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 19- رضا المعلمين يف فلسطين عن إجراءات العودة إلى المدارس خالل جائحة كوفيد

 )3(، و عبد اهللا حممد صادق أبو سارة)2(، و لؤي نمر عبد اهللا دويكات)1(عبد الرمحن حممد صادق أبو سارة

  فلسطني-وزارة الرتبية والتعليم

 )ـه22/09/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛02/06/1442قدم للنرش يف (

 وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية؛ هبدف عـودة اهدف هذا البحث إلى تقصي درجة رضا المعلمين يف فلسطين، عن اإلجراءات التي اتخذهت: المستخلص

النـوع : ا للمتغيـراتً، وإلى التعرف على الفروق ذوات الداللة اإلحصائية، بين إجابات أفـراد عينـة البحـث، وفقـ19-الطلبة إلى مدارسهم خالل جائحة كوفيد

ولتحقيق أهداف هذا البحث، استخدم المنهج الوصفي، حيث تـم الرجـوع إلـى الوثـائق واألوراق . االجتماعي والمؤهل العلمي وسنوات الخربة والتخصص

ت مـن عينـة البحـث التـي تـضمنت ، وتـم تـصميم اسـتبانة؛ لجمـع المعلومـا19-الرسمية الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية، خـالل جائحـة كوفيـد

ًمعلما ومعلمة، وأظهرت النتائج أن درجة رضا المعلمين عن إجراءات العودة إلى المدارس كانت متوسطة بـصورة عامـة، وعلـى مـستوى المجـاالت، ) 930(

 رضاهم عن التدريب والدعم الفنـي، كمـا أظهـرت جاء رضا المعلمين عن التعميمات والقرارات الرتبوية بالمرتبة األولى، ثم رضاهم عن البيئة المدرسية، ثم

النوع االجتماعي والمؤهـل العلمـي والتخـصص، يف حـين يوجـد فـرق ذو داللـة إحـصائية، : ُالنتائج عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية، تعزى للمتغيرات

ًيعزى لمتغير سنوات الخربة، وعلى ضوء النتائج قدم البحث عددا من التوصيات والمقرتحا  .تُ

 .ُ التعليم عن بعد، أزمة فايروس كورونا، التعليم الوجاهي، التعليم المدمج:الكلمات المفتاحية
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Abstract: This study aimed to investigate degree of satisfaction of teachers in Palestine regarding the procedures taken by the 
Palestinian Ministry of Education which are aimed at reopening schools for students during the COVID-19 pandemic. It also aimed to 
identify the statistically significant differences between responses of the research sample members, according to the variables: gender, 
academic qualification, years of experience and specialization. In order to achieve the aims of the study, a descriptive method was used, 
while documents and official papers issued by the Palestinian Ministry of Education during the Covid-19 pandemic were referred to and 
consulted. A questionnaire was designed to collect information from the research sample which consisted of (930) male and female teachers. 
The results showed that teachers’ degree of satisfaction regarding returning to schools was moderate in general. Regarding the major areas, 
teachers’ degree of satisfaction with circulars and decisions taken by the Ministry of Education was in the first tank, followed by satisfaction 
with school environment, and then followed by satisfaction with technical support and training. In addition, the results showed no 
statistically significant differences due to the variables: gender, academic qualification and specialization, while there was a statistically 
significant difference due to the variable years of experience. In light of these results, the study introduced a number of recommendations and 
suggestions. 
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 :مقدمة البحث

ا، أو مـا بـات يعـرف أثارت جائحة فايروس كورونـ

ــــد ــــم كوفي ــــا باس ــــصدمات 19- ًعلمي ــــن ال ــــد م ، العدي

والتغييرات المتتالية يف منظومة التعلـيم يف العـالم بـصورة 

عامة، والوطن العربي بصورة خاصـة، فـإجراءات الوقايـة 

من المرض تطلبت إغـالق جميـع المؤسـسات التعليميـة 

ــذا  ــشار ه ــن انت ــة م ــين والطلب ــة المعلم ــالم، لحماي يف الع

ويف خضم هـذه المعركـة المتواصـلة منـذ أشـهر . المرض

طويلـة، ظهــرت الحاجــة الملحـة إلــى عــودة المؤســسات 

التعليمية ألداء عملها، وتوصيل رسالتها النبيلة، فـالتعليم 

ًيعد أساس الدولة، ورافدا من روافد الرقي والتقدم ُ.   

لقد حملت جائحة كورونا يف طياهتـا مخـاطر دفـع 

فقـر «رحلة االبتدائية يف العـالم نحـو مليون طفل بالم 27

 ويتمثل ذلك يف عـدم قـدرة األطفـال ذوي سـن »التعليم

العاشرة، على قراءة النص المكتـوب بلغـتهم واسـتيعابه 

ــيم  بــصورة صــحيحة، ممــا قــد يهــدد تعميــق أزمــة التعل

فقر «العالمية التي كانت موجودة بالفعل، عرب رفع نسبة 

باإلضافة إلـى %) 63 (إلى%) 53 ( من المستوى»التعليم

 10تعـــريض جيـــل كامـــل مـــن الطلبـــة، لخطـــر خـــسارة 

ــ ــدار اتتريليون ــى م ــستقبلي عل ــم الم ــن دخله  دوالر م

مـن %) 10(متوسط أعمارهم، وهذا المبلغ يقارب نسبة 

 Word Bank Group) مجموع الناتج المحلي العـالمي

Education, 2020).  

ريـر ًوتأكيدا على خطورة األزمـة الحاليـة، أشـار تق

منظمــــة األمــــم المتحــــدة للرتبيــــة والعلــــوم والثقافــــة 

م إلــى تــأثر أكثــر مــن 21/4/2020بتــاريخ ) اليونيــسكو(

مليار ونصف طالب يف العالم جراء إغالق المؤسـسات 

التعليمية على ضوء أزمة كورونا، وهو يـشكل مـا نـسبته 

من عدد الطلبة يف العـالم، مـوزعين علـى أكثـر مـن % 87

ًت المنظمـة، أيـضا، إلـى أن إغـالق وأشار. دولة) 165(

ــة  ــة بالطلب ــرارا بالغ ــيلحق أض ــة س ــسات التعليمي ًالمؤس

الــذي يعتمــدون علــى الخــدمات االجتماعيــة مــن بينهــا 

الغذاء والصحة، ولذلك دعت المنظمة إلى إنشاء مظلـة 

دوليــة واســعة، لــضمان اســتمرار التعلــيم يف ضــوء أزمــة 

يف مجال ًكورونا؛ حيث لم يسبق أبدا حدوث اضطراب 

التعليم كما حدث يف هذه الجائحة، وقد اقرتحت تعميم 

ُحلــول التعلــيم عــن بعــد، للتغلــب علــى الطــابع المعقــد 

 ًبـدءا مـن تقـديم المحتـوىُلعملية توفير التعلم عن بعد، 

ــــة،  ــــع األدوات الرقمي ــــب م ــــي المتناس ــــم العلم ودع

ــــدريبهم  علمــــينالم ــــديم اإلرشــــادات وت   ًوانتهــــاء بتق

َلألسر  ، ومعالجة صعوبات االتصال باإلنرتنـتة والطلبُ

ًوصوال إلى االسـتمرار يف هنـج توظيـف التكنولوجيـا يف 

التعلــيم، طــوال مرحلــة التعــايف مــن آثــار هــذه الجائحــة 

UNESCO, 2020).(   

ومـع طــول فـرتة األزمــة الحاليـة، قامــت الكثيـر مــن 

دول العــالم باتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات لمواصــلة 
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ــرت ــالل ف ــيم خ ــةالتعل ــرزت . ة الجائح ــظ، ب ــسن الح ولح

ُأدوات التواصـل الرقمـي كأفـضل حـل يمكـن اسـتخدامه 

لتقليل صـدمة إغـالق المؤسـسات التعليميـة، وللوصـول 

إلــى غالبيــة الطلبــة غيــر الملتحقــين يف مدارســهم، بغــض 

وبــــشكل مؤكــــد فــــإن . النظـــر عــــن أمــــاكن تواجــــدهم

اإلجــراءات التــي يــتم اتخاذهــا لالســتجابة إلــى متطلبــات 

ـــا، ســـتوثر، يف المنظـــور ا ـــيم خـــالل جائحـــة كورون لتعل

القريب، يف فرص الـتعلم واسـتمرارية عمـل المؤسـسات 

التعليمية يف أثناء المرحلة الحرجة الحالية، باإلضافة إلـى 

طريقة التعليم والتعلم التي ستحدث يف مرحلة التعايف من 

آثار الجائحة، فالتعليم ما قبل أزمة كورونـا يختلـف بكـل 

 Inter-agency Network) عن التعليم بعد الجائحة تأكيد

for Education in Emergencies [INEE], 2020)..   

ــات  ــى الحكوم ــب عل ــق، يتوج ــذا المنطل ــن ه وم

 الرتبيـة والتعلـيم، العمـل بـشكل وثيـق مـع بوزارةممثلة 

المجتمع المحلـي والـشركات والمـدارس ومؤسـسات 

الي الجـودة التعليم العـالي، لتقـديم محتـوى تعليمـي عـ

وأنشطة تعليميـة متنوعـة عـرب اإلنرتنـت، مـع ضـرورة أن 

التعليمـات المرنـة : يتمتع هذا التعـاون بـالميزات اآلتيـة

والتعلم ذايت التنظيم واحرتام االختالفات وتوفير الدعم 

التقني المستمر والمـشاركة اإليجابيـة مـا بـين المدرسـة 

علـى وبالمقابـل يتوجـب . والعائلة والمجتمـع المحلـي

ًالحكومة قيادة هذا التعاون وتنظيمـه، وأن تعلـب أدوارا 

متعددة يف توجيه السياسات، وتنسيق عمل المؤسـسات 

والمـــدارس ومعاهــــد البحــــوث واألســــر والمجتمــــع 

(Huang, Liu, Tlili , Yang & Wang, 2020).  

، تتطلب 19- إن االستجابة الحقيقية لجائحة كوفيد

 حلـول مبتكـرة ومناسـبة، من الدول تعبئة المـوارد وتنفيـذ

لمواصلة مسيرة التعليم بصورة تتالءم مع واقع المجتمـع 

واحتياجاتــــه، مــــن خــــالل اســــتخدام االســــرتاتيجيات 

اإلنرتنـــت (التعليميـــة المعـــززة بالتكنولوجيـــا الرقميـــة 

ـــه ـــة يف ) وتطبيقات ـــة والمرون ـــدأ العدال ـــق مب هبـــدف تحقي

ميع لج التعليم، والذي يتضمن الوصول الشامل والسريع

فلـسطين  الطلبة ويف نفس الوقت، وعلى الـرغم مـن كـون

دولة نامية، تقـل فيهـا المـوارد واإلمكانيـات، وتعـاين مـن 

والحـــروب المزمنـــة، فـــإن الكثيـــر مـــن  آثــار االحـــتالل

التقـــارير الرســـمية تـــشير إلـــى تـــوفر التقنيـــات الرقميـــة 

األجهـزة المحمولـة ووسـائل التواصـل : المختلفة، مثل

نيات الحوسبة السحابية، لـدى مختلـف االجتماعي وتق

ًالمستويات يف فلسطين، ممـا يعطـي بصيـصا مـن األمـل 

ُ التعلــيم عــن بعــد يف فلــسطين خــالل فــرتة لنجــاح تجربــة

  .(Shraim & Crompton, 2020)الجائحة 

وعلى الرغم من استجابة الكثير مـن الـدول حـول 

، فإنه يف حقيقة األمر 19-العالم لتداعيات جائحة كوفيد

قــد واجهــت تلــك االســتجابة الكثيــر مــن التحـــديات 

ــيم  ــة، فمنظومــة التعل والعقبــات خاصــة يف الــدول النامي
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ًتتــأثر كثيــرا بالمــشاكل االجتماعيــة والــسياسية، والهجــرة 

