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 عد على جودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس داخل المجتمع الفلسطيني. أثر التعليم عن ب  

خالل تأثير جائحة كورونا  دراسة ميدانية على عينة من سكان المجتمع الفلسطيني في محافظة سلفيت)

 (العالمية

The effect of distance education on the quality of the educational level of school students 

within the Palestinian community. 

(A field study on a sample of the Palestinian community in Salfit Governorate during the 

impact of the global Corona pandemic) 

 

 ور: عبد المجيد نايف أحمد عالونةالدكت الباحث

 فلسطين – القدس فرع المفتوحة، القدس جامعة االجتماع علم أستاذ

 a_dr.abed@yahoo.com Email:  

 الملخص

على جودة المستوى التعليمي لدى  )التعليم اإللكتروني( التعليم عن بعدلقد هدف هذ البحث الى التعرف على مدى تأثير طريقة         

دراسة ميدانية على عينة من سكان المجتمع الفلسطيني في محافظة إجراء  خالله ، وقد تمطلبة المدارس داخل المجتمع الفلسطيني

وتكونت  ،االستبانة، وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأداة م0202في العام  سلفيت خالل تأثير جائحة كورونا العالمية

ينة المذكورة شمال الضفة الغربية بمختلف أنواعها ( فرداً من سكان المجتمع الفلسطيني في المد185) المدروسة من العينة

تطبيق وواوضاعها االقتصادية، وقد تبين أن الرؤية بوجود  ةاالجتماعية وفئاتها العمرية ومستوياتها التعليمية وتخصصاتها العلمي

ر أن نسبة الرضا عن هحين ظ في ،بين فئة سكان هذا المجتمع الرضا المتوسط والقليلالتعليم بنوعه االلكتروني قد جاء ما بين 

قيمة االحصائية الكلية لكل منهما فقد ظهرت لكافة قيم وفيما يتعلق بال ،التأثير ةوعديم ةوجود جودة التعليم قد جاءت ما بين المتوسط

وهذا يدل على عدم الرضا الكبير عن ( للتحسين من جودة التعليم، %10.  1( مقابل نسبة )%88.  0بة ) التعليم االلكترونية بنس

عليم االلكتروني بشكل يرها على تحسين جودة التعليم. أما فيما يتعلق بالعالقة بين حالة استخدام التطرق التعليم االلكتروني ومدى تأث

 ،فقط ترونيطبيق الصحيح للتعليم االلكعليم فقد تبين أنه يوجد عالقة بينهما في حالة التعلى جودة الت وانعكاسهصحيح 
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المجتمع لطرق التعليم  هذا وعدم قناعتها بتطبيق المؤسسات التعليمية في داخل ى عدم رضا فئات المجتمع الفلسطينيوهذا يدل عل  

 عن بُعد بشكل صحيح وجدي،

والتخصص  يمكما تبين أنه ال يوجد عالقة بين كافة متغيرات الخلفية االجتماعية المستخدمة وهي الجنس والعمر والمستوى التعلي 

وهذا يدل على أن كافة فئات  ،العلمي والوضع االقتصادي وبين تحسين جودة التعليم المنعكسة عن استخدام طرق التعليم االلكتروني

على  انعكاسهفي  بشكل كبير وايجابي المجتمع الفلسطيني قد توحدت في رؤيتها بعدم فعالية وجدية وايجابية التعليم االلكتروني

 الباحث بعدد من التوصيات كان من ئج فقد اوصىوبناء على هذه النتاعربي الفلسطيني. لالمجتمع ا التعليم في داخل جودة تحسين

التحسين من و، فراداالة التوعية لدى العمل على زياد، وم االلكتروني وتطبيقها بشكل صحيحضرورة االستخدام لطرق التعلي اهمها:

ال بد من العمل على ، وة والمتوقفة على إجراء تجهيزات الزمة وضروريةحالتأسيس الصحي إجراءات باتخاذقيم التعليم االلكتروني 

           داخل المجتمع العربي الفلسطيني. توفير أجهزة الكترونية خاصة بهذه االستخدامات لجميع الطلبة 

 .جائحة كورونا، المجتمع الفلسطيني، المدارسطلبة ، جودة المستوى التعليمي ،التعليم عن بعد ،أثر الكلمات المفتاحية:

  

The effect of distance education on the quality of the educational level of school students 

within the Palestinian community. 

(A field study on a sample of the Palestinian community in Salfit Governorate during the 

impact of the global Corona pandemic) 

 

Abstract: 

         This research aimed to identify the extent of the effect of the distance education method (e-

learning) on the quality of the educational level of school students within the Palestinian 

community, during which a field study was conducted on a sample of the Palestinian community in 

Salfit Governorate during the impact of the global Corona pandemic in the year 2020 AD, and the 

researcher used the descriptive and analytical approach and the questionnaire tool, and the studied 

sample consisted of (581) members of the Palestinian community in the aforementioned city in the 

northern West Bank, with its various social types, age groups, educational levels, scientific 

specializations and economic conditions. It came between average and little satisfaction among the 

population of this community, while it appeared that the percentage of satisfaction with the quality 

of education came between medium and without effect, 
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  And with regard to the total statistical value of each of them, all the values of electronic education 

appeared at a rate of (2.68%). ) Compared to (1.10%) for improving the quality of education, and 

this indicates great dissatisfaction with the e-learning methods and the extent of their impact on 

improving the quality of education. As for the relationship between the case of using e-learning 

correctly and its reflection on the quality of education, it was found that there is a relationship 

between them in the case of the correct application of e-learning only, and this indicates the 

dissatisfaction of Palestinian society groups and their lack of conviction in the application of 

educational institutions within this community to methods of distance education Correctly and 

seriously, as it turned out that there is no relationship between all the social background variables 

used, which are gender, age, educational level, scientific specialization and economic situation and 

between improving the quality of education reflected in the use of e-learning methods, and this 

indicates that all Palestinian society groups have united in their vision of ineffective The seriousness 

and positivity of electronic education in a large and positive way is reflected in the improvement of 

the quality of education within the Palestinian Arab community. Based on these results, the 

researcher recommended a number of recommendations, the most important of which were: the 

need to use e-learning methods and apply them correctly, and work to increase awareness among 

individuals, and to improve the values of e-learning by taking correct establishment measures that 

are dependent on making necessary and necessary equipment, and it is imperative to work. To 

provide electronic devices for these uses for all students within the Palestinian Arab community. 

Keywords: Impact, Distance Education, Quality of Education, School Students, Palestinian 

Society, Corona Pandemic. 

المقدمة: - 1  

الدول الصناعية  العالم وخاصةً عتبر الجودة في التعليم من اهم أسس التوصل إلى التقدم الجاري حالياً في كثير من دول تُ          

بة أي تطور جاري في العالم داخل أي المتقدمة التي لوال الجودة في تعليمها لما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، ولذلك فإن مواك

لتعليم وبمعلميه، ولهذا فقد يعتبر موضوع التحسين من ا وبأبنائهمجتمع ال بد له من أن يتصف بجودة التعليم الخاصة بمؤسساته 

 خدامها ومن أهمها الطرق المستحدثةللعديد من الطرق التي قد يتم استقاً لتحقيق الجودة الشاملة فيه، ناهيك عن الوجود يطر

أنواع  من يم الوجاهي كأساس لتوصيل أي نوعاً عن وجود التعل االستغناءفي توصيل المعلومات وبشكل سريع دون  )اإللكترونية(

 إنسانياً أو تطبيقياً أو فنياً... الخ.اً التعليم مهما كان تعليم
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تُعد من أهم وأسهل واسرع الطرق في التوصل إلى المعلومات خاصة مع  تإن طرق التعليم االلكتروني المستخدمة اليوم بات         

لكترونية وبصفاتها اال إن طرق التوصل اليها من حيث األساليبولهذا ف ،ل الى هذه المعلومات في مختلف دول العالموتشابك الوص

عن أركان العملية التعليمة والمتمثلة  االستغناءولكن يتم ذلك إلى جانب عدم  ،عتبر من أولويات التحسين من جودة التعليمالمذكورة تُ 

سواء  ضافة الى المناهج المستخدمة والمناسبة لجميع طرق التعليمباإل ،بالمؤسسة أوالً وبالمعلم كأساس ثاني وبالطالب كأساس ثالث

ليم المسؤولة في اي مجتمع القيام بإعداد المناهج التعذا يُحتم على مختلف مؤسسات وه ،كانت الطرق الوجاهية أو الطرق االلكترونية

ة من أجل القدرة على القيام بدورها يفة الى تأهيل كوادرها التعليماضدة االشكال باإلالستخدامات المتعلها من اال بد ولذلك ف ،لمناسبةا

 أو الكترونية أو مندمجة وغيرها.  ء كانت وجاهيةسوااهات المتنوعة ذات االتج

إال أن يكون لديها نوعاً  لها طرق التعليم المستخدمة ال بد المتالزمة بين التحسين من جودة التعليم وبين طبيعة التوافقكما أن       

الممكن ان يتم استخدام طرق تعليم الكترونية ألول مرة دون تأسيس لمختلف فئات المجتمع فمن غير والتقبل وافق من الت اً كبير

، النوع من التعليم اايضاً الى جانب الوعي الطالبي بهذ بها ادر التعليميةكوتوعية الدون و لمناهج مناسبة أو دون توعية االهالي بها أ

 يواكب الحضارة العالمية اليوم فيبشكل من التعليم الزمة لتطبيق هذا النوع المستخدم والمتقدم توفر المعدات الضرورة ناهيك عن 

 تأثير فعاليكون له فسوف ني بشكل افضل خدام التعليم االلكتروإستاذا تم رجاتها التي وصلت اليها حالياً، حيث تبين أنه اعلى د

 (578ص  ،0252إبراهيم، ) وكبير على العملية التعليمية ككل.

