
 
 
 
 
 
  

05 

 

 
 

 

 

 

 بحث بعنوان

 
طريقة تصور مقترح  للعالج االسري في 

د  للتعامل مع مشكالت افراأل العمل مع

 التعليم عه بعد

 اعداد

 دكتور / اسماعيل ابراىيم احمد

 المعيد العالي لمخدمة االجتماعية باسوان

0202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

05 

 

 : مقدمة ومشكمة الدراسة 
 مف زاد مما الدوؿ، مف كثير في التعميمية نظمةاأل في تفاوتات كورونا جائحة يرتلقد أظ 

عمي حد سواء بشكؿ عادؿ ناىيؾ  راً متوف التعميـعد ولـ ي  والمتعمميف   ؿھي عمى األالنفس الضغط عامؿ
 عمى برامج أية تمحظيـ الخاصة حيث لـ  واالحتياجات عف المتعمميف مف ذوي الصعوبات التعميمية

 الميـ الماؿ رأس ىي البشرية الموارد تعتبر  ،.  يـ عف بعدمتابعة التعم لمدوؿ الرسمي الصعيد
 لمتفاعؿ لممجتمع وتقديميا الموارد ىذه بناء مسئولية التربية عاتؽ عمى ويقع ، المعاصرة لممجتمعات
 الطبلب إكساب عمى التركيز أف العالـ في التربوية األنظمة غالبية أدركت وقد ، بنائو في والمشاركة
 التغيرات مف مسايرة  يمكنيـ جيدة نوعية ذوي أفراد إنتاج في حيوياً  دوراً  يؤدي عارؼوالم المعمومات
 في والبقاء التكيؼ عمى يساعد ال كما ، تواجييـ التي المشكبلت حؿ عمى والعمؿ ، المختمفة والتطورات

 تربية إلى ودىـجي وجيوا وقد ، تفكيرىـ وأنماط الطبلب عقوؿ بناء إلى التربويوف اتجو لذا ، اليوـ عالـ
 مجاؿ ىي التربية ألف المصادفة وليد ليس فالتفكير ، يفكر كيؼ يعرؼ الذي والعقؿ ، المنيجي العقؿ
 أكد وقد ، تفكيرية عقمية منيجية عمى مؤشر ىو العالمي والتكنولوجي والعممي االقتصادي والتقدـ ، بنائو
  ،  ( 042، 0220الكيومي ،  )محمد يـلمتعم وليس لمتفكير ستكوف الغد مدارس أف عمى" انس تور" 
مطالبة  نتيجةذلؾ  في عجز الطالب عف السير في دراستو بطريقة طبيعة وينشأ مشكبلت التعميـتكمف و 

) محمد الضعؼ العقمي  نتيجةالطالب بالعمؿ في مستوي يفوؽ قدرتو وطاقتو وقد يكوف التأخير الدراسي 
و الطبلب مشكبلت إجتماعية ناتجة عف نقص خدمات يواجو الدارسوف أ ،  .(201مصطفي ، ب ت ، 

 و  وفقا لرؤيتوالتوجيو التربوي الذي بمقتضاه يتمكف الطالب مف االلتحاؽ بالموف المناسب مف الدراسة 
 اعتبارهوميولو كما أف المنيج الدراسي الموحد الذي تأخذ بو المدارس غالبا ماال يأخذ في  ه ستعدادإ

   (41-44، 2994) احمد كمال ،   لبيئيةأوضاعة ا قدرات الطالب و

وألننا نعيش في عصر العولمة ، حيث تتداخؿ المصالح مع بعضيا البعض وحيث بات مف الصعب 
عف المجتمع الدولي وتداعياتو في الوقت نفسو أصبحت المعرفة مف القوة بمكاف بحيث باتت  االنعزاؿ

العولمة في الوقت الحاضر ، وظيور تحديات  تسيطر عمي مجتمع العمـ والتكنولوجيا أف اتساع مجاؿ
الفوقية لممجتمعات أي بمنياج تفكيرىا وقوانينيا  بنية الحداثة بال وارتباطثقافية كبري معاصرة 

وتنظيماتيا االجتماعية والسياسية وعادتيا وتقاليدىا وأساليبيا في إقامة وممارسة العبلقات االجتماعية 
في  اإلبداعلتي يطمؽ عمييا الخصوصيات الثقافية وىذا يؤكد أىمية المختمفة وغير ذلؾ مف األمور ا

وما فرضتو التداعيات الحالية في التعامؿ مف خبلؿ التقنيات الحديثة والوسائؿ   وقتنا الحالي
  (242، 0222) سناء حجازي ، التكنولوجية  تحت مسمي التعميـ عف بعد 

ر عنص، وىو ال اإلنتاجعنصر مف عناصر استثمار اقتصادي ألىـ  عنييعف بعد    فالتعميـ
الجديد والتقني المعاصر لمستجدات الحقبة في تنمية الثروة البشرية مف خبلؿ النظاـ التعميمي  البشري
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لمتنمية وعنصرًا ىامًا  بالنسبةويعتبر عامبًل رئيسيًا الزمنية الحالية والذي الشؾ انو سيصبح عرفًا عامًا 
لسوؽ العمؿ وتداعيات المرحمة   البشرية المبلئمة قويال إعدادمف اجؿ مف عناصر االستثمار القومي 

  (291، 2991) جمال مجدي ،  الراىنة

أف  األىميةوالموىبة إذ مف  اإلبداعأحد المكونات األساسية لمفيـو  الدراسية تمثؿ البيئة و 
ية والمعاصرة وبيف بيئة بيف بيئة مدرسة غنية بالمثيرات ومنفتحة عمي الخبرات والتحديات الخارج يميز

مدرسية فقيرة ومغمقة ال ترحب بالجديد والتغيير الذي يكوف طوعيا أو مف المتغيرات المادية 
) . الدراسيالتي تحكـ العبلقة بيف األطراؼ بالعممية التعميمية داخؿ المجتمع  واإلداريةواالجتماعية 

  (22،  0222ري عبد الحميد  حتوره ، مص

تأثيره   ةفنحف نعيش في مجتمع المعرفة الذي يتجاوز في حدود وقو  وفي عصرنا الراىف
ع المعمومات ألف المعرفة أعمؽ في مضامينيا ودالالتيا عف المعمومة التي تعطي بيانا نظريا أو ممج

) رمضان محمد القذافي ، .المعرفي اإلبداععف الشئ  وتؤكد النظريات المعرفية عمي قوة  إحصائيا
0222 ،24)   

مف تقدـ فى العمـو والتقنيات الحديثة   احرزهبكؿ ما  أبنائوالعالـ لمتكنولوجييف  مف  يديف
والرقمنو  في مجاؿ الصناعة والبحث العممي  التي اسيمت في تخفيؼ االعباء عمي بني البشر في 
شتي مجاالت الحياة ، وما توصؿ الية مف حضارة انسانية شامخة وفى ظؿ التقدـ الحضارى المطرد 

مكاناتيا وثرواتيا وعمى تت سابؽ المجتمعات فى جميع المياديف ووسيمتيا فى ذلؾ استثمار كؿ طاقتيا وا 
  (242، 0222) انشراح الدسوقي ، رأسيا الثروة البشرية 

حيث  ،الموائـ لفترة الراىنة  اإلنسانيلمنشاط  الراقية التعميـ عف بعد  احد اشكاؿ االبداع عد يو  
  اإلبداعتمكنيا دومًا أف تقدـ مزيدًا مف انماط التعميـ  تحقيقو دوف تطوير  يمكفال  التقدـ العممىأف 

فالتعميـ  عف بعد ىو أحد وسائؿ التقدـ الحضارى الراىف  وىو ذو اىمية فى تقدـ االنساف المعاصر 
ي مذا ادخاؿ التكنولوجيا الحديثة فف ،  وعدتو فى مواجية المشكبلت الراىنة والتحديات المستقبمية

التعميـ عامة الي جانب اىميتيا التربوية ىي حقيقة تتعمؽ بمسالة النمو والتقدـ ومواجية تحديات 
فترة الالطالب بعدة أزمات السيما في المستقبؿ في عالـ اصبح قائدة الفكر في ضور ما يمر بو 

قة مفاجئة الراىنة  وىي جائحة كورونا التي افقدت التعميـ مجرياتو الطبيعية وحولت نمطو  بطري
اف التفكير   (0224) مصطفي محمود مصطفي كما اشارت دراسة   ،  وسريعة وغير متقنة

االبداعي يمنح فرصة  تنمية القدرات ، والقدرة عمي التواصؿ ، تنمية ميارات متعدده ، مواجيو 
دخاؿ التكنولوج التحديات وتمبية االحتياجات  يا الحديثة في فمذا كانت الحاجة الي االىتماـ بالتعميـ وا 

آلياتو وطرؽ التدريب بالمدارس والمؤسسات التعميمية  يجب اف تصبغيا مجموعة مف التطورات وفقا 
كما وضعت )  عمياء رضا عمي   .(29، 0224) مصطفي محمود ،  لممستجدات العالمية .
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بعد عمي   تصور لآلليات الخاصة بإعداد  برامج التعميـ عف بعد  ومعرفة مدلوؿ التعميـ عف (0229
 بيدؼ تطبيؽ التعميـ عف بعد في التعميـ المفتوح (   يعمي برامج االرشيؼ اإللكترون

برنامج تدريبي قائم عمى التعميم المدمج لتنمية ميارات  (0202)محمد فتحي عطية وايضًا قدمت دراسة 
تعد المقررات حيث  الشاممة أخصائي تكنولوجيا التعميم في إنتاج المقررات اإللكترونية فى ضوء معايير الجودة 

اإللكترونية احد المستحدثات اإللكترونية التي يجب عمى كؿ أخصائي تكنولوجيا تعميـ أف يمـ بميارات 
مكانية الحصوؿ عمى إحدث  نتاجيا حيث تتمثؿ أىميتيا في امكانية مساعدة المتعمـ ، وا  تصميميا وا 

فاعمية المقررات اإللكترونية ر ، اثبتت المقر  ترنت والمرتبطة بموضوعاتالمعمومات المتاحة عمى اإلن
 في تحسيف التحصيؿ األكاديمي في مراحؿ تعميمية مختمفة.

