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دراسة نوعية  التحديات والفرص:  ، من وجهة نظر املعلمني يف منطقة الرياض اإلنرتنتعرب   احلاسب اآليلتدريس   

 (1) إهلام عبدالكريم السعدون

 جامعة امللك سعود، كلية الرتبية

ـ 15/2/3144يف  وقبل للنرش هـ؛3/9/1442)قدم للنرش يف  ( ه  

وكانت    ،التدريس الطارئ عن بعد خالل جائحة كورونا للمؤسسات التعليمية جتربة تدريس املقررات عن بعد عىل اختالف طبيعتها أتاحت فرتة    :املستخلص

وقد سعت هذه الدراسة إىل مناقشة   ،والفرص التي يمكن االستفادة منها   اإلنرتنت عرب    احلاسب تعليم تواجه  قد  هذه الفرتة فرصة الستكشاف التحديات التي  

 نطقةيف املرحلة املتوسطة والثانوية يف م من وجهة نظر معلمي ومعلامت احلاسب    اإلنرتنتتدريس مقررات احلاسب عرب  التي واجهت  ل التحديات والفرص  وحتلي

عتحيث    ؛املنهج النوعيوتبنت الدراسة    ،حلرص الدروس املستفادة من هذه التجربة  ؛ الرياض وقد أظهرت النتائج أدايت املقابلة واملجموعة املركزة.  باملعلومات    ُجم

التقنية   التحديات  توفر شبكة    املتمثلةأن  تدريس  وقلة األجهزة    اإلنرتنتيف ضعف  تواجه  الطالب كأهم مشكلة قد  والتطبيقات لدى  الربامج  توفري  وصعوبة 

ا  فرص  كام أظهرت النتائج    .التقييم   وصعوبةكقلة الدافعية للتعلم واملشاركة    ،من التحديات الرتبوية واالجتامعية األخرى  إىل عددإضافة    ،اإلنرتنتاحلاسب عرب  

 . وسلوكيات املواطنة الرقمية واملرنوتعزيز فرص التعلم الذايت  ،كاالستفادة من املوارد املفتوحة ،يمكن االستفادة منها يف تدريس احلاسب عن بعد

 التدريس الطارئ عن بعد؛ التحديات التقنية؛ التحديات الرتبوية؛ التحديات االجتامعية.  :املفتاحية  الكلامت
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Abstract: The period of emergency remote teaching during the COVID-19 pandemic allowed educational institutions to experience teaching 

courses of various natures remotely. This period was a chance to explore the challenges that teaching computer online may face and the 
opportunities that can be beneficial. This study sought to discuss and analyze challenges and opportunities from the point of view of computer 

science teachers at the intermediate and secondary levels in the Riyadh region and to determine the lessons learned that can be used when 

teaching computer science courses online. 
The study adopted a qualitative approach in which data was collected through interviews and focus group. The results showed that technical 

challenges, including a poor internet connection, lack of devices, and difficulty providing programs and applications for students, are the most 

important problems with teaching computers courses online. In addition, several educational and social challenges were rising, such as the lack 
of motivation to learn and participate, and the difficulty of assessment. The results also revealed several opportunities that can be used to teach 

computers courses online such as open resources, flexible and self-learning, and digital citizenship behaviors. 

Keywords: Emergency Remote Teaching; Technical Challenges; Educational Challenges; Social Challenges. 
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 :مقدمةال

االجتامعي،   التباعد  لسياسة  العاملي  القبول  أدى 

منظمة الصحة العاملية كإجراء للحد من    هأعلنتوالذي  

إغالق  19-كوفيدانتشار   عىل  املدارس  إجبار  إىل   ،

لطريقة    ؛أبواهبا  متوقع  غري  تعطيل  يف  تسبب  مما 

عرب   عليموالتحول إىل الت ،التدريس والتعلم التقليدية 

يعو  . اإلنرتنت عرب    د  ال  ا    اإلنرتنت التعليم  اكتشاف 

ا اجلامع  ؛ جديد  الشهادات  يعود ظهور  املمنوحة    ية إذ 

عرب   الدراسة  القرن    اإلنرتنتبطريقة  ثامنينيات  إىل 

احلادي    ،املايض القرن  من  األول  العقد  يعترب  فيام 

عرب   للتعليم  النضج  وقت  هو    اإلنرتنتوالعرشين 

(Adedoyin & Soykan, 2020)  من الرغم  وعىل    .

النظرة إليه كانت  أن  إال    ، انتشار هذا النمط من التعليم

التعليمية    ال  اخيار  باعتباره   األنشطة  جودة  يضمن 

(Ribeiro, 2020)،    األنشطة وحتول  اجلائحة  ومع 

بعد عن  التعلم  منصات  إىل  ذلك    ،التعليمية  حتول 

ال اخليار إىل       ،( de Deus, 2020)   للتعليم  وحيدالسبيل 

حتول   أسهم   كذلك مديري   يف  التعليم    توجهات 

  اإلنرتنتواملعلمني واملتعلمني حول أمهية التعلم عرب 

(Ribeiro, 2020)  عىل الضوء  األدبيات  سلطت  وقد   .

كالدراسة من    ،اإلنرتنتالعديد من مزايا التعلم عرب  

أي مكان ويف أي وقت، وإمكانية تقليص التكاليف  

الوقت   وتوفري  مقرات    وعدماملادية،  إىل  احلاجة 

 ,Nagrale)  التقييم يفواملرونة    ،ووسائل التنقل   ، العمل

2013; Bijeesh, 2017; Kibuku et al, 2020)    والتي

نمط   منه  مثالي  جعلت  الطوارئا  فرتة  خالل  التي    ا 

 ,Ferri, Grifoni) يف ُجيع أنحاء العامل فرضتها اجلائحة

& Guzzo, 2020  .) 

املدارس  وخيتلف   تبنته  الذي  التعلم  نمط 

اجلائحةواجلامعات   عليه  طلق  أ  والذي   ، خالل 

)عن    الطارئ  دريس الت  Emergency Remoteبمعد 

Educationعد األول  إذ يم   ؛اإلنرتنتالتعليم عرب    ن( ع

طريقة    ا مؤقت  حتوال   ل إىل  التعلم  بديلة  حمتوى  توصيل 

 ,Hodges et.alات الطارئة )األزمأو  ظروف  البسبب  

التدريس    (. 2020 حتول  هبا  تم  التي  الرسعة  وألن 

فقد    ؛كانت غري عادية ومفاجئة  اإلنرتنتليكون عرب  

وأدواته  التعليم  إيصال  طرق  حتول  عىل    اقترصت 

(Adedoyin & Soykan, 2020; Hodges et.al, 2020 )  ،

مسبق  فيها    واختذت ختطيط  دون  اإلجراءات  ُجيع 

 الفصول وعملية التعليم والتعلمحول كيفية تكييف 

(de Deus, 2020  .)دريسق الباحثون بني التهلذا فر  و  

عرب   والتعليم  بعد  عن   Hodges)  اإلنرتنتالطارئ 

et.al, 2020; Triyason et al,2020; Joye et al., 2020)  ،

إذ    ؛ الطارئ  دريس يف الت  ا ا أساسي  مطلب    املرونة  وعدوا

التعليم  جيب   تقييم  طريقة  بنفس  تقييمه  عرب  عدم 

ذهبوا    ،اإلنرتنت التإىل  بل  مهارات    دريساعتبار 
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اهليئة   لدى  تطويرها  التي جيب  املهارات  الطارئ من 

ي ظروف  احلاجة إىل هذا النمط أل  الحتامل التعليمية  

 ( Hodges et.al, 2020س )غالق املدارإأخرى تفرض 

 : التدريس الطارئ عن بعد تحديات

واجهت املؤسسات التعليمية التي طبقت التعليم  

حتديات    - 19-كوفيد   جائحة   قبل –   اإلنرتنتعرب  

التي واجهته نفسها  أثناء  يف    ا خمتلفة، وقد تكون هي 

اجلائحة   بسبب  بعد  عن  الطارئ  التدريس  تطبيق 

(Anwar, 2020 )،  ة ويمكن تصنيف التحديات إىل ثالث  

 Gurajena)  واجتامعية   ، وتربوية  ، أنواع: حتديات تقنية

et al., 2021; Ferri et al., 2020   .) 

   :التقنية التحديات

هو االعتامد    اإلنرتنتإن أهم ما يميز التعليم عرب  

  ،عىل التقنية لتوفري فرص التفاعل بني املعلم وطالبه 

أنفسهم الطالب  واملحتوى،    ،وبني  الطالب  وبني 

يف    يمعتمد و التقنية    ها وتسليماملهام  يصال  إعىل 

وي والتقويمية.  التعليمية  البنية    عدواألنشطة  توفر 

ا   ا كبري  التحتية التقنية من أجهزة وخدمات اتصال حتدي 

التعليمية  األفراد  و  ،للمؤسسات  مستوى  عىل  حتى 

ومتعلمني  معلمني  البنية    ؛من  توفري  يشكل  وهلذا 

التحتية التقنية املناسبة التحدي األول لتطبيق التعليم  

وحيث   الظروف.  ُجيع  يف  بعد  املؤسسات  إعن  ن 

مل  إلكرتونية  التعليمية  موارد  لتقديم  مستعدة  تكن   

فقد واجهت العديد    ؛للتعليم والتعلم جلميع الطالب

 :  يأيت ومنها ما  ، من التحديات املتعلقة بالتقنية 

إليصال   - الالزمة  التقنية  األجهزة  توفر  عدم 

  ، أو األجهزة اللوحية املحمولة  ، كاحلواسيب  ، التعليم

 ,Anwarمني )أو اهلواتف الذكية لدى الطالب أو املعل

2020; Ferri et al., 2020; Gurajena et al, 2021; Kibuku 

et al, 2020; Dubey & Pandey, 2020  ) 

ب  مشكالت - وجود    ،اإلنرتنتاالتصال  كعدم 

به  اإلنرتنت االتصال  عرض  إ  ؛أو ضعف  بسبب  ما 

املنخفض الرتددي  يف    ، النطاق  االنقطاعات  أو 

بسبب جتاوز احلد األقىص لعدد االتصاالت    ؛اخلدمة

يف   وخاصة  االتصال  شبكة  وجود  عدم  أو  املتزامنة، 

( الريفية   ,Ferri et al., 2020; Gurajena et alاملناطق 

2021; Kibuku et al, 2020; Dubey & Pandey, 2020  ) 

الدعم - كفاية خدمات  أن    ؛ عدم  املمكن  من  إذ 

ام تقنيات التعلم  يؤثر نقص الدعم املؤسيس يف استخد

الطالب   أو  املعلمني  قبل  من  استخدامها  عىل 

(Gurajena et al, 2021)  

مستوى   - يف  حيث  التفاوت  التقنية،  املهارات 

ومهاراهتم   قدراهتم  يف  والطالب  املعلمون  يتفاوت 

التعلم    ؛التقنية  بيئة  فاعلية  إعاقة  إىل  يؤدي  مما 

 (.   Gurajena et al, 2021االفرتاضية )
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التقنيات املوقف   - استخدام  جتاه  اإلجيايب    ، غري 

( بفعالية  استخدامها  إىل عدم  يؤدي   Hodgesوالذي 

et.al, 2020  .) 

 : تربوية  تحديات

أو    هبا يقصد   التدريسية  باملامرسات  املتعلقة  تلك 

   طالب.أو ما خيص تفاعالت ال ، ةالتقويمي 

التدريسية الرتبوية    :املامرسات  التحديات  ترتبط 

بافتقار املعلمني ملهارات التدريس عن  بشكل أساس  

( املحتوى  Gurajena et al, 2021بعد  ونقص   ،)

،  اإلنرتنتالتعليمي املناسب مقابل وفرة املوارد عرب  

واحلضور   والتحفيز  للتفاعل  املتعلمني  وافتقار 

إىل    ؛ (Ferri et al., 2020االجتامعي ) االفتقار  يؤثر  إذ 

الفاعلة والتو التدريسية  اصل مع الطالب  املامرسات 

 Markovaعىل تعلمهم )  اإلنرتنتيف نمط التعلم عرب  

et al., 2017  الطارئ مل التدريس  التحول إىل  (. وعند 

موادهم   لتكييف  الكايف  الوقت  املعلمني  لدى  يكن 

يف    ،التعليمية  هلم  سابقة  خربة  توفر  عدم  إىل  إضافة 

عرب   التعليم  فعند  de Deus, 2020)   اإلنرتنتجمال   .)

