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من وجهة  (COVID-19) ظل انتشار فايروس كورونا ُبعد فيم عن يالتعلصعوبات 
 مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة معلمي ومدراءنظر 

 صالح ابراهيم سليمان الرقب :إعداد
 محمد محمود الحيلة الدكتور ستا : األإشراف

 الملّخص

 صعوبات التعليم عن ُبعد في ظل انتشار فايروس كورونا  الكشف عن تهدف هذه الدراسة إلى
(Covid-19)  في  مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة ومدراءمعلمي من وجهة نظر

مدير 51 ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من فلسطين
جبروا على أُ معلًما من العاملين في مدراس محافظة خان يونس أثناء الجائحة والذين  164و

ة التعليمية في من أجل المحافظة على استمرار العملي االنتقال الى التعليم عن بعد وتطبيقه وتوظيفه
 عداد استبانة لتحقيق أهداف الدراسة. وقد تم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة.المحافظة وقد تم إ

فايروس الصعوبات التي تواجه التعليم عن ُبعد في ظل انتشار  أظهرت نتائج الدراسة أنوقد 
مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة.  معلمي ومدراءمن وجهة نظر  (COVID-19) كورونا

جاءت بدرجة مرتفعة في جميع محاور الدراسة التي اشتملت على المدراء والمعلمين والطلبة وقد 
عوبات.  أظهرت النتائج توافًقا كبيًرا بين وجهات نظر كل من المدراء والمعلمين حول تقييم الصُّ

ة التعليم عن ُبعد وبنيته التحتية المادية والمعنوية عن بالعمل على تحسين بيئ الباحثوأوصى 
طريق اجراء دورات تدريبية للمعلمين والطلبة تزيد من قدرتهم على استخدام أدوات التعليم عن ُبعد 
والعمل على انشاء منصات تعليمية تقّدم محتوى تعليمي شاِمل للمناهج التعليمية، مدّعم بتغذية 

فعية الطلبة والعمل على توفر الدعم النفسي للطلبة والمعلمين وأولياء راجعة وبرامج تزيد من دا
األمور على حد سواء كما أوصى الباحث بضرورة وضع خطط مستقبلية من أجل تطبيق التعليم 

 الُمدمج في المدارس.
 .، الصعوباتالكلمات المفتاحية: فايروس كورونا، التعليم عن ُبعد، محافظة خان يونس
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Abstract 

This study aims to discover the "Difficulties in Applying Distance Learning in The 

Light of The Spread of Corona Virus(Covid-19)، from The Point of View of Principals 

and Teachers in Khan-Younes in Gaza Strep School.", and in order to achieve the goals 

of the study the desvriptive method was used, the sample of the study consisted of 50 

Principle and 165 Teacher of the workers in Khan-younes governorate schools during 

the pandemic who had to move to the distance learning, applying it, and investment it to 

preserve the continuation of the learning process in the governorate, in addition a 

questionnare was prepared in aim to achieve the goals of the study. The questionnare 

was applied on the sample of the study.  

The results of the study showed that the "Difficulties in Applying Distance 

Learning in The Light of The Spread of Corona Virus(Covid-19)، from The Point of 

View of Principals and Teachers in Khan-Younes in Gaza Strep School." came in a high 

degree in the all axes of the stady which contained Principles, teachers, and students, 

and the results showed a great compatibility between the points of view of the principles 

and teachers about the eavluation of the difficulties. 

The researcher recommended working on improving the enviroment of distance 

learning and its materialist and moral infrastructure by making prctical courses for the 

teachers and the students that developes their abilities of using distance learning tools 

and woeking on creating educational platforms that prpgress a comprehensive content 

of the educational methods, supported by a feedback and programms that increases the 

motivation of the  students, and provide the psychological support for the students, 

teachers, and parents, ythe researcher recommanded on the importance of putting a 

futural planes for the applement of the built-in learning in the schools. 

Keywords: Corona Virus, Distance Learning, Khan-Younes Governorate, 

Difficulties.  
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 :الفصل األول
 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 قدمةالمُ 

في مدينة  2019( في نهاية ديسمبر COVID-19ظهر مرض فيروس كورونا المستجد )

أخرى  ءأجزا إلىان بسرعة، ثم انتقل ووهان الصينية، وانتشر الفيروس مسببًا لمرض كورونا في ووه

 إلىنتقال المرض من أجل تقليل مخاطر ا ؛2020ر يناي 23في مدينة ووهان  غلقتوأُ من الصين. 

وفي وقت الحق، تم اتخاذ تدابير في أماكن أخرى في الصين. وفي غضون  المزيد من المدن

أسابيع قليلة، تم اكتشاف العديد من الحاالت المصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان 

 تهديًدا عالمًيا.  المرض وسرعان ما أصبح ،األخرى

وباء فيروس  World Health Organization (WHO)العالمية أعلنت منظمة الصحة 

 177الفيروس في أكثر رانتش ،2020رس( جائحة اعتباًرا من شهر ماCOVID-19كورونا )

 1532418من  أكثرحدوث  إلىإنسان حول العالم، وأدى  66422058ن دولة، وأصاب أكثر م

 .2020( كانون األول) ديسمبر7 حالة وفاة، حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة في

(UNESCO, 2020). 

، َأدخلت العديد من البلدان قيوًدا على السفر سواء COVID-19ا لـمرض كورون لالستجابة

. وفي إطار جهود الحد من انتشار فيروس خارجًيا؛ بقصد منع انتشار الوباءأكان داخلًيا أم 

COVID-19 إغالق واسع النطاق  إلىعمدت الحكومات في جميع أنحاء العالم  ،بين السكان

ر على أكثر من ، مما أثّ دولة 150 للمدارس والكليات والمؤسسات التعليمية األخرى، شمل ذلك

 .(Pradeep, 2019) من طلبة العالم 80٪
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كما وفرضت جائحة كورونا على جميع المؤسسات التعليمية إغالق أبوابها أمام الطلبة والتحول 

مليار طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية في  1.5 وُأجبر ما يقارب ،التعليم عن ُبعد إلى

ولة حول العالم على تلقي التعليم عن ُبعد من منازلهم جّراء إغالق المدارس ومؤسسات د 188

التعليم  إلى االنتقال إلىوبذلك ظهرت الحاجة  ،(Affouneh & Salha, 2020)ي التعليم العال

 إلىمن متابعة تعليمهم دون الحاجة  ُيمّكن الطلبة ،اإللكتروني عبر اإلنترنت كبديل متاح وآمن

وكان التعليم عن  ،نظام التعليم اإللكتروني بأشكاله المختلفة إلىفلجأت الحكومات  ،مغادرة منازلهم

من الممكن أن تلبي احتياجات فئة كبيرة من الطلبة وتتيح التواصل بين  التيُبعد أكثر الوسائل 

على الرغم من وجود العديد من  ،والحفاظ على استمرارية العملية التعليمية ،المعلمين وطلبتهم

 .Serkan  &(Gürhan , (2020الصعوبات التي تواجه التعليم عن ُبعد

ليس نوعًا جديًدا من التعليم، بل إن Open Distance Learning (ODL والتعلم عن ُبعد )

، إال أنه أصبح والتعليم التقليدي قد بدأت قبل جائحة كورونا عملية الدمج بين التعليم عن ُبعد

فرضتها جائحة كورونا والتي تفرض التباعد  التيضرورة ملحة الستمرار التعليم في الظروف 

وقد ساعدت  عن ُبعد طريًقا الكتساب المعرفة والمهارات الدراسية المختلفة،وأصبح التعليم الجسدي، 

"  إنترنت األشياء ( و"Artificial Intelligenceالتكنولوجية والذكاء الصناعي ) التطورات

(Internet of Things وكذلك ثورة تكنولوجيا المعلومات التي اقتحمت الغرفة الصفية وأصبحت ،)

بأنه ذلك  التعليم عن ُبعد عبر اإلنترنت، والذي يمكن تعريفه إلى االنتقال ىإل منهاجزًءا أصياًل 

أدواتها المختلفة في تقديم المادة العلمية ى استخدام التكنولوجيا الحديثة و النوع من التعليم القائم عل

 2020).ح، فتو ال )أبو الالزمة للمتعلمين في مختلف المراحل الدراسية ومختلف المواد التعليمية
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التطبيقات والبرامج المختلفة لضمان استمرار العملية التعليمية وأصبح من  إلىلجأ العالم  لذا

ُبعد تجربة التعليم عن  ُتظِهر الضروري التأكد من جاهزية المعلمين الستخدام التكنولوجيا الحديثة،

مواكبتها  بعدم تتعلقفي الدول العربية بعض المشكالت والصعوبات  (2019العام الماضي ) في

 إلىتؤثر على تحقيق الهدف المرجو من اللجوء  دق المناطق؛للتكنولوجيا الحديثة في العديد من 

التعليمية في ظل جائحة كورونا  األنظمةتوّجب على وبذلك  (.2020، بو عليالتعليم عن ُبعد )

من هذه  واالستفادةوالتقليل من اآلثار السلبية لها على التعليم  مهمة التغلب على أزمة التعليم،

 .(2020، التجربة لمواجهة حاالت طوارئ مشابهة قد تحدث في العالم مستقباًل )سافيدرا

  KAYALAR, 2020و 4646 ،والقيناوي 4646 ،مثل دراسة غنايم أظهرت بعض الدراسات

 رأثّ اختالف تَ  إلىالتي تم إجراؤها خالل هذه الجائحة وغيرها،  Marques & Reis, 2020و 

بخاصة الطلبة الضعفاء في التحصيل الدراسي  ،الطلبة بهذه التجربة، فمنهم من كانت مفيدة له

وكذلك ظهرت وجود تخوفات لدى المعلمين من تراجع مستوى الطلبة وخاصة  ،داخل الغرفة الصفية

 .(2020، الغرفة الصفية )أرناؤوط إلىائحة والعودة بعد انحصار هذه الج ،الطلبة ذوي الهمم

مقومات وأدوات مثل: توفر  إلىوينبغي في هذا السياق مالحظة أن التعليم عن ُبعد يحتاج 

والمعلمين المؤهلين الستخدام هذه التكنولوجيا  ،والمناهج المحوسبة ،والحواسيب ،شبكة اإلنترنت

وبين  ،ة والفقيرة بشكل عاموقياًسا على ذلك فيمكن مالحظة وجود فروقات بين الدول الثريّ  ،وغيرها

 إلىوتّعرض طبقة الفقراء  ،مما يسبب عدم تكافؤ الفرص ؛األفراد أنفسهم في امتالك هذه المقومات

 .(UNESCO, 2020)حرمانهم من االستمرار في التعلم  إلىآثار سلبية قد تصل 

حيث لم يعد  ،أصبح التعليم عن ُبعد حقيقة في ظل انتشار مرض كورونافي ضوء ذلك؛ 

نظًرا ألنه ُممكن أن َيَتسبب في زيادة انتشار الفيروس بسبب صعوبة التباعد  ؛التعليم الوجاهي آمًنا
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التعليم عن  إلىالسريع  االنتقالسبًبا رئيسًا في  الجائحةبين الطلبة. وبهذا فإنه يمكن اعتبار هذه 

 (.(Yulia, 2020 العالم بأسره فيُبعد 

 ،العربي بعامة ومن الجدير ذكره أن التعليم عن ُبعد ُيعد تجربة جديدة على المجتمع

التعليم عن ُبعد  ليس بدياًل عن  وتؤكد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنّ  ،والفلسطيني بخاصة

 التعليم الوجاهي طالما لم يستطع جميع الطلبة الوصول له، وحيث أن التعليم عن ُبعد  يقوم أساًسا

 والصعوباتعلى عملية التواصل بين الطلبة والمعلمين، فقد واجه المعلمون العديد من التحديات 

عليم عن ُبعد في ظل أزمة كورونا من خاضت مدارس قطاع غزة تجربة التوقد  (2020، )بدير

، إال أن عملية التعليم عن ُبعد  لم تخضع االجتماعيومواقع التواصل  ،خالل التطبيقات المختلفة

 ولم يتم البحث في الصعوبات التي تواجه عملية تطبيق التعليم عن ُبعد ،لعملية تقييم شاملة

 (.2020، صالح)

 وأسئلتها مشكلة الدراسة

حالها كحال معظم  عن ُبعد، قطاع غزة نفسها فجأة مجبرة على التحول للتعليموجدت مدارس 

المحتوى التعليمي لم تكن متبعة من قبل، وعمل  استخدام وسائل إليصال دول العالم، ولجأت إلى

المعلمين في نتائج  الكثير منة بكل الطرق الممكنة، وقد شكك التواصل مع الطلب المعلمون على

التأكد من أنه لم تتم عملية غش خالل التقدم  أو ،اإللكترونية؛ لصعوبة تقييمها االختبارات

ة لمعرفة لذلك فقد ظهرت حاجة ملحّ  .االختباراتوالتزام الطلبة بتعليمات  ،ةاإللكتروني لالختبارات

من أجل العمل على تلبية احتياجات  ،وتحديد صعوبات التعليم عن ُبعد، ومدى القدرة على تجاوزها

يجاا  جاءت هذه الدراسة لذا .ااًل وتغني عن التعلم وجهًا لوجهبيئة جيدة تقدم تعليًما فعّ  دلطلبة، وا 
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في ظل انتشار فايروس كورونا من وجهة نظر معلمو ومدراء صعوبات التعليم عن ُبعد  الستقصاء

 غزة.قطاع -مدارس محافظة خان يونس

 سئلة الدراسةأ

 :ةاآلتي سئلةتسعى الدراسة لإلجابة عن األ

ـــيم عـــن مـــا الصـــعوبات التـــي تواجـــه  الســـ ال األول: - مـــدارس  ومـــن وجهـــة نظـــر معلمـــ ُبعـــدالتعل

 ؟خان يونس محافظة

 محافظة مدراء مدارس من وجهة نظر ُبعدالتعليم عن  ما الصعوبات التي تواجه الس ال الثاني: -

 ؟خان يونس

بـاختالف وجهـات نظـر كـل ُبعـد تواجـه التعلـيم عـن  التـيتختلف الصـعوبات  هل الثالث:الس ال  -

 ؟خان يونس محافظة مدارس معلمي ومدراء من

 أهداف الدراسة

 مدارس محافظةفي ُبعد تواجه التعليم عن الصعوبات التي الكشف عن  إلىتهدف هذه الدراسة 

ما تهدف ك ،فيها مدارسالمدراء ومعلمو  وجهة نظر من ناو في ظل انتشار فايروس كور  خان يونس

بين  ختالفاتاال واستقصاء ،ُبعدعملية التعليم عن معالجة الصعوبات التي تواجه و  تحديد إلى

 .دراء والمعلمين حول هذه الصعوباتوجهات نظر كل من الم

تصور لمواجهة الصعوبات التي تواجه الطلبة والمعلمين  بناء إلىللوصول  كما تهدف الدراسة

في المستقبل من تجربة التعلم عن  االستفادةومدى  ،دراء في تنفيذ التعليم عن ُبعد في المدارسوالم

 ثير على العالم بأسره.وهي الجائحة األولى من نوعها في التأ ،كوروناظل جائحة  ُبعد في
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 أهمية الدراسة

 :في اآلتييمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة 

 األهمية التطبيقية:

 معلمي ر كل من وعرض وجهة نظ ،في ظل جائحة كورونا ُبعدصعوبات التعليم عن  تحديد

 للتغلب عليها.توصيات مقترحة ، من أجل وضع خان يونس مدارس محافظة ومدراء

 وتوضيح . االمدارس وطرق التغلب عليهفي ُبعد تحديد صعوبات التعليم عن من  االستفادة

العملية ولوجيا الحديثة في التعليم لمواجهة أي ظرف طارئ قد يؤثر على نالتك توظيفضرورة 

 مستقباًل.  التعليمية

 األهمية العلمية:

 يمكن لألدب النظري الوارد في هذه الدراسة أن يضيف معرفة جديدة للباحثين حول التعليم و

تم التوصل إليها من  الدراسات السابقة التي تفيدفي ظل حاالت الطوارئ، وقد ُبعد عن 

تفيد نتائج هذه الدراسة قد و .عالمًيا ونتائج تطبيقه ،ُبعدالمهتمين بالتعلم عن  الدراسات العالمية

 ،ُبعدعن تحسين أداء نظام التعليم  في ،بخاصةومحافظة خان يونس  ،بعامة مدارس قطاع غزة

 الطلبةتدريب و  ،ُبعدعلى كيفية تطبيق التعليم عن  المعلمينالمدراء و تدريب  وتؤكد على ضرورة

في عملية  وتوفير اإلمكانات المادية الالزمة ،ُبعددوات التعليم عن األمثل أل االستخدام على

 ُبعد.التعليم عن 

 حدود الدراسة

  يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود اآلتية:
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  :في خان يونس محافظة مدارس معلمي ومدراءعلى هذه الدراسة ستطبق الحدود البشرية ،

 .فلسطين

  فلسطين ويجريها خان يونس مدارس محافظة تطبيق هذه الدراسة في المكانية: سيجريالحدود ،

 .المملكة األردنية الهاشمية –الباحث من جامعة الشرق األوسط في عمان 

 (.4641-4646هذه الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي ) الحدود الزمنية: سيتم تطبيق 

 محددات الدراسة 

 اآلتي: ضوءيمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في 

 دوات الدراسةصدق وثبات أ. 

  منه.مدى تمثيل العينة لمجتمع الدراسة التي سحبت 

 مصطلحات الدراسة

رتبط منظومة تفاعلية تالتعليم عن ُبعد بأنه  (2018)عرف كاًل من برج وسايمون :ُبعدعن التعليم 

للطالب  هوتقديم ،الدراسيكترونيات وتعمل على رقمنة المحتوى لاإل تعتمد على بالعملية التعليمية

تعريفه  ويمكن.(Berg & Simonson, 2018) .واألجهزة الذكية ،بواسطة الشبكات اإللكترونية

عبر مدارس مع المعلمين الخططة والهادفة التي يتفاعل فيها طلبة بأنه العملية المُ  :جرائًياإ

 ،التعليمية التفاعليةلتحقيق أهداف ونتاجات محددة من خالل استخدام التطبيقات  ؛اإلنترنت

خالل  لضمان التباعد الجسديو  ،الستمرار العملية التعليمية واألجهزة الذكية ،والشبكات اإللكترونية

 كورونا. يروسففترة انتشار 
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ات التي قد تسبب المرض للحيوان يروسفهي فصيلة من ال :(COVID-19)كورونا  فايروس

للجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة  أمراًضا لدى اإلنسان بواإلنسان، وتسب

متالزمة الشرق األوسط التنفسية، والمتالزمة التنفسية الحادة  :األشد وخامة مثل األمراض إلى

بأنه نوع  :فيمكن تعريفه ؛أما إجرائياً  .(WHO, 2020)ر الوخيمة )السارس(، ويتسم بسرعة االنتشا

مجموعة من الفيروسات مثل  يروس كوروناصيلة ف)يندرج تحت فيروس كورونا مستجد من فصيلة ف

 بسيطةد تكون نفلونزا والتي قاإلتشبه أعراض راض أعفي  بيتسب ،(يروس ميرسفيروس سارس وف

يعاني  أو ،يروس من كبار السنكان المصاب بهذا الف إذا ؛وقد تكون خطيرة ،ويمكن السيطرة عليها

حد  إلىمما قد يعرض حياته لمخاطر قد تصل  ؛مراض الخطيرةاأل أو ،من االمراض المزمنة

 الوفاة. 

حتلة، تقع على ساحل حدى المحافظات الجنوبية في فلسطين المإهي : محافظة خان يونس

 سكانها حوالي ويبلغ عددغزة المحاصر،  غرافية لقطاعحة الجالمسا ضمن ،المتوسطالبحر األبيض 

مدرسة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية )مدارس حكومية(  47يوجد فيها  ( نسمة،280.000)

الة مدرسة تابعة لوك 44ويوجد فيها  ،38.52طالب وطالبة، بكثافة صفيه تبلغ  57055تضم 

وزارة التربية والتعليم ) .(41.16)طالب وطالبة بكثافة صفّية تبلغ  55279الغوث )األونروا( تضم 

 (.4646، فلسطين-العالي

 لغًة هي العقبات وما ال يمكن التغلب عليه حيث تكون في األفعال دون غيرها الصعوبات

وتعرف الصعوبات أيًضا بأنها المشقة وما اشتد وعُسر وال يمكن  )معجم اللغة العربية المعاصرة(

 .)معجم المعاني الجامع (التغلب عليه فهو ممتنع الحدوث 

بات التي تشكل عائًقا أمام تطبيق فعل ما تجعل ويمكن تعريفها اجرائًيا بأنها المشكالت والعق 

 القيام به أمًرا شاًقا قد ال يمكن التغلب عليه.
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

توضيح مفهوم فيروس المحور األول  يتناولوس ،ينور مح إلى الفصلسيتم التطرق في هذا 

 إلىسيتم التطرق ومن ثمَّ  ،وبيان أثره على العالم في جميع مناحي الحياة ،(Covid-19)كورونا 

التعليم من  في عملية االنتقال المتبعة قوأدواته، والطر ومّيزاته ُبعد توضيح مفهوم التعليم عن 

 هالصعوبات التي تواج ىوعل ،(Covid-19جائحة كورونا ) ءجّرا ؛ُبعدالتعليم عن  إلىالوجاهي 

 .الطلبة جميع ُبعد لدىوالَعوائق التي من الُممكن أن تحول دون تطبيق التعليم عن  ،الُمعّلمين

قوم ببيان موقع الدراسة الحالية من أخيًرا سأو  ،الدراسات السابقةوسيركز المحور الثاني على 

 الدراسات السابقة.

 أوال: األدب النظري

 ، ويشمل اآلتي:التعليم عن ُبعدو ، يروس كوروناافويشتمل على التعريف بالمحور األول: 

  فيروس كورونابمرض التعريف 

طلق على المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد الذي ظهر ألول مرة في مدينة "ووهان" أُ 

واالسم اإلنجليزي للمرض مشتق  (COVID-19) 2019ا مرض فيروس كورون بالصين اسم

هما أول حرفين من كلمة  viو ، (Corona)اهما أول حرفين من كلمة كورون : coكالتالي

طلق على هذا وقد أُ (disease)  هو أول حرف من كلمة مرض باإلنجليزيةD ، و (virus)فيروس

 (19-كوفيد)إّن فيروس  .NCOV-19و أNovel Corona Virus 2019 المرض سابقًا اسم 

 الفيروس الذي يتسبب بمرضيرتبط بعائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها  ،هو فيروس جديد

هو و  (.Unicef, 2020) وبعض أنواع الزكام العادي ،(سارز –المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )
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َكُمسبب لتفّشي أحد  ،(4ف كو  يسمى فيروس المتالزمة التنفسّية الحادة الوخيمة كورونا في )سارس

 ،(Covid-19) ضعنه: َمر ويسّمى المرض الناتج  2019نة األمراض التي بدأت في الصين س

 إلىوتختلف حدة أعراضه من شخص  ،ينتقل بسرعة بين األشخاص ،وهو مرض شديد العدوى

اإلنترنت، كما  التحديثات عبر ة بالصحة العاّمة الجاِئحة وتنشرتراقب المجموعات المختص .راخ

 .(2020، مايوكلينيك)أصدرت هذه المجموعات توصّيات حول منع انتشار الفيروس 

عن منظمة الصحة  صدر ما وكان أحدثها ،(COVID-19)ا كورون فيروس تعددت تعريفات

التي قد تسبب المرض للحيوان  بأنها ساللة واسعة من الفيروسات ،العالمّية عن فيروسات كورونا

تنفسّية تتراوح ن عدًدا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أعراًضا أومن المعروف  ،نسانواإل

راض األشد، مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسّية )ميرس( عاأل إلى ،ِحدَّتها من َنزالت البرد الشائعة

ًرا مرضيو  ،)سارس( مةوالُمتالزمة الَحادة الوخي  (Covid-19) سبب فيروس كورونا المكتشف مؤخَّ

 :بأنه (Covid-19)ف مرض رّ وبحسب وزارة الصحة العالمية، فقد عُ . (2020، مايوكلينيك)

سببه آخر فيروس تم اكتشافه من ُساللة فيروسات كورونا، ولم َيُكن ُهناك أي ِعلم  ،مرض مُعِدي

ّية في ديسمبر/ كانون بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه من قبل تفّشيه في مدينة ووهان الصين

 مجميع بلدان العال علىتؤثر جائحة  إلىاآلن  (Covid-19)وقد تحّول . 4619ل األو 

(WHO, 2020). 

