كمية التربية
كمية معتمدة من الييئة القومية لضمان جودة التعميم
إدارة :البحوث والنشر العممي ( المجمة العممية)
=======

املعىقاث انتي يىاجهها يعهًى املرحهت املتىسطت يع َظاو
انتعهيى عٍ بعد بدونت انكىيج يف ظم جائحت كىروَا
إعـــــــــــــداد
د /أيم يبارك حمًد احلًار
ّ

أستاذ مشارك – قسم تكنولوجيا التعميم

كمية التربية األساسية – الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب

د /عايدة عبدانكريى انعيداٌ

أستاذ مشارك – قسم تكنولوجيا التعميم

كمية التربية األساسية – الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب

د /يىن عبداحلًيد خضر حسٍ

أستاذ مشارك – قسم تكنولوجيا التعميم

كمية التربية األساسية – الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب

د /خهىد محد عبدانرمحٍ انُجار

أستاذ مشارك – قسم تكنولوجيا التعميم

كمية التربية األساسية – الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب

 المجمد الثامن والثالثون – العدد األول – يناير2222م 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممخص البحث:
ىدؼ البحث إ لى تحديد درجة المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة مع نظاـ
التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا.
وقد تكونت عينة البحث مف مئتيف وخمسيف معمما مف معممي المرحمة المتوسطة

بدولة الكويت.

توصمت النتائج إلى أف المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة مع نظاـ
التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا كثيرة ،وأىميا :أف التعميـ عف بعد يزيد مف
نسبة الغش االمتحاني لدى الطبلب ،حيث بمغ الوزف النسببي ليذه العبارة( ،)%69وأف الطبلب
ينشغموف ببرامج الترفيو عف متابعة تحصيميـ الدراسي ،بوزف نسبي بمغ( ،)%6..9وعدـ توافر
تدريب لمطبلب عمى كيفية استخداـ التعميـ عف بعد ،بوزف نسبي بمغ(.)%69
وأوصت الباحثة بالعديد مف التوصيات ،أىميا :توفير بنية تعميمية مبلئمة لتذليؿ جميع

المعوقات البشرية والمادية والفنية التي تحوؿ دوف تنفيذ التعميـ عف بعد ،وتزويد المعمميف
بالميارات البلزمة إلنجاح عممية التعميـ عف بعد ،والعمؿ عمى إعداد اإلستراتيجيات المناسبة
لتقويـ الطبلب إلكترونيا.
الكممات المفتاحية  :معممو المرحمة المتوسطة – التعميـ – جائحة كورونا .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Research Summary:
The aim of the research is to determine the degree of obstacles faced
by middle school teachers with the distance education system in the State
of Kuwait in light of the Corona pandemic.
The research sample consisted of two hundred and fifty middle
school teachers in the State of Kuwait.
The results concluded that the obstacles that middle school teachers
face with the distance education system in the State of Kuwait in light of
the Corona pandemic are many, the most important of which are: that
distance education increases the percentage of exam cheating among
students, as the relative weight of this phrase is (%69), and that students
They are preoccupied with entertainment programs to follow up on their
academic achievement, with a relative weight of (%6.69), and the lack of
training for students on how to use distance education, with a relative
weight of (%49).
The researcher recommended several recommendations, the most
important of which are: providing an appropriate educational structure to
overcome all human, material and technical obstacles that prevent the
implementation of distance education, providing teachers with the skills
necessary for the success of the distance education process, and working
on preparing appropriate strategies to evaluate students electronically.
Keywords: middle school teachers - education - corona pandemic .
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة:
ّأدى ظيور فيروس كورونا المستجد مع نياية عاـ  9106إلى تغيرات جذرية في جميع
األنشطة المختمفة التي يقوـ بيا البشر في جميع مناحي الحياة ،فقد ط أر عمى نمط حياتيـ
تغييرات مفاجئة كثيرة منيا :تقييدات في تنقبلتيـ ،واجراءات صحية صارمة عمييـ،
ومراقبة مستمرة لصحتيـ؛ مما يمكف معو القوؿ بأف البشرية جمعاء أضحت أسيرة ليذا
الفيروس المستجد.
والعممية التعميمية مثميا مثؿ باقي األنشطة ،وباقي المجاالت الحياتية المختمفة ،فأصابيا ما
أصابيا مف تأثير كبير مف انتشار فيروس كورونا المستجد ،وذلؾ في جميع دوؿ العالـ
المختمفة( ،)0حيث يفيد تقرير صادر في مارس الماضي ،عف منظمة األمـ المتحدة لمتربية
والعموـ والثقافة"اليونسكو" ،بانقطاع  961مميوف طالب وطالبة في العالـ عف المدرسة؛ بسبب
فيروس كورونا المستجد؛ وىو ما دفع نحو البحث عف حموؿ بديمة لمخروج مف ىذه األزمة
واصبلح العممية التعميمية(.)9
وفي ظؿ ما يعيشو العالـ اليوـ مف اجتياح ليذه الجائحة ،وما أخذتو العديد مف الدوؿ مف
تدابير لحماية مواطنييا ومف بينيـ طمبة المدارس ،تأتي عمى قمة ىذه التدابير إغبلؽ المؤسسات
التعميمية بما فييا المدارس ،فأصبح ل ازما عمى المؤسسات التعميمية أف تستبدؿ التعميـ داخؿ
جدرانيا بالتعميـ عف بعد ،وأصبح عمى الجميع توظيؼ منصات التعميـ عف بعد والبرمجيات
المختمفة البلزمة لتدريس مقرراتيـ(.)3

( )0محمود ىبلؿ عبد الباسط عبد القادر( :)9190أزمة جائحة كورونا" "Covid 06واشكاليات التعميـ عف بعد:
تحديات ومتطمبات ،جامعة سوىاج ،كمية التربية ،المجمة الدولية ،العدد ،33الجزء ،0مارس ،ص.7

( )9حناف مصطفى أحمد( :) 9190تعميـ عف بعد أـ بعد عف التعميـ"نظرة تحميمية لمعممية التعميمية في ظؿ الظروؼ
الراىنة وجائحة كورونا" ،جامعة سوىاج ،كمية التربية ،المجمة التربوية ،العدد ،33الجزء ،9أغسطس،

ص.969

( )3رويدة العابد وآيات الزيدانيف( :)9191التصورات والمعيقات الستخداـ التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا
ومستجداتيا مف وجية نظر معممي المدارس الثانوية الحكومية األردنية في محافظة العاصمة ،المركز العربي

لؤلبحاث والدراسات اإلعبلمية ،مجمة العربي لمدراسات واألبحاث ،العدد ،01ديسمبر ،ص.97
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعد نمطا جديدا مف أنماط التعميـ بؿ كاف مستخدما منذ القدـ،
حيث إف التعميـ عف بعد ال ّ
ولكف تـ الرجوع إليو وتطويره باستخداـ التقنيات الحديثة؛ ألنو األنسب واألكفأ لمتكيؼ مع
الظروؼ الراىنة ،والستمرار العممية التعميمية وديمومتيا ،حيث لـ تعد الطرؽ واألساليب
االعتيادية قادرة عمى مسايرتيا خاصة في ظؿ جائحة كورونا التي ُع ّدت التحدي األكبر لمعالـ
برمتو؛ مما دفع كثير مف دوؿ العالـ إلى الحظر الجزئي أو الشامؿ أو كمييما لكثير مف
القطاعات ومنيا قظاعات التعميـ؛ لمحد مف االختبلط وانتشار الوباء ،فكاف لمتعميـ عف بعد دور
كبير في استم اررية العممية التعميمية وديمومتيا في ظؿ الظروؼ الراىنة(.)0
والتعميـ عف بعد ال يعني إلغاء دور المعمـ ،بؿ يصبح دوره أكثر أىمية وأكثر صعوبة،
فيو شخص مبدع ذو كفاءة عالية ،يدير العممية التعميمية باقتدار ،ويعمؿ عمى تحقيؽ طموحات
التقدـ والتقنية ،لقد أصبحت مينة المعمـ مزيجا مف مياـ القائد ومدير المشروع البحثي والناقد
والموجو ،وفي ظؿ التعميـ عف بعد سيتغير دور المعمـ مف ممقف لممعمومات إلى مرشد وميسر
لمعممية التعمـ ،حيث يقوـ الطمبة بالبحث عف المعمومات والوصوؿ إلى النتائج بأنفسيـ ،ويكوف
دور المعمـ توجيو المتعمـ عف طريؽ الحوار الذي يتـ بينيما في أثناء عممية التعميـ ،ولكف يبقى
دور المعمـ ال غنى عنو ،فدوره في مثؿ ىذه المواقؼ يصبح توجيييا وارشاديا وتسييبل لمعناصر

الفعالة في التعمـ ،إضافة إلى اإلشراؼ عمى عممية جمع المعمومات التي يقوـ بيا الطمبة
وتصنيفيا وتحميميا ،ويقوـ المعمـ بإعداد المادة العممية وبرمجتيا واختيار األساليب لعرضيا
ومتابعة المتعمـ في أثناء عممية التعمـ(.)9
كما أف اختبلؼ دور المعمـ في ظؿ التعميـ عف بعد ال يعني التقميؿ مف األىمية التي
يحرر
يشكميا ،حيث إف دوره في ظؿ التعميـ عف بعد ىو التعميـ أكثر مف التدريس ،والذي بدوره ّ
المعمميف مف القيود التقميدية كاألمور اإلدارية وتركيز دوره عمى التعميـ واستخداـ وسائؿ االتصاؿ
والوسائط المختمفة(.)3

