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Abstract:
This study aimed to identify the types of technical support provided by
Palestinian universities to teachers in distance education in the light of
the Covid-19 crisis. It examined the possibilities of developing technical
support and qualifying teachers that can be provided by the information
and communication technology center in there in order to improve the
quality of distance education from the teachers' point of view. The
researchers used the interview as a tool for the study, and the results
obtained were analyzed using the grounded theory in qualitative
research. The results showed that the support provided to them was the
result of psychological, professional and social motives that affected the
phenomenon, and the researchers recommended the need to train
teachers on the use of distance education, and the demand for it and
the use of applications in education, and the study also recommended
that teachers improve their attitudes towards distance education.
Key words: Technical Support, Covid-19 Pandemic, Palestinian
Universities.
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التحول المفاجئ في التعليم عن بعد في الجامعات الفلسطينية :دعم فني وتأهيل مهني
ياسمين نظام أبو مخ
4
صفية ترتير

3

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنواع الدعم التقني الذي قدمته الجامعات الفلسطينية
للمعلمين في التعليم عن بعد في ظل أزمة  ،Covid-19وبحثت إمكانيات تطوير الدعم
التقني وتأهيل المعلمين الذي يمكن أن يقدمهما مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
فيها ،وذلك لتحسين نوعية التعليم عن بعد من وجهة نظر المعلمين ،وقد استخدمت الباحثات
المقابلة كأداة للدراسة ،وتم تحليل النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام النظرية المجذرة
في البحوث النوعية ،وقد أظهرت النتائج أن الدعم الذي قدم لهم كانت نتيجة دوافع نفسية
ومهنية واجتماعية أثرت على الظاهرة ،وأوصت الباحثات على ضرورة تدريب المعلمين
على استخدام التعليم عن بعد ،واإلقبال عليه وعلى توظيف التطبيقات في التعليم ،وأوصت
الدراسة أيضا بأن يحسن المعلمين من اتجاهاتهم نحو التعليم عن بعد.
الكلمات المفتاحية :الدعم الفني ،جائحة كوفيد  ،19-الجامعات الفلسطينية .
المقدمة:
أوجدت جائحة كورونا انقطاع في التعليم تضررت منه العديد من القطاعات وخاصة التعليم ،أدى هذا االنقطاع إلى ايقاف
ايصال الخدمات للكبار والصغار في المدارس والجامعات منها الغذاء والتعليم والمال ولذلك حفزت هذه األزمة االبتكار
في التعليم وجرى تطوير الحلول القائمة على التعلم عن بعد وقد دعت اليونسكو إلى استمرارية التعليم في جميع أنحاء
العالم (اليونسكو.)2018,وانطالقة من مقولة" ال أحد يجب ان يبقى خلف الركب" انطلقت الجامعات في البحث عن افضل
السبل لدعم التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا ويتمثل ذلك في تأهيل الكوادر البشرية والتعليمية والبنية التحتية وايجاد
األدوات الرقمية للجيل الرقمي وهم طالب المستقبل وقد كانت كورونا فرصة لتطوير انظمة التعليم من أجل بناء نظم
تعليمية قادرة على التكيف واالستدامة .أن التغيير ممكن وهذا ما ثبت من خالل تأهيل المعلمين من ناحية فنية وقد تكون
هذه فرصة إلصالح التعليم وايجاد نظام بديل يناسب المرحلة.
جاء هذا البحث ليناقش أنواع الدعم الفني الذي قدمته الجامعات والمؤسسات التعليمية من تأهيل للمعلمين ودعمهم من
ناحية فنية لما للتعليم من أهمية في تنمية شخصية الطالب والمؤسسة التي يتلقى تعليمه فيها(علي.)2018,
اإلطار النظري
تأهيل المعلمين
هناك العديد من النظريات التي تشجع تدريب وتأهيل المعلمين إلثراء تجاربهم .من الضروري تدريب المعلمين على
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتحسين مجموعة من المهارات التربوية واالجتماعية واألخالقية والتقنية
ومهارات االتصال .هنالك مواقف واتجاهات إيجابية تعزز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلنشاء سيناريوهات
اتصاالت مختلفة )( United Nations. Transforming Our World, The 2030في الواقع ،يجب أن يتم
تدريب المعلمين وتأهيل مهاراتهم التقنية بانتظام وخاصة في حاالت الطوارئ .سيؤدي ذلك إلى حثهم على توظيف
التقنيات المتنوعة في المواقف التعليمية لدعم الجوانب المختلفة لتعلم الطالب.