اف اثر    (0202) يوستينا عز الدين كشفت دراسة وكما انو في ظؿ االوضاع الراىنة  
سات جائحة كورونا ألزؿ قائما عمي اغمب جوانب الحياة وال سيما قطاع التعميـ  مف جامعات ومؤس

تعميمية  فيناؾ جامعات ومؤسسات تعميمية اجمت الدراسة وىناؾ مف واجو التحديات  بتطوير سبؿ 
حموؿ مبتكرة الستمرار النشاط التعميمي والتي منيا التعميـ االلكتروني  والمؤتمرات العميمة االفتراضية  

 معدات .والعمؿ في مجموعات بحثية عف بعد  ولكف مثؿ ىذه الجيود تتطمب  وسائؿ  و 
برنامج تعميمي قائـ عمى النظرية التواصمية وتدريسو  (0202) حسين عبداهلل الحميدي بينما صمـ 
لتنمية مفاىيـ المواطنة الرقمية واالتجاىات نحو أخبلقياتيا لدى  Microsoft Teamsعبر منصة 

و بيئات التعمـ الواقع التعميمي يتجو نح اكد افحيث    طالبات تكنولوجيا التعميـ بدولة الكويت
 اإللكتروني في محاولة التغمب عمى مشكبلت التواصؿ بيف المتعمميف فيما بينيـ والمتعمميف والمعمميف 

تصور مقترح لتطوير الثقافة التربوية لئلشراؼ  تصوراً  (0202)  ىيثم عمي العزازي كما قدمت دراسة
 . اإللكتروني بالتعميـ األساسي في ضوء متطمبات العصر الرقمي 

الي ضرورة توفير بيئة تعميمية مناسبة   (0202)  بدري غازي المطري في حيف اوصت  دراسة  
لتطبيؽ استراتيجية التعميـ االلكتروني  وازالة كافة المعوقات المادية  والبشرية والفنية والتقنية  وضرورة 

 استخداـ التوجيات االيجابية نحو الطبلب بأىمية التعميـ عف بعد  

والخدمات  المجيوداتالخدمة االجتماعية في المجاؿ الييكمي في مجموعة مف د جسوتت
  األىداؼقصد تحقيؽ لطالبي التعميـ باالجتماعيوف  األخصائيوفوالبرامج التي يعدىا ويقوـ بيا 
فالخدمة ،  (200، 0220) ماىر ابو المعاطي واخرون ،  المرجوة مف العممية التعميمية 

بأف تساىـ في العممية التعميمية  األساسيمطالبة بحكـ موقعيا  الدراسياالجتماعية في المجاؿ 
في التعامؿ االيجابي  لئلسياـبما لدييا مف مداخؿ عممية واستراتيجيات وتكنيكات وأدوار مينية 

لذا اجمع  (91، 2991) عبد العزيز صقر ، الحقؿ التعميمي النشط بيف كؿ العامميف في 
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مطالبيف بضرورة التوصؿ الي مياـ ووظائؼ  المؤسسات التعميمية ي االجتماعيوف ف األخصائيوف
فمف الواجب اف يتحركوا مف االعتماد التقميدي ومواجية  المجتمع الدراسيوأدوار جديدة في 

في التعميـ السيما  الحديثة األساليبنحو استخداـ  التحرؾ إلي لمطبلبالمشكبلت التقميدية 
والتعميـ عف ( 210، 0221) جمال شحاتو حبيب ، .اللكترونيةالمرتبطة بالتقنيات والوسائؿ ا

بعد ىو احد الوسائؿ التي احتاج الييا العالـ اجمع في ظؿ انتشار االمراض واالوبئة المعدية 
 التي تحتـ عمي المجتمع بالتباعد االجتماعي والتعامؿ عف بعد في كؿ مجريات الحياة  

 : الدراسة أىمية
  عف بعدالتعميـ  مجاؿ في التطبيقي والجانب  المعرفي انبالج إثراء في المساىمة -1
يجػاد المجتمػع تقػدـ فػي حيػث يسػيـ  عامػة فػي تطػوير التعمػيـ  التفكير أىمية  -2  وا 

 . المتغيرة المجتمعية والظروؼ الصعوبات مع التأقمـ عمى قادرة بشرية عناصر
وتمكيػنيـ   عمػيـ بالتقنيػات الحديثػة التػي تسػيؿ عمميػة الت ةدولػال قبؿ مف االىتماـ -3

 غيػػر بأسػػاليب والمعقػدة المتنوعػػة المشػػكبلت مواجيػة عمػػى القػػدرة بمػا يحقػػؽ ليػـ 
  الحياة مياديف جميع في تقميدية

 .   عف بعد التعميـلحؿ المشكبلت التي تواجو   نظاـ تطبيؽ أىمية -4
  -ىناك ىدف رئيس يدور حول  :              الدراسة : أىداف

  مشكالت التعميم عن بعد لمتعامل مع لمعالج االسري لخدمة الفرد لمقترح عرف عمي التصور اتال 

 -ينبثق منو عدة اىداف فرعية ىي :
 التعليم عه بعذ ب  المشكالث االجتماعيت المرتبطت التعرف علي  -1

 التعليم عه بعذ ب المرتبطت الىفسيت التعرف علي  المشكالث  -2

 عه بعذ  بالتعليم  المرتبطت االقتصاديت التعرف علي  المشكالث  -3

  -ىناك تساؤل رئيس يدور حول  ::             اسةالدر  تساؤالت

 ؟ ما التصور المقترح لمعالج االسري لخدمة الفرد  لمتعامل مع مشكالت التعميم عن بعد 

 -فرعية ىي : تساؤالتينبثق منو عدة 
 ؟بالتعليم عه بعذ   المرتبطتالمشكالث االجتماعيت  ما -1

 ؟بالتعليم عه بعذ  المرتبطتالىفسيت   المشكالث  ما -2

 ؟بالتعليم  عه بعذ  المرتبطتالمشكالث االقتصاديت    ما -3
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  -: الدراسة مفاىيم

    :مفيوم التعميم عن بعد   تعريف: اوال 

 انتقاؿ    مف  بدالً  ـالمتعم او عمؿ  ـ في موقع اقامةمالمتع إلى المعرفة نقؿ مية عمىو 
 والمواد مياراتالمعرفة وال إيصاؿ أساس عمى مبني ىو، و ة تعميميالالمتعمـ الي المؤسسة 

او منفصبًل  حيث يكوف المتعمـ بعيداً  فة ، مختم تقنية بيوأسالوسائط الي المتعمـ  عبر   التعميمية
عف المعمـ  او القائـ بالعممية التعميمية ويستخدـ التكنولوجيا مف أجؿ مؿء الفجوة بيف كؿ مف 

  (24، 0202) حمد اليمامي ، كي االتصاؿ الذي يحدث بينيـ وجيا لوجو الطرفيف بما يحا

 -مشكالت التعميم : مفيوم ثانيا 

كة تعرؼ بعض مشكبلت التعميـ بأنيا ظاىرة تتكوف مف عدة أحداث أو وقائع متشاب
تواجو الفرد ويصعب حميا قبؿ معرفة  موض والمبس ،غال وبعضيا بالبعض لفترة مف الوقت 

) محمد سالمة   إتخاذ قرار بشأنياوتحميميا لموصوؿ الي  والظروؼ المحيطة بيا ، أسبابيا ،
 ( 202، 0229غباري ،

الصعوبات والمواقؼ التي تواجو الطبلب في مختمؼ مراحؿ  كما تعرف عمي انيا 
التعميـ نتيجة لمؤثرات شخصية أو مدرسية أو أسريو أو مجتمعة وال تستطيع قدرات الطالب عف 

مع المؤسسة التعميمية ويؤثر بالتالي عمي حياتة الدراسية وحياتو العامة  تكيفومما يعوؽ مواجيتيا 
  (42، 0220) ماىر ابو المعاطي ،  مما يتطمب التدخؿ لمساعدة عمي مواجية تمؾ الصعوبات

الطالب مف  التي يمكف الفرد نتيجة توتر فسيولوجي او عصبي  ىي مشكبلت تنشأ
حيث يتحوؿ الموقؼ أو المواقؼ  تجاه معيف ،باؿ والنزوع والفعؿ في تفيـ والتعقاالدراؾ وال

