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يغزٕٖ يًبسعخ يؼهًبد انزؼهٛى انؼبو نًٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثؼذ أصُبء جبئحخ كٕسَٔب 

 (COVID -19-)كٕفٛذ

 

 د. ٔفبء ثُذ شجٛت ثٍ يحًذ انذٔعش٘*

 

 انًغزخهص:

هطزْٓ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌاب  عبحؾاخ الكػف ػي ُدف الجؾش إلٔ 

ّهؼرفخ هطزْٓ اخز٠ف رلك الووبرضخ ّفا  الوزي٘اراد الزبل٘اخا )الةدهاخ  ،COVID-19)كْرًّب )كْف٘د 

فٖ الزدرٗص، الورؽلخ الدراض٘خ، الزةؿؽ(. ّلزؾق٘  أُداف الجؾش، اضازةدهذ الجبؽضاخ الواٌِظ الْؾا ٖ 

( هاي 102الجؾش فٖ اضازجبًخ هاي إػاداد الجبؽضاخ، لجاقزِاب ػلأ ػٌ٘اخ هكًْاخ هاي ) ّقد روضلذ أداحالوطؾٖ، 

رن اخز٘برُي ثبلطرٗقخ الؼػْاح٘خ الطجق٘خ هاي هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼابم، ثبلوراؽار الدراضا٘خ الاض٠س الوؼلوبد، 

َِِغر الزبثؼخ لِب فٖ ال ّقاد أهِارد ًزابحظ  وٌطقخ الػرق٘خ.اٟثزداح٘خ ّالوزْضطخ ّالضبًْٗخ، ثوؾبفظخ ثق٘  ّال

هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبررٖ اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن  الجؾشا أى هطزْٓ هوبرضخ

هؼلوبد الزؼلا٘ن  هطزْٓ هوبرضخ ثٌ٘وب كبى، كبًذ ثدرعخ هرر ؼخ أصٌب  عبحؾخ كْرًّب ّرقْٗن رؼلن الطبلجبد

كوب أهِرد الٌزبحظ، ّعْد فرّق  فزراق٘خ ّرٌ ٘هُب ثدرعخ هرر ؼخ عدا..الزةط٘م للغلطخ اٟ الؼبم لوِبررٖ

دالخ إؽؿبح٘ب. رؼسٓ لوزي٘ر الةدهخ فٖ الزدرٗص فٖ هِبرح اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن 

لؿاابلؼ الوؼلواابد  ّاد ضااٌْاد الةدهااخ اٛقاار.  ّكااهلك أهِاارد الٌزاابحظ، ّعااْد فاارّق دالااخ إؽؿاابح٘ب. فااٖ 

رح اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن ررعغ إلأ رةؿاؽ الوؼلواخ. كواب أهِارد الٌزابحظ هِب

 ػدم ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. رؼسٓ لوزي٘ر الورؽلخ الدراض٘خ فٖ عو٘غ الوِبراد.

 

 عبحؾخ كْرًّب. -هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم –هِبراد الزدرٗص ػي ثؼد  -الووبرضخ ا  خًفزبحٛانكهًبد ان

 

 يمذيخ

. ٗزجبٗي الوؼلوْى فٖ أداحاَ هاي خا٠م اهاز٠ا هِابراد الزادرٗص ّإرقبًِاب        . هِبرّٗب . أداحّ٘ب ُٗؼد الزدرٗص فٌّب

فِهٍ الوِبراد رؿٌغ الوؼلن الوزو٘س، ّركطجَ الضقخ ّاٛهي الٌ طٖ، ّروكٌَ هي رؿو٘ن اضزرار٘غ٘بد الزؼل٘ن 

 داف الوطلْثخ. ّالزؼلن، ّرْف٘ر الج٘ئخ الؿ ٘خ الو٠حوخ لزؾق٘  اُٛ

ّٗوكااي القااْما إىا فبػل٘ااخ الزؼلاا٘ن رزؾاادد ثوقاادار روُ٘اار الوؼلاان ّك ب رااَ  فِااْ أؽااد الوكًْاابد الرح٘طااخ   

( ّدراضاخ 1022( ّدراضاخ غاو٠ى )1022لوٌظْهخ الزؼل٘ن، ُّْ هاب أكدراَ دراضاخ الوؼوارٕ ّالطاؼ٘دٕ )

ّأداحاَ فاٖ الوْقاف الؿا ٖ. (  ثوى ًغبػ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ الزؼلو٘خ هررجمٌ ثودٓ ك ب ح الوؼلن 1022عج٘ر )

إٟ أى ٌُاابا ػدٗاادا. هااي الوػااك٠د ّالزؾاادٗبد الزااٖ رْاعِااَ، ّخبؾااخ فااٖ الظاارّف الزااٖ رؼااْق الوطاا٘رح 
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ّهااي ثاا٘ي ُااهٍ  الزؼل٘و٘ااخ، ٟضاا٘وب فااٖ ؽاابٟد الطااْارو كاابلؾرّة ّالكااْارس الطج٘ؼ٘ااخ، ّاًزػاابر اّٛثئااخ.

ّالاهٕ  ،(19-حٖ لغبحؾاخ ف٘ارّش كْرًّاب )كْف٘ادالزؾدٗبد، هب ٗػِدٍ الؼبلن الْ٘م هي خطر اًٟزػابر الْثاب

لبم روص٘رٍ الٌظن الزؼل٘و٘خ فٖ عو٘اغ أًؾاب  الؼابلن، هواب أدٓ إلأ إلا٠ق الوادارش ّالغبهؼابد ػلأ ًطابق 

لها، كبى ٟ ثد هي الزؼبٗع هغ ُاهٍ  ؽؿْم ػدد كج٘ر هي الط٠ة ػلٔ ؽقِن فٖ الزؼل٘ن.ّاضغ، ّؽبم دّى 

 ل٘خ الزؼل٘و٘خ. الظرّف الطبرحخ ٟضزورار الؼو

ًّز٘غااخ لااهلك، ًغااد أى ػدٗاادا. هااي الولضطاابد الزؼل٘و٘ااخ قبهااذ ثرليااب  الؿاا ْف الدراضاا٘خ الؾكااْرٗخ،              

، ّضاوٖ ّألسهذ الوؼلو٘ي ّأػكاب  ُ٘ئاخ الزادرٗص ثابلزؾْم إلأ إػطاب  درّضاِن ّهؾبقارارِن ػاي ثؼاد

 ي ثؼد.الزؼل٘ن الوقدم فٖ ُهٍ الظرّف الطبرحخا ثبلزدرٗص الطبرو ػ

ثاوى الزادرٗص  ( Code, Ralph, & Forde, 2020, p. 2كاْد ّرالاف ّفاْرد )ّٗاهكر كارم هاي     

أؽد أًْاع الزدرٗص الهٕ ٗزن اضزةداهَ فٖ أّقبد اٛزهبد الزٖ رؾادس ثػاكر ه ابع ، الطبرو ػي ثؼد ُْ 

 ّالهٕ ٗزكوي ري٘را. فٖ لرق إٗؿبم الوؼلْهبد ّالػرػ.

(  ػلٔ أى الزدرٗص الطبرو ػي ثؼاد ٗازن اللغاْ  إل٘اَ Cahapay, 2020, p. 271كوب ٗلكد كبُبثبٕ )    

فٖ ؽبٟد الطْارو، ّكهلك فٖ الوْاقف الزٖ ٗزْاعد فِ٘اب قادر هؾادّد هاي الواْارد، ّفاٖ الظارّف الزاٖ 

رزطلت هي ػٌبؾر الوٌظْهخ الزؼل٘و٘خ أى رِزن ثبلوضبثرح ّاٟضزورار داخر هٌظْهخ الزؼل٘ن، فٖ هر هب ٗقاغ 

 هي هػك٠د رررجم ثبلظرّف الطبرحخ ّالغبحؾبد الزٖ رؼؿف ثِب.

ّلقد ازدادد أُو٘خ اضزةدام الزؼل٘ن ػي ثؼد فاٖ الو٘اداى الزرثإْ، كًْاَ ه٠حواب. لػارٗؾخ ّاضاؼخ هاي     

الوزؼلو٘ي ػجر الؼبلن، ػلٔ اخز٠ف ثلداًِن ّصقبفزِن ّاُزوبهِن ّهرّفِن، ّهي أثارز الوساٗاب الزاٖ ْٗفرُاب 

ػي ثؼدا إربؽخ ال رؾخ الزؼل٘و٘خ لكر الوزؼلو٘ي، ّرؾق٘  اضزورارٗخ ػول٘خ الزؼلن، ّال بػل٘اخ خبؾاخ  الزؼل٘ن

ػٌد اضزةدام رقٌ٘بد الزؼل٘ن ػي ثؼد ّالْضبحم الوزؼددح ثك ب ح، ّاضزق٠ل٘خ الوازؼلن هاي خا٠م رٌْٗاغ أضابل٘ت 

، 1010، ن ّالضقبفااخ لالًْ٘طااكْ )هٌظوااخ اٛهاان الوزؾاادح للزرث٘ااخ ّالؼلااالزقااْٗن ؽطاات قاادراد الوزؼلواا٘ي. 

ثبٝقبفخ إلٔ أى ُاها الٌاْع هاي الزؼلا٘ن ٗطاوؼ ثْعاْد ثادٗر ضارٗغ ّفؼابم ٗوكاي اٟػزوابد ػل٘اَ، (، 21ؼ

 ّالزك٘ف هي خ٠لَ هغ هغرٗبد الظرف الطبرو.  

ًاٖ  ّهوب ٌٗجيٖ اٝغبرح إلَ٘، أى الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  الطْارو ّاٛزهبد ٗةزلف ػي الزؼل٘ن اٝلكزرّ   

ٗؼزجر رْعِب. لْٗر اٛهد للزؼل٘ن، ٗظر قبحوب. دّى الزوصر ثوٕ هرف هي الظارّف، ُّاْ  فبلزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ

 .Affouneh, Salha, & Khlaif, 2020, p. 135)هب أغبر إلَ٘ كرم هيا ػ ًْخ ّؾبلؾخ ّخ٠ٗف )

(، كهلك فرى الزدرٗص ػي ّثوب أى الزدرٗص ال ؼبم لَ ػدح هِبراد فٖ الؿ ْف الؾكْرٗخ )أّ الزقل٘دٗخ

ػدح هِبراد ٌٗجيٖ أى ٗوزلكِب الوؼلن ّالوؼلوخ  هي أعر رْف٘ر  -أٗكب. -ثؼد فٖ أصٌب  الطْارو ّاٛزهبد لَ 

رؼلاان ًااْػٖ فااٖ أّقاابد الطااْارو. ُّااْ هااب أّؾاأ ثااَ كاارم هااي ُااْدط ّهااْر ّلااْكٖ ّررضااذ ّثًْااد 

(Hodges, Moore, Lockee, Trust, & Bond, 2020)  الزاادرٗص ػااي ثؼااد أصٌااب   ثااوى إدارح

 .                                                                                          الطْارو ٟثد أى ركْى إؽدٓ هِبراد الوؼلو٘ي ّأػكب  ُ٘ئخ الزدرٗص ّعس ا. هي ثراهظ رطْٗرُن

اًٟزقبم إلٔ اضزةدام الزادرٗص ػاي ثؼاد أصٌاب  الطاْارو ّاٛزهابد هغوْػاخ هاي الزؾادٗبد  ّٗؿبؽت      

ّالوػك٠د الزٖ رؼْق اضزةداهَ ثػكر هرى هضلوب كبى هزْقؼب.   لك أى الوػكلخ ركوي فٖ هٌؾٔ الزؼلن لدٓ 

٘قابد الةبؾاخ الوؼلو٘ي ّالوؼلوابد ّأػكاب  ُ٘ئاخ الزادرٗص أً طاِن  ف٘واب ٗزؼلا  ثبضازةدام الجاراهظ ّالزطج
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 ,Gares, Kariuki) ثوٌؿبد الزدرٗص ػي ثؼد  ُّْ هب أغبر إلَ٘ كر هي لابرٗص ّكابرْٗكٖ ّرٗوج٘ار

& Rempel, 2020, p.3). 

( أى اضازةدام الزادرٗص ػاي ثؼاد أصٌاب  اٛزهابد ٗزطلات                 Li, & Yu, 2020, p. 8ّٗلكاد لاٖ ّٗاْ )       

خ رؼل٘و٘خ رقْم ػلٔ أضص الٌقبظ الوزجبدم ّلرػ اٛضئلخ، ّالز ط٘ر، هي الوؼلو٘ي رؿو٘ن هوبرضبد ّأًػط

ّالزوهر هي خ٠م هب قبم الط٠ة ثدراضازَ، ّأى ٗازن رؼسٗاسٍ هاي قجار الوؼلوا٘ي ثرػاداد أضائلخ ه زْؽاخ، كواب 

ٌٗجيٖ ػلِ٘ن اُٟزوبم ثبلغبًت الٌ طٖ ّاًٟ ؼبلٖ ّاٟعزوابػٖ أصٌاب  الز بػار هاغ الطا٠ة، ُّاٖ هاي أثارز 

ْاًاات الزااٖ ٗغاات اُٟزواابم ثِااب هااي أعاار رؾق٘اا  ػبهاار الزْاؾاار ًّقاار الوؼلْهاابد ث ؼبل٘ااخ ػجاار غااجكخ الغ

 اًٝزرًذ.

( أًَ فٖ هر عبحؾخ كْرًّب، أؾاجؾذ هؿاطلؾبد 281، ؼ 1010ّرهكر الوٌزػرٕ ّالوٌزػرٕ )       

الِْارااف الهك٘ااخ الزؼلاا٘ن ػااي ثؼااد ّالزؼلاا٘ن اٝلكزرًّااٖ غاابحؼخ لاادٓ الغو٘ااغ، ّأؾااجؼ اضاازةدام اًٝزرًااذ ّ

ّهلروراد ال ٘دْٗ ّالزؼلن هي الوٌسم، أهرا. غبحؼب. ّهؼرّفب. لدٓ الط٠ة ّأّل٘ب  اٛهاْر ؽاْم الؼابلن، ّلان 

 رؼد ٌُبا عدّٓ هي رغبُر ُهٍ الزطْراد ّالزقٌ٘بد فٖ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ.

ّرقدٗن الدػن الوٌِٖ الوٌبضت ّلقد ثهلذ ػدٌٗد هي الدّم عِْدا. كج٘رح فٖ ردرٗت الوؼلو٘ي ّالوؼلوبد        

لِن   لك أى الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  اٛزهبد ٗزطلت رؾطا٘ي اضازؼداد الوؼلوا٘ي ّالوؼلوابد لاهلك الٌاْع هاي 

الزدرٗص، ّرطْٗر هِبرارِن هٌِ٘ب. ّركٌْلْع٘ب. للزدرٗص ػجر الْضبحر الوةزل خ الزٖ ٗزن رْف٘رُب ػلٔ غاجكخ 

 & ,Hill, Rosehart, Helene)٘ر ّرّزُابرد ُّ٘لا٘ي ّضابدرا اًٝزرًذ. ُّْ هب أكد ػلَ٘ كرم هي ُ

Sadhra, 2020, p. 6-7)   ثوى الزادرٗص ػاي ثؼاد أصٌاب  اٛزهابد ٗزكاوي هغوْػاخ هاي اٟضازرار٘غ٘بد

الزٖ رػزور ػلٔ ق٘بم الوؼلو٘ي ثزطْٗر ًظبم ررثْٕ فؼبم أصٌب  هِْر الغبحؾبد، ّأى ٗكًْْا ػلٔ اضازؼداد 

لغْاًت الوٌِ٘خ ّاٝثداػ٘خ الةبؾخ ثك٘ ٘خ إغراا ل٠ثِن داخار الج٘ئابد اٝلكزرًّ٘اخ داحن لؿقر اضز٘ؼبثِن ل

 ػلٔ غجكخ اًٝزرًذ فٖ هضر رلك اّٛقبد الطبرحخ.

ّرُؼد الوولكخ الؼرث٘خ الطؼْدٗخ فٖ ِػداد الادّم الوزو٘اسح فاٖ هغابم رقادٗن الزؼلا٘ن ػاي ثؼاد أصٌاب  عبحؾاخ      

ػااي -، ثبلزؼاابّى هااغ عبهؼااخ ُبرفاابرد OECDالزؼاابّى اٟقزؿاابدٕ كْرًّااب  ف ااٖ دراضااخ أعررِااب هٌظوااخ 

 ,Mann)دّلخ  72ثـا  -الزؼل٘ن ػي ثؼد فٖ الطؼْدٗخ، ّهدٓ اضزغبثزِب للزؼل٘ن خ٠م عبحؾخ كْرًّب هقبرًخ

Schwabe, Fraser, Fülöp, & Ansah, 2020)  ٖأهِرد الٌزبحظا رقدم الوولكخ الؼرث٘اخ الطاؼْدٗخ فا

هلغرا. ػلٔ هزْضم ُهٍ الدّم فاٖ هطازْٓ الغبُسٗاخ. كواب كػا ذ ػاي ؽؿاْم  21هلغرا. هي أؾر  27

الوؼلو٘ي ػلٔ دػن كج٘ر للزيلت ػلٔ ػقجبد ر ؼ٘ر الزؼلا٘ن اٝلكزرًّاٖ، ّاضازؼداد الوؼلوا٘ي ّركا٘ ِن للؼوار 

ثطرق عدٗدح، ّالزدرٗص ػجر اًٝزرًذ، ّهْا هخ أضبل٘ت الزدرٗص هغ هرّف الغبحؾخ ّهزطلجبرِاب، ؽ٘اش 

أكضاار ر اابػ٠. هااغ الوؼلْهاابد ّاٟرؿاابٟد هااي الوؼزاابد فااٖ عو٘ااغ ثلااداى هٌظوااخ الزؼاابّى اٟقزؿاابدٕ  كاابًْا

 . ّالزٌو٘خ

ثابلغِْد الكج٘ارح الزاٖ قبهاذ ثِاب ّزارح الزؼلا٘ن فاٖ  OLCكوب أغبدد هٌظوخ ارؾابد الزؼلا٘ن اٝلكزرًّاٖ     

ة٘ابراد الوزبؽاخ، ّضارػخ اٟضازغبثخ الوولكخ الؼرث٘خ الطؼْدٗخ فٖ الزؼبهر هغ اٛزهاخ  هاي ؽ٘اشا رٌاْع ال

للوزي٘راد، ّالزؾط٘ي الوطزور لكوبى ًغبػ الزؾاْم إلأ الزؼلا٘ن ػاي ثؼاد ثػاكر فؼابم  هاي خا٠م دراضاخ 

، ّهٌظواااخ QM، ّهٌظواااخ الكاااْال٘زٖ هاااب رااارز ISTEالغوؼ٘اااخ الدّل٘اااخ لزقٌ٘ااابد الزؼلااا٘نأعررِاااب هاااغ 

، ّالوركس الْلٌٖ ٛثؾبس الزؼلّن ػاي ثؼاد ّالزقٌ٘ابد الوزقدهاخ فاٖ الْٟٗابد الوزؾادح UNESCOالًْ٘طكْ
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 ,IITE (O’Keefe, Dellinger، ّهؼِد رقٌ٘خ الوؼلْهبد فاٖ الزؼلا٘ن الزابثغ للًْ٘طاكDETAْاٛهرٗك٘خ

Scragg, Amelina, & Mathes, 2020)  ّهااي رلااك الغِااْد الزااٖ ثااهلزِب ّزارح الزؼلاا٘نا هٌؿااخ ،

كوؽد أًظوخ الزدرٗص ّالزؼلن هي خ٠لِب، ّفزؼ ص٠س ّػػرٗي قٌبح رؼل٘و٘خ، ثبٝقبفخ إلٔ رادرٗت هدرضزٖ 

أكضار هااي هل٘ااْى ّضاازوبحخ هؼلاان ّهؼلوااخ فااٖ ص٠صااخ ػػار ثرًبهغااب. راادرٗج٘ب.  هوااب كاابى دافؼااب. للجبؽضااخ لوؼرفااخ 

 .COVID-19)) ًّبهطزْٓ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْر

 يشكهخ انجحش         

، ؽابّم ػدٗاٌد هاي الوؼلوا٘ي ّالوؼلوابد فاٖ COVID-19 )-)كٕفٛدذ عبحؾاخ كْرًّابفٖ خكان ر ػاٖ  

كواب  -عو٘غ دّم الؼبلن الزي٘٘ر هي هوبرضبرِن الزدرٗط٘خ ّإػطب  درّضِن ػي ثؼد، إٟ أى رلاك الووبرضابد

 ,Hodges, Moore, Lockee, Trust, & Bond)كرم هيا ُْدط ّهْر ّلْكٖ ّررضذ ّثًْاد ٗهكر 

الؾد اٛدًٔ هي الغْدح، ٟض٘وب أًِب هِرد رلج٘خ لؾبلخ الطاْارو، ّلبلجاب. هاب ركاْى هؼادح  ٟ رلجٖ- (2020

هطجقب. للزدرٗص فٖ ال ؿْم الزقل٘دٗاخ. كواب أى ٌُابا ػدٗادا. هاي الدراضابد هٌِاب، دراضاخ الؼوارٕ ّالةْالادح 

(  ّالزٖ أهِرد أى Ferri, Grifoni, &Guzzo, 2020ًْٖ ّعْزّ )(، ّدراضخ ف٘رٕ ّعرٗ 1010)

ٌُاابا ػدٗاادا. هااي الزؾاادٗبد الزااٖ رْاعااَ الوؼلواا٘ي ّالوؼلواابد، ّهااي أثرزُاابا افزقاابر الوؼلواا٘ي للوِاابراد 

ّهٌِاب هٌزادٓ  -الرقو٘خ، ثبٝقبفخ إلٔ رْؾ٘بد ػدٍٗد هي الولروراد ّالوٌزدٗبد الزٖ أق٘وذ فٖ رلك ال زارح

ثوُو٘خ رادرٗت  -(1010لزؼلن ػي ثؼد أصٌب  الطْارو ّاٛزهبد، ّالهٕ أق٘ن فٖ ال زرح)ألططص، الزؼل٘ن ّا

 الوؼلو٘ي ّالوؼلوبد، ّإكطبثِن هِبراد الزؼبهر هغ ُها الٌْع الطبرو هي الزدرٗص.

% هااي الوؼلواا٘ي ٗقّ٘وااْى 81(، أى 1010كوااب أغاابرد ثؼااف الدراضاابد الوؾل٘ااخ هضاار دراضااخ ّالااد )  

الط٠ة ػي لرٗ  أدّاد الزقْٗن الزقل٘دٗخ ُّٖ اٟخزجبراد دّى ر ؼ٘ر ٛدّاد الزقْٗن اٝلكزرًّٖ، إقبفخ 

خ الورّاًٖ (، ثٌ٘وب أّقؾذ دراض1012  الورّاًٖ، 1010إلٔ ؾؼْثخ قجم رلك اٟخزجبراد )هؾوْد، 

( أى ٌُبا ؾؼْثبد رْاعَ الوؼلوا٘ي رزاراّػ هاب ثا٘ي درعابد كج٘ارح إلأ درعابد قل٘لاخ رزوضار فاٖ 1012)

اٝلوبم ثوِبراد الؾبضْة ّّضبحطَ الوزؼددح ّال٠زهخ لزْه٘ َ فٖ الزدرٗص، ّقؼف قدررِن ػلأ قاجم 

ؼااف الوؼلواابد أى ٌُاابا ث٘ئااخ الاازؼلن، كوااب أًااَ هااي خاا٠م هغاابلص أّل٘ااب  اٛهااْر اٟفزراقاا٘خ أّقااؾذ ث

هػك٠د رْاعِِي خ٠م الوْقف الزؼل٘وٖ ػي ثؼد، هٌِبا قؼف الز بػر ّاًة ابـ هػابركخ اٛفكابر ثا٘ي 

 الطبلجبد فٖ الؿف اٟفزراقٖ ّقلخ الدافؼ٘خ، ّضِْلخ اليع أصٌب  اٟخزجبراد ّالزق٘٘وبد.

لوؼلن هغوْػخ هاي الوِابراد إى ػول٘خ الزؾْم للزدرٗص ػي ثؼد فٖ ؽبٟد اٛزهبد رزطلت أى ٗوزلك ا

فاٖ ث٘ئاخ الزادرٗص ػاي ثؼاد، ّاُٟزوابم ثبلطا٘بق الاهٕ ٗؾادس ف٘اَ  روكٌَ هاي إغاراا الوزؼلوا٘ي ّاًةارالِن

الزؼلن، ّكهلك الودخ٠د ّالؼول٘بد ّالوةرعبد  لهلك عب د الدراضخ الؾبل٘خ للكػف ػي هطزْٓ هوبرضخ 

 (.COVID-19  عبحؾخ كْرًّب )هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب

  أعئهخ انجحش

 ضؼٔ ُها الجؾش لٞعبثخ ػي الطلام الرح٘ص الزبلٖا      

-COVIDيب يغزٕٖ يًبسعخ يؼهًبد انزؼهٛى انؼبو نًٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثؼذ أصُبء جبئحخ كٕسَٔدب )   

 (؟19

 ٔرفّشع ػٍ ْزا انغؤال انشئٛظ انزغبؤالد انفشػٛخ انزبنٛخ:      
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هِابراد الزادرٗص ػااي ثؼاد ّالْاعات رْافرُااب لادٓ هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼاابم فاٖ الوراؽار الدراضاا٘خ / هاب 2ش

 (؟COVID-19أصٌب  عبحؾخ كْرًّب ) الض٠س

/ هب هطزْٓ هوبرضخ هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼابم لوِابرح اضازةدام الؾبضات اٙلاٖ ّاًٝزرًاذ ّأًظواخ الازؼلن 1ش

 (؟COVID-19ًّب )إؽدٓ هِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْر

/ هب هطزْٓ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبرح الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ إؽادٓ هِابراد 7ش

 (؟COVID-19الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )

/ هب هطزْٓ هوبرضاخ هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼابم لوِابرح رٌ ٘اه الغلطاخ الؿا ٘خ اٟفزراقا٘خ إؽادٓ هِابراد 4ش

 (؟COVID-19ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب ) الزدرٗص ػي

/ هب هطزْٓ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبرح رقْٗن رؼلن الطبلجبد إؽدٓ هِبراد الزدرٗص ػي ثؼد 2ش

 (؟  COVID-19أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )

هب هطزْٓ اخز٠ف هوبرضخ هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼابم لوِابراد الزادرٗص ػاي ثُؼاد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب / 1ش

(COVID-19  )الزةؿؽ(؟  الدراض٘خ، فٖ قْ  الوزي٘راد الزبل٘خا )الةدهخ فٖ الزدرٗص، الورؽلخ 

 فشٔض انجحش       

( ثا٘ي هزْضاطبد هطازْٓ  ≤ 0,05رْعد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ ػٌد هطزْٓ الدٟلخ ) .2

-COVID)هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثُؼد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب 

 رؼسٓ لوزي٘ر الةدهخ فٖ الزدرٗص.(  19

( ثا٘ي هزْضاطبد هطازْٓ  ≤ 0,05رْعد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ ػٌد هطزْٓ الدٟلخ ) .1

-COVID)هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثُؼد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب 

 الدراض٘خ. رؼسٓ لوزي٘ر الورؽلخ(  19

( ثا٘ي هزْضاطبد هطازْٓ  ≤ 0,05إؽؿبح٘خ ػٌد هطزْٓ الدٟلخ )رْعد فرّق  اد دٟلخ  .7

-COVID)هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثُؼد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب 

 رؼسٓ لوزي٘ر الزةؿؽ.(  19

 أْذاف انجحش      

 ُدف ُها الجؾش إلٔ رؾق٘  اٙرٖا        

 ٌاب  الطاْارو ّاٛزهابد  ّالْاعات رْافرُاب لادٓ رقدٗن قبحوخ ثوُن هِابراد الزادرٗص ػاي ثؼاد أص

 هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم فٖ الوراؽر الدراض٘خ الض٠س.

  الكػااف ػااي هطاازْٓ هوبرضااخ هؼلواابد الزؼلاا٘ن الؼاابم لوِاابراد الزاادرٗص ػااي ثؼااد أصٌااب  عبحؾااخ

رةط٘م الغلطاخ  -كْرًّب، ُّهٍ الوِبراد ُٖا اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن 

 رؼلن الطبلجبد. رقْٗن - الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ رٌ ٘ه -لؿ ٘خ اٟفزراق٘خا

  هؼرفخ هطزْٓ اخز٠ف هوبرضخ هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼابم لوِابراد الزادرٗص ػاي ثؼاد أصٌاب  عبحؾاخ

 كْرًّب  فٖ قْ  الوزي٘راد الزبل٘خ )الةدهخ فٖ الزدرٗص، الورؽلخ الدراض٘خ، الزةؿؽ(. 
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 أًْٛخ انجحش 

 روضلذ أُو٘خ الجؾش ف٘وب ٗلٖا     

ٗ ٘د الوؼلو٘ي ّالوؼلوبد فٖ رؾطا٘ي هوبرضابرِن الزدرٗطا٘خ ّرطْٗرُاب ّرقْٗوِاب فاٖ ؽابٟد  .2

 الطْارو ّاٛزهبد. 

 ٗ ٘د القبحو٘ي ػلٔ ثراهظ الغْدح فٖ رؾط٘ي ًْارظ الزؼلن فٖ أّقبد الطْارو.  .1

ّالوؼلوبد، ّرطبػدُن ػلٔ الق٘بم ثدّرُن الزةط٘م لجراهظ رطِن فٖ الزٌو٘خ الوٌِ٘خ للوؼلو٘ي  .7

 فٖ أّقبد الطْارو ّاٛزهبد.

