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 ( من وجهة نظرCOVID-19جائحة كورونا ) عن ُبعد في ظل   الت عليم معوقات
 معلمي وأولياء أمور طلبة مدارس لواء الجيزة

 :عدادإ
 محمد فتحي مصطفى

 :شرافإ
 محمد محمود الحيلة  األستاذ الدكتور

 صالملخ  

 عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا معوقات الت عليمتعرف على أهم الهدفت الدراسة 
(COVID-19 ،من وجهة نظر معلمي وأولياء أمور طلبة مدارس لواء الجيزة ) ولتحقيق الهدف

بالتأكد من الباحث ( فقرة، وقام 01والتي تكونت من ) اإلستبانةأداة من هذه الدراسة تم  تطوير 
نت عينة الدراسة وثبات االستبانة،  صدق من  ( ولي أمر103( معلًما ومعلًمة و)101)من وتكو 

لت نتائج الدراسة إلى التابعة لوزارة التربية والتعليم،  أمور طلبة مدارس لواء الجيزة أن  وتوص 
جهة نظر معلمي مدارس ( من و COVID-19معوقات التعليم عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا )

وأوصى الباحث بعدد من  .لواء الجيزة جاءت مرتفعةفي ن وجهة نظر أولياء األمور وم لواء الجيزة
بنتائج هذه الدراسة  والتعليمإطالع المسؤولين في وزارة التربية التوصيات كان أهمها هو ضرورة 

تطوير برامج تدريبية وورشات عمل من أجل إفادة معلمي المدراس والتواصل مع أولياء األمور، و 
مشتركة لكل من أولياء األمور ومعلميها وذلك لتطوير مهاراتهم التكنولوجي ة وتنمية معارفهم حول 

والتغلب على المعوقات في العملية التربوية  التعليم عن ُبعدوآلية تطبيق  التعليم عن ُبعدماهي ة 
وني ة للتغلب على المشكالت والمعوقات التي تواجه التعليمية، وتطوير المنصات التعليمية اإللكتر 

 الطلبة.

 ، لواء الجيزة.عن بعد عن ُبعد، جائحة كورونا، معوقات التعليم الت عليمالكلمات المفتاحية: 
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in Al-Jizah District Schools 
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Supervised by: Prof. Muhammad Al Heeleh 

Abstract 

This study aimed to identify the most important obstacles to distance education in 

light of the Corona pandemic (COVID-19) from the point of view of teachers and 

parents of students in Al - Jiza District schools. The validity and reliability of the 

questionnaire, and the study sample consisted of (141) male and female teachers and 

(143) guardians of students of Al - Jiza District schools affiliated with the Ministry of 

Education. The viewpoint of the teachers of the Al - Jiza district schools, and from the 

viewpoint of parents in the Al - Jiza district, was high. The researcher recommended a 

number of recommendations, the most important of which was the necessity of 

informing officials in the Ministry of Education of the results of this study in order to 

benefit school teachers and communicate with parents, and to develop training 

programs and joint workshops for both parents and teachers in order to develop their 

technological skills and develop their knowledge about the nature of distance learning. 

And the mechanism of applying distance learning and overcoming obstacles in the 

educational process, and developing electronic educational platforms to overcome the 

problems and obstacles facing students. 

Keywords: Distance Education, Corona Pandemic, Obstacles to Education, 

Al - Jiza District. 
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 :األولالفصل 
 واهميتهاخلفية الدراسة 

 مةالمقد  

 فهو المحرك الرئيس  حقوق اإلنسان األساسية، من  حيةص  عاية العليم وحق الر  حق الت   يعد

مم، ويقع على عاتقه النهوض م األر وتقد  وهو الدافع لعجلة تطو  ، كاف ةلتحقيق الحقوق اإلنسانية 

وزاد لضمان استمراريته وديمومته،  بلالس   كاف ةاهتمامها به، وتوفير  لَّ ول ببذل جبها، لذا تسعى الد  

، بعد انتشار فايروس كورونا في معظم دول العالم وانقطاع الطلبة عن المدارساالهتمام بالتعليم 

نظام التعليم عن ُبعد وات جه المعلمون إلى التدريب على طرائق التدريس عن ُبعد لتحقيق واعتمد 

العزلة كما وسعت المدارس كافة  لمحاربة العديد من المشكالت كاألهداف التعليمية بصورة جيدة، 

 ، وانخفاض دافعية الطلبة.اإلجتماعية

 شهر كانون أول من عام( في نهاية COVID-19كورونا الجديد ) فايروسظهر مرض 

مما  ،في ووهان بسرعة COVID-19لـ  ينية. انتشر التفشي األولي  في مدينة ووهان الص   1313

غير مسبوقة وأغلقت  ووهان إجراءاتاتخذت السلطات في  ،ينأجزاء أخرى من الص   أث ر على

 واألمر ذاتهلتقليل مخاطر انتقال المزيد من األمراض.  1313 كانون ثاني من عام 13المدينة في 

 اتم اكتشافهCOVID-19 أسابيع قليلة كانت حاالت  وفي غضونين. أخرى في الص   مناطقفي 

 .(Lee et al., 2020) أصبح تهديًدا عالمًيا في العديد من البلدان األخرى وسرعان ما

وشمل المناطق  ،كورونا جائحة فايروس( وباء WHOعلنت منظمة الصحة العالمية )أ

كوريا الجنوبية والواليات المتحدة. وفي ، إيران، أوروبا ،ينالرئيسية الص   الد ولة من المتضررة بشد  

. جائحةذكرت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت البؤرة الجديدة لل ،1313مارس  13



2 

هذا التخفيض هو  ولم يكنين إجراءات شديدة ونجحت في تقليل الحاالت الجديدة. واتخذت الص  

الواليات المتحدة ودول أوروبية ، إيطاليا، بما في ذلك إيران ،الحال في أجزاء أخرى من العالم

 (.Pradeep, 2020) وعربية أخرى

 فرض قيودمثل كورونا  جائحةإجراءات متنوعة في سبيل مواجهة اتخذت العديد من الدول 

الحجر و  ،اتيوالعزل الذ   لتباعد االجتماعي، وفرضت اا(خارجيً  أو ًياداخلكان فر )سواء على الس  

ات واسعة لعدد ول إغالقد  ، كما وأعلنت الحية للسيطرة على المرضتعزيز المرافق الص  و حي الص  

وأماكن التجمعات الكبيرة  المسابحو  ودور السينماياضية والمتاحف االت الر  الص   من القطاعات مثل

التعليمية على  هاومؤسسات هامدارس ةدول 153 أغلقت آذار 15من  ااعتبارً و الفايروس، لمحاربة 

قامت عدة دول بتنفيذ عمليات و العالم.  طلبةمن  %83ر على أكثر من مما أث   ،عيد الوطنيالص  

  (UNESCO, 2020).محليةالمدارس الإغالق 

 عن ُبعدالتعليم  إلىلتحول االمؤسسات التعليمية دون استثناء على كورونا  جائحة تفرض

 188في  طالبمليار  1.5تعي ن على و ، والجامعات والتوقف عن التعليم الوجاهي في المدارس

ت غالق المدارس والجامعاالبقاء في منازلهم بعد إ 1313مطلع عام  العالم دولة حول

.(UNESCO, 2020)  في اكبيرً  ااضطرابً  تكورونا قد أحدث جائحة أن   (1313)زايد  اعتبرو 

 .بمدارسهم االلتحاقشل  حركة التعليم وأوقف الطلبة من وأدى إلى توقفه بشكل مؤق ت، و التعليم 

في حين كانت المدارس والمؤسسات التعليمية تضخ  مليارات الدوالرات لشراء األجهزة والبرامج 

فجوات في المعرفة وجود  تكورونا أظهر  جائحة التكنولوجية الحديث في نطاق واسع، إال أن  

على قطاع التعليم استخدام األدوات  كوروناجائحة كما وفرضت  .(Nilson, 2020) التكنولوجية

 غم من أن  الر  بف ،القديمة لمواجهة هذه الجائحةالتعليم  استراتيجياتتغيير  إلىالتكنولوجية وأد ى 
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عن التعليم التقليدي  ه أصبح بدياًل قديم، ولكن   تعليم طريقةهو  بل ةظليس وليد اللح عن ُبعد التعليم

عن  التعليمبأدوات واستعانت المدارس بتكنولوجيا التعليم و بعد أن تأثرت البلدان بجائحة كورونا، 

 ر تكنولوجيا "الذكاء الصناعي"ناعة وتطو  الص   تةتمألمباشر وتوجهت بشكل  ،ُبعد

(Artificial Intelligenceو"إنترنت ) ( "األشياءInternet of Things واعتمدت على العديد ،)

(، Learning Management Systems) التعلممن األدوات التعليمية مثل أنظمة إدارة 

برمجيات ، و Massive Open Online Courses (MOOCs)والمنصات التعليمية المفتوحة 

 .kahoot (Harris, 2020)و Padletو Socrativeو Quizzizمثل 

في عملية التعليم عن بعد خالل جائحة  والصعوباتاجه المعلمون العديد من التحديات يو 

 بتسليط الضوء عليها من خالل هذه الدراسة. الباحث قامولهذا  ،كورونا

 وأسئلتهامشكلة الدراسة 

، وشملت هذه ول العالممن دعلى األردن العديد من التحديات كغيرها  فرضت جائحة كورونا

ة من زمن، وذلك للحد من انتشار الجائحة، أتت توصيات رئاسة إغالق المدارس لفتر  التحديات

مواصلة العمل على الوزارء األردنية للتعامل مع الجائحة بضرورة استمرارية العملية التعليمية و 

نضاجهاعلم عن بعد وتقييم التجتطوير منظومة الت   وفق أفضل الممارسات التي تضمن حق  ربة وا 

 رئاسة الوزراء األردنية،) جانب االستمرار في تطوير منظومة التعليم برمتها إلىي التعليم، الطلبة ف

1313).  

عبر منصة درسك لجميع الصفوف والقنوات  أرض الواقععلى تجربة التعلم عن بعد ت ق  ب  طُ 

ياضية للتلفزيون األردني ، والقناة الر  (1درسك ) و( 1درسك واطلق على تلك المنصات ) التلفزيونية
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ر الذي هو حاجة للمستقبل بسبب التطو   عن ُبعدالتعليم  ن  وألة، المخصصة لطلبة الثانوية العام  

، عن ُبعدالتعليم  إلنجاحيستمر الجهد  أن  يه العالم، ورغم الصعوبات الكثيرة المتوقعة يجب إليسير 

التعليم عملية مستمرة  ن  خالقة غير روتينية ألفكير بحلول ، والتبأول أواًل خطاء ومعالجتها ورصد األ

 أن   من رغمبالو  ،أجل غير محدد إلى قد تستمر أزمة ال تتوقف لدى الطلبة خاصة في ظل   أنيجب 

ا كانت بداية من أن ه إاللم تكن في الدرجة األعلى من المثالية  األردن   ُبعد فيعن التعليم تجربة 

نقاط القوة والضعف  أيًضاوكشفت  عن ُبعدأجل تأهيل الطالب والمعلم على التعامل مع آلية التعليم 

 .(Shehada et al., 2020) في هذا المجال

في ظل  عن ُبعد التعليم معوقات بحثت فيلم يتوافر أي دراسة  (الباحثعلم حدود )في 

الرئيس الدراسة  سؤاللدى الباحث  سبق تشكل ما على وتأسيًسا .(COVID-19جائحة كورونا )

 : اآلتي

معلمي  ( من وجهة نظرCOVID-19جائحة كورونا ) في ظلِّ  عن ُبعد التعليم قاتمعو ما 

 "؟وأولياء أمور طلبة مدارس لواء الجيزة

 :اآلتية سئلةاأل هذا السؤال ع عنوتفر  

نظر  ( من وجهةCOVID-19جائحة كورونا )في ظل  عن ُبعد التعليم معوقات ما السؤال األول:

 ؟المعلمين في مدارس لواء الجيزة

نظر  ( من وجهةCOVID-19جائحة كورونا ) في ظل   عن ُبعد التعليم معوقات ما :الثانيالسؤال 

 ؟أولياء األمور لواء الجيزة
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 أهداف الدراسة

 اآلتي: إلىالدراسة  تهدف

 عن ُبعد في ظل   التعليم معوقاتعن  الكشف ( جائحة كوروناCOVID-19من وجهة ) نظر 

  .المعلمين في مدارس لواء الجيزة

 عن ُبعد في ظل   التعليم قاتمعو   معرفة ( جائحة كوروناCOVID-19من وجهة )  نظر أولياء

 .األمور لواء الجيزة

 ة الدراسةهمي  أ

  تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:

 األهمية النظرية

م التوجهات العالمية اتجاه قطاع التعليم أهحدى إ والذي ُيعد   عن ُبعدموضوع التعليم  تناولها -

ا أعلنت منظمة الصحة العالمية حديثً  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي مجال

في اإلغالق العالمي  جائحةال تنجح ،معاصًرا للبشرية اجائحة تشكل تهديدً   Covid-19أن

استعانة العديد من  إلىى ذلك األنشطة التعليمية، وقد أد  للعديد من األنشطة، بما في ذلك 

 .زمةفي هذه األ عن ُبعد التعليمهمية أر ظه  لتُ  ،اإلنترنتعبر  الدول باستخدام منصات تعليمية

مدراس  مور طلبةأولياء أمن قبل معلمي و  عن ُبعد التعليمعن معوقات  هذه الدراسة فشتك قد -

حول المعيقات لتوفير بيانات تخدم صناع القرار للبحث راءهم آلواء الجيزة من خالل جمع 

  . في حلول بديلة لتجاوز هذه العقباتمستقباًل 

 التطبيقيةاألهمية 

 ،ومعوقاته عن ُبعد التعليماق لعمل دراسات حول فالدراسة الحالية العديد من اآل هذه تفتحقد  -

 لى،ـثـمُ بصورة  عن ُبعد يمــالتعلروط لتفعيل ـة وبعض الشـمكانيات المتاحاإل م  ـهأوتوضح الدراسة 
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ا والتي تهدف للكشف عن معوقات ولى محليً راسة األهذه الد   د  الع الباحث تعحدود اط   وفي

مور أولياء أمي و ( من وجهة نظر معل  (Covid-19ا جائحة كورون في ظل   عن ُبعدالتعليم 

 طلبة مدارس لواء الجيزة.

 القرار في إجراء كافة اإلجراءات واالحتياجات الالزمة.قد تفيد هذه الدراسة أصحاب  -

 قد تفيد في تطوير البرامج التدريبية التي تعقدها الوزارات. -

 حدود الدراسة

  الدراسة في اآلتي: تتمثل حدود

 راسة في مدارس لواء الجيزة التابع لمحافظة العاصمةتطبيق هذه الد   تم  : الحدود المكانية 

 .عم ان

  أمور طلبة مدارس لواء الجيزة، وجميع معلمي  على أولياءراسة هذه الد   طب قت: البشريةالحدود

 مدارس لواء الجيزة. 

 (.1311-1313راسي )الدراسة في الفصل الثاني للعام الد   طب قت: الزمنية الحدود 

 محددات الدراسة 

وثباتها، وبدرجة دق ة حدد ت نتائح الدراسة بدرجة صدق أدواتها المستخدمة لجمع البيانات 

إجابة أفراد العينة وموضوعيتهم عن فقرات األداة، ومدى تم ثل العينة، وال يمكن تعميمها إال على 

 المجتمع الذي سحب ت منه العينة وما يماثلها من مجتمعات.

  مصطلحات الدراسة

 اآلتي:ا على النحو جرائيً ا  ا و مفاهيمي  تعرف المصطلحات 
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 افز  هعر ف: عن ُبعد التعليم( ريari, 2020Zaf )ة طرقتقديم التعليم من خالل عد   أن هب، 

أوراق  ،تالتطبيقا ،األقراص المدمجة ،اإلنترنت ،التلفزيون ،الجهاز اللوحي   ،باستخدام الهاتف

لوصول ، واآخروسيط  طريقة لتقديم الموضوعات التعليمية عبرالعمل وأجهزة الصوت، فهي 

 جميع اإلمكانيات اأن هب ا:جرائي  إويمكن تعريفه  ،أو في مكان بعيدعلمين في المنزل المت إلى

، التي لتقديم المحتوى التعليمي والتفاعل مع الطلبة وتقييمهم التي توف رت والوسائط التكنولوجية

 .COVID-19خالل جائحة كورونا تم  اعتمادها 

 كورونا  فايروس(COVID-19( ذكرت منظمة الصحة العالمية :)1313 )  يروساف أن 

إصابة والتي تتسبب في إلحاق مرض للجهاز التنفسي، ككورونا هو إحدى سالالت السارس، 

الذي ظهر في بداية عام  يروسافال أن هب اويعر ف إجرائي  نسان بنزالت البرد، وصداع وحم ى، اإل

إغالقات كبيرة في المدارس والجامعات،  إلىى ، وتسبب في جائحة عالمية كبيرة وأد  1313

ل التعليم فترة ظهور المرض   ُبعد.عن التعليم نمط  إلىوتحو 

 :المكان المرتفع الذي ذكره ياقوت الحموي في كتاب معجم البلدان وهي إحدى قرى  لواء الجيزة

هي ا إجرائي  ف عر  وتُ . (1313)ويكيبيديا،  كم جنوب العاصمة عمان 33البلقاء، وتقع على بعد 

ألف نسمة، ويبلغ  118ا ن هاع فيها استبانة الدراسة، ويبلغ عدد سكوزَّ المنطقة الجغرافية التي سيُ 

 .مدرسة 135عدد المدارس فيها 

 إلىمألوف ويحتاج  غير أن ها ذلك الموقف الذي يتص ف بأن هب (1313تهوم )عر فها  :المعوقات 

 ،  اإلستبانةنة على ا درجة استجابة أفراد العي  أن هعلى  اف إجرائي  عر  وتُ تفكيًرا تأملي ا ويتطلب حال 

جائحة كورونا  عن ُبعد في ظل   عليمالت   معوقاتف على التي تم  إعدادها من أجل التعر  

(19-COVIDمن وجهة نظر )   مي وأولياء أمور طلبة مدارس لواء الجيزةمعل. 
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:الفصل الثاني  
ابقةراسات الس  ظري والد  األدب الن    

 الدراسات السابقة ذات الصلة إلىظري باإلضافة ا لألدب الن  ن الفصل الحالي عرضً يتضم  

 اآلتي:بالدراسة الحالية على النحو 

 ظريأول: األدب الن  

ونا على كور  فايروسأثر و كورونا وانتشاره في العالم،  يروساف: اآلتيةتناول الموضوعات ي

يتناول  ثم  ، ومن ةبخاص   وعلى قطاع التعليم ةبعام   والسياحيةقتصادية العالم وعلى القطاعات اال

  .وأنماطه ُبعد وأشكالهعن التعليم موضوع 

 كورونا وانتشاره يروساف

ين، من سوق للمأكوالت البحرية في ووهان في دولة الص   COVID-19يروس كورونا انشأ ف

لم يتم تطوير أي عالجات  أن هلهذا المرض، إال  يالخفافيش هي المصدر الرئيس وتم  التنبؤ أن  

، تم 1313ففي بداية شهر شباط من عام  ،روس كوروناايريرية أو طرق وقائية مأمولة ضد فس

ظهرت نتيجة فحص والتي أ) COVID-19حالة مصابة بعدوى  03550اكتشاف ما مجموعه 

توفي  ،أبلغت عنها منظمة الصحة العالميةفي العالم والتي  (ا إيجابيةأن هفي المختبر ب كورونا لها

 (.Tian et al., 2020مريًضا ) 1316منهم 

 بين البشر قائاًل  يروساف( موضوع انتقال الHuang et al., 2020تناول هوانج وآخرون )و 

يروسات كورونا هي االتصال البشري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، اة لفيالرئيس نتقالاال طرق أن  

والنظافة أمران مهمان  إلىفي حين أن المسافة  ،االنتشار السريع للمرض إلىمما يجعلها تؤدي 

ي المرض من قبل يروس التاجي في تفش  اتسببت عائلة الف وقد ،للغاية في منع انتشار مرض كورونا
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 ,.Lee et alة )سارس( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )نفسي الحاد  الت  كإحداث متالزمة الجهاز 

مسؤول عن جائحة  CoV-2ارس الس   ( أن  Tian et al., 2020تيان وآخرون ) وذكر ،(2020

Covid-19 يروسافلـو  ،في جميع أنحاء العالم Covid 19  التهاب بعض األعراض الشائعة مثل

 لبعض المصابين بمرض كورونا قد ال يظهر عليهم المرض بشك أن   الحلق والسعال والحمى، إال  

من الممكن أن يكون المرض شديًدا  أن هإال  .كبير وقد يكونوا دون أي أعراض، أو أعراض متوسطة

 ،متعددةي وفشل في أداء أعضاء فشل كلوي وفشل تنفس   إلىوقد يصل األمر  لدى بعض المرض

 داعوالص   ،وفقدان حاسة التذوق أو الشم   ،آالم في العضالت فهي اعن األعراض األكثر شيوعً  أم ا

(Huang et al., 2020). 