تخفيؼ ىدؼ التوتر ، الذي تسببو الحاجة أو  يدؼباالشباع  اتجاهالقائمة غير المشبعة الي 
  (202، 0229) محمد نجيب ، الحاجات غير المشبعة المتضمنة فيو 

 ثالثا  مفيوم العالج االسري 
لممعمومات  االجتماعي األخصائيينتج مف استيعاب  الذيعمميات التدخؿ المخطط ىو 

 (  1991،151) اميرة منصور ، .عف األفراد كأعضاء لؤل سرة ولؤل سرة كوحدة
خدمة الفرد، يقصد بو ذلؾ  فيأحد إتجاىات العمؿ الحديثة  بينما يعرؼ عمي انو : 

سرية ذات التأثير لعبلقات األ  اييدؼ إلى تغيير بعض عناصر نسؽ  الذيالنوع مف العبلج 
   (D.E.F Tilbury,1998   ,239 )   عمى قياـ األ سرة، وأعضائيا بوظائفيـ السمبي

تتسـ باألداء  التييعرؼ بأنو عبلج ييدؼ إلى تعييف، وتحديد، وتغيير التفاعبلت كما 
مف شأنيا أف تحـر األ سرة مف القدرة عمى إشباع الحاجات المادية والنفسية  والتيالخاطئ، 
  ( Lantz, James,2002,156 )      ا.ألعضائي
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 لمدراسة  االجراءات المنيجية 

تعريف الدراسة تنمني ىذه الدراسة الي نمط الدراسات الوصفية   -نوع الدراسة : -:أوال 
تعتمد ىذه الدراسة عمي جمػع الحقػائؽ وتحميميػا وتفسػيرىا السػتخبلص  -: النيا الوصفية 

الػي إصػدار تعميمػات بشػأف الموقػؼ أو الظػاىرة التػي يقػـو  تيا وتصؿ عف طريؽ ذلؾالدال
تسػػتيدؼ تقريػػر خصػػائص  و   (92، 2999) غريببب عبببد السببميع ، الباحػػث بدراسػػتيا 

ظػػاىرة معينػػة أو موقػػؼ تمعػػب عميػػو صػػفة التحديػػد ،وتعتمػػد عمػػي جمػػع الحقػػائؽ وتحميميػػا 
ت بشػأف الموقػؼ وتفسيرىا الستخبلص دالالتيا وتصؿ عف طريؽ ذلؾ الي إصدار تعميمػا

وكمػػا انيػػا  (012،  2999) ابببو النجببا العمببر ، أو الظػػاىرة التػػي يقػػـو الباحػػث بدراسػػتيا
 الفػروضتسير وفقا لمخطوات الخاصة بالمنيج العممي مف حيػث تحديػد المشػكمة ثػـ وضػع 
بيف  العبلقةوجمع الحقائؽ بطرؽ عممية موثوؽ بيا ، ومف ثـ تصنيؼ ىذه البيانات ،إيجاد 

  (222، 0221) احمد مصطفي خاطر ، النتائج الخاصة بالدراسة الفروض و 

  -: المستخدم  المنيج  -: ثانيا

 االجتمػػػاعيواتسػػػاقا مػػػع نػػػوع الدراسػػػة وأىػػػدافيا فقػػػد اعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػي  مػػػنيج المسػػػح 
وذلػؾ ألنػو يعتبػر أحػد المنػاىج  الشامؿ لكؿ المتردديف فى الفترة التى تـ فييا إجراء الدراسػة

ية التي تستخدـ في البحػوث الوصػفية ، وكػذلؾ ألنػو ييػتـ بدراسػة الظػواىر الموجػودة الرئيس
وقػػػت  إجػػػراء  فػػػي جماعػػػة معينػػػة وفػػػى مكػػػاف معػػػيف ، ويتنػػػاوؿ أشػػػياء موجػػػودة بالفعػػػؿ فػػػي

  (222، 2999) رياض الحمزاوي ،  .المسح

انػػت تمػػؾ الوسػػيمة التػػي تسػػتخدـ فػػي البحػػث سػػواء كىػػي االداة :   ادوات الدراسببة:  ثالثببا 
الوسائؿ المتعمقة بجمع البيانػات أو بعمميػات التصػنيؼ والجدولػة ، ويػرتبط مفيػـو االداة أو 

االستفيامية بـ فإذا تساءلنا بـ يجمع الباحث بياناتو ،فإف االجابة عمي ذلؾ  بالكممةالوسيمة 
  ( 175، 2222، ) ابو النجا العمري لمبحث البلزمةتستمـز تحديد نوع االداة 

  لممقياس كرونباخ الفا ثبات معامل قيم يوضح  (2رقم )جدول 
 الثبات معامل المقياس أبعاد م

 **2.929 المشكالت االجتماعية 1

 **2.921 المشكالت النفسية 2

 **2.949 المشكالت االقتصادية 3

 **2.902  الكمية الدرجة 

 (2.22) مستوى عند لدا**                                                        
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 خكرونبػػػػا – ألفػػػػا معامػػػػؿ باسػػػػتخداـ الثبػػػػات معػػػػامبلت أف السػػػػابؽ جػػػػدوؿال مػػػػف يتضػػػػح   
 ،(2.21) مسػػتوى عنػػد ودالػػة موجػػب تمعػػامبل يوىػػ( 2.923-2.849) بػػيف مػػا تراوحػػت

 مناسػب قػدريتمتػع ب المتعمقػة بػالتعميـ عػف بعػد  المشػكبلت مقيػاس أف إلػى أيًضػا يشير مما
 .الدراسة موضوع لمعينة استخدامو إمكانية تاليوبال الثبات، مف

 مجاالت الدراسة : -ثالثا
  محافظة اسواف   المجال المكاني : -2

لمخدمػػػػة  لمعيػػػػد العػػػػالي عينػػػػة عشػػػػوائية مػػػػف طػػػػبلب ا :  المجببببال البشببببرى -2
 ( مفردة 122اسواف  بمغ )ب  االجتماعية

   لزمني :االمجال  -2

وتفريغيػا وتحميميػا واسػتخبلص  جمػع البيانػات اعداد الشؽ النظري و   فترة 
 22/5/2221الي  1/11/2222النتائج  

 مشكالت  التعميم عن بعد

 ( 21، 0222اجو الطالب اثناء التعميم عن بعد) ىشام عبد الحميد ، المشكالت التي تو : اوال 

 محدودية توجيو مبلحظات الطبلب عبر الشبكة العنكبوتية  -1

 لعزلة االجتماعية يمكف اف  يسبب التعميـ االلكتروني ا  -2

 يتطمب التعميـ االلكتروني ميارات قوية في التحفيز الذاتي وادارة الوقت  -3

 عدـ تطوير ميارات االتصاؿ لدي الطبلب عبر الشبكة العنكبوتية  -4

 عبر الشبكة العنكبوتية امرا معقداً  تالتقييمامنع الغش اثناء  -5

 يفتقر التعميـ االلكتروني الي التواصؿ وجيا لوجو  -6

 صر التعميـ االلكتروني عمي بعض التخصصاتيقت -7

 عدـ وجود االعتماد وضماف الجودة في التعميـ عبر االنترنت  -8

 التعميـ عبر الشبكة العنكبوتية غير متاح لمسكاف االمييف في مجاؿ الحاسوب -9

 ثانيا المشكالت التي تواجو المعممين اثناء التعميم عن بعد 

 الطمبةنشطة المطموبة مف االستفسارات المتعمقة بالمياـ واال  -1

 تطوير انظمة التعميـ االلكتروني -2

 مشكمة التواصؿ مع الطمبة بدوف اي ردرود افعاؿ بصرية -3

 مشكمة المواعيد النيائية واالعذار -4
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 انطباع الطمبة حوؿ االداء -5

 مشكمة التعامؿ مع الطبلب الجدد -6

 مشكمة عادات الطمبة القديمة -7

 ة الدراسية مشكمة االحساس بعدـ السيطرة عمي الشعب -8

 تبرير الدرجات التي حصؿ عمييا الطبلب -9

 الشعور باالرتباؾ مف كثرة وتعدد المياـ  -12

 حجـ العمؿ المرىؽ -11

 الشعور بالبعد والوحدة -12

  (44، 0224) بسام محمود ،  الشعور باالجياد والتعب -13

 ثالثا المشكالت التي تواجو االسرة  اثناء التعميم عن بعد 

 المنزؿ في باالبناء صةخا حاسوب اجيزة توافر عدـ  -1
 بالمعمـ الشاشة تعويض امكانية غياب -2
 مناسب دراسي جو لتوفير فرديو غرفا الطبلب جميع امتبلؾ عدـ  -3
 التكنولوجي العصر مواكبة صعوبة -4
 واف خاصة بعد عف التعميـ في االمور اولياء تواجو التي التحديات اىـ مف وايضا   -5

 بعيدا بعد عف تعميـ الي تعميقاتيـ كؿ تحوؿ كورونا جائحة وبسبب فجأة االمور اولياء
 والعمؿ النقاش مف وتمكف الدراسة  تحفز بطبعتيا والتي الشيقة المدرسة جو عف

  الجماعي
 طالب مف لممدرسة العودة عند التكيؼ اضطراب واعراض وعبلمات انواع تختمؼ  -6

 العادة يف يتوقع مما اكثر النفسي الضغط مف الطبلب مف  البعض يعاني حيث الخر
 . حياتو نمط لتغيير فعؿ كرد

