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درجة استخدام المعلمين لتقنيات التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة 
نظرهم وعالقته ببعض المتغيرات

د . علي بن حممد الكلثمي الشهري 
ـ جامعة جدة أستاذ تقنيات التعليم املشارك - كلية الرتبية ـ

اسُتلم البحث بتاريخ: 29/ 10/ 2020م     قُِبل البحث للنشر بتاريخ: 3 / 11/ 2020م
تخلص:هدف البحـث إىل التعــرف علــى واقـع اسـتخدام املعلمــن تقنيــات التعليــم عـن بعـد يف ظـل  املسـ
ا، والكشــف عـن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بـن متوســط درجــات عينــة  انتشــار جائحــة كورونـ
البحث يف واقع اســتخدام تقنيات التعلم عن بعد يف ظل انتشــار جائحة كورونا تعزى ملتغريات البحث، 
ة بالســعودية،  ة واملتوســطة والثانويـ واشــتملت عينــة البحـث علــى )372( معلًمــا مــن املراحـل االبتدائيـ
واسـتخدم الباحـث املنهـج الوصفـي، واسـتعان باالســتبانة كأداة للبحـث، واسـتخدم التكـرارات والنســب 
ألفــا ، واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات  ثبــات كرونبــاخ  ارتبــاط بريســون، ومعامــل  ة، ومعامـل  املئويـ
املعياريــة، واختبــار )ت(، وحتليــل التبايــن األحادي، واختبــار شــيفيه،  ومعادلــة املــدى كأســاليب إحصائيــة 
وقـد توصـل البحــث إىل أنَّ اســتخدام املعلمـن تقنيــات التعلــم عـن بعــد يف ظــل انتشــار جائحـة كورونــا 
جــاء بدرجة اســتجابة )متوســطة(، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( 
حـول واقـع اسـتخدام تقنيـات التعليــم عـن بعـد يف ظـل انتشـار جائحـة كورونـا باختـاف اخلـرة، وذلـك 
يف مجيـع حمـاور االسـتبانة واملتمثلـة يف )احملـور األول: مـدى اســتخدام املعلمـن تقنيـات التعليـم عــن بعـد 
يف ظـل انتشـار جائحـة كورونـا، واحملـور الثـاين: معوقـات اسـتخدام املعلمــن تقنيــات التعلــم عـن بعـد يف 
ظـل انتشــار جائحــة كورونـا، واحملـور الثالــث: متطلبــات اسـتخدام املعلمــن تقنيــات التعليـم عــن بعـد يف 

ظـل انتشـار جائحـة كورونـا(.
كلمات مفتاحية: التنمية املهنية للمعلمن، التعليم عن بعد، فريوس كورونا.
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Abstract:This research aimed to identify the reality of teachers’ use of distance learn-
ing techniques in light of the Coronavirus disease spread and investigate the existence 
of statistically significant differences among the mean scores of the research sample 
in the reality of using distance learning techniques in light of the Coronavirus disease 
spread due to the research variables. The research sample included )372( teachers 
from elementary, middle, and secondary schools in Saudi Arabia. The researcher used 
the descriptive method and adopted the questionnaire as the study tool. Frequencies 
and percentages, Pearson Correlation Coefficient, Cronbach’s Alpha Reliability Co-
efficient, arithmetic means and standard deviations, t-test, One Way ANOVA, Scheffe 
Test, and Range Equation were used as statistical methods. The research concluded 
that teachers’ use of distance learning techniques in light of the Coronavirus disease 
spread came with a (medium) response. There were no statistically significant differ-
ences at the level of significance (0.05) regarding the reality of using distance learning 
techniques in light of the Coronavirus disease spread according to the experience vari-
able in all the questionnaires’ axes represented in (the first axis: The extent to which 
teachers use distance learning techniques in light of the Coronavirus disease spread 
and the second axis: the obstacles to teachers’ use of distance learning techniques in 
light of the Coronavirus disease spread, and the third axis: the requirements for teach-
ers’ use of distance learning techniques in light of the Coronavirus disease spread(.       
Keywords: Teachers’ Professional Development, Distance Learning, Coronavirus 
disease )Covid-19(.      
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مقدمة:
يف ظـل التطــورات املتسـارعة الـي ميـر هبــا العـامل يف وقتنــا احلـايل زاد االهتمـام باملعلـم 
كونه يلعــب دوراً رئيســاً يف بنــاء النــشء وإعدادهــم ليقومــوا بالعديــد مــن  األدوار اإلجيابيــة 
ر أداء املعلــم عــن  ـه؛ ومــن مث  بــرزت احلاجــة ماسـة إىل تطويـ يف بنــاء اجملتمــع والنهـوض ب

طريـق التنميــة املهنيــة.
حيث تُعــد التنميــة املهنية للمعلمــن مــن أكثــر مــا جيب توفريه للمعلمــن، وعلــى وجــه 
اخلصــوص فيمــا لــه عاقـة باجلوانــب املعرفيــة واملهاريــة والتوجهـات الـي مــن شـأهنا العمـل 
تلــك األمهيــة  م باملهــارات الازمــة، وترجــع  التعليميــة، وتزويدهـ علــى ارتفــاع مسـتوياهتم 
ألمهية املعلــم ذاتــه، كونــه أحــد أهــم العناصــر يف العمليــة التعليميــة عامــة، والعنصــر املختــص 
بتيســري العملية التعليميــة للطــاب خاصــة )اخلوالــدة والزيــودي، 2012(، فالتنميــة املهنيــة 
الســلوك  تغــري يف  يــزوَّد هبـا املعلمــون مــن أجــل إحــداث  الــي  التعليـم  هـي كل خـرات 
يــؤدي إىل حتقيــق أهداف املؤسسة التعليميــة )علــي، 2012(، حيــث تعــد التنميــة املهنيــة 
حجــر الزاويــة الـذي يؤسـس للمعلــم البنـاء املهـاري املهــي واألكادميـي، وهــذا مــن خـال 
إحــدى الطريقتـن إمـا املباشـرة واملتمثلـة يف النشـاطات والرامــج التدريبيــة الرمسيـة، أو غـري 
ـة، كمــا يتحمــل املعلــم قــدرًا مــن املسـؤولية يف  م الذاتي اليب التعليـ املباشــرة املتمثلــة يف أسـ
ه،  ـه، مــا يوجـب عليــه أن يعـزز املســتوى املهـي اخلـاص بـ ـه أثنــاء فــرتة خدمت ة مهارات تنميـ
وهـذا باسـتخدام أســاليب التعلـم الـذايت، واملتمثلــة يف التثقيــف الـذايت مــن خــال مطالعـة 
الكتــب، وتنميــة مهــارات استخدام احلاســوب، والتعليــم املرمــج، والتعلــم عن بعــد والتعليــم 

باملراســلة )اإلخنــاوي، 2015(.
ـة مــن العناصــر املهمــة يف تعليــم املعلمــن، حيــث َيضمــن التعلــم  تعتــَر التنميــة املهني
ــن املعلمــن مــن حتديــث املهارات واملعــارف  والتدريــب املستمر مســتِو عــاِل مــن املعرفــة، وميكِّ
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اعدة املعلمــن يف  التنميــة املهنيــة مسـ ـة واحلفــاظ عليهــا، وتتضمـن أســاليب تعزيــز  املهني
تنشــيط املعــارف واملمارســات األكادمييــة، وتعزيز تبــادل املعلومــات واألفكار بــن املعلمــن 
يف املؤسســات التعليميــة، وتعتمــد جــودة برامــج التنميــة املهنيــة للمعلمــن بشكل كبــري علــى 
اخلـرة املتعلقـة باملدربـن، كمـا يسـتفيد املعلمـن مـن املـواد واملقــررات الدراسـية اإللكرتونيـة 

(Malik, Nasim & Tabassum, 2015). وجمتمــع املعلمــن ذوي الكفــاءة العاليــة
يعتــَر التعليم عــن بعــد مــن اجملــاالت البحثيــة املهمــة، حيــث دعــا الكثــري مــن الباحثــن 
بعــد،  عــن  للتدريــس  جيـد  بشــكل  لاســتعداد  والرتبويــن  املعلمــن  طويلــة  فــرتات  منـذ 
(Hartshorne, Baumgartner, Kaplan-Rakowski, Mouza & Ferdig, 2020) ويعتــَر التعلــم 

عـن بعـد نظــام يُقــوم علــى عــدم التفاعــل املباشــر بـن املعلــم والطالــب، وبــداًل مـن ذلـك 
يكــون التواصــل مــن خــال أســاليب التعلــم عن بعــد مبــا يف ذلــك أدوات املراســلة املختلفــة 
والفيديــو  ة  الصوتي املؤمتـرات  خـال  مــن  اإللكـرتوين  والتفاعــل  الريديــة  الرســائل  مثـل: 
تخدام أدوات التواصــل املتنوعــة  ـة والراديــو والتلفزيــون واإلنرتنــت واسـ والرســائل اإللكرتوني
مثل: األدوات الاسلكية والقمــر الصناعــي وتســجيات الفيديــو.  ويعتــر التعلــم عــن بعــد 
مــن التجــارب التعليميــة املخططــة؛ حيــث تقوم املقــررات والرامــج املتعلقــة بالتعلــم عــن بعــد 
علــى التفاعل بــن املعلــم والطالــب وتقــدمي املــواد الدراســية مــن خــال األدوات اإللكرتونيــة 