ٗ زؼ ُها الجؾاش الوغابم أهابم ثؾاْس ّدراضابد أخارٓ لززٌابّم هْقاْع الزادرٗص ػاي ثؼاد  .4

 أصٌب  الطْارو ّاٛزهبد.

 ُٗقدم ُها الجؾش أداح ثؾض٘خ ٗوكي اٟضز بدح هٌِب فٖ الدراضبد الجؾض٘خ الوطزقجل٘خ الوػبثِخ. .2
 

 انجحش    حذٔد

 ُؽدد الجؾش ثبلؾدّد اٙر٘خ، ػلٔ اخز٠ف أًْاػِبا  

  :أّقابد الطاْارو اقزؿر ُها الجؾش ػلٔ هِابراد الزادرٗص ػاي ثؼاد أصٌاب  حذٔدِ انًٕضٕػٛخ

رةطاا٘م  -اضاازةدام الؾبضاات اٙلااٖ ّاًٝزرًااذ ّأًظوااخ الاازؼلن  ، ُّااٖ أرثااغ هِاابراداّاٛزهاابد

 رؼلن الطبلجبد. رقْٗن - الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ الغلطخ رٌ ٘ه -الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ

 :2442ًُ ااه ُااها الجؾااش فااٖ ًِبٗااخ ال ؿاار الدراضااٖ اّٛم هااي الؼاابم الدراضااٖ  حددذٔدِ انضيُٛددخ-

2441. 

  :لُج  ُها الجؾش فٖ هدارش الزؼل٘ن الؼبم، ثبلوراؽار الدراضا٘خ الاض٠س اٟثزداح٘اخ حذٔدِ انًكبَٛخ

ثبلوٌطقاخ الػارق٘خ فاٖ الوولكاخ الؼرث٘اخ ّالِغار الزبثؼاخ لِاب ّالوزْضطخ ّالضبًْٗخ، ثوؾبفظخ ثق٘  

 الطؼْدٗخ.  

  :لُج  ُها الجؾاش ػلأ ػٌ٘اخ هاي الوؼلوابد فاٖ هادارش الزؼلا٘ن الؼابم ثبلوراؽار حذٔدِ انجششٚخ

ّالِغار الدراض٘خ الض٠س اٟثزداح٘خ ّالوزْضطخ ّالضبًْٗخ، فٖ عو٘غ الزةؿؿبد، ثوؾبفظخ ثق٘ا  

 .الػرق٘خ ثبلوٌطقخ الزبثؼخ لِب
 

 يصطهحبد انجحش

Distance Teaching انزذسٚظ ػٍ ثؼذ 

ثوًَ الزدرٗص الهٕ رن اللغاْ  إل٘اَ ثاد٠ٗ. للزادرٗص الوجبغار  فِاْ رؾاْم ُٗؼّرف إعراح٘ب. فٖ الجؾش الؾبلٖ    

هي الزؼل٘ن الؾكْرٕ الوجبغر إلٔ ّقغ ثادٗر، ًز٘غاخ الظارّف الزاٖ فرقازِب اٛزهابد  إ  ٌٗطإْ ػلأ 

 اللغْ  إلٔ ؽلْم الزدرٗص ػي ثؼد ثبلكبهر، ّٗغت ػدم الةلم ثٌَ٘ ّث٘ي الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ.                  

Skills Distance Teaching  يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثؼذ    

ثوًِب أدا  الوؼلوخ ّقدررِب ػلأ إؽاداس الازؼلن الوطلاْة ثطاِْلخ ّضارػخ رؼّرف إعراح٘ب. فٖ الجؾش الؾبلٖ 

ّدقخ فٖ الوْقف الزدرٗطٖ أصٌب  الزدرٗص ػاي ثؼاد ثبلكبهار، ثؾ٘اش ٗطاِن ُاها اٛدا  فاٖ إكطابة الطبلجابد 

هؼٌ٘اخ أّ ارغبُابد أّ قا٘ن، ثوزؼاخ ّضارّر. ّرػاور رلاك الوِابرادا اضازةدام الؾبضات  هؼبرف أّ هِبراد
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اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن، الزةط٘م للغلطاخ الؿا ٘خ اٟفزراقا٘خ، رٌ ٘اه الغلطاخ الؿا ٘خ اٟفزراقا٘خ، 

                                         رقْٗن رؼلن الطبلجبد.                                                                 

   Practice انًًبسعخ

 ثوًِب أدا  هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لزلك الوِبراد ثػكر هزكرر ّهٌظن.رؼّرف إعراح٘ب. فٖ الجؾش الؾبلٖ ّ 

 (COVID -19-)كٕفٛذ جبئحخ كٕسَٔب

( ثوًِاب عبحؾاخ ػبلو٘اخ 1010كواب ػرفزِاب هٌظواخ الؿاؾخ الؼبلو٘اخ ) رؼاّرف إعراح٘اب. فاٖ الجؾاش الؾابلٖ

، الوااررجم 2ف٘اارّش كْرًّااب   ضااججِب (COVID -19-)كْف٘ااد هطاازورح ؽبل٘ااب.، لواارـ ف٘اارّش كْرًّااب

ا ، ّقاد اكزػاف CoV-(SARS-(2 2-كاْف-ضابرش ثبلوز٠زهخ الزٌ ط٘خ الؾبدح الػدٗدح، ُّٗؼرف اخزؿبر.

   .2019كبًْى اّٛم/ دٗطوجر 31فٖ ال ٘رّش الوطزغد ّٛم هرح فٖ هدٌٗخ ُّّبى الؿٌ٘٘خ 

 ا٠طبس انُظش٘ ٔانذساعبد انغبثمخ  

ٗزٌبّم ُها الؼرـ الزؼل٘ن ػي ثؼد هي ؽ٘ش ه ِْهَ ّأًوبلَ، ّهساٗب ّهِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب   

الغبحؾااخ، صاان ثؼااد  لااك راان رٌاابّم الدراضاابد ّالجؾااْس  اد الؼ٠قااخ اٛزهاابد، ّكااهلك الاازؼلن ػااي ثؼااد أصٌااب  

 ثوْقْع الجؾش.

 ا٠طبس انُظش٘

 يفٕٓو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ

ُٗؼرف الزؼل٘ن ػي ثؼد ثوًَ" ػول٘اخ ًقار الوؼرفاخ إلأ الوازؼلن فاٖ هْقاغ إقبهزاَ أّ ػولاَ ثادٟ. هاي اًزقابم 

م الوؼرفاخ ّالوِابراد ّالواْاد الزؼل٘و٘اخ إلأ الوزؼلن إلٔ الولضطخ الزؼل٘و٘خ، ُّاْ هجٌاٖ ػلأ أضابش إٗؿاب

الوزؼلن ػجر ّضبحم ّأضبل٘ت رقٌ٘خ هةزل خ  ؽ٘ش ٗكْى الوازؼلن ثؼ٘ادا. أّ هٌ ؿا٠. ػاي الوؼلان أّ القابحن ػلأ 

الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ، ّرطزةدم الزكٌْلْع٘ب هي أعر هر  ال غْح ث٘ي كر هي الطرف٘ي ثوب ٗؾبكٖ اٟرؿبم الهٕ 

 (24، ؼ1010)الًْ٘طكْ،  ٗؾدس ّعِب. لْعَ".

ثااد٠ٗ. للزاادرٗص الزقل٘اادٕ ّٗػاازور ػلاأ قاادر ػاابلٖ هااي ال ؼبل٘ااخ ُّٗؼااد الزاادرٗص ػااي ثؼااد أصٌااب  اٛزهاابد     

ّالطرػخ لزلج٘خ كبفخ اٟؽز٘بعبد الزٖ رٌبدٕ ثكرّرح الؾ به ػلٔ الزْاؾار ثا٘ي الطبلات ّالوؼلان فاٖ هار 

 ,Mohammed, Khidhir)الٌظ٘ار ّف٘غبٗابى ّقاد ػرفاَ هؾواد ّخكا٘ر ّػجاد ، رلك الظرّف الطبرحاخ

Abdul Nazeer, & Vijayan, 2020, p. 2)  م ه ابع  فاٖ الزادرٗص هاي خا٠م اًزقبلاَ هاي  ْ ثوًاَ رََؾا

الط٘بق الزقل٘دٕ إلٔ الط٘بق اٟلكزرًّٖ ػلٔ غجكخ اًٟزرًذ، ّ لك كٌز٘غخ إلٔ ًػْة كبرصخ هب ػلٔ ًطابق 

 ّاضغ.

( الزاادرٗص ػااي ثؼااد أصٌااب  Hollweck, & Doucet, 2020, p. 1كوااب ػاارف ُْلْٗااك ّدّضااَ٘ )   

اٛزهبد ثوًَ  لك الزدرٗص الورى ػي ثؼد، ّالهٕ قد أؾجؼ أؽد أثرز الزغابرة فاٖ ًطابق الزؼلا٘ن الزاٖ ٗازن 

 اُٟزدا  لِب فٖ ّقذ اٛزهبد.
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ل٘بد الزاٖ ٗازن هوب ضج  ٗوكي اضزٌزبط أى الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  اٛزهبد ّالطْارو ٗؼزجر أؽد أثرز اٙ    

اللغْ  إلِ٘ب للزدرٗص ػلٔ ًؾْ هلقذ فٖ ؽابٟد اٛزهابد الطبرحاخ، إلأ أى رٌزِاٖ رلاك اٛزهابد ّررعاغ 

اٛهْر لطج٘ؼزِب  ؽ٘ش ٗزن اضزةدام غرػ الوؾزْٗبد الدراض٘خ ػجار اًٟزرًاذ كجادٗر للزؼلا٘ن الزقل٘ادٕ ػلأ 

 ف الطبرحخ أٗب. كبًذ.ًؾْ ضرٗغ ّفؼبم ّقؿ٘ر الودٓ، ٗقزرى ثزْق٘ذ زّام رلك الظرّ

 أًَبط انزؼهٛى ػٍ ثؼذ

 (ا14-17، ؼ ؼ 1010ٗزكوي الزؼل٘ن ػي ثؼد ًوط٘ي، ّ لك ػلٔ الٌؾْ الزبلٖ )الًْ٘طكْ،    

ُْ الزؼل٘ن الهٕ ٗغزوغ فَ٘ الوؼلن ّالوزؼلن فٖ الْقذ ً طَ ثػكر هزساهي فٖ ث٘ئخ رؼل٘و٘اخ  انزؼهٛى انًزضايٍ:

رًّاٖ ثػاكر هجبغار ٗازوكي الطرفابى ف٘اَ هاي الوٌبقػاخ ّالؾاْار ّلارػ ؽق٘ق٘خ، ّ لاك هاي خا٠م لقاب  إلكز

 اٛضئلخ ّالز بػر ثبضزةدام اللْػ اٟفزراقٖ ّالزؼل٘  ػلٔ الْضبحم الوػبركخ، ػجر لرف الوؾبدصخ أّ هي    

 خ٠م الؿ ْف اٟفزراق٘خ.

هؿاابدر الاازؼلن هااغ خطااخ ُااْ رؼلاا٘ن هزؾاارر هااي الااسهي، إ  ٗوكااي للوؼلاان أى ٗكااغ انزؼهددٛى رٛددش انًزددضايٍ: 

الزدرٗص ّالزقْٗن ػلٔ الوْقغ الزؼل٘وٖ، صن ٗدخر الوازؼلن الوْقاغ فاٖ إٔ ّقاذ، ّٗزجاغ إرغابداد الوؼلان فاٖ 

 إروبم الزؼلن، هي دّى أى ٗكْى ٌُبا ارؿبم هزساهي هغ الوؼلن.

 يضاٚب انزذسٚظ ػٍ ثؼذ أصُبء اٞصيبد

الوساٗاب لغو٘اغ ػٌبؾار الؼول٘اخ الزؼل٘و٘اخ  لاهلك ٗوكاي  ٗز٘ؼ الزدرٗص ػي ثؼد أصٌاب  اٛزهابد الؼدٗاد هاي    

 ( ػلٔ الٌؾْ الزبلٖا21-22، ؼ ؼ 1010إٗغبزُب كوب أغبرد إلِ٘ب الوٌزػرٕ ّالوٌزػرٕ )

أى الزؼلن ػجار اًٝزرًاذ ُاْ لرٗقاخ هٌبضاجخ لٜللج٘اخ  إ  ٗزا٘ؼ الازؼلن عٕٓنخ انٕصٕل نهًحزٕٖ انزؼهًٛٙ: 

لوٌبضجخ لؾبعبد ّهرّف ّأّقبد الوزؼلو٘ي ّرؾق٘  اضزورارٗخ الازؼلن. ّف  الظرّف الزؼل٘و٘خ الو٠حوخ ّا

 (1010)الًْ٘طكْ، 

ّ لك هي خ٠م ق٘بم الطبلت ثوػبُدح الوؾبقراد أّ الؾؿؽ الزؼل٘و٘خ أكضار هاي دػى ػًهٛخ االعزٛؼبة: 

هاارح  ؽزاأ ٗطاازْػت الوؼلْهاابد ثػااكر كبهاار  هوااب ٗطاابػد الطاا٠ة ثػااكر أكجاار خاا٠م فزااراد الزؾكاا٘ر 

 ٝػداد ل٠خزجبراد الودرض٘خ.ّا

ضبُن الزدرٗص ػي ثؼد فٖ خ ف الْقذ ال٠زم للزؼلن ثٌطت كج٘رح  ًز٘غخ رٕفٛش انٕلذ ٔاَخفبض انزكهفخ: 

إلٔ إليب  الْقذ ال٠زم لؼول٘خ اًٟزقبم للوقر الزؼل٘وٖ ّالؼْدح هٌَ إلٔ الوٌاسم، كواب أًاَ ضابُن فاٖ رة ا٘ف 

 ركل خ ل٠ًزقبم.الزكبل٘ف الوبل٘خ ثطجت ػدم ّعْد 

ًظرا. ٛى الزدرٗص ػي ثؼد ُْ ّض٘لخ ل٘ر ّرق٘خ للزؼلن  فرًَ ٗؾوٖ الج٘ئاخ هاي خا٠م ػٕائذ ثٛئٛخ إٚجبثٛخ: 

ػدم اضزةدام ّاضز٠ِا ػدد كج٘ر هي اّٛراق هقبرًخ ثوغكبم الزدرٗص الزقل٘دٕ ّعِب. لْعَ. كوب أى ثراهظ 

بلاادّراد الزؼل٘و٘ااخ الزقل٘دٗااخ القبحوااخ ػلاأ الزْاعااد فااٖ الزؼلاا٘ن ػااي ثؼااد رطاازِلك لبقااخ ثٌطااجخ أقاار هقبرًااخ ث

 الغبهؼبد أّ الولضطبد الزؼل٘و٘خ.
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ّهوب ضج  ٗزكؼ أى الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  الطْارو ّاٛزهبد ٗؼزجر  ا أُو٘خ كج٘رح لادٓ الولضطابد      

اضازورار ػغلاخ  الزؼل٘و٘خ، ّ لك ٗزكػف هي خ٠م كًَْ ث٘ئخ آهٌخ رطزقجر الط٠ة ّالوؼلوا٘ي ّرؾابفع ػلأ

 الزؼل٘ن ث٠ اًقطبع فٖ فزراد اٛزهبد الطبرحخ.

 يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثؼذ أصُبء اٞصيبد

أصٌب  الطْارو ّاٛزهبد لاَ ػادح هِابراد ٌٗجياٖ أى ٗوزلكِاب الوؼلان ّالوؼلواخ   أى الزدرٗص ػي ثؼد فٖ    

( 1012هب أغبرد إلِ٘ب ؽ٘ادر ) ، ّهي رلك الوِبرادهي أعر رْف٘ر رؼلن ٗزطن ثبلغْدح فٖ أّقبد الطْارو

 ػلٔ الٌؾْ الزبلٖا

(ا رؼزجر هي أُن الوِبراد اٛضبض٘خ الزٖ ٗزطلجِب Communication Skillsهِبراد الزْاؾر ) .2

(، ّالجرٗاد اٝلكزرًّاٖ، Textingالزدرٗص ػي ثؼد، ّٗوكي رؾق٘قِب هي خ٠ما الرضابحر الٌؿا٘خ )

( Video Conferencingراد ال ٘ادْٗ )(، ّهالروVoice Messagingّالوراضالخ الؿاْر٘خ )

 ّؽلقبد الٌقبظ الوجبغرح ّل٘رُب.

(، هضااارا هؼرفاااخ ك٘ ٘اااخ Technological Literacyهِااابراد هررجطاااخ ثبلضقبفاااخ الزكٌْلْع٘اااخ ) .1

الْؾْم ًٛظوخ الزؼلن اٝلكزرًّٖ ّاضزةداهِب اٛهضر، ّالقدرح ػلٔ رق٘٘ن هؿبدر اًٝزرًذ، ّفِن 

لزول٘ف ّالٌػر، ّرؿو٘ن ّرٌ ٘ه خطم الدرّش الوٌبضجخ للزؼل٘ن ػي ثؼد، الغْاًت الوةزل خ لؾقْق ا

ّالقدرح ػلٔ الزؼبهر هاغ الوػاك٠د ال ٌ٘اخ الجطا٘طخ ّالزْاؾار هاغ هاْه ٖ الادػن ال ٌاٖ إ ا دػاذ 

  الكرّرح.

( ّلِاب أُو٘اخ كج٘ارح فاٖ ث٘ئاخ الزؼلا٘ن ػاي Time Management Skillsهِبراد إدارح الْقذ )  .7

الكض٘اار هااي الدراضاابد الزرثْٗااخ. هٌِااب ػلاأ ضااج٘ر الوضاابما رااْف٘ر ريهٗااخ راعؼااخ  ثؼااد، كوااب أكاادرِب

ثبلطرػخ الووكٌخ للطبلت ف٘وب ٗزؼل  ثوداحَ فٖ اٟخزجابراد ّالوػابرٗغ ّالوِابم الزؼل٘و٘اخ ػاي ثؼاد، 

ّرلكاد الجبؽضاخ ػلأ أُو٘اخ الزةطا٘م  ّرؾدٗد هْاػ٘د لولروراد ال ٘دْٗ ّؽلقبد الٌقابظ، ّل٘رُاب.

 درّش فٖ الج٘ئبد اٟفزراق٘خ هي قجر الوؼلن ّالوؼلوخ لؿقر هِبرح إدارح الْقذ.الوطج  لل

( ٗغت ػلٔ الوؼلن رق٘ا٘ن أدا  Assessment and evaluation skillsهِبراد الزقْٗن ّالزق٘٘ن ) .4

ل٠ثَ ثكر دقخ خ٠م اضزةداهِن الوْاد الزؼل٘و٘خ الرقو٘اخ ّهػابركبرِن فاٖ ؽلقابد الٌقابظ ّػولِان 

ّالزطج٘قبد ّالوػبرٗغ، ّاثزكبر أضبل٘ت عدٗدح لزق٘٘ن الغْاًت الوةزل خ لج٘ئاخ الزؼلا٘ن ػاي الْاعجبد 

 ثؼد ّالزٖ رلصر ثػكر هجبغر فٖ اٛدا  اٛكبدٗوٖ للطبلت.

( ٗغاات ػلاأ الوؼلواا٘ي رػااغ٘غ ل٠ثِاان ػلاأ الوػاابركخ Motivation Skillsهِاابراد الزؾ ٘ااس ) .2

أى ركْى لدٓ الوؼلن القادرح ػلأ رؿاو٘ن الواْاد الزؼل٘و٘اخ ال بػلخ ثوب ٗزٌبضت ّقدرارِن الزؼل٘و٘خ، ّ

الغب ثااخ ّاًٛػااطخ الغوبػ٘ااخ الووزؼااخ ّرااْف٘ر الوؿاابدر اٝصراح٘ااخ الو ٘اادح الزااٖ هااي غااوًِب رؾ ٘ااس 

 الط٠ة ّدهغِن فٖ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ. 

لواخ أصٌاب  الزادرٗص ػاي كوب رػ٘ر الجبؽضخ إلٔ أُو٘خ هِبررٖ الزةط٘م ّالزٌ ٘ه للغلطخ اٟفزراق٘خ للوؼ      

ٟض٘وب أى إرقبى الوؼلوخ لوِبررٖ الزةط٘م ّالزٌ ٘ه للزدرٗص هي هؼبٗ٘ر عْدح الزدرٗص، ّهاي ػٌبؾار  ثؼد،

 رقْٗن الوؼلوخ فٖ ثطبقخ السٗبرح الؿ ٘خ للوػرفخ الزرثْٗخ ّقبحدح الودرضخ.
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 انزؼهى ػٍ ثؼذ أصُبء جبئحخ كٕسَٔب 

 أى الزؼلن ػي ثؼد أصٌب  عبحؾاخ كْرًّاب لا٘ص لاَ ضابثقخ، إٟ أى ٌُابا( Folsom,2020رهكر فْلطْم )      

خوطاخ هجابدو  أدلخ ع٘دح ػلٔ أى الزؼلن ػبلٖ الغْدح ٗوكي أى ٗؾدس فٖ ث٘ئابد الازؼلن ػاي ثؼاد، ّأّقاؾذ

 ٗغت أى ٗوخهُب الوؼلوْى فٖ اٟػزجبر ػٌد الزدرٗص ػي ثؼد، ُّٖا

الوؼلو٘ي عوؼ٘ب. أى ٗدركْا أى ؽ٘بح الط٠ة اخزل اذ ري٘٘ر أُداف الزؼلن ّػول٘خ الزؼلنا ٗغت ػلٔ   .2

اب  لاهلك ٗزطلات هاٌِن رؾدٗاد  ب ػوب كبًذ ػلَ٘ قجر الغبحؾخ، كوب اخزلف هب ٗوكاٌِن إًغابزٍ أٗك. روبه.

أُداف الزؼلن ثؿْرح هؼقْلخ ؽزٔ ٗزوكي الط٠ة هي رؾق٘قِاب فاٖ الْقاغ الؾابلٖ صان رؿاو٘ن ث٘ئاخ 

 ب رؾق٘  ُهٍ اُٛداف، ّرق٘٘ن رقدهِن.ؾ ٘خ افزراق٘خ ٗوكي للط٠ة هي خ٠لِ

رؿو٘ن أًػطخ الزؼلن لج٘ئخ الزؼلن ػي ثؼادا ٗغات الزرك٘اس ػلأ راْف٘ر رغابرة الازؼلن ػاي ثؼاد الزاٖ  .2

رسٗد هي هػبركخ الوازؼلن ّرقلار هاي الؾاْاعس  ثؾ٘اش رؼوار ػلأ رؼسٗاس ق٘واخ الزػابرا ّالز بػار 

 اٟعزوبػٖ للط٠ة ّالوؼلو٘ي. 

اعااَ الطاا٠ةا هااي الكاارّرٕ أى ٗزْاؾاار الوؼلوااْى هااغ الطاا٠ة، ّأى ر ِاان الزؾاادٗبد الزااٖ رْ .7

ٗطزغ٘جْا ثزؼبلف، إلأ عبًات اُٟزوابم ثابلط٠ة هواي لادِٗن هػاك٠د فاٖ الْلاْط إلأ اًٝزرًاذ 

 ّالوؾبفظخ ػلٔ ارؿبم ضرٗغ ل٘ر هٌقطغ.

ضارُن هي الوؾزور أٗكب. أى ٗػاؼر الوزؼلواْى ّأالجؾش ّالزقؿٖ فٖ ض٘بضبد الولضطخ الزؼل٘و٘خا  .4

فواض٠. قاد ٗطاولْى  ُار ٗغات ػلأ الطبلات ثبٟررجبا ثػاوى هاب رزْقؼاَ هلضطابرِن الزؼل٘و٘اخ هاٌِن، 

ّك٘ااف ٗوكااي رطاالن الوِواابد الوطااٌدح للطاا٠ة؟ ّل٘رُااب هااي  اًٟكااوبم إلاأ الوكبلواابد الغوبػ٘ااخ؟

اٛضاائلخ  لااهلك ٗغاات ػلاأ الوؼلاان أى ٗكااْى هاادركب. لِااهٍ الط٘بضاابد للوػاابركخ فااٖ ارةااب  هضاار ُااهٍ 

 القراراد ّهطبػدرِن. 

ػٌدهب ٟ رٌغؼ خطم الوؼلن الةبؾخ ثبلزؼلن ػي ثؼاد ضاْا  ثؿاْرح عسح٘اخ أّ ًوْ ط لؼقل٘خ الٌوْا  .2

فرؾاخ للوؼلان أى ٗؼلان ل٠ثاَ الوضابثرح ّالزؾادٕ ّػادم اٟضزطا٠م، ؽزأ ػٌاد الػااؼْر كل٘اخ، فِاهٍ 

ثكؼف القادرح للْؾاْم إلأ هطازْٓ الزْقؼابد  ثوًاَ ٟثاد هاي رطاة٘ر كار الطبقابد للؼضاْر ػلأ 

 فرؼ الٌغبػ.

( أًاَ ٌٗجياٖ ػلأ الوؼلوا٘ي أى ٗؾابفظْا ػلأ رْاعاد Li, & Yu, 2020, p. 8كواب ٗلكاد لاٖ ّٗاْ )    

ٗطٖ قْٕ داخر الٌقبغبد الزٖ رزن داخر غجكخ اًٝزرًذ، ّالؼور ػلٔ رَجٌَِّٖ ػول٘خ ثٌب  الوؼرفخ ّرطْٗر ردر

اٛفكاابر ث٘ااٌِن ّثاا٘ي الطاا٠ة، ثااد ا. هااي اكزػاابف اٛفكاابر، ّهػاابركخ اٛفكاابر الوةزل ااخ ل٠ضاازغبثخ لٜضاائلخ 

 الو زْؽخ.

ٌجيٖ ػٌاد اضازةداهَ الطا٘ر ّفا  هغوْػاخ هاي هوب ضج  ٗوكي اضزٌزبط أى الزدرٗص الطبرو ػي ثؼد ٗ       

ار ػول٘اخ الزادرٗص ّاًزقابم الوؼلْهابد هاي الوؼلان للطا٠ة  ؽ٘اش رزكاوي رلاك  اٝرغبداد الزٖ لِاب أى رَُ٘طِّ

اٝرغبداد قرّرح رؼبّى الط٠ة ّالوؼلو٘ي، ّالزؾلٖ ثبلؿجر ّضؼخ الؿادر ٕٛ هْقاف قاد ٗقاغ ف٘اَ إٔ 

الْضاابحر ّالجرهغ٘اابد الزبثؼااخ للوٌؿاابد الزؼل٘و٘ااخ، ثبٝقاابفخ إلاأ  هٌِوااب فااٖ هػااكلخ رقٌ٘ااخ ػٌااد رؼبهلااَ هااغ

قاارّرح اضاازةدام ًوااب ط ّرْعِ٘اابد هٌِغ٘ااخ رطاابػد الوؼلواا٘ي ػلاأ هراعؼااخ هغِااْداد الطاا٠ة ّهااٌؾِن 

الزيهٗااخ الراعؼااخ ػلِ٘ااب، إلاأ عبًاات الؼواار ػلاأ اُٟزواابم ثاابلط٠ة هوااي لاادِٗن هػااك٠د فااٖ الْلااْط إلاأ 

ارؿاابم ضاارٗغ ل٘ار هٌقطااغ، هااغ رسّٗاد كاار هااي الطا٠ة ّالوؼلواا٘ي ثبلوؼاابرف  اًٝزرًاذ ّالوؾبفظااخ ػلأ

 ّالوِبراد ال٠زهخ للزؼبهر هغ الجرهغ٘بد ّالْضبحر الزقٌ٘خ الؾدٗضخ.
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 انذساعبد انغبثمخ

ضْف ًؼرـ ثؼف الدراضبد  اد الؼ٠قخ ثوْقْع الجؾش، ّالزاٖ هٌِابا دراضاخ ؽوبدًاخ ّاليؿابة      

لزؼرف ػلٔ درعاخ هوبرضاخ هؼلواٖ ّهؼلوابد اللياخ اًٝغل٘سٗاخ فاٖ الورؽلاخ (  ّالزٖ ُدفذ إلٔ ا2228)

الضبًْٗخ لوِبراد الزؼلن اٝلكزرًّٖ فاٖ دّلاخ الكْٗاذ، ّأصار هزي٘ارادا )الغاٌص، الولُار الؼلواٖ، ضاٌْاد 

( هؼلوااب. ّهؼلوااخ. 220الةجاارح( فااٖ  لااك. ّقااد ارجؼااذ الدراضااخ الوااٌِظ الْؾاا ٖ، ّكاابى ػاادد أفااراد الؼٌ٘ااخ )

أدّاد الدراضاخ هاي اضازجبًخ لغواغ الج٘بًابد. ّأهِارد ًزابحظ الدراضاخا أى درعاخ هوبرضاخ هؼلواٖ  ّركًْذ

ّهؼلواابد الليااخ اًٝغل٘سٗااخ فااٖ الورؽلااخ الضبًْٗااخ لوِاابراد الاازؼلن اٝلكزرًّااٖ كبًااذ كج٘اارح، ّأًااَ ٟ رْعااد 

٘اغ الوغابٟد، فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ رؼسٓ لوزي٘رٕ الولُر الؼلوٖ ّضٌْاد الةدهاخ ّالغاٌص فاٖ عو

 ثبضزضٌب  هغبم هِبرح الؾبضت اٙلٖ فٖ هزي٘ر الغٌص لؿبلؼ الهكْر.

