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 إقواة المشوف
ظل  التعليمية ف  األزمات داةةأداة ل لتتوني ال التعليم ) ـالرسالة الموسومة بأشهد أن إعداد هذه 

جرى  ناالقتصاد( داةةالكلية ف  طلبة الجائحة كوةنيا: دةاسة استطالعية آلةاء عينة من 
وهي جزء من  ،عمالاأل إدار واالقتصاد/ قسم  دار اإل/ كلية  بإشرافي في جامعة الموصل

 عمال.األ إدار نيل شهاد  الماجستير في متطلبات 
 التوقيع:                 
 االسم: أ. م. د. عامو اسماعيل حديد                                             

 2021/     /   التاةيخ:                                
 إقواة المقوم اللغوي 

التعليمية ف  ظل جائحة  األزمات داةةأداة ل لتتوني ال التعليم )أشهد بأن هذه الرسالة الموسومة بـ 
تمت مراجعتها من  ناالقتصاد( داةةالتلية الطلبة ف  الكوةنيا: دةاسة استطالعية آلةاء عينة من 

ناقشة وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة للم ،الناحية اللغوية وتصحيح ما ورد فيها من أخطاء لغوية وتعبيرية
 بقدر تعلق األمر بسالمة األسلوب وصحة التعبير.

 التوقيع:                  
 م. د. آالء محمد ابواهيم االسم:                                       

 التوبية للبناتاللغة العوبية/ كلية  :قسم                                                
 2021/     /   التاةيخ:                               

 إقواة ةئيس لجنة الدةاسات العليا
 أرشح هذه الرسالة للمناقشة.  ،بناًء على التوصيتين التي تقدم بها المشرف والمقوم اللغوي 

 التوقيع:                     
 آالء حسيب الجليل  أ. د. االسم:                                              

 2021/     /    التاةيخ:                                      
 االعمال إداةةإقواة ةئيس قسم 

رشح هذه أ ،بناًء على التوصيات التي تقدم بها المشرف والمقوم اللغوي ورئيس لجنة الدراسات العليا
 الرسالة للمناقشة.

 التوقيع:                           
 آالء حسيب الجليل أ. د.  : االسم:                                                  

 2021/   /   التاةيخ:                                     



 

 اإلهداء
 من اضاء لدي درب االبجدية إلى

 وألهمني القوة على المواصلة

 محبة العطاء الخالص إلىودفعني 

 بي حفظه هللا()أ

 

 من أغرقت الدمع سبال لرعايتي إلى

 ومصدر قوتي وعوني في الحياة

 وجعلت لي في هذه الدنيا مقام

 )أمي الغالية أطال هللا في عمرها(

 

 سندي وقوتي ومالذي بعد هللا إلى

 ثروني على أنفسهممن آ إلى

 )أخواتي(

 

 من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلىمن أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة ...  إلى

 )صديقاتي وزميالتي(

 

 كل من علمني وساندني وآزرني إلى

 

 إليكم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع

 

 الباحثة

 
 



 

 شكو نعوفان
الشـــــهر كله  ،(الحمد هلل حمدًا يليق بمقامه، والصـــــال  والســـــالم على نبي ال لق محمد )

 الىتعو اًل وأخيرًا، فهو الذي وفقني وأعانني على انجاز هذه الرســــــالة، وأرجو من ن ســــــبحانه أو هلل 
 أن يتم نعمته عليَّ بمواصلة تحصيلي العلمي.

بفيض  رنيفإن فروض العرفان واألمانة تدعوني أن أتقدم بجزيل شهري وامتناني لمن غم
د ســــــتااي الألاتــــــل األســــــتاا المســــــاعفي ميســــــرتي البح ية أ عطائه، وُحســــــن ُخلقه، ف ان له األ ر

شــــراف على إعداد هذه الدراســــة، ف ان الذي تألضــــل عليب بقبول اإل عامو إسمممماعيل حديدالدكتور 
رًا وموجهًا وملهمًا، له مني أصــــدد الدعوات بالتقدم والعطاء الدائم والســــالمة والعمر و امشــــرفًا ومح

 المديد.
 إلىو  ،الموصلجامعة لصــرا التعليمي الشــام  في ســماء الو ن وأتقدم بالشــهر والعرفان ل

ني في لذين رافقو األعمال ا إدار واالقتصـــاد وأعضـــاء الهيدة التدريســـية في قســـم  دار اإلعماد  كلية 
المســــــاند   العلمية القيمة ومواقألهم ف انوا خير داعمين لي بما رفدوني بتوجهاتهم العلمية،مســــــيرتي 

 والداعمة لطلبة الدراسات العليا.
فاتــــل رئيس لجنة المناقشــــة وأعضــــائها الموقرين لقبولهم األســــاتذ  األ إلىوأتقدم بشــــهري 

 الساد  ال براء المحهمين الستمار  االستبانة لما قدموه إلىو  ،مناقشتهاقراء  الرسالة وتحملهم عناء 
 في توجيه الباح ة.من مالحظات قيمة 

  عبد علســـــتاا المســـــاعد الدكتور عرفان أن اتقدم بالشـــــهر الوافر لأويقتضـــــي واج  ال  
 فله مني خالص االمنيات بالتوفيق والنجاا الدائم. ،العون لما قدمه لي من يد  الفتاح الشاهو

تمام إمن مد لي يد العون والمســــــاعد  في  إلىفر شــــــهري وامتناني اوال يألوتني أن أتقدم بو 
 لىإوكذلك شـــــهري وامتناني محمد  معبد التويمثنى ســـــتاا وإنجاز هذه الرســـــالة وأخص بالذكر األ

لدعمهم ومســــــاندتهم لي في تذليل معد حازم السممممعدنن الســــــيد و  منيب محمود الدباغ مكومالســــــيد 
 كافة منتسبي جامعة الموصل. إلىزمالء الدراسة و  إلىوكذلك الشهر والتقدير  ،الصعاب

 من ال ينسى معروفهم والدي العزيز ووالدتي إلىتقدم بأسمى آيات الوفاء والعرفان أمًا ختا
 وأخواتي لدعهم ومساندتهم لي  يلة فتر  دراستي.

يحة نص أومشور   أوالعذر ل ل من لم ُيتح لي اكر أسمائهم ممن أسهموا بجهد  وأستميح
 أسهمت في إنجاز الدراسة، فجزاهم ن عني خير الجزاء.

 

 الباحثة



 أ

 المستخلص
هدفت الدراســـــــــــــــة إلى التعرف على امهانية اعتماد التعليم اإلل تروني أداً  لمواجهة األزمات 
التعليمية في ظل جائحة كورونا. ولتحقيق هذا الهدف قامت الباح ة بتطوير اســــــــــــــتمار  اســــــــــــــتبانة 

لى الباح ة إلنجاز دراســتها عخاصــة بناًء على دراســات حدي ة تناولت متغيرات الدراســة، واعتمدت 
ًا ال اني في الجان  الميداني الذي لم يطبق ســـــــابقنظري، وتم ل ال الجان انبين، تم ل األول في ج

     .في جامعة الموصل

تصـــــــــميم  ،محتوى ال ورس ،العليا دار اإلدعم ) ل ترونياإلاســـــــــة الحالية التعليم لت الدر و اتن  
جود   ،الدعم الت نولوجي ،الدعم االجتماعي ،خصـــــــــــــــائص الُمتعلم ،خصـــــــــــــــائص الُمعلم ،ال ورس
 ،ذارنمرحلة اكتشــــــــاف إشــــــــارات اإل)التعليمية  األزمات إدار و  ،متغيرًا مســــــــتقالً  (ل ترونياإلالتعليم 

مرحلة اســـــــــتعاد   ،الحد منها أومرحلة احتواء األتـــــــــرار  ،مرحلة االســـــــــتعداد والتحضـــــــــير والوقاية
ية اســـــة الحالية تحاول اإلجابة عن اإلشـــــهالمتغيرًا معتمدًا، وإن الدر  (مرحلة التعلم والتقييم ،النشـــــا 

هــل يمهن اعتمــاد التعليم اإلل تروني كــأدا  إلدار  األزمــات التعليميــة في ظــل  الرئيســــــــــــــيــة ا تيــة 
االنعهاسات السلبية لجائحة كورونا من وجهة نظر الطالب في كلية اإلدار  واالقتصاد؟ من خالل 

 التعليم اإلل تروني وإدار  األزمات التعليمية.إ ار ف ري وميداني للعالقة واأل ر بين 
قد تم بناء م طط افتراتــــــــــــــي حدد  بيعة العالقة بين متغيرات الدراســـــــــــــــة، وانب قت منه 

( فرتية فرعية، تم اعتماد أسلوب نمذجة المعادالت البنائية من خالل 14فرتيتان رئيسيتان، و)
واالقتصــــــــــاد بجامعة  دار اإلبهلية  تم ل مجتمع الدراســــــــــة ( الختبار الألرتــــــــــيات،Amosبرنامج )

 االســـتبانة توزيعوتم  ،ية عينة الدراســـةاألولوتم اختبار  لبة الدراســـة  ،الموصـــل بأقســـامها الم تلألة
 بهم. ة ال اصـــــــــةل ترونياإلمن خالل الصـــــــــألوف  قســـــــــام ال ليةفي أ ة على جميع الطلبةل ترونياإل

أي ما  ( اســــتمار  صــــالحة للتحليل630)تم اســــترجا  اســــتمار   (700حيث قامت الباح ة بتوزيع )
 منهجًا لها. واعتمدت الدراسة المنهج الوصألي التحليليكما  ،(%90)نسبته 

ســا  و ة كالت رارات والنســـ  المدوية واألحصـــائيواســـت دمت الدراســـة عددًا من األســـالي  اإل 
حقق   االســـتنتاجات منها مجموعة من إلىوقد توصـــلت الدراســـة  المعيارية،الحســـابية واالنحرافات 

 ل ترونيإلانة بأبعاد التعليم همية النســـــــــــــبية مقار ى من حيث األاألولم الت نولوجي المرتبة بعد الدع
لنظام ا إلىيســـــــــاعد في الوصـــــــــول  الت نولوجي الذين ال لية تهتم بالدعم مما يدل على أ ،خرى األ

واختتمت  ،وإ ار  انتباههم واهتمامهم ،وبشهل يزيد من دافعية المتعلمين ،واست دامه واالستمرار فيه
 ،عادهابح العالقة بين متغيرات الدراســـة وأالدراســـة بمجموعة من التوصـــيات التي تســـهم في توتـــي
 فضاًل عن اقتراا عدد من الدراسات والبحوث المستقبلية.

 التعليمية. األزمات إدار  ،ل ترونياإلالتعليم التلمات المفتاحية: 

 



 ب

 ثبت المحتويات
 الصفحة الموضوع

 أ المست لص باللغة العربية
 ب  بت المحتويات

 ج لو ا بت الجد
 د شهال بت األ

 ه  بت المالحق
 1 المقدمة

 األنلالفصل 
 34-2 الدةاسات السابقة نمنهجية الدةاسة

 23-3   الدراسات السابقة األولالمبحث 
 31-24 المبحث ال اني  منهجية الدراسة 

 34-32 مجتمع وعينة الدراسةالالمبحث ال الث  
 صل الثاي الف
 91-36 النظوي للدةاسة الطاة

 65-36  ل ترونياإل  التعليم األولالمبحث 
 85-66 التعليمية األزمات إدار المبحث ال اني  

 الفصل الثالث
 111-86 العمل  )الميداي ( للدةاسة الطاة

 95-87 الدراسة وتش يصهما  وصف متغيري األولالمبحث 
 103-96 التحليل العاملي التوكيديالمبحث ال اني  
 111-104 حصائية لألرتيات الدراسةاالختبارات اإلالمبحث ال الث  

 الفصل الوابع
 118-112 االستنتاجات نالمقتوحات نالدةاسات المستقبلية

 116-113   االستنتاجاتاألولالمبحث 
 118-117 والدراسات المستقبليةالمبحث ال اني  التوصيات 

 139-119 المصادر
 I-XV المالحق 

 A المست لص باللغة اإلن ليزية



 ج

 لناثبت الجد
 الصفحة العنوان ةقم الجدنل

 8 – 3 يل تروناإلالدراسات العربية السابقة ال اصة بالتعليم  1
 12 - 8 نيل ترو اإلجنبية السابقة ال اصة بالتعليم الدراسات األ 2
 17 – 12 األزمات إدار الدراسات العربية السابقة ال اصة ب 3
 23 – 17 يميةالتعل األزمات إدار ب ال اصة السابقة األجنبية الدراسات 4
 29 متغيرات الدراسة الوارد  في استمار  االستبيان 5
 40 – 38 من وجهة نظر بعض الباح ين ل ترونياإلمألاهيم التعليم  6
 50 – 48 والتعليم التقليدي ل ترونياإلالألرد بين التعليم  7

من وجهـــــــة نظر بعض ال تـــــــاب  ل ترونياإلبعـــــــاد التعليم أ 8
 57 والباح ين

مراحــــل إدار  األزمــــات التعليميــــة من وجهــــة نظر عــــدد من  9
 84 الباح ين

 85 حس  وقت حدو ها التعليمية مراحل االزمة 10

11 
الت رارات والنسـ  المدوية والمتوسـطات الحسـابية واالنحرافات 
المعيارية إلجابات المبحو ين حول متغيرات الدراسـة ال اصـة 

 ل ترونياإلبالتعليم 
87 – 88 

 91 ل ترونياإلاإلحصائية للتعليم  بعاداأل 12

13 
نحرافات واالالت رارات والنسـ  المدوية والمتوسـطات الحسـابية 

ة تغيرات الدراسـة ال اصـالمعيارية إلجابات المبحو ين حول م
 التعليمية بإدار  األزمات

92 – 93 

 95 التعليمية األزمات دار األبعاد اإلحصائية إل 14
 97 – 96 ترميز كل متغير مستقل وكل متغير تابع وعدد الألقرات 15
 98-97 جود  المطابقة وقيم القبول عاييرم 16

مؤشــــــــــــــرات المطابقة ال اصـــــــــــــــة بالتحليل العاملي التوكيدي  17
 100 – 99 لمتغيرات الدراسة )قبل الحذف(

 101 مؤشرات القياس المحذوفة من أنمواج الدراسة  18



 د

 ثبت االشكال

مؤشــــــــــــــرات المطابقة ال اصـــــــــــــــة بالتحليل العاملي التوكيدي  19
 103-102 لمتغيرات الدراسة )بعد الحذف(

 105 ىاألولعالقة االرتبا  ال اص بالألرتية الرئيسة  20

عالقة االرتبا  ال اص بالألرتيات الألرعية للألرتية الرئيسة  21
 107 ىاألول
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 المقدمة

 ،جتمعي موهي جزء من نسيج أ ،نسانيبم تلف أشهالها قديمة قدم التاري  اإل األزماتتعد       
ق ن يطلإلى أحدى الســـــــمات المميز  للحيا  المعاصـــــــر  على نحو دفع البعض صـــــــبحت إبل إنها أ

اتجاه علماء  إلىوتعددها  األزماتتســـــــــار  ظهور  وأدى ،األزماتعلى العصـــــــــر الحالي بعصـــــــــر 
متميزًا في علم  اهاً صــــــــــبح اتجحتى أ األزمات دار أســــــــــس ومباد  إل االهتمام بوتــــــــــع إلى دار اإل
 .دار اإل

انـت هي يشــــــــــــــهـد العـالم اليوم حـد ـًا جلاًل هـدد جميع مجـاالت الحيـا  بـأزمـة هـائلـة ربمـا كـ
 ،التعليم بمعزل عن هذا التهديد قطا  ولم يهن ،زمة كوروناأ يال وهاألخطر في زماننا المعاصر أ

ؤســــســــات غل  المالمســــت دمة في أ م التقليدية إعاد  النظر في  رد التعلي إلى األزمةقد أدت هذه ف
مر الذي فرض على هذه المؤســــســــات تــــرور  توظيل التقنيات الحدي ة ودمجها في األ ،التعليمية

التعلم )او  م اإلل ترونييالتعلبرزت أهمية وجودها، ومن هنا  لية التعليمية بما يضــمن اســتمرارالعم
 .تألرض التباعد الجسدي الستمرار التعليم في ظروفالذي بات السبيل الوحيد  (عن بعد

 وأساسي في إنجاا العملية التعليمية، فألي ظل التطور اً مهم اً لتعليم اإلل تروني دور يؤدي ا
الت نولوجي ال بير ومع انتشــــار وســــائل االتصــــال الحدي ة من حاســــوب، وشــــبهة انترنت، ووســـائط 

تمام العملية مهنت المؤســــــســــــات من إمتعدد ، م ل  الصــــــوت، والصــــــور ، والأليديو، وهي وســــــائل 
  .بهل سهولة ويسر وبأقل وقت وجهدالتعليمية 

 باحث ال ة م منها األولتضـــــمن الألصـــــل  ،أربعة فصـــــول رئيســـــةبالدراســـــة الحالية تم لت 
 ا ي صأما فيم ،ال اني منهجية الدراسةل المبحث و اتنو  ،لدراسات السابقةل األولالمبحث  خصص

 .المبحو ين األفرادو  راسةوصف مجتمع الدل و اتنفقد  المبحث ال الث
كما تأ ر الجان  النظري للدراســـــة الحالية في الألصـــــل ال اني بمبح ين خصـــــص المبحث 

ســلط قد ف ل انياالمبحث  ماأ ،واهميته واهدافه وخصــائصــه ومزاياه وأبعاده ل ترونياإللتعليم األول ل
 .التعليمية األزمات إدار  الضوء على

ث وبواقع  ال الجان  الميداني للدراســــــــــةوالذي ركز على الألصــــــــــل ال الث أما فيما ي ص 
خصــــص المبحث األول لوصــــف متغيري الدراســــة وتشــــ يصــــهما، أما المبحث ال اني فقد  ،مباحث

تم ل بالتحليل العاملي التوكيدي، في حين خصــــــــــــــص المبحث ال الث لالختبارات اإلحصـــــــــــــــائية 
 لألرتيات الدراسة.

 الرابع متضمنًة مجموعة من االستنتاجات والتوصيات وأخيرًا فقد اختتمت الدراسة بألصلها 
وبواقع مبح ين، خصــص المبحث األول الســتنتاجات الدراســة وفق ما أفضــى إليه الجان  النظري 
وكذلك نتائج التحليل اإلحصــــــــائي، أما المبحث ال اني فقد اســــــــتطلع جملة من التوصــــــــيات وكذلك 

 ي اختصاص إدار  األعمال.تقديم بعض المقترحات لمشاريع بح ية مستقبلية ف
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 األنلالفصل 
 الدةاسات السابقة نمنهجية الدةاسة

Previous studies and study methodology 

( اات الصلة جنبيةز الدراسات السابقة )العربية واأليقدم هذا الألصل عرتًا توتيحيًا ألبر 
رض أهم االف ار في عًا معتمدًا بموتــــــــــــــو  الدراســـــــــــــــة الحالية ل فاد  منها، كونها تعدب مصـــــــــــــــدر 

م ما قية وتوتــــــــيحها، مع أهوالمعطيات التي  رحها ال تباب والباح ين من بحوث ودراســــــــات تطبي
والتي تم ل العمق النظري لأف ار، كما تضـــــــمن هذا  وتوصـــــــيات،من اســـــــتنتاجات ليه توصـــــــلوا إ

 األفرادلدراســة و اصــف مجتمع ، فضــاًل عن و كافة تألاصــيلهابالألصــل تحديدًا دقيقًا لمنهجية الدراســة 
 (.1) ال ة مباحث الشهل  إلىالمبحو ين وتم تقسيمه 

 

 
 األولريطة  ريق مباحث وفقرات الألصل ( خ1الشهل )

 

الفصل االول

:المبحث األول

الدراسات السابقة

يةالدراسات العربية واالجنب

مجاالت اإلفادة

:المبحث الثاني

منهجية الدراسة

مشكلة الدراسة

أهمية الدراسة

أهداف الدراسة

فرضيات الدراسة

حدود الدراسة

أساليب جمع البيانات

اختبارات صدق

أساليب التحليل

:المبحث الثالث

وصف مجتمع الدراسة واألفراد
المبحوثين

وصف مجتمع الدراسة

مبررات اختيار الميدان

وصف األفراد المبحوثين
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 األنلالمبحث 
 بعض الدةاسات السابقة ذات العالقة

Some Relevant Previous Studies 

لت و اموجز لعدد من الدراســــــــات الســــــــابقة التي تن تقديم عرضيركز المبحث الحالي على 
ين فيه وفق جدول يب التعليمية األزمات إدار لت و اوكذلك الدراســـــــــــــــات التي تن ل ترونياإلالتعليم 

فضاًل عن أهم االستنتاجات والتوصيات ل ل دراسة وكما  ،عنوان الدراسة وأهم مشهلة فيها وهدفها
 يلي  

 لتتوني ال اًل: الدةاسات السابقة المتعلقة بالتعليم أن 
 الدةاسات العوبية .أ

 .ل ترونياإل( مجموعة من الدراسات ال اصة بالتعليم 1يوتح الجدول )

 لتتوني ال ( الدةاسات العوبية الخاصة بالتعليم 1الجدنل )

 (2019،محمود ،)يويان . دةاسة1
 لم"في العراد على دافعية الطلبة للتع ل ترونياإلتأ ير تطبيق التعليم " عنوان الدةاسة

 مشكلة الدةاسة

 تية سدلة ا ظهار المشهلة من خالل األإ إلىتسعى الدراسة 
 بين الطلبة؟ ل ترونياإلما مدى انتشار  قافة التعليم  -1
 ؟ل ترونياإلما حجم الألائد  من تطبيق نظام التعليم  -2
 ما هي معوقات است دام هذا النظام؟ -3

 الدةاسةهدف 
 .ونيل تر اإلمع است دام التعليم  وتألاعلهم الطلبةمعرفة مدى تقبل  -1
 ية.للبيدة التعليم ل ترونياإلمعرفة المزايا التي يوفرها التعليم  -2
 .يل تروناإلأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيق التعليم  -3

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

 .(696)بغداد والبالغ عددهم / التقني دار اإلالدراسة من  لبة ت ون مجتمع 

 أهم االستنتاجات

م ليـــات التعليويـــة لـــدى الطلبـــة لتطبيق واســــــــــــــت ـــدام آوجود رغبـــة ودافعيـــة ق
ة والصــــــــــــــعوبات االجتماعي ،قلفي قطا  التعليم العالي على األ ل ترونياإل

 ل ترونياإلمهانية تطبيق التعليم واالقتصــــــــــادية تؤ ر بشــــــــــهل ســــــــــلبي على إ
 العراد. بصور  كلية على الطلبة في 
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 أهم التوصيات
 من قبل الجامعات وحث ل ترونياإلتوصـــــي الدراســـــة باعتماد  رد التعليم  

كما توصـــــــــي بدعم هذه الطرد من قبل  ،التدريســـــــــيين على اســـــــــت دام آلياته
 دارات ال ليات والجامعات وتوفير مستلزمات تطبيقها.إ

 (2020 ،دةاسة )أبو شيخدم نآخونن  .2

في ظل انتشــــــــــــــار فيروس كورونا من وجهة نظر  ل ترونياإل"فاعلية التعليم  عنوان الدةاسة
 )خضوري(" المدرسين في جامعة فلسطين التقنية

 مشكلة الدةاسة

 تية ت الدراسة ل جابة عن االسدلة ا سع
في ظل انتشـــار فيروس كورونا من وجهة  ل ترونياإلما مدى فاعلية التعليم 

 نظر المدرسين في جامعة خضوري 
 في جامعة خضوري؟ ل ترونياإلما مستوى استمرارية عملية التعليم  -1
 في جامعة خضوري؟ ل ترونياإلاست دام التعليم  وقاتما مستوى مع -2
ي ف ل ترونياإلعضـــــــــــــاء هيدة التدريس مع التعليم أ ما مســـــــــــــتوى تألاعل  -3

 جامعة خضوري؟
من  في جامعة خضوري  ل ترونياإلا مستوى تألاعل الطلبة مع التعليم م -4

 وجهة نظر أعضاء هيدة التدريس؟

 هدف الدةاسة

ظل  في ل ترونياإلال شـــــــــــــف عن فاعلية التعليم  إلىتهدف هذه الدراســـــــــــــة 
انتشــــــــــار فيروس كورونا من وجهة نظر أعضــــــــــاء هيدة التدريس في جامعة 

ة قياس مســـتوى اســـتمرارية عملي إلىكما تهدف  ،(التقنية)خضـــوري فلســـطين 
اســــــــــــــت ــدام التعليم  وقــاتوال شــــــــــــــف عن مســــــــــــــتوى مع ،ل ترونياإلالتعليم 

ومســــــــــــــتوى تألاعل الطلبة وأعضـــــــــــــــاء هيدة التدريس مع التعليم  ،ل ترونياإل
 في جامعة فلسطين التقنية" خضوري".  ل ترونياإل

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

من أعضــاء  ســياً تدري اً ( عضــو 50مهونة من ) بقت هذه الدراســة على عينة 
ار عينة حيث تم اختي ،هيدة التدريس في جامعة فلسـطين التقنية " خضـوري"

( عضو هيدة 330الدراسة بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة المهون من)
من  2021-2020تدريس في جامعة خضــــــــــوري في الألصــــــــــل ال اني لعام 

 ،ة فلســطين التقنية  فر  ال ليلم تلف الت صــصــات ومن جميع فرو  جامع
حيث تم التوصــــــــــــل معهم من خالل  ،والألر  الرئيســــــــــــي  ول رم ،فر  رام ن

 وسائل التواصل االجتماعي.
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 أهم االستنتاجات

 ،ن جامعة فلســـطين "خضـــوري" من الجامعات التي تعتمد التعلم وجهًا لوجهإ
شــــــــــــــهل حولت بلذلك فقد ت ،ل ترونياإلولم يهن في خططها اعتماد التعليم 

، وهــذا مــا يقلــل من خبراتهــا في هــذا المجــال، ل ترونياإلالتعليم  إلىمألــاج  
 ،واه لممارســة لتحســين مســتإلى اويجعل هذا النو  من التعليم مســتجدًا يحتاج 

يتطلـــ  وجود بنيـــة تحتيـــة من حواســــــــــــــيـــ  وهواتف  ل ترونياإلن التعليم إو 
وبرمجيات مجربة ومعتمد  في التعليم، وشــــــــــــــراء برامج خاصـــــــــــــــة بالجامعة 

تعليم ، وألن الل ترونياإللضــــــــمان اشــــــــتراط أكبر عدد من الطلبة في التعليم 
ُفرض على الجامعة بشــهل مألاج  نتيجة جائحة كورونا فقد كان  ل ترونياإل

هي ات المتاحة و يواصــلون مع الطلبة تــمن اإلمهانأعضــاء هيدة التدريس يت
تطل  ي ل ترونياإلكما أن التعليم  ،ات تعيألة ولم ُيحس  لها حسابيإمهان

تضــــــــــــــافر جهود حهومية وخاصــــــــــــــة، وقد واجهت جامعة فلســــــــــــــطين التقنية 
"خضــــــــــــــوري" قرارات حهومية كغيرها من الجامعات العربية دون توفير دعم 

الك فإن أعضـــــــــاء هيدة التدريس في اًل عن فضـــــــــالســـــــــتمرار عملية التعليم، 
جامعة فلســـــــــــطين التقنية "خضـــــــــــوري" لم يتلقوا التدري  ال افي لقياد  عملية 

 . األزماتفي  ل ترونياإلالتعليم 

 أهم التوصيات

 جملة من التوصيات منها  إلىتوصلت 
اســـــــت مار التوجيهات اإليجابية للطلبة وألعضـــــــاء الهيدة التدريســـــــية نحو  -1

 .ل ترونياإلالتعليم 
تــأكيــد تــــــــــــــرور  االهتمــام من قبــل الجــامعــة بــإدخــال أســــــــــــــلوب التعليم  -2

 .في التعليم الجامعي ل ترونياإل
 ي الجامعة وإزالة ف ل ترونياإلتوفير بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم  -3

 التي تحول دون انتشـــــــــــــاره فيكافة المعوقات البشـــــــــــــرية والمادية والألنية 
 .بم تلف المراحل والمجاالتالنظام التعليمي 

تـرور  قيام الجامعة بطرا مواد ت سـ  الطال  مهارات وتقنيات التعليم  -4
من أجل تســــــــهيل عملية التألاعل واالســــــــتألاد  من قبل الطلبة  ل ترونياإل

 ًا.إل ترونيمع المواد التعليمية المعروتة 
 (2020،دةاسة )سليمان نالجبوةي  .3

 عنوان الدةاسة
الجود  الشـــــــــاملة في المؤســـــــــســـــــــات  إدار في تعزيز  ل ترونياإلدور التعليم "

التربوية والتعليمية دراســـــــة اســـــــتطالعية  راء عينة من موظألي مديرية تربية 
 محافظة نينوى"
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 مشكلة الدةاسة

هم المشــــــــــــــهالت التي حالت دون تطبيق الجود  في المنظومات أ نذكر من 
 يلي  التعليمية ما

التجهيزات والمرافق غير  أو ،التعليمي)القاعات الدراســــــــــيةســــــــــوء المنا   -1
 ،االكتألاء بمصـــــــــــــــادر التعليم التقليدية ،الموارد المالية المحدود  ،ال افية

القائمين على العملية التعليمية مع عضـــــــــــــــاء هيدة التدريس أ وقلة أعداد 
 التزايد الهائل في عدد الطالب ومتلقي العلم.

ت الة المتوافر منها داخل المنظومآتــــ أوة يل تروناإلعدم توفر البيدات  -2
 ألعضــــــــــاء هيدة التدريس وبالتالي للطالب في التعليمية مع قلة التدري 

وبالتالي تـــــــــــــعف التواصـــــــــــــل عن  ريق الشـــــــــــــبهة  ل ترونياإلالمجال 
 العن بوتية.

دراكية واالبت ارية لدى الطالب وال ريجين تـــــعف المهارات الذهنية واإل -3
 هليبوأســـــــــــا التعليمية والت نولوجية وخامات التدري ات مهانلضـــــــــــعف اإل

محدودية مصــــــــــادر و حوال غل  األأ الك لضــــــــــعف الميزانيات في  ويعود
 التعلم المتاحة.

 هدف الدةاسة

 تي هداف تتم ل با تحقيق مجموعة من األ إلىتسعى الدراسة 
بوية ر توفير جميع مقررات البرامج الدراسـية داخل المؤسـسـة التعليمي والت -1

مدعم بجميع وســــــــــــــائل التوتــــــــــــــيح من صــــــــــــــور  إل ترونيفي شــــــــــــــهل 
 وفيديوهات... ال .

بأعضـــــــاء هيدة المدونات ال اصـــــــة  أوة ل ترونياإلتـــــــم جميع المواقع   -2
 ساتذ .التدريس للمواقع لسهولة تواصل الطالب مع األ

توفير روابط تصـــل الطالب بمواقع علمية هامة ت دم المجتمع وتدعمهم  -3
 والت نولوجيا في المجاالت الم تلألة. بأحدث المعارف

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

ن وإداريين( تربية ( اســــــــــــــتبانة على موظألي )معلمي30) قام الباح ان بتوزيع
 .مجتمع عينة البحثالذين يم لون محافظة نينوى 

 أهم االستنتاجات

 ل ترونياإلجريـت على م رجـات التعليم أن معظم الـدراســـــــــــــــات التي إ -1
ــــة هــــذا النو  من التعليم في تطوير كألــــاء  الطلبــــة  تؤكــــد على فــــاعلي

 إلدخالولذا ســــــــارعت ال  ير من الدول  ،والتدريســــــــين على حد ســــــــواء
 في جامعاتها ومدارسها. ل ترونياإلتجربة التعليم 

ـــالتقنيـــات المنـــاســــــــــــــبـــة للتعليم  -2 محـــدوديـــة تجهيز المـــدارس والمـــديريـــة ب
 دد .واست دامها في مواد مح ل ترونياإل
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ام ومحدودية اســـت د ،تراجع مســـتوى المناهج الدراســـية و رائق التدريس -3
 .ل ترونياإلتقنيات المعلومات والتعليم 

 

 أهم التوصيات

 مجموعة من التوصيات منها  إلىتم التوصل 
ومن  ،تحديد الصـــــعوبات والمعوقات التي تقف عائقًا دون تحقيق الجود  -1

 لها. يجاد الحلول المناسبةإ م العمل على 
التحديث المســــــــــــــتمر للمناهج التعليمية بالمدارس العراقية بما يتوافق مع  -2

 متطلبات وتحديات العصر واحتياجاته العلمية والمعرفية.
على  تي تعين عضــــو هيدة التدريسجهز  التوفير الوســــائل التعليمية واأل -3

 داء الألعال وتساعد في رفع مستوى الطالب.األ
 (2020،دةاسة )هشام نآخونن  -4

دراســة ) في ظل جائحة كورونا اإلنترنتع التعليم الجامعي عن بعد عبر واق" عنوان الدةاسة
 ."ميدانية على عينة من الطلبة بالجامعات الجزائرية(

 مشكلة الدةاسة

ر ع التعليم الجامعي عن بعد عبتم لت بالتســـــــــــــايل الرئيس ا تي  ما هو واق
 في ظل جائحة كورونا؟ ويندرج منها تسايالت فرعية  اإلنترنت
ان ي مدى كأ إلىكيل تم تطبيق نظام التعليم الجامعي عن بعد؟ و  -1

 ب بين الطلبة واالساتذ ؟و االتج
هــــل كــــانــــت البرامج المتبعــــة في التعليم عن بعــــد كأليلــــة للتعويض  -2

 والتدارط؟
المســــــــــــــتقبلية ماهي المعوقات التي الزمت العملية؟ وماهي األفاد  -3

 للتجربة مواز  مع الطريقة التعليمية التقليدية؟

 هدف الدةاسة

إلقاء  لىإكما تهدف  ،وســـــــــــلبيات نمط التعليم عن بعد إيجابيات إلىالتطرد 
يم وتعية التعل إلىالضوء على حدث سوسيولوجي راهن من خالل التطرد 

ظام وأهمية دراســـة الن ،خالل أزمة وباء كورونا وتحليل واقعه في فتر  الحجر
التعليمي كونــه محور النظم االجتمــاعيــة األخرى ومعرفــة الألرد بين  رائق 

 والحدي ة. التعليم التقليدية 
مجتمع الدةاسة 

 نعينته
( اســــتمار  95) ( اســــتمار  اســــتبيان ليتم اســــتغالل103قام الباح ون بتوزيع )

 .إل ترونيوتم توزيعها على الطالب بالجامعات الجزائرية بشهل 
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 الدةاسات األجنبية .ب
 ل ترونياإل( مجموعة من الدراسات األجنبية ال اصة بالتعليم 2يوتح الجدول )
 لتتوني ال جنبية السابقة الخاصة بالتعليم ( الدةاسات األ2) الجدنل
 (Alqahtani  & Rajkhan, 2020دراسة ) .1

 عنوان الدةاسة

E-Learning Critical Success Factors during the COVID-

19 Pandemic: A Comprehensive Analysis of E-Learning 

Managerial Perspectives 

أ ناء جائحة كورونا  تحليل  ل ترونياإلعوامل النجاا الحاســــــــــــــمة للتعليم "
 ."ل ترونياإلشامل لوجهات النظر اإلدارية للتعليم 

 الهرمي لالتسلس مشهلةما تم لت مشهلة الدراسة بالتسايل الرئيسي ا تي   مشكلة الدةاسة
 ة؟الحرج النجاا لعوامل

 هدف الدةاسة

جائحة كورونا  خالل ل ترونياإل للتعليم الحاســــــــــــــمة النجاا عوامل تحديد
 تألضــــيل المعايير وتقنية متعدد التحليلي الهرمي التســــلســــل عملية باســــت دام
ـــ  ـــه  ريق عن الطل ـــات مع التشـــــــــــــــــاب ـــالي لتعزيز الحـــل تقني ـــ الم   ةالعملي

 .التعليمية
مجتمع الدةاسة 

 نعينته
 اتالمؤسس في ل ترونياإل ميالتعل مديري  منفرد  69 مع مقابالت إجراءتم 

 حــدد م تقييم معــايير على بنــاءً  ، وتم الــكجــائحــة كورونــا خالل التعليميــة

 أهم االستنتاجات

داء األســــــاتذ  مقارنة بأدائهم خالل بان ألاض مســــــتوى أالطلبة أحســــــاس  -1
 تقديمهم للدروس بالطريقة التقليدية.

لطال  ا أوالعملية التعليمية الجديد  جاءت مبهمة المعالم ســواء لأســتاا  -2
 في ظل ظروف است نائية قد تطول.

ريقـــة مرافقـــة للط اإلنترنـــت ون تجربـــة التعليم عن بعـــد عبر يمهن أن ت -3
 التقليدية في الظروف العادية.

 أهم التوصيات

يج  وتـــــع اســـــتراتيجية واتـــــحة المعالم تضـــــمن التواصـــــل واالتصــــال  -1
 الجامعة باألساتذ  والطلبة بطريقة مرنة. دار إل

قبول م هز  إعالم مرتبطة بتدفقلية تســـمح للطلبة امتالط أجالتأل ير في آ -2
 نترنت.ل 

   ل ترونيإلااســـــــــتحداث هيدة تعليمية دائمة تتعلق مهمتها بمتابعة التعليم  -3
ن من ألاعليمن خالل ندوات و نية ودولية وهذا بإشــراط جميع الوتقييمه 

  لبة وأساتذ  وتقنيين.
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 يهمال ل االســــــــــــــتجابة معدلو  قنوات عد  خالل من ل ترونياإل ميالتعل ونهج
 .٪100 بنسبة كانت المقابالت من وال انية ىاألول الجولتانفي 

 أهم االستنتاجات

 وعي وزيـــــاد  ،دار اإل من والـــــدعم الت نولوجيـــــا، إدار  نأ النتـــــائج أظهرت
 من ال  ع بمســــــتوى  والمطالبة ،ل ترونياإل ميالتعل أنظمة الســــــت دام الطالب

 العوامل كانت والجامعات والطالب المدرســــــــــــــين من المعلومات ت نولوجيا
 أنظمــة نبي منجـــائحـــة كورونـــا  خالل ل ترونياإل ميالتعل في تـــأ يراً  األك ر
 .هلممارست تعليمي نظام أنس  هو المدمج ميالتعل كان ال مسة، ميالتعل

 أهم التوصيات
الل من خ ل ترونياإلالتعليم  إلنجااصـت الدراسـة بضـرور  وتـع خطط أو 

ســـــتجابتهم مهانيتهم وتألاعلهم واطلبة والهيدات التدريســـــية لتحســـــين إتدري  ال
 لبرامج التعليم عن بعد.

 (Wei Bao, 2020)دراسة  .2

 عنوان الدةاسة

COVID-19 and online teaching in higher education: A 

case study of Peking University. 

في التعليم العالي  دراســـــــــــــــة حالة من  اإلنترنتوالتدريس عبر  19-كوفيد"
 "جامعة بهين

م هو تأ ير التعلي تم لت مشــــــــــــــهلة الدراســــــــــــــة بالتســــــــــــــايل الرئيس ا تي  ما مشكلة الدةاسة
 طلبة والهيدات التدريسية في جامعة بهين؟العلى  ل ترونياإل

 (ويتاإليت )عبو لتتووي اإلالوقوف على واقع التعليم  إلىهدفت الدراسةةةةة   هدف الدةاسة
 في مؤسسات التعليم العالي وعمل دراسة حالة على جامعة بهين.

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

هدات على المشـــا المنهج الوصـــألي التحليلي اعتماداً  إلىلجأت هذه الدراســـة 
 في جامعة بهين. اإلنترنتعبر  ل ترونياإلومالحظات التدريس 

 أهم االستنتاجات
بعد  عليم عن بعد اتضــحت معالمهن هناط  غرات في نظام التتبين النتائج أ

 "دالتعليم عن بع"ن هذا النظام العالم أجمع وأ اصـــابتالمألاجدة التي  األزمة
 دعم وتطوير. إلىبحاجة 

 التوصياتأهم 
در ق أكبرلتجن   األزماتصــت الدراســة بضــرور  وتــع خطط للطوار  و أو 

من االتــــرار وال ســــائر وتدري  الطلبة والهيدة التدريســــية لتحســــين تألاعلهم 
 واستجابتهم لبرامج التعليم عن بعد.

 (Malkawi et.al, 2020). دةاسة 3

 عنوان الدةاسة
Campus Off، Education On: UAEU Students’ 

Satisfaction and Attitudes Towards E-Learning and 

Virtual Classes During COVID-19 Pandemic. 
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مستوى رتا  الب جامعة اإلمارات العربية المتحد  ومواقألهم تجاه التعليم "
 ."كورونا والألصول االفتراتية أ ناء جائحة ل ترونياإل

 مشكلة الدةاسة

 تية ركزت الدراسة على التسايالت ا 
  ما مســـــــتوى رتـــــــا  الب جامعة اإلمارات العربية المتحد  األولالســـــــؤال 

الفتراتــــــــية اوالألصــــــــول  ل ترونياإلتجاه اإلجراءات والبيدة المعتمد  للتعليم 
 ؟جائحة كوروناأ ناء تألشي مرض 

الســـــــــؤال ال اني  هل ي تلف مســـــــــتوى رتـــــــــا الطالب عن إجراءات التعليم 
باختالف رونا كو  فتر  جائحةفتراتـــية خالل والألصـــول اال تهوبيد ل ترونياإل

المعــدل  اإلقــامــة، ال ليــة، التعليمي،المســــــــــــــتوى  الجنس،متغيرات محــدد  )
 التراكمي(؟

الســــــــــــــؤال ال الث  ما هي المواقف العامة لطالب جامعة اإلمارات العربية 
ي والألصــــــــول االفتراتــــــــية خالل فتر  تألشــــــــ ل ترونياإلالمتحد  تجاه التعليم 

 (؟19-فيروس كورونا الجديد )كوفيد
 ترونيل اإلالســــــــــــــؤال الرابع  هل ت تلف أنما  مواقف الطالب تجاه التعليم 

 لجنس،اوفًقا لمتغيرات محدد  )كورونا نتشــــار والألصــــول االفتراتــــية أ ناء ا
 والمعدل التراكمي(؟ واإلقامة، وال لية، التعليم،ومستوى 

 هدف الدةاسة

قياس مســـــــتوى رتـــــــا  الب جامعة اإلمارات العربية المتحد  ومواقألهم  -1
والألصــــــــــــــول االفتراتــــــــــــــيــة أ نــاء أزمــة فيروس  ل ترونياإلتجــاه التعليم 

 كورونا.
ال شــف عن وجود فرود اات داللة إحصــائية في مســتوى رتــا  الب  -2

والألصــــــــــــــول  ل ترونياإلجامعة اإلمارات واتجاهات اســــــــــــــت دام التعليم 
 ل لية،ا التعليمي،المســـــتوى  الجنس،االفتراتـــــية وفق متغيرات محدد  )

 المعدل التراكمي(. اإلقامة،

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

 الب جامعة اإلمارات العربية المتحد  يت ون مجتمع الدراســــــــــــــة من جميع 
 يجميع المســـــــتويات التعليمية مســـــــتهدفة ف ،2019/2020للعام الدراســـــــي 

ة الرابعة( الســن ال ال ة،الســنة  ال انية،، الســنة ىاألولالدراســة الحالية )الســنة 
 نتم إرســـــــال االســـــــتبياو  ،مع األخذ بعين االعتبار المعدل التراكمي للطالب

 .لرسمي للجامعةا ل ترونياإلعبر البريد  إل ترونيرابط ب للطلبة

  ترونيلاإلتؤكد النتائج أن مســــــــــتوى رتــــــــــا الطالب ومواقألهم تجاه التعليم  أهم االستنتاجات
ءات وهذا يوتـــح اإلجرا ،والألصـــول االفتراتـــية عالية وإيجابية خالل الوباء
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امعــة، في الجــ إل تروني تعليمالصــــــــــــــحيحــة وتوفير كــل مــا يلزم من تعليم و 
 بطريقة تعزز تعلم الطالب وتحافظ على سالمتهم في نألس الوقت.

 أهم التوصيات

توصي الدراسة بدعم الجهود التي تقوم بها الجامعة والعمل المستمر لتوفير 
راتــــــــية والألصــــــــول االفت ل ترونياإلمن خالل التعليم كافة متطلبات التعليم 

تمر التحديث المســـــــــ فضـــــــــاًل عنم ل البنى التحتية المناســـــــــبة والدعم الألني 
تماشــــــــــــيًا مع التطورات وتدري  أعضــــــــــــاء هيدة  ،لمنصــــــــــــات التعليم والتعلم

التدريس والطالب للحصــــول على التحدي ات المســــتقبلية فيما يتعلق بالتعليم 
من نــــاحيــــة أخرى ال يزال التــــأ ير  ويــــل المــــدى و  ،اإلنترنــــتوالتعلم عبر 

من ا إ ،الــدراســــــــــــــــاتمزيــد من  إلىعلى التعليم بحــاجــة  ل ترونياإلللتعليم 
 ويـــــل المـــــدى تـــــأ ير ســــــــــــــلبي على  ل ترونياإلالممهن أن يهون للتعليم 

هلة ل الدراسات المستقبلية هذه المشو ايج  أن تتنلذا  ،المتعلمين والمعلمين
بــة  ويلــة المــدى لل ريجين ومن خالل اســــــــــــــتبيــانــات ربمــا من خالل المراق

 .أصحاب العمل أوال ريجين 
 (Demuyakor, 2020). دةاسة 4

 عنوان الدةاسة

Coronavirus(COVID-19)and Online Learning in Higher 

Institutions of Education: A Survey of the Perceptions of 

Ghanaian International Students in China 

ة في مؤســـســـات التعليم العالي  دراســـ اإلنترنتعبر  تعليمكورونا وال جائحة"
 ".استقصائية لتصورات الطالب األجان  الغانيين في الصين

 مشكلة الدةاسة

 ا تية  باألسدلةتم لت مشهلة الدراسة 
رس ال و فعالية ومصــــــــداقية محتوى هل يمتلك الطلبة تصــــــــورات حول  -1

 ؟اإلنترنتللتعلم عبر 
 ؟جائحة كورونابوباء  الطلبةما مستوى معرفة  -2
 عن "مصادر التعلم" المتاحة؟ الطلبةما مدى رتا  -3
 ناء أ الطلبةما هي التحديات المتوقعة التي من المحتمل أن يواجهها  -4

 ؟اإلنترنتالتدريس والتعلم عبر 

 هدف الدةاسة
معرفة ما إاا كان الطالب الدوليون الغانيون في الصين  إلىتهدف الدراسة 

يم "الجديد" الذي تبنته جميع مؤســـســـات التعل ل ترونياإلعن التعليم  راتـــين
 جائحة كورونا.العالي نتيجة لـ 
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مجتمع الدةاسة 
 نعينته

الغانيين الذين يشـــــــــــــــاركون في التعلم عبر  بالطلبةمجتمع الدراســـــــــــــــة تم ل 
عمل  حيث تم ســــــات التعليم العالي في الصــــــينفي م تلف مؤســــــ اإلنترنت

 اســـــــــــــتبيانا، 330تم توزيع ما مجموعه و  ،WeChatمجموعة على تطبيق 
صــــــالحة ألغراض اســــــتبانة  315تم اســــــترادا  ،ســــــؤال 35والتي تت ون من 

 .التحليل االحصائي

 أهم االستنتاجات
 نتاإلنتر كانوا راتـــــــــين عن التعلم عبر  الطلبة أن إلىتوصـــــــــلت الدراســـــــــة 

مية والمؤســــــســــــات التعلي بهينمؤســــــســــــات التعليم العالي في  قبل المقدم من
  األخرى.

 أهم التوصيات

إجراء تحليل متعمق للممارســـات التي يج  اعتمادها م ل توصـــي الدراســـة ب
في عدد الطالب المســــــــــجلين  أن ينظرو  ،اإلنترنتعبر  التعليمممارســــــــــات 

فضاًل  ،البهالوريوس والدراسات العلياوى على مستو  اإلنترنتللدراسات عبر 
معرفــــة األدوار التي تلعبهــــا األجهز  الت نولوجيــــة في تعزيز التألــــاعــــل عن 

 .توسيع بيدة التعلم إلىاالجتماعي عالي ال ألاء  والألعالية باإلتافة 
 باالعتماد على المصادر المشار إليها. ةمن إعداد الباح  المصدة:

 التعليمية األزمات إداةةالمتعلقة بثاييًا: الدةاسات السابقة 

 الدةاسات العوبية  .أ

 التعليمية األزمات إدار ( مجموعة من الدراسات العربية ال اصة ب3) يوتح الجدول

 األزمات إداةة( الدةاسات العوبية السابقة الخاصة ب3) الجدنل

 (2008،)أحمددةاسة  .1

في التعليم الجـــامعي بـــالواليـــات المتحـــد  األمريهيـــة وإمهـــانيـــة  األزمـــة إدار " عنوان الدةاسة
 اإلفاد  منها في مصر".

 مشكلة الدةاسة

من خبر    االستألادانب قت الدراسة من التسايل الرئيسي ا تي  كيل يمهن 
يم في التعل األزمــة إدار الواليــات المتحــد  االمريهيــة في تطبيق أســــــــــــــلوب 

 الجامعي المصري؟
 

ات ييتم ل الهدف الرئيســـــــي من هذه الدراســـــــة في االســـــــتألاد  من خبر  الوال ةهدف الدةاس
في التعليم الجــامعي  األزمــة إدار ســــــــــــــلوب المتحــد  االمريهيــة في تطبيق أ
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هداف فرعية أ  تحقيق عد  إلىمن خالل الك تســــــــعى الدراســــــــة المصــــــــري 
 تتم ل في 

 دارتها.وأسلوب إ األزمةالتعرف على ماهية و بيعة  -1
ومظاهرها في التعليم الجامعي األمريهي  األزمةالوقوف على واقع  -2

 فيها. األزمة إدار سلوب وتداعياتها وكيفية تطبيق أ
وتداعياتها ومظاهرها في التعليم الجامعي  األزمةالتعرف على واقع  -3

 المصري وكيل تدار.
لتعليم في ا األزمة إدار سلوب ال روج بمقترحات يمهن بها تطبيق أ -4

 ي المصري بما يتألق مع واقع المجتمع المصري وظروفه.الجامع

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

وصــــف الظواهر  اســــت دمت الدراســــة المنهج المقارن الذي ال يقتصــــر على
بــل تحليلهــا وتألســــــــــــــيرهــا في ظــل ظروف مجتمعهــا القوي والمؤ ر فيهــا وتم 

امعة ج ،اختيار الجامعات االمريهية) جامعة كاليألورنيا ســـــــان فرانســـــــيســـــــهو
 . جامعة هارفارد( ،اس بسان انطونيوجامعة ت س ،والية فلوريدا

 أهم االستنتاجات

 ،ألزمةا دار تهتم الجامعات بتحديد الهدف المراد تحقيقه من وتــع خطة إل
ا قبــل حــدو هــ األزمــاتاالهتمــام بتوفير أجهز  ل نــذار المبهر الكتشــــــــــــــــاف 

محتملة  األزماتوتـــــــــع خطة مهتملة األركان لمواجهة و  ،واالســـــــــتعداد لها
 الحدوث.

 أهم التوصيات
 دار بتحديد الهدف المراد تحقيقه من وتــــــــــــــع خطة إل تــــــــــــــرور  االهتمام

  االهتمام بتوفير فريق كامل مســؤول عن اعمال الت طيط تــرور  ،األزمات
 عة.مات الجاقوم بإعداد ال طط وفق ظروف وإمهاني األزمة إدار فريق  يتبع

 (2020،)الهاجوي  دةاسة .2

بمدارس المرحلة المتوســــــــطة بمنطقة الألروانية التعليمية  األزمات إدار "واقع  عنوان الدةاسة
 بدولة ال ويت من وجهة نظر المعلمين"

 مشكلة الدةاسة
 زماتاأل إدار انطلقت مشــــهلة الدراســــة في التســــايل الرئيس ا تي  ما واقع 

 التعليمية بدولة ال ويت من وجهة نظر المعلمين؟
 

 هدف الدةاسة
 التعليمية بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة ال ويت. األزمات إدار واقع  -1
التعليميـة بمـدارس المرحلـة المتوســــــــــــــطـة بـدولة  األزمـات إدار معوقـات  -2

 ال ويت.
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ية التعليم األزمات إدار وتع مجموعة من التوصيات الالزمة لتحسين  -3
 بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة ال ويت.

