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Abstract: 

 
 The study aimed to identify the level of challenges facing distance 

learning in preparatory schools within the Negev region from the 

teachers' point of view, and to reveal the difference in their views 

towards the challenges facing distance learning in the schools of the 

Negev region according to different levels of (Gender, Academic 
qualification, and Years of experience) variables. 

The study used the sample social survey method, and the 

questionnaire as a tool for collecting data. The study sample 

consisted of (302) teachers who were selected from preparatory 

schools in the Negev region, besides, the questionnaire was applied 

via websites to the targeted sample. 
The results showed that the total level of challenges facing distance 

learning in schools within the Negev region came at a High level, with 

an arithmetic average (3.818), as the Economic challenges area came 

first with an arithmetic average (4.208) and a High level, the 

Technological challenges area came second with an arithmetic 

average (4.119) and a high level, the Teacher-related challenges area 
came third with an arithmetic average (3.580) and a Medium level, 

and in the area Student-related challenges area came fourth with an 

Arithmetic average (3.365) and a Medium level. 

The results also showed that there were no statistically significant 

differences at the level of significance (α = 0.05) in the averages of the 
study sample responses about the challenges facing distance 

learning in the schools within the Negev region attributed to the 

different levels of Gender and Academic qualification variables, while 

there were statistically significant differences at (α = 0.05) due to the 

difference in the Years of experience variable in favor of those with 

long experience. 

Key words: Contemporary Challenges, Distance Education, Teachers, The 

Negev Region. 
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ي تواجه التعليم عن بعد 

ي منطقة النقب التحديات المعارصة الت 
 
 ف

 

 2 مواهب شحادة القريناوي
 

 الملخص
ي المدارس  إىلهدفت الدراسة التعرف 

 
ي تواجه التعليم عن بعد ف

مستوى التحديات الت 
ي وجهات  اإلعدادية

 
، والكشف عن االختالف ف ي منطقة النقب من وجهة نظر المعلمي  

 
ف

ي مدارس منطقة النقب باختالف 
 
ي تواجه التعليم عن بعد ف

نظرهم نحو التحديات الت 
ة(. استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها  ، سنوات الخير ات )الجنس، المؤهل العلمي متغي 

ة أداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة منهج المسح االجتماعي بالعينة، واالستبان
ي منطقة النقب، وقد تم تطبيق  اإلعدادية( معلم ومعلمة تم اختيارهم من المدارس 203)

 
ف

ونية عىل الفئة المستهدفة للدراسة  .االستبيان عير المواقع االلكي 
ي مد
 
ي تواجه التعليم عن بعد ف

ارس منطقة أظهرت النتائج أن المستوى العام للتحديات الت 
النقب المتعلقة بالطالب والمعلم والتحديات االقتصادية والتكنولوجية قد جاء بمستوى 

ي  )  (، حيث جاء مجال التحديات االقتصادية 213.3مرتفع، بمتوسط حسابر
ا
بمتوسط  أول

ي )  مجال التحديات التكنولوجية بمتوسط 81303حسابر
ً
( ومستوى مرتفع، وجاء ثانيا

ي )  مجال التحديات المتعلقة بالمعلم بمتوسط ( ومست4..81حسابر
ً
وى مرتفع، وجاء ثالثا

ي ) تيب الرابع واألخي  محور التحديات المتعلقة 21530حسابر
ي الي 
 
( وبمستوى متوسط، وف

ي ) ( ومستوى متوسط، كما اظهرت النتائج عدم وجود 212.5بالطالب بمتوسط حسابر
ي متوسطات إجابات أفراد عينة a=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 
( ف

ي مدارس منطقة النقب باختالف 
 
ي تواجه التعليم عن بعد ف

الدراسة حول التحديات الت 
، بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  متغي  الجنس والمؤهل العلمي

ة ولصالح ذويa=0.05مستوى الداللة) ة  (  تعزى الختالف متغي  عدد سنوات الخير الخير
 .الطويلة

، منطقة النقب: الكلمات المفتاحية  .التحديات المعارصة، التعليم عن بعد، المعلمي  

 

 المقدمة: 
تضامي    إىلن المتتبع لتطور تكنولوجياا المعلوماات واالتصااالت  ارى ب نهاا قاد تطاورت يشامل  باي  مماا اساتدعت الحاجاة إ

 يصاال 
 
بويااة، فااال يمكاان ألي مجتمااع ماان المجتمعااات أن ي العمليااة الي 

 
ي والتقاادم باادون  إىلوإدخااال هاالت التكنولوجيااا ف

 
الاارف

عليمياة اساتخدام الوساائل التكنولوجياة 
 
ي تبنت العديد مان المؤسساات الت طور التكنولوجر

 
ي ضوء هلا الت

 
تطوير التعليم، وف

عليمياة للولاول 
 
ي البيئاة الت

 
ة لتوظياف الاتعلم  إىلالمختلفة ف ي ايوناة األخاي 

 
باويي   ف

بيئاة تعلام فاعلاة وقاد دعاا الكثاي  مان الي 
ي 
 
 العملية التعليمية. عن بعد ف

ة مان اجتيااا وبااء فاا روس  وروناا ) ي ايوناة األخاي 
 
ي  األفاراد ( نتيجاة انتشاارت ال ايااااع باي   covid19وقد عانت دول العالم ف

 
ف

ي 
 
غااالق المؤسسااات التعليميااة وفااري حظاار كااىلي إمختلااف دول العااالم ممااا تبعااه اجااراءات فوريااة للحااد ماان انتشااارت تمثاال ف

ي للسااايطرة عاااىل هاالا 
بوياااة التحاااول ماان التعلااايم الوجاااا ي نحاااو وجاازب 

الوبااااء، وهااالا ماااا فااري عاااىل القاااائمي   عااىل العملياااة الي 
 .(Affouneh & Salha & Khlaif, 2020)التعلم عن بعد للحد من انتقال العدوى بي   الطلبة 
ي 
ي من أوائل الدول الت 

لعالمياة مان خاالل علنت حالة الطوارئ استجابة لمحاذ ر منظمة الصاحة اأويعد الداخل الفلسطيت 
ااورة التباعااد الجسااادي واالجتماااعي الااالي  ا

ي با 
ي الاابالد، وتوعياااة ابناااء المجتماااع الفلسااطيت 

 
ي ف
فرضااها الحظااار الاااىلي والجااازب 

بياة ك حاد covid19فرضه انتشار وباء فا روس  ورونا ) (، وبناءا عىل ذلك تام التوجاه نحاو الاتعلم عان بعاد مان قبال ورارة الي 
( التعلاايم عاان بعااد ب نااه UNESCO, 2002(. وعرفاات اليوكسااكو )3030ار عمليااة الااتعلم )ج يااد، الخيااارات الرئيسااة السااتمر 
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ي المماان والزماان عان الماتعلم، ماع الت  ياد عاىل أن  أغلب"عملية ت بوية  تم فيها كل أو 
 
 أغلابالتادرسس مان صاخع بعياد ف

". االتصاالت بي   المعلمي   والمتعلمي   تتم من خالل وسيط معي   سواء كان إلكي  
ً
 أو مطبوعا

