد فــي المــكان والزمــان عــن المتعل مــن شــخص بعي

13- اإلطار النظري:
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.(Unisco,2020( ًوالمتعلميــن تتــم مــن خــال وســيط معيــن ســواء كان إلكترونيــاً أو مطبوعــا

أمــا الجمعيــة األمريكيــة للتعليــم عــن بعــد فتعرفــه علــى أنــه “عمليــة اكتســاب المعــارف والمهارات بواســطة 

وســيط لنقــل التعليــم والمعلومــات متضمنــاً فــي ذلــك جميــع أنــواع التكنولوجيــا وأشــكال التعلــم المختلفــة للتعليــم 

عــن بعــد”.

ــم  ــو “تعلي ــد ه ــم عــن بع ــرى شلوســر وسمونســن )Schlosser & Simonson,2015( أن التعلي وي

نظامــي منظــم تتباعــد فيــه مجموعــات التعلــم وتســتخدم فيــه نظــم االتصــاالت التفاعليــة لربــط المتعلميــن 

.(p1( .”ًوالمصــادر التعليميــة والمعلميــن ســويا

يتضمن هذا التعريف أربعة مكونات أساسية هي:

ــز    ــا يمي ــة، وهــذا م ــى فكــرة المؤسســات النظامي ــوم عل ــم يق ــوع مــن التعلي المكــون األول: أن هــذا الن

ــي أو الدراســة المســتقلة. ــم الذات ــم عــن بعــد عــن مفهــوم التعلّ مفهــوم التعلي

ــم والطــاب، وقــد يظــن البعــض أن هــذا التباعــد هــو    المكــون الثانــي: هــو مفهــوم التباعــد بيــن المعل

تباعــد مكانــي فقــط؛ فالمعلــم يكــون فــي مــكان والطــاب فــي مــكان آخــر، ولكــن هــذا المكــون يتضمــن 

أيضــاً التباعــد الزمانــي بيــن المعلــم والطــاب، فالتعليــم غيــر المتزامــن عــن بعــد يعنــي تقديــم التعليــم 

فــي وقــت مــا، واســتقباله مــن جانــب الطــاب فــي وقــت آخــر أو فــي أي وقــت يختارونــه.

المكــون الثالــث: وهــو االتصــاالت التفاعليــة، وهــذا التفاعــل قــد يكــون متزامنــاً أو غيــر متزامــن؛ فــي   

نفــس الوقــت أو فــي أوقــات مختلفــة، وهــذا التفاعــل هــام للغايــة ولكــن ليــس علــى حســاب المحتــوى 

التعليمــي.

ــاك معلميــن    ــع: هــو الربــط بيــن المتعلميــن والمصــادر والمعلميــن ســوياً، بمعنــى أن هن المكــون الراب

يتفاعلــون مــع الطــاب ومــع تلــك المصــادر التعليميــة المتاحــة لجعــل التعليــم ممكنــاً، وهــذه المصــادر 

ــرات  ــن الخب ــن اســتيعابها ضم ــى يمك ــي المناســبة حت ــم التعليم ــد وأن تخضــع إلجــراءات التصمي الب

التعليميــة للمتعلــم؛ وبالتالــي تعزيــز التعلــم.

مــن مجمــل مــا تــم عرضــه نجــد أن التعليــم عــن بعــد يقــوم علــى اســتقالية المتعلــم بأقــل قــدر ممكــن مــن 

المواجهــة وجهــاً لوجــه مــع المعلــم، وبأكبــر قــدر ممكــن مــن المــواد التعليميــة القابلــة للتعلـّـم الفــردي، والمنتجــة 

خصيصــاً لتبســيط التعلـّـم، والمتضمنــة علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة، ممــا يكســبها ميزتيــن همــا التعلـّـم الفــردي 

مــن ناحيــة، وتعلــم أكبــر عــدد مــن الدارســين مــن ناحيــة أخــرى.
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2/13 الخصائص المميزة لنظام التعليم عن بعد:

يرى صيام وأخرون )2010( أن نظام التعليم عن بعد يتميز بمجموعة من الخصائص منها:

انفصال المعلم عن المتعلم: إذ تكون أنشطة التعلم والتعليم منفصلة في الزمان والمكان.. 1

فعاليــة المؤسســات التعليميــة: إذ تمــارس مؤسســات التعليــم عــن بعــد نشــاطاً تربويــاً مــن حيــث توفيــر . 2

الــدروس وتوزيــع المــواد التعليميــة، وتقييــم عمــل الطــاب، وتنظيــم أنشــطة التعلـّـم.

