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The study aimed to identify the degree to which the teachers of
the northern governorates in Palestine practice distance learning
from their point of view and its obstacles.
The two researchers used the descriptive analytical approach, and
the study sample consisted of (328) teachers who work in
government schools in the directorates of the northern
governorates in Palestine, which numbered (18) directorates, who
were selected in a stratified random manner, and the study
applied to them a questionnaire whose validity and reliability were
verified by appropriate statistical methods.
The results of the study showed that the degree of distance
learning practice was medium, as the arithmetic mean of the total
degree was (2.7), and it also showed that the degree of distance
learning obstacles was medium, with an arithmetic mean of the
total degree (3.39). In light of these results, the study came out
with several recommendations, including the necessity of
conducting special courses for teachers to train them on how to
design computerized programs and employ open learning
resources.
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درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته
سامية عمر الديك

3

غريس نصري (جورج) يعقوب حزبون

4

امللخص:

هدفت الدراسة التعرف إىل درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة
نظرهم ومعوقاته ،واستخدمت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ()382
معلم ومعلمة ممن يعملون يف املدارس احلكومية يف مديرايت احملافظات الشمالية يف فلسطني والبالغ عددها
( )18مديرية ،الذين مت اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية ،وطبّقت الدراسة عليهم االستبانة اليت مت التحقق
من صدقها وثباهتا ابلطرق اإلحصائية املناسبة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة التعلم عن بعد كانت متوسطة ،فقد بلغ املتوسط احلسايب للدرجة
الكلية ( ،)2.7وبينت كذلك أن درجة معوقات التعلم عن بعد كانت متوسطة ،مبتوسط حسايب للدرجة
الكلية (.(3.39
ويف ضوء هذه النتائج خرجت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة عمل دورات خاصة ابملعلمني لتدريبهم
على كيفية تصميم برامج حموسبة وتوظيف مصادر تعلم مفتوحة.
الكلمات املفتاحية :التعلم عن بعد ،احملافظات الشمالية.

املقدمة:
تواجه النظم التعليمية حتدايًكبرياً يف ظل عصر العوملة والتطور اهلائل يف شبكة املعلومات الدولية وتزايد املعارف واملعلومات،
مما يتطلب فكراً تربوايً جديداً واسرتاتيجيات متطورة للتمكن من إعداد أجيال قادرة على التعامل مع متغريات القرن احلادي
والعشرين ،وإحداث نقلة نوعية يف األهداف اليت تسعى املؤسسات الرتبوية لتحقيقها ،ليكون الرتكيز على اكتساب املتعلمني
مهارات متكنهم من التعلم الذايت والتفكري اإلبداعي ،وتعزز فرص تعلمهم مدى احلياة ابعتبار أن التعلم أحد أهم أهداف التنمية
املستدامة وهو صاحل عام وحق أساسي من حقوق اإلنسان وأساس يستند إليه لضمان حتقيق االزدهار البشري (وزارة الرتبية
والتعليم العايل.)2017 ،
ومع ظهور جائحة الكوروان وما أحدثته من حتوالت وما فرضته من حتدايت جعلت التعلم عن بعد أساساً يُستند عليه
الستمرارية التعلم ،وإكساب الطلبة املعارف واملهارات و الصحة النفسية اجليّدة ،ويتطلّب ذلك إعداد أفراد ذوي كفاءة واقتدار يف
عامل رقمي اللغة وتكنولوجي االجتاه ،ألن تنمية املوارد البشرية اليت تنتج هذه املعارف هي العامل احلاسم يف حتديد قوة اجملتمعات
وأكثر االستثمارات عائداً وأهم مقوماهتا األساسية لبناء مستقبلها ملواكبة عامل سريع التغري دائم التطوير.
وابت التعلم عن بعد مرتبطاً ارتباطا وثيقا ابلتطورات السريعة خاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
(شطرات (2021 ،؛ وهو مغاير عن التعليم التقليدي فتوجب إحداث تغري يف أدوار كل من الطالب واملعلم وخصائصهم ونظم
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ويعتمد التعلم عن بعد على توفر مواد تعليمية سابقة اإلعداد ) )Pre- prepared Materialعلى شكل حقائب
تدريبات عملية ) )kitsورزم تعليمية ) (Packagesتتضمن املواد املكتوبة واملسموعة واملرئية ،وبرامج احلاسوب واضحة الغرض
واهلدف وذات دقة ،حبيث يتم إيصال احملتوى التعليمي للمتعلمني يف مواقع إقاماهتم أو عملهم ابستخدام وسائط تكنولوجية أو
وسائل اتصال متاحة كالربيد األرضي أو االلكرتوين أو اإلذاعة والتلفزيون والويب؛ مما يتطلب التخطيط للخربات التعلمية،
وتصميمها بشكل يشجع التفاعل للمتعلمني والتعلم الذايت والتفاعل االجتماعي وإتقان التعلم (مخيس.)2013 ،
وتشري الديك ( )2020إىل أن التعلم عن بعد يستند على مبدأ التعلم الذايت النشط الذي يتطلب أساليب متعددة ،وقد
يستخدم تقنيات التعليم االلكرتوين ،ولكنه غري مرتبط هبا وال يشرتط االعتماد عليها ،بل يقوم املتعلمون بدراستها بشكل مستقل
مبساعدة التعليمات اليت تقدم من خالل هذه املوارد حتت إشراف وتوجيه املعلم الذي يتفاعل معهم عن بعد ،وابلتايل؛ تكون
الوسائط االلكرتونية إحدى وسائطه ،وبذلك يعرفه البعض أبنه منط تدريسي معتمد على التعلم الذايت ومساند للتكنولوجيا احلديثة
يسعى لالتقان ،ويعمل على نقل املادة التعليمية والتفاعل األكادميي املباشر وغري املباشر بني املعلم وطلبته متخطياً العوائق الزمانية
واملكانية ومعتمداً على بيئة رقمية متكامله.
ويف ذات السياق أشار الفرا ( ) 2007إىل أن التعلم عن بعد نظام يضم مجيع أشكال التعليم والتعلم النظامني ،واعتربه
مخيس ( )2013تعلم تقليدي نظامي ،لكن ال حيضر الطالب للمدرسة لظروفه اخلاصة ،ويعتمد على التوجيهات والتعليمات اليت
تقدم من خالل مواد التعلم الفردي حتت إشراف املعلم الذي يتصل هبم عن بعد ابستخدام الوسائط االتصال التكنولوجية ،فيما
يرى الصديق ( ) 2004أن التعلم عن بعد يتفق يف مضمونه وغاايته مع التعليم التقليدي ،ومتيز عنه بوجود فصل دائم بني املعلم
واملتعلم مع عدم وجود فصول دراسية منتظمة للمتعلم يتلقى فيها املواد الدراسية اليت تكتب بطريقة معينة مع التوجيهات الالزمة
حول طريقة الدراسة ،وأن املتعلم يدرس يف الوقت الذي يناسبه ،ويف هذا كثري من املرونة واحلرية ،واملتعلم مع ذلك يتلقى إشرافاً عن
بعد من املتخصصني الذين تعينهم املؤسسة التعليمية مع االستعمال املكثّف للوسائل والوسائط التعليمية.
إال أن الديك ( )2020ال تعده تعليماً تقليدايً كون الطالب يف التعلم عن بعد يعد فاعالً ونشطاً وميارس أداوراً قيادية يف
إدارة تعلمه ،ويكتسب من املهارات ما يؤهله للمنافسة يف سوق العمل على خالف التعليم التقليدي الذي يعد الطالب فيه متلقياً
سلبياً للمعرفة ،والتعلم عن بعد يعاجل مشكالت ال يعاجلها التعليم التقليدي كالتسرب ،وميكن من خالله التحاق عدد كبري من
الطلبة ممن لديهم مشكالت صحية أو من ذوي اهلمم ،فالتعلم عن بعد يعمل كمنظومة للتعلم الفردي لتحقيق أهداف تعليمية
حمددة ،ويوفر فرص التعلم لفئات اجتماعية ال يستوعبها التعليم النظامي ككبار السن ويعاجل مشكالت االزدحام ووسائل
املواصالت والتلوث البيئي وزايدة أعداد الطلبة مع نقص املباين الدراسية والقيود اإلدارية املفروضة على املعلمني يف األعمال اإلدارية
واألدوار التقليدية.
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إن األخذ بنظام التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد حيقق نظام التعليم الشامل وتكافؤ الفرص بني أفراد اجملتمع والعدالة
واملساواة يف إكتساب املعرفة واملهارات (املال ،)2016 ،وأشارت شطرات ( )2021أبمهيته يف حتقيق نتائج إجيابية يف العملية
التعليمية لوجود عالقة وطيدة بني طريقة التعليم وسهولة الوصول إىل املعرفة ،لتقدميه احملتوى التعليمي من خالل اسرتاتيجيات
خمتلفة متنوعة تزيد من فرصة تفاعل الطلبة وتعلمهم.

