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 اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي يف ظل جائحة كرونا والتعليم اإللكرتوني
 املدرس الدكتور ثابت حسن مجعة
 المديرية العامة لتربية محافظة البصرة

 معهد الفنون الجميلة للبنين
:thabithassan3420@gmail.com 

 :  الملخص
شغغغغغغغغتلت خغغغغغغغغدمات اترشغغغغغغغغاد النف غغغغغغغغم والتوجيغغغغغغغغ  التربغغغغغغغغوي دورا حيويغغغغغغغغا مهمغغغغغغغغا فغغغغغغغغم العمليغغغغغغغغة          

التربويغغغغةل فاغغغغك واحغغغغد يامغغغغك اشخغغغغرل لغغغغذا يعغغغغد اترشغغغغاد النف غغغغم  غغغغمة مغغغغن ال غغغغمات ا  ا غغغغية للغغغغنظ  
التربويغغغغغغة وذلغغغغغغد مغغغغغغن خغغغغغغعك الخغغغغغغدمات التغغغغغغم ي غغغغغغدمها لعغغغغغغعج العديغغغغغغد مغغغغغغن المشغغغغغغاعت مغغغغغغن خغغغغغغعك 

المختلفغغغغغغة المحيطغغغغغغة بهغغغغغغ  ف غغغغغغع  غغغغغغن إيجغغغغغغاد الحلغغغغغغوك المنا غغغغغغبة المتابعغغغغغغة ومعرفغغغغغغة ظغغغغغغرو  الطلبغغغغغغة 
 لمشاعته  
وت غغغغغدي  ار تشغغغغغارة  اترشغغغغغادمغغغغغن انغغغغغا جغغغغغاذت فاغغغغغرة بح نغغغغغا اغغغغغذ  لت غغغغغليط ال غغغغغوذ  لغغغغغ  دور         

 بخدمات اترشاد النف م والتوجي  التربوي. متم لةالعلمية العملية 
ارجتمغغغغغغا م  نغغغغغغد و و غغغغغغ   التتيغغغغغغرا ا غغغغغغر تفغغغغغغا ع وتجاوبغغغغغغا مغغغغغغ   ارجتما يغغغغغغةومغغغغغغن الف غغغغغغات         

مغغغغن المشغغغغاعت إمغغغغا لاونهغغغغا الفا غغغغك  للا يغغغغرو بغغغغر مختلغغغغ  مراحلغغغغ  ف غغغغة الطلبغغغغة ممغغغغا يجعلهغغغغا  ر غغغغة 
مغغغغغال ال  افيغغغغغةارجتمغغغغغا م خاصغغغغغة فغغغغغم جوانبغغغغغ   التتيغغغغغر آليغغغغغاتا ا غغغغغر ح غغغغغورا فغغغغغم  لاونهغغغغغا  غغغغغاجزة  وا 

 أو المتو عة. الفعليةوأدا ها  دواراا  اينونتهاالتم تؤ ر  لبا  ك  التتير ن مواجهة  وى 
التعغغغغغر   وأ غغغغتهد أجريغغغغت الدرا غغغغة  لغغغغ  المرشغغغغدين التربغغغغويين فغغغغغم مديريغغغغة تربيغغغغة البصغغغغرةل         
  ل : 

 النف م فم معالجة مشاعت الطلبة.  اترشاددور خدمات -1
 المشاعت فم ظك جا حة ارونا. -2
 أيجابيات  و لبيات .  اتلاترونمالتعلي  -3

 (. 2221-2222شمك مجتم  البحث الحالم المرشدين التربويين للعا  الدرا م )
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( مرشغغغغغغغغغدة 35( مرشغغغغغغغغغدا و)25( مرشغغغغغغغغغد ومرشغغغغغغغغغدة بوا غغغغغغغغغ  )62تاونغغغغغغغغغت  ينغغغغغغغغغة البحغغغغغغغغغث مغغغغغغغغغن )      
%( ت ريبغغغغغًا مغغغغغن أفغغغغغراد المجتمغغغغغ  ا صغغغغغلم اختيغغغغغرت بالطري غغغغغة الطب يغغغغغة العشغغغغغوا ية 42وتشغغغغغاك ن غغغغغبة )

 أ تخد  الباحث التارارات والن ب الم وية للتح ق من أادا  البحث.و د 
فغغغغغغغغغم التعلغغغغغغغغغي  ومغغغغغغغغن خغغغغغغغغغعك مجريغغغغغغغغات البحغغغغغغغغغث توصغغغغغغغغك الباحغغغغغغغغغث الغغغغغغغغ  وجغغغغغغغغغود مشغغغغغغغغاعت         

لغغغغغغغغغدى الطلبغغغغغغغغغة وفغغغغغغغغغم  غغغغغغغغغوذ نتغغغغغغغغغا   البحغغغغغغغغغث  غغغغغغغغغد  الباحغغغغغغغغغث  غغغغغغغغغدد مغغغغغغغغغن التوصغغغغغغغغغيات  اتلاترونغغغغغغغغغم
 والم ترحات.

ل ارونغغغغغغغغال التعلغغغغغغغغي  اتلاترونغغغغغغغغمل التجريغغغغغغغغبل اترشغغغغغغغغاد النف غغغغغغغغمل المشغغغغغغغغاعت) الالمغغغغغغغغات المفتاحيغغغغغغغغة:
 .(التوصيات

Psychological counseling and educational guidance in light of 

the Corona pandemic and e-learning 

Dr. Thabit Hassan Jumaa 

The Fine Arts Institute for Boys in Basra 

Iraq-Basra-Al Zubair 

Abstract: 

         Psychological counseling and educational guidance services played a 

vital important role in the educational process, as each complements the 

other, so psychological counseling is a feature of the basic features of 

educational systems through the services it provides to treat many problems 

through follow-up and knowledge of the different students' conditions 

surrounding them as well as finding Appropriate solutions to their problems 

        From here came this idea of our research to shed light on the role of 

counseling and provide practical scientific advice, represented by 

psychological counseling services and educational guidance. 

        Among the social groups most interacting and responding to social 

change when it occurs and through its various stages is the student group, 

which makes it vulnerable to many problems, either because it is the most 

present actor in the mechanisms of social change, especially in its cultural 

aspects, or because it is unable to confront the forces of change that 

negatively affect its being and performance of its roles. Actual or expected. 

        The study was conducted on educational counselors in the Basra 

Education Directorate, and it aimed to identify: 
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1 - The role of psychological counseling services in addressing students' 

problems. 

2 - Problems in light of the Corona pandemic. 

3 - E-learning its advantages and disadvantages. 

The current research community included educational counselors for the 

academic year (2020-2021). 

      The research sample consisted of (60) male and female mentors, 

consisting of (25) male and (35) female guides, and constituting 

approximately (40%) of the original community members selected by the 

random stratified method, and the researcher used the frequencies and 

percentages to verify the objectives of the research. 

        Through the course of the research, the researcher found that students 

have problems with e-learning, and in light of the research results, the 

researcher presented a number of recommendations and proposals. 

key words:( Psychological counseling, problems, crowns, e-learning, 

experimentation, recommendations). 

 
 مشكمة الدراسة:

يشغغغاك الطلبغغغغة مصغغغدر ار غغغغتمرارية والحيويغغغة فهغغغغ  بغغغع شغغغغد يعغغغانون العديغغغغد مغغغغن        
المشغغغغاعت والع بغغغغات المتنو غغغغة التغغغغم تفرزاغغغغغا المرحلغغغغة ل ولغغغغذلد ينبتغغغغم توجيغغغغ  العنايغغغغغة 
واراتما  بأحواله  الدرا ية وأو ا ه  ارجتما يغة وار تصغادية واغذا اراتمغا  يبغرز لنغا 

ادية الماملغغة للخغغدمات التعليميغغة التغغم يتل ااغغا حيغغث تنصغغب الغغدور المهغغ  للخغغدمات اترشغغ
 مهمة اذ  الخدمات  ل  تجاوز وحك مشاعته .

 ومن خعك ما ت د  تامن مشالة البحث الحالم باتجابة  ل  ال ؤاك ارتم:       
))ما دور خدمات اترشاد النف م والتوجي  التربوي فم معالجة مشاعت الطلبة فم ظغك 

 ا والتعلي  اتلاترونم((.جا حة ارون
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 أهمية البحث والحاجة أليه:
اررشاد النف م والتربوي للطلبة ي صد ب   ملية م ا دته   ل  النمو بشاك            

شغغامك ومتاامغغك وحغغك مشغغاعته  التغغم يتعر غغون لهغغا خغغعك مغغراحله  المختلفغغة وتغغربيته  
ع ليغغغغة وم غغغغا دته  فغغغغم حغغغغك اجتما ًيغغغغا. ويهغغغغد  إشغغغغباع حاجغغغغاته  النف غغغغية والج غغغغمية وال

 مشااله  فم مراحك النمو المختلفة.
فالهغغغغد  ا  ا غغغغم الوصغغغغوك بهغغغغ  إلغغغغ  درجغغغغة مغغغغن النمغغغغو الشغغغغامك و غغغغد  وجغغغغود         

 المعي ات لذلد  واذ اانت مشاعت اجتما ية أ  نف ية أ  فارية.
ممغا  إن المرحلة تتميز بوجود العديد من ال توط والمش ات التم يتعر ون لهغا        

. ويتبغغغين مغغغن الدرا غغغات التغغغم تناولغغغت مو غغغوع 1يجعلهغغغ  يعغغغانون العديغغغد مغغغن المشغغغاعت
( إل  2222مشاعت الطلبة وجود الا ير منها لديه ل حيث أشارت درا ة ) بد الحميد 

ل وأشغارت درا غة )ا حمغد ومغري   2معاناة  ينة الدرا غة العديغد مغن المشغاعت ا ااديميغة
وم غغتمرة مغغن  بغغك الطلبغغة فغغم مختلغغ   غغنوات الدرا غغة  غغن ( إلغغ  شغغااوى متعغغددة 2226

ل ومنها ما أشارت إل  اش ار ال لبية  3معاناته  العديد من المشاعت فم جمي  النواحم
( التم أشارت إل  وجود  ع ة ارتباطية بين 2227لهذ  المشاعت م ك درا ة )أمزيان 

اغغغ( 1429ودرا غغة )الغغدمياطم  ل4وبغغين ت غغدير  لذاتغغ  الطلبغغةالمشغغاعت التغغم يتعغغرض لهغغا 
التغغغم أشغغغارت إلغغغ  وجغغغود  ع غغغة ارتباطيغغغة بغغغين المشغغغاعت ا ااديميغغغة وا داذ ا اغغغاديمم 

 .5للطالبات
ولمغغا اغغان الطلبغغة يشغغالون ن غغبة ابيغغرة مغغن المجتمغغ  فغغمن ذلغغد يجعغغك مغغن ا اميغغة        

لسمنغغغا إن  لمغغغاذ الغغغنفس ياغغغادون  بماغغغان درا غغغة المشغغغاعت التغغغم تعتر غغغه ل خاصغغغًة إذا  ن
تم غغغغغغك أحغغغغغغد المحغغغغغغاور الجواريغغغغغغة للبحغغغغغغث  الدرا غغغغغغةيجمعغغغغغغون  لغغغغغغ  أن ظغغغغغغاارة  مرحلغغغغغغة 

لغغ  اغغذ  المرحلغغة مغغن خصغغا ص وم ومغغات ال غغياولوجم الحغغديث ويرجغغ  ذلغغد إلغغ  مغغا تحم
 .6المراحك ال اب ة والعح ة  ل  حٍد  واذ
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فغم ظغك جا حغة ارونغا إن الدرا ة الحالية تحاوك التعغر   لغ  أبغرز المشغاعت         
مغن أجغك أن ي غو  اغك مغن لغ  م غؤولية و ع غة بهغذ   يواجهونهغاالتم  والتعلي  اتلاترونم

اذ  المشاعت وو   الحلوك المنا بة لها  الطلبةتجنيب الف ة بدور  الاامك فم محاولة 
فم حاك و و ها من أجك تجاوزاا والتتلب  ليها حت  يتح ق النمو والشخصية ال غويان 

ل ولغغيس أدك  لغغ  أاميغغة التعغغر   لغغ  اغغذ  المشغغاعت مغغن الدرا غغات العديغغدة التغغم لهغغ 
لمشغاعت ومحاولغة تناولت اغذا المو غوع والتغم اغان التغرض ا  غاس لهغا ت صغم اغذ  ا

ل ودرا غغغغة ) بغغغغد الحميغغغغد 7اغغغغغ(1412و غغغغ  الحلغغغغوك المنا غغغغبة لهغغغغا م غغغغك درا غغغغة )الريمغغغغم 
ل ودرا غغغغغة )العبغغغغغد 12(2223ل ودرا غغغغغة )الطغغغغغراح 9(2222ل ودرا غغغغغة )  غغغغغا  8(2222
ل ودرا غة 13(2225ل ودرا غة )  غك 12(2225ل ودرا ة )البنغا والربعغم 11(2224الاري  