ــم . 3 ــم عــن بعــد المجــال الرحــب المناســب للتعلي ــوي: إذ يعــد التعلي ــا االتصــال الترب توظيــف تكنولوجي

ــا االتصــال. بواســطة وســائل تكنولوجي

االتصــال الثنائــي االتجــاه: تقتصــر برامــج التعليــم عــن بعــد علــى تقديــم مــواد التعلـّـم الذاتــي فاالتصــال . 4

الثنائــي االتجــاه بيــن الطالــب والمرشــد يمثــل عنصــراً جوهريــاً )ص349-348).

3/13  مهارات المعلم في التعليم عن بعد:

إن نجــاح أي جهــود للتعليــم عــن بعــد تقــع علــى كاهــل المعلــم، حتــى يكــون التعليــم عــن بعــد فعــاالً فــإن دور 

المعلــم ال يقتصــر علــى نقــل المعرفــة بــل يتعــدى ذلــك ليشــمل مجــاالت جديــدة ومتطــورة، فالمعلــم البــد أن يكــون 

ــي  ــر أو المستشــار العلم ــا دور الخبي ــه، منه ــى عاتق ــاة عل ــدة الملق ــام الجدي ــى ممارســة األدوار والمه ــادراً عل ق

الموجــه لطابــه، ودور المشــرف والمرشــد والقــادر علــى إحــداث التأثيــرات فــي التغييــر والتطــور االجتماعــي 

ــن  ــين ع ــى المدرس ــب عل ــث، ويتوج ــر الحدي ــورات العص ــب لتط ــي ودور المواك ــص التكنولوج ودور المخت

بعــد أن يعــدوا أنفســهم لمواجهــة تحديــات خاصــة، إذ إن التحــول مــن نظــام التعليــم التقليــدي إلــى نظــام التعليــم 

ــام بدورهــم علــى  عــن بعــد يتطلــب مــن المعلميــن إتقــان مجموعــة مــن المهــارات األساســية التــي تؤهلهــم للقي

 Abdous, 2011,p66(، )Craddock & Gunzelman, 2013,p87(،( أكمــل وجــه. ذكرهــا كل مــن

 ،))Munoz Carril et al., 2013,p470(، )Newby, Eagleson, & Pfander, 2014,p36

ويمكــن إيرادهــا كاآلتــي:

مهــارات التواصــل )Communication Skills) تعتبــر مــن أهــم المهــارات األساســية التــي   

يتطلبهــا التعليــم عــن بعــد، حيــث إن تواصــل المعلميــن مــع الطــاب وأوليــاء األمــور يعتمــد كثيــرا ًعلــى 

 .(Voice Messaging( ــة ــلة الصوتي ــي، والمراس ــد اإللكترون ــة )Texting(، والبري ــائل النصي الرس

 Video( لوجــه، يســتخدم المعلمــون مؤتمــرات الفيديــو وعوضــاً عــن اللقــاءات الشــخصية وجهــاً 

ــا. ــرة وغيره ــاش المباش ــات النق ــاريع وحلق ــطة والمش ــذ األنش ــررات وتنفي ــس المق Conferencing( لتدري

التكنولوجيــة    بالثقافــة  مرتبطــة  مهــارات  بعــد  عــن  للتعليــم  األساســية  المهــارات  ومــن 
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)Technological Literacy)، مثــل: معرفــة كيفيــة الوصــول ألنظمــة التعلــم اإللكترونــي واســتخدامها 

ــر،  ــف والنش ــوق التألي ــة لحق ــب المختلف ــم الجوان ــت، وفه ــادر اإلنترن ــم مص ــى تقيي ــدرة عل ــل، والق األمث

وتصميــم وتنفيــذ خطــط الــدروس المناســبة للتعليــم عــن بعــد، والقــدرة علــى التعامــل مــع المشــكات الفنيــة 

ــت الضــرورة.  ــي إذا دع ــم الفن ــي الدع ــع موظف ــل م ــيطة والتواص البس

   Time Management( ورغــم أهميتهــا فــي التعليــم التقليــدي، تحظــى مهــارات إدارة الوقــت

