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واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية
في االردن
The reality of distance education in public schools in the Corona pandemic from the point
of view of public school principals in Jordan
الباحثة /جميله عبد ربه عبد الرحيم موسى
وزارة التربية والتعليم ،األردن

الملخص:
هدفت الدراسة للتعرف على واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس
الحكومية في االردن وأثر النوع االجتماعي على واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا .تكونت عينة
الدراسة من ( )08مديرا ومديرة .وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا
من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن بشكل كلي وفي المجاالت ( ميزات التعليم عن بعد ،معيقات التعليم عن
بعد ،تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد) جاءت بدرجة متوسطة ،وجاء مجال ( تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد ) بدرجة
بسيطة ،ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا
من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن تعزى للنوع االجتماعي بشكل كلي وعلى المجاالت كافة ولصالح اإلناث.
وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات من أهمها :تنمية المعلمين والطلبة بأدوات التكنولوجيا الالزمة
لدعم عملية التعلم عن بعد ،توفير المعدات واالجهزة واالنترنت في المدارس واتاحة المجال للطلبة الفقراء بارتياد المدرسة
لالستفادة من هذه االجهزة واالنترنت بأوقات متباعدة وبما يحقق البروتوكول الصحي ،السعي إليجاد منظومة تعليمات واضحة
ومحددة تحدد ادوار كل من االداريين والمعلمين والطلبة في التعليم عن بعد.
الكلمات المفتاحية :جائحة كورونا ،منصة درسك ،التعليم عن بعد ،التعليم االلكتروني.

730

www.ajrsp.com

 م0202-5-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

The reality of distance education in public schools in the Corona pandemic from the point
of view of public school principals in Jordan

Abstract
The study aimed to learn about the reality of distance education in public schools in the
Corona pandemic from the point of view of the principals of public schools in Jordan and the
impact of gender on the reality of distance education in public schools in the Corona pandemic.

The sample of the study consisted of (80) managers (male and female). The results of the
study found that the reality of distance education in public schools in the Corona pandemic from
the point of view of the principals of public schools in Jordan - holistically and in the fields
(features of distance education, disabilities of distance education, interaction of teachers with
distance education)- came to a moderate degree, and the field (students interacted with distance
education) came to a small degree, and the results showed the existence of statistically
significant differences in the reality of distance education in public schools in the Corona
pandemic from the point of view of the principals of public schools In Jordan, it is attributable to
gender in all areas and to the benefit of females.
In light of the results of the study, the researcher recommends a set of recommendations,
the most important of which are: the development of teachers and students with the technology
tools needed to support the process of distance learning, the provision of equipment and Internet
in schools and allowing poor students to go to school to take advantage of these devices and
Internet at different times and in order to achieve the health protocol, seek to find a clear and
specific instruction system that determines the roles of both administrators, teachers and students
in distance education.
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المقدمة:
جوهر تقدم الدول وازدهارها يتمثل بتقديم الخدمات لجميع القطاعات ،ويعتبر قطاع التربية والتعليم الحجر االساس لتقدم الدول،
فأن استثمار البحث العلمي وتوظيف المعرفة ،خاصة مع ظهور العولمة وتطور الصناعات.
ولقد اظهرت جائحة كورونا تفاوت في االنظمة التعليمية في كثير من الدول ،فلم يعد التعليم الوجاهي متوفر لجميع الفئات فان
ذلك يتطلب خطط واستراتيجيات عالية في الدقة لتغير ايجابي نحو التعلم.
واالردن واكب التكنولوجية الحديثة في المجال التربوية واألحداث الجارية سريعا بعد انتشار الفيروس كورونا الذي أصبح يهدد
حياة الماليين من البشر في الكثير من الدول حول العالم؛ لذا باشرت األردن في بديل عن تعليم الوجاهي خوفا من انتشار جائحة
كورونا في أراضي األردن الحبيب ،التي سادت حالة من التوتر في العملية التعليمية بحيث كان للوزارة التربية والتعليم
استئناف للتعليم عن بعد ،عبر منصات تعليمية الكترونية ليكون البديل عن التعلم الوجاهي ،رغم وجود معوقات مادية ،اذ برزت
العديد من الميزات باستخدام المنصات من توسع مدارك الطالب وتوفير اجواء دراسية بظروف امنة.
بسبب انتشار فيروس كورونا مما ادى الى اغالق المدارس ،عن طريق حماية الصحة والسالمة والتقليل من تكاليف التعليم،
فقامت وزارة التربية والتعليم باألردن بإعداد منصة درسك للتعليم اإللكتروني مجانية والتي تستخدم في تعليم الطلبة ليتمكن
جميع الطالب من الحصول على الدروس اليومية التي يتم نشرها من خالل هذه المنصة اإللكترونية .ويمكن لجميع الطالب في
األردن التسجيل في منصة درسك وتلقي الدروس بشكل إلكتروني في هذه الفترة حيث انطلقت هذه المنصة في األيام األولى من
بدء ازمة كورنا داخل االردن وهي تهدف إلى تقديم دروس تعليمية للطلبة مجانا ً حيث يقوم الطلبة بالدخول على المنصة وكذلك
أولياء األمور والقيام بتصفح كل المحتويات واجراء اختبارات للتقويم التعلم وارسال الواجبات الى المعلم (وزارة التربية
والتعليم األردنية)0808 ،
وتمتاز منصة درسك بانها مجانية وسهلة االستخدام فهي جاهزة للعمل بشكل مباشر وتتوافر تطبيقها في الهواتف الذكية .وكان
الدور االمثل للمدارس بحيث تعتبر حلقة وصل بين المنصة وطالبها من توجيهات وارشادات ،ومن متابعة طالبها عبر المنصة
ببعث الواجبات ورصدها وانشاء اختبارات للتقويم وتقديم مراجعه دوريه للمفاهيم وادارة الغرف الصفية االفتراضية وتحسين
الدافعية للتعلم .وشبكة التواصل مع اولياء االمور باعتبارهم الدور المحوري في دعم ابنائهم ومساندتهم معنويا ،وتنظيم جداولهم
الدراسية من تقديم النصائح وارشادات لضمان متابعتهم للتحصيل العلمي ،من خالل صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي،
وعقد دورات عبر وسائل تكنولوجية الحديثية .ومنذ بداية الجائحة كلف المعلمون بتطبيق التعلم عن بعد برغم من عدم وجود
تدريب وموارد كافية .فتوجه المعلم الى التطوير المهني عن طريق االنترنت؛ لدعم استمرارية التعلم والتكيف مع منهجية
التدريس الجديدة ،ومتابعة تعلم طالبهم ورصد عالماتهم.
وكانت االدارة المدرسة لها دور كبير في دعم المعلمين وتشجيعهم ،وتدريبهم على انشاء محتوى المادة األنشطة وخطط لمتابعة
التعلم عن بعد وادارة التعليم بشكل سليم واطالع المعلمين على كل ما يلزم من تقنيات حديثة تساعد في التعلم عن بعد وتنظيم
دوام المعلمين.
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مشكلة الدراسة:
ان نظام التعلم عن بعد يوفر للطالب التعلم الذاتي من خالل وسائل تكنولوجية التي توفر المعرفة في وقتنا الحاضر وبجميع
المجاالت .ومن خالل ازمة كورونا اتخذت وزارة التربية والتعليم في االردن قرارات ضرورية لمواجهة االزمة وكان اهمها
تفعيل منصة درسك التي توفر نظام كامل ومتكامل من شرح فيديوهات للمناهج االردنية للجميع المراحل يتم بثها عن طريق
االنترنت بروابط او عن طريق شاشة التلفاز االردن.
ومن خالل عمل الباحثة كمديرة مدرسة في وزارة التربية والتعليم في لواء سحاب فقد ارتأت في تحديد المشكلة في السؤال
الرئيسي االتي :واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في
االردن؟

