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 1ومخص البحح:

ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف التحديات التقنية كالنفسية التي تكاجو أعضاء ىيئة 
التدريس كالطالب لتفعيؿ التعمـ االليكتركني كالتعميـ عف بعد في مكاجية جائحة ككركنا بجامعة 

 أعضاء ىيئة التدريس تبعا الختالؼ لبيشة، ككذلؾ الكشؼ عف الفركؽ في مكاجية تمؾ التحديات لد
 .متغير الجنس كالتخصص

( طالبان 2882( فردان مف أعضاء ىيئة التدريس ك)343جريت الدراسة عمى عينة قكاميا )أي  
، كأشارت النتائج إلي عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في محكرم الدراسة بجامعة بيشة كطالبة

جد فركؽ دالة إحصائيان عمي ، بينما تك عممية أك أدبية التحديات التقنية كالنفسية تعزل لطبيعة الكمية
الدرجة الكمية لمحكرم الدراسة تعزل لمنكع لصالح اإلناّث، ككانت أبرز التحديات التي أسفرت عنيا 

كالتصكر المتكامؿ، عدـ التدريب  التكنكلكجي نتائج الدراسة  التي تكاجو الطالب كانت: نقص الكعي
قمؽ مف االستخداـ الخاطئ لإلنترنت، كالخكؼ الكافي عمى تقنيات استخداـ الكمبيكتر كاالنترنت، ال

المستمر مف الكصكؿ لمكاقع غير معتمدة أك غير تربكية، التشتت كالقمؽ كعدـ التركيز، الخكؼ مف 
زخـ المعمكمات كالكمية الكبيرة لممكاد المتكفرة عمى منصات التدريب االلكتركني، المشكالت الفنية، 

ئي المفاجئ، مما يىحكؿ دكف قدرة الطالب عمى المكاصمة، افتقار كانقطاع االنترنت أك التيار الكيربا
التكاصؿ المباشر مع المعمـ، عدـ تقبؿ كثير مف الطالب فكرة االنخراط في التعميـ اإللكتركني بصكرة 
كاممة، كاالثار النفسية السمبية لمحظر المنزلي كعدـ سيكلة تقبؿ فكرة "البقاء في المنزؿ" بشكؿ كمي، 

 كست عمى المقاكمة ليذا التحكؿ.كالتي انع
أما التحديات التي تكاجو عضك ىيئة التدريس فكانت أىميا: كيفية إدارة الصؼ، عممية 
التقييـ المستمر مف خالؿ تصميـ األنشطة كالكاجبات المالئمة، تصميـ المحتكل، التخمي عف سيطرة 

مع تفاكت المستكيات كالفركؽ الفردية  التقميدية، في التعميـ القائـ عمى المحتكل، التعامؿ” األستاذ“
داخؿ الصؼ القائـ عمى المحتكل، التخصص كالخبرة، لتطكير بيئة التعمـ الشخصية، نقص تجييزات 

ضركرة االرتقاء بمستكل التدريب عمى أحدث الكسائؿ التكنكلكجية ، كتكصي الدراسة بالبنية التحتية
في التفاعمية طرؽ كاستراتيجيات التعمـ ل المعمـ ، كاستخداـ الحديثة لتقديـ مستكل تعميمي متميز

، بيئات التعمـ اإللكتركني مع مراعاة )التحفيز، كتكظيؼ ميارات التفكير، كأساليب التعمـ النشط(
 تفعيؿ التكجيو كاالرشاد األكاديمي كالنفسي االلكتركني لمطالب.ككذلؾ 

جائحة ككركنا، التحديات التقنية، التحديات التعمـ االلكتركني، التعميـ عف بعد، : الكممات المفتاحية
 النفسية.

                                                           
1

ٚمذو انجبحثبٌ شكشًْب ٔرمذٚشًْب نؼًبدح انجحش انؼهًٙ ثجبيؼخ ثٛشخ، انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ نزًٕٚم  

 (. COVID-19يٍ خالل يجبدسح جبيؼخ ثٛشخ ألثحبس فٛشٔط كشَٔب انًغزجذ )انجحش انؼهًٙ 

 (.UB- COVID- 21- 1441سلى انًُحخ )   
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Technical and Psychological Challenges to Activate Distance Learning to 

Cope with the Corona Virus Pandemic Facing Faculty Members and 

Students of University of Bisha 

Summary of the study: 
 The current study aimed revealing the technical and psychological 

challenges facing Bisha faculty members and student in activating e-learning 
and distance education in order to cope with the Corona Virus pandemic at 
University of Bisha, as well as to reveal the differences between faculty 
members in addressing those challenges depending on gender and 
specialization variables.  

The study was conducted on a sample of 343 faculty members and 
(1881) female and male students. The results indicated that there are no 
statistically significant differences in the two themes of the study, the technical 
and psychological challenges, that are due to the nature of the faculty, while 
there are statistically significant differences on the overall score of the two 
themes of the study attributable to the gender in favor of females. The most 
prominent challenges indicated from the results of the study, which are facing 
the student were: lack of  technology awareness and integrated perception, lack 
of adequate training on using computer and internet technologies, concern 
about the wrong use of the internet, constant fear of access to uncertified or 
non-educational sites, dispersion, anxiety and lack of focus, fear of the 
momentum of information and the large amount of materials available on e-
training platforms, technical problems such as internet outages or sudden 
power outages that prevent student's ability to continue, lack of direct contact 
with the teacher, lack of acceptance of many students the idea of full 
engagement in e-learning, negative psychological effects of the domestic 
quarantine and the lack of ease of accepting the idea of "staying at home" 
entirely, which reflected on the resistance to this transformation. The most 
important challenges facing the faculty members were: how to manage classes, 
continuous evaluation process through the design of appropriate activities and 
duties, design of content, abandonment of traditional ―teacher‖ control, in 
content-based education, dealing with disparities of individual levels and 
differences within the content-based classes, specialization and experience, 
developing a personal learning environment, and lack of infrastructure 
equipment, The study recommends the need to upgrade training on the latest 
modern technological means to provide a distinct level of education, use the 
teacher for interactive learning methods and strategies in e-learning 
environments with regard to (motivation, employing thinking skills, active 
learning methods), as well as activating academic and psychological guidance 
and e-psychology for students. 

Keywords: E-learning, Distance learning, Corona virus pandemic, Technical 
challenges, Psychological challenges. 
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 مقدمة:
 التباعد االجتماعي كالعزؿ، كما ينبني عمييا مف إجراءات إغالؽ المؤسسات إجراءعد يي     

مف أكثر مظاىر مرحمة مكاجية فيركس ككركنا الجديد، كىذا األمر  ،كحظر التجكاؿالتعميمية 
فرض كاقعا مختمفا عمى مجتمعاتنا، عمينا أف نسعى لتحسيف فرصنا في االستفادة منو، حتى 

 نفسية كاجتماعية كخيمة. ال يعكد عمينا بعد انجالء غمة ككركنا بآثار
 الطالب المرحمة، ما يتعمؽ بأبنائناكمف أبرز الممفات التي تحتاج لمعالجة في ىذه        

كرغـ تكرار التحكؿ لمنصات التعمـ اإللكتركني في ، الذيف أغمقت مدارسيـ ألجؿ غير مسمى
بعض دكؿ العالـ خالؿ األزمات الصحية كالطبيعية الماضية، إال أنو بالنسبة لعالمنا العربي، 

التعميمية لمتحكؿ المفاجئ لنمط تعتبر ىذه المرة األكلى التي تضطر فييا العديد مف الجيات 
حكؿ الرقمي في التعميـ ، كككف ىذا التتعميمي جديد لـ يتـ التمييد لو بأم صكرة مف الصكر

ف رفضوتقنيان، بؿ أصبح أمراه حتمياه  ليس تحكالن اختياريان، أك تفاخران  بتالبيب  كفالممسك كا 
"ككركنا" في مقتؿ التعطيؿ ف بقشة التمقيف، حتى ضربتيـ كالمكح كالطباشير، كالمتعمق

كاإلغالؽ كالذم كضع بالييف البشر حكؿ العالـ كجيان لكجو أماـ منظكمة "التعميـ عف بعد،  
جانب مف ىذه البالييف كجد نفسو مستعدان شاىران أدكاتو المجربة كالمكثقة في كجو قرار 

تشير منظمة التعطيؿ، كجانب آخر يعاني كيصارع كيسارع عّمو يمحؽ بعضان مما فاتو، ك 
"اليكنسكك" إلى أف ثركة المكارد التعميمية الرقمية ألنظمة كمؤسسات التعميـ العالي، التي 
تشمؿ تطكير مناىج ابتكارية كبرامج دراسية كمسارات تعميمية بديمة كالتي يمكف تيسيرىا عبر 

كو مف مكارد اإلنترنت كالتعميـ عف بيعد كالدكرات القصيرة القائمة عمى الميارات بكؿ ما يمتم
سمعية كبصرية كرسـك تكضيحية كصكر متحركة، تحكؿ التعميـ عف بعد مف أسمكب "التمقيف" 
إلى أسمكب "تفاعمي" مصحكب بمؤثرات بصرية كسمعية، تجعؿ مف العممية التعميمية "الجامدة" 
عممية أكثر جذبنا، كتساعد الطالب عمى الدخكؿ إلى المحتكل دكف التكقؼ عند عتبات رائحة 

 (.0202)منظمة األمـ المتحدة لمعمـ كالثقافة،  األكراؽ كالتعميـ التقميدم.
التحكؿ المفاجئ في كقت تنتشر فيو جائحة عالمية في معظـ بمداف  اكرغـ أىمية ىذ     

العالـ، كلمسيطرة عمييا اعتمدت جؿ دكؿ العالـ سياسة المسافات االجتماعية، مما اضطر 
الجميع لالنتقاؿ لتقنيات العمؿ كالتعمـ عف بعد، إال أف ىذا التحكؿ المفاجئ لنظاـ تعميمي لـ 

مكر عميو يمكف أف يؤدم لتحديات كمشكالت كثيرة، قد تصيب كأكلياء األ بيتـ تدريب الطال
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مما يؤدم  ؛كأكلياء أمكرىـ كمعممييـ باإلحباط كالقمؽ كالتكتر كالخكؼ مف الفشؿ بالطال
)منظمة  .إثر العزؿ كالتباعد النفسية المنيكة أصالن  ةصحاللممزيد مف الضغكط النفسية عمى 

 (0202الصحة العالمية، 
" حكاجز الزماف كالمكاف، جاءت دعكات 29اجتاح كباء ككركنا المستجد "ككفيد ثمما مف     
لتجتاح ىي األخرل حكاجز المكاف  -التي صاحبت انتشار الفيركس–ـ عف بعد" ي"التعم

مكاني جعؿ مف غياب الحكاجز المكانية الثابتة مثارنا لالرتقاء إلى عكالـ  اجتياحه ، كالزماف
زماني امتمؾ أدكات التخمص مف ركتيف مختمفة عف طريؽ شبكات اإلنترنت الفسيحة، كاجتياح ه 

الذىاب كاإلياب كمزاحمة اآلخريف بحثنا عف سرعة الكصكؿ إلى حيز مكاني ربما كاف أضيؽ 
فاألزمات ميما كانت مأساكية فإنيا تحكم بطياتيا جكانب إيجابية   ،مما تحتممو رحابة العقكؿ
،  العادميـ ارسة ركتينميا لك استمركا بميلإما كاف البشر لينتقمكا تكلد نماذج عمؿ جديدة 

كككركنا مثمو مثؿ أم جائحة ىزت العالـ سنخرج منيا باستراتيجيات مختمفة نتعامؿ بيا مع 
لكال ضركرة األزمة، فالتقنيات كالممارسات التي كانت لعشرات الضغكط ما كنا سننتقؿ إلييا 

نكار لتبنييا باتت أمران كاقعان إباف األزمة  .السنكات في حالة استعصاء كا 
ذكر تقرير لػ"اليكنسكك"  اضطراب التعميـ بسبب فيركس ككركنا الجديد كالتصدم لوكعف      

بسبب  الدراسة أف "انتشار الفيركس سجؿ رقمنا قياسيًّا لألطفاؿ كالشباب الذم انقطعكا عف 
غالؽ المدارس كالجامعات في محاكلة إلبطاء انتشار الفيركس كالحفاظ عمي بإقياـ الحككمات 

دد الطالب الذيف بمغ ع ،كتابة ىذه الدراسةكحتى تاريخ  سالمة الطالب كالكادر التدريسي
ألؼ طالب  924مميكف ك 344اضطرتيـ "ككركنا" إلى االنقطاع عف المدارس بميكف ك

في أفريقيا كآسيا كأكركبا كالشرؽ األكسط كأمريكا  دكلة حكؿ العالـ 238كطالبة في 
 كمميكف طالب مدرسي في الدكؿ العربية  83منيـ نحك الشمالية كأمريكا الجنكبية 

 .كفؽ المنظمةالعربية السعكدية   مميكف طالب ببرامج التعميـ العالي بالمممكة 2.602.492
 (.0202، )منظمة األمـ المتحدة لمعمـ كالثقافة

( أنو لف يتمكف أحد مف تحديد السمكؾ الخاطئ 0223) فاطمة عبد الرحيـ أشارتك      
كفي ظؿ تمؾ الظركؼ الصعبة ، مف مسببات ىذا السمكؾ معرفتو، كالتخمصكتعديمو إال بعد 

تعميـ الكبار كالتعميـ العالي يعتبركف العاطفة  عمىكالقائميف عددنا قميالن نسبينا مف العمماء فإف 
يتـ الدراسات الحديثة بالجانب النفسي كأحد العكامؿ اليامة فت ،جزءنا ال يتجزأ مف التعمـ
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 كالمتعمميفمشاعر المعمميف  عمىكالتركيز كالمؤثرة عمى فاعمية العممية التعميمية االليكتركنية 
 . عف بعدالمرتبطة بالتعمـ أك السمبية سكاء اإليجابية 

مف الجانب السيككلكجي في ف التحقؽ مف أ Zambales (2019)أيضان  يؤكدك  
ا في سياقات التعمـ عبر اإلنترنت  عممية أنو يفتقر إلى الثراء حيث التعمـ أصبح أكثر كضكحن

، ند مقارنتو بالتعمـ كجيان لكجوع لغة الجسد كتعبيرات الكجو كاإليماءاتنقص ك العاطفي 
ذا كاف مف الياـ رصد التحديات ل ،العاطفة تكاد تككف غائبة عف سياقات التعمـ عبر اإلنترنتف

مكاجية تحدم تفعيؿ  كالطالب في التقنية كالنفسية التي يتعرض ليا عضك ىيئة التدريس
 .التعميـ االلكتركني كالتعمـ عف بعد إباف تمؾ األزمة

 وشلمة البحح

"ككركنا" الذم تطكر كارتقى بنفسو كتحكؿ مف شبح يمكح في األفؽ إلى كاقع يفرض      
 اى دكؿ العالـ كاضع مأزؽ، محاصران نفسو عمى الكككب كضع أنظمة التعميـ في العالـ كمو في 

كتـ ، فإما تعميـ عف بعد، أك ال تعميـ ؛ا فيما يخص التعميـملي ثالثال  اريفخيإياىا أماـ 
جبر أعدادان كبيرة أه ك رة عميو، طكفقان لمتدابير الكقائية كاالحتياطية لمسي لجامعاتاتعميؽ الدراسة ب

أصبح ىناؾ ضركرة ممحة الستحداث نظاـ بديؿ لمتعميـ ك مف الطالب عمى البقاء في المنازؿ، 
 .التقميدم
تجربة "التعميـ عف بعد"  لمممكة العربية السعكديةا احتضنتكفي ىذا الكقت العصيب       

لكافة مراحؿ التعميـ حيث أعمنت كزارة التربية كالتعميـ عف تفعيؿ منظكمة "التعميـ عف بعد" 
أف آلية  عمىكالتأكيد لمتعميـ الجامعي، " بالكبكردمنصتيا االلكتركنية المجانية "كتخصيص 

أىمية مكاصمة العمؿ عمى تطكيرىا  كعمىالتعميـ عف بعد يجب أف تيطبؽ كفؽ أفضؿ المعايير 
تحديان  بتمؾ المعاييراستمرارية التعميـ ، مما جعؿ كتقييميا لضماف استمرارية العممية التعميمية

 .العممية التعميمية عمىقائميف مكبيرا ل
في ظؿ ىذا ؛ فنجد ىذا الجانب إلىتكجد بحكث قد تطرقت  كنظران لحداثة الجائحة فإنو ال      

المحكرم كاألكثر  عنصرال ؛التفعيؿ اإلجبارم تكلدت ضغكطا نفسية لدم عضك ىيئة التدريس
لب الذم تحكؿ اكمع الطذاؾ التحدم،  معكيؼ لمتمحاكلتو  التعميمية فيفعالية في العممية 

 لرصدكمف ىذا المنطمؽ تكلدت مشكمة الدراسة عنيا  دكره مف مجرد متمقي لممعمكمة لباحث
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بيدؼ  المبذكلة في محاكلة التغمب عميياالجيكد ككذلؾ  التحديات التقنية كالنفسيةتمؾ 
 التالية: األسئمة، كقد تكلد مف تمؾ المشكمة استمرارية العممية التعميمية

بجامعة بيشة لتفعيؿ لتي تكاجو أعضاء ىيئة التدريس كالتقنية احديات النفسية ما الت -
 ؟التعميـ االليكتركني كالتعميـ عف بعد في مكاجية جائحة ككركنا

جامعة بيشة لتفعيؿ التعميـ طالب كطالبات ما التحديات النفسية كالتقنية التي تكاجو _ 
 ؟االليكتركني كالتعميـ عف بعد في مكاجية جائحة ككركنا

لدم أعضاء ىيئة التدريس  مؾ التحدياتفي مكاجية تىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -
 ؟طبيعة الكميةك  النكعتبعا الختالؼ متغير 

 البحح:أهىية 

تأتي "ككركنا" لتسمط الضكء عمى منظكمة التعميـ في العالـ العربي كما لـ يحدث مف      
قبؿ، ىذه المرة ال يأتي التسميط نتيجة اجتماع كزارم لعرض الخبرات كتبادؿ التحيات، كما ال 

األضكاء ىذه المرة تنبئ بخطكرة  ،يأتي إلنقاذ ما يمكف إنقاذه مف أنظمة تعميـ ضربتيا ككارث
لكنيا تكشؼ حقائؽ كأيضان تحمؿ فرصان؛ لكف الفرص ال تأتي إال بعد المكاشفات كتقييـ 

 التحديات.
 فرض كاقعان غاية في األىميةكالتحكؿ المفركض بأمر "ككركنا" في المممكة السعكدية      
عف عدـ التأىيؿ المناسب كالعزلة الناتجة عف الحظر كعدـ التكاصؿ المباشر مع بيئة  ان ناتج

، باإلضافة إلى بتفعيؿ التعمـ االلكتركني كالتعميـ عف بعدـ المممكة بمكاجية األزمة ياقك التعمـ، 
المدف  تكفير قنكات التكاصؿ بيف الطالب كالمعمميف، كمحاكلة تقميؿ الفجكة الرقمية بيف طالب

كأقرانيـ في القرل كالمناطؽ النائية، حيث شيح كسائؿ االتصاؿ الحديثة الكضع الذم فرض 
كثيران مف التحديات التقنية كالنفسية التي يكاجييا عضك ىيئة التدريس كالطالب؛ كمف ىنا 

 تأتي أىمية البحث الحالي.
 أهذاف البحح

القائميف عمى العممية التعميمية بتفعيؿ استجابة لنداء التربكييف ك  يأتي البحث الحالي     
التعميـ االلكتركني كالتعمـ عف بعد لمكاجية جائحة ككركنا، كتفعيالن لدكر الجامعة لخدمة 

عطاء اإلدارة العميا ، ككذلؾ إلCOVID-9المجتمع تزامنان مع مستجدات فيركس ككركنا 
عضكان كاف أك طالبان مما منتسبييا لمجامعة مؤشران نحك التحديات كالصعكبات التي يكاجييا 
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يساعدىا في اتخاذ اإلجراءات كالقرارات المناسبة لمتطكير كتحقيؽ أقصي تفاعؿ كاستفادة 
 ممكنة.

