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Abstract 

The purpose of the study is to get to know the teachers’ opinions regarding online teaching, 

in addition to fully understand the struggles they faced when they taught online, using 

different online platforms, and check whether they still use them after going back to teach 

in schools. 

In order to accomplish this, two researchers interviewed 10 teachers from Arab schools 

in the northern district. After the interviews the results were analyzed and organized 

into different groups. According to the results, online platforms and strategies used 

by teachers were good enough during online teaching, but they still faced a lot of 

technical difficulties. Also, the teachers had positive attitudes towards using these strategies 

and platform even after going back to school post the Corona period. 

The researchers highly recommend providing all schools with the needed supplies such 

as computers, along with training courses for teachers. 

Key words: Online Teaching During COVID-19, COVID-19, The Struggles of Online 

Teaching, Teachers' Opinions. 
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 (2020آراء المعلمين حول التعليم عن بُعد خالل فترة "الكورونا" )السنة التعليمية 

 

 مادونا جبران حنّا
 فلسطين، وزارة التربية والتعليم ،الباحثة

 رياض خليل
 فلسطين، الباحث

 لينا بولس
 الباحثة، فلسطين

 

 

 

 :الملخص

المعلمين تجاه عملية التعليم عن بعد، إلى فهم الُمعّوقات التي واجهت المعلمين  آراءهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

الرقمية ما بعد  لياتية المعلمين في استعمال اآلاستمرارالرقمية، وإلى فحص  لياتالتعليم عن بُعد، وفي استعمالهم لآل خالل 

اسة تم بناء مقابلة نصف ُموجهة من قبل الباحثين، في خالل العودة للتعليم الوجاهي. من أجل تحقيق أهداف الدر "الكورونا" 

تّم تمرير ثالثة نماذج تجريبيّة من أجل التحقق من مدى صحة ومالءمة األسئلة، وبعد ذلك تم تمرير  المرحلة األولى 

ت تم تحليل ( معلمين من مدارس عربية شمال البالد. بعد عملية تمرير المقابال10المكّون من ) المقابالت لعيّنة البحث 

مجموعات متشابهة في إجابات المبحوثين، وهكذا تم تصنيف جميع المجاالت إلى فئات  المعطيات، وتحليل النتائج إلى 

 لياتلتلخيص النتائج. أشارت نتائج البحث إلى أن الوسائل التكنولوجية واآل بحسب وجه الشبه باإلجابات وبناء جدول 

ظهور العديد من التحديات التي واجهت المعلمين خالل تفعيل  ة التعليم عن بُعد، الرقمية سدّت حاجة المعلمين في فتر

مواقف إيجابية من قبل المعلمين ألهمية استخدام  المنظومة المحوسبة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي 

بتقوية  اإلهتمام يوصى بها الباحثان هي تي اآليات المحوسبة خالل التعليم الوجاهي )ما بعد الكورونا(. وأهم التوصيات ال

في  يةستمراراالللمعلمين، وتحديث و البُنى التحتية في المدارس، وتوفير خدمات صيانة وأجهزة حاسوب ودورات تدريبية 

  استعمال األدوات الرقميّة في التعليم الوجاهي.

  كورونا، صعوبات التعليم عن بُعد، مواقف المعلمين. التعليم عن بُعد أثناء جائحة كورونا، جائحة : الكلمات المفتاحية

 

 : المقدمة

نتيجة للظروف الفجائيّة التي عانى منها العالم بأكمِله، الُمتمثّلة بانتشار فايروس "كورونا" أُجبرت المدارس في شهر 

نفسها ُمجبرة على مالءمة على مالءمة منظومة تعليم تتالءم مع األوضاع الراهنة، حيث وجدت المدارس  2020  آذار سنة 

يّة التعلّم والتعليم، واستخدام تقنيات محوسبة للتواصل مع الطالب، فقد كان التعليم استمرارلضمان  منظومة التعليم 

  ية المفاجئة. نتقالاالية التعليم، وهذا كشف حقيقة عدم جاهزية المدارس لهذه الفترة ستمرارال الحل الوحيد والبديل  لكترونياإل

نحن نعيش في عالٍم يواكب التطّورات والتغيّرات، لذلك يتضّمن النجاح في هذا الواقع قيًما تُعّزز التفكير المستقبلي، 

التكيّف مع الواقع الهجين.  وفي هذا الصدد من المهم أن تكون منظومة التعليم قادرةً على التعامل مع التغيّرات  وقدرة على 

معلم المستجدات، وأن ينجح بالتكيّف السريع للواقع، وأن يتمتع بكفاءة عالية بأصول التدريس يواكب فيها ال الُمفاجئة، وأن 

  عبر اإلنترنيت. 

