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من وجهة نظرهم   بمنطقة سوهاج األزهريةاالحتياجات التدريبية لمعممي العموم 
 في ظل جائحة كورونا عن بعد عميمالتالتوجه نحو في ضوء 

 د/ مرتضى صالح أحمد شارب
 منطقة سوىاج األزىرية –موجو عموم بإدارة المراغة األزىرية 

 :مستخمص 
 في األزىرية سوىاج بمنطقة العموم لمعممي التدريبية االحتياجات تحديد ىدفت الدراسة إلى   

وتعرف مدى اختالف تمك ، كورونا جائحة ظل في بعد عن التعميم نحو التوجو ضوء
، استخدمت الدراسة  (العمل مكان  -التخصص – الخبرة سنوات) باختالف االحتياجات

( 66عينة الدراسة من)وتكونت ، واستخدمت االستبانة كأداة ليا المنيج الوصفي المسحي،
معمما من معممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية، وتوصمت الدراسة إلى أن االحتياجات 

بصفة عامة بدرجة كبيرة ، كما جاء  تالتدريبة لمعممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية جاء
 عن لتعميما بعد في الرتبة األولى وبدرجة كبيرة جدا ، يميو التقويم في عن لمتعميم التخطيط

 الصف إدارةفي الرتبة الثالثة، ثم  بعد عن التعميم في الدروس تنفيذفي الرتبة الثانية، ثم  بعد
في الرتبة الرابعة وكانت جميعيا بدرجة كبيرة، وفي ضوء ذلك قدمت بعد  عن التعميم أثناء

 الدراسة بعض التوصيات والمقترحات.
جائحة   -التعميم عن بعد  -معممي العموم  –االحتياجات التدريبية  الكممات المفتاحية:

 كورونا.
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Training needs of science teachers in Al-Azhar Sohag region from 

point of their views in light of the trend towards distance 

education during the Corona pandemic 

Dr. Mortada Saleh Ahmed Sharp 
Science Instructor at the Al-Maragha Al-Azhar Administration - Sohag Al-Azhar 

Region  

Abstract 

  The study aimed to identify the training needs of science teachers in 

Al-Azhar Sohag region in light of the trend towards distance education 

during the Corona pandemic, and to identify the extent to which the 

training needs of science teachers in the Al-Azhar of Sohag region are 

different in light of the trend towards distance education during 

Corona pandemic, according to (years of experience - Specialization - 

place of work), the study used the descriptive survey method, and 

used the questionnaire as a tool for it. The study sample consisted of 

(66) science teachers in Al-Azhar Sohag region. The study results 

refers to the training needs of science teachers in the Al-Azhar Sohag 

region came in big degree, and the planning for distance education 

came in the first  rank and very big degree, followed by the evaluation 

in distance education in the second rank, then the implementation of 

lessons in distance education In the third rank, then classroom 

management during distance education in the fourth rank, all of which 

were to a big degree, and in light of this, the study presented some 

recommendations and suggestions. 

Keywords: training needs - science teachers - distance education - 

Corona pandemic. 
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 :مقدمة
الم يشيد العالم في الوقت الحاضر حدثا أدى إلى أن تقع النظم التعميمية عمى مستوى الع    

نسبة كبيرة ، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا في انقطاع في أزمة ربما كانت ىي األخطر
عن التعميم داخل الفصول الدراسية حول العالم  من الطالب في مختمف المراحل التعميمية

 .المعتادة
 مجمس فقد وافقولم يكن التعميم في جميورية مصر العربية بمعزل عن ىذه األحداث    

 والتربية العممي، والبحث العالي التعميم وزارتي من كل بو تقدمت الذي المقترح عمى الوزراء
 والذي يقضي بتعميق تواجد الطالب بمقار المدارس والمعاىد والجامعات  الفني، والتعميم

    (. 5،  2222) الجريدة الرسمية، بعد عن التعميم بنظام الدراسية المناىج تدريس استكمالو 
ولم يكن التعميم األزىري بمختمف أنواعو بمعزل عن ىذه القرارات فصدر قرار وكيل األزىر   

بتطبيق كل ما تضمنو قرار رئيس مجمس م  2222ديسمبر  62( في  2624رقم )الشريف 
، كما أصدر رئيس قطاع الوزراء من إجراءات واحتياطات عمى التعميم األزىري والعاممين بو

م والذي تضمن بعض اإلجراءات  2222 -2-2( بتاريخ 2المعاىد األزىرية المنشور رقم )
التنفيذية لقرار وكيل األزىر بشأن الدراسة في المعاىد األزىرية ، ونص في الفقرة الثانية منو 

الل وسائل من خعمى" أن يمتزم جميع المعممين بالمعاىد األزىرية بالتواصل مع الطالب 
التواصل االلكترونية المعمول بيا لمتابعتيم واستكمال مراجعة المناىج الدراسية ، عمى أن تتم 

 متابعة المعممين من خالل موجيي اإلدارات التعميمية".
لمستوى الحدث متفاعال مما سبق يتضح أن األزىر الشريف بكافة مستوياتو كان عمى ا  

، كما يتضح أيضا أن استخدام نمط ى الطالب والعاممين بوالتيسير عممحاوال ، و ومسايرا لو
التعميم عن بعد يعتبر الوسيمة المناسبة والناجحة في التعامل مع الموقف الطارئ الذي نتج 

 عن جائحة فيروس كورونا.
نظام تعميمي يقدم بيئة تعميمية ولذلك فإن التعميم عن بعد والذي يشار إليو عمى أنو "   

متعددة المصادر اعتمادا عمى الحاسب األلي وشبكات االنترنت، فضال عن  تعممية تفاعمية
إمكانية إدارة ىذا التعميم ومحتواه الكترونيا ، مما أدى إلى تجاوز مفيوم عممية التعميم والتعمم 
جدران الفصول الدراسية وأتاح لممعمم دعم المتعمم ومساعدتو في أي وقت بشكل متزامن أو 

 (.26، 2229وسفيان،  متزامن" )حاتم غير
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( بعد استعراضيما لمجموعة كبيرة من الدراسات 642، 2222ويرى )عبد القادر وخميفة،    
أن أىمية التعميم عن بعد تظير في مقدرتو عمى توفير الفرص التعميمية بصورة مستمرة 

يحد من تكمفة ومتواصمة ، الوفاء بمتطمبات التعمم الذاتي، تمبية الطمب المتزايد عمى التعميم ، 
 التعميم التقميدي، يسيم في تحسين العائد من التعميم ، يعالج بعض مشكالت التعميم التقميدي.

ولتحقيق أداء مميز وفعال لمعمم العموم في التدريس ال بد من برامج جيدة لتدريبو أثناء      
مواجية التحديات الخدمة يتم تحديدىا بناء عمى احتياجاتو الواقعية من الميدان لكي يستطيع 

 .ر خالل عممو، وما أكثرىا في ىذا العصرالتي تظي
أىم خطوات  أنيا في لمعممي العموم ولذلك تظير أىمية تحديد االحتياجات التدريبية   

 تيم مينيا، كما تساعد عمى التخطيط الجيد لتنميدريبمرحمة التخطيط إلجراء عممية الت
لمعممي العموم كفاية تخطيط البرامج التدريبية  ، كما تؤثر تأثيرا مباشرا في يموتدريب

لتدريبية المقدمة) وتصميميا وتقويميا، وكذلك تضمن تحقيق الجدوى المنشودة من البرامج ا
 (.26، 2229الطعاني، 

ودورىا الفعال في  لمعممي العموم مما سبق تتضح أىمية تحديد االحتياجات التدريبية    
تنمية قدرات المعممين أثناء الخدمة في مواجية المستجدات عمى الساحة التربوية، ولذلك جاء 

 فيىذه الدراسة بيدف تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية 
 كورونا. جائحة ظل في بعد عن التعميم نحو التوجو ضوء

 مشكمة الدراسة:
الحظ الباحث خالل عممو موجيا لمادة العموم باألزىر الشريف أثناء جائحة فيروس    

كورونا مدى الحيرة التي انتابت معممي المادة حينما تم اتخاذ القرار بالتوجو نحو تقديم بعض 
، وتقديم البعض األخر داخل الفصول (الدروس عبر الوسائل االلكترونية )تعميم عن بعد

لدراسية المختمفة نشور الصادر بتوزيع منيج العموم في جميع المراحل االدراسية طبقا لمم
، والذي طالب المعممين بضرورة التواصل مع الطالب عن طريق وسائل باألزىر الشريف

الكترونية لمتابعة تقدميم في الدروس التي من المفترض أن يقوموا بتعمميا عن بعد، ناىيك 
، كانت المشكمة األىم ىي عدم تدريب تنفيذ ذلكوالمشكالت التي تواجو  عن الصعوبات

، ىؤالء المعممين عمى مثل تمك البرامج والوسائل المختمفة لتقديم التعمم عن بعد ومتابعتو 
وكحل سريع لتمك المشكمة ، قامت اإلدارة العامة لمتدريب بقطاع المعاىد األزىرية بتدريب 

، وطمبت منيم القيام بتدريب يم عن بعدبعض برامج وأليات التعممعممي الحاسب األلي عمى 
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زمالئيم من معممي المواد األخرى. يظير مما سبق أن تدريب معممي المواد المختمفة ومنيا 
، ألنو من المتوقع أن يكون تحديد االحتياجات التدريبية ليم  معممي مادة العموم تم بدون

 بعد.ىناك تفاوت بينيم في االمتالك المسبق لميارات التعميم عن 
  التدريبية لالحتياجاتعدم وجود تحديد دقيق ولذلك تحددت مشكمة الدراسة الحالية في    

وال لمستويات اختالفيا طبقا لبعض المتغيرات  الشريف باألزىر الخدمة أثناء العموم لمعممي
 .التعميمية( المرحمة  -التخصص – الخبرة )سنوات

 أسئمة الدراسة: 
 يتفرع من الرئيسي السابق ما يمي:   
ما ىي االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية في ضوء التوجو نحو  -

 .؟التعميم عن بعد في ظل جائحة كورونا
ىل تختمف االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية في ضوء التوجو  -

  -التخصص –باختالف ) سنوات الخبرة  في ظل جائحة كورونانحو التعميم عن بعد 
 .؟(المرحمة التعميمية
 أهداف الدراسة:

 بمنطقة استيدفت الدراسة الحالية تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي العموم  -2
  .كورونا جائحة ظل في بعد عن التعميم نحو التوجو ضوء في األزىرية سوىاج

 سوىاج بمنطقة العموم لمعممي التدريبية االحتياجاتالتعرف عمى مدى اختالف  -2
     باختالف  كورونا جائحة ظل في بعد عن التعميم نحو التوجو ضوء في األزىرية

 (.العمل مكان  -التخصص – الخبرة سنوات) 
 أىمية الدراسة: تظير أىمية الدراسة فيما يمي: 

العموم باألزىر الشريف في ضوء تقديم تصور عن واقع االحتياجات التدريبية لمعممي  -
 التوجو نحو التعميم عن بعد.

