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الملخص بالعربیة:

اربدقصبةلواءفيالمعلمینواجھتالتيالتعلیمیةالبیئةمشكالتإلىالتعرفالدراسةھدفت

فياألداةوتمثلتالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثاستخدم،كوروناجائحةخاللبعدعنالتعلمفي

وتكونت,اربدقصبةلواءفيالحكومیةالمدارسومعلماتمعلميمجموعةعلىتوزیعھاتماستبانة

وبینتأبرزومنالبسیطة،العشوائیةبالطریقةاختیارھمتم،ومعلمةمعلماً)283(منالّدراسةعینة

عنالتعلمفيالمعلمینواجھتالتيالتعلیمیةالبیئةمشكالتحصولالدراسةإلیھاتوصلتالتيالنتائج

ضوءوفي(متوسطة)،موافقةبدرجةأي)5من3.465(كليمتوسطعلىكوروناجائحةخاللبعد

نظاماستخداممجالفيكفایاتھمورفعالحكومیةالمدارسمعلميتأھیلبضرورةالباحثأوصىالنتائج

العملوورشالتدریبیةالدوراتخاللمنحاسوبیةبرمجیاتوإعدادوتوظیفھبعدعنالتعلیم

المخصصة لذلك.

.جائحة كورونا،التعلم عن بعد: البیئة التعلیمیة  ، المعلمین ،الكلمات المفتاحیة



Problems of the educational environment faced by teachers in distance

learning during the Corona pandemic

Abstract:

The study aimed to identify the problems of the educational environment that

teachers faced in distance learning during the Corona pandemic, the researcher

used the descriptive analytical method, and the tool was represented in a

questionnaire that was distributed to a group of teachers of public schools in

the Kasbah of Irbid district, and the study sample consisted of (283) male and

female teachers , they were selected in a simple random way, and one of the

most prominent results of the study showed that the educational environment

problems faced by teachers in distance learning during the Corona pandemic

had a total average (3.465 out of 5), that is, with a degree of approval

(medium), and in light of the results, the researcher recommended the

necessity of Qualifying public school teachers and raising their competencies in

the field of using and employing the distance education system and preparing

computer software through training courses and workshops dedicated to this.

Keywords: educational environment, teachers, distance learning, Corona

pandemic.

المقدمة

بشكلالعلمیةوالموادعام,بشكلالمعرفیةالمیادینشھدتھالذيالمعرفيواالنفجارالعلميللتقدمنظراً

,الممكنةواألسالیبالوسائلوتسخیراستثنائیةجھودبذلالتربویةالمؤسساتعلىأوجبوذلك,خاص



التطورعصرومواكبة,بأنفسھممشكالتھمحلعلىقادرینلیكونواللمستقبلاألبناءإعدادأجلمن

المعلمیكونمختلفةجدیدةتدریسطرقعنللبحثوالتربویینالباحثینأنظاراتجھتلذلك؛والمعرفة

؛حیاتھمفيوتوظیفھااستخدامھاوكیفیة,المعرفةفھمعلىللطلبةومساعداًوموجھاً,مرشداًفیھا

)2010,ومھاراتھ.(الظفیريأنواعھبمختلفالریاضیاتمادةفيالطلبةتحصیللتحسین

إنحیثوالتعلم,التعلیمعملیةفياألساسيدورھاتفقدلوجھوجھاًبأنھاتتمیزالتيالدروسأصبحتلقد

ذلكستعلقسواءالحیاة.مناحيجمیعفيوجذریةكبیرةتغییراتعلىعملتالعالمیةوالشبكةاإلنترنت

التربویونأنحیثممكناً،اإللكترونيالتعلیماإلنترنتخاللمنأصبححیثالتعلیم.أوباالقتصاد،

التعلیمعملیاتمخرجاتوتطویرتحسینعلىیعملوالذيالتعلیممنالنوعبھذامھتمونوالباحثین

علىالطلبازدادكماالتقلیدي.والتعلمالتعلیمعملیةیحتاجھاالتيالمواردشحمنبالرغمللطلبة،والتعلم

التقنیاتاستخدامخاللمنبعدعنالتعلمیقومالطلبة.منالعلمعنالباحثینقبلمناإللكترونيالتعلیم

جعلخاللمنالتعلمھذاأھمیةتكمنحیثللطلبة،المختلفةالمھاراتتنمیةعلىتساعدوالتيالحدیثة،

تتمالتياالفتراضیةالصفوفإنشاءخاللمنالتعلمیةالتعلیمیةالعملیةمحورالطالب

).2017بواسطتھا(إسماعیل،

عالمیة؛جائحةشكلالذيالمستجدكورونافیروسومنھاالمختلفةالفیروساتانتشارظلوفي

وذلكالمختلفة،بأشكالھاإللكترونيالتعلیماستخدامالضروريمنأصبحالعالم،دولمختلفمنھاعانت

علىالمدارسالجائحةأجبرتإذوالمعلمات،المعلمینأوالطلبةمنسواءالتعلیمیةالعملیةالستمرار

مثلفياالستمراریةمنمستوىلتوفیرالرقميالتعلیمحلولإیجادعلىالحكوماتعملتوقداإلغالق،

التربویةالمؤسساتقبلمنحقیقیةاستجابةبعدعنوالتعلیمااللكترونيالتعلیمظھورویعداألزماتھذه



إنھاحیثالطلبة؛حیاةفيمھماًدوراًتلعبفالتكنولوجیاكلھ،العالماعتلتالتيالتكنولوجيالتقدملموجة

الطلبةمعظمنجدلذاوالتجریب،االكتشافحبلدیھموتستثیرفعالیةأكثربشكلالتعلیمعلىتساعدھم

).2020(العتیبي،وأدواتھا.أشكالھاوبكافةبالتكنولوجیااھتماماًیھتمون

التربویةالمجالفيالحدیثةالتكنولوجیةللتطوراتمواكبةالھاشمیةاألردنیةالمملكةكانتوقد

فيالبشرمنالمالیینحیاةیھددأصبحالذيكوروناالفیروسانتشاربعدسریعاالجاریةواألحداث

كلفيتوقفتالتيالدراسةعلىخوفاللطلبةبدیلفياألردنفكرتلذاالعالمحولالدولمنالكثیر

فيتستخدموالتياإللكتروني؛للتعلیمدرسكمنصةبإعدادباألردنوالتعلیمالتربیةوزارةوقامتالبالد،