ل ودرا ة 16(2226ل ودرا ة )الزغاليك 15(2225يونس ل ودرا ة  )14(2225)المومنم 
)المنصغغغغغغغوري ل ودرا غغغغغغغة 18(2228ل ودرا غغغغغغغة )العرجغغغغغغغان والع غغغغغغغايلة 17(2227) لغغغغغغغم 
مرحلة اونها أا  مرحلة من مراحك النمو اتن انم تتجل  أامية الل و امية 19اغ(1429

 البحث الحالم. 
 أهداف البحث:

 يهد  البحث الحالم التعر   ل : 
 ؟فم ظك جا حة اروناام أبرز المشاعت  غ ما1
 ؟فم التعلي  اتلاترونمغ ما ام أبرز المشاعت 2
ظغغغغك جا حغغغغة ارونغغغغا والتعلغغغغي  النف غغغغم والتوجيغغغغ  والتربغغغغوي فغغغغم  اترشغغغغاد. دور خغغغغدمات 3

 . ماتلاترون
 حدود البحث:

للعغغغا  فغغغم مراغغغز محافظغغغة البصغغغرة بالمرشغغغدين التربغغغويين يتحغغغدد البحغغغث الحغغغالم  
   (2221-2222) الدرا م
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 تحديد المصطمحات 
 اترشاد النف م:-أور
 ( :  2228الدااري )  -

اغغغم مجمو غغغة خغغغدمات تربويغغغة ونف غغغية ومهنيغغغة ت غغغد  للفغغغرد ليغغغتمان مغغغن تخطغغغيط         
 .22م ت بك حيات  وف آ تماانات  و درات  الع لية والج مية

 ( : 2212الدفا م) -
النفس اترشادي وفق مبغادئ وأ غاليب  أخصا يون  ل ام الخدمات التم ي دمها        

وي غغدمون خغغدماته  لتأايغغد الجانغغب ل المختلفغغة درا غغة ال غغلود اتن غغانم خغغعك مراحغغك نمغغو 
تح يغق التوافغق لغدى )الم ترشغد(بهد  اات غاب  اريجابم بشخصية المرشد وا ت عل  فم

ياة واات اب  غدرة اتخغاذ مطالب النمو والتوافق م  الح مهارات جديدة ت ا د  ل  تح يق
 . 21ا فراد فم الف ات العمرية المختلفة ال رارل وي د  اترشاد لجمي 
 التعري  النظري للباحث: 

الخغدمات اترشغادية  بعد اطعع الباحث  ل  مجمو ة التعغاري  توصغك الغ  أن        
خاصغغغة بالجوانغغغب  اغغغم خدمغغغة مهنيغغغة تخصصغغغية تم غغغك محغغغور برنغغغام  التوجيغغغ ل وتعنغغغم

وزيادة  غدرته   للشباب النف ية وارنفعالية وتح يق التوافق ارنفعالم والذانم وارجتما م
العمغك  لغ  تح يغق ذلغد  ن ب الحلوك من بينها  غ أ ل  م ارنة البدا ك المتاحة واختيار 

 .ارختيار وو ع  مو   التنفيذ فم  وذ الوا   المعيشم
 رونا :و جا حة ا - انيا

اورونا فصيلة وا عة ارنتشار معروفة بأنها ت غبب أمرا غًا تتغراوح مغن فيرو ات        
 نزرت البرد الشا عة إل  ار تعرت ا شد وطأة م ك متعزمغة الشغرق ا و غط التنف غية

(MERS) )22 ومتعزمة ارلتهاب الر وي الحاد الوخي  )ال ارس .  
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 التعلي  اتلاترونم : - ال ا
 (Bosman, 2002) : بو مان -

التعلي  اتلاترونم بأن  إيجاد بي ة تفا لية غنية بالتطبي ات المعتمدة  ل  ت نيات        
الحا وب وارنترنتل وتمان الطالب من الوصوك إلغ  مصغادر الغتعل  فغم أي و غت وأي 

 .23ماان
 : (2222ح ين) -

تغغغغد ي  اغغغو نظغغغغا  تعليمغغغغم ي غغغغتخد  ت نيغغغغات المعلومغغغغات وشغغغغباات الحا غغغغوب فغغغغم        
وتو غغغغي  نطغغغغاق العمليغغغغة التعليميغغغغة  غغغغن طريغغغغق مجمو غغغغة مغغغغن الو غغغغا ك وا دوات منهغغغغا: 

 .24ارنترنت والحا وب وأدوات  وبرمجيات  المعدة من  بك المختصين
 

Abaidoo & Arkorful- (2014 ) 
 بغغغارة  غغغن ا غغغتخدا  تانولوجيغغغا المعلومغغغات وارتصغغغارت فغغغم  مليغغغات التعلغغغي           

وتعزيز التعل  فغم مؤ  غات التعلغي  العغالمل ويت غمن ا غتخدا  تانولوجيغا  المتنو ة لد  
المعلومغغات وارتصغغغارت امامغغغك للفصغغغوك الدرا غغغية الت ليديغغغةل والغغغتعل   بغغغر اتنترنغغغت أو 

 .25خلط الو عين
- Samsuri, Nadzri, & Rom (2014) 

الطغغعب مغغن الغغتعل   بغغارة  غغن دمغغ  الت نيغغات فغغم التغغدريس والغغتعل . إذ إنغغ  يما غغن         
بشاك فعاك ولاغن فغم نهايغة المطغا ل ر يغزاك المعلمغون بحاجغة إلغ  لعغب أدواراغ  وأداذ 

 .26مهامه  من أجك حدوث  ملية التعل 
يت ح من التعريفات ال اب ة أن التعلي  اتلاترونم  بارة  ن توظي  الت نيات          

ب مغغن الوصغغوك إلغغ  مصغغادر المعرفغغة الحدي غغة فغغم  مليتغغم التعلغغي  والغغتعل ل ويماغغن الطالغغ
بغغغأي و غغغت وأي ماغغغانل بمعنغغغ  أنغغغ  يا غغغر حغغغاجزي الغغغزمن والماغغغانل وين غغغك المعلومغغغات 
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فغم ظغك تغدا يات  الح غوريوالمعار  ب ر ة فا  ةل واذا ما جعل  بديًع ح ي يغًا للتعلغي  
 .جا حة اورونا

 األطار النظري :      
  : النفسي والتوجيه التربوي اإلرشادالمطمب األول : 

 : أور : أاميت 
 إن اترشغغاد والتوجيغغ  موجغغود منغغذ ال غغد ل واغغك منهغغا ي غغد  خغغدمات اترشغغاد النف غغم       

برنغغام   دون أن ي غميهال ودون أن تغغأتم تلغد الخغدمات فغغم إطغار للفغغردوالتوجيغ  التربغوي 
 . 27منظ  ي تند ال  أ س ونظريات وطرق محددة

وأصغغبح اترشغغاد النف غغم التربغغوي مغغن التخصصغغات الهامغغة فغغم الو غغت الحا غغر          
وذلد لحاجة أفراد المجتم  للعون والم غا دة ولمغا ي دمغ  مغن خغدمات إرشغادي  للم غا دة 
نجازاته  وتوجيهه  نحو الم ت بكل  فم حك المشاعت ارجتما ية والنف ية واتن انية. وا 

ن ينمغو فغم منغاخ منا غب ي غا د الفغرد  لغ  تح يغق ومن    فغمن اترشغاد النف غم ربغد وأ
 . 28ذات  بعيًدا  ن ا فاار الع  عنية المعي ة

أن اترشاد النف م او  مليغة تغؤدي الغ  ا غت ارة الفغرد مغن أجغك تح يغق  غدد مغن        
 : 29ا ادا  والتم تتم ك باشتم

 م ا دة الفرد  ل  ت يي  نف   وت يي  الفرص المتاحة أمام . -1
ماانات  2  الطبيعية. زيادة  درة الفرد  ل  تح يق أاداف  وبالشاك الذي ينا ب  درات  وا 
 ت بك الفرد لنتا   أاداف  وما يترتب  ليها من التزامات وم ؤوليات. 3
 التعر   ل  و ا ك تح يق ا ادا  مو   التنفيذ.  4

 د  للفرد ليغتمان مغن مجمو ة خدمات تربوية ونف ية ومهنية تو اترشاد النف م ا      
تخطغيط م غغت بك حياتغ  وف غغآ تمااناتغ  و دراتغغ  الع ليغة والج غغمية. أو اغم الخغغدمات التغغم 
ي غغدمها أخصغغا يون  لغغ  الغغنفس اترشغغادي وفغغق مبغغادئ وأ غغاليب درا غغة ال غغلود اتن غغانم 
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خغغغغعك مراحغغغغك نمغغغغو  المختلفغغغغةل وي غغغغدمون خغغغغدماته  لتأايغغغغد الجانغغغغب اريجغغغغابم بشخصغغغغية 
ت عل  فغغغم تح يغغغق التوافغغغق لغغغدى )الم ترشغغغد(بهد  اات غغغاب مهغغغارات جديغغغدة المرشغغغد وا غغغ

ت ا د  ل  تح يق مطالب النمو والتوافغق مغ  الحيغاة واات غاب  غدرة اتخغاذ ال غرارل وي غد  
 . 32اترشاد لجمي  ا فراد فم الف ات العمرية المختلفة

 :  31أادا  الخدمات اترشادية انيا : 
 تهد  خدمات اترشاد النف م ال :       

تح يغغق الغغذات: تعغغد الغغذات اغغم جغغوار الشخصغغيةل واغغم اينونغغة الشغغخصل وتح يغغق  .1
الغغذات يعنغغم الشغغعور بمنتهغغ  ال  غغة بغغالنفس وياغغون اغغذا دليغغك  غغك الصغغحة النف غغيةل واغغم 
 تاوين معرفم منظ  ومغتعل  للمغدراات الشغعورية الخاصغة بالغذاتل أي انطبغاع الفغرد  غن

 ذات  فم م توى الو م.
. تح يغغغغغغق التوافغغغغغغق: بأنوا غغغغغغ  الشخصغغغغغغمل التربغغغغغغويل المهنغغغغغغمل ارجتمغغغغغغا م ..... الغغغغغغ  2

لفخدمات اترشاد النف م ت د  م ا دة للفرد من خعك تح يق الر ا  ن نف   واختيغار 
 ان ب التخصصات المواف ة ل درات  وميول .

يغغغة لغغغدى الفغغغرد وتشغغغجي  الرغبغغغة فغغغم . تح غغغين العمليغغغة التربويغغغة: مغغغن خغغغعك إ غغغارة الدافع3
 التحصيك لدية وا ت مار مبدأ الفروق الفردية.

تو يغغغة المجتمغغ  الدرا غغغم بشغغغاك  غغغا  )طالغغبل مغغغدرس( بأاغغغدا  ومهغغغا    . العمغغك  لغغغ4
 التوجي  واترشاد ودور  فم العملية اترشادية.

دارة الو ت بما يفيد  ويفيد5  مجتمع . .م ا دة الطالب  ل  التخطيط ال لي  لشتك وا 
. تح يغغق الصغغحة النف غغية : واغغو الهغغد  النمغغا م ل رشغغاد النف غغم )أي تح يغغق  غغعادة 6

 الفرد(.
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 مناا  وا تراتيجيات التوجي  واترشاد النف م: ال ا : 
  المنه  اتنما م: -1

ويطلق  لي  أحيانغا ار غتراتيجية اتنشغا ية وترجغ  أاميغة المغنه  اتنمغا م إلغ  أن       
لغ  تغد ي   خدمات التوجي  واترشاد ت د  أ ا ا إل  ا  وياذ لتح يق زيادة افاذة الفغرد وا 
الفرد المتوافق إلغ  أ صغ  حغد مماغن. ويت غمن المغنه  اتنمغا م اتجغراذات التغم تغؤدي 

ال غغلي  لغغدى ا  غغوياذل خغغعك رحلغغة نمغغوا  طغغوك العمغغر حتغغ  يتح غغق  إلغغ  النمغغو ال غغوي
الوصغغوك بهغغ  إلغغ  أ لغغ  م غغتوى مماغغن مغغن الن غغ  والصغغحة النف غغية وال غغعادة والافايغغة 
والتوافق النف م. ويتح ق ذلد  ن طريق معرفغة وفهغ  وت بغك الغذات ونمغو مفهغو  موجغب 

درا غغة ار غغتعدادات وال غغدرات للغغذات وتحديغغد أاغغدا   غغليمة للحيغغاة وأ غغلوب حيغغاة موفغغق ب
واتماانغغاتل وتوجيههغغا التوجيغغ  ال غغلي  نف غغيا وتربويغغا ومهنيغغال ومغغن خغغعك ر ايغغة مظغغاار 

 .  32نمو الشخصية ج ميا و  ليا واجتما يا وانفعاليا
 المنه  الو ا م:  -2

يشغغتك المغغنه  الو غغا م ماانغغا فغغم التوجيغغ  واترشغغاد النف غغمل ويطلغغق  ليغغ  أحيانغغا       
مغغغنه  ل التحصغغغين النف غغغم ل  غغغد المشغغغاعت وار غغغطرابات وا مغغغراض النف غغغيةل ويهغغغت  
المغغغغغنه  الو غغغغغا م با  غغغغغوياذ وا صغغغغغحاذ  بغغغغغك ااتمامغغغغغ  بالمر غغغغغ  لي غغغغغيه   غغغغغد حغغغغغدوث 

 . وللمنه  الو ا م م تويات  ع ة ام:المشاعت وار طرابات وا مراض النف ية
*الو ايغغغغة ا وليغغغغة: وتت غغغغغمن منغغغغ  حغغغغدوث المشغغغغغالة أو ار غغغغطراب أو المغغغغرض بمزالغغغغغة 

 ا  باب حت  ر ي   المحظور.
*الو ايغغة ال انويغغة: وتت غغمن محاولغغة الاشغغ  المباغغر وتشغغخيص ار غغطراب فغغم مرحلتغغ  

  .ا ول  ب در اتماان لل يطرة  لي  ومن  تطور  وتفا م
*الو ايغغغة مغغغن الدرجغغغة ال ال غغغة: وتت غغغمن محاولغغغة ت ليغغغك أ غغغر إ ا غغغة ار غغغطراب أو منغغغ  

 أزمات المرض.
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 : 33وتتراز الخطوط العري ة للو اية من ار طرابات النف ية فيما يلم
 *اتجراذات الو ا ية الحيوية: وتت من اراتما  بالصحة العامةل والنواحم التنا لية.