، حيث يكُمن الهدف 2020المعلمين حول تجربتهم األولى فترة التعليم عن بُعد سنة  آراءلهذا السبب من المهم فحص 

ربِتهم في التدريس عبر اإلنترنت خالل أزمة "كورونا".  وكذلك المعلمين عن تج آراءالدراسة في فحص مواقف و من هذه 

  في الوقت الحالّي أيًضا. 2020المحوسبة التي استعملوها سنة  لياتحول جاهزيتهم باستعمال اآل فحص آرائهم 

تغييرات على مختلف مجاالت الحياة، ومن أبرزها مجال التعليم، فقد  2020شّكلت جائحة كورونا منذ شهر آذار 

للتعليم عن بُعد، بحثا عن الوسائل المتوفرة وفق اإلمكانيات  نتقالاالالتربية والتعليم حالة الطوارئ ومن ثم تّم  أعلنت وزارة 

ليم.  لقد اهتمت وزارة التربية والتعليم بإيجاد البدائل المالئمة وتطوير تقنيات تعليم ية سيرورة التعاستمرار المتاحة من أجل 
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ية تلقي التعليم لجميع الطالب، فقد تم استمرارة عديدة من أجل إلكترونيوالطالب وتفعيل منصات  عن بُعد، إرشاد المعلمين 

  لتسهيل التواصل مع الطالب.  متعددة للمعلمين  آلياتتوفير 

وبالتالي فقد واجه المعلمون العديد من الصعوبات والتحديات وقد تُلقى مسؤولية كبيرة على عاتق المعلمين والكوادر 

المعلمين من  آراءإنجاح منظومة التعليم عن بُعد، فهم عنصٌر رئيسي في هذه العملية، لذلك تُعتبر اتجاهات و التدريسية في 

المعلمين  آراءالتعليم عن بُعد، ومن هنا توّلدت الرغبة في هذه الدراسة لمعرفة مواقف وية استمرارإلنجاح  العوامل األساسية 

 المحوسبة المتوفرة لديهم. لياتاتجاه، اآل تجاه التعليم عن بُعد 

 

 :أهمية الدراسة

حول لهذه الدراسة أهميةٌ نظريةٌ وتطبيقيةٌ محلية فيما يتعلق بوجهات نظر المعلمين حول التعليم عن بُعد، و

الرقمية ما بعد "الكورونا"، وهذا بدوره يفحص القيمة المضافة لهذه األدوات  لياتوالمحافظة على استعمال اآل يةستمراراال

ويُسلط الضوء أيًضا على الُمعّوقات التي أثرت على عمل المعلمين خالل التعليم عن بُعد، الذي بدوره سيساعد في اتخاذ 

 اشى مع هذا العصر.قرارات صائبة في تحسين أداء نظام التعلم عن بعد الذي يُعد نظاًما جيّدًا ويتم

 

 :هدف الدراسة

المعلمين تجاه عملية التعليم عن بُعد وأيضا إلى فهم الُمعّوقات التي واجهت  آراءتهدف الدراسة إلى التعرف على 

ية المعلمين في استمرارالرقمية. كما وتهدف هذه الدراسة لفحص  لياتالمعلمين خالل التعليم عن بُعد، وفي استعمالهم لآل

 الرقمية ما بعد "الكورونا" خالل العودة للتعليم الوجاهي. لياتاآلاستعمال 

 

 :أسئلة البحث

 معلمي مدارس إعدادية عربية شمالي البالد حول تجهيزهم لفترة التعليم عن بُعد؟ آراءما هي   -

تصورات معلمي مدارس /مواقف/آراءما هي الُمعّوقات أو التحديات التي واجهها المعلمون والتي قد تؤثر على  -

 تعليم رقمية؟  آلياتإعدادية عربية شمالي البالد بدمج 

   الرقمية التي يستعملها معلمو مدرسة إعدادية عربية شمالي البالد بعد فترة "الكورونا"؟  لياتما هي اآل -

 ؟2020نا" ما هي الصعوبات التي واجهها المعلمون أثناء تفعيل المنظومة المحوسبة خالل سنة "الكورو -

 

 اإلطار النظري )خلفية نظرية(

 :التعليم عن بُعد

و االلكترونية، فهناك التعليم تعددت ُمسميات عملية التعلم والتعليم التي تتم بواسطة األدوات التكنولوجية أ

 (.  2021( يكون باستخدام األدوات التكنولوجية الُمتعددة )زيد وآالء، Distance Learnngلكتروني، والتعلم عن بُعد، )اإل

التعليم عن بُعد عبارة عن عملية تعليميّة متباعدة المكان والّزمان، ومن خاللها يكون التواصل بين المعلّم والطالب 

الوسيلة المستخدمة في المدارس (. حيث أصبح هذا النمط من التعليم هو 2020رقميّة )اليونسكو،  آلياتمن خالل استعمال 

