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شbورiردن-جامعة&الطفيلة&التقنية-)لية&العلوم&ال$#بو[ة أرgعة .يئة، )ل بإشراف محكمة دور[ة علمية مجلة و�9

وrس¤£&املجلة&لإلسbام& 9&تطو[ر&املعرفة&و�شر.ا&من&خالل&طرح&القضايا&، من&iساتذةتحر[ر&و.يئة&علمية&تضم&نخبة

&ال$#بو[ة &التخصصات &مختلف 9 & &وtبداع، املعاصرة &التجديد &بقضايا &م، و�.تمام &مختلف&ومتاsعة 9 & &¥ستجد ا

&لد§¦ا &املجلة &أبحاث &بتوثيق &الدولية &املعلومات &قواعد &sعض &وتقوم &ال$#بية؛  &Dar Almandumah: »¦اوم، مجاالت

Shamaa       .            

املجلةأ9داف 

& 9 & &الباحثJن &دعم &إ£ &املجلة &®¦دف &ال$#بو[ة &التخصصات &لل~شر&يل¯_&مختلف &جديد &توفJ#&وعاء &خالل من

التالية. وخارجbاال^و[تحاجات&الباحثJن&داخل& iرgعة i.داف 9  تفصي�9 sش^ل املجلة أ.داف تحديد    :و[مكن

ال$#بوي. 1 املجال 9  البحث حركة إلثراء العل`_ البحث مراكز مع الفاعلة .املشاركة

.كرة&للمستجدات&والقضايا&ال$#بو[ةاست»¦اض&الباحثJن&املتمZJين&لإلسbام& 9&طرح&املعاq7ات&العلمية&املتعمقة&واملبت. 2

    .$#بو[ةالتخصصات&المختلف&توفJ#&وعاء&ل~شر&iبحاث&العلمية&iصيلة& 9&. 3

. العلمية& 9&مجال&العلوم&ال$#بو[ةمتاsعة&املؤتمرات&والندوات&. 4
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مجاالت ال>شر  ;: املجلة

مختلف 9  �شر.ا ¥سبق لم ال³_ والبحوث الدراسات ب~شر ال$#بو[ة والبحوث الدراسات مجلة ®¦تم

كما&. أخالقيات&البحث&العل`_ترا9z&و ، يةاملن´qية&العلمت�بع&األصالة&واq7دة،&و ع�£&أن&تتصف&ب، التخصصات&ال$#بو[ة

ال$#بو[ة التخصصات بمختلف العالقة ذات والدكتوراه #Jاملاجست رسائل م¶fصات املجلة ، املراجعات&العلميةو ، ت~شر

العلمية، البحوث&واملراسالت&العلمية&القصJ#ةتقار[رو  واملنتديات املؤتمرات والكتب&واملؤلفات&املتخصصة& 9&، وتقار[ر

.        #بية&ونقد.ا&وتحليلbاال$

ال>شرا لقبول العامة ;: املجلةلقواعد

1. tية&وDن&العرJيةتقبل&املجلة&�شر&البحوث&باللغتZJنجل#Jللمعاي
ً
:التاليةوفقا

البحوثتوافر&· كتابة 9  عل·¦ا املتعارف واملن´qية العلمية iصول ع�£ املعتمد العل`_ البحث ةi)اديميشروط

.املختلفةت&ال$#بية& 9&مجاال 

ع�£· البحث من iو£ الصفحة تحتوي :أن

إل·¦ا- ي~ت`_ ال³_ واq7امعة العلمية ودرجتھ الباحث .اسم

.للباحثtلك$#و�يال¸#يد&-

.   )لمة) 150( 9&حدود&باللغة&العرDية&وtنجلZJية&م¶fص&للبحث&-

.  ال^لمات&املفتاحية&sعد&امل¶fص-

·
ّ

   .املراجعالbوامش&و صفحة&متضمنة&) 30(حث&عن&&يز[د&عدد&صفحات&البأال

tيضاحيةأ· والبيانات العناو[ن rشمل وأن ال6lيحة، أماك»¦ا 9  ُمدرجة وiش^ال اq7داول ت^ون ن
ّ

أال £zوٌ[را الصفحةالضرور[ة، ¾qم واq7داول iش^ال أsعاد . تتجاوز

·
ً
مل$Zما البحث ي^ون &الأن &علم &جمعية &دليل &حسب &التوثيق &بدقة &iمر[كية ،� صدار�السادسAPAنفس

     . تھالبحث�23�45ايمراجعوحسن�استخدام�املصادر�واملراجع،�وتث#يت�

و مالئيةأن�· والنحو?ة اللغو?ة Fخطاء من
ً
خاليا البحث .يGون

:يلRSم�الباحث�باOPطوط�وأMNامLا�ع�IJالنحو�التا4Hأن�·

.)14(وMNم�اOPط�، )Sakkal Majalla(نوع�اOPط�: اللغة�العرUية-

.)14(وMNم�اOPط�، )Times New Roman(نوع�اOPط�: اللغة� نجل^Rية-

).Bold(غامق�) 16(تكتب�العناو?ن�الرئbسية�والفرعية�ب`Mم�-

Fسطر- ب^ن املسافة تGون Fسطرو ، بالjسبة�للبحوث�باللغة�العرUية)1.15(أن ب^ن املسافة )1.5(تGون

.   جل^Rيةبالjسبة�للبحوث�باللغة� ن

واMPانب^ن) 2.5(تkSك�مسافة�- 4Jوالسف العلوي الLامش من   .لGل

2 .
ً
qشرأال سبق قد البحث أخرىهيGون جLة أي 45 للjشر دم

ٌ
ق . أو

. تحتفظ�املجلة�بحقLا��45إخراج�البحث�وإبراز�عناو?نھ�بما�يvناسب�وأسلو2uا��45الjشر. 3
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45تلرسائل�اMPامعية�ال|}�تمترحب�املجلة�بjشر�ما�يصلLا�من�مOzصات�ا. 4 وإجاز{2ا الkSبية،�ع�IJأن�مجالمناقش~2ا

نفسھ الرسالة صاحب إعداد من املOzص . يGون

التحر?ر. 5 أعضاء فيھ يكتب الkSبوي املجتمع {2م موضوعات لjشر باب . باملجلة

&%�املجلةإجراءات�ال�شر 

باسم.1 املراسالت وجميع والبحوث الدراسات عIJ يميلرئbترسل الkSبو?ة والبحوث الدراسات مجلة تحر?ر س

4Hالتا :submit.jser@gmail.com

2.� إيرسل�البحث
ً
�لكkSونيا �مع�أجLزة �متوافقة �ولقب)IBM(بخطوط �البحث�اسم�الباحث �يظLر�45 �بحيث العل�}،�ھ،

.  ھومGان�عمل

مOzص.3 �لبحاُيرفق �حدود 45� �qشره �املراد �مع�سواء) �لمة150-100(ث �أو� نجل^Rية، �العرUية �باللغة �البحث �ان

). Key Words(كتابة�الGلمات�املفتاحية�اOPاصة�بالبحث

.لس^kة�الذاتية�للباحثلالبحث�موجز�مع�يرفق�.4

عرض.5 يتم
ً
مبدئيا البحث قبول حالة مجھ45 45 �ختصاص ذوي من م^ن

ُ
ُمحك IJحولع آرا�2م إلبداء البحث، ال

عل�2ا، املتعارف باملن�Mية الباحث الRSام ومدى العلمية، وقيمتھ البحث أصالة �البحث�و مدى �صالحية �مدى تحديد

Lشر��45املجلة�من�عدمjالل.    

6.Lعدم من بحثھ صالحية بقرار الباحث تار?خشLر خالل�اُيخطر   . لبحثاستالم�امن

م.7 ورود حالة �عد45 البحث إرسال �عاد أن IJع الالزمة، التعديالت إلجراء الباحث IHإ رسل
ُ
ت املحكم^ن من الحظات

. التعديل�إ�IHاملجلة�خالل�مدة�أقصا�ا�شLر
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ف! وس جائحة ان(شار ظل -. 1عد عن التعلم نحو التعلم صعو9ات طالب أمور أولياء رضا مستوى

الكوBت بدولة كورونا

Parents of students with learning difficulties’ satisfaction with distance learning in light of the 

Corona virus pandemic spread in the State of Kuwait

أحمدHمحسنHالسعيدي. د

ا#"اصة ال'&بية بقسم مشارك والتدر6ب-4لية2ال'&بية12ساسية-أستاذ التطبيقي للتعليم العامة ال@و6ت-ال=يئة

محمدHسعودHالLMمي. د

ا#"اصة ال'&بية بقسم مشارك والتدر6ب-4لية2ال'&بية12ساسية-أستاذ التطبيقي للتعليم العامة ال@و6ت-ال=يئة

صا'+)أبا)ا'&يلأحمد. د

والتدر6ب-4لية2ال'&بية12ساسية-أستاذ2منتدب2بقسم2علوم2املكتبات2واملعلومات التطبيقي للتعليم العامة ال@و6ت-ال=يئة

Email: as.abalkhail@paaet.edu.kw

رض:امل/&ص مستوى FGع التعرف FIإ الدراسة نظامKدفت استخدام عن التعلم صعوPات ذوي الطالب أمور أولياء ا

ال@و6ت بدولة Rُعد عن صعوPات) 95(وت@ونت2العينة2من2خمس2وVسعUن2. التعلم ذوي الطالب أمور أولياء من أمر _Iو

1م أولياء رضا _` أساسية محاور ثالثة من dسcبانة وت@ونت البيانات؛ #fمع اسcبانة علghم طبقت عنالتعلم ور

Rُعد، عن التعلم فاعلية عن رضاKم وكذلك والتعليم Vستخدم mnال التعليمية املنصة عن ورضاKم املدرسة، إدارة

2املن2qrالوصفي 2استخدم عن. وتم التعلم صعوPات ذوي الطالب أمور أولياء رضا مستوى أن البحث نتائج وأظ=رت

4انت ال@و6ت بدولة 4ورونا جائحة ظل _y Rُعد عن راضونالتعلم معظم=م أن النتائج وأظ=رت عام Rش@ل عالية

نتائج وأظ=رت أبناgzم؛ تدر}س _y Rُعد عن التعلم نظام باستخدام واستعدادا|gم املدرسة إدارة عن متوسطة بدرجة

_y املستخدمة التعليمية املنصات استخدام عن راضون التعلم صعوPات ذوي الطالب أمور أولياء أن كذلك الدراسة

عنالتع راضون التعلم صعوPات ذوي الطالب أمور أولياء أن FIإ الدراسة توصلت كما مرتفعة؛ بدرجة Rُعد عن لم

رضا بUن إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظ=رت
ً
وأخU&ا عالية؛ بدرجة Rُعد عن التعلم نظام فاعلية

الثالثة املحاور FGع و1م=ات .�باء

الرضامس:ال5لمات)املفتاحية Rُعد–صعوPات2التعلم2-توى عن 1مور–التعلم .أولياء



                                                                      ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

Å÷-\D2CHÄÅ¬’\D4CHÖÁ]fiÁ2022‹ISNN: 2709-5231

42           www.jser-kw.com 

Abstract: The study aimed at identifying the level of satisfaction of parents of students with learning 

difficulties with the use of the distance learning system in the State of Kuwait. The sample consisted of 

ninety-five (95) parents of students with learning difficulties, to whom a questionnaire was applied to 

collect data. The questionnaire consisted of three main axes: parents' satisfaction with the school 

administration, their satisfaction with the educational platform that is used in teaching, and their 

satisfaction with the effectiveness of distance learning. The descriptive method was used. The results of 

the research showed that the level of satisfaction of parents of students with learning difficulties about 

distance learning in light of the Corona pandemic in the State of Kuwait was generally high. The results 

also showed that most of them are satisfied with the school administration and their preparations for 

using the distance learning system in teaching their children to a moderate degree. The results of the study 

also showed that parents of students with learning difficulties are satisfied with the use of educational 

platforms used in distance learning to a high degree. The study also found that parents of students with 

learning difficulties are satisfied with the effectiveness of the distance learning system to a moderate 

degree. Finally, the results showed that there were no statistically significant differences between parents' 

satisfaction on the three axes.

