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 في ظل ازمة كورونا التحديات التي تواجه المعممين والمعممات في منظومة التعميم عن بعد
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 :الممخص
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى تحديات التعميم عن بعد في ظل ازمة 
كورونا وما بعدىا ضمن متغيرات )الجنس، وسنوات الخدمة(، ولتحقيق 
ىدف الدراسة تم اإلجابة عن أسئمة الدراسة ، تكون مجتمع الدراسة من 

المعممين والمعممات في المرحمة الثانوية في مدينة االنبار، وتم جميع 
( من المعممين والمعممات في 02اختيار عينة طبقية عشوائية بواقع )

المرحمة الثانوية في مدينة االنبار، وتم تطوير استبانة اعتمادًا  في المرحمة 
طار النظري الثانوية في مدينة االنبار وتم تطوير استبانة اعتمادًا عمى اال

والدراسات السابقة وتم التحقق من صدق أداة الدراسة فضاًل عن 
جراء المعالجة اإلحصائية المناسبة ليا، وأظيرت  الخصائص السيكومترية وا 

 نتائج الدراسة منيا:
وجود عدد من التحديات التي تواجو  المعممين والمعممات في  -1

 ائحة كورونا.المرحمة الثانوية في مدينة االنبار في ظل ج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -0
(α<0.05 في التحديات تواجو المعممين والمعممات في المرحمة الثانوية )

 في مدينة االنبار في ظل جائحة كورونا ضمن متغير الجنس.
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Abstract: 

This study aimed to identify Challenges facing male and 

female teachers in the distance education system  In light 

of the Corona crisis 

 beyond within the variables (gender, years of service), 

by answering academic questions, the study population 

consisted of all teachers and teachers in the secondary 

stage in the city of anbar, and a class sample was chosen 

Randomized by (20) teachers in the secondary stage in 

the city of anbar. A questionnaire was developed based 

on the theoretical framework and previous studies. The 

validity of the study tool was verified and the appropriate 

statistical treatment was carried out. The study 

concluded the following: 

1-There are a number of challenges facing high school 

teachers in anbar in light of the Corona pandemic. 

2-There were no statistically significant differences at 

the significance level (α <0.05) in the challenges facing 

male and female teachers at the secondary level in anbar 

in light of the Corona pandemic within the gender 

variable. 
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 مقدمة:

تقنيات التعمم والتعميم اإللكترونية، مما يشيد العالم المعاصر تقدمًا في مجال استخدام 
يفرض عددًا من التحديات عمى النظام التعميمي، األمر الذي يتطمب إحداث العديد من 
التغيرات والتطورات في البيئة التعميمية والبحث عن آفاق جديدة لعممية التعمم والتعميم من 

يا في خدمة الجوانب المختمفة لحياة خالل استخدام المستحدثات التكنولوجية، واستثمار إمكانيت
المتعمم في زمن العولمة؛ ىذا الزمن الذي أطمق عميو "عصر االتصاالت" محواًل العالم إلى 
شبكة إلكترونية واسعة، جعمت المتعممون مشدودين إلى استخدام تقنيات التعمم والتعميم 

من عمميات الحفظ والتمقين؛ لذا اإللكتروني بينما ما زلنا نعتمد عمى تعميم المدارس التقميدية 
فإنو في عصر الثورة المعموماتية والتكنولوجية يحتم عمى أنظمة التربية والتعميم استخدام نظم 
المعمومات الحديثة لمحفاظ عمى المعرفة بتعميم الطالب كيف يتعمم، واين يجد المعرفة، وكيف 

تطورا في العصر الحاضر مع ما  يستثمرىا بما ينفع ويفيد فضال عن ذلك ان ميمة المعممين 
يزخر بو العالم من تطور تكنموجي وانفجار معرفي وظيور التقنيات الحديثة، وقد اىتمت النظم 
التربوية في مجتمع المعمومات بإعدادىا الطمبة إعدادًا يؤىميم لالستخدام الجيد  لتقنيات التعمم 

 والتعميم اإللكترونية.
بحسب ما أشارت إليو منظمة الصحة العالمية فإن ويواجو العالم جائحة كورونا، و 

( ينتشر بسرعة، وأن عدد المصابين بو في ازدياد، مع Covid-19فيروس كورونا المستجد )
ازدياد ممحوظ في عدد الوفيات، وأن العالم يواجو بسببو العديد من التحديات خاصة )فيما 

جيزة( ومواجية التحديات االقتصادية، يتعمق بتوفير المستمزمات الطبية، والتعقيم، وتوفير األ
مما أوجد عند دول العالم حالة من الصدمة والترقب بسبب المخاطر العديدة التي قد يخمفيا 
ىذا الوباء الخطير، وتواجو دولة ) العراق مخاطر عدة بسبب جائحة فيروس كورونا، مع 

ا ىذا الوباء خاصة عمى ازدياد عدد اإلصابات، وعدد من الوفيات، والتأثيرات التي أوجدى
الجانب الصحي واالقتصادي فضاًل عن االقتصار عمى مواجية المرض خاصة في ظل 
تعّطل العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، ولعل أبرز تأثير كان عمى قطاع 

ول العمل وازدياد البطالة، في ظل تعطل العديد من القطاعات، مما شّكل أزمة حقيقية في د
العالم  ومنيا دولة العراق وقد تنبو مركز إدارة األزمات ليذه المشكمة الحقيقية، فسارع بخطى 
حثيثة لتبني العديد من اإلجراءات والتدابير الوقائية في محاولة إيجاد حمول لمعديد من القضايا 

ن األكثر والمشكالت الممحة خاصة فيما يتعمق بموضوع قطاع العمل وازدياد البطالة والذي كا
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تضررًا، فإلى أي مدى يمكن ليذا المركز أن يتبنى حمواًل استراتيجية واقعية ومنطقية لمواجية 
جائحة فيروس كورونا، وتأثير ىذه الجائحة عمى قطاع العمل وازدياد البطالة في دولة العراق 

 (.WHO, 2019، حيث أن الحكم عمى النتائج يحتاج إلى وقت قد يستمر طوياًل )
المنا المعاصر، إذ التفجر المعرفي والسكاني والثورة العممية والتكنولوجية، لذلك وفي ع

تيتم الدول المتقدمة تقنيًا بالثروة البشرية وتولييا واىتماما مضاعفا عن بقية الثروات التي 
تمتمكيا مثل الواليات المتحدة مثل لذلك تيتم الدول المتقدمة تقنيًا بالثروة البشرية وتولييا 

