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Abstract: 

 The study aimed to identify the role of the teacher in the distance 

learning process in schools within the Green Line from the perspectives 
of teachers and school principals in them, as well as to reveal the level 

of consideration of individual differences and the statement of the 

relationship between them. The survey descriptive approach was used, 

the study sample included teachers and principals in primary schools, 

who numbered (330) teachers and principals. The primary school was 

significant, and the results showed that there were no statistically 
significant differences attributed to the study variables about the 

teacher’s role in the distance learning process in light of the Corona 

pandemic and its relationship to taking into account individual 

differences among students in Arab primary schools. 
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دور المعلم في عملية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقته بمراعاة الفروق 
 المدارس العربية االبتدائيةالفردية لدى الطلبة في 

 
 3ناديا غالية

 4سوسن يوسف قرا
 

 الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور المعلم في عملية التعلم عن بعد في المدارس داخل 
الخط األخضر من وجهات نظر المعلمين ومديري المدارس فيها، كذلك الكشف عن مستوى 
مراعاة الفروق الفردية وبيان العالقة بينهما. وقد تم استخدام المنهج  الوصفي المسحي، 

لى المعلمين والمديرين في المدارس االبتدائية والبالغ عددهم اشتملت عينة الدراسة ع
ن دور المعلم في عملية التعلم عن أ( معلماً ومديرة، وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى 330)

بعد في ظل جائحة كورونا وعالقته بمراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة في المدارس 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  العربية االبتدائية كان كبيراً، كما أظهرت

تعزى إلى متغيرات الدراسة حول دور المعلم في عملية التعلم عن بعد في ظل جائحة 
 .كورونا وعالقته بمراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة في المدارس العربية االبتدائية

 .البتدائيةالتعلم عند بعد، الفروق الفردية، المدارس ا: الكلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

ي لكترونويشهد عصرنا الحالي ثورة علمية وتكنولوجية كبيره في جميع مجاالت الحياة وفي ضوو  ذلوك بورز دور الوتعلم اإ
 ،ففي ظل التطور التكنولووجي الكبيور وموع إنتشوار وسوائل االتصوال الحديثوة مون شوبكة انترنوت ،في انجاح العملية التعليمية

 (.2005وحاسوب، حيث عدت هذه الوسائل مناسبة لتلقي التعليم بكل سهولة ويسر، وبأقل وقت وجهد )الكيالني،
وتُعّد تقنية االتصاالت والشبكة المعلوماتية من أهم التطّورات التقنيّة التي ساعدت على تقّدم التعليم؛ إذ تعّد تقنية التعلويم مون 

ومسوتقبل أبنائهوا فوي عصور المعلوموات والتقنيوات الوذي نعيشوه اليووم، ونظوًرا لزيوادة  أهم الركوائز للودول فوي بنوا  مسوتقبلها
الطلب على التعليم بدأ العواملون فوي العمليوة التعليميوة يبحثوون عون أحودث الطورق واألسواليب لتووفير بيئوة تعليميّوة متطوورة 

ات الحديثووة كالحاسوووب والشووبكة المعلوماتيووة تجووذب اهتمووام األفووراد، وتوودفعهم إلووى تبووادل اترا  والخبوورات، وتعتبوور التقنيوو
ووسائطهما المتعددة من أنجح الوسائل لتوفير بيئة تعليمية، وتظهر الشبكة المعلوماتيّوة فوي قودرتها علوى الوربط بوين األفوراد 

طواق عبر مسافات بعيدة وبين مصادر معلوماتيّة مختلفوة، فاسوتخدام هوذه التقنيوة يرفوع مون فوري التعلويم ويخورن بهوا مون ن
ّي، إذ يُعّد من أهوم الطورق التوي تسوعى التربيوة الحديثوة لكترونالتعليم التقليدّي، وهذا ما ُعرف بالتعليم عن بُعد أو بالتعليم اإ

 (. 2020إلى العمل بها )مقدادي،
وسوائل التعلويم عون أصبح التعليم عن بُعد اليوم يعتمد على وسائل التقنية الحديثة كالحاسوب والهواتوف الذكيّوة، وهنالوك مون 

بُعد ما يوفر اتصااًل مباشًرا بين المعلّم والطلبة كما في االتصال الهاتفي ووسائل التواصل االجتماعّي، ووسائل التعلويم عون 
بُعوود تتوووفر لجميووع األفووراد فووي أّي مكووان وفووي أي وقووت، وهووذا مووا تقوووم بووه المواقووع المتخّصصووة فووي التعلوويم عوون بُعوود أو 

وهات التي يقوم المعلمون بتسجيلها وإرسوالها للطالوب ليشواهدها، أو البورامج والموواد التعليميّوة التوي تُقوّدم الجامعات، كالفيدي
 .(June, 2012ّي ووسائل التواصل االجتماعّي )لكترونعلى التلفاز أوعن طريق البريد اإ

ليميّوة مون المسسسوة التعليميّوة بواسوطة الشوبكة ينقل التعليم عن بعُد للطلبوة التعلويم بأوقوات مختلفوة، حيوث يوتم نقول الموادة التع
المعلوماتيّة وتقنيوة المعلوموات واالتصواالت وتطبيقوات الحاسووب التوي تمكون مون توسويع المحتووى، وزيوادة فعاليوة البورامج 

خاللووه األكاديميّوة وتطوووير وتنويووع الُمقووررات الدراسوويّة لتسووهيل الوصووول للمعلوموات العلميّووة والتقنيّووة فووي نفووس الوقووت موون 
التواصوول بووين المعلمووين والطلبووة بواسووطة محاضوورات مسووموعة أو مرئيووة أو التلفوواز أو الفيووديو التفوواعلي، أو بتقووديم التغذيووة 
الراجعة والمالحظات والمواد التعليميّة، أو تسليم الواجبات بدون التواصل وجًها لوجه، فلسفة هوذا الونمط مون التعلويم تتمثول 

لتقنيات وتطبيقها في كّل مجاالت المعرفة، باإضافة إلى تعزيز فاعلية الطلبوة نحوو التعلويم وبنوا  في مواكبة تطّور العلوم وا
 (.2020مستقبلهم )الزبون، 
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( التعليم عن بعد علوى أنوه نظوام توصويل يتمثول فوي نقول المحتويوات التعليميوة، والوذي Al-Zakri, 2019يعرف الزكري )
امج عن بعد بالموارد والمكونات التعليمية، فهو النظام الذي يوفر للطوالب ييور المسوجلين فوي التعلويم يربط الطالب في برن

العووادي الوسووائل التعليميووة التووي تمكوونهم موون الحصووول علووى الفووري التعليميووة المتاحووة للطووالب المنتظمووين فووي المسسسووات 
 التعليمية تقليديا.

ي منشوورات الجمعيوة األمريكيوة للتعلويم عون بعود علوى انوه تووفير التعلويم مون كما تم تعريف التعليم عن بعد وفوق موا ورد فو
يووة، ويشوومل ذلووك األقمووار الصووناعية والفيووديو واألشوورطة الصوووتية المسووجلة وبوورامج لكترونخووالل الوسووائل التعليميووة اإ

 (.Al-Ghamdi, 2012الكمبيوتر، باإضافة إلى البرامج التعليمية. والنظم والوسائل التكنولوجية )
وقد شّكل التعليم عن بُعد إحدى الوسائل المهمة لتوفير بُنية جديدة لالتصوال بوين الطلبوة والمعلّوم ومصوادر المعرفوة فوي كول 
مكان تصل إليه شبكات التواصل والتي من خاللها يتم االتصال بينهم، وتتوفر من خاللها المعلومات والصور والتسوجيالت 

داعي لوجود اتصال مباشر )وجًها لوجه( بين الطلبة والمعلّم، ويتم من خالل التعليم عون  وعقد اللقا ات والمحاضرات، فال
بُعد نقل المعرفة إلوى الطالوب دون أن يحضور، ويكوون هنواك تباعود مكواني وزمواني بوين المعلوم والطالوب مّموا يووفر الوقوت 

 (.Attas ,2011والجهد )
( نواتج عون األهميوة الكبيورة التوي 2014يدي بنمط التعليم عن بُعود، )عوامر، إن تطلع مسسسات التعليم الستبدال التعليم التقل 

 يوفرها هذا النمط من التعليم وخاصة في العملية التعليمية، وتظهر بما يأتي:
تقديم فري للتعليم بمشاركة الفرد المتعلم، وتركز على الفرد ومهاراته في الحصول على المعلومات بما يتناسوب موع  .1

 م الحديثة.نظريات التعلّ 
 التعّرف إلى مصادر المعلومات المتنوعة، والتي تُراعي الفروق الفردية بين األفراد المتعلمين. .2
 تنمية مهارات حّل المشكالت لدى األفراد ومهارات التفكير فوق المعرفية للتعلم. .3
 .(Madani, 2007)تحقيق الكثير من األهداف المتنوعة من عمليتي التعليم والتعلم .4
أثر إيجابي في مختلف مواقف التعليم والتعلّم من خوالل تقوديم الفوري فوي تحصويل واكتسواب مخرجوات العمليوة ترك  .5

 التعليمية.
تقديم بيئة تعلم بنائيّة تسوتند علوى نظريّوات الوتعلّم المختلفوة كنظريوة برونور التوي تركوز علوى: ُمراعواة الفوروق الفرديوة  .6

نشطة التعلّم التي تحفز دافعية الطلبة لتحقيق األهداف، وتنمية مهواراتهم للطلبة وخصائصهم، االهتمام والتركيز على أ
 للحصول على المعلومات، وُمراعاة حريتهم في اختيار ما يناسبهم من أنشطة حسب قدراتهم ومهاراتهم )عامر،(.