Keywords: Parents, satisfaction, Distance learning, Learning disabilities

  :مقدمة

!ذه ومن املستجد ,ورونا جائحة ان2شار ن2يجة أجمع العالم 9: التعلم نظم 9: جذر=ة Aغ?<ات حدثت

وأسر!م الطالب Aعز=زشعور 9: Lساعد Mُعد عن فالتعلم SلكQ<وPي؛ للتعلم منصات وظVور Mُعد عن التعلم التغ?<ات

حاجز وكسر التعلمية العملية 9: الفرص توزZع 9: عنبالت[افؤ التعب?< من الدارس?ن وتمك?ن لدa`م والقلق اdeوف

أن إال التقليدية؛ الفصول قاعات 9: متبع !و مما وأجدى >iأك بوسائل واملعلومات اkeقائق عن والبحث أف[ار!م

املستجد ,ورنا ف?<وس جائحة ,ان Mُعد عن التعلم نظام mnتب opإ التعليمية املؤسسات دفع الذي qبرز التطور

)COVID-19(ان2شاره لوقف املدارس إغالق opإ ا�yائحة أدت فقد ،.

من التعليم عملية ملواصلة ا�2لول من العديد طرح إ67 العالم أنحاء جميع => ت@سارع البلدان جعل مما

للتعلم فرص وخلق الفصل => للطالب =JماKا� العمل حركة من وا�2د الدراسية للفصول املادي الQRتPب إعادة خالل

Sُ التوجTUيةعن واملبادئ التليفزXوWي والبث \نQRنت، Q]ع للمقررات التعلي_^ املحتوى تقديم تم ذلك 6aع وcناًء عد؛

=> \نQRنت Q]ع والقنوات للسiان) 96(واملوارد املدرسية الدروس kغطية لزXادة mقل 6aع املركزnالعرoيnللبحوثn(دولة

ا�qليج لدول ).2020، الQRبوXة
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للطلبة) Vichigan،2019(و�ش��� بدائل يوفر أن و6مكن فاعال، خيارا <عد عن التعلم يAون أن يمكن أنھ DEإ

اGHاصة ظروفIم مع تتوافق بطر6قة PعلمIم ملواصلة املرونة من املز6د DEإ يحتاجون الذين التعلم صعوVات ذوي من

�تWب �قد �ال�Zامج �\ذه �أن ]^� �تكمن �املشAلة �ولكن �وأ\دافIم؛ Pعليميةواحتياجا`_م خدمات من ره ِ
ّ
وف

ُ
ت ما جودة ]^ اين

مما معلم وجود يتطلب ال dخر والبعض معلم بواسطة تدر�سھ يتم فالبعض املدارس، ]^ ُ<عد عن التعلم باستخدام

من تقدمھ وما املستخدمة التعليمية املنصات لتباين وذلك كث��ة علn_م والضغوط
ً
كب��ا qسر Drع العبء يجعل

ونوعية q|شطة�ال�tuتطل}_ا�وطبيعة�مشاركة�الطلبة�فn_ا؛�وyسxب�\ذا�التفاوت�فإن�ال�Zامج�التعليمية�وال�tuمحتوى

ع{_ا رضا\م ومدى وأسر\م الطلبة جميع تالئم ال قد ُ<عد عن التعلم طر6ق عن .تتم

أفض Drع ل��صول ودعمIم أبنا�_م Pعليم ]^
ً
بارزا

ً
دورا التعلم صعوVات ذوي أمور أولياء �Pعليم�و6لعب ل

تطو6ر\ا Drع والعمل أبنا�_م، إمAانات بصقل `_تم tuال املختلفة التعليمية وال�Zامج املدارس اختيار خالل من وذلك

يتم لن التعلم صعوVات ذوي الطالب أمور وأولياء املدرسة ب�ن ما فالتعاون العملية، حيا`_م خالل م{_ا و�ستفادة

أمور\م أولياء يكن مالم إيجاyي مثل<شAل متنوعة خدمات من ألبنا�_م املدرسة تقدمھ ما مستوى عن راض�ن

).  2018الز\را|ي،(،�وأنواع�التعليم��لك��و|ي�املتنوعة�TEAMSاستخدام�املنصات�التعليمية،�كمنصة�

التعلم ]^ اGHاصة الصعوVات qمر6كية الفيدرالية اA�Hومة عّرِف
ُ
PوSpecific Learning Disabiltiesأ�_ا�

�أو�وج �املنطوقة �سواء �اللغة �أو�استخدام �فIم ]^� �املش��كة �النفسية �العمليات �أو�أك���من �واحدة ]^� �اضطراب ود

أو الت��ئة أو الكتابة أو القراءة أو التAلم أو التفك�� أو �ستماع Drع القدرة ]^ كنقص تظIر أن يمكن tuوال املكتوVة،

�صعوVا �املصط�� �يضم �كما �ا�Hسابية، �العمليات الوظيفيأداء و�ضطراب الدماغ وإصابات t���Hا �دراك ت

�ناتجة� �Pعلم �مشكالت �لد�_م �الذين �qطفال �ال��شمل �ولكنھ �النما�ي، �وعسر�الكالم �والعسر�القرا�ي �املخ ]^� الxسيط

أو حضاري tبي� نقص أو عاطفي اضطراب أو ]rعق تخلف عن أو حركية أو سمعية أو بصر6ة إعاقات عن
ً
أساسا

تأخراجتما�[؛�و  DEإ �ش�� التعلم صعوVات مفIوم أن و\و dن ¢uح بھ
ً
معموال زال ما

ً
دقيقا

ً
Pعر6فا ك��ك العالم وضع

ا�Hسابية العمليات أو والكتابة والت��ئة والقراءة واللغة الكالم عمليات من أك�� أو واحدة ]^ قصور أو اضطراب أو

مننWيجة�GHلل�وظيفي�^[�الدماغ�أو�اضطراب�انفعاE[�أو�مش �عانون الذين qطفال ذلك من t£ثWسPو سلوكية، كالت

�سWشار6ة1968صعوVات�التعلم�الناتجة�عن�حرمان�ح���tأو�تخلف�عقr[�أو�حرمان�ثقا^[؛�و^[�عام� ال��نة وضعت

ا لتعليم qمرA6ي القانون تضمنھ والذي التعلم لصعوVات
ً
Pعر6فا لل��بية qمرA6ي املكتب ]^ للمعاق�ن ملعاق�ن�الوطنية

�ع£1990tوPعديالتھ�الالحقة�^[�سنة�142-94رقم التعلم ]^ اGHاصة الصعوVات ذوى مصط�� أن DEإ �ش�� والذي

أو فIم ]^ تدخل tuال qساسية النفسية العمليات من أك�� أو واحدة ]^ قصور من �عانون الذين qطفال أولئك

�و6ظIر�\ذا �أو�املكتوVة، �املنطوقة �اللغة أواستخدام القراءة أو الكالم أو �ستماع Drع القدرة نقص ]^ القصور

املخ، ]^ إصابة DEإ أو �دراك، ]^ إعاقة DEإ القصور \ذا يرجع وقد ا�Hسابية؛ العمليات أداء ]^ أو الت��ئة أو الكتابة

صعوVاتأو�إ�DEاGHلل�الوظيفي�امل©[�الxسيط،�أو�إ�DEعسر�القراءة،�أو�إ�DEحxسة�^[�الكالم،�وال��ش ذوي qطفال مل
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�وثقا��� �بي!  �أو�حرمان �انفعا'� �أو�اضطراب �عقلية �أو�إعاقة �أو�حركية �أو�سمعية �بصر4ة �إعاقة �عن �الناتجة التعلم

).2018السعيدي،�(واقتصادي�

الدراسة :مش%لة

ابتداًء الHو4ت �� املدارس إغالق تم �LجتماN التقارب OPطورة
ً
ونظرا Rورونا فSTوس جائحة ظل من���

رقم2020مارس1صباح�يوم�Zحد� الوزاري القرار ع_^ الHو4ت) 60/2020(بناًء بدولة الScبية وزارة أصدرتھ الذي

 fgالدرا العام استكمال ع_^ ينص متاlعة2020-2019والذي للطالب noسpلي lُعد؛ عن التعلم نظام خالل من

الScبي وزارة فقامت وrسر؛ سsولة بHل مtuلھ من ملختلفTEAMSة�بpبo �املنصة�التعليمية�التعليم الدروس لتقديم

القرار وتضمن ُ/عد؛ عن التعلم مبدأ ع34 تقوم وال67 املناسب الوقت >? الدروس تلك بمتا/عة الطالب وقيام الصفوف

الطارئة املوضوعات من Jعد ُ/عد عن التعلم أن وKما ُ/عد، عن MعليمLم ملواصلة التعلم صعوKات طالب الRالسابق

بالUوTت Wورونا فXYوس جائحة ان^شار ظل >? ملعرفةسيما محاولة >? اabالية الدراسة ومشUلة فكرة تبلورت dنا من ؛

ُ/عد عن التعلم بنظام أبناfgم Mعلم عن التعلم صعوKات ذوي الطالب أمور أولياء .رضا

التالية jسئلة عن kجابة الدراسة :وتحاول

ا.1 أمور أولياء رضا مستوى فXYوسما جائحة ان^شار ظل >? ُ/عد عن التعلم نحو التعلم صعوKات ذوي لطالب

الUوTت؟ بدولة Wورونا

نظام.2 استخدام نحو التعلم صعوKات ذوي أمور أولياء رضا مستوى >? إحصائية داللة ذات فروق توجد dل

النوع؟ XYملتغ Mعزى Wورونا فXYوس جائحة ان^شار ظل >? ُ/عد عن التعلم

:راسةأ�داف�الد

ظل- >? ُ/عد عن التعلم عن التعلم صعوKات ذوي والطالبات الطالب أمور أولياء رضا مستوى ع34 التعرف

الUوTت بدولة Wورونا فXYوس جائحة . ان^شار

نظام- استخدام نحو التعلم صعوKات ذوي أمور أولياء رضا مستوى >? kحصائية الفروق ع34 التعرف