ً
 ونيا

 
 
 أهااااىلي النقاااب مااان خاااالل الحفاااا  عاااىل األري، وماااع أن

ه
ي ظاااروف 50 اااتجىل

 
ي أراضااايهم ف

 
% مااان عااارو الجناااوو يساااكنون ف

ف بهاا، وعاىل الارغم مان أن عادم حصاولهم عاىل الخادمات األساساية،  ادورة المياات  ي القرى غي  المعي 
 
ا، ف
ً
حياتية سيئة جد

ااان منطلاااق الجارياااة والكه بااااء والشاااوار ، فقاااد  ي يساااكنونها م 
ي عااارو النقاااب لاااامد ن، رافضاااي   االنتقاااال مااان القااارى الااات 

بااا  
، يشاااار  ي ي تق يااار للجناااة متابعاااة قضاااايا التعلااايم العاااربر

 
ي البقااااء عاااىل األري، وف

 
أناااه منااال تجمياااد جهاااار  إىلاالنتمااااء والرغباااة ف

وس  وروناااا، لااام تكااان الغالبياااة العظااام مااان الطاااالو العااارو جااازءً  ااا فاااي  ي
ا مااان جهاااار التعلااايم التعلااايم جاااراء تفرو ً اااا وحاااارص  ا حيًّ

ي المادارس، 
 
ي اساتؤنف فيهاا التعلايم ف

ة الت  ة تفعيل نظام التعلم عن بعد أو خالل الفي  وعملية التعلم ذاتها، سواء خالل في 
ي تاام فيهاا الاتعلم عاان 

ويظهار التق يار ذاتاه تغيااب أ ايص مان نصااف الطاالو العارو عاان اللقااءات التدرسساية خااالل األصاهر الات 
ي البلادات الع بياة وصابمات بعاد 

 
ي الحواسايب، المشاامل المتعلقاة بالبنياة التحتياة ف

 
ناتيسابب الانقع الحااد ف ، نقااع اإلني 

ونياااااة، نقاااااع المحتاااااوى  ي حااااااالت الطاااااوارئ واساااااتخدام األدوات اإللكي 
 
ي التااااادريب وتهيئاااااة راااااواقم المدرساااااي   للتعلااااايم ف

 
ف

ي 
 
ات المورعاااة عاااىل المااادارس، الفقااار والوضاااع رصاااادالتعليماااات واإل التعلااايمي باللغاااة الع بياااة، قلاااة اساااتخدام اللغاااة الع بياااة ف

% ماان الطااالو العاارو تغيبااوا عاان الماادارس بعااد اسااتئناف التعلاايم 35ويقاادر أن حااواىلي   .االجتماااعي واالقتصااادي الصااعب
ف بها عن العودة  ي القرى غي  المعي 

 
ات ايالف من الطالو ف ي النقب، حيث امتنع ع و

 
ا، خالة ف

ً
دارس ولم الم إىلمجدد

 ، ي ي المجتمااع العااربر
 
تتااوفر لهاام إممانيااة الااتعلم عاان بعااد عااىل االرااالق، ويؤ ااد التق ياار اهمااال نظااام التعلاايم لجهااار التعلاايم ف

ي المجتمااع 
 
ي الماادارس ف

 تتناسااب ماع واقعااه وظروفااه الخالااة، وبالتااىلي تعاااب 
ا
حياث لاام يخارااب احتياجاتااه ولام يقاادم حلااول
ي مااان وضاااع ماااادي لاااعب للغاياااة  ت انياااات العاااربر ي مي  

 
سااام بالكثافاااة العالياااة مااان الطاااالو، ومشاااامل أخااارى ناتجاااة عااان أرماااة ف

ي الماادارس باالمتثااال لتعليمااات 
 
ة ماان الحاااالت لاام ةساامح الظااروف الماديااة ف الساالطات المحليااة الع بيااة، لااللك بنساابة  بااي 

 ورارة الصحة. 
  

 الدراسات السابقة

معرفاة القيماة العملياة وفائادة  إىل( Chen, 2015أجارت ةشاي   ) لقاد ناال موضاو  الاتعلم عان بعاد اهتماماات البااحثي   فقاد 
ي ورعات عاىل 

التدرسس باستخدام تكنولوجيا التعلايم عان بعاد بمرحلاة ريااي األرفاال، واساتخدم الباحاث أداة الدراساة الات 
فل، كالبيئاة ( معلمة ور زت الدراسة عىل مرحلة الطفولة المبكرة والمؤثرات المختلفة وعالقتها بتطور صخصية الط8.4)

 ايجابيااا 
ً
ا التدرسسااية وتكنولوجيااا المعلومااات المسااتخدمة. وقااد  شاافت نتااائج الدراسااة أن تكنولوجيااا المعلومااات تااؤثر تاا ثي 

 عىل العملية التعليمية. 
ي )  ي جامعااة 30.4الحسان وعشااابر

 
ي باارامج الااتعلم عاان بعاد ف

 
اضاية ف ( دراساة هاادفت التعارف واقااع اساتخدام الفصااول االفي 

، وتمثاااااال مجتمااااااع الساااودان ا ي التحلااايىلي
لمفتوحاااة، مااان وجهاااة نظااار أعضااااء هيئاااة التااادرسس. تاااااام اسااااااتخدام الماااااانهج الولاااااا  

، وبدور المصمم والموجه بجامعة السودان المفتوحة، ولتحقياااق  البحاااث فاااي األسااااتلة الااال ن يقوماااون باإلسناد األماديمي
( مفحاو  ، يمثلااون مجتمااع الدراسااة 5.( تبانة تام توريعهاا عاىل عينااة عشااوائية مكونااة ماانأهااااداف الدراسااااة لاممت اسا

اضاااية فاااي باااارامج الاااتعلم عااان بعااد بالجامعااااات السااودانية  عااادم وجاااود إىللاات الدراساااة  : أهميااة اساااتخدام الفصااول االفي 

 راسة تعاازى لمتغيااري الخباارة والتخصااع. ( بي   استجابات أفراد عينة الد0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ي الجامعاااة الجزائ ياااة، جامعاااة 30.4بينماااا ساااعت دراساااة مقااادم، ومصاااابيح )

 
( التعااارف عاااىل واقاااع تطبياااق التعلااايم الااارقمي ف

 ، خميس مليانة أنموذجا، وذلك من خالل التعرف عىل درجة تطبيق التعليم الارقمي مان قبال األسااتلة والطلباة الجاامعيي  
ي الجامعاااة الجزائ ياااة. وفيماااا 

 
ي درجاااة تطبياااق التعلااايم الااارقمي ف

 
إذا كاااان  وجاااد اخاااتالف باااي   وجهاااة نظااار األسااااتلة والطلباااة، ف

ي ربق عىل عيناة 30.وقامت الباحثتان بتصميم مقياسي    األول ربق عىل عينة عشوائية قوامها )
( أستاذ وأستاذة، والثاب 

