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الملخص:

ــل  ــي ظ ــذ ف ــة للتالمي ــات التعليمي ــة االحتياج ــي تلبي ــي ف ــم اإللكترون ــة التعلي ــرف  فاعلي ــى تع ــث إل ــدف البح ه

األزمــات الناتجــة عــن فيــروس كورونــا مــن وجهــة نظــر المعلميــن. ولتحقيــق هــدف البحــث  اســتخدم الباحــث 

ــغ عددهــم 672  ــم األساســي مــن )1-6 ( بل ــة التعلي ــة مــن معلمــي مرحل ــى عين ــت عل ــة طبق اســتبانة إلكتروني

معلمــاً ومعلمــًة ممــن أجابــوا علــى االســتبانة. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصــل البحــث إلــى 

النتائــج اآلتيــة:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أفــراد عينــة البحــث علــى االســتبانة فيمــا يتعلــق   

بقــدرة التعليــم اإللكترونــي علــى تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة 

عــن فيــروس كورونــا تعــزى لمتغيــر الخبــرة، وذلــك بيــن:

المعلميــن ذوي الخبــرة )أقــل مــن 5 ســنوات(، والمعلميــن ذوي الخبــرة )5-10 ســنوات( فــي جميــع ــ

ــن  ــح المعلمي ــروق لصال ــم، وجــاءت الف ــة مــا عــدا محــور التقيي محــاور االســتبانة والدرجــة الكلي

ذوي الخبــرة )أقــل مــن 5 ســنوات( ذوي المتوســط الحســابي األكبــر.

ــي ــ ــر( ف ــرة )10 ســنوات فأكث ــن ذوي الخب ــن 5 ســنوات(، والمعلمي ــل م ــرة )أق ــن ذوي الخب المعلمي

جميــع محــاور االســتبانة والدرجــة الكليــة، وجــاءت الفــروق لصالــح المعلميــن ذوي الخبــرة )أقــل 

مــن 5 ســنوات( ذوي المتوســط الحســابي األكبــر. 

ــم    ــدرة التعلي ــى اســتبانة ق ــة البحــث عل ــراد عين ــات أف ــن متوســط إجاب ــة بي ــة إحصائي توجــد فــروق ذات دالل

اإللكترونــي علــى تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة عــن فيــروس 

ــر  ــاث ذوات المتوســط الحســابي األكب ــح اإلن ــاث(. وهــي لصال ــر الجنــس )ذكــور، إن ــا تعــزى لمتغي كورون

فــي معظــم محــاور االســتبانة والدرجــة الكليــة مــا عــدا محــور التقييــم فقــد كانــت الفــروق لصالــح الذكــور.

ــط  ــة بضــرورة التخطي ــة المتعلق ــات والمقترحــات العام ــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصي ــة البحــث ق ــي نهاي ف

ــرورة  ــن بض ــة بالمعلمي ــات خاص ــة. وتوصي ــات التعليمي ــوع البيئ ــاة تن ــراءات ومراع ــم وباإلج ــي المنظ العلم

ــا.  ــم الواضــح له ــن فهمه ــد م ــذ والتأك ــة للتالمي ــات المقدم وضــوح المعلوم
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ABSTRACT

The research aimed to identify the effectiveness of e-learning in meeting the 
educational needs of students in light of the crises resulting from the Corona 
virus from the teachers point of view. To achieve the goal of the research، the 
researcher used an electronic questionnaire that was applied to a sample of 
primary education teachers from )1-6). the number of those who answered the 
questionnaire reached 672 of teachers. The research reached the following 
results:

  There are statistically significant differences between the averages of the 
responses of the individuals in the research sample to the questionnaire 
related the ability of e-learning to meet the educational needs of students in 
light of the educational crises resulting from the Corona virus due to the 
variable of experience، between:

ـ  Teachers with experience )less than 5 years) and teachers with 
experience between )5-10 years) in all axes of the questionnaire 
and the total score except for the evaluation axis، and the 
differences came  in favor of teachers with experience )less than 
5 years) with a greater arithmetic mean.

ـ  Experienced teachers )less than 5 years)، and teachers with 
experience )10 years or more) in all areas of the questionnaire 
and the total score، the differences came in favor of experienced 
teachers )less than 5 years) with the greatest arithmetic mean.

  There are statistically significant differences between the average responses 
of the members of the research sample to identify the ability of e-learning to 
meet the educational needs of students in light of the educational crises 
resulting from the Corona virus due to the gender variable )male، female). It 
is in favor of females with the greatest arithmetic mean in most of the axes 
of the questionnaire and the total score except for the evaluation axis، the 
differences were in favor of males.

At the end of the research، the researcher presented a set of general 
recommendations and proposals related to the necessity of organized scientific 
planning and procedures and taking into account the diversity of educational 
environments. And recommendations for teachers to clarify the information 
provided to students and ensuring their clear understanding of it. 
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منــذ أن بــدأت األنظمــة التعليميــة الحديثــة ومدارســها المتنوعــة بتنظيــم العمليــة التربويــة والتعليميــة، كان لتلبيــة 

ــم باحتياجــات  ــاط التعلي ــاً مــن أن ارتب ــة؛ انطالق ــة والتقني ــة والعلمي احتياجــات المتعلميــن دور فــي بنيتهــا الفكري

التالميــذ يســاعد علــى شــد انتباههــم، ويوفــر لهــم بيئــة تعليميــة آمنــة وممتعــة تجعــل الخبــرات الحســية للتالميــذ 

ــم.  ــي للتعل ــر لهــم الوقــت الكاف ــات نموهــم وتوف ــة الحتياجاتهــم ومتطلب ــرة ونشــطة ملبي ــرات مثي ــى خب ــل إل تنتق

ــعدي، 2018، 1(. )الس

      علــى مــدار النصــف القــرن الماضــي، شــهد العالــم أعــداداً متزايــدة مــن األزمــات المختلفــة ســواًء الناجمــة 

عــن النزاعــات، أو عــن الكــوارث  الطبيعيــة، وآخرهــا فــي الوقــت الحالــي األزمــات الناجمــة عــن األوبئــة متمثلــًة 

ــد  ــد مــن هــذه األزمــات يمت ــه نجــد أن العدي ــك كل ــا. واألســوأ مــن ذل ــاً بفيــروس كورون ــم حالي بمــا يشــهده العال

لفتــرة طويلــة األمــد، لتشــمل بذلــك أعمــار الطفولــة بأكملهــا، وتظــل مســتمرة ألجيــال تاليــة تتعطــل فيهــا أنشــطة 

الحيــاة اليوميــة، وتعطــل نتيجــًة لهــا أمــور تعــد أساســية فــي تربيــة الجيــل، ومــن هــذه األمــور األساســية مســألة 

ــي فحســب، وإنمــا  ــال فــي الوقــت الحال ــاه األطف ض رف ــل الدراســة، فإنهــا ال تقــوِّ ــم. فحيــن تعطِّ ــة والتعلي التربي

تضــع مســتقبلهم أيضــاً ومســتقبل مجتمعاتهــم موضــع الخطر)اليونيســف،1،2012(.

     فــي ظــل مــا نشــهده مــن أزمــات نتجــت عــن فيــروس كورونــا، كثــر الحديــث فــي وقتنــا الحالــي عــن اســتخدام 

ــًة  ــة خــوض البشــرية معرك ــث نتيج ــذا الحدي ــي ه ــم، ويأت ــة والتعلي ــيرة التربي ــة مس ــد؛ لمواصل ــن بع ــم م التعلي

شرســًة ضــد كائــن مجهــري فــرض تأثيــره علــى جميــع مناحــي حياتنــا، األمــر الــذي اضطــر صانعــو القــرار 

ــر التجمعــات  ــة أحــد أكب ــاءات، وُتعــد المؤسســات التعليمي ــع التجمعــات واللق ــرار األصعــب بمن ــى اتخــاذ الق عل

فــي عالمنــا المعاصــر، ممــا حــدا بالــدول العالميــة إيقــاف عمــل المؤسســات التعليميــة المختلفــة، مثــل: ريــاض 

ــد  ــة نتائــج ق ــاً لحــدوث أي ــة وغيرهــا تفادي ــال، والمــدارس )العامــة والخاصــة( والجامعــات، ودور الرعاي األطف

تســهم فــي تفاقــم الوضــع فــي حــال اســتمرت هــذه المؤسســات فــي العمــل، حتــى وإن لجــأت إلــى اســتخدام كافــة 

ســبل الوقايــة والســالمة الصحيــة.

