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جمهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش ٌٕئت حتشٔشلبئمت   
 ـــــــــــماالســــــــــــــ م

الذرجة 

 والتخصص
 الصفة

 محمذ رجب فضل هللا. د.أ :رئيس هيئة التحرير

 اهلٕئت اإلداسٔت نهخحشٔش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. محمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

علم الىفغ 

 التربىي 

هائب  -لعلُا وهُل اليلُت للذساظاث ا

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج حعين 3  د. إبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشؤون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أحمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -وهُل اليلُت لشؤون خذمت اإلاجخمع 

 سةعضى مجلغ ؤلادا

5 
أ.د. صالح محمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 محمذ علي

أظخار الصخت 

 الىفعُت

 –ت الخاصت اإلاششف على كعم التربُ

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أحمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهخحشٔش انفىٕت ) انفشٔك انخىفٕزْ(اهلٕئت 

9 
أ.د. محمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الفٍش سئِغ الخحٍش

 الخىفُزي(

 . هماٌ طاهش مىس ىد 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ الطباعت  –عضى هُئت جحٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. محمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 أعماٌ الخحىُم واليشش

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 محمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باحثت دهخىساه 

ش  إداسي ومعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 الخىاصل مع الباحثين 

14 
أحمذ مععذ  . أ

 الععاٌ

 –أخصائي حعلُم 

 باحث دهخىساه

ش عضى  إداسة اإلاىكع  –هُئت جحٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  محمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعؤوٌ اإلاالي –عضى هُئت جحٍش
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جملهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش انذَنٕت لبئمت اهلٕئت االعخشبسٔت  

 واإلدارية مكبن العمل وأهم المهبم األكبديمية التخصص االســــــــــــــــــم م

1 
بشاهُم احمذ إ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

جامعت هاًف العشبُت للعلىم ل التعلٌم

 بعت لجامعت الذٌو العشبُت.الخا ألامىُت

2 
أ.د  إمام مصطفى 

 ظُذ محمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبحاراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -هبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل اإلاى 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي محمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

في  عاعذًًلتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلا

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د حعً ظُذ 

 حعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت شس  امل –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 محمىد حجاصي 

أظخار باحث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخحاهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -صاسة التربُت والخعلُموهُل أٌو و 

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشؤون اإلاعلمين " حالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  - "

للمىاهج وطشق  ظاجزة اإلاعاعذًًوألا 
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" حالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان محمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخحا هاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" حالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبحىر 
ً
سئِغ  " حالُا

 العَشش. حامعت

 هافع أ.د ظعُذ عبذه 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وإعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

 حامعت

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 حعين حُذس

مىاهج  أظخار

َسغ وطشق جذ

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

تؤلاه   جليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاؤظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
احمذ عىشت  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشؤون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 إظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس ا -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجحاد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
هش اظماعُل ما أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  إداسة سابطت التربٍى

16 
محمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 حلىان

 صشم 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
محمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

ن خبير بالهُئت اللىمُت لضما -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د محمذ الشُخ 

 حمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ىسٍاظ
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجحاد الجامعاث  الخحٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أحمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

سة التربُت الىطىُت ىصاخبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبحث العلمي 

سئِغ مجلغ إداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي محمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-مُاطالعمُذ العابم ليلُت آلاداب بذ

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أحمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البحىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبحىر بجامعت طىطا  عضى فٍش

ادًمي ليلُت التربُت بجامعت الاعخماد ألاو

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لُاػذ انىشش مبجهت كهٕت انرتبٕت ببنؼشٔش      

تنشر المجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية السميمة عمى أال يككف البحث  .ُ
ل أم جية أخرل في نفس كقت لممراجعة كالنشر لدتـ تقديمو المقدـ لمنشر قد سبؽ كأف نشر، أك 

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدل المغتيف: العربية أك اإلنجميزية. لمنشر تيقبؿ األبحاث المقدمة  .ِ
 عبر مكقع المجمة ببنؾ المعرفة المصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

https://foej.journals.ekb.eg 
، كىكامش حجـ الكاحد ُْحجـ الخط ، ك (Simplified Arabic) الكتركنيان مكتكبة بخط 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساكم ما بيف اليامش األيسر كاأليمف ٓ.ِمنيا 
(Justify( كترسؿ إلكتركنيان عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

التنسيؽ يتـ فكر كصكؿ البحث مراجعة مدل مطابقتو مف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، ك  .ْ
، كالحجـ كفقان لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممان بأنو يتـ تقدير الحجـ كفقان ليذا القالب ، 

 كمف ثـ تقدير رسـك تحكيمو كنشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ كالرسـك كالمراجع كالجداكؿ  .ٓ

برسـك إضافية(. كيتـ تقدير عدد . )الزيادة وفقًا لقالب المجمة( صفحة ِٓكالمالحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصان لبحثو في صفحة كاحدة، تتضمف الفقرة األكلى ممخصان بالمغة العربية،  .ٔ
 كممة لكؿ منيا.  ََِكالفقرة الثانية ممخصان بالمغة اإلنجميزية، كبما ال يزيد عف 

اف البحث كاسـ المؤلؼ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب يكتب عنك  .ٕ
عنكاف البحث مرة أخرل عمى الصفحة األكلى مف البحث ، كااللتزاـ في ذلؾ بضكابط رفع 

 البحث عمى المكقع. 
يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أك قائمة المراجع كيتـ استبداؿ االسـ بكممة  .ٖ

 كيتـ أيضان التخمص مف أية إشارات أخرل تدؿ عمى ىكية المؤلؼ.  "الباحث"،
البحكث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سكاءن قيبؿ البحث لمنشر، أك لـ ييقبؿ. كتحتفظ ىيئة  .ٗ

 التحرير بحقيا في تحديد أكلكيات نشر البحكث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
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التي ال تشتمؿ عمى  لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ مع شركط النشر في المجمة، أك تمؾ  .َُ
 ممخص البحث في أم مف المغتيف ، كعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ُُ رفاؽ إقرار المكافقة عمى اتفاقية النشر. كا  يقـك كؿ باحث بنسخ كتكقيع كا 
السداد ، أك صكرة الحكالة البريدية أك البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحكث أك رفض نشرىا في المجمة بناءن عمى تقارير المحكميف، كال يسترد المبمغ في  .ُِ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 . ييمنح كؿ باحث إفادة بقبكؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ كافة التصكيبات كالتعديالت المطمكبة .ُّ
في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى مكقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم ضمف العدد  .ُْ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  كييرسؿ لمباحث نسخة بي دم أؼ مف العدد ، ككذلؾ 
 نسخة بي دم أؼ مف البحث ) مستمة (.

مقابؿ رسـك تكمفة  تكفير نسخة كرقية مف العدد ، كمف المستالت –في حالة الحاجة  –يمكف  .ُٓ
 الطباعة ، كرسـك البريد في حالة إرساليا بريديان داخؿ مصر أك خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحكثيـ ، كحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ُٔ
مكقع المجمة المربكط ببنؾ المعرفة المصرم  -

foej.journals.ekb.eghttps:// 
كبريده االلكتركني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى مكقع الجامعة  
تتـ عبر مكقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، كتحكيمو، كتعديمو، كقبكلو لمنشر، كنشره ؛  .ُٕ

يميميا الرسمي، كال ييعتد بأم تكاصؿ بأية كسيمة أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.    ، كا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( والعشرون  السادسمحتويات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنوان البحث الرقم
 مقال العدد

1 

 مواردال لبناء االستراتيجي التخطيط
 العريش بجامعـة البشرية

 (البدايـــة وحتمية األىميـــة)
 

 سالم العظيم عبد أحمد/ أ.د
 التربوي والتخطيط التربية أصول أستاذ

 جامعة التربية بكمية التربية أصول قسم رئيس
 العريش
 

11-71 

 بحوث العدد

ُ 

التعمم االلكتروني عن بعد في  معوقات
ري الصف المرحمة الثانوية تبعا لمتغي

والنوع االجتماعي في ظل جائحة 
كورونا من وجية نظر الطمبة في 

 تربية الطفيمة في االردن

 د/ جالل محمد عثمان حسين
 مديرية تربية الطفيمية 

 األردن
11-17 

7 

رؤية مستقبمية لتطوير إدارة المؤسسة 
التعميمية عمى ضوء التوازن بين 
 اإلدارة المركزية واإلدارة الالمركزية

 

 ىند محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التربية تخصص إدارة تعميمية

 نجالء محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التجارة تخصص إدارة األعمال

11-111 

ّ 

فاعمية برنامج قائم عمى التعمم 
السريع في تنمية ميارات االستقبال 
المغوي واالتجاه نحو تعمُّم المغة 

لدى طالب الصف الثالث العربية 
 اإلعدادي
 

 أ.د. سعيد عبد اهلل الفي رفاعي
 أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية

 جامعة العريش –كمية التربية 
 كمال طاىر موسى ناصف د.

أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية 
 المساعد

 جامعةالعريش –كميةالتربية 
 مانالباحث/ أحمد محسن محمد السيد سمي

 معمم المغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية

111-141 
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ْ 

البيئة الحاضنة لالنحراف الفكري في 
 دراسة تحميمية  –مرحمة الروضة  

 
 

 أ.د. رفـعت عمر عزوز
 أستاذ أصول التربية 

 جامعة العريش –كمية التربية 
 أحمد عبد العظيم سالم د.أ.

 أستاذ ورئيس قسم أصول التربية 
 جامعة العريش –التربية  كمية

 الباحثة/ أسماء عبد الستار أحمد
 مدرس مساعد بقسم أصول التربية

141-111 

ٓ 

نمو األنا وفق نظرية إريكسون 
وعالقتو باالتجاه نحو التطرف لدى 
عينة من الشباب الجامعي )دراسة 

 تحميمية كمينيكية(
 

 أ.د. صــــالح فــؤاد محمــد
 أستاذ الصحة النفسية 

 جامعة قناة السويس –ة التربية كمي
 السيد كامل الشربيني منصور أ.د.

 أستاذ الصحة النفسية
 جامعةالعريش –كميةالتربية 

 الباحثة/ حنان أحمد عيد محمد القيم
 معمم خبير بالتربية والتعميم

113-717 

6 

تحسين أداء العاممين بإدارة الشئون 
القانونية بمديرية التربية والتعميم 

شمال سيناء في ضوء  بمحافظة
 مدخل القيادة األخالقية 

 أ.د. إبراىيم عباس الزىيري
أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية 

 األسبق
 جامعة حموان –كمية التربية 

 أحمد سممى أرناؤوط د.
أستاذ مساعد ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة 

 التعميمية
 يشجامعةالعر  –كميةالتربية 

 الباحثة/ شيماء جابر عبدالفتاح محمد

711-761 
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 حمذٔم

 ذانُفـــبء ببنُػـــ
 شكشًا نكم مه اعخجبة نهذػُة

 أٌال بكم مه اوضم إنٕىب
ش                                                                             بللم : هُئت الخحٍش

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

قبؿ شيكر ؛ كعدت ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش قراءىا      
مف األساتذة كالباحثيف بإحداث نقمة نكعية في المجمة، كالسير قدمان في تحقيؽ 

تصبح المجمة كعاء عربيان كدكليان رؤية المجمة كرسالتيا كأىدافيا االستراتيجية بأف 
بسمعة محمية  –خالؿ العاميف الماضييف  –لمنشر  بعد أف تمتعت المجمة 

 طيبة، كهلل الحمد.
 -خالؿ الشيكر األربعة السابقة -يأتي العدد الحالي ، كقد أتمت ىيئة التحرير  

 ما يمي:
  ؛  ُٗٔٓ-ِّٕٓالحصكؿ عمى ترقيـ دكلي لمنسخة االلكتركنية لممجمة ىك

 لييضاؼ إلى الترقيـ الدكلي لمنسخة الكرقية لممجمة.
     :تدشيف المكقع االلكتركني لممجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم، كرابطو 

https://foej.journals.ekb.eg 
كجارم تحميؿ جميع بحكث المجمة التي تضمنتيا أعدادىا الصادرة  خالؿ 

بحثان  َُٓتحتكم حكالي عددان   َِالسنكات الخمس األخيرة ) قرابة اؿ 
 كمقالة عممية (

 ( يمثمكف التخصصات  ََِالتكاصؿ مع أكثر مف ، )أستاذ جامعي كباحث
التربكية المختمفة ، كذلؾ في كميات التربية ، كالتربية النكعية، كالطفكلة 
المبكرة، كعمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ ، كالمراكز البحثية ذات العالقة 
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دعكتيـ لممشاركة في تحكيـ ما يرد لممجمة مف إنتاج بالتربية كالتعميـ، ك 
ـ ، كقد استجاب ليذه الدعكة َِِِـ ، كَُِِعممي خالؿ العاميف 

أستاذان كباحثان( يمثمكف جميع التخصصات التربكية في معظـ  ُْٗ)
 الجامعات المصرية. 

كلزامان عمى ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش في كممتيا في 
العدد أف تتقدـ بأسمى آيات الشكر كالتقدير لجميع األساتذة الذيف رحبكا  ىذا

بالتعاكف معنا في تحكيـ البحكث المقدمة لمنشر ، كىك ما كفر لنا قاعدة 
 معمكمات ثرية لمحكميف متميزيف، نتشرؼ بانضماميـ إلى أسرة المجمة.