 ورالبة من مختلف ال340عشوائية قوامها )
ً
ي ذلاك ( رالبا

 
مستويات والتخصصاات بجامعاة خمايس ملياناة، مساتخدمي   ف

ي الجامعة منخفضة، سواء بالنسبة لألساتلة 
 
. وقد دلت النتائج أن درجة تطبيق التعليم الرقمي ف ي التحليىلي

المنهج الول  
، كما أنه ال  وجد اختالف بي   وجهة نظر األساتلة والطلبة تجات تطبيق التعليم  ي الجامعة. أو لطلبة الجامعيي  

 
 الرقمي ف

ي مدارس قصبة المفرق  إىل( دراسة هدفت 3030أجرت الشديفات )
 
معرفة واقع التعليم عن بعد يسبب مري الكورونا ف

ي من خالل إعداد أداة 
من وجهة نظر مد ري المدارس. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الول  

 ومد رة، وقد 85.ية، التقويمية(، وقد تكونت عينة الدراسة من )الدارسة ضمن المجاالت )المعرفية، المهار 
ً
( مد را

أظهرت نتائج الدراسة أن واقع توظيف التعلم عن بعد قد جاء بدرجة متوسطة. كما ودلت النتائج أن هناك فروق ذات 
، ولصا ي تقد رات أفراد عينة الدراسة لواقع التعليم عن بعد للنو  االجتماعي

 
 لح اإلناث.   داللة إحصائية ف

راسات السابقة واال  إىلوبالنظر 
 
ال  عليها تالحظ الباحثة إنها الد

 
ي المرحلة أر

 
هتمت بموضو  التعلم عن بعد وخالة ف

ي ) ي دراسة الحسن وعشابر
 
( من خالل التعرف عىل معرفة 30.4(، ودراسة مقدم، ومصابيح )30.4الجامعية كما جاء ف
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ت الدراسة الحالية عن  ي الجامعات واتجاهات االساتلة والطلبة نحو التعلم عن بعد. وتمي  
 
واقع التعلم عن بعد ف

ي مدارس منطقة النقب داخل الخط 
 
ي تواجه التعلم عن بعد ف

الدراسات السابقة من خالل التعرف عىل التحديات الت 
ي حدود  األخا  

 
ي الكشف عن هلت التحديات  عىل وجه الخصو  و ي من الدراسات النادرة ف

 
ي تناولت ف

علم الباحثة الت 
 ق عدة مجاالت تناولتها الباحثة. وةسليط الضوء عليها وف

 
 مشكلة الدراسة: 

ي المؤسسااات التعليميااة داخاال الخااط 
 
ة انتشااار التعلاايم عاان بعااد ف ي ايونااة األخااي 

 
ا لااوحظ ف ا نتيجااة مااا فرضااته جائحااة   األخا 

ورة اتخاذ إجراءات وق ي التباعاد االجتمااعي وعادم االخاتال  باي    ورونا من رص 
 
نتيجاة انتشاار  األفاراد ائياة ولاحية تمثلات ف

وس، وهاالا حااتم عااىل القااائمي   عااىل العمليااة التعليميااة التوجااه نحااو الااتعلم عاان بعااد السااتمرار العمليااة التعليميااة  هاالا الفااي 
مجموعااة ماان التحااديات والصااعوبات  التعلميااة، وقااد انبثقاات مشااملة الدراسااة الحاليااة ماان خااالل مالحظااة الباحثااة وجااود 

ي تناولتهااا الباحثااة ماان خااالل عاادة مجاااالت تناولاات 
ي يجااب ةسااليط الضااوء عليهااا لتجاورهااا والاات 

إثناااء التعلاايم عاان بعااد والاات 
ي 
 
ي تواجاه الاتعلم عان بعاد ف

جميع عنارص عملية التعلم عن بعد، ومن هنا جاءت هلت الدراسة للتعارف عاىل التحاديات الات 
 نقب عىل وجه الخصو . مدارس منطقة ال

 
 أسئلة الدراسة

ة:  ة لإلجابة عن األسئلة ايتي   وستسىع الدراسة الحالي 

  ؟ ي مدارس منطقة النقب من وجهة نظر المعلمي  
 
ي تواجه التعلم عن بعد ف

 ما  ي التحديات الت 

  ي منطقااة النقااب ماان وجهااة نظاار
 
علاايم عاان بعااد ف

 
ي تواجااه تطبيااق الت

حااديات الاات 
 
ي ضااوء هاال تختلااف الت

 
المعلمااي   ف

ة(؟ ، سنوات الخير ات )الجنس، المؤهل العلمي  بعض المتغي 
 

راسة
ّ
 أهمية الد

ي مدارس منطقة النقب 
 
عليم عن بعد ف

 
ي تواجه تطبيق الت

راسة الحالية من خالل  شفها عن التحديات الت 
 
تممن أهمية الد

ها ستشمل فا
 
ة بالنسبة للقائمي   عىل العملية من وجهة نظر المعلمي   عىل وجه الخصو  حيث من المؤمل إن ئدة  بي 

 : ي
حو ايب 

 
بوية وعىل الن  الي 

 :
ً
ي  أوال

 
راسة الحالية و ي تحديات التعلم عن بعد ف

 
ظري: وذلك بإضافة معرفة جديدة من خالل موضو  الد

 
الجانب الن

راسة  ونها تتماشو مع االتجاهات 
 
ي مدارس منطقة النقب عىل وجه الخصو ، وانبثقت أهمية الد

 
المعارصة ف

 . ي
وب  ي االلكي 

اض   تكنولوجيا التعليم من خالل الخروج من التعليم التقليدي نحو التعليم االفي 
عليم  ثانًيا: 

 
ي تواجه تطبيق الت

ي فلسطي   بهلت التحديات الت 
 
بوية ف ويد القائمي   عىل العملية الي   

، ويتمثل بي  الجانب العمىلي
ي مدارس منطقة النقب وإيجاد الحل

 
عليم عن بعد ف

 
ي تواجه تطبيق الت

ول الناجعة لها، وريادة وعي المعلمي   بالتحديات الت 
ي مدارس منطقة النقب. 

 
 عن بعد ف

 
راسة

ّ
 أهداف الد

راسة الحالية 
 
 تحقيق األهداف ايتية:  إىلسعت الد

ي مدارس منطقة النقب عىل وجه الخصو .  -
 
 التعرف عىل تحديات التعليم عن بعد ف

ي  -
 
ات )الجااانس، المؤهااال معرفاااة الفاااروق ف ي ضاااوء المتغاااي 

 
ي مااادارس منطقاااة النقاااب ف

 
تحاااديات التعلااايم عااان بعاااد ف

ة(.  ، سنوات الخير  العلمي
 

راسة ومحدداتها
ّ
 حدود الد

  .ي مدارس منطقة النقب
 
راسة عىل المعلمي   العاملي   ف

 
ية: اقتات الد  الحدود الب و

  راسة عىل مدارس منطقة
 
 النقب عىل وجه الخصو . الحدود الممانية: اقتات هلت الد

  راسة خالل الفصل الدراشي األول من العام الدراشي
 
 .3030الحدود الزمانية: ربقت هلت الد

  .ية ي ضوء ما  توفر لألداة من خصائع سيكومي 
 
 الحدود الموضوعية: سيتم تعميم نتائج هلت الدراسة ف

 
عريفات اإلجرائية 
ّ
 الت

 ي تحاول دون تطبياق الاتعلم عان بعاد بالشامل الفاعال تحديات التعليم عان بعاد: و ي مجموعاة مان ا
لمعيقاات الات 

ي تناولتهاااا الباحثاااة ضااامن أرباااااع مجااااالت )التحاااديات المتعلقاااة بالطالاااب، 
ي العملياااة التعليمياااة، والااات 

 
والمطلاااوو ف
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ي ساااايتم قياسااااها بماااادى 
والتحاااديات المتعلقااااة بااااالمعلم، والتحااااديات التكنولوجيااااا، والتحااااديات االقتصااااادية( والاااات 

ة، ومتوسطة،  األداة ة افراد عينة الدراسة من خاللاستجاب ي ) بي 
البص
 
 لمقياس ليكرت الث

ً
المعدة لهلت الغاية وفقا

 وضعيفة(. 

