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Abstract: 

 This study discusses the preferred learning strategies of upper basic 

stage students and the impact of these strategies on increasing student 
motivation towards e-learning in light of crises in three Arab societies 

(Jordan, Palestine, Saudi Arabia). More over the study discusses the 

effect of these strategies on increasing students' interaction in the 

learning process, the learning strategies that were employed during e-

learning, and the challenges that student  faced in employing them in 

light of the current crisis, where the study used the qualitative 
approach (multiple) case study method by conducting various semi-

open interviews with a group of 10 teachers and parents, to know the 

views on the learning strategies preferred by the students of the upper 

basic stage. The results show that active learning strategies were an 

important element in increasing students’ integration into the e-
learning process and increasing their motivation towards learning. The 

results also revealed the most important difficulties that teachers and 

parents faced in employing learning strategies in e-learning, including 

the difficulty of communication for both students and teachers due to 

weak infrastructure, the technology in some countries, the lack of 

planning, and the lack of teachers and students having sufficient 
technological skills. The study came up with a set of recommendations, 

the most important of which are: reconsidering educational policies on 

e-learning and including it in educational plans by setting appropriate 

plans and activating the monitoring and evaluation system in the 

correct manner, and Benefiting from the experiences of other countries 
in education in light of crises, especially in light of the COVID-19 crisis, 

in developing emergency plans at the Ministry of Education within the 
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Palestinian reality, and ensuring their readiness for the future in light of 

crises. 

Key words: E-Learning, Crises, Life Skills, Arab Society. 
 

 
 

التعلم المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا لزيادة دافعيتهم نحو التعلم استراتيجيات 
 ي في ظل األزمات في المجتمعات العربيةلتتروناإل

 
 3تريمة علي
 4أمل صوالحة

 
 الملخص

تناقش هذه الدراسة استراتيجيات التعلم المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا وتأثيرها 
ي في ظل األزمات في ثالث مجتمعات عربية ) لتتروندافعيتهم نحو التعلم اإلعلى زيادة 

األردن، فلسطين، المملتة العربية السعودية(، ومعرفة تأثير هذه االستراتيجيات على زيادة 
تفاعل الطلبة في عملية التعلم، وماهي االستراتيجيات التعلمية التي وظفت خالل التعلم 

التي واجهتهم في توظيفها في ظل األزمة الحالية، حيث استخدمت ي، والتحديات لتتروناإل
الدراسة المنهج النوعي أسلوب دراسة حالة )متعددة( من خالل إجراء مقابالت شبه مفتوحة 

من المعلمين وأولياء األمور، لمعرفة وجهات النظر  10مختلفة مع مجموعة متونة من 
بة المرحلة األساسية العليا. وتظهر النتائج أن حول االستراتيجيات التعلمية التي يفضلها طل

استراتيجيات التعلم النشط تانت عنصر مهم في زيادة اندماج الطلبة في عملية التعلم 
ي وزيادة دافعيتهم نحو التعلم، وتشفت النتائج أهم الصعوبات التي واجهها لتتروناإل

ي منها لتترونفي التعلم اإل المعلمين وأولياء األمور في توظيف االستراتيجيات التعلمية
صعوبة االتصال لتل من الطلبة والمعلمين بسبب ضعف في البنى التحتية التتنولوجية في 
بعض الدول، وقلة التخطيط، وعدم امتالك المعلمين والطلبة المهارات التتنولوجية التافية، 

ت التربوية وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: إعادة النظر في السياسا
ي وإدارجه في الخطط التعليمية من خالل وضع خطط مالئمة وتفعيل لتترونحول التعلم اإل

نظام المتابعة والتقييم بالشتل الصحيح. االستفادة من تجارب الدول األخرى في التعليم في 
في تطوير خطط الطوارئ في وزارة  COVID-19ظل األزمات خاصة في ظل أزمة 

 .ضمن الواقع الفلسطيني، وضمان جاهزيتها للمستقبل في ظل األزمات التربية والتعليم
ي، األزمات التعليمية، لتترونالتعلم اإلالستراتيجيات التعلمية، ا: التلمات المفتاحية
 المجتمعات العربية.

 

 
 :المقدَّمة

ثورة علمية تبيرة في المجاالت التربوية تميز هذا العصر بالنمو التتنولوجي والعلمي المتسارع الذي أدى إلى انفجار 
المختلفة وما يصاحبها من تقنيات ووسائط تتنولوجية، والذي بدوره فرض علينا حشد تافة الجهود للسعي إلى التغيير 
والتطور لمواتبة هذا العصر، فلم يعد التعلم محصورا بالمدرسة والمعلم، بل أصبحت مصادر التعلم متنوعة ومتوفرة بين 

الطلبة ويمتن الوصول إليها في أي زمان ومتان، مما يتطلب منا إعادة النظر في المناهج واألدوات واألساليب أيدي 
 التعلمية والعمل على تطويرها لجذب الطلبة وتحفيزهم نحو عملية التعلم.

فقد ظهر مفهوم التعلم النشط  من االتجاهات الحديثة في العملية التعلمية هي االنتقال من التعلم التقليدي إلى التعلم النشط،
نتيجة التشتت الذي عانى منه التثير من الطلبة عند تلقيهم المعلومات الجديدة، فلم يعد الطالب هو المتلق السلبي للمعرفة، 
بل أصبح المشارك النشط في البحث عنها، والعثورعلى معلومات جديدة وتوظيفها في حياته، لتؤهله للتتيف مع مجتمعه 

(. بناء على ذلك اهتم التربويين بتوفير بيئة تعلم نشط تتمحور حول Yildirim et al., 2019ؤولية تعلمه )وتحمل مس
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الطالب وتوظف استراتيجيات تعلمية حديثة، تحفزالطلبة وتتسبهم مهارات تعلمية حديثه مما يزيد دافعيتهم بشتل إيجابي 
 (.University, 2020نحو عملية التعلم )
الجيد تعليم الطلبة تيفية التعلم والتذتر والتفتير وتحفيزهم على التعلم من خالل استراتيجيات التعلم يتضمن التدريس 

استراتيجيات التعلم على أنها:  Vibulphol (2016)(، وعرف Mazumder,2014) الحديثة التي تسهل عملية التعلم
أن  University (2020)مستقل، وأضاف معرفة تيفية التعلم بشتل أفضل، وأسهل طريقة تشتل أساس التعلم ال

استراتيجيات التعلم مجموعة من التتتيتات العقلية التي يستخدمها المعلمون لتوصيل المعرفة والمهارات للطلبة بشتل 
 سلس، وزيادة دافعيتهم نحو التعلم. 