( )1بشار الشاويش( :) 9190اتجاىات معممي الرياضيات لممرحمة األساسية في مديرية البادية الشمالية الغربية نحو
التعميـ عف بعد ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ األردنية ،جامعة آؿ البيت ،األردف ،ص.0

( )2منى شحاتو( :) 9190اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا(كوفيد-
 ،)06جامعة بور سعيد ،كمية التربية ،مجمة كمية التربية ،العدد ،33يناير ،ص.979

( )3بشار الشاويش( :) 9190اتجاىات معممي الرياضيات لممرحمة األساسية في مديرية البادية الشمالية الغربية نحو
التعميـ عف بعد ،مرجع سابؽ ،ص.9
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالرغـ مما يوفره التعميـ عف بعد مف تسييبلت ومميزات وايجابيات في عممية التعميـ ،إال
أننا ما زلنا نواجو العديد مف الصعوبات والمعيقات التي تحوؿ دوؿ إكماؿ عممية التعميـ عف بعد
عمى أكمؿ وجو ،ولعؿ أبرز ىذه الصعوبات ىو موضوع دراسة الصعوبات التي تواجو المعمميف
في أثناء التعميـ عف بعد(.)0
لقد تناولت العديد مف الدراسات المعوقات التي تواجو التعميـ عف بعد مف وجية نظر
المعمميف ،وتناولت دراسة أخرى المعوقات التي يواجييا المعمموف في نظاـ التعميـ عف بعد،
ومنيا:
ىدفت دراسة عايد اليرش( )9101إلى الكشؼ عف معوقات استخداـ منظومة التعميـ عف
بعد مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في لواء الكورة ،وأشارت النتائج إلى أف المعوقات
المتعمقة بالمعمميف جاءت بالمرتبة األولى ،تمتيا المعوقات المتعمقة باإلدارة ،ثـ المعوقات المتعمقة
بالبنية التحتية والتجييزات األساسية ،وجاءت المعيقات المتعمقة بالطمبة في المرتبة األخيرة ،كما
أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمجنس في مجاؿ المعوقات المتعمقة
بالبنية التحتية والتجييزات األساسية لصالح الذكور(.)9
وىدفت دراسة محمد الحوامدة( )9100إلى الكشؼ عف معوقات استخداـ التعميـ اإللكتروني
مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في جامعة البمقاء التطبيقية ،وتوصمت الدراسة إلى أف
المعوقات المتعمقة بالجوانب اإلدارية والمادية أكبر المعوقات ،تبلىا المعوقات المتعمقة بالتعميـ
اإللكتروني نفسو ،وجاءت المعوقات التي تتعمؽ بالمعمـ والطالب في المرتبة الثالثة ،وأظيرت
النتائج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أعضاء الييئة التدريسية
في التخصصات األكاديمية العممية وأعضاء الييئة التدريسية في التخصصات األكاديمية األدبية
عمى معوقات استخداـ التعميـ اإللكتروني بالنسبة لكؿ محور مف محاور الدراسة(.)3

( )1حسناء اليبيدة( :) 9190الصعوبات التي تواجو معممي المرحمة المتوسطة في استخداـ ميارات التعمـ عف بعد
في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ التربوية ،جامعة آؿ البيت ،األردف ،ص.3

( )2عايد اليرش( :)9101م عوقات استخداـ منظومة التعمـ اإللكتروني مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في
لواء الكورة ،المجمة األردنية في العموـ التربوية ،العدد ،9الجزء.0

( )3محمد الحوامدة( :) 9100معوقات استخداـ التعمـ اإللكتروني مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في جامعة
البمقاء التطبيقية ،مجمة جامعة دمشؽ ،العدد ،97الجزء.9
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وىدفت دراسة رويدة العابد وآيات الزيدانيف( )9191إلى تعرؼ المعيقات التي تحوؿ دوف
فاعمية التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا ومستجداتيا مف وجية نظر معممي المدارس
الثانوية الحكومية األردنية في محافظة العاصمة عماف ،وأشارت النتائج إلى أف درجة المعيقات
التي تحوؿ دوف فاعمية التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا ومستجداتيا مف وجية نظر
معممي المدارس الثانوية في محافظة العاصمة كانت بدرجة منخفضة ،كما أشارت إلى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغيري :الجنس والمؤىؿ العممي ،والخبرة(.)0
وىدفت دراسة ريناد مومني( )9190إلى التعرؼ عمى درجة استخداـ معممات المغة
اإلنجميزية لممنصات اإللكترونية في التعميـ عف بعد ومعيقات استخداميا مف وجية نظرىف،
وأظيرت نتائج الدراسة أف درجة استخداـ معممات المغة اإلنجميزية لممنصات اإللكترونية في
التعميـ عف بعد كاف متوسطا ،كما أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير المؤىؿ العممي ،وكذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة
التدريسية(.)9
وبناء عمى ما تقدـ ترى الباحثات ضرورة اىتماـ القائميف عمى العممية التعميمية بمراعاة
العديد مف األمور عند التخطيط إلعداد عممية التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا ،ومف

ضمف ىذه األمور معرفة المعوقات التي تواجو معممي المرحمة المتوسطة مع نظاـ التعميـ عف
بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا.

مشكمة البحث:
تحددت مشكمة البحث في تعرؼ المعوقات التي تواجو معممي المرحمة المتوسطة مع
نظاـ التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا.

أسئمة البحث:
تمثمت أسئمة البحث بالسؤاؿ البحثي اآلتي :ما المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة
المتوسطة مع نظاـ التعميـ عف بعد في دولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا؟
( )1رويدة العابد وآيات الزيدانيف( :)9191التصورات والمعيقات الستخداـ التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا
ومستجداتيا مف وجية نظر معممي المدارس الثانوية الحكومية األردنية في محافظة العاصمة ،مرجع سابؽ.

( )2ريناد مومني( :) 9190درجة استخداـ معممات المغة اإلنجميزية لممنصات اإللكترونية في التعمـ عف بعد
ومعيقات استخداميا مف وجية نظرىف ،رسالة ماجستير ،جامعة العموـ اإلسبلمية العالمية ،األردف.
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أىداف البحث:
ىدؼ البحث إلى تحديد درجة المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة مع نظاـ

التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا.

أىمية البحث:
تمثمت أىمية البحث فيما يمي:
 .0محاولة تحديد الصعوبات التي يواجييا معممو المرحمة مع نظاـ التعميـ عف بعد بدولة
الكويت في ظؿ جائحة كورونا؛ بيدؼ تخطييا.

 .9تقديـ العديد مف التوصيات المرتبطة بموضوع التعميـ عف بعد ،والتي قد تحسف مف جودة
نظاـ التعميـ عف بعد بدولة الكويت.

حدود البحث:
تحدد البحث بالعينة المكونة مف مئتيف وخمسيف معمما مف معممي طبلب المرحمة

المتوسطة بدولة الكويت.

ويوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة حسب الجنس:
جدول()1
توزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

09.

.1

أنثى

09.

.1

المجموع

9.1

011

كما تحدد البحث باالستبانة المستخدمة لتحديد درجة المعوقات التي تواجو معممي المرحمة

المتوسطة مع نظاـ التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا.
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منيج البحث:
استند البحث عمى المنيج الوصفي؛ ألنو أكثر المناىج مبلءمة لموضوع البحث ،حيث
يتناوؿ دراسة األحداث والظواىر واالتجاىات ،فيصؼ الظاىرة التربوية كما ىي ،ومف ثـ
يعبر عنيا تعبي ار كميا وكيفيا؛ ما يؤدي لفيـ عبلقات ىذه الظاىرة ،والوصوؿ إلى
ّ
االستنتاجات والتعميمات.

مصطمحات البحث:
التعميم عن بعد:
التعميـ عف بعد نظاـ تعميمي يقوـ عمى فكرة إيصاؿ المادة العممية إلى الطالب بطريقة

تفاعمية عبر وسائط اتصاالت متنوعة ،حيث يكوف الطالب بعيدا عف معمميو(.)0

وىو التعميـ القائـ عمى االتصاؿ المتزامف وغير المتزامف بيف الطالب والمعمـ ،ويتـ بوساطة
أدوات مطبوعة أو تكنولوجية تربط بيف المعمـ والمتعمـ بدوف قيود الزماف والمكاف ،ويتـ فييا
عممية نقؿ المحتوى التعميمي إلى المتعمـ بأساليب وطرؽ حديثة ،وبصورة تجعؿ ىناؾ تفاعؿ بيف

الطرفيف(.)9

ويعد التعميـ عف بعد مف أحد أىـ األدوات التعميمية الحديثة ،حيث يتـ نقؿ الحصص
الصفية والمعمومات المنيجية عبر وسائؿ التكنولوجيا مف المؤسسة التعميمية إلى الطبلب ،في

ظؿ الظروؼ الراىنة النتشار فيروس كورونا ،والذي اجتاح العالـ كمو(.)3

( )1بخيتاف القحطاني( :) 9191واقع استخداـ التعمـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا مف وجية نظر معممي التربية
اإلسبلمية بالمرحمة المتوسطة ،جامعة القاىرة ،كمية الدراسات العميا لمتربية ،العموـ التربوية ،المجمد،93

العدد ،3يوليو ،ص.366

( )2عبد العزيز السعيدي( :) 9190درجة امتبلؾ معممي ومعممات الدراسات االجتماعية لميارات التعميـ عف بعد في

مدينة جدة ،جامعة سوىاج ،كمية التربية ،مجمة شباب الباحثيف في العموـ التربوية ،العدد ،7أبريؿ ،ص-369

.367

( )3إسراء الشايب(" :) 9191التعميـ عف بعد" في األردف في ظؿ أزمة كورونا ،ورقة حقائؽ منشورة في معيد غرب
آسيا وشماؿ أفريقيا ،عماف ،ص.0

78

اجملهد  – 33انعدد األول – يُاير 2022و
اجملهد  – 33انعدد انتاسع – سبتًرب 2021و

المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إف التعميـ عف بعد نظاـ تعميمي تـ اعتماده في دولة الكويت في ظؿ جائحة
ويمكف القوؿّ :
كورونا ،حيث يعتمد عمى التكنولوجيا لتقديـ المعمومة لممتعمـ ،ويقوـ عمى التفاعؿ عبر المنصات
التعميمية بيف المعمـ والمتعمـ ،فيحصؿ التعمـ؛ بعيدا عف المؤسسات التعميمية التقميدية المعروفة.