عالج خاص، وقد تشتد  إلى( من المرضى دون الحاجة %(80يتعافى معظم الناس نحو و 

فيعاني  ،(Covid-19)أشخاص مصابين بالمرض  خمسةاألعراض على شخص واحد من كل 

ص المصابين بين المسنين واألشخاحادة وتزداد مخاطر اإلصابة بمضاعفات  ،من صعوبة التنفس
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 السرطان أو ،السكري أو ،أمراض القلب والرئة أو ،: ارتفاع ضغط الدمبمشاكل صحية أخرى مثل

(4646WHO, ). 

 (:2020، ة؛ منظمة الصحة العالمي(Pradeep, 2019 تيآليتميز باكورونا فيروس  وبعامة فإن

 يمتد طيفها من نزلة البرد رالتي يمكن أن تسبب أمراًضا للبش فصيلة كبيرة من الفيروسات وه ،

 المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. إلىالشائعة 

  يتسبب أحد فيروسات كورونا بمتالزمة الشرق األوسط التنفسّية، وهي مرض فيروسي ُاكتِشَف

 .4614 أول مرة في المملكة العربية السعودية عام

  إلى، وتشير البيانات العلمّية رنات والبشنه ينتقل بين الحيواأهو فيروس حيواني المصدر، أي 

 أوالِجَمال العربية على نحو مباشر يصابون بالعدوى عن طريق مخالطة قد ان األشخاص 

وقد انتشر مرض يسببه أحد فيروسات كورونا في المملكة العربية السعودية قبل )مباشر. غير 

 عدة سنوات(

  ال ينتقل فيروس متالزمة الشرق االوسط التنفسية )فيروس كورونا( بين األشخاص بسهولة، إاّل

مريض مصاب بالعدوى دون  إلىفي حالة المخالطة عن ُقرب، مثل تقديم الرعاية السريرية 

 اتخاذ تدابير النظافة الصحية الصارمة.

  أعراض هعليتظهر وى فيروس كورونا دون أن ُبعدومن الممكن أن يصاب شخص. 

 نظًرا ألن المصابين قد  ؛وبذلك فال يمكن دائًما الكشف عن األشخاص المصابين بهذا الَمَرض

 عراض مرضية. أال تظهر عليهم 

  أثر كورونا على العالم

(، والذي تصنَّف على أّنه جائحة عالمّية، Covid-19ال ُيَعد فيروس كورونا الُمسبب لَمَرض )

لما  ؛تأثيره على جميع مناحي الحياة نراقبمؤثًرا على صّحة اإلنسان فحسب، بل يجب علينا أن 
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العالمي بشكل رئيسي وملحوظ، وكذلك  االقتصادعلى  مؤثرمن دور يلعبه انتشار هذه الجائحة 

، والبد من متابعة وتغير في سياسات الدول ،لبل والعالقات بين الدو  ،على العالقات بين األفراد

تأثير هذه الجائحة، على السياحة سواء أكانت سياحة داخلّية أم سياحة خارجّية، وقد أصبح وجود 

كانون / ديسمبرعام كامل حتى تاريخ زيد عن ثر األكبر على العالم لما يهذه الجائحة هو المؤُ 

وعضو في حزب  ،وهي صحافّية اقتصاد ،(2020، لييبالك)وترى الكاتبة البريطانية  . 2020أول

اقتصاد  النهيارظهور رأسمالية احتكارية نتيجة  إلىستؤدي أن هذه األزمة  ،العمال البريطاني

الذي تلوح  االنهيارعلى ضرورة التحرك الفوري لمجابهة هذا وُتؤّكد  ،التكنولوجياونمو  ،الشركات

فرزتها أ التيالسياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية التغيرات  إلىوأشارت الكاتبة  ،اثاره في األفق

في سوء أكي ال نتعرض لما هو  ؛أن يكون هذا التحول ايجابًيا إلىودعت  ،الجائحة على العالم

في ُكتيب تحت عنوان "كورونا والمناخ وحالة ( اندرياس ماِلم)الكاتب السويدي  الوق .المستقبل

وتجد نفسها  ،الحرب بمثابة حالةاعتبرت مواجهة فيروس كورونا الطوارئ المزمنة" أن الحكومات 

)العربي  على اتخاذ تدابير جديدة من أجل الحفاظ على المجتمع ومنع انتشار الفيروسمجبرة 

 الفايروس على التعليم وخاصة في محافظة خانعلى أثر انتشار وسيتم التركيز  .(2020، الجديد

 .فلسطين  -س في قطاع غزةنو ي

 كورونا على التعليم في العالم أثر

وقد أثر اإلغالق على  ،بإغالق المدارس حول العالم (Covid-19)تسببت جائحة كورونا 

وقد  (.اليونسكو)وفًقا لمنّظمة  طلبةجمالي الإمن  %72.4أي ما يعادل  ،ليار طالبم 1.3نحو 

اتجه العالم تماشًيا وقد  ،ُطرق جديدة في التعليم إلىفرض هذا اإلغالق على أنظمة التعليم اللجوء 

من خالل الغرف الذي ُيقدم  عملية دمج بين التعليم الوجاهي إلىمع التطور التكنولوجي والصناعي 
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وبين التعليم عن ُبعد والذي هو نتيجة  ،وقاعات المحاضرات في الجامعات ،في المدارس الصفية

عداد المتعلمين حول العالم، وكان هذا الدمج في أالتكنولوجي والزيادة الهائلة في طبيعية للتطور 

 ،عرض مادة ما من خالل برنامج البوربوينت :بادئ األمر يتمثل في استخدام وسائل العرض مثل

تتيح عرض المادة التعليمية في أي وقت  ،مجةعن طريق تسجيل المادة العلمية على أقراص مد أو

وأي  مكان حال توافر جهاز الحاسوب. واستمر هذا الدمج في التقدم التدريجي حتى أن بعض 

؛ 2020ن، امعات في بلدان ال يقيمون فيها )أبو شخيدم وآخرو ج إلىالمتعلمين استطاعوا االلتحاق 

UNESCO, 2020.) 

فقد أصبح التواصل بين المعلمين والمتعلمين أكثر  ؛الكبير نترنت بهذا الشكلاإل عد انتشاروب

 ،التفكير في تطوير عملية التعليم إلىسهولة، مما دفع القائمين على العملية التعليمية في العالم 

هذا الخيار قد ال يكون  ؛ولكن كبديل للتعليم التقليدي. التعليم عن ُبعد إلىواالتجاه بشكل كبير 

فقد أعلنت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم  ،طلبةفهو ال يشمل جميع ال ،الخيار األمثل

بسبب  ؛مدارسهم وجامعاتهم إلىمن الذهاب  حرمواالعالم  طلبة( أن أكثر من نصف اليونسكو)

ن هذا العدد مرّشح للزيادة ،(Covid-19)فيروس كورونا  وهو ما يشكل تحدًيا غير مسبوق  ،وا 

 التعليم.لقطاع 

وال  ،وتعمل اليونسكو على تقديم الدعم من أجل التخفيف من التأثير الفوري إلغالق المدارس

لديهم فرص التعليم خارج  والتي ال تتوفر ،المحرومةسيما التأثير الذي تتعرض له أشد الفئات 

المساواة  موعد المنزل،بنائهم داخل أ دهم لتعليمواستعداعدا عن عدم تأهيل اولياء األمور  ،المدرسة

يجب أن نتريث قبل المرور  ؛ومع ذلك سباب مختلفة.أل الرقميةمن منصات التعليم  فاعنتاالفي 

فإن ما تغير بالنسبة للطلبة ليس فقط التحول من الدراسة  ،خالص النتائج قبل كل شيءتاس إلى
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استبعاد عدد من البدائل عن  إلىالتعلم عن ُبعد، فقد أدى إغالق الحياة العامة  إلىالحضورية 

 من المنطقي أن يخصص معظم الطلبة وقًتا أكبر من المعتاد لدراستهم. ؛ فإنهلذا ،الوجاهي التعليم

ا يعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا الحديثة وأدواته ،قد نكون على موعد مع وضع طبيعي جديد

UNESCO, 2020).) 

ء سوا ،كلفة الماديةتال ،ُبعدعن  التعليم إلى عملية االنتقالثار السلبية المؤثرة بقوة في ن اآلوم

طفال والشباب سيفقدون عالقاتهم األأن الكثير من  إلىإضافة  ،الحكومات أوعلى األفراد 

 .(2020، اليونسكو) حيث كانت المدارس والجامعات مراكًزا لها ؛االجتماعية

، وقد وجد العالم نفسه مجبًرا ُبعدالتعليم عن  إلىاتجه التعليم حول العالم خالل جائحة كورونا 

 ىعل ،المتحدةبالتعاون مع االمم على هذا النوع من التعليم بشكل ُمفاجئ، وقد عملت الحكومات 

بد من مالحظة أن هذا النوع من التعليم لم يكن متاًحا  ال ؛تسهيل هذا الشكل من التعليم، ولكن

؛ حول العالم من الدراسة طلبةعداًدا كبيرة من الأأنه تسبب في انقطاع بل وحرمان  للجميع، بل

وانتهاًء بتوفر  ،، بدًأ باألجهزة االلكترونية الذكّيةُبعد لديهموذلك لعدم توفر وسائل تعليم عن 

 ؛توفير منصات تعليمّية إلىوقد لجأت الوزارات المسؤولة عن التعليم حول العالم  نترنت لديهم.اإل

هم ليس فقط من طلبتالتواصل مع على المعلمون كما عمل من متابعة دروسهم.  طلبةلتمّكن ال

بيقات الُمختلفة المتوفرة عبر خالل هذه المنصات، بل عبر مواقع التواصل االجتماعي والتط

المرحلة يعاني من انعدام هذه  فيُبعد فإن هذا التعليم عن  ؛ذلكمن رغم اليًضا. وبأنترنت اإل

المساواة في النظم التعليمية في ُمعظم بلدان العالم، وال َشكَّ أن هذه اآلثار السلبية ستؤثر على 

 .(2020، االنسانّية تنسيق الشؤون بمكت المتحدة،)اأُلمم  الُفقراء أكثر من غيرهم
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تعليمهم أيًضا، وقد شّكل هذا و  أبناءهم تربية األهالي أمام مسؤوليةُبعد وقد وضع التعليم عن 

تطّلب من األهالي القيام بدور المعلم  ،حيث شّكل وضًعا غير معتاًدا ،الوضع عبًئا على األهالي

باإلضافة  ،النتائج المرجوة منه إلىمن أجل الوصول  ؛تدريب وتأهيل إلىوالذي هو دور بحاجة 

هم طلبتنفسهم أمام متابعة الدراسة مع أالعاملين في قطاع التعليم وجدوا أن بعض األهالي من  إلى

ال ُيمكن تجاهله على  ضغًطا كبيًراشّكل مما  ؛منصات أوالدهم ةومتابع ،ُبعدالتعليم عن من خالل 

 .(2020، )العسس مهذه الفئة منه

 الدول خالل ما يزيد عن عام منذ بداية األزمة المتسببة نتيجة جائحة كورونا جهتتوقد ا

(Covid-19) طرق ُمختلفة لمواجهة ُمشكلة التعليم، وحسب تقرير البنك الُدولي فإن العديد من  إلى

ستراتيجيات للتعامل مع أزمة التعليم المتعاونة مع البنك الدولي تنفذ أشكااًل ُمختلفة من اإلالدُّول 

 :(2020، وآخرون هق–قازي) منها

 ،ت الوقائية ودعمهاءاوتفعيل اإلجرا ،الالزمة االحتياطاتاإلبقاء على المدارس مفتوحة مع أخذ  -

 ،والحاالت المتوقعةوقامت بعض الدول بوضع خطة للتعامل مع األمراض  ،فغانستانأ: مثل

واألنشطة خارج  االجتماعية األنشطةوالعمل على الحد من  ،مصر وروسيا وبيالروسيا :مثل

إغالق المدارس على  إلىبينما لجأت بعض الدول  ،سنغافورة وروسيا :مثل ،المناهج الدراسية

في حين  ،سترالياأالهند والبرازيل و  :مثل ،عزل مناطق العالج إلىالمستوى المحلي باللجوء 

ستوى الوطني وذلك بسبب خوفهم من غالق المدارس على المإ إلىلجأت معظم دول العالم 

أقاربهم األكبر  إلىومن ثم نقل المرض  -صابةنهم أقل عرضة لإلأمع العلم – طلبةصابة الإ

 م للخطر.سًنا مما يعرضه
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يطاليا ا  الصين و  :مثل ،عبر اإلنترنت بالكاملُبعد نظام التعليم عن  إلى الدول من العديد لجأت -

 حيث قامت بإعداد بنية ،التعليم استمرار كوسيلة للحفاظ على ،وفرنسا والمانيا والسعودية وغيرها

وقد عمدت دور النشر في  ،وتدريب المعلمين واإلداريين ،االتصالوتوفير  ،تحتية تكنولوجية

من الصفوف  ،والمواد التعليمية في محتوى رقمي ،سيةنتاج الكتب المدر إ إلىبعض البلدان 

 :مثل ،كما تم تخصيص قنوات لبث البرامج التعليمية عبر التلفاز الوطني ،العاشر إلىاألول 

ن بإنشاء حسابات على اإلنترنت ميوالمعل ،األمور الف من أولياءعالوة على قيام اآل ،بلغاريا

مع شركات  تفاقياتا إلىكما تعمل بعض الدول على التوصل  ،ُبعدلمتابعة عملية التعليم عن 

. ع تابع لوزارة التربية والتعليمالمواد التعليمية على موق إلىإللغاء تكلفة الوصول  ؛االتصاالت

 تبحث عن حلول للحد من اآلثار السلبية للجائحة على التعليم. حول العالم الزالت الدولو 

 كورونا والتعليم في العالم العربي 

المفاجئ غلى التعليم عن  االنتقالأجبرت جائحة كورونا أنظمة التعليم في الدول العربية على 

منها لم تقم  ال أن العديدإ ،وعلى الرغم من استخدام اإلنترنت بشكل واسع في الدول العربية ،ُبعد

واقتصرت التجارب من قبل على التعليم الجامعي بشكل  ،بتجربة التعليم عن ُبعد قبل الجائحة

والتي تستطيع توفير متطلبات التعليم عن  ،وتركزت التجارب الناجحة في الدول الغنية فقط ،جزئي

على الرغم من  ،جامعاتها إلىدخال التعليم عن ُبعد إتستطيع العديد من الدول العربية بينما لم  ،ُبعد

 ،قيام جامعات عريقة باعتماد المحاضرات الرقمية في النظام الجامعي منذ أكثر من عقد من الزمن

فقد عملت الوزارات  ،لى التعليم عن ُبعدإالمفاجئ  االنتقاللهذا  واالحتواءوفي محاوالت التكييف 

وتحاول  ،وضمان استمرارها ،يمالمعنية على توفير منصات خاصة من أجل تسهيل عملية التعل

 من استخدامها. الطلبةجعل هذه المنصات مجانية؛ ليتمكن أكبر عدد من  معظم الدول حول العالم
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تتيح للطالب الذين يعانون من اإلعاقة من أنه ال توجد حتى االن حلواًل تقنية ؛ ومن الجدير بالذكر

اآلثار غيرها. وقد تركزت  أو ،سمعية أو ،سواء كانت إعاقة بصرية ،من التعليم عن ُبعد االستفادة

كما  ،التعليم عن ُبعد على الطلبة الفقراء في الدول العربية إلى االنتقالو السلبية إلغالق المدارس 

اكتساب  :تتمثل في ،يجابيةإآثاًرا قد ترك ُبعد أن التعليم عن  يذكرو  هو الحال في باقي دول العالم.

 إلىواللجوء  ،مهارات تكنولوجية من خالل البقاء في المنزل والمعلمينالجيل الجديد من المتعلمين 

، )غنايم منها مستقباًل  االستفادةمما أضاف لهم خبرات يمكن  ،إلتمام العملية التعليمية ؛التكنولوجيا

 (.2020، زكيو  الحداد ؛2020، ؛ الحمد2020

 التعليم في قطاع غّزة 

 ،سرائيليوحصار إ ،حالة انقسام سياسي عاًما فييعيش قطاع غزة منذ أكثر من أربعة عشر 

وظهور مشكالت  ،مما تسبب في ظهور العديد من المشكالت تتعلق بحرية الحركة والتنقل

كما أن القطاع يعاني من الكثافة  ،اقتصادية أثرت على الشريحة األكبر من المجتمع الغزي

فقد تأثر قطاع التعليم كغيره من القطاعات سلبًيا بهذه  العالم وبالطبعالسكانية األعلى في 

 (.4646، صالح) المشكالت

السلطة  إلدارةتخضع  التيوتواجه جميع المدارس في قطاع غزة المشاكل نفسها على حد سواء 

ن فإ ،(ااألونرو ة وكالة الغوث الدولية )تخضع إلدار  التيتلك  أوالفلسطينية )المدارس الحكومية( 

 ،وأخرى مسائية في نفس المبنى ،فترة صباحية :والمدارس تعمل بنظام الفترتين ،الصفوف مكتظة

 ،والُمختبرات ،وتزويدها باألدوات الحديثة ،ويشكل نقص التمويل حاجًزا أمام تطوير المدارس

وعجز  ،لتحسين نوعّية التعليم، عدا عن عدم القدرة على زيادة عدد المدارس ؛واألجهزة المتطورة

وغيرها  ،والمواصالت ،والقرطاسية ،والزي المدرسي ،بعض العائالت عن توفير الُكتب المدرسية
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 مالتعليم، ك لغربية عقبة ُأخرى في سبيل تطويرويشكل انفصال قطاع غزة عن الضفة األبنائهم. 

 إلىوذلك نتيجة الفقر الذي تعانيه ُأسرهم، والحاجة  ؛التسرب من المدرسة إلى طلبةيتجه بعض ال

الوفاة في اأُلسرة أن ُتشّكل سبًبا  أومثل األزمات الصحّية َكسب المال، ويمكن للصدمات الخارجّية 

 .(2020، يةفلسطيناليم لالتربية والتع وزارة)الطلبة. رئيسًيا في التسرب لبعض 

والذي  ،بشكل مستمر للهجوم من ِقبل العدو االسرائيلي من وقت آلخركما يتعرض قطاع غزة 

، عدا عن عن الدراسة طلبةمما يسبب انقطاع ال ؛وأحياًنا ألسابيع ،من شأنه توقف الدراسة أليام

ا على السياسّية داخل القطاع نفسه بين الفصائل الفلسطينية الُمختلفة أّثر سلبً  نزاعاتفإن ال ؛ذلك

عودتهم من  أو نظًرا لتخّوف األهالي من تعرض أبنائهم للخطر أثناء ذهابهم ؛سير العملية التعليمية

لى المدرسة  (.2020، بدير) وا 

انقطاع  إلى ،إغالق المدارس بعد (Covid-19)وبشكل عام فقد أّدت أزمة جائحة كورونا 

مكانيات تنفيذ التعليم عن إما بسبب عدم توفر إ ،في قطاع غزة عن التعليمالمدارس  طلبةُمعظم 

والقدرة على التعامل مع البرامج  ،قّلة التدريبل نتيجة أوأنفسهم،  طلبةلدى ال أوالمدارس  ُبعد لدى

 أو ،الطلبة أو ،سواء لدى المعلمين ،ُبعدوالتطبيقات التي تم اعتمادها كوسيلة الستمرار التعليم عن 

تردي األوضاع للتعليم في قطاع غزة بشكل عام أهمّية يوضح  على حد سواء. ،اولياء االمور

وخاصة  ،طلبةوُمحاولة تعويض ما فقده ال ،للتغلب على ُمشكالت التعليم ؛تحديث أساليب التعليم

 .(2020، صالح) في ظل جائحة كورونا

 ُبعد التعليم عن 

 ،هميمعلهم الزمان والمكان عن مُ ُبعدالذين ي على أنه تقديم التعليم للطلبةُبعد رف التعليم عن عّ يُ 

، في حين يحضر الطلبة الحصص الدراسية وهم موقع المدرسةفي ال  أوقد يكون المعلم متواجًدا 
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 الحديثة التكنولوجيا مدرسة أخرى وذلك من خالل أدوات في أومتواجدون في البيت 

(Draissi, 2020).  عروض  أو ،الفيديو :عدة وسائل مثلمن خالل  طلبةللُبعد عن ُيقّدم التعليم

طرح األسئلة وتلقي اإلجابة حيث من الممكن أن يقوم المعلم ب ،كترونيلالبريد اإل أو ،البوربوينت

ليس ُبعد والتعلم عن  بواجبات إلنجازها. وتكليفهموكذلك يمكنك تقديم تغذية راجعة للطلبة  ،عليها

القرن الماضي عن طريق  فقد ُانجز في ،عبر العصورمسمياته طرقه و اختلفت  دفق ؛جديدً 

نظمة التعليم عن ومن المالحظ أن أ ،لك تماشًيا مع التطور التكنولوجيذبعد وتطور  ،المراسالت

التكنولوجي لألدوات والمحتوى التعليمي الرقمي مكن التطور حيث سيُّ  ،مستمرتتحسن بشكل ُبعد 

 .(2018، )عاروي االفتراضيةبيئة التعليم  إلى االنتقالسهولة  إلى

عام  أنشأت ثحي ،بريطانيا :ُبعدئدة في استخدام التكنولوجيا في التعليم عن اومن الدول الر 

هذه الجامعة على توصيل  ، واعتمدتالمفتوحةبالجامعة  ُبعد ذلكسمتها أثم  ،ة الهواءعجام 1963

العربية فقد كانت لبنان الّسباقة في  أما في الدول ،واإلذاعة والتلفزيون ،العلم عن طريق المراسالت

وفي سوريا بجامعة حلب  ،جامعة برشام ُبعد فيحيث اقتحمت مجال التعليم عن  ،هذا المجال

 .(2020، )الوزان المفتوحةوفي فلسطين بجامعة القدس  ،وتشرين والبعث

 ُبعد أشكال التعلم عن 

 :Draissi), 4646) اآلتيفي  أشكال التعلم عن ُبعدتتمثل 

عن طريق  طلبةتقدم فيه المادة العلمية للُبعد من أساليب التعليم عن  المتزامن: أسلوب التعليم-1

بوقت محدد لمقابلة المعلمين عبر  طلبةيلتزم ال ثالوقت، حيفي نفس  طلبةصل بين المعلم والواالت

 أو ،اإلنترنتالمؤتمرات عبر  أو ،المنصات أو ،ونيةكتر لالمحادثات اإل :مثل ،الوسائل المختلفة

 الكافيةهذا النوع من التعليم المرونة  روال يوف أنتجتها التكنولوجيا الحديثة. التي المختلفةالتطبيقات 
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 ؛ومعلميهم طلبةولكنه في الوقت ذاته يوفر تواصل أكبر بين ال ،بسبب تقّيده بوقت محدد ؛طلبةلل

 ،المنصات إلىبالدخول  طلبةالتعليم الويلزم هذا النوع من  ،نظًرا لحدوث اتصال مباشر بينهم

 وتسجيل الحضور من خالل برامج محددة.

