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التكنلوجية الالزمة للمعلمين اثناء عملية التعلم المدمج  في زمن جائحة مهارات التعليم 

  كورونا من وجهة نظر المشرفين

 زينة حسن توفيق                                                               * عثمان سعدون جاسم
 

2022/ 06/ 24تاريخ القبول:                                                             18/04/2022تاريخ االستالم:    

 ملخص البحث :

هدف البحث التعرف على اهم المهارات التكنلوجية الالزمة لدى المعلمين اثناء التعلم المدمج في 

حددت   وقد  وتطبيقها  البحث  اجراءات  في  الوصفي  البحث  منهج  الباحثان  وتبع   . كورونا  جائحة  زمن 

عينة ممثلة من  الباحثان    في محافظة ديالى ، ومن ثم اختار  مجتمع البحث بالمشرفين للمدارس االبتدائية

تمثلت ب  البحث  مجتمع  ومشرفة    30)    ضمن  اختيا( مشرفا  مدينة رتم  مدارس  من  بشكل عشوائي  هم 

( مهارة بصيغتها    20الباحثان استبانة خاصة بالمهارات التكنولوجية تضمنت )    اعد  بعقوبة المركز . وقد  

د من صدقها وثباتها . ثم طبقت  المحكمين والخبراء لغرض التأك  من  النهائية ، وتم عرضها على مجموعة

استعمال   طريق  عن  احصائيا  وتحليلها  البيانات  جمع  وبعد  االساسية  البحث  عينة  على  البحث  اداة 

المعادالت االحصائية المناسبة ) الوسط المرجح والوزن المئوي ( عرضت النتائج وتم تحليلها وفق هدف  

قرات كلها متحققة وفق درجة القطع التي حددت ما البحث الذي اعتمد فكانت نتائج البحث بان  جاءت الف

( اذ لم تتجاوز درجة القطع . ولقد جاءت الفقرات االولى والثانية بالمرتبة االولى    8،    5عدا الفقرات )  

(   15، 6، وجاءت الفقرات ) ( بالمرتبة الثالثة 3،  12،  11 ،  8والثانية على التوالي ثم جاءت الفقرات ) 

،   7،    4،    3( بالمرتبة الخامسة ، وجاءت الفقرات )    14،   13،    9عة ، وجاءت الفقرات )  بالمرتبة الراب

 ( بالمرتبة السابعة . 17( بالمرتبة السادسة ، وجاءت الفقرة )  20،  19،  18،  16

 المهارات، التعليم التكنولوجي، التعلم المدمجكلمات مفتاحية: 
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Technological Education Skills Necessary for Teachers During 

the Learning Process in the Time of the Corona Pandemic from 

the Point of View of Supervisors 

 
*Othman Saadon Jasem, Al-Muqdad College of Education, University of Diyala, Iraq. 

Zina Hassan Tawfeq, Sunni Endowment Diwan, Iraq. 

summary: Research 

     The goal of the research is to identify the most important technological skills 

needed for teachers during blended learning in the time of Corona pandemic. 

The researcher followed the descriptive research methodology in the research 

procedures and their applications. She also identified the research community as 

primary school supervisors in Diyala province, then she selected a 

representative sample from within the research community, represented by (30) 

male and female supervisors selected randomly from the schools of the city of 

Baqubah, the center. The researcher prepared a technological skills 

questionnaire that included (20) skills in their final form, and they were 

presented before a group of referees and experts to ensure their validity and 

reliability. Afterwards, the researcher applied the research tool on the main 

research sample. After collecting data and analysing them statistically through 

the appropriate use of statistical equations (weighted average and percentage 

weight). The researcher showed and analysed the results according the research 

goal, which she adopted. The research results were that all paragraphs were 

achieved according to the certainty level designated by the researcher, except 

paragraphs (8, 5) for they did not exceed the certainty level. The first and 

second paragraph came in first and second place respectively, paragraphs (8, 11, 

12, 3) came in third place, paragraphs (6, 15) came in fourth place, paragraphs 

(9, 13, 14) came in fifth place, paragraphs (3, 4, 7, 16, 18, 19, 20) came in sixth 

place, and paragraph (17) came in seventh place. 

Keywords: skills, Technological Education, Blended Learning  
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 المبحث االول : 

على الرغم من اهمية عملية اعداد المعلم اال اننا ال نزال نالحظ قصورا فيها منن خنالل   مشكلة البحث :  

ما اشرت اليه الدراسات والمصادر في هذا المجال ، مع اشارتها الى ان االهتمام يكون بالجانن  النظنري 

جوانن  بشكل اكبر من الجان  العملي االمر النذي ينيدي النى نتيجنة ضنع  لندى عنددا منن المعلمنين بال

. وال شك ان مهارات التعليم التكنلوجي وااللكتروني منن   [8]التطبيقية والمهنية واداء المهارات التعليمية  

كثيرة ومتنوعة يشنهدها العنالم  ألسباب اهم المهارات التي تتطلبها مهنة التعليم ال سيما في الوقت الحاضر 

ننو  مصنادرها ومنع ذلنك كلنه فنان الباحنث فني اليوم من التطور التكنلوجي والعلمي وازدياد المعرفة وت

عملية اعداد المعلم يرى ان قسما غير قليل منهم يعانون من ضع  في النتمكن منن المهنارات التكنلوجينة 

وااللكترونية وال يسنتطيعون اللحناق بركن  التقندم التقنني النذي يشنهدم العنالم ، علنى ان جمينع البناحثين 

وجية والتقنية للمعلم هذا اليوم وفي ضل الظروف الحالية التي حتمت ييكدون على اهمية المهارات التكنول

. والينوم والتعلنيم   [18]على المعلمين التمكن من مهارات حديثة وجديدة يتطلبها التعليم الحديث هذا اليوم  

يعاني ظرفا بيئينا وصنحيا صنعبا والمتمثنل بالجائحنة الصنحية التني ضنربت وبقنوة العنالم اجمنع وشنلت 

المفاصل الرئيسة به بل شلت حركة االفنراد وبندلت اسنالي  حيناتهم العامنة وغينرت الكثينر منن االمنور 

ى اصنبحت الينوم تلنك االمنور منن الطبيعية التي كان الفرد العادي يمارسها سابقا بشكل طبيعني جندا حتن

االمور النادرة الحدوث او انها اصبحت تحدث تحت ظروف خاصة جدا . اذ اصبحت الكثير منن مظناهر 

 الحياة تحدث بعد اجراء سلسلة معقدة من االجراءات الصحية والبيئية المعقدة . 

تمنع العنالمي كلنه وبكنل ان الجائحة الصحية التي شملت العنالم اجمنع اثنرت علنى مفاصنل حيناة المج    

مفاصله الرئيسة والفرعية ، ولما كان مفصنل التعلنيم منن المفاصنل الرئيسنة لكنل مجتمنع وبلند فقند تنأثر 

وبشكل كبير جدا بفعل هذم الجائحة الصحية لحد تعطل المدارس والعملية التعليمية في بعض الدول بشنكل 

ارس لعملية التعليم المدمج اصنبح الزمنا علنى كامل وفي البعض االخر بشكل شبه كامل . وبعد لجوء المد 

المعلمين تفعيل مهارات جديدة باإلضافة الى تلك التي يمتلكونها اصال لتوظيفها في عملية التعلنيم الحديثنة 

 إليصال المادة العلمية الى المتعلمين وتحقيق اهداف عملية التعليم بفاعلية واتقان . 

يحتاجها المعلمين كثيرة جدا غير ان غياب هذم التجربنة علنى السناحة ان مهارات التعليم المدمج التي       

التعليمية بشكل كبير اذ لم تكن تمارس قبل زمن الجائحة اال قليال او بشكل نادر جندا ، منن هننا كنان البند 

للمعلمين الرجو  النى المصنادر التربوينة واالدبينة والتعليمينة لمراجعنة مهنارات هنذا الننو  منن التعلنيم 

تطبيقها اثناء التعليم والسعي لتحقيق اهداف التعليم وفائدة المتعلمين ومسناعدتهم علنى النجناي فني   لغرض 

 دراستهم وتجاوز هذم المحنة الكبيرة بسالمة صحية وبيئية وتعليمية .