 كبالتالي فإف الدراسة قد حددت األىداؼ المرجك تحقيقيا في األىداؼ التالية: 
دريس بجامعة بيشة الكشؼ عف التحديات التقنية كالنفسية التي تكاجو أعضاء ىيئة الت -

 لتفعيؿ التعميـ االليكتركني كالتعميـ عف بعد في مكاجية جائحة ككركنا.
الكشؼ عف التحديات التقنية كالنفسية التي تكاجو طالب كطالبات جامعة بيشة لتفعيؿ  -

 التعميـ االليكتركني كالتعميـ عف بعد في مكاجية جائحة ككركنا.
لتحديات لدم أعضاء ىيئة التدريس تبعا الختالؼ الكشؼ عف الفركؽ في مكاجية تمؾ ا -

  .متغير الجنس كالتخصص
 :بححوصطمحات ال

مة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية كالتدريبية لممتعمميف في أم ك منظ التعميـ عف بعد:     
كقت كفي أم مكاف باستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت التفاعمية لتكفير بيئة تعميمية 
تفاعمية متعددة المصادر بطريقة متزامنة أك غير متزامنة عف بعد دكف االلتزاـ بمكاف محدد 

 ( 8، 0222اعتمادان عمى التعمـ الذاتي كالتفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ. )الخميفة،
جارية لمرض فيركس ككركنا  عالمية جائحة فيركس ككركنا ىي جائحةجائحة ككركنا:     

ككركنا ككىاف( كالذم يحدث بسبب فيركس ككركنا المرتبط أك فيركس  29-)ككفيد
كتشؼ المرض في ديسمبر اي ، (SARS-CoV-2بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة )

ستطيع الفيركس ي ،nCoV-0229طمؽ عميو اسـ في مدينة ككىاف كسط الصيف، كأي  0229
أك أكثر، تشمؿ األعراض  أياـ 5تتراكح فترة الحضانة حكالي ك أف ينتشر بيف البشر مباشرة، 

كقد صّنفتو منظمة الصحة العالمية ، الحمى كالسعاؿ كصعكبة التنفس، كقد تؤدم إلى الكفاة
 .)جائحة( 0202مارس  22في 

(Shih ،Gerry؛ Lynch ،David J.؛ Denyer ،Simon, 2020, 2) 
البيئية كالصعكبات المثيرات الداخمية كالظركؼ  يعرفيا الباحثاف بأنيا التحذيات النفصية:     

 أثناء محاكلتو التكيؼ مع أكضاع مستحدثو التي يقابميا الفردالنفسية 
الصعكبات التكنكلكجية الناتجة عف عدـ الكفاية يعرفيا الباحثاف بأنيا  التحذيات التكنية:     
  ، كالعكامؿ التقنية المساعدة.التقنية
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 :أدبيات البحح

ىؿ يكدع العالـ العربي التعميـ التقميدم بمككناتو الكالسيكية، حيث المدرسة كالمعمـ      
كالطالب كالسبكرة كاالختبار الكرقي، كداعان بائنان ال رجعة فيو؟ ىؿ يشيد ميالدان قكيان كتكثيقان 

اجو عتيدان لمتعميـ عف بعد، حيث الرقمنة كالتقنية عماده، كالعالـ االفتراضي عتاده؟ كيؼ سيك 
أزمة جيؿ بأكممو مف أنصاؼ المتعمميف أك المتسربيف تحت كطأة الفيركس؟ ىؿ تخرج الدكؿ 
بحمكؿ غير تقميدية، ال سيما في ظؿ الفجكة الرقمية كىكة اإلمكانات كأكلكية المتطمبات 

 المتأرجحة بيف الصحة كالتعميـ كاإلعاشة في زمف "ككركنا"؟
ففمسفتو كما يشير إجابة نمكذجية ك ـ عف بعد كالتعمييأتي التعمـ االليكتركني       كاقعا مثاليا ن

قدراتو ك  و( تقـك عمى إتاحة الفرصة لممتعمـ حسبما تسمح بو ظركف0226)حتاممة، 
مكاناتو، كمف ىنا يتبمكر التعمـ عف بعد كأحد صيغ التعمـ التي ترتكز عمى المتعمميف كتعمؿ  كا 

-Al-Hama; AlHamad& Alالبيئية )عمى إيصاؿ المعمكمة ليـ ميما تكف الظركؼ 
Omari, 2020; Staddon, 2020 إال أننا نجد الكثير مف التحديات تفرض نفسيا عمى)

كاقع التعميـ العربي في ظؿ "ككركنا "عربيان؛ إال أنو يبدك األمر أخّؼ كطأة في المممكة العربية 
يـ الجامعي بالمممكة ىك السعكدية تحديدان، فإف أىـ مرتكزات األىداؼ العامة لسياسة التعم

 اإللكتركنيف بالتعمـ يكاألخذ بآخر ما تكصمت إليو التقنية عمي مستكم العالـ، لذا اىتـ التربك 
الجمع بيف مجمكعة  ىباعتباره تحديان أماـ مؤسسات التعميـ العالي، كالذم تعتمد فكرتو عم
 ىريس فرصان لمحصكؿ عممتنكعة مف التطبيقات الحديثة التي تتيح لمطالب كأعضاء ىيئة التد

معمكمات متنكعة كمف مصادر مختمفة كىك أحد نظاـ إدارة التعمـ المتكامؿ الذم يقكـ بإدارة 
(، لذا فقد خاضت المممكة تجربة 0226العممية التعميمية بشكؿ تزامني اك غير تزامني)الغنيـ،

يسيماف في  -ف بعدالتقميدم كع -ـ عف بعد في زمف ما قبؿ "ككركنا"، فكال النظاميف يالتعم
؛ العتيبي، 0225)السبيعي، ‘ العممية التعميمية، كلكف قميميف ىـ مف فضمكا "التعمـ عف بعد"

( ،إال أف اليـك كفي زمف ككركنا، أصبح التعمـ عف بعد كاقعان في ظؿ قرارات تعميؽ 0229
طالب؛ "مع الدراسة، حيث بدأ نمط جديد لمتعميـ كالتعمـ تكف فيو المسؤكلية مشتركة بيف ال

األخذ في االعتبار أف متطمبات التعمـ عف بعد مرىقة لمكثير مف األسر، ال سيما تمؾ التي 
تعيش في أماكف نائية" كبيف المعمـ عضك ىيئة التدريس الذم تقع عمى عاتقو القدرة عمى 
 تكصيؿ المعمكمة لمطالب كجذبيـ كالتفاعؿ معيـ أثناء العممية التعميمية، كىنا تأتي أىمية
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استراتيجيات الدعـ المقدمة مف فرؽ الدعـ التقني كالتعزيز النفسي ألداء األكاديمييف القائميف 
(كما أف أحد Akçayır & Akçayır, 2018; Lee& Choi, 2017عمي عممية التعميـ )

التحديات الرئيسية التي تطرحيا األزمة ىي أف التطبيقات الحديثة القائمة عمى الخدمة تحتاج 
لتعامؿ مع البيئات المفتكحة كالمتطكرة باستمرار كالعمؿ في ظؿ ظركؼ ديناميكية  إلى ذلؾ ا
 ,Araka, Eric, Elizaphan, Maina, Rhoda, Gitonga, and Robert)متغيرة 

Oboko, 2020) مقابؿ التعميـ  عف بعدـ يىك ما ييعد مف أىـ التحديات الخاصة لتعزيز التعم
كجيا لكجو كجعؿ المنصات التعميمية أكثر كفاءة كىك ما سارعت إليو كزارة التربية كالتعميـ 
بالمممكة مف خالؿ تخصيص كتفعيؿ مجمكعة مف البرامج التي تساعد عمى التعمـ عف بعد 

( لممرحمة الجامعية كالتي Black Board،Google Classroom،Zoomمنيا تطبيقات )
، (0228) المنقكش، التكاصؿ بيف المعمميف كالطالب سكاء داخؿ الجامعة أك خارجياتسيِّؿ 

كلكف ىؿ تمؾ اإلجراءات جاءت ممبية لكؿ التحديات كالعراقيؿ التي تكاجو تفعيؿ التعمـ 
حيث كشفت عدة  ،االلكتركني كالتعميـ عف بعد في ظؿ متغيرات ديمكغرافية كالنكع كالتخصص

معكقات يكاجييا أعضاء ىيئة التدريس كالطالب عمى الرغـ مف دراسات سالفا عف كجكد 
اىتماـ المممكة جميان بتطبيؽ النظاـ  ، كبدماستخداميـ لألنماط المختمفة لنظاـ البالؾ بكرد

عنو العديد مف الدراسات التي ىدفت إلى الكشؼ عف كاقع استخداـ  تاالليكتركني كالذم كشف
عد كتطكير البرامج التدريبية اإللكتركنية القائمة عمى بيئة الفصكؿ االفتراضية في التعميـ عف ب

التعمـ االفتراضي كأثره عمى اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس كالطالب نحك التعمـ االلكتركني 
؛ السبيعي، 0228المنقكش،  ؛0224كالقحطاني،  سياؼ) بجامعات المممكة المختمفة

أىـ كتيعد  (0229؛ العكاىمي، 0229؛ العتيبي، 0228؛ النفجاف، 0227؛ نصر، 0225
مرتكزات األىداؼ العامة لسياسة التعميـ الجامعي بالمممكة ىك األخذ بآخر ما تكصمت إليو 

باعتباره تحديان أماـ مؤسسات عف بعد يكف بالتعميـ ك التقنية عمي مستكم العالـ، لذا اىتـ الترب
عمي الجمع بيف مجمكعة متنكعة مف التطبيقات  عف بعدالتعميـ العالي، كتعتمد فكرة التعميـ 

الحديثة التي تتيح لمطالب كأعضاء ىيئة التدريس فرصان لمحصكؿ عمي معمكمات متنكعة كمف 
إدارة التعمـ المتكامؿ الذم  أنظمة( كىك أحد 0227؛ الحسف، 0226مصادر مختمفة )الغنيـ،

المعمـ كالمتعمـ في الكقت نفسو دكف  )يشترط كجكديقـك بإدارة العممية التعميمية بشكؿ تزامني
، كييعد التعميـ عف )ال يشترط كجكد المعمـ كالطالب بنفس الزمف( كغير تزامني حدكد لممكاف(
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 LMSبعد ىك الجيؿ الجديد مف برامج التعمـ االلكتركني كالمعركؼ بأنظمة إدارة التعمـ
(Learning Management System) ت كالذم ييعرفو بدالن مف أنظمة إدارة المقررا

( بأنو تطبيؽ برمجي عمى اإلنترنت لإلدارة كالتكثيؽ كالتتبع كعمؿ 06، 0222) البيشي
التقارير عف البرامج التدريبية كالفصكؿ الدراسية كاألحداث، كبرامج التعمـ االليكتركني 

كاألكثر تفعيال بجامعة بيشة ىي نظاـ إدارة  عف بعد كتيعد أىـ أدكات التعميـ، كمحتكم التدريب
( كىك أحد أنظمة إدارة التعمـ اإللكتركني التجارية التي تعمؿ Bbالتعمـ اإللكتركني بالؾ بكرد )

عمى شبكة اإلنترنت كالذم يمتاز بالعديد مف المميزات التعميمية التفاعمية كالتقنية مع تكافر 
( كالذم تتبناه عمادة التعػميـ اإللكتركني 0224، كاجية بالمغة العربية )سياؼ كالقحطاني

تاحتو ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب إلدارة منظكمة التعميـ عمي ا تعمؿبجامعة بيشة ك 
يتيح بيئة تعمـ آمنة سيمة االستخداـ، يقدـ عبر نظاـ البالؾ بكرد الذم  اإللكتركني بالجامعة

مف خالؿ إضافة الكسائط المتعددة )نص، بيا أعضاء ىيئة التدريس مقرراتيـ كمحاضراتيـ 
صكر، صكت، فيديك، رسكـ( يجتمع فييا المتعممكف ليتصفحكا المحتكم كؿي حسب حاجتو 
كيتكاصمكف فيما بينيـ عبر أدكات االتصاؿ المتعددة )البريد االلكتركني، المنتديات، مجتمعات 

غيميا مف أم نكع مف أنكاع ( دكف التقيد بعاممي الزماف كالمكاف، كيمكف تشكغيرهالنقاش،..
التقنيات الحديثة التي انبثقت عف  إحدل عمى( كالمعتمدة 0226القحطاني، األجيزة الذكية )

فكرة التعمـ االلكتركني كىك نظاـ الفصكؿ االفتراضية كىك بيئة تعميمية مفتكحة المجاالت 
 كاالستخدامات، كيكفر بيئة تعميمية تفاعمية بيف المعمـ كالمتعمـ

ككغيره مف استراتيجيات التعميـ، يأتي "التعميـ عف بعد" مع مجمكعة مف اإليجابيات      
كالسمبيات، أضؼ إلى ذلؾ بالطبع أنو ال يمكننا تكقع نتائج مثالية مف ىذه التجربة نظران 

إلى االنتقاؿ إلى ىذه اإلستراتيجية لمحفاظ منظكمة التعميـ لمسرعة الفائقة التي اضطرت فييا 
باعتباره أكلكية قصكل في خضـ تفشي الفيركس الذم شّؿ  الباستمرارية تعميـ الطعمى 

لمقائميف عمي عممية المنطقة، دكف أف يككف ىناؾ أم تحضير أك تدريب ميسبؽ سكاء أكاف 
، 0220كيعرفو )عبد اليادم،  ،الب، لممعمميف، ألكلياء األمكر أك لمطالتعميـ

Rashel,2020 بأنو شكؿ مف أشكاؿ التعميـ تكظؼ فيو تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ )
كالشبكات لدعـ التفاعؿ المتزامف كغير المتزامف بيف المعمميف كالمتعمميف مف أجؿ إتاحة 
المقررات التعميمية كمصادر التعمـ االليكتركنية لممتعمميف في أم زماف كمكاف بأسرع كقت 
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أعضاء ىيئة ، كتختمؼ اتجاىات  لمعمميف مف تقكيـ المتعمميفكبأقؿ تكمفة كبصكرة تمكف ا
 (0228)المنقكش،  في الجامعات المختمفة، فنجد التدريس نحك استخداـ الفصكؿ االفتراضية

عبد السميع؛ عبد البارم؛ ، كما كضع )بكمية التربية بجامعة مصراتةيرصد تمؾ االتجاىات 
ضبط الجكدة لمتعميـ اإللكتركني لية كالفنية المعايير التربك  مجمكعة مف( 0226سكيداف، 

ككذلؾ بناء قائمة المستكيات المعيارية لتصميـ الفصكؿ  لبناء الفصكؿ االفتراضية،ك 
يحدد الفصؿ االفتراضي أف أىداؼ الفصؿ االفتراضي بالكضكح، ك كالتأكيد عمي تميز االفتراضية 

ركرة اتجاه المؤسسات اليدؼ العاـ لو، كيصاغ أىدافو بأسمكب كاضحة كمحددة، كض
التعميمية نحك استخداـ المعايير التربكية كالفنية إلنتاج أم محتكم أك مقرر أك بيئة إلكتركنية 
كبناء نظاـ تعميمي يجمع بيف التعميـ التقميدم كالفصكؿ االفتراضية كفؽ معايير الجكدة 

 .الشاممة
 :التعميي عن ُبعذ حتذياترصذ 

أىمية استخداـ الفصكؿ ك  عف كاقع التعمـ االلكتركني تأتي عدة دراسات لمكشؼ       
كالصعكبات التي تحكؿ دكف استخداميا مف كجية نظر  ،عف بعد يـاالفتراضية في برامج التعم
دراسة  ، بينما كشفت( 0229؛ البحيرم،0227عشابي،  سف،ح)ال أعضاء ىيئة التدريس

صعكبات تكظيؼ تناكؿ تكنكلكجيا المعمكمات مف خالؿ  تحدياتعف  (0226طمحي، )
الصعكبات المالية،  كما تناكلتيا الدراسة تكنكلكجيا المعمكمات في الجامعات الجزائرية كىي
( دراسة حكؿ 0226، حتاممة)كقد أجرل ، كالصعكبات التقنية كالفنية، كالصعكبات النفسية
 كجية مف في األردف ةصجامعة جدارا الخاالتحديات التي تكاجو أعضاء ىيئة التدريس ب

 كالبحثية كاإلدارية المالية المعكقات المعكقات أىميامف عديد  كجكد النتائج كأظيرت نظرىـ،
 عف التحديات التي تكاجو تفعيؿ ( 0228النفجاف، كما كشفت دراسة )، المعرفي كالتسارع

كتكرار  ،باإلنترنتبطء االتصاؿ بتمثميا في جامعة الممؾ عبد العزيز بالفصكؿ االفتراضية 
حدكث األعطاؿ الفنية عند استخداـ ىذا النظاـ  كما أكدت عمى ضركرة امتالؾ الطالبة 

، كىذا ما أكده لميارات عالية في استخداـ الحاسب اآللي لتتمكف مف الدراسة عبر ىذا النظاـ
 عمىيؤثر إيجابان  مف أف التعمـ االلكتركني رغـ تحدياتو كمعكقاتو( 0225العزيز،  )عبد

 .التحصيؿ المعرفي كاألداء الميارل لتشغيؿ األجيزة الرقمية لدل الطالبات المعممات
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جاءت عدة دراسات  لمكشؼ عف ىذا الكاقع ككيفية تطكيره كالكشؼ عف مميزاتو كما      
إلى تقكيـ استخداـ الفصكؿ االفتراضية في برامج ( 0225)السبيعي، فقد ىدفت كعيكبو 

الباحثة برنامج التعميـ عف بعد في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد التعميـ عف بعد كاتخذت 
لمفصكؿ االفتراضية،  الطالبات اإلسالمية أنمكذجان، كتحديد المعكقات التي تحد مف استخداـ

عمى استخداـ نظـ إدارة التعمـ الكافي التدريب عدـ  ياأىم تحديات ة عدةالدراسكحددت 
تكفير  ، عدـ االفتراضية خاصةن لمطالبات كأعضاء ىيئة التدريساإللكتركني عامةن كالفصكؿ 