المشتالت، والمحاتاة، وغيرها العديد من تعددت استراتيجيات التعلم الحديثة مثل التعلم النشط، والتعلم القائم على حل 
في هدفها على النظرية البنائية، بحيث يتحمل المتعلم فيها مسؤولية تنظيم عملية التعلم  االستراتيجيات والتي اعتمدت

التثير من التربويين أهمية هذه االستراتيجيات في توليد وزيادة  (. وأتدEssam & Al-Ammary, 2013الخاصة به )
ية، والتي تهدف إلى الفهم وليس التعلم عن ظهر قلب، وتنمية سلوك التعلم لتترونالمتعلم وخاصة في بيئات التعلم اإلدافعية 

-Gros, & Garcíaي من خالل االستتشاف والتفتير والذي بدوره يؤثر بشتل إيجابي على نتائج التعلم )لتتروناإل
Peñalvo, 2016.) 

المصطلحات الحديثة التي ترتز على دور المتعلم في العملية التعلمية وتجعله أتثر قدرة على ي من لتترونيعد التعلم اإل
ي من البدائل الفعالة في ظل األزمات من خالل تهيئة بيئة تعليمية لتتروناتتساب مهارات التعلم المختلفة، ويعتبر التعلم اإل
(. من هنا تظهر أهمية التعلم Alhabeeb & Rowley, 2017افتراضية تضمن استمرارية العملية التعلمية )

ي تضرورة تفرضها األزمات على اختالفها تجائحة تورونا ولما يتمتع به من خصائص تجعله أتثر مالئمة لتتروناإل
 (.Murphy,2020لتجنب أضرار هذه الجائحة على العملية التعلمية )

 
 مشتلة الدراسة

)جائحة تورونا( وما فرضته من تحديات صعبة على النظام  2020-2019بسبب حداثة األزمة العالمية في العام 
بشتل مفاجئ، وعدم جاهزية تل من الطلبة والمعلمون لهذا  يلتترونالتعليمي واستبدال نظام التعلم الوجاهي بالتعلم اإل

تيجيات النظام، ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة يتضح عدم توفر دراسات حديثة وشاملة حول موضوع االسترا
ي في ظل األزمات في المجتمعات العربية، حيث رتزت غالبية لتترونالتعليمية وتأثيرها على زيادة الدافعية للتعلم اإل

الدراسات على تأثير االستراتيجيات التعلمية على دافعية الطلبة في موضوع محدد تالرياضيات والفيزياء، واستجابةً 
ية لتترونتأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمية االستراتيجيات التعلمية اإلللفجوة المعرفية التي لوحظت سابقًا، 

ي في ظل األزمات في ثالث مجتمعات عربية ) األردن، فلسطين، لتترونوتأثيرها على زيادة دافعية الطلبة نحو التعلم اإل
 المملتة العربية السعودية(.

التعلمية المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا لزيادة دافعيتهم نحو هدفت هذه الدراسة إلى معرفة االستراتيجيات 
ي في ظل األزمات في ثالث مجتمعات عربية ) األردن، فلسطين، المملتة العربية السعودية(، وستحدد لتترونالتعلم اإل

على زيادة دافعية طلبة المرحلة  ي للعمللتترونالدراسة تيف وظفت هذه المجتمعات االستراتيجيات التعلمية في التعلم اإل
 األساسية العليا نحو التعلم. طرحت الدراسة سؤال بحثي رئيس:

ي في ظل لتترونماهي استراتيجيات التعلم المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا لزيادة دافعية الطلبة نحو التعلم اإل
 ية: األزمات في المجتمعات العربية؟ وانبثقت عنه األسئلة اآلت

 ي؟لتترونماهي استراتيجيات التعلم التي يوظفها المعلمون في التعلم اإل 

 ي؟لتترونماهي استراتيجيات التعلم التي يفضلها طلبة المرحلة األساسية في التعلم اإل 

 ي وتيف تؤثر على زيادة دافعية الطلبة نحو لتترونما هي ضرورة استخدام استراتيجيات التعلم في التعلم اإل
 ؟التعلم

 ي في األزمات؟لتترونماهي التحديات التي تواجه توظيف استراتيجيات التعلم في نظام التعلم اإل 

 ي في ظل األزمات؟لتترونماهي المقترحات لتطوير توظيف استراتيجيات التعلم في نظام التعلم اإل 
 

 األدب النظري
ً في يعد التدريس من أتثر المهن تحديا، ويعتبر المعلمون العمود الفقري  للعملية التعليمية، بحيث يلعبون دوراً حيويا

مساعدة الطلبة في فهم وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم على التعلم من خالل توظيف استراتيجيات وتقنيات تعلمية متنوعة 
(Vibulphol, 2016.) ملية وتساعد هذه االستراتيجيات التعلمية وفقا لنظريات التعلم على دمج الطلبة بشتل فعال في الع
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التعلمية التعلمية، بحيث ال يقتصر دورهم على تلقي المعلومات الجديدة بل يقومون بتصنيفها وتتنظيمها ومعالجتها ومن ثم 
(. وتتميز االستراتيجيات التعلمية أنها تراعي الفروق الفردية، Shi, 2017إدراتها باستخدام العمليات العقلية لديهم )

 (.Anwer, 2019) لبي حاجاتهم النمائية مما يزيد من دافعيتهم نحو التعلموتتوافق مع اهتمامات الطلبة وت
 

 استراتيجيات التعلم وأهميتها.
على تعلم وتذتر تل  االستراتيجيات التعلمية على أنها األساليب المدروسة التي يأخذها الطلبة لتساعدهم Chamotعرف 

( أن استراتيجيات 2018(. وأضاف الوهابي )Wael et al. 2018من المعلومات اللغوية ومعلومات مجال المحتوى )
التعلم هي: "مجموعة من الخطوات المنظمة المختارة من قبل المعلم أومصمم الدرس، يتم تنفيذها خالل الحصة الدراسية 

