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 ملخص

الل دريس ختروني في التالكشف عن التحديات التي واجهت توظيف التعلم االلكهدفت هذه الدراسة إلى 

ارس معلمي المدولتحقيق هذا الهدف، تم أخذ عينة عشوائية من جهة نظر المعلمين. من و 19-جائحة كوفيد

ً ومعلمة326بلغ عددهم ) الحكومية في فلسطين ليهم ( إناث، وطبق ع176( ذكور و)150) :( معلما

ستخدام . وبامناهج الدراسية، والمتعلماستبانة قاست أربعة مستويات للتحديات: المعلم، المدرسة، ال

ت على تحديااإلحصاء الوصفي من ناحية واإلحصاء التحليلي من ناحية أخرى، فقد أظهرت النتائج أن ال

لتحديات على أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت ا. (4.02مستوى المتعلم جاءت في المرتبة األولى )م=

يات معلم للتحدائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم ال(. كما أظهرت النت3.52مستوى المعلم )م=

تأهيل وي الذحيث كانت الفروق لصالح المعلمين الذكور ولصالح المعلمين  تعزى لجنسه ومؤهله العلمي،

علم قييم المفي ت في حين لم تظهر النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية العلمي بكالوريوس وماجستير فأعلى.

 يات تعزى لسنوات خبرته التعليمية أو المرحلة التعليمية التي يدرسها.لهذه التحد

 ، المعلمين19-تروني، جائحة كوفيدالتحديات، التعلم االلك الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to reveal the challenges that faced the implementation of e-

learning in teaching during the COVID-19 pandemic from the point of view of 

teachers. To achieve this goal, a random sample of (326) public school teachers 

in Palestine was taken: (150) males, (176) females. A questionnaire was applied 

to them that measured four levels of challenges: the teacher, the school, the 

curriculum, and the learner. By using descriptive statistics on the one hand and 

analytical statistics on the other hand, the results showed that the challenges at 

the level of the learner came in the first rank (M= 4.02), while in the last rank 

came the challenges at the level of the teacher (M = 3.52). The results also 

showed that there were statistically significant differences in the teacher's 

assessment of the challenges due to his gender and academic qualification, 

where the differences were in favor of male teachers and in favor of teachers 

with bachelor's and master's degrees and above. While the results did not show 

statistically significant differences in the teacher's assessment of these 

challenges due to the years of his educational experience or the educational 

stage he studies. 

Keywords: Challenges, E-learning, Covid-19 pandemic, Teachers 
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 مقدمة

على جميع مجاالت الحياة بما  " بشكل أثر19-عانت معظم دول العالم من فيروس كورونا "كوفيد

لتعلم ، خاصة التعليماالتكنولوجيا في  توظيفه أنظار العالم تتجه نحو فيها التعليم. في الوقت الذي كانت في

ذه الجائحة جعلت هذا االتجاه ضرورة ملحة وإجبارية ، إال أن ه19-االلكتروني وذلك قبل جائحة كوفيد

علمي ر البة للتطولمواكايعد التعلم االلكتروني من بين أنظمة التعلم والتعليم و الستكمال المسيرة التعليمية.

لم عن صل المتعه ينفالمتسارع، ومن أكثر مستحدثات تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية التعلمية، ففي

ة م تفاعلية تعلالمعلم، ويحصل على المعلومات باالعتماد على الوسائل التكنولوجية بشكل يؤدي إلى عملي

يمية ية التعلجعل المتعلم محور العمل (. من هنا نالحظ أن مبدأ التعلم االلكتروني هو2022)مقدادي، 

 التعلمية والمسؤول عن عملية تعلمه. 

(  إلى بعض مزايا التعلم اإللكتروني، منها: Rosalina et al., 2020) وآخرونأشارت روزالينا 

استخدام منتديات المناقشة، مراعاة ، المرونة في المكان والزمان، إزالة الحواجز التي قد تعيق المشاركة

لكل متعلم التعلم بسرعته الخاصة. عالوة على ذلك، يمكن للتعلم السماح فروق الفردية بين المتعلمين، وال

توفير والشرائح، اإللكتروني تقديم مواد تعليمية تعلمية بأشكال مختلفة مثل: مقاطع الفيديو، عروض 

ات واضحة لفهم ، وتوفير تعليمPDFالوصول المجاني إلى بعض األدلة اإللكترونية مثل ملفات 

 Bajaj andمجموعة واسعة من المصادر للمتعلمين تغطي جميع الموضوعات ) وتوفير المتعلمين،

Sharma, 2018 .) 

على الرغم من هذه المزايا المتعددة للتعلم االلكتروني، وأهميته في دعم المعرفة فوق المعرفية 

بعض التحديات والصعوبات التي تحول دون  للمتعلم وتعزيز عملية التفكير وزيادة الدافعية، إال هناك

( Brazendale et al., 2017توظيف التعلم االلكتروني بالشكل الصحيح. فقد أشار برازينديل وآخرون )

إلى بعض الصعوبات والتحديات في توظيف التعلم االلكتروني في التدريس، منها: نقص مهارات المعلمين 

مرهق لخطط الدروس عبر اإلنترنت والذي يحتاج إلى وقت طويل، التدريسية عبر اإلنترنت، واإلعداد ال

ونقص الدعم الفني. ال تقتصر التحديات على المعلمين فقط، ولكن هناك أيضا تحديات يواجهها المتعلمين 

 وآخرون بسبب افتقارهم إلى السلوك التدريسي المناسب، ونقص المواد المناسبة للتعلم. ويرى حسين

(Husain et al., 2020 أن التحديات تكمن في االفتقار إلى المهارات التقنية والبنية التحتية والمشاكل )

 االقتصادية.
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 مشكلة الدراسة

اً ألزمات أخرى قد تظهر خاصة في المستمرة المتجددة، واستعداد 19-جائحة كوفيدفي ظل 

س أمراً تدريروني في الفلسطين، أصبح الكشف عن التحديات التي واجهها ويواجهها توظيف التعلم االلكت

حمد  هامت باقة. في ضوء نتائج الدراسة التي ضرورياً، لتقديمها إلى المسؤولين لوضع الحلول المناسب

(2021Hamad,  في فلسطين، والتي خلصت إلى أن التعلم اإللكتروني غير فعال وغير مثير )غم ر

ضية في هذه الق ناولتبب ندرة الدراسات التي تالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وبس

لتعلم ظيف االسياق الفلسطيني من وجهة نظر المعلمين، خاصة وأن المعلمين هم الفئة المسؤولة عن تو

 اإللكتروني في التدريس وأكثر دراية به والتحديات التي يواجهها. 

وني في لكتراجهت توظيف التعلم االمن هنا، فإن الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن التحديات التي و

 من وجهة نظر المعلمين.  19-التدريس خالل جائحة كوفيد

 أسئلة الدراسة

 انسجاماً مع مشكلة الدراسة، فإن الدراسة حاولت اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

من  19-ما التحديات التي واجهت توظيف التعلم اإللكتروني في التدريس خالل جائحة كوفيد .1

 ظر المعلمين؟وجهة ن

عليمية ة التهل لمتغير جنس المعلم، ومؤهله العلمي، وخبرته في سلك التربية والتعليم والمرحل .2

الل خدريس التي يدرسها أثر في تقييم التحديات التي واجهت توظيف التعلم اإللكتروني في الت

 ؟19-جائحة كوفيد

 أهمية الدراسة

ع الذي تحاول استكشافه، فهي تحاول الكشف عن تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضو

، وبالتالي تعزز 19-التحديات التي واجهت توظيف التعلم اإللكتروني في التدريس خالل جائحة كوفيد

األدبيات المتعلقة بتحديات توظيف التعلم االلكتروني في التدريس خالل هذه الجائحة؛ للتوصل إلى الحلول 

أي أزمات أخرى. وتعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها في فلسطين التي والتوصيات المناسبة لمواجهة 

تبحث في التحديات التي تحول دون توظيف التعلم اإللكتروني من وجهة نظر المعلمين خالل هذه الجائحة. 