لنف غغغية: وتت غغغمن ر ايغغغة النمغغغو النف غغغم ال غغغويل ونمغغغو المهغغغارات *اتجغغغراذات الو ا يغغغة ا
الفتغرات  ا  ا يةل والتوافق الزواجمل والتوافق ا  ريل والتوافق المهنمل والم غاندة أ نغاذ

 الحرجةل والتنش ة ارجتما ية ال ليمة.
*اتجغغراذات الو ا يغغة ارجتما يغغة: وتت غغمن إجغغراذ الدرا غغات والبحغغوث العلميغغة و مليغغات 

 الت وي  والمتابعة والتخطيط العلمم ل جراذات الو ا ية.
 المنه  الععجم: -3

اناد بعض المشاعت وار غطرابات  غد ياغون مغن الصغعب التنبغؤ بهغا فتحغدث         
وفترات حرجة فععل واك فرد ينخبر فم و ت ما موا   أزمات ومشاعت ح ي يغة يحتغاج 

ال لغغق ورفغغ  م غغتوى ا مغغك. ويت غغمن دور  فيهغغا إلغغ  م غغا دة وم غغاندة لتخفغغيض م غغتوى
المغنه  الععجغغم اغغذلد  غعج المشغغاعت وار غغطرابات وا مغراض النف غغية حتغغ  العغغودة 

 إل  حالة التوافق والصحة النف ية.
ويعحظ أن المنه  الععجم يحتاج إل  تخصص أدق فم اترشغاد الععجغم إذا         

اغغغو أا غغغر المنغغغاا  ال ع غغغة تالفغغغة فغغغم الو غغغت مغغغا  غغغورن بغغغالمنهجين اتنمغغغا م والو غغغا مل و 
 والجهد والماك. 

حيث برزت خعك مراحك التتير ا خيرة جملة مغن المشغاعت م غت الطلبغة دون        
غيغغرا  مغغن الف غغات ارجتما يغغة ا خغغرىل الشغغمذ الغغذي ا غغتد   ااتمغغا  الهي غغات الر غغمية 

ف غة لمواجهغة مغا تتعغرض لغ  مغن والمجتم  المدنم ومختل  الفا لين ارجتما يين بهذ  ال
 مشاعت وما يمان أن ينج   ن ذلد من مخاطر نف ية.

ارجتمغغغا م يشغغغير إلغغغ  ل مختلغغغ  مظغغغاار وأشغغغااك التحغغغوك الاليغغغة أو  التتيغغغرأن        
التغغغم طغغغرأت  لغغغ  البنغغغاذ ارجتمغغغا م ال  غغغافم للمجتمغغغ  حغغغد ت  بغغغر أو خغغغعك  الجز يغغغة
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 م غغتوياتالمتصغغلة  بغغر الغغزمن اانغغت لهغغا نتغغا    لغغ  مختلغغ   العمليغغاتمجمو غغة مغغن 
المشغغغغغغالة لهغغغغغغذا البنغغغغغغاذ  ارجتما يغغغغغغةالبنغغغغغغاذ ارجتمغغغغغغا م واغغغغغغذلد  لغغغغغغ  م غغغغغغتوى الف غغغغغغات 

 . 34ارجتما مل 
 جا حة اورونا والتعلي  اتلاترونم :المطلب ال انم : 

ل وأطلق  لغ   19 اوفيد يواج  العال  بأ ر  أفرادًا وجما ات انتشار وا   لوباذ        
اغذ  الحالغة جا حغة اورونغار ل غر ة انتشغغار  وانعاا غات  ال غلبية  لغ  اافغة منغاحم الحيغغاة 
اليوميةل حيث امتدت آ ار  مغن الجوانغب الصغحية إلغ  الجوانغب ار تصغادية وارجتما يغة 
والتعليمية. وارد فعك  امت المؤ  ات التعليمية بمختل  دوك العال  إل  التحوك للتعلغي  
 غن بعغدل أو التعلغغي  اتلاترونغم ل وأ بتغغت تجربغة التعلغي  اتلاترونغغم أنهغا  غغادرة  لغ   غغد 

 .الح وريالفجوةل وم لت بديك للتعلي  
لاغغغن تطبيغغغق التعلغغغي  اتلاترونغغغم يواجغغغ  صغغغعوبات مختلفغغغةل منهغغغا طبيعغغغة خغغغدمات       

ارنترنغغغغت وتوفراغغغغا ل إ غغغغافة إلغغغغ  محتغغغغوى الم غغغغررات الدرا غغغغيةل وفهغغغغ  المعلمغغغغين للتعلغغغغي  
اتلاترونغمل و غع  اتماانغات المتاحغة لتطبيغق التعلغي  اتلاترونغمل فمغن اغذا المنطلغق 

  التعلغغغغي  اتلاترونغغغغم مغغغغن خغغغغعك ممار غغغغات  لتوجيغغغغ  وتشغغغغجي المرشغغغغد النف غغغغميبغغغغرز دور 
 .35 تجا  معلمي اترشادية
 تعزيز الحالة النف ية :أور : 

د ا خبراذ ومختصون إل  أامية تعزيز الحالغة النف غية للطلبغة فغم تعلغيمه   غن         
بعغغدل والغغذي ي غغه  فغغم التايغغ  مغغ  الوا غغ  الجديغغد للمتتيغغرات التغغم أحغغد تها أزمغغة اورونغغال 

وبينغوا أاميغغة دور المرشغد النف غغم .مغن م غغتوى تحصغيله  العلمغغم  بغر اتلاترونغغمويرفغ  
والتربغغغوي  بغغغر منصغغغات التعلغغغي  اتلاترونغغغمل   غغغرا  اريجغغغابم نف غغغيا واجتما يغغغا للطلبغغغة 

 .36وأولياذ أمورا 
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واانت منظمة الصحة العالمية أشارت  بر مو عها اتلاترونم إل  أامية التأ ل         
الجديد المتم ك بالعمك  غن بعغدل وتعلغي  ا طفغاك فغم المنغزك وغيغاب ارتصغاك م  الوا   

المباشغغر مغغغ  أفغغغراد ا  غغغرة اشخغغغرين وا صغغغد اذ والغغزمعذل مغغغا يتطلغغغب بع غغغا مغغغن الو غغغت 
نمغغط الحيغغاة ل وأدارة مشغغا ر الخغغو  مغغن اتصغغابة بعغغدوى  للتايغغ  مغغ  اغغذ  التتيغغرات فغغم

ا غغغغر العع غغغغة ال غغغغياولوجية بغغغغين الطالغغغغب  إن التعلغغغغي   غغغغن بعغغغغد أدى إلغغغغ .  37الفيغغغغروس
أن تغأ ر الطالغب والديناميايغة التفا ليغة .ل التربية والتعلغي  المنظومةوالمدر سل إذ تت من 

يصغغاك المعلومغغات  الترفغغة فغغم بشخصغغية المعلغغ ل و درتغغ   لغغ  بغغث التفا غغك بغغين الطلبغغة وا 
 .38الصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغفيةل ر يماغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغن تح ي غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  خارجهغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا تحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغت أي ظغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغر 

المحليغغة لغغغ  تاغغن معغغدة نف غغغيا  لغغ  التعلغغي   غغغن بعغغد  غغواذ للطلبغغغة أو وأو غغح أن البي غغة 
المدر غغين أو أوليغغاذ ا مغغورل مبينغغا أن التفا غغك بغغين الطالغغب وزميلغغ  وايجغغاد التنغغافس فيمغغا 
بيغغنه  اغغو أمغغر محفغغز للعمليغغة التعليميغغةل فيمغغا غغغاب ذلغغد ا مغغر  غغن التعلغغي  اتلاترونغغمل 

للديناميايغغة والتفا غغك المطلغغوبل إ غغافة إلغغ   حيغغث أن الطالغغب معغغزوك فغغم غرفتغغ  ويفت غغد
 .39غيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاب ارنشغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغطة الريا غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغية والفنيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة

تغغوفير ا نمغغاط الم غغلاية الجديغغدة والحلغغوك غيغغر الت ليديغغة فغغم ظغغك ا زمغغاتل  أن        
والترايغغز اي غغا  لغغ  مفهغغو  اتغغغعق الغغذامل ومرا غغاة الغغدم  بغغين ا صغغالة والمعاصغغرةل 
لصغغاق الطالغغب بالبي غغة  وتحفيغغز الطلبغغة وا  غغادة  غغ  الغغروح المعنويغغة والتناف غغية للطلبغغةل وا 

يجغاد  أنامغا  التفا غك المطلغوب المدر ية وتعزيغز إيجغاد حلغوك ذايغة فغم اغذ  المرحلغةل وا 
وارجتما يغغة للطلبغغة ل بمغغا فيهغغا العغغودة  بي غغة  لميغغة متخصصغغة بالعنايغغة با بعغغاد النف غغية

  . 42ال  المدارس
أن الا ير من اشباذ تما نوا من التتلب  ل  الصعوبات وال لبيات التم  د تواج         

طواذ التم يعيشغها الطلبغة فغم البيغوت إر أنهغا مؤ تغةل فيمغا ا بناذل وبالرغ  من حالة ارن
دور أاميغغة . أن  41ا اغغك التحفيغغزي للتعلغغي  اغغو  امغغك م غغا د ر غغتمرارية التعلغغي   دور
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المرشغغد النف غغم والتربغغوي  بغغر المنصغغات التعليميغغةل للتواصغغك مغغ  الطلبغغة وأوليغغاذ أمغغورا  
ا بغغة أداذ المعلمغغين  بغغر المنصغغة وتغغذليك الصغغعاب إن وجغغدتل إ غغافة إلغغ  دوراغغ  فغغم مر 

وأ اليب التواصك م  الطلبةل  دا  ن ت دي  محا رات بشاك ا بو م لألاالم وأبنا ه  
لتحفيغغغز الهمغغغ  ورفغغغ  المعنويغغغات وا  طغغغاذ الحلغغغوك لمعالجغغغة المشغغغااك التغغغم  غغغد تصغغغاد  

 .42ا بنغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاذل بمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغا ي غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغه  فغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم رفغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  أداذ تحصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيله  العلمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم
العغا  والنظريغات ارجتما يغة الاع غياية والمتجغددة و اك المتخصص فم  لغ  ارجتمغاع 

الغغغداتور أحمغغغد حجغغغازيل إن التعلغغغي   غغغن بعغغغد اغغغو التعلغغغي  المدر غغغم البيتغغغم الغغغذي يجعغغغك 
الطالب  من  ع غات افترا غية إلاترونيغةل يتغدرب  لغ  ممار غات ي غتنبط مغن خعلهغا 

 غرة المهغ  فغم التعلغي  أاميغة دور ا  تت غحو الحاجات اتدرااية لديغ  . التعل ل بما ُيشب  
دارة و تغ    ن بعدل وتل  م الطالب  براا جانبا مغن التشغجي  وتعزيغز العمليغة التعليميغةل وا 
لمتابعغغة تحصغغيل  العلمغغمل والحيلولغغة دون تغغرد الطالغغب  بغغر إشغغتال  فغغم الشغغق اتيجغغابم 