 عن ُبعدكورنا والتعليم  فايروس

العالم بأسره، وأغلقت المدارس في جميع دول العالم  (COVID-19) كورونا جائحة تضرب

ل لنمط ومن خالل ر ، ولكن كان البد للتعليم أن يستم1313مع مطلع شهر آذار من عام  التحو 

ة حديثة، فبدأ المعلمون بإيصال المواد التعليمي تكنولوجيةولكن بطرق جديدة وأدوات  التعليم عن ُبعد

ملفات صوت البودكاست، واستخدمت كذلك األدوات التكنولوجية بعدة طرق كإرسال مقاطع فيديو، 

كان الهدف ، (Andrea & Berkova, 2020مثل برامج تنظيم المؤتمرات والمنصات التعليمية )

وكسر سلسلة  COVID-19هو عزل مصادر حاالت  ،عن ُبعدمن التحول للتعليم  يالرئيس

عيد الوطني، بما في ذلك ووقف التجمعات على الص   وشمل ذلك منع الحركة والتجمهر، دوىالع

حيث أحدثت جائحة  ،والرياضية والثقافية والتعليمية اإلجتماعيةالتجمعات الدينية، واألنشطة 

COVID-19  تحديات كبيرة لمجتمع التعليم  في ضمان استمرار توفير التعليم للطلبة وتغييرات في

 (.Malays, 2020) اإلنترنتطريقة فهم التدريس والتعلم عبر 
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جائحة كورونا الوصول إلى طلبتها من خالل  ى أنحاء العالم في ظل  حاولت البلدان في شت  

التحتية،  التكنولوجيةزي وبما يتناسب مع البنى االبرامج عبر اإلنترنت أو البث اإلذاعي والتلف

فأوصت على سبيل المثال وزارة التعليم في الصين باالنتقال إلى التعليم عن ُبعد حيث بدأت توفير 

 Chinaينية مثلفدعمت شركات االتصاالت واإلنترنت الص   المعدات الالزمة للمؤسسات التعليمية،

Telecom  وChina Mobile  وChina Unicom  برنامج التعليم عن ُبعد الذي تم تنفيذه

على  عتمادباإلباالشتراك بين وزارة التعليم ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في البالد، وذلك 

 هنفس الوقت مليون طالب للفصول الدراسية في 53حضور  يساعد فيلمطور الحابي س  النظام تعلم 

(Kayalar, 2020.) 

لتعليم عن ُبعد عبر اإلنترنت، ل في ظل  الجائحة إلى االنتقال كنولوجيةطورات الت  الت   ساعدت

أدواتها و بأن ه ذلك النوع من التعليم القائم على استخدام التكنولوجيا الحديثة  والذي يمكن تعريفه

في تقديم المادة العلمية الالزمة للمتعلمين في مختلف المراحل الدراسية ومختلف المواد المختلفة 

إلى التطبيقات والبرامج المختلفة لضمان استمرار  ت المؤسسات التعليمية في العالملجأ، فالتعليمية

 الحديثة وأصبح من الضروري التأكد من جاهزية المعلمين الستخدام التكنولوجيا ،العملية التعليمية

(Yassamine, 2020). 

كورونا دفعت  فايروسي أن األزمة التي واجهت القطاع التعليمي بسبب تفش   المؤكدمن و 

ال بديل عنه، وسيواجه المعلمون تحديات كبيرة  اخيارً  فأصبحبالتعلم اإللكتروني نحو الواجهة، 

 بالتخطيط المناسب يمكن التغلب على الكثير من العقبات. أن هلمواكبة هذا التحول المفاجئ، إال 

أن المدارس والجامعات قامت بتقديم  إلى( UNESCO, 2020أشارت منظمة اليونسكو )

أدوات تعليمية ومسارات تعليمية جديدة للتعامل ير مناهج أكثر ابتكاًرا وإليجاد طلبات جديدة لتطو 
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ج على بيئة التعلم القائم الحركة التعليمية، وتعمد هذه األدوات والمناه تمع جائحة كورونا التي شل  

 ،عن ُبعدالتعليم ، فوضعت منظمة اليونسكو مجموعة من البرامج التي تساعد على على اإلنترنت

م مسارات التعلم الشخصية مع دروس مصغرة الذي يقد   CenturyTechوكان في طليعتها برنامج 

ولرفع ، تفاظ بالذاكرة على المدى الطويلالمعرفة وتحدي الطلبة وتعزيز االحلمعالجة الفجوات في 

يجاد ب ClassDojoدافعية الطلبة تم اعتماد  يئة الذي يقوم بربط المعلمين بالطلبة وأولياء األمور وا 

م أدوات وموارًد لتقد   Edmodoوصت اليونسكو باستخدام منصة أو  ،تشبه الفصل الدراسي التقليدي

شراك الطلبة إلدارة   Google Classroomهمية استخدام أ توضحأو د، عن ُبعالفصول الدراسية وا 

نظامي إدارة  أن  وكيف  ،والتواصل والتنظيم عن ُبعدفي مساعدة الفصول الدراسية على االتصال 

ضرورة على هت المنظمة ونب   ،نشاء بيئة تعليمية منظمةإساعدان على يوسكولوجي  مودلالتعلم  

توفر الذي يساعد على إنشاء محافظ تعلم رقمية تعاونية وقابلة للمشاركة و  Seesawاستخدام 

 موارد للتعلم.

 خالل كورنا عن ُبعدالتعليم في  وعربية تجارب عالمية

باقة لالستجابة لجائحة كورونا، ين من الدول الس  الص   ( أن  Kayalar, 2020) كايالرأشار 

قامت وزارة و المنصات التعليمية،  للدراسة من خاللينين تحولوا من الطلبة الص   %33حيث أن 

شركات تكنولوجية تعليمية، وأطلقت العديد من المنصات التعليمية  سبع  ينية بالتعاون مع التعليم الص  

ينية بإنشاء قامت الحكومة الص  ، و ووفرت مناهج رقمية ،(Educloud) ( وFuture Schoolمثل )

 توفر البث   ياستخدام العديد من البرمجيات الت(، وتم Empower Learningة )منصة موحد  

 . ((Ten cent meeting( أو webinarمثل ) فيةالمباشر للحصص الص  
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الق المدارس إغ التي قدمت استجابة سريعة ألزمةول من الد   تركي ا أن  ( 2020اب )قص ذكرو 

من أفضل الخيارات  عن ُبعدكورونا، وكان خيار تبني فكرة التعليم  فايروسانتشار  ي تسبب بهذال

جهود لمحاولة تجاوز الستمرارية العملية التعليمية، فبذلت وزارة التربية والتعليم التركية الكثير من ال

، عن ُبعدقدمت العديد من التقنيات والوسائل التي تساعد في تقديم الخدمات التعليمية و هذه األزمة، 

في  عن ُبعد( لتقديم خدمات التعليم TRT EBA) محطات تلفزيونية تعليمية ةبينها إطالق ثالث ومن

 .تركي ا

إنشاء منصة تعليمية إلكترونية تعتمد مبدأ التعليم بقامت ماليزيا أن  ( 1313اصليح ) وبين

ا تركز على جوانب أخرى غير الجانب األكاديمي، فهي تسعى أن هحيث ، عن ُبعد الت فاعلي ة

وكان  ،األهداف التعليمية األكاديمية إلىاألهداف الوجدانية والسلوكية باإلضافة  اجتماعي ا أن تحقق

التركيز على الجوانب األخرى بجانب المحتوى األكاديمي نابع من دراسات سابقة  االجتماعي  ه التوج  

 .أجراها الخبراء

ة تم منصة رقمي   تعدوالتي  - طبشورة –( بأن لبنان قامت باعتماد منصة 1313ذكر الفنار )

لطلبة عن لبنانية بهدف تقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة نشاؤها بواسطة جمعية البديل الل  إ

وهي: روضة  برامج تعليمية متنوعة م منصة طبشورة بلس ثالث، وتقد  عن ُبعدطريق التعليم 

توفر برامًجا التي قبل المدرسة، ومدرسة الطبشورة  تستهدف األطفال في عمر مبكرالتي  الطبشورة

عدادي، س االبتدائي وحتى الصف التاسع اإلتعليمية للمراحل الدراسية اإلعدادية من الصف الساد

 وبرنامج الطبشورة بلس الذي يقدم دورات تعليمية في مجاالت متنوعة.

، ياضيات باللغة اإلنجليزيةلتعليم الر   - يكسأل –منصة دولة اإلمارات العربية على  اعتمدت

( هي عبارة عن منصة تعليمية أنشأتها وزارة التربية 1313كما ذكرتها حالوة )يكس ألومنصة 
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ياضيات، وهي تعمل بتقنيات الذكاء االصطناعي، والتعليم اإلماراتية بهدف تعليم الطلبة مادة الر  

 .عن ُبعدة في تقديم خدمات التعليم وتعتبر من أفضل المنصات العالمي  

نظام لللجوء إلى ا حكومة البالد بعد تعليق الدراسةالجزائر في المتفشية  حة كورونادفعت جائ

وجود عدد من العقبات التي  عد، وسط تساؤالت عن مدى نجاح هذه التجربة في ظل  التعليم عن بُ 

 لتعليم اإلنترنتعم عبر برنامج الد   طلقت وزارة التعليم الجزائريةأبريل/ نيسان، أ 5وفي ، تواجهها

ة للديوان السنة الرابعة المرحلة المتوسطة والثالث ثانوي )بكالوريا( من خالل منصات رقمي   طالب

السنة الخامسة  لتعليم طلبةة وخصصت الوزارة منصة رقمي  ، عدالحكومي للتعليم والتكوين عن بُ 

 .(1313)اسالم،  المقبلين على امتحان شهادة التعليم االبتدائي

ول من منصة إلكترونية تعليمية أوهي ، منصة تعليمية إلكترونية المصرية الجامعات طلقتأ

بمثابة البوابة اإللكترونية  وتعتبر، ة لطلبة الجامعات في مصرم الخدمات التعليمية الرقمي  تقد  

الجامعات  كاف ةحلقة الوصل بين الهيئة التدريسية في  ، وتعد  لجميع الجامعات المصريةحدة المو  

نشر  إلىا و تهدف أيضً  ،م البرامج التعليمية المتميزةييتم من خاللها تقدحيث  المصرية والطلبة

والطلبة من تتيح الفرصة للمعلمين و  ،دعالمعايير العالمية للتعليم عن بُ  وفق تفاعلي   محتوى تعليمي  

شاء الغرف الدراسية التعاونية بين إنوالتي تتيح فرصة  التواصل باستخدام برنامج ميكروسوفت تيمز

 .(1313، المجلس األعلى للجامعات) الطلبة

 خالل جائحة كورونا التعليم في األردن  

ة ، وأرادت الحكومة األردني  COVID-19صدي لمواجهة جائحة ة بالت  األردني   الحكومةقامت 

، م في الفصل واستئناف تعليمهمهأنمساعدة الطلبة بسرعة لضمان إعادة تواصلهم مع معلميهم وأقر 

والذي يعتبر  Mawdoo3.comتم  التعاون مع موقع  أن ه( Tashman, 2020ذكر تاشمان )
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في أسبوع واحد  Darsak.gov.jo علم اإللكتروني  بناء منصة الت   ، وتم  أكبر منصة للمحتوى العربي  

آذار شهد موقع  11للطالب األردنيين، ومنذ إطالقه في  عن ُبعدفقط للمساعدة في توفير التعليم 

darsak.gov.jo  الدراسية.مليون مشاهدة للفصول  35أكثر من 

، وتوفر المنصة 1313في شهر آذار  Darsak.gov.joمنصة التعلم اإللكتروني  إطالقتم 

حتى  األولة للصفوف من ة لجميع طالب المدارس العام  ة واإلنجليزي  ين العربي  ة باللغتدروًسا مجاني  

مساًء، بما  0:33 إلىصباًحا  6:33اعة ا للطالب من الس  روس يومي  تحميل الد   يتم   الثاني عشر،

ياضيات وأجهزة في ذلك مجموعة متنوعة من المسارات للغة العربية واإلنجليزية والفيزياء والر  

 (.Tashman, 2020ة )ة المالي  الكمبيوتر والتاريخ األردني ومحو األمي  

قمية التي تعتبر أحد )مفهوم جديد للتعلم خارج الصف( انطلقت منصة أبواب الر   شعاروتحت 

م ا تقد  أن هعد نحو النجاح، حيث لتوجيه تجربة التعليم عن بُ  أبرز الجهود المبذولة في األردن  

وبمواصفات عالمية، ويتم  جداً بطريقة مصورة بجودة عالية  األردني   الرسمي  شروحات للمنهاج 

لمتخصصين في مجال التعليم عن تصميم الدروس وتقديمها بإشراف عدد من الخبراء التربويين ا

عوبات بحيث يقوموا متنوعة الص   سئلةالعديد من األ ويمكن للطالب من خالل المنصة حل   ،عدبُ 

وعملت منصة أبواب خالل جائحة كورونا على تزويد منصة  ،هاراتهم التعليميةبار قدراتهم ومباخت

ة بالعديد من الدروس المصورة للمنهاج درسك التعليمية التي تتبع لوزارة التربية والتعليم األردني  

 األردنيين من خالل منصة درسك التعليمية الطلبةليتم تقديمها ومشاركتها مع  األردني   الرسمي  

(Shehada et al., 2020). 

وجه نحو تبني الت   إلىول العديد من الد  دفع انتشار فايروس كورونا  أن  ( 1313ذكر عتوم )

 دواتومن هذه األ ،دوات لمواجهة انقطاع التعليمأالتي ابتكرت  األردن  عد، ومنها فكرة التعليم عن بُ 
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عد من خالل نحو فكرة التعليم عن بُ  هي أحد المبادرات التي تم ابتكارها للتوجهو  ،منصة نور سبيس

ا تفتح أن ه إلىروس المصورة، باإلضافة بالعديد من الد   الطلبةد ا تزو  أن ه، حيث اإلنترنتشبكة 

راسية في للتواصل المباشر والنقاش بشكل يحاكي واقع الفصول الد   الطلبةمام المعلمين و أالمجال 

للتسجيل في منصة نور سبيس وذلك  الطلبةوتوجه العديد من  ،المدارس ولكن عبر تقنية الفيديو

بهدف الحصول على الخدمات التعليمية المميزة التي تقدمها المنصة واالستفادة منها في وقت 

وكانت وزارة التربية والتعليم األردنية قد أعلنت عن  ،التواجد في المنازل بسبب الحجر الصحي

 ،منصة درسك :من بينها ،عداهم في نجاح تجربة التعليم عن بُ إطالق العديد من األدوات التي تس

من  الطلبةالقنوات التعليمية المتلفزة، وذلك بهدف تمكين  إلىباإلضافة  ،ومنصة نور سبيس

 وقت. مكان وفي أي   أي   فيالمعلومات إلى الوصول 

والتعليم األردنية كأحد مجموعة من القنوات التعليمية التي اعتمدتها وزارة التربية  ردن  األ أطلقت

في معظم البالد، وما  عد، وذلك في أعقاب انتشار فايروس كورونا المستجد  وسائل التعليم عن بُ 

( 1&1ة )جو درسك وتتيح الفتوات التعليمية األردني   ،غالق المدارس بشكل كاملإتسبب به من 

 ا تقدم محتوى منهاج األردن  أن همن خاللها، حيث  تُبث  الدروس التعليمية التي  إلىإمكانية الوصول 

 بث  وتُ  ،عدادها وتقديمها بإشراف وزارة التربية والتعليم األردنيةإعن طريق دروس مصورة تم  الرسمي  

الدروس  فتبث   1ا قناة جو درسك أم   ،الدروس التعليمية للمرحلة االبتدائية 1قناة جو درسك 

للتفاعل مع هذه القنوات واستغالل  الطلبةوقد دعت الوزارة  ،التعليمية للمرحلة اإلعدادية والثانوية

ال، واالستفادة من وقت التواجد األدوات التي تقدمها الوزارة للحصول على خدمات التعليم بشكل فع  

ويعتبر استخدام القنوات التلفزيونية في عملية التعليم  ،في المنازل في فترة الحجر الصحي اإللزامي

ا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص أن هل كبير في كثير من دول العالم، وخاصة عن بعد منتشر بشك
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 فيال يملكون إمكانيات الوصول  الطلبةكثير من  د، حيث أن  ععلى التعليم عن بُ  الطلبةلحصول 

)الوكالة نيوز،  اإلنترنتالتعليم عن بعد من خالل المنصات الرقمية التي تعمل من خالل شبكة 

1313.) 

 ُبعدعن التعليم 

 مئةوجود منذ أكثر من م عن ُبعدالتعليم  (Yildirim et al., 2020) خرونوآ يلدريم اعتبر

 ،بدأت في أوروباوالتي دورات بالمراسلة المن خالل  عن ُبعدم ياألشكال السابقة للتعل، واعتمدت عام

 حتى منتصف هذا القرن عندما أصبح التعليم اإلذاعي   عن ُبعدم ية للتعلت هذه الوسيلة األساسي  ظل  

ر التكنولوجيا مع تغي   أن ه (Ajmal et al., 2020قال أجمال وآخرون ) ا،أكثر شيوعً  والتلفزيوني  

كانت المحاضرات المسجلة بالفيديو معياًرا في الدورات الجامعية على و  عن ُبعدالتعليم تغير تعريف 

تم استخدام األشرطة الصوتية والدروس المرسلة عبر البريد في  ، كمامدى العقدين الماضيين

 غة.مواضيع مثل الل لتعليمالدورات التدريبية بالمراسلة 

وسمح اتجاهات جديدة  عن ُبعدم يلتعلبدأ ل اإلنترنتواليوم ومع انتشار  أن هيرى الباحث 

 استخدام العديد من األدوات في تيسير العملية التعليمية.بللمعلمين 

فر إمكانات هائلة لتوسيع نطاق  ميللتعل عن ُبعد أهمية كبيرة في العملية التعليمية فهو يو 

الوصول إلى التعليم وزيادة استخدام الطلبة للتقنيات المعتمدة على اإلنترنت توفر فرًصا للتعلم في 

لطلبة، لذا تم  بين المعلمين وا أي مكان وفي أي وقت، فسه لت التقنيات الجديدة مزيًدا من التعاون

جائحة كورونا والتي أجبرت المدارس  غييرات التي طرأت في ظل  الت   اختيار التكنولوجيا لدعم

ل إلى نمط التعليم عن ُبعد، فاعتمدت المدارس والجامعات مناهج التحو   علىوالمؤسسات التعليمية 

 (.1313التعليم عبر اإلنترنت والتعليم عن ُبعد )يقطين، 



17 

 وفلدبشفالنتي  بعدد من الميزات التي ذكرها عن ُبعد التعليميمتاز هذا و 

(Valenti & Feldbush, 2019 فهو يتيح للطالب ) تيح له يفرصة التعلم في أي وقت يناسبه، و

فرصة التعلم عن طريق  التي تناسب قدراته، وتتيح له أيضً التقدم في العملية التعليمية بالسرعة ا

حل  لدى المتعلمين  عن ُبعدالتعليم  النجاح والفشل في جو بعيد عن الخصوصية والخجل، كمان أن  

مشكلة التكاليف الباهظة للتعلم التقليدي، وحل  مشكلة الصفوف المكتظة بأعداد المتعلمين في 

م وأعمارهم. ويمتلك الصف الواحد، ووس ع من فرص قبول المتعلمين بغض النظر عن جنسياته

العديد من المتعلمين  إلىالعديد من الفوائد التي تشمل: توسيع نطاق الوصول  عن ُبعدالتعليم 

بطريقة مرنة، وتحسين فعالية التعلم والتعليم عبر التكنولوجيا، وزيادة الكفاءة في إدارة التعلم 

 جودة البحث للمعلميناإللكتروني، وخفض اإلنفاق العام في التعليم والتدريب، وزيادة 

(Mutisya & Makokha, 2016). 