المتواصلة، والحرمان االجتماعي واالقتصادي، والفشل 

ـــض  ـــراءات يف بع ـــعف اإلج ـــن ض ـــاتج ع ـــي الن المدرس

دم كفايـة جـودة المعلمـين، المناطق المتنـازع عليهـا، وعـ

، التـي 19- واالحتياجات المستجدة لمواجهة وباء كوفيد

تفــوق قــدرات بعــض الــدول ومقــدراهتا، وحالــة اإلهنــاك 

المتواصـــــل لقـــــادة المـــــدارس والمعلمـــــين والطلبـــــة 

والمــشرفين، ممــا يتطلــب مــن الــدول االهتمــام العاجــل 

لمعالجــة تلــك العقبــات والتحــديات، لتحويــل الــسمات 

ــر ا ــودة غي ــز ج ــة تحف ــمات مرغوب ــى س ــا إل ــة فيه لمرغوب

   ).(Arar & Orucu, 2021 التعليم خالل الفرتات الحرجة

ـــر مـــن  ـــبق، اهتمـــت الكثي ـــى مـــا س ـــدا عل ًوتأكي

الدراسات واألبحاث الـسابقة، بطبيعـة االسـتجابة التـي 

ــالل  ــيم خ ــتمرار التعل ــضمان اس ــالم ل ــذهتا دول الع اتخ

ت أو العقبـات ، وتحديد أهم التحديا19-جائحة كوفيد

 & Shraim)دراسة : التي واجهت تلك االستجابة، منها

Crompton, 2020) ــي هــدفت الستقــصاء اســتجابة  الت

صانعي القـرار والمعلمـين يف فلـسطين، لتقـديم التعلـيم 

ــا،  إلــى جميــع الطــالب خــالل جائحــة فــايروس كورون

بلــة كــأداة للدراســة، وتــضمنت عينــة المقاواســتخدمت 

ــث  ــن أوليــاء األمــور والمعلمــين ًمــشارك) 20(البح ا م

ــة إلــى أن  ــائج الدراس ــد أشــارت نت ــرار، وق ــناع الق وص

ـــل ـــة، مث ـــات الرقمي ـــائل : التقني ـــة ووس ـــزة الذكي األجه

ــسحابية،  ــات الحوســبة ال التواصــل االجتمــاعي وتطبيق

ســتكون مفيــدة يف تــصميم المحتــوى التعليمــي، وتــشير 

ــا ــديات، أبرزه ــن التح ــد م ــى العدي ــائج إل ــوة: النت  الفج

الرقميـــة يف التعلـــيم، والنظـــرة الـــسلبية المتزايـــدة تجـــاه 

 , Khlaif, Salha, Affouneh)ودراسة . ُالتعليم عن بعد

Rashed & ElKimishy, 2020)الستكــشاف  الهادفــة 

استجابة معلمي المدارس اإلعدادية، إلغالق المدارس 

يف البلدان الناميـة يف أوقـات األزمـة، واسـتخدم المـنهج 

ًمعلما من ثـالث دول، ) 22(رك يف الدراسة النوعي، وشا

فلــسطين، ليبيــا، أفغانــستان، واســتخدمت المقابلــة : هــي

كأداة للدراسة، وأشارت النتائج إلى أن المعلمين طـوروا 

مهاراهتم السـتخدام التكنولوجيـا الناشـئة هبـدف تـصميم 

المحتوى التعليمي، باإلضـافة إلـى بنـائهم عالقـات قويـة 

ــي، ــع المحل ــع المجتم ــق م ــسؤولياهتم يف تطبي ــل م  لتحم

ودراســة خليــف . ُالتعلــيم عــن بعــد خــالل فــرتة الجائحــة

 التـــي هـــدفت )(Khlaif & Salha, 2020وصـــالحة 

 يف ، التحـديات المرتبطــة بـالتعليم عـن بعــدالستكـشاف

 بما يف ذلك فلسطين ،حاالت الطوارئ يف البلدان النامية

ــستان ــا وأفغان ــر وليبي ــة نظ ــن وجه ــالب واآلبــ، م اء الط

 المقــــابالت والمالحظــــة متاســــتخدووالمعلمــــين، 

 لجمــع البيانــات، وتكونــت عينــة الــصفية عــرب اإلنرتنــت

، وأشارت النتائج إلـى عـدد مـن ًمشاركا 60 الدراسة من

الحاجــة إلــى بيئــات تعلــم تتــصف : التحــديات، منهــا
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عــدم مــشكلة ، وجــودة المحتــوى الرقمــي وبالفاعليــة

  .هاخصوصيتالمساواة الرقمية وانتهاك 

ويواجـــه الفلـــسطينيون تحـــديات فريـــدة، فدولـــة 

ُفلسطين تعد من أقدم البؤر الساخنة يف العالم، منذ أكثـر 

ًمن سبعين عاما نتيجة االحتالل، فاألزمة الحقيقية قائمة 

، ويظهر ذلك من خالل النظام 19-ما قبل جائحة كوفيد

التعليمي المنهك بصورة متواصلة، واإلمكانات المادية 

ة، وانقطاع التعليم لفـرتات طويلـة، ومعـدالت المحدود

ًحضور الطلبة منخفضة، كما يواجه المعلمون عجـزا يف 

ـــية  ـــة الدراس ـــا للخط ـــية وفق ـــررات الدراس ـــام المق ًإتم

الموضوعة، باإلضافة إلـى عـدم قـدرة بعـض المعلمـين 

والطلبة على الوصول إلى مدارسهم نتيجـة لممارسـات 

سطينيون كيفيـــة االحـــتالل، ونتيجـــة لـــذلك تعلـــم الفلـــ

التعامل مع األزمـات وطـوروا اسـرتاتيجياهتم للعمـل يف 

 ,Affouneh, Salha, & Khlaif) المواقــف الــصعبة

2021; Mahamid, 2021).  

 2020/2021ومنذ مطلـع العـام الدراسـي الجديـد 

قامت وزارة الرتبيـة والتعلـيم الفلـسطينية بـاإلعالن عـن 

ـــ ـــصورة تتواف ـــى المـــدارس ب ق مـــع خطتهـــا للعـــودة إل

ًإجــراءات الــسالمة، وقــد تــضمنت الخطــة عــددا مــن 

العودة التدريجية على ثالث مراحل، : اإلجراءات، منها

ــنظم آليــة التعلــيم داخــل  ــد بروتكــول صــحي ي وتحدي

المـدارس، واعتمــاد التعلـيم بــصورته المدمجـة، وعلــى 

الرغم من النجاح النسبي الذي حققته هذه الخطة، فإهنـا 

ديات والمعيقات التي أثرت يف واجهت العديد من التح

عــدم وضــوح الرؤيــة : تطبيقهــا بــصورة صــحيحة، منهــا

ــستويات  ــن الم ــد م ــدى العدي ــة ل ــصورة كامل ــة ب الرتبوي

الرتبويـــة، المـــشكالت الفنيـــة والتقنيـــة لنظـــام التعلـــيم 

اإللكرتوين يف فلسطين، عدم توافر دعم مالي ولوجستي 

هـالي ٍكاف، حالة الخوف واإلرباك لدى العديـد مـن األ

والطلبة، وعدم الثقة بـاإلجراءات المتبعـة يف المدرسـة، 

وعــدم تــوافر الــدافع نحــو التعلــيم، واالرتبــاك يف مــسار 

العملية التعليميـة، وعـدم تلبيـة تـدريب المعلمـين علـى 

  ). Abu AL-Rub, 2020(المستوى المطلوب 

ــذهتا  ــي اتخ ــراءات الت ــرز اإلج ــى أب ــوف عل وللوق

لفلـسطينية لـضمان عـودة الطلبـة وزارة الرتبية والتعليم ا

، تمـت مراجعـة 19-إلى مدارسهم خالل جائحة كوفيد

جميـــع الوثـــائق الرســـمية الـــصادرة عـــن وزارة الرتبيـــة 

والتعليم الفلسطينية خالل األشهر الخمـسة األولـى مـن 

ّبدء الجائحة، وتم تحديد ثمانية إجراءات رئيـسة قامـت 

ــي ــوزارة، ه ــا ال ــة ا: هب ــامج للتهيئ ــصيص برن ــسية تخ لنف

إلــى  واإلرشــاد للــصفوف األساســية مــن الــصف األول

ــي  ــع األساس ــسطينية، (الراب ــيم الفل ــة والتعل وزارة الرتبي

ــى )أ2020 ــسطين عل ــين يف فل ــع المعلم ــدريب جمي ، وت

وزارة الرتبية والتعليم  (Microsoft 356حزمة  استخدام

، واعتماد الدوام الدراسي بصيغة )ب2020الفلسطينية، 
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، حيــث تـضمن هــذا )ُوجــاهي، عـن بعـد(مج التعلـيم المـد

% 50ًالقرار جعـل التعلـيم لجميـع الـصفوف وجاهيـا بنـسبة 

ـــسطينية، ( ـــيم الفل ـــة والتعل ـــودة )ج2020وزارة الرتبي ، والع

التدريجيــة للطلبــة، حيــث تــم اإلعــالن عــن ثالثــة مواعيــد 

وزارة (ًلعودة الطلبة إلى مدارسهم وفقا للمرحلة الدراسـية 

ـــيم ـــة والتعل ، وإعـــادة صـــياغة )د2020 الفلـــسطينية، الرتبي

 »وحدات متمازجة«محتوى الكتب الدراسية، على صورة 

وزارة الرتبيـة والتعلـيم (تجمع ما بين الـورقي واإللكـرتوين 

، وتعزيـز اسـتخدام األدوات الرقميـة )ـهـ2020الفلسطينية، 

ــد  ــن بع ــيم ع ــسطينية، (ُيف التعل ــيم الفل ــة والتعل وزارة الرتبي

يد إجراءات الربوتكول الـصحي الخـاص ، وتحد)ـه2020

ــة  ــة يف المدرس ــالمعلمين والطلب ــيم وزارة ال(ب ــة والتعل رتبي

ـــسطينية،  ـــ2020الفل ـــين يف )ـه ـــع المعلم ـــدريب جمي ، وت

وزارة الرتبية (ُفلسطين، على آليات تصميم التعليم عن بعد 

 ).و2020والتعليم الفلسطينية، 

ا ونتيجــة ألهميــة تنــاول اإلجــراءات التــي قامــت هبــ

، كأنموذج للـدول 19- فلسطين خالل فرتة جائحة كوفيد

الناميــة قليلــة المــوارد والتــي تعــاين مــن حالــة الــصراع 

المزمن، اهتمت عدد من الدراسات واألبحـاث الـسابقة، 

: منهـا، 19- بالتعليم يف فلسطين خالل فرتة جائحة كوفيد

التـي هـدفت  )Abu AL-Rub, 2020(دراسـة أبـو الـرب 

ـــا ـــشاف مكون ـــيم الستك ـــة والتعل ـــة وزارة الرتبي ت خط

التــي صــممت إلدارة العمليــة التعليميــة يف  ،الفلــسطينية

، وتكونت عينة البحـث مـن 19-أثناء فرتة جائحة كوفيد

ـــيم يف ) 24( ـــف قطاعـــات التعل ًمـــشاركا يمثلـــون مختل

فلـــسطين، وتـــم جمـــع البيانـــات باســـتخدام المقابلـــة، 

ــة و ــائج إلــى أن خطــة وزارة الرتبي ــيم وأشــارت النت التعل

الفلسطينية للعودة إلى المدارس تضمنت خمسة محاور 

ــي ــية، ه ــدارس : أساس ــي للم ــل والجزئ ــالق الكام اإلغ

المصابة بالمرض، تحديد بروتكول صحي يـنظم البيئـة 

المدرسية خالل فرتة الجائحـة، العـودة التدريجيـة علـى 

ـــتخدام أدوات  ـــدمج باس ـــيم الم ـــل، التعل ـــالث مراح ث

.  المعلمـين ورفـع الكفـاءاتالتواصل الرقمي وتـدريب

ودراســـة أبوشـــخيدم، عـــواد، خليلـــة، العمـــد، وشـــديد 

التي هدفت لتقصي فاعلية التعليم اإللكـرتوين، ) 2020(

يف ظل انتشار فايروس كورونا من وجهة نظر المدرسين 

يف جامعة فلسطين التقنية، واستخدم المـنهج الوصـفي، 

، عـضو هيئـة تــدريس) 50(وتكونـت عينـة الدراسـة مــن 

واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وأشـارت النتـائج 

إلــى أن درجــة تقيــيم فاعليــة التعلــيم اإللكــرتوين خــالل 

جائحة كورونا ككل ويف كل محـور االسـتبانة كـل علـى 

استمرارية التعليم اإللكرتوين، تفاعل أعضاء هيئة (حدة 

قــد ) التــدريس، معيقــات اســتخدام التعلــيم اإللكــرتوين

 (Sabbah, 2020)ودراسـة صـباح . متوسطةجاءت بدرجة 

 لتقيــيم التعلــيم اإللكــرتوين وتكنولوجيــا التــي هــدفت

المعلومات واالتصاالت يف التعليم االبتـدائي والثـانوي 
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يف فلسطين، يف ضوء المبادرات التي تنتهجها المـدارس يف 

