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 :1ملخص البحح

استتتت دل البحتتتث التعتتترل عمتتتت دور المنصتتتات التعميميتتتة اعلكترونيتتتة  تتتي الجامعتتتات 
كورونا، من خالل إعتداد استتبانتان مكتونتين متن ثالثتة محتاور رئيستية  جائحةالسعودية أثناء 

 جائحتتة. واقتتا استتتخدام المنصتتات والبتترامج التعميميتتة  تي الجامعتتات الستتعودية  تتي ظتتل 1هتي  
عتتات الستتعودية  تتي تفعيتتل المنصتتات والبتترامج التعميميتتة  تتي ظتتل . واقتتا دور الجام2كتتورون،
. مشتتتكالت ومعوقتتتات تفعيتتتل المنصتتتات والبتتترامج التعميميتتتة  تتتي الجامعتتتات 3كورونتتتا،  جائحتتتة

كورونتا  تتم توزيع تا عمتت بعتض الجامعتات الستعودية لمعر تة الواقتا  جائحتةالسعودية  ي ظل 
ئحتة كورونتا متن وج تة نظتر أعضتاء هيئتة الفعمي لممنصتات التعميميتة ودورهتا  تي مواج تة جا

است دل اجراء مقارنتات بتين بعتض الجامعتات الستعودية  تي التعترل عمتت و  التدريس والطالب،
عمتتتت  وتتتتم اععتمتتتاد  وكيفيتتتة التصتتتدي لجائحتتتة كورونتتتا البالكبتتتورددور المنصتتتات التعميميتتتة  

متتتبالو بتتتورو،   األولتتتت متتتن حيتتتث عتتتدد المستتتتخدمين ل22الجامعتتتات التتتتي احتمتتتت المراتتتتب  
متتن ختتالل نتتتائج  بنائتت وتتتم  ،بتتوردواستتت دل بنتتاء تصتتور مستتتقبمي لممنصتتات التعميميتتة البالك

، وتوصمت الدراسة الت: وجتود تفعيتل ايجتابي 2232الثاني وو ق رؤية المممكة و ال دل األول 
 تتتي استتتتخدام المنصتتتات التعميميتتتة  تتتي ظتتتل جائحتتتة كورونتتتا، وجتتتود دور ايجتتتابي لمجامعتتتات 
الستتعودية  تتي ظتتل جائحتتة كورونتتا، وع توجتتد معوقتتات او مشتتكالت  ذا اثتتر ستتمبي عمتتت درجتتة  

ائحتتة، كمتتا احتمتتت جامعتتة الممتتو عبتتد العزيتتز المرتبتتة تفعيتتل منصتتات التتتعمم عتتن بعتتد اثنتتاء الج
ت جامعة بيشة المرتبة العشترين متن حيتث ماحتو جامعة الممو  يصل المرتبة العاشرة، و اعولت، 

، ولكتتن عمتتت التترجم ان جامعتتة بيشتتة احتمتتت البالكبتتوردعتتدد المستتتخدمين لممنصتتات التعميميتتة 
التبالو بتود جيتر ان تا احتمتت اعمتت النستب المرتبة العشرين من حيث عدد المستخدمين لتقنية 

وبتتذلو تحتتتل المرتبتتة األولتتت، وتتتم بنتتاء  ،الفصتتول اع تراضتتيةو احصتتائيًا  تتي لوحتتات النقتتاش، 
. متطمبتتات 1  :هتيمتتن ثتالث محتاور رئيستية  البالكبتوردتصتور مستتقبمي لممنصتات التعميميتة 

 قويم .. القياس والت3. خطوات التنفيذ، 2التصور المستقبمي لمتفعيل، 
 – التعميم عن بعد - يالتعميم اإللكترون – المنصات التعميميةالكممات المفتاحية: 

 .جائحة كورونا – البالكبورد
                                                           

انبحذ حقدو انباحثاث شكرهٍ وحقدٌرهٍ نعًادة انبحذ انعهًً بجايعت بٍشت، انًًهكت انعربٍت انسعودٌت نخًوٌم  1

-UB- COVID-27) برقى( COVID-19)انعهًً يٍ خالل يبادرة جايعت بٍشت ألبحاد فٍروس كوروَا انًسخجد 
1441 ) 
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Educational Platforms in the Saudi Universities and their Role to 

Counter The Corona Pandemic between Reality and Hope 

(Prospective Vision) 

Summary of the study: 
The study aims to identify the role of electronic educational platforms 

in Saudi universities during the Corona pandemic through two questionnaires 

consisting of three main axes. The questionnaire was distributed to some 

Saudi universities to know the actual reality of educational platforms and their 

role in facing the Corona pandemic from faculty and students' viewpoints. The 

research also aims to compare some Saudi universities in identifying the role 

of educational platforms (blackboard). The study relies on the universities that 

ranked first (20) in terms of the number of users and relied on building a 

future vision for those platforms. The research concluded that: There is a 

positive activation in the use of educational platforms in light of the Corona 

pandemic. A positive role for Saudi universities in light of the pandemic. King 

Abdulaziz University ranked first, King Faisal University ranked tenth, and 

Bisha University ranked twentieth in terms of the number of users of 

educational platforms; despite this, Bisha University obtained the highest 

statistically high rates in discussion boards, assessments and virtual classes, 

and a future vision for educational platforms is built. 

Key words: Educational platforms - E-learning - Distance education - 

Blackboard - Corona pandemic 
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 Introduction: مكدمة/ 1

معمحتة  تي ضتوء التتدابير  ضترورةم عتن بععتد يالتعم توتقنيات أصبحت الحاجة إلت أدوات 
حيتتث ،  19-حتتول العتتالم لمواج تتة  يتتروس كورونتتا  كو يتتدالمختمفتتة  الجامعتتاتالتتتي تختختتذها 

المتدارسخ والجامعتات  إلتت د تا ًباوكانتت ستب ،كورونتا بظالل تا عمتت قطتاع التعمتيم جائحةألقت 
 اأثتار قمًقت متر التذياأل ،متن  ترص انتشتار  لمتقميتل جميا أبواب ا إلجالقوالمؤسسات التعميمية 

د ا بالمؤسستتات التعميميتتتة التت ذلتتو إلتتت أدي، المنتستتبين ل تتذا القطتتاع لجميتتا اوواستتعً  اكبيتترً 
كبتتديل وذلتتو ، (E-Learning)م اإللكترونتتييإلتتت التعمتتمباشتترة متتن التعمتتيم التقميتتدي لمتحتتول 

 بعتتد تتتاثر العمميتتة  وذلتتوضتترورة دمجتت   تتي العمميتتة التعميميتتة  بوالجتتدل  ، يتت الحتتديث  كثتتر
 Artificial) تكنولوجيتتتا ذالتتتذكاء الصتتتناعيو الصتتتناعة  بتطتتتورالتعميميتتتة بشتتتكل مباشتتتر 

Intelligence)  األشتتياءوذإنترنتتت "(Internet of Things)،  وكتتذلو ثتتورة تكنولوجيتتا
 اوأساستيً  أشتكال حيتاة اإلنستان وأصتبحت جتزءا أصتياًل  الكثيتر متن تتدخمت  تيالمعمومات التي 

 .من ا
  األرقتام 2222  ذاليونيسكوذوقد أصدرت منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقا ة 

صتحية  جائحتةذالذي يمثتل  ،المدارس بسبب انتشار الفيروسلرصدها إلجالق العالمية األولت 
إننتا نعمتل ، أودري أزوعي المتديرة العامتة لممنظمتةحيتث أكتدت   كبيرة ت م اآلن الكوكب باسر ذ

م لمجميتا، وخاصتة لفطفتال والشتباب الضتعفاء، وهتم التذين يما الدول لضمان استمرارية التعم
وعمتتت التترجم متتن أن  وأنتت ، والجامعتتات متتن إجتتالق المتتدارس رًاعتتادة متتا يكونتتون األكثتتر تضتتر 

نتيجة لفزمات الصحية وجيرها ليس بتاألمر الجديتد، ذإع والجامعات اإلجالق المؤقت لممدارس 
وحتذرت متن أن  ،أن سرعة واتساع النطاق العالمي لالضطراب التعميمتي الحتالي ع مثيتل ل متاذ

 2222 متتارس 4حتتتت يتتوم األربعتتاء، ، و "تعمتتيمتطتتاول أمتتد اعضتتطراب ذقتتد ي تتدد الحتتق  تتي ال
نتيجتة لممختاول  والجامعتات دولة  ي ثالث قتارات مختمفتة عتن إجتالق المتدارس  22 أعمنت 

التتي  رضتت  قبل أسبوعين  قتط، كانتت الصتين الدولتة الوحيتدةو  ،الصحية المرتبطة بالفيروس
والجامعتات دولتة إجتالق المتدارس   13 ، أعمنتت بوقتت قصتير وبعتد ذلتومثل هذ  اإلجتراءات 

مميتتون طفتل وشتاب  تتي قطتاع التعمتتيم متا قبتتل   292.5 عمتت مستتوى التتبالد، ممتا أثتتر عمتت 
بمتتدان أختترى عمميتتات إجتتالق   9 ونفتتذت  والجامعيتتة، اعبتتتدائي إلتتت الصتتفول الثانويتتة العميتتا