ىتماما مضاعفا عن بقية الثروات التي تمتمكيا مثل الواليات المتحدة  ودول االتحاد وا
األوروبي واليابان وماليزيا بمراجعة جذرية وشاممة ألنظمتيا التربوي، بيدف التغيير الشامل في 
الفكر التربوي والممارسات التربوية، حتى أفرزت ىذه المراجعة أنظمة تربوية مالئمة لطبيعة 

وق العممي والتكنولوجي الذي حققتو ىذه الدول في ىذا العصر، في حين عكفت الدولة التف
النامية عمى مراجعة نظميا التربوية بيدف تجديدىا وتطويرىا، ووضعت خططًا تربوية 
إلحداث التغيير المنشود نحو استخدام تقنيات التعمم عن بعد ورغم تمك األىمية ليذا النوع من 

األولية التي اثبتت نجاح ذلك إال أن االستخدام األمثل لو الزال في بداياتو  إذ التعميم والنتائج 
يواجو ىذا التعميم بعض العقبات والتحديات سواء أكانت تقنية تتمثل بعدم اعتماد معيار موحد 
لصياغة المحتوى أم فنية وتتمثل في الخصوصية والقدرة عمى االقتران أو تربوية وتتمثل في 

 (.10، ص0211التربويين في صناعة ىذا النوع من التعميم )الوشاحي وعمار، عدم مشاركة 
( الى تفعيل 12، ص0212وييدف )التعمم عن بعد برؤيتو العامة كما أشار بركات )

واستثمار أحدث تقنيات العصر لموصول إلى تعمم عصري فعال، يتابع المستجدات عمى 
ر عمميتي التعميم والتعمم، وتطوير ميارات مستوى التقنيات واالتصاالت ويستثمرىا  لتطوي

استخدام التقنيات لدى المعمم والمتعمم بما يخدم عمميتي التعميم والتعمم، كما يزيد من المصادر 
العممية كمًا ونوعًا، وينمي روح اإلنتاجية واإلبداع لدى المعمم والمتعمم، ويحضر االفراد 

تقنية والحياتية، ويغرس القيم األخالقية لمتعامل والتفاعل اإليجابي مع المستجدات ال
واالتجاىات اإليجابية الستغالل التقنية في خدمة اإلنسانية، التي يستند الييا تقدم أي مجتمع 

 في ىذا العالم المتسارع في النمو المعرفي والتكنولوجي.
األمر الذي يساعد عمى تحويل بيئة الصف التقميدية إلى بيئة مفتوحة فعالة تساعد 

لمتعمم عمى التفاعل اإليجابي مع الدروس المعروضة من خالل أنظمة الفصول اإللكترونية، ا
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والتي تتيح التفاعل مع المعمم بالصوت والصورة عن طريق عرض كامل لممحتوى التعميمي 
عمى اليواء مباشرة من خالل شبكة اإلنترنت أو مؤتمرات الفيديو أو من خالل  االتصال عبر 

ية من خالل مناقشات تفاعمية بين الطمبة والمعمم وبين الطمبة بعضيم ببعض األقمار الصناع
وبين المدارس المختمفة، وىو ما يعرف بالتعمم والتفاعل التزامني "ويعتمد الفصل اإللكتروني 
في تقديم خدماتو عمى تحديد توقيت معين مسبقًا" وعند بث الدروس عن بعد فالمعمم يمقي 

الوقت يشاىد المتعممون الوثائق التوضيحية  لمدرس عمى شاشتيم الدرس مباشرة وفي نفس 
ويستمعون إلى المعمم ويشاىدونو وذلك بواسطة وسائط االتصال اإللكترونية التي يوفرىا 
الفصل اإللكتروني والتي تتيح لممتعمم أن يتمقى دروسو في اي مكان، حيث يمقي المعمم 

لمتصمة بأجيزة الحاسب في الفصول اإللكترونية بداًل محاضراتو مستخدمًا السبورة اإللكترونية ا
من السبورة التقميدية وتنقل الكاميرا بدورىا ما يدور في الفصل اإللكتروني إلى الطرف الثاني، 
ذا كان الطرف الثاني مزودًا بكاميرا يمكن لممعمم أن يشاىده ويرد عمى تساؤالتو لحظيًا؛ إذ  وا 

عة المادة التعميمية والتفاعل مع المحتوى التعميمي من خالل يتم السماح لطمبة المدارس بمراج
شبكة اإلنترنت أو القنوات التعميمية او البرمجيات بواسطة بيئة التعميم الذاتي إذ يترك لمطالب 
حرية اختيار الوسيط اإللكتروني الذي يناسبو وفي الوقت الذي يناسبو ودون اشتراط لوجود 

ت الذي يستخدم فيو الوسيط اإللكتروني وىو ما يعرف بالتعمم أفراد آخرين معو في نفس الوق
 (.51،ص  0219والتفاعل غير التزامني )الحمفاوي، 

وعميو تأتي ىذه الدراسة لمتعرف إلى التحديات التي تواجو المعممين والمعممات في 
 منظومة التعميم عن بعد في ظل ازمة كورونا.

 مشكمة الدراسة:
يقوم التعميم التقميدي أساسًا عمى المعمم وجيده وبخاصة في تمقين طالبو المعمومات 
المطموبة وشرحيا ليم، دون استثارة دوافعيم إلى البحث واالكتشاف والتفكير والتحميل، فضال 
عن ذلك يعتمد التعميم التقميدي عمى الثقافة التقميدية، المركزة عمى انتاج المعرفة، ويكون 

ىو أساس عممية التعمم ومصدر المعرفة وتعتبر الوسيمة التعميمية أحد عناصر العممية المعمم 
التربوية الميمة التي يجب أن يتم تحديثيا لكي تواكب متغيرات العصر، متمثمة بأساليب التعمم 
التي تتطمب إيجابية المتعممين ونشاطيم، وىي شرط أساسيً  لعممية التعمم  لذا نادى التربويون 
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ورة إعادة النظر في محتوى العممية التربوية وأىدافيا ووسائميا بما يتيح لمطالب اكتساب بضر 
 ( . 22، ص0222المعرفة المتصمة بالحاسوب )اليايس والكندري،

ويقع عمى عاتق المؤسسات التعميمية الدور الكبير في االىتمام بيذه بالتحديات 
ولوجيا التعميم وكذلك األزمات التي نمر بيا خاصة المتعمقة منيا بتكنولوجيا المعمومات وتكن

كأزمة كورونا وازدياد الحاجة إلى الخبرات والميارات، ىذه التحديات أكبر من مجرد تغيير قيم 
حجرة الدراسة، أو المناىج التعميمية، إنو تحدي يفرض عمينا االنتقال من التعميم إلى التعمم، 

 ر جديدة كل ما يتعمق بالمنظومة التعميمية.تحدي يفرض عمينا أن نعالج من جديد وبأفكا
وبالرغم من سياسة وزارة التربية العراقية  تطبيق خطة التعميم عن بعد في المدارس 
عطاءىم دورات حاسوبية كدورة الرخصة الدولية  وكذلك اعادة تأىيل المعممين والمعممات وا 

عطاءىم اINTEL( وكذلك دورة انتل )ICDLلقيادة الكمبيوتر) لحوافز الجتيازىا  إال أن ( وا 
ىناك استمرار الستخدام األساليب التقميدية في التعميم أي عدم االستخدام الفعال لتكنولوجيا 
المعمومات، ألن اليدف األساسي ىو تقميل التكمفة وزيادة السرعة في جودة المعمومات 

مع الطرق التقميدية المقدمة. وىذا يتعارض مع استخدام تكنولوجيا المعمومات جنبًا إلى جنب 
 مما يؤدي إلى زيادة األعباء عمى المدارس.