مناهج التعليم اإللكـرتوين، واسـتخدمت الدراسـة المـنهج 

مديري المدارس والمعلمـين :  منالنوعي، وتكونت العينة

وأشـارت .  مبـادرة283مدرسـة و 353والطلبة وأسـرهم يف 

النتــائج إلــى أن الــتعلم اإللكــرتوين والتكنولوجيــا شــكال 

ًتحوال يف سلوكيات المعلمين والطلبـة، وأن اسـرتاتيجيات 

الــتعلم النــشط جعلــت التعلــيم أكثــر فاعليــة ومتعــة، وأشــار 

ا بحاجة إلى مزيـد مـن التـدريب المعلمون إلى أهنم ما زالو

على مهارات القرن الحـادي والعـشرين؛ وأشـارت كـذلك 

إلى وجود عقبات تتعلق بالبنيـة التحتيـة للمدرسـة، وكثافـة 

المنــاهج والثقافــة المدرســية، وإلحــداث التغييــر يتوجــب 

إشــراك الجميــع يف الجهــود المبذولــة لتعزيــز المهــارات 

ــاهج ال ــة وإعــادة تــصميم المن ــاة المطلوب دراســية مــع مراع

  .المعرفة وطرق التعليم والتقييم

ــوفير  ــحيحة، وت ــصورة ص ــين ب ــدريب المعلم إن ت

ــم خــالل فــرتة  ــي يحتاجهــا المعل ــات الت ــع المتطلب جمي

ًالجائحــة، يعــد شــرطا أساســيا لنجــاح إجــراءات عــودة  ً ُ

مــصدر المعرفــة : الطلبــة إلــى مدارســهم، فــالمعلم، هــو

دان الرتبـوي، وحلقـة لدى الطلبة، واألكثر خربة يف الميـ

الوصل ما بين الطلبة واألهالي، والمسؤول المباشر عن 

تنفيذ اإلجراءات خالل فـرتة الجائحـة، ومـن ثـم يتحـتم 

زارة الرتبية والتعليم، مراعاة وجهة نظر المعلمين وعلى 

حول تلك اإلجراءات، وتوفير البيئة اآلمنة للتعليم، مما 

وزيـادة درجـة ينعكس علـى شـعورهم النفـسي بالقناعـة 

ثقتهم وانتمائهم للمؤسسة التعليميـة التـي يعملـون فيهـا 

  ).2011 الزعبي،(

يشير مصطلح الرضا نحو إجـراءات التعلـيم، إلـى 

الـــشعور النفـــسي بالقناعـــة واالرتيـــاح والـــسعادة لـــدى 

ّالمعلمــين يف المــدارس؛ للوصــول إلــى مرحلــة الثقــة 

ــا عــ ــل، فالرض ــاء للعم ــوالء واالنتم ــاإلجراءات وال ن ب

ــسات  ــل المؤس ــاح عم ــيا لنج ــد شــرطا أساس ــل يع ًالعم ً ُ

ًالتعليمية ومحركا أساسـيا لنجـاح االسـرتاتيجيات التـي  ً

ًيتم التخطيط لها، ومؤشرا هامـا لقيـاس مـستوى التقـدم  ً

  ).2020عبيد، (الذي يتم إنجازه على أرض الواقع 

ويـــستمد المعلمـــون الرضـــا مـــن الوظيفيـــة التـــي 

لتي يعملون معهـا أو اإلدارة يقومون هبا، أو المجموعة ا

الرتبويــة التــي تــشرف علــيهم، ورضــا المعلمــين عــن 

اإلجـــراءات المتخـــذة يف مدارســـهم، تنبـــع مـــن ثقـــتهم 

وقناعتهم بتلك اإلجراءات، أو الـدور الـذي يـستطيعون 

القيـــام بـــه، وغيـــاب الرضـــا عـــادة يـــؤدي إلـــى إهمـــال 

ي المعلمين لواجباهتم وعدم القيام هبا، مما يـسهم بالتـال

يف عدم تحقيق العمليـة الرتبويـة ألهـدافها، ويـؤدي إلـى 

  ).2013اللقاين والجمل، (تأخر المجتمع وضعفه 

ًوتأكيــدا علــى أهميــة رضــا المعلمــين يف إنجــاح 

ّاإلجراءات التي يتم اتخاذهـا يف المؤسـسات التعليميـة، 

تناولت الكثيـر مـن الدراسـات الـسابقة موضـوع الرضـا 
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التي ) 2020(دراسة عبيد : منهاعن اإلجراءات الرتبوية، 

هدفت لتحديـد درجـة تحقـق الرضـا الـوظيفي لمعلمـي 

المدارس الحكومية، وعالقتها بإجراءات إدارة المعرفة 

يف فلـــسطين، واســـتخدمت االســـتبانة كـــأداة للدراســـة، 

ًمعلمـا، وقـد أشـارت النتـائج ) 351(وتكونت العينة من 

رفـة قـد إلى أن درجتي الرضـا الـوظيفي وإجـراءات المع

ًجاءتا بمستوى مرتفع، وأشارت النتائج، أيضا، إلى عدم 

وجود فرق ذي داللة إحصائية يف درجة الرضا الـوظيفي 

ًتبعا لمتغيرات المؤهل العلمي وسـنوات الخـربة وعـدد 

ًطالب المدرسة، وبأنه توجـد فـروق تبعـا لمتغيـر النـوع 

التــي هــدفت ) 2020(ودراســة األنــصاري . االجتمــاعي

ف على درجة رضا طلبة جامعة طيبة، عن دور إلى التعر

الــربامج التدريبيــة عــرب المنــصات اإللكرتونيــة يف تنميــة 

مهارات تطوير الذات والتدريب من خاللها يف المملكة 

العربية السعودية، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، 

ًطالبـا، وقـد أشـارت النتـائج ) 125(وتكونت العينة مـن 

ا عن دور الـربامج التدريبيـة يف تنميـة إلى أن درجة الرض

ًمهـارات تطـوير الـذات والتـدريب كانـت مرتفعـة جــدا، 

ــزى  ــصائية يع ــة إح ــرق ذي دالل ــود ف ــن وج ــشفت ع وك

لمتغيــر التخــصص، يف حــين ال يوجــد فــرق ذو داللــة 

ودراســـة . إحــصائية يعــزى لمتغيــر المعــدل الرتاكمــي

ــشد  ــا ) 2021(الروي ــة الرض ــصي درج ــدفت لتق ــي ه الت

في وعالقتــه بدافعيــة اإلنجــاز لــدى أعــضاء هيئــة الــوظي

التدريس يف جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية، 

واستخدمت االستبانة كـأداة لجمـع البيانـات، وتكونـت 

عــضو هيئــة تــدريس بالجامعــة، وقــد ) 348(العينــة مــن 

أشارت النتـائج إلـى أن درجـة الرضـا الـوظيفي ودافعيـة 

لتدريس يف الجامعـة قـد جـاء اإلنجاز لدى أعضاء هيئة ا

بدرجة مرتفعة، كما أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة 

ذات داللــــة إحــــصائية بــــين درجــــة الرضــــا الــــوظيفي 

وتقديراهتم يف مجاالت دافعية اإلنجاز لـدى أفـراد عينـة 

  .الدراسة

ويظهر مـن خـالل مراجعـة األدبيـات والدراسـات 

ــي ات ــر مــن اإلجــراءات الت خــذت الــسابقة، وجــود الكثي

هبـــدف عـــودة الطلبـــة إلـــى  19-خـــالل جائحـــة كوفيـــد

مدارسهم يف فلسطين، باإلضـافة إلـى وجـود الكثيـر مـن 

المشكالت والتحديات التي احتوهتا تلـك اإلجـراءات، 

ـــة  ـــضا، أهمي ـــات أي ـــات والدراس ـــرت األدبي ـــد أظه ًوق

االهتمام برضـا المعلمـين عـن اإلجـراءات التـي تتخـذ، 

 التعليميـة يف الظــروف ودورهـا يف إنجـاح مــسار العمليـة

ًالطبيعية عموما، والطارئة خصوصا ً.  

ًوتأسيسا على ما سبق، يأيت هذا البحث ليستقـصي 

رضا المعلمين يف فلـسطين عـن إجـراءات العـودة درجة 

   .19-إلى المدارس خالل جائحة كوفيد

 :مشكلة البحث

ــع مــشكلة هــذا البحــث مــن واقــع اإلجــراءات  تنب
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ــــدرهتا وز ــــي أص ــــة الت ــــيم المتالحق ــــة والتعل ارة الرتبي

ـــى مدارســـهم يف  ـــودة الطلبـــة إل ـــسطينية هبـــدف ع الفل

فلسطين، بعد فرتة إغالق تجاوزت خمسة أشهر بـسبب 

، حيث صدر قرار يف فلسطين، بتاريخ 19-جائحة كوفيد

ــع 5/3/2020 ــة الطــوارئ يف جمي ــإعالن حال م يقــضي ب

المــــدن الفلــــسطينية، وتــــضمن إغــــالق المؤســــسات 

احلها، مما أوجب على المؤسسات التعليمية بجميع مر

التعليميــة االنتقــال مــن التعلــيم بــصورته الوجاهيــة إلــى 

ُالتعليم عن بعد، الذي يستند علـى تطبيقـات الحاسـوب 

الــسحابية وشــبكة اإلنرتنــت، وقــد أحــدث هــذا التغييــر 

ًتحوال مفاجئا يف المشهد التعليمـي بفلـسطين، لـم يكـن  ً

ن القلـق والـضبابية ًمتوقعا، مما أسهم يف إحداث حالة م

حــول طبيعــة اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا؛ إلعــادة 

ــين  ــصورة تمــزج ب ــة ب ــى المؤســسات التعليمي ــاة إل الحي

، والمتطلبـــات )الحالـــة الوبائيـــة(المتطلبـــات الـــصحية 

   .التعليمية اليومية

وبالرجوع إلى العديـد مـن التقـارير الدوليـة، نجـد 

ــــ ــــتمرار يف إغ ــــاطر االس ــــى مخ ــــارت إل ــــا أش الق أهن

المؤسسات التعليمية وبالتحديد يف الدول الناميـة، وقـد 

أوصت جميعها بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك 

الموقف التعليمي، حيث أشار تقريـر لليونـسكو بتـاريخ 

ّمنظومــة الــتعلم عــن بعــد «م حمــل عنــوان 26/3/2020

مليـون  826 إلـى أن »ّتكشف عن فجوات رقمية مروعـة

 مليـون 706از حاسـب آلـي، وأن طالب ال يمتلكون جه

ـــت، وأن هـــذا  ـــستطيعون االتـــصال باإلنرتن طالـــب ال ي

التحول المباغت والمفاجئ يف التعلـيم، قـد وضـع دول 

ًالعالم عموما، والدول الناميـة خـصوصا أمـام تحـديات  ً

كبيـــرة، تحتـــاج إلـــى معالجـــة حقيقيـــة علـــى المـــستوى 

  ).(UNESCO, 2020Bالمحلي والدولي 

دد من الدراسـات الـسابقة ذوات وبالرجوع إلى ع

 ,Abu AL-Rub, 2020; AlKhaldi, Kaloti) الــصلة

Shella, Al Basuoni, & Meghari, 2020; Khlaif &. 