 ( 200منطقااااة النقااااب: و ي منطقااااة تقااااع جنااااوو دولااااة فلسااااطي    بلاااا  عاااادد ساااامانها 
 
( ألااااف كساااامة، حيااااث تمتااااد

ي المنااارق الجنوبيااة لتبلاا  )
 
 ال81000.مساااحتها ف

 
ي لدولااة فلسااطي   ماان ( كاام م بااااع، وتمتااد ي الجاازء الجنااوبر

 
نقااب ف

 ولحراء سيناء غ ًبا. 
ً
قا ي حدودها مع األردن شو

 
ك ف  أقاضي الغرو، بحيث يحدها ةشي 

ق وحت   أقاضي ال و

  ي ماااادارس منطقااااة النقااااب خااااالل الفصاااال الاااادراشي األول ماااان العااااام
 
: وهاااام جميااااع المعلمااااي   العاااااملي   ف المعلمااااي  

 كسانية، والعلمية(. ، وبمختلف التخصصات )اال 3030الدراشي 

 
 الطريقة واالجراءات

 منهجية الدراسة 
ي التحليىلي لتحقيق أهداف الدراسة، وضمن هلا المنهج تم استخدام أداة االساتبيان 

اعتمدت الدراسة عىل المنهج الول  
ي المرحلاة 

 
ونياة المختلفاة. حياث تام ف ونياا عاير المواقاع االلكي 

ها الكي  للحصول عىل البيانات الخالة بالدراسة وذلك بن و
ونيااا عااىل عينااة  ا االسااتبانة الكي  ا ( معلاام ومعلمااة تاام اختيااارهم عشااوائيا ماان المعلمااي   35اسااتطالعية مكونااة ماان )األوىل ك و

ي منطقاااة النقاااب ممااان تااارتبط الباحثاااة بهااام بصااالة قراباااة أو معرفاااة عاااىل ماااوقىعي الفيسااابوك والاااواةس أو، تااام 
 
والمعلماااات ف

ي تاام إجااراء مراجعاة لهااا حيااث قاماات الب 312الحصاول عااىل اسااتجابات 
ة التطبيااق، والاات  احثااة باسااتثناء ) مبحااوث خااالل فاي 

، لعااادم ا تمالهاااا للبياناااات المطلوباااة، وباااللك تكونااات عيناااة الدراساااة النهائياااة مااان  10 ي
( منهاااا مااان عملياااة التحليااال اإلحصااااب 

ي صااااملت: .( معلااام ومعلماااة، والجااادول )302)
اتهاااا والااات  ي لخصاااائع عيناااة الدراسااااة حساااب متغي  (  وضاااح التوريااااااااع النساااتر

، عدد سنوات الخير   ة. الجنس، المؤهل العلمي

 (.جدول )
 توريااااع أفراد عينة الدراسة حسب خصائصها النوعية 

 النسبة )%( العدد الفئات المتغي            

 الجنس

 42.71 129 ذ ور

 57.29 173 إناث

 100 302 المجمو 

 المؤهل العلمي 

 75.52 228 بمالوريوس

 24.48 74 دراسات عليا

 100 302 المجمو 

ة  عدد سنوات الخير

 26.04 79 سنوات 5من أقل 

 29.17 88 سنوات 0.أقل من  – 5

 44.79 135 سنوت وأ يص  0.

 100 302 المجمو 

 
 أداة الدراسة

 ، ي
ي تمااات مااان خااالل اساااتخدام مااانهج المساااح الولااا  

اسااتخدمت أداة االساااتبانة لجماااع بياناااات الدراساااة نظاارا لطبيعتهاااا الااات 

ي وباعتبارها أ يص مالئمة لمثل هلا النو  من 
 
بوية ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، فقاد اتباع ف الدراسات الي 

 للخطوات اإلجرائية التالية: 
ً
 إعداد أداة الدراسة األسس العلمية لبنائها وإخضاعها الختبارات الصدق والثبات وفقا
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ها وبماا يحقاق أهادافها، ومان خاالل بناء أداة الدراسة: تم بناء وتصاميم أداة خالاة بالدراساة وذلاك انطالقاا مان موضاوع-.

ي  إىلاالراااال  عاااىل العدياااد مااان األدبياااات المتصااالة بمحااااور أداة الدراساااة باإلضاااافة 
 
االساااتفادة مااان عراء بعاااض المختصاااي   ف

 موضو  الدراسة، وقد تكونت أداة الدراسة من ثالثة من األجزاء التالية: 

، البياناااات األولياااة: وةشااامل البياناااات النوعيااا الجزززاء ا:و :  ات: الجااانس، والمؤهااال العلااامي ي صاااملت متغاااي 
ة للمعلماااي   والااات 

ة.   وعدد سنوات الخير

ي 
 
ي تواجاااه التعلااايم عااان بعاااد، وسشااامل هااالا الجااازء عاااىل ) إىل: ويااهااادف الجزززاء ال زززا 

( فقااارة 25قيااااس التحاااديات المعاااارصة الااات 

: 8تورعت بي   )  ( محاور رئيسة، و ي

ي  ..
 تواجه التعليم عن بعد المتعلقة بالطالب وقد تضمن هلا المحور األول ويتعلق بقياس التحديات المعارصة الت 

 ( فقرات مغلقة. 0.المحور عىل )

ي تواجه التعليم عن بعد المتعلقة باالمعلم وقاد تضامن هالا  .3
ي ويتعلق بقياس التحديات المعارصة الت 

المحور الثاب 

 ( فقرة مغلقة. ..المحور عىل )

ي تواجااااااه التعلاااااايم عاااااان بعااااااد المتعلقااااااة بالتحااااااديات المحااااااور الثالااااااث ويتعلااااااق بقياااااااس التحااااااديات المعااااااارصة  .2
الاااااات 

 ( فقرات مغلقة. 4التكنولوجية وقد تضمن هلا المحور عىل )

ي تواجاه التعلايم عان بعاد المتعلقاة بالتحاديات االقتصاادية  .8
المحور الرابع ويتعلق بقياس التحاديات المعاارصة الات 

 ( فقرات مغلقة. 4وقد تضمن هلا المحور عىل )

