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   :قدمةامل .1

جربة جديدة من نوعها من حيث مدى االنتشار، فالجائحة التي أملت بمعظم دول  ت(.  COVID-19)تعد تجربة التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا  

 النتشار    ات( مليون تلميذ على البقاء في املنزل بناًء على قرار 290أجبرت )  م 2020شهر مارس/العالم منذ  
ً
مختلف حكومات دول العالم كإجراء وقائي منعا

، فتشير معطيات2020سكو،  الفيروس )اليون
ً
جهاز االحصاء الفلسطيني أن إعالن حالة الطوارئ وما نتج عنها من تعطيل للمؤسسات    (. أما فلسطينيا

( يقل عن  ال  ما  أجبر  و1.253التعليمية  تلميذ فلسطيني،  مليون   )(56.668( منهم  املنازل.  في  للمكوث  طالب جامعي207,307( معلم  ال   (  حصاء  )جهاز 

 (. 2020الفلسطيني، 
في البحث عن بدائل كالسيكية أو إبداعية للعملية األكاديمية    الجامعات في مختلف دول العالم ه كافة  تجهت إليا في سياق هذا الواقع وأسوة بما  

خاللها،   من  التدريسية  العملية  مواصلة  يمكن  افتراضية  بيئة  أو  منصة  لتكون  التكنولوجيا  إلى  األنظار  زمام   ةالفلسطيني  الجامعات  تأخذفاتجهت 

ا  أدوات  البحث عن أفضل  الطلبة عن بعد.املبادرة، وبدأ  للتواصل مع  )  لتعليم  أثناء جائحة كورونا 2020ويوضح خلّيف  التعليم عن بعد  أن عملية   )

 جاء لتوفير التعليم والتواصل مع الطلبة بطريقة سريعة وبشكل موثوق أثناء أزمة ج
ً
ائحة كورونا،  جاءت تلبية لحالة الطوارئ، وبالتالي ما يحدث حاليا

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

   DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.1.7          24/3/2021قبول البحث:       1/3/2021مراجعة البحث:          2021 /21/2استالم البحث:  

 :امللخص

-COVID)مدى استثمار مصادر التعلم اللكترونية في سياق تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا هدفت الدراسة إلى التعرف على 

(  2، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم أسئلة لطرحها على مجموعة بؤرية تكونت من )في كلية الدراسات العليا بالجامعة العربية األمريكية  (19

األمريكية( من  9، و)األساتذة الجامعيينمن   التربوية في الجامعة العربية  إلى    ، وأشارت نتائج الدراسةطلبة برنامج الدكتوراة في برنامج الدارة 

ا أن  ، وأكدو في تسهيل عملية االنتقال من حالة التعليم الوجاهي، إلى التعليم االفتراض يالذي خضع له األساتذة الجامعيون  )التدريب(  أهمية  

 على  
ً
الطلبة تدريبا تلقي  للطلبة،عدم  اللكترونية شكل صعوبة  املصادر  التعامل مع  البيت ملكان    أنإلى  الطلبة    وأشار بعض  مهارات  تحويل 

، من حيث االستعداد، وإجبار جميع من في املنزل، وخاصة الصغار على تقدير أن هناك محاضرة 
ً
 نفسيا

ً
للمحاضرة شكل بالنسبة لهم ضغطا

مراعاة أهمية االتصال االجتماعي، الذي ينتج عن الحضور الوجاهي ألطراف العملية التعليمية    أن يتم أبرز توصيات الدراسة  . وكانت  ميةتعلي

 .)األستاذ الجامعي، والطلبة(، ملا فيه من نقل للمشاعر، والتواصل االجتماعي 

  .مصادر املعلومات ؛ (COVID-19) جائحة كورونا ؛التعليم عن ُبعد: الكلمات املفتاحية
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 للتدريس الوجاهي وليست مصممة لعملية التعلم عن ُبعد، فهي عملية قائمة على التعليمية معأن هذه املرحلة ستكون فيها املادة  ه يوضح  لكن
ً
دة مسبقا

الطلبة. ويؤكد هذا هودجز وآخرون ) احتياجات  تلبية  أن    تشير دراستهم   إذ(  2020االرتجالية دون  األزمات يهدف الستمرار إلى  أثناء  ُبعد  التدريس عن 

التدريس، وهو مجرد ردة فعل على   أوقات عملية  بما يمكن تجهيزه بشكل سريع في  للتدريس  التعليمية، ومحاولة ليجاد حل مؤقت  املؤسسات  إغالق 

التعليم عن ُبعد أثناء األزمات. وبذلك تختلف أد  بين عملية التعلم عن ُبعد، وعملية 
ً
أن هناك فرقا وات التعليم الطوارئ. وعلى ضوء ما تقدم نستنتج 

 من استمرار لعملية التعليم هو ما يسمى بالتعليم أثناء األزمات، وليس    حيث سنعتمد في هذه الدراسة  املستخدمة في كلتا الحالتين،
ً
أن ما يحدث حاليا

  األمريكية الجامعة العربية  كلية الدراسات العليا بالتعليم عن بعد في تجربة    على تحديات، جاء هذا البحث للتعرف  قما سب. وبناًء على  التعلم عن بعد

 بتها. نظر طل من وجهة

 :مشكلة الدراسة  .1.1
في جميع    الجامعاتفيروس كورونا، األمر الذي أدى إلى تعطيل    انتشارأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني حالة الطوارئ ملواجهة    م2020آذار    5منذ  

ُبعد   التعليم عن  الطلبة الستكمال  بالتواصل مع  البدء  العطلة دون    لكي الاملحافظات، فظهرت ضرورة  أثناء  الوقت  املهارات واملعارف   إكسابهم يضيع 

 دراس ي. كل فصل األساسية التي يتوقع أن يمتلكونها مع نهاية  

 حول الصعوبات التي تواجه ع
ً
ملية التعلم عن ُبعد في فلسطين ومختلف دول العالم والوطن العربي بشكل عام.  وأثار هذا القرار الحديث مجددا

دراسة مقارنة عن تجارب بعض   -اللكتروني( والتي حملت عنوان خصائص وأهداف التعليم عن ُبعد والتعليم  2019حيث تشير دراسة عميرة وآخرون )

شبك استخدام  على  للتدريب  الحاجة  أبرزها  من  والتي  العربي،  العالم  في  العملية  هذه  تواجه  التي  املعوقات  إلى  نتائجها  في  العربية  االنترنت، الدول  ة 

بنية تحتية   إلى  التكنولوجيةواالفتقار  االنترنت كي يتمكن  الطلبة وشبكة  بين  اتصال  للبيانات  ، وضرورة توفر  الوصول  ة، ومشاكل  اللكترونيطالب من 

 ة لضمان عدم غش الطالب وما ينتج عنها من مشاكل في أدوات التقييم. اللكترونيالرقابة على االختبارات 

تجربة الباحث ، و أثناء جائحة كورونا  خاضها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية  التيوفي ضوء ما تقدم وبناء على تجربة التعليم عن ُبعد  

الدراسة بالسؤال اآلتي:    تحددت، والحاجة املاسة لتقويم هذه التجربة،  األمريكيةأثناء دراسته في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية   ما مشكلة 

الدراسات العليا بة في سياق تجربة  اللكترونيمدى استثمار مصادر التعلم   العربية  كلية  أثناء جائحة كورونا    األمريكيةالجامعة  خالل التعليم عن بعد 

 ؟الدكتوراة في الدارة التربويةبرنامج  أساتذة وطلبةيراها كما 

 : أسئلة الدراسة  . 2.1

 األسئلة اآلتية:  عن مشكلة الدراسة يتفرع

واقع • تجربة    ما  في  بعد  بالتعليم عن  العليا  الدراسات  العربية  كلية  برنامج   أثناء  األمريكيةالجامعة  في  والطلبة  األساتذة  يراها  كما  جائحة كورونا 

   التربوية؟الدارة الدكتوراة في 

لوصول إلى  ل  األمريكيةبالجامعة العربية  الدارة التربوية في كلية الدراسات العليا  الدكتوراة في  ما العقبات التي واجهت األساتذة والطلبة في برنامج   •

 ة؟اللكترونيمصادر التعلم 

 :أهداف الدراسة  . 3.1

التعلم   استثمار مصادر  إلى مدى  التعرف  إلى  الدراسة  العليا  ة في سياق تجربةاللكترونيتهدف هذه  الدراسات  العربية  ب  كلية   األمريكية الجامعة 

 . الدارة التربويةالدكتوراة في خالل التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا كما يراها طلبة برنامج 

   :أهمية الدراسة  . 4.1

 اكتسبت هذه الدراسة أهميتها من خالل الجوانب اآلتية: 

العربية   • الجامعة  تستفيد  من  األمريكيةقد  األخرى  والجامعات  عملية ،  تواجه  التي  التحديات  على  التعرف  في  وتساعدهم  الدراسة،  هذه  نتائج 

 التعليم عن ُبعد خالل جائحة كورونا. 

جهود علمية، نفذت بأدوات بحثية صحيحة، وبالتالي يمكن تعميم نتائجها على جامعات أخرى، وبذلك قد تشكل نتائج  عبارة عنهذه الدراسة هي  •

 ت الحقة. الدراسة قاعدة معرفية لدراسا

تحديات التي قد تستفيد الجهات التربوية العليا ممثلة بوزارة التعليم العالي. من نتائج هذه الدراسة، وقد تساعدهم في اتخاذ قرارات للتغلب على ال •

 تواجه التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا.

 :راسةد الدحدو   . 5.1

 محددات زمانية  •
ً
 . 2019/2020بالفصل الصيفي من العام الدراس ي : تحددت هذه الدراسة زمانيا
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الجامعة  ب  كلية الدراسات العليافي  : تحددت هذه الدراسة بأساتذة وطالب الدراسات العليا في برنامج الدكتوراة في الدارة التربوية،  بشريةمحددات   •

 ، رام هللا، فلسطين. األمريكيةالعربية  

 ، رام هللا، فلسطين. األمريكيةالجامعة العربية محددات مكانية:  •

 ، وهي: تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا في  محددات موضوعية: تحددت هذه الدراسة باملصطلحات التي وردت في مصطلحات الدراسة •

 : صطلحاتاملعريف ت  . 6.1

 بأنه  اتعرفه  :األمريكيةفي الجامعة العربية    التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كوروناتجربة   •
ً
ا محاولة االستمرار وتسيير عملية التعليم في  الدراسة إجرائيا

العربية   األساتذة ،  األمريكيةالجامعة  بين  التواصل  من  مقبول  قدر  لتحقيق  منازل،  في  املتوفرة  التعليم  وأدوات  النترنيت،  شبكة  توظيف  خالل  من 

بعد توقف التعليم الوجاهي بسبب تعطيل املؤسسات التعليمية الناتج عن إعالن  والطلبة، في مختلف املستويات األكاديمية، والبرامج التعليمية، وذلك  

 كمحاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.   2020آذار  5 في الطوارئ حالة 

بأنه مرض معد يسببه فيروس كورونا الذي بدأ وانتشر من مدينة يوهان الصينية    اليونيسف   (: تعرفه19-جائحة كورونا أو ما يعرف بمرض )كوفيد •

وفي سبيل محاربة انتشاره أغلقت ،  بعد ازدياد حاالت الصابة في العالم إلى مختلف دول العالم، حتى وصل لدرجة جائحة    2019في كانون األول/ ديسمبر  

لتي أجبرت الناس على املكوث في منازلهم. فاضطربت حياة الناس، وبات مئات ماليين األطفال  الدول حدودها، وفرضت حكومات العالم حالة الطوارئ ا 

وتعرفه الدراسة   (. 2020أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وأزمة إنسانية أخذت تتحول بسرعة إلى أزمة لحقوق النسان )اليونيسيف،  خارج املدارس. ونتج عنه

بأنه مرض )كورونا،    
ً
الفلسطينية منذ  IDCOV-19إجرائيا األراض ي  له في  أول حالة  اكتشاف  أعلن عن  أعلن عن حالة  م 2020آذار    5( والذي  التاريخ  ، ومنذ هذا 

 ، وأغلقت املدارس والجامعات، كسياسة وقائية، في محاولة ليجاد حالة من التباعد االجتماعي للحد من انتشار املرض، بين السكان.  الطوارئ 

    :األمريكيةت في الجامعة العربية  مصادر املعلوما •
ً
إجرائيا ة التي توفرها الجامعة، لألساتذة والطلبة، ويمكن  اللكترونيبأنها املراجع  تعرفها الدراسة 

املكتبة   لصفحة  الدخول  إليها من خالل  البيانات  اللكترونيالوصول  )قواعد  املوقع  اللكترونية  املكتبة على  في صفحة  للجامعة، وتضم   اللكتروني ة(، 

 للمعلومات من مجالت علمية، وقواعد بيانات، و 30ة )اللكترونيالصفحة 
ً
 مكتبات إلكترونية عاملية؛ بالضافة إلى الرسائل واألبحاث الجامعية. ( مصدرا

 : اإلطار النظري  .2

 مفهوم عملية التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا  . 1.2

أو   التكنولوجية  األدوات  بواسطة  تتم  التي  والتعليم  التعلم  التعليم  اللكترونيتعددت مسميات عملية  فهناك  ُبعد، اللكترونية،  والتعلم عن   ،

أو التعليم عن   رونياللكت. وبالرغم من تعدد املسميات إال أنها تتفق جميعها أن التعلم  الخ.  االفتراض ي. والتعليم التقني، والتعليم التكنولوجي، والتعليم  

( )Distance Learningُبعد  املتعددة. لكن يضع عميرة، وآخرون  التكنولوجية  األدوات  ُبعد، 2018( يكون باستخدام  التعلم عن  بين مصطلحي   
ً
( فرقا

إدارية وتنظيمية تنتهي بالحصول على  ة، تحت رقابة  اللكتروني، أن األول هو تقديم التعليم أو التدريب من خالل الوسائل التعليمية  اللكترونيوالتعلم  

ة املتعددة على الكمبيوتر وشبكاته إلى اللكترونيفيعرف بأنه تقديم محتوى تعليمي )إلكتروني( عبر الوسائط    اللكترونيشهادة معترف بها؛ أما التعليم  

 عن إمكانية  املتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا املحتوى ومع املعلم ومع أقرانه سو 
ً
اء كان ذلك بصورة متزامنة أو غير متزامنة، فضال

 إدارة هذا التعلم من خالل هذه الوسائط. 

