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 الملخص

عالد فالي بهدفت الدراسة للتعرف على المعوقات التي تحول دون تعليم العلوم من خاللل التعلاليم عالن 

دراسة مدارس المملكة العربية السعودية، ووضع تصور مقترح لمعالجة هذه المعوقات، ولتحقيق غرض ال

جتمع مة، وتألف ة المنهج الوصفي التحليلي، واعدت استبانة كأداة دراسة لجمع البيانات األولياتبعت الباحث

 جميع معملي العلوم في المدارس السعودية، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:الدراسة من 

ق لم فيما يتعمحايدة لدى أفراد عينة الدراسة تجاه الصعوبات التي تواجه تعليم العلو استجابةدرجة 

راسالة تجالاه درجة استجابة محايالدة لالدى أفالراد عينالة الد، بينما بلغت %55.8باستخدام التقنيات بوزن نسبي 

ن بعد عالتعليم  الصعوبات التي تواجه تعليم العلوم فيما يتعلق بتفاعل معلمي ومعلمات العلوم مع الطلبة في

 .%58.8بوزن نسبي 

ة ( بين متوسطات استجابات عينالة الدراسالα< 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

عالال ى تعلالى اسالتبيان صالالعوبات تعلاليم العلالوم عالالن بعالد فالي ظالالل جائحالة كورونالا بالمملكالالة العربيالة السالعودية 

بالالين  (α < 0.05فالالروق ذات داللالالة إحصالالائية عنالالد مسالالتوى ) ، وعالالدم وجالالودللجالالنس، وذلالالا لصالالالو الالالذكور

ونالا وبات تعلاليم العلالوم عالن بعالد فالي ظالل جائحالة كورمتوسطات استجابات عينة الدراسة على استبيان صالع

 لسنوات الخبرة، المؤهل العلمي.بالمملكة العربية السعودية تع ى 

ليمالي العمل على توفير ورشات عمل ودورات تدريبية للعاملين في المجالال التعوأوصت الدراسة ب

 راء عمليالةيالة والتعلاليم فالي ا الع يال  دور وزارة الترب، وتحول كيفية تصميم وإنتاج محتوى الكترونالي فعاالال

م ية استخداالتعليم عن بعد وذلا من خلل االشراف والمشاركة في تنظيم دورات تدريبية للمعلمات عن كيف

ة عالن رب العملياللى استحداث آلية جديدة وفعالة فيما يتعلق بالججراء التجالا، باإلضافة للعمل عالتعليم عن بعد

 .بعد للطلب/الطالبات

 الصعوبات – تعليم العلوم –: التعليم عن بعد يةالكلمات المفتاح
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Abstract 

The study aimed to identify the obstacles that prevent science education through 

distance education in schools in the Kingdom of Saudi Arabia, and to develop a proposed 

conception to address these obstacles, and to achieve the purpose of the study, the researcher 

followed the descriptive and analytical approach, and prepared a questionnaire as a study tool 

to collect primary data, and the study population was composed of all Science labs in Saudi 

schools, and the results of the study showed the following: 

The degree of neutral response of the study sample towards the difficulties facing 

science education in relation to the use of technologies with a relative weight of 55.8%, while 

the degree of neutral response of the study sample towards the difficulties facing science 

education in relation to the interaction of teachers Science with students in distance education 

with a relative weight of 58.8%. 

The presence of statistically significant differences at the level (α < 0.05) between the 

averages of the study sample responses to the questionnaire of distance science education 

difficulties in light of the Corona pandemic in the Kingdom of Saudi Arabia due to gender, in 

favor of males, and the absence of statistically significant differences at (α < 0.05) Among the 

averages of the study sample responses to the questionnaire, difficulties in teaching science 

via distance in light of the Corona pandemic in the Kingdom of Saudi Arabia attributable to 

years of experience, scientific qualification. 

The study recommended working to provide workshops and training courses for 

workers in the educational field on how to design and produce effective electronic content, 

and to strengthen the role of the Ministry of Education in enriching the process of distance 

education through supervision and participation in organizing training courses for teachers on 

how to use distance education, in addition to work on developing a new and effective 

mechanism for conducting remote practical experiments for male / female students. 

Keywords: distance education - science education – difficulties 
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 المقدمة

ة، وألقالى المختلفالوالذي غ ا كافة نواحي العالالم  كورونا يعيش العالم أجمع تحت وطأة اجتياح وباء

 سالات، األمالر الالذي فالرض علالى المؤستبظلله علالى كافالة منالاحي الحيالاة فالي العديالد مالن الالدول والمجتمعالا

 تاليوي جالاهي( الالذي)الو التقليدي المختلفة كأحد المؤسسات التي تأ رت بالوباء، أن تنتقل من التعليم التربوية

 بين المتعلمين. بعد، ذلا أضمن لعدم انتقال العدوى عن التعليم أو اإللكتروني التعليم الجسدي إلى التقارب

 دولالة 188أكثالر مالن  فالي وشالاب طفالل مليار 1.5 ونتيجة النتشار الوباء وخطورته، فقد تعين على

 ,Affouneh, Salha)العالالي المختلفالة  التعلاليم ومؤسسالات مالدارس إغلق بعد منازلهم في البقاء العالم حول

Khlaif 2020). 

ساهم في  وقد التعليمية، أضحى للتعليم عن بعد دور مهم وأساسي في استمرار العمليةومن هنا فقد 

 وسالائ و إنترنالت، وشالبكة حاسالوب، مالن الحديثالة االتصال الكبير، وانتشار وسائل التكنولوجي ذلا التطور

 لاليملتعا لتلقالي كبيالر لعالدد المجالال وفيديو، والتالي بالدورها أتاحالت وصورة، بما تتضمنه من صوت، متعددة،

 (.2014 ابو عقيل،)وجهد  وقت وبأقل وييُسر، سهولة بكل

ل المعرفالة، ونقال المعلومالات لتقالديم جديد أسلوب تقوية العملية التعليمية، هو إيجاد ومما يساعد على

 لميالدان لالذهابا إلالى الطالالب يحتالاج بعالد، فالل باإلضافة لتوفير إمكانية التعليم للطالب وتلقي المعلومات عن

 (.2020 كاظم،)التعليم أو المؤسسة التعليمية 

 روسفيالال بانتشالالار الحالالالي، والمتمثلالالة الوقالالت فالالي بأكملالاله العالالالم منهالالا يعالالاني التالالي وأمالالام الظالالروف

 تمراريةاسال لضالمان بعد للتعلم عن التحول على فجأة مجبرة نفسها التربوية المؤسسات وجدت فقد كورونا،

 (.Yulia,2020)والحواسيب  الذكية والهواتف االنترنت شبكة واستخدام والتعلم، التعليم عملية

 راتيجياتواسالت ومن الناحية األخرى فقد وفرت التكنولوجيا الرقمية وسائ  جديدة مرنة في التعلاليم

 قبل، والذي ساهم بشكل إيجابي في تحقيق العملية التعليمية. من معروفة لم تكن تدريس

 عالدة لالت تواجالهمالا زا إال بعد عن التعليم يحققها التي المتعددة الفوائد اإليجابية كل من الرغم وعلى

 (.2020قوية )غالم, تكنولوجية لديها تتوفر ال التي النامية الدول في وخاصة عقبات

افة ومن جملة هالذه الصالعوبات هالي عالدم تالوفر مهالارات التعلاليم اإللكترونالي لالدى المعلمالين، باإلضال

 ة لدى بعضجه ة االتصال واالنترنت، وأخيراً عدم توفر الرغبلضعف اإلمكانات المادية الخاصة بتوفير أ

 (.2020المعلمين واتجاهاتهم نحو استخدام وتكوين الصفوف االفتراضية )المرعيد,
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ن يحتويه م وتعليم العلوم من المواد العملية التي يصعب تدريسه عن بعد، وذلا لطبيعة المقرر بما

وم عليم العلالتتجارب عملية وتطبيقات، ومن هنا فجننا في هذه الدراسة سنتناول أبرز الصعوبات التي تواجه 

اعالل مالع القالدرة علالى التفعن بعد من وجهالة نظالر معلمالي ومعلمالات العلالوم مالن الناحيالة التقنيالة ومالن ناحيالة 

وضالع تصالور والطلبة لتعليم العلوم عن بعد، وصعوبة تقييم الطلب والطالبات فالي التعلاليم العالام عالن بعالد، 

 ودية. مقترح لمعالجة الصعوبات التي تواجه التعليم في ظل جائحة كورونا في المملكة العربية السع

 الدراسة مشكلة

 تفالادي أجالل ومالن الملمسالة، ريالقط عن انتشاره سرعة في تكمن 19-كوفيئد الفيروس خطورة إن

 ضالمالر تحجاليم مالن أجالل احترازيالة إجالراءات الجهات المسالئولة إلالى اتخالاذ اضطرت الفيروس انتشار هذا

 وزارة تالطلبالة، اتجهال علالى الدراسالية السالنة ضاليا  وعالدم عليه، والسالتمرار التعلاليم للقضاء انتشاره ومنع

 ضالرورة ولحال والجالدل عناله الحالدي  طالال بعد، كبالديل التعليم عن السعودية إلى العربية المملكة في التعليم

 دراسالالة دراسالالتها يمكالالن التالالي المفالالاهيم مالالن التعلالاليم عالالن بعالالد مفهالالوم وبمالالا أن التعليميالالة، العمليالالة فالالي دمجالاله

 من نتمكن حتى همن المرجوة والفائدة ومعيقاته وتطبيقاته وأهميته التعليم هذا واقع معرفة يتم لكي مستفيضة

ن األسالئلة عالالدراسة تتمثل في محاولة اإلجابة  مشكلة كانت وأشمل، لهذا أوسع بشكل مؤسساتنا في تطبيقه

 التالية:

 بعد؟ العلوم عن تعليم تواجه التقنية التي الصعوبات ما 

 المتعلقة بتوجهات معلمي العلوم نحو التعليم عن بعد؟ الصعوبات ما 

 بعد؟ عن التعليم الطالبات بتقييم يتعلق فيما العلوم تعليم تواجه التي الصعوبات ما 

 ( هالل هنالاف فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى الداللالةα> 0.05) فالي إجابالات المبحالو ين علالى 

ى تعالال  السالالعودية العربيالالة بالمملكالالة صالالعوبات تعلالاليم العلالالوم عالالن بعالالد فالالي ظالالل جائحالالة كورونالالا اسالالتبيان

 الجنس(؟ –المرحلة الدراسية  –العلمي  للمتغيرات )المؤهل

 بعد؟ عن العلوم تعليم تواجه التي الصعوبات لمعالجة المقترح التصور ما 

 الدراسة فروض

 مسروو   عنرد إحصرئية  داللر  ذات فروق   توجد ال (α> 0.05) الدراطر   عننر  اطروائائت برن  مووطرتئت
 تعرى   السرعودة  العوبةر  ائلمملكر  كورقنرئ جئيحر  ظر  فر  اعد العلوم ع  تعلةم صعوبئت على اطوبةئن

 الانس(. –الموحل  الدراطة   –العلم   للموغنوات )المؤه 
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 أهداف الدراسة

  الوعرررروى علررررى الصررررعوبئت الوانةرررر  الورررر  تواجرررر  تعلررررةم العلرررروم عرررر  اعررررد فرررر  ظرررر  جئيحرررر  كورقنررررئ
 ائلسعودة .

