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Abstract:  

 The study aimed to identify the dimensions of future education after 

the Corona pandemic within the Green Line schools from the 

teachers ’point of view, and to identify the impact of gender, 

academic qualification, and years of experience in that. The study 

used the descriptive survey approach, and the tool was a 

questionnaire distributed on the study sample Which was chosen 

randomly, by selecting a sample of teachers inside the Green Line 

schools, so that the total sample was (217) teachers, representing the 

study community consisting of (15,000) teachers, and the results 

showed that the dimensions of future education after the Corona 

pandemic inside the Green Line schools From the teachers' point of 

view, the tool as a whole was average and got an average of (1.89), 

and the results showed that there were no statistically significant 

differences at the level of (α ≤0.05) due to the effect of gender, 

academic qualification, years of experience and in all fields. In light 

of the results, a number of recommendations and proposals were 

presented, including: Activating the requirements of distance 

learning, and increasing the focus of professional ethics while 

employing technology in education within the Green Line. 

Key words: Future Education, Corona Pandemic, The Green Line. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Dr. , Ministry of Education, Palestine, ikhlashaib@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0954-5926 

Received: 

09/08 /2021 

Accepted: 

23/09/2021 

Published: 

01/11/2021 

 

This article has been 

scanned by iThenticat 

 No plagiarism detected 

Copyright © Published 

by Rimak Journal، 

www. rimakjournal. 

com 

Rimar Academy، Fatih، 

Istanbul، 34093 Turkey  

All rights reserved 

 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 

  

 

 

Research Article  

 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.8-3.12


Rimak Journal, Volume 3, Issue 8   150 

 

 8 November 2021, Volume 3, Issue  
p. 149-163 

ر  بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر من وجهة نظر المعلمي   أبعاد التر

 
 2  اخالص اسماعيل الهيب 

 

 الملخص

بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط  هدفت الدراسة إىل تعُرف أبعاد التر
، والتعرف عىل أثر كل من الجنس ر ، األخضر من وجهة نظر المعلمي  ، والمؤهل العلمي

ي 
ر
، وتمثلت األداة ف ي المسحي

ي ذلك، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفر
ر
ة ف وسنوات الختر

ي تم اختيارها بالطريقة العشوائية، وذلك 
استبانة، تم توزيعها عىل عينة الدراسة والتر

، بحيث كان مجموع العينة ) ر داخل مدارس الخط االخضر ( 217باختيار عينة من المعلمي 
 ومعلمة، ممثلة لمجتمع الدراسة المكون من )معل

ً
 ومعلمة، وأظهرت 15000ما

ً
( معلما

بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر من  النتائج أن أبعاد التر
ر عىل األداة ككل كانت متوسطة وحصلت عىل متوسط ) (، 1.89وجهة نظر المعلمي 

( توعز  α ≤0.05لة إحصائية عند مستوو  )وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دال
ي ضوء النتائج تم 

ر
ة وعىل كافة المجاالت.  وف ، وسنوات الختر ألثر  الجنوس والمؤهل العلمي

حات منها: تفعيل متطلبات التعلم عن ُبعد، وزيادة  تقديم جملة من التوصيات والمقتر
ي التعلي

ر
ر اخالقيات المهنة اثناء توظيف التكنولوجيا ف كت 

 .م داخل الخط االخضر التر
بية المستقبلية، : الكلمات المفتاحية  . جائحة كورونا، الخط األخضر التر

 

 : المقدمة

بوي ال تكون ذات جدو  إذا لم تكن )بوصلتها(  بية والمستقبل، وجهات لعملة واحدة، وأي تجارب للتطوير التر التر

، ف  وتطلعات، فقد قلبت جائحة كورونا موازين مستقبلية من جهة، وإذا لم تعتمد عنضي التجديد والتغيت 
ً
لسفة وفكرا

ات   ت جميع النظم االقتصادية والسياسية امام هذه الجائحة، وقد شهد القرن الحاىلي تغت 
ر  عىل عقب. واهتر

ً
العالم رأسا

ي مجاالت الحياة كافة، ترافقها مجموعة من التطورات الحديثة، والتحديات الجديدة، مرافقة لتلك الت
ر
ة ف طورات كثت 

 للقادة 
ً
 مقلقا

ً
ي المجتمعات وتشكل مصدرا

ر
والتحديات تظهر األزمات، حيث تعد األزمات من األحداث المهمة والمؤثرة ف

ات المفاجئة المتالحقة لحدوثها ومد   ر واألفراد، ويالزمها الخوف من كيفية السيطرة عليها ومن التغت  والمسؤولي 

ها عىل الفرد والمجتمع ومد  امتداد  . تأثت  ها المستقبىلي  تأثت 

ي المدارس 
ر
بية التعليم وأزمة كورونا نظرت معظم دول العالم الثالث اىل تطبيق نظام التعليم عن بعد ف ي مجال التر

ر
وف

 الفتقارها الكثت  من المستلزمات، وعدم توفر تجارب مسبقة لقياس مد  نجاحها 
ً
والجامعات أمر يصعب تنفيذه، نظرا

ي ظل الح
ر
ي حال تطبيقها، ف

ر
وس كورونا )الشديفات،ف ازي لمواجهة فت 

 (.2020ديث عن ذلك كإجراء احتر

, فهنالك من  واليوم أصبح التعليم عن بعد يعتمد عىل وسائل التكنولوجيا الحديثة كالكمبيوتر واللوحات والهواتف الذكي

ي الوقت ذات
ر
ر المعلم والمتعلم ف  مباش ا ًر ما بي 

ً
ه كاالتصاالت الهاتفية ووسائل وسائل التعليم عن بعد ما يوفر اتصاال

ي كل مكان بغض النظر عن الوقت وهي ما تستخدمه 
ر
التواصل االجتماعي , فوسائل التعليم عن بعد تتوفر لألف ا رد ف

ي يقوم المعلمون بتسجيلها ومن ثم يقوم الطالب 
ي التعلم عن بعد أو الجامعات كالفيديوهات التر

ر
المواقع المتخصصة ف

ي أوقات 
ر
ي تبث المواد التعليمية أو المراسالت عن طريق بمشاهدتها ف

ي تعرض عىل التلفزيونات والتر
امج التر فراغهم أو التر

ة وآخرون ,  ي )عمت 
ونر يد االلكتر  واليوتيوب أو التر

نت كوسائل التواصل االجتماعي الفيسبوك وتويتر  (.2019االنتر

ي تعتمد بشكل كام
ل عىل برامج ومنصات تعليمية حديثة باإلضافة إىل ومع وجود هذه البيئات التعليمية التقنية والتر

ي مواقع ال اخالقية، او دخول 
ر
ي تحتاج رقابة ومتابعة من األهل لمنع انخراط الطلبة ف

وسائل التواصل االجتماعي والتر

ي سن المراهقة، وانحرافهم عن البوصلة 
ر
 من هم ف

ً
منظمات واحزاب وهمية ممكن أن تستغل هؤالء الطلبة خصوصا

ي تحف لهم دينهم واخالقهم. الصحيح
 ة والقيم واالتجاهات التر

                                                           
ikhlashaib@hotmail.com ، فلسطين، وزارة التربية.، د 
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ي 
ر
بية المستقبلية رسالتها وتتحقق أهدافها فثمة )منظومة رباعية(من شأنها أن تحدث نقلة نوعية ف وحتر تؤدي التر

( أو  ي إطار عملية ابتكاريه لتحقيق )التحول االقتصادي واالجتماعي
ر
بوي ف بوي أو تطوير النظام التر )االستثمار اإلصالح التر

بية المستقبلية تعتر من مفهوم 
( بعيد المد  من أجل تنمية نوعية غايتها وأدارتها هو اإلنسان، فالتر االقتصادي االجتماعي

ي منهاج المستقبل ومعلم المستقبل ومدرسة المستقبل وطالب 
ر
ي اإلنسان من خالل منظومة رباعية تتمثل ف

ر
االستثمار ف

 المستقبل. 