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

من  زماتاأل إدار تم تصــــميم اســــتبانة وتقنينها للتعرف على واقع ومعوقات 
وجهة نظر معلمي المرحلة المتوســــــــــــــطة بمنطقة الألروانية التعليمية بدولة 

وتم التطبيق على عينة عشــــــــوائية من معلمي المرحلة المتوســـــــطة  ،ال ويت
( فردًا بمنطقـة 212) بمنطقــة الألروانيــة التعليميــة بــدولــة ال ويــت بلغ عــددهــا

 الألروانية التعليمية.

 أهم االستنتاجات

التعليمية بمدارس المرحلة المتوســـــــطة من  األزمات إدار وجود تـــــــعف في 
ند ع األزمات إدار رد التدخل الســــــــــــــريع بعدم فاعلية ف ،قبل العاملين بها

قلة عقد الدورات التدريبية  ،بعدها المعد داخل المدارس أو األزمةحدوث 
يفية وك المدرســــــــــــــية األزماتوورش العمل بالمدارس التي تهتم ببيان أهمية 

و رد التعامل معها واالســــــــــــــتألاد  منها في حال ت رر حدو ها مر   إدارتها
تــعف االهتمام بتوزيع المهام واألدوار والمســؤوليات على أعضــاء و  ،أخرى 
 .وأ نائها األزمةقبل حدوث  األزمات إدار فريق 

 أهم التوصيات

 زماتاألتـــــــــــرور  االهتمام بتدري  العاملين بالمدارس على كيفية مواجهة 
إعـــداد فرد عمـــل خـــاص بـــالمـــدرس و  ،لمـــدرســــــــــــــيـــة و رد التعـــامـــل معهـــاا

من أعضاء الألريق  وتعرف كل عضو ،المدرسية األزمات إدار مت صص ب
بالمهام التي يقوم بها من خالل التدري  وعمل ورش العمل بين المدارس 

الدفا  المدني( لتحقيق  ،الشـــر ة ،االســـعاف ،ومؤســـســـات الدولة) المطاف 
وتطبيقها بالمدارس عند حدوث  األزمات إدار االســـــــتألاد  ال املة من تألعيل 

 األزمات دار تـــــــــــرور  وتـــــــــــع قاعد  بيانات إلو  ،المدرســـــــــــةداخل  األزمة
تقع  المدرســية التي األزماتالمدرســية لالســتألاد  من التجارب الســابقة لحل 

 مستقباًل.

 

 (2020،. دةاسة )محمود نآخونن 3

في التعليم الجامعي_ جامعة ســــامراء أنمواجًا_ دراســــة  األزمات إدار "واقع  عنوان الدةاسة
 تحليلية  راء عينة من القيادات األكاديمية في جامعة سامراء"

 مشكلة الدةاسة
انطلقت الدراســــــة ل جابة عن الســــــؤال التالي  ما مدى جاهزية التعامل مع 

ـــة في جـــامعـــة  األزمـــات إدار مراحـــل  ـــادات األكـــاديمي من وجهـــة نظر القي
 ء؟سامرا
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 هدف الدةاسة
 ومعرفة ســــــامراء في جامعة األزمات إدار  مؤشــــــرات قياسيهدف البحث 
 فرادأ تقديرات خالل من األزمة إدار  مراحل مع للتعامل مدى جاهزيتها

 .البحث محل الجامعة في العينة

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

 الجامعة في األكاديمية القيادات على عينته اختيار في البحث اقتصـــــــر
 فرد يم لون  (45 (أصــــل من ،( فرداً 40) بلغت وبعينة عشــــوائية المبحو ة
 قساماأل وريساء ني عمداءو اومع عمداء من مت ونين كهل الدراسة مجتمع

 األدا   االســــــــــــــتبــانــة وهي عليهم ووزعــت المبحو ــة، كليــات الجــامعــة في
 والوصألي. التحليلي المنهج البيانات تمن لجمع است دمت التي الرئيسية

 أهم االستنتاجات

 األزمات إدار  مراحل تطبيق في الجاهزية تمتلك ســــــــامراء جامعة نإ -1
 متقاربة بنســـــ  البحث عينة فرادأ جاباتإ أكدتها فاعلة بصـــــور  فيها
 باألهمية. تةو اومتأل

 واالســتعداد الوقاية مرحلة تطبيق مؤشــرات ســامراء جامعة لدى تتوافر -2
 خرى.األ باقي المراحل من أقل بمستوى  ول ن

 في حد ت التي األزمات مع التعامل في المبحو ة الجامعة قابلية -3
 دارتهاإ تمهين زياد  مع للتعلم كألرص منها فاد الماتـية واإل السـنوات

 المتوقعة. وغير المتوقعة األزمات لحل القرارات المالئمة ات اا في

 أهم التوصيات

 فريق تحديد مع األزمات التعامل مع في الرئيســــــــة هدافاأل تحديد -1
 .ال بر  من اوي  معها للتعامل عمل متمرس

 ،األزمات في حل ليســـــــاعد حد  ما إلى اً مرن التنظيمي الهيهل جعل -2
الصالحيات  وتألويضهم العاملين في تطوير البرامج التدريبية زياد  مع

 .زماتلأ واالستعداد للوقاية ال افية
 بعد األزمة دار إل الالزمة بالموارد الجامعة مألاصــــــــــــل جميع تزويد -3

 دار اإلقبل  من محدد  خطط نشا ها وفق الستعاد  األزمات حدوث
مع  التعــامــل في القــدر  لهــا عمــل فرد  الجــامعــة وتحــديــد في العليــا
 الألرد، ووتـــــــع لهذه الصـــــــالحيات تألويض مع حدو ها فور األزمة
غير  الظروف مع التعامل على قدر  العاملين من تعزز تدريبية برامج

 .خرى األ الجامعات مع الألعال ن و االتع عبر المتوقعة
 (2020،. دةاسة )إبواهيم4

 في الجامعات العراقية دراسة تحليلية  راء األزمات إدار واقع استراتيجيات " عنوان الدةاسة
 .عينة من ال ادر التدريسي في جامعة ت ريت"
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 مشكلة الدةاسة

مدى توافر  )ما األول ار  التســــــــــــايل الرئيس تحددت مشــــــــــــهلة الدراســــــــــــة بإ
م توافر هــذه في الجــامعــة المبحو ــة؟( وإاا ت األزمــات إدار ســــــــــــــتراتيجيــات إ

أهمية هذه ي )كيل يتم التنبؤ بســتراتيجيات يتحقق لنا  را التســايل ال اناإل
 ستراتيجيات تبعًا إلدائها(.اإل

 هدف الدةاسة

 في الجامعة المبحو ة. األزمات إدار ستراتيجيات ال شف عن أهمية إ -1
 الجامعة في ســــــــــتراتيجياتاإل هذه من ســــــــــتراتيجيةإ كل قيمة معرفة -2

 .المبحو ة
 هميةاأل مصألوفة است دام خالل من ستراتيجياتاإل هذه بأهمية التنبؤ -3

 .ل داء تبعا
 ســتراتيجياتإ مألهوم تطبيق عملية تســهيل ت ألل التي التوصــيات تقديم -4

 .األزمات إدار 

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

راقية ا من الجامعات العألنه ،بح ياً  اً ت ريت بوصــــــــألها ميداناختيرت جامعة 
التي ترغـــ  في الحصــــــــــــــول على مراكز متقـــدمـــة بين الجـــامعـــات العريقـــة 
 ،( فرداً 63) ( بواقع)قصـــــــــــــديةوقد اختيرت عينة غير عشـــــــــــــوائية  ،العراقية

 ستاا مساعد(.أ ،)أستااساتذ  من حملة لق  لمجموعة من األ

 أهم االستنتاجات

 التنظيمية في ســتراتيجياتاإل أك ر من األزمات إدار ســتراتيجيات إتعد  -1
 .لنحو األفض الجامعات تحويل

 ت ريت جامعة في هاتوافر  أو األزمات إدار  ســــــتراتيجياتإ وجود تبين -2
 .تستراتيجيااإل هذه ألهمية المبحو ين األفراد فهم بواقع انعهس

 في اً توافر  األك ر هي األمام إلى األزمة دفع اســـــــــــــتراتيجية أن تبين -3
 االحتيا ي ســــتراتيجيةإ يليها في الجامعة األزمات إدار  اســــتراتيجيات

 تغيير المســـــار ســـــتراتيجيةإ  م ،الوهمية الوفر  ســـــتراتيجيةإ م  التعبوي 
 ســـــتراتيجياتاإل كل ان ظهر ، كمااألزمات تألتيت ســـــتراتيجيةإ وأخيراً 
 .بينها فيما تتباين هاوأن في الجامعة متوافر  هي

 أهم التوصيات

 العاملين األفراد قبل من األزمات إدار  ســـــتراتيجياتإب العمل تـــــرور  -1
 بشــــــــهل األزمة زاو تج من يتمهنوا ل ي يتم تطبيقها نأو  الجامعة في

 .وفعالية سرعة أك ر
 العلمية لقابحملة األ ومن ال ألؤ التدريســـــي بال ارد االهتمام تـــــرور  -2

، األزمات إدار  ســـــــتراتيجياتإ بناء ســـــــاسأألنهم  ،ال بر  واوي  العالية
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 النــدوات وورش خالل من الجــدد لأفراد ال بر  نقــل برامج وتألعيــل
 .األزمات حدوث  ناءأ الت قيفية وحتى الدراسية العمل

 ئهاورا من تحقق ســـــتراتيجيةإ لها تضـــــع نأ الجامعة إدار  على ينبغي -3
 باســــتراتيجية االلتزام وليس بها الجامعة تؤمن التي للغايات اً تامًا بلوغ

 .من الوزار  الصادر  والتعليمات خالل القوانين من فقط الوزار 

 الدةاسات األجنبية .ب
 التعليمية. األزمات إدار ( مجموعة من الدراسات األجنبية ال اصة ب4يوتح الجدول)
 التعليمية األزمات إداةة( الدةاسات األجنبية السابقة الخاصة ب4الجدنل)

 (Cole, 2015)دةاسة  .1

 عنوان الدةاسة
Evaluation of Crisis management Plan: An Analysis of 

Primary Schools in Jamaica 

 ."جامايها في بتدائيةالا مدارسال تحليل  األزمة إدار  خطة تقييم"

 مشكلة الدةاسة

  تيةاإلجابة عن األسدلة ا  فيتم لت هذه الدراسة 
ما هي عالمات اإلنذار المبهر التي يرى المدير أن الموظألين قادرون  -1

 غير قادرين على االستجابة لها؟ أو
 رهوتصـــــــــــو  المبهر التدخل إجراء كيفية حول لمديرل تصـــــــــــور هناط هل -2

 بالألعل؟ ومدى ادراكهم للموظألينبالنسبة 
قدرته على معرفة كيفية االســـــتجابة  من حيثلمدير ا تصـــــوراتما هي  -3

 ؟األزمةفي أعقاب 
 ا؟م أزمة أعقاب في الموظألين استجابة مدى عن المدير تصور هو ما -4
 ؟األزمات إدار  خطط وتع يتم مدى أي إلى المدارس، لمديري  وفًقا -5
 التي لأزمات االســـــتجابة اســـــتراتيجيات أنوا  ما المدارس، لمديري  وفًقا -6

 مدارسهم؟ تست دمها
ا -7  المعرفــة لــديهم المــدرســــــــــــــــة  ــاقم يمتلــك هــل المــدارس، لمــديري  وفقــً

 عنيل؟ لحادث للتصدي واالستعداد
 تم ل العشـــــــــــــرين األزمة مؤشـــــــــــــرات من أي هل المدارس، لمديري  وفًقا -8

 مدارسهم؟ في مشهلة

  إدار  بــأهميــة المتعلقــة المبــاد  نظر وجهــات تقييم إلى الــدراســــــــــــــــة تهــدف هدف الدةاسة
ـــة المـــدارس مـــديري  آراء وتقييم  ططبوتــــــــــــــع ال األزمـــات ـــدائي  حول االبت
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 زيـةجــاه وتقييم مــدرســــــــــــــتهم، في تحــدث التيعنيل  حــادث وقو  احتمــاليــة
 .المدرسة

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

 تار الم  االبتدائية المدارس من متطوعين بمديرين الدراســـــــــــــــة مجتمع تم ل
وتم توزيع اســــــتمار  االســــــتبيان على عشــــــر  مديرين في  ،جامايها جزير  في
  ا.جامايه في الم تار  االبتدائية لمدارسا

 أهم االستنتاجات

 لأزمات الت طيط تـــــــــمان قاد بوصـــــــــألهم  المدارس مديري  على يج  -1
 الســــــــالمة تأمين في المهمة وياتاألول من التأه  أصــــــــبح والطوار  إا
ية  يانألســــــــــــــ يتطوروا أن لأ ألال يمهن وفعاليتها وانتاجها إا المدرســــــــــــــ
 الحاالت وفي - وال طر األاى من خال   - اً وجســـــــدي و قافيا واجتماعيا

 .القيم مهدد  هذه فيها ت ون  التي
على دراية  وأنهم ،أزمة خطة وجود ألهمية مدركين مدراء المدارس أن -2

 . أزمة حدوث حالة في لها االستجابة هيفيةب كاملة

 أهم التوصيات

 .بأكملها الجزير  على النتائج تعميم الصع  من -1
 هنـــاط كـــانـــت إاا مـــا لتحـــديـــد للمعلمين االســــــــــــــتطال  هـــذا إدار  يجـــ  -2

 واســـــتعدادهم األزمات إدار  خطط أهمية حول تصـــــوراتهم في اختالفات
 .مدارسهم في عنيل حادث وقو  احتمال في

 في هانالس نتائج لمقارنة ال انوية المدارس في اإلداريين است دام يج  -3
 .ال انوية المدارس نتائج مع االبتدائية المدارس

 االســــتعداد أو/  و الطوار   خطط حول إتــــافية دراســــات إجراء ينبغي -4
 .لل وارث
 (Al Banna, 2017)دةاسة  .2

 عنوان الدةاسة

The Important Factors in Crisis Management for INGOs 

in the Gaza Strip from Employees’ Perspective. 

للمؤســــــــــســــــــــات الدولية العاملة في قطا   األزمات إدار العوامل المهمة في "
 ."غز  من وجهة نظر العاملين فيها

 يف المهمة العوامل هي ما انطلقت الدراســــــــــة من تســــــــــايلها الرئيس ا تي " مشكلة الدةاسة
 غز  قطا ؟ في الدولية الحهومية غير مؤسساتلل األزمات إدار 

من  االبتـدائيـةالتعليميـة في المـدارس  األزمـة إدار معرفـة أهم متطلبـات  -1 هدف الدةاسة
 وجهة نظر المعلمين والمعلمات.
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ال شف عما إاا كانت هناط فرود اات داللة إحصائية في متوسطات  -2
التعليميــة تعزى  األزمــة إدار تقــديرات عينــة الــدراســــــــــــــــة حول متطلبــات 

 الجنس(. ،)المؤهل العلمي لمتغيرات
دار  إ بأهم متطلبات األزمات إدار تزويد صــــانعي القرار والقائمين على  -3

والت طيط  ،وكيفية است دام المنهج العلمي في إدارتها ،التعليمية األزمة
 لها.

صــــــــــياغة بعض التوصــــــــــيات والمقترحات التي قد تســــــــــهم بقدر ما في  -4
 .وتطويرها ،التعليمية األزمات إدار تحسين 

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

يت ون مجتمع الدراســـــــــة من معلمي المدارس االبتدائية ومعلماتها في مدينة 
ت ونت عينة الدراســـــــــــــة  ،( معلمًا ومعلمة695) القبة في ليبيا البالغ عددهم

قــام  وقــد ،من معلمي مرحلــة التعليم االبتــدائي ومعلمــاتهــا في مــدينــة القبــة
وهي  ،ســــتبياناً ( ا163كان المســــترد منها) ،( اســــتبياناً 165الباحث بتوزيع )

وتم إجراء المعالجات االحصـــــائية  ،من مجتمع الدراســـــة %24تم ل نســـــبة 
 عليها.

 أهم االستنتاجات

التعليمية على نســ  مرتألعة في  األزمات إدار تحصــل جميع المجاالت في 
 ،وعدم وجود فرود دالة احصــــائيًا حســــ  متغير الجنس ،اســــتجابات العينة

تجـــابـــات العينـــة تعزى لمتغير المؤهـــل وأال وجود أليـــة اختالفـــات في اســــــــــــــ
 العلمي. 

 أهم التوصيات
  إدار ونشـــــــر  قافة  ،األزماتتـــــــرور  تدري  مديري المدارس على مواجهة 

وتدريبهم على االتصــــــــــال المباشــــــــــر مع  ،بين المعلمين والمعلمات األزمات
 اإلعالم والرأي العام.

 (Nelson, 2018)دةاسة  .3

 عنوان الدةاسة

Crisis Management Preparing School Leadership to 

Manage Critical Incidents: A Qualitative Case Stud. 

الحوادث الحرجة  دراســـة حالة  دار إعداد القياد  المدرســـية إل األزمات إدار "
 ."نوعية

 مشكلة الدةاسة
 المدرســــــــــــية القياد  موقف هو ما انطلقت الدراســــــــــــة من الســــــــــــؤال الرئيس 

 سهم؟مدار  في األزمات دار إل المدرسة قياد  بإعداد يتعلق مافي هاوممارسات
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 ول ماح والموظألين القياد  المدرســيةتجارب  اســت شــاف إلىهدفت الدراســة  هدف الدةاسة
 .في المدرسة األزمات دار إل بمسؤوليتهم يتعلق

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

 نالموظألي وبمشــــاركة المدرســــية القيادات من مجموعة من البيانات جمعتم 
لت ، كما اشــــــــــــــتماألزمات إدار  في وتحدياتهم الواقعية الحيا  في تجاربهمل

وقد  ،الموظألين من وســــــبعة المدرســــــة قاد فرد من  13عينة الدراســــــة على 
 .لهاتفابواسطة  المقابالت فضاًل عن است دام لوجه وجهاً  مقابلتهم تمت

 أهم االستنتاجات

 من باراالعت في أخذها تم التي التالية الســــــــــتة الموتــــــــــوعات النتائج بينت
 (ب) ،األزمات إدار ( أ  )المدرســــــية القياد  فيخبر   لديهم الذين لدكأو  قبل

 ريقالطارئة الأل لأزمات الت طيط( هـــ) االتصال( د) ن و االتع( ج) الت طيط
 .المعلومات است الص( و)

 أهم التوصيات

 إشـــــــــراط خالل من وهادفة اســـــــــتراتيجية المدرســـــــــة قياد  ت ون  أن يج  -1
 شـــــــــــــــأنب التوجيه لتقديم بهم ال اص األزمات إدار  فريق في الموظألين
 . الالحقة ال طوات

مجموعة من التدريبات  األزمات إدار  فريق أعضـــــــــــــــاء يتلقى أن يج  -2
 عمليات ريوتطو  المدرســــــــــة في الضــــــــــعف نقا  اكتشــــــــــاف من متمهنه

 . وقوعها قبل المشهالت حل تسهم في وإجراءات
 (lshammari et.al,2020) دةاسة. 4

 عنوان الدةاسة

the impact of human resources management practices 

as an entry point in crisis management 

 إدار نقطة دخول في بوصــــــــــــألها  الموارد البشــــــــــــرية إدار تأ ير ممارســــــــــــات "
 ".األزمات

 مشكلة الدةاسة

 المبحو ة المؤســــســــة فهم مدى ما  ا تي بالســــؤال الدراســــة مشــــهلة تحددت
 عصـــــن في والمشـــــاركة التدري ،) البشـــــرية؟ الموارد إدار  ممارســـــات ألهمية
 دخول ةنقطبوصــــــــألها ( الموارد على والحألاظ والســــــــيطر ، والتحأليز، القرار،

 .البنوط في األزمات دار إل

 هدف الدةاسة

 لتجاريةا البنوط قبل من األزمات إدار  مألهوم تطبيق واقع على التعرف  -1
 .الشمالي القطا /األردن في

 في ةوالمشــــارك التدري ،) البشــــرية الموارد إدار  ممارســــات تأ ير تحديد  -2
 دار إ في دخول نقطةبوصـــــــــــألها ( والســـــــــــيطر  والتحأليز، القرار، صـــــــــــنع
 .األزمات
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 نم وهو( التجارية المصارف قطا ) مهم اقتصادي قطا  مع التعامل  -3
 .م تلألة أزمات تواجه التي القطاعات

 .التجارية البنوط قطا  في األزمات إدار  في نظرياً  بعداً  اتافة  -4
 فيا هتوافر  ومســـــتويات البشـــــرية الموارد إدار  ممارســـــات مألهوم تعريل  -5

 .األردنية التجارية البنوط
 في ورهاود البشرية الموارد إدار  ممارسات است مار كيفية على التعرف  -6

 األردنية. التجارية البنوط في األزمات إدار  مستوى  رفع

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

 في العاملين التجاري  البنكفرد من موظألي  11 من الدراســــــــة مجتمع تألف
( 80) بعدد عشــــــــــــــوائية عينة أخذ وتم ،فر  34 إجمالي من إربد، محافظة
( 71) اســـــــــــــترداد تم ، إاالبشـــــــــــــرية الموارد إدارات في ممن يعملون  موظف
 .صالحة للتحليل االحصائي استمار 

 أهم االستنتاجات

 إحصـــــــــائية داللة اي تأ ير وجود عام بشـــــــــهل الدراســـــــــة نتائج أظهرت -1
 لقرار،ا صــنع في المشــاركة التدري ،) البشــرية الموارد إدار  لممارســات
 األزمات  إدار  على األردنية التجارية البنوط قدر  في( الرقابة التحأليز،

 (.التعلم التألاعلية، الضرر، احتواء والوقاية، الجاهزية)
 لىع للتدري  إحصـــــــائية داللة اي تأ ير وجود الدراســـــــة نتائج أظهرت -2

 ،األزمات لمواجهة خاصـــــــــــــــة برامج البنوط حيث تتبنى ،األزمات إدار 
 .األزمة إدار  على قدرتهم وزياد  أفضل وتقديم بالمنافسة شعور وخلق

 يف للمشـــــاركة إحصـــــائية داللة اي تأ ير وجود الدراســـــة نتائج أظهرت -3
 .األزمات إدار  في ونظام الرقابة، ،ونظام التحأليز ،القرار صنع

 أهم التوصيات

 من اهم ما جاء فيها 
 يف أســـاســـي دور لها البشـــرية الموارد نإ إا األزمات إدار  فريق تشـــهيل -1

 .األزمات إدار 
 المةســـــــــــــ االســـــــــــــتراتيجيات هذه لو اتتن أن يج  ،التعافي خطط تطوير -2

 .الطوار   حالة وبعد وأ ناء قبل الموظألين ورفاهية وصحة
 قة ري هي المؤســـــســـــة في العاملة القوى  مســـــتقبل حول المناقشـــــة قياد  -3

 .األزمات إدار  في للمساهمة البشرية للموارد واتحة
 (Abedlqader, 2020) دةاسة .5
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 عنوان الدةاسة

The Extent of Security Media Contribution in the 

Management of Crises from the Viewpoint of Students at 

Naif Arab University for Security Sciences، Riyadh 

  لبة نظر وجهة من األزمات إدار  في منياأل اإلعالم إســـــــــــهام مدى"
 ".الرياض األمنية، للعلوم العربية نايل جامعة

 مشكلة الدةاسة
الرئيســـــي التالي  ما مدى مســـــاهمة  من التســـــايلمشـــــهلة الدراســـــة  انطلقت

من وجهــــة نظر  لبــــة جــــامعــــة نــــايل  األزمــــات إدار اإلعالم األمني في 
 العربية للعلوم األمنية بالرياض؟

 هدف الدةاسة

 .األزمات إدار التعرف على مدى مساهمة اإلعالم األمني في  -1
 مألهوم اإلعالم األمني وأهدافه ووظائأله ومشهالته. التعرف على -2
 ومتطلباتها وأساليبها وأهدافها. األزمات إدار على مصطلح التعرف  -3
 دار إتوصــيات تســاهم في تعزيز دور اإلعالم األمني في  إلىالوصــول  -4

 وتنمية قدرات منسوبيها. األزمات

مجتمع الدةاسة 
 نعينته

العــدالــة  ،)العلوم االداريــة ت ون مجتمع الــدراســــــــــــــــة من جميع  لبــة كليــات
ة والعلوم االجتماعية( في جامعة نايل العربي ،اإلستراتيجيةالعلوم  ،الجنائية

وتم أخذ عينة عشــوائية  ،(  البًا و البةً 945) للعلوم االمنية والبالغ عددهم
( 255وتم اســـــــــــــتعاد  ) ،( فردًا وزعت عليهم االســـــــــــــتبانة285) منهم بلغت

ي حصـــــــــائاإلالحاســـــــــوب باســـــــــت دام البرنامج  إلىاســـــــــتبانة أدخلت بياناتها 
SPSS .لمعالجتها 

 أهم االستنتاجات

بدرجة كبير  من هم في دعم واســــــــتقرار األمن العام مني ُيســــــــعالم األأن اإل
يقدم صــــور  واتــــحة عن  منيعالم األن اإلإو  ،اســــتجابات مجتمع الدراســــة

ن إو  ،بدرجة كبير  من اســــتجابات مجتمع الدراســــةمنية حداث األالوقائع واأل
وبدرجة كبير  من استجابات  األزماتمني يتوخى الدقة في  را عالم األاإل

مني عن عالم األفي اإل اً رســـــــــمي اً نه ي صـــــــــص متحد إو  ،مجتمع الدراســـــــــة
ع نه يتم التعامل مإو  ،بدرجة كبير  من اســـــتجابات مجتمع الدراســـــة األزمات

 بدرجة كبير  من استجابات مجتمع الدراسة.  األزماتالشائعات بحذر أ ناء 

 التوصيات أهم

أن و  ،األزمات دار عالمية الالزمة إلور  توفر المعلومات والبيانات اإلتـــــــــر 
م يج  أن يقو إا  ،األزمات إدار مني و عالم األيتم تبادل المعلومات بين اإل

وأن يهون هنــاط  ،دون اســــــــــــــت نــاء األزمــاتمني بتغطيــة جميع عالم األاإل
ال يبقى االتصوترور  أن  ،األزمات إدار انسجام بين السياسة اإلعالمية و 
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مني عالم األوأن يحذر اإل ،األزمات إدار مني و عالم األوالتواصـــــــــــل بين اإل
مني ويجــ  ان ال يقوم اإلعالم األ ،األزمــةقبــل وقو   األزمــات إدار  دائمــاً 

عالم األمني ســيناريوهات لتطور وأن يعرض اإل ،األزماتبتضــ يم وتهويل 
 . األزمات

 باالعتماد على المصادر المشار اليها. ةمن إعداد الباح  المصدة:

 فادة منها ناالختالف فيها:قشة الدةاسات السابقة نمجاالت الثالثًا: منا
العديد  برزت ،بعد المراجعة العلمية للدراســات الســابقة اات الصــلة بموتــو  الدراســة الحالية

من  ةومهنت الباح  ،للدراســــــة الحالية الأل ري  اإل ارمن الجوان  المهمة التي أســــــهمت في إ راء 
 وبعد اســـــــــتعراض أبرز ،وتـــــــــع تصـــــــــورات وُأ ر الدراســـــــــة الحالية في جانبيها النظري والميداني

 الدراسات العربية واألجنبية يمهن أن نؤشر ا تي 
 فادة من الدةاسات السابقة:مجاالت ال -1

مما  ،وأسلوب صياغة فرتياتها وتسلسل فقراتها ،التعرف على منهجية هذه الدراسات  .أ
 في إعداد وتصميم منهجية الدراسة الحالية. ةكان له الدور ال بير في مساعد  الباح 

 إدار و  ،ل ترونياإلالتعرف على نو  المراجع العربيــــــة واألجنبيــــــة في مجــــــال التعليم  .ب
إا تم اال ال  عليهـا والتعرف على نتـائجهـا ممـا أســــــــــــــهم في دعم  ،التعليميـة األزمـات

 في تصميم اإل ار النظري للدراسة. ةالباح 
ن  ريق ة عبالوســــائل اإلحصــــائية المالئمة لتحليل بيانات الدراســــة الحالي ةإلمام الباح  .ت

 ،حصـــــــائية المســـــــت دمة في تحليل بيانات الدراســـــــات الســـــــابقةالتعرف على الطرائق اإل
 أك رها مالئمة وجدوى الست دامها في اختبار فرتيات الدراسة الحالية. وتحديد

ليها كل دراســة من هذه الدراســات والتي على أهم االســتنتاجات التي توصــلت إاال ال   .ث
 لها في هذه الدراسات.و ابعاد التي تم تنة جمع األسهلت على الباح 

 ما يميز هذه الدةاسة عن الدةاسات السابقة: -2
ك ر الألقرات أبلمام هما إا يمهن للقار  اإلل المتغيرين بهل تألاصـــــــيلو اتن الشـــــــمولية في -أ

 ل ال المتغيرين بهل يسر. والتعرف عليها المهمة وال اصة
لألين لت متغيرين م تو اتميزت الدراســــــــــة الحالية عن الجهود الأل رية الســــــــــابقة بأنها تن -ب

 ًا.غيرين نألسهما معل المتو ان الجهود الأل رية السابقة لم تتنإا إ ،والجمع بينهما
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 المبحث الثاي 
 للدةاسة ةمنهجي 

Study Methodology 

تســـــــليط الضـــــــوء على المنهجية العلمية للدراســـــــة عن  ريق  را يهدف هذا المبحث إلى 
مشــهلة الدراســة وأهميتها وأهدافها وصــياغة فرتــيتها وحدودها ومصــادر جمع البيانات واألســالي  

  تي حليلها بالشهل اوت واالدوات المست دمة في جمعها

 اًل: مشكلة الدةاسة:أن 
العملي   ف  مسةةةةةةةاعد لتتووي اإلالتعليم  العالم ف لطالما اعتبرت ال  ير من الجامعات 

لحيا  يقاف مســـير  اأزمة كبير  تم لت بوباء كورونا الذي تســـب  في إ العالم واجه  أن إلى التعليمي 
لمنع  ،جبرت م تلف الدول على تطبيق الحجر الصـــــــحيوأ ،التعليمية بما فيها التعليم الحضـــــــوري 

 وعليه العمل، تلمقوااً حضور تستدع  األيشط  الت  كل وتوقيف ،األفواد بينانتشــار الأليروس 

خاصةة   ، التعليم قطاع فيها بما ف  المجتمعات الحيوي  القطاعات السةةتموار آليات عن البحث بدأ

ً  تسةةتقو وربما  طالت األزم  الجميع أن تيقن أن بعد واســــتنادًا على ما  ،طويالً للتخلص منها وقتا
 تسعى الدراسة الحالية  ل جابة عن التسايل ا تي تقدم 

ليمية ف  ظل االيعكاسممممات السمممملبية التع األزمات داةةأداة ل لتتوني ال هل يمكن اعتماد التعليم 
 ناالقتصاد؟ داةةالجائحة كوةنيا من نجهة يظو الطالب ف  كلية ل

 وينب ق عن هذا التسايل الرئيسي التسايالت ا تية 
الدعم  ،تصـــميم ال ورس ،محتوى ال ورس ،العليا دار اإلدعم " ل ترونياإلالتعليم ما عالقة  -1

في  أدا  كالدعم االجتماعي"  ،خصـــــــائص الُمعلم ،خصـــــــائص المتعلم ،()الت نولوجي الألني
 التعليمية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر الطلبة.  األزمات إدار 

الدعم  ،تصـــميم ال ورس ،محتوى ال ورس ،العليا دار اإل" دعم  ل ترونياإلما تأ ير التعليم  -2
في  أدا  كالدعم االجتماعي"  ،خصـــــــائص الُمعلم ،خصـــــــائص المتعلم ،()الت نولوجي الألني
 التعليمية في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر الطلبة. األزمات إدار 

 :أهمية الدةاسةثاييًا: 
يه جميع ف تهمية الموتو  نألسه في الوقت الذي اتطر تستمد هذه الدراسة أهميتها من أ  -1

التعليم  ىًا علانتشـــار جائحة كورونا في المؤســـســـات التعليمية اعتماد تقليل إلىدول العالم 
ة لم ُت ن فرصــ الســنة الدراســية وهي جديد  أمام المتعلمين واســتمرارآفاد ألتح ل ل ترونياإل

ة البيدة العربية بعامة والعراقي إ ارفي ل نها ُتعد اليوم حاًل واعدًا  ،متاحة في الســـــــــــــــابق
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مجتمع المعرفة وتحديد ريية المؤســســات التعليمية ب صــوص اعتماد  إلىللدخول ب اصــة 
 التعليمية في هذا الظرف الوبائي. األزماتأدا  لمواجهة  ل ترونياإلالتعليم 

في لعالمية لبيدة افي اهميته في العملية التعليمية وأ  ل ترونياإلتســليط الضــوء على التعليم  -2
 .في البيدة العراقية مهانية دمجه تمن العملية التعليميةجائحة كورونا ومدى إ ظل

التعليم  القرار في مؤسسات لُصنا عهسية همية هذه الدراسة في أنها سُتقدم تغذية تتأكد أ  -3
إا  ،التعليمية التي تواجه هذه المؤســـســـات األزمات إدار للوقوف على أهم مراحل  ،العراقية

داري في يص الســـــــليم لهذه المراحل من شـــــــأنه أن يســـــــاعد أصـــــــحاب القرار اإلن التشـــــــ إ
 .ل ترونياإلجل تطبيق ناجح للتعليم واجهة هذه المراحل ومعالجتها من أم

نظري وميـداني  إ ـارالتعليميـة من خالل  األزمـات إدار تســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء على مألهوم  -4
 مت امل.

ي لم المتعلقة ببعض الجوان  التراسة قد ُيمهد للمزيد من الدراسات الميدانية جراء هذه الدإ -5
 لها الباح ة في هذه الدراسة.و اتتن

لم رفة والذي يتطل  التعليه مجتمع المعالذي وصـــــــــــــــل إ ،براز حالة التقدم العلمي التقنيإ -6
 الدائم مدى الحيا .

 :هداف الدةاسةثالثًا: أ
 ألزماتا إدار و  ،ل ترونياإلن الهدف الرئيس للدراســــــــة هو تســــــــليط الضــــــــوء على التعليم إ

ف ومن هذا الهد ،جامعة الموصــــلواالقتصــــاد /  اإلدار كلية التعليمية في ظل جائحة كورونا في 
 هداف الألرعية ا تية نؤشر األ

غالد إ ز و التج اً أســـاســـي وحالً  أدا ً  ل ترونياإلل قضـــية التعليم و اتن إلىتهدف هذه الدراســـة  -1
ل ليواك  التطور الت نولوجي في ظ ،المســـــــــــــتويات علىأ  إلىواالرتقاء بالتعليم  ،الجامعات

 التحوالت والتغيرات التي تألرتها جائحة كورونا وما بعدها.
 التعليمية في ظل جائحة كورونا. األزمات إدار التعرف على مراحل  -2
مدى اســـتألاد  الطلبة في البيدة المبحو ة من التعليم  علىالتعرف  إلىتســـعى هذه الدراســـة  -3

 .ل ترونياإل
التعليمية  اتاألزم إدار و  تهاومناقشـــــ ل ترونياإلبالتعليم عرض المألاهيم واألف ار المرتبطة  -4

 وكيفية دمجهم تمن العملية التعليمية.
 ونا.المؤسسات التعليمية في مواجهة جائحة كور  في ل ترونياإلدراسة ف ر  تطبيق التعليم  -5
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  :مخطط الدةاسة االفتواض  ةابعًا:
لك األبعاد فإن العالقات التي تحهم ت ،استنادًا ألسدلة الدراسة وفرتياتها الرئيسة والألرعية

 .(2) يمهن عرتها بم طط الدراسة الذي يوتحه الشهل
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 ( مخطط الدةاسة االفتواض 2) الشكل
 .  من إعداد الباح ةالمصدة

 

 : فوضيات الدةاسة:خامساً 
واتســـــاقًا مع أهدافها اعتمدت الدراســـــة الألرتـــــيات الرئيســـــة  ،انســـــجامًا مع م طط الدراســـــة

 والألرعية ا تية 
 ىاألنلالفوضية الوئيسة  .أ

 تاألزمــاوأداره  ل ترونياإلبين التعليم  ة واات داللــة احصــــــــــــــــائيــةمعنويــتوجــد عالقــة ال 
فوضممممميات الى األنلالوئيسمممممة نيتفوع من الفوضمممممية  لدى  لبة كلية اإلدار  واالقتصــــــــاد.التعليمية 

 الفوعية اآلتية:
 إدار و العليــا"  دار اإلدعم  بين بعــد " معنويــة اات داللــة احصــــــــــــــــائيــةوجــد عالقــة تال  -1

 لطلبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية  األزمات
 اتاألزم إدار و "محتوى ال ورس"  بين بعد ة اات داللة احصــائيةمعنويعالقة  وجدتال  -2

 لطلبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية 

 ( المتغيو المستقل اللتتوني )التعليم 
 اإلدار دعم 

 العليا
الدعم 

 االجتماعي

خصائص 

 الُمعلم

خصائص 

 الُمتعلم

الدعم 

 التكنولوجي

تصميم 

 الكورس

محتوى 

 الكورس

 المعتمد والتعليمية( المتغي األزمات إداةة)
 األزمةاكتشاف  االستعداد لألزمة احتواء االضرار استعاد  النشاط التعلم

   عالقة اةتباط

   عالقة تأثيو 
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 ماتاألز  إدار و " تصميم ال ورس" بين بعد ة اات داللة احصائيةمعنويوجد عالقة تال  -3
 لطلبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية 

)الت نولوجي("  " الـدعم الألنيبين بعـد ة اات داللـة احصـــــــــــــــائيـةمعنويـ وجـد عالقـةتال  -4
 لطلبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية  األزمات إدار و 

 إدار و "خصـــــــــــــــائص المتعلم"  بين بعد داللة احصـــــــــــــــائية ة ااتمعنوي وجد عالقةتال  -5
 لطلبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية  األزمات

 إدار و " خصـــــــــــــــائص الُمعلم" بين بعد  ة اات داللة احصـــــــــــــــائيةمعنوي وجد عالقةتال  -6
  لطلبة اإلدار  واالقتصاد. األزمات

 إدار و " الـدعم االجتمـاعي" بين بعـد  ة اات داللـة احصـــــــــــــــائيـةمعنويـوجـد عالقـة تال  -7
 .لطلبة اإلدار  واالقتصادالتعليمية  األزمات

 الفوضية الوئيسة الثايية .ب
لدى عليمية الت األزمات إدار في  ل ترونياإلللتعليم اات داللة إحصـــائية  معنوي  ريأ ال يوجد ت

  اآلتية عيةالفو  الفوضياتمن الفوضية الوئيسة الثايية يتفوع ن   لبة كلية اإلدار  واالقتصاد.
 اتاألزم إدار في  العليا دار اإلدعم  لبعداات داللة إحصــــــــــــــائية  معنوي  ريأ ت وجديال  -1

 لدى  لبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية 
 األزمات إدار في  محتوى ال ورس لبعداات داللة إحصـــــــــــــــائية  معنوي  ريأ ت وجدي ال -2

 لدى  لبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية 
 تاألزما إدار في تصـــــــــــميم ال ورس  لبعداات داللة إحصـــــــــــائية  معنوي  ريأ توجد يال  -3

 لدى  لبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية 
 زماتاأل إدار في  لدعم الت نولوجيا لبعداات داللة إحصـــــــــــــائية معنوي  ريأ ت وجديال  -4

 لدى  لبة اإلدار  واالقتصاد. التعليمية
 زماتاأل إدار في  تعلمخصــــــائص المُ  لبعداات داللة إحصــــــائية  معنوي  ريأ توجد يال  -5

 لدى  لبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية 
 األزمات إدار في  لدعم االجتماعيا لبعداات داللة إحصـــــــــــــائية معنوي  ريأ توجد يال  -6

 لدى  لبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية 
 تاألزما إدار في  خصــــــــائص الُمعلم لبعداات داللة إحصــــــــائية معنوي  ريأ توجد يال  -7

 لدى  لبة اإلدار  واالقتصاد.التعليمية 
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 :ًا: حدند الدةاسةسادس
 ان حدود الدراسة الحالية تم لت با تي 

 واالقتصاد( جانبًا ميدانيًا للدراسة الحالية. دار اإلكلية )اختيار الحدود المهانية   -1
( ولغاية 1/11/2020الحدود الزمانية  امتدت المد  الزمنية إلعداد الرســـــــــــــــالة للمد  من ) -2

 كمال الدراسة.مد  إ 30/8/2021))
 التعليمية. األزمات إدار  ،ل ترونياإلالحدود الموتوعية  التعليم  -3
 والتي ادواالقتص اإلدار قسام كلية لت عينة الدراسة الطلبة في جميع أشمالحدود البشرية   -4

  .( مستجيباً 630الذين بلغ عددهم)لعينه تم لت 

 :الدةاسةًا: منهج سابع
ول الوصـــــ محاولة" اعتمدت الدراســـــة المنهج الوصـــــألي التحليلي وقد حدد مألهومه على أنه

فضــــل أ إلىظاهر  قائمة من أجل الوصــــول  أوالمعرفة التألصــــيلية والدقيقة لعناصــــر مشــــهلة  إلى
، وقد لجأت الباح ة الى (122 ،2014 ،)الرفاعيالمشــــــــــــــهلة المدروســــــــــــــة" أووأدد فهم للظاهر  

اســــــــت دام هذا المنهج )الوصــــــــألي التحليلي( للمســــــــاعد  في جمع البيانات وإيجاد وســــــــائل م تلألة 
ات ومن او وتـــع الألرتـــي األســـدلةمن خالل  را بين المتغيرات بط العالقات وكذلك ر لتألســـيرها 

  م است راج النتائج وفقًا لشواهد وقرائن متنوعة. 

 :بيايات: أساليب جمع الثامناً 
 اعتمدت فقد ،لتحقيق أهداف الدراســـــــــــة والحصـــــــــــول على البيانات والمعلومات الضـــــــــــرورية      

 متعدد  والتي يمهن تقسيمها على جانبين هما  الباح ة على أسالي  جمع بيانات
 :الجايب النظوي  -أ

لجــأت البــاح ــة في جــانبهــا النظري على مجموعــة من المراجع العربيــة واألجنبيــة تم لــت     
بهة على شــــــ منشــــــورالفضــــــاًل عن  ،الجامعيةبال ت  والمجالت العلمية والرســــــائل واأل اريح 

 ( اات العالقة بموتو  الدراسة.اإلنترنتالمعلومات الدولية )
 الجايب الميداي   -ب

( بوصــــــألها األدا  الرئيســــــة في إ ار جمع 2االســــــتبانة )الملحقاعتمدت الباح ة اســــــتمار      
وتمت صــياغتها على النحو الذي  ،)الميداني( من الدراســة البيانات ال اصــة بالجان  العملي

د تم ما ق إلىت الباح ة أبعادها وأســـــــــدلتها اســـــــــتنادًا أعدوقد  ،إعدادهايحقق مالءمتها لغرض 
 اتبعض المقاييس المتوافر  في األدبي إلىباالســتناد تــه في الجان  النظري من الدراســة عر 

حي ما تســـــــــنى إيجادها وبصـــــــــياغة تتالءم ومألهوم المتغير  ،(5وكما موتـــــــــحة في الجدول )
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المراد قياســـــــــــــه فضـــــــــــــاًل عن مالءمتها لبيدة الدراســـــــــــــة لتحقيق متطلباتها ومالحظات ال براء 
 المت صصين بهذا المجال.

 المرتبة وفق درجات ماســـــي في قياس متغيرات الدراســـــة ل)ليهرت( ا واســـــت دم مقياس      
( وبوســـط حســـابي 1،2،3،4،5) زانأو بشـــد ( وب أتألقال  ،أتألقال  ،محايد ،أتألق ،بشـــد  أتألق)

( والك بهدف تحويل نتائج اإلجابات لأفراد المبحو ين من بيانات وصــــــفية 3) فرتـــــــي قدره
وعلى نحو عام اشــــــتملت اســــــتمار   ،يمهن تحليلها باعتماد األســــــالي  اإلحصــــــائية ،كمية إلى

 االستبيان في تصميمها على محورين رئيسين هما 
وتضــــــــــــــمن هذا المتغير  ،ل ترونياإلركز على المقاييس ال اصـــــــــــــــة بالتعليم : األنلالمحوة 

( 35أبعاد تم التعبير عنها عبر) (7) وم لت ل ترونياإلســــــــــــــدلة المعبر  عن أبعاد التعليم األ
 )سؤااًل(. متغيراً 

 ،يةالتعليم األزمات إدار شــمل هذا المحور من االســتمار  المقاييس ال اصــة بالمحوة الثاي : 
( أبعاد تم 5) التعليمية وم لت األزمات إدار ســـــدلة المعبر  عن أبعاد وتضـــــمن هذا المتغير األ

 ( سؤااًل.25التعبير عنها عبر )
 ( متغيوات الدةاسة الواةدة ف  استماةة االستبيان5الجدنل )

المتغيوات  القسم
 ساسيةاأل

المتغيوات 
 الفوعية

ةقام أ
الومز ف   المصدة الفقوات

 المتن
      

 األول
أبعاد 
التعليم 
 اإللكتروني

 5 - 1 دعم اإلدارة العليا

Sankar et. Al,2020)) 

TS1-TS5 

 CC1-CC5 5 - 1 محتوى التورس

 CD1-CD5 5 - 1 تصميم التورس

 ST1-ST5 5 - 1 الدعم التتنولوج 

 LC1-LC5 5 - 1 خصائص الُمتعلم

 TC1-TC5 5 - 1 خصائص الُمعلم

 SS1-SS5 5 - 1 الدعم االجتماع 
      

 الثاني
إدارة 
األزمات 
 التعليمية

موحل  اكتشاف 
 األزم 

1 – 5 

 (2018، عطي )صالح الدين، 
 

 (2019)عبد الوحمن، كاظم،
 

 (2020)رائد عبد الجبار خضو،
 

DC1-DC5 

موحل  االستعداد 
 لالزم 

1 – 5 PC1-PC5 

موحل  احتواء 
 االضوار

1 – 5 DA1-DA5 

موحل  استعادة 
 النشاط

1 – 5 RA1-RA5 

 LE1-LE5 5 - 1 موحل  التعلم

 .ةالمصدر  من إعداد الباح 
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 :: اختباةات صدق االستباية نثباتهاتاسعاً 
ها باالستناد عدادالتي تم إ  و باتها تم إخضا  استمار  االستبانةلغرض قياس صدد االستبانة      
و وكانت النتائج على النح ،ليها آنألًا لعدد من االختبارات قبل توزيعهاالمصـــــــــــــادر المشـــــــــــــار إ إلى

 ا تي 
  (اختباة الصدق) اًل: اختباة استماةة االستباية قبل توزيعهاأن 

ألقرات ويدل على مدى قياس ال ،المقاييس واالختباراتُيعد الصدد شر ًا تروريًا والزمًا لبناء 
 هي  ،وإن أفضل الطرائق لقياس هذا الصدد ،للظاهر  المراد قياسها

ن المقصــــــود بالصــــــدد الظاهري قدر  فقرات االســــــتمار  إقياس الصممممدق الظاهوي:   -1
وقد قامت الباح ة بعرض اســــتمار  االســــتبانة على  ،على قياس الظاهر  قيد الدراســــة

 إلىدارية بغية الوصــــــــــــــول ن في مجال العلوم اإلة من ال براء والم تصــــــــــــــيمجموع
وقد تم اســـتطال  آرائهم ومالحظاتهم حول  ،أفضـــل مســـتوى من الدقة في تصـــميمها

بما يضـــــــمن وتـــــــوا الألقرات ودقتها من ســـــــتمار  على قياس أبعاد الدراســـــــة قدر  اال
بعد الك تمت مناقشــــــــــــــة المالحظات وإجراء التعديالت الالزمة من  ،الناحية العلمية

ة مهتســبة بصــيغتها النهائي لت رج االســتبانة ,الحذف واإلتــافة الالزمين على فقراتها
 ( يبين قائمة بأسماء المحهمين.3) غلبية من المحهمين. والملحقرأي األ

 د من األســدلة علىتم اختبار قياس الشــمولية عن  ريق إلقاء عد قياس الشمممولية: -2
 متغيرات االستبانة. الساد  المحهمين حول مدى شمولية

 ( االتساق الداخل ) ثاييًا: اختباة االستباية بعد توزيعها
ن عملية التحقق من االتســــــاد الداخلي لألقرات اســــــتمار  االســــــتبانة أمر تــــــروري في نجاا إ

يعد من  ( الذيSPSS) لذلك تم اســــت دام برنامج ،وقدرتها على جمع البيانات الالزمة ،االســــتبانة
والك من خالل المؤشــــــــرات التي  ،الختبار العالقة بين متغيرات الدراســــــــة الحالية البرامج أفضــــــــل

هداف الدراســـــــة الحالية ي من الممهن ان تســـــــت دم في تحقيق أ الت ،(4)الملحق يقدمها هذا التحليل
 وسنذكرها في الجان  الميداني.

 :أساليب التحليل الحصائ : عاشواً 
 ،دراسةواختبار فرتيات ال ،دقة في النتائج اإلحصائية ال اصة بالدراسة إلىبغية الوصول 

( لغرض إجراء Amos( و)SPSS) قامت الباح ة باالستعانة بالبرمجيات اإلحصائية الجاهز  م ل
 منها عبر مجموعة من األدوات اإلحصائية  ،االختبارات المطلوبة في الدراسة

(  لوصف عدد Percentages( والنس  المدوية )Frequencyالتوزيعات الت رارية ) -1
 .ونسبهم المبحو ين المستجيبين لألقرات االستبانة األفراد
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 (  للحصول على متوسط االجابات حول متغير معين.Meanالوسط الحسابي ) -2
(  لحســــــــــــــــاب درجــة التشــــــــــــــتــت في Standard Deviationاالنحراف المعيــاري ) -3

 جابات عن الوسط الحسابي، أي درجة تجانس إجابات العينة المبحو ة.اإل
 .AMOSنمذجة المعادالت البنائية باست دام برنامج  -4
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 المبحث الثالث
 الدةاسة نعينه مجتمعال

Population & Study Sample 

 اًل: نصف مجتمع الدةاسة:أن 
يد إا إن تحد ،تطبيقيًا للدراســـــــــةواالقتصـــــــــاد/ جامعة الموصـــــــــل مجااًل  دار اإلتم اختيار كلية 

 الموتــــوعية التي ُتعد شــــرو ًا أســــاســــيةلتحقيق الصــــدد وال بات و  ،مر تــــروري ميدان الدراســــة أ
 ة الباح ة ال لية المبحو  لذلك حدَدت ،ومهمة الســــــــــــــتمار  االســــــــــــــتبانة التي ت ص العينة المبحو ة

 المبحو ين. األفرادتوزيع استمار  االستبانة على و  ،إلجراء الدراسة الميدانية

 (ناالقتصاد/ جامعة الموصل داةةال )كليةنصف مجتمع الدةاسة  .1

 مقدمة تاةيخية عن التلية .أ

هلية تابعة لجمعية االقتصــاديين وكانت كلية أ ( 1968) واالقتصــاد ســنة دار اإلتأســســت كلية 
عمال( وكانت فيها الدراســـة مســـائية وعدد األ إدار المحاســـبة و  كلية) باســـمالعراقيين/ فر  الموصـــل 

يقضـــي الطال  فيها خمس ســـنوات دراســـية  1969 -1968(  البًا للعام الدراســـي 240)  البها
 ألولاالمســـتنصـــرية في العام الدراســـي  لحقت بالجامعةاألعمال(  م أ إدار )المحاســـبة و  بقســـم واحد

( ألحقت ال لية 1974ســنة الالحقة وفي العام )خرى م ل االقتصــاد في ال م فتحت أقســام أ ،نألســه
بجامعة الموصــــل بعد فك ارتبا ها من الجامعة المســــتنصــــرية. وتضــــم ال لية  مانية أقســــام علمية 

العلوم المـــاليـــة  -نظم المعلومـــات اإلداريـــة -االقتصـــــــــــــــــاد -المحـــاســــــــــــــبـــة -األعمـــال إدار ) هي 
 المؤســــســــات الســــياحية( إدار ث قســــم وأخيرًا أســــتحد -التســــويق -الصــــناعية دار اإل -والمصــــرفية

 لمتابعة وتطوير القدرات العلمية والعملية في كل االختصاصات.
( موظألًا 163فضــــــــاًل عن ) ،( تدريســــــــيًا وتدريســــــــية220) ويبلغ عدد الهيدة التدريســــــــية فيها

ضــاًل ف)الدبلوم العالي والماجســتير والدكتوراه(  وتضــم أقســام ال لية برامج للدراســات العليا ،وموظألة
 عن مركز البحوث واالستشارات والتدري  والدراسات والتعليم المستمر وخدمة المجتمع.