اليونيستتكو  وتقتتول إحصتتاءات ، يتتروس كورونتتا انتشتتارلمنتتا أو والجامعتتات المتتدارس المحميتتة 
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إن   ي حتال أعمنتت هتذ  التدول عتن إجتالق كامتل لممتدارس عمتت المستتوى التوطني،  ستيمنا 
تدعم اليونستكو إلتت تنفيتذ بترامج ، مميونا آخرين من الشباب واألطفال، من الدراسة 182ذلو 

ذالتعمتتيم عتتن بعتدذ وتوصتتي باستتتخدام التطبيقتات والمنصتتات التعميميتتة  واستعة النطتتاق لختدمات
استتتخدام ا وأعضتتاء هيئتتة التتتدريس والمعممتتين والجامعتتات وحتتة التتتي يمكتتن لممتتدارس المفت

 .  لموصول إلت المتعممين عن بععد
التي يعيشت ا العتالم  توج تت جالبيتة المؤسستات  ، 19- كو يد كوروناجائحة و ي ظل 

 التعمميتتة العمميتتة التعميميتتة واستتتمرارالتعميميتتة نحتتو التعمتتيم اإللكترونتتي كبتتديل أنستتب لضتتمان 
 Google Class وزاد بشكل ممحوظ استخدام تطبيقات محادثات الفيديو عبر اإلنترنت مثل 

Room –  Zoom- Microsoft teams    استتتتخدام اإلنترنتتت  تتتي وجيرهتتا، كمتتا أن
ومعظتتم الجامعتتات  ،2222العمميتتة التعميميتتة لتتيس وليتتد اليتتوم بتتل يعتتود إلتتت متتا قبتتل عتتام 

  Learning Management Systemsتستتخدم اليتوم متا يستمت ذأنظمتة إدارة التتعممذ  
 وبتتتتتتاألخص نظتتتتتم إدارة التتتتتتتعمم ذالمنصتتتتتتات التعميميتتتتتةذومن تتتتتا  تتتتتي الجامعتتتتتتات الستتتتتعودية 

 . (Almaghaslah, Alsayari, 2020)ذذالبالكبورد
لعمميتتة اأنظمتتة إدارة التتتعمم راد تتت  ،الماضتتيةالستتنوات  اروعمتتت متتد أنتت القتتول  نتتايمكنو 

األنظمة  تي محاولتة  تمو وأقدمتالمستويات لدى المؤسسات التعميمية،  التعميمية عمت مختمل
 تي د البالكبتور  نظتام ويتصتدر ،والتتعممم يمتا متوارد التعمتاألكاديميين و لتحسين مشاركة الطالب 

قائمتتة أنظمتتة إدارة التتتعمم المطبقتتة عمتتت مستتتوى الجامعتتات  تتصتتدرمقدمتتة تمتتو األنظمتتة التتتي 
 المقتتترراتبواستتتطت ا  تتتتدرسعمتتتت حتتتد، ستتتواء، والتتتتي يمكتتتن أن  العالميتتتةو المحميتتتة واإلقميميتتتة 

إن هتذا النظتام يتتيل التعامتل معت  متن  التعميمية بتوظيل التعمم النقال وتطبيقاتت  المتعتددة، بتل
التي تناولتت المنصتات سات راالدمن  كثير ركزتخالل نظام خاص ب  يدعم التعمم المتنقل، وقد 

نظام عالمي يستخدم  ي أكبر الجامعتات العالميتة  حيتث يعد  البالكبورد عمت أن نظامالتعميمية 
األمتان   ودرجتةعاليتة التتي يتميتز ب تا، والسرية ال ي المجال التعميمي،  الكبيرة بفاعميت  يتصل

والمطيتران،  الممحتم، البتدر،  الجامعات السعودية كثير من ي مع   تم التعاقد ول ذ  الخصائص
لمطتتالب ، التتتي وظفتتت النظتتام  تتي العمميتتة التعميميتتة واإلرشتتادية بيشتتةمن تتا جامعتتة و ،  2218

 .لطالباتوا
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 2219متتترض  يتتتروس كورونتتتا الجديتتتد  أن انتشتتتار  (Sahu, 2020)أشتتتارقتتتد و 
 COVID-19أدى  ، ، الذي نشا  ي مدينة ووهان الصينية، بسترعة  تي جميتا أنحتاء العتالم

  أن وبتتتاء WHOأعمنتتتت منظمتتتة الصتتتحة العالميتتتة  و  ،إلتتتت عتتتزل المميتتتارات متتتن األشتتتخاص
 تتي ضتتوء القمتتق المتزايتتد بشتتان جائحتتة و  يضتتر بالعتتالم أجمتتا، وبتتاءً الفيتتروس التتتاجي أصتتبل 

(COVID-19) إمتتتا بتاجيتتتل أو إليتتتاء جميتتتا  اعالمًيتتتمتتتن الجامعتتتات  العديتتتد تالحتتتالي، قامتتت
تتختتذ ل ، عاليتتات الحتترم الجتتامعي مثتتل ورش العمتتل والمتتؤتمرات والرياضتتة واألنشتتطة األختترى

ريس متتن هتتذا الجامعتتات تتتدابير مكثفتتة لموقايتتة والحمايتتة لجميتتا الطتتالب وأعضتتاء هيئتتة التتتد
 عبر اإلنترنت.  التعميميةمنصات الأعضاء هيئة إلت و انتقال  ،المرض شديد العدوى

جائحتة  يتروس  أن (Rajab, Gazal & Alkattan 2020)  كتل متندراستة  ؤكتدتو 
التعمتتيم واعقتصتتاد، كمتتا  حياتنتتا، بمتتا  تتي ذلتتو عمتتت جميتتا جوانتتبأثتترت   19 كو يتتد  كورونتتا

 البقتاء  تي المنتزل، ونتيجتة لتذلو تتم إجتالق الكميتات والجامعتتاتتوجي تات  أصتدرت الحكومتات
وبتتاألخص  تتي المنصتتة  عبتتر اإلنترنتتتاع تراضتتية أصتتبحت الفصتتول  ومتتن ثتتم ،عبتتر العتتالم
هد ت الدراستة إلتت تحميتل تتاثير وقد  ،التعميم مكوًنا رئيسًيا  ي استمرارية  البالكبوردالتعميمية 
عمتتت التعمتتيم عبتتر اإلنترنتتت  تتي كميتتة الطتتب بجامعتتة الفيصتتل  تتي  (COVID-19)جائحتتة 

 إلكترونًيتااستتبياًنا تتم ارستال و  ،2222بين متارس وأبريتل  ،الرياض المممكة العربية السعودية
أن متتن اعستتتجابات :  72.7  وتوصتتمت التتت أنطالًبتتا وأعضتتاء هيئتتة تتتدريس  1289إلتتت 

لمنصتة  ةالفصول اع تراضتيثقت م  ي  عالية التعميم الطبي  تقد عزز  (COVID-19)جائحة 
 يتروس  أظ ترت الدراستة تتاثيرًا إيجابًيتا إلتت حتد كبيتر لوبتاء، كما البالكبوردالتعميم اإللكتروني 

 ذ المنصتتتتات التعميميتتتتة البالكبتتتتوردعمتتتتت التعمتتتتيم الطبتتتتي عبتتتتر  (COVID-19) كورونتتتتا
Blackboardذ.   
 تي كميتة أجريتت والتتي   Almaghaslah, Alsayari, 2020 دراستة أن  كمتا نجتد

الصيدلة بجامعة الممو خالد بالمممكة العربية السعودية لتقيتيم متدى تتاثير اإلجتراءات المتختذة 
عمتتت العمتتتل اإلداري والبحتتتث   19كو يتتتد   يتتتروس كورونتتتا المستتتجد لمستتيطرة عمتتتت انتشتتار 

التعميمية األخترى مؤقتًتا وتتم تعميتق التتدريس تم إجالق المدارس والمؤسسات ، حيث والمجتما
استتندت الدراستة إلتت استتبيان شتامل عبتر  ،ا لوج  وتحويمت  إلتت التتدريس عبتر اإلنترنتتوج ً 

: متتن المشتتاركين 55.9أن نستتبة  ، وتوصتتمت التتتهيئتتة التتتدريسعضتتو  59 متتناإلنترنتتت 
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: 57.6وا تتق ، و الستتةعمتتت أن التحتتول المفتتاجا إلتتت التعمتتيم عبتتر اإلنترنتتت قتتد تتتم بسوا قتتوا 
كانتت أكثتر مرونتة مقارنتة  البالكبتوردعبتر المنصتة التعميميتة عمت أن المحاضترات اع تراضتية 

: عمتتت أن التكنولوجيتتا المستتتخدمة  تتي التعمتتيم عبتتر 79.7واتفتتق  ،بالمحاضتترات وجً تتا لوجتت 
: أن البحتتتتث وخدمتتتتة المجتمتتتتا 15.2: و11.4و: 22.4أكتتتتد وقتتتتد  ، اإلنترنتتتتت موثوقتتتتة

ركة  ي اعجتماعات العممية عمت التوالي لتم تتتاثر بتالتعميق ألن التعمتيم لتم يتوقتل رجتم والمشا
   .التعميق

 ردول العالم تصدت لجائحتة كورونتا متن أجتل استتمرا معظمومن خالل ما سبق نجد ان 
منظمتة األمتم المتحتدة العممية التعميمية سواء كانتت قبتل الجتامعي او الجتامعي وعمتت رأست م ذ