البنية التحتية داخؿ الجامعة مف خطكط االتصاالت التي تساعد عمى تحسيف أداء الفصكؿ 
 .االفتراضية

 التحديات اإلدارية كاألكاديمية كالمالية كاالجتماعية عف (0229)العكاىمي،  كما كشؼ      
عف  اتجاىات أعضاء ك  بالجامعات السعكدية لمكاجية التطكر التكنكلكجي في عممية التعميـ،

ىيئة التدريس بجامعة الممؾ خالد نحك استخداـ نظاـ التعميـ االليكتركني البالؾ بكرد 
 كالكقكؼ عمي أىـ العقبات التي تحد مف تفعيؿ استخداميـ لنظاـ إدارة التعمـ االليكتركني

كاحتمت المعكقات اإلدارية المرتبة األكلي يمييا  (0223)مزركع؛ مخمكؼ،  كانت دراسة
 (0224سة )سياؼ كالقحطاني، ادر كما كشفت ، المعكقات المادية ثـ المعكقات الشخصية

لتقكيـ تجربة جامعة الممؾ خالد في استخداـ نظاـ إدارة التعمـ االلكتركني البالـ بكرد، عف 
لألنماط  يـاستخدامعمي الرغـ مف  ىيئة التدريس كالطالبأعضاء كجكد معكقات يكاجييا 

( أىـ التحديات التي 0220)الخناؽ، كتحدد، المختمفة لنظاـ البالؾ بكرد بدرجة متكسطة
زمة ال نقص التمكيؿ كالبنية التحتية ال الجامعيتكاجو تطبيؽ التعمـ االلكتركني في التعميـ 
المدربة، األمية التكنكلكجية كنقص الكعي، ارتباط لمتعميـ االلكتركني، نقص القكم البشرية 

التعمـ االليكتركني بعكامؿ تكنكلكجية أخرم كمثؿ كفاءة شبكة االتصاالت، تكافر األجيزة 
كالبرامج، القدرة عمى انتاج كتصميـ المحتكم التعميمي، عدـ فيـ الدكر الجديد لممعمـ في ظؿ 

 .التعمـ االليكتركني
 ,Al-Hama,; AlHamad)دراسة ي تكاجو الطالب أسفرت نتائج كعف التحديات الت     

Nouar; and Al-Omari,2020) .( مف68.2أف ): عارضكا استخداـ  الطالب
اإللياء كسكء االستخداـ  ككانت أىـ المعكقات، الدراسي الجامعي داخؿ الفصؿالتكنكلكجيا 

ا دكات التدخؿ لمتعمـ ألاتجاىات القياس لدراسة ، ك كنقص الميارات مف العكائؽ األكثر شيكعن
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 ,Araka, Eric, Elizaphan) االلكتركني كانت دراسة لبيئات التعمـ  المنظـ ذاتيا
Maina, Rhoda, Gitonga, and Robert, Oboko, 2020)   العكامؿ التي  لدراسة

ككانت  0228 -0228العقد الماضي  لمد ىعم تفعيؿ أنظمة التعميـ عف بعد ىتعمؿ عم
عـ التقني كتعزيز أداء األكاديمييف القائميف عمي داستراتيجيات الدعـ المقدمة مف فرؽ ال

لكجو  مقابؿ التعميـ كجيان  يـ عف بعدالتعملتعزيز  ميارات الخاصةعممية التعميـ مف أىـ ال
إلى الفجكات المكجكدة مع األدكات  ، كما أشارتأكثر كفاءة كجعؿ المنصات التعميمية

في  يبحث العالـ العربيكبينما ، االليكتركنيأنظمة إدارة التعمـ  لقياس كدعـ  ليان المستخدمة حا
 .Martin, Antonio and Marcon) دراسة جاءتكيفية تفعيؿ ما لدينا مف استراتيجيات 

حد التحديات الرئيسية التي يطرحيا مشيد الجيؿ التالي مف اإلنترنت ىك أف ألتؤكد  (2020
التعامؿ مع البيئات المفتكحة  القائمة عمى الخدمة تحتاج إلى ذلؾ أف التطبيقات الحديثة

في متطمبات  كالمتطكرة باستمرار كالعمؿ في ظؿ ظركؼ ديناميكية )مثؿ التغييرات
التطبيقات الحالية تدعـ التكيؼ مف أف  عمى الرغـفالمستخدميف، كالتغيرات في تكافر المكارد(. 

مناىج التكيؼ تكفير تطبيقات تعميمية تشمؿ  عمىإال أف الجيؿ القادـ يعمؿ مع كقت التشغيؿ 
تسمح لمتطبيقات بتكييؼ  المشكمة، ألنياأدكات لمعالجة ىذه بتكفير  فعاليةتككف أكثر  الذاتي

متطمبات التكيؼ كالحمكؿ ذات الصمة  تكقعرغبة المستخدميف المتغيرة، ك سمككيا بناءن عمى 
تكفير طريقة جديدة لمتعامؿ مع التصميـ كالتشغيؿ ك  لعالـ االلكتركني،اأثناء العمؿ في ظؿ 

 .لتكيؼ خاصية ذاتية لمتطبيقاتباعتبار ا
 ;Sherblom, 2010)عف بعد كانت دراسةالتعمـ  كلدراسة التحديات التي تكاجو     

Phirangee, & Hewitt, 2016  )لمطالب فحص الكجكد النفسي كاالجتماعي كاليكية ل
تعزيز شعكر إيجابي سفرت عف أف أ، ك أكنتاريك لمدراسات التربكية، جامعة تكرنتك بكندابمعيد 

عتبر قكم بالعالقات بيف الطالب كبعضيـ كبيف الطالب كالمعمميف في التعميـ عبر اإلنترنت يي 
ـ يتشير معدالت التسرب المرتفعة في التعم حيثضركرينا في دعـ خبرات التعمـ لدل الطالب، 

الفصؿ المادم ك ى أف الطالب يشعركف باالنفصاؿ كالعزلة عف مسارىـ الدراسي، إل عف بعد
لممساعدة في معالجة ىذه المشاعر، اختار العديد مف ك عف بعضيـ البعض كعف المعمـ، 

كلفيـ ، ((Phirangee & Malec, 2017التركيز عمى "الطبيعة النفسية لمتعمـ" عمميف الم
ف حكؿ قدرتيـ عمى النجاح في مساعييـ التعميمية عف بعد التصكرات لدل المتعمميف الجامعيي
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اىتماـ خاص لالختالفات بيف جيؿ يجب إعطاء كالعكائؽ كالتحديات التي يكاجيكنيا، 
المتعمميف التقميدييف كجيؿ المتعمميف بنظاـ التعميـ االلكتركني، حيث أظير االستطالع أف 

كأف  بطريقة التعمـ التقميدية، عمى النجاح الغالبية العظمى مف المتعمميف يثقكف في قدراتيـ
مشاكؿ التكاصؿ مع المعمميف فييا بيئة التعمـ عبر االنترنت ىي بيئة تعمـ شاقة كيذكركف 

حالة الطالب النفسية عند تطكير البرامج كالخدمات أف مراعاة ك  كعقبات أماـ نجاحيـ
 ,Dumais) ت التعميـ عف بعدتيعد مف أكبر تحديا لمجمكعات الطالب البالغيف عبر اإلنترنت

Rizzuto, &Cleary, 2013) 
 :عن ُبعذ ييوسايا التعم

تتيح بيئة التعمـ االليكتركني إمكانية مشاركة التجارب كاآلراء بيف الطالب أنفسيـ كبينيـ      
خدمة التعميـ في أم  عمىالمركنة في التعميـ حيث يمكف الحصكؿ  ىكبيف المعمـ باإلضافة إل

يستطيع الطالب المشاركة في جميع األنشطة التعميمية، مع إمكانية حيث مكاف كأم كقت، 
الحصكؿ عمي مزيد مف التحكـ في عممية تعميميـ، خفض تكاليؼ التعميـ لمطالب، إمكانية 

تعمـ المعمكمة، ال ىالمحتكم التعميمي، تعدد األنشطة كاالمكانيات لمحصكؿ عم ىاالطالع عم
زيادة التفاعؿ، تطكير ميارات التعمـ بشكؿ أكثر أكثر فردية كيحقؽ جميع االحتياجات لمطالب، 

يتـ استخدامو غالبنا ك يمعب نجاح الطالب دكرنا حيكينا في المؤسسات التعميمية، حيث  استقالال
الكشؼ المبكر لمطالب المعرضيف لمخطر، جنبا إلى جنب مع ، بكػمقياس ألداء المؤسسة

تـ استخداـ التقنيات عمى نطاؽ كاسع بغرض التنبؤ ؛ في اآلكنة األخيرةك التدابير الكقائية، 
 Alyahyan., Eyman)دراسة  تيدؼحيث بنتائج أفضؿ لمدارسيف في مرحمة التعميـ العالي 

and D., Düştegö. 2020) ف اإلرشادات خطكة بخطكة لممعمميف إلى تكفير مجمكعة م
ستكفر ىذه الدراسة لممعمميف ، الراغبيف في تقديـ تقنيات التعميـ عف بعد لمتنبؤ بنجاح الطالب

كاالتجاه ، كصكالن أسيؿ إلى استخداـ التقنيات كتمكيف كؿ إمكانات تطبيقيا في مجاؿ التعميـ
ات حيث اعتمدتو اليند لتمقي تدريب مثؿ عند األزمىك الحؿ األ لمتعمـ عبر االنترنت دائمان 

عندما أطمؽ المجمس الثقافي  (IELTSعالي الجكدة الجتياز اختبار المغة اإلنجميزية الدكلي )
، كييدؼ إلى تدريب األفراد مف مدف IELTS Coachالبريطاني فصالن افتراضينا، ييعرؼ باسـ "

العاصمة كيرغبكف الحصكؿ عمى الدرجة الثانية كالثالثة الذيف ال يستطيعكف االنتقاؿ إلى 
صدرت جمعية المديريف كما أ، (Dutta, Sharangee, 2019التدريب المناسب )
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عبر اإلنترنت عبر الفصكؿ االفتراضية متاح   CUES Eliteالبرنامج التدريبي  أف التنفيذييف
الكقت تكفير السفر ك تكاليؼ لزيادة القيمة التعميمية إلى أقصى حد، مع تقميؿ 

(Washington, 2017; Staddon, 2020) 
عمى إنشاء تجربة تعميمية عالية الجكدة عبر اإلنترنت، مع  عف بيعدـ ييعتمد التعمك      

يمكف لممتعمميف استكشاؼ كتعزيز حيث ، ةالتكنكلكجي التعميميةلتعمـ في البيئات عمى االتركيز 
التعمـ الفردم العميؽ كالتطكير تعزيز مع  التفكير الجماعي مف خالؿ أنشطة التنظيـ الذاتي

تجربة تكفير إرشادات لممعمميف الذيف يرغبكف في تحسيف استخداـ مع  ،داخؿ التجربة
تكجيو التجربة التعميمية إلى التعمـ اليادؼ الذم يطكر  ة، كما يعمؿ عمىياالفتراضالفصكؿ 

 ((Mercader,2020 .الفيـ المشترؾ كالمعرفة العامة عمى تأكيدال ، معشخصينا تفردان 
 وصف عينة البحح:

( فردان مف أعضاء ىيئػة التػدريس بالجامعػة 343أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا )
( 2882%( مػف إجمػالي مجتمػع الدراسػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس، ك)68.62بما نسبتو )

إجمػػالي مجتمػػع الدراسػػة مػػف الطػػالب، كفيمػػا يمػػي  %( مػػف22.76طالبػػان كطالبػػة بمػػا نسػػبتو )
كصؼ عينة الدراسػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس كفقػان لمتغيػرات طبيعػة الكميػة، كالنػكع، ككػذلؾ 

 :  البحثنكع كصؼ عينة الدراسة مف الطالب كفقان لمتغير 
 (1جذٔل )                                   

 ظ ٔفمبً نًزغٛشاد غجٛؼخ انكهٛخ، ٔانُٕعٔصف ػُٛخ انجحش يٍ أػعبء ْٛئخ انزذسٚ

 انؼذد فئبد انًزغٛش انًزغٛش
انُغجخ انًئٕٚخ يٍ 

 إجًبنٙ ػُٛخ انجحش

 

 غجٛؼخ انكهٛخ

 %43.13 151 إَغبَٛخ

 %56.21 113 ػهًٛخ

 %111 343 اإلجًبنٙ

 

 انُٕع

 %51.43 111 ركش

 %42.51 146 أَثٗ

 %111 343 اإلجًبنٙ

مػف أعضػاء أفػراد عينػة البحػث  تمثيالن بيانيػان لتكزيػعاألشكاؿ البيانية التالية كضح تك 
 :ىيئة التدريس كفقان لمتغيرات طبيعة الكمية، كالنكع
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 (1شكم )

رٕصٚغ أفشاد ػُٛخ انذساعخ ػُٛخ انذساعخ يٍ أػعبء 

 ْٛئخ انزذسٚظ ٔفمبً نطجٛؼخ انكهٛخ

 ( 2شكم )

انذساعخ يٍ أػعبء رٕصٚغ أفشاد ػُٛخ انذساعخ ػُٛخ 

 ْٛئخ انزذسٚظ ٔفمبً نهُٕع

 حذود البحح:

 :2442خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي  تـ تطبيؽ البحث حذود زوانية  /
 ق2442

 يقتصر تطبيؽ الدراسة عمى منسكبي جامعة بيشة؛ أعضاء كعضكات  :حذود ولانية
 ىيئة التدريس، كالطالب كالطالبات.

 :بححال اتاأد

 :كفقان لمخطكات التالية أداتا البحثإعداد لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ      
في صكرتو األكلية كفقان لمحكرم  الخاص بأعضاء ىيئة التدريس اعداد فقرات االستبياف -

 الدراسة الرئيسييف:
 كتـ صياغتيا كفؽ األبعاد التالية: التحذيات التكنية:*
، نقص التدريب كالتأىيؿ الكافي لكال مف المعمميف كالمتعمميف التكنكلكجي: كيشمؿالكعي  -

دراؾ أبعاد عممية التعميـ كالتفاعؿ عف بعد، كعبرت عنو جمؿ االستبياف  ، 05، 03رقـ كا 
08 ،09 ،32 ،35. 

: تحديات مرتبطة بعكامؿ مثؿ ارتباط التعمـ االليكتركني كالتعميـ عف بعد بعكامؿ تقنية أخرم -
 عمىت االتصاؿ، عدـ تكافر األجيزة الذكية لدم الجميع، عدـ القدرة كفاءة شبكا عدـ

، 26، 24، 9، 8رقـ عنو جمؿ االستبياف  ٔػجشدمالئـ، تصميـ محتكم إليكتركني بشكؿ 
02 ،06 ،30. 
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 كتـ صياغتيا كفقان لألبعاد التالية: التحذيات النفصية:* 
، الحالة كحظر التجكاؿ أحداث الحياة الضاغطة : كىي تمثؿبالفردتحديات شخصية متعمقة  -

كعبرت عنو جمؿ ، ، الشعكر بالتيديد كاإلنياؾالنفسية، القدرات كالخبرات الخاصة
 .33، 07، 00، 02، 27، 23، 20، 7، 6، 4، 2االستبياف 

 كثرة المياـ : كىي تحديات متمثمة فيتحديات مرتبطة بالكظيفة كبيئة العمؿ الداخمية -
، غمكض ، تعارض الدكر المتكقع مع ما يمكف أداؤهكزيادة العبء كاالحساس بالمسئكلية

 .04، 24، 22، 22، 5، 3، 0كعبرت عنو جمؿ االستبياف  ،الدكر المنكط القياـ بو
مثؿ قرار تعميؽ الدراسة، عدـ كجكد آلية كاضحة  :تحديات خاصة ببيئة العمؿ الخارجية -

 عمىالحصكؿ  األحداث، عدـنتيجة التغير السريع في  بالقرارات، التعديؿ المستمر لمتقكيـ
، 29، 28، 25كعبرت عنو جمؿ االستبياف ، الدعـ المعنكم الكافي مف الجيات المسئكلة

32 ،34. 
كقد ركعي في  كفقان لمحكرم الدراسة الرئيسييف بالطالباعداد فقرات االستبياف الخاص -

اإلعداد االختصار كالشمكلية قدر المستطاع لالحتفاظ بدافعية الطالب كانتباىيـ الستكماؿ 
 اإلجابة بمنطقية كبدكف تسرب.