Volume: 4

يعرف التعلم عن بعد أبنه نظام تعليمي
التعليم ويف البنية التحتية واملناهج التعليمية والقاعات الدراسية ( ،)Falowo, 2007و ّ
متكامل يقوم على أساس الفصل شبه الدائم بني املعلم واملتعلم ،ويقدم من خالل مؤسسة تعليمية رمسية يقع على عاتقها ختطيط
املواد وإعدادها وتقدمي الدعم واملساندة للمتعلمني (مخيس.)2013 ،
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وترى الباحثتان أن التعلم عن بعد يتطلب مهارات عند الطلبة كمهارات تنظيم الدراسة ،ومكاهنا ،والقراءة بفاعلية،
والكتابة ،والبحث ،والتقصي ،والتأمل ،وحل املشكالت ،ومهارة االستعداد.
ويقوم التعلم عن بعد على أساس الغياب شبه الدائم جملموعة التعلم خالل عملية التعلم (تعلم أساسه التعلم الفردي)
( ) OFF Siteمع إمكانية حدوث لقاءات وجاهية أو من خالل الوسائط االلكرتونية ملتابعة تعلمهم وتذليل الصعاب (مخيس،
 .) 2013إال أن الباحثتان تشريان إىل أنه يتقاطع مع التعليم التقليدي النظامي كونه منظماً يتطلب إجناز وحتقيق األهداف املرجوة
من العملية التعليمية التعلّمية ،وضمن منهاج معد ومصمم (أي برانمج تعليمي رمسي يتكون من عدة مقررات تعد مسبقاً تبعاً
املرجوة) ،وكونه تعليماً هادفاً للحصول على شهادة بعد استيفاء الشروط ،وكونه حيافظ على استمرارية تواصل املتعلم
لألهداف ّ
مبدرسته وخيضع للمتابعة والتقومي املستمر وما تتخلله من تغذية راجعة .ويكون املتعلم يف التعلم عن بعد هو حمور العملية التعليمية
التعلمية وال يتخذ فيه التعلم شكالً واحداً بل أشكاالً متنوعة ،فالتقليدي يركز على الطريقة املباشرة يف الصفوف بينما التعلم عن
بعد يستعيض بذلك بوسائط متعددة ،ودور املؤسسة فيه يتطلب التخطيط والتصميم والتنظيم واإلعداد وتقدمي الدعم للمتعلمني
والتقومي.
ويشري عوض وحلس ( ) 2015إىل أن التوجه حنو استخدام التعلم عن بعد بدأ يف التزايد مع بداايت القرن احلادي
والعشرين ،كما بدأت الكثري من الدراسات هتتم ابلتعلم املنظم واملصمم واملخطط واملقصود عرب التعلم عن بعد يف ضوء خصائص
وحاجات الطلبة هبدف تقدمي اخلربات التعليمية املختلفة ،ومت ّكن أكرب عدد ممكن من الطلبة من أن حيصلوا على فرص متساوية يف
التعلم.
إن الكثريين اليوم ينظرون إىل العملية التعليمية على أهنا عملية تعتمد على الطالب ،وأن املعلم ما هو إال موجه وميسر هلذه
العملية من خالل خرباته ومعارفه اليت ميتلكها ،ومن خالل معرفته ابلنظرايت الرتبوية وطرق تطبيقها وتوظيفها يف العملية التعليمية
(شطرات.)2021 ،
وعلى الرغم من التوجه حنو التعلم عن بعد فقد أكدت العديد من الدراسات أبنه ال ميكن االستغناء عن التعليم الوجاهي،
وعن وجود املعلم جبانب الطالب وخاصة للمراحل األساسية ومراحل ما قبل املدرسة (.الزبون  )2020،ألنه قد يغيب التفاعل
الوثيق واملنظم بني املعلم والطالب والتوجيه واإلرشاد الفوري له.
ويف ذات املوضوع بينت بن عامر ( )2019أن التعلم عن بعد يواجه العديد من الصعوابت اليت تعرقل نقل املعلومات
وتصعب من مهمة املعلمني يف توصيل املعرفة والعلوم املختلفة للطلبة  ،يف حني أشار قناوي ( )2020اىل بعض الصعوابت منها:
ّ
املناهج املتعجلة السريعة غري اجليدة ،إضافة إىل وجود طالب ال ميلكون وسائل االتصال ليتمكنوا من متابعة عملية التعلم عن بعد
 ،وضعف البنية الرقمية يف بعض الدول ،و صعوبة تعليم فئة أطفال الروضة واملراحل األساسية األوىل لكوهنا حباجة إىل تواصل
اجتماعي وتعلم ابحلواس وحاجتهم لتنمية املهارات احلركية الصغرى والكربى واملهارات احلياتية واملهارات األساسية ،فيما بني
فوجيتك ( ) Fojtik, 2018إىل أن من أبرز الصعوابت اليت تواجه مهمة التعلم عن بعد هي قدرة الطالب على تكريس أنفسهم
لشؤون دراستهم ،إذ ال يستطيع غالبية الطالب التخطيط بشكل صحيح لدراستهم خالل الفصل الدراسي.
ومن هنا فقد أتت الدراسة احلالية لتبحث يف موضوع درجة ممارسة املعلمني للتعلم عن بعد ،ومعرفة الصعوابت اليت قد
تعرقل استخدامهم هلذا النوع من التعليم.
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ومن هنا سعت الدراسة احلالية لإلجابة على األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد؟
 .2ما معوقات ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد؟
 .3هل يوجد دور ملتغريات (النوع االجتماعي ،والدورات يف جمال التكنولوجيا ،واملؤهل العلمي ،والتخصص) يف درجة
ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد؟
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة احلالية للتعرف إىل درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم
ومعوقاته ،وينبثق عن هذا اهلدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية:
 .1معرفة درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد.
 .2معرفة معوقات ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد.
 .3معرفة إن يوجد دور ملتغريات (النوع االجتماعي ،والدورات يف جمال التكنولوجيا ،واملؤهل العلمي ،والتخصص) يف
درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد.
فرضيات الدراسة
تسعى الدراسة احلالية لفحص الفرضيات الصفرية اآلتية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05يف متوسطات درجة ممارسة معلمي احملافظات
الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته تعزى ملتغري النوع االجتماعي.
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05يف متوسطات درجة ممارسة معلمي احملافظات
الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته تعزى ملتغري الدورات يف جمال التكنولوجبا .
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الدول على اختالف مستوايهتا تسعى إىل تطوير وحتديث نظامها التعليمي معتمدة يف ذلك على أحدث االبتكارات
التكنولوجية من أجل تقدمي نوع فعال من التعليم تستجيب له كل أطراف العملية التعليمية التعلمية وتشرتك فيه لزايده كفاءهتا
وفعاليتها .ويف ظل جائحة كوروان ويف ظل تطور التكنولوجيا الرقميه وتكنولوجيا االتصاالت احلديثه ،وانتشار التعلم عن بعد بصورة
طارئة أصبح من الضروري ملنظومتنا الرتبويه والتعليمية أن تضع تصوراً مقرتحاً وخطه متكامله ملواكبة هذا النوع من التعليم الذي
فُرض على املنظومة التعليمية بشكل مفاجئ ،مما يتطلب بلورة سياسات واسرتاتيجيات عند توظيفه حبيث ال يكون تعليماً يغلب
عليه طابع التلقائية والعفوية ،فالتعليم هو املدخل احلقيقي للتنميه الشاملة فيجب رسم خريطة واضحة لتطويره تراعي اسرتاتيجيات
التعلم يف القرن الـ 21و لتحقيق التنميه املستدامة والتنمية اجملتمعية اليت نصبو إليها ،وحتقيق العدالة يف التعلم حبيث يكون متاحاً
جلميع الطلبه مهما كانت الظروف .ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسه للوقوف على درجه ممارسه معلمي احملافظات الشماليه يف
فلسطني للتعليم عن بعد واملعوقات اليت تواجههم أثناء املمارسة لتكون هذه الدراسة قاعدة أساسية يستند عليها كمرجعية مهمة
عند التخطيط لوضع اسرتاتيجية وطنية لتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف التعلم عن بعد ومرتبطة ابلسياسة التعليمية السائدة
وحمكومة ابإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة.
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 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05يف متوسطات درجة ممارسة معلمي احملافظات
الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته تعزى ملتغري املؤهل العلمي.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05يف متوسطات درجة ممارسة معلمي احملافظات
الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته تعزى ملتغري التخصص.
أمهية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة فيما يلي:
 تعد هذه الدراسة  -يف حدود علم الباحثتني  -من أوائل الدراسات اليت حتاول إلقاء الضوء على درجة ممارسة معلمي
احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته.
 يتوقع أن تفيد نتائج الدراسة القائمني على إعداد وتطوير برامج تدريب املعلمني يف املدارس الفلسطينية وذلك من
خالل تقدمي صورة واضحة عن اجتاهاهتم حول استخدام تقنية التعلم عن بعد ،كما تفيد املعلمني يف املدارس الفلسطينية
من خالل تشخيص جوانب اخللل يف استخدام التعلم عن بعد والعمل على تالفيها.
 يتوقع اإلفادة من أداة الدراسة ونتائجها يف إثراء املكتبة العربية مبثل هذه املواضيع ال سيما أن املتتبع لألحباث الرتبوية
العربية املتعلقة ابلتعلم عن بعد يكشف عن نقص فيها.
 يتوقع أن تشكل الدراسة خطوة متهيدية لدراسات الحقة تتناول اجتاهات شرائح خمتلفة من املعلمني والطلبة يف خمتلف
التخصصات حنو استخدام تقنية التعلم عن بعد متهيداً للتعامل مع هذه االجتاهات مستقبالً.
 تلقي الضوء على مربرات استخدام التعلم عن بعد لدى املعلمني العاملني يف املدارس الفلسطينية.
 تنبع أمهية هذه الدراسة من النتائج اليت ستربز نقاط القوة والضعف يف ممارسة التعلم عن بعد وابلتايل يتم العمل على
دعم اجلوانب القوية ووضع احللول واملقرتحات املناسبة جلوانب الضعف.
 تعترب هذه الدراسة ذات أمهية ألهنا تكشف عن املعوقات اليت تواجه معلمي ومعلمات احملافظات الشمالية عند ممارسة
التعلم عن بعد.
حدود الدراسة وحمدداهتا
تقتصر الدراسة احلالية على احلدود اآلتية:
الزماين :طبّقت الدراسة يف العام الدراسي 2022 – 2021م.
 احلد ّ