( بادي  وتستخدم  2005أما  واملتعلم،  املعلم  بين  فاصلة  مادية  مسافة  هناك  يكون  عندما  يتم  الذي  التعليم  بأنه  ُبعد  عن  التعليم  فتعرف   )

كل   بين  الفجوة  ملئ  أجل  من  )التكنولوجيا  وآخرون  العمري،  يعرف  بينما  لوجه.  وجها  يحدث  الذي  االتصال  يحاكي  بما  التعليم 2016الطرفين   )

ة. وبذلك هو نظام تعليمي يتم اللكترونيبأنه عملية اليصال والتواصل بين املعلم واملتعلم عن طريق التفاعل بينهما من خالل أدوات التعليم  اللكتروني

( على 2007كما يبين حمدان ) اللكترونيييمه بشكل إلكتروني ويتم نقله عبر تقنية املعلومات واالتصاالت. ويقوم التعليم تخطيطه وإعداده وتنفيذه وتق

املتزامن ويتطلب مشاركة املدرسين والطلبة بالوقت نفسه، وهذا يعني إرسال املعلومات دون تأخير كما هو الحال  اللكترونينمطين أو أسلوبين، التعليم 

ال التعليم  في  وهو  الثاني  النمط  أما  التقليدي.  تكون    اللكترونيتعليم  الدراسية  املادة  واملدرسين، ألن  للطلبة  اآلنية  املشاركة  يتطلب  وال  املتزامن،  غير 

 مخزنة على وسائط إلكترونية، أو صفحات الويب أو ما شابه ذلك.  

التعليم عن بعد والتعليم   أن  يتم عندما يكون   اللكترونيوبذلك نستنتج  التعليم عن بعد  املتعددة، لكن  التكنولوجية  األدوات  يكون باستخدام 

يحدث   الذي  االتصال  يحاكي  بما  الطرفين  بين كل  الفجوة  ملئ  أجل  التكنولوجيا من  وتستخدم  واملتعلم،  املعلم  بين  مادية فاصلة  وجها هناك مسافة 

ة. وبناء على ما تقدم اللكترونيجيا لكي تزيد من التفاعل بين املعلم واملتعلم من خالل أدوات التعليم  فهو توظيف التكنولو  اللكترونيلوجه، أما التعليم  

نترنت، تسأل الدراسة: هل ما حدث من عملية تواصل أثناء جائحة كورونا  وفي ظل جائحة كورونا، وما نتج عنها من استخدام أدوات التعليم من خالل ال 

 هم يعد ضمن إطار التعلم عن ُبعد؟  بين طلبة الجامعة وأساتذت
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إحداثه في  كما نعلم تتميز عملية التعليم بشكل عام بـأنها عملية مخطط لها ومقصودة، وتهدف إلى التغيير، وأن هذا التغيير الذي يسعى املعلم إلى  

أحد أشكال التعلم، وهو يشتمل على   اللكترونيلم  الطالب ال يتم إال من خالل معارف هيكلية ومتسلسلة وبتنظيم العمل وتقييمه املستمر. ويعد التع

والعاني،   )صالحة  النترنت  والتعلم عن طريق شبكة  التعليم  والتفاعل ومصادر  املتعددة  الوسائط  تستخدم  إذ  التعلم،  أساليب  ويرى  2007جميع   .)

عملية التعليم إلى تعلم يعتمد فيها املتعلم على الذات بدرجة  ( بأن التعليم عن ُبعد يرتكز على فلسفة التعلم الذاتي للدارسين، أي تحويل2007حمدان )

 عالية وتغيب فيها العالقة بين املعلم واملتعلم. 

( خلّيف  يضعه  ما حدث خالل جائحة كورونا  )التعلم عن 2020لكن  وليس  واألزمات(،  الطوارئ  في حاالت  ُبعد  )التعليم عن  يسمى  ما  إطار  في   )

 
ً
 بينهما. فما حدث خالل جائحة كورونا هو عبارة عن تحول مؤقت لنقل التدريس من النظام التقليدي إلى التعلم عن ُبعد بعد(، ويبين أن هناك فرقا

ً
كبيرا

هو   اللكترونيمن خالل التكنولوجيا، وسوف يعود التدريس إلى ما كان عليه قبل حاالت الطوارئ. إذ أن العنصر األساس ي في التعلم عن ُبعد أو التعلم  

استبدال  الطال تم فقط  إذ  للطالب.  يذكر  دور  أي  وجود  الوحيد، مع عدم  املعلومات  املحاضر هو مصدر  أو  األستاذ  بقي  الحالي  الوضع  في  ولكن  ب، 

والتقديم  والتقييم  التصميم  حيث  من  ُبعد  عن  التعلم  عملية  في  التربوية  لألسس  مراعاة  دون  تقني،  بآخر  التعليم  في  التقليدي  آخر،   .النظام  بمعنى 

 على التعلم عن ُبعد.
ً
 استثمار التكنولوجيا في التواصل مع الطلبة واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات ليس دليال

 في زيادة دافعية الطا
ً
لب للتعلم  فعملية التعلم عن ُبعد تشمل عملية تطوير املحتوى وأدوات التقييم واستراتيجيات التدريس التي لها دور مهم جدا

( أشهر  8–6يحتاج من ) اللكترونيت، واالستمرار في متابعة تلك املحاضرات. فتصميم املقررات التعليمية وفق نمط التعلم عن ُبعد أو التعلم  عبر النترن

التخطيط والت أن يكون ذو جودة عالية، والسبب هو فترة  الدولية. ويجب  املعايير  املقرر وفق  التخطيط والتصميم والتطوير، ومن ثم نشر  يم صممن 

اك الطالب في والتنفيذ لتلك املقررات القائمة على تلبية احتياجات الطالب، وتتفق مع أنماط التعلم للطلبة، ويتم تصميمها لتكون فّعالة من خالل إشر 

تحقيق التوازن بين البيئة ة يتم بناؤها وتصميمها وفق نماذج عاملية ذات معايير متفق عليها، تسعى لاللكترونيالتصميم واختيار ما يناسبه. فاملقررات  

بالتصميم "مرحلة البدء  العينة، من خالل تحديدها قبل  أفراد  الوصول لجميع  املساواة وسهولة  العمل"، وتحقيق  أو مكان  البيت   " تحديد   التعليمية 

 االحتياجات". 

ة على االرتجالية دون تلبية احتياجات الطلبة، ألنها جاءت  أما عملية )التعليم عن ُبعد أثناء األزمات( فال تلبي الحد األدنى من الجودة، إذ أنها قائم

 للتدريس الوجاهي. إضافة إلى ما سبق فإن التدريس أثناء األزما
ً
 هذه املادة التعليمية تكون معدة مسبقا

ً
ت يسعى إلى توفير تلبية لحالة الطوارئ، وغالبا

 أو األزمات.  لطوارئ ا التعليم والتواصل مع الطلبة بطريقة سريعة وبشكل موثوق أثناء 

عن ُبعد أثناء األزمات بأنه: تحول مؤقت من التعلم الوجاهي املباشر إلى وضع بديل نتيجة ظروف    التعليم (  2020هودجز وآخرون )وبذلك يعرف  

ات التي تقدم  ناتجة عن أزمة معينة. فهو يقوم على اللجوء إلى حلول التدريس عن ُبعد بالكامل التي لوال وجود هذه االزمة والظروف لكانت جميع املقرر 

مجرد انتهاء األزمة أو حالة الطوارئ هذه. وبناًء على هذا التعريف بعليم الوجاهي. وستعود األمور إلى النموذج املعتاد  من خالل النترنت ستقدم عبر الت

بواسطة النترنت أثناء التعليم  خبرات التعلم عن ُبعد التي تتم من خالل االنترنت، واملخطط لها جيدا، تختلف عن  أن  (  2020يوضح هودجز وآخرون )

 مجموعة نقاط توضح الفرق بين التعلم عن ُبعد، التعليم عن بعد أثناء األزمات ومنها: ذلك يشير إلى األزمات. وب

أثناء األزمات يهدف الستمرار عملية التدريس، وهو مجرد ردة فعل على إغالق املؤسسات التعليمية، وهو ردة فعل على إغالق ملشكل  • ة التعليم 

 يمكن تجهيزه بشكل سريع بحيث يعتمد عليه في أوقات الطوارئ.  مؤقتة. وهو إيجاد حل مؤقت للتدريس بما 

التصميم وفق نموذج ممنهج ُتبنى عليه قرارات تؤثر في جودة التعليم   • يعتمد التعلم عن ُبعد على تخطيط وتصميم تعليمي دقيق، وتتم عملية 

. الطارئ عن ُبعد، وهذه املنهجية والتخطيط تغيب عن التدريس 
ً
 حاليا

لية التعلم عن ُبعد يتجاوز مجرد تحديد املحتوى، بل هو عملية اجتماعية ومعرفية في آن واحد، وليست مجرد نقل معلومات إلى التخطيط لعم •

 الطرف اآلخر. بينما التدريس أثناء األزمات ال يتجاوز نقل املعلومات. 

و  • واملدخالت  السياق  تركز على  األزمات  أثناء  التدريس  في عملية  الطالب  أداء  العديد من  تقييم  أقرت  لذلك  التعلم.  أو  املخرج  وليس  العمليات 

 على مستوى وجودة التعلم.  تفصيليالدول تقييم الطالب خالل التدريس أثناء أزمة كورونا بالنجاح او الرسوب، دون إصدار حكم  

 صعوبات عملية التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا  . 2.2

تواجه   الصعوبات  من  العديد  و هناك  التعليم  في  التكنولوجيا  استخدام  بحكم  عام  بشكل  ُبعد  عن  التعليم  عائقعملية  تحقيقه    أمام  تشكل 

االتصاالت البرمجيات،  األجهزة،  )التكاليف،  مثل  مادية  عوامل  ومنها  ومتعلمين(،  )معلمين،  بشرية  لعوامل  ارتباطه  يعود  ما  منها  البنية ألهدافه،   ،

 (. 2012التكنولوجية التحتية( )العواودة، 

املناسبة للمعلمين على استخدام 2019ويشير أحمد ) ( إلى مجموعة من الصعوبات التي تواجه عملية التعلم عن ُبعد أبرزها قلة فرص التدريب 

التعليم. و   التكنولوجيا الحديثة في 
ً
آخر    أيضا ارتفاع عزوف بعض املعلمين عن تغيير أساليب التدريس التي اعتادوا على مزاولتها، وهناك بعد  من حيث 
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الئمة لطبيعة  التكلفة املادية لبعض األجهزة التعليمية وخاصة الحديثة منها والتي تحول دون عملية شرائها. إضافة إلى نقص في البرمجيات املحوسبة امل

عليم مما يعيق استخدام التكنولوجيا املقررات الدراسية، وعدم توفر بيئة تحتية تكنولوجية في معظم املدارس، وسيادة نظم التقييم التقليدية على الت

 الحديثة.  