األخذ  تصميم   املهم  من  التعليم،  من  النمط  هذا 

هذه   يف  حتدث  التي  املختلفة  التفاعالت  باالعتبار 

املحتوى    ، العملية توفري  عىل  االقتصار  فقط  وليس 

(Ferri et al., 2020) فاملعلمون بحاجة إىل إدراك أن    ؛

جديدة من    ا قد ول د أوجه    اإلنرتنتنمط التعليم عرب  

للطال والدعم  والتقييم  املعلمني    ، بالتفاعل  ودور 

يف قدرهتم عىل دمج حمتوى مناسب مع الرتكيز   يكمن

التفاعل   فرص  وتوفري  الطالب  دعم  عملية  عىل 

يف    إنحيث    ؛والتقييم األساسية  املحاور  هي  هذه 

  ،(. وهلذاMarkova et al., 2017) اإلنرتنتالتعليم عرب 

التدريس  وم  طرق  يف  ابتكارات  إىل  احلاجة  جدت 

و الطالب  انتباههم  إلرشاك  عىل  واحلفاظ  حتفيزهم 

( طويلة  لفرتة  الشاشة  عىل   ,.Ferri et alومشاركتهم 

فجودة معرفة الطالب ستعتمد عىل استخدام   ؛ (2020

  اإلنرتنتطرق التدريس املتوافقة مع نمط التعليم عرب  

الحتياجاهتم ووفق   األساليب    بدال    ،ا  تكرار  من 

(. لذا من الرضوري  Markova et al., 2017) التقليدية 

كيفية استخدام التقنيات بشكل    عىل تدريب املعلمني  

لتحسني كفاءاهتم التقنية والرتبوية يف    ؛ال يف التعلمفع  

 ,.Alshehri et., 2020  Ferri et al)  اإلنرتنتالتعلم عرب  

2020; Gurajena et al, 2021; .) 

االعرتاف    : التقييم إىل  التعليم  مؤسسات  حتتاج 

عرب   التقييم  طرق  تكون  ال  احلاالت  بعض  يف  بأنه 

 ,Gurajena et alكافية لقياس نتائج التعلم )  اإلنرتنت

ويشكل التقييم معضلة كربى يف التعليم عرب    ، (2021

فقد كان الغش أو التحقق    ؛ ( de Deus, 2020)  اإلنرتنت

األكاديمية  النزاهة  ثم   ،من  نتائج  م  ومن  صداقية 

التدريس الطارئ عن بعد   مشكالتالتقييم من أهم  
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(Anwar, 2020) الغش    ؛ منع  يصعب  ما  فغالب ا 

عرب   التقييامت  إجراء  عند  عليه    اإلنرتنتوالسيطرة 

(Arkorful & Abaidoo, 2015; Kibuku et al, 2020  .)

عىل   كبرية  تعديالت  بإجراء  املطالبات  وهلذا ظهرت 

خالل  الدرجات  عن    أنظمة  الطارئ  التدريس  فرتة 

ألنه يصعب القول بأن املتعلمني يف هذه الفرتة    ؛بعد

التي   والفرص  التعلم  خربات  نفس  عىل  حيصلون 

التقليدي التعليم  خالل  عليها  جيعل    ؛ حيصلون  مما 

ا ن  و. وحيتاج املعلم (Flaherty, 2020) التقييم أكثر تعقيد 

بام التقييمية  واألنشطة  االختبارات  تكييف    إىل 

عرب   التعليم  نمط  مع  ما   ،اإلنرتنتيتناسب  وهذا 

إذ  ؛  (de Deus, 2020; Kibuku et al, 2020ا )يشكل حتدي  

ركز   مم التقييم  يكون  أن  ومتكرر  جيب  ويتطلب    ،ا ا 

الطالب  جاد    ، مشاركة  املامرسات  بل  يف  دجمه  يف  ا 

( جاءت  Markova et al., 2017التعليمية  وهلذا   .)

برضورة   متنوعة  التوصيات  تقييم  طرق  تفعيل 

البيئة  ةومناسب بحيث هلذه  خمرجات    ؛  قياس  يمكنها 

الوقت    ، التعلم التعلم    هنفس ويف  يف  الطالب  دمج 

(Alshehri et., 2020 ).  ن إىل بناء  واملعلم حيتاج  كذلك

كان    وقد   ،( Markova et al., 2017معايري جودة خمتلفة )

ال من  الفورية  الراجعة  التغذية  إىل  تحديات  االفتقار 

( الطارئ  التدريس  واجهت   ,.Mukhtar et alالتي 

الرسيعة    تؤدي حيث    ؛ (2020 الراجعة  التغذية 

كن    ؛اإلنرتنت يف التعلم عرب  هام  ما  واملحددة دور   إذ ُتم

أدائهم   ومتابعة  تعلمهم  يف  التحكم  من  الطالب 

(Markova et al., 2017) .   

الطالب   الذي    يف   وحتفيزهم: مشاركة  الوقت 

ا للتفاعل والتواصل بني  يمكن أن توفر التقنيات وسط  

فقد تكون هي نفسها العائق أمام    ، الطالب ومعلميهم

ال   عندما  الفعال  التواصل  ل   تمستخدم حتقيق    وتمفع 

بالطريقة املناسبة. فعىل الرغم من أن التقنية قادرة عىل  

بني   اجلامعي  والعمل  والتعاون  املشاركة  ُتكني 

أنه قد    ؛( Ferri et al., 2020ب من منازهلم )الطال إال 

وحتفيزهم   الطالب  مع  التفاعل  إىل  اإلشارة  ُتت 

وإثارة اهتاممهم للتعلم باعتباره من ضمن الصعوبات  

الطارئ   التدريس  تطبيق  عند  املعلمني  واجهت  التي 

 ( بعد  فقد    ؛ (de Deus, 2020; Ferri et al., 2020عن 

منخفضة   االفرتاضية  الفصول  يف  املشاركة  كانت 

  ،( de Deus, 2020لتدريس الطارئ )للغاية خالل فرتة ا 

تفاعلية   دروس  بتصميم  العناية  املهم  من  كان  وهلذا 

( عرب  Ferri et al., 2020وجذابة  التعليم  نمط  ويف   .)

ا  جيب أن يكون التفاعل والتواصل متمركز    اإلنرتنت

أكثر من النمط    ته ا عىل مشاركحول الطالب ومشجع  

 (.  Markova et al., 2017التقليدي )

حيتاج الطالب إىل فهم طبيعة التعليم عرب    ككذل

وحتمل    ؛اإلنرتنت االندماج  عىل  يساعدهم  مما 
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ثارة األسئلة واملناقشة  إ و  عباالستاممسؤولية تعلمهم  

((Alshehri et al., 2020  ،  الذين للطالب  وبالنسبة 

فقد   الدروس  ملتابعة  ذكية  هواتف  يستخدمون 

بعض    مشكالت صادفتهم   توافق  بعدم  متعلقة 

اهلواتف   شاشات  عىل  للعرض  التعليمي  املحتوى 

من الرضوري العمل عىل حتسني املحتوى    لذا  ؛الذكية

املحمولة لألجهزة  الوقت    ،الرقمي  تقليل  يتيح  مما 

است  يف  الطالب  يقضيه  الذكيةالذي  اهلواتف    ، خدام 

يؤثر   وتركيزهم    يفوالذي  الطالب  انتباه  مستويات 

(Ferri et al., 2020 .) 

   : االجتامعية التحديات

يرتبط حتدي توفر التقنية بعوامل أخرى قد تسبب  

  ، لبعض الطالب اإلنرتنتعرقلة وصول التعليم عرب  

كالعوامل االقتصادية واالجتامعية مما يزيد من أوجه  

بسبب عدم توفر الفرص    ؛ عدم املساواة بني الطالب

القدرة   ذات  األرس  من  فالطالب  للتعلم.  املتكافئة 

عىل   قادرين  غري  سيكونون  املنخفضة  االقتصادية 

اتصال   تكاليف  ذإحتمل  ترددي    ي نرتنت  نطاق 

عرب   للتعليم   ;Anwar, 2020  اإلنرتنتمناسب 

Fishbane & Tomer, 2020; Gurajena et al, 2021)) ،  

املعلومات مصادر  إىل  وصوهلم  قلة  يف    ، ويتسبب 

مما جيعلهم عرضة    ؛ (Anwar, 2020كاملكتبات الرقمية )

  ، فقد ((Fishbane & Tomer, 2020للتأخر عن الركب  

أشارت الدراسات التي تناولت مشكالت التدريس  

امل  من  عدد  إىل  أعاقت  كالتشالطارئ  التي    التقنية 

للطالب متساوية  تعلم  فرص  أعاقت    ، توفري  أو 

لبعضهم  التعليم  الطالب    ،إيصال  قدرة  عدم  ومنها 

بسبب    ؛ عىل فتح متصفحات تتضمن خواص حمددة

التي ال تدعم ذلك  القديمة  أو عدم تلقي    ،أجهزهتم 

لكرتوين والتي حتمل  بعض الطالب رسائل الربيد اإل

 (.Adedoyin & Soykan, 2020ني )إشعارات من املعلم

بنقص    كذلك  االجتامعية  التحديات  ترتبط 

والطالب املعلمني  بني  البرشي  والطالب    ، التفاعل 

يعملون عن   الذين  اآلباء  مع زمالئهم، ونقص دعم 

التوازن    ؛بمعد الصعب عليهم حتقيق  قد جيعل من  مما 

أثناء جتربة التعلم  يف  بني أنشطة عملهم ودعم أطفاهلم  

بعض اآلباء    كذلك   . (Ferri et al., 2020)  اإلنرتنت عرب  

عىل   أبنائهم  ملساعدة  الالزمة  املهارات  يملكون  ال 

املنزل  يف   ,Ferri et al., 2020; Outhwaite) التعلم 

إىل 2020 إضافة  باإلمكانات  (.   املرتبطة  التحديات   

األرس لدى  التي    : مثل  ، املادية  التقنية  األجهزة  قلة 

أو   يتعلمون  الذين  أفرادها  بعدد  األرس  حتتاجها 

املنزل   املادية يف  املساحات  بعد، ونقص  يعملون عن 

( الدروس  كل    ، (Outhwaite, 2020لتلقي  فليس 

أطفاهلم ليستخدمها  كافية  غرف  لدهيا   العائالت 

(Ferri et al., 2020  .) 
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   : التي أتاحها التدريس الطارئ عن بعد الفرص

عىل الرغم من التحديات التي واجهت التدريس  

ا  إال أهنا جلبت عدد    ،الطارئ عن بعد خالل اجلائحة

يشجع    اإلنرتنت وبام أن نمط التعليم عرب    . من الفرص

الذايت  التعلم  الطالب ويدعم  املتمركز حول    ، التعلم 

التعليم   ملؤسسات  الفرص  من  الكثري  وفر  فقد 

(Gurajena et al, 2021 )،    :ومنها 

   :دعم ثقافة التعلم الرقمي

  اإلنرتنتعىل الرغم من أن التدريس الطارئ عرب 

ا الستمرار تعلم الطالب خالل  ا اضطراري  كان خيار  

التعلم   الستكشاف  فرصة  كان  أنه  إال  اجلائحة، 

فقد أوجد فرصة لنرش    ؛الرقمي ومميزاته بشتى أشكاله 

( التعليم  من  النوع  هبذا   ,Dubey & Pandeyالوعي 

. كام  (Ribeiro, 2020) ( وحسن التوجهات نحوه2020

واسع -سمح   نطاق  املحمول    -عىل  التعلم  بمامرسة 

احلية  الفيديو  اال  ،ومؤُترات  الثري  وعزز  ستخدام 

ل تقديم  ع  وف  ، لكرتونية لتبادل املعلوماتللوسائط اإل

واإل الربيد    بواسطة االستفسارات    عن جابة  الدعم 

اهلاتفية  واملكاملات  القصرية  والرسائل    ،اإللكرتوين 

واستخدام الوسائط االجتامعية املختلفة، وعزز فكرة  

املطبوعة،   غري  الرقمية  التعليمية  املواد  استخدام 

عىل تسجيل املحارضات ليتمكن الطالب من    وساعد

سامعها إعادة   أو  املهام    ، مشاهدهتا  تسليم  ل  وسه 

 (. Jena, 2020لكرتونيا )إوالواجبات املدرسية 

 :فرص التعلم الذايت واملرن توفري

عرب    التعلم  للطالب    اإلنرتنت يوفر  مرن ا  تعلام  

  ؛ االحتياجات املختلفة ملجموعة متنوعة منهمويلبي  

يم  وكيف يريدون    ،ن الطالب من اختيار متىمك  فهو 

مما يمكنهم من التعامل مع واجباهتم املدرسية    ؟التعلم

( االجتامعية    كذلك  . (Gurajena et al, 2021واحلياة 

التي   املامرسات  الطالب  وفر فرصة جيدة الكتساب 

تعزز االستقالل واملسؤولية جتاه تعلمهم وجتعل منهم  

ساعد  و  ، (Ferri et al., 2020متعلمني موجهني ذاتي ا )