وقد لمست الباحثة المشكمة من خالل الشكاوى الكثيرة التي وردت عمى خطة التعميم 
عن بعد في المدارس في ظل أزمة كورونا من خالل أولياء االمور والجيات الرسمية االخرى 

مية ، ومواجية بعض الصعوبات والتي تشكل في العراق بحسب ما أشارت اليو المصادر الرس
 مبررًا إلجراء الدراسة لمتعرف عمى تحديات التعميم عن بعد في ظل ازمة كورونا وما بعدىا.

األمر الذي ُيبّرر إجراء ىذه الدراسة والتي تأتي مشكمتيا في اإلجابة عن السؤال 
 التالي:

مة الثانوية في ظل جائحة ما التحديات التي تواجو المعممين والمعممات في المرح
 كورونا ضمن متغيرات )الجنس، وسنوات الخدمة(؟

 هدف الدراسة:
ىدفت الدراسة التعرف إلى تحديات التعميم عن بعد في ظل ازمة كورونا وما بعدىا 

 وذلك من خالل اإلجابة عن أسئمة الدراسة.
 أسئمة الدراسة:



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)1022 ) 
 

المرحمة الثانوية في ظل ما التحديات التي تواجو المعممين والمعممات في  .1
 جائحة كورونا؟

( حول α<0.05ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .0
تحديات التعميم عن بعد في ظل ازمة كورونا وما بعدىا في ظل جائحة كورونا ُتعزى إلى 

 )الجنس وسنوات الخدمة(؟
 أهمية الدراسة:

 أواًل: األىمية النظرية:
مية كبرى في بيئة االقتصاد الوطني، ونظرا لمميزات التي تحتل المدارس أى 

تتصف بيا كما أن ىذه المدارس ٌتعد داعما أساسيًا لمتنمية االقتصادية واالجتماعية. ومن ىذا 
المنطمق ونتيجة لتنوع األعمال واألنشطة التي تمارسيا ىذه المدارس، فقد شيدت نشاطا 

مكانات أسيمت في زيادة الدخل القومي في ممحوظا وتوسعا كبيرًا بما تمتمكو من مق ومات وا 
 دولة العراق. وأصبحت تشكل ركيزة استراتيجية لالقتصاد الوطني.

وتنبع أىمية ىذه الدراسة من حقيقة أنيا تستند عمى التعرف عمى تحديات ومعوقات 
ات التعميم عن بعد في ظل ازمة كورونا وما بعدىا من خالل دراسة وتحميل عدد من المتغير 

وتقييم مدى استجابتيا لمتطمبات الزبائن، كاستراتيجية ىدفيا تحقيق نمو المدرسة واستمرار 
 بقائيا، لذلك فإن ىذه الدراسة تظير أىميتيا من خالل النظر إلى االعتبارات التالية:

من المتوقع ليذه الدراسة أن تحقق إضافة عممية متواضعة في مجال دراسة  -1
 د في ظل ازمة كورونا وما بعدىا.تحديات التعميم عن بع

ُيعّد مجال الدراسة مكماًل لمدراسات السابقة في مجال الجودة، وبالتالي فيي تشكل  -0
مع غيرىا مجااًل خصبا لدراسات الحقة، وتوفر قاعدة بيانات ومعمومات حول تطوير ثقافة 

 التميز كسالح تستخدمو المدارس في تحقيق ميزة تنافسية.
وصول إلى نتائج ذات داللة إحصائية حول موضوع تحديات التعميم إمكانية ال -2

عن بعد في ظل ازمة كورونا وما بعدىا ، يمكن من خاللو اقتراح توصيات تسيم في تحسين 
 وتطوير أداء المدارس وصوال إلى تطوير ثقافة التميز.
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نا وما محدودية الدراسات التي تناولت تحديات التعميم عن بعد في ظل ازمة كورو  -4
بعدىا وبالتالي يمكن تأسيس أىمية الدراسة بما ستقدمو لممجتمع المبحوث من نتائج تعزز 

 وتطور أداء مفردات ىذا المجتمع.
 ثانيًا: األهمية العممية:

 من المؤمل استفادة الفئات التالية من الدراسة:
 الباحثون من خالل جعل الدراسة نواة لدراسات أخرى مشابية. -1
 بقضايا التعمم عن بعد لمتعرف عمى كيفية إنجاح ىذه الخطة.الميتمون  -0

 التعريفات اإلجرائية:
التعمم عن بعد : بأنيا منظومة تعميمية لتقديم البرامج التعميمية أو التدريبية لممتعممين 
أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعمومات واالتصاالت التفاعمية 

، اإلذاعة، القنوات المحمية أو الفضائية لمتمفاز، األقراص الممغنطة، الياتف، مثل )االنترنت
البريد اإللكتروني، أجيزة الحاسوب، المؤتمرات عن بعد، المختبرات االفتراضية( لتوفير بيئة 
تعميمية تفاعمية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد 

م بمكان محدد اعتمادًا عمى التعمم الذاتي والتفاعل بين المتعمم والمعمم )استيتية دون االلتزا
 (.121،ص  0211وسرحان، 

 التحديات: 
ىي الصعوبات التي تواجو المعممين عند توظيف تقنية التعّمم عن ُبعد، وتُقاس بمدى 

 استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة.
( وأثر عمى 0219في العام ) 19ببيا فايروس كوفيدأزمة كورونا: ىي االزمة التي س

 (.WHO, 2019جميع مناحي الحياة. )
 الدراسات السابقة:

 قامت الباحثة باالطالع عمى عدة دراسات تتعمق بموضوع الدراسة منيا: 
Giovannella (2020) study entitle "Effect induced by the Covid-
19 Pandemic on Students' Perception about technologies and 

distance learning" 
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(التعرف عمى  : "األثر المدفوع بواسطة جائحة (Giovannella, 2020ىدفت دراسة 
( عمى تصور الطالب عن التكنولوجيا والتعمم عن ُبعد" الى تقديم أول بحث ُأجري 19-)كوفيد

بواسطة العمميات التربوية  في إيطاليا عمى مستوى الجامعة لكشف اآلثار التي دفعت الطالب
( طالبًا 121الطبيعية واالفتراضية بالكامل نتيجة لفيروس كورونا.  أشركت الدراسة )

 يحضرون مساق البكالوريوس في عمم التربية، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات.
والنشاطات أظيرت النتائج أنو عمى الرغم من أن الطالب يفقدون المواقع الطبيعية، 

لوجو، إاّل أن الطالب تحّولوا من مواقع طبيعية إلى مواقع افتراضية بالكامل التي تم  -وجياً 
استيعابيا بشكل إيجابي.  ويشير السيناريو المنبعث إلى أن النسبة الكبيرة في الجيل الحالي 

نشاطات  من طالب الجامعة عمى جاىزية لعمميات تعميمية جديدة، المؤسسة بدرجة كبيرة عمى
لى جانب التقديم لتوثيق تاريخي، تبحث الدراسة في التنظيم لمنظم البيئية  تعمم مندمجة، وا 

 لمتعميم الطبيعي، وتقترح إعادة التفكير في تنظيم ووظائف النظم البيئية لمتعمم.
Nedeak (2020) "The Effectiveness of Distance Learning Using 
Social Media During The Pandemic Period of Covid-19: A Case 

Study In Universias Kristen Indonesia: 
(  التعرف عمى "فعالية التعمم عن ُبعد باستخدام (Nedeak, 2020بحثت دراسة 

(: دراسة حالة في الجامعة 19-وسائل التواصل االجتماعي خالل فترة الجائحة )كوفيد
الفعالية لمتعمم عن بعد باستخدام وسائل التواصل اإلندونيسية"، كذلك ىدفت الدراسة لتحميل 
(. استخدمت الدراسة طريقة االستطالع، 19-االجتماعي خالل جائحة كورونا )كوفيد

 -Multi( طالبًا، وبعد ذلك حممت باستخدام نظرية )012واالستبانة التي وزعت عمى )
Attribute Utility التعمم في المنزل بفرض (، وتدعم المدارس المسيحية اإلندونيسية سياسة

التعمم عبر اإلنترنت باستخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك، انستغرام ويوتيوب 
لتقديم مواد المحاضرة والميام لمطالب. وأظيرت الدراسة اإلشارة إلى أن جائحة كورونا 

لوجو لمتعمم  – ( جعمت نظام التعمم مجبرًا عمى التغيير الجذري من لقاءات وجياً 19-)كوفيد
لى أن الكثير من أقسام الجامعة ال يوجد لدييا البنية التحتية  عن بعد من خالل اإلنترنت، وا 

 لمتعمم عبر اإلنترنت، لذلك فيي أجبرت عمى إجراء محاضرات عبر اإلنترنت.
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( والتي ىدفت )تقصي أثر استراتيجية التعمم 0211دراسة الوشاحي وعمار )
يارات الدراسة واالتجاه نحو التعمم اإللكتروني لدى طمبة جامعة اإللكتروني في تنمية م

السمطان قابوس( وقد  أعد ألغراض الدراسة أداتين لجمع البيانات، وىما اختيار ميارات 
( طالبًا لممجموعة 21الدراسة ومقياس االتجاىات نحو التعمم اإللكتروني طبقت عمى )

، وبعد حساب درجات الطالب ومعالجتيا ( طالبًا لممجموعة التجريبية21الضابطة و)
إحصائيًا، وأظيرت نتائج الدراسة عن ثبوت وجود |أثر دال إحصائيًا  الستخدام استراتيجية 
التعمم اإللكتروني التعاوني في تنمية ميارات الدراسة و االتجاه اإليجابي نحو استخدام التعمم 

 اإللكتروني لدى الطمبة.
ىدفت التعرف عمى أثر  استخدام استراتيجي لمتعمم  ( دراسة0211أجرى الحفناوي )

الذاتي( في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لمتصميم والتطوير الرقمي  -اإللكتروني )التشاركي
التفاعمي لدى أعضاء ىيئة التدريس واتجاىاتيم نحوه( ولتحقيق ىدف الدراسة تم تصميم 

( عضو من أعضاء 52شوائية مكونو من )برنامج تدريبي عبر الويب تم تطبيقو عمى عينة ع
ىيئة التدريس بجامعة الطائف بالمممكة العربية السعودية، وأشارت النتائج إلى البرنامج 
التدريبي القائم عمى استراتيجيات التعميم اإللكتروني التشاركي كان لو بالغ األثر في زيادة 

ا أكدت النتائج عمى التأثير تحصيل الطمبة وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييم، كم
 اإليجابي عمى اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو التعميم اإللكتروني.

( والتي ىدفت الى )تقصي أثر استخدام معممي التربية 0212دراسة المطيري )
اإلسالمية لمتعمم اإللكتروني لطالب الصف العاشر في التحصيل والتفكير اإلبداعي بدولة 

ذا اليدف قام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي حول إحدى الوحدات الدراسية الكويت(ولتحقيق ى
لمادة التربية اإلسالمية لمصف العاشر وىي وحدة " تيذيب األخالق"، وتبنى اختبار التفكير 

( من طالب الصف العاشر 12اإلبداعي الذي وضعو تورانس. وتألفت عينة الدراسة من )
عمييم االختبارين، واستخدم تحميل التباين المصاحب  الذكور بدولة الكويت طبق الباحث

(ANCOVA)  :وجود فروق دالة  -الختبار فرضيات الدراسة، وأظيرت النتائج ما يمي
إحصائيًا بين متوسطات تحصيل طمبة الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى 

ود فروق دالة إحصائيًا بين وج -الستخدام التعمم االلكتروني مقارنة بالطريقة االعتيادية. 
 متوسطات التفكير اإلبداعي لطمبة الصف العاشر .
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ويالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة والتي اختمفت في أىدافيا أن الدراسة 
الحالية قد تميزت عنيا بانيا الدراسة االولى التي تناولت التحديات التي تواجو المعممين 

بعد في ظل ازمة كورونا مما يشكل أضافة جديدة لممكتبة  والمعممات في منظومة التعميم عن
 العربية.

