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This study seeks to explore the difficulties of applying the Eeducation in teaching Arabic in Ramallah’s schools. The
qualitative analysis is used in this study. The case study includes
ten Arabic teachers who were purposely selected for the sake of
achieving the goals of the study.
The tool, that is utilized here, is a direct interview which includes
essay questions. The major questions/issues sprout from the
major one; the difficulties in implementing E- learning programs,
teacher’s training and assessing students skills in E-education.
The study finds that the problems basicly relate to the technical
devices and devices used in such kind of teaching and distance
education, lack of teachers experiences in dealing effectively with
the programs which require active communication with the
students due to the teachers training which is mainly based on
theoretical materials rather than the practical training. The
problems of lackness in programs of teaching Arabic the problem
having no clear assessing programs are discussed here in this
study, too.
The researcher recommends that the Ministry of Education and
the curriculum centre are to work on designing curriculum which
fit in with the E-learning and the Distance Education concerning
teaching the Arabic language. In addition, the researcher believes
that the teachers must be trained on programs that are specially
designed for teaching the Arabic language.
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ِ
التعليم عن بعد كما يراها معلمو ِ
ِ
ِ
مدارس رام هللا
العربية يف
اللغة
توظيف
صعوابت
ُ
ِ ُ

فداء ماهر مرار
ايمسني ماهر مرار
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يف ظل جائحة كوروان
3
4

امللخص:

التقصي عن صعوابت توظيف التعليم عن بعد كما يراها معلمو اللغة العربية يف
هدفت الدراسةُ إىل
ْ
ّ
وتيونت
اليي(ي  )phenomenologyيف إجراء هذه الدراسة،
استمدام اجه ال
مدارس رام هللا .تم
ْ
ُ
ّ
ِ
اختيار
حيث تم
البالغ عددهم عشرةُ معلّمنيُ ،
عي ةُ ال ّدراسة من معلمي اللغة العربية يف حمافظة رام هللا ،و ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
تصميم أداة ال ّدراسة اجهتمثّلة
ولتحقيق
قصدي من جمتم ِع ال ّدراسة.
بشيل
العيّ ِة
أهداف ال ّدراسة تم
ّ
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
توظيف
صعوابت
الرئيس" :ما
ابجهقابلة ،واليت
تشتمل على أسئلة مقالية .و ْ
ُ
أجابت الدراسةُ عن السؤال ّ
ُ
ِ
انبثق م ه األسئلة الثالثة اآلتية :
التعلي ِم عن بُعد كما يراها معلمو اللغة العربية يف
مدارس رام هللا؟" والذي َ
صعوابت تدر ِ
يب معلمي
الصعوابت اليت تتعلق بتوظيف التعليم عن بعد لدى معلمي اللغة العربية ؟ما
ُ
ما ّ
ِ
ِ
ِ
الصعوابت اليت تواجه اجهعلمني يف تقييم ماارات اللغة العربية يف التعليم
اللغة العربية وأتهيلام إليرتونيًا؟ما ّ
عن بعد ؟ وأشارت نتائل الدراسة بعد إجراء اجهقابالت العشر وحتليلاا إىل أ ّن ه اك
صعوابت متعلقةٌ
ٌ
ابألدوات واألجازة اجهستمدمة يف التعليم عن بُعد ،وقلّة خربة اجهعلمني يف التعامل مع الربامل اليت حتقق
هتتم
التّواصل ّ
ال(عال مع طلبتام ؛ العتماد اجه ّدربني على اجهادة ال ظرية دون تطبيقاا،و قلّة الربامل اليت ّ
بتعليم ماارات اللغة العربية كافة ،وضعف وسائل القياس والتقومي اجهب ية على التعليم عن بعد.ويف ضوء
نتائل الدراسة أوصت الباحثتان بضرورة اهتمام وزارة الرتبية والتعليم ،ومع ّدي اجه اهل بتصميم م اهل
دراسيّة ت اسب التعليم عن بعد ،خاصة م ااج اللغة العربية ،إضافةً إىل تدريب معلّمي اللغة العربية على
برامل ختدم تدريس ماارات اللغة وتقييماا.
الكلمات املفتاحية :التعليم عن بعد ،صعوابت.

املقدمة:
ٍ
حتدايت متزايدة ومتسارعة نتيجة التطورات السريعة يف شىت اجهيادين ،وعلى وجه اخلصوص اجهيدان
يواجهُ اجملتمع ال(لسطيين
اكب تطور الرتبية ،وجتدد طرق وأساليب التدريس ،حبيث أصبح ضرورةً حتمية أل ّن جمتمع ا حباجة إىل
العلمي والتي ولوجي الذي و َ
شمصيات قادرة على مواكبة تغريات العصر وتطوراته ،وحباجة إىل فئة العمالة اجهاهرة يف جمال العمل .أشار ح (ي  )2018إ ّن
توظيف التعليم الرقمي يف التدريس يساعد على زايدة حتصيل الطالب من خالل مراعاة ال(روق ال(ردية ،وتقدمي التغذية الراجعة
للمتعلم وابلتايل تقليل العبء الواقع على اجهعلم.