 فلسطين كدولة نامية ذات نظام تعليمي ناشئ للعالم، فإن نتائج هذه الدراسة لها آثار ليس فقط على فلسطين
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 ً ما وحتى  الجائحة على الدول النامية األخرى التي تحتاج إلى توظيف التعلم اإللكتروني خالل ولكن أيضا

 .هابعد

 اإلطار النظري

 نشأة التعلم االلكتروني وتطوره -

ثورة ظهور ال يم معنشأ التعلم االلكتروني الذي يعد استراتيجية حديثة من استراتيجيات التعلم والتعل

 :نهاية القرن التاسع عشر، وقد مر التعلم االلكتروني بمراحل ثالث، وهي التكنولوجية في

عتمد في هذه المرحلة على الوسائط المتعددة، واستخدام األقراص ا (:1993 -1973المرحلة األولى )

 المدمجة في التعليم. ثم تطور ليشتمل على البرامج التعليمية.

حلة ظهرت شبكات المعلومات العالمية، مثل: البريد ي هذه المرف (:2000 -1993المرحلة الثانية )

التفاعل وتصال االلكتروني وشبكة االنترنت، ويمتاز عن المرحلة األولى بإعطاء الفرصة للمتعلمين باال

 مع غيرهم من المتعلمين والمعلمين.

كتب المع تطور االنترنت ظهر ما يعرف ب حتى يومنا هذا(: 2000المرحلة الثالثة )تمتد من سنة 

تصال واال االلكترونية. في هذه المرحلة أصبحت فرص التعلم أكبر، باإلضافة إلى أن عملية التفاعل

 (.2022؛ الصيعري، 2021؛ أبو المجد، 2020أصبحت أسرع من ذي قبل )عبد السالم، 

 مفهوم التعلم اإللكتروني -

سائط ن الومالتكنولوجيا التعلم االلكتروني هو عملية تعلم معززة  تقنياً، وتركز على استخدام 

(. وعرفه Vershitskaya et al., 2020واألجهزة اإللكترونية واألدوات لدعم تجربة التعلم وتعزيزها )

 تعليميةبالعملية ال ترتبط تفاعلية ( على أنه "منظومةBerg and Simonson, 2018بيرج وسيمنسون )

ت واألنشطة للمتعلم المقررا تعرض ة رقميةإلكتروني بيئة وجود على المنظومة وتعتمد هذه التعلمية،

لوجيا لتكنوابواسطة الشبكات االلكترونية واألجهزة الذكية". وبالتالي يمكن تعريفه على أنه توظيف 

 الحديثة في التعلم عن بعد بما تتضمنه هذه التكنولوجيا من برامج ووسائط.

تعلم فهي إما مواد مرئية، كلمة، وفيديو، أو أما مواد التعلم والتعليم المقدمة من خالل هذا النمط من ال

مواد سمعية بصرية، أو الرسوم المتحركة، بحيث يؤدي ذلك إلى حدوث التعلم بمرونة وفي أي وقت 
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. كما أنه من الممكن الوصول إلى التطبيقات المختلفة عبر (Verawardina et al., 2020)ومكان 

 ,Microsoft Teams أو الهواتف المحمولة، مثل: " اإلنترنت باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة

Zoom, WhatsApp, Google Classroom, Edmodo, and Telegram"   (Hershkovitz 

et al., 2019.) 

 مزايا التعلم االلكتروني -

بالطرق  ( إلى بعض مزايا التعلم اإللكتروني مقارنةBailey and Lee, 2020أشار بايلي ولي )

 لإتاحة الوصو خفضة،في الفصول الدراسية، وهي: تلبية احتياجات المتعلمين، التكلفة المن التقليدية للتعلم

ي وقت. أة في إلى المحتوى المحدث، تأثيره على البيئة ضئيل، وإمكانية الحصول على الجلسات التعليمي

مية ليب تعليم أساعالوة على ذلك، أدى التعلم اإللكتروني إلى تحسين المهارات التربوية للمعلمين، وتقدي

 (.Mynbayeva et al., 2018مختلفة، وتصميم المناهج )

ريقة طحسين من المزايا األخرى التي تناولها الباحثون أنه يمكن من خالل التعلم االلكتروني ت

فعية ين داانخراط المعلمين في الدرس، وبناء الثقة بالنفس، والتفاعل النشط في الفصل، ويمكن تحس

 افظ عليههم وتحخالل مشاركتهم في أنشطة التعلم اإللكتروني، والتي يمكن أن تجذب انتباهالمتعلمين من 

Morat et al., 2017) مثل مقاطع فيديو متنوعة (. كما أن استخدام مواد تعليميةYouTube مكن أن ي

 (.(Pazilah et al., 2019يجعل تجربة التدريس والتعلم عبر اإلنترنت هادفة وذات مغزى 

 ت التعلم االلكترونيتحديا -

يعتبر توظيف التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية والتعلمية ظاهرة معقدة. وعلى الرغم من مزايا 

وفوائد التعلم اإللكتروني، إال أنه قد يواجه الكثير من المعلمين تحديات أو صعوبات مختلفة. وتعرف هذه 

 ,.Rosalina et al) ج التكنولوجيا في التعليمواجه دمالتحديات على مجموعة من الصعوبات التي ت

والمتعلمين  من )المعلمين كل تواجه التي المعيقات ( على أنها تلك2022(، وعرفها الصيعري )2020

أداء العملية التعليمية التعلمية  على وتؤثر اإللكتروني، التعلم توظيف واألسرة( عند المدرسية واإلدارة

( بأن التحديات عبارة عن عوامل تؤثر بشكل سلبي على عملية 2018اة )وأضاف القض .أهدافها وتحقيق

التفاعل بين المعلمين والمتعلمين مما يؤدي إلى تدني فاعلية العملية التعليمية التعلمية. وبالتالي يمكن 

ون تعريفها على أنها جميع الصعوبات التي تواجه توظيف التعلم االلكتروني ويتأثر بها المعلمون والمتعلم

 بشكٍل مباشر وتعيق من فاعلية العملية التعليمية التعلمية.
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( إلى أن أبرز التحديات في توظيف التعلم االلكتروني كانت  ,2019Eltahirأشار الطاهر )

جاهزية المؤسسات التعليمية والتي أدت إلى فشل هذا النمط من التعلم. كما أشار إلى العديد من التحديات، 

اتية، التحديات الثقافية، تحديات الدورات التدريبية، والتحديات التكنولوجية وإمكانية منها: الكفاءات الذ

ً لموقعها الجغرافي ومعاييرها  الوصول. ومع ذلك، تختلف التحديات في كل دولة عن دولة أخرى وفقا

تصال ووعي األفراد. ومن التحديات الكبيرة في توظيف التعلم االلكتروني في الدول النامية ضعف اال

بالشبكة واالفتقار إلى التطوير الرئيسي للبنية التحتية. على الرغم من كل الجهود، إال أنه ال توجد أي 

دراسة حققت في التحديات الفعلية التي يواجهها األفراد خالل توظيف التعلم اإللكتروني. ال تزال تحديات 

 Al-Khasawneh, andستخدامه )التعلم اإللكتروني قائمة، مما يجعل المتعلمين يترددون في ا

Obeidallah, 2019 عالوة على ذلك، فإن عدم استعداد المعلمين للتعامل مع المتعلمين للمشاركة .)