( إلى الطالب الذين يدرسون عن ُبعد لديهم معدالت Problems of distance education( في دراسته التي حملت عنوان )2018ويضيف فوجتك )

و  أضعف.  كانت  تعلمهم  أن مخرجات  كما  نظامي،  يدرسون بشكل  الذين  الطالب  أقل من   نجاح 
ً
الذين أظهرت    أيضا الطلبة  الدراسة عدم قدرة  نتائج 

ف إال  يدرسون  ال  وكانوا  ُبعد.  تعلمهم عن  وتنظيم جدول  تخطيط  قادرين على  يكونوا  لم  دراستهم، وكذلك  وتنظيم  إدارة  ُبعد على  نهاية  يتعلمون عن  ي 

على   قادرين  غير  يجعلهم  مما  النهائية  االمتحانات  وقبل  الطلبة إ الفصل  مع  مقارنة  اجتيازها  من  يتمكنوا  لم  وبالتالي  الدراسية،  املواد  متطلبات  نهاء 

يعتقدو  واملعلمون  الطلبة  أن  إلى  النتائج  أشارت  بنجاح.  وكذلك  بها  املكلفين  الدراسية  املواء  كافة  إنهاء  يتمكنون من  الذين  بإمكانهم ن  النظاميين   أنه 

 يمية املستخدمة في طريقة التعليم النظامي. استخدام نفس املمارسات التربوية والتعل

املواد والواجبات واملهما الطلبة بجميع  املكثف وتزويد  التحضير  إلى  ُبعد يحتاج  التعلم عن  أن  الدراسة  إليها  التي أشارت  الصعوبات  التي ومن  ت 

القيام   امل  بها، وهذا عليهم  امتالك  إلى عدم  املعلمين. إضافة  الفنية واملنهجية والتعليمية من قبل  الناحية  العمل من  الكثير من  علمين والطلبة يتطلب 

 للخبرة الالزمة أو امتالكهم للقليل منها في نظام التعلم عن ُبعد. ومن بين املشكالت 
ً
حاجة التعلم عن ُبعد ألن يكون الطلبة أكثر دافعية للتعلم وأكثر  أيضا

  بكفاءة، وحاجتهقدرة على التنظيم والتخطيط والتعامل مع الوقت 
ً
 إلى األمن الفني الشامل.  أيضا

( إلى أن الجنس،  Exploring Children Experience with educational mobile technology( والتي حملت عنوان )2019دراسة خليف ) وتبين

 ( طالبات كنَّ مترددات في استخدام الجهاز اللوحي. 3والثقافة، والدين، من العوامل املؤثرة في التعلم عن ُبعد، حيث الحظوا أن هناك )

يلمز  DISTANCE AND FACE-TO-FACE STUDENT'S PERCEPTIONS TOWARDS DISTANCE( والتي حملت عنوان )2018)  أما دراسة 

EDUCATION .الوجاهي التعلم  بأنه طالب كما في طريقة  الشعور  بيئة صفية وال تمنحه  املتعلم في  ُبعد ال تضع  التعلم عن  أن عملية  إلى  ( فقد اشارت 

.  آلخرعن ُبعد يشعر املتعلم بامللل وال يلبي توقعاته. وأشارت النتائج كذلك إلى أن قيمة عملية التعلم عن ُبعد تختلف من شخص    أن التعلم إضافة إلى  

 لحاجتهم إليه وألنهم يريدون الحصول على ش يء ما منه. بينما 
ً
آخرون قد ال يعني لهم أي ش يء. لهذا فإن   ألشخاصفهو قد يعني الكثير لبعض الناس نظرا

 للتعلم عن ُبعد لحاجتهم وأنه بمجرد انتهاء هذه الحاجة سيلغونه من حياتهم.  يلجؤونبعض الطلبة 

 ONLINE LEARNING IN THE ARAB WORLD: AN( حملت عنوان )2020وأشارت الدراسة الصادرة عن مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم )

EDUCATIONAL MODEL THAT NEEDS SUPPORT JANUARY 2020أن بعض الشباب العرب ما زالت لديهم مفاهيم خاطئة عن التعلم عبر    ( إلى

خوفهم من االنترنت أو التعلم عن ُبعد وهذا الش يء يحد من انفتاحهم للتسجيل في هذا النوع من التعلم. وأبرز مخاوفهم في هذا الخصوص كانت بسبب ت

 وجود تفاعل بين الطلبة واملعلمين في هذا النوع من التعلم. عدم الحصول على الدعم الكافي في حالة عدم فهمهم لش يء ما. وعدم 

ال الصعوبات  إلى مجموعة من  والباحثين  الخبراء  العديد من  فيشير  جائحة كورونا،  أثناء  ُبعد  التعليم عن  واجهت عملية  التي  الصعوبات  تي  أما 

 (:  2020جز وآخرون )( وهود2020واجهت هذه العملية، ومن أبرز هذه الصعوبات ما أشار إليه خلّيف )

سيئة   تجربةكبيرة منهم    نسبةللتدريس عن ُبعد في حاالت الطوارئ والذي سيولد عند    مفاجئلم يكن املعلمون على استعداد كامل لتحول بشكل   •

املعمل   أن  إذ  أذهانهم،  أزمة )كورونا( وجد نفسه كأنه معلم  ستبقى محفورة في   ( نظر صنائعسبع    )ذوفي ظل 
ً
إلى حلول    ا اللجوء  إلى  ألنه سيضطر 

 
ً
. ألن السرعة التي سريعة في ظروف غير مواتية. وبغض النظر عن ذكاء هذه الحلول، إال أن العديد من االساتذة سيجدون هذه العملية مرهقة جدا

فرق الدعم الفني واملوظفين والعاملين في تمت في تنفيذ هذه النقلة من التعليم الوجاهي إلى التدريس عبر النترنت لم تكن متوقعة ومسبوقة، وال

االنترنت، ألن فرق الدعم الفني في الع ادة توفر املؤسسات التعليمية لم يكونوا على استعداد ملساعدة املعلمين وتمكينهم من مهارات التعليم عبر 

ن في هذه الظروف لن يتمكن فريق الدعم من توفير املساعدة ملجموعات صغيرة من أعضاء هيئة التدريس املهتمون في التدريس عبر النترنت. ولك

 نفس مستوى الدعم ألعضاء التدريس بأكملها في ظل ضيق الوقت املتاح للتحضير.

ُبعد تكون   • التعلم عن  التقييم في عملية  أثناء جائحة كورونا؛ فعملية  ُبعد  التعليم عن  الطلبة في عملية  لتقييم  أدوات مناسبة  عملية  عدم توفر 

أدوات التقييم عبر التعلم عن ُبعد،  متكاملة م التصميم من خالل التقييم التشخيص ي، ومن ثم خالل التعلم وبعده، من خالل استخدام  ا قبل 

جبات الفردية،  والتي غالبا يطلق عليها التقييم البديل، أو التقييم الواقعي. والتي تتنوع ما بين منتديات النقاش، والتعلم من خالل املشاريع، والوا 

 أثناء عملية تصميم وتطوير املقرر و 
ً
 .اللكترونيأوراق العمل والتأمل. فكل هذه األدوات يتم العداد لها مسبقا

•  
ً
تلعب دورا األزمات والتي  أثناء  ُبعد  التعليم عن  لها في عملية  استراتيجيات تدريس مخطط  للتعلم عبر   عدم وجود  الطالبة   في زيادة دافعية 

ً
مهما

 النترنت.

 يق املساواة الرقمية وسهولة الوصول إلى املحتوى التعليمي الرقمي، والتأكد من إمكانية ولوج جميع الطلبة لإلنترنت.معضلة تحق •
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والتي • واملعلمين،  الطالب  قبل  من  عام  بشكل  ُبعد  عن  التعليم  حول  الخاطئة  املفاهيم  بعض  خالل    اكتساب  من  سواء  تغييرها   
ً
الحقا يصعب 

 عن ُبعد أثناء جائحة كورونا.   ية نتيجة لخوضهم تجربة التدريسالنشرات أو الدورات التدريب

 .اللكترونينقص في املوارد البشرية والتعليمية في وحدات التعلم عن ُبعد أو مراكز التعلم  •

تحت حاالت الطوارئ، نقص في حجم استثمار املؤسسات التعليمية الالزم في تحقيق جودة التعلم عن ُبعد. فالتحول املفاجئ إلى التدريس عن ُبعد  •

 ضاعف من التحديات وجعلها في مكانة أسوأ وليس أفضل. 

يتوفر للطالب أو املعلم الجهاز، إال أنه قد ال    ( صعوبة جديدة من حيث األجهزة وشبكة النترنت وسرعة النترنت، فقد2020ويضيف الخطيب ) •

، وإن توفرت فقد
ً
 بطيئة، أو ربما بحزم غير كافية لتغطية عروض الفيديو واملواد ذات الحجم الكبير. تكون   تتوفر لديه خدمات إنترنت أساسا

 األمريكيةتعريف بالجامعة العربية   . 3.2

العربية   الجامعة  العام  AAUP)  األمريكيةتعرف  في  تأسست  الجامعة  ماٍل فلسطينّي.  وبرأس  أول جامعة خاصة في فلسطين  بأنها  نفسها   )2000  

النصح في مجال وضع الخطط واملناهج األكاديمية وكيفية تنفيذها،   )ستان سلوس(( في مدينة  CSUجامعة والية كاليفورنيا )بالتعاون مع   والتي قدمت 

والية   العربية  USU)  (ه )يوتاوجامعة  للجامعة  األوائل  السنتين  مدى  على  والدارية  األكاديمية  الكوادر  قدمت  والتي  لوجان  مدينة  في  تقاألمريكية(  دم . 

% من حملة  5% من أبناء الداخل الفلسطيني، و55  % من أبناء دولة فلسطين، و40طالب وطالبة منهم    11300الجامعة خدماتها التعليمية ألكثر من  

  األمريكيةاملعلنة فهي: "تطمح الجامعة العربية  شهادات الثانوية العامة من الدول األجنبية. أما عن رؤيتها
ً
 أكاديميا

ً
 بتخريج أجيال بأن تكون صرحا

ُ
 معروفا

املحلية والعاملية بأسمى مبادئ   التوقعات  الطالب يفوقون  " تسعى    األخالق،من  املجتمع". ورسالتها:  تأثير فعال على  أن يكون ألبحاثهم وإبداعاتهم  وعلى 

 تدريس وعمل األبحاث".  الجامعة لتوفير برامج أكاديمية مميزة على مستويات عاملية، واستقطاب أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين لل

 في تنفيذ التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا  األمريكيةتسلسل إجراءات الجامعة العربية   . 4.2

مجموعة من القرارات واالجراءات   األمريكية، أخذت الجامعة العربية  2020آذار    5منذ أن أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني عن حالة الطوارئ في  

ارئ كضرورة  التي تهدف لتجاوز املسافة املادية فاصلة بين األستاذة وطلبتهم الناتج عن ضرورات التباعد االجتماعي التي فرضت بسبب إعالن حالة الطو 

إلى الطالب، نستطيع من    اللكتروني عة بواسطة البريد  ة التي أرسلت من الجاماللكترونيملواجهة انتشار فيروس كورونا. ومن خالل االطالع على الرسائل  

 لتيسير العملية التعليمية واستكمالها: األمريكيةاآلتية التي اتبعتها الجامعة العربية  تالجراءا خاللها قراءة 

بتدريب األساتذة الجامعيين على استخدام نظام   األمريكية( بدأت الجامعة العربية  2020آذار    10من تاريخ في )  الجامعة: بدءتدريب األساتذة في   •

 Moodleالذي تم اعتماده للتدريس، وآلية إنشاء امتحان إلكتروني بواسطته. وذلك من خالل اعداد دليل الستخدام )  اللكترونيالتعليم  
ً
( مرفقا

ا  تم   
ً
والحقا استخدامه.  آللية  موضحة  قصيرة  لديهم،  بفيديوهات  النترنت  ملضاعفة سرعة  سكناهم  أماكن  ملعرفة  وذلك  األساتذة  مع  لتواصل 

 (، و PowerPointوكذلك تم تدريبهم على آلية إدخال الصوت أثناء تصميم مادة على برنامج )
ً
تدريبهم على مشاركة امللفات باستخدام برنامج   أيضا

(One Drive( وفي .)( تم ربط تطبيق )2020آذار    19Zoom  وتضمينه مع نظام التعليم )اللكتروني  (Moodle( في 
ً
( عقدت 2020آذار    17(. والحقا

(، وإدخال صوت  Zoom(، و)Moodle(، وتم شرح الطرق الثالث لعداد املحاضرات باستخدام )Zoomورشة تدريبية لألساتذة من خالل تطبيق )

 (. PowerPointاألستاذ على شرائح )

النظ • على  الطالب  )تدريب  من  بدء  الجديد:  التعليمي  للطلبة،  2020آذار    13ام  موجه  توضيحي  فيديو  بتصميم  الجامعة  قامت  في   ييببن(  لهم 