هدف الدراسة واسئلتها:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس الحكومية في االردن ،وذلك باإلجابة عن االسئلة التالية:
السؤال االول :ما مستوى استمرارية عملية التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس الحكومية في االردن؟
السؤال الثاني :ما مستوى معيقات التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس
الحكومية في االردن؟
السؤال الثالث :ما مستوى تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس الحكومية في االردن؟
السؤال الرابع :ما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء
المدارس الحكومية في االردن؟
السؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى (  )α ≥ 0.05في واقع التعليم عن بعد في المدارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن تعزى لمتغير النوع االجتماعي ؟

أهمية الدراسة:
ان اهمية هذه الدراسة من اهمية االنتشار الواسع لتكنولوجيا مما جعل تعلم عن بعد امر ضروري وملح من خالل تبادل
المعلومات ومتابعه تعلم الطلبة خالل الظروف واالزمات ليكون بديل عن التعلم الوجاهي.
ومن المأمول ان تستفيد من نتائج الدراسة الجهات االتية:
 -1وزارة التربية والتعليم لتوفير وسائل قادرة على ايصال المعلومات من خالل المنصات التعليم عن بعد.

733

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -0المعلمون يمكن ان تساعد هذه الدراسة لتوظيف التعلم عن بعد خالل المنصات باستخدام اساليب جديدة من خالل
التنمية المهنية للتعلم عن بعد.
 -3الباحثون يمكن ان تساعد هذه الدراسة في تسهيل الدراسات والوقوف عن المعيقات حول الموضوع.

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة باآلتي:
الحدود الموضوعية :واقع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكوميةفي تربية لواء سحاب.
 الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من مديري ومديرات المدارس الحكومية في االردن.الحدود الزمانية :تم تنفيذ الدراسة خالل العام الدراسي  2020 / 2021الفصل الدراسي االول.-الحدود المكانية :تم تطبيق الدراسة على المدارس الحكومية في االردن.

مصطلحات الدراسة
تتبنى الدراسة المصطلحات اآلتية:
التعليم عن بعد:
عرفها الشرهان ) (2،2014بأنها" التعليم الذي يتميز بعدم التواصل المباشر الكلي بين الهيئة التدريسية والمتعلمين حيث يتم
تقديم المواد التعليمية من خالل الشبكة المحلية او العالمية )االنترنت( من خالل استخدام تقنية التعليم واالتصال وذلك ضمن
إطار العملية التعليمية".
أما اجرائيا ،التواصل عن بعد من تخطيط ومتابعة وتنفيذ وتقويم العملية التعليمية من مختلف جوانبها بين المعلم والطالب من
خالل منصات التعليمية.
ازمة كورونا:
تعرفها )منظمة الصحة العالمية المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط ،عن مرض كوفيد) 2020،19-
 http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.htmlبأنها "فصيلة كبيرة من
الفيروسات التي تسبب اعتالالت تتنوع بين الزكام وامراض أكثر وخامة ،مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية ومتالزمة
االلتهاب الرئوي الحاد الوخيمة )سارس( ويمثل فيروس كورونا المستجد ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل''.
أما اجرائيا ،فيروس بؤرة االنتشار في مدينة وهان في الصين له اعراض خطيرة مثل االلتهاب الرئوي الحاد والحمى مما
يؤدي الى الوفاة ،وهو سريع االنتشار.
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منصة درسك:
منصة أردنية مجانية هدفها التعليم عن بعد ،توفر لطالب المدارس من الصف األول وحتى الصف الثاني الثانوي دروس عن
طريق مقاطع فيديو مصوَّرة بشكل ُمنظّم و ُمجدول وفق المنهاج األردن ّي ،بحيث يُق ّدمها نخبة متميزة من المعلمين والمعلمات
لتسهّل على الطلبة مواصلة تعلّمهم ،ومتابعة دروسهم( .وزارة التربية والتعليم)0808،
اجرائيا ،موقع الكتروني يتم شرح المواد التعليمية من قبل مختصين ،يتلقى الطالب منها على شكل واجبات يتضمن واجبات
وتقويم ويمكن التواصل مع المعلم لالستفسار عن المادة