عمليّة التعليم الذي يتيح منظومة تعليم تفاعليّة  ستمرار( وهو الحل األمثل ال2020في حالة الطوارئ )سنة "الكورونا" 

 (.  2020)راما، 

 لألفراد والتوافر الوصول كانيةأم تُتيح التي المحوسبة التكنولوجيا استخدام اإلنترنت عبر التّعلم بيئة تعكس

 ذلك في بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطور مع اليوم وقت، أي وفي مكان أي من شخص، ألي والموارد،

 نجار، -ماجين) المدارس جميع في وموجودةً  ُمتنوعةً  بُعد عن التعليم أنشطة أصبحت التعليم، نظام في وإدخالها اإلنترنت،

 وهناك والزمان، المكان قيود من التحّرر والمعلمين للمتعلمين تُتيح افتراضية تعلم بيئة بُعد عن التعلّم ويعكس كما(. 2020

 (.2020مرنة وأماكن افتراضية )ميلر،  أوقات في تعليمية تفاعالت
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 :مواقف المعلمين اتجاه التعليم عن بُعد

تشير العديد من الدراسات إلى أن مواقف المعلّمين تتشكل طوال حياتِهم، وتعتمد على خبراتِهم التعليمية كطاّلب، من 

قد تكون هذه المواقف تجاه أنفسهم، أو تجاه ( (Fives, Lacatena & Gerard, 2014روضة األطفال إلى التّعليم العالي 

 (.(Fives & Gill, 2014و تجاه طريقة التدريس الطالب، أو تجاه المعرفة التي يمتلكونها، أ

رقميّة، التكيّف للوضع الراهن كان من  آلياتخالل فترة "الكورونا" تعّرَف المعلّمون على بيئة تعليميّة جديدة، تشمل 

أو بمساعدة الزمالء في المدرسة. بالنسبة للبعض من المعلّمين، عّززت  ستكمالخالل االجتهاد الشخصّي أو االنضمام ال

تجربة التدريس عبر اإلنترنت اإلحساس بالكفاءة، بينما تسبّبت بالنسبة لآلخرين في التردّد بسبب الصعوبات، التحدّيات 

رقميّة ألنهم  آلياتبون استخدام ( أن العديد من المعلّمين يتجنّ 2018(. ويضيف الباحث بالو )Schaferber, 2020والفشل )

 يعتقدون أن هذا الشأن بحاجة لمعرفة مسبقة وجاهزيّة في االستثمار بالطاقات والوقت.  

 في دولةً  59 من النطاق، واسعة دراسة (OECD) والتنمية اإلقتصادي التعاون منظمة في التعليم وزارة أجرت

 فتح تعيد التي "الكورونا" والُمعضالت أزمة مع العالم أنحاء في التّعليم أنظمة تتعامل لمعرفة كيف محاولة في العالم

 البديلة، التّعليم آليات بإستعمال ستمراراال أهمية على المعلمين آراء فحص خالل من الدراسة هذه أكدت حيث المدارس،

 (. 2020 فرناندو واخرون،" )الهيبريدي " التعليم ونمط المحوسبة لياتكاآل

  

 :الصعوبات التي واجهت المعلّمين خالل فترة التعليم عن بُعد

أن هناك العديد من التحدّيات التي رافقت نظام التعليم عن بُعد، من  2020أشارت لجنة مراقبة شؤون التعليم العربي 

تربيّة والتعليم آنذاك صورةٌ الرقميّة بحوزة المعلّمين، حتى أنّه لم يكن لوزارة ال لياتبين هذه التحدّيات هو نقص وإفتقار اآل

يّة المفاجئة، ومن التحدّيات نتقالاالدقيقةٌ فيما يتعلّق بحجم نقص هذه الموارد، عدم اإلستعداد الفعلّي للمعلّمين لهذه المرحلة 

يّة المعلّمين أيًضا أن نسبة كبيرة من المعلّمين لم تكن لديهم الوسائل الالزمة لدعم منظومة التعليم عن بُعد، زد على ذلك جاهز

ٌر ضروري ومهم وخاصة أننا أم من الناحية التقنيّة إلدارة عمليّة التعليم عن بُعد، كما وأن التّحضير المسبق لهذه الفترة هو

(. وفي هذا 2020في عصر التكنولوجيا وعلى المدارس التأكد أن الكوادر التدريسية ملمة في موضوع الحوسبة )اليونسكو، 

أنّه لم  2021ج المسح الثاني الذي ُمّرر من قبل ُسلطة القياس والتقويم لمراقب الدولة في تقريره الخاص سنة الشأن تُوّكد نتائ

كافية لتفعيل منظومة التعليم عن بُعد، ولم تكن البُنى التحتية في المدارس جاهزة لتفعيل المنظومة  آلياتيكن للمعلّمين 

المعلمين حول جاهزيتهم في التّعليم عن  آراءامهم، وبذلك أثّر سلبًا على أم ُمعيقًا وحاجًزا كبيًرا اعتبرالمحوسبة، وهذا بدوره 

  بُعد.