3الباحثة،

مدرسة ب ات ب ت األزور األساسية العليا ،فلسطنيfidamurrar@gmail.com ،

4الباحثة ،مدرسة ب ات فيصل احلسيين األساسية العليا ،فلسطني،

yaso.maher19@gmail.com
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متر هبا
لعل اإلدراك والوعي الشديدين يف توظيف التعليم عن بعد يف التدريس ،وفرض استمدامه يف حالة الطوارئ اليت ُّ
ّ
ٍ
إجيابية على عملية التعلم والتعليم ،وذلك من خالل
ئيسني يف اختيار هذا اجهوضوع؛ لِما هلذه الدراسة من
ر
ال
الباعثني
بالدان كاان
ْ
ْ
معرفة الصعوابت اليت تواجه معلمو اللغة العربية وإدراكاا والعمل على مواجاتاا لالرتقاء ابلعملية التعليمية التعلمية.
حيث تسام هذه الدراسة يف اليشف عن الصعوابت اليت حتول دون توظيف التعليم عن بعد ،وابلتايل مي ّين اجهعلمني
واجهسؤولني يف م اهل التعليم يف إجياد ٍ
حلول هلا والتغلب علياا ،قد تسام هذه الدراسة يف تزويد اجهسؤولني عن م اهل التعليم
واجهعلمني ابجهقرتحات اليت قد تزيد من فعالية توظيف التعليم عن بعد يف التدريس.
حتدثت عن هذا اجهوضوع ،متثلت يف جوانب ال قص يف هذه
لقد استعانت الباحثتان يف هذه الدراسة بعدة دراسات سابقة
ْ
الدراسات واجهتمثلة يف عدم اهتماماا يف توظيف التعليم عن بعد يف تدريس مادة اللغة العربية ،حيث كانت معظم دراساهتم
تتحدث عن الصعوابت أو االجتاهات اليت تواجه اجهعلمني يف توظيف التعليم الرقمي يف تدريس مادة العلوم أو الرايضيات ،ومعظم
اهتماما للوسائل التي ولوجية األخرى ،،وهذا هو ما ستضي(ه
الدراسات ركزت على توظيف احلاسوب يف التدريس ،ومل تعط
ً
الدراسة.
ه اك العديد من اجلاات اجهست(يدة من هذه الدراسة ،أوىل هذه اجلاات معلمو اللغة العربية يف مدارس رام هللا ،جهواجاة
التحدايت اليت يواجاوهنا يف التدريس ،كما أ ّن هذه الدراسة تساعد اجهعلمني يف معرفة هذه الصعوابت ومواجاتاا؛ وابلتايل تقليل
العبء عليام ،كما وتسام هذه الدراسة يف تزويد اجهسؤولني عن م اهل التعليم ابلصعوابت اليت يواجااا القائمني على العملية
التعليمية ،ومن مث تقدم احللول واجهقرتحات جهواجاتاا.
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الفصل األول
مشكلةُ الدراسة
مير هبا جمتمع ا ال(لسطيين ،وإلميان اجهعلم العميق بضرورة مواكبة متطلبات العصر ،كان ال
مع اتساع حاالت الطوارئ اليت ّ
التحدايت .فاجهسؤولية اجهلقاه على عاتق
حنو التعليم عن بعد،األمر الذي ّأدى إىل مواجاته للعديد من العقبات و ّ
ب ّد من أن ي حو َ
تبعا لذلك ،ومع ما نواجاه من تطورات وأحداث عاجهية طارئة – جائحة كوروان  -كان ال ب مد من
اجهعلم تغريت واتسع جماهلا ً
كون الباحثتني يف ميدان التعليم فقد
استمدام
فعالة ً
وسائل للتواصل مع الطلبة ،واستحداث أساليب ووسائل َ
تبعا لذلك ،ومن ْ
َ
ٍ
ِ
توظيف التعليم عن بعد يف التدريس.
صعوابت يف
الحظتا أن اجهعلّم يواجهُ
وتتحدد مشيلة الدراسة يف صعوابت توظيف التعليم عن بعد كما يراها معلمو اللغة العربية يف مدارس رام هللا.
ُ
أسئلة الدراسة
حاولت الباحثتان يف هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
السؤال الرئيس:
صعوابت توظيف التعليم عن بعد كما يراها معلمو اللغة العربية يف مدارس رام هللا؟
ما
ُ
وانبثق ع ه األسئلة ال(رعية اآلتية:
الصعوابت اليت تتعلق بتوظيف التعليم عن بعد لدى معلمي اللغة العربية ؟
السؤال األول :ما ّ
اللغة العر ِ
يب معلمي ِ
صعوابت تدر ِ
بية وأتهيلِام إليرتونيًا؟
السؤال الثاين:ما
ُ
الصعوابت اليت تواجه اجهعلمني يف تقييم ماارات اللغة العربية يف التعليم عن بعد ؟
السؤال الثالث:ما ّ
مصطلحات الدراسة
ُ
الصعوابت :وضع حيتوي على عائق حيول بني اجهرء وبني حتقيق غرضه اجهتصل هبذا الوضع زامل.)2009،
الصعوابت إجرائيا) :تعين كل ما يعرقل سري التدريس يف اللغة العربية وحيول دون حتقيق أهدافاا ،كما يتصورها معلمو اللغة العربية
يف مدارس رام هللا.
التعليم عن بعد :طريقة للتعليم ابستمدام آليات االتصال احلديثة من حاسب وشبياته،ووسائطه اجهتعددة من صوت وصورة
ورسومات واليات حبث ،وكذلك بواابت اإلنرتنت ؛ هبدف إيصال اجهعلومة للمتعلم أبقصر وقت ممين ،وأقل تيل(ة ،وأكرب فائدة
اجهوسى.)2005 ،
التعليم عن بعد إجرائيا) :التعليم الذي يعتمد التق ية الرقمية يف تقدمي احملتوى الدراسي اخلاص ابللغة العربية للمتعلم عن بعد،
خمتصرا الوقت واجلاد والتيل(ة ،مستمدما األجازة الذكيّة يف التعليم.
ً
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أهداف الدراسة
ُ
هدفت هذه الدراسة للتعرف إىل:
-1صعوابت توظيف التعليم عن بعد كما يراها معلمو اللغة العربية يف مدارس رام هللا.
 -2صعوابت تدريب معلمي اللغة العربية وأتهيلام إليرتونيًا.
الصعوابت اليت تواجه اجهعلمني يف تقييم ماارات اللغة العربية يف التعليم عن بعد.
ّ -3
أمهية الدراسة
تسام هذه الدراسة يف اليشف عن الصعوابت اليت حتول دون توظيف التعليم عن بعد ،وابلتايل مساعدة اجهعلمني والقائمني على
م اهل التعليم يف إجياد حلول هلا والتغلب علياا .فمن خالل هذه الدراسة سيتم التعرف إىل صعوابت التعليم عن بعد كما يراها
معلمو اللغة العربية يف التدريس.
توظيف التعليم عن بعد يف التدريس يعمل على حتسني نوعية التعليم ،والوصول به إىل درجة اإلتقان ،وحتقيق األهداف التعليمية
بوقت وإمياانت أقل ،وزايدة العائد من عملية التعليم ،وخ(ض تياليف التعليم دون التأثري على ك(اءته اجهوسى .)2005،كما
مستقبال ،لذلك ميين ع ّد هذه
كثريا يف احل ِّد من هذه الصعوابت
ً
أ من الوضع الراهن الذي نعيشه من إعالن حلالة الطوارئ يسام ً
الدراسة هي بداية لدر ٍ
اسات أخرى يف جمال توظيف التعليم عن بعد مبا يسام يف تطوير هذا اجملال.
حدود الدراسة
ُ
ُّ .1
احلد اجهوضوعي:صعوابت توظيف التعليم عن بعد كما يراها معلمو اللغة العربية يف مدارس رام هللا ،واليشف عن األساليب
واجهقرتحات اليت ستمي ام من التغلب على تلك الصعوابت.
ُّ 2
.احلد الزماين :أجريت هذه الدراسة يف ال(صل الدراسي الثاين من العام الدراسي 2020.
ُّ 3
.احلد اجهياين:مدارس احليومة يف مدي ة رام هللا.
ُّ 4
.احلد البشري:معلمو اللغة العربية يف مدارس رام هللا.
ُّ 5
.حد األداة :تم التأكد من موثوقية األداة واعتماديتاا.
حمددات الدراسة
ُ
صعوابت واجات الباحثتان أث اء إجراء الدراسة م اا:
ه اك
ٌ
-1إعالن حالة الطوارئ يف البالد وعدم اإلميانية للت قل واحلركة يف اجهدي ة لعمل مقابالت للمعلّمني.
ِ
صعوابت التعليم عن بعد يف تدريس اللغة العربية
-2قلّة ال ّدراسات اليت حت ّدثت عن
ّمات الدراسة
ُمسل ُ

-1مجيع معلمي اللغة العربية – الذين متّت مقابلتام  -يستمدمون التعليم عن بعد يف التدريس.
-2مجيع اجهعلمني هم من مدارس مدي ة رام هللا.
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السابقة
اإلطار النّظري وال ّدراسات ّ

ترتبط اللغة ارتباطاً وثيقاً يف حياة األفراد واجملتمعات فتمثل لل(رد األداة الرئيسة يف منو شمصيته ،ميتسباً قيماً ومثالً
واجتاهات تربط ال(رد برتاث أمته واترخياا احلضاري أما ابل سبة للمجتمع فتمثل اللغة أبرز أدوات التماسك االجتماعي وتبادل
اجهصاحل اجهشرتكة بني أفراده ،واحل(اظ على تراث اجملتمع وثقافته ودراسة العرب من التاريخ واالطالع على اآلداب والعلوم وال( ون،
يعرب هبا اإلنسان عما جيول يف خاطره من أجل االتصال مع أفراد جمتمعه أبو رضوان)1998 ،
فاي مبثابة رموز وأصوات ّ
وألمهية اللغة العربية يف حيات ا ،والعتبارها مادة أساسية يف التعليم فعلي ا بذل جاود كبرية لرتسيخ هذه اللغة يف عقول
طالب ا وت ميتاا يف ن(وسام .ونظراً لتطور طرق التدريس اجهتبعة يف هذا العصر ومتشياً مع التطور اهلائل ،فمن الضروري اتباع الطرق
احلديثة يف تدريس اللغة العربية ،وتوظيف الرقم ة يف التدريس هو أحدث الطرق اجهتبعة يف التعليم ،فعلي ا أن نعزز توظيف التعليم
الرقمي يف تدريس اللغة العربية من أجل رفعتاا وصقلاا .وأشار شقور  )2009إىل نظرايت التعلم ومن ضم اا اجهدرسة الب ائية
اليت أشارت إىل أمهية استمدام الربامل والوسائل التعليمية ،فا اك العديد من األساليب اليت من خالل تطبيقاا ميين استغالل
وميسًرا للعملية التعليمية.
اجهعلم ً
إمياانت التي ولوجيا التطبيقية ،وه اك ضرورة ألن ييون ُ
موجاا ّ
دور اجهتعلم إجيابيًا ،و ُ