ــه فــي األوقــات العاديــة، ألن األزمــة تفــرض علــى  ــا( يختلــف عن ففــي وقــت األزمــات )خاصــة أزمــة كورون

المســؤولين اتخــاذ خطــوات صعبــة فــي وقــت محــدد، وفــي ظــل ظــروف معقــدة، ال تعطينــا المزيــد مــن الوقــت، 

فــي حالــة إغــالق مؤسســاتنا التعليميــة، والبحــث عــن حلــول ُتمكننــا مــن خاللهــا مــن الخــروج بأقــل الخســائر، 

أو بتجنــب األســوأ فــي أقــل تقديــر، فمنظمــة اليونيســكو تشــير إلــى أن حوالــي )850( مليــون طالــب جامعــي 

1- مقدمة:
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ومدرســي علــى األقل محرومــون مــن مواصلــة تعليمهــم بســبب هــذه األزمــة الحاليــة، واألرقــام مرشــحة للزيــادة 

مــع انتشــار المــرض واتســاع رقعتــه وتأثيــره علــى العالم.)أبــو ســارة، 2020، 1(. وعنــد محاولتنــا البحــث عــن 

حلــول لألزمــة، التــي أدت إلــى توقــف الحيــاة التعليميــة فــي مؤسســاتنا العلميــة علــى اختــالف مراحلهــا، ســيقودنا 

ــة؛  ــا الرقمي ــى اســتخدام أدوات التكنولوجي ــذي يســتند باألســاس عل ــم مــن بعــد، وال ــر مباشــرًة نحــو التعلي التفكي

ــي  ــزات الت ــة مــن المي ــة الحديث ــا الرقمي ــى مــا  تقدمــه التكنولوجي ــى هــذه األزمــة، ويعــود الســبب إل للتغلــب عل

جعلتهــا تتصــدر أي تفكيــر فــي اســتمرار العمليــة التعليميــة فــي أزمــة كورونــا، مثــل: إمكانيــة اســتخدام أدواتهــا 

بســهولة وفــي مختلــف األماكــن، شــريطة توافــر اإلمكانــات الالزمــة لهــا، والتــي تســمح بهــذا االســتخدام بســهولة 

ويســر، باإلضافــة إلــى تنــوع التطبيقــات التــي تقدمهــا، ودعمهــا ألنــواع مختلفــة مــن المحتــوى الرقمــي، وقدرتهــا 

العاليــة علــى التواصــل واالتصــال، باإلضافــة إلــى محاكاتهــا لبيئــات التعليــم الواقعيــة )الصفــوف االفتراضيــة( .
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لــم يكــن يتصــور أي مــن التالميــذ والمعلميــن أو حتــى أوليــاء األمــور أن يصبــح التعليــم مــن بعــد الــذي لــم يكــن 

إلــى وقــت قريــب شــائعاً أو مفضــالً لــدى كثيريــن فــي العالــم جــزءاً أساســياً مــن حياتهــم اليوميــة.

   إال أن خطــر انتشــار فيــروس كورونــا قــد أدى إلــى إغــالق المؤسســات التعليميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، 

وكانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية كغيرهــا مــن الــدول التــي اتخــذت هــذا القــرار، كإجــراء وقائــي لحمايــة 

التالميــذ والمعلميــن مــن خطــر اإلصابــة بالفيــروس. ولجــأت وزارة التربيــة إلــى البــث التلفزيونــي، والمنصــات 

اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى مــا تقــوم بــه المــدارس )الرســمية والخاصــة( مــن أســاليب تمثلــت فــي اللجــوء إلــى 

تقنيــة »التعليــم مــن بعــد« عبــر مواقــع تعليميــة علــى شــبكة اإلنترنــت، وتطبيقــات وســائل التواصــل االجتماعــي، 

كخطــوة ضروريــة ال بــد منهــا الســتمرار مســيرة التعليــم وتعويــض الفاقــد التعليمــي نتيجــة االنقطــاع عــن الــدوام 

المدرســي رغــم كل الظــروف الحاليــة. وســعت العديــد مــن المؤتمــرات إلــى  تســليط الضــوء علــى هــذا الموضوع  

ســواء عبــر دراســات عديــدةُ قُدمــت، أو أبحــاث  حاولــت ايجــاد حــل لهــذه االزمــات التعليميــة  التــي نتجــت عــن 

فيــروس كورونــا، كان مــن بينهــا المؤتمــر الــذي عقــد فــي جامعــة واليــة كريفــي ريــه التربويــة، أوكرانيــا وذلــك 

ــدة مــا بيــن ) 13-15 مايــو 2020(. حيــث اســتعرض نتائــج هــذا الحــدث الخطيــر المتمثــل  فــي الفتــرة الممت

بفيــروس كورونــا، ومســتقبله، واآلثــار الســلبية التــي ســيتركها فــي العمليــة التعليميــة. و)المؤتمــر الدولــي حــول 

ــي  ــة ف ــات التربوي ــل المنظوم ــادة تأهي ــعي لضــرورة إع ــم، 2020(. والس ــة التعلي ــة ومنهجي ــخ والنظري التاري

العالــم  لتصبــح قــادرة علــى مجابهــة التحديــات المســتقبلية، والتكيــف مــع األزمــات وحــاالت الطــوارئ، وذلــك 

مــن خــالل تطويــر البنــى التحتيــة، وتوظيــف التكنولوجيــا الحديثــة بغيــة إيجــاد الحلــول الالزمــة لمعضلــة الفاقــد 

التعليمــي، الــذي تصــل نســبته فــي الظــروف العاديــة إلــى %30، وهــي نســبة مرجحــة لالرتفــاع نتيجــة تعطيــل 

ــم، وهــو مــا يســتدعي التعامــل مــع هــذا التحــدي وفــق منهــج  ــغ مــدى يهــدد جــودة التعلي ــة لتبل ــة التعليمي العملي

علمــي رصين.)منظمــة العالــم االســالمي للتربيــة والعلــوم والثقافــة، 2020(.

    لكــَن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: هــل تصــل هــذه الــدروس إلــى جميــع التالميــذ فــي ظــل وجــود بعــض 

الصعوبــات اللوجســتية التــي تعــد أســاس نجــاح هــذا النــوع مــن التعليــم، المتمثلــة بــأن نســبًة ال بــأس بهــا مــن 

التالميــذ غيــَر مجهزيــن بحواســيب، وأغلبهــم يتابعــون الــدروس عبــر الهواتــف المحمولــة، واالرتبــاك الــذي قــد 

يحصــل عنــد إرســال بعــض الملفــات التعليميــة نتيجــة ضعــف شــبكة اإلنترنــت الــذي

2- مشكلة البحث:
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 يعــد مــن العوامــل المؤثــرة التــي يواجههــا الغالبيــة منهــم، فأغلبيــة التالميــذ اشــتراكاتهم باإلنترنــت علــى الهواتــف 

ــذ  ــق  بالتأكــد مــن أن التالمي ــي تتعل ــة هامــة ال يمكــن تجاهلهــا، والت ــات تربوي ــى صعوب ــة إل محــدودة، باإلضاف

متواجــدون ذهنيــاً بســبب التواصــل عــن بعــد، فهنــاك عوامــل مهمــة فــي العمليــة التعليميــة ال يمكــن تجاهلهــا غيــر 

موجــودة فــي التعليــم مــن بعــد مثــل )التواصــل، والحركــة، والوجــود الجســدي للتلميــذ، والتركيــز والمشــاركة... 

ــإن الباحــث أحــس بضــرورة  ــا ف ــة. ومــن هن ــة التعليمي ــة وهامــة لنجــاح العملي وغيرهــا(. وكلهــا تعــد ضروري

التطــرق لهــذا الموضــوع عبــر إجــراء هــذا البحــث لمــا لــه مــن أهميــة كبيــرة رغــم المعوقــات نتيجــة الظــروف 

التــي يمــر بهــا بلدنــا الحبيــب، فهــل ننجــح فعــالً فــي إنقــاذ التعليــم مــن فيــروس كورونــا عبــر اإلنترنــت؟ وهــل 

ــذ  ــرة مــن التالمي ــة الكثي ــدى الغالبي ــادر ل ــم المباشــر؟ كلهــا أســئلة تتب ــالً عــن التعلي ــي بدي ــم اإللكترون يعــد التعلي

ــث  ــكلة البح ــدد مش ــث يح ــإن الباح ــي ف ــرار، وبالتال ــي الق ــى صانع ــة إل ــن باإلضاف ــم والمعلمي ــاء أموره وأولي

بالتســاؤل اآلتــي: مــا فاعليــة التعليــم اإللكترونــي فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات 

الناتجــة عــن فيــروس كورونــا مــن وجهــة نظــر المعلميــن؟ 

3- أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث في اآلتي:

3-1 - يعــد اســتجابًة للظــروف الحاليــة الطارئــة التــي نمــر بهــا اآلن، ولمــا ينــادي بــه الباحثــون والقــادة 

التربويــون فــي مجــال إدارة األزمــات التعليميــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف التربويــة التــي نســعى إليهــا.

3-2 - قــد يوفــر مــادة علميــة يمكــن أن تســاعد الباحثيــن والعامليــن فــي مجــال إدارة األزمــات التعليميــة، إذ يعــد 

هــذا البحــث مــن أوائــل البحــوث التــي تحــاول تســليط الضــوء علــى الواقــع الحالــي الــذي نمــر بــه فــي ظل انتشــار 

فيــروس كورونــا، ويتوقــع أن تســهم نتائــج هــذا البحــث فــي إتاحــة الفرصــة للمســاعدة فــي إيجــاد خطــط عالجيــة 

للحــد مــن تفاقــم المشــكالت التعليميــة التــي قــد تنتــج عــن هــذه الظــروف الطارئــة بنــاء علــى إجابــات أفــراد العينــة 

علــى أداة البحــث، وفــي كيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذه األزمــات التــي تعتــرض ســير العمليــة التربويــة والتعليميــة 

بشــكل علمــي وتربــوي مــدروس للتقليــل قــدر اإلمــكان مــن نتائجهــا الســلبية عبــر توفيــر مجموعــة مــن البدائــل 

التــي يمكــن أن تعــوض مــا قــد يفقــده التالميــذ فــي فتــرات االنقطــاع الدراســي.
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يهدف هذا البحث إلى اآلتي:

4 - 1 - تعرف مفهوم األزمات التعليمية.

4 - 2 - تعــرف  فاعليــة التعليــم اإللكترونــي فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات الناتجــة 

عــن فيــروس كورونــا مــن وجهــة نظــر المعلميــن.

ــتناد  ــج البحــث، وباالس ــن نتائ ــاً م ــة انطالق ــات التعليمي ــن المقترحــات إلدارة األزم ــم مجموعــة م 4 - 3 - تقدي

لواقــع الظــروف الحاليــة الطارئــة التــي نتعــرض لهــا فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي ظــل أزمــة فيــروس 

كورونــا.