Skills) فــي بيئــة التعليــم عــن بعــد بأهميــة بالغــة، كمــا أكدتهــا الكثيــر مــن الدراســات التربويــة. ويعــود 

ذلــك إلــى مجموعــة مــن األســباب، منهــا: تحديــث المــواد التعليميــة واألنشــطة الدراســية وخطــط الــدروس 

بشــكل مســتمر لمواكبــة التطــور التكنولوجــي والمعرفــي، وتوفيــر تغذيــة راجعــة بالســرعة الممكنــة للطالــب 

فيمــا يتعلــق بأدائــه فــي االختبــارات والمشــاريع والمهــام التعليميــة عــن بعــد، وتحديــد مواعيــد لمؤتمــرات 

الفيديــو وحلقــات النقــاش وغيرهــا. 

مكانــة     (Assessment and evaluation skills( والتقييــم  التقويــم  مهــارات  وتحتــل 

مرموقــة فــي التعليــم عــن بعــد، حيــث يجــب علــى المعلــم تقييــم أداء طابــه بــكل دقــة خــال اســتخدامهم 

المــواد التعليميــة الرقميــة ومشــاركاتهم فــي حلقــات النقــاش وعملهــم الواجبــات والتطبيقــات والمشــاريع، 

ومــن ضمــن هــذه المهــارات أيضــاً ابتــكار أســاليب جديــدة لتقييــم الجوانــب المختلفــة لبيئــة التعليــم عــن بعــد 

والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي األداء األكاديمــي للطالــب.

وتعتبــر مهــارات التحفيــز )Motivation Skills) مــن المهــارات األساســية الواجــب توافرهــا   

لــدى معلمــي التعليــم عــن بعــد، لمــا لهــا مــن أثــر كبيــر فــي خــرط الطــاب وتشــجيعهم علــى المشــاركة 

الفاعلــة بمــا يتناســب وقدراتهــم التعليميــة، وتظهــر هــذه المهــارات جليــة فــي قــدرة المعلــم علــى تصميــم 

ــن  ــي م ــدة الت ــة المفي ــر المصــادر اإلثرائي ــة وتوفي ــة الممتع ــة واألنشــطة الجماعي ــة الجاذب ــواد التعليمي الم

شــأنها تحفيــز الطــاب ودمجهــم فــي العمليــة التعليميــة.

ــد  ــا بع ــة فقراته ــا وكتاب ــث ببنائه ــام الباح ــد، ق ــن بع ــم ع ــارات التعلي ــتبانة مه ــي اس ــث ف ــت أداة البح تمثل

الرجــوع إلــى األدب التربــوي المتعلــق بموضــوع البحــث، إذ تكونــت االســتبانة مــن جزئيــن همــا:

ــي  ــة البحــث الحال ــن لهــم طبيع ــة البحــث تبي ــراد عين ــى أف ــة إل ــارات موجه ــّون مــن عب الجــزء األول: تك

وطريقــة اإلجابــة علــى االســتبانة، باإلضافــة إلــى بيانــات عامــة متعلقــة بهــم مــن حيــث الشــهادة العلميــة، واتبــاع 

14- أداة البحث:



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد واحد �شهر )12( 1802020

الــدورات التدريبيــة.

الجــزء الثانــي: تكــّون مــن )20( عبــارة تمثــل مهــارات التعليــم عــن بعــد، يقابــل كل عبــارة ثاثــة بدائــل 

تبيــن درجــة التنــور )عاليــة، متوســطة، ضعيفــة( وتأخــذ كل عبــارة درجــة تتــراوح بيــن )1-3(. وبذلــك تنحصــر 

درجــات اســتجابة أفــراد عينــة البحــث علــى االســتبانة مــا بيــن )20-60( درجــة.

تــم إجــراء دراســة اســتطاعية علــى عينــة مؤلفــة مــن )40( معلمــاً ومعلمــة وذلــك فــي الفصــل األول مــن 

العــام الدراســي 2020 مــن أجــل دراســة الصــدق والثبــات ألداة البحــث.