ا: لتحقيق أهداف الدرس بأقصى فاعلية ممتنة في ضوء اإلمتانات المتاحة". وعرفت االستراتيجيات التعلمية على أنه
إجراءت معقدة إلى حد ما، متقدمة بشتل معين، تستخدم عن قصد للتعامل مع متطلبات العملية التعلمية وتحقيق أهداف 

(. ومن خالل التعريفات السابقة تستنج الباحثات أن االستراتيجيات التعلمية هي عبارة عن Suwanarak, 2019التعلم )
في العملية التدريسية لتفعيل دمج الطلبة في الحصة الصفية وزيادة مشارتتهم أدوات ووسائل حديثة يوظفها المعلم والمتعلم 

 لتحقيق األهداف التربوية المنشودة.
استراتيجيات التعلم ليست تقنيات تهدف إلى مساعدة الطلبة في تعلمهم فقط، بل يمتن اعتبارها مناهج لتعلم السلوك 

ار استراتيجياتهم لتوعيتهم حول تعلمهم، ومساعدتهم في الحصول على بحاجة إلى اختي ومهارات التفتير، بحيث أن الطلبة
في دراسته عن االستراتيجيات  Gursoy (2010)(. وذتر Gros & García-Peñalvo, 2016التعلم الصحيح)

يجيات التي يستخدمها طلبة المرحلة األساسية في ترتيا أن االستراتيجيات التعلمية صنفت في األنواع التالية: االسترات
( في دراسته بشأن 2014) Chenالمعرفية واالستراتيجيات ما وراء المعرفية واالستراتيجيات االجتماعية. وأضاف 

 1990استراتيجيات تعلم الطلبة في أعمار مختلفة أن الطلبة يوظفون االستراتيجيات التعليمية حسب تصنيف اتسفورد 
رة )استراتيجيات المعرفة( وهي: استراتيجيات توظف الذاترة والذي يصنف االستراتيجيات إلى استراتيجيات مباش

واالستراتيجيات اإلدراتية، واستراتيجيات إدارة الموارد، أما االستراتيجيات غير المباشرة )ما وراء المعرفة( وهي: 
 االستراتيجيات العاطفية واالجتماعية.

التعلم، والهدف الرئيسي لتعليم اإلستراتيجية هو تزويد  تعتبر استراتيجيات التعلم أهم الطرق المستخدمة لتحقيق أهداف
المتعلمين باالستخدام الصحيح الستراتيجيات التعلم ، وزيادة الوعي بفوائدها، وتقديم نماذج من التفتير االستراتيجي، 

Castillo & Cordora (2014 )(. وفي دراسة Griffiths, 2018وتعزيز نقل االستراتيجية ألنشطة التعلم الجديدة )
عن أهمية توظيف االستراتيجيات التعلمية في تعلم اللغة اإلنجليزية تبين أن االستراتيجيات التعلمية تلعب دوًرا مهًما ليس 

تعلم اللغة، بل وتؤثر بشتل مباشر على زيادة دافع التعلم عند الطلبة مما يحقق نتائج جيدة جدا. وهناك عدد تبير  فقط في
أن المتعلمين الناجحين يستخدمون مجموعة واسعة من استراتيجيات التعلم لدعم نجاح التعلم من الدراسات تشير إلى 

 (.Dörnyei & Ryan, 2015تدراسة )
 

 الدافعية
 ,Kormos, & Csizérإن النجاح في التعلم مشبع بالعديد من العوامل مثل الذتاء والمواقف والقدرات والدافعية )

في دراسته الدافعية على أنها: عملية نفسية معقدة تتضمن العديد من  Fandiño et al (2019)(. وعرف 2014
 Barak et alالجوانب المختلفة مثل اإلدراك والسلوك والعاطفة وعملية صنع القرار واآلثار البيولوجية. بينما أضاف 

وتنقسم الدافعية إلى نوعين: سبب أو هدف لدى الشخص للتصرف بطريقة معينة في موقف معين.  الدافع هو (2016)
(. أما Fryer et al., 2016دافع داخلي ويعرف على أنه قيام الفرد بشيء يثير فضوله، ويجذبه للوصول إلى هدفه )

 ,Kormos, & Csizérالدافع الخارجي فيعرف على أنه: الرغبة في تحقيق الهدف تحت تأثير العوامل الخارجية )
2014.) 

أوضح أن الطلبة ذوي الدافعية المرتفعة في  Barker et al (2016) األدبيات النظرية تما في دراسةتظهر التثير من 
بيئات التعلم يميلون إلى إنجاز أنشطة أتثر صعوبة وهم يستمتعون بها، ولهم دور نشط في العملية التعليمية، ويسعون 

توصلت إلى أن نجاح أو فشل  Fryer et al (2016)باستمرار إلى التعمق في التعلم وصوال إلى اإلبداع. أما دراسة
الطلبة في بيئات التعلم يعتمد بشتل مباشر على الدافعية، حيث يعتبر الدافع أهم متونات عملية تعلم الطلبة في أي بيئة 

ألنها تعليمية، فهو يؤثرعلى ماذا وتيف ومتى يقرر المتعلم التعلم. ويجب تحفيز الدافعية لدى المتعلمين بشتل مستمر 
 (.(Fandiño et al., 2019توجهه سلوتهم وانتباههم نحو العملية لالستمرار في عملية التعلم حتى تحقيق أهدافهم 

تم إجراء مجموعة تبيرة من الدراسات التربوية لفهم العالقة بين الدافع واستراتيجيات التعلم، وتشفت هذه الدراسات أنه 
م فعالة وصحيحة في عملية التعلم ، فهذا يؤدي إلى الفشل، وانخفاض الثقة والدافعية إذا لم يستخدم الطلبة استراتيجيات تعل
أن التربويين قديماً  Vibulphol (2016)( بينت دراسة (University, 2020وعدم الرغبة والالمباالة في التعلم 

يادة دورهم في العملية التعليمية. وحديثاً وظفوا استراتيجيات التعلم النشط بمختلف أشتالها لزيادة دافعية الطلبة وز
( أن استخدام استراتيجيات تعليمية ناجحة تثير اهتمام الطلبة وتحثهم على التفتير، مما 2017وأضافت دراسة العرسان )
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يسهم في زيادة دافعيتهم نحو التعلم مما يزيد في مستوى تحصيلهم الدراسي في العلوم المختلفة. وأظهرت نتائج دراسة 
Saraçoglu (2020)  أن هناك عالقة إيجابية بين االستراتيجيات التعلمية التي يستخدمها الطلبة ومستويات التحفيز

لديهم، فيجب على الطلبة توظيف االستراتيجيات التعلمية المناسبة لهم، والتي تعمل على تطوير مستويات الدافعية لديهم 
  مما يعزز نتائج التحصيل لديهم.