الكاملة وإكمال مهامهم كان من أهم التحديات لتوظيف التعلم اإللكتروني، كما واجه المعلمون المسنون 

أن ظهور مشكالت  باإلضافة إلى(. Aliyyah et al., 2020صعوبة في التكيف مع هذا النمط من التعلم )

ً بارزاً حد من فاعلية توظيف التعلم االلكتروني )  Halimفنية مثل مشاكل الفيديو والصوت شكل تحديا

and Hashim, 2019.) 

 نيإال أنه يتع على الرغم من التحديات المختلفة المتعلقة بتوظيف التعلم اإللكتروني في التدريس،

يجيات ستراتمين وجميع األطراف المسؤولة عن العملية التعليمية التعلمية إنشاء وتصميم اعلى المعل

 مبتكرة تناسب االحتياجات التعليمية على أفضل وجه حتى ال يتخلف أي متعلم عن الركب.

 مستويات تحديات توظيف التعلم االلكتروني -

التعلم اإللكتروني  ات توظيف( تحديAssareh and Bidokht, 2011وبدخت ) أصارةصنف 

 ً ظيف حديات توشمل تتألربعة مجاالت تؤثر فيها: المعلمين، المدرسة، المناهج الدراسية، والمتعلمين.  وفقا

حديات تلاوتشتمل هذه  التعلم اإللكتروني وفقاً للمعلمين عدة جوانب، مثل تحديات التقييم والقيود المعرفية.

ً للمدرسة على عوامل تنظيمية وهيكلي ة دة وعمليالجو ة. أما بالنسبة للمناهج الدراسية فتشتمل علىوفقا

مالية، مشاكل ال، والالتدريس والموارد والتقييم. وأخيراً وفقا للمتعلمين فهي تشتمل على الدافع، والتقييم

 لكافية. اغير  والمودة والمجال االجتماعي، والعزلة عن األقران والخبرة، ومهارات التعلم اإللكتروني

( بالكشف عن التحديات التي واجهها Hadijah and Shalawati, 2017هديجة وشلواتي ) قامت

المعلمون أثناء توظيف التعلم اإللكتروني. وكانت هذه التحديات: عدم توفر الوقت الكافي إلعداد الدروس 
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نولوجيا، باستخدام التكنولوجيا، باإلضافة إلى محدودية الموارد المادية، ومحدودية الوصول إلى التك

بحث كوادري وآخرون كما  واالفتقار إلى التطوير المهني المناسب، ونقص الدعم الفني، والكفاءة.

(Quadri et al., 2017 في التحديات التي تؤثر على توظيف التعلم اإللكتروني. صنفوا هذه التحديات )

إلدارة المؤسسية. أظهرت نتائج إلى أربع فئات: المتعلمين، المعلمين، التكنولوجيا والبنية التحتية، وا

الدراسة أن أهم تحدي هو التكنولوجيا والبنية التحتية، وأقلها أهمية هو المتعلمين. حيث كشفت دراستهم أن 

الوقت غير الكافي لتطوير التعلم اإللكتروني كان العامل األكثر أهمية الذي يعيق توظيف التعلم 

مين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو العامل األقل اإللكتروني، في حين أن نقص مهارات المتعل

 أهمية.

عدم قدرة  التحديات المادية: مثل ( هذه التحديات إلى ثالث أنواع:2022وقد صنف الصيعري )       

 ةءمثل عدم كفا التحديات البشرية: جميع المتعلمين على امتالك أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.

ت المهارا ذويهموي توظيف التعلم االلكتروني بشكل جيد، باإلضافة إلى عدم امتالك المتعلمين المعلمين ف

ة، المحدود نترنتالتحديات الفنية: مثل تغطية االو التكنولوجية الالزمة للتعامل مع التعلم االلكتروني.

 وارتفاع تكلفة االنترنت في معظم دول العالم الثالث.

 (، والذيAssareh and Bidokht, 2011وبدخت ) أصارةد تصنيف في هذه الدراسة تم اعتما

لتصنيف ذا اوذلك ألن ه سة والمناهج الدراسية والمتعلمين؛يتكون من أربع مستويات؛ المعلمين والمدر

أكثر  طريقةيشتمل على جميع مستويات التحديات التي تعيق توظيف التعلم اإللكتروني في التدريس، وب

 تنظيماً.

 السابقةالدراسات 

كتروني في التحديات التي واجهت توظيف التعلم االل حول أجريت التي الدراسات من العديد هناك

ظر المعلمين. وفي الدراسة الحالية سوف يتناول الباحثان من وجهة ن 19-التدريس خالل جائحة كوفيد

خالل  دريسني في التعينة من الدراسات التي ركزت على التحديات التي واجهت توظيف التعلم االلكترو

 على الدراسات، من وجهة نظر المعلمين، وذلك الرتباطها بأهداف الدراسة. من هذه 19-جائحة كوفيد

 المثال مرتبة من األقدم إلى األحدث: سبيل
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( دراسة كمية هدفت إلى استكشاف تصورات المعلمين Nsabayezu et al., 2020أجرى )

انوية رواندية ثفي مدارس  19-يمياء أثناء جائحة كوفيدفي تدريس الك WhatsAppلتوظيف تطبيق 

م تو في رواندا. ( معلماً في الكيمياء من مقاطعتي نياروجينجي وكيكوكير18مختارة. بلغت عينة الدراسة )

كان فعاالً  WhatsAppاستخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن توظيف تطبيق 

كل بمشا اء ودعم تعلم المتعلمين. كما أظهرت النتائج وجود بعض التحديات تتمثلفي تدريس الكيمي

تعلمين ن الماالتصال باإلنترنت بما في ذلك التكلفة والتوافر التي حالت دون التعاون الفعال لكل م

 ن ضمنموالمعلمين. كما أظهرت افتقار بعض األطراف إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر كان 

 ديات التي تم إبرازها لمشاركة بعض المتعلمين. التح

علمي م( هدفت إلى استكشاف تصورات Mailizar et al., 2020وفي دراسة كمية أخرى قام بها )

على  19-يدالرياضيات في المدرسة الثانوية حول تحديات توظيف التعلم اإللكتروني أثناء جائحة كوف

( 159راسة )ة الدرسة، المناهج الدراسية، المتعلم(. بلغت عينأربعة مستويات من التحديات )المعلم، المد

ً من المدارس اإلعدادية والثانوية في اندونيسيا. تم استخدام استبيان الكتروني  انات. جمع البيلأداة كمعلما

ات على لتحدياأظهرت نتائج الدراسة أن التحديات على مستوى المتعلم جاءت في المرتبة األولى، بينما 

لى تأثير ع ها أيلالمتعلم جاءت في المرتبة األخيرة. وأظهرت النتائج أن خلفيات المعلمين لم يكن  مستوى

 أي نوع من هذه التحديات. 

التعلم  ( هدفت إلى الكشف عن ايجابيات وتحديات توظيف2020وفي دراسة عربية قام بها أحمد )

ن وجهة سعودية مية البتدائية في المملكة العربااللكتروني في تعلم وتعليم الرياضيات لدى طلبة المرحلة اال

فظة وادي ( من مشرفي مادة الرياضيات في محا8( معلماً، و)78نظر المعلمين. بلغت عينة الدراسة )

لمقابلة ا، وكانت علمينالدواسر في المملكة العربية السعودية. استخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات من الم

عليم ي في التكترونن المشرفين. أظهرت نتائج الدراسة أن ايجابية توظيف التعلم االلأداة لجمع البيانات م

في ظل  تعليمكان بدرجة دون المتوسط. كما أظهرت النتائج أن تحديات توظيف التعلم االلكتروني في ال

 الجائحة كانت بدرجة فوق المتوسط. 