(  فِدفذ إلٔ الزؼرف ػلأ هادٓ راْافر هِابراد الزؼلا٘ن اٝلكزرًّاٖ الوؼرف٘اخ 2229أهب دراضخ ّادٕ )   

ارجؼاذ ّال ٌ٘خ ّالزطج٘ق٘خ لادٓ هؼلواٖ ّهؼلوابد هابدح الغيراف٘اب فاٖ الورؽلاخ الضبًْٗاخ ثوؾبفظاخ لاسح. ّقاد 

( هؼلوب. ّهؼلوخ. ّركًْذ أدّاد الدراضخ هي اضازجبًخ 22الدراضخ الوٌِظ الْؾ ٖ، ّكبى ػدد أفراد الؼٌ٘خ )

-لغوغ الج٘بًبد. ّأهِارد ًزابحظ الدراضاخ راْافر هِابراد الزؼلا٘ن اٝلكزرًّاٖ الوؼرف٘اخ ّال ٌ٘اخ ّالزطج٘ق٘اخ 

اد دٟلاخ إؽؿابح٘خ رؼاسٓ لوزي٘ارٕ الغاٌص لدٓ الوؼلو٘ي ّالوؼلوبد، ّأًَ ٟ رْعد فرّق   -ثدرعخ كج٘رح

 ّضٌْاد الةدهخ.

(  إلٔ هؼرفخ درعاخ اضازةدام هؼلواٖ ّهؼلوابد هجؾاش 1010ثٌ٘وب ضؼذ دراضخ الؼورٕ ّالةْالدح )       

الك٘و٘ب  فٖ الورؽلخ اٛضبض٘خ الؼل٘اب )الزبضاغ، الؼبغار( ّالورؽلاخ الضبًْٗاخ لوِابراد الازؼلن اٝلكزرًّاٖ فاٖ 

فااٖ اٛردى، ّػ٠قزِااب ثوؼ٘قاابد اضاازةداهِن لِااب هااي ّعِااخ ًظاارُن. ّقااد ارجؼااذ الدراضااخ هؾبفظااخ الط ٘لااخ 

( هؼلوااب. ّهؼلوااخ. ّركًْااذ أدّاد الدراضااخ هااي اضاازجبًز٘ي، 14الوااٌِظ الْؾاا ٖ، ّكاابى ػاادد أفااراد الؼٌ٘ااخ )

ٟضازةدام. اّٛلٔا رق٘ص درعخ اضزةدام هِبراد الزؼلن اٝلكزرًّٖ، ّالضبً٘خا رق٘ص الوؼ٘قبد الزٖ رؾد هي ا

هزْضاطخ، ّأى أػلأ  -ثػاكر ػابم-ّأهِرد ًزبحظ الدراضخا أى درعخ اضزةدام هِبراد الازؼلن اٝلكزرًّاٖ 

هزْضم كبى لوغبم هِبراد اضزةدام الؾبضْة ثدرعخ كج٘رح، ّكبى هغبٟ " هِبراد اًٝزرًذ فٖ الزؼل٘ن"   

واب أهِارد الٌزابحظ، ّعاْد هؼ٘قابد ّ" هِبراد رؿو٘ن الجرهغ٘بد الزؼل٘و٘خ" ثدرعخ اضازةدام هزْضاطخ. ك

 رؾد هي اضزةدام الوؼلو٘ي لوِبراد الزؼلن اٝلكزرًّٖ ثدرعخ هزْضطخ.

(  ُاادفذ إلاأ هؼرفااخ درعااخ هوبرضااخ هؼلوااٖ ّهؼلواابد الرٗبقاا٘بد 1010كوااب أى دراضااخ زٗاابدح )       

ر هزي٘رادا) الغٌص، للورؽلخ الضبًْٗخ لوِبراد الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ فٖ فلطط٘ي فٖ هر عبحؾخ كْرًّب، ّأص

الولُر الؼلوٖ، الةجرح الزدرٗط٘خ( فٖ درعخ الووبرضخ. ّقاد ارجؼاذ الدراضاخ الواٌِظ الْؾا ٖ، ّكابى ػادد 

( هؼلوااب. ّهؼلوااخ. ّركًْااذ أدّاد الدراضااخ هااي اضاازجبًخ لغوااغ الج٘بًاابد. ّأهِاارد ًزاابحظ 80أفااراد الؼٌ٘ااخ )

ؽلخ الضبًْٗاخ لوِابراد الزؼلا٘ن اٝلكزرًّاٖ فاٖ الدراضخ أى درعخ هوبرضخ هؼلوٖ ّهؼلوبد الرٗبق٘بد للور

ّعاْد فارّق  اد دٟلاخ  -أٗكاب. -هزْضاطخ. ّأهِارد الٌزابحظ  -ثػكر ػبم-فلطط٘ي فٖ هر عبحؾخ كْرًّب 

إؽؿبح٘خ رؼسٓ لوزي٘ر الغٌص فٖ عو٘غ الوغبٟد، ثبضزضٌب  هغبم هِبراد إدارح الزؼلا٘ن اٝلكزرًّاٖ، ّقاد 

ّعْد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ رؼاسٓ لوزي٘ار  -أٗكب. -أهِرد الٌزبحظ عب د ال رّق لؿبلؼ الهكْر. كوب 

الولُر الؼلوٖ فٖ هغبلٖ هِابراد رقٌ٘ابد الزؼلا٘ن ّالجؾاش اٝلكزرًّاٖ لؿابلؼ ؽابهلٖ غاِبداد الدراضابد 

ّعْد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ رؼسٓ لوزي٘ر الةجرح الزدرٗطا٘خ فاٖ  -أٗكب. -الؼل٘ب. ّكهلك أهِرد الٌزبحظ 

 براد إدارح الزؼل٘ن ّالزقْٗن ّالجؾش اٝلكزرًّٖ، لؿبلؼ الةجرح الزدرٗط٘خ اٛػلٔ.هغبم هِ
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(  (Alea, Fabrea, Roldan & Farooqi,2020أهاب دراضاخ ػل٘اب ّفبثرٗاب ّرّلاداى ّفابرّقٖ       

اضزكػاابف هاادٓ ّػااٖ الوؼلواا٘ي ثغبحؾااخ كْرًّااب، ّرؿااْرارِن ؽااْم اٟضاازؼداد الودرضااٖ فِاادفذ إلاأ 

ّقد ارجؼذ الدراضخ الوٌِظ الْؾا ٖ، الزؾدٗبد الوزؼلقخ ثبلزغبرة الزؼل٘و٘خ فٖ الزؼلن ػي ثؼد. ّاٟضزغبثخ ّ

الودارش اٟثزداح٘خ ّالضبًْٗخ الؼل٘اب الؾكْه٘اخ ّالةبؾاخ ( هؼلن ّهؼلوخ، فٖ 2422ّكبى ػدد أفراد الؼٌ٘خ )

لدراضخ إلٔ ػدٍٗد هاي الٌزابحظ، . ّركًْذ أدّاد الدراضخ هي اضزجبًخ لغوغ الج٘بًبد. ّقد رْؾلذ افٖ ال لج٘ي

ّعْد درعخ ػبل٘خ هي الْػٖ لدٓ الوؼلو٘ي ثْعْد عبحؾخ كْرًّب ّروص٘رارِب ػلٔ الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ،  أُوِبا

ّعااْد ػ٠قااخ اررجبل٘ااخ قْٗااخ ثاا٘ي الةجااراد الزؼل٘و٘ااخ، ّالزةؿااؽ الدراضااٖ، ّالوْقااغ الغيرافااٖ، ّكااها 

ؼد لدٓ الوؼلو٘ي، ؽ٘ش ٗرر غ هطزْٓ اٟضزؼداد للزدرٗص فٖ ّالغٌص، ّاٟضزؼداد للزدرٗص فٖ الزؼلن ػي ث

ث٘ئاابد الاازؼلن ػااي ثؼااد لاادٓ الوؼلواا٘ي اٛكضاار خجاارح، ّركااْى فااٖ الزةؿؿاابد الوررجطااخ ثبلزقٌ٘ااخ. كوااب أى 

الوؼلوبد فٖ الوٌابل  الؾكارٗخ أكضار اضازؼدادا. للزادرٗص فاٖ ث٘ئابد الازؼلن ػاي ثؼاد، ّأكضار ّػ٘اب. ثغبحؾاخ 

 ػلٔ رؼلن الط٠ة.كْرًّب ّروص٘رارِب 

  للكػف ػي الزقٌ٘بد الوطزةدهخ هي قجر ((Rahmadi, 2021ّأخ٘را. كبًذ دراضخ رؽودٕ       

الوؼلو٘ي ّالزٖ رُؼزجر أدّاد للزؼلن ػي ثؼد، ّػول٘خ الزؼلن ػي ثؼد الزٖ ٗقْهْى ثِب، ّهطزْٗبد اػزوبد 

لوٌِظ الْؾ ٖ، ّكبى ػدد أفراد الؼٌ٘خ ّقد ارجؼذ الدراضخ ا .الزؼلن ػي ثؼد لدِٗن أصٌب  عبحؾخ كْرًّب

، الودارش اٟثزداح٘خ ّالوزْضطخ ّالضبًْٗخ الؾكْه٘خ ّالةبؾخ فٖ أًدًّ٘ط٘ب( هؼلوب. ّهؼلوخ، فٖ 221)

 ّركًْذ أدّاد الدراضخ هي اضزجبًخ لغوغ الج٘بًبد. ّقد رْؾلذ الدراضخ إلٔ ػدٍٗد هي الٌزبحظ، أُوِبا

بد الوزؼلقخ ثبلزؼل٘ن ػي ثؼد ّالزٖ ٗزن اضزةداهِب فٖ الؾ٘بح الْ٘ه٘خ، كوب ٗطزةدم الوؼلوْى اٛعِسح ّالزطج٘ق

ٗزغَ الوؼلوْى إلٔ اضزةدام الزطج٘قبد الؼبلو٘خ أكضر هي الوؾل٘خ فٖ إدارح ال ؿْم الدراض٘خ اٟفزراق٘خ، 

 ؼلن ػي ثؼدّهرًّخ الوؼلو٘ي فٖ رجٌٖ الزؼلن ػي ثؼد أصٌب  الغبحؾخ. لها، فِن هي الوطزةده٘ي اّٛاحر للز

 ؽ٘ش ٗؼزجر دهظ الزقٌ٘خ رؾْٟ. فٖ ػول٘خ الزؼلن.  ؽطت هٌؾٌٔ رجٌٖ اٟثزكبر لرّعرز،

ّهوب ضج  ػرقَ هي دراضبد ضبثقخ، ٗزكؼ لٌب أى الدراضاخ الؾبل٘اخ رز ا  هاغ الدراضابد الطابثقخ فاٖا      

ؼلوبد. ّكهلك، ار قذ هاغ اضزةدام الوٌِظ الْؾ ٖ، ّأداح الدراضخ اٟضزجبًخ، ّفٖ عس  هي الؼٌ٘خ ُّٖ الو

 & Alea, Fabrea, Roldan(، ّػل٘ااب ّفبثرٗااب ّرّلااداى ّفاابرّقٖ 1010دراضااخ كااّر هاايا زٗاابدح )

Farooqi,2021)ّ ،) ٕرؽودRahmadi, 2021)) هي ؽ٘ش رطج٘قِاب أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب  (CVID-

رز   هغ  -ثهلك-ّرةزلف ػي الدراضبد الطبثقخ فٖ كْى الؼٌ٘خ روضر الوراؽر الدراض٘خ الض٠س، ُّٖ  (،19

. كواب أًِاب رةزلاف ػاي الدراضابد الطابثقخ فاٖ رٌبّلِاب هطازْٓ فقام (Rahmadi, 2021)دراضاخ رؽوادٕ 

ؼلن اٝلكزرًّاٖ. هوبرضخ الوؼلوبد لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  اٛزهبد، ّلا٘ص هِابراد الزؼلا٘ن أّ الاز

 ُّها هب ٗو٘س ُهٍ الدراضخ ػي الدراضبد الطبثقخ. 

 :يُٓج انجحش ٔإجشاءارّ

 يُٓج انجحش

ران اضاازةدام الوااٌِظ الْؾاا ٖ الوطااؾٖ ٝعارا  ُااها الجؾااش، ّالااهٕ ٗؼزجاار هٌبضاجب. لوضاار ُااها الٌااْع هااي      

ًابد ؽْلِاب ثْاضاطخ الجؾْس، ّ لك ػي لرٗ  ّؾف الظبُرح هْقْع ُها الجؾش  هاي خا٠م عواغ الج٘ب

 أداح الجؾش اٟضزجبًخ. 
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 يجزًغ انجحش ٔػُٛزّ:

   أ( يجزًغ انجحش  

ركْى هغزوغ الجؾش هاي هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼابم  ثبلوراؽار الدراضا٘خ الاض٠س اٟثزداح٘اخ )راثاغ، خابهص،                     

ضاابدش( ّالوزْضااطخ ّالضبًْٗااخ فااٖ عو٘ااغ الزةؿؿاابد، ثوؾبفظااخ ثق٘اا  ّالِغاار الزبثؼااخ لِااب فااٖ الوٌطقااخ 

واخ، ؽطات آخار إؽؿابح٘خ للؼابم الدراضاٖ ( هؼل410ثبلوولكخ الؼرث٘خ الطؼْدٗخ. ّقد ثلا  ػاددُي ) الػرق٘خ

 (. 2.  ُّي هْزػبد ػلٔ الوراؽر الدراض٘خ الض٠س كوب فٖ عدّم )2332-2332

 ( 2عدّم )

رْزٗغ أفراد هغزوغ الجؾش هي هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ثبلوراؽر الدراض٘خ الض٠س اٟثزداح٘خ ّالوزْضطخ  

 لزبثؼخ لِبّالضبًْٗخ فٖ عو٘غ الزةؿؿبد ثوؾبفظخ ثق٘  ّالِغر ا

 

 

 

     

 ة( ػُٛخ انجحش 

( هي الوؼلوبد  رن اخز٘برُي ثبلطرٗقخ الؼػْاح٘خ الطجق٘خ، هي هؼلوبد 102ركًْذ ػٌ٘خ الجؾش هي )  

الزؼل٘ن الؼبم ثبلوراؽر الدراض٘خ الض٠س اٟثزداح٘خ ّالوزْضطخ ّالضبًْٗاخ، ثوؾبفظاخ ثق٘ا  ّالِغار الزبثؼاخ لِاب 

 فٖ الوٌطقخ الػرق٘خ ثبلوولكخ الؼرث٘خ الطؼْدٗخ.

ب لوغزوغ الجؾش  هي هؼلوبد الزؼل٘ن  ّقد رن اٟػزوبد   ػلٔ ُها الؾغن للؼٌ٘خ ثؾ٘ش روضر روض٠٘. ربه.

الؼبم ثبلوراؽر الدراض٘خ الض٠س اٟثزداح٘خ ّالوزْضطخ ّالضبًْٗخ، ثوؾبفظخ ثق٘  ّالِغر الزبثؼخ لِب  ّالهٕ 

خ لـ ك٘رعطٖ ( هؼلوخ  ّ لك فٖ قْ  هؼبدلخ هدخر راثطخ الزرث٘خ اٛهرٗك410٘ثل  إعوبلٖ ؽغوِب )

  ّالزٖ رؾدد ؽغن الؼٌ٘خ الهٕ ٗوضر الوغزوغ، ّالزٖ رػ٘ر & Morgan ,1970) (Kergcie ّهْرعبى

ب. )ؽطي، 410( روضر هغزوغ ثؾش ؽغوَ )102إلٔ أى ػٌ٘خ قْاهِب )  (274، ؼ 1021( روض٠٘. ربه.

 ّهؼبدلخ ؽطبة ؽغن الؼٌ٘خ هْقؾخ كوب فٖ الؿْرح الزبل٘خا

P)(1 P1)(Nd

P)(1 P N

  

 
22

2

n







 

  ؽ٘شا

 n     .رػ٘ر إلٔ ؽغن الؼٌ٘خ الوطلْة = 

N   .رػ٘ر إلٔ ؽغن هغزوغ الجؾش = 

 ػدد الوؼلوبد الورؽلخ

 اٟثزداح٘خ

 )راثغ، خبهص، ضبدش(
212 

 224 الوزْضطخ

 242 الضبًْٗخ

 410 الوغوْع
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P رػ٘ر إلٔ هلغر الطكبى أّ ًطجخ الوغزوغ =Population Proportion  ّاقزرػ ك٘رع٘طٖ ّهْرعبى

 .0.5أى ٗطبّٕ 

d  َ0.05= رػ٘ر إلٔ ًطجخ الةطو الهٕ ٗوكي الزغبّز ػٌَ، ّأكجر ق٘وخ ل. 


2

، 1021)ؽطي، .0.05، ػٌد هطزْٓ دٟلخ  3.841= رػ٘ر إلٔ ق٘وخ هرثغ كبٕ ثدرعخ ؽرٗخ ّاؽدح =  

 (271ؼ 

ّقد رن رْزٗغ ػٌ٘خ الجؾش ؽطت ثؼف الوزي٘راد الدٗوْلراف٘خ، ّالزٖ رػورا )الورؽلخ الدراض٘خ، 

ثؼف الوزي٘راد ( رْزٗغ ػٌ٘خ الجؾش ؽطت 1الولُر الؼلوٖ، ضٌْاد الةدهخ للوؼلوخ(. ّْٗقؼ عدّم )

 الدٗوْلراف٘خ.

 ( 1عدّم )

 رْزٗغ ػٌ٘خ الجؾش ؽطت ثؼف الوزي٘راد الدٗوْلراف٘خ

 

 هب ٗلٖا (2ّٗزكؼ هي الغدّم )

  أى ٌُابا رقبرثاب. ثاا٘ي أػاداد هؼلوابد الوراؽاار الدراضا٘خ الاض٠س  اٟثزداح٘ااخ ّالوزْضاطخ ّالضبًْٗاخ ثؼٌ٘ااخ

 الجؾش  ؽ٘ش عب د ُهٍ اٛػداد ؽطت ًطجخ روض٘ر كر هرؽلخ فٖ هغزوغ الجؾش.

  الزةؿؿابد الوةزل اخ ثؼٌ٘اخ الجؾاش، ّإى كبًاذ أػلأ ًطاجخ أى ٌُبا رقبرثب. ث٘ي أػداد الوؼلوبد  ّاد

%(  11.72هي الوؼلوبد كبًذ هي الزةؿؽ )الؼلْم الطج٘ؼ٘خ ّالرٗبقا٘بد(  ؽ٘اش ثلياذ ًطاجزِي )

%(،  1.42هي إعوبلٖ ػٌ٘خ الجؾش. ثٌ٘وب كبًذ أقر ًطجخ هؼلوبد الؾبضت اٙلٖ  ؽ٘ش ثليذ ًطجزِي )

 م فٖ الورؽلز٘ي الوزْضطخ ّالضبًْٗخ.ّ لك ٛى هقرر الؾبضت اٙلٖ ٗدرش فق

  أى هؼظاان أفااراد الؼٌ٘ااخ هااي الوؼلواابد  ّاد الةدهااخ اٛكضاار هااي خوااص ضااٌْاد  ؽ٘ااش ثليااذ ًطااجزِي

 %( هي إعوبلٖ ػٌ٘خ الجؾش. 82.28)

 

 

 الٌطجخ الوئْٗخ الؼدد الوغوْػبد ال رػ٘خ للوزي٘ر الوزيـ٘ر

 الورؽلخ

 % 18.81 28 اٟثزداح٘خ

 % 71.81 24 الوزْضطخ

 % 74.77 18 الضبًْٗخ

 الزةؿؽ

 % 11.72 27 الؼلْم الطج٘ؼ٘خ ّالرٗبق٘بد

 % 28.40 78 الؼلْم الػرػ٘خ

 % 1.42 27 الؾبضت اٙلٖ

 % 28.42 72 الليخ الؼرث٘خ ّاٟعزوبػ٘بد

 % 24.47 18 الزرث٘خ اٛضرٗخ ّالزرث٘خ ال ٌ٘خ

 % 24.87 70 الليخ اًٝغل٘سٗخ

ضٌْاد الةدهخ 

 للوؼلوخ

 % 28.42 72 خوص ضٌْاد فوقر

 % 82.28 214 أكضر هي خوص ضٌْاد

 % 222 222 - انًجًٕع 
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 :أداح انجحش

ثؼد هراعؼخ اٛدث٘بد الزرثْٗخ ّالدراضبد الطبثقخ  اد الؿلخ ثوْقْع الجؾش هضر دراضخ )الق٘طٖ 

قبهذ الجبؽضخ ثرػداد اضزجبًخ، ّقد  (،1028  ؽوبدًخ ّاليؿبة،1021  ضِ٘ر ّهؿلؼ،1022ّالجرٕ،

 ركًْذ رلك اٟضزجبًخ فٖ ؾْررِب اّٛل٘خ هي عسأٗي، ّ لك ػلٔ الٌؾْ اٙرٖا 

ّٗػاازور ػلٔا)الورؽلااخ الدراضاا٘خ، الزةؿااؽ، ػاادد ضااٌْاد انجددضء اٞٔل: ٚزنددًٍ انجٛبَددبد انؼبيددخ،  -

        للوؼلوخ(.الةدهخ 

)هِابرح اضازةدام ْدٙ:  هِابراد رح٘طاخ(، 4)ػجدبسح رمدٛظ أسثؼدخ يحدبٔس  22انجضء انضبَٙ: ٔٚزندًٍ  - 

 الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن، هِبرح الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ، 

ضازغبثخ ػلأ عو٘اغ ػجابراد ّٗازن اٟهِبرح رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ، هِبرح رقْٗن رؼلن الطبلجبد(. 

 اٟضزجبًخ ثرؽدٓ اٟضزغبثبد الةوص الزبل٘خا  

ا(  ؽ٘اش روخاه ُاهٍ اٟضازغبثبد الةوطاخ الادرعبد  )هرر اغ ا، هرر اغ، هزْضام، هاٌة ف، هاٌة ف عاد. عاد.

( ػلٔ الزرر٘ات. ّثؼاد  لاك، ران رؿاٌ٘ف رلاك اٝعبثابد إلأ 2، 1، 7، 4، 2الةوص الزبل٘خ )

 فٖ الودٓ هي خ٠م الوؼبدلخ الزبل٘خا -طبّٗخأّ فئبد هز-خوطخ هطزْٗبد 

  0.80=  2( ÷ 2-2) = ػذد ثذائم انًمٛبط÷ ألم ٔصٌ(  -طٕل انفئخ = )أكجش ٔصٌ     

 لٌؾؿر ػلٔ الزؿٌ٘ف الوْقؼ ثبلغدّم الزبلٖا         

 ( 7عدّم )

 رْزٗغ هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح ّف  الزدرٗظ الوطزةدم فٖ اٟضزجبًخ

 الودٓ  الوِبرحهطزْٓ هوبرضخ 

ا هرر غ  2إلٔ  4.10هي  عد.

 4.10ٛقر هي  7.40هي  هرر غ

 7.40ٛقر هي  1.10هي  هزْضم

 1.10ٛقر هي  2.80هي  هٌة ف

ا  2.80( ٛقر هي 2هي ) هٌة ف عد.
 

 :صذق اٞداح

 رن ق٘بش ؾدق اٛداح هي خ٠ما 

( فاٖ رةؿااؽ 8ؽ٘ااش ران ػرقااِب ػلأ هغوْػااخ هاي الوؾكواا٘ي ثلا  ػااددُن ) صدذق انًحكًدٍٛ: .2

الوٌبُظ ّلرق الزدرٗص، ّالق٘بش ّالزقْٗن، ّرقٌ٘بد الزؼل٘ن، ّهػرفبد ررثْٗبد فٖ الزؼلا٘ن الؼابم  



 (COVID -91-مستوى ممارسة معلمات التعليم العام لمهارات التدريس عن بعد أثناء جائحة كورونا )كوفيد

          
 2222 انزبعغانؼذد  22انًجهذ                                                              انجحش انؼهًٙ فٙ انزشثٛخيجهخ 

 - 332 - 

للؾكن ػلٔ ه٠ هخ الؼجبراد لواب ّقاؼذ لق٘بضاَ، ّك بٗزِاب ّهٌبضاجزِب للووبرضابد الدالاخ ػلأ كار 

ْٗخ ّالزؼدٗر الوقزرػ. ّفٖ قْ  ه٠ؽظبرِن، رن ؽاهف فقارر٘ي هاي الوؾاْر هِبرح، ّالؿ٘بلخ اللي

 ( فقرح.22اّٛم ّالوؾْر الضبًٖ  لزؿجؼ ػدد فقراد اٟضزجبًخ ثؼد الزؼدٗر )

ثزطج٘قِب ػلٔ ػٌ٘خ اضازط٠ػ٘خ هكًْاخ ؽطبة ؾدق ػجبراد اٟضزجبًخ ا ؽ٘ش رن انصذق ا٠حصبئٙ .1

ي خبرط الؼٌ٘خ الزٖ رن رطج٘ا  اٟضازجبًخ ػلِ٘اب  ّ لاك ( هؼلوخ هي هغزوغ الجؾش ً طَ، ّه81هي )

ػي لرٗ  ؽطبة هؼبهر اٟررجبل ث٘ي درعخ الؼجبرح ّالدرعخ الكل٘خ للوؾْر ال رػٖ  ّالهٕ رق٘طَ 

الؼجبرح فٖ ؽبلخ ؽهف درعخ الؼجبرح هي الدرعخ الكل٘خ للوؾْر ال رػٖ الهٕ رق٘طَ الؼجبرح  ثبػزجبر 

، 1004، أثااْ ُبغاان،211، ؼ 1021ؽطااي، ٖ هؾااكم للؼجاابرح )أى ثق٘ااخ ػجاابراد الوؾااْر ال رػاا

 (.724ؼ

 

 :صجبد اٞداح 

( هؼلوااخ هااي 81  ثزطج٘قِاب ػلاأ ػٌ٘اخ اضاازط٠ػ٘خ هكًْااخ هاي )( ردى حغددبة صجدبد ػجددبساد االعددزجبَخ2

 ثطشٚمزٍٛ ًْب: خبرط الؼٌ٘خ الزٖ رن رطج٘  اٟضزجبًخ ػلِ٘ب، ّ لك

لكر هؾْر فرػٖ ػلٔ ؽدح )ثؼدد ػجبراد كار  Alpha-Cronbach)أ( ؽطبة هؼبهر أل ب لـ كرًّجبؿ 

هؾْر فرػٖ(. ّفٖ كر هارح، ٗازن ؽاهف درعابد إؽادٓ الؼجابراد هاي الدرعاخ الكل٘اخ للوؾاْر ال رػاٖ 

 الهٕ رٌزوٖ لَ الؼجبرح.

)ة( ؽطاابة هؼاابه٠د اٟررجاابل ثاا٘ي درعاابد الؼجاابرح ّالاادرعبد الكل٘ااخ للوؾااْر ال رػااٖ الااهٕ رق٘طااَ 

 هؼبهر اررجبل ث٘رضْى. الؼجبرح  ثبضزةدام 

ؽ٘ش رن ؽطبة  لاك ثطارٗقز٘ي، اّٛلأا ػاي لرٗا  هؼبهار أل اب لاـ  ( حغبة انضجبد انكهٙ نهًحبٔس:2)

ثاااراّى  -كرًّجااابؿ، ّالضبً٘اااخا ػاااي لرٗااا  هؼبهااار الضجااابد، ثطرٗقاااخ الزغسحاااخ الٌؿااا ٘خ لاااـ ضاااج٘رهبى

Spearman-Brown. 

وبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن ثوؾبفظخ ثق٘  الؼابم ّْٗقؼ الغدّم الزبلٖ، هؼبه٠د ؾدق ػجبراد اضزجبًخ ه

 :عبحؾخ كْرًّبلوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد ّصجبرِب أصٌب  

 (4عدّم )

هؼبه٠د ؾدق ػجبراد اضزجبًخ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ثوؾبفظخ ثق٘  لوِبراد الزدرٗص ػي 

 (81)ى = COVID-19 )-)كْف٘د عبحؾخ كْرًّبثؼد ّصجبرِب أصٌب  

 هؼبهر أل ب الؼجبراد الوؾـْر

هؼبهر اٟررجبل 

ثبلوؾْر
 (2)

 

 )صجبد(

هؼبهر اٟررجبل ثبلوؾْر فٖ ؽبلخ 

ؽهف درعخ الؼجــبرح هي الوؾْر 

 )ؾدق(

هِبرح اضزةدام الؾبضت اٙلٖ 

 ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن

 

هؼبهر أل ب الؼبم للوؾْر = 

0.822 

2 0.822 0.14** 0.21** 

1 0.807 0.87** 0.21** 

7 0.804 0.82** 0.22** 

4 0.882 0.88** 0.87** 

2 0.801 0.28** 0.27** 
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 هؼبهر أل ب الؼجبراد الوؾـْر

هؼبهر اٟررجبل 

ثبلوؾْر
 (2)

 

 )صجبد(

هؼبهر اٟررجبل ثبلوؾْر فٖ ؽبلخ 

ؽهف درعخ الؼجــبرح هي الوؾْر 

 )ؾدق(

 

هؼبهر الضجبد ثطرٗقخ الزغسحخ 

 0.874الٌؿ ٘خ = 

1 0.808 0.28** 0.22** 

2 0.808 0.28** 0.22** 

8 0.802 0.84** 0.28** 

هِبرح الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ 

 اٟفزراق٘خ

 

هؼبهر أل ب الؼبم للوؾْر = 

0.822 

 

هؼبهر الضجبد ثطرٗقخ الزغسحخ 

 0.882الٌؿ ٘خ = 

8 0.818 0.81** 0.28** 

8 0.818 0.88** 0.82** 

20 0.818 0.84** 0.81** 

22 0.818 0.82** 0.87** 

21 0.818 0.82** 0.82** 

27 0.818 0.88** 0.81** 

24 0.812 0.80** 0.88** 

22 0.812 0.80** 0.82** 

21 0.818 0.88** 0.82** 

22 0.818 0.88** 0.81** 

28 0.818 0.82** 0.84** 

28 0.812 0.82** 0.88** 

10 0.827 0.24** 0.21** 

هِبرح رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ 

 اٟفزراق٘خ

 

هؼبهر أل ب الؼبم للوؾْر = 

0.827 

 

هؼبهر الضجبد ثطرٗقخ الزغسحخ 

 0.888الٌؿ ٘خ = 

12 0.821 0.84** 0.81** 

11 0.821 0.87** 0.82** 

17 0.827 0.28** 0.22** 

14 0.821 0.87** 0.82** 

12 0.821 0.82** 0.87** 

11 0.821 0.82** 0.28** 

12 0.827 0.22** 0.21** 

18 0.821 0.80** 0.22** 

18 0.821 0.87** 0.82** 

70 0.827 0.24** 0.22** 

72 0.821 0.84** 0.81** 

71  0.84** 0.87** 

77 0.821 0.82** 0.28** 

74 0.821 0.81** 0.84** 

72 0.821 0.82** 0.28** 

71 0.821 0.80** 0.28** 

72 0.821 0.84** 0.81** 

78 0.821 0.81** 0.80** 

78 0.821 0.81** 0.82** 

40 0.821 0.81** 0.80** 

42 0.872 0.18** 0.28** 

 **0.27 **0.28 0.870 41 رقْٗن رؼلن الطبلجبدهِبرح 
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 هؼبهر أل ب الؼجبراد الوؾـْر

هؼبهر اٟررجبل 

ثبلوؾْر
 (2)

 

 )صجبد(

هؼبهر اٟررجبل ثبلوؾْر فٖ ؽبلخ 

ؽهف درعخ الؼجــبرح هي الوؾْر 

 )ؾدق(

 

هؼبهر أل ب الؼبم للوؾْر = 

0.872 

 

هؼبهر الضجبد ثطرٗقخ الزغسحخ 

 0.827الٌؿ ٘خ = 

47 0.818 0.28** 0.24** 

44 0.811 0.84** 0.82** 

42 0.812 0.82** 0.81** 

41 0.811 0.82** 0.81** 

42 0.812 0.87** 0.28** 

48 0.812 0.87** 0.28** 

48 0.870 0.28** 0.27** 

20 0.818 0.28** 0.27** 

22 0.822 0.14** 0.21** 
 

( يؼبيم االسرجبط ثبنًحٕس فٙ حبنخ ٔجٕد دسجخ انؼجبسح ضًٍ انذسجخ انكهٛخ نهًحٕس **دال إحصبئًٛب 2)

   ≥  0.01ػُذ يغزٕٖ 

 ( هب ٗلٖا4ّٗزكؼ هي الغدّم )

  كرًّجبؿ لكر هؾْر فرػٖ فٖ ؽبلخ ؽهف درعاخ كار ػجابرح هاي ػجبراراَ أقار هاي أّ لـ أى هؼبهر أل ب

، إٔ إىا ٗطبّٕ هؼبهر أل ب الؼابم للوؾاْر ال رػاٖ الاهٕ رق٘طاَ الؼجابرح فاٖ ؽبلاخ ّعاْد عو٘اغ ػجبراراَ

ّعْد الؼجبرح ثبلوؾْر ٟ ٗلدٕ إلٔ اًة بـ هؼبهر صجبرَ، ّاضزجؼبدُب ٗلدٕ إلٔ خ ف ُاها الوؼبهار. 

الااهٕ رق٘طاَ  هوااب ٗادم ػلاأ أى عو٘ااغ للوؾاْر ػاا٘ر إلأ أى كاار ػجابرح رطااِن فاٖ الضجاابد الكلااٖ ُّاها ٗ

 -اضزجبًخ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )كْف٘ادػجبراد 

 .  صبثزخ (28

  للوؾاْر ال رػاٖ الاهٕ أى عو٘غ هؼبه٠د اٟررجبل ث٘ي درعخ كر ػجبرح هي الؼجبراد ّالدرعاخ الكل٘اخ

ال رػاٖ( دالاخ إؽؿابح٘.ب للوؾاْر رٌزوٖ إلَ٘ الؼجبرح )فٖ ؽبلاخ ّعاْد درعاخ الؼجابرح فاٖ الدرعاخ الكل٘اخ 

عو٘اغ ػجابراد اضازجبًخ هوبرضاخ (  هوب ٗدم ػلٔ اٟرطبق الاداخلٖ، ّصجابد   ≥  0.02)ػٌد هطزْٓ 

 .(28 -ًّب )كْف٘دهؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْر

  َأى عو٘غ هؼبه٠د اٟررجبل ثا٘ي درعاخ كار ػجابرح ّالدرعاخ الكل٘اخ للوؾاْر ال رػاٖ الاهٕ رٌزواٖ إل٘ا

ال رػاٖ الاهٕ رق٘طاَ( دالاخ إؽؿابح٘.ب للوؾاْر الؼجبرح )فٖ ؽبلخ ؽهف درعخ الؼجبرح هاي الدرعاخ الكل٘اخ 

هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ػجبراد اضزجبًخ (  هوب ٗدم ػلٔ ؾدق عو٘غ   ≥  0.02)ػٌد هطزْٓ 

 . (28 -لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )كْف٘د

  أى هؼاابه٠د الضجاابد الكلااٖ لوؾاابّر اٟضاازجبًخ اٛرثؼااخ ثطرٗقزااٖ هؼبهاار أل ااب لااـ كرًّجاابؿ، ّالزغسحااخ

)أثاْ  فاوكضر( 0.80ثراّى هؼبه٠د هرر ؼخ، ّٗؼد هؼبهر الضجبد هرر ؼب. إ ا ثل  ) -الٌؿ ٘خ لـ ضج٘رهبى

هوب ٗدم ػلٔ الضجابد الكلاٖ لوؾابّر اضازجبًخ هوبرضاخ هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼابم  ( 724، ؼ1004ُبغن،

 (.28 -لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )كْف٘د
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 أعهٕة رحهٛم انجٛبَبد  

(  SPSSروذ هؼبلغخ الج٘بًبد ّرؾل٘لِب ػي لرٗ  ثرًبهظ الؾاسم اٝؽؿابح٘خ للؼلاْم اٟعزوبػ٘اخ )    

 ثبضزةدام اٛضبل٘ت اٝؽؿبح٘خ الزبل٘ـخا

 للزؾق  هي صجبد اٟضزجبًخ.، Alpha-Cronbachهؼبهر أل ب لـ كرًّجبؿ  -

 ّصجبرِب. للزؾق  هي ؾدق ػجبراد اٟضزجبًخهؼبهر اٟررجبل لج٘رضْى   -

 للزؾق  هي صجبد اٟضزجبًخ.  Spearman-Brownثراّى  -هؼبهر ض٘جرهبى -

 الوزْضم الؾطبثٖ للؼجبراد ّٛثؼبد كر هؾْر  لزرر٘ت ػجبراد كر هؾْر. -

ؽطبة الزكراراد ّالٌطت الوئْٗخ لزكراراد اضزغبثبد الوؼلوبد ػلٔ كر ػجبرح هي ػجبراد  -

 اٟضزجبًخ. 

هرثغ كبٕ )كب اخزجبر -
1

 )Chi-Square   لجؾش ال رّق ث٘ي ركراراد اضزغبثبد أفراد الؼٌ٘خ هي

 ػجبراد اٟضزجبًخ.  الوؼلوبد ػلٔ عو٘غ

اضزجبًخ لجؾش ال رّق ث٘ي هزْضطبد اضزغبثبد الوؼلوبد ػلٔ عو٘غ هؾبّر   T-test)د(  اخزجبر -

زٖ ّال ( 28 -هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )كْف٘د

 ررعغ إلٔ ضٌْاد الةدهخ للوؼلوخ. 

اضزجبًخ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد اًٟؾراف الوؼ٘برٕ لغو٘غ هؾبّر  -

  ّالزٖ ررعغ إلٔا )ضٌْاد الةدهخ للوؼلوخ، الورؽلخ الدراض٘خ، (28 -أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )كْف٘د

 ّالزةؿؽ(.

ب ثبخزجبر أقر فرق دام One- Way ANOVAرؾل٘ر الزجبٗي فٖ ارغبٍ ّاؽد  -  Least، هزجْػ.

significant difference (LSD) ٖهؾبّر اضزجبًخ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم   لجؾش ال رّق ف

الزٖ ررعغ إلٔ كر هيا)الورؽلخ  (28 -لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )كْف٘د

 الدراض٘خ، ّالزةؿؽ(.

 بَزبئج انجحش ٔرفغٛشارٓ

 َزبئج إجبثخ انغؤال اٞٔل:

يب يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثؼذ ٔانٕاجت رٕافشْب ندذٖ يؼهًدبد انزؼهدٛى ٌٗؽ الطلام اّٛم ػلٔ الزبلٖا 

 (؟COVID-19انؼبو فٙ انًشاحم انذساعٛخ انضالس أصُبء جبئحخ كٕسَٔب )

  ُٖا ،، رن رؿو٘ن اضزجبًخ هكًْخ هي أرثغ هِبراد رح٘طخّلٞعبثخ ػي الطلام اّٛم

 ٌّٗدرط رؾزِب صوبى هِبراد فرػ٘خ.يٓبسح اعزخذاو انحبعت اٜنٙ ٔا٠َزشَذ ٔأَظًخ انزؼهى:  .2

 ٌّٗدرط رؾزِب اصٌب ػػر هِبرح فرػ٘خ.يٓبسح انزخطٛط نهجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ:  .1

 ٌّٗدرط رؾزِب إؽدٓ ّػػرّى هِبرح فرػ٘خ.يٓبسح رُفٛز انجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ:   .7
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 ٌّٗدرط رؾزِب ػػر هِبراد فرػ٘خ.يٓبسح رمٕٚى رؼهى انطبنجبد:  .3

ّهٌؼب. للزكرار ّاٝلبلخ، فقاد ران رْقا٘ؼ الوِابراد الرح٘طاخ ّال رػ٘اخ ثبلز ؿا٘ر فاٖ اٝعبثاخ ػاي 

 الطلام الضبًٖ ّالضبلش ّالراثغ ّالةبهص.

 َزبئج إجبثخ انغؤال انضبَٙ:

يب يغزٕٖ يًبسعخ يؼهًبد انزؼهدٛى انؼدبو نًٓدبسح اعدزخذاو انحبعدت ٌٗؽ الطلام الضبًٖ ػلٔ الزبلٖا 

 (؟ 29 -اٜنٙ ٔا٠َزشَذ ٔأَظًخ انزؼهى إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ أصُبء جبئحخ كٕسَٔب )كٕفٛذ

 ، رن اضزةداما ّلٞعبثخ ػي الطلام الضبًٖ

  ٕاخزجاابر هرثااغ كاابChi-Square  الؼٌ٘ااخ ػلاأ عو٘ااغ لجؾااش ال اارّق ثاا٘ي ركااراراد اضاازغبثبد أفااراد

ػجاابراد الوؾااْر اّٛم )هِاابرح اضاازةدام الؾبضاات اٙلااٖ ّاًٝزرًااذ ّأًظوااخ الاازؼلن إؽاادٓ هِاابراد 

 الزدرٗص ػي ثُؼد( ثبٟضزجبًخ.

 ( ا  2ؽطبة الوزْضم الؾطبثٖ لؼجبراد الوؾْر اّٛم. ّكبًذ الٌزبحظ كوب ثبلغدّم) 

 (2عدّم )

ًزبحظ اخزجبر هرثغ كبٕ لجؾش ال رّق ث٘ي ركراراد اضزغبثبد أفراد الؼٌ٘خ هي هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ػلٔ  

 (102الوؾْر اّٛم )هِبرح اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن( ثبٟضزجبًخ )ى = 

 الؼجــبرح م

ق٘وخ هرثغ  هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح

كبٕ 

م ّدٟلزِب
ض
زْ
لو
ا

 

ت
ر٘
ر
الز

 

 هرر غ

ا  عد.
 هٌة ف هزْضم هرر غ

هٌة ف 

 عد.ا

2 
أرقي رػي٘ر الؾبضات ّإٗقبفاَ 

 ثػكر ؾؾ٘ؼ ّآهي.

 0 7 12 72 274 د
188.2** 4.20 2 

% 11.2 28.4 27.4 2.2 0.0 

1 

أرقااااااي اضاااااازةدام الجااااااراهظ 

اٛضبضاااا٘خ للؾبضاااات، هضاااارا 

الاااااااااّْرد، الجْرثٌْٗاااااااااذ، 

اٝكطاار، ّ لااك هااي خااا٠ما 

ّفزؾِااااب،  )إًػااااب  الول اااابد،

ّرطاااااااااااو٘زِب، ّؽ ظِاااااااااااب، 

ًّطااااةِب، ًّقلِااااب، ّإػاااابدح 

رطااااااو٘زِب، ّالزؼبهاااااار هااااااغ 

 الٌؽ، ...(

 1 8 71 82 24 د

241.2** 4.20 4 

% 71.8 41.7 22.8 4.0 2.0 

7 

أرؼبهاار ثك ااب ح هااغ هلؾقاابد 

الؾبضااات، هضااارا )الطبثؼاااخ، 

الوبضاااؼ الكاااْحٖ، الكااابه٘را 

 الرقو٘خ، ...(.

 1 22 44 22 17 د

88.2** 7.81 2 

% 72.7 78.7 12.8 2.2 2.0 

4 

أرؼبهاااار ثك ااااب ح هااااغ خدهااااخ 

الجرٗد اٝلكزرًّٖ هي خ٠ما 

)هزبثؼاااااااااااااخ الْاعجااااااااااااابد، 

الوراض٠د اٛكبدٗو٘اخ، الارد 

ػلااأ اضز طااابراد الطااا٠ة، 

 2 2 72 87 28 د

220.8** 4.22 7 

% 78.7 42.7 22.4 7.2 0.2 
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 الؼجــبرح م

ق٘وخ هرثغ  هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح

كبٕ 

م ّدٟلزِب
ض
زْ
لو
ا

 

ت
ر٘
ر
الز

 

 هرر غ

ا  عد.
 هٌة ف هزْضم هرر غ

هٌة ف 

 عد.ا

.)... 

2 

أػاااااارف ك٘ ٘ااااااخ اضاااااازةدام 

هؾركاااااابد الجؾااااااش، هضاااااار 

Google   ّل٘رُااااااااااااااااااااااب

 للْؾْم إلٔ الوؼلْهبد.

 0 2 22 21 212 د

122.7** 4.20 2 

% 17.1 12.8 8.2 1.2 0.0 

1 

أثؾااااااااش فااااااااٖ ال ِاااااااابرش 

اٝلكزرًّ٘اااخ للوكزجااابد ػجااار 

هْاقاغ الولضطابد الزؼل٘و٘ااخ  

ل٠لااااا٠ع ػلااااأ اٛثؾااااابس 

الؼلو٘ااخ الوٌػااْرح فااٖ هغاابم 

 رةؿؿٖ.

 1 10 12 21 41 د

22.1** 7.11 1 
% 10.8 72.8 70.7 20.0 7.0 

2 

أرقاااااااااااي اضااااااااااازةدام أدّاد 

اٟرؿااااااااااااابم الوزاااااااااااااساهي 

Synchronous  ّل٘اااااااااااار

الوزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااساهي 

Asynchronous. 

 21 74 40 11 42 د

71.2** 7.42 2 

% 11.4 71.8 28.8 21.8 8.0 

8 

أرؼبهااار ثك اااب ح هاااغ أًظواااخ 

إدارح الاااااازؼلن هااااااي خاااااا٠ما 

)رطااغ٘ر الاادخْم ّالةاارّط 

هااي الٌظاابم، إدخاابم درعاابد 

الوزؼلواااااااااااا٘ي ّث٘بًاااااااااااابرِن 

ّاضاااازرعبػِب، الزٌقاااار ثاااا٘ي 

هؾزْٗاابد الوقاارر، الوراضاالخ 

 ػجر الٌظبم، ...(.

 0 2 71 10 200 د

220.1** 4.12 1 

% 48.8 18.8 22.8 1.2 0.0 

   4.01الوزْضم الكلٖ للوؾْر = 

   ≥  0.01د = الزكرار          % = الٌطجخ الوئْٗخ للزكرار            ** دام ػٌد هطزْٓ 

 ( هب ٗلٖا2ّٗزكؼ هي الغدّم )

  ْٕػٌد هطز( 2.22ّعْد فرق دام إؽؿبح٘.ب ≤  ث٘ي ركراراد اضزغبثبد ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد  )

ا( ػلٔ ػدد هي  لوؾْر  -أّ الوِبراد ال رػ٘خ-الؼجبراد الزؼل٘ن الؼبم لؿبلؼ اٟضزغبثخ )هرر غ عد.

(، ُّٖ اعزخذاو انحبعت اٜنٙ ٔا٠َزشَذ ٔأَظًخ انزؼهى إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذيٓبسح )

 الؼجبراد الض٠س الزبل٘خا

)أرقي رػي٘ر الؾبضت ّإٗقبفَ ثػكر ؾؾ٘ؼ ّآهي(، )أػرف ك٘ ٘خ اضزةدام هؾركبد الجؾش، هضر  -

Google  ٔالوؼلْهبد(، )أرؼبهر ثك ب ح هغ أًظوخ إدارح الزؼلن هي خ٠ما ّل٘رُب  للْؾْم إل

)رطغ٘ر الدخْم ّالةرّط هي الٌظبم، إدخبم درعبد الوزؼلو٘ي ّث٘بًبرِن ّاضزرعبػِب، الزٌقر ث٘ي 

 هؾزْٗبد الوقرر، الوراضلخ ػجر الٌظبم، ...((.

  ْٕػٌد هطز( 2.22ّعْد فرق دام إؽؿبح٘.ب ≤ ث٘ي ركراراد اضزغبثبد ػ  ) ٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد

 يٓبسحالزؼل٘ن الؼبم لؿبلؼ اٟضزغبثخ )هرر غ( ػلٔ ثق٘خ الؼجبراد أّ الوِبراد ال رػ٘خ لوؾْر )
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(، ُّٖ الؼجبراد اعزخذاو انحبعت اٜنٙ ٔا٠َزشَذ ٔأَظًخ انزؼهى إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ

 الةوص الزبل٘خا

)أرقي اضزةدام الجراهظ اٛضبض٘خ للؾبضت، هضرا الّْرد، الجْرثٌْٗذ، اٝكطر، هي خ٠ما )إًػب   -

الول بد، ّفزؾِب، ّرطو٘زِب، ّؽ ظِب، ًّطةِب، ًّقلِب، ّإػبدح رطو٘زِب، ّالزؼبهر هغ الٌؽ، ...((، 

٘خ، ...((، )أرؼبهر )أرؼبهر ثك ب ح هغ هلؾقبد الؾبضت هضرا )الطبثؼخ، الوبضؼ الكْحٖ، الكبه٘را الرقو

ثك ب ح هغ خدهخ الجرٗد اٝلكزرًّٖ هي خ٠ما )هزبثؼخ الْاعجبد، الوراض٠د اٛكبدٗو٘خ، الرد ػلٔ 

اضز طبراد الط٠ة، ...((، )أثؾش فٖ ال ِبرش اٝلكزرًّ٘خ للوكزجبد ػجر هْاقغ الولضطبد 

)أرقي اضزةدام أدّاد الزؼل٘و٘خ  ل٠ل٠ع ػلٔ اٛثؾبس الؼلو٘خ الوٌػْرح فٖ هغبم رةؿؿٖ(، 

 .Asynchronous)ّل٘ر الوزساهي  Synchronousاٟرؿبم الوزساهي 

 ( اعزخذاو انحبعت اٜنٙ ٔا٠َزشَذ ٔأَظًخ انزؼهى إحذٖ  يٓبسحأى أػلٔ هزْضم لؼجبراد هؾْر

(، ّكبى خبؾب. ثبلؼجبرر٘يا )أرقي رػي٘ر الؾبضت 2هي  4.20( قد ثل  )يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ

ّل٘رُب، للْؾْم  Googleثػكر ؾؾ٘ؼ ّآهي(، )أػرف ك٘ ٘خ اضزةدام هؾركبد الجؾش هضر ّإٗقبفَ 

إلٔ الوؼلْهبد(. ّفٖ الوررجخ الضبً٘خ الؼجبرحا )أرؼبهر ثك ب ح هغ أًظوخ إدارح الزؼلن هي خ٠ما )رطغ٘ر 

ؾزْٗبد الدخْم ّالةرّط هي الٌظبم، إدخبم درعبد الوزؼلو٘ي ّث٘بًبرِن ّاضزرعبػِب، الزٌقر ث٘ي ه

(، ُّهٍ الوزْضطبد رقغ فٖ هطزْٓ هوبرضخ 4.12الوقرر، الوراضلخ ػجر الٌظبم، ...(( ثوزْضم ثل  )

ا )الهٕ ٗوزد هي   (. 2إلٔ  4.10الوِبرح هرر غ عد.

 ( يٓبسح اعزخذاو انحبعت اٜنٙ ٔا٠َزشَذ ٔأَظًخ انزؼهى إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ أى ػجبراد هؾْر

ررجخ الضبلضخ إلٔ الوررجخ الطبثؼخ ّاٛخ٘رح ُٖ الؼجبراد الزبل٘خا )أرؼبهر ( الزٖ اؽزلذ هي الوػٍ ثُؼذ

ثك ب ح هغ خدهخ الجرٗد اٝلكزرًّٖ هي خ٠ما )هزبثؼخ الْاعجبد، الوراض٠د اٛكبدٗو٘خ، الرد ػلٔ 

اضز طبراد الط٠ة، ...(، )أرقي اضزةدام الجراهظ اٛضبض٘خ للؾبضت، هضرا الّْرد، الجْرثٌْٗذ، 

، هي خ٠ما )إًػب  الول بد، ّفزؾِب، ّرطو٘زِب، ّؽ ظِب، ًّطةِب، ًّقلِب، ّإػبدح رطو٘زِب، اٝكطر

ّالزؼبهر هغ الٌؽ، ...(، )أرؼبهر ثك ب ح هغ هلؾقبد الؾبضت، هضرا )الطبثؼخ، الوبضؼ الكْحٖ، 

ؼل٘و٘خ  الكبه٘را الرقو٘خ، ...(، )أثؾش فٖ ال ِبرش اٝلكزرًّ٘خ للوكزجبد ػجر هْاقغ الولضطبد الز

ل٠ل٠ع ػلٔ اٛثؾبس الؼلو٘خ الوٌػْرح فٖ هغبم رةؿؿٖ(، )أرقي اضزةدام  أدّاد اٟرؿبم 

(، 4.20(، )4.22( ثوزْضطبد ثليذا )Asynchronousّل٘ر الوزساهي  Synchronousالوزساهي 

 ( ػلٔ الزرر٘ت، ُّٖ هزْضطبد رقغ فٖ هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح )هرر غ(. 7.42(، )7.11(، )7.81)

  اعدزخذاو انحبعدت اٜندٙ ٔا٠َزشَدذ ٔأَظًدخ اندزؼهى إحدذٖ يٓدبساد أى الوزْضم الؼابم لوؾاْر )هِابرح

 (، ُّها الوزْضم ٗقغ فٖ هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح )هرر غ(. 4.01( قد ثل  ق٘وزَ )انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ

 يُبلشخ َزبئج انغؤال انضبَٙ ٔرفغٛشارٓب:

 أهِرد ًزبحظ الطلام الضبًٖ هب ٗلٖا

الجؾااش هااي هؼلواابد الزؼلاا٘ن الؼاابم ٗوبرضااي الوِاابراد ال رػ٘ااخ الوزؼلقااخ ثااـ )هِاابرح اضاازةدام  أى ػٌ٘ااخ -

ا ) هِاابراد فرػ٘ااخ(، أّ ثاادرعبد  7الؾبضاات اٙلااٖ ّاًٝزرًااذ ّأًظوااخ الاازؼلن( ثاادرعبد هرر ؼااخ عااد.

 هِبراد فرػ٘خ(. 2هرر ؼخ )
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ِابرح اضازةدام الؾبضات اٙلاٖ )ه -ثْعاَ ػابم-أى أفراد ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼابم ٗوبرضاي  -

 ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن إؽدٓ هِبراد الزدرٗص ػي ثُؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب( ثدرعخ هرر ؼخ. 

ُّهٍ الٌز٘غخ، رز   هغ هب عب  فٖ ثؼف الدراضبد فٖ عس  هي الؼٌ٘خ، ّرطو٘خ ثؼف الوِبراد        

الرح٘طخ فٖ ثؼف الوؾبّر، ػلٔ الرلن هي اخز٠ف ُهٍ الدراضخ ػي الدراضبد الطبثقخ  فٖ رٌبّلِب 

الزؼلن هطزْٓ هوبرضخ الوؼلوبد لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  اٛزهبد، ّل٘ص هِبراد الزؼل٘ن أّ 

(  ّالزٖ أهِرد أى درعخ هوبرضخ هؼلوٖ 1028اٝلكزرًّٖ. لهلك، ار قذ هغ دراضخ ؽوبدًخ ّاليؿبة )

ّهؼلوبد الليخ اًٝغل٘سٗخ فٖ الورؽلخ الضبًْٗخ لوِبررٖ الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ عب د كج٘رح. كوب ار قذ 

ًّٖ الوؼرف٘خ ّالزطج٘ق٘خ ثدرعخ (  ّالزٖ أهِرد رْافر هِبراد الزؼل٘ن اٝلكزر1028هغ دراضخ ّادٕ )

(  ّالزٖ أهِرد أى درعخ 1010كج٘رح لدٓ هؼلوٖ ّهؼلوبد الغيراف٘ب، ّدراضخ الؼورٕ ّالةْالدح )

هوبرضخ هؼلوٖ ّهؼلوبد هجؾش الك٘و٘ب  لوِبراد اضزةدام الؾبضْة كبًذ ثدرعخ كج٘رح، ّدراضخ 

ضزةدام الزطج٘قبد الؼبلو٘خ أكضر هي الوؼلو٘ي إلٔ ا ارغبٍ (  ّالزٖ أهِرد(Rahmadi, 2021رؽودٕ 

ؽطت هٌؾٌٔ  الوؾل٘خ فٖ إدارح ال ؿْم الدراض٘خ اٟفزراق٘خ، فِن هي الوطزةده٘ي اّٛاحر للزؼلن ػي ثؼد

(  فٖ هغبم هِبرح اًٝزرًذ  1010رجٌٖ اٟثزكبر لرّعرز. ّاخزل ذ هغ ًز٘غخ دراضخ الؼورٕ ّالةْالدح )

(  ّالزٖ أهِرد ًزبحظ الدراضخ أى درعخ 1010دراضخ زٗبدح )ّالهٕ عب  ثدرعخ اضزةدام هزْضطخ، ّ

هوبرضخ هؼلوٖ ّهؼلوبد الرٗبق٘بد للورؽلخ الضبًْٗخ لوِبراد رقٌ٘بد الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ ّالجؾش 

 اٝلكزرًّٖ عب د ثدرعخ هزْضطخ. 

ػلأ ػقجابد ر ؼ٘ار للزيلات ّٗوكي ر ط٘ر ُهٍ الٌز٘غخ، ثاوى ّزارح الزؼلا٘ن قادهذ دػواب. كج٘ارا. للوؼلوا٘ي      

فقاد ؽرؾاذ ّزارح الزؼلا٘ن هوضلاخ ثابلوركس الاْلٌٖ للزطاْٗر الزؼل٘ن ػي ثؼد، ّاضزورار ردرٗجِن ػي ثؼاد  

م  1010ُااـ/2442الوٌِااٖ الزؼل٘وااٖ ػلاأ رٌ ٘ااه هػاارّع ثااراهظ الزطااْٗر الوٌِااٖ الزؼل٘وااٖ الؿاا٘ ٖ لؼاابم 

بفظبرِب، ّثػراكخ هغزوؼ٘اخ رطْػ٘اخ هاغ الورؽلخ الضبلضخ )ػي ثُؼد(  ّالهٕ غور عو٘غ هٌبل  الوولكخ ّهؾ

هغوْػخ هي الغبهؼبد الطؼْدٗخ، ّغركخ رطْٗر للةدهبد الزؼل٘و٘خ، ّغاركخ رطاْٗر لزقٌ٘ابد الزؼلا٘ن. كواب 

ثااراهظ هزةؿؿااخ فااٖ هغاابم اضاازةدام راان رٌ ٘ااه ػدٗااٍد هااي الجااراهظ الزدرٗج٘ااخ للوؼلواا٘ي ّالوؼلواابد  هٌِااب 

هاي اضازةدام الزطج٘قابد اٛضبضا٘خ للؾبضاْة، ّكاهلك رْه٘اف  الؾبضْة، ّالزٖ روكي الوؼلو٘ي ّالوؼلوابد

رطج٘  هبٗكرّضْفذ ر٘وس فٖ الزؼل٘ن  هي أعار إػاداد لارف ال ؿاْم اٟفزراقا٘خ ػلأ هٌؿاخ هدرضازٖ، 

ّهي صن ٗزوكي أفراد الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ هي الزْاؾر ػي ثؼد ثطرػخ ّٗطر، ثبٝقبفخ إلأ اضازؼداد الوؼلوا٘ي 

واار ثطاارق عدٗاادح. ُّااها هااب أغاابرد إل٘ااَ الدراضااخ الزااٖ أعررِااب هٌظوااخ الزؼاابّى ّالوؼلواابد ّركاا٘ ِن للؼ

ثبلزؼبّى هاغ عبهؼاخ ُبرفابرد ػاي الزؼلا٘ن ػاي ثؼاد فاٖ الطاؼْدٗخ، ٟضا٘وب أى  OECDاٟقزؿبدٕ ّالزٌو٘خ

اُزوبم الوؼلو٘ي ّالوؼلوبد كبى ّاقؾب. ّعل٘ب. قجر عبحؾخ كْرًّب ثزْه٘ف الزقٌ٘خ فٖ هقررارِي الدراضا٘خ  

ثبػزجبرُب أؽد الؼٌبؾر الداػوخ لزطج٘  الزؼلن الٌػم ّاقؼب. ٗوبرش داخر الج٘ئخ الؿ ٘خ، كوب أى دهظ الزقٌ٘اخ 

فٖ الزؼل٘ن هي هِبراد القرى الؾبدٕ ّالؼػرٗي، إقبفخ إلٔ أى الوِبراد الوؼرف٘خ فٖ الؾبضْة رُؼزجر هي 

 اٟخزجبراد الزرثْٗخ للؾؿْم ػلٔ الرخؿخ الوٌِ٘خ للوؼلن.