یتمالتيالیومیة؛الدروسعلىالحصولمنالطالبجمیعیتمكنكمابعد،عنوالطلباتالطلبةتعلیم

درسك،منصةفيالتسجیلاألردنفيالطالبلجمیعویمكناإللكترونیة،المنصةھذهخاللمننشرھا

بدءمناألولىاألیامفيالمنصةھذهانطلقتحیثالفترة،ھذهفيإلكترونيبشكلالدروسوتلقي

المنصة،علىبالدخولالطلبةیقومحیثمجاناً؛للطلبةتعلیمیةدروستقدیمإلىتھدفوھياألزمة،

استھالكدونمنوذلكتكالیف،أیةتحملدونمنالمحتویاتكلبتصفحوالقیاماألمور،أولیاءوكذلك

الساعةمنتكونالیومیةالدروسومواعیداإلنترنت،لشبكةالمنزلياالشتراكوكذلكللموبایل،الباقة

فيتسجیلھخاللمنالدروساستماعمنالطالبویتمكنمساًء،السابعةحتىوتستمرصباحاًالسادسة

والتعلیمالتربیة(وزارةالدروس.بمتابعةوالقیاملھاالتابعالدراسیةالمرحلةاختیارثمومنالمنصة،

).2020األردنیة،

واجھتالتيالتعلیمیةالبیئةمشكالتإلىللتعرفالدراسةھذهجاءتسبقماعلىوتأسیساً

المعلمین في التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا



مشكلة الدراسة

بعدعنالتعلمنمطظھورالتعلیممجالیشھدهالذيوالتكنولوجيالعلميالتقدمثمارأبرزمن

بیئةیتطلبماوھذا,التعلیمیةالمؤسساتعلىجدیداوتربویاتعلیمیاواقعابالتاليفرضوالذي

التكنولوجیةالتطوراتمعللتعاملمھاراتووجود,الزمةوتجھیزات,مناسبةتحتیةوبنیةإلكترونیة

فیروسبانتشارالمتمثلةالحاليالوقتفيبأكملھالعالممنھایعانيالتيللظروفنظراًولكن,الحدیثة

استمراریةلضمانبعدعنللتعلمالتحولعلىمجبرةفجأةنفسھاالتربویةالمؤسساتوجدتفقدكورونا،

معبعدعنالتواصلفيوالحواسیبالذكیةوالھواتفاالنترنتشبكةواستخداموالتعلم،التعلیمعملیة

یترتبوھذاالمعلمینمعظمیمتلكھاالسابقةخبراتعلىیعتمدالنظامھذاوفقالتدریسإنو,الطلبة

وعبرللباحثتبینوقد,المقررلمحتویاتالمخصصالزمنحسابوعلىمنھمإضافیةجھودبذلعلیھ

للمنھاج،المخصصةالزمنیةوالمدةالعلمي،المحتوىكثافةمنیشكونأنھمالمعلمینبعضمعاللقاء

المشكالتھذهباتتبعدعنالتعلماعتمادظلوفيالمتقن،التعلمتحقیقدونستحولربماوالتي

بعضعمليأثناءالحظتوقد,المعرفيونموھمالطلبةتحصیلعلىوتؤثرالمعلمینغالبیةتواجھ

منوغیرھاالوقتوضیقالتكنولوجیةمھاراتھمكضعفالمعلمینواجھتالتيالتعلیمیةالمشكالت

واجھتالتيالتعلیمیةالبیئةمشكالتدراسةفيالتعمقالضروريمنأنھرأیتفقدولھذا،المشاكل

.المعلمین في التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا

أسئلة الدراسة:

بناء على ما سبق؛ فقد تبلورت مشكلة الدراسة في التساؤلین الرئیسین اآلتیین:



ما مشكالت البیئة التعلیمیة التي واجھت المعلمین في التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا؟.1

أھداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالیة لتحقیق األھداف اآلتیة:

التعرف على مشكالت البیئة التعلیمیة التي واجھت المعلمین في التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا..1

تقدیم توصیات تفید صانعي القرار التربوي والقائمین على العملیة التعلیمیة ..2

أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة الّدراسة من جانبین ھما:

األھمیة النظریة:

واجھتالتيالتعلیمیةالبیئةمشكالتوھوتتناولھالذيالموضوعأھمیةمنأھمیتھاالّدراسةتكتسب

بشكلالّتعلیمیةالعملیةاستمرارتھمتوصیاتوتقدیم،كوروناجائحةخاللبعدعنالتعلمفيالمعلمین

حولشاملنظريإطاروتقدیمالّتعلیمیة,العملیةسیرتوازنعلىالحفاظمعالتغیراتومواكبةأفضل،

والمختصینالقرارصانعيقبلمنإلیھالرجوعیمكنبعدعنوالتعلیمالتعلیمیةالبیئةمشكالت

والباحثین في الشأن التربوي .

األھمیة العملیة (التطبیقیة)

مساعدةعلىتعملأنالمؤملمنأنھاحیثالعملیةالناحیةمنالمھمةالّدراساتمنالحالیةالّدراسةتعد

أدائھمكیفیةوتطویرعالجھا،طرقأو،التعلیمیةبالبیئةتتعلقالتيالمشكالتحلفيالمعلمین

,وتحصیلھمالتعلیمیةالعملیةفيالطلبةأداءعلىینعكسممابفاعلیةبعدعنالتعلیملنظاموتطبیقھم



العملیةوتسھیل,التعلیمیةالعملیةفيوإستراتیجیاتھمالمعلمینممارساتتحسینفيالدراسةوتسھم

أوجھومعالجةتحسینھافيبعدعنالتعلیمتطبیقعلىالقائمینوتفید,والطالبالمعلممنلكلالتعلیمیة

القصور فیھا .

حدود الدراسة

تم إجراء الّدراسة ضمن الحدود اآلتیة:

المعلمین في التعلم عن بعد خاللمشكالت البیئة التعلیمیة التي واجھتالحدود الموضوعیة:▪

جائحة كورونا .

لواء قصبة اربد .: معلمي ومعلمات المدارس الحكومیة فيالحدود البشریة▪

التابعة لمدیریة قصبة اربد .: تم تطبیق الدراسة في المدارس الحكومیةالحدود المكانیة▪

م.2021-2020الّدراسيالعاممنالثانيالفصلأثناءالّدراسةإجراءتم:الزمنیةالحدود▪

مصطلحات الدراسة

فيالدارسینبینالربطیحققالذيالتعلیمیةبالمحتویاتالخاصالتوصیلنظامبعد:عنالتعلم▪

الطلبةبتزویدیقومالذيالنظامبذلكفھوالتعلیمیة،والمقوماتالمواردوبینبعدعنبرنامج

(الزكري،المھاراتالكتسابالتعلیمیةالفرصعلىالحصولیمكنھموالذيالتعلیمیة،بالوسائل

2019.(

المحسوسةوالنظریاتالمفاھیمربطفیھایتمالتيالعملیةبأنھبعدعنالتعلمالباحثویعرف

والمجردة بین المعلم والمتعلم وتحقق التفاعل والتواصل عن بعد عبر التقنیات والتطبیقات الحدیثة.