ولين يف البداية علي ا أن نتعرف إىل مصطلح التعليم عن بعد) وأهم الوسائل التعليمية اليت من اجهمين توظي(اا يف
تدريس اللغة العربية.
مفهوم التعليم عن بعد
هو ت قدمي حمتوى تعليمي إليرتوين عرب الوسائط اجهتعددة على احلاسوب وشبياته إىل اجهتعلم ،بشيل يتيح له إميانية
الت(اعل ال شط مع احملتوى التعليمي مع اجهعلمني ،بشيل متزامن أو غري متزامن ،وكذلك إميانية إمتام هذا التعلم يف الوقت والزمن
واجهيان اليت ت اسب ظروفه زيتون)2004،
أنواع التعليم عن بعد
نوعني:
يص ف ابراهيم  )2017التعليم عن بعد إىل ْ
 -1التعليم التزامين هو التعليم الذي يتطلب استمدام أدوات وبرجميات تزام ية تتطلب وجود اجهعلم والطالب يف الوقت ن(سه إلجراء
ٍ
نقاشات مع الطالب أن(سام ومع الطالب واجهعلم.
-2التعليم غري التزامين هو التعليم الذي ال حيتاج وجود اجهتعلمني واجهعلم يف الوقت ن(سه ويستمدم مواد وبرجميات غري تزام ية
أي وقت.
تسمح للطالب الت(اعل معاا يف ِّ
ظهور مصطلح التكنولوجيا الرقمية
تعد هناية الستي يات وبداية السبيعي ات هي ال(رتة احلقيقية لظاور مسمى تي ولوجيا التعليم ،ف(ي فرتة الستي يات كانت
مادت لظاور هذا اجهسمى بشيل أكادميي ورمسي .على الرغم من ظاور مسميات أخرى مثل وسائل إيضاح) أو
هي ال(رتة اليت ّ
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معي ات تدريس) ،ويف عام  1969م ت انعقاد مؤمتر للرتبية عن بعد بباريس ونوقش يف هذا اجهؤمتر مصطلح تي ولوجيا التعليم)
على اعتبار أنه ميثل األدوات واخلامات الالزمة للرتبية عن بعد ال(رجاين.)2002،
وظار بعد ذلك ثورة مسيت بثورة اإلليرتونيات اليت كانت هي األساس اجهادي لتطور تي ولوجيا اجهعلومات وما رافقاا من
حتوالت يف أمناط االنتاج والتبادل واالستاالك .وقد جاءت التي ولوجيا الرقمية لتشيل أساس البث االليرتوين احلديث ولتصبح
التي ولوجيا الطاغية مع قدوم القرن الواحد والعشرين ح (ي.)2018،
اجلهود العاملية يف إدخال التكنولوجيا الرقمية يف التعليم
معظم الدول يف العامل وخاصة اجهتقدمة م اا قد قامت بوضع خطط رمسية يف جمال تي ولوجيا اجهعلومات واالتصاالت
وبدأت خطتاا ب اءً على تقارير رمسية كما أهنا انطلقت حنو التطوير والت مية الشاملة اليت تُبىن على اقتصاد اجهعرفة ،بل تعدى األمر
إىل أنه يف بعض الدول أصبح احلاسوب التعليمي هو جزء من خطة وط ية شاملة على مستوى الدولة ومل تقف على مستوى ال(رد.
إ من أهم مسات التجارب العاجهية يف هذا اجملال كما ذكرها ال عواشي  )2010هي :
 -1إن مجيع الدول اجهتقدمة قامت بوضع خطط رمسية على مستوى الدولة يف جمال اجهعلوماتية بص(ة عامة وجاء استمدام
تي ولوجيا اجهعلومات واالتصاالت كأحد األنشطة التطبيقية اليت تضم تاا هذه اخلطط.
 -2إن خطط مجيع الدول تشمل توفري اجهستلزمات اجهادية وب اء القدرات ،كاألجازة ،والربامل ،والشبيات ،والتدريب.
 -3إن مجيع الدول تقوم بتقسيم خططاا التعليمية إىل مراحل ،وقد يستغرق اجهشروع حوايل عشر س وات كما يف كوراي.
 -4بعض الدول بدأت يف ت (يذ خططاا يف اجهرحلة االبتدائية والدول األخرى بدأ من اجهرحلة الثانوية وهذا شائع يف دول العامل
الثالث.
 -5إن الدول اجهتقدمة انتقلت من موضوع خطط احلاسوب إىل خطط إدماج تي ولوجيا اجهعلومات واالتصاالت يف التعليم.
 -6ت امي دور القطاع اخلاص ابإلضافة إىل مشاركة وزارة االتصاالت مع وزارة الرتبية لتبين خطط معلوماتية يف التعليم.
الركائز األساسية للعملية التكنولوجية
ميثل التطبيق التي ولوجي عالقة ت(اعل بني الركائز الثالثة كما ذكرها ال(رجاين  )2002وهي :
-1اإلنسان  :حيتل اإلنسان الركيزة األوىل يف التطبيق التي ولوجي إبعتباره احملرك احلقيقي هلذا التطبيق والقائم بتصحيحه وت (يذه
واجهتحيم يف إخضاع عملية التطبيق لتحقيق أهدافه.
-2اجهواد  :متثل اجهواد الركيزة الثانية يف تطبيق التي ولوجيا ،وأتيت بعد اإلنسان يف األمهية ،فإن وجود مادة تعليمية جعلت اإلنسان
ي(ير يف أدوات توصيلاا لالخرين.
 -3األدوات  :متثل الركيزة الثالثة يف عملية التطبيق التي ولوجي ،وهي مجيع اآلالت واألجازة الالزمة لصياغة اجهادة وإخراجاا
بشيل صاحل لتحقيق أهداف اإلنسان .