 ؤية التليةة  .ب

مواصـــــــلة اســـــــت شـــــــاف ســـــــبل تعليمية اات جود  تتماشـــــــى والمعايير األكاديمية للمؤســـــــســـــــات 
 واالقتصاد محليًا وإقليميًا وعربيًا. دار اإلموقع متميز بين كليات  إلىللوصول  ،التعليمية

 ج. ةسالة التلية
توفير بيدة تشــــــــــــــجع على التعلم والتعليم والبحث العلمي من خالل اعتماد كادر مبد  وأنظمة 
فنية إدارية متقدمة إلعداد خريجين يمتل ون الجوان  المعرفية والمهارية المتوافقة مع حاجة ســـــود 

 تنمية المجتمع العراقي. إلىوصواًل  ،العمل
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 اف التليةهدد. أ
 ،األعمال إدار إعداد مالكات علمية وأكاديمية مت صصة في مجال  إلىمؤسسة تهدف هذه ال

 ةونظم المعلومات اإلدارية وبمســتويات أداء عالي ،العلوم المالية والمصــرفية ،المحاســبة ،االقتصــاد
ا تسهم في تدري  ال وادر اإلدارية والألنية المت صصة لرفع كألاءتهلتلبية احتياجات المجتمع. كما 

 خارجها. أوالمحافظة  الم تلألة، داخلقطاعات الدولة  إدار ى عل
 انطالقا مما سبق تستهدف ال لية تحقيق أهدافها المرحلية ا تية 

ات قتصاد  بقًا الحتياجواال دار اإلاإلسهام في التطور األكاديمي المعرفي في مجال  -1
 بما يتناغم مع التحديث في الت صص عالميًا.المجتمع 

  عملية التعليم لت صــــــــــــصــــــــــــات ال لية بما يتماشــــــــــــى وإعداد خريجين االرتقاء بجود -2
مع االهتمام باألبعاد التربوية  ،يســــــــــــــهمون في عملية التنمية االقتصـــــــــــــــادية للعراد

 واالجتماعية لهم.
ق المســــــــــتوى الذي يحق إلىتحســــــــــين كألاء  المالكات العلمية المطلوبة واالرتقاء بها  -3

 ية والعليا.األولد الدراستين الرصانة في العملية التعليمية على صعي
 اوتنظيمهعقد المؤتمرات العلمية في خدمة المجتمع من خالل  تنشــــــــــــــيط دور ال لية -4

وتعشــيق العمل بين ال لية ومؤســســات الدولة  ،والتركيز على دورات التعليم المســتمر
 ن.و ااألخرى من خالل العقود االستشارية التي توقعها ال لية عبر آلية التع

 فلسألة التحسين المستمر ألنشطة ال لية كافة.اعتماد  -5
اعتماد تقانات المعلومات في العملية التعليمية وبناء ال برات واالتصـــــاالت والتألاعل  -6

 مع المجتمع.
 

 مبوةات اختياة الميدان المبحوث: .2

م والمناسـ  لمجتمع الدراسـة يسـهم ن االختيار المالئإمجتمع مالمحه ال اصـة به، إا  ل لإن 
ميدانًا  قتصادواال دار اإلكلية بشهل كبير في صحة النتــــــــــائج واختبار الألــــــــــرتيات، فقد تم اختيار 

 للدراسة الحالية للمبررات ا تية 
 . ةالمبحو  لية هدافها مع واقع الأ انسجام  بيعة الدراسة الحالية و  -أ

واالجتماعي  في البناء الأل ري والمعرفي ةالمبحو   ليةأهمية الدور االستراتيجي الذي تلعبه ال -ب
 وال قافي.

نظيمي واأل ر من حيث العمل الت ةالمبحو   ليةال اخاصيتا ال بات واالستقرار التي تتمتع به -ت
  لية.دارية المستقر  بالشهل الذي يدعم غاية الاإل
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 مبوةات اختياة الطلبة كعينة للدةاسة: .3
الباح ة الى اعتماد الطلبة كعينة للدراسة، علما يمهن تقديم جملة من المبررات التي دفعت 

ان الهدف هو اال ال  على اراء الطلبة حول المراحل التي تعمدها اإلدار  في ال لية قيد الدراسة. 
 ويمهن اجمال هذه المبررات با تي 

تسعى لتحقيق أهدافها من خالل م رجاتها وم رجات المؤسسات  المؤسساتجميع  -1
 ة، لذلك تم اختيارهم كعينة للدراسة الحالية.التعليمية هم الطلب

سلبيًا أو  كانيعد الطلبة المتأ ر األساسي العتماد أسلوب التعليم االل تروني سواء  -2
ايجابيًا والك يقودنا الى دراستهم والتعرف على انطباعاتهم تجاه هذا النو  من 

 التعليم.
لطرا آرائهم أصبحت مواقع التواصل االجتماعي صوت الطلبة بشهل عام  -3

 ومقترحاتهم حول العملية التعليمية والتي كان لها صدى واستجابة لدى اإلدار  العليا.
وجود تم يل حقيقي لمم لي الطلبة في مجالس الجامعات وال ليات واالقسام  -4

 ومشاركتهم اإلدار  العليا في قراراتها، قادنا العتمادهم كعينة في دراستنا الحالية. 

 

 المبحوثين: األفوادنصف ثاييًا: 
النتائج  ددأ إلىجل الدراسة عليها يعد أمرًا تروريًا للوصول اختيار العينة المناسبة من أ

الئل المبحو ين يعطي ال  ير من الد األفرادن وصــف إا إ ،التي تعهس حقيقة المشــهلة قيد الدراســة
لم  ن الدراســـة الحاليةأ إال ،خصـــائصـــهم إلىالتي تعهس مدى مالئمتهم إلجراء الدراســـة باالســـتناد 

لعمرية س الألدة افراد عينتها كونهم جميعًا تــــــمن الدراســــــة الصــــــباحية ونألخصــــــائص أ إلىتتطرد 
 وال يوجد لديهم سنوات خدمة كونهم غير موظألين.للتحصيل الدراسي، 
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 الفصل الثاي 
 النظوي للدةاسة الطاة

The Theoretical Framework of the Study 

باح ة لت فيها الو اهذا الألصـــــــــــل إ ارًا نظريًا للدراســـــــــــة الحالية عن  ريق مبح ين، تنيقدم 
 (.3الجذور المعرفية والأل رية لمتغيرات الدراسة، كما موتح في الشهل رقم )

 

 
 

 ( خار ة  ريق مباحث وفقرات الألصل ال اني3الشهل )
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 األنلالمبحث 

  E- Learningلتتوني ال التعليم 

 ،ترور  حتمية ل ل المجتمعات سواء أكانت المتقدمة منها أم النامية ل ترونياإليعد التعليم  
 خدماتو  فهذا النو  من التعليم يقدم فرصاً تعليمية ،وب اصة في ظل التغيرات المتسارعة والمتالحقة

ال  ير من ه مألهوم تدخل في ل ترونياإلالتعليم  تتعدى الصعوبات المتضمنة في التعليم المعتاد.
ويمهن توظيل هذه التقنية في نقل التعليم من مجرد التلقين عن  ريق المعلم  ،التقنيات واألسالي 

 ل ترونياإلليم والتع ،العملية الحوارية التألاعلية بين الطرفين إلىوعملية الت زين من قبل الطال  
 لىإوسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها  بل هي ،غاية بحد ااتها أوليس هدفًا 

  ور اإلبدا  والتألاعل وتمهين المتعلم من مواجهة متطلبات الحيا  المعاصر .   
 

-The Historical Development of E لتتوني ال م يال: التطوة التاةيخ  للتعلأن 

Learning 

لم يهن وليد اللحظة بل نشأ وتطور عبر الزمن، ومر بعدد من المراحل  ل ترونياإلم يالتعل 
 ىإلن وصــــــــــــل أ إلىدخاالت إحديات، وخضــــــــــــع لتغييرات وتعديالت و وواجه عدد من العقبات والت

لعقد ا إلىتعود  ل ترونياإلل الجهود الســــــــــــت دام الحاســــــــــــوب في التعليم أو ن إصــــــــــــورته الحالية، 
دعو بتقديم اقتراا يفي جامعة ســـــتانألورد  ســـــاتذ قام بعض األحيث  ،العشـــــرينالســـــادس من القرن 

 (.16 ،2016 ،التعليمية )حنتولي امالحاسوب في تنأليذ المهلتطبيق است دام 

جن  مع  إلى( جنبًا 1999ل مر  في العام )و أل "ل ترونياإل ميالتعل" مصـــــــــــطلحأســـــــــــت دم 
 تعلمال"و" اإلنترنت عبر التعلم" م ل ل ترونياإل ميالتعل لوصــــــــــــــف تســــــــــــــت دم أخرى  مصــــــــــــــطلحات

 عن ليمالتع كورساتوأن  ،عشر التاسع القرن  من سابق وقت في موجود  حيث كانت "االفتراتي
 .(Hammad et.al, 2018, 49) محدد  مواتيع على الطال  تعليم لتوفير تقديمها تم بعد

 اإلنترنت ظهور أتـــــــاف إاالتســـــــعينيات  في مســـــــبوقة غير بوتير  ل ترونياإل التعليم ونما
 التعليم طلبة فيلل اً تمام اً جديد اً المتغير  ُبعد الســــــــــــــهانية التركيبة مع بالتزامن الرقمية والتطبيقات

 ت منوعزز  للطالب التعليميـــة الألرصالعـــديـــد من  الجـــديـــد  التقنيـــات هـــذه وجلبـــت ،ل ترونياإل
 تميزي مجتمع من المجتمعانتقال  إلىوأدى الك  العالي، التعليم لمؤســــســــات االقتصــــادي االزدهار

 هارجريألز ت يه ،مجتمعلل والبراعة اإلبدا على  حألزالتي ت المعرفةيتميز ب مجتمع إلى صــــــــناعةبال
 من زيــدت بطرد  والمعرفــة المعلومــات عــالجي تعليمي مجتمع الحقيقــة في هو المعرفــة مجتمع  "نإ

 المجتمعاتن إو  ،"التغيير مع والت يل المبادر  على القدر  وتنمي واالبت ار، اإلبدا  وتحألز التعلم
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 في اً جســــــدي بوالطال المعلمون فيه  يتألاعل  تعليمي بنظام اً تقريب حصــــــري  بشــــــهل تميزت الســــــابقة
 .(Najim, 2020, 6) الدراسي الألصل

أن مواحل إلى ( 17، 2016 ،حنتول )ن ( 41، 2012 ،)ةبوع  شمممممممممماةأ ،من ياحية أخوى ن 
 :ت كايت كاآل لتتوني ال م يتطوة التعل

المعلم التقليدي قبل انتشــــــــار الحاســــــــبات ا لية  عصــــــــر م(:1983ى )قبل عام األنلالموحلة  -1
 كان وجهًا لوجه ن االتصــــــال بين المعلم والطال أال إبالرغم من وجودها على نطاد تــــــيق، 

 حس  الجدول الدراسي.الدراسية و  داخل القاعات
الوســـــــــــــــائط المتعدد  وقد تميز عصــــــــــــــر  م(:1993 إلىم 1984الموحلة الثايية )من عام  -2

قراص ( و)الماكنتوش( واأل1،3باســــــــــت دام أنظمة تشــــــــــغيل اات واجهة رســــــــــومية م ل )النوافذ
 الممغنطة كأدوات رئيسية لتطوير التعليم.

 م  ،ظهور الشـــــــــــبهة العن بوتية للمعلومات م(:2000 إلىم 1994الموحلة الثالثة )من عام  -3
 أليديو.وبرامج عرض ال ل ترونياإلظهر البريد 

 إاالجيل ال اني للشــــــــــــــبهة العالمية للمعلومات،  م نما بعدها(:2001الموحلة الوابعة )الفتوة  -4
ك افة ســرعة و خصــائص أقوى من ناحية ال اوا أصــبح تصــميم المواقع على الشــبهة أك ر تقدماً 

 .األولالمحتوى عن الجيل 

 The Concept of E-Learning لتتوني ال : مفهوم التعليم اً ثايي

واحدًا من أهم القنوات المســــــــــــــت دمة في توزيع وتوصــــــــــــــيل المواد  ل ترونياإليعد التعليم 
إا أن  ،قاتلم تلف التطبي التعليمالعلمية لم تلف العلوم ولتقديم ال  ير من مهارات  والســــــــــــــياقات

التطور الســـــــــريع وال بير في تقانة المعلومات واالتصـــــــــاالت كان الســـــــــب  الرئيس في نمو تقانات 
 ،لتعليمالتعليمية بالألرص القوية لتحسين جود  ا المؤسساتالتي زودت م تلف  ل ترونياإلالتعليم 

م في ليعســــــاســــــات المهملة للتتصــــــاالت من المصــــــادر الرئيســــــية واأللذا فإن تقانة المعلومات واال
 (.18 ،2008 ،التعليمية والتربوية )الطيطي المؤسساتغيرها من قطاعات التعليم الجامعي أو 

ما  حدثأســــــــــالي  وتقانات التعليم التي تســــــــــ ر  ور  حدي ة في أ ل ترونياإلويعد التعليم 
 بدءًا من اســــــــــت دام وســــــــــائل العرض ،جهز  وبرامج في عمليات التعليمتتوصــــــــــل إليه التقانة من أ

تعليم واســـت دام الوســـائط المتعدد  في عمليات ال ،ة إللقاء الدروس في الألصـــول التقليديةل ترونياإل
لمين وانتهاًء ببناء الجامعات الذكية والألصــول االفتراتــية التي تتيح للمتع ،الألصــلي والتعليم الذاتي
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ألاز والتل اإلنترنتالحضــــــــــــــور والتألاعل مع محاتــــــــــــــرات وندوات تقام في دول أخرى عبر تقانات 
 (.580 ،2013،التألاعلي )صالح

 (Pelet, 2013, 26) لتتوني ال لتعليم ا لمفهوماساسية ك ثالثة معاييو لهنان  
ترجا  لتحديث والت زين واالســــلا على العمل الألوري ، مما يجعله قادر باألنترنيت االتصــــال -1

 والتوزيع وتبادل التعليمات والمعلومات.
 اإلنترانت.و  اإلنترنتتقنية باست دام  حاسوبللمست دم النهائي عن  ريق ال تقديم ال دمة -2
 .ز النمااج التقليديةو الذي يتجم ايالتعلأي م، يسع ريية للتعلأو على  التركيز -3

 

 ترونيل اإلل ال تاب والباح ون العديد من التعاريل للتعليم و اتن ،  على الكو عال
  ا تي ويمهن توتيح الك من خالل الجدول

 من نجهة يظو بعض الباحثين لتتوني ال (: مفاهيم التعليم 6الجدنل )
 المفهوم الصفحة السنة الباحث ت

1 Chan et.al 1997 305 

 من يتضمنه ما مع التعليمي المحتوى  تقديم"
 بصــــــــور  ومتابعة وتألاعل وتمرينات شــــــــروا
 بعد عن أو، الألصــــــل في شــــــاملة أو جزئية

 الحاســــ  في م زنة متقدمة برامج بوســــا ة
 ".اإلنترنت شبهة بوسا ة أو ا لي

2  Beamish 
et.al. 

2002 105 

 "انـــدمـــاج مجموعـــة واســــــــــــــعـــة من التطبيقـــات
شــــــــــــمل التي توالعمليات على التدري  والتعلم 

التعلم القـــــــائم على ال مبيوتر، والتعلم عبر 
ن و ا، والألصــــــــــــول االفتراتــــــــــــية والتعاإلنترنت
 الرقمي".

 سوهام 3
2004 
- 

2005 
34 

وهو يقوم على اســـــــــــــتقاللية المتعلم بأقل قدر "
لوجـــه مع المعلم،  ممهن من المواجهـــة وجهـــاً 

بــأكبر قــدر ممهن من المواد التعليميــة القــابلــة 
ســـــــيط لتب للتعلم الألردي، والمنتجة خصـــــــيصـــــــاً 

ضــــــــــــــمنــة على درجــة عــاليــة من التعلم، والمت
التي ترســــــــــل بوســــــــــائل إعالمية، مما الجود ، 

ية، لم الألردي من ناحيهســــبها ميزتين هما التع
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أكبر عــدد من الــدارســــــــــــــين من نــاحيــة  وتعلم
  ."خرى أ

  ي  عقيلةأو  4
2006
-

2007 
112 

التعليم باست دام الحاسبات ا لية وبرمجياتها "
هات شب أوالم تلألة سواء على شبهات مغلقة 

 . "شبهات مألتوحة أومشتركة 

5 Mutiaradevi 2009 17 

"بـــــأنـــــه مجموعـــــة واســــــــــــــعـــــة من التطبيقـــــات 
والعمليات م ل التعليم المســــــــــتند على الوي ، 

وف لصــــألوالتعليم المســــتند على الحاســــوب، وا
 ، التيل ترونياإلن و ااالفتراتــــــــــــــيــــــة، والتعــــــ

أو  اإلنترنتتتضــــــمن توصــــــيل المحتوى عبر 
نترانت والأليديو والصـــــــوت أو اإلكســـــــترانت اإل

المـــــــدمجـــــــة والتلألزيون التألـــــــاعلي واألقراص 
 وغيرها من التطبيقات".

6 Fariba et.al. 2013 3 

"بــأنــه منهج جــديــد للتعليم يوفر بيدــة تعليميــة 
 اعلية مصممة تصميمًا جيدًا، ومرنًا ومتاحاً تأل

لجميع المتعلمين، وتســــــت دم هذه البيدة موارد 
وخصـــــــــائص التقانات الرقمية، ويهون المتعلم 

 هو المحور الرئيس لتلك البيدة".

 517 2016 الزبون  7

نظام تعليمي يعتمد على وســــــــائل االتصــــــــال "
الحـــدي ـــة، ووســـــــــــــــــائط ت نولوجيـــا المعلومـــات 
المتم لة بالحاســــــــــــبات، والشــــــــــــبهات، والبرامج 
الحاســـوبية، والوســـائط المتعدد ، بهدف تألعيل 
دور المعلم، وإ راء تعلم المتعلم، من خالل 

ــــة  إل ترونيمنهــــاج  ــــة تعليمي ة، نيــــإل ترو وبيد
مواصــــــــــــــألـــات تنظيميـــة، وإداريـــة، وفنيـــة اات 

 ."عالية الجود 

8 Sahib & 

Alsammak 
2018 347 

 نم مجموعــــة عن عبــــار  ل ترونياإل ميالتعل"
 يمالتعل في المســــــــــــــت ــدمــة المت ــاملــة التقنيــات
 واألدوات المادية المعدات خالل من والتدري 

 حــدأ ل ترونياإل ميالتعل يعــدو  ،االفتراتــــــــــــــيــة
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 اعداد الباح ة على وفق ما عهسته األدبيات أعاله. المصدة:

 هبـأن ترونيل اإلالتعليم البـاح ـة  عرفت ل ترونياإلومن خالل المألـاهيم الســـــــــــــــابقـة للتعليم  
االعتماد على اســــت دام الحاســــوب المتعلم من خالل  إلىمن المعلم  يصــــال المعلومةإيعمل على "

ز و ان يتجتعليم مر  ل ترونياإلن التعليم إالمتعدد  و لوســـــــائط باســـــــت دام ا اإلنترنتلي وشـــــــبهات ا 
ر قل جهد وأكبأال المعلومة للمتعلم بأقصـــــــــــــر وقت و يصـــــــــــــإد الزمانية والمهانية ويعمل على الحدو 
 ."فائد 

أن هناط العديد من المصطلحات التي قد ت تلف من ناحية  إلىومن الجدير باإلشار  هنا 
يم نشــــــطة والمضــــــمون واالهداف للتعلها تعبر عن المهام واألإال أن ل ترونياإلالتســــــمية مع التعليم 

 دبع خاصـــــــــــــة اإلنترنت يقدمها التي ال دمات
 ىإل والت نولوجيــــــا للبيــــــانــــــات الهــــــائــــــل النمو

 ."اإلنترنت

 628 2019 محمود 9

بـداعيـة لتقـديم بيدـة تألـاعليـة، متمركز  إ ريقـة "
، ويســــــر  ألي حول المتعلم، مصــــــممة مســــــبقاً 

تســــــــــــــت ـــــدم  ،ي وقـــــتأي مهـــــان و أفرد في 
والتقنيات  اإلنترنتخصــــــــــــــائص ومصــــــــــــــادر 

 . "الرقمية

 446 2020 حسين، حمه 10

ليات االتصـــــــــــــال آ ريقة للتعليم باســـــــــــــت دام "
ســــــــــائطه الحدي ة من حاســــــــــوب وشــــــــــبهاته وو 

ليات بحث آالمتعدد  من صــــوت ورســــومات و 
 رنــتاإلنتة وكــذلــك بوابــات إل ترونيــومهتبــات 

في الألصــــل الدراســــي،  أوســــواء كان عن بعد 
ع ة بجميالمهم المقصــــــــود هو اســــــــت دام التقني

 للمتعلم بأقصـــــر ال المعلومةيصـــــإنواعها في أ
  ."قل جهد وأكبر فائد أوقت و 

11 Dhawan 2020 7 

 وأبــأنــه خبرات التعلم في البيدــات المتزامنــة "
ة جهز  م تلألأغير المتزامنة التي تســــــــــــــت دم 

ـــــــة  جهز  ال ومبيوتر أ أوكـــــــالهواتف المحمول
المحمولــة من خالل اســــــــــــــت ــدام مصــــــــــــــــادر 

 ."اإلنترنت
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 ،)العالف (34، 2014)صـــــــــالح،  وفيما يلي توتـــــــــيح لتلك المصـــــــــطلحات ،هانألســـــــــ ل ترونياإل
2018، 27)  

بالتدري   أيضــــــــــاويدعى  :(Web-based Learningالتعليم المسمممممممتند على الويب ) -1
 ، ويرتبط بالمواد التعليمية التي تسلم عبر متصألح الوي ،اإلنترنت أوالمستند على الوي  

ي تســـــــــــت دم ة التل ترونياإلكما يرتبط بالمواد التعليمية التي يضـــــــــــعها المعلم على المواقع 
شــهال التعليم المســتند على الوي  البحث عن المعلومات من أوأبســط  ،التعليم دار إل اً نظم

ووجود تغذية عهســــــــــــــية عبر البريد  ،تعلمصــــــــــــــألحات الوي  وتقديم الواجبات المنا ة للم
ة ومواكبــة ل ترونيــاإلوالحلقــات الــدراســــــــــــــيــة والتطبيقــات التعليميــة عبر المواقع  ل ترونياإل

كما يتضــــــــــــــمن اســــــــــــــت دام بعض  ،التطورات العلمية التي تحدث في م تلف أنحاء العالم
 ،توحـةبــة المألألواا ال تــا ،م ــل االتصـــــــــــــــال الهــاتألي عبر الويــ  ل ترونياإلأدوات التعليم 

وتشــــمل األدوات الالزمة للتعليم المســــتند على الوي  جهاز حاســــوب شــــ صــــي واتصــــال 
وإن الميز  األهم للتعليم المســــــــــــــتند على الوي  هي  ،(Kerola, 2013, 11) ،اإلنترنتب

 ريقة تناســــــــــــــبه وفي أي مهان  الما يمتلك  أوتعليم المتعلم في أي وقت وفي أي وتير  
  (Omoni, 2012, 28).  اإلنترنتمتصل ب وبالمتعلم جهاز حاس

 يحدث تعليم أي أنه على يعربف أن ويمهن :(Online Learningالتعليم المفتوح ) -2
 تطور مع وتطور اإلنترنت ظهور مع المألتوا التعليم قدم فقد ،اإلنترنت بيدة تـــــــــمن
 المعلم بانألصال التقليدي التعليم عن وي تلف بعد عن التعليم أشهال أحد ويعد ،اإلنترنت
لتي ا اإلســـــــــــتراتيجيةالتعليم المألتوا أحد الحلول ويعد  ،والمهان الوقت خالل من والمتعلم
إا يمهن  ،التعليمية التي تمتلك عددًا كبيرًا من المتعلمين في الصــألوف المؤســســاتتقدمها 

ل و ليتمهن مدات المتعلمين من الوصـــــــــ ،لمر  واحد  اإلنترنتتســـــــــليم المواد التعليمية على 
اد  ويمهن االستألاد  من هذه الطريقة من خالل زي ،اليها بداًل من تسليمها بالشهل التقليدي

ن والمشــــــاركة مع أكبر عدد ممهن من المتعلمين وســــــهولة نشــــــر المحتوى التعليمي و االتع
 (Galyen et al., 2011,130)  (Alharbi,2012,13). وتحدي ه بسهولة

 التعليم"و "بالمراســـلة التعليم" أيضـــا ويدعى (:Distance Learning) التعليم عن بعد -3
 ال دمة توصـــــيل أســـــاس على يقوم التعليم من نو  على يطلق مصـــــطلح وهو ،"الموز 

 جغرافياً  معزولة أو نائية منا ق يقطنون  لمن والك ،بعد عن المتعلمين إلى التعليمية
 عبر االتصــــال ويهون  ،النظامية الدراســــية الصــــألوف إلى لالنتقال ظروفهم تتيح ال التي

فالتعليم عن بعد تحتل فيه وســـــائل  ،والمتعلم المعلم بين المتعدد  المعلومات نقل وســـــائط
ل ســاســيًا وبارزًا للتغل  على البعد الجغرافي الذي يألصــتصــال والتواصــل المتوافر  دورًا أاال
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بين المعلم والمتعلم، وأن اهميــة التعليم عن بعــد ت من في تلبيــة  لــ  المتعلمين المتزايــد 
تقديم خدمات و  ،أيضــــــاً  التعليمية ان ألاض كلألته مقابل التعليم التقليدي المؤســــــســــــاتعلى 

ـــدرســــــــــــــين ـــاتهم فرص التعليم ومراعـــا  ظروف ال  (13 ،2010،)القحطـــاني التعليم لمن ف
 (.52 ،2011،)حسنين

 أيضـــاويســـمى  (:Computer-based Learning) الحاسمموب على المسممتند يمالتعل -4
من البيدة  اً رئيســ عنصــراً اســت دام الحواســي   إلىبالتدري  المســتند على الحاســوب ويشــير 

ا يقدم إ قدم للمتعلم تجربة تعليمية ااتيةإن الحاسوب هو أدا  تعليمية يمهن أن ي ،التعليمية
تعليمية ســـــــــمعية وبصـــــــــرية  اً موادالحاســـــــــوب )الذي يعد المعلم في هذا النو  من التعليم( 

ويتم ل عاد  محتوى  ،وكذلك النصــــــــــــــوص التي يمهن دمجها في نظام توصــــــــــــــيل التعليم
ل دلي أو إل ترونياســــــــــــوب بأســــــــــــلوب خطي م ل قراء  كتاب التدري  المســــــــــــتند على الح

ما يست دم مصطلح التعليم المستند على الحاسوب  وغالباً  ،است دام عن  ريق الحاسوب
 ،وى ســــاســــي في  ريقة تســــليم المحتم المســــتند على الوي  مع الألرد األبالتبادل مع التعلي

تـــ  عن نمط التعليم التقليـــدي من ال  بعيـــداً ويزيـــد هـــذا النو  من التعليم الحـــافز للتعليم 
بيل الم ال فعلى ســـــ ،ألصـــــول الدراســـــية التقليديةالتعليم القائم على ال أوالدليل  أوالمنهجية 

الأليديو  وأيقدم التعليم المســتند على الحاســوب فوائد التعليم المرئي عبر الرســوم المتحركة 
 Ayotola)     نسبياوغيرها التي يمهن توزيعها بسهولة لجمهور واسع وبت لألة من ألضة 

& Bamidele, 2013,420) (Iqbal et al., 2013, 4). 
ــ (:Virtual Learningالتعليم االفتواضممممممممم  ) -5 يعتمــد على التقــانــات  ذيهو التعليم ال

 ثوالوســـائط المتعدد  ومحركات البح اإلنترنتة الحدي ة من حاســـبات وشـــبهات ل ترونياإل
 راف العملية التعليمية من معلمين ومتعلمين أكوســـــــــيلة اتصـــــــــال بين  ةإل ترونيومهتبات 

نه يوفر الوســــــائل واإلمهانيات للمتعلم التي تســــــاعده على أويتميز ب ،ومؤســــــســــــات تعليمية
ويتم ل الألرد بين التعليم  ،امتالط المعرفة وســـــــــــرعة الوصـــــــــــول إليها في أي زمان ومهان

 ،افتراتـــية شـــامل يتم عن بعد في بيدة إل ترونينه تعليم أالفتراتـــي والتعليم ا ل ترونياإل
يتميز التعليم و  ،ل ترونياإلوال ينســح  مصــطلح التعليم االفتراتــي على كل أنوا  التعليم 

 تصــــار وقت البحث عن المعلومةمصــــادر المعرفة واخ إلىاالفتراتــــي بســــهولة الوصــــول 
 (.23 ،2006،)شرف
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 لتتوني ال ( المصطلحات الموادفة للتعليم 4شكل )

 من إعداد الباح ة المصدة:

 E-Learning Goals لتتوني ال هداف التعليم أثالثًا: 
تزداد أهمية التعليم اإلل تروني بقدر  المتعلم إل ترونياً على اختيار الزمان والمهان المناسبين 

واإلبحار في محيط واسع من المعلومات التي تتألاعل مع  ،للدخول إلى عالم من الوسائط المتعدد 
وعندها يهون متحررًا من جميع القيود التي تألرتها أنظمة التعليم  ،سرعته الذاتية في التعليم

 .التقليدية

أما أهمية التعليم اإلل تروني، ومدى ترورته العصرية، فقد كان حاترًا في أاهان ال تاب 
 تية:النقاط اآلب اللتتوني همية التعليم أإلى ( 170 ،2019،)حسين  فقد أشاةوالباح ين، 

تيار مهونات من مساقات )أون مهانية اخإاإلل تروني للتعليم  سمحي المرونة والمالئمة  -1
وقت  ليها بسرعة وبأيإمهانية الوصول إو  تتزايد كمياتها باستمرار وسهولة حيث (الين

ية راجعة تغذ ،لتعليمةاالمهونات  هاوتوزيع هاوتحرير  هاوتحدي  تهاوسرعة مراجع ،ومهان
سالي  أكما يقدم تسهيالت و  ،امتحانات وتمارينفورية عند است دام المتعلمين واجبات و 

 من الالزم. أك رعدادهم أ هولة متابعة المتعلمين ولو كانت وس ة،تعليمية متنوع
 ،وتتم ل بتوافر الوقت  م ينتظم الوقت بحيث يجدول محاترته حس  عمله وعائلته الوقت  -2

 ألنه يتيح للمتعلم القألز عن مواد ونشا ات يعرفها. من التعليم ال السيهي، أسر هو و 
وي ألض ، ةنتاج والتوزيع للمواد التعليميي ألض ت اليل السألر والتنقل وت لألة اال   لألةال -3

 .تقليل ت لألة تيا  الوقت للعاملين إلىكما يؤدي  ،ت لألة المهان يضاً أ

التعليم 
ياإللكترون

التعليم 
المستند 
على الويب

م التعلي
المفتوح

م التعلي
عن بعد

التعليم 
المستند على
الحاسوب

التعليم 
ياالفتراض
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انية الدراسة مهإلمتعلمين و التألاعل بين المعلم وامهانية االتصال و إتساعد على  االتصاالت  -4
 فضلأالمحاتر والمتعلم  أوويهون التألاعل بين المعلم  ،ي مهان يتوافر فيه حواسي أب

 في حالة قاعات مهتظة.
في مقدمتها  التي كانمن الدراسات التعليمية الحدي ة  التعليم العالي قدم حلوال رائعة ل  ير -5

 القضاء على الألرود الألردية.

 :اللتتوني همية التعليم أإلى  (Ajaj, 2020, 6)ضاف التاتب أنقد 
 المواد العلمية. إلىتذليل المعوقات التي تمنع الطالب من الوصول  -1
 زياد  فعالية المعلم. -2
 منح المعلمين وقًتا لمتابعة الطالب وتنأليذ مهامهم. -3
 ،)الشهرانيإليه  شارأما  أهمها من عديد  أهداف لتحقيق ،ل ترونياإل التعليم يسعىو 

 ( 62 ،2014 ،حسين ،( و)نايل31 ،2009

 ة حدي ة.إل ترونيمتألاعلة من خالل است دام تقنيات بيدة تعليمية   ون يب  -1
دعم عملية التألاعل بين المتعلمين والمعلمين والمساعدين عبر تبادل ال برات التعليمية ي -2

من خالل االستعانة بقنوات االتصال المتعدد   وا راء والحوارات التي تهدف لتبادل ا راء
 والدردشة وغرف الصف االفتراتية. E-mail ل ترونياإلم ل البريد 

 . دام التقنيات التعليمية الجديد إكساب المعلمين المهارات التقنية الضرورية الست -3
 إكساب المتعلمين المهارات الضرورية الست دام تقنيات االتصاالت والمعلومات. -4
 .فالمحاترات تقدم في صور  نمواجيةنمذجة التعليم وتقديمه في صور  معيارية  -5
 .هاوتنظيم عمل المؤسسات التعليمية دار إلإيجاد شبهات تعليمية  -6
 لألدات عمرية م تلألة مع مراعا  الألرود الألردية بينهم.  اً تقديم التعليم الذي يهون مناسب -7

يق تحق إلىتهدف  لتتوني ال أن تجوبة التعليم  إلىشاةا أ( فقد 505 ،2012،ةشيدن  ما )جبوأ
 تية:هداف اآلاأل

  اقاته. حدود اقصى إلىالمتعلم على التعلم   تعزيز قدر يعمل على إدخال تقنية المعلومات  -1
 .لتعليمية لمن فاتتهم فرص التعليمتقديم ال دمات ا -2
مستجدات  ةمواجهإل تروني لديه القدر  على في خلق مجتمع  ساعدينشر ال قافة التقنية  -3

 العصر.
 مية وتعليم ال بار.يساهم في محو األ -4
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ظل جائحة  خاصة في تعليمال إلتمام فرصة كبير على توفير  ل ترونياإليساعد التعليم  -5
الذي  التعليم صألوف تمنالمنزل واالنتظام  فتتغل  على مصاع  ال روج من ،كورونا

 .ومهانياً  وفر مرونة التعليم زمانياً 
 الطلبة المتعلمين. تنمية مهاراتيعمل على  -6
ن إإا  ،ال  ير من المعلومات والمعارف مقارنة مع وسائل التعليم التقليدية متعلمينيقدم لل -7

رات مهانية تبادل ال بإو  ،يوفر مصادر متعدد  ومتباينة للمعلومات ل ترونياإلالتعليم 
 ليمية.التع ةسراالدتعليم يراعي بشهل كبير ظروف ن هذا النو  من الأكما  ،التعليمية

 
فيما ي ص اهداف  (505، 2012،ةشيدن  )جبوواستنادًا الى ما سبق تتألق الباح ة مع 

التعليم اإلل تروني ل ونه يركز على البنى التحتية لت نولوجيا المعلومات واالتصاالت، فضاًل 
 عن تطرقه لدور التعليم اإلل تروني في تجاوز ازمة كورونا.  

 Characteristics of E-Learning لتتوني ال خصائص التعليم ًا: ةابع

 ،2015 ،)خضيروهي   نما  التعليمأي تلف عن سواه من  خصائص ل ترونياإلللتعليم 
 :Hughes, 2019, 9))و (12 ،2015 ،البراهيميا ،( و)سلمان46

 يوفر بيدة تألاعلية بين المعلم والمتعلم والمتعلمين مع زمالئهم من خالل ل ترونياإلالتعليم  -1
 التقنيات.

حصل عليه ن يأبإمهان المتعلم  إا ،يتميز بالمرونة في الزمان والمهان ل ترونياإلالتعليم  -2
 في أي وقت يشاء ومتى ما كان.

 ،اإلنترنتقاته و وملح توفر تقنيات م ل الحاسوب إلىيحتاج المتعلم في هذا النو  من التعليم  -3
 والشبهات المحلية.

والتعلم مع  ،يعتمد على مجهود المتعلم في تعليم نألسه )التعلم الذاتي( ل ترونياإلالتعليم  -4
 داخل القاعة في مجموعات كبير . أو (نيو امجموعات صغير  )التعلم التع زمالئه في

طيع المتعلم حيث يست ،يشجع المتعلم على التعلم المستمر مدى الحيا  ل ترونياإلالتعليم  -5
 .زمني محددعلى التعلم دون االلتزام بعمر 

تعلم منح الملإمهانية قياس م رجات التعلم من خالل االستعانة بوسائل تقويم م تلألة  -6
 .اشهاد  معترف به

 لمعلومات.ل الشبهة العالمية لة من خالل ترونياإلوالمواقع  ،سهولة تحديث البرامج التعليمية -7
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 دام تعلم كيفية است إلىفي العالم الرقمي، يحتاج الطالب  است دام أدوات الت نولوجيا -8
 للحيا  اليومية وإنتاجية مهان العمل. ةتروري التي تعد األدوات الموجود 

دام عادً  فتر  من الوقت للطالب لممارسة است  اإلنترنتتتطل  أنشطة التعلم المأليد  عبر  -9
أدوات الت نولوجيا واست شاف بيدة التعلم االفتراتية وتطوير مستوى الراحة في العمل في 

 هذا المجال.
رات عبر ال ب أوالمناهج الدراسية للدورات التدريبية و  محااا  المحتوى واست دام الوسائط  -10

م التي وخبرات التعل اإلنترنتيمهن أن ت ون الدورات التدريبية عبر بحيث  ،اإلنترنت
تست دم معايير تصميم تعليمي سليمة وتستأليد من محتوى الوسائط المتعدد  الغني أك ر 

 . جاابية للطالب

 Benefits of E-Learning لتتوني ال التعليم  فوائد سًا:خام

ا بأنه ل ترونياإلالتعليم  فوائد إلى (Arkorful, Abaidoo, 2014, 401) اشار ال ات  
  تتم ل بما يلي

هائلة من  كميات إلىالمعرفة من خالل سهولة الوصول  في إ راء ل ترونياإلم يالتعل يسهم -1
 المعلومات.

لعملية في ا إعاقة المشاركة من شأنهافي إزالة الحواجز التي  ل ترونياإليساعد التعليم  -2
 المتعلمين ا خرين. إلىن التحدث بما في الك ال وف م التعليمية

ت النظر ل وجهالتألاعل مع ا خرين، وكذلك تبادعلى االطالب  ل ترونياإليحألز التعليم  -3
 .هاواحترام الم تلألة

من رتا الطلبة ويقلل من توترهم، من خالل تمهين جميع الطلبة  ل ترونياإلم يالتعل يعزز -4
 .ال اصة بطريقتهم واأن يدرس من

تمثل ت لتتوني ال م يالوئيسية للتعل الفوائدبأن  (Surber, 2016, 37-38)ف  حين أشاة التاتب 
 :ما يأت في

االت واالتص موارد ت نولوجيا المعلومات واست دام، للمدرسين التقنيةالمهارات  تعزيز -1
 .قات العمل بألاعليةأو  ةجدول منبالشهل الذي يمهنهم 

من خالل  نيةوزم ماليةوفورات  تحقيقمن  المؤسسات التعليمية ل ترونياإلالتعليم ن  ب  مَ يُ  -2
  الحدي ة.تقنيات التبني 
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 لتقنياتاالتعامل مع تسهيل  المؤسسات التعليمية من المدمج ل ترونياإلم يالتعلمهن يُ   -3
  .ةمزاياها التنافسيزياد  بالتالي و  تحسين األداء،و  الحدي ة

متنوعة نمتشعبة تعود على  لتتوني ال ان فوائد التعليم  إلى (212 ،2018 ،عباس)نيشيو 
 المعلم نالمتعلم:

 

 الفوائد الت  تعود على المتعلم: -1
 يتعلم وي ط  في جو من ال صوصية. .أ

 غير مناسبة. أويمهنه ت طي بعض المراحل التي يراها سهلة  .ب
 يمهنه اإلعاد  واالستزاد  بالقدر الذي يحتاجه. .ت

 على المعلم:الفوائد الت  تعود  -2
 ت رار الشرا عد  مرات. إلىال يضطر  .أ

 يمنح الوقت إلعداد برامج أك ر. .ب
 التركيز على المهارات التي يحتاجها المتعلم فعاًل. .ت
 يركز أك ر على التغذية المرتد  للمتعلم. .ث
ل و اي متنمن المعلومات ف هائالً  تتاا له فرصة أكبر لتنمية قدرات م تلألة يجعل كماً  .ج

 يده.

 :لكتروني تتمث  بما أتتياإلن فوائد التعليم أ ىإل (Naveed et.al, 2017, 97) أشاةبينما 

 .التفاعل الفعال بين الطالب نالمعلمين لتتوني ال يوفو التعليم  -1
 .الت  يحتاجويها بسهولة لمعلوماتل الوصول يمكن الطالب من -2
المدربين على دمج  ل ترونياإلم ييمهن أن يســــــــــــــاعد التعلتحسمممممممممين جودة التدةيس:  - -3

 م ير وجعــل الــدروس  هــا أو أنظمتهــاونظــامنظريــات تمهين الوســــــــــــــــائط المتعــدد   تــدريس
 .لهم أك ر تألاعلية الهتمام للطالب

 Systems توفر ل ترونياإلم يالتعل إدار  إن إا :تهمنأيشط الطالب سهولة تتبع حضوة -4

LMS) ) ظام.في الن أنشطة الطالبملألات سجالت غنية للمست دمين الذين يتتبعون 

ية قصمموى اذا قام المعلمون بما بفاعل لتتوني ال يمكن االسممتفادة من التعليم  ،من ياحية أخوى 
  (Yulia, 2020, 9) (Basilaia, Kvavadze, 2020, 7):  يأت 
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تبني تصــــــــــــــميم تعليمي إلعــداد مــاد   إلىالمعلمون  إاا لجــأ تنظيم المحتوى التعليم :  -1
تعليمية تحقق األهداف بألاعلية، ودراســــــــــة احتياجات الطالب التعليمية، وتحديد األهداف 

 والوسائل المناسبة لتحقيقها، واختيار أدوات القياس والتغذية الراجعة.
 ةإاا تمهن المعلمون من اختيار الوســـــائل التعليمي :اختياة الوسممممائل التعليمية المناسممممبة -2

 .المناسبة للتواصل الألعال والمنتشر بين الطلبةوالبرمجية 
يعــاني من تــــــــــــــعف في مو وقيــة التقييم  ل ترونياإلألن التعليم  تحديد أدنات القياس: -3

 نيالمعلم فعلىوصــــــــــعوبة تــــــــــبط تنأليذ االختبارات، وتعذر عملية المراقبة تألاديا للغ ، 
 ي.است دام التقويم الحقيق أولبة، التقويم الت ويني خالل التألاعل مع الط إلى اللجوء

ياجات التعلم المختلفة: -4 والــك بمراعــا  تنو  أنمــا  التعلم بين الطلبــة، ومراعــا   تلبية احت
قات الدراســــة واختالف جود  الشــــبهات أو كألاياتهم الحاســــوبية، ومراعا  ظروفهم من حيث 

 واألجهز  لديهم.
لجاهزية ة، وتحســـين مســـتوى ال ترونياإلتحســـين المعلم باســـتمرار ل ألاياته  النمو المهن : -5

 الست دام الت نولوجيا الحدي ة في عملية التعليم.

  :نالتعليم التقليدي لتتوني ال الفوق بين التعليم ًا: دسسا

 ( كــا تي7من خالل الجــدول)والتقليــدي  ل ترونييمهن توتــــــــــــــيح الألرود بين التعليم اإل
(Abed, 2019, 4( )Hashim, Kareem, 2012, 1441) 396، 2016وحســـن،  )صـــبار-

  (308 - 307، 2015( )عباس، 398
 (7الجدنل )

 نالتعليم التقليدي لتتوني ال الفوق بين التعليم 

أساس  ت
 التعليم التقليدي اللتتوني التعليم  المقاةية

مصدر  1
 المعلومات

مصادر  إلىيوجه المعلم الطال  
 المعلومات.

ساسي المعلم هو المصدر األ
 للتعليم.

2 
التألاعل 
او 

 المناقشة
 مناقشة المعلم أك ر من ال تابة.

عاد  ما يهت  المعلم أك ر 
 من ال الم.



49 

 ال لألة 3

يتطل  ت لألة عالية خاصة في بداية تطبيقه 
لتجهيز البنية التحتية ألجهز  ال مبيوتر 
وإنتاج البرمجيات، وتدري  المعلمين 
والطالب على كيفية التعامل مع هذه 
الت نولوجيا، وتصميم المواد العلمية 

إل ترونيًا، وأيضًا يحتاج إلى المساعدين في 
توفير وسيلة تألاعلية بين المعلمين 

والمساعدين من جهة والمتعلمين من جهة 
 أخرى، وكذلك بين المتعلمين.

ال يتطل  التعليم التقليدي 
 ترونياإلل نألس ت لألة التعليم 

من البنية التحتية، وتدري  
معلمين والطالب الكتساب ال

ال ألاءات التقنية، وهو أيضًا 
مساعدين  إلىليس بحاجة 

ألن المعلم هو الذي يقوم 
 بنقل المعرفة.

 التنو  4
زمالء الطالب من أماكن م تلألة  تنو ي

ة صعوب أوحول العالم، ال يوجد مهان بعيد 
 في تحديد الزمالء.

 لدكأو يقتصر الزمالء على 
الموجودين في الألصل 

سهن  أوالمدرسة  أوالدراسي 
 الطالب.

المهان  5
 والزمان

التعليم  بتوفير اإلل ترونيال يلتزم التعليم 
علم وال يلتزم المت هنألس الزمان أوفي المهان 

 بمهان ووقت معينين لتلقي عملية التعلم.

يتلقى جميع الطالب التعليم 
التقليدي في المهان والزمان 

في قاعة الألصل  هنألس
 الدراسي.

 االلتزام 6
يوفر فرصة للتعليم لجميع فدات المجتمع 

يمهن و من ربات البيوت وعمال المصانع، 
 أن يت امل التعليم مع العمل.

يشتر  على المتعلم الحضور 
المدرسة واالنتظام على  إلى

مدار األسبو  وقبول أعمار 
معينة دون أعمار أخرى وال 
 يجمع بين الدراسة والعمل.

 ال م 7
د غير محدد  من عداأ ة قبول يهون فرص

 نحاء العالم.أالمتعلمين في كل 

يهون أعداد المتعلمين 
محدود  في كل عام دراسي 

للمقاعد الدراسية  وفقاً 
 المتوفر .

دور  8
 المعلم

يوسع دور المعلم ليصبح مديرًا للعملية 
 التعليمية.

المعلم هنا الملقي والناقل 
 .فقط للماد  العلمية
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 اللغة 9

يج  أن يتعلم الطال  اللغات األجنبية 
حتى يتمهن من تلقي الماد  العلمية 

 ،إلى محاترات أساتذ  دوليينواالستما  
يجوز أن ينتظم الطال  العربي في جامعة و 

 بريطانيا. أوة في أمريها إل تروني

اللغة المست دمة هي لغة 
البلد الذي يعي  فيه الطال ، 
فبالنسبة للطال  تعتبر اللغة 
العربية في المجتمع العربي 

 هي اللغة الرسمية.

 التوصل 10

حرية التواصل مع المعلم في أي وقت 
و را األسدلة التي يريد أن يتم استجوابه 

عنها تتم بوسائل م تلألة م ل البريد 
وغرف الدردشة وغيرها من  اإلل تروني

 الوسائل.

يحدد التواصل مع المعلم 
وقت الدرس وال يأخذ فرصة 

الطالب لطرا األسدلة لبعض 
ألن وقت  ،على المعلم

 الحصة ال يهألي للجميع.

المحتوى  11
 التعليمي

المحتوى العلمي أك ر إ ار  وأك ر تحأليًزا 
للطالب على التعلم، يتم توفيره في شهل 
نصوص تحريرية، وصور  ابتة ومتحركة 
ومقا ع فيديو ورسومات وم ططات، 

 مرئي. إل ترونيويهون في شهل كتاب 

يتم تقديم المحتوى التعليمي 
للطال  على شهل كتاب به 
نصوص مهتوبة، على الرغم 
من عدم توفر بعض الصور 

 وعدم توفر الدقة الألنية.

الألرود  12
 الألردية

ة يراعي الألرود الألردي اإلل ترونيالتعليم 
بين المتعلمين، حيث يقوم على تقديم 

 التعليم وفقًا الحتياجات الألرد.

التقليدي ال يراعي التعليم 
الألرود الألردية بين 

المتعلمين، حيث يقدم التعليم 
للألصل بال امل وبطريقة شرا 
 واحد  وبسرعة تعلم واحد .

التغذية  13
 الراجعة

عدم االهتمام بتقديم التغذية  االهتمام بالتغذية الراجعة الألورية.
 الراجعة الألورية.

اصدار  14
 الشهادات

ت والمتابعة واالختبارا اإلدار يتم التسجيل و 
ة ونيإل تر والواجبات ومنح الشهادات بطريقة 

 عن بعد.