متتر التتذي تطمتتب األ، ذ متتن ختتالل تفعيتتل المنصتتات التعميميتتة اعلكترونيتتةوالعمتتم والثقا تتةلمتربيتتة 
جائحتة هتذ  المواج تة لعمل دراسة لمعر ة الواقا الفعمي لدور المنصات التعميمية اعلكترونية 

    ي الجامعات السعودية.
 Research Problem البححمشكلة / 2

  19 - يتروس كورونتا  كو يتد جائحتةعمت الرجم من المصاعب والتحتديات التتي ستببت ا         
عمتتت مستتتوى العتتالم، إع إن تتا كانتتت  رصتتة إلبتتراز قتتدرة المؤسستتات الوطنيتتة األكاديميتتة عمتتت 
سرعة التحول من التعميم العادي إلت التعميم اإللكتروني، بفضل متا تحظتت بت  هتذ  المؤسستات 

حيتتث أستت مت الخبتترات النوعيتتة  ،محتتدود متتن حكومتتة ختتادم الحتترمين الشتتريفينمتتن دعتتم ع 
 15بتتتاري   بتتدأتوالتج يتتزات الفنيتتة  تتي جامعتتة بيشتتة إلتتت نجتتاح خطتتة التعمتتيم عتتن بععتتد التتتي 

 . 2222مارس  12ه الموا ق  1441رجب 
ومنصتتتة  الدراستتتيةجميتتتا المراحتتتل  التتتتي تتتتم تفعيم تتتا  تتتيممنصتتتات التعميميتتتة لوكانتتتت 

 . 19 - كو يد  يروس كورونا لجائحة ي التصدي  اعً  ع   ا ي التعميم الجامعي دورً  البالكبورد
 

 ,Alshehri, Mordhah, Alsibiani, Alsobhi, & Alnazzawi)يوضتل كتل و 
كيتل تحتول التتدريس خالل دراسة أجريت  ي المممكة العربية الستعودية بعنتوان ذ  من (2020

المنتتتظم إلتتت التتتدريس عبتتر اإلنترنتتت بالكامتتل  تتي المممكتتة العربيتتة الستتعودية ختتالل  يتتروس 
 رضتتت معظتتم  (COVID-19) يتتروس كورونتتا  جائحتتةختتالل أنتت  ذ ؟(COVID-19)كورونتتا 

العمتتال متتن القطاعتتات إلتتت العديتتد متتن ممتتا د تتا  المنتتزل،التتدول المتضتتررة سياستتة اإلقامتتة  تتي 
المتتتدارس والكميتتتات والجامعتتتات أنشتتتطة تعميميتتتة عبتتتر  واجتتترت م تتتم متتتن المنتتتزلمواصتتتمة عم
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 تي هتذ   ذلووما  ،استخدم التعميم عبر اإلنترنت لسنوات عديدة لدعم التعميم العادي ،اإلنترنت
أكتتتدت و  ،:122تحولتتتت المؤسستتتات التعميميتتتة إلتتتت التتتتدريس عبتتتر اإلنترنتتتت بنستتتبة  لجائحتتتةا

ممتتا يجعمنتتا نعيتتد التفكيتتر  تتي  اعنتقتتالهنتتاو العديتتد متتن التحتتديات المرتبطتتة ب تتذا الدراستتة أن 
عتادة كتابتة و  ،إعطاء األولوية لإلنفاق عمت التعمتيم ووضتا التعمتيم عبتر اإلنترنتت  تي المقدمتة ا 

سياسات المخاطر والنظر  ي الت ديدات البيولوجية كاحد المخاطر المحتممة التي تعرقل التعمتيم 
 تتي المممكتتة العربيتتة الستتعودية عمتت احتتدى كميتتات الضتتوء  تستتميطمتتا قامتتت الدراستتة بك ،العتادي

/ 2219 الثتتاني متتن بتتدايت ا حتتتت ن ايتتة الفصتتل الدراستتيتجربت تتا  تقيتتيم تتتمهتتذ  الجائحتتة، و 
كمتا  لجائحتةحتول كيفيتة تخفيتل التتاثير المترتبط با النتتائجعديتد متن التوصل إلتت  وتم 2222
متن الضتروري العمتل عمتت تحستين تطبيقتات  م يعتد اختيارًيتا اإلنترنت لأن التعميم عبر ( 1 يمي:

أصتتبل النتتاس اآلن أكثتتر وعيتتًا ويؤمنتتون بضتترورة  قتتد  ،وممارستتات األشتتخاص عبتتر اإلنترنتتت
تحستتين البنيتتة التحتيتتة لتكنولوجيتتا المعمومتتات والختتدمات المتعمقتتة   2  التعمتتيم عبتتر اإلنترنتتت

المؤسستات    عمت3  اجية الخوادم لخدمة العديد من الجمساتبالتعميم عبر اإلنترنت وزيادة إنت
التتي يمكتن أن تستاعد التعميميتة مثتل  البالكبتورد   تكالمنصتااعتماد أحتدث أدوات إدارة التتعمم 

المعممتون عمتت تكثيتل تتدريب   4   ي تو ير التنسيق جير المتزامن والمتتزامن لمتتعمم عتن بعتد
 و كيفيتتة إجتتراء التقييمتتات المناستتبة التتتدريس عبتتر اإلنترنتتتكيفيتتة استتتخدام التتتعمم النشتتط  تتي 

دمتتج طتترق التقيتتيم المختمفتتة التتتي تستتمل لمطتتالب بتحقيتتق نتتتائج  متتن نولمعممتتحتتتت يتتتمكن ا
المعممتون  تتي استتخدام أستاليب التتتدريس  زيتادة  اعميتة  5  وتعزيتز مشتاركة الطتتالب التدروس

جتتراء تقييمتتات مختمفتتةعبتتر اإلنترنتتت، وتنظتتيم اجتماعتتات جماعيتتة متتا طالب تت يحتتتاج   6  م، وا 
 تنن عستتماع إلتت المحاضترات،  لتذا ،الطالب إلت مزيد من المشاركة  تي التعمتيم عبتر اإلنترنتت

وطتترح األستتئمة، والمشتتاركة  تتي المناقشتتات أثنتتاء المحاضتترات، ومحاولتتة اإلجابتتة عمتتت األستتئمة 
   .وج ًا لوج جعم  ممتًعا مثل التعميم يثري التعميم عبر اإلنترنت و يس

دور المنصتات التعميميتة لت أي مدى كتان العبارة التالية: إ البحث  يلذا تحددت مشكمة 
 .مواج ة جائحة كورونال ي الجامعات السعودية اعلكترونية 

 التالية: التساؤعتوتتولد من تمو المشكمة 
التتعمم عتن ما دور منصات التعمتيم الجتامعي  تي الجامعتات الستعودية  تي تحقيتق أهتدال  .1

 بعد  ي مواج ة جائحة كورونا بين الواقا والمامول؟
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 الفرعية التالية: التساؤعت الرئيس التساؤلويتفرع من هذا 
كورونتا متن وج تة  جائحةواقا المنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم الجامعي اثناء ما  1/1

 الطالب؟نظر 
كورونتتا متتن  جائحتتةواقتتا المنصتتات التعميميتتة المختمفتتة  تتي التعمتتيم الجتتامعي اثنتتاء متتا  1/2

 ؟وج ة نظر اعضاء هيئة التدريس
 جائحتةكمنصات التعميمية  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء  البالكبوردواقا استخدام بدائل ما  1/3

 الطالب؟كورونا من وج ة نظر 
 جائحتةكمنصتات التعميميتة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء  البالكبتوردواقا استخدام بتدائل ما  1/4

 ؟كورونا من وج ة نظر اعضاء هيئة التدريس
هل توجد  روق  ي درجة تفعيل المنصات التعميميتة المختمفتة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء  1/5

 و ق نوع الجامعة؟ لمطالبكورونا بالنسبة  جائحة
لتعميميتة المختمفتة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء هل توجد  روق  ي درجة تفعيل المنصات ا 1/6

 ماجستير ؟–بكالوريوس –و ق البرنامج  دبموم  لمطالبكورونا بالنسبة  جائحة
هل توجد  روق  ي درجة تفعيل المنصات التعميميتة المختمفتة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء  1/7

 عممي ؟–مختمط –و ق التخصص  انساني  لمطالبكورونا بالنسبة  جائحة
هل توجد  روق  ي درجة تفعيل المنصات التعميميتة المختمفتة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء  1/8

  كورونا بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس و ق الجامعة؟ جائحة
هل توجد  روق  ي درجة تفعيل المنصات التعميميتة المختمفتة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء  1/9

 كورونا بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس و ق المقب العممي؟ جائحة
 

 جائحتتتةمتتا الفتترق بتتين الجامعتتات الستتعودية  تتي استتتخدام ا لممنصتتات التعميميتتة أثنتتاء  .2
 كورونا؟

ما التصتور المستتقبمي لتفعيتل منصتات التعمتيم  تي الجامعتات الستعودية  تي ضتوء رؤيتة  .3
 ؟2232المممكة 
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 Research Significance أهنية البحح/ 3
 تتمثل اهمية البحث الحالي  ي التالي: 

بصتتفة  البالكبتتوردتقتتديم خمفيتتة نظريتتة عتتن المنصتتات التعميميتتة اإللكترونيتتة بصتتفة عامتتة و  -
 خاصة.