( استخدام  طريقة  خالل(  Moodleخطوات  وضع  ديوفي  من  الجامعة    توضيحي،  منصة  موقع  مو و   وصفحتها،على  على  الجامعة  التواصل قع 

 . (Facebookاالجتماعي )

أثناء جائحة كورونا سيكون من  2020آذار    17التعليم: في )تجربة نظام   • التعليم عن بعد  املعتمد في  األسلوب  أن  الجامعة بشكل رسمي  أعلنت   )

( منصة  )Moodleخالل  وفي  قامت  2020آذار    29(.  بشراء(  )  الجامعة  بخدمة  واالشتراك  لجميع  Zoomتراخيص  التفاعلية  املحاضرات  لبث   )

 . أعضاء الهيئة التدريسية 

 األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكترونيمصادر التعلم   . 5.2

، ومكتبة الوسائل املتعددة، ومركز املعلومات والتعلم كز مصدر  ر ( إلى أنه يطلق على مصادر التعلم أسماء مختلفة، مثل: م2007يشير أبو عودة )

التسميات إال أن وظيفة مراكز مصادر التعلم هي املساعدة على تحقيق التعلم. وأن  وسائل التدريس، مركز املصادر التربوية، وبغض النظر عن تعدد  

ية، بحيث يتم تعدد التسميات ناتج عن مراحل تطوير املكتبة التقليدية، وإعادة تخطيط وظائف املكتبة، وأقسامها، وتحديد دور املواد واألجهزة التعليم

ها، داخل إطار نظام شامل، لخدمة أهداف املؤسسات التعليمية، وتحسين عملية التعلم. وعلى ضوء ذلك  التزاوج بينهما، والتنسيق بين وظائفها وخدمات

و  املطبوعة،  وغير  املطبوعة،  التعلم  فيه مصادر  تتوافر  والذي  املنظم،  املكان  التعلم هو  أن مركز مصادر  املادية  اللكترونييبين  التسهيالت  ويقدم  ة، 
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ً
تسهيال ويوظفها  )لعم  والبشرية  مهنا  واملعلمين، ويديره موظفون مؤهلون، مختصون. ويضيف  الطالب  لدى  والتعليم  التعلم  في 2012لية  التطور  أن   )

يعد مصدر  لم  فالكتاب  التعليمية،  العملية  قلب  في  املكتبة  دور  وأهمية  العصر،  لدواعي  استجابة  جاء  األخيرة  العقود  التعليم على مدى   نظم 
ً
 وحيدا

ً
ا

الذاتية والتعليم ومكتفيا بذاته، في   التنمية  التي تساعده على مواصلة  باملهارات  الفرد  الضروري تزويد  للمعلومات. وكذلك بات من  الهائل  التدفق  ظل 

ا  محور  لتصبح  الحياة  مدى  التعلم  أو  املستمر،  والتعلم  الذاتي  التعلم  مفاهيم  نشأت  التحديات  لهذه  واستجابة  حياته.  امتداد  على  لتربية املستمر 

 الحدي
ً
 رئيسيا

ً
الفرد مهارات البحث والتعامل مع مصادر املعلومات، ومهارة عرض املعلومات. ومن هذا املنطلق يوضح أن مراكز  لكسابيسعى  ثة، وهدفا

 
ً
أساسيا  

ً
ركنا باتت  التعلم  والطالب،   مصادر  املعلم  يتعامل معها  املعلومات،  تضم مصادر  التي  التعليمية  البيئة  بأنها  ويعرفها  أي مؤسسة تعليمية،  في 

والطلبة    وتتيح املدرسين  قبل  من  استخدامها  يسهل  بحيث  والجماعي،  الذاتي  التعلم  طريق  عن  معارفه،  وإثراء  والخبرات  املهارات  اكتساب  فرصة  له 

 علم والتعليم في مختلف املجاالت بهدف تحسين نتاجاتها، بما يوفره من بيئة تعليمية مناسبة لتحقيق األهداف التربوية.لالرتقاء بعملية الت

العربية   الجامعة  في  املعلومات  مصادر  الدراسة  تعرف  سبق،  ما  على  املراجع  األمريكيةوبناء  بأنها  لألساتذة اللكتروني،  الجامعة،  توفرها  التي  ة 

املكتبة  والطلبة، ويمك الدخول لصفحة  إليها من خالل  الوصول  البيانات  اللكترونين  املوقع  اللكترونية )قواعد  املكتبة على   اللكتروني ة(، في صفحة 

الصفحة   الرسائل 30ة )اللكترونيللجامعة، وتضم  إلى  إلكترونية عاملية؛ بالضافة  بيانات، ومكتبات  للمعلومات من مجالت علمية، وقواعد   
ً
 ( مصدرا

 واألبحاث الجامعية.  

 الدراسات السابقة   . 6.2

 لالستفادة منها تم ترتيبها حسب تسلسلها التاريخي من 
ً
 للدراسات ذات الصلة التي وقفت عندها الدراسة. وتسهيال

ً
األقدم   يتناول هذا الجزء عرضا

 إلى األحدث. وتنحصر هذه الدراسات فيما يلي: 

اقع التعليم  2014دراسة أبو عقيل ) •  ".ومعيقات استخدامه في التعليم الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة الخليل   اإللكتروني( بعنوان: "و

ومعيقات استخدامه في التعليم الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة الخليل. ولتحقيق   اللكترونيهدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع التعليم  

بتصميم   الباحث  قام  الهدف  جامعة هذا  طلبة  الدراسة من جميع  وتكون مجتمع  املقننة.  املقابالت  نتائجها من خالل  التأكد من  وتم  استبانة، 

 ( طالب8089عددهم )  والبالغ  2012/2013الخليل املنتظمين املسجلين للفصل الدراس ي األول  
ً
  ( طالب404وطالبة. اشتملت عينة الدراسة على )  ا

ً
ا

في جامعة الخليل، والكشف  اللكترونيوطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية. واحتوت الدراسة من محورين هما دراسة واقع التعليم 

الفني املساعدين  أن عدد  هي  األول  املحور  نتائج  إليها  توصلت  التي  النتائج  وأبرز  الطلبة.  نظر  تواجه تطبيقه من وجهة  التي  املعيقات  ن غبر يعن 

كانت: أعداد املوظفين املختصين    اللكترونيمتكافئ مع عدد املختبرات، وأبرز نتائج املحور الثاني التي كشفت عن أهم معيقات استخدام التعليم  

ملواد الدراسة عند  ، وعدم إملام الطلبة باستخدام التقنيات الحديثة، وكثرة ا اللكترونيبالدعم الفني غير كاٍف ملساعدة الطلبة باستخدام التعليم  

 .  اللكترونيالطالب في الفصل الواحد، إضافة إلى صعوبات تواجه الطالب أثناء استخدامه للغة النجليزية في التعليم 

في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء    اإللكتروني( بعنوان "معوقات تطبيق التعليم  2015دراسة املزين ) •

في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة، وسبل    اللكترونيهدفت الدراسة إلى التعرف إلى أهم معوقات تطبيق التعليم    :ملتغيرات"بعض ا

( استبانة مكونة من  الباحث باستخدام  الدراسة قام  أهداف  املتغيرات. ولتحقيق  الدراسة من 48الحد منها في ضوء بعض  ( فقرة. تكون مجتمع 

(2800( على  الدراسة  عينة  واشتملت  الطلبة،  من  والعلمي281(  النسانية،  الكليات  طلبة  من  التعليم  (  ونظام  التقليدي،  التعليم  نظام  في  ة 

التعليم   تواجه  التي  املعوقات  أبرز  أن  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  وأظهرت  في غزة.  األمة  االسالمية وجامعة  بالجامعة   اللكترونياملفتوح، 

بالتعليم   لها عالقة  ليس  في مواقع  الطلبة  الجا  اللكترونيانشغال  املنهاج  ثم وكبر حجم  التقليدي  التعليم  إلى  يميل  الجامعي  األستاذ  يجعل  معي 

 يلغي دورهم في عملية التدريس يليه قلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة.  اللكترونياعتقاد البعض بأن التعليم 

إجراء مقارنة بين الطلبة الذين يتعلمون عن بعد   الدراسة إلىهدفت    : " Problems of distance education( بعنوان:" 2018دراسة فوجتيك )  •

عشرين من خالل دراسة حاالت خالل الوالطلبة املنتظمون الذين يدرسون وجها لوجه من أجل إظهار املزايا والعيوب الخاصة بالتعلم عن بعد.  

جامعة  حول   املاضية  عاما في  الحاسوب  علم  تخصص  في  بعد  عن  التعلم  املرتبطة    الدراسة  تصف و   ،اوسترافا/التشيك  استخدام  الصعوبات 

مقارنة نتائج طلبة البكالوريوس الذين يدرسون عن بعد مع الطلبة املنتظمين الذين يتعلمون وجها لوجه.     من خاللبتطبيق هذا النوع من التعلم.  

األو  السنوات  أقل في  الذين يدرسون عن بعد كان لديهم نتائج  الطلبة  أن  األمد  النتائج طويلة  البكالوريوس  وأظهرت  الدراسة مقارنة لطلبة  لى من 

وصفت الباحثة امكانية تحسين جودة التعلم عن بعد مع طرح افكار للقيام    كما  االختالفات.في السنوات التالية تضاءلت هذه    نولك  املنتظمون.

 بذلك.  

إلى  هدفت الدراسة     exploring children experience with educational mobile technology"( بعنوان: "2019دراسة خليف وآخرون ) •

العربية والتي صممت    الكشف باللغة  املستخدم لتطبيقات تعليمية ترفيهية  بين    ألطفالوتحليل تجربة  سنوات على مدار ست   10-8أعمارهم ما 
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هم   الدراسة  في  املشاركون     53شهور. 
ً
فل  طفال في  وقلقيلية  نابلس  في  ابتدائيتين  مدرستين  بين  في  أعمارهم  تتراوح  التحليل   10-8سطين  سنوات. 

أبدى   الجلسات  فخالل  النظام.  استخدام  في  املشاركين  استمتاع  أظهر  للمحتوى  أكثرالنوعي  تطبيق   الطالب  على  العمل  في  واهتمام  متعة 

 
ً
اهتماما أقل  الطالبات  كانت  بينما  العلوم.  تطبيق  أكثر من  مق  الرياضيات  الرياضيات  تطبيق  وبينت باستخدام  نفسه.  الجهاز  باستخدامهم  ارنة 

الثقافة والدين هي عوامل مهمة   الجنس،الطلبة الذكور كانوا أكثر دراية باستخدام األجهزة املحمولة من املشاركات الناث. كما تبين أن    النتائج أن

األ  الحديثة وهذا ألن  تؤثر في تجربة األطفال في استخدام  التكنولوجية  اللوحي   3جهزة  الجهاز  املشاركات كن مترددات في استخدام  الطالبات  من 

 العربية.  وأشارت الدراسة إلى أن هناك نقص في التطبيقات املوجودة في اللغة ودينية.ويعود هذا إلى عوامل ثقافية 

"آراء طالب مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، حول تجربة التعليم عن بعد    :عنوانب  ( 2020)   نجميخروص ي، أحمد. والعامري،  دراسة   •

التعرف على آراء طالب مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان حول تجربة التعليم عن بعد في ظل   :في ظل جائحة كورونا" هدفت الدراسة إلى 

أداة مكونة من   الدراسة استخدمت  أهداف  الوصفي، ولتحقيق  املنهج  فقرة موزعة على محورين. وتكونت عينة   23جائحة كورونا، واستخدمت 

(  277الدراسة من 
ً
طالبا التي    وطالبة من   (  الصعوبات  أن  النتائج  وأظهرت  ُعمان،  بسلطنة  العالي  التعليم  بالتعليم عن    يواجها مؤسسات  الطلبة 

 بعد، جاءت بدرجة متوسطة، وكان من أبرز توصيات الدراسة أن يتم تدريب الطلبة على البرامج املستخدمة في التعليم عن بعد. 

التعليم والتعلم عن بعد في التعليم الحكومي بدولة الكويت أثناء تفش ي جائحة فيروس كورونا ( بعنوان: معوقات  2020عمار ) دراسة صفر،   •

هدفت الدراسة إلى التعرف على املعوقات التي حالت املؤسسات  :  الكويت   ( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة19-املستجد )كوفيد

فيروس كورونا املستجد في البالد من مواصلة تقديم خدماتها التربوية    أزمة انتشاررازية، أثناء  التربوية الحكومية في دولة الكويت خالل الفترة االحت

في البيئة االفتراضية وفق إستراتيجية التعليم والتعلم عن بعد. ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة لتحديد   لمستفيدين منهااألساسية ل

 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت. وقد أشارت نتائج الدراسة  495وتكونت عينة الدراسة من )( مجاالت.  3املعوقات تتكون من )
ً
( عضوا

الدراسة  أن املعوقات الدارية، تلتها املعوقات األكاديمية، كانت بدرجة مرتفعة ثم جاءت املعوقات اللوجستية بدرجة متوسطة. وأبرز ما أوصت له  

املكان   التجارب  على  وخدمات  االطالع  وتطبيقات  وأدوات  وسائل  وتوظيف  استخدام  مجال  في  الناجحة  والعربية  والخليجية  والوطنية  حلية 

 وشبكات تكنولوجيا املعلومات في التعلم والتعليم. 