ابعة والمت اإلدار يتم التسجيل و 
واستصدار الشهادات بطريقة 

 المواجهة.
 الجدول من إعداد الباح ة. المصدة:

 يتمتع لما حةمل ترور  تطبيقه أصبح االل تروني التعليم أنترى الباح ة من خالل ما سبق 
 ظل في عليه يةالتعليم المؤسسات اعتماد السيما التعليم، في التقليدية األسالي  تألود  مزايا من به
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 تعليم من هيوفر  لما وكذلك التعليمية العملية سير إلكمال الوحيد السبيل كان حيث كورونا جائحة
 .مهان أي وفي وقت أي في تلقيه ويمهن والمهاني الزمني اإل ار خارج

 And Tools Types of E-Learning ه  دناتأن  لتتوني ال أيواع التعليم : سابعاً 

أن  إلى (19-18، 2016( و)الزهيري، خرميط، 36 ،2012د ،و ا)العو  باح انشار الأ  
 تتم ل بما يلي وأدواتُه،  ل ترونياإلالتعليم أنوا  

 المتزامن لتتوني ال التعليم  .1

 اتراتلتوصيل المح ،للمعلومات الدوليةتقنية للتعليم تعتمد على الشبهة  أوسلوب أهو 
بحاث بين المتعلم والمعلم في نألس الوقت الألعلي لتدريس الماد ، أي تواجد ومواتيع األ هاوتبادل

لتواجد الألعلي اصور  مباشر ، ول ن ليس ويتم التواصل بينهم ب هنألس الوقت في المحاتر والطال 
ول على غرف المحاد ة الألورية والألص ل ترونياإلويعتمد هذا النو  من التعليم  نألسه   بالمهان

االفتراتية، من ايجابية حصول المتعلم على تغذية عهسية فورية وتقليل الت لألة والوقت والجهد، 
 المتزامن  ل ترونياإلوأهم ادوات التعليم 

 المست دمين مع اإلنترنت شبهة على القائمة التحدث إمهانية وهي (:Chatالمحادثة ) -أ
 من المست دمين تجمع افتراتية محطة يشهل برنامج  ريق عن واحد، وقت ا خرين في

 .وصور  وصوتاً  كتابة للتحدث اإلنترنت برع أنحاء العالم جميع
 على تعتمد ةإل تروني تقنية وهي (:Audio Conferencesالمؤتموات الصوتية ) -ب

 المتحدث توصل هاتفية خطو  على للمحاد ة وآلية ،عادياً  هاتألاً  وتست دم اإلنترنت
 ماكن متألرقة.أمن المستقبلين )الطالب( في  )المحاتر( بعدد

 من التواصل يتم المؤتمرات التي وهي (:Video Conferencesمؤتموات الفيديو ) -ت
  ريق عن القدر  عالية تلألزيونية شبهة خالل من مسافة بينهم تألصل أفراد خاللها بين

 يتوجه أن يمهنه كما المتحدث، يرى  أنأماكن متعدد   متواجد فرد كل ويستطيع ،اإلنترنت
المتحدث )أي توفير عملية التألاعل(، وتمهن هذه  مع بأسدلة استألسارية وإجراء حوارات

 التعليم أهداف تحقيق وصوت( في المسموعة )صور  المؤتمرات المرئيةالتقنية من نقل 
 .التعليم مؤسسات بين االتصال وتسهيل عمليات بعد عن

 التقليدية، بالسبور  شبيهة سبور  عن عبار  يوه (:Smart Board) السبوةة التفاعلية -ث
 تنأليذ خاللها من ويمهن االفتراتية، الألصول في توافرها الالزم الرئيسة من األدوات وهي

 .آخر ش ص إلى نقلها يتم التي والرسوم الشرا
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 الصناعية األقمار برامج توظيل وهي: (Satellite Programsبوامج القمو الصناع  ) -ج
إمهانية  يسهل مما اتصاالت، شبهة مع مباشر ب ط والمتصلة ا لي الحاس  بنظم المقترنة
تألاعال  أك ر ويجعلها والتعليم التدريس عمليات في بصرية السمع القنوات من االستألاد 
المنطقة  أو البالد أنحاء جميع في و ريقته التعليم محتوى  يتوحد التقنية هذه وفي وحيوية،
استقبال  بأجهز  االستقبال مراكز جميع تزود أن شريطة واحد مصدرها ألن ،بالتعليم المعينة
 .المست دم النظام مع متوافقة خاصة وبث

 غيو المتزامن لتتوني ال التعليم . 2

وفق  حصص أوغير المباشر، حيث يحصل المتعلم على دورات  ل ترونياإل التعليموهو 
 تناس  مع ظروفه عن  ريق توظيلتقات واألماكن التي و برنامج دراسي م طط ينتقي فيه األ

 التواصل ، الشبهة العن بوتية، مواقعل ترونياإل)البريد  ل ترونياإلبعض أسالي  وأدوات التعليم 
ل ( أي أنه ال يتطل  تواجد المحاتر والطلبة إمدمجة .... الملألات، األقراص ال االجتماعي، نقل

 وأنألس المهان، من إيجابياته اختيار الوقت المناس  للمتعلم إلنهاء ماد  تعليمية  أوبنألس الوقت 
خر، ومن سلبياته عدم تمهين المتعلم من الحصول على اي وقت الرجو  لها ف أوإعاد  دراستها 

 ر، ومن أهم أدواته تغذية عهسية فورية من المحات

 والو ائق الرسائل لتبادل برنامج عن عبار  وهو :(E-mail) لتتوني ال البويد  -أ
 البريد أن إلى الباح ين من العديد ويشير ،اإلنترنت شبهة خالل من باست دام الحاس 

 .سهولته إلى الك ويرجع است داماً  اإلنترنت أك ر خدمات من ل ترونياإل
 يقوم معلومات نظامعن  عبار  وهو (:Word wide webالشبكة النسيجية ) -ب

 ل دمات بالدخول للمست دم ويسمح مترابطة، صألحات نع معلومات م تلألة بعرض
 تقنيات إلى تشير التي Web2.0 الوي  تقنيات وكذلك ظهور الم تلألة. اإلنترنت

 من لمجموعة (Platform) كمنصة تعد هذه التقنيات حيث ل نترنت، ال اني الجيل
 المست دمين، من بين ن و اوالتع تألاعل والتشارطلل إتاحة أك ر تصبح بحيث التطبيقات
 الوسائط تشارط وخدمات  (Wiki)والويهي (Blogs) المدونات 2 الوي  تطبيقات

(Media - Sharing) ال ري  والمل ص ( للمواقعRSS.) 
 البريدية ينو االعن من قائمة عن عبار  وهي (:Mailing listالقوائم البويدية ) -ت

 واحد. بريدي عنوان من إليها الرسائل تحويل يتم ،المؤسسة أو لدى الش ص المضافة
 عبر االتصال أدوات إحدى وهي (:Discussion Groupsمجموعات النقاش ) -ث

 معين. ت صص في المشترط االهتمام اوي  األفراد من مجموعة بين اإلنترنتشبهة 
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 إلى حاس  من الملألات بنقل األدا   هذه وت تص (:File Exchangeيقل الملفات ) -ج
 حاس  إلى للمعلومات النسيجية الشبهة من أو اإلنترنت شبهة عبر اً مع آخر متصل
 ش صي.

المتعلم  بين التألاعل إمهانية تتيح التي التقنية وهي (:Interactive videoالفيديو ) -ح
 جعل بغرض بالصوت المصحوبة المتحركة الصور ىلع المشتملة المعروتة والماد 
 ال المتعلم ألن،واحد اتجاه من اتصال ةلوسي التقنية هذه وتعتبر ،ةأك ر تألاعلي التعلم
 أشر ة تقنية من كل ىلع التألاعلي الأليديو تقنية المعلم وتشتمل مع التألاعل يمهنه
 مسجل أو حاس  خالل من خاصة مدار  بطريقة الأليديو سطواناتإ وتقنية ،والأليدي
 فيديو.

 الدراسية المناهج تجهيز فيها يتم أقراص عن عبار  وهي :(CD) قواص المدمجةاأل -خ
 كما الحاجة، وقت إليها والرجو  الطالب أجهز  على وتحميلها المواد التعميمية أو

 فديوي  فلم تست دم أن فيمهن ،المدمجة األقراص على الماد  التعميمية أشهال تتعدد
مرجع  أو ،لعرض عدد من آالف الصألحات من كتاب أو ،بالصوت مصحوباً  تعليمي

 لمزيج من المواد المهتوبة مع الصور ال ابتة والأليديو )صور متحركة(. أو ،ما

 . التعليم المدمج3

يشير التعليم الم تلط إلى دمج أدوات التعليم اإلل تروني المتزامن وغير المتزامن مع أسالي  
 أو، ل ترونيإلاالتعليم التقليدية، ويألهم على أنه يجمع بين التدري  الذي يقوده المدرب والتعليم 

م يلتعلاالجمع بين  إلىلوجه والتعلم عن بعد، وتميل هذه الحاالت  الجمع بين التدري  وجهاً 
مع نو  من النهج الذي يقوده المدربون، على الرغم من أن هذا األخير قد تم توسيعه  ل ترونياإل

 .(Khalid,2012,2)، وكذلك الظاهري. ل ترونياإلالمعلم  أو ل ترونياإلليشمل أدوار المرشد 

التي يتم من األدوات  المدمج مجموعةللتعليم  ( أنEL-Mowafy et.al.,2013,137) ويرى 
 است دامها لتطبيقه في المؤسسات التعليمية منها ما يلي  

 .Data Show وأجهز  العرض باألنترنيت كومبيوتر متصلةتزويد الألصول الدراسية بأجهز   -أ

 توفير نظام إدار  المحتوى. -ب
 التعليم.توفير نظام إلدار   -ت
 إعداد مقرر ال تروني ل ل ماد . -ث
 تهيدة برامج التعليم اإلل تروني.   -ج
 اعتماد مواقع للتحاور االل تروني مع ال براء ومستشاري المواد والمناهج العلمية. -ا
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تجهيز الألصول االفتراتية جنبًا الى جن  مع الألصول التقليدية بحيث يهمل كل منهما  - 
 ا خر.

 

 Education Management Systems التعليم إداةةيظمة ًا: أثامن

 :(LMS- Education  Management Systems)التعليم  إداةة أيظمة. 1
ي ستراتيجيات التي تم تطويرها للمساعد  فلتحديد اإل م هو مصطلح يست دميالتعل إدار   

 أواإلنشاء  أو دار ( األدوات الالزمة ل LMSم )يالتعل إدار يوفر نظام و  ،ميتحقيق نتائج التعل
أي تدري   إلى ل ترونياإلم يم في المؤسسة. بحيث يشير مصطلح التعليالتعل أوالتدري   أوالجدولة 

 .حاسوبعلى ال اً يهون قائم أو، (LMS)م يتم إجرايه باست دام تطبيق يتعل أو
صميمه تم ت إا امل ل دمة العملية التعليمية هو نظام حاسوبي مت ل ترونياإلم يالتعل إدار نظام 
 تسهل عملية التألاعل بين الطال  وعضو هيدة التدريس. بطريقة
ا أنظمة و اتتر إا . ته  إدار و  هوتتبع ( هو برنامج لتقديم التدري  / التعليمLMSم )يالتعل إدار نظام 
برامج لتوزيع الدورات عبر  إلىسجالت التدري  / التعليم  إدار ( من أنظمة LMSم )يالتعل إدار 

 .(Al-Ansari,2012, 103) اإلنترنتن عبر و اللتعقديم ميزات وت اإلنترنت

 Learning Content Management Systems) التعليم  المحتوى  إداةة أيظمة. 2
LCMS -:) 

في الغال  أنظمة قائمة على الوي  تجمع  (LCMS)المحتوى التعليمي  إدار تعد أنظمة   
حتوى المحتوى لتأليل الم إدار المحتوى ونظام  إدار بين الوظائف اإلدارية والوظائف اإلدارية لنظام 

 .(SLEEM, 2009, 6) التعليمي والموافقة عليه ونشره وإدارته

م ي( فإن هناك أكثو من شممممممممكل أليظمة إداةة التعل2020نبحسممممممممب تقويو منظمة اليويسممممممممكو )
 :(UNESCO, 2020) منها لتتوني ال 

التي تقدم مســــــارات للتعلم الشــــــ صــــــي مع دروس مصــــــغر  لمعالجة  :Century Tech -أ
 الألجوات في المعرفة وتعزيز االحتألاظ بالذاكر  على المدى الطويل.

ليــاء األمور لبنــاء مجتمعــات أو الــذي يربط المعلمين بهــل من الطالب و  :Class Dojo -ب
 .الألصل الدراسي

 .الألصول الدراسية وإشراط الطالب عن بعد دار الذي يتضمن أدوات إل :Edmodo  -ت
 موارد للمتعلمين والمعلمين في المدارس على فيه اإلنترنتوهو موقع تعليمي على  :إدةاك -ث

 سبيل الم ال.
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وهي عبار  عن منصـــــــــــــــة تعليمية مألتوحة مع العديد من موارد التعلم لدعم  :EkStep  -ج
 .الحساب ومحو األمية

والحألاظ على  ،الصألوف على االتصال عن بعدالذي يساعد  :Google Classroom  -ا
 .التنظيم

 -  Moodle:  وهي عبــار  عن منصـــــــــــــــة تعليميــة مألتوحــة مــدفوعــة من المجتمع ومــدعومـة
 .اعالمي

 .ن والتقييمو اوهي أدا  لدعم التعلم والتعليم والدرجات والتع :Schoology -د
 .ل ترونياإلني وحافظات التعلم و االذي يتيح إنشاء مصادر التعلم التع :Seesaw -ا
 منصة تعليمية. إلى Microsoft Officeوهي أدا  لتحويل برنامج  Skooler: -ر
  هو أحد اشــــهر منصــــات مؤتمرات الأليديو في العالم، يمهن لمســــت دميه إجراء Zoome -ز

 مهالمات فيديو مع بعضهم والمشاركة في مهالمات جماعية.  

  The Elements of E-Education لتتوني ال ًا: عناصو التعليم تاسع

عظمها حتى م أوالتي ينبغي توفرها جميعًا متألاعلة مجموعة من العناصر ال ل ترونياإلللتعلم 
 ( 310-309 ،2020 ،الجبوري  ،سليمان) العناصرومن هذه  ل ترونياإلتتحقق فلسألة التعليم 

 

الطال  الذي يتعلم من خالل أسلوب  ل ترونياإلويقصد بالمتعلم  :لتتوني ال المتعلم  -1
 .ل ترونياإلالتعليم والتعلم 

اعل مع ويتأل ل ترونياإلهو المعلم الذي يشرف على عملية التعليم  :لتتوني ال المعلم  -2
 المتعلمين ويوجه تعلمهم ويقوم أداءهم.

بعض هيزها بدراسية التي يتم تجة القاعات الل ترونياإلويقصد بالألصول  :لتتوني ال الفصل  -3
 .ل ترونياإلجهز  والوسائل التي ت دم عملية التعليم والتعلم األ

هو المقرر التعليمي المشابه لل ت  المدرسي  ل ترونياإلال تاب  :لتتوني ال التتاب  -4
المعروف إال أنه ي تلف في شهله ويتألود عليه في محتواه، إا قد يشمل على نصوص 

ويمهن  تح للطال أو متعة و  أك رمهتوبة وصور ومقا ع فيديو تجعل المحتوى التعليمي 
نة لى اسطوامنسوخًا ع أو اإلنترنتموجودًا على صألحات  ل ترونياإلأن يهون ال تاب 

 ممغنطة.
المهتبة عنصر مهم في التعليم الجامعي، ومن هذا المنطلق فإن  ة:لتتونييال المكتبات  -5

قديم التي يتم من خاللها تة ل ترونياإلالمهتبة  ل ترونياإلمن العناصر المهمة للتعليم 
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ة التي يمهن تصألحها من خالل زيار  أمين ل ترونياإلمحتوى كبير من المجالت وال ت  
 ة.ل ترونياإلالمهتبة 

الله التواصل من خيتم  ، إال ترونياإلهو وسيلة مهمة وفعالة في التعليم  :لتتوني ال البويد  -6
اً التواصل وكذلك بينهم وبين معلميهم وأيض ة بين الطالب بعضهم بعضاً ل ترونياإلبالرسائل 

 بين المؤسسات التعليمية والبح ية الم تلألة.
موتوعات  ة التي تمسل ترونياإلن المؤتمرات التعليمية إ ة:لتتونييال المؤتموات التعليمية  -7

ية والبشرية مهانات المادبه التعليم وي صص له قدراً من اإلتهم الطالب والباح ين أمر يهتم 
ل عقد تطبيقاتها في التعليم يمهن أن تسهمن التنسيق، إال ان التقنية و أخذ قدرًا كبيرًا وي

من أقطار م تلألة، ليحقق القدر مؤتمر تعليمي علمي يضم متحد ين وخبراء وحضور 
ن ، إا يهون كل من المتحد ياإلنترنتكبر من االنتشار والألائد  والك من خالل شبهات األ

عنه  قد يهونون في قاعات تبعد المهتمين أوحتى في منزله وكذلك الطالب  أوفي جامعته 
 .ونيل تر اإلحتى في منزلهم، وهذه خدمة مهمة يتيحها التعليم  أوف ال يلومترات، ا 

وهي عبار  عن فصل ت يلي يحاكي الألصل الحقيقي، يتم برمجته  الفصول االفتواضية: -8
ث يحضر الطالب والمعلم في وقت محدد ، بحياإلنترنتووتعه على صألحة خاصة على 

 ًا.إل ترونيويتم التألاعل فيما بينهم 
وهي معامل ت يلية تحاكي المعامل الحقيقة، بحيث يتم برمجتها  المعامل االفتواضية: -9

ية ن خاللها تطبيق التجارب العلمسطوانات ممغنطة ويتم معلى إ أو اإلنترنتونشرها على 
 حاكي الواقع.التي ت

 
 

  The Dimensions of E-Learning لتتوني ال بعاد التعليم أعشو: الحادي 
احث بأشهال م تلألة وحس  توجهات كل ب ل ترونياإلبعاد التعليم ل ال تاب والباح ون أو اتن

  ل ترونياإلبعاد التعليم وجهات النظر التي تم تبنيها حول أا تي  (8) ويوتح الجدول
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 (8) الجدول
 من وجهة نظر بعض ال تاب والباح ون  ل ترونياإلابعاد التعليم 

 التاتب / الباحث ت

 أبعاد التعليم االلتتوني 

ةة 
لدا

م ا
دع

ا
عليا

ل
ةس 

لتو
ى ا

حتو
م

ةس 
لتو

م ا
صمي

ت
 

دع
ال

م 
ج 

ولو
تتن

ال
علم 

ت لم 
ص ا

صائ
خ

 

ص
صائ

خ
 

علم
الم 

ع  
تما

الج
م ا

دع
ال

م  
نظي

 الت
عم

الد
يية 
ون

لتت
 ال

ليم
لتع

ة ا
بيئ

 

تية
لتح

ة ا
لبني

ا
 

تية
سا

ؤس
الم

ية 
داق

مص
ال

 

1 (Roddy,1996)  *   * *      

2 (Chan et.al,1997)  *   * *      

3 
 ب)بلحبي
 (2001وآخرون،

* *   * *      

        *  * * (2003)فرأد النجار، 4

      * * *   * (2003)فادي إسماعي ، 5

6 
هيفاء بنت فهد )

 (2003المبيربك،
   * * *      

        *  * * (2004)بختي إبراهيم، 7

8 
)ماهر حسين 

 (2004رباح،
 *   * *      

9 
)طارق عبد الرؤوف 

 (2007عامر،
*  * *  *      

10 
)دالل كام  

 (2009قدورة،
 *   * *      

      * *   *  (2009)وليم عبيد، 11

12 (Raouf et.al,2012)     * * *  * *   

13 
وليد  )حسين
 (2012حسين،

 *   * *   *   

14 
)من محمد، حسين 

 (2014حسين،
 *   * *   *   

15 
 (Alqahtani& 

Rajkhan,2020) 
  * * * *   *   

16 
(Nguyen 

et.al,2020) 
* *  *      *  

17 Sankar et.al,2020)) * * * * * * *     

 0 1 4 1 1 14 13 9 3 12 7 المجموع
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 ها.من اعداد الباح ة باالعتماد على المصادر المشار إلي المصدة:

( سيتم االعتماد على أبعاد التعليم اإلل تروني والمتم لة بـ 8وباالعتماد على نتائج الجدول)
يا، ، دعم اإلدار  العلخصائص الُمتعلم، محتوى ال ورس ، الدعم الت نولوجي،  خصائص الُمعلم ،)

لحصولها على اعلى نس  اتألاد بين الباح ين وبما يتناس   الدعم االجتماعي(تصميم ال ورس، ، 
 كما يلي وتوجهات البحث الحالي 

 



58 

  (:Administrative Support)العليا  داةةالدعم  -1
الدعم الذي يشــــــــتمل على الدعم المادي والمعنوي الذي العليا بأنه " دار اإليعرف دعم 

التعليم  العليا في دار اإلأن أهمية دعم  ،نحو برامج التغيير" المؤســــــســــــةالعليا في  دار اإلتوليه 
قد يهون ف ،العليا دار اإلتتطل  المشــــــاركة وااللتزام الشــــــ صــــــي المباشــــــر من قبل  ل ترونياإل

ون كلي بعمليات التغيير فهم الذين ي طط أوالعليا بشــــــــــــــهل جزئي  دار اإلفي  تأ ير المديرين
 ،2010،ي أو ن كل القرارات المتعلقة بذلك )الدردســــــــــــصــــــــــــدرو 7وينظمون عمليات التطوير وي 

13.) 
هود ج ينعهس علىمن عدمه  البعدبهذا  التعليمية المؤســــــــســــــــةفي  القياداتن إيمان إ

مهمًا  العليا للمؤســــــــــســــــــــة دوراً  دار اإلإا تؤدي  ،مهماتهم بال يفية التي يؤدون بها التدريســــــــــيين
 .(16 ،2011،)أبو زيد يتوقف عليه نجاا المشرو  وبالعهس

 :Course Content) ) محتوى التوةس -2
 ،ةإل ترونيملألات  أوفيدوية، وســـــــائل  أو ،شـــــــهال منها األقراص المدمجةويت ذ عد  أ

ان ومن ناحية أخرى ف ،بالصــوت والصــور  اً وقد يتضــمن حوار  اإلنترنتإبحار في صــألحات  أو
 ،اســـوبمجرد ح تجاوزمت صـــصـــة وهو ي مؤســـســـاتيم ل بنية شـــاملة تعده  ل ترونياإلالتعليم 

ن لـه نظم وأســـــــــــــــاليـ  في إدارتـه وتقييم إا إ ،دعم للتعليم بـالمراســــــــــــــلـة أو ،فيـديو كونألرس أو
 (.254 ،2009،)عبيد الملتحقين به

 ،والرســـــــــــومات ال طية ،والصـــــــــــور ،ويقصـــــــــــد بمحتوى ال ورس النصـــــــــــوص المهتوبة
 ة وأن هناط  ال ،ومقا ع الأليديو......وغيرها ،والرســـــــــــومات المتحركة ،والمؤ رات الصـــــــــــوتية

دات بيدة تشغيل الوح ،عناصر أساسية خاصة بمحتوى ال ورس وهي  نمواج تجميع المحتوى 
 آلية التصألح والتتابع. ،التعليمية

 هذه العناصر أن يتوفر ا تي  ويشتر  فيهذا 
 المحتوى.  دار تشغيلية إلأ. إمهانية نشر محتوى ال ورس بصيغته الرقمية في أي بيدة 

ب. إمهانية اســـــــــت دام المحتوى الرقمي دون وجود حد أقصـــــــــى لالســـــــــت دام وبأشـــــــــهال 
 متنوعة.

م للتعلم والوقت الالز  ،ت. إمهانية متابعة أداء الطال  وتطوره العلمي بما في الك التقييم
 ورصد المعرفة المتراكمة لدى الطالب.

 ،متتــابعمحتوى رقمي تعليمي  إلىول إمهــانيــة دمج أجزاء محتوى ال ورس للوصــــــــــــــ .ث
 (.20 ،2019،) ايبي المتطلبات التعليمية بشهل كامل ويلبي
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 (:Course Design)تصميم التوةس  -3
 تقليدي إاعنه في التعليم ال ل ترونياإلفي التعليم  ،ي تلف تصـــــــميم محتوى ال ورس
 ،دون المســـــــــــــــاس بمســــــــــــــتويات المعرفة ،والمهان ،يألترض أن يجمع بين المرونة في الوقت

والمهارات التي تعالجها أهداف المحتوى وينبغي أن تراعى في تصـــــــميمها فروقات المتعلمين 
 ،2012،)النجدي أو هرميته وأن ت ون منظمة في تســـلســـل تيســـر التعلم ،والمتنوعة ،الألردية

20.) 
محتوى  صـــــناعة إلى تهدف ،مقننة أســـــس علمية لهمحتوى كورس  إن تصـــــميم أي

 عرض  ريقة اإلبدا  في خالل من الك يتمو  ينألره وال التعلم يســـاعده على للمتعلم صـــديق
 االست دام واجهات تصميم يتسم أن البد كما ،فيه يرغ  المست دم مشود  المحتوى بشهل

 التوقع. يجابيةإو  بالسهولة والسالسة
تـــحها نو  ل ترونياإلأن هناط عد  مؤشـــرات هامة يج  مراعاتها عند تصـــميم برامج التعليم 

  ( 230-228 ،2015،رفا  ،)قريشيبالنقا  ا تية 
في  ومهاراته ل ترونياإلكلما ارتألعت دوافعه لحضــــــــــــــور التدري   بالنسمممممممممبة للمتعلم: -أ

 زادت فاعلية التدري . است دام ت نولوجيا المعلومات
 ة ال ورس وحاجة العمل الألعلي الترابط بين محتوى  كلما زاد لمحتوى التوةس:بالنسمممممممبة  -ب

 زادت فاعلية التعلم.
 .ل ترونيإلازادت فاعلية التعليم  ة التعلم المستمركلما انتشرت  قافالثقافة التنظيمية:  -ت
تألعت ار اال تزامني بين االســــتاا والطلبة  أوالتزامي  ،كلما زاد معدل التواصــــل االتصمممال: -ث

 .ل ترونياإلفاعلية التعليم 
 زادت القدر  على تحويل األداء.كلما زادت فرص التطبيق أداء المتعلمين:  -ج

 (:Instructor characteristics)خصائص الم علم  -4
 رونيل تاإليعتمــد نجــاا أي جهــد للتعليم  ،في العمليــة التعليميــة األولهو الطرف 
لألصـــل ا أوفألي إ ار قاعة الدرس  ،وكألاءتهم أعضـــاء هيدة التدريس أوعلى قدر  المدرســـين 

سية اولية عضو هيدة التدريس على تجميع محتوى الماد  الدر الدراسي التقليدي تتضمن مسؤ 
ــــدر اإل -وتطوير فهم مت ــــامــــل ــــات الطالب -مهــــانبق أمــــا في التعليم  ،لحــــاجــــات ومتطلب

ريس ومن تــــــــــــمنها تــــــــــــرور  قيام الُمعلم توجد تحديات عديد  تواجه عملية التد ل ترونياإل
  ل ترونياإلبالواجبات التالية الم تلألة عن واجبات التعليم 

تطوير فهم كامل ل صــــــائص واحتياجات ومتطلبات الطالب المتألرقين والمســــــتقلين عن  -أ
 لوجه. بعضهم البعض ب الف خبرات التعامل مع الطالب وجهاً 

  .ال اصة والمتعدد هملوياتأو و  هموتوقعات حاجات الطالب تطوير أنما  تدريس تراعي -ب
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 رر الدراســــــــيالمق أواء لمحتوى ال ورس للبرنامج توفير التوجيه واإلشــــــــراف التعليمي البنب  -ت
 (.20 ،2012 ،)أبو غبن

ة أدبية مســــــــــــؤولي د العاملين في مهنة التعليم الذي تقع على عاتقه  المعلم هو أح يعد    
على هذه المهنة ومدى  فمســــــــــــــتقبل المجتمع واألمة متوقف دوماً  ،ومعنوية وحتى مادية

 َعطاء العاملين بها وجديتهم في تحمل رسالتها السامية.
"هو ال ائن الوســــــــــــيط بين المتعلم والمعرفة وهو ناقل للمعرفة وما اكتســــــــــــبه من المعلم: 

 (.20 ،2016-2015،)مليهة وموتوعية" ،ومنهجية ،نظريات وقوانين علمية
 (457 ،2019،القرني)أشار وجهات نظر متعدد  بالنسبة ل صائص المعلم وقد وهناط 

 ل صها با تي و  إليها
 ،لى القياد القدر  ع ،الدافعية للعمل ،ال قة بالنألس ،السمات الش صية  االتزان االنألعالي -أ

 حسن المظهر. ،تقبل النقد ،نجازالقدر  على اإل ،احترام ا خرين ،تحمل المسؤولية
من  القبولو  ،يجابي نحو مهنة التعليمني واألخالقي ومن الك االتجاه اإلالمهالســــــــــــــلوط  -ب

تقـــاليـــد وااللتزام بـــالقيم وال ،وااللتزام بـــالمي ـــاد األخالقي لمهنـــة التعليم ،الطلبـــة والزمالء
المشــاركة في األنشــطة التعليمية والعلمية وال قافية داخل المؤســســة و  ،العربية واإلســالمية

 وخارجها.التعليمية 
 أوورشــــــة عمل بحد أقصــــــى عشــــــر دورات  أوعلم  المشــــــاركة في دور  النمو المهني للمُ  -ت

 ورش عمل.
خصائص المعلم الناجح نسماته من خالل  إلى( 61 ،2016-2015،مليكة)أشاة بينما  

 الشكل اآلت :
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 ( خصائص الم علم الناجح نسماته5الشكل )

كلية األدب العربي  ،رسالة ماجستير غير منشور  ،" خصائص المعلم الناجح" ،(2016) ،بل ير ،مليهة المصدة:
 الجمهورية الجزائرية الديمقرا ية الشعبية. ،مستغانم-باديسجامعة عبد الحميد بن  ،والألنون 

 (:Learner Characteristics) خصائص المتعلم -5
 يســــــتقبل ما يوجهه إليه المعلم من معارف إا ،محور العملية التعلمية ُيعد المتعلمالمتعلم:  -أ

ن تلبيه إ ،(50 ،2018 ،)علي على رصـــــــــيده المعرفي الســـــــــابق  م يقوم بتأل يهها اعتماداً 
 أونامج ســـــــــاســـــــــية للبر ومتطلباتهم تم ل الركيز  األالمتعلمين التعليمية  أوحاجات الطالب 

افر ألنها تتطل  تو  ،قد ت ون هذه المهمة صــــــــــــــعبة في الغال  ،إل ترونيمقرر تعليمي 
الذي  هوتطبيق والقدر  على ت يل محتوى ال ورس ،عناصـــــــــر الدافعية والت طيط المســـــــــبق

ن ع هو ان الطالب منألصـــــــــلون  ل ترونياإلومن التحديات التي تظهر في التعليم  ،يدرس
هم للتألاعل  ون فرصــــــــوخبراتهم وت ،واهتماماتهم ،بعضــــــــهم البعض وي تلألون في خلفياتهم

 لذلك يج  مراعا  احتياجات الطالب ،خارج الألصــــــــــــل االفتراتــــــــــــي قليلهمع مدرســــــــــــيهم 
 (.50 ،2011،)الهاديعند تصميم التعليم اإلل ترونيالمتنوعة  ومتطلباتهم

م ونظام التعلي ،ةل ترونياإلهو الطال  الذي يســــــــــــــت دم الوســـــــــــــــائل " :لتتوني ال المتعلم  -ب
لحضـــــور الدروس وتقديم االمتحانات والتألاعل مع المعلم والطلبة في جلســـــات  ل ترونياإل
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( 440 ،2002،)الدباســي وقد عرفه (.669 ،2014 ،حســين محمد،) "ل ترونياإلالتعليم 
"التحرر من القيود الزمانية والمهانية والســماا لهم بالتمتع بمزيد من الألرص التعليمية  بأنه

قع على عــاتق المتعلم في التعليم ي والمهــان والزمــان". ،والمهنــة ،بغض النظر عن العمر
ات التي فعليه القيام بالنشــا ات والقيام بالت ليأل ،جزء كبير من مســؤولية تعلمه ل ترونياإل

 كما أن عليه التعامل والتألاعل مع ،التي تقدم له من خالل البرنامج أو ،يقدمها له المعلم
كما يج  عليه أن يتقن  ،ل ترونياإلمصـــــــــــــادر التعلم المتاحة من خالل وســـــــــــــيط التعليم 

مجة )كتشــــــــغيل االســــــــطوانات المد الم تلألة ل ترونياإلمهارات التعامل مع تقنيات التعليم 
اعل ألالبرامج ال اصــة بالت أو ،اســت دام مســتعرتــات صــألحات الوي  أو ،على الحاســوب

( وغيرهـــــا من برامج إرســــــــــــــــــال الملألـــــات Chatكبرامج المحـــــاد ـــــة  اإلنترنـــــتمن خالل 
 (.   30، 2019واستقبالها)جابر، 

 ن خصائص المتعلم تتم ل با تي أ إلى( 26 ،2009،العألتان)أشار  ،وفي هذا الصدد
 مهار  التعلم الذاتي. -أ

 .ل ترونياإلوالبريد  ،اإلنترنتمعرفة است دام الحاس  ا لي بما في الك  -ب
ــــ ــــات التي تتن ــــد من األدبي على أن أهم  ل ترونياإلل موتــــــــــــــو  التعليم و اوتجمع العــــدي

-75 ،2012،احي)الز  الألدات ا تية إلىخصائص المتعلمين التي تتعلق بالعملية التعليمية تقسم 
76 ) 

 ،ليةالعق ،ال صائص العامة للنمو حس  المراحل العمرية  وتشمل ال صائص الجسدية -أ
 االجتماعية. ،االنألعالية

ال صــــائص والقدرات الشــــ صــــية ال اصــــة  وتشــــمل القدرات العقلية والمهارات والميول  -ب
 واالتجاهات والمستوى االجتماعي واالقتصادي ومستوى الدافعية وأسالي  التعلم.

في  ةل ترونياإلأنه تتنو  اختالفات المتعلمين إلى ( 248 ،2009،أشــــار )أســــماعيل  كما
 أفعالهم كما ي تلألون في خصائصهم ويمتازون بهونهم ردود 
وعدم  ،الذي يظهر عدم التألايل بالتطور الت نولوجي ن على عجز األكبر منهم سناً صابري -أ

 ن مع توظيل مستحد اته.و االتع
 وتوظيأله. لتقبل الجديد ف رياً  اً واستعداد ،أك ر راحة -ب
 ،كتشـــافاتواال ،من حيث الت نولوجيا ،عن أبائهم والجيل الســـابق لهم اً وتعليم ،أك ر معرفة -ت

 واالختراعات المتنوعة في المجتمع.
وأك ر مغامر  عن  ،وأك ر تســــــــــــــامحا ،وأك ر انألتاحاً  ،أعلى في نســــــــــــــ  الذكاءات المتعدد  -ث

 الجيل السابق لهم.
 ألنها تقوم على المعرفة واالقتنا . ،يتمسهون بوجهات نظرهم بقو  -ج
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 قات محدد  للعمل.أو وال يتقيدون بيتوقعون الرتا السريع ويعملون بجد  -ا
 (:Social Support)الدعم االجتماع   -6

يواجه الطلبة خالل فتر  الدراســــــــة الجامعية العديد من المشــــــــهالت والضــــــــغو  الحياتية في 
ويعد الدعم  االجتماعي أحد أهم المصــــــــــادر التي  ،الجوان  االجتماعية واألكاديمية واالقتصــــــــــادية

هل فبإمهان الطلبة التعامل مع التوتر بشــــ ،والتوتر األزمات إدار لتعامل مع في ايســــت دمها الطلبة 
أســــــــــــــهـــــــل من خالل الـــــــدعم االجتمـــــــاعي الـــــــذي يتلقونـــــــه من العـــــــائلـــــــة ودعم األصــــــــــــــــــــدقـــــــاء 

(Civitci,2015,565)، ن الطلبة الذين يحصـــــــلون على مســـــــتويات كبير  من الدعم االجتماعي إ
 & Sezer) ويهون ميولهم واتجاهاتهم نحو الســــــــــلوط االجتماعي إيجابي ،يتمتعون بطاقة إيجابية

Isgor,2017,356.) 
يعرف الدعم االجتماعي بأنه" تصـــــــورات الألرد المعرفية للجهات الداعمة له، والمو ود بها 

-Kalkan & Epli) من ا خرين التي أ رت بدورها في م تلف ســــــــــلوكياته الحياتية ونشــــــــــا اته"

Koc,2011,547.) 
ما يعرف الدعم االجتماعي بأنه "عبار  عن مجموعة التألاعالت االجتماعية التي توفر ك

المجموعة، التي ينظر إليها على  أومع شـــــــــعور من التعلق بالألرد  أولأفراد المســـــــــاعد  الحقيقية، 
 (.AImutairi,2017,287محبة") أوأنها رعاية 
 
من  مهنأفعال همومشاااااااعراآلخوين تماع  ف  تأثيوه على طويقة تفتيو همية الدعم االجنتتمن أ

 (:19 ،1997،)الوبيعة مع بعضهم البعض نتتلخص األهمية باآلت  األفوادخالل تفاعل 
 من خالل تعزيز الألرد من قبل األسر  وا خرين. ،تمد الألرد بإحساسه بذاته -أ

رد يجــابي يمــد الألوالتغــذيــة المرتــد  اإليجــابيــة إا إن نظــام الــدعم اإل ،تمــد الألرد بــالتشــــــــــــــجيع -ب
 بأن له قيمة وأهمية. ،بالتغذية المرتد 

 يمد الألرد بالألرص االجتماعية. -ت

والمســـــــــــــاعد   ،والبحث عن حل ،يســـــــــــــاعد الدعم االجتماعي الألرد في تحديد المشـــــــــــــهالت -ث
 المناسبة له.

من الذين لديهم تــــــــــعف في الدعم  اً بشــــــــــهل أك ر نجاح ،التعامل مع الضــــــــــغو  الحياتية -ج
 االجتماعي.  

 ،2014،)أبو سممبيتان من خالل األشممكال اآلتية االجتماع  فتتضممحأما بخصمموص أشممكال الدعم 
13:) 

 ،هي مشـــــــــــاعر المود  والصـــــــــــداقة والرعاية واالهتمام والح  وال قة با خرينالدعم الوجداي :  -أ
فقدان  وأحزن  أور  اكتداب يمر بألت أومن انألعاالت معينة  يعاني قات الضــــــــــــــغطأو فالألرد في 
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المقــدم من قبــل ا خرين يعمــل على إعــاد  تقــدير ومن خالل الــدعم الوجــداني  ،تقــدير الــذات
 هبأن ليشــــــــعر التقليل من مشــــــــاعر عدم ال ألاء  الشــــــــ صــــــــية عن  ريق إحا ة الألرد أوالذات 

 محبوب.
المعلومات المناســـــــــبة للموقف بغرض  أو ،واإلرشـــــــــاد ،تزويد الألرد بالنصـــــــــيحة الدعم األدائ : -ب

مشـــــــاكله الشـــــــ صـــــــية وتزويده  أو ،التعاي  مع مشـــــــاكل البيدة أو ،مســـــــاعدته في فهم موقأله
 بالتغذية الراجعة المناسبة.

 لبعضهم البعض وقت الشد . ،ينطوي على ما يقدمه األصدقاء دعم األصدقاء: -ت
لى تســـــاعد الألرد ع التقييمي( إا بالدعم) أيضـــــاً ويســـــمى هذا النمط من الدعم  الدعم التقديوي: -ث

وتبرز أهمية هذا النو  من الدعم في مرحلة  ،وتقييم ااته وت املها ،بناء مشــــــــــــاعره ال اصــــــــــــة
 إدراط الضغو .

 (:Technical Support) الدعم الفن " التتنولوج  -7
 ،(1 ،2009،)خميس النظام واست دامه واالستمرار فيه" إلىالوصول  يساعد المتعلم في"

يتم  إا ،وشــــــــــــــبهــات ....... ال ( ،وملحقــاتهــا ،)أجهز  ل ترونياإلي تص بــالبنيــة التحتيــة للتعليم و 
مجيات وبر  ،بما فيها برمجيات الوســـائط المتعدد  ،اســـت دام الحاســـوب وبرامجه وبرمجياته التعليمية

اســــــــــوب وظيل الحيســــــــــاعد ت بيدة تألاعلية نشــــــــــطة مع المتعلم إالتحقيق  ،الوســــــــــائط فائقة التداخل
وسـيلة في المواقف التعليمية على إنجاز عملية التعلم بالمشـاركة الألعالة النشـطة وبرمجياته بوصـأله 

 (.12 ،2013،)العالم لعناصر الموقف التعليمي  بقًا الحتياجاته
 وســـيلة يعدالدعم الت نولوجي على أنه "  (Gal, E., & Nachmias, R. ,2011, 213) وعرف
 توفير خالل واحد من عمل في وأداء المهمة تدمج التعلم فهي األداء ودعم اإلنترنت عبر للتعلم

 تســــمح محدد ، وبالتالي تــــا أو و  اســــتجابة الحتياجات المهمة في حول رشــــاداتالمعلومات واإل
 العمل". بالتعلم أ ناء

 :Advantages of technology supportمميزات الدعم التتنولوج   -8
 ا تي تتم ل في أن مميزات الدعم الت نولوجي  إلى( 253 ،2015،عبدالعا يأشار )
ة وإمدادهم باإلجراءات المتضـــمن ،توجيه المعلمين نحو كيفية اســـت دام المصـــادر المعرفية -أ

 فيها.
 .هاطيتبس المهام المعقد  ستراتيجيات دعمإتوظيل  -ب
 .الذاتي أو ،الألردي للتعلم مدخاًل  تعد -ت
 .الراجعة الألورية بالتغذية وتزويدهم ،واهتمامهم ،انتباههم وإ ار  ،المتعلمين دافعية زياد  -ث
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  م تقليل ومن اإلجرائية والمســـاند  الدعم لتوفر ،التعليمية البرمجية في التعلم اســـتمرارية  -ج
 من مســتواهم لمهام أعلى مواجهتهم عن الناتج لدى المتعلمين واإلحبا  ،بالألشــل الشــعور
 .وقدراتهم

 استنتاج مااا ينشغل في أن دون  فقط الماد  لتعلم ،متألرغاً  المتعلم الصحيح الدعم يجعل -ا
 .يحدث

 :Types of technology supportأيواع الدعم التتنولوج   -9
 ل ترونياإلأنوا  من الدعامات الت نولوجية للتعليم  إلى( 267 ،2010،المرادني ،عزمي)أشـــــــــــــــار 

 التي تتم ل في 
معرفة  ريقه  التي تســـــــــــــــاعد المتعلم في (:process Scaffolds) دعامات المعالجة -أ

و ريقة التحهم في البرنامج ســــــــواء  ،والمســــــــارات التي يج  أن يســــــــل ها البرامج،خالل 
واالنتقال من موقع  خر داخل المحتوى ســـــواء كان االنتقال  ،اختيارية أوكانت إجبارية 

كالتوجيهات ال اصــــــــــــة  هانألســــــــــــ  م العود  مر  أخرى لنقطة التألر  ،أم غير خطي اً خطي
 بالتجوال داخل البرنامج.

(  تســــــــــــــــاعــد المتعلم على فهم كيفيــة Function Scaffolds) المدعماممات الوظي يمة -ب
 امر من خالل األم لة الشارحة.و است دام البرنامج واأل

(  تســــــــاعد المتعلم على تحديد إجاباته من Content Scaffolds) دعامات المحتوى  -ت
 خالل التلميحات.

(  تســـــــــــــاعد المتعلم ليهون Metacognitive Scaffolds) ما نةاء المعوفةدعامات  -ث
 .لهُ  على وعي بتعلمه من خالل إدارته للبرنامج وتقييمه وفهمه

 
  رافأ تمهن التي الوســــــــــــــيلــة يعــد االل تروني التعليم أن البــاح ــة ترى  تقــدم مــا خالل ومن

 ومهان وقتب وااللتزام الدراســـــية والمقاعد الصـــــألوف هياكل عن بعيداً  اتمامها من التعليمية العملية
 اات لحدي ةا التعلم وسائل باست دام التعلم باإلمهان اصبح إا الدراسي، ال ورس وبألتر  المحاتر 
 ناهجم اعتما وكذلك والمعلومات االتصـــــــــــاالت ت نولوجيا على االعتماد خالل من العالية التقنيات
 وأفالم صـــــور من الدولية الشـــــبهة على المتوفر  االيضـــــاا وســـــائل اســـــت دام على تركز ال ترونية

 .التعلم وسائل واحدث افضل من تعد التي المعزز الواقع تقنيات واست دام فيديو
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 المبحث الثاي 

 Crisis Management  Educational  التعليمية األزمات إداةة

 بطبيعة عالياً  وعياً  تقدم وهي ،دار اإل مجال في اً ينسب الحدي ة الألرو  أحد األزمات إدار تعد 
مة أصبحا اللذين والتبقل  التبغير  يعد ولم، بأسره العالم مستوى  على العمل بيدات لمعظم الغالبة السب
سات في تتحقق رفاهية جادتهاإو  بأدواتها اإللمام  ملحة وترور ً   لباً  صارت بل أخرى، دون  مؤسب
سة أيب  حيا  من وأساسي مهم جزء   األزمات أنب  وبما .انو األ فوات قبل تلبيتها يج   ومنها مؤسب

سة  تستعدب  أن فعليها تؤديها، لبتيا العمليات و بيعة حجمها عن النبظر بغض التعليمية المؤسب
 دار إل العام اإل ار الحالي بحثمال عرضي لذلك .وقت أيب  في تظهر عندما وإدارتها لمواجهتها
سات في تطبيقها وأهمية مألهومها،و  ،يةالتبعليم األزمات  ،ومراحلها وأهدافها، التبعليم، مؤسب

 .ومتبطلباتها ،وخصائصها

 The Concept of Crisis األزمةمفهوم  :الً أن 

 The Concept of Crisis From A الممتممممماةيممخمم  المممممنممظمموة مممن األزممممممةمممفممهمموم  .1

Historical Perspective 

اتها كانت مرادف إا ،القديم اإلغريقي الط  علم في بعمق جذورها يمتد األزمة كلمة
 أن الك المرض، تطور في مصــــيرية لحظات أو مهمة تحول نقطة على وجود للداللة تعملتســــ

 القل  تــربات اتــطراب في المتم لة األعراضتلك  هي المرض في لأزمة المعتاد  المؤشــرات
 (.43، 2005والتنألس )سالم،  الدم وتغط

تعني )نقطــة تحول( فهي تطلق للــداللــة على "حــدوث تغيير جوهري ومألــاج  في األزمــة و 
 (.84-83، 2007م تلف فرو  الحيا " )محمد،  إلىجسم االنسان  م انتقلت 

قة يبـانهـا  "المحـك الـدقيق لمعـادن الرجـال وحق األزمـةعرف المؤر  االغريقي )تيوديـدس( 
المصـــــــطلح في  عمالس عشـــــــر شـــــــا  اســـــــتوفي القرن الســـــــاد، (90، 2012)الدليمي،  حداث"األ

للداللة على ارتألا  درجة التوتر في العالقات  عملبية، وفي القرن الســـــابع عشـــــر اســـــتالمعاجم الط
حلول ل والطرا السـياسـي(، وبو االتد إلىبين الدولة وال نيسـة )مرحلة التحول من المصـطلح الطبي 

ر لحظات تحول فاصلة في تطو  أوللداللة على ظهور مشاكل خطير   عملن التاسع عشر استالقر 
م عرفت دائر  معارف العلوم 1937العالقات االقتصـــــــــــادية واالجتماعية والســـــــــــياســـــــــــية، وفي عام 

لطلــ  في الســــــــــــــلع في العالقــات بين العرض وا نهــا "حــدوث خلــل خطيرأبــ األزمــةاالجتمــاعيــة 
 عمالي اســــــــــتلك التاري  بدأ التوســــــــــع ف( ومنذ ا44، 2005موال" )ســــــــــالم، وال دمات وريوس األ

ند الديموغرافيون ع عملهواســـت ،زمة الهويةأ ار علم النألس عند الحديث عن إفي  األزمةمصـــطلح 
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يم والمألاه األزمةســــــــــألر عن تداخل بين مألهوم أ عمالهزمة االنألجار الســــــــــهاني واســــــــــتأحدي هم عن 
 .(91، 2012)الدليمي،  الو يق به الم تلألة اات االرتبا  الحيوي 

 The Concept of Crisis From The مممن المممممنممظمموة المملممغمموي  األزممممممةمممفممهمموم  .2

Linguistic Point of View 

م تار الصحاا بأنها الشد  والقحط  ليهإشار أوفق المنظور اللغوي كما  األزمة إلىينظر  
 (.15، 1967)الرازي، 
الســـــياســـــية وأزمة العام   األزماتأزمة حاد  ك ، وتعني لغةً م  وأزَ  مُ زَ إجمعها أزمات،  األزمةو  

  ازمأو اشـــــــــتد قحطه وأزم الدهر عليهم، تأزم االمتنا  عما يضـــــــــر، يقولون أصـــــــــل كل دواء األزم و 
 (.11، 2001الشد  والضيقة نقول أزمة اقتصادية، أزمة سياسية )البزاز، 

 The Concept of Crisis From A االصمممممممممطالح  من المنظوة األزمممممة مفهوم .3

Conventional Perspective 

الة ح األفضل، فهي أوسوأ نحو األ المؤسسةبانها  "نقطة تحول في حيا   (Fink)يعرفها  
تائج ن إلىقد يؤدي  ،المؤســـــســـــةمن عدم االســـــتقرار يحدث فيها تغيير حاســـــم في ســـــير العمل في 

 .(Fink, 1986, 15)نتائج غير مرغوب فيها"  أومرغوب فيها 
من حيـث تـأ يرهـا على  األزمـةال مألهوم و افقـد تنـ (Muro, Kottman, 1995, 34)أمـا 

على أنها  "نو  من الضــــــــغط الشــــــــديد الذي يؤ ر تأ يرًا ســــــــلبيًا على قدر  الألرد في التأل ير،  األفراد
 .والت طيط، والتعامل بألعالية مع هذه المواقف"

  "بــانهــا حــالــة األزمــة إلىمريهي األ (Webster)شــــــــــــــــار قــاموس أوفي اللغــة االن ليزيــة          
ل تتطل  مواجهة ســـــريعة وإال حدث تغيير مادي بنشـــــأ  موقف  أوخطير  وحاســـــمة  هي نقطة تحوب

 .Webster, 1993, 42))جديد قد يتضمبن نتائج وآ ار سيدة" 
"موقف يهدد مصالح المؤسسة وصورتها أمام الجماهير، مما  بأنها في حين عرفها عبودي       

ودي، مســـارها الطبيعي" )عب إلىتـــا  حتى تعود و ســـريعة، لتصـــويت األيســـتدعي ات اا القرارات ال
2007 ،19.) 