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الوصول الرقمي للطالب

يُعرف الطالب باسم المواطنين الرقميين ) ( Prensky, ,2001أو الجيل الرقمي )علي )2018،يعتمد الطلبة في
اآلونة األخيرة في تعلمهم على توظيف أدوات انترنتية تكنولوجية ضخمة ،مثل األجهزة اللوحية والهواتف الذكية ،وأجهزة
اآليباد ،واأللواح التفاعلية .من الجدير بالذكر أن المعلمين والمتعلمين كليهما يحتاجون إلى الدعم أثناء التعلم عبر اإلنترنت.
أساليب التدريس
ال شك أن معظم الجامعات الفلسطينية بدأت تكشف وتقدم لمعلميها طرق تدريس ومواد رقمية عبر اإلنترنت ومنصات
لمواصلة عملية التدريس عن بعد .على الرغم من ذلك ظهرت هنالك فجوة ضخمة بين التعلم وج ًها لوجه والتعلم عبر
اإلنترنت ) (Cosn,2020لذلك ،كان هناك حاجة لتخطيط سياسة تعليمية واضحة لجميع الجامعات وخاصة في البلدان
النامية مثل فلسطين ،من أجل تقليص الفجوات المفاجئة في التعلم الرقمي عبر االنترنت ،وذلك نتيجة االنكشاف العشوائي
والغير منظم لهذه األساليب من التدريس.
تأثير جائحة  Covid-19على التعليم
ونظرا ألن
أثر  Covid-19على قطاعات الحياة الحيوية مثل :القطاع الصحي ،واالجتماعي ،واالقتصادي ،والتعليمي.
ً
التعليم هو الحق الرئيسي لجميع األشخاص ،فقد أطلقت الجامعات طريقة فعالة للبقاء على اتصال مع طالبها .ذكرت
اليونسكو )( UNESCO,2020أن كوفيد  19-هو فرصة لتطوير كل من السياسة التعليمية والتعلم اإللكتروني في
الجامعات في جميع أنحاء العالم .دعت اليونسكو الجامعات المهتمة إلى ضمان استمرارها في التعليم في حاالت
الطوارئ .المشاركون هم األمم المتحدة ،منظمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة للقطاع الخاص ،المنظمات
الدولية غير الربحية ،ووسائل اإلعالم الدولية )  (United Nations,2030وقد عبروا جمي ًعا عن رغبتهم بشأن الدليل
اإلرشادي المرغوب فيه لسياسات التعليم استجابةً للوباء.
دليل للسياسة التربوية
كانت المناهج اإلرشادية مؤثرة في هذا المجال بسبب تأثيرها الضخم على التعليم .قدمت الجامعات لمعلميها الموارد
المناسبة مثل اإلنترنت عالي السرعة ،وأجهزة الكمبيوتر ألغراض التدريس ،باإلضافة إلى ذلك ،فقد وفرت البنية التحتية
المناسبة لتنفيذ التعليم عن بعد .ومع ذلك ،إذا أخذنا مناطق معينة في البلدان النامية مثل فلسطين ،فسيجد الطلبة صعوبة من
الوصول إلى الكهرباء مقارنة ببلدان العالم األخرى.
دعم البنية التحتية
هنالك توجه حديث نحو دعم البنية التحتية والذي يتم تطبيقه اآلن .دعمت الجامعات معلميها وطلبتها بواسطة أنظمة مختلفة
وفرتها مراكز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذه الجامعات ،ومثل هذه األنظمة :األجهزة ،والبرامج ،والتطبيقات
المنفذة مثل  Moodleذكر بيكر) (Becker ,2000وروزغار )  .)Ruzga ,2005إن الجامعات توفر موارد عبر
اإلنترنت وترفع من نسبة توظيف وسائط متعددة لتحسين المحتوى وجودة التدريس ) .)CoSN, 2020كما أن الجامعات
تقدم مواد رقمية مثل الرسومات والصوت لشرح الدروس الصعبة.