 
 الدراسةصدق وثبات أداة 
: صدق ا:داة 

ً
 أوال

، والصدق -لدق المحممي    –تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة باستخدام اسلوو الصدق الظاهري 
( معلم ومعلمة من مجتمع 35وذلك باالعتماد عىل نتائج العينة االستطالعية المكونة من ) –البنيوي "االةساق الداخىلي 

 الدراسة. 
ي لورتها األولية عىل ) الصدق الظاهري: تم

 
( من 3التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، وذلك بعرضها ف

ي لالحية الفقرات ومدى انتماء كل فقرة 
 
المحممي   من ألحاو االختصا  بموضو  أداة الدراسة، وذلك إلبداء عرائهم ف

رتها عىل قياس ما وضعت ألجله، من فقرات األداة للمحور اللي وردت فيه، و للك الت  د من وضوا الفقرات وقد
 و للك الت  د من مدى وضوا تعليمات التطبيق، ومناسبة سلم التقد ر لإلجابة عن الفقرات. 
ي أجمااع 

ي ضااوء اتفاااق عراء المحممااي   تاام إجااراء تعااديل عااىل لااياغة عاادد ماان الفقاارات، والاات 
 
% ماان المحممااي   عااىل  30وف

ورة تعديلها. بللك تضمنت أداة الدراسة عىل   ( محاور رئيسة: 8( فقرة تورعت عىل )25)رص 
 

 صدق البناء الداخلي :داة الدراسة: 
 35تاام التحقااق ماان لاادق البناااء الااداخىلي ألداة الدراسااة، وذلااك بتطبيااق االسااتبانة عااىل العينااة االسااتطالعية المكونااة ماان 

واحادة والدرجاة الالياة للمحاور باي   درجاة الفقارة ال Person Correlationمعلام ومعلماة، وحسااو معامال ارتباا  التوافاق 
ي تضمنتها. 3اللي  تضمنها، ويوضح الجدول )

 ( النتائج المتعلقة بمعامالت االرتبا  بي   الفقرات والمحاور الت 
 (3جدول )

 معامالت االرتبا  بي   الفقرة والدرجة الالية لمحاور أداة الدراسة

 رقم  المحاور

 الفقرة 

معامل 

 االرتبا 

 رقم 

 الفقرة 

 معامل 

 االرتبا 

 رقم 

 الفقرة 

 معامل

 االرتبا  

حديات 
 
الت

 المتعلقة بالطالب

. 0.441** 5 0.574** 4 0.562** 

3 0.305* . 0.603** .0 0.417** 

2 0.449** 4 0.508** - - 

8 0.369** 3 0.484** - - 

حديات 
 
الت

 المتعلقة المعلم

. 0.562** 5 0.514** 4 0.631** 

3 0.301* . 0.601** .0 0.469** 
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 رقم  المحاور

 الفقرة 

معامل 

 االرتبا 

 رقم 

 الفقرة 

 معامل 

 االرتبا 

 رقم 

 الفقرة 

 معامل

 االرتبا  

2 0.549** 4 0.657** .. 0.502** 

8 0.434** 3 0.367** - - 

حديات 
 
الت

 التكنولوجية

. 0.578** 8 0.637** 4 0.519** 

3 0.440** 5 0.549** - - 

2 0.581** . 0.557** - - 

حديات 
 
الت

 االقتصادية

. 0.441** 8 0.407** 4 0.601** 

3 0.497** 5 0.549** - - 

2 0.399** . 0.557** - - 

 عند مستوى داللة ) **  
ً
 (.  .010دالة إحصائيا

 عند مستوى داللة ) * 
ً
 (.  0105دالة إحصائيا

    
ي جميع محاورها جاءت معامالت االرتبا  لها مع الدرجة الالية للمحور 3بظهر من الجدول )  

 
( أن فقرات أداة الدراسة ف

( وقد تراوحت قيم معامالت االرتبا  بي   0105( و ).010اللي تنتمي له ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 أداة الدراسة لجميع محاورها.  الداخىلي لفقرات التجاكس إىل( مما يشي  يشمل عام 01.54( و ).0120)
 

: ثبات أداة الدراسة
ً
 ثانيا

، وباالعتماد عىل نتائج تطبيق المقياس Cronbach Alphaتم التحقق من ثبات اداة الدراسة بحساو معامل  رونباخ الفا 
ي الجدول ) معلم ومعلمة، وجاءت قيم معامالت الثبات كما  35عىل العينة االستطالعية المكونة من 

 
 (.2هو موضح ف

 (2الجدول )
 لمحاور أداة الدراسة Alpha   Cronbach قيم معامالت الثبات  رنباخ الفا

 معامل ثبات  رونباخ الفا عدد الفقرات المحاور

حديات المتعلقة بالطالب
 
 0.382 0. الت

حديات المتعلقة بالمعلم
 
 0.866 .. الت

حديات التكنولوجية
 
 0.821 4 الت

حديات االقتصادية
 
 0.304 4 الت

 0.904 25 األداة كمل

 
   Alpha( تمتااع أداة الدراسااة بدرجااة مرتفعااة ماان الثبااات، باسااتخدام معاماال  رونباااخ ألفااا 2 تضااح ماان نتااائج الجااداول )

Cronbach  01304وتراوحااات قااايم االختباااار لمحااااور األداة باااي   ) 01408حياااث بلغااات قيماااة معامااال الثباااات الااااىلي لاااألداة – 
013..  .) 

وبناءا عىل اختبارات الصدق والثبات ألداة الدراسة واللي تم تطبيقه عىل عينة الدراسة االستطالعية، فقد تم اعتماد 
 محاور رئيسة.  8فقرة، مورعة عىل  25جميع فقرات االداة، لتصبح األداة مكونة من 

 : ي
وتم اعتماد تدريااااج ليكرت الخماشي لقياس مستوى اإلجابة عىل فقرات مجاالت أداة الدراسة، وذلك وفق التدريااااج ايب 

درجات، وغي  موافق: وتمثل درجتان، غي   2درجات، ومحايد: وتمثل  8درجات، وموافق: وتمثل  5وتمثل  موافق بشدة: 
 ثل درجة واحدة. وتم موافق بشدة: 

ي تصاااحح بعكااااس االتجاااات السااااابق، وياااتم اإلجابااااة عاااىل فقاااارات األداة، وذلاااك باإلصااااارة 
وتااام اساااتثناء الفقاااارات السااالبية والاااات 

ي سلم اإلجابة. 
 
ي تتفق مع إجابات عينة الدراسة ف

 واختيار االجابة عىل صاصة الحاسوو أو الهاتف المحمول والت 

: )مرتفع، متوسط،  إىلت مجاالت أداة الدراسة وتم تقسيم مستوى االستجابة عىل فقرا ثالثة مستويات رئيسة،  ي
  :  منخفض( بالشمل التاىلي
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 (.3122أ. مستوى منخفض: أقل من أو يساوي )
 (.21.4اقل من أو يساوي ) إىل( 3128و. مستوى متوسط: أ ير من أو يساوي )
 (.5) إىل( 21.3جا. مستوى مرتفع: أ ير من أو ةساوي )

 عن أسئلة الدراسة وتحقيق األهداف، اُستخدمت األساليب اإلحصائية التالية:  ولإلجابة
ي ) ..