 . الوعوى على توجهئت معلم  العلوم نحو الوعلةم ع  اعد ف  مدارس المملك  العوبة  السعودة 

 (  الكشف ع  الفوق  ذات دالل  اإلحصئية  عند مسوو  الداللα> 0.05)   فر  إجئارئت الموحرو ن
 السررعودة  العوبةرر  ائلمملكرر  صررعوبئت تعلررةم العلرروم عرر  اعررد فرر  ظرر  جئيحرر  كورقنررئ علررى اطرروبةئن

 الانس(. –الموحل  الدراطة   –العلم   تعى  للموغنوات )المؤه 

   عملة  تانةم التلو  م  خالل الوعلةم ع  اعد.بةئن الصعوبئت الو  تواج 

   تاررردةم صرررور ماورررو  لمعئلاررر  الصرررعوبئت الوررر  تواجررر  تعلرررةم العلررروم عررر  اعرررد فررر  مررردارس المملكررر
 العوبة  السعودة .

 أهمية الدراسة

 :نر ةعردق لببرو مر  كو  اعرد مر  عر  تومث  األهمة  النظوير  للدراطر  فر  لن لوعلرةم األهمية النظرية 
 ظرررر    فرررر  خئصرررر  الوعلةمةرررر   الوطررررئي  تتررررويو فرررر  الحديثرررر  قالوكنولوجةررررئ الوقمةرررر  وانةرررر لل اطرررروثمئرا  
 المؤطسررئت شررل  إلررى لدت قالورر   (بورقنررئ) العررئلم  الوبررئ  انوشررئر فرر  المومثلرر  الحئلةرر  الظرروقى
 لةمةر  الوع مؤطسرئتنئ علرى لىامرئ   لرلل  لصرو  توئعرئ   قالعرئلم  السرعودة  العوبةر  المملك  ف  الوعلةمة 
 حقةقةررر  فوصررر  هنررئ  جعلررر  اعرررد الورر  عرر  الوعلرررةم بررروام  خررالل مررر  الوعلةمةرر  المسرررنو  اطرروكمئل
  مر كثنروا   ارنن العلرم مر  اعرد  عر  الوعلرةم ف  اإللكووقنة  البوام  تل  اطوخدام نائ  مد  الخووئر
 قذلرر  الوالندةرر   الصررفوى علررى اإلااررئ  مرر  اعررد عرر  الكووقنرر  الوعلررةم علررى تعومررد لصرروح  الرردقل
 مرردار علررى الرروعلم إتئحرر  إلررى يررؤد  الررل  األمررو مواحلهررئ  اكئفرر  الوعلةمةرر  العملةرر  تتررويو لغئةررئت
  قموحوكررر   ئبوررر  موينررر  اعنئصرررو الوعلةمرر  المحوررو   لوارردةم مونوعرر  قطوايرر  لطررئلن  بواطررت  النرروم

 (.Yulia,2020)قبصروي   طرمعة  قترن نوات
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 :هم فر  تسرئ الدراطر  هرل  تومث  األهمة  الوتبةقة  للدراطر  الحئلةر  فر  لن نورئي  األهمية التطبيقية
 فرر  قاالتائهررئت المئدةرر  قاإلمكئنررئت الوشرروي  الكرروادر قتتررويو عرر  اعررد  الوعلررةم نظررئم لدا  تحسررن 
للوعلرررةم  كبررردي  للوعلرررةم عررر  اعرررد للووجررر  المسررروابلة  الختررر  ققضررر  المووعررر  الوعلرررةم لنمرررئ  انوارررئ 

 قيمكر  كورقنرئ  فنروقس انوشرئر قه  قاقعة  لظئهو  معئصوا   كون  لهمنو  الوحث الوالند   قيسومد
لم عالحائ  قق  األزمئت  ائإلضئف  إلى لن هل  الدراط  ف  حدقد  الدراط  هل  نوئي  م  االطوفئد 

فرر  ظرر   الوئحثرر  مرر  اقايرر  الدراطررئت الورر  تنئقلرر  الصررعوبئت الورر  تواجرر  تعلررةم العلرروم عرر  اعررد
 جئيح  كورقنئ ائلمملك  العوبة  السعودة .

 حدود الدراسة

 :هر.1442الفص  الدراط  األقل للعئم  الحدود الزمانية 
 :السعودة . –مدارس مدين  الويئض  الحدود المكانية 

 مصطلحات الدراسة

 ئالعومئدا المنظوم  هل  قتاوم الوعلمة   الوعلةمة  ائلعملة  توتو  تفئعلة  منظوم  :عن بعد التعليم .1
 اإللكووقنةر  الشروكئت بواطرت  قاألنشرت  المارورات للتئلر  تعوض رقمة  إلكووقنة  بنئ  قجود على

 .(Berg, Simonson, 2018)اللكة   قاألجهى 
لم عبر منصالات فيها الطالب مع المع يتفاعل التي والهادفة المخططة العملية الباحثة: بأنها وتعرفها

 لتفاعليالةا التعليميالة البرمجيالات توظيالف خاللل مالن محالددة ونتاجالات أهداف تعليمية لتحقيقتعليمية وقنوات 

 نا.كورو فيروس انتشار فترة خلل الجسدي التباعد لضمان الذكية واألجه ة اإللكترونية والشبكات

 للحنررروان المررروض تسرررب  قرررد الوررر  الفنوقطرررئت مررر  فصرررنل  هررر  (:19-كوفيرررد) كورونرررا فيررررو  .2
 البرررود نرررىالت مررر  حررردتهئ تورررواق  الوررر  الونفسررر  للاهرررئز لمواضرررئ   اإلنسرررئن لرررد  قتسرررب  قاإلنسرررئن 
 الونفسررة  قالموالزمرر  الونفسررة   األقطرر  الشررو   موالزمرر  مثرر  قخئمرر  األشررد األمررواض إلررى الشررئيع 
  (.2019العئلمة   الصح  منظم ) االنوشئر اسوع  قيوسم  (السئرس) الوخةم  الحئد 
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لنئحةر  ائنهئ العقوئت الو  تواج  معلم  العلوم ف  الوعلةم عر  اعرد مر  ا إجرائيًا:الصعوبات تعرف  .3
الوانة  قالادر  على الوفئع  م  التلو  ققةئس مسروو  تحصرنلهم عبرو منصرئت تعلةمةر  خرالل فورو  

 انوشئر فنوقس كورقنئ.

 الدراسات السابقة

 سفيالرو انتشالار ظالل فالي اإللكترونالي التعلاليم فاعليالة عالن الكشف إلى (2020دراسة )رنده،  هدفت

 علالى االعتمالاد جالرى ولتحقيالق غالرض الدراسالة خضالوري، جامعالة المدرسالين فالي نظالر وجهة كورونا من

 ممالن خضالوري جامعالة في تدريس هيئة عضو( 50) من الدراسة عينة وتكونت التحليلي، الوصفي المنهج

 نتالالائج اإللكترونالالي، وكشالفت التعلاليم نظالام خالاللل مالن كورونالا فالالايروس انتشالار فتالرة خالاللل بالتالدريس قالاموا

 نظرهم وجهة كورونا من فيروس انتشار ظل في اإللكتروني التعليم لفاعلية الدراسة عينة تقييم أن الدراسة

 التعلالاليم ماسالالتخدا معيقالالات ومجالالال اإللكترونالالي التعلالاليم اسالالتمرارية لمجالالال بينمالالا جالالاء تقيالاليمهم متوسالالطاً، كالالان

 اسالتخدام يفال الطلبالة تفاعل ومجال اإللكتروني، التعليم مع التدريس هيئةأعضاء  تفاعل ومجال اإللكتروني

 مالن لكالل نالياإللكترو التعلاليم مجالال فالي تدريبيالة دورات بعقالد وأوصت الباحثة متوسطاً، اإللكتروني التعليم

 التعلاليم نظالام مالن االسالتفادة دون تحالول التالي المعيقالات كافالة مالن التخلص في والمساعدة والطلبة المدرسين

 المتبع. اإللكتروني

 ماسالتخدا طريالق فالي تقالف التالي التحالديات أهالم على ( والتي هدفت للتعرف2020دراسة )إبراهيم، 

 هالذه جهالةموا شالأنها مالن التالي والمعالجالات الحلالول واقتالراح التدريس، هيئة أعضاء قبل من بعد عن التعليم

 كما حصائي،اإل والمنهج المقارن، والمنهج للعينة، االجتماعي المسو أسلوب البح  التحديات، وقد استخدم

 التالدريس هيئة ءأعضا على االستبيان توزيع وتم الميدانية، البيانات لجمع اإللكتروني االستبيان استخدام تم

قالات العربية، وأظهرت نتائج الدراسالة أن ابالرز معو الجامعات مختلف من تدريس هيئة عضو( 250)عدد 

 اإلمكانات المادية والبيئة المنسبة للتعليم اإللكتروني.التعليم عن بعد تتمثل في توفر 

 تشالالكيل إعالالادة علالالى كورونالالا جائحالالة تالالأ ير طالالرق توضالاليو إلالالى( Yulia,2020)بينمالالا هالالدفت دراسالالة 

 خلصالت حي  االنترنت، خلل من التعلم استخدام وفعالية م ايا الدراسة وضحت في أندونيسيا، كما التعليم

 اسالتخدام ميالةأه الدراسالة التعلاليم، وأ بتالت نظالام على كورونا وباء لتأ ير عالية سرعة هناف أن إلى الدراسة

 .اإلنترنت خلل من التعليم وتحسين سلسة ل يادة المختلفة االستراتيجيات
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 فالي التعلاليم مالن االنتقالال تجربالة لدراسالة هالدفت( Basilaia, Kvavadze, 2020)أجراهالا دراسة وفي

 لالىع اسالتندت جورجيالا، حيال  فالي كورونالا فيالروس وبالاء انتشالار خاللل االنترنالت عبر التعلم إلى المدراس

 نمالال االنتقالالال فالالي وتجربتهالالا الخاصالالة المالالدارس إحالالدى فالالي التالالدريس عمليالالة مالالن األول األسالالبو  إحصالالائيات

ً  التعليم  األول سالبو األ إحصالائيات الالى واسالتنادا كورونالا، جائحالة خاللل اإللكتروني التعليم إلى لوجه وجها

 عبالالر علالاليموالت التقليالالدي التعلالاليم بالالين االنتقالالال أن الالالى الباحثالالان توصالالل اإلنترنالالت عبالالر التالالدريس ةعمليالال مالالن

 وإدارة بوالطالالل المعلمالالون اكتسالالبها التالالي والمهالالارات النظالالام مالالن االسالالتفادة ناجحالالاً، ويمكالالن كالالان االنترنالالت

 لسالاعات ةبحاجال هم الذين الخاصة االحتياجات ذوي مثل مختلفة حاالت في الوباء بعد ما فترة في المدرسة

 علالى ولوالحصال الطالالب لالدى االسالتقللية زيالادة أو الجمالاعي التالدريس فاعليالة زيادة خلل من أو اضافية،

 .جديدة مهارات

-مالرض الكوفيالد لتفشالي خطالة االسالتجابة فقد هدفت إلى معرفة ((Draissi, Yong, 2020أما دراسة 

 مختلفالة قو الائ بفحالص البالاحثون قالام الدراسالة هالذه فالي المغربيالة، الجامعالات في بعد عن التعليم ، وتنفيذ19

الجامعالالالات،  موقالالالع مالالالن واإلشالالعارات والتقالالالارير اليوميالالالة بالصالالالحف خاصالالة إخباريالالالة مقالالالاالت مالالالن تتكالالون

 جائحالالة أن هالالو المقلالالق األمالالر أن الدراسالالة نتالالائج وأشالالارت المحتالالوى، تحليالالل مالالنهج الدراسالالة واسالالتخدمت