( تُبين الصعوبات في التعليم عن بُعد، بأنه يحتاج إلى التحضير المكثف وتزويد 2021أما دراسة )زيد وآالء، 

ام بها، وهذا يتطلب الكثير من العمل من الناحية الفنيّة والمنهجيّة الطالب بجميع المواد والواجبات والمهمات التي عليهم القي

تالكهم للقليل منها في نظام أم تالك المعلمين والطالب للخبرة الالزمة أوأم والتعليميّة من قبل المعلمين. إضافة إلى عدم

أكثَر دافعيةً للتّعليم وأكثر قدرةً على التنظيم  التّعلم عن بُعد. ومن بين المشكالت أيًضا حاجة التّعلم عن بُعد ألن يكون الطالبُ 

 والتخطيط والتعامل مع الوقت والكفاءة. 

بعنوان " التعليم عن بُعد نتيجة جائحة ( 2020 ،)ראמ"ה 2020في سياق ُمتّصل أجرت ُسلطة راما بحث عام 

منظومة التعلم عن بُعد هي:  كورونا من وجهة نظر المعلمين" تبيّن أن أكثر الصعوبات التي واجهها المعلمون في

تالك الكثير من أم الضغوطات وكثرة التحضيرات للقاءات عن بُعد، نقص في المعدات والتجهيزات وأجهزة الحاسوب، عدم

 الطالب للحواسيب، عدم توفر بيئة تعليمية مالئمة لتفعيل المنصة المحوسبة. 

 ،2019( ديسمبر) األول كانون في نُشر الذي صاء،لإلح المركزي المكتب استطالع أظهر السياق أيًضا هذا وفي

 عبر اإلنترنت باستخدام المواطنين من ٪(71) أفاد: والعرب اليهود السكان بين الرقميّة األدوات استخدام في كبيرة فجوات

 أن إلى هذا يشير اليهود، المواطنين ٪( من77)مقابل  – المنزل في الكمبيوتر باستخدام فقط ٪43 وأفاد المحمول، الهاتف

 (.2020 التّعليم، لمراقبة العربية اللجنة) الوالدين إلحدى النّقال الهاتف خالل من يتم بُعد عن التّعلم بعض

تأسيًسا على ما سبق، تظهر الحاجة من خالل هذه الدراسة إلى تقييم تجربة التعليم عن بُعد خالل جائحة "كورونا" 

ية استخدام استمرارفي المدارس العربية، وكيف هو الحال في يومنا الحالي )بعد العودة للتعليم الوجاهي(، وباألخص فحص 

ارد هائلة. فما يُميّز هذا البحث هو عدم وجود دراسات أُجريت في هذا المحوسبة التي استُثمرت من أجلها مو لياتاآل

 الرقمية ما بعد "الكورونا".  لياتفي استخدام اآل يةستمراراالالمجال، خاصة وأن يُعالج قضية 
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 :منهجية البحث

)المبحوثين(، هذه الدراسة اعتمدت على البحث النّوعي حيث تم تجميع المعطيات من خالل مقابالت عّينة البحث 

 . من بين عدة أفراد حول المفهوم أو الظاهرة يصف البحث في علم الظواهر معنى تجارب الحياة

 

 :مجتمع البحث  

معلمات من مدارس إعدادية )من الصف السابع حتى الصف التاسع( من الوسط  5معلمين و 5يشمل مجتمع البحث  

سنة خبرة، حيث يعلمون  20-15سنة، وتتراوح سنوات الخبرة لديهم من  45 -35العربي شمالي البالد.  يتراوح عمرهم 

بموضوع دمج التكنولوجيا في التعليم خالل فترة  استكمالمجاالت تخصص مختلفة، خضع جميُع المعلمين ألول مرة 

ساعة، ُمخصص من قبل وزارة التربية  30مدرسي،  استكمالعبارة عن  ستكمالللتعليم عن بُعد. اال نتقالاال"الكورونا" بعد 

 والتعليم وتم تمريره عبر "الزوم" ويشمل إرشاد وتوجيه بكل ما يتعلّق بالتّعليم والتّعلّم عن بُعد. 