 ( مف القيادات كالخبراء التر َّالتكاصؿ مع ما يقارب الػػػػ ) بكييف عمى
المستكل الكطني كالعربي كالدكلي : كزراء تعميـ ، كرؤساء كنكاب رؤساء 
جامعات، كمديرم مراكز بحثية قكمية ، كعمداء كككالء كميات ، كمقررم 
كأمناء لجاف عممية دائمة لترقية األساتذة كاألساتذة المساعديف في 

كجمعيات تخصصات تربكية مختمفة كرؤساء مجالس إدارة منظمات مينية 
عممية، كغيرىا، كانكا أك مازالكا في مناصبيـ األكاديمية كاإلدارية ، كقد 

أستاذان خبيران كقائدان تربكيان ( مف الدكؿ : األردف ،  ِّرحب مف بينيـ ) 
كاإلمارات، كالسعكدية ، كسكريا ، عيماف ، كالمغرب ، كاليمف ، كممف 

، إلى جانب الخبراء كالقادة  ينتمكف لجامعات في كندا، كبريطانيا، كألمانيا
 التربكييف المصرييف بالمشاركة في الييئة االستشارية الدكلية لممجمة.

بكجكد ىيئة  –ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش  –نتشرؼ 
استشارية لممجمة ، متميزة ، عمى ىذا القدر مف الخبرات الثرية ، كالمكانة الرائدة 

 كمراكزىـ .  في بمدانيـ كجامعاتيـ
نشكرىـ ، كؿ باسمو كمنصبو كقدره ، كنقدر  استجابتيـ ، كقبكليـ ىذا العمؿ 

 التطكعي ، رغـ مشاغؿ كؿ منيـ األكاديمية كاإلدارية.
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كبالطبع ، ترحيب خاص بكؿ األساتذة مف غير المصرييف ؛ باعتبارىـ ضيكفان 
 عمينا في مصر بعامة ، كفي جامعة العريش بخاصة.

 تقدير لكؿ مف :كالشكر كال
معالي األستاذ الدكتكر / سعيد عبد اهلل الفي رفاعي     رئيس جامعة  -

 العريش.
 سعادة األستاذ الدكتكر / رفعت عمر عزكز          عميد كمية التربية. -

فقد حرصا أف تحظى الييئة االستشارية بمباركة مجمس الكمية المكقر ، كبقرار 
تكجيو شكر باسـ الكمية كالجامعة لجميع مف معالي رئيس الجامعة ، كأكصيا ب

 أعضاء ىذه الييئة المكقرة.
كيتبقى اإلشارة إلى أنو مف حسف الطالع أف تصادؼ ىذا التطكرات ، كتمؾ النقمة 

 –كميا –ـ ، كمصر  َُِِالنكعية لممجمة،  إصدار العدد الحالي : عدد أبريؿ 
أف جامعة العريش ، كسيناء في القمب منيا تحتفؿ بأعياد تحرير سيناء ، كك

ككمية التربية تيدم الباحثيف بما يثمج صدكرىـ بارتقاء المجمة ليذا المستكل 
المتميز؛ لتككف ضمف كاحدة ضمف مجالت كميات التربية المتصدرة لتصنيؼ 

 المجمس األعمى لمجامعات
كتتعيد ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش باالستمرار في مسيرة      
طكير تحت قيادة مجمس إدارتيا، كبتكجيو مف مستشارييا الخبراء المتميزيف، الت

بداعات أعضائيا الشياب الكاعديف.   كبتعاكف محكمييا المتمكنيف، كبفكر كا 
 

 واهلل الموفق
 ٌٕئت انخحشٔش
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لبث انخؼهم االنكرتَوٓ ػه بؼذ يف املشحهت مؼُ
انثبؤُت حبؼب ملخغريْ انصف َانىُع االجخمبػٓ يف 
ظم جبئحت كُسَوب مه َجٍت وظش انغهبت يف حشبٕت 

 انغفٕهت يف االسدن
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انخؼهم االنكرتَوٓ ػه بؼذ يف املشحهت انثبؤُت حبؼب مؼُلبث 
ملخغريْ انصف َانىُع االجخمبػٓ يف ظم جبئحت كُسَوب مه َجٍت 

 وظش انغهبت يف حشبٕت انغفٕهت يف االسدن 
Obstacles to Distance Learning at the Secondary Level 

According to the Class and Gender Variables in Light of the 

Corona Pandemic, from the Students' Point of View, in 

Directorate of Education / Tafila Region 

 د/ جالل حممذ ػثمبن حغني
 األسدن  –مذٔشٔت حشبٕت انغفٕهٕت 

 الملخص
قات التعمـ االلكتركني عف بعد في المرحمة ك معت الدراسة التعرؼ عمى ىدف     

الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر 
( ََِحيث تككف مجتمع الدراسة مف عينة بمغت )في االردن. الطمبة في تربية الطفيمة

ائيـ بالطريقة العشكائية البسيطة كزعت طالبا كطالبة  مف المرحمة الثانكية تـ انتق
التقنيات الفنية والبنية التحتية قات ومععمييـ استبانة تككنت مف مجاليف رئيسييف ىما 

مف  بعدااللكتروني عن  للتعلٌممستكل تفاعؿ الطمبة بعد وبٌن االلكتروني عن  للتعلٌم
نا كصعكبة خالؿ المكقع االلكتركني لصعكبة الكصكؿ لمطمبة بسبب جائحة ككرك 

الكصكؿ الى طمبة المدارس. كقد اسفرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة عدـ كجكد  (α≤0.05)إحصائية عند مستكل داللة 

تقديرات أفراد عينة  بيف (α≤0.05)فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
مستكل ، ك  بعدااللكتروني عن  للتعلٌموالبنية التحتية التقنيات الفنية قات ك الدراسة لمع

. اضافة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة بعدااللكتروني عن  للتعلٌمتفاعؿ الطمبة 
قات ك لمعبيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤0.05)إحصائية عند مستكل داللة 

الصؼ كالنكع االجتماعي التعميـ االلكتركني عف بعد في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم 
في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في االردف.كقد اكصت 
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بعقد كرشات عمؿ لممعمميف كالمعممات عف طرؽ التعامؿ مع التعمـ االلكتركني الدراسة 
عف بعد، كتحسيف عمؿ منصة درسؾ بالتعاكف مع المعمميف مف داخؿ الميداف،كعمؿ 

استمرارية العمؿ بالتعمـ كالتعميـ االلكتركني عف بعد. كاف يككف لكؿ دراسات حكؿ 
 مدرسة منصة خاصة بيا.

 قات التعمـ االلكتركني ، جائحة فيركس ككركنا.ك الكممات المفتاحية: مع
Abstract 

 The study aimed to identify the obstacles to electronic distance 

learning in the secondary stage according to the class and gender 

variables in light of the Corona pandemic from the students 

’point of view in Directorate of Education / Tafila region in 

Jordan, where the study population consisted of a sample of 200 

high school students who were selected randomly. Al-Bidaa 

distributed a questionnaire to them that consisted of two main 

areas, which are obstacles to technical technologies and 

infrastructure for remote e-learning, and between the level of 

student interaction for e-learning via the website, due to the 

difficulty of reaching students due to the Corona pandemic and 

the difficulty of reaching school students. The results revealed 

that there were no statistically significant differences at the level 

of significance (0.05 0.0α) between the estimates of the study 

sample individuals. There were no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05α) between the 

estimates of the study sample individuals for the obstacles of 

technical technologies and the e-learning infrastructure distance, 

and the level of student interaction for e-learning via distance. In 

addition to the absence of statistically significant differences at 

the level of significance (α 0.05) between the study sample's 

estimates of the obstacles to distance learning at the secondary 

level According to the class and gender variables in light of the 

Corona pandemic from the students' point of view in Directorate 

of Education /Tafila region in Jordan, the study recommended 

holding workshops for male and female teachers on ways to deal 

with remote e-learning, improving the work of the Darsak 
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platform in cooperation with teachers from within the field, and 

conducting studies on continuity of work through learning and e-

learning from a distance and that each school has its own 

platform. 

Key Words: E-Learning Obstacles, Coronavirus Pandemic. 

 

 مة:المقذ
تمقي أزمة فيركس ككركنا بظالليا عمى قطاع التعميـ؛ مما دفع المدارسى كالجامعات 
كالمؤسسات التعميمية إغالؽ أبكابيا لتقمؿ مف فرص انتشاره. مما أثار قمقا كبيرا لدل 
المنتسبيف ليذا القطاع، كخاصة الطمبة المتأىبيف لتقديـ امتحانات يعدكنيا مصيرية 

 مثؿ التكجييي. 
(، E-Learningمما دفع بالمؤسسات التعميمية التحكؿ إلى التعمـ اإللكتركني )    

كبديؿ لمتعمـ الكجاىي كدمجو في العممية التعميمية؛ خاصة بعد أف تأثرت العممية 
التعميمية التعممية بشكؿ مباشر بأتمتة الصناعة كتطكر تكنكلكجيا "الذكاء الصناعي" 

(Artificial Intelligence ك"إنتر )( "نت األشياءInternet of Things ككذلؾ ،)
ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات التي اقتحمت معظـ أشكاؿ حياة اإلنساف كأصبحت جزءا 
منيا. كأصبح دمج التكنكلكجيا في العممية التعميمية التعممية تكجيان عالميان، كتكفير 

لمتعمـ بدالن مف  المادة التعميمية مف خالؿ األجيزة المحمكلة مما يشكؿ عامال محفزا
 االكتفاء بالدراسة التقميدية.

https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/15/%D8%AA% 
 كجاءت كالمكاف، الزماف حكاجز "ُٗ "ككفيد المستجد ككركنا كباء اجتاح كقد  

كاف  الحكاجز. ىذه لتجتاح -الفيركس انتشار صاحبت التي– بعد" فع "التعمـ دعكات
 عكالـ إلى لالرتقاء مثارنا الثابتة المكانية الحكاجز غياب مف جعؿ المكاني جتياحاال

 التخمص أدكات امتمؾ الزماني كاالجتياح الفسيحة، اإلنترنت شبكات طريؽ عف مختمفة
 مكاني حيز إلى الكصكؿ سرعة عف حثناب اآلخريف كمزاحمة كاإلياب الذىاب ركتيف مف
 العقكؿ. رحابة تحتممو مما أضيؽ كاف ربما

https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/15/%D8%AA%25
https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/15/%D8%AA%25
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 انقطعكا الذم كالشباب لألطفاؿ قياسيِّا رقمنا سجؿ ككركنا فيركس كانتشار      
 كالشرؽ كأكركبا كآسيا أفريقيا في بمدنا ُٔ أعمنت عندما آذار، ُِ تاريخ مف الدراسة
 تنفيذ كتـ كالجامعات،  المدارس إغالؽ عف الجنكبية كاكأمري الشمالية كأمريكا األكسط

 ْ.ُِْ مف أكثر عمى أثر مما أنحائو، جميع في لمدارسيـ بمدنا ّٗ ؿ اإلغالؽ؛
 لمنع المناطؽ بعض في المدارس بإغالؽ إضافيِّا بمدنا ُْ قاـ كما كشاب، طفؿ مميكف
ذا الحتكائو. أك الفيركس انتشار  المدارس إغالؽ إلى البمداف ىذه لجأت ما كا 

 طفؿ مميكف ََٓ مف أكثر تعميـ فسيضطرب الكطني، الصعيد عمى كالجامعات
  العالمية. الصحة منظمة كفؽ آخريف، كشاب

-learning-m/arabic/articles/news/distancehttps://www.scientificamerican.co
covid19-versus/ 
كتعد األردف مف أكلى البمداف في المنطقة التي استجابت لألزمة بفرض حظر       

غالؽ كافة المؤسسات التعميمية عمى مستكل المممكة. كإلستدامة التعمـ أثناء  التجكؿ كا 
ات التعمـ عف بعد، حيث سارع الجائحة، لجأت كزارة التربية كالتعميـ إلى أدك 

لتطكير بكابة تعميمية  المسؤكلكف االستفادة مف المكاد المتاحة لدل القطاع الخاص
ف قناتيف تمفزيكنيتيف مخصصتيف لتقديـ دركسا عمى اإلنترنت. فضالن ع "تسمى "درسؾ

كتغطي ىذه المكارد المكضكعات األساسية التي يشتمؿ عمييا المنيج، اضافة إلى 
ذلؾ، أعيدت تييئة القناة التمفزيكنية الرياضية األردنية إلذاعة برامج تعميمية مصممة 

ندت كزارة التربية كالتعميـ أيضان خصيصان لطمبة الثانكية العامة "التكجييي". كما سا
كأيطمقت   المعمميف بتطبيؽ إجراءات جديدة لتسييؿ عممية االنتقاؿ لمتعمـ عف بعد.