COVID-19 واألسالاتذة، بالطالل مالن كالل تواجاله التالي الصالعوبات علالى التغلب لمواصلة الجامعات تتحدى 

 العلمي. البح  في واالستثمار

 كورونالالا فيالالروس الجامعالالات بسالالبب إغالاللق تالالأ ير معرفالالة إلالالى هالالدفت بدراسالالة (Sahu,2020) وقالالام

(COVID-19 )التالأ ير علالى لضالوءا البحال  التالدريس، ويسالل  وهيئالة للطاللب العقلية والصحة التعليم على 

 علالى أناله الدراسالة ئجنتالا أظهرت وقد للطلب، النفسية والصحة التعليم على COVID-19 النتشار المحتمل

 منتظمالة معلومالات والموظفالون يتلقالى الطاللب الفيروس، ويجالب أن انتشار إلبطاء القوانين تنفيذ الجامعات

 .األولويات رأس على والموظفين الطلب وسلمة صحة تكون أن اإللكتروني، ويجب البريد خلل من

 اإلطار النظري للدراسة

 التعليم عن بعد

لثالثة ااأللفية  من التقدم في جميع مجاالت الحياة، إذ بدأت ومثيرةً  جديدةً  يشهد عصرنا الحالي حقبةً 

ألقمالار بثورة إعلمية وانفجار معرفي طال جميع الجوانب والقطاعالات، فالدخل العالالم عصالر الفضالائيات با

الصالالناعية، وعصالالر التقنيالالة باكتشالالاف الحاسالالب اللالالي حتالالى دخالالل عصالالر العولمالالة عالالن طريالالق ظهالالور شالالبكة 

رة رونية صالغية بالشبكة العنكبوتية اإلنترنت، فأصبو العالم بأسره قرية إلكتاتصاالت تطوق الكرة األرضي

اف انصالالهرت فيهالالا الحالالواج  ال مانيالالة والمكانيالالة، وأصالالبو باسالالتطاعة الفالالرد التجالالول بضالالغطة زر بالالين أطالالر

نيالات هالذه التق العالم المتباعدة، متجاوزةً بذلا كل الحالدود والمسالافات، وأتاحالت للالراغبين فالي االسالتفادة مالن

 .كبيرة الستخدامها في مجال التعليم عن بعدالمدهشة فرصاً 
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اته ويعتبالالر التعلالاليم عالالن بعالالد طريقالالة للتعلالاليم باسالالتخدام أليالالات االتصالالال الحديثالالة مالالن حاسالالب وشالالبك

ووسالالائطه المتعالالددة مالالن صالالوت وصالالورة ورسالالومات وآليالالات بحالال  ومكتبالالات الكترونيالالة وكالالذلا بوابالالات 

لمصالدر اومه األساسي على وجالود المالتعلم فالي مكالان يختلالف عالن اإلنترنت، ويعتمد التعليم عن بعد في مفه

مي من مج التعليالذي يكون فيه الكتاب أو المعلم أو حتى مجموعة الدارسين، بمعنى أنه يتمثل في نقل البرنا

 (.2009)حسين،  موضعه في حرم المؤسسة التعليمية إلى أماكن متفرقة

أنمالاط  هـ( بأناله: ننمال  مالن1433شؤون التعليمية )وكالة الوزارة للويعرف التعليم عن بعد بحسب 

بالين  ليتصف بانفصا التعليم تُستخدم فيه وسائل وتقنيات إلكترونية في العملية التعليمية وإدارة التفاعل بها،

كالاني البعد الماألستاذ والطالب، أو بين الطلب أنفسهم، أو بين الطلب ومصادر التعلم، ويكون االنفصال ب

 التعليمية أو بالبعد الوقتي ل من التعلم، أو بهما معًان. خارج المؤسسة

( بأناله: نمنظومالة تفاعليالة تالرتب  بالعمليالة Seepersaud & Simonson, 2018كمالا عرفاله كالل مالن )

لطالالالب لالتعليميالالة التعلميالالة، وتقالالوم هالالذه المنظومالالة باالعتمالالاد علالالى وجالالود بيئالالة إلكترونيالالة رقميالالة تعالالرض 

 شبكات اإللكترونية واألجه ة الذكيةن.المقررات واألنشطة بواسطة ال

 مبررات ودواعي التعليم عن بعد

للكالوادر  يتمتع التعليم عالن بعالد بمرونالة عاليالة ويالوفر البالدائل تلبيالة لحاجالات سالوق العمالل المتجالددة

 (:2014)جدور،  المدربة والمؤهلة لما امتاز به من م ايا تتمثل في

لظروقى  المواطنن  لووفو الفوص  لم  فئتهم االلوحئ  ارئلوعلةم تكئفؤ الفوص الوعلةمة  قتحان  المسئقا  بن 
 شخصررة  لق اقوصررئدة  لق اطرروي  لق قظة ةرر  لق لوعررد المكررئن  قبررلل  تررم تاررئقز مشرركالت الوعلررةم الوالندةرر 

 .الائيم  على محدقدة  االطوةعئب

  مرلموتلورئت الونمةر  ق   الطوائا  للتل  االجومئع  للوعلرةم الارئمع  قاتئحر  الفوصر  البوسرئب المهرئراتا
 .توفنو الكوادر الوشوي  المدرب  تلبة  احوةئجئت طو  العم 

  .زيئد  الوصند المعوف  ق زيئد  فوص الوعلم قالودري  قالنمو المهن  للموظفن  قالعمئل
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 مميزات التعليم عن بعد

لالى طرائالق يتفالوق عهناف العديد من الممي ات والفوائد التي يقدمها التعليم عالن بعالد، والتالي تجعلاله 

 (:Ferriman, 2014التعليم التقليدية وهي كالتالي )

بالة وجهالاً تقليل التكالاليف، فالالتعليم عالن بعالد يالوفر تكالاليف إنشالاء صالفوف يتفاعالل فيهالا المعلالم والطل

ف مالن تكالالي لوجه، ويقلل فواتير المرتبطة بتسيير األعمالال فالي المؤسسالات التربويالة، إضالافةً إلالى أناله يقلالل

 لوقت خلل التنقل من البيت إلى المؤسسة التعليمية.التنقل وا

لنظر عالن االتعليم عن بعد متاح لجميع األفراد والفئات العمرية: حي  يستطيع جميع األفراد بغض 

ب أعمالالارهم االسالالتفادة مالالن الالالدورات واألفالاللم والالالدروس المحوسالالبة المطروحالالة علالالى اإلنترنالالت، واكتسالالا

 المدارس التقليدية. مهارات وخبرات جديدة بعيدة عن قيود

لوقالت االمرونة، فهو ال يرتب  بوقت معين، حي  يستطيع األفراد التعلم في أي وقت شالاءوا حسالب 

 الملئم لها.

ليالالل اسالالتثمار الوقالالت وزيالالادة الالالتعلم حيالال  تقالالل التفالالاعلت غيالالر المجديالالة بالالين الطالاللب مالالن خالاللل تق

 ق.ت أو عوائا يتعلمه الطالب دون أي تعطيلالدردشة واألسئلة ال ائدة التي تضيع الوقت، فت داد كمية م

صالر، ( إلالى أن التعلاليم عالن بعالد ينسالجم مالع طبيعالة الطلبالة فالي هالذا العYulia, 202كما أشالار يالوال )

ونالالة مون بالمرفالجيالالل الحالالالي يتميالال  بتعلقالاله بالالالهواتف الذكيالالة واسالالتخدام التطبيقالالات المختلفالالة، كمالالا أنهالالم يتسالال

ون علالى ونية، وينتبهون أكثر مالن غيالرهم لمحتويالات الشاشالة، وقالادروسرعة التكيف مع التطبيقات اإللكتر

تخطي خطوات ومراحل تعليميالة فالي زمالن قياسالي، ويسالتطيعون تالداول معالارف مكثفالة خاللل تفالاعلهم مالع 

 التطبيقات اإللكترونية.

 التعليم عن بعد صائصخ

ن د المعنياليإلالى األفالرايل سريعة ومضمونة للوسائ  التعليمية صيتسم التعليم عن بعد بتوفير ألية تو

 يالة وغيرهالابالتعلم، وذلا باستخدام وسائ  اتضال متعددة تعتمد على المالواد المطبوعالة والمسالموعة والمرئ

علم بالين المالت من الوسائ  التكنولوجية المتقدمة مثل الحاسالبات والبريالد اإللكترونالي واإلنترنالت، ولالا للالرب 

 (.Hasan & Laaser, 2010, 71)والمعلم ونقل المادة التعليمية 

ملئهالم ل الطلبة على المعلومات وقواعد البيانات على اإلنترنت، ويمكنهم التحالدث مالع زصكما يح

بريالد ليفات بالمباشرة ويشاركونهم في جماعات التحاور أو النقاش، إضافة إلى إمكانية إرسال األسئلة والتك

 اإللكتروني للمشرف األكاديمي دون عناء.
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 دأهداف التعليم عن بع

علالى  يهدف التعليم عالن بعالد إلالى رفالع المسالتوى الثقالافي والعلمالي والفكالري فالي المجتمالع، والتغلالب

و أعضالالاء المالوظفين والمالؤهلين فالي العمليالة التعليميالة وتخطالي أزمالة االفتقالار إلالى المعلمالين أ صمشالكلة نقال

باإلضالالافة  لتعلالاليم،اإلمكانيالالات الماديالالة ل صالهيئالالات التدريسالالية فالالي المنالالاطق النائيالالة، كالالذلا تجالالاوز أزمالالة نقالال

ئالالق لمراعالالاة ظالالروف الدارسالالين التعلميالالة، وتحفيالال  الطلبالالة علالالى الدراسالالة وتشالالجيعهم عليهالالا بتحالالدي العوا

 (.2010الجغرافية )القحطاني، 

ادر تعليميالالة منوعالالة بالالين يالالدي المالالتعلم، مالالا يالالؤدي إلالالى تضالالييق فجالالوة صالالكمالالا يهالالدف أيضالالا لوضالالع م

الكثيالر  ية، وتالوفيرعن بعد في مكافحة أساليب التعليم التقليدالفروق بين المتعلمين، واستثمار أساليب التعلم 

 من الجهد والمال والوقت.

 واألجالواء من ناحية أخرى فجن التعليم عن بعد يبقي أ ر التعلم من خلل اسالتخدام الضالور والفيالديو

تنميالة  كالان علالىا التفاعلية والمثيرة التي تجذب االنتباه والتركي ، ويساهم في مساعدة الفالرد أيالا كالان وأينمال

 قدراته واستعداداته، وذلا من خلل توفير البيئات المناسبة لتعلمه.