حیث,التعلیمیةبالعملیةتحیطالتيوالتدریسیةالمادیةالظروفمنجملةھي:التعلیمیةالبیئة▪

األجھزةونوعالدراسيالمبنى,الدراسي)(الصفالمكانبتصمیمالمادیةالظروفتتعلق

الصفبھایتصفالتيالطبیعیةوالمتغیراتالمتوافرةالتعلیمیةوالوسائلوالتقنیاتوالمواد

المعلمینأفعالفتشملالتدریسیةالظروفأما,ورطوبةوإضاءةحرارةدرجةمنالدراسي

بأسالیبأوالتدریسیةاألھدافبتحدیدمنھاتعلقماسواء,الصفداخلالتعلیميونشاطھم

)2016,(الحربي.التقویمأوالتدریس

اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوالً : اإلطار النظري

التعلم عن بعد

تحدیاًالتعلیمنظامیواجھللسوقالمتباینةوالظروفالتكنولوجیامجالفيالسریعةالمتغیراتظلفي

المؤسساتمنالعدیدوتتغلب،المیزانیاتفيالزیادةبدونمتزایدةتعلیمیةفرصبتقدیمیتعلقفیما

عن"التعلیمأننقولمبدئيبشكلو،بعدعنللتعلیمبرامجتطویرطریقعنالتحديھذاعلىالتعلیمیة

الفجوةمألأجلمنتكنولوجیاوتستخدم،والمتعلمالمعلمبینفاصلةمادیةمسافةھناكیكونعندمابعد"

الطرقأكثرمنبعدعنالتعلمیعتبر,لوجھوجھاًیحدثالذياالتصالیحاكيبماالطرفینمنكلبین

أصبحوالیوم,الدراسةموقععنمعینةظروفتفصلھمألفرادالتعلیميالبرنامجیقدمإذحداثةالتعلیمیة

التعلیم عن بعد یعتمد على وسائل التكنولوجیا الحدیثة كالكمبیوتر واللوحات والھواتف الذكیة.



Open(بعدعنوالتعلم Distance Learning (ODLاإللكترونيالتعلمأو

)Electronic-Learning(ELكوميویرىالتعلممننوعھو)Koumi, التعلیم،أن)2006

بأتمتةمباشربشكلالتعلیمیةالعملیةتأثرتأنبعدخاصةالتكنولوجیة،للتطوراتنتیجةجاءاإللكتروني

Artificial(الصناعي""الذكاءتكنولوجیاوتطورالصناعة Intelligence(األشیاء"و"إنترنت

)Internet of Things،(وأصبحتالصفیةالغرفةاقتحمتالتيالمعلوماتتكنولوجیاثورةوكذلك

جزءا أصیال منھا.

ومعالكبیرالتكنولوجيالتطورظلففيالتعلیمیة،العملیةإنجاحفيوأساسيمھمدوراإللكترونيللتعلیم

والصورة،الصوت،مثل:متعددة،ووسائطانترنت،وشبكةحاسوب،منالحدیثةاالتصالوسائلانتشار

ولكنوجھد,وقتوبأقلویسر،سھولةبكلالتعلیملتلقيكبیرلعددالمجالأتاحتوسائلوھيوالفیدیو،

فقدكورونا،فیروسبانتشارالمتمثلةالحاليالوقتفيبأكملھالعالممنھایعانيالتيللظروفنظراً

عملیةاستمراریةلضمانبعدعنللتعلمالتحولعلىمجبرةفجأةنفسھاالتربویةالمؤسساتوجدت

الطلبةمعبعدعنالتواصلفيوالحواسیبالذكیةوالھواتفاالنترنتشبكةواستخداموالتعلم،التعلیم

)Yulia,2020.(

,Basilaia(وكفافادزيباسیالیامنكلویرى Kvavadze, ھواإللكترونيالتعلیمأن)2020

وأفالموصورةصوتاًتوفرتكنولوجیةوسائلباستخدامالتعلیمیةالنتاجاتتحقیقإلىتھدفمنظمةعملیة

وتفاعل بین المتعلم والمحتوى واألنشطة التعلیمیة في الوقت والزمن المناسب لھ.



والدارس،المعلمبینفعليلقاءدونالتعلیمیةالعملیةإنجازیعنيومنظم،نظاميتعلیمينظامبأنھیعرف

وشروطمحدد(منھاجضمن(الدارس)باعتماد)المعلمالمدرسة،(الجامعة،التعلیمیةالجھةتقومأنأي

)2004(حسنین,بمتطلباتھا.بالوفاءنجاحھحالفيشھادةومنحھخاصة)

خاللمنذلكویتم,التعلیمفيالرغبةلدیھالمجتمعأفرادمنفردأليالتعلیمتوفیرھوبعدعنفالتعلم

شھادةعلىبالحصولتنتھيوتنظیمیةإداریةرقابةتحتالمتنوعةاالتصالووسائلالمتعددةالوسائط

)2005,.(زیتونبھامعترف

قامإذافاعالًیكونأنیمكنبعدعنوالتعلماإللكترونيالتعلیمأن)Yulia,2020(یولیاویرى

المعلمون بما یأتي:

تحققتعلیمیةمادةإلعدادتعلیمیاًتصمیماًتبنيإلىالمعلمونیلجأفقدالتعلیمي:المحتوىتنظیم-1

لتحقیقھا،المناسبةوالوسائلاألھدافوتحدیدالتعلیمیة،الطالباحتیاجاتودراسةبفاعلیة،األھداف

واختیار أدوات القیاس والتغذیة الراجعة.

باختیارالتعلیمیةالوسائلاختیاریتحدداإللكترونيالتعلیموفيالمناسبة:التعلیمیةالوسائلاختیار-2

البرمجیة التعلیمیة المناسبة للتواصل، ووسیلة التواصل الفعالة والمنتشرة بین الطلبة.

ضبطوصعوبةالتقییمموثوقیةفيضعفمنیعانياإللكترونيالتعلیمألنالقیاس:أدواتتحدید-3

خاللالتكوینيالتقویمإلىالمعلمونبلجأفقدللغش،تفادیاالمراقبةعملیةوتعذراالختبارات،تنفیذ

التفاعل مع الطلبة، أو استخدام التقویم الحقیقي.