بل  ،نوع من التعليم ال يلتزم الطالب بجدول معين لحضور الدروس :المتزامن غير التعليم-2

حيث تتوفر المادة العلمية على  ،من المادة العلمية في الوقت المناسب له االستفادةيستطيع الطالب 

 ؛هذا النوع من التعليم بالمرونة ويتميز ،يمكن الرجوع لها عن الحاجة ،سمعية ومرئيةشكل مواد 

 ،كترونيةلمن خالل المنصات اإل طلبةكما أنه يتيح التواصل بين ال ،نظًرا لعدم ارتباطه بوقت محدد

 عبر اإلنترنت. الدردشةو 

حيث تتوفر  ،المتزامن وغير المتزامنيمزج بين التعليم ُبعد نوع من التعليم عن  :التعليم الهجين-6

بحيث يستطيعون الحصول عليها في الوقت الذي يناسبهم مع التزامهم بوقت  طلبةة العلمية للادالم

يوفر التعليم الهجين مقررات الكترونية و  ،2020)، الفتوح)أبو  محدد إلنهاء الواجبات المطلوبة منهم

ت استخدام اأنه يوفر التدريب الالزم الكتساب مهار  هميزاتمومن  ،لجميع المراحل الدراسية

 الطلبةكما يقدم تغذية راجعة تمكن  ،فيما بعد في حياتهم العملية الطلبة سيستخدمهاالتكنولوجيا التي 

من حضور الدروس عبر  ايتمكنو الذين لم  أو ،الغرفة الصفّية إلىالذين ال يستطيعون الحضور 

، )عاروري وبالتالي اتقان المحتوى بشكل أكبر ،بحيث يمكن مراجعة المادة العلمية ،اإلنترنت

2018). 

 ُبعد أهمية التعليم عن 

برزت بشكل  أهميته قد إال أن ،وع الجديد من التعليمبالن ُبعد ليسعلى الرغم أن التعليم عن 

كبديل ُبعد التعليم عن  إلىنظًرا ألن جميع المدارس والجامعات اتجهت  ؛أكبر في وقتنا الحالي
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)أبو  اآلتيفي  تهوتكمن أهمي، (Covid-19)فيروس كورونا  انتشارللتعليم الوجاهي في ظل 

 :(2020، الفتوح

 الدراسّية والمواد الكتب شراء أو ،سكن أو ،تنقل نفقات أكانت سواء ،والنفقات الوقت توفير 

 .وغيرها

  حسب ظروفهم والوقت بتلقي الدروس  طلبةللمن المرونة يتيح  بقدر ُبعديتمتع التعليم عن

 . المناسب لهم

 بالجامعات. لاللتحاق الفرصة لهمتاحة ا  و  ،ةالخاص االحتياجاتذوي  طلبةمراعاة ظروف ال 

 الحاجة دبحيث يمكن حفظها والوصول لها عن ،توفر المواد الدراسية على اإلنترنت. 

  انتشار جائحة كورونابيئة آمنة للتواصل في ظل ُبعد يوفر التعليم عن(Covid-19)،  وهو

 لهم.يستطيعون الحصول على األداة التعليمية المناسبة حيث  ،متاح لجميع الفئات العمرية

  فرزتها جائحة كورونا.أ التيغالق المدارس إالتغلب على مشكلة 

 قطاع غزة ُبعد فيالتعليم عن 

 بعد ،ُبعدالتحول للتعليم عن  إلىخضع قطاع التعليم في قطاع غزة كغيره من مناطق العالم، 

قد فرضت  ؛وبالتالي ،عالميةجائحة  (Covid-19)إعالن منظمة الصحة العالمية أن كورونا 

 إلىاللجوء  ُبعدستمرار العملّية التعليمّية كوسيلة ال ُبعدم عن يالسلطات الفلسطينية منظومة التعل

وذلك  ؛وقد رفضه البعض رفًضا تاًما ،األهاليوقد القى القرار تأييًدا من بعض  .إغالق المدارس

ليعطي النتائج ُبعد مكانية تطبيق التعليم عن قطاع غزة من ظروف صعبة تحول دون إلما يعانيه 

انقطاع التيار الكهربائي، وضعف شبكة االنترنت، وعدم توفر  ها:المرجوة لعدة أسباب من
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كأدوات ضرورية إلتمام عملية التعليم عن  ،هواتف ذكية أو ،اإلمكانيات المادية من أجهزة حواسيب

 .(2020، وعايشعبد الفتاح )ُبعد بعض الطلبة بالدراسة عن  التزامناهيك عن عدم  ،ُبعد

، ولكنهم طلبةُيفّضل المعلمون وأولياء األمور في قطاع غزة بيئة التعليم المباشرة بين المعلم وال

والوقاية من  طلبةالوقت الحالي كوسيلة لحماية ال ُبعد فيفي الوقت ذاته يدعمون عملية التعلم عن 

وقد عملت وزارة  من توسع انتشار الجائحة في القطاع المحاصر. دوالح ،(Covid-19)مرض 

والتي تشرح  ،التربية والتعليم في غزة على إنتاج العديد من الدروس لُمخَتلف المراحل التعليمية

وخصصت  االعتياديةحيث أوقفت برامج اإلذاعة  ،بشكل تفصيلي وواضح لجميع الطلبة المنهاج

كما خصصت  ،الصف الحادي عشر إلىمن الصف الخامس  هذا الوقت لتقديم المادة التعليمية

الوزارة ومن الصعوبات التي تواجهها  ،المرحلة الثانوية طلبةأربع ساعات ونصف لبث الدروس ل

خالل تسجيل المنهاج في في وقت واحد هو وجود عدد من المعلمين  :أثناء تحضير المناهج

المزيد من األجهزة اإللكترونية  إلىوالحاجة  ،الكهربائي انقطاع التيار إلىاإلذاعة، إضافة 

أن تجربة  إلىوأشار ُمدير إذاعة صوت التربية والتعليم  ،الضرورية لتحقيق النجاح في هذه المرحلة

 ،إذاعة التربية والتعليم في قطاع على ليست جديدةفهي  ،معتمدة منذ ثماني سنواتُبعد التعليم عن 

على اللجوء إليها كبديل  الناسأجبرت بها القطاع بسبب جائحة كورونا  ولكن األزمة التي يمر

 .(2020، بدير ؛2020، الشريف. )للتعليم الوجاهي

بشكل رئيس انقطاع التّيار الكهربائي، وضعف و  التي تواجه التعليم عن بعد صعوباتال ومن

 أو ،شبكة اإلنترنت، وعدم ُقدرة بعض الُمعلمين والطلبة على التعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة

في جميع المراحل الدراسّية، ُكل و ع المعلمون في قطاع غزة قد اتبّ و  ،عدم توفر أجهزة حديثة لديهم

وضمان وصول الماّدة التعليمّية ألكبر شريحة ُممكنة من  ،ُبعدالطرق الُمتاحة لتمكين التعليم عن 
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تعليقات  والجتماعي المختلفة مثل: واتساب، أ، فقد استخدم الُمعّلمون وسائل التواصل اطلبةال

 إلىجابة عنها خالل البث، إضافة يتم اإلل االتصاالت الهاتفّية، و وأيًضا من خال ،الفيسبوك

 استخدام التطبيقات والبرامج الُمختلفة الُمتوّفرة على األجهزة الذكّية الُمختلفة والحواسيب

 .(2020، أحمد)
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   ات الصلة الدراسات السابقة: ثانياً 

حدود  )في، ولم يعثر الباحث بحثت العديد من الدراسات في التعليم عن ُبعد في ظل الكورونا

 ظل انتشار فايروس كورونا ُبعد فيلى أي دراسة بحثت في صعوبات التعليم عن علمه( ع

(COVID-19.) الدراسات نذكر اآلتي نوم: 

هدفت  ةدراسفلسطين -نابلس فيخضوري  في جامعة ،(2020) وآخرون أبو شخيدم أجرت

سين درّ الم وجهة نظر نم الكشف عن فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا إلى

، يعلى المنهج الوصفي التحليل عتماداالجرى  ،، ولتحقيق أهداف الدراسةفي جامعة خضوري

عضو هيئة تدريس في جامعة خضوري ممن قاموا بالتدريس خالل  (56)وتكونت عينة الدراسة من 

جمع البيانات الالزمة باستخدام  ، وهيمن خالل نظام التعليم اإللكتروني فترة انتشار فيروس كورونا

تقييم  أو. كشفت نتائج الدراسة وتم تطبيقه على عينة الدراسة ،(0.804بلغ معامل ثباته ) ستبيانا

كورونا من وجهة نظرهم كان فاعلية التعليم اإللكتروني في ظل انتشار فيروس أن  ،عينة الدراسة

ومجال معيقات استخدام التعليم  ،اإللكتروني، وجاء تقييمهم لمجال استمرارية التعليم متوسطة

، ومجال تفاعل الطلبة في ة التدريس مع التعليم االلكترونيومجال تفاعل أعضاء هيئ ،اإللكتروني

، وأوصى الباحثون بعقد دورات تدريبية في مجال التعليم متوسطة ،تخدام التعليم اإللكترونياس

كافة المعيقات التي تحول دون  ساعدة في التخلص منوالم ،والطلبة ،اإللكتروني لكل من المدرسين

، وضرورة المزاوجة بين التعليم الوجاهي والتعليم بعنظام التعليم اإللكتروني المتّ  من ستفادةاال

 .العالي مستقبال اإللكتروني في مؤسسات التعليم

ُنشرت في المجلة الدولية بإجراء دراسة  قام دفق مصر-جامعة المنصورة  ،(2020)غنايم  أما

توضيح أثر كورونا على جميع مجاالت الحياة في العالم بشكل عام، وفي  إلىهدفت للبحوث 
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 ،والسياسية ،واالجتماعية ،االقتصادية اص، وبينت الدراسة تأثُّر الحياةالوطن العربي بشكل خ

 على العملية لدراسة في اآلثاربهذا الفيروس المتسبب بجائحة كورونا، وبحثت ا والتعليمية ،ةوالنفسيّ 

وزيادة معّدالت التسرب من  ،خسائر التعليم منها إغالق المدارس، وذكرتعن  الناتجة التعليمية

الدراسة، وانعدام المساواة بين النظم التعليمّية، وأوضحت أن هذه اآلثار السلبّية سُتصيب الفقراء 

من أجل  ؛رة أخذ الدروسوضرو  ،ضرورة مواجهة األزمة إلىودعت الدراسة  أكثر من غيرهم.

ووضعت الدراسة سيناريوهات مختلفة للتعامل مع األزمة، إما  في المستقبل. تحقيق مكاسب

ما ا  ، و طبيعتها إلىوتعود الحياة  ،لقاح ُينهي هذه األزمة بالقضاء على المرض أو ،باكتشاف عالج

 ال التي واالحتياطاتووضعت الدراسة االجراءات لفترة زمنّية طويلة، التعايش معها و األزمة استمرار 

 ُبعد تقديم التعليم عن  :منها ،حسب وجهة نظر الكاتب بد منها للحفاظ على العملية التعليمية

 أخذو  ،وتأهيل جيد للمعلمين ،وتوفير منصات تعليمية ،ُبعدبتجهيز كافة إمكانيات التعليم عن 

وتوفير  ،بشرية إلدارة األزمة، وتقديم ُمقررات دراسيةو  ات ماديةيمكانإوتوفير  ،صحيةال االحتياطات

 شبكة معلومات وبنية تكنولوجّية تخدم قطاع كبير من الريف.

تناولت أزمة كورونا  ،بإجراء دراسة بحثية مصر-جامعة حلوان ،(2020) قيناويال قامفي حين 

(Covid-19)  في الوقت  ُبعدموضًحا طرق تطبيق التعليم عن وتعليم الطوارئ، ُبعد والتعليم عن

، ُبعدقدمها التعليم عن وذكرت الدراسة العديد من الفرص والتحديات التي  ،والمستقبل يالحال

 ،والتحديات التعليمّية ،مجال الطوارئفي  وعرض للتعليم ،لواقع األزمة اوتضّمنت الدراسة تحديدً 

وبينت الدراسة أنه من الممكن أن تكون أزمة  واستراتيجيات وقائية وعالجّية. ،والفرص ،والتقنّية

 االجتماعيةوتغير الكثير من الُمعتقدات والعادات  ،البتكار طرق تعليمية جديدةكورونا فرصة 

مع ضرورة  ،للوقاية من المرض االجتماعيحيث أجبرت الجائحة الجميع على التباعد  ،المنتشرة



26 
 

وخرجت الدراسة بتوصيات من أجل التغلب على العقبات الناتجة عن  التعليمية. استمرار العملية

دارة األزمات ،التقنيةالُمشكالت  للح ؛المهاراتأزمة كورونا ومنها تطوير   وتطوير َمهارات ،وا 

 طلبةبحيث يستطيع ال ،ومرن خارج المدرسةتعليم ناجح  إلىمن أجل الوصول  ؛التفكير والتواصل

لمواجهة أي سيناريوهات مستقبلية ُمحتملة  باالستعدادالدراسة كما أوصت  تلقي التعليم في أي وقت.

من أجل أن َتسُهل عملية التكيف مع  ؛ذلكلمواجهة تنتج عن استمرار األزمة، والبدء بوضع خطط 

لجميع  التكنولوجيةوالعمل على توفير البنية التحتية  ،والتقليل من تأثيراتها السلبية ،األزمة

وتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم في ظل جائحة  ،من أجل تيسير العملية التعليمية ؛المتعلمين

 .كورونا

التي تهدف إلى هم تفي دراس -مصرمعهد التخطيط القومي  ،(2020) وأشار الحداد وزكي

قطاع  أن إلىدراسة األثار والتداعيات المحتملة لجائحة فايروس كورونا على اإلقتصاد المصري 

وذلك لجميع  ،كورونا فيروس قد استفاد من وجود بنية تحتية تكنولوجية حديثة في ظل تفشيالتعليم 

أن الشركة  إلىالتعليم الجامعي، وأشارت الدراسة  أوالتعليم المدرسي مراحل التعليم على حد سواء 

بشبكة كابالت األلياف مصر من ُمحافظات  ٪90انتهت فعلًيا من تغطية  تصاالتلالالمصرية 

ستخدامها في ال ؛الحكومية بها سوتزويد المدار  ،من أجل توفير خدمات اإلنترنت ؛الضوئية

وذكرت الدراسة مجموعة من  التربية والتعليم. لوزارةة بعالتا ةاإللكترونيوالمواقع  ،المنصات التعليمية

وتكنولوجيا المعلومات في فترة أزمة  االتصاالتالمشاريع الخاصة بالتعليم، والتي نفذتها وزارة 

 ،وتقديم األجهزة والبرمجيات الالزمة والتدريب عليها ،تحديث المدارس الصناعية :كورونا، منها

 طالق بنكإ إلىباإلضافة  ،والمعلومات االتصاالتالتعليم باستخدام تكنولوجيا ومشروع تطوير 

محتوى تعليمي  إلىتتيح للباحثين الوصول  ،وهو أكبر مكتبة رقمية في العالم ،المعرفة المصري
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عاد المختلفة للجائحة ومناقشتها واقتراح بدائل ممكنة واعتمد الباحثان على تحليل األب ضخم.وثقافي 

 المختلفة. توالقرارامن أجل مساعدة صانعي السياسات للسياسات المختلفة 

واجهت  التيتحديد الصعوبات  إلىهدفت  دراسة تركيا ،(KAYALAR, 2020) كايلر ىأجر 

خلق ُبعد عن م الدراسة أن التعلي تكورونا، وبينجائحة  ثناءأُبعد المعلمين جراء التحول للتعليم عن 

ة الدراسة أستاذنه ال يزال هناك معارضة من أو  ،والمبتدئين ،عديمي الخبرةتحديات للمعلمين 

وقد كشف التعليم عن ُبعد تأثير وحالة ساليب وتقنيات تدريس جديدة. أنفيذ نظًرا لضرورة ت ؛القديمة

كما أن حالة عدم المساواة في استخدام تكنولوجيا  ،نولوجية في مختلف البلدانكالتقنيات الت

الدراسة أن المعلمين يحتاجون بشكل  بينتوقد  أصبحت أكثر وضوًحا. واالتصاالتالمعلومات 

 ،والمهارات التكنولوجية ،والمعرفة ،التدريب يجب توفير هوأن ،ُبعدالتكيف مع التعليم عن  إلىخاص 

 ،للمدارسبنى التحتية التكنولوجية ضرورة تطوير ال كُبعد، كذلوالدعم المناسب لنظام التعليم عن 

والقدرة على  ،عامل مع المحتوى التعليمي الرقميتدريب المعلمين على الت إلىعن الحاجة  اعد

المادة التعليمية المقدمة رقمًيا  من شأنها تطوير التيوتقديم المالحظات  ،وتقييمه ،طلبةتقديمه لل

 للطلبة.

االجتماعية واالقتصادية وذكرت الدراسة أنه كان معروًفا منذ سنوات عديدة أن الحالة 

وكذلك الحال  ،ر على النجاح االكاديمي ألطفالهمكان لها تأثير كبي ،ومستويات التعليم ،للعائالت

وأن صعوبات مالية  ،طلبةتبرز مشكلة عدم تكافؤ الفرص لدى جميع ال ؛وبذلك ،ُبعدفي التعليم عن 

فقدانهم  إلىحيث قد يؤدي تعثر المدارس مالًيا  ،تنعكس على المعلمين األزمةظهرت نتيجة 

مليون طالب حول  830ما يقارب من وذكرت الدراسة أّن  ،وبالتالي فقدان مصدر دخلهم ،وظائفهم

 طلبةهؤالء المن  %40وأكثر من  ،يمكن استخدامه خارج المدرسة ز حاسوباالعالم ليس لديهم جه
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 ،حرًكا للتغيير الجذري في التعليمم (Covid-19)صبح أ. وبذلك باإلنترنتليس لديهم اتصال 

م ُبعدوأوصت الدراسة المعلمون  تحديات جديدة للتعليم بحسب الدراسة. (Covid-19)ويطرح 

وااللتزام بالكتب  ،ساليب ممتعةأبل عليهم استخدام  ،التسرع في استخدام أدوات جديدة في التعليم

حتى تكون  ؛في المقابالت قليل الطلبة والحفاظ على أن يكون عدد ،والمنصات التعليمية ،المدرسية

 وقد استخدم الباحث اسلوب البحث النوعي من أجل تحقيق هدف الدراسة. المقابالت أكثر فاعلية.

فقد قاما مجلس دول الكومنوليث إلدارة التعليم  ,Darica & Dina) 4646) أما داريكا وديانا

للتعليم عن  االنتقالة في مؤسسات التعليم العالي في ر هاتوضيح دور القيادة الم إلىهدفت  بدراسة

 ،ساسي في قيادة هذا التحولاأللدراسة أن للقيادة الماهرة الدور وقد بينت ا ،في عصر الكوروناُبعد 

وتصميم الدروس  ،والتخطيط واالدارة المالية ،نترنتعلى نقل الدورات بالكامل عبر اإل ذلك القدرةكو 

القائد للمهارات الشخصية القادرة  امتالكذلك  ويتطلب وضمان مشاركتهم. طلبةودعم ال ،وتقديمها

ب المعرفة بما تنتجه تطليكما  ،هداف المرجوةلتحقيق األ ؛ء الفريقعلى التأثير على أعضا

 عليها. االعتمادبرامج متطورة يمكن  أو ،دوات تكنولوجية حديثةالشركات من أ

كورونا  جائحةعبر االنترنت في ظل ُبعد للتعليم عن  نتقالاالأن  ،وبينت الدراسة كنتيجة

(Covid-19)  واستخدامزت تطوير أنها عزّ  ،ر ميزة لألزمةويبدو أن أكب ،اهرةقيادة م إلىبحاجة 

وأعضاء هيئة  ،عالقات قوية مع الموظفين على القادة بناء هأن وأوصت الدراسة. ُبعدالتعليم عن 

أوصت بضرورة مراقبة القادة كما  ،حاب المصلحة االخرين خالل االزمةوأص ،طلبةوال ،التدريس

ألن نقص المساعدات المالية قد  ك؛ وذلد لمتابعة التغيرات الطارئةتها بشكل جير ادا  و  ،للقدرة المالية

وأوصت الدراسة بضرورة التطوير المهني  .ُبعدعدم نجاح الهدف المرجو من التعليم عن  إلىيؤدي 
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بحيث تساهم في  ،والمتعلمين في التعليم عبر االنترنت ،المناسب والتدريب ألعضاء هيئة التدريس

 ُبعد.م عن التعلي إلى نتقالاالتسهيل عملية 

استقصائية شاملة في دراسة  (Shawaqfeh, et al., 2020) شواقفة وآخرون أجرىفي حين 

ي جامعة الصيدلة ف طلبةتصورات  إلىالوصول  إلىهدفت المملكة العربية السعودية -الرياض

وذكرت  .(Covid-19)خالل جائحة كورونا ُبعد عن تجربة التعليم عن الملك سعود بن عبدالعزيز 

حيث تلقى  ،كغيرها من جامعات العالمُبعد الدراسة أن جامعة الملك عبد العزيز انتقلت للتعليم عن 

كطريقة لضمان  ،عبر اإلنترنتمختلفة من خالل وسائل  ،ُبعدوبرامجهم عن  ،دروسهم طلبةال

أن مستوى االستجابة كان  ظهرت الدراسةأ .(Covid-19) التعليم أثناء جائحة كورونا استمرار

أن حوالي و  ،ُبعدللتعليم عن  ستجابةاالعدم وجود فروق بين الجنسين في  توأظهر  ،%75حوالي 

عبر ُبعد وجاهزة للتعليم عن  ،اتفقوا على أن كلية الصيدلة كانت مستعدة جيًدا طلبةمن ال 60،4

تحول  التيدون بعض العوائق يحد طلبةمن ال %34ن حوالي أو  .االنترنت خالل جائحة كورونا

على  التدريب إلىارتباط قوي بين الحاجة وبينت الدراسة وجود  ،ون التعليم المتقدم عبر االنترنتد

وبينت الدراسة  .دعن ُبع نحو التعليم االنتقاللمواجهة  االستعدادتلقى التعليم عبر اإلنترنت ودرجة 

 BACKBOARDتطبيق  :وهي ،في الجامعة ُبعدتم من خاللها تقديم التعليم عن  التيالوسائل 

مناقشة و  ،لجلسات تفاعلية ZOOMاستخدام تطبيق  كواالمتحانات، وكذل ،جلسات التدريسلجميع 

كان لديهم خبرة سابقة في التعليم  طلبةال من نصفن ما يقرب أظهرت الدراسة أ .التعليميةالمواد 

كما  .والمشاركة في ورش العمل ،نترنتاإل وتلقى دورات عبر ،مثل حضور ندوات ،ُبعدعن 

نترنت كان عائًقا أمام تلقى التعليم فر اإلاأن عدم تو  طلبةمن ال %34ما نسبته حوالي  أنّ أظهرت 

 . ُبعدعن 
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هدفت نظرية فقد قاما بدراسة البرتغال  ،(Marques & Reis, 2020) ماركيوس وريس أما

ظل جائحة  ُبعد فيالتعليم عن  إلىجتماعًيا االمعزولون  طلبةالوقوف على ضعف وصول ال إلى

 كورونا

(Covid-19)،  ّبالعزلة  االلتزامياق في سُبعد للتعليم عن  طلبةالدراسة على تجربة الزت وقد رك

مع  ،االجتماعيةواقعية لمكافحة العزلة  كاستجابةُبعد وناقشت الدراسة التعليم عن  ،جتماعيةاال

وألقت الدراسة الضوء على متطلبات الطالب من تكنولوجيا  فقدان أي فصل دراسي. عدم محاولة

 إلىجميع المواد الالزمة للوصول  نيملكو  الالذين  طلبةوخاصة ال ،المعلومات واالتصال

يواجهها  التيالصعوبات  إلىوتعرضت الدراسة كما  .ُبعدالمحتويات التي يتم تدريسها عن 

 ،الم بشكل عاموفي الع ،في البرتغال بشكل خاص (Covid-19)المعلمون خالل جائحة كورونا 

 طلبةعدم تساوي جميع ال :تجسدت بشكل عام في والتي ،في الصعوبات اظهرت الدراسة تشابهً وقد أ

الذين يعيشون في  طلبةال إلىوبالمقابل صعوبة الوصول  ،التكنولوجيا إلىفيما يتعلق بالوصول 

وقد واجه المعلمون بحسب  ،الذين ال يملكون أجهزة حديثة أو ،نترنتفيها إمناطق ال يتوفر 

كذلك عدم توفر و  ،ُبعدالتعليم عن  إلىبسبب االنتقال المفاجئ  ؛مشكلة ضعف التدريب ،الدراسة

 ،لت الدروس عبر االنترنت عبًئا أكبر على المعلمين من ناحية الوقتوشكّ  ،مكان مناسب للعمل

 ،جتماعًيااالمعزولون  طلبةال احتياجاتالدراسة بضرورة العمل على تلبية وأوصت  المادية. ةوالتكلف

