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 الملخص: 
ية في المدارس ات المادية والبنية التحتيوالتواصل في التعليم عن ُبعد بحسب اإلمكان يهدف هذا البحث إلى معرفة واقع االتصال

إجراء اتصال فاعل مع الطلبة، ومعرفة كيفية استجابة الطلبة  فيفي ظل اإلغالق، والكشف عن قدرات المعلمين ومهاراتهم 
حث لتحقيق هذه األهداف يعتمد البو  ،التعليمأبرز تحديات واقع هذا  لى كشفإكما ويهدف  ،ُبعد نوتفاعلهم مع الدروس ع

اصة والمدارس من المدارس الخ عشوائية الطبقيةعينة الدراسة بالطريقة ال ون الباحث اختار،  بحيث على المنهج الكمي و الكيفي
نة المدراء بلغ عدد عيحيث  مع اتباع اصول تربوية في رصد معامل الصدق و الثبات الدوات الدراسة التابعة لبلدية القدس،

الستبانة عليهم وزعت امن هذه المدارس، حيث  ا( معلم  289، أما عينة المعلمين فقد بلغت )مقابالت معهمأجريت  ا( مدير  18)
 لكترونية.إبطريقة 

 بدرجة عالية اوإيجابي   ااتضح أّن واقع هذا االتصال كان مناسب  إذ  أظهرت النتائج وجود تطابق بين إجابات المدراء والمعلمين،
 ومهاراتهم ( من المدراء يرون أّن قدرات المعلمين%66.6واتضح أّن ما نسبته ) ،( من المدراء%71بحسب وجهة نظر )

ن من يواتضح وجود نوع ،( من المدراء يرون أن تفاعل الطلبة لم يكن بالشكل المطلوب%87.5عالية، وأن ما نسبته )
لمين والطلبة لهذا النوع من التعليم، والنوع الثاني شمل تعدد مجاالت الدروس المحوسبة المعيقات، األول يتمثل في جاهزية المع

 والوصول إلى المعلومة. 
اتضح أن واقع االتصال والتواصل بحسب البنية التحتية في المدارس حصل فأّما نتائج االستبانة من وجهة نظر المعلمين، 

(، وأّن واقع قدرات المعلمين ومهاراتهم على إجراء االتصال حصل على 3.38على درجة متوسطة، بمتوسط حسابي كلي بلغ )
(، وأن درجة استجابة الطلبة وتفاعلهم للتعليم عن ُبعد 3.45درجة متوسطة أيضا، وبمتوسط حسابي كلي لهذا المجال )

لعينة أّن درجة يتضح من إجابات أفراد اكما و  ،(3.17متوسطة، حيث حصل هذا المحور على متوسط حسابي كلي بلغ )
بأهمية االهتمام  ون الباحث ىأوصوتبعا لذلك (، 3.44بلغ المتوسط الحسابي الكلي لهذا المحور ) ؛ إذمتوسطة التحديات

الخاصة  رفهمومعا  ات المادية والتجهيزات والتمديدات الخاصة بالتعليم عن ُبعد، وزيادة خبرات المعلمين ومهاراتهميباإلمكان
 بالتكنولوجيا.

 : النظرية االتصالية، التعليم عن ُبعد، االتصال الفّعال، جائحة كورونا، مهارات االتصال.مات المفتاحيةالكل
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  : الدراسة مقدمة
بالتعليم عن  مردود تحصيلي إيجابي يتكوين اتصال فاعل وذتتلخص في  شهدتها معظم دول العالم،تتناول هذه الدراسة قضية تربوية 

)أو النظرية  لنظرية االتصال والتواص ون الباحثر اُبعد في ظل جائحة كورونا، وكي يتم تناول هذه القضية بأسلوب موضوعّي تربوّي، اخت
فين يتفاعالن باستخدام كطر  وتطبيقاتها التربوية؛ لما توضحه من وجود أرضية مشتركة بين المرسل والمستقبل )المعلم والطالب( االتصالية(

 شار فايروس كوروناانتمن دول عديدة  هتشهدهذا النوع من التعليم لما  اعتمدوذلك في مدينة القدس، فقد التكنولوجيا في التعليم عن ُبعد، 
ذه الدول عد، ومن هفاقتضى األمر في دول كثيرة أن تجري عملية التعليم باستخدام التعليم عند بُ ، (Covid-19المعروف علميا  باسم )

عد، بدال  من التعليم الوجاهي، باستخدام التعليم عن بُ  2020 – 2019الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  ُأكملفلسطين، حيث 
شأن في هذا الو فانتقل التعليم المكاني والزماني من غرفة الصف والتقارب الجسدي إلى تعليم عن طريق أجهزة الحاسوب دون أي تقارب، 

التعليمية،  رات كثيرة بالنسبة للطلبة والمعلمين والعمليةجديد يتضمن تغيّ  إلى أّن االنتقال إلى أسلوب تعليميّ  Yulia (2020)أشارت دراسة 
رات لتغير يكون بناء  على استجابات الطلبة للتعليم عن بعد، ومن ابإنشاء محتوى تعليمي متغيّ  وذلك ؛وإضفاء الطابع الفردي على التعّلم

 .لكتروني وليس وجاهيا  إ، فيتم التفاعل بشكل عبر اإلنترنت للطلبة الصفّية أيضا  توجيه التفاعالت
كانت وسائل التكنولوجيا واالتصال لربط الناس فبعد أن ، اأن واقع التعليم قد اختلف اختالفا جذري   Sahu(2020وأوضحت دراسة )

نترنت التصال باإلاه لمن لم يمتلك برمجيات وأجهزة تخوّ  من العملية التعليمية، أي أنّ  اأساسي   اببعضهم اجتماعيا  وترفيهيا، أصبحت جزء  
اوتات عميقة لمن تف فإنه لن يتمكن من التعّلم، مما دفع األهل والمعلمين والطلبة إلى تعّلم مهارات جديدة، فكشف واقع التعليم عن بعد

ت بين األسر ، وظهر هذا التفاو من األهالي والطلبة والمعلمين لقيام بالعملية التعليمية عن بعدلديه األجهزة ومن لديه المهارات الالزمة ل
ذاته في البيت كما  على االنضباط االتي تملك الوقت لتهيئة هذا التعليم وبين من ال يملكه، كذلك الواقع الذاتي للطالب بأن يبقى محافظ  

 .في الصف
ظرية االتصال والتواصل من حيث مصدر المعلومة، وهو هنا المعلم الذي تسميه النظرية المرسل، ويتوافق هذا األمر مع ما تطرحه ن

وهو المصدر الذي نشأ منه الفكر، ويتجسد دوره في الشخص الذي ينقل المعلومات إلى المتلقي بعد أن وضع أفكاره في كلمات، وعليه 
إلى المستلم، إذ يتم ذلك بمساعدة مهارات االتصال والمواقف والمعرفة والنظام  أن يأخذ باالعتبار كيف ينقل المصدر أو المرسل معلوماته

 .Cole( 2015االجتماعي والثقافة )
واقع التعليم في ظل أزمة كورونا بأنه تعليم في بيئات ذات جودة عالية من الناحية Affouneh et al( 2020وقد وصفت دراسة )

ضي وجود تعه يقّن واقإكل ما تحمله الكلمة من معنى للقيام بمثل هذا التعليم على أكمل وجه، إذ لكترونية، ويتطلب استعدادات هائلة باإل
وصورة وفي الوقت المخصص لذلك، كما هو الحال في التعليم داخل غرفة ا ات في وسائل االتصال تتيح نقل المعلومة صوت  يإمكان

المنزل لتكون  عد، وتهيئة ظروفمن المعلمين واألهالي بطرق استخدام البرمجيات المخصصة للتعليم عن بُ  اكبير   االصف، ويتطلب إلمام  
ة دون إال أّن هذه األمور ليس من السهل تحقيقها والقيام بها في فترة قصير ، مشابهة للغرفة الصفية من حيث الهدوء والتركيز واالنضباط

 . اعما كان سابق   امن واقع التعليم مختلف   االستعداد الكامل لها، األمر الذي جعل
واإللمام بالتواصل الفاعل كما تصفه نظرية االتصال والتواصل يقتضي أن يمتلك الفرد مهارات اتصال ممتازة لجعل اتصاالته فاعلة، 

نة، وكيف ينطق م جملة معيوإلحداث تأثير في المتلقين، ويجب أن يعرف المتحدث أين يأخذ فترات توقف، وأين يكرر الجمل، وكيف يتكل
ا، ويجب  ؛كلمة وما إلى ذلك ا توضيح نقطة لمراجعة المستلمين واالستماع إلى استفساراتهم أيض  فالمتحدث يجب أال يستمر، عليه أيض 

 الفرد أن يعتني بلهجته أثناء التواصل، وهذا ما تعبر عنه النظرية بأنه مهارات للقيام باتصال فاعل.   ىعل
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حول نظرية االتصال  Petersons, & Khalimzoda(2016في دراسة ) Berlo(1960األمر مع ما طرحه بيرلو )يتوافق هذا 
( M-Message( المصدر؛ والرسالة )S-Source) ا لِـ(، وهو اختصار  SMCRحيث يعمل نموذج بيرلو للتواصل على نمط )والتواصل، 

ا المرسل هو الشخص الذي نشأ الفكر منه ،( المتلقيR-Receiver( القناة، و)C-Channelو) ل ينقل المرسو  ،المصدر المسمى أيض 
يحدث االتصال المثالي عندما يكون لدى كل من المرسل والمستقبل الخبرة ف ،المعلومات إلى المتلقي ويضع أفكاره بعناية في كلمات

 الثقافة. وتلعب هذه العوامل دور ا مهم ا في عملية االتصالالمشتركة في مهارات االتصال، ونفس الموقف والمعرفة والنظام االجتماعي و 
ليه عالمعاني ليست في الرسالة، بل هي في مستخدمي الرسالة، و  فكرة أنّ بيرلو يمكن أن تكون أهم مساهمة من و  ،ومستوى الرموز وفكها

أنه لبناء اتصال فاعل بين المعلم والطالب يجب أن يتعرف  Cole( 2015، لذا يرى )يجب استكشاف المتصلين من منظور خلفيتهم
 المعلم إلى ما يملك من معارف. 

 :دراسةمشكلة ال
التنقل داخل  منع اإغالق المدن ومنع التنقل بين المحافظات، وأحيان   ه مننتج عنوما  كورنا في العالم، ءالمستمر لوبا في ظل التفشي

بل ق عدم تمّكن المعلمين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم وممارسة عملية التعّلم والتعليم كما كانت سائدة و المدن والقرى نفسها، 
 ،لكترونيةإ، فانتقلت عملية التعّلم والتعليم من األسلوب الوجاهي إلى أسلوب جديد ُعِرف بالتعليم عن ُبعد باستخدام برامج وتقنيات اإلغالق

تبارنا جزء من العملية التربوية االطالع على ما يؤثر بالعملية التعليمية و تصويبها قدر االمكان، كذلك لذا من الواجب علينا ، باع
االطالع على كل ما هو حديث و تطبيقه ميدانيا، ومن المبررات ايضا االهتمام بالمعلمين و الطلبة من حيث مهاراتهم و استعدادتهم ، 

ر في العملية التعليمية، دور مؤث لم يعد للحيز المكاني والتوجيهيّ فالتفاعل بين الطالب والمعلم، طريقة االتصال والتواصل و اختلفت وعليه 
يل أخرى لوجه، أو معرفة تفاص اولم يعد المعلم قريبا  من الطلبة ولم يعيشوا حصة داخل غرفة صفية تشهد نقاشات وتبادل آراء وجه  

كتابة وحل المسائل والتدرج في إيجاد الحلول أمام المعلم والزمالء، وعدم القدرة على تدخل في صميم العملية التعليمية، مثل مهارات ال
استخدام استراتيجيات تعليمة مثل التعليم التعاوني والتشاركي وبمجموعات، واالعتماد على الوسائل التعليمية الملموسة، فقد أدى هذا 

ليم أّن هذا في مجال التع مأثناء عمله ون الباحث الحظإذ وصعوبات متنوعة، االنتقال إلى وجود واقع تعليمي جديد، رافقه ذلك تغيرات 
 لّقيلطلبة لتلكترونية، وتحضير الدروس، وتهيئة امن حيث البنية التحتية والمرافق الخاصة باألجهزة اإل عن سابقه، االواقع يختلف كلي  

لة الدراسة في يمكن تلخيص مشك بذلكو  الدروس نفسيا  وفكريا ، ويختلف من حيث قدرات المعلمين ومهاراتهم في هذا النوع من التعليم.
نظرية )جاهزية واستعداد المدارس والمناهج والمعلمين والطلبة على اعتبارهم المرسل والمحتوى والرسالة والمستقبل بحسب هذه النظرية

أم  التعليمذا هبحيث يتم تطبيق مبادئ االتصال الفاعل في ُبعد ات المادية والقدرات البشرية في التعليم عن يتوظيف اإلمكان، وفي بيرلو(
 اآلتي:، وعليه فإن مشكلة الدراسة تكمن في التساؤل الرئيس ال