الدراسات السابقة:
تم الوصول إلى عدد من الدراسات لها عالقة مع هذه الدراسة ،والتي تم تصنيفها حسب تسلسلها الزمني من االحدث إلى االقدم
وعرضها كاآلتي:
أجري مقدادي ( )0808دراسة للكشف عن تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في االردن باستخدام التعليم
عن بعد في ظل أزمة كورونا ومستجداتها ،وطبقة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 0808م ،واستخدام المنهج الوصفي
المسحي ،وتكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في لواء قصبة اربد ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )161طالب وطالبة .وبلغ عدد أفراد العينة من الذكور ( ،)08وكما بلغ عدد االناث ( )10بحيث تم اختيارهم بالطريقة
العشوائية البسيطة ،وقد أظهرت نتائج ايجابيا باستخدام التعليم عن بعد في ضوء ازمة كورنا المستجدة.
أجري الباحثان الباوي وغازي( )0818دراسة للتعرف على أثر استخدام المنصة التعليمية Google Classroomفي تحصيل
طلبة قسم الحاسبات لمادة Image Processingواتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني ،بحث تجريبي تكون المجتمع الدراسة طلبة
المرحلة الرابعة في قسم الحاسبات في كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم ويبلغ عددهم ( )158طالب وطالبة  ،تم تدريس
المجموعة التجريبية من ( )71طالبا المنصة التعليمية والمجموعة الضابطة ( )70بالطريقة التقليدية وبناء اداتين اختبار
التحصيل ومقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني وقد أظهرت األثر اإليجابي الستخدام المنصة التعليمية Google
Classroomفي تحصيل المجموعة التجريبية
وقامت المقرن ( ) 0818بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ))Admodoفي
التحصيل لمقرر الحاسب اآللي عند المستويات المعرفية (التذكر ،الفهم ) لدى طالبات الصف األول ثانوي بمدينة الرياض
واالتجاه نحوها ،وكانت عينة الدراسة ( ) 30طالبه بالمجموعة التجريبية درست نظام إدارة التعلم ) ، )Edmodoو() 38
طالبة للمجموعة الضابطة استخدمت الطريقة التقليدية  ،وتم استخدام مقياس اللتجاه نحو نظام إدارة التعليم اإللكتروني ،
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي عن مستوى
التذكر لصالح المجموعة الضابطة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة عن مستوى
الفهم .
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أجري الباحثان الشواربة والسعيد ( )0818دراسة هدفت الى التعرف على درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات
االردنية الخاصة للمنصات التعليمية االلكترونية واتجاهاتهم نحوها،
البحث المنهج الوصفي المسحي واالداة استبانة وزعت على طلبة الجامعات الخاصة وبلغت العينة الدراسة ( )380طالبا وطالبة
من الدراسات العليا وتم اختيارهم بطريقة عشوائية ،ولقد اظهرت النتائج ان استخدام الطلبة للمنصات بدرجة كبيرة بشكل
ايجابي.
وقام المحمادي ( )0810دراسة هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه الطالب بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة من
استخدام نظام التعليم درجة استفادة الطالب بجامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم االلكتروني ولتحقيق
أهداف الدراسة اتبع المنهج الوصفي ،وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من ( )518طالبا ،ومن أعضاء هيئة تدريس
( )115عضوا من أعضاء هيئة التدريس .وتوصلت الدراسة لدرجة التحديات التي تواجه الطالب من استخدام نظام التعليم
االلكتروني بدرجة متوسطة.
اجرى الحربي ( )0815دراسة هدفت الى تحديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروني الالزم توفرها في كل من ( منهج
الرياضيات في المرحلة الثانوية ،معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية ،البيئة التعليمية) من وجهة نظر المختصين ،و تحديد مطالب
استخدام التعليم اإللكتروني الالزم توفرها في كل من ( منهج الرياضيات في المرحلة الثانوية ،البيئة التعليمية  ،معلم الرياضيات
للمرحلة الثانوية) من وجهة نظر الممارسين ،و التعرف على مدى وجود اختالف بين درجة توفر مطالب استخدام التعليم
اإللكتروني في كل من وجهة نظر الممارسين للكشف عن واقع ممارسة التعليم اإللكتروني ،و التعرف على مدى وجود فروق
بين استجابات عينة الدراسة ،تكونت عينة الدراسة من(  ) ٦٨مختصا ً و(  ) ٠٣ممارس للتعليم اإللكتروني ،وكانت أداة للدراسة
االستبانة ،وجاءت النتائج موافقة المختصين على معظم مطالب المنهج اإللكتروني بدرجة عالية واعداد وتدريب معلمين
الرياضيات الستخدام التعليم اإللكتروني بدرجة عالية جداً ،و موافقة المختصين على معظم مطالب البيئة التعليمية الستخدام
التعليم اإللكتروني بدرجة عالية جداً ،وموافقة الممارسين على درجة أهمية وتوفر معظم مطالب المنهج اإللكتروني بدرجة
عالية.
قام الباحثان بينترو بروش ( ) Bruce and Payinter،0810دراسة حول استخدام موودل ( )Moodleكنظام تعلم بإضافة
الفيديو في عملية التعليمية ومشاركة الطالب تكونت عينة الدراسة من ( )78طالب وطالبة من جامعة الغرب استراليا و ()08
طالب وطالبة من مرحلة الثانوية ولقد اعتمد البحث الوصفي المسحي ،ولقد أظهرت النتائج على أن نظام موودل قد ساعد في
عملية التعاون والتواصل بين الطلبة واضافة الى مهارة تعلم الذاتي بشكل ايجابي.