تقديم استبانة لتحديد االحتياجات التدريبية لمعممي العموم في ضوء التوجو نحو التعميم عن  -
 بعد.
باألزىر الشريف  تدريبيةالبرامج التخطيط وتنفيذ المسؤولين عن  الدراسة الحاليةقد تساعد  -

ناجحة متجنبة أخطاء ومشكالت البرامج التدريبية السابقة والتي  عمى بناء برامج تدريبية
 كانت تتم بناء عمى اجتيادات المسؤولين في إدارة التدريب وتنمية الميارات باألزىر الشريف.
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في عالج مشكمة ضعف الصمة أو انعداميا بين أىداف  الحالية يمكن أن تساىم الدراسة -
 العموم ومشكالتيم واحتياجاتيم الفعمية. البرامج التدريبية المقدمة لمعممي

 التزمت الدراسة بالحدود التالية:: دراسةحدود ال 
 معممي مادة العموم بمنطقة سوىاج األزىرية. الحدود البشرية:
من العام الدراسي  الثانيتطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي  تم : الحدود الزمنية

 م. 2222 -2222
 منطقة سوىاج األزىرية.العادية بمعاىد ال :الحدود المكانية

اقتصرت الدراسة عمى تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي العموم في : الحدود الموضوعية
تنفيذ الدروس في  –التخطيط لمتعميم عن بعد ضوء التوجو نحو التعميم عن بعد في مجاالت )

 م أثناء التعميم عن بعد(.التقوي -إدارة الصف أثناء التعميم عن بعد –التعميم عن بعد 
 الدراسة:مصطمحات 

 إحداثيا المطموب التغيرات مجموعةتعرف االحتياجات التدريبية بأنيا : االحتياجات التدريبية
 األكمل، الوجو عمى أعماليم أداء عمى قادرين لتجعميم وخبراتيم، المعممين معمومات في

 ذلك يتبع وما يستخدمونيا، التي والتعميم العمل ومياراتيم وطرائق معموماتيم في ذلك ويتمثل
 (. 224-226،  2222) األحمد،  اإليجابية االتجاىات وتطوير األداء في ميارات من
الفرق بين األداء الفعمي والمتوقع في مجال التعميم عن بعد  ويعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا   

تحديدىا بناء عمى استجابات أفراد ، ويتم دة العموم بمنطقة سوىاج األزىريةمن معممي ما
 المعد لذلك. يانعينة الدراسة عمى االستب

العممية التي يتم عن طريقيا انتقال الميارات يعرف التعميم عن بعد بأنو التعميم عن بعد: 
والمعارف المختمفة إلى المتعمم واكتسابيا في بيئة تعميمية غير تقميدية يكون فييا حاجز 

المعمم أو المتعمم سواء تم ذلك بشكل متزامن أو غير متزامن وبشكل  زماني أو مكاني بين
 (. 2269،  2222يتيح فرص إدارتيا والتعامل والتفاعل النشط مع كافة جوانبيا )صفر، 

تعرف بأنيا" جائحة عالمية مستمرة سببيا فيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة  جائحة كورونا:
عمى كافة األنشطة ومنيا النشاط التعميمي في كافة دول العالم التنفسية الحادة ، والتي أثرت 

الباحث  يمتزم(. و  542،  2222محمود ، لى التوجو نحو التعميم عن بعد" )، مما اضطر إ
 يذا التعريف في دراستو.ب
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 االحتياجات التدريبية: 

واقع األداء مجموعة التغيرات المطموب إحداثيا في  تعرف االحتياجات التدريبية بأنيا   
الحالي لممعممين لتعزيز السموك المرغوب منيم لموصول إلى األداء المتوقع أو المنشود، 

 (.6، 2225عجز في ىذا األداء) الشيري، والقضاء عمى جوانب القصور أو ال
، وىي مي العموم بياكما تعرف بأنيا  مجموع الميارات والمعارف المطموب تزويد معم    

عبارة عن مجموعة من التغيرات المطموب إجراؤىا لدى المعممين والتي تتعمق بمعموماتيم 
تواجييم) الخوالدة ومياراتيم وخبراتيم الوظيفية الحالية لمسايرة التغيرات والتطورات التي 

 (.629، 2222والعجمي، 
التدريبية بطرق عممية تسيم في الحد ( أن تحديد االحتياجات 22، 2222)الطراونةويرى   

، وكذلك مشاركة اسب واحتياجات المعممين األساسيةمن طرح برامج تدريبية عشوائية ال تتن
في تحقيق اليدف منيا عمى  المعممين غير المعنيين بيذه البرامج بما يترتب عميو فشميا

 .عكس إذا ما وجيت إلى من لدييم احتياجات تدريبية متعمقة بيا
( أن أىمية تحديد االحتياجات التدريبية لممعممين تظير 22،  2224 )اليذليرى يكما    

، كما أنيا ينتج عنيا أىدافا تدريبية ألساس السميم لعممية تدريب ناجحةمن خالل أنيا توفر ا
، كما أنيا ا لذوي االحتياجات بطريقة مقصودةدقيقة يمكن االستفادة منيا وتوظيفيا وتوجييي

لتركيز عمى ما يعرف باألداء األفضل لدى المعممين ، كما أنيا تساعد عمى تحديد تسيم في ا
 الفئات المستيدفة التي يستوجب تدريبيا.

 ، ؛ 279 -278، 2224 ، نمي أبا ؛ 2226،42)الخطيب،  وتشير األدبيات التربوية   
إلى أنو يمكن تحديد  ( 265-2227،266واألسمري،  ؛ 25-22، 2225الشيري، 

 وىي المختمفة األساليب الطرق و االحتياجات التدريبية لدى المعممين من خالل مجموعة من 
، االستبانة ، المقابمة الشخصية ، تحميل الميام ، تقارير الكفاية، الفعمية لألداء  المالحظة ) 

 تقارير الموجيين التربويين، آراء الخبراء(.
أن أىم مصادر تحديد االحتياجات التدريبية ىي ( 266، 2227األسمري،)يرىكما       

مشكالت التي االحتياجات التدريبية التي تحدد من قبل المعممين أنفسيم ألنيم عمى دراية بال
 ، وما يحتاجونو لمتغمب عمييا. دراية بنقاط القوة والضعف لدييم ، وعمىتواجييم أثناء العمل
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لمجموعة من األدبيات التربوية المتعمقة باالحتياجات التدريبية فإن وكنتيجة لعرض ىذه ا     
، وكذلك سوف االستبيان كأسموب لتحديد االحتياجات التدريبيةالدراسة الحالية سوف تستخدم 

تستقي ىذه االحتياجات من مصدرىا األساسي وىو معممي مادة العموم بمنطقة سوىاج 
 األزىرية.

كاس ظيور فيروس كورونا وتحولو إلى جائحة حسب إعالن وال يخفى عمى الجميع انع  
، فكان عمى كافة جوانب الحياة في العالممنظمة الصحة العالمية ، وما تبع ذلك من آثار 

، األمر الذي تطمب معو اتخاذ اجراءات سريعة الجوانب تضرراالتعميمي من أكثر  الجانب
 األمم منظمةاإلشارة إلى ما ورد بتقرير ىذه الكارثة ويكفي الموجة األولى من لتفادي آثار 

( 292من أن األمر تطمب إغالق المدارس في أكثر من)( اليونسكو) والثقافة لمعمم المتحدة
 % 94مميار طالب حول العالم أي ما يعادل نحو  2.6دولة حول العالم مما أثر عمى نحو 

 99 لتصل إلى ترتفع نسبة وىي من إجمالي الطالب المسجمين في مدارس وجامعات العالم
الدنيا  الشريحة من الدخل والبمدان المتوسطة الدخل المنخفضة البمدان في المائة % في

(، وما زال حصر ىذه اآلثار والتداعيات  2،  2222،  والثقافة مو لمعم المتحدة األمم منظمة)
 .جاريا جراء الموجة الثانية من الجائحة حتى إعداد ىذه الدراسة

وكنتيجة لذلك كان البد من التوجو نحو التعميم عن بعد كخيار استراتيجي تبنتو مختمف    
، بما فييا قطاع المعاىد األزىرية التابع لألزىر لعالم ومنيا جميورية مصر العربيةدول ا
 ، وقد وقف وراء ىذا الخيار مجموعة من العوامل والمبررات منيا ما يمي: الشريف

الفيروس،  ىذا خصائص حدَّدت والتي ت،توافر  التي الطبية واألبحاث الدراسات نتائج أن -
طبيعة  أن عمى وأكدت والتفاُعل، باالختالط البشر بين وانتشاره انتقالو سيولة إلى أشارت
خفية،  الجسد كورونا يخترق إذ معروفة، غير مواجيتو بصدد نحن الذي الفيروس انتشار
 .أبًدا تظير ال وقد أعراضو، تظير أن قبل آلخر جسد من وينتقل