 
 يلتترونالتعلم اإل

ي استراتيجيات وأساليب جديدة للتعليم والتعلم تتون أتثر ترتيًزا على المتعلم، مما يؤدي لتترونيتطلب ظهور التعلم اإل
(. حيث أصبح المتعلمون أتثر نشاًطا Fryer et al., 2016بدوره إلى تغييرات تبيرة في دور المعلم والمتعلم )
التلقينية المملة إلى استراتيجيات العمل الجماعي األتثر نشاًطا، مثل  ومسؤولية عن تعلمهم، وتحول المعلم من المحاضرات
 ,.et alي في دراسة )لتترون. وعرف التعلم اإل(Linton, 2017)التعلم التعاوني والتعاوني القائم على حل المشتالت 

2019 Hikmawanة التعلم من المعلمين ( على أنه طريقة جديدة في اتتساب المعرفة والخبرة والمهارات، ينقل مسؤولي
 ,Ismaeel, & Al Mulhim)إلى المتعلمين، ويساعد على تطوير الطلبة واتسابهم طرق تعلم حديثة. بينما وضح 

ي يتميز بأنه أسلوب تعلم ال يقتصر على زمان أو متان محددين، أي يمتن أن تجد لتترونفي دراسته أن التعلم اإل (2019
يوفر للطالب تفاعل فردي أو جماعي، ويوظف األدوات التتنولوجية الحيدثة في العملية الفهم في أي وقت وفي أي متان، و

 التعليمية لتحقيق أهدافها. 
ي أمًرا بالغ األهمية، وتعد خبرة الطلبة مع األجهزة الذتية، باإلضافة إلى دعم المعلم لتترونيتون الدافع في بيئات التعلم اإل

 (.et al., 2019 Hikmawanي التي يجب أخذها في عين االعتبار )لتترونم اإلالذي يتلقونه متونات أساسية للتعل
أظهرت العديد من الدراسات التربوية عن الدور المهم لالستراتيجيات التعليمية التي يوظفها المعلم لتسهيل عملية التعليم 

وتعزيز المشارتة في عملية التعلم  عبر االنترنت، ودعم فعالية األدوات التتنولوجية لتسهيل فهم المحتوى التعليمي،
 .Fryer et al (2016)والتغلب على القيود التتنولوجية تما ورد في دراسة 

 
 يلتترونالتحديات التي تواجه التعلم اإل

بالرغم من التطورات التتنولوجية التي نعيشها في وقتنا الحالي، إال أن األزمات والتوارث فرضت علينا تحديات يصعب 
(. فقد عانت التثير من الدول من (covid-19 Aboagye et al., 2020تخطيها بسهولة تما هو الحال في جائحة 

شار السريع لهذا الوباء على مستوى العالم، وعدم جاهزية نظرا لالنت covid-19أزمات تعليمية حقيقية في ظل جائحة 
الخطط التعليمية البديلة في تثير من دول العالم، مع عدم جاهزية المعلمون والطلبة والمدارس من حيث توفر التفاءات 

علم أن تقنيات الت Nidao (2017)والمهارات الرقمية والمحتوى التعليمي الرقمي المناسب، فقد ورد في دراسة 
ي تحدث تغييرا تبيرا في المهارات التعليمية للمعلمين والمتعلمين، مما يتطلب إعادة تأهيل مهاراتهم التعليمية لتتروناإل

والتتنولوجية بشتل يحقق أهداف التعلم. وتانت مشتلة الوصول إلى االنترنت من أهم المشاتل التي أدت إلى تذمر التثير 
ي في العملية التعليمية، وعزوف التثير من الطلبة لتترونالتثيرمنهم في تفعيل التعليم اإل من أعضاء الهيئة التعليمية وفشل

في دراسته  Moubayed et al (2018)عن التعلم، وتراجع ملحوظ في مستوى التحصيل الدراسي لديهم، حيث أتد 
وعدم جاهزيتهم لتفعيل نظام التعلم ي هي إمتانية الوصول لتترونأن أهم التحديات التي واجهت الطلبة في التعلم اإل

  ي في عملية التعلم.لتتروناإل
من خالل الدراسات التربوية المتعددة التي أجريت في ظل هذه األزمة، وجد أنه وبالرغم من وجود التثير من الصعوبات 

تثير من أعضاء المنظومة التي واجهت المؤسسات التعليمية، إال أن هذا التحدي أوجد التثير من الفرص اإلبداعية أمام ال
ي بشتل فعال لالستمرار في لتترونالتعليمية سواء إداريين أو معلمين أو طلبة، حيث أبدع التثير منهم في توجيه التعلم اإل

العملية التعليمية وتسرروتين التعليم التقليدي التلقيني، فأبدع التثير في توظيف استراتيجيات التعلم النشط، والتمرتز حول 
تمحورمهم في العملية التعليمية من خالل تعزيزمشارتته في تحمل مسؤولية تعلمه. فوجد أن توظيف  لبالطا

االستراتيجيات التعلمية الحديثة بالشتل الموائم الحتياجات الطلبة واهتمامهم تان له دورمهم في تلبية رغبات الطلبة مما 
 هم بشتل يحقق أهدافهم.أثرعلى زيادة دافعيتهم نحو التعلم، وتحسين مستوى تحصيل

 
 اإلطار المفاهيمي

وجدت أن العديد من ممارسات التعليمية في  Hikmawan et al( 2012هناك عدد من الدراسات التجريبية تدراسة )
ي تتمحور حول المعلم، مع إهمال التفاعالت االجتماعية بين المعلم والطلبة مما يؤثر على تطور لتترونبيئة التعلم اإل