533

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 4

األهداف العامة للتكنولوجيا الرقمية
 -1توفري الوقت :ويعين ذلك سرعة اإلجناز يف العمل وابلتايل توفر لإلنسان الوقت ال(اقد ليستغله يف إجنازات أخرى.
 -2توفري اجلاد :أعطت التي ولوجيا لإلنسان جادا إضافيا عن السعة احملدودة جلاده الطبيعي وتسمح له بتحقيق اجهزيد من
اإلجنازات.
-3توفري التياليف :وهو ال تيجة احلتمية لتوفري الوقت واجلاد.
ويضيف كرافت  )2016إىل هذه األهداف:
-1اجهشاركة:الوسائط الرقمية تتيح لألط(ال والشباب إميانية أن حيضروا يف اجملتمع بقوة ،وبطرقام اخلاصة،وأن يسامهوا يف إحداث
التغيري يف حياهتم اخلاصة ويف ما يتجاوزها.
-2اجهرح:توفر التي ولوجيا الرقمية اميانية ب اء الذات عرب اللعب واالخنراط يف شبيات التواصل االليرتوين،فاي تشيل عاجها
متشابيا من الرتفيه واجهرح.
إسهامات التكنولوجيا الرقمية يف عملييت التعليم والتعلم
من الضروري إدخال التي ولوجيا الرقمية يف ال ظام التعليمي وذلك من أجل حتقيق اإلساامات التالية كما ذكرها العبود
والعاين :)2009
-1تستطيع التي ولوجيا الرقمية رفع ك(اءة عملية التعليم ،حيث أهنا تقتصد يف الوقت واجلاد.
 -2تقدمي أساليب وطرق مت وعة يف التعليم مبا يت اسب مع ال(روق ال(ردية بني اجهتعلمني وظروف تعلمام.
 -3تركز تي ولوجيا التعليم داخل م ظومتاا التعليمية على وجود ع صر التعزيز مما حي(ز اجهتعلم على استمرار التحصيل واكتساب
اجهاارة ويساعد يف عملية التقومي.
 -4جتعل االحتياك بني اجهتعلم وبني ما يتعلمه احتياكا مباشرا فعاال.
 -5تؤدي إىل زايدة دافعية التالميذ للتعلم وتعمل على إشباع حاجاهتم.
 -6زايدة اجهشاركة اإلجيابية للتالميذ يف العملية الرتبوية.
 -7ت مية القدرة على التأمل والت(يري ال اقد وحل اجهشيالت وترتيب األفيار.
ويضيف احليلة  )1998على اساامات التي ولوجيا الرقمية ما يلي:
 -1تعليم أعداد متزايدة من اجهتعلمني يف ص(وف مزدمحة.
 -2معاجلة مشيلة قلة اجهعلمني اجهؤهلني اكادمييا وتربواي.
 -3تعويض اجهتعلمني عن اخلربات اليت قد ت(وهتم داخل الصف الدراسي.
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حتقق التي ولوجيا اليثري من أهداف اإلنسان وتعمل على رفاهيته ومن هذه األهداف كما ذكرها ال(رجاين : )2002
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مصادر التعلم الرقمية
من مصادر التعلم الرقمية كما عرفاا عبد العاطي :)2016
-1املكتبة الرقمية :هي تي ولوجيا جتمع اوعية اجهعلومات االليرتونية ،خمزنة اليرتونيا يف مل(ات أو قواعد بي ات متاحة عن طريق
االتصال اجهباشر.
-2احلاسوب التعليمي :هو منط من التعليم يعتمد على استمدام احلاسوب وتوظي(ه يف التدريس والتعلم ويف ادارة العملية الرتبوية.
-3القصة الرقمية :وسيلة تعليمية ومصدر من مصادر التعلم،وتتميز يف اجهزج بني األسلوب الش(اي والوسائط التي ولوجية
الدي امييية الغ ية ابجهثريات واجه باات.
-4املقرر االلكرتوين:ييون متاح طوال ساعات اليوم ،حيث يستطيع الطالب الدخول اليه يف اي وقت واي ميان ،وميين
للطالب أن يتواصل مع اجهعلم ومع زمالئه.
-5بوابة االنرتنت  :موقع اليرتوين يادف ألن ييون اباب للوصول اىل حمتوى عايل اجلودة ،ويوفر حمركا للبحث وروابطا جهواقع
م(يدة.
 -6الوسائط املتعددة  :هي دمل جمموعة من اجهعلومات الرقمية ذات االشيال اجهمتل(ة مثل ال صوص والصوت والصور الثابتة
ومقاطع ال(يديو والرسوم الثابتة واجهتحركة يف برانمل واحد لعرضاا للطالب بطريقة شيقة.
معيقات استخدام التكنولوجيا الرقمية
ه اك جمموعة من اجهعيقات والعوامل اليت حتول دون استمدام اجهعلم للتي ولوجيا الرقمية وهذه اجهعيقات هي كما ذكرها اشتيوة
وعليان:)2010،
-1عدم جاهزية اجهباين اجهدرسية.
-2ارت(اع اليل(ة اجهادية للمواد واجهعدات واألجازة اجهطلوبة.
 -3قدم األجازة اجهتوفرة وعدم تلبيتاا للحاجة.
 -4عدم توافر األجازة واجهواد التعليمية التعلمية بشيل كاف يف اجهؤسسات التعليمية.
 -5عدم توفر اليوادر ال( ية اجهؤهلة واجهدربة يف جماالت تي ولوجيا التعليم لتقدمي اجهساعدة ال( ية للمعلمني.
وذكر احليلة  )2004عددا من اجهعيقات االخرى اليت حتول دون توظيف التعليم الرقمي يف التدريس وهي:
 -1موقف اجهدرس السليب من تي ولوجيا التعليم  :فا اك بعض اجهدرسني الذين يعتربون أبن التي ولوجيا مضيعة للوقت وأن جوهر
العملية التعليمية ييمن يف القراءة والشرح والت(سري وه اك من يعترب أبن تي ولوجيا التعليم م افس له.
 -2إن االمتحاانت ال تقيس إال مستوايت معرفية متدنية مثل احل(ظ وذلك ألن اجهعلم يف تدريسه ال يستمدم من التق يات إال ما
يساعد على احل(ظ.
-3عدم وضوح م(اوم التق يات الرتبوية ،فالبالد العربية مازالت تستمدم مصطلح الوسائل التعليمية أو الوسائل السمعية والبصرية،
فالتق يات الرتبوية مازال استمداماا اندراً يف وزارات الرتبية والتعليم أو اجلامعات يف البالد العربية.
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وعلى الواقع ال(لسطيين أجريت عدة دراسات جهعرفة الصعوابت اليت تواجه اجهعلمني يف توظيف التي ولوجيا يف التدريس
كان من بي اا اجراء شقور  )2012دراسة هدفت اىل التعرف على واقع توظيف اجهستحداثت التي ولوجية ومعوقات ذلك يف
مدارس الض(ة الغربية وقطاع غزة من وجاة نظر اجهعلمني ،وأجرى زامل  )2009دراسة هدفت اىل التعرف على الصعوابت اليت
تواجه معلمي العلوم والرايضيات للصف العاشر األساسي ومعلماته يف استمدام احلاسوب أداة مساعدة يف التعليم مبحافظة رام هللا
والبرية ،وبي ت نتائل دراستام أن الصعوابت يف توظيف التي ولوجيا تتعلق بعدم توفر الدورات التدريبية و نقص أجازة احلاسوب
و احلاجة اىل اخلربة ،وتعزو الباحثة هذه ال تيجة أن قيود االحتالل وما ي(رضه على الشعب ال(لسطيين من حصار يقف حاجزا أمام
توفري األجازة الالزمة جلميع اجهدارس ،كما أن اجه اهل الدراسية وما تزخر به من معلومات يف ذلك الوقت كان حيول دون وجود
وقت كاف لتلقي اجهعلمني الدورات اجه اسبة لتأهيلام يف استمدام التي ولوجيا ،وأظارت نتائل دراستام أنه مل يين ه اك دور جهتغري
اجل س يف الصعوابت اليت تواجه اجهعلمني.
أجرى ) (Petursdottir,2012دراسة هدفت اىل استيشاف فاعلية ت (يذ جمموعة خمتارة من مصادر التعلم الرقمي
يف ال(صول الدراسية للعلوم الثانوية الدنيا ،ودراسة أجرهتا ) (Malkawi,2017هدفت اىل معرفة أثر استمدام السبورة الذكية
على حتصيل طلبة الصف العاشر يف اللغة االجنليزية وعلى الت(اعل الل(ظي أث اء التدريس يف اجهدارس ،وأجرى &(Bakadam
) Asiri,2012دراسة هدفت إىل معرفة وجاات نظر معلمي اجهدارس اجهتوسطة حول استمدام السبورة الت(اعلية كأداة تعليمية