  .)Malik, 2015( املتزاِمنــة وغــري املتزاِمنــة
تشـمل تقنيـات التعلـم عـن بعـد املـواد املطبوعـة الــي يسـُهل نقلهـا وميكـن احلصــول 
قــراءة  مهــارات  وتتطلــب  الرتبويــة  التفاعــات  علــى  تُقــوم  ال  ولكنهــا  بســهولة،  عليهــا 
جيــدة، والريــد الصويت الــذي يســُهل اســتخدامه ويعــزِّز التفاعــات بــن املعلــم والطالــب، 
والتعليــم  ة  اإللكرتونيـ احملادثــة  وُغــَرف  اإللكــرتوين  والريـد  الصــوت  ومؤمتــرات  وملفــات 
القائــم علــى الويـب مــن خـال الوســائط املتعــددة ويتطلَّــب احلاسـب اآليل واإلنرتنــت، 
وتسجيات الفيديــو ومؤمتــرات الفيديو عــر القمــر الصناعــي واإلنرتنــت والبــث التلفزيوين 
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.(Hanover Research, 2011) واإلذاعــي
فة العامــة للتعلــم عــن بعـد باعتبارهـا أحــد مبادئــه األساســية جبوهـري  د الفلسـ وتفيـ
االســتقالية واحلريــة يف التعلــم مــن ناحيــة عــدم التقيــد حبــدود الزمــن واملــكان، واختيــار 
سـابوترا  وفرينانـدو  ووايناركــو  مــراد  إليــه  ار  أشـ مــا  وهــو  متعلــم،  لــكل  املناسـب  احملتـوى 
ودارويـس ولينـا (Murad, Wijanarko, Fernando, Saputra, Darwis, & Lena, 2019) حينمـا 
أكــد علــى أن فلســفة التعلــم عــن بعــد تقــوم علــى أســس احلد مــن العوائــق الــي تعرقــل مسرية 
العمليــة التعليميــة، وإتاحـة تعليــم الطــاب لكــي يســتقوا املعرفــة وفقــاً ملا يرغبــون يف تعلمــه، 
إىل جانـب السـماح للمتعلمــن والطـاب أيضـاً بالدراســة يف أي وقــت، ومـن أي مــكان 
شـاءوا؛ يف حـن أنــه يتـم اسـتخدام التكنولوجيـا هبـذا الصـدد لتلعـب دور الوسـيط خـال 
عمليــة التعلــم؛ وهــذا مــن منطلــق ويعتــر التعلــم عــن بعد نظامــاً للتعلــم يســتند يف مبــدأه علــى 

توجهـن رئيسـين، ومهــا التوجـه الفلســفي والتوجــه التكنولوجـي.
انتشــار  ة  راءات االحرتازيــة ملواجهـ ة بسـبب اإلجـ التعليميـ إغــاق املؤسسـات  وأثَـّـر 
املشــارِكة  األطــراف  جبميــع  اخلــاص  واألداء  ة  والرفاهيـ التعليــم  علـى   19 فــريوس كوفيـد 
واملســتفيدة مـن األنظمـة التعليميـة يف العـامل، ورغـم ذلـك أصبحــت عمليــة حتويــل التعليـم 
إىل النمــط اإللكــرتوين والتعلــم عــن بعــد جــزًءا مــن الكثــري مــن املؤسســات التعليميــة يف أجــزاء 

.(Duraku & Hoxha, 2020) خمتلفــة مــن العـامل
وقد خلصت العديد من الدراســات إىل أمهية وفاعلية التعلم عن بعد يف ظل انتشــار 
جائحــة كورونــا حيث توصلــت دراســة رمضــان )2020( إىل أنــه التعلــم عــن بعــد قــد حــل 
ة مــن اإلشـكاليات الــي ُوضعــت أمــام التعليـم نتيجــة فـريوس كورونــا  بشــكل كبـري جمموعـ
املســتَجد، وذلــك عــن طريــق حتقيــق وتوفـري التعلــم عــن بعــد دون احلاجــة لوجــود املتعلــم 
داخــل قاعـات الدراســة.، وتوصلــت دراسـة حممــد ولكــزويل )2020( إىل أنــه  تكُمــن 
أمهيـة اسـتخدام التعلـم عـن بعـد يف ظـل جائحـة كوفيـد 19 يف أنـه يتـم مـن خالــه إجيـاد 
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الظـروف التعليميـة املائمـة واملناسـبة حلاجــات املتعلمــن مـن أجـل االســتمرارية يف عمليـة 
التعلــم، وتوفــري مصـادر تعليميـة متعـددة ومتنوعـة تلغــي الفروقـات الفرديـة بـن املتعلمـن، 
ومسـايرة العمليـة التعليميـة وجتويدهـا، باإلضافـة إىل توفـري الوقـت واجلهــد، وحتفيـز املتعلـم 
علــى اكتساب أكــر قــدر مــن املهــارات والتحصيل العلمــي، نظــرًا لرتكيــز العمليــة التعليميــة 
فقط على اجلانب الدراسي، وخلصت دراسة "كونيغ"  )König et al., 2020(إىل أنه تُعتر 
أدوات تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات وخاصــة الـي تعـزِّز الكفــاءة الرقميـة ومهــارات 
التعلـم عــن بعــد مـن األدوات املهمــة يف التكيُّـف مــع التدريــس اإللكــرتوين أثنــاء إغــاق 
املــدارس يف ظــل تفشــي جائحــة كوفيــد 19، أشــار غالبيــة املعلمــن إىل البقــاء علــى اتصــال 
مــع الطــاب وأَســرهم وتقــدمي حمتويــات تعليميــة جديــدة وحتديــد املهـام وتوفــري التغذيــة 

الرجعيـة للطـاب مـن خـال التعلــم اإللكــرتوين.
وتشــمل اجلوانــب املهمــة املتعلِّقــة باستخدام إســرتاتيجيات التعلــم عــن بعــد اســتجابًة 
يف  االســتعداد  يشـمل  الـذي  التكنولوجــي  االســتعداد   :19 جائحــة كوفيــد  النتشــار 
الكفـاءات التكنولوجيـة ملنصـات التعلُّـم الرقميـة لتقـدمي املقـررات الدراسـية للطـاب عـن 
بعـد، وســهولة الوصــول إىل احملتويـات الدراسـية علــى املنصـات اإللكرتونيـة، الـي تشـمل 
مجيـع املـواد الدراســية يف مجيــع املراحـل التعليميـة، واالســتعداد لدعـم التعلُّـم الرتبـوي مـن 
املعلمــن  اإللكــرتوين وســهولة وصــول  التعلــم  لتصميــم وتيســري  املعلمــن  إعـداد  خــال 
تعداد للتقييـم مــن خــال الرقابــة علــى  والطــاب إىل تقنيــات التعلــم عــن بعــد، واالسـ
أســاليب التعلــم عـن بعــد وتتبُّـع احلصــول علــى املقــررات الدراســية لتقييــم نواتـج التعلــم 
التعليميــة  األهـداف  لتحقيـق  بعـد  عـن  بالتعلــم  املتعلقــة  تجابات  االسـ علــى  واحلفــاظ 

.(UNESCO, 2020) طويلــة املـدى
ومن مث ميكن القول أنه قد ظهرت أمهية التنمية املهنية للمعلمن إلكســابتهم العديد 
مــن املهــارات واملعــارف خاصــة املتعلقــة مبمارسات التعلــم عــن بعد والتعلــم اإللكــرتوين الــي 
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تسـهم بشـكل كبـري يف جتـاوز اآلثـار السـلبية الناجتـة عـن التباعـد االجتماعـي واإلجـراءات 
االحرتازيــة جلائحــة كورونــا.

مشكلة البحث:
ال التعليــم بشــكل عــام،  تقــوم اململكــة العربيــة الســعودية بالعديــد مــن اجلهــود يف جمـ
وجمال إعداد املعلمــن بشــكل خــاص، ولكن مــع هــذه اجلهــود املبذولــة ال زال يظهــر علــى 
السـاحة الرتبويـة الســعودية بعــض املعوِّقــات، والـي حتـول دون تأديــة املعلـم دوره بكفــاءة، 
تؤهلــه الســتخدام  الــي  ذلــك  للمعلمــن، وخاصــة  املهنيــة  ـة  التنمي برامــج  ومنهــا ضعــف 

الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة، خاصــة يف ظــل األزمــات العامليــة.
وبالرغــم مــن بــذل اجلهات املســؤولية عن التنميــة املهنيــة للمعلمــن العديــد مــن اجلهــود 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، إال أن جمــال التنميــة املهنيــة للمعلــم الســعودي مــا زال يعـاين 
ضعًفــا، األمــر الــذي أشــارت إليــه عــدد مــن الدراســات النظريــة وامليدانيــة الــي تناولــت 
التنميـة املهنيـة للمعلــم يف اململكـة العربيـة السـعودية، حيـث أكــدت علــى أن السياسـات 
ادرة علــى مواكبــة التوجهــات املسـتحدثة وبعًضــا مــن  ة لتنميــة املعلمــن مهنيًــا غــري قـ املتبعـ
اخلـرات العامليـة )احمليـا، 2018(؛ باإلضافـة إىل مــا أشـارت إليـه دراسـة خليـل )2017( 
ـة املعلمـن مهنيًــا، وردت  حيـث توصلــت إىل قصــور نتائــج الرامــج التدريبيــة املتبعــة لتنمي
هــذا القصــور إىل ضعــف التخطيــط لتلــك الرامــج، وقصــور االتصــال واجلهود التعاونيــة بــن 