 احلد املكاين :اقتصرت الدراسة على املدارس احلكومية الفلسطينية يف الضفة الغربية .

 احلد البشري :اقتصرت الدراسة على معلمي ومعلمات املدارس احلكومية الفلسطينية يف مناطق الضفة الغربية.
 حمددات الدراسة :يتحدد تعميم نتائج الدراسة بصدق األداة وثباهتا ودقة استجابة أفراد العينة عن فقرات االستبانة.
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التعلم عن بعد :هو توصيل املواد التعليمية إىل املتعلم عرب وسيط تعليمي الكرتوين هو اإلنرتنت ،حبيث يتمكن املتعلم من
الوصول إىل هذه املعلومات يف أي زمان ومكان (احملمادي.)2018 ،
التعريف اإلجرائي :وهي العملية التعليمية اليت قام مبمارستها معلمي املدارس احلكومية خالل فرتة احلجر الصحي النتشار
جائحة كوروان واليت تقوم على تعليم طلبة املدارس من خالل املواقع التعليمية عرب اإلنرتنت وابستخدام األجهزة احملوسبة.
املعوقات :هي عقبات أو صعوابت يشعر هبا الفرد (املعلم) ويعتقد أهنا تعوق عمله وحتول دون تطوره ،وتشكل خلالً يف