 ج إجبثخ انغؤال انضبنش:َزبئ

يب يغزٕٖ يًبسعخ يؼهًدبد انزؼهدٛى انؼدبو نًٓدبسح انزخطدٛط نهجهغدخ ٌٗؽ الطلام الضبلش ػلٔ الزبلٖا 

 (؟ 29 -انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ أصُبء جبئحخ كٕسَٔب )كٕفٛذ

 رن اضزةداما  ّلٞعبثخ ػي الطلام الضبلش،
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  ٕاخزجاابر هرثااغ كاابChi-Square  لجؾااش ال اارّق ثاا٘ي ركااراراد اضاازغبثبد أفااراد الؼٌ٘ااخ ػلاأ عو٘ااغ

ػجبراد الوؾْر الضبًٖ )هِبرح الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ إؽدٓ هِبراد الزدرٗص ػاي ثُؼاد( 

 ثبٟضزجبًخ.

 ( 1ؽطبة الوزْضم الؾطبثٖ لؼجبراد الوؾْر الضبًٖ. ّكبًذ الٌزبحظ كوب ثبلغدّم) 

 (1عدّم )

هرثغ كبٕ لجؾش ال رّق ث٘ي ركراراد اضزغبثبد أفراد الؼٌ٘خ هي هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ػلٔ ًزبحظ اخزجبر  

 (102الوؾْر الضبًٖ )هِبرح الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ( ثبٟضزجبًخ )ى = 

 الؼجــبرح م

ق٘وخ هرثغ  هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح

كبٕ 

م ّدٟلزِب
ض
زْ
لو
ا

 

ت
ر٘
ر
الز

 

 هرر غ

ا  عد.
 هٌة ف هزْضم هرر غ

هٌة ف 

 عد.ا

2 

أراعغ خطخ ردرٗص الوقرر 

ثبضاازورار، ّالزؼاادٗر ػلِ٘ااب 

 إ ا رطلت اٛهر  لك.

 0 0 12 21 201 د
104.8** 4.72 4 

% 20.2 72.8 27.4 0.0 0.0 

1 

أؽدد الوِبراد الطبثقخ الزٖ 

لِااااااب ػ٠قااااااخ ثوْقاااااااْع 

 الدرش.

 0 2 11 82 88 د
281.1** 4.70 1 

% 44.7 41.7 21.8 0.2 0.0 

7 

أؽدد ًزبعبد الازؼلن الٌِبح٘اخ 

الوراد إكطبثِب للطبلجبد فٖ 

 الدرش.

 0 1 21 82 201 د
112.2** 4.42 7 

% 20.2 40.7 8.0 2.0 0.0 

4 

أؽااااادد القااااا٘ن الزاااااٖ ٗاااااراد 

إكطاابثِب للطبلجاابد فااٖ كاار 

 درش.

 0 1 21 28 208 د

148.2** 4.41 2 
% 27.2 78.7 1.0 2.0 0.0 

2 
أراػاااٖ الزكبهااار ّالزاااراثم 

 فٖ الزةط٘م للزدرٗص.

 0 0 24 88 88 د
178.8** 4.41 1 

% 48.8 44.7 2.0 0.0 0.0 

1 

أقاااْم ثبلزؾكااا٘ر ّالزغِ٘اااس 

للاادرش قجاار هْػاادٍ ثْقااذ 

كااااابف، ّهاااااي أكضااااار هاااااي 

 هرعغ.

 0 2 28 28 207 د

117.7** 4.42 7 
% 22.1 78.8 8.2 0.2 0.0 

2 
الدرش  أقْم ثزؾل٘ر هؾزْٓ

 ّرٌظ٘وَ.

 0 0 11 88 82 د
108.2** 4.74 2 

% 42.7 47.8 20.8 0.0 0.0 

8 
أؽاادد اضاازرار٘غ٘خ الزاادرٗص 

 الوٌبضجخ للدرش.

 0 2 18 82 82 د
281.2** 4.18 2 

% 47.7 41.7 27.8 0.2 0.0 

8 

أؾااااااون أًػااااااطخ رؼل٘و٘ااااااخ 

رٌبضااات قااادراد الطبلجااابد، 

 ّرض٘ر ر ك٘رُي.

 1 4 28 20 12 د

221.2** 7.88 20 
% 77.7 74.8 18.8 1.0 2.0 

20 

أقاااْم ثرػاااداد هاااب ٗلاااسم هاااي 

ّضاابحر رؼل٘و٘ااخ ّرغِ٘سُااب، 

ًؾْا )أعِسح، أدّاد، هْاد 

رؼل٘و٘خ،.(، ثواب ٗزٌبضات هاغ 

 الزدرٗص ػي ثؼد.

 0 7 18 28 80 د

221.8** 4.12 8 

% 44.8 78.7 24.4 2.2 0.0 

 8 4.20 **244.8 2 0 48 82 22 دأؾااون أضااائلخ ؾاا ٘خ رٌواااٖ  22
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 الؼجــبرح م

ق٘وخ هرثغ  هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح

كبٕ 

م ّدٟلزِب
ض
زْ
لو
ا

 

ت
ر٘
ر
الز

 

 هرر غ

ا  عد.
 هٌة ف هزْضم هرر غ

هٌة ف 

 عد.ا

 0.2 0.0 17.8 40.7 72.7 % هِبراد الز ك٘ر الؼل٘ب.

21 

أؽاااااااادد أضاااااااابل٘ت ّأدّاد 

الزقااااْٗن ّأدّارااااَ الوٌبضااااجخ 

 للطبلجبد.

 0 0 77 82 82 د

222.1** 4.12 8 
% 47.7 40.7 21.4 0.0 0.0 

   4.70الوزْضم الكلٖ للوؾْر =  

   ≥  2.22د = انزكشاس          % = انُغجخ انًئٕٚخ نهزكشاس            ** دال ػُذ يغزٕٖ 

 ( هب ٗلٖا1ّٗزكؼ هي الغدّم )

  ْٕػٌد هطز( 2.22ّعْد فرق دام إؽؿبح٘.ب ≤  ث٘ي ركراراد اضزغبثبد ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد  )

ا( ػلٔ ػدد هي  لوؾْر  -أّ الوِبراد ال رػ٘خ-الؼجبراد الزؼل٘ن الؼبم لؿبلؼ اٟضزغبثخ )هرر غ عد.

(، ُّٖ الؼجبراد الؼػر يٓبسح انزخطٛط نهجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ)

 الزبل٘خا

أؽدد الق٘ن الزٖ ٗراد إكطبثِب للطبلجبد فٖ كر درش، أراػٖ الزكبهر ّالزراثم فٖ الزةط٘م للزدرٗص،  -

الوراد إكطبثِب للطبلجبد فٖ الدرش، أقْم ثبلزؾك٘ر ّالزغِ٘س للدرش قجر أؽدد ًزبعبد الزؼلن الٌِبح٘خ 

هْػدٍ ثْقذ كبف، ّهي أكضر هي هرعغ، أراعغ خطخ ردرٗص الوقرر ثبضزورار، ّالزؼدٗر ػلِ٘ب إ ا 

رطلت اٛهر  لك، أقْم ثزؾل٘ر هؾزْٓ الدرش ّرٌظ٘وَ، أؽدد الوِبراد الطبثقخ الزٖ لِب ػ٠قخ 

د اضزرار٘غ٘خ الزدرٗص الوٌبضجخ للدرش، أقْم ثرػداد هب ٗلسم هي ّضبحر رؼل٘و٘خ ثوْقْع الدرش، أؽد

ّرغِ٘سُب، ًؾْا )أعِسح، أدّاد، هْاد رؼل٘و٘خ،.(، ّثوب ٗزٌبضت هغ الزدرٗص ػي ثؼد، أؽدد أضبل٘ت 

 الزقْٗن ّأدّارَ الوٌبضجخ للطبلجبد.

  ْٕػٌد هطز( 2.22ّعْد فرق دام إؽؿبح٘.ب ≤ ث٘ي ركراراد ا  ) ضزغبثبد ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد

 يٓبسحلوؾْر ) -أّ الوِبرر٘ي ال رػ٘ز٘ي-الزؼل٘ن الؼبم لؿبلؼ اٟضزغبثخ )هرر غ( ػلٔ الؼجبرر٘ي 

 ( الزبل٘ز٘ياانزخطٛط نهجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ

خ رٌبضت قدراد الطبلجبد، )أؾون أضئلخ ؾ ٘خ رٌوٖ هِبراد الز ك٘ر الؼل٘ب(، )أؾون أًػطخ رؼل٘و٘ -

 ّرض٘ر ر ك٘رُي(.

 ( يٓبسح انزخطٛط نهجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ أى أػلٔ هزْضم لؼجبراد هؾْر

(، ّكبى للؼجبرحا )أؽدد الق٘ن الزٖ ٗراد إكطبثِب للطبلجبد فٖ كر درش(. 2هي  4.41( ثل  )ػٍ ثُؼذ

ػٖ الزكبهر ّالزراثم فٖ الزةط٘م للزدرٗص( ثوزْضم ثل  ّعب د فٖ الوررجخ الضبً٘خ الؼجبرحا )أرا

(. ّاؽزلذ الوررجخ الضبلضخ الؼجبرربىا )أؽدد ًزبعبد الزؼلن الٌِبح٘خ الوراد إكطبثِب للطبلجبد فٖ 4.41)

الدرش(، )أقْم ثبلزؾك٘ر ّالزغِ٘س للدرش قجر هْػدٍ ثْقذ كبف، ّهي أكضر هي هرعغ(  ثوزْضم 

لوررجخ الراثؼخ فقد اؽزلزِب الؼجبرحا )أراعغ خطخ ردرٗص الوقرر ثبضزورار، ( لكر هٌِوب. أهب ا4.42)

(، ُّهٍ الوزْضطبد رقغ فٖ هطزْٓ هوبرضخ 4.72ّالزؼدٗر ػلِ٘ب إ ا رطلت اٛهر  لك( ثوزْضم ثل  )

ا  )الهٕ ٗوزد هي   (. 2إلٔ  4.10الوِبرح هرر غ عد.
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 ( الزٖ شاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذانزخطٛط نهجهغخ انصفٛخ االفز يٓبسحأى ػجبراد هؾْر )

اؽزلذ الورارت هي الوررجخ الةبهطخ إلٔ الوررجخ الضبهٌخ  ُٖ الؼجبراد الةوص الزبل٘خا )أقْم ثزؾل٘ر 

هؾزْٓ الدرش ّرٌظ٘وَ(، )أؽدد الوِبراد الطبثقخ الزٖ لِب ػ٠قخ ثوْقْع الدرش(، )أؽدد 

ثرػداد هب ٗلسم هي ّضبحر رؼل٘و٘خ ّرغِ٘سُب، ًؾْا  اضزرار٘غ٘خ الزدرٗص الوٌبضجخ للدرش(، )أقْم

)أعِسح، أدّاد، هْاد رؼل٘و٘خ،....(، ثوب ٗزٌبضت هغ الزدرٗص ػي ثؼد(، )أؽدد أضبل٘ت الزقْٗن ّأدّارَ 

(ػلٔ الزرر٘ت. 4.12(، )4.12(، )4.18(، )4.70(، )4.74الوٌبضجخ للطبلجبد(  ثوزْضطبد ثليذا )

 هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح هرر غ عد.ا.ّعو٘غ ُهٍ الوزْضطبد رقغ فٖ 

 ( انزخطٛط نهجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ يٓبسحأى ػجبررٖ هؾْر )

اللز٘ي اؽزلزب الررجز٘ي الزبضؼخ ّالؼبغرح ّاٛخ٘رح، ُوبا )أؾون أضئلخ ؾ ٘خ رٌوٖ هِبراد الز ك٘ر 

(، 4.20بد ّرض٘ر ر ك٘رُي( ثوزْضطبد ثليذ )الؼل٘ب(، )أؾون أًػطخ رؼل٘و٘خ رٌبضت قدراد الطبلج

  ( ػلٔ الزرر٘ت، ُّٖ هزْضطبد رقغ فٖ هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح )هرر غ(.7.88)

 ( يٓبسح انزخطٛط نهجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ أى الوزْضم الؼبم لوؾْر

ا(. 4.70( قد ثل  ق٘وزَ )ثُؼذ  (، ُّها الوزْضم ٗقغ فٖ هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح )هرر غ عد.

 يُبلشخ َزبئج انغؤال انضبنش ٔرفغٛشارٓب:

 أهِرد ًزبحظ الطلام الضبلش هب ٗلٖا

أى ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ٗوبرضي الوِبراد ال رػ٘خ الوزؼلقخ ثـ )هِبرح الزةط٘م للغلطخ  -

ا )الؿ ٘خ ا هِبراد فرػ٘خ(، أّ ثدرعبد هرر ؼخ )اصٌزبى هِبرربى  20ٟفزراق٘خ( ثدرعبد هرر ؼخ عد.

 فرػ٘زبى(.

)هِابرح الزةطا٘م للغلطاخ الؿا ٘خ  -ثْعاَ ػابم-أى أفراد ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ٗوبرضي  -

ا.   اٟفزراق٘خ إؽدٓ هِبراد الزدرٗص ػي ثُؼد( ثدرعخ هرر ؼخ عد.

ًّظاارا. ٛى الدراضااخ الؾبل٘ااخ رةزلااف ػااي الدراضاابد الطاابثقخ  فااٖ رٌبّلِااب هوبرضااخ الوؼلواابد لوِاابراد    

ُّاْ هاب ٗو٘اس ُاهٍ الدراضاخ  -الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  اٛزهبد  ّل٘ص هِبراد الزؼلا٘ن أّ الازؼلن اٟلكزرًّاٖ

زراقاا٘خ ل٘ار هْعاْد فااٖ فاارى ُاها الوؾاْر الةاابؼ ثوِابرح الزةطا٘م للغلطاخ اٟف -ػاي الدراضابد الطابثقخ

 الدراضبد الطبثقخ.

ّٗوكاي ر طا٘ر ُاهٍ الٌز٘غاخ، ثااوى الزةطا٘م للزادرٗص ٗوضار إؽادٓ الوِاابراد اٛضبضا٘خ الزاٖ ٌٗجياٖ ػلاأ     

الوؼلن ّالوؼلوخ اكزطبثِب ّهوبرضزِب  ضْا  فٖ الظرّف الؼبدٗخ أّ اٛزهبد   لك أىا إرقبًِب ٗزطلت رغْٗاد 

خ اُٛااداف الزدرٗطاا٘خ، رؾل٘اار الوؾزاآْ ّرٌظ٘وااَ، رؾدٗااد اضاازرار٘غ٘خ ػاادح هِاابراد أخاارٓ، هضاارا ؾاا٘بل

الزدرٗص الوٌبضجخ، رغِ٘اس هاب ٗلاسم هاي أًػاطخ ّّضابحر رؼل٘و٘اخ، ّرؾدٗاد أضابل٘ت الزقاْٗن ّأدّاراَ. كواب أى 

رٌْع أدّار الوؼلوخ فٖ الزؼلن الٌػم ّهوبرضزِب لَ فٖ الؿ ْف الؾكْرٗخ، ضبُن فٖ روكٌِاب هاي اٝػاداد 

٘م للغلطااخ اٟفزراقاا٘خ. ثبٝقاابفخ إلاأ ّعااْد ثااراهظ ردرٗج٘ااخ فااٖ الو٘ااداى الزرثاإْ قجاار الغبحؾااخ ّالزةطاا

رطج٘اا  ثااراهظ )هػاارّع ضاابُوذ فااٖ رفااغ ك ااب ح ّفبػل٘ااخ ػول٘اابد الزؼلاا٘ن ّالاازؼلن لاادٓ الوؼلواابد، هضاارا 

ؼل٘واٖ ل٠ررقاب  الوركس الْلٌٖ للزطْٗر الوٌِٖ الزّهب ٗقْم ثَ  الغداراد الْه٘ ٘خ للوؼلوبد الوطزغداد(،

ثودا  الوؼلو٘ي ّالوؼلوبد ّرغْٗد هِبرارِن، ّرطْٗر الزدرٗص ّرؾطاٌَ٘، ٟضا٘وب أى إرقابى الوؼلواخ لوِابرح 
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الزةطاا٘م للزاادرٗص هااي هؼاابٗ٘ر عااْدح الزاادرٗص، ّهااي ػٌبؾاار رقااْٗن الوؼلوااخ فااٖ ثطبقااخ السٗاابرح الؿاا ٘خ 

 للوػرفخ الزرثْٗخ ّقبحدح الودرضخ.

 ثغ:َزبئج إجبثخ انغؤال انشا

يددب يغددزٕٖ يًبسعددخ يؼهًددبد انزؼهدٛى انؼددبو نًٓددبسح رُفٛددز انجهغددخ ٗاٌؽ الطاالام الراثااغ ػلاأ الزابلٖا 

 (؟ 29 -انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ أصُبء جبئحخ كٕسَٔب )كٕفٛذ

 رن اضزةداما  ّلٞعبثخ ػي الطلام الراثغ،

  ٕاخزجاابر هرثااغ كاابChi-Square  لجؾااش ال اارّق ثاا٘ي ركااراراد اضاازغبثبد أفااراد الؼٌ٘ااخ ػلاأ عو٘ااغ

ػجبراد الوؾْر الضبلاش )هِابرح رٌ ٘اه الغلطاخ الؿا ٘خ اٟفزراقا٘خ إؽادٓ هِابراد الزادرٗص ػاي ثُؼاد( 

 ثبٟضزجبًخ.

 ( ا2ؽطبة الوزْضم الؾطبثٖ لؼجبراد الوؾْر الضبلش. ّكبًذ الٌزبحظ كوب ثبلغدّم) 

 (2عدّم )

ثغ كبٕ لجؾش ال رّق ث٘ي ركراراد اضزغبثبد أفراد الؼٌ٘خ هي هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ًزبحظ اخزجبر هر 

 (102ػلٔ الوؾْر الضبلش )هِبرح رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ( ثبٟضزجبًخ )ى = 

 الؼجــبرح م

ق٘وخ هرثغ  هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح

كبٕ 

م ّدٟلزِب
ض
زْ
لو
ا

 

ت
ر٘
ر
الز

 

 هرر غ

ا  عد.
 هٌة ف هزْضم هرر غ

هٌة ف 

 عد.ا

2 

أقااْم ثزِ٘ئااخ لرفااخ الؿااف 

"الؿااااااف اٟفزراقااااااٖ"  

هضااااااابما )رؼااااااادٗر درعاااااااخ 

الؿاااااْد، أراعاااااغ قبحواااااخ 

 الؾكْر ّالي٘بة، ...(.

 0 0 8 17 270 د

728.2** 4.12 1 

% 14.2 72.7 4.0 0.0 0.0 

1 

أهِد للدرش  ثزِ٘ئخ هػاْقخ 

رغاااااهة اًزجااااابٍ الطبلجاااااابد 

 ٟضزٌزبط ػٌْاى الدرش.

 0 4 12 80 81 د
284.2** 4.18 24 

% 42.8 78.8 21.4 1.0 0.0 

7 
أػاارـ اُٛااداف الةبؾااخ 

 ثدرش الْ٘م.

 0 1 28 28 202 د
122.2** 4.78 20 

% 20.1 78.7 8.2 2.0 0.0 

4 

أػاااارـ هؾزاااآْ الاااادرش 

ثزطلطاار هٌطقااٖ  فااٖ غااكر 

ػجااااااااابراد أّ ؾاااااااااْر أّ 

لقطاااابد ف٘اااادْٗ أّ خااااراحم 

 ه بُ٘ن.

 0 0 17 12 222 د

170.7** 4.44 8 

% 22.1 77.7 22.4 0.0 0.0 

2 

ألزاااسم ثااابلسهي الوةؿاااؽ 

للاااادرش، هااااغ هراػاااابح هااااب 

رزطلجاااَ إعااارا اد رااادرٗص 

 الدرش.

 0 0 20 22 224 د

121.7** 4.21 2 
% 21.2 78.7 2.0 0.0 0.0 

 8 4.41 **171.7 0 0 22 81 201 دأراػااااٖ الؼواااا  ّالػااااوْم  1
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 الؼجــبرح م

ق٘وخ هرثغ  هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح

كبٕ 

م ّدٟلزِب
ض
زْ
لو
ا

 

ت
ر٘
ر
الز

 

 هرر غ

ا  عد.
 هٌة ف هزْضم هرر غ

هٌة ف 

 عد.ا

أصٌااااااب  ػاااااارـ هؾزاااااآْ 

الااادرش، ثواااب ٗزٌبضااات هاااغ 

 الطبلجبد.هطزْٓ 

% 20.2 40.8 8.2 0.0 0.0 

2 

أرثااااام هكاااااوْى الااااادرش 

ثْاقااااااغ ؽ٘اااااابح الطبلجاااااابد 

 ّخجرارِي الػةؿ٘خ.

 0 2 20 12 212 د
182.7** 4.21 7 

% 11.1 71.7 2.0 0.2 0.0 

8 

أّهاااااااااااف هطااااااااااازؾدصبد 

ركٌْلْع٘اااااب الزؼلااااا٘ن  ثواااااب 

ٗزٌبضت هغ خطْاد ػرـ 

 الدرش.

 0 7 44 12 87 د

222.2** 4.12 28 

% 41.7 70.7 12.8 2.2 0.0 

8 

أضزؼ٘ي ثبٛهضلخ ّالزػجِ٘بد 

ّالْضااااااااااابحر الزؼل٘و٘اااااااااااخ 

ّالرضْهبد الزْق٘ؾ٘خ فٖ 

 الػرػ.

 0 1 11 11 222 د

172.2** 4.44 8 
% 22.1 70.8 20.8 2.0 0.0 

20 

ألرػ أضئلخ رٌواٖ هِابراد 

الز ك٘ااار الؼل٘اااب، هاااغ أُو٘اااخ 

اًٟزظاابر لضااْاٍى ثؼااد لاارػ 

 الطلام.

 0 7 11 87 88 د

284.4** 4.18 22 

% 44.7 42.7 21.8 2.2 0.0 

22 

أًااْع فااٖ اًٛػااطخ هراػ٘ااب. 

الزوبٗس ث٘ي الطبلجبد، ضْا  

داخااار الؿاااف اٟفزراقاااٖ 

أّ خبرعاااااَ، هاااااغ إػطاااااب  

 فزراد راؽخ قؿ٘رح.

 0 0 71 82 84 د

220.0** 4.14 22 

% 42.8 40.7 22.8 0.0 0.0 

21 

اضااااازةدم لااااارق رااااادرٗص 

هٌبضاااجخ لزْؾااا٘ر هؾزااآْ 

الدرش، هغ هراػابح هؼابٗ٘ر 

 اخز٘برُب.

 0 2 12 84 88 د

288.2** 4.70 27 

% 44.7 42.8 27.4 0.2 0.0 

27 

ع فااٖ اضاازةدام أضاابل٘ت  ّْ أًُاا

الزااادرٗص ثواااب ٗزٌبضااات هاااغ 

 هْقْع كر درش.

 0 2 11 22 82 د

282.4** 4.74 21 
% 48.7 78.7 21.8 0.2 0.0 

24 
أضاااازض٘ر دافؼ٘ااااخ الطبلجاااابد 

 للزؼلن هي خ٠م الزؼسٗس.

 0 2 22 24 222 د
112.1** 4.22 1 

% 22.1 71.8 2.2 0.2 0.0 

22 
أُهِر ؽوبضاب. ًّػابلب. أصٌاب  

 غرػ الدرش.

 0 0 8 22 212 د
180.1** 4.21 7 

% 10.1 72.7 4.2 0.0 0.0 

21 
أضاااااازةدم ليااااااخ ّاقااااااؾخ 

 ّهؿطلؾبد ضِلخ ال ِن.

 0 0 8 22 278 د
748.1** 4.12 2 

% 18.2 12.4 4.0 0.0 0.0 

22 
أػطاااااٖ هغااااابٟ. للطبلجااااابد 

 لطرػ اٛضئلخ ّالوٌبقػخ.

 0 1 20 20 228 د
122.2** 4.21 2 

% 28.1 74.8 2.0 2.0 0.0 

28 
أقدم ريهٗخ راعؼخ ّهجبغارح 

 لْام الدرش.

 0 0 22 21 228 د
122.7** 4.27 4 

% 28.2 72.8 2.2 0.0 0.0 

28 
أخاااازن الاااادرش هااااي خاااا٠م 

رلة٘ؿَ فٖ ًقابل أّ روض٘لاَ 

 0 4 12 18 204 د
288.0** 4.72 22 

% 22.2 77.8 21.4 1.0 0.0 
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 الؼجــبرح م

ق٘وخ هرثغ  هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح

كبٕ 

م ّدٟلزِب
ض
زْ
لو
ا

 

ت
ر٘
ر
الز

 

 هرر غ

ا  عد.
 هٌة ف هزْضم هرر غ

هٌة ف 

 عد.ا

ثوةططاااااااابد  ثوػاااااااابركخ 

 الطبلجبد.

10 
أّفر ث٘ئاخ ؾا ٘خ افزراقا٘خ 

 ٗزؾق  فِ٘ب اٛهي اًٟ ؼبلٖ.

 0 2 21 24 224 د
111.2** 4.20 2 

% 21.2 71.8 1.0 0.2 0.0 

12 

اضااااازةدم أًاااااْاع الزقاااااْٗنا 

)القجلااٖ، الجٌاابحٖ، الةزاابهٖ( 

فٖ الدرش، ثوب ٗزٌبضت هاغ 

 الؿف اٟفزراقٖ.

 0 2 77 80 82 د

227.1** 4.11 21 

% 47.7 78.8 21.4 0.2 0.0 

   4.47الوزْضم الكلٖ للوؾْر = 

  ≥ 0.02د = الزكرار          % = الٌطجخ الوئْٗخ للزكرار            ** دام ػٌد هطزْٓ 

 ( هب ٗلٖا2ّٗزكؼ هي الغدّم )

  ْٕػٌد هطز( 0.02ّعْد فرق دام إؽؿبح٘.ب ≤  ث٘ي ركراراد اضزغبثبد ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد  )

ا( ػلٔ عو٘غ   يٓبسحلوؾْر ) -أّ الوِبراد ال رػ٘خ-الؼجبراد الزؼل٘ن الؼبم لؿبلؼ اٟضزغبثخ )هرر غ عد.

 رُفٛز انجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ(.

 ( ّكبى 2هي  4.12( ثل  )رُفٛز انجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ يٓبسحأى أػلٔ هزْضم لؼجبراد هؾْر ،)

للؼجبرحا )أضزةدم ليخ ّاقؾخ ّهؿطلؾبد ضِلخ ال ِن(. ّفٖ الوررجخ الضبً٘خ الؼجبرحا )أقْم ثزِ٘ئخ 

لرفخ الؿف "الؿف اٟفزراقٖ"  هضبما )رؼدٗر درعخ الؿْد، أراعغ قبحوخ الؾكْر ّالي٘بة، 

أرثم هكوْى الدرش ثْاقغ ؽ٘بح (. ّاؽزر الوررجخ الضبلضخ الؼجبرربىا )4.12...(.( ثوزْضم ثل  )

( لكر 4.21الطبلجبد ّخجرارِي الػةؿ٘خ(، )أُهِر ؽوبضب. ًّػبلب. أصٌب  غرػ الدرش(  ثوزْضم )

هٌِوب. أهب الوررجخ الراثؼخ فقد اؽزلزِب الؼجبرحا )أقدم ريهٗخ راعؼخ ّهجبغرح لْام الدرش( ثوزْضم 

إلٔ  4.10ح "هرر غ عدا. ")الهٕ ٗوزد هي (. ُّهٍ الوزْضطبد رقغ فٖ هطزْٓ هوبرضخ الوِبر4.27)

2 .) 