جائحة كورونا:
كورونا وباء فيروسي ينتشر بيف الناس في مساحات جغرافية كبيرة حوؿ العالـ ،ويصيب

ىذا الوباء الجياز التنفسي عند اإلنساف ،وقد يؤدي بو إلى الوفاة(.)0

وقد وصفتو منظمة الصحة العالمية بالجائحة ،والذي ظير مؤخ ار في مدينة يوىاف
الصينية في نيايات 9106ـ ،حيث تـ اإلببلغ عف العديد مف حاالت االلتياب الرئوي لمسببات
مرضة غير معروفة في ووىاف ،مقطعة ىوبي ،الصيف ،في المراحؿ األولى مف ىذا االلتياب
الرئوي ،حدثت أعراض عدوى تنفسية حادة شديدة ،مع تطور حاالت بعض المرضى بسرعة
بمتبلزمة الضائقة التنفسية الحادة( ،)ARDSوفشؿ تنفسي حاد ،ومضاعفات خطيرة أخرى .في
 7يناير ،تـ تحديد فيروس تاجي جديد مف قبؿ المركز الصيني لمكافحة األمراض والوقاية
منيا( )CDCمف خبلؿ عينة مسحة الحمؽ لممريض ،وتـ تسميتو الحقا( )COVID- 06مف قبؿ
منظمة الصحة العالمية ،وىو يسبب التيابات في الجياز التنفسي بشكؿ رئيس في البشر ،مثؿ

متبلزمة الجياز التنفسي الحادة(سارس) ومتبلزمة الشرؽ األوسط التنفسية .)9()MERS) .-7

( )1ىماـ حمادنو( :)9191اتجاىات معممي ومعممات مدارس لواء بني كنانة نحو فاعمية منصة Spase Noor
المستخدمة في ظؿ جائحة كورونا كوفيد ،06-جامعة القدس المفتوحة ،المجمة الفمسطينية لمتعميـ المفتوح
والتعمـ اإللكتروني ،المجمد ،6العدد ،0.كانوف الثاني ،ص.93
(2) Nanshan Chen*, Min Zhou*, Xuan Dong*, Jieming Qu*, Fengyun Gong, Yang
Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei, Jia’an Xia, Ting Yu, Xinxin
Zhang, Li Zhang (9191). Epidemiological and clinical characteristics of 66 cases of
9106 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet
9191; 36.: .17–03, Published Online January 96, 9191.
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اإلطار النظري لمبحث:
مفيوم التعميم عن بعد:
عرف التعميم عن بعد تعريفات متعددة منيا:
ّ
ىو نظاـ تعميمي يعتمد عمى إيصاؿ المواد التعميمية إلى المتعمـ مف خبلؿ توظيؼ التقنيات

والوسائط التربوية المختمفة ،متجاو از عوائؽ الزماف والمكاف بيف المعمـ والمتعمـ(.)0

وىو توفير التعميـ ألي فرد مف أفراد المجتمع ،لديو الرغبة في التعميـ والقدرة المالية عمى
ذلؾ ،ويتـ ذلؾ عف طريؽ التواصؿ مف خبلؿ الوسائط المتعددة ووسائؿ االتصاؿ المتنوعة تحت

رقابة إدارية وتنظيمية تنتيي بالحصوؿ عمى شيادة معترؼ بيا (.)9

وىو تعميـ يتميز بوجود فصؿ دائـ بيف المعمـ والمتعمـ مع عدـ وجود قاعات دراسية منتظمة،
بحيث يتمقى المتعمـ المعمومات في أي وقت يناسبو بطريقة معينة باستخداـ الوسائط التعميمية

المبلئمة مع التوجيو واإلشراؼ البلزـ مف االختصاصييف(.)3

وىو عممية تعميـ وتعمـ توظؼ التقنيات التكنولوجية عبر الشبكة العنكبوتية وباستخداـ
الوسائ ؿ التزامنية وغير التزامنية مف خبلؿ المنصات الرقمية إلحداث تعميـ بفاصؿ زمني أو
مكاني بيف المعمـ وبعض الطبلب(.)9

( )1محمد الرنتيسي( :) 9191معوقات تطبيؽ التعميـ عف بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة مف وجية
نظر المعمميف :دراسة مسحية في ظؿ جائحة كورونا" ،"Coved-06المركز القومي لمبحوث غزة ،مجمة

العموـ التربوية والنفسية ،المجمد ،9العدد ،33أكتوبر ،ص.91

) )2جويدة عميرة وعثماف طرشوف وعمي عمياف( :) 9106خصائص وأىداؼ التعميـ عف بعد والتعميـ اإللكتروني
دراسة مقارنة عف تجارب بعض الدوؿ العربية ،المؤسسة العربية لمتربية والعموـ واآلداب ،المجمة العربية

لآلداب والدراسات اإلنسانية ،العدد ،9يناير ،ص.937

(3( Dieky, J.& Kolloff, M. (9117).”Distance learning: Not just a landscape romber
room. "In: Technology and Education, Annual.

( )4بثينة المبل( :) 9190تقويـ المنصات الرقمية المستخدمة في التعميـ عف بعد في المدارس الدولية بدولة الكويت
مف وجية نظر معممي وموجيي التربية الفنية ،جامعة األزىر ،كمية التربية ،مجمة التربية ،العدد،036

الجزء ،0يناير ،ص..71
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار
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ويقصد بو اكتساب الخبرات والميارات التعميمية المكتسبة مف خبلؿ التفاعؿ باستخداـ
ُ
الوسائط التكنولوجية المتعددة وتبادؿ المعرفة بكؿ يسر وسيولة ،فالمتعمـ يتفاعؿ مع وسائط
افتراضية يستطيع مف خبلليا التواصؿ والتفاعؿ مع مصادر التعمـ والبيئة التعميمية؛ مما يسيؿ

اكتساب الميارات في الجانب المعرفي والوجداني والنفس حركي أيضا ،وقد تنوعت الوسائؿ

واختمفت مستوياتيا ،ولكنيا ذلمت البعد الجغرافي لتناوؿ المعرفة واكتساب الخبرات مف جميع

أنحاء العالـ(.)0

إف التعميـ عف بعد نظاـ تعميمي تـ اعتماده في العديد مف دوؿ العالـ ومنيا
ويمكف القوؿّ :
دولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا ،حيث يعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة لتقديـ المعمومة

لممتعمـ ،فيحصؿ عمى ما يريد مف معمومات ،ويتعمـ بالطريقة التي تناسبو ،ويقوـ ىذا التعميـ
عمى التفاعؿ عبر المنصات التعميمية بيف المعمـ والمتعمـ ،بحيث يكوف ليما حرية االختيار أماـ

البدائؿ المتنوعة التي يتيحيا التعميـ عف بعد ،ويحصؿ التعمـ؛ بعيدا عف المؤسسات التعميمية

التقميدية المعروفة.

أىمية التعميم عن بعد:
ترجع أىمية التعميم عن بعد إلى أمور عدة ،أىميا:


إيجاد الظروؼ التعميمية المبلئمة والمناسبة لحاجيات المتعمميف مف أجؿ االستم اررية في



توفير مصادر تعميمية متعددة ومتنوعة تمغي الفروقات الفردية بيف المتعمميف.



مسايرة العممية التعميمية التعممية وتجويدىا بوجود أستاذ يتحمى بروح المسؤولية.



التوفير في الوقت والجيد.

عممية التعمـ.

) )1فادية عمي شقديح( :)9106الجودة النوعية في مؤسسات التعمـ عف بعد التربوية :التعميـ اإللكتروني والتعميـ
عف بعد ،و ازرة التربية والتعميـ ،إدارة التخطيط والبحث التربوي ،رسالة المعمـ ،المجمد ،.9العدد ،9-0أيموؿ،

ص.097
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يحفّز المتعمـ عمى اكتساب أكبر قدر مف الميارات والتحصيؿ العممي ،نظ ار لتركيز العممية
التعميمية فقط عمى الفحوى الدراسي(.)0



تمبية الطمب المتزايد مف فئات المجتمع عمى التعميـ.



ضرورة متابعة الحراؾ الميني في المجتمع مف تنمية العامميف واعادة تدريبيـ.



تزايد اإلنفاؽ عمى التعميـ مما يتطمب وجود نمط جديد مف التعميـ تكوف تكمفتو أقؿ مف
التعميـ التقميدي.



التواصؿ مع المجتمع؛ بمعنى تفعيؿ خدمة المجتمع في مجاؿ التدريب والتعميـ.