التربية والتعليم من ضروريات بناء المجتمعات وتحسين اداء االفراد والمتعلمين واكسابهم   اهمية البحث :

برات الضرورية للتعليم وترجمتها الى خبرة حياتية يوظفونها لبناء شخصياتهم وبناء المجتمع . لذا فان الخ

عملية التعليم مهمة جدا لكل من الفرد والمجتمع النهنا العمنود االقنوى لديمومنة الحضنارة والثقافنة وبنناء 

صالحين يسناهمون بكنل طاقناتهم شخصية المتعلمين واكتسابهم الخبرات الضرورية بالحياة ليكونوا افردا 

لبناء مجتمعاتهم . ان عملية التعليم حق من حقوق كل فرد من افراد اي مجتمع كما حقوقه االخرى بالحياة 

الكريمة والثقافة والصحة واالمن والثروة الوطنية والحرية وغينر ذلنك منن الحقنوق التني اقرتهنا قنوانين 

. ولما كان التعليم حق من الحقوق المهمة لالفراد كنان البند منن السماء والقوانين البشرية المدنية االخرى  

تحقيق هذا الحق البناء المجتمع وفي مختلن  الظنروف سنواء نكاننت الظنروف ظنروف طبيعينة ام غينر 

طبيعة بمعنى ان التعليم حق مكفول لالفراد تحت كل الظروف حتى تحت طائلة الظروف القاهرة كانتشار 

 الكوارث الطبيعية االخرى .  الجوائح الصحية او وقو 
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وتطويرها ،   إلحداثهاان التربية عملية نشطة مستمرة تشترك بها عناصر متعددة من عناصر المجتمع      

فهي تسعى لالستثمار بالرنسنمال البشنري فني جوانبنه المختلفنة كجوانن  المعرفينة والمهنينة والوجدانينة 

تعليم االفراد للوصول افضل مستويات المعرفنة  وصوال الى تطور المجتمع وتأسيس حضارته عن طريق

  . ] 16 [والثقافة  

ان عملية اعداد المعلمين عملية مهمة جدا تهتم بها الميسسنات التربوينة والتعليمينة اهتمنام كبينرا جندا     

بحيث تسعى الى تزويندهم بالمهنارات االساسنية التني يحتاجونهنا وتعتبرهنا منن اولوينات عملينة التربينة 

ثة في اعداد الكوادر التعليمية ، اذ تسنعى النى تندريبهم وبشنكل مسنتمر علنى اتقنان مهنارات التعلنيم الحدي

االساسية قبل الخدمة واثنائها لتزويدهم بكنل منا يسنتجد بنظرينات التعلنيم واداء مهنارات التعلنيم لمواكبنة 

 . [11]التطور الذي يحدث وبشكل مستمر بخطى واسعة جدا 

ثة تسعى الى ان تكون عملية اتقان مهارات التعليم لدى المعلمين عملية تنال اهتمامهمنا ان التربية الحدي    

الكبير من المعلمنين لتكنون حلقنة الوصنل بنين الجوانن  النظرينة التني حصنلها المعلمنون اثنناء االعنداد 

ة هنذم العملينات االكاديمي وبين الجان  التطبيقي الذي يمارسه المعلمين اثناء التعليم ، ليصل المعلنم بنهاين

كلها الى المشاركة الفاعلة بتطنوير عملينات التربينة والتعلنيم التني يمارسنها وسناهم وبشنكل فاعنل ببنناء 

شخصية المتعلمين ونقل العارف والمهارات والخبرات لهم وبطرق سهلة مشوقة فاعلة تساعد على تحقيق 

يطبقها في مجاالت الحياة المختلفنة ليصنبح التعلم المنظم المستمر الذي يستطيع المتعلم ترجمته ال حبرات  

 . ] 9 [فردا نافعا مفيدا مساهما في بناء مجتمعه وحضارته  

ان المهارات التكنلوجية جزن مهما من مهارات التعليم العامة االساسنية التني ينبغني لكنل معلنم اتقانهنا      

تي دخلت عالم التعليم اليوم هني تقنينات واداءها بالتعليم وبشكل فاعل ومتقن ، ولما كانت اغل  التقنيات ال

حديثة نسبيا وان بعض هذم التقنيات تتطور الميسسات في انتاجها وتطويرهنا بشنكل مسنتمر لدرجنة انننا 

نرى ان اغلبها يتطور سنويا ويتجدد بشنكل مسنتمر لنذا فنن علنى المعلنم المناهر ان ينديم التواصنل بعنالم 

كترونية ليستطيع التواصنل منع الجديند منهنا ويسنتطيع التعامنل معنه التقنيات التعليمية وادوات التعليم االل

 . ] 18 [وتوظيفه بالتعليم المدرسي . 

ان االجهزة االلكترونية التني منن الممكنن اسنتعمالها اثنناء التعلنيم اصنبحت كثينرة جندا بنل ان اغلن      

مكن االستفادة واالستعانة بهنا اثنناء االجهزة الذكية التي يقتنيها اغل  االفراد اليوم هي اجهزة تقنية من الم

التعليم ، لذا على المعلم الناجح ان يطور من مهاراته فني اسنتعمال هنذم االجهنزة والتقنينات وان ال يتكبنر 

على تعلمها واالستعانة بذوي الخبرة ليتمكن من توظيفها اثناء التعليم . كما ويستطيع االستفادة منن بنرامج 

 [16].ظمها الميسسات التربوية والتعليمية الحكومية لهذا الغرض الدورات التدريبية التي تن

  -من هنا نستطيع ان نلخص اهمية البحث الحالي باالتي :

 .ة المعرفة والثقافة عبر االجيالاهمية التربية بوصفها اداة التطور البشري واستدام  -1

اهميننة العمليننة التعليميننة فنني بننناء المجتمعننات المتطننورة والمثقفننة والمنتجننة التنني تسننتثمر  -2

 العامل البشري استثمارا امثال وبشكل مستمر . 

اهمينننة مهنننارات التعلنننيم االساسنننية لتحسنننين اداء المعلمنننين وتطنننوير كفايننناتهم التعليمينننة  -3

 وبالتالي تطوير العملية التعليمية بشكل كبير ومستمر . 

همينننة مهنننارات التعلنننيم التكنلوجينننة للمعلمنننين لغنننرض اسنننتدامة عملينننة التعلنننيم الننننافع ا -4

 .تمرة التي يشهدها العالم اليوموالتواصل مع حركة التطور التكنلوجي الكبيرة والمس
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اهميننة مهننارات التعلننيم التكنلوجيننة لتطبيننق منننهج التعلننيم المنندمج الننذي اتبعتننه الننوزارة  -5

الميننة التنني مننر بهننا العننالم اليننوم والمتمثلننة بجائحننة ) كورونننا فني منندة الجائحننة الصننحية الع

 المستجد ( .

اهميننة التعلننيم االبتنندائي بعنندم االسنناس االول بسلسننلة التعلننيم العننام فنني البلنند ، ولمننا يمثلننه  -6

 كأساس تبنى علية مراحل التعليم التالية . 

ث فننني ان البحننث الحننالي يعننند اول بحننث محلننني يقنندم فنني زمنننن جائحننة كوروننننا يبحنن -7

 المهارات التكنولوجية الالزمة للمعلمين . 

 : تتمثل حدود البحث الحالي باالتي :  حدود البحث

 الحدود البشري : مشرفي التعليم االبتدائي في محافظة ديالى . -1

 الحدود العلمية : مهارات التعليم التكنلوجية . -2

 م . 2021 – 2020الحدود الزمانية : العام الدراسي  -3

 نية : محافظة ديالى الحدود المكا -4

 : يهدف البحث الحالي الى تعرف المهارات التكنلوجية الالزمة  لمعلمي المرحلة االبتدائية . هدف البحث

المهارات التكنلوجية : تعرف بانه : مهارات تتعلنق بالقندرة علنى توظين  التقنينات تحديد المصطلحات :  

  [ 18 ]ين المهني والشخصيالتكنلوجية  المختلفة في عملية التعليم وفي الجانب

   [13 ] ت بالتعليم لتحققي بنجاي التعليموكما تعرف بانه علم يهدف الى دمج التقنيا

طريقة عمل منتظمة لتصميم بيئة التعليم للوصول النى نتنائج   وتم تعريفها من قبل منظمة اليونسكو بانها :

  ] [21بحثية من خالل توظي  الموارد المادية والبشرية بالتعليم . 