هم في استخدام التكنولوجيوا وتتوقف أهمية التعليم عن بُعد ومبررات تطبيقه في عملية التعليم على قناعات المعلمين ومهارات
لتحسووين أدائهووم ومهوواراتهم التقنيووة، ليسووتطيعوا تقووديم مقووّررات دراسووية متطووّورة تخوودم الطلبووة، وتفيوود فووي اسووتمرار العمليووة 

 التعليمية ريم كل التحّديات التي تواجههم مثل جائحة كورونا التي أوقفت كّل مجاالت الحياة وييرها.
مباشر على نشاط الطالب فيها، بحيث يشوبع مون خاللهوا حبوه لالكتشواف والبحوث، ويوتعلم وفوق ويعتمد التعلم عن بعد بشكل 

قدراته وإمكاناته، مما يثير الدافعية والنشاط لديه نحو التعلم واإنتان. كما تكسبه عددا كبيرا من المهوارات الفكريوة، وتسوهم 
ة والنظوام والهودو  والتعواون مون أجول العمول )التووردي، في تكوين بعض القيم األخالقيوة، كواحترام ملكيوة اتخورين، والدقو

2004 .) 
 فوائد التعلم عن بعد: 

كموا ،لقد ظهر العديد مون الفوائود السوتخدام  الوسوائل التكنولوجيوة الحديثوة مموا أدى إلوى انتشوارها فوي مختلوف أرجوا  العالم
حيث توصول البواحثون إلوى ان الطوالب الوذين ،وأثرت الوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل إيجابي علوى الطوالب وتحصويلهم

كان مستوى تحصيلهم اعلى من زمالئهم الذين درسووا بالطريقوة  ،يستخدمون الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التعليم
ة تجعول مسكودين انوه الوسوائل التكنولوجيوة الحديثو،التقليدية  وخاصة في مواد اللغوة العربيوة واللغوة اإنجليزيوة وموادة العلوم

 (:2007باإضافة إلى فوائد أخرى )العبادلة،،وال تشعر الطالب بالملل،العملية التعليمية ممتعة
سوواعدت الوسووائل التكنولوجيووة الحديثووة الطلبووة علووى النشوواط والتفاعوول واالستكشوواف بوودال موون التلقووين المباشوور المموول  .1

 السلبي.
وقللت بونفس الوقوت مون الطوالب الوذين يشورد تفكيورهم وانتبواههم ساعدت الوسائل التكنولوجية في لفت انتباه الطالب  .2

 تنها جذابة وتسمح بطرح جميع األسئلة التي تدور في اذهانهم عبر المحاكاة.
قلل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة من الفروق الفرديوة بوين الطوالب حيوث وفورة الكثيور مون المواقوف التعليميوة  .3

 ع الطالب بحيث يستطيع الطالب التعلم عن بعد بشكل منفرد وفي اي وقت.والخبرات التي تناسب جمي
ساهمت الوسائل التكنولوجية الحديثة في إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالمكان والزمان فهنالك امواكن ال يمكون السوفر  .4

 ل إليها وهو في وطنه.إليها لخطورتها وللتكاليف المادية الباهظة فبواسطة هذه الوسائل أصبح الطالب قادر للوصو
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ساهمت الوسائل التكنولوجية الحديثة في حل مشكلة النقي في المعلمين األكفا  فبواسطة هذه الوسائل اصبح الطالوب  .5
 .قادر على الوصول لجميع المعلمين األكفا  والتعلم عن بعد وهذا ما حصل في ظل انتشار فيروس كورونا

 ُمعوقات التعليم عن بُعد
 الُمعوقات والتحديات التي تحّد من انتشار التعليم عن بُعد واالستفادة منه في مجال التربية والتعليم ومنها: هناك العديد من

 ( ما يلي:2018من أهم المعوقات التي تواجه تطبيق التعليم عن بُعد تتضمن كما اشار اليها مهدي )
 (.2014البُنية التحتيّة التكنولوجيّة له )صالح،  عدم جاهزيّة المسسسات التعليمية لنمط التعليم عن بُعد وعدم توافر .1
 التخبّط والتقلّب في اتخاذ القرارات في السياسة التعليميّة. .2
 قلّة الموارد والموازنات المالية لتحقيق أهداف التعليم عن بُعد. .3
 ين على التعلّم حسب قدراته.االفتقار لمواد وُمقّررات تعليمية عن بُعد تعتمد مبدأ التعلّم الذاتي لتدريب الطلبة المتعلم .4
 نقي األفراد ذوي الخبرة والمهارة في التعامل مع التقنيات الحاسوب وتطبيقاته. .5
صعوبة التحّول من نمط التعليم التقليدّي إلى نمط التعليم الحديث، ومقاومة هذا النمط من التعليم وقلة التفاعل والجدية  .6

 في التعامل معه.
النمط من التعليم، إذ يجب أن يكون هناك قناعة وثقافة اجتماعيّة بفاعلية نمط التعليم عن  قلة مستوى وعي المجتمع بهذا .7

 بُعد.
 عدم وجود استراتيجيات وخطط ُمعدة مسبقًا لتقديم التعليم عن بُعد. .8

 شار إلى تحديات اخرى تتضمن اتتي: أكذلك فقد 
والبوارامج واألجهوازة تفورض متابعوة ومواكبوة مسوتمرة مون ق بول تحّديات تقنيّة: التقّدم التقنوّي المتسوارف فواي التقنيواات  .1

هووذه البوورامج والتقنيووات إلوواى المسسسووات  إدخووالالمسسسووات التعليميووة بسووبب صووعوبة التووأقلم معهووا والتوودريب عليهووا، ف
عمليووة التعليميّوواة ال يضوومن جاهزيوواّة الموودارس والطلباوواة والمعلمووين لهووذه التقنيووات، ممووا يووسدي إلووى صووعوبة تنفيووذ ال

 التعليمية ومهامها. 
تحّديات فنيّة: وتظهر في سو  خدمة الشبكة المعلوماتية وانقطاعها خاصة في المناطق البعيدة التي ال تتوفر فيهوا هوذه  .2

الخدمة لدى الكثير من المعلمين والطلبة، والضغط الكبير على أنظمة إدارة التعليم في المدارس والجامعات موا يوسدي 
 العمل.إلى التوقّف عن 

وتظهر فوي وجوود الكثيور مون العوائالت الفقيورة لعودم قودرتها علوى تووفير األجهوزة ألبنوائهم الطلبوة  :تحّديات اقتصاديّة .3
ليتمكنوا من متابعة العملية التعليمية عن بُعد، باإضافة إلى قلة اإنفاق على البحوث والتطووير فوي مجوال تقنيوة التعلويم 

(Musingafi and Zebron,.(2015 ) 
وتظهور فوي صوعوبة تعامول بعوض المعلموين موع التعلويم عون بُعود، ومنهوا: معارضوة العائلوة ظهوور :تحّديات اجتماعيّوة .4

صورة الزوجة المعلموة أو الطالبوة عبور الفيوديو فوي أثنوا  عمليّوة التعلويم عون بُعود، وعودم قناعوة بعوض أوليوا  األموور 
 يّة، وذلك بسبب قلة الوعي لضرورة استمرار التعليم.بالتعليم عن بُعد، ورفضهم التعاون مع المسسسات التعليم

اختالف طبيعة المواد الدراسية وتنوعها ووجود بعض المواد التوي يصوعُب تعليمهوا عون بُعود،  :طبيعة المواد الدراسيّة .5
األدبيوة أكثور أو أن يكون التعليم يير كاٍف لجوانب المادة الدراسية كافة، لذلك يعّد التعلويم عون بُعود مناسوبًا موع الموواد 

 تجارب عمليّة في مختبرات أو تطبيقات عمليّة. إجرا من المواد العلميّة أو التطبيقيّة التي تتطلب 
الفروق الفرديّة: هناك الكثير من الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على تعليم يُرضي ريباتهم نظًرا لتعّدد  .6

 (.2019)خليل، المستويات العقليّة وطرق وصول المعرفة لديهم 
وانطالقا من االنتقادات التي وجهت للطريقة التقليدية في التدريس وفي ظل جائحة الكورونا ظهرت استراتيجيات وأسواليب 
تعلم متعددة تهدف إلى جعل المتعلم محوراً للعملية التعليمية، مما تطلب استخدام التعلم عون بعود والتخطويط السوتخدامها مون 

الوتعلم عون بعود أصوبح دور المعلوم والموتعلم يختلوف عموا كوان سوابقاً، وخاصوة فوي ظول  إدخوال. وموع قبل الطلبة والمعلموين
 منظومة تكنولوجيا المعلومات. 