ظر  ( والتي حملت عنوان: معوقات تطبيق التعليم عن بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، من وجهة ن2020رنتيس ي، محمد )   دراسة •

كورونا  -املعلمين جائحة  ظل  في  مسحية  إلىهدفت    : دراسة  الغوث    الدراسة  وكالة  مدارس  في  بعد  عن  التعليم  تطبيق  معوقات  على  التعرف 

( فقرة موزعة على أربع مجاالت. وتكونت عينة 36من وجهة نظر املعلمين، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث أداة مكونة من )  بمحافظات غزة 

 من معلمي وكالة الغوث في محافظات غزة. وأظهرت النتائج أن املعوقا366الدراسة من )
ً
املتعلقة باملعلمين جاءت بالدرجة األولى، تالها    ت( معلما

 
ً
واملعلمين والطلبة  املدرسية    تدريب الداراتاملعوقات املتعلقة بالدارة. وكان من أبرز توصيات الدراسة أن يتم    املعوقات املتعلقة بالطلبة، وأخيرا

 على التعامل مع وسائل التعليم عن بعد.

التعليم الجامعي في ظل جائحة فيروس كورونا التأصيل التربوي لألزمة ومقترحات الطالب  والتي حملت عنوان:    ( 2020سالم، أحمد )دراسة   •

تأصيل تربوي وتوثيق تعليمي ألزمة نظام التعليم املصري والعاملي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا من خالل    الدراسة لوضع  هدفت  :لعالجها

  880الجائحة، وتكونت عينة الدراسة من  دراسة ميدانية على طلبة الجامعات املصرية للتعرف على أهم املشكالت التعليمية الناجمة عن تفش ي  

 وطالبة من الجامعات امل
ً
( فقرة موزعة على محورين. وأشارت الطلبة في  44صرية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت من )طالبا

النتائج   الدراسة  أشار نتائج  املشكالت جاءت بدرجة كبيرة، حيث  املناهج  وا  أن  إلى  التحول  النترنت، ومشكلة  ة جاءت  اللكترونيأن مشكلة توفر 

الطلب يرى  كبيرة، حيث  أصبحت عليه  بدرجة  بكثير مما  أسهل  لوجه   
ً
وجها األساتذة  التقليدي مع  التعليم  في  لهم  تدرس  كانت  التي  املقررات  أن  ة 

 عندما حولها األساتذة إلى مقررات إلكترونية. وقد أشارت الدراسة  
ً
قبل األزمة، كان من   اللكترونيأن ضعف التدريب على متطلبات التعلم    أيضا

التي و  الكبيرة  الطلبة، وأشارت  املشكالت   اجهة 
ً
التعلم    أيضا بتعزيز متطلبات  الطلبة، ولم تقم  الجامعة لم تقم بتدريب  أدى اللكترونيأن  ، مما 

 من اللوم على األساتذة في عدم نجاح التعلم 
ً
 في تلك الفترة. اللكترونيلزيادة العقبات أثناء األزمة، وهذا األمر أدى إلى إلقاء الطالب كثيرا

اقع  ( 2020لطيفة؛ غربي، رمزي )صافي،  دراسة   • في ظل    اإللكترونياستخدام التعليم    والتي حملت عنوان: و االفتراض ي بالجامعة الجزائرية 

كورونا للتعليم    :جائحة  التبس ي  العربي  جامعة  استخدام  واقع  على  التعرف  إلى  كورونا    اللكترونيهدفت  جائحة  انتشار  فترة  خالل  االفتراض ي 

التعليمية والدراسية عن بعد.   املناهج  الدراسة من )لتمام  الذين يعتمدون  59وتكونت عينة  الجامعيين  الطلبة  البحث، وهم   من مجتمع 
ً
( طالبا

( 16الدراسة تم إعداد استبانة تكونت من )  على شبكة النترنت الستكمال التعليم الجامعي جراء توقفه بسبب جائحة كورونا. ولتحقيق أهداف

( الدراسة  3فقرة موزعة على  إليها  توصلت  التي  النتائج  أبرز  وكانت  التعليم  ( محاور.  استخدام  لدى  الطلبة  سبيل  تعترض  التي  املشاكل  أبرز  أن 

، إضافة إلى تدني الثقافة  اللكتروني
ً
 ة لدى الطالب. اللكترونيكان عدم امتالك جهاز يسمح بالتواصل إلكترونيا
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بالجامعات اليمنية ملواجهة جائحة كورونا من وجهة    اإللكترونيالتعليم    والتي حملت عنوان: متطلبات  ( 2020غربة، فهد؛ وآخرون ) دراسة   •

بالجامعات اليمنية ملواجهة جائحة كورونا    اللكترونيهدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات استخدام التعليم    :األساتذة والطلبة بجامعة عمران

بجامعة عمران.   والطلبة  التدريس  أعضاء هيئة  نظر  )من وجهة  الدراسة من  و)66وتكونت عينة  تدريس،   وطالبة من  238( عضو هيئة 
ً
طالبا  )

اليمنية. ولتحقيق   الجامعات  استبانة من )مختلف  الدراسة صممت  النتائج أن46أهداف  أبرز  املتطلبات )وهي متطلبات    ( فقرة. وأشارت  جميع 

وخ كبيرة،  بدرجة  جاءت  بالطلبة(  املتعلقة  واملتطلبات  والبرامج،  وبالتجهيزات  والقانونية،  االجتماعية  وبالبيئة  التدريس،  بهيئة  اصة  متعلقة 

 املتطلبات املتعلقة بهيئة التدريس. 

جاهزية جامعة دمنهور للتحول الرقمي في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  والتي حملت عنوان:  (2020محمد، إيمان ) •

جائحة كورونا.  :ومعاونيهم ظل  في  التحديات  أبرز  الرقمي ورصد  للتحول  دمنهور  جامعة  جاهزية  التعرف على مدى  إلى  الدراسة  وتكونت    هدفت 

 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة دمنهور. ولتحقيق أهداف الدارسة تم تصميم أداة. وأشارت أبرز النتائج  482العينة من )
ً
إلى ضعف  ( عضوا

 . فبرامج التدريب املعدة لعضو هيئة التدريس غير إلزامية. وأشارت النتائج اللكترونيمحتوى برامج تدريب التعلم 
ً
إلى ضعف اهتمام كثير من  أيضا

استخدام   في  منهم  كثير  نتيجة ضعف  الطالب،  للتعامل مع  الجامعة  أعدتها  التي  الرسمية  التواصل  بالتجاوب مع وسائل  التدريس  أعضاء هيئة 

 وأشارت النتائج    الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ً
وقد أشارت  .  ت املتنوعةإلى ضعف تأهيل الطالب الجامعي في االستفادة من مصادر املعلوما  أيضا

  الدراسة توصياتها إلى أهمية تدريب عضو هيئة التدريس، وتدريب الطلبة على توظيف تكنولوجيا املعلومات، وخاصة الطالب إذ أشارت الدراسة 

 نترنت في مجال التعليم. إلى أهمية تدريبهم على استخدام أدوات وشبكة ال 

 الدراسة: إجراءات  .3

الدر  أهداف  البيانات،  من أجل تحقيق  الكيفي في جمع  ستخدم األسلوب 
ُ
أ املركزة(  و اسة  املعلوماتك سيتم استخدام )املجموعة  من  و   .أداة لجمع 

في  ة في سياق تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا  اللكترونيتحليل موضوع الدراسة وهو مدى استثمار مصادر التعلم    األسلوب سيتم خالل هذا  

 :من خالل الخطوات االتيةها نفيذ وسيتم ت  .األمريكيةكلية الدراسات العليا بالجامعة العربية 

)  اختيار • من  تكونت  والتي  الدراسة  من  2عينة  العربية 9و)  األساتذة،(  الجامعة  في  العليا  الدراسات  كلية  في  التربوية  الدارة  برنامج  طلبة  من   )

 . األمريكية

 جمع البيانات الكيفية عن طريق املجموعات البؤرية لإلجابة عن أسئلة الدراسة. •

 تفريغ البيانات في نموذج معد لذلك. •

 تصنيف البيانات ضمن فئات.  •

 ل االجابات.استنتاج إجابات األسئلة من خالل تحلي •

 : مجتمع الدراسة  . 1.3

الدراسة من جميع   التربوية، والبالغ عددهم )تكون مجتمع  الدارة  الدكتوراة في  البرنامج 9أساتذة برنامج  املسجلون في  الطلبة  أساتذة، وجميع   )

 ( طالب وطالبة.  62والبالغ عددهم )

 : عينة الدراسة  . 2.3

الدارة التربوية في كلية الدراسات العليا في الجامعة الدكتوراة في  ( من الطلبة املنتسبين إلى برنامج  9األساتذة و)( من  2تم أخذ عينة مكنونة من )

 .  األمريكيةالعربية  

 :الدراسة اةأد  . 3.3

 ( وهي أداة لجمع املعلومات تعتمد  البؤريةلجمع املعلومات حول مشكلة الدراسة، تم اعتماد أسلوب )املجموعة  
ً
 خاصا

ً
من املقابالت من حيث   نوعا

( بين  مخططة  مناقشة  عن  عبارة  وهي  والجراءات،  والتصميم  معلومات  12-7الغاية  على  الحصول  إلى  تهدف  وهي  مشتركة،  اهتمامات  ذوي   
ً
شخصا  )

   (.2012متعلقة بموضوع محدد في جو مريح وآمن )عكاري، 

   :نتائج الدراسة .4

  
ً
عرضا الباب  هذا  طريقالدراسة،    لنتائجيتضمن  عن  جمعت  التي  البيانات  تحليل  بعد  إليها  التوصل  تم  البؤرية  والتي  األساتذة    املجموعة  مع 

 .. وفيما يلي عرض لهذه النتائجاألمريكيةوالطالب في برنامج الدارة التربوية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية 
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والذ   . 1.4 بالسؤال األول  املتعلقة  في  اقع  و ما  ي نصه:  النتائج  العربية  التعليم عن بعد  الجامعة  يراها   أثناء  األمريكيةتجربة  كما  جائحة كورونا 

 برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا؟  والطلبة في األساتذة

( من الطلبة في برنامج الدارة التربوية في كلية الدراسات 9ولإلجابة عن هذا السؤال تم عقد مجموعة بؤرية مع إثنين من األساتذة الجامعيين، و)

 ، وكانت الجابة عن السؤال كاآلتي: األمريكيةالعليا في الجامعة العربية 

 
ا
اقع التعليم : أوال  :جائحة كورونا كما يراها األساتذة أثناء األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية النتائج املتعلقة بو

،   كال  أجمع
ً
الحجم سابقا بهذا  التعليم  التكنولوجيا في  التي حصلت كانت مفاجئة، حيث لم يكن هناك منهجية الستخدام  الحالة  أن  األستاذين 

التدريسية  )التدريب(  أن  هماأكد كال و  الهيئة  تلقته  له دوُر كبير    الذي  الوجاهيفي تسهيل عملية  كان  التعليم  االفتراض ي،   االنتقال من حالة  التعليم  إلى 

تهذيبها.   التدريب  فالصعوبة موجودة لكن كان للتدريب دور كبير في  إلى  الخبراتوإضافة  إلى دور  الجامعيالسابقة    تمت الشارة  في   التي يمتلكها األستاذ 

 تعليم التفاعلية. باستخدام أدوات ال االفتراض يتسهيل عملية االنتقال إلى التعليم  

التعلم  أما   أجمع كالهما  واقع  األستاذين، فقد  يراها  كما  الطلبة،  بعد عند  التعامل مع  عن  مهارات  الطالب على  تدريب  التعليمأن عدم    أدوات 

الجامعي عليها،  ة  اللكتروني األستاذ  تدريب  تم  الدخول   حيث،  لهم شكل صعوبة  التي  في  واجهتهم صعوبة  الطلبة  أن بعض  )  لوحظ  ( Zoomإلى منصة 

 ز هذا األمر. و تم تجا من قبل زمالئهم  الخاص بالجامعة، لكن مع تقديم الرشاد الالزم لهم  اللكتروني التفاعلية لحضور املحاضرات عن طريق البريد 

كورونا جائحة  أثناء  التعليم  واقع  حول  سبق  ما  إلى  الشارة  إضافة  تمت  األساتذة  ،  قبل  أهمية  إلى  من  االجتماعيةجانب  في   العالقة  تكون  التي 