فهنو  ويعرف المعلم بانه : مصدر المعلومات والمعرفة االساسي ومرجع المتعلمين فني اكتسناب المعرفنة 

  ] 6 [المرجع والموجه والمرشد 

االبتدائية : هي مرحلة تعليم الزامي مدتها ست سنوات تشمل كل ابنناء النوطن لتزويند المتعلمنين المرحلة  

وتمثنل مرحلنة اسناس بالخبرات العقلية والوجدانية والجسدية واالجتماعية لخلنق منواطن صنالح وواعني  

 [3]. للتعليم الالحق

مصننطلح يشننير الننى طريقننة تعلننيم تجمننع بننين اكثننر مننن اسننلوب تعليمنني والجمننع بننين  التعلننيم المنندمج :

م بالنقننال والتعلننيم التعلننيم المباشننر وجهننا لوجننه والتعلننيم غيننر المباشننر  كننالتعلم االلكتروننني والتعلنني

  ] 24  [ عبر االنترنت.

د : الجمنع جائحنات جائحة كوروننا : الجائحنة فني اللغنة : ورد فني معجنم اللغنة المعاصنر : جائحنة مفنر

وجوائح : داهية ، مصيبة تل بالرجل في ماله  فتجتاحه كلّه " اصابته جائحة هذا العام " رفع الجوائح نشد 

 [5]سنة جائحة : جدبة ، غبراء ، قاحلة .  –من نزول الجوائح 

الجائحة في االصطالي : تعرف بانهنا جائحنة ضنرب عمنت العنالم هنذا الوقنت وهني مسنتمرة لحند االن 

( ويرتبط هذا المرض بمرض المتالزما التنفسية   19وتعرف باسم ) مرض فايروس كورونا ( او ) كوفيد 

 ] 23 [.   2-كوف  –القوية المتعارف عليها بسارس 
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وهو الذي يمارس مهنتنه منع القندرة علنى احنداث التغينرات بالعملينة التعليمينة واداء   المشرف التربوي :

  ] 7 [المعلمين من خالل توجيهه للممارسات التعليمية السليمة عبر الممارسة والتطبيق 

 المبحث الثاني : جوانب نظرية ودراسات سابقة 

محننورين مهمننين االول مهننارات اوال : جواننن  نظريننة : مننن الممكننن التطننرق فنني هننذا المبحننث الننى 

 التدريس والثاني المهارات التكنلوجية  . 

: يننندل مفهنننوم مهنننارات التننندريس النننى كنننل السنننلوكيات التننني  مهوووارات التووودري :  المحوووور االول

ييديهنننا المعلنننم ضنننمن اداءم المهنننني لتحقينننق اهنننداف التعلنننيم منننن خنننالل ممارسنننته المهننننة داخنننل 

علننى توظيفهننا لمسنناعدة المتعلمننين فنني تحصننيلهم المعرفنني  المدرسننة والصنن  وخارجهمننا مننع العمننل

ومننن هننذا المنطلننق فقنند تطننورت حركننة التعلننيم  ] 12 [وتنميننة مهنناراتهم وزيننادة ثننروتهم العلميننة  

فنني العقننود االخيننرة لتتننناول حركننة التنندري  والتطننوير لمهننارات التنندريس ال سننيما الحديثننة ومننن هنننا 

تنندريس بعنندم ركنننا مهمننا مننن اركننان العمليننة التعليمننة . اذ بننرز جاننن  االهتمننام بحركننة مهننارات ال

اصننبح يعنند مننن ابننرز مالمننح التربيننة المعاصننرة والحديثننة فقنند زاد االهتمننام بحركننة تطننوير مالكننات 

التعلننيم وتنميننة مهنناراتهم التعليميننة اثننناء الخدمننة ومننن ثننّم زاد االهتمننام بهننا فنني اغلنن  بننرامج اعننداد 

االشننكال  بأحسنننق نظريننات التعلننيم الحديثننة لتأديننة مهمننا اعمننالهم المعلمننين وتنندريبهم المهننني وفنن

  ] 22 [ .وافضلها

 : تتضح اهمية المهارات التعليمية باالتي :  اهمية المهارات التعليمة

 تساعد المعلم على االداء بفاعلية وموضوعية . -1

 تساعد المعلم على التركيز وجودة االداء .  -2

تجعننل مننن المعلننم متفنناعال مننع المتعلمننين بمختلنن  الجواننن  االنفعاليننة والوجدانيننة النجنناي  -3

 العملية التعليمية . 

  [25]االخطاءالمهنية وتجن   تساعد في تنمية قدرة المعلم وزيادة االحساس بالمسيولية -4

 

 تتكون مهارة التعليم من المكونات االتية :  :مكونات مهارات التعليم 

المكنننون النفسننني : وتشنننير النننى دافعينننة المعلنننم لنننتعلّم المهنننارة المطلوبنننة وادراك اهميتهنننا  -1

 بالنسبة الى القيام بدورم بافضل شكل مطلوب .

المكننون المعرفنني : ويشننير الننى مكونننات المننارة االساسننية وطننرق ادائهننا واسسننها الترويننة  -2

سننننالي  الدائهننننا بالشننننكل تهننننا بالنسننننبة للمتعلمننننين مننننع ادراك افضننننل االوالنفسننننية واهمي

 .المطلوب 

المكننون االدائنني : ويشننير الننى طريقننة اداء المعلننم لتلننك المهننارة واالسننالي  المناسننبة لهننا  -3

  ] 22 .[بالمواق  التعليمية المختلفة لتحيق اهداف التعليم 

ات التعلنننيم النننى المهنننارات ربوينننة مهنننار: لقننند صننننفت معظنننم االدبينننات التانوووواه مهوووارات التعلووويم 

 : االتية

 وتتمثل بالمهارات الفرعية االتية : : رة التخطيط مها -1

 مهارة اعداد الخطة السنوية .  •

 مهارة اعداد الخطة الفصلية .  •
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 مهارة اعداد الخطة اليومية .  •

 مهارة تحليل الكتاب المدرسي وتتضمن االتي :  -2

 تحليل المحتوى المهاري . •

 تحليل المحتوى المعرفي . •

 مهارة صياغة االهداف السلوكية : في المجاالت االتية :  -3

 صياغة االهداف المعرفية .  •

 صياغة االهداف الوجدانية . •

  ] 25 [صياغة االهداف المهارية .  •

 مهارة تحديد خصائص المتعلمين بمهاراتها الفرعية .  -4

 مهارة توجيه االسئلة بمهاراتها الفرعية . -5

 مهارة استعمال الوسائل التعليمية بمهاراتها الفرعية . -6

 مهارة استعمال التعزيز بمهاراتها الفرعية . -7

 مهارة التفاعل الصفي بمهاراته الفرعية .  -8

 مهارة التواصل بمهاراته الفرعية .  -9

 مهارة الشري والتوضيح بمهاراته الفرعية . -10

   ] 27 [. مهارة التقويم بمهاراته الفرعية-11     

 

 خصائص المهارات : من ابرز خصائص المهارات التعليمية االتي : 

  ] 15 [التباين في االداء . – 4التفاعل .  – 3العمومية .  – 2التغيير .  -1
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 :  المهارات التكنلوجية المحور الثاني :

لقنند ظهننر مفهننوم المهننارات التكنلوجيننة منننذ القننرن الماضنني لكنننه لننم يسننتقر كمصننطلح فنني علننن     

لعنندد مننن البنناحثين والعلمنناء مثننل التربيننة والتعلننيم اال ف نهايننة السننبعينيات فنني تقننارير ومقنناالت 

( وغيننرم عننند حديثننه عننن ضننرورة اعننادة تأهيننل المعلمننين وقنند اشننار مننع غيننرم مننن نهننارد بير)

النننى ضنننرورة اعتمننناد التقنينننات واالجهنننزة الذكينننة بنننالتعليم وضنننرورة تأهينننل المعلمنننين  البننناحثين

وتنندريبهم علننى اسننتعمالها وتوظيفهننا اثننناء التعلننيم . وقنند اشننارت بعننض البحننوث الننى ان المهننارات 

التكنلوجيننة هنني لسننت بالضننرورة اتقننان اسننتعمال هننذم االجهننزة فقننط بننل االمننر يتعلننق باالبنندا  فنني 

 ظيفها وابتكار االستعماالت المبدعة لها . استخدامها وتو

ان المهننارات التكنلوجيننة تعننني القنندرة علننى انتنناق المعرفننة وتقننديمها للمتعلمننين بننالطرق السننليمة    