 الدراسات السابقة:
( دراسة هدفت إلى معرفة درجة ممارسة معلمي العلوم لكفايات تكنولوجيا التعليم، و تكونت عينة 2020العليمات ) أجرت

( معلماً ومعلمة من معلمي العلوم في المدارس الحكومية التابعة لمديريات التربيوة والتعلويم فوي محافظوة 150الدراسة من )
( كفاية، ولمعالجوة 31المنهج الوصفي حيث أعدت الباحثة استبانة تكونت من )البلقا ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

البيانات احصوائيًا توم اسوتخدام المتوسوطات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة واختبوار )ت( وقود أظهورت نتوائج الدراسوة ان 
دم وجود فروق ذات داللة احصائية درجة ممارسة معلمي العلوم لكفايات تكنولوجيا التعليم متوسطة، كما أظهرت النتائج ع

في درجة ممارسة معلمي العلوم لكفايات تكنولوجيا التعليم تعزى للجنس والخبرة وأظهرت النتائج وجوود فوروق ذات داللوة 
 احصائية في درجة الممارسة تعزى لمتغير المسهل العلمي والدورات التدريبية.

المشترك لطلبوة الجامعوة، والكشوف عون الفوروق فوي أسولوب الوتعلم ( إلى تحديد أسلوب التعلم 2017هدفت دراسة مطلب )
رابع(. ولتحقيوق ذلوك  -بشري( والمستوى )أول  -أنثى( والتخصي )علوم  -لدى طلبة الجامعة حسب متغير الجنس )ذكر 

تطبيوق هوذا وقبول أن تتحقوق للنفسوية النفسوية مون الشوغف والمرونوة. توم  ،استخدمت الباحثة مقياس فيرمونت ألسلوب الوتعلم



 THE ROLE OF THE TEACHER IN THE DISTANCE LEARNING PROCESS IN 

LIGHT OF THE CORONA PANDEMIC AND ITS RELATIONSHIP TO TAKING 

INTO ACCOUNT INDIVIDUAL DIFFERENCES AMONG STUDENTS IN ARAB 

PRIMARY SCHOOLS 
 

 

 26   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

( طالب وطالبة لطلبة الجامعة. أظهرت النتائج أن أسلوب التعلم الشائع لدى طالب 400االختبار على عينة الدراسة وهي )
الجامعة هو الصورة الذهنية وطلبة التخصي العلمي لديهم إستراتيجية أكثر للعالن واإناث والمستوى األول لديهم صورة 

 ائج قامت الباحثة بوضع عدد من التوصيات والمقترحات إلى األمام وفي ضو  هذه النت ،ذهنية أكثر
( إلى التعرف على درجة فاعلية الوتعلم عون بعود والمقارنوة بوالتعليم الحضووري Alzboun, 2020سعت دراسة الزبون )

لثانويوة ( مون طلبوة جبوه ا35في تحصيل طلبة الصف األول ثوانوي، ولتحقيوق هودف الدراسوة توم اختيوار عينوة مكونوة مون )
المقارنووة فووي تحصوويل مقوورر اللغووة العربيووة خووالل الفصوول األول  إجوورا م، موون خووالل 2020للبنووين خووالل العووام الدراسووي 

والفصل الثاني، ومن خالل المعالجة اإحصائية للبيانوات أظهورت النتوائج إلوى أن التعلويم الحضووري كوان لوه االثور األكبور 
ي والتعليم لكترونلطلبة، وتوصلت النتائج إلى أهمية التعلم المدمج بين التعليم اإمقارنة مع التعلم عن بعد في رفع تحصيل ا

 التقليد، كما أوصت الدراسة بالعمل على إعادة بنا  المقرر الدراسي بما يتواقف مع التعليم عن بعد.  
فوي تنميوة مهوارات يوة لكترون( إلوى تعورف فاعليوة توظيوف الخورائط الذهنيوة اإSalamah, 2020هدفت دراسة سالمة )

التفكير اإبداعي لمقرر العلوم لطالبات الصف التاسع في يزة، استخدمت الدراسة المنهج التجريبوي، حيوث اشوتملت العينوة 
( طالبة، حيوث توم اختيوار فصولين دراسوين أحودهما )ضوابطة( درس بالطريقوة التقليديوة واألخور )تجريبوي( درس 70على )

وقام الباحث بإعوداد اختبوار التفكيور اإبوداعي، وقود أظهورت النتوائج وجوود فوروق ذات داللوة ية، لكترونبالخرائط الذهنية اإ
إحصائيا بين تحصيل  المجموعة الضوابطة، وتحصويل المجموعوة التجريبيوة فوي اختبوار التفكيور اإبوداعي البعودي، وكانوت 

يوة، لكترونلوم وتضومينه الخورائط الذهنيوة اإالفروق لصالح المجموعة التجريبية. وقد أوصت الدراسة بإعادة بنا  مقرر الع
 وتدريب المعلمين على طريقة تضمينها العمليات التدريسية.

( إلوى الكشوف عون أثور برنوامج تعليموي قوائم علوى الويوب كويسوت فوي تنميوة مهوارات 2020كما هدفت دراسة أبو الخيول )
انوي. تم استخدام المنهج شوبه التجريبوي، وقود اشوتملت التفكير اإبداعي في مقرر الحاسب اتلي لدى طلبة الصف األول الث

تووم اختيووار مجموووعتين احووداهما ضووابطة درسووت بالطريقووة  2017/2018( طالبوواً خووالل العووام الدراسووي 50العينووة علووى)
ة التقليدية، وأخرى تجريبية درست بالبرنامج المقترح، وقد تم اسوتخدام اختبوار توورانس للتفكيور اإبوداعي )الصوورة اللفظيو

أ(، حيث طبق على المجموعتين، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اإبداعي 
 حيث كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية. 

( إلى الكشف عن مدى مراعاة أسئلة التقويم فوي كتواب العلووم للصوف الثواني متوسوط للفوروق 2018هدفت دراسة البقمي )
الفردية وقدرتها على تنمية التفكير العلمي لديهم، واستخدم المنهج الوصفي المسحي المتمثل في اسوتجواب عينوة كبيورة مون 

 100معلوم علووم و 110مشورف علووم و 20أفراد البحوث بهودف وصوف الظواهرة المدروسوة، وتكونوت عينوة البحوث مون 
االختبار علويهم. وأعود للبحوث  إجرا الب بشكل عشوائي وط 100طالب من المرحلة المتوسطة بالرياض، حيث تم اختيار 

موون األدوات: نمووون اسووتفتا  خوواي بالمشوورفين والمعلمووين، واختبووار تحريووري للطووالب. وأظهوورت نتووائج البحووث أن هنوواك 
موافقووة بووين أفووراد عينووة البحووث موون المشوورفين والمعلمووين علووى مالئمووة أسووئلة التقووويم بكتوواب العلوووم للصووف الثوواني متوسووط 
للفروق الفردية وقودرتها علوى تنميوة مسوتويات التفكيور العلموي للطوالب. كموا أوضوحت نتوائج البحوث أن النسوبة األكبور مون 
الطالب كانت إجاباتهم صحيحة على أسئلة االختبار وهذا يعطي مسشر على مالئمة أسئلة التقوويم فوي كتواب العلووم للصوف 

 لعلمي.  الثاني متوسط للفروق الفردية وتنمية التفكير ا
دراسوة للكشوف عون أثور اتيبواد فوي أنشوطة التعلويم فوي  (Chou & Jesness, 2014)كما قام كول مون شوو وجيسونيس 

( جهواز 40مدارس الغرب االوسط في الواليات المتحودة األمريكيوة، توم اسوتخدام المونهج شوبه التجريبوي، حيوث توم توزيوع )
ت النتائج لتأكد أهمية جهاد اتيبواد فوي العمليوة التعليميوة، وأهميوة تفعيلهوا آيباد على الطلبة إشراكهم في عملية التعلم، وجا 

في الفصول الدراسية، حيث أظهور الطوالب اهتموامهم الكبيور للعمليوة التعليميوة عنود اسوتخدامهم لجهواز اتيبواد فوي األنشوطة 
 التعليمية.