الطريقة واالجراءات:
يتناول هذا الجزء وصف منهجية الدراسة ،وأفرادها ،كما يتناول وصفا ألدوات الدراسة وإجراءاتهاا والمعالجاة اإلحصاائية التاي
استخدمت فيها.

منهج الدراسة:
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اعتمدت هذه الدراسة في إجراءاتها على المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على جمع البياناات مان عيناة الدراساة مان مادراء
المدراس الحكومية في االردن باستخدام االستبانة المعدة ألغراض هذه الدراسة ،ودراسة استجاباتهم وتحليلها.

أفراد العينة:
طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من ( )80مادير وماديرة مان مادراء المادارس الحكومياة فاي االردن ،حياث تام اختياار عيناة
الدراسة بطريقة عشوائية في الفصل االول لعام 2020-2021عبر ارسال رابط االستبانة الكترونيا لهم.

أداة الدراسة:
لتحقيق أهاداف هاذه الدراساة ،قامات الباحثاة ببنااء اساتبانة مكوناة مان ( )40فقارة ،وتام توجيههاا لمادراء المادارس الحكومياة فاي
االردن الذين قادوا عملية التعلم عن بعد من خالل التعليم اإللكتروني خالل أزماة انتشاار فياروس كوروناا ،اساتفادت الباحثاة مان
المقاييس المساتخدمة فاي الدراساات الساابقة ،واختاارت بعار الفقارات وأعاادت صاياغتها ،وصااغت بعار الفقارات فاي ضاوء
األدب النظري المتشكل لديها عن التعلم عن بعد ،وقد تكونت االستبانة بصاورتها النهائياة مان ( )40فقارة يقابلهاا تادريج خماساي
(أوافق بشدة= ،5أوافق= ،4محايد= ،3ال أوافق= ،2ال أوافق بشدة= )1وتوزعت فقرات االستبانة على أربعة مجاالت هي:
 ميزات التعليم عن بعد :تضمن هذا المجال ( )10فقرات. معيقات التعليم عن بعد :تضمن هذا المجال ( )10فقرات. تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد :تضمن هذا المجال ( )10فقرات. تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد :تضمن هذا المجال ( )10فقرات.صدق أداة الدراسة:
جرى عرض االستبانة بصورتها األولية على ثالثة محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في ميادان البحاث العلماي والتادريس
وذلاك بهادف تحكايم فقارات االساتبانة ،ومعرفاة مادى وضاوح فقراتهااا وشاموليتها لكافاة جواناب التعلايم عان بعاد فاي ظال انتشااار
فيروس كورونا من وجهة نظر مدراء لمدارس الحكومية في االردن ،وكذلك مالئمة صياغة الفقارات ،وإباداء الارأي فاي طريقاة
تصحيح االستبانة ،وقامت الباحثة بتعديل االستبانة في ضوء آراء المحكمين.
ثبات أداة الدراسة:
جرى تطبيق االستبانة إلكترونيا ً على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة مكونة من ( )80مدير ومديرة من مادراء المادارس
الحكومية في االردن ،وتم استخدام اختبار كرونباخ الفاا) )Cronbach’s Alphaالختباار ثباات االساتبانة ،وقاد بلاغ معادل ثباات
االستبانة (.)0.87

التحليل االحصائي:
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جرى جماع البياناات باساتخدام أداة الدراساة وهاي االساتبانة ،ومان ثام تام ادخاال ملاف اكسال إلاى البرناامج االحصاائي ()SPSS
لتحليل بيانات الدراسة بعاد ترمياز اإلجاباات .حياث تام اساتخدام اإلحصااء الوصافي لحسااب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات
المعيارية.
كما تم تحويل فئات التدريج الخماسي إلى تدريج ثالثي كما يلي:
) )2.33 –1ضعيفة
) (3.67–2.34متوسطة
) )5.00–3.68كبيرة

النتائج:
جرى عرض النتائج وتحليلها في ضوء تسلسل أسئلة الدراسة كما يلي:
لتحليل هذه االستبانة جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالتها األربع ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول  :2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة التعليم عن بعد
المتوسرررررررر