  عن ُبعدالتعليم  أنواع

 :كال التاليةاألش إلى عن ُبعدالتعليم  (Fayer, 2017فاير )صنف 

نفس الوقت فيه كل من المعلم والمتعلم ب واع التعليم الذي يلتقيأنحد أالتعليم المتزامن: هو  -1

عرف يُ  فيما في نفس الوقت الفعلي   على موقع الويب ويتفاعلون مع بعضهم البعض

ويشير  عبر الوسائط اإللكترونية مثل الدردشة الفورية أوبالصفوف االفتراضية على الويب 

 ةإلكتروني وفي بيئة ةالمتعلمين يجتمعون في آٍن واحد عن طريق األدوات اإللكتروني أن إلى

مؤتمرات الفيديو، برنامج  تراضية،فهي: الفصول االف تصال التزامني  أدوات اال ا أهم  أم  واحدة، 

Saba Sentra برنامج ،Adobe Connect وبرنامج ،WebX. 
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التعليم غير المتزامن: حيث يلتقي فيه كل من المعلم والمتعلم بشكل غير متزامن ويتفاعلون   -1

، مع بعضهم البعض عبر المنتديات الغير متزامنة ومواقع التعلم االلكتروني كالبريد الصوتي  

ولكنهم ال يجتمعون  يتحاورون ويتفاعلون ة،ن فيه متحررون من القيود الزمنيالمتعلمو  ويكون

، محررات الكتابة أدواته فهي البريد اإللكتروني، المدونات ا عن أهم  أم   في وقٍت واحد،

 .ولوحات اإلعالنات التعاونية

 عديم عن بُ مزايا التعل

للحياة  جداً مهم  التعليم عن ُبعد ( أن   ,2019Desjardins & Bullockعد  ديسجاردنس وبوللوك )

 :ميزاته في العملية التعليميةالتعليمية الحديثة، وذكر عدًدا 

إمكانية الوصول التي يمكن للطالب من خاللها التعلم من  التعليم عن ُبعديوفر  ة الوصول:مكاني  إ

وباألوقات مناسبة الدورة ال إلى، ويمكن للطالب الوصول دائًما وبشكل سريع أي مكان في العالم

 التي تناسبه.

الطالب من تحديد أسلوب التعلم والمحتوى والهدف  عن بعديمك ن نظام التعلم  التعلم المخصص:

من خالل  فردتوفير تعليم خاص لكل  ، ويمكن للطالبوالمعرفة الحالية والمهارات الفردية ومعالجتها

 ة.إنشاء أساليب التعلم الفردي  

لدى  اتالقدرة على تحفيز وتطوير الثقة واحترام الذ   التعليم عن ُبعديمتلك  التعلم:تخطيط وتوجيه ال

 .، والتغلب على العديد من الحواجز التي يواجهها المتعلمونالمتعلم

ال يعتبر التعليم عن بعد مكلًفا، فهو ال يحتاج ألموال طائلة لاللتحاق به، فالطالب  فعالية التكلفة:

 .دفع الرسوم الجامعيةوشراء الكتب أو للتنقل،  أموااًل ينفق  فيه ال
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 عدليم عن بُ التع سلبيات

 ستخدام المفرط للتكنولوجيااال عد، إال أن  م عن بُ يهناك العديد من الميزات للتعل من أن   غمبالر  

عدد من  إلىيمكن أن يؤدي في الواقع  التخطيط والتنفيذ الدقيقين للتعلم اإللكتروني   إلىواالفتقار 

التوتر وفي بعض الحاالت ضعف األداء  اإلحباط، الشعور بالعزلة، المشاكل مثل ضعف التواصل،

هدار الموارد وخسارة في اإليرادات (. وأشار وي Castro & Tumibay, 2019) في التعلم والتعليم وا 

 عد:م عن بُ يعدد من السلبيات األخرى للتعل ( إلىWei & Chou, 2020وشو )

أو  لتفاعل وجًها لوجه مع المعلمللطلبة من اال تتاح الفرصة  التعليم عن ُبعدفي  التواصل:ضعف 

يمكن أن الطلبة أنفسهم أو بين المعلمين، كما و إلقامة عالقة بين  جداً مهم م وهذا األمر هانمع أقر 

التعليمية ونتائج يخلق سوء فهم بين الطالب والمعلم مما قد يكون له تأثير ضار على عملية التعلم 

 الطالب بسبب سوء التفسير للمهام.

يتشتت انتباههم  ن هالحافز أثناء الدراسة أل إلى الطلبة في التعلم عن بعديفتقر  :يةالدافع ضعف

 تجاه أي شيء آخر.ابشكل سريع 

أو  نترنت وجهاز لوحي  من الطالب أن يتوفر لديه شبكة إ التعليم عن ُبعديحتاج  :التكلفة المادية

طالب لتوفير تكلفة إضافية على ال إلىى يتمكن من الدراسة عبره، لذا فهو يحتاج جهاز حاسوب حت  

 ن لزم األمر.األجهزة والبرمجيات إ

 في جائحة كورونا اإلنترنتالتأثير النفسي للتعلم عبر 

 ( موضوع جائحة كورونا والذي أث ر على العديد منDhawan, 2020داوان ) دراسة تناولت

والدورات  التعليم اإللكتروني، التعليم بالمراسلة، التعلم المرن، المدارس على تنفيذ التعليم عن بعد

ن خالل ، فقامت العديد من المدارس بتطبيق التعلم م(MOOCs) اإلنترنتعبر  الهائلةالمفتوحة 

للطلبة، ومدارس أخرى قامت لضمان عدم انقطاع التعلم  اإلنترنتإجراء تمارين تعلم متزامنة عبر 
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خالل التعلم عن بعد  ، ومدارس أخرى قامت بتوجيه الطلبة مننظام التعلم اإللكتروني باعتماد

التعليمية، وأنظمة  رقمي، وبناء المنصاتمحتوى الللمستودع كإنشاء وبيئات التعلم الرقمي والحلول 

 .إدارة التعلم

، كعدم العديد من المتعلمين من اإلحباط يعانيحيث ، اإلحباطيسبب التعلم عن بعد مشاعر 

تمكنهم من الدخول للمنصات التعليمية، ومن التسجيل في الدورات التدريبية، أو من عدم قدرتهم 

يرتبط االستخدام األكبر  اإلجهاد واالكتئاب:، ويسبب الالزمة اإلنترنتعلى التعامل مع أدوات 

مثل السكتة القلبية الناتجة ، حيث أن  هناك العديد من حاالت الوفاة لإلنترنت أيًضا بزيادة االكتئاب

 باستخدام اإلنترنت المتواصلاالنتحار بسبب اإلجهاد المرتبط وم، أو عن الحرمان من الن

(Dhawan, 2020). 

 عن بعدالتعلم التي يول دها، ففي بعض األحيان يسبب  الخوف والقلقباإلضافة إلى مشاعر 

استخدامه بشكل صحيح، حيث يعتبر إذا لم يتمكنوا من  الطلبةبين  الحاسوببمشكالت تتعلق 

يترك قلق  ، تتناسب مع الخطر الفعلي للموقفالتي ال الحاسوبالخوف من التفاعل مع أجهزة 

 في حالة ذهنية غير مريحة يعاني فيها المرء من أعراض جسدية وعاطفية منهكة الطالب الحاسوب

(2020et al., Rasmitadila ). 

 عن ُبعديات التعليم تحد  

التي يتمتع بها مزايا العلى الرغم من و  أن ه( Ajmal et al., 2020وآخرون ) أجمالذكر 

 هذه المشكالت جودة التعليميواجه عدًدا من المشكالت وتشمل  أن هإال  عن ُبعدالتعليم 

ساءة استخدام التكنولوجيا ومواقف المعلمين    تاتور دكتورعق ب  والطلبة،والتكاليف وا 

(Tutor Doctor, 2015  على أهم )  عن ُبعدالتحديات التي تواجه التعليم : 
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المقد م للطلبة في هذه جودة التعليم على  عن ُبعدالتعليم برامج حيث تعتمد  :جودة التدريس

لبة، وفي حال لم الطوفهم المعلم الحتياجات  ،اإلعداد إلىتستند  عن ُبعدالتعليم عالية الدورات، فف

 من هذه اإلعدادات فهذا يعني أن جودة الدورة ستتأثر.يحقق المعلم أي 

فريق عمل ورأس مال، في  إلى عن ُبعدالتعليم رامج : تحتاج إنتاج دورات تعليمية عبر بالتكلفة

إعداد دورات ذات جودة عالية مستخدمين فيه  إلىحين يحتاج المعلمين ومصممي التعليم 

 البرمجيات الحديثة واألدوات التكنولوجية، والتي تكون في الكثير من األحيان مدفوعة الثمن.

قد ال يكون متاًحا  أن هأثناء التعلم غير : قد يشعر الطالب مع غياب المعلم الحقيقي فقدان الدعم

 إلى واقد يحتاج الطلبةفي أمس الحاجة إليه. هذا يعني أن  واعندما يكون الطلبةلتوجيه أو دعم 

لحصول على الدعم أو سيتعين عليه التواصل مع المعلم عبر البريد اإللكتروني أو اإلجابة واانتظار 

 قنوات االتصال األخرى.

بالوسائط التعليمية  المنصات التعليمية وأنظمة إدارة التعلم امتالءيسبب : / الملفاتتحميل الوسائط

تحميل الوسائط المتعددة  يكون أنالمتعددة والملفات التعليمية، مشكالت في المواقع والتي تسبب 

 ة في اتصال أجهزة الطلبة مع هذه المنصات والمواقع.ليعني حصول مشكمما  والملفات بطيًئا

وجود مشكالت في سرية وأمان معلومات الطلبة في أنظمة إدارة التعلم  ة والمان:السري  

والبرمجيات، وهناك تهديد حقيقي للطالب من نشر حساباته الشخصية أو بياناته، وعلى وجه 

 التحديد عندما تستخدم المدرسة منصات مجانية.

 ذات الصلةا: الدراسات السابقة ثانيا 

عن ُبعد في م يالتعل تاألدب النظري والدراسات السابقة في الموضوع الذي تناول إلىتم الرجوع 

 ردنيةأعثر الباحث على أي دراسة وما يواجهه من تحديات وصعوبات، ولم ي الكوروناظل جائحة 
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د من الدراسات األجنبية في هذا بتوافر العدي علًما (دود علم الباحثعالجت هذا الموضوع )في ح

 إلىدم قمن األ وفيما يأتي الدراسات المرتبطة بشكل مباشر مع موضوع الدراسة مرتبة المجال،

 : األحدث

( إلى الكشف عن صعوبات التعليم عن ُبعد في ظل انتشار 1311هدفت دراسة الرقب )

من وجهة نظر معلمي مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة  (Covid-19) فايروس كورونا 

 164في فلسطين، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 

معلًما من العاملين في مدراس محافظة خان يونس أثناء الجائحة والذين ُأجبروا على االنتقال الى 

يفه من أجل المحافظة على استمرار العملية التعليمية في المحافظة التعليم عن بعد وتطبيقه وتوظ

 على عينة الدراسة. اإلستبانةوقد تم إعداد استبانة لتحقيق أهداف الدراسة. وقد تم تطبيق 

فايروس أظهرت نتائج الدراسة أن الصعوبات التي تواجه التعليم عن ُبعد في ظل انتشار 

علمي مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة. جاءت م( من وجهة نظر COVID-19) كورونا

بدرجة مرتفعة في جميع محاور الدراسة. وأوصت الدراسة بالعمل على تحسين بيئة التعليم عن ُبعد 

وبنيته التحتية المادية والمعنوية عن طريق اجراء دورات تدريبية للمعلمين تزيد من قدرتهم على 

مل على انشاء منصات تعليمية تقد م محتوى تعليمي شام ل استخدام أدوات التعليم عن ُبعد والع

 للمناهج التعليمية، وبضرورة وضع خطط مستقبلية من أجل تطبيق التعليم الُمدمج في المدارس.

إلى التحقق من فاعلية التعليم عن بعد في  (Bataineh, 2021بطاينة وآخرون ) هدفت

في ظل جائحة فيروس كورونا وتحديد المعوقات التي تواجه طلبة الجامعة.  األردنيةالجامعات 

تم تطوير استبيان من قبل الباحثين متبوًعا بمقابالت شبه منظمة. دراسة، للوصول إلى أهداف الو 

طالب بشكل عشوائي من الجامعات الحكومية والخاصة. أظهرت  1333تم اختيار عينة من 
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حيث واجه  هذه،جامعات األردنية غير راضين عن تجربة التعلم عن بعد النتائج أن غالبية طالب ال

وتصميم المحتوى  التكنولوجية،والصعوبات  اإلنترنت،معظم الطالب بعض العقبات مثل سرعة 

 عبر اإلنترنت.

في  ( للبحث في العوائق التي واجهها الطلبةThi, & Van 2021كما وسعت دراسة فان وثاي )

، واعتمدت الدراسة على المنهج المختلط، واستخدمت أداة Covid-19ائحة فيتنام، في سياق ج

نت عينة الدراسة من  ةاإلستبان مدارس.  3وجامعة  11طالًبا من  1165والمقابلة، حيث تكو 

( الخصائص 1إضافية من تحليل البيانات النوعية بما في ذلك ) عوائقكشفت النتائج عن ثالث 

 .( الثقافة والتقاليد الفيتنامية3و ) الفيتنامي،( الوضع االقتصادي للشعب 1) الجغرافية،

الكشف عن فاعلية التعليم اإللكتروني  إلى فقد هدفت (1313)وآخرون دراسة أبو شخيدم  أما

المنهج تم اعتماد كورونا من وجهة نظر المدرسين في جامعة خضوري،  فايروسانتشار  في ظل  

 تم  و  ،( عضو هيئة تدريس في جامعة خضوري50وتكونت عينة الدراسة من )الوصفي التحليلي، 

كشفت نتائج الدراسة أن تقييم ، و (3.830ستبيان بلغ معامل ثباته )جمع البيانات الالزمة باستخدام ا

ومجال  هومجال معيقاتته لمجال استمراريو ، اية التعليم اإللكتروني كان متوسطً عينة الدراسة لفاعل

 .امتوسطً كان  هومجال تفاعل الطلبة في استخدام معه،تفاعل أعضاء هيئة التدريس 

 أمالتعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة  إلى( 1313دراسة الزهراني ) هدفت

وات التعليم اإللكتروني "منصة البالك بورد" في العملية التعليمية، وتكونت أدالقرى نحو توظيف 

 إلىمن أعضاء هيئة تدريس بجامعة أم القرى وأشارت نتائج الدراسة  ( عضو33الدراسة )عينة 

ى نحو توظيف التعليم اإللكتروني وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القر 
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ليم دوات "منصة البالك" في العملية التعليمية وأظهرت عينة الدراسة رغبتهم في استخدام أدوات التعأ

 .مجرد بديل في العملية التعليميةاإللكتروني منصة "البالك بورد" كخيار استراتيجي وليس 

في المؤسسات التعليمية المصرية  ( واقع التعليم اإللكتروني  1313مجاهد ) دراسة تناولت

من أجل تحقيق هدف الدراسة، واستخدمت  اإلستبانة، حيث تم  إعداد أداة كورونا خالل جائحة

إعداد التكنولوجي للمعلم وتمكينه من امتالك ضرورة  إلىوتوصلت الدراسة  الوصفي، المنهج

مهارات التكنولوجية المتقدمة والتعامل معها والقدرة على توظيف الحاسوب في المجاالت التعليمية 

ل المتقدمة في مجال برمجة المناهج الدراسية بشكول من تجارب الد   ستفادةاالكذلك التعلمية، 

 واألخذ بما يناسب األنظمة التعليمية المصرية. تفاعلي

( بالتعرف على تطبيقات الذكاء االصطناعي التي يمكن 1313كما وقامت دراسة محمود )

، (COVID-19) كورونا فايروستحديات جائحة  اإلفادة منها في تطوير العملية التعليمية في ظل  

وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، من خالل استقراء وتحليل الدراسات واألبحاث والكتب 

 الدراسة توصلتو  ،اإلستبانةأداة والدوريات التي ترتبط بموضوعها، وألغراض الدراسة تم تصميم 

لتعليمية كأنظمة في العملية ا يمكن من خالل توظيف بعض تطبيقات الذكاء االصطناعي   أن ه إلى

 .(AR)والواقع المعزز (VR) فتراضية الواقع االتقنيالتعليم الذكي، المحتوي الذكي، 

-COVIDي ( الضوء على التأثير المحتمل لتفش  Pradeep, 2020دراسة براديب ) طتسل  

يجب  أن ه إلىعلى التعليم والصحة العقلية للطالب وأعضاء هيئة التدريس، وتوصلت الدراسة  19

كورونا، كما ويجب أن يتلقى الطلبة  فايروسعلى الجامعات تنفيذ عدد من التدابير إلبطاء انتشار 

والموظفون معلومات منتظمة من خالل رسائل البريد اإللكتروني والشبكات الداخلية للجامعة حول 

 .جامعةموظفين على رأس أولويات الطبيعة المرض، كما يجب أن تكون صحة وسالمة الطلبة وال
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علم للطلبة في المنزل خالل فترة ( تجربة الت  Purniadi, 2020كما وحللت دراسة بورنيادي )

إجراء بعض عمليات البحث عن البيانات  في إندونيسيا، تم   جائحة كورونالإغالق المدرسة استجابًة 

تحليل البحث عن  تم   ألدبيات التعليمية ذات الصلة، ثم  ة والمجالت األكاديمية واكاألوراق اليومي  

تجارب تعلم الطلبة خالل  أن   إلىتوصلت نتائج الدراسة  ر،نهج التطبيق الظواه البيانات في ظل  

كورونا يمكن  فايروسة أشهر من التعلم من المنزل استجابة للسياسة الوطنية لوقف انتشار ست  

ت زيارتها والتي عبرت عن أفضل تغطيتها مواقع الويب التي تم   13 إلىاإلبالغ عنها استناًدا 

 لصعوبة تعلم الطلبة والتحدي من وجهات نظر مختلفة. 