الطلبة،بینالتعلمأنماطتنوعبمراعاةوذلكالمختلفة:التعلموأنماطاحتیاجاتوتلبیةالتعلمتفرید-4

الشبكاتجودةواختالفالدراسةأوقاتحیثمنظروفھمومراعاةالحاسوبیة،كفایاتھمومراعاة

واألجھزة لدیھم.

الستخدامالجاھزیةمستوىوتحسیناإللكترونیة،لكفایاتھباستمرارالمعلمالمھني:وتحسینالنمو-5

التكنولوجیا الحدیثة في عملیة التعلیم.

الممارساتفيالتعلميالتعلیمتكنولوجیاأفرزتھاالتيالمستحدثاتأكثرمنبعدعنالتعلمویعتبر

تعلیميموقفباعتبارهوأنظمتھاللتربیةالتقلیديالسیاقعنخرجكونھاألخیرةالعقودفيالتربویة

نقلخاللمنتفاعلیةبطریقةالتعلمیتمأنعلىالمصدرعنوجغرافیاًفیزیائیاًالمتعلمفیھینفصلتعلمي

لذلكونتیجة,التكنولوجیةالتقنیةالوسائلعلىاعتماداًیوجدحیثالمتعلمإلىمصدرھامنالمعلومات

وأسھمكماالتقلیدیةالتعلیمیةالمؤسساتلدىقائمھوعماتختلفمؤسساتوجودبعدعنالتعلماقتضى

وفقاًالفردظروفبھتسمححسبماللتعلمالفرصةوإتاحةالمجتمعأفرادبینالتعلیمیةالفرصتكافؤفي

)2014.(الحسن,وإمكاناتھلقدراتھ

البیئة التعلیمیة

,وتحصیلھالطالبتعلمفيتؤثرالتيوالبشریةالمادیةالعواملمنمجموعةالتعلیمیةالبیئةتعتبر

التعلیمیةوالمصادرواألجھزةالموادونوعالمدرسيوالمبنىالدراسيالصفتشملالمادیةفالعوامل

داخلالتعلیميونشاطھمالمعلمینأفعالفتشملالبشریةالعواملأما,الصفیةالغرفةداخلالمتوافرة

تعلمتحقیقعلىوتساعدھمالطالباھتمامجذبفيتسھممتمیزةتفاعلیةبیئةتوافرفأن,الصفیةالغرفة

فاعل وتشجعھم على الحوار وتبادل اآلراء .



مھماًدوراًتلعبالتعلیمیة،فالبیئةالتعلیمذلكفیھایحدثالتيالتعلیمیةالبیئةعلىتعلیمأينجاحیتوقف

دورُتفعلالتيالحدیثةالتدریسوطرقوالمعلمالمنھجمعجنبإلىجنباًالتعلیمأھدافتحقیقفي

جاذبةالتعلیمیةالبیئةتكونأنالبدالتعلیم،أھدافتتحققولكيالتعلیمیة،العملیةقلبفيوتجعلھالمتعلم

اھتمالمنطلقھذاومن,التعلمعلىوتحفزھموالتحديواألمنبالراحةالمتعلمونفیھایشعرومشوقة،

ویتحقق،والثقافیةاالجتماعیةتنشئتھمفیھاویتمالطلبة،تعلمفیھایجريالتيالتعلیمیةبالبیئاتالتربویون

.تعلمھمفیھایتمالتيالتعلیمیةالبیئاتبخصائصوثیقاًارتباطاًیرتبطالطلبةتعلمأنإذنماؤھم،فیھا

)2010,(الشیخ

بطریقةاآلخرمععنصركلیتفاعلعناصرمنالمكونةالتعلیمیةالعملیةبأنھاالتعلیمیةالبیئةوتعرف

,التدریسوأسالیبطرائق(التعلیميوالمحتوىوالطالبالمعلمھيالعناصروھذهتفاعلیةتبادلیة

)2013,الرزاق(عبد.الصفیةوالبیئةالصفیةواإلدارةالتعلیمیة)األھداف

أنواع البیئات التعلیمیة

بیئاتأنوجدالتعلیمیة،البیئاتتناولتالتيالسابقةوالدراساتلألدبیاتالباحثمراجعةخاللمن

:اآلتيفي)2018(حلسلھاأشارتأقسامثالثةإلىتنقسمالتعلم

وتعرفالصفیة،الغرفةداخلبطلبتھالمعلماجتماعفیھایتمالتيالبیئةوھي:واقعیةتعلیمیةبیئة–أ

وجھاطالبھمعالمعلمباجتماعالمعززاإلیجابيالتفاعلتضمنالتيالبیئةبأنھاالواقعیةالتعلیمیةالبیئة



البیئةفيتفاعلھمخاللمننجاحھممعدالتوزیادةالطلبةقدراتتطویرعلىتعملبحیثلوجھ،

التعلیمیة .

جھودعنانبثقتاإللكترونیةالتعلیمیةالبیئاتبأن)2013(الحجایایشیر:إلكترونیةتعلیمیةبیئةب-

بعدعنالتعلمطرقمنطریقةتعتبرحیثقرن،نصفنحوالمتواصلةالتربویینوالمختصینالباحثین،

وتحصیلھ،ومھاراتھ،الطالبلقدراتوالمخِتبرالمختلفة،والمعلوماتللمعارفوعاءالحاسوبیشكلإذ

المعلماجتماعفیھایتمالالتيالبیئةوھي,علیھاویشرفالمعلمیعدھااتصالوأدواتبرمجیاتعبر

مع طلبتھ على أرض الواقع، اجتماعھ بھم من خالل برامج ومواقع إلكترونیة.

أنواعمزجعلىتعملبحیثبتوظیفھاالمعلمیقومالتيالتعلیمیةالبیئةوھي:مدمجةتعلیمیةبیئة–ج

ھذهمنالھدفلتحقیقوذلكوالتقلیدیةاإللكترونیةالتدریس،وطرقوالمصادر،الوسائط،منمختلفة

التعلیمیةالبیئةإلىوجھتالتيالعیوبمواجھةأجلمنالتعلیمیةالبیئاتمنالنوعھذاظھروقدالبیئة،

اإللكترونیة .