دة في التعليم وطرق التحسين منها من خالل وجود اسلوب التعليم االلكتروني في صفحات هذا البحث إن تناول موضوع الجو      

واسع والكبير في المتواضعة جاءت لتلقي الضوء على مدى اإلمكانية من استخدام هذه الطرق وخاصةً ألول مرة في هذا الشكل ال

العالمية التي باتت تواكب  ءنتيجة لحاالت الطوارى ، وذلك جاءالعالم األخرى فلسطيني كبقية مجتمعاتداخل المجتمع العربي ال

ة انتشارة وسرعة االصابة به عن طريق واإلعالن عن سرع وقف إنتشار الوباء الجديد الذي أخذ باإلنتشار عالمياً وبشكل متسارع

لذلك فأخذت كافة فئات المجتمعات في العالم باالستعاضة عن التواصل  ،التواصل االجتماعي بين مختلف افراد المجتمعات

لكتروني عبر شبكات االنترنت العالمية حتى وأن افقد ذلك الكثير عي اإلفي شتى المجاالت الى التواصل االجتما االجتماعي الوجاهي

ألن عكس  الوجاهي للتواصل االجتماعيعدم الوجود أنه يبقى أفضل من  فة إالونب الحياتية ألجزاء كبيرة من قيمتها المعرمن الجوا

 اً افرادثل بالعزلة التامة عن البعض، لنوع من التواصل االلكتروني سوف يكون وخيماً بشكل كبير وهو ما يتما االستخدام لهذا

بشكلة  الحجر الصحي الق الناتج عنغالستخدام االلكتروني يسد ثغرة اإل، لذلك فإن هذا امؤسسات ومجتمعات بشتى جوانب الحياةو

ال بد من الذكر هنا أن لكل جانب حياتي ة غير معروف عددها. كما مر ألشهر أخرى أو حتى سنوات قليلا قد يستالحالي والذي ربم

سوف يظهر عدد من االيجابيات والسلبيات االمر  م داخلية وخارجية ومقارنة بينهما ومن خالل هذامن القيام بعمليات تقييله ال بد 

أن تختلف من مجتمع  إلى والتي ال بد من حيث طبيعتها في الوجود باإلضافة إلى عدد من أوجه الشبه واإلختالف تنوعة االشكاللما

 ،فة الى طبيعة ومقدار التحضر الذي يوجد فيه، باالضااعية في كل مجتمعر حسب عدد من العوامل من طبيعة الفئات االجتمآلخ

 صناعي داخلة ولذلك كان هذا سبباً رئيسياً إلجراء هذا البحث. ناهيك عن مدى التقدم العلمي وال
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شكلة وتساؤالت البحث: م - 2  

عتبر العملية التعليمية من اهم أسس البناء الرئيسي في داخل مجتمعات العالم، وذلك لما لهذه العملية من تأثير كبير على بناء تُ        

تأتي بثمارها األفضل على وف سفاألجيال البشرية في مستقبل هذه المجتمعات، فإذا كانت هذه العملية تسير وفق ألسس وأعمدة قوية 

تحقق وجودها يكون تأثيرها نحو  إذاكما ترتبط أسس العملية التعليمية بمجموعة من العناصر األساسية التي  مستقبل هذ المجتمعات،

ضطرد رتفاع مإة وبالذات الدول الصناعية تتصف بلم األول المتطورا، فلقد ثبت أن دول العالطريق السليم في بناء هذه المجتمعات

مهما كان ، فهذا كله يعكس أهمية الوجود السليم للعملية التعليمية والتخصصات والمستوياتشكال في مستويات التعليم بشتى األ

ولذلك فال بد من  ت خاصة اذا كان وجودها بشكل صحيح،من نتائج إيجابية على حياة االفراد والمجتمعا بذلك وما تحققهشكلها 

(  Sabbah, and others…, 2020, p2، )لنوع من التعليممن اجل نجاح هذا ا الجهود المبذولة تسهيلاشراك جميع المعنيين ل

ت يطلق عليه ذا فإن مشكلة البحث الحالي سوف تعمل على تسليط الضوء وبشكل قوي خالل فترة استخدام التعليم عن بعد أو ما باول

المجتمع الفلسطيني والذي شهد اجتياح فيروس كورونا لمختلف دول ومجتمعات العالم ومنها تحديداً في فترة  بالتعليم االلكتروني

البحث باإلجابة على  مشكلة هذا باإلضافة الى المئات من الوفيات، وتتمثل ،انتشار كبير لوجود هذا الفيروس واالصابات الكثيرة به

 : األسئلة التالية

 السؤال األول: 

مستوى التعليمي لطلبة المدارس داخل المجتمع عد( على جودة الما مدى تأثير استخدام التعليم االلكتروني )التعليم عن بُ       

 الفلسطيني؟ 

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله بشكل أكبر وهي: 

 عد؟ ألسلوب التعليم عن بُ  "تقبل الطلبة واألهالي"ما مدى  – 5

 عد أو للتحسين منها؟أكثر من غيرها من أجل اتقان عملية التعليم عن بُ  "الطرق الالزم استخدامها"ما هي  – 0

عد خاصة ألول مرة في هذا العام منذ نشأة على استخدام أساليب التعليم عن بُ  "قدرة الكادر التعليمي الفلسطيني"ما مدى  – 3

 التعليم المدرسي الفلسطيني؟

 التعليم االلكتروني، سلباً أم إيجاباً؟  في التأثير على استخدام "العوامل المساعدة"ما هي  – 4

 ؟ في التعليم على االستخدام االلكتروني "مالئمة المناهج التعليمية الفلسطينية"ما مدى  – 1

 السؤال الثاني: 

التعليم اإللكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت  استخدامما هو مقدار الدعم لقيم جودة التعليم القائمة على أساس         

 الحاضر؟ 
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 : لثالسؤال الثا 

 : ؟ كل منما هي طبيعة العالقة بين 

قيم المتغير المستقل المتمثلة بالتعليم عن بُعد )التعليم اإللكتروني( في حال االستخدام الصحيح لها وبين قيم المتغير التابع   –أ 

 ؟ي لدى طلبة المدارس الفلسطينيةالمستوى التعليمالمتمثلة بجودة 

 ؟ يمي لدى طلبة المدارس الفلسطينيةالعالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين جودة المستوى التعل –ب 

 أهداف البحث: - 3

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

لطلبة المدارس داخل  عد( على جودة المستوى التعليميااللكتروني )التعليم عن ب  تأثير استخدام التعليم مدى التعرف على  – 5

 المجتمع الفلسطيني. 

 ألسلوب التعليم عن بُعد في داخل المجتمع الفلسطيني. "تقبل الطلبة واألهالي"التعرف على مدى   – 0

عد أو للتحسين منها في داخل المجتمع أكثر من غيرها من أجل اتقان عملية التعليم عن بُ  "الطرق الالزم استخدامها"توضيح  – 3

 الفلسطيني.

عد خاصة ألول مرة في هذا العام منذ نشأة على استخدام أساليب التعليم عن بُ  "قدرة الكادر التعليمي الفلسطيني"تحديد  – 4

 التعليم المدرسي الفلسطيني.

 في التأثير على استخدام التعليم االلكتروني، سلباً أم إيجاباً في داخل المجتمع الفلسطيني. ة""العوامل المساعدمعرفة  – 1

 في داخل المجتمع الفلسطيني. التعليمي على االستخدام االلكتروني "مالئمة المناهج التعليمية الفلسطينية"مدى دراسة  – 8

القائمة على أساس إستخدام التعليم اإللكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت  مقدار الدعم لقيم جودة التعليممعرفة  – 7

 الحاضر.

بين متغيرات البيئة االجتماعية لسكان المجتمع الفلسطيني وبين طبيعة رؤيتهم إتجاه تحسين جودة  طبيعة العالقةالتعرف على  – 8

 داخل المجتمع الفلسطيني. في المستخدمة حالياً المستوى التعليمي بناًء على عملية التعليم اإللكتروني 

 أهمية البحث: - 4

 تقسم أهمية هذا البحث الى قسمين وهما: 

 أوالً: األهمية العلمية )النظرية( وتتمثل بكل من:

 تحديد طرق التعليم االلكترونية داخل المجتمع الفلسطيني ومدى تقبلها لدى سكانه بأوضاعه االجتماعية المختلفة.  – 5
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ن ابحاث متعلقة بموضوع التعليم االلكتروني وجودة التعليم م هسبقصل اليه في هذا البحث وما تحديد الفروق بين ما تم التو – 0 

 أيضاً.

 ع الفلسطيني. في داخل المجتمتحديد مدى التأثير للتعليم االلكتروني على جودة التعليم  – 3

التعليم االلكتروني وتأثيرة على التحسين من  الفلسطيني فيما يتعلق بموضوعتمع معرفة طبيعة الرؤية من قبل افراد المج – 4

 جودة التعليم. 

 مقارنة نتائج هذا البحث مع االبحاث السابقة. – 1

 :عملية )التطبيقية( وتتمثل بكل منثانياً: األهمية ال

 وفقاً لرؤية فئاته.  معرفة الحالة التي وصل اليها التعليم االلكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني  – 5

 . داخل المجتمع الفلسطيني تحديد متطلبات االستخدام للتعليم االلكتروني – 0

 ة والطلبة على تقبل هذا النوع من التعليم والقدرة على اتقانه. يتوضيح مدى قدرة الكوادر التعليم – 3

ثيرة على جودة أني بشكله الصحيح ومدى توااللكترتوضيح إن كان يوجد عالقة وطبيعة هذه العالقة بين مدى استخدام التعليم  – 4

 التعليم. 