5 - 1 - ما األزمات التعليمية؟ 

5 - 2 - مــا فاعليــة التعليــم اإللكترونــي فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات الناتجــة عــن 

فيــروس كورونــا مــن وجهــة نظــر المعلميــن؟ 

5 - 3 - ما المقترحات إلدارة األزمات التعليمية في ظل الظروف الطارئة الناتجة عن فيروس كورونا؟ 

6- متغيرات  البحث:

6 - 1 - المتغيرات المستقلة: سنوات الخبرة، الجنس: )ذكر، أنثى(

6 - 2 - المتغيــرات التابعــة: آراء المعلميــن أفــراد عينــة البحــث حــول مــدى فاعليــة التعليــم اإللكترونــي فــي تلبيــة 

االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة عــن فيــروس كورونا. 

7- فرضيات   البحث:

يسعى البحث إلى اختبار الفرضيات اآلتية عند مستوى داللة 0.05:

7 - 1 - ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى أداة البحــث حــول 

قــدرة التعليــم اإللكترونــي علــى تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة عــن 

فيــروس كورونــا تعــزى لمتغيــر الخبــرة.

4- أهداف  البحث:

5- أسئلة  البحث:
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7 - 2 - ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى أداة البحــث حــول 

قــدرة التعليــم اإللكترونــي علــى تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة عــن 

فيــروس كورونــا تعــزى لمتغيــر الجنس)ذكــور، إنــاث(.

8- منهج   البحث:

اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي  يقــوم علــى دراســة الظواهــر كمــا توجــد فــي الواقــع، فهــو 

يصــف الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا، كمــا أنــه يقــوم علــى وصــف مــا هــو كائــن وتفســيره وتحديــد العالقــات 

والظــروف الموجــودة بيــن الوقائــع.

9 - 1 - حدود بشرية: عينة من معلمي الحلقة األولى مرحلة التعليم األساسي من )1 حتى 6(.

9 - 2 -حدود مكانية: محافظة دمشق.

9 - 3 -حدود زمانية: العام الدراسي 2020.

10- مصطلحات  البحث:

رة على المستوى: 10 - 1 -الفعاليُة في التدريس :وهي أن تحقق المدرسة األهداَف المسطَّ

المعرفي: المعلومات، القواعد، األفكار.

السلوكي: الجوانب العملية والتطبيقية، واإلنتاجات العملية، فال بد أن ترتبط التربية بالعمل.

الوجداني والقيمي: األخالق، والتربية، وصفاء السريرة. )حنافي،2،2017(.

10 - 2 - التعليــم اإللكترونــي: هــو أحــد التطبيقــات المهمــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت التــي توفــر بيئــة 

جيــدة الســتخدام التكنولوجيا فــي التعليم.)العتيبــي، 2011، 3(.

ــطة  ــن بواس ــروحات وتماري ــن ش ــه م ــا يتضمن ــع م ــم المحتوى التعليمي م ــه تقدي ــاً :بأن ــه الباحــث إجرائي ويعرف

ــر شــبكة اإلنترنــت . ــي أو عب ــة فــي الحاســب اآلل برامــج متقدمــة مخزون

10 - 3 - األزمــة: هــي خلــل مفاجــئ نتيجــة ألوضــاع غيــر مســتقرة يترتــب عليهــا تطــورات غيــر متوقعــة نتيجــة 

عــدم القــدرة علــى احتوائهــا مــن قبــل األطــراف المعنيــة وغالبــاً مــا تكــون بفعــل االنســان.

ــة  ــي الجمهوري ــا ف ــر به ــي نم ــن الظــروف الت ــة ع ــرات ناجم ــة تأثي ــا: مجموع ــاً بأنه ــث إجرائي ــا الباح ويعرفه

9- حدود  البحث:
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ــل فــي  ــد ينتــج عنهــا مــن خل ــا، ومــا ق ــة المرتبطــة  بفيــروس كورون ــة الســورية نتيجــة الظــروف الحالي العربي

ــّدر بالدرجــة الناتجــة عــن تطبيــق االســتبيان.  ــم.(، وتق ــم، منهــاج، تقوي ــم، معل ــة التعليميــة )متعل أطــراف العملي

ــر  ــن اإلجــراءات والتدابي ــة م ــاذ مجموع ــن خــالل اتخ ــة م ــع األزم ــل م ــن التعام ــات: ف 10 - 4 - إدارة األزم

ــل وقــوع األزمــة، مــن خــالل االســتعداد لمواجهتهــا عــن طريــق وضــع الخطــط، وإجــراء  ــة مــا قب فــي مرحل

الدراســات، والحصــول علــى المعلومــات مــن أجــل الحــد مــن اآلثــار المدمــرة لألزمــة، أو علــى األقــل حصرهــا 

ــح  ــارها لصال ــر مس ــة أو تغيي ــك االزم ــى تل ــاء عل ــة للقض ــر الالزم ــاذ التدابي ــك اتخ ــق، وكذل ــاٍق ضي ــي نط ف

ــد المقصــود،2012 ،371(. ــة )عب ــوع األزم ــد وق ــا بع ــة م ــي مرحل ــة، ف المنظم

10 - 5 - مرحلــة التعليــم األساســي: هــي المرحلــة التــي تبــدأ مــن ســن السادســة، وتقســم إلــى حلقتيــن: حلقــة أولى 

مــن الصــف األول إلــى الصــف الســادس، والحلقــة الثانيــة: مــن الصــف الســابع حتــى الصــف التاســع. )وثيقــة 

اإلطــار العــام للمنهــاج الوطنــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 2016، 11(.

11- اإلطار النظري:

11 - 1 -  أهمية التعليم اإللكتروني:

11 - 1 - 1 -  يعــد التعليــم اإللكترونــي هــو التعليــم المتــاح بمختلــف الظــروف ولمختلــف الفئــات، فالفــرد المتلقــي 

قــادر علــى الولــوج إلــى الغرفــة الصفيــة االفتراضيــة فــي أي وقــت ومــن أي مكان.

11 - 1 - 2 - يحفــز وينمــي الفــرد المتلقــي، فالمتلقــي بهــذا النــوع مــن التعليــم يعتمــد علــى نفســه فــي كل األمــور 

فيحقــق التعليــم اإللكترونــي هدفــاً إضافيــاً ليصبــح المتعلــم أكثــر فاعليــة وتواصــالً ونشــاطاً مــع األخريــن.

11 - 1 -  3 - ســرعة التوصــل إلــى المعلومــة، وســهولة إيصالهــا للمتلقــي بســبب الصــور التوضيحيــة 

ــن. ــت ممك ــد ووق ــل جه ــريعاً وبأق ــة س ــال المعلوم ــي إيص ــهم ف ــي تس ــة الت ــكال المتحرك ــات واألش والفيديوه

11 - 1 - 4 -  يســهل التغذيــة الراجعــة واســترجاع المعلومــات فــي حــال نســيها المتعلــم أو أراد التأكــد منهــا. 

ــال،2016 ،168 (. )هب

مــن هنــا نســتنتج بــأن التعليــم اإللكترونــي يعــد توظيفــاً  للتقنيــة الرقميــة والتكنولوجيــا الحديثــة خاصــًة فــي ظــّل 

الظــروف الحاليــة المتمثلــة فــي انتشــار الوبــاء العالمــي )كورونــا(، والتــي أدت إلــى شــلل المؤسســات التعليميــة 

فــي ســورية والعالــم، تباعــاً لذلــك صــار ينبغــي علــى مؤسســاتنا التعليميــة اســتكمال المســيرة التعليميــة مــن خــالل 

برامــج التعليــم اإللكترونــي رغــم أن الثقافــة التعليميــة  لــدى الغالبيــة بشــكل عــام قائمــة علــى التعليــم التقليــدي، 

ــج  ــك البرام ــتخدام تل ــاح اس ــدى نج ــار م ــة الختب ــاك فرصــة حقيقي ــت هن ــة جعل ــإن الظــروف الحالي ــي ف وبالتال

اإللكترونيــة فــي التعليــم مــن بعــد، مــع العلــم بــأن كثيــراً مــن الــدول أصبحــت تعتمــد علــى التعليــم اإللكترونــي 
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عــن بعــد مــع اإلبقــاء علــى الصفــوف التقليديــة، وذلــك لغايــات تطويــر العمليــة التعليميــة بكافــة مراحلهــا، األمــر 

الــذي يــؤدي إلــى إتاحــة التعليــم علــى مــدار اليــوم بواســطة أســاليب وطرائــق متنوعــة لتقديــم المحتــوى التعليمــي 

بعناصـر مرئيـة ثابتـة ومتحركـة، وتـأثيرات سـمعية وبصـرية، ممـا يجعـل التعلـيم أكثـر تشـويقاً ومتعـة، وبكفـاءة 

أعلـــى وبجهـد ووقـت أقـل.

11 - 2 - أهداف التعليم اإللكتروني:

إن  النقلــة التقنّيــة الهائلــة التــي حدثــت فــي مجــال التعليــم بســبب التعليــم اإللكترونــي، جعلــت الكثيريــن يتحّدثــون 

عــن النمــو الهائــل الــذي لــم تســبق مالحظتــه فــي التعليــم اإللكترونــي، وال ســيما أن اإلنترنــت هــو أســاس هــذا 

التحــول، ليصبــح بذلــك التعليــم اإللكترونــي محــوراً أساســياً ومهمــاً فــي عمليــة  التعليــم. 