 وفي نفسة في تفكيره وطريقة الطالب شعور كيفية عمي التكيؼ اضطرابات تؤثر قد  -1
) تحديات . خاص بشكؿ المنزؿ في سموكو او تصرفاتو عمي ايضا تؤثر وقد العالـ

  ( 0202التعميم عن بعد ، 

 

 

 

 



 

  

05 

 

 جداول الدراسة وتحميميا  ونتائجيا   

 ف عمي خصائص عينة الدراسة أوال  التعر 

 122ف =            عينة الدراسة (   يوضح خصائص 2جدول رقم )                  

 م
المـــــــخـــــــغــ

 ـــيـــــــر

المعبمالث 

 م اإلحصبئيت
المـــــــخـــــــغـ

 ــــيـــــــر

المعبمالث 

 اإلحصبئيت

 % ك  الفرقت   4 % ك الســــــــــن  1

 %52 52 االولي  أ %85 85 سنة  – 22اقؿ مف  أ
 %35 35  الثانية ب %12 12 سنة – 22مف  ب
 %5 5  الثالثة ج %4 4 سنة – 32مف  ج
 %12 12  الرابعة د %1 1 سنة فأكثر 35مف  د
 %111 111 مجـــــمىع  %111 111 مجـــــمىع 

رة الىظيفيت  لالحبلت  2

 االسرة

 % ك  سرةالشهري لالالدخل   5 % ك

 %15 15   جنية 2222اقؿ مف   أ %35 35 موظؼ  أ
 %22 22 3222واقؿ مف  2222مف  ب %25 25 معاش  ب
 %25 25 4222واقؿ مف  3222مف  ج %42 42 اعماؿ حره  ج
 %45 45 جنية فاكثر4222مف  د 2 2 اخري د
 %111 111 مجـــــمىع  %111 111 مجـــــمىع 

الخبرة في مجبل يىضح  6 % ك البيئت االجخمبعيت  3

  حفنيه المعلىمبث 

 وبرامج االنخرنج

 % ك

 %62 62 ريػػفية  أ
 أ

 نػػعـ
 

75 75% 
 %35 35 حضػػرية  ب
 2 2 صػػحراوية ج

 %25 25 ال ب
 %5 5 مػػستحدثة د
 %111 111 مجـــــمىع  %111 111 مجـــــمىع 

لعظمي مف افراد عينة الدراسة منف تتراوح اعمارىـ اقؿ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ تبيف اف الغالبية ا
% ومػػنيـ  بالفرقػػة 52% بينمػػا غػػالبيتيـ مػػف طػػبلب الصػػؼ االوؿ بنسػػبة 85عػػاـ بنسػػية 22مػػف 

% 42% وكاف غالبيتيـ العظمي مف ابناء اصحاب االعماؿ الحرة حيػث بمغػت نسػبتيـ 35الثانية 
جنيػػة  4222يتيـ العظمػػي دخػػوليـ تتعػػدي %  فػػي حػػيف اف غػػالب35بينمػػا مػػنيـ المػػوظفيف بنسػػبة 

 % يعيشوف في الحضر . 35% منيـ يقطنوف الريؼ 62% بينما 45بنسية 
 اإلجببت  علي  حسبؤالث الدراست   ثبنيب 
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 بالتعليم عه بعذ  المرتبطتالمشكالث االجتماعيت  -اإلجابت علي التساؤل األول ومفادي : -1

 (2جذول رقم )                         

 (111=  ن   يم عه بعذ )لمشكالث االجتماعيت المرتبطت  بالتعلا

 ال حدما نعم العبارة م
مجموع 
 االوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب القىة الىسبيت

 االبناءفي رعاية ومتابعة  أوقاتنامعظم  نقضي 2
 7 %30388 33088 042 29 02 42 عن التعامل مع اجيزة االنترنت

عمي كاميرات  بناءاالعدم ظيور  عمىحرص ن 0
 5 %36388 33688 019 22 02 49  المواقع

 3 %73 733 024 24 24 12 اصبح التعميم الكترونيأن منذ  دائمانتشاجر  2

لمتابعة االبناء عمي المواقع اتنا مسئوليتزداد  4
 4 %37367 33767 042 9 02 12 .االلكترونية 

متابعة االبناء عند بيننا في  فيما تعاونن 1
 8 %19 139 012 4 21 19  ستخدام التعميم االلكترونيا

تراكم  بسبب  عالقتنا الزوجيةتسوء  4
 9 %18388 13888 092 1 22 91   المسئوليات تجاه االبناء

في المناسبات االجتماعية  نامشاركتتضعف  1
التزامنا بمتابعة االبناء عن استخدام بسبب 

  المواقع االلكترونية 
99 2 22 019 138 18% 2 

يقل اىتمامنا بباقي أبنائنا الىتمامنا بابننا  9
 6 %38367 33867 012 29 22 12 المتمزم بالتعميم االلكتروني .

نجد صعوبة في الخروج مع أصدقاؤنا لضيق  9
 90 %66388 63688 299 24 22 22 وقتنا.

 1 %66367 63667 022 24 20 24  اسموب التعميم عن بعد  تحطمت بسبب  ناحيات 22

   32368 32368% 

ء الجدوؿ السابؽ تبيف اف التعميـ عف بعد يؤثر في وجود بعض المشكبلت االجتماعية في باستقرا 
االسرة والتي تتمركز في  سوء العبلقة بسبب تراكـ المسئوليات تجاه االبناء وايضا ضػعؼ مشػاركة 

ابعة نمط حياة االبناء جراء استخداـ االسرة في المناسبات االجتماعية بسبب مكوثيـ في المنزؿ لمت
 المواقع االلكترونية 
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 المرتبطت  بالتعليم عه بعذ الىفسيتالمشكالث  -:ومفادي  الثاوياإلجابت علي التساؤل  -2

 (3جذول رقم )

 111ن = المرتبطت  بالتعليم عه بعذ الىفسيت المشكالث  

 ال حدما نعم العبارة م
مجموع 
 االوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب قىة الىسبيتال

نشعر بالدونية بسبب عدم توفير االجيزة  2
 9 %13 431 094 2 4 91 الالزمة لمتعميم اإللكتروني لالبن  

يقل االرتياح النفسي بسبب عدم ذىاب االبن  0
 2 %16 433 099 0 9 92 الي المدرسة

 8 %19367 43538 011 1 21 92 يالحقني االحساس بضياع  مستقبل ابني  2

احزن أثناء النظر لالبن  انو غير قادر عمي  4
 مسايرة التعميم اإللكتروني  

10 29 22 040 43867 37388% 5 

احبط  عن التحدث بشأن مخاطر االنترنت     1
 4 %33367 43488 044 22 20 11 والشبكات 

 6 %37 4385 042 24 22 11 اشعر بان التعميم االلكتروني  مضيعة لموقت  4

داد خوفنا عمي االبن  بسبب التحدث عبر يز  1
 7 %36388 43897 019 22 02 49 مواقع االنترنت مع اخرين. 

في المواقع  ةاغضب من تعرض االبن لإلساء 9
 3 %35367 43238 011 22 21 12 االلكترونية 

 1 %30388 43097 042 04 22 41 يزداد قمقنا بسبب المواقع اإلباحية  9

تواجو االسرة صراعات بيتيا وبين ابنائيا بسبب  22
 التعميم عن بعد

12 22 42 022 835 70% 90 

 2698 3739 3739%  

باستقراء الجدوؿ السابؽ اتضح اف المشكبلت النفسية التي تواجيا االسر بسػبب التعمػيـ االلكترونػي 
تػػوفير االجيػػزة البلزمػػة كػاف ذات اىميػػة بالعػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مػػا يمػي نشػػعر بالدونيػػة بسػػبب عػػدـ 

لمتعميـ اإللكتروني لبلبف     والقمؽ عمي تعامؿ االبناء مع المواقع االلكترونية لما تحوية مف امػور 
 مخيفة وائما ما يبلحؽ بعض االسر االحساس بضياع مستقبؿ االبناء 
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 م عه بعذالمرتبطت  بالتعلي االقتصاديتالمشكالث  -: ومفادي الثالثاإلجابت علي التساؤل  -3

 (4جذول رقم )

 111ن = المرتبطت  بالتعليم عه بعذ االقتصاديتالمشكالث  

 ال حدما نعم العبارة م
مجموع 
 االوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب القىة الىسبيت

جراء التعميم  ترىقنا المصاريف المدرسية  2
 4 %36367 43888 042 22 24 12 االلكتروني 

تفوق قدراتنا   روني التعميم االلكت متطمبات  0
 4 %36367 43888 042 21 22 11 المالية. 