ا اف وتعد عملية استشر ر عمليات استشر ف المستقبل عملية مالزمة لإلنسان منذ بداية الخليقة، ولكن الفرق بي 

ي الوقت الحاىلي تقوم عىل وقائع 
ر
اف ف ية، أن عملية االستشر ي حياة البشر

ر
ر المراحل األوىل ف ي الوقت الحاىلي وبي 

ر
المستقبل ف

اف هو نوع من الفعل ملموسة وبطريقة علمية، وليس كما مضر حيث كانت تقوم عىل الخيال، وم ن ثم التنبؤ. فاالستشر

ي  ي التطوير واإلضافة من خالل  -ال ينتظر وقوع الحدث-اإليجانر
ر
ي الحال، كما أنه يساهم ف

ر
الذي قد ال تظهر نتائجه ف

اف المستقبل هو نوع من الفعل، وانتظار حدوث المستقبل فقط  استحضار بدائل متعددة للتعامل مع هو آت، فاستشر

ي -هو نوع من  ي به المستقبل، ومن يسارع نحو  -الفعل السلتر
ر من ينتظر ما يأنر ر الفعل ورد الفعل، بي  رد الفعل، وشتان بي 

 أدوات المستقبل وآلياته. فعلم المستقبل اليوم يسىع إىل اكتشاف أفضل الظروف واإلمكانات 
ً
المستقبل مستخدما

مكن المجتمع 
ُ
ي ت
ي المستقبل من المجتم -أي مجتمع-والطرق والوسائل التر

ر
ي يبتغيها ف

عات من الوصول إىل أهدافه التر

بية و التعليم وجميع األنظمة  ي التر
ر
ي فرضت عىل العالم أجمع نمط مختلف سواًء ف

ي ظل جائحة كورونا التر
ر
 ف
ً
خصوصا

بطة به )زين الدين،   (.2020المتر

بية، فيعرفها صائغ بقوله:  اف مستقبل التر ي يتم أنها مجموعة المبادئ “وأما استشر
واألسس والممارسات والعمليات التر

بوية والتعليمية لتستجيب بكفاءة وفعالية لمتطلبات العولمة وتحدياتها السياسية  بموجبها مواءمة األنظمة التر

ف ” واالقتصادية والتقنية والحضارية.  ي من أجلها ُيستشر
ي الغاية التر

ر
ي رؤيته؛ إال أننا نخالفه ف

ر
ونتفق مع صائغ ف

بوية المحتمل المستقبل، فهي   عنده، تقف عند االستجابة لمتطلبات العولمة، وعندنا أنها هي استجابة للتحديات التر

ي 
ر
ات العالمية والمحلية ف بوي رؤية نقدية مستقبلية واعية للمتغت 

اف التر حدوثها، ومنها تحديات العولمة. فاالستشر

بية، وتحديد جميع مجاالت الحياة، ومن خالله يمكن التعرف عىل طبيعة التحد ة عىل التر اتها المباشر يات المحتملة وتأثت 

بوي بما  اإلمكانات والخيارات المتاحة لمواجهة التحديات والتغلب عىل المعوقات، والتمكن من تطوير العمل التر

 ، ي المستقبل )الخميسي
ر
 (.2020يتناسب مع مطالب التنمية واستدامتها ف

ي مفهو 
ر
م المهارات األساسية مستهدفا خدمة الحاجات األساسية للفرد ويكون محورها وتتطلب تربية المستقبل تطويرا ف

ي وأن تكون لديه الدافعية للتعلم المستمر، وسوف يزداد التأكيد عىل تحويل 
أن يكتسب المتعلم مهارات التعلم الذانر

ي المعلومات إىلي معالجتها ومن والمعارف إىل
تكامل المعرفة، ومن قض  االهتمام من التعليم إىلي التعلم ، ومن تلفر

االعتماد عىل الكلمة المكتوبة كمصدر للمعرفة إىل استخدام العديد من مصادر التعلم وأوعية المعرفة المكتوبة 

والمقروءة، والمسموعة والمرئية، والمحوَسبة التفاعلية القائمة بذاتها والشبكية. ويتطلب ذلك حوَسبة بيئات التعلم 

ر المدمجة) وتزويدها بالحاسبات وأق ر ر الحاسبات ، وأنظمة لوحات  CDROMراص اللت  ( ، وأجهزة االتصاالت بي 

ي مواضيع مختلفة، مع تدريب الطالب عىل استخدام 
ر
ي تمكن المستخدم من قراءة رسائل ف

ونية التر البالغات اإللكتر

جمة  والبحث عن المعلومة وجدولة وتمثيل الب ي تساعده عىل التدقيق والتر
مجيات التر ) التر ي  المكتتر

يانات والنشر

 (.2008الغامدي،

ومع ظهور جائحة كورونا وتفعيل مفهوم التعليم عن بعد نحن بحاجة إىل أساليب تربية حديثة  تقودنا إىل تعزيز ت 

أساليب التعليم الجيد، وشحذ إحساس الطلبة بالمسؤولية، وتنمية روح االبتكار لديهم، وتمكينهم من حل المشكالت، 

ة لتنمية وتأهيل الطلبة عىل أنشطة جديدة تتماشر مع متطلبات العض الرقمي والتعليم عن وهذا يتطلب ب ذل جهود كبت 

بعد بحيث يتصفون بالحماسة، والكفاءة العالية ، والقيم الراقية ، وال يتحقق هذا إال عن طريق أشة واعية ومجتمع جاد 

ي التغيت  بحيث يتم وضع سياسات تؤسس لثقافة جديدة تدع
ر
م التعليم عن ُبعد بما يضمن االستفادة من طاقات ف

ي تشمل 
بية والرقابة األشية إلكساب الطلبة مهارات اقتصاد المعرفة التر ر عىل نوعية التر كت 

ي بناء الوطن ، والتر
ر
المجتمع ف

التفكت  القدرة عىل التكيف مع ظروف الحياة المختلفة والمعقدة ، واكتساب مهارات العمل ضمن فريق، والقدرة عىل 

 (.2020الناقد، واإلرصار والتفاؤل ، وهذا لن يتحقق إال بمزيد من التعليم ، والتعليم الجيد)زين الدين، 
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 لهذا التحول، تعد
ً
 أوليا

ً
، أم محركا  للتحول المجتمىعي

ً
 تابعا

ً
ا بية سواء بصفتها متغت 

بحكم دورها وطبيعتها أكتر جوانب  والتر

، وبناًء ع  للتغيت 
ً
ي ينطوي عليها المستقبل، وما يفرضه من تحديات المجتمع عرضة

ات الحادة التر ىل ذلك فالمتغت 

ي تشمل فلسفتها، وسياستها، ودورها، ومؤسساتها، ومناهجها، 
بية التر ي منظومة التر

ر
ورة هزات عنيفة ف حِدث بالضر

ُ
ست

ي 
ر
ر إلعادة النظر ف بويي 

بية والتر ي العبء عىل التر
ات الحادة تلفر ي وأساليبها، وهذه التغت 

ر
تهيئة   مسؤولياتهم وطرقهم ف

ي ألمت بالعالم 
ي ظل الجائحة التر

ر
بوي ف اف آفاق المستقبل، وإيجاد صيغة مقبولة متوازنة للنظام التر األجيال، واستشر

ي تطويرا متوازنا ومتفاعال لجميع عنارص العملية التعليمية. فال مستقبل  أجمع
بوي السليم يقتضر باعتبار أن التخطيط التر