يف الص(وف ،وكانت نتائل الدراسات أن ه اك فاعلية كبرية يف حتصيل الطلبة لصاحل اجملموعة اليت تدرس ابستمدام السبورة
الت(اعلية واالست(ادة م اا وليس جمرد عرض معلومات بل االست(ادة من اجهصادر اجهمتل(ة للتعليم الرقمي وذلك حىت يتم حتقيق
اهلدف اجه شود من التحقق من مدى فاعلية التعلم الرقمي ،وكانت قد استمدمت ) (Malkawiاجه ال التجرييب يف دراستاا،
بي ما استمدم ) (Bakadam,Asiriوت استمدام أدوات مثل االستبيان واجهقابلة جلمع اجهعلومات وأظارت ال تائل يف جزء م اا
أن بعض اجهعلمني يعرضون اجهادة عرضا ضوئيا وذلك لقلة اخلربة التي ولوجية ،وهذه ال تيجة تت اىف مع ما يادف اليه التعلم الرقمي
من حيث الت(اعل واستمدام اجهصادر اجهمتل(ة الرقمية والربط ابلقصص واجملالت والوسائط اجهتعددة الرقمية.فع د القيام خبطوة
ادخال التعلم الرقمي يف اجهدارس جيب التأكد من ايصال اهلدف اجه شود للتعلم الرقمي للمعلم ،والتدريب اليايف له حول الية
االستمدام ،وكسر احلواجز بني اجهعلم والتي ولوجيا واق اعه ابل(وائد اليت تعود على الطالب من االستمدام الصحيح للتعلم الرقمي
ومصادره.
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أجرى الي دي  ) 2002دراسة هدفت إىل التعرف على واقع استمدام التق يات التعليمية احلديثة والصعوابت اليت
تواجااا مبدارس التعليم العام بسلط ة عمان ،وأجرى مراد  )2012دراسة هدفت إىل التعرف على واقع استمدام تي ولوجيا
اجهعلومات واالتصاالت وعوائق استمداماا يف التدريس لدى معلمي ومعلمات مدارس تربية لواء الشوبك  /األردن ،وبيّ ت نتائل
دراسة الي دي أ ّن واقع استمدام التق يات التعليمية من اجهعلمني كان مقل ًقا وحباجة اىل اهتمام ،وتعزو الباحثة هذه ال تيجة أ ّن
عامل الزمن له دور كبري يف هذه ال تيجة ألنه يف عام  2002مل يين ه اك توجاات وميول كثرية الستمدام التق يات احلديثة،
حيث كان اجهعلمون يف ذلك الوقت مييلون أكثر للتعليم التقليدي ،بي ما بيّ ت نتائل دراسة مراد أ ّن واقع استمدام اجهستحداثت
مقتصرا
ت(عا ،وتعزو الباحثة هذه ال تيجة أ ّن مرور الس وات ّأدت إىل تغري م(اوم التعليم فلم يعد
التي ولوجية من اجهعلمني كان مر ً
ً
على التعليم التقليدي وكانت ه اك توجاات عديدة يف معظم الدول الستمدام وادخال التي ولوجيا يف التعليم .وبيّ ت نتائل هاتني
ٍ
تتعلق بتوظيف التي ولوجيا يف التدريس يعود إىل نقص اخلربة لدى اجهعلمني واحلاجة إىل التدريب
الدراستني أ ّن ه اك صعوابت ُ
والتأهيل على استمدام التي ولوجيا كما أن ه اك نقص يف الب ية التحتية جهدى توافر هذه األجازة يف اجهدارس ولدى الطالب
واجهعلمني.
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وتشري ال تائل اىل أن التعلم ال اجح القائم على تي ولوجيا اجهعلومات واالتصاالت يعتمد على ك(اءة اجهعلم .فاجهعلم أحد
الركائز األساسية يف العملية التعليمية وال ميين االستغ اء عن دوره حىت يف ظل التسارع التي ولوجي ،والتطور يف استمدام اجهصادر
الرقمية فيبقى اجهعلم هو اجهوجه واجهرشد واجهيسر الذي ييسر لطالبه سبل التعلم ويوجااا يف االجتاه الصحيح وذلك لتحقيق االهداف
اجه شودة.
ويف دراسة أجراها ايسني ،ملحم )2010هدفت اىل التعرف على اجهعوقات اليت تواجه اجهعلمني يف استمدام التعلم
اإلليرتوين يف مديرية الرتبية والتعليم جه طقة إربد األوىل ،وأجرى زروق  )2016دراسة هدفت اىل التعرف على اجهعوقات اليت
تواجه معلم تعليم األساس يف توظيف التعليم االليرتوين يف التدريس ،وأجرت اجلمعان  )2018دراسة هدفت للتعرف على
معوقات التعليم الرقمي لدى معلمي الرتبية اخلاصة من وجاة نظرهم  ،واجرى الي دري ،الرشيدي دراسة هدفت للتعرف على
معوقات تطبيق التعليم االليرتوين يف دولة اليويت:دراسة تربوية اجتماعية ،وأمجعت نتائل هذه الدراسات أن اجهعوقات تتمثل يف
عدم أتهيل اجهعلم وتدريبه على استمدام التعليم االليرتوين.
وعلى صعيد التعليم اجلامعي فقد أجرت عامر  )2018دراسة هدفت للتعرف على صعوابت توظيف التعليم االليرتوين
من وجاة نظر أساتذة التعليم العايل ،وأجرى القضاة ومقابلة  )2013دراسة هدفت للتعرف على حتدايت التعلّم اإلليرتوين اليت
تواجه أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات األردنية اخلاصة،وبي ت نتائل دراسة عامر أن الصعوابت واجهعيقات تيمن يف عدم
امتالك اخلربة واجهعرفة الشاملة الدقيقة لألساتذة الستمدام الوسائل االليرتونية التعليمية و عدم توفري احلوافز للذين يتق ون التعليم
االليرتوين وقلة االمياانت اجهادية لتمويل متطلبات التعليم االليرتوين ،وكانت عامر قد استمدمت اجهقابلة اجهعمقة كأداة للدراسة
بي ما بي ت دراسة القضاة ومقابلة أنه توجد معوقات علمية وف ية واستمدما االستبانة كأداة جلمع اجهعلومات ونتائل هذه الدراسة
ختتلف مع الدراسات السابقة وتعزو الباحثة هذه ال تيجة إىل أن سبب مواجاة أعضاء اهليئة التدريسية يف جمال حتدايت البحث
العلمي وجمال التحدايت ال( ية الستمدام تق يات التعلم اإلليرتوين بشيل أكرب من ابقي اجملاالت كون هذين اجملالني يتطلبان من
عضو هيئة التدريس ماارات حاسوبية جيب أن يتق اا عضو هيئة التدريس حىت يتمين من استمداماا يف البحث العلمي من
جاة ويف التدريس من جاة أخرى.
على الرغم من اختالف الزمان واجهيان ليل دراسة من هذه الدراسات ،حبيث ميين تقدمي نتائل هذه الدراسات اىل
اجهع يني يف التعليم العام يف بالدان وذلك ألن التعليم يف الوقت احلاضر يتبىن فيرة رقم ة التعليم وكانت بالدان فلسطني قد بدأت
فعال ابدخال هذا ال ظام تدرجييا يف مدارساا جهواجاة هذه الصعوابت واحلصول على ال تائل اجهرجوة من هذه الدراسات حيث أ ّن
هذه الصعوابت تيررت ن(ساا يف مجيع الدراسات مما ي بغي تسليط الضوء على هذه الصعوابت والعمل على احلد م اا.
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إجراءات الدراسة
سيتتاول هذا ال(صل إجراءات الدراسة اجهتمثلة يف اجه اجية ،وجمتمع الدراسة ،واجهشاركون ،وأداة الدراسة موثوقيتاا واعتماديتاا
وآلية مجع البياانت).
(  ) 1-3منهجية الدراسة
اعتمدت الباحثة م ال ) (phenomenologyجهالئمته موضوع الدراسة.
( )2-3جمتمع الدراسة
يتألف جمتمع الدراسة من مجيع معلمي اللغة العربية يف مدارس رام هللا.
( )3-3املشاركون
لقد تم اختيار عي ة قصدية تيونت من عشرة معلمني واختارت الباحثتان العي ة القصدية ألخذها بعني االعتبار ت وع أماكن عمل
اجهشاركني واخلربات اجهت وعة ليل م ام وأيضا ت وع الص(وف الدراسية اليت يدرساا كل معلم وذلك خلدمة هدف الدراسة ،واجلدول
اآليت يوضح خصائص اجهشاركني:
جدول رقم ( )1خصائص املشاركني
اسم املعلّم