تناسب مع مستمزمات عدم وجود دخل يكفينا ي 2
 6 %38 4395 049 02 9 12 االنترنت 

التعمم االلكتروني يؤثر عمي باقي المستمزمات   4
 8 %31388 43467 049 22 22 19 المنزلية 

يمية التعم دخمنا المالي ال يكفي لمنفقات  1
 2 %10 435 012 02 02 12 االلكترونية

 9 %10388 43597 012 22 9 92 التعميم االلكتروني  نعجز عن االدخار بسبب   4

نعجز عن الوفاء بمتطمبات  التعميمية   الخاصة  1
 5 %36388 43897 019 22 02 49 بالتعميم االلكتروني

جراء التعميم تزداد تكمفة المقررات الدراسية  9
 3 %76 833 009 22 20 19 لكتروني اال 

ليس ىناك دخل أخر لالعتماد عميو في الصرف  9
 1 %75388 83767 004 20 22 19 الخدمات االلكترونية عمى 

التعميم نعمل أكثر من عمل لموفاء بمتطمبات  22
 7 %71 8315 021 9 41 41 اإللكتروني

 2523 34327 34327%   

الػػػذي اكػػػد عمػػػي اف مػػػف مشػػػكبلت التعمػػػيـ عػػػف بعػػػض احسػػػاس االسػػػر باسػػػتقراء الجػػػدوؿ السػػػابؽ و  
بالضػػغوط االقتصػػادية حيػػث كشػػفت المعػػامبلت االحصػػائية اف ىنػػاؾ تضػػرر اقتصػػادي مػػف خػػبلؿ 
تداعيات التعميـ االلكتروني متمثمو في العجر  عف االدخار بسبب  التعميـ االلكتروني  عػدـ كفايػة 

االلكترونػػي يػػوثر عمػػي  اللكترونػػي وتكاليفػػو  وايضػػا التعمػػيـ الػػدخؿ المػػادي بشػػأف تػػداعيات التعمػػيـ ا
 باقي مستمزمات االسرة .
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 (5جذول رقم )

 يىضح المشكالث اكثر المشكالث مه وجهً وظر عيىت الذراست 

 البعد م
مجموع 
 االوزان

 الترتيب القىة الىسبيت الوزن المرجح

 8 %32368 32368 2471 االجتماعيةالمشكالت  2

  النفسيةكالت المش -4 0
2698 3739 3739% 9 

  االقتصاديةالمشكالت  -5 2
2523 34327 34327% 2 

عف بعد   باستقراء الجدوؿ السابؽ تبيف اف عينة الدراسة رتبت المشكبلت الخاصة بالتعميـ
 -عمي النحو التالي :

 %5515تقوج نسثيح تلغد   النفسيح جاءخ المرذثح االولي لصالح المشكالخ  -5

  %74.28تقوج نسثيح تلغد  االقرصاديح  المرذثح الثانيح لصالح المشكالخ  تينما كاند -2

 %72.23 االجرماعيحتينما احرلد الررذية االخير في اراء عينح الدراسح المشكالخ  -3

 ((التعامل مع مشكالت التعميم عن بعد اأُلسري في  جمقترح باستخدام العالال تصورال))

النسػػػؽ مػػػف بنػػػاء وتنميػػػة شخصػػػية أعضػػػاء  خدمػػػة الفػػػردة مػػػف منطمػػػؽ مػػػا تيػػػدؼ إليػػػو طريقػػػ      
والقػػػػيـ واألنمػػػػاط السػػػػموكية اإليجابيػػػػة التػػػػي يتبناىػػػػا  االتجاىػػػػاتوتحسػػػػيف أدائيػػػػـ وتنميػػػػة األ سػػػػري 

وصػػػػفيا يمجموعػػػػة اإلجػػػػراءات والمراحػػػػؿ والخطػػػػوات التدخميػػػػة التػػػػي ل وفقػػػػا   ويرتضػػػػييا المجتمػػػػع،
تعامػؿ مػع مشػػكبلت يب والتكنيكػات العبلجيػػة لمسػالنسػب الميػػارات واألأفػػي ىػذا  امسػتخدمً  الباحػث 

 . التعميـ عف بعض 
  األسس التي يقوم عمييا النموذج المقترح: -2

لمتعامػػػؿ مػػػع يعتمػػػد برنػػػامج التػػػدخؿ المينػػػي القػػػائـ عمػػػى اسػػػتراتيجيات وأسػػػاليب العػػػبلج األ سػػػري  
 عمى األسس التالية:مشكبلت التعميـ عف بعد 

االجتماعية بصفة عامة ولطريقة خدمة الفرد خاصة  معطيات اإلطار النظري لمخدمة -2
 .االسرة في مجاؿ التعامؿ مع 

مع  التعامؿ المعطيات النظرية لمدخؿ العبلج األ سري والذي يمكف استخدامو في  -0
 مشكبلت التعميـ عف بعد 
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 .خاصة  التعميـ المجاؿ األ سري عامة ومجاؿ  في والمتخصصيف بالخبراء االستعانة -2
وتأىيؿ  التعميـ المؤسسات العاممة في مجاؿ  في المتاحة واإلمكانات المواردب االستفادة -4

 .المحيطة البيئة في الموجودة اإلمكانات إلى باإلضافة ،االسر 
   باستخدام العالج اأُلسري: التصورأىداف  -0

الي التعامؿ مع المشكبلت التػي نشػأت جػراء ادخػاؿ التعمػيـ االلكترونػي فػي مجػاؿ  التصورييدؼ  
 السرة واصبح الوسيمة التعميمية التي تقمؽ االسرة وتيدد كيانيا مف كافة الجوانب ا
 اإلطار الميني الذي يتم من خاللو تقديم المساعدة: -2

 االليات التي تستوجب تقديـ مارس فييا باإلطار الميني ىو المؤسسة التي تالمقصود      
 المتضررة مف التعميـ االلكتروني المساعدة أل سر 

 :المقترحة  ائل الممارسة المينيةوس -4

  المتضررة  اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا مف التعميـ االلكتروني  سراألمع أفراد  مقابالت فردية . أ
لمناقشػػة خبػػرات األ سػػرة  االسػػر ومنفػػذي التعمػػيـ االلكترونػػي تػػتـ  جماعيببةمشببتركة و مقببابالت  . ب

اقشػػػػات الجماعيػػػػة والحػػػػوار ومشػػػػكبلتيـ حتػػػػى يمكػػػػف االسػػػػتفادة مػػػػف ىػػػػذه الخبػػػػرات خػػػػبلؿ المن
 اليادؼ.

 التعميـ االلكتروني مميزاتو وعيوبة حوؿ  ندوات ومحاضرات . ت

 -(: التصور المقترح مراحل الممارسة المينية )  -1

 المرحمة اأُلولى: المرحمة االجتماعية )التعرف عمى اأُلسرة(
بنػػاء  وأعضػػائيا وطبيعػػة  االسػػرة حيػػث يبػػدأ الباحػػث فػػي ىػػذه المرحمػػة بػػالتعرؼ عمػػى   

النسػػؽ األ سػػري وشػػكؿ اتصػػاالتو وتفاعبلتػػو ومنػػاطؽ القػػوة والضػػعؼ فيػػو ونوعيػػة أفػػراد النسػػؽ 
ومكانة كؿ عضو فػي ىػذا النسػؽ واألدوار التػي يمارسػيا وفػي ىػذه  فاأل سري التابعيف والقياديي

المرحمة تبدأ ومكانة كؿ عضػو فػي ىػذا النسػؽ واألدوار التػي يمارسػيا  وفػي ىػذه المرحمػة تبػدأ 
عممية بناء العبلقة المينية بػيف الباحػث وأ سػرة ، حيػث يتػولي الباحػث شػرح دوره وتوضػيح نػوع 

 العبلقة بينو وبيف أفراد األ سرة 
 )تحديد حاجات اأُلسرة(المرحمة الثانية: مرحمة المشكمة:

وفػػي ىػػذه المرحمػػة يقػػـو الباحػػث بػػإجراء بعػػض المقػػاببلت األوليػػة مػػع األنسػػاؽ الفرعيػػة       
سرة والسيما األعضاء المتعاونيف؛ ليفيـ ويحدد مشػكبلت األ سػرة بطريقػة أكثػر دقػة ويتعػرؼ لؤل  

عمى أرائيـ في بعػض المواقػؼ بحريػة أكثػر، والتػي ال يػتمكف العضػو مػف التعبيػر عنيػا خػبلؿ 
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الجمسػػػات األ سػػػرية وقػػػد تسػػػاعد ىػػػذه المقػػػاببلت أيًضػػػا عمػػػى فيػػػـ األعضػػػاء ألنفسػػػيـ وتحديػػػد 
 ية.احتياجاتيـ الفعم

 المرحمة الثالثة )وضع خطة عالج(

تأتي ىذه المرحمة بعد أف يتأكد الم عالج األ سري تماًما مػف الوصػوؿ إلػى تحديػد أكثػر دقػة      
 يتـ مف خبلليػا تحديػد والتيمرحمة الوسط  لممشكبلت األ سرية التي تعاني منيا األ سرة.   وىي

يػػا يػػتـ التركيػػز عمػػى النسػػؽ الزواجػػى بحيػػث وفي ،لحميػػاتمييػػًدا  العممػػي لممشػػكمةاإلطػػار  أبعػػاد
لممشػػكمة مػػف المنظػػور األ سػػري وكػػذلؾ تحديػػد المنػػاطؽ اإلشػػكالية  واقعػػيا بشػػكؿ يصػػبح متفيًمػػ

قنػػوات  فػػيأو خمػػؿ  أعضػػاء النسػػؽ األ سػػريبػػيف  اإلتصػػاؿقػػد تكػػوف ناتجػػة عػػف ضػػعؼ  والتػػي
بػػػيف المشػػػكبلت  ةاأل سػػػريمشػػػكبلت الوتتمثػػػؿ أىػػػـ  ،أو سػػػوء فيػػػـ لمضػػػموف الرسػػػالة اإلتصػػػاؿ

 االجتماعية والنفسية واالقتصادية.
 المرحمة الرابعة )تنفيذ ومتابعة الخطة العالجية(

ويقوـ الم عالج خبلليا بمتابعة أداء كؿ عضو فػي األ سػرة فػي القيػاـ بواجباتػو وميامػو التػي تػـ      
ثػـ تتطمػب ىػذه  تحديدىا مف قبؿ، ومساعدتو وتوجييػو إذا صػادفتو أي صػعوبات عنػد التنفيػذ ومػف

 المرحمة مف الم عالج األ سري استخداـ خبراتو ومياراتو في التأثير واإلقناع والتعميـ والتوجيو.