عمت الواقا الفعمي لممنصات التعميمية  ي الجامعتات الستعودية ومتدى كفاءت تا  تي  الوقول -
تحقيتتق أهتتدال التعمتتيم عتتن بعتتد أو التعمتتيم المتتدمج أو التعمتتيم اعلكترونتتي وتحديتتد جوانتتب 

   .القصور إلصالح ا وجوانب القوة لدعم ا
المممكتة الواعتدة قد يساعد  ي تحقيق أهدال التعميم الجامعي والتي تصب  ي تحقيق رؤية  -

2232. 
قد يساهم  ي زيادة الوعي داخل المجتمتا التعميمتي خاصتة والمجتمتا الستعودي عامتة عتن  -

 اهمية التعمم عن بعد وأثر المنصات التعميمية  ي تحقيق التطور العممي المامول. 
قد يحدث أهدال تعميمية جديدة تست دل التقنية وتفعيم ا داخل الجامعتات بمتا يتناستب متا  -

 طمبات العصر وخصائص الطالب  ي زمن التقنية. مت
قد يساهم  ي تحديد كفاءات تدريسية حديثة عبد من تضمين ا لدى اعضاء هيئتة التتدريس  -

 داخل الجامعات.
 يمكن أن يستفيد من البحث وأدوات  ونتائج  كل الجامعات الناشئة. -
 Research Objectivesأهداف البحح / 4
دراسة الواقا الفعمي لتدور الجامعتات  تي تفعيتل المنصتات التعميميتة المختمفتة  تي التعمتيم  4/1

 الجامعي لتجاوز جائحة كورونا وتحقيق أهدال التعمم عن بعد. 
 :التاليةاألهدال الفرعية  الرئيسمن ال دل  ويتفرع

ائحتة كورونتا واقتا المنصتات التعميميتة المختمفتة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء جدراسة  4/1/1
 .الطالبمن وج ة نظر 

واقا المنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم الجامعي اثناء جائحتة كورونتا متن دراسة  4/1/2
 .وج ة نظر اعضاء هيئة التدريس

واقتتا استتتخدام بتتدائل البالكبتتورد كمنصتتات التعميميتتة  تتي التعمتتيم الجتتامعي اثنتتاء دراستتة  4/1/3
 .لطالباكورونا من وج ة نظر  جائحة
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واقا استخدام بدائل البالكبورد كمنصات التعميمية  ي التعميم الجتامعي اثنتاء دراسة  4/1/4
 .كورونا من وج ة نظر اعضاء هيئة التدريس جائحة

 تتتي درجتتة تفعيتتل المنصتتات التعميميتتتة المختمفتتة  تتي التعمتتتيم  د  تتروقو وجتتدراستتة  4/1/5
 .و ق نوع الجامعة لمطالبكورونا بالنسبة  جائحةالجامعي اثناء 

 تتتي درجتتة تفعيتتل المنصتتات التعميميتتتة المختمفتتة  تتي التعمتتتيم  د  تتروقو وجتتدراستتة  4/1/6
بكتالوريوس –و تق البرنتامج  دبمتوم  لمطتالبكورونا بالنستبة  جائحةالجامعي اثناء 

 .ماجستير –
د  تتروق  تتتي درجتتة تفعيتتل المنصتتات التعميميتتتة المختمفتتة  تتي التعمتتتيم و وجتتدراستتة  4/1/7

–مختتمط –و ق التخصص  انساني  لمطالبكورونا بالنسبة  جائحةالجامعي اثناء 
 .عممي 

د  تتروق  تتتي درجتتة تفعيتتل المنصتتات التعميميتتتة المختمفتتة  تتي التعمتتتيم و وجتتدراستتة  4/1/8
  .التدريس و ق الجامعةكورونا بالنسبة ألعضاء هيئة  جائحةالجامعي اثناء 

د  تتروق  تتتي درجتتة تفعيتتل المنصتتات التعميميتتتة المختمفتتة  تتي التعمتتتيم و وجتتدراستتة  4/1/9
 .كورونا بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس و ق المقب العممي جائحةالجامعي اثناء 

 تي التعترل عمتت دور  جامعتة  22  عمل دراسة مقارنتة بتين بعتض الجامعتات الستعودية 4/2
الفصتول  -التقييمتات -المناقشات - المستخدمونو ق عميمية  البالكبورد  المنصات الت
 وكيفية التصدي لجائحة كورونا.، المقررات -اع تراضية

بناء تصتور مستتقبمي لتفعيتل المنصتات التعميميتة  تي التعمتيم الجتامعي يتوا تق متن رؤيتة  4/3
 .2232المممكة 

 Research hypotheses :/ فزض البحح5

درجات الجامعات   بين متوسطي 2.21ق ذات دعلة احصائية عند مستوى  و ر وجد ت 5/1
 أثناء جائحة كورونا. ل التفعيم م دور المنصات التعميمية اعلكترونية السعودية  ي 

 ويتفرع من الفرض اعساسي القروض الفرعية التالية:
بين متوسطي درجات   2.21توجد  روق ذات دعلة احصائية عند مستوى   5/1/1

واقا المنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم الجامعي اثناء الجامعات السعودية  ي 
 .جائحة كورونا من وج ة نظر الطالب
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بين متوسطي درجات   2.21توجد  روق ذات دعلة احصائية عند مستوى   5/1/2
الجامعات السعودية  ي واقا المنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم الجامعي اثناء 

 أعضاء هيئة التدريس.جائحة كورونا من وج ة نظر 
توجد  روق بين متوسطي درجات استخدام بدائل البالكبورد كمنصات تعميمية  ي  5/1/3

 .الطالب ة نظر من وجالتعميم الجامعي اثناء جائحة كورونا 
توجد  روق بين متوسطي درجات استخدام بدائل البالكبورد كمنصات تعميمية  ي  5/1/4

 .التعميم الجامعي اثناء جائحة كورونا من وج ة نظر أعضاء هيئة التدريس
توجد  روق بين متوسطي درجة تفعيل المنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم  5/1/5

 كورونا بالنسبة لمطالب و ق نوع الجامعة جائحةالجامعي اثناء 
توجد  روق بين متوسطي درجة تفعيل المنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم  5/1/6

–بكالوريوس –و ق البرنامج  دبموم  كورونا بالنسبة لمطالب جائحةالجامعي اثناء 
 ماجستير .

توجد  روق بين متوسطي درجة تفعيل المنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم  5/1/7
–مختمط –التخصص  انساني كورونا بالنسبة لمطالب و ق  جائحةالجامعي اثناء 

 عممي .
توجد  روق بين متوسطي درجة تفعيل المنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم  5/1/8

 .بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس و ق الجامعةكورونا  جائحةالجامعي اثناء 
توجد  روق بين متوسطي درجة تفعيل المنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم  5/1/9

 المقب العممي.و ق كورونا بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس  جائحةالجامعي اثناء 
 روق بين متوسطي درجات الجامعات السعودية العشرين  ي تفعيل المنصة  توجد 5/2

 -التقييمات -المناقشات -التعميمية البالكبورد أثناء جائحة كورونا و ق  المستخدمون
 المقررات .-الفصول اع تراضية

 

 Search terms :مصطلحات البحح/ 6

 Educational platforms: امليصات التعلينية
تفاعميتة التعميميتة البيئتة البان تا:   2219 ة، طوالبتة ستن، الكرايمتن العنتز  عر ت ا كل 

أنظمتتة إدارة المحتتتوى  وخصتتائص مميتتزاتبتتين متتا تجمتتا والتتتي  اعنترنتتت تقنيتتاتتوظتتل التتتي 
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تمكتتن المعممتتين والتتتي الفتتيس بتتوو، و اإللكترونتتي وبتتين شتتبكات التواصتتل اعجتمتتاعي وتتتويتر 
واعتصتتتتال الواجبتتتات  والتكميفتتتات والتتتتدروس و األهتتتدال متتتتن نشتتتر وأعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس 

الطتتالب إلتتي  ويقستتممتتن ختتالل تقنيتتات متعتتددة، وذلتتو وتطبيتتق األنشتتطة التعميميتتة، بتتالمعممين 
المعممتتتين، و الطتتتالب عمتتتت تبتتتادل األ كتتتار واآلراء بتتتين  تحفتتتز، صتتتييرة وكبيتتترة مجموعتتتات عمتتتل

 ذات جودة عالية.تعممية تعميمية  تحقيق مخرجات الت يؤديومشاركة المحتوى العممي، مما 
 األ كتارتستتتاعد عمتتتت تبتتتادل الكترونيتة بيئتتة تعميميتتة تفاعميتتتة وتعر  ا الباحثات اجرائيًا بان ا: 

كمتتتا تستتتاعد بيتتن م  أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والطتتالب  تتي الجامعتتات الستتعودية والتواصتتتلبتتتتين 
 ,google class room, Moodleمثتل  ، ذات جتودة عاليتة تعمتمعمتتت تحقيتتق مخرجتتات 

et ….. Canvas, Edmodo, Black board,  
  Learning Management System  (LMS): ىظه إدارة التعله

 يئة التعمم اع تراضية بب ويمكن تسميت  إدارة التعمم اإللكتروني يطمق عمي  أيضا نظام 
 تتم تصتممي  الكتروني نظامهو  (Raza, Qazi, Khan, & Salam, 2020) من عر   كل
التعمتيم أنشتطة  إن كا تةحيث  ،المستموالتعمم ومتابعة التدريب والتعميم وتقييم  ي إدارة  ليساعد