لتقدـ دكرات تدريبية حكؿ أدكات التعمـ عف بعد، كالتعمـ  منصة حديثان لتدريب المعمميف
المختمط، كتكنكلكجيا 

and-19-https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/covid-يـالتعم
jordan-eparedness-learning-digital   

لتعميمية التعممية، ففي كلمتعميـ اإللكتركني دكر ميـ كأساسي في إنجاح العممية ا   
ظؿ التطكر التكنكلكجي الكبير كمع انتشار كسائؿ االتصاؿ الحديثة مف حاسكب، 

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19/
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/innovation-responding-coronavirus-could-pave-way-better-learning-outcomes-mena
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/innovation-responding-coronavirus-could-pave-way-better-learning-outcomes-mena
https://blogs.worldbank.org/arabvoices/innovation-responding-coronavirus-could-pave-way-better-learning-outcomes-mena
https://teachers.gov.jo/
https://teachers.gov.jo/
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/covid-19-and-digital-learning-eparedness-jordan
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/covid-19-and-digital-learning-eparedness-jordan
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/covid-19-and-digital-learning-eparedness-jordan
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كشبكة انترنت، ككسائط متعددة، مثؿ: الصكت، كالصكرة، كالفيديك، كىي كسائؿ 
 أتاحت المجاؿ لعدد كبير لتمقي التعميـ بكؿ سيكلة كيسر، كبأقؿ كقت كجيد.

تعميـ يكاجو كثيران مف التحديات، صنفيا في ثالثة أبعاد أف ال  ,Fiser)2006)يرلك 
رئيسة كىي البعد التعميمي كالبعد االدارم كالبعد التقكيمي. كىذا التكجو رافقو العديد مف 

التي تكصمت ، ((Osaily,2012المعكقات، ارتبط بعضيا باإلدارة كالطمبة، كدراسة   
 الحكامدة، كدراسة كالييئة التدريسية إلى ضعؼ مستكل الدارسيف في المغة االنجميزية،

كارتبط بعضيا بالمنياج الدراسي، كأنكاع الخدمات كاإلمكانات المتاحة،   (2009)
كالتي نصت عمى النقص في عدد أجيزة الحاسكب داخؿ  ، ((Osaily,2012كدراسة 

كمع  (،ََِٓعيادات ،)المختبر، ككذا النقص في المرافؽ، كالتجييزات، كدارسة 
قات ك معض األدب التربكم البد مف الشركع في ىذه الدراسة بغية؛ التعرؼ عمى استعرا

التعمـ االلكتركني عف بعد في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي  
 في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في االردف.

 مشكمة الدراسة
عاني منيا العالـ بأكممو في الكقت الحالي المتمثمة بانتشار نظران لمظركؼ التي ي      

فيركس ككركنا، فقد كجدت المؤسسات التربكية نفسيا فجأة مجبرة عمى التحكؿ لمتعمـ 
عف بعد لضماف استمرارية عممية التعمـ كالتعميـ، كاستخداـ شبكة االنترنت كاليكاتؼ 

 .(Yulia,2020) الذكية كالحكاسيب في التكاصؿ عف بعد مع الطمبة 
كاالردف مف احدل الدكؿ التي كجدت نفسيا فجأة مجبرة عمى التحكؿ لمتعميـ       

اإللكتركني، كتكظيؼ كسائؿ تكاصؿ لـ تكف متبعة مف قبؿ، كلكف ضعؼ البنية 
التحتية لمتعميـ اإللكتركني الذم يتطمب اعتماد برمجيات محددة كتكفير شبكات انترنت 

قات التعمـ ك معلكؿ طالب. لذلؾ ظيرت حاجة ممحة لمعرفة كىكاتؼ ذكية كحكاسيب 
االلكتركني عف بعد في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي  في 

، كالصعكبات التي تكاجو الطمبة في  ظؿ جائحة ككركنا في تربية الطفيمة في االردف
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عمى تمبية احتياجات الطمبة،  تمقي المعمكمات، كمدل تحقيقيا ألىداؼ التعميـ، كقدرتيا
يجاد بيئة تغني عف التعميـ كجيان لكجو  .كا 

قات التعمـ االلكتركني ك معكمف ىنا تنبع مشكمة الدراسة في محاكلة التعرؼ عمى      
عف بعد في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي في ظؿ جائحة 

 . لطفيمة في االردفككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية ا
  أسئمة الدراسة

 انبثقت عن مشكمة الدراسة السؤال الرئيس التالي: 
قات التعمـ االلكتركني عف بعد في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ ك معما        

كالنكع االجتماعي  في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في 
 ؟  االردف

 عف ىذه الدراسة االسئمة الفرعية التالية: كقد انبثؽ
 للتعلٌمالتقنيات الفنية والبنية التحتية قات ومعىؿ يتبايف ترتيب  ُس .ُ

في المرحمة الثانكية في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية بعد االلكتروني عن 
 نظر الطمبة في تربية الطفيمة في االردف؟

في بعد االلكتروني عن  للتعلٌمىؿ يتبايف ترتيب مستكل تفاعؿ الطمبة  ِس .ِ
المرحمة الثانكية في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية 

 الطفيمة في االردف ؟
التقنيات الفنية والبنية التحتية قات ومعىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطات  ّس .ّ

االلكتروني عن  للتعلٌممستكل تفاعؿ الطمبة بعد وبٌن االلكتروني عن  للتعلٌم

حمة الثانكية في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في في المر بعد 
 تربية الطفيمة في االردف؟

قات التعميـ االلكتركني عف بعد في ك ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطات مع ْس .ْ
المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي في ظؿ جائحة 

 ردف؟ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في اال
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 يمي  تيدؼ الدراسة الى ما اىداف الدراسة :
في بعد االلكتروني عن  التعلٌمالتقنيات الفنية والبنية التحتية قات ومعابراز  .ُ

 المرحمة الثانكية في ظؿ جائحة ككركنا 
في المرحمة الثانكية بعد االلكتروني عن  للتعلٌمابراز مستكل تفاعؿ الطمبة   .ِ

 في ظؿ جائحة ككركنا 
بعد وبٌن االلكتروني عن  للتعلٌمالتقنيات الفنية والبنية التحتية قات وعمعرفة م .ّ

في المرحمة الثانكية في ظؿ بعد االلكتروني عن  للتعلٌممستكل تفاعؿ الطمبة 
 جائحة ككركنا 

قات التعميـ االلكتركني عف بعد في المرحمة الثانكية في ظؿ ك معرفة مع  .4
 جائحة ككركنا 
 اىمية الدراسة:

 خيص أىمية ىذه الدراسة كما يأتي:يمكف تم
يمكف لألدب النظرم الكارد في ىذه الدراسة أف يضيؼ معرفة  األىمية النظرية:

جديدة لمباحثيف، كقد يرفد المكتبة العربية بإطار نظرم جديد حكؿ التعميـ اإللكتركني 
 في ظؿ حاالت الطكارئ، كقد تفيد الدراسات السابقة التي تيرجمت في ىذه الدراسة

 الميتميف بالتعمـ عف بعد كنتائج تطبيقو عالميان. 
: تفيد نتائج ىذه الدراسة مدارس كزارة التربية كالتعميـ  كالمؤسسات األىمية العممية

التعميمية في االردف مف تحسيف أداء نظاـ التعميـ اإللكتركني، كتطكير الككادر البشرية 
التعميـ المتبعة ككضع الخطط  كاإلمكانات المادية كاالتجاىات في انتقاء أنماط

المستقبمية لمتكجو نحك التعمـ اإللكتركني كبديؿ لمتعميـ الكجاىي اك االثنيف معا، كما 
قات التعميـ االلكتركني عف بعد في ك معيمكف االستفادة مف أداة الدراسة مف قياس 

مف  المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي  في ظؿ جائحة ككركنا
في مؤسسات تعميمية اخرل، كيستمد  كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في االردف

البحث أىميتو ككنو معاصران لظاىرة كاقعية كىي انتشار فيركس ككركنا، كيمكف 
 االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في ظكاىر مشابية كالحركب كاألزمات.
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 :المصطمحات اإلجرائية لمدراسة
 تروني:التعميم اإللك  

بأنو أسمكب “( مفيكـ التعميـ اإللكتركني ِّ: ََِّعرفو المبارؾ )المبارؾ، 
مف أساليب التعميـ في إيصاؿ المعمكمة لممتعمـ يعتمد عمى التقنيات الحديثة 
لمحاسب، كاإلنترنت، ككسائطيا المتعددة مثؿ: األقراص المدمجة، كالبرمجيات 

 الحكار كالنقاش. التعميمية، كالبريد اإللكتركني، كساحات
ىك منظكمة تفاعمية ترتبط Berg,& Simonson, 2018) بينما عرفو )

بالعممية التعميمية التعممية، كتقكـ ىذه المنظكمة باالعتماد عمى كجكد بيئة 
إلكتركنية رقمية تعرض لمطالب المقررات كاألنشطة بكاسطة الشبكات 

   (Berg, Simonson, 2018) .كاألجيزة الذكية اإللكتركنية
فقد عرفو بأنو العممية المخططة كاليادفة التي يتفاعؿ فييا طمبة  اما الباحث

المدرسة مع مدرسييـ لتحقيؽ أىداؼ كنتاجات محددة مف خالؿ تكظيؼ 
كاألجيزة الذكية لضماف التباعد  البرمجيات التعميمية كالشبكات اإللكتركنية

 خالؿ فترة انتشار فيركس ككركنا.  الجسدم
 (:19-ورونا )كوفيدفيروس ك  

ىي فصيمة مف الفيركسات التي قد تسبب المرض لالنساف، كتؤثر عمى 
الجياز التنفسي التي تتراكح حدتيا مف نزالت البرد الشائعة إلى األمراض 
األشد خطكرة  مثؿ متالزمة الشرؽ األكسط التنفسية، كالمتالزمة التنفسية 

األفراد )منظمة الصحة الحادة )السارس(، كيتسـ بسرعة انتشاره بيف 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (.                                                                                                                           2019العالمية،

ىي تحديات قد تحكؿ بينو كبيف األىداؼ التي  قات التعميم االلكتروني:و مع
(: قمة الكعي بيذا النكع ٔٓ: ََِٕكضعت مف أجمو، كقد عرفو حمداف )حمداف، 

مف التعميـ في المجتمع كبالتالي النظر إليو بسمبية تحد مف أىدافو كمزاياه، كعدـ تكفر 
كعجز اإلمكانيات المادية، كالنقص الكبير التي القناعة الكافية لدل المعمـ كالمتعمـ، 
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تعاني منو المؤسسات التعميمية فيما يتعمؽ بالتقنيات الرئيسية لمتعميـ اإللكتركني. كقد 
( عدـ كضكح أنظمة التعميـ اإللكتركني كأساليبو، ْْ: ََِٗاضاؼ الكافي )كافي، 

ر الخصكصية كالسرية حيث كقمة تكافر الخبراء في إدارة التعميـ اإللكتركني، كعدـ تكف
 يتـ اختراؽ المحتكل كاالمتحانات.

 قات إجرائيان: ىي العقبات ك كالمقصكد بالمع قات التعميم اإللكتروني:و مع
كالصعكبات كالتي يكاجييا الطمبة كتحكؿ دكف تطبيؽ التعميـ اإللكتركني مف كجية 

التي يحصؿ  نظر الطمبة، كتقمؿ مف فرص تحقيؽ األىداؼ بفاعمية. اك ىي الدرجة
 عمييا المستجيب مف خالؿ االجابة عمى اداة الدراسة

 حدود الدراسة:   
  يمكن تعميم نتائج ىذه الدراسة في ضوء الحدود اآلتية:

 :( طالب كطالبة مف مدارس ََِطيبقت ىذه الدراسة عمى ) الحدود البشرية
 تربية الطفيمة

 :ربية الطفيمة عبر جرل تطبيؽ ىذه الدراسة في مدارس ت الحدود المكانية
 مكاقع التكاصؿ االجتماعي )االنترنت(.

 :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في نياية الفصؿ الدراسي األكؿ  الحدود الزمنية
(2020-2021.) 

 :قات التعمـ االلكتركني عف بعد ك معتناكلت ىذه الدراسة  الحدود الموضوعية
ائحة ككركنا في في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالمرحمة  في ظؿ ج

 كتـ استخداـ استبانة ليذا الغرض. تربية الطفيمة في االردف
 محددات الدراسة:

  عدـ القدرة لمكصكؿ إلى كافة المراجع كالمصادر كالكثائؽ الكرقية التي يمكف
 .اعتمادىا كمرجع أساسي

 قمة الدراسات السابقة عف المكضكع المقترح اك باألحرل ندرة الدراسات عنو. 
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  الكصكؿ إلى عينة الدراسة في الكضع الراىف بسبب انتشار فيركس صعكبة
ككركنا، لتكزيع االستبانة عمى الطمبة لذلؾ تـ االكتفاء بالتكزيع ضمف المكقع 

 .إلكتركنيا باستخداـ البريد اإللكتركني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أواًل التعميم االلكتروني:
العممية التعميمية ليس كليد اليـك بؿ يعكد إلى ما قبؿ  يعتبر استخداـ اإلنترنت في   

(، الف معظـ الجامعات تستخدـ ما يسمى "أنظمة إدارة التعمـ" َََِعاـ )
(Learning Management Systems كفي ظؿ "أزمة ككركنا" التي يعيشيا .)