ا   حيث    ؛ عىل دعم الطالب للتقييم الذايت لتعلمهمأيض 

أن  توفر أنظمة إدارة التعلم طرق تقييم متنوعة يمكن  

املعل  متكرر مون  يستخدمها  يشجع    ؛بشكل  مما 

للدراسة   الوقت  من  املزيد  ختصيص  عىل  الطالب 

 (Gurajena et al, 2021املتعمقة )

يف نرش ثقافة االستفادة من املوارد   املسامهة

 املفتوحة: التعليمية 

أتاحت اجلائحة وما جلبته من حاجة إىل البحث  

عن كل ما يعزز ويدعم تعلم الطالب االستفادة من  

أو املوارد الرقمية    ،املصادر واملوارد التعليمية املفتوحة 

عىل   املتوفرة  تسمح    اإلنرتنتالتعليمية  برتاخيص 

وهذا ما ساعد  ،  (Crick et al., 2020االستفادة منها )



 احلاسب اآليل عرب اإلنرتنت من وجهة نظر املعلمني يف منطقة الرياض، التحديات والفرص: دراسة نوعية   : تدريسالسعدون م عبد الكري إهلام 

 

 -256- 

وتشجيع بناء    ةعىل تشجيع هنج موارد التعليم املفتوح 

املشرتك التعلم  للطالب    ةمنصات  تسمح  التي 

إنشاء يف  للدروس  املشاركة   ,.Ferri et al) حمتوى 

تلك  أو،  (2020 من  االستفادة  ثقافة  نرش  يف  سهم 

 ( Jena, 2020املوارد )

 والتواصل:فرص التفاعل زيادة 

عرب   التعليم  يزيد  أن  املناقشات  ب  اإلنرتنتيمكن 

فرص   من  الطالب  حول  املتمركزة  اإللكرتونية 

وهو أمر    ،التفاعل االجتامعي والتعاون بني الطالب

ا   يمكنو   ،مهم لدعم األنشطة التعليمية اجلامعية   أيض 

تفعيل قنوات الدعم عن  بأن يزيد من فرص دعمهم  

( شعور    .( Gurajena et al, 2021بعد  بناء  املهم  فمن 

زيادة   طريق  عن  واملعلمني  املتعلمني  بني  املجتمع 

( البرشي  اإللكرتوين    ؛ (Ferri et al., 2020التفاعل 

التدريس  دمج  تم فعندما   يف  صحيح  بشكل  التقنية 

مع   للتواصل  فرصة  للطالب  توفر  فإهنا  والتعلم، 

وطريقة اتصال أكثر كفاءة    ،معلميهم يف الوقت الفعل 

وتوفر الوصول إىل العديد من الربامج    ، بني الطالب

التقنية   ،التعليمية  مهاراهتم  تنمية  إىل  مما    ؛إضافة 

الثورة ا لصناعية  يساعدهم عىل االستعداد للعمل يف 

 ( Gurajena et al, 2021الرابعة )

 

 

   اإلنرتنت:عرب تدريس احلاسب  

قد ال تتوافق بعض التخصصات مع نمط التعليم  

وخاصة تلك التخصصات الصحية أو    ، اإلنرتنتعرب  

تدريب   تتطلب  عملي  التي  ميداني  ا  أو  من  ا  كجزء  ا 

خاصة مع عدم القدرة عىل توفري    ، األنشطة التعليمية

( للطالب  فورية  راجعة  (.  Ferri et al., 2020تغذية 

املختربات   استخدام  إمكانية  من  الرغم  وعىل 

  ،اإلنرتنت االفرتاضية كمختربات بديلة يف التعلم عرب  

به   تسهم  أن  يمكن  ما  كل  أن  فجوة إال  ملء    هو 

لكنها ال تسد فجوة    ؛ إىل املامرسة  من النظرية االنتقال  

 .  ( Iqbal et al., 2015نفسها )املامرسة 

خاصة طبيعة  احلاسب  من    ؛ وملقرر  يشتمله  ملا 

التدريب   تتطلب  عملية  وأخرى  نظرية  مواضيع 

مفاهيم  فمثال    ،واملامرسة عىل  الربجمة  لغات  حتتوي   

إضافة    ،معقدة يصعب عىل املبتدئني فهمها وتطبيقها 

  : مثل  ، تنوعة من املهاراتإىل ما تتطلبه من جمموعة م

.  (Topalli,2018)والتعميم    ،والتجريد  ،التفكري النقدي

يم  لعلوم  هلذا  املعقدة  واملفاهيم  الربجمة  تدريس  عد 

عرب   )  اإلنرتنت احلاسب  صعب ا  ا   ,.Crick et alأمر 

كام يتطلب تدريس الربجمة إعداد بيئات تعلم  ،  (2020

ات الربجمة  كاحلاجة إىل تثبيت برامج وتطبيق  ، مالئمة 

للطالب  متاحة  صعوبات    ،لتكون  يشكل  ما  وهذا 

التدريس   يكون  فعندما  للمعلمني.  وربام  للطالب 
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معامل حاسوب  يتم توفري  داخل املؤسسات التعليمية  

الربامج،   بتلك  ومزودة  الطالب  ليستخدمها  مهيأة 

وهذا ما ال يتوفر مع أجهزة الطالب الشخصية، حيث  

اجلديدة الربامج  تثبيت  مل  يكون    شكالت عرضة 

متطلبات    ،وأخطاء عىل  أجهزهتم  حتتوي  ال  وقد 

 ( صحيح  بشكل  الربامج  تلك   ,de Deusلتشغيل 

الذين  و   ،(2020 الطالب  مع  املشكلة  هذه  تزيد  قد 

تعليمهم يف  ذكية  هواتف  يتوفر    ؛يستخدمون  ال  إذ 

قراءة   عىل  حتى  قادرة  هواتف  بعضهم  لدى 

ال يمكنهم تنفيذ أنشطة الربجمة  من ثم  و  ،PDFملفات

أن    ،عليها  املنطقي  غري  الربجمة    تمكتبومن  نصوص 

 (  Crick et al., 2020عىل الورق )

التدريس    إىل  املفاجئ  التحول  من  الرغم  وعىل 

املوارد    الطارئ، فقد ُتكن املعلمون من االعتامد عىل 

؛  ا لدعم االنتقال إىل هذا النمطاجلاهزة واملعدة مسبق  

عىل    إذ املتاحة  التعليمية  املوارد  من  العديد  توجد 

بعداإلنرتنت عن  احلاسب  علوم  لتعليم  وخاصة    ،،  

  ، ودورات  ، كاملستودعات التي تتألف من كتب رقمية

واختبارات جمانية ومفتوحة    ، ومسابقات  ،وواجبات

ها ومشاركتها بني الطالب واملعلمني  إلعادة استخدام

(de Deus, 2020  .)حظيت املعامل االفرتاضية    كذلك

ملحاكاة   الرقمية  األدوات  استخدام  تضمنت  التي 

عنها   املعامل بحث  التي  الفيديو  مقاطع  وكذلك 

 (.   de Deus, 2020املعلمون لطالهبم باهتامم كبري )

 : مشكلة الدراسة

اجلائحة   والتعلم  من  مكنت  التدريس  مواصلة 

وكانت السبب    ،دون انقطاع يف خمتلف التخصصات

عرب   التعليم  يف  التجارب  أوسع  عىل    اإلنرتنتوراء 

ناع  صم كام حفزت    ، (Ferri et al., 2020مستوى العامل )

يف   التفكري  عىل  واملتعلمني  واملعلمني  السياسات 

ودراسة   ،وحرص الدروس املستفادة ، املناهج املختلفة

ات متامسكة  إسرتاتيجيووضع    ،التحديات والفرص

ألي حاالت طوارئ أو كوارث طبيعية أخرى يمكن  

( املستقبل  يف  حتدث  وقد    (.Ferri et al., 2020أن 

التدريس    ت تناول حتديات  الدراسات  من  العديد 

 ,Adedoyin & Soykanالطارئ عن بعد بشكل عام ) 

2020; Ribeiro, 2020; Feldman, 2020; Fishbane & 

Tomer, 2020; Ferri et al, 2020; Kibuku et al., 2020)  

سعت هذه الدراسة إىل استكشاف التحديات    يف حني 

عىل   بعد  عن  احلاسب  مقرر  تدريس  واجهت  التي 

الفجوة هذه  لسد  التحديد  نتائج    ملإذ    ؛وجه  تظهر 

يف    2020إىل    2019البحث التي تغطي الفرتة الزمنية من  

البيانات   العلمي  ،ERIC  : مثلقواعد    ، والباحث 

الرتبويةو املعلومات  (،  Edu Search)  قاعدة 

دراسات  ،  EBSCOhostو بضع  باللغة  سوى 

تدريس  اإلنجليزية   من  املستفادة  الدروس  تناولت 
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يف حني مل تشمل    ،فرتة اجلائحة  اإلنرتنتاحلاسب عرب  

تناولت املوضوع   عربية  قواعد البينات عىل أي دراسة

 .  نفسه

وخيتلف تدريس مقرر احلاسب عن تدريس املواد  

النظرية باختالف طبيعته التي تتضمن برجمة ومفاهيم  

وبنية حتتية    (Crick et al., 2020; Topalli,2018)مقعدة  

 de)كتوفري معامل حاسب وتثبيت برجميات    ، مالئمة 

Deus, 2020 )عرب    ؛ تدريسه  من  جيعل    اإلنرتنت مما 

)صعب   حاجة  Crick et al., 2020ا  هناك  فإن  وهلذا   ،)

للدراسة   الفعلية  عرب  التجربة  احلاسب  تدريس 

واجهته    اإلنرتنت وما  العربية  البيئة  حتديات  يف  من 

  عىل من فرص مما يساعد  ته  ما قدموكذلك    ، قباتوع

عرب   احلاسب  لتدريس  املستقبلة  اخلطط  رسم 

 .  اإلنرتنت

   : أمهية الدراسة

تدريس   واقع  عىل  التعرف  عىل  الدراسة  تساعد 

يف املرحلة املتوسطة والثانوية    اإلنرتنتاحلاسب عرب  

وما ختلل هذا الواقع من حتديات    ،يف منطقة الرياض

العربية    ، وفرص الدراسات  ندرة  ظل  يف  خاصة 

ذلك  إىل    أشريالسابقة التي تناولت هذا املوضوع كام  

ا  لو.  سابق  التعليمية وضع  من الرضوري  لمؤسسات 

أو   العوائق  أنواع  كل  مع  التعامل  من  ُتكنها  آلية 

نظام   تطبيق  يف  تواجهها  أن  يتوقع  التي  التحديات 

عرب   التنفي  اإلنرتنتالتعليم  املستوى  من  عىل  ذي 

واملعلمني الطالب  املؤسيس    ، جانب  املستوى  وعىل 

والتحديات   للتعامل مع احلواجز  اإلدارة  من جانب 

(Anwar, 2020.)  تفيد  و أن  املؤمل  الدراسة  هذه  من 

بالعوائق   اإلدارية  واهليئة  والطالب  املعلمني  بتوعية 

التي قد تواجههم عند تدريس احلاسب   والتحديات 

ب  ؛اإلنرتنتعرب   للطالب  لتوفري  مالءمة  أكثر  يئة 

أصحاب    الدراسة  أن تساعد  يتوقع   كذلك     واملعلمني. 