Salha, 2020; Hejaz, 2020) نـــستنتج الكثيـــر مـــن 

ّالتحــديات والعقبــات التــي تعيــق اإلجــراءات التــي يــتم 

اتخاذهــا لمواجهــة جائحــة كورونــا يف فلــسطين بــصورة 

: مة، ولعـودة المـسار التعليمـي بـصورة خاصـة، منهـاعا

ضعف اإلمكانات المتوافرة، وحالـة النـزاع المـستمر يف 

األراضـــي الفلـــسطينية، وبـــطء يف االســـتجابة لظـــروف 

الجائحـة، واقتـضاض المــدن والمخيمـات الفلــسطينية، 

ـــة  ـــة التحتي ـــصحي المنهـــك، وضـــعف البني والنظـــام ال

ءات المتخـذة، وقـد التكنولوجية، وضعف الثقة باإلجرا

أوصت جميعها بـضرورة تـضافر الجهـود لعـودة الحيـاة 

إلى سابق عهدها، واالستجابة السريعة للحالة الوبائيـة، 

وبــضرورة تقيــيم اإلجــراءات المتخــذة يف فلــسطين مــن 

  . جوانب متعددة

وعالوة على ذلـك، أشـارت عـدد مـن الدراسـات 
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ــو ســارة، ؛ ,Sabbah 2020(الــسابقة  ــو ســ؛2020أب ارة  أب

إلى ضرورة ) 2019 صالحة وأبو سارة، ؛2018وياسين، 

ــيم  ــدعم قطــاع التعل اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات ل

اإللكرتوين يف فلسطين، يف الحـاالت االعتياديـة بـصورة 

عامــة، وحــاالت الطــوارئ بــصورة خاصــة كــي تــستطيع 

ــة،  ــيم يتــصف بالمرون ــة تــوفير تعل المؤســسات التعليمي

ــ ــصوصية الواق ــع خ ــب م ــه ويتناس ــسطيني وظروف ع الفل

ــسابقة  ــات ال ــن الدراس ــدد م ــارت ع ــا أش ــرة، كم المتغي

إلـى ) 2020عبيد،  ؛2020 األنصاري،؛ 2021الرويشد، (

ّضرورة تقصي رضا المعلمين عن اإلجراءات التـي يـتم 

ــة التــي يعملــون فيهــا،  اتخاذهــا يف المؤســسات التعليمي

ـــك  ـــاح تل ـــروريا لنج ـــا وض ـــا أساس ـــد متطلب ـــا تع ًكوهن ً ً ُ

  . اءات يف تحقيق النتائج المرجوةاإلجر

ًوبناء على ما سبق، تتحدد مشكلة البحث الحـالي 

رضا المعلمين يف فلسطين عن يف الحاجة لمعرفة درجة 

ــــيم  ــــة والتعل ــــذهتا وزارة الرتبي ــــي اتخ ــــراءات الت اإلج

الفلسطينية، لعودة الطلبة إلـى مدارسـهم خـالل جائحـة 

  .19-كوفيد

   :أهداف البحث

  : إلى تحقيق ما يأيتهدف هذا البحث 

التعــــرف علــــى درجــــة رضــــا المعلمــــين يف  -1

فلــسطين، عــن إجــراءات العــودة إلــى المــدارس خــالل 

 .19-جائحة كوفيد

ــــــة  -2 ــــــروق ذوات الدالل ــــــن الف ــــــشف ع الك

اإلحـــصائية، بـــين متوســـط درجـــة رضـــا المعلمـــين يف 

فلسطين، حول إجـراءات العـودة إلـى المـدارس خـالل 

النـوع االجتمـاعي : متغيراتً، وفقا لل19-جائحة كوفيد

 .والمؤهل العلمي وسنوات الخربة والتخصص

   :أسئلة البحث

  : يجيب هذا البحث عن األسئلة اآلتية

ــن  -1 ــسطين، ع ــين يف فل ــا المعلم ــة رض ــا درج م

-إجراءات العودة إلـى المـدارس خـالل جائحـة كوفيـد

 ؟19

توجــد فــروق ذوات داللــة إحــصائية عنــد هــل  -2

ــستوى الداللــة  ــين متوســط درجــة رضــا )α=0.05(م  ب

المعلمـــين يف فلـــسطين، حـــول إجـــراءات العـــودة إلـــى 

: ، تعزى للمتغيـرات19-المدارس خالل جائحة كوفيد

النــوع االجتمــاعي والمؤهــل العلمــي وســنوات الخــربة 

 ؟والتخصص

   :أهمية البحث

نبعـــت أهميـــة هـــذا البحـــث مـــن انـــسجامه مـــع 

ــ ــة التــي أقرهتــا وزارة الرتبي ة والتعلــيم اإلجــراءات الحديث

الفلــسطينية، لعــودة الطلبــة إلــى مدارســهم خــالل جائحــة 

ً، حيث تعد نتائج البحـث تقييمـا لجانـب مهـم 19- كوفيد ُ

ًمن اسرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم، قد تساعد مـستقبال 

مــسؤولي اإلدارات الرتبويــة علــى تحــسين اإلجــراءات 
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ًواالســــرتاتيجيات التــــي قــــد تتخــــذ الحقــــا لمواجهــــة 

  . تجدات الطارئة التي تؤثر يف التعليم يف فلسطينالمس

ُوعالوة على ذلك، يعد قياس درجة رضا المعلمين 

ًيف فلسطين عن إجـراءات العـودة إلـى المـدارس، مؤشـرا 

 علـــى »ذات المـــوارد المحـــدودة«ًمهمـــا لقـــدرة الـــدول 

مواجهة األزمات التي تعصف بـالتعليم، فدولـة فلـسطين 

الــدول التــي تعــاين األزمــات ًتمثــل أنموذجــا للعديــد مــن 

المزمنـــة أو اإلمكانـــات المحـــدودة، وقـــد تـــسهم نتـــائج 

البحــث وتوصــياته يف تــوفير معلومــات ذوات قيمــة عاليــة 

للمؤسسات العالمية المعنية بمساعدة الدول النامية علـى 

تطوير التعليم ومواجهة األزمات، باإلضافة إلى فتح آفاق 

 مجـال التعلـيم يف بحثية جديدة للبـاحثين والمختـصين يف

   .مختلف أنحاء العالم

   :حدود البحث

ّ تم جمع البيانات خالل الفرتة : الحد الزماين:ًأوال

  .م22/12/2020 –م 13/11/2020ما بين 

 طبـــق البحـــث يف جميـــع :الحـــد المكـــاين: ثانيـــ�

  .المدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف فلسطين

ــا ث علــى جميــع  طبــق البحــ: الحــد البــشري:ًثالث

المعلمــين العــاملين يف المــدارس التابعــة لــوزارة الرتبيــة 

  .والتعليم الفلسطينية

ّتم تحديد ثالثة محـاور :  الحد الموضوعي:ًرابعا

أســـاس لرضـــا المعلمـــين عـــن إجـــراءات العـــودة إلـــى 

ـــة : ، وهـــي19-المـــدارس خـــالل جائحـــة كوفيـــد البيئ

المدرســــية والتــــدريب والــــدعم الفنــــي والتعميمــــات 

 .قرارات الرتبويةوال

     :مصطلحات البحث

) 2021 (الزعبـــييعـــرف :  رضـــا المـــوظفين:ًأوال

ــهأ بمــصطلح رضــا المــوظفين، أحــد مؤشــرات ردود : ن

الفعل االنفعالي لدى الموظف للعمل الذي يعمـل فيـه، 

ــو ــة نح ــسية واإليجابي ــة النف ــعوره بالراح ــالل ش ــن خ  م

ُالمــؤثرة بالوظيفــة، ويعــرف مــصطلح مختلــف العوامــل 

شعور المعلمين باالرتياح : ًا الموظفين إجرائيا، بأنهرض

واإليجابية نحو اإلجراءات التي قامت هبـا وزارة الرتبيـة 

والتعليم الفلسطينية هبـدف عـودة الطلبـة إلـى مدارسـهم 

باستبانة رضـا ًويقاس إجرائيا . 19-خالل جائحة كوفيد

المعلمــين عــن إجــراءات العــودة إلــى المــدارس خــالل 

: تضمنت ثالثة مجاالت، هيي ت، وال19-دجائحة كوفي

رضا المعلمين عن البيئـة المدرسـية والتـدريب والـدعم 

 .الفني والتعميمات والقرارات الرتبوية

ــا  أزمــة عالميــة يــسببها :19 –كوفيــد   جائحــة:ًثاني

ّويعـد مـن فـصيلة كبيـرة  ،19–فايروس كورونا أو كوفيد ُ

حيـة، من الفايروسات التي تـسبب المـرض للكائنـات ال

وبالتحديد لإلنسان، عن طريق إحـداث عـدوى شـديدة 

ــربد  ــزالت ال ــدهتا مــن ن يف الجهــاز التنفــسي، تــرتاوح ح

ــل ــا، مث ــد فتك ــراض األش ــى األم ــشائعة، إل ــة : ًال متالزم
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الشرق األوسـط التنفـسية، والمتالزمـة التنفـسية الحـادة 

ُ، وتعـرف جائحـة )2020، ااألونـرو) (سـارس(الوخيمة 

أزمـة عالميـة سـببها فـايروس : ا، بأهناًإجرائي 19 –كوفيد

يحدث عدوى شديدة بالجهـاز التنفـسي؛ ممـا أدى إلـى 

حـــدوث اضـــطراب غيـــر مـــسبوق يف التعلـــيم العـــام يف 

فلــــسطين، وذلــــك مــــن خــــالل إغــــالق المؤســــسات 

 .التعليمية، وابتعاد الطلبة عن مدارسهم

 : إجراءات البحث

 اســتخدم المــنهج الوصــفي : مــنهج البحــث:ًأوال

حي هبدف تقصي درجة رضا المعلمين يف فلسطين المس

ــن إجــراءات العــودة إلــى المــدارس خــالل جائحــة  ع

 . 19-كوفيد

مـن لدراسـة ع امـن مجتوتك : مجتمع الدراسة:ًثانيا

ــوزارة  ــة ل ــاملين يف المــدارس التابع ــين الع ــع المعلم جمي

- 2019الدراسي  خالل العام الرتبية والتعليم الفلسطينية،

 معلمـــ� )58470(ددهم حـــوالي ، حيـــث بلـــغ عـــم2020

  ).2020وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية،  (ومعلمة

اختيـرت عينـة البحـث بالطريقـة :  عينـة البحـث:ًثالثا

ًالعشوائية، حيـث تـم تـصميم االسـتبانة إلكرتونيـا، وإنـشاء  ّ

رابط إلكرتوين خاص هبا؛ ليسهل توزيعها على المعلمـين، 

معلمـين يف وزارة الرتبيـة ولضمان وصول االسـتبانة إلـى ال

ّوالتعلـــيم الفلـــسطينية، تـــم التواصـــل مـــع مجموعـــة مـــن 

المـــشرفين الرتبـــويين يف مختلـــف مـــديرات وزارة الرتبيـــة 

ّرســال االســتبانة إلــى المعلمــين كــل يف إوالتعلــيم، هبــدف 

منطقته، عرب الربيد اإللكرتوين أو المجموعات التـي قامـت 

، )Teams(رب تطبيق التيمز وزارة الرتبية والتعليم بإنشائها ع

لغايـة م 13/11/2020واستمر اسـتقبال الـردود مـن تـاريخ 

ـــة مـــن م22/12/2020 ـــة بـــصورهتا النهائي ، وتألفـــت العين

ــتالءم مــع أغــراض ) 930( ًمعلمــا ومعلمــة، وهــذا العــدد ي

 ويوضـح الجـدول. (Krejcie & Morgan,1970)البحـث 

  . قلةًوصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراهتا المست) 1(

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة): 1( جدول

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 %37.4 348 ذكر
 النوع االجتماعي

 %62.6 582 أنثى

 %8.3 77 دبلوم متوسط

 %71.5 665 بكالوريوس

 %2.8 26 ٍدبلوم عال

 %15.8 147 ماجستير

 المؤهل العلمي

 %1.6 15 دكتوراة
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 ).1( جدول/ تابع

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 %14.4 134  سنوات5أقل من 

 سنوات الخربة %17.3 161  سنوات10 – 5من 

 %68.3 635  سنوات10أكثر من 

 %51.3 477 العلوم اإلنسانية
 التخصص

 %48.7 453 العلوم الطبيعية

 

 ):اســتبانة رضــا المعلمــين( أداة البحــث :ًرابعــا

ممت اال ــص ــد ُ ــالل تحدي ــن خ ــث م ــأداة للبح ــتبانة ك س

ــي أصــدرهتا وزارة  ــرارات الرتبويــة الت ــات والق التعميم

الرتبية والتعليم الفلـسطينية، لـضمان عـودة آمنـة للطلبـة 

ــد ــة كوفي ــالل جائح ــات 19-خ ــى الدراس ، والرجــوع إل

 ؛2020عبيـد، (السابقة التي لهـا عالقـة بمحـاور البحـث 

ـــت . )Abu Al-rub, 2020 ؛2020األنـــصاري،  تكون

استبانة رضـا المعلمـين يف صـورهتا األوليـة مـن قـسمين 

  :أساسين، هما

 تضمن معلومات عامة عن المعلم، :القسم األول

ــة يف هــذه الدراســة، وهــي : أدخلــت كمتغيــرات خارجي

المؤهــل العلمــي، ســنوات الخــربة، النــوع االجتمــاعي، 

 . التخصص

، فقـرة موزعـة علـى )32( تكـون مـن :القسم الثاين

يوضـــح تلـــك ) 2(ثـــة مجـــاالت رئيـــسة، والجـــدول ثال

  . المجاالت

 