هي " حدث ناشــــــــــــــ  عن التهديدات ال ارجية  األزمةبأن  (Unluet.al,2010,171) واكر
والهجمــــــات اإلرهــــــابيــــــة وال وارث الطبيعيــــــة وحركــــــات الهجر  ال بير  والحرائق ال بير  وال وارث 

 .وأخرى غيرها" ،االقتصادية ال قيلة األزمةو  ،م ل تلوث الهواء واإلشعا  ،الت نولوجية
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 The Concept of Crisis From An الداةي ممممن المممممممنمممظممموة  األزممممممة ممممفمممهممموم .4

Administrative Perspective 

على  شـــــــــــــــديداً  هي  "عبار  عن خلل يؤ ر تأ يراً  األزمة( أن 47 ،1995،ي و يرى )الحمال
 ايعرفهو  ،رئيســــية التي تقوم عليها المؤســــســــة"المؤســــســــة كما أنها تهدد االفتراتــــات والمســــلمات ال

مصير ال يان اإلداري الذي لحظة حرجة حاسمة تتعلق ب بأنها  األزمة( 155 ،2003،)ال ضيري 
يتم ســـــأي قرار  ال يعلمون  لدرجة حير  بالغةفي  تجعلهمالقرار  يمشـــــهلة حاد  أمام مت ذأصـــــي  ب

 .لمعرفة واختال  األسباب بالنتائجمن عدم التأكد وقصور ا سيدةكل الك في دائر   ،ات ااه

 The Concept of Crisis From A Social من المنظوة االجتماع  األزمة مفهوم .5

Perspective 

" تتطلـــــ  توقف األحـــــداث المنتظمـــــة والمتوقعـــــة  هـــــاأنبـــــ (12، 2004 ،)عليو  ايعرفهـــــ
وين وت  للمؤســــســــةواتــــطراب العادات والعرف مما يســــتلزم ات اا إجراءات ســــريعة إلعاد  التوازن 

 للحدث". ءمةعادات جديد  أك ر مال

 The Concept of Crisis From A Media من المنظوة العالم  األزمة مفهوم .6

Perspective 

 " موقف يتســــــــــــــب  في جعل أنها األزمة (Regester & Larkin, 2008, 114) يرى 
محل اهتمام ســــلبي واســــع النطاد من وســــائل اإلعالم المحلية والعالمية ومن جماعات  المؤســــســــة

   والتشريعيين". والسياسيين والنقابيينأخرى كالمستهل ين والعاملين 

 The Relationship of The المشممممممممابهة صممممممممطلحاتبعض المن  األزمة ثاييا: الفوق بين

Crisis Concept To Some Similar Concepts 

تعبر و  ،ه  تحقيق إلىمانع يحول بين الألرد والهدف الذي يســــــعى  أوعائق هي أي  المشممممكلة: -1
دلة تنذر وقوعه بشــــــهل تدريجي غير مألاج ، والعالقة بين المشــــــهلة ث له شــــــواهد وأدعن ح

حد  في األزمةول ن لن ت ون هي  األزمةفالمشــــــهلة قد ت ون ســــــب   ،و يقة الصــــــلة األزمةو 
مانع يحول بين الألرد  أوأنها  "عائق على يعرفها بركات كما  (.15، 2007، اســــــــليم)ااتها 

ديد، يشـــعر نحوها بانألعال شـــ إا تحقيقه وتســـب  تـــغطًا على الألرد إلىوالهدف الذي يســـعى 
 (.9، 2012وتشهل تهديدًا ألمنه واستقراره وألهدافه في الحيا " )بركات، 

 م ل  كبير     معانا أو دماراً  يســــــــــــب  فجائي حدثال ار ة بأنها " هورنبي ُيعربف التاةثة: -2
وتعرف ال ار ة بأنها  "حدث  .(Hornby, 1985, 132)الفيضــــــــــــانات، والزالل، والبراكين" 

 ر شديد ، وخسائر مادية وبشرية، المجتمع بأكمله بم ا أومن المجتمع  جزءمرو  يصي  
األمر  ،االسـتجابة لمواجهتهاسـرعة  فياط وخلل وعجز التنظيمات االجتماعية بر إ إلىؤدي ت
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 ،2003على م تلف المســــــــتويات" )كامل، و  األدوار ضــــــــاربتالألوتــــــــى وت إلىالذي يؤدي 
 ، فقد ت ون ناتجة عن أســــــباب  بيعية الاألزمةأك ر المألاهيم التصــــــاقًا ب وتعد ال ار ة (.21

حد  في األزمة، ل نها ال ت ون هي األزماتدخل ل نســــــــان فيها، وقد ت ون أســــــــبابًا لحدوث 
 (.71، 2011ااتها )الزعيبر، 

را  دوُيع الصممواع: -3  العماري  أشــــار فقد ،األزمة مألهوم مع المتداخلة المألاهيم أك ر من الصــــب
را  مراحل من مرحلة" :بأنبها تعريأله لأزمة في ويعرف بأنه  (.26، 1983)العماري،  "الصـــب

موقف يتصـــف بالمنافســـة تصـــبح فيه األ راف المتصـــارعة على وعي بتناقضـــاتها، ويســـعى 
العــدوانيــة  هــاج عنتحقيق غــايتــه على حســــــــــــــــاب  رف ا خر، وقــد تنت إلىكــل  رف منهــا 

 (.206، 2010)الحريري، 
نه  "شــيء مألاج  عنيل تم بشــهل ســريع  وانقضــى أ ره أالحادث ب إلىشــار حواش أ الحادث: -4

 ،وقد تنجم عنه أزمة ل نها ال تم له فعاًل وإنما ت ون فقط أحد نتائجه" )حواش ،فور إتمامه
 لمؤســــســــةا أو( على النظام بأكمله )مادياً  "خلل يؤ ر تأ يراً بأنه  علوانوعرفه  (.17 ،2005

يقـــافـــه حتى االنتهـــاء من عمليـــة إيجـــ   أونتـــاج النظـــام بـــأكملـــه إوفي هـــذه الحـــالـــة يتوقف 
 (.129 ،2012،علوانناتج من نتائج الحادث ) األزمةن إأي  "،صالااإل

ين للتألريق ب محاولته  وفي  ،األزمةالمألاهيم التي تتداخل مع مألهوم  حدىإهي  الصمممممممممدمة: -5
أن الصــــدمة هي حدث ينتج عنه شــــعور فجائي  (9 ،2004 ،)محمدوالصــــدمة اكر  األزمة

ل وف فمن هنا قد ت ون وهذا الشـــــعور يجمع بين الغضـــــ  والذهول وا ،غير متوقع الحدوث
ي شهل فجائ ائجها التي تولدت عند انألجارهاحدى نتإ أو األزمةحدى عوارض إالصدمة هي 

ســـــواء على مســـــتوى  األزماتكما قد ت ون الصـــــدمة أحد أســـــباب  ســـــريع ودون ســـــابق إنذار
 أوويهون التعامل مع الصـــــــــدمة بأســـــــــلوب االمتصـــــــــاص  األفراد أوالمشـــــــــروعات  أوالدول 

 .االستيعاب
بل نذار ق" ويم ل هذا التعريل مرحلة اإلاالممهن حدو هلمتاع  ا أوعالمة ال"هو  التهديد: -6

 (.206 ،2009 ،)حافظ والبحيري  األزمةحدوث 
ول ن ال يم ل أزمة في حد ااته  األزمةوقد ت ون أحد مظاهر  ،  يعني المعارتــــــــــــــةالخالف -7

 (.62 ،1993 ،)ال ضيري  نشوئها واستمرارها إلىويؤدي  ،ول نه يعبر عنها
كبر أنظام فرعي من نظام  أونها خلل في مهون إ  "عبار  عن حدث انقضى أ ره أي الواقعة -8

 (.24 ،1997 ،ي و الحمال)
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  Educational Crises التعليميةاألزمة ثالثا: 

 والك باعتبار عام، بشهل بهل تألاصيلها األزمات عن راً ك ي التبعليمية األزمات ت تلف ال
سة  وفق إمهانيات منسقة بشرية جهود على تقوم خدمية اجتماعية تربوية منظمة التبعليميبة المؤسب
 التبعليمية األزمات بين االختالفأن و ، معينة نشا ات خالل من منشود  أهداف لتحقيق ،محدد 

ة األزمة اتســـا  تأ ير مدى في يهمن بشـــهل عام األزماتو   حلهمرام بم تلف الطبلبة على خاصـــب
ســات التبعليمية إدار  على اً وأيضــ ،أســرهم وعلى العمرية  األزمة فحدوث المدرســين، وعلى المؤســب

ســـة في  ال طط على التبأ ير عليه يترت  فيها ممبا العمل ســـيبر توقف إلى يؤدي ميةالتبعلي المؤســـب
 .القائمة والنبشا ات مجراوالب سيةراالدب 
  

 Educational Crisis Concept التعليمية األزمةمفهوم  .1

التعليمية بأنها " وجود عائق أمام الطريقة المقبولة  األزمات( 58 ،1997،يعرف )إبراهيم
ية ويحـث النـاس لتألتيـت األنمـا  االجتمـاع ،والمرغوب فيهـا في تحقيق األهـداف التعليميـة المرجو 

( بأنها " نتيجة 63 ،2002،ويعرفها )أحمدلتي يقبلها المجتمع ويســـــــــــــلم بها". التعليمية الســـــــــــــائد  ا
اج  حدوث خلل مأل أو ،نهائية لتراكم مجموعة من التأ يرات ال ارجية المحيطة بالنظام التعليمي

 ويشهل تهديدًا صريحًا وواتحًا لبقائه".يؤ ر على المقومات الرئيسية للنظام التعليمي 

التعليمية بأنها " فتر  حرجة تتشـــــــــــــــابك فيها أحداث م تلألة ت لق  األزماتعرف حمدونة 
حالة من عدم التوازن لدى مت ذ القرار مما يســــــــــــب  خلاًل في التأل ير نتيجة الضــــــــــــغو  المتراكمة 

نتائج  لىإوعدم است مار القوى واإلمهانيات مما يؤدي  ،ويترت  عليه سوء استغالل للبدائل المتاحة
 ،2007 ،)مالئ ة عرفهاتفي حين  (.9 ،2006 ،)حمدونة غير مرغوبة في المؤســــــســــــة التعليمية"

محطة تحول حرجة وحاســـــــمة تألقد المؤســـــــســـــــة التعليمية قدرتها على الحل بالشـــــــهل " بأنها (554
 الصحيح".

وتــــــــــــــع مزعج  أو"موقف تعرف على أنها  التعليمياألزمة أن ( 26 ،2008،)أحمد يرى 
ا ل فيه أن يقوم بعمل شــــــــــــــيء مو االحد الذي يح إلىإزعاج المجتمع  إلىيتعرض له التعليم يؤدي 

 للت لص من هذا الوتع وما يترت  عليه من أزمات".

لل حدوث خ إلى " حالة من ال لل واالتطراب تؤدي التعليمية بأيها األزماتنتعوف الباحثة 
قدر  فيها عن أداء أعمالهم ويهدد استمرارها ال عيق الموظأليني ،في نظام المؤسسة التعليمية اليومي
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مــل على ا وتعاا إجراءات فوريــة تحول دون تألــاقمهــوتتطلــ  ات ــ ،على تحقيق األهــداف التعليميــة
 وتعها الطبيعي". إلىإعاد  األمور 

  Characteristics of Educational Crises التعليمية األزمات خصائص .2

التعليميــة ولعــل أبرز هــذه ال صــــــــــــــــائص   األزمــاتتتعــدد ال صــــــــــــــــائص التي تتســــــــــــــم بهــا 
 (37 ،2014-2013،)غنيمة

مة وتوتر صـــد إلىوتؤدي  ،  فهي تألاج  جميع العاملين بالمؤســـســـة التعليميةغيو متوقعة -أ
 تها.همما يضعف من إمهانية الألعل السريع لمجاب

 وتضعها في موا ن ال طر. ،تهدد استقرار المؤسسة التعليمية األزمة مهددة: -ب
 ،التعليمية تتصــــــف بالتعقيد والتداخل في عناصــــــرها وأســــــبابها األزمة  فالتعقيد نالتشممممابك -ت

 وقوى المصالح المؤيد  والمعارتة.
 التعليمية قلق وتوتر واتــــــطراب يشــــــهل مزيدًا من األزمة  ينشــــــأ عن التوتو ناالضممممطواب -ث

 ،2005،)مصــطألى تضــارب قرارات المؤســســة التعليمية وتعارتــها إلىوتؤدي  الضــغو ،
475.) 

  ووجود ما يشـــبه الضـــباب ال  يل قلة المعلومات نعدم نضمموح الوؤية لدى متخذ القواة -ج
الذي يحول دون ريية أي االتجاهات يسلك وما ي فيه له هذا االتجاه من أخطار مجهولة 

 درجة تحمل ال يان اإلداري لها. أوسواء في حجمها 
  فاألحداث تقع وتتصـــاعد بشـــهل متســـار  التعليمية األزمةضمميق الوقت المتاح لمواجهة  -ا

حيانًا الســــــــــــــيطر  واســــــــــــــتيعابه جيدًا فيج  تركيز الجهود أ األزمةاألمر الذي يألقد أ راف 
 الت اا قرارات حاسمة وسريعة في وقت يتسم بالضيق والضغط.

 وتعارض األزمة  وتطور هذه التعليمية األزمةقوى المؤثوة ف  حدنث تعدد األطواف نال - 
 مما ي لق صعوبات جمة في السيطر  على الموقف وإدارته. ،مصالحها

 
 مجموعتين: ف  يمكن حصوهاالتعليمية  األزمةن خصائص أ( 7 ،2009،احمد) يوى 

 باال (.الالم ،النألسي، الرع التوتر  ،القلق ،خصائص خاصة بالألرد وتشمل )الضغط -أ
قت تــيق الو  ،المؤســســةالتهديد ال طير لبقاء )وتشــمل  المؤســســاتخصــائص خاصــة ب -ب

 غياب الحل الجذري السريع(. ،ال اص باالستجابة
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 Types of Educational Crises التعليمية األزماتأيواع . 3

نيألات الحاد ة وهذه التص إلىباختالف الجان  الذي ينظر منه  األزماتت تلف تصنيألات 
 ي أتي وأهم هذه التصنيألات ما ك ير  يصع  حصرها.

 :إلىحسب شدة أثوها نتنقسم  -أ
 التي يصع  التعامل معها. األزماتأزمات شديد  األ ر  وهي  1-أ
 التي يسهل التعامل معها. األزماتأزمات محدود  األ ر  وهي  2-أ

 :إلىحسب المستوى نتنقسم  -ب
 تؤ ر على العالم كله م ل الحروب.أزمات عالمية  1-ب
حر منطقــة الب أوفريقيــا أر على إقليم معين من العــالم م ــل أزمــات إقليميــة تؤ  2-ب

 ال اريبي.
 .أزمات محلية تؤ ر على دولة دون غيرها 3-ب

 :إلىحسب البعد الزمن  نتنقسم  -ت
أزمات مت رر  الحدوث وبالتالي لها مؤشــرات إنذار مبهر  يمهن االســتألاد  منها  1-ت

 وإمهانية توقع حدو ها. األزمة إدار في 
أزمات مألاجدة وهي التي تحدث دون ســــــــــــــابق إنذار وبالتالي يصــــــــــــــع  توقع  2-ت

 (.21، 2009عبدالعال، حدو ها )
 :األزمةحسب يوع الجمهوة المتأثو ب -ث

 متعلقة بالعاملين بالمدرسة والطالب. داخلية أزمات  1-ث
 لياء األمور.أو  أوالتعليمية  دار اإلأزمات خارجية  متعلقة ب 2-ث

 :األزمةحسب محتوى  -ج
 م ل الشائعات المغرتة. ،أزمات يغل  عليها الطابع المعنوي  1-ج
 حاالت ال سار  بسب  حريق بالمدرسة. ،أزمات يغل  عليها الطابع المادي 2-ج
 تجمع بين النوعين السابقين.أزمات  3-ج

 :األزمةحسب يوع  -ح
 اإلدارية األزمات 1-ا
 االقتصادية األزمات 2-ا
 االجتماعية األزمات 3-ا
 السياسية األزمات 4-ا
 النألسية األزمات 5-ا



73 

 (.165، 2002،)المهدي وهيبة األمنية األزمات 6-ا
 حسب مدى شمولها: -خ

 وأفدة قليلة من الســـهان  أوأزمات جزئية  ويقصـــد بها تلك التي تمس شـــريحة  1- 
ولذلك فهي عاد  ما ت ون  ،المؤســـــســـــةالنشـــــا  في  أوجزء بســـــيط من النظام 

أزمات محدود  التأ ير وال تترط بصـــــــــمات واتـــــــــحة على مجمل ال يان الذي 
 حد ت فيه.

العاملين في  أوهان أزمات عامة  تلك التي تمس القاعد  العريضــــــــــة من الســــــــــ 2- 
يم ل  بحيث ،باتســــا  مجال التأ ير وانتشــــاره األزماتوتتميز تلك  المؤســــســــة،

م ال الك أزمات المياه وال هرباء والمواد  النظام، أوتهديدًا خطيرًا ل ل ال يان 
 (.264-263 ،2003،العوتيالغذائية )

 حسب مواحل التتوين  -د
رار يهون محور التعامل مع هذه قمت ذ ال أدركهافي مرحلة الميالد  إاا  األزمة 1-د

 م تجميدها والقضــــــــــاء  ،وإفقادها مرت زات نموها ،عن  ريق تنفيســــــــــها األزمة
 عليها.

 أورار إن ــــارهــــا ق  بهــــذه المرحلــــة ال يمهن لمت ــــذ الفي مرحلــــة النمو األزمــــة 2-د
 األزمـــةوبهـــذه المرحلـــة على مت ـــذ القرار التـــدخـــل من أجـــل إفقـــاد  ،تجـــاهلهـــا

 روافدها المحألز . 
المرحلة إاا حد ت يهون مت ذ القرار على  النضــــــــــــــج  وهذهفي مرحلة  األزمة 3-د

ن وهنا ت و  ،درجة عالية من الجهل والت بر واالســــــــــــــتبداد واالنغالد على ااته
 أو ،بالغة العنف وشــديد  القو  تطيح بمت ذ القرار ومجتمعه ومؤســســته األزمة

 مدرسته التي يعمل فيها.
هذه المرحلة عندما  إلى األزمةالتقلص  وتصــل  أوفي مرحلة االنحســار  ألزمةا 4-د

تتألتت بعد تحقيقها هدف التصــــــــــــــادم العنيل وتصــــــــــــــبح في هذه الحالة كموج 
 البحر.

في مرحلة االختألاء  وتصــــل لهذه المرحلة عندما تألقد بشــــهل شــــبه كامل  األزمة 5-د
واالنحسار يهون دافعًا لل يان الذي حد ت  ،لعناصرها أوقو  الدفع المولد  لها 

 (.30 ،2003،إلعاد  البناء )العمار األزمةفيه 
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 ،ال منهان تنأالتي يمهن  األزماتبيدة خصبة للعديد من  ؤسساتقد ت ون ال  ير من الم
 ربما في بعض الجوان  التي تتعلق أولســــــــــــــب  قد يهون في أدارتها  األزماتوقد تتشــــــــــــــابك تلك 

ي الشــــأن ف ون رد المت صــــصــــأو فقد  ،قد ت ون اات تهديد من بيدتها ال ارجية أو ،بهيانها الداخلي
( 36-35 ،2008 ،ي و ايمهن توتـــــــــيحها با تي )الطير  األزمةاإلداري بعض األســـــــــباب لنشـــــــــوء 

  (4 ،2009 ،)المعيلي
يع االنحراف وتشج واالستراتيجيةالجهل وغياب النظر  العلمية    وتنب ق منالعشوائية داةةال -أ

 والتسي  والت ال  على المهاس  المرحلية قصير  األجل. 
ظهر ولذلك ت ،التســـــــر  في إصـــــــدار القرارات أو  ويتعلق بالمعلومات الناقصـــــــة سمممموء الفهم -ب

 أهمية الحرص على الدراسة ال املة للمعلومات قبل ات اا القرارات.
  الناشـــ  عن عدم اســـتيعاب المعلومات بدقة وتألهمها بصـــور  صـــحيحة بســـب  سمموء الدةاك -ت

 انألصام العالقة بين ال يان اإلداري والقرارات المت ذ .
رار على مت ذي الق داهماً  خطراً الســـلوكية والنألســـية وتشـــهل  األزماتمن    ويعد واحداً اليأس -ث

 تينية.حالة راتبه رو  إلىإا تحبطهم وتألقدهم الرغبة في العمل والتطور والتقدم وتسلمهم 
وبواع ها بل قد ت ون مصــــدرها األســــاســــي إن وظألت  األزمات  من أهم مســــببات شمماعاتال -ج

 .ة محدد دمقترنة بعد  حقائق ملموسة وبأسلوب متعمد ومضلل وفي توقيت مالئم وإ ار بي
األصغر  تحجيم ال يانات إلى  وتنتهج هذا األسلوب ال يانات ال بير  الرامية استعواض القوة -ا

 عندما تحوز بعض عناصر القو  رغبة منها في قياس رد  فعل ال يانات األكبر منها حجمًا.
 أوالحاتــــر  أوســــواء أكانت في الماتــــي  األزماتمســــببات نشــــوء  أحد  خطاء البشممويةاأل - 

بل قد ت ون عاماًل من عوامل نشــوء كار ة تتوالد منها أزمات عديد  وت شــف عن  ،المســتقبل
 خلل في ال يان اإلداري.

 ن المعلومات تعطي لها قيمة وتقدير ومعنى م الف للحقيقة.ويعني أ  سوء التقديو  -د
هو تعريض مت ذ القرار لضــــغو  نألســــية ومادية وشــــ صــــية واســــتغالل   الوغبة ف  االبتزاز -ا

  ر ترراً كإلجباره على مزيد من التصرفات األالتصرفات ال ا دة التي قام بها مت ذ القرار 
 .(21-19، 2010)ابو عزيز، 

 محاولةللتمويه على أزمات أكبر وهو  األزمات  هو افتعال المشـــــــــــــــاكل و المتعددة األزمات -ر
ل ويرجع الســــــــب  في افتعا وهمية. أوزمة حقيقية بافتعال أزمة جانبية أعن لصــــــــرف النظر 

  (22، 2008،)آل شي   ما يلي إلى األزمات
 .الحقيقية األزماتالتمويه والتغطية على  محاولة 1-ر
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 كس  أرتية بصور  غير أخالقية على حساب الغير. محاولة 2-ر
 انعدام الواز  الديني واألخالقي.  3-ر

  راف الم تلألة.بسب  تعارض األهداف بين األ األزمة  قد تحدث األهدافتعاةض  -ز
ن كل  رف من أصـــحاب المصـــالح المتعارتـــة يعمل على إيجاد إ إا  تعاةض المصممالح -س

 (.62 ،1993،وسيلة بما يتوافق مع مصالحة )ال ضيري 
 

 
 األزمة يشوء أسباب( 6ل )الشك

 ،"التربوي  مالنظا في الصـــــرا  وحل األزمات إدار  في المنظومي المدخل "، (2001 )خالد، العمري، ة:المصمممد
 .39ص القاهر ، شمس، عين جامعة ال امس، العربي المؤتمر

 
 ترى الباح ة أن األزمة التعليمية تنشأ لأسباب ا تية 

 وهي أسباب تتعلق بأدا  الجامعة أو ال لية م ل أسباب أداةيه:  .أ
 بالمعلومات. ال طأ 1-أ
 بالتألسير.ال طأ  2-أ
 تعف المهارات اإلدارية. 3-أ
 الجمود والت رار. 4-أ
 وفشلها. اإلدار سوء  5-أ
 نقص المعلومات(.) الألهمسوء  6-أ
 .االدراطسوء  7-أ
 .االشاعات 8-أ

 وهي أسباب ت ون مرتبطة بمنظومة التعليم نألسها م ل أسباب تنظيمية:  .ب
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 عدم اداراط اإلدار  لل طر. 1-ب
 بين الموظألين.تعف العالقة  2-ب
 .الالمباال  3-ب
 اهداف التعليم. غموض 4-ب
 صرا  المصالح. 5-ب
 والتدريسين.نقص خبر  الموظألين  6-ب
 وحده بحوث األزمات. وجودعدم  7-ب

 وهي أسباب تتعلق بالمجتمع تمن محيط التعليم م ل أسباب مجتمعية:  .ت
 .اإلحبا  1-ت
 السلطة. تعف 2-ت
 عجز الجامعة أو ال لية. 3-ت

 م ل  أنألسهم  وهي أسباب تتعلق بالموظألين والتدريسين أسباب شخصية .ث
 .االنانية 1-ث
 المصالح. تعارض 2-ث
 عدم االلتزام. 3-ث
 عدم العمل كألريق واحد. 4-ث
    عدم االعتراف بال طأ. 5-ث

 The Concept of Educational Crisis التعليميمممممة األزممممممات إداةةمفهوم ةابعمممممًا: 

Management 

 دار اإلمن جــانــ  ومألهوم  األزمــة" االرتبــا  الو يق بين مألهوم األزمــة إدار يعهس مألهوم" 
 "حو هدفهي اســـــت دام جهد مشـــــترط لتحريهه ن" اً صـــــطالحا اإلدار عرف تحيث  ،من جان  آخر

ير يتولى المدف اإلدار فال يوصف العمل الألردي بصألة  ،تألترض وجود جهد جماعي اإلدار وههذا ف
لتحقيق  ،"هي تهيدة الظروف المناســبة اإلدار وعملية  داف عن  ريق توجيه فريق العملتنأليذ األه

-35 ،2009،)ال يالني ،  م التدبير للتنأليذ"وإعداد ال وادر المؤهلة ،األهداف بتوجيه فريق العمل
36.) 

الدولة  إدار الحديث عن  إ ارنشـــــــأ في األصـــــــل في  اً اصـــــــطالح األزمة إدار إن تعريل 
بدة و م ل  الزالزل والفيضانات واأل ،دور الدولة في مواجهة ال وارث المألاجدة والطوار   إلىل شار  

تـــح في مجال العالقات الدولية ل شـــار  أو وبعد الك نما المصـــطلح بصـــور   ،والمجاعة والحروب
 (.13، 2004،الدولية )مهنا األزماتالسياسة ال ارجية في مواجهة  إدار أسلوب  إلى
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 يســــــــــــت دم نظام عن عبار ":بأنبها إدار  األزمات التعليمية (Little john,1998,8) يعرفو 
 ،تجنبها يمهن ال البتي للحاالت والتب طيط حدو ها تجن  أجل من يةمالتبعلي األزمات مع للتبعامل

نظام يطبق للتعامل مع هذه الحاالت  وهو ،بحدو هاالتنبؤ  يمهن تيال لأزمات تراالتبحضي ءراوٕاج
 .عند حدو ها الطار  بغرض التحهم في النتائج والت فيل من حد  آ ارها المدمر "

  

 لتقليل تت ذب  البتي ال طوات" بأنبها  التبعليميبة األزمة إدار  (Chase,1999,4-5) عرف كما
إدار  األزمة التعليمية  (352، 2002في حين عرف )أبوقحف، ."التبعليمية األزمة م ا ر حدوث

لبية ا  ار من لحدب بأنها " مجموعة االستعدادات والجهود اإلدارية التي ُتبذل ل  على المترتبة السب
وتشير )اليحيوي( إلى مألهوم إدار  األزمات التعليمية بأنها  " أسلوب  ومواجهتها". التبعليميبة األزمة

جية العلمية اإلدارية من خالل ات اا اإلجراءات للتعامل مع األزمة التعليمية بالعمليات المنه
والتدابير الوقائية التي تعمل على تالفي حدوث األزمة التعليمية، والتقليل من آ ارها السلبية، 

 (.76، 2003وتحقيق أكبر قدر من النتائج اإليجابية" )اليحيوي، 

المســــــــــــــتمر  التي تهتم وعرف )ع مــان( إدار  األزمــات التعليميــة بــأنهــا " العمليــة اإلداريــة 
باإلحســـاس باألزمات التعليمية المحتملة عن  ريق االســـتشـــعار، ورصـــد المتغيرات البيدية الداخلية 
وال ارجية المولد  لأزمات التعليمية وتعبدة الموارد واإلمهانات المتاحة، لمنع التعامل مع األزمات 

ألاعلية بما يحقق أقل قدر من الضــــــــــــــرر التعليمية أو اإلعداد لها بأكبر قدر ممهن من ال ألاء  وال
للمؤســـــســـــة والبيدة والعاملين، مع تـــــمان العود  لأوتـــــا  الطبيعية في أســـــر  وقت، وبأقل ت لألة 
ممهنة، ودراسة أسباب األزمة التعليمية، الست الص النتائج لمنع حدو ها، وتحسين  رد التعامل 

 (.122، 2004هنة" )ع مان، معها مستقباًل، ومحاولة اإلفاد  منها إلى أقصى درجة مم

وتعرفهــا )فرج( بــأنهــا " قــدر  مــديرات مــدارس التعليم العــام على التنبؤ بــاألزمــات المحتملــة 
واالســــــــــــــتعداد للوقاية منها، والتعامل معها عند وقوعها بهألاء ، وإعداد بدائل م تلألة لمواجهتها إاا 

 ر  على المواقف المألاجدة التيوقعت باســـــت دام أســـــلوب إداري يحتوي العديد من المهارات للســـــيط
تمر بالمؤســــــســــــة التعليمية، والحد من تألاقمها من خالل اســــــتغالل جميع الموارد المادية والبشــــــرية 

 (.22، 2006المتاحة داخل المؤسسة التعليمية وخارجها")فرج،

ؤســــــــســــــــة م " العمليات اإلدارية التي يقوم بها مدير الالتعليمية بأيها األزمات إداةةنتعوف الباحثة 
التعليمية، وتســــــاهم في تالفي حدوث األزمات من خالل البرامج الوقائية، أو التقليل من آ ارها في 
حــالــة حــدو هــا عن  ريق التــدخــل الألوري، وعن  ريق االســــــــــــــتغالل األم ــل للمعلومــات المتــاحــة، 

ألاد  تواإلمهانيات المادية والبشــــرية في المؤســــســــة التعليمية والعمل على اســــت الص الدروس المســــ
 منها في المستقبل".
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 The Historical Development of Crisis األزمات داةةالتطوة التاةيخ  لخامسمممممممًا: 

Management 

 لىإوخاصــة منذ بداية القرن الحادي والعشــرين على اختالف توجهاتها  اإلدار ســعت نظم 
تطوير وتحـديـث أســـــــــــــــاليبهـا وأدواتهـا لمواجهـة المواقف المتـأزمـة التي قـد تلحق بهـا وتهـدد بقـاءها 

ا تعتمد على التوجهات المنصــوص عليه تهاإدار و  األزماتولم تعد مواجهة  ،وقدرتها على المنافســة
 ،(3 ،1997،ول ن اصــبحت هناط اســتراتيجيات إدارية دقيقة واتــحة )عليو  ،في اللوائح والقوانين

بأســـــــلوب  الم تلألة األزماتفبدأ الأل ر اإلداري في منتصـــــــف الســـــــتينات يحد نا عن كيفية مواجهة 
وقد شــــــــــــهد العقد األخير من  ،(156، 2019الحريري ، ) إداري قادر على التنبؤ بها قبل حدو ها

عة يالقرن العشــــــــــــــرين ظهور العديد من التطبيقات اإلدارية الجديد  التي أفرزتها المتغيرات الســــــــــــــر 
تطوير أســـاليبها لمواجهة الم ا ر التي  علىفي حاجة مرغمة  اإلدار وأصـــبحت نظم  ،والمتالحقة

 (.5 ،2001،)عليو  أزمات اات تداعيات سريعة ومؤ ر  إلىال حدود لها التي تؤدي 
العربية كما شـــــــــــــا  اســـــــــــــت دام  اإلدار اخر التســـــــــــــعينات في أو وقد أزداد االهتمام بها منذ 

لك ونتج عن ا ،ب  أزمة ال ســــــاد ال بير في ال ال ينيات من القرن الماتــــــيبســــــ األزمةمصــــــطلح 
ات في التســــــــعيني األزمةكما ظهر مصــــــــطلح  ،انتهت بهار ة ارية على اليابان األزماتالعديد من 

دام اســــــــت  إلىمن القرن الماتــــــــي حيث تزامنت مع الزياد  الســــــــهانية في دول العالم ال الث أدى 
في  األزمةكما اســــــــــــت دم علماء االجتما  في الغرب مصــــــــــــطلح  مصــــــــــــطلح االنألجار الســــــــــــهاني

 ال مانينيات للوصــــــف التألصــــــيلي لأزمات االجتماعية نتيجة لتنامي الرأســــــمالية المادية المتوحشــــــة
 (.144 ،2008 ،)شربيني

العالقات العامة واإلنسـانية على  إدار إحدى األسـالي  القائمة في  األزمات إدار لقد كانت 
باعتبارها  1962وكانت أزمة الصــــــــــــــواري  ال وبية عام  ،لم تلألة منذ فجر التاري مســــــــــــــتوياتها ا

 إدار البدء بانطالد الجهد األكاديمي نحو تأصـــــــــــــيل   إلىإشـــــــــــــار   األزمات دار النمواج الناجح إل
قاموس العالقات الدولية والك عندما أ لق  إلىوبهذا يؤر  تاري  دخول هذا المصــــــــطلح  األزمات

الرئيســــــي" كندي" جملته المشــــــهور  قائاًل )لم يعد  إدار "روبرت ماكنمارا" وزير الدفا  األمريهي في 
 ،2006،)الجديلي (فقط األزمات إدار وإنما عن  ،ستراتيجياتهناط بعد ا ن مجال للحديث عن اإل

57-58 .) 
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Educational Crises 

والدول على االســــــــــــــتجابة للتحديات من خالل  األفرادقدر   التعليمية األزمات إدار تم ل 
االســــــــــــــتراتيجيات وال يارات التي من شـــــــــــــــأنها أن تمهنهم من التغل  على التهديدات والم ا ر 

 المحلية.
وكذلك  هاتإدار و  التعليمية األزماتوهو يركز على التقنيات والمهارات الالزمة لتقييم حالة 

لمنع ت رار أزمة مما لة في المستقبل. للبقاء واالستمرار رغم كل الصعاب يج  أن يهون العاملون 
  جان هوو  ،وإدارتها بشــــهل جيد وفي الوقت المناســــ  األزماتقادرين على التنبؤ ب المؤســــســــةفي 

 (.48، 2020)الشلمة واخرون، عمال اليوم متزايد األهمية لمنظمات األ
 المؤســـــســـــات التعليمية اســـــتعداد من حالة في ت ون  بحيث لأزمات التأه  األهمية من

 متعدد  أزمة إحداث إمهانية مع ال ارجية أو الداخلية المعادية الظروف بألعالية لمعالجة للتنبؤ
 من ويشير كل (Zulkarnaini, et al., 2019, 524) واستعداد ووعي خالل إدراط من األبعاد،

(Gottschalk, 2002, 1( و )Rao, et al., 2007, 108إلى )  التعليمية أهمية إدار  األزمات
 ي يأتما ب

 األزمات نإ إا المســــائلة والمحاســــبة، مبدأ يعزز التعليمية األزمات إدار  منهج اســــت دام إن -1
 والبشرية. واإلدارية المالية ال سائر في والمتسببين المقصرينكشف  إلى تقودالتعليمية 

 والقضـــاء لها من التصـــدي نهايمهب  التعليمية األزمات مواجهة في األزمات إدار  اســـت دام نإ -2
 منهاج اســت دامها لعدم األزمات،مواجهة  في فشــلتؤســســات الم من اً ن ك ير إو  آ ارها، على
 .هاسسأو  تاألزما إدار 

 التعامل في مؤسسةال نجاا في جدا مهمة األزمة دار إل فاعلة واستراتيجيات خطط وتع نإ -3
 السلبية. ا  ار بأقل منها وال روج التعليمية األزماتمع 

 .مؤسسةلل وال ارجية الداخلية البيدة تقييم آ ار على التعليمية األزمات إدار  تساعد -4
 األزمة إدار  إجراءات صــــياغة وتــــع في األزمات إدار  ســــتراتيجياتوا األزمات إدار  تســــاعد -5

 قبل فاعلة اتصــاالت خطط ، ووتــعالتعليمية األزمات إدار  فرد  وتحديد ،هاوتنأليذ التعليمية
 .األزمات وبعد األزماتأ ناء  وفي األزمات

 .خسائر بأقل لل روج عنها الناجمة ترارواأل األزمة احتواء -6
عنصر  إزالة على يعمل بدوره معينة، والذي أزمات وقو  منع في يساهم الذي الجيد الت طيط -7

 .أزمات وقو عند  المألاجأ 
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Management 

 ،تهاومواجه ،وت طيط االســــــتجابة لها ،األزمةتشــــــ يص  إلى التعليمية األزمة إدار تهدف 
ــــة ، الت طيط لأزمــــات(Ocal et.al ,2005,1499) ومن  م حلهــــا ــــة واحتواء  التعليمي المحتمل

ات اا القرارات في ظل ، و (Evans& Elphick,2005,142) أتــــــــــــــرارها في حال حصــــــــــــــولها
، 2013ين، ال بيســـي، حســـ) الظروف االســـت نائية باالعتماد على أفضـــل الحقائق والتأل ير المنألتح

259.) 

 ،التعليمية األزمات داةة( مجموعة من األهداف ل50 ،20017 ،ناخونن  ،)السممممممممملطاي  نحدد
  :أتنمن بين أهم هذه األهداف ما ي

 .األزمةمنع وقو    -1
اية نظم المهمة وحمالتقليل من أ ارها وحماية األصول المادية واستعاد  ال أوتجن  ال سائر  -2

 ؤسسة.سمعة الم
 است دام المنهج العلمي واالبتعاد عن العشوائية واالرتجالية. -3
اد قائمة وإعد ،والتقا  إشــــــــــــارات اإلنذار المبهر ،المســــــــــــح الدقيق للبيدتين الداخلية وال ارجية -4

 التي يتوقع حدو ها. األزماتب
 .التعليمية األزماتتحدد نو  التدريبات المطلوبة لمواجهة   -5
 وإمهانية تحديد البديل المناس . ،تجن  المألاجأ  وتغو  الوقت -6
 وتعها الطبيعي. إلى ؤسسةوعود  الم ،األزمات  في إنهاء المساعد -7
 وتعلم العبر منها.  التعليمية األزماتاالستألاد  من الألرص التي تنتجها  -8

 ه : التعليمية األزمات إداةةن أهداف أب (Benaben,2016,354) نيوى 
 زمة.تحديد االستجابة لأ -1
 زمة.تحقيق االستجابة لأ  -2
 زمة.الحألاظ على االستجابة لأ -3

 

 Educational Crisis Management التعليميمممممة األزممممممات إداةةمتطلبمممممات ثمممممامنمممممًا: 

Requirements 
 عد  متطلبات  التعليمية األزمات إدار رد الباح ون في أو 
كل  ؤســــســــاتتو ق به الم ،التعليمية   البد من وجود ســــجل لأزماتالتعليمية األزماتسممجل  -1

ســـســـة ؤ ويهون بم ابة ااكر  الم ،ؤســـســـةالمزمات من شـــأنها تهديد كيان المواقف التي تعتبرها أ
 (.24-23 ،2008 ،)جادن
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  التعامل مع أية أزمة جديد إلى التعليمية األزمات إدار   تلجأ التعليمية األزمات إداةةفويق   -2
 دار اإلوهذا الألريق ي تلف عن  ،من خالل فريق مت صــــــــــــــص يجري تشــــــــــــــهيله لهذا الغرض

تتمتع بصــــــــــــــألة  إدار   فهي التعليمية األزمات إدار التي تدعى ب األزماتالمت صــــــــــــــصـــــــــــــــة ب
ري   فهو الألريق الذي يجالتعليمية األزمة إدار أما فريق  ،ؤســـــــســـــــةاالســـــــتمرارية والدوام في الم

حد وال ،األزمةوالعمل على معالجة  ،األزمةوقوى  ،األزمةبالتعامل مع  األزمة إدار ت ليأله من 
ويهلف هذا الألريق بمهام وظيفية محدد  للتعامل مع أزمة بحد  ، ارها الســــــــــــــلبيةآمن تطورها و 

ألريق وقد يجري حل هذا ال ،وقد يتطل  األمر ت ليل هذا الألريق باالســــــــــتمرار بعد الك ،ااتها
 (.51 ،2018،2019،)بضياف األزمةبعد انتهائه من معالجة 

ورات وبتصـــــــــــ ،األزمةبحقائق    الت طيط عاد  يهون مرتبطاً التعليمية األزمة داةةالتخطيط ل  -3
وتوقع األحداث واإلعداد للطوار  ورســـم ســـيناريو تتبعات األنشـــطة  ،تـــا  المســـتقبلية لهاو األ

 (.  90 ،2012،)المساعد  بأك ر فعالية ممهنة األزماتالجة واألعمال ال أليلة بمع
 
  ا تيةاألسس  ىالت طيط لأزمة مبني علو 

 عة.بسر  األزمة تجاوزواتجاهاتها بهدف  ،والتحهم في مسارها ،أسلوب علمي مدروس -أ
ل بســــــــــــــرعــة وبــأقــ األزمــةالتعــامــل مع والمراقبــة بهــدف  ،والتوجيــه ،والتنظيم ،الت طيط -ب

 (.134، 2012،)الدليمي األترار
 األزمات  اســــت دام وســــائل علمية في التعامل مع نسمممائل علمية مثل المحاكاة نالسممميناةيو  -4

فالســـــــــــــيناريو  هو مجموعة من االفتراتـــــــــــــات المتعلقة  ،م ل المحاكا  والســـــــــــــيناريو التعليمية
بالموقف في مجال محدد يقوم فيه النظام بتحليله ودراســـته مما يســـاعد على وتـــع تصـــورات 

 وايجاد بدائل عديد  للحلول الموتوعة. ،لأزمة
ار األف  عبار  عن نقل  إن عملية االتصــــــــاالت هي التعليمية األزماتيظام االتصممممماالت ف   -5

والهيدات  ،وأعضــــــــــــاء الألريق ،األزماتبين قائد فريق  األزمةوالمعلومات والتعليمات المتعلقة ب
يصال غير الرسمية من أجل إ أوباست دام قنوات االتصال الرسمية  ،هاوتبادل المساند  للألريق

 .ألزمةالتغل  على ال م والنو  المناس  من المعلومات في الوقت المناس  لمت ذ القرار ل
 وتع أسلوب اتصال يتضمن  األزمةويتطل  التعامل مع 

 .األزمةالذين سيتم االتصال بهم في موقف  األفرادتحديد  -أ
 تحديد الهدف من االتصال. -ب
 (.52 ،2019-2018،)بضياف األزمةأن ت ون الرسالة مالئمة لطبيعة  -ت

المعلومــــات عبــــار  عن مجموعــــة من   إن نظــــام التعليميمممة األزمممماتيظمممام المعلوممممات ف   -6
قوم وقواعد المعلومات( التي تتشـــهل ل ي ت ،البرمجيات ،العناصـــر البشـــرية وا لية )التجهيزات
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من أجل  اهوتوزيع ،هاوتصــــــــــــــنيأل األزمةالمعلومات المتعلقة ب ،وتحليل ،وت زين ،بعملية جمع
 بألعالية. األزمةالسيطر  على 

  (43-42، 2008،عود )نذكر ومن وظائف نظام المعلومات 
 .األزمةجمع المعلومات والبيانات المتعلقة ب -أ

 ومعالجتها. ،وتصنيألها ،وتبويبها ،والمعلومات ،تنظيم البيانات -ب
  .األزمةفي موقف  هاوإيصال المستأليدين منها إلىنقل المعلومات  -ت

 ،تـــــرور  ات اا القرار المناســـــ  بشـــــهل ســـــريع إلى  فقد تضـــــطر األحداث تفويض السممملطة -7
 ،الذي يقع هذا القرار تــمن اختصــاصــاتهنتظار لحين حضــور الشــ ص المســؤول وبدون اال

ســــلطة وإعطائهم ال ،المريوســــين إلىوتألويض الســــلطة يعني نقل حق ات اا القرار من الرئيس 
وتألويض الســـــــــــــلطة مهمة إاا ما كانت  ،حل مشـــــــــــــهلة محدد  أوالالزمة إلنجاز مهمة معينة 

 (.29-28 ،2001 ،)شومان قد حد ت في أماكن متألرقة ومتباعد  عديد  األزمة

 Educational Crisis Managementالتعليمية األزمات إداةةاسمممممممممتواتيجيات تاسمممممممممعًا: 

Strategies 

توى التي تحدث على مســـــــ التعليمية األزمات إدار  ســـــــتراتيجياتواتعدد أســـــــالي  تت تلف و 
 ها.القضاء علي أو األزمةأهم العوامل المؤ ر  في تطور  ستراتيجياتاالوتم ل هذه  ؤسساتالم

 تم لت با تي  التعليمية األزمات دار إل ستراتيجيتينا (Wangh,1990,214)وقد اكر
ال طط  نتبا  قرارات تتضـمن التراجع ععلى ا اإلسـتراتيجية  تنص هذه ستواتيجية التواجعإ -1

من  ألزمةا إدار وتبني خيارات التنصــــــل من مســــــؤولية  ،دارية ســــــابقاً التي تبنتها القيادات اإل
 .مؤسسةال لقاء أعبائها على قاد  آخرين فيإخالل 

زها و ام تجت األزمةشــــاعة جو من ال قة بأن إ اإلســــتراتيجية  يتم في هذه سممتواتيجية التجاهلإ -2
أك ر في المســتقبل بشــهل أخر و  األزمةظهور  إلى اإلســتراتيجيةوتؤدي هذه  ،والســيطر  عليها

 (.99 ،2014،)سلمان تألاقماً 
 عدد من االستواتيجيات يذكو منها ما يل : إلىأما كتاب آخونن أشاةنا 

تي ال ال أو ،المجهولة األزمةمع  اإلســـــتراتيجية  تســـــت دم هذه األزمةسمممتواتيجية العنف مع إ -1
شــــر بشــــهل التي تنت األزمات أو ،والقيمالتي تتعلق بالمباد   أو ،تتوفر عنها معلومات كافية
 ،األزمةوقف تغذية  أو ،األزمةوالك من خالل تحطيم مقومات  ،سر اني في عد  اتجاهات

 (.106، 2006السيد، ) حصار العناصر المسببة لالزمة وقطع مصادر إمدادها أو
وبذل  ،التركيز على قبول األمر الواقع إلى اإلستراتيجية  تهدف هذه ستواتيجية نقف النموإ -2

ت دم هذه وتســــــــ ،األزمةتقليل درجة تأ ير  إلىوفي نألس الوقت الســــــــعي  ،الجهد لمنع تدهوره
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 تراتيجيةاإلســـواإلتـــرابات وفي هذه  ،عندما يتم التعامل مع قضـــايا الرأي العام اإلســـتراتيجية
 ،دي)الزبيـــ األزمـــةحـــل  وتلبيـــة بعض المتطلبـــات من اجـــل ،يتوجـــ  تقـــديم بعض التنـــازالت

 (. 183 ،2015،المعوري 
 مهونةعلى البحث والتحليل الدقيق للعوامل ال اإلســـــتراتيجية  تعتمد هذه سممممتواتيجية التجزئةإ -3

 ،والتي تشــــــــــــــهل تهديدًا كبيرًا عندما ت ون مجتمعة في كتلة واحد  فيها والقوى المؤ ر  لأزمة
ركز وت ،أزمات صـــــغير  اات تـــــغو  أقل قو  والك ل ي يســـــهل التعامل معها إلىوتحويلها 

على تــــرب الروابط المجمعة لأزمة لتجزئتها وتحويل العناصــــر المتحد   اإلســــتراتيجيةهذه 
 (.49 ،2020 ،)كباجة متألرقةعناصر  إلى

صــــور   في األزمة  يتم ل الأل ر الذي يقف وراء سمممتواتيجية إجهاض الفتو الصمممايع ل زمةإ -4
 إلســـتراتيجيةاوترت ز هذه  ،وشـــد  تأ يرها األزمةعلى قو   شـــديد   وتأ ير   ،قيم واتجاهات معينة

 ،2016 ،)الدلماني تــــعاف المباد  واألســــس التي يقوم عليهاإهذا الأل ر و  فيالتأ ير  على
120.) 

 ألفراداالســــــــرعة في دفع  إلى اإلســــــــتراتيجية  تهدف هذه ماماأل إلى األزمةاسمممممتواتيجية دفع  -5
مرحلة متقدمة تظهر خالفاتهم وتســــــر  بوجود الصــــــرا   إلى األزمةالمشــــــاركين في صــــــناعة 

 عندما يهون هناط تسري  لمعلومات خا دة عن اإلستراتيجيةوتست دم هذه  ،الحاصل بينهم
 لصرا .لتقديم التنازالت الت تيهية لت ون مصدرًا  أو ،األزمةانهيارات حد ت بسب  حدوث 

ارات  ناء ات اا القر أليها إ دار اإل  وتعد من األســــــــــــــالي  النألســــــــــــــية التي تلجأ الوهميةالوفوة  -6
 ،حداث والتي تنذر بوجود خطر كبيرومســـــتمر  األ ،الشـــــديد  والســـــريعة األزماتللتعامل مع 
 (.287 ،2020،)إبراهيم تدمير ال يان اإلداري مع وجود حالة من الألز  إلىربما يقود 

حيث  مباشر  من األزمة  وهي خطة المواجهة الألعلية والتعامل مع المساةستواتيجية تغييو إ -7
لمســـــار ا إلىتوجيه الموقف  ،الســـــيطر  على الموقف ،تقليل ال ســـــائر ،)وقف تدهور الموقف

تطوير األداء العملي  ،األزمةمعالجة ا  ار النألســـــــــــية واالجتماعية الناتجة عن  ،الصـــــــــــحيح
 (. 409 ،2020،ميدمحي ،)قدوري  بصور  أفضل مما سبق(

 Stages of Educational Crisis Management التعليمية األزمات إداةةمواحل  عاشواً 

وقسم العالقات العامة مسؤولية القيام بعد  مهام  األزمة إدار وفريق  ؤسسةالم إدار تتحمل 
يتناســــــــــ  كل منها مع  بيعة كل مرحلة من مراحل ومتطلبات  التعليمية األزمة دار أســــــــــاســــــــــية إل

( مجموعة من المراحل من 9، ويســــــــتعرض الجدول )ءات محدد  في توقيت مناســــــــ  لالزمةوإجرا
 وجهات نظر عدد من الباح ين.
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 من نجهة يظو عدد من الباحثين التعليمية األزمات إداةةمواحل ( 9الجدنل )

 التاتب / الباحث ت

 األزمات التعليمية أبعاد إداةة

لة 
موح

ت 
شاةا

ف إ
شا

اكت
ذاة

االي
 

اد 
تعد

الس
ة ا

وحل
م

زمة
 لال

ضيو
لتح

نا
واة 
الض

ء ا
حتوا

ة ا
وحل

م
شاط 

 الن
ادة

ستع
ة ا

وحل
م

 

علم
 الت

حلة
مو

 

زمة
 اال

يف
خ 

ة ت
وحل

م
 

هة
جاب

الم
لة 

موح
ث  
حدن

ب 
توق

لة 
موح

زمة
اال

 

زمة
 اال

قبل
ما 

لة 
موح

 

لة 
موح

ناء
اث

 
زمة

اال
زمة 

 اال
بعد

ما 
لة 

موح
 

1 
(Mitroff& 

Shivastafa,1987) 
* * * * *       

     * *  *  *  (1992)الطيب، 2

3 
(Person& 

mitrof,1993) 
* * * * *       

       * * * * * (1995)الحمالوي، 4

       * * * * * (2001)الذهبي، 5

       * * * * * (2002)شومان، 6

       * * * * * (2009)دهيش وآخرون، 7

       * * * * * (2011)مسك، 8

       * * * * * (2011الصافي،) 9

       * * * * * (2012)بكر، 10

    *        (2013)الدوأك، 11

    *        (2014)المجذوب،سليقة، 13

       * * * * * (2014)سلمان، 14

15 Bundy et.al,2016))         * * * 

       * * * * * (2017)الدوري وحيت، 16

 1 1 1 2 1 1 11 12 11 12 11 المجموع
 %6 %6 %6 %13 %6 %6 %69 %75 %69 %75 %69 النسبة المئوية

 الجدول من إعداد الباح ة. المصدة:

( ســــــــيتم االعتماد على أبعاد إدار  األزمات التعليمية والمتم لة 9وباالعتماد على نتائج الجدول )
ــــــــــ ) مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار، مرحلة االستعداد والتحضير لالزمة، مرحلة استعاد  النشا ، بـ

مرحلة احتواء االتـــــرار، مرحلة التعلم( لحصـــــولها على اعلى نســـــبة أتألاد من تلك المطروحة من 
عليها  ينالعديد من الباح  لبات البحث الحالي واعتمادكونها تنســــــــــجم ومتطقبل ال تاب والباح ين، 

 التعليمية  األزمات إدار في تحليل مراحل  اً مقياس

 :األزمةالتنبؤ ب ،موحلة اكتشاف إشاةات اليذاة -1
من خالل التعلم  ،األزمةل فرصــــة للت لص من أو  ؤســــســــاتتقدم للم األزمةرحلة ما قبل إن م 

من  هاخارج أو  المؤســـــــســـــــةوقد تنبعث هذه اإلشـــــــارات التحذيرية من داخل  ،من إشـــــــارات اإلنذار
يد ســـــــوف يرســـــــل بالتأك األزماتن التنبؤ بأكما تعرف  ،(Saka,2014,44) خالل المســـــــح البيدي

ألنها يمهن أن  ,وهذه اإلشـــــــــــــارات مهمة جداً  ،زمة قبل حدو هابعض إشـــــــــــــارات اإلنذار المبهر لأ
وان معرفتها وتحديدها بالوقت المناســـــــــــــــ  يمهن أن  ،األزمةتعطي معلومات مأليد  وحيوية عن 

المديرون والمســـــــــؤولون في  موإاا لم يق ،الحد منها أوزمة وقو  اإلتـــــــــرار المحتملة لأول دون يح
 وحدوث أتــــــــــــرار جســــــــــــيمة األزمةنه ال مألر من المعانا  خالل إبتقييمها بحذر ف المؤســــــــــــســــــــــــات

(Sahin,2015, 2298) . 
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 موحلة االستعداد نالتحضيو نالوقاية: -2
" الت طيط واإلعداد المنتظم الذي قد يشـــــــــــمل التدري   مرحلة االســـــــــــتعداد بأنهايعبر عن   

 ألزماتا إدار وفريق  األزماتســـتراتيجيات االتصـــال في إو  ،وخطط اســـتمرارية العمل األزماتعلى 
 .(Wang et.al,2009,53) كمهونات أساسية"

 ات ااها لتجن  للمؤســـســـةعرف هذه المرحلة بأنها" تشـــمل إجراءات وقرارات خاصـــة يمهن        
مع االســتمرار في بذل الجهود لمنع وقوعها" )شــاهد  ،والك ســعيًا للتقليل من إتــرارها األزمةوقو  

 (.23 ،2017،وزرقون 
 :الحد منه   أنضواة موحلة احتواء األ -3

باإلعداد والتحضـــير للحد من اإلتـــرار  المؤســـســـات" قيام  إلىتـــرار تشـــير مرحلة احتواء األ
 " بأنها إجراءات لت فيلاألزمةمرحلة احتواء  وتعرف ،األزماتانتشــــــــــــار  يســــــــــــببهالتي قد  ،همنعو 
 (.583 ،2020 ،عبدن ،عطية ،)دحام زمةمزيد من ال سائر ومنع التصعيد لأال
 التوازن: ،موحلة استعادة النشاط -4

أن ت ون قادر  على مواصـــــلة أعمالها في خضــــم  المؤســـــســـــاتيج  على  األزمات  و قو  عند 
 ويعرف ،األزمـــةوبنألس الوقـــت الت طيط ل يفيـــة التعـــافي من األتــــــــــــــرار النـــاجمـــة عن  ،األزمـــة

