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 ملخص الدراسة

ا  ل   هدفت الدراسةةةة لتمدتم ت ةةةور ممتري لتلتيل التعلم  ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا، والتعرا عتىةةة 

ثة ولإلكابة  ل عسةةة لة الدراسةةةة لامت التا ، دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم  ل بعد في تعليم يلتة رتاا افي ال

تعرا  ل  دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم  ل بعد في تعليم يلتة رتاا باسةةةةةةتلداه الموصف الوتةةةةةة ي التحليلي لل

افي ةال، والموصف التوةاري لتواا الت ةةةةةةور الممتري، ولتحميل عهداا الدراسةةةةةةة لامت التا ثة باسةةةةةةتلداه ا سةةةةةةتتالة ، داة ل م  

اسة مل كمي  معلمات رتاا افي ال في دولة ( فمرات، وتكون م تم  الدر01المعلومات  ول الدراسة وتكولت ا ستتالة مل )

( معلمة تم اختيارهل 090(، وتكولت  يوة الدراسةةةة مل )9191-9102اإلمارات العربية المتحدة العامالت في العاه الدراسةةةي )

 ب ورة ل دتة.

ا لتلتيل التعلم  ل بعد وقد توصلللا الدراسللة إلى عدة نتائ    ا ممتر   حة  لللتة رتاا افي ال فيموصا: لدمت الدراسةةة ت ةةور 

كارحة ،ورولا، وعحصرت الدراسة عن دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم  ل بعد في تعليم يلتة رتاا افي ال كاات 

، وعحصرت الدراسة عن معلمات رتاا افي ال تعمْدن اكتما ات م  عولياا افمور  تر %80.15بدركة متوسةلة وبوبةتة ت تيد 

 .%80.10الشة المىاتا التعليمة اللاتة ب بوارصم بدركة متوسلة وبوبتة ت تيد اإللترلت لمو

د م وزارة التربية والتعليم للت ور الممتري  ل  كمي  المبتوتات، و،ذلك  وبناًء على نتائ  الدراسلة  كان من همم توصليات:ا:

ت وورش  مة فولياا افمور لد م فكرة التعلم تدرتب معلمات رتاا افي ال  ل  مصارات وعدوات التعلم  ل بعد، و مد لمااا

  ل بعد، وتدرتتصم  ل  آليات التعلم  ل بعد.

 .م، التعليم  ل بعد، التكوولوكياكارحة ،ورولا، رتاا افي ال،  التعلي الكلمات المفتاحية:
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Visualize proposal for the application of distance learning for kindergarten students in 

light of the Corona pandemic 

 

Abstract  

The aim of the study was  to present visualize proposal  for the application of distance learning for 

kindergarten students in light of the Corona pandemic, and to identify the degree of application of 

kindergarten teachers to distance learning in teaching kindergarten students, and to answer the 

study questions, the researcher used the descriptive approach to identify the degree of application 

of kindergarten teachers to distance learning in teaching kindergarten students , and the 

constructive approach to build the proposed visualization , and to achieve the aims of the study, 

the researcher used the questionnaire and consisted of (10) paragraphs, and the study community 

consisted of all kindergarten teachers in the United Arab Emirates working in the academic year 

(2019-2020). The study sample consisted of (121) teachers who were intentionally chosen. 

The study has reached several results, including: That kindergarten teachers hold meetings with 

parents during the Internet to discuss the educational issues of their children, with a moderate 

degree of support, with a percentage of 53.06%. 

Based on the results of the study, recommended the study: holding meetings and workshops for 

parents to support the idea of online education, and training them on distance learning mechanisms. 

Key words: Corona pandemic, kindergarten, education, distance education, technology  
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة 

يث ،ان   لوكي والمعلومات عثر ،تير في شةةةت  موا ي الحياة بشةةةكة  اه وفي للال التعليم بشةةةكة خا ،ولمد ،ان للتلور التكو

تح مظاهر وعسةاليب التعليم المبةتلدمة في المسسةبات التعلمية و عت سةتلداه التموية التكوولوكية دور فعال في تييير الكثير مل 

ول ية الحدتثة التي غيرت مل مالمح التي ة ال ةةةةةة ية بتولكترولن للرتمةة التعليم همةا اللرتمة التمليدتة واللرتمة اإلاهوةا  لموجكة

لتلور في التعليم بةاللرتمةة الوسةةةةةةارةة المبةةةةةةتلةدمةة فيصةا، وعتةةةةةةتح هوةا  ع،ثر مل لموج  تعليمي متت  ولةد تةدركةت مرا ةة ا

ي غير المتزامل التي سةةةاهمت فعو  المتزامل ي، التعليم المدمف، سةةةواا  لكترولالتكوولوكية لتشةةةمة  دة لماج  موصا مثة التعليم اإل

 .تحبيل التعليم والتعلم

حة ،م صوه تعليمي له بلرتمة تحيية يرتمة متتكرة وفعالة لتعليم الللتة في  ال استعمالكترولوتعد التعليم باسةتلداه الوسةارة اإل

ه ع،ثر فا لية ي  ل  عللكترولكدتد باسةةةتعمال وسةةةارة تكوولوكيا المعلومات وا ت ةةةا ت، و،ثير مل التا ثيل ت ةةةو  التعليم اإل

 –مي لمل التعليم الحىةوري )التمليدي( لمدرته  ل  تحبيل عداا الللتة وزتادة فا ليتصم لحو التعلم وتعزز الو اي في الم ال الر

 (.859 ، 9100التكوولوكي )هادي، 

ولد  ك ت العدتد مل دول العالم  ل  إت اد وسةةةةارة وعسةةةةاليب مل شةةةة لصا مواكصة افزمة التعليمية الراهوة المتمثلة بعده إمكالية 

ا لت شي فيروس ،ورولا.إل   تلتيل التعليم الوكاهي و ىور الللتة والمعلميل  مرا،ز التعليم لظر 

 رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا. للتةرادت التا ثة وض  ت ور ممتري لتلتيل التعلم  ل بعد لعوفي ضوا جلك فمد 

 مشكلة الدراسة

تعتتر مر لةة رتاا افي ال مر لة تعليمية هادفة   تمة في افهمية  ل المرا ة افخر  ،ما علصا مر لة متميزة ولارمة بذاتصا 

 ا البلو،ية والتعليمية المبتمدة مل التي ة المحيلة.ولصا فلب تصا وعهدافص

وفي حة وباا ،ورولا الذي تبةةةةةةتب في تشةةةةةةكية عزمة تسثر  ل  العملية التعليمية وتمو  مل التعليم الوكاهي ،ان   بد مل إت اد 

 تىمل استمرار العملية التعليمية، وهذا ما ع،دت  ليه دراسة ،ة مل: وسارة بدتلة

ا بالتعليم المتاشةةر في تح ةةية يلتة ال ةة  افول ثالوي في مادة اللية فا لية التعلم  ل بعد ممارل   تي بحثتلوا (:9191) الزبون

 العربية في افردن.

 ل  وكود ات اهات إت ابية ف ىةةةةةةاا هي ة التدرتا في كامعة عه المر  لحو توحي  عدوات  تي ع،دت(: وال9191) الزهرالي

 التعليمية في حة عزمة ،ورولا.ي في العملية لكترولالتعليم اإل
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Basilaia; Kvavadze, 2020))الكشةة   ل مبةةتو  لدرات المدارس  ل  مواتةةلة العملية التعليمية إل   ما: هدفت دراسةةتص

 بعد كارحة ،ورولا. لترلتفي المدارس في شكة التعلم  ل بعد  تر اإل

 هسئلة الدراسة

 بعد في تعليم يلتة رتاا افي ال مل وكصة لظرهل؟ما دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم  ل  .0

 ،ورولا؟رتاا افي ال في حة كارحة  للتةما الت ور الممتري لتلتيل التعلم  ل بعد ل .9

 دراسةهمداف ال

 التعرا  ل  دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم  ل بعد في تعليم يلتة رتاا افي ال. .0

 رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا. للتةبعد لوض  ت ور ممتري لتلتيل التعلم  ل  .9

 هممية الدراسة

 . دادها  ل  لحو تتالاه والتعليم  ل بعد في تدرتا يلتة رتاا افي الإتوكيه المارميل  ل  المواهف لحو  .0

 تلوتر التعليم للمباهمة في مواكصة افزمات   سيما عزمة وباا ،ورولا. لحويل مب ولتوكيه اهتماه ال .9

 كراا بحوث مشابصة ترتمي في العملية التعليمية.إدة مما تكش   وه التحث مل لتارف وت ور في ا ست ا .0

 حدود الدراسة

 ي حة رتاا افي ال ف للتة: الت رت الدراسة  ل  وض  ت ور ممتري لتلتيل التعلم  ل بعد لالحدود الموضلوعية

 كارحة ،ورولا. 

 :العربية المتحدة ماراتدولة اإل الحدود المكانية. 

 :ه.9191-9102العاه الدراسي  الحدود الزمانية 

 :معلمات رتاا افي ال الحدود البشرية. 

 :رتاا افي ال الحدود المؤسساتية. 