ثانیاً- الدراسات السابقة:

ومجابھةفنلندافيبعدعنالتعلُمواقععلىلتعرفإلىھدفتدراسة)2021(والسعیديالعنزيأجرى

عدةالدراسةوتناولتالمقارن،المنھجالدراسةواتبعتالكویت،دولةفيمنھاواإلفادة19كوفیدأزمة

الكویتدولةفيبعدعنالتعلموواقع)،19(كوفیدكوروناوفیروسبعد،عنالتعلمتضمنت:محاور

علىتساعدتوصیاتتقدیمإليالدراسةوخلصت.19كوفیدأزمةلنتائجفنلندامجابھةوأخیراًوالرابع،

دولةفياألزماتومجابھةبعدعنالتعلمعملیةتخدمالتيالتربویةالسیاسیاتتطویرفيقدماًالمضي

الكویت.



التعلمنحوالطلبةدافعیةعلىبعدعنالتعلمألثرالتعرفإلىھدفتدراسة)2021(الحواريوأجرى

الوصفيالمنھجتطبیقتم,باألردناربدقصبةمدیریةفياألموروأولیاءالمعلمیننظروجھةمن

)632(ومعلماً)221(قوامھامستھدفةلعینةاالجتماعيالتواصلوسائلعبرنشرهتموالذيالمسحي

علىكبیربشكلیؤثربعدعنللتعلمالتعلیمیةالبیئةتوافرأنالنتائجوأظھرتاربد.مدیریةفيأمرولي

یمكنوالتي،الورقیةالنتائجعلىاعتماًداالتوصیاتمنمجموعةاقتراحتموقد،للتعلمالطالبدافعیة

،األردن،اربدمدیریةفيتجاھھا.الطالبدافعیةوتعزیزبعدعنالتعلیمأسالیبتطویرفيتساعدأن

وغالبیة الدول العربیة.

المشكالتمواجھةفيالتعلیمتكنولوجیادورعلىالتعرفإلىھدفتدراسة)2021(األمیروأجرى

ھذهأھممعرفةإلىالدراسةھدفتكماالعامة،الثانویةطالبلدىكورونافیروسعنالناجمةاألكادیمیة

الوصفيالمنھجالدراسة:واستخدمتالعامة،الثانویةطالبنظروجھةمنمواجھتھاوكیفیةالمشكالت،

الثانویةطالبمنعینةعلىالدراسةأدواتوطبقت،البیاناتلجمعكأداةاألستبیانأداةعلىواعتمدت

منالنتائجمنمجموعةإلىالدراسةوتوصلتواألناث.الذكورمنطالبا)100(قوامھابلغالعامة

الثاني:الترتیبفيجاءحینفي%)83.2(بلغت:بنسبةاألولالترتیبفيالیوتیوبجاءأبرزھا:

%)42.6(بلغتبنسبةآب)(الواتسابالثالث:الترتیبفيجاءبینما%)49.5بلغت:(بنسبة(التلجرام)

التعلیمیةالمنصاتلعبارةوبالنسبة%).10.9(بلغتبنسبةبوك)(الفیساألخیر:الترتیبفيوجاء

التواصلمواقععنوتغنیككافیة(تعبرالتعلیمیةعینقنواتالموحد،التعلیممنظومةالمستقبل،(بوابة

الترتیبفيجاءبینما%)38.6(بنسبةما)حدا(إلىبدرجة:(األول)الترتیبفيجاءاالجتماعي)

%).25.7(بنسبة(نعم)جة:بد(األخیر)الترتیبفيوجاء%)35.6(بنسبة(ال)بدرجة:(الثاني)



ووالفیدیوھاتولالمتحاناتلألسئلةبنوكعملفيالتعلیمتكنولوجیااستخدامدرجةلعبارةوبالنسبة

الترتیبفيوجاء%62.4بنسبةموافقاألولالترتیبفيجاءالیومیة،والواجباتالتعلیمیةوالحقائب

%.).31.7(بنسبةمحایدالثاني

جائحةظلفيُبعدعنالتعلیممنصاتواقععنالكشفإلىھدفتدراسة)2020(الھاجريوأجرت

التيالمعوقاتعلىللتعرفالدراسةھدفتكماأُنموذًجا،المستقبلبوابةالباحثةواعتمدتكورونا،

أداةاالستبانةواستخدمتالمسحي،بأسلوبھالوصفيالمنھجالباحثةواعتمدتالمستفیدین،تواجھ

فيالبوابةومنسقيالمسؤولینمن)200(بلغتعشوائیةعینةعلىالدراسةتطبیقتموقدللدراسة.

إلىالدراسةخلصتكماتعلیمیة،إدارة)16(فيوالطالباتالطالبمنومجموعةوالبنات،البنینتعلیم

تقدیمجانبإلىالعینةأفرادنظروجھةمنبعدعنالتعلیمفيالمستقبلبوابةاستخداممعوقاتمنالعدید

مقترحات لتحسین وتطویر مستوى أداء البوابة من وجھة نظر المسؤولین.

مدارسمعلميتوظیفوصعوباتواقععلىالتعرفإلىھدفتدراسة)2020(الزعانینوأجرى

علىموزعةفقرة)40(منتكونتاستبانةالباحثأعدذلكولتحقیقالذكي،للتعلمغزةبقطاعاألونروا

اختیاروتم)،8313(غزةبقطاعاألونروامدارسمعلميجمیعالدراسةمجتمعشملوقدمحاور،ثالثة

مدارسمعلميتوظیفدرجةأنإلىالدراسةنتائجوخلصتفردا،)239(منمكونةعشوائیةعینة

الصعوباتوجودودرجةكبیرة،كانتاالستخدامأھمیةودرجةضعیفة،كانتالذكيللتعلماألونروا

لصالحللتخصصتعزىالمعلمینبینإحصائیةداللةذاتفروقاوجودالنتائجأظھرتكماكبیرة،كانت

الباحثیوصيالنتائج،ھذهضوءفيالخبرة.لسنواتتعزىفروقوجودوعدمالعلمیة،التخصصات

وتوفیرالذكي،التعلمتوظیفبأھمیةالمعلمینلتوعیةالعملوورشوندواتدوراتعقدبضرورة



وإثارةتحفیزفيخاصةأھمیةمنلھالمافلسطین،مدارسجمیعفيالمختلفةبملحقاتھاالحدیثةالتقنیات

دافعیة الطلبة وتفاعلھم النشط واالیجابي مع المحتوى التعلیمي واألنشطة التطبیقیة.