بعض المقاحات التي بدأ استخداميا إال أنيا تحتاج لوقت كبير حتى  عمى الرغم من وجود  -
يتم تطعيم كافة سكان العالم ، ناىيك عن الحديث عن عدم فاعمية بعضيا أو األثار الجانبية 

  .ليا، واحتكار بعض الدول إلنتاجيا وتوزيعيا حسب رؤيتيا الخاصة
التقميدي  التفاُعل حيث )التفاُعل(، لحظاتيا عماد والتي التعميمية التربوية العممية طبيعة  -

ر واالستخدام الصفوف ازدحام عن فضالً  مُحبَّذ، غير لوجو وجياً  والتي  المياه لدورات المُتكرِّ
 (.222، 2222ونقمو) الدىشان ،  الفيروس لنشر ُمسّيمة عواِمل تكون أن يمكن جميعيا
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 التعميم فرص من يحظى بمجموعة من المميزات من أىميا أنو يزيدكما أن التعميم عن بعد   
 ويدعم التعميمية الموارد تكمفة فعالية لممناقشة والحوار، ويحسن متزايدة فرصا ويوفر والتدريب
 الفرص من العديد توفر بعد عن التعميم أن أشكال كما القائمة التعميمية اليياكل وتنوع جودة
 ويتعمم البصرية المحفزات من الطمبة بعض فيتعمم الحواس متعدد كما أنو لممشاركة، لمطمبة

 عددا يوفر أن يمكن كما الكمبيوتر، مع برامج التفاعل أو االستماع خالل من اآلخرالبعض 
 طرح من يخجمون ن الذينياالنطوائي الطمبة أولئك خاصة الطالب مع التفاعالت من كبيرا

مواقع  عبر التفاعل فرصة ليم تتاح عندما ينفتحون ما فغالبا عادة؛ الصف في األسئمة
 في التعميم من تكمفة أقل بعد عن التعميم أن ،كما اإللكتروني البريد أو االجتماعي التواصل
 عدم موازنة مثل بعد عن بالتعميم صمة ذات أخرى التقميدية، كما أنو ىنالك فوائد الفصول
 من مزيج ، وتقديم التعميم إلى الجغرافي لموصول ،والتوسع العمرية الفئات بين المساواة
 (. 565، 2222)محمود،األسرية الحياة أو العمل مع التعميم
تظير أىمية إعداد معمم العموم  عن بعدوفي ضوء ىذه المميزات التي يتمتع بيا التعميم    

، وكذلك استخدام طرق وأساليب تدريسية ى استخدام التقنية بصورة ايجابيةالكفء القادر عم
ألنو من الواضح أن ىذا النوع من التعميم يتطمب امتالك عن بعد مناسبة لطبيعة التعميم 

لما كان يحتاجو في حالة التعميم التقميدي  بصورة أو بأخرى المعمم لميارات معينة مغايرة
تعتمد عمى م عن بعد جميعيا مع األخذ في االعتبار أن نظم التعمي داخل الفصول الدراسية،
، ولذلك تيتم ىذه الدراسة بتحديد االحتياجات التدريبية لمعممي مادة المعمم لتحقيق أىدافيا

 وجائحة كورونا.بعد العموم بمنطقة سوىاج األزىرية في ضوء االتجاه نحو التعميم عند 
المتعمقة بموضوع قام الباحث بمراجعة مجموعة من الدراسات السابقة  الدراسات السابقة:

 دراستو يعرض لبعضيا فيما يمي مرتبة من األقدم لألحدث:
 أوال دراسات تناولت االحتياجات التدريبية لمعممي مادة العموم:

 صعوبات عمى ىدفت الدراسة إلى التعرف (:2010،والطنطاويدراسة )رمضان والسايح 
 وتحديد االحتياجات االبتدائي التعميم مرحمة في المتعددة لموسائط العموم معمم استخدام وواقع

 عمى التدريب تأثير مدى عمىف والتعر المتعددة، الوسائط الستخدام الالزمة التدريبية
 المرحمة تالميذ لدى األداء المياري تنمية عمى تدريس العموم في المتعددة الوسائط استخدام

، واستخدمت االستبانة كأداة بيوالمنيج التجري االبتدائية، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي
( تمميذا وتمميذة تم تقسيميم إلى 82( معمما ، و)26)ليا ، وتكونت عينة الدراسة من 



من وجهة نظرهم في ضوء التوجه نحو   بمنطقة سوهاج األزهريةاالحتياجات التدريبية لمعممي العموم 
 التعميم عن بعد في ظل جائحة كورونا

 مرتضى صالح أحمد شارب                                                                             

م 2222اكتوبر  2الجزء  4العدد  66مجمة البحث في التربية وعمم النفس                      المجمد     

 

260 

مجموعتين تجريبية وضابطة بالتساوي، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا 
رتبة األولى يميو و بالنسبة االحتياجات التدريبية لممعممين فقد جاء النمو المعرفي في الأن

المتعددة، ثم ميارات استخدام  والوسائط التعميمية المواد واختيار ميارات المعمم الستخدام
 المتعددة. والوسائط التعميمية األدوات أنتاج ميارات األجيزة واألدوات التعميمية،
 التدريسية الكفايات من مقترحة قائمة تقديم إلي ىدفت (:2012،دراسة )درويش وأبو هداف

 لتدريس الالزمة لمكفايات امتالكو مدي معرفة كذلك غزة، محافظة في األحياء لمعمم الالزمة
 أثناء ليم الالزمة التدريبية االحتياجات من بقائمة الخروج تم ذلك ضوء وعمي ،مادة األحياء

عينة ، وتكونت ، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة لياالخدمة
مشرفين ، وتكونت من  ذوي الخبرة وأربعة المعممين من( 67)الدراسة بالنسبة لمكفايات من 

 لتدريس الالزمة التدريسية لمكفايات المعممين امتالك مدي ( معمما جديدا بالنسبة لكشف62)
 التخصص مجاالت بعض في كبيرة تدريبية حاجات وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك األحياء،
 كما المقررة، المناىج تدريس كيفية عمي بالتدريب متعمقة حاجات وكذلك األحياء، في العممي

 كما األحياء، لتدريس الالزمة المخبرية الميارات مجال في عالية تدريبية حاجات ىناك أن
 العممي التقييم مجال في السيما ممحة، تدريبية حاجة تشكل األحياء في التقييم ميارات أن

 خطط عمل في االختبار نتائج من االستفادة وكيفية مواصفات جدول وبناء والنظري،
  األحياء. تدريس في والعممي الناقد التفكير وتوظيف عالجية،
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى  (: 2012مختار وعطيفة وعبد السالم، دراسة )

االحتياجات التدريبية لمعممي العموم في المرحمة االبتدائية في ضوء معايير الجودة 
، وتكونت ، واستخدمت االستبانة كأداة ليا واالعتماد، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي

من النتائج ( من معممي مادة العموم، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة 49عينة الدراسة من )
منيا أن ىناك ارتباط بين اتفاق المعممين في ترتيب احتياجاتيم التدريبية وفقا لالستبانة 

، وكانت أعمى خمسة محاور تم االتفاق المالحظة وبطاقة فحص تحضير الدرسوبطاقة 
، التخطيط ستراتيجيات تعميم العموم وتعممياعمييا ىي تكنولوجيا تعميم العموم وتعمميا، ا

 س العموم، التقويم وتدريس العموم، التنمية المينية المستمرة لمعممي العموم.لتدري
 عند العموم معممي تواجو التي الصعوبات عمى التعرف إلى ىدفت (:2013، دراسة )عقل

 التدريبية االحتياجات عمى التعرف وكذلك االبتدائية، بالمرحمة التدريس في المعمل استخدام
 معممي اتجاىات عمى التعرف وأيضا المعمل، استخدام مجال في العموم لمعممي الالزمة
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 بالمرحمة العموم تدريس في حديثة كتكنولوجيا االفتراضية المعامل استخدام نحو العموم
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، واستخدمت االستبانة كأداة ليا ، وتكونت  االبتدائية،

 بقرى االبتدائية المرحمة بمدارس العموم معممي من ومعممة معمما( 65)عينة الدراسة من 
 العموم لمعممي تدريبية احتياجات إلى وجود البحث نتائجال وأشارت سوىاج، محافظة ومدن

 واالحتياجات العموم، بمعمل المتعمقة التدريبية االحتياجات: شممت االبتدائية بالمرحمة
  .التدريس في العموم معمل باستخدام المتعمقة التدريبية

 لمعممي التدريبية االحتياجات عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت (:2016، دراسة )البمطان
 تقديرات في الفروق عن والكشف وأدواتو، البديل التقويم أساليب توظيف مجال في العموم
 الخبرة، الدراسية، المرحمة: متغيرات الختالف تبعاً  التدريبية الحتياجاتيم العموم معممي

التدريبية، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، واستخدمت  الدورات التخصص،
 وفي المختمفة التخصصات في معمماً ( 72)االستبانة كأداة ليا ، وتكونت عينة الدراسة من 

 العموم لمعممي التدريبية االحتياجات تقديرات أن النتائج ، وأظيرت الثالث التعميمية المراحل
 النتائج أظيرت كما ، والمتوسطة، الكبيرة الدرجة بين جاءت البديل يمالتقو  أساليب مجال في
 جميعاً  كانت البديل التقويم أدوات توظيف مجال في العموم لمعممي التدريبية االحتياجات أن

 استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظيرت كما متوسطة، بدرجة
 وأدوات أساليب توظيف مجال في العموم لمعممي التدريبية االحتياجات حول الدراسة عينة
 التخصص الخبرة، سنوات الدراسية، المرحمة: )متغيرات الختالف تعود البديل، التقويم
 (. التدريبية الدورات العممي،

 لمعممي الالزمة التدريبية االحتياجات أبرز تعرف إلى ىدفت الدراسة (:2018،دراسة)األبح
 استخدمت ،نظرىم وجية من التعميم تقنيات مجال في األساسي التعميم مرحمة في العموم
( 252) الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة ليا، وتكونت عينة الدراسة من المنيج الدراسة
دمشق، وتوصمت  مدارس في األساسي التعميم مرحمة من العموم معممي من ومعممة معمما