 مصطلحات الدراسة

ارط الوسةةةةةةالمتعلم  تر إل   ت ةةةةةةال المادة التعليميةإ"لظاه تعليمي تموه  ل  فكرة  :( ب له9105تعرفه الدليمي ) التعليم عن بعد:

 ".المارم بالعملية التعليميةعو    ل المعلما ومو  ال  ج تكون المتعلم بعيد  إوسارة ا ت ال التموية الملتل ة، عو  المتعددة

 د  التمويات التعليمية الحدتثة التي تبةةتلده فيصا المعلمون تمويات التكوولوكيا إلت ةةال المادة التعليمية إهو "كراري: التعرت  اإل

 ."اا افي ال  ل بعدللالب رت
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الرابعة  ت  والبةةةةةةادسةةةةةةة في عو  هي المر لة مل العمر التي تعمة  ل  ر اتة الل ة ما بيل  مر الثالثة طلبة رياض األطفال:

مل كمي  الووا ي ال بةةةمية والعملية والو بةةةية  لألطفال تحميل الومو المتكامة والمتوازنإل   مسسةةةبةةةات تربوتة اكتما ية تصدا

 .تد يم وتومية لدراتصم  ل يرتل اللعب والوشاي الحرإل   باإلضافةوا كتما ية 

زمرة واسةةةعة مل ال يروسةةةات تشةةةمة فيروسةةةات تمكل عن " ا:( ب لص9191موظمة ال ةةةحة العالمية لعاه ) ا رفتص جائحة كورونا:

مة. ،ما عن التو بية الحادة الوخي تتبةتب في م مو ة مل ا  تال ت في التشر، تتراوي ما بيل لزلة الترد العادتة وبيل المتالزمة

 ."ال يروسات مل هذه الزمرة تتبتب في  دد مل افمراا الحيوالية

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة

 مقدمة

 رتعتتر مر لة الل ولة مل عهم المرا ة العمرتة في  ياة اإللبان،  يث تومو الل ة فيصا اكتما ي ا وال عالي ا و ر،ي ا و ملي ا، وبمد

ا في المرا ة العمرتة التالية. ا وتحيح  ا سليم   ا هتماه الذي تحظ  به الل ة في هذه المر لة بمدر ما تحمل لمو 

إن مر لة الل ولة المتكرة مر لة  اسةمة في  ياة ال رد، فعل   بةل اختيارها تتول  مبةتمتله المدرسةي وافسري والم تمعي، 

الشةةةةل ةةةةية المبةةةةتمتلية، وتتدع الذ،اا بالظصور والتتلور وتتدع ات اهاته لحو ال ما ة التي  يث في هذه ال ترة مل  مره تتدع لواة 

  ل  مبةةةةةتو  التيت توتمي إليصا والشةةةةةعور والعمة. ولذلك تبةةةةةتحل هذه المر لة العواتة الكتيرة مل لتة كمي  افيراا سةةةةةواا  

ا افه  اتة وا هتماه  ل  توفير الر اتة ال حية والتيذتة الحىالة والروضة والم تم . في ب ع  تمت ر هذه الرعو  وخ ةوتة 

ا ت ب توفير التي ة المواسةةتة والتي تتيح للل ة فرتةةة ،تيرة لالسةةتكشةةاا والعمة ليحمل الل ة مل  اتهج المالرمة فحبةةب، بة دارم 

 (08،  9100 خالل لمااه وتعلمه. )خلي ة،

تر   افي ال في المر لة البةةوية مل ثالثة سةةووات  ت  سةةل تعرا مسسةةبةةات رتاا افي ال ب لصا مسسةةبةةات تربوتة تعليمية 

التعليم افسةاسةي، وتمده ر اتة موظمة هادفة، لصا فلبة تصا وعسةبصا وعساليتصا ويرلصا عو  البةادسةة، وهي تبةتل المر لة ا بتدارية

 .(00،  9102 عزتز،التي تبتود لمتادئ وعسا ولظرتات  لمية   تمة عهمية  ل المرا ة التالية. )المصوا و تد ال

وفي حة عزمة ،ورولا، عُكترت المسسةةبةةات التربوتة التعليمية ومل ضةةموصا مسسةةبةةات رتاا افي ال  ل  إغالح عبوابصا  ت  

استلداه علماي إل   ل وا العدتد مل المسسةبات التربوتةإل   إشةعار  آخر ،جكرااات ا ترازتة لم ابصة فيروس ،ورولا، مما عد 

 دتدة لكي تالرم المبت دات والظروا ا ستثوارية وعبرزها التعليم  ل بعد،وعساليب تدرتبية ك

ا محاولة  ستدرا  افزمة، وتمدتم كمي  الحلول الممكوة  ستيالل عولات الللتة وت وب   وتم استلداه هذا الومط مل التعليم تحدتد 

 .توفير بي ة تحية لصم ولمعلميصمإل   خبارتصم لعامصم الدراسي، باإلضافة
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 مؤسسات رياض األطفال مف:وم:ا وهمميت:ا: هوًل 

ا لدخول 90،  9119  رفت )الحرتري، ( رتاا افي ال ب لصا مسسةةةبةةةات تربوتة اكتما ية، تموه بت هية الل ة ت هيال  سةةةليم 

المدرسةةةةةةة، تار،ة له الحرتة التامة لممارسةةةةةةة لشةةةةةةاياته إل   المر لة ا بتدارية، وجلك لكيال تشةةةةةةعر با لتمال الم اكل مل التيت

وا،تشاا لدراته وميوله وإمكالاته، وبذلك فصي تبا ده  ل  عن تكتبب خترات كدتدة، وتتراوي ع مار افي ال في هذه المر لة 

 ما بيل  مر الثالثة والبادسة، وتعتتر رتاا افي ال الما دة افساسية للبلم التعليمي. 

رتاا افي ال بالل ةةةوتةةةية،  يث علصا لا دة الصره التعليمي التي ترتكز  ليصا إ داد الواشةةة ات للمرا ة التالية  وتتميز مر لة

ا، وتزودهم بافسةةةاسةةةيات مل العميدة ال ةةةحيحة، وا ت اهات البةةةليمة،  مل  ياتصل، وهي مر لة  امة تشةةةمة عبواا افمة كميع 

مر لة عهمية ل ةةةةةةو  مل الوا ية ا كتما ية، مل  يث غرس الميم افخاللية واللترات، والمصةارات والمعلومةات، ،مةا لصةذه ال

 (7،  9108 )الح يري، .وا كتما ية التي تد م روي الموايوة ال الحة

و  تمةة دور رتةاا افي ةال عهميةة  ل دور المةدارس، بة تعتتر عهم مر لة فلصا عول  خلوات تعليم الل ة  ت  وإن ،ان هذا 

مةد  ل  المرااة والكتةابةة، فصي تلور مصةارات الل ة الحر،ية، وتبةةةةةةا ده  ل  التعتير  ل ل بةةةةةةه وخياله، وتموي التعليم   تعت

معلمات إل   يل ا لتتاهمب ولشةل ةية الل ة إجا تمت توشة ته توشة ة تةحيحة، وهذا تعتمد  ل  المعلمات فيصا، لذلك ت ب  ل  ال

بدورهل  ل  ع،مة وكه،  يث عن الروضةةةةةةة مل الممكل عن تكون مل الروضةةةةةةة وتومية مصارتصل وإ لارصل دورات ،ي تممل 

 (2  ،9105 )كمال، عخلر المرا ة  ل  الل ة إجا لم تتم تومية لدراته ومصاراته تومية تحيحة.

 كوروناظل هزمة التعليم في  ثانيًا:

افزمات ا كتما ية، وا لت ةةةةادتة وال ةةةةحية وغيرها، مثة  عزمات ملتل ةإل   تتعرا افلظمة التعليمية في كمي  دول العالم

وتةةةعوبة المواكصة وا،تشةةةاا  ،تتميز ببةةةر ة ا لتشةةةار  يث ،افزمات  ل  اإليالح علوال تعد مل عخلر افوب ة عزمةولعة 

  ليصا. ال عالة للمىااتة افدو

( ب لصا عزمة لت ت  ل ت شةةةةةي 9191 فمد  رفتصا )موظمة ال ةةةةةحة العالمية، ،إ د  علوال افزمات ال ةةةةةحية تعد عزمة ،ورولا

مة، وتشةةةمة اف راا في العالم عكم  والتي تبةةتب ا تال ت تتوول بيل الز،اه وعمراا ع،ثر وخا covid-19فيروس ،ورولا 

ا تو بةةةةية والحم  والبةةةةعال وضةةةةيل الو ا وتةةةةعوبات في التو ا، والتي عثر الشةةةةارعة للعدو  ات ت في كمي  الملا ع راضةةةة 

 التعليمية وا لت ادتة وا كتما ية وال حية في العالم.

معظم دول العالم، اتلذت تلك الدول لرارها بول  التعليم في كمي  المسسةةةةبةةةةات إل   ت شةةةةي فيروس ،ورولا ووتةةةةوله ولتي ة

 ال امعات، إل   التعليمية، ،رتاا افي ال والمدارس وتو   

ية التدتلة ،حة فعال للمحافظة  ل  سالمة كمي  موبوبي التعليم وتحميل افهداا لكترولبتو يذ برام صا اإلوبدعت مل تلك اللحظة 

العربية  ماراتية الم علة في العملية التعليمية في دولة اإللكترول، ومل افمثلة  ل  التلتيمات والمو ات اإلالتعليمية في آن  وا د

 المتحدة:
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مدرسة إ د  متادرات مسسبة متادرات محمد بل راشد آل مكتوه العالمية والتي تم تدشيوصا تتيح مو ة  مو ة مدرسة: .0

درس تعليمي بال يدتو تشةةةةمة مواد ال يزتاا والكيمياا واف ياا، والرتاضةةةةيات والعلوه العامة  8111وتىةةةم   9105في 

  كالب ال يدتوهات التعليمية، وتيلي ملتل  المواهف الدراسةةةية، مل رتاا افي ال و ت  ال ةةة  الثالي  شةةةر، وإل

 تىم مدرسة تمرتوات وتلتيمات في ملتل  المواد العلمية بما ترفد العملية التعليمية في إيار تكاملي.

للمواهف المدرسةةية  يث تحتوي  ادا م   اتعليمي   مدرسةةة محتو    081مو ةةة عل  للتعليم: تمده مو ةةة "عل " الملتمة في  .9

ي ي ة في عي مكان وفي عي ولت وتشةةةتمة ف رس رلمي وتتيح المو ةةةة الوتةةةولد 9111المو ةةةة  ل  ما تزتد  ل 

  ل   دة خ ارص موصا إمكالية التدخة المتكر لمعال ة عي ضع  في افداا اف،ادتمي.