-eم اإللكترونتتتي  يمنصتتة لمتعمتتبانتتت  يوصتتل أيضتتا و  ،أي عتتن بعتتتد الويتتبالتتتعمم تتتتم عبتتتر و 
learning  ، من أهم األدوات الحديثة لمتعميم عن بعد عبر الويب. ويعد 
تشتتكل نظامتتا التتتي متكاممتتة ال األدوات مجموعتتة متتن وتعر  تتا الباحثتتات اجرائيتتًا بان تتا: 

لمتتحكم  تقنيتةتتو ر أدوات ، و ب عميت يالمحتوى المعر ي المطمتوب تعممت  أو التتدر  وعرض إلدارة
 .  عممية التعممومتابعة التقدم  ي 

 . البالكبوردنظام إدارة التعمم   سيتم التركيز عمت و ي هذ  الدراسة 
   (Blackboard) البالكبورد" التعله إدارة ىظاو  

 بان  نظام تعميمي عالمي مقدم متن شتركة بتالو بتورد  2219  عر ت  س ام الجريوي 
 Blackboard   العربيتة،  بعتدة ليتات، من تا الميتة وتتم تقديمت ، الويتبإدارة التتعمم عمتت لنظم

 راتعمتتت التفاعتتل  تتي المحاضتتوأعضتتاء هيئتتة التتتدريس الطتتالب  يستتاعد وصتتمم خصيصتتًا لكتتي
 المختمفتتةالنشتتاطات  التتت استتتكمال ، باإلضتتا ةالويتتب عبتترالمختمفتتة  الدراستتيةالمتتواد  وتتتدريس

متتتن تمكتتتين أعضتتتاء هيئتتتة  البالكبتتتورد يتميتتتزوج تتتا لوجتتت ، حيتتتث  التقميتتتديلمتتتتدريس الصتتتفي 
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والطويمتة القصتيرة  اعختباراتومنتديات الحوار، والدردشة  راسيةالد المقررات من تقديم التدريس
 الويب.عمت والمتعددة الفئات 

والتتتعمم م يالتعمتت تتتيإلدارة عمميإحتتدى نظتتم ادارة التتتعمم  :ئيتتا بانتت راإج اتوتعر تت  الباحثتت 
 يحتويو ، الستعودية الجامعات تطبيق   ي تمو ا واسا اعنتشار عالميً ويتميز بان  ، عبر اإلنترنت

متن اعنتقتال متن التتعمم التقميتدي  الجامعتات طتالب وطالبتاتتمكتين  التتيمجموعتة متن األدوات 
 تي مواج تة هتذ   لتحقيق أهدال التعمم لمتصدي لجائحة كوروناعن بعد الت التعمم اعلكتروني 

 الجائحة.
 Pandemic اجلائحة:
اعتستاع يتجتاوز لجائحة هي وباء ينتشر عمت نطتاق شتديد ا  (Porta 2014عر  ا  

عمتت البيئتة  لتتؤثرعمت عدد كبير من األ تراد قتد تحتدث الجتوائل  كالمعتاد الحدود الدعولي ة، مؤثرًا
 والكائنات الزراعية من ماشية ومحاصيل زراعية واألسماو واألشجار وجير ذلو.

كورونتا  يترس  مرض ما والمتمثل  ي حالة انتشار :عمت أن اإجرائيًا وتعر  ا الباحثات  
واعصتتابة بتت  ألكبتتر متتا متوقتتا  تتي مجتمتتا التعمتتيم الجتتامعي ابتتتداء متتن ، 19 كو يتتد المستتتجد
مما أثتر ستمبا عمتت قطتاع التعمتيم الجتامعي الستعودي واجتالق كا تة المؤسستات  2222مارس 

 التعميمية. 
 Corona Virus Covid-19: فريوض كوروىا

الجديتد  حيتث ظ ترت أجمتب حتاعت  يروس  كورونا  متن  صتيمة  يروستات  كورونتا   
 م عمتت صتورة الت تاب رئتوي حتاد.2219اإلصابة ب   ي مدينة ووهان الصينية ن اية ديستمبر 

 . 2212 وزارة الصحة السعودية 
بشكل أساسي عن طريتق اعتصتال بتالفيروس إمتا متن شتخص  ينتشر مرض معد  هو و  
-COVIDمتن ختالل الستعال أو العطتس أو متن األستطل المموثتة بتت  COVID-19مصاب بت 

19 (Alahdal, Basingab & Alotaibi, 2020) 
هو مرض يستبب  نتوع و  ،19-كو يدمرض  يروسي  :عمت أن إجرائيًا وتعر   الباحثات  

لممرض  تي  تفشيمرة عندما حدث  أولكتشل ، أ2219جديد أو مستجد من  يروسات كورونا
مما أدى الت اجالق جميا المصالل الحكوميتة عمتت مستتوى العتالم وخصوصتا  2219 ديسمبر

   .نتشار المرضع قطاع التعميم الجامعي وقبل الجامعي لموقاية من الحد 
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 Reality :الواقع
اإلنسان من حتال و الجماعة بما يحيط ان  ب  2218  الجولذالواقاذ اصطالحا  تعر    

ترِّو، وذالواقتاذ بتذلو: هتو حتال الجماعتة  اإلنستان و وعصر ومجال، ويؤثِّر  ي ما ضمن زخمخن معتخحخ
، وسمات وخصتائص وطبتائا، ضتمن مجتاعت و  ر،بما يحمالن  من أ كا كتل  من متا،  يعيشت اق يخم،

تتة التتتي تخمعتتر ب تتا  الفتتترةاقتصتتادي ة، وثقا ي تتة، وخ  تتق و  ،وسياستتي ة ،متتن اجتماعي تتة التاريخي تتة العام 
رة الحال والمجال، وتشتكم ما  تي  بخصائص االمجتمعات  المختمفة، والواقا بذلو ليس إع معاصخ

 الحالي.الزمن 
 الكتتتائن أو القتتتائم أو الحاصتتتلوتعر تتت  الباحثتتتات اجرائيتتتًا: عمتتتت أنتتت  الواقتتتا الفعمتتتي  

 ة التصدي لجائحة كورونا  ي التعميم.لممنصات التعميمية  ي الجامعات السعودية وكيفي
 :Vision for the future مستقبمية: يةرؤ 

التطتتوير المستتتمر لممتييتترات  تتي ستتبيل اإلنجتتاز   عمتتت أن تتا 2215  مةتعر  تتا ستتال 
 .والحفاظ الشامل ل ذ  المتييرات، ما وضا صورة تاممية لممستقبلاألكثر لمثوابت 

 البالكبتوردمقتترح لممنصتة التعميميتة  مستتقبمي صتورتبناء وتعر  ا الباحثات إجرائيًا عمت أن ا: 
 .2232المممكة  رؤيةوالتي تتوا ق ما 

 Literature Review البحح / أدبيات7
عتن ستابقات ا، ربمتا  تختمتل جائحتةحتدثًا جمتاًل  و  2219عتام  ن ايتةش د  العالم  تي  
 ، 19-انتشار  يروس كورونتا المستتجد  كو يتدجائحة األخطر  ي زماننا المعاصر وهي تكون 

أدى إلتتت  التتذيالعتتالم،  بتتالدمعظتتم  تتي اعنتشتتار التتذي بتتدأ بمدينتتة ووهتتان وستتط الصتتين، وأختتذ 
أنحتتاء العتتالم، ممتتا أحتتدث صتتدمة  كا تتةميتتادين الحيتتاة  تتي  جميتتا تتي  شتتاملحتتدوث اضتتطراب 

تتاثير الفتايروس عمتت  عالمية مباشرة أثرت عمت عمميتة التعمتيم بصتورة أساستية، ويكمتن ستبب
المباشتر  اعتصتالالحاعت عتن طريتق  جالبيةعممية التعميم  ي طريقة انتقال ، والتي تكون  ي 

 حظتتترالقتتترار عمتتتت  صتتتناعأو مالمستتتة األستتتطل المموثتتتة، ممتتتا ألتتتزم  المصتتتاب بتتتالفيروسمتتتا 
محتتدد، وًتعتتد المؤسستتات  نطتتاقوالمقتتاءات المحصتتورة  تتي والمناستتبات اعجتماعيتتة التجمعتتات 

التدول إلتت اتختاذ قترارات صتعبة  أجبتر، مما رالتعميمية إحدى أكبر التجمعات  ي عالمنا المعاص
إلتت توقتل الحيتاة  ممتا أدى ي ظل الظرول المعقتدة والمتمثمتة بتنجالق المؤسستات التعميميتة، 
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عي أو جتتامعي ستتواء كانتتت قبتتل جتتامالتعميميتتة  تتي المؤسستتات التعميمتتة عمتتت اختتتالل مراحم تتا 
  .  2222عياش، و  جالم 

بديمتتة لمحيمولتتة  حمتتولعتتن واعستقصتتاء إلتتت البحتتث  جميتتا دول العمتتمستتارعت ت لولتتذ 
 بشتتتكم ااستتتتمرار العمميتتتة التعميميتتتة التععمميتتتة  استتتتحالةدون توقتتتل العمميتتتة التعميمتتتة، ألنتتت  

وأوليتاء  الطتالبو تي خضتم هتذ  األحتداث كتان ختول  ،وج ًا لوج  التقميدي متدريسل المعرول
 الختتولوبعتتد  تتترة متتن  ،ستتنة دراستتية ضتتياعأنحتتاء العتتالم حتتول  كا تتةاألمتتور والمستتؤولين  تتي 