إجناز العمل وحتقيق اهلدف (الدامي ومحدان.)2013 ،
الدراسات السابقة

هدفت دراسة شطرات ( )2021إىل معرفة الصعوابت اليت تواجه التعلم عن بعد للمرحلة األساسية األوىل يف مدينة
القدس من وجهة نظر املعلمني واألهل .ولتحقيق هدف الدراسة مت االعتماد على املنهج الكيفي الوصفي التحليلي ،ومت استخدام
أداة املقابلة بطريقة نصف موجهة جلمع املعلومات ،واليت وجهت إىل عينة تكونت من ( )20فرداً ،مقسمني إىل ( )10معلمني
و( )10أه ل ،والذين مت اختيارهم بطريقة عشوائية .وبعد مجع البياانت ومعاجلتها أظهرت النتائج أن التعلم عن بعد يواجه
صعوابت تقنية مثل عدم وضوح الصوت ،وعدم إملام األهل والطالب وأحياانً بعض املعلمني ابلتكنولوجيا اخلاصة بعملية التعلم عن
بعد ،وصعوبة تقييم الطلبة ،ومشكلة انقطاع التيار الكهرابئي فجأ ًة وقت احلصة التعليمية ،كذلك وجود صعوبة يف استخدام
الربامج التكنولوجية اخلاصة ابلعملية التعليمية التيمز والزوم .وصعوابت مادية تتمثل يف :عدم قدرة األهل على توفري ما يلزم
الحتياجات التعليم عن بعد لكافة األبناء ،من أجهزة ،وشبكة إنرتنت مالئمة تويف ابلغرض املطلوب .وصعوابت اجتماعية تتمثل
يف :عدم التزام الطلبة للحصص التعليمية ،عدم مالءمته للفروق الفردية بني الطلبة ،وعدم مالءمته للمرحلة التعليمية وهي املرحلة
األساسية ،وعدم توفر بيئة منزلية مناسبة للتعلم ،لوجود الضوضاء ،والبعد عن اجلو املدرسي والغرفة الصفية.
أجرت قشوع ( )2021دراسة هدفت إىل التعرف إىل صعوابت استخدام برانمج "التيمز" من وجهات نظر مديري
املدارس مبديريت قلقيلية وجنوب انبلس ،واستخدمت الدراسة أسلوب الدمج بني املنهج الوصفي التحليلي واملنهج النوعي ،وقد بلغ
حجم العينة العشوائية ( )115مديراً ومديرة من مديريت قلقيلية وجنوب انبلس ،وأظهرت النتائج أن صعوابت استخدام برانمج
"التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس مبديريت قلقيلية وجنوب انبلس جاءت بدرجة مرتفعة ومتوسط حسايب ( ،)4.00ووجود
فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) (α=0.05بني متوسطات استجاابت املديرين حنو صعوابت استخدام برانمج "التيمز"
مبديريت قلقيلية وجنوب انبلس تعزى ملتغري اجلنس ،ولصاحل اإلانث ،وعدم وجود فروق تعزى ملتغريي سنوات اخلربة واملؤهل العلمي
واملديرية يف جمال (الصعوابت املتعلقة ابألمور الفنية) ،بينما يوجد فروق يف اجملال األول (الصعوابت املتعلقة ابملوارد البشرية) واجملال
الثاين (الصعوابت املتعلقة ابملوارد التقنية) ،والدرجة الكلية ،ولصاحل مديرية جنوب انبلس ،وأن سبل مواجهة تلك الصعوابت كان
أمهها توفري أجهزة الالب توب للمعلمني ،والتابلت للطلبة لتمكينهم من احلصص احملوسبة.
ويف دراسة تطبيقية أجراها أوايبة ( )2020على طلبة كلية االقتصاد جبامعة غرداية هدفت إىل تقييم جتربة حتول الطلبة
إىل التعليم عن بعد يف ظل إغالق اجلامعة بسبب ( ،)Covid-19وذلك ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وتوظيف
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احملافظات الشمالية :هي من حمافظات الضفة الغربية اليت احتلت عام 1967م من قبل االحتالل الصهيوين واليت تقع
الضفة الغربية وتشمل :انبلس ،وجنوب انبلس ،وقباطية ،وأرحيا ،والقدس ،وضواحي القدس ،ورام هللا ،وجنني ،وطولكرم ،وقلقيلية،
وسلفيت ،وطوابس ،واخلليل ،ومشال اخلليل ،وجنوب اخلليل ،ويطا ،وبريزيت ،بيت حلم.
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االستبانة االلكرتونية  ،ومجعت البياانت من عينة تكونت من ( )100فرداً .وقد أظهرت النتائج أن هنالك تكيفاً مع األزمة
واستعداداً مقبوالً للتعلم عن بعد ،وأن الطلبة يفضلون احلصص التعليمية اليت تتسم ابلتفاعل غري املتزامن ،أي يفضلون تسجيلها
ويشاهدوهنا وقت فراغهم أو األوقات اليت تناسبهم؛ إال أن مستوى التفاعل كان منخفضاً ،ومتفاوتً بني املستوايت والتخصصات،
يف حني يتطلب الولوج إىل منصة اجلامعة (الزوم) دعماً أكرب .كما أظهرت الدراسة وجود معيقات مادية وبشرية حتد من تفاعل
الطالب مع األنشطة املتاحة يف خمتلف املنصات.
وأجرى احلاج ( )2020دراسة هدفت إىل حتديد أهم التحدايت اليت تقف يف وجه استخدام التعليم عن بعد من قبل
أعضاء هيئة التدريس ،واقرتاح احللول للحد من التحدايت .واستخدم منهج املسح االجتماعي ابلعينة ،واملنهج املقارن واملنهج
اإلحصائي ،واستخدمت االستبانة االلكرتونية جلمع البياانت امليدانية ،من أعضاء هيئة تدريسية  ،وقد بلغ عدد أفراد العينة
( ) 250عضو هيئة تدريس من جامعات عربية متنوعة .وقد أظهرت الدراسة وجود معوقات علمية تقف بوجه استخدام التعلم
عن بعد منها قلة املقررات اخلاصة بتعليم احلاسوب ،وتدين مستوى خربة الطلبة يف االستفادة من التعلم عن بعد ،وتدين يف مستوى
جودة التعليم عن بعد فهو مل يصل إىل مستوى التعليم املباشر ،كذلك وجود معوقات تقنية لدى املعلمني يف كيفية استخدام
وتوظيف التعلم عن بعد يف اجلامعات العربية وذلك لكون اجلامعات العربية ال جتاري سرعة التطورات التكنولوجية  ،ابإلضافة إىل
وجود معوقات مالية وإدارية.
وهدفت دراسة صاحل ( )2020إ ىل التعرف على مدى جودة اخلدمات االلكرتونية لنظام التعليم عن بعد بكلية الرتبية
بسوهاج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب وعالقته ببعض املتغريات .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،كما
وزعت االستبانة على عينة قوامها ( )50عضو هيئة تدريس وجمموعة ( )200طالب وطالبة من طالب الدبلوب العام جبامعة
سوهاج .وقد أشارت النتائج إىل أن مستوى جودة اخلدمات االلكرتونية للتعليم عن بعد من وجهة نظر أفراد العينة كانت بدرجة
متوسطة ،كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف استجابة أفراد عينة تعزى ملتغري اجلنس لكل من الطلبة واهليئة التدريسية ،فيما
كان هناك فروقاً يف استجاابت الطلبة تبعاً ملتغري التخصص لصاحل التخصصات األدبية ،وفروقاً يف استجاابت أعضاء اهليئة
التدريسية تبعاً ملتغري الرتبة األكادميية لصاحل املدرسني املساعدين.
وأجرى بركات ( )2019دراسة هدف إىل التعرف على معوقات استخدام التعليم اإللكرتوين (املعوقات اإلدارية واملادية،
املعوقات املتعلقة ابملدرس والطالب ،املعوقات املتعلقة ابلتعليم اإللكرتوين) من وجهة نظر مدرسي التعليم الثانوي مبدينة الالذقية.
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي ،ومشلت عينة الدراسة على ( )200مدرس ومدرسة تعليم اثنوي مبدينة الالذقية مت اختيارهم
بطريقة عشوائية ،مت توزيع االستبانة أداة البحث عليهم ،وأعيد منها ( )185استبانة كاملة وصاحلة للتحليل اإلحصائي .أظهرت
النتائج أن استخدام التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر مدرسي التعليم الثانوي يف مدينة الالذقية يواجه معوقات إدارية ومادية أبمهية
نسبية ( .)%75.9وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات مدرسي التعليم الثانوي
فيما يتعلق مبعوقات استخدام التعليم اإللكرتوين تبعا ملتغريات اجلنس واملؤهل العلمي وعدد سنوات اخلربة.
ويف دراسة كرابوتكينا وبوردينا وانسريوفا ( )Krapotkina, Burdina & Nasyrova, 2019اليت
هدفت إىل البحث يف التعلم عن بعد يف الفصول الدراسية للمدارس االبتدائية يف إطار انشئ للمدرسة املعاصرة .وقد اتبعت
الدراسة املنهج الكمي الذي يقوم على دراسة مسحية ألفراد عينة الدراسة ،وقد استخدم مقياس خاص ابلتعلم عن بعد وزع على
عينة مشلت ( )430طالباً ترتاوح أعمارهم بني ( )9-8سنوات من مجيع أحناء مجهورية تتارستان ،وخلصت الدراسة إىل ضرورة
إدخال طريقة التدريس الفوري (التواصل االلكرتوين املباشر مع املعلم) يف مناهج التعلم االلكرتوين للمدرسة االبتدائية حبيث توفر
اتصاالً أكثر قوة بني الطالب واملعلم أثناء الفصول الدراسية.
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وهدفت دراسة املطوع ( )2012إىل استقصاء اجتاهات معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة القويعية يف اململكة العربية
السعودية حنو التعليم االلكرتوين .ولتحقيق هدف الدراسة مت اتباع املنهج الوصفي التحليلي ،كما مت تطبيق استبانة أعدت خصيصاً
لذلك ،وقد طبقت أداة الدراسة على عينة عشوائية من معلمي املرحلة الثانوية يف مدارس حمافظة القويعية والبالغ عددهم ()75
معلماً .حيث أظهرت النتائج وجود اجتاهات متوسطة حول التعلم عن بعد ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف
اجتاهات املعلمني حنو التعليم االلكرتوين تبعاً ملتغريي سنوات اخلربة والتخصص ،يف حني وجدت فروق تعزى ملتغري الدورات لصاحل
املعلمني الذين التحقوا بدوات حول التعليم االلكرتوين.
التعقيب على الدراسات السابقة
جند بعد النظر والتدقيق يف الدراسة السابقة اليت اهتمت ابلتعلم عن بعد ،أهنا على الرغم من تعدد أهدافها ،إال أهنا كانت
تركز يف إحدى جماالهتا على الصعوابت أو التحدايت أو املعوقات اليت تواجه هذه العملية ،أو أهنا حبثت يف اجتاهات املعلمني حنو
عملية التعلم عن بعد.
واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف كوهنا حبثت يف درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية للتعلم عن بعد
من وجهة نظرهم ومل تكتف فقط يف البحث عن املعوقات أو الصعوابت .ومع ذلك فالدراسة احلالية تعترب امتداداً للدراسات
السابقة اليت حبثت يف موضوع معوقات التعلم عن بعد ،حيث أن الدراسة احلالية حينما طرحت مشكلتها اتفقت مع الدراسات
السابقة يف وجود معوقات تواجه املعلمني يف عملية التعلم عن بعد ،وهذا ما أكدته غالبية الدراسات السابقة.
وعلى الرغم من اتفاق الدراسة مع الدراسات السابقة وكوهنا امتداداً هلا ،إال أهنا تتميز عنها يف كوهنا حبثت يف درجة ممارسة
املعلمني للتعلم عن بعد ،واختيار عينة من احملافظات الشمالية يف فلسطني.
وقد استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف كتابة اخللفية النظرية ،وتعزيز التغذية املرتدة للباحثتني ،واختيار
املنهجية املالئمة للدراسة ،وبناء االستبانة املتعلقة ابلدراسة احلالية.
منهجية الدراسة
استخدمت الباحثتان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وهو منهج قائم على جمموعة من اإلجراءات البحثيَّة اليت
تعتمد على مجع احلقائق والبياانت ،وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها حتليالً كافياً ودقيقاً الستخالص داللتها ،والوصول إىل نتائج أو
تعميمات عن الظَّاهرة حمل الدراسةَّ ،
ألن هذا املنهج هو األنسب إلجراء مثل هذه الدراسة.
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حتديد واستكشاف املشاكل اليت يواجهها الطالب الذين يدرسون عن بعد ،ابستخدام خربة معهد النقل واالتصاالت يف منطقة
ريغا يف التفيا .وقد أكدت املقالة على أن الطالب يشعرون ابلقلق واخلوف من عملية التعلم ،والسبب ذلك هو تدين مستوى
مهارات التعلم عن بعد ،ونقص اخلربة يف التعليم عن بعد ،والتكلفة املادية للتعليم ،وقلة الدعم من قبل األسرة ،والشعور ابليأس
وعدم األمهية لتعليمهم.
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ونشر بوزدنياكوفا وبوزدنياكوف ( )Pozdnyakova & Pozdnyakove, 2017مقالة هدفت إىل

Samia Omar AL-DEEK & Grace Nasri (George) Jacoub HAZBOUN

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي احملافظات الشمالية بفلسطني والذين ما زالوا على رأس عملهم خالل العام الدراسي
2022/2021م ،والبالغ عددهم ( )38315معلماً ومعلمة ،منهم ( )15133معلماً ،و( )23182معلمة.
عينة الدراسة
قامت الباحثتان ابختيار عينة طبقية عشوائية ،وبلغ حجمها ( )382عضواً من معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني،
واجلدول ( )1يبني وصف عينة الدراسة تبعاً ملتغرياهتا املستقلة:
متغري الدراسة املستقلة
اجلدول ( :)1توزيع عينة الدراسة حبسب رِ
املتغري املستقل
النوع االجتماعي