تواصل لدى الطلبة ويخفض دوافع التعلم لديهم. حيث يميل البحث في التعلم عبر اإلنترنت إلى الترتيز على مهارت ال
(. وتعتبر االستراتيجيات التعليمية ضرورية لنجاح عملية التعلم Firat et al., 2018االستراتيجيات التعلمية )
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ي من الطلبة ضبط سلوتهم التعلمي، وتحديد لتترونالتعلم اإل(. ويتطلب Lin et al,. 2017ي وتحقيق أهدافه )لتتروناإل
(. ومن منظور Alhabeeb & Rowley, 2017استراتيجياتهم التعلمية، وتحديد أهدافهم لزيادة تحفيزهم نحو التعلم )

متعلمون دوافع لبدء نظرية التنظيم الذاتي ، يتم التعامل مع العوامل التحفيزية تمتطلبات أساسية لعملية التعلم، بحيث يولد ال
التعلم والحفاظ عليه من خالل تطبيق االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية لتنظيم عمليات التعلم بشتل أتثر نشاطا 

(Zimmerman, 2012.) 
م وبالتالي فإن اإلطار المفاهيمي الذي تقوم عليه هذه الدراسة يعتبر توظيف مجموعة متنوعة من استراتيجيات التعل   

 ,.Lin et alي )لتترونالنشط سواء المعرفية أوما وراء المعرفية عامل مهم في زيادة تحفيز الطلبة نحو التعلم اإل
أن هناك عالقة غير مباشرة بين الدافع وأداء المتعلم )من  Kormos and Csizer( 2014(. وذترت دراسة )2017

 يجيات التعلم دوًرا وسيًطا في العالقة بين التحفيز وأداء المتعلم.خالل استخدام االستراتيجيات المعرفية( ، وتلعب استرات
 

 المنهجية
تهدف هذه الدراسة إلى التشف عن االستراتيجيات التعلمية المفضلة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا لزيادة دافعيتهم نحو 

ين، المملتة العربية السعودية(. تعتبر هذه ي في ظل األزمات في ثالث مجتمعات عربية ) األردن، فلسطلتترونالتعلم اإل
الدراسة من الدراسات النوعية وستستخدم الباحثة أسلوب دراسة الحالة المتعددة والذي يتناسب مع موضوع الدراسة. 

لدراسة عدد من الحاالت وفهم  وعادة ما يستخدم أسلوب دراسة الحالة المتعددة في المجاالت التعلمية واالجتماعية
(. وتساعد منهجية دراسة الحالة المتعددة Vannoni, 2014فات فيما بينها وإيجاد أو جه الشبه بين هذه الحاالت )االختال

على اتتشاف التباين بين الحاالت، وتثير من العالقات التي يمتن مقارنتها مع بعضها، وتعميم بعض النتائج والتي ال يمتن 
 (. Levings, 2014الحصول عليها من دراسة حالة واحدة )

 
 عينة الدراسة:

معلمات في ثالث مجتمعات عربية مختلفة ) األردن، فلسطين، المملتة  3من أولياء األمور، و 3تتونت عينة الدراسة من 
 العربية السعودية(.

 (: وصف لعينة الدراسة1جدول )

 التخصص المستوى التعليمي المهنة البلد العمر االسم

 لغة عربية بتالوريوس معلمة السعودية 45 سهام

 لغة انجليزية بتالوريوس معلمة األردن 42 رنا

 أحياء ماجستير معلمة فلسطين 43 هبة

 هندسة  بتالوريوس ربة منزل السعودية 40 هدى

 محاسبة دبلوم ربة منزل األردن 39 نور

 مناهج ماجستير معلمة فلسطين 40 هناء

 أعمالادارة  بتالوريوس معلم فلسطين 32 محمود

 هندسة ميتانيك ماجستير  مهندس السعودية 44 إبراهيم

 فنون تطبيقية دتتوراة مدرس جامعي األردن 40 مازن

 إدارة أعمال ماجستير أعمال حرة فلسطين 36 مجدي

 
 إجراءات المقابلة

من خالل برنامج زووم  حددت الباحثات معياران رئيسيان للمشارتة في الدراسة: رغبة المشارتين في المشارتة بالمقابلة
ي المطبق لتترونتسجيل المقابلة، قدرة تل من المشارتين على إعطاء صورة واضحة عن نظام التعليم اإل وموافقتهم على

 في دولتهم.
قامت الباحثات بإجراء المقابالت مع المشارتين العشرة من خالل تحديد موعد مسبق باستخدام منصة زوم، وأجريت 

العربية، واستغرقت المقابلة قرابة الساعة، حيث طلب من المشارتين اإلجابة عن مجموعة من األسئلة المقابلة باللغة 
الفرعية التي تحقق هدف الدراسة، تم في بعض األحيان طرح أسئلة توضيحية، وإجراء محادثات قصيرة لتوضيح بعض 

 النقاط غير المفهومة في المقابلة، تم تسجيل المقابلة وتدوينها.
 
 
 ليل البياناتتح

خضعت البيانات التي تم الحصول عليها من المشارتين العشرة إلى تحليل دراسة الحالة المتعددة، مما سمح لنا اتتشاف 
التباين بين الحاالت، وتثير من العالقات التي يمتن مقارنتها مع بعضها، وتعميم بعض النتائج والتي ال يمتن الحصول 
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لتحليل البيانات حيث  Ary et al. (2010)(. تم استخدام نموذج Levings, 2014عليها من دراسة حالة واحدة )
 يتتون من ثالثة مراحل ابتداًء من تنظيم البيانات ومن ثم ترميزها وتقليصها وانتهاًء بتفسير البيانات.