اختيار معلمين من ثالث مدارس شمالي البالد، تم التوجه إليهم بشكل شخصي، حيث أبدوا استعدادًا على تم 

اخترنا المدارس التي لديها دراسات عبر اإلنترنت وخضعت  -المشاركة في البحث. طريقة أخذ العينات هي عينة مالئمة 

 إليها.لتدريب متقدم في علم التربية التقنية وكان من السهل الوصول 

 وصف مجتمع وموضوعات الدراسة(: 1) الجدول

 -المعلم

 الموضوعة

سنوات  العُمر الجنس

 الخبرة

االشتراك 

بدورة بخصوص 

 التعلم عن بُعد

استعمال 

رقمية خالل  آليات

 التعليم الوجاهي

 قليالً  نعم 15 35 ذكر المعلم أ

 قليالً  نعم 18 43 ذكر المعلم ب

 أحيانًا نعم 15 39 ذكر المعلم ج

 كثيًرا نعم 16 41 ذكر المعلم د

 كثيًرا نعم 20 45 ذكر المعلم ه

 كثيًرا نعم 15 36 أنثى المعلم و

 كثيًرا نعم 18 42 أنثى المعلم ز

 أحيانًا نعم 16 38 أنثى المعلم ي

 أحيانًا نعم 19 45 أنثى المعلم ي أ

 قليالً  نعم 15 39 أنثى المعلم ي ب

 

 :)التحليل(أداة البحث 

لتحقيق أهداف الدراسة تم عقد مقابلة نصف موّجهة، بحيث تُعد هذه األداة األفضل مالءمة لهدف البحث. لكتابة 

أسئلة المقابلة قمنا بتحديد موضوع البحث، قراءة مقاالت ودراسات في موضوع البحث، بعدها حددنا األسئلة المهمة التي 

( أسئلة، كما وتم في المرحلة األولى تمرير ثالثة نماذج تجريبيّة من 8تشمل المقابلة )من خاللها يمكن جمع معطيات كافية. 

 أجل التحقيق من مدى صحة ومالءمة األسئلة، كما وتم تعديل أسئلة المقابلة بناًء على النماذج التجريبية.

 

 :ثبات األداة

ج تجريبية، من أجل تحسين وتطوير األداة تم صياغة هذه األسئلة بالتشاور مع ُمحّكم ثالث، ومررنا ثالثة نماذ

%(، لم يتم 90وـللتأكد من صحة األسئلة ومدى مالءمتها، بعد تمرير النماذج التجريبية بلغت درجة اإلتفاق بين المحكمين )

 استعمال األسئلة التي لم يتم الموافقة عليهم مع الُمحّكم الثالث. 
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 :عملية البحث 

لى األُسس االخالقية المقبولة بالبحث كخطوة مسبقة تم تمرير شرح للمعلمين حول أُدير البحث ضمن المحافظة ع

البحث والهدف، وما هي القيمة المضافة للبحث، وما هو الهدف من إجراء المقابلة معهم، وعبّروا عن موافقتهم في 

اكن تم االتفاق أم المدرسة في المشاركة في البحث. تمت المقابالت غير المنظمة مع المعلمين خالل أوقات الفراغ خارج

عليها بشكل ُمسبق مع المبحوثين، مدة المقابلة كانت ساعة ونصف تقريبًا، بعدها تم توثيق إجابات المبحوثين، ومن بعدها تم 

جمع البيانات وتحليل النتائج إلى مجموعات متشابهة إلجابات المبحوثين، وهكذا تّم تصنيف جميع المجاالت إلى فئات 

 استكمالالمحوسبة قبل الكورونا، تجهيز المعلمين من خالل  لياتوجه الشبه باإلجابات )مثال للفئات: استعمال اآلبحسب 

وغيرها( وبناء جدول لتلخيص النتائج. من الجدير بالذكر أنه تم إنشاء موضوعات وفئات الترميز بناًء على اإلجابات 

ت أوالً وفقًا للدراسات وبعدها تم حتلنتها وفقًا لإلجابات، حيث تم تحديد فئات وقراءة المواد النظرية، كما وقُمنا بتحديد الفئا

 التحليل من الدراسات السابقة ولكن في نفس الوقت تم تصميمها وفقًا لتحليل محتوى المقابالت.

 

 :أسس خلقية للبحث

في جميع مراحل البحث، وذلك ومن أجل المحافظة على السريّة أخبرنا المشاركين أن أسماءهم لن تُسجل أو تُذكر 

سيكون من خالل إستبدال أسمائهم بأسماء أخرى مزيّفة، من دون إعطاء رمز واحد يُشير إلى حقيقة شخصيتهم، وإن جميع 

المعلومات ستُستخدم من أجل أهداف البحث فقط. باإلضافة إلى هذا، لقد تم تسجيل المقابالت وإخبار المعلمين أن الهدف هو 

ت كمرجع، وسيتم مسح هذه المعلومات عند االنتهاء من البحث.  كما وأخبرناهم أن البحث َسيُرَسل لهم بعد حفظ المعلوما

 تقييمه، وأن بإمكانهم مغادرة البحث أو الرفض في أّي وقت.