 .20، 22، 9، 7، 6، 4، 2عنو العبارات:  كعبرت تكنية:حتذيات *
 .25، 24، 23، 22، 8، 5، 3، 0 عنو العبارات: تكعبر  نفصية:حتذيات *

 :بححالصيلوورتية ألدوات الاخلصائص  

 االشتبانة اخلاصة بأعضاء هيئة التذريض: -1

 االتصاق الذاخمي لالشتبانة:

مف خالؿ تطبيقيا عمى عينػة اسػتطالعية  الستبانةلتـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي 
 ( فردان مف أعضاء ىيئة التػدريس مػف خػارج عينػة الدراسػة األساسػية، كتػـ حسػاب42قكاميا )

الخطي لبيرسكف بيف درجة كػؿ عبػارة كبػيف كػؿ مػف درجػة المحػكر الػذم رتباط اال معامالت قيـ 
تنتمػػي إليػػو العبػػارة كالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة، كمػػا تػػـ حسػػاب قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط الخطػػي 
لبيرسكف بيف درجة كؿ محكر مػف محػاكر االسػتبانة كالدرجػة الكميػة لالسػتبانة، ككانػت النتػائج 

 (:3( ك)0كليف )كما في الجد
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 (2جذٔل )

يؼبيالد االسرجبغ ثٍٛ ػجبساد االعزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔثٍٛ دسجخ انًحٕس انز٘ رُزًٙ إنّٛ 

 انؼجبسح ٔانذسجخ انكهٛخ نالعزجبَخ

سلى 

 انؼجبسح

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنًحٕس 

انز٘ 

رُزًٙ 

إنّٛ 

 انؼجبسح

يغزٕٖ 

 انذالنخ

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنذسجخ 

انكهٛخ 

 نالعزجبَخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

سلى 

 انؼجبسح

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنًحٕس 

انز٘ 

رُزًٙ 

إنّٛ 

 انؼجبسح

يغزٕٖ 

 انذالنخ

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنذسجخ 

انكهٛخ 

 نالعزجبَخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

1 1.11 1.11 1.66 1.11 11 1.13 1.11 1.11 1.11 

2 1.61 1.11 1.61 1.11 21 1.63 1.11 1.51 1.11 

3 1.11 1.11 1.16 1.11 21 1.41 1.11 1.41 1.11 

4 1.61 1.11 1.61 1.11 22 1.11 1.11 1.14 1.11 

5 1.14 1.11 1.11 1.11 23 1.41 1.11 1.41 1.11 

6 1.54 1.11 1.54 1.11 24 1.54 1.11 1.53 1.11 

1 1.41 1.11 1.54 1.11 25 1.66 1.11 1.51 1.11 

1 1.52 1.11 1.51 1.11 26 1.16 1.11 1.12 1.11 

1 1.61 1.11 1.61 1.11 21 1.51 1.11 1.42 1.11 

11 1.52 1.11 1.51 1.11 21 1.65 1.11 1.61 1.11 

11 1.45 1.11 1.44 1.11 21 1.46 1.11 1.43 1.11 

12 1.41 1.11 1.43 1.11 31 1.62 1.11 1.61 1.11 

13 1.11 1.11 1.61 1.11 31 1.51 1.11 1.56 1.11 

14 1.55 1.11 1.54 1.11 32 1.61 1.11 1.61 1.11 

15 1.61 1.11 1.51 1.11 33 1.65 1.11 1.51 1.11 

16 1.45 1.11 1.43 1.11 34 1.41 1.11 1.46 1.11 

11 1.65 1.11 1.51 1.11 35 1.63 1.11 1.51 1.11 

11 1.13 1.11 1.61 1.11      

االرتباط بػيف عبػارات االسػتبانة كبػيف درجػة معامالت ( أف قيـ 0يتضح مف الجدكؿ )
قػػػيـ دالػػػة  كجميعيػػػا(، 2.88( إلػػػى )2.45المحػػػكر الػػػذم تنتمػػػي إليػػػو العبػػػارة تراكحػػػت بػػػيف )

االرتبػػػاط بػػػيف عبػػػارات معػػػامالت (، كمػػػا يتضػػػح أف قػػػيـ 2.22إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )
أيضػػان  كجميعيػػا(، 2.86)( إلػػى 2.43الكميػػة لالسػػتبانة تراكحػػت بػػيف ) الدرجػػةاالسػػتبانة كبػػيف 

(، مما يشير إلى اتصاؼ االستبانة بدرجة مناسػبة 2.22قيـ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
 مف االتساؽ الداخمي.
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 (3جذٔل )

 ٔثٍٛ انذسجخ انكهٛخ نالعزجبَخ االسرجبغ ثٍٛ يحبٔس االعزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظيؼبيالد 

 يغزٕٖ انذالنخ ثبنذسجخ انكهٛخ نالعزجبَخيؼبيم االسرجبغ  انًحٕس و

 1.11 1.15 انزحذٚبد انزمُٛخ 1

 1.11 1.12 انزحذٚبد انُفغٛخ 2

التحػػػديات االرتبػػػاط بػػػيف المحػػػكر األكؿ )معامػػػؿ ( أف قيمػػػة 3يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
مسػتكل  (، كىػي قيمػة دالػة إحصػائيان عنػد2.85)التقنية( كبيف الدرجة الكميػة لالسػتبانة بمغػت 

التحػديات النفسػية( االرتبػاط بػيف المحػكر الثػاني )معامػؿ (. كمػا يتضػح أف قيمػة 2.22داللة )
(، كىػػي أيضػػان قيمػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل 2.90)كبػػيف الدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة بمغػػت 

 (، مما يشير إلى اتصاؼ االستبانة بدرجة مناسبة مف االتساؽ الداخمي.2.22داللة )
ــذق  ــتبانة:ص  ىيئػػة التػػدريس بأعضػػاءاالسػػتبانة الخاصػػة تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ  االش

 باستخداـ الطرؽ اآلتية:
 :سػتبانة الخاصػة بأعضػاء ىيئػة اللالتحقػؽ مػف الصػدؽ الظػاىرم  تػـ الصذق الظاهري

مػػف خػػالؿ عرضػػيا عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف، كذلػػؾ لمحكػػـ عمػػى مػػدل  التػػدريس
دقػة ك  ،التػي كضػعت لقياسػيامحػاكر مل مناسبتياك  كسالمة عبارات االستبانة،صالحية 
%( فػأكثر مػف آراء 82عبارات، كتـ اعتبار الحصكؿ عمى نسػبة اتفػاؽ )ىذه ال صياغة

السادة المحكميف معياران لإلبقاء عمى العبارة، كما تـ تعديؿ صياغة بعض العبػارات فػي 
 مف مالحظات.المحكمكف  إليوأشار ضكء ما 

 :صذق وفردات االشتبانة 
أفػػراد العينػػة االسػػتطالعية تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المفػػردات مػػف خػػالؿ تطبيقيػػا عمػػى 

حسػػاب قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة كالدرجػػة الكميػػة  كتػػـ، (42) عػػددىـالبػػالغ 
لممحكر الذم تنتمي إليو العبارة في حالة حذؼ درجػة ىػذه العبػارة مػف الدرجػة الكميػة لممحػكر، 
كذلؾ باعتبار أف بقية عبارات االستبانة محؾ ليذه العبارة، ككانت النتػائج كمػا ىػك مكضػح فػي 

 التالي:الجدكؿ 
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 (4) جذٔل  

يؼبيالد االسرجبغ ثٍٛ ػجبساد االعزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانذسجخ انكهٛخ نهًحٕس انز٘ 

 رُزًٙ إنّٛ انؼجبسح ثؼذ حزف دسجخ ْزِ انؼجبسح يٍ انذسجخ انكهٛخ نهًحٕس

سلى 

 انؼجبسح

يؼبيم االسرجبغ ثٍٛ 

انؼجبسح ٔانذسجخ 

انكهٛخ نهًحٕس انز٘ 

 رُزًٙ إنّٛ 

يغزٕٖ 

 انذالنخ

سلى 

 انؼجبسح

يؼبيم االسرجبغ ثٍٛ 

انؼجبسح ٔانذسجخ انكهٛخ 

  انز٘ رُزًٙ إنّٛ نهًحٕس

يغزٕٖ 

 انذالنخ

1 1.61 1.11 11 1.11 1.11 

2 1.66 1.11 21 1.56 1.11 

3 1.16 1.11 21 1.43 1.11 

4 1.51 1.11 22 1.11 1.11 

5 1.11 1.11 23 1.43 1.11 

6 1.53 1.11 24 1.52 1.11 

1 1.42 1.11 25 1.56 1.11 

1 1.43 1.11 26 1.11 1.11 

1 1.51 1.11 21 1.43 1.11 

11 1.41 1.11 21 1.55 1.11 

11 1.43 1.11 21 1.43 1.11 

12 1.43 1.11 31 1.51 1.11 

13 1.61 1.11 31 1.41 1.11 

14 1.46 1.11 32 1.51 1.11 

15 1.54 1.11 33 1.51 1.11 

16 1.42 1.11 34 1.43 1.11 

11 1.51 1.11 35 1.53 1.11 

11 1.61 1.11    

االرتباط بيف عبارات االستبانة كبيف الدرجػة معامالت ( أف قيـ 4يتضح مف الجدكؿ )
مػػف الدرجػػة الكميػػة لممحػػكر الػػذم تنتمػػي إليػػو العبػػارة بعػػد حػػذؼ درجػػة العبػػارة الكميػػة لممحػػكر 
(، 2.22إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة )قػيـ دالػة  كجميعيا(، 2.86( إلى )2.40تراكحت بيف )

 مما يشير إلى اتصاؼ االستبانة بدرجة مناسبة مف الصدؽ.
 االسػػػتبانة الخاصػػػة بأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريستػػػـ التحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات  :ثبـــات االشـــتبانة
 باستخداـ الطرؽ اآلتية

العينػة أفػراد مػف خػالؿ تطبيقيػا عمػى الستبانة اتـ التحقؽ مف ثبات  كرونباخ: ألفا طريكة
كلكػػؿ محػػكر مػػف  ككػػؿسػػتبانة معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ لكػػؿ مػػف االحسػػاب قيمػػة االسػػتطالعية، ك 

                 التالي:ككانت النتائج كما في الجدكؿ محاكرىا، 
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 (5)جذٔل 

 ٔنكم يحٕس يٍ يحبٔسْب العزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظنيؼبيالد انثجبد ثطشٚمخ أنفب كشَٔجبخ 

 يؼبيم انثجبد ثطشٚمخ أنفب كشَٔجبخ انًحٕس و

 1.13 انزحذٚبد انزمُٛخ 1

 1.13 انزحذٚبد انُفغٛخ 2

 1.14 عزجبَخانذسجخ انكهٛخ نال

لممحػكر األكؿ  معامػؿ الثبػات بطريقػة ألفػا كركنبػاخ ( أف قيمة5يتضح مف الجدكؿ )
لممحػػكر  معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ (، كأف قيمػػة2.83بمغػػت )التحػػديات التقنيػػة( )

معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة ألفػػا  (، كمػػا يتضػػح أف قيمػػة2.93بمغػػت )التحػػديات النفسػػية( الثػػاني )
(، كجميعيا قيـ مرتفعة، مما يشير إلى اتصاؼ االسػتبانة 2.94لالستبانة ككؿ بمغت ) كركنباخ

 بدرجة مناسبة مف الثبات.
 التجسئة النصفية طريكة: 

 أفراد العينة االستطالعية،مف خالؿ تطبيقيا عمى الستبانة االتحقؽ مف ثبات تـ 
، كتصحيحو باستخداـ طريقتي سبيرماف التجزئة النصفية الثبات بطريقة معامؿكحساب قيمة 
ككانت النتائج كلكؿ محكر مف محاكرىا،  ككؿستبانة كذلؾ بالنسبة لكؿ مف اال براكف كجتماف،
  التالي: كما في الجدكؿ

 (6)جذٔل 

 العزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظن يؼبيالد انثجبد ثطشٚمخ انزجضئخ انُصفٛخ

 ٔنكم يحٕس يٍ يحبٔسْب

يؼبيم االسرجبغ ثٍٛ  انًحٕس و

 َصفٙ انًحٕس

يؼبيم انثجبد ثطشٚمخ 

 عجٛشيبٌ ثشأٌ

يؼبيم انثجبد 

 ثطشٚمخ جزًبٌ

 1.13 1.12 1.11 انزحذٚبد انزمُٛخ 1

 1.12 1.12 1.15 انُفغٛخانزحذٚبد  2

 1.13 1.14 1.11 عزجبَخانذسجخ انكهٛخ نال

فقػػد بمغػػت  (التحػػديات التقنيػػة)( أنػػو بالنسػػبة لممحػػكر األكؿ 6يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
(، كعنػػدما تػػـ تصػػحيح قيمػػة 2.78قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف عبػػارات نصػػفي ىػػذا المحػػكر )

(، كعنػػػدما تػػػـ 2.80أصػػػبحت قيمتػػػو ) سػػػبيرماف بػػػراكفمعامػػػؿ الثبػػػات ليػػػذ المحػػػكر بطريقػػػة 
التحػػػديات )(، كبالنسػػػبة لممحػػػكر الثػػػاني 2.83أصػػػبحت قيمتػػػو ) جتمػػػافتصػػػحيحو بطريقػػػة 

(، كعنػدما تػـ 2.85فقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف عبارات نصػفي ىػذا المحػكر ) (النفسية
(، 2.90أصػػبحت قيمتػػو ) سػػبيرماف بػػراكفتصػػحيح قيمػػة معامػػؿ الثبػػات ليػػذ المحػػكر بطريقػػة 

(، كبالنسػػبة لالسػػتبانة ككػػؿ فقػػد 2.90أصػػبحت قيمتػػو ) جتمػػافكعنػػدما تػػـ تصػػحيحو بطريقػػة 
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(، كعنػدما تػـ تصػحيح قيمػة 2.88بمغت قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف عبػارات نصػفي االسػتبانة )
(، كعنػػدما تػػـ 2.94أصػػبحت قيمتػػو ) سػػبيرماف بػػراكفمعامػػؿ الثبػػات لالسػػتبانة ككػػؿ بطريقػػة 

قيـ مرتفعة مما يشير إلػى اتصػاؼ  كجميعيا(، 2.93أصبحت قيمتو ) جتمافتصحيحو بطريقة 
 االستبانة بدرجة مناسبة مف الثبات.

 االستبانة الخاصة بالطالب: -0
الخاصػػة  السػػتبانةلاالتسػػاؽ الػػداخمي  تػػـ التحقػػؽ مػػف االتسػػاؽ الػػداخمي لالسػػتبانة:     

( طالبػان كطالبػة مػف خػارج 52مف خالؿ تطبيقيا عمػى عينػة اسػتطالعية قكاميػا ) بالطالب
الخطي لبيرسكف بيف درجة كػؿ رتباط اال معامالت قيـ  عينة الدراسة األساسية، كتـ حساب

عبارة كبيف كؿ مف درجة المحكر الذم تنتمػي إليػو العبػارة كالدرجػة الكميػة لالسػتبانة، كمػا 
تبػػاط الخطػػي لبيرسػػكف بػػيف درجػػة كػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر تػػـ حسػػاب قػػيـ معػػامالت االر 

 (:                              8( ك)7االستبانة كالدرجة الكمية لالستبانة، ككانت النتائج كما في الجدكليف )
 (1جذٔل )

 االسرجبغ ثٍٛ ػجبساد االعزجبَخ انخبصخ ثبنطالة يؼبيالد 

 ٔانذسجخ انكهٛخ نالعزجبَخٔثٍٛ دسجخ انًحٕس انز٘ رُزًٙ إنّٛ انؼجبسح 

سلى 

 انؼجبسح

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنًحٕس 

انز٘ 

رُزًٙ 

إنّٛ 

 انؼجبسح

يغزٕٖ 

 انذالنخ

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنذسجخ 

انكهٛخ 

 نالعزجبَخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

سلى 

 انؼجبسح

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنًحٕس 

انز٘ 

رُزًٙ 

إنّٛ 

 انؼجبسح

يغزٕٖ 

 انذالنخ

يؼبيم 

االسرجبغ 

ثبنذسجخ 

انكهٛخ 

 نالعزجبَخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ

1 1.53 1.11 1.51 1.11 1 1.14 1.11 1.61 1.11 

2 1.54 1.11 1.44 1.11 11 1.52 1.11 1.54 1.11 

3 1.66 1.11 1.62 1.11 11 1.15 1.11 1.14 1.11 

4 1.54 1.11 1.61 1.11 12 1.15 1.11 1.15 1.11 

5 1.11 1.11 1.61 1.11 13 1.15 1.11 1.14 1.11 

6 1.52 1.11 1.54 1.11 14 1.56 1.11 1.51 1.11 

1 1.11 1.11 1.11 1.11 15 1.51 1.11 1.41 1.11 

1 1.61 1.11 1.61 1.11      

االرتباط بيف عبارات االستبانة كبيف درجة معامالت ( أف قيـ 7يتضح مف الجدكؿ )
قيـ دالة  كجميعيا(، 2.82( إلى )2.50المحكر الذم تنتمي إليو العبارة تراكحت بيف )

االرتباط بيف عبارات معامالت (، كما يتضح أف قيـ 2.22إحصائيان عند مستكل داللة )
أيضان  كجميعيا(، 2.85( إلى )2.44الكمية لالستبانة تراكحت بيف ) الدرجةاالستبانة كبيف 
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(، مما يشير إلى اتصاؼ االستبانة بدرجة مناسبة 2.22قيـ دالة إحصائيان عند مستكل داللة )
 مف االتساؽ الداخمي. 

 (1جذٔل )

 يؼبيالد االسرجبغ ثٍٛ يحبٔس االعزجبَخ انخبصخ ثبنطالة ٔثٍٛ انذسجخ انكهٛخ نالعزجبَخ

 يغزٕٖ انذالنخ يؼبيم االسرجبغ ثبنذسجخ انكهٛخ نالعزجبَخ انًحٕس و

 1.11 1.12 انزحذٚبد انزمُٛخ 1

 1.11 1.14 انزحذٚبد انُفغٛخ 2

التحػػػديات االرتبػػػاط بػػػيف المحػػػكر األكؿ )معامػػػؿ ( أف قيمػػػة 8يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )
(، كىػي قيمػة دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل 2.90)التقنية( كبيف الدرجة الكميػة لالسػتبانة بمغػت 

التحػديات النفسػية( االرتبػاط بػيف المحػكر الثػاني )معامػؿ (. كمػا يتضػح أف قيمػة 2.22داللة )
(، كىػػي أيضػػان قيمػػة دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل 2.94)كبػػيف الدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة بمغػػت 

 (، مما يشير إلى اتصاؼ االستبانة بدرجة مناسبة مف االتساؽ الداخمي.2.22داللة )
 صذق االشتبانة:

 باستخداـ الطرؽ اآلتية: بالطالباالستبانة الخاصة تـ التحقؽ مف صدؽ  
 :بػالطالب مػف خػالؿ سػتبانة الخاصػة اللالتحقؽ مف الصػدؽ الظػاىرم  تـ الصذق الظاهري

كسػالمة عبػارات صػالحية عرضيا عمى مجمكعة مػف المحكمػيف، كذلػؾ لمحكػـ عمػى مػدل 
عبػػارات، كتػػـ ىػػذه ال صػػياغةدقػػة ك  ،التػػي كضػػعت لقياسػػيامحػػاكر مل مناسػػبتياك  االسػػتبانة،

%( فػػػأكثر مػػػف آراء السػػػادة المحكمػػػيف معيػػػاران 82اعتبػػػار الحصػػػكؿ عمػػػى نسػػػبة اتفػػػاؽ )
إليػػو أشػػار لإلبقػػاء عمػػى العبػػارة، كمػػا تػػـ تعػػديؿ صػػياغة بعػػض العبػػارات فػػي ضػػكء مػػا 

 مف مالحظات.المحكمكف 
 :صذق وفردات االشتبانة 

ؿ تطبيقيػا عمػى مػف خػال الطالب السػتبانة الخاصػة بػاتـ التحقػؽ مػف صػدؽ مفػردات 
، ( طالبان كطالبة مف خارج عينػة الدراسػة األساسػية52أفراد العينة االستطالعية البالغ عددىـ )

كتـ حساب قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحػكر الػذم تنتمػي إليػو 
اعتبػػار أف بقيػػة العبػػارة فػػي حالػػة حػػذؼ درجػػة ىػػذه العبػػارة مػػف الدرجػػة الكميػػة لممحػػكر، كذلػػؾ ب
 التالي:عبارات االستبانة محؾ ليذه العبارة، ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ 
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 (1)جذٔل 

بنطالة ٔانذسجخ انكهٛخ نهًحٕس انز٘ رُزًٙ إنّٛ عزجبَخ انخبصخ ثاالسرجبغ ثٍٛ ػجبساد االيؼبيالد 