ي، التحديات التي لتتروناإلاعتمدت الدراسة في التحليل على ثالثة محاور رئيسية: أهمية االستراتيجيات التعلمية في التعلم 
ي في ظل األزمات، مقترح لتطوير توظيف االسترتاتيجيات لتترونتواجه توظيف االستراتيجيات التعلمية في التعلم اإل

 ي في ظل األزمات.لتترونالتعلمية في التعلم اإل
 

 الصالحية والموثوقية
ات وفق أسس المنهج النوعي مع مراعاة الموضوعية للتحقق من صدق النتائج، تم جمع وتحليل البيانات من قبل الباحث

وعدم التحيز، وم ثم قامت الباحثات بعرض نتائج الدراسة على المشارتين للتحقق من أن هذه النتائج تتوافق عن ما 
ب يعبرعنه موقفهم حول أهمية توظيف االستراتيجيات التعلمية في زيادة دافعية التعلم، وتعتبر هذه الطريقة من األسالي

 .al-faqeeh (2017)المتبعة للتحقق من الصدق تما ورد في دراسة 
 

 محددات الدراسة
التي فرضت علينا التثير من  شارك عدد قليل من المعلمين وأولياء األمور في الدراسة وذلك بسبب أثرجائحة تورونا

وخمسة من أولياء األمور في التحديات للوصول إلى عينة أوسع وأتبر، حيث تتونت عينت الدراسة من خمسة معلمين 
في إجراء بعض المقابالت مما فرض  المجتمعات العربية )السعودية، فلسطين، األردن(، وشتلت هذه الجائحة عائقا أمامنا

علينا استخدام المنصات الرقمية إلجراء هذه المقابالت. لم نسمع صوت الطالب في هذه الدراسة نظرا لقوانين التربية 
والتعليم في الثالث المجتمعات العربية، والتي تحتاج إلى وقت تبير للحصول على أذونات رسمية إلجراء مقابلة مع طلبة 

 عالوة على موافقة ولي أمر الطالب. المدارس، 
 

 مناقشة النتائج
 بعد تتوين الفئات الرئيسية وإيجاد العالقات والروابط بين هذه الفئات تلخصت نتائج الدراسة في ثالثة محاور رئيسية:

 ي.لتترونأهمية االستراتيجيات التعلمية في التعلم اإل .1
 ي في ظل األزمات.لتترونية في التعلم اإلالتحديات التي تواجه توظيف االستراتيجيات التعلم .2
 ي في ظل األزمات.لتترونمقترح لتطوير توظيف االستراتيجيات التعلمية في التعلم اإل .3

 ي.لتترونأوال: أهمية االستراتيجيات التعلمية في التعلم اإل
عملية التعلم، بل تؤثر بشتل مباشر على زيادة دافع التعلم عند الطلبة  تلعب االستراتيجيات التعلمية دوًرا مهًما ليس فقط في

(. عزز تحليل المقابالت دور االستراتيجيات التعليمة في (Castillo & Cordora.2014مما يحقق نتائج جيدة جدا 
فضل أن أبدأ حصتي من السعودية في قولها : "أ زيادة جذب وتفاعل الطلبة في عملية التعلم، وأتدت ذلك المعلمة سهام

باستخدام استراتيجية التعلم باللعب، حيث أنها تساعدني على تهيئة الطلبة ودمجهم في الحصة، وتقديم مراجعة سريعة حول 
موضوع الدرس، بحس إنه توظيف االستراتيجيات في الحصة بتناسب تل الطلبة بالصف على اختالف مستوياتهم، 

ومسلية". بينما أجابت ولية األمر نور من األردن: " عادة أوالدي في ظل التعلم  وبتشجعهم إنهم يشارتوا بطريقة ممتعة
ي ما بتفاعلوا مع الحصص التقليدية، وأالحظ أن مستوى تفاعلهم مع الحصة ضعيف أو ال يذتر ومستوى لتتروناإل

ن صعوبة المادة، لتنني تحصيلهم تراجع، إال أنه في حصة الرياضيات تان تفاعلهم عالي ومعدالتهم مرتفعة بالرغم م
الحظت أن المعلمة في حصة الرياضيات تانت توظف األلعاب والمسابقات وحل األلغاز وتعززهم وتتافئهم، وهذا الشي 

 تان يجعلهم متلهفين على الحصة وال يملون أبدا ويترهون وقت نهاية الحصة". 
ات المنظمة من قبل المعلم يتم تنفيذها خالل الحصة وعرفت االستراتيجيات التعليمية على أنها : " مجموعة من الخطو  

(. وتوافقا مع هذا المفهوم فقد أجمع اولياء األمور 2018لتحقيق أهداف الدرس في ضوء اإلمتانات المتاحة" )الوهابي،
دراسية والمعلمون أن االستراتيجيات التعليمية هي عبارة عن: وسائل وأدوات يوظفها المعلم بطريقة منظمة في الحصة ال

لتحقيق أهداف الحصة، حيث تعمل على زيادة تفاعل الطلبة و زيادة رغبتهم في التعلم، وعرفتها المعلمة هبة من فلسطين 
على أنها : " أسلوب أو طريقة يستخدمها المعلم خالل الحصة الصفية )بدايتها، وسطها، أو نهايتها( تساعده على توصيل 

 الفروقات الفردية للطلبة وتزيد من مشارتتهم ورغبتهم في التعلم". فترة الدرس بطريقة سلسة، تتناسب مع
جميع المشارتين في مختلف الدول على أهمية االستراتيجيات التعليمية على زيادة دافعية الطلبة نحو التعلم في ظل  أجمع

ات التعلمية في الحصة تسرت ي، حيث أشارت ولية األمر هدى من السعودية قائلةً: " توظيف االستراتيجيلتترونالتعلم اإل
ي، وخففت من تشتت واضطراب الطلبة، وزاد تفاعل أوالدي مع المعلمة وحبهم للمادة ودافعيتهم لتترونجمود التعلم اإل

 ي".لتترونللتعلم، أنا بعتبرها أساس نجاح التعلم اإل
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 ي في ظل األزمات.نلتتروثانيا: التحديات التي تواجه توظيف االستراتيجيات التعلمية في التعلم اإل
ي في ظل األزمات في ثالثة نقاط لتترونتلخصت التحديات التي تواجه توظيف االستراتيجيات التعلمية في التعليم اإل

رئيسية وهي: تحديات مادية وتقنية تمثلت في نقص األجهزة الرقمية ونقص في المهارات التتنولوجية لدى المعلمين 
فلسطين في قوله : " أهم التحديات التي واجهتني تأب خوفي على مستقبل أوالدي  والطلبة، عبر ولي األمر مجدي من