ي والتعليم لكترونن من أنماط التعلم، التعلم اإإلى مقارنة المعرفة المكتسبة بين نمطي (June, 2012)هدفت دراسة جون 
التقليدي داخل الغرفة الصفية، تم تطوير ثالث فرضيات الستكشاف مدى جدوى ما افاده المشاركون في الفصوول أو البيئوة 

النتوائج ية، وقد طبق اختبار قبلي وبعدي على عينة ممثلة من مختلف أنحا  الواليات المتحودة األمريكيوة، أظهورت لكتروناإ
أن المتعلمين من خالل الكمبيوتر، أفادوا أكثر من نظرائهم الذين تعلمووا داخول الغرفوة الصوفية، كموا أنهوم اكتسوبوا مهوارات 

 أكثر من ييرهم.
( إلووى الكشووف عوون أحوود الفووروق الجوهريووة المميووزة للشخصووية، والمعبوورة عوون الفرديووة، 2007هوودفت دراسووة داودي )

شاط الفردي )المعرفوي، االنفعوالي، االجتمواعي..( أال وهوو أسواليب الوتعلم، وأثور هوذا العامول والمرتبطة بمختلف مظاهر الن
على النشاط المعرفي المرتبط بحل المشكلة، هو ما تسعى الدراسة إلى كشفه والتعرف عليه، بنا  على تصميم وضعية حل 

بقيواس األدا . وتكونوت عينوة الدراسوة بالنسوبة المشكالت ذات مستويات تعقيد متباينوة )بورن هوانوي كوأداة معرفيوة(، تسومح 
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وانحوراف  17.44تلميذا في المرحلة الثانوية السنة األولى ثوانوي، بمتوسوط عموري يسواوي  81لتجربة التعلم الفردي من 
إنواث. وقود اسوتخدمت األدوات التاليوة:  32ذكوور، و 59، وتمثلت عينوة الدراسوة مون حيوث الجونس فوي 1.01معياري ف=
( ال 1:ليب التعلم، النسخة المعدلة، برنامج حل المشكالت. وتم الوصول إلى النتوائج التاليوة وفقوا للفوروض المقدموةقائمة أسا

توجد فروق دالة إحصائيا في األدا  مقاسا بالزمن المستغرق للوصول إلى الحل الصحيح، بين مختلوف مجموعوات أسواليب 
( ال توجوود فووروق دالووة إحصووائيا فووي األدا  مقاسووا 2ختباريووة الثالثووة. الووتعلم فووي وضووعية الووتعلم الفووردي، فووي المسووتويات اال

بمتوسط عدد األخطا ، بين مختلف مجموعات أساليب التعلم في وضعية الوتعلم الفوردي فوي المسوتويات االختباريوة الثالثوة. 
ئيًا للتفاعول بوين أسولوب ( يوجود أثور دال إحصوا4( ال يوجد أثر دال إحصوائيا للتفاعول بوين أسولوب الوتعلم وجونس التلميوذ. 3

( ال توجود فوروق دالوة إحصوائيا بوين مجموعوات أزوان 5التعلم والشوعبة الدراسوية للتلميوذ فوي المسوتوى االختبواري الثواني. 
أساليب التعلم المتجانسة ويير المتجانسة، بالنسبة لمتوسط الزمن المستغرق في الوصول إلى الحل الصحيح، ومتوسط عدد 

 ى االختباري الثاني.األخطا  في المستو
( إلى  بنا  اختبار محبوك هرموي محوسوب )متعودد المسوتويات( فوي مقورر سويكولوجيا الفوروق 2012هدفت دراسة دعنا )

الفردية وفق نموذن راش في نظرية االستجابة للفقرة لطالبات قسوم ريواض األطفوال فوي الجامعوات السوعودية. وتسوتمد هوذه 
 76لتحقيق الدقة في قياس تحصويل الطلبوة وبأقول جهود وتكلفوة. تألفوت عينوة الدراسوة مون الدراسة أهميتها من كونها تسعى 

طالبة من طالبات المستوى الثامن في قسم رياض األطفال في جامعة طيبة. بعد بنا  االختبار وتطبيقه على عينوة الدراسوة، 
 .لطالبتّم التوصل إلى فعاليته وبالتالي إلى ضرورة استخدامه وتطبيقه في تقييم ا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لمست الباحثة من خالل عملها في واقع الميدان التربوي ان استخدام الوتعلم عون بعود ومراعاتوه بوالفروق الفرديوة ال تحظوى 
بالقدر الكافي من االهتمام من قبل المعلمين وإن استخدامهم للوسوائل التكنولوجيوة فوي التودريس يسوودها شوي  مون الضوعف 

 حاجات الطلبة التعليمية، خالل ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة  باألسئلة اتتية: في تلبية
 ما هو دور المعلم في عملية التعلم عن بعد داخل الخط األخضر من وجهة نظر المعلمين ومديري المدارس فيها؟ .1
 ت افراد عينة الدراسوة حوولالستجابا( α= 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإحصائية ) هل .2

لودى الطلبوة فوي المودارس  المعلم في عملية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقته بمراعاة الفروق الفردية دور
 العربية االبتدائية وفقاً لمتغير )الجنس, والمسهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصي( ؟

 أهداف الدراسة: 
دور المعلم في عملية التعلم عن بعد في المودارس داخول الخوط األخضور مون وجهوات نظور  هدفت الدراسة إلى التعرف إلى

 الفردية وبيان العالقة بينهما.  المعلمين ومديري المدارس فيها، كذلك الكشف عن مستوى مراعاة الفروق
 التعريفات االصطالحية:

افوات الفرديوة عون المتوسوط الجمواعي فوي الصوفات ( الفوروق الفرديوة بانهوا ناالنحر2018الفروق الفردية: يعرف البقمي )
المختلفة، وقد يضيق مدى هذه الفروق او يتسع وفقا لتوزيع المستويات المختلفة لكل صفة مون الصوفات التوي تهوتم بتحليلهوا 

كول  ودراستهان، وفي هذه الدراسة يقصد بالفروق الفرديوة هوي الفوروق العقليوة واالنفعاليوة والشخصوية للطوالب التوي يتميوز
 طالب عن زميله من خالل القدرة على التحليل والتقويم والتركيب. 

التعلم عن بعد: عرف الزكري الوتعلم عون بعود بأنوه نظوام التوصويل الخواي بالمحتويوات التعليميوة الوذي يحقوق الوربط بوين  
بتزويوود الطلبووة بالوسووائل  الدارسوين فووي برنووامج عوون بعوود وبوين الموووارد والمقومووات التعليميووة، فهووو بووذلك النظوام الووذي يقوووم

(. ويعورف الباحوث الوتعلم Alzakri, 2019التعليمية، والذي يمكنهم الحصول على الفري التعليمية الكتسواب المهوارات )
عن بعد إجرائياً بأنه العملية التي يتم فيها ربط المفاهيم والنظريات المحسوسة والمجردة بين المعلم والمتعلم وتحقق التفاعل 

 عن بعد عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة. والتواصل 
مصطلح يستخدم النتشار وبوا  عوالمي علوى مسوتوى بلودان العوالم والقوارات وعوادة ً موا يصواب بوه عودد كبيور مون  :الجائحة

الودكتور بتودروس أوهوانوم ييبور بسووس ان منظموة الصوحة العالميوة  ،وأشوار رئويس منظموة الصوحة العالميوة ،سكان العالم
واتسواف نطاقهوا أيضواً ،سورعة انتشوار العودوى بالفيروس:( لسببين رئيسيين همواpandemicمصطلح الجائحة )استخدمت 

 .القلق الشديد بسبب قصور بعض الدول في اإدارة السياسية الالزمة لسيطرة على الفيروس
اإنسوان امراضوا فوي هي فصيلة من الفيروسات التوي قود تسوبب المورض للحيووان واإنسوان و تسوبب لودى :فيروس كورونا

)منظموووة الصوووحة  .الجهووواز التنفسوووي والتوووي تتووورا ح حووودتها مووون نوووزالت البووورد الشوووائعة إلوووى األموووراض األشووود وخاموووة
 (.2019العالمية،

 
 

 اتجرا الطريقة واإل
ً  الجوز  هوذا تضومن  واألدوات العينوة اختيوار فيهوا توم التوي والطريقوة وعينتهوا الدراسوة، ومجتموع الدراسوة لمنهجيوة وصوفا

 التوي اإحصوائية والمعالجوات ومتغيراتهوا، الدراسوة اتإجورا و وثباتهوا، صودقها مون التحقوق وطورق فيهوا، المسوتخدمة
 الدراسة. نتائج إلى للوصول استخدمت
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 :الدراسة منهج
الوصوفي المسوحي، حيوث يعود هوذا المونهج أنسوب المنواهج  المونهج اسوتخدام توم أسئلتها عن ولإلجابة الدراسة أهداف لتحقيق

ً  وتحليلها وجمعها االستبانات توزيع خالل من البيانات حيث يتم عن طريق جمع المستخدمة في مثل هذه الدراسة،  إحصائيا
 المناسبة. باألساليب
 الدراسة: مجتمع

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات ومعلمي ومعلمات المدارس االبتدائية داخل الخط األخضر، والبالغ 
 (. 2021( معلماً ومعلمة، على حسب احصائيات وزارة التربية والتعليم لعام )6550عددهم )