ــن خــالل  ــم م ــي التعلي ــة ف ــائل التكنولوجي ــات والوس ــى تســخير التقني ــي إل ــم اإللكترون ــوم التعلي     ويشــير مفه

االعتمــاد عليهــا كأنظمــة تعليميــة متكاملــة، وتبيــن أهــداف التعليــم اإللكترونــي الرســالة التــي جــاء مــن أجلهــا، 

مــن خــالل االســتفادة منــه ذاتيــاً أو جماعيــاً باســتخدام األجهــزة اإللكترونيــة المتاحــة، مثــل: الحاســوب والهاتــف 

الذكــي ســواء فــي المدرســة أو فــي المنــزل أو فــي أي مــكان يســتطيع التلميــذ أن يمــارس بــه عمليــة التعليــم، وفيمــا 

يلــي مجموعــة مــن األهــداف للتعليــم اإللكترونــي التــي يوردهــا الباحــث باآلتــي:

11 - 2 - 1 زيادة فاعلية كل من المعلم والمتعلم.

11 - 2 - 2 التغلب على مشاكل األعداد الكثيرة في الفصول الدراسية .

11 - 2 - 3 تعويض النقص في بعض الكوادر العلمية المؤهلة .

11 - 2 - 4 توسيع نطاق العملية التربوية بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .

11 - 2 - 5 دعم عملية التنمية المهنية للمعلمين والقيادات اإلدارية.

11 - 2 - 6 االستفادة من دوائر المعارف المتاحة على شبكة اإلنترنت .

11 - 2 - 7 استخدام خدمات البريد اإللكتروني على مستوى العالم .

11 - 2 - 8 تدعيم مهارات التعليم الذاتي وتشجيع التعليم المستمر. )غنايم، 2006، 4(.

11 - 3 - األزمة التعليمية:

 مشــكلة أو حالــة تواجــه النظــام التعليمــي، وتحــدث نتيجــة لتراكــم مجموعــة مــن التأثيــرات الخارجيــة المحيطــة 

ــاءه«  ــدد بق ــي يه ــام التعليم ــية للنظ ــات الرئيس ــى المقوم ــر عل ــئ يؤث ــل مفاج ــدوث خل ــي، أو ح ــام التعليم بالنظ

ــوي، تســتدعي اتخــاذ  ــة تواجــه النظــام الترب )أحمــد، 2002، 55(. وهــي: مشــكلة أو حال

ــة اإلدارة  ــة لمؤسس ــتجابة الروتيني ــر أن االس ــكلة، غي ــك المش ــه تل ــذي تمثل ــدي ال ــة التح ــريع لمواجه ــرار س ق

التربويــة تجــاه هــذه المشــكلة أو التحــدي الــذي تمثلــه المشــكلة، تكــون غيــر كافيــة، فتتحــول المشــكلة  إلــى أزمــة 
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تتطلــب تجديــدات فــي المؤسســة اإلداريــة التربويــة واألســاليب اإلداريــة التــي تتبعهــا تلــك المؤسســة. )عنتــور، 

.)29  ،2012

11 - 4 - أسباب األزمات التعليمية:

ــن  ــب نتيجــة تفاعــل عــدد م ــي الغال ــي ف ــا تأت ــل واحــد، ولكنه ــى عام ــية إل ــات المدرس ــن إرجــاع األزم ال يمك

ــا  ــل أو بعضه ــد العوام ــبية ألح ــة النس ــاوت األهمي ــك تف ــي ذل ــن دون أن ينف ــة، م ــة والمتتالي ــل المتزامن العوام

دون األخــرى وفقــاً لطبيعــة األزمــة. وبشــكل عــام، يمكــن إرجــاع نشــوء األزمــات المدرســية إلــى نوعيــن مــن 

ــباب: األس

ــور    ــة كظه ــق والســيول، أو الصحي ــة كالحرائ ــات الطبيعي ــل: األزم أســباب خارجــة عــن إرادة اإلنســان مث

ــك المدرســة. مــرض معــد يرب

أســباب ناتجــة عــن األخطــاء البشــرية ســواء مــن العامليــن فــي المدرســة نظــراً لضعــف تأهيلهــم وتدريبهــم   

وســوء إدراكهــم لــألدوار التربويــة المتوقعــة منهــم، أو مــن الطــالب نتيجــة مــا يقومــون بــه مــن ســلوكيات 

خاطئــة كالتدخيــن والشــغب والضــرب والســرقة وتعاطــي المخــدرات وغيرهــا.

وتــرى ناهــد عبداللــه الموســى أن هنــاك مجموعــة عوامــل متعلقــة بــاإلدارة المدرســية تســاهم في نشــوء األزمات، 

أهمها:

القصور في فهم كثير من مفاهيم اإلدارة واتجاهاتها لدى كثير من المدراء واإلداريين في المدرسة.  

انحصــار دور المــدراء فــي العمليــات اإلداريــة اإلجرائيــة، وعــدم االهتمــام بالنواحــي الفنيــة التــي تحقــق نقلــة   

نوعيــة فــي األداء.

ــم    ــح الخاصــة بتنظي ــة أو تفعيــل معظــم الســلطات واالختصاصــات المنصــوص عليهــا فــي اللوائ عــدم فعالي

عمــل المدرســة.

اســتغراق كثيــر مــن المــدراء فــي العمــل اإلداري الروتينــي مــع عــدم توافــر برامــج وقنــوات كافيــة للتنميــة   

المهنيــة.

ــه    ــي بتنظيمات ــع المحل ــع المجتم ــات م ــة، خصوصــاً العالق ــة للمدرس ــط المجتمعي ــات والرواب ــف العالق ضع

ــة. ــاته المختلف ومؤسس

ضعف الصالحيات الممنوحة للمدرسة في مجال تخطيط وتطوير العملية التعليمية بشكل عام.  

ضعــف الوعــي بأهميــة دور اإلدارة المدرســية فــي إدارة إمكانــات المجتمــع المدرســي، والــدور الــذي يمكن أن   

تقــوم بــه فــي تهيئــة المنــاخ المالئــم لتحقيق التغيرات المســتهدفة فــي ســلوك الطالب.)الموســى، 27،2006(



13

11 - 5 - متطلبات نجاح إدارة األزمات التعليمية:

ــات ووضــع  ــع األزم ــة لمن ــدرات العملي ــر الق ــر تطوي ــات: عب ــة األزم ــم لمواجه ــتعداد الدائ 11 - 5 - 1  االس

ــات. ــاء األزم ــي أثن ــم ف ــة له ــى األدوار المختلف ــراد عل ــب األف ــا وتدري ــة منه الخطــط وإجــراءات الوقاي

11 - 5 - 2 التنسيق الفعال بين أعضاء فريق إدارة األزمة.

11 - 5 - 3 التواجد المستمر في مكان األزمة ألنه يؤدي إلى اكتمال أعضاء فريق األزمة.

11 - 5 - 4 تفويــض الســلطة: فقــد تضطــر األحــداث إلــى ضــرورة اتخــاذ القــرارات المناســبة بشــكل ســريع 

دون االنتظــار لحضــور الشــخص المســؤول الــذي يقــع هــذا القــرار ضمــن اختصاصــه.

11 - 5 - 5 عقد البرامج التدريبية وورش العمل في مجال إدارة األزمات.

11 - 5 - 6 ضرورة وجود نظام فعال لإلنذار المبكر في المؤسسات من أجل الوقاية من األزمات.

11 - 5 - 7 تبســيط اإلجــراءات وتســهيلها وهــذا يســاعد علــى التلقائيــة فــي التعامــل مــع موقــف األزمــة 

ومعالجتــه بســرعة.

11 - 5 - 8 غرفــة عمليــات إدارة األزمــة: مؤمنــة ومجهــزة بشــكل كامــل بوســائل االتصــال وصحيــة ومريحــة.

)الهدمي ومحمد، 131،2006(.

11 - 5 - 9 إدراك أهميــة الوقــت: فالســرعة مطلوبــة الســتيعاب األزمــة والتفكيــر فــي البدائــل واتخــاذ القــرارات 

المناســبة. )العجمي، 171،2000(.

11 - 5 - 10 التعامــل مــع األزمــة بمنهجيــة علميــة وفــق أربــع وظائــف أساســية: التخطيــط، التنظيــم، التوجيــه، 

المتابعــة والرقابــة.

12- دراسات سابقة:

احتــل التعليــم اإللكترونــي موضــع االهتمــام مــن قبــل الباحثيــن والتربوييــن فــي دراســاتهم وأبحاثهــم فــي ظــل 

الثــورة التكنولوجيــة، فيمــا يلــي بعــض الدراســات  ذات الصلــة بموضــوع البحــث فيمــا يتعلــق بــإدارة األزمــات، 

ــا،  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــا، والنتائ ــي عالجته ــب الت ــم الجوان ــد أه ــوف عن ــدف الوق ــا الباحــث به ــي أورده والت

ومقارنــة نتائجهــا مــع نتائــج البحــث الحالــي.