 ( الزٖ يٓبسح رُفٛز انجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذأى ػجبراد هؾْر )

اؽزلذ الورارت هي الوررجخ الةبهطخ إلٔ الوررجخ الضبً٘خ ػػر  ُٖ الؼجبراد الؼػر الزبل٘خا )أػطٖ 

قػخ(، )ألزسم ثبلسهي الوةؿؽ للدرش، هغ هراػبح هب رزطلجَ هغبٟ. للطبلجبد لطرػ اٛضئلخ ّالوٌب

إعرا اد ردرٗص الدرش(، )أضزض٘ر دافؼ٘خ الطبلجبد للزؼلن هي خ٠م الزؼسٗس(، )أّفر ث٘ئخ ؾ ٘خ 

افزراق٘خ ٗزؾق  فِ٘ب اٛهي اًٟ ؼبلٖ(، )أضزؼ٘ي ثبٛهضلخ ّالزػجِ٘بد ّالْضبحر الزؼل٘و٘خ ّالرضْهبد 

)أػرـ هؾزْٓ الدرش ثزطلطر هٌطقٖ  فٖ غكر ػجبراد أّ ؾْر أّ  الزْق٘ؾ٘خ فٖ الػرػ(،

لقطبد ف٘دْٗ أّ خراحم ه بُ٘ن(، )أراػٖ الؼو  ّالػوْم أصٌب  ػرـ هؾزْٓ الدرش، ثوب ٗزٌبضت هغ 

هطزْٓ الطبلجبد(، )أػرـ اُٛداف الةبؾخ ثدرش الْ٘م(، )أخزن الدرش هي خ٠م رلة٘ؿَ فٖ ًقبل 

خ الطبلجبد(، )أًْع فٖ اضزةدام أضبل٘ت الزدرٗص ثوب ٗزٌبضت هغ هْقْع أّ روض٘لَ ثوةططبد  ثوػبرك

(، 4.44(، )4.20(، )4.22(، )4.21(، )4.21كر درش(  ّ لك ثوزْضطبد ثليذ ػلٔ الزرر٘تا )
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(. ّعو٘غ ُهٍ الوزْضطبد رقغ فٖ هطزْٓ هوبرضخ 4.74(، )4.72(، )4.78(، )4.41(، )4.44)

 الوِبرح "هرر غ عد.ا".

 ( الزٖ رُفٛز انجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ يٓبسحد هؾْر )أى ػجبرا

اؽزلذ الورارت هي الوررجخ الضبلضخ ػػر إلٔ الوررجخ الضبهٌخ ػػر ّاٛخ٘رح  ُٖا )أضزةدم لرق 

ردرٗص هٌبضجخ لزْؾ٘ر هؾزْٓ الدرش، هغ هراػبح هؼبٗ٘ر اخز٘برُب(، )أهِد للدرش ثزِ٘ئخ هػْقخ 

اًزجبٍ الطبلجبد ٟضزٌزبط ػٌْاى الدرش(، )ألرػ أضئلخ رٌوٖ هِبراد الز ك٘ر الؼل٘ب، هغ أُو٘خ  رغهة

اًٟزظبر لضْاٍى ثؼد لرػ الطلام(، )اضزةدم أًْاع الزقْٗنا )القجلٖ، الجٌبحٖ، الةزبهٖ( فٖ الدرش، ثوب 

بد، ضْا  داخر الؿف ٗزٌبضت هغ الؿف اٟفزراقٖ(، )أًْع فٖ اًٛػطخ هراػ٘ب. الزوبٗس ث٘ي الطبلج

اٟفزراقٖ أّ خبرعَ، هغ إػطب  فزراد راؽخ قؿ٘رح(، )أّهف هطزؾدصبد ركٌْلْع٘ب الزؼل٘ن ثوب 

(، 4.11(، )4.18(، )4.18(، )4.70ٗزٌبضت هغ خطْاد ػرـ الدرش(، ثوزْضطبد ثليذ )

 ( ػلٔ الزرر٘ت. ُّٖ هزْضطبد رقغ فٖ هدٓ اٟضزغبثخ )هرر غ عدا.(. 4.12(، )4.14)

 ( يٓبسح رُفٛز انجهغخ انصفٛخ االفزشاضٛخ إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذالوزْضم الؼبم لوؾْر ) أى

ا(. 4.47قد ثل  ق٘وزَ )  (، ُّها الوزْضم ٗقغ فٖ هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح )هرر غ عد.

 يُبلشخ َزبئج انغؤال انشاثغ ٔرفغٛشارٓب:

 أهِرد ًزبحظ الطلام الراثغ هب ٗلٖا

هِبرح فرػ٘خ( الوزؼلقاخ  12ؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ٗوبرضي عو٘غ الوِبراد ال رػ٘خ )أى ػٌ٘خ الجؾش هي ه -

ا.  ثـ )هِبرح رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ( ثدرعبد هرر ؼخ عد.

)هِاابرح رٌ ٘ااه الغلطااخ الؿاا ٘خ  -ثْعااَ ػاابم-أى أفااراد ػٌ٘ااخ الجؾااش هااي هؼلواابد الزؼلاا٘ن الؼاابم ٗوبرضااي  -

ا.  اٟفزراق٘خ إؽدٓ هِبراد الزدرٗص  ػي ثُؼد( ثدرعخ هرر ؼخ عد.

ُّااهٍ الٌز٘غااخ، رز اا  هااغ هااب عااب  فااٖ ثؼااف الدراضاابد  ػلاأ الاارلن هااي اخااز٠ف ُااهٍ الدراضااخ ػااي       

الدراضاابد الطاابثقخ  فااٖ هِاابراد الزاادرٗص ػااي ثؼااد أصٌااب  اٛزهاابد. فوااض٠.، عااب د رطااو٘خ ُااها الوغاابم فااٖ 

رزؼلاا  ثاابلزؼل٘ن الدراضاابد الطاابثقخا ثااردارح الاازؼلن أّ الزؼلاا٘ن اٝلكزرًّااٖ، ّهااب ٌٗاادرط رؾزااَ هااي ػجاابراد 

اٝلكزرًّٖ، ّرةزلف ػي ػجبراد هغبم هِبرح الزٌ ٘ه للغلطخ اٟفزراق٘خ فٖ ُها الجؾاش، ّلكاي ران الٌظار 

فاٖ رلاك الدراضابد ّفاٖ عاس  هاي الؼٌ٘اخ. لاهلك، ار قاذ هاغ دراضاخ ؽوبدًاخ  -ثػاكر ػابم-إلٔ ُها الوؾاْر 

لليااخ اًٝغل٘سٗااخ فااٖ الورؽلااخ (  ّالزااٖ أهِاارد أى درعااخ هوبرضااخ هؼلوااٖ ّهؼلواابد ا1028ّاليؿاابة )

(  ّالزاٖ 1010الضبًْٗخ لوِبرح إدارح الزؼلن اٝلكزرًّاٖ عاب د كج٘ارح. ّاخزل اذ هاغ ًز٘غاخ دراضاخ زٗابدح )

أهِرد ًزابحظ الدراضاخ أى درعاخ هوبرضاخ هؼلواٖ ّهؼلوابد الرٗبقا٘بد للورؽلاخ الضبًْٗاخ لوِابراد إدارح 

 الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ عب د ثدرعخ هزْضطخ. 

ّٗوكي ر ط٘ر ُهٍ الٌز٘غخ  ثواب أى الوؼلوابد ٗوازلكي هِابراد الزةطا٘م للزادرٗص ثدرعاخ هرر ؼاخ عادا.       

ّثبلزاابلٖ  فاارى ُااها الزةطاا٘م قااد رؾااْم إلاأ ّاقااغ هلوااْش، ّّقااؼ قاادررِي ػلاأ رٌ ٘ااه الغلطااخ الؿاا ٘خ 

الطج٘ؼاٖ فااٖ  ثبلٌظاابم -ثؾاد كج٘ار-اٟفزراقا٘خ ّرٌظ٘وِاب ّإداررِااب ثك اب ح. كواب أى هٌؿااخ هدرضازٖ غااجِ٘خ 

 الودارش، ُّٖا رقْم ػلٔ فرـ ث٘ئاخ ردرٗطا٘خ ّرؼل٘و٘اخ افزراقا٘خ  رز بػار فِ٘اب الوؼلوابد هاغ الطبلجابد

  ؽ٘اش رؾكار الوؼلواخ إلأ الؾؿاخ ثبلوْػاد Microsoft Teamsثبضزةدام ثرًبهظ هبٗكرّضاْفذ ر٘واس 
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ضابل٘ت الزادرٗص ّلرقاَ ً طَ الوؾدد فٖ عدّم الؾؿاؽ، ّروابرش كبفاخ اًٛػاطخ الزؼل٘و٘اخ  هاغ رٌْٗاغ أ

لزٌبضت أًوبل الزؼلن الوةزل خ. ثبٝقبفخ إلٔ  لك، اضاز بدح الوؼلوابد هاي الادرّش الزؼل٘و٘اخ الوٌػاْرح ػلأ 

القٌْاد ال كبح٘خ الطؼْدٗخ، هضر قٌبح ػ٘ي ّل٘رُب. كوب ٗوكي ر ط٘ر ُهٍ الٌز٘غخ  ثاوى هزبثؼاخ أدا  الوؼلواخ 

ٗخ ّقبحدح الودرضاخ قاد ضابُن فاٖ رسّٗادُي ثبلزيهٗاخ الراعؼاخ ػجر هٌؿخ هدرضزٖ هي خ٠م الوػرفخ الزرثْ

ٟض٘وب أى إرقبى الوؼلوخ لوِبرح رٌ ٘ه الزدرٗص هي هؼابٗ٘ر عاْدح الزادرٗص، ّهؼبلغخ هب ٗطرأ هي هػك٠د، 

. كواب أى الوؼلوابد ّهي ػٌبؾر رقْٗن الوؼلوخ فٖ ثطبقخ السٗبرح الؿ ٘خ للوػرفخ الزرثْٗخ ّقبحادح الودرضاخ

للؼواار ثطاارق عدٗاادح، ّالزاادرٗص ػجاار اًٝزرًااذ ّهْا هااخ أضاابل٘ت افؼ٘ااخ ّاٝؾاارار ّالوضاابثرح لاادِٗي الد

الزاادرٗص هااغ هاارّف الغبحؾااخ ّهزطلجبرِااب، ؽ٘ااش كاابى الوؼلوااْى ّالوؼلواابد أكضاار ر اابػ٠. هااغ الوؼلْهاابد 

َ الدراضاخ ُّها هب أغبرد إل٘ا. ّاٟرؿبٟد هي الوؼزبد فٖ عو٘غ ثلداى هٌظوخ الزؼبّى اٟقزؿبدٕ ّالزٌو٘خ

ثبلزؼبّى هغ عبهؼخ ُبرفبرد ػي الزؼلا٘ن ػاي ثؼاد  OECDالزٖ أعررِب هٌظوخ الزؼبّى اٟقزؿبدٕ ّالزٌو٘خ

 دّلخ. 72، هقبرًخ هغ فٖ الطؼْدٗخ

 َزبئج إجبثخ انغؤال انخبيظ:

يددب يغددزٕٖ يًبسعددخ يؼهًددبد انزؼهددٛى انؼددبو نًٓددبسح رمددٕٚى رؼهددى ٗااٌؽ الطاالام الةاابهص ػلاأ الزاابلٖا 

 (؟ 29 -انطبنجبد إحذٖ يٓبساد انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ أصُبء جبئحخ كٕسَٔب )كٕفٛذ

 رن اضزةداما  ّلٞعبثخ ػي الطلام الةبهص،

  ٕاخزجاابر هرثااغ كاابChi-Square  لجؾااش ال اارّق ثاا٘ي ركااراراد اضاازغبثبد أفااراد الؼٌ٘ااخ ػلاأ عو٘ااغ

 ػجبراد الوؾْر الراثغ  )هِبرح رقْٗن رؼلن الطبلجبد إؽدٓ هِبراد الزدرٗص ػي ثُؼد( ثبٟضزجبًخ.

 ( ا8ؽطبة الوزْضم الؾطبثٖ لؼجبراد الوؾْر الراثغ. ّكبًذ الٌزبحظ كوب ثبلغدّم) 

 (8عدّم )

ش ال رّق ث٘ي ركراراد اضزغبثبد أفراد الؼٌ٘خ هي هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ػلٔ ًزبحظ اخزجبر هرثغ كبٕ لجؾ 

 (102الوؾْر الراثغ )هِبرح رقْٗن رؼلن الطبلجبد( ثبٟضزجبًخ )ى = 

 الؼجــبرح م   

ق٘وخ هرثغ  هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح

كبٕ 

م ّدٟلزِب
ض
زْ
لو
ا

 

ت
ر٘
ر
الز

 

 هرر غ

ا  عد.
 هٌة ف هزْضم هرر غ

هٌة ف 

 عد.ا

2 

أرقي اضزةدام هؾكبد اٛدا  

للؾكااان ػلااأ أدا  الطبلجاااخ، 

هضرا) قْاحن الػطت، ض٠لن 

الزقاااااادٗر، قْاػااااااد رقاااااادٗر 

 اٛدا ،.......(.

 1 11 12 21 71 د

21.1** 7.48 8 

% 22.8 72.8 71.7 21.8 7.0 

1 

أّقااااؼ للطبلجاااابد هؼاااابٗ٘ر 

الزقاااااْٗن أّ هؾكااااابد اٛدا  

للْاعجبد أّ الزؼٌ٘٘بد الزاٖ 

 ٗكل ْى ثِب.

 2 1 24 22 18 د

270.0** 4.04 2 

% 74.7 72.7 11.8 2.0 0.2 
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 الؼجــبرح م   

ق٘وخ هرثغ  هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح

كبٕ 

م ّدٟلزِب
ض
زْ
لو
ا

 

ت
ر٘
ر
الز

 

 هرر غ

ا  عد.
 هٌة ف هزْضم هرر غ

هٌة ف 

 عد.ا

7 

أخؿاااااااؽ عاااااااس ا. هاااااااي 

الااااااااااادرعبد لًٜػاااااااااااطخ 

 ّالوػبركبد الؿ ٘خ.

 0 2 10 28 202 د
128.0** 4.78 1 

% 20.1 78.7 20.0 0.2 0.0 

4 

أضاااااااااازةدم اٟخزجاااااااااابراد 

الوةزل ااااااااااااخ  الػااااااااااااا ِ٘خ 

 ّالزؾرٗرٗخ.

 0 1 11 12 208 د

122.1** 4.78 1 
% 27.2 71.7 21.8 2.0 0.0 

2 

أضااااااازةدم أدّاد هةزل اااااااخ 

للزقااااْٗن ثوااااب ٗزٌبضاااات هااااغ 

الزااادرٗص ػاااي ثؼاااد، هضااارا 

)اٟخزجااابراد اٝلكزرًّ٘اااخ، 

ؽلقااابد الٌقااابظ، الةاااراحم 

الهٌُ٘اااااخ، هلاااااف اٛػوااااابم 

 اٝلكزرًّٖ،..(.

 0 2 77 11 82 د

218.2** 4.12 4 

% 48.7 71.8 21.4 1.2 0.0 

1 

أؽدد اٛخطب  الػابحؼخ لادٓ 

الطبلجاابد فااٖ اٟخزجاابراد  

 ّأًبقػِب هؼِي.

 0 0 14 87 84 د

104.2** 4.72 7 
% 41.8 42.7 22.8 0.0 0.0 

2 

أؽلر ّأفطر ًزبحظ الطبلجبد 

فٖ اٟخزجابراد، هاي خا٠م 

الجااااااااااراهظ اٝلكزرًّ٘ااااااااااخ 

 ّاٝؽؿبح٘خ.

 2 21 72 81 12 د

218.2** 4.01 8 
% 77.7 41.8 22.4 1.0 0.2 

8 

أػطٖ ريهٗخ راعؼاخ كزبث٘اخ 

ػلاااااأ ؽلااااااْم الْاعجاااااابد 

للطبلجبد ثطرٗقخ رؾطي هي 

أداحِااااي، دّى أى رضااااجطِي  

هااي خاا٠م اضاازةدام أًظوااخ 

إدارح الاااازؼلن أّ إٔ ّضاااا٘لخ 

 إلكزرًّ٘خ أراُب هٌبضجخ.

 2 8 74 82 22 د

240.2** 4.21 1 

% 78.7 40.7 21.8 4.0 0.2 

8 

الطبلجاااااابد ػلاااااأ أغااااااغغ 

هوبرضاااااخ الزقاااااْٗن الاااااهارٖ 

 ّإؾدار اٛؽكبم.

 2 4 12 87 88 د

228.0** 4.11 2 
% 47.8 42.7 21.4 1.0 0.2 

20 
أرقااااااي اضاااااازةدام الزقااااااْٗن 

 الوطزور هغ الطبلجبد.

 0 2 22 88 202 د
148.4** 4.44 2 

% 20.1 47.8 2.2 0.2 0.0 

   4.28الوزْضم الكلٖ للوؾْر = 

  ≥ 0.02د = الزكرار          % = الٌطجخ الوئْٗخ للزكرار            ** دام ػٌد هطزْٓ   

 ( هب ٗلٖا8ّٗزكؼ هي الغدّم )

  ْٕػٌد هطز( 0.02ّعْد فرق دام إؽؿبح٘.ب ≤  ث٘ي ركراراد اضزغبثبد ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد  )

ا( ػلٔ ػدد هي  لوؾْر  -أّ الوِبراد ال رػ٘خ-الؼجبراد الزؼل٘ن الؼبم لؿبلؼ اٟضزغبثخ )هرر غ عد.

 (، ُّٖ الؼجبراد الطذ الزبل٘خارمٕٚى رؼهى انطبنجبد يٓبسح)
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)أرقي اضزةدام الزقْٗن الوطزور هغ الطبلجبد(، )أخؿؽ عس ا. هي الدرعبد لًٜػطخ ّالوػبركبد  -

الػبحؼخ لدٓ الطبلجبد الؿ ٘خ(، )أضزةدم اٟخزجبراد الوةزل خ  الػ ِ٘خ ّالزؾرٗرٗخ(، )أؽدد اٛخطب  

فٖ اٟخزجبراد، ّأًبقػِب هؼِي(، )أضزةدم أدّاد هةزل خ للزقْٗن ثوب ٗزٌبضت هغ الزدرٗص ػي ثؼد، 

هضرا )اٟخزجبراد اٝلكزرًّ٘خ، ؽلقبد الٌقبظ، الةراحم الهٌُ٘خ، هلف اٛػوبم اٝلكزرًّٖ،...((، 

 م(.)أغغغ الطبلجبد ػلٔ هوبرضخ الزقْٗن الهارٖ ّإؾدار اٛؽكب

  ْٕػٌد هطز( 0.02ّعْد فرق دام إؽؿبح٘.ب ≤  ث٘ي ركراراد اضزغبثبد ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد  )

 الزؼل٘ن الؼبم لؿبلؼ اٟضزغبثخ 

(، ُّٖ رمٕٚى رؼهى انطبنجبد يٓبسحلوؾْر ) -أّ الوِبراد ال رػ٘خ-)هرر غ( ػلٔ ػدد هي الؼجبراد 

 الؼجبراد اٛرثغ الزبل٘خا

ث٘خ ػلٔ ؽلْم الْاعجبد للطبلجبد ثطرٗقخ رؾطي هي أداحِي، دّى أى )أػطٖ ريهٗخ راعؼخ كزب -

رضجطِي  هي خ٠م اضزةدام أًظوخ إدارح الزؼلن أّ إٔ ّض٘لخ إلكزرًّ٘خ أراُب هٌبضجخ(، )أّقؼ 

للطبلجبد هؼبٗ٘ر الزقْٗن أّ هؾكبد اٛدا  للْاعجبد أّ الزؼٌ٘٘بد الزٖ ٗكل ْى ثِب(، )أؽلر ّأفطر ًزبحظ 

اٟخزجبراد، هي خ٠م الجراهظ اٝلكزرًّ٘خ ّاٝؽؿبح٘خ(، )أرقي اضزةدام هؾكبد اٛدا   الطبلجبد فٖ

 للؾكن ػلٔ أدا  الطبلجبد، هضرا )قْاحن الػطت، ض٠لن الزقدٗر، قْاػد رقدٗر اٛدا ، ...((.

 ( ّكبى للؼجبرحا 2هي  4.44( ثل  )يٓبسح رمٕٚى رؼهى انطبنجبدأى أػلٔ هزْضم لؼجبراد هؾْر ،) 

رقي اضزةدام الزقْٗن الوطزور هغ الطبلجبد(. ّفٖ الوررجخ الضبً٘خ الؼجبرربىا )أخؿؽ عس ا. هي )أ

الدرعبد لًٜػطخ ّالوػبركبد الؿ ٘خ(، )أضزةدم اٟخزجبراد الوةزل خ الػ ِ٘خ ّالزؾرٗرٗخ(  ثوزْضم 

دٓ الطبلجبد فٖ ( لكر هٌِوب. ّاؽزر الوررجخ الضبلضخ الؼجبرحا )أؽدد اٛخطب  الػبحؼخ ل4.78ثل  )

(. أهب الوررجخ الراثؼخ فقد اؽزلزِب الؼجبرحا )اضزةدم أدّاد 4.72اٟخزجبراد، ّأًبقػِب هؼِي( ثوزْضم )

هةزل خ للزقْٗن ثوب ٗزٌبضت هغ الزدرٗص ػي ثؼد، هضر )اٟخزجبراد اٝلكزرًّ٘خ، ؽلقبد الٌقبظ، الةراحم 

(. ّاؽزلذ الةبهطخ الؼجبرحا )أغغغ الطبلجبد 4.12الهٌُ٘خ، هلف اٛػوبم اٝلكزرًّٖ،..(.( ثوزْضم )

(. ُّهٍ الوزْضطبد رقغ فٖ هطزْٓ 4.11ػلٔ هوبرضخ الزقْٗن الهارٖ ّإؾدار اٛؽكبم( ثوزْضم )

 (. 2إلٔ  4.10هوبرضخ الوِبرح "هرر غ عد.ا" )الهٕ ٗوزد هي 

 ( الزٖ اؽزلذ الورارت هي يٓبسح رمٕٚى رؼهى انطبنجبدأى ػجبراد هؾْر ) الوررجخ الطبدضخ إلٔ الوررجخ

الزبضؼخ ّاٛخ٘رح ُٖ الؼجبراد اٛرثغ الزبل٘خا )أػطٖ ريهٗخ راعؼخ كزبث٘خ ػلٔ ؽلْم الْاعجبد 

للطبلجبد ثطرٗقخ رؾطي هي أداحِي، دّى أى رضجطِي  هي خ٠م اضزةدام أًظوخ إدارح الزؼلن أّ إٔ 

الزقْٗن أّ هؾكبد اٛدا  للْاعجبد أّ  ّض٘لخ إلكزرًّ٘خ أراُب هٌبضجخ(، )أّقؼ للطبلجبد هؼبٗ٘ر

الزؼٌ٘٘بد الزٖ ٗكل ْى ثِب(، )أؽلر ّأفطر ًزبحظ الطبلجبد فٖ اٟخزجبراد  هي خ٠م الجراهظ 

اٝلكزرًّ٘خ ّاٝؽؿبح٘خ(، )أرقي اضزةدام هؾكبد اٛدا  للؾكن ػلٔ أدا  الطبلجخ، هضرا) قْاحن الػطت، 

( ػلٔ 7.48(، )4.01(، )4.04(، )4.21(( ثوزْضطبد ثليذ )ض٠لن الزقدٗر، قْاػد رقدٗر اٛدا ، ...

 الزرر٘ت. ّعو٘غ ُهٍ الوزْضطبد رقغ فٖ هدٓ اٟضزغبثخ "هرر غ".

 ( ُّها الوزْضم ٗقغ فٖ 4.28( قد ثل  ق٘وزَ )يٓبسح رمٕٚى رؼهى انطبنجبدأى الوزْضم الؼبم لوؾْر ،)

 هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح )هرر غ(. 
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 خبيظ ٔرفغٛشارٓب:يُبلشخ َزبئج انغؤال ان

 أهِرد ًزبحظ الطلام الةبهص هب ٗلٖا

( رمٕٚى رؼهى انطبنجدبدأى ػٌ٘خ الدراضخ هي هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ٗوبرضي الوِبراد ال رػ٘خ الوزؼلقخ ثـ ) -

ا )  هِبرح فرػ٘خ(. 4هِبراد فرػ٘خ(، أّ ثدرعبد هرر ؼخ ) 1ثدرعبد هرر ؼخ عد.

)هِبرح رقْٗن رؼلن الطبلجابد إؽادٓ  -ثْعَ ػبم-أى أفراد ػٌ٘خ الجؾش هي هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم ٗوبرضي  -

 هِبراد الزدرٗص ػي ثُؼد( ثدرعخ هرر ؼخ. 

ُّهٍ الٌز٘غخ، رز   هغ هب عب  فٖ ثؼاف الدراضابد  فاٖ عاس  هاي الؼٌ٘اخ، ّرطاو٘خ ثؼاف الوِابراد        

ن هااي اخااز٠ف ُااهٍ الدراضااخ ػااي الدراضاابد الطاابثقخ فااٖ هِاابراد الرح٘طااخ فااٖ ثؼااف الوؾاابّر  ػلاأ الاارل

(  ّالزاٖ أهِارد أى 1028الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  اٛزهبد. لهلك، ار قاذ هاغ دراضاخ ؽوبدًاخ ّاليؿابة )

درعااخ هوبرضااخ هؼلوااٖ ّهؼلواابد الليااخ اًٝغل٘سٗااخ فااٖ الورؽلااخ الضبًْٗااخ لوِاابرح رقااْٗن الاازؼلن اٝلكزرًّااٖ 

(  ّالزٖ أهِرد ًزابحظ الدراضاخ أى درعاخ هوبرضاخ 1010هغ ًز٘غخ دراضخ زٗبدح ) عب د كج٘رح. ّاخزل ذ

 هؼلوٖ ّهؼلوبد الرٗبق٘بد للورؽلخ الضبًْٗخ لوِبراد رقْٗن الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ عب د ثدرعخ هزْضطخ. 

رٌاْع ثوى هوبرضخ الوؼلوبد للزؼلن الٌػم فٖ الزؼل٘ن الؾكْرٕ قاد ضابُن فاٖ  ّٗوكي ر ط٘ر ُهٍ الٌز٘غخ،   

أدّاد الزقااْٗن الوطاازةدهخ أصٌااب  الزاادرٗص ػااي ثؼااد   لااك أى الاازؼلن الٌػاام ٗزطلاات اضاازةدام أدّاد الزقااْٗن 

اٛؾ٘ر  الزٖ رؼزود ػلٔ الزػبرك٘خ ث٘ي اٛلراف الوةزل خا الوؼلن، أّل٘ب  اٛهْر، الطبلت ً طَ، اٛقاراى. 

درضاازٖ راازن ثطاارق هةزل ااخ، هٌِاابا إعاارا  كوااب رؼااسّ الجبؽضااخ ُااهٍ الٌز٘غااخ، ثااوى ػول٘ااخ الزق٘اا٘ن فااٖ هٌؿااخ ه

اخزجاابراد إلكزرًّ٘ااخ للطاا٠ة ػلاأ الوٌؿااخ، هراقجااخ الوِاابم ّالْاعجاابد الوطلْثااخ هااٌِن، هزبثؼااخ الز بػاار 

ّالوػبركخ ث٘ي الط٠ة ّالوؼلو٘ي ّالسه٠  ف٘وب ثٌِ٘ن، ّعْد ثٌْا أضئلخ ٛللت الوقرراد الدراض٘خ، ّهب 

هي لْؽخ غرف للط٠ة، ًّغْم رض٘ر فِ٘ن الدافؼ٘خ ّالؾوابش للازؼلن،  رؾزَْٗ الوٌؿخ هي أضبل٘ت رؼسٗسٗخ 

ٗوكي كوب اٛهر الهٕ ضبُن فٖ رطِ٘ر ػور الوؼلوبد ّاٟضز بدح هي أدّاد الزقْٗن الوْعْدح ػلٔ الوٌؿخ. 

ثوًَ رن ردرٗت الوؼلوا٘ي ّالوؼلوابد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب ػلأ أدّاد الق٘ابش ّالزقاْٗن  ،ُهٍ الٌز٘غخر ط٘ر 

اٝلكزرًّٖ لزؾط٘ي الووبرضبد الزقْٗو٘اخ. إقابفخ إلأ أى رق٘ا٘ن الطبلجابد ثػاكر هْقاْػٖ، ّالزٌْٗاغ فاٖ 

هي هؼبٗ٘ر عْدح الزدرٗص، ّهي ػٌبؾر رقْٗن الوؼلوخ  أضبل٘ت الزقْٗن ثوب ٗزٌبضت هغ أًوبل الزؼلن الوةزل خ

 .فٖ ثطبقخ السٗبرح الؿ ٘خ للوػرفخ الزرثْٗخ ّقبحدح الودرضخ

( الوزْضم الؾطبثٖ لوطزْٓ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد 8الغدّم )ّْٗقؼ   

 ّررر٘جِب رٌبزل٘ب.ا أصٌب  عبحؾخ كْرًّب،

 (8عدّم ) 

الوزْضم الؾطبثٖ لوطزْٓ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب 

 رٌبزل٘ب. ، ّررر٘جِب (COVID -19-)كْف٘د

 هطزْٓ الووبرضخ الزرر٘ت الوزْضم الؾطبثٖ  الوؾـْر )الوِبرح الرح٘طخ(

 هرر غ 4 4.01  هِبرح اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن 

ا 1 4.70  هِبرح الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ   هرر غ عد.

اهرر غ  2 4.47  هِبرح رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ   عد.