 حدود الدراسة:
 ستتحدد حدود البحث باآلتي: 

 الحدود المكانية: المدارس الحكومية الثانوية في مدينة االنبار.
الحدود البشرية: اقتصرت نتائج ىذه الدراسة عمى استطالع آراء المعممين والمعممات 

 مية الثانوية في مدينة االنبار.في المدارس الحكو 
 .0202/0201الحدود الزمانية: طبقت إجراءات ىذه الدراسة لمعام 

 محددات الدراسة:
تحدد نتائج ىذه الدراسة بصدق المستجيبين وموضوعتييم في اإلجابة عمى فقرات 

دق األداة المتمثمة في استبيان واإلجراءات المستخدمة لجمع البيانات وتحميميا متضمنة ص
 وثبات أداة الدراسة.

 منهجية الدراسة:
 اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي في إجراء ىذه الدراسة.

 مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين والمعممات في المرحمة الثانوية في مدينة 

معمم  022العشوائية بواقع )االنبار( ، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية 
 .0202/0201ومعممة لمعام 

 أداة الدراسة:
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي بواسطة تطوير استبانة اعتمادًا عمى 

( 0212األدب النظري والدراسات السابقة المتصمة بالدراسة كدراسة المطيري )
ستبانة من جزئيين تناول الجزء وقد تكونت اال Nedeak (2020) ( ودراسة.0211والحفناوي)

األول المتغيرات الديمغرافية والجزء الثاني تناول فقرات الستبانة والتي تكونت من ثالث 
 محاور.
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 صدق وثبات أداة  الدراسة:
قامت الباحثة بعرض االستبانة عمى عدد من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات 

مغة ومدة مالءمة الفقرات ألغراض الدراسة وتم األردنية والعراقية لمتأكد من مدى سالمة ال
% ، ولمتأكد من ثبات األداة 52اجراء التعديالت في ضوء اراء السادة المحكمين بنسبة موافقة 

إذ قامت بتطبيق األداة بشكميا النيائي المعممين  (test-re-test)استخدمت الباحثة 
داخل مجتمع الدراسة إذ تم تطبيق  (  فرد من خارج عينة الدراسة ومن01والمعممات بواقع )

األداة عمى أفراد العينة مرة ثانية بعد اسبوعين من التطبيق األول، وتم حساب معامل ارتباط 
)بيرسون( بين استجابات أفراد العينة في المرتين، كذلك قامت الباحثة باستخدام معادلة 

ألداة الدراسة والذي بمغ  لحساب ثبات االتساق الداخمي (Chronbach Alpha)كرونباخ ألفا 
(2.55..) 

 المعالجة اإلحصائية:
قامت الباحثة بإدخال بيانات الدراسة ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام برنامج التحميل 

إذ سيتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة  (SPSS)اإلحصائي 
لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية  -ت  -ومجال من أداة الدراسة  تم استخدام اختبار

لمتغير )الجنس( واستخدام تحميل التباين األحادي لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية 
 لمتغير سنوات الخبرة.

 نتائج البحث ومناقشتها
 تستعرض الباحثة نتائج البحث وفقا لفرضياتو، ومناقشة نتائج كل فرضية كاآلتي:

التحديات التي تواجو المعممين والمعممات في المرحمة الثانوية في الفرضية األولى : 
 ظل جائحة كورونا؟

 لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:
 أواًل: التحديات التي تواجو اإلدارة المدرسية:

فات المعيارية بحسب لإلجابة عن الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرا
 (:1الجدول )
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتحديات التي تواجه المعممين 8جدول )

 والمعممات في المرحمة الثانوية في ظل جائحة كورونا
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رقم 
 الفقرة

 المتوسط العبارة
االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

1.  
وضوح رسالة ورؤية وأىداف المدرسة 
الخاصة بتطبيق منظومة التعمم 

 اإللكتروني
 مرتفع 1 0.95 4.55

0.  
توفر إدارة المدرسة عمميات التدريب 
المستمر لمطمبة عمى إتقان استخدامات 

 منظومة التعمم اإللكتروني
 مرتفع 4 1.29 4.01

2.  
توفر إدارة المدرسة اإلمكانيات المادية 

 لتمويل متطمبات التعميم اإللكتروني.
 مرتفع 5 1.26 3.92

4.  
اختيار قيادات إدارية لممدرسة داعمة 
ومحفزة لتطبيق منظومة التعمم 

 اإللكتروني
 مرتفع 2 1.05 4.50

1.  
توافرا لمساعدة الفنية والتقنية لمطمبة من 

 قبل العاممين بالمدرسة.
 مرتفع 3 1.24 4.07

5.  
التعاون بين إدارات المدارس في تبادل 

التعمم التعاون الخبرة لتطوير منظومة 
 اإللكتروني.

 مرتفع 6 1.13 3.92

5.  
تحديد االحتياجات التدريبية المطموبة 
لكل فئة من فئات الطمبة لممارسة 

 منظومة التعمم اإللكتروني.
 مرتفع 7 1.12 3.91

5.  
تشكل فرق وحمقات عمل تعاونية 
وتنسيقية لتنفيذ برامج تحسين جودة 

 مرتفع 8 1.26 3.89
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العمل بمنومة التعمم اإللكتروني في 
 المدرسة.

9.  

توفر المدرسة نظاما يحرص عمى توثيق 
ومراجعة جميع الوثائق والبيانات 
والمستندات التي تنفذ بيا المواد الدراسية 

 لمطمبة قبل استخداميا.

 مرتفع 13 1.20 3.87

12.  
توفير التدريب الالزم لفريق العمل 
المسؤول عن تقديم منظومة التعمم 

 اإللكتروني بالمدرسة.
 مرتفع 14 1.28 3.86

11.  
يتوفر نظام معمومات وسجالت موثق 
يمبي حاجات التخطيط والمتابعة واتخاذ 

 القرارات في المدرسة.
 مرتفع 11 1.17 3.88

10.  
تكوين فريق عمل جماعي لتنفيذ مشاريع 
تحسين جودة المنتج التعميمي 

 اإللكتروني في المدرسة.
 مرتفع 12 1.16 3.87

12.  
واستراتيجيات تبني المدرسة سياسات 

لمتعمم اإللكتروني تمبي احتياجات جميع 
 الفئات.

 مرتفع 9 1.10 3.88

14.  
تقوم المدرسة بإجراءات وقائية وعالجية 
لمعالجة األخطاء المتوقعة في البرامج 
 اإللكترونية المقدمة لمطمبة قبل حدوثيا.

 مرتفع 10 1.28 3.88

11.  
تفعيل الثقافة التنظيمية اإليجابية نحو 

منظومة التعمم اإللكتروني لجميع تطبيق 
 مرتفع 15 1.13 3.86
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 الطمبة.
 