ف العالـ؛ اتجيت غالبية المؤسسات التعميمية نحك التعميـ اإللكتركني كبديؿ لضما
استمرارية العممية التعميمية. كازداد بشكؿ ممحكظ استخداـ تطبيقات محادثات الفيديك 

" ك"غكغؿ" ك"ميتينغ" ك ...كغيرىا.  عبر اإلنترنت اىميا "زـك
كرغـ إيجابيات التعمـ اإللكتركني فإف أسئمة تدكر في خمد الكثيريف عف فعاليتو      

لذلؾ؟ كما ىي التحديات التي تكاجو  كبديؿ كمي لمطرؽ التقميدية كمدل االستعداد
لذلؾ  تـ استخداـ االنترنت في المؤسسات التعميمية كأصبحت  التعميـ اإللكتركني؟

المدارس كالجامعات ليا مكاقع عمى اإلنترنت، كتغيرت النظرة لإلنترنت كلميكاتؼ 
ارس الذكية كالحكاسيب، فأصبح يينظر ليا عمى أنيا أداة تعميمية أساسية، فعدد المد

. كقد كشفت نتائج البحث في  كالجامعات المتصمة باإلنترنت يزداد يكما بعد يـك
Google ( جامعة ككمية إلكتركنيةََْأكثر مف ) كجكد (Online University) ،

( طالبان كطالبة يستخدمكف التعميـ َََ.َِٓ( معممان ك )َََ.ّٓكأف أكثر مف )
( مقرر ََُٕابات جامعية  كأكثر مف )اإللكتركني قبؿ جائحة ككركنا، كأف ىناؾ بك 

 .(Koumi, 2006)جامعي عمى اإلنترنت في الكاليات المتحدة فقط 
إف التزايد في أعداد المعمميف كالطالب الذيف يستخدمكف الحاسب كاإلنترنت        

كاليكاتؼ الذكية في عممية التعميـ يعكد إلى ما يتمتع بو التعميـ اإللكتركني مف 
و مف آثار إيجابية، ككشفت دراسة كؿ مف إدكاردز كفريتز خصائص كلما ل
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Edwards and Fritz ,1997) أف التعميـ اإللكتركني ممتع كمشكؽ كيحقؽ النتائج )
 التعميمية المرغكب فييا، كيحسف مف اكتساب الطمبة لممفاىيـ.

لؾ مف كيعٌرؼ التعميـ اإللكتركني بأنو التعميـ المقدـ عمى شبكة االنترنت، كذ       
خالؿ استخداـ التقنيات اإللكتركنية الحديثة لمكصكؿ إلى كؿ ما يتعمؽ بالمكاد التعميمية 

 .(Koumi, 2006خارج حدكد الصؼ التعميمي التقميدم )
أف  (Basilaia, Kvavadze, 2020)كيرل كؿ مف باسياليا ككفافادزم        

تاجات التعميمية باستخداـ التعميـ اإللكتركني ىك عممية منظمة تيدؼ إلى تحقيؽ الن
كسائؿ تكنكلكجية تكفر صكتان كصكرة تعمؿ عمى التفاعؿ بيف المتعمـ كالمحتكل 

 كاألنشطة التعميمية في الكقت كالزمف المناسب لو.
كيرل الباحث أف التعميـ اإللكتركني عممية استبداؿ التعميـ عف بعد باستخداـ كسائؿ    

ان لكجو في الغرؼ الصفية لتحقيؽ النتاجات التعميمية التكاصؿ اإللكتركنية بالتفاعؿ كجي
 المخطط ليا. 

كمف أىـ المصطمحات الشائعة التي تستخدـ لمتعبير عنو ككصفو ىي التعميـ عف 
بعد، كالتعميـ اإللكتركني المحكسب، كيككف عمى ىيئة اجتماعات عبر شبكة االنترنت، 

 .لمياـ كالكاجبات منو في ذات الكقتيستطيع فييا الطمبة التفاعؿ مع معممييـ، كتمقي ا
(eLearning NC, 2018) 

كيكجد العديد مف الفكائد كالميزات التي يقدميا التعميـ اإللكتركني، كالتي تجعمو  
 :يتفكؽ عمى طرائؽ التعميـ التقميدية، كىي كاآلتي

تقميؿ التكاليؼ، حيث إنو يكفر تكاليؼ إنشاء صفكؼ جديدة لعمؿ دكرات  -
ية، كيكفر الكيرباء كالماء كغيرىا مف المكاد المستخدمة في كحمقات تعميم

المدرسة، إضافة إلى أنو ال حاجة لمذىاب إلى المدارس كالمراكز التعميمية، 
 .كىذا مف شأنو أف يقمؿ تكاليؼ التنقؿ
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متاح لجميع األفراد كالفئات العمرية، حيث يستطيع جميع األفراد بغض النظر  -
االجتماعات كالمقاءات كالدكرات المطركحة عمى عف أعمارىـ االستفادة مف 

 .االنترنت، كاكتساب ميارات كخبرات جديدة بعيدة عف قيكد المدارس التقميدية
المركنة، فيك ال يرتبط بكقت معيف، فيستطيع األفراد التعمـ في أم كقت شاءكا  -

 .حسب الكقت المالئـ ليـ
غير المجدية بيف الطمبة مف استثمار الكقت كزيادة التعمـ، حيث تقؿ التفاعالت  -

خالؿ تقميؿ الدردشة كاألسئمة الزائدة التي تضيع الكقت، فتزداد كمية ما يتعممو 
 الطالب دكف أم تعطيالت أك عكائؽ.

جعؿ التعميـ أكثر تنظيمان كمحايدة، إضافة إلى تقييـ االختبارات بطريقة محايدة  -
 .كعادلة، كالدقة في متابعة إنجازات كؿ طالب

مبيئة، حيث ال يكجد استخداـ لألكراؽ كاألقالـ التي قد تضر البيئة عند صديؽ ل -
 .(Ferriman, 2014) التخمص منيا

إضافة إلى ذلؾ فإف التعميـ اإللكتركني سيككف نمط التعميـ السائد مستقبالن، فالجيؿ 
الحالي يتميز بتعمقو بأجيزة الياتؼ الذكية كاستخداـ التطبيقات المختمفة، لذلؾ فقد 

صبح دمج التكنكلكجيا في العممية التعميمية تكجيان عالميان، كأصبح التفاعؿ مع أ
األنشطة التعميمية مف خالؿ األجيزة المحمكلة يشكؿ عامال محفزا لمتعمـ بدالن مف 

 .(Yulia,2020)االكتفاء بالدراسة التقميدية 
السمبيات  كعمى الرغـ مف الفكائد الكثيرة لمتعميـ اإللكتركني، إال أف لو بعض 

 :كاآلتي
اعتماده عمى التكنكلكجيا بشكؿ كبير، فعمى الرغـ مف أف التعميـ اإللكتركني  -

متاح لجميع األفراد، إال أف الكثير منيـ قد ال يتكفر لدييـ ىكاتؼ ذكية أك 
 .أجيزة حاسكب أك شبكة اتصاؿ
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 تدني مستكل التحفيز كالتنظيـ، ألف التعميـ اإللكتركني ذاتي، فقد يجد بعض -
األشخاص صعكبة في تحفيز نفسو عمى التعمـ كمقاكمة المعب، كتنظيـ 

 .عممية التعمـ
العزلة كالكحدة، كتنشأ بسبب تفاعؿ الطمبة مع أجيزة حكاسيب كىكاتؼ ذكية  -

بدالن مف تكاصميـ كتفاعميـ بطريقة مباشرة مع بعضيـ بعضان 
(Hetsevich, 2017). 

 ,Basilaia, Kvavadze, 2020; Yulia) (Yulia,2020)كيرل كؿ مف  
 أف التعميـ اإللكتركني يمكف أف يككف مجديا إذا قاـ المعممكف بما يأتي: (2020
يمجأ المعممكف إلى تبني تصميمان تعميميان تنظيـ المحتكل التعميمي: فقد   -ُ

إلعداد مادة تعميمية تحقؽ األىداؼ، كدراسة احتياجات الطمبة التعميمية، 
المناسبة لتحقيقيا، كاختيار أدكات القياس كالتغذية كتحديد األىداؼ كالكسائؿ 

 الراجعة.
: يتحدد اختيار الكسائؿ التعميمية في التعميـ اختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة -ِ

اإللكتركني عف بعد باختيار البرمجية التعميمية المناسبة لمتكاصؿ، كىي كسيمة 
 التكاصؿ الفعالة كالمنتشرة بيف الطمبة.

ت القياس: التعميـ اإللكتركني يعاني مف ضعؼ في مكثكقية التقييـ تحديد أدكا -ّ
كصعكبة ضبط تنفيذ االختبارات، كتعذر عممية المراقبة تفاديا لمغش، فقد بمجأ 
المعممكف إلى التقكيـ التككيني خالؿ التفاعؿ مع الطمبة، أك استخداـ التقكيـ 

 الحقيقي.
مـ المختمفة: كذلؾ بمراعاة تنكع أنماط تفريد التعميـ كتمبية احتياجات كأنماط التع -ْ

التعمـ بيف الطمبة، كمراعاة كفاياتيـ الحاسكبية، كمراعاة ظركفيـ مف حيث أكقات 
 الدراسة كاختالؼ جكدة الشبكات كاألجيزة لدييـ.

النمك الميني: كتحسيف المعمـ باستمرار لكفاياتو اإللكتركنية، كتحسيف مستكل  -ٓ
 يا الحديثة في عممية التعميـ.الجاىزية الستخداـ التكنكلكج
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التعمـ االلكتركني ال يحدد نكعية الطمبة مف حيث ذكاء الطالب الذم يتمتع فيو اك  -ٔ
 الفركؽ الفردية بيف الطمبة.

 ثانيُا فيروس كورونا:
لـ يكف يخطر بخمد أم معمـ أف التعميـ  ََِِفي شير آذار مف عاـ    

كؿ لمطمبة لتحقيؽ اىدافنا التعميمية، كالتي اإللكتركني سيككف ىك البكابة الكحيدة لمكص
نجمت عف أزمة ككركنا فأطمقت دكرات لممعمميف في مجاؿ التعمـ اإللكتركني ككسائمو 
المتنكعة بشكؿ مكثؼ، لممحافظة عمى استمرارية التعمـ كالتعميـ كتحقيؽ اليدؼ لمعاـ 

مى سالمتيـ ، كتحقيؽ التباعد الجسدم بيف الطمبة حفاظان عََِِ/َُِٗالدراسي 
 ,Basilaia, Kvavadze) (Yulia,2020) ُٗمف اإلصابة بفيركس ككركنا.

2020; Yulia, 2020). 
" الجديد ضمف ساللة جديدة مف عائمة فيركسات ُٗكيندرج فيركس "ككفيد. 

"ككركنا" التي لـ تكتشؼ إصابة البشر بيا سابقان، كالتي ظيرت في بدايتيا في مدينة 
انتشر الى سائر دكؿ العالـ كمنيا االردف، كىك مرض فيركسي كىاف الصينية، كمنيا 

يصيب الجياز التنفسي عند اإلنساف في مختمؼ األعمار، كاألشخاص األكثر تأثران 
كعرضة لو ىـ كبار السف كالمصابيف بأمراض مزمنة، كقد انتشر بيف الناس عف 

العطس كلمس أدكات طريؽ االختالط مع المصابيف، كالرذاذ المتطاير أثناء السعاؿ، ك 
المصاب أك المصاب ذاتو، كمف أعراضو البارزة، الحمى كيصاحبو ارتفاع في درجة 
الحرارة، كالسعاؿ مع ضيؽ بمتنفس كاإلجياد العاـ كالقيء كاإلسياؿ كسيالف األنؼ، 

( أف ََِِإضافة إلى التياب الحمؽ، كانعداـ رائحة الشـ، كقد بيف اليالؿ األحمر )
كقائية كطرؽ الحماية التي تساعد عمى الحد مف خطر اإلصابة بيذا مف اإلجراءات ال

 : Yulia,2020)ما يأتي) الفيركس
  تجنب المخالطة كالتباعد الجسدم مع االشخاص اك االقارب اك أم شخص

لديو أعراض نزالت البرد أك اإلنفمكنزا العادية، كتجنب لمس العينيف أك األنؼ 
 .أك الفـ
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  كالماء باستمرار، أك استخداـ معقـ يديف كحكلي عند تنظيؼ اليديف بالصابكف
 .الخركج مف المنزؿ، أك لمس المرافؽ العامة كغيرىا

 .استخداـ المنديؿ عند السعاؿ كالعطس كالتخمص منو فكران بعد استخدامو 
  تعقيـ كافة االشياء التي يتـ شراؤىا قبؿ إدخاليا إلى المنزؿ، كالتطيير

 المكتب. المستمر لألسطح في المنزؿ ك 
كقد أدل االلتزاـ بتعميمات كزارة الصحة في االردف إلى منع كؿ أشكاؿ التقارب        

الجسدم بيف المكاطنيف، في األسكاؽ كالمساجد كالنكادم، كالجامعات كالمدارس التابعة 
إلى كزارة التربية كالتعميـ ، كالتزمت جميع مدارس المممكة بالتباعد الجسدم، كأغمقت 

 ,Basilaia, Kvavadze) كالجامعات كاصبح التعميـ الكتركنيا عف بعدالمدارس 
2020; Yulia, 2020), (Yulia,2020) 

 قات التعميم اإللكتروني: و مع
بالرغـ مف أىمية ىذا النكع مف التعميـ كمزاياه المتعددة، إال أنو يكاجو معكقات كتحديات قد 

: ََِٕأبرزىا ما ذكره )حمداف، تحكؿ بينو كبيف األىداؼ التي كضعت مف أجمو، كمف 
(: قمة الكعي بيذا النكع مف التعميـ في المجتمع كبالتالي النظر إليو بسمبية تحد مف أىدافو ٔٓ

كمزاياه، كعدـ تكفر القناعة الكافية لدل المعمـ كالمتعمـ، كعجز اإلمكانيات المادية، كالنقص 
 ؽ بالتقنيات الرئيسية لمتعميـ اإللكتركني.الكبير التي تعاني منو المؤسسات التعميمية فيما يتعم

(:عدـ كضكح أنظمة التعميـ اإللكتركني كأساليبو، كقمة تكافر ْْ: ََِٗكيضيؼ )كافي، 
الخبراء في إدارة التعميـ اإللكتركني، كعدـ تكفر الخصكصية كالسرية حيث يتـ اختراؽ المحتكل 

 كاالمتحانات.
أبرز معكقات التعميـ اإللكتركني كالتي  (Rodney, 2002)كقد استعرض ركدني       

تمثمت بعدـ تكافر القيادة الفعالة، كعدـ تكافر التدريب المناسب معيا، كعدـ تكافر المعدات 
 كاألدكات الالزمة، كالدعـ الفني لمثؿ ىذا المكف مف التعميـ.