 عينة الدراسة:
لدراسة من من المعلمين والمعلمات حيث بلغت نسبة تم تطبيق أداة الدراسة على عينة عشوائية ميسرة ممثلة لمجتمع ا

 ( معلماً ومديراً.330%( من مجتمع الدراسة، حيث اشتملت عينة الدراسة على )5المستجيبين )
 متغيراتها مستويات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع (1) الجدول 

 %المئوية النسبة العدد الفئة/المستوى المتغير

 الجنس
 %47.9 158 ذكر

 %52.1 172 انثى

 العلمي المسهل

 %20.0 66 اول لقب

 %26.7 88 ثاني لقب

 %24.2 80 ثالث لقب

 %29.1 96 عليا دراسات

 الخبرة سنوات
 %35.5 117 سنوات 10 من اقل

 %64.5 213 سنوات 10 من اكثر

 التخصي

 %27.6 91 علوم

 %37.3 123 آداب

 %15.8 52 فنون

 %19.4 64 تكنولوجيا

 
 الدراسة:  أداة

لغايات تطبيق أداة تم الرجوف إلى األدب التربوي والدراسوات السوابقة المتعلقوة بودور المعلوم فوي عمليوة الوتعلم عون بعود فوي 
المدارس داخل الخط األخضور مون وجهوات نظور المعلموين وموديري المودارس فيهوا واسوتندت الباحثوة بصوورة أساسوية فوي 

المستخدمة في الدراسات السابقة. إذ يضع المستجيب إشارة أمام كل فقورة مون فقورات المجواالت إعداد األداة على المقاييس 
وُصوححت  -(1ملحوق رقوم ) -متوسوطة، متدنيوة، متدنيوة جوداً( ،وذلك على َسلّم من خمسة درجات هي ) كبيورة جوداً، كبيورة

 كما تم التحقق من دالالت الصدق والثبات لألداة. ( للدرجات السابقة الذكر،1، 2، 3، 4، 5األداة بإعطا  األوزان التالية )
 صدق أداة الدراسة

( معلماً من مجتموع الدراسوة، وتوم اسوتبعادهم مون عينوة الدراسوة. وتوم 30تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية قوامها )
ة. كموا توم حسواب معوامالت حساب معامالت ارتباط بين درجوة كول فقورة موع الدرجوة الكليوة للمجوال الوذي تنتموي إليوه الفقور

 ( يبين ذلك.2االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة. والجدول )
(: معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت أداة  دور المعلم في عملية التعلم عن بعد في المدارس داخل الخط 2الجدول )

 ديري المدارس فيها واألداة ككلاألخضر من وجهات نظر المعلمين وم

 االداة الكلية التقويم التنفيذ التخطيط 

 **964. **930. **877. 1 التخطيط

 **963. **916. 1  التنفيذ

 **979. 1   التقويم

 1    االداة الكلية
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( كموا أن قويم 0.20( أن قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسوة موع األداة ككول، كانوت اكبور مون )2يتبين من الجدول ) 
 (، وهي مالئمة لتحقيق أيراض الدراسة. 0.20معامالت االرتباط البينية لمجاالت أداة الدراسة كانت اكبر من )

( مون 30طبيوق أداة الدراسوة علوى عينوة اسوتطالعية مكونوة مون )كذلك تم التحقوق مون مسشورات صودق البنوا ، مون خوالل ت 
المستجيبين من خارن عينة الدراسة المستهدفة، وذلك لحساب قيم معوامالت ارتبواط بيرسوون بوين فقورات االداة والمجواالت 

 (:3التي تنتمي إليها. وبين الفقرات واألداة ككل، وكما هو مبين في الجدول )
 االرتباط بين فقرات كل مجال مع المجال واألداة )الكلي( (: قيم معامالت3الجدول )

 الفقرة المجال

 معامل االرتباط

 مع األداة مع المجال

 التخطيط

 الطلبة لجميع للتنفيذ وقابلة وشاملة واضحة يومية خطة تصميم على يحري
.796** .725** 

 معنى ذات خطة تصميم على يحري
.768** .724** 

 يلكتروناإ التعليمي المحتوى لجميع شاملة فصلية خطة بنا  على يعمل
.823** .795** 

 اليومية الخطة في التعليمية النتاجات تنوف يراعي
.805** .757** 

 التحديات للطالب تدخل خطط ببنا  يقوم
.796** .742** 

 التعليمية للنتاجات التدريس استراتيجيات مال مة يراعي
.822** .772** 

 الطلبة حاجات تالئم التي التعليمية والوسائل األنشطة تنويع يقوم
.699** .679** 

 الفصلية الخطة مع اليومية الخطط انسجام يراعي
.735** .745** 

 مناسب بشكل األنشطة على الحصة وقت يوزف
.764** .769** 

 المتعددة الرقمية المنصات خالل من مجتمعية النشطة يخطط
.832** .805** 

 المناسبة الخطط وضع خالل من التعلمية التعليمية العملية في األهل إشراك يتم
.795** .797** 

 للتنفيذ وقابلة وشاملة واضحة فصلية خطة تصميم على يحري
.842** .825** 

 التنفيذ

 اتجاهات عدة من والتعلم السيرورة على تركز جديدة أفكار بتجريب يقوم
.873** .851** 

 الطالب لشخصية المتكامل النمو لتحقيق الدروس يصمم
.820** .758** 

 الطلبة بين الفردية الفروق تراعي تعليم استراتيجيات بعناية يختار
.843** .829** 

 التعلم عملية لتصميم التقويم نتائج يستخدم
.810** .778** 

 فهمهم) لتعميق واالستفسار والنقاش الحوار على الطلبة تشجع مهاماً  يوفر
 (وتحصيلهم

.833** .770** 

 المختلفة بمستوياتها التفكير مهارات تكسب مختلفة مهاماً  يوفر
.856** .837** 

 والتعلم التعليم عمليتي دعم في التكنولوجيا فضا ات جميع يستثمر
.861** .823** 
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 متنوعة تدريسية استراتيجيات استخدام يتم
.821** .818** 

 وخارجها الصفية الغرفة داخل التدريس طرق في التنويع على يركز
.885** .881** 

 الرقمية الوسائل خالل من التعاوني العمل تشجيع يتم
.819** .768** 

 التحديات ذوي للطالب عالجيه برامج يقدم
.856** .808** 

 التقويم

 واضحة بلغة االسئلة تصاغ
.820** .823** 

 يلكتروناإ التعليمي للمحتوى شاملة التقويم اسئلة تكون
.757** .716** 

 وموضوعية مقالية من االسئلة المعلم ينوف
.841** .800** 

 التعليمي المحتوى في والمفاهيم االفكار جميع تغطية يعمل
.894** .855** 

 للمنهج العامة باالهداف االسئلة يربط
.808** .758** 

 للطلبة المعرفية المجاالت يراعي
.870** .836** 

 للطلبة المهاري المجال االسئلة تراعي
.851** .792** 

 للطالب السابقة الخبرات المعلم يكشف
.904** .937** 

 الفعال والتعلم للتجربة الطلبة يدفع
.918** .962** 

 للطلبة والذهنية المعرفية المجاالت مراعاة على يعمل
.914** .950** 

 للطلبة والعاطفية الوجدانية المجاالت يراعي
.982** .931** 

 النصوي من المعلومات وتذكر حفظ على الطلبة قدرة قياس على يعمل
.984** .962** 

  (.0.05*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )
 (.0.01**دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

( أن معووامالت االرتبوواط بووين فقوورات األداة ومجووال الدراسووة واألداة الكليووة، كانووت مناسووبة، حيووث جووا ت 3يظهوور الجوودول ) 
(، وهووي مالئمووة 0.20االرتباطووات بووين فقوورات االداة ومجوواالت الدراسووة وبووين فقوورات المجوواالت واألداة الكليووة اكبوور موون )

 أليراض لتحقيق أهداف الدراسة الحالية. 
  :أداة الدراسةثبات 

تّم استخدام طريقتين للتحقوق مون ثبوات أداة الدراسوة، الطريقوة األولوى هوي االختبوار وإعوادة االختبوار والطريقوة الثانيوة هوي 
معلمواً( مورتين   30حساب معامل كرونباخ لفقرات االستبانة. حيث تم في األولى تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية )

سوبوعين وتوم حسواب معامول االرتبواط بيرسوون ) معامول ثبوات االسوتقرار( بوين التطبيقوين. كموا توم فوي بفارق زمنوي مدتوه أ
 ( يبين ذلك.4الطريقة الثانية حساب معامل ثبات االتساق الداخلي من خالل معامل كرونباخ ألفا. والجدول رقم )

 الدراسة ككل ومجاالتها (: معامل ثبات اإعادة واالتساق الداخلي كرونباخ ألفا ألداة 4الجدول )

 ثبات اإعادة ثبات االتساق الداخلي المقياس ومجاالته
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 التخطيط
0.891 0.921 

 0.901 0.912 التنفيذ

 0.897 0.871 التقويم

 0.936 0.941 األداة الكلية

التطبيوق بلوغ ( أن معامول ارتبواط بيرسوون بوين درجوات المفحوصوين علوى األداة فوي مرتوي 4أظهرت النتائج فوي الجودول )
( لوألداة Cronbach’s Alpha(. أما معامل ثبات االتساق الداخلي نكرونبواخ ألفوان )0.941معامل الثبات الكلي لألداة )

(.  وياُلحظ أنها ذات معامل ثبات مرتفع. وعليه اعتبرت هذه القيم مالئموة لغايوات هوذه الدراسوة وتحقيوق 0.936ككل بلغ )
 يرضها والوثوق بنتائجها.