 :التعميم عن بعد التي يمكن استخداميا لمواجية مشكالت  االستراتيجيات -4

   اإلستراتيجية األولي )بناء اإلتصاالت اأُلسرية( -
والسػػموكيات الصػػادرة عػػنيـ والمشػػاعر التػػي  االسػػرة ؿ تركػػز ىػػذه اإلسػػتراتيجية عمػػى ردود أفعػػا

جػػراء ادخػػاؿ نمػػط جديػػد الػػي االسػػرة فػػي التعمػػيـ  يظيرىػػا أفػػراد األ سػػرة تجػػاه مشػػكبلتيـ األ سػػرية
 وىو االعتماد عف شبكة االنترنت 

فػػي إطػػار  االسػػرة وتيػػدؼ ىػػذه اإلسػػتراتيجية إلػػي مػػرور المشػػاعر واألفكػػار بػػيف أعضػػاء      
جتماعي سػوي، يسػتبعد الفيػـ الخػاطئ لمضػموف الرسػائؿ المتبادلػة وممارسػة ىػذه مناخ نفسي ا

اإلسػػػتراتيجية تػػػرتبط ارتباًطػػػا وثيقًػػػا بالمرحمػػػة التػػػي تمػػػر بيػػػا األ سػػػرة، ويحػػػاوؿ الباحػػػث الم عػػػالج 
مراعػػاة أف عمميػػة اإلتصػػاؿ داخػػؿ وخػػارج النسػػؽ األ سػػري تتػػأثر بمجموعػػة عوامػػؿ منيػػا حجػػـ 

 ي .عؿ األ سري، خبرات أعضاء النسؽ األ سر ، طريقة التفااالسرة 
 ومن الممكن تحقيق ىذه اإلستراتيجيات من خالل ممارسة األساليب العالجية اآلتية: 
إعػػػادة توزيػػػع اإلتصػػػاالت داخػػػؿ األ سػػػرة سػػػواء بتػػػدعيـ بعػػػض اإلتصػػػاالت أو فػػػتح قنػػػوات  -1

ؿ بػيف الػزوج اتصاؿ جديدة أو إعادة فتح قنوات اتصػاؿ كانػت موجػودة مثػؿ إعػادة اإلتصػا
 والزوجة إلى الحالة التي كاف عمييا في بداية الزواج.
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اسػػػػتبعاد الخبػػػػرات المؤلمػػػػة فػػػػي عمميػػػػة اإلتصػػػػاؿ وكػػػػذلؾ األحػػػػداث العارضػػػػة والمتغيػػػػرات  -2
المحيطػػة التػػي قػػد تػػؤدي إلػػى الخمػػط وسػػوء الفيػػـ فػػي عمميػػة اإلتصػػاؿ مثػػؿ الخبػػرات التػػي 

 .مرت بيا األ سرة 

 وتوضيح الحدود اإلتصاؿ المختمفة داخؿ األ سرة. إعادة تحديد قواعد اإلتصاؿ -3

تحديػػد منػػاطؽ الضػػعؼ فػػي اإلتصػػاؿ بػػيف األ سػػرة والبيئػػة الخارجيػػة ومحاولػػة تغييرىػػا مثػػؿ  -4
 بسػػبب سػػوء او نقػػص الخػػدمات االلكترونيػػة التػػي تقػػدميا لبلبنػػاء  بالخجػػؿ  االسػػرة شػػعور 
 .او زمبلء االبناء الجيرافاألىؿ أو األصدقاء أو  سواء كاف اماـ  خارج األ سرةوذلؾ 

 اختيار قنوات اإلتصاؿ التي قد تكوف أكثر تأثيًرا في تغيير أنماط اإلتصاؿ في األ سرة. -5
 اإلستراتيجية الثانية )إعادة التوازن اأُلسري( -

عمػػػى االحتفػػػاظ  االسػػػرة يحػػػاوؿ الباحػػػث الم عػػػالج باسػػػتخداـ ىػػػذه اإلسػػػتراتيجية أف يسػػػاعد     
مبيػػة المتطمبػػات الجديػػدة لمنسػػؽ األ سػػري، كمػػا يسػػاعد األ سػػرة عمػػى أف تقػػاوـ باسػػتقرارىا المػػرف لت

كػػؿ مػػا ييػػدد ىػػذا االسػػتقرار ، ويسػػتخدـ الم عػػالج فػػي ىػػذه اإلسػػتراتيجية مياراتػػو المتنوعػػة فػػي 
المناقشة والتحميؿ واإليضاح لمعرفة مناطؽ الضعؼ فػي النسػؽ األ سػري التػي أثػرت عمػى أداء 

 تغيير نمط التعميـ التقميدي واستبدالو بااللكتروني .األ سرة لوظائفيا بعد 
 وتتطمب تمك اإلستراتيجية من الباحث الُمعالج القيام بما يمي:  
 التأكيد عمى ممارسة والتفاعؿ بيف األنساؽ الفرعية داخؿ النسؽ األ سري. -1
 تولياالعمػػػػؿ عمػػػػى اسػػػػتقرار األ سػػػػرة تبًعػػػػا لمتغيػػػػرات الجديػػػػدة فػػػػي المفػػػػاىيـ واألدوار والمسػػػػئ -2

 ومعايير التعامؿ وأنماط التفاعؿ.

تػػػدعيـ نقػػػاط القػػػوة فػػػي النسػػػؽ األ سػػػري ومسػػػاعدتو عمػػػى تعمػػػيـ الخبػػػرات الناجحػػػة باأل سػػػرة  -3
 وتوسيع دائرة اإلتصاؿ والتفاعؿ بما يحقؽ التوازف األ سرية والمشبع لرغبات األعضاء.

جائيػة دوف مسػاعدة مػف معاوف النسؽ األ سري عمى التحرؾ ومواجية التغيرات الجديدة والف -4
 الم عالج األ سري.

تركيز اإلىتمػاـ حػوؿ منػاطؽ النجػاح التػي تحققػت باأل سػرة مػع توضػيح أىميػة دور األ سػرة  -5
 في التغمب عمى مناطؽ الصراع التي مازالت قائمة.

 التعميم عن بعد أدوار الباحث في مواجية مشكالت   -1
 

 فيما يتعمق بالمشكالت االجتماعية: - أ

والتي تتمثؿ في: تغير  االسرةدراسة وتحميؿ المشكبلت االجتماعية التي تواجو  مف خبلؿ     
العبلقػػة بػػيف الوالػػديف، تغيػػر العبلقػػة بػػيف الوالػػديف وبػػاقي األبنػػاء، تغيػػر العبلقػػات خػػارج نطػػاؽ 
األ سرة، التأثير سمبًيا عمى أحػواؿ العمػؿ، عػدـ وجػود وقػت فػراغ لمترفيػة عػف الػنفس. ولمواجيػة 
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ت سػػوؼ يقػػػـو الباحػػث باسػػتخداـ تكنيكػػات أسػػػموب اإلتصػػاؿ المقصػػود وأسػػػموب ىػػذه المشػػكبل
 التفاعؿ األ سري وأسموب التوازف األ سري وأسموب التوجيو وىي كالتالي:

ومسػػاعدتيما عمػػى تنػػاوؿ مشػػكبلتيما اليوميػػة والتعػػاوف فػػي إيجػػاد  االبويػػة تحسػػيف العبلقػػة  -1
 الحموؿ المناسبة ليا. مف خبلؿ )أسموب التوجيو(

تحسػيف العبلقػة بػيف الوالػديف وبػاقي أبنػاء األ سػرة والتأكيػد عمػى عدالػة المعاممػة وعػدـ التفرقػػة  -2
 مف خبلؿ )أسموب التوظيؼ(وكؿ مراحؿ التعميـ تحتاج لتكريس الجيود  بيف جميع األبناء 

تحسػيف العبلقػة بػيف األ سػرة وانخػريف والتعػرؼ عمػى المشػاعر السػمبية لؤل سػرة تجػاه انخػػريف  -3
 ويميا إلى مشاعر إيجابية. مف خبلؿ )أسموب المناقشة واإلقناع(وتح

 فيما يتعمق بالمشكالت النفسية: - ب

والتػي تشػمؿ القمػؽ،  االسػرة  حيث مف خبلؿ تحديػد المشػكبلت النفسػية التػي تواجػو           
الخػوؼ، اإلحبػاط، التػوتر، زيػادة االنفعػاالت، اإلحسػاس بالػذنب، والشػعور بالخجػؿ، ولمواجيػػة 