 .المجاالت التي تمثلها االستبانة): 2(جدول

 مجال الفقرات عدد الفقرات اسم المجال الرقم

 11- 1 11 رضا المعلمين عن البيئة المدرسية 1

 22-12 11 رضا المعلمين عن التدريب والدعم الفني 2

 32-23 10 والقرارات الرتبويةرضا المعلمين عن التعميمات  3

 

وصممت فقرات القسم الثاين على أساس مقياس 

خماســي األبعــاد، وقــد بنيــت الفقــرات علــى ) ليكــرت(

ًالرضـــا بدرجـــة مرتفعـــة جـــدا : أســـاس األوزان اآلتيـــة

والرضا بدرجة مرتفعة والرضا بدرجة متوسطة والرضـا 

  .ًبدرجة منخفضة والرضا بدرجة منخفضة جدا

ّتـم التأكـد مـن صـدق اسـتبانة : لبحـثصدق أداة ا

ــدارس  ــى الم ــين عــن إجــراءات العــودة إل رضــا المعلم

 : بطريقتين مختلفتين، هما19-خالل جائحة كوفيد
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الـــصدق (صـــدق المحكمـــين : الطريقـــة األولـــى

عرضــت االســتبانة يف صــورهتا  ):الظــاهري لالســتبانة

األولية، على مجموعـة متخصـصين يف علـم الرتبيـة مـن 

ــي ــة درجت ــدكتوراه: حمل ــددهم  ال ــغ ع ــستير، بل والماج

ًمحكما، من بينهم أعضاء هيئـة تـدريس يف جامعـة ) 11(

النجــاح الوطنيــة بنــابلس، وجامعــة بيرزيــت بــرام اهللا، 

باإلضافة إلى مشرفين تربويين يف وزارة الرتبية والتعلـيم 

الفلسطينية، ومعلمـين مـن أصـحاب الخـربة الطويلـة يف 

ـــوي، ـــدان الرتب ـــد  المي ـــب وق ـــم طل ـــداء آرائه ـــنهم إب م

ـــب المرتبطـــة  حـــولومقرتحـــاهتم ـــد مـــن الجوان  العدي

، للمفــردات الــصياغة اللغويــة ســالمة: باالســتبانة، مثــل

 ،ّدى مالءمـة الفقـرات لإلجـراءات التـي تـم اتخاذهـاوم

ومـــدى انتمـــاء المفـــردات لكـــل مجـــال مـــن مجـــاالت 

وعمــا إذا كــان هنــاك اقــرتاح إلضــافة  االســتبانة الثالثــة،

 ّتـــم جمـــع مالحظـــات المحكمـــينيـــدة، وفقـــرات جد

 تركزت إذ؛ ً بناء عليهااالستبانةيل دّ، وتم تعواقرتاحاهتم

ــديالت ال ــات والتع ــى مالحظ ــض عل ــياغة بع ــادة ص إع

المفــردات، بــصورة تتناســب مــع المجــال الخــاص هبــا، 

واقرتاح فقرات جديدة لتشمل جوانب مرتبطة مع بعض 

ــــة و ــــذهتا وزارة الرتبي ــــي اتخ ــــراءات الت ــــيم اإلج التعل

  .الفلسطينية

ّ تم التحقق مـن :االتساق الداخلي: الطريقة الثانية

بين ) بيرسون(صدق لالستبانة بحساب معامل ارتباط ال

درجــة كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة والدرجــة الكليــة 

للمجــال الــذي تنتمــي إليــه، وكــل مجــال مــن مجــاالت 

االستبانة بعضها مع بعض، والدرجـة الكليـة لالسـتبانة، 

ــــامج  ــــتخدام برن ــــك باس ــــدولSPSS)(وذل ) 3(  والج

  .يوضحان ذلك) 4( والجدول

 

 .للمجال الذي تنتمي إليه معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية): 3( جدول

 التعميمات والقرارات الرتبوية التدريب والدعم الفني البيئة المدرسية

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط رةالفق معامل االرتباط الفقرة

1 .686**0 12 **0.793  23 **0.751  
2 .705**0 13 **0.814  24 **0.797  
3 .744**0 14 **0.857  25 **0.619  
4 .728**0 15 **0.806  26 **0.834  
5 .768**0 16 **0.828  27 **0.756  
6 .809**0 17 **0.873  28 **0.803  
7 .727**0 18 **0.772  29 **0.837  
8 .751**0 19 **0.859  30 **0.845  
9 .678**0 20 **0.854  31 **0.766  
10 .748**0 21 **0.849  32 **0.756 

11 .565**0 22 **0.521 - ---  

 )α≥0.01(ًدالة إحصائيا عند مستوى الداللة  ** 
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وجـود معـامالت ارتبـاط ) 3( يتضح مـن الجـدول

يـشير إلـى صـدق االتـساق ًموجبة ودالـة إحـصائيا، ممـا 

استبانة رضا المعلمين كل فقرة من فقرات الداخلي بين 

والدرجــة الكليــة عــن إجــراءات العــودة إلــى المــدارس، 

  .للمجال الذي تنتمي إليه

) بيرسون(معامالت ارتباط ) 4( ويوضح الجدول

بين كل مجال من مجاالت االستبانة بعضها مع بعـض، 

  .والدرجة الكلية لالستبانة

  

 .معامالت ارتباط بين كل مجال من مجاالت رضا المعلمين عن إجراءات العودة إلى المدارس بعضها مع بعض والدرجة الكلية لالستبانة): 4( جدول

 الدرجة الكلية التعميمات والقرارات الرتبوية التدريب والدعم الفني البيئة المدرسية المكونات

 **0.847 **0.530 **0.592  البيئة المدرسية

 **0.801 **0.425   التدريب والدعم الفني

 **0.811    التعميمات والقرارات الرتبوية

 )α≥0.01(ًدالة إحصائيا عند مستوى الداللة **

 

  ، وجــــود معــــامالت )4( يتــــضح مــــن الجــــدول

ــن ًارتبــاط موجبــة ودالــة إحــصائيا،  ــين كــل مجــال م ب

مجاالت االستبانة بعـضها مـع بعـض، والدرجـة الكليـة 

بـين ، مما يشير إلـى صـدق االتـساق الـداخلي الستبانةل

مجاالت استبانة رضا المعلمين، عـن إجـراءات العـودة 

، والدرجـة الكليــة 19-للمـدارس خـالل جائحــة كوفيـد

  .لالستبانة

استبانة رضـا ّتم التحقق من ثبات  :االستبانةثبات 

ــودة ــن إجــراءات الع ــين ع ــالل ،المعلم ــساب  مــن خ ح

يبـين معـامالت ) 5( ، والجـدول)خألفـا كرونبـا(معادلة 

ٍّثبات االستبانة ككل، ويف كل مجال مـن مجاالهتـا، كـل 

  .على حدة

 

معامالت الثبات الستبانة رضا المعلمين ككل، ويف كل مجال ): 5(جدول 

 .ٍّمن مجاالهتا كل على حدة

رقم 

 المجال
 معامل الثبات اسم المجال

 0.906 البيئة المدرسية 1

 0.943  الفنيالتدريب والدعم 2

 0.920 التعميمات والقرارات الرتبوية 3

 0.950 االستبانة ككل

 

، أن معـــامالت الثبـــات )5( يتـــضح مـــن الجـــدول

ــين  ــت ب ــين )0.943-0.906(تراوح ــة ، يف ح ــت قيم بلغ

 وهـــي قيمـــة )0.950(لالســـتبانة ككـــل معامـــل الثبـــات 

ــراض  ــا ألغ ــة تربوي ــة ًمقبول ــعيب وشــعيب، (الدراس ش

2016.(   

بعد التحقـق مـن صـدق :  النهائية لالستبانةالصورة

التحكيم واالتساق الداخلي، وحـساب : االستبانة بشقيها
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ثباهتا، أصـبحت يف صـورهتا النهائيـة جـاهزة لالسـتخدام، 

فقــرة موزعــة علــى ثالثــة مجــاالت ) 32(حيــث تــضمنت 

رضـا المعلمـين عـن البيئـة المدرسـية بواقـع : رئيسة، هـي

ــدعم) 11( ــدريب وال ــرة، الت ــع فق ــي بواق ــرة، ) 11( الفن فق

  . فقرات) 10(التعميمات والقرارات الرتبوية بواقع 

 :نتائج البحث

 لإلجابــــة عــــن الــــسؤال األول مــــن أســــئلة :ًأوال

ما درجـة رضـا المعلمـين يف فلـسطين، « :البحث، ونصه

ــن إجــراءات العــودة إلــى المــدارس خــالل جائحــة  ع

ـــد ـــم »؟19-كوفي ابية س اســـتخراج المتوســـطات الحـــّت

درجـة رضـا ، والنسب المئويـة لالنحرافات المعياريةوا

ـــى  ـــودة إل ـــراءات الع ـــن إج ـــسطين، ع ـــين يف فل المعلم

 ككــل، ويف كــل 19-المــدارس خــالل جائحــة كوفيــد

  .ٍّمجال من مجاالت االستبانة، كل على حدة

ّولتحديد محكات الحكم على درجـة الرضـا؛ تـم 

الخماسي لرتميـز أداة الدراسـة ) ليكرت(استخدام سلم 

، وذلـك بإعطـاء كـل فقـرة مـن فقراتـه درجـة )االستبانة(

ًمرتفع جدا، ومرتفـع، : واحدة، من بين درجاته الخمس

ًومتوســط، ومــنخفض، ومــنخفض جــدا علــى الرتتيــب، 

  :ّوتم حساب طول الفرتة حسب المعادلة اآلتية

 

 )1( الحد األدنى للمقياس - ) 5(الحد األعلى للمقياس 

 )5(لفئات المطلوبة عدد ا
  مقدار الفرتة0.8= 

 

  .الخماسي) ليكرت(يوضح تقدير درجة الرضا حسب مقياس ) 6( والجدول

 

 . تقدير درجة الرضا حسب المقياس الخماسي ):6(جدول

 التقدير الفرتة

 ًالرضا بدرجة منخفضة جدا 1.8- 1

 الرضا بدرجة منخفضة 2.61 -1.81

 الرضا بدرجة متوسطة 2.62-3.42

 الرضا بدرجة مرتفعة 3.43-4.23

 ًالرضا بدرجة مرتفعة جدا 4.24-5

 

يبـــــين المتوســـــط الحـــــسابي، ) 7( والجـــــدول

ــا  ــة رض ــة لدرج ــسبة المئوي ــاري والن ــراف المعي واالنح

المعلمــــين يف فلــــسطين عــــن إجــــراءات العــــودة إلــــى 

ّككل، ويف كل مجال  19-المدارس خالل جائحة كوفيد

  .ّمن مجاالهتا الفرعية كل على حدة
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 ككل، 19- المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا المعلمين يف فلسطين عن إجراءات العودة إلى المدارس خالل جائحة كوفيد): 7( دولج

ّويف كل مجال من مجاالهتا الفرعية كل على حدة ّ. 