بغض النظر عن القدرة على تذليل الصعوبات التي واجهت األساتذة الجامعيين والطلبة، في التحول من التعليم الوجاهي إلى التعليم  ف  التعليم الوجاهي،

تتوفر لكن  ،  االفتراض ي ال  الطالب،  إلى  األستاذ  من  املعلومة  انتقال  بخصوص  مهم  جانب  هناك  العالقة    يبقى  وهي  أال  االفتراض ي،  التعليم  حالة  في 

اجتم ينتج عنه من عالقة  التواصل بأشكاله وما  التعليمية، وعنصر  املادة  الطالب،  املعلم،  يتكون من  الوجاهي  الصفي  بين االجتماعية، فاملوقف  اعية 

لعنصر التواصل بأشكاله )العاطفي، والوجداني، واالجتماعي(، وهذا فقط كان املعيق األبرز هو افتقارها  ،  املعلم والطالب، أما في حالة التعليم عن بعد

التعلم عن بعد،   التكنولوجيا وأدوات  أتقن استخدام  لو  املعلم حتى  التعليم عن بعد. ألن  في  التعليمية  العملية  اكتمال  أمام   
ً
سيبقى جانب كان معيقا

الطلبة بب بالطالب، وعالقة  املعلم  البعض غير مكتملة، وبالتالي ستبقى عملية )التعلم عن بعد( عملية منقوصة االتصال وما يمثله من عالقة  عضهم 

 توفيره.  التكنلوجيابسبب غياب عنصر )االتصال االجتماعي( الذي ال تستطيع 

 
ا
اقع التعليم  :ثانيا  الطلبة: جائحة كورونا كما يراها  أثناء األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية النتائج املتعلقة بو

طلبة إلى أن استخدام البرامج التفاعلية أثناء التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا  من ال(  4)  كورونا أشار واقع التعليم عن بعد أثناء جائحة    حول 

.لم يكن  
ً
لتعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا، وأشار بعضهم إلى ان  ( طالب إلى أنه واجهتهم صعوبة في استخدام البرامج التفاعلية في ا 5. بينما أشار )عائقا

، من حيث االستعداد، وإجبار جميع من في املنزل، وخاصة الصغار على تقدير أ 
ً
 نفسيا

ً
ن هناك تحويل البيت ملكان للمحاضرة شكل بالنسبة لهم ضغطا

وقت ان  وخاصة  العائلية.  للراحة  مكان  أنه  يفترض  منزل  داخل  تعليمية  محاضرة  الحرم   جو  في  وقتها  لنفس  مشابه  التفاعلية  البرامج  عبر  املحاضرة 

 الجامعي، مما زاد من الضغط النفس ي بسبب طول فترة املحاضرة. وأجمع جميعهم أن عدم تعرفهم على األساتذة عن قرب، وأخذهم ملساقات جديدة

، إذ شعروا أن األستاذ تعرف عليهم في صورة غير صورتهم الحقيقية مع أساتذة جدد لم يتعرفوا عليهم داخل الجامعة من قبل، شكل عليهم عبء إضافيا

 التي يرغبون أن يتعرف األساتذة عليهم من خاللها.  

في   برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا   في   العقبات التي واجهت األساتذة والطلبةوالذي نصه: ما    الثاني النتائج املتعلقة بالسؤال    .  2.4

 ؟ األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكترونيالوصول إلى مصادر التعلم 

( من الطلبة في برنامج الدارة التربوية في كلية الدراسات 9ولإلجابة عن هذا السؤال تم عقد مجموعة بؤرية مع إثنين من األساتذة الجامعيين، و)

 ، وكانت الجابة عن السؤال كاآلتي: األمريكيةيا في الجامعة العربية العل

 
ا
ة في  اإللكترونيفي الوصول إلى مصادر التعلم  برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا النتائج املتعلقة بالعقبات التي واجهت األساتذة في :أوال

 ؟  األمريكيةالجامعة العربية 

تتوفر فيها كمية جيدة من مصادر املعلومات، حيث أن مكتبة الجامعة العربية  األمريكيةة في الجامعة العربية اللكترونيجمع األساتذة أن املكتبة أ 

موقعها    األمريكية خالل  من  من   اللكترونيتوفر  عنها  نتج  وما  كورونا  جائحة  بداية  ومنذ  واألجنبية،  العربية  واملعلومات  البيانات  قواعد  من  العديد 

آذار   بعد منذ شهر  للتعليم عن  واللجوء  االجتماعي  التباعد  توفرها   2020ضرورات  التي  املعلومات  استخدام مصادر  األكاديميين على  كافة  تدريب  تم 

 للجميع في أي وقت. . و ةاللكترونيمكتبة الجامعة 
ً
 ومتاحا

ً
 كان الدخول لقواعد البيانات سهال

العربية   الجامعة  أن  إلى  األساتذة  والطلبة   األمريكيةوأشار  لألساتذة  توفر  فهي  املعلومات.  مصادر  جانب  في  املستوى  عالية  تحتية  بنية  تمتلك 

والت و)املنظومة(،  املنهل(  )دار  مثل  البيانات،  قواعد  منصات  من  وقت.  العديد  أي  في  املتاحة  واملصادر  املراجع  من  كبير  عدد  على  منهما  كل  تحتوي  ي 

املستخدم وكلة السر. إضافة إلى أن قواعد البيانات وفرت الجامعة   اسم وعملية الوصول إلى هذا الرصيد الكبير من املراجع ال يحتاج إلى أكثر من وضع  
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التي من خاللها تمكن األساتذة من التواصل مع طلبتهم.  لكن    التفاعلية (Zoomمنصة )  2020آذار    وفرت منذ اللحظة األولى لألزمة في  األمريكيةالعربية  

العربية   الجامعة  توفره  ما  أن  وهو  أال  له،  التنويه  من  بد  ال  آخر  بعد  وبالتالي    األمريكيةهناك  لتفعيلها  األساتذة  من  )قرار(  إلى  يحتاج  مصادر،  من 

ة(  اللكترونيالذاتي، أو لتوفيرها لطالبه في املساقات املختلفة. وهذا الجانب مهم أكثر من )مدى توفر قواعد البيانات  منها سواء على صعيده    االستفادة 

 ألنه إذا لم يتوفر )القرار( لن يكون هناك توظيف لقواعد البيانات واالستفادة منها. 

 
ا
ة في  اإللكترونيفي الوصول إلى مصادر التعلم    برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا  النتائج املتعلقة بالعقبات التي واجهت الطلبة في  :ثانيا

 ؟األمريكيةالجامعة العربية 

( العربية  3أشار فقط  الجامعة  في  البيانات  قاعدة  يستخدمون  أنهم  طلبة  البؤرية فقد  أ ،  األمريكية(  املجموعة  في  الذين شاركوا  الطالب  بقية  ما 

( منهم أن قاعدة البيانات في الجامعة  6، حيث أشارت آراء )األمريكيةكانت آرائهم متنوعة وتشير إلى عدم معرفتهم بقاعدة البيانات في الجامعة العربية  

البحث في موقع  األمريكيةالعربية   أنهم   غير كافية، وأنهم ال يملكون مهارة  البعض اآلخر  البيانات. وأشار  إلى قواعد  الوصول  الجامعة، وال يستطيعون 

 
ً
أصال يبحثون  ال  أنهم  البعض  وأشار  الجامعة،  وليس مكتبة  النت،  توفره  ما  األستاذ   يستخدمون  يوفرها  التي  باملراجع  يكتفون فقط  بل  عن مراجع، 

 الجامعي مع كل مهمة. 

  :تفسير النتائج   . 3.4

جائحة كورونا كما يراها    أثناء  األمريكيةاقع التعليم عن بعد في تجربة الجامعة العربية  و ئج املتعلقة بالسؤال األول والذي نصه: ما  النتاتفسير   •

 برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا؟   والطلبة في األساتذة

 
ا
اقع التعليم  :أوال  :جائحة كورونا كما يراها األساتذة أثناء األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية تفسير النتائج املتعلقة بو

التعليمية على تغيير سياساتها، استجابة لضرورة  النتائج    تشيربداية   املؤسسات  التي حدثت، وأجبرت  املفاجأة  التي  التباعد االجتماعي  إلى حجم 

،  أوقفت عملية التعليم الوجاهي بهذا الشكل الكبير لم يسبق للمؤسسات التعليمة في العصر الحالي أن    ههذه املفاجأة مردها أنجائحة كورونا،    فرضتها

( اليونسكو  إحصائيات  أشارت  أن2020حيث  كورونا  (  جائحة  قرارات  290)  تأجبر   تداعيات  على  بناًء  املنزل  في  البقاء  على  تلميذ  مليون  مختلف ( 

 النتشار الفيروس
ً
، تشير معطيات جهاز ال و ؛  حكومات دول العالم كإجراء وقائي منعا

ً
حصاء الفلسطيني أن إعالن حالة الطوارئ وما نتج عنها  فلسطينيا

( ال يقل عن  ما  أجبر  التعليمية  للمؤسسات  تعطيل  و)1.253من  تلميذ فلسطيني،  مليون  منهم  56.668(  املنازل.  في  للمكوث  ( طالب  207,307)( معلم 

 ؛  (2020جامعي )جهاز االحصاء الفلسطيني، 

ي وترد الدراسة حالة املفاجأة هذه أن املؤسسات التعليمية أجبرت على البحث عن حلول للتواصل مع أعداد كبيرة من الطلبة، مما شكل صدمة ف

الحالة. ويصف خلّيف ) التعامل مع هذه  الحالة تحت2020كيفية  )التع  ( هذه  )التعلم عن ما يسمى  الطوارئ واألزمات(، وليس  ُبعد في حاالت  ليم عن 

 بينهما. فما حدث خالل جائحة كورونا هو عبارة عن تحول مؤقت لنقل التدريس من النظام التقليدي إلى 
ً
 كبيرا

ً
التعلم عن ُبعد بعد(، ويبين أن هناك فرقا

هو   اللكترونياالت الطوارئ. إذ أن العنصر األساس ي في التعلم عن ُبعد أو التعلم  من خالل التكنولوجيا، وسوف يعود التدريس إلى ما كان عليه قبل ح

استبد تم فقط  إذ  للطالب.  يذكر  دور  أي  وجود  الوحيد، مع عدم  املعلومات  املحاضر هو مصدر  أو  األستاذ  بقي  الحالي  الوضع  في  ولكن  ال  الطالب، 

لأل  مراعاة  دون  تقني،  بآخر  التعليم  في  التقليدي  والتقديم النظام  والتقييم  التصميم  حيث  من  ُبعد  عن  التعلم  عملية  في  التربوية  آخر،   .سس  بمعنى 

 على التعلم عن ُبعد.
ً
 استثمار التكنولوجيا في التواصل مع الطلبة واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات ليس دليال

أن   يمكن  ال   
ً
حاليا الجامعات  به  تمر  ما  أن  )ونستنتج مما سبق،  خليف  أشار  كما  بعد   عن 

ً
تعليما أو  2020يسمى  الفعل  رد  حالة من  بل هو   ،)

التعلي أداء خدماتها  في  االستمرار  التعليمية من  املؤسسات  وتتمكن  التعليم من جهة،  الطلبة عن  ينقطع  ال  لكي  الطبة،  للتواصل مع  لكي محاولة  مية 

 خرى.  تتمكن من االستمرار في تغطية تكاليفها التشغيلية من جهة أ 

باحث   من  أكثر  عنها  عبر  هذه  املفاجأة  دراساتهم وحالة  خروص ي،  في  دراسة  أشارت  )حيث  ونجمي  لطلبة (،  2020،  بعد  عن  التعليم  تجربة  أن 

 على الطرفين، من حيث فقدان الت
ً
 واصل مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان كانت بشكل مفاجئ لطلبة واألساتذة، حيث كان هذا األسلوب جديدا

أن تتم دراسة كيفية التغلب على املشكالت التي صاحبت  ،( في إشارة إلى حالة )املفاجأة( هذه 2020وكذلك أوصت نتائج دراسة العضياني ) املباشر بينهم.