اجلهــات املختصـة.
وتبـذل اململكـة العربيـة السـعودية جهـوًدا مضنيـة يف جانـب التنميـة املهنيـة ملعلميهــا، 
لتنميــة  تدريــب  برامــج ودورات  توفــري  مــن  التعليــم  ه وزارة  بـ تقــوم  مــا  مــن خــال  ذا  وهـ
ا علــى  ســد احلاجــات  تلــك الرامــج تعــاين قصــورًا واضًحــا يف قدرهتـ املعلمــن، إال أن 
ـة اخلاصــة باملعلمــن، كمــا أهنـا يف منــأى عــن التقنيــات التدريبيــة املســتحدثة، كمــا  املهني
ة التدريبيـة والتأهيليــة يف اجلانـب  بة الزمــان واملـكان لطبيعــة العمليـ ا هُتمـل عنصــر مناسـ أهنـ
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ة إىل عــدم وجــود توجــه واضــح وصريــح يــويل اهتماًمــا للمعلــم حديــث  الرتبـوي، باإلضافـ
اخلـرة يعمـل علـى جتنـب حمدوديـة تأثـري الرامـج املتبعـة إلعـداده، جبانـب تـدين مسـتويات 
اخلرجيــن والضعــف الــذي تعانيــه عمليــة تدريب املعلمــن أثنــاء اخلدمــة، حيــث تتسم الرامج 
اء اخلدمــة يف اململكــة العربيــة الســعودية  التدريبيــة املختصــة بالتنميــة املهنيــة للمعلمــن أثنـ
بضعــف برامــج اإلعــداد هبــا، وتــدين مســتويات التخطيــط هلــا، وقصــور تنفيذهــا، وحمدوديــة 
الــدورات التدريبيــة، وعلــى وجــه اخلصــوص مــن خــال تقنيــات االتصــال املســتحدثة، والــي 
تشــتمل على اهلاتف اجلوال، وتقنيات التدريب عن بُعد )خملص، 2015(، كما أشــارت 
ا برامــج  نتائــج دراسـة اإلخنــاوي )2015( إىل حتديــات اجلانــب التنظيمــي الــي تواجههـ
التنميــة املهنيــة اخلاصــة باملعلــم، واملتمثلــة يف حمدوديــة األنشــطة املتبعــة لتنميــة املعلمــن مهنيًــا 
يف املؤسسـات التعليميـة، توليــة معظـم االهتمــام حنـو العمليـة التدريبيــة، حمدوديــة الفــرص 
املتوفــرة لتنميـة املعلــم مهنيًـا يف اجلانــب التكنولوجــي، وعـدم وجـود مقيـاس حمـدد للتعــرف 
علــى مســتويات أداء املعلمــن، كمــا أن الرامــج التدريبية املتاحــة يف الوقــت احلــايل ال توفــر 
للمعلمــن مــا حيتاجون إليــه يف اجلانــب التدريســي، باإلضافــة إىل ضعــف االتصــال املفتــوح 
علــى حنــو يتســبب يف فصــور عمليــة التبــادل املعلومــايت واملعــريف واخلــرات مــن معلــم آلخــر.

ومــن مث ميكــن القــول أنــه تتبلــور مشــكلة البحــث احلــايل يف قصــور برامــج التنميــة املهنيــة 
املقدمة للمعلمن السعودين يف اجلانب التقي خاصة فيما يتعلق بتقنيات التعليم عن بعد. 

أسئلة البحث:
تتمحــور أســئلة البحــث حــول اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس التــايل: مــا واقع اســتخدام 
تقنيــات التعليـم عـن بعــد يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا؟ ومنــه تتفــرع األســئلة الفرعيــة 

التاليـة:
1-  مــا درجــة اسـتخدام املعلمـن لتقنيـات التعلــم عـن بعـد يف ظـل انتشـار جائحـة 

كورونــا ؟
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2-  مــا معوِّقات استخدام املعلمــن تقنيــات التعلــم عــن بعد يف ظــل انتشــار جائحــة 
كورونا؟

3- مــا متطلبــات تفعيــل اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعلــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار 
جائحــة كورونــا؟

4- إىل أي مــدى خيتلــف واقــع اســتخدام املعلمــن لتقنيــات التعلــم عــن بعد يف ظــل 
انتشــار جائحــة كورونــا باختاف اجلنــس ؟

5- إىل أي مــدى خيتلــف واقــع اســتخدام املعلمــن لتقنيــات التعلــم عــن بعد يف ظــل 
انتشــار جائحــة كورونــا باختاف املؤهــل العلمــي؟

6- إىل أي مــدى خيتلــف واقــع اســتخدام املعلمــن لتقنيــات التعلــم عــن بعد يف ظــل 
انتشــار جائحــة كورونــا باختاف سنوات اخلــرة؟

أمهية البحث: 
تتمحور أمهية البحث يف احملورين التالين:

األمهية النظرية:
للمعلمــن  املهنيــة  التنميــة  وسـائل  تطويــر  موضــوع  مــن  أمهيتــه  البحــث  يكتســب 
الســعودين يف اسـتخدام تقنيـات التعلـم عــن بعـد، ومـن أمهيــة الـدور املهــم الــذي يقدمــه 
املعلــم الســعودي يف التعليــم والــذي حيتــاج إىل تنمية، ويعــد البحــث احلايل إضافــة جديــدة 
املشــكات  حلـل  بعــد  عـن  التعلـم  توظيـف  موضــوع  والعربيــة يف  الســعودية  املكتبــة  إىل 
التعليمية الناجتــة عن جائحة كورونــا، وميكن أن ميثــل البحــث احلايل مــادة علميــة جديــدة 
تســهم يف إثراء املعرفة العلميــة يف هــذا املوضــوع اهلــام للباحثــن يف جمــال تكنولوجيــا التعليــم 
وأعضــاء هيئــة التدريس بكليــات الرتبيــة الســعودية، وقــد يســاعد هــذا البحــث يف أن يكــون 
ـة الــي هتتــم  قاعــدة ينطلــق منهـا باحثــون آخــرون للكشـف عــن املزيــد مــن احلقائـق املعرفي

هبــذا اجملـال.
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األمهية التطبيقية:
ه يتنــاول درجـة اســتخدام املعلمــن لتقنيــات التعلــم عـن  ـع أمهيــة البحــث مــن َكونـ تنُب
بعـد يف ظـل جائحـة كورونــا مــن وجهـة نظرهــم وعاقتــه ببعــض املتغـريات، باإلضافــة إىل 
اإلسـهام يف لفـت أنظـار مطـوِّري اخلدمـات الرتبويـة والـوزارات واملؤسَّسـات املعنيــة باألمـر 
لتطوير برامج التنمية املهنية للمعلمن الســعودين يف ضوء التقدم التكنولوجي، وميِكن أن 
يســِهم البحث احلــايل يف لفــت أنظــار مصممــي الرامــج الرتبويــة لتعزيــز مهــارات اســتخدام 

التعلـم عــن بعـد يف مرحلـة مـا قبـل اخلدمـة للمعلمـن.
أهداف البحث:

تتمحــور أهــداف البحــث حــول حتقيــق اهلــدف الرئيــس التـايل:  التعـرف علـى واقــع 
اسـتخدام تقنيـات التعلــم عـن بعــد يف ظـل انتشـار جائحـة كرونــا؛ ومنـه تتفـرع األهـداف 

الفرعيــة التاليـة:
1- التعـرف علــى درجــة اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعلــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار 

جائحــة كورونا.
2- التعـرف علـى معوقــات اســتخدام املعلمــن تقنيـات التعلـم عــن بعــد يف ظـل 

ـا. جائحــة كورون انتشــار 
3- التعـرف علـى متطلبــات تفعيـل اسـتخدام املعلمـن تقنيــات التعلــم عــن بعــد يف 

ظـل انتشــار جائحــة كورونـا.
4- الكشــف عــن مــدى خيتلــف واقــع اســتخدام املعلمــن لتقنيــات التعلــم عــن بعــد يف 

ظــل انتشــار جائحــة كورونا باختــاف اجلنس .
5- الكشـف عـن مـدى خيتلـف واقـع اسـتخدام املعلمـن لتقنيـات التعليــم عــن بعـد 

يف ظـل انتشـار جائحـة كورونـا باختـاف املؤهـل العلمــي.
6- الكشـف عـن مـدى خيتلـف واقـع اسـتخدام املعلمـن لتقنيـات التعليــم عــن بعـد 

يف ظـل انتشـار جائحـة كورونـا باختـاف سـنوات اخلـرة.
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حدود البحث:
- احلــدود املوضوعيــة: تتمثــل احلــدود املوضوعيــة للبحـث احلــايل يف تناولــه درجــة 
ة نظرهــم  ـا مــن وجهـ اســتخدام املعلمــن لتقنيــات التعلـم عــن بعـد يف ظــل جائحــة كورون

ه ببعـض املتغـريات. وعاقتـ
- احلــدود املكانيــة: تتمثـل احلــدود املكانيــة للبحــث احلــايل يف املــدارس االبتدائيــة 

واملتوســطة والثانويــة مبدينــة جــدة باململكــة العربيــة الســعودية.
املراحـل  معلمــي  احلــايل يف  للبحــث  البشــرية  احلـدود  تتمثــل  البشــرية:  احلــدود   -

جــدة. مبدينــة  والثانويــة  واملتوســطة  ـة  االبتدائي
- احلـدود الزمانيــة: مت تطبيـق البحــث احلـايل بفضــل اهلل تعـاىل، يف النصــف الثــاين 

مــن العـام الدراســي 2020/2019.
مصطلحات البحث:

التنمية املهنية للمعلمني:
"عمليــة  هــي  ة  املهنيـ التنميــة  أن   )227 )2012، ص.  الزيــودي  اخلوالــدة؛  يـرى 
مسـتمرة خمطَـّط هلـا بصــورة منظَّمـة وقابلـة للتنفيـذ مـن أجـل االرتقـاء مبسـتوى أداء املعلــم، 
لديــه  اإلجيابيــة  االجتاهـات  ة  وتنميـ باملعلومــات،  وتزويـده  الازمــة،  املهـارات  بإكســابه 

اجملتمــع". للمتغـريات وحاجـات  اسـتجابًة  والتعلُّــم  التعليــم  لتحســن مســتوى 
ر أداء املعلــم  ة هتــدف إىل تطويـ ا عمليـ تُعــرَّف التنميــة املهنيــة للمعلمــن إجرائيًــا بأهنـ
ِقبــل  راءات املخطَـّـط واملنظَـّـم هلــا مــن  التعليمية،عــر جمموعــة مــن اإلجـ داخــل املؤسســة 

ـة باألمــر. اجلهــات املعني
التعليم عن بعد:

يرى األزيرجــاوي )2019، ص.ص 244-245( أن التعليــم عــن بعــد هــو "منــوذج 
أو شــكل أو نظـام تعليمـي ال خَيضــع إلشـراف مباشــر مـن ِقبـل املعلــم عـن طريـق تواجـده 
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الفيزيقــي مــع املتعلمــن يف حجــرة الدراســة، وهــو يشــمل كافــة الوســائط الــي يتــم مــن خاهلــا 
مبــا يف ذلــك الكلمــة املطبوعة واألجهــزة األخــرى املختلفــة".