دارة و تغغغغ  وتطغغغغوير مهاراتغغغغ  وزيغغغغادة إنتاجيتغغغغ  فغغغغم الغغغغتعل   بطري غغغغة مح ببغغغغة مغغغغن التعلغغغغي ل وا 
. 43والتايغ  ارجتمغا م  ومشو  ةل ويشعر الطالب حينها بالم غؤولية والتاي غ  وارنغدماج

أن لتعزيز التعلي   ن بعد لدى الطلبةل فعبد مغن ا غتخدامه  لو غا ك وأ غاليب تشغجيعي ة 
طغعق مغواابه ل بحيغث يغت  ماافغأة الطلبغة لتصغبح  فم المنصات التعليمية اتلاترونيغةل وا 

الوا غغغ  الغغغذي تعيشغغغ  ا  غغغر فغغغم ظغغغك   . و44يميغغغة  غغغن بعغغغد بي غغغة جاذبغغغة لهغغغ  العمليغغغة التعل
أ غلوب الغتعل    غن ُبعغد ُيشغاك ظرفغًا  غاغطًا وتحغٍديا غيغر م غبوقل فبي غة المنغزك لغ  تعغغد 

. 45حيث أ ي  ال  دوراا الت ليغدي دورا اانغت المدر غة ت غو  بمعظغ  جوانبغ  االمعتاد ل
ة تطبيغغق تعليمغغات الغدوا  المدر غغمل واتشغغرا   لغغ  أن ا بغوين اليغغو  ي فغغان أمغا  م غغؤولي

موا يغغغد جغغغغدوك الحصغغغغص الدرا غغغغية والغغغغذي يغغغت  تنفيغغغغذ  مغغغغن خغغغغعك المنصغغغغة اتلاترونيغغغغة 
الر غغمية  بغغر أجهغغزة الحا غغوب أو الهواتغغ  الذايغغة أو ال نغغوات المتلفغغزة المخصصغغة لهغغذ  

حانغغغغغات مغغغغغن خغغغغغعك التايغغغغغةل  غغغغغ   متابعغغغغغة أداذ ا بنغغغغغاذ للواجبغغغغغات الدرا غغغغغيةل وت غغغغغدي  ارمت
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 .والهغغغغغغغدوذ والتفغغغغغغغاا  ارن غغغغغغغباطالمنصغغغغغغغات المعغغغغغغغد ة لغغغغغغغذلد فغغغغغغغم ظغغغغغغغك  أجغغغغغغغواذ ي غغغغغغغوداا 
أن التعلغي   غغن بعغغد يعتمغد إلغغ  جانغغب الو غا ك التانولوجيغغة  لغغ  ظغرو  تتعلغغق بغغالجو  و  

غغغغك الم غغغغؤوليةل  العغغغغا   لأل غغغغرةل وامغغغغتعد المهغغغغارات والتنشغغغغ ة ا  غغغغرية و غغغغي  الصغغغغدق وتحم 
تحصغغيك العلغغ ل وا غغت مار اغغذ  الفرصغغة فغغم بنغغاذ الشخصغغية وتعزيغغز والرغبغغة الذاتيغغة فغغم 

ال غغدرات الذاتيغغةل واغغم معغغايير ر يماغغن ت غغاوي جميغغ  ا  غغر فغغم إماانيغغة توفيراغغال واغغم 
 غغدرات ا بنغاذ وفرو غاته  الفرديغغة .  اخغتعق لغغ  م غتوى ا  غرة الواحغغدة فغم  تاغاد تتبغاين

لة ت تامك دور المعل  إل  جانب ان ا    ل  وج  الخصوص أصبحت فم اذ  المرحو 
إيجغغاد معادلغغة تغغوازن بغغين ا غغتاماك متطلبغغات العغغا  الدرا غغم وتح يغغق  لغغذا ربغغدوظيفتهغغال 

  38.التاامك فم بناذ شخصية الطلبة بما يرا م احتياجاته  النما ية
 : اتلاترونم التعلي  ومزايا خصا ص :  انيا

وا  غغغاليب التغغغم تطب هغغغا معظغغغ  ا نظمغغغة التعلغغغي  اتلاترونغغغم أصغغغبح مغغغن ا دوات       
التربويةر  ن  منحنغ  ي غتفيد مغن الت نيغات ويغوفر الو غت والجهغدل ومغن أاغ  مزايغا التعلغي  

 & Khamparia, & Pandey, 2016; Abaidoo)45ل46 اتلاترونم ما ذار  اك من
Arkorful, 2014): 

 غغة ابيغغرة مغغن المعلمغغين المرونغغة: ي غغتطي  المغغتعل   بغغر ارنترنغغت أن يعمغغك مغغ  مجمو  -
وغيرا  مغن ا  غاتذة فغم مختلغ  أنحغاذ العغال ل فغم أي و غت يتوافغق مغ  جغدوك أ مالغ ل 

 .فم المنزك أو فم م ر العمك أو أي ماان ي مح ل  في  با تعماك ارنترنت
مرا اة حالة المعل : يوفر للمتعل  إماانية اختيار ال ر ة التم تنا ب  فم التعل .. اما  -

 .باختيار المحتوى وا دوات التم تع   ااتمامات  وحاجات  وم توى مهارات  ي مح ل 
يعغغغزز المشغغغاراة: تؤاغغغد نظريغغغات الغغغتعل  المعغغغزز للمشغغغاراة  لغغغ  أن التفا غغغك البشغغغري  -

 نصغغغرًا حيويغغغًا فغغغغم  مليغغغة التعلغغغي  حيغغغغث يغغغوفر التعلغغغي  ارلاترونغغغغم المتغغغزامن م غغغك اغغغغذ  
 .ارفترا يةالمشاراة  بر الصفو  التعليمية 
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أ غغك الفغغة: تغغوفر خدمغغة التعلغغي  ارلاترونغغم الفغغوري  بغغر ارنترنغغت  لغغ  المغغتعل  مشغغ ة  -
ارنت غغاك إلغغ  مراغغز تعليمغغم بعيغغدل مغغا يعنغغم أنغغ   غغيوفر الفغغة ال غغفر ويا غغب مزيغغدًا مغغن 

 .الو ت
يعغغزز الغغتعل  اتلاترونغغم افغغاذة المعرفغغة والمغغغؤاعت مغغن خغغعك  غغهولة الوصغغوك إلغغغ   -

 .ة من المعلوماتامية اا ل
يحفغغغز الغغغتعل  اتلاترونغغغم الطغغغعب  لغغغ  التفا غغغك مغغغ  اشخغغغرين واغغغذلد تبغغغادك وجهغغغات  -

النظغغر المختلفغغة واحترامهغغا. وي غغهك الغغتعل  اتلاترونغغم التواصغغك ويح غغن العع غغات التغغم 
 .تد   التعل 

 .يأخذ التعل  اتلاترونم دا ًما فم ار تبار الفروق الفردية بين المتعلمين -
ي غغغغا د الغغغغتعل  اتلاترونغغغغم فغغغغم تعغغغغويض نغغغغدرة المعلمغغغغينل بمغغغغا فغغغغم ذلغغغغد المغغغغدربين أو  -

 .المعلمين واذلد المي رين وفنيم المختبرات وما إل  ذلد
  يت غغغغح مغغغغن  غغغغرض خصغغغغا ص التعلغغغغي  اتلاترونغغغغم أنغغغغ  يتعغغغغاط  بمرونغغغغة مغغغغ         

المعلمغغين  الظغغرو ر وبالتغغالم فمنغغ  الحغغك ا م غغك لظغغرو  جا حغغة اورونغغال ويغغد    غغدرات
والمتعلمغغين الت نيغغةل ويرا غغم حالغغة المعلغغ ل وتالفتغغ  فغغم المتنغغاوكل ويعغغزز التواصغغك بغغأي 
و غغت وأي ماغغانل واغغو تعلغغي   جغغك الظغغرو  الطار غغةر  نغغ  أ غغه  بشغغاك ابيغغر فغغم ن غغك 

 .المحتوى المعلوماتم للطلبة فم ظك جا حة اورونا
 : اتلاترونم التعلي  تطبيق متطلبات :  ال ا

تختل  متطلبات التعلي  اتلاترونم ح ب توج  المؤ  ة التعليميةر حيغث يماغن        
أن تعتمغغغغد  لغغغغ  برمجيغغغغات مختلفغغغغة وأدوات متعغغغغددةل ولاغغغغك مغغغغن اغغغغذ  ا دوات متطلبغغغغات 
خاصغغةل امغغا تختلغغ  اغغذ  المتطلبغغات مغغن مجتمغغ  شخغغر ح غغب اتماانغغات المتاحغغةل فغغمن 

بمغغغا أشغغغار إليغغغ  )العمغغغري والرفيعغغغم والخطيغغغبل أاغغغ  متطلبغغغات التعلغغغي  اتلاترونغغغم تتم غغغك 
 48:(  ل  النحو التالم43 ل ص 2216
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 .بنية تحتية للتعلي  اتلاترونمر تتم ك بالحا بات والشباات والبرام  والمختبرات -
 .الد   الفنم والصيانة وخبراذ لحك مشاعت التعلي  اتلاترونم وت دي  ار تشارات -
 .عاملين فم المؤ  ة التعليميةالمهارات الت نية  ند ال -
 .مهارات الطلبة فم ا ت باك المادة التعليمية إلاترونيًال وتعامله  م  المحتوى -
 .صياغة الم ررات الدرا ية لتتنا ب م  التعلي  اتلاترونم -
 . يا ات جديدة للتعامك م  المعلمين والطلبة -
 .أ اليب ت وي  تعتمد  ل  التانولوجيا الحدي ة -
 .إدارة منا بة للتعلي  اتلاترونم -

أنغ  لعنت غاك مغن التعلغي  الت ليغدي إلغ  اتلاترونغم فمنغ  يتطلغب (2221وأوردت )الجر ل 
 :49ما يلم

تعغغغغديك  يا غغغغات التعلغغغغي ل بحيغغغغث تجعغغغغك مغغغغن التانولوجيغغغغا أداة أ ا غغغغية فغغغغم العمليغغغغة  -
 .التعليمية التعلمية

 .ا  لد   ا تخدا  التعلي  اتلاترونمتشايك لجنة تتول  تطوير البرمجياتل والمنا -
 .فه  وا   التانولوجيا المتوفرة للمؤ  ة التعليمية -
 .و   خطة لدم  التانولوجيا باافة مناحم العملية التعليمية -
 .و   خطة زمنية للوصوك إل  التعلي  اتلاترونم -
 .تخصيص موازنة منا بة للتعلي  اتلاترونم -
 .تانولوجيةإنشاذ بنية تحتية  -
 .تدريب المعلمين والطلبة  ل  أدوات التعلي  اتلاترونم -
 .ار تفادة من نتا   البحوث المتعل ة بالتعلي  اتلاترونم -
 توفير الد   الفنم العز  من صيانة وتحديث بشاك م تمر. -
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 النف م والتوجي  التربوي فم تفعيك التعلي  اتلاترونم : اترشاددور رابعا : 
التربغغوي مجمو غغة متااملغغة مغغن الجهغغود التغغم تبغغذك  رشغغاد النف غغم والتوجيغغ يم غغك ات       

لتح غغين العمليغغة التعليميغغة وتطويراغغار مغغن خغغعك م غغا دة المعلمغغين  لغغ  النمغغو المهنغغمل 
طعق  دراته  الاامنغةل وحغك مشغاعته ل واراتمغا  بمختلغ   ناصغر العمليغة التعليميغة  وا 

دارة وبي غة تعليميغة وت غهيعت مدر غية التعلميةل من معل  ومت ل وبالتغالم 52عل  ومناا  وا 
يعمغغك  لغغ  تنظغغي  ومتابعغغة العمغغك التربغغوي مغغن أجغغك تح يغغق أداذ أف غغكل وتح يغغق   فمنغغ

 أادا  التربية. 
التربغوي فغم إطغار المنظومغة التربويغة فغمن انغاد  رشغاد النف غم والتوجيغ و امية ات      

ت التم أادت  ل  أامية تطوير أدواتغ  و يا غات  وأ غاليب ل  دد من المؤتمرات والدرا ا
 لغغغغ  أاميغغغغة أن يوااغغغغب التتيغغغغرات الابيغغغغرة لمواجهغغغغة تغغغغدفق  (2229حيغغغغث أاغغغغد )أحمغغغغدل 

. وأشغغار اغغك 51المعلومغغاتل والتعامغغك مغغ  تطبي غغات التانولوجيغغا الحدي غغةل وار غغتفادة منهغغا
تماانات العزمة لتح يغق ( إل   رورة توظي  اافة ا2227من ) بيدات وأبو ال ميدل 

ا تغغنعاس مباشغغرة  لغغ  تح يغغق أاغغدا  التربيغغة. وفغغم ظغغك اغغوأنمغغاط   ل  ن أ غغاليب تغغ جود
التربوي ممار ة مهام  ا  ا ية  رشاد النف م والتوجي جا حة اورونا ي    ل   اتق ات

