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حل سقااس  عاا  صااألشاس  نأاالألكم عاا  س ألااه نألاا  تشنقااه     نال نأكفاا إأااى   ااهعه  اا   نأه ناااط
عااا  نأتاااهن س نأهناجاااط عااا  قواااتط إ ااااه   نخ ان   (Covid-19)نأخسصاااط عااا  حااال قسئااااط مش  ناااس 

 ألاق ااق أ ااهنا نأه ناااط أ ااالخهع اااضنج نأتاااث نأشصاااف  نأترااا    قااه تكشنااه ع ضااط نأه ناااط اااا  
 (  أا  أااد عا  أاشنء قواتط إ ااه61( األكت س  األكتط   )11( األكتس   األكتط   أ  أاد. اشنقع )111)

نالالتسنط أان  أجتع نأب سنس    نالخهاهنأألفشنئ ط ا  اجلتع نأه ناط  نألتق ط تم نخل س  م سسألد قط 
سأله نأل كه ا  صهقنس  ثتستنس   أحند  نلسئج نأه ناط أن نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط يشنقنشن 

  ا  صصاألشاس  تلألكاق صألشاس  سسأترلش    نأتدتفع  نأتلشار ع  نأتاس   نأث ثاط اا  أان  نأه نااط 
 نأدتتاطس  أ اسء نخااش   نألا  قاسء  عا  نأتدتتاط نخ أاى   صاألشاس  تلألكاق سسألكتاط  نألا  قاسء  عا  

نأثسن ط  صألشاس  تلألكق سسأتألكم  نأل  قسء  ع  نأدتتط نأثسأثط  نخخ د   اا   قناس  ن اد نأتألكتا   
أاااط إحواااسئ ط عضاااه ارااالشى  نأتألكتااس   أ أ اااسء نخااااش  مااال عكاااى حاااه    مسنااه  ضاااس  عاااد ج  ن  اال

(0001  =α   عااا  ارااالشى نأواااألشاس  نألااا  تشنقاااه نألكتاااط     نالحل سقاااس  نأخسصاااط عااا  اااااش )
صصااألشاس  تلألكااق س  أ ااسء نخاااش ص   صصااألشاس  تلألكااق سسألكتااطص  أوااسأل نأتألكتاا    نأتألكتااس    أاام 

شصاا س  نألااا  تكاا   ضااس  عااد ج انأاااط نحوااسئ  س عاا  اااااش  صصااألشاس  تلألكااق سااسأتألكم   اااا  ااا   نأل
قااااهالنس نأتسحثااااط: تض اااا م ا  ن  ته  ب ااااط أتألكتاااا  نألكتااااط     نالحل سقااااس  نأخسصااااط ألألااااد فنم اناااا   

 نأوألشاس   تت  ه م سسأتنس ن  نأ زاط أكلألسال اع     نأفاط ا  نألكتط.
نألألكم ع  س أله  نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط   صألشاس  : نأوألشاس  الكلمات المفتاحية

 نأتهن س نأهناجط. (Covid – 19) نس قسئاط مش  
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Abstract 

This study aimed to reveal the distance education difficulties that are encountering 

students with special needs in light of the Corona (Covid – 19) pandemic in inclusive 

schools in the Kasba of Irbid – Jordan. To achieve the objectives of the study, tje 

descriptive – Survey methodology was used. The study sample consisted of (185) male 

and female teachers and parents, by (88) male and female teachers and (97) parents, in 

the Irbid Qasna Brigade. They were chosen by using stratofoed random method. A 

questionnaire was used as a tool to collect data. Its validity and reliability were assured. 

The findings of the study showed that students with special needs encounter difficulties 

at the high and middle level in the three exes of the study tool, which are: Difficulties 

related to parents, came in the first rank, difficulties related to students which came in 

the second rank, and difficulties related to the teacher which came in the third and last 

rank, from teachers and parents' point of view separately.  

 There were statistically significant differences at (α = 0.05) in the level of 

difficulties encountered by students with special needs in the axes of difficulties related 

to parents, and difficulties related to students. There were no statistically significant 

differences in the axis of difficulties related to the teacher. Among the recommendation 

made by the researcher in: organizing training courses for teachers of students with 

special needs to familiarize them with these difficulties and provide them with the 

necessary skills to deal with this group of students. 

Keywords: Difficulties, Difficulties of distance education, Students with special needs, 

Coronavirus (Covid – 19) pandemic, Inclusive schools. 
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 الفصل األول
 الدراسة وأهميتهاخلفية 

 مقدمة

شاانه  نأرااضشن  نأتسضاا ط ااا  نأقاادن نأألفااد    اااهندس  نأقاادن نأاااسا   نأألفااد   تلااش  ن  ااسئ   

ا  ح ث نال لتسع سسألكتط     نالحل سقس  نأخسصط   عسيلنم ع  قشننب الألها  ا  ح استنم سفابل 

بكاش   أاف عا  السسألاط نأبادناج عسع  ح ستنم نألألك ت ط ع  نأتدنحال نأه ناا ط مسعاط عكاى  قاه نألاهياه  ت

نألألك ت ااط أناا   نأفاااط ااا  نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط  نأألتاال عكااى تلش د ااس ستااس داقااق نأفسئااه  

نأتدقش  أنم  عض   ع  تلش د أعضسء   اط نأله  س  تتب ضنم ا  أانء انتستنم نإلنرسن ط  نألداش ط 

ت ج س   نأشاااسئل  نألدنئااق نأتضساااتط أنااعالء  نألألك ت اط عكااى أعضاال  قااه ااا  خاا ل تت  اه م سسالااالدن

نألكتااااط  اناااااها نال تقاااااسء ستراااالش ستنم  ارااااالشى نأخاااااهاس   نأبااااادناج  تاراااا   نش  اااااط نأا اااااس  أااااا    

نالحل سقس  نأخسصط ا  نألكتط  اخسصط ع  حل قسئااط مش  ناس نألا  نقلسحاه نأألاسأم س ااد   أثاد  

 نأألتك ط نألداش ط ادالنس. ع 

ئد نأااه ل نخخاادى سسالتفس  ااط نأه أ ااط أاقااشج     نالحل سقااس  نأخسصااط  ألااتع نخ ان اثاال اااسن  

قسنشن     نالحل سقاس  نأخسصاط      صه  عض   ع  نألش  ع  نأتوساقط عكى نالتفس  ط نأشطض ط  

(.  نأ   نص عكى أن انتس  نأتجكس     ضع نأتألسي د نأ زاط أجشا  1001( أرضط )61نأدقم )

اااط أخشاخسو     نالحل سقااس  نأخسصاط سسأألتال اااع نأجناس   ن  نأأل قااط  نأبادناج  نأخاهاس  نأتقه

 قااه تاتاال  اا ن نأتجكااس )نأتجكااس نخعكااى أاقااشج نخشااخسو     نإلعسقااط(  اا   نأترااع أ ط  نأألتاال 

عكاااى تضف ااا  س ساااسألدج  نأشااااسئل  نألااا  تضااات  تاق اااق أ هنعاااه   عااا  ضاااشء نأاسقاااط نأقسئتاااط أللاااش د 

  تلضساااب اااع  نقااع نأب اااط نخ ان ااط  أطكااق نأتجكااس األااسي د عااه   سنعلتسا اااألااسي د  اعشاادن  دتباا  
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اضنااس األااسي د نالعلتااسا نأألااسع أكتعارااس   نأباادناج نأخسصااط سسخشااخسو     نالحل سقااس  نأخسصااط  

 األااسي د نالعلتااسا نأخسصااط سسأتعارااس   نأباادناج نأخسصااط سسخشااخسو     نإلعسقااس  نأألقك ااط أألااسع 

 (.1016  ) زن   نألدا ط  نألألك م 1010

 أقه اعس تشنعد نالالألهنان   نإلابسنس   نأتقه ن  نخاساا ط أكلكتاط     نالحل سقاس  نأخسصاط

تن ااط نأفدصاط نخعضال أنام أ االفسا  اا  ااجنام ااع نألكتاط نأألاساي    تشح ا   ا ن نأاهاج ستاس إأى 

ثااال عااا  تكب اااط داقاااق  تتاااستنم عااا  نأااالألكم  طكاااب نأتألدعاااط  إ  أن نأغسداااط نأدئ راااط اااا    نء نأاااهاج تلت

نحل سقستنم ع  ضاشء ناالألهنانتنم  اقاه نتنم  سادجاسا ااهيل تدااش  اا  شا نه نألقك ال اا  عتأاط نألفال 

 .(Kalaw, & Theresa, 2017)نأتألسج  نخضدن  سه نفر س   تداش س  

أن ااج نألكتط ا      نالحل سقس  نأخسصاط عا  نأتاهن س إأى  (1011 أشس   عبه نأفلسح )

  أ م نخعكس  نأدئ رط ع  نألدا ط نأخسصط نأتألسصد  عا  نأقادن نأااسا   نأألفاد    نأض سا ط أصتل ا

إ  دراالل ع نأتجلتااع ااا  خاا ل عتك ااط نأااهاج مرااد نأاااشنقت نألاا  حسأااه ا ن نأتفااس مط نأتجلتع ااط 

أاا    نالحل سقااس  نأخسصااط   ااا أف عااان ااااج نألكتااط ااا      نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  نأتاااهن س 

نأتعشدن  نأل  تعمه ادنعاس  نأتجلتاع أاقاشقنم   تاشع د ح اس  مد تاط انام عا  إطاس  نأض سا ط دأله أحه 

ا النم نالعل سادط     ن اس حهم ع  نخ ان  إ  تم تشع د نأتهن س نأهناجاط عا  نأتاسع اس  نخ ان اط 

 كسعط  تت  ه س ستللكتس  نجسحنس  تاق ق أ هنعنس.

ن ناالثض سئ ط ألاشع د نألألكا م أكلكتاط     نالحل سقاس  ا أه مث د ا  نأه ل  اس زنأه تب ل قناشا 

نأخسصااااط   تألتاااال عكااااى ااجناااام عاااا  نأتعارااااس  نألداش ااااط نأتخلكفااااط   نااااالخهنع  اااااسئل نألكضشأشق ااااس 

نأتللش   ا  خ ل تشع د أقنت  نأاساشب عا  نأوافشا نأه ناا ط   تاه  ب نألكتاط     نالحل سقاس  

عسع  أ لتبضشن ا  اشنصكط تألك تنم  ضتسن  دناجه سفبللخهنع انس ن  نأاساشب  انأخسصط عكى نا

 (.1015تفشقنم نأه نا   نأتنض  ) تسع  
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نأتاعتتد نأألاسأت  إأاى   (1007(  نأتفس  إأ ه ع   أ  )1611 ع  نأش قط نأل  قهانس ا لكد )

قااه عاا  نأألسصااتط نأواا ض ط  أشااس   نالألااتنع قااشا أاأااط مث ااد  عكااى إأااى  نخ ل أكلدا ااط نأخسصااط نأاا   ع 

خطفسل     نالحل سقس  نأخسصط ع  اهن س ن سا ط   أحند  نأترشحس  نأل  أقدن س عكاى الألك م ن

 اا   نأفاااط ااا  نخطفااسل أن نالنااهاسق أاام دألااه اقوااش ن  عكااى     نإلعسقااس  نأخف فااط  ااال شااتل أطفااسال  

( نألا  أقد اه عا  نخ ان أن  ضاس  1666دألسنشن ا  إعسقس  شاهيه    أحناد  نلاسئج ا نااط زمد اس )

ن عساس  ا   نأتادا   سضاد     عسداط  ا   نأفااط اا  نألكتاط     نالحل سقاس  نأخسصاط   نال لتاسع شألش   

اناام   أن اباااسننم نألب ألااا  أكه نااااط  ااش نأته ااااط نأض سا اااط نأألسااااط اااع أقااادنننم اااا  نألكتاااط نأألاااساي   

  أ س ع  ادنكت نألدا ط نأخسصط نأل  تفدش عك نم حسأط ا  نأألتأط نالقلتس  ط.

ا قاط مب اد  عكاى ااهى نالاالألهنا نإلدجاسا  أاهى إأاى   ق نأضاسقل أألتك اط نأاهاج دأللتاهإن نأللب

نأتألكت     نأتنس ن  نأتلكشاط أكللش د   أن نألألك م أكجت ع أ س مسف س  ا  غ اد ضاتسن قشاتاه   أن 

دبشن عساس  )اهاجس (.  إن نألخلا ر  تاه  ب نأتألكتا    تارا   نتجس استنم نأراكب ط تجاس  نأاهاج ياعثد 

   عضهاس دبشن نخطفسل ع  اشقا  إدجاسا  إزنء أقادنننم (Beyene, & Tizazu, 2011)ع  أانئنم 

عااا  ترااان ل اااااج نخطفاااسل     نالحل سقاااس   قاااه دراااسعه  ااا ن نأتشقااا  عاااان    نالحل سقاااس  نأخسصاااط  

 .(Delaat, Freriksen Vervioed, 2012)نأخسصط  ا ضتس دألشج نأتشق  نأركب  عتك ط نأهاج     

أصااتل ااااج نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  نأته اااط نأض سا ااط أحااه أ اام نأتفااس  م أقااه 

نألداش ط نأاهيثط ع  عهيه ا  نأه ل نل جاط نالنلقاسان  نأكث اد  أألاتل نألفال    نالحل سقاس  نأخسصاط 

حنش  أنشنع الألها  اا  نأاهاج نخكاسادت  اثال نأوافشا نأخسصاط إأى  ع  أقدننه نأألساي  . اتس أاى

 (.Kim, 212؛ 1011كاقط سسأته اط نأض سا ط )نأوتسا   نأت

د ألاااه نإلعااا ن نأألاااسأت  أاقاااشج نألفااال  اااش نخكثاااد قباااشال   نعلتاااسان  اااا  ا ل نأألاااسأم مسعاااط   اااا  

  أن يلتلع نخطفسل مسعط  سجت ع حقشقنم سغاض ط أن ن نإلع ن  ش عهع نألت  ت  أنأتتسائ نالاسا 
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نأكغط أ  نالنلتاسء نأر ساا  أ  نأتاشط  أ  نأتكك اط أ  نإلعسقاط  نأض د ع  نأألدج  نأهي  أ  نأجضس أ 

سغاض نأض اد عا   (UNESCO, 2000)أ  اباسن نأاشالا    نخطفاسل قت ألاس  أنام نأااق عا  نألألكا م 

إأاى  (Khochen & Radford, 2012)طب ألالنم  خوسئوانم نأفداداط   أشاس  خاشق    نا عاش ا 

ألكاا م   عكاى نأته اااط تن ااط قت ااع نأبادناج نألألك ت ااط  عقااس  أن قت اع نخطفااسل أنام نأاااق عا  نأتنا ااط نأل

أكفد ج نأفدادط أكل طسأب   ا  نأضسح ط نالقلتس  ط دبشن تألك م قت ع نخطفسل  ش نأقسعه  ا  أقل 

اجلتع أكثد عهال     رسعه نأضسس عكى نأع ش سر ع   اا  نأضسح اط نالقلواسادط دباشن تألكا م نألكتاط 

سقس  نأخسصط عا  صا  ا ناا   نحاه  أقال تككفاط اا  إنفاسء ااهن س  ن  ا  نأألساي        نالحل 

 اجسال   نخلوسصس  الألها .

  ألاااه نأاااهاج أااااكشا س حاااهيثس  عااا  تقاااهدم نأخاااهاس  نألألك ت اااط  نألداش اااط أكلكتاااط     نالحل سقاااس  

نأخسصااط عاا  نأتدنحاال نأه نااا ط نأتخلكفااط    قااشع افنااشع نأااهاج عكااى نأاااسج نألكتااط     نالحل سقااس  

نأخسصاااط سسأوااافشا نأه ناااا ط نأألساداااط   السسألاااط تألكااا تنم نأألاااسع عااا  نأ اااد ا نأته اااا ط  نتناااس نألااا  

دع فنس أقدنننم ا  نألكتاط نأألاساي    تت  اه م سسأخاهاس  نألألك ت اط  نالقلتس  اط نألا  دالاسقشن إأ ناس 

 ع  نأته اط نأألساط.

إأاااى  تثكاااه عااا  نأض اااد اااا  أ ااام نألااااشال  نألااا  شااانهتنس نأألقاااشا نأتسضااا ط عااا   ااا ن نأتجاااسل ت

نإلعسقااط اشصاافنس قضااا ط تاادتتر ساقاااشج نإلنرااسن   أ راااه مقضاا ط نقلتس  اااط   أصااتاه نأتاااعتتدن  

 نخاا ااس  نأألسأت ااط تعمااه عكااى حااق ماال إنرااسن عاا  نأاالألكم   عقااس  أهدتقدنط ااط نألألكاا م  تكااسعع نأفاادو 

  نأخسصاط أع اا   نخطفسل اشنء أكسنشن ا      نالحل سقس (Educapsy, com, 2018)نألألك ت ط 

نأألساي   أهينم حاق اخاشل نأتاهن س نأض سا اط عا  نأتجلتألاس  نألا  يضلتاشن إأ ناس  اا  أقال أن يضتاش 

 (.1007نأخدشت   نأجت ع ع  اجلتع  نحه   لتبضشن ا  تتسال نأخبدن  اع سألضنم سألضس  )
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 ناسا   عكى ااج نألدا ط نأألساط  نألدا ط نأخسصط األس   (Putnam, 1993)أقه أكه  اشتتسن 

سضد    تشع د عدو نألألكم أجت ع نألكتط ا ن نالثضسء أإلعسا  اا  نأألضسصاد نخاساا ط عا  نأتضناسق  

ناااااالخهنع أااااااسأ ب نأااااالألكم نألألاااااس ن  اضااااا  ادحكاااااط نألفشأاااااط نأتتباااااد    نعلقاااااه قش نأ ضاااااف إأاااااى   اعاااااه

(Guralnick, 1994) رالتد أن نألشقه نااش نأاهاج نأفاسال أخطفاسل عا  ادحكاط اتباد   اش تشقاه ا

نأااهعم  نأل ي ااه يشاااس  سألااه يااشع  خنااه   دألااشا سااسأضفع  نأفسئااه  عكااى نتااش نخطفااسل     نالحل سقااس   يكقااى

 نأخسصط.

أن أزاااط مش  نااس نلجااه عاا  تففاا  إأااى  (WHO, 2020)أشااس   اض تااط نأواااط نأألسأت ااط 

 أتجلتألاس عا  قت اع سقاسع نأألاسأم   نألا  تدماه  ثس  اس عكاى ن (Covid – 19)ع اد س مش  ناس نأترالجه 

كسعاااط  قت اااع نأقلسعاااس  ااااشنء أكسناااه صاااا اط أع نقلتس  اااط أع نقلواااسادط أع تألك ت اااط   أا   ااا   

نأتراااااس ن  أااااا     ننألاااااهنعتفاااااسقم افااااابكط إأاااااى  –( 1000متاااااس أشاااااس  عباااااهنأجك ل  ااااااشنن ) –نخزااااااط 

نالحل سقس  نأخسصط ع  نأتضلقط نأألدا ط   اخسصط ضألسا نأتود   ضألسا نأرتع  نأ ي  دألاسنشن 

 صألشاس  نألألكم. ا 

أقه أغكقه مث د ا  نأبكهنن اهن انس سأله ننلفس  ع د س مش  نس نأترلجه  اتس أقبد ااس دقادب 

( اك اااس  طسأاااب  طسأتاااط عكاااى نالعلتاااسا عكاااى نألألكااا م عااا  س ألاااه اااا  خااا ل شاااتبط نالنلدناااه 101اااا  )

(Mostaqbal.ac/covid-19,2020) نخقاال  إال أن نخطفااسل     نالحل سقااس  نأخسصااط مااسنشن  اام

ح ااس  عاا  نأاالألكم عاا  س ألااه   إن األ تناام تألدضااشن أكاداااسن ااا  نأض ااسع نألألك تاا  نأتتسشااد )نأشقااس  ( 

نأ   تللكته حسالتنم نأجرت ط  نأألقك ط  حد ا نإلعسقاط نألا  دألاسنشن اضناس  اتاس أثاد عا  ارالش ستنم 

س نتنم    خااا  عااا  نألألك ت اااط  أفقاااهنننم  ااا ن نأضاااشع اااا  نألألكااا م نأااا   دافااات م عكاااى نأااالألكم   ضتااا  انااا

 ,Soland, Kuhfeld, Tarasawa, Johson)نالعلتاس  حاد عنم  اقاه نتنم نأتألدف اط  نأتنس  اط. 
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Ruzek, & Liu, 2020)  عا  أغكاب نخحاشنل  – أف خن نألألك م أ    نالحل سقس  نأخسصط دأللتاه

 عكى نأجكرس  نأفدادط  نأتجتشعس  نأوغ د   عق س أضشع نإلعسقط  حسألنس. –

ا  ع د س مش  نس عاس  نألكتط ا      نإلعسقط نأرتع ط نأا ي  دأللتاه ن عكاى قادنء    ت ثد 

نأفاافس   ااا   ضااع نأضااسس نأكتساااس  عكااى  قااش نم  نخاااد نأاا   أعااسج  ااعالء نألكتااط عاا  قااتء ااا  

 (Gibilisco, 2020)نأتااث عا   ااسئل أألا ق تكاف نأتفاب   إأاى  ادناج تألك تنم  اتس اعع نأتألكتا  

نأتود ط ا  ن سع نألألك م ع  ت ثد نألكتط ا      نإلعسقس  إأى  أته نط نألألك م نأه أ   أشس  تقد د

 ا   س أله نأ   ال يشعد أنم قدنء  نأاد ا ا  خ ل طد قط ادنيل  سسالثضسء سألاض نأاه ل  عقاه  عاد  

 اثال أحدا ضاشئ ط دتبا  قدنءتناس سساالخهنع طد قاط ادنيال  إأى  تاش ل نأكلسسط عكى نالنلدنه نألقض ط

 .(World education Blog, 2020)    نألقض ط غ د الشعد  ع  غسأب ط نأه ل 

نأترالجه األ اام ا ل نأألاسأم  عقااه عادش  اا ن  (Covid – 19) نل جاط القل اسح  اااسء مش  ناس 

نالقل سح عكى نأتعارس  نألداش ط ستدنحكنس نأتخلكفط مسعط أن تلاشل ا  نألألك م نألقك اه  )نأشقاس  ( 

إأاااى  لقاااس ب نأجراااه  اااا   نألكتاااط   نأااا   دفااابل عدصاااط النلقاااسل نأألاااه ى اااا  نأتاااد ضنأااا   يلااا ل نأ

  عقااه تألااا   عكاااى (Distance education)نألألكاا م نالأكلد نااا  أ  نألألكاا م عااا  س ألااه إأاااى  نأرااك م 

( ا أط حشل نأألسأم أن يتقشن ع  اضسزأنم سأله أن 111( اك س  طفل  شسب ا  م  نأجضر   ع  )101)

إال أن نأغسأب ط  (Affouneh, Salha, & Khlaif, 2020)ن س  نأكك س   نأجساألس غ ج نأتهتم إ 

نأأل تى ا  ناضسء نأشط  نأألدا  الفقشن عكى أن تلب ق نألألك م ع  سأله )نإلأكلد نا (  ماسن افسقااس  

 أنم   اخسصط خ أ سء أاش  نألكتط نأ ي  دأله ن  م  أاضسؤ م نأفاط نأترلنهعط ع  عتك ط نألألك م    .

إن نألألك م ع  سأله  ش نشع ا  نألألك م نأ   أصتل نأ شع اهي   ع  نألألك م نأشقس     ضد    

الااالتدن  عتك اااط نألألكااا م عااا  حااال حاااد ا قاااس د  تفااادش نألتسعاااه نأجراااه  اااا   نخعااادنا   ن ااادن  أنااا   

نأ اااد ا نألااا  دألاااسن  اضناااس نأألاااسأم س كتكاااه نأ اااشع  نأتلتثكاااط عااا  تففااا  ع اااد س مش  ناااس  عقاااه  قاااه  
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نألألك م ع  سأله إأى  أتعارس  نألداش ط  ا  اهن س  مك س   قساألس   نفرنس عج   اضلد  أكلاشلن

أضتسن نالتدن  ط نأألتك ط نألألك ت ط نألألكت ط   تشح   شتبط نالنلدنه  نأنشنت  نأ م اط عا  نألشنصال 

 .(Yulia, 2020)ع  سأله اع نألكتط مسعط 

كم سغض نأض د ع  ابسن تشنقه   اشقأله نأجغدنع     ل ل نألألكم ع  س أله أكفدا نأتلألكم أن يلأل

قت ألااس   إ  دألتاال عكااى نأاادار ااا    أكتلألكتاا  عناا ن نأضااشع ااا  نأاالألكم دألااه  ااا كط اضساااتط ألشق ااه نأاالألكم 

تألك ت ط افلدمط   قسء  خهاس  نالنلدنه  ا اطنخعدنا نأتلتسعهي  ابسن س   ثقسف س   نقلتس  س  ع  إطس  

ط     نالحل سقااااس  نأخسصااااط  الااااا تس     نالعسقااااس  نأادم ااااط  نأتوااااد ط أترااااسعه  نألكتاااانأتلضشعااااط 

 (. 1010 نأرتع ط ع  نأتجسل نألألك ت  )نأت نيه   

اعاع إأاى  س  أناس عكاى قلاسع نألألكا م عا ا  (Covid – 19)أقاه أأقاه أزااط ع اد س مش  ناس 

 ل ا  عادو إنلفاس   ا ن نأتعارس  نألداش ط مسعط إلغ ج أاشنانس ع  قت ع أناسء نأألسأم انها نألقك

ن ااسع تألك تاا  قهيااه ال يشقااب نألشنقااه انخاال إأااى  نأشاااسء نأاا   عاادش عكااى  اا   نأتعارااس  نألاااشل

(  1010)نأخل ب   (E- learning)نأته اط أ  نأجساألط   ش نألألكم ع  س أله أ  نألألكم نإلأكلد ن  

تااه  س أن نألألكاا م  ( أاام دباا  يااه   سخكااه أ  األكاام أ  عضااش   اااط1010 قباال شااند   ن  ااا  عااسع )

نألكتاااط  نألفسعااال األنااام ألاق اااق إأاااى  عااا  سألاااه )نإلأكلد نااا ( اااا بشن  اااش نأبشنساااط نأشح اااه  أكشصاااشل

 نخ هنا نألألك ت ط  نألداش ط.

  دى سألض نأتنلت   ع  نأتجسل نألداش  أن نألألك م ع  سأله دأله أحه نخاسأ ب نأاهيثاط نألا  

   درلل ع ا  خ أه تاتال نأتراع أ ط اه قاط أعكاى ترنم سفبل  نضل ع  تألت ت عسعك ط نأتلألكم نأ

عضاااه اقس نلااااه سااااسألألك م نألقك ااااه  )نأشقااااس  (  عضاااا   عااا  انااااس ن  نأاااالألكم )شااااتبط نأضتاااا  نأتألكشاست ااااط  

(   أن نألألكاا م عاا  سألااه إ ن اااس تاام إعااهنا  سفاابل اضساااب قااه دفاابل ا اات  أكتلألكتاا   ااا      1010
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دنانم أ  نتنم خننم أم دبففشن ع  نقسط نأضأل  أاهينم نالحل سقس  نأخسصط    ألتل عكى تألت ت نحل

 (.1010عض   ع  تاق ق أ هنعنم )عبهنأجك ل   اشنن  

 عاا  ضااشء اااس تقااهع  تبااه  أ ت ااط نأتاااث عاا  اشضااشع نألألكاا م عاا  سألااه  اخسصااط أكلكتااط     

نالحل سقااااس  نأخسصااااط   نأاااا   ننلفااااد  أا ن  نااااالخهناه سفاااابل اااااد ع اااااع نقل ااااسح  اااااسء مش  نااااس 

(Covid – 19)  أبكااهنن نأألااسأم مسعااط   نأاا   أاام دراابق أخن تااط نألداش ااط سفاابل عااسع   نأتااهن س

اع   ن نأضاشع اا  نألألكا م  نأتااث عا  نأواألشاس  نألا  تشنقاه  تألساكهنأهناجط عكى  قه نألاهيه أن 

تلب قااااه عاااا  نأتااااهن س نأهناجااااط ااااا   قنااااط ن ااااد نأتألكتاااا    أ أ ااااسء أاااااش  نألكتااااط     نالحل سقااااس  

 ط.نأخسص

 

 مشكلة الدراسة

( نألا  أكاه  عكاى ضاد    1016 – 1016س ا  نالالدنت ج ط نأألفد ط أكلألك م نأهناج )ننل ق  

إقاادنء ا ناااس  تلألكااق سااسألألك م نأااهناج   تألاادا نأوااألشاس  نألاا  تشنقنااه ااا  خاا ل اتس اااله   اضااسء 

نأبكااهنن مسعااط  عكااى تلااش  قسئاااط مش  نااس  ننلفااس  نأف ااد س سفاابل  ناااع عكااى نأتراالشى نأألااسأت  عاا 

 اااا  ا ضناااس نخ ان نأااا   تففاااى ع ناااس  ااا ن نأشااااسء   أغكقاااه  نل جاااط أااا أف  قت اااع نأتاااهن س  نأتألس اااه 

 نأكك اااس   نأجساألاااس    أصاااتاه نأاسقاااط تفااادش نفرااانس ألألكااا م نألكتاااط سساااالخهنع نألألكااا م عااا  سألاااه 

أكلكتاط مسعاط   اخسصاط اشصفه نأشا كط نأشح ه  نأل  يضتغ  نالخهنانس ع  نأألتك ط نألألك ت اط نألألكت اط 

 نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط نأ ي  زنا نأشاسء ا  صألشاط تألكتنم سسألد قط نألقك هدط.

 ااا  خااا ل ز ااس   نأتسحثاااط أكتجكااس نخعكاااى أاقااشج نخشاااخسو     نإلعسقااط   أاااشزن   نألدا اااط 

عا  ااهى إابسن اط  نألألك م  تتبضه ا  تاهيه نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه   تبكش  أاهينس تراسؤل 
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نأواألشاس  نألا  يشنقننااس نألكتاط     نالحل سقاس  نأخسصاط عاا  عتك اط نأالألكم عا  سألااه  إأاى  نألألادا

   اا(1767(   ا نااط نألش ال )1010  ن  قه أ صه سألض نأه ناس  نأرسسقط اثل ا نااط اقاهنا  )

ستنم  اقس نااااط ( ساااااقدنء ا ناااااط اتسثكااااط أه نااااا1011(  ا ناااااط عبااااهنأفلسح )1010 ا ناااااط نأتتااااس م  )

 نلسئجنس ستس  صكه إأ ه تكف نأه ناس  ا  نلسئج.

  ع  ضشء اس تقهع  تم تاهيه افبكط نأه ناط ع  نإلقسسط ع  نأرعنل نأدئ س نآلت : 

ما صعوبات التتعلم عتن بعتد التتي تواجته الطلبتة ذوي االحتياجتات الخاصتة فتي ظتل جائحتة 

 نظر المعلمين وأولياء األمور؟ في المدارس الدامجة من وجهة (Covid – 19)كورونا 

 

 أسئلة الدراسة

 ننبثق ع  اعنل نأه ناط نأدئ س نخااكط نأفد  ط نآلت ط:

اااس اراالشى صااألشاس  نألألكاا م عاا  سألااه نألاا  تشنقااه نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط عاا   الستتلال األول 

  د األكت نم؟ قنط نع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه ا   (Covid – 19)حل قسئاط مش  نس 

اس ارلشى صألشاس  نألألك م ع  سأله نأل  تشنقاه     نالحل سقاس  نأخسصاط عا  حال  السلال الثاني 

 ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه ا   قنط ن د أ أ سء أاش  م؟ (Covid – 19)قسئاط مش  نس 

ى ( عاااا  اراااالش α=  0001 اااال تشقااااه عااااد ج  ن  االأااااط نحوااااسئ ط عضااااه اراااالشى ) الستتتتلال الثالتتتت  

 – Covid)صألشاس  نألألك م ع  سأله نأل  تشنقه     نالحل سقس  نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس 

 ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه  عقس  الخل ا  قنس  ن د األكت نم  أ أ سء أاش  م؟ (19
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 أهداف الدراسة

 تتثكه أ هنا نأه ناط نأاسأ ط ع  اس د ت :

نأل  تشنقه     نالحل سقس  نأخسصط عا  حال قسئااط  ارلشى صألشاس  نألألك مإأى  نألألدا -

 ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه ا   قنط ن د األكت نم. (Covid – 19)كش  نس 

قسئااااط  عااا  حااالتألااادا ارااالشى صاااألشاس  نألألكااا م نألااا  تشنقاااه     نالحل سقاااس  نأخسصاااط  -

 سء أاش  م.ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه ا   قنط ن د أ أ  (Covid-19)كش  نس 

تألاادا نأفااد ج  ن  نأهالأااط نالحوااسئ ط )إن  قااه ( عاا  اراالشى صااألشاس  نألألكاا م عاا  سألااه  -

ع  نأتهن س  (Covid – 19)نأل  تشنقه     نالحل سقس  نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس 

نأهناجاااط عااا  قواااتط إ ااااه تتألاااس  الخااال ا  قناااس  ن اااد األكتااا نم  أ أ اااسء أااااش  م   تاهياااه 

 ع نس  قنس  ن د م  نألدع     ااس أط نقلدنح حكشل أكلغكب عك نس. نأل  تلفق نأوألشاس 

 

 أهمية الدراسة

تتثكه أ ت ط     نأه نااط عا  تاق اق نأضجاسح أألتك اط اااج نألكتاط     نالحل سقاس  نأخسصاط  

اااع نقاادنننم نألكتااط نأألااساي   عاا  نأتااهن س نأض سا ااط عاا  ضااشء نالااالدنت ج ط نأألفااد ط أكلألكاا م نأااهناج 

 .(1016 – 1016) أخعشنع

 االهمية النظرية 

تااها  نخ ت ااط نأض د اط أكه ناااط عا  تضس أنااس اشضااشعس  انتاس   ح ش  ااس اا  نأتشضااشعس  نألاا   .1

عدضااااالنس قسئااااااط مش  ناااااس   اااااش نألألكااااا م عااااا  سألاااااه  نأواااااألشاس  نألااااا  تشنقاااااه نألكتاااااط     
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 أ أ اسء نالحل سقس  نأخسصط ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ ااه اا   قناط ن اد نأتألكتا   

 نخاش .

 تقهدم إضسعط عكت ط قهيه  ع  اجسل نألألك م نإلأكلد ن .إأى  ترألى     نأه ناط .1

إثاادنء نأتبلتااط نأألدا ااط سفاابل عااسع  نأتبلتااط نخ ان ااط عكااى  قااه نألاهيااه سسأتألدعااط نألكضشأشق ااط  .6

  نألألك م نألكضشأشق   تشح فنتس ع  نأألتك ط نألداش ط.

 األهمية التطبيقية

نأألتك اااط ألخف ااا  صاااألشاس  نألألكااا م عااا  سألاااه نألااا  تشنقاااه     نالحل سقاااس   لإدجاااسا نأاكاااش  .1

 نأخسصط ع  نأتهن س نأهناجط.

أن تف ااه نلااسئج  اا   نأه ناااط نأقااسا  نإلان  اا   عاا  اهيد ااط نألدا ااط  نألألكاا م أتاسع ااط إ اااه  يعااال .1

ااااا  خاااا ل تألاااادا نأوااااألشاس  نألاااا  يشنقننااااس نألكتااااط ااااا      نالحل سقااااس  نأخسصااااط عاااا  

 نأهناجط  نأألتل عكى إدجسا نأاكشل نأتضساتط أنس. نأتهن س

يلشقااااع أن تف اااااه نأضلاااااسئج نألااااا  تلشصااااال إأ نااااس نأه نااااااط نأاسأ اااااط نإلان ن  نأته اااااا ط نأهناجاااااط  .6

 نأتألكت    أ أ سء أاش  نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط  ا  خ ل تاهيه نأوألشاس  نألا  

 عتك ط تألكتنم.ألغكب عك نس ألرن ل تشنقه  عالء نألكتط  ااس أط ن

تلااش د اقااه ن  نأقااسئت   عكااى عتك ااط نألخلاا ر  ألكب ااط نحل سقااس  نألكتااط     نالحل سقااس   .7

 نأخسصط  تجس ز نأألقتس   نألغكب عكى نأوألشاس  نأل  يشنقنشننس ع  عتك ط نألألكم.

يعال أن تف ه     نأه ناط نأتسحث    طكتط نأه نااس  نأألك اس عا  إقادنء سااشم  ا نااس  عكاى  .1

  تداش ط  عاس  أخدى ا  نألكتط  ن د ن أتس تشعد  ا  أاب ن د   ا ناس  اسسقط  أان  ب ضسنأ

 ألاهيه نأوألشاس  ثم نأل كه ا  صهقنس  ثتستنس.
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 حدود الدراسة

 نقلود      نأه ناط عكى نأاه ا نآلت ط:

 : نأوألشاس  نأل  تشنقه     نالحل سقس  نأخسصط ع  نأتهن س نأهناجط.الحد الموضوعي -

نألكتااااط     نالحل سقااااس  نأخسصااااط عاااا  نأتااااهن س نأهناجااااط  أ أ ااااسء  : األكتااااشالبشتتتتري الحتتتتد  -

 نخاش .

 : نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه.الحد المكاني -

 (. 1011   1010: نأفول نأه نا  نخ ل ا  نأألسع نأه نا  )الحد الزماني -

 

 محددات الدراسة 

تراالخهاط عاا  قتااع نأب سنااس   ا قااط تاااها  نلااسئج نأه ناااط نأاسأ ااط اه قااط صااهج نالااالتسنط نأ

اابه اضاه   إن تألتا م  ثتستناس   اشضاش  ط نأترالج ب    ا قاط تتث ال نأأل ضاط أتجلتاع نأه نااط نأا   ا 

 . نأتجلتألس  نأتتسثكطنلسئج     نأه ناط ال دول إال عكى نأتجلتع نأ   اابه اضه نأأل ضط 

 

 تعريف المصطلحات

 دنئ س  عكى نأضاش نآلت :تم تألد   اولكاس  نأه ناط افس  ت س   إق

إأااى  ( س ننااس حسأااط ااا  نأا ااد   نأقكااق تضلااسب عكااد نإلنرااسن   تهعألااه1615عدعنااس قااساد ) الصتتعوبات 

 نأل ال  نألفك د إلدجسا حٍل أ  أقشاط أكخد ق ا  نأا د .
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عااااه إقدنئ  ااااس س ننااااس اااااس يشنقنااااه     نالحل سقااااس  نأخسصااااط ااااا  قكااااق   ضااااع اا لااااد عضااااه   ع دل

كتاااط نأألاااساي   عااا  أثضاااسء تألكتنااام عااا  نأتاااهن س نأض سا اااط )نأهناجاااط(   متاااس تقاااسس نناااهاسقنم ااااع نأل

 سسالالتسنط نأترلخهاط ع      نأه ناط.

   تكف نأتهن س نأل  ترلقبل نألكتط ا      نالحل سقس  نأخسصط   تعا  أنم  المدارس الدامجة 

 ترااسعه م عكااى نألألااسدش اااع  قت ااع نحل سقااستنم ااا  نألقض ااس  نألألك ت ااط نألاا  تلضساااب  نحل سقااستنم 

أقاادنننم ااا  نألكتاااط نأألااساي   عااا  نأواافشا نأه ناااا ط نأض سا ااط خاا ل نأ اااشع أ  قااتء اضاااه  اااع تاااشنعد 

أقوااى ا قااط ترااتل سااه إأااى  نالااالألهنان  نأ زاااط نألاا  تضاات  تاق ااق نخ ااهنا  تكب ااط نحل سقااستنم

 (.1015اقه نتنم ع  قشننب نأفخو ط مسعط )نأرش ل   

نتار األا   اا  نألدا اط نأخسصاط  إأاى   م أ أاف نخطفاسل نأا ي  دالاسقشن  ات الخاصة ذوو االحتياج

 اس يادتتر ساه اا  خاهاس  اخلكفاط  إ ن ااس أ  اه أنام تشح ا  ااس تتقاى أاهينم اا  إابسناس  أ  طسقاس  

نألدا ااط نأخسصااط نل جااط الخاال عنم نأ ااس د عاا  األ اام نخطفااسل  ن اادن  إأااى  كساضااط.  تدقااع حااسقلنم

ه أ  أكثاااد اااا  عاااه  ااباااس  عكااا نم تلتثااال عااا  نأفااااس  نأتخلكفاااط أإلعسقاااط )نأخل اااب  النلتاااسج  نحااا

1011.) 

أاااس نألألد اا  نإلقدنئاا  أناا ن نأتفنااشع عنااش: نخطفااسل نأاا ي  دألااسنشن ااا  افااب   تاااشل ا ن 

 أاسأ ب خسصط ترسعه م عكى نألألكم.إأى  اتس النم أكا س  نألب ع ط  نألألك م سلد قط عسادط ال ترلضه

   (Covid – 19)ورونا فيروس ك

س ناه عوا كط  (World Health Organization, 2019)عدعلاه اض تاط نأوااط نأألسأت اط 

ااس أكجنااسز  ااا  نأف د اااس  نألاا  قااه تراابب نأتاادش أكا ااشنن  نإلنرااسن   تراابب أااهى نإلنرااسن أادنض 

زااااط نخاااادنش نخشاااه  خسصااط اثااال ال إأااى  نألضفراا  نألااا  تلاادن ح حاااهتنس اااا  نااتال  نأبااادا نأفاااسئألط
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س(    لرام  ا ن نأف اد س سرادعط   نأفدج نخ ار نأضفر ط   نأتل زاط نألضفر ط نأااسا  نأشخ تاط )نأراس

 نالنلفس .

(  ترابب عا  حاه م 1010  قوه سه ع      نأه ناط  نأف د س نأا   حناد عا  اهنداط عاسع )

 ل نأألاسأم  إغ ج نأتهن س  نأكك س   نأجساألس  ع  األ م اإأى  عسأت ط أا  (Pandemic)قسئاط 

 نتر نألألك م ع  سأله.إأى   تاشل نألألك م نل جط النلفس    ن نأف د س

 ااش صعتك اااط تض  ت اااط  اراالجه  تفاااتع نحل سقاااس    (Distance education)التعلتتتيم عتتتن ُبعتتتد 

نأتلألكتاا   ااا  خاا ل تفااسعكنم اااع نأخباادن  نألألك ت ااط نأتقهاااط أناام سلاادج غ ااد تقك هدااط تأللتااه عكااى 

  أااف ااا  خاا ل نااالخهنع تكضشأشق ااس نأشاااسئر نأتلألااها  ا ن نألق ااه اتاااسن أ  ابااسن اقااه نتنم نأ نت ااط 

 (.1007ااهاي   ا ن نالعلتسا عكى نأتألكم سوش   اتسشد  )نأاض ل   

 عاادا أدضااس  س نااه تقااهدم نألألكاا م ااا  خاا ل عااه  طاادج تلتثاال عاا : نااالخهنع نأنااست    نأجنااسز 

أتهاجاط   نأللب قاس    أ  نج نأألتال   نخقنات  نأواشت ط  نأكشح    نألكفت شن   نالنلدنه   نخقادنو ن

نأتلألكت   عا  نأتضاتل أ  ن  اباسن سأل اه إأى  ألقهدم نأتشضشعس  نألألك ت ط عبد  ا ر ثسٍن  نأشصشل

(Zafari, 2020). 

ع نااااالخهناه خاااا ل قسئاااااط مش  نااااس  أااااف نأااااضتر ااااا  نألألكاااا م نأاااا   شااااس   ألاااادا إقدنئ ااااس س نااااه

(Covid – 19) نأا   دقاهع عكاى شاتبط نالنلدناه سساالخهنع نألقض اس  نإلأكلد ن اط 1010سع ع  اهندط عا   

 نأاهيثط  أ د ا تفدش نألتسعه نأجره  ا   نأتلألكت  .
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 

اس أااخاب نأض اد     نأأل قااط ستشضاشع نأه ناااط   نأه نااس  نأرااسسقط  تضات   ا ن نأفواال عدض 

 ق ااش     عكى نأضاش نآلت : ن  نأوكط  ع

 األول  األدب النظري  رالمحو 

ج كتااااط     نالحل سقااااس  نأخسصااااط  نأااااهانشاااالتل  اااا ن نأتاااااش  عكااااى اشضااااشعس  تلألكااااق سسأل

 أنشنعاااه   ع اااد س مش  نااااس  ننلفاااس    أثااااد  عكاااى ارااالشى نأألااااسأم  تااا ث د  عاااا  نأقلسعاااس  نالقلوااااسادط 

اشضااشع نألألكاا م عا  سألااه ااا  ح ااث افنشاااه إأااى   نأواا ط  نأراا سح ط  نألألك ت ااط عضاا   عا  نأللاادج 

  أنتسطه.