 هرر غ 7 4.28  هِبرح رقْٗن رؼلن الطبلجبد 

ا  4.14  الوزْضم الؼبم ٟضزغبثخ ػٌ٘خ الجؾش ػلٔ الوِبراد اٛرثؼخ  هرر غ عد.

 ( هب ٗلٖا8ّٗزكؼ هي الغدّم )



 (COVID -91-مستوى ممارسة معلمات التعليم العام لمهارات التدريس عن بعد أثناء جائحة كورونا )كوفيد

          
 2222 انزبعغانؼذد  22انًجهذ                                                              انجحش انؼهًٙ فٙ انزشثٛخيجهخ 

 - 322 - 

هي  4.47أى الوِبرح الرح٘طخا )رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ( قد اؽزلذ الوررجخ اّٛلٔ ثوزْضم ) -

(. ُّهاى 4.70الوِبرح الرح٘طخا )الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ( ثوزْضم )(، رلِ٘ب 2

 الوزْضطبى ٗقؼبى فٖ هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح "هرر غ عدا.."

(. ّعب د 2هي  4.28أى الوِبرح الرح٘طخ ا)رقْٗن رؼلن الطبلجبد( قد اؽزلذ الوررجخ الضبلضخ ثوزْضم ) -

ٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن( فٖ الوررجخ الراثؼخ ّاٛخ٘رح، الوِبرح الرح٘طخا )اضزةدام الؾبضت ا

 (. ُّهاى الوزْضطبى ٗقؼبى فٖ هطزْٓ هوبرضخ الوِبرح "هرر غ".4.01ثوزْضم )

(، ّٗقغ فٖ هطزْٓ 4.14أى الوزْضم الؼبم ٟضزغبثخ ػٌ٘خ الجؾش ػلٔ الوِبراد اٛرثؼخ ٗطبّٕ )  -

 هوبرضخ الوِبرح "هرر غ عدا.". 

ُّهٍ الٌز٘غخ، رز   هغ هب عب  فٖ ثؼف الدراضبد  فٖ عس  هي الؼٌ٘خ، ّرطاو٘خ ثؼاف الوِابراد           

الرح٘طخ فٖ ثؼف الوؾبّر  ػلٔ الرلن هي اخاز٠ف ُاهٍ الدراضاخ ػاي الدراضابد الطابثقخ فاٖ هِابراد 

د (  ّالزاٖ أهِار1028الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  اٛزهبد. لهلك، ار قاذ هاغ دراضاخ ؽوبدًاخ ّاليؿابة )

أى درعخ هوبرضخ هؼلوٖ ّهؼلوبد الليخ اًٝغل٘سٗخ فٖ الورؽلخ الضبًْٗاخ ػلأ كار الوِابراد )هِابراد 

(  ّالزااٖ أهِاارد رااْافر هِاابراد الزؼلاا٘ن 1028الاازؼلن اٝلكزرًّااٖ( عااب د كج٘اارح. ّدراضااخ ّادٕ )

(  1010) اٝلكزرًّٖ ثدرعخ كج٘رح لدٓ هؼلوٖ ّهؼلوبد الغيراف٘ب. ّاخزل اذ هاغ ًز٘غاخ دراضاخ زٗابدح

ّالزٖ أهِرد ًزبحظ الدراضخ أى درعخ هوبرضخ هؼلوٖ ّهؼلوبد الرٗبق٘بد للورؽلخ الضبًْٗخ ػلأ كار 

 الوِبراد )هِبراد الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ( عب د ثدرعخ هزْضطخ.

ّرؼااسّ الجبؽضااخ ُااهٍ الٌزاابحظ إلاأ هغوْػااخ هااي الؼْاهاار، هٌِاابا أى هوبرضااخ الوؼلواابد للاازؼلن الٌػاام       

فٖ الزؼل٘ن الؾكْرٕ كبى لَ دٌّر كجٌ٘ر فٖ إعابدح الزادرٗص ػاي ثؼاد هاي قجار الوؼلوابد. ّكاهلك  ّهزطلجبرَ

رؼدد الجراهظ الزدرٗج٘خ الزٖ ً هرِب ّزارح الزؼل٘ن للوؼلو٘ي ّالوؼلوبد ّرٌْػِب، ثوب ٗزٌبضات هاغ الزؼلا٘ن ػاي 

بد لوغوْػاخ هاي ػابداد الؼقار ثؼد  ّ لك للزيلت ػلٔ ػقجبد ر ؼ٘ر الزؼل٘ن ػي ثؼد. كوب أى اهز٠ا الوؼلو

كبلوضبثرح ّاٝؾرار ّاٟضزؼداد الداحن للزؼلن الوطزور قد ضبُن كض٘را. فٖ رك٘ ِن للؼوار ثطارق عدٗادح ّل٘ار 

ثبلزؼبّى هغ  OECDُّها هب أغبرد إلَ٘ الدراضخ الزٖ أعررِب هٌظوخ الزؼبّى اٟقزؿبدٕ ّالزٌو٘خهؼزبدح. 

كبًْا أكضر ر بػ٠. هغ الوؼلْهابد ّاٟرؿابٟد هاي  ؽ٘ش الطؼْدٗخ عبهؼخ ُبرفبرد ػي الزؼل٘ن ػي ثؼد فٖ 

كاهلك، الوو٘اساد الؼدٗادح الزاٖ روزلكِاب هٌؿاخ . الوؼزبد فٖ عو٘غ ثلداى هٌظوخ الزؼبّى اٟقزؿبدٕ ّالزٌو٘اخ

ألاف هؿاادر رؼل٘واٖ هزٌااْع ٗراػاٖ ال اارّق  42هدرضازٖ، ّهٌِاب ػلاأ ضاج٘ر الوضاابما رْف٘رُاب ٛكضاار هاي 

لط٠ة ّالطبلجابد، ران اضازضوبرٍ هاي قجار الوؼلوابد لزغْٗاد ردرٗطاِي ّرقادٗن الادػن للطبلجابد ال ردٗخ ث٘ي ا

لزؾق٘اا  أػلاأ ًااْارظ رؼلاان هوكٌااخ فااٖ أزهااخ كْرًّااب. ثبٝقاابفخ إلاأ  لااك اضااز بدح الوؼلواابد هااي الاادرّش 

ْف٘ر ّؾاْم الزؼل٘و٘خ الوٌػْرح ػلٔ القٌْاد ال كبح٘خ الطؼْدٗخ، هضرا قٌبح ػ٘ي ّل٘رُب، ّهاب رجؼاَ هاي را

 هغبًٖ لزلك الوٌؿبد الؾكْه٘خ للزؼل٘ن، ف٘وب ٗزؼل  ثةدهبد اًٝزرًذ.

 َزبئج إجبثخ انغؤال انغبدط ٔيُبلشزٓب:

يب يغزٕٖ اخزالف يًبسعخ يؼهًبد انزؼهٛى انؼبو نًٓبساد ٌٗؽ الطلام الطبدش ػلٔ الزبلٖا 

انًزغٛشاد انزبنٛخ: )انخذيخ فٙ انزذسٚظ، (؛ فٙ ضٕء 29 -انزذسٚظ ػٍ ثُؼذ أصُبء جبئحخ كٕسَٔب )كٕفٛذ

 رن ؾ٘بلخ ال رّـ الزبل٘خا  ّلٞعبثخ ػي الطلام الطبدش،انزخصص(؟  انذساعٛخ، انًشحهخ
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( ثا٘ي هزْضاطبد هطازْٓ  ≤ 0,05رْعد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ ػٌد هطزْٓ الدٟلخ ) .2

-COVID)هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثُؼد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب 

 رؼسٓ لوزي٘ر الةدهخ فٖ الزدرٗص.(  19

( ثا٘ي هزْضاطبد هطازْٓ  ≤ 0,05رْعد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ ػٌد هطزْٓ الدٟلخ ) .1

-COVID)ثُؼد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي 

 الدراض٘خ. رؼسٓ لوزي٘ر الورؽلخ(  19

( ثا٘ي هزْضاطبد هطازْٓ  ≤ 0,05رْعد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ ػٌد هطزْٓ الدٟلخ ) .7

-COVID)هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثُؼد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب 

 رؼسٓ لوزي٘ر الزةؿؽ.(  19
 

 اٞٔل ٔيُبلشزٓب َزبئج انفشض 

(  ≤ 0,05ٌٗؽ ال رـ اّٛم ػلٔ أًَ " رْعد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ ػٌاد هطازْٓ الدٟلاخ )    

ث٘ي هزْضطبد هطزْٓ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػاي ثُؼاد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب 

(COVID-19  ).رؼسٓ لوزي٘ر الةدهخ فٖ الزدرٗص 

 ّللزؾق  هي ؾؾخ ال رـ اّٛم، رن اضزةداما 

  )اخزجبر )دT-test  هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد الزؼلا٘ن الؼابم لوِابراد  لجؾش ال ارّق ثا٘ي هزْضاطبد

  ّالزااٖ ررعااغ إلاأ ضااٌْاد الةدهااخ (COVID-19 -الزاادرٗص ػااي ثؼااد أصٌااب  عبحؾااخ كْرًّااب )كْف٘ااد

 (.20للوؼلوخ. ّكبًذ الٌزبحظ كوب ثبلغدّم )

 (20عدّم )

هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبراد لجؾش ال رّق ث٘ي هزْضطبد هطزْٓ   T-testًزبحظ اخزجبر )د( 

   ّف  هزي٘ر ضٌْاد الةدهخ للوؼلوخ(COVID-19 -الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )كْف٘د

 اًٟؾراف الوؼ٘برٕ الوزْضم الؾطبثٖ الؼدد ضٌْاد الةدهخ للوؼلوخ الوِبراد م
ق٘وخ 

 )د(

هطزْٓ 

 الدٟلخ

اضاااازةدام الؾبضاااات  2

اٙلاااااٖ ّاًٝزرًاااااذ 

 ّأًظوخ الزؼلن.

 0.14 4.18 72 خوص ضٌْاد فوقر
1.07 0.02 

 0.28 4.02 214 خوص ضٌْاد أكضر هي

1 
الزةطااااا٘م للغلطاااااخ 

 الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ.

 0.48 4.74 72 خوص ضٌْاد فوقر

0.27 

0.10 

ل٘ر 

 دالخ
 0.10 4.18 214 أكضر هي خوص ضٌْاد

7 
رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ 

 اٟفزراق٘خ.

 0.20 4.42 72 خوص ضٌْاد فوقر

0.27 

0.10 

ل٘ر 

 دالخ
 0.27 4.41 214 أكضر هي خوص ضٌْاد

4 

 رقْٗن رؼلن الطبلجبد.

 0.21 4.24 72 خوص ضٌْاد فوقر

0.47 

0.12 

ل٘ر 

 دالخ
 0.11 4.28 214 أكضر هي خوص ضٌْاد

 ( هب ٗلٖا20ّٗزكؼ هي الغدّم )

 ْٓػٌد هطاز( 0.02ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘.ب  ≤)  ثا٘ي هزْضاطٖ هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد الزؼلا٘ن
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الؼبم  ّاد ضٌْاد الةدهخ )خوص ضٌْاد فوقر( ّ ّاد ضٌْاد الةدهخ )أكضر هاي خواص ضاٌْاد( فاٖ 

ّأًظوخ الزؼلن لؿبلؼ الوؼلوبد  ّاد ضٌْاد الةدهاخ )خواص  هِبرح اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ

ضٌْاد فوقر(  هوب ٗادم ػلأ رؾقا  ؾاؾخ ال ارـ اّٛم فاٖ الوِابرح اّٛلأ ُّاٖا )هِابرح اضازةدام 

(  ّالزااٖ 1010رز اا  هااغ دراضااخ زٗاابدح ) ُّااهٍ الٌز٘غااخ، الؾبضاات اٙلااٖ ّاًٝزرًااذ ّأًظوااخ الاازؼلن(.

درعخ هوبرضاخ هؼلواٖ ّهؼلوابد الرٗبقا٘بد لوِابراد الجؾاش  أهِرد ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. فٖ

اٝلكزرًّٖ رُؼسٓ لوزي٘ر الةجرح الزدرٗط٘خ. ثٌ٘وب اخزل ذ ُهٍ الدراضاخ فاٖ ًزبحغِاب هاغ دراضاخ ؽوبدًاخ 

(  ّالزااٖ أهِاارد ػاادم ّعااْد فاارّق دالااخ إؽؿاابح٘ب. فااٖ درعااخ هوبرضااخ هؼلوااٖ 1028ّاليؿاابة)

الضبًْٗخ لوِبررٖ الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ رُؼسٓ لوزي٘ر الةجرح  ّهؼلوبد الليخ اًٝغل٘سٗخ فٖ الورؽلخ

(  ّالزٖ أهِرد ػدم ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. فٖ درعخ هوبرضخ 1028الزدرٗط٘خ، ّدراضخ ّادٕ )

هؼلوٖ ّهؼلوبد الغيراف٘ب لوِبررٖ الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ الوؼرف٘خ ّالزطج٘ق٘اخ رُؼاسٓ لوزي٘ار الةدهاخ فاٖ 

( ّالزٖ أهِرد ػدم ّعْد فارّق دالاخ إؽؿابح٘ب. فاٖ درعاخ هوبرضاخ 1010زٗبدح ) الزدرٗص، ّدراضخ

. هؼلوااٖ ّهؼلواابد الرٗبقاا٘بد لوِاابراد رقٌ٘اابد الزؼلاا٘ن اٝلكزرًّااٖ رُؼااسٓ لوزي٘اار الةجاارح الزدرٗطاا٘خ

( ثبلوِبراد الزقٌ٘خ ّالزكٌْلْع٘خ ّالزؼبهر ّرؼسّ الجبؽضخ  لك إلٔ اُزوبم ُهٍ ال ئخ )خوص ضٌْاد فوقر

ِااب ثطااِْلخ، ثبٝقاابفخ إلاأ ثااراهظ إػااداد الوؼلواا٘ي فااٖ ثؼااف كل٘اابد الزرث٘ااخ رااْلٖ اُزوبهااب. ثِااهٍ هؼ

الوِبراد الزكٌْلْع٘خ ّهِبراد الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ  هي خ٠م هقارراد دراضا٘خ ٗازن ردرٗطاِب للطا٠ة 

 ّالطبلجبد.

 ْٓػٌد هطز( 0.02ػدم ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘.ب  ≤) بد الزؼلا٘ن الؼابم ث٘ي هزْضطٖ هوبرضخ هؼلوا

 ّاد ضٌْاد الةدهخ )خوص ضٌْاد فوقر( ّ ّاد ضٌْاد الةدهخ )أكضر هي خواص ضاٌْاد( لوِابراد 

الزدرٗص الاض٠س ػاي ثؼاد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب ُّاٖا )هِابرح الزةطا٘م للغلطاخ الؿا ٘خ اٟفزراقا٘خ، 

ٗادم ػلأ ػادم رؾقا  ؾاؾخ هِبرح رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ، هِبرح رقْٗن رؼلن الطبلجبد(  هوب 

ال رـ اّٛم فٖ الوِبراد الض٠س ُّٖا )هِابرح الزةطا٘م للغلطاخ الؿا ٘خ اٟفزراقا٘خ، هِابرح رٌ ٘اه 

الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ، هِبرح رقْٗن رؼلن الطبلجبد(. ّػلٔ الارلن هاي اخاز٠ف ُاهٍ الدراضاخ ػاي 

 ب  اٛزهبد  كوب رن  كر  لك ضبثقب.، فارىالدراضبد الطبثقخ فٖ الؼٌ٘خ ّفٖ هِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌ

ُهٍ الٌز٘غخ رز   هغ هب عب  فٖ ثؼف الدراضبد فٖ عس  هي الؼٌ٘خ ّرطو٘خ ثؼاف الوِابراد الرح٘طاخ 

(  ّالزااٖ أهِاارد ػاادم ّعااْد 1028رز اا  هااغ دراضااخ ؽوبدًااخ ّاليؿاابة ) فِااٖ  فااٖ ثؼااف الوؾاابّر

يخ اًٝغل٘سٗخ فٖ الورؽلخ الضبًْٗخ لوِابررٖ فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. فٖ درعخ هوبرضخ هؼلوٖ ّهؼلوبد الل

إدارح الاازؼلن ّالزقااْٗن اٝلكزرًّااٖ رُؼااسٓ لوزي٘اار الةجاارح الزدرٗطاا٘خ. ّاخزل ااذ هااغ ًز٘غااخ دراضااخ زٗاابدح 

(  ّالزٖ أهِرد ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. فٖ درعخ هوبرضاخ هؼلواٖ ّهؼلوابد الرٗبقا٘بد 1010)

ّالزقْٗن اٝلكزرًّاٖ رُؼاسٓ لوزي٘ار الةجارح الزدرٗطا٘خ، ّدراضاخ  للورؽلخ الضبًْٗخ لوِبررٖ إدارح الزؼل٘ن

ّالزاٖ أهِارد (  (Alea, Fabrea, Roldan & Farooqi,2020ػل٘ب ّفبثرٗب ّرّلاداى ّفابرّقٖ 

ارر اابع هطاازْٓ اٟضاازؼداد للزاادرٗص فااٖ ث٘ئاابد الاازؼلن ػااي ثؼااد لاادٓ الوؼلواا٘ي اٛكضاار خجاارح ّفاااٖ 

ر طا٘ر ُاهٍ الٌز٘غاخ ثاوى الزادرٗص ػاي ثؼاد ٗؾزابط إلأ هؼرفاخ ّٗوكاي  الزةؿؿبد الوررجطاخ ثبلزقٌ٘اخ.

ّهِبرح ّردرٗت، ّرثوب قجر الغبحؾخ كبًذ ثؼاف الوادارش رؼابًٖ هاي ػادم هٌبضاجخ ؽغاراد الدراضاخ 

ّأهبكي علْش الطلجخ ٝدخبم إٔ أعِاسح أّ أدّاد ركٌْلْع٘اخ، إقابفخ إلأ أى ثؼاف الوؼلوابد  ّاد 

زقٌ٘اخ، ُّاها هاب ٟؽظزاَ الجبؽضاخ أصٌاب  ػولِاب ضابثقب. هػارفخ ررثْٗاخ الةدهخ اٛكضر ٟ ٗ كلي اضازةدام ال

للرٗبقا٘بد فااٖ الزؼلا٘ن الؼاابم. ّثبلزابلٖ، هضاار ُاهٍ اٛهااْر ٟ رؼطاٖ الوؼلواابد الةجارح الكبف٘ااخ ٟهااز٠ا 

ْٗعاد رقابرة ثا٘ي الوؼلوابد هِبراد الزةط٘م ّالزٌ ٘اه ّالزقاْٗن للغلطابد اٟفزراقا٘خ. ّثبلزابلٖ، فرًاَ 
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د الةدهااخ )خوااص ضااٌْاد فوقاار( ّ ّاد ضااٌْاد الةدهااخ )أكضاار هااي خوااص ضااٌْاد( فااٖ  ّاد ضااٌْا

 هوبرضخ هِبراد الزدرٗص الض٠س ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب.

 َزبئج انفشض انضبَٙ ٔيُبلشزٓب 

( ثا٘ي  ≤ 0,05ٌٗؽ ال رـ الضبًٖ ػلٔ أًَ " رْعد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ ػٌد هطازْٓ الدٟلاخ )    

هزْضااطبد هطاازْٓ هوبرضااخ هؼلواابد الزؼلاا٘ن الؼاابم لوِاابراد الزاادرٗص ػااي ثُؼااد أصٌااب  عبحؾااخ كْرًّااب 

(COVID-19  )الدراض٘خ". رؼسٓ لوزي٘ر الورؽلخ 

 ّللزؾق  هي ؾؾخ ال رـ الضبًٖ، رن اضزةداما 

  رؾل٘اار الزجاابٗي فااٖ ارغاابٍ ّاؽاادOne- Way ANOVA هطاازْٓ   لجؾااش ال اارّق ثاا٘ي هزْضااطبد

  ّالزااٖ ررعااغ إلاأ هؼلواابد الزؼلاا٘ن الؼاابم لوِاابراد الزاادرٗص ػااي ثؼااد أصٌااب  عبحؾااخ كْرًّااب هوبرضااخ

 ( ػلٔ الٌؾْ الزبلٖا 22الورؽلخ الدراض٘خ. ّكبًذ الٌزبحظ كوب ثبلغدّم )

 (22عدّم )

ًزبحظ رؾل٘ر الزجبٗي فٖ ارغبٍ ّاؽد  لجؾش ال رّق ث٘ي هزْضطبد هطزْٓ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم 

 (  ّف  هزي٘ر الورؽلخ الدراض٘خ28 -لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )كْف٘د

 هؿدر الزجبٗي الوِبراد
هغوْع 

 الورثؼبد

درعبد 

 الؾرٗخ

هزْضم 

 الورثؼبد
 ق٘وخ )ف(

هطزْٓ 

 الدٟلخ

اضزةدام الؾبضت اٙلٖ 

 ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن.

 2.72 1 1.24 ث٘ي الوغوْػبد
1.42 

0.08 

 0.22 288 221.28 داخر الوغوْػبد دالخ ل٘ر

الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ 

 اٟفزراق٘خ.

 0.44 1 0.88 ث٘ي الوغوْػبد
2.77 

0.12 

 0.77 288 12.88 داخر الوغوْػبد ل٘ر دالخ

رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ 

 اٟفزراق٘خ.

 0.41 1 0.84 ث٘ي الوغوْػبد
2.24 

0.11 

 0.12 288 24.02 داخر الوغوْػبد ل٘ر دالخ

 رقْٗن رؼلن الطبلجبد.
 0.28 1 2.28 ث٘ي الوغوْػبد

2.28 
0.12 

 0.72 288 27.01 داخر الوغوْػبد ل٘ر دالخ
    

  ث٘ي هزْضاطبد (≥  0.02(، ػدم ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘.ب )ػٌد هطز22ّْٓٗزكؼ هي الغدّم )     

ثبلوراؽاار الدراضاا٘خ الااض٠سا )اٟثزداح٘ااخ ّالوزْضااطخ ّالضبًْٗااخ(  هؼلواابد الزؼلاا٘ن الؼاابم هطاازْٓ هوبرضااخ

اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًاذ ّأًظواخ  هِبرحلوِبراد الزدرٗص اٛرثغ ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّبا )

رقاْٗن  هِابرحرٌ ٘ه الغلطاخ الؿا ٘خ اٟفزراقا٘خ،  هِبرحالزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ،  هِبرحالزؼلن، 

ن الطبلجاابد(  هوااب ٗاادم ػلاأ ػاادم رؾقاا  ؾااؾخ ال اارـ الضاابًٖ. ّرؼااسّ الجبؽضااخ  لااك إلاأ أى الجااراهظ رؼلاا

الزدرٗج٘خ الوقدهخ هي ّزارح الزؼل٘ن أصٌب  الغبحؾخ رػور عو٘غ هؼلوٖ الوراؽر الدراض٘خ الاض٠س ّهؼلوبرِاب، 

وار ثطارق عدٗادح، ّالزادرٗص للازؼلن ّالؼكوب أى الوؼلوابد لادِٗي اُٟزوابم ّالدافؼ٘اخ ّاٝؾارار ّالوضابثرح 

ًّظارا. ٛى ُاهٍ الدراضاخ ػجر اًٝزرًذ ّهْا هخ لرق الزدرٗص ّأضبل٘جَ هغ هرّف الغبحؾخ ّهزطلجبرِب. 

 رةزلف ػي الدراضبد الطبثقخ، فرى هزي٘ر الورؽلخ الدراض٘خ ل٘ر هْعْد فٖ الدراضبد الطبثقخ.
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 َزبئج انفشض انضبنش ٔيُبلشزٓب 

( ثا٘ي  ≤ 0,05ٌٗؽ ال رـ الضبلش ػلٔ أًَ " رْعد فرّق  اد دٟلخ إؽؿبح٘خ ػٌد هطزْٓ الدٟلاخ )    

هزْضااطبد هطاازْٓ هوبرضااخ هؼلواابد الزؼلاا٘ن الؼاابم لوِاابراد الزاادرٗص ػااي ثُؼااد أصٌااب  عبحؾااخ كْرًّااب 

(COVID-19  )."رؼسٓ لوزي٘ر الزةؿؽ 

 ّللزؾق  هي ؾؾخ ال رـ الضبلش، رن اضزةداما 

  رؾل٘اار الزجاابٗي فااٖ ارغاابٍ ّاؽاادOne- Way ANOVA ااب ثبخزجاابر أقاار فاارق دام  Least  هزجْػ.

significant difference (LSD) هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد الزؼلا٘ن   لجؾش ال رّق ث٘ي هزْضطبد

  ّالزٖ ررعغ إلٔ الزةؿؽ. ّكبًاذ الٌزابحظ كواب الؼبم لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب

 ( ػلٔ الٌؾْ الزبلٖا 27(، )21ّم )ثبلغدا

 (21عدّم )

ًزبحظ رؾل٘ر الزجبٗي فٖ ارغبٍ ّاؽد لجؾش ال رّق ث٘ي هزْضطبد هطزْٓ هوبرضخ هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم 

 ، ّف  هزي٘ر الزةؿؽ(28 -لوِبراد الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب )كْف٘د

 هؿدر الزجبٗي الوِبراد
هغوْع 

 الورثؼبد

درعبد 

 الؾرٗخ

هزْضم 

 الورثؼبد

ق٘وخ 

 )ف(

هطزْٓ 

 الدٟلخ

اضزةدام الؾبضت اٙلٖ 

 ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن.

 2.18 2 8.42 ث٘ي الوغوْػبد
7.08 0.02 

 0.22 282 202.08 داخر الوغوْػبد

الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ 

 اٟفزراق٘خ.

 0.21 2 1.10 ث٘ي الوغوْػبد
2.28 

0.21 

 0.77 282 14.21 داخر الوغوْػبد ل٘ر دالخ

رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ 

 اٟفزراق٘خ.

 0.78 2 2.82 ث٘ي الوغوْػبد
2.44 

0.12 

 0.12 282 21.88 داخر الوغوْػبد ل٘ر دالخ

 رقْٗن رؼلن الطبلجبد.
 0.22 2 1.82 ث٘ي الوغوْػبد

2.21 
0.22 

 0.72 282 22.72 داخر الوغوْػبد ل٘ر دالخ

 ٗلٖا( هب 21ّٗزكؼ هي الغدّم )

 ْٓػٌاد هطاز( 0.02ػدم ّعْد فرّق دالاخ إؽؿابح٘.ب  ≤) هؼلوابد  ثا٘ي هزْضاطبد هطازْٓ هوبرضاخ

لوِبراد الزدرٗص الض٠س ػي ثؼاد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب، ُّاٖا )هِابرح الزةطا٘م للغلطاخ  الزؼل٘ن الؼبم

الؿ ٘خ اٟفزراق٘خ، هِبرح رٌ ٘ه الغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراقا٘خ، هِابرح رقاْٗن رؼلان الطبلجابد( ررعاغ إلأ 

الزةؿااؽ  هوااب ٗاادم ػلاأ ػاادم رؾقاا  ؾااؾخ ال اارـ الضبلااش فااٖ الوِاابراد الااض٠س ُّااٖا )هِاابرح 

للغلطااخ الؿاا ٘خ اٟفزراقاا٘خ، هِاابرح رٌ ٘ااه الغلطااخ الؿاا ٘خ اٟفزراقاا٘خ، هِاابرح رقااْٗن رؼلاان الزةطاا٘م 

الزاٖ الطبلجبد(. ّرؼسّ الجبؽضخ  لك، إلٔ أى رلك الوِبراد الض٠س هي الوِابراد اٛضبضا٘خ للزادرٗص، ّ

ب. كاابى ٌٗجيااٖ ػلاأ الوؼلاان ّالوؼلوااخ اكزطاابثِب ّهوبرضاازِب، ضااْا  فااٖ الظاارّف الؼبدٗااخ أّ اٛزهاابد أّٗاا

هي هؼبٗ٘ر عْدح الزدرٗص، ّهي ػٌبؾار رقاْٗن الوؼلواخ فاٖ ثطبقاخ السٗابرح  رةؿؿَ   لك ٛى إرقبًِب

 الؿ ٘خ للوػرفخ الزرثْٗخ ّقبحدح الودرضخ.

 ْٓػٌد هطز( 0.02ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘.ب  ≤) هؼلوابد الزؼلا٘ن  ث٘ي هزْضطبد هطازْٓ هوبرضاخ

اًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن( ررعغ إلٔ رةؿؽ الوؼلواخ  هواب ٗادم لوِبرح )اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّ الؼبم
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ػلٔ رؾق  ؾؾخ ال رـ الضبلش فٖ الوِبرح اّٛلٔ ُّٖا )هِابرح اضازةدام الؾبضات اٙلاٖ ّاًٝزرًاذ 

ّأًظوااخ الاازؼلن(. ّرؼااسّ الجبؽضااخ  لااك إلاأ لج٘ؼااخ الوقاارراد الدراضاا٘خ الزااٖ رقااْم الوؼلواابد ثزدرٗطااِب 

ّر ؼ٘ر أدّاد الزقْٗن اٝلكزرًّٖ. ًّظارا. ٛى ُاهٍ الدراضاخ رةزلاف ػاي  ّالوْقْػبد الزٖ رؾزِْٗب،

 الدراضبد الطبثقخ فٖ الؼٌ٘خ فرى ُها الوزي٘ر ل٘ر هْعْد فٖ الدراضبد الطبثقخ.