تنمية مهارات المحاضرين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بعد انتشار  ،Covid-19اهتم المعلمون بأساليبهم التدريسية وتطوير مهاراتهم التقنية .فقد سارعوا إلى دمج التكنولوجيا
والوسائل الرقمية للوصول إلى المتعلمين مباشرة في تقرير تم إعداده لمؤسسة  ،COTECزودت الجامعات المعلمين
بالمهارات التقنية والتربوية الألزمة لدمج األجهزة الرقمية .على الرغم من ذلك ،أظهر التقرير العالمي لرصد التعليم التابع
كبيرا بين دخل الدولة واأللفة الرقمية .يعاني المعلمون في البلدان
لليونسكو ) (United Nations,2030أن هناك فرقًا
ً
منخفضة الدخل من نقص في المهارات الرقمية ،لكن الحق في التعليم يفرض على العديد من المعلمين في تلك البلدان
تطوير مهاراتهم الرقمية لسد فجوة الوصول إلى اإلنترنت .أوضح شاليشر )  (Schleicher,2020أن المعلمين تلقوا
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تنمية مهنية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .قاموا بتدريب المعلمين على كيفية التواصل مع الطالب أثناء الوباء،
وتقديم صورة كاملة للمنصات وأدوات التعلم( )( UNESCO,2020وتجدر اإلشارة إلى أنه في بداية الوباء ،أجلت
بعض الجامعات التدريس بسبب نقص مهارات المعلمين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونقص البنية التحتية.
المنهجية:
تهدف هذه المهمة لتحديد نوعية الخدمات الفنية التي يقدمها المركز اإللكتروني في ظل التعلم عن بعد للمحاضرين والطلبة
في ظل جائحة كورونا وإمكانية تحسينها لدعم جودة العملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر المحاضرين
أنفسهم.
أدوات جمع البيانات:
المقابالت :تم إجراء  8مقابالت مسجلة عبر زوم مدة كل مقابلة  45دقيقة ،مع  8محاضرين يعملون في  4جامعات
فلسطينية وهي :كلية التربية بالقاسمي ،وجامعة القدس ،وجامعة القدس المفتوحة ،وجامعة بيرزيت ،وينحدر هؤالء
المحاضرين من تخصصات مختلفة اللغة اإلنجليزية والعربية ،التربية العلوم التكنولوجية .وتم عرض األسئلة التالية على
المحاضرتين:
 )1ما هي األسباب التي دفعتك كمحاضرة لمساقات إلكترونية متزامنة في التوجه بطلب الخدمات الفنية من مركز التعلم
اإللكتروني في الجامعة؟
 )2ما نوع الدعم الفني الذي حصلت عليه كمحاضرة لتحسين التعلم اإللكتروني المتزامن ،من مركز التعلم اإللكتروني في
الجامعة؟
 )3ما نوع الدعم الفني الذي حصل عليه طلبتك لتحسين التعلم اإللكتروني المتزامن ،من قبل مركز التعليم اإللكتروني في
الجامعة ،من وجهة نظرك؟
 )4ما هي الظروف السياقية والمتداخلة التي يمكن أن تؤثر على حصولك كمحاضر على الخدمات الفنية من مركز التعليم
اإللكتروني في الجامعة؟
 )5ما هي نتائج توجهك لطلب الدعم الفني من مركز التعليم اإللكتروني ،وهل كانت نتائج التوجه كافية لتحسين جودة
العملية التعليمية اإللكترونية حسب رأيك؟
 )6ما هي اقتراحاتك لتحسين عملية الدعم والخدمات الفنية التي يقدمها مركز التعليم اإللكتروني؟
أدوات تحليل البيانات
تم اتباع منهج النظرية المجذرة "Grounded Theory"(Strauss, & Corbin, 1998) -لتحديد مكونات التوجه
بطلب الخدمات الفنية وأنوعها من مركز التعلم اإللكتروني من قبل المحاضرين لرفع جودة العملية التعليمية في الجامعات
الفلسطينية ،وفق منهج النظرية المجذرة المكون من ثالثة مراحل )1 :الترميز المفتوح )2 ،الترميز المحوري )3 ،التحليل
اإلنتقائي\ اإلطار المفاهيمي (أنظر الشكل .)1،2
الشكل  : 1يوضح منهجية النظرية المجذرة التي تم استخدامها لبناء إطار مفاهيمي لمكونات ظاهرة الدعم الفني
التيتقدمها مراكز التعلم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية.