يعــرَّف التعليــم  عــن بعد إجرائيًــا بأنــه عمليــة التعليم الــي تتــم عــر األجهــزة الرقميــة يف 
بيئــة ينفصــل فيهــا املعلــم عــن املتعلــم

فريوس كوروان:
يعــرِّف املوقـع الرمسـي ملنظمـة الصحــة العامليـة )2020( فريوســات كورونـا بأهنـا هــي 
"ســالة واســعة مــن الفريوســات الــي قــد تســبِّب املــرض للحيــوان واإلنســان، ومــن املعــروف 
ا مــن  ا تنفســية تــرتاوح ِحّدهتـ أن عــدًدا مــن فريوســات كورونــا تســبِّب لــدى البشــر أمراًضـ
نـزالت الــرد الشــائعة إىل األمــراض األشـد َوخامـة مثـل متازمـة الشـرق األوسـط التنفسـية 
كتشــف 

ُ
)مــريس( واملتازمــة التنفســية احلــادة الوخيمــة )ســارس(، ويســبِّب فــريوس كورونــا امل

مؤخـًرا مــرض كوفيـد-19".
ويعـرَّف فــريوس كورونــا إجرائيًــا بأنــه جمموعــة مــن الفريوسـات الـي تصيــب اجلهــاز 
التنفســي لإلنســان، فهــو يشــِبه يف أعراضــه نــزالت الــرد العاديــة لكــن أكثــر شــدة، ويســبب 
أمـراض قـد تكـون بســيطة مثـل مثـل نزلــة الـرد أو أكثـر شـدة مثــل االلتهـاب الرئـوي وقـد 

ينتقــل مــن احليوانــات للبشــر".
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أواًل: اإلطار النظري
أمهية التنمية املهنية للمعلمني:

تلعـب التنميـة املهنيـة دورًا حموريًــا يف حتسـن جــودة العمليـة الرتبويـة، حيـث تُعـد هــي 
املســؤول األول عــن تطوير مســتويات أداء العاملــن يف اجملــال التعليمــي وحتســن كفاءهتــم، 
باألخـذ يف االعتبـار أن اتسـام تلـك التنميـة بوضـوح رؤيتهـا، وســريها علـى أسـاس علمــي 
خمطــط لــه، وتنفيذهــا علــى أســس ســليمة، وخضوعهــا للتقــومي باســتمرار هــو شرط أساســي 
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هلـا )احلـر، 2010(، حيـث حتظـى التنميـة املهنيـة بأمهيـة شـديدة يف عمليـة حتسـن األداء 
التدريســي للمعلــم، فهـي تعمــل علـى ختريــج معلمـن لديهـم القـدرة علــى التنميــة الذاتيــة 
املســتمرة، ومتكنهم من متطلبات العصر الذي يعاصرونه، جبانب توفريها املعلمن املعدين 
علــى حنــو جيــد، وتعمــل علــى توفــري منــاخ تعليمــي يتوافــق مــع احلاجــة الرتبويــة، حيــث تُعــد 
احملـرك الرئيسـي يف عمليـة تزويـد املعلـم باملهـارات الـي حيتـاج إليهـا علــى الصعيديـن املهـي 
واألكادميـي، ويتــم هــذا إمــا مــن خـال األنشـطة املياشــرة، أو عـن طريــق أسـاليب التعلــم 

الـذايت )خـري اهلل، 2018(.

أساليب التنمية املهنية للمعلمني:
مــن أهــم األساليب احلديثــة يف التنمية املهنيــة للمعلــم كمــا أشــار هلــا زيــدان )2018( 

هــي كاآليت:
1- "أســلوب فــرق احلــوار: وهــو أسلوب حديــث للتنميــة املهنيـة للمعلــم يعتمــد علــى 
إحلــاق املعلمــن برامــج التنميــة املهنيــة يف شـكل جمموعــات، خيضعــون لرنامــج تدريــي 

يعتمــد علـى احلـوار وتبـادل املعلومــات مــع خـراء يف اجملـال الرتبــوي املدرسـي.
2- أسـلوب التفاعـل مـع الزمـاء: يسـاعد يف اكتشـاف املعـارف املهنيـة واألكادمييـة 
وتنميتهـا مـن خـال تفاعـل املعلمـن مـع زمائهـم األكثـر خـرة ومهـارة يف جمـال العمـل.

3- أســلوب التنــاوب الوظيفــي: يعتمــد هــذا األسـلوب علــى وضــع خطــط تنميــة 
مهنيـة تعتمـد علـى مـرور املتـدرب بعـدد مـن األعمـال، هبـدف إعـداد معلـم ُملـم مبهــارات 

خمتلفــة يف جمالــه.
4- أســلوب القوافــل التدريبيــة: وهــو أســلوب يعتمــد علــى نقــل اخلدمــة التدريبيــة 

املــدارس. التنميــة املهنيــة للمعلمــن يف أماكـن تواجدهــم داخـل  وبرامــج 
ة يقـوم علــى نظـام متكامــل  5- أســلوب احلقيبــة التدريبيــة: أســلوب للتنميــة املهنيـ
للتدريــب، حيـث يتـم تصميمهــا لتشــمل عـدًدا كبــريًا مــن األنشــطة واخلــرات التدريبيــة 
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5- الريد اإللكرتوين ومراكز مصادر التعلم.
6- برجميات اللقاءات الدورية.

دور املعلم يف استخدام تقنيات التعليم عن بعد:
اهليئــة  علــى كاهـل  تقــع  بُعــد  عــن  التعليـم  تقنيــات  لتوظيـف  أي جهــود  جنـاح  إن 
م العملــي لصفــات واحتياجــات  التدريســية، حيــث تشــمل مســؤولية املعلــم تطويــر الفهـ
الطــاب املتعلمــن عــن بُعــد يف ظــل غيــاب االتصــال املباشــر وجهــاً لوجــه، وأتبــاع مهــارات 
تدريســية تأخــذ بعــن االعتبــار االحتياجــات والتوقعــات املتنوعــة واملتباينــة للمتلقــن، وتطويــر 
فهمـاً عمليــاً لتكنولوجيــا التوصيـل، مـع اســتمرار الرتكيـز علـى الــدور التعليمــي الشــخصي 

ه للمحتــوى التعليمــي )فضـل اهلل، 2010(. لــه، والعمــل بكفــاءة كمرشـد وموجـ
كمـا يعـد املعلـم املوجـه واملرشـد يف حالـة اسـتخدام تقنيـات التعليـم عـن بُعـد، ويلــي 
املعلــم احتياجــات الطاب املعرفية، وميوهلــم التعليميــة، وميدهم مبســاعدات فرديـة خاصــة 
مــن خال برامــج التعليــم عــن بُعــد، ويف الوقــت نفســه ميكنــه أـــن يعــد الرامــج التعليميــة الــي 

سيقوم بتشغيلها بواســطة الكمبيوتــر )ســيفن، 2013(.
التنمية املهنية للمعلمني يف استخدام تقنيات التعليم عن بعد:

استفاد جمــال التعليــم والتدريــب مــن الوســائل التكنولوجيــة مبــا يتوافــق مــع طبيعــة عصــر 
ادر الرتبويــة الــي مــن شــأهنا اإلسـهام يف تفعيــل  املعلومــات، وتعـددت األســاليب واملصـ
التدريــب عـن بُعــد )خليــل، 2017(، ويُلجــأ إىل أساليب التعلــم عــن بعــد، واإلمكانيــات 
الـي توفرهــا يف عمليـة النشــر املعـريف علـى الصعيــد املهـي، وهـذا لتسـهيل تبــادل اخلـرات 
بــن املعلمــن، ويتــم هذا عــن طريق عمــل مؤمتــرات باستخدام قنــوات االتصــال التليفزيــوين 
ة للمعلمــن )مســعود، 2018(، وبنــاًء عليــه وتبًعــا  لتنــاول األمــور املتعلقـة بالتنميــة املهنيـ
للتغــريات واملصاعــب التقنية والعمليــة املتاحقــة، كان مــن الضــروري تولية التخطيــط القائــم 

علـى أسـاس علمـي حـال تطبيـق أسـاليب التعلـم عـن بعـد االهتمــام الـازم.
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التنمية املهنية للمعلمني يف استخدام تقنيات التعلم عن بعد يف 
ظل انتشار جائحة كوروان:

أثــرت جائحــة كورونــا بشــكل عميــق يف الوســائل واآلليــات واألدوات الــي تستخدمها 
ة يف  و تنفيــذ التطبيقــات اإللكرتونيــة والتكنولوجيـ املنظمــات، فعلــى الرغـم مــن االجتــاه حنـ
العديد مــن اجملــاالت، إال أن التوجــه إىل عــامل الرقمنــة والتحــول التكنولوجي أصبــح ال مفــر 

ات )غــازي، 2020(. منــه يف ظل مــا أحدثتــه اجلائحــة مــن تغــريُّ
حيث ســامهت اجلائحــة يف ظهــور حتميــة إقامــة دورات تدريبيــة للمعلمــن يف جمــاالت 
ة بشــكل مكثَـّـف، وذلــك للمحافظــة علــى  ـه املختلف ائله وتقنيات التعلــم اإللكـرتوين ووسـ
اسـتمرارية التعليـم والتعلُّـم ، وحتقيـق التباعـد اجلسـدي بـن الطلبـة حفاظًـا علـى سـامتهم 
مــن اإلصابــة بفريوس كورونــا "كوفيــد- 19" )أبــو شــخيدم وآخــرون، 2020(، فممــا ال 
شــك فيــه أن املعلمــون يلعبــون أدواراً حموريــة يف جنــاح عمليــة التعلــم، وحــى عندمــا تتاشــى 
البنية اهلْيكليــة للزمــان واملــكان الــي توفِّرهــا املــدارس وتنتقــل إىل التعلــم عــن بُعــد، ففي ظــل 
األوضــاع املتزاِمنــة أو غــري املتزامنــة علــى حــد ســواء يظــل املعلــم أساســيًّا يف توجيــه الطــاب 

)رميـرز وشايشــر، 2020(.
يعــد إعـداد املعلمــون إعــدادا مهنيًــا مائمــا هــو ضــرورة حتميــة ال مفــر منهـا لتحســن 
قدرهتــم علــى القيــام بأدوارهــم  وضــرورة توفــري التدريـب علــى نطاق واســع، وذلــك كإجــراء 
احــرتازي إذا مــا لــزم األمــر قيامهــم مبباشــرة مهام التدريــس عن بُعــد إذا اختــار أولياء األمــور 
إبقــاء أبنائهــم باملنــازل ملواصلــة التعلــم عــن بُعــد، ومــن مث جيـب العمــل بشــكل مباشــر علــى 
تعزيــز قــدرة املعلمــن علــى اختــاذ القــرارات املتعلِّقــة بالتدريــس والتعلــم )منظمــة األمــم املتحــدة 
للرتبيــة والعلــم والثقافــة ومنظمــة العمــل الدوليــة وفريــق العمــل الــدويل اخلــاص املعــّي باملعلمــن 

يف إطــار التعليــم حــى عــام 2030، 2020(.
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منهجية البحث:
أواًل: منهج البحث: 

تخدام املنهــج الوصفـي؛ الـذي يعرفــه ســاعايت )2014( أنــه "أحــد أشـكال  مت اسـ
ــا وكيًفــا  التحليــل والتفســري العلمــي املنظَّــم، لوصــف ظاهــرة أو مشــكلة حمــدَّدة وتصويرهــا كمًّ

عـن طريـق مجـع وحتليــل البيانــات وإخضاعهــا للدراسـة".
اثنًيا: جمتمع وعينة البحث:

تكــوَّن جمتَمــع البحــث مــن مجيــع معلمــي املراحــل االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة مبدينــة 
جــدة، واشتملت عينــة البحــث علــى )372( معلًمــا مت اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية.