اإلسياـ في محو األمية وتعميـ الكبار والفتيات في العالـ العربي(.)9



عدـ حضور الطالب لممدرسة وتكوف ىناؾ فرصة لدراسة في أثناء العمؿ ،وامكانية دراسة
الطالب في الوقت الذي يحدده.



يساعد التعميـ عف بعد بتحقيؽ نتائج التعمـ؛ وذلؾ لوجود عبلقة قوية بيف طريقة التعميـ
وتحقيؽ نتائج التعمـ.



يساعد التعميـ عف بعد عمى التنوع في إستراتيجيات التعميـ والتعمـ؛ مما يؤدي إلى تعزيز
تفاعؿ الطبلب مع المحتوى التعميمي(.)3

) )1فضيمة لكزولي( :) 9191التدريس عف بعد ورىانات اإلصبلح في ظؿ جائحة كوفيد ،06مجمة الباحث لمدراسات
القانونية والقضائية ،العدد ،07أبريؿ ،ص.99
( )2حناف الحميدي( :)9190فاعمية التعميـ عف بعد في تعميـ ميارات القراءة والكتابة لمصفوؼ الثبلثة األولى في
ظؿ جائحة كورونا مف وجية نظر معممي الصؼ في محافظة الزرقاء ،شركة السنبمة لمدراسات والتدريب
والنشر ،المجمة العربية لمعموـ اإلنسانية واالجتماعية ،العدد ،7الجزء ،3حزيراف ،ص.091-0.6
( )3حنيف العيسى( :)9190درجة امتبلؾ معممي المرحمة المتوسطة لميارات التعمـ عف بعد مف وجية نظرىـ
ووجية نظر مديري المدارس في قصبة المفرؽ ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ التربوية ،جامعة آؿ البيت،
األردف ،ص.09
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دور المعمم في التعميم عن بعد:

يتوقؼ نجاح التعميـ عف بعد عمى قدرة المعمميف وكفاءتيـ ،المناط بيـ تقديـ ىذا النوع مف

التعميـ ،وتوجد تحديات عديدة تواجو عممية التدريس ،مما يمقي عمى كاىؿ المعمـ عدة متطمبات،

كما تتغير أدواره وتتعدد وفقا لما يمي:

 تطوير فيـ كامؿ لخصائص الطبلب واحتياجاتيـ ومتطمباتيـ.
 تطويع أنماط التدريس بحيث تراعي حاجات الطبلب وتوقعاتيـ وأولوياتيـ.
درس عف بعد(.)0
 توفير التوجيو واإلشراؼ التعميمي البناء لممحتوى التعميمي الذي ُي ّ
 تصميـ المادة التعميمية :أصبح المعمـ مكمفا بتصميـ المواد التعميمية ،حيث يقوـ
بجميع األنشطة التي يقوـ بيا األشخاص المسؤولوف عف تصميـ المناىج واألنشطة
الدراسية ،باإلضافة إلى اقتراح المواد واألدوات والوسائؿ التعميمية البلزمة إلتماـ العممية
التعميمية ،وعندئذ تقع عمى عاتؽ المعمـ مسؤولية أكبر باإللماـ بكؿ ما ىو حديث بمجاؿ
التعميـ ،حيث يتوجب عميو عرض وتقديـ المادة التعميمية بطريقة ممتعة ومناسبة لمستواىـ
التعميمي تثير انتباىيـ بطريقة مثيرة لبلىتماـ وبشكؿ متناسؽ وألواف وأشكاؿ متسقة ،وىذا
الدور سينعكس بشكؿ مباشر عمى اإلنجاز األكاديمي لمطبلب؛ ألف تصميـ المادة وتقديميا
سيزيد مف جودة التعميـ عف بعد؛ وعندئذ جودة عالية في مستوى الطبلب وتحصيميـ
الدراسي.
 توظيؼ تكنولوجيا المعمومات :أصبح يتطمب الدور الرئيس لممعمـ في التعميـ عف بعد
استخد اـ تكنولوجيا المعمومات بشكؿ فعاؿ ومف التقنيات المستخدمة :الحاسوب واإلنترنت،
الصور والرسومات ،الفيديو والرسوـ المتحركة ،باإلضافة إلى المواقع اإللكترونية.

( )1بثينة المبل( :) 9190تقويـ المنصات الرقمية المستخدمة في التعميـ عف بعد في المدارس الدولية بدولة الكويت
مف وجية نظر معممي وموجيي التربية الفنية ،مرجع سابؽ ،ص..79
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تشجيع الطبلب عمى التفاعؿ :ىناؾ أربعة أنواع مف التفاعؿ الموجود في التعميـ عف بعد:
تفاعؿ الطالب والمحتوى ،وتفاعؿ الطالب مع المشرؼ ،وتفاعؿ الطالب مع المعمـ ،وأخي ار
تفاعؿ الطالب مع نفسو ،حيث عميو أف يعتمد عمى نفسو في التعمـ في كثير مف األحياف(.)0

المعوقات التي تواجو المعممين في التعميم عن بعد:
تتنوع المعوقات التي تواجو المعمميف في التعميـ عف بعد ،فبعض ىذه المعوقات ترتبط
بالمعمـ نفسو ،والبعض اآلخر ترتبط بالطالب ،وىناؾ معوقات فنية ترتبط بالبنية التحتية لمنظومة
التعميـ عف بعد ،وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:

أ -المعوقات المرتبطة بالمعمم :من ىذه المعوقات ما يمي:
 ضعؼ رغبة المعمميف في تفعيؿ التعميـ عف بعد وتنفيذه.
 ضعؼ قناعة المعمميف بجدوى التعميـ عف بعد.
 تشتت جيود المعمـ مف خبلؿ استخداـ أكثر مف منصة تعميمية لمتعميـ عف بعد.
 االفتقار إلى األسموب العممي في التخطيط لدروس لمتعميـ عف بعد.
 قمة خبرة المعمميف في تقنيات التعميـ عف بعد يؤدي إلى ضعؼ مخرجات التعميـ.
 عدـ وجود حوافز مادية لممعمميف المتميزيف في تفعيؿ التعميـ عف بعد.
 قمة البرامج التدريبية التي تدعـ وتعزز ميارات المعمـ في تنفيذ التعميـ عف بعد(.)9

( )1رجاء حولتا( :) 9191واقع استخداـ معممي الصؼ الثالث األساسي في األردف ألنماط التعمـ في عمميتي
الضرب والقسمة وعبلقتيا بجودة التعمـ عف بعد مف وجية نظرىـ ،المركز القومي لمبحوث غزة ،مجمة العموـ
التربوية والنفسية ،المجمد ،9العدد ،93ديسمبر ،ص.77
( )2فوزية الغامدي( :) 9191دور المعمـ في تعزيز العممية التعميمية لمطمبة في التعمـ عف بعد في المممكة العربية
السعودية :دراسة ميدانية عمى معممي المرحمة الثانوية بمدينة الرياض ،إثراء المعرفة لممؤتمرات واألبحاث،
المؤتمر الدولي االفتراضي لمستقبؿ التعميـ الرقمي في الوطف العربي ،الطائؼ ،المجمد31 ،0أكتوبر9-
نوفمبر ،ص.319-310
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ىناؾ صعوبة لدى المعمميف في متابعة األعداد الكبيرة لمطمبة عبر أدوات التعميـ عف بعد
المتاحة.)0(.
 غياب التخطيط اإلستراتيجي لعقد دورات تدريبية تأىيمية لممعمميف في أثناء الخدمة لمواكبة
المستجدات التكنولوجية(.)9
 عدـ اإللماـ الكافي لممعمميف بميارات الحاسوب(.)3


عدـ توافر دورات تدريبية لممعمميف في أثناء الخدمة في مجاؿ استخداـ الوسائؿ في التعميـ
عف بعد(.)9

 يزيد التعميـ عف بعد مف أعباء المعمميف(.).

( )1حناف الحميدي( :) 9190فاعمية التعميـ عف بعد في تعميـ ميارات القراءة والكتابة لمصفوؼ الثبلثة األولى في
ظؿ جائحة كورونا مف وجية نظر معممي الصؼ في محافظة الزرقاء ،مرجع سابؽ ،ص.060-061
( )2رويدة العابد وآيات الزيدانيف( :)9191التصورات والمعيقات الستخداـ التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا
ومستجداتيا مف وجية نظر معممي المدارس الثانوية الحكومية األردنية في محافظة العاصمة ،مرجع سابؽ،
ص.73-77
( )3بخيتاف القحطاني( :) 9191واقع استخداـ التعمـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا مف وجية نظر معممي التربية
اإلسبلمية بالمرحمة المتوسطة ،مرجع سابؽ ،ص.916
( )4منى شحاتو( :) 9190اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا(كوفيد-
 ،)06مرجع سابؽ ،ص.976
( )5وئاـ العبد وخديجة بدواف( :) 9190تقييـ توظيؼ الصفوؼ االفتراضية في التعميـ عف بعد مف وجية نظر
معممي ومشرفي الرياضيات في محافظات غزة في ظؿ جائحة كوفيد ،06-الجامعة اإلسبلمية بغزة ،شؤوف
البحث العممي والدراسات العميا ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد ،96العدد،9
يوليو ،ص.39-3.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضعؼ اإلمكانات التكنولوجية(أجيزة حاسوب وىواتؼ ذكية وشبكة إنترنت) لدى المعمميف(.)0
 صعوبة متابعة المعمـ لجميع الطمبة بسبب انقطاع بعضيـ.
 حاجة بعض الموضوعات إلى وسائؿ وشروحات تفاعمية مع الطمبة.
 قضاء وقت كبير أماـ جياز الحاسوب لمرد عمى استفسارات الطمبة.
 عدـ وجود مواد لمتعمـ الذاتي معدة مسبقا لحاالت الطوارئ.
 ضعؼ مستوى تدريب المعمميف عمى برامج التعميـ عف بعد في أثناء التعميـ الرسمي.
 صعوبة التعامؿ مع الطمبة عف بعد(.)9
 صعوبة في استخداـ البريد اإللكتروني.
 صعوبة في تصميـ الصفحات اإللكترونية.
 االفتقار لمميارات التكنولوجية الكافية لمتعامؿ مع منصات التعميـ عف بعد.
 االفتقار لمقدرة عمى التحكـ بالمادة التعميمية المحوسبة.
 صعوبة في متابعة مواقع اإلنترنت المتعمقة بالدروس التعميمية.
 صعوبة كبيرة في تقويـ الطمبة إلكترونيا.
 االفتقار لممعرفة الكافية المتعمقة ببرامج التعميـ عف بعد(.)3