في  لمرافقةاتحديات الالقدس في التعليم عن بعد و  شرقي في مدارس )حسب نظرية بيرلو(  ما واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل
 ظل وباء كورونا من وجهة نظر المدراء والمعلمين؟

 
 :الدراسةوأهداف أسئلة 

يسعى هذا البحث إلى الكشف عن واقع تطبيق عناصر نظرية االتصال والتواصل في التعليم عن ُبعد أثناء اإلغالق، وذلك من حيث 
، والرسالة وهي المحتوى التعليمي، والمستقبل وهم الطلبة، مع وجوب توظيف فكرة أّن المعاني ليست في المرسل وهو المعلم ومهاراته

الرسالة إنما في مستخدمي الرسالة، وتتمثل في توظيف التكنولوجيا وما يناسبها من مهارات لبناء اتصال فاعل بين المعلم والطالب؛ لذا 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثاني والثالثون

 م 2021 – حزيران– 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

785 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

لمدارس في ظل البنية التحتية في اواقع االتصال والتواصل في التعليم عن ُبعد بحسب اإلمكانيات المادية و يسعى هذا البحث إلى معرفة 
ون مع الطلبة ويتفاعلكيف يستجيب المعلمين ومهاراتهم على إجراء اتصال فاعل مع الطلبة، ومعرفة قدرات اإلغالق، والكشف عن 

 ذا التعليم.أبرز تحديات واقع هالدروس عن ُبعد، والكشف عن 
 

 :اآلتيةتم طرح التساؤالت الفرعية  التساؤل الرئيس عنولغرض اإلجابة 
  ؟في التعليم عن ُبعد في مدارس القدس في ظل وباء كورونا من وجهة نظر المدراء (بيرلو حسب نظرية) ما واقع االتصال والتواصل (1
في مدارس القدس في ظل وباء كورونا من وجهة نظر  في التعليم عن ُبعدحسب نظرية بيرلو( ) ما واقع االتصال والتواصل (2

 المعلمين؟
 ؟من وجهة نظر المدراء والمعلمين ما أبرز تحديات واقع التعليم عن ُبعد (3
تقديرات آراء معلمي مدينة القدس حول واقع متوسطات في ( α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  (4

نس، المؤهل تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية: )الجالتعليم عند ُبعد في حسب نظرية بيرلو( )تطبيق نظرية االتصال والتواصل 
 العلمي، سنوات الخبرة(؟

 
  :لدراسةا ضياتفر 

 :اآلتيةالفروض  ون من أسئلة الدراسة وضع الباحث الرابعلإلجابة عن السؤال 
 أواُل: بخصوص المنهج الكمي

في تقديرات متوسطات آراء معلمي مدينة القدس حول واقع ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )وات ال توجد فروق ذ (1
 الجنسفي التعليم عند ُبعد تعزى لمتغير )حسب نظرية بيرلو( والتواصل تطبيق نظرية االتصال 

في تقديرات متوسطات آراء معلمي مدينة القدس حول واقع ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )وات ذال توجد فروق  (2
 .سنوات الخبرةفي التعليم عند ُبعد تعزى لمتغير  )حسب نظرية بيرلو( تطبيق نظرية االتصال والتواصل

متوسطات آراء معلمي مدينة القدس حول واقع ( في تقديرات α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )وات ذال توجد فروق  (3
 الّدرجة العلمّية.في التعليم عند ُبعد تعزى لمتغير  )حسب نظرية بيرلو(تطبيق نظرية االتصال والتواصل

 ثانيا : بخصوص المنهج الكيفي
المدارس في ظل  ة التحتية فيالبنيعن ُبعد بحسب اإلمكانيات المادية و في التعليم  )حسب نظرية بيرلو( ما واقع االتصال والتواصل (1

 اإلغالق؟
 المعلمين ومهاراتهم على إجراء اتصال فاعل مع الطلبة؟كيف ترى قدرات  (2
 استجابة الطلبة وتفاعلهم مع الدروس عن ُبعد؟كيف ترى  (3
 ما أبرز تحديات واقع التعليم عن ُبعد؟ (4

 : دراسةال أهمية
 اآلتية:في النقاط  البحثتتحدد أهمية         

فكير ومناهج ية في التلمنتائجه مخرجات لنتائج ع ه يؤمل أن تكون البحث بمنهجية وأدوات علمية واضحة وبالتالي فإن قد ُعمل (1
 .مقننة في جمع البيانات وتحليلها وتركيبها
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 ومقترحاته مجاال  واسعا  أمام باحثين آخرين لبحوث تربوية أخرى. البحثتفتح نتائج  يؤمل أن (2
 .ألزماتاي تفعيل عملية اتصال جديدة في ظل ية واضحة فو القرار من أجل سن سياسات وقرارات تربمتخذي تفيد  يؤمل أن (3

 : دراسةمصطلحات ال
(، ثم طورها ديفيد Shanon & Wevears’s Modelعلى يد شانون وويفارز ) 1949تّم وضعها سنة : نظرية االتصال والتواصل

على يد مؤيدي هذه النظرية، وتصف وتحدد العوامل  2003التطوير حتى سنة ، واستمر هذا 1960( سنة David Berlo’sبيرلو )
كثر فاعلية، أ فيها التي تؤثر على مكونات االتصال كموقف وسلوك ومعرفة ونظم اجتماعية وحضارية ومهارات، بطريقة يكون االتصال

ات وعناصرها، وقناة االتصال، والمستقبل، ولها تطبيقأجزاء رئيسة، وهي المرسل مصدر المعلومة، والرسالة ومحتواها  ةوتتكون من أربع
ة على المهارات، واستخدام المجاالت المعرفي اتربوية تتمثل في تنشيط المعرفة من خالل عملية اتصال المتعلم بالمعلومات اعتماد  

 & ,Petersonsة )عند الطلبركيز المعلومات لت، وتوظيف اإلدراك والعواطف في عملية التعلم موالعاطفية في التعلي
Khalimzoda(2016  . 

المعتادة، إذ اته عن سلوكيات التعّلم ومهار  اسلوكيات عملية التدريس وممارساته جزئي   أثناءها فصلتُ  طريقة للتدريس: التعليم عند ُبعد
ين المعلم يتم فقط االتصال بتقتضي هذه السلوكيات أن يوجه المعلُم الطالَب وجها لوجه، لكن في هذا النمط ال يتم هذا األمر، حيث 

حدوث ل والطالب وتوفير المواد الدراسية التعليمية، سواء المطبوعة منها أو المسموعة أو المرئية بطريقة إلكترونية، مع توفير المناخ المالئم
مكانية تامة للطالب والمعلم، ودون أي إجراء من سلوكيات الضبط التي يمارسها المعلم في  ةذ يتم التعليم بحريّ إعمليه االتصال هذه، 

 (. 2020(الحصة الوجاهية الشديفات
إجراؤه صوتي ا  تلقي، ويمكنمالقدرة على التواصل باستخدام المهارات الحياتية ونقل المعلومات إلنتاج فهم أكبر لدى ال: الفّعالاالتصال 

ي، وعن طريق الوسائط المكتوبة )الكتب والمواقع اإللكترونية والمجالت(، أو بصري ا )باستخدام الرسوم البيانية والمخططات بالتبادل اللفظ
كل وسائل االتصال هذه هي مهارات شخصية أساسية وحيوية لمهنة و  ،)لغة الجسد واإليماءات ونبرة الصوت( والخرائط( أو غير لفظيّ  

 .Downes(2010) ناجحة
: وصف لحالة اإلجراءات الصحية واالجتماعية الوقائية التي شهدتها معظم دول العالم نتيجة لإلجراءات الناتجة عن جائحة كورونا

س ينتشر فيرو  إذ من شخص آلخر في بلدان متعددة حول العالم، ينتشر بسرعة (، والذي يعّد معديا  19مرض فايروس كورونا )كوفيد 
 (. 2020(ت اللعاب أو اإلفرازات من األنف عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس قناوي ( من خالل قطرا19-)كوفيد 

 : لدراسةمحددات ا
 .2020/2021 للعام الدراسي األول والفصل 2020/ 2019: الفصل الثاني للعام الدراسي المحدد الزمني
 : المدارس الخاصة والمدارس التابعة للبلدية في شرقي القدس.المحدد المكاني
الذين التزموا بالتعلم عن بعد من داخل  : مدراء ومعلمو المدارس الخاصة والمدارس التابعة للبلدية في شرقي القدسالمحدد البشري 

 .المدرسة
القدس في التعليم عن بعد وتحديات هذا الواقع في ظل  شرقي واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في مدارسالمحدد الموضوعي: 

 وباء كورونا من وجهة نظر المدراء والمعلمين
 : تطبيق مكونات نظرية االتصال والتواصل في التعليم عن ُبعد.المحدد المفاهيمي
ه الباحثتان، االحصائي الذي استخدمت والتحليل النتائج بحسب األداة المستخدمة ودقة وطبيعة االجابة تنحصر في تعميمالمحدد االجرائي: 

 والدراسة المسحية التي طبقت عليها الدراسة.
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 اإلطار النظري: 

 النظرية االتصالية في التعليم: 
ة، وفي هذا النوع لكترونيلقد فسرت هذه النظرية أّن السمة الرئيسة لالتصال هي أن الكثير من التعّلم يمكن أن يحدث عبر الشبكات اإل

من التعلم سيرشد المعلم الطالب إلى المعلومات واإلجابة على األسئلة الرئيسة حسب الحاجة، وذلك من أجل دعم تعلم الطالب والمشاركة 
ا على البحث عن المعلومات بأنفسهم عبر اإلنترنت والتعبير عما يجدون، وغالب ا ما ينتجفي ،بأنفسهم ن ذلك مجتمع ع تشجيع الطالب أيض 

 .Downes( 2010متصل حول هذه المعلومات المشتركة )
شرح وتفسر هذه النظرية العالقة بين تقنيات االتصال الحديثة وبين إتاحة فرص جديدة للناس للتعلم وتبادل المعلومات، إما عبر شبكات ت

ية ورج سيمنز وستيفن داونز، وقد تضمنت هذه النظر االتصال أو بأية وسيلة متاحة بينهم، وقد وضع األسسس العامة لهذه النظرية ج
متنوعة، منها االتصال واإلدراك الموزع والتعّلم الموزع ومشاركة المعلومات والمعرفة والروابط والموارد التعليمية المفتوحة من خالل  مفاهيمَ 

 .Siemens(2005الشبكات االجتماعية. )
لفهم التعلم عن طريق االتصال، حيث تحدث نقطة البداية للتعلم عندما  انظري   ا( إطار  connectivism theoryوتعّد النظرية االتصالية )

إلى أن  Siemens (2005يتم تنشيط المعرفة من خالل عملية اتصال المتعلم بالمعلومات وإدخالها في مجتمع التعلم، حيث أشار )
ا، وفي نموذج االتصال، يوصف المجتمع هو تجميع مجاالت االهتمام المتشابهة التي تسمح بالتفا عل والمشاركة والحوار والتفكير مع 

مجتمع التعلم بأنه عقدة، والتي هي دائم ا جزء من شبكة أكبر، حيث تنشأ العقد من نقاط االتصال الموجودة على الشبكة، وتتكون الشبكة 
ا على تركيز المعلومات وعدد األفراد الذين تتفاوت أحجام العقد وقوتو من عقدتين أو أكثر مرتبطة من أجل مشاركة الموارد،  ها، اعتماد 

 يتنقلون عبر العقدة.
 موفق ا لهذه النظرية يتم توزيع المعرفة عبر شبكة معلومات ويمكن تخزينها في مجموعة متنوعة من التنسيقات الرقمية، وتشير إلى أن التعل

ستخدام المجاالت المعرفية والعاطفية، إذ يسهم كل من اإلدراك والعواطف من خالل ا يحدث التعلم والمعرفة يكمن في اختالف اآلراء، وأن
 .Downes(2010في عملية التعلم بطرق مهمة )

أما تطبيقاتها التربوية فتتمثل في االستغناء عن نمذجة هياكل المعرفة لدينا على أنها مساحات معتقدية هرمية أو مسطحة ومحصورة، 
اصر متناقضة يتم اختيارها بناء  على هدف بحث أو أنشطة تعليمية معينة. ويؤطر النموذج في النظرية فإن رؤية الشبكات تتيح وجود عن

االتصالية التعلم من حيث اتصال المتعلمين بالعقد الموجودة على الشبكة، مما يشير إلى أن المعرفة ال توجد في مكان واحد، بل هي 
فراد الذين يبحثون عن استفسار يتعلق بمصلحة مشتركة ويقدمون مالحظات إلى مجموعة من المعلومات الناشئة عن العديد من األ

 خر.اآل
ووفقا لداونز يتم التعامل مع المعرفة على أنها نمط في  ،بأن يتم التعامل مع المعرفة على أنها رمزية فرعية Downes( 2010اقترح ) 

باإلضافة إلى ذلك أوضح أن المعرفة هي خبرة   مجموعة من األحداث العصبية إذا كنا نتأمل، أو األحداث السلوكية إذا كنا نالحظ،
ر يمكن فهمه ره في الطبيعة، وهو تقريب مؤطوحالة ذهنية ُينظر إليها في أفضل األحوال على أنها تقريب لما يقال بالكلمات أو يتم اختبا

من  ، ويرى أن هذا المستوى اتم تضمينه فيه تيفقط من خالل مجموعة غنية من وجهات النظر العالمية والتجارب واألطر السابقة الّ 
ها، على الرغم من ة نفسأصول التدريس والمناهج الدراسية وليس على المستوى النظري، حيث ال يزال الناس في الواقع يتعلمون بالطريق

قد يبتعد المتعلمون عن مجموعات الفصول الدراسية والمدرس إلى الشبكات عبر  ،استمرارهم في التكيف مع المشهد التكنولوجي المتغير
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 اإلنترنت والعقد المهمة على هذه الشبكات، ولكن في الواقع يحدث نفس النشاط على نطاق مختلف على الرغم من أن المتعلمين قد
 يفقدون طبقة من المشاركة الحاسمة ألن اختيارهم للموجه قد يفوتهم تأكيد اآلراء بدال  من تحديها.