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الشكل  :2المكونات المختلفة لجودة وفاعلية العملية التعليمية اإللكترونية المتزامنة في ظل جائحة كورونا ،المتعلقة
بنوعية ونجاعة الدعم الفني الذي يقدمه مركز التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية ،في إطار نظري قائم على
منهجية "."Grounded Theory
األسباب:
دوافع نفسية :توتر وضغوطات
الظروف السياقية:
تعاون ،استجابة مرنة ومباشرة ،برامج
 Uniko ،و ZOOMمتزامنة:
مهام واختبارات تقييمية.

دوافع ذاتية مهنية :رفع مستوى األداء
التقني ،ومهارات التقييم اإللكترونية.
دوافع اجتماعية :تفاعل ،تواصل ،تشجيع

الظروف المتداخلة:

جدية المعلم ،اإلصرار
لإلستمرارية العملية
التعليمية ،زيادة تفاعل الطلبة

الظاهرة:
الدعم الفني الذي يقدمه مركز
التعلم االلكتروني للمعلمين
والمتعلمين
إجراءات\ نوع الخدمات:

الهواتف المكتبية ،ورشات تدريبية تزامنية ،شبكات
التواصالجإلتتماي  ،البريد االلكترون  ،ملفات اجإلرشادات المكتوبة،
فيديوهات ،موقع الكترون يوفر خدمات لمعايير التقييم
واجإلختبارات اجإللكترونية.

النتائج

دافعية ،جدية ،كفاءة ذاتية ،متعة ،تفاعل ،تشجيع،
تواصل ،تعاون وتبادل أفكار ،قيادة العملية التعليمية،
إستقاللية ،مسؤولية ،مصداقية ،جودة العملية التعليمية.

النتائج
فيما يلي وصف لكل مكون من مكونات اإلطار المفاهيمي في (الشكل  ،)2بد ًءا من أسباب توفير الدعم الفني وظروفه ،ثم
اإلستمرار في وصف اإلجراءات المتعلقة بنوع الخدمات الفنية ال ُمقدمة ،ثم وصف نتائج توفير هذه الخدمات ،وصوالً
لتقديم مقترحات لتحسين هذه الخدمات:
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األسباب الرئيسية لطلب الخدمات الفنية من مركز التعلم اإللكتروني
السبب الرئيسي الذي دفع المعلمات لطلب الخدمات الفنية من مركز التعلم اإللكتروني هو :الضغط والتوتر النفسي الذي
شعرت به المعلمات حيث أضافت المعلمة تغريد :أن التوتر والضغط أدى إلى رغبة ملحة لدي في الحصول على إجابات
سريعة حول استفسارات ناجمة عن مشاكل تقنية (قطع البث ،كيفية التسجيل لمنظومة ، ZOOMكيفية تسجيل وتخزين
المحاضرة.)...
سبب رئيسي ثاني هو :الجهل وعدم وجود خلفية ثقافية لدى المعلمات بمهارات التعامل مع البرامج اإللكترونية مثل:
( ) Uniko -ZOOMسواء من الناحية التقنية أو العملية ،وضعف القدرة على تقديم الخدمات للطلبة ليزداد تفاعلهم كما
في التعليم الوجاهي ،حيث أجابت المعلمة رسمية " :إن عدم تمكني من التعامل مع برنامج ، ZOOMوحصول عطل فني
كثيرا
مفاجئ أحيانًا قبل\أثناء أجبرني على التواصل لطلب الخدمات الفنية من قسم التعلم اإللكتروني ،كما أنني استفسرت
ً
عن طرق واستراتيجيات لتفعيل المتعلمين أكثر ،على سبيل المثال :كيف يمكن للطالب المشاركة بتقديم عروض شفوية من
خالل برنامج  ZOOM؟"
سبب رئيسي آخر هو البحث عن حلول الستفساراتهم حول معايير التقييم اإللكترونية كالمهام واالختبارات المتزامنة ،لذلك
أضافت المعلمة تغريد :كان من الصعب الوصول للمصداقية والموثوقية في التقييم بدون الحصول على معايير تقنية يقدمها
مركز التعلم اإللكتروني لهذه اإلختبارات (كتقسيم االختبار لمجموعات طالبية مختلفة بطريقة تقنية).