( فقد Shraim and Crompton, 2020أما الدراسة النوعية التي قام بها شريم وكرومبتون )

 19-هدفت إلى استكشاف كيفية استجابة المعلمين وصناع القرار في المرحلة األولى من جائحة كوفيد

( مشاركاً من المعلمين وأولياء األمور 20لتوفير التعليم لجميع المتعلمين في فلسطين. بلغت عينة الدراسة )
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بالت شبه المنظمة كأداة لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة وصناع القرار في فلسطين. تم استخدام المقا

تحديات مختلفة، مثل: اتساع الفجوة الرقمية في التعليم ونمو الموقف السلبي تجاه التعليم عبر اإلنترنت. 

كما أظهرت النتائج أن المرحلة األولى من تجربة الجائحة يمكن أن تكون خارطة طريق للمرحلة الثانية، 

 م المستدام عبر اإلنترنت كمكمل ألساليب التعلم التقليدية.وللتعل

( فقد هدفت إلى استكشاف تصورات Centeio et al., 2021في دراسة نوعية أخرى قام بها )  

تكشاف ، وكذلك اس19-معلمي التربية البدنية حول تنفيذ التربية البدنية عبر اإلنترنت خالل جائحة كوفيد

وأجاب  ( معلماً.4302برات التدريس المستقبلية. بلغت عينة الدراسة )احتياجاتهم من حيث دعم خ

 لى ثالثةائي إالمشاركون عن أربعة أسئلة مفتوحة كجزء من استطالع أكبر. أدى التحليل النوعي االستقر

ائج رت نتمحاور: )أ( لحظات فخر المعلمين، )ب( الكثير من التحديات، و)ج( تحديات المستقبل. أظه

ن معديد لعديد من النجاحات والتحديات التي واجهها المعلمون خالل الجائحة، وركزت الالدراسة ا

 ياجاتالتحديات بشكل خاص على استخدام التكنولوجيا والوصول إليها، ومشاركة المتعلمين، واحت

 المتعلمين.

 ونيااللكتر التعلم تحديات عن الكشف إلى ( هدفت2022وفي دراسة حديثة أجراها الصيعري )

 من 19-يدجائحة كوف ظل في عمان بسلطنة ظفار محافظة في التعليم األساسي بمدارس مواجهتها وآليات

ليلي، واستخدام ( معلماً. تم اعتماد المنهج الوصفي والتح126المعلمين. بلغت عينة الدراسة ) نظر وجهة

محور األول: محورين: ال ( فقرة موزعين على67االستبانة كأداة لجمع البيانات. تكونت االستبانة من )

يات اإلدارية التحد التحديات، والمحور الثاني: آليات مواجهة هذه التحديات. أظهرت نتائج الدراسة أن

ت أن آليا نتائجوالفنية لدى المعلمين مرتفعة، وأن التحديات األسرية كانت مرتفعة جداً. كما أظهرت ال

 .التحديات بمجاالتها المختلفة كانت مرتفعة جداً 

 تعقيب على الدراسات السابقة

لما له من مزايا عديدة.  التدريسناولت الدراسات السابقة موضوع توظيف التعلم اإللكتروني في ت

وتنوعت الدراسات السابقة من حيث المنهج المتبع، واعتمد بعضها المنهج الكمي كدراسة كل من 

(Nsabayezu et al., 2020; Mailizar et al., 2020والدرا ) ،؛ 2020سات العربية )أحمد

مع هذه الدراسات  -المنهج الكمي–(. اتفقت هذه الدراسة من حيث المنهج المتبع 2022الصيعري، 

 ;Shraim and Crompton, 2020السابقة. كما اعتمدت بعض الدراسات السابقة المنهج النوعي مثل )
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(Centeio et al., 2021. فئة المعلمين سواء ذكور أو بات السابقة عينة الدراسة في جميع الدراس تمثلتو

. إال أن هذه الدراسة اختلفت -المعلمون–إناث، واتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث العينة 

مع الدراسات السابقة من حيث المرحلة التعليمية التي يدرسها المعلمون، حيث اعتمدت هذه الدراسة جميع 

كما اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في أداة  سها المعلمون.المراحل التعليمية التي يدر

( والدراسات Nsabayezu et al., 2020; Mailizar et al., 2020كدراسة ) -االستبانة–الدراسة 

واختلفت مع الدراسات السابقة النوعية في أداة الدراسة  ،( 2022؛ الصيعري، 2020العربية )أحمد، 

 .(Shraim and Crompton, 2020; Centeio et al., 2021)كدراسة 

مون ها المعلواجه وجاءت هذه الدراسة الستكمال ما قام به الباحثون ولكن بتركيز أكبر على التحديات التي

 . 19-بعد مضي أكثر من سنتين على جائحة كوفيد

 الطريقة واإلجراءات

 مجتمع الدراسة

 ،2022 /2021رس الحكومية في فلسطين، لسنة تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدا

 موزعين على المدارس الحكومية )ذكور، مختلطة، إناث(.

 عينة الدراسة

( 176و) ( ذكوراً،150( معلماً، منها )326من المجتمع األصلي، بلغت )اختيرت عينة عشوائية 

ستير ( ماج67س، و)( بكالوريو247( منهم حاصلين على دبلوم كلية مجتمع متوسطة، و)12إناثاً، )

( سنوات، 10 -6( لديهم خبرة تربوية )92سنوات فأقل(، و) 5( لديهم خبرة تربوية )6فأعلى، وكان منهم )

ان درسها المعلم فكيسنوات(، أما بالنسبة للمرحلة التعليمية التي  10( لديهم خبرة تربوية )أكثر من 228و)

م يدرس ( منه91يدرس المرحلة اإلعدادية، و) ( منهم140( منهم يدرس المرحلة االبتدائية، و)95)

 (.1المرحلة الثانوية )انظر جدول 
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 عليمعينة الدراسة موزعة وفق جنس المدير، ومؤهله العلمي، وسنوات خبرته في سلك التربية والت: (1)جدول 

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغير 

 %46.01 150 ذكر الجنس

 %53.99 176 ثىأن

 100 % 326 الكلي

 3.68 % 12 دبلوم كلية مجتمع متوسط المؤهل العلمي

 75.77 % 247 بكالوريوس

 20.55 % 67 ماجستير فأعلى

 100 % 326 الكلي

 1.84 % 6 سنوات فأقل 5 سنوات الخبرة

6- 10 92 % 28.22 

 69.94 % 228 سنوات 10أكثر من 

 100 % 326 الكلي

 مرحلة التعليميةال

 التي يدرسها

 %29.14 95 المرحلة االبتدائية

 %42.95 140 المرحلة اإلعدادية

 %27.91 91 المرحلة الثانوية

 %100 326 الكلي

 

 منهج البحث

ام لى استخدائم عاستخدم المنهج الوصفي، حيث يُعتبر هذا المنهج األكثر مالءمة ألهداف الدراسة الق

 ي العام ووجهات النظر.استبانة تعكس الرأ
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 المنهج اإلحصائي

 عولجت بيانات الدراسة باستخدام منهجين إحصائيين:

 .د العينةأفرا ( اإلحصاء الوصفي إليجاد المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، والنسبة المئوية، وعدد1

غير جنس ن لمتذا كاإلظهار فيما إ باستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ( اإلحصاء الكمي التحليلي2

. 19-وفيدكائحة جفي التدريس خالل  التحديات التي واجهت توظيف التعلم اإللكتروني المعلم أثر في تقييم

المرحلة وعليم، ، وخبرته في سلك التربية والتللمعلم مؤهل العلميللواختبار "ف" إلظهار فيما إذا كان 

ل دريس خالي التي واجهت توظيف التعلم اإللكتروني فالتعليمية التي يدرسها أثر في تقييم التحديات الت

 ؟19-جائحة كوفيد

 أداة الدراسة 

ن ع(، وهي عبارة Assareh and Bidokht, 2011وبدخت ) ةتبنى الباحثان أداة دراسة أصار

( 3 ( ضعيف،2( ضعيف جداً، 1استبانة وفق مقياس "ليكرت" ذي الخمسة أوزان المتدرجة من وزن 