لتطور السريع إن ا ،سيكون له آثار على الممارسة التعليميةه أن التأثير المتزايد لإلنترنت وترابط الناس عبر  Siemens(2005يقترح )
والتطورات المتنقلة، يجعل الهياكل والمؤسسات واإلعدادات  Web 2.0ترنت، جنب ا إلى جنب مع للتكنولوجيا والنمو الهائل في استخدام اإلن

ستوفر الشبكات عبر اإلنترنت والشبكات التي ينشئها األشخاص طوال حياتهم الخبرة والمعرفة، ف ،التعليمية الجديدة والمختلفة ممكنة
علم أو عبر اإلنترنت تقديمها. سيكون المتعلمون في قلب تجربة التعلم، وليس الم باإلضافة إلى اإلرشادات التي يمكن للمدرسين المحليين

سيكون للمتعلمين دور فعال في تحديد محتوى التعلم، باإلضافة إلى تحديد طبيعة ومستويات االتصال، ومن يمكنه المشاركة، و  ،والمؤسسة
 وأنه لن يتغير دور المعلم فحسب، بل قد يختفي تمام ا.

 تعليم عن بعد:مفهوم ال
م وفي أمكنة جغرافية مختلفة، ونقل محتوى المحتوى التعليمي باستخدا اوإلكتروني   االتعليم رقمي   ةيدل هذا المصطلح على جعل عملي 

المراسلة بالوسائل التكنولوجية ووسائل االتصال الحديثة، وقد أطلق على التعليم عن بعد مسميات كثيرة ومنها: التعليم االفتراضي والتعليم 
 الذي أصبح يعد نمط  هو التعليم عن بعد، وا والتربية غير المباشرة والتعليم المفتوح كذلك التعليم اإللكتروني، وأكثر هذه المسميات تداوال  

 (. 2020 (للتعليم استخدمته دول عّدة في مدارسها وجامعاتها الهمامي، وحجازي  اجديد  
التعليم المعلومات والمواد العلمية باستخدام وسائل إلكترونية متنوعة، وذلك دون الحاجة لحضور الطالب ويتلقى الطالب في هذا النمط من 

وال يتضمن هذا النوع من التعليم وجود طالب ومعلم في  ا،أم جامعي   اإلى قاعة الدرس بشكل يومي أو منتظم، سواء كان التعليم مدرسي  
مستمر أو مباشر من المدّرس في قاعة الدراسة، أي يوجد انفصال مكاني بين المعلم والطالب وجها لوجه، كذلك دون إشراف  ةواحد ةغرف

سية أو محاضرات مدر  احصصكان التعليم عن بعد يكون بحسب فترات زمنية محددة سواء  في هذا التعليم، وكما في التعليم الوجاهي فإنّ 
 (2020(جامعية. قحام، والسبتي

الية، نتاج مادة علمية وتعليمية تكون ذات جودة عاستخدام الوسائل التقنية المتنوعة إل ةتعليم على أنه طريقلذا يعّرف هذا النوع من ال
وسبب هذه الجودة يكمن في اعتماد الطالب على االستفادة منها قدر اإلمكان بعد انتهاء الدرس عن بعد، ولتفيد الطلبة في عملية التعّلم 

 .Yulia(2020ذات المغزى ) ةاكن تواجدهم، واكتساب المهارات العلمية والتعليمية واالتجاهات العلميبتلقي المعرفة والمعلومات في أم
أن التعليم عن بعد هو فلسفة فريدة من نوعها تأخذ بعين االعتبار احتياجات المتعلم من حيث تكافؤ  Raba’(2016عتبر رّباع )ا و 

مح ركز على المتعلمين، لذا عّرفه على أنه نوع من التعليم مخصص للذين ال تسالفرص التعليمية بتوظيف األساليب والتقنيات التي ت
 ةمسؤولياتهم وأوقاتهم وظروفهم المكانية واالقتصادية االستفادة من التعليم التقليدي وجها لوجه، خاصة للذين يعيشون في المناطق الريفي

 وغير قادرين على تحمل تكاليف الدراسة بدوام كامل. 
ن التعليم عن بعد هو تعليم إلكتروني يتضمن عمليه التواصل بين المعلم والطالب والتفاعل بينهما باستخدام وسائل تعليمية وعليه يكو 

ها من وسائط لكترونية بما فيلكترونية، ومنها الدروس والمكتبات اإللكترونية، وحتى الكتاب اإللكتروني، باالعتماد على الوسائل اإلإ
يتم التخطيط  اعليميت اصال بين الطلبة والمعلمين، أو بين المعلمين أنفسهم وطلبة المدارس كذلك، لذا فهو يعّد نظاموبرمجيات وأجهزه لالت

 .Ali (2020له وإعداد دروسه وبرامجه وتنفيذها بشكل إلكتروني ثم تقييمها، وتتم غالبية هذه األمور بصورة إلكترونية )
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 أهداف التعليم عن ُبعد:
تنوعة ال تكاد تختلف عن أهداف التعليم التقليدي الوجاهي، ألنه باألساس تعليم يسعى إلى إعداد طالب م التعليم أهدافلهذا النوع من 

لمستقبل، على مجابهة صعوبات الحياة في ا ا، وأن يكون قادر  اونفسي   اواجتماعي   اوعلمي   اوفكري   اذهني   اوفرد صالح في مجتمعه إعداد  
من األهداف الخاصة بالتعليم عن بعد توفير بيئة تعليمية تتسم بالمرونة الفائقة، كذلك يهدف إلى إعداد هيئات  ويضاف إلى ذلك، أنّ 

 (.2011(حسامو، والعبد هللا في التعليم كاّفة أنواعهابتدريسية ماهرة ومؤهلة في استخدام التكنولوجيا الحديثة 
ب ، لكنهما يتضمنان الكثير من النواحي اإليجابية التي تنمي قدرات مختلفة لدى الطالاوأهداف التعليم عن بعد ذات اتجاهين مختلفين تمام  

ّن هدفه األساس إعداد الطلبة وإيصال المعلومة له بمرونة وسهولة ويسر، فاالتجاه األول في أهدافه يسعى إلى أْن يكون بين إ والمعلم، إذ
ه ومعلميه دون وجود حواجز نفسية أو ئصول إليها، ومناقشة ومحاورة زماليدي الطالب أكبر قدر من المعارف ومصادرها وسهولة الو 

اجتماعية بينهم، واالتجاه الثاني تسخير وتوظيف ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا متطوره في التعليم، وبهذا األمر يدفع التعليم عن 
، لكّنه اي  لتوصل إليها بالعلم والمعرفة، فقد يكون هذا الهدف ضمنبعد بالطالب إلى أن يستنتج ويتأكد أّن ما بين يديه من تكنولوجيا تم ا

 .Di Pietro et al (2020يكشف عن مواهب ومهارات تعليمية وتعّلمّية لدى الطالب وفي مواد مختلفة )
المتنوعة، لكي يتم  واآلراءومن األهداف الخاصة به أيضا إنشاء بيئة تعليمية تعزز التفاعل بين الطلبة والمعلمين، وذلك بتبادل الخبرات 

الوصول إلى معرفة تامة بمحتوى الدرس، ويهدف كذلك إلى إدخال تقنيات متنوعة لالستفادة منها في تعزيز التعليم وتطوير قدرات 
ت المدارس امحو األمية المعلوماتية والتكنولوجية للمعلمين والطلبة وإدار  االمعلمين إلى أقصى حد يمكن الوصول إليه، ومن أهدافه أيض  

 (.2019(على حد سواء حناوي، ونجم
يختلف التعليم عن بعد بشكل واضح عن التعليم العادي من حيث الحضور الجسدي للطالب أو المعلم، وبالنسبة للمعنى العام لكلمة 

ا درجات أعلى من اال طيط إلكمال نضباط والتخاختالف، فإنه يترجم إلى زيادة الحرية لكل من المتعلمين والمعلمين، ولكنه يتطلب أيض 
  .Affouneh( 2020دورة الدراسة بنجاح. )

وحاجة الطالب إلى التحفيز الذاتي من أجل إنجاز العمل فعلي ا، آخر وهو حاجة  ا( اختالف  2020(ثم أضافت دراسة ريميرز، وشاليشر
ا إلى أن يكونوا يالمعلم   .بشكل أفضل في الحاالت الطارئة إذا احتاج طالبهم إلى شرح إضافي موجودينن أيض 

 إيجابيات التعليم عن ُبعد:
اء لكترونية والتكنولوجية ووسائط التواصل االجتماعي وغير االجتماعي، سو على الوسائل اإلا يتمّيز هذا النوع من التعليم باالعتماد كلي  

ت اإللكترونية ايلذا فإن من إيجابياته أنه يوظف اإلمكان ؛صصة ألغراض اجتماعية وترفيهيةوسائط مخصصة للعملية التعليمية فقط أو مخ
والبنية التحتية المدرسية في سبيل إيصال المعلومة للطالب، وباختالف فلسفته عن فلسفة التعليم الوجاهي، بحيث يسعى إلى نشر 

يم في علمية بين يدي الطالب في اللحظة ذاتها التي يتلقى فيها الطالب التعلالمعلومات والمعارف والبيانات بصورة أسرع، وتوفير المواد ال
 منزله، وله إيجابيات عدة، ومن أبرزها ما يأتي:

تروني كنموذج لكات كثيرة تمنح الطالب القدرة على مشاهدة الدرس اإلي: المقصود بفاعلية التعليم عن ُبعد هو وجود إمكانأواًل الفاعلية
 .Affouneh(2020) .معارف الموجودة في الدرس الورقييحاكي ويمّثل ال

يوفر على الطالب والمعلم االنتقال ومن وإلى المدرسة أو الجامعة، خاصة في مناطق جغرافية مترامية  ف المنخفضة:يلاثانيًا: التك
أن الدروس اإللكترونية التي يصممها المعلمون أو منتشرة على صفحات االنترنت تكون كلفة الوصول إليها والحصول  كذلكاألطراف، 

 .Sahu(2020) .على محتواها في أحيان كثيرة مجانية
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 اة وجه  ناء الحص: قد يعاني بعض من الطلبة من الخجل أو االنطواء عند الرغبة بالتعبير عن آرائهم أثثالثًا: تعزيز مشاركة الطالب
لكترونية ومواقعها، لكترونية وإرسالها ومشاركتها عبر مواقع التعليم اإللوجه، لذا فقد يجدون حرية أكبر في التعبير كتابة  على الوسائط اإل

 .Di Pietro et al(2020) .ودون تردد أو خجل، مما يتيح لهم تفاعال  وتواصال وقدرة على التعبير عن الذات واكتساب المعلومة
يوّفر التعليم عن ُبعد تكامال  في مصادر التعليم والموارد التعليمية في الوقت ذاته، فيستطيع الطالب الوصول  رابعًا: التكامل والمرونة:

إلى مصدر المعلومة وإلى غيرها بشكل مرن، ومن أشكال المرونة أيضا القدرة على العمل مع مجموعة كبيرة من الطلبه والمعلمين من 
 .Di Pietro et al(2020) ج مدرسته أو جامعتهخار 

 المتعلم والتقييم الذي يمتلكه لقدراته، إذ يستطيع الطالب في التعليم عن ة: يراعي هذا النوع من التعليم حالمراعاة حالة الطالب: خامسا
اته الفكرية يمكانإحسب ب يبطئهاكما هي أو  يبقيهاالتعّلم أو  ةبعد أن يرجع للمادة التعليمية والشروحات وقتما يشاء، ويمكنه أن يسّرع عملي

 .Ali(2020) ةوالذهنية، وما يتمتع به من مهارات تعليمي
 الدراسات السابقة: 