 ليم عن بعددوات التعأ

مالا يلالي هناف العديالد مالن األدوات التالي يالتم اسالتخدامها بشالكل مركال  فالي التعلاليم عالن بعالد وتتمثالل في

 (:2009)زيتون، 

   حتالالوي علالالى مليالالين المسالالتندات نهالالي مكتبالالة ضالالخمة مالالن الصالالفحات اإللكترونيالالة التالالي ت شبببكة الويبب

ساسي المخ نة في آالف من الكمبيوترات المتصلة ببعضها ضمن إطار شبكة اإلنترنت وهي الج ء األ

 .في شبكة اإلنترنت

  في  مات عديدةيتمي  البريد اإللكتروني بممي ات عديدة، وهي أداة مهمة لها استخدا البريد اإللكتروني

وسيلة إللكتروني كالتعليم، ويتمثل ذلا في: استخدام البريد ا يف لكترونياإلأهمية البريد  وتبرزالتعليم، 

 ية.التعليمم اتصال بين الطالب واألستاذ وذلا من خلل إرسال األستاذ لجميع الطلب التكليفات والمها

  يراد مالن ذوتتيو المنتديات اإللكترونية التواصالل بالين مجموعالات األفال المنتديات اإللكترونية العلمية 

يالة اإللكترون ما يبرر االنتشار الواسع السالتخدام المنتالديات فالخبرات، وهنااالهتمام المشترف، وتبادل 

لتالي لتربويالة افي المجاالت المختلفة، والسيما في المجال التعليمي، حي  إنها تحقق عدداً من األهداف ا

 تسعى كثير من المؤسسات التعليمية إلى تحقيقها.
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 بعد في ظل جائحة كوروناصعوبات التعليم عن 

 فالالي ضالالوء الوضالالع العالالالمي واإلقليمالالي والمحلالالي فجنالاله ال أزمالالة تعصالالف بالمجتمعالالات اليالالوم كأزمالالة

رزهالالا فالالايروس كورونالالا، يفتالالا بالالالدول والمجتمعالالات علالالى العديالالد مالالن الجوانالالب والمجالالاالت، ويكالالاد يكالالون أب

على  الفايروس كان من الصعبالجانب االقتصادي واالجتماعي والصحي، والتعليمي. وفي ظل تفشي هذا 

إلصالابات االمؤسسات التعليمية أن تمارس نشاطها المعتاد بشكل طبيعي، وذلا خوفاً من ازدياد مهالول فالي 

سسالات خاصة أن هذا الفايروس يمتاز بسهولة وسالرعة االنتشالار والعالدوى. وعلياله فقالد كالان علالى هالذه المؤ

تعلاليم لالتعلم واللالكبير وأن تعيالد النظالر فالي وضالع آليالات  استغلل االنفجار المعرفي الهائل واالقتحام التقني

م ات التعلاليبعيداً عن المخاطر التي قد تترتالب علالى اتخالاذ قالرارات السالتئناف الالدوام، وأصالبو اسالتخدام تقنيال

 ل كثيالر مالنحالالحديثة أمالر البالد مناله إذ فتحالت  الورة االتصالاالت آفاقالاً جديالدة لتطالوير التعلاليم واالسالهام فالي 

 . ن خلل التعليم عن بعدمشكلته وذلا م

زارة وفي ضوء انعكاسالات جائحالة كورونالا علالى سالير العمليالة التعليميالة بشالكل التقليالدي، واتجالاه و

طقالي نفجناله مالن الم التعليم السعودية نحو استخدام التعليم عن بعد واالعتماد عليه بدالً مالن التعلاليم الوجالاهي،

ان، لالي )الدهشالول إلى التعليم عن بعد ومن أبرزهالا مالا يأن تكون هناف العديد من التحديات التي تواجه التح

٢٠٢٠:) 

 ديد صعوبة التحضير للتعليم االفتراضي عن بعد في الدول العربية في وقت قصير؛ حي  اضطرت الع

يالتم  يالد لاله ولالممن الجهات التعليمية بعد جائحة كورونا للتحول المفاجئ لنم  تعليمي جديد، لم يتم التمه

خالالوف مالالن لطلبالالة وأوليالالاء األمالالور عليالاله، ممالالا أصالالابهم باإلحبالالاط والقلالالق والتالالوتر والتالالدريب األسالالاتذة وا

 الفشل.

 . ناص الوع  قالوصور الموكئم  ع  الوعلةم ع  اعد قمىاةئ  ف  قق  انوشئر األقبئ 
   ضررعف الوررىام التررالب قلقلةررئ  لمررورهم اموئاعرر  برروام  الوعلررةم عرر  اعررد  ألنرر  مرر   نررو المنتارر  تابرر

 ئ  األمور فكو  "الوائ  ف  المنىل" اسهول   فئلمدرط  مونفس م  األقوان.األبنئ  قلقلة
   الاصور ف  موتلوئت الوحول نحو الوعلةم ع  اعد ف  المنئزل ةخولف م  دقل  إلى لخرو   قمر  جهر

 تعلةمة  إلى لخو   حنث يوتل  قجود بنة  تحوة   بنة  تانة  منئطو  قموئح  ائلفع .

   ملةر  لديهم خبو  قدراة  ائلوعلةم االلكووقن  قالوعئم  م  التلو  ع  اعد فر  ععدم قجود معلمن  لبفئ
 تعلةمة  موكئمل   قجود رؤيئ مسوا  إلدار  األزمئت  توفنو موتلوئت الوعلةم ع  اعد ف  المنئزل.

  ضرررعف إعرررداد قتررردري  لعةرررئ  الهنئررر  الوعلةمةررر  عررر  اعرررد حنرررث جرررئ  الوررردري  شررركلةئ  قينحصرررو علرررى
 الفص  الدراط  الوالند . الوعئم  داخ 
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وضالا  أن التعليم عن بعد هو تعليم نخبوي، وال يصلو للطلب مالن ذوي المسالتوى المتالدني فالي األ

جهيالال ات المعيشالالية وعالالدم تغطيالالة اإلنترنالالت لكالالل المنالالاطق، حيالال  أن أبنالالاء الطبقالالة الفنيالالة تتالالوفر لالالديهم الت

 الفقيرة. المطلوبة، وهذا ما قد ال يتوفر لدى الطلب من أبناء الطبقة

 ( ما يلي:Lee & Lau, 2020وعلوة على ذلا ذكر )

  صرررعوب  اإلاارررئ  علرررى مشرررئرك  الترررالب حنرررث ةصرررع  الحفرررئل علرررى انوورررئ  الترررالب مررر  خرررالل
 الودريس عبو االنوون .

 . ارتفئع معدالت الوسوب ف  الوعلةم االلكووقن  مائرن  ائلمسئقئت العئدة 
   لألبرررئدةمنن  قالترررالب ائلائمعرررئت  حنرررث يوةرررم  تترررويو افوارررئر الوررردري  اإللكووقنررر  ذق الارررود

ررررئ مرررر  الخبرررروا  امررررئ فرررر  ذلرررر  األبررررئدةمنن  قالمصررررممن  الوعلةمنررررن   الرررردقرات عبررررو اإلنوونرررر  فويا 
قالمبررررومان  قالوطررررئمن   فئألبررررئدةمنون الررررلي  لررررم ةسررررب  لهررررم الورررردريس عبررررو االنوونرررر  طررررةادمون 

وض الشررواي  الخئصرر  احصررص الورردريس  محئضررواتهم مرر  خررالل اطرروخدام كررئمنوا قيرر  قذلرر  اعرر
قالارررئ  المحئضررروات عبرررو االنوونررر  فررر  طرررلعئت الدراطررر  العئدةررر   قلررر  ترررؤد  مثررر  هرررل  "الوقمنررر " 

 الوسةت  للمحئضوات الموئشو  لوحان  تائرب إةائبة  لألبئدةمنن  لق التالب.
 العديالالد مالالن ورغالالم الحاجالالة الكبيالالرة إلالالى التعلالاليم عالالن بعالالد فالالي ظالالل جائحالالة كورونالالا، إال أن هنالالاف

 (:2020، االنتقادات من خبراء التربية لهذا التوجه لنقل التعليم الوجاهي إلى تعليم عن بعد )محمود

د، لاليم عالن بعالالتكلفة المادية العالية لشبكة اإلنترنت، وقلة تالدريب الطاللب علالى اسالتخدام نظالام التع

ات وكذلا صالعوبة تطبيالق االختبالارباإلضافة لضعف مهارات استخدام الحاسب اللي لدى بعض الطلب، 

 إلكترونياً، وأيضاً سهولة الغش أ ناء االختبارات في نظام التعليم عن بعد.
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ومن ناحية أخرى عدم امتلف الطاللب هواتالف ذكيالة وحاسالبات، وحصالر النظالام علالى المعلومالات 

 ين.بل المعلمكل تقني من قدون الخبرات االجتماعية واإلنسانية، وصعوبة استخدام نظام التعليم عن بعد بش

 ( معوقالات التعلاليم عالن بعالد إلالى مجموعالة مالن التصالنيفات،2020كما صنف إبراهيم وأبالو راوي )

 والتي تمثلت فيما يلي:

 

قلرر  الماررورات الخئصرر  بوعلررةم الحئطرروب  قل لرر  التلورر  لررةس لررديهم المعوقررات العلميررة: وت ررم :  .1
لرى إع  اعد  قلن الوعلةم ع  اعد ال يوقى ف  جودت  الخبو  الو  تمكنهم م  االطوفئد  م  الوعلةم 

  مسوو  الوعلةم الموئشو  قلن الوعلةم ع  اعد يوتل  ققوئ  لطرول قجهردا  لببرو  قلن اعرم المعلمرن
 ال يو بون ف  اطوخدام الوعلةم ع  اعد.

ةر  قل  المخوصن  ف  مائل الحئطوب  قالكثنرو مر  المؤطسرئت الوعلةمالمعوقات التقنية: وت م :  .2
ون ال تسوتة  مائرا  طوع  الوتورات الوكنولوجة  ف  مائل الوعلةم  قالكثنرو مر  المعلمرن  ال ةملكر

 بويرررردا  إلكووقنةررررئ  لق لنهررررم ال ةسرررروخدمون البويررررد اإللكووقنرررر   ائإلضررررئف  لن المعلمررررن  قالتررررالب ال
 ةحصلون على خدم  اإلنوون  مائنئ  ف  لرقق  المؤطس  الووبوي .

  قل  الوخصةصئت المئلة  ف  المؤطسئت الووبوي  أل واض الوعلرةم عرة: وت م : المعوقات المالي .3
ئدةر  اعد  قتدن  موتوئت التواقم الودريسة   قتدن  المسروو  االقوصرئد  للتلور   قارتفرئع الكلفر  الم

 للوعلةم ع  اعد.

 عرر  اعررد  إدار  المؤطسررئت الووبويرر  ال تشررا  علررى اطرروخدام الوعلررةمالمعوقررات ااداريررة: وت ررم :  .4
حول قلن هنئ  تعاندات إداري  رقتننة  تاف بوج  الوعلةم ع  اعد  قلن اإلجوا ات الوقتننة  ف  الو
لررى للوعلررةم عرر  اعررد توتلرر  ققوررئ  طررويال   ق ةمنرر  اإلدار  الوالندةرر  الورر  ال توافرر  اسررهول  قيسررو ع

م وير  فر  اطروخدام الوعلرةاطوخدام لق توظةف الوعلةم ع  اعد  قعدم اهومرئم إدارات المؤطسرئت الووب
 ع  اعد.
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 صعوبات تعليم العلوم عن بعد

إن تالالدريس العلالالوم فالالي عصالالر اإلنترنالالت والتعلالاليم اإللكترونالالي يختلالالف إلالالى حالالد مالالا عالالن دوره فالالي 

ليالالة العصالالور السالالابقة، حيالال  تحالالول دور المعلالالم الملقالالن للمعلومالالات والشالالارح لهالالا إلالالى دور المخطالال  للعم

 ً ثيالرة كيلالم بهالا  من أن المعلومات والمعرفة والنشاطات التي على الطالالب أن التعليمية والمصمم لها انطلقا

وت، ومتنوعة، ومع وجالود التعلاليم عالن بعالد وتكنولوجيالا الحاسالوب التالي غال ت المالدارس والجامعالات والبيال

ه د يواجلوم عن بعأصبو من اللزم الوعي بهذه المفاهيم وامتلف القدرة على التعامل معها، إال أن تعليم الع

 ة في كافالةالكثير من الصعوبات والتحديات في ظل انتشار جائحة كورونا والتي أرغمت المنظومة التعليمي

 الدول إلى اللجوء إلى التعليم عن بعجد.