والتربوییناألكادیمیینتصوراتعلىالتعرفإلىھدفتدراسة)2020(ومتوليالعنزيأجرىكما

كورونا،فیروسعنالناجمةالدراسةتعطلمشكلةلمواجھةاالفتراضيالتعلیمحولالكویتدولةفي

)568(منالدراسةعینةوتكونتالوصفي.المنھجاستخداموتمذلك.فيالدراسةمتغیراتوأثر

التربیة.ووزارةالتطبیقيللتعلیمالعامةوالھیئةالكویتجامعةفيالعاملینمنوتربويأكادیمي

وأناالفتراضي،التعلیمعنسابقةمعارفلدیھمالدراسةعینةمن%)78.9(أنالنتائجوأظھرت

االفتراضيالتعلیمبینفرقاًھناكبأنمعارفلدیھم%)70.4(وأنقبل،مناستخدموهقد%)35.2(

لدیھم%)53.5(وأناالفتراضیة،المختبراتعنمعلوماتلدیھم%)43.7(وأناإللكتروني،والتعلیم

التعلیمتقنیةاستخدامضرورةالدراسةعینةمن%)85.9(ویرىاالفتراضیة،المكتبةحولمعارف

استجاباتبینإحصائیاًدالةفروقوجودالنتائجأظھرتكماكورونا.فیروستفشيظلفياالفتراضي

أفراد عینة الدراسة حول التعلیم االفتراضي تعزى لمتغیرات الدراسة.

Kaliobi(وتیغرانكالیوبيوأجرى & Tigran , الحلولأبرزإعطاءإلىھدفتدراسة)2020

المنھجالدراسةواستخدمتالتعلیمیة،النظممستوىعلىالفیروستفشيجراءاستخدامھایمكنالتي

المدارسإبقاءمعللفیروسالتأھبمستوىتعزیزفيتمثلتالحلولأبرزأنالنتائجوبینتالتحلیلي

علىالمدارسإغالقھواستخداماًاالستراتیجیاتأبرزمنوكانللمدارس،االنتقائيوباإلغالقمفتوحة

الدراسةوھذهالتعلم،فقدانمنللتخفیفبعدعنوالتعلیمالتعلمبمصادرواالستعانةالوطنيالمستوى

عنالتعلممعالتقلیديالتعلیموإدماججدیدةمھاراتواكتساب19–كوفیدفیروسمعالتكیففضلت



معواالجتماعيالتربويالمجالفياندماجاًأكثرطلبتھمإلبقاءالوباءھذاانتشارمعتزامناًبعد

المدرسة.

التعلیمیةالنظمعلىكورونافیروسجائحةأثرإلىدراستھفي))Mustafa،2020مصطفىأشار

أثرالتعلیمیةالمؤسساتإلغالقأنھالدراسةوأثبتتالعالم،أنحاءجمیعفيم،2020–2019لعام

األطفالعلىشدةأكثركانالتأثیرأنالدراسةأثبتتكماكبیرة،مجتمعیةوعواقبالمدىبعیداقتصادي

والتطبیقاتبعدعنالتعلیمبرامجتطبیقبفعلوذلكالمتقطعبالتعلمتسببمماوأسرھمالمحرومین

أدىوبالتاليإلیھا،الوصولالمتعلمینلكافةیمكنالوالتيالمدارسفيوالمنصاتالمفتوحةالتعلیمیة

الطلبةعندخاصةاالجتماعیةوالحیاةوالمعلوماتالمعرفةفيكبیرةفجوةوعملالتعلیمتعطیلإلىذلك

الموسومین بالفقر والحرمان والظروف االجتماعیة المتدنیة، مما قد یسبب لھم انقطاع تام عن التعلیم.

العملیةجودةعلىالرقميالتعلیمتوظیفأثرعلىالتعرفھدفتدراسة)2019(الشمرانيأجرتكما

مجتمععلىالتعلیمیةالعملیةفيالرقميالتعلمأنماطتطبیقمدىعنوالكشفومخرجاتھا،التعلیمیة

االستبانةأداةعلىواالعتمادالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثةاستخدمتالبحثأھدافولتحقیقالبحث.

فيومعلماتمعلميمن)150(بلغتعینةعلىالبحثوطبقتالبحث،بیاناتلجمعرئیسیةكأداة

إلیھاتوصلالتيالنتائجأبرزومنعشوائیة.بطریقةاختیارھمتّمالسعودیةالعربیةالمملكةمدارس

وتوظیفتطبیقومدىالسعودیة،العربیةالمملكةفيالتعلیمیةالعملیةفيالرقميللتعلمأثروجودالبحث

فروقوجودالنتائجأظھرتكماالسعودیة.العربیةالمملكةفيالتعلیمیةالعملیةفيالرقميالتعلمأنماط

جودةعلىالرقميالتعلمتوظیفأثرمحاورلجمیعالبحثعینةأفرادإجاباتمتوسطاتبینظاھریة

العملیة التعلیمیة وتحسین مخرجاتھا.



التعقیب على الدراسات السابقة

ھناكأنإلىالباحثتوصلالموضوعفيالخاصةواألجنبیةالعربیةالسابقةالدراساتعلىاإلطالعبعد

خاللبعدعنالتعلمفيالمعلمینواجھتالتيالتعلیمیةالبیئةلمشكالتتطرقتالتيالدراساتفيندرة

عنبالتعلمالمتعلقالنظرياألدببإثراءالسابقةالدراساتمنالدراسةھذهاستفادتوقدكوروناجائحة

المعالجةونوعالدراسةمشكلةوصیاغةالمناسبالمنھجوتحدیدالتعلیمیةالبیئةومشكالتبعد

اإلحصائیة المستخدمة.

تناقشالتياألولىالدراساتضمنتقعكونھافياألخرىالسابقةالدراساتعنالدراسةھذهیمیزما

منوكونھا,كوروناجائحةخاللبعدعنالتعلمفيالمعلمینواجھتالتيالتعلیمیةالبیئةمشكالت

الدراسات األولى التي ستجرى في لواء قصبة اربد .

منھج الّدراسة وإجراءاتھا

منھج الّدراسة:

استخدم الباحث في ھذه الّدراسة المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لمالءمتھ ألغراض الّدراسة.

مجتمع الّدراسة وعینتھا:

وتكونت,اربدقصبةلواءفيالحكومیةالمدارسومعلماتمعلميجمیعمنالّدراسةمجتمعتكّون

مئویةبنسبة)71(الذكورمنالعینةأفرادعددوبلغومعلمة،معلماً)283(منالّدراسةعینة

العشوائیةبالطریقةاختیارھمتم%)74.9(مئویةبنسبة)212(اإلناثعددبلغكما%)،25.1(

,المجتمعأفرادلجمیعالوصوللصعوبةونظراًوأھدافھاالدراسةلطبیعةلمناسبتھوذلكالبسیطة،

والجدول اآلتي یبین ذلك:



الّدراسةألفرادالشخصّیةالمتغّیراتوفقالّدراسةعّینةوصف)1(الجدول

النسبة المئویةالعددالفئةالمتغیر

الجنس

7125.1ذكر

21274.9أنثى

283100.0المجموع

أداة الّدراسة:

الدیمغرافیةالبیاناتمناألّولالقسمتكونقسمین؛منتكّونتاستبانةعلىالّدراسةاعتمدت

بعدعنالتعلمفيالمعلمینواجھتالتيالتعلیمیةالبیئةمشكالتلمعرفةمقیاسمنالثانيالقسموتكّون

المتعلقالنظريواإلطارالسابقةللدراساتالرجوعبعدوذلكفقرة،)15(وعددھاكوروناجائحةخالل

بالموضوع.