ي  ربي وفل مبتوتات  د ة م  م مو ة مل إلكترول،تاب  0111تلتيل لصلة ولاهة: تمده مو ةة لصلة ولاهة ع،ثر مل  .0

ه بمبةةةةةةتوتات المرااة الملتل ة وفل ما تو زه مل لرااة الكتب التي التمارتل المر تتلة بصا وتتيح ال رتةةةةةةة للمتعل م بالتمد 

 (9191 )ال مال،  دة يالب.عو  متل  ة للالب وا د إلشاا واكتات وتمكل المو ة المشرفيل  ليصا مل تتيحصا

 : توظيف التكنولوجيا في تعليم األطفالثالثًا

الحمارل التي   تمكل إغ الصا  ود الحدتث  ل الل ة وتعليمه، فالحميمة افول : عن افي ال ال ةةةةةيار مل الو دة هوا  العدتد مل 

 سووات تتعلمون ببر ة ،تيرة وتبتلدمون  واسصم وعكبادهم مل عكة الت ا ة م  العالم والتي ة المحيلة. 5 ت  سل 

سةةةةةةووات هم في مر لة ما لتة العمليات التي تمتاز ب ري الوشةةةةةةاي  7-9ل الحميمة الثالية: وفل لظرتة بياكيه عن افي ال مل سةةةةةة

ل  إ والحر،ة وضةةةةع  التر،يز ولبةةةةيان المواليل وافلظمة ،ما علصم   تبةةةةتليعون ال لوس والثتات في مكان وا د وهم بحاكة

 الحر،ة وا لتمال وتييير افوضال مل خالل  ملية التعلم.

لم تعتمةد  ل  اللعةب والحر،ة والوشةةةةةةاي والمتعة، وهذا الوال  تمكل التعامة معه مل خالل إدخال الحميمةة الثةالثةة: إن  مليةة التع

مواسةةةةةب بحيث ت ةةةةةيح  ملية التعلم ممتعة وجات فاردة  تكوولوكيا المعلومات في بي ة تعلم عي ال هذه المر لة وتوحي صا بشةةةةةكة

 Wardle, 2000)) .وتحمل افهداا المركوة موصا

 عن بعد التعليم: ارابعً 

تعتتر التعليم  ل بعد مل ع،ثر المبتحدثات التي عفرزتصا تكوولوكيا التعليم في الممارسات التربوتة في العمود افخيرة ،وله خر  

ن تتم التعلم تو  ة فيه المتعلم فيزتاري ا وكيرافي ا  ل الم در  ل  ع اتعليمي   ا ل البياح التمليدي للتربية وعلظمتصا، با تتاره مول   

 ة  ل  الوسةةةارة التموية التكوولوكية، ولتي االمتعلم  يث توكد ا تماد  إل   بلرتمة ت ا لية مل خالل لمة المعلومات مل م ةةةدرها

جلك التىة  التعلم  ل بعد وكود مسسةبةات تلتل   ما هو لارم لد  المسسبات التعليمية التمليدتة، ،ما وعسصم في تكافس ال ر  

ي جلك د وة ة فالتعليمية بيل عفراد الم تم  وإتا ة ال رتةةةةة للتعلم  بةةةةتما تبةةةةمح به حروا ال رد وفم ا لمدراته وإمكالاته، ولع

ا  ل  التعليم التمليدي الرسمي في إيار المرا ة الملتل ة  (091  ،9102 )الحبل،.  رت ة ب ن   ت تح التعليم   ر 

 :وتوكد العدتد مل ال وارد والميزات التي تمدمصا التعليم  ل بعد، والتي ت عله تت وح  ل  يرارل التعليم التمليدتة، وهي ،اآلتي
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 يةث إلةه توفر تكةالي  إلشةةةةةةاا تةةةةةة وا كدتدة لعمة دورات و لمات تعليمية، وتوفر الكصرباا والماا تمليةة التكةالي ،  -

المدارس والمرا،ز التعليمية، وهذا مل إل   عله    اكة للذهابإل   وغيرها مل المواد المبةةتلدمة في المدرسةةة، إضةةافة

 .ش له عن تملة تكالي  التومة

،  يث تبةةةةتلي  كمي  اففراد بين الوظر  ل ع مارهم ا سةةةةت ادة مل ا كتما ات متاي ل مي  اففراد وال  ات العمرتة -

 . ل ليود المدارس التمليدتة ا، وا،تباب مصارات وخترات كدتدة بعيد  لترلتواللمااات والدورات الملرو ة  ل  اإل

 .المالرم لصم المرولة، فصو   ترتتط بولت معيل، فيبتلي  اففراد التعلم في عي ولت شااوا  بب الولت -

اسةةةتثمار الولت وزتادة التعلم،  يث تمة الت ا الت غير الم دتة بيل اللالب مل خالل تملية الدردشةةةة وافسةةة لة الزاردة  -

  وارل.عو  تعليالت ةالتي تىي  الولت، فتزداد ،مية ما تتعلمه اللالب دون عت

بلرتمة محاتدة و ادلة، والدلة في متابعة إل ازات ،ة تمييم ا ختتارات إل   ومحاتدة، إضةةةةةةافة اكعةة التعليم ع،ثر توظيم   -

 .يالب

 .(Ferriman, 2014) تدتل للتي ة،  يث   توكد استلداه لألوراح وافلاله التي لد تىر التي ة  ود التللص موصا -

ا ي  رتاا افي ال، في تي هوا دور افسةرة بشةكة  عسةاسي في تصي ة الل ة ل ب تعليم مر لةفي  عما بالوبةتة لتوحي  التعليم  ل بعد

ا لبةوه ال ةيير ومحدودتة خترتها، ومتابعته ب ةورة مبةتمرة لواكتما ي   تتم تحميل  كي، ولفي استلداه التكوولوكيا والتمويات ظر 

 في ال وهي ،التالي:م  اه هوا   دة لوا د  ستلدام ،الصدا التعليمي مل موظومة التعليم  ل بعد

 مبا دة الل ة  ل  فصم مو ة التعليم وا ستلداه افمثة لصا بما تتوافل م  لدراته الذهوية. .0

 التشصير به.عو  عي شلصإل   و ده اإلسااة لترلتا تراه اآلخرتل  ل  شتكة اإل .9

  ده مشار،ة المحتو  التعليمي بحموح ملكية فكرتة م  عي كصة عخر . .0

 مو ة التعليم  ل بعد.إل   لللالب تموه به فمط بالدخولتوفير مكان محدد  .2

ا  ل  مدار اليوه الدراسي وفي لصاتته. .8  متابعة اللالب عثواا المشار،ة في ال  ول ا فتراضية ومتابعته بافس لة عتى 

ة ي ث اللالب  ل  التعلم الذاتي والتحث  ل ملتل  المعلومات بو بةةةه  تر شةةةتكة الوتب، ولكل بشةةةري ت عية خاتةةة .0

 (9191   ب الموال  غير المرغوب في وتول الل ة إليصا. )تاسميل،عو  الرلابة
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 هول: الدراسات السابقة

تصورات طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في األردن لستخدام التعليم عن " بعنوان: (0202دراسلة مقدادي  . 0

 ."كورونا ومستجدات:ابعد في ظل هزمة 

الكشةة   ل ت ةةورات يلتة المر لة الثالوتة في المدارس الحكومية في افردن  سةةتلداه التعليم  ل إل   هدفت الدراسةةة الحالية

ولد تم اسةةتلداه الموصف الوتةة ي ، ه9191بعد في حة عزمة ،ورولا ومبةةت داتصا، تم تلتيل الدراسةةة في ال  ةةة الدراسةةي الثالي 

ت  يوة ربد، وتكولإالمبةحي وا سةتتالة، تكون م تم  الدراسةة مل يلتة المر لة الثالوتة في المدارس الحكومية في لواا ل تة 

ا إت ابي ا  ستلداه التعليم  ل بعد في ضوا عزمة ،ورإل   ويالتة، وخل ةت الدراسةة ايالت   ( 007الدراسةة مل ) لا وعن هوا  عثر 

المبةةت دة في مدارس تربية ل ةةتة إربد، وفي ضةةوا الوتارف عوتةة  التا ث بىةةرورة تمدتم الد م الكافي لوزارة التربية والتعليم 

  ت  تحافظ  ل  استمرارتتصا ولدراتصا  ل  إدارة التعليم  ل بعد.

ي مدارس قصللللبة المفر  من واقع توظيف التعليم عن بعد بسللللض مرض الكورونا ف"( بعنوان: 0202. دراسلللة الشللللديفات  0

 ".وج:ة نظر مديري المدارس في:ا

وال  توحي  التعليم  ل بعد ببةةتب مرا الكورولا في مدارس ل ةةتة الم رح مل وكصة لظر   ل  التعراإل  هدفت الدراسةةة 

وة الدراسة ل   ي، تم استلداه الموصف الوت ي  يث تم تلوتر استتالة تم توزتعصا  دراسةةمدتري المدارس فيصا ولتحميل هدا ال

ا ومدترة في مدرسةة ل ةتة الم رح، 028المكولة مل عحصرت لتارف الدراسةة عن وال  توحي  التعليم  ل بعد ببب مرا و مدتر 

 دراسة، وفي ضوا لتارف ال9.22الكورولا مل وكصة لظر مدتري مدارس ل تة الم رح كاا بدركة متوسلة، وبمتوسط  بابي 

عوتت التا ثة بىرورة  مد وازرة التربية والتعليم لمزتد مل الدورات والورش التدرتتية المتل  ة في م ال التعليم  ل بعد 

 دارتيل، وتلوتر وتدرتب الللتة  ل  مصارات التكوولوكيا الحدتثة.في العملية التعليمية للمعلميل واإل

 ".مة الروضة التعلم الرقمي واتجام:ا نحو استخدامهدرجة امتالك معل"( بعنوان: 0222. دراسة الراشد  3

تعرا ات اهات معلمات الروضةةةةةةة لحو اسةةةةةةتلداه التعلم الرلمي ودركة امتال  مصارات التعلم الرلمي إل   هدا التحث الحالي

تم اتتال  معلمة مل روضةةةات بموايل ملتل ة بمدتوة الرتاا، ولتحميل عهداا الدراسةةةة 091لدتصل، وتكولت  يوة المعلمات مل 

الموصف الوتةةة ي و اسةةةتلداه اسةةةتتالة تتىةةةمل محورتل عسةةةاسةةةيل بعد الت ،د مل تةةةدلصا وثتاتصا، تميا المحور افول ات اهات 

الوتارف  إل  وتوتةة التحث ،المعلمات لحو التعلم الرلمي، وتحدد المحور الثالي مد  توافر مصارات التعلم الرلمي لد  المعلمات