 ح أداة الدراسة تصحي
ألجل احتساب الدرجة الكلية لألداة، تم وضع خمسة بدائل يختار المستجيب أحد هذه البدائل التي تعبر عن رأيه، وأعطيت  

( علووى البووديل كبيوورة جووداً، 5( للبوودائل الخمسووة علووى التوووالي للفقوورات، إذ أعطيووت الدرجووة )1، 2، 3، 4، 5الوودرجات )
( علووى البووديل متدنيووة، 2( علووى البووديل متوسووطة، وأعطيووت الدرجووة )3أعطيووت الدرجووة )( للبووديل كبيوورة، و4والدرجووة )

( على البديل متدنية جداً. وللحكم على مستوى المتوسطات الحسابية للفقرات والمجاالت واألداة ككول، 1وأعطيت الدرجة )
 اعتمد المعيار اإحصائي باستخدام المعادلة اتتية:

 دنى قيمة( مقسوًما على عدد الخيارات أ –مدى الفئة= )أعلى قيمة 
 وبذلك يصبح معيار الحكم على النحو اتتي: 0.8=5÷ 4=1-5مدى الفئة= 

 درجة المتوسطات الحسابية  لتحديد اإحصائي (: المعيار5الجدول )

 الدرجة المتوسط الحسابي

 متدنية جداً  1.80أقل من   1.00 من 

 متدنية 2.60أقل من   1.80 من 

 متوسطة 3.40أقل من   2.60 من 

 كبيرة 4.20أقل من   3.40 من 

 كبيرة جداً  4.20 – 5.00من 

 ات الدراسة:إجرا 
 ات اتتية:جرا جل االجابة عن أسئلة الدراسة بصورة صحيحة قامت الباحثة باتباف اإأمن 

  عون بعود فوي ظول جائحوة كورونوا  دور المعلم في عملية التعلم جمع الدراسات السابقة واالدب النظري ما يدور حول
 وعالقته بمراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة في المدارس العربية االبتدائية.

 اعداد ادوات الدراسة بصورتها النهائية. 

 البيانات على الحاسوب لمعالجتهوا باسوتخدام التحليول االحصوائي للعلووم االجتماعيوة  إدخالجمع االستبانات وتفريغها و
(SPSSثم ا .)ستخران النتائج وعرضها وتفسيرها ومناقشتها. 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

 .لإلجابة على السسال األول من أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  لإلجابة على السسال الثاني مون أسوئلة الدراسوة توم اسوتخدام المتوسوطات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة، وتحليول
 التباين الرباعي المتعدد. 

 عرض النتائج
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن  دور المعلم في عملية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقتوه بمراعواة الفوروق  

لدى الطلبة في المدارس العربية االبتدائية. لتحقيق ذلك تمت اإجابة عن أسوئلتها وفوق تسلسولها، وفيموا يلوي عورض  الفردية
 لذلك:

ما دور المعلم فوي عمليوة الوتعلم عون بعود فوي ظول جائحوة كورونوا وعالقتوه بمراعواة  نتائج السسال األول الذي ني على: ن
 الفروق الفردية لدى الطلبة في المدارس العربية االبتدائية؟.

لإلجابة عن هذا السسال؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة علوى فقورات 
فووي عمليووة الووتعلم عوون بعوود فووي ظوول جائحووة كورونووا وعالقتووه بمراعوواة الفووروق الفرديووة لوودى الطلبووة فووي  درجووة دور المعلووم

 ( ذلك.6المدارس العربية االبتدائية، وكل مجال من مجاالتها، ويبين جدول )
علم في عملية (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت  دور الم6جدول )

 التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقته بمراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة مرتبة تنازلياً 

 رقم 
 المجال

 المجال
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 كبيرة 1 871. 3.81 التخطيط 1
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 كبيرة 2 920. 3.76 التقويم 3

 كبيرة 3 938. 3.73 التنفيذ 2

 كبيرة  881. 3.77 االداة الكلية 4

 (5( والدرجة العليا )1* الدرجة الدنيا )
( أن دور المعلم في عملية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقته بمراعاة الفروق الفردية لدى 6يالحظ من جدول )

(.   881.( بووانحراف معيوواري )3.77حسووابي )الطلبووة فووي الموودارس العربيووة االبتدائيووة. جووا ت بدرجووة )كبيوورة( بمتوسووط 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى فعالية التعلم عن بعد في مراعاة الفروق الفردية. مموا يسكود علوى فعاليوة الوتعلم عون بعود فوي 

عمول تنمية المهارات المختلفة. كما ترى الباحثة بان التعليم عن بعود يحتووي علوى مجموعوة مون األنشوطة والمهوارات التوي ت
على حث الطلبة على إنتان أفكار متعددة وتقديم حلول للمشكالت، كما أن هذا األسلوب اعتمود علوى أن يكوون دور الطالوب 
نشطاً، ومشاركاً فعاالً في جميع األنشطة الواردة في الدروس المعودة والمصواية باسوتخدام الوسوائل الحديثوة فوي الوتعلم عون 

م عن بعد عمل على زيوادة متعوة الطلبوة بوالمحتوى التودريبي، كوذلك عمول علوى مسواعدة بعد. كم ترى الباحثة ايضاً أن التعل
الطالب في فهم المحتوى وذلك باإجابة عن األسئلة التي تعد له والتي تختلف في درجات صعوبتها، كما أن التعلم عون بعود 

ما يرى الباحوث أيضواً أن الوتعلم عون بعود عمل على خلق نوف من الصلة بين الطالب والمعلم نتيجة زيادة التواصل بينهم. ك
قد عمل على تنمية القدرات االكاديمية للطالب،   كما وتعزو الباحثوة هوذه النتيجوة أيضواً إلوى الوتعلم عون بعود قود عمول علوى 

عود لوه ي، كما أنها تساعد الطلبة على فهم المحتوى وذلك باإجابة عون األسوئلة التوي تلكترونزيادة متعة الطلبة بالمحتوى اإ
(، ودراسووة الزكووري 2020وقود اتفقووت هووذه النتيجوة مووع نتيجووة العديود موون الدراسووات السوابقة مثوول دراسووة دراسوة الزبووون )

 (.2019(، ودراسة الغامدي )2019)
كما تم حساب المتوسطات الحسوابية واالنحرافوات المعياريوة لتقوديرات أفوراد عينوة الدراسوة علوى كول فقورة مون فقورات كول 

الت  دور المعلم فوي عمليوة الوتعلم عون بعود فوي ظول جائحوة كورونوا وعالقتوه بمراعواة الفوروق الفرديوة لودى مجال من مجا
 الطلبة في المدارس العربية االبتدائية وفيما يلي عرض لذلك:

 التخطيط :األول المجال
فقرات المجال )التخطيط(،  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على7الجدول )

 مرتبة تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

7 
 حاجات تالئم التي التعليمية والوسائل األنشطة تنويع يقوم
 الطلبة

3.98 1.093 1 
 كبيرة

 كبيرة 2 995. 3.92 مناسب بشكل األنشطة على الحصة وقت يوزف 9

1 
 وقابلة وشاملة واضحة يومية خطة تصميم على يحري
 الطلبة لجميع للتنفيذ

3.90 1.034 3 
 كبيرة

 كبيرة 4 1.087 3.90 اليومية الخطة في التعليمية النتاجات تنوف يراعي 4

 كبيرة 5 1.075 3.83 التحديات للطالب تدخل خطط ببنا  يقوم 5

 كبيرة 6 1.049 3.80 المتعددة الرقمية المنصات خالل من مجتمعية النشطة يخطط 10

3 
 التعليمي المحتوى لجميع شاملة فصلية خطة بنا  على يعمل
 يلكتروناإ

3.79 1.085 7 
 كبيرة

 كبيرة 8 1.226 3.78 الفصلية الخطة مع اليومية الخطط انسجام يراعي 8

 كبيرة 9 1.153 3.72 التعليمية للنتاجات التدريس استراتيجيات مال مة يراعي 6

 كبيرة 10 1.122 3.71 معنى ذات خطة تصميم على يحري 2

11 
 خالل من التعلمية التعليمية العملية في األهل إشراك يتم

 المناسبة الخطط وضع
3.78 1.151 11 

 كبيرة

12 
 وقابلة وشاملة واضحة فصلية خطة تصميم على يحري
 للتنفيذ

3.65 1.166 12 
 كبيرة

 كبيرة  871. 3.81 التخطيط 

 (5( والدرجة العليا )1* الدرجة الدنيا )
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( التوي نصوت 7( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال جا ت بدرجة )كبيرة(. حيث جا ت الفقرة )7يالحظ من جدول )
(، 3.98ن فوي المرتبوة األولوى بمتوسوط حسوابي ) الطلبوة حاجوات تالئوم التي التعليمية والوسائل األنشطة تنويع يقومعلى ن 