جدول )1(: االستباانت املوزعة واملسرتدة والصاحلة للتحليل اإلحصائي

النسبة املئوية لالستباانت املسرتدةاالستباانت املسرتدة والصاحلة للتحليلاالستباانت املوزعة
384372%96.88

يتبــني مـن جـدول )1(: أن عـدد االسـتبانات املوزعَّـة )384(، يف حــن أن االسـتبانات 
املســرتدَّة والصاحلــة للتحليـل اإلحصائـي هـي )372( اسـتبانة.

اثلثًا: خصائص عينة البحث:
ة ألفــراد عينــة البحــث، وتتمثــل يف املعلومــات  مت حســاب التكــرارات والِنَســب املئويـ

الدميوغرافيـة الــي تشــمل مــا يلــي:
ات البحث جدول )2(: توزيع أفراد العينة حسب متغريِّ

النسب املئويةالتكراراتالنوع

56.5%210ذكر
43.5%162أنثى

100%372الدرجة الكلية
النسب املئويةالتكراراتاملؤهل
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72.8%271بكالوريوس
19.1%71ماجستري
8.1%30دكتوراه

100%372الدرجة الكلية

النسب املئويةالتكراراتاخلربة

47.0%175أقل من 5 سنوات
34.9%130من 5 إىل 10 سنوات
18.0%67أكثر من 10 سنوات

يتبن من جدول )2(: أن أكر نسبة حصل عليها توزيع أفراد عينة البحث حسب 
ة ب)أنثــى(،  النـوع هــي )56.5%(، واخلاصـة بـ)ذكــر(، ويليهــا نســبة )43.5%(، واخلاصـ
وأن أكـر نسـبة حصـل عليهـا توزيـع أفـراد عينـة البحـث حســب املؤهـل هـي )%72.8(، 
واخلاصــة بـ)بكالوريــوس(، وجــاءت أقــل نســبة وهــي )8.1%( واخلاصـة ب)دكتـوراه(، وأن 
أكــر نســبة حصل عليهــا توزيــع أفــراد عينة البحــث حســب اخلــرة هــي )47.0%( واخلاصــة 
بـ)أقــل مــن 5 سـنوات(، وجــاءت أقــل نسـبة وهـي )18.0%( واخلاصـة ب)أكثـر مــن 10 

ســنوات(.
رابًعا: أداة البحث وإجراءات التحقق من صدقها وثباهتا: 

اســتخدام  للمعلمـن يف  املهنيــة  التنميــة  اســتبانة للكشــف عــن  ببنــاء  الباحـث  قــام 
تقنيـات التعليـم عـن بعـد يف ظـل انتشـار جائحـة كورونـا، وذلــك يف ضـوء االطـاع علــى 
العديـد مــن الدراســات مثــل دراســة اإلخنـاوي )2015(، ودراسـة "دوغونــادزه وآخريــن" 

 .)König et al., 2020( "ودراسـة "كونيــغ ،(Doghonadze et al., 2020)

1- الصدق الظاهري
مت إرســال االســتبانة بعد وضع الصورة األولية هلا إىل عدد من األســاتذة املتخصصن 
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بة الصياغــة اللغويــة ووضوحهــا ومــدى انتمــاء العبــارات  )ملحـق 1(، للحكـم علــى مناسـ
لاستبانة، وقد اتفق )80%( من السادة احملكِّمن على مناسبة الصياغة اللغوية للعبارات 
وكذلـك انتمائهـا لاسـتبانة، وبذلـك أصبحــت االســتبانة يف شــكلها النهائـي بعــد التأكـد 

مــن صدقــه الظاهري مكوَّنــة مــن )30( عبــارة، موزَّعــن علــى ثاثــة حمــاور.
2- صدق االتساق الداخلي حملاور االستبانة:

فقــد مت حسـاب صــدق االتســاق الداخلــي حبسـاب معامــات ارتبــاط بريسـون بــن 
إليــه العبــارة، وقــد تبـن أن  الــذي تنتمـي  ـة للمحـور  ـارة والدرجــة الكلي درجـات كل عب
معامــات ارتبــاط العبــارات بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليهــا العبــارات جـاءت 
مجيعهــا دالــة إحصائيًّــا عنــد مسـتوى داللـة )0.01(، وتراوحـت يف حمــاور االســتبانة بــن 
).851**-.992**(، ممـا يـدل علـى توافـر درجـة عاليـة مـن صـدق االتسـاق الداخلــي 

حملـاور االسـتبانة.
3- الصدق البنائي العام حملاور االستبانة:

اد معامــات  مت التحقــق مــن الصــدق البنائــي العــام حملــاور االســتبانة مـن خــال إجيـ
ارتبــاط بريســون بــن الدرجة الكليــة لــكل حمــور واملتوســط العــام حملــاور االســتبانة، وقــد تبــن 
أن قيــم معامــات االرتباط بــن الدرجــة الكلية لــكل حمــور واملتوسط العــام حملــاور االســتبانة 
بــن ).992**-.994**( وكانـت مجيعهــا دالــة  ـة حيــث تراوحـت  جــاءت بقيــم عالي
ـة مــن الصــدق  ر درجــة عالي إحصائيًّــا عنــد مســتوى داللــة )0.01(؛ ممــا يــدل علـى توافـ

البنائـي حملــاور االســتبانة.
4- ثبات حماور االستبانة:

تخدام معامــل ثبــات كرونبــاخ ألفــا وتبـن أن قيــم  تبانة باسـ مت حســاب ثبـات االسـ
املعامـات لعبــارات االســتبانة جـاءت بقيــم عاليــة؛ حيـث تراوحـت قيمـة معامـل الثبـات 
ة معامــل الثبــات الكلــي حملـاور االســتبانة  للمحــاور بـن ).995-.997(، وبلغــت قيمـ
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ة االســتبانة للتطبيـق وإمكانيــة الوثــوق يف نتائجـه.  ).996( ممـا يــدل علــى صاحيـ
وقـد احتــوت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة )ملحــق 2( علــى جزأيـن رئيســين مهــا: 
اجلـزء األول: عبـارة عـن بيانـات أوليـة عـن عينـة البحـث تتمثـل يف املعلومـات الدميوغرافيـة 
زء الثــاين: ويتكــون مـن حمــاور االسـتبانة، املتكونــة مــن  )اجلنــس- املؤهــل- اخلــرة(، واجلـ
ثاثــة حمــاور رئيســية وهــي علــى النحــو التــايل: احملــور األول: مــدى اســتخدام املعلمــن 
تقنيــات التعلــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحــة كورونا ويتكون مــن العبــارة رقــم )1( وحــى 
العبــارة رقــم )11(، واحملـور الثــاين: معوقـات اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعلــم عـن بعــد 
يف ظـل انتشـار جائحـة كورونـا ويتكـون مـن العبـارة رقـم )12( وحـى العبـارة رقـم )20(، 
واحملـور الثالــث: متطلبــات اســتخدام املعلمــن تقنيـات التعلــم عــن بعــد يف ظـل انتشــار 
جائحــة كورونــا ويتكــون مــن العبــارة رقــم )21( إىل العبــارة رقــم )30(، ولقــد مت اســتخدام 
مقيــاس ليكـرت اخلماسـي )أوافــق بشـدة، أوافـق، أوافــق إىل حــد مــا، ال أوافـق، ال أوافـق 
بشــدة( لتصحيــح أداة البحـث حيــث تعطــي االســتجابة ال أوافــق بشــدة )1(، ال أوافــق 

د مــا )3(، أوافــق )4(، أوافــق بشــدة )5(. )2(، أوافـق إىل حـ
خامساً: األساليب اإلحصائية: 

ة البحـث واألهــداف الـي سـعى الباحــث إىل حتقيقهــا، مت حتليــل  ـاءاً علــى طبيعـ بن
ة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( واســتخراج  البيانــات باســتخدام برنامــج احلزمــة اإلحصائيـ
النتائـج وفقـاً لألساليب اإلحصائيـة التاليـة: التكـرارات والنسـب املئويـة، ومعامـل ارتبـاط 
ابية واالحنرافــات املعياريــة، واختبــار  بريســون، ومعامـل ألفــا كرونبــاخ، واملتوسـطات احلسـ
معادلــة   :)Scheffe( ار  اختبـ  :(One Way Anova) األحــادي  التبايـن  وحتليـل   :)t-test(

املــدى: وذلــك لوصـف املتوســط احلســايب لاســتجابات علــى كل عبــارة علــى النحــو 
داً )1(،  التــايل، حيــث مت حتديــد درجــة االســتجابة حبيــث يعطـي الدرجــة منخفضة جـ
درجــة  حتديــد  ويتــم   ،)5( جــداً  ـة  عالي  ،)4( عاليــة   ،)3( متوســطة   ،)2( منخفضــة 
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التحقــق لــكل حمــور بنــاء علــى مــا يلــي:
طول الفئة ==  = 0.80

- من 1 إىل أقل من 1.80 متثل درجة استجابة )منخفضة جداً(. 
- من 1.80 إىل أقل من 2.60 متثل درجة استجابة )منخفضة(.
- من 2.60 إىل أقل من 3.40 متثل درجة استجابة )متوسطة(.