 انؼجبسح ثؼذ حزف دسجخ ْزِ انؼجبسح يٍ انذسجخ انكهٛخ نهًحٕس

 سلى

 انؼجبسح

يؼبيم االسرجبغ ثٍٛ 

انؼجبسح ٔانذسجخ انكهٛخ 

نهًحٕس انز٘ رُزًٙ إنّٛ 

انؼجبسح ثؼذ حزف دسجخ 

انؼجبسح يٍ انذسجخ انكهٛخ 

 نهًحٕس

يغزٕٖ 

 انذالنخ

سلى 

 انؼجبسح

االسرجبغ ثٍٛ  يؼبيم

انؼجبسح ٔانذسجخ انكهٛخ 

نهًحٕس انز٘ رُزًٙ 

إنّٛ انؼجبسح ثؼذ حزف 

دسجخ انؼجبسح يٍ 

 انذسجخ انكهٛخ نهًحٕس

يغزٕٖ 

 انذالنخ

1 1.41 1.11 1 1.61 1.11 

2 1.46 1.11 11 1.53 1.11 

3 1.52 1.11 11 1.64 1.11 

4 1.41 1.11 12 1.16 1.11 

5 1.51 1.11 13 1.64 1.11 

6 1.55 1.11 14 1.41 1.11 

1 1.11 1.11 15 1.51 1.11 

1 1.55 1.11    

االرتباط بيف عبارات االستبانة كبيف الدرجػة معامالت ( أف قيـ 9يتضح مف الجدكؿ )
مػػف الدرجػػة الكميػػة لممحػػكر الػػذم تنتمػػي إليػػو العبػػارة بعػػد حػػذؼ درجػػة العبػػارة الكميػػة لممحػػكر 
(، 2.22قػيـ دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة ) كجميعيا(، 2.76( إلى )2.46تراكحت بيف )

 مما يشير إلى اتصاؼ االستبانة بدرجة مناسبة مف الصدؽ.
 ثبات االشتبانة:

 الطالب باستخداـ الطرؽ اآلتية:االستبانة الخاصة بتـ التحقؽ مف ثبات 
 مػف خػالؿ تطبيقيػا الطالب الستبانة الخاصة بػاتـ التحقؽ مف ثبات  كرونباخ: ألفا طريكة

سػػتبانة اللكذلػػؾ  ،معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ، كتػػـ حسػػاب قيمػػة أفػػراد العينػػة االسػػتطالعيةعمػػى 
 التالي: ككانت النتائج كما في الجدكؿكلكؿ محكر مف محاكرىا،  ككؿ

 (11)جذٔل 

 بنطالة ٔنكم يحٕس يٍ يحبٔسْبالعزجبَخ انخبصخ ثنيؼبيالد انثجبد ثطشٚمخ أنفب كشَٔجبخ 

 يؼبيم انثجبد ثطشٚمخ أنفب كشَٔجبخ انًحٕس و

 1.11 انزحذٚبد انزمُٛخ 1

 1.11 انزحذٚبد انُفغٛخ 2

 1.11 عزجبَخانذسجخ انكهٛخ نال
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التحػديات التقنيػة( لممحػكر األكؿ )معامػؿ الثبػات  ( أف قيمػة22يتضح مف الجػدكؿ )
التحػػػديات لممحػػػكر الثػػػاني ) معامػػػؿ الثبػػػات بطريقػػػة ألفػػػا كركنبػػػاخ (، كأف قيمػػػة2.82بمغػػػت )

لالسػػتبانة  معامػػؿ الثبػػات بطريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ (، كمػػا يتضػػح أف قيمػػة2.78بمغػػت )النفسػػية( 
(، كجميعيا قيـ مرتفعة، مما يشير إلى اتصاؼ االستبانة بدرجة مناسبة مػف 2.89ككؿ بمغت )

 الثبات.
 التجسئة النصفية طريكة: 

أفػراد العينػة مف خالؿ تطبيقيػا عمػى الطالب الستبانة الخاصة باتـ التحقؽ مف ثبات 
، كتصػحيحو باسػتخداـ التجزئػة النصػفية الثبػات بطريقػة معامػؿكتـ حساب قيمة  االستطالعية،

كلكػػؿ محػػكر مػػف  ككػػؿسػػتبانة كذلػػؾ بالنسػػبة لكػػؿ مػػف اال طريقتػػي سػػبيرماف بػػراكف كجتمػػاف،
                                     التالي: ككانت النتائج كمحاكرىا، 

 (11)جذٔل 

 ثبنطالة ٔنكم يحٕس يٍ يحبٔسْبالعزجبَخ انخبصخ ن يؼبيالد انثجبد ثطشٚمخ انزجضئخ انُصفٛخ

يؼبيم االسرجبغ ثٍٛ  انًحٕس و

 َصفٙ انًحٕس

يؼبيم انثجبد ثطشٚمخ 

 عجٛشيبٌ ثشأٌ

يؼبيم انثجبد 

 ثطشٚمخ جزًبٌ

 1.11 1.11 1.11 انزحذٚبد انزمُٛخ 1

 1.11 1.11 1.14 انزحذٚبد انُفغٛخ 2

 1.11 1.11 1.11 عزجبَخانذسجخ انكهٛخ نال

فقػد بمغػت  (التحػديات التقنيػة)( أنػو بالنسػبة لممحػكر األكؿ 22يتضح مػف الجػدكؿ )
(، كعنػػدما تػػـ تصػػحيح قيمػػة 2.82قيمػػة معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف عبػػارات نصػػفي ىػػذا المحػػكر )

(، كعنػػػدما تػػػـ 2.89أصػػػبحت قيمتػػػو ) سػػػبيرماف بػػػراكفالمحػػػكر بطريقػػػة  امعامػػػؿ الثبػػػات ليػػػذ
التحػػػديات )(، كبالنسػػػبة لممحػػػكر الثػػػاني 2.88أصػػػبحت قيمتػػػو ) جتمػػػافتصػػػحيحو بطريقػػػة 

(، كعنػدما تػـ 2.74فقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط بيف عبارات نصػفي ىػذا المحػكر ) (النفسية
(، 2.82أصػػبحت قيمتػػو ) سػػبيرماف بػػراكف تصػػحيح قيمػػة معامػػؿ الثبػػات ليػػذ المحػػكر بطريقػػة

(، كبالنسػػبة لالسػػتبانة ككػػؿ فقػػد 2.82أصػػبحت قيمتػػو ) جتمػػافكعنػػدما تػػـ تصػػحيحو بطريقػػة 
(، كعنػدما تػـ تصػحيح قيمػة 2.79بمغت قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف عبػارات نصػفي االسػتبانة )

(، كعنػػدما تػػـ 2.88أصػػبحت قيمتػػو ) سػػبيرماف بػػراكفمعامػػؿ الثبػػات لالسػػتبانة ككػػؿ بطريقػػة 
قيـ مرتفعة مما يشير إلػى اتصػاؼ  كجميعيا(، 2.88أصبحت قيمتو ) جتمافتصحيحو بطريقة 

 االستبانة بدرجة مناسبة مف الثبات.
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 اإلحصائية املصتخذوة يف وعاجلة البيانات يف الذراشة األشاليب

باسػتخداـ برنػامج الحزمػة اإلحصػائية لمعمػـك  في الدراسة الحاليػة معالجة البيانات تـ
حسػػػػاب النسػػػػب المئكيػػػػة، ل اإلحصػػػػاء الكصػػػػفيأسػػػػمكب  كتػػػػـ اسػػػػتخداـ، (SPSS)االجتماعيػػػػة 

معامػؿ  تمثؿ في اسػتخداـيك  اإلحصاء التحميميك كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، 
كاختبػار "ت"  جتمػافك  اف بػراكفسػبيرمكمعامؿ ألفا كركنباخ كطريقتػي االرتباط الخطي لبيرسكف 

(T-Test) التدريس كالطالبأعضاء ىيئة استجابات أفراد عينة الدراسة مف في  لتحديد الفركؽ. 
 نتائج الذراشة:

 نتائج اإلجابة عمى التصاؤه األوه:

التػي تكاجػو أعضػاء كالنفسػية التحػديات التقنيػة  ـىػأمػا األكؿ عمى: "التساؤؿ ينص 
بيشػػة لتفعيػػؿ الػػتعمـ اإللكتركنػػي كالتعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي مكاجيػػة جائحػػة ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة 

 "ككركنا؟
كلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة 
الستجابات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس عمى كؿ محكر مف محػاكر االسػتبانة 

 اراتيا.الخاصة بيـ كعمى كؿ عبارة مف عب
ثالثي التػدريج أثنػاء اإلجابػة عمػى االسػتبانة،  (Likert)كنظران الستخداـ أسمكب ليكرت 

( درجات في حالة اختيار )مكافؽ(، كدرجتيف في حالة اختيار )محايد(، كدرجػة 3احتساب ) فتـ
كلتحديد درجة مكافقة أفراد عينة الدراسػة عمػى كػؿ عبػارة  ،كاحدة في حالة اختيار )غير مكافؽ(

مف عبارات االستبانة ككؿ محكر مف محاكرىا تـ حساب مدل الدرجات لكػؿ عبػارة، حيػث مػدل 
(، كىػي طػكؿ 67.2= ) 3( / 2-3أقؿ درجة( / عدد الفئات = ) –االستجابة = )أعمى درجة 

( فػػإف درجػػػة 3( إلػػى )33.0تػػراكح بػػػيف )الفئػػة، كعميػػو إذا كػػاف المتكسػػػط الحسػػابي لمعبػػارة ي
ذا كػاف المتكسػط الحسػابي  المكافقة عمى ىذه العبػارة مػف جانػب أفػراد عينػة الدراسػة مرتفعػة، كا 

( فػػإف درجػػة المكافقػػة عمػػى ىػػذه العبػػارة مػػف 33.0( إلػػى أقػػؿ مػػف )67.2لمعبػػارة يتػػراكح بػػيف )
ذا كػػاف المتكسػط الحسػابي ( إلػػى 2لمعبػػارة يتػراكح بػيف ) جانػب أفػراد عينػػة الدراسػة متكسػطة، كا 

 ( فإف درجة المكافقة عمى ىذه العبارة مف جانب أفراد عينة الدراسة منخفضة.67.2أقؿ مف )
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كفيما يمػي النتػائج الخاصػة بمكافقػة أفػراد عينػة الدراسػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس 
أعضػػاء ىيئػػة أىـ التحػػديات النفسػػية كالتقنيػػة التػػي تكاجػػو عمػػى المحػػاكر كالعبػػارات الخاصػػة بػػ

 :التدريس بجامعة بيشة لتفعيؿ التعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد في مكاجية جائحة ككركنا
 (12)جذٔل 

 نًحبٔس االعزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 

 و

 

 انًحٕس

انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً

 

 انزشرٛت

 2 يزٕعطخ 1.31 2.16 انزحذٚبد انزمُٛخ 1

 1 يزٕعطخ 1.25 2.21 انزحذٚبد انُفغٛخ 2

  يزٕعطخ 1.24 2.13 عزجبَخانذسجخ انكهٛخ نال

 كيمكف تمثيؿ المتكسطات الحسابية لتمؾ المحاكر كما في الشكؿ البياني التالي:

 
 (3شكم )

 االعزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظرًثٛم ثٛبَٙ نهًزٕعطبد انحغبثٛخ نًحبٔس 

 كفيما يمي تفصيؿ النتائج الخاصة بكؿ بعد ككؿ عبارة مف أبعاد كعبارات االستبانة:
 النتائج املتعمكة باحملور األوه: )التحذيات التكنية(: -1

يكضح الجدكؿ التػالي المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة كدرجػة المكافقػة 
               التحديات التقنية د مف أبعادكالترتيب لكؿ بع
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 (13)جذٔل 

ألثؼبد انًحٕس األٔل )انزحذٚبد انزمُٛخ( انزٙ رٕاجّ انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ رفؼٛم انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ

 

 و
 انجؼذ

انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً

 

 انزشرٛت

 2 يزٕعطخ 1.34 2.11 انٕػٙ انزكُٕنٕجٙ 1

2 
ٔانزؼهٛى ػٍ ثؼذ  اإلنكزشَٔٙاسرجبغ انزؼهى 

 ثؼٕايم رمُٛخ أخشٖ
 1 يزٕعطخ 1.42 2.11

  يزٕعطخ 1.31 2.16 ًحٕس األٔل )انزحذٚبد انزمُٛخ(انذسجخ انكهٛخ نه

الػػػكعي ) كبالنسػػػبة لتفصػػػيؿ النتػػػائج الخاصػػػة بكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات البعػػػد األكؿ
 فكانت كما يمي:مف المحكر األكؿ )التحديات التقنية( ( التكنكلكجي

 (14)جذٔل 

( يٍ انًحٕس انٕػٙ انزكُٕنٕجٙنؼجبساد انجؼذ األٔل )انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 األٔل )انزحذٚبد انزمُٛخ( يٍ االعزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ

 

 انؼجبسح

 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً

 

 انزشرٛت

أشؼش ثبنشظب ثشأٌ يب حممزّ يٍ أعبنٛت ال 

 رفبػهٛخ يزضايُخ ٔغٛش يزضايُخ
 6 يُخفعخ 1.15 1.61

انخٕف يٍ انٕلٕع فٙ خطأ رشغٛم ثؼط أدٔاد 

 انزؼهٛى ػٍ ثؼذ أيبو غالثٙ ُٚشؼشَٙ ثبالسرجبن
 3 يزٕعطخ 1.16 2.11

هًٕظٕػٛخ نػٍ ثؼذ  انزؼهٛىٔعبئم افزمبس 

 ى انؼبدٚخٛٔانحٛبدٚخ يمبثم ٔعبئم انزؼه
 2 يزٕعطخ 1.11 2.16

أظبف انزؼهى ػٍ ثُؼذ ػتء انزؼبيم انشلًٙ إنٗ 

 ػتء انزذسٚظ
 1 يشرفؼخ 1.14 2.55

أرهمٙ انزذسٚت انكبفٙ انز٘ ٚؤْهُٙ إلداسح نى 

 انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ػٍ ثؼذ ثكفبءح
 5 يزٕعطخ 1.15 1.15

انزألهى يغ فكشح انزحٕل يٍ أجذ صؼٕثخ فٙ 

 انزؼهى اإلنكزشَٔٙ ٗنإأعهٕة انزؼهٛى انزمهٛذ٘ 
 4 يزٕعطخ 1.61 1.11

  يزٕعطخ 1.34 2.11 (انٕػٙ انزكُٕنٕجٙنهجؼذ األٔل )انذسجخ انكهٛخ 

تراكحػت مػا األكؿ  أف المتكسػطات الحسػابية لعبػارات البعػد( 24مف الجػدكؿ ) يتضح
، كجػاء ترتيػب مرتفعػةإلػى  منخفضػة( بدرجة مكافقة تراكحت مػا بػيف 0.55( إلى )2.62بيف )

عبارات ىذا البعد كفقان لدرجة المكافقػة عمييػا مػف جانػب أفػراد عينػة الدراسػة مػف أعضػاء ىيئػة 
 التدريس 
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ارتبػػاط ) أمػػا بالنسػػبة لتفصػػيؿ النتػػائج الخاصػػة بكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات البعػػد الثػػاني
 مػف المحػكر األكؿ )التحػديات التقنيػة(( كالتعميـ عف بعد بعكامػؿ تقنيػة أخػرلالتعمـ اإللكتركني 
 فكانت كما يمي:

 (15)جذٔل 

اسرجبغ انزؼهى اإلنكزشَٔٙ ٔانزؼهٛى نؼجبساد انجؼذ انثبَٙ )انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 ( يٍ انًحٕس األٔل )انزحذٚبد انزمُٛخ( ػٍ ثؼذ ثؼٕايم رمُٛخ أخشٖ

 

 انؼجبسح

انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً

 

 انزشرٛت

رأخش اعزجبثخ انطبنت فٙ انزفبػالد انًزضايُخ 

 احٛبَبً َزٛجخ يشبكم رمُٛخ ٚصٛجُٙ ثبإلحجبغ
 1 يشرفؼخ 1.61 2.51

أرشدد لجم اعزخذاو أدٔاد انزؼهٛى ػٍ ثؼذ َظشاً 

 نزأخش انًغبَذح يٍ فشٚك انذػى انفُٙ
 1 يزٕعطخ 1.14 1.13

أدٔاد انزؼهٛى ػٍ ثؼذ غٛش انًؼشثخ رًثم نٙ 

 صؼٕثخ فٙ االعزخذاو ٔانزفؼٛم
 5 يزٕعطخ 1.14 2.14

ال رزٕفش انخصٕصٛخ فٙ يُصبد انزؼهٛى ػٍ ثؼذ 

 نخطش رؼشظٓب نٓجًبد انزٓكٛش
 4 يزٕعطخ 1.14 2.11

أػبَٙ ػُذ رحٕٚم انًحزٕٖ انٕسلٙ إنٗ يحزٕٖ 

 إنكزشَٔٙ
 2 يشرفؼخ 1.16 2.45

ٚصؼت رحًٛم انصٕس ٔانًهفبد ٔيمبغغ انفٛذٕٚ 

 ػُذ اعزخذاو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ
 3 يزٕعطخ 1.14 2.12

أجذ صؼٕثخ فٙ رصًٛى انًٕلف انزؼهًٛٙ ػجش 

 َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ يمبسَخ ثبنزؼهٛى انزمهٛذ٘
 6 يزٕعطخ 1.11 1.11

اسرجبغ انزؼهى نهجؼذ انثبَٙ )انذسجخ انكهٛخ 

ٔانزؼهٛى ػٍ ثؼذ ثؼٕايم رمُٛخ اإلنكزشَٔٙ 

 (أخشٖ

  يزٕعطخ 1.42 2.11

تراكحػت مػا الثػاني  أف المتكسطات الحسػابية لعبػارات البعػد( 25مف الجدكؿ ) يتضح
، كتتفػػؽ تمػػؾ مرتفعػػة( بدرجػػة مكافقػػة تراكحػػت مػػا بػيف متكسػػطة إلػػى 0.59( إلػػى )2.73بػيف )

 &Akçayır؛ 0229؛ العػػػكاىمي، 0226، حتاممػػػة 0229نتػػػائج )البحيػػػرم، النتػػػائج مػػػع 

Akçayır,2018 )بػػاألدكات اإللكتركنيػػة  الػػنظـ التعميميػػة ضػػركرة زيػػادة دعػػـكالتػػي تكصػػمت ل
تكفير الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة التػي تػدعـ تحسػيف كتطػكير العمميػة بالحديثة الالزمة كذلؾ 

لفصػكؿ االفتراضػية كعقػد دكرات تدريبيػة التعميمية متمثمة في تكسػيع نطػاؽ التعمػيـ باسػتخداـ ا
 تحقيػؽ أعمػى اسػتفادةلككرش عمؿ خاصة بالفصكؿ االفتراضية لكؿ مػف المعممػيف كالمتعممػيف 

   .ممكنة
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 النتائج املتعمكة باحملور الجاني: )التحذيات النفصية(:

( المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة كدرجػة المكافقػة 26يكضح الجػدكؿ )
أعضاء ىيئػة التػدريس بجامعػة بيشػة النفسية التي تكاجو التحديات  كالترتيب لكؿ بعد مف أبعاد

 :لتفعيؿ التعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد في مكاجية جائحة ككركنا
 (16)جذٔل 

ألثؼبد انًحٕس انثبَٙ )انزحذٚبد انُفغٛخ( انزٙ رٕاجّ انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ فٙ رفؼٛم انزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ

 

 و
 انجؼذ

انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً

 