 خطة تصميم على يحري( التي نصت على ن 12(، بدرجة )كبيرة(، في حين جا ت الفقرة )1.093وانحراف معياري )
( 1.166(، وبوانحراف معيواري )3.65ن فوي المرتبوة األخيورة بمتوسوط حسوابي ) للتنفيوذ وقابلوة وشواملة واضوحة فصولية

ي، لكترونوحيث تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المعلمين يعملون على التخطيط الجيد في ضوو  الوتعلم اإبدرجة )كبيرة(. 
 ية التي تخضع للرقابة والتقييم من قبل المديرين والمشرفين. لكترونحيث انهم يعدون الخطط اإ

 التنفيذ  :الثاني المجال
المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال )التنفيذ(، (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 8الجدول )

 مرتبة تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 كبيرة 1 1.040 3.91 الطالب لشخصية المتكامل النمو لتحقيق الدروس يصمم 2

3 
 بين الفردية الفروق تراعي تعليم استراتيجيات بعناية يختار
 الطلبة

 كبيرة 2 1.076 3.85

5 
 واالستفسار والنقاش الحوار على الطلبة تشجع مهاماً  يوفر

 (وتحصيلهم فهمهم) لتعميق
 كبيرة 3 1.054 3.84

 كبيرة 4 1.098 3.81 الرقمية الوسائل خالل من التعاوني العمل تشجيع يتم 10

1 
 من والتعلم السيرورة على تركز جديدة أفكار بتجريب يقوم
 اتجاهات عدة

 كبيرة 5 1.027 3.77

 كبيرة 6 1.060 3.75 التحديات ذوي للطالب عالجيه برامج يقدم 11

7 
 التعليم عمليتي دعم في التكنولوجيا فضا ات جميع يستثمر
 والتعلم

 كبيرة 7 1.130 3.74

6 
 بمستوياتها التفكير مهارات تكسب مختلفة مهاماً  يوفر

 المختلفة
 كبيرة 8 1.117 3.64

9 
 الصفية الغرفة داخل التدريس طرق في التنويع على يركز

 وخارجها
 كبيرة 9 1.156 3.64

 كبيرة 10 1.207 3.63 التعلم عملية لتصميم التقويم نتائج يستخدم 4

 كبيرة 11 1.279 3.42 متنوعة تدريسية استراتيجيات استخدام يتم 8

 كبيرة 12 938. 3.73 التنفيذ 12

 (5( والدرجة العليا )1* الدرجة الدنيا )
( التوي نصوت 2( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال جا ت بدرجة )كبيرة(. حيث جا ت الفقرة )8يالحظ من جدول )

(، وانحوراف 3.91حسوابي )الطالب ن في المرتبة األولوى بمتوسوط  لشخصية المتكامل النمو لتحقيق الدروس على ن يصمم
 تدريسوية اسوتراتيجيات اسوتخدام ( التوي نصوت علوى ن يوتم8(، بدرجة )كبيرة(، في حين جوا ت الفقورة )1.040معياري )

( بدرجة )كبيرة(. ويمكون عوزو هوذه 1.279(، وبانحراف معياري )3.42متنوعة ن في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
لتعلويم قود وضوع الخطوط الطارئوة والتوي تشومل التودريب والتأهيول للمعلموين مون اجول تلبيوة النتيجة إلى أن وزارة التربيوة وا

يووة والتدريبيووة للطلبووة ووالتووي يمكوون أن تفيوود الطووالب لكترونحاجووات الطلبووة، موون خووالل توودريبهم علووى تصووميم االنشووطة اإ
 جميعهم.
 التقويم  :الثالث المجال

واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات المجال )التقويم(، (: المتوسطات الحسابية 9الجدول )
 مرتبة تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 كبيرة 1 1.036 3.99 يلكتروناإ التعليمي للمحتوى شاملة التقويم اسئلة تكون 2

 كبيرة 2 879. 3.83 للطالب السابقة الخبرات المعلم يكشف 8

 كبيرة 3 1.148 3.82 وموضوعية مقالية من االسئلة المعلم ينوف 3

 كبيرة 4 907. 3.79 الفعال والتعلم للتجربة الطلبة يدفع 9

 كبيرة 5 973. 3.78 للطلبة والعاطفية الوجدانية المجاالت يراعي 11

 كبيرة 6 882. 3.77 من المعلومات وتذكر حفظ على الطلبة قدرة قياس على يعمل 12
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 النصوي

 كبيرة 7 1.121 3.76 للطلبة المهاري المجال االسئلة تراعي 7

 كبيرة 8 1.153 3.74 للمنهج العامة باالهداف االسئلة يربط 5

 كبيرة 9 1.191 3.70 التعليمي المحتوى في والمفاهيم االفكار جميع تغطية يعمل 4

 كبيرة 10 975. 3.68 للطلبة والذهنية المعرفية المجاالت مراعاة على يعمل 10

 كبيرة 11 1.188 3.67 للطلبة المعرفية المجاالت يراعي 6

 كبيرة 12 1.177 3.59 واضحة بلغة االسئلة تصاغ 1

 كبيرة  920. 3.76 التقويم 

 (5( والدرجة العليا )1* الدرجة الدنيا )
( التوي نصوت 2( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المجال جا ت بدرجة )كبيرة(. حيث جا ت الفقرة )9جدول )يالحظ من 
(، وانحوراف 3.99ي ن في المرتبة األولوى بمتوسوط حسوابي )لكتروناإ التعليمي للمحتوى شاملة التقويم اسئلة على ن تكون
واضوحة ن فوي  بلغوة االسوئلة التوي نصوت علوى ن تصواغ( 1(، بدرجة )كبيورة(، فوي حوين جوا ت الفقورة )1.036معياري )

( بدرجة )كبيرة(. ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن 1.177(، وبانحراف معياري )3.59المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
و المعلمين يدركون أهمية التنويع في أساليب التقويم بحيث تشمل جميع الطلبوة وتراعوي الفوروق فيموا بيونهم. كموا يمكون عوز

هذه النتيجة إلى االدراك الكبير للمعلمين باستراتيجيات التقويم واشكاله وانواف واساليبه مون اجول تحقيوق االهوداف التعليميوة 
 التعلمية في المدرسة. 

( α= 0.05نتائج السسال الثاني الذي ني على: ن هل توجد فروق ذات داللوة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة اإحصوائية )
راد عينة الدراسة حول دور المعلم في عملية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقتوه بمراعواة الفوروق الستجابات اف

 الفردية لدى الطلبة في المدارس العربية االبتدائية وفقًا لمتغير )الجنس, والمسهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصي(؟
 ،ة واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسوة علوى حووللإلجابة عن هذا السسال؛ تم حساب المتوسطات الحسابي

 ( ذلك. 10وفقًا لمتغير )الجنس, والمسهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصي(، ويبين جدول )
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على دور المعلم في عملية التعلم 10جدول )

وفقًا  ،ن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقته بمراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة في المدارس العربية االبتدائية ككلع
 والمسهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصي( ،لمتغير)الجنس

 االداة الكلية التقويم التنفيذ التخطيط اإحصائي الفئات المتغيرات

 الجنس

 ذكر

المتوسط 
 الحسابي

3.88 3.81 3.85 3.85 

 158 158 158 158 العدد

االنحراف 
 المعياري

.878 .927 .913 .888 

 انثى

المتوسط 
 الحسابي

3.75 3.65 3.68 3.69 

 172 172 172 172 العدد

االنحراف 
 المعياري

.863 .945 .921 .872 

 المجموف

المتوسط 
 الحسابي

3.81 3.73 3.76 3.77 

 330 330 330 330 العدد

االنحراف 
 المعياري

.871 .938 .920 .881 

 المسهل
 العلمي

 اول لقب

المتوسط 
 الحسابي

3.78 3.76 3.72 3.75 

 66 66 66 66 العدد

 936. 996. 941. 939.االنحراف 
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 المعياري