ــي  ــي ف ــم األساس ــات التعلي ــرح إلدارة أزم ــور مقت ــوان:  تص ــة بعن ــام ) 2010 ( دراس ــرى غّن 12 - 1 - أج

ــة  ــن والمدرســين فــي مدين ــن والمديري ــن االختصاصي ــة الســورية مــن وجهــة نظــر الموجهي ــة العربي الجمهوري

ــم  ــن التعلي ــة م ــة الثاني ــدارس الحلق ــا م ــي تتعــرض له ــات الت ــة األزم ــد طبيع ــى تحدي دمشــق.هدفت الدراســة إل
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األساســي فــي مدينــة دمشــق، ووضــع تصــور مقتــرح إلدارة أزمــات التعليــم األساســي. اســتخدم الباحــث ضمــن 

أدوات الدراســة اســتبانة لرصــد واقــع األزمــات التــي تتعــرض لهــا مــدارس الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم األساســي 

فــي مدينــة دمشــق، وكذلــك واقــع ممارســة مهــام إدارة األزمــات التعليميــة فيهــا. طبقــت علــى عينــة بلــغ عــدد 

ــم  ــة التعلي ــم األساســي و) 212 ( معلمــاً مــن معلمــي مرحل ــة التعلي ــراً مــن مديــري مرحل أفرادهــا ) 70 ( مدي

األساســي، و) 43(موجهــاً مــن الموجهيــن االختصاصيــن فــي مديريــة التربيــة فــي محافظــة دمشــق، باإلضافــة 

إلــى ) 47 ( معــاون مديــر. 

وتوصلت الدراسة إلى  نتائج تمثلت بأن:

أكثــر األزمــات شــدة هــي األزمــات المتعلقــة بــاإلدارة المدرســية وأنَّ أكثــر درجــة ممارســة لمهــام إدارة األزمــات 

هــي مهــام التخطيــط واالســتعداد قبــل حــدوث األزمــات، تلتهــا مهــام التعامــل مــع األزمــات بعــد حدوثهــا، ومــن 

ثــم مهــام مواجهــة األزمــات فــي أثنــاء حدوثهــا. وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن متوســط درجــات تقديــر 

المديريــن فيمــا يتعلــق بدرجــة ممارســة مهــام إدارة األزمــات تبعــاً لمتغيــرات

ــر المؤهــل  ــاً لمتغي ــاً تبع ــة إحصائي ــروق دال ــوي(. ووجــود ف ــس، والمؤهــل الترب ــرة، والجن )عــدد ســنوات الخب

العلمــي.

وعدم وجود فروق دالّة إحصائياً بين متوسط إجابات المدرسين فيما يتعلق بدرجة ممارسة مهام

إدارة األزمــات تبعــاً لمتغيــرات( عــدد ســنوات الخدمــة، والجنــس(، ووجــود فــروق دالـّـة إحصائيــاً تبعــاً لمتغيــر 

)المؤهــل العلمــي والتربــوي( لصالــح المدرســين مــن حملــة شــهادة الماجســتير.

12 - 2 - كما أجرت جيورجي باسيليا& ديفيد كفافادزي )2020( دراسة بعنوان:

Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus 

)COVID-19( Pandemic in Georgia.

االنتقال إلى التعليم عبر اإلنترنت في المدارس خالل فيروس كورونا )COVID-19( في جورجيا.

هدفت الدراسة لمعرفة اآلثار الناجمة عن تغير الوضع في التعليم العام في جورجيا في فترة

ــة  ــى مواصل ــكانها عل ــة وس ــدرة الدول ــدى ق ــروس التاجــي )COVID-19(. وم ــات بالفي الكشــف عــن اإلصاب

العمليــة التعليميــة فــي المــدارس عــن طريــق التعليــم مــن بعــد عبــر اإلنترنــت، واســتعرضت  مختلــف المنصــات 

المتاحــة التــي تــم اســتخدامها بدعــم مــن الحكومــة، مثــل )البوابــة اإللكترونيــة(،و)TV School( و

.) EduPage (و)منصةGoogle Meet)
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استخدمت الدراسة أداة تمثلت بدراسة حالة، حيث تم من خاللها تنفيذ النظام األساسي لـ

ــًة طبقــت  ــاً وطالب ــة بلغــت )950( طالب ــى عين ــر اإلنترنــت بشــكل خــاص. عل ــم عب (Google Meet( للتعلي

عليهــم برامــج التعليــم اإللكترونــي. توصلــت الدراســة لنتائــج أكــدت نجــاح االنتقــال الســريع إلــى التعليــم عبــر 

ــادة منهــا  ــة ونقلهــا واإلف ــم اكتســابها مــن خــالل هــذه التجرب ــي ت ــرات الت اإلنترنــت حيــث يمكــن اســتخدام الخب

للبلــدان األخــرى التــي لــم تســتطع حتــى اآلن العثــور علــى طــرق االنتقــال لمثــل هــذا النــوع مــن التعليــم.

12 - 3 - تعليق على الدراسات السابقة:

نالحــظ مــن خــالل االطــالع علــى هــذه الدراســات بأنها تتشــابه مــع الدراســة الحالية من حيــث موضوع الدراســة، 

والمرحلــة )التعليــم األساســي(، وتســليطها الضــوء علــى األزمــات التعليميــة )غنــام، 2010( وخصوصــاً األزمــة 

المتعلقــة بانتشــار فيــروس كورونــا، واآلثــار الناتجــة عــن هــذا االنتشــار والتــي تمثلــت باإلغــالق التــام للمــدارس 

والمؤسســات التعليميــة، فــي حيــن نجــد أن الدراســة التــي يقــوم بهــا الباحــث تختلــف عــن هــذه الدراســات فــي 

ــذه  ــم األساســي(. وه ــة التعلي ــي مرحل ــن معلم ــة م ــتبيان )عين ــا االس ــق عليه ــي طب ــة الت ــا العين ــن بينه ــور م أم

الدراســة تعــد مــن أولــى الدراســات فــي هــذا المجــال، وللعينــة المنتقــاة أيضــاً، وتنســجم مــع الخطــط التربويــة 

التــي تنــادي بهــا وزارة التربيــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي ســعيها المســتمر لتالفــي اآلثــار الســلبية 

الناتجــة عــن هــذا الوبــاء، والتقليــل منهــا قــدر اإلمــكان.

13- الطريقة واإلجراءات:

13 - 1 - المجتمع األصلي للبحث وعينته:

تكــون مجتمــع البحــث  مــن جميــع معلمــي مرحلــة التعليــم األساســي مــن )1-6( فــي محافظــة دمشــق مــن هــم 

ــاث، بحســب  ــور، )4396( إن ــًة، )291( ذك ــاً ومعلم ــم )4687( معلم ــغ عدده ــالك الرســمي والبال داخــل الم

ــكل  ــث بش ــه البح ــق في ــذي طب ــام ال ــو الع ــي 2020/2019. وه ــام الدراس ــن الع ــي م ــل الثان ــة الفص إحصائي

ــذا  ــار ه ــد اختي ــة العشــوائية البســيطة. ويعتم ــة بالطريق ــث ســحبت العين ــي. حي إلكترون

النــوع مــن العينــات علــى المســاواة بيــن احتمــاالت االختيــار لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع األصلــي. أمــا عينــة 

البحــث فقــد تكونــت  مــن )672( معلمــاً ومعلمــًة لمرحلــة التعليــم األساســي مــن )1-6( فــي محافظــة دمشــق. 

والجدوليــن اآلتييــن رقــم )1( و)2( يبينــان تــوزع أفــراد عينــة البحــث حســب الجنــس )ذكــور، إنــاث(، وحســب 

ســنوات الخبــرة.
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جدول)1( يبين توزع أفراد العينة حسب الجنس )ذكور، إناث(

جدول)2( يبين توزع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

190أقل من 5 سنوات 

206من 5 حتى 10 سنوات 

10276 سنوات فأكثر

13 - 2 - أداة البحث:

بعــد االطــالع علــى الدراســات والبحــوث التــي لهــا عالقــة بهــذا البحــث توصــل الباحــث إلــى تصميــم اســتبانة 

ــة  ــي تلبي ــي ف ــم اإللكترون ــة التعلي ــدى فاعلي ــن حــول م ــك الســتطالع آراء المعلمي ــاً، وذل ــا إلكتروني ــم تطبيقه ليت

االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة عــن فيــروس كورونــا فــي المجــاالت اآلتيــة: 

)الوســائل والتقنيــات، المحتــوى اإللكترونــي، فاعليــة التدريــس، التفاعليــة، التقييــم(.

13 - 3 - خطوات بناء االستبانة:

13 - 3 - 1 تحديــد الهــدف مــن االســتبانة: هدفــت هــذه االســتبانة إلــى معرفــة مــدى فاعليــة التعليــم اإللكترونــي 

ــا مــن وجهــة نظــر  فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات الناتجــة عــن فيــروس كورون

المعلميــن أفــراد عينــة البحــث. 

13 - 3 - 2 إعــداد االســتبانة: بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة، واالطــالع علــى األدبيــات التربوية، والدراســات 

النظريــة المتعلقــة بهــذا المجــال، قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة بغــرض معرفــة فاعليــة التعليــم اإللكتروني فــي تلبية 

االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات الناتجــة عــن فيــروس كورونــا مــن وجهــة نظــر المعلميــن، وقــد 

تــم تطبيــق االســتبانة إلكترونيــاً ذلــك لتعــذر تطبيقهــا فــي المــدارس بســبب الظــروف الراهنــة النتشــار فيــروس 

558أنثى

114ذكر
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كورونا وتعطيل المدارس، وكانت االستبانة متضمنًة خمسة مجاالت يتفرع عنها مجموعة من العبارات  

موضحة في الجدول اآلتي:

جدول)3( مجاالت االستبانة

العباراتالمجال

4الوسائل والتقنيات

4المحتوى اإللكتروني

4فاعلية التدريس

4التفاعلية

4التقييم

13 - 3 - 3 صدق االستبانة:

ــى  ــا عل ــام الباحــث بعرضه 13 - 3 - 3 - 1 الصــدق الظاهــري لالســتبانة: للتأكــد مــن صــدق أداة البحــث، ق

ــارة  ــة كل عب ــرأي حــول صالحي ــداء ال ــن مــن ذوي االختصــاص، إلب مجموعــة مــن المحكمي