 صةذوو االحتياجات الخا

دراالخهع اواالكل     نالحل سقااس  نأخسصااط نأ ااشع اااهي   أتواالكل     نإلعسقااط   لكااق  اا ن 

ا عا  ا ااط تألك ت اط دندجتاع  اعالء نالعا إ  عسداط خسصاط  إأاى  نأتولكل عكى نخعدنا نأ ي   م ساسقط

(  اا ن نأتواالكل س نااه 1006اخلكفااط عاا  أ  شااخص  خااد   عاادا نأااشقف  )   االم تألكاا تنم سلد قااط

نخطفسل نأ ي  دتثكشن حسال  نالثضسئ ط ع  عهيه ا  نأبكهنن    ألسنشن اا  صاألشاس  طب ألاط سرا لط 

  الشالط  حسا .

أقه اعته نالتفس  ط نأه أ ط نأفساكط أاقشج )نأتألسق  (     نالحل سقس  نأخسصط نأوسا   ع  

اه    ن نألشقه نأتلضسا  ع  نأادمس  نأاقش  ط  نإلنرسن ط  عض   ع  نأتلسأتط ع  نأتسا  نخام نأتل

( اااا  نالتفس  اااط  سااا ن تراااكم نأاااه ل سااااق نأتألاااسق   عااا  نألألكااا م ا ن ناااالثضسء عكاااى أااااسس تكاااسعع 17)

 نأفاادو ألكفااال نأاااه ل نخطااادنا ن سااااس  تألك ت اااس  قساألااس  عكاااى قت اااع نأترااالش س    تألكتاااس  ااااهى نأا اااس 



16 

 

نأتنام نأا   دتبا  أن  نأاه  (  اضسء عكى  أاف   ننل قاس  اا  1001)نأجتع ط نأألساط أخام نأتلاه   

عاستنم  ع  نألضت ط  ف تس أش تام تا   كنم سلد قاط اضسااتط  ستخلك درنم سه     نالحل سقس  نأخسصط  

 ااط عكااى حااٍه اااشنء   تاق قااس  أتبااهأ تكااسعع نأفاادو نألألك ت ااط  عقااه أ أااه نأااه ل نأتلقهاااط  نأضسا ق ااه  

 ن لتساس  خسصس  ان   نأفاط ا  نألكتط.

نالحل سقاااس   أااا    ألاااشع د نألألكااا م  الشنصاااكطاااا أه  ااااس زنأاااه مث اااد اااا  نأاااه ل تبااا ل قناااشان 

 نأألتااال عكاااى تاااه  بنم عكاااى ناااالخهنع  نأتخلكفاااط نألداش اااطأاااهاجنم عااا  نأتعاراااس    تراااألى نأخسصاااط

نعكاااى نأتدنحااال عااا  ضاااشء اقاااه نتنم  إأاااى   تنمتألكااا اشنصاااكطاناااس ن  نأاسااااشب  ادناجاااه ألااالتب  اااا  

اااااا   كث اااااد ن نأخسصاااااط    نالحل سقاااااس   أكلكتاااااط ااااا ن نألاااااه  ب    لضااااات    نابسناااااستنم  ناااااالألهنانتنم

 نالقلوااسادطنع  نأضفراا طنع  نالقلتس  ااطنع  نخكسادت ااط نأضسح ااطنالدجسا ااس  نألاا  تألااشا عكاا نم اااشنء ااا  

  نألخف ااا  اااا  نأقكاااق نأضفرااا  أاااهينم  اااا أف اضناااس خفاااض نألاااشتد ن  نألخف ااا  اااا  شاااهته عضااا  عااا

ن اادن أتاس ف ااه اا  ااادناج  نألكتاط ااعالء  ااكش درالخهع مث ااد اا  نأتألكتاا   نأاسااشب اااث  عا  تألااهيل 

 .(1015 تسع   نأرد   ع  نفشانم ) نأبنجطتهخل  نأجت كط نالأألسب  نألرك ط كث د  ع 

عااا   نأخسصاااط    نالحل سقاااس   نأتلتثااال عااا  تألكااا م نالطفااسل سسألاااه أقااه تااام نالعلااادنا ا أ اااس 

 أن تااطعاا   نأألسأت ااطاثاال نقاادنننم نأألااساي    نخاا   اا ن نأتشضااشع صاافس   نأض سا ااط نأه نااا طنأواافشا 

أاقاااشج نألفااال عااا  نأاواااشل عكاااى نألألكااا م نالاساااا   نأتلااااه نالاااام  نتفس  اااطسرااابب  نأاهيثاااطنألألكااا م 

ن نأألسأت  أاقاشج نألفال نالكثاد ع (   أله نإل1016-1016نالالدنت ج ط نأألفد ط نألألك م نأتهاج  )

مسعه  طفسل ساقشقنمنخعهع نألت  ت ا   نالطفسل  نن يلتلع  اتسائهقبشال  نعلتسان ا  ا ل نأألسأم  ا  

  أ نأتكك اط  أشط    نأتاأ  نالنلتسء نأر سا  أ نأكغط  أ  نأجضس أ  نأهي  أسغض نأض د ع  نأألدج 

نأااااق عااا  نألألكاااا م سغاااض نأض اااد عااا  طب ألاااالنم  أنااامطفاااسل قتاااا ألنم  نخ  نأاااشالا   اباااسن أ نإلعسقاااط

 تألك ت اااط اااادناج  ا ن أتن اااه أنااام ااااس دالسقشناااه اااا   ااااسئل    نأته ااااطعكاااى     نأفداداااط خوسئوااانم 
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 طعكى حسقا (1015)عبه نأألسط  كه أ(.   UNESCO, 2003) عدادطا  عد ج   اس ا ضنم تلضساب

 طته  بنم  تضت ا   نعسا نألداش ط  إعسا نشع خسو ا  نأبدناج إأى  نأخسصطنالطفسل     نالحل سقس  

قاادنننم أاجلتااع نأألااساي   ااا  نألك اا  اااع   اا  نأعاا ش  نأاالتب عكااى نأاادغم ااا  قوااش  س عاا   اقاه نتنم

 .نأألساطنالطفسل   ضه ق األنم ع  نأا س  

  الدمج التعليمي

     كتاطأكل  نألداش اط نألألك ت اطعا  تقاهدم نأخاهاس   نأاهيثاط اا  نخااسأ بدأله نأهاج نألألك ت  

نالطفااسل  نأاااسج رااه افنااشع نأااهاج نألألك تاا  أ   نأتخلكفااط نأه نااا طعاا  نأتدنحاال  نأخسصااطنالحل سقااس  

تنااام تألك   السسألاااه عتك اااه  نأألساداااط نأض سا اااط أكوااافشا نأه ناااا ط نأخسصاااطنأتألاااسق       نالحل سقاااس  

تت  اااه م ستاااس   نأألاااساي    نألكتاااط نتناااس نألااا  دع فااانس نقااادنننم اااا   نأته اااا ط تألكااا تنم عااا  نأ اااد ا 

 سسأتد ناط  لت ات  ا ن نالااكشب  نأض سا اط نأته ااطعا    نالقلتس  اط نألألك ت اطدالسقشنه ا  نأخهاس  

اا   عااطستاس يلضسااب  نابسن اس  مال   نأته ا ط نأوف ط  نأب اط نأه نا طنأتضس ج  الألهيلع  اس يلألكق 

 نأخسصاط   نالحل سقاس    نألكتاط افناشعصاتل أأقاه  (Educapsy, 2018) نأتخلكفاط نإلعسقاطعااس  

 نأكث اد نالنلقاسان   نل جاطنأألاسأم  ا لعا  عاها اا   نأاهيثط نألداش طحه نأتفس  م أ نأألسادطع  نأتهن س 

ااا   شاابسلأحنااش  إأااى  اىأطفااسل نأألااساي   اتااس نخ عاا  نأخسصااطأألااتل نألفاال ااا      نالحل سقااس  

عااا  نأاااهاج  عضااا    نأألساداااطس سسأتاااهن   نأتكاقاااط نأخسصاااطعااا  نأوااافشا   نأتلتثكاااطكاااسادت  نأاااهاج نخ

 ؛1010نأواتسا    ؛1001نأتن اه   ع  نأاهاج نالقلتاسع  ) اخلكفط أشبسال   د خ كسادت  نأ   نخ

1011 Kim,). 

ااع نقادنننم  نأألساداط)نأتألشق  ( ع  نأتهن س  نأخسصطتألك م     نالحل سقس   س نهعدا نأهاج 

اااج  س ناه أدضاس  (  عادا Educapsy, 2018) نأألاساي  ااع  نأألساي    نعاهنا م أكألتال عا  نأتجلتاع
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 طد قاااط ادناااساج   عاااقعكت اااس  نقلتس  اااس  نخطفاااسلنالطفاااسل غ اااد نأألاااساي   نأتاااع ك   ااااع نقااادنننم اااا  

أاااهى نأجناااسز  نأتراااع أ ط  فااالدط ع ناااس  ضاااشح   مااال طفااال عكاااى حاااه  أاسقاااط عقاااس  ارااالتد  تألك ت اااط

 Kaufman, Gottlieb, Agard)  نأخسصاااط  نألدا اااطنالان    نألألك تااا   نأفضااا  ساااسألألك م نأألاااسع 

Kubic, 1975;)  نالحل سقاس   نألكتاطنألألكا م نأتاهاج سسناه تاه  س  (1007نأخدشات  ) عادا    

 نأتالاااشى  نألألك ت اااط أكلااادج  نألألاااهيل  نألشق اااهاااا  خااا ل     نأض سا اااط نأه نااااطعااا  صااافشا  نأخسصااط

ألك ت اه عساداه ستاس يلضسااب ت تداش اطنأألكت  نأتضنجا  يالتب  قت اع نالطفاسل اا  نالنضاتسع عا  اادناج 

ثااام نناااه دراااسعه نأتجلتاااع عكاااى تقك ااال نالخل عاااس  عااا  اقاااه ن  نعااادنا   نابسن اااستنم   اقاااه ن  نألفااال

 . نألألسال سفبل نكثد ندجسا ه اع     نالخل عس 

 تااسل  نأضبا  تشضا ل عاا   نأادااسن  نإل نأألتأاطااا   نأخسصاط    نالحل سقاس   نألكتااطأقاه عا  

نأأل اا م دألتاااشن  عكااى نأتجلتااع  نألكتااطض ااد نأاا نم سسننااس ااا  ا ن اراالشى مااسن ي نأتسضاا طنأرااضشن  

نأضجااس   نأجضااه   نأخسصااط    نالحل سقااس   نألكتااط ناااد م نالاااد نأاا   يلااد  نثاادن اااكب س مث ااد أااهى 

نراسن اضا  طفشألاه ساسأقبشل نالقلتاسع  دراسعه  عكا  نألفسعال نأراك م ااع نعادنا ا الاه شاألش  نإل 1017

 نأض سا اطع نأألاساي   أاهينم حاق اخاشل نأتاهن س أ نأخسصطن ا      نالحل سقس  اشنء مسنش  عسخطفسل

 ع  اجلتألستنم حلى يضتش نأجت ع ع  نطس  اجلتع  نحه يلتساأشن نأخبدن  اع سألضنم سألضس   ض د

ن سغااض إدتااسن سااسن قت ااع نأضااسس ااا  غ ااد نااالثضسء الكااسعه   نإلإأااى  هتراالضس ننااس نأااهاج  طعتك ااإأااى 

 عدنا أنام نأااق عا  نألتلاع سجت اع ا اس د نأا اس  األاس  ن نخأا ضنم ستألضى  نأقسئتطس  نأض د ع  نألتسيض

نأاهاج عا  نألألكا م  طن عكرافأ      نالخال اأعكى نألضشع  نألألسال ااع  ا ن نألتاسي   نأفكرفط تعمه     

 أ س اس يلو  سه ا  عجت   قسعه  قهيه  تلتثل ع  نأتقه ن  نأل  يلو  انس نألسأبإأى  ترلضه

 .(1007نأخدشت    أ س نالسألسا  نألجس ل )  نأترس ن   نالقلتس  ط نأألهنأط ت ك ه  
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عاا   نأخسصااط ااات س عكااى زااا  تألكاا م نالطفااسل     نالحل سقااس    نعقااهن مث اادن ااا  نأبكااهنن إ

 غسأتاس اااس دبااشن أااهى  اعالء نالطفااسل نأاا ي  دألااسنشن اا  نعسقااه   ض ااه اقااه     نأتباسن  نتااه اااع نقاادنننم

 نأوااا طنعلتااسان عكااى نأ ااد ا  نأتألقااه  خسصااه نأتألكشاااس   نأجهيااه م نأتألكشاااس  اضخفضااه عكااى ماا

ضاأل  نالتواسل  نألشنصال  نل جاط قه دفاتل  أاف نالطفاسل نأا ي  دألاسنشن اا  نعسقاس   نإلعسقط شه  

نألاا  تااعثد عاا  نأضتااش نأتراالتد أكلفاال   الااسق  نأش نث ااط نالضاالدنسس    نأأله نن ااط نأرااكشم ط نألاااهدس  

نأاا ي  يلألاا   عكاا نم تألااهيل ا  ااانم ألكب ااه  نأتألكتاا    عناامات ااه ااا  نأااهعم ااا  إأااى  سل ااعالء نالطفاا

 (Emam, Farrel, 2009نحل سقس  نأتلألكت   )

ا  نالنهاسق اع نقدنننم ا   نأخسصط    نالحل سقس   نألكتطعتك ه تألك ت ه تتب   جدأله نأها

  قوا د   ماسن أفلاد    إن   اس  تداش اسع  نأتاهن س نقلتس عكى تقبكنمنأألساي   ع  حد ا تألتل  نألكتط

 اام نأفااد ط نألا  يضتغاا  تشنعد ااس ألاق ااق عتك اه نأااهاج  ااش نأااهاج أ تألكتنام  ااا    نع طش كاه خاا ل علااد 

نأألاااساي   عااا  نأوااافشا  أخطفاااسل نأخسصاااطاااا      نالحل سقاااس   ااااع نخطفاااسلنالقلتاااسع   نألألكااا م 

 .(1011  نأتادن قل )نخا  نأ شع نأه نا  عكى   أجتء نأألسادط نأض سا ط نأه نا ط

عا  أكالألكم  نأخسصاطاا      نالحل سقاس   أخطفاسل  ألتل نألألكا م نأفاسال عكاى تاشع د نأفادو 

نأألااساي     قااهع  اا ن نأضااشع ااا  نألألكاا م عدصااه نخاادى  نألكتااط نتنااس اااث  قاادن  ااا   نأه نااا ط نأواافشا

 سبفاااسء أجت اااع نالطفاااسل  سلد قاااه تاقاااق تألك تاااس ق اااهن نأه ناااا طاضس جناااس  أتشنءااااط نأض سا اااطأكتاااهن س 

 نأه ناا طنأوافشا  عا  نأفسعكاط نإلان  ا  ن انتاس عا  ضاتسن  نأه ناا ط  عا  األكم نأوفشا  ط عسعك 

 (Young, 2018) نأفساكط

أألتك ااه نأااهاج أاا      نألألك ت ااط نألداش ااط نخ ت ااطاااس نكااه اااتش نالا ااد ادعااه ااا   عااه اضاا  ز ااه 

نن  ضااس  إأااى   نشااس  نالقلتس  ااط  عاا  ن ت لنااس عضاا نأض سا ااطعاا  نأتااهن س  نأخسصااطنالحل سقااس  

 عسعك طعشنئه عهيه  أألتك ه نأهاج     اضنس اس  ش نقلوسا  عكى ناسس نن عتك ه نأهاج    نالكثد 
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عاا  عااهع تضت ااه   نأتلتثكااطنأألااساي    نألكتااطعكااى نأتااهى نألش اال   ماات عكااى عشنقااب عااهع نأااهاج اااع 

  ا ن يااعخد عتك اه نالنااهاسق  نألكتااطقباشل نالخاال ا اا    عااهع  نأجهياه  نأتبلرااتطنأقاه ن   نأتناس ن  

 (1016 نألألك م   نألدا ط) زن    نالقلوسادط  نإلنلسق ط نالقلتس  طع  نأا س  

 ت  ا  ا ضنس اس د نأخسصطنالحل سقس   أ     ضس  ننشنع ا  نأهاج  أنواع الدمج

عااسننم يلألكتااشن سراادعه   ااطنألألك تعضااهاس ياالم ااااج قت ااع نالطفااسل عاا  نأباادناج  :التتدمج المكتتاني

عضااهاس ياالم نأااهاج    اقااه ن  عد ااه طفاالعكااى نأاادغم ااا  نن أكاال   النناام يلألكتااشن ااا  سألضاانم سألضااس

 نخنفااالطعااا   أكتفاااس مط نأخسصاااط    نالحل سقاااس   أخطفاااسل الراااس  طنألألك تااا  تكاااشن  ضاااس  عااادو 

     أخطفااااسلشنء اثااال نقاااادنننم اااا  نالطفااااسل نأألااااساي    تاقاااق عتك ااااه نأاااهاج ااااا نأتلضشعااااط نأبااادناج 

اناس ن  حال    نأواهنقطاناس ن   اثال ا  نالطفسل نأألساي   سألاض نأفشنئاه أنام   نأخسصطنالحل سقس  

تألكاا م نالسااسء قبااشل إأااى  يااعا  نألكتااطاااد أإأااى  نأتفااب    نحلاادنع نالخااد    قااه تضلقاال  اا   نأتنااس ن 

ضل عت  نأضاد    نن دباشن نالخل عس   حرسن نالسسء  نأتألكتشن نال نئل أكلفل   ألدعشنه سفبل نع

 نالتوااسلتاق ااق نااشع ااا  إأااى   نأاا   قااه يااعا  نآلسااسءنتوااسل ق ااه اااع  ااعالء  نأته ااا ط نإلان  أااهى 

 ننفاااسء شااادنكه ااااع   نأته ااااطدألاااه نأألتااال األاااس اااا   نأب اااه    نأته ااااطاااا   نأب اااه  أكأل قاااطنالدجاااسا  

نابسناااستنم إأاااى  نأشصاااشلنأألاااسئ   قاااتءن انتاااس اااا  عتك اااه نأاااهاج   تبااا  نن دراااسعه نالطفاااسل عكاااى 

 (Young, 2018) نألضتش ط

ننااام أ  قاااه خف فاااطنأااا ي  دألاااسنشن اااا  صاااألشاس  تألكااام  نألكتاااط اتاااس يث اااد نالنلتاااس  نن غسأب اااه 

مسنشن   أننمتألهي   أهعم نحل سقستنم انخل نأو  نأه نا   ساقدنءدفضكشن نأتألكت   نأ ي  دقشاشن 

نكثاد عا  نأوا   تألكتنامأنام  نأتقهااطننم عا  نأوا  ثقسعه نألألسال  نأألتال ااع نقادن  إن األهنء نكثد

 .(Sudrajat, et al, 2020اهال ا  غدعه نأتوسا ) نأض سا نأه نا  
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 قااه دبااشن نأااهاج نأتبااسن  غ ااد عألااسل عاا  نقاادنء نالتوااسل ااا   نالطفااسل  اخسصااه ن ن أاام دباا  

 سصااااطنأخ ضااااس  تاضاااا د اراااابق  نشاااادنا مااااسا  أاااااه م نألفسعاااال ااااا   نالطفااااسل     نالحل سقااااس  

ااااا       نألكتااااطنن يكلاااااق     قوااااه سسأااااهاج   نأتبااااسن (Young, 2018 نالطفااااسل نأألااااساي   )

انام ن   .طنأألساي   ع  نأبضسء نأته ا   نته  أك  ع  صافشا خسصا نألكتطاع  نأخسصطنالحل سقس  

 نأخسصااطااا      نالحل سقااس   نألكتااطخسصااه اناام عاا  نأتشقااع نأته ااا   نتااه   لكقااى  صااف ط حااهن  

متاس يلكقاشن اادناج  نأخسصاط نألدا اطأتألض نأشقه اادناج تألك ت اه دقاهانس األكام    نأخسصطد ا ع  نأ 

 (1010عتفه  أاش ناش ) نأألسادطنأألساي   سسأوفشا  نألكتطتألك ت ه افلدمه اع 

 نأألساداااطنأض سا اااط  سسأته ااااط طنأتكاقااا نأخسصاااط  لكاااق عكاااى نأاااهاج نأتباااسن  ندضاااس نأوااافشا 

Special Classes Within Regular School    ا  نشبسل نأهاج نالكسادت  نأل  تأله شب. 

  mainstreamingالدمج االكاديمي 

نأألااساي   عاا  نأواافشا نألكتااط  نأتلت اات ن اااع نألكتااطدرااجل   ااش أننالكااسادت   سسأااهاجدقوااه 

ااادناج تألك ت ااه افاالدمه  ااا  نأألشنااال نألاا  ترااسعه نألكتااط    لكقااى قت ااع نأه ناااططااشل علااد   نأض سا ااط

غ اد نأألاساي   عا  نأوا   أكلكتاط نأألاسايشن نألكتاط  نن يلقبال نأتاهاج  ا :جسح  ا ن نأضاشع اا  عكى ن

  ع  نأو  نأض سا  قضب اع األكم عساإأى  نأه نا  نأألسا  الشع د األكم تدا ه خسصه دألتل قضتس

نأتلت اات   نألغكااب عكااى  نألكتااطإأااى  نأألكت ااطاااسأ ب نألاا  تألتاال عكااى ندوااسل نأتااشنا انااها تااشع د نخ

غ ااد نأألااساي   عاا  صاافشا ن سا ااه  نأخسصااط    نالحل سقااس  ااا   نألكتااطألشاس  نألاا  يشنقننااس نأواا

  حتاه  1010  نقادنء نالالاسناس   تواا انس )نااش عتفاه   نالقلتس  اطع  نالتجس س    نأتلتثكط

1011) 

أألتك ااه  دألااهنن انتاا  نأااهاج نالكااسادت  ناااس نن دبااشن  ااات س ن  غ ااد  ااات   ماا  نأضااشع     

ا ضتاااس  نأته ااااط نأتألناااه ن   سسأه نااااط  لضااات  نأاااهاج نأداااات  نتواااسال  تلألكاااق    ضسضاااجطنأنأاااهاج 
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نأاااالألكم  أب ااااطخااااس ق نأرااا سج نأتتسشاااد   طكبلاااهيلضااات  نأاااهاج غ اااد نأداااات  نتوااااسال  اااا   نأتألكااام 

(Sudrajat, etal, 2020). 

نأألساي    نألكتط اع نأخسصطهاج نالقلتسع   ش نسرر ننشنع ااج نالطفسل     نالحل سقس  كأ

 نأفاااا   نأتشااااا قى   نأد سضااااطنأاااادح   عاااا  نألاااا  تلتثاااال  نأته ااااا ط سسخنفاااالطعاااا  طد ااااق نألاااااسقنم 

افس مه  نأهاج  دألض    ن نأضشع ا   (1015  نأعتسا ) نأكث د  نخنفلط نأتألربدن   غ د  أف ا  

اثاااال   ااااطنأض سا نالقلتس  ااااطاااااع نقاااادنننم نأألااااساي   عاااا  نأا ااااس   نأخسصااااطنالطفااااسل     نالحل سقااااس  

نعاا  نأتجلتااع اااع   اااس  نأتجلتااع أقبااشأنم   نخنفاالطعاا  نأتدنعااق  نأتفااس مط اضلجاا    اشصاافنم أعاادنا 

الكساك    تفسعكنم اع نعدنا نأتجلتع نالخد     لكسال نأهاج نالقلتاسع  ااع نأاهاج نأفاسال  ال دقال 

دتبا  عاه  نكثااد  عا  نأاهاج نالكاسادت    ادى عاها ااا  نأتاسحث    نأتألكتا   نأاهاج نالقلتاسع  أ ت اط

ااا   كث ادن   نأخسصاطنالطفاسل     نالحل سقاس  إأاى دضا    خناهنالكاسادت  نألدااش   جن ت اه اا  نأاها

عاا  نأتجلتااع   ألتاال  اا ن  نأتخلكفااط  نخنفاالطعاا  نأباادناج  نأتفااس مطااا  خاا ل  نأتجلتع ااطنأخباادن  

ااا    نألب ع ااط   ااطنالقلتسنأضااشع ااا  نأااهاج عكااى تااشع د عاادو اضساااته أكلفسعاال نالقلتااسع   نأا ااس  

 .(Young, 2018) نأخسصطنالعدنا نأألساي        نالحل سقس  
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 وأثره في العالم اقتصاديًا وتعليمًيا (Covid – 19)فيروس كورونا 

ع  اشج أكت كشال  نأتاد ط ع  اهيضاط    اسن نأوا ض ط   (Covid- 19)حند ع د س مش  نس 

 طادج  قسئ اط أكاتسداط اا   ا ن نأف اد س   أشاس    قه أقد ه أسااسم مث اد  أللاش د ع قاس  ااد د ط

أن ا  أ م طدج ننلقسأه    نالتوسل نأتفد  سفبل إأى  (Huang, et al., 2020) شننج   خد ن 

غ د اتسشاد   أن نأتراسعط نالقلتس  اط  نأض سعاط أاادنن انتاسن أكغسداط عا  اضاع ننلفاس   ا ن  أ اتسشد 

دألاه اراع ال عا   (Cov -2)أن نأراس س  (Tian, et al., 2020)نأف د س   أ ضل ت اسن   خاد ن 

 ننلفس  س ع  قت ع أنااسء نأألاسأم   اا  نخعادنش نأفاسئألط أتدضاى  (Covid – 19)قسئاط مش  نس 

 أن نخااد قاه دوالإأى  (Huang, et al, 2020)نأاكق  نأرألسل  نأاتى   أضسا  نألنسبكش  نس 

سء الألاها   اا  نخعادنش نخخادى نألا  عفل مكش   عفل تضفر  عض   ع  عفل ع  أانء أعضاإأى 

حاه م أأام  .(Chen, et al., 2020)ت ناد عكاى نأتواسب انا ن نأتادش  متاس  ماد قا    خاد ن 

 ع  نأألض    عقهنن أاساط نأل  ج أ  حساط نأرتع عض   ع  نأوهنع.

عكااى   نل جااط ألففاا   اا ن نأشاااسء سراادعط  عقااه قساااه مث ااد ااا  نأااه ل سفاادش ق ااشا عكااى نأراافد

 نغكقاااه الس نتناااس أتضاااع ننلفاااس  نأشااااسء   قاااسع خبااادنء نأوااااط نأألسااااط  ش    نأاااهنخك   نأخاااس ق نأترااال

 نأترع أشن نأابشا شن سألها ا  نألهنا د أشق  ننلفس    ن نأف د س اثل عادش نألتسعاه نالقلتاسع  

عضااا   عااا  تجن ااات نأترلفاااف س   نأتدنكااات نأواااا ط  نأواااا اااا   نخعااادنا   نأألتأاااط نأ نت اااط   نأاجاااد 

   قسااه نأفادمس   نأتعارااس  نأخسصاط سسألكااب نأتلكشااط انااها نأرا لد  عكاى نأتاادشسألجن تن  سا

ا  نأألساك   ع نس نأألتل ع  اضسزأنم )ع  سأله(.  ف تس يلألكق سقلسع نأد سضط  عقه أغكقه عهيه اا  نأاه ل 

 ه ن نأضاااا نأواااسال   نخنهدااااط نأد سضاااا ط  عضاااا   عاااا  إغااا ج صااااسال  نأتضساااااتس  نالقلتس  ااااط   قسعااااس 

 (United Nations, 2020) ا   نأر ضتس  أاسك  نألجتألس  نأكب د    نأترسسلنالقلتس  ط   نأتلسح  
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  عكاى نأتخلكفاط س شابسأه نالقلواسا عكاى خل اد سفابل (Covid – 19) كش  نس قسئاه  أثد 

   نأألسأت اط نأتسأ اط نالااشنج اثال نالقلواسادط نأقلسعاس  اا  عهياه عا   نضااس  ماسن نأاشح ف  ا نخ

  نأراا سحط  نأوااضسعط نالااالثتس ن     نأتب ألااس  نأوااضسع  نالنلااسق   نأل اادنن  صااضسعط نأرااف  طصااضسع

 .(Boshkoska & Jankulovski, 2020)  نأألسأت ط نأتاك ط

تاام تبض نااس نألاا  أن إقاادنءن  نإلغاا ج نألاا  نفاا تنس ا ل نأألااسأم  إأااى  (Hut, 2020) أشااس    ااه 

حسأاط مب اد  اا  نأدماشا  إأاى  قاه اعاع نالقلواسا نأألاسأت   نلفاس   عاهع ن (Covid – 19)الحلاشنء ع اد س 

أن أكشاااسء عشنقااب نقلواسادط مب ااد  أام دفاانه س نأقلااسع  (Web 24, 2020)( نأفدنرا  17  ماد اشقااع )

 – Covid)ن نأو   قساه ساغ ج قت ع اوسنألنس أكاه ا  ننلفس  نأشااسء  إنالقلوسا  ا  قبل  

أن  (Sbai, 2020)لوسادط أخعتسل نألجس  ط نأه أ اط    ماد ااتس    اتس نثد ع  نخنفلط نالق(19

 & ,Ugur) أ  قاااد  نكب اااس كث ااادن  اااا  نأشحاااسئ  نأرااا سح ط عقاااه  اااا  قلاااسع نأرااا سحط   أكاااه 

Akbiyik, 2020) ( تشقاااا  1010أن تشقاااا  نأضتااااش نالقلوااااسا  نأألااااسأت  نأاااا   شاااانه  عااااسع   )

ج   تضف ا  ق اشا نأراافد   تألك اق نأادح   نأتغااسا   نأتلاس ن    نأفضااسا إغا جنألاسئدن  عا  نأتلااس ن   

 .(Covid – 19)  نأقسااط مسن سربب قسئاط مش  نس

 ع  اجسل نألألك م أغكقه مث د ا  نأه ل اهن انس  قساألستنس  اعارستنس نألداش ط نخخدى سأله 

ا ( اك اس  طسأاٍب عكاى نالعلتاس101اتاس أقباد ااس دقادب اا  ) (Covid – 19)تفف  ع اد س مش  ناس 

 ااس زنل نأشضاع عكاى ااس  (Mostaqbal. Ae, 2020)عكاى نألألكا م عا  سألاه عباد شاتبط نالنلدناه 

أن  ضاس  ااس دقاادب إأاى  (Unicef, 2020) اش عك اه حلاى إعاهنا  ا   نأداااسأط   أشاس   نأ شنرا   

صااألشاس  نأاالألكم عاا  سألااه عاا  حاال  ن ( اك ااس  طسأااب الاا ثد ن ساااغ ج نأتااهن س    شنقنااش 101ااا  )

طدقااس  تألك ت ااط  –عدا ااس  عكااى نخقاال  –. أقااه عدضااه  اا   نأجسئاااط (Covid – 19) قسئاااط مش  نااس
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قهيه   أنلجه طدقس  قهيه  ألكق  نأتألكشاط أدضاس   شابل نألألكا م عا  سألاه )نأالألكم نالأكلد نا ( حاس د  

 (.1010أكسادت ط نجته ع  تفف  ع د س مش  نس عكى ارلشى نأألسأم )عبهنأكه  

ء األ اام ا ل نأألااسأم  عقااه عاادش عكااى نأتعارااس  نألداش ااط ستدنحكنااس  نل جااط القل ااسح  اا ن نأشاااس

كسعط نألاشل ا  نألألك م نأشقس   نأتتسشد  نأ   يل ل نألقاس ب نأجراه  اا   نأتلألكتا    نأا   دفابل 

أن يتقى إأى  نألألك م نإلأكلد ن  أ  نألألك م ع  سأله   تلكب   ن نألاشلإأى  عدصط النلقسل نأتدش 

( ا أاط عا  أ قااسء نأألاسأم  عا  اضااسزأنم 111اك اس  طفال  شااسب اا  نألكتاط عاا  )( 101ااس دقادب ااا  )

 & ,Affouneh, Salha)سألااه أن أغكقااه نأتااهن س  نأجساألااس   نأتعارااس  نألداش ااط نخخاادى 

Khalif, 2020) . 

 (E – Learning)نأالألكم نالأكلد نا  إأاى  نألااشلإأاى     ن اس اعاع نأتعاراس  نألداش اط  ا  

 (. 1010)نأخل ب   (Distance education)سأله أ  نألألك م ع  

 ن دن  أك د ا نأوعتط نأل  دألسن  اضنس ابسن نأألاسأم س كتكاه عا  نأشقاه نأادن    نأتلتثكاط عا  

عقاه  قاه  نأتعاراس  نألألك ت اط نفرانس عجا   اجباد  عكاى  (Covid – 19)إنلفاس  ع اد س مش  ناس 

  نألألكاا م  نأاالألكم   نااالخهنع شااتبط نالنلدنااه نأاالألكم عاا  سألااه  أضااتسن نااالتدن  ط عتك لااإأااى  نألاااشل

 .(Yulia, 2020) نأنشنت  نأ م ط ع  نالتوسل ع  سأله اع نألكتط 
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  فيروس كورونا والتعليم عن بعد

أصااتل نألألكااا م عااا  سألاااه أ  نأااالألكم نإلأكلد نااا   اشصاافه نشعاااس  اااا  نألألكااا م  ااااهي   عااا  نألألكااا م 

ألألكاا م عاا  حااد ا تفاادش نألتسعااه نأجرااه  ااا   نألكتااط  نألقك ااه    ضااد    اكاااط الااالتدن  عتك ااط ن

نل جط نأللاش ن  نألكضشأشق اط  خسصاط  قسءأن نألألك م ع  سأله إأى  (Koumi, 2006) أشس  مشا  

سألاااااه أن تااااا ثد  نأألتك اااااط نألألك ت اااااط سفااااابل اتسشاااااد س تتلاااااط نأواااااضسعط  تلاااااش  نألكضشأشق اااااس صنأااااا مسء 

عضا   عا   (Internet of things)ه نخشا سء  ننلدنا (Artifical Intelligence)نالصالضسع ص 

ن أص    اضنس.  ثش   تكضشأشق س نأتألكشاس  نأل  نقلاته نأغدعط نأوف ط  أصتاه قتء 

اضاسطق نأألاسأم مسعاط  ع غكقاه نأتاهن س  نأجساألاس   (Covid – 19)قلسحاه قسئااط مش  ناس ن

 ااه أكلألكا م إن درالتد اا  (.  أكا  ماسن ال1010ع  ا ل نأألسأم مسعط اع اهندط شند   ن  اا  عاسع )

 أكااا  سلااادج قهياااه   أا ن  تكضشأشق اااط حهيثاااط   قاااه ااااهأ نتااار نألألكااا م عااا  سألاااه  إأاااى  خااا ل تاشأاااه

نألكتاااط سلااادج عهياااه   الضشعاااط اثااال: إ ااااسل اقاااسطع ع اااهيش إأاااى  نأتألكتاااشن سادواااسل نأتاااشنا نألألك ت اااط

ااادناج تض اا م نأتااعتتدن    اكفااس  صااش  نأبشامساااه  عضاا   عاا  نااالخهنع نخا ن  نألكضشأشق ااط اثاال

إأااى   مااسن نأنااها نأاادئ س ااا  نألاااشل (Berkova, & Nemec, 2020) نأتضوااس  نألألك ت ااط 

   مراد اكراكط (Covid – 19)نألألكا م عا  سألاه يلتثال عا  عاتل حاسال ة نإلصاسسط سف اد س مش  ناس 

 نأأله ى.

ستاااس عااا   أاااف حدماااط نخعااادنا  نألجتناااد    قااا  نألجتألاااس  أداااس  ماااسن نشعناااس   تلتاااععضااا   عااا  

نألجتألاااس  نأهيض اااط   اتس ااااط نخنفااالط نالقلتس  اااط  نأد سضااا ط  نأثقسف اااط  نألألك ت اااط  إ  أحاااهثه  ااا   

نأجسئااااط تااااهدس  مب اااد  أقلاااسع نألألكااا م أضاااتسن ناااالتدن  تاااشع د نألألكااا م أكلكتاااط  إقااادنء تغ  ااادن  عااا  

 .(Fee, 2009)طدنئق نأله  س ستس يل ءع  نألألكم عبد نالنلدنه 
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أن تشع د نألألك م ع  سأله دألاه شاب   اا  أشابسل نألألكا م إأى  (Bentata, 2020)لستس  أشس  اض

 أاام تكاا  نأبكااهنن نأتألض ااط ااا  نألاااهدس    نث اد  ه مسسأفسعك ااط  نأجااشا  نأألسأ ااط  إال أنااه  نقاا يلواا نأا   

 اخسصااط   ( م اا  تاا ثد قلااسع نألألكاا م1010بشج   ااا   األاا  )راااراالأله  أتثاال  اا ن نأشضااع غ ااد نأت

ط نأتل  ب   ألقهدم نالاسنس  دأله ننس او د ط ع  حل     نأجسئاط نألا  قاه تلاشل  أ ضال إن نألكت

نالالاسنااااس  نأضوااااف ط  ى عتك اااط نألق اااا م  اخسصااااط نحلراااسب نأأل اااااس  ياااالم سااااسألدج نألقك هداااط   تجااااد 

س أشقه.   نأضنسئ ط  قن 

أناس تخلا  قادن  أقه قسء قدن  نالخهنع نألألك م ع  سأله ع  اقهااط نأاكاشل نألا  دتبا  اا  خ 

نأتفاد ش   قادن  إغا ج نأتاهن س  نأجساألاس    نأكا ي  عدضاس تااهدس  تتثال عا  ااهى إابسن اط  نأا اد

 اخسصاط  –نالخهنع نألكتط أإلنلدنه  ال ا تس ضأل  اقه   نأبض ط نألال ط نألكضشأشق ط أتألض نأه ل 

 (Gould, 2020)نأااه ل اضخفضااط نأااهخل  عكااى تاتاال نأضااغر عكااى نااالخهنع شااتبس  نالنلدنااه 

 األس هإأى أن نأتهن س  نأجساألس  قهاه طكتس  أللش د  (UNESCO, 2020) نشس   نأ شنربش 

شال إأاى  ااع قسئااط مش  ناس نألا  أا  أكلألساالأكثد نالكس  ن   إلدجسا أا ن   ارس ن  تألك ت اط قهياه  

إأاااى  ألكم نأترااالضهنأادماااط نألألك ت اااط عااا  أ قاااسء نأألاااسأم   تأللتاااه  ااا   نأتضاااس ج  نخا ن  عكاااى ا ااااط نأااال

نالنلدنااه   قساااه نأ شنراابش اشضااع اجتشعااط ااا  نأباادناج نألاا  ترااسعه نألألكاا م عاا  س ألااه   مااسن عاا  

اسنأ   دقهع ارس ن  نألألكا م نأفخوا ط  (Century Tech)اقهالنس ادنساج  اواغد  أتألسأجاط   ا  ا 

 ال   أعلتاه ادناساج نأفجشن  ع  نأتألدعط  تااه  نألكتاط  تألت ات نحلفاسحنم سسأا نكد  عكاى نأتاهى نألش 

(Class Dojo)   نأاا   دقااشع اااادار نأتألكتاا   سسألكتااط  أ أ اااسء أاااش  م  إدجااسا ا ااااط شااب نط سسأوااا

 نأه نا  نألقك ه  أدعع انعع ط نألكتط.

ألقاااهدم أا ن   ااااشنا نإلان   نأوااافشا  (Edmodo)كتاااس أ صاااه نأ شنرااابش سساااالخهنع اضواااط 

عااا   (Google Calssroom) اااط ناااالخهنع نأه ناااا ط  افاااس مط نألكتاااط عااا  سألاااه   أ ضااااه أ ت



28 

 

إان    ن اسا ارسعه  طكتط نأوفشا نأه نا ط عكى نالتوسل ع  سأله  نألشنصل  نألض  م   م ا  أن 

دراااسعهنن عكاااى تكاااش   ا ااااط تألك ت اااط اض تاااط   (Psychology)   اااا بشأشق  (Moodle)نأااالألكم 

تألكااام  قت اااط  تااااسعة سء نأااا   دراااسعه عكاااى إنفااا (Seesaw) أكاااه  نأتض تاااط عكاااى ضاااد    ناااالخهنع 

 تألس ن ط قساكط أكتفس مط  تشعد اشن ا أكلألكم.

 خ ل نألألكم ع  سأله يلم نقل نألألكم  إان ته ا  سأله عبد  اسئل نالتوسل نأتضساتط  ا  أقل 

نأتلألكتاااا   نأاااا ي   اااام ساسقااااط إأ نااااس   نأاااا ي  قااااه دبشنااااشن إأااااى  تشصاااا ل نأتألدعااااط  نأخااااهاس  نألألك ت ااااط

سعااه   إ  درااتل نأاالألكم عاا  سألااه أكفاادا أن ياالألكم سغااض نأض ااد عاا  نأتشقااع الشنقااهي  عاا  أاااسك  الت

نأجغدنع  نأ    ش ف ه  عنش  ا كط تألكم ق اه  تلا ل أخعادنا مسعاط عدصاط نأالألكم  ستاس عا نم نألكتاط اا  

    نالحل سقاس  نأخسصااط    ألتال عكااى نأادار ااا   نخعادنا نأتلتسعااهي  ابسن اس   ثقسف ااس   نقلتس  اس  عاا  

ط تألك ت ااط افاالدمط   قااسء  خااهاس  نالنلدنااه نأتلضشعااط أترااسعه  نألكتااط     نالحل سقااس  ا اااإطااس  

 (.1010 اود ط  اتع ط )نأت نيه     اخسصط نأ ي  دألسنشن ا  إعسقس  حدم ط  نأخسصط
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 التعليم في األردن خالل جائحة كورونا

اضاا  حنااش  نأشاااسء  (Covid – 19)قساااه نأابشاااط نخ ان ااط سسألوااه  أتشنقنااط قسئاااط مش  نااس 

اتسشاد    أ نا  نأابشااط اراسعه  نألكتاط أضاتسن إعاسا  نتواسأنم ااع نأتألكتا    نخقادنن  ناالاضسا عتك اط 

 (Mawdooe. Com)إنااه تاام نألألااس ن اااع اشقااع  (Hetsevich, 2017).  قااه  مااد تسشااتسن تألكاا تنم

خا ل  (Darsak, gov. jo) تام اضاسء اضواط نأالألكم نإلأكلد نا      دأله أكبد اضوط أكتالشى نأألداا  نأ

نأشقااااااع  أااااااابشع  نحااااااه أإلااااااادنع عاااااا  تااااااشع د نألألكاااااا م عاااااا  سألااااااه أكلكتااااااط نخ ان اااااا     اضاااااا  ننلاااااا ج  اااااا ن

(Darsak.gov.jo) ( اك ااااشن 61( شاااانه أكثااااد ااااا  )1010عاااا  نأثااااسن   نأألفااااد   ااااا    ن  عااااسع )

 افس ه  أكوفشا نأه نا ط  اتس دألض  نجسحه ا  خ ل ن تسل نألكتط عك ه.

ا  ااااااس  اجسن اااااط ساااااسأكغل   نأألدا اااااط  – 1010تضواااااط اضااااا  ننل قناااااس عااااا    ن  عاااااسع  عاااااد  نأ

نأوا  نأثاسن  عفاد    الم إأاى   نالنجك ت ط أجت اع نألكتاط عا  نأتاهن س نأابشا اط اا  نأوا  نخ ل

ارااسء ستااس عاا   أااف  7000إأااى  صااتسحس   5000تات اال نأااه  س نألاا  تبااث أكلكتااط يشا ااس  ااا  نأرااسعط 

راااااس ن  شاااااتكه اشضاااااشعس  أكغاااااط نأألدا اااااط  نأكغاااااط نالنجك ت اااااط  نأف ت اااااسء اجتشعاااااط الضشعاااااط اااااا  نأت

 (.1010 نأد سض س   نأاساشب  نألس  ً  نألس  ً نخ ان   ااش نخا ط نأتسأ ط )نأتألكشاط القض ط  

نالنلدناه  حا   أألتك اط نألق ا م عباد (Mowdoo 3) ف تس يلألكق س ا ن  نألق  م  عقه قهع اشقع 

( 11-7نأ   دتب  نألكتط ع  نأوفشا ) (Exams. Darsak.gov.jo)    أف ا  خ ل نخلتس ن

ااا  ترااج ل نأااهخشل س اااسن إلقاادنء نألق  تااس  نألفسعك ااط   اا ن درااسعه  زن   نألدا ااط  نألألكاا م عكااى تق اا م تقااهع 

 .(Hetsevich, 2017)نألكتط عض   ع  تق  م نأفدو نأتلسحط ألألت ت خبدن  نألألكم عبد نالنلدنه 

افنشع قهيه أكلألكم خس ق نأو (  ننلكقه اضوط أاشنب نأدقت ط نألا  تألاه أحاه  تاه شألس  )

أادز نأجنشا نأل  ا ألنس نأه أط نخ ان ط  ألشق ه تجداط نألألك م ع  سأله اضجسح  عن  تقهع تشض اس  

 شد حس  أكتضنسق نأه نا  نأدات  نخ ان  سلد قط اوش    سجشا  عسأ اط قاهن   اتشنصافس  عسأت اط 
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ت م نأه  س  تقهدتنس ساشدنا اجتشعط اا  نأخبادنء نألدااش    نأتخلوا   عا  اجاسل نألألكا م   لم تو

عاا  سألااه   ااا  خاا ل نأتضوااط ياالتب  نألكتااط ااا  حاال مث ااد ااا  نخااااكط الضشعااط نأوااألشاط  ااا  ثاام 

عكاى تت  اه اضواط  –خا ل قسئااط مش  ناس  –تخلبد اقاه نتنم  اناس نتنم  متاس عتكاه اضواط أااشنب 

 ت ط نألسسألط أشزن   نألدا ط  نألألك م نخ ان ط سبث د ا  نأه  س نأتوش   أكتضناسق نأداات  صا افص نألألك

 (.1010نخ ان  ألقهع أكلكتط نخ ان    )قضس   ؤ س  

نألشقاه نااش تبضا  عكاد  نألألكا م عا  سألااه  إأااى  إن ننلفاس  ع اد س مش  ناس اعاع مث ادن  اا  نأاه ل

ط تشقا  نألألكا م  ننقلسعاه   اا  اا    ا   نخا ن : اضواط  اضنس نخ ان نألا  نالكاد  أا ن  أتشنقنا

نألا  تام نالكس  اس أكلشقاه نااش عكاد  نألألكا م عا   نأتضواس     إحاهى  (Noor Space)اب س نش  

ا سأله ع  طد ق شتبط نالنلدنه.     نأتضوط نألكتط سألهياه اا  نأاه  س نأتواش    عضا   عا    تت ل

 نقاع نأوافشا تاط أ تواسل نأتتسشاد  نأتضسقفاط سلد قاط تااسك  إننس تفلل نأتجسل أاسع نأتألكت    نألك

 تشقه مث اد اا  نألكتاط أكلراج ل عا  اضواط صناش   – أك  عبد تقض ط نأف هيش  نأه نا ط ع  نأتهن س 

اااب سص انااها نأاوااشل عكااى نأخااهاس  نألألك ت ااط نأتت اات  نألاا  تقااهانس   نالااالفسا  اضنااس خاا ل علااد  

جد نأوا   عض  ع   قشا قضشن  تألك ت ط الكفت  أانته ع  نجسح نألشنقه ع  نأتضسزل سربب نأا

 تجداط نألألك م ع  سأله.