م   وهذه الوتارف تت ل معلمات الروضةةةةةةة إت ةابية لحو التعلم الرلمي وتوافر مصارات التعلم الرلمي لد التةاليةة: وكود ات ةاهةات 

بعن الدراسةةةةات وتلتل  م  الدراسةةةةات افخر ، وفي ضةةةةوا الوتارف عوتةةةة  التا ث بىةةةةرورة إثراا برامف إ داد المعلمات 

 في التعلم والتعليم.  لترلتي واستلداه الحاسوب واإللكترولبمبالات تتعلل بالتعلم اإل
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 ".طفال نحو استخدام الحاسوباتجامات معلمات رياض األ"( بعنوان: 0222. دراسة علي  2

 ل  معلمات رتاا  الدراسةةة تالت ةةرو تحدتد ات اهات معلمات رتاا افي ال لحو اسةةتلداه الحاسةةوب،إل   الدراسةةة تهدف

 لاختياره( معلمة تم 001) تكولت  يوة التحث مل ،9102-9100سةةةةةيالكرخ( للعاه الدرا -في مدتوة بيداد )الرتةةةةةافة افي ال

ت اه اا تمدت التا ثة  ل  الموصف الوتةةة ي واسةةةتلدمت ا سةةةتتالة ل م  المعلومات، وعحصرت الوتارف ب ن معلمات وا،  شةةةواري  

ت ب  ل   (0عهمصا: مت التا ثة كملة مل التوتةةةةيات دوفي ضةةةةوا الوتارف ل ت ابي لحو اسةةةةتلداه الحاسةةةةوب،افي ال إ رتاا

 داد إا باسةتلداه كمي  وسارة التكوولوكيا المتلورة لتبا د في تحبيل  ملية التعليم وا سةليم  كيال تعليم  صتم بتعليم افتن ع ةالمعلم

 ( وضةةةة  برامف تدرتتية لمعلمات رتاا0 ( إ داد برامف تعليمية  ل  الحاسةةةةوب شةةةةاملة لمواهف الروضةةةةة2كية متدل ومثم  

 .تة  ل ،ي ية استلداه الحاسوب ب ا لية في التعليمخا افي ال

طفال في عمان لتكنولوجيا المعلومات والتصلللالت درجة اسلللتخدام معلمات رياض األ"( بعنوان: 0220. دراسلللة العجلوني  8

 ".والعوائق نحوما

التعرا  ل  دركة ممارسةةةةة معلمات رتاا افي ال لتكوولوكيا المعلومات وا ت ةةةةةا ت في رتاا إل   هدفت هذه الدراسةةةةة

افي ال في  مان وتحدتد العوارل التي تحول دون اسةةةةتلدامصا، ولتحميل عهداا الدراسةةةةة تم اتتال الموصف الوتةةةة ي واسةةةةتلداه 

ة عي ال في مدتوة  مان تم اختيارها  شةةةواري ا، وتم روضةةة 20اشةةةتملت  يوة الدراسةةةة  ل  وا سةةةتتالة ، داة ل م  المعلومات، 

اسةةةةتتالة  087معلمة تم اسةةةةتركال  079توزت  عداة الدراسةةةةة  ل  كمي  المعلمات العامالت في تلك الرتاا،  يث بلد  ددهل 

كود وإل   للة توافر المعدات والترم يات في ،ثير مل رتاا افي ال في  مان، إضةةةةةةافةإل   مكتملة موصا، وعشةةةةةةارت الوتارف

ل    ضةةةةع  لد  معلمات رتاا افي ال بشةةةةكة  اه في م ال اسةةةةتلداه تكوولوكيا المعلومات وا ت ةةةةا ت، ،ما دلت الوتارف

وكود  وارل ،ثيرة تحول دون اسةةةةةتلداه معلمات رتاا افي ال لتكوولوكيا المعلومات وا ت ةةةةةا ت. ومل عبرزها الومص في 

الحوافز المادتة وغيرها، ولد عوتةةت الدراسةةة بىةةرورة توفير التكوولوكيا المواسةةتة في  المعدات والترم يات، وللة الولت وللة

 رتاا افي ال وتدرتب وت هية معلمات رتاا افي ال  ل  استلداه تلك التكوولوكيا.

 ثانيًا: التعقيض على الدراسات السابقة

التعلم  ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة  بواا ت ةةةور ممتري لتلتيلإل   هدفت الدراسةةةة الحالية . من حيث ال:دف:2

الكشةة   ل ت ةةورات يلتة المر لة الثالوتة في المدارس الحكومية في افردن إل   ( هدفت9191) الكورولا، ودراسةةة ممدادي

توحي  ( في التحث  ل وال  9191)  سةةةتلداه التعليم  ل بعد في حة عزمة ،ورولا ومبةةةت داتصا، واهتمت دراسةةةة الشةةةدت ات

 التعليم  ل بعد ببةةةةةةب مرا الكورولا في مدارس ل ةةةةةةتة الم رح مل وكصة لظر مدتري المدارس فيصا، عما دراسةةةةةةة الراشةةةةةةد

( لامت بتحدتد 9100( فتحث  ل دركة امتال  معلمة الروضةةةة التعلم الرلمي وات اهصا لحو اسةةةتلدامه، ودراسةةةة  لي)9105)

معرفة دركة استلداه معلمات إل   ( هدفت9109) حاسةوب، ودراسةة   لوليات اهات معلمات رتاا ا ي ال لحو اسةتلداه ال

 رتاا ا ي ال في  مان لتكوولوكيا المعلومات وا ت ا ت والعوارل لحوها.

 ات مت دراستي م  كمي  الدراسات  ل  استلداه الموصف الوت ي التحليلي التواري. . من حيث المن: :0
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الدراسة الحالية عداة ا ستتالة، بذلك تكون لد ات مت م  كمي  الدراسات البابمة في استلداه استلدمت  . من حيث هداة الدراسة:3

 ا ستتالة ، داة ل م  التيالات والمعلومات.

(، و  لولي 9100(،  لي )9105ات مت الدراسةةةةة الحالية م  دراسةةةةة ،ة مل الراشةةةةد ) . من حيث مجتمع وعينة الدراسللللة:4

دراسةةةةةةة،  يةث تم تلتيل الةدراسةةةةةةة  ل  معلمات رتاا افي ال، واختل ت م  دراسةةةةةةة ممدادي ( في م تم  و يوةة الة9109)

(  يث تكون الم تم  مل مدراا 9191(  يةث تكون م تم  الةدراسةةةةةةة مل يلتةة المدارس، وم  دراسةةةةةةة الشةةةةةةدت ات )9191)

 المدارس.

 الفصل الرابع

 الميدانية( الدراسة إجراءات  الدراسةمن:جية 

 مقدمة

المتتعة مل افمور الصامة وافسةةةةةاسةةةةةية في التحث العملي، مل عكة تحميل  دراسةةةةةةالميدالية، وموص ية ال دراسةةةةةةإكرااات التعد 

للوتارف وت بةةيرها بشةةكة  ملي وموضةةو ي، ولد تواولت التا ثة في  والح ةةول  ل  التيالات وتحليلصا، وتةةو    دراسةةةعهداا ال

و يوة الدراسةة، و،ذلك عداة الدراسةةة المبةتلدمة ويرتمة بوارصا وتةةدح وثتات عداة  لموص ية الدراسةةة وم تم  اهذا ال  ةة وتة   

 الدراسة، والمعال ات اإل  ارية التي استلدمت لتحلية التيالات، وفيما تلي ت اتية جلك: 

 : من:  الدراسةهوًل 

 هما:  دراسةلامت التا ثة باتتال موص يل لل

 المن:  الوصفي التحليلي: .2

ي تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم  ل بعد ف يث اسةتلدمت التا ثة الموصف الوت ي التحليلي مل عكة التعرا  ل  دركة 

 تعليم يلتة رتاا افي ال.

و ع ع داثعو  عفراد،عو  مول عو   مارل راهوة، متعلمة بظاهرة دراسةةةةيرتمة موتظمة لب له: " ويعرف المن:  الوصلللفي التحليلي

التحمل مل تةةةحة  مارل لدتمة وآثارها، والعاللات التي تت ةةةة بصا، وتييرها، عو  معيوة، بصدا ا،تشةةةاا  مارل كدتدةعوضةةةال 

 (000،  9109. )ال ياللي وساليوية، "و،ش  ال والب التي تحكمصا

 المن:  البنائي: .0

 حة ،ورولا.رتاا افي ال في حة كار لتةلالممتري لتلتيل التعلم  ل بعد لواستلدمت التا ثة الموصف التواري في بواا الت ور 

هيكة معرفي عو  تلوتر برلامفعو  "الموصف المتت  في إلشةةةةةةاا ( المن:  البنلائي بلأنله:9  ص0222ويعرف  درويش وآخرون  

 .برلامف  لمي كدتد"عو  اا و دة دراسيةومل لتة ،ت اكدتد لم تكل معروف  
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 : مجتمع الدراسة اثانيً 

مل العاه الدراسةةةةي الحالي  العربية المتحدة ماراتدولة اإلفي  رتاا افي المل كمي  معلمي ومعلمات  دراسةةةةةتكون م تم  ال

ا ومعلمة  بب اإل  اا المدرسي التاب  لوزارة التربية والتعليم في دولة اإل 8220(، والتالد  ددهم 9102-9191)  اتمارمعلم 

 .9105-9107العربية المتحدة لعاه 

 الدراسة: عينة اثالثً 

مل عكة لياس تدح وثتات عداة الدراسة  اوتم تلتيل عداة الدراسةة  ليص ا( اسةت ابة  شةواري  01تم اختيار ) :عينة اسلتطالعية (ه

 استتعاد هذه العيوة عثواا تحلية ا ستتالة واستلرا  الوتارف. والعمة  ل  تمويل افداة وتلوترها، وتم

رتاا ومعلمة مل معلمي  ا( معلم  081مل  يوة ل ةةةةةةدتة بليت ) دراسةةةةةةةال علية للتكولت العيوة   :عينة الدراسللللللة الفعلية (ب

 هتمامصم في م ال  اهم باللرتمة الم ةةةةةةدتة لظر  ولةد لةامةت التةا ثةة بةاختيار، المتحةدة العربيةة مةاراتدولةة اإل افي ةال في