النو XYمتغ حسب ُ/عد عن .عالتعلم

الدراسة :أ�مية

Wورونا فXYوس جائحة عن الناتجة العالم JعtشLا ال67 الظروف بحكم
ً
حديثا للدراسة >vاabا املوضوع Jعد

التالية بالنقاط تمثيلLا يمكن الدراسة لLذه خاصة أdمية ذلك من يجعل مما :املستجد،

التعلم- صعوKات ذوي الطالب Mعليم نوعية ع34 الضوء Mسليط >? والرضاRلLذاRالنوعRمنRالتعليمRلدىRاملساdمة

Wورونا جائحة ان^شار ظل >? أمورdم .أولياء
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"ورونا- جائحة ظل )* التعلم صعو0ات ذوي للطالب نوعية 6عليم توف78 )* املناسبة @ساليب ABع التعرف

.املستجدة

الدراسة :حدود

)Hالتا خالل من اLMالية الدراسة حدود :تتحدد

التعلمتضم: اLMدودSالRشرPة- صعو0ات وطالبات طالب أمور أولياء من عينة . نت

الYوPت: اLMدودSاملYانية- بدولة اM]اصة املدارس ع"! عض .اشتملت

الدرا678: ا34دود1الزمانية- العام خالل الدراسة تطبيق .2021-2020تم

الدراسة مصط%$ات

*مور§ أولياء رضا : مستوى

الن ا34الة Hو Iمور أولياء رضا لتحقيقمستوى باالرتياح والشعور بالقناعة تQسم 6Rوال Iمور ألولياء فسية

والنفسية الVWصية وحاجاXYم مجموع). Lerner ،2000(رغباXYم أنھ
ً
إجرائيا Iمور أولياء رضا مستوى وdُعرَّف

Iمور أولياء علXeا يحصل 6Rال الدراسة) iباء1وIمhات(الدرجات أداة خالل ).kسQبانة(من

1ُعد§ عن :  التعلم

Vmص قبل من التدرdس أرpان معظم إدارة فXeا يتم sعليمية عملية أنھ ُ عد عن التعلم اليوuسtو عّرِف
ُ
s

خالل من والدارسvن املعلمvن بvن التواصل من yzكI القدر يتم أن ع"! والزمان املtان حيث من الدارس عن  عيد

اV4ليجاملركز1(وسيط1اصطنا��1إلك~yوuي1أو1مطبوع1 لدول ال~yبو�ة للبحوث ).2020، العر�ي

كورونا§ ف89وس :جائحة

بـ واملس!  'ورونا ف()وس 6للف()وس6) 19-'وفيد(جائحة 6العاملية 6ال=>ة 6منظمة 6أطلقتھ 6الذي وJوI6سم

باسم واملعروف اL>اد الرئوي IلMNاب ملرض 6جائحة6عامل) 'ورونا(املسPب 6العاملية 6منظمة6ال=>ة 6أعلنتھ ية،6والذي

'ورونا ف()وس سبMRا TUVف()و مرض WXالشديدة2و اL>ادة التنفسية باملتالزمة ،6وقد6تف_U 6)2-'وف-سارس(املرتبط

عام (aسمbد شcر أوائل Wf الصgنية ووJان مدينة Wf ijوk للمرة ثم6انpشر6إ6ijجميع6أMnاء6العالم6لتصبح20196املرض

   .جائحة6عاملية

: للدراسةا%$لفية النظر�ة

املدرسة أمام
ً
كب()ا

ً
تحديا ل ِ

ّ
ُيمث 'ورونا ف()وس جائحة uسPب املدارس wعطل رغم التعليم استمرار إن

Wf جcدJا قصارى وyذل uُعد عن التعلم ألساليب الطلبة بتوجيھ املدارس تقوم أن فقط يتطلب ال فcو وkسرة،
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امل  ! الدراسة مواصلة من لتمكي-,م ل2م التعليمية ا56دمات &Al-Anzi(;:لتقديم Al-Saidi, 2020(>ولك-,ا<تتطلب>،

دراسA,م خطط تنظيم FGع الطلبة ملساعدة
ً
أساسيا

ً
شرKLا بوصف2ا Qسرة مع وثيقة Uعاونية عالقة إيجاد

ً
أيضا

توطدت حيث املدارس؛ Uعطل ̂ة ف_ أثناء الدراسة ومواصلة aلك_^ونية املقررات محتوى مع بفاعلية والتعامل

dُعدالعالقة<dشKل< عن يتم efرق Uعليم Fgإ ehiاملدر التعليم ل فتحوَّ وامل;:ل املدرسة بkن ^kكب)Xia ،2020.(

جائحة أثناء وخاصة وتصميمھ، dُعد عن التعلم uvمن بناء عملية UعزLز  !
ً
بارزا

ً
دورا Qمور أولياء أدى لقد

لعملي رLن وُمxّسِ رفقاء Fgإ Qمور أولياء ل تحوَّ حيث yورونا، صعوzاتفk^وس ذوي أمور أولياء رضا ل ِ
ّ
Kوُ|ش التعلم، ة

أمور أولياء لدى الرضا مستوى ومعرفة ،
ً
م2ما

ً
دورا ألبنا{,م املقدمة والفعاليات ̂امج ال� بأ�م معرفA,م ومستوى التعلم

وأ� ضرورة FGع الدراسات معظم وتؤكد التعليمية، العملية إنجاح  ! واملؤثرة امل2مة العناصر من الفئة مية<�ذه

ا56طة تصميم مثل املتنوعة و�Qشطة ̂امج ال� خالل من واملعلمkن املدرسة مع التفاعل  ! أمور�م أولياء مشاركة

معرفة من لد�,م ملا وذلك الطلبة ألبنا{,م وaرشادية التعليمية وا56دمات املناسبة ̂بوLة ال_ والبدائل الفردية ̂بوLة ال_

<ث  !> <ح�� <بل <بأبنا{,م، <فقط <لxس <شاملة ̂عرع <وت_ <Qسرة <فيھ <ت�شأ <الذي رفيق،(قافة<املجتمع قراقxش، السرطاوي،

2016.(

ُ!عد عن التعلم :مف#وم

عن امل#مة +لك)'ونية الوسائل أو 1دوات أحد ع4' وا456'ات وامل#ارات املعرفة نقل عملية >و ُ=عد عن التعلم

قدراNOمللتالميذ@للتواصل@مع@معل) املدرسة(طرDق@املؤسسة@التعليمية@ حسب وقت أي ST
ً
=عضا =عض#م مع أو مNVم

@ السر]عة)2021اW6واري،(واستعداداNOم التغ\'ات ظل ST
ً
استخداما التعليمية الطرق 'aأك من لdونھ وذلك ،

fورونا ف\'وس وانhشار حدوث أوجد>ا jkوال ومانتجcovid-19واملتالحقة سواء، حد opع العالم دول أنحاء جميع ST

أز من ُ=عنھ عن التعليم opع sعتماد
ً
لزاما وأصبح التعليم، مجال ST السيما وثقافية اجتماعية عد،@الذي@يمكن@مات

مع تتوافق بطرDقة {عليم#م ملواصلة يحتاجو~Nا jkال ال)'بوDة البدائل ل#م وDوفر للطلبة،
ً
فاعال

ً
وخيارا

ً
بديال يdون أن

بال و>ذا وأ>داف#م، واحتياجاNOم اW6الية بالص\ن@أثناء@جائحة@ف\'وس@) جيانجسو(ضبط@ما@حدث@ST@إقليم@ظروف#م

opع الطلبة ومساعدة jاملدر�� التعليم لدعم بنجاح واملدرسة 1سرة ب\ن الhشارfي التعليم مدخل تطبيق من fورونا

ُ=عد عن التعلم استخدام خالل من التعلم ).Xia ،2020(مواصلة

املرونة من املزDد ا56يار >ذا مثل +لك)'و�يوDتطلب التعليم مجال ST املتطورة التقنيات =عض وتوف\' ،

إلطالق ال)'بية وزارة فNVا استعدت jkال الدول >ذه من واحدة الdوDت دولة وfانت ا�6ميع، صا�6 ST الفائدة لتصب

انhشار ظل ST وذلك املختلفة التعليمية املراحل جميع ST للطلبة ُ=عد عن الدروس لتقديم {عليمية جائحة@منصة

بالتعاون الوزارة أطلق�Nا {عليمية تر�وDة منصة ع4' و��Nا استوديو>ات ST الدروس {��يل خالل من fورونا، ف\'وس

منصة خالل من مايكروسوفت شركة ،@حيث@قامت@بتحض\'@الكث\'@من@املنا��@التعليمية@وفتحت@املجال@TEAMSمع
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8ُعد(لك34و2ي�للعامل0ن�ف.-ا�للعمل�بمثل�'ذا�النوع�من�التعليم�� عن ،�وحاجة�الطالب�إ=>�مثل�'ذه�النوع�من�)التعلم

�لCم �سيDولوجية �معاFGة �مع وسيد،(التعليم، ستجعل)2021مزرارة N-ا يمرون QRال وامللل اTGوف حالة ألن ،

باWGضور ا
ً
وثيق ا

ً
ارتباط يرتبط بل فقط حضور و_^Fيل ،`aشك _عليم مجرد لdس وأنھ خاصة جدوى، دون _عليمCم

فCم التعلم، صعوiات ذوي وخاصة الطالب ب0ن
ً
تنوعا املعلمون يواجھ وعادة الDامل، Qjkالنف وmستعداد Qn'الذ

�8عض� �إ=> �mنpباه �املعلم0ن <aع� �يجب �الطالب �'ؤالء �ب0ن �التنوع �'ذا �وملواجCة �بيt-م، �فيما �غ�30متجا2س0ن أفراد

صعوiاتالتحديات�ال�QRيجب�عل.-م�مواجxC-ا�من�خالل�تطبيق�إس34ات ذوي الطالب جميع ليتمكن تدرzسية، يجيات

صعوiات ذوي الطالب أمور أولياء وzعد ونا}Wة، مثالية بطر|قة 8ُعد عن التعلم استخدام من mستفادة من التعلم

للمعلم0ن الراجعة التغذية مصادر من
ً
مصدرا .)Obaid, 2021(التعلم

وأ#ميتھ ُ&عد عن التعلم : أ#داف

ي&%$عمل�التعلم�عن ما أ+م*ا لعل -+داف من جملة ع&0 :1ُعد

.إثراء�املتعلم�بمعلومات�متنوعة�مما�يقلل�من�8ختالفات�ب2ن�املتعلم2ن-

-���@Aس$� �ما �أو �للمتعلم2ن �أدوار�متDافئة �من �يوفره �ما �طرGق �عن �املختلفة �بمراحلھ �التعليم �أنواع يدعم

.بديمقراطية�التعليم

.لة�قلة�ال*يئات�التعليمية�املؤ+لة$ساعد�ع&�0تذليل�الصعوQات�P%�مسأ-

وWXYيع*م- التعلم ع&0 فرص*م وزGادة بالتعلم للمتعلم Yسمح ال ال^[ ا`Wغرافية والعوائق التحدي من يقلل

.عليھ

كفاءتھ- ورفع التعليم جودة لتحس2ن ا`fديثة باألساليب التعلم ع&0 ).2015املطk2ي،($ستع2ن