1/15 صدق االستبانة: تم التحقق من صدق االستبانة بإتباع الطرق اآلتية:

1/1/15 صــدق المحتــوى: ُعرضــت االســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكميــن فــي كليــة التربيــة بجامعــة 

دمشــق, وقــد تــم األخــذ بماحظاتهــم حــول وضــوح العبــارات ومــدى ســامتها اللغويــة وماءمتهــا للموضــوع.

2/1/15 الصــدق التمييــزي: ُحســب الصــدق التمييــزي لاســتبانة مــن خــال تحديــد المجموعتيــن العليــا 

والدنيــا وذلــك باختيــار أعلــى  25 % وأدنــى 25 % وكانــت النتائــج كمــا يوضــح الجــدول اآلتــي:

جدول رقم )1( الصدق التمييزي ألداة البحث

يتبيــن مــن الجــدول )1( أن قيمــة T المحســوبة دالــة إحصائيــاً إذ كانــت القيــم االحتماليــة لهــا أصغــر مــن 

ــزي  ــى الصــدق التميي ــير إل ــا يش ــا، مم ــا والدني ــة العلي ــن المجموع ــة بي ــاً دال ــاك فروق ــي أن هن ــذا يعن 0.05وه

ــة. ــة محــك المجموعــات الطرفي لاســتبانة بدالل

2/15  ثبات االستبانة: تم التحقق من ثبات االستبانة بإتباع الطرق اآلتية:

ــود  ــن، البن ــى جزئي ــتبانة إل ــود االس ــمت بن ــة قُّس ــذه الطريق ــي ه ــة: ف ــة النصفي ــة التجزئ 1/2/15  طريق

ــة  ــتخدام معادل ــح باس ــم التصحي ــا، وت ــون بينهم ــاط بيرس ــل االرتب ــاب معام ــم حس ــة ث ــود الزوجي ــة والبن الفردي

ســبيرمان بــراون حيــث قــدر معامــل بيرســون ب 0.91 قبــل التصحيــح، ليصبــح 0.94 ومــن هنــا ناحــظ أن 

15- الخصائص السيكومترية ألداة القياس:

العددالعينة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

(T(

المحسوبة
درجة 
الحرية

القيمة 
االحتمالية

مستوى مجال الثقة )95%)
الداللة أعلىأدنى

1135.091.57الفئة الدنيا
- 16.49200.000- 12.08- 9.37

دال 
إحصائياً 1145.821.47الفئة العليا
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ــات أداة الدراســة. ــى ثب ــدل عل ــذا ي ــة )وه ــود االســتبيان(الفردية والزوجي ــن بن ــة بي ــة دال ــاك عاق هن

الجدول )2( معامل االرتباط قبل وبعد التعديل

2/15/ 2 كرونبــاخ ألفــا :)Cronbach Alpha) ُحســب معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا 

علــى جميــع عبــارات االســتبانة، وبلــغ معامــل كرونبــاخ ألفــا لاســتبانة 0.93 وهــي قيمــة عاليــة ممــا يــدل علــى 

ثبــات أداة الدراســة.

.T-Test Student’s 1/16 اختبار

2/16 المتوسط الحسابي للحكم على درجة التنور.

ولتحديــد درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي بمهــارات التعليــم عــن بعــد، تــم إعطــاء إجابــات أفــراد عينــة 

البحــث علــى االســتبانة المعــدة لهــذا الغــرض قيمــاً متدرجــة وفقــاً للمقيــاس الثاثــي بحيــث ُتعطــى الدرجــة )3) 

إذا كانــت درجــة التنــور عاليــة، والدرجــة )2( إذا كانــت متوســطة، والدرجــة )1( إذا كانــت ضعيفــة، وُحســب 

طــول الفئــة وفــق اآلتــي:

حساب المدى وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة )1-3=2).  

حساب طول الفئة وذلك بتقسيم المدى وهو )2( على عدد الفئات )3).  

طول الفئة 0،66:= 2÷ 3

إضافــة طــول الفئــة وهــو )0.66( إلــى أصغــر قيمــة فــي المقيــاس وهــي )1(، وذلــك للحصــول علــى الفئــة 

ــة  ــى مــن الفئ ــى الحــد األعل ــة إل ــة طــول الفئ ــم إضاف ــى 1.66(، ث ــى )مــن1 إل ــة األول ــت الفئ ــذا كان ــى، ل األول

األولــى، وذلــك للحصــول علــى الفئــة الثانيــة وهكــذا للوصــول إلــى الفئــة الثالثــة.