ر ومتطلبات المجتمع المستقبليةبدون تربي ي حاجات المتعلمي 
ر
ي تىعي هذه الحقيقة .ة، وال تربية بدون النظر ف

واألمم التر

بية هاجسها األول، وهدفها الرئيس، ومؤلها الذي تؤول  ف بها تعمل من أجل اإلعداد لهذا المستقبل، وتصبح التر وتعتر

اتيجياته  إليه كلما ألم بها أمر أو واجهتها مشكلة، وتصبح حريصة ي يتلقاها أبناؤها واستر
عىل مراعاة نوعية التعليم التر

ر االعتبار لوسائل الوقاية والمحافظة عىل صحة األبناء والمجتمع بأكمله، وتبحث لهم عن التقدم  واساليبه مع األخذ بعي 

ي ميدان العلم، وتسىع من أجل رفع مستو  التعليم الذي يلحقون به، ألن اإلنسان هو 
ر
ي الحارصر الحارصر ف

ر
أداة التغيت  ف

ي المستقبل)الرقاص، 
ر
 (.2020وف

ات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية ومتطلبات  عد األفراد وتساعدهم عىل فهم المتغت 
ُ
بية أنها ت كما أنه من واجبات التر

ات اإليجابية، ويتضمن هذا اإلعداد إكسابهم القدرة عىل انتقاء  وتقبل الكثت  من العض، حتر يستطيعوا إحداث التغت 

 يفيد 
ً
ي مقد متها التكنولوجيا الحديثة وتدريب األفراد عل استخدامها استخداما

ر
األساليب والوسائل الحديثة وف

 .  مجتمعهم الصغت  ووطنهم الكبت 

 

 أهمية تربية المستقبل

ي من أبرز صفاتها تراكم الر 
ية من أبرز خصائص الوقت الراهن ظاهرة العولمة بجميع أبعادها، والتر ي للبشر

ر
صيد المعرف

، فمن الناحية الكمية، فقد تضاعفت  ي
ي العقود المتأخرة من القرن الماضر

ر
ي كيف وكم المعرفة ف

ر
نتيجة للتغت  الذي حدث ف

، ثم انخفضت هذه المدة إىل خمس سنوات. وكان  ي
ي بدايات القرن الماضر

ر
ي حواىلي خمسة عشر عاما ف

ر
ية ف المعرفة البشر

ا، وهو ما دفع العلماء والمفكرين إىل االهتمام تطور تكنولوجيا المعلومات  وثورة المعلومات من أبرز جوانب العولمة تأثت 

ي كونها الباب الرئيس لتطوير وتنمية 
ر
بية ف اف مستقبل التر ز أهمية دراسات استشر بالمستقبل ومحاولة دراسته. وتتر

ها من جوانب الحياة ال تقوم إال الذي يصبو للتقدم، فاالقتصاد والسياسة واالجتما  -أي مجتمع-المجتمع  ع والتنمية وغت 

بية اإلنسان يكون  بية، فبمقدار االهتمام بتر عىل عنض أساشي واحد هو اإلنسان الذي ال يمكن إعداده إال من خالل التر

 (.Al-Faqih, 2017االهتمام بالمستقبل ) 

بية، البد من صياغة ي ميدان التر
ر
جمة بناء الرؤية المستقبلية ف ي ضوء هذه الرؤية، وأهم هذه  ولتر

ر
سياسات تفصيلية ف

ي 
ام المجتمىعي لجميع مؤسسات المجتمع سواء الرسمي منها أو المدنر

ر السياسات صياغة رؤية عامة من خالل حشد االلتر

ي المستقبل. ذلك أن بناء البشر القادرين عىل االضطالع ببناء الرؤ  
ر
ي تحديد فلسفة، وغرض، ووظيفة التعليم ف

ر
ف

ي االهتمام بالمستقبل-لية المستقب
ر
اك جميع مؤسسات المجتمع سواء الرسمي  -الذين هم حجر الزاوية ف يتطلب اشتر

بية اإلسالمية  ، إضافة للمشاركة الجماعية. كذلك، فإن تحقيق هذه الرؤ  المستقبلية من خالل التر ي منها أو الشعتر

نية عقله الفكري، وال إكسابه المهارات التكنولوجية، يتطلب عدم االقتصار عىل التنمية المعرفية لإلنسان فقط، وال بُ 

وإنما يتعد  ذلك إىل صياغة تربوية إسالمية شاملة لإلنسان وفق مقتضيات العض ومستجداته المستقبلية، وبناًء عىل 

 ، )الخميسي  (.2020التصور اإلسالمي

 

بية المستقبلية  خصائص التر

بية الالزمة ل تفعيل التنمية المنشودة ، بخصائص مالئمة لتلك التنمية، ومساندة لها. وقد أثبتت البد أن تتصف التر

 
ً
بية أوال  لها، لذلك البد للتنمية والتر

ً
 من أن يكون عونا

ً
ي وجه التنمية بدال

ر
جائحة كورونا أن التعليم التقليدي يقف عقبة ف

اتيجيات تربوية تجمع ي اإلسالمي ، وأسلم  من خلفية فلسفية وسياسية عامة ، تتوافق واستر اث العرنر
ي التر

ر
ر أفضل ما ف بي 
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بية المستقبلية التنموية المنشودة  ي الوقت نفسه أن تتصف التر
ر
بوية العالمية الحديثة ، فالبد لنا ف ي التطورات التر

ر
ما ف

ر نوعية حياته العام ، وفرص تحسي  ي الحديث إىل النمو الشخضي واالجتماعي ي حاجات اإلنسان العرنر ة بخصائص تلتر

ار باآلخرين وبالبيئة الطبيعية  بية مد  حياته، بحسب لزومها ونوعيته، دون اإلرصر بوية، واستمرار هذه التر والتر

 ) https://vip2099.wordpress.comواالجتماعية )

 

بية المستقبلية  أهداف التر

بية المستقبلية لتحقيق األه  :(2004داف التالية )صائغ، تسىع التر

  ر الفرد من توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .تمكي 

 ر الفرد من تحمل مسؤولياته  .تمكي 

 اكتشاف قدرات الفرد ورعايتها وتعظيمها. 

  ر  للتفوق والتمت 
ً
 .تنمية القدرات العقلية واإلبداعية دعما

 ي اإلطار المجت
ر
 مىعي كش حواجز الزمان والمكان لتحقيق الذات ف

 تنمية القدرة عىل البحث واالكتشاف واالبتكار. 

 تنمية القدرة عىل التعلم واكتساب المعرفة وتوظيفها وإنتاجها وتبادلها. 

 تعزيز القدرة عىل المشاركة والعمل بروح الفريق. 

 تعزيز القدرة عىل التغيت  والتطوير. 

 تنمية القدرة عىل الفهم والتفكت  والتحليل واالستنباط والربط. 

 تعزيز القدرة عىل الحوار والنقاش الهادف وتقبل أراء اآلخرين. 