 (: 2021)الالمي،  ( ممتاز. وتم استخدام التقسيم التالي لتحديد مستويات المستجيبين5، ( جيد جداً 4جيد، 

  :ً1.49 -1ضعيف جدا 

  :2.49 -1.5ضعيف 

  :3.49 -2.5جيد 

  :ً4.49 -3.5جيد جدا 

  :5 -4.5ممتاز 

ائحة الل جخعكست فقرات االستبانة التحديات التي واجهت توظيف التعلم االلكتروني في التدريس 

( 3 ( فقرات،4( المدرسة وجاءت في )2( فقرات، 6( المعلم وجاءت في )1ستويات: في أربع م 19-فيدكو

 ( فقرات.5( المتعلم وجاءت في )4( فقرات، 4المناهج الدراسية وجاءت في )
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 صدق االستبانة

 الصدق الظاهري -أ

لتربية رة اي وزاتم إرسال االستبانة إلى أربعة محكمين من أساتذة الجامعات ومعلمين ومشرفين ف

يف اجهت توظلتي ووالتعليم بعد ترجمتها إلى اللغة العربية؛ وذلك للتأكد من شمولية الفقرات للتحديات ا

 يات التيلمستواالتعلم االلكتروني، وطلب منهم إبداء مالحظاتهم حولها، وفيما إذا كانت الفقرات تعكس 

 بناء علىاً. و، ووضوحها وسالمتها لغويلفلسطينيفي السياق ا تقيسها، ومدى مالءمتها للفئة المستهدفة

لى عشتمل تمالحظاتهم فقد تم التعديل على ثالث فقرات، وبذلك أصبحت االستبانة بصورتها النهائية 

 ( فقرة.19)

 صدق االتساق الداخلي -ب

ط رتبااعامل تم التأكد من صدق األداة أيضاً من خالل استخراج صدق االتساق الداخلي بواسطة حساب م 

 (.2)انظر جدول  لهاوالدرجة الكلية  االستبانةبين كل مستوى من مستويات  (Pearson) بيرسون

 لهاوالدرجة الكلية  االستبانةمستوى من مستويات بين كل معامل ارتباط بيرسون : (2)جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المستوى الرقم

 000. **726. المعلم .1

 000. ** 812. المدرسة .2

 000. **806. المناهج الدراسية .3

 000. **598. المتعلم .4

 (α= .01** دالة إحصائية عند مستوى الداللة )

 حصائياً عند(، يتضح أن معامالت ارتباط جميع مستويات االستبانة موجبة ودالة إ2بالنظر إلى جدول )

 تتمتع باالتساق الداخلي. (، وهذا يعني أنها01.مستوى الداللة )
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 ثبات االستبانة

يث حلفا، تم التحقق من ثبات االستبانة وعلى كل مستوى من مستوياتها بحساب معامل كرونباخ أ

(، 830.(، في حين بلغ لمستوى المعلم )ر= 892.بلغ معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة )ر= 

(. 851.ر= (، ولمستوى المتعلم )856.دراسية )ر= (، ولمستوى المناهج ال872.ولمستوى المدرسة )ر= 

 .تهامستويامن  مستوىوهي جميعها معامالت عالية تدل على اتساق فقرات االستبانة ككل وفي كل 

 اإلجراءات

 تلخصت إجراءات الدراسة بالخطوات التالية:

ً على جميع معلمي المدارس الحكومية في  ل ة جوجسطبوا فلسطينتم توزيع االستبانة الكترونيا

لفصل (، وحدد لهم االستجابة لها في مدة أقصاها أسبوعين، وكان ذلك في اGoogle Formsفورم )

للذين ااعتماد عدد . بعد أسبوعين من توزيع االستبانة الكترونياً، تم إغالقها و2022 /2021الصيفي للعام 

( (Excelرنامج من ب تم نقل البيانات استجابوا لالستبانة في الفترة المحددة لهم، ليشكل العينة المدروسة.

الله وفق ( وتم إجراء المعالجات اإلحصائية من خSPSSإلى برنامج الرزم اإلحصائية واالجتماعية )

 منهج الدراسة.
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 النتائج 

ت" "عولجت بيانات الدراسة باستخدام اإلحصاء الوصفي واالحصاء الكمي باستخدام اختبار 

 ئج التالية مبوبة وفق أسئلة الدراسة:واختبار "ف"، وتوصلت إلى النتا

ل يس خالنتائج السؤال األول: ما التحديات التي واجهت توظيف التعلم اإللكتروني في التدر -

 ن وجهة نظر المعلمين؟م 19-جائحة كوفيد

تويات من وترتيب هذه المسالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مستوى من مستويات االستبانة،  :(3)دول ج

 ظر المعلمينمن وجهة ن 19-حيث التحديات التي واجهت توظيف التعلم االلكتروني في التدريس خالل جائحة كوفيد

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى

 4 786. 3.52 المعلم

 3 933. 3.60 المدرسة

 2 709. 3.85 المناهج الدراسية

 1 623. 4.02 المتعلم

  568. 3.75 الكلي

 

ل خمس ( من أص3.75أن المتوسط الحسابي الكلي لفقرات االستبانة يساوي ) (3)جدول  يتضح من

علم (، أي أن التحديات التي واجهت توظيف الت568.نقاط، واالنحراف المعياري الكلي يساوي )

ر التحديات ما أظهر الجدول أن أكب%( وهي نسبة جيدة. ك75االلكتروني خالل الجائحة متوفرة بنسبة )

لم بمتوسط (، وأقل هذه التحديات كان على مستوى المع4.02كانت على مستوى المتعلم بمتوسط حسابي )

لحسابي (. ومن أجل الوقوف على كل مستوى من مستويات االستبانة تم حساب المتوسط ا3.52حسابي )

ً واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات المستويات  لى إلى ن األعماألربعة، ومن ثم ترتيبها تنازليا

 األدنى قيمة في المتوسط الحسابي.
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وظيف واجهت ت واالنحراف المعياري، والنسبة المئوية، والتقدير العام للتحديات التي ،المتوسط الحسابي: (4)جدول 

 ظر المعلمين مرتبة تنازلياً لكل مستوىمن وجهة ن 19-التعلم االلكتروني في التدريس خالل جائحة كوفيد

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة المئوية 

 للمتوسط الحسابي

 دير العامالتق

 المستوى األول: التحديات على مستوى المعلم

ليس لدي الوقت الكافي إلعداد مواد التعلم  .1

 االلكتروني.

 جيد 75.6% 974. 3.78

ال أمتلك المعرفة الكافية لتوظيف التعلم  .2

 االلكتروني.

 جيد % 70.6 1.083 3.53

ال أمتلك الخبرة الالزمة لتوظيف التعلم  .3

 ي.االلكترون

 جيد % 70.2 1.106 3.51

 جيد % 70 1.001 3.50 ال أثق في توظيف التعلم االلكتروني. .4

ال أعتقد أن توظيف التعلم االلكتروني في  .5

 التدريس مفيد.

 متوسط 69.8% 1.150 3.49

توظيف التعلم االلكتروني في التدريس غير  .6

 مناسب لي.

 متوسط 66.4% 1.094 3.32

 جيد %70.4 786. 3.52 مستوى المعلمالمتوسط العام ل

 المستوى الثاني: التحديات على مستوى المدرسة

 ال يتوفر اتصال باألنترنت في المدرسة التي .7

 أعمل بها.

 جيد 75.2% 956. 3.76

ة ال توفر المدرسة الدورات التدريبية الالزم .8

 لتوظيف التعلم االلكتروني.

 جيد 74.4% 1.108 3.72

م المدرسة الدعم الفني لتوظيف التعل ال تقدم .9

 اإللكتروني.