ــالت  ــراء التعدي ــث بإج ــام الباح ــات ق ــن مالحظ ــون م ــداه المحكم ــا أب ــى م ــاًء عل ــور، وبن ــكل مح ــبتها ل ومناس

ــي.  ــكلها النهائ ــتبانة بش ــة االس ــة وصياغ الالزم

13 - 3 - 3 - 2 الصــدق البنيــوي بطريقــة االتســاق الداخلــي: صــدق االتســاق الداخلــي هــو مــن أهــم أنــواع 

الصــدق التــي يمكــن اســتخدامها للتحقــق مــن صــدق األداة، ويرتبــط بالتحقــق مــن االتســاق بيــن العبــارات، ومــدى 

ارتباطهــا بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، والجــدول اآلتــي يوضــح تلــك النتائــج: 
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جدول)4(: معامالت االرتباط بين كل عبارة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

**دال عند مستوى داللة 0.01

ــذه  ــه، وه ــي إلي ــذي تنتم ــة للمحــور ال ــع الدرجــة الكلي ــارة م ــن كل عب ــاط بي ــن الجــدول الســابق وجــود ارتب يبي

ــى صــدق األداة. ــير إل ــا يش ــة 0.01. م ــتوى دالل ــد مس ــاً عن ــة إحصائي ــة ودال االرتباطــات موجب

ــاخ(،  ــا كرونب ــة، وألف ــة النصفي ــن )التجزئ ــتبانة بطريقتي ــات االس ــاب ثب ــم حس ــتبانة: ت ــات االس 13 - 3 - 4 ثب

ــتبانة: ــات لالس ــالت الثب ــح معام ــدول )5( يوض والج

المحور الثانيالمحور األول

1.990**1.996**

2.993**2.996**

3.992**3.995**

4.991**4.992**

المحور الرابعالمحور الثالث

1.980**1.992**

2.977**2.983**

3.986**3.979**

4.991**4.982**

المحور الخامس

1.988**

2.996**

3.993**

4.994**
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جدول )5( قيم معامالت الثبات بطريقتي )ألفا كرونباخ، التجزئة النصفية(،وذلك بالنسبة لمحاور االستبانة 

والدرجة الكلية

ُيالحــظ مــن الجــدول )5( أن االســتبانة تتصــف بمعامــالت ثبــات جيــدة حيــث تراوحــت قيــم معامــالت الثبــات 

ــة، و)0.919( بالنســبة للدرجــة  ــن )0.718-0.873( بالنســبة للمحــاور الفرعي ــا بي ــاخ م ــا كرونب ــة ألف بطريق

الكليــة لالســتبانة، وتراوحــت بطريقــة التجزئــة النصفيــة مــا بيــن )0.725-0.881( بالنســبة للمحــاور الفرعيــة، 

ــات االســتبانة،  ــى ثب ــاً، وتشــير إل ــة إحصائي ــم عالي ــة لالســتبانة، وجميعهــا قي و)0.935( بالنســبة للدرجــة الكلي

وبذلــك وفقــاً لهــذه القيــم تصبــح االســتبانة جاهــزة للتطبيــق علــى عينــة البحــث األساســية.

14- عرض  النتائج ومناقشتها:

ــار  ــئلة  البحــث، واختب ــن أس ــة ع ــت اإلجاب ــات، تم ــغ البيان ــات وتفري ــع المعلوم ــة جم ــن عملي ــاء م ــد االنته بع

ــل االحصائــي  ــة )spss( باســتخدام التحلي ــوم االجتماعي ــة للعل ــة الرزمــة االحصائي ــه باســتخدام برمجي فرضيات

اآلتــي:

14 - 1 - االجابة عن أسئلة البحث:

ــب النظــري  ــي الجان ــه ف ــة عن ــت اإلجاب ــة تم ــات التعليمي ــوم األزم ــق بمفه ــؤال األول: المتعل ــق بالس ــا يتعل فيم

للبحــث.

التجزئة النصفيةألفا كرونباخالمحاور الفرعية

0.7640.702المحور األول

0.8160.835المحور الثاني

0.7280.759المحور الثالث

0.8730.881المحور الرابع

0.7180.725المحور الخامس

0.9190.935الدرجة الكلية
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وفيمــا يتعلــق بالســؤال الثانــي: مــا فاعليــة التعليــم اإللكترونــي فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل 

األزمــات الناتجــة عــن فيــروس كورونــا مــن وجهــة نظــر المعلميــن؟  ســتتم اإلجابــة عنــه عبــر اختبــار فرضيــات 

البحــث التــي وضعهــا الباحــث.

أمــا فيمــا يتعلــق بالســؤال الثالــث: مــا المقترحــات إلدارة األزمــات التعليميــة فــي ظــل الظــروف الطارئــة الناتجــة 

عــن فيــروس كورونــا؟ ســتتم اإلجابــة عنــه أيضــاً ضمــن فقــرة مقترحــات وتوصيــات البحــث. 

14 - 2 - التحقق من فرضيات البحث:

الفرضيــة األولــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى اســتبانة 

قــدرة التعليــم اإللكترونــي علــى تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة عــن 

فيــروس كورونــا تعــزى لمتغيــر الخبــرة.

ــار تحليــل التبايــن األحــادي)One Way ANOVA( لقيــاس  ــم اســتخدام اختب ــة ت للتحقــق مــن صحــة الفرضي

الفــروق المعنويــة بيــن متوســطات إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى اســتبانة قــدرة التعليــم اإللكترونــي علــى 

تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة عــن فيــروس كورونــا تعــزى لمتغيــر 

الخبــرة، والجــدول اآلتــي يوضــح ذلــك: 

جدول )6( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على 

استبانة قدرة التعليم اإللكتروني على تلبية االحتياجات التعليمية للتالميذ في ظل األزمات التعليمية الناتجة عن 

فيروس كورونا تعزى لمتغير الخبرة 
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المتوسط الخبرةالمحور
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مــــصــــدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية ض

متوسط 
القيمة Fالمربعات

االحتمالية

.000 13.746

52.094 2 104.187 بين 
المجموعات 1.663 11.69 أقل من 5 

سنوات

ت
نيا

لتق
 وا

ئل
سا

الو

3.790 669 2535.331 داخل 
المجموعات 1.947 10.99 10-5

671 2639.518 المجموع 2.127 10.75 10 فأكثر

.000 18.739

171.207 2 342.414 بين 
المجموعات 2.914 12.23 أقل من 5 

سنوات

ني
رو

لكت
اإل

ى 
تو

مح
ال

9.136 669 6112.263 داخل 
المجموعات 2.945 10.41 10-5

671 6454.677 المجموع 3.151 11.02 10 فأكثر

.000 17.269

288.178 2 576.356 بين 
المجموعات 3.947 12.51 أقل من 5 

سنوات

س
ري

لتد
ة ا

علي
فا

16.688 669 11164.106 داخل 
المجموعات 4.127 10.10 10-5

671 11740.463 المجموع 4.151 11.20 10 فأكثر

.000 10.918

53.003 2 106.005 بين 
المجموعات 2.049 11.68 أقل من 5 

سنوات

لية
اع

لتف
ا

4.855 669 3247.707 داخل 
المجموعات 2.210 10.76 10-5

671 3353.713 المجموع 2.303 10.85 10 فأكثر

.018 4.052

15.539 2 31.078 بين 
المجموعات 1.785 11.08 أقل من 5 

سنوات

ييم
لتق

ا

3.835 669 2565.671 داخل 
المجموعات 2.058 11.04 10-5

671 2596.749 المجموع 2.003 10.62 10 فأكثر

.000 17.928

1976.451 2 3952.901 بين 
المجموعات 9.927 59.18 أقل من 5 

سنوات

لية
الك

جة 
در

ال

110.241 669 73751.099 داخل 
المجموعات 10.037 53.30 10-5

671 77704.000 المجموع 11.199 54.43 10 فأكثر
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ــع محــاور االســتبانة  ــي جمي ــرة ف ــر الخب ــاً بالنســبة لمتغي ــة إحصائي ــة )F( دال يتضــح مــن الجــدول )6( أن قيم

والدرجــة الكليــة حيــث كانــت القيــم االحتماليــة أصغــر مــن مســتوى الداللــة )0.05( المتعمــد فــي البحــث، وهــذا 

يعنــي رفــض الفرضيــة.

ولمعرفــة اتجــاه الفــروق بيــن متوســطات إجابــات أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة قــدرة التعليــم اإللكترونــي 

علــى تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة عــن فيــروس كورونــا تعــزى 

 )Scheffe( ــار شــيفيه ــم اســتخدام اختب ــر، ت ــح أي مســتوى مــن مســتويات هــذا المتغي ــرة ولصال ــر الخب لمتغي

للمقارنــات البعديــة، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول اآلتــي:

جدول )7( نتائج اختبار Scheffe للمقارنات البعدية: 

يالحــظ مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات إجابــات أفــراد عينــة الدراســة 

علــى االســتبانة حــول قــدرة التعليــم اإللكترونــي علــى تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات 

التعليميــة الناتجــة عــن فيــروس كورونــا تعــزى لمتغيــر الخبــرة، وذلــك بيــن:

ــاور  ــع مح ــي جمي ــنوات( ف ــرة )5-10 س ــن ذوي الخب ــنوات( والمعلمي ــن 5 س ــل م ــرة )أق ــن ذوي الخب المعلمي

االســتبانة والدرجــة الكليــة، والفــروق لصالــح المعلميــن ذوي الخبــرة )أقــل مــن 5 ســنوات( ذوي المتوســط ال

مستويات الخبرةالمحور
الفرق بين 
المتوسطات

مستوى الداللةالخطأ المعياري

أقل من 5 سنواتالوسائل والتقنيات
196.002.*5.692-10 سنوات

181.000.*10.937 سنوات فأكثر

أقل من 5 سنواتالمحتوى اإللكتروني
304.000.*51.818-10 سنوات

282.000.*101.214 سنوات فأكثر

أقل من 5 سنواتفاعلية التدريس
411.000.*52.409-10 سنوات

380.003.*101.309 سنوات فأكثر

أقل من 5 سنواتالتفاعلية
221.000.*5.919-10 سنوات

205.000.*10.830 سنوات فأكثر

أقل من 5 سنواتالتقييم
180.000.*5936-10 سنوات

182.044.*10.456 سنوات فأكثر

أقل من 5 سنواتالدرجة الكلية
1.055.000*55.879-10 سنوات

978.000.*104.747 سنوات فأكثر
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المعلميــن ذوي الخبــرة )أقــل مــن 5 ســنوات( والمعلميــن ذوي الخبــرة )10 ســنوات فأكثــر( فــي جميــع 

محــاور االســتبانة والدرجــة الكليــة، والفــروق لصالــح المعلميــن ذوي الخبــرة )أقــل مــن 5 ســنوات( ذوي 

المتوســط الحســابي األكبــر.