والنافعننة مننن خننالل التعامننل مننع االجهننزة الذكيننة والمنصننات االلكترونيننة وتطبيقاتهننا المختلفننة التنني 

 تقنية الحديثة لتكنلوجيا التعليم الحديث . تعد من اركان العمليات التكنلوجية وال

هنننناك عنننددا منننن تصننننيفات المهنننارات التكنلوجينننة فننني االدبينننات  : تصووونيل المهوووارات التكنلوجيوووة

والمصننادر تختلنن  بنناختالف وجهننات النظننر للبنناحثين والمننيلفين . ومننن الممكننن ان تصننن  هننذم 

 المهارات وفق التصني  االتي : 

مهننارة التحليننل : وتشننير الننى مهننارة تحليننل المحتننوى وفننق التقنيننات واالجهننزة اإللكترونيننة  -نوال:

 تم العمل عليها .التي ي

مهنارة التصنميم : وهني المهنارة االكثنر اسنتعماال فني مجنال التعلنيم وفيهنا ينتم اسنتخدام التقنينات   -ثانيا:

التكنلوجية بالتعليم وتصميم المواد الدراسية والتعليمية بحس  هذم االجهزة مثل تصميم المنصات التعليمية 

لمعتمنندة علننى التقنيننات رهننا مننن طننرق التعمننيم اوالصننفوف االلكترونيننة والمواقننع غبننر االنترنننت وغي

 .واالجهزة

مهارة االنتاق : وتشير الى عملية انتاق المعرفة عبر التقنيات وتكنلوجيا التعليم وطرقها االلكترونية   -ثالثا:

 ، وتوظي  كل ذلك لخدمة العملية التعليمة وخدمة المتعلمين .

تكنلوجيننا واالجهننزة االلكترونيننة لخدمننة علميننة مهننارة االسننتخدام : وتشننير الننى توظينن  ال -رابعننا:

 التعليم وتنفيذها من قبل المعلم والمتعلم والمدرسة . 

مهنننارة االدارة : وتشنننير النننى كنننل عملينننات االدارة لهنننذم العملينننات االلكترونينننة ومتابعتهنننا  -خامسنننا:

 ليس من قبل االدارة فقط بل من قبل كل اطراف العملية التعليمة . 

رة التقننويم : وتشننير الننى كننل عمليننات المتابعننة والتقيننيم للعمليننة التعليميننة وتشننير كننذلك مهننا -سادسننا :

 الى كل العمليات التي يبتكرها المعلم او الطال  او المدير النجاي عملية التقويم التعليمي . 

ها بالعلمينة مهارة التطوير المتابعة : وتشير الى عمليات االبدا  والتطوير التي من الممكن اجراء  -سابعا:

  ] 26 [التعليمة من خالل كل مراحلها لزيادة فاعليتها واستمرار متابعتها . 

 ومن الممكن تصنيفها بحسب االتي : 
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 مهارات مهارات تتعلق بالحاسوب . وتتمثل باالتي :   -1

 القدرة على التعامل مع انظمة ادارة التعلم الكترونيا . -2

 القدرة على استخدام ادوات التواصل االلكترونية بالتعلم . -3

 القدرة على اعداد وص  دقيق للمادة الدراسية الكترونيا . -4

 القدرة على تصميم المحتوى التعليمي بشكل يجعل المتعلم محور العملية التعليمية .  -5

 .  القدرة والتمكن على تصميم المادة التعليمية وفق نظام التعليم االلكتروني -6

 القدرة على االختيار المناس  لالدوات االلكترونية بالعملية التعليمية .  -7

 القدرة على تنويع اسالي  التعليم لتناس  انماط تعلم المتعلمين .  -8

 القدرة على توظي  استراتيجيات تعليم تتناس  مع التعليم االلكتروني .  -9

 القدرة على توظي  االسئلة اثناء التعليم االلكتروني . -10

 ادارة العمل وفق االنظمة والتعليمات النافذة .  -11

 القدرة على تحديث المواد العلمية باستمرار .  -12

 القدرة على مراعاة خصائص المتعلمين اثناء التعليم االلكتروني . -13

 القدرة على اشراك المتعلمين بعملية التعليم االلكتروني .  -14

 ] 10 [القدرة على متابعة سير عملية التعليم وتقويمها باستمرار .  -15

 اسباب اعتماد تكنلوجيا التعليم بالعملية التعليمية : 

 يمكن تلخيص اسباب اعتماد تكنلوجيا التعليم والتقنيات الحديثة فيه باألسباب االتية:

 االعداد الكبيرة من المتعلمين التي تلتحق سنويا بالمدارس .  -1

 االنفجار المعرفي والسعة الكبيرة لمجاالت المعرفة وتنوعها . -2

 السباق بين الدول بالمجاالت المعرفية ورغبة الريادة بهذا المجال .  -3

 ] 16 [المجال . ئدتها الكبيرة في هذا اهمية توظي  التقنيات واالجهزة االلكترونية بالتعليم لفا -4

 ومن الممكن اضافة اسباب ظهرت بالوقت الحاضر ولعل من اهمها االتي : 

حصننول جائحننة كورونننا الصننحية التنني عصننفت بالعننالم اليننوم ومننا ترتنن  عليهننا مننن اغننالق  -1

شننبه تننام للمنندارس والكليننات فنني معظننم النندول االمننر الننذي توجنن  معننه اللجننوء الننى التعلننيم 

 االلكتروني . 

عنندم قنندرة المجتمعننات االسننتغناء عننن الميسسننات التعليميننة كونهننا عصنن  الحينناة المعرفيننة  -2

 ل الظروف الراهنة . بالبلدان رغم ك

التقنندم العلمنني الكبيننر الننذي شننهدم العننالم بمجننال التقنيننات واالجهننزة الذكيننة الحديثننة االمننر  -3

 الذي تستطيع معه البلدان واالمم .

 اسباب االهتمام بالتقنيات التعليمية بالعملية التعليمة : 

ان االهتمنننام بالتقنينننات الحديثنننة واالسنننالي  التكنلوجينننة المسنننتعملة بنننالتعليم ينننأتي منننن امنننور مهمنننة 

 عديدة تمثل باالتي : 

 تحقيق اعلى معايير جودة التعليم .  -1

تحقينننق االسنننتثمار بنننالثروة البشنننرية عنننن طرينننق االهتمنننام بنننالتعليم تنننوفير مسنننتلزماته  -2

 لفة الن التعليم عملية استثمارية بالنهاية .التكنلوجية والتقنية بدون النظر الى التك
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ربننط كننل عناصننر العمليننة التعليمننة ببعضننها وادخننال عنصننر تقنيننات التعلننيم التكنلوجيننة    -3

  ] 21 [ .تكامل العملية التعليمية الفاعلةمعها ل

 العوامل التي تحد من اعتماد التقنيات التكنولوجية بالتعليم : 

 لمدارس .قلة توافر التقنيات الحديثة با -1

 ضع  االعداد المسبق العتمادها . -2

 كثافة الصفوف التعليمية .  -3

 قلة الساعات المخصصة للتعليم بواسطة التقنيات االلكترونية .  -4

 كثرة االعباء التعليمية بالنسبة للمتعلم والمعلم .  -5

 ] 14 [سطوة االسالي  التقليدية بالتعليم .  -6

 :  اهمية التقنيات التكنلوجية بالتعليم

 تحقيق عنصر استمرار عملية التعليم . -1

 تساعد على اثارة النشاط التعليمي . -2

 تساعد على اثراء التعليم وتنو  مصادرم .  -3

 تساعد على نمو عمليات التفكير لدى المتعلمين .  -4

  ] 26 [تساعد في معالجة كثرة اعداد المتعلمين .  -5

 دراسات سابقة :  ثانيا :

 : 2014دراسة عثمان 

هننندفت الدراسنننة لتعنننرف امكانينننة توظيننن  اسنننالي  تكنلوجينننا التعلنننيم الحديثنننة بنننالتعليم منننع  

الكشننن  عنننن االسنننالي  التقليدينننة المتبعنننة بنننالتعليم وطرائنننق تدريسنننها وتعنننرف اسنننالي  التعلنننيم 

د واسننالي  الننتعلم االلكتروننني التكنلننوجي واالسننالي  المتبعننة ثننناء التعلننيم كاسننالي  الننتعلم عننن بعنن