 الكشف عن مدى المساهمة للمؤسسات التعليمية الفلسطينية في نجاح القدرة على استخدام هذا النوع من التعليم.  – 1

 حدود البحث:  - 5

 محافظة سلفيت الفلسطينية.الحدود المكانية: 

  م.0202العام الحالي الحدود الزمانية: 

 نهم.م إحصائية ةعينلأهالي سكان محافظة سلفيت  الحدود البشرية:

 الدراسات السابقة:  - 6

  :الدراسات المحلية 

 الدراسة األولى: 

بعنوان: واقع التعليم االلكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودورة في تحقيق التفاعل بين   (0258) دراسة تغريد حنتولي           

الى التعرف  توهدف ،في داخل المجتمع الفلسطيني وقد تم اجراء هذه الدراسة ،المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا

علمين، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام اداتي االستبانة على التعليم االلكتروني ودورة في تحقيق التفاعل بين المت

باإلضافة طالباً منهم، ، 408من  العينة تكونتو ،في نابلس الوطنية والمقابلة على عينة من طلبة الدراسات العليا في جامعة النجاح

 من أساتذة تلك الجامعة، 9الى اجراء عدد من المقابالت مع 
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في كون هذه الجامعة جاهزة لتفعيل  واألساتذةمساواة في النتائج وفقاً لرؤية كل من الطلبة  دانه يوجتلك الدراسة الى وقد توصلت   

على تلك النتيجة فقد  والمعلمين، وبناءً  المتعلمينالتفاعل بين حيث اظهروا ان هذا النوع من التعليم يزيد من التعليم االلكتروني فيها 

بضرورة اإلبقاء على تطوير التعليم االلكتروني نظراً لهذه الفائدة منه من اجل زيادة هذا التفاعل ومواكبة التعليم اوصت الباحثة 

 عالمياً. 

 الدراسة الثانية:

بعنوان: فاعلية التعليم االلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة  (0202) سحر أبو شخيدم وآخرون...،دراسة           

الفلسطيني وقد هدف الى التعرف  خضوري، وقد تم اجراء هذا البحث في داخل المجتمع –المدرسين في جامعة فلسطين التقنية نظر 

لتطبيقات الحجر الصحي التي تمثلت  نظراً وذلك  ،فيروس كورونا على فاعلية استخدام طريقة التعليم االلكتروني خاصة بعد انتشار

اد التعليم االلكتروني بعدها بشكل تلقائي من اجل التعويض من خالله عن التعليم دث ازيبح الشامل واالغالق الجزئي باإلغالق

، وقد من المدرسين في الجامعة المذكورة 12وتكونت العينة من  ،االستبانةالوصفي التحليلي واداة ، وقد تم استخدام المنهج الوجاهي

تقبل وتفاعل التعليم االلكتروني بين الطلبة انفسهم وضمن العملية التعليمية  من حيث استخدامه  توصلت تلك الدراسة الى أن مدى

الى عقد دورات تدريبية على ذلك فقد اوصت تلك الدراسة  قد جاء بدرجة متوسطة فقط، وبناءً  ومعيقاته  تهواستمراري تقبلهومدى 

إضافية في مجال التعليم االلكتروني للطلبة وللمدرسين ايضاً للتخلص من كافة المعيقات التي تواجههم وأنه ال بد من المزاوجة بين 

 التعليم االلكتروني والتعليم الوجاهي. 

 الدراسة الثالثة: 

بعنوان: صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها  (0250) طارق العواودةدراسة          

الصعوبات التي تواجه عملية التعليم بنوعه االلكتروني من خالل دراسة تلك الدراسة الى التعرف على  تاألساتذة والطلبة، وقد هدف

ستخدام المنهج الوصفي التحليلي واداة االستبانة لعينتين من األساتذة التأثير عليها لبعض من متغيرات الخلفية االجتماعية، وقد تم ا

طالب وطالبة من جامعات قطاع غزة في فلسطين وهي جامعة االزهر واإلسالمية  5208وعينة الطلبة جاءت بعدد  028بعدد 

جامعات الفلسطينية تعود الى انه يوجد صعوبات في توظيف التعليم االلكتروني في الواالقصى، وقد توصلت تلك الدراسة الى 

على الجامعات تجهيز البنية التحتية  الواجبوقد اوصت تلك الدراسة بانه من  ،الخبرة والبنية التحتية والدعم الفني والمناهج الدراسية

نشر الثقافة للمحاضرين وللطلبة وتوفير فنيين متخصصين لصيانة األجهزة وقيام األساتذة ب التدريبيةومعامل الحاسوب والدورات 

 الخاصة بالتعليم االلكتروني من اجل تحقيق التفاعل بينهم.

 الدراسة الرابعة:

بعنوان: دور التعليم االلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية في الجامعات الفلسطينية في قطاع  (0250) دراسة احمد أبو غبن         

دور التعليم االلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية من غزة من وجهة نظر األكاديميين، وقد هدفت تلك الدراسة الى التعرف على 

  ،األكاديميينستجابة لرغبات الكفاءة واالبتكار والجودة واالوخالل كل من االبداع 
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متفرغ من جامعات قطاع غزة وهي  أكاديمي 098وتكونت العينة من  ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واداة االستبانة 

انه يوجد عالقة قوية عة االزهر وجامعة القدس المفتوحة، وقد توصلت تلك الدراسة الى جامواألقصى  جامعةواإلسالمية الجامعة 

وبناء على ذلك فقد اوصت تلك الدراسة الى  ،ين تطبيق التعليم االلكتروني وبين وجود الميزة التنافسية المذكورة بأشكالها المتنوعةب

باإلضافة الى توضيح أهميته وذلك بعقد ورش عمل داخلية  ،العمل على ضرورة نشر ثقافة التعليم االلكتروني بين االكاديميين

  كون ذلك يعمل على تعزيز مكان الجامعة في المجتمع ككل.   ،واستخدامه اللكترونيالتعليم ا من معرفة فائدة للتعميق

 الدراسة الخامسة: 

بعنوان: المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني من وجهة نظر  (0259) احمد أبو الخيردراسة          

المديرين والمعلمين بمدارس المرحلة األساسية بمحافظة غزة، وقد هدفت تلك الدراسة الى التعرف على المعوقات التي تواجه 

وتكونت العينة من  ،ام المنهج الوصفي التحليلي واداة االستبانةاإلدارة المدرسية في تطبيق التعليم االلكتروني، وقد تم استخد

، وقد توصلت تلك الدراسة معلم 514ير و مد 38حيث بلغت العينة منهم بقيمة  ،المديرين والمعلمين في مدارس محافظة قطاع غزة

عليم االلكتروني والتي تمثلت بالمعوقات ال يوجد فروق بين المديرين والمعلمين فيما يتعلق بوجود المعوقات في تطبيق التالى أنه 

وتبين ان المدارس الحكومية تواجه معوقات اكبر من غيرها كالمدارس الخاصة ومدارس وكالة  ،المادية والبشرية واإلدارية والفنية

بضرورة وضع نظام تربوي منظم ومتماسك لتقوية عملية التعليم االلكتروني ومواجهة العقوبات  الدارسةواوصت تلك  ،الغوث

 . اإللكترونية التعليمية العادية لتصبح صالحة للتعليم ئباإلضافة الى االهتمام بالبي ،المواجهة لها

  :الدراسات الخارجية 

 الدراسة السادسة:

بعنوان: توظيف التعليم االلكتروني لتجويد التعليم الثانوي في العراق، وقد هدفت تلك  (0202) أحمد المهناويدراسة           

ك الدراسة المنهج التجريبي ، وقد استخدم في تلالدراسة الى التعرف على كيفية توظيف التعليم االلكتروني وتأثيره على جودة التعليم

مجموعة تدرس مادة الحاسوب لي تم تقسيمها تموعات المدروسة والجموعة من المجواداة االختبار من خالل وضع استبانة لكل م

 وتكونت العينة المأخوذة ،وتمت المقارنة بينهما من خالل تحديد مدى تأثير طريقة استخدام التعليم االلكترونية ،وأخرى ال تدرسها

 نة الطالب المأخوذة من تلك المدارس بقيمةعي وتكونت ،مدرسة عراقية ثانوية في محافظة الديوانية العراقية 51 المدارس بعدد من

ان كعينة مقارنة بشكل نصفي لكل من المجموعتين المذكورتين، وقد توصلت تلك الدراسة الى من طالب هذه المدارس  822

وبناًء  ،اليوم استخدام التعليم االلكتروني هو افضل طريقة لجعل التعليم بشكل عام اكثر جودة وفاعلية نظراً للتقدم الهائل في العالم

ضرورة االهتمام بالتعليم االلكتروني لكونه اكثر فائدة للطلبة ولألساتذة على ذلك فقد تم وضع عدد من التوصيات جاء من أهمها 

وضرورة العمل على تحديث مناهج متوافقة مع ذلك وإنشاء مواقع الكترونية خاصة بالمؤسسات التعليمية وتأهيل وتدريب  ،ايضاً 

       عليمية والطلبة. الكوادر الت
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 الدراسة السابعة:  

رحلة التعليم من النمطية الى االبتكار: فاعلية استراتيجية الصف المقلوب في بعنوان:  (0202) نورية الُمعافا دراسة          

أسلوب التعليم من مدى تأثير التغير في التحصيل الدراسي، وقد تم اجراء هذ البحث في السعودية، وهدف الى التعرف على 

األسلوب الوجاهي الى األسلوب االلكتروني ومدى تأثير ذلك على التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس، وقد استخدم المنهج 

طالبة من طالبات المدارس في  39المكونة من لقياس المستوى القبلي والبعدي للعينة المأخوذة و وتم استخدام أداة االختبار ،التجريبي

وقد توصلت تلك الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائية للعينة ، ية والتي تم تقسيمها الى قسمين ضابطة وتجريبيةالسعود

وهذا يعني  ،ولصالح العينة التجريبيةالستخدام التعليم االلكتروني على التحصيل الدراسي  تأثيروهذا يدل على أنه يوجد  ،المأخوذة

وقد اوصت تلك  ،بمعنى انه يعود بالفائدة على التحصيل التعليمي للطلبة الستخدام التعليم االلكترونيبية ان النتيجة قد جاءت إيجا

وتدريب  ،واعداد وتدريب المعلمين ،أهمية وفائدة على الطلبة من ضرورة العمل على استخدام التعليم االلكتروني لما له الدراسة الى

     اً لما يعود بالفائدة عليهم. الطالب على استخدام التعليم االلكتروني ايض

 على الدراسات السابقة: التعليق - 7

 بشكل صحيح، باستخدامهأثبتت معظم الدراسات السابقة أن التعليم االلكتروني يعود بالفائدة المهمة والواضحة على من يقوم         

ة على استخدام هذا النوع من دالدراسات شجعت وبش من تلكأية دراسة نفت هذا االمر على العكس من ذلك فإن كثير  دفلم يوج

العالمية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل فيروس كورونا المستجد على الساحة  انتشارالتعليم حتى الدراسات التي تم إجرائها قبل 