الظروف السياقية:
اقترن تقديم الخدمات الفنية من مركز التعليم اإللكتروني بوجود الشراكة ،والتعاون بينهم وبين المعلمين من خالل توفير
برامج إلكترونية موحدة للتعلم المتزامن مثل( :برنامج  ، ZOOMو ،)Unikoهذه البرامج شجعت المعلمين على تقديم
المهام التعليمية بمرونة ،وكما أنها حددت نوع الخدمات المطلوبة من المركز ،والحقًا ساهم وجود التقييمات واالختبارات
اإللكترون ية في توجه المعلمين لطلب الخدمات الفنية للمحافظة على المصداقية ،حيث قالت المعلمة تغريد" :التعاون في
توفير المعلومات واإلرشادات حول البرامج اإللكترونية المتاحة في الكلية ،واإلستجابة المرنة والمباشرة عن جميع
إستفسارات المعلمات لحل المشكالت التقنية والمستجدات الطارئة من قبل طاقم المركز سواء كان هاتفيًا أو غيرها،
وتدريب المحاضرين من خالل ورشات على المهارات الرقمية لتخطيط درس متزامن ،جميع هذه الظروف ساهمت في
تحقيق وازع التوجه أوال بطلب الخدمات ثم سهلت تحديد نوع الخدمات الفنية المطلوبة من مركز التعلم".
الظروف المتداخلة:
أمورا
كانت جدية المعلمات ،والتزامهن إلستمرارية وتحقيق أهداف العملية التعليمية ،وإصرارهن على تفاعل الطلبة
ً
حاسمة شجعتهن على طلب الخدمات الفنية من مركز التعلم اإللكتروني.
أنواع الخدمات الفنية التي حصل عليها المعلمين والمتعلمين لتحسين التعلم اإللكتروني المتزامن ،من قبل مركز التعلم
اإللكتروني في أكاديمية القاسمي.
هنالك أنواع مختلفة من الخدمات التي حصلت عليها المعلمتين ولكن أولى الخدمات الفنية الحاسمة بالنسبة لهما كانت:
الحصول على إرشادات تقنية سريعة ومباشرة من خالل الهواتف المكتبية لمركز التعلم اإللكتروني ،ثم يليها مشاركتهما
في ورشات تدريبية متزامنة عبر برنامج  ZOOMللحصول على معلومات مفصلة حول( :آليات التعامل مع هذه
البرامج ،مهام ،منتديات ،اختبارات ،)...باإلضافة لشبكات التواصل اإلجتماعي ،البريد اإللكتروني ،اإلرشادات المكتوبة
والمرئية من خالل فيديوهات والمرفقة على موقع مركز التعلم اإللكتروني ،توفير خدمات وارشادات تقنية لمعايير التقييم
واالختبارات اإللكترونية مثل( :تقسيم الغرفة الوأحدة ألكثر من مجموعة ،تحديد زمن كل سؤال .)...أضافت المعلمة
تغريد حول نوع الخدمات الفنية التي تم تقديمها من المركز للطلبة ما يلي" :إن الخدمات الفنية الهاتفية المباشرة التي
حصلت عليها من مركز التعلم اإللكتروني ساهمت أوالً في دعم الطلبة عاطفيًا الستمرار عملية التعلم (بسبب عدم تقبل
وجدية الطلبة في البداية للتعلم المتزامن) ،كما أنني ساهمت في تقديم اإلرشادات والمحاضرات الفردية والجماعية
المتزامنة لطلبتي حول كيفية قيادة المتعلم للغرفة التعليمية المتزامنة ،مما رفع من نسبة تفاعله ،ومتعته في العملية
التعليمية ،هذا وقد أرسل مركز التعلم اإللكتروني ملفات إرشادية للطلبة عبر بريدهم اإللكتروني الشخصي لتحسين
مهاراتهم الرقمية مثل ( :كيفية استخدام برنامج ZOOMعبر الهاتف ،كيفية المشاركة في المحاضرات المتزامنة ،كيفية
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تقديم المهام واإلختبارات ،المنتديات ،)...باإلضافة إلى أن المرونة في توقيت تقديم المحاضرات المتزامنة سهل على
المتعلم الدخول لها ،واإلستماع إليها مجددًا ،والحقًا اإلستفادة من تخزينها".