ات ل إ غغغافة إلغغغ  تشغغغجي  التعلغغغي  اتلاترونغغغمل وتغغغوفير ا دو رشغغغاديةوالتغغغزا  م غغغؤوليات  ات
رشغغغاد النف غغغم العزمغغغة لتطبي غغغ ل وتي غغغير إجغغغراذات التطبيغغغق  لغغغ  المعلغغغ ل و غغغد ياغغغون ات

التربوي اتلاترونم أحد أدوات مواجهة جا حة اورونال نظغرًا لمتطلبغات التعامغك والتوجي  
جراذات ال عمة والو اية  .52 ن بعدل أو متطلبات وا 

( بغغأن التطغغورات وتطبي غغات التعلغغي  اتلاترونغغم بحاجغغة 2213حيغغث أوردت ) ا غغ ل      
التربغغوي اتلاترونغغمل وأن انغغاد حاجغغة إلغغ   رشغغاد النف غغم والتوجيغغ يمغغارس ات مرشغغدإلغغ  

بي ة غنية بالمصادر م ك تلد التم توفراا البي ة اتلاترونيغةل خاصغًة فغم ظغك التطغورات 
 .53أادافهاالتم طرأت  ل  فل فة التربية و 
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التربغغغوي اتلاترونغغغم  مليغغغة فنيغغغة  ياديغغغة إن غغغانية  رشغغغاد النف غغغم والتوجيغغغ  ويعغغغد ات      
شاملةل غايتها تطوير العملية التعليمية والتربوية بمحاوراا و ناصراا المختلفغة مغن أجغك 
تح ين ظغرو  التربيغة والتعلغي ل ورفغ  م غتوى فا ليتغ ل وتح يغق أاغدا  المدر غةل وذلغد 

 .54طرق ت نية وتانولوجية باتباع
 اتلاترونم؟  م والتوجي النف اترشادما او 
 بغر الو غا ط المتعغددة  رشغد النف غم والتربغويي د  أ مغاك ومهغا  الم رشادينمط إ       

 ل  الحا ب اشلم أو شباات ارنترنت إل  المعلمين والمدارس بشاك يتيح له  إماانية 
 .55التفا ك النشط

تعتمغد  رشغاديةالتربوي اتلاترونم بأنغ  نمغط وممار غات إ رشاد النف مل اما ينظر      
 ل  الو ا ط اتلاترونية من خعك الحا غب اشلغمل وشغباة ارنترنغت فغم ارتصغاك بغين 

والمؤ  غات التعليميغة لتبغادك المعلومغات والخبغرات  المرشغدينوالمعلمينل وبغين  المرشدين
 .56ر فا دةفيما بينه  بأ صر و ت وأ ك جهد وأاب

التربوي اتلاترونم او نمغط رشاد النف م و رى الباحث أن اتيومن خعك ما  بق       
والمؤ  غغغة  المرشغغغدتطغغغوريل بحيغغغث يغغغت  تنا غغغك وتبغغغادك المعلومغغغات بغغغين المعلغغغ  و  رشغغغاديإ

مغغ   رشغغدالتعليميغغة  بغغر و غغا ط تانولوجيغغةل واغغو أداة وأ غغلوب يماغغن توظيفغغ  لتواصغغك الم
جراذات ال عمة والو اية المتبعةالمعل  فم ظك جا ح  ة اورونال وا 

التربغغوي فغغم ظغغك جا حغغة اورونغغا ت غغدي  المشغغورة  رشغغد النف غغموي غغ   لغغ   غغاتق الم      
واررشغغادات والتوجيهغغات للمعلغغ ل لغغيان  غغادرًا  لغغ  ممار غغة مهامغغ  ووظا فغغ  فغغم الظغغرو  

 مية.ار ت نا يةل وتشجيع   ل  ا تخدا  التطبي ات والبرمجيات التعلي
التربغغغوي ي غغغ   لغغغ   ات غغغ  متابعغغغة تفا غغغك المعلغغغ  مغغغ   رشغغغد النف غغغماغغغذلد فغغغمن الم        

 طلبت ل ومدى نجاح  فم ت دي  المحتوى المعلوماتم العز .
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 العوا ب المترتبة  ل  إغعق المدارس :خام ا : 
ال غوذ  لغ  العديغد مغن ال  غايا  19-أل   إغغعق المغدارس نتيجغة جا حغة اوفيغد       

التغغغغغم تغغغغغؤ ر  لغغغغغ  فغغغغغرص الحصغغغغغوك  لغغغغغ  التعلغغغغغي ل ف غغغغغًع  غغغغغن ال  غغغغغايا ارجتما يغغغغغة 
مليغون طفغك وشغاب  372مارسل تو غ  أا غر مغن  12وار تصادية ا و  . ا تباًرا من 

 غغغن الغغغذااب إلغغغ  المغغغدارس ب غغغبب إغع هغغغا المؤ غغغت أو غيغغغر محغغغدد المغغغدة  لغغغ  م غغغتوى 
 22. ا تبغاًرا مغن 19-تشغار اوفيغدالدولة والذي فر ت  الحاومات فم محاولة تبطغاذ ان

 .57% من المتعلمين فم العال 72مارسل طاك تأ ير اتغعق أا ر من 
حتغغ   نغغدما ياغغون إغغغعق المغغدارس مؤ تًغغال فهغغو ينطغغوي  لغغ  تاغغالي  اجتما يغغة        

وا تصغغغغادية بااظغغغغة. تغغغغؤ ر ار غغغغطرابات التغغغغم ي غغغغببها اتغغغغغعق فغغغغم مختلغغغغ  طب غغغغات 
ا الغذي يت غمن تو غ  الغتعل ل و غوذ التتذيغةل ومشغاعت ر ايغة المجتمعاتل ولاغن تأ يراغ

ا طفاكل وما يترتب  ل  ذلد من تالفة ا تصادية لأل ر التم ر ت تطي  العمكل ياون 
 أا ر حدة  ل  ا طفاك المحرومين وأ را .
 : 62 -59 – 58تشمك اش ار ال ارة تغعق المدارس ما يلم

 : تو   التعل  -

در غغغة فرصغغغة الغغغتعل  ا  ا غغغيةل و نغغغدما ُتتلغغغق المغغغدارسل ُيحغغغر  ا طفغغغاك تغغغوفر الم       
والشغغباب مغغن فغغرص النمغغو والتطغغور. ياغغون اغغذا الحرمغغان أا غغر إ غغراًرا بغغالمتعلمين ا  غغك 

 حًظا الذين لديه  فرص تعليمية أ ك خارج المدر ة.
 : التتذية -

و مخف غغة ت غغد  فغغم يعتمغغد العديغغد مغغن ا طفغغاك والشغغباب  لغغ  وجبغغات مجانيغغة أ       
المغغدارس مغغن أجغغك التغغذاذ و غغمان التتذيغغة الصغغحية.  نغغدما ُتتلغغق المغغدارسل يشغغاك اغغذا 

 خطًرا  ل  تتذيته .
 :  د  تهيؤ أولياذ ا مور للدرا ة  ن بعد والتعلي  فم المنزك -
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 ندما ُتتلق المدارسل ُيطلب من أوليغاذ ا مغور غالًبغا تي غير  مليغة تعلغ  ا طفغاك       
المنزكل و د يواجهون صغعوبة فغم أداذ اغذ  المهمغة. اغذا ينطبغق بشغاك خغاص  لغ  فم 

 اشباذ ذوي التعلي  والموارد المحدودة.
 :  د  تاافؤ فرص الوصوك إل  بوابات التعل  الر مية -

إن  غغغغد  الوصغغغغوك إلغغغغ  التانولوجيغغغغا أو ارتصغغغغاك الجيغغغغد باتنترنغغغغت   بغغغغة أمغغغغا          
 للطعب من العا عت المحرومة.ا تمرار التعل ل خاصة 

 : ال ترات فم نظ  ر اية ا طفاك -
فم غياب الخيارات البديلةل غالًبغا مغا ُيتغرد أوليغاذ ا مغور مغن العغاملين ا طفغاك         

وحدا   ند إغعق المدارسل و د يؤدي ذلغد إلغ   غلوايات محفوفغة بالمخغاطرل بمغا فغم 
 لمخدرات.ذلد زيادة تأ ير  تط ا  ران وتعاطم ا

 : ارتفاع التاالي  ار تصادية -
مغغن المغغرجح أن يفغغو ت أوليغغاذ ا مغغور مغغن العغغاملين العمغغكن  نغغدما ُتتلغغق المغغدارس         

مغن أجغغك ر ايغة أطفغغاله ل مغا  غغيؤدي إلغ  ف غغدان ا جغور فغغم ا يغر مغغن الحغارت والتغغأ ير 
  لًبا فم اتنتاجية.

 : صحيةو وع  تط غير م صود  ل  نظا  الر اية ال -
غالًبا ما تم ك الن اذ ن بة ابيرة مغن العغاملين فغم مجغاك الر ايغة الصغحيةل ولغن         

يماغغنهن  غالًبغغا ارنتظغغا  فغغم العمغغك ب غغبب التزامغغات ر ايغغة ا طفغغاك الناتجغغة  غغن إغغغعق 
المدارس. اذا يعنم أن العديغد مغن ُمغزاوسرت المهغن الطبيغة لغن يتواجغدن فغم المرافغق التغم 

 لحاجة إليهن خعك ا زمة.ام بأمس ا
 : زيادة ال تط  ل  المدارس وا نظمة المدر ية التم تظك مفتوحة -

ي غغغغ  إغغغغغعق المغغغغدارس محغغغغدود النطغغغغاق أ بغغغغاًذ  لغغغغ  المغغغغدارس إذ ي غغغغو  أوليغغغغاذ         
 ا مور والم ؤولون بم ادة توجي  ا طفاك إل  المدارس المفتوحة.
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 : ميك معدرت الت رب إل  اررتفاع -
يم غغغغك  غغغغمان  غغغغودة ا طفغغغغاك والشغغغغباب والب غغغغاذ فغغغغم المدر غغغغة  نغغغغد إ غغغغادة فغغغغتح         

 المدارس بعد إغع ها تحدًيا. ياون اذا صحيًحا خصوًصا فم حارت اتغعق المطوك.
 :  العزلة ارجتما ية -

ُتعد المدارس مرااز النشاط ارجتما م والتفا ك البشري.  ندما ُتتلنق المدارسل         
 ت ر العديد من ا طفاك والشباب إل  ارتصاك ارجتما م ال روري للتعل  والتطور.يف

ل توصغغم اليون غغاو 19-ا غغتجابة تغغغعق المغغدارس ب غغبب انتشغغار فيغغروس اوفيغغد      
با غغتخدا  بغغرام  الغغتعل   غغن بعغغد والتطبي غغات والمنصغغات التعليميغغة المفتوحغغة التغغم يماغغن 

 61صوك إل  المتعلمين والحد مغن تو غ   مليغة التعلغي للمدارس والمعلمين ا تخدامها للو 

– 62. 
 :65 -64 – 63تشارد اليون او بعض التوصيات رتبا ها خعك اذ  الفترة

فحغغص درجغغة ار غغتعداد واختيغغار أن غغب ا دوات: ات خغغذ  غغرارد با غغتخدا  الحلغغوك ذات  -
مو و ية مصادر الطا ة المحلية التانولوجيا المت دمة أو التانولوجيا الب يطة ا تناًدا إل  

وارتصاك باتنترنت ومهارات ا تخدا  الحا وب لغدى المعلمغين والطغعب. يماغن تن غيق 
ذلغغد مغغن خغغعك ا غغتخدا  منصغغات الغغتعل  الر مغغم المتااملغغةل ودروس الفيغغديول والم غغا ات 

 الها لة المفتوحة  بر اتنترنتل والبث  بر أجهزة الراديو والتلفزيون.
دراج بغغرام  الغغتعل   غغن بعغغد: نفبغغذ التغغدابير العزمغغة ل غغمان وصغغوك الطغغعبل  غغمان إ -

بمن فيه  ذوي ات ا ة أو من خلفيغات منخف غة الغدخكل إلغ  بغرام  الغتعل   غن بعغدل إن 
اغغان بمماغغان  غغدد محغغدود مغغنه  ف غغط الوصغغوك إلغغ  ا جهغغزة الر ميغغة. خغغذ بعغغين ار تبغغار 

امبيغغغغغوتر إلغغغغغ  العغغغغغا عت ود غغغغغ  اتصغغغغغالها الن غغغغغك المؤ غغغغغت لهغغغغغذ  ا جهغغغغغزة مغغغغغن معامغغغغغك ال
 باتنترنت.
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حماية خصوصية البيانات وأمن البيانات:  يب  أمن البيانات  ند رفعها أو رف  الموارد  -
التعليمية إل  شباة اتنترنتل واذلد  ند مشاراتها م  منظمات أخرى أو أفراد آخغرين. 