وعرض  ،توفير المعدات والبرامج المناسبة أو ،نترنتخالل توفير االتصال باإلان ذلك من كأ ءً سوا

مما يتيح  ؛طلبةبزيادة االهتمام بهؤالء ال الدراسةكما أوصت  ،قالمحتوى والمعلومات بشكل شيّ 

في  طلبةشراك الكما ويمكن إ ،باالستبعاديشعرون  طلبةوعدم جعل هؤالء ال ،الفرصة لدمج المعرفة

لعمل على تحسين جودة أوصت الدراسة بضرورة او  وجعلهم جزًءا من التكامل. ،مجموعات العمل
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بيئات  إلىواإلعداد باستخدام الوصول  طالمعلمين، والتخطيفي التدريب من ِقبل  واالستثمار ،التعليم

 .Ms TeamsوGoogle Classroom و Zoomتطبيقات  :التعليم االفتراضية مثل

في (،ROKOPENKO & BEREZHNA, 2020روكوبينك ووبيرزهنا ) جرىفي حين أ

تغير طريقة تعلم  إلى( أدى (Covid-19تفشي فيروس كورونا المستجد  نّ أدراسة بينت اوكرانيا 

تغير التعليم لألفضل هل سيمحاولة تصور  إلىدت العالم، وهذه التغيرات أفي جميع أنحاء  طلبةال

 -م لألسوء على المدى الطويل، وقد اتجهت مؤسسات التعليم العالي في الجامعات االوكرانية أ

من  ،ُبعدالتعلم عن  إلىبشكل سريع  -حالها كحال الكثير من مؤسسات التعليم العالي حول العالم 

التطبيقات المختلفة المتاحة مثل: و  ،وسائل التواصل االجتماعيو  ،والحواسيب ،نترنتخالل اإل

Model،Zoom Skype ،Viber ،Telegram ،Messenger ،Google-class  وقد  غيرها.و

بتحديد الصعوبات والفوائد الناجمة عن التعلم عن  ،الجامعة االوكرانية طلبةنتائج استبيان بين  تبين

وضع تحديات  ،(Covid-19فإن الحجر الصحي خالل جائحة كورونا فيروس ) ،نتيجةكو  ،ُبعد

حيث دفعت الجائحة  ،والمعلمين طلبةمن خالل وجهة نظر كل من ال ،ُبعدلتعلم عن لوفرص جديدة 

تقان استخدام أدوات التعليم العمل على إ إلىكما دفعت المعلمين  ،محاولة التعليم الذاتي إلى طلبةال

رات واألقسام الفرعية، وعلى ابالعمل على تحليل العمل التنظيمي لإلد وأوصت الدراسة .ُبعدعن 

 .طلبةبية للفضاًل عن الرعاية النفسية والط .طلبةتدريب ال

في دراسة ُأجريت في جامعة سابينزا في  (Berardi, et al., 2020) وآخرونبيراردي  بّين

في محاولة لمنع تفشي  ؛التعليميةأن معظم الحكومات في العالم أغلقت المؤسسات ايطاليا -روما

في  طلبةوصف ومشاركة الطرق الُمستخدمة لتوصيل الدروس لل إلىهدفت الدراسة و  ،المرض

وبحسب  (.Covid-19أثناء جائحة كورونا ) برنامج التأهيل الصحي في جامعة سابينزا في روما
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المعلمين من خالل تفعيل المشاركة بين  ،على عّدة مراحلُبعد الدراسة فإنه تم تنفيذ التعليم عن 

اقع و على م طلبةومن ثم نشر ال ،Google Classroomستخدام تطبيق با ،والطلبة كمرحلة أولية

 Googleو  Google Meetالتدريس باستخدام روتوفي ،لُمعلميهمالتواصل االجتماعي 

Classroom ، الدروس عبر اإلنترنت. إلىبنجاح  طلبةالتحق العديد من ال وقد 

جميع الدروس ووضعها على اإلنترنت  تم إعداد  11/3/2020وذكرت الدراسة أنه بحلول

عطاء ال الدروس بنجاح، وأوضح  احضرو قد  طلبةوأن العديد من ال ،رموز الوصول إليها طلبةوا 

وتستحق  ،الةوفعّ  ،فإن النتائج كانت إيجابية ؛نهم يحصلون على تغذية راجعة مفيدة، وبذلكأ طلبةال

مشاركتها في تخصصات أخرى، كما يرغب مؤلفو هذه الدراسة في مشاركة االستراتيجيات 

نحاء العالم؛ لما لهذه المشاركة التعليمية في جميع أ المستخدمة لمواجهة التحديات التي تهدد العملية

 من أهمية بالغة لتحقيق مستويات تعليم أفضل.

تضمنت اسلوب  دراسةOGIENKO, 2020)  (TERENKO &و وجنكاترينكو و  أجرى

البحث الكمي والنوعي حيث تم اشراك مجموعة من الطلبة تلقوا التعليم في ظروف الحجر الصحي 

 كورونا جائحة ظل في نترنتاإل عبرالتربوية  التدريس مناهج تحديد إلى هدفتفي روما 

(Covid-19)، مثل المنصات باستخدام ،الجامعات فيُبعد  عن ميالتعل تطبيق تم دوق Moodle ،

Prometheus، خاللُبعد  عن ميللتعل نتقالاال الدراسة أنه تم وبينت ،االنترنت عبر المتاحة 

 عبر ميالتعل مرونة إلى الدراسة وأشارت نتائج الفيروس. انتشار من للتقليل ؛اكورون جائحة

 وبينت والمعلمين. للطلبة والمعلوماتي يالتعليم الدعم توفير الضروري أنه من توبين االنترنت،

 ومن ،نترنتاإل عبر التدريس في والمعلمون طلبةالتواجه  التيعليم الت صعوبات بعض الدراسة

 ،المباشر التواصل ونقص ،الذاتية الدراسية المهارات ضعف أو نترنت،لإل المستقر غير الوصول
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 دموا إلى فتقاراال بشأن قلقهم المعلمون وأبدى ،طلبةال بعض لدى البصر ضعف مشكلة إلى إضافة

 المناسب والمستوى ،ُبعد عن التعليم إلدارة والتدريب ،األدوات توفر وعدم ،عبر اإلنترنت المنهاج

 تلقوا الذين طلبةال الدراسة أن معظم أظهرت فقد ؛ذلك من المعلمين، وبالرغم لدى للتكنولوجيا

ُبعد  عن أن التعليم طلبةوالون المعلم ورأى ،رأيهم إيجابًيا كان نترنتاإل عبر والدورات المحاضرات

عبر اإلنترنت لتحقيق  وقد استخدم الباحث استبيان الصحي. الحجر ظروف في الوحيد الحل هو

 هدف الدراسة.

يتاال  إلىهدفت في البرازيل وصفية دراسة (Pinheiro & Italla, 2020)  أجرى بينهيرو وا 

في وقت ُبعد واستخدام تقنيات التعليم عن  وتحديد ،تعليم التمريضا توصل إليه وصف أحدث م

الكليات  مدراءأجبرت  (Covid-19)انتشار فيروس كورونا، وبينت الدراسة أن جائحة كورونا 

مع الحفاظ على جودته  ،والجامعات في جميع أنحاء العالم على ابتكار ُطرق جديدة لتوفير التعليم

في العام الدراسي الحالي،  االستمرارمن أجل  ؛ُبعدنهجية التعليم عن في نفس الوقت، وقد تبعت م

 إلى وانتقالهمفي غرفة الصف،  طلبةموعة من التحديات نتجت عن عدم تواجد المجوقد برزت 

فيروس وخاصة في ال أنه من الواضح أن مواجهة آثار ةقالت الدراس ،البيئة االفتراضية، وكنتيجة

 ،نه يعني تغير موقف المدراءإعادة التنظيم الهيكلي للدورات؛ بل إ يتجاوز ،مجال التمريض

التحول  إلىجراء التدريب الهادف صياغة الُممارسات التعليمّية، وا   عادةإل ،طلبةوال ،والمعلمون

دخال التقنيات ئمين على العملية التعليمية على إوقد عمل القا ،والتمكين، وليس فقط نقل المعرفة

(، وُيشّكل التعليم عن ُبعدواألدوات الالزمة الستمرار الفصول الدراسية االفتراضية )عن  ،الحديثة

تقنيات من  ستفادةلال اودورات أخرى في المجال الصحي، مما دع ،تحدًيا في مجال التمريضُبعد 

والعمل  ،في مجال الصحة ،والتعلُّم ،والتدريب ،الجديدة في عملية التدريس واالتصاالتالمعلومات 
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ومناقشة مناهج التعليم الُمختلفة باستخدام التقنيات الحديثة،  ،على إعادة انتاج ُطرق جديدة للتدريس

 التفكير في تفاعلها مع ُطرق التدريس الُمطّبقة بالفعل.  إلىمع السعي دائًما 

 إلىفي دراسة ُأجريت في جامعة غرب الهند هدف فقد  ( ,4646Pradeep)براديب أما 

 وأعضاء هيئة ،طلبةعلى التعليم والصحة العقلية لل (Covid-19) تسليط الضوء على تأثير تفشي

للسيطرة على انتشار  ؛غالق المؤسسات التعليمية حول العالموأوضحت الدراسة أنه تم إ التدريس.

لغاء جميع النشاطات مثل ورش العمل ،المرض وغيرها داخل  ،والرياضة ،والمؤتمرات ،وا 

عداد ا  و  ،الجامعات بتدريب المعلمين على استخدام منصات التعليم عبر اإلنترنتبدأت  ،الجامعات

موارد  أو ،أن العديد من الجامعات ال تمتلك بنية تحتية النتائج. وبينت طلبةالدروس وتقديمها لل

ال  طلبةعن وجود شّكل عقبة لدى المعلمين، عدا  امم ،مباشرةاإلنترنت  يل التدريس َعبركافية لتسه

على وجود صعوبة في التعليم َعبر االنترنت، وأكدت الدراسة  يمتلكون أدوات الدراسة عبر اإلنترنت.

والُمشرفين على  ،والُمعلمين ،طلبةفقد أكدت الدراسة أن هذا هو الوقت المناسب لل ؛وبالرغم من ذلك

 في التعليم والتغلب على التحديات التي تواجههم.  االستمرار

 نترنتعلى التعلُّم عبر اإل طلبةالمسؤولية تشجيع  ،ات ومسؤولي التعليمويقع على كاهل السلط

عداد برامج التدريب في أ ،من أجل استمرار التعليم للتعامل مع  ؛سرع وقت ممكن للمعلمينوا 

ستوى البنية التحتية المنصات التعليمية المتاحة عبر االنترنت، كما يجب العمل على رفع م

في حال لم  ،وبينت الدراسة أهمية أن يضع الُمعلمون الدروس للمراجعة عبر اإلنترنت التكنولوجية.

وتقديم الدعم  ،نالمحتاجي طلبةُحضور الدروس مباشرة، ويجب مراعاة ظروف ال طلبةيستطيع أحد ال

أخذ  ضرورةوكنتيجة، فقد أكدت الدراسة على  والتعليق المؤقت لسداد قروض الطالب. ،لهم

 :ومن تلك اإلجراءات ،تشار الفيروسمن ان دوالقيام باإلجراءات التي تعمل على الح ،حتياطاتاال
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كذلك على رأس الموظفين  سالمةو وسالمتهم  طلبةتكون صحة ال ثبحي ،ُبعدستمرار التعليم عن ا

من أجل تقديم تعليم فعال  ؛األولويات، والعمل على زيادة اهتمام المعلمين بالتكنولوجيا الحديثة

 . طلبةلل

 إعادة طرق توضيح إلى هدفتفي اندونيسيا  وصفية ( بدراسةYulia, 2020) يوليا وقام

 ،اإلنترنت عبر التعليم الدراسة أنواع ح(، وتوضCovid-19كورونا ) جائحة أثناء التعليم تشكيل

 في االنترنت عبر لتعليما رتطوي ستراتيجياتإ ،الجائحة أثناء العالم في المعلمون يستخدمها التي

 مشكلة وجود ،الدراسة وبينت اإلنترنت. عبر التعليم ةفعاليّ  الباحث ويوضح الجامعات، إغالق ظل

 االتصال يكون التي أو ،نترنتإ بشبكة مغطاة غير أماكن في القاطنين والمتعلمين المعلمين لدى

 ،ُبعد التعليم عن مهارات تعلم للمعلمين والمفيد الضروري من أنه أوضحت الدراسةو  ضعيًفا. فيها

 اءجرّ  الجامعات إغالق ظل في ،نترنتاإل عبر ميالتعل بيئة تحسين على العمل ضرورةى عل وأكدت

 تشجيع :بينها من ،ذلك تحقيق شأنها من التي ستراتيجياتاإل من مجموعة الدراسة وذكرت الجائحة،

 راجعة تغذية من شأنه إيجاد الذي ؛الهجين التعليم طرق واستخدام ،والمعلمين طلبةال مشاركة

وقت عبر الهواتف الذكية وأي  في أي مكانها إلي الوصول من طلبةال نكّ التعليمي يم للمحتوى

 ،التقليدي التعليم نظام على سريع أثرت بشكلكورونا  أن جائحة إلى الدراسة وخلصت والحواسيب.

 األفراد اختالط من يقلل مما ،المنزلمن  التعليم يدعم لكونه ؛نترنتاإل عبر التعليم انتشار إلىوأدت 

 تطوير على العمل ضرورةى عل وأكدت الدراسة .الفيروس انتشار من الحد وبالتالي ؛ببعضهم

 اإلنترنت. عبر الوفعّ  سلس على تعليم للحصول ؛التدريبية الدورات وعقد ،والطرق ،تاستراتيجياإل

 إلىهدفت في جورجيا بدراسة  ،(Basilaia & Kvavadze, 2020) فادزباسال وكفا قام

مدارس خالل جائحة كورونا، وبينت نترنت في العبر اإلُبعد التعليم عن  إلى االنتقالتجربة دراسة 
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اجًحا، وبينت الدراسة أنه كان ن ُبعد حصائيات ُأجريت في إحدى المدارس الخاصة أن التعليم عن إ

في حال التعرض لظروف  ،جائحة كورونا بعدفيما  اكتسابهاالمهارات التي تم  استعمالُيمكن 

ذوي  طلبةوخاصة لل ،ُبعدمن التعليم عن  االستفادةبهة، وأكدت الدراسة على ضرورة ُمشا

وحصولهم  ،طلبةال استقاللوزيادة  ،لجماعيمن خالل زيادة فاعلية التدريس ا ،الخاصة االحتياجات

بما في ذلك  ،وتحسينها ،كما أكدت على ضرورة دراسة منهجيات التدريسعلى مهارات جديدة، 

في  Google Meetدمج برنامج من األدوات والمنصات الُمتاحة، وقدمت الدراسة ُمقترًحا يتض

 م األساسي للفصول الدراسية من جوجل. النظا

 ة الحالية من الدراسات السابقةموقع الدراسثالثا: 

 :جمالها فيما يليمجموعة من المالحظات يمكن إ السابقة تبينعلى الدراسات  االطالعمن خالل 

 ليط الضوء على آثارتس ة واألجنبية على هدف مشترك وهوالعربي السابقةالدراسات  اتفقت

 ،وعلى التعليم بشكل خاص ،على جميع مناحي الحياة بشكل عام (Covid-19)جائحة كورونا 

 ،وقد قمنا في هذه الدراسة باستعراض عدد من الدراسات التي تم الرجوع اليها خالل إعداد البحث

تحديثات  تم متابعةيحيث  ،المشكلة البحثية للدراسات السابقةو  ،تتفق هذه الدراسة مع الهدف العامو 

والتي تم تصنيفها من قبل ُمنظمة الصحة العالمية كجائحة تسببت في حدوث أزمة  ،كوروناآثار 

وقد  ،والتعليمية ،واالجتماعية ،والسياسية ،واالقتصادية ،الصحية ،عالمّية على جميع مناحي الحياة

لتدارك ما تم تعطيله نتيجة  ؛التكنولوجيا إلى االتجاهجائحة بظاللها على التعليم فارضًة الألقت 

 وتعويض فاقد التعليم. ،لحماية األرواح أواًل  كاستراتيجيةالقات الواسعة التي تم تطبيقها اإلغ
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حيث ركزت بعض الدراسات على التعليم في ظل الجائحة  ،العينات التي تم دراستها اختلفت

التعليم في قسم معّين  إلىرض وبعضها األخر تع ،بعضها التعليم العاليبينما تناولت  ،بشكل عام

 .من أقسام العلوم

ستخدمت االستبيانات إلجراء مسح ا ،جميع الدراسات السابقة هي دراسات وصفّية إنّ 

 اإلمكان. نتائج دقيقة قدر إلىللوصول  ؛آثار المشكلة موضوع البحث واستقصاء

 يزيد عن مليون حالةما ة خّلفت يئر صحافي خس كورونا تسببتجائحة بينت الدراسات أن وقد 

وقد تسببت في تعطيل  ،العالمي االقتصادنتيجة لضربها  ؛وفي خسائر اقتصادّية غير مسبوقة ،وفاة

عدا عن التغيرات السياسية في  ،وتغيًرا واضًحا في العادات االجتماعية ،حركة السياحة العالمّية

 نهج الحكومات حول العالم للتعاطي مع آثار هذه الجائحة.

 (Covid-19)هذه الدراسات على آثار جائحة كورونا الدراسة الحالية مع ومن الُمالحظ اتفاق 

من شأنها  يالت ،الحديثةفر التكنولوجيا اق بشكل رئيس بتو مع وجود اختالفات تتعل ،حول العالم

عن  ةالدراستتمّيز هذه و  .امنه واالستفادة ،ألكبر شريحة من الُمتعّلمين التعليمتسهيل وصول 

تتناول  التي -الباحثعلم حدود  في –الدراسة األولى من نوعها في األردن  السابقة كونهاالدراسات 

لمشكلة كونها معاصرة  ،(Covid-19)في ظل جائحة كورونا ُبعد عن موضوع صعوبات التعليم 

 تؤثر على العالم أجمع.
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

العينة، وأداة الدراسة المستخدمة وطريقة اختيار  ،الدراسةلمنهج  وصًفاهذا الفصل  تناولي

وخصائصها، كما اشتمل وصًفا لمغيرات الدراسة والمعالجة اإلحصائية المستخدمة لتحقيق هدف 

 على النحو اآلتي: الدراسة،

 منهج الدراسة

والذي يعبر عنها  تساؤالتها،هدف الدراسة واإلجابة عن  لتحقيق الوصفيتم استخدام المنهج 

إذ يعمد هذا  الالزمة،كًميا وكيفًيا واستخدام المنهج التحليلي وذلك إلجراء التحليالت اإلحصائية 

وذلك من أجل تفسيرها  المختلفة،تحليل البيانات والكشف عن العالقة بين أبعادها  إلىالمنهج 

 استنتاجات.     إلىوالوصول 

 مجتمع الدراسة

مدارس محافظة خان يونس في قطاع  ومدراءوعددهم معلمي سيتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 مديًرا ومديرة. 95معلًما ومعلمة،  4644، ويعمل في المدارس غزة

 أفراد الدراسة 

( 215)، حيث تم توزيع خان يونس محافظة مدارس معلمي ومدراء الحالية اشتمل أفراد الدراسة

أي من أفراد الدراسة الذين توزعوا على متغيرات الجنس، والمؤهل  ،اإلحصائياستبانة للتحليل 

 يونس، ومحافظة خاناسة من معلمي ومدراء وتكونت عينة الدر  العلمي، وسنوات الخبرة التدريسية،

 .عشوائيةتم اختيارهم بطريقة 
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 العدد أفراد الدراسة
 164 معلم
 51 مدير

  
 الدراسة  اةأد

م عن ُبعد يالتعلصعوبات استبانة لقياس  تم إعدادسيإلجابة عن أسئلتها الدراسة والتحقيق هدف 

مدارس محافظة  معلمي ومدراء( من وجهة نظر COVID-19) في ظل انتشار فايروس كورونا

األدب التربوي ذي العالقة. وتكونت  إلى، وذلك من خالل الرجوع خان يونس في قطاع غزة

(، وهي: Likert scaleمقياس ليكرت الخماسي )( فقرة. وفق 36االستبانة بصورتها األولية من )

( 1) ال أوافق بشدة( درجتين، 2) ال أوافق( درجات، 3) محايد( درجات، 4) أوافق(، 5) أوافق بشدة

 :هي (34)ى عل بصورتها النهائية تحتويوتوزعت فقرات االستبانة في ثالثة مجاالت درجة واحدة، 

o فقرة( 12مل على )ت، ويشصعوبات تتعلق بالطلبة: المجال األول. 

o ( فقرات.13مل على )ت، ويشصعوبات تتعلق بالمعلم: المجال الثاني 

o فقرات( 9مل على )ت، ويشصعوبات تتعلق بأولياء األمور: المجال الثالث. 

 صدق األداة

من  وأولياء األمور والطلبة والمدراءكل من المعلمين  تشمل إجراء دراسة استطالعيةب سأقوم

 .تم إعداد اإلستبانةسيتم طرح مجوعة من األسئلة عليهم وبذلك سيو  بانةتأجل إعداد اإلس

( خبراء 9األولية على ) صدق األداة تم عرضها بصورتها منوللتحقق بعد تصميم اإلستبانة 

من أعضاء هيئة التدريس المختصين بالعلوم التربوية والنفسية من الجامعات األردنية، إذ ُطلب 

من الناحية اللغوية، ومدى مناسبتها لتحقيق منهم إبداء آرائهم في مدى سالمة فقرات المقياس، 
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ى تعديلها وقد تم األخذ بآرائهم بتعديل الفقرات التي أجمع عل هدف الدراسة ودرجة وضوحها،

 ( فأكثر من المحكمين.80%)

 م شرات صدق البناء لالستبانة

الرتباط درجة كل فقرة تم استخراج مؤشرات صدق البناء من خالل حساب معامالت االرتباط 

فقرات المقياس بالمجال الذي تنتمي إليه، ثم درجة ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس، وهي من 

 ا.بويً ضمن المدى المقبول تر 

 (1الجدول )
 قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة وكل مجال تنتمي إليه 

 (1,-1) عند   كانت جميعًا دالة إحصائياً  بيرسونارتباط أنَّ قيم معامالت  إلى( 1يشير الجدول )

 رقم
 الفقرة

صعوبات 
تتعلق 
 بالطلبة

 رقم
 الفقرة

صعوبات 
تتعلق 
 بالطلبة

 رقم
 الفقرة

صعوبات 
تتعلق 
 بالمعلم

 رقم
 الفقرة

صعوبات 
تتعلق 
 بالمعلم

 رقم
 الفقرة

صعوبات 
تتعلق بأولياء 

 األمور
1 .260** 10 .617** 13 .617** 22 .654** 26 .701** 
2 .686** 11 .603** 14 .604** 23 .670** 27 .757** 
3 .608** 12 .627** 15 .635** 24 .697** 28 .735** 
4 .647**   16 .626** 25 .711** 29 .765** 
5 .717**   17 .615**   30 .747** 
6 .676**   18 .733**   31 .702** 
7 .639**   19 .692**   32 .750** 
8 .602**   20 .732**   33 .686** 
9 .565**   21 .783**   34 .556** 
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 ثبات األداة
(، وذلك Cronbach Alpha) حساب معامل كرونباخ ألفامن خالل المقياس  ثباتتم تقييم 

 (.2حيث ظهرت القيم كما يبين الجدول ) ألن اختبار كرونباخ ألفا

 (2) الجدول
 (Cronbach Alpha) كرونباخ ألفا معامل

 معامل ثبات كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم
 0.825 12 صعوبات تتعلق بالطلبة 1

 0.897 13 صعوبات تتعلق بالمعلم 2

 0.873 9 تتعلق بأولياء األمورصعوبات  3

 0.934 34 الدرجة الكلية

على ثبات قادر ( بتميز األداة بمعامل 2وتدل معامالت الثبات كما هي مبينة في الجدول )

تحقيق أغراض الدراسة. إذ يتضح من الجدول أن أعلى معامل ثبات ألبعاد االستبانة بلغ 

إمكانية ثبات  إلىوهو ما يشير  ،(0.825قيمة للثبات كانت ) ىيالحظ أن أدن ا(، فيم0.934)

هدف الدراسة وهو التعرف على الصعوبات  إلىللوصول النتائج التي ستسفر عنها تطبيق االستبانة 

 معلمي ومدراء( من وجهة نظر COVID-19) م عن ُبعد في ظل انتشار فايروس كورونايالتعل

مراد، ( α> 0.60حيث تعتبر قيم معامل الثبات ) مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة

(. اختبارات المقاييس في العلوم النفسية والتربوية 4664صالح أحمد، وسليمان، أمين علي، )

مناسبة من أجل تطبيق االستبانة على خطوات، أداتها وخصائصها، القاهرة: دار الكتاب الحديث. 