( وذلك لتحديد مستوى تقد رات عينة الدراسة Descriptive Statistic Measuresمقا يس اإلحصاء الول  
ي مستوى 

 
عىل محاور أداة الدراسة، وتم حساو االنحرافات المعيارية بهدف التعرف عىل مدى التشتت ف

 اإلجابة. 
سون  .3  .Person correlationاستخدام معامل ارتبا  بي 
 .Cronbach's Alphaحساو معامالت الثبات باستخدام معامل  رونباخ ألفا  .2
ختبار الفروق بي   المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة، واستخدام اختبار تحليل ا .8

ي الستخراج المقارنات البعدية فقد تم االعتماد عىل اختبار صافيه 
ي الجانب اإلحصاب 

 
 Scheffeالتبا ن، أما ف

 
 اإلجابة عن أسئلة الدراسة

:   تضمن هلا الجزء اإلجابة عن ةساؤالت   الدراسة وفقا لما أظهرته نتائج المعالجات اإلحصائية، وبالشمل التاىلي
ي مدارس منطقة النقب؟

 
ي تواجه التعليم عن بعد ف

 االجابة عن السؤال األول: ما مستوى التحديات الت 
تياااب إلجاباااات عيناااة  ي العاااام واالنحاااراف المعيااااري والي  لإلجاباااة عااان الساااؤال األول للدراساااة تااام حسااااو المتوساااط الحساااابر

ي مان أداة الدراساة قاد تضامن عاىل 
 ب ن الجزء الثاب 

ً
ي من أداة الدراسة، علما

محااور  8الدراسة نحو فقرات محاور الجزء الثاب 
ي تواجاااه الاااتعلم عااان

ي مااادارس منطقاااة النقاااب المتعلقاااة بالطالاااب والمعلااام والتحاااديات  رئيساااة تقااايس التحاااديات الااات 
 
بعاااد ف

 (  وضح هلت النتائج. 8االقتصادية والتكنولوجية، والجدول )
(8الجدول )  

ي 
 
ي تواجه التعلم عن بعد ف

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة نحو التحديات الت 
 مدارس منطقة النقب

تيب المستوى  الي 
االنحراف 

 المعياري

الوسط 

ي   الحسابر
 المحاور

 رقم

 المحور

حديات المتعلقة بالطالب 3.2.5 0.433 8 متوسط
 
 1 الت

حديات المتعلقة بالمعلم 3.530 0.448 2 متوسط
 
 2 الت

حديات التكنولوجية 4...8 0.358 3 مرتفع
 
 3 الت

حديات االقتصادية 8.303 0.334 . مرتفع
 
 5 الت

 - المستوى العام  3.3.3 .01.0 - مرتفع

 
ي الجدول )

 
ي مدارس منطقة النقب 8 تضح من النتائج ف

 
ي تواجه التعلم عن بعد ف

( أن المستوى العام للتحديات الت 
المتعلقة بالطالب والمعلم والتحديات االقتصادية والتكنولوجية قد جاءت بمستوى مرتفع، حيث بل  المستوى العام 

(، أما عىل مستوى اإلجابة عىل المحاور الفرعية ، فيظهر أن .01.0(، بانحراف معياري )213.3إلجابات عينة الدراسة )
تيب األول من حيث األهمية النسبية، فقد بل  المتوسط  حديات االقتصادية قد حقق الي 

 
المحور الخا  بقياس الت

ي العام إلجابات عينة الدراسة عىل هلا المحور ) ي ( وبمستوى مرتفع، وجا 01334( بانحراف معياري )81303الحسابر
 
ء ف

ي إلجابات عينة الدراسة عىل هلا المحور ) ي محور التحديات التكنولوجية وبل  الوسط الحسابر
تيب الثاب  ( 4..81الي 

تيب الثالث محور التحديات المتعلقة بالمعلم وبل  الوسط 01358بانحراف معياري ) ي الي 
 
( وبمستوى مرتفع، وف
ي إلجابات عينة الدراسة عىل هلا المحور ) تيب 01448( بانحراف معياري )21530الحسابر ي الي 

 
( وبمستوى متوسط، وف
ي إلجابات عينة الدراسة عىل هلا المحور ) ( 212.5الرابع واألخي  محور التحديات المتعلقة بالطالب وبل  الوسط الحسابر

ي 01443بانحراف معياري )
 
ي ( وبمستوى متوسط، ومن المالحظ أن مستوى اإلجابة عىل محاور أداة الدراسة ف

الجزء الثاب 
 إىلقد حققت مستوى مرتفع ومتوسط، ولم يحقق أي محور مستوى تحديات منخفضة. وتعزو الباحثة هلت النتيجة 

ورة توفي  جميع المستلزمات  إىلأن التعلم عن بعد يحتاج   والاادر التدرسري يشمل عام وايضا رص 
ت هيل مسبق للمعلمي  

ي يحتاجها المعلمي   لتحقيق ال
ورية الت  هدف من التعلم عن بعد وهو استمرار وديمومة العملية التعليمية التعلمية. الا 
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ي إلجابات عينة الدراسة عىل هلا  ة حصل محور التحديات المتعلقة بالطالب وبل  الوسط الحسابر ي المرتبة االخي 
 
وف

أن التعلم عن  إىلسطة ( وبمستوى متوسط. وتعزو الباحثة هلت النتيجة المتو 01443( بانحراف معياري )212.5المحور )
ي تعانيها منطقة النقب من 

، عىل الرغم من التحديات الت 
ً
ي منطقة النقب تحديدا

 
بعد هو دخيل عىل الطلبة واالهاىلي ف

ي والكوادر التدرسسية والوسائل التكنولوجية، واتفقت مع نتيجة دراسة مقدم، ومصابيح )
ي المباب 

 
( أن واقع 30.4نقع ف

ي بينت نتائج Chen, 2015د جاء بدرجة منخفضة، واختلفت مع نتيجة دراسة ةشي   )تطبيق التعليم الرقمي ق
( والت 

 ايجابًيا عىل العملية التعليمية. 
ً
ا  الدراسة أن تكنولوجيا المعلومات تؤثر ت ثي 

ي منطقة النقب ال  وجد لد هم دافعية نحو التعلم عن بعد لعد توفر مت إىلكما ودلت النتائج 
 
طلبات أن رلبة المدارس ف
ي ةساعدهم عىل التكيف مع التعلم عن بعد وهلا ما  إىلهلا النو  من التعلم وافتقار الطلبة 

المهارات التكنولوجية الت 
 ( أن واقع توظيف التعلم عن بعد قد جاء بدرجة متوسطة. 3030أ دته دراسة الشديفات )

: هل توجد فزروق اات داللزة  ي
 
: النتائج المتعلقة بالسؤا  ال ا 

ً
إحصزائية يزن   متوسزج إجابزات عانزة الدراسزة نحزو ثانيا

ي تعود إىل اختالف خصائصهم؟
ي مدارس منطقة النقب والت 

 
ي تواجه التعليم عن بعد ف

 التحديات الت 
: الفروق باختالف متغي  الجنس: 