نتائج توفير الدعم الفني من مركز التعليم اإللكتروني.
كان إلجراءات وأنواع الخدمات الفنية التي قُدمت للمعلمات لتحسين التعلم اإللكتروني المتزامن ،نتائج عاطفية -نفسية،
كرفع مستوى الجدية والدافعية اتجاه التعلم اإللكتروني لدى المعلمات والمتعلمين ،والكفاءة الذاتية ،والرضا عن نتائج
االختبارات اإللكترونية ،والمتعة ،نتيجة تحسين المهارات الرقمية لدى كل منهما .وفي ذات الوقت ،كان لديهم نتائج
اجتماعية ،وخاصة في رفع مستوى التفاعل (نتيجة تقديم الطلبة للعروض اإللكترونية وقيادتهم للعملية التعليمية
اإللكترونية) ،والتشجيع ،والتواصل اإللكتروني الشفهي والمكتوب ،وتبادل األفكار ،والتعاون بين المتعلم والمعلمة قبل\
أثناء\ بعد المحاضرة .وأضافت المعلمات المشاركات أن درجة المرونة في تلقي الدعم الفني قد رفع من مستوى
اإلستقاللية والمسؤولية لتحسين جودة المحاضرات المتزامنة .حيث قالت رسمية" :لقد حفزتني مرونة أنواع الخدمات
المقدمة من مركز التعلم اإللكتروني على رفع مستوى الكفاءة الذاتية التقنية لدي ،مما ساعدني على تخطيط المحاضرات
وتنفيذها لتكن تفاعلية تشاركية قائمة على المتعة وتبادل األفكار ،مما أثبت أنني قادرة على تحمل مسؤولية جودة هذا النوع
من التعلم .هذا جعلني أشعر بالقوة ومجابهة التحديات".
اقتراحات لتحسين عملية الدعم الفني والخدمات التي يقدمها مركز التعليم اإللكتروني
أضافت المعلمات بعض النقاط لتحسين نوع الخدمات الفنية وجودتها ،وهي:
اختيار جميع الكوادر البشرية التي تعمل في مركز التعلم اإللكتروني بعناية بحيث تتحلى بمهارات رقمية تقنية عاليةأكثر ،األمر الذي يسهل معالجة األمور التقنية بدقة.
 استعانة مركز التعلم اإللكتروني بأخصائيين ومستشارين نفسيين لتدريب طاقم المركز على كيفية تخفيف حدة التوتروالمشاعر السلبية لمتلقي الخدمة الفنية.
 توجه مركز التعلم اإللكتروني لإلدارة بطلب تحويل التعلم اإللكتروني المتزامن والمحاضرات الرقمية إلى نهج تعليميثابت اجباري إلى جانب التعليم الوجاهي (لألجيال القادمة) في جميع الظروف وليس فقط في الظروف الطارئة ،وذلك
لتيسير عملية التعلم بكل الظروف لتالفي المشكالت والضغوطات النفسية لدى الشركاء في العملية التعليمية.
 استعانة مركز التعلم اإللكتروني برابطة طالبية ذوي مهارات تقنية عالية في التعلم اإللكتروني المتزامن لتقديم الخدماتالفنية ألقرانهم.
المناقشة والتوصيات
ال شك أن انتشار كورونا اثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم من الناحية الصحية واالجتماعية والتعليمية والنفسية،
سيما وأن اإلغالق جاء فجأة فبدأ العالم وخاصة قطاع التعليم في البحث عن بدائل للتعليم الوجاهي ،إلستمرار عملية
التعليم ،ولكن المشكلة تكمن في أن الجامعات الفلسطينية بشكل خاص والعالمية بشكل عام ،لم تكن مؤهلة بشكل كافي
لالنتقال للتعلم عن بعد هذا من جانب ،ومن جانب آخر لم يستعد الطلبة كذلك على االعتماد على التعلم عن بعد فهو ومعلمه
في الجامعة غير مدرب الستخدام مثل هذا األسلوب من التعلم ،األمر الذي دفع الكثير من الجامعات للبدء في تدريب
الطلبة والمعلمون وتعزيز البنية التحتية ليتسنى لها استمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا.