مستوى الداللةبعد التعديلقبل التعديلاالستبانة

دال عند 0.910.940.01مهارات التعليم عن بعد

16- األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
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الجدول)3( يبين فئات قيم المتوسط الحسابي والدرجة الموافقة لها

يتنــاول الباحــث هنــا المعالجــات اإلحصائيــة وعــرض النتائــج التــي أســفر عنهــا البحــث حــول درجــة تنــور 

معلمــي التعليــم األساســي بمهــارات التعليــم عــن بعــد.

1/17 أسئلة البحث:

السؤال األول: ما مهارات التعليم عن بعد؟

   تمــت اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بالتوصــل إلــى قائمــة بمهــارات التعليــم عــن بعــد، وذلــك مــن خــال 

االطــاع علــى بعــض الدراســات الســابقة واألدب التربــوي المتعلــق بالموضــوع، إذ تــم تصميــم اســتبانة مكونــة 

مــن )20( بنــداً تمثــل مهــارات التعليــم عــن بعــد وعرضهــا علــى الســادة المحكميــن ذوي االختصــاص.

السؤال الثاني: ما درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد؟

الجدول )4( المتوسطات الحسابية ودرجة التنور بمهارات التعليم عن بعد.

درجة التنورفئات قيم المتوسط الحسابي

ضعيفةمن 1 إلى 1.66

متوسطةمن 1.67إلى 2.32

عاليةمن 2.33 إلى 3

17- عرض النتائج وتفسيرها:

درجة التنورالمتوسط الحسابيالبنـــــــــــــــد

ضعيفة1.62 المعرفة النظرية فيما يخص ألية التعليم عن بعد.

 تحديد أهداف وغايات التعليم عن بعد التي تتوافق مع مستويات المتعلمين 
وخصائصهم

ضعيفة1.43

ضعيفة1.40 اختيار مصادر التعلم المناسبة لنمط التعليم عن بعد.

ضعيفة1.29 تنظيم وتقديم المواد التعليمية بأشكال مختلفة.

ضعيفة1.22 المعرفة بمبادئ ونماذج ونظريات التصميم التعليمي.
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ضعيفة1.16 الوصول إلى أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني )LMC( والتعامل مع أدواتها.

ضعيفة1.18 الوصول إلى أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني )LCMS( والتعامل مع أدواتها.

متوسطة1.86استخدام مواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك والواتساب وغيرها.

ضعيفة1.42البحث من خال محركات البحث عبر الشابكة اإللكترونية.

.Google Classroom ضعيفة1.20استخدام الصفوف االفتراضية من جوجل

.Office (Word- PowerPoint- Excel- Access( متوسطة1.75 استخدام برامج حزمة

.PDF ضعيفة1.03 إنشاء كتب إلكترونية بصيغة

ضعيفة1.06 استخدام البريد اإللكتروني للمراسات وإرفاق الملفات.

ضعيفة1.08 استخدام المنتديات ومواقع الحوار على الشابكة اإللكترونية.

ضعيفة1.07 المعرفة بأساليب التقييم القائم على المعايير لتقييم األداء الفردي والجماعي.

ضعيفة1.08 إنشاء اختبارات إلكترونية عبر الويب بأسئلة متعددة الصيغ.

ضعيفة1.14 تعزيز التعاون والعمل الجماعي باستخدام تطبيقات Google التعليمية.

ضعيفة1.10 تصميم أنشطة تعليمية إلكترونية واختيار األدوات المناسبة لذلك. 

ضعيفة1.08 إدارة وقت التعلّم واستخدام تقنيات توفير الوقت ضمن نمط التعليم عن بعد.