ً
 أوال

 (، وفيما يىلي عرضا للنتائج: T.testوللكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية، تم إجراء اختبار )
 (4جدول رقم )

ي T .testنتيجة اختبار )
 
ي تواجه التعليم عن بعد ف

ي إجابات أفراد عينة الدراسة نحو التحديات الت 
 
( الختبار داللة الفروق ف

ي تعود 
 اختالف متغي  الجنس إىلمدارس منطقة النقب والت 

 

 محاور الدراسة
ي   Tقيمة  الوسط الحسابر

الداللة 

 اإلحصائية
 أنتص  ذ ر 

حديات المتعلقة بالطالب
 
 0.11 1.64 3.422 3.288 الت

حديات المتعلقة بالمعلم
 
 0.07 1.78 3.496 3.692 الت

حديات التكنولوجية
 
 0.23 1.18 4.164 4.059 الت

حديات االقتصادية
 
 0.34 0.95 4.249 4.153 الت

 0.64 0.47 3.832 3.798 التحديات كمل

 (P≤0105داللة )ذات داللة إحصائية عند مستوى *
 

ي الجاادول )
 
( عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااي   متوسااط إجابااات أفااراد عينااة الدراسااة 4 تضااح ماان النتااائج ف

ي مادارس منطقاة النقاب بااختالف متغاي  الجانس، حياث 
 
ي تواجاه الاتعلم عان بعاد ف

نحو المستوى الاىلي للتحديات الت 
(. و اللك عادم وجاود فاروق ذات 0.05نوياة عناد مساتوى داللاة )( و ي قيم غاي  مع0184( المحسوبة )Tبلغت قيمة )

داللااااااة إحصااااااائية بااااااي   متوسااااااط إجابااااااات أفااااااراد عينااااااة الدراسااااااة التحااااااديات المتعلقااااااة بالطالااااااب والمعلاااااام والتحااااااديات 
ي مادارس منطقاة النقاب بااختالف متغاي  الجانس حياث بلغات 

 
ي تواجه التعلم عان بعاد ف

التكنولوجية واالقتصادية الت 
(. وعلياه فا ن أوساا  0.05( و ي قيم غي  معنوية عناد مساتوى داللاة )0145، 1.3.، 143.، .18.محسوبة )( الTقيم )

 االستجابات تعد متساوية. 

 : : الفروق باختالف متغي  المؤهل العلمي
ً
 ثانيا

 (، وفيما يىلي عرضا للنتائج: T.testوللكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية، تم إجراء اختبار )

 (0.رقم )جدول 
ي تواجه التعليم T.testنتيجة اختبار )

ي متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو التحديات الت 
 
( الختبار داللة الفروق ف

ي تعود 
ي مدارس منطقة النقب والت 

 
 اختالف متغي   إىلعن بعد ف

 المؤهل العلمي 

 

 محاور الدراسة
ي   الوسط الحسابر

 Tقيمة 
الداللة 

 اإلحصائية
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 دراسات عليا بمالوريوس 

حديات المتعلقة بالطالب
 
 0.60 0.51 3.342 3.384 الت

حديات المتعلقة بالمعلم
 
 0.06 1.89 3.689 3.483 الت

حديات التكنولوجية
 
 0.16 1.40 4.184 4.062 الت

حديات االقتصادية
 
 0.46 0.74 4.248 4.174 الت

 0.22 1.23 3.866 3.776 التحديات كمل

 (0.05إحصائية عند مستوى داللة )ذات داللة *
ي الجاادول )

 
( عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااي   متوسااط إجابااات أفااراد عينااة الدراسااة 0. تضااح ماان النتااائج ف

 ، ي مدارس منطقة النقب باختالف متغاي  المؤهال العلامي
 
ي تواجه التعلم عن بعد ف

نحو المستوى الاىلي للتحديات الت 
(. و للك عدم وجاود فاروق 0.05( و ي قيم غي  معنوية عند مستوى داللة )132.بة )( المحسو Tحيث بلغت قيمة )

ذات داللاااة إحصاااائية باااي   متوساااط إجاباااات أفاااراد عيناااة الدراساااة التحاااديات المتعلقاااة بالطالاااب والمعلااام والتحاااديات 
ي مااادارس منطقاااة النقاااب بااااختالف متغاااي  

 
ي تواجاااه التعلااايم عااان بعاااد ف

المؤهااال العلااامي التكنولوجياااة واالقتصاااادية الااات 
(. وعلياه 0.05( و ي قيم غي  معنوية عند مستوى داللة )0148، 180.، 134.، .015( المحسوبة )Tحيث بلغت قيم )

 ف ن أوسا  االستجابات تعد متساوية. 

 
ة  الفروق باختالف سنوات الخير

ة العملية، تم إجراء  اختبار تحليل التبا ن االحادي وللكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية باختالف متغي  الخير
(ANOVA :وفيما يىلي عرضا للنتائج ،) 

 (..جدول )
ي تواجه التعلم 

تحليل التبا ن األحادي الختبار داللة الفروق بي   متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة نحو التحديات الت 
ي تعود 

ي مدارس منطقة النقب والت 
 
ة.  إىلعن بعد ف  اختالف متغي  سنوات الخير

ر محاو 

 الدراسة

سنوات 

ة  الخير

المتوسط 

ي   الحسابر

مصدر 

 التبا ن

مجمو  

 الم بعات

درجات 

 الح ية

متوسط 

 الم بعات
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

حديات 
 
الت

المتعلقة 

 بالطالب

 5أقل من 

 سنوات
بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي    3.388

 المجموعات
3.60 2 1.80 

51.3* 0100 
خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل  3.279  0.أقل من  – 5

 المجموعات
59.80 189 0.32 

سنوت  0.

 وأ يص 
3.407 

 المجمو 
63.40 191  

حديات 
 
الت

المتعلقة 

 بالمعلم

 5أقل من 

 سنوات
3.378 

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي   

 المجموعات
5.95 2 2.97 

 

5188* 

 

010. 
 3.464  0.أقل من  – 5

خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل 

 المجموعات
103.35 189 0.55 

سنوت  0.

 وأ يص 
3.772 

 المجمو 
109.30 191  

حديات 
 
الت

 التكنولوجية

 5أقل من 

 سنوات
4.154 

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي   

 المجموعات
6.32 2 3.16 

 

4124* 

 

 3.847  0.أقل من  – 5 0100
خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل 

 المجموعات
63.61 189 0.34 

سنوت  0.

 وأ يص 
4.276 

 المجمو 
69.93 191  

حديات 
 
الت

 االقتصادية

 5أقل من 

 سنوات
4.229 

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي   

 المجموعات
6.65 2 3.32 

4184* 0100 
 3.934  0.أقل من  – 5

خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل 

 المجموعات
84.04 189 0.45 
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سنوت  0.

 وأ يص 
4.375 

 المجمو 
90.69 191  

حديات كمل
 
 الت

 5أقل من 

 سنوات
3.787 

بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي   

 المجموعات
3.68 2 1.84 

خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل  3.631  0.أقل من  – 5 0100 *4140

 المجموعات
45.17 189 0.24 

سنوت  0.