واسننالي  مراكننز التعلننيم المتنوعننة . وقنند اتبعننت الدراسننة منننهج البحننث الوصننفي التحليلنني وتوصننلت 

الدراسننة الننى ان اتبننا  اسننالي  تكنلوجيننا التعلننيم الحديثننة لهننا اثننر كبيننر علننى نجنناي عمليننة التعلننيم عننن 

ي ادى النننى رفنننع كفننناءة المعلمنننين طرينننق توظيننن  االسنننالي  الحديثنننة منهنننا بنننالتعليم االمنننر النننذ 

والمتعلمننين علننى حنند سننواء ويننرد ذلننك الننى المميننزات والخصننائص التنني تتمتننع بهننا هننذم االسننالي  

كمننا ان نسننبة اهننداف التعلننيم المتحققننة باتبننا  هننذم االسننالي  اكبننر بكثيننر مننن تلننك االهننداف المتحققننة 

ا  اسننالي   تكنلوجيننا التعلننيم الحديثننة باتبننا  الطننرق التقليديننة بننالتعليم . وقنند اوصننت الدراسننة باتبنن

اثنننناء التعلنننيم واالعتمننناد علنننى التقنينننات الحديثنننة بالعملينننة التعليمنننة منننن قبنننل الهيئنننات التعليمينننة 

وضننرورة متابعتهننا مننن قبننل االدارات المدرسننية والعمننل علننى نجنناي تجربتهننا النهننا الرافنند المهننم 

 ] 21 [ د لضمان نجاي عملية التعليم المستمر على المدى البعي

  : 2008دراسة االحمدي 

هنندفت الدراسننة الننى تعننرف اثننر التعلننيم االلكتروننني فنني التحصننيل واالحتفنناظ فنني تنندريس 

المننواد االجتماعيننة لنندى طالبننات كليننة العلننوم االجتماعيننة بالمدينننة المنننورة اذ اتبعننت الدراسننة منننهج 

البحننث التجريبنني وتمثلننت عينتهننا بطالبننات المرحلننة الثالثننة بالكليننة عننند تنندريس مننادة طرائننق تنندريس 

علنننوم االجتماعينننة . اذ قسنننمت الباحثنننة العيننننة النننى ثنننالث مجموعنننات اثنتنننان تجريبيتنننان تننندرس ال

االولنننى وفنننق البرمجنننة االلكترونينننة بينمنننا تننندرس الثانينننة وفنننق التعلنننيم اإللكترونننني عبنننر الموقنننع 
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اإللكترونننني . ومجموعنننة ضنننابطة تننندرس وفنننق الطريقنننة التقليدينننة  . وبعننند التأكننند منننن تكنننافي 

طبقننت الباحثننة تجربتهننا علننى عينننة البحننث االساسننية وبعنند انتهنناء منندة التجربننة تننم مجموعننات البحننث 

جمننع بيانننات الدراسننة وتحليلهننا وفننق الوسننائل االحصننائية المناسننبة اذ اسننتعملت الباحثننة االختبننار 

التننائي وطريقننة شننيفيه لتحليننل البيانننات . ثننم توصننلت الباحثننة الننى وجننود فننروق دالننة احصننائيا بننين 

تجريبيننة االولننى والثانيننة لصننالح التجريبيننة االولننى  فنني التحصننيل ووجننود فننوق دال المجموعننة ال

احصنننائيا بينمهنننا ولصنننالح التجريبينننة االولنننى باختبنننار االحتفننناظ . ووجنننود فنننروق دالنننة لصنننالح 

التجننريبيتين االولننى والثانيننة امننام الضننابطة وفنني االختبننارين اختبننار التحصننيل واختبننار االحتفنناظ 

عنندد مننن التوصننيات واقترحننت هننددا مننن المقترحننات وفننق نتننائج الدراسننة التنني واوصننت الباحثننة ب

  ] 1 [توصلت اليها . 

 :  2012دراسة عثمان 

هنندفت الدراسننة الننى تعننرف اثننر اسننلوب التعلننيم اإللكتروننني المباشننر فنني اكتسنناب المفنناهيم 

. واتبعنننت  التاريخينننة واسنننتبقائها بمنننادة التننناريخ االوربننني لننندى طالبنننات الصننن  الخنننامس االدبننني

الدراسننة منننهج البحننث التجريبنني واعتمنندت عينننة مننن طالبننات المرحلننة االعداديننة الصنن  الخننامس 

طالبننة تننم توزيعهننا علننى مجمننوعتين االولننى تجريبيننة والثانيننة  56االدبنني اذ بلغننت العينننة االساسننية 

ضنننابطة . وبعننند التحقنننق منننن تكنننافي مجمنننوعتي البحنننث فننني عننندد منننن المتغينننرات طبقنننت الباحثنننة 

جربتهننا التنني اسننتمرت فصننال دراسننيا واحنندا وبعنند انتهنناء منندة التجربننة جمعننت الباحثننة بيانننات ت

الدراسننة وتننم تحليلهننا وفننق الوسننائل االحصننائية المناسننبة والتنني تمثلننت باالختبننار التننائي ومعامننل 

ارتبنناط بيرسننون وتوصننلت الننى تفننوق المجموعننة التجريبيننة علننى المجموعننة الضننابطة فنني اكتسنناب 

التاريخيننة وكننذلك تفوقهننا علننى الضننابطة فنني متغيننر اسننبقاء المعلومننات لنندى الطالبننات . ثننم  المفنناهيم

ئج  التنني تننم ابعنندد مننن التوصننيات واقترحننت عننددا مننن المقترحننات بحسنن  النتنن اوصننت الباحننث 

 ] 21 [  .التوصل اليها في الدراسة

 المبحث الثالث : منهجية البحث  واجراءاته 

  منهجية البحث :

اتبع الباحثان منهج البحث الوصفي التحليل باعتبارم المنهج المناس  الجنراءات البحنث الحنالي . 

اذ ان مننهج البحنث الوصننفي يعتمند دراسنة الظننواهر وبينان خصائصنها المختلفننة وبينان حجمهنا وجمننع 

ومحاولنة  المعلومات عن الظاهرة موضو  الدراسة والبحث وتحليلها واستنباط االستنتاجات المتعلقنة بهنا

جمع اكبر قدر من البيانات لتكون اساسا في عملية تفسير النتائج التي يتوصل اليها الباحث لغرض وص  

   ] 20 [متكامل للظاهرة موضو  البحث . 

 :  اجراءات البحث

البحننث اداة تتضننمن اجننراءات البحننث الحننالي بتحدينند مجتمننع البحننث وعينتننه ومننن ثننّم بننناء 

المناسننن  واجنننراءات بنائهنننا وتطبيقهنننا علنننى عيننننة البحنننث االساسنننية . وسنننيتم عنننرض االجنننراءات 

 بحس  االتي : 

 مجتمع البحث وعينته :

تربية محافظة ديالى وقد بلغ  تمثل مجتمع البحث الحالي بالمشرفين التربويين في المديرية العامة ل 

   ( ديالى  بتربية  المسيولة  الجهة  بحس   الحالي  البحث  مجتمع  .  30عدد  ومشرفة  مشرفا  ومن    ( 
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تمثيال   تمثله  بحيث  االصلي  للمجتمع  ممثلة  عينة  اختيار  هو  الوصفية  البحوث  في  المناسبة  االجراءات 

رها العلمية . اذ ان عينة البحث تعد جزن صحيحا وذلك بحسن اختيار الباحث للعينة ومراعاة شروط اختيا

من مجتمع البحث االصلي وتحمل الخصائص نفسها وتمثله تمثيال دقيقا بحيث يمكن اعتماد نتائج البحث 

من الصع  تناول جميع افراد مجتمع   وألنه.  ] 4  [  من خالل تعميم نتائجها على المجتمع االصلي للبحث 

للبحث  االساسية  العينة  بلغت  وقد  البحث  مجتمع  ضمن  من  مممثلة  عينة  الباحثان  اختار  الحالي  البحث 

 ( مشرفا ومشرفة من المشرفين التربويين بتربية محافظة ديالى .  20) ن الحالي ب

 اداة البحث : 

ببننناء اداة مناسننبة الجننراءات بحثننه  ناان مننن متطلبننات اي بحننث تطبيقنني ان يقننوم الباحثنن 

يقننيس بهننا المتغيننرات التنني يرينند دراسننتها . ومننن انسنن  ادوات البحننوث الوصننفية التنني مننن الممكننن 

االسننتفادة منهننا هنني االسننتبانة التنني تعنند مننن افضننل ادوات القينناس بمثننل هننذم الموضننوعات الوصننفية 

  ] 2 [رة جدا بأقصر الوقت واقل الجهد . اذ انها اداة سهلة التطبيق وتزود الباحث بمعلومات كثي

 :  اعداد اداة البحث

اسننتبانة مفتوحننة قنندمت الننى عينننة البحننث االساسننية اذ  االسننتبانة المفتوحننة : قننام الباحثننان باعننداد   

تضننمنت االسننتبانة سننياال مفتوحننا يطلنن  منننهم االجابننة عليننه بتحدينند المهننارات التكنلوجيننة التنني 

ينبغنني علننى المعلننم الننتمكن منهننا  النجنناي عمليننة التعلننيم وتحقيننق اهنندافها . وبعنند اجابننة افننراد العينننة 

االسننتبانات وتحليلهننا وتصنننيفها لغننرض اعننداد االسننتبانة الثانيننة علننى االسننتبانة قننام الباحثننان بجمننع 

 وهي االستبانة المغلقة على افراد العينة االساسية نفسها . 