ضعيفة1.08تحفيز المتعلمين على المشاركة الفاعلة من خال تصميم مواد تعليمية جاذبة

ضعيفة1.24الدرجة الكلية: 20/24.86 = 1.24
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تبيــن مــن الجــدول )4( أن قيــم المتوســطات الحســابية لبنــود اســتبانة درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي 

ــع  ــتخدام مواق ــد “ اس ــاء البن ــن )1.03 - 1.86(, إذ ج ــد تراوحــت بي ــم عــن بع ــارات التعلي ــى بمه ــة أول / حلق

التواصــل االجتماعــي كالفيــس بــوك والواتســاب وغيرهــا” بمتوســط حســابي )1.86( ودرجــة تنــور متوســطة, 

يليــه البنــد » اســتخدام برامــج حزمــة) Office (Word- PowerPoint- Excel- Acces” بمتوســط 

حســابي )1.75( ودرجــة تنــور متوســطة، أمــا باقــي بنــود االســتبانة كانــت ضمــن درجــة التنــور الضعيفــة وفقــاً 

للمعيــار المعتمــد فــي الحكــم علــى درجــة التنــور.

كمــا إن المتوســط العــام الســتجابات عينــة البحــث حــول درجــة تنورهــم بمهــارات التعليــم عــن بعــد، بلــغ 

)1.24( وهــذا يقــع ضمــن المحــور األول مــن المعيــار المعتمــد ممــا يعنــي أن لديهــم تنــور بمهــارات التعليــم عــن 

بعــد بدرجــة ضعيفــة, ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى قلــة الممارســة الفعليــة لهــذه المهــارات وعدم  اســتخدامهم 

لهــا ســواء فــي العمليــة التعليميــة أو مــن خــال خبراتهــم الشــخصية، إذ إنــه مــن المتعــارف عليــه أن الممارســة 

تلعــب دوراً كبيــراً فــي تكويــن الخبــرات لــدى األفــراد واالحتفــاظ بالتعلـّـم، باإلضافــة إلــى ضعــف البنيــة التحتيــة 

الخاصــة باســتخدام تكنولوجيــا التعليــم بشــكل عــام فــي المــدارس مــن حيــث توافــر الحواســيب الكافيــة والمتطــورة 

وشــبكات إنترنــت فّعالــة فــي جميــع األوقــات، فضــاً عــن نــدرة الــدورات المتخصصــة بمجــال التعليــم عــن بعــد 

أو النــدوات التعريفيــة فيمــا يخــص هــذا المجــال للمعلميــن فــي أثنــاء الخدمــة، وعــدم توافــر الدعــم الكافــي لتنميــة 

مهــارات المعلميــن الســتخدام التعليــم عــن بعــد.

 Balajadia,( ــا ــج دراســة كل مــن )زقــوت،2013(، ودراســة باالجادي تشــابهت هــذه النتيجــة مــع نتائ

ــرة، 2012). ــوي،2011(، و)العســاف والصراي ــدي والبل ــع دراســة )حم ــت م ــا اختلف 2015(، بينم

2/17  فرضيات البحث:

الفرضيــة األولــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث حــول 

درجــة تنورهــم بمهــارات التعليــم عــن بعــد تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

الجدول )5( يبين قيم )t-test( لداللة الفروق في إجابات العينة حول درجة تنورهم بمهارات التعليم عن 

بعد تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المتوسطالعددالمؤهل 
االنحراف 
المعياري

Tدرجة الحرية
القيمة 

االحتمالية
القرار

13425.153.93إجازة
غير دال1.4502010.149

6924.303.91معهد
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يتبيــن مــن الجــدول )5( أن قيمــة الداللــة 0.149 غيــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة 0.05  بالتالــي 

نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي تنــص علــى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 0.05 

ــم عــن بعــد تعــزى  ــق بدرجــة تنورهــم بمهــارات التعلي ــة البحــث فيمــا يتعل ــراد عين ــن متوســطي درجــات أف بي

لمتغيــر المؤهــل العلمــي، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن العوامــل المؤثــرة فــي تزويــد المعلميــن مــن ِكا 

المؤهليــن بالجوانــب المعرفيــة والمهاريــة فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم بشــكل عــام هــي عوامــل متشــابهة إلــى 

ــا  ــان المعلومــات بأســاليب متشــابهة، وإن ُكاً منهم ــدورات ويتلقي ــا يتعرضــان لنفــس ال ــر، إذ إن ِكليهم حــٍد كبي

يعانــي مــن نفــس المشــكات التعليميــة مــن حيــث ضعــف البنيــة التحتيــة واالفتقــار للدعــم الكافــي فيمــا يخــص 

ــم عــن بعــد  ــم بشــكل عــام ومهــارات التعلي ــا التعلي ــة مهاراتهــم وخبراتهــم الشــخصية فــي مجــال تكنولوجي تنمي

بشــكل خــاص للتجهيــز ألي طــارئ تعليمــي قــد يعيــق اســتمرار العمليــة التعليميــة كمــا هــو حاصــل فــي الوقــت 

الحالــي، إضافــًة لقلــة مصــادر التعلـّـم الخاصــة بتطبيقــات تكنولوجيــا التعليــم، وهنــا يكــون قــد أجــاب الباحــث عــن 

الســؤال الثالــث المتعلــق بأثــر متغيــر المؤهــل العلمــي فــي درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي / حلقــة أولــى 

بمهــارات التعليــم عــن بعــد.