الدورات يف جمال التكنولوجيا

املؤهل العلمي

التخصص

مستوايت املتغري

التكرار

النسبة املئوية %

ذكر

80

20.9

أنثى

302

79.1

اجملموع

382

100.0

تلقيت

339

88.7

مل أتلقى

43

11.3

اجملموع

382

100.0

بكالوريوس

313

81.9

ماجستري

68

17.8

دكتوراه

1

.3

اجملموع

382

100.0

إنسانية

215

56.3

علمية

167

43.7

اجملموع

382

100.0

أداة الدراسة
بعد مراجعة األدب النظري للدراسة والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة اعتمدت الباحثتان االستبانة كأداة
جلمع البياانت ،وقد تضمنت قسمني؛ القسم األول مشل مقدمة االستبانة وجمموعة من العناصر اليت حتدد هدف الدراسة ،وعلى
امل تغريات الدميوغرافية ،أما القسم الثاين فتضمن مقياس درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من
وجهة نظرهم ومعوقاته ،وهو مقسم إىل جمالني مها :ممارسة التعلم عن بعد ،ومعوقات التعلم عن بعد ،وقام املبحوثون ابالجابة عن
الفقرات وفق مقياس ليكرت ابلتدريج اخلماسي (كبرية جداً ،كبرية ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جداً) ،واجلدول ( )2يوضح مفتاح
التصحيح ملقياس درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته.
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5

4

3

2

1

تكونت األداة من ( )73فقرة موزعة على جمالني ومها (ممارسة التعلم عن بعد ،ومعوقات التعلم عن بعد) حيث تضمن
اجملال األول ( )40فقرة وهي من ( ،)40-1أما اجملال الثاين فقد اشتمل على ( )33فقرة وهي من (.)73-41
صدق أداة الدراسة
صدق احملكمني:
جلأت الباحثتان الستخدام صدق احملكمني ،وهو ما يعرف ابلصدق املنطقي أو الصدق الظاهري ،وذلك بعرض األداة
على( )5حمكمني من ذوي االختصاص ،وذلك هبدف التأكد من مناسبتها ملا أعدت من أجله ،وسالمة صياغة الفقرات ،وأمجع
مجيع احملكمني على صالحية الفقرات مع القيام ببعض التعديالت اللغوية ،وهذا يشري إىل أن األداة تتمتع بصدق منطقي مقبول.
صدق البناء:
يعرب عنه بقدرة كل فقرة يف األداة على اإلسهام يف الدرجة الكلية ،ويعرب عن ذلك إحصائياً مبعامل ارتباط الفقرة ابلدرجة
الكلية لألداة ،لذلك فإن هناك ضرورة النظر إىل مستوى داللة معامل ارتباط ،هبدف الفصل بني الفقرات اليت ستبقى يف األداة،
وتلك اليت جيب أن حتذف ،واستقرت األداة بعد ذلك على ( )73فقرة ،إذ مل يتم حذف أية فقرة من األداة بسبب ارتباطها
بشكل ٍ
ٍ
دال إحصائياً عند ( ،)α = 0.05األمر الذي يشري إىل صالحية األداة ومتتعها بصدق البناء املناسب ،وتراوحت
مبجاالهتا
معامالت االرتباط للفقرات عند ممارسة التعلم عن بعد بني ( 0.287إىل  ،)0.745وتراوحت معامالت االرتباط للفقرات عند
معوقات التعلم عن بعد بني ( 0.353إىل  )0.751مجيعها دالة عند (.)α = 0.05
ثبات أداة الدراسة
مت استخراج ثبات األداة حبساب االتساق الداخلي بطريقة كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach's Alphaوذلك عند عينة
حجمها ( )382عضواً من معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني ،وأشارت النتائج أن معامالت الثبات عند ممارسة التعلم عن
بعد قد بلغ ( )0.89وبلغ معوقات التعلم عن بعد ( ،)0.90وبلغت الدرجة الكلية لألداة ( ،)0.92مما يشري إىل متتع األداة
بثبات ٍ
عال يفي أبغراض الدراسة .واجلدول ( )3يبني معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية.
جدول ( :)3معامل ثبات املقياس بطريقة كرونباخ ألفا.
اجملاالت

معامل الثبات

ممارسة التعلم عن بعد

0.89

معوقات التعلم عن بعد

0.90

الدرجة الكلية

0.92
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كبرية جدا

كبرية

متوسطة

قليلة

قليلة جدا
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اجلدول ( :)2مفتاح تصحيح فقرات املقياس

Samia Omar AL-DEEK & Grace Nasri (George) Jacoub HAZBOUN

إجراءات الدراسة
بعد احلصول على موافقة اجلهات املختصة ،مت التوجه إىل معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني ومت اختيار مناذج جوجل
لتعبئة البياانت الكرتونيا ،حيث قامت الباحثتان ابحلصول على الربيد اإللكرتوين للمشاركني يف الدراسة ،وشرحتا ووضحتا هلم
أهداف االستبانة مع التأكيد أن النتائج هي فقط لغاايت البحث العلمي ،ولن يكون هناك استخدامات أخرى هلا .ووزعت أداة
الدراسة على أفراد العينة وكانت عبارة عن استبانة إلكرتونياً معدة عرب ( ،)Google Formsوقد كان التجاوب والتعاون يف
تعبئة االستبانة من قبل املشاركني مرتفعاً ،حيث وصل إىل ما نسبته ( )%95من الذين قدمت هلم االستبانة.
املعاجلات اإلحصائية
بعد مجع االستباانت والتأكد من صالحيتها للتحليل مت ترميزها (إعطائها أرقاماً معينة) ،وذلك متهيداً إلدخال بياانهتا إىل
جهاز احلاسوب اآليل إلجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة ،وحتليل البياانت وفقاً لفقرات وجماالت الدراسة ،وقد متت املعاجلة
اإلحصائية للبياانت ابستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،لتقدير الوزن النسيب لفقرات
االستبانة ،واختبار العينة الواحدة ( )One Sample T-testلفحص الفروق يف درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف
فلسطني للتعلم عن بعد ومعوقاته عند قيم حمكية تناسب كل متغري ،واختبار سيداك ( )Sidakللمقارانت الثنائية للبياانت
املرتابطة جملاالت أدوات الدراسة ملتغريات الدراسة ،واستخدام اختبار "ت" لعينتني مستقلتني )،(Independent T-test
لفحص الفرضيات املتعلقة مبتغريات الدراسة املستقلة ذات املستويني ،وحتليل التباين األحادي )،(One-Way ANOVA
لفحص األسئلة املتعلقة مبتغريات الدراسة املستقلة ذات أكثر من املستويني.
وقامت الباحثتان بتحديد مخس فرتات للفصل بني الدرجات املرتفعة واملنخفضة ،إذ حسبت طول املدى وهو (= 1-5
 )4مث قسمته على  5فرتات ( )0.8 = 5/4وعليه فإن طول الفرتة هو ( )0.8وعليه اعتمدت الباحثتان الدرجات اآلتية للفصل
ما بني الدرجات:
الدرجة

مدى متوسطها احلسايب

النسبة املئوية

كبرية جداً

 4.21فأكثر

 %84.2فأعلى

كبرية

4.20 – 3.41

%84.1 – 68.2

متوسطة

3.40 – 2.61

%68.1 – 52.2

قليلة

2.60 – 1.81

%52.1 – 36.2

قليلة جداً

 1.80فأقل

 %36.1فأقل

نتائج الدراسة ومناقشتها
فيما يلي يتم عرض النتائج اليت مت التوصل إليها ومناقشتها وربطها بنتائج الدراسات السابقة:
النتائج املتعلقة ابلسؤال األول للدراسة
والذي ينص على :ما درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد؟
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ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخراج املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،ومن مث ترتيبها تنازلياً وفق املتوسط
احلسايب ،واجلدول ( )4يوضح إجابة السؤال األول.
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جدول ( ) 4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ودرجة املستوى للمجال األول (ممارسة التعلم
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عن بعد) مرتبة ترتيبا تنازليا حسب املتوسط احلسايب
رقمها

املتوسط

االحنراف

النسبة

احلسايب

املعياري

املئوية

17

أراعي الفروق الفردية أثناء إعداد املهمات التقوميية.

3.19

1.00

63.77

10

أزود الطلبة بتغذية راجعة فورية حال تسليم الطلبة للمهمات التقوميية.

3.17

1.05

63.40

8

أزود الطلبة بدروس حمددة تركز على املهارات واملعارف األساسية.