( أن التحديات والصعوبات التي  تواجو إدارة المدرسة كانت 1يتضح من الجدول )
( " وضوح رسالة ورؤية وأىداف المدرسة 1بدرجة مرتفعة. وقد جاء في المرتبة األولى الفقرة )

( وانحراف معياري 4.11بمتوسط حسابي ) الخاصة بتطبيق منظومة التعمم اإللكتروني"
( " تفعيل الثقافة التنظيمية اإليجابية نحو 11( وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة )2.91)

( وانحراف معياري 2.55تطبيق منظومة التعمم اإللكتروني لجميع الطمبة" بمتوسط حسابي )
(1.12.) 

 ثانيًا: التحديات التي تتصل بالمعممين والمعممات:
لإلجابة عن ىذا الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (:0بحسب الجدول )
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتحديات التي تتصل بالمعممين 0الجدول )
 والمعممات

رقم 
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة

15.  
المدرسة استراتيجية واضحة لتدريب تتبنى 

وتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في مجال 
 تعميم الطمبة عمى منظومة التعمم اإللكتروني

 مرتفع 1 1.24 3.90

15.  
تعمل المدرسة عمى تشجيع المعممين والمعممات 
لتبادل الخبرات فيما بينيم لتقديم المقررات 

 اإللكتروني.الدراسية بواسطة منظومة التعميم 
 مرتفع 5 1.36 3.73

15.  
توفير أنظمة إدارة المحتوى التعميمي ونظام 
المتواصل المتزامن والغير المتزامن 

 الستخدامات الطمبة
 مرتفع 9 1.19 3.72

 مرتفع 12 1.20 3.71يمتمك المعممين والمعممات الخبرة الفنية   .19
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والميارات التقنية لمنظومة التعميم اإللكتروني 
 لمطبة.

02.  

يتم استقطاب ا المعممين والمعممات وتكميفيم 
وفقًا لمتخصص الدقيق ضمن معايير مينية 
واضحة إلعداد المناىج الدراسية ضمن 

 منظومة التعميم اإللكترونية.

 مرتفع 2 1.21 3.85

01.  

تجري الوزارة المفاضمة بين المتقدم لمتوظيف 
عمى أسس موضوعية تستند إلى الكفاءة في 

تقان متطمبات منظومة مجال االختصاص  وا 
 التعميم اإللكتروني.

 مرتفع 0 1.31 3.86

00.  
توفر الوزارة العدد الكافي من المعممين 
والمعممات لتنفيذ البرامج الخاصة لمطمبة 

 بواسطة منظومة التعميم اإللكتروني.
 مرتفع 4 1.20 3.83

02.  
تدقق الوزارة في مدى كفاءة المعممين 

تحقيق رسالتيا والمعممات ومواصفاتيم من أجل 
 وأىدافيا في تطبيق منظومة التعميم اإللكتروني.

 مرتفع 5 1.25 3.81

04.  
التركيز عمى جودة العمميات لمنظومة التعمم 

 اإللكتروني لمطبة بدل التركيز عمى نتائجيم.
 مرتفع 1 1.21 2.50

01.  
يشارك المعممين والمعممات في تطوير 

 محتويات المواد الدراسية لمطمبة.
 مرتفع 5 1.17 3.79

05.  
تفعيل تنفيذ حصص عبر الفيديو كونيفرس بين 

 المعممين والمعممات والطمبة
 مرتفع 9 1.20 3.72

 
( أن التحديات والصعوبات التي تواجو المعممين والمعممات في 0يتضح من الجدول )

( 15الفقرة )مجال التعميم االلكتروني لمطمبة كانت بدرجة مرتفعة. وقد جاء في المرتبة األولى 
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" تتبنى المدرسة استراتيجية واضحة لتدريب وتنمية قدرات المعممين والمعممات في مجال تعميم 
( 1.04( وانحراف معياري )2.92الطمبة عمى منظومة التعمم اإللكتروني " بمتوسط حسابي )

والميارات ( " يمتمك المعممين والمعممات الخبرة الفنية 19وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة )
( وانحراف معياري 2.51التقنية لمنظومة التعميم االلكتروني لمطبة." بمتوسط حسابي )

(1.02.) 
 ثالثًا: التحديات والصعوبات التي تتعمق بالبنية التحتية في المدارس:

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 (:2بحسب الجدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتحديات التي تتعمق بالبنية التحتية 3جدول )
 في المدارس 

رقم 
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

الرت
 بة

 المستوى

05.  

تطبق المدرسة النظام اإللكتروني  فيما 
يتعمق بحفظ الوثائق والمراجع والسجالت 

وصول الطمبة وضبطيا وتوزيعيا لتسييل 
 إلييا.

 مرتفع 2 1.26 3.89

05.  
توفر اإلمكانات المادية والبشرية الضرورية 
لمشروعات تحسين جودة منظومة التعميم 

 اإللكترونية بالمدرسة.
 مرتفع 4 1.10 3.88

09.  
توفرا لمدرسة متطمبات احتياجات الطمبة 
بتحديد جميع الموارد من أجيزة وتقنيات 

 وموارد مادية.
 مرتفع 1 1.13 3.92

22.  
تعمل المدرسة عمى حوسبة أعماليا اإلدارية 
وبناء قواعد بيانات الكترونية متكاممة 

 مرتفع 0 1.12 3.91
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 وشاممة.

21.  

توفر المدرسة منيجية متكاممة لبناء وتعزيز 
الثقافة التنظيمية االلكترونية الداعمة 
نتاجيا  لممعرفة الرقمية من حيث توليدىا وا 

 لمطمبة.

 مرتفع 4 1.28 2.55

20.  
توافر أعداد ومساحات وتجييزات الصفوف 
الدراسية والمختبرات االفتراضية والمشاغل 

 مع احتياجات الطمبة.
 مرتفع 1 1.17 2.55

22.  
يراعى في المباني المدرسية متطمبات 
الطمبة لموصول إلى تقنيات منظومة التعميم 

 اإللكتروني بسيولة.
 مرتفع 5 1.16 2.52

24.  
مكتبة مجيزة بمصادر يتوافر في المدرسة 

المعرفة الرقمية تدعم عمميتي التعمم والتعميم 
 لمطمبة.