 درجة الرضا االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الرتتيب اسم المجال رقم المجال

 متوسطة 0.791 2.743 2 الرضا عن البيئة المدرسية 1

 منخفضة 0.838 2.389 3 الرضا عن التدريب والدعم الفني 2

 متوسطة 0.926 3.202 1 الرضا عن التعميمات والقرارات الرتبوية 3

 متوسطة 0.700 2.776 الدرجة الكلية

  

أن الدرجــة الكليــة لرضــا ) 7( يتبــين مــن الجــدول

لــــسطين عــــن إجــــراءات العــــودة إلــــى المعلمــــين يف ف

ــد ــة كوفي ــالل جائح ــدارس خ ــت 19-الم ــد أت ــل، ق  كك

بدرجـــة متوســـطة، حيـــث بلـــغ المتوســـط الحـــسابي 

، وفيمــا يتعلـــق )0.700(، وانحــراف معيـــاري )2.776(

التعميمـــات «بالمجـــاالت الفرعيـــة، فقـــد جـــاء مجـــال 

 يف المرتبة األولى مـن حيـث درجـة »والقرارات الرتبوية

بـانحراف ) 3.202(غ المتوسط الحسابي الرضا حيث بل

وبدرجــة رضــا متوســطة، يليــه مجــال ) 0.926(معيــاري 

وانحـراف ) 2.743( بمتوسط حـسابي »البيئة المدرسية«

  وبدرجــــة رضــــا متوســــطة، يليــــه ) 0.791(معيــــاري 

 بمتوســـط حـــسابي »التـــدريب والـــدعم الفنـــي«مجـــال 

وبدرجـــة رضـــا ) 0.838(وانحـــراف معيـــاري ) 2.389(

  . منخفضة

ُويمكـــن تفـــسير هـــذه النتـــائج بوجـــود عـــدد مـــن 

العوامل التـي أسـهمت يف جعـل درجـة رضـا المعلمـين 

ــن إجــراءات العــودة إلــى المــدارس خــالل جائحــة  ع

ضــعف :  ال تـصل للمـستوى المـأمول، منهـا19-كوفيـد

اإلمكانات المتوافرة لدى وزارة الرتبية والتعليم، فدولـة 

 الموارد الماديـة ُفلسطين تعد من الدول النامية منخفضة

ُواالقتـصادية، وتعـاين بـصورة يوميـة مـن آثـار االحــتالل 

والصراع مما انعكس على قدرة الدولة وإمكانياهتا نحـو 

تـوفير المتطلبــات األساسـية، الســتمرار التعلـيم يف مثــل 

هذه الظروف الطارئة، فعدد المدارس منخفـضة مقارنـة 

ا أجهـزة بعدد الطلبة، والصفوف مكتظة، وال تتـوافر فيهـ

الحاســــوب والهواتــــف الذكيــــة، بالــــصورة المناســــبة 

ُلمتطلبات التعليم عـن بعـد، وتكـاليف خدمـة اإلنرتنـت 

مرتفعة، وعبء المعلم األسبوعي كبير، حيث يبلغ عدد 

ًحـصة أسـبوعيا، ) 25 -22(حصص المعلم الواحد مـن 

ــة  ــكلت جائح ــر، ش ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ه

ً تحوال مفاجئـا يف ا19-كوفيد لتعلـيم العـام يف فلـسطين، ً

حيث تعتمد المدارس علـى التعلـيم بـصورته الوجاهيـة 

ــر مــن ) المباشــر( ــدى كثي ــابقة ل ــربات س ــود خ دون وج

المعلمين لكيفيـة اسـتخدام األدوات الرقميـة يف التعلـيم 



 ...رضا املعلمني يف فلسطني عن إجراءات العودة إىل املدارس :عبد الرمحن حممد أبو سارة، ولؤي نمر دويكات، وعبد اهللا حممد أبو سارة

– 506 – 

تـصميم المحتـوى التعليمـي التفـاعلي،  ُعن بعد، أو آلية

ًممــا شــكل تحــديا صــعبا ومفاجئــا لــدى صــانعي ال ً قــرار ً

لمعالجـــة آليـــة إعـــادة المـــسيرة التعليميـــة، مـــن حيـــث 

المشكالت التقنية العديدة التي ظهرت خالل اسـتخدام 

األدوات الرقميــة، وحاجــة جميـــع المعلمــين والطلبـــة 

للتــدريب، وضــرورة تــوفير البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة 

ــين  ــة المعلم ــادة ثق ــى زي ــل عل ــرورة العم ــة، وض الالزم

. ف التكنولوجيا الرقمية يف التعلـيموالطلبة بأهمية توظي

 ,Abu AL-Rub)وينسجم هذا التفسير مع نتائج دراسـة 

 مــن المــشكالت عــددوجــود  إلــى التــي أشــارت (2020

ــيم اإللكــرتوين يف فلــسطين،  ــة لنظــام التعل ــة والتقني الفني

وعدم الثقـة ، ٍعدم توفر دعم مالي ولوجستي كاف: منها

ــة، و ــة يف المدرس ــاإلجراءات المتبع ــاك يف ب ــة االرتب حال

ًمسار العملية التعليمية، وتنسجم أيضا مع نتـائج دراسـة 

(Shraim & Crompton, 2020)  عـددالتي أشارت إلـى 

مــن التحــديات التــي واجهــت اإلجــراءات يف فلــسطين، 

ــا ــسلبية :أبرزه ــرة ال ــيم، والنظ ــة يف التعل ــوة الرقمي  الفج

 Khlaif) ، ونتائج دراسـةُالمتزايدة تجاه التعليم عن بعد

& Salha, 2020)التي أشارت إلى عـدد مـن التحـديات  

التــي تواجــه التعلــيم يف الــدول الناميــة، ومــن بينهــا دولــة 

الحاجة إلى تصميم بيئات تعلـم تتـصف : فلسطين، منها

، وعدم توفر محتـوى رقمـي يتـصف بـالجودة، بالفاعلية

 وضـعف اإلمكانيـات، عـدم المـساواة الرقميـةمـشكلة و

التـي أشـارت ) (Arar & Orucu, 2021ونتـائج دراسـة 

 بعـــدد مـــن تتـــأثرمـــة التعلـــيم يف فلـــسطين و منظإلـــى أن

ـــل، منهـــا ـــسياسية، : العوام ـــشاكل االجتماعيـــة وال الم

والهجــــــرة المتواصــــــلة، والحرمــــــان االجتمــــــاعي 

ــعف  ــن ض ــاتج ع ــي الن ــشل المدرس ــصادي، والف واالقت

اإلجــراءات يف بعــض المنــاطق المتنــازع عليهــا، وعــدم 

ة المعلمين، وحالة اإلهنـاك المتواصـل لقـادة كفاية جود

   .المدارس والمعلمين والطلبة والمشرفين

ــول  ــث ح ــائج البح ــه نت ــا أظهرت ــث م ــن حي ــا م   أم

درجــة رضــا المعلمــين يف «كــل مجــال مــن مجــاالت 

فلــسطين، عــن إجــراءات العــودة إلــى المــدارس خــالل 

 فقــد أتــت المتوســطات الحــسابية، »19-جائحــة كوفيــد

المعياريــــة، والرتــــب ودرجــــة الرضــــا واالنحرافــــات 

ـــى  ـــدة، عل ـــى ح ـــال عل ـــة لكـــل مج ـــرات المكون   للفق

  : النحو اآليت

 :الرضا عن البيئة المدرسية: المجال األول

ــشير الجــدول ــى المتوســطات الحــسابية، ) 8( ي إل

واالنحرافـــات المعياريـــة، ودرجـــة الرضـــا للفقـــرات 

المكونة للمجال األول من مجاالت رضـا المعلمـين يف 

طين، عـن إجـراءات العـودة إلـى المـدارس، خــالل فلـس

  .19-جائحة كوفيد
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 .المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الرضا لمحور رضا المعلمين عن البيئة المدرسية): 8( جدول

رقم 

 الفقرة
 الرتتيب الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الرضا

 متوسطة 1.05 2.80 5 . والتعليم لجان صحية متخصصة لمتابعة الحالة الصحية للمعلمين والطلبة يف المدارسوفرت وزارة الرتبية 1

 متوسطة 1.21 3.21 1 .19-الربوتوكول الصحي المحدد من قبل الوزارة مناسب الستمرار التعليم خالل جائحة كوفيد 2

 متوسطة 1.17 2.96 3 .يفة بصورة مستمرةنظ)  المشارب- المغاسل–دورات المياه (المرافق الصحية  3

 منخفضة 1.01 2.19 11 .إغالق المقاصف المدرسية يسهم يف منع انتشار العدوى بين الطلبة 4

 متوسطة 1.16 3.14 2 .لمنع تفشي المرض) اإلضاءة، التهوية، التربيد(توفر المدرسة مقومات البيئة الصفية اآلمنة  5

 متوسطة 1.05 2.74 7 . لمساحة الغرفة الصفية لالحرتاز والوقاية من تفشي المرضعدد الطلبة مناسب بالنسبة 6

 منخفضة 1.05 2.31 10 ).المعقمات، أجهزة قياس الحرارة، الكمامات(توفر المدارس كافة اللوازم الصحية  7

 متوسطة 1.06 2.84 4 .تقدم المدارس إرشادات صحية مستمرة إلى الطلبة 8

9 
المحافظة على التباعـد، ارتـداء الكمامـات، (تطبيق الربوتوكول الصحي بصورة دقيقة تتابع المدرسة 

 ).قياس حرارة الطلبة، التعقيم المستمر
 متوسطة 1.15 2.76 6

 منخفضة 1.08 2.53 9 .يشعر الطلبة والمعلمون باألمان على صحتهم خالل فرتات دوامهم المدرسي 10

11 
زام بالحجر المنزلي عند ظهور أي عرض مـن أعـراض فـايروس يحرص الطلبة والمعلمون على االلت

 .19-كوفيد
 متوسطة 1.05 2.65 8

 متوسطة 0.791 2.743  المدرسيةالدرجة الكلية لرضا المعلمين عن البيئة

  

، أن درجة رضا المعلمـين )8( يتضح من الجدول

ــة،  ــصورة عام ــطة ب ــت متوس ــية، كان ــة المدرس عــن البيئ

 الحـسابية للفقـرات مـا بـين وتراوحت قيم المتوسطات

، وهذه المتوسطات الحسابية تقع ضـمن )2.19-3.21(

منخفضة ومتوسطة، وقد جاءت فقـرة : فئات االستجابة

الربوتوكول الصحي المحدد من قبل «: ونصها) 2(رقم 

الـــوزارة، مناســـب الســـتمرار التعلـــيم خـــالل جائحـــة 

 كأكثر متوسـط حـسابي، حيـث بلـغ قيمتهـا »19-كوفيد

ـــم )3.21( ـــرة رق ـــصلت الفق ـــين ح ـــصها) 4( يف ح : ون

إغــالق المقاصــف المدرســية يــسهم يف منــع انتــشار «

، على أقل متوسـط حـسابي، حيـث »العدوى بين الطلبة

ُويمكـن تفـسير هـذه النتـائج إلـى ). 2.19(بلغت قيمتهـا 

وجود عدد من المتطلبات الضرورية التـي تحتـاج إليهـا 

وسـليمة خـالل البيئة المدرسية لكـي تـصنف بأهنـا آمنـة 

، فالمـــدارس يف فلـــسطين بـــصورة 19-جائحـــة كوفيـــد

عامــة، تعــاين مــن ضــعف اإلمكانيــات، مــن حيــث عــدد 

الـــصفوف الدراســـية مقارنـــة بعـــدد الطلبـــة، ومـــساحة 

الساحات الخارجية، والتهوية واإلضاءة غير المالئمـة، 

وعدم توفر ميزانية مناسبة لشراء المستلزمات الـصحية، 

زة قيـاس الحـرارة والمعقمـات، الكمامـات وأجهـ: مثل
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ُالتــي تعــد جميعهــا ضــرورية لتحقيــق شــروط الــسالمة 

العامــة لــدى المعلمــين والطلبــة خــالل أوقــات الــدوام 

المدرسي، مما ينعكس على درجة رضا المعلمين، عن 

ــة المدرســية خــالل جائحــة  اإلجــراءات المتعلقــة بالبيئ

، وينـسجم هـذا التفـسير مـع مـا أشـارت إليـه 19-كوفيد

 إلـى أن االحتياجـات )(Arar & Orucu, 2021راسـة د

ــاء كوفيــد ، تفــوق قــدرات 19-المــستجدة لمواجهــة وب

دولــة فلــسطين وإمكاناهتــا، وأن المــسيرة التعليميــة يف 

فلسطين تشهد حالة من اإلهناك المتواصل، مما يتطلب 

االهتمـام العاجـل لمعالجـة تلـك العقبـات والتحـديات 

ــر  ــسمات غي ــل ال ــتم تحوي ــى ي ــى ّحت ــا إل ــوب فيه المرغ

ــة تحفــز جــودة التعلــيم خــالل الفــرتات  ســمات مرغوب

 .الحرجة

ــع نتــائج دراســة  ــسير أيــضا م ًوينــسجم هــذا التف

)Sabbah, 2020( ــود عقبــات ــارت إلــى وج  التــي أش

ُتحول دون تطبيق اإلجراءات الخاصة بالتعليم عن بعـد يف 

علـيم فلسطين، تأيت يف مقدمتها البنية التحتية غير المالئمـة للت

ًالرقمي يف فلسطين، ويتفق هذا التفسير أيـضا مـع نتـائج 

 ,Shraim & Crompton) عـدد مــن الدراسـات الــسابقة

2020; Khlaif & Salha, 2020; Abu AL-Rub, 2020)  ،

التي أشارت إلى كثير من التحـديات التـي تعيـق اإلجـراءات 

ــا يف فلــسطين  ــة كورون ــة جائح ــا لمواجه ــتم اتخاذه ــي ي ّالت

ضــعف اإلمكانــات المتــوافرة بــصورة : امــة، منهــابــصورة ع

عامة، واقتضاض المـدن والمخيمـات الفلـسطينية، والنظـام 

   .الصحي المنهك

 :الرضا عن التدريب والدعم الفني: المجال الثاين

إلــى المتوســطات الحــسابية، ) 9( يــشير الجــدول

ـــرات  ـــا للفق ـــة الرض ـــة، ودرج ـــات المعياري واالنحراف

 من مجـاالت رضـا المعلمـين يف المكونة للمجال الثاين

فلــسطين، عــن التــدريب والــدعم الفنــي خــالل جائحــة 

  .19-كوفيد

 