انطلق rورونا فk2وس جائحة @stتف ع&0وuعد ا`fفاظ مع 1ُعد، عن للتعلم املfvة بالضرورة ينادي العالم

من k2الكث سارع املyzل من بالدراسة امللزمة القرارات صدور ومع بأمان، التعلم عملية وملواكبة 8جتما{%، التباعد

حاولة�8ستفادة��باء�و-م*ات�سواء�الطالب�العادي2ن�أو�طالب�صعوQات�التعلم،�إ��0خوض�التجرQة�مع�أبنا�~م�وم

البدائل ل*م وGوفر للطلبة،
ً
فاعال

ً
وخيارا

ً
بديال يDون أن يمكن الذي 1ُعد، عن التعليم ع&0 8عتماد

ً
لزاما وأصبح م�~ا،

إ�0
ً
جنبا والعمل باملyzل املDوث ف�kة واس�ثمار ا`Wائحة +ذه جراء ]Aالتعلي الفاقد وYعوGض يحتاجو�~ا، ال^[ ال�kبوGة

التعلمجنب�مع�أطفال*م صعوQات ).,2020Parczewska(ذوي

ُ&عد عن التعلم :خصائص

1ُعد) 2010($ش�k2اليامي� عن التعلم نظام �~ا يتصف أن يجب ال^[ -ساسية وا`�صائص الصفات 1عض إ�0

:و�%
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.وجود�مسافة�تفصل�ب ن�املعلم�واملتعلم-

تت- أن يمكن التعليمية فالعملية والزمان، امل5ان قيود من �الطلبة�التحرر �فيھ �يوجد �م5ان �و<أي �وقت �أي @A� م

�والBCيد� �الفيديو �وأشرطة �السمعية �وFشرطة �املطبوعة �املادة �مثل �متعددة �Iعليمية �وسائل �باستخدام وذلك

العادي�أو�\لك]BوZي�والXاتف�واUVاسوب�واملؤتمرات�املسموعة�واملرئية�وSناك�أك�BPمن�وسيلة�A@�نقل�املعلومات�

من
ً
بدال .aعتماد�ع`_�مصدر�واحد�كما�Sو�اUVال�A@�التعلم�التقليديللمتعلم ن

مع- يdناسب ما اختيار الطالب ومنح ghاملنا مستوى مثل التقليدي النظام يفرضXا klال العقبات من التحرر

الmnصية وإم5اناتھ .قدراتھ

جمل- خاللھ من تتوافر بحيث التعليمية املادة مقرر محتوى إعداد @A خاص أسلوب A@اعتماد تنعكس شروط ة

rُعد عن للتعلم املعد املقرر محتوى دور يقتصر ال بحيث عرضھ وأساليب الش5لية وعناصره املقرر محتوى بvية

خالل من املعلم بوظيفة يقوم ؛
ً
تفاعليا املقرر محتوى ي5ون أن @xبvي وإنما فقط، العملية املادة طرح ع`_

الشعور إليجاد املوجھ k|التعلي اUVوار املقررأسلوب بvية داخل B[املست واملعلم املتعلم ب ن .بالتواصل

�ال�يتم�- �F{ل �شأن �شأنھ �التعلم �ألن �الذاتية �التعلم �وعملية �املتعلم �ال]Bك ��ع`_ �و<التا�@ �Iعلم �إ�_ �التعليم تحو�ل

وس الذاتية و<رامجھ لظروفھ ومراعاة الذاتية UVاجاتھ
ً
وفقا املعلومات وSضم وZشاطھ بجXده إال رعتھ�التعلم

املتعلم ع`_ الكBCى املسؤولية ى
َ

ق
ْ
ل

ُ
ت و��ذا واUVركية العقلية واملXارات املعلومات .الكdساب

للمنظمة- بارز دور وإعداد) املؤسسة�التعليمية(وجود التخطيط @A سواء rُعد عن التعلم عن املسئولة ال]Bبو�ة

وSذه الداعمة باmVدمات املتعلم ن تزو�د @A أو التعليمية التعلماملواد عن rُعد عن التعلم تم � اmVاصية

.التقليدي�أو�التعليم�باملراسلة

ل�ستفيد- و<العكس التعليمية واملؤسسة املتعلم بْ ن وكذلك و<العكس واملتعلم املعلم ب ن باتجاS ن تواصل B توف

املجال Sذا @A باملبادرة القيام من تمكينھ مع واUVوار التواصل Sذا من
ً
تر<و�ا وSذه�اmVاصية�تم ��التعلم�املتعلم

ال]Bبية @A للتكنولوجيا Fخرى aستخدامات عن rُعد .عن

ُ!عد عن التعلم :معوقات

ي`@ ما rُعد عن التعلم معوقات أSم :من

جامعة- أو {لية أو مدرسة {انت سواء التعليمية املؤسسة جاSز�ة .عدم

واملتا- القوة من {اٍف قدر ع`_ تقنية تحتية بvية وجود أزمةعدم خالل املستخدم ن من الXائل العدد السdيعاب نة

{ورونا .ف Bوس

عدم�استعداد�الطالب�و��ي�تھ�ملثل�Sذا�النوع�من�التعلم�\لك]BوZي،�وعدم�تمكن�Fسرة�من�التعامل�مع�مثل�-

.Sذا�النوع�من�التعليم
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ال! ام- %ذه مثل ع() و-دار,ة التعليمية وال4يئة املعلم5ن وتأ%يل تدر,ب .ج;واملنصات;التعليميةعدم

-ABالرق للمحتوى تحو,ل4ا وإمHانية الدراسية JKاملنا جا%ز,ة ).2015املط5 ي،(عدم

السابقة :الدراسات

عن والناتجة أجمع العالم ]عZش4ا A\وال الطارئة، الظروف بحكم وذلك ،
ً
حديثا للدراسة ا+*ا() املوضوع 0عد

جعل مما املستجد 9ورونا ف;:وس جائحة الدراسان@شار بمتغ;:ات عالقة ذات ترGوFة دراسات توافر الصعوGة ةLمن

الدراسةونا+*اليةLومنLخاللLت@بعLالباحث بمتغ;:ات ما
ً
نوعا املرتبطة الدراسات من .ملجموعة

ا+*واري دراسة Tدفت الطلبة) 2021(فقد دافعية ع[\ 9ورونا ف;:وس ظل (_ عد ُ̀ عن التعلم أثر معرفة إ(\

L Lمن مننحوLالتعلم الدراسة عينة وتdونت إرGد، قصبة مديرFة (_ eمور وأولياء املعلم;ن نظر ) 221(وجgة
ً
معلما

املتاحة) 632(و التعليمية املنصات خالل من والطلبة املعلم;ن تفاعل أن النتائج وأظgرت eمور، أولياء املحور(من

تفاعل) الثالث وFليھ الطلبة دافعية ع[\ eو(\ بالدرجة الثاqي(الطلبةLمعLمنصةLدسكLيؤثر وجاءL(_LاملرتبةL) املحور

التعليمية البsئة أن إ(\ النتائج أشارت كما واملعلم;ن، الطلبة ب;ن للتواصل املwxل (_ خاصة إنy:نت شبكة توافر الثالثة

كب;: `شdل التعلم نحو الطلبة دافعية ع[\ كب;: `شdل تؤثر عد ُ̀ عن للتعلم .املتوفرة

LقامLوقدBasilaiaLوKvavadz)2020 (مواصلة ع[\ املدارس قدرات مستوى عن الكشف إ(\ Tدفت بدراسة

التعليمية، املنصات استخدام خالل من 9ورونا جائحة أثناء عد ُ̀ عن التعلم شdل (_ املدارس (_ التعليمية العملية

تضم وال�~ عد ُ̀ عن للتعليم ا+�اصة جورجيا (_ املدارس إحدى حالة دراسة النتائج) 950(وتم أكدت حيث ،
ً
طالبا

عد ُ̀ عن التعليم شdل إ(\ السر�ع �نتقال .نجاح

LبدايةL(_أمور2021و أولياء اتجاTات ع[\ التعرف إ(\ Tدفت مماثلة بدراسة وإبداح وأبوحمور أبوزFتون قام

9ورونا جائحة خالل عد ُ̀ عن التعليم نحو التعلم صعوGات ذوي COVID-l9(TL(الطلبة Lولغايات تم، الدراسة، ذه

من مdونة عينة ع[\ عد ُ̀ عن التعليم نحو �تجاTات مقياس صعوGات) 308(تطبيق ذوي الطلبة أمور أولياء من

LمنLونةdمLالعينةL9انتLحثLو) 177(التعلم؛ الذ9ور قام) 131(من الدراسة، أTداف تحقيق أجل ومن �ناث، من

eمور أولياء اتجاTات مقياس بتطوFر منالباحثون واملdون عد ُ̀ عن التعليم فقرة،LوتمLاستخراجLدالالتL) 20(نحو

نحو. الصدقLوالثباتLللمقياس التعلم صعوGات ذوي الطلبة أمور أولياء اتجاTات أن إ(\ الدراسة نتائج أشارت وقد

إحصائية داللة ذات فروق وجود
ً
أيضا النتائج وأظgرت سلبية، عد ُ̀ عن اتLنحوLالتعليم�L(_Lتجاα=0.05 (T(التعليم

داللة ذات فروق وجود عدم النتائج وGي�ت العليا، الدراسات لصا+� للوالدين، 9eادي�~ املستوى ألثر �عزى عد ُ̀ عن

Lإحصائية)α=0.05 (الطالب ج�س ملتغ;: �عزى �لكy:وqي التعلم نحو �تجاTات (_.

أراد واحتياجاتLال�*ةLالنفسيةLلألطفالLوeسرLإجراءLمراجعةLمن��يةLلنتائجLarocci)2020 (LوFongLوقد

بروتو9ول ع[\ بناًء 9ورونا جائحة TذاPRISMAأثناء حول ا+*الية الدراسات جودة تقييم الدراسة من الgدف و9ان ؛
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حول توصيات وتقديم و,سر، لألطفال العقلية ال45ة واحتياجات نتائج عن معروف <و ما وتحديد املوضوع

BCيمكنCFGالCالكيفيةCلسياساتCاICOVID-19أفضلCلPشRCو,سرCطفال,CتدعمCأن.