العوائق هذه  فهم  عىل  السياسات  وصناع    ؛ القرار 

عرب   للتعليم  مستقبلية  رؤى  وتشكيل  ملواجهتها 

 .  اإلنرتنت

قدم فرص    كذلك  بعد  عن  الطارئ    ا التدريس 

التعليم   تطبيق  إمكانية    اإلنرتنت عرب  الستكشاف 

املدمج فرص    ،والتعليم  واملعلمني  الطالب  ا  وأعطى 

النمط هذا  نحو  اجتاهات  املامنعة    ؛ لتكوين  يقلل  مما 

يؤمل   وهلذا(.  Onyema, et al, 2020واملعارضة جتاهه )

تسهم توعي   الدراسة  أن  والطالب    ةيف  املعلمني 

عند   تتاح  أن  يمكن  التي  بالفرص  القرار  وأصحاب 

الستثام بعد  عن  احلاسب  واالستفادة  تدريس  رها 

التطبيقية  منها. الناحية  البحث  ف  ،ومن  هذا  د  يزو  قد 

وتقييم   لتدريس  وممارسات  بأساليب  املعلمني 

عرب   هذه  كام    ،اإلنرتنت احلاسب  تفتح  أن  يؤمل 
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آفاق   واملهتمني    ا وطرق    ا الدراسة  للباحثني  جديدة 

 .  اإلنرتنتبتصميم بيئات لتعليم احلاسب عرب 

 : الدراسة أهداف

التي    الدراسة   هدفت التحديات  إىل الكشف عن 

باملرحلتني    مقرر احلاسب  ومعلامت  واجهت معلمي

عند تدريسه عن    يف مدينة الرياض  املتوسطة والثانوية 

اجلائحة  فرتة  خالل  عن    ،بعد  الكشف  وكذلك 

أتاحها   التي  فرتة  الفرص  خالل  احلاسب  تدريس 

   . همنظر  ةالتدريس الطارئ عن بعد من وجه

 الدراسة: أسئلة 

 :  اآلتيني السؤالني  إىل اإلجابة عىل سعت الدراسة 

معلمي  - واجهت  التي  التحديات  أبرز    ما 

عند    باملرحلتني املتوسطة والثانوية  احلاسب  ومعلامت

الت فرتة  خالل  بعد  عند  عن    دريستدريسه  الطارئ 

 بعد؟ 

خالل  ما الفرص التي أتاحها تدريس احلاسب   -

  ي منظر معل   ةمن وجهفرتة التدريس الطارئ عن بعد  

   والثانوية؟باملرحلتني املتوسطة  احلاسب  ومعلامت

 : الدراسة ومنهجيةإجراءات 

 : منهج الدراسة

عىل   يعتمد  الذي  النوعي  املنهج  الدراسة  اتبعت 

وخرباهتم    هم ووجهات نظرعينة الدراسة  تصور  فهم  

عينات صغرية   عىل  باالعتامد  بالظاهرة  تاراملتعلقة    ختم

 ,Willig) أسئلته البحثية  ونطاقالدراسة  ا لغرض وفق  

. وتقع هذه الدراسة حتت تصنيف الدراسات  (2013

  ن م  (Basic interpretive studies)األساسية  التفسريية  

وهي ما    ، تصنيفات املنهج النوعي يف املجال الرتبوي

الباحثون   وفهم  ستال  هبا يسعى  أو  كشاف  ظاهرة، 

املعنيني  أو  عملية،  نظر  الظاهرة  وجهات  أو  بتلك   ،

 (. Merriam, 2002العنارص ) مزيج من هذه 

 : جمتمع الدراسة وعينتها

جمتمع الدراسة من معلمي ومعلامت مقرر    تكون

يف منطقة  يف املرحلة املتوسطة والثانوية    احلاسب اآليل

هدف    قصدية عينة    اختريت   وقد  ، الرياض لتحقيق 

القصدية  تتكون.  الدراسة األشخاص    العينة  من 

االستعداد   ولدهيم  إليهم  الوصول  يسهل  الذين 

املعايري  ، للمشاركة من  عدد  فيهم   وتتحقق 

(Robinson, 2014)  . العينة اختيار  معايري  يف    وُتثلت 

احلاسب  هذه الدراسة بأن يكون معلم أو معلمة مقرر  

م  اآليل التدريس    ،الرياض  نطقةيف  يف  شارك  وممن 

اجلائحة فرتة  خالل  بعد  عن  لدهيم  و  ، الطارئ  ممن 

ويسهل   الدراسة  يف  التطوعية  للمشاركة  االستعداد 

حتدد    م.هبالتواصل   فقد  املشاركني  عدد  حتديد  أما 

والتي تعني الوصول إىل    ،بالوصول إىل نقطة اإلشباع

تظهر  ال  الذي  إضافية  عنده   احلد  معلومات    أي 

(Robinson, 2014)  .  القصدية العينة  عىل  واشتملت 
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مشارك    ياثن شاركعرش  ومشاركة،  يف    تسعة  ا  منهم 

الفردية  الرتكيز  ،املقابالت  جمموعة  يف    ، وثالثة 

عينةو واملرحلة    املقابالت  توزعت  اجلنس  حسب 

اثن إىل  فيها  يدرسون  التي  الذكور  ني الدراسية  من   

املتوسطة  الذين يدرسون مقررات احلاسب للمرحلة  

خاصة مدراس  يف  ويعملون  من    سبع و  ، والثانوية 

املتوسطة  أربع   :اإلناث املرحلة  يف  يدرسن    ، منهن 

الثانوية  ثالث و املرحلة  منوُجيعه  ، يف  مدراس    ن 

الرياض معلامت  إحدى    باستثناء  ، حكومية يف مدينة 

الرياض  ؛ املتوسطة تابعة ملنطقة  قرية   ،فهي تعمل يف 

تراوحت خربات املعلمني واملعلامت يف التدريس    وقد

سنةبني   عرشة  ثالث  إىل  جمموعة  مخس  عينة  أما   .

الرتكيز فقد تكونت من ثالث معلامت ملقرر احلاسب  

  9وتراوحت خرباهتن بني   ،يعملن يف املرحلة الثانوية

 سنة.   12إىل  

 : أداة الدراسة ومجع البيانات

 : املقابالت

األكثر    تعد الطريقة  هي  املنظمة  شبه  املقابالت 

ا جلمع البيانات يف البحث النوعي لتوافقها    ؛استخدام 

بتوليد    البيانات، وتسمح العديد من طرق حتليل  مع  

الدراسة يتم حتليلها يف  التي  املحادثة  بألنه    ؛البيانات 

عن   املزيد  معرفة  من  الباحث  يتمكن  املشاركني  مع 

 ,Willigاملهنية )  خرباهتم أو    حياهتمجوانب معينة من  

سبق    (. 2013 العينة،  إوقد  أفراد  مع  املقابالت  جراء 

تدريس    نرش حول  مفتوحة  أسئلة  تضمن  استطالع 

من   ختلله  وما  اجلائحة  ظل  يف  الطارئ  احلاسب 

وإجيابياتومع من    ،قات  اهلدف  كان  هذا  وقد 

  معلام    تسعة عرش  ا تطوع    شارك فيه  الذي-االستطالع  

جيب    حتديد  - للحاسب  ومعلمة التي  النقاط  أبرز 

الفردية املقابالت  خالل  عليها    وحتديد   ، الوقوف 

شب املقابلة  االستطالع    املنظمة.  هأسئلة  تضمن  وقد 

املشاركني يف االستطالع  سؤاال    حول مدى استعداد 

هاتفية   مقابالت  يف  واملشاركة  أخرى  مرة  للتطوع 

املوضوع   ببيانا نفسه،  حول  التواصل  والتزويد  ت 

من   قصدية  لعينة  االستطالع  نرش  تم  هبم.  اخلاصة 

السهل   من  كان  ممن  احلاسب  ومعلامت  معلمي 

 التواصل معهم.  

  املقابالت مع كل من أبدى استعداده  أجريتوقد  

تسع  ،االستطالع  بواسطةللمشاركة   عددهم    ة وبلغ 

هاتفي    أجريت وقد    ، مشاركني خالل    ا املقابالت 

للعام   األول  إذهـ1442الفصل  مد  ؛  ة  تراوحت 

بني    املقابالت عىل    اشتملت و  ،دقيقة  30إىل    20ما 

 :  اآلتيةاألسئلة األساسية 

من - العملية  األجزاء  تدريس  تم   مقرر  كيف 

 ؟عن بعد احلاسب
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يف   - للطالب  العملية  املهارات  تقييم  تم  كيف 

 ؟مقرر احلاسب عن بعد

تدريس   - خالل  واجهتكم  التي  التحديات  ما 

التعليم  مقرر   منصات  خالل  من  بعد  عن  احلاسب 

 ؟ لكرتويناإل

ما الفرص التي وفرها التعليم عن بعد يف جمال   -

احلاسب تكن    ،تدريس  ومل  العمل  اجلزء  وخاصة 

 ؟متوفرة قبله

 : جمموعات الرتكيز

بديال  ت الرتكيز  املقابالت شبه    وفر جمموعات  عن 

حقيقتها   ، املنظمة يف  تستخدم    وهي  ُجاعية  مقابلة 

للبيانات كمصدر  املشاركني  بني   ,Willig)  التفاعل 

الثاين    أمجريت وقد  ،  (2013 الدرايس  الفصل  هناية  يف 

  ، مما ساعد عىل ُجع البيانات بطرق خمتلفة   ؛ ه 1442لعام  

بلغت مدة  ويف أزمنة خمتلفة لضامن صدق األدوات.  

الرتكيز  لق جمموعة  األسئلة    تطرح و  ،دقيقة  45اء 

هذه  نفسها   الفردية يف  املقابالت  استخدمت يف  التي 

 الدراسة.  

 : وثباهتا واتصدق األد

) لضامن   ىل  إشري  ت   التيCredibility) املصداقية 

ة تثليث  إسرتاتيجي  طمبقت  ؛التحقق من سالمة النتائج

ُجع  ،  (Data triangulation)البيانات   طرق  وتثليث 

إىل  .  (Method triangulation)البيانات   األوىل  وتشري 

خالل  - ها يف أوقات خمتلفة  ُجع البيانات من مصادر

مثال   أكثر    يف حني  ، العام  استخدام  إىل  األخرية  تشري 

البيانات   جلمع  طريقة   ,Korstjens & Moser)من 

األول ؛  (2018 الفصل  البيانات خالل  تم ُجع    حيت 

ال املقابلة 1442درايس  للعام  أداة  باستخدام  ويف    ، ه 

باستخدام  نفسه هناية الفصل الدرايس الثاين من العام 

الرتكيز.  وتفسرياهتا    أتيحتكام    جمموعة  النتائج 

املشاركني   ت وتوصيا  من  لعدد  لالطالع    ؛البحث 

وُتثل    .هم ءُتثل خرباهتم وآرا أهنا  عليها والتأكد من  

اخلطوة   بواسطة    ةإسرتاتيجي هذه  التحقق  هي  ثالثة 

املصداقية     (Member check)املشاركني   من  للتحقق 

(Korstjens & Moser, 2018)  .  ،  االعتامدية ولضامن  

(Dependability  )    عىل احلصول  إىل  تشري  نتائج  التي 

وصف  فقد تم    ،البحث باحث آخرمماثلة إذا أجرى  

البحث   يف  املتبعة  بداياإلجراءات  تطوير  ته  منذ  إىل 

 وتفسريها.  النتائج 

 : حتليل البيانات

األكثر  د  يع النهج  هو  املوضوعي  التحليل 

( املقابالت  لتحليل  ا   ,Braun & Clarkeاستخدام 

 ,Ary)ن  يخرآو  اري نموذجاستخدم  وقد  ،  (2006

Jacobs, Sorensen, & Razavieh, 2010)    يتكون الذي 

هي مراحل  ثالث  واأللفة  :من  الرتميز  و  ، التنظيم 

ووالتقليص والتمثيل،  التسامه    ؛التفسري  وذلك 
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وواضحة.   حمددة  خطوات  عىل  واحتوائه  بالشمول 