- من 3.40 إىل أقل من 4.20 متثل درجة استجابة )عالية(.
- من 4.20 إىل أقل من 5 متثل درجة استجابة )عالية جداً(.

عرض وحتليل ومناقشة نتائج أسئلة البحث:
أواًل: عــرض وحتليــل ومناقشــة نتائــج الســؤال األول والــذي نــص علــى: مــا درجــة 
اســتخدام اســتخدام املعلمــني تقنيــات التعليــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحــة كــوروان؟

ولإلجابة عن هذا الســؤال مت حساب املتوســط احلســايب واالحنراف املعياري لعبارات 
احملــور األول، ومــن مث ترتيــب هــذه العبــارات تنازليــاً حسب املتوســط احلســايب لــكل عبارة، 

ويبــن ذلــك اجلدول التــايل:
جدول )3(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول درجة استخدام 

املعلمني تقنيات التعليم عن بعد يف ظل انتشار جائحة كوروان

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

االستجابة

زز تفاعلـي مــع الطـاب عـن طريــق برامــج التعليــم عـن 1 أعـ
ا ة كورونـ عالية3.521.4323بعــد يف ظـل تفشــي جائحـ

يــُـمكني التعليــم عــن بعــد مــن تقييــم كل طالــب على حــدة، 2
متوسطة3.381.4186وبإتبــاع التباعــد االجتماعــي يف ظــل تفشــي جائحــة كورونــا

3
 Google Meat :أســتخدم برامـج التعليـم عـن بعــد مثـل
لتكوين غرفة صفية افرتاضية ألشــرح لطايب املواد الدراســية 

كل يف بيتـه يف ظـل تفشـي جائحـة كورونــا
متوسطة3.151.53911
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4
أتاحــت يل برامــج التعليـم عـن بعــد فرصــة اإلطــاع علـى 
ظـل  يف  عملــي  جمــال  يف  اجلديـدة  واألنشـطة  الدراسـات 

تفشــي جائحـة كورونــا
عالية3.561.3232

5
أسـتعن باملختـرات اجلافـة )االفرتاضيـة( لشـرح مـا يتطلـب 
تفشــي جائحـة  ظـل  منازهلــم يف  وهـم يف  لطــايب  عمليًــا 

ا كورونـ
متوسطة3.261.4338

6
بــوك،  فيــس  عـر  طــايب حســابات  امتـاك  مـن  أســتفيد 
ألتواصــل   Messenger room عـر  ة  غرفــة صفيـ وأكــون 

ة كورونــا معهـم وأتابــع أدائهـم يف ظـل تفشــي جائحـ
متوسطة3.191.5479

7
ا برامـج التعليــم عـن  أســتعن جبـودة االتصــال الــي تقدمهـ
وكأين  لطـايب  املعلومــة  إليصــال   Zoom بعــد كرنامـج 

ة كورونــا مــكان واحـد يف ظـل تفشـي جائحـ معهـم يف 
عالية3.441.5505

8
أطـور مهـارايت التكنولوجيــة ألمتكـن مــن التعامـل مـع برامـج 
تفشــي جائحـة  بعــد إلفــادة طـايب يف ظـل  التعليــم عـن 

ا كورونـ
عالية3.611.3941

9
عمــل  مــن  متكنــي  الــي  اإللكرتونيــة  الرامــج  مـن  أســتفيد 
تويات طـايب عــن بعــد يف  اختبــارات إلكرتونيــة ملعرفـة مسـ

ظـل تفشـي جائحـة كورونــا
عالية3.491.3904

10
)كتــب  بعـد  عـن  التعلـم  مــواد  ية  التدريسـ ة  العمليـ زز  أعـ
إلكرتونيـة- فيديوهـات( تزيـد مســتويات فهــم الطـاب يف 

ة كورونــا ظـل تفشـي جائحـ
متوسطة3.161.22710

11
أُقــوم طــايب بشــكل دوري عــن طريــق برامــج التعلم عن بعــد 
ظـل  يف   )Google meat, Zoom, Classroom( مثــل: 

تفشــي جائحـة كورونــا
متوسطة3.351.3353

املتوسط 
العام

متوسطة3.37.0.974

     يتبـن مــن جــدول )3(: أن املتوســط العــام للمحــور األول جـاء بدرجــة اسـتجابة 
قــدرة )3.37(، واحنـراف معيــاري )0.974(، وميكــن  )متوسـطة(، ومبتوســط حســايب 
تفسـري هــذا بـأن املعلمــن يعانــون بعـض القصــور يف اســتخدام تقنيــات التعلــم عــن بعــد، 
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ادر علــى اســتخدام الرامــج اإللكرتونيــة املتاحــة للتعليــم عــن بعـد علــى  فالبعــض غــري قـ
حنــو مائــم، أو اســتخدام كافة اإلمكانيــات الــي تتيحهــا تلــك الرامــج، كمــا أن بعضهــم 
ليـس علــى درايــة بتلــك الرامــج، وميلــك نظــرة حمـدودة عــن اإلنرتنــت وال يــرى إمكانيــة 
إفادتـه يف العمليـة التعليميـة. وميكـن تفسـري ذلــك يف ضـوء دراسـة "دوغونـادزه وآخريـن" 
(Doghonadze et al., 2020)، والــي توصلــت نتائجهــا إىل أن الكثري مــن املعلمــن أشاروا 

إىل أنـه علـى الرغـم مـن عـدم اسـتعدادهم بشـكل كامـل للتعليـم عـن بعـد إال أنــه شـيء 
ـه، وهــو  حمتــوم باعتبــاره بديــل مؤقــت للتعليـم املباشـر وميكــن جلميــع املعلمــن القيــام ب
مــا اختلفــت عنـه دراســة "كونيــغ" )König et al., 2020( بشـكل جزئـي، حيــث أشــارت 
اروا إىل بقائهــم علــى اتصــال مــع الطــاب وأســرهم وتقـدمي  إىل أن غالبيــة املعلمـن أشـ
حمتويـات تعليميـة جديــدة وحتديــد املهــام وتوفـري التغذيــة الرجعيــة للطــاب مــن خــال 

التعلـم اإللكــرتوين.
مــا  نــص علــى:  الثــاين والــذي  الســؤال  نتائــج  اثنيــًا: عــرض وحتليــل ومناقشــة 
معوقــات اسـتخدام املعلمـني تقنيـات التعلـم عـن بعـد يف ظـل انتشـار جائحـة كــوروان؟
ولإلجابة عن هذا الســؤال مت حســاب املتوســط احلســايب واالحنراف املعياري لعبارات 
احملــور الثــاين، ومــن مث ترتيــب هــذه العبارات تنازلياً حســب املتوســط احلســايب لــكل عبــارة، 

ويبــن ذلــك اجلدول التــايل:
جدول )4(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول معوقات استخدام 

املعلمني تقنيات التعلم عن بعد يف ظل انتشار جائحة كوروان

املتوسط العبارة
احلسايب

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

االستجابة

تـدين درجـة الوعــي هبـذا النــوع مــن التعليــم، وقدرتــه علـى 12
ا ة يف ظــل تفشــي جائحــة كورونـ يري العمليــة التعليميـ عالية3.671.2005تسـ

عالية3.881.1612اخنفاض درجة قبول نظام التعليم عن البعد يف اجملتمع.13



338

14
ضعــف خدمــات البنيــة التحتيــة، مثــل: اخلدمــات الريديـة 
هـذا  العتمــاد  ة  والفضائيـ وبية  احلاسـ االتصــاالت  بكة  وشـ

التعليمـي ام  النظـ
عالية3.921.1681

قصـور الـدور اإلعامـي يف بـث ثقافـة التعلـم عـن بعــد بـن 15
عالية3.831.1673شـرائح اجملتمـع

ة التعلـم 16 اىف مـع طبيعـ و يتنـ مجــود اإلدارة التعليميــة علــى حنـ
عالية3.471.1319عـن بعــد.

مـن 17 العديــد  ه  الحتياجـ بعــد  عـن  التعلــم  ة  تكلفـ اع  ارتفـ
واخلدمــات. عالية3.651.1877األجهــزة 

أســلوب 18 مــع  التعامــل  علـى  املعلـم  وكفــاءة  قــدرة  ضعــف 
بعـد. عــن  عالية3.671.2186التعلـم 

التعلـم 19 مــع  التكيــف  علــى  املتعلمـن  بعـض  قـدرة  ضعــف 
اإلنرتنـت خاصــة  احلديثــة  التعليميــة  الوســائل  عالية3.771.3454باســتخدام 

ة 20 إلكرتونيـ مناهــج  إىل  التقليديــة  املناهــج  حتويــل  ة  صعوبـ
بعــد. عـن  التعلـم  ة  طبيعـ مــع  ا  طبيعتهـ يف  عالية3.561.1408تتوافـق 

عالية0.730 3.71املتوسط العام

يتبــن مــن جــدول )4(: أن املتوسط العــام للمحــور الثــاين جاء بدرجــة اســتجابة )عاليــة(، 
ومبتوســط حســايب قـدرة )3.71(، واحنــراف معيــاري )0.730(، وقــد يعــزى هــذا إىل 
د القبـول املناسـب بعـد بســبب  عــدم قبـول فكــرة التغيــري  ـه مل يلقــى التعلــم عــن بعـ أن
ككل، باإلضافـة إىل قصـور قـدرات بعـض املعلمــن علـى التعامـل مـع الوسـائل التعليميـة 
ائل اإلعــام دور يف هــذا حيــث أهنـا مل تـروج  ا أن لوسـ املســتحدثة والتكيــف معهــا، كمـ
للتعليــم عــن بعــد وفوائــده علــى النحــو الــكايف. وميكــن تفســري ذلــك يف ضــوء نتائــج دراســة 
"دوغونــادزه وآخريــن" (Doghonadze et al., 2020)، والــي توصلــت إىل أن الــدول تتبــع منــط 
ابه يف التحــول إىل التعليـم عــن بعــد أثنــاء جائحــة كورونــا حيـث تتوافــر بعــض مــواد  متشـ

اً غــري كافيــة. التعليـم عـن بعـد واخلـرات املســبقة ومــع ذلــك تكـون أحيانـ
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اثلثــًا: عــرض وحتليــل ومناقشــة نتائــج الســؤال الثالــث والــذي نــص علــى: مــا 
متطلبــات تفعيــل اســتخدام املعلمــني تقنيــات التعليــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحــة 

كــوروان؟
ولإلجابة عن هذا الســؤال مت حساب املتوســط احلســايب واالحنراف املعياري لعبارات 
احملــور الثالــث، ومــن مث ترتيــب هــذه العبــارات تنازليــاً حســب املتوسط احلســايب لــكل عبارة، 

ويبــن ذلــك اجلــدول التــايل:
جدول )5(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة حول متطلبات تفعيل 

استخدام املعلمني تقنيات التعليم عن بعد يف ظل انتشار جائحة كوروان

املتوسط العبارة
احلسايب

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

االستجابة

ز مفهـوم وفلســفة التعليــم عـن بعــد بـن شــرائح 21 تعزيـ
عالية4.001.0771اجملتمــع.