( 34النهائية مكونة من ) أصبحت بصورتهااتها وثب األداة. وبعد التأكد من صدق عينة الدراسة

ويالحظ أن جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األداة ومناسبتها  فقرة.

 للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسة.
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 تصحيح االستبانة

 ( على5 ,4 ,3 ,2 ,1أعطيت الدرجات )قد استخدم تدرج ليكرت الخماسي في اإلجابة عليه، ف

 أوافق بشدةعلى النحو اآلتي: و درجات لتتم معالجتها إحصائيًا  مقياسال فقرات من التوالي لكل فقرة

( 1) ال أوافق بشدة( درجتان، 2) ال أوافق( درجات، 3) محايد( درجات، 4) أوافق( درجات، 5)

 ظل انتشار فايروس كورونا ُبعد فيم عن يالتعلصعوبات مستوى ، وللحكم على درجة واحدة

(COVID-19 من وجهة نظر )مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة معلمي ومدراء 

 استخدمت المعيار اإلحصائي باستخدام المعادلة اآلتية: 

 الحد األدنى )التدرج في المقياس( –الحد األعلى =  طول الفئة

 عدد المستويات )عدد الفئات المفترضة(    

   =5-1    =  4     =1.33 

           3         3 

 فكانت المستويات على النحو اآلتي:

 (.1-2.33) الحسابي : وتمثله الفقرات التي يتراوح متوسطهاالمستوى المنخفض

 (.3.67-2.34)الحسابي : وتمثله الفقرات التي يتراوح متوسطها المستوى المتوسط

 (.5-3.68)الحسابي : وتمثله الفقرات التي يتراوح متوسطها المستوى المرتفع

 المعالجة اإلحصائية

 :اإلحصائية األتية األساليبلإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام 

  لمعرفة األول السؤالحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن ،

( من وجهة نظر COVID-19) ظل انتشار فايروس كورونا ُبعد فيم عن يالتعلصعوبات 
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لإلجابة عن السؤال األول والثاني  .مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة معلمي ومدراء

 والثالث.

 إجراءات الدراسة

 ألغراض تحقيق أهداف الدراسة تم اتخاذ اإلجراءات اآلتية:

 تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها ومتغيراتها. -

 إلى هموج عمادة البحث العلمي/ جامعة الشرق األوسطالحصول على كتاب تسهيل مهمة من  -

 .أثناء تطبيق األداة لتيسير مهمة الباحث ،غزةفي قطاع التربية والتعليم  مدراء

جامعة الشرق األوسط للمؤسسات المختصة بوزارة الحصول على كتاب تسهيل مهمة من  -

 التربية والتعليم.

 الدراسة  مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة إلعداد وتطوير أداة -

 التأكد من صدق وثبات المقياس من خالل عرضه على المحكمين المختصين. -

 .مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة -

 .خان يونس محافظة مدارس معلمي ومدراءأولياء األمور و الدراسة وهم  أفرادتحديد  -

 معلمي ومدراءأولياء األمور و من  (215تطبيق المقياس على عينة الدراسة والبالغ عددهم ) -

 .خان يونس محافظة مدارس

جمع البيانات وتصنيفها وتدقيقها والتأكد من اكتمال المعلومات المطلوبة ألغراض التحليل  -

 .والحصول على النتائج (SPSSضمن برنامج الحزمة اإلحصائية )اإلحصائي، 

الدراسات السابقة ووضع التوصيات المناسبة مناقشة النتائج باالستعانة باألدب النظري ونتائج  -

 في ضوء النتائج.
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 :الرابعالفصل 
 نتائج الدراسة

 إلىبهدف التعرف الحالية تناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت اليها الدراسة 

معلمي ( من وجهة نظر COVID-19) ظل انتشار فايروس كورونا ُبعد فيم عن يالتعلصعوبات 

 السؤال التالي:عن  اإلجابةمن خالل  مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة ومدراء

من  (COVID-19) ظل انتشار فايروس كورونا ُبعد فيا الصعوبات التي تواجه التعليم عن م
 خان يونس؟ محافظة ومعلمو مدارسوجهة نظر مدراء 

 :وينبثق عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية

 وبات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة نظر معلمو ما الصع الس ال األول:المتعلقة ب النتائج
 خان يونس؟ مدارس محافظة

 لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت

، ويظهر يونسخان  مدارس محافظة وبات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة نظر معلمو الصع

 ( ذلك.3الجدول )

 (3)جدول ال
بات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة و الصع لمجاالت واالنحرافات المعياريةالحسابية لمتوسطات ا

 خان يونس مدارس محافظة ونظر معلم

رقم 
 العدد اسم المجال المجال

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 الصعوبة

 مرتفعة 3 0.50 4.16 164 تتعلق بالمعلم صعوبات 2
 مرتفعة 2 0.35 4.24 164 صعوبات تتعلق بالطلبة 1
 مرتفعة 1 0.41 4.43 164 صعوبات تتعلق بأولياء األمور 3

 
الصعوبات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة 

 نظر معلمو مدارس محافظة خان يونس
 مرتفعة  0.34 4.28 164
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 6)يتبين من الجدول 

 مدارس محافظة وبات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة نظر معلمو الصعالدراسة لمجاالت 

بات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة نظر و الصعمستوى حيث تشير النتائج أن  خان يونس

( بانحراف معياري 4.28)بمتوسط حسابي بلغ  مرتفعةجاءت  ونسخان ي مدارس محافظة ومعلم

في حين  بمستوى مرتفع( 4.43-4.16وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ) (،0.34)

( ، 0.35) ( بانحراف معياري4.24"على متوسط حسابي ) صعوبات تتعلق بالطلبة"  مجال حصل

( بانحراف معياري 4.16متوسط حسابي )" على صعوبات تتعلق بالمعلم" مجالفيما حصل 

على متوسط األمور  ءحصل مجال صعوبات تتعلق بأوليا وأخيراً  ،بمستوى مرتفع أيضاً  (0.50)

 .بمستوى مرتفع أيضا (0.41( بانحراف معياري )4.43حسابي )

 فكانت النتائج على النحو اآلتي: مجالأما بالنسبة لفقرات كل 

 تتعلق بالمعلم  الصعوبات التيأواًل: 

تواجه تتعلق بالمعلم و  لصعوبات التيلالمعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

الصعوبات لفقرات مجال  من وجهة نظر معلمو المدارس يونسخان  محافظة في التعليم عن ُبعد

 .(4كما هو مبين في الجدول ) التي تتعلق بالمعلم
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تواجه التعليم تتعلق بالمعلم و  لصعوبات التيلواالنحرافات المعيارية الحسابية لمتوسطات ا(: 4الجدول )
من وجهة نظر معلمو المدارس لفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق  يونسخان  محافظة في عن ُبعد

 حسب المتوسطات الحسابية بالمعلم مرتبة تنازلياً 
رقم 

رةالفق  
ط المتوس العدد الفقرات

يالحساب  
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  مستوى 
ةالصعوب  

19 
ًا على التعليم ضعف البنية الرقمية التكنولوجية في المدارس أثر سلب

 عن ُبعد.
 مرتفعة 1 0.62 4.52 164

23 
 المعلم في مأزق تحقيق أهداف المنهج-19وضعت جائحة كوفيد 

نهائه.  وا 
 مرتفعة 2 0.85 4.46 164

25 
ن )النفس حركية( للطالب عصعوبة اكساب المهارات األدائية 

 طريق التعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 3 0.69 4.39 164

.المناهج مصممة للتعليم الوجاهي وليس للتعليم عن ُبعد 18  مرتفعة 4 0.82 4.38 164 

17 
ا من ناحية عدد الطلبة المشاركين في التعليم عن ُبعد يشكل عائقً 

شراك جميإمكانية التنويع في استراتيجيات التدريس  ع الطلبة وا 
 ألكثر من مرة في عملية النقاش ومشاركة األفكار

 مرتفعة 5 0.8 4.32 164

24 
انصراف بعض الطلبة عن الدروس مع استمرار ظهورهم أمام 

 المعلم أثناء االتصال كما لو كانوا يشاركون في الدروس.
 مرتفعة 6 0.79 4.25 164

22 
 دافعية المعلمين باتجاه " في زيادة19د لم تساهم جائحة " كوفي

علم عن ُبعد.تطوير المهارات التدريبية في التعلم اإللكتروني والت  
 مرتفعة 7 1.13 4.24 164

21 
ث ارة دافعيتهم عدم اتباع أساليب وطرائق حديثة في تحفيز الطلبة وا 

 للتعلم عن ُبعد.
 مرتفعة 8 0.86 4.22 164

20 
لمون من يستطيع المعضعف القدرة على انشاء منصات إلكترونية 

وجيا والتعليم خاللها مشاركة أفكارهم واقتراحاتهم حول تطوير التكنول
 عن ُبعد.

 مرتفعة 9 0.93 4.18 164

15 
لى مراعاة ضعف قدرة المنصات التعليمية اإللكترونية المتوافرة ع

 الفروق الفردية بين الطلبة.
 مرتفعة 10 0.73 4.07 164

13 
تدريس وصعوبة التنويع في طرائق الاالقتصار على التلقين 

 واستراتيجياته في التعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 11 0.77 3.79 164

عد بفاعلية، قلة تدريب المعلمين وتأهيلهم لالنخراط في التعليم بُ  14
ي عملية التعليم.وتجهيزهم وتدريبهم الستخدام التكنولوجيا الحديثة ف  

 متوسطة 12 0.85 3.62 164

16 
التفاعلية في  تدريب المعلمين على استخدام الوسائل التكنولوجيةقلة 

 التعليم عن ُبعد.
 متوسطة 13 0.88 3.61 164

 مرتفعة  0.50 4.16 164 الصعوبات التي تتعلق بالمعلم 
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 محافظة في تواجه التعليم عن ُبعدتتعلق بالمعلم و  لصعوبات التي( أن ا4) الجدوليظهر من 

لفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق بالمعلم قد جاءت  نظر معلمو المدارسمن وجهة يونس خان 

وجاءت الفقرات بين (، 0.50(، واالنحراف المعياري )4.16إذ بلغ المتوسط الحسابي ) مرتفعة،

في وجاءت ، (4.52- 3.61تراوحت المتوسطات الحسابية بين )إذ  المتوسطة والمرتفعة، الدرجتين

ضعف البنية الرقمية التكنولوجية في المدارس أثر سلبًا ( التي تنص على " 19)الفقرة الرتبة األولى 

، وبدرجة مرتفعة (0.62(، وانحراف معياري بلغ )4.52" بمتوسط حسابي)على التعليم عن ُبعد.

"قلة تدريب المعلمين على استخدام الوسائل  ( والتي تنص على16الفقرة )في الرتبة األخيرة وجاءت 

(، وانحراف معياري بلغ 3.61بمتوسط حسابي ) التكنولوجية التفاعلية في التعليم عن ُبعد.

 ، وبدرجة متوسطة.(0.88)

 مجال صعوبات تتعلق بالطلبة :ثانياً 

تواجه و  بالطلبةتتعلق  لصعوبات التيلالمعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

الصعوبات لفقرات مجال  من وجهة نظر معلمو المدارس يونسخان  محافظة في التعليم عن ُبعد

 .(5كما هو مبين في الجدول ) التي تتعلق بالطلبة

 (5الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات التي تتعلق بالطلبة وتواجه التعليم عن ُبعد في 

يونس من وجهة نظر معلمو المدارس لفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق بالطلبة مرتبة خان  محافظة
 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 
ةالفقر   

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

11 
مين تفاوتًا ملحوًظا بين المعل– 19أظهرت جائحة "كوفيد"

ريبية في المنهجيات واألساليب واألدوات التدفي استخدام 
 التعليم والتقييم عن ُبعد.

 مرتفعة 1 0.63 4.63 164
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رقم 
ةالفقر   

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

9 
نترنت المعاناة النفسية للطلبة والناتجة عن ضعف اإل
لم الطلبة عن وانقطاع التيار الكهربائي، أثر سلبًا على تع

 ُبعد.
 مرتفعة 2 0.66 4.51 164

6 
جة تشخيص ومعال انخفاض قدرة بعض الطلبة على

فترة  فجوات التعليم عن ُبعد التي تظهر لديهم خالل
 التعلم عن ُبعد.

 مرتفعة 3 0.59 4.49 164

7 
د فاقم من التعليم عن ُبع إلىالتحول من التعليم الوجاهي 

 معاناة الطلبة األقل حًظا في مجتمعاتهم.
 مرتفعة 4 0.64 4.49 164

8 
سوبية الثقافة الحاتعدد المنصات التعليمية ومحدودية 

حد  جاء مربًكا للطلبة والمعلمين وأولياء األمور على
 سواء.

 مرتفعة 5 0.7 4.39 164

10 
بالتفاعل  أعداد الطلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح لهم

 مع المعلم ومع زمالئهم في التعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 6 0.75 4.35 164

3 
لذي عن ُبعد الم يعتد الطلبة على استخدام التعليم 

 مرتفعة 7 0.71 4.34 164 يتطلب منهم انضباطا ذاتيا.

4 
دام قلة توافر المهارات األساسية لدى الطلبة الستخ

 المنصات الرقمية في التعليم عن ُبعد.
164 4.3 0.64 8  

5 
 ]ضعف امتالك بعض الطلبة لمهارات البحث عبر

كالها اششبكات المعلومات الرقمية )االنترنت( بجميع 
عد.لتلبية احتجاجاتهم الدراسية في التعليم عن بُ   

 مرتفعة 9 0.73 4.26 164

12 
نشأتها المنصات التعليمية التي ا إلىصعوبة الوصول 

 الوزارة للتعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 10 0.94 4.02 164

التعليمية  قلة توافر المواقع اإللكترونية الشاملة للمصادر 2
عن ُبعد.والمعززة للتعليم   

 متوسطة 11 0.93 3.94 164

1 
 اعتماد الطلبة على األخرين في تنفيذ الواجبات

 واالمتحانات عن ُبعد.
 متوسطة 12 1.24 3.14 164

 مرتفعة  0.35 4.24 164 الصعوبات التي تتعلق بالطلبة 
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محافظة  في تواجه التعليم عن ُبعدتتعلق بالطلبة و  لصعوبات التياأن ( 5) الجدوليظهر من 

قد جاءت مجال الصعوبات التي تتعلق بالطلبة  المدارس لفقراتمن وجهة نظر معلمو يونس  خان

وجاءت الفقرات بين (، 0.35(، واالنحراف المعياري )4.24إذ بلغ المتوسط الحسابي ) ،مرتفعة

في وجاءت ، (4.63- 3.14تراوحت المتوسطات الحسابية بين )إذ  المتوسطة والمرتفعة، الدرجتين

تفاوتًا ملحوًظا بين – 19أظهرت جائحة "كوفيد" "( التي تنص على 11الفقرة )الرتبة األولى 

" المعلمين في استخدام المنهجيات واألساليب واألدوات التدريبية في التعليم والتقييم عن ُبعد.

في الرتبة األخيرة ، وجاءت وبدرجة مرتفعة (0.63(، وانحراف معياري بلغ )4.63بمتوسط حسابي)

" اعتماد الطلبة على األخرين في تنفيذ الواجبات واالمتحانات عن ُبعد.( والتي تنص على" 1الفقرة )

 ، وبدرجة متوسطة.(1.24(، وانحراف معياري بلغ )3.14بمتوسط حسابي )

 تتعلق بأولياء األمور  الصعوبات التي: ثالثاً 

تتعلق بأولياء األمور  لصعوبات التيلالمعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

مجال  المدارس لفقراتمن وجهة نظر معلمو  يونس محافظة خان فيتواجه التعليم عن ُبعدو 

 .(6كما هو مبين في الجدول ) الصعوبات التي تتعلق بأولياء األمور

 (6الجدول )
تتعلق بأولياء األمور وتواجه التعليم عن ُبعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للصعوبات التي 

من وجهة نظر معلمو المدارس لفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق بأولياء  خان يونس في محافظة
 األمور مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

27 
ضعف قدرة أولياء األمور على تحمل المسؤولية 

الملقاة على عاتقهم في محاولة لتحقيق التوازن بين 
 عملهم وتعليم أبنائهم عن ُبعد.

 مرتفعة 1 0.61 4.7 164
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رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

30 
تعدد الطلبة في األسرة الواحدة والذين يسكنون في 
شقق صغيرة ومكتظة ال مجال لهم لعزل أنفسهم 

 وأولياء األمور.عن ضوضاء األخوة 
 مرتفعة 2 0.52 4.62 164

29 
ضعف قدرة أولياء األمور على تلبية احتياجات 
 المناهج التعليمية المستخدمة في التعليم عن ُبعد.

 مرتفعة 3 0.61 4.5 164

31 
التعليم عن ُبعد يحتاج تفرغ أحد أولياء األمور 

لمتابعة الدروس مع أبنائه خاصة مع فئة المراحل 
 الصغرى )المرحلة األساسية األولى(. العمرية

 مرتفعة 4 0.69 4.49 164

28 
قلة مواكبة أولياء األمور للتحوالت الرقمية 

 والتكنولوجية.
 مرتفعة 5 0.67 4.44 164

26 
ضعف قدرة أولياء األمور على رعاية ومتابعة 

 مرتفعة 6 0.78 4.41 164 أبنائهم أثناء تعلمهم عن ُبعد.

32 
انعدام اإلنصاف في التحول من التعليم التقليدي 

التعليم عن ُبعد حيث ال يزال هنالك تفاوت  إلى
 كبير من حيث الوقت والمستوى التعليمي للوالدين.

 مرتفعة 7 0.65 4.38 164

34 
التعليم عن ُبعد شجع العديد من أولياء األمور 

لتقديم دروس خصوصية ألبنائهم من خالل بعض 
 المعلمين.

 مرتفعة 8 0.7 4.24 164

33 
 أوقلة امتالك كل أسرة أجهزة حاسوب متطورة 

 إنترنت سريع يكفي أفرادها.
 مرتفعة 9 0.68 4.12 164

 مرتفعة  0.41 4.43 164 الصعوبات التي تتعلق بأولياء األمور 

 في تواجه التعليم عن ُبعدو  بأولياء األمورتتعلق  لصعوبات التياأن ( 6) الجدوليظهر من 

بأولياء لفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق  من وجهة نظر معلمو المدارس يونس محافظة خان

(، 0.41(، واالنحراف المعياري )4.43بلغ المتوسط الحسابي ) ذ، إمرتفعةقد جاءت  األمور

في وجاءت ، (4.70- 4.12تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) ذ، إمرتفعةبدرجة وجاءت الفقرات 

ضعف قدرة أولياء األمور على تحمل المسؤولية الملقاة "( التي تنص على 27الفقرة )الرتبة األولى 



51 
 

 " بمتوسط حسابيعلى عاتقهم في محاولة لتحقيق التوازن بين عملهم وتعليم أبنائهم عن ُبعد.

( 33) الفقرةفي الرتبة األخيرة ، وجاءت وبدرجة مرتفعة (0.61(، وانحراف معياري بلغ )4.70)

" إنترنت سريع يكفي أفرادها. أوقلة امتالك كل أسرة أجهزة حاسوب متطورة " والتي تنص على

 ، وبدرجة مرتفعة أيضا.(0.68(، وانحراف معياري بلغ )4.12بمتوسط حسابي )

 مدراءبات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة نظر و ما الصع :الثانيالس ال المتعلقة ب النتائج
 يونس؟ محافظة خانمدارس 

 لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت

، ويظهر خان يونس محافظة مدارس مدراءمن وجهة نظر بات التي تواجه التعليم عن ُبعد و الصع

 ( ذلك.7الجدول )

 (7)جدول ال
بات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة و الصع لمجاالت واالنحرافات المعياريةالحسابية لمتوسطات ا

 خان يونس مدارس محافظة مدراءنظر 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 7يتبين من الجدول )

خان  محافظة مدارس مدراءمن وجهة نظر بات التي تواجه التعليم عن ُبعد و الصعالدراسة لمجاالت 

 مدراءمن وجهة نظر بات التي تواجه التعليم عن ُبعد و الصعمستوى حيث تشير النتائج أن  يونس

( بانحراف معياري 4.21)بمتوسط حسابي بلغ  مرتفعةجاءت  خان يونس محافظة مدارس

في حين  بمستوى مرتفع( 4.44-4.06وقد تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ) (،0.48)

رقم 
 العدد اسم المجال المجال

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
ةالرتب المعياري  

 مستوى
ةالصعوب  

 مرتفعة 3 0.67 4.06 51 بالمعلم صعوبات تتعلق  1
 مرتفعة 2 0.54 4.12 51 بالطلبةصعوبات تتعلق  2
 مرتفعة 1 0.49 4.44 51 صعوبات تتعلق بأولياء األمور 3

 
الصعوبات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة 

 مدارس محافظة خان يونس مدراءنظر 
 مرتفعة  0.48 4.21 51
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(، 0.54( بانحراف معياري )4.12"على متوسط حسابي ) صعوبات تتعلق بالطلبة"  مجال حصل

( بانحراف معياري 4.06" على متوسط حسابي )صعوبات تتعلق بالمعلم" مجالفيما حصل 

على متوسط األمور  ءحصل مجال صعوبات تتعلق بأوليابمستوى مرتفع أيضا وأخيرا  (0.67)

 .بمستوى مرتفع أيضا (0.49( بانحراف معياري )4.44حسابي )

 فكانت النتائج على النحو اآلتي: مجالأما بالنسبة لفقرات كل 

 أوال مجال صعوبات تتعلق بالطلبة

تواجه و  بالطلبةتتعلق  لصعوبات التيلالمعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

الصعوبات لفقرات مجال  المدارس مدراءمن وجهة نظر  يونسخان  محافظة في التعليم عن ُبعد

 .(8كما هو مبين في الجدول ) التي تتعلق بالطلبة

 (8)جدول ال
 في تواجه التعليم عن ُبعدتتعلق بالطلبة و  لصعوبات التيلواالنحرافات المعيارية الحسابية لمتوسطات ا

المدارس لفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق بالطلبة مرتبة  مدراءمن وجهة نظر  يونسخان  محافظة
 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

7 
التعليم عن ُبعد فاقم  إلىالتحول من التعليم الوجاهي 

 مرتفعة 1 0.78 4.39 51 من معاناة الطلبة األقل حًظا في مجتمعاتهم.

9 
المعاناة النفسية للطلبة والناتجة عن ضعف اإلنترنت 
وانقطاع التيار الكهربائي، أثر سلبًا على تعلم الطلبة 

 عن ُبعد.
 مرتفعة 2 0.75 4.37 51

11 
ملحوًظا بين تفاوتًا – 19أظهرت جائحة "كوفيد"

المعلمين في استخدام المنهجيات واألساليب واألدوات 
 التدريبية في التعليم والتقييم عن ُبعد.

 مرتفعة 3 0.6 4.37 51

3 
لم يعتد الطلبة على استخدام التعليم عن ُبعد الذي 

 يتطلب منهم انضباطا ذاتيا.
 مرتفعة 4 0.8 4.35 51
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رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

6 
ومعالجة انخفاض قدرة بعض الطلبة على تشخيص 

فجوات التعليم عن ُبعد التي تظهر لديهم خالل فترة 
 التعلم عن ُبعد.

 مرتفعة 5 0.68 4.24 51

4 
قلة توافر المهارات األساسية لدى الطلبة الستخدام 

 المنصات الرقمية في التعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 6 0.79 4.18 51

اعتماد الطلبة على األخرين في تنفيذ الواجبات  1
 واالمتحانات عن ُبعد.