لحداثة هذا الموضوع، وما رافق ذلك من إجراءات إغالق في كثير من مدن العالم، فقد تمت غالبية الدراسات بشكل مسحي وبناء  انظر  
 لمؤسسات التربوية، لذا جاءت هذه الدراسات على النحو اآلتي: ا وفرتهاعلى بيانات 

 : الدراسات العربية: أوال  
ي الكورونا في مدارس قصبة المفرق ف فايروسواقع توظيف التعليم عن بعد بسب  على (: هدفت إلى التعرف2020(الشديفاتدراسة 

ثة المكونة من ثال ةاألردن من وجهة نظر مديري هذه المدارس، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي وأداة االستبان
النتائج أن واقع ( مديرا  من هذه المدارس، حيث أظهرت 20مع عينة بلغ عددها ) أجريتمجاالت )المعرفي، والمهاري، والتقويمي(، وقد 

توظيف التعليم عن بعد بسب انتشار فايروس كورونا من وجهة نظر المديرين جاء بدرجة متوسطة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات 
فرق كورونا من وجهة نظر مديري مدارس قصبة المفايروس داللة إحصائية في تقديرات المديرين لواقع توظيف التعليم عن بعد بسب 

ناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع توظيف التعليم عن بعد بسب فايروس كورونا من ر الجنس وذلك لصالح اإللمتغي اتبع  
 لمتغير المرحلة الدراسية. اتبع  نظر مديري المدارس وجهة 

يات الذي المتاحة له والتحدهدفت إلى الكشف عن مالمح التعليم عن ُبعد وآثاره على الواقع والمستقبل والفرص  (:2020(دراسة قناوي 
( دولة اعتمدت التعليم عن ُبعد، وحلل الباحث 161يواجهها، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج المسحي التحليلي لبيانات )

لتحقين في ( مليار من الطلبة الم1,6( أي ما يقارب )%80بيانات المسح الذي قام به مركز التنمية العالمية والبنك الدولي لحوالي )
( على شكل منصات تعليمية عبر االنترنت، %60المدارس على مستوى العالم، واتضح من هذه البيانات أّن واقع التعليم قد تمّثل بنسبة )

( وحدات تعليمية تتضمن الدروس التعليمية وبموضوعات محددة، وقد اتضح من %12( على شكل مقاطع فيديو تعليمية، و)%35و)
نات انخفاض في نتائج التعليم عن ُبعد أقل مقارنة بالتعليم الوجاهي، وذلك من حيث ارتفاع معدل التسرب، وضعف قدرة تحليل هذه البيا

هذا التعليم على االستمراية أمام أي طارئ يحدث، وتحول المناهج إلى الطابع الفردي، ووصفها الباحث بأنها مناهج وطرق تدريس سلبية، 
 لتعديل المناهج إال بما يوافق ظروف التعليم عن ُبعد. اص  وال يتيح التعليم عن بعد فر 

هدفت إلى استطالع واقع التعليم اإللكتروني في تعليم طالبات المرحلة المتوسطة في دولة الكويت،  (:2020(دراسة العنزي وآخرون 
والكشف عن إيجابياته وسلبياته من وجهة نظر المعلمبن، ومعرفة مدى استفادة الطالبات من التعليم اإللكتروني، والكشف عن االختالف 

لكترونية يق هذه األهداف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأداة االستبانة اإلفي وجهات نظر المعلمين نحو هذا التعليم، ولتحق
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( معلمة، وقد أظهرت النتائج أن واقع التعليم عن بعد في الكويت قد جاء بدرجة 200التي تّم توزيعها على عينة عشوائية بلغ عددها )
المعلمين، وبدرجة متوسطة من حيث االستعداد لهذا التعليم، وبدرجة مرتفعة من حيث اإليجابيات، وبدرجة متوسطة من حيث تأهيل 

منخفضة من حيث سلبيات واقع التعليم عن بعد، واتضح وجود فروق في االستعداد والتأهيل والسلبيات لصالح الخبرة التدريسية األعلى، 
 ووجود فروق في مجال االستعداد لصالح المؤهل العلمي األعلى. 

، فرصه في ظل جائحة كورونا في مدينة البصرة في العراق ه وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع التعليم تحديات (:2020(دراسة السعد
لكترونية تّم إاتها التي اعتمدت التعليم عن بعد في مدينة البصرة، واستبانة ياألسلوب المسحي لعدد المدراس وإمكان ةالباحث توقد استخدم

( فردا ، وقد اتضح من النتائج أّن واقع هذا التعليم كان متوسطا ، حيث 4292من أولياء األمور بلغ عددهم ) توزيعها على عينة عشوائية
( من %21( تمتلك هذه الخدمة، واتضح أّن )%61نترنت، ومقابل )إ( من مدارس هذه المدينة ال تتوفر فيها خدمة %39اتضح أّن )

( من أفراد العينة فقط يرون %5( تلقوا هذا التعليم، واتضح من النتائج أن )%79بعد، مقابل )عن  االطلبة في هذه المدينة لم يتلقوا تعليم  
اته النقص في يوأن أبرز تحد ،( أوضحوا أنه متوسط الفاعلية%21( أوضحوا أنه غير فعال، و)%74أّن التعليم عن بعد فعال، مقابل )

 لكترونية الحديثة فقط. األجهزة اإل
إلى الكشف عن فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر ( 2020(يدم وآخرون أبو شخوهدفت دراسة 

( 50المدرسين في جامعة خضوري، ولتحقيق أهداف الدراسة جرى االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
بالتدريس خالل فترة انتشار فايروس كورونا من خالل نظام التعليم اإللكتروني، وجرى عضو هيئة تدريس في جامعة خضوري ممن قاموا 

كشفت نتائج الدراسة أن تقييم عينة ، و ( وتم تطبيقه على عينة الدراسة0.804جمع البيانات الالزمة باستخدام استبيان بلغ معامل ثباته )
ارية التعليم ، وجاء تقييمهم لمجال استمر اكورونا من وجهة نظرهم كان متوسط   الدراسة لفاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار فيروس

اإللكتروني ومجال معيقات استخدام التعليم اإللكتروني ومجال تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم اإللكتروني، ومجال تفاعل الطلبة 
 .كان متوّسط افي استخدام التعليم اإللكتروني 

(: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس الحكومية 2019(محناوي، ونجدراسة 
في مديرية تربية نابلس، لتوظيف التعلم اإللكتروني من خالل البحث في درجة اتجاهاتهم نحو التعلم اإللكتروني، ومستوى كفاياتهم في 

ه من وجهة نظرهم، وهدفت إلى التعرف إلى دور عدد من المتغيرات، حيث اعتمدت الدراسة على استخدامه، وكذلك درجة معيقات تطبيق
ومعلمة  تم اختيارهم بالطريقة العنقودية  ا(  معلم  120المنهج الوصفي التحليلي واالرتباطي وأداة االستبانة، والتي تّم تطبيقها على )

لية للمجاالت الثالثة )الكفايات، واالتجاهات، والمعيقات( كانت مرتفعة، وتوصلت إلى العشوائية، وقد توصلت الدراسة إلى أّن الدرجة الك
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجالي )االتجاهات والمعيقات( تعزى لمتغيرات: العمر، ومعدل االستخدام اليومي لإلنترنت، 

العمر،  رلمتغي ق ذات داللة إحصائية في مجال )الكفايات( تعزى لكن اتضح وجود فرو  ،وعدد الدورات في مجال تكنولوجيا المعلومات
عالقة موجبة طردية بين مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة  ومعدل االستخدام اليومي لإلنترنت، وعدد الدورات، ووجود

بة عكسية ذات داللة إحصائية بين درجة معيقات ووجود عالقة سال ،األساسية األولى ودرجة اتجاهاتهم نحو توظيفه في هذه المرحلة
 توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى من وجهة نظر معلميها ودرجة اتجاهاتهم نحو هذا التوظيف. 

 ثانيا : الدراسات األجنبية:
لذي فاعلية أنواع التعلم عبر اإلنترنت اهدفت إلى توضيح طرق التثقيف حول جائحة كورونا، والكشف عن  :Yulia(2020دراسة يوليا )

يستخدمه المعلمون واستراتيجيات تحسين التدريس عبر اإلنترنت ومزاياها في أندونيسيا، حيث قام الباحث بالحصول على البيانات 
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يل هذه البيانات ي لتحللما طرحته الجامعات والمراكز التعليمية في أندونيسيا من بيانات، حيث استخدم المنهج الوصف اوالمعلومات وفق  
مة اوالوصول إلى نتائج، والتي اتضح منها أّن هذا النوع من التعليم قد أفاد في التقليل من انتشار الفايروس وزيادة الثقافة العامة لدى ع

وجد مزايا تتفوق أنه ال ت الية في كيفية استخدام التكنولوجيا من أجل التعليم، واتضحعالناس بإجراءات السالمة أوال ، وثانيا أفاد وبدرجة 
 نترنت يزيد من رغبة الطالب في الحصول على المعلومة بطرق يفضلها هو. على التعليم التقليدي الوجاهي، وأّن التعليم عبر اإل

هدفت إلى الكشف عن واقع التعليم في ظل  :Di Pietro, & Biagi , &Costa, & Mazza(2020دي بيترو وآخرون )دراسة 
والتعليم من الدول  لبيانات وزارات التربية اا وتأثيره المحتمل على التعليم، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثون مسح  نكورو وجود فايروس 

التي تعتمد مدارس مدعومة من األمم المتحدة، وذلك في مجاالت البنية التحتية اإللكترونية للمدارس، ونوعية التعليم وجودته في هذه 
ت الطلبة وأولياء أمورهم، وقد اتضح من هذه النتائج أن واقع التعليم في تلك المدارس يعاني من ات المطلوبة له، ومهار المدارس، والمهارا

ة إلعداد نتيج امهنيّ  اضعف شديد، حيث أوضحت النتائج أن الوقت المخصص للتعليم عند بعد غير كاف، ويواجه المعلمون ضغط
إلى تفاعل الطلبة كما في التعليم العادي، وعدم وجود دافع للتعليم، وأّن مهارات الطلبة وذويهم لم الدروس، وتغيير طريقة التعليم لم تؤد 

 أمام تطبيقه.   اتكن بالشكل الكافي، كذلك اإلنفاق على هذا التعليم كان عائق  
عتمد العالم، ولتحقيق هذا الهدف ا هدفت للكشف عن واقع التعليم عن بعد في معاهد التعليم العالي في دول  :Ali(2020علي )دراسة 

ة والتعليم عن ملكتروني بصورة عاالباحث على بيانات منظمة الصحة العالمية ومنشورات األمم المتحدة، حيث اتضح أن واقع التعليم اإل
الكم الكبير  لي معبعد بصورة خاصة يعاني من مشكالت متنوعة، منها عدم توفر الكفايات المهنية لدى المعلمين، وصعوبة تأقلم األها

م، وقلة نترنت في بعض دول العالمن التطبيقات الحاسوبية والبرمجيات، خاصة مع استحداث برمجيات جديدة، كذلك ضعف شبكات اإل
 استخدام التكنولوجيا. 

ليمية، كرم التعإلى معرفة موقف الطلبة من التعلم عن بعد في جامعة القدس المفتوحة  منطقة طول هدفت: Raba’(2016دراسة رباع )
وطالبة من أربعة تخصصات  ا( طالب  92ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث أداة االستبانة التي طبقها على عينة عشوائية بلغ عددها )

لية ألنه اوقد كشفت النتائج أن الطالب يقدرون نظام التعلم عن بعد بدرجة ع ،تربوية: التربية، والخدمة االجتماعية، واإلدارة، والتكنولوجيا
يوفر فرصة جيدة للتعليم العالي لعدد كبير من الطالب الذين يرغبون في متابعة تعليمهم من خالل التغلب على الصعوبات المكانية 

 أكبر للتعلم الذاتي والتوجيه الذاتي.  اكما يوفر فرص ،واالقتصادية واالجتماعية
 المنهجية واإلجراءات:

 : الدراسة منهج
ة ا كأدتبانة وقد اعتمد المنهج الكمي على االس في جمع البيانات، ين اآلتيين األول المنهج الكمي، والثاني المنهج الكيفيالمنهجتّم اعتماد 

 وقد حة(،ابالت العلمية المقننة )المقابلة شبه المفتو الكيفي فقد اعتمد على منهجية المقلجمع البيانات وتحليلها إحصائيا ، أما المنهج 
 لكي يتم استخالص النتائج ومحاولة المقارنة بينها. ينالمنهج ينهذ ون احثالب استخدم

 مجتمع الدراسة: 
( 178مدرسة، وبواقع ) (239المدارس الخاصة والمدارس التابعة للبلدية، والذين يبلغ عددهم ) معلميتكون مجتمع الدراسة من جميع 

ومعلمة  معلم ا( 8709( وبواقع )9949( مدرسة خاصة، أّما عدد المعلمين في هذه المدارس فيبلغ )61مدرسة تابعة لبلدية القدس، و)
، وذلك بحسب إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام ومعلمة من المدارس الخاصة ا( معلم  1240من مدارس البلدية، و)

2019 - 2020. 
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 عينة الدراسة: 
( 289تم اختيار عينة عشوائية طبقية من معلمي مدارس شرق القدس في القدس )المدارس الخاصة، المدارس التابعة للبلدية( قوامها )

ل التباين تقلي، وهي أفضل أنواع العينات لهذا النوع من الدراسات، وتساعد العينة الطبقية على من حجم المجتمع %2ا  أي بنسبة مبحوث
ومعلمات ( من معلمي 253حيث تم اختيار ) الكلي للعينة، وذلك بتقسيم وحدات العينة بطريقة تجعل التباين داخل العينة أقل ما يمكن.