  .ي ظل مجتمع متماسك
ر
ر الفرد من االختيار السليم الذي يحقق رفاهيته ف  تمكي 

ي 
ر
وري لالستخدام ف ر عىل اكتساب المهارات واالتجاهات الضر بية المستقبلية تهدف إىل مساعدة المتعلمي  وبما أن التر

اته، وتطوير مهاراتهم األساسية حياتهم اليومية، وإعدا د المتعلم عىل التكيف مع مستجدات المجتمع ومواكبة تغت 

بية المستقبل   لتر
ً
ي مجتمعهم، فإنه من المهم أن تتضمن أهدافها ومحتواها أبعادا

ر
ي تمكنهم العيش بفاعلية ف

ورية التر الضر

ي ذلك من أهمية إلعداد االجيال
ر
ي ظل جائحة كورونا.  وتسىع إىل تنميتها لد  الطلبة لما ف

ر
ي العض الرقمي وف

ر
 ف

 

 مشكلة الدراسة واسئلتها

ي تأثرت بهذه الجائحة 
بية والتعليم من أكتر القطاعات التر أثرت جائحة كورونا عىل جميع قطاعات الحياة، وقطاع التر

ي معظم بلدان ا
ر
ي جميع المدارس والجامعات ف

ر
لعالم، وصار ال بد من وتبعاتها، فقد تم تعليق الدراسة منذ أكتر من عام ف

ي سببتها الجائحة والحد من آثارها السبية بأكتر قدر ممكن، واإلفادة من التكنولوجيا الحديثة 
مواجهة هذه األزمة التر

ر عىل فرص تعليم  ي عملية التعليم، وحصول جميع المتعلمي 
ر
ي تساعد عىل تعويض الفاقد ف

بية والتعليم التر واساليب التر

 متكافئة. 

ي نحو التفكت  اإلبداعي فما تزال أز  عزز جهود العقل البشر
ُ
ب مختلف المجاالت، ت ي تضر

وس كورونا بتحدياتها التر مة فت 

وس بدأت دون تحديد موعد  ي أقض مراجلها، السيما وأن مرحلة التعايش مع الفت 
ر
واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة ف

 (.2020االنتهاء )سالمة، 

، وتعزيز السلوكيات واذا كانت تقوم المدارس بعملي ر بية وزرع اتجاهات وقيم ايجابية لد  الطلبة والمتعلمي 
ة التر

ي هذا الدور لوحدها مع طالب يمارس عملية التعلم عن بعد بوسائل 
ر
اإليجابية لد  الطلبة، االن اصبحت األشة تقوم ف

بية واساليب حديثة، وهذا يتطلب تعلم أولياء األمور اإللمام بالتطورات الحديثة وال تمكن منها لمتابعة عملية التر

ي 
ي تفرض علينا رقابة عىل جميع المنصات والمواقع التر

نت والتر  مع استخدام  االنتر
ُ
ي البيت، خصوصا

ر
والتعليم ف

 يستخدمها أبنائنا، وبالتاىلي فقد جاءت هذه الدراسة لإلجابة عىل األسئلة اآلتية: 

https://vip2099.wordpress.com/
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بية المستقبلية بعد جائحة كورونا  -1 ر  ما هي أبعاد التر  داخل مدارس الخط األخضر من وجهة نظر المعلمي 

بية المستقبلية بعد جائحة   -2 ي استجابات افراد عينة الدراسة عن أبعاد التر
ر
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف

 ، ات الدراسة )الجنس، والمؤهل العلمي عز  لمتغت 
ُ
ر ت كورونا داخل مدارس الخط األخضر من وجهة نظر المعلمي 

ة  (؟وسنوات الختر

 

 أهداف الدراسة

بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر  ي محاولة التعُرف إىل أبعاد التر
ر
تتمثل أهداف الدراسة ف

ات الدراسة )الجنس، والمؤهل   لمتغت 
ً
ر استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا ، واالختالف بي  ر من وجهة نظر المعلمي 

ة(.  ، وسنوات الختر  العلمي

 

 الدراسة أهمية

ي حققها االنتشار الواسع 
ي أهمية هذه الدراسة النظرية من األهمية التر

للدراسة الحالية أهمية نظرية وعملية بحيث تأنر

ر عىل   عند القائمي 
ً
ا  كبت 

ً
لتكنولوجيا المعلومات واالتصال وظهور العولمة مما انتج التعليم عن بعد، فجعل لها حضورا

بوية، بوصفها مو  ي جميع الظروف واألزمات، من المؤسسات التر
ر
ر ف ي يمكن تقاسمها مع المتعلمي 

رد مهم للمعلومات التر

 عن األسلوب التقليدي، والذي تطلب بدوره وجود أدوار 
ً
خالل تبادل المعلومات واإلبداع واالبتكار لد  الطلبة، بعيدا

 .رقمي جديدة للبيت واألشة واستخدام اساليب تربوية حديثة تتماشر ومعطيات العض ال

 :أما األهمية العملية فتتمثل فيما يىلي 

اتيجيات 1 ي توظيف اساليب تربوية واستر
ر
بية من هذه الدراسة ف ي التر

ر
ر ف ( يؤمل أن يستفيد أولياء األمور  وجميع المعنيي 

بية  لتتماشر والتعلم عن ُبعد الذي فرضته جائحة كورونا ي التر
ر
 .حديثة ف

ي تناولت 2
ي ظل جائحة كورونا. ( قلة البحوث والدراسات التر

ر
بية المستقبلية ف  أبعاد التر

 

 :مصطلحات الدراسة

بية المستقبلية:  بية المستقبلية بانها: " أنها مجموعة المبادئ واألسس والممارسات  7: 2004رف صائغ ) ع التر (  التر

بوية والتعليمية لتستجيب بكفاءة وفعالية ل ي يتم بموجبها مواءمة األنظمة التر
متطلبات العولمة وتحدياتها والعمليات التر

 السياسية واالقتصادية والتقنية والحضارية". 

نت ووسائل أ ر الطالب والمعلم ووىلي األمر من خالل شبكات االنتر ي تتم بي 
 بأنها " العملية التر

ً
عرفها اجرائيا

ُ
ما الباحثة  فت

ات يتم من خاللها ارسال واستقبال الم واد التعليمية والواجبات، بحيث يقوم االتصال المختلفة من هواتف ذكية ومختتر

ي ظل متطلبات العولمة". 
ر
افه للمستقبل ف  وىلي األمر بمتابعة الطالب، وتقديم النصح واالرشاد له بما يتوافق مع استشر

ي فايروس كورونا جائحة كورونا: 
ي نتجت عن تفسر

ي تسبب اعتالالت  Covid – 19 وهي األزمة التر
ي العالم أجمع التر

ر
ف

ر ال  تنفسية والحم والسعال وضيق النفس تتنوع بي 
ً
زكام وأمراض أكتر وخامة، وتشمل األعراض الشائعة للعدو  أعراضا

ي معظم دول 
ر
ي جميع القطاعات التعليمية واالقتصادية واالجتماعية والصحية ف

ر
ي أثرت ف

ي التنفس, والتر
ر
وصعوبات ف

 (.2020العالم . )منظمة الصحة العالمية, 

 

 :حدود الدراسة

  :دراسة بالحدود اآلتيةتتحدد ال

ي من العام الدراشي  -1
ي الفصل الدراشي الثانر

ر
 .2021/ 2020الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة ف

2-  .  الحدود المكانية: اقتضت تطبيق الدراسة عىل عدد من المدارس شمال الخط األخضر
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ي  -3
ر
ي تقع ف

ي المدارس التر
ر
ر ف ية: اقتضت تطبيق الدراسة عىل المعلمي  . الحدود البشر   شمال الخط األخضر

 

 الدراسات السابقة

ي تدريس الدراسات 2012هدفت دراسة عارف )
ر
بية المستقبلية ف ( إىل تحديد فعالية برنامج قائم عىلي أبعاد التر

ي  .االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية عىلي تنمية بعض مهارات التفكت  واالتجاهات المستقبلية
ر
وتحددت عينة البحث ف

ا وتضمنت أدوات مجموعة من تالميذ 
ً
الص ف األول اإلعدادي بمدرسة دشنا اإلعدادية بلغ عددها ثمانية وثالثون تلميذ