 مرتفعة 7 1.08 4.1 51

5 
]ضعف امتالك بعض الطلبة لمهارات البحث عبر 

شبكات المعلومات الرقمية )االنترنت( بجميع اشكالها 
 لتلبية احتجاجاتهم الدراسية في التعليم عن ُبعد.

 مرتفعة 8 0.99 4.06 51

10 
أعداد الطلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح لهم 

 مرتفعة 9 0.95 4.06 51 بالتفاعل مع المعلم ومع زمالئهم في التعليم عن ُبعد.

8 
تعدد المنصات التعليمية ومحدودية الثقافة الحاسوبية 
جاء مربًكا للطلبة والمعلمين وأولياء األمور على حد 

 سواء.
 مرتفعة 10 0.69 4 51

12 
المنصات التعليمية التي انشأتها  إلىصعوبة الوصول 

 الوزارة للتعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 11 1.08 3.71 51

2 
قلة توافر المواقع اإللكترونية الشاملة للمصادر 

 التعليمية والمعززة للتعليم عن ُبعد.
 متوسطة 12 1.11 3.65 51

 مرتفعة  0.54 4.12 51 الصعوبات التي تتعلق بالطلبة 

محافظة  في تواجه التعليم عن ُبعدتتعلق بالطلبة و  لصعوبات التياأن ( 8) الجدوليظهر من 

قد جاءت مجال الصعوبات التي تتعلق بالطلبة  المدارس لفقرات مدراءمن وجهة نظر يونس  خان

وجاءت الفقرات بين (، 0.54(، واالنحراف المعياري )4.12بلغ المتوسط الحسابي ) ذ، إمرتفعة

في وجاءت ، (4.39- 3.65تراوحت المتوسطات الحسابية بين )إذ  والمرتفعة، الدرجتين المتوسطة

التعليم عن ُبعد فاقم من  إلىالتحول من التعليم الوجاهي  "( التي تنص على 7الفقرة )الرتبة األولى 

 (0.78(، وانحراف معياري بلغ )4.39) " بمتوسط حسابيمعاناة الطلبة األقل حًظا في مجتمعاتهم.
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توافر المواقع  قلة" ( والتي تنص على2الفقرة )في الرتبة األخيرة ، وجاءت مرتفعةوبدرجة 

(، 3.65" بمتوسط حسابي )اإللكترونية الشاملة للمصادر التعليمية والمعززة للتعليم عن ُبعد.

 ، وبدرجة متوسطة.(1.11وانحراف معياري بلغ )

 تتعلق بالمعلم  الصعوبات التيالمجال الثاني: 

تواجه تتعلق بالمعلم و  لصعوبات التيلالمعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

الصعوبات مجال  المدارس لفقرات مدراءمن وجهة نظر  يونس محافظة خان فيالتعليم عن ُبعد

 .(9كما هو مبين في الجدول ) التي تتعلق بالمعلم

 (9)جدول ال
 في تواجه التعليم عن ُبعدتتعلق بالمعلم و  لصعوبات التيلواالنحرافات المعيارية الحسابية لمتوسطات ا

المدارس لفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق بالمعلم مرتبة  مدراءمن وجهة نظر  يونس محافظة خان
 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

صعوبة اكساب المهارات األدائية )النفس حركية(  25
 للطالب عن طريق التعليم عن ُبعد.

 مرتفعة 1 0.84 4.35 51

24 
انصراف بعض الطلبة عن الدروس مع استمرار 
ظهورهم أمام المعلم أثناء االتصال كما لو كانوا 

 يشاركون في الدروس.
 مرتفعة 4 0.82 4.33 51

23 
المعلم في مأزق تحقيق -19وضعت جائحة كوفيد 
نهائه.  أهداف المنهج وا 

 مرتفعة 6 0.9 4.27 51

18 
المناهج مصممة للتعليم الوجاهي وليس للتعليم عن 

 ُبعد.
 مرتفعة 4 0.84 4.25 51

ضعف البنية الرقمية التكنولوجية في المدارس أثر سلبًا  19
 على التعليم عن ُبعد.

 مرتفعة 5 0.68 4.12 51

16 
االقتصار على التلقين وصعوبة التنويع في طرائق 

 التدريس واستراتيجياته في التعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 6 0.8 4.08 51
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رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

17 

عدد الطلبة المشاركين في التعليم عن ُبعد يشكل عائًقا 
من ناحية إمكانية التنويع في استراتيجيات التدريس 

شراك جميع الطلبة ألكثر من مرة  في عملية النقاش وا 
 ومشاركة األفكار

 مرتفعة 7 1.04 4.04 51

15 
ضعف قدرة المنصات التعليمية اإللكترونية المتوافرة 

 مرتفعة 3 1.06 3.96 51 على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.

46 
ضعف القدرة على انشاء منصات إلكترونية يستطيع 

واقتراحاتهم حول المعلمون من خاللها مشاركة أفكارهم 
 تطوير التكنولوجيا والتعليم عن ُبعد.

 مرتفعة 9 0.92 3.96 51

41 
عدم اتباع أساليب وطرائق حديثة في تحفيز الطلبة 

ثارة دافعيتهم للتعلم عن ُبعد.  وا 
 مرتفعة 16 1.09 3.96 51

16 
قلة تدريب المعلمين على استخدام الوسائل التكنولوجية 

 عن ُبعد.التفاعلية في التعليم 
 مرتفعة 11 1.05 3.94 51

 
22 

" في زيادة دافعية 19د لم تساهم جائحة " كوفي
المعلمين باتجاه تطوير المهارات التدريبية في التعلم 

 اإللكتروني والتعلم عن ُبعد.
 مرتفعة 14 1.11 3.8 51

14 
قلة تدريب المعلمين وتأهيلهم لالنخراط في التعليم ُبعد 

وتدريبهم الستخدام التكنولوجيا بفاعلية، وتجهيزهم 
 الحديثة في عملية التعليم.

 مرتفعة 16 0.98 3.73 51

 مرتفعة  0.67 4.06 51 الصعوبات التي تتعلق بالمعلم 

 في تواجه التعليم عن ُبعدو  بالمعلمتتعلق  لصعوبات التياأن ( 9) الجدوليظهر من 

قد  بالمعلملفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق  المدارس مدراءمن وجهة نظر  يونس محافظة خان

وجاءت الفقرات (، 0.67(، واالنحراف المعياري )4.06بلغ المتوسط الحسابي ) ذ، إمرتفعةجاءت 

في الرتبة األولى وجاءت ، ( 4.35- 3.73تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) ذ، إمرتفعةبدرجة 

صعوبة اكساب المهارات األدائية )النفس حركية( للطالب عن طريق  ( التي تنص على "25الفقرة )

، وجاءت وبدرجة مرتفعة (0.84(، وانحراف معياري بلغ )4.35) " بمتوسط حسابيالتعليم عن ُبعد.
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قلة تدريب المعلمين وتأهيلهم لالنخراط في التعليم " ( والتي تنص على14الفقرة )في الرتبة األخيرة 

بمتوسط حسابي  .وتجهيزهم وتدريبهم الستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم."ُبعد بفاعلية، 

 .مرتفعة أيضاً ، وبدرجة (0.98(، وانحراف معياري بلغ )3.73)

 تتعلق بأولياء األمور  الصعوبات التي: المجال الثالث

تتعلق بأولياء األمور  لصعوبات التيلالمعيارية  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

مجال  المدارس لفقرات مدراءمن وجهة نظر  يونس محافظة خان فيتواجه التعليم عن ُبعدو 

 .(10كما هو مبين في الجدول ) الصعوبات التي تتعلق بأولياء األمور

 (10)جدول ال
 تواجه التعليم عن ُبعدتتعلق بأولياء األمور و  لصعوبات التيلواالنحرافات المعيارية الحسابية لمتوسطات ا

المدارس لفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق بأولياء  مدراءمن وجهة نظر  يونس محافظة خان في
 األمور مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

30 
ون في الواحدة والذين يسكن تعدد الطلبة في األسرة

هم عن شقق صغيرة ومكتظة ال مجال لهم لعزل أنفس
 ضوضاء األخوة وأولياء األمور.

 مرتفعة 1 0.59 4.65 51

27 
ة ضعف قدرة أولياء األمور على تحمل المسؤولي

وازن بين الملقاة على عاتقهم في محاولة لتحقيق الت
 عملهم وتعليم أبنائهم عن ُبعد.

 مرتفعة 2 0.56 4.63 51

ات ]ضعف قدرة أولياء األمور على تلبية احتياج 29
ن ُبعد.المناهج التعليمية المستخدمة في التعليم ع  

 مرتفعة 3 0.64 4.55 51

28 
قلة مواكبة أولياء األمور للتحوالت الرقمية 

 والتكنولوجية.
 مرتفعة 4 0.64 4.49 51

33 
 أوقلة امتالك كل أسرة أجهزة حاسوب متطورة 

 إنترنت سريع يكفي أفرادها.
 مرتفعة 5 0.7 4.45 51
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رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

ةالرتب  
 مستوى
ةالصعوب  

31 
مور التعليم عن ُبعد يحتاج تفرغ أحد أولياء األ

احل لمتابعة الدروس مع أبنائه خاصة مع فئة المر 
 العمرية الصغرى )المرحلة األساسية األولى(.

 مرتفعة 6 0.67 4.43 51

32 
 إلىدي اإلنصاف في التحول من التعليم التقليعدم 

كبير من  التعليم عن ُبعد حيث ال يزال هنالك تفاوت
 حيث الوقت والمستوى التعليمي للوالدين.

 مرتفعة 7 0.8 4.39 51

34 
ر لتقديم التعليم عن ُبعد شجع العديد من أولياء األمو 
دروس خصوصية ألبنائهم من خالل بعض 

 المعلمين.
 مرتفعة 8 0.77 4.25 51

26 
األمور على رعاية ومتابعة ضعف قدرة أولياء 

 أبنائهم أثناء تعلمهم عن ُبعد.
 مرتفعة 9 1.07 4.12 51

 مرتفعة  0.49 4.44 51 الصعوبات التي تتعلق بأولياء األمور 

 في تواجه التعليم عن ُبعدو  بأولياء األمورتتعلق  لصعوبات التياأن ( 10) الجدوليظهر من 

بأولياء لفقرات مجال الصعوبات التي تتعلق  المدارس مدراءمن وجهة نظر  يونس محافظة خان

(، 6.49(، واالنحراف المعياري )4.44بلغ المتوسط الحسابي ) ذ، إمرتفعةقد جاءت  األمور

في وجاءت ، (4.65- 4.14تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) ذمرتفعة، إبدرجة وجاءت الفقرات 

تعدد الطلبة في األسرة الواحدة والذين يسكنون في شقق "( التي تنص على 66الفقرة )الرتبة األولى 

 " بمتوسط حسابيصغيرة ومكتظة ال مجال لهم لعزل أنفسهم عن ضوضاء األخوة وأولياء األمور.

( 46الفقرة )في الرتبة األخيرة ، وجاءت وبدرجة مرتفعة (6.59(، وانحراف معياري بلغ )4.65)

" على رعاية ومتابعة أبنائهم أثناء تعلمهم عن ُبعد. ضعف قدرة أولياء األمور" والتي تنص على

 .مرتفعة أيضا، وبدرجة (1.67(، وانحراف معياري بلغ )4.14بمتوسط حسابي )
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تواجه التعليم عن ُبعد باختالف  التيهل تختلف الصعوبات الثالث: الس ال النتائج المتعلقة ب
 يونس؟ مدارس محافظة خان معلمي ومدراءمن  وجهات نظر كل

تواجه التعليم عن  التيالصعوبات المعيارية لدرجة  واالنحرافاتتم حساب المتوسطات الحسابية 

الختالف  اً تبع يونس مدارس محافظة خان معلمي ومدراء ُبعد باختالف وجهات نظر كل من

 .(11) الجدول ما يظهرك، يونس مدارس محافظة خان معلمي ومدراء وجهات نظر كل من

 (22الجدول )
تواجه التعليم عن ُبعد باختالف  التيالصعوبات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة

وجهات الختالف  اً يونس تبع مدارس محافظة خان معلمي ومدراءأولياء األمور و  وجهات نظر كل من
 يونس مدارس محافظة خان معلمي ومدراء نظر كل من

 العدد المستجيب المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 صعوبات تتعلق بالطلبة
 0.54 4.12 51 مدير مدرسة

 0.35 4.24 164 معلم

 صعوبات تتعلق بالمعلم
 0.67 4.06 51 مدير مدرسة

 0.50 4.16 164 معلم

مرصعوبات تتعلق بولي األ  
 0.49 4.44 51 مدير مدرسة

 0.41 4.43 164 معلم

 درجة الصعوبات الكلي
مدرسةمدير   51 4.21 0.48 

 0.34 4.28 164 معلم

 التيالصعوبات  فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة دوجو  (11يظهر الجدول )

يونس  مدارس محافظة خان معلمي ومدراءمن تواجه التعليم عن ُبعد باختالف وجهات نظر كل 

 إذافيما  ولتحديد يونس مدارس محافظة خان معلمي ومدراءمن وجهات نظر كل  تبعًا الختالف

التباين األحادي  اختبار إجراء م( تα= 6.65إحصائية عند مستوى ) داللةكانت الفروق ذات 
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(One Way ANOVA)  كما يبين الجدول  للمستجيب الدراسة تبعاً في دراسة تقدير أفراد عينة

(14) . 

 (20جدول )ال
لدرجة الصعوبات التي تواجه التعليم عن ُبعد باختالف وجهات ( ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي

وجهات نظر كل  تبعًا الختالفيونس  مدارس محافظة خان معلمي ومدراءنظر كل من أولياء األمور و 
 يونس مدارس محافظة خان معلمي ومدراءمن 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

اإلحصائي 
 )ف(

 مستوى
 الداللة

ق صعوبات تتعل
 بالطلبة

 531. 1 531. بين المجموعات
 159. 213 33.813 داخل المجموعات 069. 3.342

  214 34.343 المجموع

ق صعوبات تتعل
 بالمعلم

 360. 1 360. بين المجموعات
 297. 213 63.293 داخل المجموعات 272. 1.212

  214 63.653 المجموع

صعوبات تتعلق 
 بولي األمر

 002. 1 002. بين المجموعات
 183. 213 38.987 داخل المجموعات 909. 013.

  214 38.989 المجموع

 درجة الصعوبات
 الكلي

 182. 1 182. بين المجموعات
 139. 213 29.694 داخل المجموعات 255. 1.305

  214 29.876 المجموع

( α=6.65عند مستوى الداللة ) إحصائيةوجود فروق ذات داللة  عدم إلى (14)جدول اليشير 

تواجه التعليم عن ُبعد باختالف وجهات  التيالصعوبات  لدرجةالعينة  أفرادبين متوسطات استجابة 

معلمي من وجهات نظر كل  تبعًا الختالفيونس  مدارس محافظة خان معلمي ومدراءمن نظر كل 

الداللة في جميع المجاالت مجاالت حيث كانت قيم ال جميع يونس في مدارس محافظة خان ومدراء

 .( وهي غير دالة إحصائياα=  6.65)أعلى من 
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

صعوبات  ءاستقصا إلىيناقش هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتي هدفت 

 معلمي ومدراءمن وجهة نظر  (COVID-19)التعليم عن ُبعد في ظل انتشار فايروس كورونا 

 مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة.

والتي جاءت على النحو  النتائج،وسيتم طرح مجموعة من التوصيات المقترحة بناًء على هذه 

 التالي:

ما الصعوبات التي تواجه التعليم عن  " :ينص علىاألول وال ي  الس الب النتائج المتعلقة مناقشة
 ؟خان يونس ُبعد من وجهة نظر معلمو ومدراء مدارس محافظة

تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة نظر المعلمين في  التيأظهرت النتائج أن مستوى الصعوبات 

 ،((0.34وانحراف معياري  (4.28)مدارس محافظة خان يونس جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ 

  )مرتبة حسب المتوسط الحسابي لكل محور تنازلًيا( وفيما يلي مناقشة النتائج لكل محور على حدا

 ال الصعوبات التي تتعلق بالمعلممج -1

حيث بلغ  مرتفعة،الصعوبات التي تواجه التعليم عن ُبعد تظهر نتائج محور المعلم أن 

 .(0.50)انحراف معياري ب (4.16)المتوسط الحسابي 

ويرى المعلمون أن ضعف البنية الرقمية التكنولوجية في المدارس أثر سلًبا على التعليم عن 

كما أن تحقيق أهداف  (،(0.62وانحراف معياري)(4.52) ُبعد بدرجة مرتفعة )بمتوسط حسابي 

نهاءه و  صعوبة اكساب المهارات  إلىإضافًة  ،اجه صعوبات مرتفعة في ظل الجائحةالمنهج وا 

للتعليم الوجاهي وليس للتعليم عن  مصممةناهج معدا عن أن ال ،ن ُبعداألدائية للطلبة في التعليم ع
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كما ّشكلت أعداد الطلبة الكبيرة في المحاضرات عائًقا أمام مشاركة الطلبة في األفكار وعملية  ،ُبعد

كما  ،غم من انصرافهم عن متابعة الدروسالر أمام المعلم على  االتصالوظهورهم في حالة  ،النقاش

باتجاه تطوير المهارات  تهمعن ُبعد لم يساهم في زيادة دافعيأظهر المعلمون أن االنتقال للتعليم 

اتباع أساليب وطرائق حديثة تحفز الطلبة وتزيد  أووالتعليم عن ُبعد  ياإللكترونالتدريبية في التعليم 

ومن ناحية أخرى فقد أدى ضعف القدرة على إنشاء منصات  من دافعيتهم للتعليم عن ُبعد.

وضعف قدرة  ُبعد،أفكارهم واقتراحاتهم حول تطوير التعليم عن  الكترونية تتيح للمعلمين مشاركة

 المنصات التعليمية المتوفرة على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.

المعلمون يرون أن قلة تدريبهم وتجهيزهم الستخدام الوسائل معظم وأظهرت النتائج أيًضا أن 

 بدرجة متوسطة فاعلية جاءفيه  لالنخراطالتكنولوجية التفاعلية في التعليم عن ُبعد وتأهليهم 

ويرجع السبب في ظهور النتائج مرتفع بالغالب  ((،(1ي وانحراف معيار  (3.61)ي حساب )بمتوسط

حيث أن  خاص،التي يعاني منها قطاع غزة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل  السيئةاألوضاع  إلى

لدى المعلمين  االرتباكالتعليم عن ُبعد جاء مفاجًئا واجبارًيا مما تسبب في حالة من  إلى االنتقال

 نتج عنه العديد من الصعوبات. االنتقالفي مواجهة هذا 

 بات تتعلق بالطلبةمجال صعو -2

 مقدارهوبانحراف معياري  (4.24)أظهرت نتائج محور أولياء األمور أن قيمة المتوسط حسابي 

المعلمون  معظم حيث توافق ،متوسطة إلىحيث كانت الصعوبات بين مرتفعة في الغالب  ،(0.35)

في التعليم عن ُبعد شّكل  التدريبيةعلى أن التفاوت في استخدام المنهجيات واألساليب واألدوات 

ة النفسية للطلبة ايليه المعان ،((0.63)وانحراف معياري  (4.63)كبر الصعوبات )بمتوسط حسابي أ

تعدد المنصات التعليمية  إلىإضافة  ،ومعالجة فجوات التعليم عن ُبعدوانخفاض قدرتهم على تحديد 
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الثقافة الحاسوبية والمهارات األساسية الستخدام  إلىالطلبة  معظم في الوقت الذي يفتقر فيه

 ،ثًرا سلبًيا على التعليم عن ُبعدالمنصات الرقمية واألعداد الكبيرة للطلبة في المحاضرات ما ترك ا

المعلمون  معظم بيمنا اعتقد ،التعليم عن ُبعد إلىبها التحول  ة النفسية التي تسبباعدا عن المعان

الطلبة على األخرين في حل  شاملة للمصادر التعليمية واعتمادال ةلكترونياإلأن قلة توافر المواقع 

ويمكن أن يعزى السبب في ظهور هذه  متوسطة. صعوبةناتهم عن ُبعد جاء بدرجة اواجباتهم وامتح

 الدراسة،اعتياد الطلبة على التعليم الوجاهي لجميع مراحل  إلىالنتائج والتي تظهر معاناة الطلبة 

وعدم التأهيل  له،التعليم عن ُبعد والذي لم يكن مخطط  إلىاالنتقال  إلى االستعدادعدا عن انعدام 

المادي والمعنوي لدى معظم الطلبة لالندماج في عملية التعليم عن ُبعد الذي أصبح أمًرا واقًعا 

بل والمجتمع ميع من أجل ضمان استمرار التعليم والمحافظة على سالمة الطلبة مفروًضا على الج

 بأكمله في ذات الوقت.

 الصعوبات التي تتعلق بأولياء األمور -3

حيث بلغ المتوسط  ،تظهر النتائج أن الصعوبات التي تتعلق بأولياء األمور جاءت مرتفعة

وبحسب النتائج يرى المعلمون في مدارس محافظة  ،(0.41بانحراف معياري ) (4.43) الحسابي

خان يونس أن ضعف قدرة أولياء األمور على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في محاولة 

( 4.7) بمتوسط حسابي ةالتوازن بين عملهم وتعليم ابناءهم عن ُبعد قد شكل صعوبة مرتفع

عن أفراد  وكذلك تعدد الطلبة في األسرة الواحدة وصعوبة عزل انفسهم ،(0.61) وانحراف معياري

ة جميع أفرادها انترنت يلبي حاج أوجهزة حاسوب عدم امتالك األسر ألاألسرة اثناء الدروس و 

 التعليميةكما بينت النتائج ضعف تأهيل أولياء األمور لتقديم المناهج  ،يشكل صعوبة بدرجة مرتفعة

عدا عن قلة  ألبنائهمتقديم دروس خصوصية  إلىومتابعتهم أثناء التعليم عن ُبعد ولجوئهم  ألبنائهم
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عليها تنفيذ التعليم عن ُبعد في أثناء جائحة  يعتمد والتي ةوالتكنولوجيمواكبتهم للتحوالت الرقمية 

نفيذ وبة توبناًء على هذه النتائج )والمتعلقة بمجال أولياء األمور( فإنه يظهر مدى صع كورونا.