كيتبيف مما سبؽ أف معكقات التعميـ اإللكتركني متباينة حسب ظركؼ كؿ جامعة     
كامكاناتيا المادية حيث؛ المختبرات كتكافر شبكة اإلنترنت، ككذلؾ امكاناتيا البشرية 
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المعدة لمتعامؿ مع التعميـ اإللكتركني، كالخدمات المكجستية، كبما يتكافر فييا مف طاقة 
تدريبية، كالحكافز المادية، كالمعنكية، كالقدرة عمى الصيانة لتدارؾ األخطاء كتكجو 

 ي فمسفة التعميـ اإللكتركني مف البداية.الجامعة في تبن
رغم أهمٌة التعلم اإللكترونً، ونتائجه التً أثبتت نجاحه، والً ٌعتبر كغٌره من 
طرق التعلٌم  الذي ٌواجه  بعض العقبات والتحدٌات التً قد تحد من استخدامه. وأن 

ة ضعف البنٌة التحتٌة، وضعف الجودة التعلٌم، وكلفة التطوٌر، وغٌاب الخط
الوطنٌة، ومحدودٌة المحتوى ، وغٌاب التفاعل اإلنسانً هً من أهم العوائق التً 
تواجه التعلم اإللكترونً. لذلك البد من دعم مبادرات التعلم اإللكترونً فً المدارس 
والجامعات، وتقوٌة البنٌة التحتٌة لالتصاالت واألجهزة، وضرورة التدرٌب الشامل 

(  كما اوضح رودنً أن أهم عوائق تطبٌق التعلم 2003،على هذه التقنٌة )العورٌفً 
اإللكترونً عدم توافر القٌادة الفعالة، وقلة التدرٌب المناسب للفرد، اضافة الى عدم 

أنه ال بد من  واوضح  كهان  (، (Rodny,2002توفر المعدات واألدوات الالزمة 

ومتابعة المعلومات  توفٌر اإلدارة القادرة على متابعة بٌئة التعلٌم اإللكترونً
المستجدة، بحٌث تكون قادرة على التخطٌط السلٌم على جمٌع المستوٌات إلنجاح 

. وأن أكبر عائق أمام فاعلٌة التعلم اإللكترونً (Khan,2003 ) التعلٌم اإللكترونً

ٌكمن فً ضعف البنٌة التحتٌة لشبكة اإلنترنت فً بعض الدول، فٌحد ذلك من سرعة 
ٌجعل عملٌة بث الصوت والصورة أمراً مزعجاً وممالً؛ وذلك لبطء تدفق البٌانات، و
أما العقبات والتحدٌات التً تواجة المؤسسات التعلٌمٌة فً  .(2002البث ) الخلٌفة، 

األردن وتحد من استخدام التعلم اإللكترونً، عدم توافر خدمة اإلنترنت فً المدرسة، 
والمشكالت الفنٌة التً تظهر فً  وعدم كفاٌة عدد أجهزة الحاسوب لعدد الطلبة،

أجهزة الحاسوب واإلنترنت، وعدم تجهٌز مختبر الحاسوب بما ٌلزم من طابعات 
وسماعات وورق طباعة، وعدم امتالك الطالب جهاز حاسوب فً البٌت) بنً دومً 

(.، وأن معوقات التوظٌف الفعال لتكنولوجٌا المعلومات فً 2002، الشناق ، 
ً: النقص الحاد فً أجهزة الحاسوب والتجهٌزات المتصلة المدارس األردنٌة ه

بتكنولوجٌا المعلومات فً المدارس، وضعف فعالٌة برامج تدرٌب المعلمٌن فً مجال 
تكنولوجٌا المعلومات، وقلة امتالك طلبة المدارس لمهارات وكفاٌات تكنولوجٌا 

ط واإلعداد لتوظٌف المعلومات األساسٌة، وقلة كفاٌة الوقت الالزم للمعلمٌن للتخطٌ

 (.Jawarneh & Khazaleh (2006,تكنولوجٌا المعلومات فً التدرٌس  
 الدراسات السابقة

حظي التعميـ اإللكتركني بكثيرو مف الدراسات، ككاف االىتماـ بمعكقات تطبيؽ  -
التعميـ اإللكتركني بدرجة كبيرة، كمف خالؿ مراجعة األدب التربكم قاـ الباحث 

 راسات:برصد اىـ ىذه الد
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 دراسات عن التعميم االلكتروني في ظل جائحة كورونا
ىدفيا التعرؼ عمى فاعمية بيئة التعمـ اإللكتركني   (Aljaser,2019) دراسة -

في تطكير التحصيؿ األكاديمي كاالتجاه نحك تعمـ المغة اإلنجميزية لدل طالب 
عداد الصؼ الخامس االبتدائي. حيث تـ تصميـ بيئة التعمـ اإللكتركني كا  

اختبار كمقياس لتقييـ االتجاه نحك تعمـ المغة اإلنجميزية، كتـ تطبيؽ المنيج 
شبو التجريبي عمى عينة مف طالب الصؼ الخامس، مقسمة إلى مجمكعة 
ضابطة تدرس مف خالؿ الطريقة التقميدية، كمجمكعة تجريبية تدرس مف 

ركؽ ذات داللة خالؿ بيئة التعمـ اإللكتركني. كأظيرت نتائج الدراسة كجكد ف
إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية في كؿ مف اختبار ما بعد التحصيؿ 

 .كمقياس االتجاه نحك تعمـ المغة اإلنجميزية
( ىدفت إلى نمذجة تفاعؿ التعمـ Bashir,2019كفي دراسة أجراىا ) -

اإللكتركني كرضا المتعمـ عف تقنيات التعمـ المستمر في مؤسسات التعميـ 
كغندية، كاعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج المسحي، كدرست العالي األ

فاعمية التعمـ اإللكتركني التي تـ ربطيا برضا المتعمـ عف تقنيات التعمـ 
فقرة، كتـ تطبيقو  28المستمر، كتـ جمع البيانات باستخداـ استبياف مككف مف 

مف  متعممنا. اظيرت النتائج أف تفاعؿ التعمـ اإللكتركني يتألؼ 232عمى 
ىيكؿ ثالثي، ىك كاجية المتعمـ، كتفاعؿ التغذية الراجعة، باإلضافة إلى 

 محتكل التعمـ. 
ىدفت إلى معرفة  (Draissi, Yong, 2020) كفي دراسة أجراىا كؿ مف -

كتنفيذ التعميـ عف بعد في  COVID-19)خطة االستجابة لتفشي مرض )
ص كثائؽ مختمفة تتككف الجامعات المغربية، في ىذه الدراسة قاـ الباحثكف بفح

مف مقاالت إخبارية خاصة بالصحؼ اليكمية كالتقارير كاإلشعارات مف مكقع 
الجامعات. استخدمت الدراسة منيج تحميؿ المحتكل، كأشارت نتائج الدراسة 

يتحدل الجامعات لمكاصمة  (COVID-19) أف األمر المقمؽ ىك أف جائحة
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طالب كاألساتذة، كاالستثمار في التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو كؿ مف ال
البحث العممي كجيكدىا المستمرة الكتشاؼ المقاح. كاستندت أساليب التدريس 
الجديدة إلى زيادة االستقاللية لمطالب، ككانت الكاجبات اإلضافية المخصصة 
لألساتذة لمحفاظ عمى زخـ أعماليـ مف المنزؿ، كتكفير حرية الكصكؿ إلى 

 عمـ اإللكتركني المدفكعة أك قكاعد بيانات.عدد قميؿ مف منصات الت
بدراسة ىدفت إلى معرفة تأثير إغالؽ الجامعات بسبب  (Sahu,2020) كقاـ -

عمى التعميـ كالصحة العقمية لمطالب كىيئة  (COVID-19)فيركس ككركنا 
-COVID) التدريس، فقد نشأ في ككىاف الصينية الفيركس التاجي الجديد

جميع أنحاء العالـ، كبذلؾ قاـ عدد كبير مف كقد انتشر بسرعة في  (19
الجامعات بتأجيؿ أك إلغاء جميع األنشطة الجامعية، كاتخذت الجامعات 
تدابير مكثفة لحماية جميع الطالب كالمكظفيف مف المرض شديد العدكل، قاـ 
أعضاء ىيئة التدريس باالنتقاؿ إلى نظاـ التدريس اإللكتركني، كيسمط البحث 

عمى التعميـ كالصحة  COVID-19 أثير المحتمؿ النتشارالضكء عمى الت
النفسية لمطالب، كقد أظيرت نتائج الدراسة أنو عمى الجامعات تنفيذ القكانيف 
إلبطاء انتشار الفيركس، كيجب أف يتمقى الطالب كالمكظفكف معمكمات 
منتظمة مف خالؿ البريد اإللكتركني، كيجب أف تككف صحة كسالمة الطالب 

ف عمى رأس األكلكيات، ك أف تككف خدمات االستشارة متاحة لدعـ كالمكظفي
الصحة العقمية لمطالب، كعمى السمطات تحمؿ مسؤكلية ضماف الغذاء 
كالسكف لمطالب الدكلييف، كعمى أعضاء ىيئة التدريس االىتماـ بالتكنكلكجيا 

 .بشكؿ دقيؽ لجعؿ تجارب الطمبة مع التعمـ غنينا كفعاالن 
بدراسة كصفية ىدفت إلى تكضيح طرؽ تأثير جائحة  (Yulia,2020) كقاـ -

ككركنا عمى إعادة تشكيؿ التعميـ في اندكنيسيا، حيث شرحت أنكاع 
كاستراتيجيات التعمـ التي يستخدميا المدرسكف في العالـ عبر االنترنت بسبب 
إغالؽ الجامعات لمحد مف انتشار فيركس ككركنا الكبائي، كما كضحت 



مؼٕمبث انخؼهم االنكرتَوٓ ػه بؼذ يف املشحهت انثبؤُت حبؼب ملخغريْ انصف َانىُع االجخمبػٓ يف 
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الية استخداـ التعمـ مف خالؿ االنترنت، حيث خمصت الدراسة مزايا كفع
الدراسة الى أف ىناؾ سرعة عالية لتأثير كباء ككركنا عمى نظاـ التعميـ، حيث 
تراجع أسمكب التعميـ التقميدم لينتشر بدال منو التعمـ مف خالؿ االنترنت لككنو 

مؿ انتشار يدعـ التعمـ مف المنزؿ كبالتالي يقمؿ اختالط األفراد ببعضيـ، كيق
الفيركس، كأثبتت الدراسة أىمية استخداـ االستراتيجيات المختمفة لزيادة سالسة 

 .كتحسيف التعميـ مف خالؿ االنترنت
ىدفت إلى دراسة  (Basilaia, Kvavadze, 2020)كفي دراسة أجراىا -

تجربة االنتقاؿ مف التعميـ في المدراس إلى التعمـ عبر االنترنت خالؿ انتشار 
كس ككركنا في جكرجيا، حيث اسندت عمى إحصائيات األسبكع كباء فير 

األكؿ مف عممية التدريس في إحدل المدارس الخاصة كتجربتيا في االنتقاؿ 
مف التعميـ كجيان لكجو إلى التعميـ اإللكتركني خالؿ جائحة ككركنا، حيث 

 EduPage قامت بمناقشة نتائج التعميـ عبر اإلنترنت كتـ استخداـ منصتي
في العممية التعميمية، كاستنادا الى إحصائيات األسبكع األكؿ مف  Gsuiteك

عممية التدريس عبر اإلنترنت تكصؿ الباحثاف الى أف االنتقاؿ بيف التعميـ 
التقميدم كالتعميـ عبر االنترنت كاف ناجحا، كيمكف االستفادة مف النظاـ 

دارة المدرس ة في فترة ما بعد كالميارات التي اكتسبيا المعممكف كالطالب كا 
الكباء في حاالت مختمفة مثؿ ذكم االحتياجات الخاصة الذيف ىـ بحاجة 
لساعات اضافية، أك مف خالؿ زيادة فاعمية التدريس الجماعي أك زيادة 

 االستقاللية لدل الطالب كالحصكؿ عمى ميارات جديدة.
 قات التعميم االلكتروني:و دراسات عن مع

( في التعرؼ إلى أىـ معكقات تطبيؽ التعميـ َُِٓىدفت دراسة ) المزيف،  -
اإللكتركني في الجامعات الفمسطينية مف كجية نظر الطمبة كسبؿ الحد منيا 
في ضكء بعض المتغيرات، كلتحقيؽ ذلؾ؛ استخدـ الباحث المنيج الكصفي 