C Cسياسات TUC Cحالية Cفجوات Cوجود WXإC Cاملراجعة C<ذه CتنفيذCOVID-19C[ش\]Cنتائج Cمثل Cتوصيات وتقدم

Cلألسرة"سياساتCمدفوعة" صديقة شاملة مرضية إجازة املثال سcيل Wdع [شمل مرنة، أ<لية معاي\] ولeا شاملة تPون

باملرض,جرCلآلباء لإلصابة مijايد lmطر واملعرض\ن ,مامية ا"!طوط #$
ً
أيضا +عملون الذين لآلباء املا#1 .والدعم

دراسة ودور) Coker)2020و>Snowوت:ناول Bُعد عن املDنية Fس:شارة عليھ HIتب الذي Kساس عن الكشف

عن التعليم حول ا"Qديثة وKبحاث التعليم #$ التكنولوجيا ناولتاستخدام كما Yرشادي، والتعليم Yرشاد #$ Bُعد

املح[\فZن ن للمس:شا̂ر Bُعد عن التعليم #$ التكنولوجيا استخدام #$ والناشئة ا"Qالية املمارسات أفضل الدراسة

.واملشرفZن>واملعلمZن

دراسة من الDدف بال) Parczewska)2020وdان املتعلقة وخh\اfgم Kمور أولياء تصورات تعليم>امل1kl#>تقديم

والديموغرافية Fجتماعية العوامل مراعاة مع الصعبة، املواقف مع التعامل وطرق dورونا، فZ\وس جائحة $#>. أثناء

ل(وuداية>شDر>نtسان>) مارس(fsاية>شDر>آذار> آباء278،>تم>إجراء>م}z>عxy>مجموعة>من>2021من>عام>) أب̂ر من
ً
أبا

بولندا #$ املش�لة$#>مدينة>كبZ\ة-+عtشون �fذه تأثروا الذين ف ال̂ر و$# صغZ\ة و�شZ\>النتائج>إx1>أن>مجموعة>. وuلدة

تفوق #1klامل بالتعليم املتعلقة املسؤوليات وأن Kصعب بأنھ ا"Qا#1 الوضع وصفوا البحث #$ املشاركZن من كبZ\ة

وا"Qلو كفاءfgم من واثقZن \Zغ عموًما �باء أن x1إ الدراسة وأشارت قلقDمقدراfgم، عن و�عh\ون يت�نوfsا ال�� ل

با"��س. Bشأن>مستقبل>أطفالDم يتعلق فيما معDا والتعامل الصعبة املواقف إدراك طرق #$ كبZ\ة اختالفات الحظ ̂و

$#. وم�ان>Yقامة البولندي التعليم مشاdل xyع الضوء تلقي �باء أصوات ألن مDًما إجراؤه تم الذي البحث و�عد

و Kزمات، الالزمةحالة التغيZ\ات اتجاه x1إ \Zش� الوقت نفس #$.

وا"Qنو الناجم دراسة �دفت ال[\بية) 2019(وقد خدمات عن Kمور أولياء رضا مدى xyع التعرف x1إ

العل�� واملؤ�ل ا"��س \Zمتغ أثر وقياس ال�شاط، وفرط Fن:باه قصور برامج خالل من ألبنا�fم املقدمة ا"!اصة

الشDري عxyوق. والدخل الدراسة عينة اشتملت أمور) 257(د أولياء Kطفال>بh\امج>نقص>Fن:باه>) KمDات/ �باء(من

ا"�Qومية Fبتدائية املدارس #$ الزائد ا"Qرdي اململكة) بنات/ بنZن(وال�شاط مناطق مستوى xyجدة،>(ع< اض، ال̂ر

\Zالدمام،>حائل،>عس.(

الد مجتمع أفراد أن الدراسة نتائج Fن:باهأظDرت نقص برامج #$ امل}�لZن Kطفال أمور أولياء من راسة

بمتوسط ال�شاط وفرط Fن:باه نقص بh\امج ألطفالDم املقدمة ا"!اصة ال[\بية خدمات عن راضون ال�شاط وفرط

< >3.80(حسا¥ي مستوى). 5من عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم بي�ت >متغZ\>ا"��س>) 0.05(كما حسب

قصورواملؤ� بh\امج ألبنا�fم املقدمة ا"!اصة ال[\بية خدمات عن رضا�م مستوى تجاه الشDري والدخل العل�� ل
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�ال�شاط �وفرط داللة. %ن#باه مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عن كشفت �ب?ن�) 0.05(كما فأقل

ا مجتمع وأفراد الFGبوي املؤHل فئة بدبلوم الدراسة مجتمع مفردات أخرىاتجاHات ترQوPة بمؤHالت ابتداTي،�(لدراسة

ثانوي ذوي). متوسط، الدراسة مجتمع Wفراد XYلصا Wمور ألولياء املقدمة اY\دمات عن الرضا مستوى نحو

ثانوي(املؤHالت�التعليمية�املنخفضة� متوسط، ).ابتداTي،

الرضا) 2019(و�cdالعام�نفسھ�قام�البتال� مستوى تقييم منھ الiدف jان التالميذببحث أمور أولياء لدى

أولياء أكمل وقد التعلم، صعوQات برامج cd أبناؤHم يتلقاHا pqال اY\اصة الFGبية خدمات حول التعلم صعوQات ذوي

أظiرت491أمور وقد الدراسة، اس)بانة الر(اض بمدينة ا234ومية 7بتدائية باملدارس >علم صعو=ات لد@?م
ً
تلميذا

أولي رضا الدراسة التعلم،نتائج صعو=ات برامج خالل من املقدمة اI4اصة الJKبية خدمات عن التالميذ Oؤالء أمور اء

PQإ Sُْعَزى Tمور أولياء لدى الرضا مستوى VW إحصائية داللة ذات اختالفات وجود PQإ الدراسة نتائج أشارت كما

حي التلميذ، بمدرسة و7رتباط ̀ادي_^، T واملستوى 7جتماعية، بمستوىا34الة املaKوجون Tمور أولياء يتمتع ث

Tرامل Tمور أولياء من Peأع ذوي. رضا Tمور أولياء لدى الرضا مستوى ̀ان فقد ̀ادي_^، T املستوى ناحية من أما

Tم أولياء لدى Peأع ̀ان كما ،Vhامi4ا فوق املؤOل ذوي Tمور أولياء لدى منھ Peأع الثانوي دون ̀ادي_^ T وراملؤOل

Vhامi4ا املؤOل ذوي Tمور أولياء لدى Peأع وكذلك ،Vhامi4ا املؤOل ذوي Tمور بأولياء مقارنة الثانوي املؤOل ذوي

Vhامi4ا فوق املؤOل ذوي Tمور أولياء لدى ذوي. منھ Tمور أولياء فإن التلميذ، بمدرسة لالرتباط بالoسبة أما

بمستوى يتمتعون أبناp?م بمدارس عالقة7رتباط تر=طqم ال الذين Tمور أولياء من Peأع وقدsتمsVWsضوءsنتائجs. رضا

التوصيات uعض تضمvن .الدراسة

عبيدات دراسة عند) 2014(وOدفت الرضا مستوى Peع التعرف PQخدمات) 66(إ عن Tمور أولياء من

باململكة جدة بمدينة اI4اصة الفئات ذوي من ألطفالqم املقدمة املبكر النتائجالتدخل وأشارت السعودية، العر=ية

متوسطة بدرجة ̀ان Tمور أولياء عند الرضا مستوى أن PQإ.

السابقة الدراسات ع)' :-عقيب

والرضا اi4ائحة، Oذه وجود ظل VW uُعد عن التعليم مالءمة VW البحث Peع السابقة الدراسات اتفقت

sالتقن sمن sو7ستفادة sالتعليم sمن sالنوع sلqذا إم2انيةالوالدي Peع يدل مما uُعد، عن التعلم برامج VW ا34ديثة يات

للتعليم مناسب بديل uُعد عن التعليم أن PQإ السابقة الدراسات معظم توصلت وقد املجاالت، ش�� VW توظيفqا

sذهOsوطبقتs،جيدةsأشياءsلتعلمsنvاملعلمsمعsبالتفاعلsللطالبsسمحSsمماsمناسبsش2لusتطبيقھsتمs التقليديsإذا

أولياءا قبل من استغاللqا وإم2انية uُعد، عن التعليم مرونة Peع يدل مما مختلفة، >عليمية مراحل Peع لدراسات

م�?ا و7ستفادة .Tمور
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التعلم صعو%ات طالب أمور أولياء ت-ناول 1و0/ا 23 السابقة، الدراسات با:2 عن ا<=الية الدراسة وتختلف

23 التعليم من النوع Bذا عن خاللورضاBم من إليھ التطرق يتم لم والذي ا<Kائحة، Bذه ظل 23 ألبناO/م تدرRسQم

من أمورBم أولياء رضا مستوى عن الكشف تحاول UVوال الدراسة، Bذه مثل وجود YZيم ما وBذا السابقة، الدراسات

و ظل 23 وخاصة الدراسة، Bذه مثل إجراء أBمية [عزز مما ُ$عد، عن التعليم نظام استخدام 2جائحة2خالل جود

ف89ا، املستخدمة املقاي<س أAم BCع التعرف EF السابقة الدراسات من اHIالية الدراسة واستفادت Kورونا، فLMوس

املختلفة الدراسة وعينات الدراسات، 8Qذه املستخدمة املتغLMات نوعية وكذلك 8Qا، املتبع الدراسة WXومن.

وإجراءا! ا الدراسة :من*(ية

امل الباحثون دراسةاستخدم BCع WXاملن Aذا \عتمد حيث الدراسة، Aذه لطبيعة ملالءمتھ الوصفي WXن

املدروسة الظاAرة لفbم محاولة EF
ً
كميا

ً
وصفا وصفbا ثم الواقع، EF توجد كما .الظاAرة

الدراسة :مجتمع

رقم الوزاري القرار BCع ينص) 60/2020(بناًء والذي الpوoت بدولة الLqبية وزارة أصدرتھ ع2BCاستكمال2الذي

stuالدرا تفعيل2020-2019العام خالل من Kورونا، فLMوس جائحة ان}شار ظل EF ُ$عد عن التعلم طرoق عن

التعلم صعو�ات ذوي من والطالبات الطلبة أمور أولياء من الدراسة مجتمع تألف و�ذلك لطال8Qا، التعليمية املنصات

نظ ت}بع املدارس و�عض املدارس، EF يدرسون �خرالذين والبعض التعلم، صعو�ات ذوي لطلبة sالتعلي� الدمج ام

العادية باملدرسة وامل�Hقة ا�Iاصة الفصول نظام ت}بع .م�8ا

الدراسة :عينة

التواصل الباحث واستطاع ،
ً
قليلة الدراسة عينة أصبحت ،

ً
سابقا إل89ا املشار والظروف الوزاري للقرار

ً
نظرا

طال 8Qا يوجد مدارس عدة مديري قصدية،مع بطرoقة العينة اختيار تم فقد وعليھ التعلم، صعو�ات ذوي من ب

الدراسة عينة بلغت حيث الدراسة، مجتمع أفراد لقلة �س}بانة،) 95(وذلك �عبئة EF شارKوا الذين �مور أولياء من

العينة خصائص يو�� Eالتا� .وا�Iدول

للمتغ! ات) 1(جدول
ً
وفقا العينة يةالديموغرافخصائص

املجموعاملرحلة9الثانو<ةاملرحلة9املتوسطةاملرحلة89بتدائية

1043246آباء

2062349أم ات

30105595املجموع
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:الدراسةأداة

من ال+*ائية صورتھ 01 ن ت3وَّ اس6بانة 01 الدراسة أداة تمعبارة) 16(تمثلت محاور، ثالثة ع23 موزعة

5ع 85طالع 5خالل 5من التا?<تحديد;ا وفق >Dو لالسFبانة املمثلة Jساسية املحاور واختيار النظرKة، اPQلفية رضا: 23