 

 :مناقشة واستنتاجات

يّنة البحث، حيث إّن تم تحليل المقابالت وفق الفئات اآلتية المشتركة التي ظهرت في المقابالت التي أجريت مع ع

 آلياتهذه الفئات تجيب عن سؤال البحث، الموضوعات التي تم تحليل النتائج بحسبها هي: جاهزية المعلمين في استعمال 

المحوسبة في تحسين جودة  لياتالمعلمين حول االستثمار المبذول للتحضير للتعليم عن بُعد، مساهمة اآل آراءمحوسبة، 

، مدى 2020التعليم في فترة "الكورونا" من وجهة نظر المعلمين، التحديات التي واجهت المعلمين خالل فترة التّعليم سنة 

 فيما بعد فترة "الكورونا"  )الوقت الحالي في التعليم الوجاهي(.   2020المحوسبة التي اكتسبوها سنة  لياتاستخدام اآل

 رح وتفصيل لهذه الفئات: فيما يلي ش

المحوسبة، حيث  لياتكان هناك إجماٌع لدى أفراد مجتمع الدراسة من المعلمين حول المعرفة الُمسبقة باستخدام اآل

إنّه لم يكن تجهيٌز مسبق للمعلمين حول تفعيل المنظومة المحوسبة، وبهذا الشأن يقول المعلم " أ " بالنسبة لتجهيز المعلمين 

للتّعليم عن بُعد، كانت فترة جدا مضغوطة والكثير  نتقالاال، في فترة الكورونا بعد استكمالأن: " نعم التحقت بلهذه الفترة 

من قبل  استكمالمن المتطلبات والضبابية" ويُضيف المعلم " ج " في نفس السياق أنه: "لم يكن تحضير مسبق، التحقت ب

للتّعلم عن بُعد،  نتقالاالالمحوسبة بدأ بعد  لياتالتجهيز لتفعيل واستعمال اآل للتعليم عن بُعد". فنرى أن نتقالاالالمدرسة بعد 

مع أننا نعيش في عصر التطور والتكنولوجيا فمن المتوقع أن يكون كل معلم على استعداد، وهذا يظهر من خالل قول المعلم 

 غوطة".للتعليم عن بُعد، لم أستفد ألنها كانت فترة مض نتقالاال" ز ": "نعم، بعد 

من خالل النظر إلى إجابات عيّنة البحث تبيّن أن هناك إجماًعا حول إشكالية الجهود التي بُذلت من أجل التحضير 

 للتّعليم عن بُعد، تبيّن هذا من خالل إجابات جميع المعلمين من خالل االقتباسات الدالة والتي تؤكد هذا: 

. لياتالتّعليم الوجاهي، وخاصة أنني ألول مرة أستعمل مثل هذه اآل"بالطبع، كل وقتي قضيته بالتحضير، أكثر من  -

 وأحيانا كنت بحاجة لتدريب واستثمار طاقات مضاعفة وجهد أكثر"

"بالفعل، تطلب طاقات كثيرة واستنزفت جميع طاقاتي بالتحضير، أتذكر أيام لم أَر أوالدي ولم تكن لدي أوقات  -

 فراغ". 

 تمكن من تعليم أبنائي بالبيت ألن التحضير طلب مني جهودًا وطاقات مضاعفة". "نعم وبصورة كبيرة، فأنا لم أ -

"نعم استثمرت جهدًا وعمالً أكثر ألن الّتعليم عن بُعد يجبرني أن أكون جاهزة دائما ومتحضرة لجميع المعروضات  -

 ويأخذ من وقتي أكثر لتجهيز كل حصة ". 
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تتطلب مني تحضير وتحويل المواد إلى مواد رقمية وأخذ مني الكثير "طبعا، لم اعتمد في السابق على هذه األدوات  -

 من الوقت ألنني لست متمكنة من الحوسبة كما يجب".

فجميع المعلمين أشاروا إلى أن  ،من خالل النظر إلى إجابات أفراد عينة الدراسة تبين أن إجاباتهم كانت متشابهة

وهذه  ،وهذا ظهر من خالل إجابات المعلمين لهذا السؤال في المقابلة ،تمنظومة التّعلم عن بُعد سد الحاجة في ذلك الوق

في التعليم الوجاهي. حسب رأيي  ليات"ساهم لدرجة كبيرة جدا لدرجة أني ما زلت استخدم بعض هذه اآلبعض االقتباسات: 

م " ب " في نفس السياق أنه: هذا النمط مالئم جدا لطالب هذا العصر وهذا أفاد جدا الطالب وجذب انتباههم" وأضاف المعل

بتحقيق األهداف المرجوة وبالفعل ساهمت في تحسين جودة التعليم والوصول إلى الطالب وتعليمهن  ليات"ساعدتني هذه اآل

 بأدوات تالئم العصر والحاجة".