العلمي
املؤهل
ّ

يدرسه
الصف الذي ّ

سنوات اخلربة

ف .م

ماجستري لغة عربية

السادس

 7سنوات

ن.و

بييالوريوس لغة عربية

الثاين

 12سنوات

ل.م

بييالوريوس لغة عربية

الثامن

 5سنوات

ا .ح

ماجستري لغة عربية

الثاين

 20سنة

ه.أ

ماجستري لغة عربية

األول

 15سنة

إ.ر

بييالوريوس لغة عربية

الثالث

 15سنة

س .أ

بييالوريوس لغة عربية

الرابع

 7سنوات

ف.ح

دبلوم لغة عربية

السادس -السابع

ت.ز

بييالوريوس لغة عربية

التاسع

 13سنة

ر.ع

بييالوريوس لغة عربية

العاشر

 12سنة
 20سنة
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() 4-3أدوات الدراسة
مجعت الباحثتان البياانت من خالل مقابلة معلمي ومعلمات اللغة العربية يف مدارس رام هللا ونوع هذه اجهقابلة (structure
) interviewوهذه األداة تقيس صعوابت توظيف التعليم الرقمي يف التدريس كما يراها معلمة اللغة العربية يف مدارس رام هللا،
حيث سألت الباحثتان أسئلة حمددة وم ظمة ومرتبة جلميع اجهشاركني ،واشتملت اجهقابلة على سبعة أسئلة لالجابة عن أسئلة
الدراسة الرئيسية.
(  ) 1-4-3موثوقية األداة
متمصصني يف الرتبية واللغة العربية ،حيث أجريت
للتأكد من موثوقية األداة ،فقد ت عرض األداة على أربعة حم ّيمني
ّ
التعديالت الالزمة ب اءً على مالحظاهتم ،وابلتثليث لزايدة موثوقية األداة حيث تّ االستعانة مبحلل اخر وتطابقت نتائل حتليل
الباحثتان مع احمللل.
(  ) 2-4-3اعتمادية األداة
للتأكد من اعتمادية األداة فقد ت االستعانة مبحلل آخر ،وتطابقت نتائل التحليل بني احمللّل والباحثتني.
( ) 3-4-3آلية مجع البياانت
تسجيل اجهالحظات.
قامت الباحثتان إبجراء مقابالت هات(يّة مع اجهعلمني واجهعلمات مبا ي اسب وقت اجهشاركني ،و تّ
ُ
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نتائج الدراسة
ُ

يت اول هذا ال(صل مجيع نتائل الدراسة.

نتائج الدراسة
(ُ )1-4

ٍ
مقابالت جهعلمي اللغة العربية يف مدارس حمافظة رام هللا ،وكانت ال تائل على ال حو
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تّ إجراءُ عش ِر
اآليت:
الصعوابت اليت تتعلّق بتوظيف التعليم عن بعد لدى معلمي اللغة العربية ؟
السؤال األول :ما َ
أظارت ال تائل أن أكثر الصعوابت اليت تواجه اجهعلمني يف تدريس اللغة العربية عن بعد هي توظيف ماارة اليتابة أبشياهلا
انجم عن ابتعاد الطالب
اجهتعددة اإلمالء ،واخلط ،والتعبري) ،وفق ما أفادت به اجهعلمة ف.م) أ ّن" صعوبة توظيف هذه اجهاارة ٌ
عن االستعانة ابلقلم الذي ِّ
العرب األصيل ".
وصوال به إىل اليتابة اإلبداعية بتوظي(ه اخل ّ
يطور مااراتِه اإلمالئية ً
ط ّ
إضافةً إىل أ ّن الطالب ي شأ نشأة بعيدة عن حب اليتاب والتعلّق به ،وابلتايل ابتعاده عن اجهطالعة أبشياهلا كافة ،وفقدان
أفادت به اجهعلّمة ن ،و) أ ّن " الطّالب يف اجهرحلة األساسية ال ّدنيا
انفع وجديد ،وفق ما
ْ
كل ما هو ٌ
روح اجهتعة واإلاثرة يف استطالع ّ
ٍ
ِ
اللغة العر ِ
ماارت ِ
بية إبتقان".
يتعلم
كمصدر
يعتمد على اليتاب
عليه أ ْن َ
أساسي للمعرفة ،حىت َ
ٍّ

صعوابت متعلقةٌ ابألدوات واألجازة اجهستمدمة يف التعليم عن بعد م اا :عدم توافر شبية
كما أظارت ال تائل أ ّن ه اك
ٌ
ال(عال بني اجهعلم والطالب على ح ٍّد سواء،
اإلنرتنت أو ضع(اا لدى اجهعلمني والطالب ،األمر الذي يش ّي ُل ا
حتداي أمام التواصل ّ
اجهستمر بني الطلبة
ال(عال ،والتواصل
وفق ما أفادت به اجهعلمة ت.ز) أ ّن" عدم توافر اإلنرتنت يشيل عائ ًقا يف حتقيق التعليم ّ
ّ
ومعلميام".
ال(عال مع طلبتام ،إضافة إىل عدم
وكانت قد أظارت ال تائل قلة خربة اجهعلمني يف التعامل مع الربامل اليت حتقق التواصل ّ
ٍ
مي تام من توظيف الربامل الت(اعلية اليت تساعد يف عرض احملتوى التعليمي وحتليله بطر ٍ
جامعة هادفة ،وفق ما أفادت به اجهعلمة
يقة
ّ
ُ
ٍ
س .أ)":مل حيظ اجهعلمون بدورات تؤهلام يف استمدام الربامل الت(اعلية اليت حتقق التعليم عن بعد ،خاصةً ما شادانه يف التعليم
ظل جائحة كوروان".
عن بعد يف ّ

ال(عال بني اجهعلمني وطلبتام؛ ويعود ذلك لعدم جدوى
كما ش ّيل بعض أولياء األمور عائ ًقا يف حتقيق االتصال والتواصل ّ
يعتمد على التلقني الذي غاب فيه التعليم الذكي رغم اقت اء أب ائام األجازة الذكية كافة!
اقت اعام يف هذا ال وع من التعليم الذي ُ
إضافةً إىل عدم توفّر البيئة اجه اسبة هلذا ال وع من التعليم يف البيت؛ كتوفّر اهلدوء ،واالبتعاد عن مصادر الضوضاء ،وااللتزام ابجهواعيد
واألوقات اليت قد وضعاا اجهعلم برتتيب ُمسبق بي ه وبني طلبته.
جل التحدايت اليت تواجه معلمي اللغة العربية يف مدارس رام هللا يف توظيف التعليم الرقمي عن بعد.
أظارت ال تائل السابقة ّ

ِ
يب معلمي ِ
صعوابت تدر ِ
العربية وأتهيلِهم إلكرتونيًا؟
اللغة
السؤال الثاين :ما
ُ
أظارت اجهقابالت نتائل ع ّدة يف صعوابت تدريب معلمي اللغة العربية وأتهيلام إليرتونياا ،تركزت بداية يف عدم تلقي
اجهعلمني مجيعام للتدريب اجهطروح؛ إذ خيتار اجهشرفون عيّ ةً عشوائيةً من اجهعلمني جهتابعتام ،وتبقى شرحيةٌ واسعةٌ من اجهعلمني دون
أفادت به اجهعلمة ف.ح ) أ ّن "ه اك العديد
تدريب أو على األقل دون اطالع جها جيري من أمور مستحدثة يف التعليم ،وف ًقا لِما
ْ
ت(علاا مديرية الرتبية والتعليم ،وليّاا تقتصر على تعليم الربامل الت(اعلية لل(ئة ذات الي(اءة واجهاارة العالية يف
من الدورات اليت ّ
استمدام احلاسوب".
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حال
إضافةً إىل ضعف تطبيق اجهعلمني للربامل الت(اعلية؛ العتماد اجه ّدربني على اجهادة ال ظرية دون تطبيقاا ،األمر الذي َ
وفق ما أفادت به اجهعلمة ن.و ) أ ّن "التدريب – غالبًا -عبارة عن حماضرات
دون حتقيق اهلدف اجهرجو حتقيقه من هذا التدريبَ ،
نظرية ت(تقر للتدريب العملي ".
حتداي أمام معلمي اللغة العربية ،إذ إ ّن غالبية
هتتم بتعليم ماارات اللغة العربية كافة ،يشي ُل ا
كما أ ّن ندرة الربامل اليت ّ
جل اهتماماا ابجهباحث التعليمية كالرايضيات والعلوم) واللغات األخرى.
الربامل الت(اعليّة ّ
تصب ّ
الصعوابت اليت تواجه املعلمني يف تقييم مهارات اللغة العربية يف التعليم عن بعد ؟
السؤال الثالث :ما ّ