عد عرا  ل  دركة توحي  التعلم  ل بالتكوولوكيا والتعلم  ل بعد، وممل ،الت لصم علشةلة خاتة بالتعلم  ل بعد، وجلك للت

ومعلمة  ا( معلم  090، ولد اسةةةةت اب موصم )في رتاا افي ال وبواا لرارات بواا  ل  اسةةةةت اباتصم تتعلل بالت ةةةةور الممتري

 وهي لبتة ،افية مل عكة تلتيل عداة الدراسة. %51.07بوبتة 

 :توزيع هفراد عينة الدراسة حسض متغيرات:ا

التالي توضح  وال دول التيالات الشل ية للم حوتيل، والتي تتعلل بمتييرات )المسهة العلمي، سووات اللترة(واشةتمة توزت  

 :دراسةخ ارص  يوة ال

 2.2جدول 

 متغير المؤمل العلميتوزيع عينة الدراسة حسض 

 الوبتة العدد المسهة العلمي

 %13.22 16 دبلوه

 %61.16 74 بكالورتوس

 %25.62 31 ماكبتير ف  ل 

 %100 121 المجموع
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 2.0جدول 

 توزيع عينة الدراسة حسض متغير سنوات الخبرة

 الوبتة العدد سووات اللترة

 %18.18 22 سووات 8علة مل 

 %27.27 33 سووات 01إل   8مل 

 %54.55 66 سووات ف ،ثر 01

 %100 121 المجموع

 : هداة الدراسةارابعً 

 لتحميل عهداا الدراسة استلدمت التا ثة في دراستصا ا ستتالة ، داة للدراسة، 

ات معلومعو  وسةةارة التحث العملي المبةةتعملة  ل  للاح واسةة  مل عكة الح ةةول  ل  بيالات   دإ" :اب لص سةةتتالةعرا ا تو

ت ل  مل اسةتمارة تحتوي  ل  م مو ة مل ال مرات التي تموه المشار  باإلكابة توات اهاتصم، عو  ميولصمعو  تتعلل ب  وال الواس

 (082،  9102 )خلي ات، ."تدخة مل ع دعو  بو به دون مبا دة  وصا

للتعرا  ل  دركة تلتيل معلمات رتاا افي ال للتعليم  ل بعد في تعليم يلتة رتاا ( فمرات 01) مل ا سةةةةةةتتةالةة وتكولةت

 افي ال.

وقد اسلللتخدما الباحثة مقياس ليكارت الخماسلللي لقياس اسلللتجابات هفراد عينة الدراسلللة لفقرات السلللتبانة حسلللض الجدول 

   :التالي

 2.3 جدول رقم

 مقياس ليكارت الخماسي

 ا،تيرة كد   ،تيرة متوسلة لليلة الليلة كد   ا ست ابة

 8 2 0 9 0 الدركة

 : صد  الستبانة اخامسً 

( است ابة، ولم تم  باب 01تم التحمل مل تةدح ا تباح الداخلي لالستتالة مل خالل تلتيمصا  ل   يوة استلال ية مكولة مل )

 معامة ا رتتاي بيرسون بيل دركة ،ة فمرة وم مول دركات المحور الذي توتمي إليه.
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 4.4 جدول رقم

 فقرات المحور الستبانة والدرجة الكلية لالستبانةمعامالت الرتباط بين كل فقرة من 

 ال مرة ه

مةةةةةعةةةةةامةةةةةة 

ا رتةةةةةتةةةةةاي 

 بيرسون

الةةةةمةةةةةيةةةةمةةةةةة 

ا  تمةةةاليةةةة 

Sig 

0 
 فغراا التعليم في عي لترلتعلوه بالتواتةةةةة م  الللتة وعولياا عمورهم  تر اإل

 ولت.

0.841 0.00 

 0.00 0.897 .لترلتعرسة مماي  فيدتو تعليمية لللالب  تر اإل 9

 0.00 0.906 عغلي ،افة م ردات المادة العملية اللاتة بالموصا   تر التعلم  ل بعد. 0

 0.00 0.861 تتواسب م  لدرات اللالب. لترلتع لي واكتات  تر اإل 2

 0.00 0.906 عتت  عساليب تموتم تتواسب وعلشلة التعلم  ل بعد. 8

0 
لموالشة المىاتا التعليمية اللاتة  لترلتع مد اكتما ات م  عولياا افمور  تر اإل

 ب بوارصم.

0.83 0.00 

 0.00 0.882 مل خالل شصادات تمدتر و وافز عخر .  لترلتعلوه بتعزتز تعلم اللالب  تر اإل 7

 0.00 0.919 عض  علشلة تعلم  ل بعد ترا ي ال روح ال ردتة بيل اللالب. 5

 0.00 0.844 علوه بشري الدروس  تر ال  وا ا فتراضية. 2

 0.00 0.886 عوح  موال  التواتة ا كتما ي الملتل ة في التعلم  ل بعد. 01

 α= 1.18 * ا رتتاي دال إ  اريا  ود مبتو  د لة

معامالت ا رتتاي بيل فمرات ا سةةتتالة والدركة الكلية ل مرات ا سةةتتالة دالة إ  ةةاريا  ود عن مل المال ظ في ال دول البةةابل 

(، وهذا تدل  ل  عن 1.202 – 1.501( ل مي  فمرات ا سةةةةتتالة، وتراو ت معامالت ا رتتاي بيل )α= 1.18مبةةةةتو  د لة )

 ضعت لمياسه.فمرات هذا ا ستتالة تادلة لما وُ 

 الستبانة: ثبات اسادسً 

الثتةات تدل  ل  اتبةةةةةةاح الوتارف، بمعو  إجا ،رر المياس فجلك تح ةةةةةةة  ل  ل ا الوتارف، وفي عغلب  ا ته هو معامة ارتتاي، 

ل ةةةة يل. )الوادي إل   لتاخ عل ا( ويرتمة ت زرة الممياسوهي يرتمة )،ر ال لمياسةةةةه ومل ع،ثرها شةةةةيو   اروهوا   دد مل اللر

 (900: 9100والز تي، 

ل في لياس ثتات افداة، وتكشة  هذه اللرتمة مد  تشةةتت دركات اراسةتلدمت التا ثة يرتمة عل ا ،رولتاخ وهي عشةصر اللرولد 

 وهذا تدل  ل  ثتات مرت   لالستتالة. 0.97المبت يتيل، وبلد معامة عل ا ،رولتاخ 
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 يوة الدراسةةةةةة لتحميل عهداا الدراسةةةةةة، لتلتيل ا سةةةةةتتالة  ل   ايم لتوبعد عن ت ،دت التا ثة مل تةةةةةدح وثتات ا سةةةةةتتالة، 

 واستلرا  الوتارف.

 : المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاسابعً 

 لتحميل عهداا الدراسة سيتم استلداه المعال ات اإل  ارية التالية:

يول ومبةةتو  شةةالتكرارات والوبةةب الم وتة والمتوسةةلات الحبةةابية وا لحرافات المعيارتة لمعرفة خ ةةارص العيوة  .0

 الظاهرة محة التحث لد  العيوة.

 ( مل عكة اختتار رعي المبت يتيل  ول الظاهرة المراد لياسصا.One Sample T Testلعيوة وا دة ) Tاختتار .9

معامة ا رتتاي بيرسةةةون لمياس دركة ا رتتاي بيل متييرتل، ولد تم اسةةةتلدامه لحبةةةاب ا تبةةةاح الداخلي، وال ةةةدح  .0

 التواري.

 ل ا ،رولتاخ لمعرفة ثتات ا ستتالة.اختتار ع .2
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 الفصل السادس

 نتائ  الدراسة ومناقشت:ا

 مقدمة

الة عسةةةة لة الدراسةةةةة مل خالل تحلية فمرات ا سةةةةتت  للامت التا ثة في هذا ال  ةةةةة بتمدتم تحلية ت  ةةةةيلي للتيالات، واإلكابة 

 را الوتارف التي تم التوتةةةةةةية إليصا وموالشةةةةةةتصا و،ذلك  للتعرا  ل  دركةة تلتيل معلمةات رتةاا افي ال للتعلم  ل بعد،

 بالت  ية، و را التوتيات بواا  ل  ما توتلت إليصا الدراسة مل لتارف.

 : المحك المعتمد في الدراسةهوًل 

افدب التربوي اللا  بالمماتيا المحكية، و،ذلك بعن إل   لتحدتد المحك المعتمد في الدراسة لامت التا ثة بالركول

البابمة التي ا تمدت الممياس اللماسي ل به لتحدتد مبتو  ا ست ابة  يث تم تحدتد يول اللالتا في ممياس  الدراسات

(، ومل ثم  تمبيمه  ل  ع،تر ليمة في الممياس 2=  0 – 8)ليكارت( اللماسي مل خالل  باب المد  بيل دركات الممياس )

 علة ليمة في الممياسإل   ضافة هذه الميمة(، وبعد جلك تم إ1.5=  8÷  2للح ول  ل  يول الللية )

)بداتة الممياس الوا د ال حيح( وجلك لتحدتد الحد اف ل  لصذه الللية وهكذا عتتح يول اللالتا ،ما هو موضح في ال دول 

 :التالي

  2.0جدول 

 المحك المعتمد في الدراسة

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

0 – 0.5 

 

 اكد   لليلة 00% - 91%

 لليلة 89% - 00%  9.0 – 0.5 

 متوسلة 05% - 89%  0.2 – 9.0 

 ،تيرة 52% - 05%  2.9 – 0.2 

 ا،تيرة كد   011% - 52%  8 – 2.9 

 

بميمة اللل   اوممارلتص SPSS  ةةةاري الترلامف اإلمل خالل   sig وللكشةةة   ل هذه ال رضةةةية تم ا تبةةةاب الميمة ا  تمالية

1.18=α  فججا ،الت ليمةsig  ول الممارسةةةات  افيعوي لتول ال رضةةةية ال ةةة رتة وعن المبةةةت يب لم تشةةةكة رعت   1.18ع،تر مل 

ا عت  ر ا  ل الدركة المتوسلة وبالتالي تكون لد شكةالمراد دراسةتصا، وفي  ال ،الت عتةير فجن رعي المبت يب تلتل  كوهرت  

  ول الممارسات المراد دراستصا.
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الجابة عن السؤال األول :اثانيً   

 ؟من وج:ة نظرمن ما درجة تطبيق معلمات رياض األطفال للتعليم عن بعد في تعليم طلبة رياض األطفال

 هذا البسال تم تحلية فمرات ا ستتالة وفل المحك المعتمد في الدراسة و،الت الوتارف ،التالي:  لولإلكابة 

والترتيض  Sig والقيمة الحتمالية Tوقيمة اختبار  المتوسللللح الحسللللابي والنحراف المعياري والمتوسللللح النسللللبي 5.0جدول 

 (N=121ا  لجميع مجالت الستبانة وقيمة جميع المجالت معً 

 ال مرة ه

الةةمتوس

ي 

 الحبابي

ا لةةةحةةةرا

ا 

 المعياري

المتوسةةةةةةط 

 الوبتي

لةةةةةيةةةةةمةةةةةة 

 ا ختتار

الةةمةةيةةمةةةة 

ا  تمال

 تة

الترت

 تب
 الحكم

0 

علوه بالتواتةةةةةةة م  الللتة وعولياا 

فغراا  لترلةةةةتعمةورهم  تر اإل

 التعليم في عي ولت.