 انات الطعب.تح ق من ا تخدا  تطبي ات ومنصات ر تنتهد خصوصية بي
إ طغغاذ ا ولويغغة لحلغغوك مواجهغغة التحغغديات النف غغية وارجتما يغغة  بغغك التغغدريس: اجمغغ   -

ا دوات المتاحة لربط المدارسل وأولياذ ا مورل والمعلمينل والطعب م  بع ه . شا ك 
مجمو غغات ل غغمان التفغغا عت البشغغرية المنتظمغغةل وتماغغين تغغدابير الر ايغغة ارجتما يغغةل 

 تحديات النف ية وارجتما ية المحتملة التم  د يواجهها الطعب  ند  زله .ومعالجة ال
تخطيط الجدوك الدرا م لبغرام  الغتعل   غن بعغد: نظ غ  منا شغات مغ  ا طغرا  المعنيغة  -

لفحص المدة المحتملة تغعق المدر ة وتحديد ما إذا اان يجب أن تراز برنام  التعل  
و تعزيغغز معرفغغة الطغغعب بالغغدروس ال غغاب ة.  غغ   غغن بعغغد  لغغ  تغغدريس معغغار  جديغغدة أ

مخطغغط الجغغدوك ا تمغغاًدا  لغغ  حالغغة المنغغاطق المتغغأ رةل وم غغتوى الدرا غغاتل واحتياجغغات 
الطعبل وتغوافر أوليغاذ ا مغور. اختغر منهجيغات الغتعل  المنا غبة بنغاًذ  لغ  حالغة إغغعق 

التواصغك وجهًغا  المدر ة والحجغر الصغحم المنزلغم. تجنغب منهجيغات الغتعل  التغم تتطلغب
 لوج .

ت غغغدي  الغغغد   للمعلمغغغين وأوليغغغاذ ا مغغغور بشغغغأن ا غغغتخدا  ا دوات الر ميغغغة: نظ غغغ  تغغغدريًبا  -
مغغوجًزا أو دورات توجيهيغغة للمعلمغغين وأيً غغا  وليغغاذ ا مغغورل إن اانغغت انغغاد حاجغغة إلغغ  
المرا بغغغغة والتي غغغغير.  غغغغا د المدر غغغغين  لغغغغ  تح غغغغير ات غغغغدادات ا  ا غغغغية م غغغغك حلغغغغوك 

 ا  بيانات اتنترنت إن ُطلسب منه  ت دي  بث مباشر للدروس.ا تخد
الدم  بين الو ا ك المنا بة والحغد مغن  غدد التطبي غات والمنصغات: ادمغ  ا دوات أو  -

الو ا ط المتاحة لمعظ  الطعبل فم اك من التواصك والدروس المتزامنغةل وللغتعل  غيغر 
لياذ ا مور من خعك مطالبته  بتحميك المتزامن. تجنب التحميك الزا د  ل  الطعب وأو 

 العديد من التطبي ات أو المنصات واختباراا.
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جراءاته منهج البحث  : وا 
 مجتم  البحث :

ل  مجتمغغ  البحغغث مغغن المرشغغدين التربغغويين فغغم المغغدارس التابعغغة لمديريغغة أيتغغ          
( 192( مرشغد ل )  96ومرشدة ل ) رشد( م 288)   اتربية محافظة البصرة البالغ  دد

 ( يو ح ذلد .1والجدوك ر   ) المحافظة ل  مراز وا  ية لموز ين  مرشدة 
 

 ( 1جدوك ر   ) 
 المو   الجنس

 أناث ذاور
 البصرة المراز 126 44
 الهار ة 7 6
 الزبير 21 16
 ابم الخصيب 22 4
 شط العرب 13 6
 الفاو 3 4
 المدينة 7 9
 ال رنة 11 7
 288المجموع /  192 96
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      عينة البحث :
مرشدا  ( 62)   ينة من المرشدين التربويين ماونة من لا ة  ر ذ  الداأجريت        

)   من ارناث وهمن ( 35)  ةرامن مجتم  الد  % (42) ذ  العينةاومرشدة  تم ك 
  ( يو ح ذلد . 2) وجدوك ر     مراز المحافظة لمن الذاور موز ين   ( 25
 

 ( 2جدوك ر   ) 
 25 الذاور
 35 ا ناث

 
لعينغة بعغد جمغ  النتغا   ل ا  الباحث بت دي  ا تبانة مفتوحة ت منت أربعة أ  لة         

حغث إلغ  النتغا   اومعالجتها با تخدا  التارارات والن غب الم ويغة والمتو غطات توصغك الب
  اشتية:
رغغغ  المزايغغا العديغغدة للتعلغغي   غغن بعغغدل م غغك  غغهولة الوصغغوك للمحتغغوى التعليمغغمل        

وا ر حاجز الحدودل وتوفير الو تل وحك أزمة ا افة الطعبل وتخفي  ا  باذ المالية 
تخصصغغغها ا  غغغر ل نفغغغاق  لغغغ  التعلغغغي  )المواصغغغعت العامغغغة أو الخاصغغغة التابعغغغة  التغغغم

(ل بيد أن  مة تحديات رزالت تواج  اذا النمط مغن للمدر ةل شراذ الم تلزمات المدر ية
 التعلي ل نشير فيما يلم إل  أامها:

 ع  البنية التحتيغة لتانولوجيغا المعلومغات وارتصغارتر فعلغ  الغرغ  مغن أن الغتعل   -أ
تمتغغ  ببنيغة تانولوجيغة  ويغةل لاغغن تم تغ غن بعغد ح غق نجاحغا ابيغغرا فغم الغدوك المت دمغةل ال

ا مغغر مختلغغ  فغغم حالغغة الغغدوك الناميغغةل خاصغغة فغغم ظغغك اشاشغغة البنيغغة الر ميغغةل وارتفغغاع 
 تالفة خدمة اتنترنت بالن بة لم تويات الدخوك.  
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الوا عيغة أحغد أاغ   للنغواحم ع  م توى التفا ليةل حيث يرى البعض أن ارفت غار  -ب
ذي يحتاج إلغ  لم غات إن غانية بغين المعلغ  والطالغب. ومغن العيوب فم التعلي   ن بعد ال

 الصعب إيصاك ذلد  بر الو ا ط النصية الفورية.
العزلغغة ارجتما يغغة. ُيعغغد  غغع  التغغزا  الطغغعب بمتابعغغة بغغرام  التعلغغي   غغن بعغغد أحغغد  -ج

التحغغديات. ف غغغد م لغغغت المدر غغغة متنف غغغا مهمغغغا للتعغغغر   لغغغ  ا  غغغرانل م ارنغغغة بالب غغغاذ فغغغم 
لفتغغغرات طويلغغغةل وبالتغغغالم ربغغغد مغغغن تو غغغ  الم اومغغغة العنيفغغغة مغغغن  بغغغك ا بنغغغاذ لهغغغذا  المنغغغزك
 التحوك.

جمود نظ  التعلي ل إذ يعتبر الهياك التنظيمم للمؤ  ات التعليمية فم الدوك الناميغة  -د
من أابر التحديات التم تحغوك دون تتييغر طغرق التعلغي ل حيغث تعغانم مغن الترايغز  لغ  

المهغغغاراتل بجانغغغب مشغغغالة التل غغغينل إلغغغ  جانغغغب غيغغغاب التشغغغريعات الشغغغهادات أا غغغر مغغغن 
 الدا مة للتعلي  ارلاترونم.

صعوبة الت يي  وارمتحاناتر إذ ألتت العديد مغن الغدوك بالفعغك ارمتحانغات النها يغة.  -ذ
و غغاد اتجغغا  ر غغتخدا  المشغغرو ات البح يغغة او غغيلة لت يغغي  الطغغعبل انتيجغغة لعغغد  ال غغدرة 

متحانات الت ليدية ب بب ظرو  الجا حة. وف  الوا   إذا اان التعلي   غن  ل  إجراذ ار
بعغغد مختلغغ   غغن التعلغغي  الت ليغغديل مغغن  غغ  يجغغب أن تختلغغ   مليغغة الت يغغي  وارمتحانغغات 
الخاصغغة بغغ  مغغن حيغغث و غغ   غغوابط صغغارمة ل غغمان أن يغغت  ذلغغد بطري غغة صغغحيحةل 

 وليس أي شخص آخر.والتأاد أن من أدى تلد ارمتحانات او الطالب نف   
ن غغغص الغغغو م والتصغغغور المتاامغغغك  غغغن التعلغغغي   غغغن بعغغغد لغغغدى اغغغك أطغغغرا  العمليغغغة  -ه

التعليميغغةل إذ يتطلغغب ا مغغر مراجعغغة تصغغوراتنا  غغن التعلغغي . ف غغد  غغاد فغغم ال غغرن الما غغم 
ولية المدر غغة والمغغدرسل لاغغن فغغم ح ي غغة ا مغغر إن التعلغغي  ؤ تصغغور مفغغاد  أن التعلغغي  م غغ

 لب مشاراة جمي  ا طرا . ملية ممتدة تتط
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 غغغد  الم غغغاواة وغيغغغاب تاغغغافؤ الفغغغرص: أدى اغغغذا الغغغنمط مغغغن التعلغغغي  إلغغغ  زيغغغادة  غغغد   -و
الم اواة بين الطعب فغم ظغك تبغاين وا غ  انتشغار و غر ة شغباة ارنترنغت فغم اغك دولغةل 
إ غغافة إلغغ  امغغتعد حوا غغب شخصغغية مغغن  دمغغ ل واغغو مغغا أدى إلغغ  زيغغادة حغغدة الفجغغوة 

دا  الم غغغاواة فغغغم إماانغغغات ارتصغغغاك باتنترنغغغت وتغغغدا يات ذلغغغد  لغغغ  جغغغودة الر ميغغغة وانعغغغ
 التعلي   ن بعد.

 التوصيات :

 وصم الباحث بالتالم:يفم  وذ ما توصلت إلي  الدرا ة من ا تنتاجات       
 حت  بعد جا حة اورونال لمواجهة الظرو  ار ت نا ية. لا تماد التعلي  المدم   -
الحفاظ  ل   ير العمليغة التعليميغة فغم ظغك ظغرو  جا حغة اورونغار مغ  ا خغذ بعغين  -

 أامية الصحة بالن بة للمعل  والطالب ولاافة أفراد المجتم . ار تبار 
لتتفغغغق مغغغ  ظغغغرو  جا حغغغة اترشغغغادية ممار غغغات   المرشغغغد النف غغغم والتربغغغوي أن يطغغغور  -

 اتلاترونم.اورونال ولتتفق م  متطلبات التعلي  
 د   المعل  بو ا ط تعليمية يمان  ار تناد إليها  ند تصمي  درو   اتلاترونية. -

د  وا غد الغغتعل   غن بعغغد يغغحدتو غ   وا غغد الغتعل   غغن بعغد ومرا بغغة  مليغة تعلغغ  الطغعب: 
م  أولياذ ا مغور والطغعب. صغم  أ غ لة ت ويميغة أو اختبغارات أو تمغارين لمرا بغة  مليغة 

ب  غغغغن ا غغغغب. حغغغغاوك ا غغغغتخدا  ا دوات العزمغغغغة لغغغغد   إر غغغغاك معحظغغغغات تعلغغغغ  الطغغغغع
الطغغعبل وتجنغغب التحميغغك الزا غغد  لغغ  أوليغغاذ ا مغغور  بغغر مطغغالبته  بفحغغص معحظغغات 

ر الها.  الطعب وا 
تحديغغغد مغغغدة وحغغغدات الغغغتعل   غغغن بعغغغد ا غغغتناًدا إلغغغ  مهغغغارات التنظغغغي  الغغغذاتم للطغغغعب:  -
لتنظي  الغذاتم للطغعب و غدراته  مغا وراذ المعرفيغة اظ  ل  تو يت يت ق م  م توى افحال

) غغغغغدرات إدراد اتدراد( خاصغغغغغة فغغغغغم فصغغغغغوك البغغغغغث المباشغغغغغر. ُيف غغغغغك أر تزيغغغغغد الوحغغغغغدة 
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د ي غة بالن غبة  42د ي غةل وأر تزيغد  غن  22المخصصة لطعب المدارس اربتدا ية  غن 
 إل  طعب المدارس ال انوية.

ك مجمو غات مغن المعلمغين وأوليغاذ ا مغور يشغاتتشايك مجمو ات وتعزيغز ارتصغاك:  -
ومديري المدارس لمعالجة الشعور بالوحغدة أو العجغزل وت غهيك تبغادك الخبغراتل ومنا شغة 

 ا تراتيجيات التاي   ند مواجهة صعوبات التعل .
التوجغغغغغ  نحغغغغغو زيغغغغغادة ار غغغغغت مارات فغغغغغم تنميغغغغغة وتطغغغغغوير البنيغغغغغة التحتيغغغغغة والتانولوجيغغغغغة  -

خاصغغغغة فغغغغم المنغغغغاطق الريفيغغغغة والف يغغغغرةل ممغغغغا ي غغغغا د  لغغغغ  تغغغغدفق للمؤ  غغغغات التعليميغغغغةل 
 المعلومات بين شباات التعل  بال در الاافم.