3.16

99.

63.30

9

أتبع املهمات التقوميية ومدى التزام الطلبة بتسليمها ابملوعد احملدد.

3.15

1.02

63.04

13

أحدد املخرجات التعليمية حسب األمهية.

3.13

98.

62.67

21

أصوغ أهداف واقعية ومرتبطة ابلتعلم ابحلياة.

3.10

95.

62.04

7

أمني مهارات التعلم الذايت من تنظيم وتواصل وحبث وحل املشكالت عند الطلبة.

3.09

1.03

61.88

6

أتواصل مع زمالئي لتحقيق التكامل يف التعلم عن بعد.

3.06

1.11

61.26

14

أصمم أنشطة تعليمية تقود إىل املخرجات التعليمية.

3.04

1.04

60.84

5

أصمم أنشطة متنوعة وحمددة تراعي أمناط التعلم عند الطلبة.

2.99

1.12

59.84

16

أمتلك القدرة على التنظيم وإدارة الوقت والتواصل الفاعل مع الطلبة.

2.99

1.03

59.84

3

أرصد غياب الطلبة.

2.96

1.16

59.21

12

أمتلك املهارة يف تنفيذ الدرس عن بعد.

2.95

1.14

59.06

4

أخصص نسبة من العالمات للواجبات واملهمات املوكلة للطلبة.

2.93

1.10

58.53

11

أعقد لقاءات متزامنة لإلجابة عن األسئلة ذات العالقة ابلدرس وتفسري املهمات.

2.92

1.07

58.32

18

التحقت بدورات تدريبية يف الظروف العادية أسهمت يف حتسني قدريت يف التعلم عن بعد.

2.84

1.23

56.86

33

أركز يف التقومي على جودة خمرجات املهمات التقوميية اليت ينفذوهنا.

2.82

94.

56.49

31

أزود الطلبة بتغذية راجعة فورية حال إهنائهم املهمات االلكرتونية.

2.80

1.03

55.97

37

أوظف األسئلة املوجهة يف التقييم والتقومي.

2.80

93.

55.97

15

أسجل اللقاءات وأزود الطلبة هبا للعودة إليها مىت شاؤوا.

2.79

1.18

55.81

25

أستخدم منصات الكرتونية حتقق التواصل الفاعل مع الطلبة.

2.79

1.09

55.71

40

وجود عدد من التجارب العملية ال ميكن استبداهلا يف بيئات التعلم االفرتاضية.

2.79

78.

55.85

19

أتبع الطلبة الذين ال يشاركون يف اللقاءات هبدف تقدمي الدعم واملساندة.

2.76

1.10

55.13

28

أوظف االتصال غري املتزامن واملتزامن مع الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية.

2.75

1.00

54.97

34

أوظف يف التقومي االختبارات االلكرتونية اليت تتطلب التحليل واالستنباط.

2.73

1.04

54.66

يف

االستبانة

الفقرات
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24

أعد الوسائل املتعددة املسموعة واملصورة والتفاعلية والعملية للدرس عن بعد لتحقيق إتقان
التعلم.

2.71

1.08

54.29

1

أنسق وأنظم برانجماً يف التعلم عن بعد مع املعلمني.

2.70

1.07

53.93

23

أمتلك املعرفة الكافية مبعايري ومقومات تصميم درس الكرتوين تفاعلي.

2.68

1.08

53.51

32

أقيم الطلبة بناء على مدى التفاعل يف ساحة النقاش.

2.66

1.01

53.14

38

أضع فواصل كمنشطات إدراكية أثناء تقدمي الدروس اإللكرتونية املصممة.

2.66

1.07

53.25

22

أمتلك اخلربة الكافية يف املنصات االلكرتونية.

2.65

1.12

53.04

2

أرسل برامج التعلم والدروس اإللكرتونية اليت أعدها جلهة رمسية تشرف عليها وتتابعها ملا حيقق
معايري اجلودة.

2.64

1.17

52.88

26

أتلقى الدعم الفين من خمتصني ومن خرباء التكنولوجيا عندما أحتاج.

2.60

1.12

52.09

36
27

أقيم الطلبة بناءً على اقرتاحاهتم حللول مشكالت جمتمعية ذات عالقة مبحتوى املنهاج.

2.56

1.00

51.15

أدرك معايري اجلودة العاملية للمقررات الدراسية املصممة ضمن التعلم عن بعد.

2.49

1.03

49.74

20

أجد أن تقدمي املهمات التقوميية دليل كاف على استيعاب الطلبة للمادة العلمية.

2.46

99.

49.11

29

أنفذ دروس الكرتونية عن بعد يف الظروف العادية.

2.31

1.10

46.13

30

أمتلك املعرفة الكافية بوسائل األمن واحلماية واألرشفة.

2.29

1.07

45.81

35

أقيم الطلبة من خالل إجاابهتم على األسئلة املفتوحة .open book exam

2.29

97.

45.71

39

أقيم الطلبة يف ضوء ملفات اإلجناز.

2.28

1.00

45.65

الدرجة الكلية للممارسات

2.70

1.07

53.93

أقصى درجة للفقرة ( )5درجات
يتضح من خالل البياانت يف اجلدول ( )4أن درجة ممارسة التعلم عن بعد كانت متوسطة  ،فقد بلغت النسبة املئوية
هلا( )%53.9ومبتوسط حسايب ( )2.7واحنراف معياري ( .)1.07وتبني نتائج الدراسة أبن الفقرات اليت حصلت على أدىن
درجات املوافقة تتعلق مبواضيع مثل" :أقيّم الطلبة يف ضوء ملفات اإلجناز ،وأمتلك املعرفة الكافية بوسائل األمن واحلماية واألرشفة،
وأقيم الطلبة من خالل اجاابهتم على االسئلة املفتوحة  ."open book examويعزى ذلك إىل ضعف املهارات التقنية عند
املعلمني لتنفيذ ومتابعة برامج التعلم عن بعد ،ابإلضافة إىل عدم وجود خطة واضحة لالنتقال من التعليم الوجاهي إىل التعليم عن
بعد.
وتبني نتائج الدراس ة أبن الفقرات اليت حصلت على أعلى درجات املوافقة تتعلق مبواضيع مثل" :أراعي الفروق الفردية أثناء
إعداد املهمات التقوميية ،وأزود الطلبة بتغذية راجعة فورية حال تسليم الطلبة للمهمات التقوميية ،وأزود الطلبة بدروس حمددة تركز
على املهمارات واملعارف األساسية" .ويفسر ذلك مبا توفره برامج التعلم عن بعد من منصات متزامنة وغري متزامنه تتيح فرص تقدمي
التغذية الراجعة وإتحة الفرصة للطلبة للتعلم مبا يتناسب مع خصائصهم النمائية ،وكذلك إىل وجود قناعة لدى املعلمني بضرورة
مواكبة التطور التكنولوجي ،والسعي قدماً إىل مواجهة الظروف واألزمات الطارئة اليت قد تتسبب يف العودة للتعلم عن بعد.
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النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين للدراسة
ولإلجابة عن هذا السؤال ،مت استخراج املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ملعوقات التعلم عن بعد ،ومن مث ترتيبها
تنازلياً وفق املتوسط احلسايب ،ويبني اجلدول ( )5النتائج.
جدول ( ) 5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ودرجة املستوى للمجال الثاين (معوقات
التعلم عن بعد) مرتبة ترتيبا تنازليا حسب املتوسط احلسايب
رقمها
يف

االستبانة

الفقرات

املتوسط

احلسايب

االحنراف
املعياري

النسبة

املئوية

58

كثرة انقطاع االتصال أثناء البحث والتصفح وكثرة األعطال يف شبكة اإلنرتنت.

4.07

1.05

81.36

59

بطء حتميل امللفات يف أنظمة إدارة التعليم.

4.00

1.02

80.05

61

ارتفاع رسوم االشرتاك يف اإلنرتنت.

3.98

1.13

79.58

67

غياب الدافعية عند الطلبة.

3.92

1.07

78.38

65

مشكلة انضباط الطلبة أثناء التعلم عن بعد.

3.87

1.12

77.33

63

املشكالت النفسية والصحية واحلاالت اخلاصة تتطلب برامج متخصصة أثناء التعلم عن
بعد.

3.66

1.00

73.19

50

صعوبة أتقلم الطلبة مع هذا النوع من التعلم العتماده على التعلم الذايت.

3.64

1.15

72.72

45

االجتاهات السلبية حنو التعلم عن بعد.

3.56

1.14

71.15

64

قلة توفر الربامج الالزمة للتحليل الدقيق والتقييم ملستوايت الطلبة ومهاراهتم املكتسبة.