أطكقه نخ ان عهان  ا  نأقضشن  نألألك ت ط نأل  نعلتهتنس  زن   نألدا ط  نألألك م نخ ان اط ماحاهى 

عا  األ ام اضاسطق  (Covid – 19) اسئل نألألك م ع  سأله    أف ع  أعقسب ننلفس  قسئاط مش  ناس 

أتتككط   اس تربب ا  إغ ج أكتهن س سفبل مسال   تل ل نأقضشن  نألألك ت ط نخ ان اط )قاش ا ااف  ن

أنناس تقاهع االاشى اضناسق  ألألك ت اط نألا  تباث اا  خ أناس  إ نأه  س نإأى  ( إابسن ط نأشصشل1   1

 م نخ ان نأدااااات  عاااا  طد ااااق ا  س اوااااش   تاااام إعااااهنا س  تقااااهدتنس ساشاااادنا  زن   نألدا ااااط  نألألكاااا

( ابث نأه  س نألألك ت ط أكتدحكط نالالهنئ ط  ع  ح   تبث قضس  )قش 1نخ ان ط   تقشع قضس  )قشا اف 
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( نأاه  س نألألك ت اط أكتدحكاط نالعهناداط  نأثسنش اط   قاه اعاه نأاشزن   نألكتاط أكلفسعال ااع  ا   1ا اف 

ل عسعاااال  ت ااااط سفااابنأقضاااشن   تشح ااا  نخا ن  نألاااا  تقاااهانس نأاااشزن   أكاوااااشل عكاااى نأخاااهاس  نألألك 

ه عاا  نأتضااسزل عاا  علااد  نأاجااد نأوااا  نإلأتنااا     ألااه نااالخهنع نأقضااشن   نالااالفسا  ااا   قااه نألشنقاا

ا قااط مب ااد  عاا  مث ااد ااا  ا ل نأألااسأم  ال ااا تس  إن  اا ن إأااى  نألكفت شن ااط عاا  نألألكاا م عاا  سألااه اضلفاادن  

ألك م عا  سألاه  إ  أن مث ادن  اا  نأضشع ا  نألألك م داقق ابهأ تكسعع نأفدو ع  حوشل نألكتط عكى نأل

نألألك م ع  سأله ا  خ ل نأتضوس  نأدقت اط نألا  تألتال اا  إأى  نألكتط أ س أهينم إابسن ط نأشصشل

 (.1010خ ل شتبط نالنلدنه )نأشمسأط ن شز  

 مفهوم التعليم عن بعد

نأه نااا ط  دألااه نألألكاا م عاا  سألااه ااا  أكثااد نألاادج حهنثااط  إ  إنااه دقااهع نأبدنااساج نألألك تاا   نأتااشنا

إأااى  أتلألكتا   تفوااكنم حااد ا خسصااط اناام ااا  اشقااع نأه نااط   أصااتل  اا ن نأضااشع ااا  نألألكاا م دراالضه

(. متاس إناه اا  1001 اسئل نألكضشأشق س نأاهيثط اثل نأاساشب  نأكشحاس   نأنشنتا  نأ م اط )ز لاشن  

    لكاق (Covid – 19)أكثاد تاهن ال   اخسصاط سألاه ننلفاس  ع اد س مش  ناس  نأتشضاشعس  نألا  ت ألاه

 – Internet – Based)أ   (E-learning)عكااى نألألكاا م عااا  سألااه ارااات س  الألااها  اضنااس 

Learning)   أ(Computer mediated Communicaton) ( 1010 أشس  نأع رى)  أن إأاى

إأى    ض د – إن عهان  ا  نأتسحث   دأللقه ن  أف   تدناعه     نأترت س  ال تأله  أن تكشن مكتس  

حه ااس إناه ااهأ عا  إأى  نأاهيثط نخاسأ باشصفه ا   (Distance education) –ع  سأله نألألك م 

نأقدن نألساع عفد نلسقس  أكثش   نأوضس  ط  اس  نعقلنس ا  ننضاط ثقسف اط إشالتكه عكاى قت اع قشنناب 

كجاضس نأا س    عد ع نأألكم  نأتألدعط مسعاط   أ ت اط نأألكام  نأألتال عضا   عا  نإلدتاسن سسأتقاه   نأألقك اط أ

 نأتفد .
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  أله حناش  نألألكا م نإلأكلد نا   نألألكا م عا  سألاه ستثسساط ناالجسسط حق ق اط اا  قبال نأتعاراس  

نألقهع نألكضشأشق  نأل  غت  نأألسأم س كتكه  ن دن  أتس تعاداه نألكضشأشق اس اا  ا    أتجتشعس نألداش ط 

 أكثاد عسعك اط  عضا    انم   ئ س ع  ح س  نألكتط  ا  خا ل اراسعهتنم عكاى نأالألكم سلد قاط أعضال

 نل جط أا أف يباه  األ ام نألكتاط ن لتسااس   الل ع  نالكلفسا  نألجد ب أهينم حب نال نالفس  ع  

 (.1011  نأ شاف سسألكضشأشق س س نشنعنس  أشبسأنس  أا نتنس مسعط )

أن نألألك م ع  سأله اشقشا اض  أكثاد اا   (Yildrim, et al, 2020)  خد ن  يكه  م أ ضل 

 نعلته  نخشبسل نأرسسقط أكلألكم ع  سأله ا  خ ل نأه  ن  سسأتدناكط  نألا  ااهأ  أ ال    عسع( 100)

عاا  أ   اااس  نألاا  نااالتد  حلااى اضلواا  نأقاادن نأتسضاا  عضااهاس أصااتل نألألكاا م عاا  طد ااق نإل نعااط 

أن تألد ا  نألألكا م عا  إأى  (Ajmal, et al, 2019) نألكفت شن أكثد ش شعس   أشس  أقتسل   خد ن 

ه قه تغ د نل جط ألغ د نألكضشأشق س  عكسنه نأتاسضدن  نأترجكط سسأف هيش اع اس ن  عا  نأاه  ن  نألا  سأل

تض تنااس نأجساألااس  خاا ل نأألقااهي  نأتسضاا      نااالخهاه نخشاادطط نأوااشت ط  نأااه  س نأتداااكط عاا  

اا  نأتاشنا  نأكغاط  غ د اسطد ق نأبد ه ع  نأه  ن  نأله  ر ط سسأتدناكط ألألك م اشضشعس  الألها  اثال 

 نأه نا ط.

ااااع حناااش  شاااتبط نالنلدناااه  ننلفاااس  س  ااااهأ نأااالألكم عااا  سألاااه د خااا  نتجس اااس  قهياااه    أت ااااه 

أكتألكت   عدصط نالخهنع عهيه ا  نخا ن  نألكضشأشق ط ع  ت ر د نأألتك ط نألألك ت اط نألألكت اط   أشاس  

لتااااه عكااااى  اااااسئل أن نألألكاااا م عاااا  سألااااه أصااااتل نأ ااااشع دألإأااااى  (1016عت ااااد    طدشااااشن   عك ااااسن )

نألكضشأشق ااس نأاهيثااط اثاال نأاساااشب  نأكشحااس   نأنشنتاا  نأ م ااط    اا   نأشاااسئل السحااط أكتلألكتاا   عاا  

كل ابسن  سغض نأض د ع  نأشقه      اس يلم نالخهناه ع  نأتشنقع نأتلخوواط عا  نألألكا م عا  

أ قااس  نأفاادن  ااا   عاا  س ألااه أ  نأجساألااس   اثاال نأف ااهيش س  نألاا  درااجكنس نأتألكتااشن   فااس ه س نألكتااط
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خاا ل عدضاانس عكااى شسشااس  نألكفت ااشن عضاا   عاا  اااث نأتااشنا نألألك ت ااط أ  نأتدنااا   عاا  طد ااق 

 شتبط نالنلدنه.

نألألكاا م عاا  سألااه س نااه  ااا كط أكاالألكم ااا  غ ااد نأاسقاااط   (Zafau, 2020)عاادا تدنكرااكد 

إأااى  أاسقااط أكاا  سبنأه نااا   ااا  غ ااد نأ توااسل نأتتسشااد ) قنااس  أشقااه( اااع نأتألكاام انخاال نأواا  

س نه شبل ا  نشبسل نألألكم  (Chug Ledger & Shields, 2017)نأتعارط نألداش ط   عدعه قش 

سا  اا  األكام  طسأاب عا  أثضاسء عتك اط نألاه  س ألانأ   دفلتل عكاى نأألضسصاد نأدئ راط عا  نأوا  نأ

ضتااس عاادا   م  نألاا  تراالخهع ع نااس تقض ااس  الضشعااط ألراان ل عتك ااط نالتوااسل ااا   نأتألكاام  طكبلااه  ا 

 ا اااطنألألكاا م عاا  سألااه س نااه: نألألكاا م نأاا   ياالم عاا  إطااس    (Ruth & Kasper, 2017)  مسااابد

ااشنا إأاى  نأكلد ن ط  نأ   عسا  اس يلم تلب قه ا  خ ل شتبط نالنلدناه  إ  دتبا  أكلكتاط أن دواكشن

 نأه ناط نأخسصط انم عبد نالنلدنه ع  أ  ابسن  زاسن.

أنجاال نأشاااسئل نألاا  تألتاال عكااى تااشع د ا اااط تألك ت ااط ثد ااط   عكااى    ألااه نألألكاا م عاا  سألااه ااا 

 نألألكاااا م نااااس ن  نألفك ااااد  نألكتااااط ارااااع أ ط نأتاااااث عاااا  نأتألكشاااااس   صاااا سغلنس اتااااس يضتاااا  أااااهينم ا

نخأكلد ناا  دألااه قااتءن  ااا  نألألكاا م عاا  سألااه   ألاادا س نااه تقااهدم نأتألكشاااس  عبااد نأشاااسئل نالأكلد ن ااط 

 نخقتاس  نأواضس  ط  (Extranet) نالكرالدننه  (Intranet) نالنلدناه نأل  تفاتل شاتبط نالنلدناه  

 نأالألكم سساالخهنع نأاسااب  (Online / learning) نخقادنو نأك ت  اط  عضا   عا  نأالألكم نأتتسشاد 

 (.1010)عبه نأألسط    (Compueter – based Learning)نآلأ  

ألألكاا م نإلأكلد ناا  أ  ن (Basilaia & Kvavadze, 2020)  مفسعااساز   عاادا سسااا دس 

نألألك م ع  سأله س نه عتك ط اض تط  هعنس تاق ق نأضلسقس  نألألك ت ط الشح    اسئل تكضشأشق ط تاشعد 

 أع ااااس   تفاااسع   اااا   نأتااالألكم  نأتالاااشى  نخنفااالط نألألك ت اااط عااا  نأشقاااه  نأتااااسن   صاااشتس   صاااش  

 أه. نأتضساب  
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ناه نألألك تاس   نألشق ناس  نألا  تأللاى س  (Clark & Mayer, 2020) عدعاه ما     ااسيد 

أكتلألكتاااا   ااااا  خاااا ل قنااااسز نأاساااااشب عاااا  طد ااااق نخقاااادنو نأتهاجااااط أ  شااااتبس  نالنلدنااااه أ  

نالنلدننه   نالخهنع نأشاسئر نأتلألها  إلدوسل نأتالشى نألألك ت  انها اضسء األدعط  اناس ن  قهياه  

عقاه عدعاس نألألكا م  (Berg & Simonson, 2018)أهى نخعدنا نأتلألكت    أاس ا دق  اسدتشن ااشن 

عاا  سألااه )نألألكاا م نإلأكلد ناا ( س نااه اض شاااط تفسعك ااط تاادتتر سسأألتك ااط نألألك ت ااط نألألكت ااط   تقااشع  اا   

 (Koumi, 2006)  ع  ح   عدعه مشا   أقنت   م طنأتض شاط نعلتسان  عكى  قشا ا اط نأكلد ن ط 

إأى  شح   نألقض س  نإلأكلد ن ط نأاهيثط أكشصشلسسنه نألألك م نأتقهع عكى شتبط نالنلدنه ا  خ ل ت

 كل اس يلألكق سسأتشنا نأه نا ط خس ق حه ا نأو  نأه نا .

دتب  تألد   نألألك م ع  سألاه س ناه أحاه نخااسأ ب نأترالخهاط  تألد فس  ع  ضشء اس تقهع ا  

شب  شاااتبط عاا  نأألتك اااط نألألك ت اااط  يااالم عااا  طد قاااه إدواااسل نأتاااسا  نأألكت اااط أكلسأاااب سساااالخهنع نأاساااا

 نالنلدنه  خس ق ا اط نأو  نأه نا  نأض سا .

    اقق نأضلاسئج نألألك ت اط نأتدغاشب ع ناس سفسعك اط  متاس إناه افشج   لت ت نألألك م ع  سأله س نه 

 ا بشن نتر نألألك م نأرسئه ع   (Edwards & Fritz, 1997)دار  ا  نكلرسب نألكتط أكتفس  م 

   ناالخهنع نألقض اس  نأتلضشعاط   عك اه نأ م طألكته س قنت  نأنست    يلت ت نأج ل نأاسأ  الإنأترلقبل  

عقاااه أصاااتل اااااج نألكضشأشق اااس نأاهيثاااط عااا  نأألتك اااط نألداش اااط تشقناااس  عسأت اااس   متاااس أصاااتل نألفسعااال ااااع 

نخنفلط نألألك ت ط ا  خ ل نخقنت  نأتاشأط دأله ستثسسط عسال اافت عكى نألألكم اهال  ا  نالقلوس  

 أن نأض ااسع نأجهيااه أكلألكاا م عاا  سألااه ااا ألتز  (Yulia, 2020)لقك هدااط  نالكلفااسء انااس عكااى نأه ناااط نأ

إعااهنا  سلد قااط اضساااتط قااه دفاابل ا اات  أكتلألكتاا       نإلعسقااس  نحلاادنع نألكتااط أاا  نتنم   إ ن اااس تاام 

(   ألااه  ااا ن نأضااشع اااا  نألألكاا م أحاااه نخ مااسن نخاساااا ط 1010نأ  ض ااط نأتأللهأاااط )عبااهنأجك ل  ااااشنن  

ن  ئ رااس  ااا  نأض ااسع نألداااش  نأفااسال   ضااد    ال دتباا  نالااالغضسء عضااه عاا  أك ألتك ااط نألداش ااط   قااتء 



35 

 

إ  دتب  نالخهناه ع  إعهنا نأخبدن  نأتلضشعط أكلكتط  تلش د س   نال تقاسء سراتلشى  عتك ط نأله  س.

(. 1006فاد سن  كفسدستنم  اقه نتنم أتشنقنط نألاهدس  نألا  يلألدضاشن إأ ناس عا  ح استنم نأ شا اط )نأ

اا   س ألاهعا   أكلألكا مسألاض نأفشنئاه  نأت اتن  إأاى  اا  ا نااله (Strother, 2000) تشصل االد ثد 

ا ضناااس: أن  ااا ن نألألكااا م دألتااال عكاااى تشط اااه أااااكشب نأااالألكم نألألاااس ن   تألت ااات    ز اااسا  ثقاااط نأتلألكتااا   

 س نفرنم  تقد ب نأفجش  ا   نأض د ط  نأللب ق.

 (Eduwave)كااا م عااا  نخ ان سانفاااسء اض شااااط نأااالألكم نإلأكلد نااا   قسااااه  زن   نألدا اااط  نألأل

سسألألاس ن اااع شاادمط نأتجتشعااط نأتلكساكااط أكلكضشأشق ااس ألكااشن نأخلااش  نخ أااى أ ااالفسا  ااا  نالنلدنااه  

( اه اااط   اتااس يت ااه عكااى 6100 تشح فااه عاا  نأألتك ااط نألألك ت ااط إ  دخااهع  اا ن نأتفااد ع أكثااد ااا  )

طسأتااط ااا  نأتدنحاال نأه نااا ط مسعااط )نأتجتشعااط نأتلكسااال أكلكضشأشق ااس  اك ااشن  ااالتسئط أأاا  طسأااب   

(.  قساه نأشزن   أدضس  سااخسل نأاساشب  نالنلدنه عا  نأتاهن س نخ ان اط ماحاهى نأضاد  ن  1005

نأتلكشاط أتشنكتط نأللاش ن   نألجهياهن   إدجاسا ا ااط تألك ت اط تألكت اط تفسعك اط تااش  نأتضاس ج نأه ناا ط 

 (.1001)اسأم   انتس  أخدى 

أقاااه  نكباااه نأه أاااط نخ ان اااط نأللاااش ن  نألكضشأشق اااط نأاهيثاااط عااا  نأتجاااسل نألدااااش   عضااا  عااا  

نأا   أصاتل  (Covid – 19)اشنكبلنس أخحهنم نأل  تجد  سفبل اد ع  سألاه تففا  ع اد س مش ناس 

دراالخهع عاا  أاا ن عكااد  نأه أااط عاا  اااهيل أكلكتااط   ينااها ح ااس  ا ياا   نأتفااد عاا  مث ااد ااا  سقااسع نأألااسأم

تألك تنم  ا نالنم نأل  تشقفه ع  إ قسء نأب ا  عقساه  زن   نألدا ط  نألألكا م ساعاهنا اضواط  صا اافص 

 نأاوشلألس  ا   أكلألك م نإلأكلد ن  نأل  تم نالخهنانس ع  تألك م نألكتط ع  سأله   تتب   نألكتط قت

ن   نألدا اااط  نألألكااا م نخ ان اااط  اااالنم نأ شا اااط نألااا  تضفاااد عباااد  ااا   نأتضواااط نإلأكلد ن اااط ) ز نعكاااى ا  

1010.) 
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  لت ت نألألكم ع  سأله سألها ا  نأت تن   عنش يل ل أكلسأب عدصط نألألكم ع  أ   قه يضساته  

  ااشعد أااه عدصااط نألقااهع عاا  نأألتك ااط نألألك ت ااط  عقااس  أكراادعط نألاا  تلضساااب  اقه نتااه نأخسصااط    لاا ل 

فاال عاا  حاال قااش دبااشن سأل ااهن  عاا  نأخوشصاا ط أكلسأااب أدضااس  عدصااط نأاالألكم عاا  طد ااق نأضجااسح  نأف

أكلألك م نألقك اه  أاهى نأتلألكتا     حال افابكط نأوافشا  نأتس  ط نأخجل  متس دال افبكط نألكسأ   

نأتتاحتااط ساعااهنا نألكتااط انخاال نأواا  نأشنحااه    شاااع ااا  عاادو قبااشل نألكتااط سغااض نأض ااد عاا  

أتلألكتااا   سلد قاااط ادناااط    ارااا  عهياااه اااا  نإأاااى  قضرااا ستنم  أعتاااس  م  متاااس يشااااع نلاااسج نأشصاااشل

  ألتل نألألك م ع  سأله  (Valenti & Feldbush, 2019).  نألكضشأشق سعسعك ط نألألك م  نألألكم عبد 

عكاى ز اسا  مفاسء  نأألاساك   عا  إان   نألألكا م نالأكلد نا    خفاض نالنفاسج نأألاسع ااشنء عا  نألاه  ب أع 

 ,Mutisya & Makokha)دجد اه نأتألكتاشن  نألألك م  عض   ع  ز سا  قشا  نأتاث نألداش  نأا  

( ساا ن  اا ن نأضااشع ااا  نألألكاا م يااشعد نأاالألكم أكلكتااط عاا  أ   قااه 1001 أضااسا عبااهنأألت ت ) .(2016

 ع  ن  اباسن    راسعه نألكتاط عكاى نالعلتاسا عكاى أنفرانم اتاس دفاجع عكاى ناالق أ لنم    تاضانم 

نألقك اااه     اوااال نألسأاااب عكاااى نألغ داااط  نأاد اااط  نأجااادأ  عااا  نألألب اااد عااا  أنفرااانم اقس ناااط ساااسألألك م

تلشنعد عتك اط نألقاش م نأبضاسئ  نأا نت   نألقاش م نأخلاسا    تضاشع اواسا  نأالألكم اا  إ   نأدنقألط نأفش  ط 

 خ ل نال تتسطس  نأتشقشا  ع  اشنقع تألك ت ط أخدى.

 :ستس د ت يلت ت (  نإلأكلد نأن نألألك م ع  سأله )نألألك م  (Ferreiman, 2014) ا   ع د تسن 

تقك ل نألكسأ  : إ  أن   ن نأضشع ا  نألألك م ياشعد نألكاسأ   نأخسصاط سانفاسء صافشا ا ناا ط  -

قهياه     ألتال عكااى تاشع د نأكندااسء  نأتااسء  غ اد  أااف اا  نأتاشنا نأتراالخهاط عا  نأته اااط  

نأتهن س  نأتدنكت نألألك ت ط  اتس دقكل ا  تكسأ   نألضقل ا  إأى   أ س  ضس  حسقط أك  سب

 نأته اط  اسأألبس.إأى  نأب ه
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إنااه تألكاا م الااسح أخعاادنا ااا  نأفاااس  نأألتد ااط مسعااط  إ  ياالتب  قت ااع نأتلألكتاا    سغااض نأض ااد  -

نأتلد حاااط عكاااى نإلنلدناااه    نأاااه  ن عااا  أعتاااس  م  نالاااالفسا  اااا  نالقلتسعاااس   نأكقاااسءن  

 سا ط.نأل  تفدضنس نأته اط نأض  نأق شا نكلرسب انس ن   خبدن  قهيه  سأل هن  ع  

اااها  إ  درالل ع نأتلألكتاشن أن يلألكتاشن عا  ن   اشقاهإنه تألك م يلت ت سسأتد نط  ع  يدتتر  -

  قه  غبشن  عقس  أكشقه نأتضساب أنم.

يلت اات نألألكاا م عاا  سألااه سسااالثتس  نأشقااه  ز ااسا  نأاالألكم  نل جااط أقكااط نألفااسع   غ ااد نأتجهدااط  -

ضاا سع إأااى  ال ابااد  أنااس  نألاا  تااعا ااا   نألكتااط ااا  خاا ل تقك اال نأه اشااط  نخااااكط نألاا  

ز سا  مت ط نأتألكشاس  نأل  يلألكتنس نألسأب ا  غ د أن تكشن  ضس  إأى  نأشقه     ن يعا 

 األشقس .

دجألاال نألألكاا م أكثااد تض  تااس   ح سادااط   أن نالخلتااس ن  نألاا  تراالخهع عاا  عتك ااط تق اا م نألكتااط  -

 مل طسأب. ع  نأهقط ع  إنجسزس ننس ااسيه   عساأط  عض    تلت ت

دألااه نألألكااا م عااا  سألاااه صاااهدقس  أكب ااااط  إ  أاا س  ضاااس  ناااالخهنع أاااخ  نج  نخقااا ع نألااا  ترااابب  -

 ضد  ن أكب اط عضه نألخكص اضنس.

 أهمية التعليم عن بعد

تلتثاال أ ت ااط نألألكاا م عاا  سألااه عاا  تقااهدم االااشى نأكلد ناا  أكتاالألكم  إان تااه  اعتااه عاا  طد ااق 

نأااااا   دألتااااال عكاااااى تت  اااااه نأتلألكتااااا    نأش ااااابنع الوااااافل تشح ااااا  نالنلدناااااه  نالكرااااالدننه سساااااالخه

نأترااالخها   أنااا   نألكضشأشق اااس ااااد نسر ااااشن ا نألألكااا م نخخااادى عكاااى شاااتبط نالنلدناااه   اااا أف أصاااتل 

دألاه نخاااسس عا  نألألكاا م عضااه سألاه عاا  نأشقاه نأاسضااد )أحتااه   (Web browser)الوافل نأش ااب 

اداه تكضشأشق اس نأتألكشااس   نالتواسال  عا  ( نأه   نأكب د نأ   تع 1011(  أ ضاه اضه   )1016

طدج ااد ألط  أااسأ ب قسحكاط  ااس تاشعد  اا  األكشااس   ا عتك ط نألألك م ع  سأله ا  خ ل اس تقهاه 
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الضشعط أكتلألكم   ت ناد أ ت اط نألألكا م عا  سألاه اا  خا ل اقه تاه عكاى  عاع نأكفاسء  أكال اا  نأتألكام 

تس  نخاثااال ألكضشأشق اااس نأتألكشااااس    نالاااالفسا  اضناااس   أ لتبضاااس اااا  نالاااالثعسعك لنتاااس ز اااسا    نأتااالألكم

 تشح فنس ع  ن   قه  ع  أ  ابسن.  ا  خ ل     نألكضشأشق س دتب  أن تقهع نأترسعه  أكتألكت   

ع  إعهنا نأتقد ن  نألألك ت اط نأتضسااتط ألألاش ض حسأاط نأاضقص عا  خباد  سألاض نأتألكتا    عضا   عا  

ا  نأتألكم  نألسأب  تشع د  ااسئل تا ثناس  تلش د اس سرانشأط  أكل  تشع د نأاقسئب نألألك ت ط نأكلد ن س

نأتااااث  إأاااى  كتاااس دراااسعه نألألكااا م عااا  سألاااه عكاااى تلب اااق نخااااسأ ب  نألدنئاااق نأاهيثاااط نألااا  ترااالضه

 نأللش د ع  عتك ط تلب ق تكضشأشق س نألألك م  نألألكم   ان   نألد قاط دتبا  تألاش ض نأاضقص نأتشقاشا 

 .(Virtual Classes)خهنع نأوفشا نالعلدنض ط ع  نأكسا  نألألك ت  سسال

أ ت اط أخادى أكلألكا م عا  دألاه  (Valenti, & Feldbush, 2019) عاسأضل   عكاهاش   ماد 

نألا  تااشل  نأواألشاس تلتثل ع  اقه تاه عكاى تفاج ع نأالألكم نأا نت   نأا   دتبا  اا  خ أاه تجاس ز 

سئاه  مبادى اا  نألقاهدم نألكضشأاشق  عا   هعه    اقق   ن نأضشع ا  نألألكا م عإأى  ا ن  صشل نأتلألكم

اعام نأألتك اط نألألك ت اط  ز ااسا  قشاتناس اا  خا ل ادنعااس  ااس اا   نأتلألكتا   ااا  عاد ج عداداط   تااشع د 

الشح اا  نألقض ااس  نألفسعك ااط   أعضاال نأشاااسئل نألاا  تراانم عاا  نألوااه   نإلاااهنعاضااسي درااسعه عكااى 

اثاال نقااص نأتقااه ن    نقااص نخاااسك   ألقك ااه  يشنقننااس نأض ااسع نألداااش  نأألهيااه ااا  نألاااهدس  نألاا  

 نل جط إزاحسع نأوفشا نأه نا ط سسألكتط.

 أنواع التعليم عن بعد 

( ناشع   اا  نألألكا م عا  سألاه تتاث   عا  نألألكا م 1015 اعاه ع ) (Fayer, 2017)حاها عاسيد 

لألكا م نأا   دباشن نأتلتنا   نألألك م غ د نأتلتنا    أ ضااس أن نألألكا م نأتلاتنا   اش  أاف نأضاشع اا  نأ

ف اه نألسأااب  نأتألكاام عاا  نأشقااه  نتااه أاااسع نأفسشااس  نإلأكلد ن ااط ألاالم نأتضسقفااط نأتتسشااد  ااا   نألاادع   
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عبد غدا نأتاساثط أ  نأوفشا نالعلدنض ط سسالخهنع نأشاسئر نإلأكلد ن ط  أن نأتلألكت   دجلتألشن 

 ه .ع   ن  نحه ع  طد ق     نأشاسئر  ع  إطس  ا اط نأكلد ن ط  نح

اس دت ت نألألك م نأتلتنا   ش أن نألسأب داول عكى تغ دط  نقألاط عش  اط   إناه ياشعد  أكثدإن 

ابااسن نأه ناااط   ااا  أ اام نخا ن  نألاا  تراالخهع عاا   اا ن نأضااشع ااا  نألألكاا م عناا : إأااى   قااه نأاا  سب

ساج   ب نأوفشا نالعلدنض ط   اعتتدن  نأف هيش   ادنساج اسدس اضلدن   ادنساج أا ا  مشن به  ادن

 أكس.

ف نألألك م نأ   ال يللكب أن دبشن نألسأب  نأتألكم ع  نأشقاه أاس نألألك م غ د نأتلتنا  عنش  أ

 نته أاسع نأفسشس  نإلأكلد ن ط   إنتس دبشن ا  خ ل نالالفسا  ا  نأخبدن  نأرسسقط  أ  عا  طد اق 

أبد اااه نالأكلد ناااا  أ  تاااشع د نأتاااسا  نأه نااااا ط عكاااى نخقاااادنو نأتهاجاااط   قاااه دبااااشن نالتواااسل عبااااد ن

نأتضلااااهدس  نألألك ت ااااط أ  نأبد ااااه نأوااااشت     بااااشن نأتلألكتااااشن الاااااد    ااااا  نأق ااااشا نأتاض ااااط  إنناااام 

ال دجلتألاااشن األاااس  عااا   قاااه  نحاااه   ال درااالل ع  أكاااضنميلااااس   ن   لفاااسعكشن ااااع سألضااانم سألضاااس   

نأتاسا  إأاى  نأدقاشع نألسأب  ع    ن نأضشع ا  نألألك م  أن داول عكى تغ دط  نقألط  اال يالتب  اا 

 نأه نا ط ع  أ   قه  ش يد ه     رلل ع تض  م ا ناله  عقس  أتس يدن  اضساتس .

 تحديات التعليم عن بعد 

أن نألألكاا م عاا  س ألاه  عكااى نأاادغم ااا  إأااى  (Ajmal, et al, 2019)أشاس  أقتااسل   خااد ن 

حااسئ   ا ن تاق ااق أ هنعااه اتندااس   يشنقااه عااهان  ااا  نأتفااب    نألاااهدس   نأوااألشاس  نألاا  قااه تقاا  

  اضنس:

قااشا  نألااه  س: تأللتااه ااادناج نألألكاا م عاا  سألااه عكااى قااشا  نألااه  س نأاا   دقااهع أكلكتااط عاا   -

طد قااط إعااهنا    عناام نأتألكاام إأااى  نألاا  تااض م أناام   تراالضه عسعك ااط نألألكاا م عاا  سألااه نأااه  ن 
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أ  ااا   اا    الحل سقااس  نألكتااط سألااه تفخ وااه أنااس   عاا  حااسل أاام ياالتب  نأتألكاام ااا  تاق ااق

 نأله  س  نلسقس  نألألكم تل ثد اكتس . عان نإلقدنءن  

عد اق عتال الخواص إأاى  نألككفط: دالسق إعهنا ا  ن  تألك ت ط عبد ادناج نألألك م عا  س ألاه -

 عا  إعاهناإأى  نألألك م ع  سأله  اوتتش  أاتسل دغل  نأضفقس   ع  ح   دالسق نأتألكتشن 

بداج اااس  نأاهيثاااط  نخا ن   نأشااااسئل نألكضشأشق اااط ا  ن   ن  قاااشا  عسأ اااط ترااالخهع ع ناااس نأ

  نأل  تكشن ع  مث د ا  نخح سن اهعشعط نأثت .

إأاااى  س ناااه دفلقاااد ضاااسء نأااالألكم  ت اااسب نأتألكااام نأاق قااا نألسأاااب عااا  أث دفاااألدعقاااهنن نأاااهعم: قاااه  -

 نألشق ه  نأهعم   اخسصط عضهاس دبشن س اس نأاسقط إأ ه  قه دألض    ن أن نألكتط دالسقشن 

نالنل س  أتألدعط نإلقسسط أ  نأاوشل عكى نأهعم  أ  يضتغ  عكى نألسأاب نألشنصال ااع إأى 

 نأتألكم عبد نأبد ه نإلأكلد ن  أ   اسئل نالتوسل  قضشنته نخخدى.

نأفاااااألش  سسأألتأاااااط: دأللتاااااه مث اااااد اااااا  اشضاااااشعس  نأااااالألكم عكاااااى نخقااااادنن    رااااالخهع نأتألكااااام  -

نأتاااشنا  عكاااى نأااادغم اااا  أن نأتألكااام  ناااالدنت ج س  نأتضسقفاااط  نأتجتشعاااس  أكألتااال عااا  طد اااق

درلخهع نخا ن   نأشاسئل نأل  تقشع عكى تضت ط انس ن  نألفك د نأضسقه  نأألتل نأجتسع  عا  

أنااه ال دتلكااف نألاا ث د نالقلتااسع   نتااه اثاال نألااه  س عاا  إال  طد ااق أا ن  نألألكاا م عاا  سألااه 

 نأوفشا نأض سا ط )نألقك هدط(.

 تات ل نأشاسئر )نأتكفس (. -

نااال ء نأتضواااس  نألألك ت ااط  أن تاااط إان   نأاالألكم سسأشاااسئر نألألك ت اااط نأتلألااها   نأكغاااس   دراابب

نألألك ت ط افب   ع  نأتشنقع  تربب سلاس  ع  تات ل نأتكفس   نأشاسئر نأتلألها   اتس دألض  حه م 

 افبكط ع  عتك ط نالتوسل ا   أقنت  نألكتط  نأتضوس   نأتشنقع.



41 

 

ه نألاهدس  نأاق ق ط نأل  تشنقه م   ا  نألكتط  نأتألكتا    إ  ال نخا ط نأاساشا ط:  تأله أح -

 نألألسال اع نخقنت  نإلأكلد ن ط أ  نأبداج س . ا  يلتب  نألكتط

نأرد ط  نخاسن:  قشا افب   ع  نأرد ط  نخاسن أتألكشاس  نألكتط عا  أن تاط إان   نأالألكم  -

ته نأفخوا ط أ  ا سنستاه   اخسصاط  نأبداج س    ضس  تنهيه حق ق  أكلسأاب اا  نفاد حراسسس

 إ ن نالخهاه نأته اط اضوس  اجسن ط.

 المحور الثاني  الدراسات السابقة ذات الصلة

عكااى نأه ناااس  نأرااسسقط  ن  نأأل قااط ستشضااشع نأه ناااط  نألاا  تتثاال عاا  نأه ناااس   نالطاا عتاام 

   نالحل سقاااس  نأراااسسقط نألااا  تضس أاااه نألألكااا م عااا  سألاااه عااا  حااال قسئااااط مش  ناااس  اااااج نخطفاااسل  

نخحهم  عكى نأضاش إأى  نأخسصط اع نخطفسل نأألساي   ع  نأتهن س نأض سا ط  تم تدت بنس ا  نخقهع

 نآلت :

  بشكل عام وفي ظل جائحة كوروناالدراسات السابقة التي تناولت التعليم عن بعد  .2

ج نأالألكم ألاهيه أكثاد نألااهدس  ااد زن  عا  اراس (Anderson, 2008)عه ا ناط  نه اشن ه 

ن  تاام قتاااع نأتألكشاااس  اااا  عاااسع 1111نإلأكلد ناا  عااا  اااد  نكس   تضاااتضه ع ضااط نأه نااااط ) (  عااادا 

 أااالخهع اااضنج   نء نألكتااط  أعضااسء   اااط نألااه  س  غلااه  اا   نأه ناااط  1001أغسدااط عااسع  1007

أ ت اط نأتاث نأكت  ألاهيه أكثاد نأألشناال أ ت اط   تتاع  أاف تاك ال ناشع  أفادح نأرابب نأكاسا    نء 

أن  ضااس  اااتألط تاااهدس   ئ رااط عاا  نأتجااسال  نآلت ااط: ارااسعه  إأااى   اا   نأألشنااال   أشااس   نأضلااسئج

نألكتط  نأتد نط  عألسأ س  نألألك م  نألألكم  نأتهخ   )نأبض ط نألال ط  نأدار اع شتبط نأاساشب( نأثقط 

 غط  نالتجس س .نخكسادت ط )نش  ط نألكتط  نأتشضشعس  نأل  ته س اسسقس (   نأتشقع   نأك

نأكفااا  عااا  األشقاااس  ناااالخهنع نأااالألكم إأاااى  (1010  اااهعه ا نااااط نأناااد   افكااال  نأاااه شن )

نإلأكلد ن  )نألألكم ع  سأله( ا   قنط ن د األكت  نأتدحكط نأثسنش ط عا  أاشنء نأكاش     قاه تام تلاش د 
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( األكتاس  71( عقد   اشزعط عكاى أ األاط اجاسال    تكشناه ع ضاط نأه نااط اا  )65نالتسنط ابشنط ا  )

 أحند  نأضلسئج أن نأتألشقس  نأتلألكقط سسأتألكت   قاسء   ألكتط أخل د ن سسألد قط نأألفشنئ ط ( ا11  )

 سسأبض اط  ثام نأتألشقاس  نأتلألكقاط خسصاط ساسإلان   عا  نأدتتاط نأثسن اطع  نأدتتاط نخ أاى  تكلناس نأتألشقاس  نأ

نألاا  قااسء  عاا  نأدتتااط نأدنسألااط  نخخ ااد   نألال ااط  نألجن ااتن  نخاسااا ط  عسأتألشقااس  نأتلألكقااط سسألكتااط 

ن  ضاااس  عد قاااس   ن  االأاااط نحواااسئ ط تألاااتى أتلغ اااد نأجاااضس عااا  اجاااسل أ إأاااى  أشاااس   نأضلاااسئج أدضاااس  

نأتألشقااس  نأتلألكقااط سسأبض ااط نألال ااط  نألجن ااتن  نخاسااا ط   أوااسأل نأاا مش    أتلغ ااد نأتع اال نأألكتاا  

تكاط نأتسقراال د عا عكى   أام تكاا   ضاس  عااد ج  ن  عا  اجاسل نأتألشقااس  نأتلألكقاط سسألكتاط  أوااسأل ح

 االأط نحوسئ ط تألتى أتلغ د أثد نأه  ن  نأله  ب ط ع  قت ع نأتجسال .

اهى األدعط ع ضط ا  نأتألكت   إأى  اط مسن نأنها اضنس  ش نألألدان( ا  1017 أقدى ادنا )

قااس   نأبداج ااس  نخاسااا ط  نأتألكتااس  نأألااساك   عاا  اهيد ااط نألدا ااط  نألألكاا م عاا  أااشنء نأفااشاف أكللب 

ألكضشأشق ااس نأتألكشاااس   نالتوااسل   اااهى نااالخهنانم أنااس   تاام نااالخهنع نالااالتسنط نألاا  تكشنااه ااا  

( األكتااااس   األكتااااط  أخل ااااد ن 101( عقاااد  أان  أجتااااع نأب سنااااس   طتقاااه عكااااى ع ضااااط عااااها أعدنا اااس )70)

  عااا  قت اااع اضاااسطق أاااشنء نأفاااشاف سسألد قاااط نأألفاااشنئ ط اااا  ااااهن س اهيد اااط نألدا اااط  نألألكااا م نأتضلفاااد 

أن غسأب اااط أعااادنا نأأل ضاااط دتس ااااشن نأللب قاااس   نأبداج اااس  نأتخلكفاااط ألكضشأشق اااس  إأاااى  أشاااس   نأضلاااسئج

ال أن ناااالخهنانم  تاااشح فنم أناااس عااا  أغااادنش نألاااه  س ماااسن إ نأتألكشااااس   نالتواااسل سفااابل ماااسٍا.

 ن نااالخهنع تكضشأشق ااس نأتألكشاااس  نألاا  تاااشل ا نأتألقااشن الااهن س   متااس أحنااد  نأضلااسئج  قااشا سألااض 

 نالتواسل عاا  نألاه  س  ااا  أ تناس: عااهع تاشنعد نألجن ااتن   نأبضاى نألال ااط نأ زااط  ضااأل  نألااه  ب 

 ع  م ف ط تشح       نألكضشأشق س ع  نأله  س.

 اا س ا نااط سألضاشنن صتواش ن  طكتاط شادج  (Yang & Wang, 2014) أقادى داسنج   نناج 

نألألكم نإلأكلد ن   قه تم تكدن      نأه ناط ااضشن   أكلاقاق عا  ااس  ناش نأخوشص ط نأفخو ط ع 
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عااا  نأااالألكم نالأكلد نااا  تلغ اااد ستاااد  نأاااتا    طتقاااه  ااا   إ ن مسناااه نالتجس اااس  نااااش نأخوشصااا ط 

 ماسن قت اع نألكتاط نأتفاس م   عكاى  طسأاب( 100نأه ناط ع  مل ا  نأو    نأ سسسن  شس   ع ناس )

د ن    أحناد  نأضلاسئج أن قت اع نألكتاط اا  أعادنا نأأل ضاط  اا  ما  نأبكاهي  ا ندط اب اس  نأالألكم نالأكلا

كسنه أهينم نتجس س  إدجسا ط ناش نأخوشص ط خننس ترلخهع خغدنش نألألكم  عكى نأدغم ا   قشا 

 اخس ا صد اط سوها سألض نأبضشا  اثل نأوش  نأفخو ط  نأألضس    نأبد هدط  أ قسع نأنشنت .

تألادا ناالخهنع نألكضشأشق اس نأتراسعه  عا  اعام إأاى  (Ahmad, 2015)  اهعه ا نااط أحتاه 

نألألكم أجت ع نألكتط ع  نأو  نأه نا  نأفسال اهال  اا  غدعاط خسصاط اا    نالحل سقاس  نأخسصاط  

ألاق ااااق نأترااااس ن  عاااا  أاااااكشب نألألكاااا م أكتألااااسق   سفاااابل ارااااسٍ  اااااع أقاااادنننم نأألااااساي   سا ااااث تكااااشن 

  س  تواااات م نألااااه  س  نخا ن   نخقناااات  نأترااااسعه  قت ألنااااس نالااااالدنت ج س  نأتراااالخهاط عاااا  نألااااه

عسعك ط نأتشنا إأى  سسحل سقس  نألألكم نأتلضشعط أكتلألكت   مسعط سلد قط اضوفط   نشس   نأضلسئج أإلدفسء

 نأتألض س   خهاس  نأاهعم نأتراسنه  عا  تألكام نألكتاط     نالنلسقاس  نأخسصاط أااش  سا قدنننم نأألاساي   

  ط نأتفلدمط.ع  نأوفشا نأه نا

تألدا  نقع نألألكم نإلأكلد ن  عا  قساألاط نأضجاسح إأى  ( ا ناط  هعه1015 أقد  نأاضلشأ  )

 ا    عاا  تاق ااق نألفسعاال ااا   نأتلألكتاا   ااا   قنااط ن ااد طكتااط مك ااط نأه ناااس  نأألك ااس   ااادناج مك ااط 

تكااشن اجلتااع نأن اااط نأله  راا ط عضاا   عاا  تألاادا أثااد الغ اادن  نأه ناااط عاا   أااف  نألدا ااط  أعضااسء 

( طسأتااس   طسأتااط   أااالخهع اااضنج نأتاااث نأشصااف  711نأه ناااط ااا  ترااألط أعضااسء   اااط تااه  س    )

نألاك ك    حفه نالالتسنط نأل   زعه عكى نألكتط   نأتقساكط نأل  تته ااع أعضاسء   ااط نألاه  س  

ئج أن نأه قاط نأكك اط  أحند  نأضلس سا   ع  ادمت نألألك م نالأكلد ن  تاك ل نأشثسئق  نأتضفش ن  نأو

أتجاسال   نقاع نأالألكم نإلأكلد ناا  عا  قساألاط نأضجااسح نأشطض اط مسناه ادتفألاط ااا   قناط ن اد نألكتااط  

 نتفقااه  اا   نأضل جااط اااع نلااسئج نأتقساكااط نألاا  أقد ااه اااع أعضااسء   اااط نألااه  س   نأااه   نأاا   أاتااه 
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ك ااه  ااا  نلااسئج تاك اال نأشثااسئق نأجساألااط عاا  ارااسعهتنم أكلألسااال اااع  اا ن نأضااشع ااا  نأاالألكم  متااس تاام ت 

 نأتلفسعالنأوسا   ع  ادمت نألألكم نالأكلد ن    إن نأه   نأ   يعاده نأالألكم نالأكلد نا  عا  تاق اق 

 ا   نأتلألكت   قسء اه قط عسأ ط.