إجـراء املزيـد مــن البحـوث والدراســات حـول فعاليــة 22
عالية3.981.1383التعليــم عـن بعــد.

ة للتعامـل مــع هـذا النــوع مــن 23 تأهيـل اإلدارة التعليميـ
عالية3.991.1522التعليـم.

دعـم خدمــات البنيــة التحتيــة مــن إنرتنــت، وشــبكات 24
عالية3.731.2194حاســوب.

عالية3.651.0545تعزيز املهارات التقنية احلديثة لدى املعلم والطالب.25

إىل 26 للتحـول  ة  وقابلـ باملرونــة  ز  تتميـ مقـررات  وضـع 
إلكرتونيــة. عالية3.601.0408مناهــج 

عالية3.611.0727وضع مقررات خاصة ألنظمة التعليم عن بعد.27

ة التحتيــة الازمــة لقيــام نظـام التعليــم عـن 28 دعـم البنيـ
عالية3.341.2099بعــد كشــبكات اإلنرتنــت.
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تزويـد الطـاب بأجهـزة ذكيــة متكنهـم مـن االلتحـاق 29
عالية3.261.53910بنظــام التعليــم عــن بعــد يف ظــل تفشــي جائحــة كورونــا

30
التعليميــة  املـواد  تضــم كافــة  ة  رقميـ مكاتــب  توفـري 
املســتخدمة يف التعلــم عــن بعــد لتزويــد الطاب هبــا يف 

ة كورونــا ظـل تفشــي جائحـ
عالية3.641.0786

عالية3.680.656املتوسط العام

يتبــن مــن جــدول )5(: أن املتوســط العــام للمحــور الثالــث جــاء بدرجــة اســتجابة )عاليــة(، 
ومبتوســط حســايب قــدرة )3.68(، واحنــراف معيــاري )0.656( ، وميكــن تفســري هــذا 
مبــدى حاجــة اجملتمــع إىل تعزيــز وتدعيــم ثقافــة التعليــم عــن بعــد بــن خمتلــف فئاتــه، والرتويــج 
لدرجــة أمهيـة هـذا النـوع مــن التعليـم، وقدرتـه علـى حـل العديـد مــن املعوقـات الـي تواجـه 
ة، ويف األوضـاع اخلاصــة الــي قـد تتمثــل يف الوضــع  ة التعليميــة يف األوضــاع العاديـ العمليـ

احلـايل مـن انتشـار جائحـة كورونــا.
رابعـًا: عـرض وحتليــل ومناقشـة نتائـج السـؤال الرابـع والــذي نـص علــى: إىل أي 
مــدى خيتلــف واقــع اســتخدام املعلمــني لتقنيــات التعليــم عــن بعــد ابختــالف اجلنــس ؟
ولإلجابــة علــى هـذا الســؤال فقــد مت اســتخدام اختبــار )ت( t-test  للتعــرف علــى 

الفـروق اإلحصائيــة وفقــاً ملتغــري النــوع ويوضــح نتائجــه اجلـدول التــايل:
جدول )6(: املتوسطات، واالحنرافات املعيارية، وقيم )ت(، لداللة الفروق بني آراء أفراد العينة حول واقع 

استخدام تقنيات التعلم عن بعد يف ظل انتشار جائحة كوروان

االحنراف املتوسطالعددالنوعاحملور
املعياري

قيمة 
)ت( 
احملسوبة

درجات 
احلرية

مستوى 
الداللةالداللة

احملور األول: مدى 
استخدام املعلمن 
تقنيات التعليم عن 
بعد يف ظل انتشار 

جائحة كورونا

2103.480.914ذكر

دال2.4933700.013 1623.231.032أنثي
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احملور الثاين: 
معوقات استخدام 
املعلمن تقنيات 

التعليم عن بعد يف 
ظل انتشار جائحة 

كورونا

2103.690.665ذكر

غري 0.799-3700.425
دال 0. 1623.75807أنثي

احملور الثالث: 
متطلبات 
استخدام 

املعلمن تقنيات 
التعليم عن بعد 
يف ظل انتشار 
جائحة كورونا

2103.640.593ذكر

غري 1.404-3700.161
دال 1623.740.727أنثي

يتبن مــن جــدول )6(: عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية عنــد مســتوي الداللــة 
)0.05( حــول واقــع اســتخدام تقنيــات التعليــم عن بعــد يف ظــل انتشار جائحــة كورونــا وفقــاً 
ملتغـري النـوع وذلـك يف )احملـور الثـاين: معوقـات اسـتخدام املعلمـن تقنيـات التعليـم عـن بعـد 
يف ظل انتشــار جائحة كورونا، واحملور الثالث: متطلبات استخدام املعلمن تقنيات التعليم 
عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا(، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند مستوي 
الداللــة )0.05( حـول واقـع اسـتخدام تقنيــات التعليــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحــة 
كورونــا وفقاً ملتغــري النوع وذلــك احملــور األول: مــدى اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعليــم عــن 
بعـد يف ظــل انتشـار جائحــة كورونــا، وجــاءت الفــروق اإلحصائيــة لصـاحل الذكـور، وميكـن 
عـزو ذلـك إىل أن الذكــور أكثـر قــدرة علـى املخاطـرة مــن اإلنــاث ممــا جيعلهـم قـد خياطـرون 
ويواجهــون حــاالت كورونــا بشــكل أكــر مــن اإلنــاث األمــر الــذي جيعلهم يستشــعرون أمهيــة 

توظيــف تقنيــات التكنولوجيــا بشــكل أكثــر يف التعلــم عــن بعــد
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خامساً: عرض وحتليل ومناقشة نتائج السؤال اخلامس والذي نص على: إىل 
أي مدى خيتلف واقع استخدام املعلمني لتقنيات التعليم عن بعد ابختالف املؤهل 

؟
مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي (One Way Anova) للتعرف على الفروق 

اإلحصائيــة وفقاً ملتغــري املؤهل ويوضــح نتائجــه اجلــدول التايل:
جدول )7(: نتائج "حتليل التباين األحادي" (One Way Anova) للفروق يف إجاابت مفردات عينة البحث 

حول واقع استخدام تقنيات التعليم عن بعد يف ظل انتشار جائحة كوروان وفقاً ملتغري املؤهل

مصدر احملاور
التباين

جمموع 
مربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

اإلحصائية

تخدام  اسـ مــدى  األول:  احملـور 
املعلمــن تقنيــات التعليــم عــن بعــد 

ة كورونــا ار جائحـ يف ظـل انتشـ

بن 
6.55523.278اجملموعات

3.5030.031 داخل 
0. 345.226369936اجملموعات

--351.781371اجملموع

احملور الثـاين: معوقات اسـتخدام 
املعلمــن تقنيــات التعليــم عــن بعــد 

يف ظل انتشــار جائحــة كورونــا

بن 
1.19720.598اجملموعات

1.1250.326 داخل 
196.3453690.532اجملموعات

--197.542371اجملموع

احملور الثالث: متطلبات اســتخدام 
عــن  التعليــم  تقنيـات  املعلمــن 
جائحــة  ار  انتشـ ظـل  يف  بعـد 

ا كورونـ

بن 
1.19520.598اجملموعات

1.3930.250 داخل 
158.2793690.429اجملموعات

--159.474371اجملموع

      يتبــن مــن جــدول )7(: عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوي 



درجة استخدام املعلمني لتقنيات التعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم ....      د . عيل بن حممد الكلثمي الشهري 

343

الداللــة )0.05( حــول واقــع اســتخدام تقنيــات التعليــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحــة 
املعلمــن  اســتخدام  معوقـات  الثــاين:  )احملــور  يف  وذلــك  املؤهــل،  ملتغـري  وفقــاً  كورونــا 
تقنيــات التعليـم عــن بعــد يف ظـل انتشــار جائحــة كورونــا، واحملـور الثالـث: متطلبــات 

اســتخدام املعلمــن تقنيـات التعليــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحـة كورونــا(.
واقــع  حــول   )0.05( الداللــة  مســتوي  عنــد  ـة  إحصائي داللــة  ذات  فــروق  وجــود 
ة كورونــا وفقــاً ملتغــري املؤهــل،  اســتخدام تقنيــات التعليـم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحـ
وذلــك يف احملــور األول: مــدى اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعليــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار 
جائحــة كورونــا، وللتعــرف علــى اجتــاه الفــروق اإلحصائيــة مت اســتخدام اختبــار شــيفية علــى 

النحــو التــايل:
جدول )8(: اختبار شيفه للمؤهل

املتوسط العدداملؤهلاحملور
احلسايب

املؤهل
دكتوراهماجستريبكالوريوس

اســتخدام  مـدى  األول:  احملـور 
عـن  التعليــم  تقنيـات  املعلمــن 
جائحـة  ار  انتشـ ظـل  يف  بعـد 