تعليم ات عن موضوع استخدام الالكبير وبشكل واضح بين هذه الدراس التشابهعلى شدة ويدل أيضاً النوع من التعليم، على أهمية هذا 

بين تلك الدراسات  االختالفاتأما ، تخدامه بشكل ُمتقن له وللقائمين عليهإسإذا تم خاصةً  واثرة على تحسين جودة التعليم االلكتروني

المتنوعة لتلك د بعض من النتائج ، وهذا عمل فعالً على وجوفقد تمثلت في طريقة العمل فقط من حيث المنهج واالداة والقياس

من تلك الدراسات السابقة الفائدة ، أما عن مدى مما يفيد ذلك في الكشف الواضح عن هذا الموضوع وبطرق متنوعة ،الدراسات

على البحث الحالي فقد كان لوجود تلك الدراسات ومراجعتها فائدة كبيرة على إجراء البحث الحالي من حيث درجة المساعدة في 

باحث عن هذا الموضوع ومعرفته بالفائدة لوالى توسع اآلفاق لدى ا عن هذا الموضوع التراكمية العلمية الموجودة مستوىمعرفة 

    من قاموا بها. لالكبيرة لطريقة التعليم االلكتروني وبشكل تجريبي بعد مراجعة تلك الدراسات ومعرفة نتائجها وتوصياتها 

 للبحث: والمفاهيمي النظري المنطلق - 8

الذي يتم اخذة عن طريق الكمبيوتر او األقراص  التعليم هو ذلك النوع منبإنه التعليم عن بُعد أو التعليم االلكتروني  يُّعرف          

بواسطة هذه  جديدة لدى المتعلمين علمية ومهارات المتعددة من اجل بناء معرفة طشبكة االنترنت او استخدام الوسائالمدمجة او 

 , Clark) ويتم ذلك في الغالب بشكل غير وجاهي لذلك فأطلق عليه التعليم عن بُعد، ،االساليب االلكترونية المستخدمة في التعليم

Ruth and Mayer, 2002)   
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في انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً  االزديادلقد تبين من خالل ما جاء من معلومات بحثية وعلمية معروفة ومنشورة أن         

قد عمل على زيادة االستخدام االلكتروني في كافة االعمال بما فيها طرق التعليم والتدريس التي كانت تتم  0259في نهاية العام 

بشكل جزئي مثلما هو و سابقاً  اإللكترونيفي كافة مجتمعات العالم حتى وأن كان هنالك استخدام قليل للتعليم  تقليديبشكل وجاهي 

 التعليم االلكتروني.  من خاللها بواسطةالمواد التي كان يتم التعاون تلك من  أجزاء معروف لبعض من المساقات أو حتى لبعض

خالل م عبر شبكة االنترنت العالمية من يوهو المتمثل من خالل مواقع التعل التعليم االلكتروني الستخدامالكبير  االنتشار كما أن       

 الى الزيادة على طلب وإيجاد وتوفر شبكة االنترنتجعل هناك حاجة ماسة وكبيرة لمختلف مجتمعات العالم  المعلمين والمتعلمين

ر الصحي التي تقي كافة سكان دول ومجتمعات العالم من لكونه يعمل ضمن إتباع سياسات الحجوذلك  وبشكل اقوى من السابق،

طلق عليه بالتعليم لهذا النوع من التعليم االلكتروني أو ما أخذ يُ للفائدة الكبيرة فترة الحالية، ولما كان اإلصابة بفيروس كورونا في ال

عن بُعد بمعنى اخذ واكتساب المعلومات والتحصيل العلمي بشكل متباعد وغير وجاهي بين المعلم والمتعلم سواء كان ذلك في 

من مختلف دول  حرصاً أجمع لم االجامعية وحتى المستويات العليا من التعليم في العحتى او  ةمؤسسات التعليم األساسية او الثانوي

وعدم توقفها ما دام يوجد هنالك طرق تفي بالغرض التي يتم به إيصال ومؤسسات ومجتمعات العالم على سير العملية التعليمية 

بإن هذا االمر وهو المتمثل بالتباعد االجتماعي يقي وتطبيق هذا النظام حتى وأن كان بشكل متباعد على افتراض غير قابل للشك 

 ،ى والتقارب البشري بين االفرادومن هذه الفئات االجتماعية من اإلصابة بهذا الفيروس والذي يتم انتقاله عن طريق العد اً كثير

لذلك فتم اللجوء إلى إستخدام التعليم عن  ،والغرف الصفية التعليمية العلميةخاصة اذا تواجدوا داخل مؤسسات مغلقة كالمؤسسات 

جديد في االجهزة والوسائل والتطبيقات تطورة وكل ماله االتصاالت المت التكنولوجية والمتمثلة بتقنية حيث ظهر أن المستحدثا بُعد،

 (.88، ص 0202حكمي، ) .ةوأساليب التدريس المناسبة يمكن االستفادة منها بتحقيق العملية التعليمية بكفاءة وفاعليااللكترونية 

 ،لقد أصبح التعليم االلكتروني اسلوباً مهماً ومطلوباً ال يمكن االستغناء عنه في مجتمعات العالم ال سيما في هذه الفترة بالذات         

وباء كورونا حافظ بشكل كبير على التباعد االجتماعي ويقي من التقارب الذي يعمل على الزيادة في انتشار كون ذلك األسلوب يُ 

الذي اخذ باالنتشار السريع في دول ومجتمعات العالم بشكل ال يمكن وقفه اال بإتباع بعض من السياسات المهمة والذي كان من 

أهمها سياسات االمن االجتماعي الخاصة بأساليب الوقاية المتعلقة بالحجر الصحي المنزلي للمصابين ولغير المصابين حتى ال 

  قد يصعب السيطرة عليها الحقاً.  ةاإلصابات وتؤدي في النهاية الى كوارث عالميعداد أتتراكم 

أنه ال مفر وال مخرج من وجود  إفتراضن األساس النظري والمفاهيمي الذي أنطلق منه الباحث في هذا البحث يقوم على إ         

وعلى اتباع سياسات  التعليميةتحافظ على سير العملية ي الت سيةوالرئيالطرق األساسية  كأحدواتباع غير طريقة التعليم االلكتروني 

هذا الفيروس  وانتشار، ناهيك عن أن األساس في وجود الحجر الصحي ومن ثم مواجهة تفشي فيروس كورونا بين افراد المجتمعات

ية والتي من أهمها مجالي االعمال ال ينتقل اال عن طريق اللقاءات والتقارب بين الناس الناتج عن خروجهم لمختلف المجاالت الحيات

، إلى جانب ذلك فيرى الباحث هنا وبما أن شبكات االنترنت متوفرة وبشكل كبير في مختلف دول ومجتمعات العالم فإن هذا والتعليم

استغاللها بأمور االستخدام الذي جاء بشكل أكبر لها وخاصة في مجال التعليم يزيد من أهميتها ومدى الفائدة منها بدل من أن كان يتم 

في أمور غير تعليمية وأصبحت اآلن تُستخدم في كثير  هاعديمة الفائدة ومن ابرزها مواقع التواصل االجتماعي التي كان يتم استخدام
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منها ألمور التعليم والعمل وغير ذلك من األمور الخاصة بالتعرف على بعض من السياسات الالزمة في اتباعها من أجل مواجهة  

 ،ن طبيعة المجتمعات العربية تُعد مجتمعات فتية وشابةة المؤسسات التعليمية ال سيما وأباء والحماية منه خاصة من قبل طلبهذا الو

بمعنى أن معظم افرادها يُشكلون من هم على مقاعد الدراسة سواء كانوا في المراحل األولية أو الثانوية أو الجامعية والعليا منها بما 

اد هذا المجتمع بناًء على العينة رفا البحث عنهم من وجهة نظر كافة اجراء هذداخل المجتمع الفلسطيني الذي تم إي فيها طلبة العلم ف

 منه.  المأخوذة

بالتحسين من جودة التعليم فال بد من تحديد األبنية  وفائدتها م االلكترونيةيأما فيما يتعلق بعودة االستخدام لمواقع التعل          

فمثلما ظهر في كثير من الدراسات السابقة فإن استخدام طرق  ،األساسية التي ال بد من وجودها من اجل التحسين من هذه األمور

وذلك وفقاً ألوضاعهم  ،تقبلهم لها خاصة إذا كان هنالك درجات عالية من قد جاء بالفائدة الكبيرة على المتعلمين ةم االلكترونييالتعل

المتنوعة، حيث ثبت أن تأثير تقبل استخدام التعليم االلكتروني بشكل واضح قد جاء نتيجة للمستوى التعليمي ألهالي الطلبة، باالضافة 

لكتروني/ الى وضعهم المادي وظهر بذلك وجود عالقة قوية بين المتغيرين المذكورين فيما يختص بهذا النوع من التعليم ) التعليم اال

ومؤسساتها  العربية المجتمعاتبما فيها  ؟كافة المجتمعاتهل هذا يشمل  ولكن (504، ص 0202)الشجراوي،  ،التعليم عن بُعد(

المفاجئ بهذا  الستخدام هذا األسلوب من التعليم والتي قد تكون مناهجها ومؤسساتها التعليمية غير مجهزة بشكل كامل ؟التعليمية

فيروس كورونا  نتشارإلمالزمة بطريقة جاء قد هذا النوع من التعليم بشكل مفاجئ وسريع كونه  انتشارناهيك عن  ؟لهالشكل الشامل 

فلم  ،فقياً في كافة مجتمعات العالمأسياً وأر االنتشارمستوى العالمي والذي اخذ بالظهور بشكل مفاجئ وسريع في الالمستجد على 

لتأثير هذا الفيروس  ومفاجئمجتمع من وجود وانتشار سريع  أيفي أو أسرة أي منطقة  مجتمع من وجودة بل لم تخلويخلو أي 

 العلمية ، ويرى الباحث أن أهم المنطلقاتبعض من الدول مثلما ثبت مؤخراً  واالصابة به من قبل افراد المجتمعات بما فيهم رؤساء