(  ااش نأكفاا  عاا   نقااع نااالخهنع نألألكاا م 1011 مااسن نأنااها ااا  ا ناااط نأألجتاا   نأاااس ث  )

  ته  س نألسأتاس    ن  نإلعسقاط نأفكد اط عا  ااهن س اهيضاط نأد اسش نالأكلد ن  )نألألك م ع  سأله( ع

ا   قنط ن اد نأتألكتاس    ناالخهع ااضنج نأتااث نأشصاف  ألاق اق أ اهنا نأه نااط   نشالتكه ع ضاط 

( األكتاس  دألتكا  عا  األس اه  اادناج نأاهاج نأفكد اط ستهيضاط نأد اسش تام نخل اس    101نأه ناط عكى )

( %1106أن )إأاى  اه نالالتسنط  ا كط أجتاع نأب سناس    أشاس   نأضلاسئجسسألد قط نأألفشنئ ط   نالخه

اا  أعاادنا ع ضاط نأه ناااط يع ااهن  قاشا نألألكاا م نالأكلد نا  عاا  تااه  س   ن  نإلعسقاط نأفكد ااط نأتراا لط  

( يشنعق عكى نأترلشى نأاسأ  أكلألك م نإلأكلد ن  أله  س     نأفاط اا  نألسأتاس    أام %1601 أن )

 ج انأط نحوسئ س  ناش  نقع نالخهنع نألألك م نالأكلد نا  تألاتى أتلغ اد  نأتع ال نأألكتا  تك   ضس  عد 

  عها اضشن  نأخبد .

أثاد نألألكا م نالأكلد نا  سساالخهنع ن اسع إان   إأاى  نألألاداإأاى  (1016  هعه ا نااط نأتقادن )

ااب نآلأا  ع  تاو ل طسأتس  نأو  نخ ل ثسنش  ستهيضط نأد سش أتقد  نأاس (Admodo)نألألكم 

( طسأتط ع  نأتجتشعط نألجد ب ط تم ته  رانس سساالخهنع 61 نالتجس  ناش    تكشنه ع ضط نأه ناط ا  )

( طسأتط ضت  نأتجتشعط نأضسسلط ا اه سسالخهنع نألد قط نألقك هدط   تام 60ن سع إان   نألألكم    )

ضلاااسئج  قاااشا عاااد ج انأاااط ناااالخهنع اق اااسس نالتجاااس  نااااش ن اااسع إان   نألألكااا م نإلأكلد نااا    أحناااد  نأ

نحوسئ س  ا   نأتجتشعل   نألجد ب ط  نأضسسلط ع  نألاو ل نأتأله  سسأضرتط أترلشى نألا مد أواسأل 

نأتجتشعط نأضسسلط   أم تك   ضس  عاد ج انأاط نحواسئ س  اا   نأتجتاشعل   نألجد ب اط  نأضاسسلط عا  
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  ااسس نالتجااس  نأقبكاا   نأتألاااه اراالشى نأفناام   أن  ضااس  عد قاااس   ن  االأااط نحوااسئ ط ااا   الشاااار اق

 أكتجتشعط نألجد ب ط. تألتى 

تألدا عسعك ط نألألكم نالأكلد ن  ع  إأى  عقه  هعه (Al – Jaser, 2019)أاس ا ناط نأجساد 

تلاااش د نألاوااا ل نخكاااسادت    نالتجاااس  نااااش تألكااام نأكغاااط نالنجك ت اااط أاااهى طااا ب نأوااا  نأخاااساس 

 اق اسس ألق ا م نالتجاس  نااش تألكام نأكغاط  إخلتاس نا   إعاهنا نإلالهنئ    تم توت م ا اط نأالألكم نإلأكلد  

 نالنجك ت ط   طبق اضنج نأتااث شاته نألجد با  عكاى ع ضاط اا  طا ب نأوا  نأخاساس  تام تقرا تنس

اجتشعل    إحهن تس ضسسلط ا اه سسألد قط نألقك هدط   نخخدى تجد ب ط تم ته  رنس ع  طد اق إأى 

أن  ضاس  عد قاس  انأاط نحواسئ س  أواسأل نأتجتشعاط إأاى  لاسئج نأه نااطا اط نألألكم نالأكلد ن    نشس   ن

 نألجد ب ط ع  مل ا  نخلتس  اس سأله نألاو ل   اق سس نالتجس  ناش تألكم نأكغط نالنجك ت ط.

إأااى  (Basilaia & Kvavadze, 2020)  ااهعه نأه ناااط نألاا  أقدن ااس سسااا دس  مفسعااساز 

نألألكاا م عبااد نالنلدنااه  خاا ل ننلفااس  ع ااد س إأااى  أتااهن سا ناااط تجداااط نالنلقااسل ااا  نألألكاا م عاا  ن

نحوسئ س  نخاابشع نخ ل اا  عتك اط نألاه  س عا  إحاهى إأى   نالضه  نأه ناط كش  نس ع  قش ق س.

نألألك م نالأكلد ن  إأى  قس  (ش نأتهن س نأخسصط  تجدالنس ع  عتك ط نألاشل ا  نألألك م نأض سا  )نأ

 نالنلدنااه  أحنااد  نأضلااسئج أن تجداااط نالنلقااسل ااا  نألألكاا م نألقك ااه خاا ل قسئاااط مش  نااس عبااد شااتبط 

نألألكاا م عبااد نالنلدناااه مسنااه نسقاااط    تبااا  تشح اا  نأض ااسع نأجهياااه  نأتنااس ن  نألاا  نكلرااابنس إأااى 

نأتألكتشن  نألكتط  إان   نأته اط ع  علد  اس سألاه نأجسئااط عا  حاسال  الضشعاط اثال     نالحل سقاس  

 ارسعهن  إضسف ط.إأى  شن نأخسصط نأ ي  دالسق

     نالحل سقااس اااهى  عاا  األكتاا  إأااى  نألألاادا إأااىعقااه  ااهعه  (1010)ااتااه أاااس ا ناااط 

  أااف عاا  ضااشء  نألكتااطنألألكاا م نالأكلد ناا  عاا  اااكلضه عتااسن  نااالخهناه عاا  تألكاا م  س  ت ااط نأخسصااط

 نألاا  قساااه عكااى نأتألكاام   قااضس  نأتراالشى نألألك تاا   نإلعسقااطنااشع   نإلعسقااطا قااه  نخت ااطنأتعشاادن  
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 تكشنااه  .نأه ناااطافاابكه  ألب ألااط أت ءالااه نااالخهع اااضنج نأتاااث نأشصااف   نأه ناااط أااااكطاسااانس أ

( األكتااس   األكتااط ااا  نأاا ي  دقشاااشن الااه  س نألاا ب     نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  10نأأل ضااط ااا  )

ا نخكسادت  ال دألضى إأ نس أن نإلعهن نألشصل ا  أ م نأضلسئج نأل  تم  ااسع ط حفس  سركلضط ع تسن.

    اا  ثام تقهدتاه أكلا ب  اتاس أاىنإلأكلد نا اله  ب نأتألكت   اه قاط مسف اط عكاى ناالخهنع نأالألكم 

ننخفاااسش أعاااهنا نأتألكتااا   نأااا ي  دقشااااشن سساااالخهنع  ااا ن نأضاااشع اااا  نألألكااا م ااااع نألااا ب     إأاااى 

 نالحل سقس  نأخسصط.

نأكفااا  عااا  عسعك اااط إأاااى  (1010يه )  اااهعه ا نااااط أااااش شاااخ هع  عاااشنا  خك كاااط  نأألتاااد  شاااه

نألألك م نإلأكلد ن  )نألألك م عا  سألاه( عا  حال ننلفاس  ع اد س مش  ناس اا   قناط ن اد نأته اا   عا  

( 10قساألاط خضاش     أعلتاه عاا  نأه نااط ااضنج نأتااث نأشصااف  نألاك كا    نشالتكه نأأل ضاط عكااى )

أفلاد  نألا  ننلفاد ع ناس ع اد س عضش   اط ته  س ع  قساألط خضش   نأ ي  قساشن سسألاه  س خا ل ن

نالااالتسنط  ااا كط أجتااع   نااالخهاهعاا  طد ااق ن ااسع نأاالألكم نالأكلد ناا    (Covid - 19)كش  نااس 

ا سنس  نأه ناط  نأل  تم تلب قنس عكى أعدنا ع ضط نأه ناط  أحند  نأضلسئج أن تق  م أعدنا نأأل ضط أه قط 

  نس مسن الشالس  ا   قنط ن د م.عسعك ط نألألك م نالأكلد ن  ع  حل ننلفس  ع د س مش  

( ا نااط ماسن  اهعنس نأكفاا  عا  تواش ن  طكتاط نأتدحكاط نأثسنش اط عاا  1010 أقادى اقاهنا  )

نأتهن س نأابشا ط ع  نخ ان الالخهنع نألألك م ع  سأله عا  حال أزااط مش  ناس  ارالجهنتنس   تألادا 

أتلغ اد نأجاضس   ناالخهع ااضنج االأط نأفد ج ع  توش ن  نألكتط ع  نالخهنع نألألك م ع  سأله  عقس 

نأتاث نأشصف  نأترا    تكشن اجلتع نأه ناط ا  قت ع طكتط نأتدحكط نأثسنش ط نأابشا ط ع  أشنء 

( طسأتاط 11( طسأتاس    )16اشنقاع ) ( طسأتاس   طسأتاط151قوتط إ اه  أاس نأأل ضط  عقه اكغ عها أعدنا س )

أن نأتلشاالس  نأاراسا ط تدن حاه ااس إأاى  نأضلاسئجتم نخل س  م سسألد قط نأألفاشنئ ط نأترا لط   أشاس   

دجسا س  الالخهنع نألألك م ع  سأله خ ل أزاط مش  نس نأترلجه  إ(   أن  ضس  أثدن  6050 – 7011ا   )
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عاا  اااهن س تدا ااط قوااتط إ اااه  اه قااط مب ااد  قااهن   أاام تكاا   ضااس  عااد ج  ن  االأااط نحوااسئ ط عاا  

 نأه ناط مبل  عقس  أتلغ د نأجضس. أعدنا نأأل ضط عكى الشالس  أان   تقهيدن 

تشضا ل نألادج نألا  أثاد  اناس إأاى  نأشصاف ط (Yulia, 2020)عا  حا    اهعه ا نااط يشأ اس 

عكااى إعااسا  تفااب ل نألألكاا م عاا  أنه نشااا س  ا ضااه نأه ناااط أنااشنع نألألكاا م  نااالدنت ج سته  مش  نااسقسئاااط 

غاا ج نأجساألااس  اناااها نأاااه اااا  نألاا  يشحفنااس نأتألكتاااشن عاا  نأألااسأم عباااد شااتبط نالنلدنااه سرااابب إ 

 ا قاط  نأه ناط أدضس  نأتتندس نأل  يلو  اناس نأالألكم عباد نالنلدناه.  أ ضاهننلفس      نأجسئاط  

أن  ضااس  ااادعط عسأ ااط ألاا ث د ع ااد س مش  نااس عاا  ن ااسع نألألكاا م  عقااه تدنقااع إأااى   تشصااكه عسعك لااه

النلدنااه  أكشنااه دألااتز عتك ااط نأاالألكم عاا  أاااكشب نألألكاا م نألقك ااه   نزانا نااالخهنع نأاالألكم عاا  طد ااق ن

كتس أثبله نأه ناط  دقكل نخل ط نخعدنا اتألضنم سألضس    قكل ا  ننلفس  نأف د س.نأتضتل   اسألسأ  

أ ت ااط تشح اا  نالااالدنت ج س  نأتخلكفااط أت ااسا  ااا اط نألألكاا م  تلااش د   نال تقااسء ستراالشن  عاا  طد ااق 

 نالخهنع نالنلدنه.

خلااط إأااى  نألألااداإأااى  (Draissi & Yong, 2020)ندراا    ااشنج ا ضتااس  ااهعه ا ناااط ا  

 تضف ا  نألألكا م عا  سألاه عا  نأجساألاس  نأتغدا اط   (Covid- 19)نالاالجسسط النلفاس  ع اد س مش  ناس 

 ناااالخهع ااااضنج تاك ااال نأتالاااشى أكتقاااسال  نالخلتس  اااط نألااا  تضفاااد عااا  نأواااا  نأ شا اااط   نألقاااس  د 

أن نخااد نأتقكاق يلتثال عا  أن قسئااط إأاى  نلاسئج نأه نااط شاس   أ نإلشألس ن  اا  اشنقاع نأجساألاس  

تلاهى نأجساألس  ع  اشنصكط نألغكب عكى نأوألشاس  نأل  تشنقه م  ا   (Covid – 19)كش  نس 

ضاه  ا ن نأشااسء   أقاسح قنشا س نأترلتد  الكلفسا  نأألكت نألكتط  أاست تنم   نالالثتس  ع  نأتاث 

سألاض إأاى  هيه  عكاى ز اسا  ناالق أ ط نألسأاب   تاشع د حد اط نأشصاشل نعلته  أاسأ ب نأله  س نأج

 اضوس  نألألكم نالأكلد ن    قشنعه نأب سنس .
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تاهيه اس تام نأق اسع ساه عا  إأى   هعهعقه  (Ayda, et al., 2020)  خد ن  عسيه أاس ا ناط 

علاد   ااسء مش  ناس  تلب قس  نألألك م ع  سأله ألتب   طكتط نألدا ط نأخسصط ا  اشنصاكط تألكا تنم خا ل

 ناالخهع      م   دتب  أكلكتط  أاد م ا  نالالفسا  اا   ا   نأللب قاس (Covid – 19)نأترلجه 

 نعلته  نأتقساكط شته نأتض تط  ا كط ع  قتع نأب سنس    اكغ عها أعدنا نأأل ضط  اضنج نأتاث نأضشع 

 Conterct)تاك اال نأتالااشى  زن   نألدا ااط  نألألكاا م   أااالخهع أاااكشب إأااى  ( األكتاا   يضلتااشن 10)

analysis)    عا  تاك ال ا سنااس  نأه نااط  مفاافه نلاسئج نأه نااط أن نألألكاا م عا  سألااه  نألألكا م نأشقااس

) قنس  أشقه( أم يلم تشع د تس سسأفبل نأتلكشب   أن نألألك م نخاد  أم دألار أداط أ ت اط   قاهع األكتاش 

 أخدى اكب ط ع  اتس اس  نألألكا م عا  سألاه عا   إدجسا طنألدا ط نأخسصط ا  نعدنا ع ضط نأه ناط   نء 

كتااس ال يشقااه  نأتدحكااط نالالهنئ ااط   أاام دباا   ضااس  تألكاا م عاا  سألااه أكلكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط.

أكلكتاط     نأخواسئص نأضتسئ ااط نأتخلكفاط  أام تكاا   س ألااهعاا  نألألكا م عا   (IEP)ادناساج تألكا م عادا  

 لكتط.اشنا نأه ناط اضساتط  مسف ط الحل سقس  نأ

ا نااط ساثاه عا  تا ث د قسئااط مش  ناس  (Chugani, et al., 2020) أقدى شاقسن    خاد ن 

(Covid – 19) نأالألكم عا  طد اق إأاى  ع  طكتط نأجساألس  اا      نإلعسقاط عا  نالنلقاسل نأتفاسقه

عبد  قه قهع نألألك م  سن أن ن نأتشضشع  عقس  أتس الكشبنالنلدنه  أم دب  نالنلتس  ع  مث د ا  نخح 

نالنلدنه )نألألك م ع  سأله( خبدن  حق ق ط أكلكتط ا      نالحل سقس  نأخسصط  عكاى نلاسج  نااع  

 قاااه دباااشن نألألكااا م نالعلدنضااا  نأخ اااس  نأشح اااه  أكااا  قاااه ال دباااشن خ اااس  ن عاااساال  أاااتألض نألكتاااط     

أتفاادط نالحل سقااس  نأخسصااط  عتااث    قااه دوااسب سألااض نألكتااط سسأوااهنع نأضوااف  نل جااط نالااالخهنع ن

   ااضانم حد اط نالخل اس  اا   نأتفاس مط عا  األ ضاطأكفسشط  أ ن دجب عهع نقتس  نألكتط عكى اشنق  

 نألألكم  نأاه ا  تألدضنم أكلضب نس  نأل  قه تربب أنم صهنعس  نوف س .
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طكباشن ع ناس اا   ساسء نخطفاسل  (Asbury, et al., 2020) ع  ا ناط أقدن س أاابد    خاد ن 

عكاى  (Covid -19)سصاط عا  نأتتككاط نأتلااه    صا  تا ث د قسئااط مش  ناس     نالحل سقاس  نأخ

(  أ  أاد  تم نالخهنع تاك ال 171صالنم نأألقك ط  صاط أطفسأنم   قه تكشنه ع ضط نأه ناط ا  )

نأتالشى نالالقدنئ  أب سنس  نأه ناط   أحند  نأضلسئج أن نآلسسء  أطفسأنم دألسنشن عكى حاه ااشنء اا  

شاألش  م إأاى  أتتنق  نأركش  نل جط أكلغ دن  نأرد ألط نأل  حهثه  أشس  سألض نآلساسءنأقكق  تغ دن  ن

مسن أنس ت ث د ضا ل عكى  (Covid – 19)س ن قسئاط مش  نس  نآلسسءسسإل  سج   أعسا عها قك ل ا  

عاا  حاا   أقااد  اااساضس   خاااد ن  حااه م تاراا ضس  عااا  أانئناام.إأااى  نأواااط نأألقك ااط خاااد م   أا 

(Dhiman, et al., 2020)  ا ناط عا  تا ث د تففا  ع اد س مش  ناس(Covid – 19)  عا  نأوااط

 نأألقك ط  نألشتد نأتكاشظ عكى نأ ي  دقهاشن نأدعسدط أخطفسل     نالحل سقس  نأخسصط.

ن اااا  اقاااها  نأدعسداااط ناااالل عس  عباااد نالنلدناااه   أحناااد  نأضلاااسئج أن 157عقاااه أكتااال ) ( عااادا 

(   %1001(   )%5101قكااق  نألااشتد أااهى أعاادنا نأأل ضااط مااسن )ننلفااس  أعاادنش حااسال  نالكلاااسب  نأ

اقها  نأدعسدط دخلك  ع  أثضسء حنش  نأجسئاط اقس نط ستس ماسن   إن اكش  ( عكى نألشنأ .6507%)

عك ه قبل تفف  نأشاسء   أم درلخهع اقهاش نأدعسدط إعسا  نأل   ل ع  سأله خننم دأللقه ن أنناس  اا كط 

راكب  عا  نأألا ق عا  نأتضاتل ن تتسطاس   ث قاس  سترالشى أعكاى اا  نخعادنش ضع فط   ن تتر نألوش  نأ

أن  ضاس  ننلفاس ن  عسأ اس  أ كلااسب  ن االأاط نحواسئ ط   أن إأاى  نأضفر ط   نشاس   نلاسئج نأه نااط أدضاس  

نخطفسل     نالحل سقس  نأخسصط أم يلتبضشن ا  نأاواشل عكاى ن  اعام ااسأ  اا  اقاها  نأدعسداط 

 أااام دقلواااد ا   اقاااها  نأدعسداااط أناااعالء نخطفاااسل عكاااى نأدعسداااط  ئااااط مش  ناااس.عااا  حااال حاااد ا قس

 نأل   ل نأتضساب أنم ع  نأتضتل ألار    حسئفنم نأبهن ط  نأألقك ط. تغ  دنأجرهدط عقر  ال تضت  

عاا   ضااع طكتااط  (Matthew & Murakami, 2020) عاا  اقااسل أعااه  اااسث ش  اش نكااس 

عاا  نأشالدااس   (Covid – 19)قسئاااط مش  نااس   ااط نأألساااط خاا لنألدا ااط نأخسصااط عاا  نأتااهن س نأثسنش 
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أن نأألاسأم أام دفانه  ااسء اا  شا نه أن ياعثد عكاى نأجت اع   تضاس ل إأاى  نأتلاه  نخاد ب اط  أشاس ن ف اه

نأتقااسل نألغ اادن  غ ااد نأتراابشقط  تاااهدس  تقااهدم نألألكاا م عاا  حاال أزاااط مش  نااس   أ ضاال نأتقااسل م اا  

نأضلاااسئج غ اااد نأتلكسعااااط  غ اااد نأألساأاااط أكلكتاااط   اخسصاااط نأااا ي  تألدضاااشن تفاااسقم إأاااى  أاى  ااا ن نأشااااسء

أكخلد سربب إغ ج نأتاهن س عا  أثضاسء نخزااط  ال اا تس نألكتاط نأا ي  دألاسنشن اا  نقاص نأخاهاس   

      نالحل سقس  نأخسصط.

أن طكتاااط نألدا اااط نأخسصاااط إأاااى  عقاااه ملاااب اقاااسال  أشاااس  ف اااه (Swaby, 2020)أااااس ااااشنا  

ع  أقدنننم ع  نأتهن س نأألساط ع  تكرسس نأل  تضهعع ناش نألك     ااهأ  سألاض اضاسطق يلخكفشن 

خاش  ألقهدم ن أ أ سءنأشالدط القهدم نأخهاس  ع  طد ق نألألك م ع  سأله   نالقلتسعس  نالعلدنض ط اع 

نألدا اااط نأخسصااط نقلتسعاااس  نأوااا  نالعلدنضااا  ألقاااهدم نأاااهعم  نأتااشن ا  نأاااهعم أنااام   اضاااد اشحفاااش

لكتااااط   مااااسن ااااا  نأتناااام أن دلكااااب ااااا  أ أ ااااسء نخاااااش  نالحلفااااسظ سرااااجل اقااااق اشثااااق أكلاااااهدس  أك

اااع ك   ألكقاا نم ارااسعه  إضااسف ط  نألكتااط عاا  نأتضاتل  خنناام ااا بشنشن  نأواألشاس  نألاا  تشنقااه أاضااسئنم

إ شااسان   –عاا  اضااسطق اخلكفاط ااا  نأشالدااط  –عضاه عاالل نأتااهن س ااد  أخاادى  أقااه تكقااى األ ام نآلسااسء 

 ع  نأشقه  نته  تا ثد نآلساسء الغ اد نتار نأا اس    نا  قهن ل  انتس  نألكضشأشق س عبد نالنلدنه. اش 

 عاه سألضاانم أن نأألتاال عاا  اشقألااه غ ااد ضاد       تبااضنم أانء أعتااسأنم ااا  نأتضااتل  نااالتد نآلسااسء 

كم انخل ااها  عكى اعم نخطفسل ع  نألأل  اتقه  نأألساكشن نالاسا شن ع  نأألتل سأل هن  ع  نأتضتل  

نأااهي  ا ضتاس أاام دباا  ألكتااط نأتضاتل   نااالثضسء سألااض نألكتاط ااا  اعاام  نحاه )إن أاام دباا  إثضاسن( ااا  نأش 

اشقاس  صاهاط  سئكاط أكجت اع  يضتغا    (Covid – 19)  اعم  أقه ننلجه قسئااط مش  ناس  خد   أ

خسصط ع  قلاسع نالالفسا  اضنس  تكث   نأجنه أكلغكب عكى نأشضع نأقسئم سادجسا نأاكشل نأت ئتط  ا

 نألألك م سفبل عسع.
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ا نااط سألضاشنن نأضاأل   نأتد ناط  (Tso, Wong et al., 2020)  خاد ن  تراش نج أقادى 

 قاااه ا ضاااه أن ع اااد س مش  ناااس نأترااالجه  .(Covid – 19)أاااهى نخطفاااسل خااا ل قسئااااط مش  ناااس 

(Covid – 19)   عا  عت ق عكاى صااط نخطفاسل  نتاش م عا  قت اع أنااسء نأألاسأم  عضا ت ث دأه   

تا ث د  عاا  نأدعااس  نأضفراا   نالقلتااسع  أخطفااسل   قااه أقد اه ا ناااط ااابسن ط  ناااألط نأضلااسج خاااد عاا  

 شنج مشنج  أطفسأنم تلدن ح أعتس  م ا   اضل    نثضل  عفد  اضط  عقه أكتل نآلساسء ناالل عس  عباد 

لفال   عاسان  نخانء  نتار نالنلدنه حشل نألدم تط نأربسن ط أخاد   نأدعس  ط نأضفرا ط  نالقلتس  اط أك

نأا ااس    تفااسع   نأشنأااهي  اااع نألفاال   ضااغشط نأشنأااهي  عاا  أثضااسء إغاا ج نأتااهن س سراابب ع ااد س 

   ناالخهع نالنااهن  نأخلا  نأترا ر  تاك ال نالنااهن  نأتلألاها الالكفاسا (Covid – 19)كش  ناس 

نخااااش  عااا  أثضاااسء نأجسئااااط.  نأألشناااال نأتدتتلاااط سسأتفاااب   نأضفرااا ط  نالقلتس  اااط أخطفاااسل  نإلقناااسا

 أحنااااد  نأضلااااسئج أن خلااااد نأتفااااب   نأضفراااا ط  نالقلتس  ااااط   ( أاااااد 160101 شااااتكه نأه ناااااط )

أخطفسل مسن أعكى أهى نخطفسل     نالحل سقس  نألألك ت اط نأخسصاط أ  نخاادنش نأتتاضاط   حاها  

ألتساااف نخاااد   نأضااشع نأه ناااط نأفاااس  نأضااع فط ااا  نخطفااسل  اااكله نأضااشء عكااى أ ت ااط تألت اات ن

نأكااااسع   اتس اااااط نأد سضااااط  نالااااالخهنع نأترااااع ل أخقناااات  نإلأكلد ن ااااط عاااا  اعاااام نأدعس  ااااط نأضفراااا ط 

 (Covid – 19) نالقلتس  ط ع  نثضسء قسئاط مش  نس 

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس  .0

 النظامية )العادية(

تألاااادا نتجس ااااس  نأته ااااا    نإلان  اااا   عاااا  نأتدحكااااط إأااااى  (1015ه ا ناااااط نأرااااش ل  ) ااااهع

عاا  ااااج نخطفااسل غ ااد نأألااساي   عاا  نأتااهن س نالالهنئ ااط نأألساااط عاا  اهيد ااط تدا ااط     نئناام نالالهنئ ااط

ناالتسنط   ناالخهاه( األكتا    إان  ا    110ع  عكرل    تكشنه ع ضاط نأه نااط عا  ) نأخك لقضشب 

أن أكثاااد إأاااى  ث ثاااط أسألاااسا أان  أجتاااع نأب سناااس   تشصاااكه نأه نااااط عكاااى ( عقاااد   زعاااه15تضاااتضه )
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نإلعسقااااس  قبااااشال  عاااا  نأتااااهن س نالالهنئ ااااط نأألساااااط  اااا  نإلعسقااااس  نأخف فااااط  نأتراااا لط   إن نتجس ااااس  

 أام تكاشن  ضااس  عاد ج  ن  االأااط نحواسئ ط ااا   ‘ نأتألكتا   نااش نإلااااسق مسناه سفاابل عاسع إدجسا ااط

 أاام تكاا    نإلان  اا   عاا  نتجس ااستنم ناااش إااااسق نأتألااشق   ااا  نألكتااط اااع نألكتااط نأألااساي  .نأتألكتاا   

أاام تشقااه   هاسق ناا ضااس  عااد ج انأااط نحوااسئ س  تألااتى أتلغ ااد قااضس نأتألكاام أ  نإلان   ف تااس يلألكااق سسال

 عد ج  ن  االأط نحوسئ ط تألتى أتلغ د اضشن  نأخبد .

تألدا نتجس س  نأتألكت   ناش ااج نألكتط ا   إأى (1011ع  ح    هعه ا ناط عبهنأفلسح )

أألتك اط  تقابكنم   تألادا ااهى اكف ه نأابشا اطاهن س ااسع ط  ع     نإلعسقط اع أقدنننم نأألساي   

نأاسأط نالقلتس  ط    قشا طسأاب   نأتع ل نأألكت   اضشن  نأخبد   نأهاج ع  ضشء الغ دن : نأجضس

ج نأتاث نأشصاف  نألاك كا    تام تلاش د ناالتسنط نشالتكه أهده إعسقط انخل أاد  نأتألكم  أالخهع اضن

( 100( عقد  اشزعط عكى ث ثط اجسال   طتقه عكاى ع ضاط طتق اط عفاشنئ ط عاها أعدنا اس )71عكى )

( األكتااااس   األكتاااط ااااا  611( اااا  اجلتاااع نأه ناااااط نأتاااسأغ )%1106)األكااام  األكتاااط اثكااااشن ااااس نراااابله 

هن س عاا  اااهن س ااسع ااط اااكف ه نأابشا ااط   أحنااد  نأتألكتاا   نأألااساك   عاا  نأتااهن س نالاسااا ط نأاا

 أاام تكاا    نأضلااسئج أن نأه قااط نأكك ااط الااالجسسط نأتألكتاا   عاا  قت ااع عقاادن  نالااالتسنط مسنااه إدجسا ااط

حواااسئ س  عااا  نتجس اااس  نأتألكتااا   عااا  اااااج نألكتاااط     نإلعسقاااط ااااع نقااادنننم عااا   ضاااس  عاااد ج انأاااط إ

نأألكتاا   اااضشن  نأخبااد    قااشا طسأااب    إعسقااط انخاال نأتااهن س نأابشا ااط تألااتى أتلغ اادن : نأتع اال 

 مسنه  ضس  عد ج  ن  االأط نحواسئ ط عا  نتجس اس  نأتألكتا   نااش اااج نألكتاط       أاد  نأتألكم

نإلعسقاااط ااااع نقااادنننم نأألاااساي   اااا  نألكتاااط تألاااتى أتلغ اااد نأجاااضس  أواااسأل نإلناااسم   أتلغ اااد نأاسأاااط 

 نالقلتس  ط  أوسأل عاط نأتلت ق  .

تألااادا نأواااألشاس   ( إأاااى1016 ا ا ضجاااش  ا اااد  )ااااش خ ااادنن أااااش خ ااادنن   أا نااااط    اااهعه

اا   قناه ن اد  نأألساداطعا  نأوافشا  نأخسصاط    نالحل سقاس   نألكتاط نألاهدس  نأل  تشنقه اااج 
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نأجاضس  :نأه نااطنأتألكت   ع  ضشء نأشنقع نأاسأ   ااس يضتغا  نن دباشن نأااسل عك اه حراب الغ ادن  

ارالشى نأوا   قاه تام ناالخهنع  نأته ااطاشقاع    نأتفادقط  نأركلط نأخبد  اضشن   ن  نأتألنه نأألكت  

نأضلاسئج نألا    مسناه ا  نأتألكت   نخعدناعكى قت ع  زعله  نالتسنطه تاضنج نأتاث نأشصف   صت

 ا ااط  طب ألط نإلان   نأتألكت    ن أ سء نالاش     عسقطنإل     نألكتطصضفه نأوألشاس  ستشقبنس     

 نالاااااسأ ب  نأشاااااسئل  نأ صااااف ط نأضفااااسطس   نأوااااف ط  نإلان   نأه نااااا ط ااااا   نأتضااااس ج نأألتاااال نأته

 . نالتجس س  نألألك ت ط

نتجس ااس  نأتألكتاا   ناااش إأااى  نألألااداإأااى  ( عقااه  ااهعه1010 ان ا  ) ادصااسن أاااس ا ناااط 

 ااااج نخطفااسل     نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  نأتااهن س نالالهنئ ااط   نااالخهع اااضنج نأتاااث نأشصااف 

( سألاااه إدجاااسا صاااهقط  ثتستاااه  1017ألاق اااق أ اااهنا نأه نااااط   تااام تلب اااق اقاااسس نأضجاااس   نأجضاااه  )

  نأجكفاط( األكتاس  األكتاط عا  ااهن س  الداط 66ع ضط نأه ناط سسألد قط نأألفشنئ ط تتثكه عا  )  نخل د 

نحواااسئ س عااا  نتجس اااس  األكتااا  نأتاااهن س نالالهنئ اااط نااااش اااااج  انأاااط أحناااد  نأضلاااسئج  قاااشا عاااد ج 

 خطفسل     نالحل سقس  نأخسصط تألتى أتلغ د  نأجضس  اضشن  نأخبد .ن

تألدا اهى نأتسع األكت  نأل ا   نأ ي  دألاسنشن إأى  (1010ع  ح    هعه ا ناط نأتتس م  )

ا  صألشاس  نألألكم سسأق سس نأتبض  عكى نأتضنج ا  خ ل نعلتسا اضنج نأتااث نأشصاف  نأتراا   

نأل ا   نأ ي  أهينم صألشاس  تألكم ع  اضلقط نأد سش  اكغ عها م  ناط ا  قت ع ه تكشنه ع ضط نأ

نأض اااد  أإلقسساااط عااا   نألاك ااال( األكتاااس  عااا  نأتدحكاااط نالالهنئ اااط    حفاااه نالاااالتسنط  ناااالخهع 161)

ااهى نأتاسع األكتا  نأل ا ا     قاشا ننخفاسش  نضال عاإأاى  ترسؤال  نأه ناط   نشس   نلسئج نأه ناط

 سسأق سس نأتبض  عكى نأتضنج نأه نا . نأ ي  أهينم صألشاس  تألكم

ارلشى نأوألشاس  نأل  إأى  ( عقه مسن نأنها اضنس نألألدا1010أاس ا ناط اود   عجش  )

تشنقه ااج     نإلعسقط ع  نأتهن س نأابشا ط ا   قناط ن اد األكتا نم  تكشناه ع ضاط نأه نااط اا  
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 أحنااااااد  نأضلاااااسئج أن اراااااالشى ( األكتااااا    األكتاااااس  أخل ااااااد ن سسألد قاااااط نألتق ااااااط نأألفاااااشنئ ط  106)

نأوااألشاس  نألاا  تشنقااه ااااج نألكتااط     نإلعسقااط ااا   قنااط ن ااد األكتاا نم مااسن اه قااط عسأ ااط   أاام 

تكااا   ضاااس  عاااد ج انأاااط نحواااسئ س  عااا  ارااالشى  ااا   نأواااألشاس  تألاااتى أتلغ ااادن : نأجاااضس  نأتع ااال 

نأوااألشاس  تألااتى  نأألكتاا    اااضشن  نأخبااد    أن  ضااس  عد قااس   ن  االأااط نحوااسئ ط عاا  اراالشى  اا  

 أتلغ د نأتدحكط نأه نا ط  أوسأل األكت  نأتدحكط نخاسا ط نأهن س.

 خالصة الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها 

ا  خ ل نأألدش نأرساق أكه ناس  نأراسسقط  ن  نأأل قاط ستشضاشع نأه نااط نأاسأ اط  عقاه تبا   

الألها  شتكه نأتهن س  نأجساألاس   اكهننعط  ع  أن     نأه ناس  قه أقد ه ع  ا اس  تداش ط الضش 

نأألدا اااط  نخقضب اااط  أكضناااس نقلواااد  عكاااى اجاااسأ    ئ رااا     تاااس: نألألكااا م عااا  سألاااه عااا  حااال قسئااااط 

 كش  نس   ااج نخطفسل     نالحل سقس  نأخسصط ع  نأتهن س نأض سا ط )نأألسادط(   متس د ت :

 التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا  .2

 نااااس  ضااات   ااا ن نأتجاااسل نألااااهدس  نألااا  تشنقاااه عتك اااط تاااه  س اراااسج نألألكااا م تضس أاااه نأه

ناااا   اااااهى األدعااااط نأتألكتاااا   ألكضشأشق ااااس نأتألكشاااااس    نإلأكلد ناااا   األشقااااس  نااااالخهنع نأاااالألكم نإلأكلد 

 نالتوااسل   توااش ن  نألكتااط أكخوشصاا ط نأفخواا ط عاا  نأاالألكم  نإلأكلد ناا    تألاادا  نقااع نأاالألكم 

نألألكااا م عباااد نالنلدناااه خااا ل ننلفاااس  ع اااد س مش  ناااس  إأاااى  ك لاااه   نالنلقاااسلنإلأكلد نااا   نثاااد   عسع

 توااش ن  نألكتااط عاا  نأتدحكااط نأثسنش ااط الااالخهنع نألألكاا م عاا  سألااه عاا  حاال أزاااط مش  نااس  متااس عاا  

   ننااج(   ااسنج 1017(  ااادنا )1010 نأنااد    خااد ن ) (Anderson, 2008)ا ناااس  ننه اااشن 

(Yang & Wang, 2014)  أحتاه (Ahmad, 2015) (  1011(  نأألجتا  )1015 حضلاشأ )

 & Basilaia)  مضسعاااساز اساااا دس  (Al – Jaser, 2019)(  نأجسااااد 1016 نأتقااادن )
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Kvavadze, 2020) ( أااش 1010وااتاه  )(   شأ اس 1010(   اقاهنا  )1010  خاد ن ) شاخ هع

(Yulia, 2020)  ا ندر    اشنج (Draissi & Yong, 220)  عسياه    خاد ن  (Ayda, et al, 

 ,.Asbury, et al) ناابد    خاد ن  (Chugani, et al., 2020) شاقسن    خاد ن  (2020

 .(Tso, & Wong, et al., 2020)  خد ن   ترشا نج (2020

 دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس النظامية  .0

  ااا   عااا  نأتدحكاااط تألااادا نتجس اااس  نأتألكتااا    نإلانعااا   ساثاااه نأه نااااس  عااا   ااا ن نأتجاااسل 

نالالهنئ ااط إزنء ااااج نخطفااسل غ ااد نأألااساي   عاا  نأتااهن س نالالهنئ ااط  نأوااألشاس  نألاا  تشنقااه عتك ااط 

( 1010(  ادصاااااسن   ان ا  )1011(  عباااااهنأفلسح )1015نأاااااهاج  متاااااس عااااا  ا نااااااس  نأراااااش ل  )

 (.1010(  اود   عجش  )1010 نأتتس م  )

  بقةموقع الدراسة الحالية من الدراسات السا

تت ت      نأه ناط س ننس تضس أه اشضشع صألشاس  نألألكم ع  سألاه نألا  يشنقنناس نألكتاط     

نالحل سقس  نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس ع  نأتاهن س نأهناجاط اا   قناط ن اد نأتألكتا    أ أ اسء 

جاسا نخاش   أتس أن   نأواألشاس  اا  تا ث د ااكب  عا  نأألتك اط نألألك ت اط   إن تفخ وانس قاه درانل إد

نأاكاااشل نأتضسااااتط أكلغكاااب عك ناااس   اااا  خااا ل ادنقألاااط نخاب نأض اااد   نأه نااااس  نأراااسسقط أااام يلبااا   

 أكتسحثط  قشا ا ناط اتسثكط  اتس دتب  عه س ا ناط  نئه  ع    ن نأتجسل.

أقاه تتاه نالاالفسا  اا  نأه نااس  نأراسسقط عا   صا سغط افابكط نأه نااط  إغضاسء نخاب نأض اد  

 أه ناط  اقس نط نلسئج نأه ناط نأاسأ ط سسأضلسئج نأل  تشصكه إأ نس نأه ناط نأاسأ ط. تلش د نالتسنط ن
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 الفصل الثال 
 الطريقة واإلجراءات

 

نشاالتل  اا ن نأفواال عكااى عاادش أتااضنج نأه ناااط نأتراالخهع  اجلتااع نأه ناااط  ع ضلنااس  طد قااط 

سئ ط نأترااالخهاط عاا  األسأجاااط نخل س  ااس  أان  نأه ناااط  م ف اااط إدجااسا صااهقنس  ثتستناااس  نأشاااسئل نالحواا

 نأب سنس   عكى نأضاش نآلت :

 منهج الدراسة المستخدم

ااالخهع عاا   اا   نأه ناااط اااضنج نأتاااث نأشصااف  نأترااا  ألاق ااق أ ااهنا نأه ناااط ااا  خاا ل ن

نأتاضنج نأت ئاام ألب ألاط افابكط نأه نااط   ناالخهاه نالاالتسنط  ااا كط   اشصافهنإلقسساط عا  أاااكلنس  

 اط سأله نألاقق ا  صهقنس  ثتستنس.أجتع ا سنس  نأه ن

 مجتمع الدراسة

تكشن اجلتع نأه ناط اا  قت اع نأتألكتا    نأتألكتاس  نأألاساك   عا  نأتاهن س نأهناجاط عا  أاشنء 

  أ أ سء أاش  نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط. 1011   1010قوتط إ اه أكألسع نأه نا  

 عينة الدراسة

ألكتااااس   أ أ ااااسء أاااااش  نألكتااااط     نالحل سقااااس  ع ضااااط عفااااشنئ ط ااااا  نأتألكتاااا    نأت نخل ااااد 

(  أاا  61)   ( األكتااس   األكتااط11  اكااغ عااها أعدنا ااس )نألتق ااط نأألفااشنئ طنأخسصااط سسااالخهنع نألد قااط 

( يباا   تااشزع أعاادنا ع ضااط نأه ناااط  عقااس  أتلغ اادن  نأجااضس 1أاااد طسأااب عاا  أااشنء قوااتط إ اااه  نأجااه ل )

 )نأجضس  نأتع ل نأألكت (. أتلغ د   خ أ سء نخاش   عقس   كت  أكتأل  نأتع ل نأألكت   نأخبد  نأله  ر ط
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توزع أفراد عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وفقا  (1)جدول ال
 لمتغيرات الجنس والملهل العلمي والخبرة التدريسية للمعلمين

 فئات المتغير يرالمتغ التسلسل
من  أفراد العينة
 المعلمين

أفراد العينة من 
 المجموع أولياء األمور

 نأجضس .1
 10 11 11  مش 
 161 11 56 إنسم

 111 16 11 نأتجتشع

 نأتع ل نأألكت  1
 111 11 51 سبسأش  شس

 71 16 11 ا ناس  عك س
 111 61 11 نأتجتشع

نأخبد  نأله  ر ط  6
 أكتألكت  

 11 - 11 اضشن  1-1
 16 - 16 اضشن  5-10

أكثد ا  عفد 
 اضشن 

16 - 16 

 11 - 11 نأتجتشع
 

 أداة الدراسة

نخاب نأض ااد   نأه ناااس  إأااى  تاام تلااش د نااالتسنط ألاق ااق أ ااهنا نأه ناااط   أااف سألااه نأدقااشع

أرااسسقط نآلت ااط: نأه ناااس  نإأااى  نأرااسسقط  ن  نأأل قااط ستشضااشع نأه ناااط نأاسأ ااط  عقااه  قألااه نأتسحثااط

 (.1010(  ا ناط اقهنا  )1010(  ا ناط اود   عجش  )1016  خد ن ) خ دننا ناط أاش 

( عقااد  اشزعااط عكااى ث ثااط ااااس    مااسن عااها 65 قااه تكشنااه نالااالتسنط سوااش تنس نخ أ ااط ااا  )

تاش  ( عقااد .  عااها نأفقاادن  نأتلألكقااط سااسأ15عقاادن  نأتاااش  نخ ل )نأوااألشاس  نألاا  تلألكااق سسألكتااط )

 نأوااألشاس ( عقااد    اكااغ عااها عقاادن  نأتاااش  نأثسأااث )11نأثااسن  )نأوااألشاس  نألاا  تلألكااق سااسأتألكم( )

 ( يب   نالالتسنط سوش تنس نخ أ ط.1   نأتكاق )عقدن ( 1نأل  تلألكق س  أ سء نخاش ( )
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 صدق أداة الدراسة

تشنقااااه      تاااام نألاقااااق ااااا  صااااهج أان  نأه ناااااط صنااااالتسنط صااااألشاس  نألألكاااا م عاااا  سألااااه نألاااا 

سلاد قل  : نخ أاى  ا  إدجاسا صاهج  (Covid – 19)نالحل سقس  نأخسصاط عا  حال قسئااط مش  ناس 

نالترسج نأهنخك  )صهج نأبضسء( ا  خ ل حرسب   م األسا   نال تتسط أكل عقد  اا  خا ل ن تتاسط 

 تتااسط ااا   ( يباا    اا م األااسا   نال1كاال عقااد  سسأه قااط نأكك ااط أكتاااش  نأاا   تضلتاا  إأ ااه   نأجااه ل )

 نأفقد   نأه قط نأكك ط أكتاس   نأث ثط.