حتداي يواجه اجهعلمني يف تقييم ماارات اللغة العربية يف التعليم عن بعد ،وذلك لضعف وسائل
أظارت ال تائل أ ّن ه اك ً
مالئما لتقييم التعليم الرقمي ،كما أفادت اجهعلمة ل.م)
القياس والتقومي اجهب ية على هذا ال وع من التعليم ،فلم يتلق اجهعلمون تدريبًا ً
يقيس
":نواجه صعوابت كثرية يف تقييم ماارات اللغة العربية ؛ألن ا مل نتلق تدريبًا على تقييم التعلم الرقمي" .إذ ليس مبُي ة اجهعلم أن َ
ٍ
مبصداقية وثبات؛ لقلة الربامل اجهع ّدة يف تقييم ماارات اللغة العربية ،إضافة إىل أ ّن ماارة اليتابة اإلمالء ،واخلط،
جل اجهاارات
ّ
قياساا إال ابلورقة والقلم ،كما أفادت اجهعلمة ا.ح)":ال ميين قياس ماارة اليتابة لطالب اجهرحلة األساسية الدنيا
والتعبري) ال ميين ُ
وتقييماا إال ابلورقة والقلم".
كما أظارت ال تائل أ ّن ه اك العديد من الظروف اليت حتيط ابلطالب فتؤثر يف صحة التقييم وثباته؛ كتلقيه اجهساعدة من
ويل أمره ،أواالستعانة إبحدى مصادر اجهعرفة للحصول على اإلجابة الصحيحة.
ّ
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الفصل اخلامس
السؤال الرئيس بدراسة صعوابت
يق ّدم هذا ال(صل م اقشة نتائل الدراسة اجهتعلقة ابلبحث اليي(ي ،الذي َ
متحور حوله ّ
توظيف التعليم عن بعد كما يراها معلمو اللغة العربية يف مدارس رام هللا ،وتّ حتليل ال تائل اجهتعلقة ابلسؤال الرئيس عن طريق
ِ
يعرض
توصلت إلياا الباحثتان ،ومن مث
ُ
الع ْشر ،ومن مثّ يق ّدم هذا ال(صل م اقشة التحليل اليي(ي لل تائل اليت ّ
م اقشة اجهقابالت َ
السابقة.
التّوصيات واجهقرتحات اليت استدلّتا علياا من خالل ما
ْ
جاءت به ال ّدراسة احلاليّة والدراسات ّ
التعليم عن بعد لدى معلمي ِ
ِ
السؤال ِ
ِ
ِ
اللغة العربية
بتوظيف
ّق
نتائج
أوال :مناقشةُ ِ
الص ُ
عوابت اليت تتعل ُ
نصه :ما ّ
األول الذي ّ

؟

ِ
الصعوابت اليت تواجه معلمو اللغة العربية يف توظيف التعليم عن
تبني أ ّن
من خالل حتليل نتائل مقابالت السؤال األول ّ
بعد متثّلت يف صعوبة تدريس ماارة اليتابة أبنواعاا ،و أ ّن الطالب ي شأ نشأة بعيدة عن حب اليتاب والتعلّق به خاصة يف
صعوابت متعلقةٌ ابألدوات واألجازة اجهستمدمة يف التعليم عن بعد م اا :عدم توافر شبية
اجهرحلة األساسية الدنيا ،وه اك
ٌ
ال(عال مع طلبتام،و قلّة
اإلنرتنت أو ضع(اا لدى اجهعلمني والطالب،و قلة خربة اجهعلمني يف التعامل مع الربامل اليت حتقق التواصل ّ
توفر األجازة الت(اعلية ،وعدم توفر اليوادر التعليمية اجهؤهلة يف التعامل مع هذه األجازة ،،كما ش ّيل بعض أولياء األمور عائ ًقا يف
ال(عال بني اجهعلمني وطلبتام .وقد ات(قت نتائل هذه الدراسة مع نتائل الدراسات اآلتية  :دراسة زامل
حتقيق االتصال والتواصل ّ
 ،)2009ودراسة ايسني ؛ ملحم  ،)2010ودراسة شقور  ،)2012ودراسة مراد  ،)2012ودراسة زروق ،)2016
دراسة اجلمعان  ،)2018ودراسة عامر ؛ وسيلة  ،)2018ودراسة الي دري ؛ الرشيدي  ،)2009ودراسة زيدان ،)2015
متمثال يف نقص
اليت كش(ت حجم الصعوابت اليت يواجااا اجهعلمون يف توظيف الوسائل الت(اعلية والربامل الرقمية يف التدريسً ،
أجازة احلاسوب ،واحلاجة إىل اخلربة ،وعزى الباحثون وجود اختالفات يف معوقات استمدام تي ولوجيا اجهعلومات ابختالف
اجل س ،ومتغريات اإلقليم ،وس وات اخلربة ،ونوع اجهدرسة.
ٍ
صعوابت مل تُبحث يف الدراسات السابقة ،وهذه اجهالحظات أتكدت ع دما أجرت
وجود
كما الحظت الباحثتان َ
ظارت صعوبةً يف تدريس ماارات
الباحثتان اجهقابلة مع معلمي اللغة العربية فرتة التعليم عن بعد يف ظل جائحة كوروان ،حيث
ْ
اليتابة أبنواعاا لدى طالب اجهرحلة األساسية الدنيا ،األمر الذي ّأدى إىل ابتعاد الطّالب عن اجهطالعة وغياب انسجامه مع
اليتاب اجهدرسي ،وكان من نتيجة اجهقابالت اليت أجرهتا الباحثة قلّة دافعية بعض اجهعلمني جتاه التعليم عن بُعد؛ األمر الذي يشيل
حتداي الفتًا يف توظيف التعليم عن بُعد.
ً

وتعزو الباحثتان وجود مثل هذه الصعوابت إىل قلّ ِة اجهيزانيّة اجهمصصة جهثل هذا ال وع من التعليم يف اجهدارس قبل اجلائحة،
إذ إ ّن تق ياته ،وأدواته ،وصيانته ميل(ة الثمن؛ فال تستطيع اجهدرسة جتايز الغرف الص(ية كافّة ،فبقيت مدارس كثرية بعيدة عن
الوسائل التعليمية الرقمية .إضافةً إىل أ ّن التعليم الرقمي يبقى حباجة إىل تطوير وتعديل مستمر يف براجمه وأدواته ،خاصة أ ّن التعليم
يشب بعد" ...إذ إ ّن مجيع الدول تقوم بتقسيم خططاا التعليمية إىل مراحل ،وقد يستغرق
الرقمي يف فلسطني ما زال و ً
ليدا مل ّ
عشر س وات" ال عواشي .)2010
مشروع التعليم الرقمي حوايل َ
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النتائج والتوصيات
ِ
مناقشةُ
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ِ
تدريب معلمي ِ
ِ
العربية وأتهيلِهم إلكرتونيًا؟
اللغة
صعوابت
اثنيًا :مناقشة نتائج السؤال الثاين :ما
ُ
ِ
الصعوابت اليت تواجه تدريب معلمي اللغة العربية وأتهيلام إليرتونياا متثّلت يف
تبني أ ّن
من خالل حتليل نتائل اجهقابالت ّ
عدم تلقي اجهعلمني مجيعام للتدريب اجهطروح؛ إذ خيتار اجهشرفون عيّ ةً عشوائيةً من اجهعلمني جهتابعتام ،وتبقى شرحيةٌ واسعةٌ من
اجهعلمني دون تدريب أو على األقل دون اطالع جها جيري من أمور مستحدثة يف التعليم ،إضافةً إىل ضعف تطبيق اجهعلمني للربامل
حال دون حتقيق اهلدف اجهرجو حتقيقه من هذا التدريب،
الت(اعلية؛ العتماد اجه ّدربني على اجهادة ال ظرية دون تطبيقاا ،األمر الذي َ
حتداي أمام معلمي اللغة العربية ،إذ إ ّن غالبية الربامل
هتتم بتعليم ماارات اللغة العربية كافة،
يشيل ا
كما أ ّن ندرة الربامل اليت ّ
ُ
جل اهتماماا ابجهباحث التعليمية كالرايضيات والعلوم) واللغات األخرى .وقد ات(قت نتائل هذه الدراسة مع
الت(اعليّة ّ
تصب ّ
نتائل الدراسات اآلتية :دراسة مراد  ،)2012ودراسة الي دي  ،)2002ودراسة عامر؛ صبّاح؛ أميمة  )2019اليت أثبتت
تدرهبم بيي(ية إنتاج اجهو ّاد التعليمية وتطويرها؛ ش ّيل صعوبةً ع د حماولة اجهعلمني توظيف
قلّة توفّر ال ّدورات التدريبية للمعلمني اليت ّ
التق يات يف خدمة التعليم عن بُعد.
ٍ
صعوابت مل تُبحث يف الدراسات السابقة ،وهذه اجهالحظات أتكدت ع دما أجرات اجهقابلة مع
وجود
الحظت الباحثان َ
كزت تلك الدراسات على قلة الدورات التدريبية اليت خيضع هلا
معلمي اللغة العربية فرتة التعليم عن بعد يف ظل جائحة كوروان ،إذ ر ْ
األعم األغلب ت حو
اجهعلمون ،يف حني وجدت الباحثان أ ّن ال قص األساسي يرتكز يف نوعية الدورات اجهعطاة وكي(يتاا ،إذ ّإهنا يف ّ
حتديدا ماارات اللغة العربية.
تيسر عرض احملتوى التعليمي عن بعد ً
التطرق إىل الربامل اهلادفة اليت ّ
حنو ال ظريّة دون التطبيق ،ودون ّ