 إ ادة تعري  دور المعل . -
تجاوز مفهو  إتاحة التعلي  إل  مفهو  الجودة الم رون بتعديك وتطوير المناا ل و  د  -

دارة المناا  الدرا ية وف غا دورات تدريبية    اذ اي ة التدريس بالمدارس والجامعات ت
 للصيتة التم  و  تتبنااا اك دولة  واذ اان تعلي   ن بعدل أو تعلي  اجين.

تطغغوير المهغغارات العلميغغةل وتعزيغغز اتبغغداعل والعمغغك التعغغاونمل وال غغدرة  لغغ  التواصغغك  -
 والعمك فم مجمو ات وارنفتاح  ل  العال  وال  افات ا خرى.

ا م والتليفزيونم فيما ي م  بالتعلي  المزي . ويمان أن يغت  ذلغد ار تعانة بالبث اتذ -
من خعك إ غادة تفعيغك تلغد ال نغوات وتطغوير برامجهغا لتصغبح  اليغة ار غت طاب متعغددة 
الو ا ط. اما يمان التن يق م  الجهاز ال ومم لتنظي  ارتصارت ل مان إتاحة با ات 

لمانحغة ورجغاك ا  مغاك لتغوفير أجهغزة مخف ة مد ومة للطعبل والتن يق م  الجهغات ا
 حا وب شخصية بالت  يط.

  د ارتفا يغات والشغرااات مغ  بعغض الجامعغات المت دمغة لتغوفير التغدريب والتعلغي   غن -
بعغغدل وذلغغد لتبغغادك الخبغغرات والمعلومغغات ممغغا ي غغاا  فغغم تطغغوير ورفغغ  الم غغتوى العلمغغم 

 والعملم    اذ الهي ة العلمية والخريجين.
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دى اش غغغغار النف غغغغية وارجتما يغغغغة التغغغغم يتراهغغغغا التعلغغغغي  اتلاترونغغغغم  لغغغغ  الطلبغغغغة لتفغغغغا -
والمعلمغغين وأوليغغغاذ ا مغغغور ينبتغغم مرا غغغاة التحديغغغد ال غغغلي  للتو عغغاتل وخلغغغق الحغغغافز لغغغدى 
المغغتعل ل وتطغغوير ال  افغغة الدا مغغغة للتعلغغي  اتلاترونغغمل والتخطغغغيط الجيغغد لليغغو  الدرا غغغمل 

 مل واراتما  بالمؤ رات الصوتية والمر ية.وتنظي  البرنام  التعليم
ختامغغغًال وا تشغغغغرافًا للم غغغغت بكل ل غغغد بغغغغدا وا غغغغحًا أن التعلغغغي  الر مغغغغم أ غغغغح  خيغغغغارًا       

ا تراتيجيًا لاك دولة ت در بو م ما لل طاع التربوي من أامية بالتة فم ازداار المجتمغ  
الظغرو  ار غت نا يةل امغا اغو وتطور  التنمويل وبديًع ر يمان ار تتناذ  ن  ليس فغم 

لل لاغغغن أي غغغًا لبنغغغاذ جيغغغك جديغغغد  غغغادر  لغغغ  19اشن لمواجهغغغة تغغغدا يات جا حغغغة لاوفيغغغد 
ار غغتفادة مغغن معطيغغات ال غغورة الصغغنا ية ل ويمتلغغد مغغن المعغغار  والمهغغارات التغغم تمانغغ  
مغغن ارنخغغراط فغغم وظغغا   التغغد. وفغغ  النهايغغة نغغرى أن التعلغغي   غغن بعغغد يماغغن أن يح غغق 

  إذا تغغوافرت الشغغروط تنجاحغغ  حتغغ  نغغتمان مغغن صغغياغة  يا غغات  لميغغة منا غغبة أادافغغ
 للتعامك م  اذا الم ت بك.

 المقترحات :
 ي ترح الباحث ال يا  بالدرا ات التالية:       

 و ع ت  بمتتيرات أخرى.التعلي  اتلاترونم غ إجراذ درا ات للتعر   ل  مشاعت 1
التعلغغغغغغي  بمعالجغغغغغغة مشغغغغغغاعت  اترشغغغغغغادإجغغغغغغراذ درا غغغغغغات أخغغغغغغرى للتعغغغغغغر   لغغغغغغ  دور  -2

 فم بي ات أخرى.اتلاترونم 
المختصغغغغين فغغغغم مجغغغغاك اترشغغغغاد النف غغغغم إجغغغغراذ درا غغغغة للتعغغغغر   لغغغغ  وجهغغغغة نظغغغغر  -3

 .التعلي  اتلاترونم حوك الطرق الم ل  لحك مشاعت  والتوجي  التربوي
 بي ات مختلفة. للطلبة فمغ إجراذ درا ة م ارنة 4
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 العربية:المصادر 
أاغغ  مشغغاعت طلبغغة جامعغغة اتمغغارات العربيغغة المتحغغدة :إبغغرااي  شغغو م  بغغد الحميغغد    -

( 8مشاعت الم ت بك الزواجم وا ااديممل مجلة العلو  اتن انية وارجتما ية المجلغد )
 . ( 2222ل ا مارات العربية المتحدة)(1العدد )ل
 المتحغغدة العربيغغةت راااي  شغغو م  بغغد الحميغغد: لأاغغ  مشغغاعت طلبغغة جامعغغة اتمغغار ابغغ  -

ل وارجتما يغغة اتن غغانية(لل مجلغغة اليغغة العلغغو  وا اغغاديمم)مشغغاعت الم غغت بك الزواجغغم 
 .(2222) المتحدة العربيةات ر ل جامعة اتما12ل العدد18المجلد

الجغغودة الشغغاملة فغغم الغغتعل  اتلاترونغغم.: مؤ  غغة  : طغغار و بغغداهلل ل إح غغان ان غغارة  -
 .(2213ل ال عودية ) ل الرياض بهادر ل  ع  والتطور ماة المارمة

مشغغغغالة ا غغغغطرابات ا اغغغغك  نغغغغد طلبغغغغة الجامعغغغغة  :(2226أحمغغغغد  غغغغليمان الزغاليغغغغك )  -
ومغغدى ارخغغتع  فغغم اتجااغغاته  نحغغو ذلغغد تبعغغًا لغغبعض المتتيغغرات الديموغرافيغغةل مجلغغة 

 .( 2226لمصر )( 1( العدد )12العلو  التربوية والنف يةل المجلد )
ل الماتبغغة 1(لطإن غانية رؤيغغة)والتشغخيص التهمغيش أحمغد محمغد مو غغ : الشغباب بغغين  -

 .(2229) المنصورةل مصر العصرية
نمغغغغو اتن غغغغان مغغغغن مرحلغغغغة الجنغغغغين إلغغغغ  مرحلغغغغة : آمغغغغاك   مغغغغان ل وفغغغغؤاد أبغغغغو حطغغغغب  -

 .(1988) الم نينل مراز التنميةل ال اارة
أ غغغاليب التعامغغغك مغغغ  ال غغغتوط النف غغغية لغغغدى :أمغغغك ا حمغغغد ل ورجغغغاذ محمغغغود مغغغري     -

الشباب الجامعم لدرا ة ميدانية  ل   ينة مغن طلبغة جامعغة دمشغقلل بحغث منشغور فغم 
 .( 2226دمشق )( 1( العدد )12مجلة  العلو  التربوية والنف يةل المجلد )

اتجااغغات الشغغباب والشغغابات الملتح غغات فغغم المرااغغز الشغغبابية التابعغغة  :أمغغك الخغغارو   -
للمجل غغة ا  لغغ  للشغغباب نحغغو النغغوع ارجتمغغا م مجلغغة جامعغغة النجغغاح لألبحغغاث لالعلغغو  

 .(2212لفل طين )(8(  دد )24اتن انيةلل مجلد )
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مشغاعت طلبغة جامعغة ا  صغ  بتغزة الربعغم: و ا د  بد اللطيغ   البنالأنور حمود    -
تن غغغانية( المجلغغغد مغغغن وجهغغغة نظغغغر الطلبغغغةل مجلغغغة العلغغغو  ات غغغعمية ) ل غغغلة الدرا غغغات ا

 .( 2225لفل طين )(2( العدد )14)
المشغغاعت الدرا غغية التغغم تواجغغ  طلبغغة الدرا غغات العليغغا  :إيغغاد زاغغم  بغغد الهغغادي   غغك  -

فم الجامعة ات عمية و بك التتلب  ليهال ر الة ماج تير غير منشغورةل اليغة التربيغةل 
 .( 2225) الجامعة ات عميةل غزة

معالجغغغغة مشغغغغاعت تعلغغغ  الطلبغغغغة مغغغغن خغغغغعك ا غغغغتخدا  التعلغغغغي   :بشغغغرى يا غغغغين محمغغغغد  -
 لل ص15العغغغغغدد ل 4المجلغغغغغد اتلاترونغغغغغم. المجلغغغغغة العربيغغغغغة للعلغغغغغو  التربويغغغغغة والنف غغغغغية. 

  .(2222فل طين )
أ غر الغتعل  اتلاترونغم فغم تح غين مهغارات الغتعل  الغذاتم  :بندر  بغدالرحمن الرشغيدي  -

فغغغغم جامعغغغغة حا غغغغك. مجلغغغغة الجامعغغغغة ات غغغغعمية لغغغغدى طلبغغغغة ت نيغغغغات التعلغغغغي  وارتصغغغغاك 
 .(2222فل طين )ل 1العددل 28المجلد لللدرا ات التربوية والنف ية

المشاعت التم يعانم منها طلبغة جامعغة البل غاذ  :جعفر العرجان ل و دنان الف ايلة  -
التطبي ية من وجهة نظرا ل مجلة أبحاث اليرمود  ل لة العلغو  اتن غانية وارجتما يغةل 

 . ( 2228لا ردن )(1( العدد )26المجلد )
)التطغغر  و ع تغغ  بم غغتوى الن غغح النف غغم وارجتمغغا م للشغغباب(ل  : جغغعك مو غغ   -

 .(1993) ل جامعة ا زارل مصر التربيةورةل الية غير منش داتورا ر الة 
 التعلغغي  إشغااليات معالجغة فغغم اتلاترونغم التعلغي  نظغغ  دور :  الهياجنغة فخغري حمغد  - 

 الشغغغرق مغغغدن فغغغم والشغغغباب ا طفغغغاك مغغغؤتمر المغغغدنل تنهغغغاذ العربغغغم المعهغغغد المنط غغغة فغغغم
  .(2229) التعلي  لتحديات التصدي لافري يا وشماك ا و ط
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نمغغغط اتشغغغرا  التربغغغوي فغغغم مغغغديريات التربيغغغة والتعلغغغي  فغغغم محافظغغغة  :خالغغغد ال غغغرحان  -
ل 38المجلغدالمفرق من وجهة نظر المعلمغين والمعلمغات. مجلغة درا غات العلغو  التربويغةل 

 .(2211ل فل طين ) 5 العدد
خالغغد بغغن أحمغغد   مغغان المنصغغوري  المشغغاعت النف غغية وارجتما يغغة ا ا غغر شغغيو ًا   -

وبعغغض  غغمات الشخصغغية لغغدى  ينغغة مغغن طلبغغة اليغغة المعلمغغين بجامعغغة الطغغا  ل ر غغالة 
 ماج غغغغتير غيغغغغر منشغغغغورةل اليغغغغة التربيغغغغةل جامعغغغغة أ  ال غغغغرىل المملاغغغغة العربيغغغغة ال غغغغعودية

(2228 ). 
مشغغاعت المراا غغات ارجتما يغغة والنف غغية  : العبغغد الاغري  مخولغة بنغغت  بغغد اهلل ال غغبت  -

والدرا ية لدرا ة وصفية  ل   ينة من الطالبات ال عوديات فم المرحلغة المتو غطة فغم 
المغغغدارس الحاوميغغغة فغغغم مدينغغغة الريغغغاضل ر غغغالة ماج غغغتير غيغغغر منشغغغورةل اليغغغة اشدابل 

 .( 2224) جامعة الملد  عودل المملاة العربية ال عودية
)المشاراة والدور والتوجهات( الشبابية والجمعيات: الشباب إ ما يك بهاذ محمد داليا  -
 . (2211) والمعلومات لال اارة الصحفيةمراز المحرو ة للنشر والخدمات ل 1ط
البحث العلمغم وأدواتغ  وأ غاليب ل دار محمغد روي  :(1983دو ان  بيدات وآخرون )  -