 في العموم لمعممي التدريبية االحتياجات أىميا: أبرزالدراسة إلى مجموعة من النتائج من 
 معرفتيا، ثم فإنتاجيا، التعميم، تقنيات استخدام بمحور المتعمقة ىي األساسي التعميم مرحمة
 االحتياجات التعميم أقل تقنيات معرفة بمحور المتعمقة التدريبية االحتياجات محور وكان
 المتعمقة التدريبية لالحتياجات الكمية النتيجة وجاءت ،متوسطة احتياج وبدرجة درجة

 درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود ،عالية احتياج بدرجة الثالثة بالمحاور
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 في ليم الالزمة التدريبية االحتياجات أبرز حول األساسي التعميم مرحمة في العموم معممي
 الذين لصالح الخبرة وسنوات التدريبية الدورات متغيري من لكل تبعا التعميم تقنيات مجال

 (. سنوات 22 من أكثر) الخبرة وذوي دورات، حصموا عمى
 االحتياجات تحديد ىدفت الدراسة إلى  (:2019، راسة )الشمري و الطائي والمهيبيد

 تدريسيم عمى ذلك وانعكاس الحديثة التربوية االتجاىات ضوء في العموم لمعممي التدريبية
 تمك جدوى وما التدريس في خدمتيم خالل تدريبية دورات من عميو يحصل وما الخدمة أثناء

 والطالب المعمم يعيشيا التي االجتماعية المتغيرات مع تطورت الدورات ىذه أن وىل الدورات
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، واستخدمت االستبانة كأداة ليا ،  سواء، حد عمى

إعداد الخطة السنوية ، التييئة  النتائج من أىميا أنوتوصمت الدراسة إلى مجموعة من 
لمدرس ، توظيف حل المشكالت في التدريس ، استالم التجييزات والمواد واألدوات ، استخدام 
 ممفات الفيديو والرسوم المتحركة كانت أعمى الحاجات التدريبية بالنسبة لمعممي مادة العموم.

عة من الدراسات أنو ال توجد دراسة تناولت يظير من العرض السابق ليذه المجمو     
االحتياجات التدريبية لمعممي العموم في ضوء التعميم عن بعد ، كما أنو ال توجد دراسة سابقة 
تناولت االحتياجات التدريبية لمعممي العموم باألزىر الشريف بصفة عامة ، وفي ضوء التعميم 

 عن بعد بصفة خاصة.
  م عن بعد وجائحة كورونا:ثانيا دراسات تناولت التعمي

 جائحة ظل في بعد عن الرياضيات وتعمم تعميم البحثية الورقة تناولت (:2020دراسة)حسن،
 بعد، عن التعميم منصات: أوليا مباحث عدة عمى الورقة واشتممت الواقع والمأمول،: كورونا
: واألخير والثالث كورونا، جائحة ظل في بعد عن وتعمم الرياضيات تعميم واقع: والثاني
 اقتراح إلى البحثية الورقة وخمصت بعد، عن وتعمم الرياضيات تعميم لتطوير مقترح تصور
 وتعمم تعميم لتطوير والتفاعمية اإللكترونية ( والبرمجياتHardware)  المادية األدوات بعض

 تحديد ضرورة أىميا من لعل من التوصيات عدد الورقة قدمت كما بعد، عن الرياضيات
 عمى القائمين تدريب دراسية، وضرورة مرحمة لكل المناسبة والتفاعمية اإللكترونية البرمجيات

 .بصورة احترافية معيا التعامل لضمان عمييا؛ المراحل بيذه الرياضيات تدريس
 جائحة ظل في بعد عن التعميم واقع تقويم إلى الدراسة ىذه ىدفت (: 2020دراسة) محمود،

 استفادة مدى قياس خالل من والطمبة والمعممين مديري المدارس نظر وجية من كورونا
 التي والتحديات بيا وانخراطيم بعد التعميم عن تجربة من األردن في الزرقاء بمحافظة الطمبة
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 بيدف كورونا ظل جائحة في بعد عن التعميم نظام استخدام من والمعممات المعممين تواجو
ي، واستخدمت االستبانة استخدمت الدراسة المنيج الوصفبعد،  عن التعميم تجربة تحسين

 (٩٦٠)و ومعممة معمما (٠٢٩ومديرة و) مديرا (٠٩، وتكونت عينة الدراسة من )كأداة ليا
 الطالب استفادة أن:  مجموعة من النتائج من أىميا إلى الدراسة وتوصمت ، طالبا وطالبة

 المعممين والمعممات تواجو لمتحديات التيبالنسبة  متوسطة، جاءت بعد عن التعميم نظام من
 عبر االختبارات أثناء سيولة الغش" وىو تحد   أعمى من تراوحت قد المدارس ومدراء والطمبة
 ."بعد عن التعميم نظام استخدام عمى الطمبة تدريب قمة"   تحد   أدنى إلى"  بعد عن التعميم
 الطوارئىدفت الدراسة إلى التعرف عمى كيف أثرت حالة  (: Lepp et al.,2020دراسة)

الناجمة عن جائحة كورونا واالنتقال إلى التعميم عن بعد عمى قرارات المعممين المتعمقة 
بالتدريس، وكيف انعكست ىذه القرارات في عممية التدريس عن بعد، استخدمت الدراسة 

( معمما في أستونيا، 26ونت عينتيا من )المنيج النوعي، واستخدمت المقابمة كأداة ليا، وتك
بعممية التدريس قد تأثرت بظروف  المتعمقة المعممين قرارات أنوتوصمت الدراسة إلى 

الجائحة، وأظيرت قدرة المعممين عمى استخدام األدوات الرقمية بشكل كبير وىادف، كما أن 
 الحفاظ مثل ، المدى قصيرة أىدافكانت في الغالب لتحقيق  التدريس في المعممين قرارات 
  يم وتحفيزىم.ودعم لمطالب االجتماعي التفاعل عمى

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع استخدام منصات التعميم  :( 2020دراسة ) الهاجري، 
عن بعد في ظل جائحة كورونا، واعتمدت الدراسة بوابة المستقبل أنموذجا ليذه المنصات، 

، وتكونت عينة الدراسة االستبانة كأداة ليا الوصفي، واستخدمتاستخدمت الدراسة المنيج 
( 82( طالبا، و )55( من مسؤولي التحول الرقمي في تعميم البنين والبنات، و)65من )

طالبة، وتوصمت الدراسة إلى مجوعة من النتائج من أىميا أن درجة تفاعل قائد المدرسة مع 
ورضا المسؤولين عن أداء قادة المدارس بدرجة  المعمم لتحقيق أىداف العممية التعميمية ،

جيدة جدا ، جاء مستوى تطبيق البوابة من وجية نظر الطالب بدرجة جيد جدا ، جاء 
ضعف البنية التحتية لإلنترنت وضعف عممية التقويم المستمر كأىم المعوقات الستخدام 

 البوابة. 
 التي الصعوبات عمى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت (:Wisanti et al., 2021دراسة)
كورونا ، استخدمت الدراسة  جائحة خالل التعميم عن بعد  العموم أثناء مدرسو يواجييا

( معمما في 82المنيج الوصفي ، واستخدمت االستبيان كأداة ليا ، وتكونت عينتيا من )
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الدراسة إلى ( معمما لمادة األحياء في المرحمة الثانوية، وتوصمت 224المرحمة اإلعدادية و )
مجموعة من النتائج من أىميا أن ىناك صعوبات تواجو تدريس العموم عن بعد أثناء جائحة 

عن بعد ،  صعوبة الوصول إلى االنترنت، انخفاض  التعمم إدارة في كورونا منيا الصعوبة
% من المعممين أفراد عينة الدراسة التعميم  77.4لدى الطالب، استخدم  الوقت إدارة ميارات

% منيم التعميم  22.6التعمم، بينما استخدم  وتقييم المادة العممية والمناقشة عن بعد في تقديم
جراء عممية التقويم.  عن بعد في تحديد الواجبات وا 

 يواجييا التيىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العقبات  (: Azhari & Fajri,2021دراسة)
أثناء جائحة كورونا، استخدمت  معالجتيا أثناء تطبيق التعميم عن بعد وكيفية المعممون

الدراسة المنيج المختمط ، واستخدمت االستبيان والمقابمة كأداتين ليا، وتكونت عينتيا من 
 أتشيو مقاطعةمجموعة من معممي العموم والرياضيات بالمدارس اإلعدادية والثانوية ب

بالنسبة لممقابمة، وكشفت  (6بالنسبة لالستبيان و) معمم( 656 ) وبمغ عددىم  بإندونيسيا
 المعمومات تكنولوجيا أجيزة مختمف استخدام من يتمكنوا لم المعممين نتائج الدراسة عن أن

وتنفيذ  دعم في واسع نطاق عمى المتوفرة اإلنترنت عبر التعمم ومنصات( ICT) واالتصاالت
 االقتصادية العوامل عدم امتالك المعممين لمميارات الالزمة أو بسبب إما ، بعد عنالتعميم 
 . لدى الطالب اإلرشاد وغياب  اإلنترنت إلى الوصول ومحدودية ، األمور ألولياء
دراسة  إلى لم يتوصل الباحثيظير من العرض السابق ليذه المجموعة من الدراسات أنو    

جائحة كورونا سواء في مدارس وزارة التربية  أثناءتناولت تدريس العموم عن بعد عربية 
، مما يوضح لماذا فكر الباحث في القيام بيذه الدراسة التي زىريةوالتعميم أو في المعاىد األ

 تعد األولى في مجاليا في حدود عمم الباحث. 
موضوعيا التعميم عن بعد أثناء جائحة تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في  -

تطبيقيا عمى عينة من معممي ومعممات ، وتتفق أيضا مع الدراسات السابقة في ناكورو 
 .التعميم قبل الجامعي

وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مكان وبيئة تطبيقيا حيث سوف يتم  -
 .ومعممات العموم بمنطقة سوىاج األزىريةتطبيقيا عمى معممي 

 ووأىميتيا استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة،  -
  طريقة عرض اإلطار النظري وتحميل وتفسير النتائج الخاصة بيا.
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 عمى يعتمد أسموب" وىو ياأىداف لتحقيقالوصفي استخدمت الدراسة المنيج  منهج الدراسة:
 تعبيًرا عنيا ويعبر دقيًقا، وصًفا بوصفيا وييتم الواقع، في توجد كما الظاىرة أو الواقع دراسة
 (. 286م،2998عبيدات،" )وكيفًيا كمًيا

قام الباحث باختيار عينة غير عشوائية من خالل طريقة كرة الثمج  من خالل  عينة الدراسة:
من إلى مجموعة أولية من معممي ومعممات مادة العموم االلكتروني  بيانسال رابط االستإر 

، وبمساعدة ىذه المجموعة األولية تتم مشاركة أفراد أخرين من المجتمع في المستيدفين
( 66)ونت من كاإلجابة عن أسئمة االستبيان ، وبيذه الطريقة تم تحديد عينة الدراسة والتي ت

 .خصائص عينة الدراسةبعض معمما ومعممة ويوضح الجدول التالي 
 (1جدول)

 بعض خصائص عينة الدراسة
 المرحمة التعميمية التخصص  سنوات الخبرةعدد 

أقل من 
10 

 سنوات

إلى  10من
 15أقل 

 سنه

إلى  15من 
أقل من 

 سنه20

أكثر من 
 سنه20

إعدادي  ثانوي إعدادي ابتدائي غير ذلك جيولوجيا أحياء فيزياء  كيمياء
 ثانوي

10 18 10 28 20 20 26 - - 15 10 23 18 

  االستبيان كأداة ليا:استخدمت الدراسة  الدراسة: ةأدا
في التعرف عمى االحتياجات التدريبية  بيان: تم تحديد اليدف من االستيانالهدف من االستب

 جائحة ظل في بعد عن التعميم نحو التوجو ضوء لمعممي العموم بمحافظة سوىاج في
 كورونا.

بعد الرجوع إلى الدراسات  (1)تم بناء الصورة األولية لالستبيان  االستبيان: تصياغة مفردا
،الخوالدة  2227، و السعدني، 2229والبحوث السابقة ذات الصمة بالدراسة مثل )السبايمة، 

وتمت صياغة فقرات  ( ، 2225، والشيري،  2225، وعيسى ،  2222والعجمي، 
االستبيان بحيث تكون واضحة، ومناسبة لمبعد الذي تنتمي إليو، وال تحتوى عمى أكثر من 

كما في  وقد تكون االستبيان في صورتو األولية من أربعة محاور ة في العبارة الواحدة،فكر 
  :الجدول التالي

 (2جدول)
 الصورة األولية لالستبيان

 عدد الفقرات المحور م
 12 بعد عن لمتعميم التخطيط 1

                                                           
1
 ( االستبيان في صورته األولية.1ممحق ) - 
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 8 بعد عن التعميم في الدروس تنفيذ 2
 7 بعد عن التعميم أثناء الصف إدارة 3
 7 بعد عن التعميم في التقويم 4

 34 المجموع

 :بطريقتين ىما تم التأكد من صدق األداة :بيانصدق االست
حيث تم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين في مجال المناىج وطرق  صدق المحتوى:

التدريس وتكنولوجيا التعميم ، وذلك لالستنارة بآرائيم واالستفادة من مقترحاتيم حول صدقيا 
ى د، ومناسبة عباراتيا لممحاور المختمفة، وقد أبالءمتيا ووضوح عباراتيا وأىميتياوم

تم حذف المحكمون بعض المالحظات المفيدة، قام الباحث باالستفادة منيا وفي ضوئيا 
صبح في صورتو يبعد التعديل ل يان، ثم تم إعادة كتابة االستبوتعديل صياغة بعض الفقرات

 .النيائية التي طبق بيا
تم استخدام معامل  لالستبيانلمتأكد من صدق االتساق الداخمي  صدق االتساق الداخمي:

ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين عبارات كل محور وبين الدرجة الكمية لممحور المنتمية 
  وكانت النتائج كما في الجدول التالي: إليو،

 (3جدول )
 محاور الدراسة فقرات من فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت

 إليه تنتمي الذي لمبعد الكمية الدرجةو 
تنفيذ الدروس في التعميم عن  التخطيط لمتعميم عن بعد

 بعد
أدارة الصف أثناء التعميم عن 

 بعد
 التقويم في التعميم عن بعد

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
2 (**)0.627 2 0.693)**( 2 (**)0.595 2 0.774)**( 
2 (**)0.575 2 0.747)**( 2 (**)0.581 2 0.460)**( 
6 (**)0.720 6 0.861)**( 6 (**)0.615 6 0.678)**( 
4 (**)0.626 4 0.895)**( 4 (**)0.610 4 0.655)**( 
5 (**)0.574 5 0.684)**( 5 (**)0.647 5 0.777)**( 
6 (**)0.721 6 0.767)**( 6 (**)0.727 6 0.609)**( 
7 (**)0.845 7 0.660)**( 7 0.614 (**) 7 0.715)**( 
8 (**)0.571 8 0.703)**(  
9 (**)0.747  
22 (**)0.697 
22 (**)0.850 
22 (**)0.773 
 2022**دالة إحصائيا عند مستوى     
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المحاور المختمفة لالستبانة ليا ارتباط  فقراتمن  فقرةأن  كل يتضح من الجدول السابق    
    بالمحور الذي تنتمي إليو ، وتحقق درجة عالية من االتساق الداخمي ألنيا تراوحت ما بين

 (.2.22( وكانت دالة عند مستوى ) 2.462إلى  2.895)
عن طريق استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ  بيانتم التأكد من ثبات االست: بيانثبات االست

، وىو األمر الذي يشير إلى أن محاور ككل  بيان( لالست2.84، والذي جاء بدرجة)
تتصف بدرجة ثبات يجعميا مناسبة لمتطبيق عمى أفراد عينة الدراسة، واستخالص  بياناالست

 النتائج وتعميميا في ضوء عينة الدراسة ومجتمعيا.
بعد التأكد من صدق وثبات االستبيان تم إعداد الصورة النيائية  ة لالستبيان:الصورة النهائي

 والتي يوضحيا الجدول التالي: لو 
 (4جدول) 

 الصورة النهائية لالستبيان
 عدد الفقرات المحور م
 12 بعد عن لمتعميم التخطيط 1
 8 بعد عن التعميم في الدروس تنفيذ 2
 8 بعد عن التعميم أثناء الصف إدارة 3
 5 بعد عن التعميم في التقويم 4

 33 المجموع

 الدرجة بإعطاء االستبيان فقرات عمى اإلجابة درجات تحديد تم االستبيان:طريقة تصحيح 
 لمستوى( 6)و كبيرة، بدرجة االحتياج لمستوى( 4)و جدا، كبيرة بدرجة االحتياج لمستوى( 5)

 االحتياج لمستوى( 2)و قميمة، بدرجة االحتياج لمستوى( 2)و متوسطة، بدرجة االحتياج
 .جدا قميمة بدرجة

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
) إكسيل(، عمى النتائج وتفريغيا عبر برنامجوالحصول  بيانبعد قيام الباحث بتطبيق االست   

( بالمعالجة اإلحصائية ليذه النتائج باستخدام بعض األساليب SPSSقام عبر برنامج )
 الدراسة وتحقيق أىدافيا.لإلجابة عن أسئمة  المناسبة من خاللواإلحصائية 
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إلى خمسة  التدريبية لمعممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية تم تصنيف االحتياجاتكما   
أقل  –مستويات متساوية المدى من خالل حساب طول الفئة بحيث تساوي = أكبر قيمة 

  وذلك كما يمي 2.8= 5 ÷ 4= 2-5قيمة مقسوما عمى عدد البدائل= 
 (5جدول)

 توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة
 مدى المتوسطات الوصف
 5إلى 4.2 كبيرة جدا

 4.1إلى  3.3 كبيرة
 3.2إلى  2.6 متوسطة
 2.5إلى 1.8 قميمة

 1.7إلى  1.0 قميمة جدا
 نتائج الدراسة وتحميمها وتفسيرها:

 االحتياجات ىي مانص السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى"  األول:اإلجابة عن السؤال 
 في بعد عن التعميم نحو التوجو ضوء في األزىرية سوىاج بمنطقة العموم لمعممي التدريبية

 .كورونا" جائحة ظل
بالطريقة التي تم الكترونيا  يانولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بتطبيق االستب  

عمى أفراد عينة الدراسة من خالل الرابط توضيحيا 
https://forms.gle/nqcUHKqLWmR9YGK89 نتياء من تمقي ، ثم بعد اال

دخاليا إلى برنامج ) استجابات المعممين ( لحساب SPSS، تم ترميز ىذه االستجابات وا 
 ارية ليا عمى مختمف محاور االستبانة وكانت النتائج كما يمي:المتوسطات واالنحرافات المعي

 (6جدول )
 بعد عن لمتعميم المتوسطات واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لمحور التخطيط

االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

 الرتبة الدرجة

القواعد التي تحدد دور الطالب في التعميم عن  4
 بعد.

 1 كبيرة جدا 0.577 4.3

 2 كبيرة جدا 1.111 4.2 تنظيم المحتوى التعميمي لعرضه عن بعد. 2
 3 كبيرة جدا 1.144 4.2 تحديد األهداف المراد تحقيقها خالل الدرس. 1
 4 كبيرة جدا 0.068 4.2إيجاد مساحة رقمية لتحميل المادة العممية  3

https://forms.gle/nqcUHKqLWmR9YGK89
https://forms.gle/nqcUHKqLWmR9YGK89
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 الخاصة بالدرس.
 5 كبيرة جدا 1.173 4.2 طرق مشاركة المحتوى مع الطالب. 5

األنشطة المتزامنة وغير المتزامنة لتحقيق  11
 أهداف الدرس.