 االقتصاديةاألوضاع  إلىويرجع ذلك  في الغالب  افظة خان يونس.حالتعليم عن ُبعد في مدارس م

ر مقومات التعليم عن يعاني منها معظم السكان في قطاع غزة والتي حالت دون توفي التيالسيئة 

لم يكن من ضمنها لعب دور المعلم  والتيوكذلك تعدد المسؤوليات لدى أولياء األمور  ُبعد للطلبة،

ور في ومن الجدير بالذكر تأثر الحالة النفسية لدى معظم أولياء األم وعدم تأهيلهم لذلك، ألبنائهم

يحصلون عليه أثناء  ابنائهم من التعليم عن بعد بالقدر الذي كانو من عدم استفادة أ فلقلهمظل 

م والشعور بأنهم مجبرين على التعامل عدم تقبل هذا النوع من التعلي إلىالتعليم الوجاهي مما دفعهم 

   مع اعتباره نوع ردئ من التعليم ال يقدم ألبناهم الفائدة المرجوة. التعليم عن ُبعد

ما الصعوبات التي تواجه التعليم عن  الس ال الثاني وال ي ينص على "المتعلقة بنتائج ال مناقشة
 "؟مدارس محافظة خان يونس ُبعد من وجهة نظر مدراء

ظهرت النتائج أن مستوى الصعوبات التي تواجه التعليم عن ُبعد من وجهة نظر مدراء مدارس أ

وفيما يلي  (،0.48( وانحراف معياري )4.21بمتوسط حسابي) مرتفعة،محافظة خان يونس جاءت 

 .ةحدمناقشة نتائج كل محور على 

 تتعلق بالمعلم التيالصعوبات -1

النتائج أن الصعوبات التي تتعلق بالمعلم وتواجه التعليم عن ُبعد في محافظة خان تظهر 

( وانحراف 4.06بمتوسط حسابي) ،المدارس فيها جاءت مرتفعة مدراء يونس من وجهة نظر

تواجه  وبةصعالنفس حركية( للطلبة ) وقد شكلت صعوبة اكساب المهارات األدائية ،(0.67معياري)

راعاة الفروق ممعلمون أن ضعف قدرة المنصات على ال أغلب وبين ،المعلمين بدرجة مرتفعة
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ة للطلبة أثناء المحاضرات وانصراف البعض منهم عن متابعة ر الفردية بين الطلبة واألعداد الكبي

 إلى ويمكن أن يعود ذلك ،التعليم على الرغم من ظهورهم متصلين أمام المعلم شكل صعوبة كبيرة

في  لالنخراطافي على التدريب الك ايحصلو في المدارس وأن المعلمين لم  يةجالتكنولو ضعف البينة 

وعدم اكتسابهم لمهارات انشاء منصات الكترونية يستطيعون من خاللها مشاركة  ،التعليم عن ُبعد

أساليب جديدة  إلى االفتقار إلىالذي أدي بدوره التكنولوجيا والتعليم عن ُبعد و  أفكارهم حول تطوير

حتى زيادة دافعية المعلمين  أوفي التعليم تحفز الطلبة وتزيد من دافعيتهم نحو التعليم عن ُبعد 

كما أن تصميم المناهج للتعليم  ،ات التدريبية في التعليم عن ُبعدأنفسهم من أجل تطوير المهار 

التنويع في  أوحتى انهاءها  أوظهور مشكلة تحقيق أهداف المناهج التعليمية  إلىالوجاهي أدي 

وقد أظهر المدراء توافًقا على أن  ،عن ُبعد واقتصاره على التلقين استراتيجيات التدريس في التعليم

تواجه المعلمين أثناء التعليم عن ُبعد كانت بدرجة مرتفعة مما يشكل عائًقا أمام  التيالصعوبات 

لمرجح أن هذه الصعوبات ظهرت نتيجة لعدم ومن ا ،تنفيذ التعليم عن ُبعد في المحافظة بنجاح

التعليم عن ُبعد لم يكن  إلىخاصة أن التحول  ،تنفيذ التعليم عن ُبعد إلىتأهيل المدارس والمعلمين 

 مقومات النجاح.  إلىمخطط له وبالتالي فإنه يفتقر 

 مجال صعوبات تتعلق بالطلبة-2

تواجه التعليم عن ُبعد في مدراس محافظة خان  التيتظهر النتائج المتعلقة بالطلبة بأن الصعوبات 

( بانحراف 4.12) حيث بلغ المتوسط الحسابي ،جاءت مرتفعة المدراءيونس من وجهة نظر 

ة عن ُبعد في المدارس زاد من معاناالتعليم  إلىحيث أظهرت النتائج أن التحول  ،(0.54معياري)

ت اعلى استخدام التعليم عن ُبعد وليس لديهم المهار  ايعتادو كما أن الطلبة لم  ،الطالب األقل حًظا

معالجة  أو ،انشأتها الوزارة التيالمنصات  أومنصات تعليمية متعددة  إلىالكافية للوصول 
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ويرى المدراء في مدارس محافظة خان  ،قد تواجههم أثناء  تنفيذ التعليم عن ُبعد التيالمشكالت 

يونس أن ضعف امتالك الطلبة لمهارات البحث عبر شبكة اإلنترنت واألعداد الكبيرة للطلبة في 

مما شكل  ،أثناء الدروس )في اثناء التعليم عن ُبعد( ال يسمح لهم بالتفاعل مع المعلم ومع زمالئهم

 ممصادر التعليمية والداعمة للتعليرونية الشاملة للعدا عن قلة توافر المواقع اإللكت ،صعوبة مرتفعة

 عن ُبعد.

ت التي تواجه د توافق بين المدراء على الصعوبايتضح من النتائج حول مجال الطلبة وجو 

فيذ ودرجة الصعوبات المرتفعة تظهر صعوبة تن ،التعليم عن ُبعد في مدارس محافظة خان يونس

 االستعدادوعدم  االقتصاديةسوء الحالة  إلىن يرجع ذلك ويمكن أ ،التعليم عن ُبعد في المحافظة

   التحول للتعليم عن ُبعد. إلىالمادي والنفسي 

 الصعوبات التي تتعلق بأولياء األمور-3

أظهرت النتائج أن الصعوبات التي تتعلق بأولياء األمور وتواجه التعليم عن ُبعد في محافظة 

وانحراف  4.44)بمتوسط حسابي) ،جاءت مرتفعةخان يونس من وجهة نظر مدراء المدارس 

حيث تبين أن وجود أكثر من طالب في األسرة الواحدة وعدم قدرتهم على عزل  ،(0.49معياري)

أنفسهم عن باقي أفراد األسرة أثناء التعليم عن بعد أثناء الدروس بسبب صغر الشقق التي يعيشون 

باإلضافة  ،(0.59وانحراف معياري  4.65فيها قد شكل صعوبة بدرجة مرتفعة )بمتوسط حسابي 

كما أظهرت النتائج  ،انترنت يكفي لعدد أفراد األسرة أوقلة امتالك األسر لجهاز حاسوب  إلى

صعوبات تتعلق بقدرة أولياء األمور على تحمل أعباء متابعة أعمالهم وفي الوقت ذاته متابعة 

قد تسبب ضعف  ،في الفئة العمرية الصغرىتدريس أوالدهم ومتابعة عملية التعليم عن ُبعد وخاصة 

وقلة  ،قدرة أولياء األمور على تلبية احتياجات المناهج التعليمية المستخدمة في التعليم عن ُبعد
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بمدرسين يقدمون  االستعانة إلىلجوء أولياء األمور  إلىمواكبتهم للتحوالت الرقيمة والتكنولوجية 

كما ظهر من خالل النتائج  ،في العملية التعليمية االستمرارألوالدهم دروًسا خصوصية من أجل 

مراعاة للوقت مما  أوعدم مراعاة التحول للتعليم عن ُبعد للفروق في المستوي التعلمي للولدين 

 تسبب في حالة من عدم اإلنصاف لمسها المدراء واجهت أولياء األمور كصعوبة بدرجة مرتفعة.

التعليم عن ُبعد  إلى االنتقال إلىعدم استعداد أولياء األمور  ىإلويمكن أن يرجع السبب في ذلك 

على مدى السنوات السابقة  االعتمادوعدم توفر أدواته ومقوماته والتدريب الالزم لتنفيذه في ظل 

في بعض و  ،على التعليم الوجاهي والذى كان يتطلب من األهالي مشاركة ثانوية في تعليم أبنائهم

بينما وضع التعليم عن ُبعد أولياء األمور في مأزق  ،األولى الدراسيةاألحيان تقتصر على المراحل 

تحمل مسؤولية تعليم أبناهم ليس فقط للمناهج الدراسية ولكن تعليمهم والتعلم معهم كيفية استخدام 

 .لتنفيذ التعليم عن ُبعد التكنولوجية الحديثة في التعليم في حال استطاعوا توفير الوقت واألدوات

ال ي ينص على: "هل تختلف الصعوبات التي تواجه و الس ال الثالث المتعلقة بنتائج المناقشة 
 مدارس محافظة خان يونس؟"  معلمي ومدراءُكل من  باختالف وجهات نظر التعليم عن بعد

وجود توافق بين المدراء والمعلمين حول الصعوبات التي تواجه التعليم عن  إلىتشير النتائج 

حصائية عند مستوى الداللة إحيث لم تظهر فروق ذات داللة  ،بعد في مدارس محافظة خان يونس

(α =0.05) وهي  (0.05)على من أحيث كانت قيم الداللة في جميع الحاالت  ،بين االستجابات

 غير داّلة احصائًيا.

بّين الباحث الصعوبات التي تواجه التعليم عن بعد من وجهة نظر  ،وبحسب نتائج هذه الدراسة

وقد جاءت هذه النتائج متوافقة مع نتائج ُكل من دراسة غنايم  ،محافظة خان يونس معلمي ومدراء

ار عدا عن اآلث ،( والتي ذكرت أن اآلثار السلبية للتعليم سُتصيب الفقراء أكثر من غيرهم2020)
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وكذلك دراسة كايلر  ،غالق المدارسإالنفسية واالقتصادية واالجتماعية الناتجة عن 

(KAYALAR, 2020)،  والتي ذكرت التفاوت بين المعلمين في القدرة على التعامل مع متطّلبات

التعليم عن ُبعد وتفاوت توّفر أدوات التعليم عن ُبعد بين ُمختلف الُبلدان وبين طبقات الُمجتمع 

والتي وضعت متطّلبات  (Marques & Reis, 2020)وكذلك دراسة ماركوس وريس  ،الُمختلفة

وكذلك  ،تُتيح التعليم عن ُبعد في محط األنظار وخاصة الذين ال يملكونهاالطالب من تكنولوجيا 

للتعليم عن ُبعد في ِظل عدم وجود تجارب  المفاجئالصعوبات التي واجهت المعلمين نتيجة التحّول 

،  (TERENKO & OGIENKO, 2020)وأما دراسة تيرينكو وأوجنكو ،سابق في هذا المجال

ورّكزت الدراسة  ،المنصات المتوفرة على االنترنت وما تُقّدمه من مناهج التدريس إلىقد تطرقت ف

عوبات التي تواجه التعليم عن ُبعد بًدأ باالتصال غير الُمستقر باإلنترنت وقّلة التدريب  على الصُّ

 ،(Pradeep, 2020)كما توافق دراسة براديب  ،والى ُمشكالت صحّية قد تواجه بعض الطلبة

موارد كافية تسّهل  أوعلى عدم توّفر ُبنية تحتية تكنولوجية  الحالّية حيث سّلطت الضوء الدراسة

عملّية التدريس عن ُبعد عبر االنترنت وتوّفر التدريب الُمناسب للمعلمين وتراعي ظروف الطالب 

 حسب حالته االجتماعّية وتُقّدم الدعم للطلبة األقل حظًّا.

عوبات التي توافق عليها الُمدراء والُمعلِّمون يوّضح الباحث ف ،بناًء على ذلك  والتييما يلي الصُّ

واقترح الباحث حلواًل للتغّلب على تلك  ،تواجه التعليم عن ُبعد في مدارس ُمحافظة خان يونس

 وفيما يلي بيان لذلك حسب المحاور وفقراتها: ،الصعوبات
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 : ُصعوبات تتعّلق بالُمعّلمالمحور األول

رقم 
رةالفق عوبات الفقرات   مقترحات لمعالجة أسباب الصُّ

لبًا على ضعف البنية الرقمية التكنولوجية في المدارس أثر س 1
 التعليم عن ُبعد.

ية في تحسين البنية التحتية التكنولوج
 المدارس 

2 
المعلم في مأزق تحقيق أهداف -19وضعت جائحة كوفيد 

نهائه.  المنهج وا 
لومات والمعاقتصار التدريس على المهارات 

 األكثر أهمية.

3 
ب عن صعوبة اكساب المهارات األدائية )النفس حركية( للطال 

 طريق التعليم عن ُبعد.
لبة.انشاء نشاطات ذاتّية يقوم بأدائها الط  

عد.المناهج مصممة للتعليم الوجاهي وليس للتعليم عن بُ   4 التعليم  توفير مناهج إلكترونية تتناسب مع 
 عن ُبعد

5 
ًقا من عدد الطلبة المشاركين في التعليم عن ُبعد يشكل عائ 

ش راك جميع ناحية إمكانية التنويع في استراتيجيات التدريس وا 
 الطلبة ألكثر من مرة في عملية النقاش ومشاركة األفكار

قل اعطاء الدروس بشكل متناوب بحيث ي
 عدد الطلبة أثناء الدرس.

6 
ام استمرار ظهورهم أم انصراف بعض الطلبة عن الدروس مع

.المعلم أثناء االتصال كما لو كانوا يشاركون في الدروس  
ذب تقديم نشاطات شيقة أثناء الدروس لج

 اتباه الطلبة

7 
اه " في زيادة دافعية المعلمين باتج19لم تساهم جائحة " كوفيد 

تعلم عن ُبعد.تطوير المهارات التدريبية في التعلم اإللكتروني وال  
ملية أهمية اكتساب المهارات في عتوضيح 

تقباًل التعليم عن ُبعد في ظل الحاجة له مس  

ثارة عدم اتباع أساليب وطرائق حديثة في تحفيز الطلبة و  8 ا 
 دافعيتهم للتعلم عن ُبعد.

لبة.العمل على ابتكار اساليب محفزة للط  

9 
معلمون ضعف القدرة على انشاء منصات إلكترونية يستطيع ال

كنولوجيا مشاركة أفكارهم واقتراحاتهم حول تطوير الت من خاللها
 والتعليم عن ُبعد.

شاء تقديم برامج تدريبية توضح طرق إن
 المنصات.

10 
ة على ضعف قدرة المنصات التعليمية اإللكترونية المتوافر  

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
استقبال عدد محدد من الطلبة داخل 

على متطلبات المدارس مع المحافظة 
 السالمة،

التدريس  االقتصار على التلقين وصعوبة التنويع في طرائق  11
 واستراتيجياته في التعليم عن ُبعد.

هج تطوير برامج متنوعة تغطي مواد المنا
 الدراسية الكترونًيا 

12 
عد بفاعلية، قلة تدريب المعلمين وتأهيلهم لالنخراط في التعليم بُ 

ي عملية الستخدام التكنولوجيا الحديثة فوتجهيزهم وتدريبهم 
 التعليم.

ستخدام اجراء دورات تدريبية للمعلمين على ا
ن ُبعد.التكنولوجيا الحديثة في التعليم ع  
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 : صعوبات تتعّلق بالطلبة الثانيالمحور 
رقم 
عوبات الفقرات الفقرة  مقترحات لمعالجة أسباب الصُّ

1 
ي تفاوتًا ملحوًظا بين المعلمين ف– 19أظهرت جائحة "كوفيد" 

التعليم  استخدام المنهجيات واألساليب واألدوات التدريبية في
 والتقييم عن ُبعد.

وضع برنامج يحتوي على منهجيات 
م وأساليب موحدة قدر االمكان في التعلي

 والتقييم عن ُبعد.

2 
ت وانقطاع المعاناة النفسية للطلبة والناتجة عن ضعف اإلنترن 

عد.التيار الكهربائي، أثر سلبًا على تعلم الطلبة عن بُ   
ة أثناء توفير انترنت ثابت والكهرباء خاص

 فترة عرض الدُّروس.

3 
جوات انخفاض قدرة بعض الطلبة على تشخيص ومعالجة ف 

م عن ُبعد.فترة التعل التعليم عن ُبعد التي تظهر لديهم خالل ت الطلبة.تقديم برامج تدريبية تزيد من مهارا   

4 
قم من التحول من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن ُبعد فا 

 معاناة الطلبة األقل حًظا في مجتمعاتهم.
ل تقديم الدعم للطلبة األقل حًظا من خال

 توفير أجهزة الحاسوب واإلنترنت.

ية جاء تعدد المنصات التعليمية ومحدودية الثقافة الحاسوب  5
 مربًكا للطلبة والمعلمين وأولياء األمور على حد سواء.

بية اعتماد منّصة محددة من ِقبل وزارة التر 
 والتعليم.

6 
فاعل مع أعداد الطلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح لهم بالت 

 المعلم ومع زمالئهم في التعليم عن ُبعد.
 اعطاء الدروس بالتناوب من أجل تقليل

 عدد الطلبة خالل الُمحاضرة.

7 
تطلب لم يعتد الطلبة على استخدام التعليم عن ُبعد الذي ي 

 منهم انضباطا ذاتيا.
لبة.تنمية مهارات الضبط الذاتي لدى الط  

منصات قلة توافر المهارات األساسية لدى الطلبة الستخدام ال  8
 الرقمية في التعليم عن ُبعد.

فّية عرض برامج عبر التلفاز توّضح كي
 استخدام المنصات الرقمية.

9 
ات ضعف امتالك بعض الطلبة لمهارات البحث عبر شبك 

ة احتجاجاتهم المعلومات الرقمية )االنترنت( بجميع اشكالها لتلبي
 الدراسية في التعليم عن ُبعد.

ناهج يقّدم المعلمون المعلومات الخاصة بالم
 خالل عرض الدروس.

10 
ها الوزارة صعوبة الوصول إلى المنصات التعليمية التي انشأت 

 للتعليم عن ُبعد.
تربية عبر تقديم منصات بديلة تابعة لوزارة ال

 التلفاز.

11 
عليمية قلة توافر المواقع اإللكترونية الشاملة للمصادر الت 

 والمعززة للتعليم عن ُبعد.
مية.انشاء مواقع إلكترونّية كمصادر تعلي  

12 
تحانات خرين في تنفيذ الواجبات واالماعتماد الطلبة على اآل

 عن ُبعد.
 توجيه الطلبة إلى أهمّية االعتماد على

 النفس.
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 لث: صعوبات تتعلق بأولياء األمورالمحور الثا
رقم 
عوبات الفقرات الفقرة  مقترحات لمعالجة أسباب الصُّ

1 
لى الملقاة عضعف قدرة أولياء األمور على تحمل المسؤولية 
يم أبنائهم عاتقهم في محاولة لتحقيق التوازن بين عملهم وتعل

 عن ُبعد.

تقليل االعتماد على أولياء األمور قدر 
 اإلمكان

2 
قق صغيرة تعدد الطلبة في األسرة الواحدة والذين يسكنون في ش

أولياء ومكتظة ال مجال لهم لعزل أنفسهم عن ضوضاء األخوة و 
 األمور.

بة الدروس بحيث يستطيع الطلتسجيل 
.الوصول إليها في الوقت المناسب لهم  

3 
 ضعف قدرة أولياء األمور على تلبية احتياجات المناهج

 التعليمية المستخدمة في التعليم عن ُبعد.

إبالغ المسؤولين في المدرسة عن هذه 
المشكلة والتعاون مع المعلمين من أجل 

 تجاوزها.

4 
عة الدروس ج تفرغ أحد أولياء األمور لمتابالتعليم عن ُبعد يحتا

حلة مع أبنائه خاصة مع فئة المراحل العمرية الصغرى )المر 
 األساسية األولى(.

تناوب األم واألب على مساعدة ابنائهم 
 لمتابعة الدروس.

جية.قلة مواكبة أولياء األمور للتحوالت الرقمية والتكنولو  5  
طلب المساعدة من أجل الحصول على 

 المعلومات الكافية.

6 
ناء ضعف قدرة أولياء األمور على رعاية ومتابعة أبنائهم أث

 تعلمهم عن ُبعد.
يبذل أولياء األمور جهًدا أكبر من أجل 
زمةرعاية أبنائهم حتى يتم تجاوز هذه األ  

7 
التعليم  انعدام اإلنصاف في التحول من التعليم التقليدي إلى

قت تفاوت كبير من حيث الو عن ُبعد حيث ال يزال هنالك 
 والمستوى التعليمي للوالدين.

ي حاجات توفير مصادر تعليم إلكترونية تلب
ند المناهج الدراسية يمكن الرجوع إليها ع

 الحاجة.

8 
دروس  التعليم عن ُبعد شجع العديد من أولياء األمور لتقديم

 خصوصية ألبنائهم من خالل بعض المعلمين.
عرض الرسمي ل تخصيص قناة في التلفاز

 المناهج المدرسية بشكل مفصل.

9 
ريع قلة امتالك كل أسرة أجهزة حاسوب متطورة أو إنترنت س

 يكفي أفرادها.
نتر  نت العمل على توفير أجهزة حاسوب وا 

 لألسر المحتاجة.
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 التوصيات

خالل الدراسة وفي ضوء األوضاع التي يعاني منها قطاع  بناًء على النتائج التي تم التوّصل إليها

 يوصي الباحث باآلتي: ،غزة

اجراء دورات تدريبية للمعلمين في محافظة خان يونس تعمل على زيادة كفاءتهم في مجال  -

 استخدام اآلليات واألساليب واألدوات في التعليم عن ُبعد.

وتزويدها  ،إليها االنضمامالعمل على إنشاء منّصة تعليمّية محددة ُيمكن لجميع الطلبة  -

 بالمصادر التعليمية الالزمة للمنهج.

 العمل على توصيل المادة الدراسّية للطلبة األقل حظًّا عبر وسائل أخرى مثل التلفاز. -

التكنولوجيا الحديثة في  توفير دورات تدريبّية للطلبة تزيد من قدرتهم على استخدام أدوات -

 عمليات الَبحث عبر اإلنترنت واستخدام المنصات الرقمّية أثناء التعليم عن ُبعد.

وضع برامج من شأنها زيادة دافعّية الطلبة لتلّقي التعليم عن ُبعد واستخدام أساليب تعليم شّيقة  -

 وُمتنوِّعة.

فير مناهج إلكترونّية شاملة للمواد دعم المقررات المدرسّية بتكنولوجيا التعليم عن ُبعد وتو  -

 الدِّراسّية.

تزويد المدراس بشبكة اإلنترنت وأجهزة حاسوب كافية تمكِّن المعلمين وتحّفزهم لتنفيذ التعليم عن  -

 ُبعد ضمن أوقات عملهم المعتادة.

 تعمل الحكومة على معالجة مشكلة انقطاع التّيار الكهربائي. -

 يم عن ُبعد واستخدام استراتيجّيات التعليم الُمدمج في المدارس.وضع برامج ُمستقبلّية تدعم التعل -
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عن طريق تقديم برامج توعوية  ،توفير الدعم الّنفسي لكل من الطلبة والُمعلمين وأولياء األمور -

وسائل اإلعالم المقروءة مثل الصحف والمجالت وكذلك ومواقع  أوعبر برامج اإلذاعة والتلفاز 

 . االجتماعيالتواصل 

ليل عدد الطلبة أثناء اعطاء الدُّروس عبر المنصات الرقمّية الُمختلفة ويمكن تنفيذ ذلك عن تق -

 طريق التناوب.

تقديم الدعم المادي والمعنوي للطلبة األقل حظًّا من أجل دمجهم في عملية التعليم عن ُبعد  -

 باإلنترنت والدعم النفسي. واالتصالسواء من ِخالل توفير الُمعّدات 

 ُيمكن تنفيذها خالل العطلة الصيفّية. ،طط ُمستقبلّية لتعويض فاقد التعليمإنشاء خُ  -
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 (2م )ملحق رقال
 اإلستبانة

 

 استبانة المعلمين 
نولوجيا تتخصص تك الماجستيرالمعلمين...يقوم الباحث صالح ابراهيم الرقب من طلبة  عزاءناأ

 تيررسالة ماجس األردن بإعداد األوسط فية الشرق عالمعلومات واالتصاالت في التعليم في جام
ظل انتشار فايروس كورونا) ُبعد فيبعنوان:" صعوبات التعليم عن  COVID-19 من وجهة نظر )

 أهداف الدراسة أعد الباحث ولتحقيق“. مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة  ومدراءمعلمي 
( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: صعوبات تتعلق 65اإلستبانة التي بين يديك، وتكونت من )

 بالطلبة، صعوبات تتعلق بالمعلم، صعوبات تتعلق بأولياء األمور.
 تعليمات اإلجابة عن فقرات االستبانة

  المناسبة.يرجى قراءة فقرات اإلستبانة جيدًا؛ ثم حدد اإلجابة 
  ال توجد إجابة صحيحة وأخرى غير صحيحة، فكل إجابة تختارها صحيحة ألنها تعبر عن

 رأيك.
 .ال تترك فقرة من فقرات اإلستبانة دون اإلجابة عنها 
 العلمي ولن  جميع البيانات التي ستدلي بها في هذه اإلستبانة هي مخصصة لغرض البحث

 يطلع عليها سوى الباحث، وعليه أرجو منك اإلجابة بدقة ومصداقية وأمانة علمية.
  عليك: أرجو تعبئة البيانات الشخصية اآلتية بوضع دائرة حول الرقم الذي ينطبق- 

 يرجى اإلجابة على األسئلة التالية:
 اسم المعلم/المعلمة )اختياري(

  ..............................................  

  *الجنس
 ◯ذكر 
 ◯ أنثى 

*المؤهل العلمي  
 ◯بكالوريوس

 ◯  دراسات ُعليا

*سنوات الخبرة  
  ◯  سنوات 5-1
 ◯ 6-10 سنوات

 ◯ سنوات10أكثر من 
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رةرقم الفق تتعلق بالطلبة األول: صعوباتالمجال    
 درجة الصعوبة:        

قليلة  
ًداكبيرة ج كبيرة محايد قليلة جًدا  

 

1 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ات تنفيذ الواجب األخرين فياعتماد الطلبة على 

عن ُبعد. واالمتحانات  
2 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ادر قلة توافر المواقع اإللكترونية الشاملة للمص
 التعليمية والمعززة للتعليم عن ُبعد.