المشتركة التي  لقد تبين من النتائج التي تم التوصل إليها من إجابات أفراد مجتمع الدراسة أن هناك بعُض الصعوبات

واجهت المعلمين في عملية التّعلم عن بُعد، والتي منها ُضعف اإلنترنت والبُنية التحتية، حيث أجمع المعلمون على أن 

اإلنترنت والبنية التحتية هو أكثر الصعوبات التي تواجه المعلمين في هذه العملية، وأيضاً من الصعوبات التي كانت مشتركة 

 من أفراد مجتمع الدراسة هو عدم توفر األجهزة ألفراد الطالب كافةً في المنزل.  لدى كل من المعلمين

 ومن االقتباسات الدالة على هذه الصعوبات والتي أشار إليها المعلمون ما يلي:

 "لكن البُنى التحتية والشبكة يعيقان استخدامي لهذا في الصف". -

التي بحاجة لحاسوب لكل طالب في الصف،  لياتال باقي اآل"ال تتوفر دائما حواسيب لجميع الطالب من أجل استعم -

 وأحيانا ال توجد شبكة في المدرسة". 

"لكن هناك العديد من الطالب لم يتواصلوا معي لعدم توفر حواسيب أو هواتف نقالة، هناك العديد من الطالب الذين  -

 اكن قليلة التغطية". أم يسكنون في

 ية التحتية". أكبر المشاكل هي عدم توفر البُن"  -

 ال توجد في المدرس بنية تحتية وهذا يعيق عملنا في التدريس عن بُعد"."  -

 2020المحوسبة التي اكتسبوها سنة  لياتاستخدام اآل المعلمين من أفراد مجتمع الدراسة حول مدى آراءلقد تباينت 

المحوسبة في  لياتفيما بعد فترة "الكورونا" )الوقت الحالي في التعليم الوجاهي(. فنجد أن البعض منهم ما زال يستخدم اآل

و على محوسبة تقريبا بشكل يومي أ آلياتنعم استعمل في التعليم الوجاهي فترة العودة للتّعليم الوجاهّي، فمنهم من أشار أن "

نعم استعمل الحاسوب والمعروضات وأرسل فيديوهات في نفس السياق أنه "المعلم " ز " األقل مرتين أسبوعيا", ويضيف 

ا آخرون فقالوا إنهم يستعملون أم ومهام محوسبة وهذا يسهل على الطالب إلتمام المهام ويجسد ويقرب المواد التدريسية"

 منها وبصورة قليلة ألنني مشغولة بسد الفجوات لدى الطالب". بوتيرة قليلة جدا " أنا أستخدم البعض 

المعلمين حول التّعليم عن بُعد خالل فترة "الكورونا" )السنة التعليمية  آراءبعد استعراض الدراسة الحالية لفحص 

الرقمية أن الوسائل  ليات( أظهرت نتائج البحث وخاصة من خالل الموضوعة التي تحدث عن القيمة المضافة لآل2020

(، 2020الرقمية سدت حاجة المعلمين في فترة التعليم عن بُعد وهذا أيضا ما أكدته سلطة راما )راما،  لياتالتكنولوجية واآل

 المحوسبة التكنولوجيا استخدمت اإلنترنت عبر التّعلم ( أن بيئة2020نجار ) -وفي هذا السياق أيضا أشار الباحثان ماجين

وقت، أي أنها كانت الوسيلة  أي وفي مكان أي من شخص، ألي والموارد، لألفراد والتوافر الوصول كانيةأم تُتيح التي

 . 2020الناجعة للتّعليم سنة 

في فترة التّعليم عن بُعد خالل جائحة كورونا تأثير واضح على أداء المعلمين فقد كان األثر األعلى على خطط 

مشاركاتهم العلمية وهذا ظهر من خالل نتائج الدراسة حيث إن عيّنة البحث أجمع على وأسلوب التدريس للمعلمين، وكذلك 

أن الدورات التدريبية للمعلمين ضرورية جداً وتساهم في تقليص الوقت الذي يستغرقه المعلمون في التحضير للدروس 

أن هناك  2020شؤون التعليم العربي االفتراضية بحسب منظومة "التعليم الهيبريدي"، وهذا ما أشارت إليه لجنة مراقبة 

العديد من التحدّيات التي رافقت نظام التّعليم عن بُعد، من بين هذه التحدّيات عدم االستعداد الفعلّي للمعلّمين لهذه المرحلة 

ا، وعلى ٌر ضروري ومهم وخاصة أننا في عصر التكنولوجيأم يّة المفاجئة، حيث إن التحضير المسبق لهذه الفترة هونتقالاال