 انزشرٛت

 2 يزٕعطخ 1.35 2.11 رحذٚبد شخصٛخ يزؼهمخ ثبنفشد 1

2 
رحذٚبد يشرجطخ ثبنٕظٛفخ ٔثٛئخ 

 انؼًم انذاخهٛخ
 1 يشرفؼخ 1.32 2.41

 3 يزٕعطخ 1.36 2.11 انخبسجٛخرحذٚبد خبصخ ثجٛئخ انؼًم  3

ًحٕس انثبَٙ )انزحذٚبد انذسجخ انكهٛخ نه

 انُفغٛخ(
  يزٕعطخ 1.25 2.21

)تحػػػديات شخصػػػية  الحسػػػابي لمبعػػػد األكؿ المتكسػػػطأف ( 26مػػػف الجػػػدكؿ ) يتضػػػح
 الحسػػابي لمبعػػد الثػػاني المتكسػػط(، كأف 2.35)( بػػانحراؼ معيػػارم 0.22)( بمػػغ متعمقػػة بػػالفرد

(، كأف 2.30)( بػانحراؼ معيػارم 0.42)( بمػغ بالكظيفة كبيئة العمؿ الداخمية تحديات مرتبطة)
( بػانحراؼ 0.22)( بمػغ )تحديات خاصػة ببيئػة العمػؿ الخارجيػة الحسابي لمبعد الثالث المتكسط
( تحديات مرتبطة بالكظيفة كبيئػة العمػؿ الداخميػة) (. كىذا يعني أف البعد الثاني2.36)معيارم 

جػاء فػي الترتيػب الثػاني بدرجػة  ألكؿ بدرجة مكافقػة مرتفعػة، كأف البعػد األكؿجاء في الترتيب ا
 جاء في الترتيب الثالث بدرجة مكافقة متكسطة أيضان. فقد البعد الثالث مامكافقة متكسطة، كأ

تحػػػديات ) كبالنسػػبة لتفصػػػيؿ النتػػػائج الخاصػػػة بكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات البعػػػد األكؿ
 فكانت كما يمي:ر الثاني )التحديات النفسية( مف المحك ( شخصية متعمقة بالفرد

  



 م0201( 48) -1ج-عدد أبريل                                    ...                        لتحديات التقنية والنفسيةا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 146 - 

 (11)جذٔل 

فشد( يٍ رحذٚبد شخصٛخ يزؼهمخ ثبننؼجبساد انجؼذ األٔل )انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 انًحٕس انثبَٙ )انزحذٚبد انُفغٛخ( يٍ االعزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ

 

 انؼجبسح

انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً

 

 انزشرٛت

 نالثزكبس رؼٕق انفشصخ ثُؼذ ػٍ انزؼهى رمُٛبد

 ٔانزجذٚذ ٔانزطٕٚش
 1 يُخفعخ 1.62 1.53

 كثشح َزٛجخ انُفغٙ ثبالحزشاق إحغبط نذ٘

 إَجبصْب ًٚكُُٙ ال انزٙ انًٓبو
 2 يشرفؼخ 1.16 2.51

 ػًهٛخ خالل انطالة يغ انزفبػم ٔعبئم رزغى

 ثبنزفبػم يمبسَخ ٔاٜنٛخ ثبنجفبء ثُؼذ ػٍ انزؼهى

 نٕجّ ٔجٓبً 

 4 يشرفؼخ 1.11 2.31

 ػٍ انذساعٛخ يمشسارٙ كبفخ رمذٚى ػهٗٚصؼت 

 ثؼذ
 1 يزٕعطخ 1.12 2.11

 خالل أكجش ثشكم االجزًبػٛخ انؼضنخ رزعح

 انشلًٙ انزؼهى نؼًهٛبد يًبسعزٙ
 1 يشرفؼخ 1.61 2.61

 غبلزٙ أٌ أشؼش ثٌؼذ ػٍ انزؼهٛى جهغخ ثُٓبٚخ

 يغزُفزح
 5 يشرفؼخ 1.11 2.31

رؼٕق رٕظٛف  انشلًٙ انزؼهى رمُٛبد

 جذٚذح يؼشفٛخ اعزشارٛجٛبد
 11 يُخفعخ 1.61 1.35

 ثؼذو انشاحخ ُٚشؼشَٙ ثؼذ ػٍ انزٕاصم ًَػ

 ٔانعغػ
 1 يزٕعطخ 1.11 2.11

 ثؼذ ػٍ انزؼهٛى َظبو ػجش ٚؼٕق انزذسٚظ

 يزُٕػخ رذسٚغٛخ اعزشارٛجٛبد اعزخذاو
 6 يشرفؼخ 1.11 2.31

 يغ رزُبعت ال انشخصٛخ ٔإيكبَبرٙ لذسارٙ

 انًزطٕسح انزؼهى ػًهٛبد يزطهجبد
 11 يُخفعخ 1.51 1.41

 ثبنغطحٛخ رزغى انضيالء ثٍٛ انؼًم سٔاثػ

 ثؼذ ػٍ انزؼهى ثٛئخ فٙ ٔانجٌؼذ
 3 يشرفؼخ 1.16 2.45

رحذٚبد شخصٛخ نهجؼذ األٔل )انذسجخ انكهٛخ 

 فشد(يزؼهمخ ثبن
  يزٕعطخ 1.35 2.11

تحػػديات األكؿ ) أف المتكسػػطات الحسػػابية لعبػػارات البعػػد( 27مػػف الجػػدكؿ ) يتضػػح
( مػػػف المحػػػكر الثػػػاني )التحػػػديات النفسػػػية( مػػػف االسػػػتبانة الخاصػػػة شخصػػػية متعمقػػػة بػػػالفرد
مكافقػة تراكحػت مػا بػيف  ( بدرجػة0.62( إلػى )2.53تراكحت مػا بػيف ) بأعضاء ىيئة التدريس

منخفضة إلى مرتفعة، كما حصمت ست عبارات عمى درجة مكافقة مرتفعة كعبارتاف عمػى درجػة 
 مكافقة متكسطة، في حيف حصمت ثالث عبارات عمى درجة مكافقة منخفضة.
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تحػػديات ) أمػا بالنسػبة لتفصػيؿ النتػػائج الخاصػة بكػؿ عبػارة مػػف عبػارات البعػد الثػاني
فكانػػت كمػػا  مػػف المحػػكر الثػػاني )التحػػديات النفسػػية(( بيئػػة العمػػؿ الداخميػػةمرتبطػػة بالكظيفػػة ك 

 يمي:
 (11)جذٔل 

رحذٚبد يشرجطخ ثبنٕظٛفخ ٔثٛئخ نؼجبساد انجؼذ انثبَٙ )انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 ْٛئخ انزذسٚظ( يٍ انًحٕس انثبَٙ )انزحذٚبد انُفغٛخ( يٍ االعزجبَخ انخبصخ ثأػعبء انؼًم انذاخهٛخ

 انؼجبسح
انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً
 انزشرٛت

 ػهٗ رعغ انزؼهًٛٙ نهًٕلف إداسرٙ حشٚخ

 غالثٙ رجبِ أكجش يغئٕنٛخ كبْهٙ
 1 يشرفؼخ 1.41 2.12

 3 يشرفؼخ 1.16 2.41 ظبغطخ ػًم ثٛئخ رًثم ثُؼذ ػٍ انزؼهى ثٛئخ

 انزٙ انزمٕٚى ٔعبئم رجبِ ثبنشظب ال أشؼش

 انفشٔق نزمٛٛى اإلنكزشَٔٙ انزؼهى ٕٚفشْب

 نهطالة انفشدٚخ

 5 يشرفؼخ 1.11 2.31

 ػًهٛخ إداسح ػهٗ ػٍ لذسرٙ ثبنشظب ال أشؼش

 ٚجت كًب ثُؼذ ػٍ انزؼهى
 1 يزٕعطخ 1.14 2.11

 انزؼهى أَشطخ جًٛغ إداسح انصؼت يٍ أَّ أجذ

 ثؼذ ػٍ انزؼهٛى َظبو فٙ اإلنكزشَٔٛخ
 2 يشرفؼخ 1.12 2.52

 غٛش ثؼذ ػٍ انزؼهٛى ٚصؼت رٕظٛف أدٔاد

 فٙ رمٕٚى أداء انطالة انًؼشثخ
 6 يزٕعطخ 1.14 2.14

انز٘ ٕٚاجُٓٙ  انزحذ٘ غجٛؼخ أػبَٙ يٍ

 ٔانزؼهى انزؼهٛى ػًهٛخ العزًشاس
 4 يشرفؼخ 1.11 2.43

رحذٚبد يشرجطخ نهجؼذ انثبَٙ )انذسجخ انكهٛخ 

 (ثبنٕظٛفخ ٔثٛئخ انؼًم انذاخهٛخ
  يشرفؼخ 1.41 2.12

تحػػديات الثػػاني ) أف المتكسػػطات الحسػػابية لعبػػارات البعػػد( 28مػػف الجػػدكؿ ) يتضػػح
( مف المحػكر الثػاني )التحػديات النفسػية( مػف االسػتبانة مرتبطة بالكظيفة كبيئة العمؿ الداخمية

مكافقػة تراكحػت  ( بدرجػة0.80( إلػى )0.28تراكحت ما بػيف ) الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس
ما بيف متكسطة إلى مرتفعة، فحصمت خمس عبػارات عمػى درجػة مكافقػة مرتفعػة، كمػا حصػمت 

 عبارتاف عمى درجة مكافقة مرتفعة.
تحػديات ) كفيما يتعمؽ بتفصيؿ النتػائج الخاصػة بكػؿ عبػارة مػف عبػارات البعػد الثالػث

 فكانت كما يمي: سية(مف المحكر الثاني )التحديات النف( خاصة ببيئة العمؿ الخارجية
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 (11)جذٔل 

رحذٚبد خبصخ ثجٛئخ انؼًم نؼجبساد انجؼذ انثبنش )انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 يٍ االعزجبَخ انخبصخ ثأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ( يٍ انًحٕس انثبَٙ )انزحذٚبد انُفغٛخ(انخبسجٛخ

 

 انؼجبسح

انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً

 

 انزشرٛت

 العزخذاو ٔاظحخ خطخ رٕجذ ال أَّ أػزمذ

 يغزٕٖ ػهٗ ثؼذ ػٍ انزؼهٛى أدٔاد

 انجبيؼخ

 5 يُخفعخ 1.11 1.51

 انزؼهى فهغفخ يؼشفخ فٙ ثغًٕض أشؼش

 ٔأْذافّ ثؼذ ػٍ
 3 يزٕعطخ 1.66 2.16

 األصيبد ألٔلبد ثؼذ ػٍ انزؼهٛى ٚصهح

 فمػ
 1 يشرفؼخ 1.61 2.45

 يحبٔالرٙ ٚزفٓى ال انؼًم يجزًغ

 نًٕاكجخ أدائٙ يٍ نهزطٕٚش انًغزًشح

 انشلًٛخ انًغزمجم رحذٚبد

 4 يزٕعطخ 1.14 2.11

 يٍ ٔيشالجخ اَزمبد يٕظغ أدائٙ أٌ أشؼش

 يًب انشلًٛخ انًزبثؼخ ػًهٛخ خالل

 ثبنزٕرش ُٚشؼشَٙ

 2 يزٕعطخ 1.12 2.24

رحذٚبد نهجؼذ انثبنش )انذسجخ انكهٛخ 

 (انخبسجٛخخبصخ ثجٛئخ انؼًم 
  يزٕعطخ 1.63 2.11

تراكحػت مػا الثالػث  أف المتكسطات الحسػابية لعبػارات البعػد( 29مف الجدكؿ ) يتضح
مكافقػػة تراكحػػت مػػا بػػيف منخفضػػة إلػػى مرتفعػػة، فحصػػمت  ( بدرجػػة0.45( إلػػى )2.58بػػيف )

عبارة كاحدة عمى درجة مكافقة مرتفعة، كثالث عبػارات عمػى درجػة مكافقػة متكسػطة، فػي حػيف 
 ، كتتفػػؽ نتػػائج ىػػذا التسػػاؤؿ مػػع دراسػػةحصػػمت عبػػارة كاحػػدة عمػػى درجػػة مكافقػػة منخفضػػة

(Mercader., Cristina. 2020)   اب عػػدـ اسػػتخداـ إلػػى الكشػػؼ عػػف أسػػبكالتػػي سػػعت
النتػػائج إلػػى أف الحػػكاجز  ارتشػػكأ ،الرقميػػةالتقنيػػات المعممػػيف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي 

إلػي المزيػد مػف  كفف أعضاء ىيئة التدريس مػف المعممػيف يحتػاجأالمينية ىي األكثر انتشارنا ك 
 الخطط االستراتيجية.  أثناء كضعالمشاركة المؤسسية 

 الجاني:نتائج اإلجابة عمى التصاؤه 

طػالب التػي تكاجػو كالنفسػية التحػديات التقنيػة  ـىػأمػا الثػاني عمػى: "التسػاؤؿ ينص 
 "لتفعيؿ التعميـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد في مكاجية جائحة ككركنا؟كطالبات جامعة بيشة 

كلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة 
الستجابات أفػراد عينػة الدراسػة مػف طػالب كطالبػات جامعػة بيشػة عمػى كػؿ محػكر مػف محػاكر 
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االسػتبانة الخاصػة بيػػـ كعمػى كػؿ عبػػارة مػف عباراتيػا. كقػػد تػـ حسػاب درجػػات المكافقػة بػػنفس 
     ي بداية عرض النتائج الخاصة بالتساؤؿ األكؿ.الطريقة التي سبؽ تكضيحيا ف

 (21)جذٔل 

 نًحبٔس االعزجبَخ انخبصخ ثبنطالة ٔانطبنجبدانًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 

 و

 

 انًحٕس

انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً

 

 انزشرٛت

 1 يزٕعطخ 1.44 2.21 انزحذٚبد انزمُٛخ 1

 2 يزٕعطخ 1.31 2.16 انزحذٚبد انُفغٛخ 2

  يزٕعطخ 1.35 2.14 عزجبَخانذسجخ انكهٛخ نال

التحػػديات النفسػػية كالتقنيػػة ب كيمكػػف تمثيػػؿ المتكسػػطات الحسػػابية لممحػػاكر الخاصػػة
التعمػػيـ اإللكتركنػػي كالتعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي  لتفعيػػؿ طػػالب كطالبػػات جامعػػة بيشػػةالتػػي تكاجػػو 

 كما في الشكؿ البياني التالي: مكاجية جائحة ككركنا

 

 (4شكم )

 رًثٛم ثٛبَٙ نهًزٕعطبد انحغبثٛخ نًحبٔس االعزجبَخ انخبصخ ثبنطالة ٔانطبنجبد

)التحػػديات  ( أف المحػػكر لممحػػكر األكؿ4كمػػف الشػػكؿ )( 02مػػف الجػػدكؿ ) يتضػػح
)التحػػػديات  المحػػػكر الثػػػاني مػػػا( جػػػاء فػػػي الترتيػػػب األكؿ بدرجػػػة مكافقػػػة متكسػػػطة، كأالتقنيػػػة
جػػاء فػػي الترتيػػب الثػػاني بدرجػػة مكافقػػة متكسػػطة كفيمػػا يمػػي تفصػػيؿ النتػػائج فقػػد ( النفسػػية

 الخاصة بكؿ عبارة.
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 النتائج املتعمكة باحملور األوه )التحذيات التكنية(:    

 (21)جذٔل 

يٍ االعزجبَخ  األٔل )انزحذٚبد انزمُٛخ(نؼجبساد انًحٕس انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 انخبصخ ثبنطالة ٔانطبنجبد

 

 انؼجبسح

انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً

 

 انزشرٛت

 ًٚثم انجؼٛذح األيبكٍ فٙ خبصخ انُذ ظؼف

 كجٛشح صؼٕثخ نٙ
 1 يشرفؼخ 1.41 2.11

 حبعت جٓبص ٔجٕد ػذو ػهٗ انزغهت صؼٕثخ

 األَشطخ فٙ يٍ خالل يشبسكزٙ آنٙ

 ثبنجٕال انزؼهًٛٛخ

 3 يزٕعطخ 1.16 2.15

أغٕل يٍ  ثؼذ ػٍ انزؼهٛى فٙ انًحبظشح ٔلذ

 انزؼهٛى انؼبد٘
 1 يزٕعطخ 1.11 1.13

 أدٔاد اعزخذاو ػهٗ انكبفٙ انزذسٚت أرهك ال

 االنكزشَٔٛخ ٔانًشبسكخ انزفبػم ٔٔعبئم
 6 يزٕعطخ 1.15 1.11

 إَجبص ػهٗ لذسرٙ ػذو يٍ يخبٔف نذ٘

 اإلنكزشَٔٙ االخزجبس
 2 يشرفؼخ 1.14 2.46

 ثؼذ ػٍ ٔانزؼهٛى اإلنكزشَٔٙ انزؼهى يُظٕيخ

 يؼٓب انزؼبيم ٔٚصؼت يؼمذح
 5 يزٕعطخ 1.15 2.14

ً٘  رزٕفش ال  نهًشبسكخ انًُبعجخ اإليكبَبد نذ

 ثؼذ ػٍ انزؼهٛى أدٔاد فٙ انفؼبنخ
 4 يزٕعطخ 1.14 2.11

األٔل )انزحذٚبد نهًحٕس انذسجخ انكهٛخ 

 انزمُٛخ(
  يزٕعطخ 1.44 2.21

األكؿ  أف المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية لعبػػػػػارات المحػػػػػكر( 02مػػػػػف الجػػػػػدكؿ ) يتضػػػػػح
( إلػػى 2.93تراكحػػت مػػا بػػيف )( مػػف االسػػتبانة الخاصػػة بػػالطالب كالطالبػػات التحػػديات التقنيػػة)
عمػػى درجػػة فحصػػمت عبارتػػاف ( بدرجػػة مكافقػػة تراكحػػت مػػا بػػيف متكسػػطة إلػػى مرتفعػػة، 0.82)

تتفؽ تمؾ النتػائج مػع ك  ،عمى درجة مكافقة متكسطةكما حصمت خمس عبارات مكافقة مرتفعة، 
اتجاىػػػات طػػالب التعمػػػيـ العػػػالي األكثػػر قمقػػػا بشػػػأف مػػػف أف (Rachel.2020) نتػػائج دراسػػػة 

يمثمػػكف اتجاىػػا سػػمبيا   اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا فػػي التعمػػيـ فػػي إحػػدل جامعػػات المممكػػة المتحػػدة 
ىػػـ اكثػػر  تحػػديا كبيػػرا لتفيػػؿ ك ـ منصػػات الػػتعمـ اليكتركنيػػة لمتعمػػيـ عػػف بعػػد كيتجنبػػكف اسػػتخدا

 التعميـ االليكتركني.
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 النتائج املتعمكة باحملور الجاني )التحذيات النفصية(:
 (22)جذٔل 

يٍ االعزجبَخ  )انزحذٚبد انُفغٛخ( نؼجبساد انًحٕس انثبَٙانًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ 