 .المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الرضا لمحور رضا المعلمين عن التدريب والدعم الفني): 9(جدول

رقم 

 الفقرة
 الرتتيب الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 لرضاا

12 
ُأسهمت دورات تصميم التعلـيم عـن بعـد، يف رفـع قـدرة المعلمـين علـى إعـداد الـدروس التعليميـة 

 .بالظروف الطارئة
 منخفضة 1.06 2.48 4

 منخفضة 1.02 2.34 8 .يتوافر طاقم تقني متخصص لحل المشكالت التقنية التي تواجه المعلمين 13

14 
ــتخدام أدوات ــى اس ــين عل ــدريب المعلم ــدة ت ــصورته )(Office 365م ــيم ب ــق التعل ــة لتطبي  كافي

 .المدمجة
 منخفضة 1.01 2.37 7

 منخفضة 0.98 1.99 11 .يف سد الفجوة الرقمية بين المعلمين )(Office 365 دوراتأسهمت  15
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 ).9( جدول/ تابع

رقم 

 الفقرة
 الرتتيب الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الرضا

16 
أجهـزة حاسـوب، أجهـزة (الرتبيـة جميـع المتطلبـات الماديـة لتطبيـق التعلـيم المـدمج وفرت وزارة 

 ).تابلت، انرتنت عالي الجودة
 منخفضة 0.97 2.06 10

ُخصصت المدارس وقتا كافيا لتدريب الطلبة على استخدام برامج التعليم عن بعد 17 ً  منخفضة 1.05 2.40 5 .ً

 متوسطة 1.11 2.80 1 . بوضوح األهداف)Office 365 -د ُتصميم التعليم عن بع(اتسمت دورتا  18

 منخفضة 1.02 2.25 9 .بمحتوى الدورات التدريبية )Office 365 -ُتصميم التعليم عن بعد (يلم مدربو  19

 منخفضة 1.04 2.38 6 . الفروق الفردية بين المعلمين)Office 365 -ُتصميم التعليم عن بعد (راعت دورات  20

21 
تصميم التعليم عـن (الوصول إلى المصادر الخاصة يف دورات  زارة الرتبية والتعليم إمكانيةوفرت و

 . بصورة سهلة)Office 365 -ٌبعد 
 منخفضة 1.11 2.49 3

22 
 بإقنـاع المعلمـين بـضرورة توظيــف )Office 365 -ٌتـصميم التعلـيم عـن بعـد (أسـهمت دورات 

 .التكنولوجيا يف التعليم
 ةمتوسط 1.14 2.63 2

 منخفضة 0.838 2.38 الدرجة الكلية لرضا المعلمين عن التدريب والدعم الفني

 

، أن درجة رضا المعلمـين )9(يتضح من الجدول 

ــي كانــت منخفــضة بــصورة  ــدريب والــدعم الفن عــن الت

عامة، وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية للفقرات ما 

، وهــذه المتوســطات الحــسابية تقــع )2.80-1.99(بــين 

منخفـــضة ومتوســـطة، وقـــد : فئـــات االســـتجابةضـــمن 

تـصميم (اتسمت دورتا «: ونصها) 18(جاءت فقرة رقم 

ــد ــيم عــن بع ــداف)Office 365 -ُالتعل  » بوضــوح األه

يف ) 2.80(كأكثر متوسـط حـسابي، حيـث بلغـت قيمتهـا 

أســـهمت «: ونـــصها) 15(حـــين حـــصلت الفقـــرة رقـــم 

يف ســد الفجــوة الرقميــة بــين  )(Office 365 دورات

، علــى أقــل متوســط حــسابي، حيــث بلغــت »معلمــينال

ُويمكـن تفـسير هـذه النتـائج إلـى حاجـة ). 1.99(قيمتها 

ُالتعليم عن بعد، إلى الكثير مـن المهـارات والمتطلبـات 

والكفايــات الواجــب تــدريب المعلمــين علــى إتقاهنــا 

تصميم المحتـوى التعليمـي التفـاعلي، : واكتساهبا، مثل

ً المختلفـــة وفقـــا لمـــادة وتوظيـــف التطبيقـــات الرقميـــة

التخـــصص، وإدارة جلـــسات التعلـــيم المتـــزامن وغيـــر 

المتـــزامن، وإنـــشاء االختبـــارات اإللكرتونيـــة، وإدارة 

ُالمهــام واألنــشطة عــن بعــد، واالتــصال والتواصــل مــع 

الطلبة عرب اإلنرتنت، وغيرهـا مـن المهـارات الـضرورية 

ُللتعليم عن بعـد، وبـالنظر إلـى محتـوى التـدريب الـذي 

تلقاه المعلمون يف فلـسطين، نجـد اقتـصاره علـى بعـض 

تـصميم : الجوانب بصورة غير معمقة، من خالل دوريت

ـــة عـــن بعـــد، واســـتخدام تطبيقـــات  ـــدروس التعليمي ُال

)Office 365( ، ًوهـذا ال يعـد كافيـا لتطبيـق التعلـيم عـن ُ

تحققت شروط التحول مـن التعلـيم  ،ُبعد بصورة شاملة
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، ومـن ُ بعـد، هـذا مـن جانـبالوجاهي إلـى التعلـيم عـن

جانب آخر، لم يحصل الطلبـة علـى أي دورات تدريبيـة 

ُمباشرة حول اسـتخدام أدوات التعلـيم عـن بعـد، حيـث 

ّتم االكتفاء بتصميم مجموعة من اإلرشادات والدروس 

التعليميــة المــصورة، حــول بعــض المهــارات األساســية 

 ُحول استخدام بعض أدوات التعليم عن بعد، مما أسهم

بوجود فجوات رقمية بين المعلمين والطلبـة، وينـسجم 

ـــذا التفـــسير مـــع نتـــائج دراســـة     )Sabbah, 2020(ه

  للمزيـد حاجـة المعلمـين يف فلـسطين إلـى التي أشـارت 

 علـــى اســـتخدام التكنولوجيـــا مـــن التـــدريب والتحفيـــز

ُوأدوات التعليم عن بعد، وإلـى ضـرورة تـضمين جميـع 

لبة يف الجهود المبذولة المعنيين وخاصة المعلمين والط

لتنمية مهارات التعليم يف العصر الرقمي، وينـسجم هـذا 

ًالتفــسير أيــضا، مــع نتــائج عــدد مــن الدراســات الــسابقة 

(Shraim & Crompton, 2020; Arar & Orucu, 

2021; Khlaif & Salha, 2020) التــي أشــارت إلــى 

ــشكلة الفجــوة الرقميــة التــي تــؤثر بــصورة ســلبية يف  م

 19- أدوات التعليم الرقمي خالل جائحة كوفيدتوظيف 

 إلــى مزيــد مــن اإلجــراءات حاجــةالإلــى يف فلــسطين، و

ـــأيت يف  ـــيم يف فلـــسطين، وي ـــق جـــودة التعل هبـــدف تحقي

مقدمتها تدريب المعلمين على مواصـلة التعلـيم خـالل 

  .فرتات الطوارئ

ــث ــال الثال ــرارات : المج ــات والق ــن التعميم ــا ع الرض

 :الرتبوية

إلـى المتوسـطات الحـسابية، ) 10( وليشير الجـد

واالنحرافـــات المعياريـــة، ودرجـــة الرضـــا للفقـــرات 

المكونة للمجال الثالث، مـن مجـاالت رضـا المعلمـين 

  .يف فلسطين، عن التعميمات والقرارات الرتبوية

  

 .تعميمات والقرارات الرتبويةالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ودرجة الرضا لمحور رضا المعلمين عن ال): 10(جدول

رقم 

 الفقرة
 الرتتيب الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الرضا

 متوسطة 1.11 2.71 9 .الوحدات التعليمية المتمازجة، استطاعت تعويض الطلبة عن األيام التي يجلسون فيها بالمنازل 23

 متوسطة 1.18 3.01 8 .تعليم خالل جائحة كوروناتقسيم الطلبة إلى مجموعتين، أسهم باستمرار ال 24

 مرتفعة 1.29 3.55 2 .عودة الطلبة على ثالث مراحل أسهمت بنجاح بدء العام الدراسي الجديد 25

26 
 سد الجوانـب التـي ال )Teams - Zoom(يستطيع المعلم من خالل برامج اللقاءات المرئية مثل 

 .ًيتم تغطيتها وجاهيا
 طةمتوس 1.17 3.10 7

 متوسطة 1.20 3.34 5 .تقسيم السنة الدراسية إلى فرتات، يمثل الخيار األفضل الستغالل العام الدراسي الجديد 27

28 
 تقويم السنة الدراسية الجديدة راعى ما بـين متطلبـات التمكـين المعـريف للطلبـة قبـل فـرتة االنقطـاع

 ).الجديد(ومتطلبات العام الدراسي الحالي 
 وسطةمت 1.20 3.35 4
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 ).10(جدول/ تابع

رقم 

 الفقرة
 الرتتيب الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الرضا

29 
عدد حصص المعلم يتناسب مع مسؤولياته داخل المدرسة وخارجها علـى ضـوء اسـتمرار التعلـيم 

 .بصيغته المدمجه
 مرتفعة 1.16 3.56 1

 مرتفعة 1.19 3.47 3 .ارف النظرية والمهارات العملية التي يكتسبها الطالبتقسيم العالمات السنوية توازن ما بين المع 30

 منخفضة 1.19 2.56 10 .19-ُإنشاء الفضائية التعليمية عزز التوجه نحو التعليم عن بعد خالل جائحة كوفيد 31

32 
  الواجبـاتإدارةيف تسهيل مهمـة  )E-Learning – E-School(أسهمت المواقع التعليمية، مثل 

 .لمعلمينلدى ا وتقويمهما واألنشطة
 متوسطة 1.22 3.32 6

 متوسطة 0.92  3.20 الدرجة الكلية لرضا المعلمين عن التعميمات والقرارات الرتبوية

  

ــــدول  ــــن الج ــــضح م ــــا )10(يت ــــة رض ، أن درج

المعلمين عـن التـدريب والـدعم الفنـي كانـت متوسـطة 

ــسابية  ــطات الح ــيم المتوس ــت ق ــة، وتراوح ــورة عام ص

، وهـــذه المتوســـطات )3.56-2.56(فقـــرات مـــا بـــين لل

ـــتجابة ـــات االس ـــمن فئ ـــع ض ـــسابية تق ـــضة : الح منخف

عــدد «: ونــصها) 29(، وقــد جــاءت فقــرة رقــم مرتفعــةو

حصص المعلم يتناسب مع مسؤولياته داخـل المدرسـة 

 »وخارجها على ضوء استمرار التعليم بصيغته المدمجة

يف حين ) 3.56(كأكثر متوسط حسابي، حيث بلغ قيمتها 

ــم  ــرة رق ــصلت الفق ــصها) 31(ح ــضائية «: ون ــشاء الف إن

ُالتعليمية عزز التوجه نحو التعليم عن بعد خالل جائحة 

، علـى أقـل متوسـط حـسابي، حيـث بلغـت »19-كوفيد

  ). 2.56(قيمتها 

ُويمكـــن تفـــسير هـــذه النتـــائج بوجـــود عـــدد مـــن 

عدم وجود رؤية واضحة من قبل وزارة : األسباب، منها

ُوالتعليم الفلسطينية لطريقة التواصل عن بعـد مـا الرتبية 

بـــين المعلمـــين والطلبـــة خـــالل األشـــهر األولـــى مـــن 

ُالجائحة، مما أسهم يف تضارب أسلوب التعليم عن بعد 

المـــستخدم يف كـــل مدرســـة، وبوجـــود تفـــاوت يف أداء 

ًالمعلمين وفقا إلمكاناهتم وقـدراهتم يف توظيـف أدوات 

ــد، وبإحــداث  ــيم عــن بع ــدى ُالتعل ــاك ل ــة مــن اإلرب حال

بــة، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر، لالمعلمـين والط

اتسمت اإلجراءات التي تتخذها الوزارة بالغموض، من 

تحديد التقويم الدراسي الـسنوي، طريقـة توزيـع : حيث

العالمـــات، أســـس النجـــاح والرســـوب، تقـــسيم العـــام 

الدراسي إلى فرتات، واعتماد االختبارات اإللكرتونيـة، 

أســهم بإضــفاء الــضبابية علــى تلــك اإلجــراءات ممــا 

دراســة أبــو  المتخــذة، وينــسجم هــذا التفــسير مــع نتــائج

التي أشارت إلـى وجـود  )Abu AL-Rub, 2020(الرب 

مـشكلة عـدم الثقـة بـاإلجراءات المتبعـة يف المؤســسات 
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ـــشهدها العمليـــة  ـــاك التـــي ت ـــة االرتب ـــة، وحال التعليمي