 ( للفقرة بالدرجة الكلية للمحاور الثالثة Pearsonقيم معامالت ارتباط بيرسون ) (2)جدول ال

قيمة معامل ارتباط  رقم الفقرة المحور الرقم
 الفقرة بالمحور

رقم 
 الفقرة

قيمة معامل ارتباط 
 حورالفقرة بالم

نأوألشاس  نأل  تلألكق  1
 سسألكتط

1 
1 
6 
7 
1 
5 
1 
1 

0011 
0056 
0015 
0051 
0010 
0011 
0051 
0051 

6 
10 
11 
11 
16 
17 
11 
15 

0010 
0051 
0010 
0011 
0010 
0051 
0010 
0011 

1. 
نأوعتس  نأل  تلألكق 

 سسأتألكم

1 
1 
6 
7 
1 
5 

0071 
0016 
0015 
0061 
0011 
0011 

1 
1 
6 
10 
11 
11 

0011 
0010 
0011 
0060 
0015 
0017 

6. 
نأوألشاس  نأل  تلألكق 

 س  أ سء نخاش 

1 
1 
6 
7 

0071 
0075 
0011 
0017 

1 
5 
1 
1 

0016 
0016 
0056 
0017 

 

مسنااه ادتفألااط  (Pearson)(  أن قت ااع  اا م األااسا   ن تتااسط ا داااشن 1يلباا   ااا  نأجااه ل )

 (.α=  0001  ن  االأط إحوسئ ط عضه ارلشى )

 .نأهنخك  أفقدن  نالالتسنط   ن دألتز ا  صهج نإلترسج 
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أااس نألد قااط نأثسن اط عقااه تام نأل كااه ااا  صاهج أان  نأه ناااط سألدضانس عكااى اجتشعاط ااا  نأخباادنء 

( يبا   1أعضسء   اط نأله  س ع  نأجساألس  نخ ان ط  نأتكاق ) ا   نأخبد   نأكفسء    نأتخلو    

سنط ا  ح ث ننلتسئنس أكتااش  نأا   عقه طكب ا   عالء نأخبدنء ا سن نأدأ  سوها عقدن  نالالت   أف

 ضااأله تالاااه   اقااط نأوااا سغط نأكغش ااط أكفقااادن   ااااهى  ضااشحنس  عضااا   عاا  إضاااسعط أ  حااا ا أ  

 قاه تام نإلسقاسء عكاى نأفقادن  نألا  حواكه عكاى   تألهيل أ  اا  نأفقادن  عا  ضاشء ااس يد ناه اضسااتس  

 اا   نأضرااتط  عاا  دن  نألاا  تقاالنأتابتاا    حاا ا نأفقاد  أ  نأفقاا   نءعاا كثد ااا  ( %10نراتط اشنعقااط )

ا  نأتشنعقط  عض   عا  تألاهيل نأفقاد  أ  نأفقادن  نألا  طكاب نأتابتاشن إقادنء تألاهيل عك ناس   قاه تام 

نخخاا  ستااس قهاااه نأتابتااشن ااا  ا ح ااس   نقلدنحااس  تلألكااق سواا سغط نأفقاادن    أاام تااا ا أدااط عقااد  

كااى نأتاااس   نأث ثااط أنااس  اسخ قااسع  اق ااه نالااالتسنط متااس  اا  عك ااه ااا  ح ااث عااها نأفقاادن  اشزعااط ع

 ( يب   نالالتسنط سو غلنس نأضنسئ ط.6 نتنس.  نأتكاق )

سقاسء عكاى أاخان   اشنعقاط نأتابتا   عكاى نإل إن نأتألسأجط نالحوسئ ط إلدجسا نالتراسج نأاهنخك 

  عقااادن  نالاااالتسنط تألاااهنن اأااا    عكاااى صاااهج نخان    نأااا   يت اااه اااا  ا قاااط نأتشثش  اااط سسأضلاااسئج نألااا

 تشصكه إأ نس نأه ناط نأاسأ ط.

 ثبات أداة الدراسة

 تاققه نأتسحثط ا  ثتس  أان  نأه ناط سسالخهنع طد قل  :  

إلدجسا نالترسج نأهنخك   (Cronbach – Alpha)نخ أى تتثكه ع  تلب ق األساأط مد نتسي نأفس 

 نلسئج نألاك ل.( يب   6أكتاس   نأث ثط   نأثسن ط    طد قط نألجتئط نأضوف ط  نأجه ل )
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 قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة باستخدام طريقة االتساق الداخلي وطريقة التجزئة النصفية (3)جدول ال

معامل االتساق الداخلي باستخدام  محاور األداة
 الفا –معادلة كرونباخ 

معامل الثبات بطريقة 
 التجزئة النصفية

 0061 0066 أوألشاس  نأتلألكقط سسألكتطنأتاش  نخ ل: ن .1
 0061 0066 نأتاش  نأثسن : نأوألشاس  نأتلألكقط سسأتألكم .1
نأتاش  نأثسأث: نأوألشاس  نأتلألكقط س  أ سء  .6

 نخاش 
0016 0011 

 0061 - نأه قط نأكك ط
 

( أن قت ع   م األسا   نأثتاس  ساسألد قل   مسناه ادتفألاط    ا ن دألاتز 6يلضل ا  نأجه ل )

أان  نأه نااااط  ا ءالناااس أكللب اااق عكاااى أعااادنا نأأل ضاااط اااا  نأتألكتااا    أ أ اااسء نخااااش  ألاق اااق  اااا  اقاااط

 أ هنا نأه ناط.

 

 المعالجة االحصائية

 تم إقدنء نأتألسأجس  نالحوسئ ط نآلت ط أإلقسسط ع  أااكط نأه ناط:

ع س  اط أإلقسسط ع  نأرعنأ   نخ ل  نأثاسن  ناالخهاه نأتلشاالس  نأاراسا ط  نالنادنعاس  نأت -

  نأترلشى أكل ااش   عقدنته. نأدتتط حها  

 ارلقكل  . نألسئ  أأل ضل  أالخهع نالخلتس   نأثسأثأإلقسسط ع  نأرعنل  -

 األساااااال إ تتاااااسط ا دااااااشن  إلدجاااااسا صاااااهج نخان   ثتستناااااس ناااااالخهاه األساأاااااط مد نتاااااسي أأفاااااس -

Pearson  سال نأثتس . نألجتئط نأضوف ط إلدجسا   تط األ إلدجسا األسال نالترسج نأهنخك 
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 إجراءات الدراسة

سألااه إعااهنا أان  نأه ناااط  نألاقااق ااا  صااهقنس  ثتستنااس  تاام تلب ااق نأه ناااط عاا  نأفواال نأه نااا  

عكى ع ضط ا  نأتألكت    نأتألكتاس  نأألاساك   عا  نأتاهن س  1011   1010نخ ل ا  نأألسع نأه نا  

 :خسصط تتألس  أإلقدنءن  نآلت طنأهناجط ع  قوتط إ اه  أ أ سء أاش  نألكتط     نالحل سقس  نأ

 زن   نألدا ااط  نألألكاا م. إأااى  نأاوااشل عكااى ملااسب تراان ل انتااط ااا  قساألااط نأفاادج نخ ااار -

 ( يب    أف.7 نأتكاق )

اااهيد س  نألدا ااط  نألألكاا م إأااى  نأاوااشل عكااى ملااسب تراان ل انتااط ااا   زن   نألدا ااط  نألألكاا م -

 نأل  تلتع أنس نأتهن س نأهناجط.

ناااط عكااى أعاادنا نأأل ضااط ااا  نأتألكتاا    ن أ ااسء أاااش  نألكتااط   أااالدقأله قت ااع تلب اق أان  نأه   -

( ناالتسنط 61( ناالتسنط أكتألكتا    نأتألكتاس  )11نالالتسنس  نأل  تم تشز ألنس  نأتسأغ عها س )

 خ أ سء نخاش .

نأه ناط  عقس  أتق سس أ بد  نأختسا  تشزعه نأه قس  متس دا ت : إ ن مسناه  أان  تم توا ل  -

( 7( ا قااس   أن مسنااه نأه قااط )كب ااد ( أعل ااه )1نأوااألشاط )كب ااد  قااهن ( أعل ااه ) ا قااط

( ثا م ا قاس   إ ن مسناه ا قاط 6( ع عل اه )الشاالطا قس . أاس إ ن مسنه     نأه قط )

نأوااألشاط )قك كااط( ع عل ااه ا قلاا    ا ضتااس أعل ااه ا قااط  نحااه  أه قااط نأوااألشاط إ ن مسنااه 

 ط نآلت ط:قك كط قهن     أف  عقس  أكتألساأ

=  نأق تط نأهن س أكبهيل –نأق تط نأألك س أكبهيل 
3

51

3

4
33.1


 

 عها نأترلش س  
  ع  ضشء نأتألساأط أع   تكشن نأتلشالس  نأارسا ط عكى نأضاش نآلت :

 ( تألسال ا قط اضخفضط أكوألشاس .1066 – 1ا  ) -
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 ( تألسال ا قط الشالط أكوألشاس .6051 – 1067ا  ) -

 ( تألسال ا قط ادتفألط أكوألشاس .1 – 6051ا  ) -

 نألاك ل نالحوسئ  أب سنس  نأه ناط ع  ضشء نااكلنس. -

 عدش نلسئج نأه ناط  اضسقفلنس ع  نأفوك   نأدنسع  نأخساس عكى نألشنأ . -

 تقهدم نألشص س  ع  ضشء نأضلسئج نأل  تم نألشصل إأ نس. -
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 

 لسئج نأل  تم نألشصل إأ نس ع  ضشء أااكط نأه ناط   متس د ت :نشلتل   ن نأفول عكى عدش أكض

 نأ   يضص عكى: أواًل  النتائج المتعلقة بالسلال األول

اااس اراالشى صااألشاس  نأاالألكم عاا  س ألااه نألاا  تشنقااه نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  حاال 

  د األكت نم؟. ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه ا   قنط ن(Covid – 19)قسئاط مش  نس 

تتااه نإلقسسااط عاا   اا ن نأرااعنل سادجااسا نأتلشااالس  نأارااسا ط  نالنادنعااس  نأتع س  ااط   تاهيااه 

نأدتاااب  ارااالشى نأواااألشاط ألقاااهيدن  أعااادنا ع ضاااط نأه نااااط اااا  نأتألكتااا    نأتألكتاااس  أكواااألشاس  نألااا  

س . عاا  نأتااهن  (Covid – 19)تشنقااه نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  حاال قسئاااط مش  نااس 

 ( يب    أف.7نأهناجط ع  قوتط إ اه   عقس  أكتاس   نأث ثط  نأه قط نأكك ط  نأجه ل )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لتقديرات أفراد عينة الدراسة من  (4)جدول ال
 المعلمين والمعلمات 

المتوسط  المحور التسلسل
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري 

 الصعوبة

 ادتفع 1 0016 7016 صألشاس  تلألكق س  أ سء نخاش  6

 ادتفع 1 0011 7001 صألشاس  تلألكق سسألكتط 1

 الشار 6 0016 6071 صألشاس  تلألكق سسأتألكم 1

 ادتفع - 0071 6061 نأه قط نأكك ط 

 

كه قااط نأكك ااط أكوااألشاس  نألاا  تشنقااه نألكتااط أ( أن نأتلشااار نأارااسا  7ي حاا  ااا  نأجااه ل )

. عاا  نأتااهن س نأهناجااط عاا  (Covid – 19)    نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  حاال قسئاااط مش  نااس 
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( ساااسنادنا اع اااس   6061قواااتط إ ااااه ماااسن ادتفألاااس  اااا   قناااط ن اااد نأتألكتااا    نأتألكتاااس . إ  اكاااغ )

أدتتااط نخ أااى ستلشااار حرااسا  (   قااه حواال ااااش  صصااألشاس  تلألكااق س  أ ااسء نخاااش ص عكااى ن0071)

إ   (  ا ضتس قسء ااش  صصألشاس  تلألكق سسألكتطص ع  نأدتتط نأثسن ط 0016(  ننادنا اع س   )7016)

(  عا  حا   قاسء اااش  صصاألشاس  تلألكاق 0011(  ننادنعاه نأتع اس   )7001)نأاراسا   نأتلشاراكغ 

(  اتراالشى 0016 ننااادنا اع ااس   )( 6071سااسأتألكمص عاا  نأدتتااط نأثسأثااط  نخخ ااد   ستلشااار حرااسا  )

 صألشاط الشار.

 :أاس سسأضرتط أفقدن  مل ااش  عكسنه نأضلسئج متس د ت 

 محور "صعوبات تتعلق بأولياء األمور"  .2

تم إدجسا نأتلشالس  نأاراسا ط  نالنادنعاس  نأتع س  اط  تاهياه نأدتاب  نأترالشى ألقاهيدن  أعادنا 

شاس  نألا  تشنقاه نألكتاط     نالحل سقاس  نأخسصاط عا  ع ضط نأه ناط ا  نأتألكت    نأتألكتاس  أكواأل

نأتاهن س نأهناجاط عا  قواتط إ ااه  عقاس  أتااش  صصاألشاس    . عا(Covid – 19)حل قسئاط مش  نس 

 ( يب    أف.1تلألكق س  أ سء نخاش ص  نأجه ل )
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 ب والمستوى لتقديرات المعلمين والمعلمات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرت (5)جدول ال

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري 

 الصعوبة

عهع ته  ب أ أ سء نخاش  إلشدنكنم ع  عتك ط تألكم  1
 أاضسئنم ع  سأله.

 ادتفع 1 0051 7076

1 
دألسن  أ أ سء نخاش  ا  قكط نأشع  ف تس يلألكق 

شاس  نألألك ت ط نأل  دألسن  اضنس أاضسؤ م س  ت ط نأوأل
 ع  نألألك م ع  سأله.

 ادتفع 1 0011 7066

1 
تألها نألكتط ع  نخاد  نأشنحه   نأ ي  دربضشن ع  
شقق صغ د   ابل ط ال اجسل أنم أألتل أنفرنم 

 ع  ضشضسء نإلخش   أ أ سء نخاش 
 ادتفع 6 0011 7061

 سئنمأاض ع اقه   أ أ سء نخاش  عكى  عسدطعه 5
 ع  أثضسء تألكتنم ع  سأله  السسأللنم

 ادتفع 7 0011 7061

 نأتضس جعهع اقه   أ أ سء نخاش  عكى تكب ط نحل سقس   1
 نألألك ت ط  ال دتبضنم أن داكشن ابسن نأتألكت  .

 ادتفع 1 0060 7016

6 
تفد  أحه أ أ سء نخاش  إأى  نألألك م ع  س أله دالسق

ع نأفاس  نأألتد ط أتلسسألط نأه  س اع ناضسئه خسصط ا
 نأوغ د  )نأتدحكط نخاسا ط نخ أى(

 ادتفع 5 0011 7015

1 

عهع ته  ب نآلسسء اقها  نأدعسدط عكى انس ن  
نألكضشأشق س  نأاساشب  نأش ب  نالخهنع عهيه ا  
تلب قس  نالتوسل اثل نأشنتس  ب  ادنساج ز ع 

  غ د س

 ادتفع 1 0011 7010

  أ أ سء نخاش  ألقهدم نألألك م ع  سأله شجع عهيهن  ا 7
 ا  س خوشص ط خاضسئنم ا  خ ل سألض نأتألكت  

 ادتفع 1 1001 7011

 ادتفع - 0016 7016 نأه قط نأكك ط 
 

( نألاا  نوااه عكااى صعااهع تااه  ب أ أ ااسء نخاااش  1( أن نأفقااد  )1أشااس   نأضلااسئج عاا  نأجااه ل )

( 7076حراسا  ) ستلشاارنخ أاى   إلشدنكنم عا  عتك اط تألكا م أاضاسئنم عا  سألاه صقاه قاسء  عا  نأدتتاط

( نألااا  نواااه عكاااى صدألاااسن  أ أ اااسء 1(  اترااالشى ادتفاااع   قاااسء  نأفقاااد  )0051 نناااادنا اع اااس   )
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نخاش  ا  قكط نأاشع  ف تاس يلألكاق س  ت اط نأواألشاس  نألألك ت اط نألا  دألاسن  اضناس أاضاسؤ م عا  نألألكا م 

(  اترلشى 0011 ننادنعنس نأتع س    ) (7066ع  اهص ع  نأدتتط نأثسن ط  إ  اكغ الشالنس نأارسا  )

صعاااهع تاااه  ب نآلساااسء  اقاااها  نأدعسداااط عكاااى  عكاااى ( نألااا  نواااه1ادتفاااع  عااا  حااا   قاااسء  نأفقاااد  )

اناااس ن  نألكضشأشق اااس  نأاسااااشب  نأش اااب  ناااالخهنع عهياااه اااا  تلب قاااس  نالتواااسل اثااال نأاااشنتس أب 

( 0011(  ننااادنا اع ااس   )7010 ادنااساج ز ع  غ د ااس عاا  نأدتتااط قباال نخخ ااد   ستلشااار حرااسا  )

( نأل  نوه عكى صنألألك م ع  سأله شاجع عهياهن  اا  7ادتفع  ا ضتس قسء  نأفقد  ) صألشاط اترلشى 

أ أ اااسء نخااااش  ألقاااهدم ا  س خوشصااا ط الاضاااسئنم اااا  خااا ل سألاااض نأتألكتااا  ص عااا  نأدتتاااط نخخ اااد  

أه قط نأكك ط أن ن نأتااش   (  اترلشى ادتفع أاس ن1001(  ننادنا اع س   )7000ستلشار حرسا  )

 (  اترلشى صألشاط ادتفع0016 س   )( سسنادنا اع7016عقه اكغ الشالنس نأارسا  )

 محور "صعوبات تتعلق بالطلبة"  .0

تااام حراااسب نأتلشاااالس  نأاراااسا ط  نالنادنعاااس  نأتع س  اااط  تاهياااه نأدتاااب  ارااالشى نأواااألشاط 

  نألااا  تشنقاااه نألكتاااط     نالحل سقااااس  ألقاااهيدن  نأتألكتااا    نأتألكتاااس  اااا  نعااادنا نأأل ضااااط أكواااألشاس

اس أتااش   (Covid – 19)نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس  ع  نأتهن س نأهناجاط عا  قواتط إ ااه تتأل 

 .( يب    أف5تلألكق سسألكتطص  نأجه ل ) صألشاس ص
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توى الصعوبة لتقديرات المعلمين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحديد الرتب ومس (6)جدول ال
 والمعلمات 

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري 

مستوى 
 الصعوبة

ضأل  انس ن  نألكتط ع  تشح   اوسا  نأتألكشاس   7
 ع  تألكتنم

 ادتفع 1 0011 7065

شألش  نألسأب سسأتكل ع  نثضسء عتك ط نألألك م ع  سأله  6
 القلتسع  ا   نألكتطأغ سب نألفسعل ن

 ادتفع 1 0011 7061

نقص نأخبد  أهى نألسأب ع  نألألسال اع نألألك م ع   1
 سأله   نقتسته  أنفلله.

 ادتفع 6 0016 7061

17 
صألشاط تشح   نألقض س  نألألك ت ط نأتلشنقه  ع  
نأته اط ع  نألألك م عم سأله ستس يلضساب اع نألكتط 

     نالحل سقس  نأخسصط.
 ادتفع 7 0017 7017

عهع تشعد اضوط تألك ت ط نأكلد ن ط أكلكتط ا       11
 نالحل سقس  نأخسصط تكب  نحل سقستنم نألألك ت ط.

 ادتفع 1 0011 7011

16 
نأب اط نأتشقشا  ع  اضتل نألسأب ال ترسعه  عكى 
نألدم ت ع  أثضسء عتك ط نألألكم   قشا ضج ج ع  

 نأتضتل.
 ادتفع 5 0060 7016

15 
قع نأكلد ن  خسو سسأتسا  نألألك ت ط عهع تشنعد اش 

 تقض ستنس تتب  نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط ا  
 نأدقشع إأ ه أكلألكم.

 ادتفع 1 0060 7011

عهع  صه نحل سقس  نألكتط ا      نالحل سقس   1
 ع  أثضسء تألكتنم ع  سأله  السسأللنس نأخسصط

 ادتفع 1 1010 7010

  نالحل سقس  عهع تشعد نأهعم نأضفر  أكلكتط     1
 نأخسصط.

 ادتفع 6 0016 7006

ضأل  اقه   نألسأب ا      نالحل سقس  نأخسصط  1
 عكى نالخهنع نأشاسئل نالأكلد ن ط )نألقض ط(.

 ادتفع 10 0067 7005

عهع ا ءاط نأبداج س  نأجس ت  أتالش س  نأتضنسق  11
 نأتقد  أله  س     نالحل سقس  نأخسصط

 ادتفع 11 0061 6066

يل ل نأتضنسق نألضشع ع  أاسأ ب نأله  س  ال 6
  نالدنت ج سته ستس يلضساب  نأضلسقس  نأتلشقألط اضنم

 ادتفع 11 0011 6061

أثضسء نأألتك ط نألألك ت ط سربب   قكط انعع ط نألكتط  ع 1
 ت سب نألفسعل ا ضنم  ا   األكت نم  زا ئنم.

 ادتفع 11 0067 6061
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رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري 

 الصعوبة

قس  طش كط أاسع عهع اقه   نألكتط عكى نأجكشس خ   5
 شسشس  نأاساشب   نخقنت  نأكشح ط.

 ادتفع 17 1011 6061

نه   تضشع نخنفلط نإلثدنئ ط نأل  تقهع أكلكتط نأل   10
 ترنم ع  اكشغنم أكضلسقس  نأتلشقألط اضنم

 ادتفع 11 1001 6016

زا  نأاوط نأه نا ط غ د اضساتط أكلكتط      11
 نالحل سقس  نأخسصط.

 لشارا 15 1015 6057

 ادتفع - 0011 7001 نأه قط نأكك ط 
 

( أن نأتلشااااار نأاراااسا  أكه قااااط نأكك ااااط أنااا ن نأتاااااش   اكااااغ 5أحناااد  نأضلااااسئج عااا  نأجااااه ل )

(  اتراالشى صااألشاط ادتفااع   تدن حااه  اا م نأتلشااالس  نأارااسا ط 0011( سااسنادنا اع ااس   )7001)

تلشاااار  إ  قاااسء  قت اااع نأفقااادن  (  اسأترااالش    نأتدتفاااع  نأ6057 – 7065أنااا ن نأتااااش  ااااس اااا   )

( نأل  نوه عكى 7سترلشى ادتفع سسالثضسء عقد   نحه  قسء  سترلشى الشار   قه حوكه نأفقد  )

اكاااغ إ   صضاااأل  اناااس ن  نألكتاااط عااا  تشح ااا  اواااسا  نأتألكشااااس  عااا  تألكتنااامص عكاااى نأدتتاااط نخأاااى 

ادتفااع   قااسء  نأفقاااد  (  اتراالشى صاااألشاط 0011(  ننادنعناااس نأتع ااس   )7065الشااالنس نأارااسا  )

نأثسأثااط نألاا  نوااه عكااى صشااألش  نألسأااب سسأتكاال عاا  أثضااسء عتك ااط نألألكاا م عاا  سألااه أغ ااسب نألفسعاال 

(  0011(  نناااادنا اع اااس   )7061نالقلتاااسع  اااا   نألكتاااطص عااا  نأدتتاااط نأثسن اااط ستلشاااار حراااسا  )

خنفالط نإلثدنئ ااط نألاا  ( نألاا  نواه عكااى صناه   تضااشع ن10 قاسء  عاا  نأدتتاط اااس قبال نخخ ااد  نأفقاد  )

( 06016تقااهع أكلكتااط نألاا  تراانم عاا  اكااشغنم أكضلسقااس  نأتلشقألااط اااضنمص إ  اكااغ الشااالنس نأارااسا  

( نألا  نواه عكاى صزاا  نأاواط نأه ناا ط 11(. عا  حا   قاسء  نأفقاد  )1001 ننادنعنس نأتع س   )

( 6057لشااار حرااسا  )ااا      نالحل سقااس  نأخسصااطص عاا  نأدتتااط نخخ ااد   ستغ ااد اضساااب أكلكتااط 

 (  ارلشى صألشاط الشار.1015 ننادنا اع س   )
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تم حرسب نأتلشالس  نأارسا ط  نالنادنعس  نأتع س    تاهيه نأدتتط  نأترلشى ألقهيدن   .6

نأتألكت    نأتألكتس  ا  نعدنا ع ضط نأه ناط أكوألشاس  نأل  تشنقه نألكتط     نالحل سقس  

ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه  عقس   (Covid – 19)نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس 

 (  أف.1أتاش  صصألشاس  تلألكق سسأتألكمص   ب   نأجه ل )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لتقديرات المعلمين والمعلمات  (7)جدول ال

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

اف االنحر 
 الرتبة المعياري 

مستوى 
 الصعوبة

عهع اشنءاط مت ط نأتضنسق نأتلكشب تضف    اع نأشقه  11
 نأتلسح أكلألك م ع  سأله

 ادتفع 1 0066 7001

 ضأله نأتألكم ع   (Covid – 19)قسئاط مش  نس  1
 ا زج تاق ق أ هنا نأتضنج  إننسئه

 ادتفع 1 1007 6066

11 
سأله ا  خ ل عهع نأتقه   عكى تفأل ل نألألك م ع  

نأله  س نألفسعك  نأتتسشد ع  سأله ا   نأتألكت   
  نألكتط  ادعسدط أ أ سء نخاش   إشدنعنم

 ادتفع 6 1000 6010

أم دخضع نأتألكم أه  ن  ته  ب ط خسصط سب ف ط نألألك م  6
 ع  سأله أ    نالحل سقس  نأخسصط

 الشار 7 1016 6056

7 
ش  م ناش نأتألكم ن لتسع طكبله  أ أ سء أا يشقهال 

اوسا  نأكلد ن ط  ن  ع قط سسأتشضشعس  نأتقهاط ع  
 نأه  س

 الشار 1 1006 6077

صألشاط توت م نخنفلط نألألك ت ط نأتضساتط أخوسئص  6
 نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط عكى نخل ا عاستنس.

 الشار 1 1011 6077

عهع تشعد انس ن  تضف   نألألك م ع  سأله أهى نأتألكت    1
 نعلسا ن عكى نألألك م نأشقس  .نأ ي  

 الشار 1 1011 6077

ال يلشنعد أهى نأتألكت   خبد  مسف ط أله  س نألكتط      1
 نالحل سقس  نأخسصط ع  سأله

 الشار 1 1011 6017

1 
عهع اقه   نأتألكم عكى تشح   نالدنت ج س  نأله  س 
 نألقش م نأفألسأط نأل  تلضساب  نألكتط     نالحل سقس  

 نأخسصط
 الشار 6 1010 6.10

عهع اقه   نأتألكم عكى نالخهنع أاسأ ب نألقش م نأبهيكط  10
 اع نألكتط ا      نالحل سقس  نأخسصط

 الشار 10 1017 6011
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رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
اف االنحر 

مستوى  الرتبة المعياري 
 الصعوبة

عهع اقه   سألض نأتألكت   عكى نالخهنع نأتضوس   1
 نألألك ت ط.

 الشار 11 1066 6001

5 
قكط األدعط األكت      نالحل سقس  نأخسصط سسألدنئق 

الدنت ج س  نألألك ت ط نأخسصط الألك م      نال
 نالحل سقس  نأخسصط ) حرب مل حسقط(.

 الشار 11 1061 1061

 الشار - 0016 6071 نأه قط نأكك ط 
 

( أن نأتلشااار نأارااسا  أكه قااط نأكك ااط أتاااش  صصااألشاس  1ي حاا  ااا  نأضلااسئج عاا  نأجااه ل )

ترااالشى صاااألشاط الشاااار   قاااه تدن حاااه (  ا0016(  نناااادنا اع اااس   )6071تلألكاااق ساااسأتألكمص اكاااغ )

(  اسأترااالش    نأتدتفاااع  نأتلشاااار   قاااسء  نأفقاااد  1061(   )7001نأتلشاااالس  نأاراااسا ط ااااس اااا   )

( نألا  نواه عكاى صعاهع اشنءااط مت اط نأتضنااسق نأتلكاشب تضف ا   ااع نأشقا  نأتلاسح أكلألكا م عاا  11)

(  اترااالشى 0066دنعناااس نأتع اااس   )(  ننا7001سألاااهص عااا  نأدتتاااط نخ أاااى إ  اكاااغ الشاااالنس نأاراااسا  )

 (Covid -19)( نألاا  نوااه عكااى صقسئاااط نأكش  نااس 1صااألشاط ادتفااع  عاا  حاا   قااسء  نأفقااد  )

(  نناادنا اع اس   6066 ضأله نأتألكم ع  ا زج تاق ق أ هنا نأتضنج  نننسئهص  ستلشار حرسا  )

 سألاااضهع اقاااه   ( نألااا  نواااه عكاااى صعااا1(  اترااالشى صاااألشاط ادتفاااع  ا ضتاااس قاااسء  نأفقاااد  )1007)

( 6001نألألك ت ااطص عاا  نأدتتااط اااس قباال نخخ ااد   ستلشااار حرااسا  ) نأتألكتاا   عكااى نااالخهنع نأتضوااس 

( نألاا  نوااه عكااى 5(  اتراالشى صااألشاط الشااار عاا  حاا   قااسء  نأفقااد  )1066 ننااادنا اع ااس   )

الألك م      صقكط األدعط األكت      نالحل سقس  نأخسصط سسألدنئق  نالالدنت ج س  نألألك ت ط نأخسصط

(  نناااادنا 161نالحل سقاااس  نأخسصاااط ) حراااب مااال حسقاااط( عااا  نأدتتاااط نخخ اااد  ستلشاااار حراااسا  )

 .(  اترلشى صألشاط الشار1061 س   )اع
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: اس ارلشى صألشاس  نألألك م ع  سأله نأل  تشنقه     السلال الثانيثانيا  النتائج المتعلقة ب

ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه  (Covid – 19)نالحل سقس  نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس 

 ا   قنط ن د أ أ سء أاش  م؟

تتاه نإلقسسااط عاا   اا ن نأرااعنل ساراسب نأتلشااالس  نأارااسا ط  نالنادنعااس  نأتع س  ااط   تاهيااه 

نأدتااب  ارااالشى نأواااألشاط ألقاااهيدن  أ أ ااسء نخااااش  اااا  أعااادنا ع ضااط نأه نااااط أكواااألشاس  نألااا  تشنقاااه 

ع  نأتهن س نأهناجط  (Covid – 19)نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس  أاضسئنم ا      نالحل سقس 

 ( يب    أف.1 نأه قط نأكك ط   نأجه ل ) طع  قوتط إ اه تتألس  أكتاس   نأث ث

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لتقديرات أولياء األمور  (8)جدول ال

رقم 
 ةالفقر 

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  الرتبة
 الصعوبة

 ادتفع 1 1011 6061 صألشاس  تلألكق س  أ سء نخاش . 6

 ادتفع 1 1016 6011 صألشاس  تلألكق سسألكتط 1

 الشار 6 1011 6015 صألشاس  تلألكق سسأتألكم 1

 الشار - 1001 6055 نأه قط نأكك ط 

 

ن نأتلشااار نأارااسا  أكه قااط نأكك ااط أكوااألشاس  نألاا  تشنقااه نألكتااط ( أ1يلباا   ااا  نأجااه ل )

عاا  نأتااهن س نأهناجااط عاا  قوااتط  (Covid-19)    نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  حاال قسئاااط مش  نااس 

(.  قاسء 1001( ساسنادنا اع اس   )6055إ  اكاغ ) إ اه مسن الشاالس  اا   قناط ن اد أ أ اسء نخااش .

 (  ننادنا اع س   6061 ص ع  نأدتتط نخ أى ستلشار حرسا  )ااش  صصألشاس  تلألكق س  أ سء نخاش 

 اترلشى ادتفع.  ع  نأدتتاط نأثسن اط قاسء اااش  صصاألشاس  تلألكاق سسألكتاطص إ  اكاغ الشااله  (1011)

(  اترالشى صاألشاط ادتفاع أااس اااش  صصاألشاس  تلألكاق 1016(  ننادنعاه نأتع اس   )6011نأارسا  )
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( 1011(  نناادنا اع اس   )6015سأثط  نخخ د   ستلشار حرسا  )سسأتألكمص عقه حول عكى نأدتتط نأث

 .الشار اترلشى صألشاط 

  ف تس يلألكق سفقدن  مل ااش   عقه مسنه نأضلسئج عكى نأضاش نآلت :

 محور "صعوبات تتعلق بأولياء األمور". .2

تاام حرااسب نأتلشااالس  نأارااسا ط  نالنادنعااس  نأتع س  ااط  تاام تاهيااه نأدتااب  اراالشى نأوااألشاط 

    نالحل سقس  نأخسصط ع  حال  ا ألقهيدن  أ أ سء أاش  نألكتط أكوألشاس  نأل  يشنقننس أاضسؤ م 

ع  نأتاهن س نأهناجاط عا  قواتط إ ااه  عقاس  أتااش  صاألشاس  تلألكاق  (Covid – 19)قسئاط مش  نس 

 ( يشضل  أف.6س  أ سء نخاش ص   نأجه ل )

سابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى الصعوبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة من المتوسطات الح (9)جدول 
 أولياء األمور 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري 

 الصعوبة

1 
تألها نألكتط ع  نخاد  نأشنحه   نأ ي  دربضشن ع  شقق 

فرنم ع  ضشضسء صغ د   ابل ط ال اجسل أنم أألتل أن
 نخخش   أ أ سء نخاش .

 ادتفع 1 1015 7011

6 
تفد  أحه أ أ سء نخاش  إأى  نألألك م ع  س أله دالسق

أتلسسألط نأه  س اع أاضسئه خسصط اع نأفاس  نأألتد ط 
 نأوغ د  )نأتدحكط نخاسا ط نخ أى(.

 ادتفع 1 1067 7006

 م عهع ته  ب أ أ سء نخاش  إلشدنكنم ع  عتك ط تألك 1
 أاضسئنم ع  سأله

 ادتفع 6 1060 7001

عهع اقه   أ أ سء نخاش  عكى تكب ط نحل سقس  نأتضس ج  1
 نألألك ت ط  ال دتبضنم أن داكشن ابسن نأتألكت  

 ادتفع 7 1060 6061

1 
دألسن  أ أ سء نخاش  ا  قكط نأشع  ف تس يلألكق س  ت ط 

ك م نأوألشاس  نألألك ت ط نأل  دألسن  اضنس أاضسؤ م ع  نألأل
 ع  سأله.

 ادتفع 1 1070 6061

ع    السسأللنم عهع اقه   أ أ سء نخاش  عكى  عسدط أاضسئنم 5
 أثضسء تألكتنم ع  سأله

 ادتفع 5 1060 6011
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رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري 

 الصعوبة

1 
نأدعسدط عكى انس ن    اقها عهع ته  ب نآلسسء 

نألكضشأشق س  نأاساشب  نأش ب  نالخهنع عهيه ا  
  ع  غ د س.تلب قس  نالتوسل اثل: نأشتس  ب  ادنساج ز 

 ادتفع 1 1061 6011

نألألك م ع  سأله شجع عهيهن  ا  أ أ سء نخاش  ألقهدم  7
 ا  س خوشص ط الاضسئنم ا  خ ل سألض نأتألكت  

 ادتفع 1 1070 6011

 ادتفع - 1011 6061 نأه قط نأكك ط 
 

 ص قاه ( أن نأه قط نأكك ط أتاش  صصألشاس  تلألكق س  أ سء نخااش 6أحند  نأضلسئج ع  نأجه ل )

(  اتراالشى ادتفااع ااا   قنااط ن ااد أ أ ااسء 1011( سااسنادنا اع ااس   )6061اكااغ الشااالنس نأارااسا  )

(  اترالشى صاألشاط ادتفاع   قاسء  6011 – 7011نخاش   تدن حه نأتلشالس  نأارسا ط ااس اا   )

( نألااا  نواااه عكاااى صتألاااها نألكتاااط عااا  نخااااد  نأشنحاااه   نأااا ي  درااابضشن عااا  شاااقق صاااغ د  1نأفقاااد  )

 ط ال اجسل أنم أألتل أنفرنم ع  ضشضسء نخخش   أ أ سء نخاش ص ع  نأدتتط نخ أى  ستلشاار  ابل

( نأل  نواه 6(  اترلشى صألشاط ادتفع   قسء  نأفقد  )1015(  ننادنا اع س   )7011حرسا  )

تفااد  أحااه أ أ ااسء نخاااش  أتلسسألااط نأااه  س اااع أاضسئااه خسصااط اااع إأااى  عكااى صنألألكاا م عاا  سألااه دالااسق

  اكااغ الشااالنس نأارااسا  إس  نأألتد ااط نأوااغ د  )نأتدحكااط نخاسااا ط نخ أااى( عاا  نأدتتااط نأثسن ااط  نأفااا

(  نأفقااد  1(  اتراالشى صااألشاط ادتفااع  عاا  حاا   قااسء  نأفقااد  )1067(  ننادنعنااس نأتع ااس   )7006)

 عكااى انااس ن  نألكضشأشق ااس  نأاساااشب نأدعسدااط( نأكلااسن تضوااسن عكااى صعااهع تااه  ب نآلسااسء اقااها  7)

نأشتس  ب  ادنساج ز ع  غ د سص   صنألألكا م عا   اثل: نأش ب  نالخهنع عهيه ا  تلب قس  نالتوسل 

سألااه شااجع عهيااهن  ااا  أ أ ااسء نخاااش  ألقااهدم ا  س خوشصاا ط خاضااسئنم ااا  خاا ل سألااض نأتألكتاا  ص 

 ( عكى نألشنأ .1070(   )1061(  ننادنع   اع س     )6011ستلشار حرسا  )
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 ق سسألك ط: ااش  صألشاس  تلألك .1

اااااها  نأدتاااااب  حاااااها ارااااالشى  تااااام حراااااسب نأتلشاااااالس  نأاراااااسا ط  نالنادنعاااااس  نأتع س  اااااط   ح 

نأوألشاط ألقهيدن  أ أ سء نخااش  أكواألشاس  نألا  تشنقاه أاضاسء م اا      نالحل سقاس  نأخسصاط عا  

عااا  نأتااهن س نأهناجااط عاا  قواااتط إ اااه  عقااس  أتاااش  صصاااألشاس   (Covid-19)حاال قسئاااط مش  نااس 

 ( يب    أف.10ق سسألكتطص  نأجه ل )تلألك

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترب ومستوى الصعوبة لتقديرات أولياء األمور  (11)جدول ال

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري 

 الصعوبة

1 
نألكتط ا      نالحل سقس   عهع  صه السسألط نحل سقس 

 نأخسصط ع  أثضسء تألكتنم ع  سأله
 ادتفع 1 1011 7016

11 
عهع تشعد اضوط تألك ت ط نأكلد ن ط أكلكتط ا      

 نالحل سقس  نأخسصط تكب  نحل سقستنم نألألك ت ط.
 ادتفع 1 1011 7001

10 
نه   تضشع نخنفلط نإلثدنئ ط نأل  تقهع أكلكتط نأل  ترنم 

 أكضلسقس  نأتلشقألط اضنمع  اكشغنم 
 ادتفع 6 1011 6066

1 
قكط انعع ط نألكتط ع  أثضسء نأألتك ط نألألك ت ط سربب ت سب 

 نألفسعل ا ضنم  ا   األكت نم  ا   زا ئنم
 ادتفع 6 1011 6066

6 
ال يل ل نأتضنسق نأتلضشع ع  أاسأ ب نأله  س 

 ستس يلضساب  نأضلسقس  نأتلشقألط اضنم  نالدنت ج سته
 ادتفع 1 1016 6067

15 
عهع تشعد اشقع نأكلد ن  خسو سسأتسا  نألألك ت ط 
 تقض ستنس دتب  نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط ا  

 نأدقشع إأ ه أكلألكم
 ادتفع 1 1011 6067

6 
شألش  نألسأب سسأتكل ع  أثضسء عتك ط نألألك م ع  سأله 

 أغ سب نألفسعل نالقلتسع  ا   نألكتط
 ادتفع 1 1061 6016

1 
ص نأخبد  أهى نألسأب ع  نألألسال اع نألألك م ع  سأله نق

 . أنفلله  نقتسته 
 ادتفع 1 1061 6011

7 
ضأل  انس ن  نألكتط ع  تشح   اوسا  نأتألكشاس  

 ع  تألكتنم.
 ادتفع 1 1071 6011

11 
عهع ا ءاط نأبداج س  نأجس ت  أتالش س  نأتضنسق 

 نأتقد  أله  س     نالحل سقس  نأخسصط
 ادتفع 10 1061 6011
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رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري 

 الصعوبة

ضأل  اقه   نألسأب ا      نالحل سقس  نأخسصط عكى  1
 نالخهنع نأشاسئل نإلأكلد ن ط نألقض ط.

 ادتفع 10 1076 6011

17 
صألشاط تشح   نألقض س  نألألك ت ط نأتلشنقه  ع  نأته اط 
ع  نألألك م ع  سأله ستس يلضساب اع نألكتط     

 نالحل سقس  نأخسصط
 ادتفع 11 1016 6011

ب اط نأتشقشا  ع  اضتل نألسأب ال ترسعه  عكى نألدم ت نأ 16
 ع  أثضسء عتك ط نألألكم   قشا ضج ج ع  نأتضتل

 الرشط 16 1066 6015

عهع اقه   نألكتط نأجكشس خ قس  طش كط أاسع شسشس   5
 نخقنت  نأكشح ط   نأاساشب

 الشار 17 1071 6011

زا  نأاوط نأه نا  غ د اضساب أكلكتط      11
 ل سقس  نأخسصط.نالح

 الرشط 11 1076 6071

عهع تشعد نأهعم نأضفر  أكلكتط     نالحل سقس   1
 نأخسصط.

 الشار 15 1017 6075

 ادتفع - 1016 6011 نأه قط نأكك ط 
 

أن نأه قط نأكك اط أتااش  صصاألشاس  تلألكاق سسألكتاطص اكاغ إأى ( 10شس   نأضلسئج ع  نأجه ل )أ

(  اتراالشى صااألشاط ادتفااع ااا   قنااط ن ااد 1016عنااس نأتع ااس   )(  ننادن6011الشااالنس نأارااسا  )

(  اتراالش   6075 – 7016أ أ ااسء نخاااش    تدن حااه نأتلشااالس  نأارااسا ط أناا ن نأتاااش  اااس ااا   )

( نأل  نوه عكى صعهع  صاه السسألاط نحل سقاس  نألكتاط 1صألشاط ادتفع  الشار   حوكه نأفقد  )

اكاااغ الشاااالنس إ   نخ أاااى  نأدتتاااطنااام عااا  س ألاااهص عكاااى اااا      نالحل سقاااس  نأخسصاااط عااا  أثضاااسء تألكت

( نألااا  11 نحلكاااه نأفقاااد  ) صاااألشاط ادتفاااع.  اترااالشى ( 1011( ساااسنادنا اع اااس   )7016نأاراااسا  )

نوااااه عكااااى صعااااهع تااااشعد اضوااااط تألك ت ااااط نأكلد ن ااااط أكلكتااااط ااااا      نالحل سقااااس  نأخسصااااط تكباااا  

(  اتراالشى 1011(  ننااادنا اع ااس   )7001) نحل سقااستنم نألألك ت ااطص نأدتتااط نأثسن ااط  ستلشااار حرااسا 

( نألاا  نوااه عكااى صزااا  نأاوااط نأه نااا ط غ ااد اضساااب أكلكتااط 11صااألشاط ادتفااع   قااسء  نأفقااد  )
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(  ننادنعنااس 6071    نالحل سقااس  نأخسصااطص عاا  نأدتتااط اااس قباال نخخ ااد  إ  اكااغ الشااالنس نأارااسا  )

( نألاا  نوااه عكااى صعااهع تااشعد نأااهعم 1(  اتراالشى صااألشاط الشااار  أاااس نأفقااد  )1076نأتع ااس   )

( 6075نأضفراا  أكلكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااطص عقااه قااسء  عاا  نأدتتااط نخخ ااد  ستلشااار حرااسا  )

 (  اترلشى صألشاط الشار.1017 ننادنا اع س   )

 . محور "صعوبات تتعلق بالمعلم"3

نأفقاادن   اراالشى تاام إدجااسا نأتلشااالس  نأارااسا ط  نالنادنعااس  نأتع س  ااط   تاام تاهيااه  تااب  

نأوااااألشاط ألقااااهيدن  أ أ ااااسء نخاااااش  ااااا  أعاااادنا ع ضااااط نأه ناااااط أكوااااألشاس  نألاااا  تشنقااااه نألكتااااط     

ع  نأتاهن س نأهناجاط عا  قواتط إ ااه  (Covid – 19)نالحل سقس  نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس 

 (  أف.11 عقس  أتاش  صصألشاس  تلألكق سسأتألكمص    ب   نأجه ل )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى الصعوبة لتقديرات أولياء أمور الطلبة  (22)جدول ال

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري 

مستوى 
 الصعوبة

 ضأله نأتألكم ع  ا زج  (Covid – 19)قسئاط مش  نس  1
 نسئه.تاق ق أ هنا نأتضنج  نن

 ادتفع 1 1011 6067

تضف    اع  نأتلكشبعهع اشنءاط مت ط نأتضنسق نأته ا   11
 نأشقه نأتلسح أكلألك م ع  سأله.