لذلك ،بدأت الجامعات بتزويد المعلمون بسرعة انترنت مناسبة وأجهزة إلكترونية الستمرار عملية التعليم عن بعد ،كما
وطورت العديد من المنصات التفاعلية والمناهج الرقمية فأصبحت نوعا ما مقبولة مقارنة من بدء الجائحة في العالم بشكل
عام وفلسطين بشكل خاص ،ومما ال شك فيه أن العديد من الجامعات كان لديها رغبة حقيقية في تقديم هذا الدعم
لمحاضريها وطلبتها لخدمة عملية التعليم،
من هنا ،نعتقد أن نوعية الخدمات الفنية التي قدمتها مراكز التعلم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينيةتدرجت زمنيًا وفق
الدوافع إليها ،ففي بداية ا لتعلم المتزامن في ظل جائحة كورونا كانت المشاعر السلبية والدوافع النفسية العاطفية لدى
المعلمات كالخوف ،والتوتر ،والعزلة هي الدافع األول لطلب الدعم الفني المباشر والسريع من المركز ،لذلك تم استخدام
األدوات للحصول على الدعم الفني مثل( :الهواتف المكتبية ،الورشات اإللكترونية ،البريد اإللكتروني) وذلك نتيجة
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مواجهة مشكالت تقنية قبل\ أثناء\ بعد المحاضرة وعدم التمكن من المهارات الرقمية اإللكترونية ،مما عزز الحاجة إلى
طلب المساعدة من المركز لتحسين جودة التعلم اإللكتروني المتزامن ،األمر الذي ساهم في رفع مستوى الوعي ،الجدية،
الدافعية ،الكفاءة الذاتية لدى المعلمات والمتعلمين.
كما والحظت الباحثات أن الدافع الثاني كان اجتماعيًا ،حيث استفسر المحاضرين من المركز اإللكتروني عن إرشادات
وآليات لرفع مستوى التفاعل النشط ،والتعاو ن ،وتبادل األفكار ،والتواصل ،والقيادة لدى الطلبة في التعلم اإللكتروني
المتزامن .لذا لجأ المحاضرين لملفات ارشادية توجيهية ،ومواقع التواصل اإلجتماعي ،وفيديوهات مرفقة في موقع مركز
التعلم اإللكتروني لحصول على إجابات الستفساراتهم.
وفي النهاية نعتقد أنه كانت هنا لك حاجات ودوافع ذاتية مهنية لدى المحاضرين للحصول على خدمات فنية تقييمية من
مركز التعلم اإللكترون ي؛ لرفع مستوى المسؤولية ،والمصداقية ،والموثوقية في التقييمات ،والمهام ،واالختبارات
اإللكترونية للمساقات التعليمية ،لذلك لجأ المحاضرين إلرشادات المركز المكتوبة ،باإلضافة لمحاوالت ذاتية بحثية
للحصول على طرق تقييمية ذات مصداقية في هذه االختبارات (كتحديد وقت إجابات اإلختبار ،وتقسيم الطلبة لمجموعات
وغرف إلكترونية مختلفة.)...
وفي النهاية توصي هذه الورقة الجامعات المحلية لالستفادة من تجارب الدول العالمية الناجحة في مجال التعليم عن بعد
ونقل خبراتها إلى فلسطين ،كما توصي بتدريب الطلبة والمعلمين على استخدام منصات التعليم اإللكترونية لتعليم ابنائها
وتدريب اساتذتها ،كما وتوصي بتطوير الكثير من المناهج الرقمية التفاعلية المناسبة وأيضا االستمرار في اصالح البنية
التحتية وتدعيمها وتقويتها ،واالتجاه نحو التعليم المدمج ألنه يوفر العديد من الحلول في األزمات والحاالت الطارئة التي
مررنا بها أو من الممكن أن نمر بها مستقبال.
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