قادرا على مواكبة هذا ال وع من
وتعزو الباحثان وجود هذه الصعوابت إىل عدم هتيئة اجه ااج
ال(لسطيين اجلديد لييون ً
ّ
وجدت ،-وابلتايل َش ْح ُذ
أي معيقات – حىت إ ْن
ْ
وويل األمر مستع ّدين للت(اعل معه دون ّ
التعليم ،وابلتايل ييون اجهعلم و الطالب ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
كل األدوات والوسائل والربامل اليت حيتاجاا اجهعلم يف التعليم
مهّة اجهعلّم لدورات ت(اعلية تواصلية هدفُاا حتقيق التعلم الذكي بتوفري ِّ
عن بُعد.
الصعوابت اليت تواجه املعلّمني يف تقييم مهارات اللغة العربية يف التعليم عن بُعد ؟
اثلثًا :مناقشة نتائج السؤال الثالث :ما ّ

من خالل حتليل نتائل اجهقابالت تبني أ ّن الص ِ
عوابت اليت تواجهُ اجهعلّمني يف تقييم ماارات اللغة العربية يف التعليم عن بعد
ّ
ّ
مالئما لتقييم التعليم عن بُعد،
متثّلت يف ضعف وسائل القياس والتقومي اجهب ية على هذا ال وع من التعليم ،فلم َ
يتلق اجهعلمون تدريبًا ً
جل اجهاار ِ
ٍ
ِ
مبصداقية وثبات؛ لقلّة الربامل اجهع ّدة يف تقييم ماارات اللغة العربية ،إضافةً إىل أ ّن
ات
يقيس م
إذ ليس مبُي ة اجهعلّم أن َ
تائل أ ّن ه اك العديد من الظروف اليت
ماارة اليتابة اإلمالء ،واخلط ،والتعبري) ال ميين ُ
قياساا إال ابلورقة والقلم ،كما أظارت ال ُ
ويل أمره ،أواالستعانة إبحدى مصادر اجهعرفة للحصول على
حتي ُ
ط ابلطّالب فتؤثر يف صحة التقييم وثباته؛ كتلقيه اجهساعدة من ّ
اإلجابة الصحيحة .وقد ات(قت نتائل هذه ال ّدراسة مع نتائل دراسة الضالعي  )2016اليت أثبتت أ ّن معو ِ
قات توظيف التعليم
ّ
ْ
ْ ُ
ّ
حيث اخرت ِاق احملتوى التعليمي واالختبارات.
عن بعد كانت كبريًة من ُ

أضافته هذه ال ّدراسة ،فمن خالل
وقد
جل هذه التقييمات مل تر ِاع ماارة اليتابة أبنواعاا ،وهذا ما ْ
الحظت الباحثان أ ّن م
ْ
اجهقابالت اليت جرت مع اجهعلمني خالل فرتة التدريس يف ظل جائحة كوروان ،مل يستطع اجهعلمون تقييم ماارة اإلمالء اجه قول،
اجه ظور ،االختباري) واخلط ال سخ ،الرقعة) ،والتعبري الش(وي ،اليتاب) بصدق وثبات؛ وتعزو الباحثان هذا التحدي إىل أ ّن هذه
اجهاارات ال تُقاس إال وجاهيًا – خاصة يف ص(وف اجهرحلة األساسية الدنيا ،-وابستمدام القلم والورقة ،وإعطاء التغذية الراجعية
يتحقق اهلدف .كما أ ّن االختبارات اليت ي (ذها اجهتعلّم – يف كث ٍري من األحيان -ختلو من اجهصداقية ،إلميانيّة
ال(وريّة للمتعلم؛ كي
َ
ويل األمر أو ذوي اخلربة يف هذا اجملال.
اخرتاقاا ،أو تلقي اجهساعدة من ّ
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 -2االهتمام ب وعية ال ّدورات اجهق ّدمة للمعلمني ،وعدم اقتصارها على الّال الّظري دون التّطبيق.
ابلضرورة أن
 -3ضرورة تدريب اجهعلّمني على برامل ختدم معلّمي اللغة العربية يف تدريس ماارات اللغة؛ إذ ما ُ
ي(يد مبحثًا ما ليس ّ
تعم ال(ائدة على مجيع اجهباحث األخرى.
تعتمد على التعليم عن
 -4تصميم م اهل دراسية يف اجهدارس ال(لسطي ية تتضمن أنشطة ت(اعلية ،واسرتاتيجيات ،وطرائق تدريس ُ
بعد.
 -5االستعانة ابجملتمع احمللّي لدعم التعليم عن بُعد من حيث توفري األجازة واألدوات للطالب واجهعلمني الذين ال تتوفر هلم مثل
هذه الوسائل.
ظل جائحة كوروان.
ُ -6
نشر الوعي بني أولياء األمور أبمهية التّعلم عن بُعد وحاجته ،خاصةً فيما شادانه يف التعليم يف ّ
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 -1جوهر التغيري يبدأ بتوسيع رؤاي وآفاق وزارة الرتبية والتعليم؛ إبعداد دور ٍ
ات تدريبيّة تشمل مجيع اجهعلمني – دون استث اء ،-وال
ُ
مر به التعليم يف ظل جائحة كوروان -توظيف التعليم
ما
خاصة
–
ابلضرورة
اقتضت
احلاجة
ن
إ
إذ
ام،
م
اخلربة
ذوي
على
تقتصر
ّ
ّ
عن بعد مقابل التعليم التقليدي.
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التوصيات
ِ
السابقة ،تق ّدم الباحثان
يف ضوء نتائل ال ّدراسة احلاليّة ،اليت بُ يت على حتليل مقابالت معلمي اللغة العربية ،ومراجعة ال ّدراسات ّ
ِ
حتدايت التعليم عن
اجهوجاة إىل وزارة الرتبية والتعليم ،عسى أن تيو َن هذه الدراسة شرارةَ التطوير والتغيري يف الوقوف على ّ
توصياهتا ّ
أمال مبلء وعاء اجه ظومة التعليمية واالرتقاء هبا ،وب اءً على ذلك ،وضعتا التوصيات التالية:
بعد؛ ً

Fida MURRAR & Yasmeen MURRAR
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