عتن إلتت التعمتيم  اعستتقرار، وتتم الجائحتةهتذ  تجتاوز العتالم  19 يروس كورونتا كو يتد بسبب 
  تتتي منتتتازل م ويواصتتتمون حيتتتات م الطتتتالب والطالبتتتات ليمكتتتث ،يةاع تراضتتتبعتتتد عبتتتر الفصتتتول 

 الثقا يتتة عبتتر التكنولوجيتتا  يتمقتتت المتعممتتون دروستت م، ويمقتتي األستتاتذة حصصتتا عميميتتة والت
  .2222 ياللي،مريم   الجائحةتعميمية  يستمر التعميم ويتم تجاوز  ومحاضراتً 
 ,Aristovnik, Keržič) اآلنتقتدم الدراستة األكثتر شتموًع وواستعة النطتاق حتتت  

Ravšelj, Tomaževič, & Umek 2020).    حول كيفية إدراو الطالب لتاثيرات الموجتة
عمت جوانب مختمفتة متن حيتات م عمتت  2222 ي أوائل عام  COVID-19 جائحةاألولت من 

دولتة، كشتفت الدراستة أنت   تي خضتم  62طالًبا متن  32383ما عينة من  ،المستوى العالمي
اإلجالق العالمي واعنتقال إلت التعمم عبر اإلنترنتت، كتان الطتالب أكثتر رضتا عتن التدعم المقتدم 

ومتا ذلتو،  تنن م تارات الكمبيتوتر  ،من أعضاء هيئة التدريس والعالقتات العامتة  تي جامعتات م
كبتتر منعتتت م متتن إدراو أداءهتتم المحستتن  تتي بيئتتة التتتدريس الناقصتتة وتصتتور عتتبء العمتتل األ 

كان الطالب م تمين بشكل أساسي بالقضايا المتعمقتة بمستتقبم م الم نتي والدراستات،  ،الجديدة
أدى الوبتتاء إلتتت تبنتتي ستتموكيات صتتحية معينتتة  عمتتت ستتبيل  ،وشتتعروا بالممتتل والقمتتق واإلحبتتاط

ط بعتتض الممارستتات اليوميتتة  مثتتل ميتتادرة المنتتزل ارتتتداء األقنعتتة وجستتل اليتتدين  وتثبتتي المثتتال،
كما كان الطالب أكثر رضا عن الدور التذي لعبتت  المستشتفيات والجامعتات ختالل  ،والمصا حة 

تظ تر النتتائج أيًضتا أن الطتالب التذين يتمتعتون بخصتائص  ،الوباء مقارنة بالحكومتات والبنتوو
مستتتوى األول، عمتتوم تطبيقيتتة، مستتتوى اجتماعيتتة وديموجرا يتتة معينتتة  ذكتتور، بتتدوام جزئتتي، ال

معيشتتي متتنخفض، متتن إ ريقيتتا أو آستتيا  كتتانوا أقتتل رضتتا بشتتكل كبيتتر عتتن عمم تتم / حيتتات م 
 تتي حتتين أن طالبتتات وطتتالب المستتتوى األول بتتدوام كامتتل واإلنتتاث  ،لجائحتتةاألكاديميتتة ختتالل ا

الذين يواج ون مشاكل مالية تاثروا بشكل عتام بالوبتاء متن حيتث حيتات م والظترول الشخصتية 
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قتد يستتتفيد  ،كمتا تتم تحديتد العوامتتل الرئيستية التتي تتتؤثر عمتت رضتا الطتالب عتتن دور جتامعت م
 تتي جميتتا أنحتتاء العتتالم متتن هتتذ  النتتتائج أثنتتاء صتتانعو السياستتات ومؤسستتات التعمتتيم العتتالي 

صتتياجة التوصتتيات واعستتتراتيجيات المتعمقتتة بالسياستتات لتتدعم الطتتالب أثنتتاء هتتذا وأي أوبئتتة 
 مستقبمية. 

 11رصد حتديات املنلكة العزبية الشعودية يف مواجهة جائحة كوروىا كوفيد 

 12 تي أنت    (Alahdal, Basingab & Alotaibi, 2020 ) ارت دراسةأشحيث  
تستتيطر  جائحتتة COVID-19  أن WHOأعمنتتت منظمتتة الصتتحة العالميتتة   ،2222متتارس 

كانتت حكومتة المممكتة و  عمت العالم أجما  يجب الحد بقدر اإلمكان متن انتشتار هتذا الفيتروس،
 تتي هتتذا  العربيتتة الستتعودية متتن أوائتتل التتدول  تتي العتتالم التتتي اتختتذت احتياطتتات ستتريعة وجتتادة

بانمتاط انتقتتال الفيتروس وأهميتتة  المتواطنينقامتتت وزارة الصتحة الستعودية بتوعيتتة  الشتان حيتث
مشتتارًكا  تتي الريتتاض  1767تتتم إجتتراء مستتل مقطعتتي عمتتت  لاالحجتتر الصتتحي وحظتتر التجتتو 

 يمتتا يتعمتتق بالبيانتتات اعجتماعيتتة  COVID-19عستكشتتال التتوعي والموقتتل والممارستتة لتتت 
: موقًفتتا  95قتتدم و  ،مستتتوى معتتتدًع متتن التتوعي: متتن المشتتاركين 58أظ تتر و  ،واعقتصتتادية
عمتت الترجم متن التوعي و  ،COVID-19: قدموا ممارسة مناسبة  يما يتعمتق بتت  81مرتفًعا و 

ولكتن يجتب تحستين ا لالستتعداد لحتاعت  ، نن مواقف م وممارسات م كانت أ ضتل ،العام المعتدل
 امة.األوبئة والجوائل من خالل برنامج تثقيفي شامل لمصحة الع

تتم تاكيتد الحالتة ان  عنتدما )  (Hassounah, Raheel & Alhefzi  2020واكد  
قامتتت المممكتتة  2222متتارس  3 تتي المممكتتة العربيتتة الستتعودية  تتي  COVID-19األولتتت لتتت 

بتتنجالق معظتتم  ،مثتتل العديتتد متتن البمتتدان األختترى  تتي جميتتا أنحتتاء العتتالم ،العربيتتة الستتعودية
الخدمات العامة والخاصة استجابة لموباء والقيود المفروضتة عمتت حركتة الستكان عمتت الصتعيد 

قتتام القطاعتتان ، حيتتث مكنتتت الحمتتول التقنيتتة والرقميتتة متتن تتتو ير الختتدمات األساستتية ،التتوطني
طتالق حتوالي  تطبيًقتا ومنصتة  19الحكتومي والختاص  تي المممكتة العربيتة الستعودية بتطتوير وا 

باستتتخدام  ،باإلضتتا ة إلتتت ذلتتو ،تختتدم وظتتائل الصتتحة العامتتة وتقتتدم ختتدمات الرعايتتة الصتتحية
بنية أساسية لمتعمم اإللكتروني، استمرت عمميات التعميم  ي اتجا  واعد نحو اعتماد أوستا  تي 

الذي تم إصدار   ي عتام  ،2232 المممكةالمستقبل ما األخذ  ي اععتبار أن إطار عمل رؤية 
م تتد الطريتتق لمتحتتول الرقمتتي وأن اعستتتخدام يمكتتن استكشتتال المزيتتد متتن التتذكاء  قتتد ،2217
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كمتا يمكتن  ،اعصطناعي  ي دمج مصادر البيانات المختمفة أثناء تفشتي المترض  تي المستتقبل
 أن يؤدي تقميل عدد تطبيقات ال اتل المحمول ودمج وظائف ا إلت زيادة وتس يل استخدام ا.

 تتي التعمتتيم  19العربيتتة الستتعودية  تتي مواج تتة جائحتتة كورونتتا كو يتتد رصتتد تحتتديات المممكتتة 
 الجامعي
 تتتتي إدارة األزمتتتتات التتتتتي تواجتتتت  المستتتتيرة  لممممكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية تجربتتتتة ثريتتتتة 

التعميميتة، حيتث لتتوزارة التعمتيم تجربتة ثريتتة  تي تقتديم بتتدائل تعميميتة وختدمات التعمتتيم عتن بعتتد 
، واستتتفادت متتن تطتتوير البتترامج 2216لجنوبيتتة  تتي العتتام لمطتتالب والطالبتتات عمتتت الحتتدود ا

 .اإللكترونية وبث بعض البرامج عن طريق القنوات التمفزيونية
التي نتجت عتن جائحتة  يتروس كورونتا المستتجد،  قتد أعمنتت  لجائحةبالنسبة إلدارة ا 

هتت بعتد 1441وزارة التعميم السعودية إجالق مؤسسات التعميم المختمفة منذ الثتامن متن متارس 
عشر ساعات من قرار تعميتق الدراستة، ومتن دون توقتل لمعمميتة التعميميتة ليتوم واحتد،  قتد تتم 

العتام الحكتومي والتعمتيم األهمتي، باإلضتا ة إلتت اتختاذ م اإللكتروني لمتعمتيم يتفعيل منصات التعم
العديد من اإلجراءات العاجمة التي تتمثل  ي إنجاز مبنت المدرسة اع تراضية  تي أستبوع واحتد، 
عداد دروس يومية لشرح المناهج، وباإلضا ة إلت دروس لمراجعتة المنتاهج، وتطبيتق التعمتيم  وا 