( )1وئاـ العبد وخديجة بدواف( :) 9190تقييـ توظيؼ الصفوؼ االفتراضية في التعميـ عف بعد مف وجية نظر
معممي ومشرفي الرياضيات في محافظات غزة في ظؿ جائحة كوفيد ،06-المرجع السابؽ ،ص.39

( )2محمد الرنتيسي( :)9191معوق ات تطبيؽ التعميـ عف بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة مف وجية
نظر المعمميف :دراسة مسحية في ظؿ جائحة كورونا" ،"Coved-06مرجع سابؽ ،ص.93-97
( )3حسناء اليبيدة( :) 9190الصعوبات التي تواجو معممي المرحمة المتوسطة في استخداـ ميارات التعمـ عف بعد
في دولة الكويت ،مرجع سابؽ ،ص.97
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب -المعوقات المرتبطة بالطالب :من ىذه المعوقات ما يمي:
 عدـ وعي المتعمميف ألىمية استخداـ أسموب التعميـ عف بعد(.)0
 يواجو الطالب مشكبلت ومعوقات عند دراسة المادة إلكترونيا.
 تأثر تفاعؿ الطمبة مع التعميـ عف بعد والدروس بسبب ظروؼ معيشية صعبة أو خاصة.
 ىناؾ صعوبة في التواصؿ المباشر بيف معممي الصؼ والطمبة(.)9
 يقمؿ التعميـ عف بعد مف اإلبداع لدى الطمبة.
 انخفاض مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة.
 يؤدي التعميـ عف بعد إلى العزلة الدراسية نظ ار لقمة الحوار والنقاش.
 مف الصعب تطبيؽ التعميـ عف بعد نظ ار التجاىات الطمبة السمبية نحو استخداـ أدوات
التعميـ اإللكتروني.
 يزيد مف نسبة الغش لدى الطمبة(.)3
 عدـ قدرة الطالب عمى استخداـ الحاسوب.
 عدـ وجود الكفاءة العالية الستخداـ اإلنترنت مف قبؿ الطبلب.

( )1فوزية الغامدي( :) 9191دور المعمـ في تعزيز العممية التعميمية لمطمبة في التعمـ عف بعد في المممكة العربية
السعودية :دراسة ميدانية عمى معممي المرحمة الثانوية بمدينة الرياض ،مرجع سابؽ ،ص.319-310
( )2حناف الحميدي( :)9190فاعمية التعميـ عف بعد في تعميـ ميارات القراءة والكتابة لمصفوؼ الثبلثة األولى في
ظؿ جائحة كورونا مف وجية نظر معممي الصؼ في محافظة الزرقاء ،مرجع سابؽ ،ص.060-061
( )3رويدة العابد وآيات الزيدانيف( :)9191التصورات والمعيقات الستخداـ التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا
ومستجداتيا مف وجي ة نظر معممي المدارس الثانوية الحكومية األردنية في محافظة العاصمة ،مرجع سابؽ،
ص.73-77
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انشغاؿ الطالب ببرامج الترفيو عف التعميـ(.)0
 يرّكز التعميـ عف بعد داخؿ الصفوؼ االفتراضية عمى بعض الحواس دوف غيرىا.

 يفتقر التعميـ عف بعد داخؿ الصفوؼ االفتراضية إلى التواجد اإلنساني والعبلقات اإلنسانية
بيف المعمـ والطمبة ،وبيف الطمبة أنفسيـ(.)9
 عدـ توافر تدريب لمطبلب عمى استخداـ التعميـ عف بعد.
 غياب وعي الطمبة بأىمية وفاعمية التعميـ عف بعد(.)3
 وجود صعوبات لدى بعض الطمبة في التعامؿ مع البرامج اإللكترونية.
 أدوات تقييـ الطمبة الحالية ال تراعي التعميـ عف بعد.
 صعوبة استدراؾ الدروس التي فاتت عمى الطمبة.)9(.

ت -المعوقات الفنية :من ىذه المعوقات ما يمي:
 صعوبة إيجاد وتييئة مكاف مناسب لمتعميـ عف بعد.
().

 ضعؼ اإلمكانيات المادية والتجييزات التقنية لتفعيؿ التعميـ عف بعد .
 يحدث انقطاع لمتيار الكيربائي في أثناء قياـ المعمـ بالعممية التعميمية(.)9
( )1بخيتاف القحطاني( :) 9191واقع استخداـ التعمـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا مف وجية نظر معممي التربية
اإلسبلمية بالمرحمة المتوسطة ،مرجع سابؽ ،ص.916

( )2وئاـ العبد وخديجة بدواف( :) 9190تقييـ توظيؼ الصفوؼ االفتراضية في التعميـ عف بعد مف وجية نظر
معممي ومشرفي الرياضيات في محافظات غزة في ظؿ جائحة كوفيد ،06-مرجع سابؽ ،ص.39-3.

( )3وئاـ العبد وخديجة بدواف( :) 9190تقييـ توظيؼ الصفوؼ االفتراضية في التعميـ عف بعد مف وجية نظر
معممي ومشرفي الرياضيات في محافظات غزة في ظؿ جائحة كوفيد ،06-مرجع سابؽ ،ص.39

( )4محمد الرنتيسي( :) 9191معوقات تطبيؽ التعميـ عف بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة مف وجية
نظر المعمميف :دراسة مسحية في ظؿ جائحة كورونا" ،"Coved-06مرجع سابؽ ،ص.97

( )5فوزية الغامدي( :)9191دور المعمـ في تعزيز العممية التعميمية لمطمبة في التعمـ عف بعد في المممكة العربية
السعودية :دراسة ميدانية عمى معممي المرحمة الثانوية بمدينة الرياض ،مرجع سابؽ ،ص.319-310

( )6حناف الحميدي( :) 9190فاعمية التعميـ عف بعد في تعميـ ميارات القراءة والكتابة لمصفوؼ الثبلثة األولى في
ظؿ جائحة كورونا مف وجية نظر معممي الصؼ في محافظة الزرقاء ،مرجع سابؽ ،ص.060-061
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قمة توافر بنية تحتية مبلئمة لتطبيؽ التعميـ عف بعد(.)0

 عدـ توفير األجيزة والبرمجيات البلزمة لعممية التعميـ عف بعد (.)9
 تكرار حدوث المشكبلت الفنية عند استخداـ التعميـ عف بعد.
 ضعؼ شبكة اإلنترنت يعيؽ سرعة التصفح وتحميؿ الممفات مف والى الصفوؼ
االفتراضية(.)3

أداة البحث:

تمثمت أداة البحث في استبانة المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة مع نظاـ
التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا.
 اليدؼ مف االستبانة :ىدفت ىذه االستبانة إلى الكشؼ عف المعوقات التي يواجييا معمموالمرحمة المتوسطة مع نظاـ التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا.

 مصادر االستبانة :اعتمدت الباحثات في اشتقاق ىذه االستبانة عمى المصادرالتالية:
 .0نتائج البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالتعميـ عف بعد.
 .9األدبيات التربوية المرتبطة بالتعميـ عف بعد.
 .3أىداؼ تعميـ المرحمة المتوسطة في دولة الكويت.

( )1رويدة العابد وآيات الزيدانيف( :)9191التصورات والمعيقات الستخداـ التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا
ومستجداتيا مف وجية نظر معممي المدارس الثانوية الحكومية األردنية في محافظة العاصمة ،مرجع سابؽ،
ص.73-77
( )2بخيتاف القحطاني( :) 9191واقع استخداـ التعمـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا مف وجية نظر معممي التربية
اإلسبلمية بالمرحمة المتوسطة ،مرجع سابؽ ،ص.916

( )3وئاـ العبد وخديجة بدواف( :)9190تقييـ توظيؼ الصفوؼ االفتراضية في التعميـ عف بعد مف وجية نظر
معممي ومشرفي الرياضيات في محافظات غزة في ظؿ جائحة كوفيد ،06-مرجع سابؽ ،ص.39
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رررر

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صدق االستبانة :لمتحقؽ مف صدؽ استبانة المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطةمع نظاـ التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا ،استخدمف الباحثات صدؽ
المحكميف ،حيث قمف بعرض االستبانة عمى مجموعة مف األساتذة المتخصصيف فى مجاؿ
تكنولوجيا التعميـ ،بمغ عددىـ ( )01محكميف ،ىذا وقد عدؿ المحكموف بعض العبارات مف
حيث الصياغة ،وحذفوا البعض اآلخر ،ولـ يضيفوا أي عبارة.
ويوضح الجدوؿ()9معامبلت االتفاؽ بيف المحكميف لعبارات استبانة المعوقات التي يواجييا
معممو المرحمة المتوسطة مع نظاـ التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا
باستخداـ نسب االتفاؽ بيف المحكميف.
جدول()2

معامالت االتفاق بين المحكمين لعبارات المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة مع
نظام التعميم عن بعد بدولة الكويت في ظل جائحة كورونا
(عدد المحكمين = )12
رقـ

العبارة

ف= 01

نص العبارة

0

أوال :المعوقات المرتبطة بالمعمم:

9
3

عدد

المتفقيف

النسبة

ضعؼ رغبة المعمميف في تنفيذ التعميـ عف بعد.