 (3)الملحق االستبانة المغلقة : 

قننام الباحثننان بدعننداد اسننتبانة مغلقننة فنني ضننوء نتننائج االسننتبانة المفتوحننة االولننى . اذ قننام الباحثننان     

سنننتبانة المفتوحنننة وذلنننك بتثبينننت الفقنننرات التننني اثبتهنننا المشنننرفون بعننند ان حنننذفت بتفرينننغ نتنننائج اال

المتكننرر منهننا ، ثننم اثبتننت فقننرات االسننتبانة فنني االسننتبانة المغلقننة حيننث بلغننت فقننرات االسننتبانة 

( عشننرون فقننرة نظمهننا الباحثننان مننع منندرق ثالثنني ) مهمننة جنندا ، مهمننة ، مهمننة نوعننا  20المغلقننة ) 

ن عينننة البحننث االساسننية االجابننة علننى فقننرات االسننتبانة وفننق هننذا المنندرق المعنند مننا ( اذ يتطلنن  منن

والتأشننير علننى واحنند مننن االختيننارات المثبتننة . وبعنند االنتهنناء مننن اعننداد االسننتبانة قننام الباحثننان 

 بتطبيقها على عينة البحث .  

  : تطبيق اداة البحث

العامننة لتربيننة محافظننة ديننالى  الموافقننة الرسننمية مننن المديريننة بعنند ان استحصننل الباحننث 

فننني اتمنننام اجنننراءات البحنننث قنننام الباحثنننان  (1)ملحنننق وذلنننك بصننندور امنننر اداري لتسنننهيل مهمنننة

بتوزيننع االسننتبانة  وقننام 2021/  1/  20الموافننق  االربعنناءاالسننتبانة علننى عينننة البحننث يننوم  بتطبيننق

 ديالى ديوان المديرية .( مشرفا تربويا من مالك المديرية العامة لتربية محافظة  20على ) 

 :  صدق االداة

لقياسننه ويعنننى انهننا قننادرة  باألسنناسيشننير الصنندق الننى صننالحية االداة لقينناس مننا وضننعت 

وللصننندق اننننوا  عديننندة منهنننا الصننندق  ] 19 [علنننى قيننناس السنننمة التننني بنينننت منننن اجنننل قياسنننها 

اسننتعمال الصنندق  انعنناملي وغيرهننا ولعننل االنسنن  للباحثننالظنناهري وصنندق المحتننوى والصنندق ال

. ويتحقننق الصنندق الظنناهري بعننرض االداة علننى  حقننق مننن صنندق االداة التنني اسننتعملت الظنناهري للت
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لمننراد قياسننها . لننذلك مجموعننة مننن الخبننراء لغننرض الحكننم بصننالحية فقننرات االداة وتمثيلهننا للسننمة ا

% مننن اتفنناق الخبننراء 80( واعتمنند محننط  2ملحننق) عرضننت االداة علننى مجموعننة مننن الخبننراء 

 انالباحثنن ابقننى% مننن الخبننراء علننى فقننرات االسننتبانة لننذلك 90لقبننول صننالحية الفقننرة ، وقنند اتفننق 

 االستبانة على صورتها المعدة ولم تحذف او تغير اي فقرة من فقراتها .  

 استعمل الباحثان الوسائل االحصائية االتية :  االحصائية : الوسائل

الوسط المرجح =  -1
1×ت 3 + 2 × ت 2 + 3 × ت 1

التكرارات مجمو  
  

الوزن المئوي =  -2
 المرجح الوسط 

 القصوى  الدرجة 
  ×100      ] 17 [  

درجة القطع =   -3
 مجمو  البدائل 

 عدد البدائل 
 [19] 

 عرض النتائج وتفسيرها  المبحث الرابع :

يتضننمن هننذا المبحننث عننرض نتننائج البحننث عرضننا للنتننائج التنني توصننل اليهننا  عننرض النتننائج :

الباحثنننان عبنننر عنننرض جننندول بنننالفقرات التننني تضنننمنتها االسنننتبانة واالوزان المئوينننة واالوسننناط 

 المرجحة التي حصلت عليها كل فقرة من الفقرات. وبحس  الجدول االتي : 

 مئوية واالوساط المرجحة يبين ترتيب الفقرات بحسب االوزان ال( 1رقم ) جدول 

الوسووووو   الرتبة    

 المرجح 

الوووووزن 

 المئوي  

 ت الفقرات

 1 التمكن من استعمال شبكة االنترنت  4،58 2،75 1

 2 التمكن من استعمال وسائل التواصل االجتماعي اثناء التعليم   4،33 2،60 2

 3 التمكن من استعمال الصفوف اإللكترونية التعليمية  3،50 2،10 6

 4 التمكن من استعمال جهاز الحاسوب بقدرة عالية اثناء التعليم  3،50 2،10 6

 5 التمكن من استعمال االجهزة اإللكترونية الذكية اثناء التعليم   2،83 1،70 10

 6 التمكن من استعمال السبورة التفاعلية اثناء التعليم   4  2،40 4

 7 التمكن من استعمال الوسائ  اإللكترونية اثناء التعليم   3،50  2،10 6

 8 القدرة على اعداد الفديوات التعليمية  4،10 2،50 3

 9 القدرة على التواصل مع الطلبة عبر االنترنت عبر منصات الميتنك  2،66 2،25 5

 10 القدرة على ادارة الصل االلكتروني بشكل فاعل عبر االنترنت  3،16 1،90 8

 11 القدرة على ايصال المعلومات وافهام المتعلمين الدرس عبر االنترنت  4،16 2،50 3

 12 القدرة على اجابة اسئلة المتعلمين اثناء الدرس عبر االنترنت  4،16 2،50 3

القوووودرة علووووى توظيوووول عوووورض الملخصووووات والوسووووائل التعليميووووة عبوووور  3،75 2،25 5

 االنترنت 

13 

 14 القدرة على تقديم حل التمرينات عبر االنترنت  3،75 2،25 5
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 15 القدرة على اجراء امتحانات االلكترونية  4 2،40 4

 16 القدرة على اداء االنشطة الصفية عبر االنترنت  2،91 2،10 6

 17 القدرة على توجيه وارشاد المتعلمين عبر االنترنت  3،41 2،05 7

 18 القدرة على توظيل التغذية الراجعة كتقويم للمتعلمين عبر االنترنت  2،41 2،10 6

 19 القدرة على متابعة واجبات المتعلمين عبر االنترنت  2،41 2،10 6

 20 القدرة توظيل التعليم االلكتروني الثارة دافعية المتعلمين  3،50 2،10 6

 

( كونها الدرجة المعتمدة بهذا البحث من خال لتطبيق معادلة اسنتخراق  2وسيتم اعتماد درجة القطع )  

درجة القطع والتي ذكرت سنابقا بالوسنائل االحصنائية. ومنن خنالل مراجعنة الجندول السنابق نسنتنتج ان 

ترتينن  الفقننرات بعنند التحليننل االحصننائي قنند تغيننر وفننق االوزان المئويننة واالوسنناط المرجحننة التنني تننم 

 ك سيتم تفسير نتائج الجدول وفق ترتي  الفقرات بحس  ظهور النتائج بالجدول وكاالتي : استخراجها . لذل

( بننالنظر لكننون الوسننط المننرجح لهننا اكبننر  8،  5تعنند الفقننرات متحققننة جميعهننا ماعنندا الفقننرات )  -1

 من درجة القطع المحددة بالبحث الحالي . 