  .(1983) للنشر والتوزي ل  مانل ا ردن
أ غاليب  ( ل دار الفار ل  مان  –أدواتغ   –: البحث العلمم )مفهومة   بيدات ذو ان  -
(1999). 
ل زارة رجب  : المشغاعت ال غلواية النف غية والتربوية لتعميذ المرحلة  الحريري رافد   -

 . (2229)اربتدا ية ل دار المناا  ل  مان 
ا  اتشغغرا  اتلاترونغغم فغغم المغغدارس الحاوميغغة مغغن وا غغ  ا غغتخد :  غغرشغغا راتغغب ال ا  -

)ر غغغغالة ماج غغغغتير غيغغغغر  لوجهغغغغة نظغغغغر المشغغغغرفين التربغغغغويين فغغغغم شغغغغماك ال غغغغفة التربيغغغغة
 .(2213ل فل طين )منشورة(. جامعة النجاح الوطنية بنابلس
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متطلبغغات ارنت غغاك مغغن التعلغغي  الت ليغغدي إلغغ  التعلغغي  اتلاترونغغم.  :الجغغر  دريمغغا  غغع  -
ال الث  شر للجمعية المصرية للمناا  وطرق التدريسل بعنوان: منغاا  التعلغي  المؤتمر 

  (.2221) وال ورة المعرفية والتانولوجيا الابرى  جامعة  ين شمسل ال اارة
 ع غغة ت غغدير الغغذات للمرااغغق بمشغغاعت  وحاجغغاته  اترشغغادية لدرا غغة :زبيغغدة أمزيغغان    -

ماج غغتير غيغغر منشغغورةل اليغغة اشداب والعلغغو  م ارنغغة فغغم  غغوذ متتيغغر الجغغنسلل ر غغالة 
 . ( 2227) الجزا ر –باتنة  –ارجتما يةل جامعة الحاج لخ ر 

الصعوبات التم تواج  طلبة جامعة اليرمغود الم غجلين للم غاق الحغر  :زياد المومنم  -
مجلغغغة أبحغغغاث اليرمغغغود ) ل غغغلة العلغغغو  اتن غغغانية  لالغغغذي تطرحغغغ  اليغغغة التربيغغغة الريا غغغية

 .( 2225لا ردن )(3( العدد )22تما ية(ل المجلد )وارج
 .(1986ل ال اارة )الطفولة والمراا ةل الطبعة ال انيةل دار الفار العربم : عد جعك  -
 . (1997) وا د الدرا ة فم الجامعة لدار الفار ل مان  : عيد التك   -
ت جامعغغغة طيبغغغة المشغغغاعت ا ااديميغغغة لطالبغغغا :(2228 غغغلطانة إبغغغرااي  الغغغدمياطم )  -

 ( . 2228ر الة ماج تيرل جامعة طيبة ل فل طين ) لو ع تها بم توى ا داذ 
لغدى أطفغغاك المدر غة  شغيو ا: تعديك أا غر المشغاعت ال غلواية   ميرة  لم أبوغزالة  -

اربتدا يغغغغة با غغغغتخدا  برنغغغغام  إرشغغغغادي فغغغغم اللعغغغغبل ر غغغغغالة داتغغغغغورا   ل معهغغغغغد الدرا غغغغات 
 . (1992) ل جامعة ال اارةوالبحوث التربوية 

ل 16الية اشدابلالعدد حولياتالتطر  واتراابلل   ياولوجية:لإ ما يك  يد  زت  -
  (.1996الاويت )

 التعل   ل  ال ا   ارفترا م الوا   تانولوجيا ا تخدا  فا لية : بدير دمحمو  شااند   -
 نحغو وارتجغا  البصغري التفايغر وتنميغة المعرفغم التحصيك  ل  العلو  تدريس فم الذاتم
  جامعغة التربيغةل اليغة ماج غتيرل ر غالة ات غداديل ا وك الصغ  تعميذ لدى العلو  مادة

 (.2214) مصر ل  وااج
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فغم المجتمغ  المعاصغر)اتدمانل  ارجتما يغةحافظ: المشاعت  وأنورل طارق اامك   -
 .(2229) لمصر ات اندريةل مؤ  ة شباب الجامعةل 1البطالة(لط

المشغغاعت النف غغية امغغا يغدراها طلبغغة النجغغاح الوطنيغغة خغغعك انتفا غغة  :ع غغا ال  بغد  -
ا  صغغغغ  ب غغغغبب العغغغغدوان ات غغغغرا يلم  لغغغغ  الشغغغغعب الفل غغغغطينمل مجلغغغغة جامعغغغغة النجغغغغاح 

 .( 2222لفل طين )(1( العدد )19لألبحاث )العلو  اتن انية( المجلد )
المو غغغغغو ة ال يا غغغغغيةل الجغغغغغزذ ا وكل دار الهغغغغغدى للنشغغغغغر  الايعنغغغغغم :  بغغغغغد الواغغغغغاب  -

  ( .2221) للبنان بيروتل والتوزي 
جامعغة  ل داراتجااغات حدي غة فغم ارشغرا  التربغوي : بدالعزيز  بغدالوااب البغابطين  -

 .(2224للطبا ة والنشر ل الرياض ) الملد  عود
 . ( 1985) اويتالشباب العربم ومشاعت ل  ال  المعرفةل ال : زت حجازي  -
المشغغغاعت الشخصغغغغية والمجتمعيغغغغة للشغغغباب الاغغغغويتم )درا غغغغة  :  لغغغم أحمغغغغد الطغغغغراح  -

ل الاويغغغغت (2(  غغغغدد )19ميدانيغغغغة م ارنغغغغة(ل مجلغغغغة العلغغغغو  اتن غغغغانية وارجتما يغغغغة مغغغغ  )
(2223 ). 
وا غغغ  ا غغغتخدا  اتشغغرا  اتلاترونغغغم فغغغم ريغغغاض ا طفغغغاك مغغغن  : هغغود خالغغغد الصغغغا غ  -

فات التربويغغات والمعلمغغات بمغغدينتم ماغغة المارمغغة وجغغدة. مجلغغة العلغغو  وجهغغة نظغغر المشغغر 
الريغغاض ل ل 29العغغددل 2المجلغد لالمجلغة العربيغغة للعلغغ  ونشغر ا بحغغاث لالتربويغة والنف غغية

 .(2218ال عودية )
المشغغاعت المختلفغغة لغغدى طلبغغة دبلغغو  التأايغغك التربغغوي )مدر غغو التعلغغي   : ي غغ   لغغم  -

ل (1( العدد )23ا  ا م وال انوي  بك الخدمة وأ نا ها( ل مجلة جامعة دمشقل المجلد )
 .( 2227 وريا )

ال لق لدى الشباب فغم دولغة اتمغارات العربيغة المتحغدة فغم غريب: غريب  بد الفتاح   -
الجغغغامعم والتعلغغغي  الجغغغامعم لمغغغدى ارنتشغغغار والفغغغروق فغغغم الجغغغنس  مرحلتغغغم التعلغغغي   بغغغك
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جامعغة اتمغارات  ل(9العغدد )ل( 8والعمرلل بحث منشور فم مجلة الية التربيغةل المجلغد )
 (. 1993) العربية المتحدة

دار الزاغغراذ ل الريغغاض  وارنفعاليغغغة ل: مشغغاعت ا طفغغاك ال غغلواية حمغغا  فاديغغة اامغغك  -
(2223) . 
ل دار وا غك 1ط : العمك ارجتما م فغم مجغاك ر ايغة الشغبابلغرايبة  ك محمودفيص  -

 . (2226) للنشرل ا ردن
 مصغر للمرت غ  للاتغاب العرا غم1. اترشغاد النف غم لط ااظ   لغم اغادي الغدفا م  -
(2212) . 
المشغغاعت التغغم تواجغغ  طلبغغة برنغغام  التربيغغة فغغم منط غغة الخليغغك  :امغغاك خليغغك يغغونس  -

التعليميغغة بجامعغغة ال غغدس المفتوحغغة فغغم أ نغغاذ التربيغغة العمليغغةل المجلغغة الفل غغطينية للتربيغغة 
 .(2225لفل طين )( 2( العدد )1المفتوحة  ن بعدل  المجلد )

توظيغغ  التعلغغي  اتلاترونغغم فغغم إ غغراذ التجربغغة اللتويغغة لطلبغغة  :اوااغغب محمغغود ح غغين  -
ل  56ل العغدد  5لالمجلغد  المجلغة العربيغة للعلغو  التربويغة والنف غية لالية التربية ابن رشغد

 .(2222فل طين )
أبغغغغرز المشغغغغاعت التغغغغم تواجغغغغ  طغغغغعب  :(1991محمغغغغد بغغغغن يحيغغغغ  أحمغغغغد الريمغغغغم )  -

ربيغة بماغة المارمغة بجامعغة أ  ال غرىل ر غالة ماج غتير وطالبات الدرا ات العليا بالية الت
جامعغغغغغة أ  ال غغغغغرىل المملاغغغغغة العربيغغغغغة  –غيغغغغغر منشغغغغغورةل اليغغغغغة التربيغغغغغة / ماغغغغغة المارمغغغغغة 

 . ( 1991)ال عودية
ا  غغغغغغباب واش غغغغغغار -الجزا غغغغغغرمحمغغغغغغد حلغغغغغغي  ليمغغغغغغا   : ظغغغغغغاارة الف غغغغغغاد ال يا غغغغغغم فغغغغغغم   -

 .(2211) للبنان بيروتل العربيةمراز دار ات الوحدة  1واتصعحلط
ل الماتغغب الجغغامعم 1: اتدمغغان )أ غغباب  ونتا جغغ  و عجغغ (لط محمغغد  غغعمة غبغغاري  -

 .(1999) لمصر ل ات اندرية الحديث
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تصغغور م تغغرح لتطبيغغق اتشغغرا  التربغغوي اتلاترونغغم  لغغ   :محمغغود إبغغرااي  خلغغ  اهلل  -
ل 18المجلغغغغد ل الطبغغغغة المعلمغغغغين باليغغغغة التربيغغغغة جامعغغغغة ا  صغغغغ . مجلغغغغة جامعغغغغة ا  صغغغغ

 .(2214ل فل طين ) 2العدد
وا غ   :انتصغار محغم الخطيغبو الرفيعغم ل  افتخغار محمغدو منااك مصطف  العمغري ل   -

فل غطين ل 9العغدد لومتطلبات و ا ك التعلغي  الحدي غة: التعلغي  اتلاترونغم. مجلغة الغدنانير
(2216). 
 فغغم ال غغاب  الصغغ  طلبغغة تحصغغيك  لغغ  الحا غغوب ا غغتخدا  أ غغر : جبغغر وجيغغ  وايغغب  -

 اليغغة ماج غغتيرل ر غغالة تعليميغغةل او غغيلة ا غغتخدام  نحغغو معلمغغيه  واتجااغغات الريا غغيات
  (2227).فل طين نابلسل الوطنيةل النجاح جامعة العليال الدرا ات

الشغغغغغباب والتغغغغوتر النف غغغغغمل دار غريغغغغب للطبا غغغغغة والنشغغغغغر  : يو غغغغ  ميخا يغغغغغك أ غغغغعد  -
 .(2221) والتوزي ل ال اارة

 منشغغغوراتل 1ومشغغغاعت : جنغغغوح الشغغغباب المعاصغغغر  الرحمغغغان محمغغغد العي غغغويل  بغغغد  -
 . (2224) ل لبنانلبيروت الح و يةالحلبم 

لدار الفاغغر العربغغمل 1ل ط21ل زاريغغا أحمغغد  : ا  غغرة  لغغ  مشغغار  ال غغرن الشغغربينم  -
 .(2222) ال اارةل مصر

اغغغغر العربغغغم ل ال غغغاارة : المشغغغاعت النف غغغية  نغغغد ا طفغغغغاك ل دار الف  لشغغغربينماا زاريغغغ -
(2223) . 
 وطغعب المعلمغين نظغر وجهغة مغن ارفترا غية الفصغوك ا غتخدا  : خلي  ناجم زاير -

 بعغدل  غن والتعلغي  ارلاترونغم للغتعل  ال غانم الغدولم المؤتمر فل طينل فم العامة ال انوية
 . (1221) ضالريا ال عوديةل بعدل  ن والتدريب ارلاترونم للتعل  الوطنم المراز

 ل  مغغغغغغان ل دار الصغغغغغغفا1اترشغغغغغغاد النف غغغغغغم المدر غغغغغغم .ط:  صغغغغغغالح ح غغغغغغن الغغغغغغدااري -
(2228)  . 
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لل الاغغويتمللشغغباب الجغغامعم  والمجتمعيغغة الشخصغغية:لالمشغغاعت  احر  لغغم أحمغغد الطغغ -
 .(2223الاويت )ل 3ل العدد 19ل المجلدوارجتما ية اتن انيةمجلة العلو  

 .2222ا وك ل تشرين  12منظمة الصحة العالمية -
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