االنحررررررراف

الرررررتب

الحسابي

المعياري

1

ميزات التعليم عن بعد

2.80

1.55

متوسطة

2

معيقات التعليم عن بعد

2.72

1.09

متوسطة

3

تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد

2.36

1.17

متوسطة

4

تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد

2.18

1.17

ضعيفة

الدرجة الكلية

2.52

1.25

متوسطة

ة

المجال

الدرجة

يتبين من الجدول ( )1أن المتوساط الحساابي لواقاع التعلايم عان بعاد فاي المادارس الحكومياة فاي جائحاة كوروناا مان وجهاة نظار
مدراء المدارس الحكومية في االردن قد بلغ ( )2.52بانحراف معياري( )1.25بدرجة متوسطة،
وأن مجاال "مياازات التعلاايم عاان بعااد " كااان بمتوسااط حسااابي( )2.80وانحااراف معياااري( )1.55بدرجااة متوسااطة ،يليااه مجااال
"معيقات التعليم عن بعد" بمتوسط حسابي( )2.72وانحراف معياري( )1.09بدرجة متوسطة أيضا ،في حين جاء مجال "تفاعال
المعلمين مع التعليم عن بعد" بمتوسط حسابي ( )2.36وانحراف معيااري( )1.17بدرجاة متوساطة ،وأخياراً جااء مجاال "تفاعال
الطلبة مع التعليم عن بعد" بمتوسط حسابي( )2.18وانحراف معياري) )1.17بدرجة ضعيفة.
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نترائج السر ال األول" :مااا مساتوى مياازات التعلاايم عاان بعاد فااي الماادارس الحكومياة فااي جائحااة كورونااا مان وجهااة نظاار ماادراء
المدارس الحكومية في االردن؟"
قاماات الباحثااة باسااتخالص المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لمجااال مياازات التعلاايم عاان بعااد فااي الماادارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
جدول :2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال " ميزات التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في
جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن "
الرتبة

1
0

فقرات المجال
التعلاايم عاان بعااد باسااتخدام ادوات التكنولوجيااا هااو
احدى ضروريات واحتياجات العصر الحالي.
يدعم التعليم عن بعد تفريد التعلم

المتوس

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

3.60

1.77

متوسطة

3.56

1.43

متوسطة

يعااازز التعلااايم االلكتروناااي فااااي التعلااايم عااان بعااااد
3

المنظماااااات البصااااارية والسااااامعية فاااااي المحتاااااوى 3.23

1.54

متوسطة

التعليمي.
يراعي التعليم االلكتروني في التعليم عن بعد انماط
7

تعلم الطلبة اذا ما تم استخدام ادوات التكنولوجيا

2.73

1.64

متوسطة

المناسبة .
5

6

1

0

يساهم التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا في
تنوع مصادر التعلم لدى الطالب.
في التعليم عن بعد يصبح الطالب محور العملية
التعليمية اكثر من التعليم الوجاهي.
يناسب التعليم االلكتروني في ضوء التعلم عن بعد
ميول وحاجات جيل المستقبل
لوال التعليم عن بعد لما تم تحقيق نتاجات التعلم

2.72

1.56

متوسطة

2.60

1.58

متوسطة

2.57

1.43

متوسطة

2.51

1.48

متوسطة

الحرجة وترميم الفاقد التعليمي الذي كان من
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فقرات المجال

الرتبة

المتوس

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

الممكن ان يحدث لو تم الغاء السنة الدراسية.
8

18

التعليم عن بعد يُم ّكن المعلم من حفظ عمله واجراء
التعديل عليه وتطويره بكل سهولة ويسر.
ساهمت منصة درسك في عرض المادة بطريقة
شيقة وجاذبة وفاعلة .
الدرجة الكلية

2.25

1.59

2.24

1.44

2.80

1.55

ضعيفة
ضعيفة

متوسطة

يتبين من الجدول ( )0أن فقرات مجال" ميزات التعليم عن بعد" قد تراوحت بين درجة ضعيفة ودرجة متوسطة ،فقد جاءت
الفقرة " التعليم عان بعاد باساتخدام ادوات التكنولوجياا هاو احادى ضاروريات واحتياجاات العصار الحاالي " .فاي المرتباة األولاى
بمتوسط حسابي مقداره ( )3.68وبانحراف معياري مقاداره ( )1.76بدرجاة متوساطة ،وجااءت الفقارة " سااهمت منصاة درساك
في عرض المادة بطريقة شيقة وجاذبة وفاعلة" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )0.07وباانحراف معيااري مقاداره
( )1.38بدرجة ضعيفة .فاي حاين جااءت الدرجاة الكلياة للفقارات بمتوساط حساابي ( )0.08وباانحراف معيااري ( )1.73بدرجاة
متوسطة.
وتفسار الباحثااة ذلااك ،اال اناه مااا زال الماادراء ماثلهم مثاال باااقي المجتماع يقاااومون التغيياار الحاصال علااى االساااليب التعليميااة
المساتحدثة نتيجاة جائحاة كورونااا ،وقاد يعاود سابب هااذا التغييار الاى تخااوف المادراء مان عادم قاادرة مدارساهم ( الكاادر التعليمااي
والطلبة) من مواكبة هذا التغيير واالندماج به ،كما أن للعوامل الخارجية المؤثرة في تحقيق الممارسات الفضالى مان التعلايم عان
بعد مثال :الفقار ونقاال االجهازة واالنترنات؛ تسااهم فاي تفااقم رفار المادراء للتحاول مان التعلايم الوجااهي الاى التعلايم عان بعاد
المرتبط بالتعليم االلكتروني.