  .2222حميمة المنتشري ) التفاعل جير المتزامن.عن بعد و ق أسموبي التفاعل المتزامن و 
الحمتتتول المتاحتتتة لمتعمتتتيم عتتتن بععتتتد  أهتتتمأصتتتبل موقتتتا منظومتتتة التعمتتتيم الموحتتتد متتتن  

الختدمات التتي  كا تةبالمممكة العربيتة الستعودية متن أجتل التواصتل متا الطتالب، ويشتتمل عمتت 
لعديتتد متتن الوستتائل التتتي تختتص التعمتتيم بالمممكتتة لجميتتا الطتتالب والطالبتتات، باإلضتتا ة إلتتت ا

س مت عمتت الطتالب والطالبتات استتكمال مستيرت م التعميميتة بشتكل ميستر، باإلضتا ة إلتت قترار 
 بعتد انتشتار  يتروس كورونتتاعمتت كا تة الجامعتات الستعودية ذ البالكبتوردالمممكتة بتفعيتل نظتام ذ

 تتمثتل  تي تستجيل ألعضتاء هيئتة التتدريسعديتدة  مميتزات، ويتو ر النظتام 19المستجد كو يتد 
ضتتتا ة الواجبتتات واعختبتتارات والمقتترراتلتقريتتر  عتتداد التتتدروس  ،حضتتور وجيتتاب الطتتالب، وا  وا 

 ،أعضتتاء هيئتتة التتتدريساع تراضتتية واإلجابتتة عمتتت استفستتارات الطتتالب المرستتمة عبتتر جتترل 
واشتتتممت الخطتتة التنفيذيتتة  تتي تقتتديم العمميتتة التعميميتتة عمتتت خيتتارات متعتتددة، وحا ظتتت عمتتت 

 ق الطالتتب األساستتية  تتي الحصتتول عمتتت التعمتتيم باعتصتتال المباشتتر بمعمميتت  متتن ختتاللحقتتو
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 ,Alshehri, Mordhah, Alsibiani , Alsobhi, & Alnazzawi).منصات التعميم عن بعتد
2020) . 
قسم طب األطفتال بجامعتة الممتو عبتد    2219   كو يد جائحة  يروس كورونا تد ع 

التعميميتتة لمطتتالب متتن ختتالل تقتتديم دورات عبتتر اإلنترنتتت تستتتخدم العزيتتز لمواصتتمة األنشتتطة 
بتالنظر إلتت أوجت  عتدم اليقتين  تي جتودة التعمتيم  تي  ، WVCمؤتمرات الفيديو عبر اإلنترنتت  

WVC  كمتا جتاء  تي ، م عتن بعتديالتعمتيم التقميتدي التت التعمت  ي التحول من والتحدي المتمثل
تقييم رضتا والتي است د ت  ي جامعة الممو عبد العزيز كمية الطب   (Fatani 2020دراسة  

  التتي أجريتت متن CBDالطالب عن جودة التدريس لجمسات المناقشتة المستتندة إلتت الحالتة  
طالًبتتا جامعًيتتا  تتي طتتب  162والتتتي تبتتين أن  ، WVCختتالل متتؤتمرات الفيتتديو عبتتر اإلنترنتتت  

  SEEQ  عتالي الجتودةعتن بعتد التعميم لتقييم وجاءت استجابات م  ،الدراسة استكمموااألطفال 
متن أعضتاء هيئتة  52شتارو و  ،أستابيا 5بمقياس ليكرت المكون من خمتس نقتاط عمتت متدار 

: متتن المستتتجيبين عمتتت أن الجمستتات 82وا تتق جالبيتتة  ،WVCCBDالتتتدريس  تتي جمستتات 
انوا دينتتاميكيين وشتتجعوا كتت أعضتتاء هيئتتة التتتدريسكانتتت صتتعبة عمتتت المستتتوى الفكتتري، وأن 

اعتمتدت جتودة التتدريس عمتت تتدريس الحضتور المعر تي واعجتمتاعي  ،الطالب عمتت المشتاركة
 rلم يتم العثور عمت ارتباط كبير بتين رضتا الطتالب والمشتكالت الفنيتة  و  ،بدًع من التكنولوجيا

= 0.037، p = 0.003   . 
 تي  .(Khoshaim, Al-Sukayt, Chinna, et al., 2020)دراستة  وبحثتت 

استتتراتيجيات المواج تتة التتتي يستتتخدم ا طتتالب الجامعتتات  تتي المممكتتة العربيتتة الستتعودية. متتن 
استتتخدمت هتتذ  الدراستتة  ،طالتتب 422تتتم إجتتراء استتتبيان متتن قبتتل  ،2222متتارس إلتتت متتايو 

عينتتة لفحتتص مستتتوى قمتتق  Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS)مقيتتاس 
عتتالوة  ،: متتن الطتتالب عتتانوا متتن بعتتض مستتتويات القمتتق35إلتتت أن تشتتير النتتتائج و  الدراستتة،

التمتاس  : وهتم كان هناو استتخدام معتتدل ألربعتة أنتواع متن استتراتيجيات المواج تة ذلو،عمت 
يمكتتن ل تتذ  النتتتائج أن توجتت  و   و تتو اعرتبتتاط العقمتتي، واإلنستتانية ،والقبتتول اعجتمتتاعي،التتدعم 

مبتادئ توجي يتة عمميتة لمتعامتل متا مثتل هتذ  األمتراض صانعي السياسات بشان أهميتة وضتا 
 تنن النتتائج تعطمتتا المجتمتا الستعودي عمتتت اعستتراتيجيات التتي تتتم  ذلتتو،عتالوة عمتت  ،الفتاكتة
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من المتوقتا أن تتنتاول األبحتاث المستتقبمية صتالحية  ،استخدام ا لمتعامل ما الوباء حتت اآلن
  األخرى. ومالءمة هذ  اعستراتيجيات وتشجا األساليب

كمتتا أجريتتت األبحتتاث التاليتتة  تتي جامعتتات أختترى  تتي بعتتض التتدول األجنبيتتة: الفمبتتين  
 جائحتتة، والتتتي استتت د ت التتت أي متتدى وصتتل التعمتتيم عتتن بعتتد أثنتتاء وباكستتتان ونيبتتال وبولنتتدا

 كورونا.
تم تحديد أن    ي الفميبين (Moralista, & Oducado 2020)أشارت دراسة  

التعميم عبر اإلنترنت  ي كمية حكومية  ي الفمبين الذي استخدم مسًحا وصفًيا التصور تجا  
أظ رت النتائج أن اليالبية لدي م  من أعضاء هيئة التدريس 27عبر اإلنترنت شمل عينة من 

كفاءة كمبيوتر متوسطة ولم يتمقوا أي تدريب  ي التدريس عبر اإلنترنت ما وجود عدد قميل 
اعتبر أعضاء هيئة التدريس أن التعميم عبر  ،رنت مستقر لميايةمن م لدي م اتصال إنت

اإلنترنت سيؤدي إلت المزيد من عدم األمانة األكاديمية، وسيكون جير شخصي ويفتقر إلت 
الشعور مقارنة بالفصول الدراسية وجً ا لوج ، وسيكون من الصعب إدارت  من حيث 

اختمفت هيئة التدريس  يما إذا كانوا يؤيدون التعميم عبر اإلنترنت و ًقا لمعمر  ،التكنولوجيا
والجنس والكمية والتحصيل العممي وسنوات التدريس والرتبة األكاديمية والمستوى التعميمي 

تشير النتائج أيًضا إلت أن  يجب تزويد مؤسسات التعميم العالي بالدعم  ،والوضا الوظيفي
  رين أثناء مواج ت ا لمتحديات التعميمية التي أثارها الوباء.والتدريب المستم

تواج  أن    ي باكستان)  Farooq, Rathore, & Mansoor (2020)ودراسة  
الكميات والجامعات الطبية تحديات  ي تو ير التعميم المناسب لطالب ا خالل  ترة اإلجالق 

أنظمة مطبقة لمتعميم اإللكتروني والتعميم الطبي تمتمو البمدان المتقدمة تقنًيا و  ،بجائحة كورونا
والتي  ،ليس هذا هو الحال ما معظم البمدان منخفضة الدخل مثل باكستانلكن  ،عبر اإلنترنت

تشمل التحديات نقص تدريب أعضاء هيئة التدريس والدعم المؤسسي، واعتصال باإلنترنت، 
ومشاكل   م الديناميكيات الفريدة  ،نتوالحفاظ عمت مشاركة الطالب، والتقييمات عبر اإلنتر 

يمكن أن يساعد الن ج التعاوني و  ،لكل من التقييمات عبر اإلنترنت والتعميم عبر اإلنترنت
والدعم واستخدام موارد التدريب المجانية عبر اإلنترنت والتفكير خارج الصندوق  ي التيمب 

  عمت هذ  التحديات.
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أصدرت نيبال تعميمات  Farooq, Rathore, & Mansoor (2020))ودراسة  
بما  ي ذلو الكميات الطبية التي بدأت دروًسا عبر  باإلجالق،لجميا المؤسسات التعميمية 

تم إجراء استبيان عبر اإلنترنت عمت طالب كمية و  ،اإلنترنت لمواكبة التقويم األكاديمي
مية عمت التعميم الطبي الحالي نيبال لمتعميق أو عرض آ اق م المستقب بالبا، الطبية،لومبيني 

اعترل ثمث المشاركين بعدم حضور الفصول الدراسية  ،طالًبا 226استجاب  ،عبر اإلنترنت
ثمثاهم صنفوا الفصول الدراسية عبر اإلنترنت عمت أن ا أ قر من و  ،عبر اإلنترنت مطمًقا
  المستقبل.: من الطالب يفضمون التدريس الصفي التقميدي  ي 77.8الفصول التقميدية. 