 6 كبيرة جدا 1.249 4.2

 7 كبيرة 1.052 4.00 تحديد وقت لكل عنصر من عناصر الدرس.  9
 8 كبيرة 1.215 4.00 إعداد الفيديوهات التعميمية. 6

 9 كبيرة 1.136 4.00 تقديم الطالب لمتكميفات والواجبات. 10
 10 كبيرة 1.215 4.00 إعداد وتصميم الوحدات اإلثرائية لمدروس. 12
االستراتيجية التدريسية المستخدمة في التعميم  8

 عن بعد.
 11 متوسطة 1.173 3.9

 12 متوسطة 1.076 3.6 تسجيل الفيديوهات التعميمية. 7
 -- كبيرة جدا 0.95 4.6 المحور ككل

أن درجة االحتياجات التدريبية في التخطيط لمتعميم عن بعد  يظير من الجدول السابق   
لدى معممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية كانت بدرجة كبيرة جدا  بصفة عامة حيث جاءت 

( قد جاءت في 4، كما يظير أيضا أن الفقرة رقم ) 2.95وانحراف معياري  4.6بمتوسط بمغ
( في الرتبة األخيرة وبدرجة 7اءت الفقرة رقم)الرتبة األولى وبدرجة احتياج كبيرة جدا، وج

 احتياج متوسطة.
 (7جدول )

 بعد عن المتوسطات واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لمحور تنفيذ الدروس في التعميم
االنحراف  المتوسط الفقرة م

 المعياري
 الرتبة الدرجة

كيفية التواصل مع الطالب بالطرق المتزامنة)  2
مؤتمرات الفيديو.............(. -تعميميةمنصات   

 2 كبيرة جدا 2.946 4.28

استراتيجيات متابعة الطالب أثناء استخدام الطرق  4
 المتزامنة.

 2 كبيرة 2.926 4.29

 6 كبيرة 2.222 4.22 طريقة تنفيذ تقارير متابعة األداء الخاصة بالطالب. 7
 4 كبيرة 2.266 4.22 أسموب استالم الواجبات من الطالب. 6
 5 كبيرة 2.282 6.9 أسموب تقديم الواجبات لمطالب. 5
كيفية التعامل مع المشكالت الفنية البسيطة أثناء  8

 تنفيذ الدروس عبر التعميم عن بعد.
 6 كبيرة 2.292 6.9
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 7 كبيرة 2.262 6.7 طريقة إدارة الحوار عبر الطرق المتزامنة. 6
كيفية التواصل مع الطالب بالطرق غير  2

 –رسائل نصية  -المتزامنة)بريد الكتروني
 منتديات.............(.

 8 كبيرة 2.244 6.7

 --- كبيرة 2.968 6.9 المحور ككل
 عن التعميم في الدروس يظير من الجدول السابق أن درجة االحتياجات التدريبية في تنفيذ   

بمنطقة سوىاج األزىرية كانت بدرجة كبيرة بصفة عامة حيث جاءت بعد لدى معممي العموم 
( قد جاءت 2، كما يظير أيضا أن الفقرة رقم ) 2.968وانحراف معياري  6.9بمتوسط بمغ

( في الرتبة األخيرة وبدرجة 2في الرتبة األولى وبدرجة احتياج كبيرة جدا، وجاءت الفقرة رقم)
 احتياج كبيرة.

 (8جدول )
 بعد  عن التعميم أثناء الصف االنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لمحور إدارةالمتوسطات و 

االنحراف  المتوسط الفقرة م
 المعياري

 الرتبة الدرجة

توجيه الطالب لحضور تدريب عممي في معمل  4
االفتراضي أثناء التعميم عن بعد.العموم   

كبيرة  0.869 4.2
 جدا

1 

حصة التعميم عن تسجيل غياب الطالب أثناء  3
 بعد.

 2 كبيرة 1.200 4.1

) طرق التعزيز المختمفة أثناء التعمم عن بعد   6
عرض العمل عمى  -شهادات التقدير –اإلشادة 
  الزمالء(.

 3 كبيرة 1.201 4.1

 4 كبيرة 1.052 4.00 تسجيل حضور الطالب لحصة التعميم عن بعد. 2
عن بعد.كيفية الحفاظ عمى النظام أثناء التعميم  1  5 كبيرة 0.859 4.00 
طريقة متابعة الطالب من خالل التواصل مع  7

 أولياء األمور بطرق مختمفة.
 6 كبيرة 1.136 4.00

) كيفية استخدام العقاب أثناء التعميم عن بعد  5
 -توقيع جزاء -منع الطالب من الدخول مؤقتا

  خصم درجات ..........(.

 7 كبيرة 1.235 3.3

السماح ألولياء األمور بحضور أسموب  8
 الحصص أثناء التعميم عن بعد.

 8 متوسطة 1.358 3.00

 --- كبيرة 0.953 3.8 المحور ككل
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 عن التعميم أثناء الصف يظير من الجدول السابق أن درجة االحتياجات التدريبية في إدارة
عامة حيث جاءت لدى معممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية كانت بدرجة كبيرة بصفة  بعد

( قد جاءت 4، كما يظير أيضا أن الفقرة رقم ) 2.956وانحراف معياري  6.8بمتوسط بمغ
( في الرتبة األخيرة وبدرجة 8في الرتبة األولى وبدرجة احتياج كبيرة جدا، وجاءت الفقرة رقم)

 احتياج متوسطة.
 (9جدول )

 بعد عن التعميم في التقويمالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لمحور 
االنحراف  المتوسط الفقرة م

 المعياري
 الرتبة الدرجة

 1 كبيرة جدا 1.158 4.3 تقديم التغذية الراجعة لمطالب أثناء التعميم عن بعد. 2
كيفية تقويم الجانب المهاري لمطالب أثناء التعميم  3

 عن بعد.
 2 كبيرة جدا 1.201 4.2

االختبارات واستخالص النتائج.تحميل نتائج  1  3 كبيرة 1.248 4.1 
 4 كبيرة 0.906 4.00 طرق وأساليب التقويم البديل أثناء التعميم عن بعد. 4
 5 كبيرة 1.249 4.00 تصميم االختبارات االلكترونية. 5

 ---- كبيرة 1.093 4.16 المحور ككل
 بعد عن التعميم في التدريبية في التقويميظير من الجدول السابق أن درجة االحتياجات    

لدى معممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية كانت بدرجة كبيرة بصفة عامة حيث جاءت 
( قد جاءت 4، كما يظير أيضا أن الفقرة رقم ) 2.296وانحراف معياري  4.26بمتوسط بمغ

الرتبة األخيرة وبدرجة  ( في8في الرتبة األولى وبدرجة احتياج كبيرة جدا، وجاءت الفقرة رقم)
 احتياج متوسطة.

جاء ترتيب محاور الدراسة وفقا لنتائج استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لالستبيان ككل: 
 عمى فقرات محاور االستبيان كما في الجدول التالي.

 (10جدول )
 ككل لمحاور االستبيانالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة 

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري المتوسط المحور م
بعد عن لمتعميم التخطيط 1  1 كبيرة جدا 0.95 4.6 
بعد عن التعميم في التقويم 4  2 كبيرة 1.093 4.16 
بعد عن التعميم في الدروس تنفيذ 2  3 كبيرة 0.938 3.9 
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بعد عن التعميم أثناء الصف إدارة 3  4 كبيرة 0.953 3.8 
 ---- كبيرة 0.983 4.1 االستبيان ككل

يظير من الجدول السابق أنو بالنسبة لالستبيان ككل فقد جاء محور التخطيط لمتعميم     
 2.95وانحراف معياري قدره  4.6عن بعد في الرتبة األولى بدرجة كبيرة جدا، وبمتوسط بمغ 

لمتعميم عن بعد تعتبر من أىم ، ويمكن تفسير ىذه النتيجة عمى أساس أن عممية التخطيط 
وأصعب المراحل ، كما أنو لم يسبق لمعظم المعممين إن لم يكن ليم جميعا التدريب عمى 
عممية التخطيط لمتعميم عن بعد، ولذلك فإنو حتى في المنشورات التي وردت لتطبيق التعميم 

لى المنصات عن بعد كان التركيز األكبر عمى توجيو التالميذ و الطالب إلى الدخول إ
التعميمية أو مشاىدة القنوات التمفزيونية التي تبث الدروس الخاصة بيم، ويقتصر دور المعمم 

 .( WhatsApp)عمى ىذا التوجيو أو متابعة الطالب عبر مجموعات عمى الواتس أب
 وعبد وعطيفة مختار) وتتفق الدراسة في ىذه النتيجة جزئيا مع ما توصمت إليو دراسة   

من أن من بين أعمى خمسة محاور لالحتياجات التدريبية لممعممين جاء  ( 2222 السالم،
 محور التخطيط لتدريس العموم. 

تبة كما يظير من الجدول السابق أن محور التقويم في التعميم عن بعد قد جاء في الر    
ف معياري ، وبانحرا 4.26، وتقترب من الكبيرة جدا بمتوسط بمغ الثانية وبدرجة احتياج كبيرة

، وتفسر ىذه النتيجة بأن عممية التقويم عن بعد تمثل الطريقة التي يتم الحصول 2.296قدره 
بيا عمى ثمار التعميم عن بعد ، وكون االحتياجات التدريبية لدى المعممين جاءت بدرجة 
كبيرة فإن ذلك يشير إلى عدم حصول معممي العموم عمى التدريب عمى كيفية القيام بعممية 

تقويم في التعميم عن بعد حيث كانت التعميمات والمنشورات الواردة تشير إلى إجابة المعمم ال
دونما (  WhatsApp )عن أسئمة الطالب في الفصل أو عن طريق مجموعات الواتس أب 

إشارة إلى قيام المعمم بإعداد وتقديم اختبارات الكترونية لمطالب وتصحيحيا ورصد الدرات 
وارساليا لمطالب وىي الخطوات العادية في عممية التقويم عن بعد، وقد  واستخراج النتائج

يعود ذلك إلى معرفة متخذ القرار المسبقة بعدم تدريب معممي العموم عمى كيفية القيام بعممية 
 التقويم خالل التعميم عن بعد.