نتائج الس ال الثاني" :ما مستوى معيقات التعليم عن بعد فري المردارس الحكوميرة فري جائحرة كورونرا مرن وجهرة نظرر مردراء
المدارس الحكومية في االردن؟"
قاماات الباحثااة باسااتخالص المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لمجااال معيقااات التعلاايم عاان بعااد فااي الماادارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن:
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جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني" معيقات التعليم عن بعد واقع التعليم عن بعد
في المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن "
الرتب
ة

فقرات المجال

المتوس
الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

الباااث التلفزياااوني لمنصاااة درساااك سااااهم فاااي تقليااال
حرماان الطلباة مان تلقاي تعلايمهم خاالل التعلايم عان 3.43
بعد

1.43

متوسطة

0

الماادارس مجهاازة بالمعاادات واالجهاازة واالنترناات
الالزمة لتنفيذ التعليم عن بعد

3.37

1.29

متوسطة

3

تساامح منصااة درسااك بالتواصاال الفاعاال بااين الطلبااة
ومعلميهم

3.10

1.59

متوسطة

7

منصة درسك تزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم.

2.87

1.56

متوسطة

5

توجد منظومة مهنية تعنى بتنمياة مهاارات المعلماين
بااأدوات التكنولوجيااا الحديثااة المساااندة للتعلاايم علااى 2.53
مستوى الوزارة والمديريات.

1.34

6

ال توجد صعوبة في التواصل المباشر بين المعلماين
والطلبة والذي يسمح للمعلماين مان اكتشااف طلباتهم 2.52
ومعرفة طرق التعامل معهم.

1.54

1

يمكان للمعلماين متابعاة األعاداد الكبيارة للطلباة عبار
أدوات التعليم اإللكتروني المتاحة.

2.49

0.83

0

ادوات تقييم الطلبة عان بعاد فاعلاة وتقايس المساتوى
الحقيقي للطلبة.

2.43

0.88

8

لدى التعلايم عان بعاد ادوات فاعلاة للحاد مان تسارب
الطلبة اثناء الدرس.

2.42

0.95

18

التعلاايم عاان بعااد يحمااي الطلبااة ماان اسااتغاللهم فااي
العمل وتعريضهم للمخاطر.

2.02

0.88

الدرجة الكلية

2.72

1.09

1

متوسطة
متوسطة

متوسطة

متوسطة
متوسطة
ضعيفة
متوسطة

يتبين من الجادول ( )3أن فقارات مجاال" معيقاات التعلايم عان بعاد فاي المادارس الحكومياة فاي جائحاة كوروناا مان وجهاة نظار
مدراء المدارس الحكومية في االردن " قد تراوحات باين درجاة ضاعيفة ودرجاة متوساطة ،فقاد جااءت الفقارة " الباث التلفزياوني
لمنصة درسك ساهم في تقليل حرمان الطلبة من تلقي تعليمهم خالل التعليم عن بعد " في المرتبة األولى بمتوسط حساابي مقاداره
( )3.73وبانحراف معياري مقداره ( )1.73بدرجة متوسطة،
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وجاءت الفقرة " التعليم عان بعاد يحماي الطلباة مان اساتغاللهم فاي العمال وتعريضاهم للمخااطر " .فاي المرتباة األخيارة بمتوساط
حسابي مقداره ( )0.80وبانحراف معياري مقداره ( )8.00بدرجة ضعيفة .بينما جاءت الدرجة الكلياة للفقارات بمتوساط حساابي
مقداره ( )0.10وبانحراف معياري مقداره ( )1.88بدرجة متوسطة.
وتفسر الباحثة ذلك ،الى انه مازال هناك معيقات الباد مان عالجهاا وحلهاا لاتّمكن مان االنتقاال الاى التعلايم عان بعاد بنجااح ،وهاذا
يتطلب العمل بجد واخالص وواقعية لتجاوز كل هذه المعيقات.
نتائج الس ال الثالث" :ما مستوى تفاعل المعلمين مع التعليم عرن بعرد فري المردارس الحكوميرة فري جائحرة كورونرا مرن وجهرة
نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن؟"
قاماات الباحثااة باسااتخالص المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لمجااال تفاعاال المعلمااين مااع التعلاايم عاان بعااد فااي
المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
جدول  :4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث" تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في
المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن "
الرررررتب
ة
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المتوسرررررررر
الحسابي

االنحررررررراف
المعياري

الدرجة

1

يحاارص المعلمااون علااى ارسااال الواجبااات لطالبهاام
عبر منصة درسك

3.83

1.27

كبيرة

0

يتااابع المعلمااون اجابااات الطلبااة عباار منصااة درسااك
ويقيموها باستمرار

3.68

1.54

كبيرة

3

يتابع المعلماون تفاعال طلباتهم فاي التعلايم عان بعاد،
ويعززوهم على ذلك.

3.25

0.91

متوسطة

7

يطاااور المعلااام مااان مهاراتاااه باااأدوات التكنولوجياااا
الالزمة لدعم التعليم عن بعد.

2.43

1.54

متوسطة

5

ينااوع المعلمااون مااع طلبااتهم بااين التعلاايم المتاازامن
وغير المتزامن.

2.20

1.23

ضعيفة

6

يقااوم المعلمااون بتقياايم وتقااويم الطلبااة بشااكل مسااتمر
اثناء عملية التعليم عن بعد

2.09

1.26

ضعيفة

1

يثااري المعلمااون منصااة درسااك بمحتويااات رقميااة
قاموا بتجهيزها لطلبتهم وارسالها لهم عبار الخاناات 1.58
المخصصة للواجبات.

0.86

ضعيفة

0

يجيااب المعلمااون بسااهولة علااى استفسااارات الطلبااة
عن المادة العلمية المرفقة

1.56

1.04

ضعيفة

فقرات المجال
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الرررررتب
ة
8

18

فقرات المجال

المتوسرررررررر
الحسابي

االنحررررررراف
المعياري

الدرجة

يتواصاال المعلمااون مااع الطلبااة غياار المتفاااعلين مااع
التعلاايم عاان بعااد لمحاولااة حاال مشاااكلهم وعرضااها 1.48
على االدارة.