 ثاني لقب

المتوسط 
 الحسابي

3.77 3.65 3.73 3.72 

 88 88 88 88 العدد

االنحراف 
 المعياري

.861 1.009 .929 .904 

 ثالث لقب

المتوسط 
 الحسابي

3.71 3.60 3.68 3.66 

 80 80 80 80 العدد

االنحراف 
 المعياري

.805 .912 .850 .823 

 عليا دراسات

المتوسط 
 الحسابي

3.97 3.87 3.89 3.91 

 96 96 96 96 العدد

االنحراف 
 المعياري

.878 .883 .914 .865 

 المجموف

المتوسط 
 الحسابي

3.81 3.73 3.76 3.77 

 330 330 330 330 العدد

االنحراف 
 المعياري

.871 .938 .920 .881 

 سنوات
 الخبرة

 سنوات 10 من اقل

المتوسط 
 الحسابي

3.83 3.66 3.73 3.74 

 117 117 117 117 العدد

االنحراف 
 المعياري

.949 1.076 .992 .969 

 10 من اكثر
 سنوات

المتوسط 
 الحسابي

3.80 3.76 3.78 3.78 

 213 213 213 213 العدد

االنحراف 
 المعياري

.827 .854 .880 .832 

 المجموف

المتوسط 
 الحسابي

3.81 3.73 3.76 3.77 

 330 330 330 330 العدد

االنحراف 
 المعياري

.871 .938 .920 .881 

 التخصي

 علوم

المتوسط 
 الحسابي

3.70 3.64 3.69 3.68 

 91 91 91 91 العدد

االنحراف 
 المعياري

.804 .845 .853 .797 

 آداب

المتوسط 
 الحسابي

3.88 3.77 3.77 3.81 

 123 123 123 123 العدد

االنحراف 
 المعياري

.898 .941 .955 .913 

 فنون
المتوسط 
 الحسابي

3.82 3.64 3.68 3.71 



 THE ROLE OF THE TEACHER IN THE DISTANCE LEARNING PROCESS IN 

LIGHT OF THE CORONA PANDEMIC AND ITS RELATIONSHIP TO TAKING 

INTO ACCOUNT INDIVIDUAL DIFFERENCES AMONG STUDENTS IN ARAB 

PRIMARY SCHOOLS 
 

 

 36   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

 52 52 52 52 العدد

االنحراف 
 المعياري

.952 1.176 1.078 1.034 

 تكنولوجيا

المتوسط 
 الحسابي

3.83 3.83 3.90 3.85 

 64 64 64 64 العدد

االنحراف 
 المعياري

.846 .844 .801 .802 

 المجموف

المتوسط 
 الحسابي

3.81 3.73 3.76 3.77 

 330 330 330 330 العدد

االنحراف 
 المعياري

.871 .938 .920 .881 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول دور المعلوم فوي 10ياُلحظ من جدول )
عملية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقته بمراعاة الفروق الفردية لودى الطلبوة فوي المودارس العربيوة االبتدائيوة، 

العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصي(، ولتحديد الداللوة اإحصوائية لهوذه الفوروق الظاهريوة،  وفقًا لمتغير)الجنس, والمسهل
 ( ذلك.11تم تطبيق تحليل التباين الرباعي المتعدد دون تفاعل، ويبين جدول )

 ( تحليل التباين الرباعي دون تفاعل للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من11جدول )
مجاالت دور المعلم في عملية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا وعالقته بمراعاة الفروق الفردية وفقًا لمتغير)الجنس, 

 والمسهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصي( 

 المجال مصدر التباين
 مجموف
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

 اإحصائية

 الجنس
Hotelling's 
Trace=.011 
Sig.=.330 

 199. 1.656 1.252 1 1.252 التخطيط

 127. 2.347 2.062 1 2.062 التنفيذ

 093. 2.832 2.405 1 2.405 التقويم

 122. 2.410 1.873 1 1.873 االداة الكلية

 المسهل العلمي
Hotelling's 
Trace=.030 
Sig.=.398 

 211. 1.511 1.143 3 3.428 التخطيط

 222. 1.473 1.294 3 3.883 التنفيذ

 409. 967. 821. 3 2.462 التقويم

 260. 1.343 1.044 3 3.132 االداة الكلية

 سنوات الخبرة
Hotelling's 
Trace=.020 
Sig.=.099 

 611. 259. 196. 1 196. التخطيط

 482. 495. 435. 1 435. التنفيذ

 864. 029. 025. 1 025. التقويم

 887. 020. 016. 1 016. االداة الكلية

 التخصي
Hotelling's 
Trace=.058 
Sig.=.032 

 458. 867. 656. 3 1.968 التخطيط

 711. 460. 404. 3 1.212 التنفيذ

 760. 390. 331. 3 994. التقويم

 708. 463. 360. 3 1.081 االداة الكلية

 الخطأ

   756. 321 242.719 التخطيط

   879. 321 282.068 التنفيذ

   849. 321 272.589 التقويم

   777. 321 249.488 االداة الكلية

    330 5049.660 التخطيط المجموف
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 المجال مصدر التباين
 مجموف
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

 اإحصائية

    330 4869.463 التنفيذ

    330 4946.224 التقويم

    330 4937.702 االداة الكلية

المجموف 
 المصحح

    329 249.563 التخطيط

    329 289.660 التنفيذ

    329 278.476 التقويم

    329 255.590 االداة الكلية

 (α  =0.05* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإحصائية )
( بين استجابات α  =0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإحصائية )11ياُلحظ من جدول )

أفراد عينة الدراسة  على جميع مجواالت دور المعلوم فوي عمليوة الوتعلم عون بعود فوي ظول جائحوة كورونوا وعالقتوه بمراعواة 
الفروق الفردية لدى الطلبة في المدارس العربية االبتدائية على حسب متغيرات الدراسة )الجنس، المسهول العلموي، سونوات 

تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى اتفاق جميع افراد عينة الدراسة من كافة التخصصات والموسهالت  الخبرة، التخصي(. حيث
العلميوة وسونوات الخبورة، علووى ان الوتعلم البعود يمكون ان يراعووي ا لفوروق الفرديوة لودى ال طلبووة مون خوالل تقوديم االنشووطة 

 مة لهم. ية المتنوعة، والكشف عن حاجات الطالبة ووضع الخطط الالزلكتروناإ
 
 التوصيات:  

 في ضو  نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:
 عقد دورات تدريبية حول استخدام التعلم عن بعد ودوره في مراعاة الفروق الفردية للطلبة.  .1
 وضع برامج تعليمية تقوم في بنائها على التعلم عن بعد لما له من دور في التركيز على الطلبة ضعيفي التحصيل. .2
 تنفيذ برامج تعلم عن بعد متنوعة تساعد في تنمية التحصيل االكاديمي لدى الطلبة. .3
 أثرا  المكتبة المدرسية بالبرمجيات الهادفة ليستفيد منها الطلبة في اكتساب المهارات التعليمية.  .4
 تطوير نظام مراقبة لعملية التعلم عن بعد إكساب الطلبة االهداف التعليمية. .5
 رى مشابهة.دراسات أخ إجرا  .6
 

 المراجع:
(. مدى مالئمة أسئلة التقويم في كتاب العلوم للصف الثاني متوسط في مراعاة 2018البقمي، ثواب بن شباب بن رثوان. )

 695-663(، 16)19مجلة البحث العلمي في التربية.  .الفروق الفردية وتنمية التفكير العلمي
 ية وأدوار حديثة للمعلم، الرياض: مكتب الراشد ناشرون. لكترون(. المدرسة اإ2004التوردي، عوض. )

(. الدراسة عن بُعد االيجابيات والسلبيات وكيف تستفيد منها، تم استرجاعها من المصدر بتاريخ 2019) .خليل، دنيا
20/5/2021 https://www.e7kky.com 
دراسة تجريبيوة علوى عينوة  :  في حل المشكالت(. أثر الفروق الفردية في أساليب التعلم على األدا2007داودي، محمد. )

موون تالميووذ المرحلووة الثانويووة )ماجسووتير(. جامعووة الحووان لخضوور باتنووة. كليووة العلوووم اإنسووانية واإجتماعيووة 
 والعلوم اإسالمية، الجزائر

تراتيجية (. بنا  اختبوار محبووك محوسوب فوي مقورر سويكولوجية الفوروق الفرديوة وفوق االسو2012دعنا، زينات يوسف.. )
-153(، 2)27عوالم التربيوة.  .الهرمية )متعددة المستويات( في نظريوة االسوتجابة للفقورة فوي جامعوة طيبوة

186. 
 .(، عمان: دار اليازوري، األردن1ّي، )طلكترون(. التعليم والتعليم اإ2019عامر، طارق. )

 .دار الكتاب الجامعي:اإمارات العربية المتحدة،العين.(.أجهزة في تقنيات التعليم الحديثة2007عبد الحكيم.) ،العبادلة
(. درجة استخدام معلموي العلووم للمرحلوة األساسوية العليوا فوي محافظوة البلقوا  لكفايوات تكنولوجيوا 2020العليمات، عبير. )
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 182-161(، 2)2 .والتخصي والمرحلة. مجلة كلية التربية
(. تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكوميوة فوي األردن السوتخدام التعلويم عون 2020مقدادي، محمد أحمد. )
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