صدق األداة:

وتّمودقیق،واضحبشكلشمولّیتھامنللتأكداالستبانة،فيالّدراسةأداةصدقمنالتحققتّم

وذلك،محكمین)7(عددھموالبالغاألردنیةالجامعاتفيالمتخّصصینالمحّكمینمنعلىعرضھ

عددواستقرالفقرات.مناسبةومدىالّدراسة،أبعادلجمیعوتغطیتھاوالمحتوىاللغة،سالمةمنللتأّكد

.%)89(المحكمینبیناالتفاقنسبةوكانت,)10(علىالفقرات

ثبات األداة:



معادلةحسابتّموقدعلیھم،الّدراسةاستبانةتوزیعوتمفرًدا)20(منتكونتتجریبیةعّینةأخذتم

واألداةالدراسةفقراتبینالداخلياالتساقثباتمعامللمعرفةوذلكالّدراسة،عّینةعلىألفاكرونباخ

ذلك:یوضح)2(جدولالقیمتلكولمعرفةككل،

ككللألداةألفا)(كرنباخالثباتمعاملقیمة)2(جدول

قیمة كرونباخ ألفااألداة

0.891األداة ككل

اجراءات التحلیل االحصائي:

طریقعنالّدراسة،بیاناتلتحلیل)SPSS(االجتماعّیةللعلوماإلحصائّیةالحزمبرنامجاستخدامتّم

استخدام األسالیب اإلحصائیة اآلتیة:

حساب معادلة (كرونباخ ألفا) لغایات التحّقق من ثبات أداة الّدراسة..1

االنحرافات المعیارّیة والمتوّسطات الحسابیة لترتیب إجابات العینة حسب األھمیة..2

مقیاس التحلیل:

تّمالمقیاس؛فقراتمنفقرةكلعلىالّدراسةعّینةأفرادلتقدیراتالحسابیةالمتوّسطاتولتفسیر

).3(الجدولفيوالمبیناآلتياإلحصائيالمعیاراستخدام

كلعلىالّدراسةعینةأفرادلتقدیراتالحسابیةالمتوّسطاتلتفسیراإلحصائيالمعیار)3(الجدول

فقرة من فقرات المقیاس



درجة الموافقةالمتوّسط الحسابي

منخفضة2.33–1.00من

متوسطة3.66–2.34من

مرتفعة5.00–3.67من

=حیث تم حساب طول الفئة من خالل قسمة

=1.33

نتائج الدراسة ومناقشتھا

التيالتعلیمیةالبیئةمشكالتما"ونصھ:الرئیسالسؤالعنباإلجابةالمتعلقةالنتائج●

واجھت المعلمین في التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا؟ "

أداةلفقراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوّسطاتحسابتمالسؤالھذاعنلإلجابة

ذلك:یبّین)4(جدولالدراسة،

ألداةالّدراسةعینةأفرادلتقدیراتالمعیاریةواالنحرافاتالحسابیةالمتوّسطات)4(جدول

الدراسة مرتبة تنازلیاً حسب المتوّسطات الحسابیة



المتوسطالفقراتالرقم

الحسابي

االنحراف

المعیاري

درجة

الموافقة

الحدیثةالتكنولوجیةللتقنیاتالطلبةاستخدامصعوبة1

المستخدمة في نظام التعلیم عن بعد

مرتفعة3.9120.868

بالشكلالتعلیمیةالمنصاتمعالطلبةتفاعلعدم2

المطلوب في التعلیم عن بعد

مرتفعة3.8900.872

صعوبة شرح بعض المواد التي تحتاج إلى وقت3

كبیر من قبل المعلمین واالستماع إلى إجابات الطلبة

والذي قد ال یوفره التعلم عن بعد

مرتفعة3.8520.984

التعلیمیةاألنشطةبعضتنفیذصعوبة15

واإلستراتیجیات التدریسیة

متوسطة3.6050.908

متوسطة3.5880.929الغیاب المتكرر للطلبة عن الحصص5

قلة توافر المعامل والمختبرات االفتراضیة والتي6

تتطلبھا بعض الموارد

متوسطة3.5791.012

عدم توفر القناعة الكافیة لدى الطلبة بنظام التعلم عن7

بعد وصعوبة استخدامھ من قبل بعضھم

متوسطة3.5701.022



عدم توفر دورات تدریبیة كافیة للمعلمین حول8

استخدام تقنیات التعلم عن بعد

متوسطة3.4211.021

صعوبة االرشاد األكادیمي للطالب في ظل التعلیم14

عن بعد

متوسطة3.3861.052

عدم جاھزیة البیئة التكنولوجیة للطلبة في منازلھم من10

حیث وجود معدات اتصال وأجھزة

متوسطة3.3251.035

تعدد الوسائط اإللكترونیة ( المنصات , الیوتیوب ,11

التلفزیون ,...) وعدم وجود وضابط موحدة بین

الجمیع مما یشكل صعوبة لدى الطلبة

متوسطة3.2811.000

ضعف شبكة االنترنت وما یترتب عنھا من12

انقطاعات في بث الدروس وعرقلة متابعة التدریس

متوسطة3.2111.052

عدم وضوح أسالیب التقییم عن بعد في ظل غیاب13

المعلم عن االختبار بشكل مباشر .