عن التعلم فاعلية حول Jمور أولياء رضا التعليمية، املنصة حول Jمور أولياء رضا املدرسة، إدارة حول Jمور أولياء

وعدد 8سFبانة محاور WXيو التا?< واYQدول   .محور[<5\لالعباراتZُعد،

وتوز$ع) 2(جدول /س-بانة محورالعباراتمحاور 6ل 78

العباراتعدد;العباراتأرقاماملحاور

املدرسة إدارة حول Jمور أولياء 74-6-2-1رضا

التعليمية املنصة حول Jمور أولياء 116-10-9-8-5-4رضا

Zُعد عن التعلم فاعلية حول Jمور أولياء 166-15-14-13-12-3رضا

16مجموع5بنود85سFبانة5الك3<

Jول املحور يتbون محاور؛ ثالثة ع23
ً
مقسما كbل، 8سFبانة محاور السابق اYQدول Jمور(يظfر أولياء رضا

املدرسة إدارة الثاjيعبارات) 4(وKضم5) عن واملحور التعليمية(، املنصة عن Jمور أولياء ، عبارات) 6(وKضم5) رضا

الثالثواملح Zعد(ور عن التعلم فاعلية عن Jمور أولياء .عبارات) 6(وKضم5) رضا

:صدق;وثبات;/س-بانھ

الlmبية \لية >] اPQاصة والlmبية الlmبوي النفس علم مجال >] املختصpن من خمسة ع23 املقياس عرض تم

مناسبة مدى حول رأrsم إلبداء الbوKت بدولة لسالمة5اللغوKة5لfا5ومقlmحاruم5باإلضافة85سFبانة5واعباراتJساسية

معامالت بحساب الداخ3< w8ساق وصدق الدراسة لغرض مالءمتھ ع23 اتفقوا وقد 8سFبدال، أو اQ}ذف أو

رقم جدول >] كما لالسFبانة الbلية والدرجة محور \ل بpن ).3(8رتباط

الDلي) 3(جدول والدرجة محور 6ل بEن /رتباط معامالت HIة(لالس%بانةيو

-س%بانة(ك+ل عدفاعلية
ُ
4 عن التعلم املنصة(التعليمية املدرسة إدارة املحاور

.865** .570** .886** املدرسة #دارة

.979** .816** .886** املنصة*التعليمية

.897** .816** .570** ُ-عد عن التعلم فاعلية
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.897** .979** .865** 9س8بانة*ك4ل

مستوى  ( 0.01)** عند دالة

عند
ً
د9 ً<ان لالس8بانة ال4لية والدرجة محور <ل بBن 9رتباط معامالت أن السابق ا&%دول من يت*(

ب4ن) 0.01(مستوى ما 7رتباط معامالت معامالت تراوحت ،CوNذاCيدلCعCJKأن7CسHبانةCتتمتعC)0.979-0.570(حيث

ح تم وكذلك 7رتباط، من عالية STبدرجة كما کرونباخ ألفا معامل استخراج طرYق عن الدراسة أداة ثبات ساب

رقم ).4(جدول

لالس'بانة) 4(جدول كرونباخ ألفا ثبات معامالت يو35

کرونباخعباراتعدد:الاملحاور ألفا معامل

املدرسة إدارة حول _مور أولياء 40.811رضا

التعليمية املنصة حول _مور أولياء 60.780رضا

dُعد عن التعلم فاعلية حول _مور أولياء 60.790رضا

7160.793سHبانةCكfل

بلغ حيث ،
ً
مرتفعا hان كfل 7سHبانة ثبات معامل أن السابق ا&%دول من وتراوحتCمعامالتC) 0.793(يت*(

ب4ن ما املحاور عال)0.811-0.780(ثبات بدرجة تتمتع 7سHبانة أن JKع يدل وNذا .يةCمنCالثبات،

: تABيح:<داة

CالعينةCأفرادCالستجاباتCالتدرجCopqخماCليكرتCقةYطرCاستخدامCسيطة،(تمd بدرجة موافق dشدة، موافق

dشدة موافق w4غ dسيطة، بدرجة موافق w4غ ،
ً
التواSy)أحيانا JKع لإلجابات الدرجات أعطيت وقد ،)1،2،3،4،5(C،

حساب) الدنياCوالعليا(ولت~|يح7CسHبانةCتمCتحديدCا&|دود تم حيث الدراسة، محاور ST املستخدم ا&�اليا لطول

Cأي) 4=1-5(املدى ال~|يح، ا&�لية طول JKع ل�|صول 7سHبانة خاليا عدد JKع وإضافةC) 1.33= 4/3(والتقسيم

C 7CSTCسHبانة Cقيمة CإCJyأقل Cالقيمة Cال~|يح(Nذه CوNوCالواحد 7CسHبانة Cلتحد)أوCبداية Cوذلك ،Cذه�Cل JKع_C Cا&|د يد

Syالتا ا&%دول ST يت*( كما :ا&�لية
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الدراسةأداة67املستخدمالتدرجوفقالفئاتتوز#ع)5(جدول

مدى=املتوسطاتالوصف

عالية &مور أولياء رضا 5-3.77درجة

متوسطة &مور أولياء رضا 3.67-2.34درجة

منخفضة &مور أولياء رضا 1-2.33درجة

وتفسAB@انت الدراسة : ائج

و1جابة الدراسة أسئلة خالل طرح7ا تم ال%$ ال*ساؤالت إليھ توصلت ما إ23 س6تطرق الدراسة نتائج ملناقشة

حولBما دارت الذين السؤالFن بكال اKLاصة النتائج نناقش حيث جزأين إ23 تقسيمBا تم وقد حدة، 2Rع سؤال Uل عن

الدراسة .  Wذه

&ولالنتائج�ا �اصة�با :لسؤال

ان1شار: والذي�ينص�ع*( ظل 56 9ُعد عن التعلم نحو التعلم صعو@ات ذوي الطالب أمور أولياء رضا مستوى ما

الكوGت؟ بدولة كورونا فJKوس جائحة

درجة حسب وترتي\]ا املعيار[ة، وaنحرافات اbLسابية املتوسطات استخراج تم السؤال Wذا عن ولإلجابة

eكgداةhgijgالرضاi3التا اlLدول ij mnمو Wو كما aس*بانة، ملحاور :ل

Sس1بانة)6(جدول ملحاور املعيارGة وSنحرافات ا Vسابية املتوسطات

املعيارياملتوسط�ا VساXيالعدداملحاور الرضا�درجةمستوىSنحراف

املدرسة إدارة حول hمور أولياء عالية      1.21      954.37رضا

التعليمية املنصة حول hمور أولياء عالية      1.04      954.07رضا

rُعد عن التعلم فاعلية حول hمور أولياء متوسطةg      1.18      953.41رضا

gلالس*بانةاملتوسطg1.04      953.90العام      gعالية

Uانت الرضا درجات متوسط أن السابق اlLدول من "يالحظ "ب#ن "ما "العام") 3.41-4.37(تقع واملتوسط

معياري) 3.90(لالس=بانة" يتمتعون)1.04(بانحراف Dانوا التعلم صعوGات ذوي طالب أمور أولياء أن JKإ L#شN ما وOو ،

Qُعد عن التعلم نظام نحو الرضا من عالية .بدرجة
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طال أمور أولياء رضا WX املحاور JYأع أن السابق ا[\دول من حظ
َ

محوروُ_ال WX Dان التعلم صعوGات ذوي ب

املدرسة( إدارة حول ̀مور أولياء ")رضا "ا[cساbي "املتوسط "بلغ "حيث معياري) 4.37(، "Nعكس") 1.21(بانحراف وOذا

الثاjي املحور أما املدرسة، إدارة نحو عالية بدرجة التعليمية(رضاOم املنصة حول ̀مور أولياء "يتمتع") رضا Dان

من عالية معياري) 4.07(الرضا،"وGلغ"املتوسط"ا[cساbي"بدرجة الثالث)1.04(بانحراف واملحور ̀مور(، أولياء رضا

Qُعد عن التعلم فاعلية ا[cساbي) حول املتوسط بلغ حيث الرضا، من متوسطة بدرجة يتمتع بانحراف") D)3.41ان

).1.18( معياري

` أولياء لدى الرضا مستوى أن JKإ الن=يجة Oذه L#شsظلو "# ُ&عد، عن التعلم عن التعلم صعو.ات ذوي مور

من النوع ل4ذا وإدار56ا املدرسة باستعداد الن=يجة ?ذه @Aتفس وGمكن عالية، بدرجة مرضية Mانت Mورونا جائحة

بPل وتوظيف4ا التكنولوجيا استخدام RSإ التوجھ العموم RUع َرَضْت
َ
ف WXال اYZائحة ?ذه مثل أمام خاصة التعليم

دراسةمنا نتائج مع الن=يجة ?ذه وتتفق الالزمة، الabية fشd@اطات تطبيق مع التباعد واستخدام اaZياة، "i

)Basilaia & Kvavadz ،2020 (ودراسة)،2014عبيدات.(

حدة RUع محور بPل اsZاصة النتائج عرض "Uي :وفيما

املد-1 إدارة عن التعلم صعو*ات ذوي الطالب أمور أولياء رضا :رسةمستوى

"Sالتا اYZدول وGو4avا wول، املحور لبنود املعيارGة وfنحرافات اaZسابية املتوسطات استخراج :تم

املدرسة) 7(جدول إدارة حول <مور أولياء رضا

العددالعبارةم
املتوسط@

اDEساCي

Iنحراف@

املعياري
ترتKب

@@درجةمستوى

الرضا@

1
"xم بالتواصل املدرسة إدارة ع|@yالرسائلyمنyأجلy}عليمyابyWzا?تمت

Mورونا جائحة .أثناء
عالية3      1.36      954.42

2
بنظام الطالب لتعليم 0عليمية منصة املدرسة إدارة التعلم:عن:(أ8شأت

Aورونا) ُ>عد جائحة .أثناء
عالية1      1.24      954.53

6
ملواصلة

ً
راGعا Aان املدرسية Hدارة عناستعداد التعلم بنظام الدراسة

.ُ>عد
عالية2      1.15      954.47

ُ>عد7 عن التعلم نظام استخدام JK والكفاءة املNارة املدرسة معلمو عالية4      1.36      954.05.يمتلك

املدرسة إدارة حول Rمور أولياء عالية      954.371.21رضا

السابق اVWدول من املحوريالحظ Zذا ع\] التعلم صعو[ات ذوي الطالب أمور أولياء رضا درجة متوسط أن

مقداره) 4.37(،:واملتوسط:العام:)4.05-4.53(تراوحت:ما:ب_ن: معياري بدرجة(وZو:ما:nعكس:) 1.21(بانحراف الرضا
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إ)عالية عن عالية بدرجة راض$ن (انوا التعلم صعو.ات ذوي الطالب أمور أولياء أن بمع34 املدرسة، دارة

(ورونا جائحة ظل <= ألبنا?<م Bُعد عن التعلم نظام الستخدام .واستعداداF<م

HIأع و(انت عالية، رضا درجات HIع حصلت قد املحور Oذا فقرات جميع أن السابق اVWدول من حظ
َ