ــن 5  ــل م ــرة )أق ــن ذوي الخب ــى أن المعلمي ــث إل ــر الباح ــة نظ ــن وجه ــك م ــبب في ذل ــود الس ــا يع ربم

ســنوات( هــم حديثــو التخــرج، وربمــا قــد أتيحــت لهــم الفرصــة بشــكل أكثــر مــن غيرهــم فــي التعامــل 

ــة فــي التعامــل معهــا،  ــر مرون ــوا أكث ــي كان ــا ووســائلها والتعــرف علــى برامجهــا، وبالتال مــع التكنولوجي

وتوظيفهــا بمــا يتناســب مــع المتغيــرات الناتجــة عــن األزمــات التعليميــة،  وأيضــاً مــن خــال قدرتهــم علــى 

التعامــل مــع الوســائل التكنولوجيــة، واألجهــزة الذكيــة وتوظيفهــا داخــل الصــف أو عــن بعــد،  وبشــكل 

يجعــل التاميــذ يتعاملــون معهــا عبــر طرحهــا بأســلوب جــذاب ومثيــر يحاكــي لغــة التاميــذ

بصــورة قريبــة لنضجهــم العقلــي، فــكل هــذا ســاهم فــي زيــادة قدرتهــم بشــكل أكبــر على تحديــد الواقــع 

ــا،  وفــي  ــة الناتجــة عــن فيــروس كورون ــه التاميــذ نتيجــة لهــذه الظــروف الطارئ الفعلــي، ومــا يعانــي من

اختيــار الطــرق اإللكترونيــة األمثــل للتعامــل مــع مثــل هــذه األزمــات. 

ــا،  ــا يؤكــد الباحــث علــى ضــرورة أن يكــون للمعلــم أدواراً تتماشــى مــع عصــر التكنولوجي      ومــن هن

ــة،  ــة التعليمي ــل فــي العملي ــه المتطــورة، وتوظيفهــا التوظيــف األمث ــوم العصــر وتقنيات ــه مــن فهــم عل تمكن

مــن خــال عــرض المــادة التعليميــة للتاميــذ بطريقــة جذابــة ومتميــزة وتتماشــى مــع المناهــج المطــورة 

المبنيــة وفــق مدخــل المعاييــر وتجعــل المتعلــم يعتمــد علــى تطويــر مهاراتــه للوصــول إلــى البنــاء المعرفــي 

المناســب لحياتــه ولحيــاة مــن حولــه وحيــاة مجتمعــه، وتدريــب المتعلميــن علــى اســتخدام التقنيــات فــي 

تعلمهــم. والتعامــل والتفاعــل مــع معطيــات عصــر المعرفــة وتغيراتــه وأدواتــه.

الفرضيــة الثانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى 

اســتبانة قــدرة التعليــم اإللكترونــي علــى تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتاميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة 

الناتجــة عــن فيــروس كورونــا تعــزى لمتغيــر الجنــس )ذكــور، إنــاث(.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة، واســتخدام 

اختبــار )ت( ســتيودنت للعينــات المســتقلة لداللــة الفــروق بيــن متوســطات إجابــات أفــراد عينــة الدراســة 

ــذ فــي ظــل األزمــات  ــة للتامي ــة االحتياجــات التعليمي ــى تلبي ــي عل ــم اإللكترون ــدرة التعلي ــى اســتبانة ق عل

التعليميــة الناتجــة عــن فيــروس كورونــا تعــزى لمتغيــر الجنــس )ذكــور، إنــاث(، وجــاءت النتائــج كمــا هــو

مبين في الجدول اآلتي: 
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جدول )8( نتائج اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد عينة البحث على استبانة 

قدرة التعليم اإللكتروني على تلبية االحتياجات التعليمية للتالميذ في ظل األزمات التعليمية الناتجة عن فيروس 

كورونا تعزى لمتغير الجنس )ذكور، إناث(

محاور 
االستبانة

الجنس
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة الحريةقيمة ت
القيمة 

االحتمالية
القرار

الوسائل 
والتقنيات

11.171.834أنثى
دال2.1416700.033

10.742.573ذكر

المحتوى 
اإللكتروني

11.452.943أنثى
دال4.6626700.000

9.983.555ذكر

فاعلية 
التدريس

11.594.035أنثى
دال4.6236700.000

9.634.522ذكر

التفاعلية
11.222.092أنثى

دال3.8066700.000
10.352.733ذكر

التقييم
10.751.816أنثى

دال3.8046700.000
11.512.497ذكر

الدرجة الكلية
56.1710.055أنثى

دال3.6146700.000
52.2113.272ذكر

يبيــن الجــدول الســابق أن قيمــة )ت( قــد بلغــت علــى التسلســل بالنســبة لــكل محــور من محــاور االســتبانة والدرجة 

الكليــة كمــا يلــي: )2.141، 4.662، 4.623، 3.806، 3.804، 3.614( عنــد القيــم االحتماليــة )0.003، 

0.000، 0.000، 0.000، 0.000، 0.000( وهــي أصغــر مــن مســتوى الداللــة )0.05( المعتمــد فــي 

البحــث، وبالتالــي ترفــض الفرضيــة الصفريــة، وتقبــل الفرضيــة البديلــة، أي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

ــة االحتياجــات  ــى تلبي ــي عل ــم اإللكترون ــدرة التعلي ــى اســتبانة ق ــة الدراســة عل ــراد عين ــات أف ــن متوســط إجاب بي

التعليميــة للتالميــذ فــي ظــل األزمــات التعليميــة الناتجــة عــن فيــروس كورونــا تعــزى لمتغيــر الجنــس )ذكــور، 

إنــاث(. وهــي لصالــح اإلنــاث ذوات المتوســط الحســابي األكبــر فــي معظــم محــاور االســتبانة والدرجــة الكليــة مــا 

عــدا محــور التقييــم فقــد كانــت الفــروق لصالــح الذكور.ربمــا يعــود  الســبب في ذلــك مــن وجهــة نظــر الباحــث 

إلــى طبيعــة المرحلــة التعليميــة مــن 

(1 - 6( حيــث نجــد بــأن أغلــب أفــراد عينــة البحــث ممــن أجابــوا علــى االســتبانة كانــوا مــن المعلمــات بالتالــي 

ــة  ــب والمرحل ــوقة تتناس ــة ومش ــة جذاب ــة بطريق ــطة اإللكتروني ــذ األنش ــم وتنفي ــي تصمي ــالً ف ــر تفاع ــوا أكث كان
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ــة  ــال المعلوم ــألة إيص ــل مس ــا جع ــور، مم ــن الذك ــر م ــرات أكث ــزل لفت ــي المن ــن ف ــم تواجده ــة، وبحك العمري

ــم اإللكترونــي محــور االهتمــام، والنظــر لهــذه المســألة  نظــرة  المرتبطــة بالمنهــاج، عــن طريــق اللجــوء للتعل

متابعــة األم لواجبــات أبنائهــا،  قبــل أن يتــم النظــر لهــا مــن وجهــة نظــر تعليميــة مرتبطــة بالمهنــة بحكــم كونهــن 

معلمــات. ونتيجــًة للظــروف التــي فرضــت نفســها نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا،  ومــا تبعــه مــن تعليــق لفترات 

الــدوام المدرســي، نجد بــأن الغالبيــة العظمــى مــن المعلمــات  فــي هــذه المرحلــة مــن )1-6( أطلقــن مبــادرات 

للتعليــم اإللكترونــي لتعويــض الفاقــد التعليمــي فــي المــدارس، بأســلوب جــذاب وشــيق بمــا يتناســب مــع المرحلــة 

العمريــة للتالميــذ، ويشــجعهم علــى المشــاركة والبحــث والتقصــي عبــر اســتخدام العديــد مــن وســائل التواصــل 

ــد  ــض الفاق ــة، وتعوي ــة التعليمي ــن الســتكمال العملي ــدروس وحــل التماري ــي ســعي جــاد لشــرح ال االجتماعــي ف

ــر صفحــات  ــم عب ــادرة والتعلي ــود شــخصية للمب ــدارس. وبجه ــي الم ــدوام ف ــق ال ــذ نتيجــة تعلي ــي للتالمي التعليم

ــد  ــى كل مــا مــن شــأنه أن يزي ــد مــن االطــالع عل ــب  المزي ــذي يتطل التواصــل االجتماعي األمــر ال

مهاراتهــم المهنيــة والتكنولوجيــة فــي محاولــة جــادة للتعامــل مــع المتغيــرات التــي فرضتهــا الظــروف الراهنــة 

التــي نمــر بهــا.