 ( حجم كل من مجتمع وعينة الدراسة.1، ويوضح جدول رقم )المدارس الخاصة ومعلماتمعلمي ( من 36و ) المدارس التابعة للبلدية
 

 (: مجتمع وعينة الدراسة لمدارس شرقي القدس1جدول )
 حجم العينة حجم المجتمع المدارس

 253 8709 التابعة للبلدية
 36 1240 الخاصة
 289 9949 المجموع

 
 لبيانات الشخصيةوفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق ا

 وفقًا للبيانات الشخصيةأفراد العينة  خصائص(: 2جدول )
 العدد التصنيف المتغير

النسبة 
 المئوية %

 الجنس 
 41 119 ذكر
 59 170 أنثى

 %100 289 المجموع 

الدرجة 
 العلمية

 79.5 230 بكالوريوس
 20.5 59 ماجستير
 - - دكتوراه

 %100  المجموع 

سنوات 
 الخبرة

 18 52 5أقل من  -1من
 26 76 سنوات 10 أقل – 5من 
 56 161 سنوات فأكثر10

 %100 289 المجموع 
 

مدير و مديرة من مدارس شرقي القدس الخاصة و  18لمقابالت مع المدراء فقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من لعينة ا أما بالنسبة
 . التابعة للبلدية لمقابلتهم
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 أدوات الدراسة:
ل من األدوات )االستبانة، والمقابلة( كوسائوقد تم االعتماد على نوعين ين الكمي و الكيفي ،على المنهجهذه الدراسة  اعتمدت

 أساسية لجمع البيانات والمعلومات من أفراد الدراسة لتحقيق أغراض البحث.
لتعليم عن في مدارس القدس في ا)حسب نظرية بيرلو( والتواصل واقع تطبيق نظرية االتصال دراسة إن الدراسة الحالية تهدف إلى       

ظل وباء كورونا من وجهة نظر المدراء والمعلمين، ولتحقيق أغراض الدراسة تم إعداد أدوات البحث على  بعد وتحديات هذا الواقع في
 النحو التالي:

 أواًل: االستبانة
 آلية بناء االستبانة:

 لبناء االستبانة على : اعتمد الباحثون 
  المتعلق بدراسة االتصال والتواصل في علم التربية. األدب التربوي   .أ

 السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة فقراتها. الدراسات  .ب
 في بناء فقرات إضافية ألداة الدراسة. ون في الميدان ساعدتهمخبرة الباحث .ج
 . خبراتهم استقصاء آراء بعض المعلمين والمعلمات العاملين في مجال التعليم ومحاولة االستفادة من .د

عليم عن بعد القدس في الت شرقي في مدارس)حسب نظرية بيرلو( واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل استبيان "  ون احثاستخدم الب
وهو  ألول:احيث اشتملت االستبانة على قسمين رئيسيين  وتحديات هذا الواقع في ظل وباء كورونا من وجهة نظر المدراء والمعلمين "

 المستجيبين تتضمن )الجنس، الخدمة العلمية، المؤهل العلمي(.عبارة عن البيانات الشخصية عن 
  على خمسة محاور وهي: فقرة موزعة 34" حيث تتكون االستبانة من  محاور االستبانةفقرات االستبانة " الثاني:  أما

 ( فقرات.8ويتكون من )                  واقع االتصال في البنية التحتية    المحور األول: 
 ( فقرات.10ويتكون من )     قدرات المعلمين ومهاراتهم على إجراء االتصال  المحور الثاني: 
 فقرات.( 7ويتكون من )استجابة الطلبة وتفاعلهم                           المحور الثالث: 
 ات.( فقر 9ويتكون من )       تحديات واقع التعليم عن ُبعد                  المحور الرابع: 

 
 صدق االستبانة:

 تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:تم اخضاع االداه لمعامل الصدق و الثبات حسب األصول التربوية ، حيث 
 صدق المحكمين: .1

من ذوي الخبرة واالختصاص الذين أبدوا بعض المالحظات حولها، ( 5من )تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت 
ووفق هذه المالحظات  ،الفقرة العتماد( % 80)  المحكمين بين اتفاق نسبة ثون الباح اعتمدو  ومالحظاتھم، المحكمين آراء على وبناء  

 ُأخرجت االستبانة بصورتها النهائية.
 صدق المقياس: .2

 االتساق الداخلي  -أ 
بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محاور  ون قام الباحث

 ذلك:( التالي يوضح 3والجدول ) االستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسه.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثاني والثالثون

 م 2021 – حزيران– 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

795 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لمحور االستبانة3جدول ) 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة المحور مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة المحور

تية
لتح

ة ا
لبني

ي ا
ل ف

صا
االت

قع 
وا

 

1. 0.636** 0.000  18. 0.772** 0.000 
2. 0.479** 0.007 

لهم
فاع

 وت
لبة

الط
بة 

تجا
اس

 

19. 0.543** 0.002 
3. 0.590** 0.001 20. 0.733** 0.000 
4. 0.692** 0.000 21. 0.739** 0.000 
5. 0.625** 0.000 22. 0.739** 0.000 
6. 0.677** 0.000 23. 0.756** 0.000 
7. 0.571** 0.001 24. 0.712** 0.000 
8. 0.483** 0.000 25. 0.775** 0.000 

   
ال 

تص
 اال

راء
 إج

على
هم 

ارات
ومه

ن 
لمي

لمع
ت ا

قدرا
 

9. 0.579** 0.000 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
عد 

ن ُب
 ع

ليم
لتع

ع ا
 واق

ات
حدي

ت
 

26 0.616** 0.000 
10. 0.667** 0.000 27. 0.714** 0.000 
11. 0.763** 0.000 28. 0.637** 0.000 
12. 0.788** 0.000 29. 0.775** 0.000 
13. 0.606** 0.000 30. 0.770** 0.000 
14. 0.749** 0.000 31. 0.746** 0.000 
15. 0.779** 0.000 32. 0.712** 0.000 
16. 0.697** 0.000 33. 0.743** 0.000 
17. 0.816** 0.000 34. 0.696** 0.000 

 .α= 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة   *
 α= 0.01** االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة 

 .α= 0.01و α= 0.05عند مستوي معنوية االستبانة دالة إحصائيا  ( أعاله أن جميع فقرات 3يتضح من الجدول )     
 Construct Validityالصدق البنائي  -ب 

( أن جميع معامالت 4يبين جدول )حيث  مدى ارتباط كل مجال من محاور االستبانة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة. لتأكيد
وبذلك تعتبر جميع محاور االستبانة صادقه لما  α ≤ 0.05االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيا  عند مستوى معنوية 

 وضعت لقياسه.
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 (: معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة4جدول )

معامل بيرسون  المحور
 لالرتباط

ة القيمة االحتمالي
(Sig) 

 0.000 **0.812 واقع االتصال في البنية التحتيةالمحور األول: 
 0.000 **0.823 قدرات المعلمين ومهاراتهم على إجراء االتصال    المحور الثاني: 
 0.000 **0.811 استجابة الطلبة وتفاعلهمالمحور الثالث: 
 0.000 **0.801 تحديات واقع التعليم عن ُبعد                            المحور الرابع: 

 0.000 **0.811 الدرجة الكلية
 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى داللة  *            

  المنطقيالصدق  - ج
 أن الفقرات بشكل منطقي تنتمي إلى شبكة الفاهيم الرئيسة المكونة لألدب التربوي.

 ثبات االستبانة:
، وكانت النتائج  Cronbach's Alpha Coefficient من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ  ون تحقق الباحث

 (.5كما هي مبينة في جدول )
 (: معامل ألفا كرو نباخ لقياس ثبات االستبانة5جدول )

 كرونباخ-قيمة ألفا  

 0.853 والتواصلواقع تطبيق نظرية االتصال 

قة تامة بصحة على ث مامن صدق وثبات استبانة الدراسة مما يجعله واقد تأكد ثون كون الباحيوبذلك تكون االستبانة قابلة للتوزيع، و 
 االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 المقابلة: ثانيًا:
 المقابلة:  أداة صدق وثبات آلية

 أداة المقابلة: صدق وثباتباتباع الخطوات اآلتية ل قام الباحثون 
خبراء من ذوي االخنصاص في علم االتصال والتواصل إلبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مدى  استشار الباحثون لمعرفة الصدق  .أ

  شمولية هذه األسئلة للمطلوب أم ال، وكذلك مالءمتها ألسئلة االستبيان.
لقياس ما أُعدت ألجله دون التوجه إلجراء أي تعديالت، وجاء ذلك كنتيجة مترتبة  أداة المقابلةبصالحية  الخبراءوقد أشار السادة 

 .ن في القطاع التعليميحثون يعملو محاور االستبانة، وكذلك كون الباعلى أنها ُوضعت باالستناد على 
 بعد مرورو  وذلك بعد االنتهاء من إجراء المقابالت مباشرة،أسئلة المقابلة نتائج عينة بتحليل  ون لحساب درجة الثبات قام الباحث .ب

ويبين الجدول  ،التوافقلحساب معامل  معامل كاباوقد تم تطبيق  نفسها مرة أخرى، النتائجعينة التحليل تم تحليل من  ا  يوم 15
 نتائج اإلختبار:
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 (: نتائج اختبار كابا لحساب الثبات6جدول )
 القيمة االحتمالية الخطأ المعياري  القيمة 
0.95 0.088 0.000 

 لقياس ما أداة المقابلة، مما يعنى صالحية المالحظة( ، فهذا يدل على ارتفاع ثبات أداة %95) قيمة معامل كابايتضح من الجدول أن 
 .وضعت من أجله

باستخدام أداة المقابلة الفردية ذات األسئلة الحرة وذلك لمحاولة التركيز على مبدأ الحصول على المعلومات من مدراء  ون قام الباحث
بطرح موضوع واقع المدارس في التعليم عن ُبعد، وتوجيه بعض األسئلة المفتوحة دون وضع أي قيود على إجاباتهم،  المدارس، وذلك

( مدراء من خارج عينة 7على ) عرضتفقد ونت المقابلة من أربعة أسئلة تم طرحها جميعها عليهم، وذلك لجمع البيانات النوعية وتك
 مع واقع المدارس في التعليم عن ُبعد.مالءمتها  تالدراسة واتضح

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
لتفريغ وتبويب البيانات  ”Statistical Package for Social Science “SPSSبرنامج التحليل االحصائي  ون استخدم الباحث      

 والتعامل معها.
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 يالنسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحساب -
 ( لمعرفة ثبات فقرات أدوات الدراسة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -
 ( لقياس درجة االرتباط Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -
 ( Independent Samples T-Testفي حالة عينتين ) Tاختبار  -
 One Way Analysis of Variance – ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي ) -

 
 : الدراسة ومناقشتها نتائج

ن بعد القدس في التعليم ع شرقي والتواصل في مدارسواقع تطبيق نظرية االتصال على يهدف هذا البحث إلى التعرف 
ستبانة ا ون وتحديات هذا الواقع في ظل وباء كورونا من وجهة نظر المدراء والمعلمين، ومن أجل تحقيق ذلك استخدم الباحث

دارس ( معلم ومعلمة من معلمي م289( فقرة موزعة على أربعة محاور وتم توزيعها على عينة مؤلفة من )34مؤلفة من )
 .شرقي القدس

 محاور االستبانة، مستوى  على الحسابية على ترتيب المتوسطاتون الباحث اعتمد االستجابة، مستوى  على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 (:7الجدول ) في موضح هو للدراسة، كما المعتمد المحك حسب الموافقة ون الباحث وقد حدد محور، كل في الفقرات ومستوى 

 المحك المعتمد في الدراسة(: 7جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

 منخفضة جدا   %36-%20من  1.8-1من 
 منخفضة %52-%36أكبر من  2.6-1.8أكبر من 
 متوسطة %68-%52أكبر من  3.4-2.6أكبر من 
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 عالية %84- %68أكبر من  4.2-3.4أكبر من 
 عالية جدا   %100-%84أكبر من  5-4.2أكبر من 

 
 وفيما يلي عرضا  لنتائج الدراسة تبعا ألسئلتها وفرضياتها على النحو التالي: 

 :نتائج اإلجابة عن السؤال األول للبحث ومناقشته
 :الذي نص على ألولالسؤال ا عنولإلجابة 

 ؟القدس في ظل وباء كورونا من وجهة نظر المدراء شرقي ما واقع االتصال والتواصل في التعليم عن ُبعد في مدارس
لتواصل التي بحثت في واقع االتصال وا المقابالت استعراض نتائجهذا السؤال من خالل  عناستخدم الباحثون المنهج الكيفي لالجابة 

دس، ووفقا  ارس شرقي القراء مدفي التعليم عن ُبعد في مدارس القدس في ظل وباء كورونا والمتعلقة بتساؤالت البحث من وجهة نظر مد
النحو  من ميدان الدراسة عن طريق المقابلة على ون عليها الباحث يانات من خالل األجوبة التي حصلبتحليل تلك الب ون الباحث لذلك قام

 التالي:
 ظل اإلغالق؟ في في المدارس البنية التحتيةات المادية و ياإلمكان والتواصل في التعليم عن ُبعد بحسبما واقع االتصال  السؤال األول:

 من أفراد عينة الدراسة، (%71، وذلك من وجهة نظر )وبدرجة عالية اوإيجابي   امناسب   كانلقد أفضت النتائج على أّن واقع هذا االتصال 
هذا االتصال،  إلجراءات المادية المناسبة يمن المعلمين والطلبة، وتتوفر اإلمكان اتضح أن هذا االتصال يتم بصورة إيجابية بين كال  ف

( من المدراء أّن واقع هذا االتصال بحاجة إلى إجراء تحسينات متنوعة في النواحي التكنولوجية، وأنه ال يفي باألغراض %29وأعرب )
 التعليمية كاّفة.