 جيد 71.8% 1.162 3.59

ال تدعم اللوائح المدرسية توظيف التعلم  .10

 اإللكتروني.

 متوسط 66.6% 1.152 3.33

 جيد %72 933. 3.60 المتوسط العام لمستوى المدرسة

 المستوى الثالث: التحديات على مستوى المناهج الدراسية

م م المتعلمين ال يتماشى مع توظيف التعلتقيي .11

 االلكتروني.

 جيد 81.4% 660. 4.07
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مصادر التعلم والتدريس المتوفرة على نظام  .12

التعلم اإللكتروني ال تتوافق مع المنهج 

 الدراسي.

 جيد 76.6% 744. 3.83

ال يستطيع المتعلمون فهم محتوى المادة  .13

الدراسية من خالل توظيف التعلم 

 لكتروني.اال

 جيد 75% 963. 3.75

ال يمكن تدريس محتوى المادة الدراسية من  .14

 خالل توظيف التعلم االلكتروني.

 جيد 74.6% 983. 3.73

 جيد %77 709. 3.85 المتوسط العام لمستوى المناهج الدراسية

 المستوى الرابع: التحديات على مستوى المتعلم

، ل: الكمبيوترال يمتلك المتعلمون أجهزة )مث .15

واألجهزة الذكية( لتوظيف التعليم 

 االلكتروني.

 جيد 83.6% 686. 4.18

ال يهتم المتعلمون بتوظيف التعلم  .16

 االلكتروني.

 جيد 82.8% 739. 4.14

ليس لدى المتعلمين القدرة على الوصول إلى  .17

 نظام التعلم اإللكتروني.

 جيد 79.6% 880. 3.98

ين اتصال باألنترنت في ليس لدى المتعلم .18

 منازلهم.

 جيد 79% 838. 3.95

19. 

 

ف ال يمتلك المتعلمون المعرفة الكافية لتوظي

 التعلم االلكتروني المدرسة.

 جيد 77.4% 777. 3.87

 جيد %80.4 623. 4.02 المتوسط العام لمستوى المتعلم

 جيد %75 568. 3.75 المتوسط العام الكلي

 

أعاله فإن أعلى التحديات على مستوى المعلم شكلت الفقرة "ليس لدي  (4)بالنظر إلى الجدول 

%(، بينما أدنى 75.6( أي بنسبة )3.78الوقت الكافي إلعداد مواد التعلم االلكتروني" بمتوسط حسابي )

التحديات على مستوى المعلم كانت الفقرة "توظيف التعلم االلكتروني في التدريس غير مناسب لي" 

%(. وعلى مستوى المدرسة فقد كانت أعلى التحديات في الفقرة 66.4( أي بنسبة )3.32) بمتوسط حسابي

%(، 75.2( أي بنسبة )3.76"ال يتوفر اتصال باألنترنت في المدرسة التي أعمل بها" بمتوسط حسابي )

متوسط في حين كانت أدنى التحديات في الفقرة "ال تدعم اللوائح المدرسية توظيف التعلم اإللكتروني" ب

%(. وعلى مستوى المناهج الدراسية فقد كانت أعلى التحديات في الفقرة 66.6( أي بنسبة )3.33حسابي )
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%(، 81.4( أي بنسبة )4.07"تقييم المتعلمين ال يتماشى مع توظيف التعلم االلكتروني" بمتوسط حسابي )

اسية من خالل توظيف التعلم وأدنى هذه التحديات كان في الفقرة "ال يمكن تدريس محتوى المادة الدر

%(. وأخيراً على مستوى المتعلم فقد كانت أعلى 74.6( أي بنسبة )3.73االلكتروني" بمتوسط حسابي )

التحديات في الفقرة "ال يمتلك المتعلمون أجهزة )مثل: الكمبيوتر، واألجهزة الذكية( لتوظيف التعليم 

%(، بينما أدى هذه التحديات كان في الفقرة "ال 83.6( أي بنسبة )4.18االلكتروني" بمتوسط حسابي )

( أي بنسبة 3.87يمتلك المتعلمون المعرفة الكافية لتوظيف التعلم االلكتروني المدرسة، بمتوسط حسابي )

(77.4.)% 

ربية نتائج السؤال الثاني: هل لمتغير جنس المعلم، ومؤهله العلمي، وخبرته في سلك الت -

لتعلم ظيف االتي يدرسها أثر في تقييم التحديات التي واجهت تو والتعليم والمرحلة التعليمية

 ؟19-اإللكتروني في التدريس خالل جائحة كوفيد

الل لتدريس خاالتحديات التي واجهت توظيف التعلم االلكتروني في  لتقييم اختبار "ت" لعينتين مستقلتين: (5)دول ج

 بار جنس المعلمالمعلمين باعت من وجهة نظر 19-جائحة كوفيد

 المتوسط الحسابي العينة الفئات
االنحراف 

 المعياري

درجات الحرية 

"df" 

اختبار 

 "ت"

الداللة 

 اإلحصائية

 001. 3.5 324 453. 3.86 150 ذكر

    636. 3.65 176 أنثى

 

الداللة  ث كانتوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، حي (5)أظهرت النتائج في جدول 

 الذكور. المعلمين (، ولصالح0.05اإلحصائية أقل من )

ائحة س خالل جلتحديات التي واجهت توظيف التعلم االلكتروني في التدريلتقييم ا تحليل التباين األحادي: (6)جدول 

 اات خبرته، والمرحلة التعليمية التي يدرسهمن وجهة نظر المعلمين باعتبار المؤهل العلمي للمعلم، وسنو 19-كوفيد

 العينة الفئات المتغير 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

اختبار 

 "ف"

الداللة 

 اإلحصائية

المؤهل 

 العلمي 

 415. 3.24 12 دبلوم
 

 

.434 

 

 

   

 001. 6.96 2 2.167 594. 3.74 247 بكالوريوس

     425. 3.88 67 ماجستير فأعلى
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سنوات 

 الخبرة 

  445. 3.58 6 سنوات فأقل( 5)

.470 

    

(6- 10) 92 3.80 .379 .235 2 .727 .484 

 10أكثر من )

 سنوات(
228 3.73 .631 

    

المرحلة 

التعليمية 

التي 

 يدرسها 

  424. 3.67 95 االبتدائية

1.297 

 

.648 

 

2 

 

2.02 

 

 706. 3.74 140 اإلعدادية 134.

 568. 3.84 91 الثانوية

 

لمي كما وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل الع (6)أظهرت النتائج في جدول 

مصدر هذا  ، ولمعرفة0.05)يتضح من اختبار تحليل التباين األحادي حيث كان مستوى الداللة أقل من )

 ير متساو(. " )ألن حجم العينات غ'Scheffeنات بعدية باستخدام اختبار شافيه "الفرق تم إجراء مقار

 التحليل اإلحصائي للمقارنات البعدية لمتغير المؤهل العلمي باستخدام اختبار شافيه : (7)جدول 

المؤهل العلمي 

I 

فرق المتوسط  Jالمؤهل العلمي 

(I- J) 

الخطأ 

 المعياري

 % فاصل الثقة95 لةالدال

 الحد األعلى الحد األدنى

 -0882.- -8997.- 012. 16498. *-49395.- بكالوريوس دبلوم

 -2110.- -1.0715- 001. 17494. *-64126.- ماجستير فأعلى

 8997. 0882. 012. 16498. *49395. دبلوم بكالوريوس

 0417. -3364.- 161. 07688. -14731.- ماجستير فأعلى

 1.0715 2110. 001. 17494. *64126. دبلوم ماجستير فأعلى

 3364. -0417.- 161. 07688. 14731. بكالوريوس

 0.05* فرق المتوسط دال إحصائياً عند مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين ذوي  (7)أظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول 

( 012.علمين ذوي التأهيل العلمي "بكالوريوس"، حيث كانت الداللة )التأهيل العلمي "دبلوم" والم

ولصالح المعلمين ذوي التأهيل العلمي "بكالوريوس". كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين المعلمين ذوي التأهيل العلمي "دبلوم" وذوي التأهيل العلمي "ماجستير فأعلى"، حيث كانت 

ولصالح المعلمين ذوي التأهيل العلمي "ماجستير فأعلى". وأظهرت النتائج عدم وجود  (001.الداللة )
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فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين ذوي التأهيل العلمي "بكالوريوس" والمعلمين ذوي التأهيل العلمي 

 (.161."ماجستير فأعلى"، حيث كانت الداللة )

رحلة والم إحصائية تعزى لمتغيري سنوات خبرة المعلم كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة

 التعليمية التي يدرسها.