الفرضيــة الثانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد عينــة البحــث حــول 

درجــة تنورهــم بمهــارات التعليــم عــن بعــد تعــزى لمتغيــر اتبــاع الــدورة التدريبيــة.

الجدول )6( يبين قيم )t-test( لداللة الفروق في إجابات العينة حول درجة تنورهم بمهارات التعليم عن 

بعد تعزى لمتغير الدورات التدريبية 

يتبيــن مــن الجــدول )6( أن قيمــة الداللــة 0.711 غيــر دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة 0.05   بالتالــي 

نقبــل الفرضيــة الصفريــة التــي تنــص علــى أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 0.05 

ــم عــن بعــد تعــزى  ــق بدرجــة تنورهــم بمهــارات التعلي ــة البحــث فيمــا يتعل ــراد عين ــن متوســطي درجــات أف بي

ــي إكســاب  ــدورات ف ــة هــذه ال ــى عــدم كفاي ــك إل ــي ذل ــد يعــود الســبب ف ــة، وق ــدورات التدريبي ــاع ال ــر اتب لمتغي

المعلميــن فــي أثنــاء الخدمــة إذ إن أغلبهــا يقتصــر علــى االســتراتيجيات التربويــة ودمــج التكنولوجيــا فــي التعليــم 

اتباع 
الدورات 
التدريبية

المتوسطالعدد
االنحراف 
المعياري

Tدرجة الحرية
القيمة 

االحتمالية
القرار

14224.933.90نعم
غير دال0.3712010.711

6124.704.06ال
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بالمعنــى الضيــق لهــا، إضافــًة إلــى أن الوقــت المخصــص لهــذه الــدورات غيــر كاٍف، مــع نــدرة المحفــزات التــي 

تشــجع المعلميــن علــى االلتحــاق بهــا والتعامــل معهــا بجديــة، األمــر الــذي مــن شــأن تحقيقــه زيــادة الدافــع نحــو 

اتباعهــا واالســتمرار بعمليــات التعلّــم الذاتــي للمعلميــن لتنميــة مــا تــم اكتســابه، وهنــا يكــون قــد أجــاب الباحــث 

عــن الســؤال الثالــث المتعلــق بأثــر متغيــر اتبــاع الــدورات التدريبيــة فــي درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي 

/ حلقــة أولــى بمهــارات التعليــم عــن بعــد.

1/18 إّن درجــة تنــور معلمــي التعليــم األساســي / حلقــة أولــى بمهــارات التعليــم عــن بعــد جــاءت ضعيفــة 

علــى الدرجــة الكليــة لاســتبانة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )1.24(، وهــذا المســتوى يقــع ضمــن المحــور 

األول مــن المعيــار المعتمــد. 

2/18  عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات أفــراد العينــة فيمــا يتعلــق بدرجــة 

تنورهــم بمهــارات التعليــم عــن بعــد تبعــاً لمتغيــرات )المؤهــل العلمــي، اتبــاع الــدورات التدريبيــة(.

ــل  ــج التأهي ــن وبرام ــداد المعلمي ــج إع ــي برام ــة ف ــية الجامعي ــررات الدراس ــط والمق ــم الخط 1/19 تدعي

التربــوي بالجوانــب العمليــة الخاصــة بتكنولوجيــا المعلومــات والتعليــم عــن بعــد، لرفــع مســتوى تأهيــل المعلميــن 

قبــل الخدمــة فــي هــذا المجــال.

2/19  توفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة لنمــط التعليــم عــن بعــد لمواجهــة أي طــارئ تعليمــي، ووضــع خطــط 

واســتراتيجيات واضحــة لتوظيفــه، وتطويــر البرامــج التعليميــة اإللكترونيــة الفاعلــة لمناهجه الدراســية.