لهننا اصننغر مننن درجننة القطننع  ( تعنند غيننر متحققننة كننون ان الوسننط المننرجح 8،  5الفقننرات )  -2

 المحددة بالبحث الحالي .  

 جاءت الفقرة االولى بالمرتبة االولى .  -3

 جاءت الفقرة الثانية بالمرتبة الثانية .  -4

 جاءت الفقرات الثامنة والحادية عشرة والثانية عشرة بالمرتبة الثالثة .  -5

 جاءت الفقرات السادسة الخامسة عشرة بالمرتبة الرابعة .  -6

 الفقرات التاسعة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بالمرتبة الخامسة . جاءت  -7

جنناءت الفقننرات الثالثننة والرابعننة والسننابعة والسادسننة عشننرة والثامنننة عشننرة والتاسننعة عشننرة  -8

 والفقرة العشرون بالمرتبة السادسة . 

 جاءت الفقرة السابعة عشرة بالمرتبة السابعة . -9

   تفسير النتائج :

منن   يسنتطيعاناي عمل ال بد لها من اسنباب وراء ظهورهنا وعلنى الباحثنان ان    ان ظهور نتائج

بحثه ووقوفه   إلجراءات خالل بحثهما ان يرد المسببات الى اسباها الحقيقة التي ترجع اليها من خالل تتبعه  

او على االسباب الحقيقة للظاهرة موضو  الدراسة وقد يكون له منن المفيند االسنتعانة بعندد منن الخبنراء  

الرجو  الى عدد اخر من الدراسات والمصادر ليقارن بين النتائج التي توصل اليها والنتائج التي ظهنرت 

بتلك الدراسات والمصادر ومعرفة ما اتفق منها وما اختلن  منن النتنائج ليسنتطيع بالنهاينة التعمنيم لنتنائج 

سبة . لذا فمن الممكنن تفسنير نتنائج بحثهما والوصول الى االستنتاجات السليمة وليقومان بالتوصيات المنا

 البحث الحالي التي ظهرت وفق االتي : 

ان الفقننرات التنني نالننت المرتبننة االولننى والثانيننة والثالثننة تعنند مننن المهننارات الشننائعة وذات االسننتعمال  -1

السنننهل والمتنننداول بنننين اكثنننر االفنننراد والمعلمنننين مننننهم فهنننم ايضنننا يسنننتعملونها اي هنننذم الطنننرق 

شنننكل كبينننر جننندا بالحيننناة االعتيادينننة لنننذا فمنننن الطبيعننني جننندا ان تكنننون اسنننتجابات االلكترونينننة ب

 المشرفين عليها بانها فقرات ذات اهمية كبيرة للمعلم وان اغلبهم بحاجة ماسه لها . 
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ان الفقننرات التنني نالننت المرتبننة الرابعننة والخامسننة تمثننل مهننارات اصننع  مننن المهننارات التنني تمثلهننا  -2

يننة وقنند يكننون اسننتعمالها ايضننا اصننع  مننن غيرهننا مننن الوسننائل االلكترونيننة ، الفقننرات االولننى والثان

كننذلك فننان المتعلمننين ولكننون تجربننة التعلننيم االلكتروننني جدينندة بالنسننبة لهننم فننان هننذم االدوات ايضننا 

 جديدة عليهم وقد تكون الغالبية منهم ال يعرفونها او ال يستطيعون التعامل معها .

رتبننة السادسننة تمثننل مهننارات صننعبة علننى عنندد مننن المعلمننين وذلننك كننون ان الفقننرات التنني نالننت الم -3

تجربننة التعلننيم االلكتروننني جدينندة علننى السنناحة التعليميننة والمنندارس ومننن جهننة اخننرى فانهننا تمثننل 

بننرامج واليننات صننعبة نسننبيا علننى المعلمننين وتتطلنن  منننهم اداء عننالي ومهننارات لننم تكننن لننديهم 

 ها بالتعليم االن لذلك ظهرت بهذم النتيجة وهذم المرتبة . وعليهم تعلمها بسرعة كبيرة لتنفيذ 

ان الفقنننرة التننني نالنننت المرتبنننة السنننابعة تتمثنننل بمهنننارة توجينننه وارشننناد المتعلمنننين عبنننر الصنننفوف  -4

االلكترونيننة وعبننر النننت وقنند تشننكل هننذم المهننارة عمليننة صننعبة جنندا علننى عنندد غيننر قليننل مننن 

جيننا التعلننيم للسنننة االولننى وفننق منننهج التعلننيم المنندمج المعلمننين كننونهم يسننتعملون التقنيننات وتكنلو

وانهننم قبننل هننذم التجربننة نننادرا مننا كننانوا يسننتعملون مثننل هننذم االدوات والتقنيننات بننالتعليم لننذلك مننن 

 الطبيعي جدا ظهور صعوبات كبيرة لديهم بهذم المهارات . 

ونننني ومنننن الواضنننح ان ان الفقنننرة التننني جنننات المرتبنننة الثامننننة تتمثنننل بفقنننرة ادارة الصننن  االلكتر -5

المعلمننين يواجهننون صننعوبات متعننددة بننالتعليم وفننق الصننفوف االلكترونيننة بشننكل عننام ومننن الطبيعنني 

انهننم يواجهننون صننعوبات اكبننر فنني ادارة الصنن  االلكتروننني والتعامننل مننع المتعلمننين والتواصننل 

 معهم كون التجربة جديدة عليهم وكون معرفتهم بهذم االسالي  متواضعة جدا . 

 استنج الباحثان من خالل النتائج التي توصل اليها بالبحث الحالي االتي : االستنتاجات : 

 ان هناك ضعفا في اعداد المعلمين بالجان  التطبيقي .  -1

 ان هناك ضعفا في االعداد للمعلمين بالجان  التقني والتكنلوجي . -2

 ان ادارة العملية التعليمية غير مهيئة للتعليم التكنلوجي . -3

 تفاعل المتعلمين مع تكنلوجيا التعليم ضعي  . ان  -4

 ان اعداد المعلمين الماهرين بالجان  االلكتروني قليل نسبيا .  -5

 اليها باالتي :  توصال اللذانيوصي الباحثان بالنظر الى النتائج  التوصيات :

 اجراء دراسة مماثلة لتقويم عملية التعليم االلكتروني بالمدارس االبتدائية .  -1

 دراسة ميدانية لتقويم اداء المعلمين بالتعليم االلكتروني .  اجراء -2

اجنننراء دراسنننة مقارننننة لواقنننع التعلنننيم االلكترونننني بنننين المرحلنننة االبتدائينننة والمرحلنننة  -3

 المتوسطة   

 : يقتري الباحثان المقترحات االتية :  المقترحات

 بالتعليم االلكتروني . تنظيم دورات تدريبية للمعلمين بالعطلة الربيعية والعطلة الصيفية  -1

 تزويد المدارس باالجهزة الحديثة والتقنيات التعليمية الذكية .  -2

 .تنظيم ورش عمل مستمرة للمعلمين اثناء الخدمة بالتعليم االلكتروني وتكنلوجيا التعليم -3
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 : المصادر

م(.  "فاعلية التعليم االلكتروننني فنني التحصننيل واالحتفنناظ لنندى طالبننات العلننوم 2008،نميمة حميد مبارك . )  االحمدي[1] 

رقووة عموول مقدمووة فووي نوودوة التعلوويم العووالي للفتوواة االبعوواد االجتماعية بكلية اآلداب والعلوم االنسننانية بالمدينننة المنننورة"  و

 . ، جامعة طيبة  والتطلعات

 .، دار المسيرة ، عمان، االردنعلم النف  التربويم(. 2003صالح . )ابو جادو ، محمد   [2]

م(. "مستوى ادراك مديري المدارس االساسننية الخاصننة ألهميننة تكنلوجيننا التعلننيم   2015ابو ربيع، ابتسام احمد طه . )[3] 

فنني محافظننة  منشووورة رسووالة ماجسووتير  يووروعالقته بمستوى توظي  المعلمين لهذم التكنلوجيا من وجهة نظر المعلمين"  