تهالا تبرز أهميووتعتبر مادة العلوم من أهم المواد التي يدرسها الطالب في مراحل التعليم المختلفة، 

فالي  جالوء إليهالاي والعملي بشكل و يق، وبالنظر إلى التقنيات التالي يمكالن اللكونها تجمع بين الجانبين النظر

كالن ة التي يمحال اتبا  أسلوب التعليم عن بعد، يبرز مفهوم المختبرات المحوسبة أو المختبرات االفتراضي

لصالعوبات من خللها االستعاضة بشكل ج ئي عن المختبر المعملي في المدرسة، إال أن هناف العديالد مالن ا

من أبرز والتي قد تشكل عوائق جسمية أمام تدريس العلوم عن بعد خارج القاعات والمختبرات المدرسية، 

 (:2009هذه الصعوبات ما يلي )العمودي، 

   ال ةمولررر  الترررالب المهرررئرات لق الكفئةرررئت المنئطرررو  الطررروخدام المخوبررروات المحوطرررو  قاالفوواضررررة
 الالزم  لوعلم العلوم.

 مرر   كبنررو مرر  طررالب مررئد  العلرروم ال يوررة  فوصرر  اطرروخدام المخوبررو االفوواضرر لن الوحررئ  العرردد ال
 قب  ك  طئل  لق طئلو .

  ل نئ  العم . التالب قالتئلوئتللوفئع  االجومئع  بن   فوصئ   االفوواض ال يوفو المخوبو 
  الموةمن  ف  منئه  العلوم. عدم توفو النشئ  الكئف  إلجوا  قاطوكمئل الوائرب المعملة 

  ضرة مهئر  إجوا  العملةئت الحسئبة  قتوظةف الاوانن  قالعالقرئت الويئ االفوواض ال يوفو المخوبو 
 .الموةمن  ف  منئه  العلوم

  للواررئرب المخبويرر  فوصررئ البوسررئب المهررئر  الندقيرر  قالواويرر  العملرر  االفوواضرر ال يرروفو المخوبررو 
 الموةمن  ف  منئه  العلوم.

 المعوقات التالية: ( إلى2005كما أشار زيتون )
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ات ذأن التعليم عن بعد من خلل المختبرات االفتراضالية تتطلالب أجهال ة حواساليب عاليالة ومعالدات 

ن مواصفات خاصة لتمثيل الظواهر المعقدة، وأن تصميمها وإنتاجها يحتالاج إلالى فريالق عمالل متخصالص مال

مد على برمجيات التي تعتخبراء الحاسب اللي والمناهج ومن متخصصين في فرو  العلوم األخرى، أن ال

جهالال ة اللغالالة العربيالالة كلغالالة للشالالرح والتوضالاليو ال زالالالت قليلالالة، باإلضالالافة لالالنقص التفاعالالل الحقيقالالي مالالع األ

 واألدوات والمواد والمعلمين والطلب.

شالالرح كمالالا قالالد يلجالالأ معلمالالي العلالالوم أ نالالاء تدريسالالهم عالالن بعالالد إلالالى فكالالرة اسالالتخدام العالالروض العمليالالة ل

 ن الصعوباتمبأن هذه الطريقة تتسم بالعديد من الممي ات إال أن هناف العديد دروسهم وتجاربهم، وال شا 

أبرزهالا  والمعوقات التي قد تواجه فكرة االعتماد على العروض العملية فالي تالدريس العلالوم عالن بعالد، ومالن

 (:2019)عنبر، 

 .عدم قضو  المشئهد  لامة  التالب افع  تفئقت كفئ   االتصئل لديهم 

 إدرا  اعم الخبوات العملة  ف  مئد  العلوم م  خالل المشئهد . ةصع  على التالب 

مالة التعلاليم ( إلى جملة من المعوقالات المتعلقالة بأنظ2020هذا وقد أشارت دراسة السيفاو وعبد هللا )

ز ، ومالن أبالرعند بعد وأبرزها التعليم اإللكتروني في تالدريس الكيميالاء والتالي قالد تواجاله الطاللب والمعلمالين

 ت ما يلي:هذه المعوقا

ئلتالب األفواد الموتوتون ف  العملةر  الوعلةمةر  لمرنه  الكةمةرئ  كرالصعوبات الفردية: وتتمث  في:  .1
 قالمعلمرررن  قالمفوشرررن   قالعوامررر  الوررر  تشرررم  اإلمكئنرررئت المعووةررر  للوعئمررر  مررر  تكنولوجةرررئ الوعلرررةم

ةرر  وقنرر   قاألاوررئ  المئلاإللكووقنرر   قالررداف  قالووجرر  نحررو ترردريس العلرروم مرر  خررالل الوعلررةم اإللكو
 نظوا  للوكلف  الو  يوتلبهئ الوحول إلى الوعلةم اإللكووقن  قالوعلةم ع  اعد.

 المومثل  ف  لجهى  الكمبنوتو قاإلنوون  الموئح . البنية التحتية .2
صرررعوبئت داخررر  المؤطسررر  الوعلةمةررر  قياصرررد بهرررئ الاصرررور فررر  صرررعوبات القررريام: وتتمثررر  فررري:  .3

  ث الائنر  اإلدار   قالائنر  الموعلر  ائلبنةر  الوحوةر   قحروافى المعلمرن الونظةم المؤطس  م  حن
قصرررعوبئت خرررئرس المؤطسررر  الوعلةمةررر  قياصرررد بهرررئ الصرررعوبئت الثائوةررر  قالماومعةررر  لرررد  الترررالب 

 بوتورهم قتابلهم للوحول نحو دراط  العلوم م  خالل اطوخدام تكنولوجةئ المعلومئت.
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لوعلررةم الوكلفرر  قاألطررعئر العئلةرر  لبوماةررئت قلجهررى  تكنولوجةررئ ا صررعوبات التونولوجيررا: وتتمثرر  فرري: .4
ات اإللكووقن   قالمشئب  الخئص  ائلائن  الوان  المنو  ائلوعلةم اإللكووقن   قعدم ابوسرئب مهرئر 

 االتصئل ائإلنوون  قفشل .  يدقي  عملة  للموعلمن   قاألعتئل الفنة  قبت 

 صعوبئت توظةف ماور الكةمةئ  إلكووقنةئ .في:  صعوبات متعلقة بمنهج الويمياء: وتتمث  .5

عدم القدرة علالى تحويالل موضالوعات المالنهج إلالى وسالائ  تفاعليالة إلكترونيالة، وموضالوعات مالنهج 

صالعوبة تقليالدي، والكيمياء بعيدة عن الثورة المعلومات اإللكترونية كما أنهالا ال زالالت تتناسالب مالع التعلاليم ال

ناسبها معرفة اإللكترونية، وضعف مفردات مناهج العلوم وعدم ترب  موضوعات مناهج العلوم بمصادر ال

ني، اإللكترو مع أدوات التعليم اإللكتروني، وضعف مناهج العلوم في تشجيع المعلمين على استخدام التعليم

 لتقليدي.اوعدم توافر أنشطة تفاعلية بمنهج الكيمياء، وكثافة المنهج يجعل المعلم يميل إلى التعليم 

 الدراسةإجراءات 

 الدراسة منهج

 لبيانالاتا جمالع على يعتمد الذي التحليلي، الوصفي المنهج على إجراءاتها في الدراسة هذه اعتمدت

 ودراسالة ،الدراسالة هالذه ألغالراض المعالدة االستبانة باستخدام العلوم من معلمين ومعلمات الدراسة عينة من

 وتحليلها. االستجابات

 الدراسة عينة

 ضالريالا العلالوم بمنطقالة معلمالي معلالم ومعلمالة مالن( 50) مالن مكونة عينة على الدراسة هذه طبقت

 ة مالنمعلالم ومعلمال( 700) مالن المكالون الدراسالة مجتمالع مالن عشوائية بطريقة الدراسة عينة اختيار تم حي 

 هـ. 1442لعام  االول الدراسي الفصل خلل   السعودية العربية بالمملكة الرياض بمنطقة العلوم معلمي

 الدراسـةأداة 

 :إلى قسمين رئيسيينها تقسيمالتي تما تمثلت أداة الدراسة في استمارة االستبانة 

 –طررنوات الخبررو   –الاررنس الوعرروى علررى البةئنررئت الشخصررة  قالدةمو واوةرر  للموحررو  ) الققررم األو : .1
 المؤه  العلم (

ن حنث   قهو الاسم الل  ةعبو ع  محئقر الدراط  الققم الثاني: .2 عر  ( فارو  موز 35االطوبةئن م  )تكو 
 على  ال   محئقر ريةسة :
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  ( 13قيوكرون مر  )  صعوبئت اطوخدام الوانةئت ع  اعد ف  عملةر  الوعلرةمالمحور األقل: قينئقش
 فاو 

  ( فاو 12  قيوكون م  )صعوبئت توعل  بوفئع  المعلم/المعلم  ع  اعدالمحور الثئن : قينئقش 
  قيوكررون مرر  توعلرر  اعملةرر  تانررةم التالب/التئلوررئت عرر  اعررد صررعوبئتالمحررور الثئلررث: قينررئقش  

 ( فاوات.10)

 صدق أداة الدراسة

 الصدق الظاهري

( مالالن المتخصصالالين، وقالالد 3االسالالتبانة علالالى مجموعالالة مالالن المحكمالالين تألفالالت مالالن ) ةالباحثالال تعرضالال

مقدمالة، ال بججراء ما يل م من حذف وتعديل في ضالوء المقترحالاتت لراء المحكمين وقام ةالباحث تاستجاب

 .وبذلا خرج االستبيان في صورته النهائية

 صدق المقياس

نتمالي يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقالرة مالن فقالرات االسالتبانة مالع المجالال الالذي ت

عالاملت مبحسالاب االتسالاق الالداخلي للسالتبانة وذلالا مالن خاللل حسالاب  ةالباحثال توقالد قامال إليه هذه الفقرة،

ائي صدق البنال،  م حساب الاالرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه

 كما هو موضو فيما يليللستبانة ككل، 

 ومعامل االرتباط لكل محور بالدرجة الكلية الدراسة: محاور 1جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط محورال

 0.000 0.900 صعوبات استخدام التقنيات عن بعد في عملية التعليم

 0.000 0.948 صعوبات تتعلق بتفاعل المعلم/المعلمة عن بعد

 0.000 0.863 صعوبات تتعلق بعملية تقييم الطلب/الطالبات عن بعد

 

 

 ثبات االستبانة 

 ا هالي مبينالةطريقة ألفا كرونباخ لقياس  بات محاور االستبانة، وكانت النتائج كم ةالباحثت ستخدما

 :في الجدول التالي

 



 
 

19 
 

 : معامل ألفا كرونباخ لقياس  بات محاور الدراسة2جدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 0.886 13 صعوبات استخدام التقنيات عن بعد في عملية التعليم

 0.918 12 المعلم/المعلمة عن بعد صعوبات تتعلق بتفاعل

 0.860 10 صعوبات تتعلق بعملية تقييم الطلب/الطالبات عن بعد

 0.952 35 جميع الفقرات

 

فقالرات  لجميالعقيمة معامل ارتباط الفا كرونباخ يتضو من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن 

 .جداً  ( وهو معامل  بات مرتفع0.952االستبانة )

 

 المعالجة اإلحصائيةأسالي  

 لية:تم اجراء التحليل اإلحصائي إلجابات عينة الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية التا

 ( التكرارات والنسب المئويةFrequencies and Percentagesويستخدم هذا األمالر للتعالرف علال :) ى

 تكرارات استجابات أفراد عينة الدراسة.