أن تتم دراسة كيفية التغلب على املشكالت التي صاحبت االنتقال  وأوصت    ة.  اللكترونياالنتقال املفاجئ من أساليب التعليم التقليدية إلى نظم التعلم  

 ة. اللكترونياملفاجئ من أساليب التعليم التقليدية إلى نظم التعلم 

 وأشارت النتائج  
ً
، اض يإلى التعليم االفتر   في تسهيل عملية االنتقال من حالة التعليم الوجاهي  الذي تلقته الهيئة التدريسيةإلى أهمية التدريب    أيضا

على مهارات التعامل مع  سبب عدم تدريب الطالب  بلكن على الجهة املقابلة أشارت النتائج عن العقبات التي واجهت عملية التعليم خالل جائحة كورونا  

التعليم  الجامعي عليهاة  اللكتروني  أدوات  أقل بكثير من  التي تم تدريب األستاذ  الجامعيين  أن عدد األساتذة  بإمكان  . وربما مرد ذلك  الطالب وكان  عدد 

بوضع اللكترونيالوحدات   واكتفت  للطلبة،  الكبير  العدد  مع  التواصل  من  الوحدات  هذه  تتمكن  لم  لكن  وتدريبيهم،  معهم  التواصل  الجامعة  في  ة 

 ة.اللكترونيعلى مهارات التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا، وكيفية التعامل مع برامج التعليم  فيديوهات يتدرب الطالب من خاللها بشكل ذاتي
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أشارت نتائج دراسة الرنتيس ي   حيث، والطلبة الجامعيين  تدريب األساتذة مع العديد من الدراسات التي تناولت جانب  تشابه في هذا الواقع ويالحظ

 ة سواء قبل جائحة كورونا أو بعدها، و اللكترونييب على استخدام البرامج الطلبة لم يتلقوا أي تدر ( أن 2020)
ً
ال يستطيع بعض املعلمين مساعدة  أيضا

الدراسة نتائج  الباحث في تفسير  الصعوبة. وأشار     الطلبة ألنهم يعانون من نفس 
ً
التعليم عن بعد.   أيضا الكافي على  التدريب  يتلقوا  املعلمين لم  أن   إلى 

( سالم  دراسة  أشارت  أن  2020وكذلك  التعلم  (  التدريب على متطلبات  الطلبة،   اللكترونيضعف  واجهة  التي  الكبيرة  املشكالت  كان من  األزمة،  قبل 

 وأشارت  
ً
وهذا األمر أدى إلى  ، مما أدى لزيادة العقبات أثناء األزمة،  اللكترونيأن الجامعة لم تقم بتدريب الطلبة، ولم تقم بتعزيز متطلبات التعلم    أيضا

 من اللوم على األساتذة في عدم نجاح التعلم  
ً
ضعف محتوى برامج ( أن  2020وأشارت نتائج دراسة محمد )  في تلك الفترة.  اللكترونيإلقاء الطالب كثيرا

التعلم   النتائج  اللكترونيتدريب  وأشارت  إلزامية.  غير  التدريس  هيئة  لعضو  املعدة  التدريب  فبرامج   . 
ً
هيئة  إ   أيضا أعضاء  من  كثير  اهتمام  لى ضعف 

ولوجية التدريس بالتجاوب مع وسائل التواصل الرسمية التي أعدتها الجامعة للتعامل مع الطالب، نتيجة ضعف كثير منهم في استخدام الوسائل التكن

 النتائج وأشارت  الحديثة.
ً
 للطلبة،   اللكترونيإلى ضعف برامج التدريب على التعلم  أيضا

توصي من  وفي  كل  دراسة  )ات  ونجمي  )(2020خروص ي،  والرنتيس ي   ،2020( ومحمد  البرامج أشارت  (،  2020(،  على  الطلبة  تدريب  ضرورة  إلى 

تدريب    وأهمية  املستخدمة في عملية التعليم عن بعد، وتضمين مقررات دراسية يتم تدريسها برنامج التعليم عن بعد لتدريب الطالب على هذا النظام.

أد أهمية تدريبهم على استخدام  إلى  الدراسة  إذ أشارت  الطالب  املعلومات، وخاصة  الطلبة على توظيف تكنولوجيا  التدريس، وتدريب  وات  عضو هيئة 

 وشبكة االنترنت في مجال التعليم.

مع   التعاطي  في  التشابه  الجهذه  األساتذة  تدريب  على  بالتركيز  الجامعات  توجه  حيث  من  أو )التدريب(  الذاتي،  للتدريب  الطلبة  وترك  امعيين، 

ال أن عدم  وهي  النتائج،  تفسير  بداية  في  إليها  الشارة  تمت  التي  )املفاجأة(  تفسيرنا لحالة  في  جاء  ما  يؤكد  أقرانهم(  تدريب )تعلمهم من خالل  قدرة على 

الحير  املفاجأة مردها  حالة من  أمام  الجامعات  تركت  الكبيرة،  األعداد  بسبب  الجامعات الطلبة،  بعض  فانصرفت  الواقع،  التعامل مع هذا  كيفية  في  ة 

الصعوبات  للتقليل من حجم املشكلة من خالل تدريب األساتذة، وترك الطلبة للتدريب الذاتي أو التدريب من خالل التعلم من األقران.  وهذا كان من  

للتدريس عن   مفاجئعلى استعداد كامل لتحول بشكل  ن األساتذة لم يكونوا  ، حيث أشاروا إلى أ (2020( وهودجز وآخرون )2020خلّيف )التي أشار إليها  

في ظل أزمة )كورونا( وجد نفسه كأنه  سيئة ستبقى محفورة في أذهانهم، إذ أن املعمل    تجربةكبيرة منهم    نسبةُبعد في حاالت الطوارئ والذي سيولد عند  

 صنائعسبع    )ذومعلم  
ً
العديد من   ( نظرا أن  إال  الحلول،  النظر عن ذكاء هذه  إلى حلول سريعة في ظروف غير مواتية. وبغض  اللجوء  إلى  ألنه سيضطر 

 األ 
ً
. ألن السرعة التي تمت في تنفيذ هذه النقلة من التعليم الوجاهي إلى التدريس عبر النترنت لم تكن متوقعة ساتذة سيجدون هذه العملية مرهقة جدا

وكذ تكن  ومسبوقة،  لم  من  لك  وتمكينهم  املعلمين  ملساعدة  استعداد  على  يكونوا  لم  التعليمية  املؤسسات  في  والعاملين  واملوظفين  الفني  الدعم  فرق 

الت في  املهتمون  التدريس  أعضاء هيئة  ملجموعات صغيرة من  املساعدة  توفر  العادة  في  الفني  الدعم  االنترنت، ألن فرق  التعليم عبر  دريس عبر  مهارات 

 نترنت. ولكن في هذه الظروف لن يتمكن فريق الدعم من توفير نفس مستوى الدعم ألعضاء التدريس بأكملها في ظل ضيق الوقت املتاح للتحضير.ال 

الوجاهيوكذلك أشارت نتائج هذا السؤال إلى   العالقة االجتماعية التي تكون في التعليم  بة ، وعالقة الطلبالطلبةعالقة املعلم  ، إذ ستكون  أهمية 

تستطيع  ال  الذي  االجتماعي(  )االتصال  عنصر  غياب  بسبب  منقوصة  عملية  بعد(  عن  )التعلم  عملية  ستبقى  وبالتالي  مكتملة،  غير  البعض  ببعضهم 

، بل  توفيره.    التكنلوجيا
ً
، وبصريا

ً
التفاعل، ليس فقط سمعيا التعلم من خالل  األنسان بطبعه معتاد على  أن  إذ   ،

ً
 طبيعيا

ً
أمرا من خالل   ونرى في هذا 

طالب واملعلم مالحظة لغة الجسد للمعلم، وأخذه النصائح حول حل املشكالت التعلمّية التي تواجه الطالب من خالل املحادثات الجانبية التي تتم بين ال

إليه   ذهبت  ما  بعد. وهذا  التعليم عن  يوفرها   وال 
ً
)  أيضا الرنتيس ي  النسانية  أهمية( من  2020دراسة  الطالب ،  العالقات  بين  املكاني  التقارب  وأهمية 

 وأشارت    .م عن بعدالتعلي  يكون في حالةواملعلم، لتفهم املشاعر واألحاسيس وتوظيف لغة الجسد الذي ال  
ً
مشكلة عدم  ( إلى  2020دراسة سالم )  أيضا

أن   إلى  األزمة، حيث يشير ذلك  أثناء فترة  فترة  وجود دعم نفس ي واجتماعي للطالب  بالنسبة للطالب في   
ً
أساتذتهم مهم جدا للطلبة من  النفس ي  الدعم 

أن املقررات التي كانت تدرس لهم في التعليم إضافة إلى ما أشار له الطلبة من    األزمات، وهذا ما لم يجده الطلبة في وقت أزمة كورونا بالصورة الكافية.  

 لوجه أسهل بكثير مما أصب
ً
 حت عليه عندما حولها األساتذة إلى مقررات إلكترونية.  التقليدي مع األساتذة وجها

ما   لهوهذا     تشير 
ً
)  أيضا يلمز  )2018دراسة  عنوان  حملت  والتي   )DISTANCE AND FACE-TO-FACE STUDENT'S PERCEPTIONS 

TOWARDS DISTANCE EDUCATION  ) في وأ كما  طالب  بأنه  الشعور  تمنحه  وال  بيئة صفية  في  املتعلم  ُبعد ال تضع  التعلم عن  أن عملية  إلى  شارت 

إلى   الوجاهي. إضافة  التعلم  التعلم طريقة  ُبعد   أن  التعلم عن  أن قيمة عملية  إلى  النتائج كذلك  يلبي توقعاته. وأشارت  بامللل وال  املتعلم  ُبعد يشعر  عن 

 لحاجتهم إليه وألنهم يريدون الحصول على ش يء ما منه. بينما  . فآلخرتختلف من شخص  
ً
آخرون قد ال    ألشخاصهو قد يعني الكثير لبعض الناس نظرا

 للتعلم عن ُبعد لحاجتهم وأنه بمجرد انتهاء هذه الحاجة سيلغونه من حياتهم   يلجؤونيعني لهم أي ش يء. لهذا فإن بعض الطلبة 

 
ا
اقع التعليم تفسير النتائج املتعلقة ب  :ثانيا  الطلبة: جائحة كورونا كما يراها  أثناء األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية و

  أنه  ،كوروناجائحة    أثناء  األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية  واقع التعليم  بالرغم من إشارة بعض الطلبة الذين تم استطالع آراءهم حول  

ال مع  التعامل  في  صعوبة  تواجههم  الجامعة،  بلم  اعتمدتها  التي  لإللكترونية  هذا رامج  حول  آراءهم  استطالع  تم  الذين  الطلبة  نصف  من  أكثر  أن  إلى 
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ومرد ذلك إلى سببين، األول أن هناك  واجهتهم صعوبة في استخدام البرامج التفاعلية في التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا،  املوضوع أشارت النتائج أنه  

الحاسوب   برمجيات  زالت  ما  الطلبة  به من  بأس  ال  في هذا    إليهم   بالنسبةعدد  تدريب  أو  ملساعدة،  بحاجة  وأنهم  ذاتي  بشكل  تعلمه  يسهل   
ً
أمرا ليست 

 املجال.

 لهذا األمر، ففي حين أشارت دراسة  
ً
طلبة مؤسسات التعليم أن   ( 2020روص ي، ونجمي )خويمكن أن نستشهد في ما أوردته بعض الدراسات تأكيدا

البرامج وطريقة استخدامها م للتواصل، وذلك لدرايتهم بطبيعة  الحديثة  التقنيات  أنهم متمكنون من استخدام   العالي في سلطنة عمان يشعرون 
ً
سبقا

 لخبرتهم في هذا املجال واعتيادهم على التعامل معها كما فسر الباحثان
ً
اقع معرفة الطالب باستخدام نظام ( أن  2020ة العضياني )، أشارت دراسنظرا

( خالل جائحة كورونا جاء بدرجة مرتفعة، ولم MOODLE( جاء بدرجة متوسطة، أما عن معوقات استخدام نظام إدارة التعلم )MOODLEإدارة التعلم )

 في التدريس قبل جائحة كورونا، 
ً
أشرنا إليه في الشق األول من هذا السؤال، وهو أن  الجامعات لم تكن ولعل مرد ذلك هو ما يكن يتم التعامل معه دائما

التعليم   أدوات  للتدريس بشكل كامل من خالل  أن تضطر  أعداد اللكترونيتتوقع  ة من جهة، ولم تتمكن من تدريب طلبتها من جهة أخرى، بسبب كبر 

تدري قادرة على  التكنولوجية  الوحدات  كاٍف من  توفر عدد  )الطلبة، وعدم  دراسة محمد  نتائج  وتشير  الطلبة.  العدد من  الطلبة 2020ب هذا  أن  إلى   )

 آخر ،  اللكترونيالتعلم    املوجهة نحو برامجضعف برامج التدريب  أشاروا إلى  
ً
 ولعل هناك أمرا

ً
، قد شكل صعوبة بالنسبة للطالب، ولكن بالرغم من عدم ا

 أشارت له دراسات عدة؛ وهو ما أشار له  
ً
توفير صعوبة  من حيث  (  2020الخطيب )إشارتهم له في هذه الدراسة ربما لقدرتهم على حله، لكنه يبقى عائقا

النترنتة،  اللكترونياألجهزة   فقد  ،وشبكة  النترنت،  أو  وسرعة  للطالب  وإن    يتوفر   ،
ً
أساسا إنترنت  خدمات  لديه  تتوفر  ال  قد  أنه  إال  الجهاز،  املعلم 

الكبير.  توفرت فقد الحجم  الفيديو واملواد ذات  أو ربما بحزم غير كافية لتغطية عروض  إلى بعد آخر من حيث 2019أحمد )ويضيف      تكون بطيئة،   )

البرمجيات املحوسبة املالئمة ارتفاع التكلفة املادية لبعض األجهزة التعليمية وخاصة الحديثة م نها والتي تحول دون عملية شرائها. إضافة إلى نقص في 

املدارس بيئة تحتية تكنولوجية في معظم  الدراسية، وعدم توفر  املقررات  التعليم مما يعيق والجامعات  لطبيعة  التقليدية على  التقييم  ، وسيادة نظم 

 استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

أكدته   التحتية للشبكات  والتي أشارت ضعف  (2020خروص ي، ونجمي )دراسة كل من  وهذا ما  البنية  النترنت، والضعف في  شكل    ،توفر خدمة 

واملعوقات التي مصدرها ( إلى أن  2020وأشارت دراسة الرنتيس ي )  صعوبة بدرجة مرتفعة من وجهة نظر طلبة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.