 . العاصمة عمان جامعة الشرق االوسط

، دار  مناهج البحث العلمي تصميم البحث والتحليل االحصووائيم(.  2007البطش ، محمد وليد وفريد كامل ابو زينة . )  [4]

 .المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن

، الميسسة الجامعيننة للنشننر والتوزيننع ،  في االلل الثالثة  التنمية ورسالة الجامعةم(.  2000اسعد ، محمد مصطفى . )[5] 

 .لبنان

 .، ديوان المطبوعات الوطني ، الجزائر  اصول التربية والتعليمم(.  1990تركي ، رابح . )[6] 

  .، دار الثقافة ، القاهرة االشراف الفني الفعال في التعليم االساسيم (. 1983ثابت ، حكيم كامل . )  [7]

الجووودة فووي اعووداد وتوودريب المعلمووين وتطووويرهم ، وزارة م(.   2017جري، خضير عباس وعباس دحام العلياوي . )  [8]

 .، دار الجامعة للطباعة والنشر والترجمة ، العراق التعليم العالي والبحث العلمي

رون وموزعننون ، عمننان ، ، دار الفكننر ناشنن  طرق التدري  بين التقليوود والتجديوودم(.   2010الحريري، رافدة عمر . )[9] 

 .االردن

اثر المهارات التقنية ومدى رؤية اعضاء هيئة التدريس لفاعليننة ادوات التعلننيم علننى "م(.  2018حمادة ، السعدون . )  [10]

 .. الجامعة السعودية رسالة ماجستير  ير منشورة "االلكتروني على استخدامهم الفعلي لهذم االدوات في جامعة الباحة

 .م(.  اختيار المعلم واعدادم ، دار الفكر العربي ، مصر1996، علي . )راشد   [11]

م(.  طرائق تدريس التربية الرياضننية واسنناليبها ، دار الكتنن  2011الربيعي ، محمد داود وسعيد صالح حمد امين . )  [12]

 . العلمية ، بيروت ، لبنان

 . ، مكتبة الرشد ، الرياض  منظومة تكنلوجيا التعلمم (. 2003، احمد محمد وعادل السيد سرايا . ) سالم[13] 

م (. تكنلوجيا تعليم اللغة العربية في الجامعة ا لجزائريننة دراسننة وصننفية تحليلننه فنني الوسننائل 2017السعيد، خنش . )  [14]

 .ئر، الجزا  اطروحة دكتوراهوالتقنيات المعتمدة في التعليم  ، 

 . ، دار المنهج للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن اساسيات التدري م(.  2014شبر ، خللي ابراهيم واخرون . )[15] 

، المكتبننة العصننرية للنشننر  التعلوويم االلكترونووي ومسووتحدثات تكنلوجيووا التعلوويمم(.  2010عبدالحمينند عبنندالعزيز . ) [16]

 .والتوزيع ، المنصورة ، مصر

م(. مدخل الى مناهج البحننث فنني التربيننة وعلننم النننفس ، دار المسننيرة للنشننر  2012حمد خليل واخرون . )عباس ، م[17] 

 .، االردن 4والتوزيع والطباعة ، ط 

عالميننة معاصننرة ( ،   م(.  التعلننيم االلكتروننني والتعلننيم االفتراضنني ) اتجاهننات2015عامر ، طارق عبدالرؤوف . )  [18]

 .المجموعة العربية للتدري  والنشر
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 المساعد في كتابة البحوووا التربويووةم(.  2015العبيدي ، عبد الحسن عبد األمير احمد وسي  سعد محمود عزيز . )  [19]

 .، مطبعة جامعة ديالى المركزية ، العراق

منوواهج البحووث العلمووي المفهوووم واالسوواليب م(. 2011، سامي عزيز عباس والهيتنني محمنند يوسنن  حنناجم . )  العتبي[20] 

 .، دار الكتاب والوثائق، بغداد ، العراق  والتحليل والكتابة

م(.  اثر اسلوب التعليم االلكتروني المباشر فنني كتسنناب المفنناهيم التاريخيننة واسننتبقائها 2012عثمان ، شذى محمد . )[21] 

رسووالة ماجسووتير  يوور بمادة التاريخ االوربي لدى طالبات الص  الخامس االدبي ، الجامعة المستنصننرية ، كليننة التربيننة ، 

 .، العراقمنشورة

، دار غيداء للنشر والتوزيع ، عمان  بوصلة التدري  في اللغة العربيةم( . 2016العزاوي ، نضال مزاحم رشيد . ) [22] 

 .، االردن

، دار عننالم الكتنن  للنشننر والطباعننة والتوزيننع ،  معجووم اللغووة العربيووة المعاصوورةم( .  2008منند محتننار . )عمر ، اح  [23]

 .القاهرة ، مصر

 .، دار الثقافة للنشر والتوزيع  التعليم المدمج التصميم التعليمي الوسائ  المتعددةم(. 2011الفقي ، عبدهللا ابراهيم . )  [24]

 .، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن  مهارات التدري  الفعال م(.  2004قطامي ، يوس  . ) [25] 

،   5،المسننيرة للنشننر والتوزيننع والطباعننة ط تكنولوجيا التعليم بين النظريووة والتطبيووقم(.    2007مرعي ، توفيق . )  [26]

 . عمان ، األردن

، دار عالم الثقافة  استراتيجيات معاصرة في تدري  التربية االسالميةم(. 2010الهاشمي ، عبدالرحمن واخرون . ) [27] 

 .للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن
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 ( 1ملحق )

 كتاب تسهيل المهمة

 

 
 

 ( 2ملحق )

 نسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحثان
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 ( 3ملحق )

 استبانة

 الخبراء  الموضو  / استبانة

التكنلوجيوة الالزموة للمعلموين اثنواء  مهوارات التعلويميروم الباحثان اجراء دراسة موسنومة بنن "

" ومن مستلزمات البحث الحنالي عمنل اسنتبانة وعرضنها   عملية التعلم المدمج  في زمن جائحة كورونا

المهارات التكنلوجية الالزمة  لمعلمني المرحلنة   ةعرفملمختصين بالتربية والتعليم لغرض  على الخبراء وا

 انستعين الباحثيتتمتعون به من خبرة علمية واسعة ج . ونظرا لما  االبتدائية عند تطبيق منهج التعليم المدم

بكم لغرض االجابة على فقرات االستبانة المقدمة لكم بحس  اهمينة تلنك الفقنرات بحسن  درجنة اهميتهنا 

 .ولكم فائق الشكر واالمتنان.. بنظركم .

 

 الباحثان                                                                                                             
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 ت الفقرات مهمة جدا مهمة  مهمة نوعا ما 

 1 التمكن من استعمال شبكة االنترنت    

 2 التمكن من استعمال وسائل التواصل االجتماعي اثناء التعليم     

 3 التمكن من استعمال الصفوف االلكتورنية التعليمية     

 4 التمكن من استعمال جهاز الحاسوب بقدرة عالية اثناء التعليم     

 5 الذكية اثناء التعليم   اإللكترونيةالتمكن من استعمال االجهزة    

 6 التمكن من استعمال السبورة التفاعلية اثناء التعليم     

 7 اثناء التعليم   اإللكترونيةالتمكن من استعمال الوسائط    

 8 القدرة على اعداد الفديوات التعليمية    

 9 القدرة على التواصل مع الطلبة عبر االنترنت عبر منصات الميتنك    

 10 القدرة على ادارة الص  االلكتروني بشكل فاعل عبر االنترنت     

 11 القدرة على ايصال المعلومات وافهام المتعلمين الدرس عبر االنترنت    

 12 القدرة على اجابة اسئلة المتعلمين اثناء الدرس عبر االنترنت     

 13 القدرة على توظي  عرض الملخصات والوسائل التعليمية عبر االنترنت     

 14 القدرة على تقديم حل التمرينات عبر االنترنت     

 15 القدرة على اجراء امتحانات االلكترونية     

 16 القدرة على اداء االنشطة الصفية عبر االنترنت     

 17 القدرة على توجيه وارشاد المتعلمين عبر االنترنت     

 18 القدرة على توظي  التغذية الراجعة كتقويم للمتعلمين عبر االنترنت    

 19 القدرة على متابعة واجبات المتعلمين عبر االنترنت     

 20 القدرة توظي  التعليم االلكتروني الثارة دافعية المتعلمين    
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