بية المستقبلية الالزمة لتالميذ المرحلة اإلعدادية، إعداد قائمة بمهارات التفكت  المستقبىلي 
البحث إعداد قائمة بأبعاد التر

ر تم بناء تص ر القائم تي  ي ضوء هاتي 
ر
ي الالزمة لديهم، وف

ح لعدد من الوحدات الدراسية للصفوف األول والثانر ور مقتر

نامج ، وبناء اختبارات تفكت  مستقبىلي ومقياس لالتجاهات  والثالث اإلعدادي، كما تم بناء مرجع إلحد  وحدات التر

ي تنمية بعض مهارات التفكت  و االتجاهات الم
ر
ح ف نامج المقتر ستقبلية ، المستقبلية ،وأسفرت النتائج عن فعالية التر

ي اختبار التفكت  المستقبىلي 
ر
ر متوسطات درجات التالميذ عينة البحث ف حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بي 

ر  ي التطبيقي 
ر
 البعدي ( لصالح التطبيق البعدي .  –القبىلي ) ومقياس االتجاهات المستقبلية ف

ي بغداد من وجهة ( إىل معرفة التصورات والرؤية المستقبلية إل 2019وهدفت دراسة الراوي )
ر
دارات المدارس الثانوية ف

ي محافظة بغداد للعام الدراشي 252نظر المديرين أنفسهم، تكون مجتمع الدراسة من )
ر
 ومديرة للمدارس الثانوية ف

ً
( مديرا

 ومديرة، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة، وكان من 108، وتكونت عينة الدراسة من )2017/2018
ً
( مديرا

أهم نتائج الدراسة أن مجال خدمة المجتمع جاء بالدرجة األوىل من حيث األهمية وأن مستو  التصورات لألداة ككل 

 جاءت بدرجة عالية. 

ر هدفت دراسة الشديفات ) ي حي 
ر
ي مدارس قصبة 2020ف

ر
( التعرف إىل واقع توظيف التعليم عن بعد بسب مرض كورونا ف

ي حيث تم تطوير المفرق من وجهة نظر مديري المدارس في
ها ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفر

( بواقع ) ، والمهاري، والتقويمي ي
ر
( فقرة، وتم التأكد من صدقها وثباتها، ومن 20استبانة مكونة من ثالثة مجاالت )المعرف

ي مدارس قصبة المفرق. أظهرت نتائج الدراسة أن 145ثم تم توزيعها عىل عينة الدراسة المكونة من )
ر
 ومديرة ف

ً
( مديرا

واقع توظيف التعليم عن بعد بسب مرض كورونا من وجهة نظر مديري مدارس قصبة المفرق جاء بدرجة متوسطة، 

ي ) ي تقدرات أفراد عينة الدارسة لو 2.49وبمتوسط حسانر
ر
اقع (، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

 لمتغت  الجنس وذلك 
ً
توظيف التعليم عن بعد بسب مرض كورونا من وجهة نظر مديري مدارس قصبة المفرق تبعا

ي تقدرات أفراد عينة الدارسة لواقع توظيف التعليم عن بعد 
ر
لصالح االناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف

 لمتغت  المرحلة الدراسية. بسب مرض كورونا من وجهة نظر مديري مدارس قصبة المفرق تب
ً
 عا

ي 2020اما دراسة الشجراوي )
ر
( فقد هدفت إىل التعرف عىل مستو  تكافؤ الفرص التعليمية من خالل التعليم عن ُبعد ف

. ولتحقيق  19ظل جائحة الكورونا " كوفيد  ي التحليىلي
" من وجهة نظر الطلبة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفر

تبانة من اعداد الباحثة، حيث تم التحقق من صدقها وثباتها، واشتملت عىل ثالثة مجاالت هدف الدراسة تم بناء اس

: األشة، الثالث ي
ي ، الثانر

وأجريت الدراسة عىل عينة عشوائية مؤلفة من  .( فقرة24المعلم( وعدد فقراتها ) :)االول: التقتر

ي األردن. وقد أ 300) 
ر
ظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لمستو  تكافؤ ( طالبا وطالبة من طلبة محافظة الزرقاء ف

الفرص التعليمية حصلت عىل درجة متوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

تعز  لمتغت  الجنس، ولمتغت  البيئة الجغرافية ،كما وأظهرت نتائج الدراسة ، أنه يوجد فروق  (a = 0.05) مستو  داللة

تعز  لمتغت  المستو  التعليمي لألهل ولمتغت  المستو  المادي  (a = 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستو  داللة

 لألشة. 

 

 الطريقة واإلجراءات

 لمنهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة وعينتها، وأداة الدراسة وصدقها وثباتها، واألساليب 
ً
تضمن هذا الجزء عرضا

ي استخدمت
ي تم الحصول عليها من خالل التطبيق.  اإلحصائية التر

ي معالجة البيانات التر
ر
 ف
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 منهج الدراسة

ي المسحي لمالءمته طبيعة الدراسة وأهدافها. 
 تم استخدام المنهج الوصفر

 

 مجتمع الدراسة

ي تقع تحت منطقة الخط األخضر والبالغ عددهم ) 
ي مدارس التر

ر
ر ف ( 15000تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمي 

 
ً
 . 2021/2020ومعلمة ضمن إحصائيات عام معلما

 

 عينة الدراسة

 ومعلمة 217)بسيطة مكونة من  تم اختيار عينة عشوائية
ً
 لظرف . حيث تم توزيووووع ( معلما

ً
 نظرا

ً
ونيا االستبيان الكتر

ر   ( ذلك. 1الجدول ) الجائحة ويبي 

 (1الجدول )

 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغت  الجنس والكلية

 النسبة العدد تالفئا المتغت  

 %35 77 ذكر الجنس

 %65 140 انتر  

 المؤهل العلمي 

 

 %32 69 بكالوريوس

 %68 148 دراسات عليا

ة  %52 112 سنوات فأقل 10 سنوات الختر

 %48 105 سنوات 10أكتر من  

 %100 217 المجموع 

 

 أداة الدراسة

ات الدراسة بالرجوع إىل األدب الن ظري والدراسات السابقة ذات العالقة فقد تكونت األداة تم تطوير أداة لقياس متغت 

ي فقد تكون من )الشخصية ألفراد عينة الدراسةمن جزأين األول: البيانات 
( 3( فقرة موزعة عىل )20، أما الجزء الثانر

 مجاالت. 

 

 صدق أداة الدراسة

، بلغ عددهم ) ر ، وكان الغرض من 10للتأكد من صدق أداة الدراسة تم عرضها عىل مجموعة من المحكمي  ر ( محكمي 

التحكيم هو التحقق من درجة مناسبة الصياغات اللغوية للفقرات ومد  انتماء الفقرات للمجال الذي وردت فيه، 

، إذ تم  ر تعديل صياغة بعض حذف و ومد  قياسها لذلك المجال الذي تنتمي إليه، وقد تم األخذ بمالحظات المحكمي 

. حيث أعطي لكل فقرة وزن مدرج  80تماد عىل نسبة موافقة )الفقرات، ودمج بعضها اآلخر وتم اع ر %( من آراء المحكمي 

ة) بية المستقبلية، وقد أعطي البديل بدرجة كبت  ، لقياس أبعاد التر ي
( درجتان، 2( درجات، والبديل بدرجة متوسطة )3ثالنر

ي ( درجة واحدة، فأصبحت االستبانة بحالتها النهائية كم1والبديل بدرجة منخفضة )
 :ا يأنر

 (7 - 1( فقرات وهي الفقرات من )7وله )  :المجال األول

ي 
 ((8-13( فقرة وهي الفقرات من 6وله ) :المجال الثانر

 (14-20( فقرات وهي الفقرات من )7وله )  :المجال الثالث
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 ثبات أداة الدراسة

ر معامل 2ل كرونباخ ألفا(، والجدول )للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم استخدام قيم معامل االتساق الداخىلي )معام ( يبي 

 االتساق الداخىلي وفق معادلة كرونباخ ألفا. 