 ( معاملت االرتباطCorrelation coefficientللتحقق من صدق االستبانة و باتها، والعل :) قالة بالين

 المتغيرات.

 ( معامل ألفا كرونباخCronbach's Alpha Coefficient.للتعرف على  بات استبانة الدراسة :) 

 ( المتوس  الحسابيMeanوالوزن النسبي: للتعرف على الوزن النسبي ومتوس  استجابات أف ) راد

 فقرات االستبانة.عينة الدراسة على 

 ( اختبارIndependent Samples T test.للتعرف على الفروق بين مجموعتين :) 

 ( اختبارOne Way ANOVAsللتعرف على الفروق بين  لث مجموعات فأكثر :). 
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 خصائص أفراد عينة الدراسة

نوات سال –فيما يلي عرض لعينة الدراسة وفالق الخصالائص الشخصالية والديموغرافيالة لهالا )الجالنس 

 المؤهل العلمي( –الخبرة 

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس .1

 

 : توزيع استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار البيان

 %19.7 52 ذكر

 %80.3 212 انثى

 %100 264 المجموع
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 سنوات الخبرةتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير . 2

 سنوات الخبرة: توزيع استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير 4جدول 

 النسبة المئوية التكرار البيان

 %7.2 19 سنوات 5أقل من 

 %12.5 33 سنوات 9إلى  5من 

 %23.9 63 سنة 14إلى  10من 

 %14.8 39 سنة 19إلى  15من 

 %41.7 110 سنة فأكثر 20من 

 %100 264 المجموع

بلغالالت سالالنوات يتضالالو مالالن خالاللل الجالالدول السالالابق أن النسالالبة األكبالالر مالالن عينالالة الدراسالالة كانالالت لمالالن 

قالل لمالن % مالن عينالة الدراسالة، بينمالا كانالت النسالبة األ41.7، حي  بلغت نسبتهم سنة فأكثر 20خبرتهم من 

 % من العينة.7.2حي  بلغت نسبتهم  سنوات، 5قلت سنوات خبرتهم عن 

 العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا المؤه   .2

 العلمي: توزيع استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير المؤهل 5جدول 

 النسبة المئوية التكرار البيان

 %4.2 11 دبلوم علوم

 %67.8 179 بكالوريوس علوم

 %3.8 10 ماجستير علوم

 %24.2 64 مؤهل أو تخصص آخر

 %100 264 المجموع

، علوم بكالوريوسيتضو من خلل الجدول السابق أن النسبة األكبر من عينة الدراسة كانت لحملة 

ي % بينمالالا كانالالت النسالالبة األقالالل مالالن عينالالة الدراسالالة للحاصالاللين علالالى مؤهالالل دراسالال67.8حيالال  بلغالالت نسالالبتهم 

 % من حجم العينة. 3.8، حي  بلغت نسبتهم ماجستير علوم

 الدراسة محورمناقشة 

خدام   مببا الصببعوبات التببي تواجببه تعلببيم العلببوم فيمببا يتعلبب  باسببتاألوا سببلاا الدراسببة الرئيسببي

 بالمملكة العربية السعودية؟ التقنيات في عملية التعليم عن بعد

 –بتحليالالل فقالالرات المحالالور األول  ةالباحثالال تقامالالالدراسالالة الرئيسالالي األول، ولإلجابالالة عالالن سالالؤال 

لمعيالاري وحساب المتوسطات الحسالابية واالنحالراف ا التقنيات عن بعد في عملية التعليمصعوبات استخدام 

 :الجدول التالي يوضو هذه النتائجلكل فقرة من فقرات المحور. 
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فقرات المحور : المتوسطات الحسابية والوزن النسبي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على 6جدول 

 ياً حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة تنازل األول

 م
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1.  
افتقالالر الالالى امالالتلف مهالالارات كافيالالة لتصالالميم محتالالوى 

 الكتروني فعاال
 3 محايد 1.300 61.2% 3.06

2.  
افتقالالالر إلالالالى امالالالتلف مهالالالارات كافيالالالة إلنتالالالاج محتالالالوى 

 الكتروني فعال
 محايد 1.273 61.2% 3.06

3 

 مكرر

3.  
 ال توفر وزارة التعليم دورات تدريبية للمعلمالات عالن

 كيفية استخدام التعليم عن بعد
 2 محايد 1.346 62.0% 3.10

4.  
فتقالالر إلالالى امالالتلف المهالالارات الكافيالالة لكيفيالالة توظيالالف 

 التعليم عن بعد
 8 محايد 1.208 53.6% 2.68

5.  
كافيالة تعتبر التقنيالات المتاحالة مالن قبالل الالوزارة غيالر 

 لتغطية كافة جوانب المنهاج
 5 محايد 1.274 60.8% 3.04

6.  
تعتبالالر عمليالالة االنتقالالال إلالالى التعلالاليم عالالن بعالالد عمليالالة 

 صعبة
 9 محايد 1.160 53.4% 2.67

7.  
 ال يوفار التعليم عن بعد تواصل مباشالرا بالين أعضالاء

 ) الطالب)اإلدارة، المعلم، التعليمي النظام 
 7 محايد 1.327 56.0% 2.80

8.  
ال تالالالالوفر وزارة التعلالالالاليم دعالالالالم فنالالالالي ملئالالالالم لتسالالالالهيل 

 توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية 
 1 محايد 1.249 63.8% 3.19

9.  
يعتبر التعليم عن بعد قاصرا عالن اسالتمرارية ونجالاح 

 العملية التعليمية
 6 محايد 1.214 56.2% 2.81

10.  

لالاليم يالالتم ارفالالاق المالالادة التعليميالالة للطلبالالة فالالي عمليالالة التع

 1.208 %50.8 2.54 بعد بصعوبةعن 

غير 

مواف

 ق

10 

11.  

ليم يتم رفع الواجبات والتمارين للطلبة في عملية التع

 1.199 %49.6 2.48 عن بعد بصعوبة

غير 

مواف

 ق

12 

12.  

 يم عنال تقوم وزارة التعليم بتقييم مستمر لعملية التعل

 1.079 %50.2 2.51 بعد

غير 

مواف

 ق

11 

13.  

انقطالالا  نظالالرا  أعجالال  عالالن إعطالالاء أي درس دون أي

 1.152 %48.8 2.44 لردائه تصميم المنصات التعليمية

غير 

مواف

 ق

13 

 محايد 0.799 %55.8 2.79 جميع فقرات المحور معا  
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وترتيبهالالالا حسالالالب المحالالالور األول يوضالالالو الجالالالدول السالالالابق اسالالالتجابات أفالالالراد عينالالالة الدراسالالالة علالالالى فقالالالرات 

ى التالوالي ، حي  كانالت علالنظر أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهة 

(، الفقالرة 9رة رقالم )(، الفقال5(، الفقرة رقم )2(، الفقرة رقم )1(، الفقرة رقم )3(، الفقرة رقم )8الفقرة رقم )

(، الفقالرة 11م )(، الفقالرة رقال12(، الفقالرة رقالم )10(، الفقرة رقالم )6(، الفقرة رقم )4(، الفقرة رقم )7رقم )

، 2.67، 2.68، 2.80، 2.81، 3.04، 3.06، 3.06، 3.10، 3.19بمتوسالالالالالالطات حسالالالالالالابية )( 13رقالالالالالالم )

 ( على التوالي. 2.44، 2.48، 2.51، 2.54

ني ملئم فال توفر وزارة التعليم دعم  ( والتي تنص على ن8كانت أعلى استجابة على الفقرة رقم )

(، %63.8( ووزن حسالالابي )3.19ي )ن بمتوسالال  حسالالابلتسالالهيل توظيالالف التكنولوجيالالا فالالي العمليالالة التعليميالالة

ف ويتضالالو مالالن هالالذه العبالالارة وجالالود بعالالض القصالالور فالالي تالالوفير الالالدعم الفنالالي الالاللزم والالالذي يسالالاهم فالالي تكييالال

 طار التعليم االلكتروني عن بعد. إوتوظيف التكنولوجي في العملية التعليمية ضمن 

 ن إعطالاء أي درسأعجال  عال ( والتالي تالنص علالى ن13بينما كانت أقالل اسالتجابة علالى الفقالرة رقالم )

%، 48.8( ووزن نسالبي 2.44ن بمتوس  حسابي )دون أي انقطا  نظرا لردائه تصميم المنصات التعليمية

م ويتضالالو مالالن هالالذه العبالالارة أن وجالالود نسالالبة تكيالالف متوسالالطة لالالدى أفالالراد عينالالة الدراسالالة مالالع منصالالات التعلالالي

 االلكتروني المتاحة حالياً.

% 55.8والوزن النسبي يساوي  2.79الفقرات بلغ  بصفة عامة يتبين أن المتوس  الحسابي لجميع

عليم العلالوم تالصعوبات التي تواجه أفراد عينة الدراسة تجاه  موافقة محايدة لدىمما يدل على وجود درجة 

 .فيما يتعلق باستخدام التقنيات في عملية التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية

دى لال( والتالي أظهالرت وجالود اسالتجابة متوسالطة 2020رنالده ,)واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 .معيقات استخدام التعليم اإللكتروني أفراد عينة الدراسة تجاه

 

 

اعل معلمبي لصعوبات التي تواجه تعليم العلوم فيما يتعل  بتفا  ما الثاني سلاا الدراسة الرئيسي

 ؟ومعلمات العلوم مع الطلبة في التعليم عن بعد

 – الثالالاني، قامالالت الباحثالالة بتحليالالل فقالالرات المحالالور الدراسالالة الرئيسالالي الثالالانيولإلجابالالة عالالن سالالؤال 

ري لكالل وحساب المتوسطات الحسالابية واالنحالراف المعيالا ،صعوبات تتعلق بتفاعل المعلم/المعلمة عن بعد

 :فقرة من فقرات المحور. الجدول التالي يوضو هذه النتائج
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محور رات الفقة والوزن النسبي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على : المتوسطات الحسابي7جدول 

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةالثاني 
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1.  
أجد صعوبة في الرد عن استفسارات الطلب/ 

 العلميةالطالبات عن المادة 
2.13 42.6% 1.025 

غير 

 موافق
12 

2.  
 بعد عن العملية التجارب اجراء عن أعج 

 للطلب/الطالبات
 4 محايد 1.293 65.6% 3.28

3.  
 تعليم في بالنظري العملي الجانب رب  إلى افتقر

 بعد عن العلوم
 6 محايد 1.222 60.4% 3.02

4.  
يحتاجها  التي األساسية المهارات تعليم عن أعج 

 لتعلم العلوم عن بعد الطلب/ الطالبات
2.52 50.4% 1.227 

غير 

 موافق
10 

5.  
 المادة إلى الوصول للطلب/للطالبات أتيو ال 

 وقت أي في التعليمية
2.17 43.4% 1.008 

غير 

 موافق
11 

6.  
 التفاعلية الحصص خلل المعلومات إيصال الى افتقر

 المباشرة بالحصص مقارنة
 9 محايد 1.309 53.8% 2.69

 5 محايد 1.376 %62.8 3.14 معهم والتفاعل الكبيرة األعداد متابعة أعج  عن  .7

8.  
 الطالبات مع الطلب/ البصري التفاعل غياب يؤ ر

 للعلوم تعلمهم على
 2 محايد 1.323 67.6% 3.38

9.  
 نع العلوم تعليم في االنتباه جذب أساليب إلى افتقر

 بعد
 8 محايد 1.318 57.8% 2.89

10.  
 إدارة في مهارات توظيف مني بعد عن التعليم يتطلب

 الوقت
 1 موافق 1.131 74.6% 3.73

11.  
 مهامي مع التعليمية المنصة وقت تعارض يؤ ر

 أدائي على األسرية
 محايد 1.384 67.6% 3.38

2 

 مكرر

 7 محايد 1.323 %58.2 2.91 بعد عن التعليم نتائج عن الرضا بعدم أشعر  .12

 محايد 0.907 %58.8 2.94 جميع فقرات المحور معا  
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سالب حوترتيبهالا المحالور الثالاني يوضو الجدول السابق استجابات أفراد عينة الدراسة علالى فقالرات 