ذه المشكبلت يقوـ الباحث بممارسة عدد مف األدوار التالية وذلؾ باستخداـ تكنيكػات أسػموب ى
 التشجيع وأسموب اإلتصاؿ الثنائي وأسموب التوافؽ وىي كالتالي:

تأكيػد عػاممي األ مػف والطمأنينػة إلعػادة بنػاء التػوازف األ سػري واكتسػاب األ سػرة قػوة تسػتطيع  -1
 لمنسؽ األ سري في ظؿ وجود ىذا الطفؿ.بيا مواجية المتطمبات الجديدة 

 في التعميـ االلكتروني تييئة األ سرة نفسًيا واجتماعًيا عمى تقبؿ وضعيا الراىف  -2
خمػػػؽ جػػػو أ سػػػري جيػػػد تسػػػوده روح المشػػػاركة والتعػػػاوف بعيػػػًدا عػػػف المناقشػػػة والصػػػراع بػػػيف  -3

فػػػي تحمػػػؿ  الوالػػػديف، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ التوزيػػػع العػػػادؿ لػػػؤلدوار بػػػيف الػػػزوجيف والمشػػػاركة
 التعميـ االلكترونيالمسئولية 

بػػث روح األ مػػؿ والتفػػاؤؿ بعيػػًدا عػػف اليػػأس وفقػػداف األمػػؿ، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إقنػػاع الوالػػداف  -4
وتعاوف كػؿ أعضػاء تأىيؿ باف التعميـ االلكتروني  ىو السبيؿ الحالي لمتعميـ والعمؿ عمي 

 األ سرة عمى كيفية التفاعؿ مع الناس والمجتمع المحيط.
 -جبببتقبمػػو والتعػػايش  مخػػاطر التعمػػيـ االلكترونػػي   والبػػد  يح مفػػاىيـ األ سػػرة عػػف تصػػح -1

 فيما يتعمق بالمشكالت االقتصادية:
والمتمثمػة فػي: زيػادة نفقػات  االسػرة يقوـ الباحث بعد تحديد المشكبلت االقتصادية التي تواجػو 

نفػاؽ، مثػؿ، المجػوء إلػى المعيشة، انخفػاض المسػتوي االقتصػادي لؤل سػرة، السػعي لبلسػتدانة لئل
بعض المؤسسات األىمية لمحصوؿ عمى مساعدة أو المجوء إلى الجيات الحكوميػة المختصػة، 
ولمواجيػػػة ىػػػػذه المشػػػػكبلت يمػػػػارس الباحػػػػث عػػػػدًدا مػػػػف األدوار التػػػػي يسػػػػعى مػػػػف خبلليػػػػا فػػػػي 
التخفيػػػؼ مػػػف حػػػدة المشػػػكبلت االقتصػػػادية مػػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ أسػػػموب اإلتصػػػاؿ المقصػػػػود 

 التوظيؼ، القياـ باألدوار التالية:وأسموب 
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القيػػاـ ببحػػث حالػػة األ سػػرة لمتعػػرؼ عمػػى مصػػادر الػػدخؿ المتػػاح ونػػواحي اإلنفػػاؽ المختمفػػة  -1
 وخاصة الجوانب المتعمقة باإلنفاؽ.

وال تحتػاج الػي تكػاليؼ  بصػفة عامػة  الدولػة توعية األ سرة بالموارد والخدمات التي يوفرىػا  -2
 . س باىظة كما ىو مشاع بيف النا

 التعميم عن بعد األساليب التي يمكن استخداميا لمواجية مشكالت  -9

 ويتضمن األساليب الفرعية التالية:أساليب اإلتصال:  
  مػػف أجػػؿ تكػػويف عبلقػػة مينيػػة قويػػة قائمػػة  واالسػػرةبنػػاء قنػػوات اتصػػاؿ جديػػدة بػػيف الباحػػث

 عمى الثقة واالحتراـ والرغبة في المساعدة.
 التعمػيـ ف األ سرة واألىؿ واألصدقاء واألقارب لمواجيػة المشػكبلت تدعيـ قنوات اإلتصاؿ بي

 عف بعد بصورة مشتركة 

وتشػػمؿ دراسػػة الواقػػع الحػػالي لػػنمط التفاعػػؿ األ سػػري ومعرفػػة شػػبكة  أسبباليب التفاعببل اأُلسببري:
العبلقػػػات اإليجابيػػػة داخػػػؿ األ سػػػرة والتعػػػرؼ عمػػػى المتغيػػػرات التػػػي تػػػؤثر فػػػي التفاعػػػؿ األ سػػػري 

تجاىػػات الوالػػديف نحػػو بعضػػيـ الػػبعض ونحػػو بػػاقي أبنػػاء األ سػػرة، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إعطػػاء  وا 
الوالديف الفرصػة لمتعبيػر عػف مشػاعر كػؿ منيمػا تجػاه انخػر حتػى يػتـ التعػرؼ عمػى التغيػرات 
التي طرأت عمى العبلقة بيػنيـ. وتعتبػر األ سػرة وحػدة التفاعػؿ بػيف األشػخاص ويقػوـ أعضػائيا 

يتمكف الباحث مػف مسػاعدة األ سػرة عمػى مواجيػة مشػكبلتيا عميػو أف  بكثير مف األدوار، ولكي
يتفيـ أنماط التفاعؿ األ سري داخػؿ األ سػرة والعوامػؿ التػي تػؤثر عمػى ديناميكيػة األ سػرة سػمًبا أو 

 إيجاًبا.

ويتضمف ذلؾ التأكيد عمى ممارسة عمميات اإلتصاؿ والتفاعػؿ بػيف   التوازن اأُلسري: بأسالي
يػػػة داخػػػؿ النسػػػؽ األ سػػػري، وتحقيػػؽ التفػػػاعبلت اإليجابيػػػة بػػػيف الوالػػػديف ومعاونػػػة األنسػػاؽ الفرع

األ سػػرة عمػػى اسػػتثمار الطاقػػات والمػػوارد واأل مكانػػػات المتاحػػة لمواجيػػة التغيػػرات الجديػػدة التػػػي 
 .التعميـ االلكتروني تيدد استقرارىا في ظؿ 

لتػػي قػػد تبػػدييا األ سػػرة عػػف لمتغمػػب عمػػى بعػػض جوانػػب المقاومػػة ا أسببموب المناقشببة واإلقنبباع:
إبداء الباحث الرغبػة فػي مقابمػة أعضػائيا ومناقشػة كافػة الجوانػب التػي تتعمػؽ بحيػاة األ سػرة أو 

 .عند معرفة جوانب القصور في األداء الوظيفي لؤل سرة 

وييػػدؼ الباحػػث مػػف وراء ىػػذا األسػػموب مسػػاعدة األ سػػر عمػػى التخفيػػؼ   أسببموب التشببجيع:
مبية التي صاحبت المشكبلت األ سرية، كالخوؼ، التوتر، اإلحباط، زيادة مف حدة المشاعر الس

االنفعػاالت، الشػعور بالخجػؿ، الشػعور بالػذنب، كمػا ييػدؼ ىػذا األسػموب إلػى اسػتثارة الوالػػديف 
 األ سرة مع إتاحة الفرصة ليـ لبلختيار المناسب. مع لعرض حموؿ يمكف مناقشتيا 
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مػف وراء اسػتخداـ ىػذا األسػموب إلػى مسػاعدة والػدي حيث ييدؼ الباحث :  أسموب التوجيو
عمى التصرؼ بطريقة صحيحة في المواقؼ المختمفة التي اعترضت حياة األ سرة بعػد  المتعمـ 

ومػػا ترتػػب عمييػػا مػػف مشػػكبلت أ سػػرية، حتػػى تصػػبح األ سػػرة فػػي  تغييػػر نمػػط التعمػػيـ التقميػػدي 
ؿ أداء وظائفيػػا الرئيسػػية المنوطػػة موقػػؼ متػػزف يمكنيػػا مػػف اتخػػاذ أي قػػرار بصػػورة سػػميمة خػػبل

 بيا وكيفية التعامؿ مع مشكبلتيا األ سرية.

وذلؾ عف طريؽ توظيؼ طاقات وقدرات كؿ عضو ليسػاىـ فػي تخفيػؼ   أسموب التوظيف:
حػػدة المشػػكبلت األ سػػرية التػػي تعػػاني منيػػا األ سػػرة وتوعيػػة أعضػػاء النسػػؽ األ سػػري بالخػػدمات 

جتمػع بيػدؼ اسػتثمار ىػذه الخػدمات لصػالح األ سػرة والعمػؿ التي يمكف الحصوؿ عمييا مػف الم
 عمى إشباع احتياجاتيـ.

وفي ىذا األسموب يضع الباحث نفسو عف قصد كعضو مػف  أسموب الموائمة )التعايش(:
، وكقائد ليػـ داخػؿ نسػؽ األ سػرة، ومػف ثػـ يسػتطيع الباحػث نقػؿ خبراتػو وأفكػاره االسرة أعضاء 

يمكنو في النياية مف مسػاعدتيا بصػورة فعالػة لموصػوؿ إلػى األداء  التي تفيد موقؼ األ سرة بما
 األ مثؿ لوظائفيا المختمفة.