0.87

ضعيفة

يشااتمل المحتااوى التعليمااي علااى تمااارين وواجبااات
تساعد على التعلم

1.46

1.13

ضعيفة

الدرجة الكلية

2.36

1.17

متوسطة

يتبين من الجدول ( )7أن فقرات مجال" تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد فاي المادارس الحكومياة فاي جائحاة كوروناا مان
وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن " قد تراوحت باين درجاة ضاعيفة ودرجاة كبيارة ،فقاد جااءت الفقارة " يحارص
المعلمون على ارسال الواجبات لطالبهم عبار منصاة درساك " فاي المرتباة األولاى بمتوساط حساابي مقاداره ( )3.03وباانحراف
معياري مقداره ( )1.01بدرجة كبيرة ،وجاءت الفقرة "يشتمل المحتوى التعليمي على تمارين وواجبات تسااعد علاى الاتعلم" فاي
المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )1.76وبانحراف معياري مقداره ( )1.13بدرجة ضعيفة .بينماا جااءت الدرجاة الكلياة
للفقرات بمتوسط حسابي مقداره ( )0.36وبانحراف معياري مقداره ( )1.11بدرجة متوسطة.
وتفسر الباحثة ظهور هذه النتائج بسبب عدم وجود قرارات ثابتة بشأن دوام المدارس وعدم وضوح المهام الموكلة للمعلمين
في ظل اضطراب الوضع الوبائي لجائحة كورونا ،كما أن تفاعل المعلمين انخفر نتيجة عدم تواصلهم المباشر مع طلبتهم ،كماا
ان وجود منصة درسك خففت من شعورهم بالمسؤولية اتجاه طلبتهم وتعلمهم.

نتائج الس ال الرابع" :ما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس الحكومية في جائحة كورونرا مرن وجهرة نظرر
مدراء المدارس الحكومية في االردن؟"
قامت الباحثة باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافاات المعيارياة لمجاال تفاعال الطلباة ماع التعلايم عان بعاد فاي المادارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن كما يلي:
جدول  :5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال" تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس
الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن"
الرررررتب
ة

فقرات المجال

يحرص الطلبة علاى التقادم لالختباارات االلكترونياة
1
التي تعقدها الوزارة على منصة درسك.
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المتوسرررررررر
الحسابي

االنحررررررراف
المعياري

الدرجة

3.82

1.52

كبيرة
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 0يتابع الطلبة الحصال المرسلة على منصة درسك.

2.87

1.49

متوسطة

يرسل الطلبة حلول واجباتهم وانجااز المهماات التاي
3
يطلبها معلميهم.

2.76

1.28

متوسطة

يتواصل الطلبة مع زمالئهم وعلميهم فاي مجتمعاات
7
تعلم ولقاءات تعليمية فاعلة.

2.16

1.09

ضعيفة

يبحث الطلبة عن معارف ومهارات إثرائية للمنهااج
 5عباااار الوسااااائل التكنولوجيااااة المتاحااااة وياااازودون 1.95
معلميهم بها

0.97

ضعيفة

1.84

1.05

ضعيفة

يصااامم الطلباااة تجاااارب وانشاااطة متعلقاااة بالمنهااااج
 1ويعرضاااونها اماااام زمالئهااام بمحتاااوى رقماااي مااان 1.73
انتاجهم.

0.86

1.64

1.35

يقاادمون الطلبااة لمعلماايهم مالحظااات تقييميااة حااول
 8المحتااوى الرقمااي المعااروض علااى منصااة درسااك 1.59
وغيرها بهدف تجويد تلك الدروس.

1.28

1.42

0.76

2.18

1.17

ينضم الطلباة الاى مواقاع ومنصاات تعليمياة متنوعاة
6
لتعميق فهمهم للمادة العلمية.

يعمل الطلبة على اعادة حضور الدروس المحوسابة
0
أكثر من مرة لتحقق من الفهم واالستيعاب.

يتنافس الطلبة فيما بينهم للحصول على تعزياز أكثار
18
من معلميهم.
الدرجة الكلية

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة

ضعيفة
ضعيفة

يتبين من الجدول ( )5أن فقرات مجال" تفاعال الطلباة ماع التعلايم عان بعاد فاي المادارس الحكومياة فاي جائحاة كوروناا مان
وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن" قاد تراوحات باين درجاة ضاعيفة ودرجاة كبيارة ،فقاد جااءت الفقارة " يحارص
الطلبة على التقدم لالختبارات االلكترونية التي تعقدها الوزارة على منصة درسك ".في المرتباة األولاى بمتوساط حساابي مقاداره
( )3.30وبانحراف معياري مقداره ( )1.38بدرجة متوسطة ،وجاءت الفقارة " يتناافس الطلباة فيماا بيانهم للحصاول علاى تعزياز
اكثر من معلميهم ".في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره ( )1.36وبانحراف معياري مقداره ( )8.15بدرجة ضعيفة.
وتفسر الباحثة ذلك الى انه فاي التعلايم عان بعاد يصاعب علاى المعلماين متابعاة الطلباة وحاثهم علاى الاتعلم ولاذلك يبادأ الطلباة مان
االنسحاب التدريجي من منظومة التعلم فاي فتارة اختفااء الرقاباة المدرساية ،كماا أن صادور تعليماات بترفياع جمياع الطلباة ياؤدي
بالطلبة الى اإلهمال والتراخي في التفاعل مع منصة درسك ومعلميهم .كما ان للفقر عامل رئيسي وتحدي كبيار لادى فئاة ال باأس
بها من الطلبة تحول بين مواصلة تعلمهم عن بعد.
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نتررائج السر ال الخررامس " :هررل توجررد فررروق اات داللررة احصررائية عنررد المسررتوى (  )α ≥ 2025فرري واقررع التعلرريم عررن بعررد فرري
المدارس الحكومية في جائحة كورونا من وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن تعزى لمتغير النوع االجتماعي؟"
قامت الباحثة باستخدام ) (T – testلمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة على مجااالت
األداة تبعا لمتغير النوع االجتماعي ،كما يلي:
جدول  :6نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة على مجاالت األداة تبعا
لمتغير النوع االجتماعي0
الوس