01

%011

ضعؼ قناعة المعمميف بجدوى التعميـ عف بعد.

01

%011

تشتت جيود المعمميف مف خبلؿ استخداـ أكثر مف منصة تعميمية لمتعميـ عف

01

9

افتقار المعمميف إلى األسموب العممي في التخطيط لدروس التعميـ عف بعد.

01

%011

.

قمة خبرة المعمميف في تقنيات التعميـ عف بعد.

6

%61

9

بعد.

%011

عدـ وجود حوافز مادية لممعمميف المتميزيف في تفعيؿ التعميـ عف بعد.

01

%011

7

قمة البرامج التدريبية التي تدعـ ميارات المعمميف في تنفيذ التعميـ عف بعد.

7

%71

صعوبة متابعة المعمميف لؤلعداد الكبيرة لمطمبة عبر أدوات التعميـ عف بعد.

01

%011

3
6

غياب التخطيط اإلستراتيجي لعقد دورات تدريبية تأىيمية لممعمميف في أثناء

9

%91

01

عدـ توافر دورات تدريبية لممعمميف في أثناء الخدمة في مجاؿ استخداـ الوسائؿ

01

%011

00

يزيد التعميـ عف بعد مف أعباء المعمميف.

7

%71

09

ضعؼ اإلمكانات التكنولوجية(أجيزة حاسوب وىواتؼ ذكية وشبكة إنترنت) لدى

7

%71

الخدمة لمواكبة المستجدات التكنولوجية.

في التعميـ عف بعد.

المعمميف.
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقـ

العبارة

ف= 01

نص العبارة

عدد

المتفقيف

النسبة

03

صعوبة متابعة المعمـ لجميع الطمبة بسبب انقطاع بعضيـ

حاجة بعض الموضوعات إلى وسائؿ وشروحات تفاعمية مع الطمبة

7

0.

قضاء وقت كبير أماـ جياز الحاسوب لمرد عمى استفسارات الطمبة.

6

%61

07

ضعؼ مستوى تدريب المعمميف عمى برامج التعميـ عف بعد في أثناء التعميـ

9

%91

09
09

عدـ وجود مواد لمتعمـ الذاتي معدة مسبقا لحاالت الطوارئ

9

%91

7

%71
%71

الرسمي
03

صعوبة التعامؿ مع الطمبة عف بعد..

01

%011

06

صعوبة في استخداـ البريد اإللكتروني.

6

%61

91

صعوبة في تصميـ الصفحات اإللكترونية.

3

%31

90

االفتقار لمميارات التكنولوجية الكافية لمتعامؿ مع منصات التعميـ عف بعد.

6

%61

99

االفتقار لمقدرة عمى التحكـ بالمادة التعميمية المحوسبة.

7

%71

93

صعوبة في متابعة مواقع اإلنترنت المتعمقة بالدروس التعميمية.

7

%71

99

صعوبة كبيرة في تقويـ الطمبة إلكترونيا.

6

%61

9.

االفتقار لممعرفة الكافية المتعمقة ببرامج التعميـ عف بعد.

01

%011

99

ثانيا :المعوقات المرتبطة بالطالب:
عدـ وعي الطبلب ألىمية استخداـ أسموب التعميـ عف بعد.

01

%011

97

يواجو الطالب مشكبلت ومعوقات عند دراسة المادة إلكترونيا.

7

%71

93

تأثر تفاعؿ الطمبة مع التعميـ عف بعد والدروس بسبب ظروؼ معيشية صعبة أو

7

%71

خاصة.
96

ىناؾ صعوبة في التواصؿ المباشر بيف معممي الصؼ والطمبة.

6

%61

31

يقمؿ التعميـ عف بعد مف اإلبداع لدى الطمبة.

01

%011

39

يؤدي التعميـ عف بعد إلى العزلة الدراسية نظ ار لقمة الحوار والنقاش.

7

%71

30
33
39

انخفاض مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة.

01

مف الصعب تطبيؽ التعميـ عف بعد نظ ار التجاىات الطمبة السمبية نحو استخداـ

7

يزيد مف نسبة الغش لدى الطمبة.

01

أدوات التعميـ اإللكتروني.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقـ

العبارة

ف= 01

نص العبارة

عدد

المتفقيف

النسبة

3.

عدـ قدرة الطالب عمى استخداـ الحاسوب.

عدـ وجود الكفاءة العالية الستخداـ اإلنترنت مف قبؿ الطبلب.

6

37

انشغاؿ الطالب ببرامج الترفيو عف التعميـ.

يركز التعميـ عف بعد داخؿ الصفوؼ االفتراضية عمى بعض الحواس دوف غيرىا

01
9

%011

36

يفتقر التعميـ عف بعد داخؿ الصفوؼ االفتراضية إلى التواجد اإلنساني والعبلقات

3

%31

91

عدـ توافر تدريب لمطبلب عمى استخداـ التعميـ عف بعد..

01

%011

99

وجود صعوبات لدى بعض الطمبة في التعامؿ مع البرامج اإللكترونية.

3

%31

99

صعوبة استدراؾ الدروس التي فاتت عمى الطمبة.

01

%011

صعوبة إيجاد وتييئة مكاف مناسب لمتعميـ عف بعد.

6

%61

99

ضعؼ اإلمكانيات المادية والتجييزات التقنية لتفعيؿ التعميـ عف بعد.

يحدث انقطاع لمتيار الكيربائي في أثناء قياـ المعمـ بالعممية التعميمية.

01
01

%011

93

قمة توافر بنية تحتية مبلئمة لتطبيؽ التعميـ عف بعد.

عدـ توفير األجيزة والبرمجيات البلزمة لعممية التعميـ عف بعد.

01
6

%011

.1

تكرار حدوث المشكبلت الفنية عند استخداـ التعميـ عف بعد.

6

%61

39
33

90
93
9.

97
96
.0

اإلنسانية بيف المعمـ والطمبة ،وبيف الطمبة أنفسيـ.
غياب وعي الطمبة بأىمية وفاعمية التعميـ عف بعد

أدوات تقييـ الطمبة الحالية ال تراعي التعميـ عف بعد.
ثالثا :المعوقات الفنية:

ضعؼ شبكة اإلنترنت يعيؽ سرعة التصفح وتحميؿ الممفات مف والى الصفوؼ

االفتراضية.

6

%61

7
7

01

%61
%91

%71
%71

%011
%61

%011

أف نسب االتفاؽ بيف المحكميف لعبارات استبانة المعوقات التي
يتضح مف الجدوؿ(ّ )9
يواجييا معممو المرحمة المتوسطة مع نظاـ التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا
قد تراوحت بيف %011-91؛ ولذا تـ قبوؿ جميع العبارات التي حصمت عمى  %31أو أكثر
مف االتفاؽ بيف المحكميف ،وتـ حذؼ العبارات التالية؛ لحصوليا عمى نسب اتفاؽ أقؿ مف
 ،%31بسبب تداخميا مع عبارات أخرى ،أو لعدـ أىميتيا ،وىي:
 .0قمة البرامج التدريبية التي تدعـ ميارات المعمميف في تنفيذ التعميـ عف بعد.
 .9غياب التخطيط اإلستراتيجي لعقد دورات تدريبية تأىيمية لممعمميف في أثناء الخدمة لمواكبة
المستجدات التكنولوجية.
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.3
.9
..
.9
.7
.3
.6
.01
.00
.09
.03
.09
.0.
.09
.07

يزيد التعميـ عف بعد مف أعباء المعمميف.
ضعؼ اإلمكانات التكنولوجية(أجيزة حاسوب وىواتؼ ذكية وشبكة إنترنت) لدى المعمميف.
صعوبة متابعة المعمـ لجميع الطمبة بسبب انقطاع بعضيـ.
حاجة بعض الموضوعات إلى وسائؿ وشروحات تفاعمية مع الطمبة.
عدـ وجود مواد لمتعمـ الذاتي معدة مسبقا لحاالت الطوارئ.
ضعؼ مستوى تدريب المعمميف عمى برامج التعميـ عف بعد في أثناء التعميـ الرسمي.
االفتقار لمقدرة عمى التحكـ بالمادة التعميمية المحوسبة.
صعوبة في متابعة مواقع اإلنترنت المتعمقة بالدروس التعميمية.
يواجو الطالب مشكبلت ومعوقات عند دراسة المادة إلكترونيا.
تأثر تفاعؿ الطمبة مع التعميـ عف بعد والدروس بسبب ظروؼ معيشية صعبة أو خاصة.
يؤدي التعميـ عف بعد إلى العزلة الدراسية نظ ار لقمة الحوار والنقاش.
مف الصعب تطبيؽ التعميـ عف بعد نظ ار التجاىات الطمبة السمبية نحو استخداـ أدوات
التعميـ اإللكتروني.
يركز التعميـ عف بعد داخؿ الصفوؼ االفتراضية عمى بعض الحواس دوف غيرىا.
غياب وعي الطمبة بأىمية وفاعمية التعميـ عف بعد.
أدوات تقييـ الطمبة الحالية ال تراعي التعميـ عف بعد.