( فقرة، كتـ تطبيقيا عمى عينة ْٖالتحميمي حيث؛ استخدـ استبانة مككنة مف )
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%( مف طمبة الكميات اإلنسانية َُ( بنسبة )ُِٖلغ عددىا )الدراسة، كالبا
كالتطبيقية في الجامعة اإلسالمية، كجامعة األمة في محافظات غزة كتكصمت 
الدراسة إلى النتائج التالية: بمغ متكسط درجة االستجابة الكمي لجميع مجاالت 

االت ( في حيف بمغ الكزف النسبي لجميع مج3.76االستبانة لعينة الدراسة)
(، كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف أىـ المعكقات التي 75.24%االستبانة )

 تمثمت فيما يمي: كاجيت التعميـ اإللكتركني
بمغ الكزف النسبي لمعكؽ "انشغاؿ الطمبة في مكاقع ليس ليا عالقة بالتعميـ  -

%(، يميو "كبر حجـ المنياج الجامعي يجعؿ األستاذ 84.34االلكتركني")
%(، يميو "اعتقاد البعض 83.6َيؿ إلى التعميـ التقميدم" )الجامعي يم

%(، يميو 80.64التعميـ االلكتركني يمغي دكرىـ في عممية التدريس" ) بأف
%(، يميو "عدـ 80.6َ"قمة عدد األجيزة بما يتناسب مع عدد الطمبة" )

التعاكف بيف الجامعات في تبادؿ الخبرات لتطكير التعميـ 
 ، كىي نسب كبيرة.%(79.30االلكتركني")

بيف  (α ≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  -
تقديرات عينة الدراسة لمعكقات تطبيؽ التعميـ اإللكتركني في  متكسطات

الجامعات الفمسطينية حسب متغير نكع التعميـ )تقميدم، مفتكح( لصالح التعميـ 
تغير:) الجنس، تكجد فركؽ ذات داللة حسب م الالمفتكح، في حيف 

 كالتخصص(، كفي ضكء النتائج يكصي الباحث بالتكصيات التالية: كالكمية،
تفعيؿ دكر اإلرشاد األكاديمي مف قبؿ مراكز التعميـ االلكتركني لمكادر  -

 التدريسي كالطمبة عمى السكاء.
تعزيز أكاصر التعاكف بيف الجامعات عمى صعيد تبادؿ الخبرات لتطكير  -

 ي كخاصة بيف الجامعة االسالمية كجامعة األمة. التعميـ االلكتركن
( ىدفت إلى الكشؼ عف معكقات استخداـ َُُِدراسة كؿ مف ياسيف، كممحـ ) -

التعمـ اإللكتركني التي يكاجييا معممك مدارس مديرية التربية كالتعميـ لمنطقة إربد 
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( ُٖٔ) األكلى، كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي، كبمغت عينة الدراسة
معممان كمعممة، ىذا كقد أظيرت النتائج أف جميع فقرات األداة شكمت معكقات 
لمتعمـ اإللكتركني، ككاف ىناؾ فركؽ ذات داللة تتعمؽ بمعكقات التعمـ اإللكتركني 
تعزل لمتغير الجنس، كما أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة في معكقات التعمـ 

 عممي، كسنكات الخبرة.اإللكتركني، تعزل لمتغير المؤىؿ ال
( ىػدفت ىػذه الدراسػة في الكشػؼ عػف ََُِدراسة )اليرش كاخركف ،  -

معكقػات اسػتخداـ منظكمػة الػتعمـ اإللكتركني مف كجية نظر معممي المرحمة 
(  ّٔالثانكية في لكاء الككرة، كلتحقيػؽ اىػداؼ الدراسة تـ تطكير استبانو مف )

 ٖٓمعممان ك ْٕت. كتككنػت عينػة الدراسة مف )فقره، مكزعو عمى اربعة مجػاال
معممة( تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية خالؿ الفصػؿ الدراسػػػػي األكؿ لمعػػػػاـ 

،كبعػػػػد جمػػػػع البيانػػػػات كتحميميػػػػا باسػػتخداـ  ََِٗ/ََِٖالدراسػػػػي 
جػػراء تحميػػؿ التبػػايف الثالثػػي ، كاختبػػار شػػيفيو، أشػػارت اإلسػػاليب الكصػػفية، كا 

النتػػائج بػػأف المعكقػػات المتعمقػػة بػػالمعمميف جػػاءت بالمرتبػػة األكلػػى، تمتيػػا 
المعكقػػات المتعمقػػة بػػاإلدارة، ثػػـ المعكقػػات المتعمقػػة بالبنيػػة التحتيػػة 

بػػة فػػي المرتبػػة كالتجييػػزات األساسػػية، كجػػاءت المعكقػػات المتعمقػػة بالطم
األخيػػرة. كمػػا أشػػارت النتػػائج إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية تعػػزل 
لمجػػنس فػػي مجػػاؿ المعكقػػات المتعمقػػة بالبنيػػة التحتيػػة كالتجييػػزات األساسػػية 

ة تعزل لصػػالح الػػذككر، كمػػا اظيرت النتػػائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائي
لممؤىؿ العممي في مجاؿ المعكقػات المتعمقػة بالطمبة لصالح حممػة الماجسػتير 
فػأعمى، بينمػا لػـ تظيػر فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعزل ألثر الػدكرات 
التدريبيػة فػي جميػع المجػاالت، كأكصػى البػاحثكف بإعػادة النظػر بالػػدكرات 

رة التربيػػة كالتعمػػيـ، كتحسػػيف البنيػػة التحتيػػة التدريبيػػة التػػي تقػػدميا كزا
 كتجييزاتيػػا الفنيػػة كالتكنكلكجيػػة فػػي المػػدارس. 
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( لتحديد أكثر التحديات (Anderson,2008كفي دراسة قامت بيا اندرسكف  -
 ُٕٖٖبركزان في مساؽ التعمـ االلكتركني في سريالنكا. شممت ىذه الدراسة )

كتغطي  ََِٕلغاية عاـ  ََِْالمعمكمات مف عاـ  ( شخصان، كتـ جمع
ىذه الدراسة آراء الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس، كتـ استخداـ الطريقة الكمية 
لتحديد أكثر العكامؿ أىمية، كتبعيا تحميؿ نكعي لشرح سبب أىمية ىذه 
العكامؿ. حددت الدراسة سبعة تحديات رئيسة في المجاالت التالية: مساعدة 

المركنة، فعاليات التعميـ كالتعمـ، المدخالت )البنية التحتية كالربط مع الطمبة، 
شبكة الحاسكب(، الثقة األكاديمية )نكعية الطمبة، كالمكاضيع التي تيدرس 

 .سابقا(، المحمية )المغة( كاالتجاىات
بدراسة بعنكاف "دمج المساقات اإللكتركنية )  (Conna,2007كقاـ ككنا  -

المدارس الثانكية"، كىدفيا التعرؼ عمى المعكقات  )المباشرة( في منياج
إلستخداـ المساقات االلكتركنية في المدارس الثانكية، كتـ إرساؿ متطمبات 
المسح اإللكتركني بكاسطة البريد اإللكتركني إلى مديرم المدارس الثانكية في 

( مديران مف ىذه  َِٕأيكا، ميسكرم، كنبراسكا، كتألفت عينة الدراسة مف )
الكاليات، حيث تـ تكزيع االستجابات بالتساكم ككانت غالبيتيا مف المدارس 

لنتائج أف أكثر المعكقات ىي ،%كأظيرت ا ٖٔالصغيرة كالريفية بنسبة 
قات المالية، ثـ جاءت بعدىا المعكقات في مجاؿ التكنكلكجيا، أما ك المع

ؿ نكعية المعكقات التي جاءت بدرجة عادية ىي اعتقادات ىيئة التدريس حك 
 .التعمـ اإللكتركني كاىتماماتيـ بدافعية الطالب

( فقد ىدفت في الكشؼ عف معكقات  ََِٔاما دراسة محمد كاخركف ) -
استخداـ التعمـ اإللكتركني مف كجية نظر طمبة الجامعة الياشمية، حيث 

( طالبان مف مستكل البكالكريكس، كاستخدمت  ََٔبمغت عينة الدراسة عمى )
أظيرت النتائج أف جميع فقرات األداة شكمت  .,( فقرة ّٗة مف )استبانو مككن

معكقات لمتعمـ اإللكتركني، ككاف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان تعزل لممعكقات 
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 د.جالل حممذ ػثمبن حغني ظم جبئحت كُسَوب مه َجٍت وظش انغهبت يف حشبٕت انغفٕهت يف االسدن   

  

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   55 

 

التي تتعمؽ بالجامعة، ثـ المعكقات اإلدارية كاألكاديمية، كعمى المعكقات التي 
ا ال تكجد فركؽ تتعمؽ بالطالب كاألداة ككؿ، كلصالح الكميات العممية. بينم

دالة إحصائيان عمى المعكقات التي تتعمؽ بالتعمـ اإللكتركني تعزل إلى لجميع 
المجاالت كاألداة ككؿ. كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
تعزل إلى الجنس كلصالح اإلناث عمى جميع مجاالت الدراسة كاألداة ككؿ. 

لة إحصائيان لمتغير الخبرة في كما أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دا
اإلنترنت بيف أصحاب الخبرة الكبيرة كالقميمة، كأصحاب الخبرة المتكسطة 
كالقميمة لصالح أصحاب الخبرة القميمة في المجاليف األكؿ كالثاني كاألداة ككؿ. 
كما أظيرت فركؽ دالة إحصائيان بيف أصحاب الخبرة الكبيرة كالقميمة لصالح 

ميمة في المجاؿ الثالث، كبيف أصحاب الخبرة المتكسطة أصحاب الخبرة الق
 كالقميمة لصالح القميمة في المجاؿ الرابع.

فيدفت الى التعرؼ عمى "تكجيات أعضاء ) Naida ,ََِّاما دراسة نايدا ) -
ىيئة التدريس نحك استخداـ التعمـ اإللكتركني كفيميـ لو "؛ بيدؼ تقصي 

ىيئة التدريس في لكسائؿ التعمـ مدل استخداـ كتقبؿ مجمكعة مف أعضاء 
Manchester Metropolitan University)  اإللكتركني، ككيؼ يمكف )

أف تستخدـ لدعـ عممية التدريس المتبعة في الجامعة. كأظيرت الدراسة أف 
ىناؾ درجة مف الكعي لدل المدرسيف، مع كجكد بعض التردد لدييـ في تبني 

ى النقص في الدعـ المؤسسي، كقمة ىذا النظاـ، كيرجع السبب في ذلؾ إل
الكقت كالمصادر لتطبيؽ ىذا النظاـ، باإلضافة إلى قمة المعمكمات كالمعرفة 

 .كالخبرة في تكنكلكجيا التعمـ اإللكتركني
 التعقيب عمى الدراسات:

اتفقت معظـ الدراسات السابقة عمى أف أىـ معكقات استخداـ التعمـ      
الحاد في أجيزة الحاسكب، كالتجييزات المتصمة اإللكتركني تتمثؿ في: النقص 

بتكنكلكجيا التعمـ اإللكتركني في المدارس، كضعؼ فاعمية برامج تدريب 
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المعمميف، ككثرة األعماؿ التي تقع عمى عاتؽ المعمـ، كزيادة العبء الدراسي 
كقد  ) ََِٔعمى المعمميف، كمف ىذه الدراسات دراسة )محمد كاخركف 

ة عف غيرىا مف الدراسات السابقة بتناكليا لمنطقة تعميمية تميزت ىذه الدراس
ريفية بعيده عف المركز في العاصمة، كأنيا تناكلت المعكقات التي تتعمؽ 
بتطبيؽ التعمـ اإللكتركني عف طريؽ منظكمة التعمـ اإللكتركني، كالتي تناكلت 

كما  المعكقات التي كاجيت المعمميف عند تدريس مادة الفيزياء المحكسبة،
اختمفت أيضان في شمكليتيا لجميع الجكانب التي يمكف أف تشكؿ عقبة أك 

اما .تحديان أماـ المعمميف مف الجكانب اإلدارية كالبنية التحتية كالمعمميف كالطمبة
قات التقنية كالفنية كالنية التحتية لمتعميـ ك لدراسة الحالية فيي تبحث في المعا

 الطمبة لمتعميـ االلكتركني.االلكتركني عف بعد كمستكل تقاعؿ 
 الطريقة واإلجراءات
 منيجية الدراسة:

تحقيقان ليدؼ الدراسة؛ نيجت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، الذم يعد      
المنيج األكثر مالئمة لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات، كتـ استخداـ االستبانة كسيمة 

، كالعمؿ عمى تحميميا إحصائيان لمكصكؿ لجمع البيانات الالزمة عف متغيرات الدراسة
 إلى إجابات منطقية كمكضكعية تتعمؽ بأسئمة الدراسة.