3/19  إيــاء اهتمــام أكبــر مــن قبــل وزارة التربيــة فــي الجمهورّيــة العربّيــة الســورّية بالتنــور التكنولوجــي 

المســتمر لمعلّمــي الصــف فــي أثنــاء ممارســتهم لمهنــة التعليــم وذلــك لمعرفــة كل مــا هــو مســتحدث وجديــد فــي 

مجــال تكنولوجيــا التعليــم.

4/19 تكثيــف الــدورات التدريبيــة فيمــا يخــص التعليــم عــن بعــد للمعلميــن فــي كافــة المراحــل الدراســية 

ولكافــة التخصصــات، بمــا يتناســب مــع المؤهــل العلمــي الــذي يحملــه المعلــم.

5/19 إجراء دراسات تسهم في إكساب معلمي التعليم األساسي مهارات التعليم عن بعد.

18- نتائج البحث:

19- مقترحات البحث:
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6/19  إجــراء دراســات مماثلــة بحيــث تشــمل عينــات أكبــر ومــدارس فــي مناطــق تعليميــة أخــرى للتمّكــن 

مــن تعميــم النتائــج.
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ملحق)1)

درجة تنور معلمي التعليم األساسي / حلقة أولى بمهارات التعليم عن بعد

عزيزي المعلم / المعلمة 

 تحية طيبة، وبعد..............

ــارات  ــى بمه ــة أول ــم األساســي / حلق ــور معلمــي التعلي ــوان: درجــة تن ــوم الباحــث بإجــراء دراســة بعن يق

التعليــم عــن بعــد.

 ( X ( ويأمــل الباحــث اإلجابــة عــن جميــع فقــرات هــذه االســتبانة بــكل دقــة وموضوعيــة وذلــك بوضــع

أمــام العبــارة فــي الخانــة التــي تناســبك, علمــاً أننــا ســنحافظ علــى ســرية اإلجابــة باعتبــار أن الدراســة مخصصــة 

ألغــراض البحــث العلمــي فقــط ولكــم جزيــل الشــكر.

المعلومات العامة

المؤهل العلمي:   إجازة جامعية                   معهد متوسط   

اتبعت الدورات التدريبة المقامة من قبل وزارة التربية:   نعم                     ال  

21- مالحق:



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد واحد �شهر )12( 1902020

درجة التنورالبنـــــــــــــــد
ضعيفةمتوسطةعالية

 المعرفة النظرية فيما يخص ألية التعليم عن بعد.

 تحديد أهداف وغايات التعليم عن بعد التي تتوافق مع مستويات المتعلمين وخصائصهم. 

 اختيار مصادر التعلم المناسبة لنمط التعليم عن بعد.

 تنظيم وتقديم المواد التعليمية بأشكال مختلفة.

 المعرفة بمبادئ ونماذج ونظريات التصميم التعليمي.

 الوصول إلى أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني )LMC( والتعامل مع أدواتها.

 الوصول إلى أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني )LCMS( والتعامل مع أدواتها.

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي كالفيس بوك والواتساب وغيرها.

 البحث من خال محركات البحث عبر الشابكة اإللكترونية.

.Google Classroom استخدام الصفوف اإلفتراضية من جوجل

.(Office (Word- PowerPoint- Excel- Access استخدام برامج حزمة 

.PDF إنشاء كتب إلكترونية بصيغة 

 استخدام البريد اإللكتروني للمراسات وإرفاق الملفات.

 استخدام المنتديات ومواقع الحوار على الشابكة اإللكترونية.

 المعرفة بأساليب التقييم القائم على المعايير لتقييم األداء الفردي والجماعي.

 إنشاء اختبارات إلكترونية عبر الويب بأسئلة متعددة الصيغ.

 تعزيز التعاون والعمل الجماعي باستخدام تطبيقات Google التعليمية.

 تصميم أنشطة تعليمية إلكترونية واختيار األدوات المناسبة لذلك. 

 إدارة وقت التعلّم واستخدام تقنيات توفير الوقت ضمن نمط التعليم عن بعد.

 تحفيز المتعلمين على المشاركة الفاعلة من خال تصميم مواد تعليمية جاذبة.