(AIjuhmani and Emeagwali, 2017: 29)  هذه المرحلة بأنها "وتـــع وتنأليذ اســـتراتيجيات
 حالة أحسن". أوحالة ما قبل الحدث  إلى المؤسسةوإجراءات إلعاد  

صبح يتأخر حتى ت أو ،ال ار ة مباشر  أو األزمةكما بين أنه قد يهون االنتعاش في مرحلة ما بعد 
 .(Mair et.al, 2016, 48) ( قادر  على بذل الجهود في مجال هذا التحولالمؤسسة) الوجهة

 موحلة التعلم نالتقييم: -5
وإعاد  التقييم لتحســـــــــين  األزمةعلى التعلم من  المؤســـــــــســـــــــات" قدر   إلىتشـــــــــير هذه المرحلة 

وقد عرفت من قبل بأنها المرحلة التي تشــــــــــمل  ،على المســــــــــتوى البعيد األزماتعمليات الحد من 
م " أن التعل الباح ة تــــــــــــــحتو و  ،الت للتعلم من األحداث داخليًا والتعامل مع األحداث خارجياً و امح

 لمؤســـســـاتالتنشـــيط  األزمةاإلجراءات واإلصـــالحات التي تنتج عن التحليل والتعلم من  إلى يشـــير
 (.Coombs,2011,34)واألنظمة 

 ( مراحل االزمة التعليمية حس  وقت حدو ها10الجدول )
 

 

 
 

 اكتشاف إشارات اإلنذار -1
 األزمةمرحلة ما قبل 

 االستعداد والوقاية -2
 األزمةمرحلة  احتواء األترار -3
 استعاد  النشا  -4

 األزمةمرحلة ما بعد 
 التعلم -5
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  الفصل الثالث
 الطاة العمل  )الميداي ( للدةاسة

The practical (Field) Framework of the Study 

يري عبر وصف وتش يص متغ ،تغطية الجان  العملي للدراسة إلىيسعى الألصل ال الث 
وعرض ما ســـــتتوصـــــل إليه نتائج الدراســـــة الميدانية في  ،وتشـــــ يصـــــهُ  الدراســـــة المســـــتقل والمعتمد

 دار إلاوفق آراء عينة الدراسة المتم لة )بطلبة كلية  هاوتحليل المبحو ة )جامعة الموصل( المؤسسة
بار واخت ،واالقتصــاد( من أجل التحقق من صــحة العالقات الوارد  في م طط الدراســة االفتراتــي

  هذا الألصل  ال ة مباحث هي اولتنإا  ،الألرتيات التي تم وتعها في منهجية هذه الدراسة

 
 الفصل الثالثخاةطة طويق مباحث نفقوات ( 7الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

:المبحث الثالث

ة االختبارات االحصائي
لفرضيات الدراسة

:المبحث الثاني

التحليل العاملي 
التوكيدي

:المبحث األول

ة وصف متغيري الدراس
وتشخيصهما
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 األنلالمبحث 
 نصف متغيوي الدةاسة نتشخيصهما

Description of the Study Variables & Diagnosing It 

هذا المبحث في مناقشــــة ما تم ضــــت عنه اســــتجابات )عينة الدراســــة(  فيركز االهتمام ن
النســـــــــ  و  ،المبحو ين والك عبر اعتماد بعض المؤشـــــــــرات اإلحصـــــــــائية متم لة )بالت رارات األفراد
واالنحرافات المعيارية( المتعلقة بمتغيري الدراسة المم لة ألبعادها  ،والمتوسطات الحسابية ،المدوية

 وكما يأتي  ،الرئيسة والألرعية

 ه:نتشخيص لتتوني ال اًل: نصف متغيو التعليم أن 

 دار اإلدعم   )تضــــــمن ســــــبعة أبعاد هي ،متغيرًا رئيســــــًا ُمســــــتقالً  لتتوني ال التعليم ُعد متغير 
 ،خصـــــــــــــــــائص المتعلم ،الـــدعم الألني )الت نولوجي( ،تصــــــــــــــميم ال ورس ،محتوى ال ورس ،العليـــا

 ،( سؤاالً 35وقد تمت هذه المتغيرات في استبانة الدراسة) ،الدعم االجتماعي( ،خصائص المعلم
بعاد هي )مرحلة اكتشــــــــاف خمســــــــة أ إلىا انقســــــــم أيضــــــــًا إ التعليمية األزمات إداةةنالبعد الثاي  

 ،مرحلة التعلم( ،مرحلة اســتعاد  النشــا  ،تــرارمرحلة احتواء األ ،زمةمرحلة االســتعداد لأ ،األزمة
لت ون المتغيرات الألرعية التي عبرت  ،( ســـــؤاالً 25وتم التعبير عنها في اســـــتمار  االســـــتبانة عبر )

( 11الموتــــــــــــــحة في الجدول ) ،( متغيرًا فرعياً 7( )ل ترونياإل)التعليم  األولعن المتغير الرئيس 
 وكما يأتي 

 
 (11الجدنل )

التتواةات نالنسب المئوية نالمتوسطات الحسابية نااليحوافات المعياةية لجابات المبحوثين 
 لتتوني ال حول متغيوات الدةاسة الخاصة بالتعليم 

 أتفق بشدة أتفق محايد أتفقال  بشدة أتفقال  أبعاد الدةاسة نمتغيواتها
الوسط 
 الحساب 

االيحواف 
بعد ةئيس   المعياةي 

 نفوع 

متغيوات 
البعد 
 الفوع 

 % ت % ت % ت % ت % ت

يم 
تعل

ال
ال 

ني 
تتو

ل
 

عم 
د

ال
 داةة

عليا
ال

 

TS1 40 6.3 14 2.2 89 14.1 310 49.2 177 28.1 3.90 1.03 

TS2 121 19.2 29 4.6 114 18.1 231 36.7 135 21.4 3.36 1.38 

TS3 23 3.7 1 0.2 29 4.6 261 41.4 316 50.2 4.34 0.87 

TS4 62 9.8 19 3.0 92 14.6 272 43.2 185 29.4 3.79 1.18 

TS5 49 7.8 15 2.4 102 16.2 289 45.9 175 27.8 3.83 1.09 

 1.11 3.84 31.38  43.28  13.52  2.48  9.36  المعدل العام

   74.66 13.52 11.84 المجموع
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ةس
لتو

ى ا
حتو

م
 

CC1 66 10.5 17 2.7 160 25.4 170 42.9 117 18.6 3.56 1.14 

CC2 61 9.7 27 4.3 119 18.9 282 44.8 141 22.4 3.65 1.15 

CC3 78 12.4 21 3.3 105 16.7 268 42.5 158 25.1 3.64 1.24 

CC4 46 7.3 22 3.5 64 10.2 279 44.3 219 34.8 3.95 1.11 

CC5 73 11.6 39 6.2 108 17.1 227 36.0 183 29.0 3.64 1.27 

 1.18 3.69 25.98  42.1  17.66  4  10.3  المعدل العام

   68.08 17.66 14.3 المجموع

ةس
لتو

م ا
صمي

ت
 

CD1 86 13.7 25 4.0 126 20.0 266 42.2 127 20.2 3.51 1.24 

CD2 103 16.3 39 6.2 122 19.4 242 38.4 124 19.7 3.38 1.31 

CD3 46 7.3 9 1.4 89 14.1 317 50.3 169 26.8 3.87 1.05 

CD4 64 10.2 17 2.7 125 19.8 284 45.1 140 22.2 3.66 1.15 

CD5 30 4.8 15 2.4 58 9.2 315 50.0 212 33.7 4.05 0.97 

 1.14 3.69 24.52  45.2  16.5  3.34  10.46  المعدل العام

   69.72 16.5 13.8 المجموع

ج 
ولو

تتن
م ال

دع
ال

 

ST1 29 4.6 9 1.4 51 8.1 312 49.5 229 36.3 4.11 0.95 

ST2 11 1.7 4 0.6 51 8.1 275 43.7 289 45.9 4.31 0.79 

ST3 7 1.1 2 0.3 14 2.2 181 28.7 426 67.6 4.61 0.65 

ST4 14 2.2 6 1.0 46 7.3 295 46.8 269 42.7 4.26 0.81 

ST5 35 5.6 10 1.6 75 11.9 287 45.6 223 35.4 4.03 1.01 

 0.84 4.26 45.58  42.86  7.52  0.98  3.04  المعدل العام

   88.44 7.52 4.02 المجموع

علم
لمت

ص ا
صائ

خ
 

LC1 61 9.7 26 4.1 77 12.2 309 49.0 157 24.9 3.75 1.16 

LC2 153 24.3 90 14.3 105 16.7 159 25.2 123 19.5 3.01 1.46 

LC3 137 21.7 49 7.8 94 14.9 186 29.5 164 26.0 3.30 1.48 

LC4 62 9.8 25 4.0 104 16.5 288 45.7 151 24.0 3.70 1.16 

LC5 95 15.1 52 8.3 88 14.0 235 37.3 160 25.4 3.49 1.35 

 1.32 3.45 23.96  37.34  14.86  7.7  16.12  المعدل العام

   61.3 14.86 23.82 المجموع

علم
الم

ص 
صائ

خ
 

TC1 166 26.3 86 13.7 111 17.6 173 27.5 94 14.9 2.90 1.43 

TC2 97 15.4 40 6.3 91 14.4 247 39.2 155 24.6 3.51 1.33 

TC3 70 11.1 25 4.0 63 10.0 258 41.0 214 34.0 3.82 1.25 

TC4 52 8.3 20 3.2 68 10.8 297 47.1 193 30.6 3.88 1.12 

TC5 56 8.9 23 3.7 77 12.2 305 48.4 169 26.8 3.80 1.14 

 1.25 3.58 26.18  40.64  13  6.18  14  العام المعدل

   66.82 13 20.18 المجموع

ع 
تما

الج
م ا

دع
ال

 

SS1 127 20.2 49 7.8 129 20.5 205 32.5 120 19.0 3.22 1.38 

SS2 101 16.0 58 9.2 106 16.8 220 34.9 145 23.0 3.39 1.35 

SS3 30 4.8 10 1.6 113 17.9 333 52.9 144 22.9 3.87 0.94 

SS4 48 7.6 48 7.6 108 17.1 289 45.9 166 26.3 3.80 1.09 

SS5 21 3.3 11 1.7 108 17.1 341 54.1 149 23.7 3.93 0.87 

 1.13 3.64 22.98  44.06  17.88  5.58  10.38  المعدل العام

   67.04 17.88 15.96 المجموع 

 SPSSالبرمجية الجاهز  الجدول من اعداد الباح ة اعتمادًا على نتائج المصدة: 
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 :العليا الداةةدعم  .1
ـــــة ) ـــــات  ،(TS1-TS5تــــــــــــــم هـــــذا النمط المتغيرات الألرعي إا تشــــــــــــــير معطي

 بشــــــــــــــد   ال أتألقالمبحو ين )ال  األفرادأن المعدل العام لنســــــــــــــبة اتألاد إلى ( 11الجدول)
( 74.66() أتألقبشــــــــــــد    أتألقبينما بلغت نســــــــــــبة االتألاد ) ،((11.84( قد بلغت  أتألق

 ،(3( وهو أعلى من الوسط الحسابي الألرتي البالغة قيمته )3.84وبوسط حسابي قدره )
أبرز متغيرات هذا النمط فقد أســـــهم  (TS3)وكان المتغير (.1.11)وبانحراف معياري قدره

( 4.34( وبوسط حسابي)91.6) إا حقق نسبة اتألاد ،في تعزيز نسبت االتألاد لهذا النمط
 ار اإلدالمبحو ة مم لًة بهلية  المؤسسة إدار أن  إلى الذي يشير( 0.87وانحراف معياري )
 .إلل ترونيامعالجة جميع المشاكل التي تواجه الطلبة خالل التعليم  إلىواالقتصاد تسعى 

 المؤســـســـةالذي ُيشـــير فيه أن ( 58.1حقق أقل نســـبة اتألاد بلغت ) (TS2)بينما المتغير 
ة إلل ترونياالمهتبات  إلىة للطلبة تمهنهم من الوصــــــــــــــول إل ترونيالمبحو ة توفر بوابات 

( وانحراف 3.36والحصـــــــول على ال ت  والمواد المرجعية بوســـــــط حســـــــابي بلغت قيمته )
 (.1.38معياري )

 :محتوى التوةس .2

الوسط الحسابي لهذا البعد ( بلغ CC1-CC5شمل هذا البعد المتغيرات الألرعية )
بة اتألاد بمعدل عام )1.18) ( بانحراف معياري قدره3.69) وكان  ،(68.08( وبنســــــــــــــ

( قــد حقق أعلى نســــــــــــــبــة اتألــاد بين متغيرات هــذا النمط بنســــــــــــــبــة بلغــت CC4المتغير )
( الذي عهس فيه مهن 1.11( وانحراف معياري )3.95( وبوســط حســابي )79.1قيمتها)

 ،الماد  العلمية في أي مهان وزمان إلىالطال  من الوصـــول  رونياإلل تمحتوى ال ورس 
اعتماد  إلىالطلبة  اإلل ترونيالذي ُيشير بأنه يقود محتوى ال ورس  (CC1)وكان المتغير

التأل ير النقدي والتحليل البناء تجاه المشـــــاكل التي تواجهه قد جاء بأقل نســـــبة اتألاد  راء 
 (.1.14( وانحراف معياري)3.56بوسط حسابي )( 61.5العينة المبحو ة بلغت )

 :تصميم التوةس .3
( لتم ل نمط تصــميم ال ورس وتــمن هذا النمط CD1-CD5جاءت المتغيرات )

ا إ( هو الذي حصــــــل على أعلى نســــــبة اتألاد بين المتغيرات األخرى CD5كان المتغير )
( إا اكد 0.97( وانحراف معياري )4.05( وبوســــط حســــابي مقداره )83.7بلغت قيمتها )

ة من ين تــــمن الموقع الرســــمي لل لية للتدريســــياإلل ترونيالمتغير بأن تــــم جميع المواقع 
( وهي 58.1أما أقل نسبة اتألاد فقد بلغت ) ،جل سهولة التواصل بين الطال  والتدريسيأ

 ا الطال  خالل ال ورس( التي تشــير بأن الماد  العلمية التي يحصــل عليهCD2للمتغير )
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إا جاءت نســـــــبة االتألاد هذه بوســـــــط حســـــــابي  اإلل تروني،ســـــــلوب التعليم تتناســـــــ  مع أ
وقد حصـــــل هذا النمط تـــــمن المعدل العام له على  ،(1.31( وانحراف معياري )3.38)

 (.1.14( وانحراف معياري )3.69( بوسط حسابي )69.72نسبة اتألاد )
 :الدعم التتنولوج  .4

المعدل العام لهذا النمط بنسبة قد جاء و ( ST1-ST5شمل هذا النمط متغيرات )
( هو ST3وكان المتغير ) ،(0.84( وانحراف معياري )4.26( بوسط حسابي )88.44)

ها المبحو ين بنســــــــبة بلغت قيمت األفرادالمتغير الذي حصــــــــل على أعلى نســــــــبة اتألاد من 
من خالله أنه توفر  نا( أشــــر 0.65( وانحراف معياري )4.61( وبوســــط حســــابي )96.3)

الصــــــــــــــألوف واالمتحــانــات  إلىيميالت رســــــــــــــميــة للطلبــة تمهنهم من دخول ل ليــة إإدار  ا
ة ة مناســــبإل ترونيالذي يشــــير بأن اعتماد منصــــات تعليم  (ST5)أما المتغير ،ةاإلل تروني

بة فقد جاء بأقل نســـــ ،تمهن الطال  من تحميل ملألاتهم ونقل صـــــورهم بدقة وســـــرعة عالية
 .1.01)( وبانحراف معياري قيمته )4.03بوسط حسابي )( 81اتألاد كانت قيمتها )

 :تعلمخصائص الم   .5
المبحو ين للمعدل  األفراد( وقد بلغت نسبة اتألاد LC1-LC5تمت المتغيرات )
وانحراف معيــاري  3.45)بوســــــــــــــط حســــــــــــــــابي مقــداره )( 61.3العــام لجميع المتغيرات )

 اً رصـــــــف اإلل تروني( الذي يشـــــــير بأنه يوفر اعتماد التعليم LC1وكان المتغير ) ،(1.32)
ســدلة والمناقشــات الصــفية على أعلى نســبة اتألاد بلغت قيمته اوية للطلبة في  را األمتســ

بينما جاء  ،( على التوالي1.16( و) 3.75( وبوســـــط حســـــابي وانحراف معياري )73.9)
( 3.01( وبوسط حسابي قيمته )44.7( بأقل نسبة اتألاد إا بلغت قيمته )LC2المتغير )

لذي المهان ا أو( حيث يعهس هذا المتغير بأنه يوفر بيدة المنزل 1.46اري)وانحراف معي
 نألس اجواء الألصل الدراسي التقليدي. اإلل ترونييعتمده الطال  لتلقي التعليم 

 :خصائص الم علم .6
المبحو ين للمعدل  األفرادبلغت نســــــــبة اتألاد ( فTC1-TC5تــــــــمت المتغيرات )

( وانحراف معياري 3.58وبوســــــــــــــط حســــــــــــــابي مقداره )( 66.82العام لجميع المتغيرات )
للمـــدرس يتيح  اإلل تروني( الـــذي يشــــــــــــــير بـــأنـــه التعليم TC1وكـــان المتغير ) ،(1.25)

تألاد قد حاز على أقل نســـــبة ا ،اإلل ترونيك ر من خالل التعليم التدريس بشـــــهل تألاعلي أ
جاء  وبالمقابل ،(1.43( وانحراف معياري )2.90وبوســــــــــــــط حســــــــــــــابي ) 42.4)بلغت )
أفراد  إا بلغت نســبة اتألاد ،( بأعلى نســبة اتألاد بين متغيرات هذه ال اصــيةTC4المتغير)

( إا 1.12( وانحراف معياري )3.88( وبوســـــــــط حســـــــــابي قيمته )77.7عينة الدراســـــــــة )
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يتســــــــــم بســــــــــرعة االســــــــــتجابة الحتياجات اإلل تروني نه المدرس في ال ورس يعهس هذا بأ
 الطلبة.

 :الدعم االجتماع  .7
ــــــــــــــــــــــــــــ ) وتــــــــــــــمن هذه المتغيرات جاء  ،(SS1-SS5( متغيرات هي )5تتم ل بـ

( وانحراف (3.93( بوسط حسابي 77.8( بأعلى نسبة اتألاد كانت قيمتها )SS5المتغير)
هنتهم من م اإلل تروني( ليشـــــــير بأن ال بر   المهتســـــــبة للطلبة من التعليم 0.87معياري )

( وبوســــــــط حســــــــابي قيمته 51.5د بلغت )وكانت أقل نســــــــبة اتألا ،تبادل الدعم فيما بينهم
( الـــــذي يعبر عن تمهن مواد SS1( هي للمتغير )1.38( وانحراف معيـــــاري )3.22)

ــــال ورس  ــــدياإلل تروني ــــائج في ال ورس التقلي ــــة من تحقيق نألس النت مــــا على أ ،ة الطلب
( وبوســــــــــــط حســــــــــــابي 67.04المســــــــــــتوى ال لي للمعدل العام ل افة المتغيرات فقد بلغت )

 (.1.13انحراف معياري )( و 3.64)

 ا تي  (12) من خالل الجدول ل ترونياإلاإلحصائية للتعليم  بعادويمهن توتيح األ

 (12) الجدنل

 لتتوني ال الحصائية للتعليم  بعاداأل

ابعاد التعليم 
 يسبة االستجابة% االيحواف المعياةي  الوسط الحساب  لتتوني ال 

 88.44 0.84 4.26 الدعم التتنولوج 
 74.66 1.11 3.84 العليا الداةةدعم 

 69.72 1.14 3.69 تصميم التوةس
 68.08 1.18 3.69 محتوى التوةس
 67.04 1.13 3.64 الدعم االجتماع 
 66.82 1.25 3.58 خصائص الم علم

 61.3 1.32 3.45 تعلمخصائص الم  
 70.87 1.14 3.74 العام المعدل

 من إعداد الباح ة المصدة:

( 4.26ن بعد الدعم الت نولوجي حقق أعلى وسطًا حسابيًا بلغ )الجدول أعاله أنالحظ من 
تعلم في حين جاء بعد خصائص المُ  ،(88.44( ونسبة استجابة بلغت )0.84وبانحراف معياري )
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( وتوزعت بقية 61.3( ونسبة استجابة )1.32( وانحراف معياري )3.45بأقل وسط حسابي بلغ )
 ن.االبعاد بين هذين البعدي

 

 التعليمية: األزمات إداةةثاييًا: 
( سؤااًل 25) التعليمية بوصأله متغيرًا معتمدًا في هذه الدراسة األزمات إدار تضمن متغير 

ة مرحل ،مرحلة االســــتعداد لالزمة ،األزمةيتم من خاللها قياس خمســــة أبعاد هي )مرحلة اكتشــــاف 
( هي -LE5 DC1مرحلة التعلم( وكانت المتغيرات ) ،مرحلة اســـــتعاد  النشـــــا  ،تـــــراراحتواء األ

 ( 13وكما يعرتها الجدول) ،المتغيرات المعبر  عن تلك األبعاد

 (13الجدنل )
التتواةات نالنسب المئوية نالمتوسطات الحسابية نااليحوافات المعياةية لجابات المبحوثين 

 التعليمية األزمات إداةةحول متغيوات الدةاسة الخاصة ب
 أتفق بشدة أتفق محايد أتفقال  بشدة أتفقال  أبعاد الدةاسة نمتغيواتها

الوسط 
 الحساب 

االيحواف 
بعد ةئيس   المعياةي 

 نفوع 

متغيوات 
البعد 
 الفوع 

 % ت % ت % ت % ت % ت

داةة
إ

 
ات

ألزم
ا

 
مية

علي
الت

 

ف 
شا

اكت
لة 

موح
زمة

األ
 DC1 45 7.1 14 2.2 127 20.2 313 49.7 131 20.8 3.74 1.03 

DC2 34 5.4 14 2.2 156 24.8 340 54.0 86 13.7 3.68 0.92 

DC3 29 4.6 8 1.3 128 20.3 339 53.8 126 20.0 3.83 0.91 

DC4 45 7.1 16 2.5 142 22.5 301 47.8 126 20.0 3.70 1.04 

DC5 37 5.9 6 1.0 140 22.2 327 51.9 120 19.0 3.77 0.96 

 0.97 3.74 18.7  51.44  22  4.6  6  المعدل العام

   70.14 22 10.6 المجموع
زمة

 لال
داد

ستع
 اال

حلة
مو

 PC1 44 7.0 12 1.9 125 19.8 320 50.8 129 20.5 3.75 1.02 

PC2 30 4.8 8 1.3 129 20.5 353 56.0 110 17.5 3.80 0.90 

PC3 70 11.1 23 3.7 136 21.6 289 45.9 112 17.8 3.55 1.15 

PC4 82 13.0 26 4.1 152 24.1 274 43.5 96 15.2 3.43 1.19 

PC5 62 9.8 17 2.7 132 21.0 320 50.8 99 15.7 3.59 1.09 

 1.07 3.62 17.34  49.4  21.4  2.74  9.14  المعدل العام

   66.74 21.4 11.88 المجموع

واة
الض

ء ا
حتوا

ة ا
وحل

 DA1 39 6.2 8 1.3 138 21.9 332 52.7 113 17.9 3.74 0.97 م

DA2 58 9.2 10 1.6 114 18.1 309 49.0 139 22.1 3.73 1.10 

DA3 42 6.7 11 1.7 121 19.2 335 53.2 121 19.2 3.76 1.00 

DA4 45 7.1 13 2.1 126 20.0 307 48.7 139 22.1 3.76 1.04 

DA5 38 6.0 10 1.6 130 20.6 323 51.3 129 20.5 3.78 0.98 
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العامالمعدل    7.04  1.66  49.6  50.98  20.36 3.75 1.02 

   71.34 49.6 8.7 المجموع

شاط
 الن

ادة
ستع

ة ا
وحل

 RA1 48 7.6 10 1.6 128 20.3 328 52.1 116 18.4 3.72 1.02 م

RA2 44 7.0 10 1.6 154 24.4 332 52.7 90 14.3 3.65 0.98 

RA3 29 4.6 11 1.7 121 19.2 348 55.2 121 19.2 3.82 0.91 

RA4 33 5.2 9 1.4 147 23.3 323 51.3 118 18.7 3.76 0.94 

RA5 40 6.3 7 1.1 132 21.0 349 55.4 102 16.2 3.73 0.95 

 0.96 3.74 17.36  53.34  21.64  1.48  6.14  المعدل العام

   70.7 21.64 7.62 المجموع

علم
 الت

حلة
مو

 LE1 31 4.9 12 1.9 129 20.5 347 55.1 111 17.6 3.78 0.92 

LE2 50 7.9 11 1.7 122 19.4 310 49.2 137 21.7 3.75 1.06 

LE3 42 6.7 9 1.4 131 20.8 328 52.1 120 19.0 3.75 0.99 

LE4 24 3.8 9 1.4 125 19.8 347 55.1 125 19.8 3.85 0.88 

LE5 28 4.4 9 1.4 128 20.3 331 52.5 134 21.3 3.84 0.92 

 0.95 3.79 19.88  52.8  20.16  1.56  5.54  المعدل العام

   72.68 20.16 7.1 المجموع 

 SPSSالبرمجية الجاهز  الجدول من اعداد الباح ة اعتمادًا على نتائج المصدة: 

 :األزمةموحلة اكتشاف  .1
بة االتألاد لأفراد ( فDC5) – DC1البعد المتغيرات  هذا شــــــــــــــمل جاءت نســــــــــــــ

( وبوســـــــــــط 70.14) المبحو ين على متغيرات هذا البعد بمؤشـــــــــــرها العام بنســـــــــــبة مقدارها
جاءت نســــــبة عدم  في حين ،( هذا من جان 0.97( وانحراف معياري )3.74حســــــابي )

( وقد جاءت تلك النســـــ  بوســـــط حســـــابي 10.6االتألاد حول متغيرات هذا الُبعد بنســـــبة )
( قد حصــــــل على أعلى نســــــبة DC3غير )وكان المت ،(0.97( وانحراف معياري )3.74)

( 3.83) ( وبوســط حســابي مقداره73.8اتألاد بين متغيرات هذا البعد بنســبة اتألاد بلغت )
ال لية تعتمد على فريق عمل  إدار أشـــــــــــــار هذا المتغير بأن  إا( 0.91) وانحراف معياري 

( بأقل نســــــــبة اتألاد بين DC2) بينما جاء المتغير ،األزمةمؤهل لجمع وتحليل مؤشــــــــرات 
على  بــالتحليــل البيدي للتعرف ال تعنى ال ليــة إدار  أنوهــذا يــدل على المبحو ين  األفراد

( وانحراف 3.68بوســــط حســــابي )( 67.7بلغت نســــبة االتألاد )ف األزمةمؤشــــرات حدوث 
 (.0.92) معياري 

 :موحلة االستعداد لالزمة  .2
( وقد جاء المعدل العام لمؤشر PC1-PC5تم تغطية هذا الُبعد عبر المتغيرات )

( 3.62( وبوســــــــــــط حســــــــــــابي )66.74نســــــــــــبة االتألاد لأفراد المبحو ين بقيمة مقدارها )
(. وبما يتعلق بالمتغير الذي حصل على أقل نسبة اتألاد ف انت 1.07وانحراف معياري )

 ،األزمةاجهة مو ر فيه بأنه تمتلك ال لية البنية التحتية المناسبة لا( الذي أشPC4للمتغير )
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(. بينما 1.19( وانحراف معياري )3.43( بوســط حســابي )58.7بلغت نســبة االتألاد ) اإ
 أشار هذا المتغير ( إا73.5( على أعلى نسبة اتألاد بلغ مقدارها )PC2حصل المتغير )

هذه و  ،زمةشــــاركتها مع الجهات اات العالقة باألعلى توظيل م تعمل ال لية إدار  إلى إن
 (.0.90( وانحراف معياري )3.80النسبة لالتألاد جاءت بوسط حسابي )

 :ضواةموحلة احتواء األ .3
( وقد بلغ المعدل العام لهذا DA1-DA5تم تجســــــــــــــيد هذا الُبعد عبر المتغيرات )

وقد ســـجل  ،(1.02( وانحراف معياري )3.75( وبوســـط حســـابي مقداره )71.34المتغير)
هميــة كلألــة الوقــت خالل بعين االعتبــار أ تــأخــذ ال ليــة  إدار  ( المتعلق بــأنDA3المتغير)

( 3.76( وبوســـــــــــط حســـــــــــابي )72.4على أعلى نســـــــــــبة اتألاد بلغت ) األزمةالتعامل مع 
( إا 70.6)بنســبة ( DA1أما أقل نســبة اتألاد ف انت للمتغير) ،(1.00وانحراف معياري )

لها ســـــالي  العلمية والعملية في تعامبين اعتماد األتوازن ال لية  إدار تمت اإلشـــــار  فيه أن 
 (.0.97( وانحراف معياري )3.74وكان قيم الوسط الحسابي ) ،األزمةمع 

 :موحلة استعادة النشاط .3
نســــــــــــــبة اتألاد  ( إا كانت أعلىRA1-RA5تم التعبير عن هذا الُبعد بالمتغيرات)

وبوســــــط ( 74.4( فقد حصــــــل على نســــــبة قيمتها )RA3عند المتغير ) لأفراد المبحو ين
ال لية  إدار ( ليعبر هذا المتغير عن أن 0.91( وانحراف معياري مقداره )3.82حســــابي )

بينما  ،وتطورها لالســــــــــــتألاد  منها في المســــــــــــتقبل األزمةعملية تو يق كل ما يتعلق بتتابع 
( 3.65( وبوســـــــــط حســـــــــابي )67على أقل نســـــــــبة اتألاد بقيمه ) (RA2حصـــــــــل المتغير)
 زمةاألالمواقع المتأ ر  ب ترفد ال لية إدار المتغير بأن  أشــــــــــــــار( إا 0.98وانحراف معياري)

بالموارد الالزمة الســتعاد  نشــا ها. بينما كان المؤشــر للمعدل العام لنســ  االتألاد لأفراد 
 (.0.96( وانحراف معياري )3.74( وبوسط حسابي )70.7المبحو ين قد بلغت )

 :موحلة التعلم .4
( هو LE2هــــذا النمط وكــــان المتغير ) ( لتم ــــلLE1-LE5جــــاءت المتغيرات )

( وبوســـط حســـابي مقداره 70.9المتغير الذي حصـــل على أقل نســـبة اتألاد بلغت قيمتها )
أســــــــــــــلوب تــدريــ  تعتمــد ال ليــة  ( إا أكــد المتغير بــأن1.06( وانحراف معيــاري )3.75)

بة أما أعلى نســــــــ ،األزمةم تلف االقســــــــام لمواجهة في  ،فرادها العاملين و لبتهاوتطوير أ
وانحراف معياري  3.85)( وبوسط حسابي )LE4( وهي للمتغير )74.9بلغت )فقد اتألاد 

خطاء والســـــلوكيات تعمل في الوقوف على أهم األال لية  إدار مما يشـــــير إلى أن ( 0.88)
مها. وقد حصل هذا النمط تمن المعدل يوالعمل على تقي ،األزمةالتي تم تسجيلها خالل 

 (.0.95( وانحراف معياري )3.79وبوسط حسابي ) 72.68)ى نسبة اتألاد )العام له عل
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 (14) الجدنل
 التعليمية األزمات داةةاألبعاد الحصائية ل

 األزمات إدار أبعاد 
 التعليمية

 نسبة االستجابة % االنحراف المعياري  الوسط الحسابي

 72.68 0.95 3.79 التعلم
 71.34 1.02 3.75 احتواء االترار

 70.14 0.97 3.74 األزمةاكتشاف 
 70.7 0.96 3.74 استعاد  النشا 
 66.74 1.07 3.62 االستعداد لأزمة
 70.32 0.99 3.73 المعدل العام

 الباح ة.من إعداد  المصدة:
اعلى وســــــــــــطًا حســــــــــــابيًا بلغ  التعلم حقق أن بعد( 14) يتضــــــــــــح من خالل الجدول اعاله

بة اســــــــــــــتجابة بلغت )( 0.95( وبانحراف معياري )3.79) في حين جاء بعد  ،(72.68ونســــــــــــــ
اســـــتجابة  ( ونســـــبة1.07معياري ) ( وبانحراف3.62وســـــط حســـــابي بلغ ) لالزمة بأقلاالســـــتعداد 

 ( وتوزعت بقية االبعاد بين هذين البعدين.66.74)
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 المبحث الثاي 
 التحليل العامل  التوكيدي

Confirmatory Factor Analysis 

 Confirmatory) نتائج التحليل العاملي التوكيديعلى يتحدد الهدف في هذا المبحث 

Factor Analysis )الذي يرمز له بالرمز (CFA بتشــــــــ يص صــــــــدد البناء لمقياس الدراســــــــة )
ومدى مطابقته ومالئمته لم ططها الذي تم افتراتــــــــــــــه وفقًا للبناء النظري والك عبر التحقق من 

 متغيرًا،( 35) ( البالغ عددهال ترونياإل)التعليم   لة لمتغير الدراســة المســتقلمتغيرات الدراســة المم
 ( متغيرًا.25) التعليمية( والبالغ عددها األزمات إدار ) ـبومتغيرات المتغير المعتمد المتم ل 

 :(CFAاًل: التحليل العامل  التوكيدي )أن 

بمزيد من المصــــــــــداقية واالعتمادية ألدا   وأبعادها الدراســــــــــةمتغيرات اختبار وتأكيد ألجل 
ــــــــــــــــــ الدراســــة ارات الختبا إلجراء )اســــتمار  االســــتبيان(، وانطالقا من التســــلســــل المنطقي المتم لة بـ

تبار العالقة ، ومن  م اخلمتغيرات الدراسةالتحليل العاملي التوكيدي  الباح ة مستست داإلحصائية 
 ,Gemmell)دراســــــــــــــة ل وفقاً و ، البنائيةمذجة المعادلة التأ يرية بينهما الحقًا باســــــــــــــت دام تحليل ن

التوكيدي  تحليل العامليبال تتم لى األولتمر بمرحلتين  البنائيةفإنَّ نمذجة المعادلة ( 22 ,2011
قييم األنمواج تب ســتتم لإحصــائيًا، َأمَّا المرحلة ال انية  وســالمتها للتحقق من صــحة البياناتوالك 

الذي و   ةقبل الباحبيانات لعينة الدراســـــة والنمواج المألترض من الالبنائي من حيث مطابقة نمواج 
 فرتيات الدراسة الرئيسة وفرتياتها الألرعية.خالله سيتم اختبار  من

 ها:نتوصيف المتغيواتثاييًا: توميز 

 المعتمد في النمواج لبناء التوكيديالعاملي  التحليل واست دامقبل البدء بالجان  العملي 
تت ون ادا  الدراســــة من متغيرين إا . هاوتوصــــيأل دراســــةال متغيرات ترميز من البد الحاليةراســــة الد

والجدول التالي  ،(CMالتعليمية ) األزمات إدار والمتغير ال اني  ،(LE) ل ترونياإلتتم ل بالتعليم 
 يوتح ترميز هذه المتغيرات 

 (15الجدنل )
 نعدد الفقوات متغيو تابعنكل  مستقل توميز كل متغيو

 عدد الفقوات الومز البعد المتغيو
 التعليم

 لتتوني ال 
LE 

 TS 5 العليا دار اإلدعم 

 CC 5 محتوى ال ورس

 CD 5 تصميم ال ورس
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 ST 5 الدعم الت نولوجي
 LC 5 خصائص المتعلم
 TC 5 خصائص المعلم
 SS 5 الدعم االجتماعي

 إداةة
 األزمات
 التعليمية

CM 

 DC 5 األزمةاكتشاف 
 PC 5 االستعداد لالزمة
 DA 5 احتواء االترار
 RA 5 استعاد  النشا 

 LE 5 التعلم
 

 من إعداد الباح ةالمصدة: 

 (CFAالدةاسة باستخدام التحليل العامل  التوكيدي ) أيموذج ثالثًا: اختباة

لعالقة ا التعرف علىالتحليل العاملي التوكيدي لمتغيرات الدراســة  إجراءنهدف من خالل 
التي تربط المتغيرات المشـــــــــاهد  )األســـــــــدلة( بالمتغيرات ال امنة )األبعاد( التابعة لها ول ل من 

 األزمـــات  إدار المتم ـــل بـــ المعتمـــدالمتغير و  ل ترونياإلبـــالتعليم المتم ـــل  المتغير المســــــــــــــتقـــل
دام التحليل وتم است ، االرتبا  بين المتغيرات ال امنة معاملقيمة قياس فضاًل عن ، التعليمية

لعلمية اإلجراءات او حذف قسم منها بما يتالءم  أوالعاملي التوكيدي الختبار النمااج وتعديلها 
 صحة ومصداقية هذه النمااج. إلىللوصول 

تحديد جود  أن أهم المؤشـــــــــرات المســـــــــت دمة في ( إلى 183 ،2020،الطائي )ويشـــــــــير 
المطابقة في إ ار اعتماد التحليل العاملي التوكيدي والمعتمد  بشـــــــــهل  واســـــــــع في الدراســـــــــات 

 ( 16) والبحوث التطبيقية للحهم على جود  األنمواج كما في الجدول

 (16الجدنل )
 جود  المطابقة وقيم القبول عاييرم

 قيمة القبول المعيار ت

1 
 االحتمالية لمربع كاي النسبة

CMIN /DF 
 (2)أقل من 

2 
 مؤشر جودة المطابقة

(Goodness-of-Fit Index) (GFI) 
 فأكثر (0.90)

3 
 مؤشر جودة المطابقة المصحح

(Adjusted Goodness of Fit Index) (AGFI) 

فأكثر مطابقة  (0.90)

 جيدة /
مطابقة  (0.85)أكبر من 

 مقبولة
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4 
 مؤشر المطابقة المقارن

(The Comparative Fit Index) (CFI) 

فأكثر مطابقة  (0.90)

 /مناسبة 
 (0.95) إلى (0.90)

 جيدةمطابقة 

5 

 الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب
(Root Mean Square Error of Approximation) 

(RMESA) 

مطابقة  (0.05)أقل من 

 جيدة /

 (0.08) إلى (0.05)

 مطابقة متوسطة /
غير  (0.10)أكبر من 

 مقبولة

6 
 مؤشر توكر لويس أومؤشر المطابقة غير المعياري 

(Tucker –lewis Index) (TLI) 
 فأكثر (0.90)

7 
 جذر متوسط مربعات البواقي

(Root Mean Square Residuals) (RMR) 

مطابقة  (0.05)أقل من 

 جيدة
 

Source: Schumacker, R.E., & Lomax, R.G. (2010). A beginner's guide to structural 
equation modeling (3rd ed.) New York: Taylor & Francis Group. 

 (CFA) ىاألنلللموحلة  عوض يتائج التحليل العامل  التوكيدي. 1

 إلىوالك اســـــــتنادًا  قبل حذف المشـــــــاهدات التحليل العاملي التوكيدي( 8ُيظهر الشـــــــهل )
م ططها الألرتـــــــي ووفقًا للمعطيات النظرية والهدف هو تحديد ورســـــــم العالقات واالرتبا ات بين 

ومــدى  األنمواج،إا ســــــــــــــتم ـــل نقطـــة االنطالد نحو معرفـــة جود   ،متغيرات األنمواج ومعلمـــاتـــه
زان أو  لىإمطابقته لمؤشـــــرات الجود  المطلوبة مع اختبار العالقات بين متغيرات الدراســـــة اســـــتنادًا 

 راداألفوالــك عبر تحليــل البيــانــات التي تم الحصــــــــــــــول عليهــا من إجــابــات  ،االنحــدار المعيــاريــة
 المبحو ين على متغيرات الدراسة )األسدلة( الوارد  في استمار  االستبانة.
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 (8الشكل )

 قبل الحذف التحليل العامل  التوكيدي لمتغيوات الدةاسة
 V.26(Amos)البرمجية االحصائية  م رجاتالمصدة: 

 المحدد ،( مؤشــــــرات جود  المطابقة المحســــــوبة ومقارنتها مع معايير القبول 17ويعرض الجدول )
 ي وكما يأت

 (17الجدنل )
 (قبل الحذف) الخاصة بالتحليل العامل  التوكيدي لمتغيوات الدةاسةمؤشوات المطابقة 

 المصطلح المؤشر ت
القيمة 

 حسوبةمال
القيمة 
 المعيارية

مطابق / 
غير 
 مطابق

1 CMIN/DF 
االحتمالية لمربع  النسبة

 كاي
 

 (2)أقل من  2.38
غير 
 مطابق

2 (GFI) 0.81 مؤشر جودة المطابقة 
(0.90) 

 فأكثر

غير 
 مطابق

3 (AGFI) 
مؤشر جودة المطابقة 

 المصحح
0.79 

(0.85) 

 فأكثر

غير 
 مطابق

4 (CFI) 0.89 مؤشر المطابقة المقارن 
(0.90) 

 فأكثر

غير 
 مطابق
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5 (RMESA) 
الجذر التربيعي لمتوسط 

 خطأ االقتراب
0.047 

 أقل من
(0.05) 

 

 مطابق

6 (TLI) 0.88 مؤشر توكر لويس 
(0.90) 

 فأكثر

غير 
 مطابق

7 (RMR) 
جذر متوسط مربعات 

 البواقي
0.06 

أقل من 
(0.05) 

غير 
 مطابق

 (Amos. v 26) م رجات البرمجة اإلحصائية إلىالجدول من إعداد الباح ة استنادًا المصدة: 

 تي بقة وكا الحد المقبول للمطا ( أن أغل  المؤشرات لم ُتل َ 16تشير معطيات الجدول )

 (:CMIN/DF. النسبة االحتمالية لموبع كاي )1

 من أكبر( وهي 2.38( بلغــت )CMIN/DFن قيمــة )( نالحظ أ17) ومن خالل الجــدول
 مطابق. وهو غير( 2)

 :(GFI). مؤشو جودة المطابقة )2

ن قيمة ( مما يعني أ0.90قل من )( وهي أ0.81قد بلغت قيمته)(GFI) ن مؤشريالحظ أ
 مؤشر جود  المطابقة غير مطابق.

 (:AGFIمؤشو جودة المطابقة المصحح ) .3

 بلقت قيمته (AGFI)ن مؤشـــر جود  المطابقة المصـــحح ( إ17حســـ  معطيات الجدول )

 نه غير مطابق.( وهذا يعني أ0.85( وهي أقل من)0.79)

 :CFI). مؤشو المطابقة المقاةن )4

 قد بلغت CFI)( يتضـــــــــح ان نســـــــــبة مؤشـــــــــر المطابقة المقارن )17) الجدول  ريقوعن 
 ( اي اقل من المستوى المطلوب لذا فأن المؤشر غير مطابق.0.89)

 :RMESA). الجذة التوبيع  لمتوسط خطأ االقتواب )5
( وهي أقــل من 0.047قــد بلغــت ) (RMESA)( أن قيم17في الجــدول ) المالحظومن 

 نه مطابق.( وهذا يعني أ0.05)

 (:TLI) مؤشو توكو لويس .5
( وهي أقل من 0.88( قد بلغت )TLIن قيمة مؤشــــــــــــــر )( أ17ومن المالحظ في الجدول )

 نه غير مطابق.( وهذا يعني أ0.90)
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 :RMR))البواق  جذة متوسط موبعات  .6

( وهي أكبر من 0.06قـــد بلغـــت ) (RMR)ن قيمـــة ( نالحظ أ17وعن  ريق الجـــدول )
 نه غير مطابق.( وهذا يعني أ0.05)

 ثاييًا: يتائج التحليل العامل  التوكيدي للموحلة االخيوة

ة درج إلىونظرًا الهتمام وتركيز الباح ة المنصــــــــــ  على تحســــــــــين األنمواج والوصــــــــــول 
والســـــيما تلك المؤشـــــرات التي ت ون لها درجة حســـــاســـــية  الموتـــــوعة،وفقًا للمعايير مطابقة جيد  
باح ة ومن هذا المنطلق ســــــــتقوم ال بالتعقيد،وتتعامل مع النمااج التي تتصــــــــف  العينة،عالية تجاه 

خير  مع مؤشـــــــرات جود  المطابقة التي وصـــــــلت إليها تعراض شـــــــهل االنمواج في مرحلته األباســـــــ
. إا يعرض الشهل (18كما مشار اليها في الجدول ) نتائج التحسين بعد عمليات الحذف والتعديل

إا تم إجراء الحذف لعدد من مؤشرات القياس  الدراسة،( نتائج المرحلة االخير  الختبار أنمواج 9)
 المعايير المقبولة لمؤشرات جود  المطابقة. إلىللوصول 

 (18الجدنل )
 مؤشوات القياس المحذنفة من أيموذج الدةاسة 

 التامنةالمؤشوات 
عدد المتغيوات  المؤشوات المحذنفة

 بحسب ةمز نةندها ف  الشكل المحذنفة
 TS5 1 العليا دار اإلدعم 

 ST2 1 الدعم الت نولوجي
 LC2 1 خصائص المتعلم
 SS1،SS2 2 الدعم االجتماعي
 TC3،TC4،TC5 3 خصائص الُمعلم

 DC4 1 األزمةاكتشاف 
 PC4 1 االستعداد لالزمة

 DA2 1 االترار احتواء
 RA3،RA5 2 استعاد  النشا 

 LE1،LE4 2 التعلم
 .الجدول من إعداد الباح ةالمصدة: 
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 (9الشكل )

 الحذف بعدالتحليل العامل  التوكيدي لمتغيوات الدةاسة 
 (Amos) v.26م رجات البرمجية االحصائية  المصدة:

( مؤشــــــــرات جود  المطابقة المحســــــــوبة ومقارنتها مع معايير القبول المحدد  19ويعرض الجدول )
 وكما يأتي  ،والتعديل( )الحذفبعد عمليات التحسين 

 (19) الجدنل
 الحذف( بعدمؤشوات المطابقة الخاصة بالتحليل العامل  التوكيدي لمتغيوات الدةاسة )

 المصطلح المؤشر ت
القيمة 

 حسوبةمال
القيمة 
 المعيارية

مطابق / 
غير 
 مطابق

1 CMIN/DF 
 النسبة االحتمالية لمربع كاي

 
1.87 

 (2)أقل من 
 مطابق

2 (GFI) 
 مؤشر جودة المطابقة

 
0.90 

(0.90) 

 فأكثر
 مطابق

3 (AGFI) 0.88 مؤشر جودة المطابقة المصحح 
(0.85) 

 فأكثر
 مطابق

4 (CFI) 0.95 مؤشر المطابقة المقارن 
(0.90) 

 فأكثر
 

 مطابق
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5 (RMESA) 
الجذر التربيعي لمتوسط خطأ 

 االقتراب
0.037 

أقل من 
(0.05) 

 مطابق

6 (TLI) 0.94 مؤشر توكر لويس 
(0.90) 

 فأكثر
 مطابق

7 (RMR) 0.03 جذر متوسط مربعات البواقي 
أقل من 

(0.05) 
 مطابق

 (Amosم رجات البرمجية اإلحصائية) إلىالجدول من إعداد الباح ة استنادًا  المصدة:

نســــــــــــــت لص مما تقدم أن نتائج التحليل اإلحصـــــــــــــــائي للعامل التوكيدي أ بت أن م طط 
عن  رونيل تاإلوبيانات العينة متطابقة ويمهن االســـــــــــتناد إليها في مجال قياس التعليم  ،الدراســـــــــــة
العليــــا، محتوى ال ورس، تصــــــــــــــميم ال ورس، الــــدعم الت نولوجي،  دار اإلبعــــادهــــا )دعم  ريق أ

التعليمية عبر  األزمات إدار خصــــــــــائص المتعلم، خصــــــــــائص المعلم، الدعم االجتماعي(، وقياس 
 ترار، استعاد  النشا ، التعلم(.، االستعداد لأزمة، احتواء األاألزمةبعادها )اكتشاف أ

ليها   إلحالية التي تمت اإلشـــــار باختبار فرتـــــيات دراســـــتها اومما تقدم تمهد للباح ة القيام  
ها باإلمهان اعتماد أصـــــــــبحجراء التحليل العاملي التوكيدي أن تم إ الدراســـــــــة فبعدتـــــــــمن منهجية 

وقد خصـص المبحث ال الث تـمن هذا الألصـل  ،هاواختبار  الدراسـةقاباًل لقياس فرتـيات  انمواجاً 
 لهذا الغرض.
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 المبحث الثالث 
 االختباةات الحصائية لفوضيات الدةاسة

Statistical Tests of Study Hypotheses 

 لىإبعد التأكد من مطابقة أنمواج الدراســــــة لبيانات العينة المبحو ة والوصــــــول باألنمواج 
 ( أصـــــــــــــبحCFAمعايير جود  المطابقة المطلوبة والمحدد  عبر إجراء التحليل العاملي التوكيدي )
مهانية ( إAmosباإلمهان اختبار فرتيات الدراسة المحدد  في منهجيتها ويتيح است دام برنامج )

 وكما يأتي  ،اختبار الألرتيات ال اصة بالدراسة الحالية والمحدد  في المنهجية سابقاً 

 مال توجد عالقة معنوية نذات داللة احصممائية بين التعلي ى:األنلاًل: اختباة الفوضممية الوئيسممة أن 
 اللتتوني  نأداةه األزمات التعليمية لدى طلبة كلية الداةة ناالقتصاد.