 انخبصخ ثبنطالة ٔانطبنجبد

 انؼجبسح
انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

 دسجخ

 ٕافمخانً
 انزشرٛت

 اخزجبس لهك يٍ صٔد انًغزًش انزمٕٚى

 انفصهٙ االيزحبٌ
 4 يزٕعطخ 1.11 2.14

 ثغجت انًحبظشاد جًٛغ يزبثؼخ ًٚكُُٙ ال

 األػعبء انزضاو ٔػذو انًٕاػٛذ رؼبسض

 انشعًٛخ ثجذأنٓى

 1 يُخفعخ 1.11 1.64

 ػاللخ نٓب نٛظ ثًٕالغ أحٛبَب أَشغم

 ثبنزشزذ ٚصٛجُٙ يًب ثبنًحبظشح
 3 يشرفؼخ 1.12 2.43

 يٍ ًٚكُُٙ ال انزمٕٚى ٔعبئم غًٕض

 كبفٍ  ثٕلذ لجهٓب االعزؼذاد
 1 يشرفؼخ 1.13 2.54

 انًُبعت انزؼضٚض انجبيؼخ نٙ رٕفش ال

 انزؼهى أًَبغ اعزخذاو فٙ نُجبحٙ

 انًخزهفخ اإلنكزشَٔٙ

 5 يزٕعطخ 1.13 2.11

 ٔظشٔسح أًْٛخ أجذ صؼٕثخ فٙ رمذٚش

 فٙ ثؼذ ػٍ انزؼهٛى يُظٕيخ اعزخذاو

 انحبنٙ انٕظغ

 1 يُخفعخ 1.51 1.21

 رشاػٙ ال اإلنكزشَٔٛخ انزمٕٚى أعبنٛت

 انفشدٚخ انفشٔق
 2 يشرفؼخ 1.15 2.41

 انزكهفخ يٍ ثؼذ ػٍ انزؼهٛى يُظٕيخ دداص

 انًجزٔل فٙ انزؼهىٔانجٓذ 
 6 يزٕعطخ 1.13 1.13

األٔل )انزحذٚبد نهًحٕس انذسجخ انكهٛخ 

 انزمُٛخ(
  يزٕعطخ 1.31 2.16

الثػػػػاني  أف المتكسػػػػطات الحسػػػػابية لعبػػػػارات المحػػػػكر( 00مػػػػف الجػػػػدكؿ ) يتضػػػػح
( إلػػى 2.08تراكحػػت مػػا بػػيف )النفسػػية( مػػف االسػػتبانة الخاصػػة بػػالطالب كالطالبػػات التحػػديات )
فحصػػمت ثػػالث عبػػارات عمػػى ة، عػػبدرجػػة مكافقػػة تراكحػػت مػػا بػػيف منخفضػػة إلػػى مرتف( 0.54)

كتتفػؽ نتػائج ، درجػة مكافقػة منخفضػةحصػمت عبارتػاف عمػى درجة مكافقة متكسطة، فػي حػيف 
 كالتػػػي أكصػػػت (0225السػػػبيعي، 0222الخميفػػػة،  ؛0228الدراسػػػة مػػػع نتػػػائج )النفجػػػاف، 

تاحتػػو فػػي جميػػع جامعػػات المممكػػة ـ يبضػػركرة المحاكلػػة الجػػادة فػػي تطػػكير التعمػػ عػػف بعػػد كا 
العربيػػة السػػعكدية كمػػا أكصػػت بضػػركرة االسػػتفادة مػػف الفصػػكؿ االفتراضػػية فػػي حػػؿ مشػػكالت 

 .الطالب الذيف ىـ في خطر ترؾ الدراسة
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 نتائج اإلجابة عمى التصاؤه الجالح:

الثالػػث عمػػى: "ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي اسػػتجابات أفػػراد التسػػاؤؿ يػػنص 
كالنفسػية التحػديات التقنيػة  ـىػبشػأف أ بجامعػة بيشػةأعضاء ىيئػة التػدريس عينة الدراسة مف 

تعػػزل  اإللكتركنػػي كالتعمػػيـ عػػف بعػػد فػػي مكاجيػػة جائحػػة ككركنػػا ـلتفعيػػؿ الػػتعم يـالتػػي تػػكاجي
 ؟النكع، أك طبيعة الكمية لمتغيرات

 (T-Test)اختبػار "ت" لممجمكعػات المسػتقمة لإلجابة عمى ىػذا التسػاؤؿ تػـ اسػتخداـ ك 

 النػػكع، أك طبيعػػة الكميػػة عينػػة كالتػػي قػػد تعػػزل لمتغيػػراتالاسػػتجابات أفػػراد فػػي  الفػػركؽ لتحديػػد
 ككانت النتائج كما يمي:

 التذريض جباوعة بيشةأعضاء هيئة يف اشتجابات أفراد عينة الذراشة ون  الفروقالنتائج املتعمكة ب -1

لتفعين التعمي اإلللرتوني والتعميي عن بعذ يف  وياليت تواجووالنفصية التحذيات التكنية  يهبشأن أ

 :طبيعة اللميةواليت قذ تعسى ملتغري  وواجوة جائحة كورونا

 (23)جذٔل 
ْٛئخ انزذسٚظ ٔانزٙ فٙ اعزجبثبد أفشاد ػُٛخ انذساعخ يٍ أػعبء  ػٍ دالنخ انفشٔق " نهكشفد" َزبئج اخزجبس

 لذ رؼضٖ نًزغٛش غجٛؼخ انكهٛخ

 يحبٔس االعزجبَخ
غجٛؼخ 
 انكهٛخ

 
 انؼذد

 انًزٕعػ
 انحغبثٙ

 االَحشاف
 انًؼٛبس٘

 دسجبد
 انحشٚخ

 لًٛخ
 " د"

 يغزٕٖ
 انذالنخ

 انٕػٙ انزكُٕنٕجٙ
  1.36 1.11 151 إَغبَٛخ

341 
 

1.11 
1.42 

 1.33 2.12 113 ػهًٛخ )غٛش دانخ(

انزؼهى  اسرجبغ
ٔانزؼهٛى  اإلنكزشَٔٙ

ػٍ ثؼذ ثؼٕايم 
 رمُٛخ أخشٖ

 1.43 2.15 151 إَغبَٛخ
 

341 
 

1.66 
1.11 

 1.41 2.11 113 ػهًٛخ )غٛش دانخ(

انذسجخ انكهٛخ 
نهًحٕس األٔل 

 )انزحذٚبد انزمُٛخ(

 1.33 2.11 151 إَغبَٛخ
 

341 
 

1.61 
1.41 

 1.31 2.15 113 ػهًٛخ )غٛش دانخ(

شخصٛخ رحذٚبد 
 يزؼهمخ ثبنفشد

  1.34 2.11 151 إَغبَٛخ
341 

 
1.11 

1.11 
 1.36 2.14 113 ػهًٛخ )غٛش دانخ(

رحذٚبد يشرجطخ 
ثبنٕظٛفخ ٔثٛئخ 
 انؼًم انذاخهٛخ

 1.21 2.43 151 إَغبَٛخ
 

341 
 

1.21 
1.23 

 1.33 2.31 113 ػهًٛخ )غٛش دانخ(

رحذٚبد خبصخ 
ثجٛئخ انؼًم 

 انخبسجٛخ

 1.31 2.13 151 إَغبَٛخ
 

341 
 

1.13 
1.41 

 1.36 2.11 113 ػهًٛخ )غٛش دانخ(

انذسجخ انكهٛخ 
نهًحٕس انثبَٙ 

 )انزحذٚبد انُفغٛخ(

 1.24 2.21 151 إَغبَٛخ
 

341 
 

1.11 
1.14 

 1.25 2.21 113 ػهًٛخ )غٛش دانخ(

انذسجخ انكهٛخ 
 نالعزجبَخ

  1.25 2.14 151 إَغبَٛخ
341 

 
1.45 

1.65 
 1.24 2.13 113 ػهًٛخ دانخ( )غٛش
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  ( ما يأتي:30يتضح مف الجدكؿ )
: بمغػػت قيمػػة ت )التحػػديات التقنيػػة( ( مػػف المحػػكر األكؿالػػكعي التكنكلػػكجيلبعػػد األكؿ )ا -

( كىي قيمة غير دالػة إحصػائيان، ممػا يشػير إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان 2.82)
 في ىذا البعد تعزل لطبيعة الكمية.

( مػف المحػكر ارتباط التعمـ اإللكتركني كالتعمػيـ عػف بعػد بعكامػؿ تقنيػة أخػرلالثاني ) لبعدا -
( كىي قيمة غير دالػة إحصػائيان، ممػا يشػير إلػى عػدـ كجػكد 2.66األكؿ: بمغت قيمة ت )

 فركؽ دالة إحصائيان في ىذا البعد تعزل لطبيعة الكمية.

( كىػي قيمػة غيػر 2.67ت قيمػة ت )لدرجة الكمية لممحػكر األكؿ )التحػديات التقنيػة( بمغػا -
دالػػة إحصػػائيان، ممػػا يشػػير إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي ىػػذا المحػػكر تعػػزل 

 لطبيعة الكمية.

بمغػت قيمػة  ( مف محكر )التحػديات النفسػية(:تحديات شخصية متعمقة بالفردلبعد األكؿ )ا -
فركؽ دالة إحصػائيان  ( كىي قيمة غير دالة إحصائيان، مما يشير إلى عدـ كجكد2.82ت )

 في ىذا البعد تعزل لطبيعة الكمية.

( مػػف محػػكر )التحػػديات تحػػديات مرتبطػػة بالكظيفػػة كبيئػػة العمػػؿ الداخميػػةلبعػػد الثػػاني )ا -
قيمػػة غيػػر دالػػة إحصػػائيان، ممػػا يشػػير إلػػى عػػدـ  ( كىػػي2.02بمغػػت قيمػػة ت ) النفسػػية(:

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ىذا البعد تعزل لطبيعة الكمية.

 ( مػػف محػػكر )التحػػديات النفسػػية(:تحػػديات خاصػػة ببيئػػة العمػػؿ الخارجيػػةلبعػػد الثالػػث )ا -
( كىي قيمة غير دالػة إحصػائيان، ممػا يشػير إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ 2.83بمغت قيمة ت )

 صائيان في ىذا البعد تعزل لطبيعة الكمية.دالة إح

( كىػػي قيمػػة غيػػر دالػػة إحصػػائيان، ممػػا 2.45لدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة: بمغػػت قيمػػة ت )ا -
تتفػؽ تمػؾ ، ك يشير إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ىذا البعػد تعػزل لطبيعػة الكميػة

ـ كجػػكد عػػدفػػي  (0226؛ سػػياؼ كالقحطػػاني، 0223)مػػزركع، مخمػػكؼ، النتيجػػة  مػػع 
فػػركؽ تعػػكد لمتغيػػر التخصػػص عنػػدما تػػـ تقػػكيـ تجربػػة جامعػػة الممػػؾ خالػػد فػػي اسػػتخداـ 

( 0226؛ الغنػيـ، 0229العػكاىمي )نتػائج  تختمػؼ عػفبينما نظاـ إدارة التعمـ االلكتركني 
فػي  فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػزم لمتغيػر الكميػة لصػالح الكميػات العمميػة تظير  حيث

االتجاه نحك تفعيؿ التعمـ االلكتركني كيفسػر الباحثػاف تمػؾ النتيجػة بػالجيكد المبذكلػة مػف 
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تـ تقػديـ الػدعـ ، فػجامعة بيشة لجميع منسكبييا بالكميات األدبية كالعممية عمي حد سػكاء
( تذكرة دعـ فني مف أعضاء ىيئة التدريس خػالؿ أسػبكع كاحػد شػممت دعػـ 2420لعدد )

اؿ ككاتساب، كقد تـ نشػر فيػديكىات تكضػيحية كتقػديـ دكرات تدريبيػة لػػ فني كايميؿ كاتص
كالمنصػات التفاعميػة فػي العمميػة  الستخداـ الػبالؾ بػكرد مف أعضاء ىيئة التدريس 704

 التعميمية.

 أعضاء هيئة التذريض جباوعة بيشةيف اشتجابات أفراد عينة الذراشة ون  الفروقالنتائج املتعمكة ب -2

لتفعين التعمي اإلللرتوني والتعميي عن بعذ يف  وياليت تواجووالنفصية يات التكنية التحذ يهبشأن أ

 واليت قذ تعسى ملتغري النوع: وواجوة جائحة كورونا

 (24)جذٔل 

 فٙ اعزجبثبد أفشاد ػُٛخ انذساعخ  ػٍ دالنخ انفشٔق " نهكشفد" َزبئج اخزجبس

 انُٕعيٍ أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانزٙ لذ رؼضٖ نًزغٛش 

 يحبٔس االعزجبَخ
 

 انُٕع

 

 انؼذد

 انًزٕعػ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

 دسجبد

 انحشٚخ

 لًٛخ

 " د"

 يغزٕٖ

 انذالنخ

 انٕػٙ انزكُٕنٕجٙ
  1.33 1.11 111 ركش

341 

 

1.31 

1.11 

 1.36 2.14 146 أَثٗ )غٛش دانخ(

اسرجبغ انزؼهى 

ٔانزؼهٛى  اإلنكزشَٔٙ

ػٍ ثؼذ ثؼٕايم رمُٛخ 

 أخشٖ

 1.42 2.16 111 ركش

 

341 

 

2.21 

1.15 

 1.42 2.16 146 أَثٗ )دانخ(

انذسجخ انكهٛخ 

نهًحٕس األٔل 

 )انزحذٚبد انزمُٛخ(

 1.31 2.12 111 ركش
 

341 

 

2.21 

1.15 

 1.31 2.11 146 أَثٗ )دانخ(

رحذٚبد شخصٛخ 

 يزؼهمخ ثبنفشد

  1.35 2.11 111 ركش

341 

 

2.56 

1.11 

 1.34 2.11 146 أَثٗ )دانخ(

رحذٚبد يشرجطخ 

ثبنٕظٛفخ ٔثٛئخ انؼًم 

 انذاخهٛخ

 1.32 2.35 111 ركش
 

341 

 

3.12 

1.11 

 1.31 2.41 146 أَثٗ )دانخ(

رحذٚبد خبصخ ثجٛئخ 

 انؼًم انخبسجٛخ

  1.31 2.15 111 ركش

341 

 

3.51 

1.11 

 1.33 2.11 146 أَثٗ )دانخ(

انذسجخ انكهٛخ 

نهًحٕس انثبَٙ 

 انُفغٛخ()انزحذٚبد 

 1.25 2.16 111 ركش
 

341 

 

4.65 

1.11 

 1.22 2.21 146 أَثٗ )دانخ(

 

انذسجخ انكهٛخ 

 نالعزجبَخ

 1.25 2.11 111 ركش
 

341 

 

3.61 

1.11 

 1.24 2.11 146 أَثٗ )دانخ(

 



 م0201( 48) -1ج-عدد أبريل                                    ...                        لتحديات التقنية والنفسيةا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 155 - 

 :( ما يأتي40يتضح مف الجدكؿ )

( 2.39بمغت قيمة ت ) التقنية(:( مف محكر )التحديات الكعي التكنكلكجيلبعد األكؿ )ا -
كىي قيمة غير دالة إحصائيان، مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ىذا البعد 

 تعزل لمنكع.

( مف محكر ارتباط التعمـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد بعكامؿ تقنية أخرللبعد الثاني )ا -
الة إحصائيان عند مستكل داللة ( كىي قيمة د0.07بمغت قيمة ت ) )التحديات التقنية(:

(، مما يشير إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ىذا البعد تعزل لمنكع لصالح 2.25)
 اإلناث.

( كىػػي قيمػػة دالػػة 0.08بمغػػت قيمػػة ت ) لدرجػػة الكميػػة لممحػػكر األكؿ )التحػػديات التقنيػػة(:ا -
(، ممػا يشػير إلػى كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان فػي ىػذا 2.25إحصائيان عند مسػتكل داللػة )

 المحكر تعزل لمنكع لصالح اإلناث.

بمغػت قيمػة ت  التحديات النفسية(:)محكر ( مف تحديات شخصية متعمقة بالفردلبعد األكؿ )ا -
(، مما يشير إلى كجػكد فػركؽ 2.22( كىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل داللة )2.82)

 ي ىذا البعد تعزل لمنكع لصالح اإلناث.دالة إحصائيان ف

( مػف المحػكر الثػاني )التحػديات تحديات مرتبطة بالكظيفة كبيئة العمؿ الداخميةلبعد الثاني )ا -
(، 2.22( كىػػي قيمػة دالػة إحصػػائيان عنػد مسػتكل داللػػة )3.80بمغػت قيمػة ت ) النفسػية(:

 لمنكع لصالح اإلناث.مما يشير إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ىذا البعد تعزل 

( مػػػف المحػػػكر الثػػػاني )التحػػػديات تحػػػديات خاصػػػة ببيئػػػة العمػػػؿ الخارجيػػػةلبعػػػد الثالػػػث )ا -
(، 2.22( كىػػي قيمػة دالػة إحصػػائيان عنػد مسػتكل داللػػة )3.52بمغػت قيمػة ت ) النفسػية(:

 مما يشير إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ىذا البعد تعزل لمنكع لصالح اإلناث.

( بػانحراؼ 0.29الكمية لالسػتبانة: بمغػت قيمػة المتكسػط الحسػابي لػدرجات الػذككر ) لدرجةا -
( بانحراؼ معيػارم 0.29(، كبمغت قيمة المتكسط الحسابي لدرجات اإلناث )2.05معيارم )

(، 2.22( كىي قيمػة دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل داللػة )3.69(، كبمغت قيمة ت )2.04)
 رزفقكك، حصائيان في ىػذا البعػد تعػزل لمنػكع لصػالح اإلنػاثمما يشير إلى كجكد فركؽ دالة إ

عػػدـ مػػف ( 0228نتػػائج )المنقػػكش، تختمػػؼ مػػع بينمػػا ( 0226مػػع )الغنػػيـ، تمػػؾ النتيجػػة
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كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي االتجاىػػػػات اإليجابيػػػػة نحػػػػك اسػػػػتخداـ الفصػػػػكؿ 
   .االفتراضية كفؽ متغير الجنس

 حتمين النتائج:

النفسي كالتعّمـ ال يمكف أف يمتقياف أبدان؛ فعممية التعمـ إف كاف بشكميا التقميدم  لتكترا
أك االلكتركني ىي بحاجة إلى صفاء ذىف كنسبة تركيز عالية مف أجؿ تحقيؽ القدرة عمى 
اكتساب المعمكمات كالمعارؼ الجديدة بشكؿ سميـ. فكيؼ إف كانت عممية التعمـ بحد ذاتيا 

ف أمضى الطالب عشرات تشّكؿ حاجزاى نفسي ان أماـ المتعمـ؟ بالتأكيد؛ لف تحقؽ فعاليتيا حتى كا 
إذف البّد أف األمر يتعّمؽ ببعض ، الساعات في محاكلة الكصكؿ لممعمكمة كتثبيتيا في ذىنو

التحديات التي تكاجو ىؤالء الطالب؛ مما يسّبب ليـ بعض الحكاجز النفسية التي تمنعيـ مف 
التي  منصات التعميمية عف بعد حتى النياية، كلعّؿ أبرز ىذه التحدياتمكاصمة التعمـ عبر ال

  أسفرت عنيا نتائج الدراسة كانت:
مستعديف لمتعامؿ  لـ نكف البد مف أف نعترؼ أننا، فنقص الكعي كالتصكر المتكامؿ

الفعاؿ مع ىذا التحكؿ في نمط التعميـ، كبالتالي تكمف أكلى التحديات التي نكاجييا في غياب 
 .الكعي الكامؿ أك الجزئي عف ماىية التعميـ االلكتركني

القمؽ مف االستخداـ ، تقنيات استخداـ الكمبيكتر كاالنترنتعدـ التدريب الكافي عمى 
ذلؾ نتيجة لعدـ القدرة عمى الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات يأتي ك ، الخاطئ لإلنترنت

المرغكبة أحيانان، أك قمة الثقة بمصادر المعمكمات المتكفرة، كالخكؼ المستمر مف الكصكؿ 
 لمكاقع غير معتمدة أك غير تربكية في أحياف أخرل. 