التعليمي أنه ضاع ألنه احنا بالتعليم العادي بصعوبة ماشيين، وطبعا المشتلة اللي واجهت تل الشعب الفلسطيني خط 
غير تاف، وتنت أالحظ في  جهازين يشبتوا وعدد األجهزة الذتية في البيت االنترنت تان ضعيف وما يتحمل أتثر من

بعض األوقات أنه تروح نص الحصة والمعلمة أو المعلم يحاولوا إصالح الخلل الفني اللي حصل معهم". بينما قال ولي 
إال أننا في البيوت لم  األمر إبراهيم من السعودية: "بالرغم من جهوزية المدارس العالية من النواحي التقنية والتتنولوجية،

في بداية األمر واجهنا صعوبة تبيرة تأولياء أمور ألنه ما تعاملنا مع نظام  ومستعدين للتعامل مع هذا النظام،نتن جاهزين 
ي قبل هيك وخصوصا للمراحل األساسية، وأنا تأب ما تان عندي مهارات تافية الستخدم المنصات لتترونالتعليم اإل

ب مع بعضه فتان الزم حد من األوالد ينسحب من الحصة التعليمية اللي فعلتها المدارس، وتان وقت الحصص متضار
حيث أتد في دراسته أن أهم  Moubayed et al (2018)ألنه االنترنت ما بتحمل" . وهذا ما توافق مع دراسة 

ي ي فلتتروني هي إمتانية الوصول وعدم جاهزيتهم لتفعيل نظام التعلم اإللتترونالتحديات التي واجهت الطلبة في التعلم اإل
 عملية التعلم.

ي في تحديات نفسية أيضا واجهها أولياء األمور والطلبة والمعلمين نتيجة لحداثة التجربة لتترونتمثلت تحديات التعلم اإل
ي بالطريقة الصحيحة، حيث وضحت المعلمة رنا لتترونوعدم امتالتهم الخبرة التافية لتوظيف االستراتيجيات في التعلم اإل

م التحديات اللي واجهتها فقدان األمن الوظيفي نتيجة عدم ثقتي بقدرتي على إعطاء الحصة بالجودة من األردن: " من أه
والفعالية اللي تنت أعطيها في الحصة الصفية، مهارتي التتنولوجية متواضعة وما اتوقع انها توفي بالغرض المطلوب"، 

ي تحدث تغييرا تبيرا في المهارات التعليمية لتتروناإلأن تقنيات التعلم  Nidao (2017)وهذا ما توافق مع دراسة دراسة 
للمعلمين والمتعلمين، مما يتطلب إعادة تأهيل مهاراتهم التعليمية والتتنولوجية بشتل يحقق أهداف التعلم. وقالت المعلمة 

ي أتتر من مرة سهام من السعودية: " خوفي على صحة أوالدي وصعوبة المرحلة التعليمية اللي جاي خالني أقدم استقالت
 بسبب حالة الخوف والتوتر اللي احنا عايشينها، ومستقبل مش واضح وما تنا عارفين لوين راح نوصل".

وتخبط  ،تحديات في النظام التربوي السائد في الدولة الناتج عن عدم وضوح في الرؤياالتحديات أيضا على شتل تمثلت 
وسرعة انتشارها، وأوضحت ولي األمر مازن من األردن: " المدرسة ما ، ومباغتة الجائحة، وقلة التخطيط، في القرارات

تانت جاهزة لتطبيق هذا النظام التعليمي، وأصعب شي تان تل يوم يطلع قرار ينفي القرار اللي قبله مما جعلنا في حالة 
ان الهم األساسي لإلدارة ارباك دائم". وأتدت على ذلك المعلمة هبة من فلسطين: " أنا تمعلمة في مدرسة خاصة مرموقة ت

إنه يتم تفعيل التعليم بأي شتل حتى تحافظ المدرسة على مستواها التعليمي بغض النظر عن التم الهائل من القرارات اللي 
تبعتلنا إياه اإلدارة صباحا ومساء، وتل قرار ينفي القرار اللي قبله، ونطلع بتغيير تامل على النظام، فعشنا مرحلة تخبط 

 يط يارب ما تنعاد".وعدم تخط
ي إال أن المعلمون لتترونوبالرغم من تل التحديات والصعوبات التي واجهت توظيف االستراتيجيات التعلمية في التعليم اإل

وأولياء أتدوا على أهميتها وضرورتها لنجاح عملية التعلم حيث قال المعلم محمود من فلسطين: "االستراتيجيات التعليمية 
 ة الضعيف والخجول إنه يشارك في عملية التعلم ولو بشي بسيط وهاد بحد ذاته نجاح".أعطت فرصة للطلب

ومن خالل إجراء الدراسة وجدت الباحثات أن التحديات في بداية األمر تشابهن في جميع الدول إال أن السعودية نجحت 
يل عن نظام التعليم الوجاهي بنسبة ي تبدلتترونفي تخطي بعض التحديات فيما بعد، ونجحت في تفعيل نظام التعليم اإل

%، وممتن 90ي في الفترة الحالية تجاوزت لتترونعالية تما أتدت على ذلك المعلمة سهام بقولها: " نسبة نجاح التعليم اإل
وأيدت ذلك ولية األمر هدى قائلة: "بعد التعديالت التي أجريت على التعليم  نعتمد عليه تبديل رئيس للتعليم الوجاهي"،

% " . على عتس دولة األردن 85ي في السعودية تقريبا لتترونظام المتابعة والرقابة، أنا بأتد أنه نسبة نجاح التعليم اإلون
وفلسطين حيث قالت ولية األمر نور من األردن: " احنا بنأيد التتنولوجيا وحابين نتماشى معها بس احنا بلد غير مؤهل 

%، وأتدت على ذلك المعلمة هناء من فلسطين: " البنية التحتية ضعيفة جدا 40جاوزلذلك وبنعتبر نسبة نجاح التعليم ال تت
ي ال لتترونوهذا بشتل عائق تبير لنجاحنا بهذا النظام التعليمي ومافي رقابة وال محاسبة وأتوقع انه نسبة النجاح للتعليم اإل