متوسطة3.1581.010

عدم توفر المواد واألجھزة التعلیمیة المناسبة لتطبیق4

التعلم عن بعد

متوسطة3.1581.010

التخوف النفسي لدى بعض الطلبة حول كیفیة االنتقال9

للتعلم عن بعد وقدرتھم على التفاعل

متوسطة3.0441.092



متوسطة3.4650.991البعد ككل

)5(منالعظمى*الدرجة

المعلمینواجھتالتيالتعلیمیةالبیئةمشكالتلفقراتالحسابیةالمتوّسطاتأن)4(الجدولمنلنایتبّین

مرتفعةموافقةوبدرجات)3.912-3.044(بینتراوحتكوروناجائحةخاللبعدعنالتعلمفي

التكنولوجیةللتقنیاتالطلبةاستخدامصعوبة"علىتنصوالتي)1(للفقرةأعالھاكانحیثومتوسطة،

)9(للفقرةأدناھابلغبینما)،0.868(معیاريوبانحراف"بعدعنالتعلیمنظامفيالمستخدمةالحدیثة

وبانحراف"التفاعلعلىوقدرتھمبعدعنللتعلماالنتقالكیفیةحولالطلبةبعضلدىالنفسيالتخوف"

)0.991(معیاريوبانحراف)3.465(ككلللمجالالحسابيالمتوّسطوبلغ)،1.092(معیاري

علیھالمعلمیناعتیادوعدمبعدعنالتعلمنظامتطبیقحداثةإلىذلكویعزىمتوسطة،موافقةودرجة

المتعلقةالمشكالتمستویاتجاءتولذلكالسلیمبالشكللتطبیقھتؤھلھمتدریبیةدوراتوجودوقلة

والتيواالتصاالتباالنترنتتتعلقمشاكلوجودإلىذلكیعزىكما,متوسطةبدرجةالتعلیمیةبالبیئة

الكثیرأنإلىذلكویعزى,التعلیمیةالمنصاتمعالطلبةوتفاعلالتعلیمیةالعملیةاستمراریةعلىتؤثر

االلكترونيالتعلمإدارةأنظمةوعلىبعدعنالتعلمآلیاتعلىتدریبیةدوراتأيیتلقلمالمعلمینمن

الكافیةالتدریبیةالدوراتتلقيبدونمنھمفرالكحلمفاجئبشكلاألنظمةھذهتطبیقفرضتمحیث

التعلیممنالمفاجئاالنتقالوھيالفریدةالتجربةھذهلخوضاألساسیةواإلرشاداتوالمعلومات

وجودنتائجھاأظھرتوالتي)2019(الشمرانيدراسةمعیتفقوھذا,بعدعنالتعلمإلىالوجاھي



الرقميالتعلمتوظیفأثرمحاورلجمیعالدراسةعینةأفراداستجاباتمتوسطاتبینظاھریةفروق

إلىنتائجھاأشارتوالتي)2019(الباويودراسة,مخرجاتھا،وتحسینالتعلیمیةالعملیةجودةعلى

التعلیمنحوواتجاھاتھمالتجریبیةالمجموعةتحصیلفيالتعلیمیةالمنصةالستخداماإلیجابياألثر

أنإلىنتائجھاأشارتوالتي)2020(الزعانینودراسة,التقلیدیةالطریقةمعبالمقارنةااللكتروني

كبیرة،كانتاالستخدامأھمیةودرجةضعیفة،كانتالذكيللتعلماألونروامدارسمعلميتوظیفدرجة

أنإلىنتائجھاأشارتوالتي)2020(ومتوليالعنزيودراسة,كبیرةكانتالصعوباتوجودودرجة

استخدموهقد%)35.2(وأناالفتراضي،التعلیمعنسابقةمعارفلدیھمالدراسةعینةمن%)78.9(

وأناإللكتروني،والتعلیماالفتراضيالتعلیمبینفرقاًھناكبأنمعارفلدیھم%)70.4(وأنقبل،من

المكتبةحولمعارفلدیھم%)53.5(وأناالفتراضیة،المختبراتعنمعلوماتلدیھم%)43.7(

ظلفياالفتراضيالتعلیمتقنیةاستخدامضرورةالدراسةعینةمن%)85.9(ویرىاالفتراضیة،

تفشي فیروس كورونا.



التوصیات والمقترحات

في ضوء النتائج المحصلة من الدراسة یوصي الباحث باآلتي:

بعدعنالتعلیمنظاماستخداممجالفيكفایاتھمورفعالحكومیةالمدارسمعلميتأھیل.1

لذلكالمخصصةالعملوورشالتدریبیةالدوراتخاللمنحاسوبیةبرمجیاتوإعدادوتوظیفھ

.

عنوالتعلیمالمعلوماتتكنولوجیامجالفيأبحاثمنیستجدماكلومواكبةالتطوراتمتابعة.2

بعد وتبني تجارب الدول المتقدمة في ھذا المجال .

إجراء دراسات أخرى مشابھة لھذه الدراسة في صفوف ومراحل تعلیمیة أخرى  ..3



قائمة المراجع

للعلومالسودانبجامعةبعدعنالتعلیمتقنیاتواقع).2017(حسن.زیدأبووصالإسماعیل،.1

التربیة،كلیةوالتكنولوجیاللعلومالسودانجامعةمنشور).غیرماجستیررسالةوالتكنولوجیا،

السودان.

بالجامعاتبعدعنالتعلمبرامجفيالتعلیمتكنولوجیاإسھاممدى).2014.(عصام,الحسن.2

.158–3,118عدد,تربویةدراسات,ضارفالسودانیة



للتعلیمالصمالطلبةدخولفرصتوسیعفيبعدعنالتعلیمدور).2019(إبراھیم.محمدالزكري،.3

العلوممجلةالمفتوحة.العربیةالجامعةتجربة-المقدمةالخدماتوجودةالمتاحةالبرامجالعالي:

.108-15)،1(17التربویة.

وتحسینالتعلیمیةالعملیةجودةعلىالرقميالتعلمتوظیفأثر).2019(علیھ.الشمراني،.4

.170–145صص)،8(1والنفسیة.التربویةللعلومالعربیةالمجلةمخرجاتھا،

والتحصیلعلى)5Es(المعدلةالتعلمدورةإستراتیجیةتأثیر.)2010.(بشرى,الظفیري.5

رسالة,الكویتدولةفيالعلوممادةفياالبتدائيالخامسالصفطالباتلدىاإلبداعيالتفكیر

الشرقجامعة,التدریسطرقوالمناھجقسم,التربویةالعلومكلیة,منشورةغیرماجستیر

األوسط .

جائحةظلفيأبنائھاتعلیمفيالسعودیةاألسرواجھتالتيالتحدیات).2020(ریم.العتیبي،.6

COVIDالمستجدكورونا – .175-152صص،22العددالعلمي،للنشرالعربیةالمجلة،19

مجابھةفيفنلندافيإستراتیجيكخیاربعدعنالتعلم).2021.(عید,والسعیديسامي,العنزي.7

والبحوثالدراساتمجلة,مقارنةدراسة:الكویتدولةفيمنھااإلفادةوإمكانیة19كوفیدأزمة

.276–252,)1(1,التربویة
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