 متوسلة 7 0.03 1.92- 55.70% 1.23 2.79

9 
عرسةةةة مماي  فيدتو تعليمية لللالب 

 .لترلت تر اإل
 متوسلة 1 0.15 1.05- 57.52% 1.30 2.88

0 

عغلي ،ةةافةةة م ردات المةةادة العمليةةة 

اللةاتةةةةةةة بةالموصا   تر التعلم  ل 

 بعد.

 متوسلة 4 0.11 1.24- 57.19% 1.25 2.86

2 
 لةترلةةةةتع ةلةي واكةتةةةات  ةتةر اإل

 تتواسب م  لدرات اللالب.
 متوسلة 2 0.11 1.25- 57.36% 1.16 2.87

8 
عسةةاليب تموتم تتواسةةب وعلشةةلة عتت  

 التعلم  ل بعد.
 متوسلة 9 0.01 2.36- 55.04% 1.16 2.75

0 

ع مةةد اكتمةةا ةةات م  عوليةةاا افمور 

لموالشةةةةةةة المىةةةةةةاتا  لترلةت تر اإل

 التعليمية اللاتة ب بوارصم.

 متوسلة 10 0.00 3.35- 53.06% 1.14 2.65

7 

علةوه بةتةعةزتةز تةعةلةم الةلةالب  تر 

مل خالل شةةةةةةصادات تمدتر  لترلتاإل

 و وافز عخر . 

 متوسلة 6 0.02 2.06- 55.87% 1.10 2.79

5 
عضةةةة  علشةةةةلة تعلم  ل بعد ترا ي 

 ال روح ال ردتة بيل اللالب.
 متوسلة 5 0.03 1.88- 56.03% 1.16 2.80
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 ال مرة ه

الةةمتوس

ي 

 الحبابي

ا لةةةحةةةرا

ا 

 المعياري

المتوسةةةةةةط 

 الوبتي

لةةةةةيةةةةةمةةةةةة 

 ا ختتار

الةةمةةيةةمةةةة 

ا  تمال

 تة

الترت

 تب
 الحكم

2 
علوه بشةةري الدروس  تر ال ةة وا 

 ا فتراضية.
 متوسلة 7 0.03 1.93- 55.70% 1.23 2.79

01 
موال  التواتةةةةة ا كتما ي  عوح 

 الملتل ة في التعلم  ل بعد.
 متوسلة 2 0.12 1.18- 57.36% 1.24 2.87

 متوسطة   0.02 2.05- %56.08 1.05 2.80 الدرجة الكلية لالستبانة 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

(، بوزن لبةةةةةةتي 9.51 بةةةةةةب المحك المعتمد، وبلد المتوسةةةةةةط الحبةةةةةةابي للممياس ،كة ) اإ  ةةةةةةاري   ة،كة دال سةةةةةةتتالةا  .0

دركة  (، وبدركة ممارسةةةة متوسةةةلة  بةةةب المحك المعتمد في الدراسةةةة، وهذا تعوي عن  يوة الدراسةةةة تر  عن80.15%)

يةةد وبوبةةةةةةتةة تة تتلتيل معلمةات رتةاا افي ةال للتعليم  ل بعةد في تعليم يلتةة رتةةاا افي ةال كةاات بةدركةة متوسةةةةةةلةة 

80.15%. 

عن وال  توحي  التعليم  ل بعد ببةةةةب مرا الكورولا مل وكصة لظر  (9191الشةةةةدت ات ) دراسةةةةةوتت ل هذه الوتي ة م  

 .9.22مدتري مدارس ل تة الم رح كاا بدركة متوسلة، وبمتوسط  بابي 

لمعلمةات  ل  تلتيل التعلم  ل بعةةد لةةد  العمر الزموي لللالب   تشةةةةةة   المعلميل واعن إل   وتعزو التةا ثةةة هةةذه الوتي ةةة

يالب رتاا افي ال، و،ذلك توكد ضةةةةةةع  لد  معلمي ومعلمات رتاا افي ال في اسةةةةةةتلداه التكوولوكيا الحدتثة في 

وكود ضع  لد  معلمات رتاا افي ال بشكة  اه في م ال استلداه إل   (9109التعلم، فمد عشةارت دراسةة الع لولي )

وكود  وارل ،ثيرة تحول دون اسةةةةةةتلداه معلمات رتاا  دراسةةةةةةةوا ت ةةةةةةا ت، ،ما بيوت ل ا ال تكوولوكيا المعلومات

 .افي ال لتكوولوكيا المعلومات وا ت ا ت

(، ولبم 8،0،7،5،2، 0ال مرات ) يوها إ  اري  لبةميل لبم دال إل   مل  يث الد لة اإل  ةارية سةتتالةفمرات ا  توز ت .9

ال مرات افرب  غير الدالة ا  ول هذه رعت   دراسةةةةةةة يوة ال(  يةث لم تشةةةةةةكة 9،0،2،01وهم ال مرات ) اغير دال إ  ةةةةةةارية  

 .بالرفنعو  بالمتول سواا   اإ  اري  

ط بمتوسةةة " نترناهرسلللل مقاطع فيديو تعليمية للطالب عبر اإل( والتي توص  ل  "9كاات في المرتتة افول  ال مرة رلم ) .0

وم  عن هذه ال مرة كاات في المرتتة افول  إ  عن  يوة ، متوسلة(، وبدركة %87.89)(، ومتوسةط لبتي 9.55 بةابي )

عن مماي  ال يدتو التعليمية اللاتةةةةة إل   وتعزو التا ث جلكلم تحبةةةةم رعتصا في إرسةةةةال مماي  ال يدتو مل  دمه،  دراسةةةةةال

ىةةةةةةتط هةذه العملية ليتم الحكم بممدار ت برتةاا افي ةال تلىةةةةةة   كتصةادات المعلميل والمعلمةات، و  توكةد لةاحم مو ةد

 ممارستصا.

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-5-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الخامس والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                  163 

 ISSN: 2706-6495 

 

لمناقشللللللة  نترناهعقلد اجتملاعلات مع هوليلاء األمور عبر اإل( والتي توص  ل  "0كةاات في المرتتةة افخيرة ال مرة رلم ) .2

، وتعزو متوسلة(، وبدركة %80.10(، ومتوسةط لبةتي )9.08متوسةط  بةابي )بوالقضلايا التعليمية الخاصلة بأبنائ:م"  

عن المعلميل والمعلمات   تمتلكون اللترة الكافية في م ال استلداه تلتيمات وبرامف  مد ا كتما ات  تر إل   التا ثة جلك

 .، و،ذلك  ده لدرة كمي  عولياا افمور مل استلداه مثة هذه الترامف والتلتيماتلترلتاإل

 الجابة عن السؤال الثاني :ثالثا

 كورونا؟رياض األطفال في ظل جائحة  طلبةالتعلم عن بعد لما التصور المقترح لتطبيق 

تلتيل معلمةات رتةاا افي ال للتعليم  ل بعد في تعليم يلتة رتاا هةذا البةةةةةةسال لةامةت التةا ثةة بتحةدتةد دركةة   لولإلكةابةة 

 تالية:، ومل ثم لامت بتواا الت ور مل خالل اتتال الموصف التواري مل خالل الللوات الهلمل وكصة لظرافي ال 

 التعلم  ل بعد.لتلوتر وتحبيل في موضول  تحتا تحدتد الوماي التي  .0

 بواا الت ور الممتري بشكله افولي مل لتة التا ثة. .9

 مراكعة الت ور الممتري وتعدتله .0

 بواا الت ور ب ورته الوصارية. .2

 ولامت التا ثة بتواا الت ور الممتري  بب التالي:

 رياض األطفال في ظل جائحة كورونا: طلبةبعد لالتصور المقترح لتطبيق التعلم عن 

 همداف التصور: .2

في حة  رتاا افي ال للتةتلوتر لدرات معلمات رتاا افي ال لتلتيل التعلم  ل بعد لبواا إل   تصدا الت ةةور في افسةةاس

يل تعمة في م ملصا  ل  تحملامت التا ثة بتحدتد م مو ة مل افهداا الت  ةةةةةةيلية التي ولتحميل الصدا العاه كةارحةة ،ورولا، 

 الصدا العاه.

 :األمداف التفصيلية للتصور

 .لشر الو ي لد  المعلمات والم تم  المحلي  ول التعلم  ل بعد لد  يالب رتاا افي ال 

 لترلتتمكيل معلمات رتاا افي ال مل مصارات التواتة  تر برامف وتلتيمات اإل. 