ا  ُتهيد  عت  البيانات التي ُجم   نمظمت ويف املرحلة األوىل  

التي   الثانية  الفعل    تضمنتللمرحلة  التحليل 

مما    ؛ثم التقليص   ، عملية الرتميز  ت ُتحيث    ،للبيانات

يساعد عىل الفهم العميق للمضامني املختلفة املتعلقة  

الدراسة حمل  عن    تلتها   ،بالظاهرة  البحث  خطوة 

املرشحة بني    ،املوضوعات  جتمع  أن  يمكن  والتي 

دد ،الرموز املتشاهبة التي تشكل األفكار املحورية    وحتم

نامط )أو موضوعات( جتسد الفكرة األساسية فيام  فيه أ

( البيانات  داخل  البحث  بسؤال   & Braunيتعلق 

Clarke, 2006 .)    مراحل من  األخرية  املرحلة  ويف 

مرحلة التفسري   جاءت النموذج املستخدم يف التحليل  

البحث عن أوجه التشابه  بوفيها تم التفسري    ، والتمثيل

بني وجهات    ، واالختالف  واالرتباطات  والعالقات 

وربط التفسري بالرموز واملوضوعات    ، نظر املشاركني

 . التي تم حتديدها 

 : النتائج ومناقشتها

من   غريها  عن  احلاسب  مادة  طبيعة  ختتلف 

العمل   التطبيق  إىل  باحلاجة  األخرى  املقررات 

وممارسة العمل عىل الربامج والتطبيقات املتضمنة يف  

الدر إجادة    ، اسيةاملناهج  تقييم  إىل  احلاجة  وكذلك 

املفيد   من  ولعل  العملية.  للمهارات  قبل  - الطالب 

النظر إىل العقبات والتحديات التي واجهت تدريس  

تسليط بعض الضوء    -تلك الفرتة يف  احلاسب عن بعد  

املامرسات   ُتت التدريسية  عىل  اجلائحة  التي    ، خالل 

تدريسها للجوانب  ذكرت مشاركة حول طريقة  فقد  

بحيث ترى    ؛مشاركة الشاشة بعمل  "أهنا تقوم    العملية

  فتح  ن طلب منهأو  ،عىل الربنامج  كيف أطبق   الطالبة

التدريبات   ومن  ،  ةوضع خط حتت كل خطول كتاب 

تطبق    حاسوب لدهيا   الربنامج  حتميل  واستطاعت 

وترسله  ا،عملي   الشاشة  تصور  ذلك    ."ا ثم  وأكد 

املشاركواملعلم طريقته    إذ ؛  ن ون  أحدهم  وصف 

تطبيق  "  :بقوله  خالل  من  للطالب  العمل  البيان 

وذكرت أخرى بأهنا    ."اخلطوات أمامهم عىل الشاشة 

موقع  أالتطبيق  ب"تقوم   طريق  عن  الطالبات  مام 

الين  اون  الطالبات    ،سكراتش  ا  يض  أ وتطبيق 

 . "نهلالتي أنشأهتا   نبحساباهت

استخدامهم  واملشاركات  املشاركون  ذكر    كام 

تتيح   أهنا  إىل  مشاركة  أشارت  فقد  املحاكاة،  لربامج 

  ، عن طريق موقع املحاكي"للطالبات التطبيق العمل  

عن   النتائج  ومشاركة  احلل  عىل  الطالبات  وتشجع 

الشات املعلمني  . "طريق  ممارسة  مع  ذلك    ؛ وتوافق 

أحدهم  ذكر  املحاكاةاستفدت  "  : فقد  موقع    ،من 

شبيهبرامج  ا  أحيان  ستبدل  أو   كذلك.  "هلا   ة بربامج 

الفيديو  مقاطع  واملشاركات  املشاركون    استخدم 

:  ذكرت معلمة فقد    ، لتوضيح األداء العمل للمهارات
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مع  أ" اخلطوات  ومناقشة  الفيديو  مقاطع  ستخدم 

وتزويد الطالبات    ، الطالبات بعد كل جزء من الفيديو

ووصفت  . "أخرىليه مرة إالرجوع  إلمكانيةبالرابط 

الثانوية وهي  -مشاركة   املرحلة  يف  طريقة    - معلمة 

تعاملها مع مشكلة عدم توفر احلواسيب لدى بعض  

بقوهلا  الربجمة  تدريس وحدة  اكتفيت  "  :طالباهتا عند 

  ة وكتاب  ،بعمل الربنامج عىل ورق من رسم لشاشات

األدوات  ،للكود كانت  و  ، ووصف  أسوا  يف  هذه 

 . "احلاالت

املشاركات طريقة  إحدى    فتلخص  ، التقييمعن  ما  أ

بقوهلا  للط"  : ذلك  نوضح  املهارات    الباتعند رشح 

تم  سوف  التي  سجل  املهارات  باستخدام  عليها  قيم 

فيديو  أ  ا صور    الطالبةوترسل    ، العمليةاملهارات   و 

كل  توضلعملها   فيه  تم ومهارة،  ح  املهارات    بعض 

  ة وأسئلة شفهي  )النامذج(  بالفورمهلا  عمل اختبارات  

احلصص تفاعلي  ، أثناء  روابط    ألوراق   ة وإرسال 

تطبيق الربنامج عىل ورق ملن ال تتوفر    ت وطلب  . عمل

قوم  يأنه    أحد املشاركني وأضاف  .  "اإلمكانيات  نلدهي

العملية  طالبه  مهارات  خالل  "  بتقييم  مشاريع  من 

  تصوير بحيث يقوم الطالب ب  ؛وحدةعملية هناية كل  

عن طريق  وبعض األحيان    ،اجلوال  ةشاشعمله عىل  

أهنا تطلب  وأضافت مشاركة أخرى    ."برامج املحاكاة

طالباهتا   عملي  ال"من  احلصة    ا تطبيق  من خالل  وقت 

الشاشة عملية  إىل  باإلضافة  ،مشاركة  اختبارات   

غري  شبيهة باختبارات العمل بدون معمل للطالبات  

 . "بتسليم املشاريع امللتزمات 

تم  و التي  البيانات  حرص    ،ُجعها من  يمكن 

اجلزء   لتدريس  واملشاركات  املشاركني  ممارسات 

 :   يأيتالعمل من مقرر احلاسب فيام 

فر أجهزة  اوهذا يف حال تو  ، املامرسة والتدريب  -

وكان لدهيم القدرة عىل    ،حواسيب شخصية للطالب 

عليها  الربامج  إىل    ،حتميل  الوصول  من  ُتكنوا  أو 

 الربامج التي يتوفر منها نسخ سحابية.  

املحاكاة - تطبيقات  باستخدام  وهي    ،املامرسة 

والتطبيقات الربامج  عمل  حتاكي    : فمثال    ، تطبيقات 

عىل   واحلصول  الربجمي  الرتميز  كتابة  للطالب  تتيح 

اتبع    ،النتائج إذا  إال أهنا ال تعمل بشكل صحيح إال 

خط  نفس  املخزن  الطالب  الرتميز  ا وات  يف   سابق 

كان    ،املحاكي وإن  حتى  خطأ  سواه  ما  وتعترب 

 .ا صحيح  

أو    بواسطةاملشاهدة   - املعلم  شاشة  مشاركة 

اخلطوات  ورشح  الطالب  مع  مشاركة    ،املعلمة  أو 

أو    ،مقاطع فيديو ترشح اخلطوات اإلجرائية للتطبيق

 .  تصوير الشاشات مع كتابة الرشوحات هلا 

ارات العملية فيمكن حرص أدواته  أما تقييم امله -

 :  يأيتفيام 
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فيديو   - مقطع  وتصوير  للطالب  العمل  التطبيق 

املطلوب حتقق  يظهر  للمنتج    ،للشاشة  صورة  أو 

 .  أو املعلمة النهائي وإرساهلا للمعلم 

املعلم   - أمام  العمل  طريق التطبيق  مشاركة    عن 

 . يف وقت احلصة االفرتاضية الشاشة

 . ا(العملية )وهي األكثر ذكر  املشاريع  -

 اختبارات نظرية وأسئلة شفهية.   -

  )وتم   ا كتابة الرتميز أو اخلطوات اإلجرائية نصي   -

 . استخدامه يف ظروف حمدودة( 

لحاسب  الطارئ لتدريس  الالتي واجهت    التحديات

   :اإلنرتنتعرب 

التي   والتحديات  الصعوبات  تصنيف  يمكن 

احلاسب   ومعلامت  معلمي  تدريسه  واجهت  خالل 

عن بعد يف وقت الطوارئ إىل صعوبات عامة تشرتك  

وصعوبات متعلقة بتدريس مقرر    ،فيها ُجيع املقررات

عرض تلك    يأيتاحلاسب عىل وجه اخلصوص. وفيام  

ا للتصنيف الذي تم عرضه  وفق    تها ومناقشالصعوبات  

اإل للدراسةيف  النظري  تقنية    ، طار  حتديات  وهو 

 Gurajena et al., 2021; Ferri etوتربوية واجتامعية )  

al., 2020)  ،املحور األخرياودمج  الرتباطها ان  ن 

 وتداخلهام.  

 

 

   :التحديات التقنية

الرئيس يف   التحدي  التقنية هي  التحديات  كانت 

بعد،   عن  الطارئ  أهنا  التدريس  املتوقع  ستظل  ومن 

عرب  حتدي   التعليم  يف  متوقعة    ،اإلنرتنت ا  نتيجة  وهذه 

ومتوافقة مع األدبيات التي تناولت حتديات التدريس  

بعد   عن   ;Adedoyin & Soykan, 2020)الطارئ 

Ribeiro, 2020; Feldman, 2020; Fishbane & Tomer, 

2020; Ferri et al, 2020; Kibuku et al., 2020)  .  وتتمثل

العا  التقنية  التحتية  التحديات  البنية  توفر  عدم  يف  مة 

لدى الطالب من أجهزة وبرامج واتصال ذي نطاق  

ب االفرتاضية    اإلنرتنتعريض  الفصول  عقد  يدعم 

واملشاركات    ؛ املتزامنة  املشاركني  ُجيع  ذكر  حيث 

لدى    "عدم توفر أجهزة"و،  "اإلنرتنتضعف شبكة  "

واجههم خالل    ا عائق  كان  بعض الطالب والطالبات  

تدريس اجلائحة.  فرتة  زمن  املشاركهم  أشار  ن  ووقد 

ا من الطالب ال يتوفر لدهيم  واملشاركات إىل أن عدد  

مما يؤدي إىل انضاممهم إىل الفصول    ؛ أجهزة حواسيب

التزامنية   الذكيةباالفرتاضية  أو    ، اهلواتف  هلم  سواء 

عليه    ، لوالدهيم يرتتب  أشارت-وهذا  إحدى    كام 

تركيزهن"املشاركات   أحيانا    ، عدم  خروجهن  وربام 

  اإلنرتنت . كام أن عدم توفر  "بسبب ورود االتصاالت

وبرامج   تطبيقات  تتطلبه  مما  أقل  بكفاءة  توفره  أو 

التزامنية ظهر كمشكلة متكررة   الفصول االفرتاضية 

املشارك إليها  عدم  وأشار  إىل  وأدت  واملشاركات،  ن 
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من زمن    ا أو عىل األقل فقداهنم جزء    ،حضور الطالب 

 صول االفرتاضية.  الف

واجهت    ما أما   التي  التقنية  بالتحديات  يتعلق 

فتتمثل يف عدم قدرة    ،تدريس احلاسب بشكل خاص 

الطالب عىل العمل عىل الربامج والتطبيقات العملية  

عدم امتالك بعض الطالب    :فمثال    ؛املطلوبة يف املقرر 

أو   أجهزة حممولة  واعتامدهم عىل  ألجهزة حواسيب 

أو استخدامهم أجهزة حواسيب ذات    ،هواتف ذكية

برامج وتطبيقات    ثبيتأنظمة تشغيل قديمة ال تدعم ت 

يع الدرايس  عىل ق  واملقرر  الطالب  تلك    حصول 

ثم    ،الربامج املامرسة  ومن  فرصة  هلم  تتوفر  ال 

الذكي   اهلاتف  استخدام  أن  كام    يعوق والتطبيق. 

السلسة مشاركة  ؛املامرسة  ذكرت  بعض  "  :حيث 

الربجمة  يف  اجلوال  يستعملن  شاشة    ،الطالبات  وألن 

صغرية ب  ؛اجلوال  املهام  إُتام  .  "اللمسفيصعب 

جهزة والربامج  عدم توفر األمع  "  :وأضافت أخرى

الطالبا  من  اختالف  و  ، تلكثري  األ أمع  جهزة  نواع 

ويف    ،ال يمكن االلتزام بربنامج واحد للجميع  ،الذكية

  ؛ صعبأنفس الوقت اختالف الربنامج جيعل التقييم 

اجلميع املهارات عىل  تنطبق ُجيع  قد ال  هلذا    ، بحيث 

أعيد التقييم    كنت  يف  مرة أكثر  النظر    يد عأو  ،من 

ويتوافق ذلك مع  .  "من طريقة  بأكثر صياغة املهارات  

ما أشري إليه يف دراسة سابقة حول ما صادف الطالب  

املحتوى    مشكالتمن   بعض  توافق  بعدم  متعلقة 

الذكية اهلواتف  شاشات  عىل  للعرض    ، التعليمي 

 ,.Ferri et alانتباه الطالب وتركيزهم )  يفوالذي يؤثر  

2020 .) 