 تحديد إلى( Alsadoon & Turkestani, 2020هدفت دراسة السعدون وتركستاني )

في جامعة الملك سعود  العقبات التي يواجهها المعلمون الذين يقومون بتدريس الطلبة الصم  

اإلعاقة السمعية،  يسات الفصول االفتراضية للطلبة ذو جل هباستخدامبالمملكة العربية السعودية 

أو ضعاف السمع باستخدام  محاضًرا قاموا بتدريس الطلبة الصم   11حيث تم جمع البيانات من 

والمشكالت الفنية، ونقص الترجمة الفورية من  جائحة كوروناخالل وقت   عن ُبعدالتعليم أدوات 

بين العوائق التي يجب التغلب عليها لتلبية احتياجات التعلم لهذه المجموعة من الطلبة، كما شملت 

تحديات ذات عالقة بالدورات المتزامنة التي تم تحديدها في كالقلق التكنولوجي لدى المعلمين، 

 .طوياًل ا التي تستلزم وقتً  نترنتاإلوحاجة تصميم الدورات التدريبية عبر 

( في قدرات دولة جورجيا Basilaia & Kvavadze, 2020دراسة باسيليا وكفافادز  ) بحثت

في حين أن  اإلنترنتعبر   عن ُبعدالتعليم لمواصلة عملية التعليم في المدارس في شكل  وسكانها

 Microsoftو  TV Schoolة، وفرق البوابة اإللكتروني   اإلنترنتحكومة جورجيا دعمت التعلم عبر 

، قامت EduPageومنصة  Google Meetو  Slackو  Zoomة والبدائل مثل للمدارس العام  
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 353في مدرسة خاصة تضم  اإلنترنتللتعليم عبر  Google Meetة بتنفيذ منصة يلالدراسة الحا

الخبرة  قد نجح وأن   اإلنترنتشكل التعليم عبر  إلىاالنتقال السريع  طالًبا، وتؤكد النتائج أن  

يمكن أن تكون الخبرة والدراسات مفيدة للبلدان األخرى  ،تسبة يمكن استخدامها في المستقبلالمك

 بعد. التي لم تجد طرق االنتقال

 في ظل   التعليم عن ُبعدفي  ( Andrea & Berkova, 2020) آندريه وبيكوفا دراسة بحثت

 بشكل االستفادة المعلمين على يجب أن ه، وأشارت 13- كوفيد جائحة عن اجمةالن   الطوارئ حالة

 إدارة كيفية لمعرفة استبيان إنشاء تم ،معها ذلك فالتكي   الطلبة على ويجب عدبُ  عن التعليم من أكبر

 اإلنترنت وعبر ةالمعد   التعليمية الفيديو مقاطع يستخدمون مأن ه نتبي   لقد ، عدبُ  عن التعليم الطلبة

 إعداد يمكن من عدبُ  عن التعليم أن   عن أعربوا ،غيرها من أكثر( WeBWork منصة في) المهام

 التعلم لذلك من الكثير يتطلب التعلم من وعالن   هذا ولكن ،لوجه وجًها الدراسة محل   يحل أن للمعلم

 .لوجه وجًها الكالسيكية الدراسة يفضلون

تحليل الضعف االجتماعي للطالب  إلى (Bertil et al., 2020دراسة بيرتل وآخرون ) هدفت

دراسة نظرية للتحليل االنعكاسي وهي  ،COVID-19ت عد في وقفي تخصصات التعليم عن بُ 

ضرورة  إلىوخلصت النتائج  ،التعليم عن ُبعدفي  الطلبةلقضايا الضعف االجتماعي التي يواجهها 

تقنيات المعلومات تسليط الضوء على احتياجات الطالب من حيث االستعداد للتعامل مع 

وخاصة أولئك الذين يعانون من حاالت الضعف االجتماعي الذين ليس لديهم جميع  ،واالتصاالت

 . التعليم عن ُبعدم تدريسه في طريقة المحتوى الذي يت إلىالموارد للوصول 

 القيادة إلى الحاجةفي استكشاف  (Darcia et al., 2020) دراسيا وآخرون دراسة قامت

 التعليم مؤسسات في اإلنترنت عبر التعليم عن ُبعد إلى االنتقال في المتعلمين مساعدةالماهرة 
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 مؤسسات التربويين تدير والقادة المتعلمين عمل كيفية حول المناقشات ستنشأ، و (HEIs) العالي

 ،كورونا فايروس للعالم جائحة استجابة اإلنترنت عبر كاملة بأساليب للعمل االنتقال العالي التعليم

 لمتعلمي التعلم خبرات ة تحويلضروري   كأداة التعليم في الماهرة القيادة على يركز االستنتاج

 .اإلنترنت عبر المسافة إلى انتقالهم وتسهيل العالي التعليم مؤسسات

 ابقة راسات الس  عقيب على الد  الت  ثالثا: 

 راسةمن حيث هدف الد  

عن  معوقات التعليم البحث في إلىا هدفت أن هالدراسة الحالية في هدف الدراسة حيث  امتازت

مدارس لواء ( من وجهة نظر معلمي وأولياء أمور طلبة COVID-19ُبعد في ظل جائحة كورونا )

 لهدف منها: ان االجيزة، بينما الدراسات السابقة ك

( إلى الكشف عن صعوبات التعليم عن ُبعد في ظل انتشار 1311هدفت دراسة الرقب )

من وجهة نظر معلمي مدارس محافظة خان يونس في قطاع غزة (Covid-19)  كورونافايروس 

 .في فلسطين

إلى التحقق من فاعلية التعليم عن بعد  (Bataineh, 2021دراسة بطاينة وآخرون ) وسعت

 .في الجامعات األردنية في ظل جائحة فيروس كورونا وتحديد المعوقات التي تواجه طلبة الجامعة

الكشف عن فاعلية التعليم اإللكتروني في  إلى( 1313) وآخرون دراسة أبو شخيدم هدفتو كما 

 .كورونا من وجهة نظر المدرسين في جامعة خضوري فايروسانتشار  ظل  

 أم  رف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة عالت   إلى( 1313دراسة الزهراني ) هدفت

 .دوات التعليم اإللكتروني "منصة البالك بورد" في العملية التعليميةأالقرى نحو توظيف 
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واقع التعليم اإللكتروني في المؤسسات  بيان إلى العلمية (1313مجاهد )ورقة  توهدف

التعليمية المصرية وقت أزمة جائحة كورونا، وأهمية تطوير وتأهيل وتنمية القدرات المهنية 

على تطبيقات الذكاء االصطناعي  للتعرف( 1313محمود )هدف دراسة ، و ة للمعلمينوالتكنولوجي  

 كورونا فايروسات جائحة تحدي   التي يمكن اإلفادة منها في تطوير العملية التعليمية في ظل  

(COVID-19)،  وهدفت دراسة( براديبPradeep, 2020 )تفشي البحث في أثر  إلى

COVID-19   دفت دراسة هكما و  حة العقلية للطالب وأعضاء هيئة التدريس،على التعليم والص

تحديد العقبات التي يواجهها  إلى( Alsadoon & Turkestani, 2020السعدون وتركستاني )

، في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية لبة الصم  المعلمون الذين يقومون بتدريس الط  

 ( في قدرات دولة جورجياBasilaia & Kvavadze, 2020باسيليا وكفافادز ) وهدفت دراسة

وهدفت دراسة أندريه ، ا لمواصلة عملية التعليم في المدارس في شكل التعليم عن ُبعدهانوسك

 الطوارئ حالة في ظل   التعليم عن ُبعد( للكشف عن واقع Andrea & Berkova, 2020وبركوفا )

تحليل  إلى (Bertil et al.,  2020هدفت دراسة بيرتل وآخرون )، 13- كوفيد جائحة عن الناجمة

، وهدفت دراسة ظل  أزمة كوروناعد في جتماعي للطالب في تخصصات التعليم عن بُ الضعف اإل

(Darcia et al., 2020في استكشاف الحاجة ) في المتعلمين مساعدةو الماهرة  القيادة إلى 

 .العالي التعليم مؤسسات في اإلنترنت عبر التعليم عن ُبعد إلى االنتقال

 من حيث المنهجية

هدف الدراسة  إلىاتفقت الدراسة الحالية في اعتمادها على المنهج الوصفي التحليل للوصول 

؛ 1313، الزهراني(؛ Bataineh, 2021؛ بطاينة وآخرون )1311الرقب، من ) مع دراسة كل  

؛ (Purniadi, 2020بورنيادي )؛ Pradeep, 2020براديب ) ؛1313)، محمود؛ 1313، مجاهد
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 & Andrea) آندريه وبيكوفا ؛ دراسة(Alsadoon & Turkestani, 2020)السعدون وتركستاني 

Berkova, 2020؛) ( بيرتل وآخرونBertil et al., 2020؛ دراسة دراسيا وآخرون) 

(Darcia et al., 2020( واختلفت مع دراسة كل .))باسيليا ؛ 1313، وآخرون أبو شخيدم

 م اتبعوا المنهج شبه التجريبي.أن ه( حيث (Basilaia & Kvavadze, 2020وكفافادز )

 من حيث األداة

هدف الدراسة مع دراسة  إلىللوصول  اإلستبانةالدراسة الحالية في اعتمادها على أداة  اتفقت

، مجاهد؛ 1313، الزهراني(؛ Bataineh, 2021؛ بطاينة وآخرون )1311الرقب، كل من )

؛ (Purniadi, 2020بورنيادي )؛ Pradeep, 2020براديب ) ؛1313)، محمود؛ 1313

 & Andrea) آندريه وبيكوفا ؛ دراسة(Alsadoon & Turkestani, 2020السعدون وتركستاني )

Berkova, 2020؛) ( بيرتل وآخرونBertil et al., 2020؛ دراسة دراسيا وآخرون) 

(Darcia et al., 2020( واختلفت مع دراسة كل .)) باسيليا ؛ 1313، وآخرون شخيدمأبو

 .((Basilaia & Kvavadze, 2020وكفافادز )

على حد علم الباحث بكونها و عن غيرها من الدراسات السابقة هذا وامتازت الدراسة الحالية 

جائحة كورونا  عن ُبعد في ظل   التي تناولت موضوع معوقات التعليم األولى في األردن  

(COVID-19 من وجهة نظر معلمي وأولياء أمور طلبة مدارس ).لواء الجيزة 
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

راسة وعينتها، كما في هذا الفصل وصًفا للمنهجية التي اعتمدها، ولمجتمع الد   الباحثتناول 

راسة التي استخدمها وكيفية بنائها وتطويرها، كما تناول الفصل خطوات التأكد من وتناول أدوات الد  

التي استخدمها في تحليل البيانات واستخالص  اإلحصائيةصدق وثبات األدوات، والمعالجة 

 النتائج.

 منهجية الدراسة

الباحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ من أجل تحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة على  اعتمد

على دراسة الظواهر كما يقوم  التحليلي   المنهج الوصفي   ( أن  1332تساؤالتها، حيث ذكر اآلغا )

يعطي التعبير  ، بحيثُ ويتم التعبير عنها كم ا، ادقيقً  وصًفاهي على أرض الواقع، من خالل وصفها 

ارتباطها بمختلف ا من خالل توضيح مدى هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ي وصًفا رقمي  الكم  

 .الظواهر األخرى

 مجتمع الدراسة 

، حيث يبلغ عدد معلمي وأولياء أمور طلبة مدارس لواء الجيزةمجتمع الدراسة من جميع  تكو ن

 (.1313( معلًما ومعلًمة وذلك وفًقا لتقرير )وزارة التربية التعليم، 1200المعلمين في لواء الجيزة )

 عينة الدراسة

( معلًما 101)تكو نت عينة الدراسة من تم  اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية، حيث 

 الجدول، لتابعة لوزارة التربية والتعليما من أمور طلبة مدارس لواء الجيزة ( ولي أمر103و)ومعلًمة 

 :عينة الدراسة يبي ن( 1)
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 (: توزيع عينة الدراسة1الجدول )

 النسبة العدد عينة الدراسة
 % 49.6 141 معلمين

 %  50.4 143 أولياء أمور
 % 100.0 284 الكلي

 أدوات الدراسة

تحديد أداة الدراسة على شكل استبانة وفق مجاالت الدراسة، وذلك ل بتطوير الباحثقام 

معلمي وأولياء  ( من وجهة نظرCOVID-19جائحة كورونا ) عن ُبعد في ظل   التعليم معوقات

على الدراسات السابقة ذات الصلة  اإلستبانة، واستند الباحث في بناء طلبة مدارس لواء الجيزة

(Shirkhani et al., 2016; Al Bataineh & Aljaraideh, 20191311، ؛ الرقب). 

 اإلستبانةبناء 

( 6( فقرة، وقام الباحث بتوزيعها على )56ة على )في صورتها األولي   اإلستبانةاشتملت 

 (:1مجاالت )الملحق 

 ( فقرة.11تكو ن من )تومحتواه، و  بالمقرر تتعلق المجال األول: صعوبات

 ( فقرة.13تكو ن من )تبالطلبة، و  تتعلق الثاني: صعوباتالمجال 

 ( فقرات.5كو ن من )ت، وتواستراتيجياته بطرائق التدريس تتعلق الثالث: صعوباتالمجال 

 ( فقرات.5كو ن من )تبالمعلم، وت تتعلق الرابع: صعوباتالمجال 

 فقرات. (8كو ن من )ت، وتتتعلق بأولياء األمور الخامس: صعوباتالمجال 

 ( فقرات.2كو ن من )تبالبنية التحتية والتقنية، وت تتعلق السادس: صعوباتالمجال 
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تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة 

ل وهي تمث   (ةبشد   وافقال أ، وافقال أ ،محايد، أوافق، أوافق بشد ة)واحدة من بين درجاته الخمس 

د الباحث ترتيب المتوسطات الحسابية للفقرات، وحد  واعتمد ، ( على الترتيب1، 1، 3، 0، 5) ي ارقم

األدنى  (، والحد  5األعلى للبدائل ) على الحد   ل فقرة حسب المعيار التالي بناءً درجة الموافقة لك

ين على ( ومن ثم قسمة الفرق بين الحد  0األدنى يساوي ) األعلى من الحد   ( وبطرح الحد  1للبدائل )

 (:1مستويات فتصبح األوزان وفق )الجدول  ثالثة  

 اإلستبانةأوزان  :(2الجدول )

 المدى درجة الموافقة
 2.33 – 1.00 منخفضة
 3.67– 2.34 متوسطة

 5.00 – 3.67 عالية
  اإلستبانةصدق 

 :بطريقتين االستبانةأكد من صدق قام الباحث بالت  

 حك مين صدق المُ 

 بالمقرر تتعلق صعوبات( مجاالت وهي: 6األولية والتي تكونت من )استبانته  الباحثعرض 

 صعوبات ، وواستراتيجياته بطرائق التدريس تتعلق صعوبات، و بالطلبة تتعلق صعوبات، ومحتواه

. عرضها بالبنية التحتية والتقنية تتعلق صعوبات، و تتعلق بأولياء األمور صعوبات، و بالمعلم تتعلق

( متخصصين في المجال التربوي 2على مجموعة من المحك مين ذوي االختصاص، وبلغ عددهم )

على مدى  للحكم (، وقد م المحك مين مجموعة من المالحظات وأبدوا رأيهم على فقراتها،1)الملحق 

حيث بلغت نسبة المحك مين على فقرات االستبانة  انتماء الفقرات للمجاالت التي تم  تحديدها،

، ودمج اإلستبانةومن ثم  قام الباحث باالستجابة لتلك المالحظات، فحذف مجاالت في (، 83%)
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، وتعديل بعض آخر، في ضوء المقترحات المقد مة من ( فقرة10)مجاالت أخرى، وحذف 

 (.3فقرة )الملحق  42لغت المحك مين خرجت استبانة المعلمين بصورتها النهائية حيث ب

 اخليصدق التساق الد  

لفقرات أداة  اإلرتباطمن خالل قيم معامالت  قام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي  

، وذلك بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية شملت )أولياء األمور والمعلمين( من الدراسة

نت  ( معلًما وولي أمر. وطبق ت 103العينةاالستطالعية من )مجتمع الدراسة، وخارج عينتها، وتكو 

 األداة مرتين على العينة االستطالعية.

 المجال األول: معوقات تتعلق بالطلبة

( قيم معامالت 3الجدول ) يبي نمعامالت ارتباط الفقرات مع المجال األول. و  حساب تم  

 :اإلرتباط

 تعلقة بالطلبةمفقرات مجال المعوقات ال بين اإلرتباطقيم معامالت  (:3الجدول )

التساق الداخليمعامل   رقم الفقرة 
 معامل ارتباط بيرسون 304.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 1  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 452.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 2  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 563.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 3  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 544.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 4  
 حجم العينة 143
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التساق الداخليمعامل   رقم الفقرة 
 معامل ارتباط بيرسون 537.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 5  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 544.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 6  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 572.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 7  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 483.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 8  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 569.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 9  
 حجم العينة 143
ارتباط بيرسونمعامل  581.  

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 10  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 533.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 11  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 531.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 12  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 604.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 13  
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 405.

اإلحصائيةمستوى الداللة  000. 14  
 حجم العينة 143
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، وهذا يعزز من صدق إحصائي اة كانت مرتفعة ودال   اإلرتباطقيم معامالت  الحظ أن  ويُ 

 االتساق الداخلي لفقرات المجال األول.

 معوقات تتعلق بالمعلمالمجال الثاني: 

 :اإلرتباطقيم معامالت  (0)الجدول  يبي نحساب معامالت ارتباط الفقرات مع المجال الثاني. و  تم  

 تعلقة بالمعلممفقرات مجال المعوقات ال بين اإلرتباطقيم معامالت  (:4الجدول )

التساق الداخليمعامل   رقم الفقرة 
 معامل ارتباط بيرسون 497.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 1
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 544.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 2
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 615.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 3
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 626.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 4
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 543.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 5
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 559.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 6
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 378.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 7

 حجم العينة 143
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التساق الداخليمعامل   رقم الفقرة 
ارتباط بيرسونمعامل  589.  

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 8
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 621.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 9
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 545.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 10
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 549.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 11
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 499.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 12
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 579.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 13
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 378.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 14
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 657.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 15
 حجم العينة 143
 معامل ارتباط بيرسون 581.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 16
 حجم العينة 143

، وهذا يعزز من صدق كانت مرتفعة ودالة إحصائي ا اإلرتباطالت قيم معام ويالحظ أن  

 االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني.
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 مورالثالث: معوقات تتعلق بأولياء األالمجال 

 ( قيم معامالت5الجدول ) يبي نو  ارتباط الفقرات مع المجال الثالث،حساب معامالت  تم  

 :اإلرتباط

 تعلقة بأولياء األمورمفقرات مجال المعوقات ال بين اإلرتباطقيم معامالت  (:5الجدول )

التساق الداخليمعامل   رقم الفقرة 

 معامل ارتباط بيرسون 458.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 1

 حجم العينة 143

 معامل ارتباط بيرسون 643.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 2

 حجم العينة 143

 معامل ارتباط بيرسون 556.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 3

العينةحجم  143  

 معامل ارتباط بيرسون 520.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 4

 حجم العينة 143

 معامل ارتباط بيرسون 449.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 5

 حجم العينة 143

 معامل ارتباط بيرسون 597.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 6

 حجم العينة 143
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التساق الداخليمعامل   رقم الفقرة 

بيرسونمعامل ارتباط  513.  

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 7

 حجم العينة 143

 معامل ارتباط بيرسون 648.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 8

 حجم العينة 143

 معامل ارتباط بيرسون 676.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 9

 حجم العينة 143

 معامل ارتباط بيرسون 629.

الداللة اإلحصائيةمستوى  000. 10  

 حجم العينة 143

 معامل ارتباط بيرسون 560.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 11

 حجم العينة 143

 معامل ارتباط بيرسون 677.

 مستوى الداللة اإلحصائية 000. 12

 حجم العينة 143

عزز من صدق وهذا يُ ، ة إحصائي اكانت مرتفعة ودال   اإلرتباطقيم معامالت  الحظ أن  ويُ 

بين مجاالت أداة  اإلرتباطكما وتم  حساب معامالت  االتساق الداخلي لفقرات المجال الثالث.