 وجود تبين( 20وبعد اال ال  على مؤشــــــرات الجدول )( 10يتضــــــح من خالل الشــــــهل )
التعليمية(  ماتاألز  إدار ) و مســــتقالً  ( بوصــــأله متغيراً ل ترونياإلبين )التعليم  معنوي  عالقة ارتبا 

نباالعتماد على ما سبق سيتم  (.0.728االرتبا  )معامل بلغت قيمة إا معتمدًا،  بوصألها متغيراً 
توجد عالقة معنوية نذات داللة مفادها "نقبول بديلتها الت  ى األنلالفوضمممممممية الوئيسمممممممة  ةفض

 "لدى طلبة كلية الداةة ناالقتصاداحصائية بين التعليم اللتتوني  نأداةه األزمات التعليمية 

 
 (10الشكل )

 جماالً التعليمية إ األزمات إداةةجمااًل ن إ لتتوني ال عالقة االةتباط بين التعليم 
 ((v.26  Amosم رجات برنامج المصدة:
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 (20) جدنل
 ىاألنلعالقة االةتباط الخاص بالفوضية الوئيسية 

 التقديو المتغيوات المؤثو بها مساة التأثيو المتغيوات المؤثوة
 0.728 التعليمية األزمات إدار   ل ترونياإلالتعليم 

 .v (Amos)  26 برنامج م رجات إلى استناداً  ةالباح  إعداد من الجدول :المصدة

 ى )فوضيات االةتباط(.األنلالفوضيات الفوعية للفوضية الوئيسة  ةاختبا ثاييًا:

معنوي عالقة ارتبا  ( وجود 21أظهرت نتائج التحليل االحصـــــــائي الموتـــــــحة في الجدول )
قيمــة معــامــل االرتبــا  التي بلغــت  ، والــك بــداللــةالتعليميــة األزمــات إدار العليــا و  دار اإلبين دعم 

 ىاألولئيسـة ى للألرتـية الر األولالألرتـية الألرعية  رفضما سـبق فأنه سـيتم  إلىواسـتنادًا  .(0.69)
 داةة العلياال دعم ية بين بعدتوجد عالقة معنوية ذات داللة احصمممائ والتي مألادها " وقبول بديلتها

 ."تعليمية لطلبة الداةة ناالقتصادنإداةة األزمات ال

بين محتوى ال ورس  معنوي  عالقة ارتبا  ( وجود21كما تبين ايضـــــــــــــــًا من خالل الجدول )
ومن خالل ما  .(0.62)قيمة معامل االرتبا  التي بلغت  والك بداللة ،التعليمية األزمات إدار و 

ها والتي مألادها للألرتية الرئيسة األولى وقبول بديلت ال انيةسيتم رفض الألرتية الألرعية سبق فأنه 
نإداةة األزمات التعليمية  محتوى التوةس عنوية ذات داللة احصمممممممممائية بين بعدتوجد عالقة م "

 ".لطلبة الداةة ناالقتصاد

بين معنوي عالقة ارتبا  ( وجود 21وأظهرت نتائج التحليل االحصـــــائي المبينة في الجدول )
. (0.72)والك بداللة قيمة معامل االرتبا  التي بلغت  ،التعليمية األزمات إدار تصــــميم ال ورس و 

ة األولى وقبول للألرتـــية الرئيســـ ال ال ةســـيتم رفض الألرتـــية الألرعية وباالعتماد على ما تقدم فأنه 
إداةة ن  تصممممميم التوةس احصممممائية بين بعدتوجد عالقة معنوية ذات داللة  " بديلتها والتي مألادها

 . "األزمات التعليمية لطلبة الداةة ناالقتصاد

بين الدعم  معنوي  ن هناط عالقة ارتبا ايضـــــــــــــــًا أأظهرت نتائج التحليل االحصـــــــــــــــائي كما 
والــك بــداللــة قيمــة معــامــل  (،21كمــا يوتــــــــــــــحهــا الجــدول ) التعليميــة األزمــات إدار الت نولوجي و 

 الرابعةســــــــــيتم رفض الألرتــــــــــية الألرعية . ومن خالل ما ســــــــــبق فأنه (0.63)االرتبا  التي بلغت 
صممممائية عنوية ذات داللة احتوجد عالقة م " للألرتـــــية الرئيســـــة األولى وقبول بديلتها والتي مألادها

  ".الداةة ناالقتصادنإداةة األزمات التعليمية لطلبة  الدعم الفن  )التتنولوج ( بين بعد
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تعلم بين خصــــــائص المُ معنوي عالقة ارتبا  وجود  (21من خالل الجدول ) ايضــــــاً  كما تبين
ما  إلى. واســــــتنادًا (0.56)والك بداللة قيمة معامل االرتبا  التي بلغت  ،التعليمية األزمات إدار و 

ا والتي للألرتــــــية الرئيســــــة األولى وقبول بديلته ال امســــــةســــــيتم رفض الألرتــــــية الألرعية تقدم فأنه 
نإداةة األزمات  احصممممممممائية بين بعد خصممممممممائص المتعلم توجد عالقة معنوية ذات داللة "مألادها 

  ".التعليمية لطلبة الداةة ناالقتصاد

بين  معنوي  عالقة ارتبا  ( وجود21أ بتت نتائج التحليل االحصـــائي كما يوتـــحها الجدول )
. (0.60)والك بداللة قيمة معامل االرتبا  التي بلغت  ،التعليمية األزمات إدار خصائص الُمعلم و 

ة األولى للألرتــــية الرئيســــ الســــادســــةســــيتم رفض الألرتــــية الألرعية وباالعتماد على ما ســــبق فأنه 
لم علم ا توجد عالقة معنوية ذات داللة احصمممائية بين بعد خصمممائص " وقبول بديلتها والتي مألادها

 ."نإداةة األزمات لطلبة الداةة ناالقتصاد

عالقة ارتبا  بين الدعم االجتماعي ( وجود 21يتضح من خالل النتائج المبينة في الجدول )
ما  إلى. واستنادًا (0.73) والك بداللة قيمة معامل االرتبا  التي بلغت ،التعليمية األزمات إدار و 

ها والتي مألادها للألرتية الرئيسة األولى وقبول بديلت السابعةسيتم رفض الألرتية الألرعية سبق فأنه 
نإداةة األزمات التعليمية  الدعم االجتماع توجد عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين بعد  "

 ".لطلبة الداةة ناالقتصاد

 
 ( 11الشكل )

 جماالً إالتعليمية  األزمات إداةةمنفودة ن  لتتوني ال  تعليمالبين أبعاد عالقة االةتباط 
 ((v.26  Amosم رجات برنامج المصدة:
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 (21جدنل )
 ىاألنلعالقة االةتباط الخاص بالفوضيات الفوعية للفوضية الوئيسة 

 التقديوات المتغيو المعتمد مساة التأثيو المتغيوات المستقلة
TS  CM 0.69 

CC  CM 0.62 

CD  CM 0.72 

ST  CM 0.63 

LC  CM 0.56 

TC  CM 0.60 

SS  CM 0.73 

 .v (Amos)  26 برنامج م رجات إلى استناداً  ةالباح  إعداد من الجدول :المصدة

 ر معنوي اات داللة إحصــــــــــــــائية للتعليميال يوجد تأ  : اختباة الفوضمممممممممية الوئيسمممممممممة الثايية:ثالثاً 
 .كلية اإلدار  واالقتصاداإلل تروني في إدار  األزمات التعليمية لدى  لبة 

( ال اص بنمذجة المعادلة البنائية معنوية االنمواج الذي تم 12الشــــــهل ) يتضــــــح من خالل
(، حيث أظهرت نتائج التحليل %50بداللة قيم التشـــــــــــــبعات العالية التي تألود ) والك تصـــــــــــــميمه

دي ألبعاد ( ال اص بتحليل االنحدار، وجود أ ر معنوي  ر 22في الجدول ) المبينة االحصــــــــــــائي
 جمااًل بداللة قيمة معامل االنحدار البالغةإالتعليمية  األزمات إدار جمااًل في إ ل ترونياإلالتعليم 

 .(0.05( والك عند مستوى معنوية )0.000وبقيمة احتمالية بلغت ) (0.811)

تنص على  الت  نقبول بديلتها اييةالفوضمممية الوئيسمممة الث ةفضما تقدم سممميتم  إلىناسمممتنادًا 
و معنوي ذات داللة إحصمممممممممائية للتعليم اللتتوني  ف  إداةة األزمات التعليمية لدى ييوجد تأث"

 ".طلبة كلية الداةة ناالقتصاد
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 (12الشكل )

 الً جماالتعليمية إ األزمات إداةةف  جمااًل إ لتتوني ال ثو التعليم يمذجة المعادلة البنائية أل 
 ((v.26  Amosم رجات برنامج المصدة:

 
 
 (22) جدنل

 جماالً إالتعليمية  األزمات إداةةجمااًل ف  إ لتتوني ال تحليل االيحداة ألثو التعليم 
المتغيرات 
 المؤ ر 

مسار 
 التأ ير

المتغيرات 
 المؤ ر بها

 S.E. C.R. P التقدير

التعليم 
 ل ترونياإل

 األزمات إدار  
 التعليمية

0.811 0.066 12.200 *** 

 .v (Amos)  26 برنامج م رجات إلى استناداً  ةالباح  إعداد من الجدول :المصدة
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 و(يثوضية الوئيسة الثايية )فوضيات التأاختباة الفوضيات الفوعية للفةابعًا: 

معطيات الجدول ( ال اص بنمذجة المعادلة البنائية وبعد اال ال  على 13يشير الشهل )
 إدار في  (TS)العليــا دار اإلدعم  لبعــد ال ــاص بتحليــل االنحــدار، وجود أ ر  ردي معنوي  (23)

النســــــــــــــبــة  قيمــة وبــداللــة( 0.226) معــامــل االنحــدارا بلغــت قيمــة إ ،جمــااًل(إالتعليميــة ) األزمــات
من القيمة الحرجة والبالغة  أكبر( وهي قيمة مقبولة ألنها 5.506)التي بلغت  (.C.R) الحرجة

. (0.05( وهي أقل من )0.000) إلى مســــــــــــــاويةجاءت ( P-Value) وبقيمة احتمالية( 1.96)
 قبول بديلتهان  ى للفوضية الوئيسة الثاييةاألنلالفوضية الفوعية  ةفضنبناًء على ما تقدم سيتم 

 ماتاألز  إداةةف   العليا داةةالدعم  لبعد معنوي ذات داللة إحصمممممممممائية ويأثتوجد يالت  مفادها "
 ."لدى طلبة الداةة ناالقتصادالتعليمية 

ال اص بتحليل االنحدار،  (23الجدول )أ بتت نتائج التحليل االحصـــــــــــــــائي المبينة في 
، ()اجماالً التعليمية  األزمات إدار في ( CC)محتوى ال ورس  وجود أ ر عهســـــي غير معنوي لبعد

-البـالغـة ) (.C.R)الحرجـة النســــــــــــــبـة قيمـةوبـداللـة  (-0.014) قيمـة معـامـل االنحـداربلغـت  إا
 إلىية و امس( P-Value)احتمالية  قيمةوب( 1.96) ( وهي اقل من القيمة الحرجة البالغة0.357

الفوضية قبول باالعتماد على ما سبق سيتم ن . (0.05من مستوى الداللة ) أكبر( وهي 0.721)
ة إحصائية معنوي ذات دالل ويأثت وجديال لت  مفادها "االفوعية الثايية للفوضية الوئيسة الثايية 

 ."لدى طلبة الداةة ناالقتصادالتعليمية  األزمات إداةةمحتوى التوةس ف  لبعد 
ال اص بتحليل االنحدار، وجود أ ر  ردي معنوي لبعد  (23الجدول )يتضـــــــح من خالل 

 معــامــل االنحــداربلغــت قيمــة  ، إاجمــااًل(إالتعليميــة ) األزمــات إدار في  (CD)تصــــــــــــــميم ال ورس
بة الحرجة قيمة وبداللة ( 0.341) من القيمة  أكبر( وهي 6.814)التي بلغت  .C.R))النســــــــــــــ

( وهي اقل من 0.000) إلىية و امســـــــــــــــ( P-Value)وبقيمة احتمالية ( 1.96) الحرجة البالغة
ة للفوضممممية الوئيسممممة الثايي الثالثةسمممميتم ةفض الفوضممممية الفوعية  تقدمما  خاللنمن  .(0.05)

ف   تصمممممميم التوةس لبعد ذات داللة احصمممممائية و معنوي يأثت وجدي" نقبول بديلتها الت  مفادها
 لدى طلبة الداةة ناالقتصاد"التعليمية  األزمات إداةة

ال اص بتحليل االنحدار، وجود أ ر  ردي  (23يتضــــــــــــــح من خالل معطيات الجدول )
قيمة معامل بلغت  ، إاجمااًل(إالتعليمية ) األزمات إدار في  (ST)الدعم الت نولوجي معنوي لبعد

من  أكبر( وهي 4.519) بلغتالتي ( .C.R) وبداللة قيمة النســــــــــــبة الحرجة( 0.188) االنحدار
( وهي اقــل من 0.000( بلغــت )P-Value)احتمــاليــة قيمــة وب( 1.96القيمــة الحرجــة البــالغــة )

لثايية للفوضممية الوئيسممة ا الوابعةسمميتم ةفض الفوضممية الفوعية  تقدمما  إلىناسممتنادًا  .0.05))
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ج  ف  لدعم التتنولو ايوجد تأثيو معنوي ذات داللة احصممائية لبعد  " نقبول بديلتها الت  مفادها
 ."لدى طلبة الداةة ناالقتصادالتعليمية  األزمات إداةة

( ال اص بتحليل االنحدار، 23بينت نتائج التحليل االحصـــــــائي الموتـــــــحة في الجدول )
، جمااًل(إالتعليمية ) األزمات إدار في  (LC)تعلمخصــائص المُ وجود أ ر عهســي غير معنوي لبعد 

      بلغت التي ( .C.R) وبـداللـة قيمـة النســــــــــــــبـة الحرجـة( 0.034-)قيمـة معـامـل االنحـداربلغـت  إا
جاءت ( P-Value) احتماليةوبقيمة ( 1.96قل من القيمة الحرجة البالغة )أ( وهي 1.524-)

 قبولسممبق سمميتم  على ما نبناءً  .(0.05من مســتوى الداللة ) أكبر( وهي 0.721) إلىية و امســ
ي ذات يوجد تأثيو معنو ال " الت  مفادهاللفوضمممية الوئيسمممة الثايية  الخامسمممةالفوضمممية الفوعية 

 ."ادطلبة الداةة ناالقتصف  إداةة األزمات التعليمية لدى خصائص الم تعلم داللة إحصائية لبعد 
( ال اص بتحليل االنحدار، 23أظهرت نتائج التحليل االحصـــــائي الوتـــــحة في الجدول )

 ، إاجمــااًل(إالتعليميــة ) األزمــات إدار في  (SS)الــدعم االجتمــاعيعــد وجود أ ر  ردي معنوي لبُ 
 بلغــتالتي ( .C.R)وبــداللــة قيمــة النســــــــــــــبــة الحرجــة ( 0.401)قيمــة معــامــل االنحــدار بلغــت 

ـــــالغـــــة) أكبر( وهي 7.146) ـــــة ( 1.96من القيمـــــة الحرجـــــة الب ( P-Value)وبقيمـــــة احتمـــــالي
سمممميتم ةفض الفوضممممية الفوعية  سممممبقما  إلىناسممممتنادًا . 0.05)( وهي اقل من )0.000بلغت)

اللة يوجد تأثيو معنوي ذات د" للفوضمممية الوئيسمممة الثايية نقبول بديلتها الت  مفادها السمممادسمممة
 ."لدى طلبة الداةة ناالقتصادالتعليمية  األزمات إداةةلدعم االجتماع  ف  ا لبعدإحصائية 

عد ( ال اص بتحليل االنحدار، وجود أ ر  ردي معنوي لبُ 23يتضـــــــح من خالل الجدول )
قيمة معامل االنحدار بلغت  ، إا(جماالً )إالتعليمية  األزمات إدار في TC) )خصـــــــــــــــائص الُمعلم 

من القيمة الحرجة  أكبر( وهي 2.960) بلغت التي (.C.R)وبداللة النســــــــــــبة الحرجة ( 0.103)
قـــــل من مســــــــــــــتوى أوهي  0.003))بلغـــــت ( P-Value)وبقيمـــــة احتمـــــاليـــــة ( 1.96البـــــالغـــــة)
 للفوضممممممية السممممممابعةسمممممميتم ةفض الفوضممممممية الفوعية تقدم ما  نباالعتماد على. (0.05الداللة)

 يوجد تأثيو معنوي ذات داللة إحصمممممممممائية لبعد " الوئيسمممممممممة الثايية نقبول بديلتها الت  مفادها
 ."لدى طلبة الداةة ناالقتصاد التعليمية األزمات إداةةخصائص الم علم ف  
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 (13الشكل )

 جمااًل إ ةالتعليمي األزمات إداةة ف منفودة  لتتوني ال  لتعليماثو أبعاد أل  يمذجة المعادلة البنائية
 ((v.26  Amosم رجات برنامج المصدة:

 (23جدنل )
 جماالً إالتعليمية  األزمات إداةةمنفودة ف   لتتوني ال  تعليمالألثو أبعاد تحليل االيحداة 

المتغيرات  المصطلحات
 المؤ ر 

مسار 
 التأ ير

المتغيرات 
 المؤ ر بها

 S.E. C.R. P التقديرات

دعم اإلدارة 

 العليا
TS  CM 0.226 0.041 5.506 *** 

محتوى 

 التورس
CC  CM -0.014 0.039 -0.357 0.721 

تصميم 

 التورس
CD  CM 0.341 0.050 6.814 *** 

الدعم 

 التتنولوج 
ST  CM 0.188 0.042 4.519 *** 

خصائص 

 الُمتعلم
LC  CM -0.034 0.023 -1.524 0.127 

الدعم 

 االجتماع 
SS  CM 0.401 0.056 7.146 *** 

خصائص 

 الُمعلم
TC  CM 0.103 0.035 2.960 0.003 

 .v (Amos)  26 برنامج م رجات إلى استناداً  ةالباح  إعداد من الجدول :المصدة
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 الفصل الوابع
 نالدةاسات المستقبلية االستنتاجات نالتوصيات

Conclusions and Recommendations and future studies 

من الدراســة الحالية، واســت ماال لما تم عرتــه ســابقًا من معلومات،   المرجو إلتمام الألائد  
وء تاجات المستنبطة التي تم التوصل إليها في تاالستن أبرزفقد خصص هذا الألصل الستعراض 

موعة جخرى، فضــــــاًل عن تقديم موالجان  النظري من جهة أ ،حصــــــائي من جهةنتائج التحليل اإل
مبحو ة على نحو خاص والجامعات نها تصــــــــــــــ  في خدمة الجامعة الأ من المقترحات التي ُيعتقد

 (.14ويجري تألصيل الك عن  ريق المبح ين في الشهل ) ،خرى على نحو عاماأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( خاةطة طويق مباحث نفقوات الفصل الوابع14الشكل )

 عداد الباح ة.إ  المصدة:
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ت التوصيات والدراسا
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:المبحث األول

االستنتاجات
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 األنلالمبحث 
 االستنتاجات

وتشـــــ يصـــــها أن المعدل العام إلجابات  ل ترونياإلعاد التعليم أشـــــارت نتائج وصـــــف أب   .1
ولون المبحو ين ي األفرادالمبحو ين كــانــت جيــد  وبــاالتجــاه اإليجــابي مــا يؤكــد أن  األفراد

 ،ى ال ورسمحتو  ،العليا دار اإل)دعم  الســــــــــــــبعة بأبعاده ل ترونياإلاهتمامًا متزايدًا بالتعليم 
الدعم  ،خصــــــــــــــائص الُمعلم ،خصــــــــــــــائص الُمتعلم ،الدعم الت نولوجي ،تصــــــــــــــميم ال ورس

 االجتماعي( وعلى النحو االتي 
د همية النســــــــــــــبية مقارنة بأبعاى من حيث األاألولحقق بعد الدعم الت نولوجي المرتبة  .أ

 لــذيالت نولوجي ان ال ليــة تهتم بــالــدعم ممــا يــدل على أ ،خرى األ ل ترونياإلالتعليم 
ية وبشـــهل يزيد من دافع ،النظام واســـت دامه واالســـتمرار فيه إلىيســـاعد في الوصـــول 

 المتعلمين وإ ار  انتباههم واهتمامهم.
 فقد جاء بالمرتبة ال انية من حيث ،العليا أهمية لدى المبحو ين دار اإلحقق بعد دعم  .ب

ال لية  نما يدل على أ ،خرى األ ل ترونياإلبعاد التعليم مع أ النسبية بالمقارنةاالهمية 
 اً ليا دور الع دار ل ن أا إ ،تعمل على توفير الدعم المادي والمعنوي نحو برامج التغيير

 يتوقف عليه نجاا المشرو . اً مهم
ن إا إ ،جابات المبحو ين فيما ي ص تصميم ال ورس اهتمام ال لية المبحو ةأظهرت إ .ت

 لىإن ال لية المبحو ة تهدف األمر الذي يألســـــــر لنا أ ،هذا البعد شـــــــغل المرتبة ال ال ة
ته ر صناعة محتوى كورس صديق للمتعلم يساعده على التعلم وال ينألره من خالل ع

وتصـــــميمها بشـــــهل يســـــهل اســـــت دامها بطريقة تراعي الألرود الألردية  ،بشـــــهل مشـــــود 
 للمتعلمين.

لى مما يدل ع ،جابات المبحو ين بشــــــــــأن محتوى ال ورسوفي المرتبة الرابعة جاءت إ .ث
لماد  عمل على ايصـال ام تلألة ت بأشـهاللية تعمل على توفير محتوى ال ورس ن ال أ

 وبشهل يلبي المتطلبات التعليمية بال امل. ،العلمية للمتعلمين بالوقت المناس 
 والذي المبحو ين األفرادوفي المرتبة ال امســـــة جاء بعد الدعم االجتماعي الذي يتلقاه  .ج

 أك ر لوكياتهم الحياتية ونشــــا اتهم ويعتبرون تؤ ر بم تلف ســــيجابية تشــــعرهم بطاقة إ
 الذين لديهم تعف في الدعم االجتماعي. األفرادمن  اً نجاح

ي جهد مما يدل على أن نجاا أ خصـــــــائص الُمعلموفي المرتبة الســـــــادســـــــة جاء بعد  .ا
 هناط تحديات عديد  تواجه عملية التدريس وكألاءته إاتعليمي يعتمد على قدر  المعلم 

ي ســـــــاســـــــالمحور األ المعلمو البعض، كون الطالب متألرقين ومســـــــتقلين عن بعضـــــــهم 
 للمعرفة.  للعملية التعليمية ويعتبر ناقالً 
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ة اهتمام مقارن بأقل تعلمخصـــــــــائص المُ   انت من نصـــــــــي فما في المرتبة الســـــــــابعة أ . 
تولي  نمما يألســـــــــر لنا أنه على ال لية المبحو ة أ ،ل ترونياإلخرى للتعليم األ باألبعاد
يبيــة دخـــالهم دورات تـــدر وإ ،للتألـــاعـــل أك ربـــالمتعلمين وتوفر لهم فرص  أك ر اً اهتمـــامـــ
 .  ل ترونياإلمهارات التعامل مع تقنيات التعليم  إلتقان

العام  ن المعدلأ ،وتشــ يصــها ،التعليمية األزمات إدار أظهرت نتائج تحليل وصــف أبعاد  .2
القتصاد وا دار اإلن كلية ما يؤكد أ ،جابات المبحو ين كان جيدًا جدًا وباالتجاه االيجابيإل

داد ســــــتعاال ،األزمة)اكتشــــــاف  ال مســــــة بأبعادهالتي تتعرض لها  األزماتتعمل على حل 
 وعلى النحو ا تي  ،التعلم( ،استعاد  النشا  ،تراراحتواء األ ،زمةلأ
نة بباقي ال لية المبحو ة مقار على نسبة استجابة وفق آراء الطلبة في حقق بعد التعلم أ  .أ

 تاألزماللحد من  األزمةمما يألســــــــــــــر اهتمام ال لية المبحو ة على التعلم من  ،بعاداأل
 على المستوى البعيد.

تبة حققًا المر تـــــــرار نســـــــبة فاعلة بشـــــــأن العبارات المعبر  عنه مبعد احتواء األ شـــــــهل .ب
سر لنا مر الذي يألاأل ،التعليمية األزمات إدار  ألبعادهمية النسبية ال انية من حيث األ

الت فيل من ال ســـــائر ومنع تألاقم  أوتـــــرار ومنعها قدر  ال لية المبحو ة للحد من األ
 .األزمة

ة  جابات المبحو ين اهتمام ال لية المبحو أظهرت إ األزمةفيما ي ص بعد اكتشــــــــــــــاف  .ت
ن لى أمما يدل ع ،حصل هذا البعد على المرتبة ال ال ة بشأن العبارات المعبر  عنه إا

زمة أ تنبؤ بوقو  التحذيرية التينذار ل التعلم من إشـــــــــــــــارات اإلو اال لية المبحو ة تح
 .األزمةالت لص من  محاولةو 

 ة ســـــعي ال لية المبحو مما يدل على  ،فيما حقق بعد اســـــتعاد  النشـــــا  المرتبة الرابعة .ث
حالة قبل  إلى المؤســـــســـــةعاد  وقدرتها على إ  ،األزمةمواجهة و عمالها على مواصـــــلة أ 

 .األزمةحدوث 
أن  مما يدل على ،قل نســـبة اســـتجابة من قبل المبحو ينحقق بعد االســـتعداد لأزمة أ .ج

 ألزمةاجراءات ال افية الســـتعدادها والتحضـــير قبل حدوث ال لية المبحو ة ال تت ذ اإل
ن وان ت و  ،ن تعزز من استعدادهالذلك يج  على ال لية أ ،األزمةمنعها من وقو   أو

 زمة قبل وقوعها.  جاهز  وت طط لأ
نســـــــبة عة لها بالبعاد الرئيســـــــة والألرعية التابأكدت الدراســـــــة على إمهانية االعتماد على األ .3

حتوى م ،العليـا دار اإل)دعم  والـك من حيـث ل ترونياإلبعـاد التعليم للمتغير المســــــــــــــتقـل أ
 ،خصـــــــــائص الُمعلم ،خصـــــــــائص الُمتعلم ،الدعم الت نولوجي ،تصـــــــــميم ال ورس ،ال ورس

بعاد ال اصـــــــــــــة بالمتغير إمهانية االعتماد على األ إلىشـــــــــــــارت كما أ ،الدعم االجتماعي(
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 ،زمةاالســـــــــــــتعداد لأ ،األزمة)اكتشـــــــــــــاف  التعليمية والك من حيث األزمات إدار المعتمد 
 التعلم(. ،استعاد  النشا  ،تراراحتواء األ

 دار إلا)دعم  ل ترونياإلبعاد التعليم أكدت نتائج الدراســـــــــــــــة أن هناط عالقة ارتبا  بين أ .4
 ،خصـــــــــــــــــائص المُتعلم ،الـــدعم الت نولوجي ،تصــــــــــــــميم ال ورس ،محتوى ال ورس ،العليـــا

كد جمااًل وهذا يؤ التعليمية إ األزمات إدار الدعم االجتماعي( منألرد  في  ،خصائص المعلم
 ل ترونياإلبعاد التعليم وهذا يدل على أن كل بعد من أ ،ىاألولقبول الألرتـــــــــيات الألرعية 

التعليمية بشــــهل إجمالي وهذا يؤكد على أنه كلما زاد كل بعد من  األزمات إدار يرتبط مع 
 التعليمية. األزمات إدار زادت معه  ل ترونياإلبعاد التعليم أ

 ألزماتا إدار جمااًل في إ ل ترونياإلللتعليم  أ رن هناط عالقة ســـــة أتـــــحت نتائج الدراأو  .5
ي على جمالتؤ ر بشــــــــــــــهل إ ل ترونياإلبعاد التعليم وهذا يدل على أن أ ،جماالً التعليمية إ

 األزمـةل في ظــ ل ترونياإل ر ال بير للتعليم وهــذا يؤكــد على األ ،التعليميــة األزمــات إدار 
 التي تعرتت لها ال ليات خالل جائحة كورونا.

ليمية التع األزمات إدار العليا في  دار اإللدعم  أ رن هناط عالقة تحت نتائج الدراسة أأو  .6
اجهة في مو  اً أ ر العليا  دار اإلن لدعم ويؤكد بأ ،وهذا يعني صــــــــحة هذه الألرتــــــــية ،جماالً إ

 التعليمية. األزمة
جمااًل إ التعليمية األزمات إدار لمحتوى ال ورس في  أ رنه ال توجد عالقة وأكدت النتائج أ .7

 دار إن محتوى ال ورس ال يؤ ر في مما يدل على أ ،وهذا يعني عدم صــحة هذه الألرتــية
 .التعليمية األزمات

حة وهذا يعني صــــــ ،جماالً التعليمية إ األزمات إدار لتصــــــميم ال ورس في  أ رتوجد عالقة  .8
ه يجمع التعليمية كون األزمات إدار ن تصميم ال ورس يؤ ر في ويدل على أ ،هذه الألرتية

 بين المرونة في الوقت والمهان وهذه ت تلف عن الطريقة التقليدية.
حة وهذا يؤكد صــــــــ ،جماالً التعليمية أ األزمات إدار للدعم الت نولوجي في  أ رهناط عالقة  .9

في  ســـــــــيلةً و التعليمية إا يعد  األزمات إدار في  اً أ ر ن للدعم الت نولوجي وأ ،هذه الألرتـــــــــية
 عملية التعلم. إلنجازالمواقف التعليمية 

 اًل وهذاجماإالتعليمية  األزمات إدار في  ال تؤ ر تعلمخصــــــــــائص المُ بعد  نأكدت النتائج أ .10
من مســـؤولية القيادات في المؤســـســـات  األزمة إدار كون  ،يؤكد عدم صـــحة هذه الألرتـــية

 .التعليمية
وهذا يؤكد صــــــــحة  ،جماالً التعليمية إ األزمات إدار للدعم االجتماعي في  أ رهناط عالقة  .11

ية ههذ ون ك ،التعليمية األزمات إدار في  اً أ ر ن للدعم االجتماعي يؤكد على أ ،الألرتــــــــــــــ
 د.التي يتعرض لها الألر  األزماتللت فيل من  األفرادصدقاء هم محور حيا  العائلة واأل
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ة وهذا يؤكد صــــح ،جماالً التعليمية إ األزمات إدار ل صــــائص الُمعلم في  أ رهناط عالقة  .12
 وأالبناء للمحتوى التعليمي للبرنامج  الموجه والمشــــــــــــرفكون الُمعلم هو  ،الألرتــــــــــــية ههذ

 التعليمية. األزماتالمقرر الدراسي في 
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 المبحث الثاي 
 نالدةاسات المستقبلية التوصيات

 التوصياتاًل: أن 

على مجموعة واســــــــــــعة من  يحتوي محتوى ال تروني لل ورس  بإعدادتوصــــــــــــي الدراســــــــــــة  .1
من شـــانها  التيفي العملية التعليمية األنشـــطة التألاعلية واالعتماد على الوســـائط المتعدد  

 في إيصال الأل ر  الى الطال .المساهمة 
رنيت ام الحاســـوب واالنتتوصـــي الدراســـة الحالية بإجراء دوارت تدريبية للطلبة على اســـت د .2

وكيفية التعامل مع المنصــات االل ترونية ال اصــة بالتعليم من أجل تقليل الألجو  المعرفية 
 لديهم واكسابهم مهار  التعامل معها.

تعزيز دور اإلدار  العليا فيما ي ص دعمها للمؤســــــســــــة التعليمية وتوفير كافة مســــــتلزمات  .3
يحدث في سـبيل إتمام العملية التعليمية بنجاا  مواجهة االزمات واالسـتعداد ألي  ار  قد

 وعدم ايقافها.
 واســـــت دام الت نولوجيا الحدي ة في مؤســـــســـــات ،ل ترونياإلالعمل على نشـــــر  قافة التعليم  .4

رات الـــدورات والمحـــاتــــــــــــــبتنظيم  ل ترونياإلواالهتمـــام بتطوير المحتوى  ،التعليم العـــالي
 التقنية الحدي ة. بأهميةالتعليم العالي واوي العالقة  لتوعية مسؤولي

زالة وإ ،ميةفي المؤســــــــــــســــــــــــات التعلي ل ترونياإلتوفير بنية تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم  .5
التي تحول دون اســــــــــت دامه في النظام التعليمي كافة المعوقات البشــــــــــرية والمادية والألنية 

 بم تلف المراحل والمجاالت.
ب صـــــــــــائص الُمتعلم كون الطالب منألصـــــــــــلين عن بعضـــــــــــهم البعض  تـــــــــــرور  االهتمام .6

 لتعليمية.ساسي للعملية االمحور األ نهموأ ،وي تلألون في خلفياتهم واهتماماتهم وخبراتهم
ة المعلم ركتــرور  االهتمام ب صــائص الُمعلم كونه يم ل العملية التعليمية من خالل مشــا .7

 ة وال قافية داخل المؤسسة التعليمية.التعليمية والعلمي والورش واألنشطةبالدورات 
ملهم مع مهانية تعاوإ ،تــــــــــــــرور  توفير الدعم االجتماعي للطلبة لتعزيز العملية التعليمية .8

 . األزمات إدار 
دوات الرئيســـــــــــة التي تســـــــــــاعد ال لية في هتمام بمحتوى ال ورس كونه من األتـــــــــــرور  اال .9

 اإلل تروني.التطبيق الناجح للتعليم  إلىالوصول 
 ألزمةاشــــارات تحذيرية مســــبقة باحتمال قرب وقو  ام للمعلومات يطلق إتــــرور  توفير نظ .10

 ة الداخلية وال ارجية للمؤسسة.يلية رصد المتغيرات البيدونظم اإلنذار تعتمد على آ
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 دار دعمًا إلك ر تأييدًا و افة التنظيمية ال اصـــــــة بها لت ون أل قل ال لية إدار  تغييرتـــــــرور   .11
 ،لوياتها والموارد المتوافر أو المؤســـــــســـــــة و  ألهداففضـــــــاًل عن التحديد الواتـــــــح  ،األزمات

 . وكألايتها زمة الت اا القراراتالالوتوافر المعلومات الصحيحة 
ونظام جيد لالتصــــــــــاالت الداخلية  ،وتــــــــــوا تام ل طو  الســــــــــلطة والمســــــــــؤوليةالبد من  .12

ة أســـــــلوب اإلعداد والمواجه لتحســـــــين ،وتقييمها الســـــــابقة األزماتكذلك تحليل  ،وال ارجية
 زمات المحتملة.لأ

والك للحد من  ،األزمةنها احتواء  لية توفير كل الوســـــــــــــــائل التي من شـــــــــــــــأال إدار  على .13
 ة.بعد في ال لي تتأ رخرى التي لم لتشمل األجزاء األ ،األترار ومنعها من االنتشار

تتعلم  نالبد من أ ،في ال لية األزمةجل اســتعاد  النشــا  وتحســين مســتوى التعلم من من أ .14
لتتراكم لديها خبرات تحســــن من  ،خرى وأزمات المؤســــســــات األ ،زماتها الســــابقةأال لية من 

 ،حدي هاوت اً إل ترونيرشــــــــــألة المعلومات أ ىالمما لة المســــــــــتقبلية عل األزماتكيفية مواجهة 
 والك لسهولة الوصول اليها.

نشــــــاء برامج تدريبية خاصــــــة لمواجهة من خالل إ األزماتمواجهة  تعزيز قدر  ال لية على .15
التي مرت بها  األزماتخرى و م من تجارب ال ليات والجامعات األوكذلك التعل ،األزمات

 ال لية نألسها.

 ثاييًا: الدةاسات المستقبلية

 ن م ل هذا النو  من الدراســــــاتنرى أ ،اتســــــاقًا مع االســــــتنتاجات والتوصــــــيات التي تم تقديمها
التي ترى أنها تشــــهل ريى  ، ار واات المســــعىاســــات مســــتقبلية أخرى مهملة اات األدر  إلىيمتد 

 ات ا تية لذا تقترا الباح ة الدراس ،ومسارًا يسترشد به الباح ون  ،مستقبلية مهمة للدراسة الحالية

 التعليمية الطارئة. األزماتفي الت فيل من أ ر  ل ترونياإلدور التعليم  .أ
  رها في دعم العملية التعليمية.وأ ل ترونياإلعوامل النجاا الحرجة للتعليم  .ب
 ة.تعزيز إدار  الجود  الشاملة في المؤسسات التعليمي التعليم اإلل تروني وسيلة فاعلة في .ت
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 ثبت المصادة
 المصادة العوبية -أ
 ن التويمآاًل: القو أن 

 طاةيح العلمية:الوسائل ناألثاييًا: 
 ىاإلدار  المدرســــــــــــــية في تنمية الوعي لد(، "دور 1997إبراهيم، ســــــــــــــامح عبدالمطل ، ) -1

نية دراســـة ميدا – األزماتســـاســـي )الحلقة ال انية( في مواجهة ال وارث و  الب التعليم األ
يق فر  جامعة الزقاز على محافظة المنوفية"، رسالة ماجستير غير منشور ، كلية التربية، 

 بنها.
 ر عوامل النجاا الحرجة في تطبيق منهجية ســــيجما أ(، "2011ســــامي، )زيد، وفاء  بوأ -2

الة حوال المدنية والجوازات في عمان"، رســــــــــــائر  األســــــــــــتة على رتــــــــــــا المتعاملين في د
 .سطو جامعة الشرد األعمال، ماجستير غير منشور ، كلية األ

قتهما (، "الدعم االجتماعي والوصــــــمة وعال2014بو ســــــبيتان، نرمين محمد ســــــليمان، )أ -3
بالصالبة النألسية والرتا عن الحيا  لدى المطلقات في محافظات غز "، رسالة ماجستير 

 سالمية بغز .ة اإلالجامعغير منشور ، كلية التربية، 
في وزار  الصــــــــحة  األزمات إدار (، "معوقات 2010أبو عزيز، ســــــــامي عبدن ســــــــالم، ) -4

رســـالة ماجســـتير غير منشـــور ،  الأللســـطينية في ظل الحصـــار   دراســـة حالة قطا  غز "،
 .غز  –سالمية الجامعة اإلكلية التجار ، 

في تعزيز الميز  التنافســــــــــــــية  اإلل تروني(، "دور التعليم 2012حمد فارود، )أبو غبن، أ -5
كاديميين"، رســـــالة ماجســـــتير ينية في قطا  غز  من وجهة نظر األفي الجامعات الأللســـــط

 .بغز  –سالمية الجامعة اإلغير منشور ، كلية التجار ، 
في التعليم الجـــامعي بـــالواليـــات  األزمـــة إدار (، "2008حمـــد، مني عبـــدالمنعم محمـــد، )أ -6

المتحد  األمريهية وإمهانية اإلفاد  منها في مصـــر"، رســـالة ماجســـتير غير منشـــور ، كلية 
 جامعة الزقازيق.التربية، 

في المؤسسات الحهومية  األزمات إدار (، "سمات 2007سليم، وسام صبحي مصباا، )أ -7
دراســـــة ميدانية على وزار  المالية في غز "، رســـــالة ماجســـــتير غير منشـــــور ، -الأللســـــطينية

 .سالمية في غز الجامعة اإلكلية التجار ، 
 األزمات" مدى جاهزية إدارات األمن والسالمة لمواجهة ،ل الشي ، بدر بن عبد المحسنآ -8

دارات األمن والســـــالمة بالهيدة المل ية للجبيل وال وارث  دراســـــة مســـــحية على العاملين بإ
 .جامعة نايل العربية للعلوم األمنية ،رسالة ماجستير غير منشور  ،وينبع"
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إدار  في الجامعات الجزائرية دراسة حالة  األزمة إدار "واقع  ،(2019) ،خديجة ،بضياف -9
م ألرياتــــــــــــــية لجامعة العربي بن مهيدي تــــــــــــــرابات  لبة معهد التربية البدنية واإزمة أ

ة جامعنســــــــانية واالجتماعية، ســــــــتير غير منشــــــــور ، كلية العلوم اإلالبواقي"، رســــــــالة ماج
 .ام البواقي-العربي بن مهيدي

(، "دور الجامعات الأللســــــــطينية بمحافظات غز  في تنمية 2019جابر، عبير ســــــــعدي، ) -10
ل عضـــــــــاء الهيدة التدريســـــــــية وســـــــــبأ ظر اإلل تروني لدى  لبتها من وجهة ن قافة التعليم 

 .ز بغ –سالمية الجامعة اإلتألعيله"، رسالة ماجستير غير منشور ، كلية التربية، 
في  األزمــات إدار " واقع اســــــــــــــت ــدام أســــــــــــــــاليــ  ،(2006)،ربحي عبــدالقــادر ،الجــديلي -11

 .الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشور  ،المستشفيات الحهومية في غز "
ين حســام ،حمدونة -12  لمهار  ال بانوية المدرســة مدير "ممارســة (،2006عطية، ) حســن الدب

 التبربية، أصـــول قســـم منشـــور ، غير ماجســـتير رســـالة غز "، محافظة في األزمات إدار 
 .، غز اإلسالميبة الجامعة التبربية، كلية

في جامعة النجاا  اإلل تروني(، "واقع التعلم 2016حنتولي، تغريد محمد تيسير كامل، ) -13
الو نية ودوره في تحقيق التألاعل بين المتعلمين من وجهة نظر  لبة الدراســــــــــــــات العليا 
برامج كلية التربية وأعضــــــــاء الهيدة التدريســــــــية"، رســــــــالة ماجســــــــتير غير منشــــــــور ، كلية 

 ، فلسطين.جامعة النجاا الو نية في نابلسالدراسات العليا، 
عاد  هندســـــــــــــــة إ "تأ ير عوامل النجاا الحرجة على (، 2010ي، نور فرج، )و االدردســـــــــــــــ -14

مانة عمان ال برى"، رســــــالة ماجســــــتير أال )الهندر ( دراســــــة تطبيقية على عمليات االعم
 .جامعة مؤتةالعامة،  اإلدار غير منشور ، كلية 

الالزمــــة  اإلل تروني(، "كألــــايــــات التعلم 2012ربوعي، رغــــد بنــــت محمــــد بن جميــــل، ) -15
رعية الجامعية"، رســـالة ماجســـتير غير منشـــور ، كلية التربية، لطالبات الت صـــصـــات الشـــ

 ، الممل ة العربية السعودية.م القرى أجامعة 
بــالجــامعــة الجزائريــة مقومــات التجســــــــــــــيــد  اإلل تروني(،"التعليم 2012الزاحي، حليمــة، ) -16

 ســـــتير غير منشـــــور ، كليةوعوائق التطبيق دراســـــة ميدانية بجامعة ســـــهيهد "، رســـــالة ماج
 .قسنطينة –جامعة منتوري نسانية والعلوم االجتماعية، اإل العلوم

 لوجية المعلوماتستراتيجيات توظيل ت نو إ(، "سياسات و 2005-2004م، بادي، )سوها -17
ســــــــــــــتراتيجيــة و نيــة لتوظيل ت نولوجيــة المعلومــات في التعليم العــالي إفي التعليم نحو 

ر غير منشــــور ، كلية العلوم ســــتيدراســــة ميدانية بجامعات الشــــرد الجزائري"، رســــالة ماج
 ، الجزائر.جامعة منتوري نسانية واالجتماعية، اإل
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وأ رها في رفع ال ألاء   األزمات إدار "القياد  التربوية و  ،(2008) ، لعت ســــالم ،شــــربيني -18
 .الجامعة األمريهية في لندن ، روحة دكتوراه غير منشور أ، اإلنتاجية"

(، "آفاد التعليم االفتراتــــي الأللســــطيني ودوره في التنمية 2006شــــرف، فارود حســــن، ) -19
السياسية نحو جامعة افتراتية فلسطينية"، رسالة ماجستير غير منشور ، كلية الدراسات 

 ، نابلس، فلسطين.جامعة النجاا الو نيةالعليا، 
في  اإلل ترونيتعليم (، "مطال  اســت دام ال2009الشــهراني، ناصــر بن عبدن ناصــر، ) -20

وراه غير  روحة دكتأالعالي من وجهة نظر الم تصين"،  تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم
 ، الممل ة العربية السعودية.م القرى أجامعة منشور ، كلية التربية، 

نمواج القبول الت نولوجيألي التعليم أ(، "تطبيقات 2014اد عبدالقادر، )يأنس أصـــــــــــــــالح،  -21
نمواج مقترا في عينة من كليات ومعاهد أإدار  الجود  الشـــاملة  فلســـألة  وفق اإلل تروني

االقتصاد، و  اإلدار هيدة التعليم التقني في الموصل"، رسالة ماجستير غير منشور ، كلية 
 ، العراد.جامعة الموصل

وانعهاســـها في  اإلســـتراتيجيةنما  االتصـــاالت أ(، "2020يمن جاســـم محمد، )أالطائي،   -22
ي راســــــــة ميدانية فبناء القدرات الدينامية  الدور الوســــــــيط ل صــــــــائص الت امل المعرفي د

جامعة واالقتصــــــــــــــاد،  اإلدار  روحة دكتوراه غير منشــــــــــــــور ، كلية أجامعة الموصــــــــــــــل"، 
 ، العراد.الموصل

ن والبدائل المقترحة إلدارتها م األزمات(، "واقع 2008ي، توفيق محمد حســــــين، )و االطير  -23
وجهة نظر قاد  المؤسستين االمنية والمدنية في فلسطين"، رسالة ماجستير غير منشور ، 

 .جامعة النجاا الو نية في نابلسكلية الدراسات العليا، 
"أ ر توظيل التعليم المدمج باست دام الفيس بوط على ،(2013)،تسنيم مصطألى ،العالم -24

 لوجيا لدى  البات الصـــــــف التاســـــــعفي مقرر الت نو  اإلل ترونيتنمية مهارات التواصـــــــل 
-ة ســـالميالجامعة اإلرســـالة ماجســـتير غير منشـــور ، كلية التربية،  ،األســـاســـي في غز "

 غز .
لــدى مــديري المــدارس  األزمــات إدار (، "أســـــــــــــــاليــ  2009عبــدالعــال، رائــد فؤاد محمــد، ) -25

الحهومية في محافظات غز  وعالقتها بالت طيط االســـــــتراتيجي"، رســـــــالة ماجســـــــتير غير 
 ، فلسطين.غز  –الجامعة االسالمية منشور ، كلية التربية، 

 من اإلل تروني" درجة اســــــــت دام  لبة الجامعة العربية للتعلم ،(2009)،ســــــــعود ،العألتان -26
 ،رســـالة ماجســـتير غير منشـــور  ،لطلبة في الجامعة"وجهة نظر أعضـــاء هيدة التدريس وا

 األردن. ،الجامعة العربية
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م ي(، "الت نولوجيات الجديد  ل عالم واالتصـــال في التعل2007-2006 ي ، )أو عقيلة،  -27
، كلية العلوم نشــور "، رســالة ماجســتير غير ماإلنترنتبر عدراســة وصــفية تحليلية للتعليم 

 ، الجزائر.زائرجامعة الجعالم، السياسية واإل
(، "تشــــــــــــــ يص العوامــل المؤ ر  في جود  التعليم 2018كرم انون، )أالعالف، ســــــــــــــــار   -28

قنية عية في كل من ال لية التمن وجهة نظر الهيدة التدريسية  دراسة استطال اإلل تروني
تصـــــــاد، واالق اإلدار دارية وال لية التقنية الهندســـــــية" رســـــــالة دبلوم غير منشـــــــور ، كلية اإل

 ، العراد.الموصلجامعة 
ت المعلم وكألايا(، "اســتراتيجية التواصــل الناجح بين مهارات 2018علي، خديجة حاج، ) -29

ميد جامعة عبدالح روحة دكتوراه غير منشــــــــــــور ، كلية االدب العربي والألنون، أالمتعلم"، 
 .بن باديس مستغانم

 األزمات إدار (، "دور تقنية ونظم المعلومات في 2003العمار، عبدن بن ســــــــــــــليمان، ) -30
ية نايل العربجامعة وال وارث"، رســــــالة ماجســــــتير غير منشــــــور ، كلية الدراســــــات العليا، 

 ، الرياض.منيةللعلوم األ
في  اإلل تروني(، "صـــــــــــعوبات توظيل التعليم 2012د ،  ارد حســـــــــــين فرحان، )و االعو  -31

ســــاتذ  والطلبة"، رســــالة ماجســــتير غير منشــــور ، ات الأللســــطينية بغز  كما يراها األالجامع
 ، فلسطين.غز  -زهرجامعة األكلية التربية، 

في مؤســـــــســـــــات التعليم العالي بقطا   األزمات إدار (، "واقع 2008عود ، رهام راســـــــم، ) -32
 إلدار اسالمية"، رسالة ماجستير غير منشور ، كلية دراسة تطبيقية على الجامعة اإل-ز غ

 .سالميةعة اإلالجامواالقتصاد، 
التعليمية في المدارس ال انوية  األزمات إدار (، "متطلبات 2014غنيمة، رهف مروان، ) -33

 ية.، سور جامعة دمشقفي مدينة دمشق"، رسالة ماجستير غير منشور ، كلية التربية، 
 األزمات إدار  لمهارات العام التبعليم مدارس مديريات "ممارسات (،2006شذى، ) فرج، -34

 ماجســــتير رســــالة المهرمة"، مهة بمدينة والمعلمات المديرات نظر من وجهة المدرســــيبة
عوديبة العربيبة الممل ة المهرمة، ، مهةالقرى  أمب  جامعة منشور ، غير  .السب

امج (، "واقع اســــــت دام الألصــــــول االفتراتــــــية في برن2010القحطاني، ابتســــــام ســــــعيد، ) -35
بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة عضـــــــــــــاء هيدة التدريس أ التعليم عن بعد من وجهة نظر 

، الممل ة العربية م القرى أجامعة  جد "، رســـــــــالة ماجســـــــــتير غير منشـــــــــور ، كلية التربية،
 السعودية.
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" درجة ممارســـــــــة مديري المدارس ال انوية في ،(2020)،أحمد محمد عبد الهادي ،كباجة -36
رســـــــــالة  ،"ألزماتا إدار المحافظات الجنوبية لأللســـــــــطين للت طيط بالســـــــــيناريو وعالقتها ب

 فلسطين. ،غز  -الجامعة اإلسالمية ،كلية التربية ،ماجستير غير منشور  
 االفتراتــية الألصــول باســت دام التدريس  رأ "(،2004) العزيز، عبد بن حمدأ المبارط، -37

واالتصال"،  التعليم تقنية في التربية كلية تحصيل على " نترنيتاإل" العالمية عبر الشبهة
 .سعود جامعة الملك رسالة ماجستير غير منشور ، كلية التربية، 

 العام القطا  مســـــتشـــــفيات في األزمات إدار  واقع "(،2011موســـــى، ) زينات مســـــك، -38
 العاملين"، رســالة نظر وجهة من معها لتعامل واســتراتيجيات الضــألة الغربية في العاملة

 .فلسطين ،ال ليل جامعة ،اإلدار التمويل و  كلية ماجستير غير منشور ،
ة كلي ،رسالة ماجستير غير منشور  ،" خصائص المعلم الناجح"،(2016) ،بل ير ،مليهة -39

ة الجمهورية الجزائري ،مســــــــــــــتغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس ،األدب العربي والألنون 
 الديمقرا ية الشعبية.

 ثالثًا: الدنةيات نالمجالت نالبحوث العلمية:
في الجامعات العراقية  األزمات إدار " واقع اســـــــتراتيجيات ،( 2020)،علي محمد ،إبراهيم -1

لعلوم مجلة ت ريت ل ،دراســـــة تحليلية  راء عينة من ال ادر التدريســـــي في جامعة ت ريت"
جامعة  ،واالقتصــــــــاد اإلدار كلية  ،1العدد)خاص(ج ،(16المجلد) ،اإلدارية واالقتصــــــــادية

 ت ريت.
 ،شــــــــــــــديد ،عبدن ،العمد ،شــــــــــــــهد ،خليلة ،خولة ،عواد ،ســــــــــــــحر ســــــــــــــالم ،أبو شــــــــــــــي دم -2

في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر  اإلل تروني" فاعلية التعليم ،(2020)،نور
المجلة الدولية للبحوث النوعية  ،المدرســـــــــــــين في جامعة فلســـــــــــــطين التقنية)خضـــــــــــــوري("

 فلسطين. ،نابلس ،جامعة النجاا الو نية ،24العدد ،المت صصة
دراســــــــــة  األزمة إدار (، "العالقة بين تقانة المعلومات و 2009د، شــــــــــهناز فاتــــــــــل، )حمأ -3

واالقتصــاد، جامعة  اإلدار ، كلية 24، العدد مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلومتطبيقية"، 
 المستنصرية، بغداد.

في دعم  اإلل تروني" أهمية التعليم ،(2012)،شــــذى عبدن ،رشــــيد ،انتظار جاســــم ،جبر -4
 العراد.  ،جامعة بغداد ،كلية ا داب ،102العدد ،مجلة كلية ا داب ،المجتمع"

األزمات في الجامعات  إدار (، "اســـــــتراتيجيات 2019الحريري، محمد ســـــــرور حهمات، ) -5
اسات مجلة الدر سالمي"، ت العالم العربي واإلمهانية االستألاد  منها في جامعاإمريهية و األ

روى للدراســـــــات العليا في أ، جامعة المل ة 1، العدد 4مجلد  ، الاالقتصـــــــادي المعاصـــــــر 
 صنعاء، اليمن.
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د في ع(، "توظيل ت نولوجيا التعليم في برامج التعلبم غن ب2011حسنين، مهدي سعيد، ) -6
توحة المجلة الأللســـــــطينية للتربية المألعضـــــــاء هيدة التدريس، أ كلية التربية من وجهة نظر 

 ، جامعة القدس، فلسطين.5، العدد 3، المجلد عن بعد
(، "فاعلية الم تبر االفتراتــــــــي في 2020حســــــــين، بيمان صــــــــابر، حمة، الهام احمد، ) -7

ر في لطالبات الصـــــف العاشـــــ اإلل ترونيالتحصـــــيل المعرفي وتنمية االتجاه نحو التعليم 
 ساس، جامعة واسط.، كلية التربية األ40، العدد مجلة كلية التربيةماد  ال يمياء"، 

عضــــــــاء الهيدات التدريســــــــية ألهمية وتطوير أ دراط إ(، "2019ســــــــاهر  كاظم، )حســــــــين،  -8
ة لماد  المحاســـــبة  دراســـــة ميدانية على عين اإلل ترونيالمناهج الدراســـــية لتطبيق التعليم 

راســــــــات مجلة دمن ال وادر التدريســــــــية / علوم تجارية / التابعة لمديرية التعليم المهني"، 
، االعدادية المركزية المهنية للبنات، قســــــــــم التعليم المهني 48، العدد 12، المجلد تربوية
 ، الرصافة.األول

في معالجة ندر  ال ألاءات  اإلل تروني(، "دور التعليم 2014حســــــــــــــين، وليد حســــــــــــــين، ) -9
ســــــــــــــالمية، النجف الجامعة اإل، 24، العدد مجلة ال لية االســــــــــــــالمية الجامعةالعلمية"، 

 شرف.األ
(، "البنية العاملية االســـــــت شـــــــافية والتوكيدية لمقياس 2016خضـــــــير، صـــــــنعاء يعقوب، ) -10

العدد  ،مجلة البحوث التربوية والنألسيةهدسون ألنما  الش ية التسعة )األين رام("، -ريسو
50. 