15- مقترحات البحث وتوصياته:

في ضوء نتائج البحث فإن الباحث يوصي بما يلي:

15 - 1 - التخطيــط للتعليــم مــن بعــد بصــورة تخــدم احتياجــات جميــع التالميــذ أي أن تشــمل االجــراءات 

المتعلقــة بتطبيــق التعليــم مــن بعــد جميــع التالميــذ، بمــا ينســجم وتنــوع البيئــات، واحتياجــات التالميــذ، وحالــة 

المعيشــة، وإمكانيــة وصــول التكنولوجيــا لــكل بيــت لضمــان حصــول جميــع التالميــذ علــى فــرص تعليميــة عادلــة 

ومتســاوية.

15 - 2 - تحديــد محتــوى تعليمــي موحــد للتعليــم مــن بعــد بمــا يتــالءم مــع المعاييــر الوطنيــة والمنهــاج الوطنــي 

المطــور، وبشــكل مناســب للتالميــذ وينســجم مــع الظــروف واالمكانيــات المتاحــة.

ــراض أن كل  ــك ال يجــوز افت ــة، لذل ــد يحــدث خــارج الفصــول التقليدي ــن بع ــم م ــون التعلي 15 - 3 - نظــراً لك

ــة.  ــى المــادة العلمي ــة للحصــول عل ــة فــي الوصــول إلــى األجهــزة الضروري ــه اإلمكاني ــذ لدي ــة، أو كل تلمي عائل

فالتالميــذ المصنفــون بأنهــم عرضــة للخطــر، هــم مــن ال يســتطيعون الوصــول إلــى تلــك األجهــزة، أو حتــى إلــى 

اتصــال مناســب فــي حــدود اإلمكانيــات المحــدودة المتاحــة.

15 - 4 - العمــل علــى توفيــر منصــة مشــتركة: حيــث يمكــن للتالميــذ جميعهــم العثــور علــى كل مــا يحتاجونــه 
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عبــر اإلنترنــت مجانــاً دون الحاجــة إلــى اتصــال باإلنترنــت.

15 - 5 -  مراعــاة وضــع التالميــذ الذيــن يدرســون بمفردهــم ) أي الذيــن يعملــون للمســاعدة فــي إعالــة أســرهم 

ــي  ــدان ف ــاالت فق ــن ح ــون م ــن يعان ــة، أو م ــات الخاص ــة، وذوي االحتياج ــية الصعب ــروف المعيش ــة الظ نتيج

ــة...(. العائل

15 - 6 - توفيــر خطــة اتصــال واضحــة يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة، وتعطــي األولويــة التصــال التالميــذ 

وبالمجــان.

15 - 7 - عمــل اســتبيان اســتقصائي للمعلميــن لفهــم احتياجاتهــم أثنــاء التعليــم مــن بعــد، بالتالــي إقامــة ورش عمــل 

تطويــر مهنــي افتراضيــة لبنــاء القــدرات وتلبيــة االحتياجات.

15 - 8 - زويــد المعلميــن بمصــادر مشــروحة مرتبطــة بالمنهــاج، مــع إمكانيــة الوصــول إليهــا لمســاعدتهم فــي 

التحــول مــن التعليــم المباشــر إلــى التعليــم مــن بعــد.

15 - 9 - توفير نماذج  فيديو لبعض الدروس النموذجية للتعلم من بعد لجميع التالميذ ولجميع المراحل.

ــة  ــو توضــح كيفي ــي، ومقاطــع فيدي ــث صوت ــات ب ــاء ملف ــن، إلنش ــن المعلمي 15 - 10 - تأســيس مجموعــات م

ــة. ــة وفعال ــة جذاب ــدروس بطريق ــر ال تطوي

خاتمة:

 فــي ضــوء مــا ســبق نجــد بــأن هــذه األزمــة التــي واجهــت القطــاع التربــوي والتعليمــي بســبب تفشــي فيــروس 

كورونــا قــد دفعــت بالتعليــم اإللكترونــي ألن يتصــدر الواجهــة ويحــل محــل التعليــم المباشــر، فغــدا خيــاراً ال بديــل 

عنــه )إال فــي حالــة انعــدام البنــى التحتيــة( فــي ظــل االنقطــاع التــام للمــدارس نتيجــة الظــروف الطارئــة التــي نمــر 

بهــا. وممــا الشــك فيــه بــأن أعــداداً ال بــأس بهــا مــن المعلميــن ســيواجهون تحديــات كبيــرة لمواكبــة هــذا التحــول 

المفاجــئ نتيجــة عــدم التحضيــر المســبق لمثــل هــذه األزمــات الــذي جعــل الكثيــر منهــم يلجــأ لالجتهــاد الشــخصي، 

أو المبــادرات الفرديــة لتعويــض الفاقــد التعليمــي للتالميــذ، األمــر الــذي ســيؤدي وبالتأكيــد لعــدم توحيــد الرؤيــة 

والهــدف، وبالتالــي ســينعكس حتمــاً علــى النتائــج التــي نرجوهــا. إال أنــه وبالتخطيــط المناســب العلمــي والمــدروس 

يمكــن لنــا التغلــب علــى الكثيــر مــن مثــل هــذا النــوع مــن العقبــات.

       لكــن يبقــى هنــاك ســؤال مهــم يــدور فــي أذهــان الكثيريــن مــن الباحثيــن، والمعلميــن، والتالميــذ، وأوليــاء 

أمورهــم، أال وهــو: هــل سيســتمر التعليــم اإللكترونــي إلــى مــا بعــد كورونــا، أم أن األمــور ســتعود إلــى مســارها 

الســابق والمعتــاد؟ تتعــدد اآلراء هنــا بيــن مــن يظــن أو ربمــا يتمنــى بــأن تعــود األمــور إلــى مــا كانــت عليــه، ومــن 
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االستبانة

مقدمه:

عزيزي المعلم/ عزيزتي المعلمة... تحية طيبة وبعد....

يقــوم الباحــث بإجــراء دراســة بعنــوان: )فاعليــة التعليــم اإللكترونــي فــي تلبيــة االحتياجــات التعليميــة للتالميــذ 

فــي ظــل األزمــات الناتجــة عــن فيــروس كورونــا مــن وجهــة نظــر المعلميــن( . يرجــى مــن حضراتكــم التكــرم 

باإلجابــة عــن بنــود هــذا االســتبيان بــكل صــدق وموضوعيــة وذلــك بوضــع إشــارة

(( بجانب العبارة التي تعبر عن رأيك. علماً بأن نتائج هذه الدراسة لخدمة البحث العلمي فقط.

ولكم جزيل الشكر واالحترام

                                                                               الباحث

البيانات األساسية:

17- المالحق:

الجنس

أنثىذكر

سنوات الخبرة

أقل من 5 سنوات

من 5 حتى 10 سنوات

10 سنوات فأكثر
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م
المحور

ال أوافق بشدةال أوافقأوافقأوافق بشدة
الوسائل والتقنيات

1
العلميــة  المــادة  إلــى  الوصــول  التالميــذ  يســتطيع 

ويســر. ســهولة  بــكل  اإللكترونيــة 

سرعة اإلنترنت مناسبة ودون أي انقطاع.2

3
تــم توفيــر معلومــات كافيــه للتالميــذ الســتخدام الموقــع 

الخــاص بالمــادة العلميــة االلكترونيــة. 

4
ــن المدرســة ســهلت اســتخدام  ــة م توجــد مســاعدة فني

ــة. ــادة العلمي ــي الم ــة ف ــائل التكنولوجي الوس

المحتوى اإللكتروني

المحتوى العلمي اإللكتروني للمادة شامل ووافي.5

المحتوى معروض بطريقه شيقة وغير مملة.   6

7
المعلومــات التــي يحصــل عليهــا التالميــذ مــن المــادة 
العلميــة اإللكترونيــة تســاوي تلــك التــي يحصلــون 

ــة.                      ــة التقليدي ــا بالطريق عليه

8
يشــتمل المحتــوى علــى تماريــن وواجبــات تســاعد 

التالميــذ علــى التعليــم.

فاعلية التدريس

9
ــم  ــي فه ــذ ف ــد التالمي ــن بع ــم م ــلوب التعلي ــاعد أس س

المــادة العلميــة بشــكل واضــح.

10
ــب  ــي بتدري ــاً زودن ــة إلكتروني ــادة العلمي ــرض الم ع

ومهــارات إضافيــة.

11
تمكنــت مــن تطويــر أفــكاري الخاصــة مــن خــالل 

المناقشــات بينــي وبيــن التالميــذ. 



31

أشعر بارتياح تام في تدريس المادة إلكترونياً.12

التفاعلية

13
يستطيع التالميذ طرح  تساؤالتهم واستفساراتهم 

أثناء التعليم من بعد وتتم إجابتهم عنها. 

14
إرسال واستالم المواد التعليمية من قبل التالميذ 

كان دون عوائق تذكر.

15
هناك تنسيق مستمر بيني وبين التالميذ حول 
المحتوى العلمي للمادة  المعروض إلكترونياً.

16
 )Simulation( يتم استخدام اسلوب المحاكاة

عند الحاجة.

التقييم

17
أعتقد أن االختبارات عن بعد وسيلة جيدة  لتقييم 

تعلم التالميذ.

18
يتم تقييم التالميذ بشكل مستمر أثناء عملية التعليم 

من بعد.

أساليب التقييم المتبعة مناسبة ومتنوعة.                         19

20
تصحيح واجبات واختبارات التالميذ إلكترونياً 

كان عادالً ومناسباً.