 ادتفع 1 1016 6051

عهع اقه   نأتألكم عكى نالخهنع أاسأ ب نألقش م نأبهيكط اع  10
 نألكتط ا      نالحل سقس  نأخسصط.

 الشار 6 1016 6076

11 
فأل ل نألألك م ع  سأله ا  خ ل عهع نأتقه   عكى ت

نأله  س نألفسعك  نأتتسشد ع  سأله ا   نأتألكت    نألكتط 
 ادعسدط أ أ سء نخاش   إشدنعنم.

 الشار 7 1011 6066

عهع تشنعد انس ن  تضف   نألألك م ع  سأله أهى نأتألكت    1
 نأ ي  نعلسا ن عكى نألألك م نأشقس  

 الشار 1 1016 6011

  ن  خسصط سب ف ط نألألك م ع  س أله أم دخضع نأتألكم أه 6
 أ    نالحل سقس  نأخسصط

 الشار 5 1060 6011

عهع اقه   نأتألكم عكى تشح   نالدنت ج س  نأله  س  نألقش م  1
 نأفألسأط نأل  تلضساب  نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط.

 الشار 5 1071 6011
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رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري 

 الصعوبة

صألشاط توت م نخنفلط نألألك ت ط نأتضساتط أخوسئص  6
 ط     نالحل سقس  نأخسصط عكى نخل ا عاستنس.نألكت

 الشار 1 1071 6011

ال يلشنعد أهى نأتألكت   خبد  مسف ط أله  س نألكتط      1
 نالحل سقس  نأخسصط ع  سأله.

 الشار 6 1065 6001

عهع اقه   سألض نأتألكت   عكى نالخهنع نأتضوس   1
 نألألك ت ط.

 الشار 10 1016 1067

5 
   نالحل سقس  نأخسصط سسألدنئق قكط األدعط األكت   

 نالالدنت ج س  نألألك ت ط نأخسصط الألك م نألكتط     
 نالحل سقس  نأخسصط ) حرب مل حسقط(

 الشار 11 1066 1060

ال يشقه نأتألكم ن لتسع طكبله  أ أ سء أاش  م ناش اوسا   7
 نأكلد ن ط  ن  ع قط سسأتشضشعس  نأتقهاط ع  نأه س.

 الشار 11 1016 1015

 الشار - 1011 6015 نأه قط نأكك ط 
 

( أن نأه قاااط نأكك اااط أتااااش  صصاااألشاس  تلألكاااق ساااسأتألكمص اكاااغ 11أحناااد  نأضلاااسئج عااا  نأجاااه ل )

(   اتراالشى صااألشاط الشااار  ااا  قنااط 1011( سااسنادنا اع ااس   )6015نأارااسا  أنااس ) الشااالنس

( 1015 – 6067  )ن اااااد أ أ اااااسء نخااااااش    تدن حاااااه نأتلشاااااالس  نأاراااااسا ط أنااااا ن نأتااااااش  ااااااس اااااا 

( نألا  نواه عكاى صقسئااط مش  ناس 1 اسأترلش    نأتدتفاع  نأتلشاار اا  نأواألشاط   قاسء  نأفقاد  )

(Covid – 19)  ضأله نأتألكم ع  ا زج تاق ق أ اهنا نأتاضنج  نننسئاهص عا  نأدتتاط نخ أاى  إ  اكاغ 

 ع  نأدتتط نأثسن ط  (  اترلشى صألشاط ادتفع 1011(  ننادنعنس نأتع س   )6067الشالنس نأارسا  )

نأتلكاااشب تضف ااا   ااااع  نأته اااا ( نألااا  نواااه عكاااى صعاااهع اشنءااااط مت اااط نأتضناااسق 11قاااسء  نأفقاااد  )

(  اترلشى صاألشاط 1016(  ننادنا اع س   )6051نأشقه نأتلسح أكلألكم ع  س ألهص ستلشار حرسا  )

سقااس  نأخسصااط نالحل      ( نألا  نوااه عكاى صقكااط األدعااط األكتا  5ادتفاع  عاا  حا   قااسء  نأفقااد  )

سااسألدنئق  نالااالدنت ج س  نألألك ت ااط نأخسصااط الألكاا م نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط ) حرااب ماال 
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( 1066(  ننادنعنااس نأتع ااس   )1060اكااغ الشااالنس نأارااسا  )إ   حسقااط( عاا  نأدتتااط اااس قباال نخخ ااد  

ن لتااسع طكبلااه  ( نألاا  نوااه عكااى صال يشقااه نأتألكاام7 اتراالشى صااألشاط الشااار ا ضتااس قااسء  نأفقااد  )

 أ أ ااسء أااااش  م نااااش اواااسا  نأكلد ن ااط  ن  ع قاااط سسأتشضاااشعس  نأتقهااااط عاا  نأاااه سص عااا  نأدتتاااط 

 (  اترلشى صألشاط الشار.1016(  ننادنا اع س   )1015نخخ د   ستلشار حرسا  )

 نأ   يضص عكى: النتائج المتعلقة بالسلال الثال ثالثا  

( ع  ارالشى صاألشاس  نألألكا م α=  0001ه ارلشى ) ل تشقه عد ج  ن  االأط نحوسئ ط عض

عا  نأتاهن س  (Covid -19)ع  سأله نأل  تشنقه     نالحل سقس  نأخسصط ع  حل قسئاط مش  ناس 

 نأهناجط ع  قوتط إ اه  عقس  الخل ا  قنس  ن د األكت نم  أ أ سء أاش  م؟

أعاادنا  إلقسسااس تع ااس   تاام حرااسب  اا م نأتلشااالس  نأارااسا ط  نالنادنعااس  نأتع س  ااط  نأخلاا  نأ

 ( يب    أف.11ع ضط نأه ناط ا  نأتألكت    أ أ سء نخاش   نأجه ل )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري الجابات المعلمين والمعلمات وأولياء  (12)جدول ال
 أمور الطلبة 

فئة  المحاور التسلسل
 المستجيبين

دد أفراد ع
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

1 
 00051 0011 7001 11 األكتشن  صألشاس  تلألكق سسألكتط

 00111 1016 6011 61 أ أ سء أاش 

1 
 00017 0017 6071 11 األكتشن  صألشاس  تلألكق سسأتألكم

 00116 1011 6015 61 أ أ سء أاش 

6 

 00015 0016 1016 11 األكتشن  نخاش  صألشاس  تلألكق س  أ سء
 00116 1011 6061 61 أ أ سء أاش 

 00011 0071 6061 11 األكتشن  نأه قط نأكك ط أخان  
 00110 1001 6055 61 أ أ سء أاش 

 

( سااسنادنا 6061نأه ناااط اكااغ ) خان  ( أن نأتلشااار نأارااسا  أكه قااط نأكك ااط 11يباا   نأجااه ل )

   قنط ن د نأتألكت    ا ضتس اكاغ نأتلشاار نأاراسا  أاخان   نتناس اا   قناط ( ا0071اع س   قه   )
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إلقسسااس  نأتألكتاا    نأتع ااس   (.  مااسن نأخلاا  1001( سااسنادنا اع ااس   )6055ن ااد أ أ ااسء نخاااش  )

(   تدن حااه نأتلشااالس  نأارااسا ط أتاااس   أان  نأه ناااط 00110(  إلقسسااس  أ أ ااسء نخاااش  )00011)

( ااا   قنااط 6061 – 6011( ااا   قنااط ن ااد نأتألكتاا     اااس ااا   )7016 – 7001نأث ثااط اااس ااا   )

 ن د أ أ سء نخاش .

          عاا  نأرااعنل نأثسأااث أناا   نأه ناااط  تاام نااالخهنع نالخلتااس  نأثااسن  أأل ضلاا   اراالقكل    أإلقسسااط 

(t -  test for two independent samples) ( يب   نلسئج نألاك ل.16 نأجه ل ) 

( لعينين مستقلتين الجابات t- testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار الثاني ) (13)ل جدوال
 أفراد عينة الدراسة من المعلمين وأولياء األمور 

فئة  المحاور التسلسل
المتوسط  العدد المستجيب

 الحسابي
االنحرافات 
 المعياري 

درجات 
مستوى  ة "ت"قيم الحرية

 الداللة

1. 
 0011 7001 1 األكتشن  صألشاس  تلألكق سسألكتط

116 10675 00016 
 1016 6011 61 أ أ سء أاش 

1 
 0016 6071 11 األكتشن  صألشاس  تلألكق سسأتألكم

116 10611 00160 
 1011 6015 61 أ أ سء أاش 

6 
 0016 7016 11 األكتشن  صألشاس  تلألكق س  أ سء نخاش 

116 10711 00015 
 1011 6061 61 أ أ سء أاش 

 0071 6061 11 األكتشن  نأه قط نأكك ط أخان   
116 10016 00071 

 1001 6055 61 أ أ سء أاش 
 

( ع  ارلشى α=  0001(  قشا عدج    االأط نحوسئ ط عضه ارلشى )16يلب   ا  نأجه ل )

 (Covid – 19)أخاسو عا  حال قسئااط مش  ناس نأواألشاس  نألا  تشنقاه نألكتاط     نالحل سقاس  ن

ع  نأتاهن س نأهناجاط عا  قواتط إ ااه تألاتى الخال ا نأترالج ب   )األكتاشن  أ أ اسء أااش ( إ  اكغاه 

( أاااخان  مبااال   أواااسأل نأتألكتااا    أااااس 00071(  اترااالشى االأاااط )10016) (t-test)نأق تاااط نألسئ اااط 

 ش نآلت :سسأضرتط أكتاس   نأث ثط عكسنه نأضلسئج عكى نأضا
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( عا  ارالشى نأواألشاس  نألا  تلألكاق α=  0001 قشا عدج    االأط نحوسئ ط عضه ارلشى ) .1

 – t"سسألكتط تألتى الخال ا نأترالج ب   اا  نأتألكتا    أ أ اسء نخااش   إ  اكغاه   تاط ) ( 

test" (10675( سترلشى االأط )00016.) 

ارااالشى نأواااألشاس  نألااا  ( عااا  α=  0001ال يشقاااه عااادج    االأاااط نحواااسئ ط عضاااه ارااالشى ) .1

تلألكق سسأتألكم تألاتى الخال ا عااط نأترالج ب   اا  نأتألكتا    أ أ اسء نخااش   عقاه اكغاه   تاط 

 ) ("t – test" (10611( اترلشى االأط  )00161.) 

( عا  ارالشى نأواألشاس  نألا  تلألكاق α=  0001االأط نحوسئ ط عضه ارلشى )    قشا عدج  .6

ط نأتراالج ب   ااا  نأتألكتاا    أ أ اسء نخاااش   إ  اكغااه   تااط س  أ اسء نخاااش  تألااتى الخاال ا عاا

 ) ("t-test" (10711( اترلشى االأط  )أوسأل نأتألكت  .00015   ) 

( عا  ارالشى نأواألشاس  نألا  تشنقاه α=  0001 قشا عدج    االأط نحوسئ ط عضه ارلشى ) .7

أه قاط نأكك اط عا  ن (Covid – 19)نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط عا  حال قسئااط مش  ناس 

خان  نأه ناااط تألااتى الخاال ا نأتراالج ب   ااا  نأتألكتاا    أ أ ااسء نخاااش   إ  اكغااه   تااط ص ص 

(t-test) (10016( اترلشى االأط  )00071.) 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج

 

 تضس ل   ن نأفول اضسقفط أضلسئج نأه ناط ع  ضشء أااكلنس  عكى نأضاشل نآلت :

 نأ   يضص عكى: سلال األولأواًل  مناقشة ال

اااس اراالشى صااألشاس  نأاالألكم عاا  سألااه نألاا  تشنقااه نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  حاال 

 ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه ا   قنط ن د األكت نم. (Covid – 19)قسئاط مش  نس 

تفألاس   إ  أن ارلشى نأوألشاط أكه قاط نأكك اط أاخان  ماسن اد إأى  (7أشس   نأضلسئج ع  نأجه ل )

(   ماااسن  ااا ن نأترااالشى ادتفألاااس  أتااااش   0071(  ننادنعاااه نأتع اااس   )6061اكاااغ الشااااله نأاراااسا  )

نأوااألشاس  نأكاا ي  يلألكقااسن س  أ ااسء نخاااش   نألكتااط  ا ضتااس مااسن الشااال س أتاااش  نأوااألشاس  نأتلألكقااط 

 سسأتألكم.

نأتألكتاا    نأتألكتااس   ااا  أعاادنا ع ضااط نأه ناااط ااا  نأتراالج ب  أن إأااى  قااه تألااتى  اا   نأضل جااط  

أا ماشن نأوااألشاس  نألاا  يشنقننااس أاضااسؤ م  ت ا اا  م اا      نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  حاال حااد ا 

نااالخهنع نألألكاا م عاا  سألااه عاا  تألكاا م نألكتااط اااشنء أكااسنشن إأااى   نألاا  أا   نأشاااسء نأرااسئه  عاا  نأألااسأم

سفاابل شااسال  أكتدنحاال  عااساي   أع     نحل سقااس  خسصااط   ح ااث أن  اا ن نأضااشع ااا  نألألكاا م دلبااق

نأه نا ط مسعط  أكتد  نخ أى  عتا  نأتعماه أن يشنقاه نأألاساكشن اا  األكتا    إان  ا    نأترالف ه ن اا  

أن نخقنات  إأاى    اتاس تضراب  ا   نأضل جاط نأتدتفألاط  نألكتط سألاض نأواألشاس  تلألكاق سألتك اط تألكتنام

ن اا   أصاا   الااالقتسل  اا   نخعااهنا  نأتألااهن  نالأكلد ن ااط عاا  نأتااهن س  نأتألس ااه  نأجساألااس  غ ااد ا

نأكب د  ا  نألكتط سفبل عسع  نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط عكى  قه نألاهيه  اخسصاط إ ن ماسن 

نأله  س يلم ع  نأتضسزل سسالخهنع نألألك م ع  سألاه   نأا   دوالهع سواألشاس  عهياه  قاه تااشل ا ن 
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ك   سفاابل ماسا إلعااهنا نأبادناج نألألك ت ااط  أ  خ هنعاه نألألك ت ااط  عقاه ال دبااشن نأتألكتاشن ااع  تاق قاه

ألغل ط     نأتفس مط  عألسأطتكشن نخقنت  نأتلسحط غ د مسف ط أره نأاسقط   أن شتبط نالنلدنه غ د 

نأشناااألط ااا  نألكتااط الااالقتسل نأااه  س  نأتشضااشعس   نأتااشنا نأه نااا ط   ااا  قنااط أخاادى عااان نآلسااسء 

ستجاااط اااا  نأاسأاااط نأضفرااا ط  نأواااا ط خاضاااسئنم     افاااب    صاااألشاس  إضاااسف ط أخااادى ن ن يشنقناااش 

نالحل سقااس  نأخسصااط عضاا   عاا  عتك ااط تألكتناام نألاا  تللكااب األكتاا   قااسا    أكف ااسء يلتبضااشن ااا  

 نألألسال اع اثل  عالء نخطفسل     نالحل سقس  نأخسصط.

عا  ضااشء نأضلاسئج نألاا  تتخضااه عا   اا ن نأرااعنل تبا   أن صااألشاس  نألألكاا م عا  سألااه شااتكه 

تااااس   نأث ثاااط أكه نااااط )صاااألشاس  تلألكاااق سسألكتاااط   أخااادى تلألكاااق ساااسأتألكم  ثسأثاااط تلألكاااق س  أ اااسء نأ

 نخاش .

نألااا   (Anderson, 2008) نتفقاااه  ااا   نأضلاااسئج ااااع ااااس تشصاااكه إأ اااه ا نااااط: ننه ااااشن 

أحنااد  نلسئجنااس  قااشا ااااتألط تاااهدس  تشنقااه نأااالألكم نالأكلد ناا  )نألألكاا م عااا  سألااه(  ا ناااط نأناااد  

األشقااااس  تلألكااااق سااااسأتألكت    نإلان    نأبض ااااط نألال ااااط إأااااى  ( نألاااا  أشااااس   نلسئجنااااس1010 ن )  خااااد 

( نألااا  أ ضااااه نلسئجناااس  قاااشا سألاااض نأتألشقاااس  نألااا  1017 نألجن اااتن   نألكتاااط   ا نااااط اااادنا )

( نألااا  ا ضااااه أن 1010حسأاااه ا ن تشح اااا  تكضشأشق اااس نأتألكشاااااس  عااا  نألااااه  س   ا نااااط ااتااااه )

 ا نااط  ت  أكتألكت   ال دألضى اله  بنم اه قط مسف ط عكى نالخهنع نأالألكم نإلأكلد نا .نإلعهنا نخكساد

نالحل سقاس     قشا صألشاس  يشنقنناس نألكتاط     نلسئجنس( نأل  أحند  1010أاش خ دنن   خد ن )

 ( صألشاس  نألألك م.1010نأخسصط   ا ناط نأتتس م  )

 & ,Draissi)ه ا ناااط ا ندراا    ااشنج  نخلكفااه نلااسئج نأه ناااط نأاسأ ااط اااع اااس تشصااكه إأ اا

Long, 2020)  نألاا  أ ضااااه نلسئجنااس أن نااااسأ ب نألااه  س نأجهياااه  نألاا  نعلتاااهتنس نأجساألاااس  
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سألااااض اضوااااس  نأاااالألكم إأااااى  أااااى ز ااااسا  نااااالق أ ط نألسأااااب  تااااشع د حد ااااط نأشصااااشلإنأتغدا ااااط أا  

 نالأكلد ن  أ  قشنعه نأب سنس .

 ط نأث ثط عكسنه عكى نأضاش نآلت : ف تس يلألكق ستضسقفط ااس   نأه نا

 مناقشة محور "صعوبات تتعلق بأولياء األمور" .2

( أن نأتلشاااار نأاراااسا  أترااالشى نأواااألشاس  نألااا  يشنقنناااس 1أحناااد  نأضلاااسئج عااا  نأجاااه ل )

ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ ااه ماسن ادتفألاس  إ   (Covid – 19)نألكتط ع  حل قسئاط مش  نس 

( ا   قنط ن د نأتألكت    نأتألكتس  اا  أعادنا ع ضاط نأه نااط  0016اع س   )(  ننادنا 7016اكغ )

أن أ أ ااسء نخاااش  ال خبااد  أناام عاا  نخقناات  نإلأكلد ن ااط أ  أن خباادتنم إأااى   قااه تضرااب  اا   نأضل جااط

قك كااط عاا   اا ن نأت ااهنن    اتااس أاام تكاا  أااهينم عكااد  عاا  نألألكاا م عاا  سألااه ااا  ح ااث أ ت لااه  ا    عاا  

 إنناام أاام داوااكشن عكااى نألااه  ب  (Covid – 19)ألك ت ااط خاا ل تففاا  ع ااد س مش  نااس نأألتك ااط نأل

نأكسع   نأتضساب انم ع  اجسل تكضشأشق س نأتألكشاس   نالتوسل  م ف ط تشح   نخقنات  نإلأكلد ن اط 

ع  عتك ط نألألكم  نألألك م  عض   ع  ضأل  نأقضسعط أهى سألض أ أ سء نخاش  ان ن نأضشع ا  نألألكا م 

يعاده ا  انتس  ع  تألك م نخطفسل  اخسصط     نالحل سقس  نأخسصط   قه تألشا  ا   نأضل جاط  اس 

اس دألسن ه أ أ سء نخاش  ا  قكط  ع نم سسأوألشاس  نألألك ت اط نألا  يشنقنناس أاضاسؤ م اا  إأى  نأتدتفألط

ى سفابل     نالحل سقس  نأخسصط  اا  خا ل تألكا تنم عا  سألاه  خن  ا ن نألألكا م دلباق أكتاد  نخ أا

شسال نل جط النلفس  قسئاط مش  نس   أن اقه   نأجنس  نأتألض ط ع   زن   نألدا ط  نألألك م عاسقت  عا  

عاها ال  يضاادعنإلدفسء سادوسل نأبث نالأكلد ن  أكجت ع  ا  طكتط عساي        نحل سقاس  خسصاط  

 نأشقاااس  لألكم سااا س ساااه اااا  نخطفاااسل اااا  عدصاااط نأااالألكم عااا   ااا   نأ اااد ا نآلن اااط نألااا  ال تلااا ل نأااا

 اخسصاااط نخطفاااسل     نالحل سقاااس  نأخسصاااط اااا  أااااد عق اااد  ال دتبضناااس نقلضاااسء قناااسز حسااااشب أ  

 ع  شتبط نالنلدنه. نالشلدن 
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ا    أ  نألااا  تراااب  عااا  شاااقق أخاااادنأاسأاااط نالقلواااسادط إأاااى   قاااه تألاااتى  ااا ن نأضل جاااط أدضاااس  

كتاااا   ااااا      نالحل سقااااس  صااااغ د  عااااسا  اااااس تكااااشن اتاحتااااط سسخطفااااسل نأوااااغس   سا ااااث أن نأتلأل

نأخسصااط ال يلتبضااشن ااا  نأتقااسء أشحااه م عاا  غاادعنم أكاالخكص ااا  نأضشضااسء  نأضااج ج نأاا   دراابته 

نأنااه ء  غ ااد صااسأاط أكاالألكم إأااى  إخااشنننم نأوااغس  أ  نأكتااس   أ أ ااسء أاااش  م  عسأب اااط نأألسئك ااط تفلقااد

أ اسء نخااش  ال دتلككاشن نأتقاه   نأكسف اط أن أ  إأاى  أكثد  نأل ث دن   نأتضبنس     اتس تألشا     نأضل جاط

    نالحل سقاااس  نأخسصاااط   عاااسيلنم  خااا ي  اض اااد نالعلتاااس  حاااسألنم نأواااا ط  نخاضاااسءعكاااى السسألاااط 

 نأضفرا ط عضا   عا  عتك اط تألكتنام انا ن نخااكشب نأاا   قاه دألاه قهياهن  أاتألض نآلساسء نأا ي  قاه دفلقااد 

نأجهياااه سساااالخهنع نأشااااسئل نألكضشأشق اااط  شاااتبط  أسرااار اللكتاااس  نإلأتاااسع انااا ن نألألكااا مإأاااى  سألضااانم

أن أ أ سء نخاش  انتس نالككشن ا  إابسناس   اقاه ن  عااننم ال إأى  نالنلدنه   قه تضرب     نأضل جط

عضاا   عاا  عااهع تفاادغنم أناا    نأتألكاام   ال دتباا  أن داكااشن ابسنااه دألشضااشن عاا  نأجنااه نأاا   دقهاااه 

ن شاا اس  عاا  نأتااضنج  افنشااااه ش نأتألكااام  عسآلسااسء ال دألدعااإأااى  نأتنتااط نألاا  أ مكش ااس  أ مكنااس نأتجلتااع

 م ف ط تضف     ال درلل ألشن تكب ط نحل سقسته إال ا  مسن ا   عالء نآلسسء األكتاس  ااس س نألاه  س ااع 

نأواغ د   عألتك اط نألألكا م  نأألتد اطنخطفسل     نالحل سقس  نأخسصط   اخسصاط اا   ام عا  نأتدنحال 

ااا  أعااه أنااس  حواال عكااى نألااه  ب نأتضساااب عاا  أثضااسء  إال دراالل ع اتس ااالنس  ال أ رااه أااادن    ضااس ص

 خهاله   نكب نأللش ن  ع  نأتجسال  نأتخلكفط.

أن أ أ سء نخاش  أام يلكقاشن تاه  تس  مسف اس  عكاى اناس ن  نألكضشأشق اس إأى    اتس تألتى     نأضل جط

قنااسز حساااشب )ااتااشل( أ  إنناام ال أ  أكثااد م ال دتلككااشن  اااضنم نااالخهنع نأاساااشب  أ  أن نرااتط 

دألدعشن نالخهناه   ال دتلككشن ثت  نالشالدن  عا  نالنلدناه  أ  ثتا  تواك اه عا  حاسل علكاه  متاس 

 نأتلألها  أن ن نأجنسز  ا  ثم عان عسقه نأف ء ال دألل ه.  نالالخهناسإأى  أننم دفلقد ن 
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    نالحل سقس  نأخسصاط   ا م  ن دن  أألهع تتب  نآلسسء ا  تقهدم نأترسعه  نأتلكشاط خاضسئن

نالتفااسج اااع سألااض نأتألكتاا   إأااى    قااشعنم عااسقت   عاا  إدوااسل نأتألكشاااط أناام  عقااه دضاالد سألضاانم

 ألقهدم ا  س خوشص ط خاضسئنم اتس يد قنم نقلوسادس   ض   تكسأ   قهيه  أا ستنم نأألسئك ط.

 مناقشة محور "صعوبات تتعلق بالطلبة" .0

أن نأتلشاار نأاراسا  أترالشى نأواألشاس  نألا  يشنقنناس إأاى  (5أشس   نأضلسئج ع  نأجاه ل )

ع  نأتهن س نأهناجاط  (Covid – 19)نألكتط ا      نالحل سقس  نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس 

( ااا   قنااط ن ااد نأتألكتاا   0011( سااسنادنا اع ااس   )7001عاا  قوااتط إ اااه مااسن ادتفألااس   إ  اكااغ )

أن نأتألكتا   دتلككاشن نأاشع  إأاى  تألتى     نأضل جط نأتدتفألط نأتألكتس  ا  أعدنا ع ضط نأه ناط   قه 

 اعالء نألكتاط اا    األسناس  نإلا ن   نأتألدعاط نأكسف اط ستقاه ن  طكبالنم اا      نالحل سقاس  نأخسصاط 

تكااف نأوااألشاس  نألاا  يشنقننااس نألكتااط خاا ل  عضاا   عاا نأوااا ط أ  نأضفراا ط أ  نألألك ت ااط  نأاااسال 

نألألك م ع  سأله   اقسء نخطفسل ستفدا م أ  إأى  لضسع  ع  حسل نالنلقسليشانم نأه نا   نأل  قه ت

اع أحه نخاش   نأ   قه دجنل نالخهنع نأاساشب   اتس ال دألادا نااته    اتاس قاسء   ا   نأضل جاط 

نأتدتفألااط سراابب ضااأل  انااس ن  نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  تشح اا  اوااسا  نأتألكشاااس  

عا   ا ن نأتجاسل   قاه تألاشا  ا    ماسا قكاط أ  عاهع حواشأنم عكاى تاه  ب ع  أثضاسء عتك اط تألكتنام  

ش كااط عاا  أثضااسء تألكتااه عاا  ط شسشااط نأاساااشب أفلااد أاااسع  قكشاااهأن نألسأااب  ااا  خاا ل إأااى  نأضل جااط

نألفسعاال إأااى  نأضاا ق  نأتكاال ااا   اا ن نأتشقاا  نأاا    ااش ف ااه العلقااس    سألااه قااه دفااألد سألااهع نإل ت ااسح 

قكاااط خباااد  إأااى   اتاااس تضرااب  ااا   نأضل جاااط  أاا   يااالم عااا  نألألكاا م نأشقاااس     ننالقلتااسع  اااا   نألكتاااط 

نألسأب ا      نالحل سقاس  نأخسصاط عا  تألساكاه ااع نألألكا م عا  سألاه  اللكتستاه نأتلألاها   أنفالله 

نأتلضشعااط  اتااس قاااه دراابب عااهع  تتاااط عاا  نأاالألكم انااا   نألد قااط  مدن  ااط نأااالألكم س اااسأ ته مسعااط نل جاااط 

اااا  دقاااهع نأاااهعم  نأتراااسعه  أاااه إأاااى  نأااالألكم س ااااكشب نألألكااا م عااا  سألااه   نعلقاااس   األسنستااه اااا  صاااألشاط
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إلنجسز نأشنقتس  نأتلكشب إنجسز اس  اتس ااط نأضفاسطس  نأتلضشعاط نألا  يضتغا  اتس اانس    اتاس تألاشا 

نأتلسحط ع  نأته اط  نألكضشأشق طنأوألشاط نأل  يشنقننس نأتألكم ع  تشح   نأشاسئل إأى      نأضل جط

اااااا  نألكتاااااط   إابسنااااستنم د قاااااط نألألكااااا م عاااا  سألاااااه  عقاااااس  أتقااااه ن      نالحل سقاااااس  نأخسصاااااط عاااا  ط

 تلضااسع   اا   نأوااألشاط عكاا نم عضااهاس تكااشن نأه ناااط عاا  نأتضااتل سسااالخهنع نأاالألكم نإلأكلد ناا  أ  

نأتنااس ن  نأتلكشاااط عاا  عتك ااط نألألكاا م   اا    ع تقااى إأااى  نألألكاا م عاا  سألااه   نعلقااس  نآلسااسء  نخخااشنن

لفال حااسئدن  إزنء  اا ن نأتشقا    ااتانا قكقااه  قاه يلألاا   تألكتااه أغ اسب نأتألكاام نأاا   ماسن أااه ااا  ن   اضااس  نأ

 در أه   رلفرد اضه ع  أاش  عهيه  يشنقننس ع  ا ناله.

    نالحل سقااس  نأخسصااط ال تلااشعد أااهينم اضوااط ااا  أن نألكتااط إأااى   قااه تألااشا  اا   نأضل جااط

إأ نس عضه نأاسقاط ألكب اط اللكتاستنم   اراسعهتنم عا  عتك اط تألكتنام تألك ت ط نأكلد ن ط دتبضنم نأدقشع 

نأضشضااسء انخال نأتضااتل  أكثاد  ا    عضا   عاا  ماشن نأب ااط نأتضتأ ااط أكلسأاب ال تراسعه  عكااى نأالألكم 

سراابب مثااد  عااها نخعاادنا ف ااه ااا  نأوااغس   نأكتااس   نزاحااسع نأتبااسن اناام   حااه م نأتفااب   نألاا  ال 

عا  نألسأاب نأتاالألكم نأا   يلألا   عك اه عاا   – ااه   س –ألسئكاط   نألا  قاه تااعثد حواد أناس اا   أعاادنا نأ

ت اسب إأاى  اثل     نأاسأط أن يلألكم س اكشب نألألكا م عا  سألاه   اا  نأتالتال أن تدقاع  ا   نأضل جاط

نأتشقااع أ  نأتشنقاااع نالأكلدن اااط  ن  نأأل قاااط سسأتاااسا  نألألك ت ااط نألااا  يه اااانس نألسأاااب  ت اااسب نألقض اااس  

لط انس أ لتب  ا  نأدقشع إأ نس عضه حسقله إأ نس انها نألألكم    اتس قسء      نأضل جط أألاهع نأتدتت

تفااخ ص نحل سقااس  نألكتااط ااا      نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  أثضااسء تألكتناام عاا  سألااه أألااهع األدعااط 

م ف ااط نااالخهنع نأاساااب علتقااى نالحل سقااس  مساضااط غ ااد   نآلسااسء سب ف ااط تفااخ ص  اا   نالحل سقااس   

 ع  صاط نألسأب  تألكته إ ن أم تلم تكب لنس. ت ث د عط قه دبشن أنس األد 

قكط تشعد نأهعم نأضفر  أكلتط ا      نالحل سقس  نأخسصاط اا  إأى  س تألتى     نأضل جط  ات

نآلساسء أ  نإلخاشنن نأكتااس  عا  أثضاسء تألكتناام عا  سألااه  اتاس قاه دضااأل  نأدتتاط أاهينم عاا  نأالألكم  عااهع 
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ط نألاا  تقااهع عبااد شااتبط نالنلدنااه. ع لشقاا  تألكتناام  تااتانا حااسألنم نأوااا ط أ  تقباال نأباادناج نألألك ت اا

ننأضفرااا ط  ضاااأل  اقاااه   نألسأاااب عكاااى ناااالخهنع نأشااااسئل إأاااى   قاااه تضراااب  ااا   نأضل جاااط مااا أف ااااشء 

نأله  ب نأتضساب عكى ناالخهنع  ا   نأشااسئل  ح اث إأى  نالأكلد ن ط ع  أثضسء عتك ط تألكته  العلقس  

 ا   نأشااسئل  عاان عاهع تتبا  نألسأاب اا      نالحل سقاس  نأخسصاط إأى  سأله درلضهأن نألألك م ع  

ع  نالالخهنع نأتضسااب  نأفسعال أنا   نأشااسئل قاه ياعثد ااكتس  عا  عتك اط تألكتاه انخال نأتضاتل أغ اسب 

 ا  يدقع إأ ه عضه نأضد   .

 ال   سق نأتقااد أن نأبداج ااس  نأجااس ت  غ ااد ا ئتااط أتالااشى نأتضنااإأااى   قااه تألااشا  اا   نأضل جااط

توكل أله  س     نالحل سقاس  نأخسصاط  اتاس يللكاب إعاهنا اداج اس  قهياه  تضسااب  اعالء نألكتاط 

ضاأل  نأهنعع اط أاهى إأاى  تألتى     نأضل جط   اتس تف ه ع  إكرسانم نأتألكشاس   نأتألس ا نأتلكشاط 

درااسنه م   قااهع أناام نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط أكاالألكم س اااكشب نألألكاا م عاا  سألااه  أغ ااسب ااا  

نأهعم ا  نأتألكت    نإلان       ت سب نألفسعل نأتتسشاد ا اضنم  اا   األكتا نم اا  قناط  ا اضنم  اا   

أقدنننم ا  نألكتط نأألساي   اا  قناط أخادى أألاهع اتس ااط نألألكا م نأتتسشاد )نأشقاس  (    ا ن قاه يت اه 

    .ا  عتألنم   ضسع  نأوألشاس  نأل  يشنقنشننس ع  عتك ط تألكتنم 

 مناقشة محور "صعوبات تتعلق بالمعلم" .3

نأارسا  أكه قط نأكك ط أتاش  صصألشاس  تلألكق سسأتألكمص  نأتلشار( أن 1ي ح  ا  نأجه ل )

ف تااس يلألكااق ستراالشى نأوااألشاس  نألاا  تشنقااه نألكتااط ااا      نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  حاال قسئاااط 

( 6071مااسن الشاااال س  إ  اكاااغ )عااا  نأتااهن س نأهناجاااط عااا  قوااتط إ ااااه  (Covid – 19)كش  نااس 

اا  أعادنا  (  اترالشى صاألشاط الشاار اا   قناط ن اد نأتألكتا    نأتألكتاس 0016سسنادنا اع س   )

أن نأتضناسق نأتأللتاه عا  تاه  س نألكتاط     نالحل سقاس  إأاى   قه تضراب  ا   نأضل جاط  ع ضط نأه ناط

  نأالألكم عا  سألاه  اتاس يللكاب نأخسصط ال يلضساب ا  ح ث مت له اع اس دالسقه ا   قه عضه تضف 
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إحااهى نأاااسأل  : إاااس أن ياالم تقكاا ص نأتضنااسق سا ااث يلااشنءع اااع نأشقااه نأتلااسح أكاالألكم عاا  سألااه أ  أن 

 داها نأشقه نأتخوص أكتضنسق أكثد اتس  ش عك ه.

أ لتب  نأتألكم ا  تت  ه طكبله سسأتألكشاس   نأتناس ن  نألا  تتباضنم اا  اشنصاكط تألكتنام   قاه 

نأشضااع نأاادن   نأاا   تتااد سااه األ اام ااال قت ااع سقااسع نخ ش سراابب تففاا  إأااى   جااطتألااتى  اا   نأضل

قسئاط مش  نس  اس اببله ا  إغ ج أكتعارس   نأجساألس   نأتهن س   نأا   أثاد سفابل اتسشاد عا  

نأألتك ط نألألك ت ط  إ  تشق  نألألك م نأتتسشد )نأشقس  ( أكافسظ عكى نألتسعه نالقلتاسع  أتضاع ننلفاس  

س   اسا نألألك م ع  سألاه  نأا   أام دبا  دخلاد عكاى ساسل أحاه اا  نأقاسئت   عكاى نأألتك اط   ن نأف د  

نألداش ااط أن دفااادش  ااا ن نأضاااشع اااا  نألألكااا م نل جاااط نخاااد نأشنقاااع   عااا  حااال حاااد ا صاااعتط دا لناااس 

نأخشا  نأقكق  تبهل أاسأ ب نأله  س  نالدنت ج سته سربب  اسء مش  نس  دوألب  إن أم يلألا   عكاى 

نالحل سقس  نأخسصط أن داقق نخ هنا نأتلكشب تاق قنس أكتضنج أ  إننسئه سا ث تلاقق األكم     

 .نالالفسا  نأتدقش  ا  نأألتك ط نألألك ت ط نألألكت ط

  اتااس قااسء   اا   نأضل جااط أألااهع تتباا  نأتألكاام ااا  تفأل اال نألألكاا م عاا  سألااه  ال ااا تس  إنااه مااسن 

 قكااط نأشقااه إلعااهنا نأباادناج     أااهى نأتألكتاا  شااسا   أكلكتااط مسعااط   قااه تكااشن  أااف سراابب قكااط نأخبااد 

 نأبداج س  نأتضساتط أخطفسل  اخسصط     نالحل سقس  نأخسصط  عضهاس دبشن نأله  س ع  نأتضسزل 

   بشن نآلسسء  أ أ سء نخاش   م نأ ي  دفدعشن عكى عتك ط نأله  س ع  سأله   قه تألتى     نأضل جط

ضساااااب  نشاااالدنكنم عاااا  ا  ن  ته  ب ااااط خسصااااط سسألد قااااط أ  نألااااه  ب نأتإأااااى  نعلقااااس  نأتألكتاااا  إأااااى 

نخاكشب نأ   يلم ف ه تألك م     نالحل سقس  نأخسصط ع  سأله  عسأله  ب  خسصط ع  أثضاسء نأخهااط 

دأله عسا    ئ رس ع  نأألتك ط نألألك ت ط نألألكت ط  ا  غ د  ال درلق م نألألك م  ال تاقاق أ هنعاه ال اا تس 

 لكضشأشق  در د سخلى نأألتسأقط. أن نأللش  نأألكت   نأ
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نأتراالتد  أكتألكتا   ألكب ااط اللكتاس  نأألوااد   أتشنكتاط  ا ن نأللااش  ال ااه ااا  نأاه  ن  نأله  ب اط

إأاى   نأألتك ط نألداش ط  إلعهنا ق ال قاسا  عكاى نالاالتدن  عا  اشنصاكط نأالألكم   قاه تألاشا  ا   نأضل جاط

قااه ال يشقااه ن لتااسع طكبلااه ااا       –  نل جااط اااس الكااشب اضااه ااا  إقاادنءن   اتس اااس –أن نأتألكاام 

نأتوسا  نالأكلد ن ط نأتلألكقط سسأتشضشعس  نأل  تقهع ع  ا  انم  عض   إأى  نالحل سقس  نأخسصط

ع  نآلسسء نأ ي  أنم شغكنم نأخسو ساعسأط أعدنا أاد م  ننفغسأنم سسخاش  نأا ست ط نخخادى عا  حال 

اكاهنن نأألاسأم   أتاس ماسن     نالحل سقاس  نأخسصاط      نأجسئاط نألا  أغكقاه أااشب نأألتال عا  األ ام

اااا  نألكتاااط اااا  عااااس  اخلكفاااط اااا  نالحل سقاااس  عكااا س أاااادن    ضاااس  أن دقاااشع نأتألكااام الوااات م نخنفااالط 

 خوسئص  عالء نألكتط   نأ   دأله أادن  صعتس  أن أم دب  الأل  ن . اع نألألك ت ط نأل  تلضساب

نأتنااس ن  نأ زاااط ألضف اا  نألألكاا م إأااى  نفراانم دفلقااد ن أن نأتألكتاا   أإأااى   قااه تألااشا  اا   نأضل جااط

) قنااس أشقااه(    ضااس  صااألشاس  تشنقااه  نأتتسشاادعاا  سألااه خنناام نعلااسا ن  أرااض   عهيااه  عكااى نألألكاا م 

نأتألكت   إحهن تس تدتتر سسأتنس ن  نأتلكشاط أللب ق نألألك م ع  سأله   نخخدى تألك تنم أخطفسل     

نأراانل نألغكااب عكااى  ااست   نأوااألشال   األااس  عاا   ن  نحااه.   اتااس نالحل سقااس  نأخسصااط   أاا س ااا  

قاااسء   ااا   نأضل جاااط خن نأتألكتااا   ال دتلككاااشن نأخباااد  نأكسف اااط ألاااه  س     نالحل سقاااس  نأخسصاااط 

س اااكشب نألألكاا م عااا  سألااه   أااا أف ال اااه اااا  تض اا م ا  ن  ته  ب ااط خسصاااط عاا  م ف اااط نااالخهنع  ااا ن 

س  نأخسصاط ال اا تس عا  حال قسئااط مش  ناس نألا  ننلفاد  عا  نخاكشب ااع نخطفاسل     نالحل سقا

قت ع نأبكهنن    اتس قسء      نأضل جط سرابب ضاأل  اقاه   األكتا  نخطفاسل اا      نالحل سقاس  

نأتناااس ن   نإلابسن اااس  نأتلكشااااط   عاااهع إأاااى  نأخسصااط عكاااى ناااالخهنع نأتضواااس  نألألك ت اااط العلقاااس  م

 تجسل اتس يعثد اكتس  عكى نخطفسل  عكى تشح       نأتضوس .ال كنم أكخبد  نأألتك ط ع    ن نأن
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 نأ   يضص عكى:  ثانيًا  مناقشة نتائج السلال الثاني

ااس ارالشى صااألشاس  نألألكا م عا  سألااه نألا  تشنقااه     نالحل سقاس  نأخسصاط عاا  حال قسئاااط 

 ش  م.ع  نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه ا   قنط ن د أ أ سء أا (Covid – 19)كش  نس 

( أن ارلشى نأوألشاط أكه قط نأكك ط أخان  مسن الشالس   عقاه 1يلب   ا  نأضلسئج ع  نأجه ل )

(.  قااااه مااااسن اراااالشى نأوااااألشاط ادتفألااااس  1001( سااااسنادنا اع ااااس   )6055اكااااغ نأتلشااااار نأارااااسا  )

ى ماسن  ا ن نأترالش حا   نخاش ص   صصألشاس  تلألكق سسألكتاطص  عا   س  أ سءأتاش   صصألشاس  تلألكق 

 الشالس  أتاش  صصألشاس  تلألكق سسأتألكم.

أن أ أ اسء أااش  نألكتاط     نالحل سقاس  نأخسصاط يعماه ن  قاشا إأاى   قه تضراب  ا   نأضل جاط

عهياه اا  إأاى  اس يلألكق انم أنفرنم العلقس  م اضنس  خاضسئنمصألشاس  تأللدش ا د نألألك م ع  سأله 

ئنم   خنناام اضفااغكشن عا  أاااش  م نأا ست ااط ألغل ااط نأتناس ن   نأخباادن   نأتألدعااط ألكب ااط نحل سقاس  ناضااس

نألكتاااس  نأتع فااا ط   أن األ تنااام دتس ااااشن أعتاااسال  سأل اااه  عااا  نألألكااا م   ال ااااه اااا  افاااس ملنم عااا  

نأااه  ن  نأله  ب ااط نألااا  تااع كنم ألألكاا م أاضاااسئنم س اااكشب نألألكااا م عاا  سألااه ال اااا تس  أن  ااعالء نخاضاااسء 

أل  تاشل ا ن تألكتنم    ضتغ  عكى نآلسسء ا ل نأجنه  نكلرسب مث د ا  نالحل سقس  نإأى  دفلقد ن 

نأخبد  نألألك ت ط أكترسعه  ع  نإلشدنا عكى أاضسئنم ع  اضسزأنم  ألأل   نأكقسء نأتتسشاد  نألألكا م  قناس  

ننلفااس  ع ااد س مش  نااس  تألل اال نأتااهن س  نأجساألااس   نأتعارااس  سراابب   أشقااه اااع  ااعالء نألكتااط

قااسء  عكاد  نألألكا م عاا   ثاام تقك ال ننلقاسل نأألاه ى ك ال نإلصااسسط انا ن نأشااسء  اا   ألق نخخادى نألداش اط 

  ن نألألك م األ م ا ش  نخطفسل   أانته   اساسأله ألوتل حق قط  نقألط  عقس  أر ساط نخاد نأشنقع  

عاا   زن   نألدا ااط  نألألكاا م عاا  تقااهدم نأتضوااس  نألألك ت ااط  نأبااث نألكفت ااشن  أكترااسعه  عاا  تألكاا م نألكتااط 
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نأتدنحل نأه نا ط نأتخلكفط اع نخخ  ع  نالعلتس  نألكتط اا      نالحل سقاس  نأخسصاط  عضا   عا  

 إانسع نأجساألس  ع  تقهدم نأخهاس  نألألك ت ط أكلكتط نأجساأل     طكتط نأه ناس  نأألك س.