 المناقشة

ريس التد هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي واجهت توظيف التعلم اإللكتروني في

ظر المعلمين. ومعرفة فيما إذا كانت هناك أي فروق ذات داللة من وجهة ن 19-خالل جائحة كوفيد

ً التعلم اإللكتروني وفق ئية من وجهة نظر المعلمين حول التحديات التي واجهت توظيفإحصا لفياتهم لخ ا

 الديمغرافية. 

من وجهة  19-السؤال األول: ما التحديات التي واجهت توظيف التعلم اإللكتروني خالل جائحة كوفيد

 نظر المعلمين؟

لجائحة الل الم االلكتروني في التدريس خأظهرت نتائج الدراسة التحديات التي واجهت توظيف التع

تائج أن كشفت النولم(. كما يراها المعلمون بمستوياتها األربعة: )المعلم، المدرسة، المناهج الدراسية، المتع

 أكبر هذه التحديات كان على مستوى المتعلم، وأقلها على مستوى المعلم.

المتعلمين كثيرة ومتعددة، منها ما قد يتعلق  إلى أن التحديات التي تواجهويمكن تفسير هذه النتيجة 

بالنواحي االجتماعية، حيث يشعر المتعلم في بعض األحيان بالعزلة واالبتعاد عن زمالئه. ومنها ما يتعلق 

بمسألة االنضباط، فليس جميع المتعلمين منضبطين ذاتياً وقادرين على االعتماد على أنفسهم أو يتمتعون 

ا قد يتعلق باألمور التقنية الخاصة بالفيديو والصوت ومشاركة الشاشة والقدرة على باالستقاللية. ومنها م

التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس... الخ. ومنها ما يتعلق بمدى امتالك المتعلمين لألجهزة، فأغلب 

صيعري أجهزة الحاسوب أو األجهزة الذكية كدراسة الالدراسات أثبتت أن معظم المتعلمين ال يمتلكون 

ومنها ما يتعلق بالقدرة على التكيف  .(Nsabayezu et al., 2020) نسابايزو وآخرون ( ودراسة2022)

مع التعلم االلكتروني، خاصة وأن المتعلمين تحولوا فجأة من التعليم التقليدي إلى التعلم االلكتروني. في 

أن معظم المعلمين يمتلكون أجهزة حين أن التحديات التي واجهت وتواجه المعلمين أقل بكثير، فاألصل 

الحاسوب أو األجهزة الذكية، باإلضافة إلى أنهم بطبيعة الحال يوظفون التكنولوجيا في العملية التعليمية، 

والبعض منهم إذا لم يكن األغلب قد حضر دورات تدريبية في توظيف التكنولوجيا في التعليم. واتفقت هذه 

التي أظهرت أن التحديات على مستوى  (Mailizar et al., 2020)ميلزار وآخرون النتيجة مع نتيجة 
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كانت في المرتبة األولى، والتحديات على مستوى المعلم في المرتبة الرابعة. واختلفت هذه النتيجة  المتعلم

كان أقل أهمية في التحديات. كما اختلفت هذه  المتعلم( التي كشفت أن Quadri et al., 2017) مع نتيجة

( التي أظهرت أن التحديات على مستوى المعلم كانت في المرتبة 2022الصيعري ) ة مع نتيجةالنتيج

 األولى، بينما جاءت في المرتبة الثانية التحديات على مستوى المتعلم.

 آلتي:كما أظهرت النتائج أعلى وأدنى التحديات في كل مستوى من مستويات االستبانة، وكانت كا

 علمالتحديات على مستوى الم 

أعلى التحديات على مستوى المعلم كانت في الفقرة "ليس لدي الوقت ظهرت نتائج الدراسة أن أ

الكافي إلعداد مواد التعلم االلكتروني". وتعزى هذه النتيجة إلى العبء الواقع على كاهل المعلم سواء 

وتسجيل الحضور تحضير الخطط اليومية والعالجية، أو األعمال الكتابية من تحضير الحصص الصفية 

ً وتقييم المتعلمين وإعداد االختبارات وتحليلها، باإلضافة إلى األنشطة الالمنهجية  والغياب يوميا

واالختبارات الدولية والمسابقات. فمن أين يأتي المعلم بالوقت الكافي إلعداد وتصميم الدروس المحوسبة، 

 Hadijah andما جاء في دراسة كل من ) وهذه النتيجة اتفقت مع سيما وأنها تحتاج لوقت إلعدادها.

Shalawati, 2017; Brazendale et al., 2017; Quadri et al., 2017).  بينما أدنى التحديات

على مستوى المعلم كانت الفقرة "توظيف التعلم االلكتروني في التدريس غير مناسب لي". وتعزى هذه 

التدريس وخاصة في ظل إغالق المدارس سواء الكامل  النتيجة إلى مناسبة توظيف التعلم االلكتروني في

أو الجزئي، فهذا النمط من التعلم يعتبر حل ولو بشكل مؤقت الستمرار العملية التعليمية التعلمية. واتفقت 

( التي أظهرت أن أدنى تحدي كان Mailizar et al., 2020هذه النتيجة مع نتيجة ميلزار وآخرون )

 (.2020ي في التدريس غير مناسب لي". واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة أحمد )"توظيف التعلم االلكترون

 التحديات على مستوى المدرسة 

ظهرت نتائج الدراسة أن أعلى التحديات على مستوى المدرسة كانت في الفقرة "ال يتوفر اتصال أ

س قديمة، كما أن وإن باألنترنت في المدرسة التي أعمل بها". وتعزى هذه النتيجة إلى أن أغلب المدار

توفر االنترنت في المدرسة، فقد ال يصل إلى جميع الصفوف. وال شك أن توفر االنترنت مهم خاصة أن 

، والبعض منهم You Tubeبعض المعلمين يعرضون الفيديوهات التعليمية مباشرة من خالل تطبيق 

 ;Eltahir, 2019) كل منة يحتاج للبحث عن معلومات أثناء الحصة. واتفقت هذه النتيجة مع نتيج

Husain et al., 2020; Rosalina et al., 2020 .) في حين كانت أدنى التحديات في الفقرة "ال تدعم

اللوائح المدرسية توظيف التعلم اإللكتروني". وتعزى هذه النتيجة إلى أن توجه وزارة التربية والتعليم في 

، وبالتالي تعليمات 19-اصة في ظل جائحة كوفيدالوقت الحالي نحو توظيف التعلم االلكتروني، خ
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وتوصيات الوزارة لمديريات الوطن بضرورة توظيف التعلم االلكتروني في المدارس، وعليه، فإن أغلب 

 اللوائح المدرسية تدعم توظيف التعلم االلكتروني. 