 :(6) الجدولباستخدام معامل ارتباط بيرسون الدراسة 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 بين مجالت أداة الدراسة اإلرتباطحساب معامالت  (:6الجدول )

 

، وهذا يعزز من إحصائي اة بين المجاالت كانت مرتفعة ودال   اإلرتباطقيم معامالت  الحظ أن  ويُ 

 راسة. اخلي لفقرات أداة الد  صدق االتساق الد  

 األداة ثبات

قام الباحث بحساب معامل ثبات كرونباخ ألفا ومعامل ثبات التجزئة النصفية للتحقق من ثبات 

 نتائج التحليل: (2)الجدول  يبي نو  الدراسة.)دقة( أداة 

  

 المجالت
 مجالت األداة

األداة 
معوقات تتعلق  الكلية

 بالطلبة
معوقات تتعلق 

 بالمعلم
معوقات تتعلق 
 بأولياء األمور

معوقات تتعلق 
 بالطلبة

 871.** 612.** 716.** 1 معامل ارتباط بيرسون

 000. 000. 000.  اإلحصائيةمستوى الدللة 

 143 143 143 143 حجم العينة

معوقات تتعلق 
 بالمعلم

 925.** 699.** 1 716.** معامل ارتباط بيرسون

 000. 000.  000. اإلحصائيةمستوى الدللة 

 143 143 143 143 حجم العينة

معوقات تتعلق 
 بأولياء األمور

 857.** 1 699.** 612.** معامل ارتباط بيرسون

 000.  000. 000. اإلحصائيةمستوى الدللة 

 143 143 143 143 حجم العينة

 األداة الكلية

 1 857.** 925.** 871.** ارتباط بيرسونمعامل 

  000. 000. 000. اإلحصائيةمستوى الدللة 

 143 143 143 143 حجم العينة
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 الدراسة المتعلقة باستبانة أولياء األمور قيم معامالت ثبات أداة: (7جدول رقم )ال

 معامل ثبات كرونباخ ألفا المجال/ األداة
معامل ثبات التجزئة النصفية 

 المصحح بمعادلة سبيرمان براون
 3.811 3.231 معوقات تتعلق بالطلبة
 3.268 3.803 معوقات تتعلق بالمعلم

 3.213 3.818 معوقات تتعلق بأولياء األمور
 3.856 3.311 الكليةاألداة 

جميع قيم معامالت الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األداة ومناسبتها  الحظ أن  ويُ 

 راسة.للتطبيق لتحقيق أغراض الد  

 جمع البيانات

دق والثبات بطريقة هائية والتحقق من إجراءات الص  بعد إعداد أداة الدراسة بصورتها الن  

 االستبانة على عينة الدراسة.أداة إحصائية، تم  تطبيق 

 وأدخل الباحث البيانات باالعتماد على جهاز الحاسوب واستخدم البرنامج اإلحصائي  

(SPSS: Statistical Package For Social Sciences إلجراء التحليالت )اإلحصائية 

 .راسة وفرضياتهاالد   أسئلةالالزمة لإلجابة عن 

 راسةإجراءات الد  

 :اآلتيةبالعديد من الخطوات إلتمامها، إذ قام الباحث بإجراء الخطوات  راسةالد  مر ت 

 راسة وأسئلتها.مشكلة الد   تحديد -1

 .لفصل األول والثانياعداد الدراسات السابقة واإلطار النظري، وكتابة ا -1

 التعقيب على الدراسات السابقة. -3

 .عن ُبعداإلطالع على دراسات سابقة وأدبيات تتعلق بموضوع معوقات التعليم  -0
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عن طريق عرضها على المحكمين، والتأكد من ها ت أكد من صدقتطوير أداة االستبانة، و  -5

 ثباتها.

 الدراسة وعينته. الباحث مجتمعحد د  -6

األوسط الحصول على كتاب تسهيل المهام من عمادة البحث العلمي في جامعة الشرق  -2

 .(0 وزارة التربية والتعليم )الملحق إلى مو جه

 راسة من معلمي وأولياء أمور الطلبة في لواء الجيزة.نة الد  فراد عي  على أ اإلستبانةتوزيع  -8

 .اإلستبانةجمع الباحث نتائج  -3

من خالل مقارنتها مع  تلك الن تائجعرض الن تائج ومناقشتها في فصل منفرد، ومناقشة  -13

 .الد راسات

 .إليهابناء توصيات مناسبة بما يتفق مع الن تائج التي تم الت وصل  -11

 اإلحصائيةالمعالجات 

، ، وذلك تمهيد اSPSSبرنامج  إلىبعد إدخال البيانات  استخدمت  للتحليل اإلحصائي 

 اآلتية: اإلحصائيةالمعالجات 

 اسة.اخلي ألداة الد ر معامل ارتباط بيرسون؛ للتحقق من صدق االتساق الد   .1

 المصحح بمعادلة سبيرمان براون.معامل ثبات كرونباخ ألفا، ومعامل ثبات التجزئة النصفية  .1

الحسابية،  المتوسطاتاإلحصاء الوصفي: التكرارات والنسب المئوية، وحساب قيم  .3

المعيارية، وذلك لوصف أراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة، وتحديد  اإلنحرافاتو 

يجاد الرتب.  األهمية النسبية للفقرات، وا 
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

يها الدراسة الحالية بهدف التعرف معوقات ا للنتائج التي توصلت إلهذا الفصل عرض  تناول 

( من وجهة نظر معلمي وأولياء أمور طلبة COVID-19التعليم عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا )

 :اآلتية سئلةمدارس لواء الجيزة من خالل اإلجابة عن األ

ل والذي ينص  جائحة  : ما معوقات التعليم عن ُبعد في ظل  علىالنتائج المتعلقة بالسؤال األو 
 ( من وجهة نظر المعلمين في مدارس لواء الجيزة؟COVID-19كورونا )

 المعيارية لمجاالت اإلنحرافاتالحسابية و  المتوسطاتلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب قيم 

( من وجهة نظر المعلمين في COVID-19جائحة كورونا ) عن ُبعد في ظل   التعليممعوقات 

وتم اعتماد المعيار اآلتي ، (3) كما يظهر بالجدول نة المعلمينفي ضوء عي  مدارس لواء الجيزة 

 :(8)الجدول لتقييم كل فقرة 

 (: معيار تقييم الفقرات8الجدول )

  4.21-5  3.41-4.20 2.61-3.40 1.81-2.60 1 – 1.80 مدى الفئة
 جداً مرتفعة  مرتفعة محايد قليلة جداً قليلة  التقييم

المعيارية لمجالت معوقات التعليم عن ُبعد في ظل   اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (: 9الجدول )
 ( من وجهة نظر معلمي مدارس لواء الجيزةCOVID-19جائحة كورونا )

 رتبة
 المجال

 العدد اسم المجال
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 درجة
 الصعوبة

 جداً مرتفعة  0.55 4.28 141 معوقات تتعلق بأولياء المور 1
 مرتفعة 0.58 4.14 141 معوقات تتعلق بالطلبة 2
 مرتفعة 0.63 3.92 141 معوقات تتعلق بالمعلم 3

 مرتفعة 0.52 4.10 141 الدرجة الكلية
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 المعيارية لمجاالت الدراسة اإلنحرافاتالحسابية و  المتوسطات( قيم 3ن من الجدول )يتبي  

الدراسة لمجاالت معوقات التعليم عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا  عينةالستجابات أفراد 

(COVID-19من وج ) ،جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ و هة نظر معلمي مدارس لواء الجيزة

( 4.28-3.92الحسابية ما بين ) المتوسطات(، وقد تراوحت 0.52( بانحراف معياري )4.10)

ولى بمتوسط حسابي تعلق بأولياء األمور بالمرتبة األبدرجة مرتفعة في حين جاء مجال معوقات ت

وجاء المعوقات المتعلقة بالطلبة  ،جداً ( وبدرجة مرتفعة 0.55( بانحراف معياري )4.28بلغ )

فيما جاء مجال المعوقات  (،0.58( وانحراف معياري )4.14بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )

( 0.63( وانحراف معياري بلغ )3.92بمتوسط حسابي بلغ ) األخيرةالمتعلقة بالمعلم بالمرتبة 

 وبدرجة مرتفعة.

 ا بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي:أم  

 تتعل ق بأولياء األمور : معوقاتاألول المجال

للمعوقات التي تتعلق بأولياء  المعيارية للفقرات اإلنحرافاتالحسابية و  المتوسطاتقيم  حساب تم  

أولياء األمور ( من وجهة نظر COVID-19عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا ) األمور للتعليم

 (.13ن في الجدول )لفقرات مجال المعوقات التي تتعلق بأولياء األمور كما هو مبي  

المعيارية للمعوقات التي تتعلق بأولياء األمور من  اإلنحرافاتو المتوسطات الحسابية : (10)الجدول 
 حسب المتوسطات الحسابية تنازلياا مرتبة  الجيزةوجهة نظر معلمي مدارس لواء 

رقم 
ةالفقر   

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

ةالرتب  
درجة 

 الصعوبة

1 
لمتابعه التَّعليم عن ُبعد يحتاج تفر غ أحد الوالدين 

ه مع المرحلة األساسيَّة األولى.  الدُّروس مع أبنائه خاص 
 جداً مرتفعة  1 64. 4.56 141

6 
صعوبة متابعة أولياء األمور ألبنائهم في حال تواجد 

 أكثر من طالب في نفس المنزل.
 جداً مرتفعة  2 88. 4.40 141
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رقم 
ةالفقر   

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

ةالرتب  
درجة 

 الصعوبة

12 
)شراء  التعليم عن ُبعدزيادة التَّكاليف المترت بة على نمط 

 أجهزة/ االت صال في شبكة اإلنترنت(
 جداً مرتفعة  3 83. 4.39 141

5 
قميَّة  عدم مواكبة اولياء األمور للتَّحوالت الرَّ

 . والتكنولوجية
 جداً  مرتفعة 4 75. 4.36 141

 جداً مرتفعة  5 76. 4.36 141 عدم قناعة أولياء األمور بفعاليَّة التَّعليم عن ُبعد. 3

2 
أولياء األمور على إعادة شرح الدُّروس عدم قدرة 

ة الدَّراسيَّة.  وتبسيط المفاهيم للطَّلبة بعد الحصَّ
 جداً مرتفعة  6 79. 4.32 141

11 
عدم قدرة أولياء األمور على تحقيق التَّوازن بين عملهم 

 وتعليم أبنائهم عن ُبعد.
 جداً مرتفعة  7 82. 4.29 141

9 
والَّذين يسكنون في شقق  عدد الطَّلبة في األسرة الواحدة

صغيرة مكتظة فال مجال لديهم لعزل أنفسهم في غرف 
 منفصلة وبالت الي هم أكثر عرضة للضوضاء.

 جداً مرتفعة  8 87. 4.27 141

10 
التَّعليم عن ُبعد د ف ع  عددا من أولياء األمور لتقديم 

 جداً مرتفعة  9 89. 4.25 141 دروس خصوصيَّة ألبنائهم.

4 
أولياء األمور على رفع ملفات الواجبات  عدم قدرة

 واالختبارات )في حال احتاج الطَّالب للدَّعم(
 جداً مرتفعة  10 83. 4.22 141

7 
عدم تعاون أولياء األمور مع المعل مين في العملية 

 التَّعليميَّة. 
 مرتفعة 11 91. 4.02 141

8 
ة الد راسية  ية أولياء األمور أثناء الحصَّ الحد  من حر 

 مرتفعة 12 1.01 3.89 141 وتقييد حركتهم ولباسهم.

داً جمرتفعة   54. 4.28 141 التي تتعلق بأولياء األمورالكلية المعوقات   

في ظل   التعليم عن ُبعدأن  المعوقات التي تتعلق بأولياء وتواجه  (13الجدول ) منيظهر 

( من وجهة نظر معلمي مدارس لواء الجيزة لفقرات مجال المعوقات COVID-19جائحة كورونا )

(، واالنحراف 4.28، فبلغ المتوسط الحسابي )جداً التي تتعلق بأولياء األمور قد جاءت مرتفعة 

وتراوحت  جداً ( للدرجة الكلية، وحصلت فقرات المجال على درجات مرتفعة ومرتفعة 54.المعياري )

التَّعليم عن ( والتي تنص على"  1(، وجاءت الفقرة رقم)4.56-3.89الحسابية بين ) المتوسطات
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ه مع المرحلة األساسيَّة األولى ." في ُبعد يحتاج تفر غ أحد الوالدين لمتابعه الدُّروس مع أبنائه خاص 

، وجاءت جداً ( وبدرجة مرتفعة 64.(، وانحراف معياري بلغ )4.56الرتبة االولى بمتوسط حسابي )

ة الد راسية وتقييد حركتهم ( والتي تنص على" 8) الفقرة رقم الحد  من حر ية أولياء األمور أثناء الحصَّ

( في الرتبة األخيرة وبدرجة 1.01(، وانحراف معياري بلغ )3.89" بمتوسط حسابي )ولباسهم

ا.  مرتفعة أيض 

 بالطلبة تتعلق : معوقاتالثانيالمجال 

المعوقات التي تتعلق  المعيارية للفقرات اإلنحرافاتالحسابية و  المتوسطاتقيم  حساب تم  

( من وجهة نظر معلمي COVID-19بالطلبة معوقات التعليم عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا )

 (.11)ن في الجدول مدارس لواء الجيزة لفقرات مجال المعوقات التي تتعلق بالطلبة كما هو مبي  

من وجهة نظر بالطلبة المعيارية للمعوقات التي تتعلق  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و : (11)الجدول 
 حسب المتوسطات الحسابية تنازلياا مرتبة  الجيزةمعلمي مدارس لواء 

رقم 
ةالفقر   

 العدد الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

ةالرتب  
درجة 
ةالصعوب  

2 
لبيَّة لدى بعض الطَّلبة مثل  توافر السُّلوكيات السَّ

 الغش  أو قيام اآلخرين بمشاريع بداًل منهم.
 مرتفعة 1 62. 4.53 141

 جداً 

5 
قلَّة دافعيَّة الطَّلبة أثناء العملية الت عليمي ة، بسبب 
 غياب التَّفاعل بينهم وبين معلميهم وبين زمالئهم

141 4.36 .82 2 
مرتفعة 
 جداً 

6 
المعاناة النَّفسيَّة للطَّلبة والنَّاتجة عن ضعف 

عوبة بفهم  ، والصُّ اإلنترنت وانقطاع التَّيار الكهربائي 
 بعض الشُّروحات

141 4.29 .751 3 
مرتفعة 
 جداً 

1 
 الخاصةال يلبي التَّعليم عن ُبعد بعض االحتياجات 

 لبعض المتعل مين.
141 4.29 .88 4 

مرتفعة 
 جداً 

14 
البيئة الموجودة في منازل بعض الطَّلبة ال 

التَّركيز أثناء عملية التَّعلُّم، لوجود تساعدهم على 
 ضجيج في المنزل.

141 4.26 .85 5 
مرتفعة 
 جداً 
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رقم 
ةالفقر   

 العدد الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

ةالرتب  
درجة 
ةالصعوب  

12 
شعور بعض الطلَّبة بالملل أثناء عملية التَّدريس 
 عن ُبعد لغياب التَّفاعل اإلجتماعي  بين الطَّلبة.

141 4.22 .89 6 
مرتفعة 
 جداً 

9 
الذَّاتي  عدم امتالك بعض الطَّلبة لمهارات التَّعلم 

 وحل  المشكالت ومواجهه االزمات.
 مرتفعة 7 89. 4.12 141

4 

عدم امتالك بعض الطَّلبة لمهارات البحث عبر 
قمية )اإلنترنت( بجميع  شبكات المعلومات الرَّ

أشكالها لتلبية احتياجاتهم الد راسي ة في التَّعليم عن 
 ُبعد.

 مرتفعة 8 94. 4.09 141

3 
نتيجة تداخل مواعيد تسليم  شعور الط لبة باإلرباك

 الواجبات االلكترونيَّة وعدم وضوحها.
 مرتفعة 9 84. 4.07 141

8 
عدم ارتياح الطَّلبة من فكرة فتح كاميرات المراقبة 

 مرتفعة 10 1.01 4.02 141 أثناء عمليات التَّقييم وشعورهم بالخجل.

13 
قبة والظَّهر جراء  إصابة بعض الطَّلبة بآالم في الرَّ

 الجلوس لفترات طويلة أمام األجهزة اإللكتروني ة.
 مرتفعة 11 1.00 3.95 141

11 
إصابة بعض الطَّلبة بمشكالت نفسيَّة بسبب حالة 

 .التعليم عن ُبعدالتَّوتر الَّتي رافقت عملية 
 مرتفعة 12 1.05 3.95 141

10 
عدم قدرة الطَّلبة على الجلوس ألوقات طويلة أمام 

 مرتفعة 13 1.08 3.94 141 األجهزة اللوحيَّة.شاشات الحاسوب/ 

7 
عدد الطَّلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح لهم 

 بالتَّفاعل مع المعل م في التَّعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 14 1.07 3.79 141

 مرتفعة  58. 4.13 141 التي تتعلق بالطلبة المعوقات الكلية

المعوقات التي تتعلق بالطلبة في التعليم عن ُبعد في ظل  جائحة  ( أن  11)يظهر من الجدول 

( من وجهة نظر معلمي مدارس لواء الجيزة لفقرات مجال المعوقات التي COVID-19كورونا )

(، 586.(، وانحراف معياري )4.13تتعلق بالطلبة قد جاءت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

 3.79والمرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) جداً تفعة وجاءت الفقرات بين الدرجتين المر 

لبيَّة لدى بعض الطَّلبة على والتي تنص( 1) ءت الفقرة رقم(، وجا4.53- " توافر السُّلوكيات السَّ
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(، 4.53) مثل الغش  أو قيام اآلخرين بمشاريع بداًل منهم." في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي

عدد ( والتي تنص على"2، وجاءت الفقرة رقم )جداً ( وبدرجة مرتفعة 626.)وانحراف معياري بلغ 

في الرتبة األخيرة  مع المعل م في التَّعليم عن ُبعد،الطَّلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح لهم بالتَّفاعل 

 (، وبدرجة مرتفعة.1.07(، وانحراف معياري بلغ )3.79بمتوسط حسابي بلغ )

 تتعلق بالمعلم : معوقاتلثالمجال الثا

التي تتعلق بالمعلم للتعليم  المعيارية للمعوقات اإلنحرافاتو  الحسابية المتوسطاتحساب قيم  تم  

( من وجهة نظر معلمي مدارس لواء الجيزة لفقرات COVID-19عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا )

 .(11ن في الجدول )مجال المعوقات التي تتعلق بالمعلم كما هو مبي  

المعيارية للمعوقات التي تتعلق بالمعلم من وجهة نظر  اإلنحرافات(: المتوسطات الحسابية و 12)الجدول 
 حسب المتوسطات الحسابية تنازلياا مرتبة  الجيزةمعلمي مدارس لواء 

رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ةالرتب  
درجة 
ةالصعوب  

1 
تفتقد للتَّفاعل بين الطَّلبة  التعليم عن ُبعدطرائق 

 1 75. 4.39 141 أنفسهم وبين معلميهم
 مرتفعة
 جداً 

13 
ة اإلجابات المقدَّمة من الطَّالب )كون  عدم صح 

بعض األهالي يقومون باإلجابة عنهم( مم ا 
 يضعف عملية التَّخطيط.

141 4.22 1.00 2 
 مرتفعة
 جداً 

12 
التَّعل م  قل ة األنشطة المستخدمة مقارنة مع بيئة

.  الوجاهي 
 مرتفعة 3 91. 4.11 141

15 
ات  االلكترونيَّة على  التعليميةعدم قدره المنصَّ

غط على شبكات   . اإلنترنتتحمُّل الضَّ
 مرتفعة 4 97. 3.97 141

10 
عدم مواءمة كمية المنهاج المدرسي  المطلوب 

 مرتفعة 5 1.02 3.97 141 تنفيذه مع الوقت المتاح للتَّعليم عن ُبعد.