 (2الجدول )

 معامل االتساق الداخىلي لمجاالت أداة الدراسة. 

 معامل الثبات المجال األداة

بية المستقبلية  أبعاد التر

ي ظل جائحة كورونا
ر
 ف

ي 
ر
 0.90 الُبعد المعرف

ي 
ر
 0.92 الُبعد األخالف

ي البُ   0.89 عد التكنولوجر

ر )2من خالل الجدول ) : 0.89( يتضح تمتع مجاالت األداة بمعامالت ثبات عالية، حيث تراوحت معامل الثبات بي 

 جميع قيم معامل الثبات مرتفعة ومقبولة لغايات البحث. (، وهو ما يشت  إىل أن 0.92

 

 المعالجة اإلحصائية

ي )
نامج اإلحصان  : ( لتفر SPSSتم استخدام التر ي

 يووووغ البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة عىل النحو اآلنر

 لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.  

ي 
ي تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وإجراء تحليل التباين الثنان 

 لإلجابة عن السؤال الثانر

 عىل المعادلة وتم االعتماد عىل 
ً
 عىل المستو  وذلك اعتمادا

ً
ا المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة لتكون مؤشر

 اآلتية: 

 0.66= 2/3=1/3-3الحد األدنر للبدائل/ عدد المستويات =  –الحد األعىل للبدائل 

 1.66=0.66+1=  المد  األول -

ي  -
 2.33= 0.66+ 1.67= المد  الثانر

 3= 0.66+2.34=  المد  الثالث -

 : ي
 ومن ثم أصبحت التقديرات كاآلنر

. 1.66أقل من أو يساوي ) -1
ً
 منخفضا

َ
ا  ( مؤشر

 2.33( واقل من أو تساوي )1.67اكتر أو تساوي) -2
ً
 متوسطا

َ
ا  .( مؤشر

 2.34اكتر أو تساوي )-3
ً
 مرتفعا

َ
ا  .( مؤشر

 

ات الدراسة   متغت 

ات اآلتية  :اشتملت الدراسة عىل المتغت 

ات المستقلة:   المتغت 

 أنتر  -2ذكر    -1 :وله فئتان :الجنس -أ

 دراسات عليا  -2بكالوريوس    - 1ولها فئتان:  :المؤهل العلمي  -ب

ة -ج  سنوات 10أكتر من   -2سنوات فأقل    10 – 1ولها فئتان:  :سنوات الختر

ي ظل جائحة كوروناأبعاد ا المتغت  التابع: 
ر
بية المستقبلية ف  لتر
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 عرض ومناقشة النتائج

؟السؤال األول:  ر بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر من وجهة نظر المعلمي   ما هي أبعاد التر

ي المعيارية للإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  
ر
مستو  فاعلية التعلم عن بعد ف

ي جامعة آل البيت والجدول)ظل جائحة كورونا من وجه
ر
 يوضح ذلك.  (3ة نظر طلبة الدراسات العليا ف

 (3الجدول )

بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر أل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  بعاد التر

 
ً
ر مرتبة تنازليا  من وجهة نظر المعلمي 

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستو 

ي الُبعد  3 1  مرتفع 60. 2.66 التكنولوجر

ي الُبعد  1 2
ر
 متوسط 61. 1.95 المعرف

ي الُبعد  2 3
ر
 متوسط 51. 1.88 األخالف

 متوسط 49. 1.98 الكىلي   -

ر الجدول ) بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر من وجهة ن3يبي  ر ( إن أبعاد التر ظر المعلمي 

( ي ، إذ بمتوسط الحسانر
ً
ي بالرتبة األوىل 49.( وانحراف معياري)1.98جاء متوسطا (، وقد جاء مجال الُبعد التكنولوجر

( ي ي بالرتبة الثانية وبمستو  (، وجاء مجال 60.( وانحراف معياري)2.66وبمستو  مرتفع، بمتوسط حسانر
ر
الُبعد المعرف

( ي ة (، وجاء بالرتبة الثالثة 61.عياري)وانحراف م( 1.99متوسط، وبمتوسط حسانر ي  مجالواألخت 
ر
وبمستو  الُبعد األخالف

( ي ي ذلك إىل أن جائحة كورونا 51.وانحراف معياري)( 1.88متوسط وبلغ المتوسط الحسانر
ر
(. ويمكن ان ُيعز  السبب ف

ا والمعرفة يتقدمان فرضت عىل الجميع استخدام التكنولوجيا للحصول عىل المعرفة وهذا ما جعل ُبعدي التكنولوجي

اق لألخالقيات بشكل عام.  اق لحقوق النشر والنسخ وفيها اختر ، ألن التكنولوجيا فيها اختر ي
ر
 عىل الُبعد األخالف

كل مجال عىل وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات  

: حدة  ، حيث كانت عىل النحو التاىلي

   المجال األول: 
ر
 الُبعد المعرف

ي 
ر
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات لبيان تقدير أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال الُبعد المعرف

 يوضح ذلك.  (4والجدول)المعيارية 

 (4الجدول )

ي المتعلقة بمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ر
 مرتبة تناز الُبعد المعرف

ً
 ليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستو 

1 
اف  4 ورة الستشر يؤكد عىل أن ادراك الحارصر رصر

 المستقبل

2.04 .68 
 مرتفع

2 
يستوعب التغيت  الحاصل مع االحتفاظ  6

 بالمعلومة االساسية

1.99 .72 
 متوسط

3 
ي  5

ر
ي مصادر المعلومات ف

ر
 يفهم الحاجة للتطور ف

 ظل الجائحة 

 متوسط 72. 1.98

ي اساليب الدراسة 1 4
ر
 متوسط 73. 1.98 يتوقع عوامل تقدم ف

 متوسط 72. 1.89 يضع سناريوهات بديلة للكتاب  2 5
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستو 

ي تواجهه 7 6
 إبداعية للمشكالت التر

ً
 متوسط 69. 1.89 يضع حلوال

7 
اف المستقبل بكل  3 يضع تصور مستقبىلي الستشر

 نواحيه

 متوسط 81. 1.88

 متوسط 51. 1.95 الكىلي 

ر الجدول ) ي 4يبي 
ر
بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر من أل  ( إن مجال الُبعد المعرف بعاد التر

( ي ، إذ بمتوسط الحسانر
ً
ر جاء متوسطا (، وقد جاءت جميع الفقرات 51.( وانحراف معياري)1.95وجهة نظر المعلمي 

اف المستقبل "  جاءت بمستو  4ة )بمستو  متوسط ما عدا الفقر  ورة الستشر ( ونصها" يؤكد عىل أن ادراك الحارصر رصر

( ي ( ونصها " يضع تصور 3(، وجاءت الفقرة )68.( وانحراف معياري)2.04مرتفع، وبالرتبة األوىل  وبمتوسط حسانر

( ي ة وبمتوسط حسانر اف المستقبل بكل نواحيه  " بالرتبة األخت  ( وبمستو  71.راف معياري)( وانح1.49مستقبىلي الستشر

اف المستقبل  ورة ملحة الستشر ر بأن اإللمام بالحارصر ومتطلباته رصر ي ذلك اىل قناعة المعلمي 
ر
متوسط، ويعود السبب ف

اف المستقبل.  ي وضع رؤية مستقبلية شاملة الستشر
ر
 ولك مازال هناك قصور ف

 