 من جودة التعليم هي:لتحسين لكتروني والالزمة لفي عملية استخدام التعليم اال النظرية

 في التوصل الى التحسين من جودة التعليم.  ونجاحهلنوع من التعليم إيجاد بنية تحتية مناسبة لتطبيق هذا ا – 5

اإلستغناء ن ممكيم ولو بشكل مؤقت حتى يصبح من الهالي على تقبل هذا النوع من التعلتدريب الكوادر التعليمية والطلبة واأل – 0

 في الوقت الحاضر.  شار فيروس كورونا المستجد عالمياتهاء أزمة إنتإنعن جزء كبير منه مع 

التوعية بضرورة ايجاد واستخدام هذا النوع من التعليم كونه ال يوجد بديل عنه اال بترك العملية التعليمية وجمودها بشكل  – 3

 األمر سوف يفاقم من عملية التلقي بل على العكس من ذلك فإن هذا ،وهذا من غير الممكن أن يعود بأية فائدة تُذكر ،كلي

 من العدم.  أفضلالتعليمي للطلبة حتى وإن كانت مدى الفائدة اقل من التعليم الوجاهي إال أن ذلك يبقى 

بة من أجل تطبيق طرق خاصة من حيث وضع مناهج مناسبة ووضع أسئلة اإلمتحانات التحليلية والتي تُعطي اإلمكانية للطل – 4

ستعانة الطلبة من القيام بأعمال اإل من كن بعضالتعبير بشكل ال يُمالقدرة على من ثم ر والتحليل والربط وإحداث نوعاً من التفكي

 بالغير من أجل اإلجابة على بعض اإلمتحانات أو حتى بعض من اسئلة أي منها. 

جراء عمليات خاصة بهذا إعدم اإلكتفاء ببعض الطرق اإللكترونية المحددة في التعليم بل على العكس من ذلك ال بد من  – 1

 ،ريس وطبيعة النشرات التعليمية المرسلةاج والليونة في طبيعة طريقة التداالسلوب من حيث المرونة واإلدم
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بحيث يتالئم كل  ،ة من مواد إنسانية وتطبيقية أو تدريبيةالتدريسيباالضافة الى التنوع في أسئلة اإلمتحانات حسب المواد   

أو حتى بشكل  اسلوب مع المادة التي يتم التعامل معها حتى وأن جاء بشكل مختلف عن بقية المؤسسات التعليمية األخرى

ن الطرق التي ضل ماف ير كل مدرس لطرق خاصة قد تكونمكانية لتطوعطي اإلألن ذلك يُ  ،ين أنفسهمرسمختلف بين بعض المد

حكومية أو خاصة أو  سى إدارات المدارس نفسها من مدارلجهات الرسمية متمثلة بوزارة التعليم أو حتيتم فرضها من قبل ا

 يين.تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطين

 منهج البحث: -9

في البحث لمثل هذه لقد تم االستخدام في هذا البحث للمنهج الوصفي التحليلي وذلك لكون هذا المنهج هو المنهج األنسب          

على كافة الجوانب المتعلقة بدراسة الظاهرة التي يتم تناولها نظراً لما لهذا المنهج  التعرفالفرصة للباحث في  يعطييث ح ،الظواهر

عن الظاهرة المدروسة سواء كان ذلك كماً أو  ةة يتم من خاللها إعطاء كافة التفسيرات المتناولكبيرة وواضح ةمن درجة مرون

 نوعاً. 

  البحث: مجتمع - 11

حيث جاء  ،سلفيت الواقعة في منطقة شمال الضفة الغربية وهي مدينة الفلسطينيةالمدن  إحدىمثل مجتمع هذا البحث بسكان ت        

)الجهاز  ،وذلك حسب إحصاءات الجهات الرسمية الخاصة بتحديد مثل هذه األمور ،(55820) عدد سكانها األصليين بقيمة

لمدينة بنسبة مناسبة من ان هذه ابحيث تم تحديد عينة من سك ، التعداد العام للسكان، رام هللا(م0202 ،المركزي لإلحصاء الفلسطيني

وضوع البحث الحالي وهو مدى تأثير واستخدام التعليم االلكتروني على جودة التعليم لطلبة المدارس في اجل دراسة آرائهم عن م

 داخل المجتمع الفلسطيني. 

 عينة البحث:  - 11

عليها ثلما تم ذكرة سابقاً عمل على تحديد نسبة العينة التي تم إجراء الدراسة مقام الباحث بتحديد مجتمع هذا البحث  أنبعد        

بحيث تُعتبر هذه النسبة  ،شمال الضفة الغربية من المجتمع الفلسطيني الفلسطينية ( من سكان مدينة سلفيت%1) والتي بلغت بقيمة

بناًء على تحديد النسبة  المأخوذة، حيث بلغت قيمة العينة هي نسبة كبيرة ومعقولة لدراسة مثل هذه االعداد من المدن المذكورة

( فرداً من سكان تلك المدينة ومن كافة الفئات االجتماعية من حيث العمر والجنس وطبيعة العمل والمستوى 185) بقيمة المذكورة

يتم دراسته، وقد تم تعبئة كافة االعداد المذكورة من حيث  وغيرها من متغيرات الخلفية االجتماعية للسكان في أي مجتمعالتعليمي 

 .بشكل كامل ة من عينة هذا البحثدرجة استجاباتها بطريقة عشوائية بسيط
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 أداة البحث: - 12

ن أداة االستبانة هي األفضل من األدوات إولذلك ف ،لبحث هو متناول بشكل كميلقد تم استخدام أداة االستبانة وذلك كون هذا ا       

والفقرات  األسئلةبشكل إحصائي وكمي خاصة في الجزء الميداني منه، وقد احتوت هذه االستبانة على عدد من  المأخوذةالبحثية 

االلكتروني والفقرات الخاصة بجودة التعليم وتحديد كل منهما فة الى الفقرات الخاصة بالتعليم باإلضا ،البحثهذا المهمة عن عينة 

 ي الحقاً. من خالل قياس هذه األمور بشكل احصائي كم

 الصدق والثبات ألداة البحث: - 13

من  بار جميع فقراتها من حيث درجات كلختالخاصة بهذا البحث بالعمل على ا لقد قام الباحث بعد أن أتم إعداد االستبانة         

والذي تمثل بعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المجاالت االجتماعية ضمن موضوع هذا  الخاص بها الصدق

وقد تم االخذ بها وتعديلها حتى أصبحت متوافقة  ،منهم آراء ببعض التعديالت على فقرات هذه االستبانة لعدد وقد كان ،البحث

وبشكل كبير وواضح مع موضوع هذا البحث المدروس. أما فيما يتعلق بثبات فقرات هذه االستبانة فقد تم القيام بالعمليات الخاصة 

ل مرة رات قد جاءت في كوقد تبين أن نسبة ثبات هذه الفق ،اإلحصائية عليها "ألفا – نباخ -كرو"بالثبات من حيث تطبيق معادلة 

الثبات  ةوقد تمثلت نسب ،لجميع فقرات استبانة هذا البحث المناسبوهذا يدل على الثبات  ،أيضاً  متقاربة وبشكل كبير ومرتفع

 : حث على الشكل التاليبللمجاالت الرئيسية في هذه االستبانة الخاصة بال

 (1الجدول رقم )

 مقدار قيمة الثبات: البيانات:

 89.  6 التعليم عن ب عد )التعليم اإللكتروني(:قيم 

 87.  8 قيم جودة المستوى التعليمي: 

  88.  7 المجموع

 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  - 14

وفقاً لعينة  مقدر عددهمال من قبل جميع المبحوثين لقد تمثلت األساليب الخاصة بجمع بيانات هذه االستبانة بالقيام بتعبئتها اوالً        

وبشكل كامل وبعد ذلك عمل الباحث على القيام بترتيب هذه االستبانات وترقيمها وترميز ( 185 ـــــــــــــ 5هذا البحث من رقم )

ت هذه تم بعدها ادخال جميع بيانا ، وقدواالستعداد لعمليات التحليل االحصائي الالزمة لبيانات هذه االستبانة جميع األسئلة فيها،

وقد استخدم الباحث عدد من (،  SPSSاالستبانات الجاهزة والصالحة للتحليل جميعها الى برنامج التحليل االحصائي المتقدم )

 هذه التقنيات: أهم التقنيات اإلحصائية الالزمة والمناسبة بشكل كبير لهذه البيانات وكان من 
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 رات والنسب المئوية. التكرا استخراجتقنية   – 5 

 T - TEST  :ق بين المتوسطات الحسابيةوتقنية الفر – 0

 ONE WAY ANOVA :تقنية تحليل التباين األحادي  – 3

والداللة اإلحصائية لفحص طبيعة العالقة بين قيم التعليم االلكتروني  Regression :قيمة معامل اإلرتباط جتقنية استخرا – 4

 وقيم الجودة في التعليم. 

 خصائص عينة البحث:  - 15

 (2الجدول رقم )

 بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة، نسب مئوية:

البيانات الخاصة بسمات العينة  قيمة اإلجابة:

 المدروسة:

 الجنس: – 1 التكرار النسب المئوية %

 %  ذكر 291 50.1

 %  أنثى 290 49.9

 %  المجموع 581 100

 العمر:  - 2 التكرار النسب المئوية %

 %  سنة(  31صغير: )أقل من  290 49.9

 % 28.6 166 
 سنة( 41 – 31متوسط: )من 

 % 21.5 125 
سنة ( أو أكثر من  51 – 41كبير: )

 ذلك... .

 %  المجموع 581 100

 المستوى التعليمي: - 3 التكرار النسب المئوية %

 % 69.5 404 
الدرجة الجامعية األولى 

 )البكالوريوس(:  

 % 20.3 118 
الدرجة الجامعية الثانية 

 )الماجستير(: 
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 % 10.2 59 
الدرجة الجامعية الثالثة 

 )الدكتوراه(:

 %  المجموع 581 100

 التخصص العلمي: – 4 التكرار النسب المئوية %

 %  إنساني  360 62

 %  تطبيقي 151 26

 %  فني/ تصنيعي/ خدماتي 70 12

 %  المجموع 581 100

المئوية %النسب   : االقتصاديالوضع  – 5 التكرار 

 %  قليل: 334 57.5

 %  متوسط: 165 28.4

 %  كبير : 82 14.1

 %  المجموع: 581 100

 المأخوذة من المبحوثين". االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

( أن نسبة الذكور واإلناث المأخوذة كعينة لهذا البحث قد تكاد تكون متساوية 0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )       

( لإلناث وهذا يكاد يكون متشابهاً بشكل كبير لنسب الذكور % 49.  9( مقابل نسبة ) % 12.  5بشكل كبير فقد بلغت نسبة الذكور ) 

نة هذا البحث فقد جاءت اعلى النسب للفئة العمرية الصغيرة أما فيما يتعلق بالعمر لعي واالناث في داخل المجتمع الفلسطيني ككل. 