مشكلة  وتطبيقات    ولتفادي  برامج  توفر  عدم 

جلأ املعلمون واملعلامت    ؛ دى الطالب املنهج الدرايس ل

ام توفر  بتوفري بدائل يمكن للطالب العمل عليها  إىل  

إمكانات من  سحابية  ، هلم  تطبيقات    ،كتطبيقات  أو 

بعض   أشارت  كام  متقدمة.  أجهزة  تتطلب  بسيطة ال 

احلاالت    شاركاتامل بعض  يف  أنه  نستدعي  "إىل 

املدرسة معمل  يف  للعمل  هلم    ؛الطالبات  تتاح  حتى 

تقاهنن  إ ونتمكن من تقييم    ،فرصة التدريب واملامرسة 

العملية تنقل    ،"للمهارات  األخرية  املامرسة  وهذه 

نمط التعليم من تعليم عن بعد إىل تعليم مدمج كحل  

ا ما يؤكد  ملواجهة بعض حتديات التعليم عن بعد. وهذ

بنية   يتطلب  احلاسب  موضوعات  بعض  تدريس  أن 

والتي قد    ، حتتية تتمثل يف توفري األجهزة والربجميات

ال تعمل عىل أجهزة لوحية أو هواتف ذكية أو يتطلب  

تثبيتها عىل احلواسيب الشخصية مهارات ال يملكها  

ذو أو  الطالبالطالب   Crick et al., 2020; de)  و 

Deus, 2020  .) 

ا توفر  ومن  عدم  بالتقنيات  املرتبطة  لتحديات 

قهم من  ووالتي قد تع   ، املهارات التقنية لدى الطالب
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أن   من  الرغم  فعىل  املطلوب.  بالشكل  التفاعل 

باستخدام   دراية  عىل  يكونون  ما  عادة   الطالب 

مستعدين   يكونون  ال  قد  أهنم  إال  الرقمية،  األجهزة 

بمعد عن  التدريس  جذب    ،لتلقي  الصعب  ومن 

حيث أشارت مشاركة  ؛  (Ferri et al., 2020ههم )انتبا 

أن   الطالبات عىل  "إىل  قدره  التقنية  عدم  التعامل مع 

وقت    بسالسة احلص يأخذ  من  فيصعب    ،الدراسية   ةا 

فهمهن   من  والتأكد  طالبة  لكل  مشاركة  رصد 

للدرس التحديات    ."وحضورهن  من  هذا  ويعد 

والذي يتوافق    ،العامة التي قد تواجه تدريس أي مقرر 

ورد يف دراسة أشارت إىل أن قدرات الطالب    مع ما 

تؤثر    مومهاراهت التعلم    يف التقنية  بيئة  فاعلية 

( أكد  Gurajena et al, 2021االفرتاضية  وقد   .)

الطالب  واملشارك مهارات  أن  واملشاركات  ن 

التق الوقتوالطالبات  مع  تطورت  قد  حيث    ، نية 

عرب   التدريس  بداية  يف  بعض    اإلنرتنت واجهتهم 

التحديات بسبب عدم ُتكن الطالب من التعامل مع  

لكن املامرسة املستمرة    ؛ نظام إدارة التعلم بشكل جيد

اتقان استخدام األدوات  ويعد    .قد أزالت هذا العائق 

للطالب   ا أساسي   ا مطلب    اإلنرتنتالتقنية يف التعلم عرب 

املحتوى    ؛ واملعلمني عىل  الرتكيز  يمكنهم  حتى 

 (. Gurajena et al, 2021التعليمي )

املهارات    ما أما   فنقص  احلاسب  تدريس  خيص 

يع قد  الطالب  لدى  الربامج  و التقنية  من حتميل  قهم 

بطريقة صحيحة  ثم    ،عىل أجهزهتم  قد حيرمهم  ومن 

  أشارقد  ف  ؛ فرصة املامرسة والتطبيق للمهارات العملية

إىل وجود صعوبات واجهت    واملشاركات  نواملشارك

والطالبات الط لألجزاء    الب  الربامج  حتميل  يف 

امل بعض  ارتبطت  كام  املنهج.  من    شكالت العملية 

املستخدم  التعلم  إدارة  بنظام    نذكر  :مثال    ،التقنية 

حتميل   يدعم  ال  املستخدم  النظام  أن  املشاركات 

طبيعة مقرر احلاسب  يف حني أن    ،امللفات كبرية احلجم

التي تركز عىل بناء مهارات تقنية كتصميم الفيديو أو  

ذات   والواجبات  املشاريع  تكون  بأن  تنتهي  الصور 

كبري ثمحجم  ومن  املعلم    ،  ا يضطر  عن  إىل  لبحث 

ليتمكن    ؛ وسيلة بديلة غري نظام إدارة التعلم املستخدم 

من   املعلمني إالطالب  إىل  مشاريعهم  وأشار  .  رسال 

إىل رضورة أن تكون الربامج املقررة يف منهج  مشارك  

التشغيل   أنظمة  مع  متوافقة    نأل"  ؛ املتعددةاحلاسب 

  ، ونظام ويندوز  ، هناك من الطالب من لديه نظام ماك

وال يستطيعون إجياد ما يتوافق من برامج    ،أبلونظام  

أنظمته  ما    ."مع  مع  التقنية  التحديات  هذه  وتتوافق 

 ,.Anwar, 2020; Ferri et alورد يف األدبيات السابقة )

2020; Gurajena et al, 2021; Kibuku et al, 2020; 

Dubey & Pandey, 2020  ) 
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من   التقنية  توفر  تفاوت  أن  وأجهزة  إكام  نرتنت 

الط والطالباتلدى  الفرص    الب  تفاوت  سبب  قد 

لدى   ذكرت فمثال    ، الطالباتالتعليمية  إحدى     

التي    ا تفاوت    أن هناك املشاركات املنتجات  قدمها  تيف 

املتوفرة   اإلمكانات  يف  التفاوت  إىل  يعود  الطالبات 

مع   يتوافق  وهذا  وأجهزة.  إنرتنت  من  لدهين 

املستويات   تفاوت  أن  إىل  أشارت  التي  الدراسات 

يؤثر   قد  الطالب  بني  إىل    يف االقتصادية  وصوهلم 

فرص التعلم التي حيصلون عليها    ويفاملصادر الرقمية  

(Anwar, 2020; Fishbane & Tomer, 2020; Gurajena 

et al, 2021  ) 

 :التحديات الرتبوية واالجتامعية 

كعدم    ، أشارت النتائج إىل وجود بعض التحديات

للطالب اجلاذبة  البيئة  دافعيتهم    ، توفر  وانخفاض 

وهي    ،وكثرة الغياب  ،وقلة رغبتهم باملشاركة   ،للتعلم

تواجه تدريس أي مقرر التي  العامة  التحديات    ، من 

احلاسب مقررات  يف  تزداد  األفكار    ؛وقد  حيث 

فرست وقد  التطبيق.  إىل  واحلاجة  إحدى    املجردة 

الطالبات   غياب  كثرة  خالل  -املشاركات  من 

وهذا ما يؤكد    ؛ بعدم انتظام نومهن  - تواصلها معهن

مسؤولية   الطالب  مل  حيم بعد  عن  التعليم    ،تعلمه أن 

تعليام   يرونه  ال  الذين  للطالب  يصلح  ا.   جاد  وأنه ال 

ذكرت    - القرىإحدى    يف  تعمل   –أخرى    شاركةم

إىل  مربر   يعود  للغياب  آخر  تم  "ا  وقد  تقنية  أعطال 

الحق   يف    ، ا جتاوزها  يتحسن  احلضور  جعل  ما  وهذا 

 .  "األيام األخرية من الفصل الدرايس

ومشاركته الطالبات  تفاعل  عن    ذكرت ف  نأما 

مهام أهيئ للطالبات من فرص  "املشاركات أنه  إحدى  

.  "ا إال من فئة حمددةإال أنني ال أجد جتاوب   ، للمشاركة

تستجيب  كام أشارت أخرى إىل أن بعض الطالبات ال  

وال تستطيع الكتابة   ،ال يعمل ملايك أن ا ة بحج ا صوتي  

وقد يفرس     اجلوال!بحجة أن الدردشة ال تظهر هلا من  

  املشاركة ما فعية للتعلم وانخفاض الرغبة يف  قلة الدا

ات  سرتاتيجيأغلب اإل"  من أن  ذكرته مشاركة أخرى 

العمل   من  الطالبة  تتمكن  حتى  فردية  نطبقها  التي 

الطالب    ؛ "بمفردها  يشعر  وانعدام وهلذا    بالعزلة 

حاجة املعلمني إىل    ىلإ  ذلك  يشريوقد    ،الدافعية للتعلم

عىل التعاون    التي تشجعات التعلم  إسرتاتيجيتطبيق  

واجه    اجلامعي.   والعمل  مما  أن  دراسات  ذكرت عدة 

من عقبات هو افتقار املعلمني    اإلنرتنتالتعليم عرب  

مهارات تصميم الدروس بطريقة تساعد طالهبم  إىل  

التفاعل   إىل  املتعلمني  وافتقار  التفاعل وجتذهبم،  عىل 

)وا  ,Alshehri et., 2020, Ferri et al., 2020لتحفيز 

Gurajena et al, 2021, Markova et al., 2017  .) 

التقليل   أو  التحديات  هذه  عىل  التغلب  ويمكن 

التصميم اجليد لبيئة التعلم االفرتاضية  عن طريق  منها  
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أو الدروس اإللكرتونية التفاعلية وفق معايري التعليم  

. وهلذا أشارت عدد من الدراسات إىل  اإلنرتنتعرب  

حاجة املعلمني إىل املهارات الالزمة لتخطيط دروس  

عىل    ها وتنفيذتعليمية   املعريف  العبء  تقليل  مع 

( واستخدام    ، (Mukhtar, et al., 2020الطالب 

مع مراعاة القدرات    ،علةالتقنيات املختلفة بطريقة فا 

( للطالب  الفنية  ،  ( Gurajena et al, 2021واخلربات 

والطالب    ، وزيادة التفاعالت بني الطالب واملعلمني

(.  Mukhtar, et al., 2020; Crick et al., 2020أنفسهم )

لتشجيع    كذلك اجلامعية  التقييامت  استخدام  يمكن 

  ؛( Crick et al., 2020التواصل والتفاعل بني الطالب )

املشاركة   ُتكني  هي  للتقنية  احلقيقية  املضافة  فالقيمة 

  ، (Ferri et al., 2020والتعاون والعمل يف جمموعات )

املعلم  يدرك  أن  النمطني  ووجيب  بني  االختالف  ن 

عرب   التعليم  نمط  مع  التدريسية  ممارساهتم  وتكييف 

عرب  ؛  اإلنرتنت التعليم  مع  مثل    اإلنرتنت فالتعامل 

ا  لوجه سيحبط الطالب ويثقل كاهلهم    التعليم وجه 

(Gurajena et al, 2021  يف حني أن دعم فرص التعلم ،)

املرنة والتفاعلية التي تلبي احتياجات الطالب سيمنع  

واإلحباط   بالقلق  الشعور  من  واملعلمني  الطالب 

(Markova et al., 2017  .) 

قد يفرس قلة الدافعية للتعلم واملشاركة وربام قلة  و

أن الطالب قد يكونون غري قادرين عىل البقاء  بالرتكيز  

  ؛للتعلم عن بعد داخل املنزل   أيف مكان مناسب ومهي

أهن واملشاركات  املشاركون  ذكر  تلقوا    م حيث  قد 

رسائل خاصة من طالهبم تفيد بأهنم غري قادرين عىل  

بس واملشاركة  الذي  التفاعل  املكان  مالئمة  عدم  بب 

هذا مع ما ورد يف األدبيات من    ويتفق يوجدون فيه.   

حتديات تتعلق بنقص املساحات املادية يف املنزل حيث  

نقص    هم يمكن األحيان،  بعض  ويف  الدروس،  تلقي 

 (. Ferri et al., 2020; Outhwaite, 2020الدعم األبوي )

حتدي  كام   نزاهته  وضامن  التقييم  كبري  يشكل  يف  ا  ا 

(.  Anwar, 202; de Deus, 2020) اإلنرتنت التعليم عرب 

املشارك أيد  و ووقد  ذلك  واملشاركات  أن  ذكروا  ن 

غالب   مرتفعة ما  ا  طالهبم  درجات  وال    ،حيصلون عىل 

حل   يف  مساعدات  تلقوا  قد  طالهبم  أن  يستبعدون 

عندما  "  :املشاركاتإحدى    ذكرتاالختبارات. وقد  

الطالبة   املراجعة  أسال  متمكنةيف  أجدها  لكنها    ، ال 

وهذا ال   ، حتصل عىل درجة كاملة يف االختبار النظري

مستواها   أخرى  .  "ا طبع  احلقيقي  يعكس  جهة  من 

  ة أن تقييم مهارات الطالب  إىل  أشارت أكثر من مشاركة

إذ    ؛ إلتقان اجلزء العمل من املقرر كان أكثر مصداقية

املشاريعمل  وقت   صصخيم  أحد  ناقشة  وأضاف   .