وYُال

الت(2رقمالعبارة: العبارات بنظام الطالب لتعليم _عليمية منصة املدرسة إدارة جائحةأbشأت أثناء Bُعد عن علم

قدره) 4.53(،dحيثdبلغdاملتوسطdاhWساgيdلeاd)(ورونا معياري الطالب)1.24(بانحراف أمور أولياء أن HIع يدل مما ،

أبنا?<م _عليم <= _عليمية منصة إلbشا?<ا املدرسة إدارة عن راضون التعلم صعو.ات .ذوي

d املدرسي(6رقمالعبارةوتلs<ا vدارة Bُعداستعداد عن التعلم بنظام الدراسة ملواصلة
ً
راwعا (ان dو.لغd)ة ،

dاeلdيgساhWاdقدره) 4.47(املتوسط معياري أمور) 1.15(بانحراف أولياء أن HIع يدل مما الرضا، من عالية درجة و_عد

تلs<ا ثم (ورونا، جائحة ظل <= املدرسة استعدادات عن راضون التعلم صعو.ات إدارةاO(1رقمالعبارةطالب تمت

(ورونا جائحة أثناء z4اب _عليم أجل من الرسائل ع|} م{> بالتواصل d) املدرسة dلeا dاhWساgي dاملتوسط ) 4.42(و.لغ

قدره معياري ذوي) 1.36(بانحراف طالب أمور أولياء رضا HIع يدل مما العالية، الرضا درجات ضمن تقع
ً
أيضا و�>

وأ معeم، املدرسة تواصل حول التعلم جاءتصعو.ات
ً
=>(7رقمالعبارةخ$}ا والكفاءة املeارة املدرسة معلمو يمتلك

Bُعد عن التعلم نظام لeا) استخدام اhWساgي املتوسط بلغ حيث عالية رضا قدره) 4.05(بدرجة معياري بانحراف

ا) 1.21( vدارة أن HIع Oذا وYدل املعلم$ن، حول التعلم صعو.ات طالب أمور أولياء رضا يؤكد لد�<امما (ان ملدرسية

.  vم�اناتdو�ستعداداتdملثلOdذاdالنوعdمنdالتعلم

التعليمية-2 املنصة عن التعلم صعو/ات ذوي الطالب أمور أولياء رضا :مستوى

التا � ا&%دول و+و()'ا الثا-ي، املحور لبنود املعيار+ة و9نحرافات ا&)سابية املتوسطات استخراج :تم

أولياء)8(جدول التعليميةرضا املنصة حول 3مور

العددالعبارةم
املتوسط5

ا=>سا:ي

Aنحراف5

املعياري
ترتCب

درجة مستوى

الرضا5

نظام4 خالل من والواجبات Iُعد(التدر+بات عن عالية954.321.2652.مناسبة) التعلم

بنظام5 OPاب دروس Iُعد(أتاIع عن Rورونا) التعلم جائحة ظل �V.954.471.1471عالية

بنظام8 Iُعد(الدراسة عن عالية953.791.3685.مشوقةXوجاذبةXالبOP) التعلم

بنظام9 الدروس بث Iُعد(وقت عن البOP) التعلم
ً
جدا عالية953.891.3804.مناسب

بنظام10 O^التعلي Iُعد(املحتوى عن ) التعلم
ً
وممتعا

ً
مناسبا عاليةR.954.261.1693ان

11XنظامXمعXعد(التعاملIُ عن بال`سبة �) التعلم a)ووا متوسطة953.681.606.س'ل
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التعليمية املنصة حول ,مور أولياء عالية954.071.04رضا

التعلم نظام نحو التعلم صعو4ات ذوي طالب أمور أولياء رضا درجة متوسط أن السابق ا@?دول من يالحظ

املحور Eذا FGع Hُعد Iعن IبJن Iما Lان) L)4.47-3.68انت املحور Eذا FGع العام معياري) 4.07(واملتوسط بانحراف

نظام) 1.04( نحو التعلم صعو4ات ذوي طالب أمور أولياء رضا أن أي عالية، بدرجة Lان الرضا أن FGع يدل مما

الساب ا@?دول من حظ
َ

وZُال ،
ً
مرتفعا Lان املحور Eذا ]^ ألبنا`_م Hُعد عن Iالتعلم Iوجود IعIFGعبارات) 5(ق حصلت

FGأع وLانت الرضا، من عالية العبارةدرجات بنظام) (5(رقمالعبارات efاب دروس Hُعد(أتاHع عن IظلI) التعلم ]^

Lورونا I)جائحة Iا@mساlي IبلغIاملتوسط Iحيث معياري) 4.47(، I) 1.147(و4انحراف IحصلتI) 4(رقمالعبارةتلp_ا eqوال

IالثانيةIاملرتبةIFGمناسبةا(ع Hُعد عن التعلم نظام خالل من والواجبات ) 4.32(حيثIبلغIاملتوسطIا@mساlيI) لتدرZبات

معياري تلp_ا)1.265(بانحراف ثم الرضا، من عالية درجة
ً
أيضا وwعد IاملرتبةI) 10(رقمالعبارة، FGعI Iحصلت حيث

Iالثالثة)
ً
وممتعا

ً
مناسبا Lان Hُعد عن التعلم بنظام exالتعلي بانحرافI) 4.26(حيثIبلغIاملتوسطIا@mساlيI)املحتوى

I) 1.169(معياري Iتلp_ا I) 9(رقمالعبارةثم IالراHعة Iاملرتبة FGعI Hُعد(وحصلت عن التعلم بنظام الدروس بث وقت

efالب
ً
جدا معياري) 3.89(،Iو4لغIاملتوسطIا@mساlيI)مناسب وحصلتIعIFGاملرتبةI) 8(رقمالعبارةثم) 1.380(بانحراف

البef(ا@|امسة وجاذبة مشوقة Hُعد عن التعلم بنظام I) الدراسة Iا@mساlي Iاملتوسط معياري) 3.79(و4لغ و4انحراف

)1.368 (
ً
I) 11(رقمالعبارةوأخJ~ا I]^IاملرتبةIالسادسة Iجاءت ووا��(حيث س�ل Hُعد عن التعلم نظام مع التعامل

]�Iبال�سبة (Iيlساm@اIاملتوسطIو4لغ)معياري) 3.68 متوسطة،) 1.60(و4انحراف بدرجة الرضا عن الن�يجة Eذه ~ عّ�ِ
ُ
wو

Hعض �شو4ھ البداية ]^ مع�ا التعامل جعل مما ,مور، أولياء FGع جديدة Lانت التعليمية املنصة أن Hس�ب وذلك

استخدام�ا وصعو4ة والقلق    . �رتباك

التعلم-3 فاعلية عن التعلم صعو+ات ذوي الطالب أمور أولياء رضا 5ُعدمستوى :عن

التا � ا&%دول و+و()'ا الثالث، املحور لبنود املعيار+ة و8نحرافات ا&)سابية املتوسطات استخراج :تم

5ُعد)9(جدول عن التعلم فاعلية حول >مور أولياء رضا

العددالعبارةم
املتوسط<

اDEساCي

Iنحراف<

املعياري
ترتKب

درجة مستوى

الرضا<

3AنظامAع(يقدمAعدالتعلمHُ �L) ن وسرعتھ لقدراتھ
ً
وفقا الدراسة NOالب

.التعلم
عالية953.951.5461

12Aعد(نظامHُ عن أكRS) التعلم عالية درجات VWع ا&)صول NOالب يضمن

منAالتعليمAالتقليدي
متوسطة953.631.3923

13A Hُعد(نظام عن و+جعلھ) التعلم NOالب الذا^ي التعلم مف'وم عاليةb953.791.5502عزز



                                                                      ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

Å÷-\D2CHÄÅ¬’\D4CHÖÁ]fiÁ2022‹ISNN: 2709-5231

59           www.jser-kw.com 

ً
.ع+*(نفسھمعتمدا

1ُعد(نظام(14 عن متوسطة(952.681.2656.مفيد(أك;:(من(التعليم(التقليدي) التعلم

15) 1ُعد(نظام عن (املراحل() التعلم (وFGميع (Hعمار (لIل مناسب

.الدراسية
متوسطة(953.111.5615

1ُعد(نظام(16 عن ال) التعلم التعليم من مرونة متوسطة(953.3161.4974.تقليديأك;:

1ُعد عن التعلم فاعلية حول Hمور أولياء متوسطة953.4121.184رضا

عن التعلم نظام نحو التعلم صعوOات ذوي طالب أمور أولياء رضا متوسط أن السابق اFGدول من حظ
َ

ُيال

بXن ما Zانت املحور \ذا ع+* (ع+)2.68-3.95(1ُعد (العام (واملتوسط Zان، املحور \ذا معياري) 3.412(* بانحراف

وجود)1.184( السابق، اFGدول من
ً
أيضا وhالحظ الرضا، من متوسطة درجة kعكس ما و\و حصلتا(ع+*(عبارتXن،

حصلت حيث الرضا، من درجة الدراسة(ع+*(أع+*(متوسط() 3(رقمالعبارةأع+* qrالب 1ُعد عن التعلم نظام يقدم

وسرعت لقدراتھ
ً
معياري) 3.95(و0لغ!املتوسط!ا'&سا#ي!) ھ(tu(التعلموفقا من) 1.546(بانحراف عالية درجة عن EFعGو

! !تلHIا !) 13(رقمالعبارةالرضا، !الثانية !املرتبة PQع! البUV(وحصلت الذاGي التعلم مفYوم \عزز عد ُ̂ عن التعلم نظام

نفسھ PQع
ً
معتمدا الرضا)1.550(معياريو0انحراف) 3.79(و0لغ!املتوسط!ا'&سا#ي!) وcجعلھ من عالية درجة وGعد ،.

! fgبا! حصلتالعباراتأما حيث الرضا، من متوسطة درجة PQع حصلت فقد السابق ا'mدول من oخرى

مفادqا) 12(رقمالعبارة Urوال املحور qذا PQع الثالثة املرتبة PQع)PQع ا'&صول UVالب يضمن عد ُ̂ عن التعلم نظام

م Euأك عالية معياري) 3.63(و0لغ!املتوسط!ا'&سا#ي!) ن!التعليم!التقليديدرجات درجة) 1.392(بانحراف تمثل fxو

التعليم(وحصلت!عPQ!املرتبة!الرا^عة!) 16(رقمالعبارةمتوسطة!من!الرضا،!!تلHIا! من مرونة Euأك عد ُ̂ عن التعلم نظام

معياري) 3.316(و0لغ!املتوسط!ا'&سا#ي!) التقليدي تلHIا)1.497(بانحراف الرضا، من متوسطة درجة العبارةوتمثل

الدراسية(وحصلت!عPQ!املرتبة!ا'yامسة!) 15(رقم املراحل و'mميع oعمار ل}ل مناسب عد ُ̂ عن التعلم و0لغ!) نظام

! !ا'&سا#ي معياري) 3.11(املتوسط جاءت) 1.561(و0انحراف
ً
وأخ~Eا الرضا، من متوسطة درجة رقمالعبارةوتمثل

!بامل) 14( !مفادqا Urوال! !oخ~Eة التقليدي(رتبة التعليم من Euأك مفيد عد ُ̂ عن التعلم !ا'&سا#ي!) نظام !املتوسط و0لغ

معياري) 2.68( الرضا) 1.265(بانحراف من متوسطة درجة أيضا   .وتمثل

ذوي طالب أمور أولياء عند عد ُ̂ عن التعلم نظام استخدام '&داثة وذلك متوقعة، الن�يجة qذه وGعد

علHIاصع امل�Eتبة وآثارqا �ورونا ف~Eوس جائحة بحكم التعلم .و0ات

:    النتائج�ا&%اصة�بالسؤال�الثا�ي

�ع-, �ينص صعو2ات: والذي ذوي أمور أولياء رضا مستوى متوسط ب;ن إحصائية داللة ذات فروق توجد Eل

جا انGشار ظل JK Lُعد عن التعلم نظام استخدام عن وSمRات Tباء من كورونا؟التعلم ف;Vوس ئحة
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�اختبار� �تم�استخدام �السؤال �)ذا �عن الطالب) T-Test(لإلجابة أمور أولياء رضا مستوى 89 الفروق ملعرفة

رقم وجدول النوع ABملتغ
ً
وفقا التعلم صعوFات :   يو�MNتلك�النتائج) 10(ذوي

وقيمة) 10(جدول املعيار'ة و5نحرافات )ء!،!أم,اتآبا(باختالف!النوع!) ت(املتوسطات

العينةالنوع
املتوسط!