فااٖ هِاابرح )اضاازةدام الؾبضاات اٙلااٖ  LSDّالغاادّم الزاابلٖ، ْٗقااؼ ًزاابحظ اخزجاابر أقاار فاارق دام 

 الزدرٗص ػي ثُؼد( الزٖ ررعغ إلٔ الزةؿؽ. ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن إؽدٓ هِبراد

 (27عدّم )

لجؾش ال رّق الدالخ فٖ هِبرح )اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ  LSDًزبحظ اخزجبر أقر فرق دام 

 ّأًظوخ الزؼلن( الزٖ ررعغ إلٔ الزةؿؽ

 الوزْضم الؼدد الزةؿؽ م
 الزةؿؽ

2 1 7 4 2 1 

2 
الؼلااااااااااااااْم الطج٘ؼ٘ااااااااااااااخ 

 ّالرٗبق٘بد.
27 4.22 -      

     - 0.78 7.21 78 الؼلْم الػرػ٘خ. 1

    - *0.18 0.70 4.42 27 الؾبضت اٙلٖ. 7

4 
اللياااااااااااااااااخ الؼرث٘اااااااااااااااااخ 

 ّاٟعزوبػ٘بد.
72 7.88 0.11 0.27 0.21* -   

2 
الزرث٘ااخ اٛضاارٗخ ّالزرث٘ااخ 

 ال ٌ٘خ.
18 4.22 0.01 0.42* 0.18 0.18 -  

 - 0.08 0.71 0.10 *0.48 0.20 4.12 70 الليخ اًٝغل٘سٗخ. 1

 ≤  0.02 * رػ٘ر إلٔ أى ال رق ث٘ي الوزْضط٘ي دام إؽؿبح٘.ب ػٌد هطزْٓ

 هب ٗلٖا )27ّٗزكؼ هي الغدّم )

 ْٓ0.02ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. )ػٌد هطاز ( ≤  ثا٘ي هزْضاطٖ هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد الزؼلا٘ن

الؼبم  ّاد رةؿؽ )الؾبضت اٙلٖ( ّكر هيا  ّاد رةؿاؽ )الؼلاْم الػارػ٘خ(، ّ ّاد رةؿاؽ 

)الليخ الؼرث٘خ ّاٟعزوبػ٘بد( لوِبرح اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّأًظوخ الزؼلن إؽادٓ هِابراد 

ؽ )الؾبضت اٙلٖ( فٖ الؾبلز٘ي. ّرؼسّ الجبؽضخ الزدرٗص ػي ثُؼد، ّ لك لؿبلؼ الوؼلوبد  ّاد رةؿ

 لك، إلٔ أىا هؼلوبد الؾبضت اٙلٖ ٗوازلكي الوِابراد الوؼرف٘اخ ّالزطج٘ق٘اخ للؾبضات اٙلاٖ ّاًٝزرًاذ 

ثؾكن دراضزِي لِها الزةؿؽ، ّرطج٘قَ ػول٘ب. هغ الطبلجابد أصٌاب  ردرٗطاِي  -ثػكر ػبم-ّالزكٌْلْع٘ب 

 ,Aleaػل٘ااب ّفبثرٗااب ّرّلااداى ّفاابرّقٖ ب رْؾاالذ إل٘ااَ دراضااخ ُّااها هاالوقاارراد الؾبضاات اٙلااٖ. 

Fabrea, Roldan & Farooqi,2020) ثوى ارر بع هطزْٓ اٟضزؼداد للزادرٗص فاٖ ث٘ئابد الازؼلن  )

، ػلٔ ػكص هؼلوابد الؼلاْم الػارػ٘خ ّاللياخ ػي ثؼد لدٓ الوؼلو٘ي فٖ الزةؿؿبد الوررجطخ ثبلزقٌ٘خ

رٌقؿِي ػدٌٗد هي الوِبراد الؾبضاْث٘خ ّالزقٌ٘اخ، إقابفخ إلأ أى اللياخ الؼرث٘خ ّاٟعزوبػ٘بد  ّالٚرٖ 

اًٝغل٘سٗخ فٖ الزطج٘قبد ّالجراهظ الزقٌ٘خ رقف ػبحقب. أهبهِي هي اضزةداهِب. ُّها هب أكدد ػلَ٘ دراضخ 

(  هي ّعْد قؼف ّقؿْر فٖ هِبراد اضزةدام الزقٌ٘بد الرقو٘خ لدٓ الوؼلو٘ي ثؿ خ 1021الٌبعن )

 ٓ هؼلوٖ الؼلْم الػرػ٘خ ثؿ خ خبؾخ.ػبهخ، ّلد
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 ْٓ0.02ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. )ػٌد هطاز ( ≤  ثا٘ي هزْضاطٖ هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد الزؼلا٘ن

الؼبم  ّاد رةؿاؽ )الزرث٘اخ اٛضارٗخ ّالزرث٘اخ ال ٌ٘اخ( ّ ّاد رةؿاؽ )الؼلاْم الػارػ٘خ(، لؿابلؼ 

ّرؼسّ الجبؽضخ  لك إلٔ أىا هؼلوبد الزرث٘خ الوؼلوبد  ّاد رةؿؽ )الزرث٘خ اٛضرٗخ ّالزرث٘خ ال ٌ٘خ(. 

ثؾكن لج٘ؼخ هقاررارِي، ّهاب رؾزْٗاَ هاي  -ثػكر ػبم-اٛضرٗخ ّالزرث٘خ ال ٌ٘خ ٗوزلكي الوِبراد الزقٌ٘خ 

عْاًت رطج٘ق٘خ ػول٘خ ٗزطلت هاٌِي اضازةدام الزقٌ٘ابد الؾدٗضاخ، ضاْا  فاٖ ردرٗطاِب أّ رقْٗوِاب، ّل٘ار 

 ّؽ ع اٛػوبم ّالزؿبه٘ن ال ٌ٘خ ّػرقِوب.  لك هي رْه٘ف الْاقغ اٟفزراقٖ 

 ْٓ0.02ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. )ػٌد هطاز ( ≤  ثا٘ي هزْضاطٖ هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد الزؼلا٘ن

الؼااابم  ّاد رةؿاااؽ )اللياااخ اًٝغل٘سٗاااخ( ّالوؼلوااابد  ّاد رةؿاااؽ )الؼلاااْم الػااارػ٘خ(، لؿااابلؼ 

لك إلٔ أىا إعابدح اللياخ اًٝغل٘سٗاخ رطاِر الوؼلوبد  ّاد رةؿؽ )الليخ اًٝغل٘سٗخ(. ّرؼسّ الجبؽضخ  

الزؼبهر هغ الزطج٘قبد ّالجراهظ الزقٌ٘خ، ّكهلك اضزةدام هؿبدر الوؼلْهابد الؼبلو٘اخ للْؾاْم إلأ كار 

ُّااها هااب رْؾاالذ إل٘ااَ دراضااخ ؽوبدًااخ ّاليؿاابة عدٗااد فااٖ الوغاابم لزطااْٗر هوبرضاابرِي الزدرٗطاا٘خ. 

ّهؼلوابد اللياخ اًٝغل٘سٗاخ فاٖ الورؽلاخ الضبًْٗاخ (  ّالزٖ أهِارد أى درعاخ هوبرضاخ هؼلواٖ 1028)

 .ػلٔ هِبراد الزؼلن اٝلكزرًّٖ عب د كج٘رح

 ااعزُزبجبد انجحش

 اضزٌبدا. لٌزبحظ الجؾش، ٗوكي ػرـ أُن اٟضزٌزبعبد ػلٔ الٌؾْ اٙرٖا   

 هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبررٖ اضزةدام الؾبضات اٙلاٖ ّاًٝزرًاذ ّأًظواخ  أى هطزْٓ هوبرضخ

 .كبًذ ثدرعخ هرر ؼخ أصٌب  عبحؾخ كْرًّب زؼلن ّرقْٗن رؼلن الطبلجبد ػي ثؼدال

 ػاي الزةطا٘م للغلطاخ اٟفزراقا٘خ ّرٌ ٘اهُب  هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم لوِبررٖ أى هطزْٓ هوبرضخ

 كبًذ ثدرعخ هرر ؼخ عدا.. أصٌب  عبحؾخ كْرًّب ثؼد

 ْٓػٌد هطز( 0.02ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘.ب  ≤)  ث٘ي هزْضطٖ هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد

الزؼلاا٘ن الؼاابم  ّاد ضااٌْاد الةدهااخ )خوااص ضااٌْاد فوقاار( ّ ّاد ضااٌْاد الةدهااخ )أكضاار هااي 

خوص ضٌْاد( فٖ هِبرح اضزةدام الؾبضت اٙلاٖ ّاًٝزرًاذ ّأًظواخ الازؼلن لؿابلؼ الوؼلوابد 

  ّاد ضٌْاد الةدهخ )خوص ضٌْاد فوقر(.

 ػٌا( 0.02د هطازْٓػادم ّعاْد فارّق دالاخ إؽؿابح٘.ب  ≤)  ثا٘ي هزْضاطٖ هوبرضاخ هؼلوابد

الزؼلاا٘ن الؼاابم  ّاد ضااٌْاد الةدهااخ )خوااص ضااٌْاد فوقاار( ّ ّاد ضااٌْاد الةدهااخ )أكضاار هااي 

خوص ضٌْاد( لوِبراد الزدرٗص الض٠س ػي ثؼد أصٌب  عبحؾخ كْرًّب ُّٖا )هِبرح الزةطا٘م 

راقاا٘خ، هِاابرح رقااْٗن رؼلاان للغلطااخ الؿاا ٘خ اٟفزراقاا٘خ، هِاابرح رٌ ٘ااه الغلطااخ الؿاا ٘خ اٟفز

 الطبلجبد(.

 ْٓػٌاد هطاز( 0.02ػدم ّعْد فرّق دالخ إؽؿابح٘.ب  ≤)ثا٘ي هزْضاطبد هطازْٓ هوبرضاخ   

ثبلوراؽار الدراضا٘خ الاض٠سا )اٟثزداح٘اخ ّالوزْضاطخ ّالضبًْٗاخ( لوِابراد  هؼلوبد الزؼل٘ن الؼابم

ؾبضاات اٙلااٖ ّاًٝزرًااذ اضاازةدام ال هِاابرحالزاادرٗص اٛرثااغ ػااي ثؼااد أصٌااب  عبحؾااخ كْرًّاابا )

رٌ ٘ااه الغلطااخ الؿاا ٘خ  هِاابرحالزةطاا٘م للغلطااخ الؿاا ٘خ اٟفزراقاا٘خ،  هِاابرحّأًظوااخ الاازؼلن، 

 رقْٗن رؼلن الطبلجبد(. هِبرحاٟفزراق٘خ، 

 ْٓػٌاد هطاز( 0.02ػدم ّعْد فارّق دالاخ إؽؿابح٘.ب  ≤) ثا٘ي هزْضاطبد هطازْٓ هوبرضاخ 
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لوِبراد الزدرٗص الاض٠س ػاي ثؼاد أصٌاب  عبحؾاخ كْرًّاب، ُّاٖا )هِابرح  هؼلوبد الزؼل٘ن الؼبم

الزةط٘م للغلطخ الؿ ٘خ اٟفزراقا٘خ، هِابرح رٌ ٘اه الغلطاخ الؿا ٘خ اٟفزراقا٘خ، هِابرح رقاْٗن 

 رؼلن الطبلجبد( ررعغ إلٔ الزةؿؽ.

 ْٓػٌد هطز( 0.02ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘.ب  ≤) هؼلوابد  ث٘ي هزْضطبد هطزْٓ هوبرضخ

لوِبرح )اضزةدام الؾبضات اٙلاٖ ّاًٝزرًاذ ّأًظواخ الازؼلن( ررعاغ إلأ رةؿاؽ  لزؼل٘ن الؼبما

 الوؼلوخ.

 ْٓ0.02ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. )ػٌد هطز ( ≤  ث٘ي هزْضطٖ هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد

الزؼل٘ن الؼابم  ّاد رةؿاؽ )الؾبضات اٙلاٖ( ّكار هايا  ّاد رةؿاؽ )الؼلاْم الػارػ٘خ(، 

ّ ّاد رةؿااؽ )الليااخ الؼرث٘ااخ ّاٟعزوبػ٘اابد( لوِاابرح اضاازةدام الؾبضاات اٙلااٖ ّاًٝزرًااذ 

ؽ ّأًظوااخ الاازؼلن إؽاادٓ هِاابراد الزاادرٗص ػااي ثُؼااد، ّ لااك لؿاابلؼ الوؼلواابد  ّاد رةؿاا

 )الؾبضت اٙلٖ( فٖ الؾبلز٘ي. 

 ْٓ0.02ّعْد فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. )ػٌد هطز ( ≤  ث٘ي هزْضطٖ هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد

الزؼلاا٘ن الؼاابم  ّاد رةؿاااؽ )الزرث٘ااخ اٛضاارٗخ ّالزرث٘اااخ ال ٌ٘ااخ( ّ ّاد رةؿااؽ )الؼلاااْم 

 الػرػ٘خ(، لؿبلؼ الوؼلوبد  ّاد رةؿؽ )الزرث٘خ اٛضرٗخ ّالزرث٘خ ال ٌ٘خ(.

 ْ0.02د فرّق دالخ إؽؿبح٘ب. )ػٌد هطزّْٓع ( ≤  ث٘ي هزْضطٖ هطازْٓ هوبرضاخ هؼلوابد

الزؼل٘ن الؼبم  ّاد رةؿؽ )الليخ اًٝغل٘سٗخ( ّالوؼلوبد  ّاد رةؿؽ )الؼلاْم الػارػ٘خ(، 

 لؿبلؼ الوؼلوبد  ّاد رةؿؽ )الليخ اًٝغل٘سٗخ(.

 

 :رٕصٛبد انجحش      

 فٖ قْ  هب أض ر ػٌَ الجؾش الؾبلٖ هي ًزبحظ، رْؾٖ الجبؽضخ ثوب ٗلٖا     

رٌ ٘ااه ثااراهظ ردرٗج٘ااخ للوؼلواا٘ي ّالوؼلواابد لزؾطاا٘ي هِاابرارِن الزدرٗطاا٘خ ػااي ثؼااد أصٌااب  اٛزهاابد  .2

 ّرطْٗرُب، ّثؿْرح هطزورح.

ر ّالزقاْٗن ػقد ّرظ ػور لزدرٗت الوؼلو٘ي ّالوؼلوبد ػول٘ب. ػلٔ اضازةدام أدّاد الزقاْٗن اٛؾا٘ .1

 اٝلكزرًّٖ.

 فاٖ قرّرح أى ٗكْى ٌُبا هقرر إلساهاٖ فاٖ الوِابراد الؾبضاْث٘خ  ضاْا  الوؼرف٘اخ أّ الزطج٘ق٘اخ .7

 ثراهظ إػداد الوؼلو٘ي فٖ عو٘غ كل٘بد الزرث٘خ لكر اٛقطبم.

الزكبهر ّالزٌط٘  ث٘ي هؼلن الؾبضات اٙلاٖ ّهؼلواٖ الوقارراد اٛخارٓ  هاي خا٠م رثام هِابراد  .4

 ٖ الزٖ رن رؼلوِب ثبلوقرراد الدراض٘خ اٛخرٓ ضْا  فٖ الْاعجبد أّ ل٘رُب.الؾبضت اٙل

راادرٗت هؼلوااٖ ّهؼلواابد الؼلااْم الػاارػ٘خ ّالليااخ الؼرث٘ااخ ّاٟعزوبػ٘اابد ػلاأ اضاازةدام الزقٌ٘اابد  .2

 الرقو٘خ ّهِبراد الزؼبهر هغ الوٌؿبد الرقو٘خ.

ّالوؼلوابد ػٌاد الزادرٗص ػقد ّرظ ػور لدراضاخ الؿاؼْثبد ّالزؾادٗبد الزاٖ ّاعِاذ الوؼلوا٘ي  .1

 ػي ثؼد، ّّقغ الؾلْم لِب.

رْعَ٘ ًظر هةططٖ الوٌبُظ ّهلل ٖ الكزت الدراض٘خ إلٔ أُو٘خ الوِبراد الرقو٘اخ ّركاو٘ي  لاك  .2

فااٖ أدلااخ الوؼلواا٘ي، ّإػاابدح رٌظ٘وِااب فااٖ الكزاات الدراضاا٘خ  ثوااب ٗؾقاا  رلااك الوِاابراد، ّٗطااِن فااٖ 

 رؾط٘ي ًْارظ الزؼلن.
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 يمزشحبد انجحش   

 رقزرػ الجبؽضخ الجؾْس الوطزقجل٘خ الزبل٘خا 

 إعرا  ثؾش هوبصر ػلٔ هؼلوٖ الزؼل٘ن الؼبم فٖ هٌبل  هةزل خ هي الوولكخ الؼرث٘خ الطؼْدٗخ. .2

إعرا  ثؾش هقبرٍى ث٘ي هطزْٓ هوبرضخ هؼلوٖ الزؼل٘ن الؼبم ّهؼلوبرَ لوِابراد الزادرٗص ػاي  .1

 ثؼد أصٌب  اٛزهبد فٖ هرؽلخ دراض٘خ هؼٌ٘خ.

 ثؾش هوبصر ػلٔ أػكب  ُ٘ئخ الزدرٗص فٖ الغبهؼبد.إعرا   .7

رؿااو٘ن ثرًاابهظ ردرٗطااٖ قاابحن ػلاأ الزؼلاا٘ن ػااي ثؼااد أصٌااب  اٛزهاابد ّق٘اابش فبػل٘زااَ فااٖ رٌو٘ااخ  .4

 هِبراد الز ك٘ر الٌبقد أّ الز ك٘ر الزوهلٖ أّ الز ك٘ر فْق الوؼرفٖ أّ هِبراد الزٌظ٘ن الهارٖ.

لاا٘ن الؼاابم ًؾااْ الزؼلاا٘ن ػااي ثؼااد أصٌااب  عبحؾااخ إعاارا  ثؾااش ػااي ارغبُاابد هؼلوااٖ ّهؼلواابد الزؼ .2

 كْرًّب.

رقْٗن عْدح الزدرٗص ػي ثؼد أصٌب  اٛزهبد فٖ قْ  رلك الوِبراد  )هِبراد الزدرٗص ػي  .1

 ثؼد الوْعْدح فٖ ُها الجؾش(.  

إعرا  دراضخ رقْٗو٘خ للوؼلو٘ي ّالوؼلوبد أصٌب  الةدهخ لوؼرفخ إ ا هب كبًْا ٗوزلكْى الوِبراد  .2

فٖ اضزةدام الؾبضت اٙلٖ ّاًٝزرًذ ّالزٖ روكٌِن هي دهغِب فٖ ردرٗص الوقرراد  اٛضبض٘خ

 الدراض٘خ.

  شكش ٔرمذٚش/

رػكر الجبؽضخ ػوبدح الجؾش الؼلوٖ ثغبهؼخ اٝهابم هؾواد ثاي ضاؼْد اٝضا٠ه٘خ فاٖ الوولكاخ الؼرث٘اخ  -

 (.052-18-13-21ُـ، ثرقن )2441الطؼْدٗخ لزوْٗلِب ُها الجؾش فٖ ػبم 

رػكر الجبؽضخ إدارح الزةط٘م ّالزطاْٗر ثبلوٌطقاخ الػارق٘خ ثبلوولكاخ الؼرث٘اخ الطاؼْدٗخ لزطاِ٘ر كوب  -

 هِوخ الجبؽضخ.

 انًشاجغ:

الرٗبـا هكزجخ   .SPSSانذنٛم ا٠حصبئٙ فٙ رحهٛم انجٛبَبد ثبعزخذاوم(. 1004أثْ ُبغن، الط٘د. )

 الرغد.  

 ٟثزداح٘خ لوِبراد الزدرٗص ال ؼبم هي ّعِخم(. درعخ هوبرضخ هؼلوٖ الورؽلخ ا1022عج٘ر، خلدّى. )

، ع يجهخ انفٌُٕ ٔاٞدة ٔػهٕو ا٠َغبَٛبد  ٔاالجزًبعًظر الودرا  ّالوػرف٘ي الزرثْٗ٘ي فٖ الؼراق. 

21 ،144- 128. 

. القبُرحا  SPSS18ا٠حصبء انُفغٙ ٔانزشثٕ٘: رطجٛمبد ثبعزخذاو ثشَبيج م(. 1021ؽطي، ػسد. ) 

 دار ال كر الؼرثٖ. 

م(. درعخ هوبرضخ هؼلوٖ الليخ اًٝغل٘سٗخ لوِبراد الزؼلن 1028بدًخ، أدٗت  ّاليؿبة، لسٗر. )ؽو

 .122-172(، 1)3، انًجهخ انذٔنٛخ نهذساعبد انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخاٝلكزرًّٖ فٖ دّلخ الكْٗذ. 

 جشٚذحهلةؽ ثؾشا هدخر إلٔ الزؼل٘ن ػي ثؼد.  -(. الزؼل٘ن ػي ثؼد24، هبرش 1012ؽ٘در، أهر. ) 

  https://elkanananews.com. رن اٟضزرعبع هي هْقغ  انكُبَخ َٕٛص

https://elkanananews.com/
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م(. درعخ هوبرضخ هؼلوٖ الرٗبق٘بد للورؽلخ الضبًْٗخ فٖ فلطط٘ي لوِبراد الزؼل٘ن 1010زٗبدح، رًب. )  

 .72 -28(، 44)3، انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخيجهخ انؼهٕو (. COVID-19اٝلكزرًّٖ فٖ هر عبحؾخ كْرًّب )

(. هِبراد الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ لدٓ أػكب  ُ٘ئخ الزدرٗص فٖ 1021ضِ٘ر، ربهر  ّهؿلؼ، هؼزؿن. )

 .18-22(، 20)3انًجهخ انفهغطُٛٛخ نهزؼهٛى انًفزٕح، عبهؼخ القدش الو زْؽخ ثدّلخ فلطط٘ي. 

أضبرهح كل٘خ الزرث٘خ الوؾْٗذ هي ّعِخ ًظر م(. رقْٗن عْدح هِبراد الزدرٗص لدٓ 1022غو٠ى، ػلٖ. ) 

 .721-182، 2، ط4، ع يجهخ انؼهٕو انزشثٕٚخّرؤضب  اٛقطبم.      الؼو٘د ًّبحجَ٘ 

م(. درعخ اضزةدام هؼلوٖ هجؾش الك٘و٘ب  فٖ هؾبفظخ الط ٘لخ 1010الؼورٕ، ػور  ّالةْالدح، داًب. )      

انؼهٕو  :دساعبدضزةداهِن   لِب هي ّعِخ ًظرُن. لوِبراد الزؼلن اٝلكزرًّٖ ّػ٠قزِب ثوؼ٘قبد ا

 .   721-707(، 1)37، انزشثٕٚخ

دسجخ يًبسعخ يذسعٙ انهغخ انؼشثٛخ نًٓبساد انزذسٚظ انفؼبل (. 1022الق٘طٖ، ػور  ّالجرٕ، قبضن. )   

لرضبلخ هبعطز٘ر،  ٔػاللزٓب فٙ رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش انًؼشفٙ ٔفٕق انًؼشفٙ نذٖ انطهجخ فٙ انؼشاق

 عبهؼخ آم الج٘ذ . قبػدح هؼلْهبد دار الوٌظْهخ.

(. رقْٗن ّاقغ الزؼل٘ن ػي ثؼد فٖ هر عبحؾخ كْرًّب هي ّعِخ ًظر هدٗرٕ 1010هؾوْد، خْلخ. )    

(، 7)2يجهخ أثحبس فٙ انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔا٠َغبَٛخ ٔاٜداة ٔانهغبد، الودارش ّالوؼلو٘ي ّالطلجخ. 

271-221. 

ٔالغ يًبسعخ انزؼهى ػٍ ثؼذ خالل يٕاجٓخ جبئحخ (. 4-72، هبرش، أثرٗر 1012اًٖ، ق٘ف هللا. )الورّ 

لػرـ ّرقخ . هلرور  ( يٍ ٔجٓخ َظش انًؼهًٍٛ فٙ يُطمخ حبئم19-فٛشٔط كٕسَٔب انًغزجذ)كٕفٛذ

 اٟرغبُبد الؾدٗضخ فٖ الؼلْم الزرثْٗخ، كل٘خ الزرث٘خ، عبهؼخ ؽبحر، الوولكخ الؼرث٘خ الطؼْدٗخ.

م(. هؼْقبد رْه٘ف هؼلوٖ الدراضبد اٟعزوبػ٘خ ثبلؾلقخ الضبً٘خ 1022الوؼورٕ، ض٘ف  ّالطؼ٘دٕ، ؽو٘د. )

يجهخ ًظر الوؼلو٘ي ّالوػرف٘ي الزرثْٗ٘ي.  هي الزؼل٘ن اٛضبضٖ ثطلطٌخ ػوبى للزؼلن الجٌبحٖ هي ّعِخ

 .82-22، 271، ع سعبنخ انخهٛج انؼشثٙ

انزؼهٛى انطبسئ ػٍ ثؼذ ٔإداسح اٞصيخ فٙ جبئحخ كٕسَٔب (. 1010الوٌزػرٕ، ؽل٘وخ  ّالوٌزػرٕ، فبلوخ. )

 . عدحا غركخ ركْٗي للٌػر ّالزْزٗغ." رجبسة دٔنٛخ ٔانزجشثخ انغؼٕدٚخ إًَٔرجبً"

انزؼهٛى ػٍ ثؼذ )يفٕٓيّ، أدٔارّ  م(. 1010. ))الًْ٘طكْ( الوزؾدح للزرث٘خ ّالؼلن ّالضقبفخ هٌظوخ اٛهن

هٌظوخ اٛهن  ث٘رّدا. ٔاعزشارٛجٛبرّ( دنٛم نصبَؼٙ انغٛبعبد فٙ انزؼهٛى اٞكبدًٚٙ ٔانًُٓٙ ٔانزمُٙ

 رن اٟضزرعبع هي هْقغ)الًْ٘طكْ(.  الوزؾدح للزرث٘خ ّالؼلن ّالضقبفخ

1.pdf-f-learning-distance-breif-https://en.unesco.org/sites/default/files/policy 

. رن اٟضزرعبع هي هْقغ (29 -فٛشٔط كٕسَٔب )كٕفٛذ(. 1010هٌظوخ الؿؾخ الؼبلو٘خ. )

https://www.who.int/ar 

https://en.unesco.org/sites/default/files/policy-breif-distance-learning-f-1.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/policy-breif-distance-learning-f-1.pdf
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
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م(. فبػل٘خ ثرًبهظ ردرٗجٖ قبحن ػلٔ هؼبٗ٘ر رقْٗن الوبدح ٟضزةدام هلف اًٝغبز 1021الٌبعن، هؾود. )  

، ع يجهخ سعبنخ انخهٛج انؼشثٙاٝلكزرًّٖ فٖ رؾط٘ي أدا  هؼلوٖ الؼلْم الػرػ٘خ ثبلورؽلخ الوزْضطخ. 

242 ،72-27. 

1.pdf-f-learning-distance-breif-https://en.unesco.org/sites/default/files/policy                                            

هِبراد الزؼل٘ن اٝلكزرًّٖ لدٓ هؼلوٖ هبدح الغيراف٘ب فٖ الورؽلخ  م(. هدٓ رْافر1028ّادٕ، أكرم. )

 .2201 -2487(، 8)44، يجهخ جبيؼخ انُجبح نٟثحبس )انؼهٕو ا٠َغبَٛخ(الضبًْٗخ ثوؾبفظخ لسح. 

أصش جبئحخ كٕسَٔب ػهٗ رحٕل انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يٍ انزؼهٛى (. 1-70، أكزْثر، ًْفوجر1010ّالد، ؽطي. )

لػرـ ّرقخ . الولرور الدّلٖ)اٟفزراقٖ( لوطزقجر الزؼل٘ن الرقوٖ فٖ  انزؼهٛى ػٍ ثؼذ انزمهٛذ٘ إنٗ

 الْلي الؼرثٖ، إصرا  الوؼرفخ للولروراد ّاٛثؾبس، الوولكخ الؼرث٘خ الطؼْدٗخ
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Abstract: 

       The aim of the research is to reveal the level of General Education female teachers 

practice of distance teaching skills during the Coronavirus (COVID-19) pandemic, and to 

know the level of difference in that practice according to the following variables: (Length of 

service in teaching, academic level, specialization). The researcher used the descriptive 

survey approach. The research tool consisted of a questionnaire prepared by the researcher 

and was applied to a sample of (201) female teachers who were selected by the stratified 

random sampling method from General Education teachers in the three schooling levels 

(primary, intermediate and secondary) in Abqaiq Governorate and its hamlets (Heger) in the 

Eastern Province.                                                                                                                          

    The results of the research showed that the level of General Education teacher’s practice of 

the skills of using computers, the Internet, learning systems, and evaluating students’ learning 

during the Covid-19 pandemic was high, while the level of General Education teachers’ 

practice of the skills of planning and implementing the virtual session was very high. The 

results showed statistically significant differences attributed to the length of service variable 

in teaching on the skill of using computers, the Internet, and learning systems in favor of 

teachers with fewer years of service. The results also showed that there were statistically 

significant differences in the skill of using computers, the Internet and learning systems due to 

the specialization of the teacher.                                                                                                  

      Moreover, the results showed that there are no statistically significant differences due to 

the variable of the school stage in all skills.                                                                                  

Keywords: Practice- Distance Teaching Skills – General Education Female 

Teachers - Coronavirus (COVID-19) Pandemic.     
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