 رة المحتو  التعليمي  ل بعد.تومية مصارات معلمات رتاا افي ال في إدا 

 .تمكيل عولياا افمور  ل  مصارات التعلم  ل بعد 

 .تومية مصارات المعلمات  ل  عساليب تموتم تمده اللالب عثواا التعلم  ل بعد 

 .تومية مصارات المعلمات في عساليب تعزتز تعلم اللالب في التعلم  ل بعد 
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 منطلقات التصور: .0

  ي  ل بعد.لكترولا في م ال التعلم اإل المي  موا،تة التلور التكوولوكي 

  .افزمات التي تواكه العالم وخاتة عزمة ،ورولا 

 .التوكه الكتير لد  اللالب في كمي  المرا ة لحو التكوولوكيا وا لت اح الدارم بصا 

 مسوغات التصور:  .3

 .المحافظة  ل  استمرارتة تعلم اللالب عثواا افزمات 

 ستتالةافي ال للتعلم  ل بعد وجلك  بب لتارف ا  مبتو  تلتيل معلمات رتاا. 

 .المباهمة في بواا شل ية الل ة والتواتة الدارم معه 

 العربية المتحدة في م ال التعليم والتعلم. ماراتاإلسصاه في تمده دولة اإل 

 مراحل التصور المقترح: .4

في م ملصا تحميل عهداا الت ةةةور والصدا العاه،  م الت ةةةور لعدة مرا ة، تشةةةكةيولتحميل عهداا الت ةةةور لامت التا ثة بتمبةةة

والعمة في هذه المرا ة تكون بتراتتية زموية متبةةةلبةةةلة، وتكون ل صات تلتيل هذا الت ةةةور  رتة وضةةة  الللط اللاتةةةة بكة 

 :مر لة، مل خالل تحدتد الزمل، والتكل ة، وكصات التو يذ، ومسشرات افداا والو اي الرريبة، و،الت المرا ة ،التالي

 :نشر الوعي حول جدوى التعلم عن بعد لدى طالب رياض األطفالالمرحلة األولى: 

 لشر الو ي لد  المعلمات والم تم  المحلي  ول التعلم  ل بعد لد  يالب رتاا افي ال.ال:دف:  .0

 .مدترات رتاا افي ال، ومبالدة مكاتب التعليمالج:ات المنفذة:  .0

 .ناشصرمدة المرحلة:  .3

 تفاصيل المرحلة: .4

لوا ة الم تم  المحلي والمعلمات ب همية وكدو  التعلم  ل بعد، تلت ةةةةةر الولت في تحميل عهداا الت ةةةةةور، والعكا تشةةةةةكة 

وإدارة لماشةةةةةةات  ول التعلم  ل بعد لد  رتاا  ،لةذلةك، وسةةةةةةيتم خالل هةذه المر لةة  مد اكتما ات وورش  مة امعيمةا ،تير  

 افي ال، و مة موشورات وفيدتوهات دا مة لل كرة.

 :يلكترونتدريض المعلمات على م:ارات التواصل اإلالمرحلة الثانية: 

 .لترلتتمكيل معلمات رتاا افي ال مل مصارات التواتة  تر برامف وتلتيمات اإلال:دف:  .0

 .رتاا افي المشرفو الج:ات المنفذة:  .0

 .ناشصرمدة المرحلة:  .3

 تفاصيل المرحلة: .4
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ي هي الر،يزة افسةةاسةةةية في علشةةلة التعلم  ل بعد، فمدرة المعلمات  ل  توحي  عدوات التواتةةةة لكترولمصارات التواتةةة اإل

 ، وسيتم في هذه المر لة التر،يز  ل اي فغراا التعليم تعد المدخة افسةاسي لتالي افلشلة، فصذه المر لة مصمة كد  لكترولاإل

تدرتب المعلمات  ل  برامف وتلتيمات إدارة ا كتما ات والحوارات ال ما ية فولياا افمور واللالب، و،ي ية إرسةةةةال المواد 

 . وصاالتعليمية  تر هذه التلتيمات، واستمتال عس لة واست بارات عولياا افمور واإلكابة 

 :المعلمات على إدارة المحتوى التعليمي عن بعدالمرحلة الثالثة: تدريض 

 تومية مصارات معلمات رتاا افي ال في إدارة المحتو  التعليمي  ل بعد.ال:دف:  .0

 .ن في م ال تكوولوكيا التعليمون متل  ومدربالج:ات المنفذة:  .0

 .شصور0مدة المرحلة:  .3

 تفاصيل المرحلة: .4

محتو  تعليمي، وا سةةةةةت ادة مل محتو  تعليمي آخر متوافر  ل  فىةةةةةاا  سةةةةةيتم في هذه المر لة تدرتب المعلمات  ل  إلشةةةةةاا

تدرتب المعلمات  ل  برامف متعددة، مثة ال ةةةة وا ا فتراضةةةةية، ولووات اليوتيوب، والموال  الت ا لية الر ب، وتتم  لترلتاإل

افمور، والتدرب  ل  إلشةةةةةةاا محتو   ةةةةةةار  ل  الموال  البةةةةةةصلة في التعامة للمعلمات واللالب وعولياا تالمتعددة، وتتم ا ل

 تعليمي ب دوات سصلة للمعلمات.

 :هولياء األمور على م:ارات التعلم عن بعد: تدريض ةالمرحلة الرابع

 مصارات التعلم  ل بعد. ملتمكيل عولياا افمور ال:دف:  .0

 .معلمات رتاا افي ال، ومبالدة مدربيل متل  يلالج:ات المنفذة:  .0

 .ناشصرمدة المرحلة:  .3

 تفاصيل المرحلة: .4

ت ا ة عولياا افمور م  علشةةةلة التعلم  ل بعد، ومبةةةالدة عي الصم سةةةيكون مل عهم العوامة افسةةةاسةةةية التي تو ح التعلم  ل بعد، 

إت ةاد لوةا ةة لد  عولياا افمور  ل عهمية التعلم  ل بعد  :يةذ عي مل تلةك افلشةةةةةةلةة، فةالتةدرتةب تصةدا فمرتل ودولةه لل تتم تو

،ةذلةك تمكوصم مل ا للراي في افلشةةةةةةلة مل خالل الترامف والتلتيمات الملتل ة التي سةةةةةةيتم التدرب  ليصا في هذه في ةالصم، و

 المر لة.

 :تدريض المعلمات على هساليض تقويم وتعزيز الطالب هثناء التعلم عن بعدالمرحلة الخامسة: 

 ال:دف:  .2

  عثواا التعلم  ل بعد.تومية مصارات المعلمات  ل  عساليب تموتم تمده اللالب 

 .تومية مصارات المعلمات في عساليب تعزتز تعلم اللالب في التعلم  ل بعد 

 .ن في م ال تكوولوكيا التعليم، مدترات رتاا افي الون متل  ومدربالج:ات المنفذة:  .0
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 .ناشصرمدة المرحلة:  .3

 تفاصيل المرحلة: .4

تموتم عداا اللالب في علشةةةةلة التعلم  ل بعد، تلتل  بشةةةةكة ،تير  ل تموتم افداا في افلشةةةةلة ال علية، و،ذلك عسةةةةاليب التموتم 

التموتم افساليب ال دتدة واللاتة ب ملتلتل  وله عساليب عخر ، بالتالي سيكون التر،يز في هذه المر لة  ل  تمكيل المعلمات 

ليب شةةيمة في التعزتز مل شةة لصا عن تدف  اللالب وجوتصم  ل  ا سةةتمرار في علشةةلة التعلم  ل بعد، والتعزتز، وسةةيتم اتتال عسةةا

 و،ذلك بواا عداة لياس وتموتم تتواسب م  علشلة التعلم  ل بعد.

 :قياس مدى نجاح هنشطة التعلم عن بعد لدى طالب رياض األطفالالمرحلة السادسة: 

 المقترح.ال:دف: قياس مدى تحقق همداف التصور  .2

 .مشرفات رتاا افي ال، بمبالدة مكاتب التعليمالج:ات المنفذة:  .0

 .شصور2مدة المرحلة:  .3

 تفاصيل المرحلة: .4

تتم في هةذه المر لةة كم  ،ةافةة المعلومةات  ول عداا رتةاا افي ةال في م ال التعلم  ل بعد، ولياس عداا المعلمات، وت اوب 

وتتم بواا مسشةةةةةرات عداا لمياس ،ة ما تتعلل ب داا كمي  افيراا، وتتم العمة  ل  اللالب م  ،افة افلشةةةةةلة التي تم تو يذها، 

 تحبيل وتلوتر الوماي وال والب التي حصرت بشكة ضعي .

 متطلبات تطبيق التصور: .5

 .د م وزارة التربية والتعليم للت ور الممتري  ل  كمي  المبتوتات 

  إل اي الت ور.إشرا  مسسبات الم تم  المحلي في المباهمة في 

 .لوا ة المب وليل  ل رتاا افي ال ب دو  التعلم  ل بعد 

 .إشرا  عولياا افمور في علشلة الت ور ود مصم عثواا التلتيل في التيت 

 قات التي قد تواجه التصور.يالمع .2

 .ده لوا ة المعلمات بت ا ة اللالب م  افلشلة التي تو ذ  ل بعد  

 شلة الت ور مل لتة المب وليل وتوال المرار.للة الد م المادي واإلداري فل 

 .ده تمدتم الد م ال وي فولياا افمور عثواا تو يذ علشلة التعلم  ل بعد  

 : ملخص نتائ  الدراسةارابعً 

 رتاا افي ال في حة كارحة ،ورولا. للتةلتلتيل التعلم  ل بعد لا ممتر    الدمت الدراسة ت ور   .0
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عن دركةة تلتيل معلمةات رتةاا افي ةال للتعليم  ل بعةد في تعليم يلتةة رتاا افي ال كاات بدركة  دراسةةةةةةةعحصرت الة .9

 .%80.15متوسلة وبوبتة ت تيد 

لموالشةةةةة المىةةةةاتا التعليمة  لترلتن اكتما ات م  عولياا افمور  تر اإلعحصرت الدراسةةةةة عن معلمات رتاا افي ال تعمدْ  .0

 .%80.10بتة ت تيد اللاتة ب بوارصم بدركة متوسلة وبو

ة بدركة متوسةةةلة وبوبةةةت لترلتل مماي  فيدتو تعليمية لللالب  تر اإلعحصرت الدراسةةةة عن معلمات رتاا افي ال ترسةةةلْ  .2

 .%87.89ت تيد 

ل عسةاليب تموتم تتواسب م  علشلة التعلم  ل بعد، بدركة متوسلة وبوبتة عحصرت الدراسةة عن معلمات رتاا افي ال تتتعْ  .8

 .%88.12ت تيد 

 : توصيات الدراسةاخامسً 

 د م وزارة التربية والتعليم للت ور الممتري  ل  كمي  المبتوتات. .0

 تدرتب معلمات رتاا افي ال  ل  مصارات وعدوات التعلم  ل بعد. .9

  مد لمااات وورش  مة فولياا افمور لد م فكرة التعلم  ل بعد، وتدرتتصم  ل  آليات التعلم  ل بعد. .0

 وعبحاث لمياس عثر التعلم  ل بعد لد  يالب رتاا افي ال  ل  دافعيتصم لحو التعلم.إكراا دراسات  .2

 

 الدراسةمراجع 

 المراجع العربية  :هوًل 

، دار ابل الو يا للوشر والتوزت ،  ومان، اإلدارة واإلشراف التربوي في رياض األطفال(. 9105كمال، ليوا ) .0

 .افردن

، دار ال  ر للوشةةةر المنام  األسللاسلللية في البحوث الجتماعية(. 9109ال ياللي،  بةةان وسةةةاليوية بلماسةةم ) .9

 والتوزت ، الماهرة، م ر.