 (.2020المدارس التأكد أن الكوادر التدريسية ُمِلمة في موضوع الحوسبة )اليونسكو، 

في سياق ُمتّصل أظهرت نتائج الدراسة من خالل الموضوعة " التحضير للدروس المحوسبة " أن الوقت الذي  

بذله المعلمون في فترة "الكورونا" للتحضير لدروس التّعلم عن بُعد بمساعدة األدوات الرقمية هو وقت طويل ومضاعف 

بعنوان " التّعليم عن بُعد ( 2020)ראמ"ה,  2020ما بحث عام عن التّعليم الوجاهي العادي، وهذا ما أشارت إليه ُسلطة را

نتيجة جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين" تبيّن أن أكثر الصعوبات التي واجهها المعلمون في منظومة التّعلم عن بُعد 
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مين يتجنّبون ( أن العديد من المعلّ 2018هي: الضغوطات وكثرة التحضيرات للقاءات عن بُعد, ويضيف الباحث بالو )

 رقميّة ألنهم يعتقدون أن هذا الشأن بحاجة لمعرفة ُمسبقة وجاهزيّة في االستثمار بالطاقات والوقت.   آلياتاستخدام 

إضافة إلى ما ذُكر تُشير نتائج الدراسة أن هنالك العديد من التحديات التي واجهت المعلمين خالل تفعيل المنظومة 

ديات هو افتقار الحواسيب لدى الطالب وعدم توفر البُنية التحتية في المدارس والبيوت، وفي المحوسبة، ومن أبرز هذه التح

 2021هذا الشأن توّكد نتائج المسح الثاني الذي ُمّرر من قبل ُسلطة القياس والتقويم لمراقب الدولة في تقريره الخاص سنة 

امهم، أم ُمعيقًا وحاجًزا كبيًرا اعتبرالمحوسبة، وهذا بدوره  أن البُنى التحتية في المدارس لم تكن جاهزة لتفعيل المنظومة

المعلمين حول جاهزيتهم في التّعليم عن بُعد. في سياق متصل أجرت ُسلطة راما بحث عام  آراءوبذلك أثّر سلبًا على 

أن أكثر وأبرز بعنوان " التعليم عن بُعد نتيجة جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمين" تبيّن ( 2020)ראמ"ה,  2020

تالك الكثير من الطالب للحواسيب، عدم توفر أم الصعوبات كانت نقص في المعدات والتجهيزات وأجهزة الحاسوب، عدم

 بيئة تعليمية مالئمة لتفعيل المنصة المحوسبة. 

ة أبرزت الدراسة الحالية مساهمة األدوات الرقمية في جعل الحصص أكثر فاعلية ووجود نقلة نوعية في طريق

تحضير الدرس من قبل هيئة التدريس، وأن المعلمين في مجتمع الدراسة أظهروا اتجاهات إيجابية من دمج األدوات 

الرقمية في التّعليم حتى بُعد العودة لمقاعد الدراسة، وإن استراتيجيات التدريس المستخدمة في هذه األيام جميعها مدمجة 

 ونمط المحوسبة لياتكاآل البديلة، التعليم آليات باستعمال ستمراراال ميةأه بأدوات رقمية، وهذا أكدته الدراسات حول

 (. 2020 فرناندو واخرون,) الهيبريدي" التعليم"

 

 :ُملخص النتائج

 الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها باآلتي: توصلّتلقد 

للتّعلم عن بُعد، أي أنه لم يكن  نتقالاالحول التعليم عن بُعد بعد  استكمالجميع المعلمين أفراد عيّنة البحث التحقوا ب -

 تحضير مسبق للمعلمين. 

المحوسبة ساهمت في التواصل مع الطالب وتفعيل حصص من  لياتجميع المعلمين أفراد عيّنة البحث أقّروا أن اآل -

 خالل نظام التّعلم عن بُعد. 

 جميع المعلمين أفراد عيّنة البحث واجهوا صعوبات وتحديات في تفعيل المنظومة المحوسبة.  -

 غالبية المعلمين أفراد عيّنة البحث وافقوا على أن المجهود والتحضير كان مضاعفًا مقارنة مع التّعليم الوجاهي.  -

المحوسبة التي تّم استخدامها في السابق  لياتالمعلمين أفراد عيّنة البحث حول استخدام اآل آراءكان هناك تبايٌن بين  -

 في الفترة ما بعد "الكورونا" )التعليم الوجاهي(. 

 

 :توصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان بما يلي: 

 االهتمام لتقوية البُنى التحتية في المدارس، توفير خدمات صيانة وأجهزة حاسوب للمعلمين.  -

 الرقمية.  لياتدورات تدريبة تطبيقية للمعلمين بموضوع اآلتوفير  -

 تفعيل المنظومة المحوسبة.  استمرارتوعية المعلمين بأهمية  -
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