تلتها وبشكل اقل نسبة الفئة العمرية  ة المأخوذة،لنصف افراد العين تقريباً ( وهي مساوية % 49.   9ة ) مالى قي نسبتهاوالتي وصلت 

جي وبشكل مضطرد مع العمر لتصل التدري باالنخفاض األخرى ن توالت النسبي( في ح% 08.  8المتوسطة والتي جاءت بقيمة )

ساوياً تقريباً للفئات العمرية في داخل المجتمع الفلسطيني والذي توهذا يكاد يكون م ،( للفئة العمرية الكبيرة% 05.  1الى قيمة ) 

أفراد عينة هذا البحث هي المستوى التعليمي فقد ظهر أن غالبية أما فيما يتعلق بمتغير . سكانهيعتبر مجتمع فتياً وشاباً لمعظم فئات 

من  تقترب( وهي بذلك % 89.  1حيث وصلت نسبتها الى قيمة ) ،من ذوي الفئة التي تحمل الدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس(

شكل ( تلتها وب% 02.  3لتصل الى قيمة )  )الماجستير( الفئات من حملة الدرجة الجامعية الثانية انخفضتثلثي افراد العينة في حين 

وهذا يكاد يكون متساوياً لتوزيع  ،(% 52.  0والتي وصلت الى قيمة ) )الدكتوراه( اقل الفئات من حملة الدرجة الجامعية الثالثة

التخصص العلمي فقد تبين أن أكثر من نصف افراد أما فيما يتعلق بمتغير النسب التعليمية الحقيقية في داخل المجتمع الفلسطيني. 

( لذوي التعليم التطبيقي ونسبة % 08( مقابل نسبة ) % 80هم من ذوي التخصص العلمي اإلنساني والذي وصل الى نسبة ) العينة 

  ،( لذوي التخصصات الفنية والتصنيعية والخدماتية% 50)
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خصصات اإلنسانية ذوي الت بازدياديُعرف عنه  ذيي في داخل المجتمع الفلسطيني والوهذا يكاد يقترب من التخصص العلمي الحقيق 

الوضع االقتصادي فقد جاءت اعلى النسب لذوي الوضع االقتصادي القليل والذي وصل الى مقابل غيرها. أما فيما يتعلق بمتغير 

ثم  ،( لذوي الحالة االقتصادية المتوسطة% 08.  4( مقابل نسبة )% 17.  1أكثر من نصف افراد العينة بقليل حيث جاء بقيمة )

وهذا يدل على كبر حجم الحالة  ،االقتصادية الكبيرة ةلحال( لذوي ا%54.  5نسب باالنخفاض لتصل الى قيمة )توالت باقي ال

االقتصادية المتدنية في داخل المجتمع الفلسطيني مثلما هو معروف مؤخراً نتيجة لظروف البطالة وحالة االغالق الناتج عن انتشار 

)قد يكون ذلك تبعاً  لم يستطيعون العمل بشكل الكتروني نالذيوبة العاملين بشكل مباشر نس وانخفاضفيروس كورونا المستجد عالمياً 

كثير من ارباب العمل والعاملين  أفقدوالذي اخذت طبيعة العمل مؤخراً باالقتصار عليه مما  (المعينة للقيام بطبيعة بعض األعمال

 ايضاً للكثير من وظائفهم واالستغناء عنها. 

 اإلجابة على تساؤالت البحث:   - 16

عد( على جودة المستوى تأثير استخدام التعليم االلكتروني )التعليم عن بُ  المتمثل بمعرفة مدى وهو :األول اإلجابة على السؤال

 يلي:  التعليمي لطلبة المدارس داخل المجتمع الفلسطيني من خالل كل مما

 ألسلوب التعليم عن بعد. "تقبل الطلبة واألهالي"معرفة مدى  – 5

 عد أو للتحسين منها. أكثر من غيرها من أجل اتقان عملية التعليم عن بُ  "الطرق الالزم استخدامها"توضيح  – 0

عد خاصة ألول مرة في هذا العام منذ نشأة على استخدام أساليب التعليم عن بُ  "قدرة الكادر التعليمي الفلسطيني"تحديد مدى  – 3

 التعليم المدرسي الفلسطيني. 

 في التأثير على استخدام التعليم االلكتروني، سلباً أم إيجاباً.  "العوامل المساعدة"التعرف على  – 4

 .في التعليم على االستخدام االلكتروني "مالئمة المناهج التعليمية الفلسطينية"توضيح مدى  – 1

 (3قم )الجدول ر

 :لطلبة المدارس الفلسطينية : )التعليم عن ب عد / التعليم اإللكتروني(قيم المتغير المستقل

 التعليم عن ب عد )التعليم اإللكتروني(:قيم  (1قيمة اإلجابة: )

 المستقلالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير 

داخل ، التعليم عن ب عد / التعليم اإللكترونيالمتمثلة ب

 المجتمع الفلسطيني:

قيمة معنى  المتوسط  االنحراف  مفردات التعليم عن ب عد )التعليم اإللكتروني(: المئوية النسبة 

                                                           
تخت خيار  كبيرةو كبيرة جداً وتم دمج خياري  قليلةتحت خيار قليلة جداً وقليلة فتم دمج خياري  ليكرتلقد تم دمج الخيارات القريبة من بعضها حسب مقياس   (2)

 بينهما.  المتوسطاآلخر وهو الخيار وبقي الخيار  كبيرة
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للخيار  الحسابي المعياري اإلجابة 

 %الثالث

 77.8 2.72 569. متوسطة 
أوالً: وجود برامج خاصة لهذا النوع من التعليم وتنظيم 

 :الطلبة واألهاليالمواد وتقبلها من قبل 

 71.1 2.65 590. متوسطة 
ة مناسبتين كأهم الطرق المناسبة يئثانياً: توفير بنية وب

 :للتعليم عن ب عد

 :ثالثاً: القدرة على المتابعة المستمرة من قبل المعلمين 67.6 2.62 598. قليلة

 63.9 2.58 604. قليلة
رابعاً: وضع جداول زمنية مناسبة لجميع الخطوات 

 :التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعليم عن ب عد

 60.8 2.55 607. قليلة
خامساً: توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى المهارات 

 :واألدوات الالزمة لذلك

 :المجموع 68.2 2.62 568. قليلة

 المأخوذة من المبحوثين". االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

( فيما يتعلق بالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير المستقل 3لقد تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )        

وبنسبة وصلت الى  كل متوسطها بشجملقد جاءت في مأنها  المتمثلة بالتعليم عن بُعد / التعليم اإللكتروني، داخل المجتمع الفلسطيني

وجود برامج خاصة لهذا النوع من  وقد توزعت هذه النسب لبعض من المفردات التي جاءت بشكل متوسط وهي: (%88.  0قيمة )

( تلتها وبشكل متقارب من هذه القيمة توفير %77.  8التعليم وتنظيم المواد وتقبلها من قبل الطلبة واألهالي والتي وصلت الى قيمة )

أما باقي النسب الخاصة بمفردات التعليم  ،(%75.  5ة مناسبتين كأهم الطرق المناسبة للتعليم عن بُعد والتي جاءت بقيمة )بنية وبيئ

القدرة على المتابعة المستمرة من قبل المعلمين والتي وصلت الى قيمة  االلكتروني فقد جاءت بشكل قليل وهي القيم المتمثلة بكل من:

زمنية مناسبة لجميع الخطوات التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعليم عن بُعد والتي وصلت  (، ووضع جداول87%.  8)

(، %82.  8والتي جاءت بقيمة ) وتوفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى المهارات واألدوات الالزمة لذلك (%83.  9الى قيمة )

وقد  ،خل المجتمع الفلسطينيكتروني قد جاءت بشكل منخفض في داسمي بالتعليم االلعد او ما وهذا يدل على ان مفردات التعليم عن بُ 

يرجع ذلك الى استخدام هذا النوع من التعليم بشكل مفاجئ خاصة بعد اإلعالن عن حالة الحجر الصحي في معظم مجتمعات العالم 

ر داخلها من مؤسسات عمل ومؤسسات تعليمية بشكل بما فيها هذا المجتمع والذي اخذت كافة المجتمعات بذلك بالتعامل فيما يدو

هذه األشهر التي مضت بدون تعليم أو  اعوذلك حرصاً منها على عدم ضي ،غيرهالكتروني تعويضاً عن الشكل الوجاهي في التعليم و

 عمل وما تالهما. 