 ، دافى وأبو درويش) وتتفق الدراسة في ىذه النتيجة جزئيا مع ما توصمت إليو دراسة   
 مجال في السيما ممحة، تدريبية حاجة تشكل األحياء في التقييم من أن ميارات (2222
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 عمل في االختبار نتائج من االستفادة وكيفية مواصفات جدول وبناء والنظري، العممي التقييم
 عالجية. خطط

كما يظير من الجدول أيضا أن االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بمنطقة سوىاج   
بعد بدرجة كبيرة ، وبمتوسط  عن التعميم في الدروس بالنسبة لمحور تنفيذاألزىرية قد جاءت 

، ويمكن تفسير ذلك بأىمية عممية تنفيذ (2.968(،وبانحراف معياري قدره )6.9بمغ ) 
عميم عن بعد ، كما تشير ىذه النتيجة إلى أن معممي العموم أفراد عينة الدروس عمن طريق الت

الدراسة ليس لدييم الميارات الالزمة لتنفيذ الدروس عن طريق التعميم عن بعد بالكفاءة 
 المطموبة.

 سوىاج بمنطقة العموم لمعممي التدريبية االحتياجات كما يظير من الجدول أيضا أن  
قد جاءت بدرجة كبيرة وبمتوسط   بعد عن التعميم أثناء الصف إدارة لمحور بالنسبة األزىرية
، ويفسر ذلك بأن إدارة الصف أثناء  التعميم (2.956(، وبانحراف معياري قدره)6.8بمغ )

عن بعد يحتاج إلى امتالك ميارات مختمفة عن تمك الميارات التي يحتاجيا المعمم عند 
، كما تشير ىذه النتيجة إلى عدم تدريب معممي العموم إدارتو لمصف أثناء التعميم لوجيا لوجو

 عمى أليات وأساليب إدارة الصف في التعميم عن بعد.
ويظير من الجدول أنو بالنسبة لألداة ككل فقد جاءت االحتياجات التدريبية لمعممي العموم   

( 2.986قدره)( ، وانحراف معياري 4.2بدرجة كبيرة وتقترب من الكبيرة جدا، بمتوسط بمغ )
، مما يشير إلى حاجة المعممين إلى عقد دورات تدريبية ليم في جميع محاور الدراسة إذا 

 كانت ىناك رغبة في تطبيق التعميم عن بعد بصورة صحيحة.
نص السؤال الثاني من أسئمة الدراسة عمى"  اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:

 التوجو ضوء في األزىرية سوىاج بمنطقة العموم لمعممي التدريبية االحتياجات تختمف ىل
  -التخصص – الخبرة سنوات)  باختالف كورونا جائحة ظل في بعد عن التعميم نحو

 (.المرحمة التعميمية
ولإلجابة عن ىذا السؤال قام الباحث بتطبيق االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة البالغ    
( One Way ANOVAاستخدام تحميل التباين األحادي)( معمما ومعممة ، ثم 66ىم )عدد

لمتغيرات لمتعرف عمى وجود فروق في االحتياجات التدريبية بين أفراد عينة الدراسة طبقا 
حيث الحظ الباحث أثناء قيامة ، المرحمة التعميمية(  –التخصص  –الدراسة) سنوات الخبرة 

وجود تقارب بدرجة كبيرة في متوسطات  (SPSSبعممية التحميل اإلحصائي عبر برنامج )
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الفقرات  لكل محور وكذلك متوسط كل محور بالنسبة لغيره من المحاور مما قد يشير إلى 
عدم وجود فروق في االحتياجات التدريبية بالنسبة لعينة الدراسة طبقا لمتغيراتيا، وبعدىا تم 

فروق من  وجود عمى لمتعرف( One Way ANOVA)األحادي التباين تحميل استخدام
وجاءت النتائج مؤيدة لمالحظة الباحث السابقة  2.225أو  2.222عند مستوى داللةعدمو 

في المتغيرات الثالثة ولجميع محاور أداة الدراسة، ولذلك سوف يكتفي الباحث بعرض 
النيائي لمحاور الدراسة  (One Way ANOVA)النتيجة النيائية لتحميل التباين األحادي

  كما في الجدول التالي:
 (11جدول )

 المختمفة محاور االستبانة عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات األحادي التباين تحميل
مجموع  مصدر التباين المتغير م

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

سنوات  2
 الخبرة

 2.992 2.267 68 6 224.22 بين المجموعات
 2262 62 66965 داخل المجموعات

  65 64249 كمي
المرحمة  2

 التعميمية
 2.924 2.258 252.9 6 455 بين المجموعات

 962.5 62 59556 داخل المجموعات
  65 62229 كمي

 2.788 2.269 242 2 482.62 بين المجموعات التخصص 6
 2229 66 66567 داخل المجموعات

  65 64249 كمي
يظير من الجدول السابق أنو ال توجد فروق في االحتياجات التدريبية ألفراد عينة       

المرحمة التعميمية  -الدراسة من معممي العموم طبقا لمتغيرات الدراسة المختمفة) سنوات الخبرة
 التخصص( ، ويمكن أن يرجع الباحث ىذه النتيجة إلى عدة عوامل ىي: –
تطبيق التعميم عن بعد بصورة مفاجئة نتيجة لجائحة كورونا ، وبالتالي لم يتم التدريب  -2

 المناسب لممعممين لمتحول إلى ىذا النوع من التعميم.
تعميم ، حيث يذكر عدم االىتمام بتدريب معممي العموم عمى استخدام التقنية في ال -2

م وكانت لمتدريب 2226لمعممي العموم كانت في العام  تالباحث أن أخر دورة تدريبية عقد
، وليست لمتدريب عمى استخدام برامج أو مواقع عمى أساسيات استخدام الحاسب األلي 

 الكترونية أ كيفية القيام بإعداد وتنفيذ الدروس عبر التعميم عن بعد.
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الدراسة ىم مجموعة متجانسة من المعممين يعممون تحت نفس الظروف أن أفراد عينة  -6
وبالتالي فمن المنطقي أن ال توجد فروق في االحتياجات التدريبية لدييم حيث أنو في حالة 
وجود برامج تدريبية فإنيا كانت ستطبق عمى الجميع وبالتالي سيكون لدييم نفس الميارات 

 والقدرات واالحتياجات التدريبية.
( والتي توصمت إلى 2226وتتفق الدراسة في ىذه النتيجة مع نتائج دراسة) البمطان ،    
 التدريبية االحتياجات حول الدراسة عينة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

 متغيرات الختالف تعود البديل، التقويم وأدوات أساليب توظيف مجال في العموم لمعممي
 (.التدريبية الدورات العممي، التخصص الخبرة، سنوات الدراسية، المرحمة)

 دالة فروق وجود والتي توصمت إلى ( 2228 ، األبح) كما تختمف مع نتائج دراسة    
 أبرز حول األساسي التعميم مرحمة في العموم معممي درجات متوسطات بين إحصائيا

 الدورات متغيري من لكل تبعا التعميم تقنيات مجال في ليم الالزمة التدريبية االحتياجات
  (. سنوات 22 من أكثر) الخبرة وذوي دورات، اتبعوا الذين لصالح الخبرة وسنوات التدريبية

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فإنو يوصى بما يمي: توصيات الدراسة:
التي يحتاجيا معمم  عقد سمسمة من البرامج التدريبية حول المحاور والميارات المختمفة -2

العموم لمقيام بالتعميم عن بعد بناء عمى دراسة عممية ليذه االحتياجات وليست بناء عمى 
 اجتياد شخصي من القائمين عمى التدريب.

تدريب المعممين من جميع فئات سنوات الخبرة ، وفي جميع المراحل التعميمية ) ابتدائي  -2
 عمى الميارات الالزمة لمقيام بالتعميم عن بعدثانوي( ومن مختمف التخصصات  –إعدادي  –
االستفادة من وحدات التدريب الموجودة بالمعاىد التي تم اعتمادىا من الييئة القومية  -6

عمى التعميم عن بعد سواء عن طريق مدربين متعاونين  لجودة التعميم في تدريب المعممين 
)انتقال أثر قيام المعممين أنفسيم بتدريب زمالئيم بعد تمقييم لمتدريب مع إدارة التدريب ، أو

 التدريب(.
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج فإنيا تقترح إجراء  مقترحات الدراسة:
 الدراسات التالية:

 محاور الدراسةبناء برنامج تدريبي لمعممي العموم بمنطقة سوىاج األزىرية بناء عمى  -2
إدارة الصف  -عن بعد دروس في التعميمتنفيذ ال –عن بعد  عميمالتخطيط لمت)   المختمفة

 ، ودراسة أثره عمى الكفاءة الذاتية لدييم. التقويم في التعميم عن بعد( -التعميم عن بعد أثناء
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الدراسات االجتماعية  –إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مواد أخرى) الرياضيات  -2
 المغة االنجميزية ...........وغيرىا(. -العموم الشرعية –العموم العربية  –
إجراء دراسة حول الفرق في االحتياجات التدريبية لمعممي مجموعة مختمفة من المواد  -6

أحياء(  –) كيمياء فرنسية(،  لغة انجميزية أو –رياضيات( ، ) لغة عربية  –الدراسية) عموم 
 ...........وغيرىا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



من وجهة نظرهم في ضوء التوجه نحو   بمنطقة سوهاج األزهريةاالحتياجات التدريبية لمعممي العموم 
 التعميم عن بعد في ظل جائحة كورونا

 مرتضى صالح أحمد شارب                                                                             

م 2222اكتوبر  2الجزء  4العدد  66مجمة البحث في التربية وعمم النفس                      المجمد     

 

277 

 المراجع
 أوال: المراجع العربية:

 الالزمة اإلسالمية التربية لمعمم التدريبية (.االحتياجات 2224) عبدالعزيز فيد أبانمي،
 ،جامعة والنفسية التربوية العموم مجمةالتدريس ،  في االلكتروني التعميم الستخدام
 .227 – 259(، 2) 8القصيم، 

 التعميم مرحمة في العموم لمعممي الالزمة التدريبية (.االحتياجات 2228)  والء األبح،
 ،جامعة اإلنسانية لمعموم البعث جامعة مجمةالتعميم ،  تقنيات مجال في األساسي
 .299 – 257(،  49) 42البعث، 

 .دمشق جامعة مطبعة:  دمشق ،وتدريبو المعمم إعداد(.  2222. )طو خالد األحمد،
(. تقويم البرامج التدريبية المقدمة لمعممي العموم بالمرحمة  2227األسمري، عمي عون حسين)

 ، كمية التربية ، جامعة األزىر، مجمة التربيةاالبتدائية في ضوء احتياجاتيم التدريبية، 

 . 256-228 ،( 274) 2ج
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 ، الرائدة النماذج وبعض اإللكتروني التعميم (. 2229حاتم ، صيد وسفيان ، بداوي محمد)
 (.  42-26،  67 ، الجزائر، والتربوية االجتماعية العموم مجمة

 جائحة ظل في بعد عن الرياضيات وتعمم (.تعميم 2222)  عبداهلل محمد إبراىيم حسن،
 الدولية ،المؤسسةالتربوية العموم في لمبحوث الدولية المجمةوالمأمول،  الواقع: كورونا
 .655 – 667(،4) 6المستقبل،  آلفاق

(. االحتياجات التدريبية المينية أثناء الخدمة الالزمة لمعممي  2226الخطيب، محمد ابراىيم)
المغة العربية في الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة الزرقاء في األردن، 

 – 62(،4) 7العممي،  النشر مركز - البحرين ، جامعةوالنفسية التربوية العموم مجمة
59. 
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 التدريبية (. الحاجات 2222مبارك ) بن فالح العجمي، ؛ و أحمد محمد تيسير الخوالدة،
الوظيفي ،  اإلنجاز بمستوى وعالقتيا الكويت دولة في االبتدائية لممرحمة العموم لمعممي
(، 2) 8واألبحاث،  لمدراسات رفاد ، مركزوالنفسية  التربوية لمدراسات الدولية المجمة
627 – 622. 

 األحياء لمعممي التدريبية (. االحتياجات 2222سمية ) ىداف، أبو ؛ و حسن عطا درويش،
 القراءة مجمةالتدريسية،  كفاياتيم ضوء في غزة بمحافظات الثانوية المدارس في

 لمقراءة المصرية الجمعية - التربية كمية - شمس عين ، جامعة والمعرفة
 .296 – 252(،  224والمعرفة،)

 سيناريوىات: كورونا جائحة بعد التعميم (.مستقبل 2222خميل ) عمى جمال الدىشان،
 آلفاق الدولية المؤسسة ،التربوية العموم في لمبحوث الدولية المجمةاستشرافية ، 

 .269 – 225(، 4) 6 المستقبل،
 رمضان محمد محمد؛ و الطنطاوي، محمد السيد ؛ و السايح، السيد محمد ىاني رمضان،

 المتعددة الوسائط الستخدام العموم لمعممي التدريبية (. االحتياجات 2222عبدالحميد)
والمعرفة  القراءة مجمةاالبتدائي،  التعميم لتالميذ المياري االداء تنمية عمى وأثرىا

 58(، 227والمعرفة،) لمقراءة المصرية الجمعية - التربية كمية - شمس عين ،جامعة
– 89. 
 نظرىم وجية من العموم لمعممي التدريبية الحتياجاتا (. 2229صبحى) يحيى مرام السبايمة،
العميا، جامعة  الدراسات ، ) رسالة ماجستير غير منشورة(، كميةالطفيمة محافظة في

 مؤتة، األردن.
 المبتدئين المعممين إلكساب مقترح برنامج (.فاعمية 2227)   عبدالرحمن محمد السعدني،

لمتدريس ،  ودافعيتيم التدريسي أدائيم عمى الدراسي لمصف اإللكترونية اإلدارة ميارات
 – 227(،  89العرب، ) التربويين ، رابطةالنفس  وعمم التربية في عربية مجمةدراسات

227. 
محمد  عيادة عبدالرزاق المييبي، سعيد؛ و قيس الطائي، خاجي؛ و حسين ثاني الشمري،
الحديثة  التربوية االتجاىات ضوء في العموم لمعممي التدريبية (.  االحتياجات 2229)
 228العرب، ) التربويين ، رابطة النفس وعمم التربية في عربية مجمة دراسات، 
،)686 – 422. 
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االحتياجات التدريبية لمعممي العموم في مدارس (. 2225) عبداهلل عمي عبداهلل الشيري،
المرحمة المتوسطة في المنطقة الشمالية من المممكة العربية السعودية من وجية نظر 

، ) رسالة ماجستير غير منشورة(، المعممين والمشرفين في ضوء مناىج العموم المطورة
 كمية التربية ، جامعة اليرموك.

 بدولة الحكومي التعميم في بعد عن والتعمم التعميم (.معوقات 2222)  حسن عمار صفر،
 نظر وجية من" 29-كوفيد" المستجد كورونا فيروس جائحة تفشي أثناء الكويت
، التربوية المجمةتحميمية،  استطالعية دراسة: الكويت بجامعة التدريس ىيئة أعضاء
 .2224 – 2257، 79التربية، ج كمية - سوىاج جامعة

لعممية التخطيط لمتدريب تحديد االحتياجات التدريبية كأساس (.  2222الطراونة، تحسين )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة نايف لمعموم األمنية، في األجيزة األمنية

 الرياض ، المممكة العربية السعودية.
 التدريب: مفيومو، فعالياتو، بناء البرامج التدريبية وتقويميا(.  2229الطعاني، حسن أحمد ) 

 ، عمان: دار الشروق لمنشر والتوزيع. 6، ط
 قائم مقترح (.تصور 2222) محمد أنور ىشام و خميفة، محمد أحمد محمد ميا عبدالقادر،
 أىداف لتحقيق الرقمية التعميمية المنصات توظيف في بعد من التعميم فمسفة عمى

 المجمةاألزىر ،  بجامعة التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من التعميمية العممية
 .725 – 667،  82التربية، ج  كمية - سوىاج ، جامعةالتربوية

 لمنشر أسامة دار: الرياض ،وأساليبو وأدواتو العممي البحث(.2998.)وآخرون ذوقان عبيدات،
 .والتوزيع

 التدريبية واحتياجاتيم العموم معممي تواجو التي (.الصعوبات 2226)   محمد سمير عقل،
 االفتراضية المعامل استخدام نحو واتجاىاتيم العموم تدريس في المعمل استخدام عند

 التربويين ، رابطةالنفس وعمم التربية في عربية مجمة دراساتاالبتدائية ،  بالمرحمة
 .285 – 228(،  65) 6العرب، ج

 التعميم مجال فى الحاسوب لمعممي التدريبية االحتياجات(. 2225) عمى وائل عيسى،
 والنفسية، التربوية العموم ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، كميةاألردن في االلكتروني

 األردن. العربية، عمان جامعة
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م 2222اكتوبر  2الجزء  4العدد  66مجمة البحث في التربية وعمم النفس                      المجمد     
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 من كورونا جائحة ظل في بعد عن التعميم واقع (.تقويم 2222) محمد محمود خولة محمود،
 العموم في أبحاث الدولية المجمةوالطمبة،  والمعممين المدارس مديري نظر وجية

 الموارد وتطوير البحث ومركز البصرة ، جامعةوالمغات واآلداب واإلنسانية التربوية
 .556 – 562(، 6)2رماح ،  البشرية

الفتوح؛ و عبد السالم ، عبد السالم  أبو يحمد عطيفو، ؛ و محمد أحمد إيياب مختار،
 ضوء في اإلعدادية بالمرحمة العموم لمعممي التدريبية (. االحتياجات 2222مصطفى)
 - المنصورة ، جامعةبالمنصورة التربية كمية مجمةواالعتماد ،  التعميم جودة معايير
 .629 – 597(، 79) 2التربية،ج كمية

 التعميم أثناء :سياساتي موجز (. 2222منظمة األمم المتحدة لمعمم والثقافة )اليونسكو( )
            األمم المتحدة لمعمم والثقافة، باريس: منظمة بعدىا وما 29 – كوفيد جائحة

 ) اليونسكو(.
: كورونا جائحة ظل في بعد عن التعميم منصات استخدام (.واقع 2222خمود ) الياجرى،

 المؤسسة ،النفسية والصحة التربوية لمعموم العممية المجمةأنموذجا،  المستقبل بوابة
 .55 – 22: (، الصفحات6) 2الخاصة،  والتربية والتكنولوجية التربوية لمعموم العممية

االحتياجات التدريبية لمعممي العموم بالمرحمة المتوسطة لتوظيف (.  2224اليذلي، ماجد )
،) رسالة ماجستير غير منشورة(، كمية التربية ، جامعة أم القرى، مكة التقويم البديل

 المكرمة.
 ثانيا المراجع األجنبية:

Azhari ,Budi &Fajri, Iwan (2021). Distance learning during the 

COVID-19 pandemic: School closure in Indonesia, International 

Journal of Mathematical Education in Science and 

Technology,1-21 , DOI:10.1080/0020739X.2021.1875072. 

Leep,Liina؛ Aaviku, Triinu؛ Leijen, Äli ؛ Pedaste, Margus & Saks 

,Katrin(2021). Teaching during COVID-19: The Decisions Made 

in Teaching, education sciences,11(47),1-21. 

Wisanti, R. Ambawati, EK, Putri, DA Rahayu & F Khaleyla,(2021). 

Science online learning during the covid-19 pandemic: 

difficulties and challenges, Journal of Physics: Conference 

Series,1-8, 1747 012007. 