 :  
ر
   المجال الثان

ر
 الُبعد األخالف

ي  لبيان تقدير أفراد عينة الدراسة
ر
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات عن فقرات مجال الُبعد األخالف

 يوضح ذلك.  (5والجدول)المعيارية 

 (5الجدول )

ي  المتعلقة بمجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ر
  مرتبةالُبعد األخالف

ً
 تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 يالمعيار 
 المستو 

 مرتفع 75. 2.25 ينبذ الطلبة السلوكيات غت  المرغوب فيها 9 1

2 
ي تغت   10

يكتسب الطالب السلوكيات االيجابية التر

ي اتجاهاته المستقبلية
ر
 ف

 مرتفع 74. 2.23

 ألخالقيات المهنة 11 3
ً
 مستقبال

ً
 متوسط 84. 1.97 يضع تصورا

4 
ي قد توا 8

 بديلة للمشكالت التر
ً
جهه يضع حلوال

 
ً
 مستقبال

 متوسط 79. 1.95

5 
ي  13

ر
يوضح أهمية تكوين عالقات إنسانية ف

 المستقبل

 متوسط 72. 1.83

6 
ي المستقبل عند التمسك  12

ر
يتخيل حالة المجتمع ف

 باألخالق الحميدة

 متوسط 76. 1.70

 متوسط 61. 1.99 الكىلي 

ر الجدول ) ي  ( إن5يبي 
ر
بية المسأل  مجال الُبعد األخالف تقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر من بعاد التر

( ي ، إذ بمتوسط الحسانر
ً
ر جاء متوسطا (، وقد جاءت جميع الفقرات 61.( وانحراف معياري)1.99وجهة نظر المعلمي 

( ونصها"  ينبذ الطلبة السلوكيات غت  المرغوب فيها "  جاءت بمستو  مرتفع، 9) تانبمستو  متوسط ما عدا الفقر 

)وبالرت ي ( ونصها"  يكتسب الطالب السلوكيات 10(، و الفقرة)75.( وانحراف معياري)2.25بة األوىل  وبمتوسط حسانر

( ي ي اتجاهاته المستقبلية "  جاءت بمستو  مرتفع، وبالرتبة الثانية وبمتوسط حسانر
ر
ي تغت  ف

( وانحراف 2.23االيجابية التر
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ي المستقبل عند التمسك باألخالق الحميدة "  ( ونصها "  يتخيل حالة12(، وجاءت الفقرة )74.معياري)
ر
المجتمع ف

( ي ة وبمتوسط حسانر ر 76.( وانحراف معياري)1.70بالرتبة األخت  عز  النتيجة إىل أن المعلمي 
ُ
( وبمستو  متوسط، وت

ي 
بية األشية والمجتمعية التر تحيط  مؤمنون من أن الطلبة ينبذون السلوكيات الغت  مرغوب فيعا، وهذا يعود لطبيعة التر

ي عالقات المستقبل. 
ر
 بهم، ولكن ال يفكرون ف

 

 الُبعد التكنولوج    لمجال الثالث: ا

ي ظل جائحة كورونا 
ر
تم استخراج لبيان تقدير أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد ف

 يوضح ذلك.  (6والجدول)المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (6الجدول )

ي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   المتعلقة بمجال الُبعد التكنولوجر
ً
 مرتبة تنازليا

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستو 

ي عالمنا 20 1
ر
 لرفع القدرات التكنولوجية ف

ً
 مرتفع 66. 2.29 يقدم تصورا

2 
ورة امتالك مهارات م 17 ستقبلية تساعد يوضح رصر

ي اكتساب ومعالجة المعلومات
ر
 ف

 مرتفع 74. 2.27

3 
ي  14

ر
تعرف عىلي مصادر الحصول عىلي المعلومات ف

 ظل جائحة كورونا

 مرتفع 76. 2.13

4 
ي  16

ح خطة مستقبلية للحد من المخاطر التر يقتر

ي  ي والتكنولوجر
ر
 تواجه المجتمع نتيجة الغزو الثقاف

 مرتفع 81. 2.05

5 
لكيفية العيش مستقبال مع الثقافات  يضع تصوًرا  18

 المتعددة . 

 مرتفع 67. 2.02

6 
ي تطرأ عىلي الوطن  15

ات الثقافية التر يتوقع أهم التغت 

ي العقد القادم
ر
ي ف  العرنر

 متوسط 78. 1.88

7 
يتوقع بعض مظاهر الغزو الفكري وأثرها عىلي  17

 مستقبل حضارة وثقافة العالم . 

 متوسط 74. 1.78

 مرتفع 60. 2.06 الكىلي 

ر الجدول ) بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر 6يبي  ي ألبعاد التر ( إن مجال الُبعد التكنولوجر

ر   جاء  من وجهة نظر المعلمي 
ً
)مرتفعا ي ( 20) ة(، وقد جاءت الفقر 60.( وانحراف معياري)2.06، إذ بمتوسط الحسانر

 لرفع القدرات التكن
ً
ي عالمنا "  جاءت بمستو  مرتفع، وبالرتبة األوىل  وبمتوسط ونصها"  يقدم تصورا

ر
ولوجية ف

( ي ( ونصها "  يتوقع بعض مظاهر الغزو الفكري وأثرها عىلي 17(، وجاءت الفقرة )66.( وانحراف معياري)2.29حسانر

( ي ة وبمتوسط حسانر وبمستو  ( 74.( وانحراف معياري)1.78مستقبل حضارة وثقافة األمة العربية " بالرتبة األخت 

ي ذلك إىل أن جائحة كورونا فرضت علينا استخدام تطبيقات جديدة تتطلب أجهزة تكنولوجية 
ر
متوسط، ويعود السبب ف

ي الوقت 
ر
وتقنية ذات مواصفات عالية لتتماشر مع المرحلة، وللحصول عىل المعلومة المطلوبة من مصدرها وف

 المناسب. 

 :  
ر
بية المستقبلية هل توجد فروق ذات داللة إحصاالسؤال الثان   استجابات افراد عينة الدراسة عن أبعاد التر

ر
ئية ف

ات الدراسة )الجنس،  عزى لمتغت 
ُ
ر ت بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر من وجهة نظر المعلمي 

ة(؟ ، وسنوات الخت   اريةلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي والمؤهل العلم 
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ات  عز  لمتغت 
ُ
ر ت بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل مدارس الخط األخضر من وجهة نظر المعلمي  ألبعاد التر

ة  ، وسنوات الختر  ( يوضح ذلك. 7، والجدول )الدراسة الجنس، والمؤهل العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي    ع = االنحراف المعياري       س = المتوسط الحسانر

ر الجدول ) ي واالنحراف المعياري لمجاالت فاعل7يبي  ي المتوسط الحسانر
ر
 ف
ً
 ظاهريا

ً
ي ظل ( وجود تباينا

ر
ية التعلم عن بعد ف

ي جامعة آل البيت 
ر
ات جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا ف (، والكلية حسب متغت  الجنس )ذكر، انتر

ي 
ر المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثنان  )علمية، انسانية(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بي 

ر ذلك. 8والجدول )  ( يبي 

 (8ول )الجد

ي  تحليل التباين
ة عىل مجاالت  ألثر الثنان  بية المستقبلية بعد جائحة   الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الختر أبعاد التر