االنحراف

الحسابي

المعياري

ميزات التعليم عن

ذكور

27

2.78

1.51

بعد

إناث

53

2.82

1.57

معيقات التعليم عن

ذكور

27

2.67

1.07

بعد

إناث

53

2.78

1.10

تفاعل المعلمين مع

ذكور

27

1.81

1.13

التعليم عن بعد

إناث

53

2.64

1.19

تفاعل الطلبة مع

ذكور

27

2.08

1.14

التعليم عن بعد

إناث

53

2.22

1.19

ذكور

27

2.34

1.22

إناث

53

2.62

1.26

المجال

النوع
االجتماعي

الكلي

التكرار

درجة

مستوى

الحرية

الداللة

-2.09

105

*0.008

-2.31

105

*0.011

-2.16

105

*0.046

-2.28

105

*0.020

-2.48

105

*0.037

ت

يبين الجدول ( )6بانه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05فاي واقاع التعلايم عان بعاد فاي المادارس
الحكومية في جائحة كورونا من
وجهة نظر مدراء المدارس الحكومية في االردن تعزى لمتغيار الناوع االجتمااعي ولصاالح اإلنااث وذلاك علاى االداة بشاكل عاام
وعلى جميع المجاالت.
وتعزى هذه النتيجة الى أن االناث أكثر التزاما بتطبيق التعليمات ومتابعة تنفيذها.
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التوصيات:
 .1تنمية المعلمين والطلبة بأدوات التكنولوجيا الالزمة لدعم عملية التعلم عن بعد
 .0توفير المعادات واالجهازة واالنترنات فاي المادارس واتاحاة المجاال للطلباة الفقاراء بارتيااد المدرساة لالساتفادة مان هاذه
االجهزة واالنترنت بأوقات متباعدة وبما يحقق البروتوكول الصحي.
 .3السعي إليجاد منظومة تعليمات واضحة ومحددة تحدد ادوار كل من االداريين والمعلمين والطلبة في التعليم عن بعد.
 .7توفير بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس وإزالة كافة المعوقاات البشارية والمادياة والفنياة التاي
تحول دون انتشاره في النظام التعليمي بمختلف المراحل والمجاالت .
 .5اجراء المزيد من االبحاث لمعرفة مدى فاعلية التعليم اإللكتروني والية تطويره والنهوض به.

المراجع:
المراجع العربية:
الحربي ،نوار محمد .)0815( .فاعلية برنامج تعليمي الكتروني باستخدام الحواسب اللوحية إلكساب طفل ما قبل المدرسةبعض المفاهيم الرياضية 0الم تمر الدولي الرابع للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد ،الرياض.
العتيبي ،نورة( ،)0810فاعلية شبكة التواصل االجتماعي تويتر (التدوين المصغر) على تحصيل الدراسي وتنمية مهاراتالتعلم التعاوني لدى طالبات الصف الثانوي مقرر الحاسب االلي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود ،الرياض.
الباوي ،ماجدة وغازي ،احمد( .)0818أثر استخدام المنصة التعليمية Google Classroomفي تحصيل طلبة قسمالحاسبات لمادة Image Processingواتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني ،المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية،
المجلد( )0العدد( ،)0ص(.)118-103
الحربي ،محمد ( ،)0815مطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظرالممارسين والمختصين ،دراسة دكتوراه غير منشورة ،مكة المكرمة ،كلية التربية بجامعة أم القرى
 المحمادي ،غدير . )0810( .تقويم واقع استخدام نظام التعليم االلكتروني في برنامج التعليم عن بعد بجامعة الملك عبدالعزيز من وجهة نظر الطالب ،مجلة كلية التربية الساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ،جامعة بابل ،العدد 3
 مقرن ،نورة ( 0)0818أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ادمودو ) )Edmo doعلى تحصيل طالب الصفاألول ثانوي في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات واتجاهاتهم نحو التقنية ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد(.)0
العدد( )1ص (.)135-118
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_منظمة الصحة العالمية ( )0808فايروس كورونا  ، – Covid 18تم استرجاعه بتاريخ ، 0801/0/18متوفر على الرابط:
 ، http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.htmlوزارة التربية
والتعليم األردنية () 0808
_منصة درسك اإللكترونية للتعليم عن بعد  -https://www/darsakتاريخ استرجع0801/0/18
_اليوسفي ،زينب )0815( .فاعلية استخدام تكنولوجيا الواقع المدمج وأثرها في تدريس األبجدية اإلنجليزية ألطفال الرياض
في الدولة الكويت .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة الكويت.
الشواربة .دالية ،السعيد .خليل ( .)0818درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصاتالتعليمية اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،االردن.
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