 التحديات على مستوى المناهج الدراسية 

شى مع يتما لدراسية في الفقرة "تقييم المتعلمين المثلت أعلى التحديات على مستوى المناهج ات

ء تأدية أثنا توظيف التعلم االلكتروني". وتعزى هذه النتيجة إلى عدم وجود أمانة عند بعض المتعلمين

لمنزل ام في االمتحانات المحوسبة، واالعتماد على الغش في بعض األحيان، أو حتى االعتماد على ذويه

ركيز ك، فإن تلى ذلت مما يفقد التقييم فاعليته التقييم وعدم مصداقيته. عالوة عفي حل المهام واالختبارا

ن مالعديد  يتيح المعلمين في عملية التقييم على نوع محدد من التقييمات، في حين أن التعلم االلكتروني

ه يشرح م نفسوسائل التقييم كالبحث والمشاريع، باإلضافة إلى فيديو أو تسجيل صوتي من تصميم المتعل

صعوبة في  ( أن المعلمين يجدون2022من خالله مدى فهمه للمهمة الموكلة إليه. وقد أوضح الصيعري )

( التي 2020مد )تقييم المتعلمين في األنشطة واإلمالء واالختبارات. واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة أح

 ي الفقرةيات فن أدنى هذه التحدأظهرت أن ضعف التقييم كان من أدنى التحديات وليس أعالها. في حين كا

يجة إلى النت "ال يمكن تدريس محتوى المادة الدراسية من خالل توظيف التعلم االلكتروني". وتعزى هذه

ية إن إمكانفتالي نتائج الدراسات السابقة التي أثبت فاعلية التعلم االلكتروني في عملية التدريس، وبال

 وادهممكنة. وهذا يتضح من جهود المعلمين في شرح وعرض التدريس من خالل التعلم االلكتروني مم

 واختلفت هذه الدراسية من خالل التعلم االلكتروني، واستخدام الوسائل والوسائط والبرامج المختلفة.

 (.Mailizar et al., 2020النتيجة مع نتيجة ميلزار وآخرون )

 التحديات على مستوى المتعلم 

لتحديات كانت في الفقرة "ال يمتلك المتعلمون أجهزة )مثل: ظهرت نتائج الدراسة أن أعلى اأ

الكمبيوتر، واألجهزة الذكية( لتوظيف التعليم االلكتروني". وتعزى هذه النتيجة إلى الواقع االقتصادي الذي 

ً ما؛ فال يستطيع األب توفير األجهزة لجميع  يعيشه المتعلمون في فلسطين والذي يتصف بالمتدني نوعا

المنزل، وإن توفر جهاز أو اثنان فمن غير الممكن أن يستطيع أكثر من طفالن في المنزل  أبنائه في

( إلى أن ثاني أكبر تحدي يواجهه المتعلم هو 2022االستفادة منهما في نفس الوقت. وقد أشار الصيعري )

لك المتعلمون عدم توفر أجهزة الكمبيوتر واآليباد. في حين كان أدنى هذه التحديات في الفقرة "ال يمت

المعرفة الكافية لتوظيف التعلم االلكتروني المدرسة". وتعزى هذه النتيجة إلى أن متعلمي العصر الحالي 

بمختلف أعمارهم أذكياء تقنياً، وإن كان هذا الذكاء في الغالب ال يستثمر في التعلم كما في األلعاب ومواقع 

قدراتهم التقنية في التعلم. واختلفت هذه النتيجة مع  التواصل االجتماعي، إال أنهم قادرين على استغالل
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( التي أظهرت أن عدم امتالك المتعلمين المعرفة Mailizar et al., 2020نتيجة ميلزار وآخرون )

 الكافية لتوظيف التعلم االلكتروني كانت من أعلى التحديات على مستوى المتعلم وليس أدناها. 

 

مرحلة يم واللمتغير جنس المعلم، ومؤهله العلمي، وخبرته في سلك التربية والتعلالسؤال الثاني: هل 

ل دريس خالي التالتعليمية التي يدرسها أثر في تقييم التحديات التي واجهت توظيف التعلم اإللكتروني ف

 ؟19-جائحة كوفيد

 لمينح المعأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصال

معلمات يم الالذكور، وهذا يشير إلى أن تقييم المعلمين الذكور للتحديات يمنحها مستوى أعلى من تقي

تي ن تلك الكبر مأاإلناث. وتعزى هذه النتيجة إلى أن التحديات التي يواجهها المعلمون الذكور بشكل عام 

ل لغالب أقام في ور من المتعلمين والذين هتواجهها المعلمات اإلناث، وخاصة أنهم يتعاملون مع فئة الذك

تحاق كور االلن الذالتزاماً من اإلناث في عملية التعلم االلكتروني. باإلضافة إلى عدم رغبة بعض المعلمي

لتعلم ظيف ابالدورات التدريبية الخاصة بتوظيف التكنولوجيا في التعليم، مما يجعل التحديات في تو

( و 2020حمد، ؛ أ2021. اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة كل من )الصيعري، االلكتروني بالنسبة لهم أكبر

 (.Mailizar et al., 2020ميلزار وآخرون )

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ومن 

بين المعلمين ذوي التأهيل  خالل اختبار المقارنات البعدية شافيه اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية

العلمي "دبلوم" وبين المعلمين ذوي التأهيل العلمي "بكالوريوس"، وكانت هذه الفروق لصالح المعلمين 

ذوي التأهيل العلمي "بكالوريوس"، أي أن تقييم المعلمين ذوي التأهيل العلمي "بكالوريوس" للتحديات 

هيل العلمي "دبلوم". كما أظهرت نتائج الدراسة وجود يمنحها مستوى أعلى من تقييم المعلمين ذوي التأ

فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين ذوي التأهيل العلمي "دبلوم" وذوي التأهيل العلمي "ماجستير 

فأعلى"، ولصالح المعلمين ذوي التأهيل العلمي "ماجستير فأعلى"، أي أن تقييم المعلمين ذوي التأهيل 

للتحديات يمنحها مستوى أكبر من تقييم المعلمين ذوي التأهيل العلمي "دبلوم".   العلمي "ماجستير فأعلى"

وتعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين ذوي التأهيل العلمي "بكالوريوس وماجستير فأعلى" على وعي أكبر 

بالتحديات التي واجهت وتواجه توظيف التعلم االلكتروني، واطالعهم بشكل أعمق وأوسع على كل ما 

يتعلق بتوظيف التعلم االلكتروني بحكم مؤهلهم العلمي. والدليل على ذلك أنه لم تظهر فروق بين المعلمين 

ذوي التأهيل العلمي "بكالوريوس" والمعلمين ذوي التأهيل العلمي "ماجستير فأعلى". وربما قد يعود 
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لدراسة يكاد ال يذكر مقارنة بذوي السبب إلى أن عدد المعلمين ذوي التأهيل العلمي دبلوم المستجيبين لهذه ا

 (.2022التأهيل العلمي "بكالوريوس أو ماجستير فأعلى". واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة الصيعري )

معلم كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري سنوات خبرة ال

مية ة التعليلمرحلاأن اختالف سنوات الخبرة أو  والمرحلة التعليمية التي يدرسها. وتعزى هذه النتيجة إلى

اضحة وليهم التي يدرسها المعلم ال يؤثران على آراء المعلمين حول التحديات، فالتحديات بالنسبة إ

 ومتشابهة سواء كانت على مستوى المعلم أو المدرسة أو المناهج الدراسية أو المتعلم.

 التوصيات

 ثان بالنقاط اآلتية:في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباح

  وني فيكل ما هو مستجد في توظيف التعلم االلكترلالتدريب المستمر لجميع معلمي المدارس 

 التدريس.

 خالل  زة منتوفير أجهزة الحاسوب أو االيباد للمتعلمين الذين ال يستطيعون اقتناء هذه األجه

 مساهمة المجتمع المحلي أو المؤسسات ذات الصلة بالموضوع.

 معه  لتكيفاارية توظيف التعلم االلكتروني في التدريس حتى بعد انتهاء الجائحة؛ لضمان استمر

 بشكل أفضل فيما لو حدثت أزمات أخرى.
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