ر   كورونا داخل مدارس الخط األخضر من وجهة نظر المعلمي 

 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 الجنس

 0.049هوتلنج = 

 0.037 ح=

ي 
ر
 750. 100. 031. 1 031. الُبعد المعرف

ي 
ر
 220. 1.489 551. 1 551. الُبعد األخالف

ي   050. 4.045 1.423 1 1.423 الُبعد التكنولوجر

 210. 1.597 385. 1 385. الكىلي 

 المؤهل العلمي 

 0.039هوتلنج= 

 0.085 ح=

ي 
ر
 170. 1.923 593. 1 593. الُبعد المعرف

ي 
ر
 0 07. 4.163 1.539 1 1.539 الُبعد األخالف

ي   130. 5.095 1.792 1 1.792 الُبعد التكنولوجر

  الفئات المتغت  
الُبعد 

ي 
ر
 المعرف

الُبعد 

ي 
ر
 األخالف

الُبعد 

ي   التكنولوجر

 الكىلي 

 الجنس

 رذك
 2.01 2.13 2.02 1.87 س

 52. 60. 63. 59. ع

 أنتر 
 1.96 2.02 1.97 1.88 س

 48. 60. 60. 53. ع

المؤهل 

 العلمي 

 بكالوريوس
 1.88 1.96 1.88 1.80 س

 49. 56. 61. 56. ع

 دراسات عليا
 2.02 2.11 2.04 1.91 س

 49. 62. 61. 55. ع

سنوات 

ة  الختر

سنوات  10

 فأقل

 1.99 1.98 1.93 2.06 س

 70. 72. 71. 82. ع

 10أكتر من 

 سنوات

 2.09 2.18 2.01 2.07 س

 66. 71. 69. 67. ع

 (7جدول )

بية المستقبلية بعد جائحة كورونا داخل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أبعاد التر

ة ات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الختر عز  لمتغت 
ُ
ر ت  مدارس الخط األخضر من وجهة نظر المعلمي 
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 المجاالت  مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 090. 2.887 695. 1 695. الكىلي 

ة  سنوات الختر

 0.039هوتلنج= 

 0.085 ح=

ي 
ر
 293. 1.107 378. 1 378. الُبعد المعرف

ي 
ر
 352. 868. 136. 1 136. الُبعد األخالف

ي الُبعد التكنول  397. 718. 127. 1 127. وجر

 065. 3.428 431. 1 431. الكىلي 

 الخطأ

ي 
ر
   308. 214 65.968 الُبعد المعرف

ي 
ر
   370. 214 79.123 الُبعد األخالف

ي     352. 214 75.272 الُبعد التكنولوجر

   241. 214 51.540 الكىلي 

 الكىلي 

ي 
ر
    217 832.432 الُبعد المعرف

ي 
ر
    217 938.806 الُبعد األخالف

ي      217 999.280 الُبعد التكنولوجر

    217 874.323 الكىلي 

ر الجدول ) ر متوسطات استجابات أفراد عينة α0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  )8يبي  ( بي 

ات ر والمعلمات ألبعاد الدراسة، وتعز  النتيجة اىل أن نظرة المعل الدراسة عىل جميع المجاالت والكىلي تعز  لمتغت  مي 

ي نظرهم لها نفس 
ر
ة، وأن جائحة كورونا ف بية المستقبلية متقاربة بغض النظر عن الجنس أو المؤهل أو سنوات الختر التر

 المتطلبات واالبعاد واالحتياجات. 

 

 التوصيات

 غرس القيم الحسنة عند الطلبة اثناء استخدام التكنولوجيا -1

ر اخالقيات المهنة اثن -2 كت 
ي التعليم داخل الخط االخضر زيادة التر

ر
 .اء توظيف التكنولوجيا ف

 

 المراجع

، السيد سالمة. ) ي زمن كورونا )(. 2020الخميسي
ر
ر البيت والمدرسة، Covid-19التعليم ف المجلة ( تجست  الفجوة بي 

بوية ي العلوم التر
ر
 .74-51(، 4)3، الدولية للبحوث ف

(. ي محافظة بغداد من وجهة نظر مديري  (. التصورات المستقبلية2019الراوي، سعدا خضر
ر
إلدارة التعليم الثانوي ف

بية األساسيةالمدارس الثانوية،   .358-305(: 103)25، مجلة كلية التر

وس كورونا المستجد )2020الرقاص، خالد بن ناهس. ) ي ظل أزمة فت 
ر
 كمدخل للتعليم ف

ً
 Covid(. التعليم الموجه ذاتيا

ح، (19 بويةالمجلة الدول: تصور مقتر ي العلوم التر
ر
 .388-358(، 4)3، ية للبحوث ف

ي تدريس ذوي االحتياجات 2020زين الدين، رحاب احمد. )
ر
بية الخاصة نحو توظيف التكنولوجيا ف (. اتجاهات معلمي التر

ي ظل جائحة كورونا، 
ر
 .52-21(، 14)4، المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبةالخاصة ف

وس كورونا وتطبيقات الذكاء االصطناعي أزمة ف(. 2020سالمة، حسن. ) ، متاح عىل: ت 

https://www.mobtada.com/%20details/%20935147 

ي ظل جائحة كورونا " كوفيد2020الشجراوي، صباح صالح .)
ر
 19 (. تكافؤ الفرص التعليمية من خالل التعليم عن ُبعد ف

 154-123(، 23)2، المجلة العربية للنشر العلمي " من وجهة نظر الطلبة"، 

https://www.mobtada.com/%20details/%20935147
https://www.mobtada.com/%20details/%20935147


163 Ikhlas HAIB 

 

 8 November 2021, Volume 3, Issue  
 p. 149-163 

ة. ) ي مدارس قصبة المفرق من وجهة نظر 2020الشديفات، منت 
ر
(.  واقع توظيف التعليم عن بعد بسب مرض كورونا ف

 .207-186(، 19)1، المجلة العربية للنشر العلمي مديري المدارس فيها، 

ي زمن العولمة (2004).أحمد محمدصائغ، عبد الرحمن بن 
ر
اتيجية تربوية ف بية: رؤية استر  .تربية العولمة وعولمة التر

بية) ي تنظمها كلية التر
بية التر  جامعة الملك سعود(. –ورقة عمل مقدمة إىل ندوة العولمة وأولويات التر

ي (. 2012عارف، نجاة عبده. )
ر
بية المستقبلية ف تدريس الدراسات االجتماعية بالمرحلة  فعالية برنامج قائم عىلي أبعاد التر

 اطروحة دكتوراه غت  منشورة،اإلعدادية عىلي تنمية بعض مهارات التفكت  واالتجاهات المستقبلية، 

 جامعة جنوب الوادي، مض. 

( . ة، جويدة و طرشون, عثمان وعليان, عىلي ي 2019عمت 
ونر  –(.  خصائص وأهداف التعليم عن بعد والتعليم االلكتر

-89(، 6)3, لمجلة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية قارنة عن تجارب بعض الدول العربية , ادراسة م

105 

ي لمديري المدارس بتعليم جدة مع أنموذج (. 2008الغامدي، عطية بن عبدهللا)
دراسة لواقع آليات االنتقاء الوظيفر

ح لمدير مدرسة المستقبل  م القر ، السعودية. ، رسالة ماجستت  غت  منشورة، جامعة امقتر

ي األردن الستخدام التعليم عن 2020مقدادي، محمد احمد. )
ر
ي المدارس الحكومية ف

ر
(. تصورات طلبة المرحلة الثانوية ف

ي ظل أزمة كورونا ومستجداته، 
ر
 .114-96(، 19)1، المجلة العربية للنشر العلمي بعد ف

جاعه بتاريووووخ  Covid – 19( فايروس كورونا  2020منظمة الصحة العالمية , )  , متوفر عىل  2020/  7/  4, تم استر

 .http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html :الرابط

ي 
ونر  .30/3/2021تم الرجوع اليه بتاريووووخ   https://vip2099.wordpress.comالموقع اإللكتر
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