6 
غط النَّفسي  أثناء  شعور بعض الطَّلبة بالضَّ

 .التعليم عن ُبعدعملية 
 مرتفعة 6 1.02 3.96 141
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رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ةالرتب  
درجة 
ةالصعوب  

16 
عدم توافر مواقع الكترونيَّة شاملة للمصادر 

 ومعززة للتَّعليم عن ُبعد.  التعليمية
 مرتفعة 7 1.07 3.93 141

11 
للطَّلبة قلَّة جودة المواد  التَّعليمي ة المرسلة 

وت/ عدم وضوح الفيديو(.  )انخفاض الصَّ
 مرتفعة 8 1.00 3.91 141

7 
عدم توافر مهارات تنفيذ التَّعليم عن ُبعد لدى 
بعض المعل مين الَّذين اعتادوا على التَّعليم 

.  الوجاهي 
 مرتفعة 9 1.026 3.89 141

5 
عدم عقد دورات تدريبي ة للمعل مين لتدريبهم على 

 مرتفعة 10 1.09 3.87 141 ُبعد.التَّعليم عن 

9 
االقتصار على التَّلقين وصعوبة التَّنويع في 
طرائق التَّدريس واستراتيجياته في التَّعليم عن 

 ُبعد.
 مرتفعة 11 1.06 3.87 141

4 
عدم قدرة بعض المعل مين على متابعة الط لبة 

.  وتوجيههم بشكل مستمر 
 مرتفعة 12 1.03 3.78 141

2 
عدم قدره بعض المعل مين على تكليف الطَّلبة 

 بواجبات لما تمَّ تعل مه من خالل التَّعليم عن ُبعد. 
 مرتفعة 13 1.04 3.77 141

3 
عدم قدرة بعض المعل مين على التَّحكُّم بالطَّلبة 

ة الدراسي ة.  مرتفعة 14 1.04 3.75 141 والسَّيطرة عليهم خالل الحص 

14 
ات التَّعليميَّة الَّتي  إلىصعوبة الوصول  المنصَّ

 انشأتها الوزارة للتَّعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 15 1.19 3.70 141

8 
ضعف قدرة المعل مين على استخدام الوسائل 

 في التَّعليم عن ُبعد. التفاعليةالتُّكنولوجي ة 
 مرتفعة 16 1.16 3.63 141

 مرتفعة  63. 3.92 141 التي تتعلق بالمعلم الكلية المعوقات
في ظل   التعليم عن ُبعدالمعوقات التي تتعلق بالمعلم وتواجه  ( أن  11يظهر من الجدول )

( من وجهة نظر معلمي مدارس لواء الجيزة لفقرات مجال المعوقات COVID-19جائحة كورونا )

 (، واالنحراف المعياري3.92التي تتعلق بالمعلم قد جاءت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية جداً الدرجتين المرتفعة والمرتفعة  بين(، وجاءت الفقرات 63.)
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تفتقد  التعليم عن ُبعدطرائق ( والتي تنص على " 1(، وجاءت الفقرة رقم)4.39- 3.63بين )

بلغ (، وانحراف معياري 4.39" بمتوسط حسابي بلغ )للتَّفاعل بين الطَّلبة أنفسهم وبين معلميهم

ضعف  ( والتي تنص على "8) ، وجاءت الفقرة رقمجداً ( في الرتبة األولى وبدرجة مرتفعة 75.)

." بمتوسط حسابي بلغ في التَّعليم عن ُبعد التفاعليةقدرة المعل مين على استخدام الوسائل التُّكنولوجي ة 

 ( في الرتبة األخيرة وبدرجة مرتفعة.63.(، وانحراف معياري بلغ )3.92)

عن ُبعد في ظل جائحة  : ما معوقات التعليموالذي ينص على الثانينتائج المتعلقة بالسؤال ال
 ( من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزة؟COVID-19كورونا )

 المعيارية لمجاالت اإلنحرافاتالحسابية و  المتوسطاتتم حساب قيم  السؤاللإلجابة عن هذا 

في أولياء األمور ( من وجهة نظر COVID-19جائحة كورونا ) معوقات التعليم عن ُبعد في ظل  

وتم اعتماد المعيار اآلتي لتقييم كل فقرة  (،01) كما يظهر بالجدول مورأولياء األضوء عينة 

 :(13)الجدول 

 معيار تقييم الفقرات(: 13) الجدول

  4.21-5  3.41-4.20 2.61-3.40 1.81-2.60 1 – 1.80 مدى الفئة
 جداً مرتفعة  مرتفعة  محايد قليلة جداً قليلة  التقييم

المعيارية لمجالت معوقات التعليم عن ُبعد في ظل   اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و (: 14الجدول )
 ( من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزةCOVID-19جائحة كورونا )

 رتبة
 المجال

 الصعوبة درجة المعياريالنحراف  الحسابي المتوسط العدد اسم المجال

 مرتفعة  56. 4.19 143 المور بأولياءمعوقات تتعلق  1
 مرتفعة 50. 4.13 143 معوقات تتعلق بالطلبة 2
 مرتفعة 55. 4.06 143 معوقات تتعلق بالمعلم 3

 مرتفعة 47. 4.12 143 الدرجة الكلية
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المعيارية لمجاالت الدراسة  اإلنحرافاتالحسابية و  المتوسطات( قيم 10)ن من الجدول يتبي  

الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت معوقات التعليم عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا 

(COVID-19من وجه )،معوقات التعليم  أن   إلىالنتائج  وأشارت ة نظر أولياء األمور لواء الجيزة

األمور لواء الجيزة جاءت ( من وجهة نظر أولياء COVID-19جائحة كورونا ) ظل  عن ُبعد في 

ة الحسابي   المتوسطات(، وقد تراوحت 47.( بانحراف معياري )4.12مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ )

تعلق بأولياء األمور بالمرتبة ( بدرجة مرتفعة في حين جاء مجال معوقات ت4.19-4.06ما بين )

وجاء المعوقات  عة،( وبدرجة مرتف55.( بانحراف معياري )4.19) ولى بمتوسط حسابي بلغاأل

فيما جاء  (، 50.( وانحراف معياري )4.12المتعلقة بالطلبة بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )

( وانحراف معياري بلغ 4.06خيرة بمتوسط حسابي بلغ )ات المتعلقة بالمعلم بالمرتبة األمجال المعوق

 ( وبدرجة مرتفعة.54.)

 كل مجال فكانت النتائج على النحو اآلتي: لفقراتا بالنسبة أم  

 تتعل ق بأولياء األمور : معوقاتاألولالمجال 

المعيارية للفقرات للمعوقات التي تتعلق بأولياء  اإلنحرافاتالحسابية و  المتوسطاتقيم  حساب تم  

لواء ( من وجهة نظر أولياء األمور COVID-19عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا ) األمور للتعليم

 (.15ن في الجدول )الجيزة لفقرات مجال المعوقات التي تتعلق بأولياء األمور كما هو مبي  

  



51 

من  عوقات التي تتعلق بأولياء األمورالمعيارية للم اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و : (15الجدول )
 حسب المتوسطات الحسابية تنازلياا مرتبة  أولياء األمور لواء الجيزةوجهة نظر 

رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
ط المتوس

 الحسابي
 النحراف
 المعياري

ةالرتب  
درجة 

 الصعوبة

12 
 التعليم عن ُبعدزيادة التَّكاليف المترت بة على نمط 

 )شراء أجهزة/ االت صال في شبكة اإلنترنت(
 جداً مرتفعة  1 92. 4.36 143

 جداً مرتفعة  2 78. 4.36 143 عدم قناعة أولياء األمور بفعاليَّة التَّعليم عن ُبعد. 3

1 
التَّعليم عن ُبعد يحتاج تفر غ أحد الوالدين لمتابعه 
ه مع المرحلة األساسيَّة  الدُّروس مع أبنائه خاص 

 األولى.
 جداً مرتفعة  3 95. 4.26 143

9 

عدد الطَّلبة في األسرة الواحدة والَّذين يسكنون في 
أنفسهم شقق صغيرة مكتظة فال مجال لديهم لعزل 

في غرف منفصلة وبالت الي هم أكثر عرضة 
 للضوضاء.

 جداً  مرتفعة 4 1.02 4.23 143

11 
عدم قدرة أولياء األمور على تحقيق التَّوازن بين 

 عملهم وتعليم أبنائهم عن ُبعد.
 جداً مرتفعة  5 92. 4.21 143

2 
عدم قدرة أولياء األمور على إعادة شرح الدُّروس 

ة الدَّراسيَّة.وتبسيط المفاهيم   للطَّلبة بعد الحصَّ
 جداً مرتفعة  6 92. 4.20 143

10 
التَّعليم عن ُبعد د ف ع  عددا من أولياء األمور لتقديم 

 دروس خصوصيَّة ألبنائهم.
 جداً مرتفعة  7 1.01 4.20 143

6 
صعوبة متابعة أولياء األمور ألبنائهم في حال 

 تواجد أكثر من طالب في نفس المنزل.
 مرتفعة  8 95. 4.17 143

4 
عدم قدرة أولياء األمور على رفع ملفات الواجبات 

 واالختبارات )في حال احتاج الطَّالب للدَّعم(
 جداً مرتفعة  9 99. 4.12 143

5 
قميَّة  عدم مواكبة اولياء األمور للتَّحوالت الرَّ

 . والتكنولوجية
 جداً مرتفعة  10 91. 4.11 143

7 
عدم تعاون أولياء األمور مع المعل مين في العملية 

 التَّعليميَّة. 
 مرتفعة 11 1.02 4.03 143

8 
ة  ية أولياء األمور أثناء الحصَّ الحد  من حر 

 الد راسية وتقييد حركتهم ولباسهم.
 مرتفعة 12 1.10 3.97 143

 مرتفعة   55. 4.19 143 التي تتعلق بأولياء األمور الكلية المعوقات
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في ظل   التعليم عن ُبعدأن  المعوقات التي تتعلق بأولياء وتواجه  (15يظهر من الجدول )

( من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزة لفقرات مجال المعوقات COVID-19جائحة كورونا )

(، واالنحراف المعياري 4.19التي تتعلق بأولياء األمور قد جاءت مرتفعة، فبلغ المتوسط الحسابي )

وتراوحت االواسط  جداً ( للدرجة الكلية، وحصلت فقرات المجال على درجات مرتفعة ومرتفعة 55.)

( والتي تنص على" زيادة التَّكاليف المترت بة 11(، وجاءت الفقرة رقم)4.36-3.97الحسابية بين )

لى بمتوسط / االت صال في شبكة اإلنترنت(." في الرتبة األو  )شراء أجهزة التعليم عن ُبعدعلى نمط 

( والتي 8) ، وجاءت الفقرة رقمجداً ( وبدرجة مرتفعة .31(، وانحراف معياري بلغ )4.36حسابي )

ة الد راسية وتقييد حركتهم ولباسهم." بمتوسط  تنص على" الحد  من حر ية أولياء األمور أثناء الحصَّ

 مرتفعة أيًضا.( في الرتبة األخيرة وبدرجة 1.10(، وانحراف معياري بلغ )3.97حسابي )

 بالطلبة تتعلق : معوقاتالثانيالمجال 

المعيارية للفقرات المعوقات التي تتعلق  اإلنحرافاتالحسابية و  المتوسطاتحساب قيم  تم  

( من وجهة نظر أولياء COVID-19عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا ) التعليمبالطلبة معوقات 

 (.16التي تتعلق بالطلبة كما هو مبين في الجدول )لفقرات مجال المعوقات  األمور لواء الجيزة

جهة نظر و المعيارية للمعوقات التي تتعلق بالطلبة من  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و : (16الجدول )
 حسب المتوسطات الحسابية تنازلياا مرتبة  أولياء األمور لواء الجيزة

رقم 
ةالفقر   

 العدد الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ةالرتب  
درجة 
ةالصعوب  

1 
ال يلبي التَّعليم عن ُبعد بعض االحتياجات 

 لبعض المتعل مين. الخاصة
143 4.47 .71 1 

 مرتفعة
 جداً 

2 
لبيَّة لدى بعض الطَّلبة مثل  توافر السُّلوكيات السَّ

 الغش  أو قيام اآلخرين بمشاريع بداًل منهم.
مرتفعة  2 81. 4.41 143

 جداً 

14 
البيئة الموجودة في منازل بعض الطَّلبة ال 
تساعدهم على التَّركيز أثناء عملية التَّعلُّم، 

143 4.32 .90 3 
مرتفعة 
 جداً 
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رقم 
ةالفقر   

 العدد الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ةالرتب  
درجة 
ةالصعوب  

 لوجود ضجيج في المنزل.

3 
شعور الط لبة باإلرباك نتيجة تداخل مواعيد 
 تسليم الواجبات االلكترونيَّة وعدم وضوحها.

143 4.26 .86 4 
مرتفعة 
 جداً 

5 
قلَّة دافعيَّـة الطَّلبـة أثنـاء العمليـة الت عليمي ـة، بسـبب 
غيـــــــاب التَّفاعـــــــل بيـــــــنهم وبـــــــين معلمـــــــيهم وبـــــــين 

 زمالئهم.
 مرتفعة 5 93. 4.11 143

8 
ـــــتح كـــــاميرات  ـــــة مـــــن فكـــــرة ف ـــــاح الطَّلب عـــــدم ارتي
 المراقبة أثناء عمليات التَّقييم وشعورهم بالخجل.

 مرتفعة 6 98. 4.09 143

6 
النَّفسيَّة للطَّلبة والنَّاتجة عن ضعف المعاناة 

عوبة  ، والصُّ اإلنترنت وانقطاع التَّيار الكهربائي 
 بفهم بعض الشُّروحات

 مرتفعة 7 96. 4.06 143

7 
عدد الطَّلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح لهم 

 بالتَّفاعل مع المعل م في التَّعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 8 95. 4.06 143

4 

بعض الطَّلبة لمهارات البحث عبر  عدم امتالك
قمية )اإلنترنت( بجميع  شبكات المعلومات الرَّ
أشكالها لتلبية احتياجاتهم الد راسي ة في التَّعليم 

 عن ُبعد.

 مرتفعة 9 94. 4.06 143

12 
شعور بعض الطلَّبة بالملل أثناء عملية التَّدريس 
 عن ُبعد لغياب التَّفاعل اإلجتماعي  بين الطَّلبة.

 مرتفعة 10 1.02 4.06 143

9 
عدم امتالك بعض الطَّلبة لمهارات التَّعلم الذَّاتي  

 مرتفعة 11 96. 4.03 143 وحل  المشكالت ومواجهه االزمات.

13 
قبة والظَّهر  إصابة بعض الطَّلبة بآالم في الرَّ

جراء الجلوس لفترات طويلة أمام األجهزة 
 اإللكتروني ة.

 مرتفعة 12 1.07 3.96 143

11 
إصابة بعض الطَّلبة بمشكالت نفسيَّة بسبب 

 .التعليم عن ُبعدحالة التَّوتر الَّتي رافقت عملية 
 مرتفعة 13 1.08 3.93 143

10 
عدم قدرة الطَّلبة على الجلوس ألوقات طويلة 

 أمام شاشات الحاسوب/ األجهزة اللوحيَّة.
 مرتفعة 14 1.16 3.85 143

 مرتفعة  50. 4.12 143 التي تتعلق بالطلبة الكلية الصعوبات
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المعوقات التي تتعلق بالطلبة في التعليم عن ُبعد في ظل  جائحة  ( أن  16)يظهر من الجدول 

( من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزة لفقرات مجال المعوقات التي COVID-19كورونا )

(، 50.(، وانحراف معياري )4.12الحسابي )تتعلق بالطلبة قد جاءت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط 

والمرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين  جداً وجاءت الفقرات بين الدرجتين المرتفعة 

( والتي تنص على " ال يلبي التَّعليم عن ُبعد بعض 1) (، وجاءت الفقرة رقم3.85-4.47)

(، وانحراف 4.47) وبمتوسط حسابيرتبة األولى ملبعض المتعل مين" في ال الخاصةاالحتياجات 

" عدم قدرة  ( والتي تنص على13، وجاءت الفقرة رقم )جداً ( وبدرجة مرتفعة 71.معياري بلغ )

الطَّلبة على الجلوس ألوقات طويلة أمام شاشات الحاسوب/ األجهزة اللوحيَّة." في الرتبة األخيرة 

 (، وبدرجة مرتفعة.1.16255(، وانحراف معياري بلغ )3.8531بمتوسط حسابي بلغ )

 تتعلق بالمعلم : معوقاتلثالمجال الثا

المعيارية للمعوقات التي تتعلق بالمعلم للتعليم  اإلنحرافاتالحسابية و  المتوسطاتحساب قيم  تم  

( من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزة لفقرات COVID-19عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا )

 .(12بالمعلم كما هو مبين في الجدول )مجال المعوقات التي تتعلق 

المعيارية للمعوقات التي تتعلق بالمعلم من وجهة نظر  اإلنحرافاتالمتوسطات الحسابية و  :(17)الجدول 
 حسب المتوسطات الحسابية تنازلياا مرتبة  أولياء األمور لواء الجيزة

رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ةالرتب  
درجة 
ةالصعوب  

1 
تفتقد للتَّفاعل بين الطَّلبة أنفسهم وبين  التعليم عن ُبعدطرائق 
 معلميهم

مرتفعة  1 92. 4.21 143
 جداً 

14 
ات التَّعليميَّة الَّتي انشأتها  إلىصعوبة الوصول  المنصَّ

 الوزارة للتَّعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 2 96. 4.19 143

ة اإلجابات  13 المقدَّمة من الطَّالب )كون بعض األهالي عدم صح 
 مرتفعة 3 1.14 4.16 143 يقومون باإلجابة عنهم( مم ا يضعف عملية التَّخطيط.
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رقم 
رةالفق  

 العدد الفقرات
 المتوسط
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

ةالرتب  
درجة 
ةالصعوب  

3 
عدم قدرة بعض المعل مين على التَّحكُّم بالطَّلبة والسَّيطرة 

ة الدراسي ة.  عليهم خالل الحص 
 مرتفعة 143 99. 4.11 143

4 
متابعة الط لبة وتوجيههم عدم قدرة بعض المعل مين على 

.  بشكل مستمر 
 مرتفعة 143 96. 4.11 143

12 .  مرتفعة 6 96. 4.10 143 قل ة األنشطة المستخدمة مقارنة مع بيئة التَّعل م الوجاهي 

11 
قلَّة جودة المواد  التَّعليمي ة المرسلة للطَّلبة )انخفاض 

وت/ عدم وضوح الفيديو(.  الصَّ
 مرتفعة 7 95. 4.07 143

7 
عدم توافر مهارات تنفيذ التَّعليم عن ُبعد لدى بعض 

.  المعل مين الَّذين اعتادوا على التَّعليم الوجاهي 
 مرتفعة 8 1.10 4.06 143

10 
عدم مواءمة كمية المنهاج المدرسي  المطلوب تنفيذه مع 

 الوقت المتاح للتَّعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 9 93. 4.06 143

9 
التَّلقين وصعوبة التَّنويع في طرائق التَّدريس االقتصار على 

 واستراتيجياته في التَّعليم عن ُبعد.
 مرتفعة 10 1.01 4.06 143

15 
ات  االلكترونيَّة على تحمُّل  التعليميةعدم قدره المنصَّ

غط على شبكات   . اإلنترنتالضَّ
 مرتفعة 11 97. 4.05 143

2 
عدم قدره بعض المعل مين على تكليف الطَّلبة بواجبات لما 

 تمَّ تعل مه من خالل التَّعليم عن ُبعد. 
 مرتفعة 12 99. 4.00 143

16 
ومعززة  التعليميةعدم توافر مواقع الكترونيَّة شاملة للمصادر 

 للتَّعليم عن ُبعد. 
 مرتفعة 13 94. 4.02 143

5 
للمعل مين لتدريبهم على التَّعليم عن عدم عقد دورات تدريبي ة 

 ُبعد.
 مرتفعة 14 1.04 3.98 143

6 
غط النَّفسي  أثناء عملية  التعليم شعور بعض الطَّلبة بالضَّ

 .عن ُبعد
 مرتفعة 15 1.07 3.89 143

8 
ضعف قدرة المعل مين على استخدام الوسائل التُّكنولوجي ة 

 في التَّعليم عن ُبعد. التفاعلية
 مرتفعة 16 1.04 3.87 143

 مرتفعة  54. 4.06 143 التي تتعلق بالمعلم الكلية المعوقات

في ظل   التعليم عن ُبعدالمعوقات التي تتعلق بالمعلم وتواجه  ( أن  12يظهر من الجدول )

( من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزة لفقرات مجال المعوقات COVID-19جائحة كورونا )
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(، واالنحراف المعياري 4.06بالمعلم قد جاءت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي )التي تتعلق 

، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية جداً (، وجاءت الفقرات بين الدرجتين المرتفعة والمرتفعة 54.)

تفتقد  التعليم عن ُبعد( والتي تنص على " طرائق 1) (، وجاءت الفقرة رقم4.21- 3.87بين )

(، وانحراف معياري بلغ 4.21" بمتوسط حسابي بلغ )ين الطَّلبة أنفسهم وبين معلميهمبللتَّفاعل 

(  والتي تنص على " ضعف 8، وجاءت الفقرة رقم) جداً ( في الرتبة األولى وبدرجة مرتفعة 92.)