وبعد تعديؿ العبارات التي تـ طُمب تعديميا مف قبؿ األساتذة المحكميف ،وبعد حذؼ بعض
العبارات التي تـ حذفيا مف قبميـ ،أصبحت استبانة المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة
المتوسطة مع نظاـ التعميـ عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا في صورتيا النيائية
مكونة مف أربع وثبلثيف عبارة ،موزعة عمى ثبلثة أبعاد رئيسة ىي :المعوقات المرتبطة
بالمعمـ( 0.عبارة) ،والمعوقات المرتبطة بالطالب( 09عبارة) ،والمعوقات الفنية( 7عبارات).
وقد تـ إعطاء كؿ عبارة وزنا مدرجا وفؽ سمـ خماسي لقياس درجة توافرىا( :موافؽ بشدة،
موافؽ ،محايد ،غير موافؽ ،غير موافؽ بشدة) ،وأعطيت األوزاف التالية.)0 ،9 ،3 ،9 ،.( :

ثبات االستبانة:
تـ حساب ثبات استبانة المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة مع نظاـ التعميـ
عف بعد بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا؛ وذلؾ باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ ،فبمغت
معامبلت الثبات( ،)1.36وىي معامبلت ثبات مرتفعة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج البحث وتفسيرىا:
لئلجابة عف السؤاؿ البحثي ،والذي نصو :ما المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة
المتوسطة مع نظام التعميم عن بعد بدولة الكويت في ظل جائحة كورونا؟
قمف الباحثات بحساب المتوسطات الحسابية ،واألوزاف النسبية ،وترتيبيا حسب درجة العبارة
في االستبانة.
جدول()3
التحديات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة مع نظام التعميم عن بعد بدولة الكويت في
ظل جائحة كورونا
ال ػػعبػ ػ ػ ػػارة

المتوسط

الوزف

9.19

31.3

99

3.6.

76

9.

الحسابي

أوال :المعوقات المرتبطة بالمعمم:

 .0ضعؼ رغبة المعمميف في تنفيذ التعميـ عف بعد.
 .9ضعؼ قناعة المعمميف بجدوى التعميـ عف بعد.

النسبي

الترتيب

 .3تشتت جيود المعمميف مف خبلؿ استخداـ أكثر مف منصة تعميمية

3.93

 .9افتقار المعمميف إلى األسموب العممي في التخطيط لدروس التعميـ

3.3

79

 ..قمة خبرة المعمميف في تقنيات التعميـ عف بعد.

 .9عدـ وجود حوافز مادية لممعمميف المتميزيف في تفعيؿ التعميـ عف

3.73
9.13

79.9

96

 .7صعوبة متابعة المعمميف لؤلعداد الكبيرة لمطمبة عبر أدوات التعميـ

9.99

33.3

09

 .3عدـ توافر دورات تدريبية لممعمميف في أثناء الخدمة في مجاؿ

9.07

33.9

99

 .6قضاء وقت كبير أماـ جياز الحاسوب لمرد عمى استفسارات الطمبة.

9.93

36.9

0.

 .00صعوبة في استخداـ البريد اإللكتروني.

3.99

79.3

30

لمتعميـ عف بعد.
عف بعد.

بعد.

عف بعد.

استخداـ الوسائؿ في التعميـ عف بعد.

 .01صعوبة التعامؿ مع الطمبة عف بعد..

 .09صعوبة في تصميـ الصفحات اإللكترونية.

 .03االفتقار لمميارات التكنولوجية الكافية لمتعامؿ مع منصات التعميـ عف
بعد.
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93

99
39
97

المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ػػعبػ ػ ػ ػػارة

المتوسط

الوزف

9.9

33

الحسابي

 .09صعوبة كبيرة في تقويـ الطمبة إلكترونيا.

 .0.االفتقار لممعرفة الكافية المتعمقة ببرامج التعميـ عف بعد.
ثانيا :المعوقات المرتبطة بالطالب:

 .09عدـ وعي الطبلب ألىمية استخداـ أسموب التعميـ عف بعد.

9..9
9.9

النسبي
61.9
69

الترتيب
07
09
3

 .07ىناؾ صعوبة في التواصؿ المباشر بيف معممي الصؼ والطمبة.

9.99

63.9

9

 .06انخفاض مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة.

9.99

39.3

90

 .03يقمؿ التعميـ عف بعد مف اإلبداع لدى الطمبة.
 .91يزيد مف نسبة الغش لدى الطمبة.

9..9
9.3

 .90عدـ قدرة الطالب عمى استخداـ الحاسوب.

9...
9.73

6..9

 .99عدـ وجود الكفاءة العالية الستخداـ اإلنترنت مف قبؿ الطبلب.
 .99يفتقر التعميـ عف بعد داخؿ الصفوؼ االفتراضية إلى التواجد

9.7

اإلنساني والعبلقات اإلنسانية بيف المعمـ والطمبة ،وبيف الطمبة

أنفسيـ.

 .9.عدـ توافر تدريب لمطبلب عمى استخداـ التعميـ عف بعد..

9.79

 .99وجود صعوبات لدى بعض الطمبة في التعامؿ مع البرامج

9.99

 .97صعوبة استدراؾ الدروس التي فاتت عمى الطمبة.

9.79

اإللكترونية.

ثالثا :المعوقات الفنية:

 .93صعوبة إيجاد وتييئة مكاف مناسب لمتعميـ عف بعد.

 .96ضعؼ اإلمكانيات المادية والتجييزات التقنية لتفعيؿ التعميـ عف بعد.

9.33
9..7

 .31يحدث انقطاع لمتيار الكيربائي في أثناء قياـ المعمـ بالعممية

9.7.

 .30قمة توافر بنية تحتية مبلئمة لتطبيؽ التعميـ عف بعد.

التعميمية.

 .39عدـ توفير األجيزة والبرمجيات البلزمة لعممية التعميـ عف بعد.
 .33تكرار حدوث المشكبلت الفنية عند استخداـ التعميـ عف بعد.

03

61.9

09

69

.

69.3
69.3
69.9
37.9
60.9
..

9

3
7
9

03
01
39

9..6

60.3

9.3

39

91

9.39

 .39ضعؼ شبكة اإلنترنت يعيؽ سرعة التصفح وتحميؿ الممفات مف
المجموع

9.99

888
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3

والى الصفوؼ االفتراضية.

69
60

9..3

 .93انشغاؿ الطالب ببرامج الترفيو عف التعميـ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف استجابة معممي المرحمة المتوسطة لممعوقات التي يواجيونيا
مع نظاـ التعميـ العاـ بدولة الكويت في ظؿ جائحة كورونا جاءت بدرجة كبيرة؛ حيث بمغ الوزف
النسبي اإلجمالي( ،)%39.9وترى الباحثات أف ىذا يؤكد أف المعوقات الواردة في االستبانة
يعاني منيا معممو المرحمة المتوسطة في دولة الكويت ،وبدرجة كبيرة ،وذلؾ في ظؿ حداثة
تطبيؽ نظاـ التعميـ عف بعد في دولة الكويت.

وقد حصمت العبارات التالية عمى أعمى وزن نسبي وىي:
 يزيد مف نسبة الغش لدى الطمبة .الوزف النسبي(.)%69
 انشغاؿ الطالب ببرامج الترفيو عف التعميـ .الوزف النسبي(.)%6..9
 عدـ توافر تدريب لمطبلب عمى استخداـ التعميـ عف بعد ..الوزف النسبي(.)%69.3
وترى الباحثات أف السبب وراء زيادة نسبة الغش لدى الطمبة في نظاـ التعميـ عف بعد
يكمف في عدـ إعداد اإلستراتيجيات المناسبة لتقويـ الطالب إلكترونيا ،وأف أساليب التقويـ ما
زالت تعتمد عمى الطرؽ التقميدية وىي غير مناسبة في نظاـ التعميـ عف بعد ،حيث يكوف الطالب
بعيدا عف معممو ،وأنو يمكف حؿ ىذه المشكمة بشكؿ مبدئي مف خبلؿ اشتراط فتح الكامي ار عمى
المنصة التعميمية في أثناء أداء االمتحاف؛ لضماف دخوؿ الممتحف دوف غيره ،ولمراقبتو في أثناء
سير االمتحاف ،كما ترى الباحثات أف السبب وارء عدـ توافر تدريب لمطبلب عمى استخداـ
التعميـ عف بعد أف االنتقاؿ مف التعميـ الوجاىي إلى التعميـ عف بعد جاء فجأة في ظؿ جائحة
كورونا؛ دوف تمييد لمقائميف عمى العممية التعميمية؛ وىذا أدى إلى عدـ إخضاع الطبلب لمدورات
التدريبية حوؿ كيفية التعامؿ مع نظاـ التعميـ عف بعد ،واف قمة خبرة الطبلب بكيفية االستفادة مف
برامج التعميـ عف بعد وعدـ امتبلكيـ لكفايات التواصؿ عف بعد وجموسيـ لفترات طويمة أماـ
األجيزة أسيـ في خمؽ جو مف الممؿ والشعور بالضجر لدييـ وقمّة التفاعؿ مع معممييـ؛ وىذا
بدوره أدى إلى انشغاليـ ببرامج الترفيو اإللكترونية عف متابعة تحصيميـ الدراسي مف خبلؿ
التعميـ عف بعد.
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصيات:
يمكن تحديد أىم التوصيات وذلك باالستناد إلى نتائج البحث ،وفقا لما يأتي:
 توفير بنية تعم يمية مبلئمة لتذليؿ جميع المعوقات البشرية والمادية والفنية التي تحوؿ دوف
توظيؼ التعميـ عف بعد بشكؿ فعاؿ ومتميز.
 توفير الدورات التدريبية البلزمة لممعمميف والطمبة؛ لتحسيف معرفتيـ بنظاـ التعميـ عف بعد.
 تشجيع الطبلب عمى االلتزاـ بحضور الحصص الدراسية ،والعمؿ مع األىؿ لمتابعتيـ في
أثناء التعميـ عف بعد.
 نشر الوعي بيف أفراد المجتمع بأىمية التعميـ عف بعد ،وخاصة في ظؿ جائحة كورونا.
 إعداد اإلستراتيجيات المناسبة لتقويـ الطبلب إلكترونيا.
 تزويد المعمميف بالميارات البلزمة إلنجاح عممية التعميـ عف بعد؛ ألف المعمـ ىو محور نجاح
ىذه العممية.