أن نآلساااسء عاااسا  ااااس دبشناااشن غ اااد الفااادغ   خاضاااسئنم اااا      إأاااى    اتاااس تألاااتى  ااا   نأضل جاااط

  نحل سقااااستنم  ال م ف ااااط تكب لنااااس  عك اااا  ااااا بشن نأشضااااع إ ن اااااس دألدعااااشن حل سقااااس  نأخسصااااط   ال نال

أاااسأ ب نألااه  س نأ زاااط اااع إأااى   اا ن نخب أ  نخع نأكاا ي  قااه دفلقاادننإأااى  نضاا فه عتك ااط تألكاا تنم

رلقب    نأوعتط نأتاسطط سسأشاسء نأتواشب سسأقكق  نأا د  إزنء اس ا اهم ا نأتقه  أاضسئنم ع      

 ضااأل  اقه تااه عكااى تااشع د نخقناات  نأتلكشاااط ألألكاا تنم  نالشاالدن  عاا  شااتبط نالنلدنااه  عضاا   عاا  

 د ااكتس  عا  ثنأألبء عكى     نأفتبط نأ   دألدقل ع  مث د ا  نخح سن عتك ط نالتوسل  ا  ثم نألا 

 .عتك ط نألألكم أنعالء نخاضسء ا      نالحل سقس  نأخسصط

( ي حااااا  أن نأواااااألشاس  نألااااا  تشنقاااااه نألكتاااااط     1ئج عااااا  نأجاااااه ل )نأضلاااااسإأاااااى   ناااااالضسان  

ن نالتفااسج  نالخاال ا اااع نأه ناااس  إنالحل سقااس  نأخسصااط شااتكه نأتاااس   نأث ثااط خان  نأه ناااط    

عضااهاس  سنأرااسسقط دفااسسه اااس تاام نالتفااسج عك ااه أ  نالخاال ا األااه ااا  ا ناااس  اااسسقط تتااه نإلشااس   إأ ناا

 اضسقفط نأرعنل نخ ل.

   نخان  نأث ثط عكسنه متس د ت :ف تس يلألكق ستضسقفط ااس    

 مناقشة محور "صعوبات تتعلق بأولياء األمور .2

( أن نأتلشاااار نأاراااسا  أترااالشى نأواااألشاس  نألااا  يشنقنناااس 6أشاااس   نأضلاااسئج عااا  نأجاااه ل )

ع  نأتهن س نأهناجاط  (Covid – 19)نألكتط ا      نالحل سقس  نأخسصط ع  حل قسئاط مش  نس 

( اا   قنااط ن اد أ أ ااسء أاااش  1011(  نناادنا اع ااس   )6061عا  قوااتط إ ااه مااسن ادتفألاس  إ  اكااغ )

 نألكتط ا  نعدنا ع ضط نأه ناط ف تس دخص نأوألشاس  نأل  تلألكق س  أ سء نخاش .
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 ابضنم ع  شقق أ   أتألض نآلسسءنأترلشى نالقلوسا  نأتضخفض إأى   قه تألتى     نأضل جط

سسخطفسل درشا س نأضج ج  نأضشضسء   اثل     نأاسأط تعثد ع  عتك ط تألكم ا ش  صغ د  ابل ط 

نخاضسء ا      نالحل سقس  نأخسصط ألأل   عتأنم ع  غدا خسصط سأل اه  عا  نأتضبناس   نألا ث دن  

أن نألألك م ع  سأله يللكب تفدغس  خحه نخاش   أتلسسألط ا  س إأى      نأضل جط تألشانأركب ط  ن   اتس 

    نالحل سقس  نأخسصط ال ا تس نخطفسل نأواغس  اا  نأتدحكاط نخاساا ط نخ أاى  عسأدعسداط  أاضسئنم

 أ اااهنا نأدقسسااط  نإلشاادنا  حااسئ  الكشااااط ااا  نآلسااسء أناااعالء نخاضااسء  اخاا ا  أاااف يلألاا   تاق ااق 

عاا   أن نآلسااسء ال دتلككااشن نأخباد  نأ زاااط  أام دفااس مشنإأاى  نألألكا م عاا  سألاه   قااه تضرااب  ا   نأضل جااط

ا  ن  ته  ب اااط الخوواااط عااا  تألكااا م نخاضاااسء عااا  سألاااه   اسألاااسأ  دواااألب أ  يلألااا   ننجاااسز نأتنتاااط 

 نأتبكف   انس.

ضاأل  نأتاسع نآلساسء  أ أ اسء نخااش  ستللكتاس  نأتضاس ج نأه ناا ط  إأاى    اتس تألشا     نأضل جاط

نأتألكاام نأاا   أعااه  عااهع األاادعلنم س اااسأ ب نألااه  س  طدنئقااه   ااا  ثاام يلألاا   عكاا نم أن داكااشن اااال 

اا ت   كااه أكتنضااط نألاا  يضلرااب إأ نااس  إعااهنان  اضساااتس   تاام سء سااأن نآلإأااى  س قااه تألااتى  اا   نأضل جااط أدض 

دألااسنشن مث اادن  ااا  عااهع األاادعلنم سسأوااألشاس  نألألك ت ااط نألاا  يشنقننااس أاضااسؤ م   عااهع إا نكناام خ ت ااط 

ء نآلسسء عكى نأق اسع ادعسداط نخاضاسء تفخ ونس إلدجسا نأأل ق نأتضساب أنس عض   ع  عهع اقه    عال

إأاااى    قاااسالنم  الاااسسأللنم عااا  أثضاااسء قكشاااانم أااااسع نأفسشاااس  أكااالألكم عااا  سألاااه   مااا أف نعلقاااس  نآلساااسء

نأله  ب نأتضساب عكى م ف ط نالخهنع نأتنس ن  نألكضشأشق ط  ن  نأأل قاط الشح ا  نأاسااشب  شاتبط 

أقنات  نأنشنتا  نأ م اط أ  نالنلدناه   ن ادن  أألاهع  نالنلدنه  مث د ا  تلب قس  نالتواسل نأتلاشعد  عا 

اقه   سألض نآلسسء عكى نأق سع سسأتنتس  نأتلكشاط اضنم ع  تألكا م أاضاسئنم     نالحل سقاس  نأخسصاط 

عاا  طد ااق نألألكاا م عاا  سألااه  عااان  أااف اعألناام ألكك اا  سألااض نأتألكتاا   ساعلااسء ا  س خوشصاا ط 

 األ ضط قه تد ق مس كنم. أقش خاضسئنم  اقسال 
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 مناقشة محور "صعوبات تتعلق بالطلبة"  .0

( أن نأتلشااار نأارااسا  أكه قااط نأكك ااط أتاااش  صصااألشاس  10نأضلااسئج عاا  نأجااه ل ) ااا  يلباا  

(  اترااالشى صاااألشاط ادتفاااع اااا   قناااط ن اااد 1016( ساااسنادنا اع اااس   )6011تلألكاااق سسألكتاااطص اكاااغ )

أن أ أ اااسء نااااش  نألكتاااط      إأاااى أ أ اااسء نخااااش  اااا  نعااادنا ع ضاااط نأه نااااط  قاااه تضراااب  ااا   نأضل جاااط

نالحل سقس  نأخسصط أم يلتبضشن ا  تاهيه نحل سقس  أاضسئنم اا      نالحل سقاس  نأخسصاط  السسألاط 

عااهع نااال كنم نأتألدعااط نأكسف ااط سسأك ف ااط إأااى  اااهى تكب لنااس عاا  أثضااسء تألكتناام عاا  سألااه  قااه يدقااع  أااف

أتجااسل  عاا  اااه ااا  إشاادنكنم عاا  ا  ن  نألاا  تاااها انااس  اا   نالحل سقااس  أ  نقااص خباادتنم عاا   اا ن ن

ته  ب ط تع كنم أكق سع ستثل     نأتنتس   ال ا تس  أن نأتلسسألط أنعالء نخطفسل ع  حل تففا  ع ادس 

  ااسع نآلسااسء اناا ن نأألتاال اشصاافنم نخقاادب أخطفااسل نأاا ي  دخضااألشن  ال اااه ااا  كش  نااس تالااسق  قلااس   

 أكلألك م ع  سأله.

    نألا  درالل ع نخطفاسل ت اسب نأتضواط نألألك ت اط نإلأكلد ن اط  إأى   اتس تألتى     نأضل جط

نالحل سقاااس  نأخسصاااط نأدقاااشع إأ ناااس ألكب اااط نحل سقاااستنم نألألك ت اااط إ  يااادى نآلساااسء أن تاااشعد اثااال  ااا   

ستااس أن تألكاا تنم ياالم نأكلد ن ااس )عاا  سألااه( علااشنعد  اا   نأتضوااط   أطفااسأنمنأتضوااط دراانل عتك ااط تألكاام 

حهيث ع  نألألك م عا  ط دأله أادن  ال اه اضه أضجسح عتك ط نألألك م ع  سأله م اكشب نألألك ت ط نالأكلد ن 

  عان أ أ سء نخاش  يد ن ضاد    تضاشع نخنفالط نإلثدنئ اط نألا  ترانم عا  اكاش  نألكتاط نأ دا نأدن  

سل إ  نسا ن  اس تكشن     نخنفلط الضشعط عسأضه   عسال اكب  عا   ا ن نأتجا أكضلسقس  نأتلشقألط اضنم.

 نألضااشع حسأاااط الكشااااط ألاق اااق نأفسئاااه  اااا    نء نألألكااا م عااا  سألاااه  اخسصاااط أكلكتاااط     نالحل سقاااس  

نأخسصط نأ ي  دالسقشن نألضش ع  نألفش ق ع  نخنفلط نألألك ت ط نأل  تقهع إأ نم    اتس عبراه  ا   

نالقلتاسع   نألكتاط     نالحل سقاس  نأخسصاط سرابب ت اسب نألفسعال سألض نأضل جط قكط نأهنعع ط أهى

 ااا   األكتاا نم  ماا أف اااع أقاادنننم انخاال نأته اااط   اا ن قااه يااعثد عاا  عتك ااط تألكتناام عاا  سألااه   ا ااضنم



94 

 

  أل ق تقهانم نأه نا   عسخطفسل عض   عا  تألكتنام اا  نأتألكام يلألكتاشن أدضاس  اا  أقادنننم  عاتألنم 

تدن  عاا  نأاالألكم عااهع  غباالنم عاا  نالااالإأااى  عاا  سألضاانم تاااشل ا ن نأاالألكم سفاابل عسعاال    اتااس أا 

 ا  شسشط نأاساشب.

نألألك ت ط نأ   يدقاع ت سب نأتشقع نإلأكلد ن     نأأل قط سسأتسا  إأى   قه تضرب     نأضل جط

إأ ااه نخطفااسل ااا  نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط  اترااسعه     ناام  اخسصااط نآلسااسء  سراابب عااهع 

نأشاسء ماسن افسقااس   نخغا ج أكتاهن س أام  تتب  إان   نأته اط  نأتألكتشن ا  إنفسء   ن نأتشقع  خن

تقاهع عا  عتك اط  أ تااشل ا ن إحادنز م  نألكتاطدب  الشقألس   عفبكه     نأاسأط صاألشاط أااسع  اعالء 

نأتنااس ن   نأتألااس ا إأااى  تألكتناام  اخسصااط إ ن مااسن أ أ ااسء نخاااش  غ ااد اااع ك   نأكلد ن ااس   فلقااد ن 

  نأبدناج  نأبداج س .نأل  تأله ضد   ط أكلألسال اع قنسز نأاساشب 

 ا  نأتالتل أن تكشن     نأضل جاط نأتدتفألاط سرابب شاألش  نألسأاب سسأألتأاط عا  نآلخاد   اا  

ع  ت سب نألفسعل نالقلتسع  اا   نألكتاط  نأضستجشألش   سسأتكل إأى  يعا   نأ   أقدننه ع  نأته اط 

تكااال  نأضاااجد تضاااأل   اراااسعه  سألضااانم سألضاااس  عااا  أثضاااسء تألكتنااام   إ ن ااااس شاااألد نألسأاااب ساسأاااط نأ

   اتس عبره     نأضل جاط أن نألسأاب دفلقاد  أكلألكم  تقل  غبله ع  اشنصكط نألألك م ع  سأله انعأل له

نأخبااد  نأ زاااط أكلألسااال اااع  اا ن نأضااشع ااا  نألألكاا م  نأاا   دألااه أاااكشاس قهيااهن  عاا  نأاالألكم نأتتسشااد إأااى 

قاه ياعثد نقاص نأخباد  أاهى نألسأاب عا  ) قنس  أشقه(  ش نأرسئه  نأتأللته  اات س  عا  نأتاهن س مسعاط   

ف فااألد سسألقواا د نأاا   قااه يااعثد عاا  نااالجساله نأ حقااط   انااس دبكاا إنجااسز  أكتنتااس   نأشنقتااس  نألاا  

 إأى  أعدنا نخاد  نآلخد     قه تضرب     نأضل جط أدضس  أكألتك ط نألألك ت ط   ع  نالجسسسته اع نآلسسء 

نأتنااس ن  نأتلكشاااط أكاالتب  ااا  تشحاا  اوااسا  نأاالألكم  نألكتااط     نالحل سقااس  نأخسصااط تألااشز م أن

 ع  عتك ط تألكتنم.
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 قه يعثد ضأل   ا   نأتناس ن  عا  نأاواشل عكاى األكشااس  نضاسف ط تف اه عا  تران ل عتك اط 

نأاااالألكم أااااهينم  أ  أنناااام ال دتلككااااشن نأتقااااه   نأكلسا ااااط نألاااا  تتبااااضنم ااااا  تشح اااا  نخا ن   نأشاااااسئل 

نأب اااط نأتضتأ ااط أكلكتااط  نألاا  قااه ال تكااشن إأااى  نأضل جااط قااه تألااشا  اا     نالأكلد ن ااط عاا  عتك ااط تألكتناام

ان    أكلألك م ع  سأله اشنء ا  ح ث األط نأتضتل أ  اا  ح اث نأناه ء أ  نأضشضاسء نألا  تألاج عا  

أتضاااتل قا تااس  ال دلاااسج نأب ااه  أ  نأخ عااس  نأألسئك اااط أ  شااجس  نخ الا ف تاااس ا ااضنم   اا ن قاااه دجألاال ن

لألكم نألفل ع  اثل     نخقشنء نأف ت سئ ط  نأضفر ط  نالقلتس  ط  أتس ماسن نألفال عك   ي نأتقسء ف ه 

دألااسن  ااا  حسأااط نإلعسقااط أهدااه  عااان سقااسء  قسأرااس  أفلاادن  طش كااط أاااسع شسشااط نأاساااشب دفااألد  سألااهع 

نال ت ااسح نأاا   يااضألبس اااكتس  عكااى تألكتااه  قااه يلشقاا  أانؤ    لااد  نأاساااشب  نأاالألكم أاا أف ال اااه ااا  

نأتاااها أكاوااط نأه نااا ط  نأشقااهس  نأب اااط نالدجسا ااط نأتضساااتط أناا ن نألفاال  نخخاا  عاا  نالعلتااس  ادنعاا

 ا  اشنصكط تألكته. ألتب ضه تقهدم نأهعم نأضفر  أكلفل 

 محور "صعوبات تتعلق بالمعلم" .3

( أن نأتلشاار نأاراسا  أكه قاط نأكك اط أتااش  صصاألشاس  11ي ح  ا  نأضلاسئج عا  نأجاه ل )

(  ارااالشى صااألشاط الشااار ااا   قنااط ن اااد 1011(  ننااادنا اع ااس   )6015كمص اكااغ )تلألكااق سااسأتأل

  قه تألتى     نأضل جط (Covid – 19)أ أ سء نخاش  ا  أعدنا ع ضط نأه ناط ع  حل قسئاط مش  نس 

أن أ أ اااسء نخااااش  ياااد ن أن نأتألكااام  اااش نأفاااخص نخقاااه  عكاااى تألكااا م أاضاااسئنم     نالحل سقاااس  إأاااى 

كتااضنج نأتقااد  أناام  اسخاااكشب نأتتسشااد  أاااس  قااه أصااتل نألألكاا م عاا  سألااه سألااه ننلفااس  نأخسصااط  عقااس  أ

ع ااد س مش  نااس  تغ ااد نأشضااع نأقااسئم   أصااتل نآلسااسء أنفراانم دقشاااشن اقااسع نأتألكاام عاا  اضااسزأنم عااان 

نأتفب   تضسعفه  نأوألشاس  إزانا    اس  أ أ سء نخاش  ع  ح د   ال دألدعشن م   يلوادعشن 

ااااكشب نأجهياااه عكااا نم عااا  عتك اااط تألكااا م أاضاااسئنم   عااا  تشح ااا  نأاسااااشب  ناااالخهناسته ااااع  ااا ن نخ

 أ أ اسء نخااش  ياد ن  نآلساسءأن إأاى  نأتلألها  ع  عتك اط نألألكا م  نأالألكم  ا     قاه تألاتى  ا   نأضل جاط
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أطاادنا إأااى   ضااأله نأألااسأم مكااه عاا  حسأااط قكااق  ح ااد  نالااه  (Covid – 19)أن قسئاااط مش  نااس 

ألك ت ط  اخسصط نأتألكام نأا   يد ناه ادتكاتن  أاساا س  أنا   نأألتك اط نألا  ال دتبا  أن تالم اا  نأألتك ط نأل

أاضاسئنم ساسألألكم نأتلكاشب سساالخهنع نأاسااشب  تشح ا   تت  اهغ د    اتس يد ن أنفرنم عسقت   عا  

ط ادناجه نأتلضشعاط  عاسأتألكم نأا   دألاه نأادم  نخاساا  عا  عتك اط نأالألكم أصاتل عا  حال  ا   نأجسئاا

اا  دراسعه  إأاى      الاسقالنتلاهال دألادا م ا  يشنصال  مسعاط  الا اد ننأل  نحلسقه سقاسع نخ ش 

نأفااسج سراابب أاااكشب نألألكاا م عاا  سألااه أ ال    تقهدتااه أخطفااسل     نالحل سقااس   عتكااه  رااسنه  عاا  

 ه عاا ئاانألكتااط  إننس ءأنااعالخ ااهنا نأتااضنج نأه نااا   تاق قااهنأخسصااط  ع صااتل عاا  ااا زج داااشل ا ن 

 نأشقه نأتاها اع نأ د ا نأتوسحتط غ د نأتفجألط عكى اشنصكط   ن نأضشع ا  نألألك م.

  اتاااس عبراااه  ااا   نأضل جاااط   نء أ أ اااسء نخااااش  نأااا ي  دألاااسنشن اااا  صاااألشاس  تألكااا م أاضاااسئنم 

نألألك م ع  سأله   نعلقاسا م سا ن مت اط نأفقادن  نأتلضاتضط عا  نأتضناسق نأه ناا  أخطفاسل اا   س اكشب

سقااس  نأخسصااط ال تلضساااب اااع نأشقااه نأتخوااص أكلألكاا م عاا  سألااه  سراابب نقااص نأخبااد      نالحل 

  عكى نعلدنش أن نخ أىأهينم  عهع تفدغنم أن ن نأألتل نأجهيه عك نم   اتس النم     نأتنتط أكتد  

أن أ أ ااسء نخاااش  يااد ن ساا ن األكتاا  إأااى  قت ااع نأ ااد ا نخخاادى نعل سادااط   قااه تضرااب  اا   نأضل جااط

ال دتلككااشن نأتقااه   عكااى نااالخهنع أاااسأ ب نألقاش م نأبهيكااط نألاا  تراالخهع عضااه تشح اا  أاااكشب أاضاسئنم 

نألألكاا م عاا  سألااه خطفااسأنم ااا      نالحل سقااس  نأخسصااط  عك اا  ياادى  ااعالء نآلسااسء أنفراانم؟   اال 

 دقه  ن عكى تقش م أاضسئنم؟

ااس يادن  أ أ اسء إأاى  ل جاط  ل درلل ع  عالء نآلسسء تفأل ل نألألك م ع  سألاه؟   اتاس تألاشا  ا   نأض

 لضف ا  نألألكا م عا  سألاه إال ااس ناه  نخاش  ا  أن األكت  أاضسئنم ال تلشنعد أهينم نأتنس ن  نأتلكشااط أ

 اشصاافهنأه نااا ط  نأله  راا ط عكااى نألألكاا م نأتتسشااد ) قنااس  أشقااه(  ح ااستنمخنناام نعلااسا ن خاا ل اااض  

 نأألسأم مسعط.نخاكشب نأتلألس ا عك ه  نأفسئع نالخهناه ع  اكهنن 
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ا  ن  ته  ب اط الخوواط عا  اجاسل إأاى  متاس يادى أ أ اسء نخااش  أام دخضاألشن نأتألكت    أن 

نحل سقااس  خسصااط   أطفااسال  أااهينمأ  نألألكاا م عاا  سألااه   اخسصااط نأاا ي  يه اااشن  نإلأكلد ناا نألألكاا م 

إلقسالناس تألتال  نأفاد ط نأتلكشااط تاشنعد عسأه    نأله  ب ط إ ن   عسدط  ن لتسع خسص  إأى    السقشن 

أ زاااط أكلألسااال اااع سسأتنااس ن  ن  عكااى تت  ااه نأتفااس م   ع نااس ااا  األكتاا      نالحل سقااس  نأخسصااط

ضاً اع قهياه عا  قرام نأألتك اط نألألك ت اط  إ  اا  خا ل نأبدناساج نأا    ستثسساطعنا    عالء نخطفسل 

كلااه  س  أااسأ ب نألقااش م نأتضسااتط أ نالاالدنت ج س نأتألكاام اا  تشح اا   دتلكافتلضاتضه  ا   نأااه    قاه 

أن إأاااى      نالحل سقاااس  نأخسصاااط    اتاااس تألاااتى  ااا   نأضل جاااط نألكتاااطنأفألسأاااط نألااا  تااال ءع  طب ألاااط 

نآلسسء يد ن أن األكت  أاضسئنم ا      نالحل سقس  نأخسصط تألشز م نأخبد  نأكسف ط الالخهنع نألألكا م 

 هن  عضهاس دبشن نألفل نأتألاسج عا  اضتأاه  تكشن نأاسأط أكثد صألشاط  تألق  ع  سأله ع  تألك م أاضسئنم

أن أ أ اسء أااش  إأاى   ال أحه دألدا م   دته أه ياه نأألاشن اا  أعادنا أاادته   اتاس تألاتى  ا   نأضل جاط

نألكتاااط دأللقاااه ن أن نأتألكتااا   غ اااد قاااسا    عكاااى تشح ااا  نأتضواااس  نألألك ت اااط نألااا   ضاااأللنس  زن   

 تاق ااق أ ااهنا تألكتناام عضاا   عاا  عااهع نأتااسع  ااعالء  نألدا ااط  نألألكاا م ستااس دألااشا سااسأضفع عكااى أاضااسئنم

نأتألكتااا   ساااسألدنئق  نالاااالدنت ج س  نأخسصاااط الألكااا م نخطفاااسل     نالحل سقاااس  نأخسصاااط  عقاااس  أضاااشع 

قشااشن الشق اه ن لتاسع طكبالنم ال دنإلعسقط نأل  دألسنشن اضنس   اتس عبره  ا   نأضل جاط أن نأتألكتا   

نأتلألكقاط ستشضاشعس  نأاه س نأا   دقاهع  طنإلأكلد ن ا واسا تنأإأاى  م ال إ شسا أ أ سء أاش  م أ     ن

أن نأتألكاام نفرااه ال دألاادا  اا   نأتوااسا   ااا  ثاام يلألاا   عك ااه إأااى  أكلكتااط عاا  سألااه   قااه دألااشا  أااف

 .نأتضسابنألشق ه 
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 نأ   يضص عكى: مناقشة النتائج المتعلقة بالسلال الثال 

( ع  ارالشى صاألشاس  نألألكا م α=  0001ى ) ل تشقه عد ج  ن  االأط نحوسئ ط عضه ارلش 

عااا   (Covid – 19)عاا  سألاااه نألااا  تشنقاااه     نالحل سقاااس  نأخسصاااط عااا  حااال قسئاااط مش  ناااس 

 نأتهن س نأهناجط ع  قوتط إ اه  عقس  الخل ا  قنس  ن د األكت نم  أ أ سء أاش  م؟

        راااااالشى أن  ضااااااس  عد قااااااس  انأااااااط نحوااااااسئ س  عضااااااه اإأااااااى  (16أشااااااس   نأضلااااااسئج عاااااا  نأجااااااه ل )

(0001  =α( تألتى الخل ا عاط نأترلج ب     اكغاه نأق تاط نألسئ اط )أكه قاط نأكك اط أاخان  10016 )

س حنااااد  عااااد ج  ن  االأااااط نحوااااسئ ط عاااا  تاااا(  أوااااسأل نأتألكتاااا    مα=  0001 اتراااالشى االأااااط )

ااااش   ( عااا  اااااش   صصاااألشاس  تلألكاااق سسألكتاااطص   صصاااألشاس  تلألكاااق س  أ اااسء نخα=  0001) ارااالشى 

( عا  ااااش  α=  0001 أواسأل نأتألكتا   أدضااس   أام تكاا   ضاس  عااد ج انأاط نحوااسئ س عضاه اراالشى )

 صصألشاس  تلألكق سسأتألكمص.

عكااااى عكاااام  نألداااااش  أن نأتألكاااام   ااااا  خاااا ل اتس اااااله أألتكااااه إأااااى   قااااه تألااااتى  اااا   نأضل جااااط

 ث د اس عا  عتك اط سسأوألشاس  نأل  تشنقه طكبلاه اا      نالحل سقاس  نأخسصاط   ااه   أناس  ااهى ت

تألكتنم سفبل أكثد ا  أ أ سء نخاش  نأ ي  قه تكاشن أاهينم األدعاط سااسل أاضاسئنم نأواا ط أ  نأضفرا ط 

إال أن نأتألدعط نأتلألكقط سسألألكم  دألدعنس أكثد   اتس اهقط أكثد ا  دقشع ستتس اط نأألتك ط نألألك ت ط ااع 

ألكام  نأا   يبا ل قناهن  الشنصا   عا  تألكا م  عالء نخطفسل ا      نالحل سقس  نأخسصط  أال   ش نأت

متس دقسل صشتألط  شنأكه اتاسنه  تألسأى قبل نأتفد عن  دجت هتألكتنم دأله عخدن   نال سزن  أه إ  أن طكبله 

 تالدج ألض د نأه ب أآلخد     نأ   قسل ف ه أحته ششق  ع  ايشننه:

علةااااااااااااااااااااااااهة نألتجاااااااااااااااااااااااا    قاااااااااااااااااااااااام أكتألكاااااااااااااااااااااااام   
 

 كااااااااااااااااااسا نأتألكاااااااااااااااااام  أن دبااااااااااااااااااشن  اااااااااااااااااااشال 
 

 عكتاااااااااااه أشااااااااااادا  أ  أقااااااااااال اااااااااااا  نأااااااااااا  أ 
 

اااااااااااااااااااس  عقاااااااااااااااااااشال   يبضااااااااااااااااااا    ضفاااااااااااااااااااه أنفر 
 

 ااااااااااااااااااااااتاسنف نأكناااااااااااااااااااااام  خ اااااااااااااااااااااد  ا ألكاااااااااااااااااااااامٍ 
 

كلتاااااااااااااااااه ساااااااااااااااااسأقكم نأقاااااااااااااااااد ن نخ أاااااااااااااااااى   ع 
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عض  ع   أف عان نأتألكم دخلك  ع  أ أ سء نخاش  عا  صابد   تاتكاه أراكش  نخطفاسل     

عكااااى تألكاااا تنم عقاااار  دألتاااالنالحل سقااااس  نأخسصااااط   ااااارء نااااالجسسستنم عاااا  حااااسال  مث ااااد   عنااااش ال 

نأه نااااا   إنتااااس دألتاااال عكااااى تألااااهيل اااااكشمنم  نأتألكشاااااس   نأتألااااس ا نأته ااااا ط نأتقااااد   عاااا  نأتااااضنج 

سفألسانس عان نأتألكم أا ى  أعدا سواألشاس  نأالألكم  أا ى  أتس مسن أ ل ابط   تشق نه ناش نأوشنب 

مسنه نأألتك ط نألألك ت ط  نأل  يشنقننس طكبله  إلعهنا   ت   كه ا  خ ل ته  ته سسأفبل نأتلكشب عا ن

صااعتط اااع نخطفااسل نأألااساي   )نألب أل اا  ( عاننااس ال تكااشن ماا أف اااع نخطفااسل ااا      نالحل سقااس  

اا  أ   تألش ضانتساا  نأتألكام قناهن   صابدن  قاه ال دتبا   تللكابنأخسصط  أننس عتك ط أكثاد صاألشاط 

 شخص.

أشقاااه(   باااشن نأتألكااام حسضااادن    إ ن مسناااه  ااا   نأاسأاااط عااا  نأألتك اااط نألألك ت اااط نأتتسشاااد  ) قناااس  

ن ألقاهدم نأتراسعه  أناعالء نخطفاسل  عاان نأواألشاط تكاشن أكثاد عضاهاس دباشن نألألكا م عا  سألاه    ارلأله 

عسأتألكم نأ   درلأل   سه نألسأب نأتألسج عضه نأاسقط إأ ه ع  نألألك م نأتتسشد دبشن غسئتس  ع  أاكشب 

ألكتااه  اخسصااط إ ن أاام دباا   ضااس  ااا  يدعااس  ز ااسا  صااألشاس  تإأااى  نألألكاا م عاا  سألااه  اتااس قااه يااعا 

   فدا عك ه   قهع أه نأترسعه  نأتتبضط.

إن نااالل ع   نء نآلسااسء  أ أ ااسء نخاااش   نأتألكتاا   سوااها نأوااألشاس  نألاا  تشنقااه نألكتااط ااا  

دألااه عتاا   الكااسا    أااف أن  (Covid – 19)    نالحل سقااس  نأخسصااط عاا  حاال قسئاااط مش  نااس 

تألكااام  اااعالء نألكتاااط عضاااه تشنقاااه م عااا  نأته ااااط اااا  خااا ل ته  رااانم أكتاااشنا  نأتألكااام ياااه   صاااألشاس 

نأتقد   ع  نأتضنسق نأه نا  أنم    رلل ع تفخ ص  ا   نأواألشاس  ستشضاش  ط   ا ت  ا   أ أ اسء 

نخاش  أككفا  عا  صاألشاس   اعالء نألكتاط عا  أثضاسء تشنقاه م عا  نأب اه  اخسصاط عا  حال قسئااط 

لواس  نألألكا م عا  نأتضاتل اا  خا ل أااكشب نألألكا م عا  سألاه  عك اه عاان كش  نس  إغا ج نأتاهن س  نق

إشدنا أحه نخاش   أ  مك نتس دتبضنتس ا  تقهع توش  قه دبشن مسا   عا  حسأاط نألفال نأتألاسج اا  
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نااالجسسسته عاا  إأااى  عضاا   عاا  نأجسنااب نألألك تاا  ااا  خاا ل نالااالتسع سح ااط نأضفراا ط  نأجراات ط نأض

 قدنءتنس  نإلقسسط عضنس.ا  شسشط نأاساشب  تتبضه  نخااكط نأل  ت ند عكى

 ح ث أن نأتشضاشع نأااسأ  نأا   تضس ألاه نأه نااط نأاسأ اط دألاه نخ ل اا  نشعاه حراب إطا ع 

إ  أاام دلكااع عكااى ا ناااط اااسسقط ساثااه عاا  نأوااألشاس  نألاا  تشنقااه نألكتااط     نالحل سقااس   نأتسحثااط

نااط ن ااد نأتألكتاا    أ أ ااسء نخاااش   أاا ن ااا   ق (Covid – 19)نأخسصااط عاا  حاال قسئاااط مش  نااس 

 نلسئج     نأه ناط سسأه ناس  نأرسسقط نأل  عدضه ع  نأفول نأثسن  ا      نأه ناط. اقس نطيلأل   

 التوصيات

 ع  ضشء نأضلسئج نأل  تم نألشصل إأ نس

أتس مسن نأواألشاس  نأاشن ا  عا  أان  نأه نااط تألاه صاألشاس  سسأترالش    نأتدتفاع  نأتلشاار اا   -

قنااط ن ااد نآلسااسء  أ أ ااسء نخاااش   نأتألكتاا    نأتألكتااس   عألك ااه تشصاا  نأتسحثااط سسألكااب ااا    

 زن   نألدا ااط  نألألكاا م نخخاا  عاا  نالعلتااس   اا   نأوااألشاس   نأألتاال عكااى تاا أ كنس سادجااسا نأاكااشل 

 أكشزن    نأجساألس  نخ ان ط. نألسسألطنأتتبضط أنس ا  خ ل نألضر ق اع نأتعارس   نأه نئد 

ا   زن   نألدا ط  نألألك م تشق ه نأهنئد  أ  نأجنط نأترع أط ع  نألدا ط نأخسصط سسألألس ن  دلكب -

اع نأتهن س نأهناجط ع  اجسل تقهدم نأترسعه   نأخهاس  نأتلكشااط  تاشع د نخقنات  نأتلكشااط 

 ألألك م     نالحل سقس  نأخسصط  ت ع  نأضقص )إن  قه(.

    نالحل سقاااس  نأخسصاااط ألألاااد فنم انااا   نأواااألشاس  تض ااا م ا  ن  ته  ب اااط أتألكتااا  نألكتاااط  -

  تت  ه م سسأتنس ن  نأ زاط أكلألسال اع     نأفاط ا  نألكتط انها تجس ز س  نألغكب عك نس.

تااااااض م ا  ن  ته  ب ااااااط خ أ ااااااسء نخاااااااش   يدنعااااااى ع نااااااس نأشقااااااه نأتضساااااااب أألقااااااه س  ألت  ااااااه م  -

حل سقاس  نأخسصاط أ بشناشن عكاى إطا ع اا  نألكتاط     نال أاضاس  مسسأوألشاس  نألا  يشنقنناس 
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انس   تت  ه م م أف سسأتنس ن  نأل  دتب  ا  خ أناس تجاس ز  ا   نأواألشاس    اا  أقال أن 

 يلاقق ابهأ نألألس ن ا   نأب ه  نأته اط.

تلضاااس ل عااااس  اااا  نألكتاااط نأاسأ اااط عكاااى ادنحااال ا ناااا ط أخااادى  إقااادنء ا نااااط اتسثكاااط أكه نااااط -

 .األ ضطسسحل سقس  تألك ت ط 

إقاااادنء ا ناااااط عاااا  نأوااااألشاس  نألاااا  تشنقننااااس نإلان   نأته ااااا ط عاااا  تألكاااا م نألكتااااط ااااا       -

 نالحل سقس  نأخسصط.

إقاادنء ا ناااط عاا  إتجس ااس  نأتااه     نعضااسء   اااط نألااه  س  أ أ ااسء نخاااش  إزنء ااااج نألكتااط  -

     نالحل سقس  نأخسصط اع نألكتط نأألساي   ع  نأتهن س نأض سا ط.
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 ع العربيةالمراج -أ

أااااش خ ااادنن  نألتلااا  عاااهنسن   أااااش خ ااادنن  أشااادا ااتاااه   ا ا ضجاااش  خ رشاااا    ا اااد   اش  ف باااست شن 

(. صنأوااألشاس  نألاا  تشنقااه ااااج نألكتااط     نإلعسقااط عاا  نأواافشا نأألسادااط ااا   قنااط 1016)

 .161 – 111(  16  )المجلة العربية للنشر العلمين د نأتألكت   ع  ااسع ط ا ه أامص  

(. 1010شااخ هع  ااااد اااسأم   عااشنا  خشأااط   خك كااط  شاانه   نأألتااد  عبهنأكااه   شااهيه  أنااش  )أاااش 

عسعك ااط نألألكاا م نإلأكلد ناا  عاا  حاال إنلفااس  ع ااد س مش  نااس ااا   قنااط ن ااد نأته ااا   عاا  

  .DOChttps://staff.najah.eduقساألط عكرل   نألقض ط )خضش  ( 

حل سقاس  نأخسصاط  اضلاهى   اسش نخطفاسل. (. اااج     نال1010أاش عتفط  يشا  حر  أحته )

https://ehsane.ahlamontada.com  

(. صأثد نألشنصل نالأكلد ن  )نأتلاتنا    غ اد نأتلاتنا ( عكاى نأفاألش  سسأدضاس 1016أحته   ندتسن )

بحتو  عربيتة  اط   قساألاط نأراش سص  ناش نألدا ط نأألكت ط أاهى نألكتاط نأتألكتا   سبك اط نألدا

 .77 – 16(  17)21في مجاالت التربية النوعية، 

(. صقس ت ااط نأتااهن س نأابشا ااط نأض سا ااط إلنجااسح ااااج نألكتااط     1011نأتا اادن   ااتااه أحتااه )

(  1)1مجلتتتة جامعتتتة الحستتتين بتتتن طتتتالل للبحتتتو ، نالحل سقاااس  نأخسصاااط عااا  نخ انص  

161-111 DOI: 10.36621/0397-004-002-006 

   نأقس د : ابلتط نش .مناهج البح  في التربية وعلم النفس(. 1615قساد  قساد عبهنأات ه )

https://ehsane.ahlamontada.com/
https://ehsane.ahlamontada.com/
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 اااا(  51(. نتفس  اااط حقاااشج نخشاااخسو     نإلعسقاااط )نأبضاااه  1001نأجتع اااط نأألسااااط أخاااام نأتلااااه  )

تألت ااااااااااااااااااااااااااات حقاااااااااااااااااااااااااااشج نإلنراااااااااااااااااااااااااااسن  حتسيلناااااااااااااااااااااااااااس   نأبد تشماااااااااااااااااااااااااااشل نالخل اااااااااااااااااااااااااااس  

convoptun.org>https://www. 

مستتتوى فاعليتتة تعلتتيم الطلبتتة ذوي االحتياجتتات الخاصتتة فتتي المتتدارس (. 1011حتااه   إااادن  م )

  ) اااسأط اسقراال د غ ااد اضفااش  (  النظاميتتة فتتي مدينتتة تبتتوة متتن وجهتتة نظتتر المعلمتتين

 قساألط نأار   ا  ط ل  األسن  نخ ان.

يم اإللكتروني في جامعتة النجتاح الوطنيتة واقع التعل(. 1015حضلشأ   تغد ه صااته ت ر دص مسال )

ودوره في تحقيق التفاعل بين المتعلمين متن وجهتة نظتر كليتة الدراستات العليتا ج بترامج 

  ) اسأط اسقرال د غ اد اضفاش  (  قساألاط نأضجاسح كلية التربية، وأعضاء الهيئة التدريسية

 نأشطض ط  نساكس  عكرل  .

  جتتودة والنوعيتتة فتتي التعلتتيم المفتتتوح والتعلتتيم عتتن بعتتدمعتتايير ال(. 1007نأاض لاا   عبااهنأدح م )

 عتسن: اضفش ن  نأفتبط نأألدا ط أكلألك م نأتفلشح.

(. صااااااج نخطفااااسل     نالحل سقااااس  نأخسصااااط عاااا  نأتااااهن س 1007نأخدشاااات   ااااااد اضااااه نحتااااه )

مجلتة جامعتة الملت  نأألسادط: ا ناط اراا ط أبادناج نأاهاج عا  نأتتككاط نأألدا اط نأراألشادطص  

 .171-166( 1)15العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية،  د،سعو 

  عتاسن: تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصتة فتي المتدارس النظاميتة(. 1011نأخل ب  قتسل )

 ان   نئل أكضفد.
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(. تاااااااااهدس  نألألكاااااااا م نالأكلد ناااااااا  عاااااااا  حاااااااال أزاااااااااط مش  نااااااااس  األااااااااه س. 1010نأخل ااااااااب  األاااااااا  )

Aljazeera.net/opinions/2020/4/15 

نااالدقع الااس  ً  Mawdooe.com(. افنااشع نألألكاا م نالأكلد ناا   ات تنتااه 1015اعااه ع  شاان د  )

11 6 1011. 

  عتااسن: (1رس ال تستتتثنى أحتتدًا متتن الطلبتتة، التربيتتة الجديتتدة، العتتدد )(. ااهن1666زمد اس  ز  ااد )

 ان  نأفد ج.

ألاه أكلكتاط     نالحل سقاس  (. تكضشأشق اس نالتواسل  نأالألكم عا  س1010نأت نيه   حضسن أحته زما  )

نأخسصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط  نأتضلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهى نأألداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  إلان   نأتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااشن ا نأتفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ط 

https://www.hrdiscussion.com 

نأتفناااشع نأقضاااسدس  –نألألكااا م نإلأكلد نااا   –(.  ؤ اااط قهياااه  عااا  نأااالألكم 1001ز لاااشن  حرااا  حرااا   )

 .hr16132htmlنأللب ق نألقش م نأد سش 

   عتسن: ابلتط نأتجلتع نأألدا .تكنولوجيا التعليم(. 1001اسأم   نئه  ) 

(. صنتجس س     نء نأته اا    نإلان  ا   عا  نألألكا م نأألاسع نااش إاااسق 1015نأرش ل   عبهنأضسصد )

مجلتتة كليتتة نخطفااسل غ ااد نأألااساي   عاا  نأتااهن س نالالهنئ ااط نأألسادااط عاا  اضلقااط نأخك االص  

 .161 – 117(  61  قساألط سسال  )ساسية للعلوم التربوية واإلنسانيةالتربية األ

(. نألألكاااااااااا م نإلأكلد نااااااااا  ضااااااااااد    تفدضاااااااااانس قسئاااااااااااط مش  نااااااااااس 1010شاااااااااتبط نتاااااااااا  نأتألكشاست ااااااااااط )

annabaa.org/Arabic/education/23921. 

https://www.hrdiscussion.com/
https://www.hrdiscussion.com/
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  6  طالوستتتائل التعليميتتتة ومستتتتجدات تكنولوجيتتتا التعلتتتيم(. 1006نأفاااد سن  قتاااسل عباااهنأألت ت )

 أد سش: السسع نأات ض .ن

(. صنتجس اااس  نأتألكتااا   حاااشل ااااج نألكتاااط نأتألاااسق   عااا  نأوااافشا نأث ثاااط 1010نأوااتسا   عكااا  )

مجلتتتة الجامعتتتة اإلستتتالمية، سلستتتلة نخ أاااى ااااع نألكتاااط نأألاااساي   عااا  ااسع اااط عدعااادص  

 .107-111(  1)11 ،الدراسات اإلنسانية

   نخكسادت ااط نألاا  تشنقااه طسأتااس  نألألكاا م (. صنأتفااب1767نألش اال  إدتااسن اضااه اااأله ااا  صااسأل )

مجلتة البحتت  عا  سألاه سجساألاط نإلاااسع ااتاه اا  ااألشا نإلااا ا ط  اقلدحاس  نأااه اضنااسص  

 .115 – 176(  16  )العلمي في التربية

 wdooe.comhttps://ma(. افنااشع نأااهاج أاا    نالحل سقااس  نأخسصااط 1015نأعتااسا   مفسدااط )

 .1011 6 11أالدقع الس  ً 

دفاسقم صاألشاس  تألكام نألا ب نأتألاشق    16-(. مشع اه 1010عبه نأجك ل  طس ج   اشنن  ا  ن  )

al-fanarmedia-org/ar/2020/10. 

  الاسح عكاى: التكنولوجيا التعليميتة لتذوي االحتياجتات الخاصتة(. 1015عبهنأألسط   حر  نأتسئع )

https//www.almarefh.net/show-content. 

تكنولوجيتتا تعلتتيم ذوي االحتياجتتات الخاصتتة والوستتائل (. 1010عبااهنأألسط   حراا  نأتااسئع ااتااه )

   نالابضه  ط: ان  نأجساألط نأجهيه .المساعدة

https://mawdooe.com/
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  عتاسن: التعليم اإللكترونتي  الفلستفة، المبتادا، األدوات، التطبيقتات(. 1001عبهنأألت ت  حتاه  )

 ان  نأفكد.

اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبتة متن ذوي اإلعاقتة متع (. 1011ج عقسب أحته )عبهنأفلسح  أ  

  ) ااسأط اسقرال د غ اد اضفاش  (  قساألاط أقرانهم في متدارس محافظتة ستلفيت الحكوميتة

 نأقهس نأتفلشحط  نأقهس  عكرل  .

(. نجاضاااااااااااااااااس عااااااااااااااااا  نألألكااااااااااااااااا م عااااااااااااااااا  سألاااااااااااااااااه  عاااااااااااااااااسي  نألدا اااااااااااااااااط؟ 1010عبهنأكاااااااااااااااااه  أحتاااااااااااااااااه )

Aljazeera.net/news/women/2020/417  ً  1011 7 11أالدقع الس. 