 مرتفع 9 1.20 2.55

21.  
يتوافر في المدرسة أماكن مجيزة بمنظومة 
التعمم اإللكترونية لممارسة عمميتي التعمم 

 والتعميم لمطمبة بسيولة ويسر.
 مرتفع 12 1.28 2.55

25.  
 توفر المدرسة الموارد التقنية الحديثة
والمتنوعة ذات الصمة بالبرامج التعميمية 

 لمطمبة.
 مرتفع 5 1.13 2.51

25.  
توفر المدرسة قواعد بيانات شاممة لكافة 

 أنشطتيا العممية واإلدارية والمالية.
 مرتفع 5 1.21 2.54

 مرتفع 11 1.31 2.55توفر خدمة اإلنترنت بشكل مستمر في   .25
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 المدرسة.

29.  
المشكالت توافر فنيين متخصصين لحل 

 التقنية المتعمقة بالتعمم اإللكتروني باستمرار.
 مرتفع 12 1.20 2.51

42.  
تفعيل تصميم بيئات تعميمية الكترونية قائمة 

 عمى المحاكاة الحاسوبية خاصة بالطمبة.
 مرتفع 14 1.19 2.54

41.  
توافر صيانة دورية لشبكة اإلنترنت الداخمية 

 في المدرسة.
 مرتفع 11 1.25 2.52

40.  
بوابات الكترونية لممدرسة محدثة  توافر

 باستمرار الستخدامات الطمبة.
 مرتفع 15 1.21 2.52

42.  
توفير خدمات االنترنت بشكل مجاني 

 لمطمبة في منازليم.
 مرتفع 15 1.17 2.51

44.  
تفعيل تقنيات المختبرات االفتراضية لتدريس 

 المواد العممية لمطمبة.
 مرتفع 11 1.22 2.55

التحديات والصعوبات نحو البنية التحتية كانت بدرجة ( 2يتضح من الجدول )
متطمبات احتياجات الطمبة  ( " توفر المدرسة09مرتفعة. وقد جاء في المرتبة األولى الفقرة)

( وانحراف 2.90بتحديد جميع الموارد من أجيزة وتقنيات وموارد مادية  .." بمتوسط حسابي )
( " توافر بوابات الكترونية لممدرسة 40لفقرة )( وفي المرتبة األخيرة جاءت ا1.12معياري )

 (.1.01( وانحراف معياري )2.52محدثة باستمرار الستخدامات الطمبة." بمتوسط حسابي )
( حول التحديات α<0.05ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 نس ، وسنوات الخدمة(؟التي تواجو المعممين والمعممات في ظل جائحة كورونا تُعزى إلى )الج
 الجنس:

 لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام اختبار )ت(. 
( نتائج اختبار )ت( لالختالف في التحديات والصعوبات التي تواجه المعممين 4جدول )

 والمعممات في ظل جائحة كورونا تبعا لمتغير الجنس
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 المتوسط الجنس
االنحراف 
 المعياري

 الداللة ت

 0.33 0.99- 0.55 3.81 ذكور 
   0.50 3.89 إناث 

 
( وىي ليست دالة 0.99-( أن قيمة اإلحصائي )ت( كانت )4يتضح من الجدول )

فاقل لذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  2.21عند مستوى 
(α<0.05 حول التحديات التي تواجو المعممين والمعممات في ظل جائحة كورونا ُتعزى إلى )

 لمتغير الجنس.
 سنوات الخدمة:

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين األحادي وتبين الجداول النتائج 
 المرتبطة بذلك. 

( نتائج تحميل التباين األحادي  لالختالف في التحديات التي تواجه المعممين 5جدول )
 والمعممات في ظل جائحة كورونا وفقًا لسنوات الخبرة 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة ف

 0.03 3.64 1.00 2 2.00 بين المجموعات 
داخل 

   0.28 15 53.18 المجموعات 
    19 55.18 المجموع 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية حيث بمغت قيمة اإلحصائي 1يتضح من الجدول )
( لذا يوجد فروقحول 2.21( فاقل عند مستوى )2.21( وىي دالة عند مستوى )2.54)ف( )

التحديات التي تواجو المعممين والمعممات في ظل جائحة كورونا ُتعزى إلى سنوات الخدمة، 
اختبار شافية لممقارنات البعدية والذي تتضح نتائجو في  ولتحديد موقع الفروق تم إجراء

 ( 5الجدول )
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 ( نتائج اختبار شافية لممقارنات البعدية6جدول )
 سنوات 12-1 سنوات 5-1 سنوات 1أقل من  سنوات الخبرة 

 *0.21 0.23*  سنوات 1أقل من 
 0.02-   سنوات 1-5
    سنوات 1-12

االتجاىات اختمفت باختالف متغير الخبرة الدراسية، حيث ( بأن 5يتضح من الجدول )
إن حول التحديات والصعوبات التي تواجو المعممين والمعممات في ظل جائحة كورونا ُتعزى 

سنوات(، لصالح أقل من  12سنوات، أكثر من  12-1سنوات،  1إلى سنوات الخبرة )أقل من 
 سنوات. 1

 مناقشة النتائج والتوصيات:
ئج السؤال األول والذي ينص عمى: ما التحديات التي تواجو المعممين مناقشة نتا

 والمعممات في ظل جائحة كورونا؟
( أن 1تم اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل التحميل حيث يتضح من الجدول )

( " 1التحديات التي تواجو االدارة كانت بدرجة مرتفعة. وقد جاء في المرتبة األولى الفقرة )
ورؤية وأىداف المدرسة الخاصة بتطبيق منظومة التعمم اإللكتروني" بمتوسط  وضوح رسالة

( " تفعيل 11( وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة )2.91( وانحراف معياري )4.11حسابي )
الثقافة التنظيمية اإليجابية نحو تطبيق منظومة التعمم اإللكتروني لجميع الطمبة" بمتوسط 

 (.1.12ياري )( وانحراف مع2.55حسابي )
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن ىناك تحديات تواجو االدارة في عممية تنفيذ التعميم 
ومنيا عدم وضوح رسالة ورؤية وأىداف المدرسة الخاصة وغياب الخطط التعميمية المتكاممة 
منظومة التعمم اإللكتروني، مما يعيق عممية التعمم وكذلك عدم القدرة عمى تنفيذ منظومة 
التعميم عن بعد بسبب تقص البنية التحتية وعدم قدرة الطمبة عمى المواصمة فضال عن ذلك 
عدم توفير العدد الكافي من أجيزة الحاسب االلي في المدارس، مما ال يساعد المتعممين عمى 

 التدريب المتواصل أو اعداد الواجبات المطموبة.
ممين والمعممات كانت بدرجة ( أن التحديات التي تواجو المع0يتضح من الجدول )

( " تتبنى المدرسة استراتيجية واضحة لتدريب 15مرتفعة. وقد جاء في المرتبة األولى الفقرة )
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وتنمية قدرات المعممين والمعممات في مجال تعميم الطمبة عمى منظومة التعمم اإللكتروني " 
( " 19ة جاءت الفقرة )( وفي المرتبة األخير 1.04( وانحراف معياري )2.92بمتوسط حسابي )