التعليم اإللكتروني في  استخدامئمة على أساس المتمثل بتحديد مقدار الدعم لقيم جودة التعليم القا وهو :اإلجابة على السؤال الثاني

  داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر.
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 (4الجدول رقم ) 

 : الناتجة عن التعليم عن ب عد جودة المستوى التعليميقيم 

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع المتمثلة 

 المجتمع الفلسطيني: في داخلبجودة المستوى التعليمي 

قيمة معنى 

 اإلجابة 

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار الثالث 

% 

 مفردات جودة المستوى التعليمي الناتجة عن التعليم عن ب عد:

 59.4 2.53 608. قليلة جداً 
 ،نواحي مختلفة نفسيةأوالً: االرتقاء بالمستوى الطالبي من 

  :اجتماعية ،تعليمية

 قليلة جداً 
.609 2.50 56.5 

ثانياً: زيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء للعملية التعليمية 

 :المدرسية

 قليلة جداً 
.608 2.46 51.8 

ثالثاً: تقوية وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل حديث 

 :ومناسب

 48.4 2.42 604. غير مؤثرة 
رابعاً: رفع مستوى كفاءة ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق 

 :اإللكترونية الحديثة

 :خامساً: تنمية قدرات الطالب المختلفة 46.6 2.41 602. غير مؤثرة

 المجموع 52.5 2.47 586. قليلة جداً 

 المأخوذة من المبحوثين". االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناًء على تحليل 

المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع المتمثلة والخاص ب( 4تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

( لكامل مفرداتها، %10.  1قد جاءت قليلة جداً حيث وصلت الى نسبة )أنها  المجتمع الفلسطيني بجودة المستوى التعليمي في داخل

االرتقاء بالمستوى : بدرجة قليلة والتي تمثلت بكل من ق بتوزيع هذه المفردات فقد جاءت لبعض من المفردات المؤثرةأما فيما يتعل

( تلتها زيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء %19.  4اجتماعية حيث وصلت الى قيمة )وتعليمية والطالبي من نواحي مختلفة نفسية 

( ثم جاء تقوية وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل حديث ومناسب والتي %18.  1اءت بقيمة )للعملية التعليمية المدرسية والتي ج

الخاصة برفع المستوى التعليمي فقد جاءت غير مؤثرة والتي تمثلت  المفردات(، أما فيما يتعلق بباقي %15.  8وصلت الى نسبة )

( و تنمية %48.  4)رفع مستوى كفاءة ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق اإللكترونية الحديثة والتي جاءت بقيمة  :بكل من

 فقط.  (%48.  8والتي وصلت الى قيمة ) قدرات الطالب المختلفة
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 كل من:  المتمثل بفحص طبيعة العالقة بين وهو :اإلجابة على السؤال الثالث 

المتمثلة بالتعليم عن ب عد )التعليم اإللكتروني( في حال االستخدام الصحيح لها وبين قيم المتغير التابع  قيم المتغير المستقل  –أ 

   المتمثلة بجودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس الفلسطينية:

 (5الجدول رقم )

وبين قيم المتغير في حال االستخدام الصحيح لها  عد )التعليم اإللكتروني(العالقة بين قيم المتغير المستقل المتمثلة بالتعليم عن ب  

 التابع المتمثلة بجودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس الفلسطينية:  

معنى الداللة 

 اإلحصائية

 ةمقدار قيم

 الداللة

 اإلحصائية

 

 يالتعليمالمستوى تابع / جودة "قيم المتغير ال

" 

 

)التعليم  / التعليم عن ب عد "قيم المتغير المستقل

 "اإللكتروني(

بالمستوى الطالبي من نواحي  ))االرتقاء) 1.15أقل من  دالة إحصائياً 

اجتماعية، وزيادة  ،تعليمية ،مختلفة نفسية

الوعي لدى الطلبة باالنتماء للعملية التعليمية 

المدرسية، وتقوية وتطوير أساليب التعليم 

للطالب بشكل حديث ومناسب، ورفع مستوى 

كفاءة ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق 

اإللكترونية الحديثة، وتنمية قدرات الطالب 

 ((.المختلفة(

النوع من التعليم  أوالً: وجود برامج خاصة لهذا

 :وتنظيم المواد وتقبلها من قبل الطلبة واألهالي

اً دالة إحصائي 1.15أقل من   ثانياً: توفير بنية وبيئة مناسبتين كأهم الطرق  

 :المناسبة للتعليم عن ب عد

اً دالة إحصائي 1.15أقل من   ثالثاً: القدرة على المتابعة المستمرة من قبل  

 :المعلمين

اً إحصائيدالة  1.15أقل من   رابعاً: وضع جداول زمنية مناسبة لجميع الخطوات  

التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعليم عن 

 :ب عد

اً دالة إحصائي 1.15أقل من   خامساً: توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى  

 :المهارات واألدوات الالزمة لذلك

( انه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين قيم التعليم االلكتروني وما 1البيانات الواردة في الجدول رقم )تبين من خالل          

أي بمعنى آخر أنه إذا تم استخدام القيم الخاصة بالتعليم االلكتروني بشكل صحيح فإن ذلك سوف ينعكس  ،بين قيم الجودة في التعليم

عن تحقيق التعليم  المؤثراتحيث تمثلت هذه  ،بشكل افضل على تحقيق الجودة في التعليم وفقاً لرؤية نظر افراد المجتمع الفلسطيني

توفير بنية وبيئة ، ووتنظيم المواد وتقبلها من قبل الطلبة واألهالي ،وع من التعليموجود برامج خاصة لهذا الن :االلكتروني بكل من

وضع جداول زمنية مناسبة ، والقدرة على المتابعة المستمرة من قبل المعلمين، ومناسبتين كأهم الطرق المناسبة للتعليم عن بُعد

توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى المهارات واألدوات عن بُعد، ول المساعدة لنجاح التعليم لجميع الخطوات التعليمية كأهم العوام

اجتماعية، وتعليمية و. أما القيم الخاصة بجودة التعليم فقد تمثلت باالرتقاء بالمستوى الطالبي من نواحي مختلفة نفسية الالزمة لذلك

 ة وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل حديث ومناسب، وزيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء للعملية التعليمية المدرسية، وتقوي
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وهذا يعني أن المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق اإللكترونية الحديثة، وتنمية قدرات الطالب  

في هذه الفترة وهي فترة  داً يتم تطبيقها بشكل صحيح تحدياستخدامات مفردات التعليم االلكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني لم 

وتتمثل هذه  ،التي اخذ استخدام التعليم عن بعد فيها بشكل كبير جداً الناتج عن انتشار فيروس كورونا والحجر الصحي واالغالق 

وعدم تنظيم المواد  ،عدم وجود برامج خاصة لهذا النوع من التعليمبهذا البحث المأخوذة  ةحسب وجهات نظر افراد عيناألمور 

وتقبلها من قبل الطلبة واألهالي، وقلة توفير بنية وبيئة مناسبتين كأهم الطرق المناسبة للتعليم عن بُعد، وعدم القدرة على المتابعة 

م عن المستمرة من قبل المعلمين، وعدم وضع جداول زمنية مناسبة لجميع الخطوات التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعلي

في درجات تأثيرهما على التحسين من جودة المهارات واألدوات الالزمة لذلك قلة بُعد، وقلة توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى 

 التعليم.

 العالقة بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين جودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس الفلسطينية: –ب 

 (6الجدول رقم )

 بين متغيرات البيئة االجتماعية وبين جودة المستوى التعليمي لدى طلبة المدارس الفلسطينية:العالقة 

معنى الداللة 

 اإلحصائية

مقدار قيمة 

 الداللة

 اإلحصائية

المستوى "قيم المتغير التابع / جودة 

 " يالتعليم

 "قيم البيئة االجتماعية"

غير دالة 

 إحصائياً 

بالمستوى الطالبي من نواحي  ))االرتقاء) 1.15أكبر من 

اجتماعية،  ،تعليمية ،مختلفة نفسية

وزيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء 

للعملية التعليمية المدرسية، وتقوية 

وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل 

حديث ومناسب، ورفع مستوى كفاءة 

 ومهارة الطالب من حيث هذه الطرق

الحديثة، وتنمية قدرات الطالب  اإللكترونية

 ((المختلفة(

 الجنس: – 1

غير دالة 

 إحصائياً 

1.15أكبر من   :العمر – 2 

غير دالة 

 إحصائياً 

1.15أكبر من   المستوى التعليمي: - 3 

غير دالة 

 إحصائياً 

1.15أكبر من   التخصص العلمي: – 4 

غير دالة 

 إحصائياً 

1.15أكبر من   االقتصادي:الوضع  – 5 

( أنه ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين متغيرات الخلفية 8تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )           

هذا البحث وبين رؤيتها في الوجود لرفع قيم الجودة في التعليم بناًء على  ةاالجتماعية لسكان المجتمع الفلسطيني بناًء على عين

( 2.21بقيمة اكبر من ) اإلحصائية الدالالتقيم جميع حيث جاءت ، لما هو موجود ويتم تطبيقه حالياً مث اإللكترونياستخدام التعليم 

القتصادي وبين تحقيق الجودة في التعليم والمتمثلة لمي والوضع ابين متغيرات الجنس والعمر والمستوى التعليمي والتخصص الع
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اجتماعية، وزيادة الوعي لدى الطلبة باالنتماء للعملية التعليمية وتعليمية واالرتقاء بالمستوى الطالبي من نواحي مختلفة نفسية ب 

الطالب من حيث هذه الطرق  المدرسية، وتقوية وتطوير أساليب التعليم للطالب بشكل حديث ومناسب، ورفع مستوى كفاءة ومهارة

وهذا يدل على عدم رضا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني عن رؤيتها في  ،اإللكترونية الحديثة، وتنمية قدرات الطالب المختلفة

واستخداماته في سلبية لوجود التعليم اإللكتروني قد جاءت أي أن نظرتها  دام التعليم االلكتروني،ستخعاً إلتحقيق الجودة في التعليم تب

حقيقية في التعليم لكافة يفضلون التعليم الوجاهي بشكل اكبر كونه يعمل على وجود وتحقيق الجودة ال إنهموبذلك ف الفترة الحالية،

 الطلبة في داخل المجتمع الفلسطيني. 

 النتائج العامة للبحث: - 17

اً في هذه الفترة دالتعليم االلكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني لم يتم تطبيقها بشكل صحيح تحدي ن استخدامات قيم ووسائلإ – 5

 .عد فيها بشكل كبير جداً م عن بُ وهي فترة الحجر الصحي واالغالق الناتج عن انتشار فيروس كورونا والتي اخذ استخدام التعلي

ستخداماته ما بين الدرجة المتوسطة والقليلة وفقاً لرؤية افراد المجتمع مفردات التعليم االلكتروني قد جاءت في ان معظم إ – 0

 العربي الفلسطيني.

 وغير مؤثرة في داخل المجتمع الفلسطيني. ن مفردات الجودة في التعليم والناتجة عن التعليم االلكتروني هي قليلةإ – 3

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية في حالة استخدام قيم التعليم اإللكتروني بشكل صحيح وبين التحسين من المستوى التعليمي   – 4

 او تحقيق الجودة في التعليم داخل المجتمع الفلسطيني. 