ل في نظرية االتصال قناة االتصاات المادية المتاحة تتناسب وأغراض التعليم عن بعد، وهي تجّسد ياإلمكانهذه النتيجة بأّن  ون فسر الباحثي
زامن بين ، كذلك تستخدم هذه القناة بشكل متاوالتواصل، وهذه القناة عبارة عن وسائل تكنولوجية متاحة في جميع مدارس القدس تقريب  

، وتساعد المعلم ةلكترونية تمثل الوسيط في نقل المعلومإات يالطالب والمعلم، وتوفر إمكانية التواصل بصورة فاعلة، فهي مجرد إمكان
ن أية جزء أساسي م، وهذه القناة ات المتاحة على أجهزة الحاسوب، وتساعد في إيصالها بطريقة مرنةيعلى شرحها عن طريق البرمج

  .دروس كاملةالات ودورها في نقل المعلومات و يمدرسة، ويتعامل معها المعلمون باستمرار، ويالحظ المدراء فاعلية هذه اإلمكان
نترنت في جميع المدارس من عينة عدم توفر خدمة اإل افي دراسته تي أوضحت( ال2020ذه النتيجة مع دراسة السعد )تتعارض ه

، اكشفت نتائج دراسته أن تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني كان متوسط   ؛ إذ(2020) ، كذلك تتعارض مع دراسة أبو شخيدم وآخرون ادراسته
 ضعف شديدمن حيث وجود Di Pietro, & Biagi , &Costa, & Mazza(2020 ،)دي بيترو وآخرون مع دراسة  اوتختلف أيض  

 ات المتاحة في المدارس. يبناء على اإلمكان إعداد الدروسفي 
 المعلمين ومهاراتهم على إجراء اتصال فاعل مع الطلبة؟ كيف ترى قدرات السؤال الثاني: 

يتسم  من المديرين يرون أّن قدرات المعلمين ومهاراتهم كانت عالية، ويجرون اتصاال   (%66.6اتضح من اإلجابات أّن ما نسبته )
وأوضحت  ،بالفاعلية، ولديهم قدرة على شرح الدروس وإيصال المعلومة كما يجب، كذلك يتواصلون مع الطلبة بطريقة كالمية تلفت االنتباه

بينما  ،اهيكما هو الحال في التعليم الوج ،قدر المستطاع اومعنوي   اطلبة لفظي  من ال اهذه اإلجابات أّن المعلم كان يسعى ألن يكون قريب  
( بأّن المعلمين بحاجة إلى مزيد من التدريب على استخدام الحاسوب وعلى اكتساب مهارات التعليم عن بعد، إذ أوضحت %33.4أعرب )
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ة على ات المتاحيلطلبة باستخدام وباالستفادة من كامل اإلماكانبدرجة كافية عن مساعدة ا هذه اإلجابات بأّن المعلم لم يكن مسؤوال  
 برمجيات التعليم عن بعد.

هذه النتيجة أّن قدرة المعلمين على إجراء اتصال فاعل كان نتيجة لخبراتهم السابقة في التعليم الوجاهي، وهم يجسدون  ون فسر الباحثي
ات لدى ، واستخدموا هذه الخبرات في تكوين المعارف والمعلومامبادئها تربوي  المرسل بحسب نظرية االتصال والتواصل، فقاموا بتطبيق 

من إجابات المدراء أن المعلمين يسعون إلى الرد على استفسارات الطلبة بإجابات  ون الباحث طريق التعليم عن ُبعد، وقد الحظ الطالب عن
الطلبة من التعليم عن ُبعد، كذلك مهارتهم في إدارة الحصة  من نفور دقيقة عن كل سؤال، ويوصلون المعلومة بطريقة سلسلة خوف  

بتوجيه الطلبة باستمرار عن طريق المتابعة المستمرة، وقد تمتعوا بأسلوب شّيق في التعليم من خالل استثارة الطلبة وتحفيزهم على 
التعليم عن  لباقي الطلبة لالستمرار في اوضع أسماء المشاركين بفعالية وصورهم وإنجازاتهم على صفحات المدارس، تشجيع  المشاركة ب

المستخدمة وتراكيبها كما في نظرية االتصال والتواصل، واستخدام التكرار المناسب والتوقف  الجيدةأّن اللغة  اأيض   ون رى الباحثيُبعد، و 
 كتروني. إوالتغذية الراجعة، كانت من المهارات الفاعلة ومن األساليب المثرية للدرس اال

، من حيث وجود مهارات مالئمة لدى المعلمين، واتفقت Di Pietro et al(2020دراسة دي بيترو وآخرون )فقت هذه النتيجة مع وقد ات
 ( من حيث وجود عالقة موجبة طردية بين مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى المعلمين.2019كذلك مع دراسة حناوي، ونجم )

 ؟ ُبعد نالطلبة وتفاعلهم مع الدروس عاستجابة كيف ترى السؤال الثالث: 
الحوار بين المعلم والطالب بطريقة مقبولة  ( أن تفاعل الطلبة لم يكن بالشكل المطلوب، فلم يجرِ %87.5اتضح من إجابات المدراء )

اإلجابة عن  ويحاولون تجنب كما في التعليم الوجاهي، اكما الحظ المدراء من تقارير المعلمين، ولم يكن التعاون باالستجابة للمعلم بارز  
 التعليم عن ُبعد كما في التعليم الوجاهي.في وجود تفاعل بين الطلبة مع الدرس إلى ( من اإلجابات %12.5شارت )أاألسئلة، و 

عن السابق، وهو التعليم في  اهذه النتيجة بأّن الطلبة وهم المستقبلون في هذه النظرية قد انتقلوا إلى واقع جديد يختلف كلي   ون فسر الباحثي
 عن وجودهم داخل المنزل الذي قد فضال  من تعليمات اإلدارة وقيودها،  همالمنزل، األمر الذي يعني عدم وجود رقابة من المعلم وتخلص

ومتابعة المعلم،  زال يعّد بيئة تعليمية مناسبة، إضافة إلى االعتبار الذاتي لدى الطالب بأنه أصبح غير مقيد بكيفية الجلوس أو التركي
ه ثكذلك استخدام الحاسوب أو الهواتف الذكية التي تعّد أساسا  منفذا  للطالب لممارسة هواياته واللهو وقضاء ما يريد من وقت، وعدم اكترا

ه المعتمدة على من جانب حيات ااعتيادي   الكترونية جزء  تبر الحصة اإلعْ بما يدور من حوله كما في الصف، إذ يتصرف كيفما يشاء، وقد يَ 
 لكترونية والتعليم عند ُبعد ككل بدوافع ذاتية.التكنولوجيا، فتؤدي هذه العوامل إلى عدم اكتراث الطالب بالحصة اإل

 التي أوضحت نتائجها أّن الطلبة يرون أّن التعليم عن ُبعد Raba’( 2016) رباعوتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
جتماعية ويوفر على الصعوبات المكانية واالقتصادية واال اللذين يرغبون في متابعة تعليمهم، ويرون فيه تغّلبيوفر فرصة جيدة للتعليم 

 أكبر للتعلم الذاتي والتوجيه الذاتي.  افرص
 ما أبرز تحديات واقع التعليم عن ُبعد؟ السؤال الرابع: 

 جاهزية المعلمين والطلبة لهذا النوع من التعليم، فقد أعربت إجاباتن من المعيقات، األول يتمثل في ياتضح من هذه اإلجابات وجود نوع
الثاني تعدد لنوع اللتأقلم والتعاون وتبادل المعلومات واستقبالها، و  ا( أن المعلمين والطلبة على السواء لم تسنح لهم الفرصة سابق  54.1%)

دى لكترونية التي تفيد الطلبة، مما أد من المنصات والمواقع اإلمجاالت الدروس المحوسبة والوصول إلى المعلومة، فقد تّم طرح العدي
و إضافيين من المعلمين إلرشادهم نح اوجهد   اإلى التشتت وتنوع مصادر المعلومات، األمر الذي أربك األهالي والطلبة، وتطلب وقت  

 الوصول إلى المعلومة المطلوبة.
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قد ية المادية، فقد يشعر أنه غير قادر على توجيه الطلبة وقراءة أفكارهم وتعبيراتهم، فهذه النتيجة لغياب المعلم من الناح ون سر الباحثيف
عنهم وأّن دوره محصور من خالل التكنولوجيا فقط، وهنا تكون استعدادات المعلم أقل، فقد يشعر بالعزلة، وهذا يكون  ايشعر أّنه بعيد مادي  

ل يس عن طريق المجموعات لتحفيز األقران، وقد ال تسنح له الفرصة لشرح المفاهيم بوسائسواء  للمعلم والطالب، فال يستطيع المعلم التدر 
من الطالب  املموسة، كذلك قد يفقد قدراته على تحفيز التفكير والتشجيع على التركيز كما في الدرس الوجاهي، فكلما كان المعلم قريب  

ها تلقي المفاهيم الجديدة وقد يلمس المعلم صعوبة اختيار المادة وطريقة عرضسيؤثر فيه أكثر، وهذا بدوره ينعكس على استعداد الطالب ل
أكثر من الالزم، وجميع هذه األمور تنعكس على الطلبة. يضاف إلى ذلك قضية االنضباط الصفي،  ا، ومنها ما يستغرق وقتالكتروني  إ

تعلقة كذلك المشكالت الم ،قوانيهامع الذي يتماشى لكتروني الضغط التنظيمي الناتج عن سياسة المدرسة، و حيث يفقد الصف اإل
 بالتكنولوجيا. 

 :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني للبحث ومناقشته
 الذي نص على:  الثانيالسؤال  عنولإلجابة 

 القدس في ظل وباء كورونا من وجهة نظر المعلمين؟ شرقي ما واقع االتصال والتواصل في التعليم عن ُبعد في مدارس
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والون النسبي وترتيب و لالجابة عن السؤال استخدم الباحثون المنهج الكمي حيث 

وفقا  للدرجة على كافة محاوره منفردة ومجتمعة لتقديرات أفراد عينة الدراسة، حيث جاءت النتائج على النحو  نظريات االتصال والتواصل
 التالي:

 وترتيبها وفقًا للدرجة لمحاور االتصال والتواصل(: المتوسطات الحسابية والوزن النسبي 8ول )جد

 المحور م
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب الدرجة

المحور األول: واقع االتصال في البنية  .1
 التحتية

3.37 0.303 0.67 
 متوسطة

2 

المعلمين ومهاراتهم المحور الثاني: قدرات  .2
 على إجراء االتصال

3.45 0.358 0.69 
 عالية

1 

 3 متوسطة 0.63 0.463 3.17 المحور الثالث: استجابة الطلبة وتفاعلهم .3
 - متوسطة 0.66 0.310 3.33 االتصال والتواصل

( حيت سجلت 3.46-3.15تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين )محاور االتصال والتواصل ( أن جميع 8يتضح من نتائج الجدول )
( بدرجة %67قدرات المعلمين ومهاراتهم على إجراء االتصال " في المرتبة األولى بوزن نسبي ) ، وقد جاء محور "وعاليةدرجة متوسطة 

استجابة الطلبة  ( بدرجة متوسطة، ثم"%58)واقع االتصال في البنية التحتية " في المرتبة الثانية بوزن نسبي  متوسطة، يليه محور "
 ( بدرجة متوسطة.%63وتفاعلهم " في المرتبة الثالثة بوزن نسبي )

 وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي وترتيب نظرية االتصال والتواصل وفقا  للدرجة، لتقديرات أفراد
 منفردا ، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: عينة الدراسة على فقرات كل مجال 
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  ؟في المدارس البنية التحتية والتواصل بحسبواقع االتصال : لمحور األولا
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج الدرجات، وذلك كما هو موضح في  فقرات المحور األول عنلإلجابة 