سابي بلغ في التَّعليم عن ُبعد." بمتوسط ح الت فاعلي ةقدرة المعل مين على استخدام الوسائل التُّكنولوجي ة 

 ( في الرتبة األخيرة وبدرجة مرتفعة.1.04) (، وانحراف معياري بلغ3.87)
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

يناقش الفصل الخامس النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية والتي كان هدفها التعرف 

معلمي  ( من وجهة نظرCOVID-19جائحة كورونا ) عن ُبعد في ظل   التعليم على معوقات

التي ظهرت على النتائج  ح التوصيات بناءً سيتم اقترا ،وأولياء أمور طلبة مدارس لواء الجيزة

 :كاآلتي

 ما معوقات التعليم عن ُبعد في ظلِّ ل والذي ينص على: " مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األو  
 في مدارس لواء الجيزة؟ ( من وجهة نظر المعلمينCOVID-19جائحة كورونا )

جائحة كورونا  في ظل  المعوقات التي تواجه التعليم عن ُبعد  درجة أظهرت النتائج أن  

(COVID-19 من وجهة )بمتوسط حسابي جاءت مرتفعة  المعلمين في مدارس لواء الجيزة نظر

مرتبة ور من المحاور األول لكل مح(، وسيتم مناقشة السؤال 0.52( بانحراف معياري )4.09بلغ )

  :تنازلياً المتوسط الحسابي لكل محور حسب 

 المعوقات التي تتعلق بأولياء األمور .1

 بمتوسط حسابي بلغ، جداً تتعلق بأولياء األمور جاءت مرتفعة  التيتظهر النتائج أن  المعوقات 

 المعلمين، وبحسب النتائج ومن وجهة نظر جداً  ( وبدرجة مرتفعة0.54( بانحراف معياري )4.28)

تفر غ أحد الوالدين لمتابعة الدُّروس مع أبنائه مع المرحلة األساسيَّة  يحتاجالتَّعليم عن ُبعد أن  

(، وكذلك 64.( وانحراف معياري )4.56بمتوسط حسابي ) جداً مما شكل معيق مرتفع األولى، 

زيادة و  تواجد أكثر من طالب في نفس المنزل، صعوبة متابعة أولياء األمور ألبنائهم في حال

يشكل  / االت صال في شبكة اإلنترنت( )شراء أجهزة التعليم عن ُبعدالتَّكاليف المترت بة على نمط 
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أكثر المشكالت التي واجهت  ويفس ر الباحث هذه النتيجة إلى بأن، جداً معوقات بدرجة مرتفعة 

عدم تعامل الطالب بجدية مع الدرس، وتأمين البيئة  عد هياألسر في تطبيق نظام التعليم عن بُ 

 Shehada) للتعلم وتشعر الطلبة بالمسؤولية المدرسة أكثر مناسبة وأن   المناسبة للتعلم في المنزل

et al., 2020 .) ويفس ر الباحث هذه النتيجة إلى أن  أبرز المعوقات كانت تتعلق بضعف أداء

المعلمين من الطالب الكثير من الواجبات، باإلضافة إلى مزود خدمة اإلنترنت لديها، وطلب 

الصعوبة التي يلقاها ذوي الطلبة الموظفين في عدم قدرتهم على االعتناء بأوالدهم خالل فترة 

الحد  من حر ية أولياء األمور أثناء ، و التعلم، ولم تستطع بعض األسر تأمين أجهزة حواسيب ألوالدها

ة الد راسية وتقييد  حركتهم ولباسهم أيًضا بدرجة مرتفعة وقد يكون السبب القيود التي فرضتها الحصَّ

الحصص المتزامنة والتي أد ت إلى تقيد األسر داخل منازلهم ومن جهة أخرى سوء األوضاع 

المادية وفقر هذه األسر وحجم منازلها حيث معظمها ال تمتلك عدد الغرف المناسب لتمارس 

 .عن ُبعد التعليمأنشطتها بحرية أثناء 

 مجال المعوقات التي تتعلق بالطلبة .2

، (0.58( وانحراف معياري )4.13متوسط الحسابي بلغ )أن  ال الطلبةأظهرت نتائج محور 

 إلى مرتفعة من مرتفعة (COVID-19عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا ) معوقات التعليموكانت 

لبيَّة لدى بعض الطَّلبة ، جداً  مثل الغش  أو قيام اآلخرين بمشاريع بداًل منهم." توافر السُّلوكيات السَّ

 جداً ( وبدرجة مرتفعة 62.(، وانحراف معياري بلغ )4.53يشكل أكبر المعوقات وبمتوسط حسابي)

يليه قلَّة دافعيَّة الطَّلبة أثناء العملية الت عليمي ة، بسبب غياب التَّفاعل بينهم وبين معلميهم وبين 

، (COVID-19في ظل  جائحة كورونا )زمالئهم، مم ا ترك أثًرا سلبي ا على التعليم عن ُبعد 

ال مناسبة لتطبيق واإلغالق العاجل للمدارس لم يتح الوقت الكافي من أجل إعداد استراتيجية انتق
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؛ فالمناهج الدراسية التي كانت تعتمد نظام االختبارات فور االنتهاء من تدريسها، التعليم عن ُبعد

، وظهرت هناك تحديات التعليم عن ُبعدباتت غير صالحة وبحاجة لتطوير عاجل في ظل  نظام 

ناء تأدية االختبارات مما أد ى عديدة تواجه استخدام التعلم عن بعد ومنها صعوبة مراقبة المتعلمين أث

إلى زيادة الس لوكيات الس لبية مثل الغش، ومن جهة أخرى قل ة دافعي ة الطلبة ظهرت كمشكلة حقيقية 

حيث عانى الطلبة من تشتت أفكارهم وتناقص التركيز لديهم لعدم التواصل المباشر مع المعلم مما 

 التعليم عن ُبعدعوقات التقنية التي تمنع تطبيق افقدهم دافعيتهم نحو التعلم، وكذلك وجود بعض الم

ووجود بعض الطلبة الذين ال يستطيعون استخدام تكنولوجيا االتصاالت وأجهزة االتصاالت 

قت التعليم عن والحواسيب وكذلك عدم القدرة على استخدام التطبيقات المناسبة جميعها أسباب أعا

 (.1313)الرقب،  ُبعد خالل كورونا

فقرة عدد الطَّلبة الكبير في المحاضرة ال يسمح لهم بالتَّفاعل مع المعل م في التَّعليم وجاءت كما 

النظام الجديد لن يقوم بتلبية رغبات الطلبة أن   عن ُبعد بدرجة مرتفعة أيًضا ويمكن أن ُيعزى السبب

ئة الجديدة مقارنة ، لعدم تهيئتهم مسبًقا من قبل مؤسساتهم التعليمية على هذه البيالتعليم عن ُبعدفي 

بالنظام التعليمي االعتيادي، التي تفتقر إلى االتصال المباشر بين الطلبة ومعلميهم، وكذلك صعوبة 

واالفتقار إلى الكوادر البشري ة المؤه لة التي تقوم باإلشراف متابعة الطلبة أثناء العملية التعليمية، 

 .على سير العملية التعليمية بالش كل الس ليم

( والتي كشفت عن Purniadi, 2020دراسة بورنيادي )الدراسة الحالية مع نتائج  نتائجاتفقت 

، ومع نتائج دراسة الرقب صعوبة تعلم الطلبة والتحدي من وجهات نظر مختلفة خالل الجائحة

(1311) . 
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 مجال المعوقات التي تتعلق بالمعلم .3

 (COVID-19جائحة كورونا ) ُبعد في ظل  معوقات التعليم عن  المعلم أن   محورر نتائج ظه  تُ 

ويرى ( وبدرجة مرتفعة 0.63( وانحراف معياري بلغ )3.92بمتوسط حسابي بلغ )مرتفعة، 

ر سلًبا مما أث   تفتقد للتَّفاعل بين الطَّلبة أنفسهم وبين معلميهم التعليم عن ُبعدطرائق  أن  المعلمون 

 أهم   (،75.) وانحراف معياري(4.39) بمتوسط حسابي و  جداً على التعليم عن ُبعد بدرجة مرتفعة 

عصر المعلومات والتكنولوجيا هو إيجاد طرق جديدة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في 

ستخدامها في التعليم، وبالتالي معرفة الوسائل التكنولوجية الحديثة وا إلىيجاد حلول تعتمد للتعليم، وا  

وتعتبر خدام هذه الوسائل لحاجات الطالب، ، واإلبداع في استالت فاعلي ةجاد بيئة مناسبة للتعليم إي

الوسائل التعليمية التي تتيح بناء نموذج تعليمي يراعي الفروق الفردية لدى  تكنولوجيا التعليم من أهم  

مع  خارج الفصل الدراسي،لتعليمية حتى الطالب مع رفع مستواهم التعليمي وزيادة وصولهم للمادة ا

النظام  هذااعتماد  أنال إ تكلفة نشر ثقافة التعلم الذاتي وتحسين وتنمية قدرات الطالب بسرعة وبأقل  

التَّفاعل بين الطَّلبة أنفسهم وبين  إلىتؤدي  بني أنماط جديدة في مجال التعليميتطلب ت التربوي  

 الجائحة. المعوقات في ظل  تحقيق هذا التفاعل واجه العديد من و  معلميهم

 الت فاعلي ةضعف قدرة المعل مين على استخدام الوسائل التُّكنولوجي ة  أن   أيًضا النتائجوأظهرت 

(، (1.16( وانحراف معياري 3.63) جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي في التَّعليم عن ُبعد

ا من المشاكل في الفصول د  المعلمين يواجهون عد أن   ةويرجع السبب في ظهور النتائج مرتفع

مع االنتقال المفاجئ  لمعلمين واإلعداد الفاعل، تزامًناة تأهيل امع قل   ،التعليم عن ُبعدأثناء راسية الد  

قصور في القدرة على مراعاة الفروق الفردية لدى  إلى أد ىالجائحة، مما  عد في ظل  م عن بُ يللتعل

حيث يحتاج القدرة على متابعة جميع الطلبة،  الطلبة بسبب ضيق وقت الفصول التدريسية وعدم
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تعلم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وكيفية تضمينها وتوظيفها كأداة فاعلة في  إلىالمعلمون اليوم 

التعل م، وليس فقط معرفة كيفية تشغيل اآللة، بل كيف يمكن أن تخدمهم في تلبية حاجات الطلبة لتحقيق 

 للمعلمين، ا مستمًراتحدي  نتاجات المنهاج، ولهذا فقد باتت عملية إدخال التكنولوجيا في التعلم والتعليم تشكل 

ة بكفاءة أثناء عملية ة إعداد المعلم القادر على توظيف تلك المستحدثات التكنولوجي  ومن هنا جاءت أهمي  

 ة.التدريس، وال يمكن أن يتم ذلك إال من خالل وعي المعلم بهذه المستحدثات التكنولوجي  

أبو شخيدم  دراسة نتائجمع و  ،(1311نتائج دراسة الرقب )ة مع الدراسة الحالي   نتائج اتفقت

ومجال المعيقات التي  ( والتي كشفت وجهة نظر المدرسين في جامعة خضوري1313وآخرون )

( ضرورة إعداد التكنولوجي المعلم وتمكينه من امتالك 1313تناولت دراسة مجاهد ) تتعلق بهم،

السعدون وتركستاني ت نتائج دراسة وأظهر ، مهارات التكنولوجية المتقدمة والتعامل معها

(Alsadoon & Turkestani, 2020 العقبات التي يواجهها المعلمون الذين يقومون بتدريس )

 .خالل الجائحة

 عن ُبعد في ظل   ما معوقات التعليم :والذي ينص على الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
 ؟الجيزة( من وجهة نظر أولياء األمور لواء COVID-19جائحة كورونا )

( COVID-19جائحة كورونا ) عن ُبعد في ظل   التعليمدرجة المعوقات  أن   النتائجأظهرت 

( بانحراف 4.12بمتوسط حسابي بلغ )جاءت مرتفعة،  من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزة

المتوسط مرتبة حسب وسيتم مناقشة السؤال الثاني لكل محور من المحاور ، (47.معياري )

 .تنازلياً الحسابي لكل محور 
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 المعوقات التي تتعلق بأولياء األمور .1

التي تتعلق ( COVID-19عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا ) التعليممعوقات ُتظه ر النتائج أن  

المتوسط الحسابي جاءت مرتفعة، حيث بلغ  من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزةبأولياء األمور 

م عن يزيادة التَّكاليف المترت بة على نمط التَّعلُّ ، حيث تبين أن  (55.واالنحراف المعياري )(، 4.19)

)بمتوسط  جداً قد شك ل صعوبة بدرجة مرتفعة  ُبعد )شراء أجهزة/ االت صال في شبكة اإلنترنت(

أن  الوضع االقتصادي هو أهم  معيقات عملية (، وسبب ذلك 92.وانحراف معياري  4.36حسابي 

م عن ُبعد لدى العائالت التي ليست لديها اإلمكانيات الكافية لتوفير الوسائل اإللكترونية بشكل يالتعل

  دائم للطالب، كما تعتبر حزم اإلنترنت المتوفرة غير كافية وال يتم تزويد األهالي بحزم كافية

بسبب ارتفاع  األسر لجهاز حاسوب أو إنترنت يكفي لعدد أفراد األسرة الواحدةوصعوبة توفير 

ة الد راسية  كما أظهرت النتائج صعوبات (.1313)مجاهد،  تكلفتها بحر ية أولياء األمور أثناء الحصَّ

ويعود ذلك بسبب عدد الحصص التزامنية المرتفع في اليوم الواحد وضيق  وتقييد حركتهم ولباسهم

افقت هذه المعيقات من الجدول الزمني وتزامن بعض الحصص عند أفراد األسرة الواحدة وبهذا تو 

 وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور.

 مجال المعوقات التي تتعلق بالطلبة .2

التي تتعلق ( COVID-19جائحة كورونا ) عن ُبعد في ظل   التعليممعوقات  النتائج أن   تظهر

إذ بلغ المتوسط حيث بلغ ، جاءت مرتفعة من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزةبالطلبة 

ال يلبي  التعليم عن ُبعد أن  حيث أظهرت النتائج  (،50.(، وانحراف معياري )4.12الحسابي )

ففي المواد العملية والتطبيقية قد  ،جداً لبعض المتعل مين بدرجة مرتفعة  بعض االحتياجات الخاصَّة

مة في المساقات العملية ومن كساب الطلبة المهارات التطبيقية الالز عد إيُ ال يستطيع التعلم عن 
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في متابعة  ا مهًمايعد شريكً مع المعلم الذي  خرى قد يفقد الطلبة مهارات التواصل المباشرجهة أ

عملية التعليم، فالمدرسة معنية بتوفير البيئة التعليمية الجاذبة للطالب، وتوفر كل سبل األمن 

وجاءت فقرة ، الجائحة التي يمر بها العالم والسالمة، بما فيها السالمة الصحية والنفسية له في ظل  

عدم قدرة الطَّلبة على الجلوس ألوقات طويلة أمام شاشات الحاسوب/ األجهزة اللوحيَّة بدرجة 

الحركة  إلىحتاج الفئات العمرية في المدارس ت أن إلىيعزو الباحث سبب ذلك  أنمرتفعة ويمكن 

النضج الجسمي  إلىلم يصلوا بعد فهم  يناسبهم،هم حتى يحصلوا على تعليم والتفاعل فيما يبن

غياب كثير من أولياء األمور عن  والعقلي الذي يؤهلهم للتعامل مع هذا النوع من التعلم في ظل  

 .المنزل أثناء عملهم

مور ن وأولياء األيتضح من النتائج حول مجال الطلبة وجود توافق بين وجهة نظر المعلمي

، ودرجة المعوقات في لواء الجيزةخالل الجائحة  التعليم عن ُبعدحول المعوقات التي تواجه 

عدم  إلىالمرتفعة تبين مدى صعوبة تنفيذ التعليم عن ُبعد في لواء الجيزة، ويمكن أن يرجع ذلك 

بب االنتقال المفاجئ للتعليم بس التعليم عن ُبعد لتنفيذمور وأولياء األ والمعلمينجاهزية المدارس 

 عد خالل الجائحة.  عن بُ 

دراسة بورنيادي مع نتائج و  (،1311نتائج دراسة الرقب )مع  نتائج الدراسة الحالية اتفقت

(Purniadi, 2020والتي كشفت عن صعوبة تعلم الطلبة وال )  حدي من وجهات نظر مختلفة ت

 خالل الجائحة. 

 المعوقات التي تتعلق بالمعلم .3

التي تتعلق ( COVID-19ُبعد في ظل  جائحة كورونا ) عن التعليممعوقات تظهر النتائج أن  

( 4.1207بمتوسط حسابي بلغ )جاءت مرتفعة،  من وجهة نظر أولياء األمور لواء الجيزةبالمعلم 
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تفتقد للتَّفاعل بين الطَّلبة أنفسهم  التعليم عن ُبعدطرائق (، وظهرت 47531.بانحراف معياري )

ات التَّعليميَّة الَّتي انشأتها الوزارة ، جداً وبين معلميهم بدرجة مرتفعة  وصعوبة الوصول إلى المنصَّ

التعليم عن أن  البيئة التعليمية في  ، ويمكن أن يعود ذلك إلىجداً للتَّعليم عن ُبعد بدرجات مرتفعة 

غير مؤهلة لتقديم هذه الخدمة اإللكترونية، في ظل  عدم وجود بنية تحتية، ومناهج تعليمية،  ُبعد

بشرية مؤهلة، حتى تتوافق مع النظام التعليمي الجديد وبذلك ال يمكن تحقيق التفاعل الالزم  وكوادر

بين الطلبة أنفسهم وبين الطلبة والمعلمين وذلك ألن  المناهج والبنية التحتية ال تساعد أفراد العملية 

عليمية التعليمية على تحقيق التفاعل الالزم، ومن جهة أخرى افتقار معظم المؤسسات الت

واألكاديمية في توظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن خططها التعليمية،  ومشكالت في المنصات 

باإلضافة إلى  التعليم عن ُبعدالتعليمية التي انشأتها الوزارة حيث ال تلبي رغبات الطلبة في 

 ضعفمشكالت التواصل إلى المنصة بسبب ضعف الشبكات وقلة األجهزة للطلبة، وجاءت فقرة  

قدرة المعل مين على استخدام الوسائل التُّكنولوجي ة الت فاعلي ة في التَّعليم عن ُبعد ويفسر ذلك إلى أن  

التعليم عن ُبعد يحتاج وجود بعض المهارات عند المدرسين، لذلك يجب تدريبهم على طريقة 

تعليمية بشكٍل استخدام اإلنترنت بشكٍل عام، وعلى استخدام بعض البرامج التي تخدم العملية ال

 .خاٍص، ليستطيع كلٌّ منهما التواصل بشكل صحيح وسليم

أبو شخيدم مع نتائج دراسة  (،1311نتائج دراسة الرقب )مع  اتفقت نتائج الدراسة الحالية

ومجال المعيقات التي  ( والتي كشفت وجهة نظر المدرسين في جامعة خضوري1313وآخرون )

( ضرورة إعداد التكنولوجي المعلم وتمكينه من امتالك 1313تناولت دراسة مجاهد )تتعلق بهم، 

وأظهرت نتائج دراسة السعدون وتركستاني  ،معهامهارات التكنولوجية المتقدمة والتعامل 
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(Alsadoon & Turkestani, 2020 العقبات التي يواجهها المعلمون الذين يقومون بتدريس )

 خالل الجائحة.

  التوصيات

 باآلتي:فإن  الدراسة توصي ليها الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت إ

الحديثة لتهيئة الطلبة لالستفادة منها  ةتدريب الطلبة على كيفية التعامل مع الوسائل التكنولوجي   -

 ومواصلة العملية التعليمية بشكل مستمر ودائم.

المعلمين، والعمل على تطويرها في  إلىظر في الدورات التدريبية المقدمة على إعادة الن   العمل -

 ضوء التطورات الحاصلة.

 والتعليم فيلية تطبيقها في مديريات التربية وآ التعليم حول ماهي ةالمزيد من الدراسات  إجراء -

 مناطق أخرى، ومقارنة نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية.