 مجتمع الدراسة:  
طمبة المرحمة الثانكية لمصفيف االكؿ الثانكم كالثاني مف  تككف مجتمع الدراسة         

 في مدارس تربية الطفيمة  الثانكم) التكجييي(
 عينة الدراسة:

طمبة المرحمة الثانكية ( طالبان كطالبة  مف  ََِتككنت عينة الدراسة مف )              
 لمصفيف االكؿ الثانكم كالثاني الثانكم         

( يكضح تكزيع ُتـ انتقائيـ بالطريقة العشكائية البسيطة كالجدكؿ رقـ ) ) التكجييي(،
 أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتيا:
  (1جدول )               
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 توزيع أفراد عينة الدراسة               
 اناث ذككر  الصؼ 

 َٓ َٓ االكؿ الثانكم 
 َٓ َٓ الثاني الثانكم ) التكجييي(

 ََُ ََُ المجمكع
 

 أداة الدراسة:
لقد تـ تطكير أداة الدراسة مف خالؿ االعتماد عمى األدب السابؽ المتعمؽ       

قات التعمـ االلكتركني عف بعد ك معة عف " بالمكضكع، كلتحقيؽ أغراض الدراسة الحالي
في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي  في ظؿ جائحة ككركنا 

" تـ استخداـ أداة الدراسة لتحقيؽ  مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في االردف
ٌة والبنٌة قات التقنٌات الفنومعاليدؼ، كتككف المقياس مف مجاليف رئيسييف ىي )

قات التعلٌم االلكترونً عن وومستوى تفاعل الطلبة مع مع، التحتٌة للتعلم االلكترونً 

(؛ كقد تدرج سمـ االستجابة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي، كعمى النحك اآلتي: بعد 
( فقرة ّٕ(. كتككنت األداة مف )ُ، مطمقا=ِ، نادرا=ّ، غالبا=ْ، احيانا=ٓ)دائما=
عميـ االلكتركني عف بعد في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ قات التك معتقيس " 

كالنكع االجتماعي  في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في 
 " االردف.

 صدق األداة
 صدق المحتوى )المحكمين(

قات التعمـ االلكتركني عف ك معتـ التحقؽ مف صدؽ محتكل أداة  الدراسة حكؿ     
د في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي  في ظؿ جائحة بع

عف طريؽ عرضيا عمى  "، ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في االردف
( محكمان مف القادة المختصيف في االرشاد كالتربية، ُِلجنة مف المحكميف كعددىـ )

ستبانة لما كضعت لقياسو، كانتمائيا لمبعد كطمب منيـ تقييـ درجة مالئمة فقرات اال
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الذم تنتمي إليو، كدرجة كضكح الصياغة المغكية لمفقرات، كاقتراح التعديالت المناسبة، 
 % مف التقييـ اإليجابي.ٖٖكقد تـ األخذ بآراء المحكميف حيث حصمت عمى 

 :ثبات أداة الدراسة
خداـ طريقتيف ؛ األكلى  االختبار لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة، قاـ الباحث باست     

عادة االختبار   عينة عمى األداة بتطبيؽالباحث  (؛ إذ قاـ (test – retestكا 
معامؿ  خارج عينة الدراسة. كتـ حساب( طالبا كطالبة مف َِ) مككنة مفاستطالعية 

 ( يكضح ذلؾ:ِالثبات باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف كالجدكؿ رقـ )
 (7جدول )

 تباط بيرسون البعاد الدراسةمعامل ار 
 مستوى الداللة معامل االرتباط ابعاد الدراسة الرقم
قات التقنٌات الفنٌة والبنٌة التحتٌة للتعلم ومع .ُ

 االلكترونً 
َ،ِٖ َ0َُ 

قات التعلٌم ومستوى تفاعل الطلبة مع مع .ِ
 االلكترونً عن بعد

َ،ٖٓ َ0َُ 

 0ََُ ّٖ،َ الدرجة الكمية
 (α≤َٓ،َ) * مستكل داللة

كالطريقة الثانية : تـ حساب درجة ثبات المقياس الكمي لمعامؿ كركنباخ ألفا كما  
 (   3يكضحو الجدكؿ)

 (3جدول )
 قيم معامل كرونباخ ألفا ألبعاد الدراسة

 أبعاد الدراسة الرقم
معامل 
كرونباخ 

 ألفا
قات التقنٌات الفنٌة والبنٌة التحتٌة للتعلم ومع .ُ

 االلكترونً 
َ.ُٖ 

قات التعلٌم ومستوى تفاعل الطلبة مع مع .ِ
 االلكترونً عن بعد

َ.ْٖ 
 ِٖ.َ المجموع الكمي 
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 المعالجات اإلحصائية: 
تـ استخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتحقؽ مف صحة الفركض  -

 األكؿ كالثاني
قؽ مف صحة لمتح (One Way ANOVA )تـ استخداـ تحميؿ التبايف االحادم  -

 الفرض الثالث كالرابع.
 وخبئج انذساعت َمىبلشخٍب:

  الفرض األولأكالن : 
بعد االلكتروني عن  للتعلٌمالتقنيات الفنية والبنية التحتية قات ومعىؿ يتبايف ترتيب " 

في المرحمة الثانكية في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في 
 االردف؟

عف ىذا الفرض تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  لإلجابة  
 (ْإلجابات أفراد عينو الدراسة." كما يكضحو الجدكؿ )

 (4جدول )
 للتعليمالتقىيبت الفىية والبىية التحتية قات ولمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 بعدااللكترووي عه 
الر
 قم

بت الفىية والبىية التقىيقات ومعالمجال 

 بعدااللكترووي عه  للتعليمالتحتية 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة الدرجة

ُ 
تـ تدريبي عمى استخداـ التعميـ اإللكتركني  

بإعطائي بعض التعميمات لمدخكؿ عمى 
 منصة درسؾ مف خالؿ االعالنات

3.28 1.295 

 ُُ متكسطة

ِ 
ـ االلكتركني عف التقنيات المتبعة في التعمي

بعد لمدخكؿ عمى منصة درسؾ فعالة كتغطي 
 كافة جكانب المنياج

3.79 1.132 

 ٔ مرتفعة

ّ 
ارساؿ كاستالـ المكاد التعميمية لمتعميـ 

 اإللكتركني عف بعد يتـ دكف عكائؽ فنية
2.91 1.242 

 ُْ متكسطة

ْ 
تساىـ تقنية التعميـ اإللكتركني عف بعد في 

ية التعميمية في ظؿ استمرارية نجاح العمم
2.83 1.343 

 ُٓ متكسطة
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 د.جالل حممذ ػثمبن حغني ظم جبئحت كُسَوب مه َجٍت وظش انغهبت يف حشبٕت انغفٕهت يف االسدن   

  

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   60 

 

 جائحة  ككركنا

ٓ 
سيكلة دخكؿ المكقع الذم اقرتو كزارة التربية 

 كالتعميـ لمتعميـ اإللكتركني عف بعد 
3.31 1.464 

 َُ متكسطة

ٔ 
نظاـ التعميـ اإللكتركني عف بعد يكفر لي 
تكاصال مباشرا مع أعضاء الييئتيف االدارية 

 كالتدريسية 

3.83 1.152 

 ٓ مرتفعة

ٕ 
تكفر الكزارة  دعـ فني مالئـ لتسييؿ تكظيؼ 

 التكنكلكجيا في المادة التعميمية لي
3.68 1.129 

 ٕ مرتفعة

ٖ 
الدعـ المكجستي مف كزارة التربية متكفر 

 لمتابعة العممية التعميمية لدم.
3.98 1.096 

 ُ مرتفعة

ٗ 
تـ تكفير دليؿ الستخداـ المكقع الخاص 

 تعميمية لدم.بالمادة ال
3.37 1.308 

 ٖ متكسطة

َُ 
سرعة االنترنت مناسبة لبث الدركس عبر 

 المنصات التعميمية دكف انقطاع
2.67 1.327 

 ُٕ متكسطة

ُُ 
انقطاع التيار الكيربائي أثناء بث الدرس عبر 

 المنصات التعميمية
2.72 1.358 

 ُٔ متكسطة

ُِ 
اجد صعكبة في متابعة المنصة لعدـ تكفر 

 ة كاليكاتؼ الذكية اك الالب تكب  االجيز 
3.14 1.203 

 ُِ متكسطة

ُّ 
غياب الخبرة كالكفاءة الستخدامي لمتقنيات 

 االلكتركنية
3.10 1.272 

 ُّ متكسطة

عدم امتالكً اجهزة كافٌة لجمٌع اخوتً  ُْ
 لمتابعة دروسهم عن بعد لضٌق الحال

 ٗ متكسطة 1.295 3.35

لضيؽ  المنزؿ انعدـا االنترنت في اسرتي  في ُٓ
 الحاؿ

3.90 1.039 
 ِ مرتفعة

ُٔ 
ضعؼ  امتالكي الميارات الحاسكبية 

 األساسية 

3.84 1.201 
 ْ مرتفعة

 ّ مرتفعة 1.002 3.88 اقطن فً قرٌة نائٌة تفتقر لوسائل االتصال  ُٕ
  متكسطة 10.352 57.54 المجموع الكمي 
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في ظؿ بعد االلكتروني عن  للتعلٌمتية التقنيات الفنية والبنية التحقات ومعيتبايف ترتيب 
تكسطة  كيعزل ذلؾ لكجكد بمدارس تربية الطفيمة ، كقد جاءت بدرجة م جائحة كركنا
قات في البنية التحتية ك كالفنية اضافة الى كجكد بعض المعقات التقنية ك بعض المع

في قات تذبذب البث ك (، كمف ىذه المعْيظير مف الجدكؿ)لمتعميـ االلكتركني  كما 
سرعة االنترنت، ضعؼ امتالؾ الطمبة لمميارات الحاسكبية االساسية، كضيؽ الحاؿ 

سائؿ االتصاؿ، كؿ ذلؾ في بعض االسر، كاتفتقار بعض القرل التي يقطنيا الطمبة لك 
 قات في التعميـ االلكتركني عف بعد. ك ادل الى مع

 الفرض الثاني 
في المرحمة بعد االلكتروني عن  للتعلٌمىؿ يتبايف ترتيب مستكل تفاعؿ الطمبة  "

 الثانكية في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في االردف ؟
 (1جدول )

 بعدااللكترووي عه  للتعليممستوى تفاعل الطمبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ل

 الرقم 

مستوى تفاعل الطمبة لمتعميم المجال 
 عن بعد اإللكتروني

 

وسط المت
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة الدرجة المعياري

يتناسب نظاـ التعميـ اإللكتركني مع  1
 نكع المكاد بشقييا النظرم كالعممي

 9 متوسطة 1.280 3.52

متابعة االنشطة كالكاجبات متاحة  2
لدم مف خالؿ التعميـ اإللكتركني 

 عف بعد 

 4 مرتفعة 943. 4.01

الشعكر بالممؿ كالضجر عند  3
جمكس اماـ شاشة الحاسكب لفترة ال

 طكيمة

 12 متوسطة 1.212 3.09

اكاجو  مشاكؿ كمعكقات عند دراسة  4
 المادة إلكتركنيان 

 16 متوسطة 1.288 3.10
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انخفاض الدافعية لمتابعة دركسي  5
الكتركنيا عف بعد لغياب التفاعؿ 

 الصفي الكجاىي 

 20 متوسطة 1.418 2.83

ف بعد عجز التعميـ االلكتركني ع 6
عف تعزيز كتحفيز الميارات العممية 

 لدم 

 2 متوسطة 1.223 3.65

الجمكس لفترة طكيمة اماـ االجيزة  2
الذكية اك الالب تكب يجيد العيف 

 كالـ المفاصؿ لدم  

 9 متوسطة 1.165 3.52

أعجز عن تعلم ادب النقاش وطرق  8
طرح االسئلة من خالل التعلٌم 

 االلكترونً عن بعد

 3 مرتفعة 1.041 4.09

 8 متوسطة 1.178 3.60 تولد االنطوائٌة والعزلة لدي  9

عدم تكاملٌة المادة ألتعلٌمٌة، حٌث  10
ٌتم تقدٌم المادة بطرٌقة التجزئة 

 فٌؤدي ذلك الى التشتت

 18 متوسطة 1.418 3.01

اشعر باالنزعاج لصعوبة دخول  11
 المنصة لصغر مساحة المنزل 

 19 متوسطة 1.421 2.92

ضعؼ كعي الطمبة بأىمية التعميـ  12
 عن بعد اإللكتركني

 12 متوسطة 1.251 3.30

افتقارم إلى الدعـ كالتحفيز المباشر  13
 مف قبؿ المدرسيف

 6 مرتفعة 1.080 3.70

افتقارم مف خالؿ التعميـ اإللكتركني  14
 لمتفاعؿ كالعالقات االجتماعية

 11 متوسطة 1.261 3.41

ية الالزمة في تدني القدرات المغك  15
 التعامؿ مع التعميـ اإللكتركني لدم

 13 متوسطة 1.112 3.49

 14 متوسطة 1.173 3.40ىناؾ سالسة في االنتقاؿ مف  16
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التعميـ التقميدم إلى التعميـ 
اإللكتركني عف بعد في ظؿ جائحة 

 ككركنا
أشعر بالرضا عف استخداـ نظاـ  12

التعميـ اإللكتركني عف بعد  كبديؿ 
اـ التعميـ الكجاىي في ظؿ عف نظ

 جائحة ككركنا

 15 متوسطة 1.182 3.14

عدـ التقبؿ لفكرة التعميـ اإللكتركني  18
 عف بعد لدم

 5 مرتفعة 1.067 3.97

انشغالي في مكاقع ليس ليا عالقة  19
 بالتعميـ اإللكتركني عف بعد.

 2 مرتفعة 859. 4.19

بطء التصفح لإلنترنت يسبب لي  20
 اإلزعاج.