 ( اآلتي: 9الجدول رقم )
 البنية التحتية واقع االتصال والتواصل بحسب ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الدرجات لعبارات 9جدول )
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب الدرجة

يتوفر في المدرسة شبكة انترنت تفي باحتياجات  1
 التعليم عن بعد

 7 متوسطة 0.61 0.903 3.04

توجد خدمة انترنت في جميع الغرف التي يستخدمها  2
 المعلمون )صفوف، مختبرات...(

 8 متوسطة 0.58 0.847 2.93

تمتلك المدرسة األجهزة الالزمة لتوفير اتصال فعال  3
(swith, main router, router…) 

 3 عالية 0.72 0.855 3.58

لدى المدرسة أكثر من شبكة اتصاالت تزودها  4
 باالنترنت 

 6 متوسطة 0.64 0.986 3.18

 1 عالية 0.76 0.732 3.80 تعتبر أجهزة الحاسوب وما يلزمها حديثة  5
 4 عالية 0.69 0.839 3.43 يتوفر في المدرسة برمجيات تالئم التعليم عن بعد 6
تتوفر خدمة االنترنت في اللحظة ذاتها بنفس الكفاءة  7

 لدى المعلمين في المدرسة. 
 5 متوسطة 0.67 0.902 3.36

أعتقد أّن المدرسة مهيأة بإمكاناتها التكنولوجية للتعليم  8
 عن بعد 

 2 عالية 0.74 0.765 3.72

 - متوسطة 0.67 0.303 3.38 للمحور الدرجة الكلية
البنية التحتية في المدارس قد حصل على درجة متوسطة، وبمتوسط حسابي يتضح من هذه البيانات أن واقع االتصال والتواصل بحسب 

بوزن  " احتلت المرتبة األولىزمهالأجهزة الحاسوب وما يحداثة "(، ويتضح أّن أكثر مظاهر واقع هذا االتصال تتمثل في 3.38كلي بلغ )
لية، أما الفقرة المتعلقة بـ " وتهيئة المدرسة وإمكانياتها التكنولوجية للتعليم عن ُبعد " جاءت في المرتبة الثانية ( بدرجة عا%76نسبي )

توجد خدمة انترنت في جميع الغرف التي يستخدمها المعلمون  ( بدرجة عالية، بينما جاءت الفقرة التي تنص على "%74بوزن نسبي )
 ( بدرجة متوسطة.%58ة األخيرة بوزن نسبي ))صفوف، مختبرات...(" في المرتب

مدارس القدس بصورة عامة تمتلك أجهزة حاسوب حديثة، بمعنى أنها تفي بالمتطلبات التعليمية والحاجات هذه النتيجة أّن  ون فسر الباحثي
قصى فقد استدعت الستخدام أظروف التي طرأت اللكترونية، وذلك قبل اإلغالق، أما إالتدريسية من دروس محوسبة وامتحانات ووسائل 

 ادمات وشبكة اتصال وسرعتها وجودتها، خاصة أّن بعضمن خ، لكترونية متاحةإ ات التكنولوجية المتطورة، وما يلزم من وسائلياإلمكان
لبة، طالتدريس من المدرسة وليس من منزل المعلم، كذلك يدرك المعلمون مدى استجابة األجهزة لدى ال على من مدارس القدس اعتمدت

ال تتوافق السرعات ويتعطل أو يتوقف االتصال بين المعلم والطالب، مما يدفع المعلم للتفكير بوجود خلل في البنية التحتية،  افأحيان  
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ويضاف إلى ذلك أّن الكم الهائل من متطلبات التعليم عن ُبعد )دروس محوسبة، وامتحانات، وسائل...( استدعت أن يستخدم جميع 
 على تلك األجهزة.  انولوجية الموجودة في المدارس، مما سبب ضغط  كات التيمكانالمعلمين اإل

واقع التعليم عن بعد قد جاء بدرجة  أنّ التي أظهرت نتائجها  (2020وقد جاءت هذه النتيجة على خالف نتيجة دراسة العنزي وآخرون )
 .مرتفعة من حيث اإليجابيات

 فاعل ومهاراتهم على إجراء اتصالقدرات المعلمين المحور الثاني: 
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج الدرجات للمحور الثاني من االستبانة، وذلك  الثاني محوراللإلجابة عن 

 ( اآلتي: 10كما هو موضح في الجدول رقم )
 لعبارات قدرات المعلمين ومهاراتهم على إجراء االتصال( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الدرجات 10جدول )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب الدرجة النسبي

أستطيع االعتماد على التعليم اإللكتروني في شرح  9
 المفاهيم الجديدة

 5 عالية 0.73 0.853 3.63

 6 متوسطة 0.66 0.859 3.32 يمكن لي متابعة الطلبة من خالل التعليم عن بعد   10
 9 متوسطة 0.62 0.923 3.12 أستطيع ضبط الطلبة من خالل التعليم عن بعد 11
يمكن لي تقديم االمتحانات للطلبة من خالل التعليم  12

 عن بعد
 4 عالية 0.75 0.811 3.74

 8 متوسطة 0.63 0.962 3.16 يمكن شرح المنهاج بسهولة من خالل التعليم عن بعد  13
 7 متوسطة 0.65 1.092 3.29 أستطيع اإلجابة عن استفسارات الطلبة واسئلتهم 14
 10 متوسطة 0.56 1.151 2.78 أفضل التعليم عن بعد عن التعليم الوجاهي 15
 شرحيحتاج التعليم عن بعد الى وقت اطول في  16

 الدرس
 2 عالية 0.77 0.842 3.83

يحتاج التعليم عن بعد الى تدريب مستمر للطالب  17
 والمعلم

 1 عالية 0.77 0.756 3.86

يحتاج التعليم عن بعد إلى إمكانيات عالية للمعلم  18
 والطالب

 3 عالية 0.76 0.990 3.78

 - عالية 0.69 0.358 3.45 للمحور الدرجة الكلية
الحسابي  ، وبلغ المتوسطعاليةقدرات المعلمين ومهاراتهم على إجراء االتصال قد حصل على درجة  مستوى يتضح من هذه البيانات أّن 

المرتبة  احتلت" احتياج المعلم والطالب الى تدريب مستمر في التعليم عن بعد"في (، وتتضح أعلى مهارات 3.45الكلي لهذا المجال )
( بدرجة عالية، أما الفقرة المتعلقة بـ " يحتاج التعليم عن بعد الى وقت اطول في شرح الدرس " جاءت في %77)األولى بوزن نسبي 

أفضل التعليم عن بعد عن التعليم الوجاهي" في  ( بدرجة عالية، بينما جاءت الفقرة التي تنص على "%77المرتبة الثانية بوزن نسبي )
 رجة متوسطة.( بد%56المرتبة األخيرة بوزن نسبي )
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بطريقة لم و هذه النتيجة أّن التجربة الحديثة التي خاضها المعلم، وتغّير سمات العملية التعليمية وخصائصها وواقعها،  ون فسر الباحثي
ا بنالمعتسنح للمعلم بمراجعة قدراته ومهاراته باستخدام التكنولوجيا، وبكيفية توظيفها في العملية التعليمية، جعل  قص في لم يشعر أيض 

 أطول. ا، وقد تستدعي متابعة الطلبة أثناء هذا التعليم وقت  طويال   اتستغرق وقت  مهاراته مما 
من حيث تقييم المعلمين استمرارية التعليم اإللكتروني وتفاعل أعضاء هيئة  (2020وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو شخيدم وآخرون )

( التي أظهرت نتائجها أّن الكفايات التعليمية لدى المعلمين 2019دراسة حناوي، ونجم )التدريس مع التعليم اإللكتروني، وتختلف مع 
 التي كانت مرتفعة.

 :للتعليم عن ُبعد استجابة الطلبة وتفاعلهمالمحور الثالث: 
بانة، وذلك الثالث من االستتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج الدرجات للمحور المحور الثالث لإلجابة عن 

 ( اآلتي: 11كما هو موضح في الجدول رقم )
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الدرجات لعبارات استجابة الطلبة وتفاعلهم للتعليم عن ُبعد11جدول )

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب الدرجة النسبي

يتفاعل الطلبة مع الدرس بالتعليم عن ُبعد كما في التعليم  19
 الوجاهي

 7 متوسطة 0.56 1.148 2.82

لم أالحظ فوارق كبيرة على استجابة الطلبة للتعليمات كما في  20
 داخل الصف

 4 متوسطة 0.63 1.209 3.16

 6 متوسطة 0.60 1.311 3.02 يجري الحوار بطريقة مقبولة لدى الطلبة 21
 2 متوسطة 0.64 0.940 3.20 يتعاون الطلبة مع المعلمين في دروس التعليم عن ُبعد 22
 5 متوسطة 0.62 0.965 3.08 يجيب الطلبة عن األسئلة كما في الدرس الوجاهي 23
 1 عالية 0.75 0.811 3.74 لم أالحظ تذمر على الطلبة بالتعليم عن ُبعد 24
 3 منخضة 0.63 1.041 3.18 ن ُبعدتتطرأ أثناء التعليم عيستجيب الطلبة ألي تعليمات جديدة  25

  متوسطة 0.63 0.463 3.17 للمحور الدرجة الكلية
يتضح من هذه البيانات أن درجة استجابة الطلبة وتفاعلهم للتعليم عن ُبعد كانت متوسطة، حيث حصل هذا المحور على متوسط حسابي 

في " عدم  مالحظة تذمر على الطلبة بالتعليم عن ُبعد " احتلت المرتبة األولى بوزن (، ويالحظ أن تفاعل الطلبة يتم 3.17كلي بلغ )
ة الثانية " جاءت في المرتبيتعاون الطلبة مع المعلمين في دروس التعليم عن ُبعد ، أما الفقرة المتعلقة بـ " عالية( بدرجة %75نسبي )

يتفاعل الطلبة مع الدرس بالتعليم عن ُبعد كما في التعليم ، بينما جاءت الفقرة التي تنص على " توسطةم( بدرجة %64بوزن نسبي )
 ( بدرجة متوسطة.%56" في المرتبة األخيرة بوزن نسبي )الوجاهي

النضباط واالستمرار كافيين ل اا مع الطلبة في مدينة القدس، بأّنهم ال يمتلكون رغبة واستعدادمهذه النتيجة ومن تجربته ون فّسر الباحثي
عليمية، من المعلمين، وقّلة منهم يكون تفاعلهم لدوافع ذاتية أو ت افيه سواء في التعليم الوجاهي أو عن ُبعد، وعادة ما يكون تفاعلهم مدفوع  

من الطلبة،  لوكيات العديدوهو شأن طلبة المدارس في عدم التقيد وااللتزام بالتعليمات، وهي ليست مشكلة أو ظاهرة سلبية إنما هي س
فلديهم ميل للتخلص من أي محددات وضوابط وقيود، وهي طبيعة النفس البشرية في هذه األعمار، كذلك غياب حجم المسؤولية عن 

التعليم بأهمية  عليهم، لعدم وعيهم الكافي امفروض اتفكيرهم وأهمية العملية التعليمية، إذ يشعرون بعبء التعليم، ومنهم من يعتبره أمر  
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أن سبب  ون باحثرى اليتيعاب، و لمستقبلهم، إذ يجب أن يكون التفاعل بدرجة عالية، ألّنهم يتلقون معلومات جديدة عليهم وبحاجة إلى اس
 للدرجة المتوسطة التي حصل عليها مجال قدرات المعلمين ومهاراتهم.  اهذه النتيجة قد يكون انعكاس  

إلى تفاعل الطلبة كما  من أن تغيير طريقة التعليم لم تؤدِ  Di Pietro et al( 2020و وآخرون )دراسة دي بتر واتفقت هذه النتيجة مع 
دراسة دراسة  واختلفت هذه النتيجة مع ،في التعليم العادي، وعدم وجود دافع للتعليم، وأّن مهارات الطلبة وذويهم لم تكن بالشكل الكافي

 نترنت يزيد من رغبة الطالب في الحصول على المعلومة بطرق يفضلها هو. من حيث أّن التعليم عبر اإلYulia(2020يوليا )
 :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث للبحث ومناقشته

 السؤال الثالث الذي نص على:  عنولإلجابة 
 ما أبرز تحديات واقع التعليم عن ُبعد؟

للمحور الرابع من االستبانة، وذلك كما هو موضح في الجدول تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخراج الدرجات 
 ( اآلتي: 12رقم )

 تحديات واقع التعليم عن ُبعد مستوى ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الدرجات لعبارات 12جدول )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الترتيب الدرجة النسبي

وجود األمية اإللكترونية لدى أولياء األمور يقلل من قدرتهم على  26
 .متابعة أبنائهم إلكترونيا  

 2 عالية 0.74 0.784 3.70

الحالة االقتصادية السيئة ألولياء أمور الطالب تعيق عملية  27
 التعلم االلكتروني.