لبعض  مالحظة أداء الطالب    ه باإلمكانأن  املشاركني

شاشته  باملهارات   للمهارات  يف  مشاركة  تأديته  أثناء 

 . العملية
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األمر  واقع  بأن ضامن    ، ويف  التسليم  نزاهة  جيب 

عرب   أمر    اإلنرتنت االختبار  سهال  ليس  يمكن    ،ا  وال 

االصطناعي   الذكاء  تقنيات  توظيف  بدون  ضامنه 

الذكية املراقبة  عالية    ، وتطبيقات  تكون  قد  والتي 

مؤسسات   يف  توفريها  ويصعب  طبيعتها  يف  التكلفة 

ن واملعلامت إىل  ووهلذا قد حيتاج املعلم  ؛التعليم العام

 ,de Deusتناسب مع هذا النمط )تكييف التقييم بام ي

2020; Kibuku et al, 2020)  ،  كام جيب أن يركز التقييم

الطالب  إعىل   التعليمية    ودجمه رشاك  املامرسات  يف 

(Alshehri et., 2020; Markova et al., 2017)  فإنشاء  ؛

الهتامم   واملثرية  املتكررة  التقييم  فرص  من  العديد 

الفصل   خالل  واملوزعة  سيكون  الطالب  الدرايس 

جيعل  دافع   مما  للتعلم  مهاما  تعلم    من  فرص  التقييم 

وقد   املشاركاتجديدة.  بعض  أن  إىل    أشارت 

العملية   املشاريع  تقديم  يف  يتنافسن  الطالبات 

 وحيرصن عىل ُتيز منتجاهتن النهائية.  

عب بعد  عن  التدريس  إىل  االنتقال  عىل    ئ ا أحدث 

فيام  التفاوت  حسب  وذلك  املشاركني  توفر  بعض   

املشاركات  إحدى    ذكرت   ؛ إذ لطالهبم من إمكانيات

وقت   تقيض  وجهد  أهنا  كبري  ا  بدائل  ا  عن  البحث  يف  ا 

املنهج يف  املوجودة  والربامج  يمكن    ؛ للتطبيقات  مما 

عليها من  طالباهتا   قرية   .العمل  يف  مدرستها    ؛ وألن 

لإلنرتنتحيث   التغطية  مستوى  البديل    ، يتدنى  فإن 

  لدىالذي يمكن أن يعمل لدى إحداهن قد ال يعمل  

كام أن بعض التطبيقات ال يتوفر منها نسخ    ، األخرى

قديمة ال   أجهزة  يمتلكن  الطالبات  سحابية، وبعض 

مما    ؛تدعم التطبيقات اجلديدة وغريها من التحديات

يقود املعلمة لتوفري قائمة من البدائل وتتيح هلن العمل  

اإلضايف الذي يتطلبه حتويل    العبءعليها. وقد ورد  

ضمن   من  بعد  عن  التعليم  نمط  إىل  الدروس 

تناول سابقة  دراسة  إليها  أشارت  التي    ت التحديات 

اجلائحة   خالل  بعد  عن  احلاسب  تدريس  حتديات 

(Crick et al., 2020  .)فقد ذلك  من  العكس    وعىل 

عرب    مشاركة أشارت   للدروس  التحضري  أن  إىل 

جهد    اإلنرتنت أقل  مقكان  لدروس  ا  بالتحضري  ارنة 

بأن   ذلك  وفرست  التقليدي،  التعليم  توفر  "نمط 

وأوراق   األنشطة  تصميم  الطالبات سهل  مع  التقنية 

العمل التي تعتمد عىل التطبيقات واأللعاب التعليمية  

 .  " من الورقيةبدال  

لحاسب  الطارئ لتدريس الالتي وفرها الفرص 

 : اإلنرتنتعرب 

ا للطالب واملعلمني عىل  يوفر التعلم عن بعد فرص  

من   الرغم  فعىل  عنها.  التغايض  يمكن  ال  سواء  حد 

يف   واملعلامت  املعلمون  يواجهها  التي  التحديات 

نتائج الدراسة  أن إال  ،اإلنرتنت تدريس احلاسب عرب 
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والتي يمكن أن    ،تشري إىل حتقق عدد من اإلجيابيات

 .  اإلنرتنتواعدة للتعلم عرب  ا فرص  د ول  تم 

   : لدعم التعلم الرقمي نيمللمعل التطوير املهني 

التطوير   عجلة  بعد  عن  الطارئ  التدريس  دفع 

املهني للمعلمني من ُجيع التخصصات، وخاصة فيام  

التقنية باملهارات  عىل    كذلك  ، يتعلق  ساعدهم 

املتوفر املوارد  عىل    ،واملتاحة  ةاستكشاف  وحثهم 

أكثر   ذكرت  املهنية.  املجموعات  يف  الدخول 

رقمية   مهنية  جمموعة  يف  مشرتكات  أهنن  املشاركات 

ملعلامت احلاسب يتبادلن فيها اخلربات واالستشارات  

وعىل الرغم من إنشاء املجموعة قبل فرتة    ، والتجارب

بعدالطارئ  التدريس   أنه    ،عن  أوضحت  -إال  كام 

ا وفعالية  عة أكثر نشاط  أصبحت املجمو   -املشاركات

تركيز   بعد.  وأكثر  عن  التدريس  حول  ن فإ  كذلكا 

اإل االختبارات  املعلمني  تطبيق  ساعد  لكرتونية 

ميزات  م واملعلامت عىل البحث عن تطبيقات متنوعة ب

طالهبم واحتياجات  احتياجاهتم  مع  تتوافق     ، خمتلفة 

ولقد غري هذا النمط من ممارسات املعلمني واملعلامت  

وبني   بينهم  الرقمي  التعامل  مع  متوافقة  لتصبح 

وكشف هلم عن إمكانات    ، طالهبم وتكون أكثر مرونة

  ؛ التقنية التي يمكن تسخريها يف تعزيز تعلم الطالب

وتقديم    ،حيث عزز استخدام التقنية تبادل املعلومات 

واالستشارات  التعليمية    تخدامواس  ،الدعم  املواد 

الواجبات    وأتاح  ،الرقمية  )لكرتوني  إتسليم   ,Jenaا 

يف حتسني اجتاه املعلمني واملعلامت    أسهمكام      ،(2020

التعليم عرب    Onyema, et)  بشكل عام   اإلنرتنت نحو 

al, 2020  .)    يف أهنن  املشاركات  أوضحت  خر  آ فقد 

بدأن    ،جتاوز عدد من العقبات  دالفصل الدرايس وبع

د وخلصت إحداهن  بالنظر إىل مميزات التعليم عن بع

التي ظهرت يف    مشكالتختطينا لل  بعد" :ذلك بقوهلا 

فاق  آالتعليم عن بعد فتح  القول بأن    البداية، أستطيع 

 "ومواهب عديدة

بعد  ساعد  و عن  الطارئ  توعية  التدريس  عىل 

كساب  إمعلمي ومعلامت احلاسب بأمهية الرتكيز عىل 

التقنية املهارات  استخدام    ، الطالب  عىل  تدربيهم  ال 

حمددة وتطبيقات  الوقتو  ، برامج  مع  تتغري    ، التي 

بدائل  أ"  : املشاركاتإحدى    تقول   :فمثال   عن  بحث 

للمهارات   واملامرسة  التدريب  فرصة  الطالبة  تعطي 

مستقبال  "  : وتقول  ، "املطلوبة لدينا  يكون  أن    أُتنى 

  ا، حمدد    ا جمموعة من اخليارات يف املنهج وليس تطبيق  

نطاق   للعمل ضمن  للمعلمة  حرية  توفر  وإعطاء  ما 

أحد    ."مكانياتإمن   ما    أصعب"املشاركني  ويقول 

املنهجاو يف  املحددة  بالربامج  االلتزام  عىل    ،جهني 

كثرية   تطبيقات  توفر  من  الطالب  الرغم  تعطي 

 .  "املهارات نفسها 
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التدريس  و فرتة  التقييم خالل  أن  الرغم من  عىل 

أنه فتح    واملعلامت، ا للمعلمني  عن بعد كان حتدي   إال 

حيث قاد املعلمني إىل التنوع يف    ؛ ا أخرى إجيابيةأبواب  

التقييم   لكرتونية  إ ىل أدوات  إ نظارهم  أ  ولفت وسائل 

متعة   مثلأكثر  املفتوح    :وجاذبية،    ، واملنزيل الكتاب 

بدال   العملية  العمليةواملشاريع  االختبارات  من    إذ   ؛  

مقارنة باالختبار العمل الذي تؤديه  "  : شاركةتقول م 

وقت    ة الطالب الطالبة  لدى  أصبح  الصف،  أطول    ا يف 

املرشوع  عىل  جماال    ،للعمل  يتيح  لإلبداع    وبالتايل 

املهارات    والتمكنكار  واالبت إلظهار    وفرصة من 

 . "والتنافسالتميز 

املفتوحة التي تدعم التعلم الذايت  استخدام املوارد 

 واملرن:

نرش ثقافة استخدام    عىل ساعد التدريس عن بعد  

املفتوحة  التعليمية  ذكرت  ، املوارد  إحدى    فقد 

الطالبات    اإلنرتنتتوفر  شجعنا  "  : املشاركات لدى 

روابط  إ  عىل  متعلقة  إرسال  عديدة  ملصادر  ثرائية 

وبالتأكيد فإن هذه الوفرة قد ساعدت يف    ،"بالدرس

منوعة   فرص  والطالبات توفري  حسب    للطالب 

واهتامماهتم.   املواقع  وقدراهتم  من  كبري  عدد  هناك 

املفتوحة التعليمية  باملوارد  املليئة  الرقمية   واملكتبات 

احلاسب  تعليم    عىل للمساعدة    أنشئت التي   علوم 

ومهارات  ه وتعلم مفاهيم  يمكن    ، من  والتي 

( املختلفة  التعلم  أنامط  مع   Combéfis etاستخدامها 

al., 2019) .   املامرسات  و مع  النتيجة  هذه  تتوافق 

بلدان خمتلفة  اجلائحة يف  تم    ؛ التدريسية خالل  حيث 

وتشجيع بناء    ، عىل استخدام املوارد املفتوحةقبال  اإل

التع املشرتكمنصات    ونرش ،  (Ferri et al., 2020)  ة لم 

 . ( Jena, 2020ثقافة االستفادة من تلك املوارد )

املتوفرة   املصادر  أحد  املحاكاة  تطبيقات  وتعد 

وعىل    ، عينة عىل تدريس مواضيع احلاسب العمليةواملم 

الرغم مما ذكره املشاركون واملشاركات من صعوبات  

استخدامها  عرضها    ،يف  تسلسل  توافق  كعدم 

الكتاب   يف  املستخدم  التسلسل  مع  للمواضيع 

اإلنجليزية  ، املدريس اللغة  استخدام  لزامها  إأو    ، أو 

الربجمي لكتابة   املخزنة    الرتميز  الطريقة  ا بنفس  ،  سابق 

املشاركني واملش اركات أشادوا بدورها  إال أن أغلب 

هبم.   اخلاص  للمحتوى  العمل  التدريب  ويشري  يف 

أن  إىل  تدريس    ذلك  يواجهها  التي  التحديات  أحد 

مقابل   املنظم  املحتوى  نقص  هو  بعد  عن  احلاسب 

كان  و  ،( Ferri et al., 2020) اإلنرتنتوفرة املوارد عرب  

هو   للمصادر  استخدام  من  املشاركات  ذكره  ما  أكثر 

وهذا يتوافق مع ما وجدته    . اطع الفيديواستخدام مق

دراسة تناولت تدريس علوم احلاسب عن بعد خالل  

والتي أشارت إىل أن أكثر    ، (de Deus, 2020اجلائحة )
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لتدريس    ما استخدمه املعلمون املشاركون يف الدراسة 