خكؼ ينتاب معظـ الطالب ال، حيث بسب كثرة المعمكماتكالقمؽ كعدـ التركيز،  تتالتش
  .مف زخـ المعمكمات كالكمية الكبيرة لممكاد المتكفرة عمى منصات التدريب االلكتركني

مما يىحكؿ دكف قدرة  ،انقطاع االنترنت أك التيار الكيربائي المفاجئالمشكالت الفنية، ك
  .الطالب عمى المكاصمة

عمى نظاـ  أعضاء ىيئة التدريساعتماد بعض ، افتقار التكاصؿ المباشر مع المعمـ
اضافة إلى عدـ ، التعمـ غير التزامني؛ مف شأنو أف ييفقد الطالب عممية التكاصؿ المباشر

استخداـ التحفيز كميارات التفكير كأساليب التعمـ النشط التي مف شأنيا تحكيؿ الطالب إلى 
 .بشكؿ مستمر كزمالئو االيجابية كالتكاصؿ الدائـ مع المعمـ كالطالب
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ف الطالب فكرة االنخراط في التعميـ اإللكتركني بصكرة كاممة، كتكقع عدـ تقبؿ كثير م 
االثار النفسية السمبية لمحظر المنزلي كتكقع أف الطالب لف يتقبمكا بسيكلة فكرة "البقاء في 

 المنزؿ" بشكؿ كمي، كالتي انعكست عمى المقاكمة ليذا التحكؿ.
 فلانت أهىوا: عضو هيئة التذريضتواجى التحذيات اليت  أوا

تمثؿ إدارة الصؼ كالمناقشات كتنظيميا في حدكد الكقت ، كيفية إدارة الصؼ
  .المسمكح بو

عممية تقييـ الطالب بعد انتياء تدريس مكضكعات المحتكل تحديان آخر تأتي  ،التقييـ
ال يقؿ أىمية عف التحديات األخرل حيث أنو ال يتـ مف خالؿ امتحانات تقميدية في نياية 

 عممية التقييـ المستمر مف خالؿ تصميـ األنشطة كالكاجبات المالئمة.الفصؿ الدراسي كلكف 
بشكؿ عاـ كتصميـ المحتكل في بيئات  المحتكلإذ يمثؿ تصميـ  ،تصميـ المحتكل

، كربما يمثؿ المادةاحدان مف أكبر التحديات التي تكاجو أستاذ بشكؿ خاص ك  التعمـ االلكتركني
 .الحصكؿ عمى المكاد التدريسية المناسبة تحديان لمبعض

في التعميـ القائـ عمى المحتكل يتخمى ، التقميدية” األستاذ“التخمي عف سيطرة 
تاذ عف دكره التقميدم في الشرح كالتمقيف كاإلجابة عمى كؿ تساؤالت طالبو داخؿ الصؼ األس

كذلؾ العتماده عمى الطالب كشريؾ مسؤكؿ عف العممية التعميمية كبدالن مف ذلؾ يتحكؿ إلى 
كيحدد لكؿ منيـ مياـ كيكجييـ لتحقيؽ ىذه المياـ عمى ” مكظفيو“مدير لطيؼ يتعامؿ مع 

 أفضؿ كجو. 
يعد التعامؿ مع الفركؽ الفردية تحديان يكاجو األساتذة  ،مؿ مع تفاكت المستكياتالتعا
التدريس تقريبان كلكف ما قد يكاجيو األستاذ في ىذا المجاؿ ىك تحدو مف نكع  في كؿ طرائؽ

آخر، أال كىك التفاكت الذم يظير أحيانان في مستكيات الطالب داخؿ الصؼ القائـ عمى 
  .المحتكل

عد التقنيات الرقمية حالينا أحد المكارد األكثر استخدامنا لتطكير تي ، كالخبرةالتخصص 
 تطكيرال يقكمكف بأعضاء ىيئة التدريس مف  نجد بعضان  بيئة التعمـ الشخصية كمع ذلؾ
  .ممارسات التدريس الخاصة بيـ
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معمميف أكفاء لدييـ خبرة  ،تحتية )تقنية مناسبة كمتاحة بالفعؿالبنية نقص تجييزات ال -
خطط  ،كدراية بالتعميـ اإللكتركني كالتعامؿ مع الطمبة عف بعد في عممية تعميمية متكاممة

 (. مسبقة لمثؿ ىذه األزمات
تىجدر اإلشارة إلى أف ظيكر التحديات السابقة أثناء عممية التعمـ االلكتركنية ىك أمر 

جامعة بيشة حمكالن قد أكجدت ، فأك صعب التطبيؽ أمران مستحيالن  ليسكاقع، لكّف التغمب عمييا 
تـ اتخاذ عدد مف الحمكؿ التقنية لمعالجة المالحظات  حيثطالب التقنية لمعالجة مصاعب 

بدء ك  فترة تعميؽ الدراسةالفنية التي نتجت عف اإلقباؿ الالفت عمى نظاـ "البالؾ بكرد" خالؿ 
داـ المنصات التعميمية المختمفة كمنصات تـ استخكقد  ،تفعيؿ التعميـ عف بيعد بالمممكة

 zoom، Googleخدمات المؤتمرات عف بيعد باستخداـ الحكسبة السحابية مثؿ )
Classroom لتخفيؼ الضغط عمى النظاـ، كما تـ رفع مقترح بالسماح لبعض مدرسي )

الفترة الصباحية كالذيف لدييـ تكاصؿ مستمر مع الطالب بإقامة محاضراتيـ في الفترة 
 المسائية. 
تـ معالجة مصاعب طالب كطالبات المناطؽ النائية عف طريؽ رفع المحتكل كما 

ضافة أنشطة تفاعم  التعمـ االلكتركني عمادة كما أعدت، ية متنكعةكتسجيؿ المحاضرات كا 
جراء االختبارات النيائية عف بعد بالتنسيؽ مع  كالتعميـ عف بعد خطة تنفيذية لتقييـ الطمبة كا 

 (0202عمادة التعمـ االليكتركني كالتعميـ عف بعد، )الكميات.
حقؽ الكثير مف اإليجابيات لعؿ أىميا قدرة  عف بعدىذا التحكؿ السريع إلى التعميـ 

النظاـ التعميمي في المممكة عمى التأقمـ مع الظركؼ كالمتغيرات المستجدة مثؿ أزمة ككركنا، 
كالمحاضرات كتحقيؽ التفاعؿ بيف  لالمحتك كتفعيؿ مكاقع الجامعات بشكؿ أكسع لتشمؿ 

بصكرة أكثر فاعمية، فما لـ يكف  الطالب كالمعمـ، إضافة إلى تنمية ميارات الطالب التقنية
مفيكما قبؿ أسابيع، أك كاف مجرد مصطمحات تقنية غير مفيكمة بات اليكـ جزءنا مف حياة 

 األسرة اليكمية.
كال ننسى أف ىذا النظاـ قدـ فرصة ألعضاء ىيئة التدريس كالمعمميف كالمعممات عمى 

مادة العممية لتككف مختمفة تجديد أنفسيـ، كالبحث عف أنجع الكسائؿ إليصاؿ كتقديـ ال
كمتجددة يكما عف يكـ، ككذلؾ ابتكار أساليب غير تقميدية كمختمفة عما عيده الطالب في 

 ، بالرغـ مف صعكبة اإلعداد كالتجييز لممادة العممية في التعميـ عف بعد.لعممية التعميميةا
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 توصيات الذراشة:

 لتكنكلكجية الحديثة لتقديـ مستكل ضركرة االرتقاء بمستكل التدريب عمى أحدث الكسائؿ ا
التي تصميـ المزيد مف البرامج التدريبية ب تعميمي متميز في التخصصات المتنكعة الحديثة

 .كمان ككيفان  عنصرم التعميـ األساسييف المعمـ كالمتعمـ تتالءـ كاحتياجات
  اإللكتركني عمى عضك ىيئة التدريس أف يستخدـ طرؽ كاستراتيجيات التعمـ في بيئات التعمـ

 .مع مراعاة )التحفيز، كتكظيؼ ميارات التفكير، كأساليب التعمـ النشط(
  عمى كلي األمر تكفير بيئة تعمـ جامعية في المنزؿ كمتابعة ابناءه لينصرؼ اىتماميـ

 لحضكر المحاضرات اإللكتركنية دكف كجكد مشتتات خارجية.
  ني لمطالبتفعيؿ التكجيو كاالرشاد األكاديمي كالنفسي االلكترك. 
 تكفير أجيزة حاسب آلي مف قبؿ الجامعة بأسعار ميسره لمطالب. 
  تفعيؿ األنشطة االلكتركنية التي تساعد عمى ايجابية الطالب في أثناء استخداميـ لمتعميـ

 عف بعد.
  التكامؿ بيف التعمـ االلكتركني التزامني كالال تزامني باستخداـ استراتيجيات التعمـ المقمكب

 التزامني.الستثمار 
 غرس قيـ التعمـ المنظـ ذاتيان لدل الطالب في بيئة التعمـ اإللكتركني. 
 عف بعد ـيالتقييـ المستمر لمبرامج التدريبية، كتفعيؿ الحكافز المادية كالمعنكية لتفعيؿ التعم. 
 تطكير لرفع كفاءة معامؿ التعمـ االليكتركني كاعداد الدكرات التدريبية الالتكسع كاالستمرار ب

 المستمرة لتدريب الطالب كالطالبات.
 الذراشات املكرتحة:

 في ضكء نتائج الدراسة يقترح الباحثاف إجراء الدراسات التالية:  
 دراسة الضغكط النفسية المصاحبة لتفعيؿ التعميـ االلكتركني. 
 .دكر المممكة العربية السعكدية في تقييـ التحديات كمكاجيتيا 
  عف بعد في جامعة بيشة في ضكء التحديات التقنية كالنفسية التي دراسة تطكير بيئة التعميـ

 أسفرت عنيا الدراسة الحالية.
 .دراسة اآلثار االقتصادية عمى التعميـ الناجمة عف جائحة ككركنا 
  إبراز جيكد المممكة العربية السعكدية في التعميـ لمكاجية عدـ حضكر الطالب كأعضاء

 حة ككركنا.ىيئة التدريس لمجامعات بسبب جائ
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية:

فاعمية استخدام الفصول االفتراضية في تطوير (. 9102. )القادر البحيري، شيرين عبدالحفيظ عبد
. النظام التعميمي المتكامل: دراسة تطبيقية عمى الجامعة المصرية األىمية لمتعميم اإللكتروني

 – 76(، 48، )الطفولةمجمة دراسات . لمطفولةكمية الدراسات العميا  -جامعة عين شمس 
64. 

تصور مقترح لبرنامج تدريبي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك (. 9101البيشي، عامر مترك. )
)رسالة  خالد عمي استخدام مستمزمات بيئة التعميم االلكتروني في ضوء احتياجاتيم التدريبية

      جامعة أم القري. لمكرمة: دكتوراة غير منشورة(. كمية التربية، مكة ا
(. واقع استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعمم عن بعد من وجية 9106الحسن، عصام إدريس. )

مجمة اتحاد الجامعات العربية نظر أعضاء ىيئة التدريس: جامعة السودان المفتوحة أنموذجًا. 
 . 61-81(، 0(، ع )01جامعة دمشق، مج ) -، كمية التربيةلمتربية وعمم النفس
االتجاىات والتطورات الحديثة في خدمة التعميم االليكتروني دراسة (. 9101الخميفة، ىند بنت سميمان. )

، ورقة مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل، الرياض: مقارنة بين النماذج األربع لمتعميم عن بعد
 جامعة الممك سعود.
ات والتحديات التي تواجو التعميم االفتراضي الجامعي: (. المعوق9109)الخناق، سناء عبد الكريم. 

، ع كمية العموم االقتصادية والتجاريةجامعة محمد خيضر بسكرة. التجربة الماليزية والعربية. 
(00 ،)991-020 . 

ويم استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعميم (. تق9101. )السبيعي، الجوىرة بنت فييد بن وليد
، مجمة كمية التربيةجامعة بنيا. أنموذجا. معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عن بعد: جا

 .49-81، 011، ع97مج
لفصول االفتراضية وتكامميا مع نظام إدارة التعمم اإللكتروني (. ا9100إبراىيم. )السموم، عثمان بن 

دراسات  مجمةجمعية المكتبات والمعمومات السعودية. (. Blackboard)بالك بورد 
 .096 –000(، 00، ع )المعمومات

(. تطوير برنامج تدريبي إلكتروني قائم عمى بيئة التعمم االفتراضي 9102العتيبي، محمد بن عياد. )
وأثره عمى إكساب أعضاء ىيئة التدريس بجامعة شقراء ميارات االختبارات االليكترونية 

كمية البنات لآلداب  -معة عين شمسواتجاىاتيم نحوه، مجمة البحث العممي في التربية، جا
 .19-0، 00(، ج91والعموم التربوية، ع )
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(. تصورات أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات السعودية 9102العواىمي، خالد بن ناصر صالح. )
حول كيفية التعامل مع تحديات سرعة التزايد العممي والمعرفي: جامعة القصيم دراسة حالة. 

 .   62 -017(، 8، ع )91جمة العموم التربوية والنفسية، مججامعة البحرين. م
(. اتجاىات طمبة كمية التربية نحو استخدام الفصول 9107الغنيم، حمد بن صالح بن عبد العزيز. )

االفتراضية في العممية التعميمية. مجمة العموم التربوية، كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة 
 . 11-21(، 0، ع )98القاىرة، مج

(. التعمم عن بعد ودوره في مؤسسات التعميم العالي والتدريب. ورقة لندوة دور 9111الفريح، سعاد. )
 الجامعة في تنمية الميارات البشرية رؤية مستقبمية، الرياض: جامعة الممك سعود.  

 Blackboard(. مدي توافر ميارات استخدام نظام الفصول االفتراضية )9107القحطاني، محمد. )
Collaborate لدي أعضاء ىيئة التدريس بجامعة بيشة. مجمة جامعة الباحة ) 

(. استخدامات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية 9101المحمدي، حامد عواد عيد. )
لمفصول االفتراضية واتجاىاتيم نحوىا، )رسالة ماجستير منشورة(. كمية التربية جامعة اليرموك، 

 األردن.
(. واقع استخدام الفصول االفتراضية في التعميم عن بعد لتدريس 9104ان، نجالء إبراىيم. )النفج

مقررات السنة التحضيرية لطالبات جامعة الممك عبد العزيز بجدة. جامعة عين شمس. كمية 
 .916 - 040(، 072التربية. الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، ع )

ديات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في جامعة جدارا الخاصة (. التح9107حتاممة، نصر أحمد. )
 في األردن من وجية نظرىم )رسالة ماجستير غير منشورة(.  الجامعة األردنية، األردن.

يوليو(. تكنولوجيا التربية والتحديات العالمية لمتعميم المؤتمر 91-02، 9107سويدان، أمل عبد الفتاح. )
 راسات العميا لمتربية، القاىرة: كمية الدراسات العميا لمتربيةالعممي السنوي لكمية الد

(. تقويم تجربة جامعة الممك خالد في 9108سياف، عامر بن مترك؛ والقحطاني، محمد بن عايض. )
 -962. ،الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةاستخدام نظام إدارة التعمم اإلليكتروني البالك بورد. 

111. 
 االقتصادمجمة . لتحديات التكنولوجية لمتعميم الجامعي في الجزائر(. ا9107. )لزىراءطمحي، فاطمة ا

 .016 – 019(، 82، ع )اإلسالمي العالمية
 (. االرشاد النفسي والتربوي، دار المنيل، مصر. 9101، فاطمة. )معبد الرحي

 رييالمعا(. 9107. )الفتاح أمل عبد ،وسويدان ؛، ىشام محمدالباري عبد؛ و مصطفى ،السميع عبد
 040(، 97، ع )الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةالتربوية والفنية لبناء الفصول االفتراضية. 

– 024. 
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نماط الفصول االفتراضية المباشرة والمسجمة وأثرىا عمى (. أ9101. )الحميد العزيز، غادة عبد عبد
قمية لدى الطالبات المعممات في مقرر الر  يزةالتحصيل المعرفي واألداء المياري لتشغيل األج

 – 091(، 8ع ) ،91مج. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم. وسائل وتكنولوجيا التعميم
040. 

(. التعميم االليكتروني وأنظمة إدارة التعمم البالك بورد كنظام إدارة 9109عبد اليادي، بدوي محمد. )
 .12-14، 6المنصورة، ، جامعة مجمة التعميم االليكترونيلمتعمم، 

(. جامعة بيشة، وزارة التعميم، المممكة العربية 9191عد. )عمادة التعمم االليكتروني والتعميم عن ب
 السعودية.

(. ميارات استخدام الفصول االفتراضية في تدريس الرياضيات 9104)محمود، حسن داكر عبد الحكيم. 
لدي أعضاء ىيئة التدريس واتجاىاتيم نحو استخداميا في السنة التحضيرية بجامعة نجران. 

 . 81-0(، 4، ع )18، مجمجمة كمية التربية جامعة أسيوط
ات أعضاء ىيئة (. اتجاى9101مزروع، ياسر سيد أحمد، ومخموف، عبير حمدي عبد الغفار. )

مجمة الجمعية التدريس بجامعة الممك خالد نحو استخدام نظام التعميم االليكتروني البالك بورد. 
 . 48 -008(، 19ع )التربوية لمدراسات االجتماعية، 

اضطراب التعميم بسبب فيروس كورونا الجديد (. 9191منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة. )
 https://ar.unesco.org/covid19/educationresponseالموقع:   والتصدي لو. 

مارس(.. الدول العربية تمجأ لمتعميم عن بعد لمواجية تداعيات  7، 9191منظمة الصحة العالمية. )
، الموقع: 9191أبريل  8فيروس كورونا. إم آي تي تكنولوجي ريفيو، تاريخ االطالع: 

https://technologyreview.ae 
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