 4 متوسطة 0.72 0.838 3.62

غير كافية لجعله  عدد دورات الحاسوب التي يأخذها المعلم 28
 مؤهال لعملية التعليم االلكتروني.

 5 متوسطة 0.68 0.890 3.42

دورات االستكمال في الحاسوب ال تساعد في تشجيع المعلم  29
 الستخدام التعليم االلكتروني.

 8 متوسطة 0.62 0.923 3.12

 1 عالية 0.76 0.857 3.83 تحضير الدرس االلكتروني أصعب من تحضير الدرس التقليدي 30
الدرس اإللكتروني يحتاج إلمكانيات مادية من المعلم أكثر من  31

 الدرس التقليدي
 7 متوسطة 0.65 0.994 3.27

نظرة المسؤولين ومن ضمنهم إدارة المدرسة إلى التعليم  32
االلكتروني تؤثر على استخدام المعلم للتعليم االلكتروني في 

 حصصه.

 6 متوسطة 0.66 1.092 3.29

استخدام التعليم االلكتروني يتطلب حصصا  إضافية مما يؤدي  33
 لعدم إنهاء المنهج المقرر في وقته.

 3 عالية 0.74 1.064 3.69

معظم البرامج والمواقع التي يمكن استخدامها في التعليم  34
 االلكتروني موجودة بلغات غير العربية

 9 متوسطة 0.61 0.965 3.04

 - متوسطة 0.69 0.383 3.44 الدرجة الكلية
(، وقد تمثلت 3.44يتضح من إجابات أفراد العينة أّن درجة التحديات كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لهذا المحور )

( %76" صعوبة تحضير الدرس اإللكتروني كما في تحضير الدرس التقليدي " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي )هذه التحديات في 
اءت في ج بدرجة عالية، أما الفقرة المتعلقة بـ " وجود األمية اإللكترونية لدى أولياء األمور يقلل من قدرتهم على متابعة أبنائهم إلكترونيا "
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معظم البرامج والمواقع التي يمكن استخدامها في ( بدرجة عالية، بينما جاءت الفقرة التي تنص على " %74ي )المرتبة الثانية بوزن نسب
 ( بدرجة متوسطة.%61" في المرتبة األخيرة بوزن نسبي )لكتروني موجودة بلغات غير العربية التعليم اإل

مين وطلبة ات ومعليوجود معيقات بدرجة متوسطة نابع من تعددها، ألّن العملية التعليمية تشتمل على مدارس وإمكان ون فسر الباحثي
، فاألصل أن املموس   اتشكل عائق   اوأهالي، وكل طرف منهم لديه تحديات معينة، وحتى لو كانت معيقات بسيطة فإنه عند تواجدها مع  

تنوع هذه  ات تفي باألغراض التعليمية، كذلكيلوجود قدرات ومهارات معينة لدي المعلمين وتوفر إمكان اتوجد معيقات وبدرجة متدنية، نظر  
عن الضغوطات المهنية التي تعرض لها المعلم،  المعيقات جعل من الصعب على المعلم أن يعبر عنها على أنها بسيطة، هذا فضال  

وجود ضعف عند بعض من ني إلى وقت أطول من التحضير الورقي، كذلك لكترو فقد تراكمت عوامل متعددة مثل حاجة التعليم اإل
ن أنه لكي يتم التغلب على الصعوبات من جهة المعلم والمدرسة يجب أ ون رى الباحثيعلى سير التعليم عن ُبعد، و  ااألهالي انعكس سلب  

 بتفاصيل كثيرة حول المهارات الحاسوبية والبرمجيات، وهذا األمر جعل درجة المعيقات متوسطة. ايكون المعلم ملم  
 :نتائج اإلجابة عن السؤال الرايع للبحث ومناقشته

 السؤال الرابع الذي نص على:  عنولإلجابة 
معلمي مدينة القدس حول واقع تقديرات آراء متوسطات  بين( α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعد تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية: )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟
 الفروض التالية: ون وضع الباحث

تقديرات آراء معلمي مدينة القدس متوسطات  بين( α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرض األول: 
 .الجنسحول واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعد تعزى لمتغير 

ديرات تق بينللعينتين المستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية  Tللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "
اث، والنتائج بين كل من الذكور واإلنمتوسطات آراء معلمي مدينة القدس حول واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعد 

 موضحة في الجدول التالي:
 الجنس -" للعينتين مستقلتين - T"(: نتائج اختبار 13جدول )

  
مة  النوع

قي
بار

إخت
T  مة

لقي
ا

ية 
مال

الحت
ا (

Si
g

 أنثى ذكر (

واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في 
 التعليم عند ُبعد

 170 119 التكرار
 3.34 3.31 المتوسطات 0.356 -0.925

 0.316 0.301 االنحراف المعياري 
 1.6502" تساوي 287ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  T*قيمة 

أكبر من  "للعينتين مستقلتين - T"( المقابلة الختبارSig( السابق تبين أن القيمة االحتمالية )13من النتائج الموضحة في الجدول )
اقع و (، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول α≤0.05مستوى الداللة )

 .الجنستعزى إلى متغير عد تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند بُ 
سبب كونهم ب واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعدوعليه ال يوجد تمايز في مستوى استجابات المبحوثين حول 

ذلك إلى أن المبحوثين يعملون في بيئة عمل واحدة في ظل النظام التربوي السائد الذي يعامل كال  ن و عزو الباحثيذكورا  أو إناثا ، و 
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ون د الجنسين من حيث اإلعداد والتوظيف واالستكمال وفقا  لذات المعايير دون تمييز، كما أن كليهما يعمل تحت نفس ظروف العمل
 أي اعتبار لجنس المعلم.

بين متوسطات تقديرات آراء معلمي مدينة القدس ( α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق الفرض الثاني: 
 .الدرجة العلميةحول واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعد تعزى لمتغير 

للعينتين المستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات  Tللتحقق من هذه الفرضية تم استخدام اختبار "
متوسطات آراء معلمي مدينة القدس حول واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعد بين كل من بكالوريوس وماجستير، 

 والنتائج موضحة في الجدول التالي:
 الدرجة العلمية –" للعينتين مستقلتين - T"(: نتائج اختبار 14جدول )

  
مة  الدرجة العلمية

قي
بار

إخت
T  مة

لقي
ا

ية 
مال

الحت
ا (

Si
g

 ماجستير بكالوريوس (

واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في 
 التعليم عند ُبعد

 59 230 التكرار
 3.37 3.32 المتوسطات 0.277 -1.089

 0.294 0.314 االنحراف المعياري 
 1.6502" تساوي 287ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  T*قيمة 

أكبر من  "للعينتين مستقلتين - T"( المقابلة الختبارSig( السابق تبين أن القيمة االحتمالية )14من النتائج الموضحة في الجدول )
(، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول واقع α≤0.05مستوى الداللة )

 .الدرجة العلميةتطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعد تعزى إلى متغير 
من سبب كونهم ب والتواصل في التعليم عند ُبعدواقع تطبيق نظرية االتصال وعليه ال يوجد تمايز في مستوى استجابات المبحوثين حول 

ذلك إلى أن المبحوثين يعملون في بيئة عمل واحدة في ظل النظام التربوي السائد  ون عزو الباحثي، و حملة البكالوريوس أو الماجستير
الذي يعامل كال الجنسين من حيث اإلعداد والتوظيف واالستكمال وفقا  لذات المعايير دون تمييز، كما أن كليهما يعمل تحت نفس 

 .للدرجة العميةظروف العمل دون أي اعتبار 
بين متوسطات تقديرات آراء معلمي مدينة القدس ( α≤0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فرو الفرض الثالث:

 .سنوات الخبرةحول واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعد تعزى لمتغير 
متوسطات تقديرات آراء معلمي مدينة ( بين α≤0.05وللتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

القدس حول واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعد تعزى لمتغير سنوات الخبرة، تم استخدام اختبار "التباين األحادي 
 ذو االتجاه الواحد" وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي.–

 سنوات الخبرة -" تحليل التباين"(: نتائج اختبار 15جدول )

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 Fإختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig) 
 0.387 1.013 0.098 3 0.293 بين المجموعاتواقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل 
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 0.096 285 27.471 داخل المجموعات في التعليم عند ُبعد
  288 27.764 المجموع

 3.15" تساوي 65، 2ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة*
( المقابلة الختبار"التباين األحادي Sig( تبين أن القيمة االحتمالية )15يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله في جدول )

بين متوسطات (، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية α≤0.05ذو االتجاه الواحد" أكبر من مستوى الداللة ) –
 .تقديرات آراء معلمي مدينة القدس حول واقع تطبيق نظرية االتصال والتواصل في التعليم عند ُبعد تعزى لمتغير سنوات الخبرة

عد بسبب االتصال والتواصل في التعليم عند بُ حول واقع تطبيق نظرية وعليه ال يوجد تمايز في مستوى استجابات المبحوثين 
ذلك إلى أن المبحوثين يعملون في بيئة تنظيمية واجتماعية متجانسة، وأن تطلعاتهم ومشكالتهم تكاد  ون عزو الباحثي، و سنوات الخبرة

 تتوزع توزيعا  سويا .
 التوصيات: 

 التواصل في التعليم عن بعد في مدارس شرقي القدس في ظل تصال و و الثاني حول واقع اال األول ينبناء على نتيجة السؤال
 بما يلي : نوصي وباء كورونا من وجهة نظر المدراء و المعلمين

ضرورة االهتمام باإلمكانات المادية والتجهيزات والتمديدات الخاصة بالتعليم عن ُبعد لما لها من دور في إيصال   (أ
 المعلومات. 

م الخاصة بالتكنولوجيا، كذلك معارفهم حول البرمجيات وطرق استخدامها لتسهيل زيادة خبرات المعلمين ومهاراته (ب
 استخداماتهم لها ولتوفير الوقت والجهد.

اهتمام األهل باألبناء وتوجيههم نحو أهمية التعليم، سواء عن ُبعد أم وجاهيا ، ونوصي أبناءنا الطلبة كذلك باالهتمام بكل  (ت
 ما يتعلق بالتعليم. 

 والحد  تحدياتالنوصي بضرورة تقصي أسباب هذه حول أبرز تحديات واقع التعليم عن بعد  الثالثيجة السؤال بناء على نت
ورفع وعي المعلمين وأولياء األمور لهذه التحديات اليجاد حلول مشتركة بين المؤسسة التعليمية كمؤسسة و المعلمين و  منها

 .أولياء األمور
  شجيع المعلمين نوصي بت الديموغرافية وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى للمتغيراتعدم بناء على نتيجة السؤال الرابع حول

على تطوير مستواهم العلمي وحصولهم على درجة الماجستير، وكذلك نوصى بالعمل على عقد دورات تدريبية وتثقيفية حول 
 بهدف دمج المعلمين مع بعضهم البعض للنقاش وتبادل األفكار.وية كل ما هو جديد في تطوير العملية الترب

  .إجراء دراسات مستقبلية تتضمن نظريات ومبادئ تربوية حديثة، واإلفادة منها بما يتالءم وواقعنا المحلي 
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Abstract : 

This research aims to comprehend the realities of communications that occur under the circumstances of distance 

learning, according to material and infrastructural capacities available in schools during periods of closure. It also 

aims to bring to light the capabilities and skills of teachers in conducting effective communications with students 

through the process of distance learning. Furthermore, this research reveals the extent to which students respond 

and interact with the lessons, as well as the most prominent challenges that have risen during the process of 

distance learning. In order to achieve these goals, the research had been conducted using quantitative and 

qualitative methods. An intentional sample of 18 school principals of both private and municipal schools in 

Jerusalem, were interviewed, as well as a sample of 289 school teachers participated in the research through an 

online questionnaire . 

The results have shown that there is a concurrent agreement between the responses of the teachers and those of 

the principals. It was found that the reality of student-teacher communication through distance learning was 

appropriate and positive, and in a high degree, as it had been iterated by 71% of the principals. 66% of the 

principals believe that the skills and capabilities of teachers in conducting distance learning was high. 87.5% 

however found that student responses to distance learning and their interactions were not as it had been required 

and expected. Two types of major challenges to distance learning surfaces, the first challenge had been the 

readiness of students and teachers for distance learning. The second was the multiplicity of technological lessons 

fields and the access of the information. 

As for the results of the questionnaire, from the teachers' perspective, it became clear that the reality of 

communication according to the infrastructure in the schools has attained an average score, with an overall 

arithmetic average of (3.38). The teachers ’abilities and skills to conduct communication have also attained an 

average score, with an average mean the total for this field is (3.45). It is evident from these data that the degree 

of students ’responses and interactions to distance learning was moderate, as this axis obtained an overall 

arithmetic average of (3.17). For this axis (3.44). The researchers recommend the importance of paying attention 

to the material capacities, equipment and infrastructure available for distance learning, as well as increasing the 

teachers' levels of experience and sets of skills relevant to the process of distance learning  

 

Key words: Communication theory, Distance Learning, Affective Communication, Corona, Communication 

skills. 
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