3.55

1.00

70.94

53

اخللط بني مفهوم التعلم االلكرتوين والتعلم عن بعد والتعلم املساند واملفتوح و home
.schooling

3.54

1.11

70.79

60

انتهاك املواقع واملنصات التعليمية خلصوصية املستخدم.

3.50

1.12

69.95

52

التشتت عند توظيف أدوات وقنوات االتصال.

3.49

1.06

69.84

46

النوع االجتماعي يؤثر على مدى تفاعل أولياء األمور مع التعلم عن بعد.

3.47

1.07

69.32

54

ندرة توصيل احملتوى واملواد التعليمية للمتعلمني على شكل رزم  packageوحقائب
تدريبات عملية .kits

3.44

1.04

68.85

48

احرتام الوقت وتنظيمه.

3.44

1.02

68.80

51

ضعف التفاعل بني املعلم والطالب نظراً للبعد اجلغرايف بينهما.

3.40

1.16

67.96

62

اخلوف والنفور من كل ما هو جديد.

3.40

1.15

68.01

41

وجود عدد من التجارب العملية ال ميكن استبداهلا بيئات التعلم االفرتاضية.

3.37

1.19

67.33

57

غياب توفر النشرات املطبوعة كتابياً والكرتونياً واخلاصة ابلتعلم عن بعد.

3.36

1.08

67.17

66

توفر ميزانية كافية لدعم التعلم عن بعد.

3.35

1.43

66.91
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68

توفر معظم املنصات ابللغة االجنليزية.

3.32

1.14

66.44

47

ضعف التنسيق بني املدرسة والطلبة يف متابعة تعلم الطلبة وتقومي نتائج تعلمهم.

3.30

1.10

65.97

49

مدى االستعداد والكفاايت اليت ميتلكها الطلبة للتعلم عن بعد.

3.26

1.28

65.29

44

توفر األجهزة واهلواتف الذكية وشبكة اإلنرتنت يف منازل الطلبة.

3.15

1.50

63.09

43

الدورات التدريبية وكفاءهتا يف أتهيل الطلبة واملعلمني وأولياء االمور.

3.08

1.14

61.57

56

مدى توفر مراكز اجلودة واملراجعة للربجميات والوسائط املتعددة.

3.04

1.21

60.84

71

توفر دليل للمواقع التعليمية واملنصات االلكرتونية.

3.02

1.18

60.31

42

تقييم الطلبة أثناء تنفيذ املهارة أو املهمة وتقييم القيم واالجتاهات.

3.02

1.02

60.47

73

توفر نظام فعال إلدارة التحقق من اهلوية ورصد ساعات العمل ومحاية اخلصوصية.

2.99

1.24

59.79

69

توفر املواد والكتب االلكرتونية ومصادر التعلم على مدار الساعة.

2.99

1.18

59.74

70

مكتبة الكرتونية رافده ابلكتب واملراجع العلمية.

2.99

1.13

59.90

55

توفر املراسالت الربيدية األرضية وخطوط التلفون والربيد االلكرتوين.

2.95

1.21

59.06

72

توفر قاعات خمتربات جمهزة بوسائل التدريس املرئية عن بعد والوسائل السمعية والبصرية.

2.88

1.41

57.70

الدرجة الكلية للمعوقات

3.39

69.

67.87

أقصى درجة للفقرة ( )5درجات
يتضح من خالل البياانت يف اجلدول ( )5أن درجة توفر معوقات التعلم عن بعد كانت متوسطة ،فقد بلغت النسب
املئوية هلا ( )%67.87ومبتوسط حسايب ( )3.39واحنراف معياري ( .)0.69ويتضح من نتائج الدراسة أبن الفقرات اليت
حصلت على أدىن درجات املوافقة كانت تتعلق مبواضيع مثل" :توفر قاعات خمتربات جمهزة بوسائل التدريس املرئية عن بعد
والوسائل السم عية والبصرية ،وتوفر املراسالت الربيدية األرضية وخطوط التلفون والربيد االلكرتوين ،وتوفر املواد والكتب االلكرتونية
ومصادر التعلم على مدار الساعة ،ومكتبة الكرتونية رافده ابلكتب واملراجع العلمية .وبينت النتائج أيضاً أن الفقرات اليت حصلت
على أعلى درجات املوافقة كانت تتعلق مبواضيع مثل" :كثرة انقطاع االتصال أثناء البحث والتصفح وكثرة األعطال يف شبكة
اإلنرتنت ،وبطء حتميل امللفات يف أنظمة إدارة التعليم ،وارتفاع رسوم االشرتاك يف اإلنرتنت ،وغياب الدافعية عند الطلبة.
وتفسر الباحثتان ذلك إىل وجود ضعف يف املوارد املادية والتجهيزات الالزمة لتحقيق أهداف التعلم عن بعد بفاعلية ،ورمبا
يعود ذلك أيضاً إىل قلة التحاق املعلمني ابلدورات التدريبية اليت تسهم يف تطوير كفاايهتم ،ابإلضافة إىل قلة التشبيك مع
املؤسسات ذات العالقة للحد من املشكالت التقنية.
واتفقت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة شطرات ( ،)2021ودراسة قشوع ( ،)2021ودراسة احلاج ( ،)2020ودراسة
أوايبة ( ،)2020ودراسة بوزدنياكوفا وبوزدنياكوف (.)Pozdnyakova & Pozdnyakove, 2017
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حول
درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته ،تعزى ملتغري النوع االجتماعي.

Volume: 4

نتائج الفرضية األوىل ومناقشتها

ومن أجل فحص صحة هذه الفرضية ،مت استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ونتائج اجلدول ( )6توضح ذلك:
جدول ( :) 6نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف متوسطات استجاابت عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلمي

احملافظات الشمالية بفلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته تعزى ملتغري النوع االجتماعي
اجملال
ممارسة التعلم عن بعد
معوقات التعلم عن بعد

الكلية

العدد

املتوسط

االحنراف

ذكر

80

2.8696

.90746

انثى

302

2.7719

.74186

ذكر

80

3.3720

.74086

انثى

302

3.3994

.67289

قيمة(ت)

مستوى

الداللة*

0.997054

0.319373

0.316782

0.751583

*(دال إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05 = α

يتبني من اجلدول ( )6السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بني متوسطات
استجاابت عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته
تعزى ملتغري النوع االجتماعي ،فقد كانت مستوايت الداللة أكرب من (.)0.05
وتفس ر الباحثتان بعدم وجود فروق ملمارسة التعلم عن بعد هو قناعة كل من الذكور واإلانث أبمهية ممارسة التعلم عن بعد
وخاصة مع التقدم التكنولوجي والتطور التقين والتسارع يف تطوير العملية التعليمية على مستوى العامل ،وأن هناك ضرورة ملحة
ملواكبة الدول املتقدمة اليت ابتت تستخدم هذا النوع من التعليم ،ورمبا يعود ملمارستهم للتعلم عن بعد أبنه يعترب الوسيلة الوحيدة
ملتابعة العملية التعليمية يف ظل ظهور األزمات اليت حتول دون التوجه للتعليم الوجاهي.
وتفسر الباحثتان عدم وجود فروق فيما يتعلق بوجود معوقات للتعلم عن بعد هو أن مجيع املعلمني ذكوراً وإاناثً عندما
انتقلوا إىل التعلم عن بعد بشكل مفاجئ دون جتهيز مسبق قد واجهوا الكثري من املعيقات ،واليت كانت تتشابه يف معظمها لتشابه
البيئة اليت يعيشون فيها ،وتشابه الظروف البيئية املتعلقة ابلعملية التعليمية ،وخاصة أنه مل يكن هناك خطة منظمة ومسبقة لالنتقال
للتعلم عن بعد.
واتفقت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة بركات ( )2019بعدم وجود فروق تبعاً ملتغري النوع االجتماعي ،فيما اختلفت
مع نتائج دراسة قشوع ( )2021اليت أشارت إىل وجود فروق تبعاً ملتغري النوع االجتماعي لصاحل اإلانث.
نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حول
درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته تعزى ملتغري الدورات يف جمال
التكنولوجيا.
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ومن أجل فحص صحة هذه الفرضية ،مت استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ونتائج اجلدول ( )7توضح ذلك:
جدول ( :) 7نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف متوسطات استجاابت عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلمي
احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته تعزى ملتغري الدورات يف جمال التكنولوجيا
اجملال
ممارسة التعلم عن بعد
معوقات التعلم عن بعد

الكلية

العدد

املتوسط

االحنراف

تلقيت

339

2.8036

.77713

مل اتلقى

43

2.7036

.79889

تلقيت

339

3.3705

.68908

مل اتلقى

43

3.5758

.64723

قيمة(ت)