ًنـسجم أيـضا مـع ، وي19-التعليمية خالل جائحة كوفيـد

) (Affouneh, Salha, & Khlaif, 2021نتـائج دراسـة 

ــذهتا وزارة  ــي اتخ ــى أن اإلجــراءات الت ــارت إل ــي أش الت

الرتبية والتعليم الفلسطينية، خالل بداية الجائحة كانـت 

تفتقــد للتعليمــات الواضــحة أو التوقعــات المــستقبلية 

ت ًآللية تنفيذها، مما ترك الباب مفتوحـا أمـام المؤسـسا

  . التعليمية لتطوير خطط تعليمية خاصة هبا

توجد فروق هل «:  ونصهينلإلجابة عن السؤال الثا

 بـين )α=0.05(ذوات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة 

متوسط درجة رضـا المعلمـين يف فلـسطين، عـن إجـراءات 

 تعــزى ،19- العــودة إلــى المــدارس خــالل جائحــة كوفيــد

لمؤهل العلمي، سنوات النوع االجتماعي، ا(لمتغيرات 

كروســال (اســتخدام اختبــار تــم  »؟)الخـربة، التخــصص

لرضا عند الدرجة الكلية  )Kuuskal- Wallis Testويلز 

ـــــسطينالمعلمـــــين  ـــــرات يف فل ـــــوع (ً، تبعـــــا لمتغي الن

ــــربة،  ــــنوات الخ ــــي، س ــــل العلم ــــاعي، المؤه االجتم

  .يوضح ذلك) 11 (، والجدول)التخصص

 

 .ً لدرجة رضا المعلمين، تبعا للمتغيرات المستقلة)Kuuskal- Wallis Test روسال ويلزك(نتائج اختبار  ):11( جدول

 مستوى الداللة متوسط الرتب العدد المستوى المتغير

 469.19 348 ذكر
 النوع االجتماعي

 459.33 582 أنثى

0.588  

 غير دال

 495.86 77 دبلوم متوسط

 457.64 665 بكالوريوس

 549.54 26 ٍدبلوم عال

 468.36 147 ماجستير

 المؤهل العلمي

 484.40 15 دكتوراه

0.381  

 غير دال

 434.63 134  سنوات5أقل من 

 سنوات الخربة 405.91 161  سنوات10 – 5من 

 487.12 635  سنوات10أكثر من 

0.001  

 دال

 460.44 477 العلوم اإلنسانية
 التخصص

 470.82 453 العلوم الطبيعية

0.556  

 غير دال

 

 واتق ذوفـر، عـدم وجـود )11( يتبين من جـدول

، يف الدرجة الكلية لرضا المعلمين تعزى حصائيةإداللة 

النــــوع االجتمــــاعي والمؤهــــل العلمــــي : للمتغيــــرات

ــصائية  ــة إح ــرق ذو دالل ــد ف ــين يوج والتخــصص، يف ح

  .ُيعزى لمتغير سنوات الخربة

 يف داللـة إحـصائية، ُويمكن تفسير وجود فرق ذي
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ُالدرجـــة الكليـــة لرضـــا المعلمـــين يف فلـــسطين، يعـــزى 

ــا ــباب، منه ــدة أس ــربة، لع ــنوات الخ ــر س ــف : لمتغي تكي

المعلمين أصحاب الخربة الكبيرة مـع تلـك اإلجـراءات 

الطارئــة، فــالمعلم صــاحب الخــربة الكبيــرة قــد حــصل 

ًســابقا علــى تــدريب أكثــر وأفــضل مــن المعلــم صــاحب 

ات تعليميــة مختلفــة، الخــربة المنخفــضة، وتنقــل يف بيئــ

، ممـا أسـهم يف ةوعاصر الكثير من اإلجـراءات المتنوعـ

إيجاد  تراكم الخربات السابقة لديه، وأكسبه القدرة على

الحلـــول المناســـبة لمواجهـــة العقبـــات التـــي تواجهـــه، 

يف تنفيذ اإلجراءات، بصورة أفضل من المعلم  والمرونة

صــاحب الخــربة المنخفــضة، وهــذا مــا تؤكــده نتــائج 

 تـــبحيـــث أشـــار إلـــى أن متوســـط ر) 11(الجـــدول 

 سـنوات 10المعلمين، أصحاب الخـربة التـي تزيـد عـن 

 الخربة التي أصحابن و المعلمبينما) 487.12(تساوي 

  ).434.63( سنوات تساوي 5تقل عن 

النوع االجتمـاعي : وبالمقابل، لم تؤثر المتغيرات

والمؤهل العلمي والتخـصص علـى درجـة الرضـا لـدى 

ين، وذلــك قــد يعــود لكــون اإلجــراءات التــي المعلمــ

ــــشمول  ــــصفت بال ــــيم ات ــــة التعل اتخــــذهتا وزارة الرتبي

ــى  ــا، وعل ــة له ــدارس التابع ــع الم ــى جمي ــوم، عل والعم

اختالف مراحلهـا، بغـض النظـر عـن النـوع االجتمـاعي 

للمعلم، أو المؤهل العلمي، أو التخـصص، ممـا أسـهم 

ت ال يف جعل درجة رضا المعلمـين عـن تلـك اإلجـراءا

تتأثر بتلك المتغيرات السابقة، وتنسجم هذه النتيجة مع 

إلــى عــدم وجــود فــرق ذي ) 2020(مــا أشــار إليــه عبيــد 

ُداللـــة إحـــصائية، يعـــزى لمتغيـــر المؤهـــل العلمـــي، 

وبالمقابل تختلف النتـائج مـع مـا أشـارت إليـه الدراسـة 

ُالــسابقة، إلــى وجــود فــرق دال إحــصائيا، يعــزى لمتغيــر  ً

ًعي، وتختلف النتـائج أيـضا، مـع مـا أشـار النوع االجتما

إلى أن متغير التخصص العلمي ) 2020(إليه األنصاري 

له تأثير يف درجة رضـا المعلمـين، عـن اإلجـراءات التـي 

تتخذها المؤسسات التعليمية، وقد يعود االختالف مـع 

: دراسة األنـصاري إلـى اهتمامهـا بجانـب محـدد، وهـو

لمنصات اإللكرتونية، رضا المعلمين عن التدريب عرب ا

وهــذا يغــاير توجــه الدراســة الحاليــة نحــو تقــصي ثالثــة 

الرضـا عـن البيئـة المدرسـية والتـدريب : جوانب، وهـي

ُوالدعم التقني والقرارات والتعميمات الرتبوية، ويمكن 

) 2020(القــول بــأن االخــتالف مــع نتــائج دراســة عبيــد 

ين حول تأثير النوع االجتماعي على درجة رضا المعلمـ

ّيف فلسطين، يعود إلى أن دراسة عبيد قد تم تحديدها يف 

محافظة رام اهللا والبيـرة، يف حـين هتـتم الدراسـة الحاليـة 

بدرجـــــة رضـــــا المعلمـــــين يف عمـــــوم المحافظـــــات 

ــسطينية، باإلضــافة إلــى أن دراســة عبيــد قــد أتــت  الفل

بالظروف الطبيعية ما قبل الجائحة، يف حين محـور هـذه 

ى اإلجـــراءات المرتبطـــة بجائحـــة الدراســـة يرتكـــز علـــ

   .19-كوفيد
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  : التوصيات

ُعلى ضوء النتائج التـي تـم التوصـل إليهـا، يمكـن 

  :التوصية بما يأيت

ــــــيم  -1 ــــــة والتعل ــــــام وزارة الرتبي ــــــادة اهتم زي

الفلسطينية، بدرجة رضا المعلمين عند اتخاذ أي إجـراء 

؛ هبــدف تحــسين أداء 19-جديــد خــالل جائحــة كوفيــد

 .هم المهم خالل فرتة الجائحةالمعلمين ودور

 ضــــرورة أن يتوافــــق أي إجــــراء جديــــد مــــع -2

اإلمكانــــات المتاحـــــة علـــــى أرض الواقـــــع، وواقـــــع 

المتغيرات المفاجئة التي تؤثر يف سير التعليم خالل فرتة 

 .الجائحة

توفير المتطلبات الـضرورية لتطبيـق إجـراءات  -3

ــل ــة، مث ــى المــدارس بــصورة فاعل ــدريب : العــودة إل الت

ــتخدام األدوات ا ــى اس ــة عل ــين والطلب ــستمر للمعلم لم

ًالرقمية يف التعليم، وتوفير البيئة التعليمية اآلمنة صـحيا، 

ــــي يمكــــن  ــــة الت ــــة الرقمي ــــوفير المــــصادر التعليمي ُوت

ــــت  ُاســــتخدامها للتعلــــيم عــــن بعــــد، وتــــوفير اإلنرتن

والحاسوب يف المدارس بصورة تتناسـب مـع متطلبـات 

  .التعليم اإللكرتوين

  :مقرتحاتال

ّبنــاء علــى النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا، يمكــن  ً

  :تقديم بعض المقرتحات، إلجراء البحوث اآلتية

ــد،-1 ــن بع ــيم ع ــف أدوات التعل ــديات توظي  ُ تح

 . يف فلسطين19-خالل جائحة كوفيد

ُ أدوات التعليم عن بعد، خـالل استخدامواقع  -2

 .  يف فلسطين19-جائحة كوفيد

 عرب اإلنرتنـت خـالل جائحـة يمالتعلمتطلبات  -3

  .  يف فلسطين19-كوفيد

* * * 

 المصادر والمراجعقائمة 

  :المراجع العربية: ًأوال

فاعليـــة اســـتخدام ). 2020( أبـــو ســـارة، عبـــد الـــرحمن محمـــد

ــل  ــارات تحلي ــة مه ــوس يف تنمي ــتعلم المعك ــرتاتيجية ال اس

الخوارزميــات الربمجيــة وتــصميمها لــدى طــالب الــصف 

، مجلة العلوم الرتبويـة والنفـسية.  فلسطينالحادي عشر يف

4)39( ،21-37. 

أثـر اسـتخدام ). 2018( وياسـين، صـالح ؛أبو سـارة، عبـدالرحمن

ــصيل الدراســي ل ــة بــرامج حاســوبية علــى التح  طلبــةثالث

الصف العاشـر األساسـي يف الرياضـيات يف مديريـة قباطيـة 

 -مجلة جامعة النجاح الوطنيـة لألبحـاث). دراسة مقارنة(

 .1023-1003، )6(32، )العلوم اإلنسانية(ـب

ــو شــخيدم، ســحر ــة؛أب ــواد، خول ــهد؛ ؛ وع ــة، ش ــد،  وخليلي والعم

فاعلية التعليم اإللكرتوين يف ). 2020(شديد، نور و عبداهللا؛

ظل انتـشار فيـروس كورونـا مـن وجهـة نظـر المدرسـين يف 

المجلـة العربيـة للنـشر ). خضوري(جامعة فلسطين التقنية 

 . 389-365 ،21، العلمي

ــدنان  ــدة ع ــصاري، رفي ــربامج ). 2020(األن ــن ال ــا ع ــة الرض درج

التدريبية عرب منصات اإللكرتونية يف تنميـة مهـارات تطـوير 

مجلـة . الذات والتدريب من خاللها لدى طلبة جامعة طيبة
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 .45-26، )36(4العلوم الرتبوية والنفسية، 

) COVID – 19(فــايروس كورونــا المــستجد ). 2020( األونــروا

-1-1تـم االسـرتجاع بتـاريخ . دليل توعوي صحي شـامل

  :م، من الرابط2021

https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness
_on_coronavirus_civid-19_-_public_-_arabic.pdf 

درجة الرضا الوظيفي وعالقتـه بدافعيـة ). 2021 (الرويشد، فيصل
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