"عسةةةةةةتاب  زوا معلمي المر لة ا بتدارية  ل تدرتا ال ةةةةةة وا افولية  (.9108الح يري، مةاكةد ع مد ) .0

، ،لية التربية، كامعة ييتة، المدتوة لة ماجسللللللتيررسللللللابمةدارس المةدتوةة الموورة مل وكصةة لظر المعلميل"، 

  .الموورة
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 ، مكتتة العتيكان، الرتاا، البعودتةنشأة رياض األطفال(: 9119الحرتري، رافدة ) .2

(." مةد  إسةةةةةةصةاه تكوولوكيةةا المعلومةات في برامف التعلم  ل بعةد المتتعةةة 9102الحبةةةةةةل،   ةةةةةةاه إدرتا ) .8

 .085-005،   0، ل.ربويةمجلة دراسات تبال امعات البودالية"، 

 ، دار المواهف،  مان، افردنرياض األطفال: الكتاب الشامل(: 9100خلي ة، إتواس  تد الرازح ) .0

وزارة التربيةةة والتعليم العةةالي، غزة،  دليللل معللايير جودة البحللث العلمي (. 9107دروتش،  لةةا وآخرون ) .7

 فلبليل

تم  dia.www.edutrapecom ،، ممال موشةةةةةةورفه وتطورهالتعلم عن بعد  همدا(. 9105الةدليمي، لةاهةدة. ) .5

 ه.95/5/9191زتارته بتارتخ 

(. "دركةة امتال  معلمةة الروضةةةةةةة التعلم الرلمي وات اهصا لحو اسةةةةةةتلدامه"،9105الراشةةةةةةد، مىةةةةةةاوي ) .2

 .209-217،  . 0، ل. 90مف. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية   

(. "وال  توحي  التعليم  ل بعد ببةب مرا الكورولا في مدارس ل ةتة 9191الشةدت ات، مويرة  تد الكرتم ) .01

،   02، ل.المجلة العربية للنشللللللر العلميالم رح مل وكصةة لظر ي المةدارس فيصةا مدتري المدارس فيصا"، 

058-917. 

مةةان لتكوولوكيةةا المعلومةةات (. "دركةةة اسةةةةةةتلةةداه معلمةةات رتةةاا ا ي ةةال في  9109الع لولي، خةةالةةد ) .00

 092-010،   0، ل.00، مف.مجلة العلوم التربوية والنفسيةوا ت ا ت والعوارل لحوها"، 

مجلة العلوم (. "ات اهات معلمات رتاا ا ي ال لحو اسةةةةةةتلداه الحاسةةةةةةوب"، 9100 لي، ر اب  بةةةةةةيل ) .09

 .01-00،   99، ل.نفسية

المر لة الثالوتة في المدارس الحكومية في افردن  ستلداه التعليم (. "ت ورات يلتة 9191ممدادي، محمد ) .00

 .022-20،   02، ل.  المجلة العربية للنشر العلمي“ ل بعد في حة عزمة ،ورولا ومبت داتصا 

(. فا لية التعلم  ل بعد ممارلا بالتعليم المتاشةةةةر في تح ةةةةية يلتة ال ةةةة  افول 9191الزبون، خالد  ودة ) .02

 991-910،  . 00، ل.2، مف.. المجلة العربية للتربية النوعيةة اللية العربية في افردنثالوي في ماد
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(. "دور مسسةةةةبةةةةات رتاا افي ال في تومية الت ا ة ا كتما ي 9102المصواا، بدور و تد العزتز، تو يدة ) .08

 .71-90،   5ل. ،المجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفللد  عي ال ما لتة المدرسة في مولمة الرتاا"، 

مجلة األسللللتاع للعلوم اإلنسللللانية و ي. لكترول(. دراسةةةةة وتحلية تمالات التعليم اإل9100هادي، مو  تةةةةالح. ) .00

 .822-872،  . 918، ل. 0، مف. الجتماعية

، دار (. هسللللللاليلض البحث العلمي مدخل من:جي تطبيقي9100الوادي، محمود  بةةةةةةيل والز تي،  لي فالي ) .07

 والتوزت ،  مان، افردن.المواهف للوشر 

، تم زتارة 9105-9107(."اإل  ةةةةةةاا المدرسةةةةةةي 9107المتحدة ) ماراتوزارة التربية والتعليم في دولة اإل .05

 اضيط هواه، لاليالل 0/2/9191المول  بتارتخ 

(." ات اهات ع ىةةةةةةاا هي ة التدرتا ب امعة عه المر  لحو توحي  عدوات التعليم 9191الزهرالي، سةةةةةةوسةةةةةةل). 05

ي "مو ةةةة التال  بورد" في العملية التعلمية تماشةةةيا م  تدا يات الح ر ال ةةةحي ببةةةتب فيروس ،ورولا، لكترولاإل

 .070-087،   02، ل. 2الم لة العربية للتربية الوو ية، مف. 

 .اضيط هواه، لاليالل 01/5/9191(. لواليل التعلم  ل بعد لألي ال، تم زبارة المول  بتارتخ 9191ل )تاسمي. 02

ه، لاليالل 00/5/9191، تم زتارة المول  بتارتخ 02،وفيد-(. فيروس ،ورولا9191. موظمةة ال ةةةةةةحة العالمية)91

 .اضيط هوا

م "التعلم  ل بعد"، تم زتارة المول  بتارتخ يةة لد إلكترولمو ةةةةةةة  00(. "التربيةة" تعتمةد 9191. ال مةال، عميل)90

 .اضيط هواه، لاليالل 00/5/9191

 المراجع األجنبية :اثانيً 
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Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia, 

Pedagogical Research, 5(4)2-9 
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 الستبانة :دراسةملحق ال

 :و،الت  ل  الشكة التالي دراسةلوشر ا ستتالة بيرا كم  المعلومات مل  يوة ال لترلتتم ت ميم استلالل رعي  تر اإل

 رياض األطفال في ظل جائحة كورونا" طلبة"تصور مقترح لتطبيق التعلم عن بعد ل

 المعلمون والمعلمات الكراه:

عمال  موا في إ داد دراسةةةة بحثية فا لة تحت  ووان: "ت ةةةور ممتري لتلتيل التعلم  ل بعد لللتة رتاا افي ال في حة كارحة 

ا لمبيرة التا ثيل ،ورولا"، فجلوا ل مة  مل سةيادتكم اإلكابة  ل التباال ت الموضحة عدلاه بكة ش افية وموضو ية، مبالدة ود م 

ا ب ن إكابتكم لل تبتلده إ  فغراا التحث العلمي فمط، شا،رتل لكل  بل تعاولكم.  في الميدان التربوي،  لم 

 التا ثة/ سعادة الحارثي

 الشخصية: البيانات األول: القسم

 بكالورتوس      دبلوه      :العلمي المؤمل .2

0.      

   ف ،ثر ماكبتير      الدراسة .3

 سووات 01 مل علة - 8 مل      سووات 8 مل علة      :الخدمة سنوات .4

     

   ف ،ثر سووات 01 مل      

 تلتيل التعلم  ل بعددركة  القسم الثاني:

 الفقرة م

 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
 قليلة

 اجدً 

0 
فغراا  لترلةةتعلوه بةةالتواتةةةةةةةة م  الللتةةة وعوليةةاا عمورهم  تر اإل

 التعليم في عي ولت.

     

      .لترلتعرسة مماي  فيدتو تعليمية لللالب  تر اإل 9

0 
عغلي ،ةافةة م ردات المةادة العمليةة اللاتةةةةةةة بالموصا   تر التعلم  ل 

 بعد.

     

      تتواسب م  لدرات اللالب. لترلت تر اإلع لي واكتات  2

      عتت  عساليب تموتم تتواسب وعلشلة التعلم  ل بعد. 8
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 الفقرة م

 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
 قليلة

 اجدً 

0 
لموالشةةةةةةة المىةةةةةةاتا  لترلتع مةد اكتمةا ةات م  عوليةاا افمور  تر اإل

 التعليمية اللاتة ب بوارصم.

     

7 
مل خالل شةةةةةةصةةادات تمةةدتر  لترلةةتعلوه بتعزتز تعلم اللالب  تر اإل

 و وافز عخر . 

     

      عض  علشلة تعلم  ل بعد ترا ي ال روح ال ردتة بيل اللالب. 5

      علوه بشري الدروس  تر ال  وا ا فتراضية. 2

      عوح  موال  التواتة ا كتما ي الملتل ة في التعلم  ل بعد. 01

7 
علوه بتعزتز تعلم اللالب  تر اإللترلةةت مل خالل شةةةةةةصةةادات تمةةدتر 

 و وافز عخر . 

     

      عض  علشلة تعلم  ل بعد ترا ي ال روح ال ردتة بيل اللالب. 5

      علوه بشري الدروس  تر ال  وا ا فتراضية. 2

      عوح  موال  التواتة ا كتما ي الملتل ة في التعلم  ل بعد. 01
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