ييػػػدؼ ىػػػذا األسػػػموب إلػػػى مسػػػاعدة الوالػػػديف عمػػػى أف يكتسػػػبا  أسبببموب اإلتصبببال الثنبببائي:
الميػػارات البلزمػػة التػػي تمكنيمػػا مػػف االتفػػاؽ عمػػى أوضػػاع وظػػروؼ جديػػدة متعمقػػة بػػالتغيرات 

قتيمػػا ببعضػػيما ومػػف ثػػـ يمكػػف الباحػػث باسػػتخداـ ىػػذا األسػػموب لمسػػاعدة التػػي تحػػدث فػػي عبل
عمى وضػع قواعػد ونظػـ جديػدة تحػدد شػكؿ العبلقػة بينيمػا التػي يجػب أف تأخػذ طابًعػا  االسرة 

وجود نمط التعميـ االلكترونػي واالعتمػاد جديًدا في ظؿ وجود المشكبلت األ سرية المترتبة عمى 
 عمي المواقع االلكترونية 

يتضػػػمف ىػػػذا األسػػػموب تعمػػػيـ أعضػػػاء األ سػػػرة كيػػػؼ يحققػػػوا   أسبببموب التكامبببل )التوافبببق(:
التوافؽ بيف ما يعبروف عنو باأللفاظ ومشاعرىـ الداخمية أثناء عمميات اإلتصػاؿ التػي تػتـ بػيف 
بعضػػيـ الػػبعض فػػي األ سػػرة، وىػػذا بالتػػالي يكػػوف لػػو تػػأثيًرا إيجابًيػػا عمػػى عبلقػػاتيـ ويقمػػؿ مػػف 

اثنػػاء ممارسػػة ابنػػائيـ التواصػػؿ المرئػػي مػػع الػػزمبلء او المعممػػيف او المواقػػع  يػػنيـالصػػراعات ب
 المستحدثة في التعميـ .

 

 

 

 



 

  

55 

 

 المراجع المستخذمت

 فعببال نمببوذج الثببانوي التعمببيم طببالب لببدي االبتكبباري التفكيببر قببدرات تنميببة: "( 0220) الكيببومي طالببب بببن محمبد -1
  مسقط ، الثانوي التعميم تطوير حول الدولي المؤتمر في رمنشو  بحث ،"  الثانوي التعميم في لمتغيير

محمد مصطفي أحمد )ب ت( :التكيف والمشبكالت المدرسبية مبن منظبور الخدمبة االجتماعيبة ،المكتبب الجبامعي  -0
 الحديث 

 ( : المدرسة والمجتمع من المظور إجتماعي ،مكتبة االنجمو المصرية 2994أحمد كمال أحمد ) -2
( : سبيكولوجية االببداع تعريفبة وقياسبة لبدي االطفبال ، دار الفكبر العرببي ، 0222زي)سناء محمد نصبر حجبا   -4

 القاىرة 
 .، القاىرة ، دار الطباعة لمجماعات  االجتماعيةفي التربية  دراسات: (2991) حسنينمجدي  جمال   -1
 رية ، القاىرة : االبداع وتنميتة من منظور تكاممي ، مكتبة االنجمو المص(0222)حتوره دمصري عبد الحمي -4
 .، المكتب الجامعى الحديث االسكندرية0،ط بدعينوالم ىوبين رعاية المو ( : 0222)مضان محمد القذافىر    -1
(  : فاعمية برنامج مقترح لتنمية كفايبات تعمبيم التفكيبر االببداعي لبدي الطالببات 0222انشراح ابراىيم الدسوقي) -9

 ، كمية رياض االطفال ، جامعة االسكندرية .المعممات بكمية رياض االطفال ، رسالة دكتوراه 
الخدمببة االجتماعيببة لتنميببة  فببيلببدور الممارسببة العامببة  (  : برنببامج مقتببرح0224مصببطفي محمببود مصببطفي ) -9

 بحث منشور ، كمية الخدمة االجتماعية ، حموان .. لتالميذ المدارس الثانوية اإلبداعيالتفكير 
ببالتعميم   يميم عن بعد  في برامج  الوثائق واالرشيف  اإللكترون( ،  تطبيق التع0229عمياء رضا عمي )    -22

 المفتوح ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة القاىرة ، مصر .
بنبباء برنببامج تببدريبي قببائم عمببى التعمببيم المببدمج لتنميببة ميببارات أخصببائي تكنولوجيببا محمببد فتحببي عطيببة  :  -22

، رسالة ماجستير،  غير منشورة ، كمية لكترونية فى ضوء معايير الجودة الشاممة التعميم في إنتاج المقررات اإل 
 .0202التربية ، جامعة عين شمس ، 

يوسببتينا  عببز الببدين محمببد البببزار : اثببر جائحببة كورونببا  عمببي االداء االكبباديمي   فببي الجامعببات الميبيببة     -20
لمجمبة العمميبة  كميبة التجبارة ، جامعبة طنطبا ، دراسة ميدانيبة عمبي اعضباء ىيئبة التبدريس ،  بحبث منشبور ، ا

 .0202مصر ، 
برنبببامج تعميمبببي قبببائم عمبببى النظريبببة التواصبببمية وتدريسبببو عببببر منصبببة  0202حسبببين عببببداهلل الحميبببدي  -22

Microsoft Teams  لتنميببة مفبباىيم المواطنببة الرقميببة واالتجاىببات نحببو أخالقياتيببا لببدى طالبببات تكنولوجيببا
 رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كمية الترية ، جامعة سوىاج .،  التعميم بدولة الكويت

تصور مقترح لتطوير الثقافة التربوية لإلشراف اإللكتروني بالتعميم األساسبي ( ،  0202ىيثم عمي العزازي ) -24
 ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة سوىاج .في ضوء متطمبات العصر الرقمي 

فاعمية التعميم االلكتروني في ظل انتشبار جائحبة كورونبا ، بحبث منشبور ،  ( 0202طيري )بدري غازي الم -21
 مجمة كمية التربية، جامعة اسيوط ، مصر .
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الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في المجبال التعميمبي ورعايبة ( 0220)ماىر عبد العاطي وآخرون  -24
 .الشباب ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ، 

  29 ع( : التربية وظاىرة العنف السيمسي في الوطن العربي ، التربية المعاصرة ، 2991بدالعزيز صقر )ع -21
الخدمبة االجتماعيبة فبي مجبال رعايبة الشبباب والمجبال المدرسبي  ( ،0221)جمال شحاتة حبيب وآخبرون   -29

 .المكتب الجامعي الحديث  –من منظور الممارسة العامة ، القاىرة 
( : التعمببيم عببن بعببد مفيومببة ادائببو اسببتراتيجياتو  ،مركببز الممببك سببممان  0202يمببامي)حمببد بببن سببيف ال -29

 لالغاثة واالعمال االنسانية. 
( : مبداخل الخدمبة االجتماعيبة المدرسبية وأىبدافيا التنمويبو ،دار الفباء 0229محمد سبالمة محمبد غبباري) -02

 لمطباعة والنشر .
 عية في المجال التعميمي ،مكتبة زىراء الشرق .(  :الخدمة االجتما0220ماىر أبو المعاطي عمي) -02
(: الخدمبة االجتماعيبة المدرسبية وأىبدافيا التنمويبة ، دار الوفباء 0229محمد نجيب توفيق وحسن الديب ) -00

 لمطباعة والنشر 
: نظريات وعمميبات طريقبة خدمبة الفبرد، اإلسبكندرية، المكتبب الجبامعي (2992)أميرة منصور يوسف عمى. -02

 .2992الحديث،
24- D.E.F Tilbury(1998) Case Work in Context, N. Y Pergaman Press,.,  
25- ) Lantz, Jame:(2002) Family therapy in social work , Vol. 23. No. 2 

(:البحث العممبي واالجتمباعي ببين النظريبة النظريبة واالمبريقيبة مؤسسبة شبباب 2999غريب عبد السميع ) -04
 الجامعة .

 ( : أسس البحث في الخدمة االجتماعية ، المكتب العممي لمنشر والتوزيع . 2999أبو النجا محمد العمري) -01
( :إستخدام المنيج العممي فبي بحبوث الخدمبة االجتماعيبة ، المكتبب الجبامعي 0221أحمد مصطفي خاطر) -09

 الحديث .
، (:" البحبث فبي الخدمبة االجتماعيبة ببين النظريبة والتطبيبق 2999رياض أمين حمزاوى، طمعت السبروجي) -09

 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة .
(  :الخطببوات المنيجيببة فببي بحببوث الخدمببة االجتماعيببة ،المكتبببة الجامعيببة 0222أبببو النجببا محمببد العمببري) -22

 ،االسكندرية .
 ( : االنترنت في التعميم مشروع المدرسة االلكترونية ، شبكة النبأ الدولية .0222ىشام محمد ) -22
سببتخدام التعمببيم االلكترونببي التببي تواجببو المعممببين فببي مديريببة التربيببة ( : معوقببات ا0224بسببام محمببود ) -20

 والتعميم ، جامعة البمقاء التطبيقية 
 0202-1-9االطالع بتاريخ  doualiya 14-4-202تحديات التعميم عن بعد في ظل العزل الصحي ،  -22