 1 مرتفعة 886. 4.28

  متوسط 10.845 70.18 المجموع الكمي 

في ظؿ  عن بعد قات التعميـ اإللكتركنيك مستكل تفاعؿ الطمبة مع مع يتبايف ترتيب
درجة متكسطة مما يدؿ عمى بمدارس تربية الطفيمة، ككالتي حازت عمى ب جائحة كركنا

( كيعزل ذلؾ اف ٓكؿ)قات لمتعميـ االلكتركني عف بعد كما يظير مف الجدك كجكد مع
مستكل تفاعؿ الطمبة لمتعميـ االلكتركني عف بعد كاف التعمـ داخؿ الغرفة الصفية  اكثر 
فاعمية كتزاد دافعية الطالب كمشاركتو مع زمالئو الطمبة النو يعمؿ عمى صقؿ عقمية 

 الطالب كينمي شخصيتو كمياراتو الحياتية.
 الفرض الثالث

التقنيات الفنية والبنية التحتية قات ومع ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطات ّس .ُ

االلكتروني عن  للتعلٌممستكل تفاعؿ الطمبة بعد وبٌن االلكتروني عن  للتعلٌم
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في المرحمة الثانكية في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في بعد 
 تربية الطفيمة في االردف؟

فركؽ لداللة ال : تـ حساب تحميؿ التبايف األحادمالفرض الثالثلإلجابة عف 
االلكتروني عن  للتعلٌمالتقنيات الفنية والبنية التحتية قات ومعبيف متكسطات 

في المرحمة الثانكية بعد االلكتروني عن  للتعلٌممستكل تفاعؿ الطمبة بعد وبٌن 
 كمافي ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في االردف 

 (6) الجدول من ٌظهر
 

 (6)جدول 
 تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين تقديرات أفراد العينة

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الداللة
 
التقنيات الفنية قات ومع

 للتعلٌموالبنية التحتية 

 بعدااللكتروني عن 

 000. 39.339 287.173 71 20389.297 بيف المجمكعات

داخؿ 
 المجمكعات

934.383 128 7.300 

  

    199 21323.680 المجمكع الكمي

 
مستكل تفاعؿ الطمبة 

االلكتروني عن  للتعلٌم

 بعد

 000. 43.355 316.486 71 22470.492 بيف المجمكعات

داخؿ 
 المجمكعات

934.383 128 7.300 

  

    199 23404.875 المجمكع الكمي

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ٔجدكؿ )تشير النتائج في ال
التقنيات الفنية والبنية قات ك تقديرات أفراد عينة الدراسة لمع بيف (α≤0.05)داللة 

 بعدااللكتروني عن  للتعلٌممستكل تفاعؿ الطمبة ، ك  بعدااللكتروني عن  للتعلٌمالتحتية 
لة إحصائية عند مستكل داللة إذ أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دال

(0.05≥α)  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة بيف المجاليف ككانت قيمة ؼ
ك  بعدااللكتروني عن  للتعلٌمالتقنيات الفنية والبنية التحتية قات ك لمع( 39.339)
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كاتفقت ىذه الدراسة  ، بعدااللكتروني عن  للتعلٌممستكل تفاعؿ الطمبة ( (43.355
كدراسة )اليرش كاخركف، ( َُُِكدراسة كؿ مف) ياسيف، كممحـ ،  ؿ مفمع دراسة ك

ََُِ.) 
 الفرض الرابع

قات التعميـ االلكتركني عف بعد في المرحمة ك متكسطات معىؿ تكجد فركؽ بيف 
الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي في ظؿ جائحة ككركنا مف كجية نظر 

 ردف؟الطمبة في تربية الطفيمة في اال
(1جدول )  

تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين تقديرات أفراد العينة تبعا لمتغري الصف والنوع 
 االجتماعي

النوع 

 االجتماعي

 مصدر التباين المجال الصف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

اول  ذكور

 ثانوي

 

قات ومع

التقنيات الفنية 

ة التحتية والبني

 للتعلٌم

االلكتروني عن 

 بعد

بيف 
 المجمكعات

4341.667 32 135.677 113.435 .000 

داخؿ 
 المجمكعات

20.333 17 1.196 

  

 49 4362.000 المجمكع الكمي
   

 

مستكل تفاعؿ 
 للتعلٌمالطمبة 

االلكتروني عن 

بيف 
 المجمكعات

4742.647 32 148.208 123.911 .000 

ؿ داخ
 المجمكعات

20.333 17 1.196 
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 49 4762.980 المجمكع الكمي بعد
   

ثانً 

 ثانوي

قات ومع

التقنيات الفنية 

والبنية التحتية 

 للتعلٌم

االلكتروني عن 

 بعد

بيف 
 المجمكعات

4918.620 36 136.628 14.209 .000 

داخؿ 
 المجمكعات

125.000 13 9.615 

  

 49 5043.620 المجمكع الكمي
   

 

مستكل تفاعؿ 
 للتعلٌمالطمبة 

االلكتروني عن 

 بعد

بيف 
 المجمكعات

5727.180 36 159.088 16.545 .000 

داخؿ 
 المجمكعات

125.000 13 9.615 

  

 49 5852.180 المجمكع الكمي
   

اول  اناث

 ثانوي

 

قات ومع

التقنيات الفنية 

والبنية التحتية 

 للتعلٌم

االلكتروني عن 

 بعد

بيف 
مجمكعاتال  

5502.000 32 171.938 146.147 .000 

داخؿ 
 المجمكعات

20.000 17 1.176 

  

 49 5522.000 المجمكع الكمي
   

 

مستكل تفاعؿ 

بيف 
 المجمكعات

6134.820 32 191.713 162.956 .000 
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 للتعلٌمالطمبة 

االلكتروني عن 

 بعد

داخؿ 
 المجمكعات

20.000 17 1.176 

  

الكميالمجمكع   6154.820 49 
   

ثانً 

 ثانوي

 

قات ومع

التقنيات الفنية 

والبنية التحتية 

 للتعلٌم

االلكتروني عن 

 بعد

بيف 
 المجمكعات

4285.013 34 126.030 11.309 .000 

داخؿ 
 المجمكعات

167.167 15 11.144 

  

 49 4452.180 المجمكع الكمي
   

 

مستكل تفاعؿ 
 للتعلٌمالطمبة 

وني عن االلكتر

 بعد

بيف 
 المجمكعات

4420.513 34 130.015 11.666 .000 

داخؿ 
 المجمكعات

167.167 15 11.144 

  

 49 4587.680 المجمكع الكمي
   

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ٕتشير النتائج في الجدكؿ )
التعميـ االلكتركني عف بعد  قاتك لمعبيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤0.05)داللة 

في المرحمة الثانكية تبعا لمتغيرم الصؼ كالنكع االجتماعي في ظؿ جائحة ككركنا مف 
ككانت قيمة ؼ المحسكبة لمذككر في  كجية نظر الطمبة في تربية الطفيمة في االردف،

التقنيات قات ك )مع( لممجاليف 123.911( ك)113.435الصؼ االكؿ الثانكم بمغت )

 للتعلٌممستكل تفاعؿ الطمبة ك  بعدااللكتروني عن  للتعلٌمة والبنية التحتية الفني

( و 146.147بعد( بٌنما كانت لالناث فً الصف االول الثانوي )االلكتروني عن 
( و  14.209( للمجالٌن بٌنما كانت للذكور فً الصف الثانً الثانوي )162.956)

) ، (11.309ة ف المحسوبة )(  للمجالٌن اما لالناث فكانت  قٌم 16.545)
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 ( َُِٓدراسة ) المزيف،  ( لممجاليف. اتفقت الدراسة مع دراسة كؿ مف 11.666
 (  ََِٔ( ك دراسة محمد كاخركف )(Anderson,2008كدراسة اندرسكف 

 التوصيات:
 بناء عمى ىذه الدراسة كالنتائج التي اسفرت عنيا تكصي الدراسة بمايمي

المعممات عف طرؽ التعامؿ مع التعمـ عقد كرشات عمؿ لممعمميف ك  -
 االلكتركني عف بعد 

 تحسيف عمؿ منصة درسؾ بالتعاكف مع المعمميف مف داخؿ الميداف  -
 عمؿ دراسات حكؿ استمرارية العمؿ بالتعمـ كالتعميـ االلكتركني عف بعد  -
اف يككف لكؿ مدرسة منصة خاصة بالمدرسة كمنيا المعمـ اك المعممة  -

 كيككف التفاعؿ اكثر مع طمبة المدرسة كمعممييـ. لتتكاصؿ مع الطالب
 المراجع:

 المراجع العربية:
 (. ُٗ-ـ(. فيركس ككركنا )ككفيدَُِٗمكقع منظمة الصحة العالمية. ) -
- 2019-coronavirus-ses/novelhttps://www.who.int/ar/emergencies/disea 
ـ(. ما ىك فيركس ََِِمكقع جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني. ) -

.https://www.palestinercs.org/index"الككركنا" المستجد؟ 
 hp?page=post&pid=25732&parentid=23703&catid=10&langid=2`p 

 معمكمات عف التعميـ عف بعد  -
- -and-19-https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/covid

jordan-eparedness-ninglear-digital 
- https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/15/%D8%AA% 

- -ps://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distancehtt
covid19-versus-learning/ 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.palestinercs.org/index.%09%60php?page=post&pid=25732&parentid=23703&catid=10&langid=2
https://www.palestinercs.org/index.%09%60php?page=post&pid=25732&parentid=23703&catid=10&langid=2
https://www.palestinercs.org/index.%09%60php?page=post&pid=25732&parentid=23703&catid=10&langid=2
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/covid-19-and-digital-learning-eparedness-jordan
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/covid-19-and-digital-learning-eparedness-jordan
https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/15/%D8%AA%25
https://www.aljazeera.net/opinions/2020/4/15/%D8%AA%25
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/distance-learning-versus-covid19/
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معكقات تطبيؽ التعميـ اإللكتركني  (.َُِٓ)سميماف حسيف مكسى المزيف، -
في الجامعات الفمسطينية كسبؿ الحد منيا مف كجية نظر الطمبة في ضكء 

 مجمة جامعة القدس المفتكحة. بعض المتغيرات.
( التعميـ اإللكتركني المفيـك كالخصائص،  ََِٕحمداف، محمد، كآخركف،) -

 .ٔٓـ المفتكح كالتعميـ عف بعد، عماف،، صالشبكة العربية لمتعمي
قات التعمـ اإللكتركني في ك .)مع ََِٕي، حسف كالشناؽ، قسيـ )بني دكم -

المدارس الثانكية األردنية مف كجية نظر المعمميف كالطمبة. كرقة بحثية 
مارس،  ِٗ-ِٕمقدمة إلى المؤتمر الدكلي لمتعميـ عف بعد، مسقط، 

ََِٕ.  
)االتجاىات كالتطكرات الحديثة في خدمة التعميـ . ََِِالخميفة، ىند ) -

اإللكتركني. كرقة عمؿ مقدمة إلى ندكة مدرسة المستقبؿ، جامعة الممؾ 
 .ىػُِّْآب،  ُٕ-ُٔسعكد، 

 نظر كجية مف التعمـ اإللكتركني استخداـ ( معكقات 2011محمد،)  الحكامدة، -
 دمشؽ، جامعة ةمجم التطبيقية، البمقاء جامعة في التدريسية أعضاء الييئة

 .ُّٖ-َّٖاألكؿ كالثاني،، ص ص  العدد ،ِٕالمجمد
 كالحمكؿ كالتحديات العقبات ( التعمـ اإللكتركني: ََِٓيكسؼ،) عيادات، -

 العدد ،11 المجمد كاجتماعية، جامعة حمكاف، تربكية دارسات مجمة ،"المقترحة
 .ِّٔ-207 ص ص ، يكليك ،3

 منظومة استخدام معوقات (2010، محمد) ، مفلح الدهون الهرش ، عاٌد ، -

 الكورة. لواء فً الثانوٌة المرحلة معلمً نظر وجهة من اإللكترونً التعلم
  40- 22، ، 1 ،عدد 6 مجلد التربوٌة، العلوم فً األردنٌة المجلة

( التعمـي اإللكتركني كاالقتصاد المعرفي، دمشؽ: دار كمؤسسة ََِٗكافي، مصطفى،) -
 .ْْرسالف،، ص
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مد، أثر التدريس باستخداـ الفصكؿ االفتراضية عبر الشبكة العالمية المبارؾ، أح -
االنترنت عمى تحصيؿ طمبة كمية التربية في تقنيات التعميـ كاالتصاؿ، رسالة 

 ـ.ََِّماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، 
ر ( معكقات استخداـ التعمـ اإللكتركني مف كجية نظََِٔمحمد، كآخركف،) -

 ،.ْ، العدد ٕمجمد  ،طمبة الجامعة الياشمية، مجمة العمـك التربكية كالنفسية
 التي التعمـ اإللكتركني استخداـ قاتك مع (7111)محمد، كممحـ، بساـ، ياسيف، -

 المجمة الفمسطينية األكلى، إربد لمنطقة كالتعميـ التربية مديرية في المعمميف تكاجو
 ،ٓ عدد ،ّ فمسطيف: مجمد المفتكحة، القدس بعد، جامعة عند المفتكحة لمتربية
  .ُّٔ-ُُٓ ثاني،، ص ص كانكف
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