يم التحسين من ي وما بين قكان المجتمع الفلسطينال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين قيم البيئة االجتماعية الخاصة بس – 1

 المستوى التعليمي داخل المجتمع الفلسطيني. 

 النتائج التفصيلية للبحث ومناقشتها:   -18

اً في هذه الفترة دن استخدامات قيم ووسائل التعليم االلكتروني في داخل المجتمع الفلسطيني لم يتم تطبيقها بشكل صحيح تحديإ – 5

والتي اخذ استخدام التعليم عن بعد فيها بشكل كبير جداً،  ،الناتج عن انتشار فيروس كوروناوهي فترة الحجر الصحي واالغالق 

وذلك ناتج حسب رؤية افراد عينة هذا البحث نتيجة لعدم وجود برامج مناسبة للتعليم عن بُعد، وعدم تنظيم المواد وتقبلها من 

الطرق المناسبة للتعليم عن بُعد، وعدم القدرة على المتابعة المستمرة  قبل الطلبة واألهالي، وقلة توفير بنية وبيئة مناسبتين كأهم

من قبل المعلمين، وعدم وضع جداول زمنية مناسبة لجميع الخطوات التعليمية كأهم العوامل المساعدة لنجاح التعليم عن بُعد، 

هما على التحسين من جودة ك في درجات تأثيروقلة توفير المناهج المناسبة، باإلضافة إلى قلة المهارات واألدوات الالزمة لذل

تغريد حنتولي التي أوصت بضرورة اإلبقاء على تطوير التعليم االلكتروني حتى يعودة بالفائدة  التعليم، وهذا متوافق مع دراسة

طرق التعليم  وحسب رؤية الباحث فإن، المرجوة منه من اجل زيادة التفاعل بين الطلبة والمعلمين ومواكبة التعليم عالمياً 

االلكترونية المستخدمة حالياً في داخل المجتمع الفلسطيني بحاجة إلعادة نظر فيها من أجل العمل على تطويرها من نواحي 

     متعددة كماً وكيفاً.
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افراد المجتمع  ن معظم مفردات التعليم االلكتروني قد جاءت في استخداماته ما بين الدرجة المتوسطة والقليلة وفقاً لرؤيةإ – 0 

شكل كبير على الفئات المتعلمة من الطلبة التعليم االلكتروني غير مؤثرة ب دام خوهذا يعني أن طرق است العربي الفلسطيني،

ية المستخدمة في التعليم في السابق أي هاالى طبيعة الطرق التقليدية الوج وقد يرجع ذلك ،بحسب رؤية سكان هذا المجتمع

وهذا يعني أن طبيعة االستخدامات في التعليم بشكله االلكتروني بحاجة الى مقدمات  وباء كورونا في العالم، تحديداً قبل انتشار

أن مدى تقبل وتفاعل التعليم االلكتروني بين  سحر أبو شخيدم وآخرون...، والتي جاء فيها  وهذا متوافق مع دراسةمتنوعة، 

وحسب  قد جاء بدرجة متوسطة، ومعيقاته تهاستخدامه ومدى تقبله واستمراريث من حي ة انفسهم وضمن العملية التعليميةالطلب

ولذلك فمن الممكن ان السرعة في  ،طرق استخدام التعليم االلكتروني تختلف في استخداماتها من مجتمع آلخر رؤية الباحث فإن

ليم بشكل كبير في داخل المجتمع النوع من التعاتقان هذا  عدماستخدام وتطبيق هذا النوع من التعليم قد تكون العامل المؤثر على 

     هذا العام. في الفلسطيني خالل فترة انتشار فيروس كورونا 

مؤثرة في داخل ن مفردات الجودة في التعليم داخل المجتمع الفلسطيني والناتجة عن التعليم االلكتروني هي قليلة وغير إ – 3

ؤية الروقد يرجع سبب ذلك إلى أن أهالي سكان المجتمع الفلسطيني ليس لديهم قابلية بشكل كبير من أجل  المجتمع الفلسطيني،

وهذا يدل على وجود  ،أن طرق واستخدامات التعليم االلكتروني لها اهمية على التحسين من جودة التعليم في هذا المجتمعب

طارق العواودة والتي توصلت الى أنه يوجد صعوبات في  مع دراسة وهذا متوافق، صعوبات في استخدام هذا النوع من التعليم

وحسب  توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية تعود الى الخبرة والبنية التحتية والدعم الفني والمناهج الدراسية،

من التعليم والتخلص من الصعوبات تحتاج لدعم من نواحي متعددة  االستخدام الصحيح االقدرة على تطبيق هذ رؤية الباحث فإن

ة قبل أن يتم الخوض في قابلية األهالي لتأثير هذا النوع من التعليم بشكل ايجابي على جودة لق بالمناهج ووجود البنية التحتيتتع

     التعليم ألبنائهم.

ليم اإللكتروني بشكل صحيح وبين التحسين من المستوى التعليمي يوجد عالقة ذات داللة إحصائية في حالة استخدام قيم التع – 4

وهذا يعني أن سكان المجتمع الفلسطيني ال يرون طرق تطبيقية مؤثرة  التعليم داخل المجتمع الفلسطيني،او تحقيق الجودة في 

وهذا  تعليم لدى أبنائهم،بشكل واضح من حيث التعليم االلكتروني والذي سوف يأتي بثمار كبيرة على التحسين من جودة ال

احمد أبو غبن والتي توصلت إلى انه يوجد عالقة قوية بين تطبيق التعليم االلكتروني وبين وجود الميزة   متوافق مع دراسة

في التعليم االلكتروني  ح فقطه في حالة االستخدام للتطبيق الصحيوحسب رؤية الباحث فإنالتنافسية المذكورة بأشكالها المتنوعة، 

     بشكل كبير للتعليم الوجاهي أو حتى بنسبة مساوية له بشكل كبير. وف يصبح مشابهاً س

التحسين جودة يم سطيني وما بين قال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ما بين قيم البيئة االجتماعية الخاصة بسكان المجتمع الفل – 1

ها من ذكور عفئات المجتمع الفلسطيني على اختالف أوضاذا يعني أن هو ،لتعليمي داخل المجتمع الفلسطينيمن المستوى ا

ال يرون أن  ةوإناث واعمار مختلفة ومستويات تعليمية متالحقة وتخصصات علمية متنوعة وأوضاع اقتصادية غير متساوي

جودة هذا التعليم سوف يأتي بالفائدة المطلوبة منه كالتعليم الوجاهي من اجل التحسين من  المجتمعالتعليم االلكتروني في هذا 

أي أن نظرة فئات المجتمع الفلسطيني للتعليم االلكتروني وتحديداً في الفترة الحالية هي  داخل المجتمع العربي الفلسطيني،

 سلبية،

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-11-5| تأريخ اإلصدار:  عشر عاستث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

          www.ajrsp.com                                                                                                                                 394  

ISSN: 2706-6495 

توصلت الى أنه ال يوجد فروق بين المديرين والمعلمين فيما يتعلق بوجود أحمد أبو الخير والتي  وهذا متوافق مع دراسة  

ان فيها أيضاً وتبين  ،في تطبيق التعليم االلكتروني والتي تمثلت بالمعوقات المادية والبشرية واإلدارية والفنيةالمعوقات 

رؤية ال وحسب رؤية الباحث فإن المدارس الحكومية تواجه معوقات اكبر من غيرها كالمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث،

ترة قصيرة ت متشابهة نظراً الستخدامة منذ فاستخدامات التعليم االلكتروني قد جاءموحدة في النظرة الى الحة وشبه ضاالو

على رؤية الناس  ثيرة وظل حاجز االغالق مخيماً أة في وجودة أو تيعلى الرؤية الحقيق هفلم يؤثر هذا الوقت في استخدام ،فقط

ولهذا فلم  ،( عن التعليم الوجاهي ولفترة محدودة فقطبُعد / التعليم عنيفي االستعاضة بهذا النوع من التعليم )التعليم االلكترون

ى الحياة الطبيعة بعيداً عن يم نظراً لحاجتها للرجوع المرار الدائم بهذا النوع من التعلتؤمن هذه الفئات بضرورة أو لزوم االست

     مع الفلسطيني. الق والحجر الصحي خوفاً من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر في داخل المجتإجراءات االغ

لتوصيات: ا - 19  

من قبل مؤسسات التعليم  ضرورة االستخدام لطرق التعليم االلكتروني وتطبيقها بشكل صحيح في داخل المجتمع الفلسطيني – 5

   الفلسطينية ومن ثم كل مدرسة على حدا. ماالساسية والمتمثلة أوالً بوزارة التعلي

والتحسين من طرق  افراد المجتمع العربي الفلسطيني بضرورة استخدام هذا النوع من التعليمالعمل على زيادة التوعية لدى  – 0

 .استخدامه

العمل على إقناع جماهير المجتمع العربي الفلسطيني بإن التعليم االلكتروني في حال استخدامة بشكل صحيح سوف يعود  – 3

 من الجودة في التعليم داخل هذا المجتمع. والفائدة على الطلبة بالتحسين 

إن التحسين من قيم التعليم االلكتروني تأتي من إتخاذ إجراءت التأسيس الصحية والمتوقفة على إجراء تجهيزات الزمة  – 4

أيضاً على طرق يب الكادر التعليمي والطلبة ة وتدريوضرورية من تشغيل المعدات الالزمة لذلك داخل المؤسسات التعليم

 تحسين جودة التعليم. أتي بالفائدة المرجوة منها على اللكتروني حتى تاستخدام التعليم ا

لألوضاع المادية الحالية  تخدامات لجميع الطلبة وذلك نظراً توفير أجهزة الكترونية خاصة بهذه االس ال بد من العمل على – 1

   وية متقدمة مثل غيرها. كمبيوتر أو أجهزة خللكون ألجهزة لطلبة ال يمتوالتي قد تجعل من بعض االسر أو ا

  المراجعقائمة المصادر و   – 21

 ، التعداد العام للسكان، رام هللا/ فلسطين.0202 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني – 5
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