 وأ يص 
  191 48.85 المجمو  3.958

 (.(0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
 

: 11وبالنظر إىل نتائج الجدو  )  ما يلي
 ( يتبن  

 متوساط إجاباات أفاراد عيناة الدراساة نحاو المساتوى الااىلي  .1
أظهرت النتاائج وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باي  

ي تعود 
ي مدارس منطقة النقب والت 

 
ي تواجه التعليم عن بعد ف

ة، حياث  إىلللتحديات الت  اختالف متغي  سنوات الخاير
(، ولتحديد مصادر الفروق تم إجراء 0.05اللة )(، و ي قيمة معنوية عند مستوى د 4140( المحسوبة )Fبلغت قيمة )

اااااة باااااي   
اختباااااار صاااااافييه للمقارناااااات البعدياااااة باااااي   المتوساااااطات الحساااااابية أظهااااارت النتاااااائج عااااادم وجاااااود فاااااروق ظاه ي 

ي تواجااه التعلاايم عاان بعااد 
ة لتقااد رات أفااراد عينااة الدراسااة عااىل فقاارات التحااديات المعااارصة الاات  المتوسااطات الحسااابي 

ااا لمتغااي  )ال
ً
(، ويمكاان أن تعااود هاالت النتيجااة وفق ي منطقااة النقااب  إىلجاانس، والمؤهاال العلاامي

 
ةشااابه الواقااع المعااام ف

. حياااث ان المشاااامل واالحسااااس بهاااا وتجاااارو  ي ةشااامل الجااانس، والمؤهااال العلااامي
ات الدراساااة والااات  عاااىل جمياااع متغاااي 

ة للمع ااااة والشخصاااي  ات. كماااا ان الكفاياااات المهني  لمااااي   تتااايح لهااام الحااااد مااان تلااااك المعلماااي   ال تفااارق بااااي   هااالت المتغااااي 
ااااة بالقاااادرة عاااىل التغلااااب عااااىل  إىلالتحاااديات، كمااااا ويمكاااان ان تعااازى هاااالت النتيجااااة  المعلماااي   لاااايس لااااد هم الثقاااة الاافي 

ي تتمثاااال باإلممانيااااات 
ي تواجااااه التعلاااايم عاااان بعااااد وذلااااك نتيجااااة المحااااددات والمعوقااااات والاااات 

التحاااديات المعااااارصة الاااات 
ي ةشااامل ع

ة والااات  ااي  ا اااة والب و ا. ويمكااان ان تعااازى هااالت النتيجاااة المادي  ً ا وتحااادًيا  باااي  ً اااا  باااي 
ً
ي  إىلائق

 
ان اإلدارات التعليمياااة ف
اااة وال تر اااز عاااىل مثااال هااالت   ي   عاااىل تحقياااق اهاااداف المؤسساااات التعليمي 

النقاااب ال تاااوىلي اهتماًماااا كافًياااا بااال تقاااوم باااالي 
ي تواجههااا. كمااا أظهاارت النتااائج وجااود 

ي التحااديات  الجوانااب يشاامل  بااي  يساابب المعوقااات الاات 
 
فااروق بااي   المعلمااي   ف

ة تعازى هالت النتيجاة  ي تواجه التعلايم عان بعاد تعازى لسانوات الخاير
ي أدائهام  إىلالمعارصة الت 

 
أن المعلماي    تفااوتون ف

مااااون بتقااااديم واجباااااتهم الوظيفيااااة عااااىل أمماااال وجااااه  تهم فااااالمعلمون ملي   ي مدارسااااهم حسااااب ساااانوات خااااير
 
ي ف
الااااوظي  

بوية لمد ي تواجه التعليم عن بعد. وتحقيق األهداف الي 
 ارسهم وقادرين عىل التغلب عىل التحديات المعارصة الت 

 
 التوصيات: 

ت هيل الجهار التعليمي الستعمال األدوات التكنولوجية للتعليم عن بعد من خالل وضع خطط لمعالجة  ..
ي التعليم عن بعد. 

 
ي تواجه المعلمي   والطلبة ف

 المشمالت الت 
ي النقب. توفي  أجهزة  .3

 
ي ف ي المجتمع العربر

 
انيات المخصصة وحل المشامل المتعلقة بالبنية التحتية ف ريادة المي  

 
ً
نت فاعله وخصولا ي كل بيت، هلا يشي   وجود صبكة إني 

 
حاسوو او اجهزة تلفون ذ ية كافية لعدد الطالو ف

ف بها.  ي القرى غي  المعي 
 
 ف

لتام مع ورارة المعارف ومؤسسات التعليم العاىلي ولجان ايباء واألمهات لزيادة قيام السلطات المحلية بالتنسيق ا .2
 فاعلية التعليم عن بعد وحل مشمالته. 

ي ظل انقطاعهم عن الدراسة ألصهر رويلة. بناء  .8
 
بناء برامج إضافية وبرنامج تعليمي  تالءم مع أوضا  الطالو ف

ر الجسيم اللي لحق بالطالو كان  ، وبسبب العواقب عىل حقيقة أن الا  ي
من وضع اجتماعي واقتصادي متدب 

ر عىل مستقبل هؤالء الطالو، يجب بناء خطة تتناول مجمل احتياجات هؤالء الطالو.  ة لهلا الا   الكثي 

 
 قائمة المراجع
ي ظل أرمة  ورونا. ورقة علمية مقدمة لمؤتمر ضمن 3030ج يد، اريااااج )

 
ي فلسطي   ف

 
ي ف
وب  (. معيقات التعليم االلكي 

اتيجية، أك و  منتدى الشباو للسياسة والتنمية تنفيل مؤسسة بال ثينك للدراسات االسي    ونيو.  .شطة م و
، هناء ) ي ي برامج التعلم عن بعد من وجهة نظر 30.4الحسن، عصام، وعشابر

 
اضية ف ( واقع استخدام الفصول االفي 

. مجلة اتحاد 
ً
بية وعلم أعضاء هيئة التدرسس: جامعة السودان المفتوحة أنموذجا الجامعات الع بية للي 

 .45-85(، .) 5.النفس، 
ة ) ي مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر مد ري 3030الشديفات، مني 

 
(. واقع التعليم عن بعد يسبب مري الكورونا ف

 العلمي االردن، 
 .304-35.(، .) 4.المدارس. المجلة الع بية للن و
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 م المفتوا. القاهرة: دار الياروري العلمية للن و والتوريااااع، ما. (. التعليم عن بعد والتعلي3004عامر، رارق )
ي الجامعة الجزائ ية من وجهة نظر األساتلة 30.4مقدم، عمال، ومصابيح، فورية )

 
(. واقع تطبيق التعليم الرقمي ف

 .3.-84 .المجلة الع بية لإلعالم وثقافة الطفل. والطلبة: جامعة خميس مليانة أنموذجا، 
ه (. التعليم عن بعد مفهومه،3030اليوكسكو )

ُ
ه. دليل أدوات

ُ
ات اتيجي  ي  السياسات لصانىعي  واسي 

 
ي  األماديمي  التعليم ف

 والمهت 

. مر ز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال  ي
 اإلكسانية. والتقت 
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