3 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
د الذي لم يعتد الطلبة على استخدام التعليم عن ُبع

ذاتيا.يتطلب منهم انضباطا   

4 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
تخدام السالمهارات األساسية لدى الطلبة  قلة توافر
الرقمية في التعليم عن ُبعد. المنصات  

5 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ر البحث عب الطلبة لمهاراتضعف امتالك بعض 
شكالها بجميع ا االنترنت() الرقميةشبكات المعلومات 

ن ُبعد.الدراسية في التعليم ع احتياجاتهملتلبية   

6 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

الجة تشخيص ومع الطلبة علىقدرة بعض  انخفاض
 الل فترةفجوات التعليم عن ُبعد التي تظهر لديهم خ

 التعلم عن ُبعد.

7 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
عد فاقم التعليم عن بُ  إلىالتحول من التعليم الوجاهي 

 من معاناة الطلبة األقل حًظا في مجتمعاتهم.

8 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

حاسوبية تعدد المنصات التعليمية ومحدودية الثقافة ال
حد  ىاألمور علجاء مربًكا للطلبة والمعلمين وأولياء 

 سواء.

9 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

إلنترنت المعاناة النفسية للطلبة والناتجة عن ضعف ا
علم الطلبة التيار الكهربائي، أثر سلبًا على توانقطاع 
 عن ُبعد.

11 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
م أعداد الطلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح له
عن ُبعد. بالتفاعل مع المعلم ومع زمالئهم في التعليم  

11 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

تفاوًتا ملحوًظا بين – 19جائحة "كوفيد" أظهرت
األدوات واألساليب و المعلمين في استخدام المنهجيات 

 التدريبية في التعليم والتقييم عن ُبعد.

12 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ي انشأتها التعليمية الت المنصات إلىصعوبة الوصول 

 الوزارة للتعليم عن ُبعد.
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تتعلق بالمعلم الثاني: صعوباتلمجال ا   
 درجة الصعوبة:

قليلة  
 جًدا

  كبيرة جًدا كبيرة محايد قليلة

13 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ي طرائق ف وصعوبة التنويعاالقتصار على التلقين 

عد.التعليم عن بُ  التدريس واستراتيجياته في  

14 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

لتعليم ُبعد في ا لالنخراطقلة تدريب المعلمين وتأهيلهم 
كنولوجيا بفاعلية، وتجهيزهم وتدريبهم الستخدام الت

 الحديثة في عملية التعليم.

15 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
لمتوافرة المنصات التعليمية اإللكترونية اضعف قدرة 

 على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.

16 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
قلة تدريب المعلمين على استخدام الوسائل 

د.التعليم عن ُبع التفاعلية فيالتكنولوجية   

17 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

شكل عدد الطلبة المشاركين في التعليم عن ُبعد ي
جيات التنويع في استراتيعائًقا من ناحية إمكانية 

شراك جميع الطلبة ألكثر من مرة ف ي التدريس وا 
 عملية النقاش ومشاركة األفكار

18 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ليم عن المناهج مصممة للتعليم الوجاهي وليس للتع

 ُبعد.

19 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
س أثر ضعف البنية الرقمية التكنولوجية في المدار 

 سلبًا على التعليم عن ُبعد.

21 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

تطيع ضعف القدرة على انشاء منصات إلكترونية يس
 همواقتراحاتالمعلمون من خاللها مشاركة أفكارهم 

 حول تطوير التكنولوجيا والتعليم عن ُبعد.

21 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 الطلبة تحفيزعدم اتباع أساليب وطرائق حديثة في 

ثارة دافعيتهم للتعلم عن ُبعد.  وا 

22 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

" في زيادة دافعية 19د " كوفي لم تساهم جائحة
في التعلم  التدريبية تطوير المهاراتالمعلمين باتجاه 

 اإللكتروني والتعلم عن ُبعد.

23 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
في مأزق تحقيق  المعلم-19وضعت جائحة كوفيد 

انهائه. أهداف المنهج أو  

24 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 استمراربعض الطلبة عن الدروس مع  انصراف
المعلم أثناء االتصال كما لو كانوا أمام  ظهورهم

 يشاركون في الدروس.

25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ة( صعوبة اكساب المهارات األدائية )النفس حركي

 للطالب عن طريق التعليم عن ُبعد.
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 تتعلق بأولياء األمور الثالث: صعوباتالمجال  

 درجة الصعوبة:
قليلة  

ًداكبيرة ج كبيرة محايد قليلة جًدا   

26 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
نائهم ضعف قدرة أولياء األمور على رعاية ومتابعة أب

 أثناء تعلمهم عن ُبعد.

27 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 ضعف قدرة أولياء األمور على تحمل المسؤولية
زن بين الملقاة على عاتقهم في محاولة لتحقيق التوا

 عملهم وتعليم أبنائهم عن ُبعد.

28 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
الرقمية قلة مواكبة أولياء األمور للتحوالت 

 والتكنولوجية.

29 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 ضعف قدرة أولياء األمور على تلبية احتياجات
ُبعد. المناهج التعليمية المستخدمة في التعليم عن  

31 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ن في تعدد الطلبة في األسرة الواحدة والذين يسكنو 
م عن شقق صغيرة ومكتظة ال مجال لهم لعزل أنفسه

األمور.ضوضاء األخوة وأولياء   

31 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ور لمتابعة التعليم عن ُبعد يحتاج تفرغ أحد أولياء األم
ة الدروس مع أبنائه خاصة مع فئة المراحل العمري

.األولى(الصغرى )المرحلة األساسية   

32 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 إلىيدي انعدام اإلنصاف في التحول من التعليم التقل
بير من عن ُبعد حيث ال يزال هنالك تفاوت ك التعليم

 حيث الوقت والمستوى التعليمي للوالدين.

33 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
رنت إنت أوكل أسرة أجهزة حاسوب متطورة  امتالكقلة 

 سريع يكفي أفرادها.

34 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

تقديم التعليم عن ُبعد شجع العديد من أولياء األمور ل
بعض دروس خصوصية ألبنائهم من خالل 

 المعلمين.
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 استبانة أولياء األمور 
كنولوجيا تخصص ت رالماجستيأولياء األمور...يقوم الباحث صالح ابراهيم الرقب من طلبة  أعزاءنا

تير ماجساألردن بإعداد رسالة  األوسط فية الشرق عالمعلومات واالتصاالت في التعليم في جام
) كورونا فايروسانتشار ظل  ُبعد في:" صعوبات التعليم عن نبعنوا COVID-19 من وجهة نظر )

 ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة ". معلمي ومدراء
( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: صعوبات تتعلق 65اإلستبانة التي بين يديك، وتكونت من )

تتعلق بأولياء األمور.بالطلبة، صعوبات تتعلق بالمعلم، صعوبات   
 تعليمات اإلجابة عن فقرات االستبانة

  المناسبة.يرجى قراءة فقرات اإلستبانة جيدًا؛ ثم حدد اإلجابة 
  ال توجد إجابة صحيحة وأخرى غير صحيحة، فكل إجابة تختارها صحيحة ألنها تعبر عن

 رأيك.
 .ال تترك فقرة من فقرات اإلستبانة دون اإلجابة عنها 
  البيانات التي ستدلي بها في هذه اإلستبانة هي مخصصة لغرض البحث العلمي ولن جميع

 يطلع عليها سوى الباحث، وعليه أرجو منك اإلجابة بدقة ومصداقية وأمانة علمية.
  عليك: أرجو تعبئة البيانات الشخصية اآلتية بوضع دائرة حول الرقم الذي ينطبق- 

 يرجى اإلجابة على األسئلة التالية:
 اسم ولي االمر)اختياري(

  ..............................................  

*صفة ولي األمر  
 ◯ أب
 ◯ أم

 ◯ شقيق/شقيقة
  ◯ غير ذلك...

  *الجنس
  ◯ ذكر
 ◯ أنثى

*المؤهل العلمي  
 ◯ بكالوريوس

  ◯ دراسات ُعليا
 ◯ غير ذلك...
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تتعلق بالطلبة األول: صعوباتالمجال  رقم الفقرة  
 درجة الصعوبة:      

قليلة  
ًداكبيرة ج كبيرة محايد قليلة جًدا   

1 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ات تنفيذ الواجب األخرين فياعتماد الطلبة على 

عن ُبعد. واالمتحانات  
2 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ادر قلة توافر المواقع اإللكترونية الشاملة للمص
 التعليمية والمعززة للتعليم عن ُبعد.

3 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
د الذي لم يعتد الطلبة على استخدام التعليم عن ُبع

ذاتيا.يتطلب منهم انضباطا   

4 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
تخدام السالمهارات األساسية لدى الطلبة  قلة توافر
الرقمية في التعليم عن ُبعد. المنصات  

5 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ر البحث عب الطلبة لمهاراتضعف امتالك بعض 
شكالها بجميع ا االنترنت() الرقميةشبكات المعلومات 

ن ُبعد.الدراسية في التعليم ع ماحتياجاتهلتلبية   

6 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

الجة تشخيص ومع الطلبة علىقدرة بعض  انخفاض
 الل فترةفجوات التعليم عن ُبعد التي تظهر لديهم خ

 التعلم عن ُبعد.

7 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
عد فاقم التعليم عن بُ  إلىالتحول من التعليم الوجاهي 

 من معاناة الطلبة األقل حًظا في مجتمعاتهم.

8 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

حاسوبية تعدد المنصات التعليمية ومحدودية الثقافة ال
حد  ىاألمور علجاء مربًكا للطلبة والمعلمين وأولياء 

 سواء.

9 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

إلنترنت المعاناة النفسية للطلبة والناتجة عن ضعف ا
علم الطلبة التيار الكهربائي، أثر سلبًا على توانقطاع 
 عن ُبعد.

11 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
م أعداد الطلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح له
عن ُبعد. بالتفاعل مع المعلم ومع زمالئهم في التعليم  

11 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

تفاوًتا ملحوًظا بين – 19"كوفيد" ةأظهرت جائح
األدوات المعلمين في استخدام المنهجيات واألساليب و 

 التدريبية في التعليم والتقييم عن ُبعد.

12 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ي انشأتها التعليمية الت المنصات إلىصعوبة الوصول 

 الوزارة للتعليم عن ُبعد.
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تتعلق بالمعلم الثاني: صعوباتالمجال    
 درجة الصعوبة:        

  كبيرة جًدا كبيرة محايد قليلة قليلة جدً ا 

13 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ي طرائق ف وصعوبة التنويعاالقتصار على التلقين 
عد.التعليم عن بُ  في هالتدريس واستراتيجيات  

14 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

لتعليم ُبعد في ا لالنخراطقلة تدريب المعلمين وتأهيلهم 
كنولوجيا بفاعلية، وتجهيزهم وتدريبهم الستخدام الت

 الحديثة في عملية التعليم.

15 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
لمتوافرة ضعف قدرة المنصات التعليمية اإللكترونية ا

 على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.

16 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
قلة تدريب المعلمين على استخدام الوسائل 

د.التعليم عن ُبع التفاعلية فيالتكنولوجية   

17 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

شكل عدد الطلبة المشاركين في التعليم عن ُبعد ي
جيات عائًقا من ناحية إمكانية التنويع في استراتي

شراك جميع الطلبة ألكثر من مرة ف ي التدريس وا 
األفكارعملية النقاش ومشاركة   

18 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ليم عن المناهج مصممة للتعليم الوجاهي وليس للتع

 ُبعد.

19 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
س أثر ضعف البنية الرقمية التكنولوجية في المدار 

 سلبًا على التعليم عن ُبعد.

21 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

تطيع ضعف القدرة على انشاء منصات إلكترونية يس
 همواقتراحاتالمعلمون من خاللها مشاركة أفكارهم 

 حول تطوير التكنولوجيا والتعليم عن ُبعد.

21 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 ةالطلب تحفيزعدم اتباع أساليب وطرائق حديثة في 

ثارة دافعيتهم للتعلم عن ُبعد.  وا 

22 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

" في زيادة دافعية 19د لم تساهم جائحة " كوفي
في التعلم  التدريبية تتطوير المهاراالمعلمين باتجاه 

 اإللكتروني والتعلم عن ُبعد.

23 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
في مأزق تحقيق  المعلم-19وضعت جائحة كوفيد 

انهائه. أهداف المنهج أو  

24 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 استمراربعض الطلبة عن الدروس مع  انصراف
المعلم أثناء االتصال كما لو كانوا  مظهورهم أما

 يشاركون في الدروس.

25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ة( صعوبة اكساب المهارات األدائية )النفس حركي

 للطالب عن طريق التعليم عن ُبعد.



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المجال الثالث: صعوبات تتعلق بأولياء األمور 
 درجة الصعوبة:         

اقليلة جدً   ًداكبيرة ج كبيرة محايد قليلة    

26 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
نائهم ضعف قدرة أولياء األمور على رعاية ومتابعة أب

 أثناء تعلمهم عن ُبعد.

27 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 ضعف قدرة أولياء األمور على تحمل المسؤولية
زن بين الملقاة على عاتقهم في محاولة لتحقيق التوا

 عملهم وتعليم أبنائهم عن ُبعد.

28 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
قلة مواكبة أولياء األمور للتحوالت الرقمية 

 والتكنولوجية.

29 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 األمور على تلبية احتياجاتضعف قدرة أولياء 

ُبعد. المناهج التعليمية المستخدمة في التعليم عن  

31 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ن في تعدد الطلبة في األسرة الواحدة والذين يسكنو 
م عن شقق صغيرة ومكتظة ال مجال لهم لعزل أنفسه

 ضوضاء األخوة وأولياء األمور.

31 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ور لمتابعة التعليم عن ُبعد يحتاج تفرغ أحد أولياء األم
ة الدروس مع أبنائه خاصة مع فئة المراحل العمري

.األولى(الصغرى )المرحلة األساسية   

32 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 إلىيدي انعدام اإلنصاف في التحول من التعليم التقل
بير من عن ُبعد حيث ال يزال هنالك تفاوت ك التعليم

 حيث الوقت والمستوى التعليمي للوالدين.

33 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
رنت إنت أوكل أسرة أجهزة حاسوب متطورة  امتالكقلة 

 سريع يكفي أفرادها.

34 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

تقديم التعليم عن ُبعد شجع العديد من أولياء األمور ل
بعض دروس خصوصية ألبنائهم من خالل 

 المعلمين.
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 استبانة المدراء 
نولوجيا تخصص تك رالماجستيمدراء المدارس...يقوم الباحث صالح ابراهيم الرقب من طلبة  أعزاءنا

:" نير بعنواماجستاألردن بإعداد رسالة  األوسط فية الشرق عالمعلومات واالتصاالت في التعليم في جام
ظل انتشار فايروس كورونا) ُبعد فيصعوبات التعليم عن  COVID-19  معلمي ومدراء( من وجهة نظر 

ي بين ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث اإلستبانة الت مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة ".
ات تتعلق ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: صعوبات تتعلق بالطلبة، صعوب65يديك، وتكونت من )
لق بأولياء األمور.بالمعلم، صعوبات تتع  

 تعليمات اإلجابة عن فقرات االستبانة
  المناسبة.يرجى قراءة فقرات اإلستبانة جيدًا؛ ثم حدد اإلجابة 
  ال توجد إجابة صحيحة وأخرى غير صحيحة، فكل إجابة تختارها صحيحة ألنها تعبر عن

 رأيك.
 .ال تترك فقرة من فقرات اإلستبانة دون اإلجابة عنها 
  البيانات التي ستدلي بها في هذه اإلستبانة هي مخصصة لغرض البحث العلمي ولن جميع

 يطلع عليها سوى الباحث، وعليه أرجو منك اإلجابة بدقة ومصداقية وأمانة علمية.
  عليك: أرجو تعبئة البيانات الشخصية اآلتية بوضع دائرة حول الرقم الذي ينطبق- 

 يرجى اإلجابة على األسئلة التالية:
 اسم المدير/المديرة )اختياري(

  ..............................................  
  *الجنس
 ◯ذكر 
 ◯أنثى

*المؤهل العلمي  
 ◯بكالوريوس

 ◯دراسات ُعليا
*سنوات الخبرة  

 ◯ سنوات5-1
 ◯ سنوات10-6

 ◯ سنوات10أكثر من 
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رقم 
 الفقرة

تتعلق بالطلبة األول: صعوباتالمجال   
 درجة الصعوبة:         

اقليلة جدً   ًداكبيرة ج كبيرة محايد قليلة    

1 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ات تنفيذ الواجب األخرين فياعتماد الطلبة على 

عن ُبعد. واالمتحانات  
2 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ادر قلة توافر المواقع اإللكترونية الشاملة للمص
 التعليمية والمعززة للتعليم عن ُبعد.

3 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
د الذي لم يعتد الطلبة على استخدام التعليم عن ُبع

ذاتيا.يتطلب منهم انضباطا   

4 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
تخدام السالمهارات األساسية لدى الطلبة  قلة توافر
الرقمية في التعليم عن ُبعد. المنصات  

5 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ر البحث عب الطلبة لمهاراتضعف امتالك بعض 
شكالها بجميع ا االنترنت() الرقميةشبكات المعلومات 

ن ُبعد.الدراسية في التعليم ع ماحتياجاتهلتلبية   

6 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

الجة تشخيص ومع الطلبة علىقدرة بعض  انخفاض
 الل فترةفجوات التعليم عن ُبعد التي تظهر لديهم خ

 التعلم عن ُبعد.

7 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
عد فاقم التعليم عن بُ  إلىالتحول من التعليم الوجاهي 

 من معاناة الطلبة األقل حًظا في مجتمعاتهم.

8 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

حاسوبية تعدد المنصات التعليمية ومحدودية الثقافة ال
حد  ىاألمور علجاء مربًكا للطلبة والمعلمين وأولياء 

 سواء.

9 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

إلنترنت المعاناة النفسية للطلبة والناتجة عن ضعف ا
علم الطلبة التيار الكهربائي، أثر سلبًا على توانقطاع 
 عن ُبعد.

11 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
م أعداد الطلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح له
عن ُبعد. بالتفاعل مع المعلم ومع زمالئهم في التعليم  

11 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

تفاوًتا ملحوًظا بين – 19"كوفيد" ةأظهرت جائح
األدوات المعلمين في استخدام المنهجيات واألساليب و 

 التدريبية في التعليم والتقييم عن ُبعد.

12 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ي انشأتها التعليمية الت المنصات إلىصعوبة الوصول 

 الوزارة للتعليم عن ُبعد.
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تتعلق بالمعلم الثاني: صعوباتالمجال    
 درجة الصعوبة:         

  كبيرة جًدا كبيرة  محايد قليلة قليلة جدً ا 

13 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ي طرائق ف وصعوبة التنويعاالقتصار على التلقين 
عد.التعليم عن بُ  في هالتدريس واستراتيجيات  

14 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

لتعليم ُبعد في ا لالنخراطقلة تدريب المعلمين وتأهيلهم 
كنولوجيا بفاعلية، وتجهيزهم وتدريبهم الستخدام الت

 الحديثة في عملية التعليم.

15 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
لمتوافرة ضعف قدرة المنصات التعليمية اإللكترونية ا

 على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة.

16 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
قلة تدريب المعلمين على استخدام الوسائل 

د.التعليم عن ُبع التفاعلية فيالتكنولوجية   

17 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

شكل عدد الطلبة المشاركين في التعليم عن ُبعد ي
جيات عائًقا من ناحية إمكانية التنويع في استراتي

شراك جميع الطلبة ألكثر من مرة ف ي التدريس وا 
األفكارعملية النقاش ومشاركة   

18 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ليم عن المناهج مصممة للتعليم الوجاهي وليس للتع

 ُبعد.

19 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
س أثر ضعف البنية الرقمية التكنولوجية في المدار 

 سلبًا على التعليم عن ُبعد.

21 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

تطيع ضعف القدرة على انشاء منصات إلكترونية يس
 همواقتراحاتالمعلمون من خاللها مشاركة أفكارهم 

 حول تطوير التكنولوجيا والتعليم عن ُبعد.

21 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 ةالطلب تحفيزعدم اتباع أساليب وطرائق حديثة في 

ثارة دافعيتهم للتعلم عن ُبعد.  وا 

22 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

" في زيادة دافعية 19د لم تساهم جائحة " كوفي
في التعلم  التدريبية تتطوير المهاراالمعلمين باتجاه 

 اإللكتروني والتعلم عن ُبعد.

23 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
في مأزق تحقيق  المعلم-19وضعت جائحة كوفيد 

انهائه. أهداف المنهج أو  

24 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 استمراربعض الطلبة عن الدروس مع  انصراف
أمام المعلم أثناء االتصال كما لو كانوا  ظهورهم

 يشاركون في الدروس.

23 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
ة( صعوبة اكساب المهارات األدائية )النفس حركي

 للطالب عن طريق التعليم عن ُبعد.
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 المجال الثالث: صعوبات تتعلق بأولياء األمور 
 درجة الصعوبة:         

اقليلة جدً   ًداكبيرة ج كبيرة محايد قليلة    

26 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
نائهم ضعف قدرة أولياء األمور على رعاية ومتابعة أب

 أثناء تعلمهم عن ُبعد.

27 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 ضعف قدرة أولياء األمور على تحمل المسؤولية
زن بين الملقاة على عاتقهم في محاولة لتحقيق التوا

 عملهم وتعليم أبنائهم عن ُبعد.

28 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
قلة مواكبة أولياء األمور للتحوالت الرقمية 

 والتكنولوجية.

29 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 األمور على تلبية احتياجاتضعف قدرة أولياء 

ُبعد. المناهج التعليمية المستخدمة في التعليم عن  

31 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ن في تعدد الطلبة في األسرة الواحدة والذين يسكنو 
م عن شقق صغيرة ومكتظة ال مجال لهم لعزل أنفسه

 ضوضاء األخوة وأولياء األمور.

31 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

ور لمتابعة التعليم عن ُبعد يحتاج تفرغ أحد أولياء األم
ة الدروس مع أبنائه خاصة مع فئة المراحل العمري

.األولى(الصغرى )المرحلة األساسية   

32 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 إلىيدي انعدام اإلنصاف في التحول من التعليم التقل
بير من عن ُبعد حيث ال يزال هنالك تفاوت ك التعليم

 حيث الوقت والمستوى التعليمي للوالدين.

33 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
رنت إنت أوكل أسرة أجهزة حاسوب متطورة  امتالكقلة 

 سريع يكفي أفرادها.

34 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

تقديم التعليم عن ُبعد شجع العديد من أولياء األمور ل
بعض دروس خصوصية ألبنائهم من خالل 

 المعلمين.
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 (0م )ملحق رقال
 المحّكمينالسادة قائمة بأسماء 

التخصصو  الرتبة األكاديمية االسم الرقم  جهة العمل 
فرةد. عبدالسالم يوسف الجعا 4 ة/ اللغة العربي / مناهج وطرق تدريس أستاذ   جامعة الزرقاء 
مشارك/ تكنولوجيا التعليم أستاذ د. حمزة عّساف 8 طاألوسجامعة الشرق    
مشارك/ تكنولوجيا التعليم أستاذ د. خليل السعيد 9 طجامعة الشرق األوس   
فلسفة/  مشارك أستاذ رضا سالمة المواضية 4  جامعة الزرقاء 
علم المكتبات والمعلومات/  مشارك أستاذ لمى فاخر عبدالرزاق 1  جامعة الزرقاء 
التعليم/ تكنولوجيا  مساعد أستاذ د. فادي عودة بني أحمد 6 طجامعة الشرق األوس   
/ طفولة مبكرة مساعد أستاذ د. محمد أحمد الزعبي 5  جامعة الزرقاء 
تربية/  مساعد أستاذ د. محمود مروح مصطفى 6  جامعة الزرقاء 
منال عطا الطوالبةد.  7 المتعددة مساعد/ تكنولوجيا التعلم والوسائط أستاذ  طجامعة الشرق األوس   

 