جاهزية بين هذه الدول فنرى أنه في المملتة %". وترى الباحثات أن ذلك قد يعود إلى التفاوت التبير في ال50تتجاوز
العربية السعودية تم تأهيل شبتات االنترنت وتوفير أتثر من مزود لالنترنت من الناحية التقنية، أما بالنسبة للسياسات 

ى عتس التربوية فقد أحدث تعديل على الخطط الدراسية وتم تعديل نظام المحاسبة والرقابة وتنظيم فترات دوام الطلبة، عل
المملتة األردنية الهاشمية وفلسطين حيث تعتبر تتاليف اشتراك االنترنت عالية جدا مما يشتل عائق تبير أمام التثير من 
الطلبة، وضعف تبير في مزودات االنترنت وعدم قدرتها على تحمل الضغط التبير، ومن ناحية السياسات التربوية فال 

متابعة الطلبة وتم اعتماد تقييم ناجح لتل الطلبة مما أثر سلبا على التزام الطلبة يوجد نظام للماحسبة والرقابة لحضور و
 بهذا النظام التعليمي والتفاعل معه.
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 ي في ظل األزمات.لتترونثالثا: مقترح لتطوير توظيف االستراتيجيات التعلمية في التعلم اإل
إال أن توظيفها بطريقة ال تناسب المحتوى الدراسي قد يؤثر توظيف االستراتيجيات التعلمية ضرورة لنجاح عملية التعلم، 

ي، فقد قالت المعلمة سهام من السعودية: " عشان أحقق هدفي لتترونبشتل سلبي على عملية التعلم وخصوصا في التعلم اإل
ية حول هاي التعليمي الزم أوظف االستراتيجية الصح في المتان الصح والوقت الصح، وهذا الشي يتطلب منا خبرة تاف

االستراتيجيات وطرق توظيفها وتصميمها عشان هيك احنا بحاجة لدورات تدريبية وتأهيلية متثفة حول أنواع 
ي وأهم شي تدريبنا على برامج خاصة في تصميم هذه االستراتيجيات". لتتروناالستراتيجيات وتيفية توظيفها في التعليم اإل

احنا بحاجة للمعلم المبدع والطالب المبدع اللي بعرف تيف يستغل هاي  بينما قالت ولي األمر مازن من األردن: "
االسترتيجيات لتحقيق التعلم، ياريت المعلم يعتمد على الطلبة بشتل اتبر في توظيف هاي االستراتيجيات في عملية التعلم، 

 انتهاء األزمة".وياريت من وزارة التربية والتعليم تدعم هذا التوجه وتطبق نظام التعلم المختلط بعد 
أجمع المشارتين أن هناك ضعف عند المعلمين والطلبة وأولياء األمور في المهارات التتنولوجية األساسية، لذا يجب عقد 
ورشات تدريبية للمعلمين والطلبة بإشراك المجتمع المحلي لتنمية هذه المهارات وتطويرها، لتوظيفها بشتل فعال في التعلم 

مشارتون فترة تطبيق نظام التعليم المدمج في المدارس حتى بعد انتهاء جائحة تورونا لنتون مستعدين ي، وأيد اللتتروناإل
ألي أزمة في المستقبل ال قدر هللا، ودعا المشارتون واضعي المناهج في مختلف الدول إجراء تعديل على المناهج 

طالب المشارتون في دولة األردن وفلسطين الحتومات ي، ولتترونوتضمين المناهج الرقمية تي تتوافق مع نظام التعليم اإل
بإعادة تهيئة البنى التحتية ودعم المواطنين وتوفير االنترنت في المناطق المختلفة، حيث أوضح ولي األمر مجدي من 
فلسطين قائال: " نحن بحاجة إلى إشراك مؤسسات المجتمع المحلي التبرى ، ودعم من رؤوس األموال في فلسطين، 

ير شبتة االنترنت وتهيئة البنى التحتية لها، حتى نتمتن من إيصال االنترنت لتل طالب في فلسطين وبأسعار لتطو
مناسبة". وأتد على ذلك المعلم محمود من فلسطين قائال: " بالرغم من مساعي وزارة التربية والتعليم لدعم االنترنت 

تة االتصاالت لمعظم مدارس فلسطين، إال أن وصول بالمدارس، وبالفعل تم مضاعفة سرعة االنترنت من قبل شر
ي في فلسطين، لذا يجب أن نأخذ لتتروناالنترنت لجميع الطلبة في جميع البيوت شتل عائقا تبيرا أمام نجاح نظام التعليم اإل

 هذا األمر بعين االعتبار ونسعى إليجاد الحلول لهذه المشتلة".
 ائج أوصت الباحثات بما يلي:وبناء على ما تم استخالصه من تحليل النت

إعداد ورشات عمل تأهيلية للمعلمين والطلبة مع إشراك بعض مؤسسات المجتمع المحلي ومجالس أولياء األمور  .1
 ي وتدريبهم عليها.لتترونحول أهم المهارات التتنولوجية التي نحتاجها لتفعيل التعلم اإل

التعليمية واعطاء دورات تدريبية للمعلمين عن أهميتها وتيفية تضمين استراتيجيات التعلم النشط في المناهج  .2
 تصميمها وتوظيفها بشتل ناجح في عملية التعلم.

ي وإدارجه في الخطط التعليمية من خالل وضع خطط مالئمة لتترونالنظر في السياسات التربوية حول التعلم اإل .3
 وتفعيل نظام المتابعة والتقييم بالشتل الصحيح.

نظام التعليم المدمج ولو بشتل جزئي في العملية التعليمية لتنمية مهارات المعلمين والطلبة حول التعلم اعتماد  .4
 ي وتفعيله عند الطوارئ.لتتروناإل

في تطوير خطط  covid-19االستفادة من تجارب الدول األخرى في التعليم في ظل األزمات خاصة في ظل أزمة  .5
 م ضمن الواقع الفلسطيني، وضمان جاهزيتها للمستقبل في ظل األزمات.الطوارئ في وزارة التربية والتعلي

البحث مع شرتات االتصال واالنرنت لتوسعة نطاق شبتة االنترنت على مستوى الدولة بدعم من الحتومة لضمان  .6
 وصول االنترنت لتل طالب.
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