 هو مقاطع الفيديو.   موضوعات احلاسب 

  واملهارات التقنيةتعزيز مهارات التعلم الذايت 

 : وسلوكيات املواطنة الرقمية

عرب   التعليم  م    اإلنرتنتيتميز  حيم الطالب  بأنه  ل 

تعلمه  املتمركز    ،مسؤولية  التعليم  أنه يشجع عىل  كام 

(.  Gurajena et al, 2021حول الطالب والتعلم الذايت ) 

أن   إىل  املشاركات  بعض  أشارت  عن  وقد  التدريس 

الذايت التعلم  عىل  طالباهتن  ساعد  قد  إذ    ؛ بعد 

نزعة  "  أنه  حداهنإأوضحت   الطالبة  لدى  أصبح 

عليه   واحلصول  قوقل  باستخدام  احلل  عن  للبحث 

فعندما كانت تواجه    ،ا بنفسها عىل خالف ما كان سابق  

الطالبة أي مشكلة تقنية يف املعمل كانت تنتظر املعلمة  

ال يوجد من  "  : أخرى بقوهلا وأيدت    . "لتقوم بحلها 

خلل أي  إلصالح  عنها  وحيركها  الفأرة  .   "يمسك 

عرب   التعليم  أن  مع  يتفق  فرصة    د يع  اإلنرتنتوهذا 

االستقالل   تعزز  التي  املامرسات  الكتساب  جيدة 

  كذلك  ،( Ferri et al., 2020الطالب ) لدىواملسؤولية  

عىل تطوير مهارات الطالب    عن بعدساعد التدريس  

املشاركفقد    ؛ التقنية  ُجيع  أن  وأكد  واملشاركات  ن 

الطالب قد أصبحوا أكثر قدرة عىل التعامل مع أنظمة  

املستخدمة   التعلم  االفرتاضية إدارة    وأن   ، والفصول 

 . قدراهتم التقنية قد تطورت مع الوقت

بعد   عن  التدريس  أتاحها  التي  الفرص  ومن 

أيضا  قدراهتم  للطالب  وفق  املصادر  توفر  ف  ، التعلم 

واملامرسة    اإلنرتنتو التدرب  عىل  ساعدهم  لدهيم 

اإل إىل  الوصول  ذكرت   ؛ تقانحتى  أن  مشاركة    فقد 

استخدام برامج معينة    "تقان  إ من  الطالبات قد ُتكن  

واخلطأ التجربة  خالل  و"من  مشاركة  ،  أضافت 

عىل    "  : أخرى تتدرب  السابق  يف  الطالبة  كانت 

املدرسة   معمل  يف  العملية  حمدد  املهارات  وقت  ويف 

حمددة أهداف  التعلم    ،وضمن  إىل  االنتقال  مع  لكن 

الذي   املصدر  اختيار  احلرية يف  لدهيا  أصبح  بعد  عن 

تطمح  ما  حسب  حتققه  الذي  واهلدف  منه    ،تتعلم 

به يف تعلم تلك   الذي ترغب  الوقت  ويمكنها قضاء 

فإ.  "املهارة من  لذا  الطالب  ن  مك  بعد  عن  التعلم  ن 

لرسعته ا  وفق  اخلاصةالتعلم  الوقت    ؛م  من  يقلل  مما 

 (  Crick et al., 2020ه الطالب للتعلم )إلي  الذي حيتاج

عن  و التعليم  دور  إىل  املشاركات  بعض  أشارت 

بعد يف تنمية مهارات وممارسات املواطنة الرقمية لدى  

حتت    ؛ الطالب املامرسة  عىل  ساعدهتم  رشاف  إإذ 

بتوجيههم  وحضوا    :مشاركة وذكرت    .معلميهم 

زيادة    يعترب " يف  تساعد  غنية  بيئة  بعد  عن  التعليم 

الطالبة   ومساعدة  الرقمية،  املواطنة  ملوضوع  الوعي 

أي   عىل  املرتتبة  االحتامالت  يف  التفكري  طريقة  عىل 

وتنفذه تتخذه  عرب  .  "خيار  التعليم  أن  يؤيد  وهذا 
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 ,.Ferri et alيعزز االستقاللية واملسؤولية )  اإلنرتنت

2020; Gurajena et al, 2021  )  ا فرصة  وأيض  كان 

 & Dubeyخلوض جتربة التعليم الرقمي واستكشافه )

Pandey, 2020 .) 

طرق اتصال أكثر    اإلنرتنتوقد فتح التدريس عرب  

املعل  من  لكل  والطالبمفعالية  تشري    ؛ ني  إذ 

أهن إىل  رقمية    ناستخدم  ن املشاركات  تطبيقات 

التل الطالبات تحقيق  وبني  بينهن  قد    ،واصل  وأنه 

احلاجة  أصبح   دون  السؤال  اجلميع  إىل  باستطاعة 

احلصة.  ا لوقت  إىل كام    النتظار  أصبح    أرشن  أنه 

بإمكان الطالبة احلصول عىل تغذية راجعة رسيعة عىل  

قبل املشاريع   جيعل    ؛تسليمها   العملية  ما  وهذا 

فعالية طرق االتصال تعتمد عىل  ف  معنى، التواصل ذا  

يقدمها   التي   ,Gurajena et al)ملعلمون  ااملالحظات 

2021 .) 

 الدراسة: حمدوديات 

الكشف   الدراسة يف  الرغم من مسامهة هذه  عىل 

واجهت   التي  والفرص  التحديات  من  عدد  عن 

عرب   احلاسب  أن  ،اإلنرتنتتدريس  لطبيعة    ه إال 

فال يمكن تعميم    ؛الدراسة النوعية وحمدودية أفرادها 

ا  .نتائجها  هدفت  الواقع  إىل  لدراسة  فقد    منفهم 

والبحث عن اجلوانب اخلفية    ، وجهة نظر األشخاص

خرباهتم النوعي  امتبع   فقد  ؛وعليه   . يف  الذي   املنهج 

االستكشاف  عىل  تعمق    ويقدم  ،يساعد  أكثر    ا،رؤى 

املقابلة    ت ُجعوقد   أدايت  باستخدام  البيانات 

املركزة  من    وبمشاركة  ، واملجموعة  حمدود  عدد 

ا  ، ومن ثم،املشاركني   لتحديات أو الفرص التيفإن 

التحديات والفرص  كل  كشفت عنها الدراسة ال ُتثل  

احلاسب    التي ومعلامت  معلمي  املتوسطة  تواجه  يف 

الرياض. منطقة  يف  فإن   والثانوية  ذلك،  إىل  إضافة 

خالل   الطارئ  التدريس  فرتة  تم  قد  الدراسة  إجراء 

كورونا  عرب    ،جائحة  التدريس  عن  خيتلف  والذي 

العادية  اإلنرتنت الظروف  القدرة    ؛ يف  مما قد حيد من 

 عىل تعميم النتائج.  

   :والتوصياتاخلالصة 

جتربة   واجهت  التي  التحديات  من  الرغم  عىل 

فرتة   خالل  بعد  عن  احلاسب  مقررات  تدريس 

الطارئ كشفت    ،التدريس  أهنا  العديدإال  من    عن 

منها  االستفادة  يمكن  التي  تدريس  عند    الفرص 

عرب   أتاح ف  ؛ اإلنرتنتاحلاسب  التجربة لقد  تلك    ت 

إمكانية   استكشاف  عرب  ومميزات  فرصة  التعلم 

املدمج   اإلنرتنت لتشكيل    تكانف   ،والتعلم  فرصة 

وربام  جتاهه  واملعلمني  الطالب  من  كل  تصورات 

من    كونيوقد  (.  Onyema, et al, 2020)  مقاومته ل  يتقل

الطالب   لدى  وتوفرها  التقنية  تكون  أن  البدهيي 

 يف اختاذ قرار   مهام  باجلودة املالئمة لدعم التعليم عامال  
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لكي  ف.  اإلنرتنتتدريس احلاسب بنمط التعليم عرب  

عرب   التعلم  ا   اإلنرتنت يكون  حاجة    ؛ناجح  إىل  هناك 

  بالتعليم عرب حتسني ودعم البنية التحتية التقنية املتعلقة  

وصول  و،  (Alshehri et. Al, 2020)  اإلنرتنت ضامن 

واملحارضين   الطالب   ,Gurajena et al)ها يلإ ُجيع 

وهلذا جيب أن تسهل احلكومات واملؤسسات    ، (2020

عىل   احلصول  الرقمية    اإلنرتنتالتعليمية  واألدوات 

عرب    ؛للمتعلمني التعلم  تشجيع  أجل    اإلنرتنتمن 

( التعليمية  الفرص  من   ;Jena, 2020واالستفادة 

Dubey & Pandey, 2020 .)  

جلميع  إن   التقنية  املهارات  زيادة  الرضوري  من 

وإداريني   ومعلمني  طالب  من  املعنية  األطراف 

فإتقان املهارات  ؛  ( Ferri et al., 2020وأولياء األمور )

سوا حد  عىل  واملعلمني  للطالب  جيعلهم    ءالتقنية 

 Crick etالتعليمي )  عىل املحتوىعىل الرتكيز    قادرين

al., 2020)  بطريقة    تصميم الدروس . كام أنه من املهم

االطالب    حتفز  التفاعل  هلم  ر  فوتو   ، لتعلمعىل  فرص 

استخدام التقنية  ف؛  (Gurajena et al, 2021واملشاركة )

  ا بديال  يكون وسط    أالجيب    اإلنرتنت يف التعليم عرب  

 للحضور للقاعة الدراسية فقط.    

إمكانية    دراسة  لالهتامم  املثري  من  يكون  وقد 

 Virtual Desktopاستخدام أسطح املكتب االفرتاضية 

Infrastructure (VDI)    التي   كحل التقنية    للتحديات 

بعد   عن  احلاسب  تدريس  نتائج    وأظهرهتا واجهت 

يتم    ؛الدراسة املكتب  بواسطة  حيث  أسطح 

استضافة بيئات سطح املكتب عىل خادم  ية  االفرتاض

وال تتطلب من املستخدمني توفر الربامج أو    ،مركزي 

يعني سد حاجة    ،تثبيتها عىل أجهزهتم اخلاصة وهذا 

العالية  الكفاءة  ذات  األجهزة  وكذلك    ،الطالب من 

حاجتهم إىل توفر نسخ من التطبيقات والربامج التي  

املنهجتي توفر    ،ضمنها  إىل  حاجتهم  يلغي  ال  أنه  إال 

 نرتنت بجودة مالئمة.  إ

يف   الفيديو  من  االستفادة  النتائج  أظهرت  كام 

بعد،   عن  احلاسب  ما  تدريس  إىل  ذلك  يعود  وقد 

مميزات   من  التعليم  يف  الفيديو  استخدام  يمتلكه 

دافع    ،خمتلفة ذلك  يكون  قد  الفيديو  كام  الستثامر  ا 

نقاط  إو من  فيه  وما  عرب  مكاناته  التعليم  يف  القوة 

إذ من املتوقع أن ينمو دور الفيديو إىل ما هو    ؛اإلنرتنت

دعمه   مع  للطالب، خاصة  املحتوى  تقديم  من  أبعد 

التعليم يف  احلديثة  املقلوب  ، للتوجهات    ، كالتعليم 

الكتب    ، اإلنرتنتعرب  والتعليم   حمل  حل  وربام 

مكانات  إأيضا،    النتائجإليه  أشارت    ومما املدرسية.  

تعليم  ت تيسري  يف  املحاكاة  وتقنيات  وبرامج  طبيقات 

عرب   فعىل احلاسب  بعض    اإلنرتنت،  من  الرغم 

  هام  ما  دور    قدمت إال أهنا    ،القصور يف تلك التطبيقات 

  ه، وتطبيقاتكبدائل عن املامرسة الفعلية لربامج املنهج  
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وهذا ما    ، ا للطالب للتدريب واملامرسة ووفرت فرص  

توظيفها يف تدريس  و  ا حتسينه يدعو إىل دراسة إمكانية  

ه قد  كذلك أظهرت النتائج أن.  اإلنرتنتاحلاسب عرب  

بعض   تدريس  السهل  من  يكون  العمل ال    املحتوى 

وفق    وهلذا  ،اإلنرتنتعرب   املنهج  تصميم  يكون  ا  قد 

يف التعليم    مةءالكفايات أكثر مالللتعليم املعتمد عىل  

املتعلمني    إذ   ؛ نتاإلنرتعرب   من  لكل  املرونة  يتيح 

املتعلم عىل    ، واملعلمني وفق  إويساعد  املهارات  ا  تقان 

 الحتياجاته وقدراته.  
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