المباشـــر في اكتســـاب المألاهيم  اإلل تروني ر التعليم أ(، "2015خضـــير، عباس نوري، ) -11
ابو للدراســـات مجلة نالألنية واســـتبقائها بماد  عناصـــر الألن لدى  لبة قســـم التربية الألنية"، 

 ، كلية الألنون الجميلة، جامعة بابل، العراد.12/  11، العدد والبحوث
مجلة الجمعية "، Supporting-E اإلل تروني(، "الدعم 2009خميس، محمد عطية، ) -12

 .2، العدد 19، المجلد لت نولوجيا التعليمالمصرية 
" فاعلية نظم ،(2020)،محمد علي ،عبدن ، ارد  عمة  ،عطية ،دحام لطيل ،دحام -13

دراســـــــــــــة تطبيقية في عينه من المصـــــــــــــارف  األزمات إدار المعلومات اإلدارية وأ رها في 
ـــة ت ريـــت للعلوم اإلداريـــة واالقتصـــــــــــــــــاديـــة ،األهليـــة العراقيـــة" ـــد  ،مجل العـــدد  ،16المجل

 جامعة ت ريت. ،واالقتصاد اإلدار كلية  ،1)خاص(ج
بالتعليم قبل  األزمات" آليات مواجهة بعض ،(2016) ،زيد عصـــــــويد مســـــــهوج ،الدلماني -14

، كليـــة التربيـــة، جـــامعـــة عين 173، العـــدد مجلـــة القراء  والمعرفـــة ،الجـــامعي بـــال ويـــت"
 شمس. 
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  األزمة إدار  في الريادي خصائص (،"أ ر2017فتحي، ) احمد والحيت، جمال الدوري  -15
كلية  مجلة ،ردني "األ ســــــالمياإل البنك في العاملين من عينة في دراســــــة اســــــتطالعية

 .53العدد ،الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد
بعاد التعلم التنظيمي في أ(، "دور 2017، حســــين، ســــجى جواد، )راتــــي، جواد محســــن -16

قســــــــام في بعض يســــــــاء األمنظمات اكية  دراســــــــة تحليلية  راء عينة من ر  إلىالتحول 
، 19، المجلد دارية واالقتصــــــــــاديةمجلة القادســــــــــية للعلوم اإلســــــــــط"، و جامعات الألرات األ

 واالقتصاد، جامعة القادسية، العراد. اإلدار ، كلية 3العدد
 اإلل تروني(، "درجــة توافر متطلبــات تطبيق التعليم 2016حمــد محمــد عقلــة، )أالزبون،  -17

ردن من وجهــة نظر عينــة من معلمي التربيــة االســــــــــــــالميــة في محــافظتي جرش في األ
ية، ، كلية عجلون الجامع2، العدد 43، المجلد مجلة دراســـــــــــــات العلوم التربيةوعجلون"، 

 ردن.جامعة البلقاء التطبيقية، األ
 ر أ،" (2015)،كواكــ  عزيز حمودي ،المعموري  ،لميــاء ســــــــــــــلمــان عبــد علي ،الزبيــدي -18

دراســـــــــــــــة تطبيقية في وزار  التعليم  -األزماتبدا  في معالجة التركيز على محركات اإل
 ،واالقتصــــــاد اإلدار كلية  ،103العدد  ،واالقتصــــــاد اإلدار مجلة  ،العالي والبحث العلمي"
 الجامعة المستنصرية.

(، "الت طيط إلجراءات التحول 2016الزهيري،  الل ناظم، خرميط، فاتل عبد علي، ) -19
، 12، مجلد نســــــــــــــانيةمجلة واســــــــــــــط للعلوم اإلفي جامعة واســــــــــــــط"،   اإلل ترونيللتعليم 
 واالقتصاد، جامعة واسط، العراد. اإلدار ، كلية 35العدد

، (2017بد، )الســـــــــلطاني، ســـــــــعدية حايل كاظم، علوان، بشـــــــــرى محمد، علي، داي  ع -20
ية األزمات دراســة اســتطالعســتراتيجيات مواجهة إدارية و "تشــ يص العالقة بين القياد  اإل

 ،مجلـة جـامعـة كربالء العلميـةراء عينـة من العـاملين في مـديريـة توزيع كهربـاء بـابـل"،  
 ، جامعة كربالء.4، العدد 15المجلد 

(، "مطال  اســـتعمال 2015براهيمي، صـــألاء عبد الرســـول، )ســـلمان، ســـامي ســـوســـة، اإل -21
في تــدريس الجــامعي من وجهــة نظر التــدريســــــــــــــيين واتجــاهــاتهم نحو  اإلل ترونيالتعليم 

، كلية التربية، الجامعة 70، العدد 39، المجلد مجلة آداب المســـــــــتنصـــــــــريةاســـــــــتعماله"، 
 المستنصرية، العراد.

 ار إدفي مراحل  اإلستراتيجيةائص الريية (، تأ ير خص2014سلمان، سعد عبد عابر، ) -22
مجلة كلية بغداد"،  –بحث اســــــــتطالعي في الشــــــــركة العامة للصــــــــناعات الجلدية  األزمة

 الرصافة. – اإلدار ، معهد 34، العدد الرافدين الجامعة للعلوم
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 اإلل تروني(، "دور التعليم 2020مال سرحان، الجبوري، علي جاسم شالش، )آسليمان،  -23
الجود  الشــــاملة في المؤســــســــات التربوية والتعليمية  دراســــة اســــتطالعية  إدار  في تعزيز

 ،مجلة العلوم االقتصــــادية واالدارية راء عينة من موظألي مديرية تربية محافظة نينوى"، 
 واالقتصاد، جامعة الموصل، العراد. اإلدار ، كلية 119، العدد 26المجلد 

 ،" فاعلية نظم المعلومات  دراســـــــة نظرية"،(2017) ،محمد ،عبدالحهيم وزرقون  ،شـــــــاهد -24
 ،الوادي ،جامعة الشــــــهيد حمه ل ضــــــر ،10العدد ،مجلة الدراســــــات االقتصــــــادية والمالية

 الجزائر.
(، 2020ي، مشــــتاد محمود، )أو الشــــلمة، ميســــون عبدن، غربي، محمد حســــين، الســــبع -25

  ين )الجامعة التقنية الشماليةمن وجهة نظر العامل األزمة إدار "دراسة تقويمية لمتطلبات 
، العدد 16، المجلد دارية واالقتصــــــــــاديةمجلة ت ريت للعلوم اإلالمعهد التقني/الحويجة("، 

 واالقتصاد، جامعة ت ريت. اإلدار ، كلية 2)خاص( ج
الصـــــــحف المصـــــــرية ل ار ة قطار كألر الدوار دراســـــــة  إدار (، "2001شـــــــومان، محمد، ) -26

ع المؤتمر الســــــــــــنوي الراب إلىتحليلية لعينة من الصــــــــــــحف القومية والحزبية"، بحث مقدم 
 .3، العدد 2، المجلد المجلة المصرية لبحوث رأي العاموال وارث،  األزمات دار إل

 إدار  يجيةســــــتراتإ في القيادية ال صــــــائص (،"أ ر2011ي، )أو شــــــن جبوري  ،الصــــــافي -27
، 90العراد"، العدد/ال هرباء وزار /العامة المديريات من لعدد دراســــــــــــــة ميدانية :األزمة
 .بغداد جامعة ،واالقتصاد اإلدار  مجلة

، تااسمجلة األ" اإلل تروني(، "دراسة وتحليل تقانات التعليم 2013صالح، منى هادي، ) -28
 بغداد، العراد.، كلية التربية للبنات، جامعة 205، العدد 1المجلد 

(، "أ ر اســــــتعمال اســــــتراتيجية التعليم 2016حمد  ل ، حســــــن، مهند يحيى، )أصــــــبار،  -29
ة جامعة مجلالمتوســط في ماد  الأليزياء"،  األولفي تحصــيل  البات الصــف  اإلل تروني

نســــــــــــــانية جامعة ربية للعلوم اإل، كلية الت7، العدد 23، المجلد ت ريت للعلوم االنســــــــــــــانية
 .ت ريت، العراد

ي ودورها ف اإلل تروني(، "معايير تــمان الجود  في نظام التعليم 2019 ايبي، رتيبة، ) -30
، جامعة 1، العدد9، المجلد فاد لعلم االجتما آمجلة تحقيق فعالية العملية الت وينية"، 

 البليد ، الجزائر.
ي في التعليم العــالي ف اإلل تروني(، "أهميــة تطبيق التعليم 2018عبــاس، رنــا حهمــت، ) -31

، كلية 31، العدد 2، المجلد مجلة الرط للأللســـألة واللســـانيات والعلوم االجتماعيةالعراد"، 
 ا داب، جامعة واسط، العراد.
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(، "دور  ت نولوجية المعلومات في تطوير م رجات التعليم 2015عباس، زكي محمد، ) -32
، داريةإلالمجلة العراقية للعلوم االعالي، دراســـــــــة تطبيقية في المعهد التقني في الديوانية"، 

 واالقتصاد، جامعة كربالء، العراد. اإلدار ، كلية 45، العدد 11المجلد 
 اقســـــــام تدريســـــــيو واســـــــتعمال معرفة (، "مدى2017)قبال مطشـــــــر، إعبد الصـــــــاح ،  -33

مجلــــة البحوث التربويـــة ة"، اإلل ترونيــــلتطبيقــــات التعليم  التربيــــة كليــــات في الجغرافيــــة
 ، كلية التربية، الجامعة المستنصرية.55، العددوالنألسية

كســاب إ رها في أداء وقياس نما  دعم األأ(، "2015ا ي، حســن الباتع محمد، )عبد الع -34
ة باســـــــــــت دام منظوم اإلل ترونيهيدة التدريس بجامعة الطائف مهارات التقويم عضـــــــــــاء أ 

مام ، جامعة اإل4، العدد مجلة العلوم التربويةالتعلم )بالكبورد( واتجاهاتهم نحوها"،  إدار 
 محمد بن سعود االسالمية، الممل ة العربية السعودية.

لتعزيز المناعة  ســــتراتيجي مدخالً (، "التجديد اإل2019دريس عبودي، )إعبودي، صــــألاء  -35
ية دارية في الجامعة التقنية الشــــــمالليلية  راء عينة من القيادات اإلالتنظيمية  دراســــــة تح
 .27، العدد4، المجلد مجلة الم نى للعلوم االدارية واالقتصاديةوجامعة الموصل"، 

ما  التعلم لدى نأن  ر التألاعل بيأ(، "2010المرادني، محمد م تار ) عزمي، نبيل جاد، -36
، 16لد ، المجمجلة الدراســـــات تربوية واجتماعيةالعليا بهليات التربية"،  ت الب الدراســـــا

 ، كلية التربية، جامعة حلوان.3العدد
تحليلية"،  دراسـة وصـفية/البصـر  جامعة في األزمة إدار (، "2012علوان، شـذى احمد، ) -37

واالقتصــــــــــــــاد،  اإلدار ، كلية 66العدد  ،18، المجلد داريةمجلة العلوم االقتصــــــــــــــادية واإل
 جامعة بغداد، العراد.

كأحد االتجاهات  األزمات إدار (، "2003العوتـــي، عادل خير ن ناصـــر بن عبدن، ) -38
 .30، العدد 9، المجلد مجلة مستقبل التربية العربية"، اإلدار الحدي ة في علم 

جود  م رجــات  نظم  " أ ر،(2020)،كألــاا عبــاس ،محيميــد ،فــائق مشــــــــــــــعــل ،قــدوري  -39
دراســـة اســـتطالعية في الشـــركة العامة لصـــناعة  األزمة إدار ســـتراتيجيات إالمعلومات في 

 ،مجلـة ت ريـت للعلوم اإلداريـة واالقتصـــــــــــــــادية ،األســــــــــــــمـد  المنطقـة الشــــــــــــــمـاليـة/ بيجي"
 جامعة ت ريت. ،واالقتصاد اإلدار كلية  ،1العدد)خاص(ج ،(16المجلد)

في التعليم العالي  اإلل تروني(، "جود  التعليم 2015قريشـــــــي، ســـــــامي، رفا ، شـــــــريألة، ) -40
مجلة العلوم شــــــــــار  لجهود الجامعة الجزائرية"، مع اإل –أحد متطلبات عصــــــــــر المعرفة ك

 ، جامعة ورقلة.10، العدد االجتماعية واالنسانية
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دور الت طيط (، "2013س محمد، )ال بيســـــــي، صـــــــالا الدين عواد كريم، حســـــــين، عبا -41
بحث ميداني  راء عينة من مديري وزار  الت طيط"،  األزمة إدار ســتراتيجي في فاعلية اإل

 واالقتصاد، جامعة بغداد. اإلدار ، كلية 49العدد  ،واالقتصاد اإلدار مجلة 
ات ســـــتراتيجيإســـــتراتيجي في (، "تأ ير التأل ير اإل2012عواد، )ال بيســـــي، صـــــالا الدين  -42

الموارد البشـــرية  دراســـة ميدانية تحليلية  راء عينة من المديرين في وزار  الصـــحة"،  إدار 
 .67، العدد18، المجلد داريةمجلة العلوم االقتصادية واإل

في معــالجــة نــدر   اإلل تروني" دور التعليم ،(2014)،حســــــــــــــين ،حســــــــــــــين ،مني ،محمــد -43
، الجامعة ســــــــــــــالمية كلية اإل، 24العدد  ،مجلة الجامعة االســــــــــــــالمية ،ال ألاءات العلمية"

 شرف.النجف األ
 ار مقترا لحقيبة تعليمية محوســبة الســت دام التعليم إ(، "2019نور صــباا، )أمحمود،  -44

، المهتبة المركزية، 86، العدد مجلة آداب المســــتنصــــريةفي التقويم التربوي"،  اإلل تروني
 الجامعة المستنصرية.

" واقع ،(2020)،صـــابر حمد ،محمود ،ســـالمة مانع ،فاتـــل ،ناجي عبدالســـتار ،محمود -45
دراســـــة تحليلية  راء عينة  -جامعة ســـــامراء أنمواجاً  -في التعليم الجامعي األزمات إدار 

 ،مجلة ت ريت للعلوم االدارية واالقتصــــــادية ،من القيادات األكاديمية في جامعة ســــــامراء"
 العراد. ،ت ريت جامعة ،واالقتصاد اإلدار كلية  ،العد)خاص( ،16المجلد

سباب األ –دارية األزمات والضغو  اإل إدار (، "2009المعيلي، ناصر عبدن ناصر، ) -46
 .207، العدد مجلة عالم االقتصادوالعالج"، 

(، "الممارســـــات الســـــلوكية لمديري المدارس في 2002المهدي، ســـــوزان، هيبة، حســـــام، ) -47
، العدد 4، المجلد التربية وعلم النألسمجلة كلية داخل المدرســــــــــــــة"،  األزماتالتعامل مع 

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.26
 اإلل تروني(، "فاعلية التعليم 2014نايل، عزيز كاظم، حســين، ســرى ســعد عبد علي، ) -48

المتوســــــــــــــط في ماد  الجغرافية  األولفي تنمية التأل ير االبداعي لدى  البات الصــــــــــــــف 
كلية التربية لالختصــــاصــــات  ،1العدد ،12مجلد ، المجلة جامعة كربالء العلميةالعامة"، 
 العراد. ،جامعة كربالء ،االنسانية

في جامعة القدس المألتوحة  اإلل تروني(، "تقويم جود  التعلم 2012النجدي، ســــــــــــــمير، ) -49
، العدد 3مجلد ، الالمجلة الأللســـطينية للتعليم المألتوافي تـــوء المعايير العالمية للجود "، 

 حة.، جامعة القدس المألتو 6
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بمدارس المرحلة المتوســــــــــــــطة  األزمات إدار " واقع ،(2020)،محمد دخيل ن ،الهاجري  -50
 ،تربيةمجلة كلية ال ،بمنطقة الألروانية التعليمية بدولة ال ويت من وجهة نظر المعلمين"

 ال ويت. ،جامعة االزهر ،186العدد
(، "واقع التعليم 2020ي، فاتح، لســـــــــــــود، )و هشـــــــــــــام، معزوز، مريم، حجلة، خديجة، مال -51

في ظل جائحة كورونا دراســـــــــــــــة ميدانية على عينة من  اإلنترنتالجامعي عن بعد عبر 
 ، جامعة عنابة.3، العدد 3، المجلد مجلة مدارات سياسيةالطلبة بالجامعات الجزائرية"، 

ية للبنات في المدارس المتوســـــــــطة الحهوم األزمات إدار (، "2003اليحيوي، صـــــــــبرية، ) -52
، جامعة الملك 18، العدد ســـــالميةلة العلوم التربوية والدراســـــات اإلمجبالمدينة المنور  "، 

 سعود، الرياض.
ي ف اإلل تروني"تـــأ ير تطبيق التعليم ،(2019)،علي عـــادل ،محمود ،جنـــان فرج ،يونـــان -53

ــذكــاءأمجلــة  ،العراد على دافعيــة الطلبــة للتعلم" ــد ،بحــاث ال معهــد  ،28العــدد ،13المجل
 بغداد. ،التقني اإلدار 

 
 ةابعًا: المؤتموات نالندنات:

 ،"دور التعليم االفتراتــــــــــــي في إنتاج وتنمية المعرفة البشــــــــــــرية" ،(2004)،ب تي ،إبراهيم -1
الملتقى الدولي حول التنمية البشــــــــــــــرية وفرص االندماج في اقتصــــــــــــــاد المعرفة وال ألاءات 

 الجزائر. ،جامعة بسهر  ،مارس 10-9 ،البشرية
البنية التحتية الســــت دام ت نولوجيا المعلومات واالتصــــاالت " ،(2003) ،إســــماعيل، فادي -2

النـــدو  اإلقليميـــة حول اســــــــــــــت ـــدام ت نولوجيـــا المعلومـــات  ،"في التعليم والتعليم عن بعـــد
 دمشق. -  ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت – اإلل ترونيواالتصاالت في التعليم 

قى الملت ،"المنظومة التعليمية بين التقليدية واالفتراتــــــــــــــية" ،(2004) ،الحار ي، ســــــــــــــعاد -3
 ياض.الر  دار ،الجمعية السعودية ل  ،والمتغيرات العالمية الجديد  اإلدار اإلداري ال اني  

 ،"في الدول النامية  ا مال والتحديات اإلل ترونيالتعليم " ،(2003) ،عبدالمنعم، إبراهيم -4
– ل ترونياإلت نولوجيا المعلومات واالتصــاالت في التعليم الندو  اإلقليمية حول اســت دام 

 دمشق. -  ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت
 النظام في الصـــرا  وحل األزمات إدار  في المنظومي المدخل(، "2001) خالد العمري، -5

 .القاهر  شمس، عين جامعة عشر، ال امس العربي "، المؤتمرالتربوي 
وآفـــاد تطوره في العـــالم العربي   اإلل ترونيالتعليم " ،(2004) ،الألـــاتــــــــــــــــل، عبـــدالرزاد -6

المؤتمر العلمي الدولي الســــــــنوي الرابع ل لية االقتصــــــــاد  ،"الجامعة االفتراتــــــــية الســــــــورية
 عمان. ،والعلوم اإلدارية في جامعة الزيتونة األردنية
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في األردن  خيار اســــتراتيجي لتحقيق الريية  اإلل ترونيالتعلم " ،(2003) ،الأليومي، نبيل -7
ا الندو  اإلقليمية حول اســـت دام ت نولوجي ،"وآفاد المســـتقبل ،اإلنجازات ،الو نية التحديات

 -  ITUاالتحاد الدولي لالتصـــــــــــــاالت– اإلل ترونيالمعلومات واالتصـــــــــــــاالت في التعليم 
 دمشق.

تطوير  ريقة المحاتــــــــــــــر  في  نياإلل ترو التعليم " ،(2003)،هيألاء بنت فهد ،المبيربك -8
 ،تقبلندو  مدرســـــة المســـــ ،"مع نمواج مقترا اإلل ترونيالتعليم الجامعي باســـــت دام التعليم 

 الرياض. ،جامعة الملم سعود ،(2003-8-17-16للألتر )
مية الندو  اإلقلي ،"الموقف العربي-اســــــــــــتراتيجيات التعليم الرقمي" ،(2003) ،النجار، فريد -9

اد الدولي االتح – اإلل ترونيلوجيا المعلومات واالتصــاالت في التعليم حول اســت دام ت نو 
 دمشق. -  ITUلالتصاالت

 
 خامسًا: التتب:

الم، ) عبد قحف، أبو -1  الجامعة دار "،األزمات إدار و  اإلســـتراتيجية اإلدار " (،2002الســـب
 .للنبشر، اإلسهندرية الجديد 

رف "، مهتبة المعاالتعليمية بين النظرية والتطبيق اإلدار (، "2002حمد، ابراهيم احمد، )أ -2
 الحدي ة، اإلسهندرية.

االحتراف  إلىمن التطبيق  اإلل ترونيالتعليم (، "2009ســــــــــــــمــــاعيــــل، غريــــ  زاهر، )إ -3
 ، عالم ال ت ، القاهر .1"،  والجود 

، دار 1  "،بين النظرية والتطبيق وال وارث األزمات إدار " (،2012عماد، ) بركات، -4
 ى، القاهر .األولضة النه

، المؤســســة الجامعية بين نقطتي الغليان والتحول" األزمة إدار "(، 2001البزاز، حســن، ) -5
 للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

 مهتبة ،"دوار للمعلم حدي ةأاإلل ترونية و المدرسة " ،(2004)،عوض بن حسين ،التوردي -6
 الرياض. ،الرشد

 عمان. ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،1  ،"األزمات إدار " ،(2008) ،محمود ،جادن -7
"، عالم ت طيط المؤســـســـات التعليمية(،" 2009حافظ، محمد صـــبري، والســـيد البحيري، ) -8

 ال ت ، القاهر .
" ، المشــــــهالت االقتصــــــادية والمالية واإلدارية األزمات إدار (، "2010الحريري، محمد، ) -9

 دار البداية، عمان.
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" ، مركز االمارات للدراســات والبحوث األزمات إدار (، "1997محمد رشــاد، )ي، و الحمال -10
 ، ابو ظبي.اإلستراتيجية

، مهتبة 2  ،"  تجارب محلية وعالميةاألزمات إدار " ،(1995)،محمد رشــــــــاد ،ي و الحمال -11
 .،القاهر  ،عين شمس

 والمواقف الطــــارئــــة، مع تطبيقــــات األزمــــاتض في و االتألــــب (، "2005حوباش، جمــــال، ) -12
 "، إيتراط للطباعة والنبشر والتبوزيع، القاهر .علميبة

، مهتبة مدبولي، الجامعة 1"،  األزمات إدار (، "1993ال ضــــــــــــيري، محســــــــــــن أحمد، ) -13
 األردنية، عمان، األردن. 

على  األزماتمنهج اقتصادي اداري لحل  األزمات إدار (، "2003ال ضيري، محسن، ) -14
 ، مهتبة مدبولي، القاهر .2"،  مستوى االقتصاد القومي والوحد  االقتصادية
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 (1الملحق )
 جامعة الموصل

 ناالقتصاد داةةالكلية 
 االعمال إداةةقسم 

 الدةاسات العليا 
 الموضوع/ تحكيم استماةة استباية

 األستاذ الفاضل الدكتوة.........................................المحتوم
 ،السالم عليكم نةحمة هللا نبوكاته

ـــــــــــ ةزم الباح ة إجراء الدراسة الموسومتعت       ظل التعليمية ف األزمات داةةأداة ل لتتوني ال التعليم "  بـ
 ،جامعة الموصممل"/ ناالقتصمماد داةةالكلية ف  طلبة المن  آلةاء عينةجائحة كوةنيا/دةاسممة اسممتطالعية 

ول ون م من اوي ال بر  واالختصـــاص  ،األعمال إدار وهي جزء من متطلبات نيل شـــهاد  الماجســـتير في 
ونظرًا للمهانة العلمية المرموقة التي تتمتعون بها وما نتوســـــــــمه فيهم من خبر  ودراية في  ،في هذا المجال

سر الباح ة أن تضع بين أيديهم هذه االستمار  التي تسعى لجعلها مقياسًا للدراسة بعد إبداء ي ،هذا المجال
د إا نرجو قراء  العبارات والتألضـــل بإبداء رأيهم الســـديد حول األبعا ،آرائ م وتضـــمينها خبرات م ومقترحات م

ي تـــوء ف ،ن ت دم الدراســـة الحاليةع بيان المالحظات التي من شـــأنها أم ،في االســـتبانة  والألقرات الوارد
 ر ا تية و االمح
 هل الألقر  واتحة وتقيس الغرض الذي وتعت من أجله؟ 
 الُبعد المحدد لها؟ إلى هل تنتمي كل فقر  مدرجة تحت كل ُبعد 
  غير المناسبة؟ استبعاد العبارات أواألبعاد المؤشر   إلىمدى إمهانية إتافة فقرات أخرى 
  األبعاد المؤشر ؟ إلىهل هناط أبعاد أخرى يمهن إتافتها 
 ( يهرتلخرى؟ علمًا بأن الباح ة ستست دم مقياس)هل ان بدائل القياس مناسبة؟ أم تقترا بدائل أ

 ال ماسي.
 يتم معنا.. نالسالم عليكم نةحمة هللا نبوكاتهن اشاكوين تع     

 سم السيد الخبيو:ا
 االختصاص:
 كاديمية:الشهادة األ 
 مكان العمل:

 التاةيخ:
 التوقيع:
 المشوف                                           الباحثة         

 طالبة الماجستيو   األستاذ المساعد الدكتوة                             
 الء نهب محمد يويسآ               عامو اسماعيل حديد                  



II 

 جامعة الموصل   
 ناالقتصاد داةةالكلية 

 االعمال إداةةقسم  
 الدةاسات العليا  

 (2) الملحق
 أيموذج استماةة االستبيان

 السالم عليكم نةحمة هللا نبوكاته....
"التعليم ــــــــــــب ستبانة التي أعدت لقياس متغيرات الدراسة الموسومةنضع بين أيديهم اال     

التعليمية ف  ظل جائحة كوةنيا: دةاسمممممممة اسمممممممتطالعية  األزمات داةةأداة ل لتتوني ال 
في  موتعد مشـــاركت  ،ناالقتصمماد/جامعة الموصممل" داةةالكلية ف  طلبة الآلةاء عينة من 
لذا  ،خراج هذه الدراسة بالمستوى الذي نأمل بهًا في إيجابيالحقيقية إسهامًا إتقديم الصور  

 مناسبة ل ل سؤال.  تيار اإلجابة التي ترونها نرجو تألضل م مشهورين باخ
 ن م... مع خالص التقدير واالحترامو اشاكرين تع

 مالحظة 
 جابت م بحرية ودقة وموتوعية.أتمنى أن ت ون إ .1
 وبعهسه ست ون االستمار  غير صالحة.كافة يرجى من م اإلجابة على الألقرات  .2

 ،شـــــــد ب أتألق ،محايد ،أتألقال  ،بشـــــــد  أتألقا بين )ال و ا( بدائل تتر 5مام كل فقر )ســـــــتجد أ
 في الحقل الذي يم ل وجهة نظرط. )√نرجو منك وتع عالمة) ،(أتألق

 
 المشوف                                           الباحثة         

 األستاذ المساعد الدكتوة                                طالبة الماجستيو
 الء نهب محمد يويسآ              عامو اسماعيل حديد                  

 
 
 
 
 
 
 

 



III 

 :لتتوني ال اًل: التعليم أن 
 وأالتعليم باســــــــت دام الحاســــــــبات ا لية وبرمجياتها الم تلألة ســــــــواء على شــــــــبهات مغلقة وهو 

 .شبهات مألتوحة أوشبهات مشتركة 
الدعم الذي يشــــــــــتمل على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه  ويقصــــــــــد بهالعليا:  داةةالدعم  -أ

 نحو برامج التغيير. المؤسسةالعليا في  دار اإل

 أتفقال  الب عد نالفقوة ت
 بشدة

 ال
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

ق ال لية البنية التحتية الالزمة لتطبي إدار توفر  .1
 .ل ترونياإلالتعليم 

     

2. 
بــــــة ة للطلإل ترونيــــــال ليــــــة بوابــــــات  إدار توفر 

ة نيل ترو اإلالمهتبات  إلىتمهنهم من الوصــــــول 
 والحصول على ال ت  والمواد المرجعية.

   
  

معالجة جميع المشــــاكل  إلىال لية  إدار تســــعى  .3
 .ونيل تر اإلالتي تواجه الطلبة خالل التعليم 

     

4. 
ة رونيـل تاإلال ليــة الــدورات واللقــاءات  إدار تقيم 

بشهل مستمر مع الطلبة لدعم وتشجيع الت يل 
 .ل ترونياإلمع التعليم 

   
  

5. 
ال ليــة االهتمــام والتألــاعــل ال بير مع  إدار تولي 

جـمـيـع ردود افـعـــــــال الـطـلـبـــــــة تـجـــــــاه الـتـعـلـيـم 
 .ل ترونياإل

   
  

والرســـــــــومات  ،والصـــــــــور ،ويقصـــــــــد بمحتوى ال ورس النصـــــــــوص المهتوبةمحتوى التوةس:   -ب
ن هناط وأ ،ومقا ع الأليديو......وغيرها ،والرســــومات المتحركة ،والمؤ رات الصــــوتية ،ال طية

غيل بيدة تشــــ ، ال ة عناصــــر أســــاســــية خاصــــة بمحتوى ال ورس وهي  نمواج تجميع المحتوى 
 آلية التصألح والتتابع. ،الوحدات التعليمية

 أتفقال  الب عد نالفقوة ت
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

1. 
 لىإالطلبـــــــة  ل ترونياإليقود محتوى ال ورس 

اعتمــــاد التأل ير النقــــدي والتحليــــل البنــــاء تجــــاه 
 المشاكل التي تواجهه.

     



IV 

 

تســــــــــــــم ي ل ترونياإلمحتوى ال ورس في التعليم  .2
 بالمرونة.

     

محتوى ال ورس المقترن بالصـــــــــــور يوفر عرض  .3
 ل.فضم بشهل أة من الألهل ترونياإلشهال واأل

     

4. 
ــــ  من  ل ترونياإلمهن محتوى ال ورس  الطــــال

المــــاد  العلميــــة في أي مهــــان  إلىالوصــــــــــــــول 
 وزمان.

     

5. 
ي الطال  ف ل ترونياإليســــــــاعد محتوى ال ورس 
فضـــــــــــل من تلك التي الحصـــــــــــول على درجات أ

 يحصل عليها في التعليم التقليدي.
     

 وأوفق خطوات معينة  ،هندسة الشيء بطريقة مايعني تصميم ال ورس تصميم التوةس:  -ج
 .والتصميم هو عملية ت طيط منهجية تسبق تنأليذ ال طة ،هو عملية هندسية لموقف ما

 أتفقال  الب عد نالفقوة ت
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

تصــــــــــميم ال ورس الدراســــــــــي يتالئم مع التعليم  .1
 جراءاته.وإ ل ترونياإل

     

2. 
ا الطــالــ  المــاد  العلميــة التي يحصـــــــــــــــل عليهــ

ســــــــــــلوب التعليم ال ورس تتناســــــــــــ  مع أخالل 
 .ل ترونياإل

   
  

3. 
ة العلميجميع النشــــــــا ات الصــــــــفية والواجبات 

ـــ  تتم إ ـــة من الطـــال دارتهـــا بشــــــــــــــهـــل المطلوب
 .إل تروني

   
  

4. 
يتم اعتماد فصـــــــول دراســـــــية افتراتـــــــية مزود  
بجميع التقنيـــات ووســــــــــــــــائـــل التعلم المـــدعومــة 

 بتطبيقات الصوت والصور .
   

  

5. 
ن ية للتدريســــــــــــيل ترونياإلتــــــــــــم جميع المواقع 

جل ســـهولة تـــمن الموقع الرســـمي لل لية من أ
 التواصل بين الطال  والتدريسي.

   
  



V 

وأداء  دمج التعلمو يفه األداء ودعم اإلنترنت عبر للتعلم وسيلة هوالدعم الفن )التتنولوج (:  -د
اســــــــــتجابة  المهمة في حول رشــــــــــاداتالمعلومات واإل توفير خالل واحد من عمل في المهمة

 .العمل بالتعلم أ ناء تسمح محدد ، وبالتالي تا أو و  الحتياجات

 أتفقال  الب عد نالفقوة ت
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

المعتمــــد  في  ل ترونياإلمنصــــــــــــــــــات التعليم  .1
 ال لية تتسم بسهولة الت بيت والتشغيل.

     

2. 
توفر ال لية فريق دعم فني لمســــــــــــاعد  الطلبة 
في حـــــل أي مشــــــــــــــهلـــــة تواجههم في التعليم 

 .ل ترونياإل
     

3. 
ال ليـــة ايميالت رســــــــــــــميـــة للطلبـــة  إدار توفر 

الصــــألوف واالمتحانات  إلىتمهنهم من دخول 
 ة.ل ترونياإل

     

اعتمــاد كلمــات مرور آمنــة تمهن الطــالــ  من  .4
 .اً إل ترونيرسال أي معلومات مهمة إ

     

5. 
مهن ة مناســبة تإل ترونياعتماد منصــات تعليم 

الطال  من تحميل ملألاتهم ونقل صورهم بدقة 
 وسرعة عالية.

     

 
الذي  ،نتاإلنتر التعلم عبر  ال صــــائص التي يتمتع بها الطال  في هيتعلم: خصمممائص الم   -ه

حانات لحضـــور الدروس وتقديم االمت ،ل ترونياإلونظام التعليم  ،ةل ترونياإليســـت دم الوســـائل 
 .ل ترونياإلوالتألاعل مع المعلم والطلبة في جلسات التعليم 

 الب عد نالفقوة ت
ال 
 أتفق
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

يـــة و افرص متســـــــــــــــــ ل ترونياإليوفر اعتمـــاد التعليم  .1
 سدلة والمناقشات الصفية.ة في  را األللطلب
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2. 
المهــان الــذي يعتمــده الطــالــ   أوتوفر بيدــة المنزل 

 جواء الألصـــــــــــــــــــــلنألس أ ل ترونياإللتلقي التعليم 
 الدراسي التقليدي.

     

عاني ة الملل التي يمشــــــــــهل ل ترونياإليعالج التعليم  .3
  ناء التعليم التقليدي.منها الطال  أ

     

4. 
ـــــة من اســــــــــــــتحـــــداث  ل ترونياإلن التعليم مهب  الطلب

ار ف ـــحواريـــة يتواصــــــــــــــلون ويتبـــادلون األ اتمنتـــديـــ
 ووجهات النظر من خاللها.

     

قــــاتهم و أالطلبــــة من تنظيم  ل ترونياإلن التعليم مهب  .5
 ال.بشهل فعب 

     

ة في العملي األولهو ال صـــــــــــــائص التي يتمتع بها المعلم وهو الطرف خصممممممممائص المعلم:  -ن
اء هيدة اعضــــــ أويعتمد على قدر  المدرســــــين  ل ترونياإلي جهد للتعليم وإن نجاا أ ،التعليمية
 .وكألاءتهم التدريس

 أتفقال  الب عد نالفقوة ت
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

1. 
دريس للمــدرس التــ ل ترونياإليتيح التعليم 

ك ر من خالل التعليم بشــــــــــــــهـــل تألـــاعلي أ
 .ل ترونياإل

     

اد  المدرس من زي ل ترونياإلن التعليم مهب  .2
 العالقة والترابط مع الطال .

     

3. 
ســـــــــــــــــاتـــذ  في ال ليـــة التحـــديـــث يعتمـــد األ

المســـــــــــــتمر لتقنيات المعلومات ووســـــــــــــائل 
 االتصال التي يعتمدوها مع الطلبة.

     

 ل ترونياإليتســــــــــــــم المـــدرس في ال ورس  .4
 بسرعة االستجابة الحتياجات الطلبة.

     

5. 
يعتمــــد التــــدريســــــــــــــي خالل ال ورســــــــــــــــــات 

االخطـــاء التي يواجههـــا  ة علىل ترونيـــاإل
 مع الطلبة وعدم ت رارها في المستقبل.
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بها من  والمو ود  ،ويقصد به تصورات الألرد المعرفية للجهات الداعمة له الدعم االجتماع : -ي
 .ا خرين التي أ رت بدورها في م تلف سلوكياته الحياتية ونشا اته

 

 ال أتفق الب عد نالفقوة ت
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

ة الطلبـــــة من ل ترونيـــــاإلتمهن مواد ال ورس  .1
 تحقيق نألس النتائج في ال ورس التقليدي.

     

ل من زيــــاد  التألــــاعـــ ل ترونياإليعزز التعليم  .2
 بين الطلبة.

     

3. 
ة ز الطلبــــو اتجــــ ل ترونياإلمن خالل التعليم 

وف وال جل من المشاركة المباشر  ال  حاجز
 مام الزمالء.أ

     

ل الطلبة من التواصـــــــ ل ترونياإلن التعليم مهب  .4
 قات الدوام الرسمية.أو خارج 

     

 ل ترونيإلاال بر  المهتسبة للطلبة من التعليم  .5
 مهنتهم من تبادل الدعم فيما بينهم.

     

 
 :األزمات إداةةثاييًا: 

من أجل تجن  وقوعها والت طيط للحاالت التي  ،األزمات"نظام يســــــــــــــت دم للتعامل مع 
 .والحد من ا  ار السلبية ،بهدف التحهم في النتائج ،يصع  تجنبها

 ل فرصــــــــــــــةأو وهي  األزمات إدار لمراحل  المرحلة األولىوتم ل  :األزمةموحلة اكتشممممممممماف  -أ
وقد تنبعث هذه اإلشـــــــــــــــارات  ،من خالل التعلم من إشـــــــــــــــارات اإلنذار ،األزمةللت لص من 

 .من خالل المسح البيدي ؤسسةخارج الم أولتحذيرية من داخل ا

 ال أتفق الب عد نالفقوة ت
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

اكتشـــــــــــــاف  إلى تســـــــــــــعى ال لية إدار أرى أن  .1
 .األزمةمؤشرات ال لل قبل وقو  

     

يدي بـــالتحليـــل الب تعنى ال ليـــة إدار أعتقـــد أن  .2
 .األزمةللتعرف على مؤشرات حدوث 

     



VIII 

على فريق  تعتمــد ال ليــة إدار أتصــــــــــــــور أن  .3
 .األزمةعمل مؤهل لجمع وتحليل مؤشرات 

     

تمتلـــك ال ليـــة خطـــة حســـــــــــــــــ  وجهـــة نظري  .4
 .األزمةاستباقية تواجه من خاللها حدوث 

     

5. 
العـــاملين في ال ليـــة تتجـــه األفراد ن  قـــافـــة إ

م هامتالط المســــــــــــــتوى المقبول لتحـديـد أ  نحو
 .األزمةمؤشرات 

     

ت طيط ال المرحلة يتمفي هذه  ،األزمات دار وهي المرحلة ال انية إل زمة:لة االستعداد ل  موح -ب
ارها  التقليل من آ أوالمتوقعة لمنع حدو ها  األزمةوالمســــــــــــــبق للتعامل مع  لمنتظمواإلعداد ا

 .السلبية

 أتفقال  الب عد نالفقوة ت
 أتفق محايد أتفقال  بشدة

 أتفق بشدة

1. 
تعمـــــل على  ال ليـــــة أرى أن إدار 

توفير برامج تطويريــــة في مجــــال 
 .األزمات إدار 

     

2. 
 على تعمـــل ال ليـــة أعتقـــد أن إدار 

توظيل مشـــــــــــــــاركتهـا مع الجهـات 
 .األزمةاات العالقة ب

     

3. 
ى عل تعمل ال لية أتصـور أن إدار 

توفير الـــــــدعم المـــــــادي والمعنوي 
 .األزمةلمواجهة 

     

4. 
 ال لية حس  وجهة نظري أن إدار 

البنيــة التحتيــة المنــاســــــــــــــبــة تمتلــك 
 .األزمةلمواجهة 

     

5. 
على  تعمـــــل ال ليـــــة أرى أن إدار 

ت صيص الموارد الالزمة لمواجهة 
 .األزمة

     



IX 

 مجراءات والتحضــيرات يتوهي ســلســلة من اإل ،تم ل المرحلة ال ال ةضممواة: احتواء األموحلة  -ج
المتوقع حدو ها وحصــــــرها في مســــــاحة  األزمةجل احتواء ات ااها في مرحلة االســــــتعداد من أ

 جزاء المؤسسة.بقية أ إلى صغير  في المؤسسة ومنعها من االنتشار

 أتفقال  الب عد نالفقوة ت
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

1. 
بين اعتمـــــــاد  توازن  ال ليـــــــة أعتقـــــــد أن إدار 

ســـــــــــــــالي  العلمية والعملية في تعاملها مع األ
 .األزمة

     

2. 
غرفة  ت صــــــــــــــص ال لية أتصــــــــــــــور أن إدار 
األزمــة وتقليــل  نهــا احتواءعمليــات من شــــــــــــــــأ

 .ها ار آ
     

3. 
بعين تأخذ ال لية  إدار حســـــــــــــــ  ا العي أن 

همية كلألة الوقت خالل التعامل مع االعتبار أ 
 .األزمة

     

تمتلك وســـــــــــائل اتصـــــــــــال ال لية  أرى أن إدار  .4
 واحتوائها. األزمةفاعلة لتعزيز معالجة 

     

5. 
 هــالويــاتأو من تــــــــــــــمن  ال ليــة أعتقــد أن إدار 

مهـــافحـــة ومواجهـــة كـــل ال قـــافـــات التي تـــدعم 
 .األزمةانتشار وتهويل 

     

ت ســــــــتراتيجيااإلوتــــــــع  المرحلة يتم وهي ،تم ل المرحلة الرابعةموحلة اسمممممتعادة النشممممماط:   -د
 .حالة أحسن أو األزمةحدوث حالة ما قبل  إلى مؤسسةالإلعاد  ها وتنأليذجراءات اإلو 

 أتفقال  الب عد نالفقوة ت
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

يرات بتقييم التأ تهتم ال لية  أتصــــــــــــــور أن إدار  .1
 .األزمةالسلبية الناتجة عن 

     

المواقع المتـــــأ ر   ترفـــــدال ليـــــة  أعتقـــــد أن إدار  .2
 بالموارد الالزمة الستعاد  نشا ها. األزمةب

     



X 

3. 
ا عملية تو يق كل متتابع ال لية  أرى أن إدار 

وتطورها لالســــــــــــــتألاد  منها في  األزمةيتعلق ب
 المستقبل.

     

4. 
 تحـــددال ليـــة  وجهـــة نظري أن إدار حســــــــــــــــ  

  دمد حول اســـتعاألال طط القصـــير  والطويلة ا
 زمة.النشا  الطبيعي بعد التعرض لأ

     

5. 
أهم األنشـــــطة توتـــــح ال لية  أتصـــــور أن إدار 

ن يتشـــــــــارط فيها العاملون للتعافي التي يج  أ
 .األزمةمن 

     

اإلجراءات واإلصــــــــــــــالحات التي  مجموعة من  وتم ل المرحلة األخير  وهي موحلة التعلم: -ه
 .واألنظمة ؤسساتلتنشيط الم األزمةالتعلم من تنتج عن التحليل و 

 أتفقال  الب عد نالفقوة ت
 بشدة

ال 
 أتفق محايد أتفق

 أتفق بشدة

1. 
تعتمــد ال ليــة  حســــــــــــــــ  وجهــة نظري أن إدار 

ار  النقا  التي تم التعلم منها من آ همتحديد أ 
 .األزمة

     

2. 
أســــــــــــــلوب تــدريـ  تعتمــد ال ليــة  أعتقــد أن إدار 

دهــــا العــــاملين و لبتهــــا ولم تلف فراوتطوير أ
 .األزمةقسام لمواجهة األ

     

3. 
ســــــــلوب االســــــــتألاد  أ تعتمدال لية  أرى أن إدار 

من بقيــــــة ال ليــــــات في كيفيــــــة تعــــــاملهم مع 
 .األزمة

     

4. 
على الوقوف تعمــل ال ليــة  أتصــــــــــــــور أن إدار 

خطــــــاء والســــــــــــــلوكيــــــات التي تم األ على أهم
 والعمل على تقيمها. األزمةتسجيلها خالل 

     

5. 
 تألويضتعتمد ال لية  حســــــ  ا العي أن إدار 

المزيـــد من الصــــــــــــــالحيـــات لمالكـــاتهـــا لزيـــاد  
 .األزمةالألاعلية في التعامل مع 
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 (3الملحق )
 اسماء السادة المحكمين باستماةة االستبيان

 * الترتي  وفقًا للق  العلمي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكان العمل العلم اللقب  االسم ت
 واالقتصاد دار اإلجامعة الموصل/كلية  ستااأ براهيم الجبوري د. ميسر إ 1
 واالقتصاد دار اإلجامعة الموصل/كلية  ستااأ د. معن وعد ن المعاتيدي 2

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا  د. عادل ااكر نعمة 3

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  مساعد أستاا د. نجلة يونس محمد ال مراد 4

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا مساعد د. بشار انون محمد الشهرجي 5

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا مساعد د. رعد عدنان ريوف 6

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا مساعد د. دعاء نعمان الحسيني 7

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا مساعد د. ليلى جار ن خليل 8

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا مساعد د. بسام عبدالرحمن يوسف 9

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا مساعد د. محمد مصطألى حسن قلي 10

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا مساعد د. محمد محمود حامد 11

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا مساعد د. صألاء إدريس عبودي 12

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  أستاا مساعد د. رغد محمد خروفة 13

 واالقتصاد اإلدار جامعة الموصل/كلية  مدرس ددايو سهير عبد  14

 جامعة الموصل/كلية اإلدار  واالقتصاد مدرس محمد عصام أحمد 15



XII 

 (4الملحق )
 االتساق الداخل  ألبعاد الدةاسة

 لتتوني ال االبعاد الخاصة بمتغيو التعليم  .1
 العليا داةةال( االتساق الداخل  لبعد دعم 1) الجدنل

TS5 TS4 TS3 TS2 TS1  

    1 TS1 

   1 .629** TS2 

  1 .705** .541** TS3 

 1 .649** .551** .440** TS4 

1 .602** .605** .550** .371** TS5 

 ( االتساق الداخل  لبعد محتوى التوةس2) الجدنل
CC5 CC4 CC3 CC2 CC1  

    1 CC1 

   1 .741** CC2 

  1 .639** .649** CC3 

 1 .686** .742** .613** CC4 

1 .688** .596** .545** .508** CC5 

 ( االتساق الداخل  لبعد تصميم التوةس3) الجدنل
CD5 CD4 CD3 CD2 CD1  

    1 CD1 

   1 .487** CD2 

  1 .598** .563** CD3 

 1 .687** .498** .564** CD4 

1 .234** .190** 0.10 .143* CD5 

 
 
 
 
 



XIII 

 الدعم التتنولوج ( االتساق الداخل  لبعد 4الجدنل)
ST5 ST4 ST3 ST2 ST1  

    1 ST1 

   1 .715** ST2 

  1 .488** .562** ST3 

 1 .654** .508** .512** ST4 

1 .746** .587** .416** .433** ST5 

 ( االتساق الداخل  لبعد خصائص الم تعلم5الجدنل)
LC5 LC4 LC3 LC2 LC1  

    1 LC1 

   1 .629** LC2 

  1 .619** .645** LC3 

 1 .608** .516** .589** LC4 

1 .419** .538** .661** .514** LC5 

 علمعد خصائص الم  ( االتساق الداخل  لب6الجدنل)
TC5 TC4 TC3 TC2 TC1  

    1 TC1 

   1 .591** TC2 

  1 .581** .444** TC3 

 1 .767** .494** .446** TC4 

1 .745** .696** .430** .388** TC5 

 
 عد الدعم االجتماع ( االتساق الداخل  لب7الجدنل)

SS5 SS4 SS3 SS2 SS1  

    1 SS1 

   1 .743** SS1 

  1 .782** .655** SS3 

 1 .748** .687** .601** SS4 

1 .773** .701** .629** .485** SS5 



XIV 

 التعليمية األزمات إداةةاالبعاد الخاصة بمتغيو  .2

 األزمةعد اكتشاف االتساق الداخل  لب( 8) الجدنل
DC5 DC4 DC3 DC2 DC1  

    1 DC1 

   1 .726** DC2 

  1 .739** .677** DC3 

 1 .587** .553** .558** DC4 

1 .639** .626** .521** .485** DC5 

 ( االتساق الداخل  لبعد االستعداد لالزمة9) الجدنل
PC5 PC4 PC3 PC2 PC1  

    1 PC1 

   1 .716** PC2 

  1 .661** .742** PC3 

 1 .721** .678** .669** PC4 

1 .762** .752** .616** .645** PC5 

 ( االتساق الداخل  لبعد احتواء االضواة10) الجدنل
DA5 DA4 DA3 DA2 DA1  

    1 DA1 

   1 .696** DA2 

  1 .661** .573** DA3 

 1 .648** .418** .502** DA4 

1 .634** .684** .470** .417** DA5 

 ( االتساق الداخل  لبعد استعادة النشاط11) الجدنل
RA5 RA4 RA3 RA2 RA1  

    1 RA1 

   1 .157* RA2 

  1 .031 .049 RA3 

 .049 -.042 .075 .219** RA4 

1 .049 .087 .101 .007 RA5 



XV 

 عد التعلم( االتساق الداخل  لب12الجدنل)
LE5 LE4 LE3 LE2 LE1  

    1 LE1 

   1 .130* LE2 

  1 .178** .048 LE3 

 1 .149* .190** .192** LE4 

1 .191** .094 .071 .098 LE5 

 =N  630 (            0.01معنوي عند مستوى )       ** (0.05معنوي عند مستوى )     *
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A 

Abstract 

The study aimed to identify the possibility of adopting e-learning as a tool to 

confront educational crises in light of the Corona pandemic. To achieve this goal, 

the researcher developed a special questionnaire based on recent studies that dealt 

with the variables of the study. The researcher relied on two aspects to complete her 

study, the first represented the theoretical side, and the second represented the field 

side, which was not previously applied at the University of Mosul. 

The current study dealt with e-learning (senior management support, course 

content, course design, teacher characteristics, learner characteristics, social support, 

technological support, e-learning quality) as an independent variable, and 

educational crisis management (the stage of detecting warning signs, the stage of 

preparedness, preparation and prevention, the stage of Damage containment or 

limitation, activity recovery stage, learning and evaluation stage) is a dependent 

variable, and the current study attempts to answer the following main problem: Is it 

possible to adopt e-learning as a tool for managing educational crises in light of the 

negative repercussions of the Corona pandemic from the point of view of students 

in the College of Administration and Economics ? Through an intellectual and field 

framework for the relationship and impact between e-learning and educational crisis 

management. 

A hypothetical scheme was built that determined the nature of the relationship 

between the study variables, and two main hypotheses emerged from it, and (14) 

sub-hypotheses. The method of modeling structural equations was adopted through 

the (Amos) program to test the hypotheses. The students of the primary study were 

tested the study sample, and the electronic questionnaire was distributed to all 

students in the college departments through their electronic classes. Where the 

researcher distributed (700) forms, (630) valid forms were retrieved for analysis, or 

(90%), and the study also adopted the descriptive analytical approach as its method. 

The study used a number of statistical methods such as frequencies, percentages, 

arithmetic means and standard deviations, and the study reached a set of conclusions, 

including: The dimension of technological support ranked first in terms of relative 

importance compared to other dimensions of e-learning, which indicates that the 

college is interested in technological support that helps in Access to the system, its 

use, and its continuation in it, in a way that increases the motivation of learners, and 

raises their attention and interest. 

The study concluded with a set of recommendations that contribute to clarifying 

the relationship between the study variables and its dimensions, as well as suggesting 

a number of future studies and research. 

 

Keywords: E-learning, Educational Crisis Management. 
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