 ى التالوالي، حي  كانالت علالالمتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

(، 3فقالرة رقالم )(، ال7(، الفقالرة رقالم )2(، الفقالرة رقالم )11(، الفقالرة رقالم )8(، الفقالرة رقالم )10الفقرة رقم )

( 1قالالرة رقالالم )( والف5(، الفقالالرة رقالالم )4(، الفقالالرة رقالالم )6(، الفقالالرة رقالالم )9(، الفقالالرة رقالالم )12الفقالالرة رقالالم )

، 2.17، 2.52، 2.69، 2.89، 2.91، 3.02، 3.14، 3.28، 3.38، 3.38، 3.73بمتوسالالالطات حسالالالابية )

 ( على التوالي. 2.13

وظيف تيتطلب التعليم عن بعد مني  ( والتي تنص على ن10كانت أعلى استجابة على الفقرة رقم )

ن %، ويتضالو مالن هالذه العبالارة أ74.6( ووزن حسابي 3.73ن بمتوس  حسابي ) مهارات في إدارة الوقت

 موازنالة مالانسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة تتفق على ضرورة امالتلكهم لمهالارات إدارة الوقالت وذلالا لل

أمور  بين يسية، ومابين استخدام تقنيات التعليم عن بعد المختلفة والقيام بدورهم األكاديمي في العملية التدر

 الحياة األخرى كشؤون المن ل والشؤون األسرية المختلفة.

صالالعوبة فالالي الالالرد عالالن  أجالالد ( والتالالي تالالنص علالالى ن1بينمالالا كانالالت أقالالل اسالالتجابة علالالى الفقالالرة رقالالم )

%، 42.6( ووزن نسالالالبي 2.13ن بمتوسالالال  حسالالالابي )استفسالالالارات الطالالاللب/ الطالبالالالات عالالالن المالالالادة العلميالالالة

ت استفسالارا له أفراد هيئة التالدريس فالي التواجالد المسالتمر للالرد علالىويتضو من هذه العبارة الجهد الذي يبذ

 الطلب / الطالبات المستمر عن المادة العلمية.

 والالالوزن النسالالبي يسالالاوي( 2.94)بصالالفة عامالالة يتبالالين أن المتوسالال  الحسالالابي لجميالالع الفقالالرات بلالالغ 

تواجاله  الصالعوبات التالياستجابة محايدة لدى أفراد عينة الدراسالة تجالاه % مما يدل على وجود درجة 58.8

 .تعليم العلوم فيما يتعلق بتفاعل معلمي ومعلمات العلوم مع الطلبة في التعليم عن بعد

دى لال( والتالي أظهالرت وجالود اسالتجابة متوسالطة 2020)رنالده ,واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 .تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم اإللكتروني أفراد عينة الدراسة تجاه

 

يببيم لصببعوبات التببي تواجببه تعلببيم العلببوم فيمببا يتعلبب  بتقا  مببا الثالبب  سببلاا الدراسببة الرئيسببي

 ؟الطالبات التعليم عن بعد

 

 – الثالالال ، قامالالت الباحثالالة بتحليالالل فقالالرات المحالالور الدراسالالة الرئيسالالي الثالالال ولإلجابالالة عالالن سالالؤال 

 ات الحسالالابية واالنحالالرافوحسالالاب المتوسالالط ،صالالعوبات تتعلالالق بعمليالالة تقيالاليم الطلب/الطالبالالات عالالن بعالالد

 : المعياري لكل فقرة من فقرات المحور. الجدول التالي يوضو هذه النتائج
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محور رات الفق: المتوسطات الحسابية والوزن النسبي واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة على 8جدول 

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةالثال  

 م
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1.  
 عن الطلب/الطالبات تحصيل قياس أساليب إلى افتقر

 بعد
 9 محايد 1.272 58.0% 2.90

2.  
تقيس  ألعداد اختبارات الكترونية كافية مهارات امتلا

 مستوى تحصيل الطلب/الطالبات
 5 موافق 1.111 77.2% 3.86

 7 محايد 1.254 %67.4 3.37 .صعوبة عند تقييم الجانب العملي للطلب/للطالباتأجد   .3

4.  
م عند تقيي واالبتكار االبدا  مستوى أجد صعوبة في قياس

 الطلب/الطالبات.
 8 محايد 1.254 64.4% 3.22

5.  
 إلجابات الفورية الراجعة التغذية توفير في صعوبة أجد

 الطالبات الطلب/
 10 محايد 1.179 54.0% 2.70

 2 موافق 1.080 %80.8 4.04 الطلب/الطالبات تقييم أ ناء الغش منع عن أعج   .6

7.  
 التعليم في الطلب/الطالبات بعض تحصيل مستوى يتأ ر

 االنترنت توفر عدم بسبب بعد عن
 3 موافق 9960. 80.6% 4.03

8.  
 التعليم في الطلب/الطالبات بعض تحصيل مستوى يتأ ر

 التواصل اجه ة توفر عدم بسبب بعد عن
 4 موافق 1.040 78.2% 3.91

9.  

 المستوى تدني من الطلب/الطالبات بعض يعاني

 التعليم تقنيات مواكبة على قدرتهن عدم بسبب التحصيلي

 بعد عن

 6 موافق 1.232 72.0% 3.60

10.  
 تدخل بسبب الطالبات من لعدد التحصيلي المستوى يتأ ر

 لهن. ومساعدتهم األهالي
 1 موافق 9900. 81.2% 4.06

 مواف  0.762 %71.4 3.57 جميع فقرات المحور معا  

سالب حوترتيبهالا المحالور الثالال  يوضو الجدول السابق استجابات أفراد عينة الدراسة على فقالرات 

 ى التالوالي، حي  كانالت علالالمتوسطات الحسابية من األهم فاألقل أهمية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

(، 9قالالرة رقالالم )(، الف2(، الفقالالرة رقالالم )8(، الفقالالرة رقالالم )7(، الفقالالرة رقالالم )6(، الفقالالرة رقالالم )10الفقالالرة رقالالم )

، 4.04، 4.06( بمتوسالالطات حسالالابية )5(، الفقالالرة رقالالم )1(، الفقالالرة رقالالم )8(، الفقالالرة رقالالم )3الفقالالرة رقالالم )

 ( على التوالي. 2.70، 2.90، 3.22، 3.37، 3.60، 3.86، 3.91، 4.03
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دد مالن يتأ ر المستوى التحصيلي لعال ( والتي تنص على ن10كانت أعلى استجابة على الفقرة رقم )

و %، ويتض81.2( ووزن حسابي 4.06ن بمتوس  حسابي )الطالبات بسبب تدخل األهالي ومساعدتهم لهن

تهم هم ومحالاولهم فالي دراسالة أبنالائمن هذه العبارة التأ ير غير االيجاب الذي يتسبب باله األهالالي نتيجالة تالدخل

 كل الكالافيالمساعدة، األمر الذي يعال ز لالدى األبنالاء اإلحسالاس باالعتمالاد علالى الغيالر وعالدم اجتهالادهم بالشال

 الجتياز مساقاتهم المختلفة بمجهودهم الشخصي البحت.

 غذيالةصالعوبة فالي تالوفير الت ( والتالي تالنص علالى نأجالد5بينما كانت أقل استجابة علالى الفقالرة رقالم )

من  %، ويتضو54.0( ووزن نسبي 2.70ن بمتوس  حسابي )الراجعة الفورية إلجابات الطلب/ الطالبات

غذيالة تم لتالوفير هذه العبارة أن إدارة الوقت لدى أفراد عينة الدراسة تؤ ر علالى مقالدرتهم علالى التواجالد الالدائ

 راجعة فورية للطلبة فور ورودها إليهم.

 والالالوزن النسالالبي يسالالاوي( 3.57)ابي لجميالالع الفقالالرات بلالالغ بصالالفة عامالالة يتبالالين أن المتوسالال  الحسالال

واجاله الصالعوبات التالي تموافقالة كبيالرة لالدى أفالراد عينالة الدراسالة تجالاه % مما يدل على وجود درجالة 71.4

 .تعليم العلوم فيما يتعلق بتقييم الطالبات التعليم عن بعد

ولتحديالالد مسالالتوى الصالالعوبات، قامالالت الباحثالالة بتصالالنيف مسالالتوى الصالالعوبة ضالالمن  الاللث مسالالتويات 

 مستوى مرتفع(، وذلا بحساب مدى كل فترة وفق ما يلي: –مستوى متوس   –)مستوى منخفض 

 3قل استجابة( / أ –على استجابة أطول الفترة الواحدة = )

( =5-1 / )3  =4  /3  =1.33 

 الصعوبةتصنيف مستويات : 9جدول 

 المستوى القيمة

 منخفض 2.33إلى  1

 متوس  3.66إلى  2.33أكثر من 

 مرتفع 3إلى  3.66أكثر من 

مسالتوى  وبتطبيق التصنيف السابق على نتائج تحليل محاور الدراسة الثل ة السالابقة، نتوصالل إلالى

 الصعوبات المختلفة وذلا وفق ما هو موضع في الجدول التالي:

 محاور الدراسة وفق مستويات الصعوبةتصنيف : 10جدول 

 المستوى المتوسط الحسابي المحور

 مستوى متوس  2.79 صعوبات استخدام التقنيات عن بعد في عملية التعليم

 مستوى متوس  2.94 صعوبات تتعلق بتفاعل المعلم/المعلمة عن بعد

 مرتفعمستوى  3.57 صعوبات تتعلق بعملية تقييم الطلب/الطالبات عن بعد
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عالن بعالد  يتضو من الجدول السابق أن مستوى الصعوبات المتعلقة بعملية تقييم الطلب / الطالبات

لياله ي ، والالذي كان مرتفعاً، مقارنة بمستوى الصعوبات التي تتعلق بتفاعل المعلم / المعلمة عن بعد المتوس

 .مستوى صعوبات استخدام التقنيات عنن بعد في عملية التقييم المتوس 

 فرضيات الدراسة

ببين متوسبطات  (α ≥ 0.05ال توجبد فبروق تات داللبة إحصبائية عنبد مسبتوى  األولب:  الفرضية 

ملكبة استجابات عينة الدراسة عل: استبيان صبعوبات تعلبيم العلبوم عبن بعبد فبي ظبل جائحبة كورونبا بالم

 للجنسالعربية السعودية تعزى 

 وذلالا المتوسالطات ( للفالروق بالينT-testاختبالار ) بتطبيالق ةالباحثال تقامال السالابقةالختبار الفرضالية 

 بهدف فحص الفروق بين الموظفين الذكور واإلناث، ويبيان الجدول التالي هذه النتائج:

 تبعاً لمتغير الجنس في جميع محاور البح  T: المتوس  الحسابي الستجابات أفراد العينة ونتائج اختبار 11جدول 