يمتمك المعممين والمعممات الخبرة الفنية والميارات التقنية لمنظومة التعميم اإللكتروني لمطمبة." 
 (.1.02( وانحراف معياري )2.51بمتوسط حسابي )

ويمكن تفسير ذلك من خالل أن المعممين والمعممات كذلك يواجيون مشكالت عدة 
بب نقص التدريب وعدم امتالك الخبرات المختمفة التي تمكنيم في التعميم االلكتروني وذلك بس

من تنفيذ تقنية منظومة التعميم االلكتروني لمطمبة وعدم توفير االمكانيات لممعممين من أجل 
تطوير المناىج بيدف ادخال طرق جديدة، وضعف الخدمات الفنية التي يمكن تقديميا في 

 اعداد المناىج.مركز تكنولوجيا المعمومات لممساعدة في 
( التحديات نحو البنى التحتية كانت بدرجة مرتفعة. وقد جاء 2يتضح من الجدول )
( " توفر المدرسة متطمبات احتياجات الطمبة بتحديد جميع 09في المرتبة األولى الفقرة )

( وانحراف معياري 2.90الموارد من أجيزة وتقنيات وموارد مادية.." بمتوسط حسابي )
( " توافر بوابات الكترونية لممدرسة محدثة 40المرتبة األخيرة جاءت الفقرة )( وفي 1.12)

 (.1.01( وانحراف معياري )2.52باستمرار الستخدامات الطمبة." بمتوسط حسابي )
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن عدم وعي اعضاء بمفيوم تقنيات التعميم اإللكتروني  

يفيا وعدم تشجيع اإلدارة ليم كما تبين أن رسالة جعل عندىم اتجاىات غير إيجابية نحو توظ
ورؤية وأىداف المدرسة الخاصة لتطبيق منظومة التعميم اإللكتروني جاءت في المرتبة األخيرة 

 مما يؤكد مدى عدم فيم المعممين والمعممات ليا.
مناقشة نتائج السؤال الثاني والذي ينص عمى: ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية 

( حول التحديات التي تواجو المعممين والمعممات في ظل α<0.05وى الداللة )عند مست
 جائحة كورونا ُتعزى إلى )الجنس ، وسنوات الخدمة(؟

( وىي ليست دالة 0.99-( أن قيمة اإلحصائي )ت( كانت  )4يتضح من الجدول )
ة فاقل لذا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل 2.21عند مستوى 

(α<0.05 حول التحديات التي تواجو المعممين والمعممات في ظل جائحة كورونا ُتعزى إلى )
( بأن االتجاىات اختمفت باختالف متغير الخبرة 5لمتغير الجنس. ويتضح من الجدول )

الدراسية، حيث إن حول التحديات التي تواجو المعممين والمعممات في ظل جائحة كورونا 
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سنوات(، لصالح  12سنوات، أكثر من  12-1سنوات،  1خبرة )أقل من ُتعزى إلى سنوات ال
 سنوات. 1أقل من 

ويمكن تفسير ذلك بأن الذكور واإلناث من المعممين والمعممات يجب أن تكون عندىم 
اتجاىات إيجابية نحو استخدام تقنيات التعميم اإللكتروني وذلك بما ليا من أىمية في تحسين 

 البيئة التعميمية.
( 1كن تفسير ذلك من خالل أن المعممين والمعممات أصحاب الخبرة أقل من )ويم

سنوات يكون عندىم حافزًا أكبر لمتعرف عمى تقنيات التعميم اإللكتروني وتطبيقيا مقارنة 
 بأصحاب الخبرات األخرى.

 
 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا توصي الباحثة بما يمي: 
تطوير البنية التحتية المناسبة لقسم تقنيات التعميم في المدارس  .1

لتطبيق التعميم االلكتروني ، من خالل توفير طاقات بشرية مؤىمة لعمل مقررات إلكترونية ، 
 وعرض المحاضرات بشكل غير تزامني عن طريق الشبكة العنكبوتية  . 

خدام تطبيقات توفير فرص التدريب المناسبة لممعممين والمعممات الست .0
 التعميم االلكتروني المختمفة.

االستفادة من تجارب المعممين والمعممات في المدارس األجنبية بما  .2
 يخص التعميم االلكتروني. 

عمى المعممين والمعممات االستفادة من تطبيقات التعميم االلكتروني  .4
عداد نظم االم تحانات االلكترونية بما كوضع المقررات االلكترونية عمى الشبكة العنكبوتية، وا 

 يثري العممية التعميمية ويخدم الموقف التعميمي
ضرورة التفاعل بين الطمبة والمعممين والمعممات وذلك عن طريق  .1

التواصل مع الطمبة وحصول الطمبة عمى نتائج االختبارات، وتوفير مراجع المقررات الدراسية 
 من خالل البوابة االلكترونية.

 قائمة المصادر
 راجع العربيةالم -
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، عمان: دار وائل 0(. التجديدات التربوية، ط0211استيتية، دالل، وسرحان، عمر ) .1
 لمنشر.

( أثر استخدام معممي التربية اإلسالمية لمتعمم اإللكتروني 0212المطيري، جمعان ) .0
لطالب الصف العاشر في التحصيل والتفكير اإلبداعي بدولة الكويت رسالة ماجستير غير 

 جامعة الشرق االوسط، عمان، األردن.منشورة، 
(. مدى توافر واستخدام وسائل التقنية الحديثة في مدارس 0211الحفناوي، محمود ) .2

التعميم األىمي بالرياض من وجية نظر معممي المرحمة المتوسطة. رسالة ماجستير غير 
 منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردنية.

ات تكنولوجيا التعميم في عصر المعموماتية، دار (. مستحدث0219الحمفاوي، وليد ) .4
 الفكر، عمان.

(. اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بالمدارس السعودية نحو 0212بركات، ىشام ) .1
 نظام إدارة التعمم االلكتروني جسور.مشاركة مقدمة إلى الندوة األولى في تطبيقات استخدام

 السعودية. الممك سعود، المممكة العربيةالمعمومات واالتصال في التعميم والتدريب.جامعة 
(. اثر استخدام استراتيجية التعمم اإللكتروني 0211الوشاحي، مريم وعمار، محمد ) .5

التعاوني في تنمية ميارات الدراسة واالتجاه نحو التعمم اإللكتروني لدى طالب جامعة 
عند بعد، الرياض، المممكة السمطات قابوس، المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم اإللكتروني والتعميم 

 ( مارس.1-0العربية السعودية )
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