  ،
ً
جدا كبيرة  بدرجة  جاءت  التقني  )الجانب  سالم  دراسة  أن  2020وأشارت  إلى  املناهج  (  إلى  التحول  النترنت، ومشكلة  توفر  جاءت  اللكترونيمشكلة  ة 

كان عدم امتالك جهاز    اللكترونييم  أن أبرز املشاكل التي تعترض سبيل الطلبة لدى استخدام التعل(  2020صافي، وغربي )أشارت نتائج  . و بدرجة كبيرة 

، إضافة إلى تدني الثقافة 
ً
 ة لدى الطالب.اللكترونييسمح بالتواصل إلكترونيا

 و 
ً
أال وهو تحويلأضاف الطلبة الذين تم استطالع آراءهم في هذه الدراسة إلى    أيضا النفس ي للتعليم عن بعد،  البيت    أمر جديد بخصوص البعد 

. وسيزيد من الضغط النفس ي على الطلبة، خاصة في مرحلة الدراسات  جميع من في املنزل، وخاصة الصغار  سيقيد هذا األمر حريةإذ  ملكان للمحاضرة  

 لطول فترة املحاضرة. 
ً
التي ستزيد من الضغط النفس ي أنه على الطلبة أن   حول هذا الواقع ويبين أنه من املشكالت( 2018فوجتك ) ويتحدث العليا، نظرا

ولعل هذا األمر سيكون أحد األسباب التي ستسيئ لسمعة التعليم عن بعد كما بكفاءة،  قدرة على التنظيم والتخطيط والتعامل مع الوقت  أكثر  يكونوا  

ب  يصع  بعض املفاهيم الخاطئة حول التعليم عن ُبعد بشكل عام من قبل الطالب واملعلمين، والتي  ( إذ يبين أن هذا الواقع أكَسَب 2020يشير خليف )

 تغييرها سواء من خالل النشرات أو الدورات التدريبية نتيجة لخوضهم تجربة التدريس
ً
 عن ُبعد أثناء جائحة كورونا.   الحقا

بالسؤال  تفسير   • املتعلقة  ما    الثانيالنتائج  والطلبةوالذي نصه:  واجهت األساتذة  التي  الدراسات    في  العقبات  كلية  في  التربوية  اإلدارة  برنامج 

 ؟  األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكترونيفي الوصول إلى مصادر التعلم  العليا

 
ا
في   :أوال األساتذة  واجهت  التي  بالعقبات  املتعلقة  النتائج  العليا  تفسير  الدراسات  كلية  في  التربوية  اإلدارة  التعلم    برنامج  مصادر  إلى  الوصول  في 

 ؟  األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكتروني

تم تدريب كافة األكاديميين وأنه  تتوفر فيها كمية جيدة من مصادر املعلومات،    األمريكيةة في الجامعة العربية  اللكترونياألساتذة أن املكتبة  أشار  

 للجميع في أي وقت. ةاللكترونيعلى استخدام مصادر املعلومات التي توفرها مكتبة الجامعة 
ً
 ومتاحا

ً
وهذا يشير إلى . وكان الدخول لقواعد البيانات سهال

، وأهمية توفير مراجع لتعليم الطلبة من جهة أخرى،  ة، ألهمية البحث العلمي من جهةاللكترونيتقدير الجامعة إلى أهمية وصول األساتذة إلى املصادر  

 من أن الجامعة العربية  
ً
قد اهتمت بتدريب أساتذتها خالل الجائحة وقبلها على العديد من املهام التعليمية    األمريكيةوهذا يقع ضمن ما أشرنا له سابقا

 منها على االستمرار في رسالتها التعليمية. اللكتروني
ً
 ة، حرصا

ن  العربية  وبذلك  الجامعة  في  الجامعيين  لألساتذة   
ً
معيقا يكن  لم  األمر  هذا  أن  الدراسة،  نتائج  في  في  األمريكيةقرأ  بتدريبهم  الجامعة  الهتمام   ،

 الوصول إلى هذه املصادر.
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ا
في  :ثانيا الطلبة  واجهت  التي  بالعقبات  املتعلقة  النتائج  العليا  تفسير  الدراسات  كلية  في  التربوية  اإلدارة  التعلم   برنامج  مصادر  إلى  الوصول  في 

 ؟األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكتروني

، األمريكيةقاعدة البيانات في الجامعة العربية    يستخدمون   آراءهم أنهم الذين تم استطالع  طلبة  من ال(  3أشار فقط )أما على صعيد الطلبة، فقد  

( أشار  أن(  6بينما  العربية    طلبة  الجامعة  في  البيانات  يستطيعون   األمريكيةقاعدة  وال  الجامعة،  موقع  في  البحث  مهارة  يملكون  ال  وأنهم  كافية،  غير 

البيانات إلى قواعد  أن قاعدة وهذا يؤكد  .  الوصول  له األساتذة من  أشار  إلى خالف ما  أشاروا  الجامعة لنهم  البيانات في  الطالب لم يدخلوا لقاعدة  أن 

 في تفسير النتائج، أن عدم اللكترونيوفر فيها العديد من املنصات كافية، وتت األمريكيةالبيانات في الجامعة العربية  
ً
ة، ومرد ذلك هو ما أشرنا إليه سابقا

 ة. اللكترونية سيشكل صعوبة لهم.. خاصة إذا كانوا من النوع الذي يحتاج ملساعدة في املجاالت اللكترونيملصادر املعلومات  وصولهم فإن تدريب الطلبة 

ضعف تأهيل الطالب الجامعي في االستفادة من مصادر املعلومات املتنوعة، وعدم اطالعه  ( إلى أن  2020نتائج دراسة محمد )  لهويؤكد هذا ما أشارت  

 في املقام األول على الكتاب الجامعي واملكتبة، وال يستطيع توظ
ً
يف مهاراته  على سبل الوصول إلى املعلومات من مصادر مختلفة، يجعل الطالب معتمدا

 .   للوصول إلى مصادر أخرى لعدم تأهيله للدخول عليها واالستفادة منها

إليه   التدريب ما ذهب  التأصيل    -التعليم الجامعي في ظل جائحة فيروس كوروناالتي حملت عنوان "في نتائج دراسته  (  2020أحمد )ويؤكد أهمية 

قبل األزمة، كان من املشكالت الكبيرة التي واجهة الطلبة،   اللكترونيبات التعلم أن ضعف التدريب على متطل، التربوي لألزمة ومقترحات الطالب لعالجها

   وأشار
ً
التعلم    أيضا بتعزيز متطلبات  تقم  لم  الجامعة  األزمة،  اللكترونيأن  أثناء  العقبات  لزيادة  أدى  أن  ، مما  إلى  املناهج إضافة  إلى  التحول  مشكلة 

 لوجه أسهل مر، زادت من صعوبة األ ة جاءت بدرجة اللكتروني
ً
حيث يرى الطلبة أن املقررات التي كانت تدرس لهم في التعليم التقليدي مع األساتذة وجها

 وهذا يؤكد على أهمية التدريب الذي كان يجب أن يتلقاه الطلبة. بكثير مما أصبحت عليه عندما حولها األساتذة إلى مقررات إلكترونية. 

 توصيات الدراسة  . 4.4

 :
ا
 بخصوص التوصيات املتعلقة بالسؤال األول، فإن الدراسة توص ي بما يأتي:أوأل

العربية   • الجامعة  يتم تقييم تجربة  التعليم عن بعد،    األمريكيةأن  الجامعة الستراتيجية( من قبل خبراء ومتخصصين في  للحصول )ضمن خطة 

   قوة في هذه التجربة.على مواضع الضعف، ومواضع العلى قراءة نقدية، تمكنا من التعرف 

العربية   • الجامعة  املعلومات في موقع  استخدام مصادر  الجميع )أساتذة وطلبة( في  الكفيلة ملشاركة  الطرق  ، ألن استخدام  األمريكيةالبحث عن 

 كنولوجيا في التعليم بات الت
ً
 وضروريا

ً
 .أمرا ملحا

لتقييم التجارب،    األمريكيةذاتية على مستوى الجامعة العربية    ومساءلةعقد مؤتمر علمي، لتحقيق مسائلة تربوية على مستوى جامعات الوطن،  •

 لتجربة التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا، وتوظيف هذه النتائج لتطوير هذه التجربة.  ةتقييميمن خالل دراسات 

أهمية   • تتم مراعاة  ملا فيه من أن  الجامعي، والطلبة(،  التعليمية )األستاذ  العملية  الوجاهي ألطراف  الحضور  ينتج عن  الذي  االتصال االجتماعي، 

تزيد عن ساعة وفق متطلبات   ال  ملدة  الجامعي،  الحرم  واحد كل شهر داخل  لقاء  تنفيذ  يتم  ان  يمكن  إذ  االجتماعي،  والتواصل  للمشاعر،  نقل 

 ة. الوقاية الصحية الالزم 

، وف •
ً
ق  أن يتم عقد لقاءات فردية بين الطلبة واألساتذة ضمن نطاق )الساعات املكتبية(، ملناقشة الوظائف، بمعدل نصف ساعة لكل طالب شهريا

هي،  من خالل اجتماع األساتذة بالطلبة في مكتب األستاذ الجامعي، لتحقيق درجة من التواصل الوجا  يتسنىبرنامج يعد من قبل األستاذ الجامعي، 

 عن شاشات االجهزة والحواسيب. 
ً
 ليتعرف كل منهم على اآلخر بعيدا

 :
ا
 بخصوص التوصيات املتعلقة بالسؤال الثاني، فإن الدراسة توص ي بما يأتي:ثانيا

 الستخدامها. لهم  أن يتم تدريب الطلبة في برنامج الدراسات العليا على استخدام قاعدة بيانات، ملا لهذا األمر من تعريف لهم بالقاعدة، وتسهيال •

في شق  • تساعدهم  التي  العلمية  املعلومات  والحصول على  األصيل  البحث  في  خبراتهم  استثمار  كيفية  العليا على  الدراسات  طلبة  تدريب  يتم  أن 

 طريقهم البحثي بما يتناسب مع مستوى التعليم في درجة دكتوراة.

 .وكفاءتها، وضم املزيد من قواعد البيانات للرفع من جهوزيتها األمريكيةة في الجامعة العربية اللكترونيالرفع من مستوى املكتبة  •

 املراجع:

 :
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 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط. عمان. األردن.الزرقاء
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Abstract: This study aimed at identifying how much the electronic learning resources are invested in the 
context of distance teaching during Corona virus  (COVID-19) pandemic in the postgraduate faculty in the 
Arab American University. To achieve this aim; some questions were designed and asked to a focus group 
that consisted of (2) university teachers, and (9) students of the doctoral of educational administration 
program in the Arab American University. The results of the study showed the importance of the training that 
the university teachers underwent in facilitating the shift from face-to-face teaching into a virtual teaching 
environment. They confirmed that students’ lack of training on dealing with the electronic learning resources 
made it difficult for them to do so. And some students pointed out that taking lectures virtually from their 
homes caused a great psychological pressure on them, due to the readiness that this process needs, in 
addition to obliging all the household - especially the young kids - to be aware of the seriousness of the 
ongoing lecture. The main recommendation of the study is to take into consideration the importance of social 
communication, that is mainly present in in-person teaching when all elements of the teaching process 
including teachers and students are present, due to its importance in conveying feelings and social 
communication 

Keywords: Corona virus; pandemic; American university; (COVID-19 -19).  
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