 منح الحوافز المادية والمعنوية لممعمميف المتميزيف في تفعيؿ نظاـ التعميـ عف بعد.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:
.0

إسراء الشايب(" :)9191التعميـ عف بعد" في األردف في ظؿ أزمة كورونا ،ورقة حقائق
منشورة في معيد غرب آسيا وشمال أفريقيا ،عماف.

 .9بثينة المبل( :)9190تقويـ المنصات الرقمية المستخدمة في التعميـ عف بعد في المدارس
الدولية بدولة الكويت مف وجية نظر معممي وموجيي التربية الفنية،
جامعة األزىر ،كمية التربية ،مجمة التربية ،العدد ،036الجزء ،0يناير.
 .3بخيتاف القحطاني( :)9191واقع استخداـ التعمـ عف بعد في ظؿ جائحة كورونا مف وجية
نظر معممي التربية اإلسبلمية بالمرحمة المتوسطة ،جامعة القاىرة ،كمية
الدراسات العميا لمتربية ،العموم التربوية ،المجمد ،93العدد ،3يوليو.
 .9بشار الشاويش( :)9190اتجاىات معممي الرياضيات لممرحمة األساسية في مديرية البادية
الشمالية الغربية نحو التعميـ عف بعد ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ
األردنية ،جامعة آؿ البيت ،األردف.
 ..جويدة عميرة وعثماف طرشوف وعمي عمياف( :)9106خصائص وأىداؼ التعميـ عف بعد
والتعميـ اإللكتروني دراسة مقارنة عف تجارب بعض الدوؿ العربية،
المؤسسة العربية لمتربية والعموـ واآلداب ،المجمة العربية لآلداب
والدراسات اإلنسانية ،العدد ،9يناير.
 .9حسناء اليبيدة( :)9190الصعوبات التي تواجو معممي المرحمة المتوسطة في استخداـ
ميارات التعمـ عف بعد في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،كمية العموـ
التربوية ،جامعة آؿ البيت ،األردف.
 .7حناف الحميدي( :)9190فاعمية التعميـ عف بعد في تعميـ ميارات القراءة والكتابة لمصفوؼ
الثبلثة األولى في ظؿ جائحة كورونا مف وجية نظر معممي الصؼ في
محافظة الزرقاء ،شركة السنبمة لمدراسات والتدريب والنشر ،المجمة
العربية لمعموم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد ،7الجزء ،3حزيراف.
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المعوقات التي يواجييا معممو المرحمة المتوسطة

الحمار
د /أمل مبارك محمد ّ
د /عايدة عبدالكريم العيدان
د /منى عبدالحميد خضر حسن
د /خمود حمد عبدالرحمن النجار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3حناف مصطفى أحمد( :)9190تعميـ عف بعد أـ بعد عف التعميـ"نظرة تحميمية لمعممية
التعميمية في ظؿ الظروؼ الراىنة وجائحة كورونا" ،جامعة سوىاج ،كمية
التربية ،المجمة التربوية ،العدد ،33الجزء ،9أغسطس.
 .6حنيف العيسى( :)9190درجة امتبلؾ معممي المرحمة المتوسطة لميارات التعمـ عف بعد
مف وجية نظرىـ ووجية نظر مديري المدارس في قصبة المفرؽ ،رسالة
ماجستير ،كمية العموـ التربوية ،جامعة آؿ البيت ،األردف.
 .01رجاء حولتا( :)9191واقع استخداـ معممي الصؼ الثالث األساسي في األردف ألنماط
التعمـ في عمميتي الضرب والقسمة وعبلقتيا بجودة التعمـ عف بعد مف
وجية نظرىـ ،المركز القومي لمبحوث غزة ،مجمة العموم التربوية
والنفسية ،المجمد ،9العدد ،93ديسمبر.
 .00رويدة العابد وآيات الزيدانيف( :)9191التصورات والمعيقات الستخداـ التعميـ عف بعد في
ظؿ جائحة كورونا ومستجداتيا مف وجية نظر معممي المدارس الثانوية
الحكومية األردنية في محافظة العاصمة ،المركز العربي لؤلبحاث
والدراسات اإلعبلمية ،مجمة العربي لمدراسات واألبحاث ،العدد،01
ديسمبر.
 .09ريناد مومني( :)9190درجة استخداـ معممات المغة اإلنجميزية لممنصات اإللكترونية في
التعمـ عف بعد ومعيقات استخداميا مف وجية نظرىف ،رسالة ماجستير،
جامعة العموـ اإلسبلمية العالمية ،األردف.
 .03عايد اليرش( :)9101معوقات استخداـ منظومة التعمـ اإللكتروني مف وجية نظر معممي
المرحمة الثانوية في لواء الكورة ،المجمة األردنية في العموم التربوية،
العدد ،9الجزء.0
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .09عبد العزيز السعيدي( :)9190درجة امتبلؾ معممي ومعممات الدراسات االجتماعية
لميارات التعميـ عف بعد في مدينة جدة ،جامعة سوىاج ،كمية التربية،
مجمة شباب الباحثين في العموم التربوية ،العدد ،7أبريؿ.
 .0.فادية عمي شقديح( :)9106الجودة النوعية في مؤسسات التعمـ عف بعد التربوية :التعميـ
اإللكتروني والتعميـ عف بعد ،و ازرة التربية والتعميـ ،إدارة التخطيط والبحث
التربوي ،رسالة المعمم ،المجمد ،.9العدد ،9-0أيموؿ.
 .09فضيمة لكزولي( :)9191التدريس عف بعد ورىانات اإلصبلح في ظؿ جائحة كوفيد،06
مجمة الباحث لمدراسات القانونية والقضائية ،العدد ،07أبريؿ.
 .07فوزية الغامدي( :)9191دور المعمـ في تعزيز العممية التعميمية لمطمبة في التعمـ عف بعد
في المممكة العربية السعودية :دراسة ميدانية عمى معممي المرحمة الثانوية
بمدينة الرياض ،إثراء المعرفة لممؤتمرات واألبحاث ،المؤتمر الدولي
االفتراضي لمستقبل التعميم الرقمي في الوطن العربي ،الطائؼ،
المجمد31 ،0أكتوبر 9-نوفمبر.
 .03محمد الحوامدة( :)9100معوقات استخداـ التعمـ اإللكتروني مف وجية نظر أعضاء الييئة
التدريسية في جامعة البمقاء التطبيقية ،مجمة جامعة دمشق ،العدد،97
الجزء.9
 .06محمد الرنتيسي( :)9191معوقات تطبيؽ التعميـ عف بعد في مدارس وكالة الغوث
بمحافظات غزة مف وجية نظر المعمميف :دراسة مسحية في ظؿ جائحة
كورونا" ،"Coved-06المركز القومي لمبحوث غزة ،مجمة العموم
التربوية والنفسية ،المجمد ،9العدد ،33أكتوبر.
 .91محمود ىبلؿ عبد الباسط عبد القادر( :)9190أزمة جائحة كورونا""Covid 06
واشكاليات التعميـ عف بعد :تحديات ومتطمبات ،جامعة سوىاج ،كمية
التربية ،المجمة الدولية ،العدد ،33الجزء ،0مارس.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .90منى شحاتو( :)9190اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميـ عف بعد في ظؿ جائحة
كورونا(كوفيد ،)06-جامعة بور سعيد ،كمية التربية ،مجمة كمية التربية،
العدد ،33يناير.

 .99ىماـ حمادنو( :)9191اتجاىات معممي ومعممات مدارس لواء بني كنانة نحو فاعمية
منصة  Spase Noorالمستخدمة في ظؿ جائحة كورونا كوفيد،06-
جامعة القدس المفتوحة ،المجمة الفمسطينية لمتعميم المفتوح والتعمم
اإللكتروني ،المجمد ،6العدد ،0.كانوف الثاني.
 .93وئاـ العبد وخديجة بدواف( :)9190تقييـ توظيؼ الصفوؼ االفتراضية في التعميـ عف بعد
مف وجية نظر معممي ومشرفي الرياضيات في محافظات غزة في ظؿ
جائحة كوفيد ،06-الجامعة اإلسبلمية بغزة ،شؤوف البحث العممي
والدراسات العميا ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية،
المجمد ،96العدد ،9يوليو.
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99. Dieky, J.& Kolloff, M. (9117).”Distance learning: Not just a
landscape
romber room. "In: Technology and Education, Annual.
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