ا كورونـ

.241.395-2713.45بكالوريوس
.154--.241-713.21ماجستري

--.154--.395-303.06دكتوراه

    يتبــن مــن اجلــدول رقــم )8(: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مستوي الداللــة 
)0.05( حــول واقـع اسـتخدام تقنيـات التعليـم عـن بعــد يف ظـل انتشـار جائحـة كورونـا 
وفقاً ملتغــري املؤهــل، وذلــك يف احملــور األول: مــدى اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعليــم عــن 
اءت الفــروق اإلحصائيــة لصـاحل محلــة مؤهـل  ـا، وجـ بعـد يف ظــل انتشــار جائحــة كورون
البكالوريــوس، وميكــن عــزو ذلــك إىل أن حاملــي مؤهل البكالوريــوس يكونــوا أقــل درايــة مــن 
حاملــي املاجســتري والدكتــوراه عــن اتقنيــات يف التعليــم عــن بعد ممــا جيعلهم أكثــر تطلعاً إىل 

توظيفهـا يف التدريـس عـن بعـد يف ظـل جائحـة كورونـا  علــى حنـو أكثـر.
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سادســًا: عــرض وحتليــل ومناقشــة نتائــج الســؤال الســادس والــذي نــص علــى: 
إىل أي مــدى خيتلــف واقــع اســتخدام املعلمــني لتقنيــات التعليــم عـن بعــد ابختــالف 

ســنوات اخلــربة ؟
جدول )9(: نتائج "حتليل التباين األحادي" (One Way Anova) للفروق يف إجاابت مفردات عينة البحث 

حول واقع استخدام تقنيات التعليم عن بعد يف ظل انتشار جائحة كوروان وفقاً ملتغري اخلربة

جمموع مصدر التبايناحملاور
مربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

الداللة 
اإلحصائية

اســتخدام  مــدى  األول:  احملـور 
املعلمــن تقنيــات التعليــم عن بعــد 

يف ظـل انتشــار جائحـة كورونــا

4.09122.046بن اجملموعات

2.1710.116 . داخل 
347.6903690.942اجملموعات

351.781371اجملموع
احملور الثــاين: معوقــات اســتخدام 
املعلمــن تقنيــات التعليــم عن بعــد 

يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا

1.78720.893بن اجملموعات

1.6840.187 داخل 
195.7553690.531اجملموعات

197.542371اجملموع
احملور الثالث: متطلبات استخدام 
املعلمـن تقنيـات التعليــم عـن بعــد 

يف ظــل انتشــار جائحة كورونــا

892.20.446بن اجملموعات

1.0380.355 داخل 
158.5823690.430اجملموعات

159.474371اجملموع

     يتبـن مـن اجلـدول رقـم )9(: عـدم وجـود فـروق ذات داللــة إحصائيـة عنـد مسـتوي 
الداللـة )0.05( حـول واقـع اسـتخدام تقنيـات التعليـم عـن بعـد يف ظـل انتشـار جائحـة 
ة يف )احملـور األول:  اور االســتبانة واملتمثلـ كورونــا وفقــاً ملتغـري اخلـرة، وذلــك يف مجيـع حمـ
مــدى اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعلــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحـة كورونــا، واحملــور 
الثــاين: معوقــات اســتخدام املعلمــن تقنيـات التعليــم عـن بعــد يف ظــل انتشــار جائحــة 
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كورونــا، واحملــور الثالــث: متطلبـات اسـتخدام املعلمـن تقنيــات التعليــم عــن بعــد يف ظـل 
ة خراهتـم التدريســية  انتشــار جائحــة كورونا(.وميكـن عـزو ذلــك إىل املعلمــن علــى كافـ
يدركــون أمهيـة توظيـف التكنولوجيـا يف التعليــم عــن بعـد يف ظـل جائحــة كورونـا ملــا ملسـوه 

مــن خطـر كورونــا بشـكل كبــري يف احليــاة اليوميـة. 

اخلالصة
اســتقصى البحث احلــايل واقــع اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعليم عــن بعــد يف ظــل 
انتشــار جائحـة كورونـا، حيـث مت اسـتعراض أبـرز األدبيـات الــي تناولـت التنميـة املهنيـة 
التعليـم يف ظـل جائحــة  بعــض وتوظيفهــا يف  التعليــم عـن  تقنيــة  للمعلمـن واســتخدام 
كورونـا وأمهيـة تدريـب املعلمــن عليهـا ومت إجـراء حبـث ميـداين علــى )372( معلـم مـن 
املراحــل االبتدائيــة واملتوســطة والثانويــة بالســعودية، باســتخدام املنهـج الوصفـي كمنهـج 

للدراســة واالســتبانة كأداة للدراسـة وقــد أســفر البحـث امليـداين عمــا يلــي:

أواًل: ملخص نتائج البحث:  تبني ما يلي:
أ( إن اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعليــم عـن بعــد يف ظـل انتشـار جائحــة كورونــا 
تجابة )متوســطة(، ومبتوسـط حســايب قـدرة )3.37(، واحنــراف معيــاري  اء بدرجــة اسـ جـ

.)0.974(
ب( إن معوقــات اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعليــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحــة 
تجابة )عاليــة(، ومبتوســط حســايب قــدرة )3.71(، واحنــراف  كورونــا جــاءت بدرجـة اسـ

معيــاري )0.730(.
ج( متطلبــات تفعيــل اسـتخدام املعلمــن تقنيـات التعليــم عـن بعــد يف ظــل انتشــار 
 ،)3.68( قــدرة  حســايب  ومبتوسـط  ـة(،  )عالي اسـتجابة  بدرجــة  جــاء  جائحــة كورونــا؟ 

)0.656( معيــاري  واحنــراف 
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ه( ال خيتلـف واقـع اسـتخدام املعلمــن لتقنيـات التعليـم عـن بعـد باختـاف اجلنـس ؛ 
وذلك يف )احملور الثاين: معوقات استخدام املعلمن تقنيات التعليم عن بعد يف ظل انتشار 
جائحـة كورونـا، واحملـور الثالــث: متطلبـات اسـتخدام املعلمـن تقنيــات التعليـم عـن بعـد يف 
ظل انتشار جائحة كورونا(. بينما خيتلف واقع استخدام املعلمن لتقنيات التعليم عن بعد 
يف ظل انتشار جائحة كورونا ىف احملور األول: مدى استخدام املعلمن تقنيات التعليم عن 

بعد يف ظــل انتشــار جائحــة كورونــا، وجــاءت الفــروق اإلحصائيــة لصــاحل الذكــور.
و( ال خيتلــف واقــع اســتخدام املعلمـن لتقنيــات التعليــم عــن بعــد يف ظـل انتشــار 
جائحــة كورونـا باختــاف املؤهــل، وذلـك يف )احملــور الثـاين: معوقــات اســتخدام املعلمــن 
الثالـث: متطلبــات  انتشــار جائحــة كورونــا، واحملــور  بعــد يف ظــل  عــن  التعليـم  تقنيــات 
اســتخدام املعلمــن تقنيات التعليــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار جائحة كورونــا(. بينمــا خيتلــف 
واقــع اســتخدام تقنيــات التعليم عــن بعد يف ظــل انتشــار جائحــة كورونا باختــاف املؤهــل، 
وذلــك يف احملــور األول: مــدى اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعليــم عــن بعــد يف ظــل انتشــار 

جائحــة كورونـا، وجــاءت الفـروق اإلحصائيـة لصــاحل محلــة مؤهــل البكالوريـوس.
تخدام املعلمــن لتقنيــات التعليــم عــن بعـد يف ظـل انتشــار  ز( ال خيتلــف واقـع اسـ
اور االســتبانة واملتمثلــة يف  ـا باختــاف ســنوات اخلــرة، وذلـك يف مجيـع حمـ جائحــة كورون
)احملـور األول: مـدى اسـتخدام املعلمـن تقنيـات التعلـم عـن بعـد يف ظـل انتشـار جائحـة 
كورونــا، واحملــور الثــاين: معوقـات اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعليــم عــن بعـد يف ظــل 
انتشــار جائحــة كورونــا، واحملــور الثالــث: متطلبــات اســتخدام املعلمــن تقنيــات التعليــم عــن 

ار جائحــة كورونــا(.  بعـد يف ظــل انتشـ
توصيات البحث:

1- عمـل برامـج تدريبيـة إلعــداد املعلمـن للتعامـل مـع تطبيقـات التعليـم عـن بعــد، 
وتدريبهـم علـى االسـتفادة مــن كافـة مميزاهتـا.
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2- نشــر وســائل اإلعــام ألمهيــة التعليــم عــن بعــد، والتوكيــد علــى درجــة الفائــدة الــي 
ه، خاصـة يف ظــل مــا تعيشـه البــاد مــن  ـة التعليميــة يف حــال تطبيقـ ســتعود علــى العملي

انتشــار جائحــة كورونــا.
3- ختصيـص جـزء مـن ميزانيـة العمليـة التعليميـة لتكويـن بنيـة حتتيــة مناسـبة للتعليـم 
عـن بعـد، مـن جتهيـز املـدارس خبدمــات إنرتنـت عاليـة اجلـودة، وأجهـزة حاسـوب تتناسـب 

مــع حاجتهـا يف العمليـة التعليميـة عـن بعـد.
4- إنشــاء مناهــج رقميــة، وإلكرتونيــة تتناســب مــع طبيعــة التعليــم عــن بعــد، وتوصــل 

املعلومــات للطاب بــذات فعاليــة املناهــج التقليديــة.
5- إجـراء املزيــد مــن الدراســات الــي تتعلــق بفعاليــة التعليــم عــن بعــد، ودرجــة جــودة 

خمرجاتــه حــول العــامل، ودقــة التطبيــق.
الدراسات املقرتحة:

1- إجـراء دراسات مســتقبلية حــول فاعليــة برنامــج تدريــي لتنميــة الكفايــات التقنيــة 
للمعلمــن باململكــة العربيـة الســعودية لتوظيــف التعلــم اإللكــرتوين يف ظــل جائحــة كورونـا.

 2- إجــراء دراســة حــول اجتاهــات معلمــي املرحلــة الثانوية باململكــة العربيــة الســعودية 
حنــو توظيــف التعلــم اإللكــرتوين  يف التدليــس يف ظــل جائحــة كورونا.
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