ضرورة تركيز الجهات الحكومية المسؤولة عن التعليم بضرورة توفير أجهزة وأدوات لكافة الطلبة  -

 لضمان عدم حرمان الطلبة من الحصول على حقهم االساسي في التعليم.
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 لحقاتالم

 (1)الملحق 
 بصورتها األولية اإلستبانة

المحترمة /الدكتورة......................... المحترم /الدكتور  
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 الموضوع: تحكيم استبانة
ُبعد في ظل  عن  معوقات التعليمدراسة بعنوان: " محمد فتحي مصطفىجري الطالب ي

( من وجهة نظر معلمي وأولياء أمور طلبة مدارس لواء الجيزة" COVID-19جائحة كورونا )
من  اإلستبانةوقد تكونت  .استبانة بهدف بناء األدب النظري إلىولتحقيق أهداف الدراسة تم الرجوع 

 طلبة،بال تتعلق : صعوباتاألولى هل اإلستبانةاستبانتين، وكانت  إلىفقرة توزعت  (52)
 تتعلق صعوبات، و معلمالب تتعلق صعوباتو  ،واستراتيجياته تدريسال بطرائق تتعلق صعوباتو 
تدريج  اعتمادوسيتم بأولياء األمور،  تتعلق صعوباتالثانية هي  اإلستبانةالبنية التحتية والتقنية، و ب

 (.تمثلال  صغيرة، متوسطة، كبيرة، ،جداً كبيرة ، وهو )الصعوبةخماسي لدرجة ليكرت ال
بها في هذا المجال فأتمنى قراءة فقرات  تتمتعونوالبحثية التي  األكاديميةونظرًا للخبرة 

، ووضع التعديالت المناسبة لها من حيث انتماء الفقرات للمجاالت، ولعنوان الدراسة ككل، اإلستبانة
ضافة أو حذف ما ترونه مناسبًا من فقرات.  ومراجعة الصياغة اللغوية للفقرات، وا 

 تعبئة المعلومات اآلتية:ب تكرمكم أرجو
 االسم: .........................................

 : ...............................الرتبة أكاديمية
 التخصص: ....................................

 ................................... مكان العمل:
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( من COVID-19جائحة كورونا ) عن ُبعد في ظل   التعليم دراسة )معوقاتالصورة األولية ألداة 
 معلمي وأولياء أمور طلبة مدارس لواء الجيزة( وجهة نظر

 عند العبارة التي تشعر أن ها تمث ل استجابتك يرجى منك وضع اشارة 

 الفقرة ت
 درجة الصعوبة

مرتفعة 
 جداا

مرتف
قليلة  قليلة محايد عة

 جداا 
 بالمنهاج ومحتواه. تتعلق األول: صعوباتالمحور 

      المحتوى التعليمي المقدم للطلبة يعمل على تشتيتهم 1

2 
 التخصصات كاف ةعدم مالئمة أدوات التعلم عن بعد ل

      األكاديمية.

3 
قلة جودة المواد التعليمية المرسلة للطالب )انخفاض 

      الصوت/ عدم وضوح الفيديو(.

      األنشطة المستخدمة بالمقارنة بالبيئة التقليدية.قل ة  4

5 
ة اإلجابات المقدمة من الطالب )كون بعض  عدم صح 

األهالي يقوموا باإلجابة عنهم( مما يضعف عملية 
 التخطيط.

     

عدم القدرة على تنفيذ األنشطة واألساليب التي تساعد  6
 الطالب على التعلم بشكل أسرع.

     

مراعاة المحتوى التعليمي المقدم للفروق الفردية بين عدم  2
 الطلبة.

     

تقديم المحتوى في وقت قصير، ال يتم فيه الشرح بشكل  8
 مناسب.

     

      عدم تغطية المحتوى التعليمي المقرر من وزارة التربية. 3
      عدم كفاية الوقت المخصص لإلختبارات. 13
      المعطاة أصبحت كثيرة.أعداد الواجبات  11

11 
قلة التغذية الراجعة من قبل الطالب حول ما يقدمه 

      المعلم.
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 الفقرة ت
 درجة الصعوبة

مرتفعة 
 جداا

مرتف
قليلة  قليلة محايد عة

 جداا 
 بالطلبة تتعلق المحور الثاني: صعوبات

      فقدان الطالب للتركيز في الحصة الدراسية. 1

2 
عدم قدرة الطلبة على الدراسة بشكل منفصل وحاجتهم 

      بشكل كبير لوجود شخص مساند له.

3 
شعور الطلبة باإلرباك من تداخل مواعيد تسليم الواجبات 

      وعدم وضوحها.

      عدم امتالك الطالب للمهارات الحاسوبية الالزمة. 4
      قلة دافعية الطالب أثناء العملية التعليمية. 5

6 
عدم قدرة الطالب من البقاء لفترة زمنية طويلة أمام شاشة 

      اللوحي.الحاسوب / الجهاز 

      خجل الطلبة من المشاركة عن طريق الصوت. 2

8 
عدم مقدرة الطالب على المشاركة خالل فترة الحصة 

 الصفية.
     

9 
عدم ارتياح الطلبة من فكرة فتح كاميرات المراقبة أثناء 

 عمليات التقييم وشعورهم بالخجل.
     

10 
أثناء الحصة الحد  من حر ية المعلم/ الطالب/ األهالي 

 الدراسية وتقييد حركتهم ولباسهم.
     

11 
اضطرار الطلبة / المعلمين إلى الجلوس ألوقات طويلة 

 أمام شاشات الحاسوب/ األجهزة اللوحية.
     

12 
اصابة الطلبة / المعلمين بجفاف في العين أثر استخدام 

 األجهزة لوقت طويل
     

13 
بمشكالت نفسية أثر حالة اصابة الطلبة / المعلمين 

 التوتر التي انتابتهم من عملية التعلم بعد.
     

      شعور الطالب بالملل أثناء عملية التدريس عن بعد 14

شعور الطالب بجو من التوتر عند اختباره بطرق  15
      .إلكترونية
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 الفقرة ت
 درجة الصعوبة

مرتفعة 
 جداا

مرتف
قليلة  قليلة محايد عة

 جداا 
      .اإلجتماعيةشعور الطلبة بالعزلة  16

بآالم في الرقبة والظهر جراء  اصابة الطلبة / المعلمين 17
 الجلوس لفترات طويلة.

     

البيئة الموجودة في منزل الطالب ال تساعده على التركيز  18
 أثناء عملية التعلم، ووجود ضجيج.

     

وجود مشتتات للطلبة في التعلم من خالل األجهزة  13
 المرتبطة بشبكة اإلنترنت 

     

 واستراتيجياته تدريسالبطرائق  تتعلق المحور الثالث: صعوبات

التعلم الجديدة تفتقد للتفاعل بين الطلبة أنفسهم  طرق 1
 وبين معلميهم

     

التخبط بين اإلنتقال لنمط التعليم عن بعد تارة والتعليم  1
 التقليدية تارة أخرى.

     

بيئة التعلم الجديدة تفتقد للتفاعل بين الطلبة أنفسهم وبين  3
 معلميهم

     

منزلية للمتابعة من قبل أعضاء فريق  القيام بزياراتعدم  0
 متعدد التخصصات.

     

      تعرض أطراف العملية التعليمية للتنمر. 5
 بالمعلم تتعلق المحور الرابع: صعوبات

1 
عدم قدرة المعلم على التحكم بالطلبة والسيطرة عليهم 

 خالل الحصة الدراسية.
     

1 
المعلم على متابعة الطلبة وتوجيههم بشكل عدم قدرة 
 مستمر.

     

      افتقار المعلمين للمهارات الالزمة للتعليم عن بعد 3

0 
انعدام الدورات التدريبية للمعلمين لتدريبهم على التعليم 

      عن بعد.

      الشعور بالضغط النفسي أثناء عملية التعلم عن بعد. 5
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 الفقرة ت
 درجة الصعوبة

مرتفعة 
 جداا

مرتف
قليلة  قليلة محايد عة

 جداا 
 تتعلق بأولياء األمور المحور الخامس: صعوبات

1 
وجود مشكالت تتعلق بتواجد أولياء األمور بشكل إلزامي 

 مع الطلبة )أبنائهم( أثناء الحصص الصفية التزامنية.
     

1 
عدم قدرة أولياء األمور على إعادة شرح الدروس وتبسيط 

 المفاهيم للطلبة بعد الحصة الدراسية.
     

      التعليم عن بعد.عدم ثقة أولياء األمور بنمط  3

عدم قدرة أولياء األمور على رفع ملفات الواجبات  0
 واإلختبارات )في حال احتاج الطالب لدعم(

     

      عدم امتالك أولياء األمور لمهارات حاسوبية. 5
      وجود أولياء األمور يعانون من أمية. 6

2 
تواجد صعوبة متابعة أولياء األمور ألبنائهم في حال 

      أكثر من طالب في نفس المنزل.

      عدم تعاون األهالي مع المعلمين في العملية التعليمية.  8
 بالبنية التحتية والتقنية تتعلق المحور السادس: صعوبات

      انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية التعلم أو التقييم. 1

1 
نظام إدارة التعلم تعط ل المنصة التعليمية المعتمدة / 

 المعتمدة.
     

      عدم كفاية أو توف ر أجهزة الحاسوب / األجهزة اللوحية. 3
      عدم التأقلم على استخدام أدوات التعليم عن بعد 0

5 
زيادة التكاليف المترتبة على نمط التعلم عن بعد )شراء 

 ./ االتصال في شبكة اإلنترنت( أجهزة
     

      في شبكة اإلنترنت.وجود مشكالت  6

ضعف في البنية التحتية للمدارس بما يتناسب مع نمط  2
 التعليم عن بعد. 
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 (2)الملحق 
 المحكمينبأسماء السادة  قائمة

 المؤسسة التعليمية الرتبة العلمية اسم المحكم 
 نيةالجامعة األرد ستاذأ د. مهند أنور الشبول 1
 جامعة الشرق األوسط دكتورأستاذ  د. حامد العبادي 1
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك د. خليل السعيد 3
 جامعة الشرق األوسط مساعدأستاذ  د. فادي بني أحمد 0
 جامعة الشرق األوسط أستاذ مشارك د. حمزة العساف 5
 مدرسة العلكومية الثانوية  إيمان محمد شنان 6
 المدارس اإلنجليزية  منال أبوميزر 2

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



79 

 (3)الملحق 
 المعلمين وأولياء األمور – النهائية اإلستبانة

 المحترم............................................. حضرة الفاضل / الفاضلة
 تحية طيبة وبعد:

عن ُبعد في ظل  جائحة كورونا  معوقات التعليمبعنوان:"  يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستير 
(COVID-19من وجهة نظر معلمي وأولياء أمور طلبة مدارس لواء الجيزة )أهداف  " ولتحقيق

 مجاالت ثالثة ( فقرة موزعة على03التي بين يديك، وتكونت من ) اإلستبانةالدراسة أعد الباحث 
 بأولياء األمور. تتعلق بالمعلم، معوقات تتعلق ، معوقاتبالطلبة تتعلق معوقات: هي

 اإلستبانةتعليمات اإلجابة عن فقرات 
  اإلستبانةيرجى قراءة فقرات ( جيدًا؛ ثم حدد اإلجابة المناسبة بوضع عالمة.في الخانة التي تقابلها ) 
 ا تعبر عن رأيك.ن هال توجد إجابة صحيحة وأخرى غير صحيحة، فكل إجابة تختارها صحيحة أل 
  دون اإلجابة عنها. اإلستبانةال تترك فقرة من فقرات 
  هي مخصصة لغرض البحث العلمي ولن يطلع  اإلستبانةجميع البيانات التي ستدلي بها في هذه

 عليها سوى الباحث، وعليه أرجو منك اإلجابة بدقة ومصداقية وأمانة علمية.
 

 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم
    محمد فتحي مصطفىالباحث:                                                          
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 الفقرة الرقم
 درجة المعوق

مرتفعة 
قليلة  قليلة محايد مرتفعة جداا

 جداا 
 بالطلبة تتعلق المجال األول: معوقات

1. 
ةعليم عن ُبعد بعض االحتياجات ال يلبي التَّ   الخاصَّ

 .مينلبعض المتعل  
     

1. 
لبيَّ  اتلوكتوافر السُّ   لبة مثل الغش  بعض الطَّ  ة لدىالسَّ
  منهم.خرين بمشاريع بداًل أو قيام اآل

     

3. 
تداخل مواعيد تسليم  نتيجةلبة باإلرباك شعور الط  
 وعدم وضوحها. االلكترونيَّة الواجبات

     

0. 
البحث عبر شبكات  الطَّلبة لمهاراتعدم امتالك بعض 

لتلبية  شكالهاأ( بجميع اإلنترنت) الرقميةالمعلومات 
 .احتياجاتهم الد راسي ة في التَّعليم عن ُبعد

     

5. 
، بسبب غياب ةعليمي  أثناء العملية الت   لبةة الطَّ ة دافعيَّ قلَّ 

 التَّفاعل بينهم وبين معلميهم وبين زمالئهم.
     

6. 
 اإلنترنتاتجة عن ضعف لبة والنَّ ة للطَّ فسيَّ المعاناة النَّ 
بعض  من فهمعوبة ، والصُّ الكهربائي  يار وانقطاع التَّ 

 .روحاتالشُّ 

     

لهم بالتَّفاعل لبة الكبير في المحاضرة ال يسمح الطَّ  عدد .2
 عليم عن ُبعد.التَّ  مع المعل م في

     

لبة من فكرة فتح كاميرات المراقبة أثناء عدم ارتياح الطَّ  .8
 قييم وشعورهم بالخجل.عمليات التَّ 

     

3. 
وحل   اتي  علم الذَّ التَّ  الطَّلبة لمهاراتعدم امتالك بعض 

 مواجهه االزمات.و  المشكالت
     

13. 
لى الجلوس ألوقات طويلة أمام ع لبةالطَّ عدم قدرة 

 ة.شاشات الحاسوب/ األجهزة اللوحيَّ 
     

حالة  بسببة لبة بمشكالت نفسيَّ الطَّ  بعض صابةإ .11
 .التعليم عن ُبعدعملية  رافقتتي وتر الَّ التَّ 
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 الفقرة الرقم
 درجة المعوق

مرتفعة 
قليلة  قليلة محايد مرتفعة جداا

 جداا 

11. 
دريس عن بالملل أثناء عملية التَّ  ةبلَّ الطبعض شعور 

 لغياب التَّفاعل اإلجتماعي  بين الطَّلبة. ُبعد
     

13. 
هر جراء قبة والظَّ لبة بآالم في الرَّ الطَّ بعض صابة إ

 أمام األجهزة اإللكتروني ة. الجلوس لفترات طويلة
     

10. 
 مال تساعده ةبلالطَّ بعض زل افي من البيئة الموجودة

في  وجود ضجيجلم، علُّ ركيز أثناء عملية التَّ على التَّ 
 المنزل.

     

 بالمعلم تتعلق الثاني: معوقاتالمجال 

لبة أنفسهم فاعل بين الطَّ تفتقد للتَّ  التعليم عن ُبعدق ائطر  .1
 وبين معلميهم

     

 الطَّلبة بواجباتمين على تكليف المعل  بعض عدم قدره  .1
  .عليم عن ُبعدمه من خالل التَّ تعل   لما تمَّ 

     

يطرة لبة والسَّ م بالطَّ حكُّ على التَّ  ينمالمعل  بعض عدم قدرة  .3
 ة.راسي  دة العليهم خالل الحص  

     

0. 
لبة وتوجيههم على متابعة الط   ينمالمعل  بعض عدم قدرة 

 .بشكل مستمر  
     

5. 
عليم مين لتدريبهم على التَّ ة للمعل  تدريبي  دورات عقد عدم 

 عن ُبعد.
     

6. 
أثناء عملية  فسي  غط النَّ بالضَّ  بعض الطَّلبة شعور

 .التعليم عن ُبعد
     

2. 
عدم توافر مهارات تنفيذ التَّعليم عن ُبعد لدى بعض 

 .عليم الوجاهي  التَّ  المعل مين الَّذين اعتادوا على
     

8. 
مين على استخدام الوسائل المعل   قدرةضعف 

 عليم عن ُبعد.في التَّ  الت فاعلي ةة كنولوجي  التُّ 
     

ق ائنويع في طر لقين وصعوبة التَّ االقتصار على التَّ  .3
 .عليم عن ُبعدفي التَّ  واستراتيجياته دريسالتَّ 
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 الفقرة الرقم
 درجة المعوق

مرتفعة 
قليلة  قليلة محايد مرتفعة جداا

 جداا 

13. 
عدم موائمة الوقت المخصص لشرح المادة المطلوبة 

 الدراسية ذاتها.مع حجم المادة 
     

11. 
 المتاحة للطالب مثلة عليمي  التَّ  ة جودة المواد  قلَّ 

 / عدم وضوح الفيديو(.أو اختافئه وت)انخفاض الصَّ 
     

11. 
التَّعل م بيئة مع قل ة األنشطة المستخدمة مقارنة 

 .الوجاهي  
     

13. 
الب )كون بعض األهالي الطَّ عدم مصداقية حل 

 خطيط.ا يضعف عملية التَّ باإلجابة عنهم( مم   نيقومو 
     

10. 
اتالوصول  صعوبة تي انشأتها الَّ  التعليمية إلى المنصَّ
 .تَّعليم عن ُبعدلل الوزارة

     

15. 
ل على تحمُّ  ةااللكترونيَّ  التعليميةات عدم قدره المنصَّ 

 . اإلنترنتغط على شبكات الضَّ 
     

16. 
 التعليميةللمصادر  ةشامل ةالكترونيَّ عدم توافر مواقع 

 عليم عن ُبعد. ومعززة للتَّ 
     

 المجال الثالث: معوقات تتعلق بأولياء األمور

1. 
 ةلمتابع الوالدينحد أ تفر غ إلىعليم عن ُبعد يحتاج التَّ 
 ةاألساسيَّ ة ه مع المرحلبنائه خاص  أروس مع الدُّ 

 .األولى

     

1. 
روس األمور على إعادة شرح الدُّ عدم قدرة أولياء 

 ة.راسيَّ ة الدَّ لبة بعد الحصَّ وتبسيط المفاهيم للطَّ 
     

      .عليم عن ُبعدالتَّ  بفعاليةمور ولياء األأ اقتناععدم  .3

0. 
عدم قدرة أولياء األمور على رفع ملفات الواجبات 

 عم(دَّ لالب لختبارات )في حال احتاج الطَّ االو 
     

 ةقميَّ حوالت الرَّ مور للتَّ ألاولياء ا ةمواكبعدم  .5
 . والتكنولوجية
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 الفقرة الرقم
 درجة المعوق

مرتفعة 
قليلة  قليلة محايد مرتفعة جداا

 جداا 

6. 
صعوبة متابعة أولياء األمور ألبنائهم في حال تواجد 

 أكثر من طالب في نفس المنزل.
     

2. 
مين في العملية عدم تعاون أولياء األمور مع المعل  

 ة. عليميَّ التَّ 
     

8. 
راسية ة الد  أثناء الحصَّ أولياء األمور الحد  من حر ية 

 وتقييد حركتهم ولباسهم.
     

3. 
ذين يسكنون في شقق والَّ  ةالواحد ةسر لبة في األالطَّ  عدد

في غرف نفسهم ألعزل  ديهمال مجال لف ةمكتظ ةصغير 
 ضوضاء.لل منفصلة وبالت الي هم أكثر عرضة

     

13. 
لتقديم مور ولياء األأمن  عددا د ف ع  عليم عن ُبعد التَّ 

 بنائهم.أل ةدروس خصوصيَّ 
     

11. 
وازن بين عملهم عدم قدرة أولياء األمور على تحقيق التَّ 

 وتعليم أبنائهم عن ُبعد.
     

11. 
 التعليم عن ُبعدبة على نمط كاليف المترت  زيادة التَّ 

، وخاصة (اإلنترنتصال في شبكة )شراء أجهزة/ االت  
 لألسر الفقيرة.
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 (4)الملحق 
 مةكتاب تسهيل المه

 

 