ا67سا4ي

;نحراف!

املعياري

درجة

ا67ر=ة
تقيمة!

قيمة!!

الداللة

مستوى

الداللة

املدرسة إدارة حول &مور أولياء رضا
464.181.54آباء

غ-,دالة931.4410.153
494.540.76أم0ات/

التعليمية املنصة حول &مور أولياء رضا
464.081.31آباء

غ-,دالة930.0860.931
494.060.71أم0ات/

عن التعلم فاعلية حول &مور أولياء رضا

;عد

463.571.09آباء

غ-,دالة931.2230.224
493.271.26أم0ات/

BسAبانة/ك=ل
463.911.26آباء

غ-,دالة930.1360.892
493.880.80أم0ات/

صعوCات ذوي الطالب أمور أولياء رضا مستوى HI إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم اNOدول من PQيت

النوع ملتغ-, Uعزى ك=ل BسAبانة حول من، )0.136("ت"حيث/بلغت/قيمة/، التعلم ,bأك دالcdا حيث/) 0.05(ومستوى

/ /fان /لآلباء /العام /اjOساiي /املتوسط /لوامل) 3.91(إن /اjOساiي /توسط /fان دالة)3.88(ألم0ات لoست الفروق وsذه ،

ذوي أبناctم باستخدام رضاsم HI و&م0ات vباء درجات متوسط ب-ن فروق توجد ال إنھ القول و}مكن إحصائية،

اتفاق ع{| يؤكد وsذا ال=و}ت، بدولة fورونا ف-,وس جائحة وجود ظل HI ُ;عد عن التعلم لنظام التعلم صعوCات

ُ;عدfل/من/vباء/و عن التعلم نظام عن التعلم نحو .&م0ات

ع{| و&م0ات vباء رضا ب-ن إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم يAب-ن BسAبانة، محاور إ�| وCالرجوع

املحور ع{| إحصائية داللة ذات فروق توجد لم حيث الثالثة، املدرسة(املحاور إدارة حول &مور أولياء ن/،/وfا)رضا

Oي/لآلباء/املتوسط/اiساj)4.18(انf/نماoي/لألم0ات/،/بiساjOاملتوسط/ا)إحصائية)4.54 دالة لoست الفروق وsذه ،

مستوى .،/وUعد/غ-,/دالة/إحصائية)1.441(" ت"،/حيث/بلغت/قيمة)0.05(عند

املحور ع{| إحصائية داللة ذات فروق توجد لم التعليمية(كذلك املنصة حول &مور أولياء /حيث/)رضا ،

/fا /لآلباء /اjOساiي /املتوسط /)4.08(ن /لألم0ات /اjOساiي /املتوسط /fان /بoنما دالة) 4.06(، لoست الفروق وsذه

مستوى عند ذات) 0.086("ت"وCلغت/قيمة) 0.05(إحصائية فروق sناك تكن لم كذلك إحصائية، دالة غ-, وUعد

املحور ع{| إحصائية التعلم(داللة فاعلية حول &مور أولياء ُ;عدرضا /لآلباء//) عن /اjOساiي /املتوسط /fان حيث
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مستوى)3.27(املتوسط"ا12سا/ي"لألم'ات"،"ب%نما"!ان)3.57( عند إحصائية دالة ل%ست الفروق وHذه حيث") 0.05(،

فQRوس)1.223("ت"بلغت"قيمة جائحة فرضVWا YZال \ثار إ^[ الن`يجة Hذه الباحثون وeعزو إحصائية، دالة QRغ وgعد

ij!ورونا وkتعاونون ي`شار!ون وnم'ات \باء جعل مما ،Ypادي!n اr2انب وخاصة التعلم صعوvات ذوي طالب ]yع

من !ل دراسة نتائج مع الن`يجة Hذه وتتفق ُ�عد، عن التعلم نظام استخدام خالل من أبنا�Vم و)و(&عليم ز+تون بو

وإبداح ودراسة)2021حمور ).2019الناجم5وا67نو،5(،

:ياتالتوص

ي=> بما الباحثون ABCيو الدراسة نتائج G=ع :بناًء

Jُعد.1 عن التعلم خالل Oمور وأولياء املعلمPن بPن الفعال والتعاون .التواصل

لالستفادة.2 الالزمة الكفايات رفع GXإ YZدف تدر+]ية برامج <^ التعلم صعو)ات ذوي الطلبة أمور أولياء تدر+ب

Jُعد عن التعليم خدمات .من

Jُعدز+اد.3 عن التعلم نظام واستخدام التعليمية املنصات فعالية .ة

املختلفة.4 التعليمية واملنصات التكنولوجيا الستخدام املدرسية gدارات تطو+ر G=ع .العمل

:البحوث)املق%$حة

باآل&ي الباحثون ABCيو النتائج ومناقشة عرض من تقدم ما ضوء <^:

صعو)اتتب5Apأسلوب5التعلم5املnoامن5من5خالل5الد.1 طالب تدرsس <^ وgلكtoونية التقليدية الطر+قة بPن مج

.التعلم

.Teamsالتعرف5ع=5Gالعوائق5التقنية5والتكنولوجية5ملنصة5التعليم5تيمز2.5

3.
ً
مثال xالتحصيل Oخرى املتغtPات ببعض وعالقتھ Jُعد عن التعلم حول الدراسات من املز+د .إجراء

:املراجعقائمة)

سليمان ز+تون، روانأبو وإبداح، عامر حمور، صعو)ات). 2021. (وأبو ذوي الطلبة أمور أولياء اتجا{ات إدارة دور

xورونا جائحة خالل Jُعد عن التعليم نحو والدراسات". Covid-19"التعلم للبحوث رماح ،5،525مجلة

121-140.

ز+د بPن). 2019. (البتال، ا�7ما�> والعمل �س�شارة لعملية املمارسة التعلممستوى صعو)ات ذوي التالميذ Aمعل�

الر+اض بمدينة �بتدائية املرحلة <^ العادية الفصول Aمعل� 5امللك5. ونظرا�Yم �75امعة 5العلمية املجلة

وgدار+ة-فيصل5 �gسانية ).2(5،20العلوم
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أروى ُ$). 2021. (ا"!واري، عن التعلم مأثر التعلم نحو الطلبة دافعية ع=> ?ورونا ظل BC EنظرEاملعلمFنEعد EوجJة ن

باألردن إرNد قصبة مديرQة BC Sمور . E،5(1)،86-104والنفسيةالUVبوQةالعلوممجلة،وأولياء

E،املرحلة). 2018. (حنانالز\را]ي طالبات لدى abcاQالر التواصل مJارات $عض تنمية BC gعليمية منصة استخدام أثر

 .29-1، (1)12،.املجلة.الدولية.للعلوم.ال:9بو4ة.والنفسيةالثانو4ة.بمدينة.الباحة.السعودية،

رفيـق صفـاء قـراقGـش، أحمد، ز4دان، التالميذالفاعلية.الذاتية.ملع). 2016. (السرطاوي، تدرTس UV العام التعليم XYل

التعلم صعوZات .38-1،.)11(3،.مجلة.ال:9بية.ا_^اصة.والتأ\يل،ذوي

.أحمد املتغ9bات). 2018. (السعيدي، eعض ضوء UV التعلم صعوZات بطلبة العام التعليم XYمعل اتجا\ات مستوى

والنفسية،بدولة.الiو4ت ال:9بو4ة للدراسات الدولية .70-45،.)3(4،.املجلة

.عبيدات ،mnأو). 2014.(يح رضا اضطرابمدى ذوي من ألطفالqم املقدمة املبكر التدخل خدمات عن vمور لياء

.296-235،.)2(158،.مجلة.ال:9بية،التوحد.UV.مدينة.جدة

ا_^ليج لدول ال:9بو4ة للبحوث العرzي .ترZو4ة). 2020. (املركز .التا{U، مستقبليات .الرابط .ع�� : متاحھ

https//www.gaserc.com

نو وسيد، �عيمة التعلم). 2021. (المزرارة، صعوZات ذوي التالميذ مساعدة UV التعليم تكنولوجيا دور املجلة.، أ\مية

.48-21،.)2(3،.العلمية.لل:9بية.ا_^اصة

Uع� ورنان، vشقر وعا�ش، حكمت .). 2018. (املصري، .التعليمية .املنصة .Edmodo.UVفاعلية .التحصيل .تنمية UV

،.)2(17،.املجلة.الدولية.للتعليم.باإلن:9نت. العاشر.UV.فلسطbنالعلوم.و�تجاه.نحو\ا.لدى.طلبة.الصف

32-64.

ساره UV) 2015(املط9bي، Xالدرا�� والتحصيل الذا�ي التعلم مqارات تنمية UV �عليمية منصة فاعلية ع�� التعرف

الثانو4ة املرحلة UV vحياء م�شورة،مقرر 9bغ 9bماجست .سعود.،رسالة .بن .محمد .�مام جامعة

.سالمية� 

.إبرا\يم .ا_�نو، .محمد، ب�9امج). 2019. (الناجم، ألطفالqم املقدمة ا_^اصة ال:9بية خدمات عن vمور أولياء رضا

.109-82، )30(9،.مؤسسة.ال:9بية.ا_^اصة.والتأ\يل، نقص.�ن�باه.وال�شاط.ا_�ر�ي.الزائد

Uع�. .مqدي .شيخة .ا). 2010. (اليامي، .بGئة UV. .ال�شار�ي ورضاأثر.التعلم Xالدرا�� التحصيل ع�� �ف:9اضية لتعلم

العرzي ا_^ليج بجامعة eُعد عن املتعلمbن وتقييم تدرTس مقرر ع�� تجر�4ية دراسة التعلم عن ،الطالب

9bماجست م�شورةرسالة 9bيغzجامعة.ا_^ليج.العر.،.
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