(.  نقاع ناالخهنع نألألكا م نإلأكلد نا  1011نأألجت   نسصد ا  األه   نأاس ث   اث د  اضاه عبهنأكاه )

عااا  تاااه  س   ن  نإلعسقاااط نأفكد اااط نأترااا لط عااا  ااااهن س اهيضاااط نأد اااسش اااا   قناااط ن اااد 

 platformalmanhal.comنأتألكتس   

(  صخواااسئص  أ اااهنا نألألكااا م عااا  سألاااه 1016سن   عك سناااه عكااا  )عت اااد   قش اااه    طفاااد ن  عثتااا

المجلة العربية لآلداب  نألألكم نإلأكلد ن  ا ناط اقس نط ع  تجس ب سألض نأه ل نأألدا اطص  

 .161 – 111 (،21والدراسات اإلنسانية، )

(. ااااااااااا   أزااااااااااااط نألألكاااااااااا م عاااااااااا  سألااااااااااه  أزاااااااااااط مش  ناااااااااااس 1010نأع رااااااااااى  إيضااااااااااسس عبااااااااااهنأدحت  )

Qudsn.net/post/174824 

 1010 6 1(. ان ااااااااس دااااااااس ان ااااااااس  اضوااااااااط أاااااااااشنب نأدقت ااااااااط نااااااااالدقع الااااااااس  ً 1010قضااااااااس   ؤ ااااااااس )

httpsL//danyayadanya.com 
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(. صاااهى نأتااسع األكتاا   األكتااس  نأل ا اا  نأاا ي  أااهينم صااألشاس  1010نأتتااس م   اااه  ااا  ااتااه )

(  11)1  الموهبتتةالمجلتتة العربيتتة لعلتتوم اإلعاقتتة و نأاالألكم سسأق ااسس نأتبضاا  عكااى نأتااضنجص  

116-107. 

(. اض شاااااط نأاااالألكم نإلأكلد ناااا  نأتلكساكااااط أكألااااسأم نأألدااااا . 1005نأتجتشعااااط نأتلكساكااااط أكلكضشأشق ااااس )

kauedu.sawww.  ً  1011 6 11نالدقع الس. 

  ت ااط نألألكاا م (. صاااهى  عاا  األكتاا      نالحل سقااس  نأخسصااط س1010ااتااه  عااسال حراا   عكاا  )

-111 (،11مجلة جيل العلتوم اإلنستانية واالجتماعيتة، )نالأكلد ن  ع  اكلضط عتسنص  

151 DO1:10.33685/1316-000-066-009 

(. ص نقاااااع نااااالخهنع تكضشأشق ااااس نأتألكشااااااس   نالتوااااسل  عشنئاااااق 1017ااااادنا  عااااشا  ااااااك تسن عااااشا  )

مجلتة أاشنء نأفاتف   نخ انص  نالخهنانس ع  نأله  س أهى األكتا   األكتاس  ااهن س تدا اط 

 .161-101(  1)11  البلقاء للبحو  والدراسات

(. نتجس اااااااس  نأتألكتااااااا   نااااااااش اااااااااج نخطفاااااااسل     1010ادصاااااااسن   حش  اااااااط   ان  ا   خ اااااااد  )

مجلتة نالحل سقس  نأخسصاط عا  نأتاهن س نالالهنئ اط: ان ااط ا هنن اط ستاهن س  الداط نأجكفاط  

 .11-1 ( 1)16  الواحات للبحو  والدراسات

(  ارلشى نأوألشاس  نأل  تشنقاه اااج نألكتاط     نإلعسقاط 1010اود   إادن  م   عجش   ااته )

مجلتتتة البحتتتو  التربويتتتة والتعليميتتتة عااا  نأتاااهن س نأابشا اااط اااا   قناااط ن اااد األكتااا نم  

9(10  )71 – 17. 

http://www.kauedu.sa/
http://www.kauedu.sa/
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جاا  إأااى صنألألكاا م (. مش  نااس دجبااد نألكتااط عكااى نأتقااسء عاا  اضااسزأنم  نأتتككااط تك1010نأتألكشاااط القض ااط )

 .1011 1 10أالدقع الس  ً  .https://tinyuri,com/yck3bbkع  سألهص 

(. صتوش ن  طكتاط نأتدحكاط نأثسنش اط عا  نأتاهن س نأابشا اط عا  نخ ان 1010اقهنا   ااته أحته )

المجلتتتة العربيتتتة للنشتتتر نتنسص  الاااالخهنع نألألكااا م عااا  سألاااه عااا  حااال أزااااط مش  ناااس  ارااالجه

 .117 – 61(  16  )العلمي

 (Admodo)(. صأثد نألألك م نالأكلد ن  سساالخهنع ن اسع إان   نأالألكم 1016نأتقدن  نش   اضه أحته )

عكى تاو ل ط ب نأو  نخ ل ثسنش  ع  اقد  نأاساب  تقض ط نأتألكشاس   نتجس استنم 

 .161-111( 1)8لمتخصصة، المجلة الدولية التربوية اناش نألقض طص  

(. صأثااد نألفسعاال ااا   نتلاا  نألااه  ب نإلأكلد ناا  )نأتلااتنا   غ ااد نأتلااتنا ( 1011اضااه    إيضااسس )

 نالااالألهنا أكاالألكم نالأكلد ناا  عاا  تضت ااط انااس ن  نااالخهنع نخقناات  نألفسعك ااط أااهى طااا ب 

 .116 – 116(  1) 33تكنولوجيا التربية  دراسات وبحو ، تكضشأشق س نألألك م ص 

( 16(. ع اااااااااااااااااااااااااااااد س مش  ناااااااااااااااااااااااااااااس )كشع اااااااااااااااااااااااااااااه1016اض تاااااااااااااااااااااااااااااط نأوااااااااااااااااااااااااااااااط نأألسأت اااااااااااااااااااااااااااااط )

coronavirus2019-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel. 

   Covid)– (19(. ع اااااااااااادس مش  نااااااااااااس 1010اض تااااااااااااط نأواااااااااااااط نأألسأت ااااااااااااط )
19-covid-topic/coronavirus/about-https://www.ero.who.int/ar/health. Html. 

(. صإتجس ااس  نأتألكتااس  ناااش ااااج نأتألااسق   اااتع س  عاا  نأتااهن س نأألسادااطص  1001نأتن ااد   عششااط )

(  11   نأرااضط نأثسأثااط  نأألفااد ن )جامعتتة االمتتارات العربيتتة المتحتتد –ة التربيتتة مجلتتة كليتت

111-101. 

https://tinyuri,com/yck3bbk
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019
https://www.ero.who.int/ar/health-topic/coronavirus/about-covid-19
https://www.ero.who.int/ar/health-topic/coronavirus/about-covid-19
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(. صإتجس ااااس  األكتاااا   األكتااااس  نأتدحكااااط 1017نأضجااااس   عبهنأكااااه  حراااا    نأجضااااه   ااااادنا  شااااه  )

نخاسا ط ع  اهن س تدا ط  تألك م قضشب نأخك ل نااش اااج     نإلعسقاط عا  اهن اانم اا  

   نأقهس  عكرل  .جامعة القدس المفتوحة لالبحا  والدراسات مجلة قنط ن د مص  

(. صاألشقااس  نااالخهنع نأاالألكم نإلأكلد ناا  ااا  1010نأنااد   عسيااه  افكاال  ااتااه   نأااه شن  ااا اشن)

المجلة األردنية فتي العلتوم التربويتة،  قنط ن د األكت  نأتدحكط نأثسنش ط ع  أشنء نأكش  ص  

1(1  )11-70. 

نألألكااااااا م نإلأكلد نااااااا  أخشاااااااخسو     نإلعسقاااااااط اااااااا   نأشنقاااااااع  نأتااااااا اشل  (.1015 تاااااااسع  أحتاااااااه )

almanalmagazine.com  ً  1011 1 16نالدقع الس. 

 (. اضوااااااااااااااااط ا اااااااااااااااااف نإلأكلد ن ااااااااااااااااط أكلألكاااااااااااااااا م عاااااااااااااااا  سألااااااااااااااااه1010 زن   نألدا ااااااااااااااااط  نألألكاااااااااااااااا م )

./www.npa7sry.com/darsak-gov-jo/ https  ً  1011 6 11نالدقع الس. 

االستتراتيجية (. 1016كا م  نأتجكاس نخعكاى أاقاشج نخشاخسو اا      نإلعسقاط ) زن   نألدا ط  نألأل

 (  عتسن  نخ ان.1016-1016) العشرية للتعليم الدامج

   عتسن: ان  نأتر د  أكضفد  نألشز ع.صعوبات التعلم النظري والتطبيقي(. 1006نأشقف   أ ض  )

نخ ان اااااااااااااااااااااااط (. نخلتاااااااااااااااااااااااس ن  اضواااااااااااااااااااااااط ا ااااااااااااااااااااااااف نألألك ت اااااااااااااااااااااااط 1010نأشمسأاااااااااااااااااااااااط ن اااااااااااااااااااااااشز )

https://tinyuri.com/yan6vzww  0202ج2ج21استرجع بتاريخ. 

   عتسن: ان  نأثقسعط أكضفد  نألشز ع.1  طعلم النفس االجتماعي(. 1007 أ   سسام )

https://tinyuri.com/yan6vzww%20استرجع%20بتاريخ%2014/1/2021
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لوجيتا الواقتتع التتدامج وأثرهتا فتتي تتتدريس األبجديتتة فاعليتتة استتتخدام تكنو (. 1011نأ شااف   ز ضاب )

) اااسأط اسقراال د غ ااد اضفااش  (  قساألااط  ،االنجليزيتتة ألطفتتال الريتتاو فتتي دولتتة الكويتتت

 نأكش ه  نأكش ه.
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 الملحقات
 (2الملحق )

 أداتا الدراسة بصورتها األولية

 ل التحكيممقياس صعوبات التعليم عن بعد بصورته األولية قب

 ................................نأتالدع اط األسا  نأهملش   .

 تا ط ط تط  األه.......

صألشاس  نألألك م ع  سأله نأل  تشنقه     نالحل سقس  : ساقدنء ا ناط ا هنن ط سألضشنن طقشع نأتسحثال

نم ( ع  اهن س قوتط ن اه ا   قنط ن د األكت COVID_19ع  حل قسئاط مش  نس ) نأخسصط

  أ أ سء نالاش .

تكضشأشق س نألألك م ا  قساألط   عأتللكتس  نأاوشل عكى ا قط نأتسقرل د  نالكتسال    أف    

   ن دن  أتس نلشام ف بم ا  خبد   ا ندط ع  اشضشع نأتاث  أضع ا   أيهدبم     نأفدج نخ ار

ع  حل قسئاط  نأخسصطصألشاس  نألألك م ع  سأله نأل  تشنقه     نالحل سقس  نأتق سس أق سس 

س ( ع  اهن س قوتط ن اه ا   قنط ن د األكت نم  أ أ سء نالاش    نق   COVID_19كش  نس )

 تد نه اضساتس   تألهيل  إضسعط  ح ا اس   اجسالتنس نألكدع الاب تنس  ا سن  أدبم ع  عقدنتنس اضكم

 تألس نكم أخهاط نأتاث نأألكت . ن شسكد  

        نألقهيد نالحلدنع تفضكشن سقبشل عسئق 

  طنأتسحث                                                                 
 انسا نشنا نأفضسج                                                             

  اسم المحكم الثالثي
  الرتبة األكاديمية

  التخصص
  مكان العمل
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 .رات التقنية الالزمة الستخدام التعليم عن بعدصعوبات تتعلق بالمهاالمجال األول  

 نألألهيل نأتقلدح
نأو ح ط 

 أكق سس 

نأشضشح 
 نأكغش  

نالنلتسء 
 أكتأله

 
 نأفقد 

 

فقد 
م نأ

 ق
 نألم ال نألم ال نألم ال 

    نالحل سقس   يدال نأتألكم اقسطع نأف هيش نأوشت ط نألألك ت ط أكلكتط       
 عبد نألألك م ع  سأله.  نأخسصط

1 

تشنعد ادناج ته  ب ط أتألكت  نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط الالخهنع        
 نألألك م ع  سأله ع  نأله  س.

1 

تتسال نأخبدن   نأتألكشاس  ا   األكت   أ أ سء أاش  نألكتط            
 نالحل سقس  نأخسصط.

6 

ك م ع  عبد نألأل تاش ل نأك ع نأتبلشب إأى م ع ارتشعدرلل ع نأتألكم        
 .سأله

7 

نخأألسب نألألك ت ط نأار ط نأل  تج ب ننلتس  نألكتط      دقهع نأتألكم سألض       
 نالحل سقس  نأخسصط. 

1 

ألكتط     قه ن  نإعهنا اداج س  تألك ت ط اضساتط أدرلل ع نأتألكم        
 نالحل سقس  نأخسصط.

5 

كب  نحل سقس  نألكتط     أقنت  نأقدنء   نأكلسسط  نالالتسع نأل  ت تشنعد       
 نالحل سقس  نأخسصط.

1 

نأتجرتس   نأتبعتس  نألألك ت ط نأتارشاط نأتضساتط أكلكتط      تشنعد       
 نالحل سقس  نأخسصط.

1 

نأكشحس  نألألك ت ط نأرتع ط  نأتود ط أكلكتط     نالحل سقس   تشنعد       
 نأخسصط.

6 

 10 ر نألألك ت ط نأتلألها  عبد نألألك م ع  سأله.ع  نالخهنع نأشاسئيضشع نأتألكم        
 11 نالخهنع نألقض ط نألألك ت ط نأتضساتط أكلكتط     نالحل سقس  نأخسصط.       
 11 يدعق نأتألكم نأتسا  نألألك ت ط أكلكتط عبد نألألك م ع  سأله سرنشأط   رد.       
 س  نألألك م ع  عكى نالخهنع تقض    نالحل سقس  نأخسصط قه   نألكتط        

 13 سأله.

 14 ا ن عشنئق عض ط. عبد نألألك م ع  سأله إ اسل  نال ع نأتشنا نألألك ت ط       
أهى نأتألكت   نأخبد   نأتنس ن  نأكسف ط  نأتضساتط الالخهنع تقض س  نألألك م        

 ع  سأله.
15 

 16  م ع  سأله.دقهع نأتألكم أكلكتط سألض نخنفلط نأألتك ط نأتضساتط عبد نألألك       
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صعوبات تتعلق بالمادة التعليمية واألنشطة المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة عبر التعليم المجال الثاني  
 عن بعد.

 نألألهيل نأتقلدح
نأو ح ط 

 أكق سس 

نأشضشح 
 نأكغش  

نالنلتسء 
 أكتأله

 
 نأفقد 

 

فقد 
م نأ

 ق
 نألم ال نألم ال نألم ال 

 1 كم نأداشع  نأوش  نأتضساتط عبد نألألك م ع  سأله.دقهع نأتأل       
 1 أهى نأتألكم انس ن  مسف ط ألوت م  إنلسق االشى تألك ت  إأكلد ن  عألسل.       
دفألد نأتألكتشن  أ أ سء نخاش  سسأدضس ع  اهى نالفسا  نألكتط ا  نألألك م        

 ع  سأله.
6 

 ت ط نأتقهاط أكلكتط     يضساب نألألك م ع  سأله نشع نأتشنا نألألك       
 نالحل سقس  نأخسصط.

7 

 1 ادعط نالنلدنه اضساتط إلعلسء نأه  س ا ن أ  ننقلسع.       
 5 ننقلسع أكل س  نأكنداسئ  أثضسء   سع نأتألكم سسأله  س عبد نألألك م ع  سأله.       
 1 تشنقه نأتألكت   افسكل تقض ط ع  إعهنا نأه  س نأتوش  .       
يشنقه نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط افسكل  األشقس  عضه ا ناط نأتسا         

 نألألك ت ط إأكلد ن س .
1 

ن تفسع مكفط إعهنا نأبداج س  نألألك ت ط نأتضساتط أكلكتط     نالحل سقس         
 نأخسصط.

6 

يل ل نألألك م ع  سأله أكلسأب نأشصشل أكتسا  نألألك ت ط ع  أ  زاسن        
  ابسن.

10 

صألشاط تألك م نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط نأتنس ن  نألألك ت ط        
 نأللب ق ط.

10 

 11 صألشاط تألك م نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط ا  خ ل نألألك م ع  سأله.        
يشعد نأتألكم نأتسا  نألألك ت ط ع  صش   اكفس  نأكلد ن ط عبد نألألك م ع         

 سأله.
11 

 ع نأتألكم تقهدم سألض نخنفلط نأألتك ط نأتارشاط عبد نألألك م ع  درلل       
 13 سأله.

 14 دغل  نأتألكم نأتسا  نألألك ت ط نأتلكشاط عبد نألألك م ع  سأله.       

يه ب نأتألكم نألكتط عكى نأتنس ن  نأا ست ط  نأوا ط نأ زاط أنم عبد        
 نألألك م ع  سأله.

15 
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 عبر التعليم عن بعد.ات تتعلق بالتفاعل والتواصل بين المعلمين والطلبة ذوي االحتياجات الخاصة صعوبالمجال الثال    

 التعديل المقترح
 الصالحية للقياس

الوضوح 
 اللغوي 

 االنتماء للبعد
 
 الفقرة
 

قرة
 الف

رقم
 نعم ال نعم ال نعم ال 

 1 نلدنه ع  أ   قه.اع نأتألكم عبد نال     نالحل سقس  نأخسصط يلشنصل نألكتط       
 1 دفس   نأتألكم نألكتط ع  نأاشن  نأفدا   نأجتسع  عبد نألألك م ع  سأله.       
 6 دألقه نأتألكم اع نألكتط أقسءن  عدادط عبد نالنلدنه أتضسقفط ارلشى تألكتنم.        
د دج ب نأتألكم سسالتدن  ع  أااكط  نالفرس ن  نألكتط حشل نأتسا  نألألك ت ط عب       

 نألألك م ع  سأله. 
7 

 1 نألألك م ع  سأله.   تشنصكنم اع نأتألكم عبد ارلشى  ع  سدفألد نألكتط سسأدض       
دج ب نأتألكم سرنشأط عكى نالفرس ن  نألكتط ع  نأتسا  نأألكت ط نأتدعقط عبد        

 نألألك م ع  سأله.
5 

 1 تد.يلفسعل نألكتط اع نأتألكت   عبد نألألك م ع  سأله سفبل ارل       
نألكتط عبد أا ن  نألألك م ع  سأله   ضس  صألشاط أهى نأتألكت   ع  السسألط       

 نأتلسحط.
1 

ع  نألألك م ع  سأله سربب حد ا      نالحل سقس  نأخسصط ت ثد تفسعل نألكتط       
 نقلتس  ط األ ضط.

6 

 10 ألألك م ع  سأله.ن سسألشنصل  نألفسعل اع نأتألكم خ لأعهنا نألكتط نأكب د  ال ترتل        
 نألشنصل ا   نألكتط  نأتألكت   عبد أ أ سء أاش  نألكتط س  ت طأهى  قكط نأشع        

 .نألألك م ع  سأله
11 

 11 م ع  سأله. طدح أ  ترسؤال   نالفرس ن  ا  خ ل نألألك نألكتطدرلل ع        
 13 دلكب نأتألكم ا  نألكتط نألشنصل األه ع  سأله ع  أ   قه.       

 17 يلفسعل نألكتط اع نخنفلط نألألك ت ط نأل  دقهانس نأتألكم عبد نألألك م ع  سأله.       

     

 صعوبات تتعلق بأساليب تقويم تعلم الطلبة ذوي االحتياجات خالل التعليم عن بعد.المجال الرابع  

التعديل 
 المقترح

الصالحية 
 للقياس

الوضوح 
 اللغوي 

االنتماء 
 للبعد

 
 الفقرة

 

م ا
رق

قرة
لف

 نعم ال نعم ال نعم ال 

 1 تألكم نألكتط عبد نألألك م ع  سأله. ارلشى  دق م نأتألكم سفبل ارلتد       
 1 دألل  نأتألكم نألكتط  قل س مسف  س خانء نأشنقتس  نأتضتأ ط.       
 عهع  ضشح أاسأ ب تقش م نألكتط     نالحل سقس  نأخسصط عبد نألألك م ع  سأله.       

6 
 7 يدنع  نأتألكم قه ن  نألكتط عبد نألألك م ع  سأله.       
 1 تألكم نألكتط ع  سأله سفبل ارلتد. ارلشى دألتز نأتألكم        
 5 درلخهع نأتألكم أاسأ ب تقش م اضساتط أكلكتط ع  نألألك م ع  سأله.       
 1 .عبد نألألك م ع  سأله نأتألكم سسالتدن  ع  أااكط  نالفرس ن  نألكتط حشل نأتسا  نألألك ت ط دج ب       
 1 دادو نأتألكم عكى تقش م ارلشى تألكم نألكتط عبد نألألك م ع  سأله.        
 6   أهى نأتألكت   نأخبد  نأكسف ط ع  تقش م نأتسا  نألألك ت ط نأتأله  إأكلد ن  س.       
 10 د نالنلدنه. دأله نأتألكم نالخلتس ن   نخنفلط نألألك ت ط إأكلد ن  س   داكنس أكلكتط عب       
 11 يدنع  نأتألكم نالخهنع أاسأ ب نألقش م نأفسعكط ألألكم نألكتط ع  سأله.       
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 (0الملحق )
 مقياس التفاعل االجتماعي لدى أطفال اضطراب طيف التوحدأسماء السادة محكمي 

مالرق أسماء المحكمين الرتبة التخصص الجامعة  

 1 نخالس  نأهملش  عسيه حتهنن نأند  أالس  تكضشأشق س نألألك م قساألط نأ داش 

 2 نأهملش   نب ل ص ح حت هنن ارسعه أالس  نأخسصط نألدا ط نأألدا طقساألط عتسن 

 3 نأهملش  ااته عك  ان هن   افس   أالس  نأخسصط نألدا ط قساألط نأ داش 

 4 عثتسن سفستش  نأهملش  ااته افس   أالس  نأخسصط نألدا ط قساألط نألسئ 

 5 ننى اشاى نأأللشع  نأهملش   أالس  افس   تداش طنان     نألألك م نألدا ط زن   

 6 نأرت دن نأهملش  ااته حر    أالس  افس   عكم نأضفس نألداش    نألألك م نألدا ط زن   

 8 عسطته يشا  نأضجس   نأهملش   أالس  افس   نأخسصط نألدا ط اهيد ط تدا ط نأت قسء

األكتط ع  غدعط نأتوسا  قرم 
 صألشاس  نألألكم

 9  اس دا ى نأفدن أالس  افس   نأخسصط نألدا ط

 11 نخالس  نأهملش   تسس عبه نأتنه  نأفد ف   أالس  نألداش ط نإلان    نأق سا  قساألط نأفدج نخ ار

 نأرألسيه   سع افنش   لش  نأهم ااسضد غ د الفد  اضس ج  ته  س تكضشأشق س نألألك م قساألط نأبكقسء نأللب ق ط

  

11 

 12 نأهملش  عبه نأاسع  ااته ا اه نالس  املش  تكضشأشق س نألألك م كك ط نأخشن زا 

قساألط نأبكقسء نأللب ق ط مك ط 
 نأاو 

اضس ج نأألكشع  أاسأ ب ته  رنس 
 ع ت سء

 نأهملش  عبه نأدؤ ا اس   حتسا  نالس  افس  

  

13 

 15 رساتنأهملش  نادن  م عسص  نأ نالس  افس   ته  س  اضس ج املش ن  أاسأ ب قساألط نأفسشد

  عبهنأكه عدق نأت  قس   إادن  منأهملش   أالس  افس   تدا ط خسصط نأجساألط نال ان ط
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 (3الملحق )
 بصورتها النهائي استبانة 

 المعلمين
   ........................المحترمالمعلمة )اإلسم إختياري( ........ج  المعلمحضرة 

 -تحية طيبة وبعد 
صعوبات التعليم عن بعد التي تواجه ذوي سألضشنن:ص  ساعهنا  اسأط اسقرل د طقشع نأتسحثت 

( في مدارس قصبة اربد من وجهة COVID_19في ظل جائحة كورونا ) الخاصة االحتياجات

 .نظر معلميهم وأولياء االمور

( عقد  اشزعط 36نالالتسنط نأل  ا   يهدف   تكشنه ا  ) طنأتسحث  اط أعه ألاق ق أ هنا نأه ن" 
بأولياء  تتعلق صعوباتبالمعلم،  تتعلق صعوبات  بالطلبة تتعلق صعوباتنآلت ط:  اس  عكى نأت
 .األمور

 تعليمات اإلجابة عن فقرات االستبانة
 يدقى قدنء  عقدن  نالالتسنط ق هن ؛ ثم حها نإلقسسط نأتضساتط اشض( ع ع اط  ع  نأخسنط نأل )

 تقساكنس.
 .ال تشقه إقسسط صا اط  أخدى غ د صا اط  عكل إقسسط تخلس  س صا اط خننس تألبد ع   أدف 
 .ال تلد  عقد  ا  عقدن  نالالتسنط ا ن نإلقسسط عضنس 
   قت ع نأب سنس  نأل  الهأ  انس ع      نالالتسنط    اخووط أغدش نأتاث نأألكت   أ

    عك ه أ قش اضف نإلقسسط اهقط  اوهن  ط  أاسنط عكت ط.طشى نأتسحثدلكع عك نس ا
   أرجو تعبئة البيانات الشخصية األتية بوضع دائرة حول الرقم الذي ينطبق علي- 

  . أنثى2   .  مد  1نأجضس:             .1
 . ا ناس  عك س2   . سبسأش  شس1نأتع ل نأألكت :     .2
                       اضشن     11-6. 2            اضشن   5-1.  1نأخبد  نأله  ر ط:   .3

 .  أكثد ا  عفد اضشن 3  
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 الفقرة الرقم
 درجة الصعوبة

 قليلة جداً  قليلة محايد كبيرة كبيرة جداً 
 .بالطلبة تتعلق صعوباتالمحور األول   

1. 
ضااااأل  السسألااااط   صااااه نحل سقااااس  نألكتااااط 

م ا      نالحل سقس  نأخسصط أثضسء تألكتن
 ع  س أله

     

2. 
ضاأل  اقااه   نألكتاط ااا      نالحل سقااس  
نأخسصط عكى نالخهنع نأشاسئل نإلأكلد ن ط 

 .)نألقض ط(

     

3. 

نأهنعع اااااااااااااط أاااااااااااااهى طكتاااااااااااااط      ضاااااااااااااأل 
شاااااااألش  نألسأاااااااب   نالحل سقاااااااس  نأخسصاااااااط 

 ألاااااهس  سسأتكااااال أثضاااااسء عتك اااااط نألاااااه  س عااااا  
 أغ سب نألفسعل نالقلتسع  ا ضنم.

     

4. 
نألكتاااااااااااااط اااااااااااااا      اناااااااااااااس ن   ضاااااااااااااأل 

توسا  أ نمع  تشح فنالحل سقس  نأخسصط 
 ع  أثضسء تألكتنم ع  س أله.نأتألكشاس  

     

عاا  نألألسااال اااع  كتااطنقااص نأخبااد  أااهى نأل .5
 نألألك م ع  س أله  تضف    نقتسته  أنفلله.

     

6. 
كاااااااى نأجكاااااااشس ع نألكتاااااااطضاااااااأل   اقاااااااه   

خ قااااس  طش كااااط أاااااسع شسشااااس  نأاساااااشب  
 .نخقنت  نأكشح ط

     

7. 
ضاااااااااااأل  نأاااااااااااهعم نأضفرااااااااااا  أكلكتاااااااااااط     
نالحل سقس  نأخسصط عا  أثضاسء تألكتنام عا  

 س أله.

     

8. 
أثضااااسء نأألتك ااااط  كتااااط عاااا انعع ااااط نأل ضااااأل 

  سربب ت سب نألفسعل ا ضنم  ا   نألألك ت ط
 األكت نم.

     

9. 
 ق نألضشع ع  أاسأ ب نأله  سسال يل ل نأتضن

قاااااااااس   نااااااااالدنت ج سته ستاااااااااس يلضساااااااااب  نأضلس
 .نأتلشقألط اضنم

     

11. 
تقاااااهع  نألااااا  نإلثدنئ اااااطناااااه   تضاااااشع نخنفااااالط 

اكااااشغنم أكضلسقااااس  تراااانم عاااا  نألاااا   أكلكتااااط
 نأتلشقألط اضنم
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11. 
ال تل ءع نأبداج س  نأجاس ت  ااع االش اس  
نأتضناااسق نأتقاااد  ألاااه  س     نالحل سقاااس  

 نأخسصط.

     

12. 
ط سااتاض غ اد نأه ناا ط كاواطنأته  نأتاض ط أ

 .    نالحل سقس  نأخسصط ا  لكتطأك

     

13. 
ال  كتاااااااطزل نألسنأب ااااااااط نأتشقاااااااشا  عااااااا  اضااااااا

أثضااااسء عتك ااااط  عاااا  عكااااى نألدم اااات مترااااسعه 
 ع  س أله. نألألكم

     

14. 

 نألألك ت اااط نألقض ااس  تشح ااا  صااألشاط

 ع  نألألكا م عا  س ألاه نأته اط ع  نأتلشنقه 

نالحل سقااس        طكتااط اااع يلضساااب ستااس
 .نأخسصط

     

15. 
عهع تشنعد اضوط تألك ت اط إأكلد ن اط أكلكتاط 
اااااااااا      نالحل سقاااااااااس  نأخسصاااااااااط تكبااااااااا  

 نحل سقستنم نألألك ت ط.

     

16. 
خااااسو سسأتااااسا   اشقااااع إأكلد ناااا  عدنتااااش  عااااهع

     ألكتاااااااااااطد تبااااااااااا  ن  تقض ستناااااااااااس نألألك ت اااااااااااط
 .نالحل سقس  نأخسصط ا  نأدقشع إأ ه أكلألكم

     

 بالمعلم. تتعلق صعوباتالمحور الثاني   

1. 

شح ااااااااا  ت عكااااااااى ضااااااااأل  اقااااااااه   نأتألكااااااااام
نألاا   نااالدنت ج س  نألااه  س  نألقااش م نأفألسأااط

تلضسااااااااااااااااب  نألكتاااااااااااااااط     نالحل سقاااااااااااااااس  
 نأخسصط.

     

2. 
نألكتاااط اااا   عااا  تألكااا منأتألكلتااا   قكاااط خباااد  

     نالحل سقس  نأخسصط ع  س أله.

     

3. 
أااااه  ن  خسصااااط نأتألكلاااام نااااسا ن  اااااس دخضااااع 

ألكااااا م     نالحل سقاااااس  نأخسصاااااط سب ف اااااط ت
 .ع  س أله

     

4. 
 ناااااش اواااااسا  نأتألكااااام ألكبلااااه ه ااااشققكااااط ت

سسأتشضاااااااااااشعس   ن  ع قاااااااااااط  إأكلد ن اااااااااااط
 نأتقهاط ع  ا  س نألألكم ع  س أله.

     

5. 
 فة  المتلة  وضةت  -19 كوفية  جائحة 

 ان ةا  أو أهة ا  المةج   تحقية   مةزز 

 .المج  
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6. 

حل سقاااااااااس  نال قكاااااااااط األدعاااااااااط األكتااااااااا      
 نألألك ت ط نالالدنت ج س   لدنئقسسأ نأخسصط

 نألكتااط     نالحل سقااس  الألكاا م نأخسصااط
 .نأخسصط ) حرب مل حسقط(

     

7. 

قكااااط انااااس ن  تضف اااا  نألألكاااا م عاااا  س ألااااه أااااهى 
نألألكاااااااا م  نأتألكتااااااا   نأااااااا ي  نعلااااااااسا ن عكاااااااى

 نأشقس  . 

     

8. 
ضااااااااأل  اقااااااااه   سألااااااااض نأتألكتاااااااا   عكااااااااى 

  ت ط.نالخهنع نأتضوس  نألألك
     

9. 
 نأتضساتط نألألك ت ط نخنفلط توت م صألشاط

نألكتااااااااااااط     نالحل سقااااااااااااس   أخواااااااااااسئص
 .عاستنس نخل ا عكى نأخسصط

     

11. 
 أااسأ بضأل  اقه   نأتألكم عكى ناالخهنع 

    اااا   نألكتاااط ااااع نأبهيكاااط لقاااش منأ
 .نالحل سقس  نأخسصط

     

11. 

نألألك م ع  سألاه اا   عهع نأقه   عكى تفأل ل
خاا ل نألااه  س نألفااسعك  نأتتسشااد عاا  سألااه 
اااا   نأتألكتااا    نألااا ب  ادعسداااط  إشااادنا 

 .أ أ سء نخاش 

     

12. 
ال  تضف ا   كت ط نأتضناسق نأته اا  نأتلكاشب

 اع نأشقه نأتلسح أكلألك م ع  س أله.تلضساب 
     

 .بأولياء األمور تتعلق صعوباتالمحور الثال    

1. 
ف تااس يلألكااق   سألااض ن أ ااسء نخاااش  قكااط  عاا 
نأوااااألشاس  نألألك ت ااااط نألاااا  دألااااسن  س  ت ااااط 

 .اضنس أاضسؤ م ع  نألألك م ع  س أله 

     

2. 
عااا   نمنشااادنك   أ أ اااسء نخااااش  قكاااط تاااه  ب

 .عتك ط تألك م أاضسئنم ع  سأله

     

3. 
التتلةةي   ةةع  يتةة  تحتةةاج تاةةيا ا ةة  اوليةةا  

االمور لمتا تة  الة روم مةب ا جائة   ا ة  

 يىالتميتةةةة  ال ةةةة  مةةةةب فلةةةة  الميا ةةةة 

 0األولى (  األساسي  )المي ل

     

4. 
التتلةةي   ةةع  يتةة  عةةدب الت تةة  مةةع اوليةةا  

 جةةائ   االمةةور لتقةة ت  دروم   و ةةي  أل

 مع  الل  تض المتلميع0
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 شاكرا لكم حسن تعاونكم

  الشناق  سهاد  ةالباحث                                           

 

 

 

 

  

5. 

تاااه  ب نآلساااسء  اقاااها  نأدعسداااط عكاااى عاااهع 
 نأش ااااااب  اساااااااشبانااااااس ن  نألكضشأشق ااااااس  نأ

توااااسل  نااااالخهنع نأألهيااااه ااااا  تلب قااااس  نال
  غ د س اثل:  نأشنتس نب  ادنساج ز ع 

     

6. 
قةة رأ أوليةةا  األمةةور  لةةى ر اتةة   ضةةت 

 تلم    ع  يت 0تومتا ت  أ جائ   أثجا  

     

7. 
قةةة ره اوليةةةا  االمةةةور  لةةةى تل يةةة   ضةةةت 

ا تياجةةةال المجةةةاه  التتليميةةة  وال تم ةةةج   

 0ف  التتلي   ع  يت  اإل الل مح  المتلميع

     

8. 

والةةنتع  الوا ةة أ األسةةيأالطل ةة  فةة   تتةة د

ال  وم تظةةة تسةةة جوي فةةة  عةةةق   ةةة ييه 

مدةةةال ل ةةة  لتةةة ل اناسةةة    ةةةع ضوضةةةا  

 اال وأ وأوليا  االمور0
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 ولي األمر استبانة

( ................................المحترماختياري  االسمولي األمر) ةحضرة الفاضل ج الفاضل

  

 -تحية طيبة وبعد 

صعوبات التعليم عن بعد التي تواجه ذوي سألضشنن:ص  ساعهنا  اسأط اسقرل د طقشع نأتسحثت 

( في مدارس قصبة اربد من وجهة COVID_19في ظل جائحة كورونا ) الخاصةاالحتياجات 

نالالتسنط نأل  ا   يهدف   طنأتسحث   ألاق ق أ هنا نأه ناط أعه" .لياء االمورنظر معلميهم وأو 

 تتعلق صعوبات  بالطلبة تتعلق صعوباتنآلت ط:  اس  ( عقد  اشزعط عكى نأت36 تكشنه ا  )

 .بأولياء األمور تتعلق صعوباتبالمعلم، 

 تعليمات اإلجابة عن فقرات االستبانة
 يدقى قدنء  عقدن  نالالتسنط ق( هن ؛ ثم حها نإلقسسط نأتضساتط اشضع ع اط   ع  نأخسنط نأل )

 تقساكنس.
 .ال تشقه إقسسط صا اط  أخدى غ د صا اط  عكل إقسسط تخلس  س صا اط خننس تألبد ع   أدف 
 .ال تلد  عقد  ا  عقدن  نالالتسنط ا ن نإلقسسط عضنس 
 غدش نأتاث نأألكت   أ  قت ع نأب سنس  نأل  الهأ  انس ع      نالالتسنط    اخووط أ

    عك ه أ قش اضف نإلقسسط اهقط  اوهن  ط  أاسنط عكت ط.طدلكع عك نس اشى نأتسحث
   أرجو تعبئة البيانات الشخصية األتية بوضع دائرة حول الرقم الذي ينطبق علي- 

 . شق ق شق قط3.  نأه                    2.  نأه                 1صكط نأقداى:  .4
  . أنثى2   .  مد  1         نأجضس:    .5
 . ا ناس  عك س2   . سبسأش  شس1نأتع ل نأألكت :     .6

 شاكرا لكم حسن تعاونكم
  الشناق  سهاد  ةالباحث                                                         
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 الفقرة الرقم
 درجة الصعوبة

 قليلة جداً  قليلة محايد كبيرة كبيرة جداً 
 .بالطلبة تتعلق صعوباتاألول    المحور

ضااااأل  السسألااااط   صااااه نحل سقااااس  نألكتااااط ااااا       .1
 نإلحل سقس  نأخسصط أثضسء تألكتنم ع  س أله

     

ضااأل  اقااه   نألكتااط ااا      نإلحل سقااس  نأخسصااط  .2
 .عكى إالخهنع نأشاسئل نإلأكلد ن ط )نألقض ط(

     

3. 
سصاط نأهنعع ط أهى طكتط     نإلحل سقس  نأخ ضأل 

 ألاهس  شألش  نألسأب سسأتكل أثضسء عتك ط نألاه  س عا    
 أغ سب نألفسعل نإلقلتسع  ا ضنم.

     

4. 
انس ن  نألكتط ا      نإلحل سقس  نأخسصط  ضأل 

عااا  أثضاااسء تألكتنااام تواااسا  نأتألكشااااس  أ نمعااا  تاااشح ف
 ع  س أله.

     

نألألكا م عا  ع  نألألساال ااع  كتطنقص نأخبد  أهى نأل .5
  نقتسته  أنفلله.س أله  تضف   

     

كااى نأجكااشس خ قااس  طش كااط ع نألكتااطضااأل   اقااه    .6
 أاسع شسشس  نأاساشب  نخقنت  نأكشح ط.

     

ضاااااااأل  نأاااااااهعم نأضفرااااااا  أكلكتاااااااط     نإلحلسقاااااااس   .7
 نأخسصط ع  أثضسء تألكتنم ع  س أله.

     

  أثضاااسء نأألتك اااط نألألك ت اااط كتاااط عااا انعع اااط نأل ضاااأل  .8
 ا ضنم  ا   األكت نم. سربب ت سب نألفسعل

     

 ق نألضااااااااشع عاااااااا  أاااااااااسأ ب نألااااااااه  سسال يلاااااااا ل نأتضناااااااا .9
 . إالدنت ج سته ستس يلضساب  نأضلسقس  نأتلشقألط اضنم

     

نألااا   تقاااهع أكلكتااط نألاا  نإلثدنئ ااطنااه   تضااشع نخنفااالط  .11
 اكشغنم أكضلسقس  نأتلشقألط اضنمترنم ع  

     

ااااع االش اااس  نأتضناااسق  ال تاال ئم نأبداج اااس  نأجاااس ت  .11
 نأتقد  أله  س     نإلحل سقس  نأخسصط.

     

 ا  لكتطأكط اضسات غ د نأه نا ط كاوطنأته  نأتاض ط أ .12
 .    نإلحل سقس  نأخسصط

     

عكااى  مال ترااسعه  كتااطزل نألسنأب اااط نأتشقااشا  عاا  اضاا .13
 . ع  س أله أثضسء عتك ط نألألك م ع  نألدم ت

     

14. 
 عا  نأتلشنقاه  نألألك ت اط نألقض اس  ح ا تش  صاألشاط

 طكتاط ااع يلضسااب ستاس عا  نألألكا م عا  س ألاه نأته ااط

 نإلحل سقس  نأخسصط     
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 الفقرة الرقم
 درجة الصعوبة

 قليلة جداً  قليلة محايد كبيرة كبيرة جداً 

15. 
عهع تاشنعد اضواط تألك ت اط إأكلد ن اط أكلكتاط اا      

 نإلحل سقس  نأخسصط تكب  إحل سقستنم نألألك ت ط.
     

16. 
 ك ت اااطخااسو سسأتااسا  نألأل اشقااع إأكلد نااا  عدنتااش  عااهع

    نإلحل سقاس  نأخسصاط اا   ألكتطد تب  ن  تقض ستنس
 .نأدقشع إأ ه أكلألكم

     

 بالمعلم. تتعلق صعوباتالمحور الثاني   

1. 
شح ااااا  ناااااالدنت ج س  ت عكاااااى ضاااااأل  اقاااااه   نأتألكااااام

نألااا  تلضسااااب  نألكتاااط      نألاااه  س  نألقاااش م نأفألسأاااط
 نإلحل سقس  نأخسصط.

     

2. 
نألكتااااااط ااااااا       عاااااا  تألكاااااا م نأتألكلتاااااا  قكااااااط خبااااااد  

 نإلحل سقس  نأخسصط ع  س أله.

     

3. 
أااه  ن  خسصااط سب ف ااط تألكاا م نأتألكلاام نااسا ن  اااس دخضااع 

 .     نإلحل سقس  نأخسصط ع  س أله 

     

4. 
 ن   إأكلد ن اط ناش اواسا  نأتألكم ألكبله ه شققكط ت

سسأتشضاشعس  نأتقهااط عا  ا  س نألألكا م عاا  ع قاط 
 س أله.

     

 تحقية   مةزز  ف  المتل  وضت  -19 كوفي  جائح  .5

 .المج   ان ا  أو أه ا  المج  
     

6. 

 نإلحل سقاااااس  نأخسصاااااط قكاااااط األدعاااااط األكتااااا      

 الألكا م نأخسصاط نألألك ت اط نإلاالدنت ج س   لدنئقساسأ

نأخسصاااااااط ) حراااااااب مااااااال  نألكتاااااااط     نإلحل سقاااااااس 
 .حسقط(

     

7. 
أااااهى نأتألكتاااا   قكااااط انااااس ن  تضف اااا  نألألكاااا م عاااا  س ألااااه 

 نألألك م نأشقس  .  نأ ي  إعلسا ن عكى
     

8. 
ضاااااااأل  اقاااااااه   سألاااااااض نأتألكتااااااا   عكاااااااى إاااااااالخهنع 

 نأتضوس  نألألك ت ط.
     

9. 
 نأتضساااتط نألألك ت ااط نخنفاالط تواات م صااألشاط

 عكاى     نإلحل سقاس  نأخسصاط  نألكتاط أخواسئص
 .عاستنس نخل ا

     

11. 
 لقاااش منأ ااااسأ بأضاااأل  اقاااه   نأتألكااام عكاااى إاااالخهنع 

 .    نإلحل سقس  نأخسصطا   نألكتط اع نأبهيكط
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11. 
نألألكااا م عاا  سألاااه ااا  خااا ل  عااهع نأقااه   عكاااى تفأل اال

نألاااه  س نألفاااسعك  نأتتسشاااد عااا  سألاااه اااا   نأتألكتااا   
 . نأل ب  ادعسدط  إشدنا أ أ سء نخاش 

     

12. 
ال تلضسااااب  تضف ااا   كت ااط نأتضناااسق نأته اااا  نأتلكااشب

 شقه نأتلسح أكلألك م ع  س أله.اع نأ
     

 .بأولياء األمور تتعلق صعوباتالمحور الثال    

1. 
ف تاااس يلألكاااق س  ت اااط  سألاااض ن أ اااسء نخااااش  قكاااط  عااا 

نأواااألشاس  نألألك ت اااط نألااا  دألاااسن  اضناااس أاضاااسؤ م عااا  
 .نألألك م ع  س أله 

     

2. 
عا  عتك اط تألكا م  نمنشادنك   أ أ سء نخاش  قكط ته  ب

 .ع  سأله أاضسئنم

     

3. 
التتلةةةي   ةةةع  يتةةة  تحتةةةاج تاةةةيا ا ةةة  اوليةةةا  االمةةةور 

لمتا تة  الة روم مةب ا جائة   ا ة  مةب فلة  الميا ة  

 0)المي ل  األساسي  األولى ( يىالتميت  ال  

     

4. 
التتلي   ع  يت  عدب الت ت  مةع اوليةا  االمةور لتقة ت  

دروم   و ةةةةةي  ال جةةةةةائ   مةةةةةع  ةةةةةالل  تةةةةةض 

 المتلميع0

     

5. 

تااااه  ب نآلسااااسء  اقاااها  نأدعسدااااط عكااااى انااااس ن  عاااهع 
 نأش ااب  نااالخهنع نأألهيااه اااا   اساااشبنألكضشأشق ااس  نأ

 تلب قس  نالتواسل اثال:  نأاشنتس نب  ادناساج ز ع 
  غ د س

     

6. 
قةة رأ أوليةةا  األمةةور  لةةى ر اتةة  ومتا تةة   ضةةت 

 تلم    ع  يت 0تأ جائ   أثجا  

     

7. 
مةةور  لةةى تل يةة  ا تياجةةال قةة ره اوليةةا  اال ضةةت 

 المجاه  التتليمي  وال تم ج   اإل ةالل محة  المتلمةيع

 0ف  التتلي   ع  يت 

     

8. 
تت د الطل   فة  االسةيه الوا ة ه والةنتع تسة جوي فة  

عق    ييه وم تظ  ال مدال ل   لت ل اناس    ةع 

 ضوضا  اال وأ وأوليا  االمور0
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