 المحاور الرئيسية
متغير 

 الجنس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

T 

مستوى 

 Sigالداللة 

صعوبات استخدام التقنيات عن بعد في عملية 

 التعليم

 0.646 2.96 ذكر
1.910 0.059 

 0.829 2.76 أنثى

 صعوبات تتعلق بتفاعل المعلم/المعلمة عن بعد
 0.803 3.18 ذكر

2.168 0.031 
 0.923 2.88 أنثى

تتعلق بعملية تقييم الطلب/الطالبات صعوبات 

 عن بعد

 0.686 3.67 ذكر
1.100 0.272 

 0.779 3.54 أنثى

 جميع محاور الدراسة
 0.635 3.24 تكر

2.101 0.038 
 0.771 3.02 أنث:

ة بلغالت بشكل عام أن قيمة مستوى الداللة على جميع محاور أداة الدراس يتضو من الجدول السابق

 (α ≥ 0.05فالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى ) ( مما يدل على وجود0.05( وهي أقل من )0.038)

كورونا  بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على استبيان صعوبات تعليم العلوم عن بعد في ظل جائحة

طات للجالالنس، وذلالالا لصالالالو الالالذكور، وذلالالا بعالالد الرجالالو  لقالاليم المتوسالالربيالالة السالالعودية تعالال ى بالمملكالالة الع

 الحسابية

 ( ببين متوسبطاتα ≥ 0.05ال توجبد فبروق تات داللبة إحصبائية عنبد مسبتوى  الثانيبة  الفرضية 

ملكبة استجابات عينة الدراسة عل: استبيان صبعوبات تعلبيم العلبوم عبن بعبد فبي ظبل جائحبة كورونبا بالم

 .لسنوات الخبرةلعربية السعودية تعزى ا
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 One-Way) اختبالالار تحليالالل التبالالاين األحالالادي بتطبيالالق ةالباحثالال تقامالال السالالابقةالختبالالار الفرضالالية 

ANOVA) :لمعرفة الفروق بين المجموعات الثلث، يبيان الجدول التالي هذه النتائج 

 في جميع محاور البح  سنوات الخبرة: نتائج اختبار تحليل التباين تبعاً لمتغير 12جدول 

 سنوات الخبرة المحاور الرئيسية
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

F 

مستوى 

 Sigالداللة 

صعوبات استخدام 

التقنيات عن بعد في 

 عملية التعليم

 0.184 4 7360. بين المجموعات

 0.647 259 167.480 داخل المجموعات 0.888 2850.

  263 168.217 المجمو 

عوبات تتعلق بتفاعل ص

 المعلم/المعلمة عن بعد

 2900. 4 1.160 بين المجموعات

 8310. 259 215.162 داخل المجموعات 0.844 0.349

  263 216.323 المجمو 

صعوبات تتعلق بعملية 

تقييم الطلب/الطالبات 

 عن بعد

 0.468 4 1.872 بين المجموعات

 0.583 259 150.874 المجموعات داخل 0.524 0.803

  263 152.745 المجموع

 جميع محاور الدراسة

 0.058 4 2300. بين المجموعات

 0.571 259 147.764 داخل المجموعات 0.982 0.101

  263 147.995 المجموع

بشكل عام أن قيمة مستوى الداللة على جميع محاور أداة الدراسة بلغالت  يتضو من الجدول السابق

 ≤ αفالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى ) ( مما يدل على عدم وجود0.05( وهي أكبر من )0.982)

بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على استبيان صعوبات تعليم العلوم عن بعد فالي ظالل جائحالة  (0.05

 لسنوات الخبرة.ة العربية السعودية تع ى كورونا بالمملك

 

 ( ببين متوسبطاتα ≥ 0.05ال توجبد فبروق تات داللبة إحصبائية عنبد مسبتوى  الثالثبة  الفرضبية 

ملكبة استجابات عينة الدراسة عل: استبيان صبعوبات تعلبيم العلبوم عبن بعبد فبي ظبل جائحبة كورونبا بالم

 للملهل العلمي.العربية السعودية تعزى 

 One-Way) اختبالالار تحليالالل التبالالاين األحالالادي بتطبيالالق ةالباحثالال تقامالال السالالابقةلفرضالالية الختبالالار ا

ANOVA) :لمعرفة الفروق بين المجموعات الثلث، يبيان الجدول التالي هذه النتائج 
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 في جميع محاور البح  المؤهل العلمي: نتائج اختبار تحليل التباين تبعاً لمتغير 13جدول 

 سنوات الخبرة المحاور الرئيسية
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

F 

مستوى 

 Sigالداللة 

صعوبات استخدام التقنيات 

 عن بعد في عملية التعليم

 318. 3 954. بين المجموعات

 643. 260 167.263 داخل المجموعات 6870. 4940.

  263 168.217 المجمو 

صعوبات تتعلق بتفاعل 

 المعلم/المعلمة عن بعد

 233. 3 698. بين المجموعات

 829. 260 215.625 داخل المجموعات 8390. 2810.

  263 216.323 المجمو 

صعوبات تتعلق بعملية 

تقييم الطلب/الطالبات عن 

 بعد

 025. 3 076. بين المجموعات

 587. 260 152.669 داخل المجموعات 9880. 0430.

  263 152.745 المجمو 

 جميع محاور الدراسة

 140. 3 421. بين المجموعات

 568. 260 147.574 داخل المجموعات 8630. 2470.

  263 147.995 المجموع

بشكل عام أن قيمة مستوى الداللة على جميع محاور أداة الدراسة بلغالت  يتضو من الجدول السابق

 ≤ αفالروق ذات داللالة إحصالائية عنالد مسالتوى ) ( مما يدل على عدم وجود0.05( وهي أكبر من )0.863)

جائحالة  فالي ظالل بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على استبيان صعوبات تعليم العلوم عن بعد (0.05

 للمؤهل العلمي.ة العربية السعودية تع ى كورونا بالمملك

 الدراسةنتائج وتوصيات 

 الدراسةأوال   نتائج 

   محئيررد  لررد  لفررواد عننرر  الدراطرر  تاررئ  الصررعوبئت الورر  تواجرر  تعلررةم العلرروم وةمررئ يوعلرر اطرروائا درجرر  
 %.55.8ائطوخدام الوانةئت ف  عملة  الوعلةم ع  اعد ائلمملك  العوبة  السعودة  بوزن نسب  

 درجرر  اطرروائا  محئيررد  لررد  لفررواد عننرر  الدراطرر  تاررئ  الصررعوبئت الورر  تواجرر  تعلررةم العلرروم وةمررئ يوعلرر  
 %.58.8بوفئع  معلم  قمعلمئت العلوم م  التلو  ف  الوعلةم ع  اعد بوزن نسب  

 وانرةم   بدرج  موافا  كبنو  لد  لفواد عنن  الدراط  تارئ  الصرعوبئت الور  تواجر  تعلرةم العلروم وةمرئ يوعلر
 %.71.4بوزن نسب   التئلوئت الوعلةم ع  اعد

   صعوبئت اطوخدام الوانةئت ع  اعد ف  عملة  الوعلةمقجود مسوو  مووط  م 
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  توعل  بوفئع  المعلم/المعلم  ع  اعدالو  صعوبئت ال قجود مسوو  مووط  م 

  ع  اعدتوعل  اعملة  تانةم التالب/التئلوئت الو  صعوبئت ال قجود مسوو موتف  م 

 (  قجررود فرروق  ذات داللرر  إحصررئية  عنررد مسررووα ≥ 0.05  بررن  مووطررتئت اطرروائائت عننرر  الدراطرر )
على اطوبةئن صعوبئت تعلةم العلوم ع  اعد فر  ظر  جئيحر  كورقنرئ ائلمملكر  العوبةر  السرعودة  تعرى  

 للانس  قذل  لصئل  اللكور  قذل  اعد الوجوع لقةم المووطتئت الحسئبة 

 فو  عدم قجود(  ق  ذات دالل  إحصئية  عند مسووα ≥ 0.05)   بن  مووطتئت اطوائائت عنن  الدراط
على اطوبةئن صعوبئت تعلةم العلوم ع  اعد فر  ظر  جئيحر  كورقنرئ ائلمملكر  العوبةر  السرعودة  تعرى  

 لسنوات الخبو 

 عدم قجود (  فوق  ذات دالل  إحصئية  عند مسووα ≥ 0.05)   بن  مووطتئت اطوائائت عنن  الدراط
على اطوبةئن صعوبئت تعلةم العلوم ع  اعد فر  ظر  جئيحر  كورقنرئ ائلمملكر  العوبةر  السرعودة  تعرى  

 للمؤه  العلم 

 الدراسةثانيا   توصيات 

راسالة محالاور الد، وبعالد الرجالو  إلالى مناقشالة الدراسالةعنهالا  تالتي اسالفرالسابقة في ضوء النتائج 

 وذلا على النحو التالي: عدة توصيات قترح الباحثةت، الرئيسية

  العم  على توفنو قرشئت عم  قدقرات تدريبة  للعئملن  ف  المائل الوعلةمر  حرول كة ةر  تصرمةم
 قانوئس محوو  الكووقن  فع ئل

  تعىيررررى دقر قزار  الووبةرررر  قالوعلررررةم فرررر  ا رررروا  عملةرررر  الوعلررررةم عرررر  اعررررد قذلرررر  مرررر  خررررالل االشررررواى
 تنظةم دقرات تدريبة  للمعلمئت ع  كة ة  اطوخدام الوعلةم ع  اعد قالمشئرك  ف 

 ث تعىيى دقر قزار  الووبة  قالوعلةم ف  ا وا  عملةر  الوعلرةم عر  اعرد قذلر  مر  خرالل تترويو قتحردي
 الوانةئت الموئح  م  قب  الوزار  لوغتة  كئف  جوان  المنهئس

 نر  تعىيى دقر قزار  الووبة  قالوعلةم ف  ا روا  عملةر  الوعلرةم عر  اعرد قذلر  مر  خرالل تروفنو دعرم ف
 ماليم لوسهن  توظةف الوكنولوجةئ ف  العملة  الوعلةمة  
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  العمررررر  علرررررى اطررررروحدا  للةررررر  جديرررررد  قفعئلررررر  وةمرررررئ يوعلررررر  اررررر جوا  الوارررررئرب العملةررررر  عررررر  اعرررررد
 للتالب/التئلوئت

 وم ة  جديد  قفعئل  وةمئ يوعل  بوب  الائن  العمل  ائلنظو  ف  تعلةم العلرالعم  على اطوحدا  لل
 ع  اعد

 عهمالعم  على اطوحدا  للة  جديد  قفعئل  وةمئ يوعل  اكة ة  موئاع  األعداد الكبنو  قالوفئع  م 
 العم  على اطوحدا  لطئلن  لبئدةمة  قتعلةمة  تالب انووئ  التلو  ف  دراط  العلوم ع  اعد 
 م  على قض  لطئلن  قةئس قتاويم قاضح  توال م م  كة ة  تحصن  التلور  العلمر  عر  اعرد الع

 طوا  كئن الوحصن  العمل  لق النظو  
   اعررداد دراطررئت قاحصررئيةئت توضرر  اعررداد التلورر  الررلي  ةعررئنون مرر  عرردم ترروفو االنوونرر  اق لجهررى

 عدالوواص  الماليم  قالو  تسئعدهم على إتمئم عملة  الوعلةم ع  ا
  تواةر  األهرئل  اتبةعرر  الوعلرةم االلكووقنرر  قالروعلم عرر  اعرد قلهمةر  عرردم تردخلهم فرر  مسرنو  لبنررئيهم

 الدراطة  لق تادةم المسئعد  لهم ف  ح  االموحئنئت اق الواجوئت قاألنشت  المخولف 
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