مستوى الداللة*

0.791879

0.428925

1.851976

0.064805

*(دال إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05 = α

يتبني من اجلدول ( )7السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بني متوسطات
استجاابت عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته
تعزى ملتغري الدورات يف جمال التكنولوجيا ،فقد بلغ مستوى الداللة جملال ممارسة التعلم عن بعد( ، )0.428وأما جملال معوقات
التعلم عن بعد فقد بلغ ( ، )0.0648وهي أكرب من (.)0.05
وتفسر الباحثتان هذه النتيجة بعدم وجود فروق بني من تلقى دورات جمال التكنولوجيا ومن مل يتلقى هو أهنا غالباً مل تكن
كافية لتهيئة املعلمني ملمارسة التعلم عن بعد بشكل حقيقي ،إذ مل ميارس املعلمني التعلم عن بعد إال بعد انتشار جائحة كوروان
واالنتقال إىل التعليم عن بعد دون جتهيز فعلي للمعلمني ،وأن التحاق املعلمني بدورات يف جمال التكنولوجيا من املمكن أهنا قد
يسرت هلم كيفية استخدام األجهزة والربامج احملوسبة ،ولكنها مل تغين عن مواجهة العديد من املعوقات اليت واجهتهم خالل انتقاهلم
للتعلم عن بعد.
واختلفت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة املطوع ( )2021اليت أشارت إىل وجود فروق يف جمال الدورات التكنولوجية
لصاحل الذين التحقوا ابلدورات.
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ومن أجل فحص صحة هذه الفرضية ،مت استخدام حتليل التباين األحادي ( ،)ANOVAواجلدول ( )8يبني النتائج:
جدول ( :)8نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني
للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته تعزى ملتغري املؤهل العلمي
اجملال

ممارسة التعلم عن بعد

معوقات التعلم عن بعد

درجة

متوسط

مصدر التباين

جمموع املربعات

بني اجملموعات

9.503

2

داخل اجملموعات

221.811

379

اجملموع

231.314

381

مصدر التباين

.300

2

.150

بني اجملموعات

179.395

379

.473

داخل اجملموعات

179.695

381

اجملموع

9.503

2

احلرية

املربعات

4.752

قيمة(ف)
8.119

مستوى
الداللة

.000

.585

.317

.729

* (دال إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05 = α

يتبني من اجلدول ( )8السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بني متوسطات
استجاابت عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد على (ممارسة التعلم عن بعد)
تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،فقد كانت مستوايت الداللة أقل من ( )0.05حيث يتضح من نتائج الدراسة أبن الفروق كانت دالة
يف ممارسة التعلم عن بعد ،بني ماجستري وبني البكالوريوس لصاحل البكالوريوس.
وتفسر الباحثتان وجود فروق يف ممارسة التعلم عن بعد لصاحل البكالوريوس هو رمبا أن غالبية أفراد عينة الدراسة من محلة
البكالوريوس والذين يف غالبهم كانت اجتاهاهتم حنو ممارسة التعلم عن بعد قد أثرت ظهور هذه النتيجة.
وأما عن عدم وجود فروق يف معوقات التعلم عن بعد تعزى ملتغري املؤهل العلمي فيعود إىل أن مجيع املعلمني ابختالف
مؤهالهتم العلمية يعيشون يف ظروف تعليمية تعلمية ،بيئة جمتمعية واحدة ،تواجه العديد من الصعوابت عند االنتقال املفاجئ ودون
هتيئة مسبقة من التعليم الوجاهي الذي كان ميارسه املعلمون منذ أجيال سابقة عديدة إىل التعلم عن بعد الذي كانوا يسمعون عنه
يف الدورات التدريبية أو خالل املقررات الدراسية اجلامعية بشكل نظري ومل يطبق عليهم عملياً.
وتتفق نتيجة عدم وجود فروق يف معوقات ممارسة التعلم عن بعد مع دراسة قشوع ( ،)2021ودراسة بركات ()2019
اليت أشارت نتائج دراساهتم بعدم وجود فروق تعزى ملتيغر املؤهل العلمي ،فيما مل جتد الباحثتان أية دراسة تناولت هذا املتغري يف
معرفة درجة ممارسة التعلم عن بعد.
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نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حول
درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته ،تعزى ملتغري التخصص.
ومن أجل فحص صحة هذه الفرضية ،مت استخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ونتائج اجلدول ( )9توضح ذلك:
جدول ( :) 9نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق يف متوسطات استجاابت عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلمي
احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم ومعوقاته تعزى ملتغري التخصص
اجملال
ممارسة التعلم عن بعد
معوقات التعلم عن بعد

الكلية

العدد

املتوسط

االحنراف

إنسانية

215

2.8117

.77892

علمية

167

2.7674

.78115

إنسانية

215

3.3827

.70345

علمية

167

3.4077

.66649

قيمة(ت)

مستوى الداللة*

0.550689

0.582171

0.353450

0.723947

*(دال إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05 = α

تبني نتائج اجلدول ( )9السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05بني متوسطات
استجاابت عينة الدراسة حول درجة ممارسة معلمي احملافظات الشمالية يف فلسطني للتعلم عن بعد من وجهة نظرهم تعزى ملتغري
التخصص ،فقد كانت مستوايت الداللة أعلى من (.)0.05
وتفسر الباحثتان ظهور هذ ه النتيجة هو أن مجيع املعلمني ابختالف ختصصاهتم مل يتم هتيئتهم ابلشكل الفعلي واحلقيقي
لالنتقال من التعليم الوجاهي للتعليم عن بعد ،وأن املعلمني الذين استطاعوا أن ميارسوا التعلم عن بعد اثبروا وحبثوا لكي يستطيعوا
أن يواكبوا هذا النوع من التعليم ،ورمبا يعود ذلك إىل ارتفاع درجة وعي املعلمني ابختالف ختصصاهتم ابملعيقات اليت تواجه ممارسة
التعلم عن بعد وخاصة أهنم يعيشون يف ظروف جمتمعية وسياسية واقتصادية واحدة.
واتفقت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة بركات ( ،)2019ودراسة املطوع ( )2012بعدم وجود فروق تعزى ملتغري
التخصص.
التوصيات:
يف ضوء ما تقدم من نتائج ،خرجت الباحثتان بعدة توصيات ،منها:
 .1ضرورة عمل دورات خاصة ابملعلمني فيما يتعلق بتقييم الطلبة يف ضوء ملفات اإلجناز.
 .2ضرورة تزويد املعلمني ابملعرفة الكافية بوسائل األمن واحلماية واألرشفة االلكرتونية.
 .3ضرورة تدريب املعلمني على تقييم األسئلة املفتوحة.
 .4ضرورة تدريب املعلمني على تصميم دروس الكرتونية عن بعد.
 .5ضرورة مساعدة املعلمني على حل مشكالت انضباط الطلبة أثناء التعلم عن بعد.
 .6ضرورة تعزيز مهارات املعلمني يف رفع الدافعية عند الطلبة.
 .7العمل مع وزارة الرتبية ووزارة االتصاالت على ختفيف رسوم االشرتاك يف اإلنرتنت.
 .8ضرورة العمل مع وزارة الرتبية ووزارة االتصاالت على رفع سرعة حتميل امللفات يف أنظمة إدارة التعليم.
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 .9ضرورة العمل على تعزيز قدرات املعلمني على معاجلة األعطال اخلفيفة املتعلقة بكثرة انقطاع االتصال أثناء البحث
والتصفح واألعطال يف شبكة اإلنرتنت.
 .10توسيع استخدام نطاق التعلم عن بعد كنمط من أمناط التعليم عن بعد يف كافة فروع املدارس الفلسطينية وإعتماده
كنمط تدريسي أساسي يف املدارس الفلسطينية وذلك إنسجاماً مع اجتاهات أعضاء التدريس فيها.
 .11توفري اإلمكاانت املادية والتقنية اليت ختدم استخدام تقنية التعلم عن بعد يف املدارس الفلسطينية للطلبة بشكل أوسع،
مثل عمل خمتربات حاسوب مسائية للطلبة الذين الميتلكون اشرتاك مع شبكة اإلنرتنت ولديهم لقاءات افرتاضية مسائية.
 .12تطوير مهارات املعلمني يف جمال استخدام تقنيات التعلم عن بعد بشكل دوري ومتابعة كل ما هو جديد يف هذا
اجملال.
 .13إجراء دراسات جديدة هتدف إىل معرفة إجتاهات الطلبة يف املدارس الفلسطينية حنو استخدام تقنية التعلم عن بعد
كنمط من أمناط التعليم.

Samia Omar AL-DEEK & Grace Nasri (George) Jacoub HAZBOUN
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