التحقيتق  تي  تي بولنتدا   Rizun, & Strzelecki, (2020)دراستة قتد استت د ت و  
، والفعالية الذاتية عمت قبول طتالب التعمتيم العتالي روالقمق من الكمبيوت ،تاثير التجربة، والتمتا

اختبتترت الدراستتة واستتتخدمت نمتتوذج القبتتول التكنولتتوجي العتتام  ،لالنتقتتال إلتتت التتتعمم عتتن بعتتد
تتتم إجتتراء  ، تتي ستتياق جائحتتة  يتتروس كورونتتا (GETAMEL) م اإللكترونتتييالموستتا لمتعمتت

طالًبتتا جامعًيتتا وطالًبتتا بولنتتديين  تتي الدراستتة بتتدوام كامتتل  1692استتتطالع عبتتر اإلنترنتتت عمتتت 
عمت قبول الطالب لمتحتول إلتت التتعمم عتن أظ رت النتائج أن المتعة هي أ ضل مؤشر ، وجزئي

النتائج أيًضا عمتت تحستين الف تم  يمتا يتعمتق بقبتول التتعمم  تؤشر ،بعد متبوًعا باعكتفاء الذاتي
 .عن بعد، وبالتالي  نن هذا العمل ل  أهمية كبيرة لممعممين والممارسين  ي التعميم

تعميتتق الدراستتة دون إيقتتال  يمكننتتا القتتول بوضتتوح أن أعتتال ،و ًقتتا لمنتتتائج المتتذكورة  
لذلو يجب تحسين الوعي العام لالستعداد ألي حالة وبائيتة أو  ،الالتعميم قد تم تنفيذ  بشكل  ع  

 تظل التكنولوجيا منصة م مة تدعم األنشطة التعميمية لممعممين. وبالتالي ،جائحة
  e-Learning اإللكرتوىي:التعله 

هو تقديم المحتوى التعميمي عبر الوسائط المتعددة عمت الحاسوب وشبكات  إلت  
المتعمم بشكل يتيل ل  إمكانية التفاعل النشط ما هذا المحتوى وما المعمم وأقران ، سواء كان 
مكانية إتمام هذا التعمم  ي الوقت والمكان وبالسرعة  ذلو بصورة متزامنة أم جير متزامنة، وا 

الوسائط. رو   وقدرات ،  ضاًل عن إمكانية إدارة التعمم أيضًا من خالل شكل التي تناسب ظ
 . 2216عبد الوهاب  
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 :أهداف التعله اإللكرتوىي

  :ي دل التعمم اإللكتروني إلت تحقيق التالي 
البيئتتة المعموماتيتتة المتعتتددة المصتتادر، والينيتتة بمحتواهتتا العممتتي المالئتتم عحتياجتتات  تتتو ير -

تاحة مصادر التعمم المباشرة ل م   .الطالب والمعممين وا 
م والتتتعمم بمتتا يتوا تتق متتا يإعتتادة صتتياجة األدوار  تتي الطريقتتة التتتي تتتتم ب تتا عمميتتة التعمتت -

 .مستجدات الفكر التربوي
الحتتتوا ز وتشتتتجيا التواصتتتل بتتتين منظومتتتة العمميتتتة التعميميتتتة كالتواصتتتل بتتتين البيتتتت  إيجتتتاد -

 .والمدرسة والبيئة المحيطة
نمذجة التعمم وتقديم   ي صورة معيارية،  الدروس تقدم  ي صتور  نموذجيتة، والممارستات  -

 .التعميمية المتميزة يمكن إعادة تكراراها
وات اتصتال ومنتتديات تمكتن المعممتين والمتدربين تناقل الخبرات التربوية متن ختالل إيجتاد قنت -

والمشتتر ين وجميتتا الم تمتتين بالشتتان التربتتوي متتن المناقشتتة وتبتتادل اآلراء والتجتتارب عبتتر 
موقا محتدد يجمع تم جميعتًا  تي جر تة ا تراضتية رجتم بعتد المستا ات  تي كثيتر متن األحيتان 

 Abdul Aziz 2014)..  
 إدارة التعله اإللكرتوىي: أىواع أىظنة

 أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني عمت نوعين هما: تتضمن  

هتي األنظمتة التتي يتتم استتخدام ا مجانتًا،  :أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني مفتوحتة المصتدر -
ومتن  ،وع يحق ألي ج ة بيع ا، كما أن ا تخضا لمتطوير والتعتديل متن كثيتر متن الم تمتين

  2218 المبارو،   ILIAS- Moodle  :أمثمة هذ  األنظمة
هتي األنظمتة التتي تممك تا شتركة : أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني ميمقة المصدر أو التجارية -

 :ربحيتتة وتقتتوم بتطويرهتتا وع تستتمل باستتتخدام ا إع بتتترخيص، ومتتن أمثمتتة هتتذ  األنظمتتة
 Blackboard, WebCT   ،2212العمرو.  

  :(Black Board) البالكبورداإللكرتوىي ىظاو إدارة التعله 

وأحتتد أنظمتتة إدارة التتتعمم  تتي مجتتال  ،البرمجيتتات الميمقتتة المصتتدرمتتن  البالكبتتورديععتد نظتتام     
التعمم اإللكترونتي، وقتد صتمم عمتت أستس تعميميتة لتستاعد المعممتين عمتت تتو ير بيئتة تعميميتة 

م كمتتا يمكتتن أن يختتد ،إلكترونيتتة، ومتتن الممكتتن استتتخدام  بشتتكل شخصتتي عمتتت مستتتوى الفتترد
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نمتط متن القوالتب الجتاهزة متا  مئتةاعداد كبيرة من الطتالب، وهتو نظتام يقتدم أكثتر متن بجامعة 
لمنشتر اإللكترونتي، كمتا يقتدم نظتام  عتاًع لحفتظ  pdfوممفتات  Word تقديم دعم لصيغ ممفتات

 واستتتتتترجاع درجتتتتتات الطتتتتتالب، باإلضتتتتتا ة إلتتتتتت تقتتتتتويم نمتتتتتاذج اختبتتتتتارات يصتتتتتمم ا المعمتتتتتم
  .2218،المن راوي 

  BlackBoardوتممكتتت  شتتتركة   ،نظتتتام البالكبتتتورد متتتن أنظمتتتة إدارة التتتتعمم التجاريتتتة      
  ومقرهتا واشتنطن ويتميتز هتذا النظتام 1977والتي تاسست عام   ،لمخدمات التعميمية المباشرة

بالقوة بالنسبة لفنظمة األخرى، حيث يقدم  رص تعميميتة متنوعتة ومتزامنتة وجيتر متزامنتة متن 
ختتالل كستتر جميتتا الحتتواجز والعوائتتق التتتي تواجتت  المؤسستتات التعميميتتة والمتعممتتين، ويتتدعم 

ويستتتاهم  تتتي تقتتتديم ختتتدمات تعميميتتتة راقيتتتة لممعمتتتم   ليتتتة ومن تتتا الميتتتة العربيتتتة، 11 النظتتتام 
،  2219، الجريتويوالمتعمم، ويحتوي عددًا من األدوات والمكونات التتي تست ل عمميتة التتعمم  

ويتتيل بيئتة آمنتة يقتدم المعممتون مقتررات م ، نعظتم إدارة التتعمم اإللكترونتي المتكاممتةمن  يعتبرو 
ة  نتتتص، رستتتوم، صتتتورة، صتتتوت،  يتتتديو ، ومحاضتتترات م متتتن ختتتالل إضتتتا ة الوستتتائط المتعتتتدد

ويتواصتموا  يمتا بيتن م عبتر أدوات  ،المحتتوى كتل بحستب حاجتت  ليتصتحفواويجتما المتعممتون 
ويشتتتتمل نظتتتام   ،2219اعتصتتتال المتعتتتددة  البريتتتد اإللكترونتتتي، منتتتتديات النقتتتاش   البنيتتتان،

عالنتتات اصتتل اإلمنصتتات التو  المحتتتوى، وتشتتملومشتتاركة  ،عمتتت منصتتات لمتواصتتل البالكبتتورد
 Announcements ،   والمحادثتتتتتتتة الفوريتتتتتتتةChat  والمناقشتتتتتتتات ، Discussions ، 

 ، Coursecontent .أمتتتتا مشتتتتاركة المحتتتتتوى  تشتتتتمل المحتتتتتوى التعميمتتتتي  Mailالبريتتتتد  
مشتتتاركة المحتتتتوى مكتبتتتة الوستتتائط و   Assignmentsوالواجبتتتات   ، Calendarوالتقتتتويم  

 . Assessmentاإللكترونيتتتتتتتتتتة   اتواعختبتتتتتتتتتتار  ، Media libraryالتعميميتتتتتتتتتتة  
  .2217 الزهراني،

 

 مميزات ىظاو إدارة التعله )البالكبورد(:

 تتمتا أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني بالعديد من المزايا ونمخص من ا التالي: 
الوصتتتول: تستتتمل برمجيتتتة بتتتالو بتتتورد لممستتتتخدم التواصتتتل والتفاعتتتل متتتا المتتتادة  ستتت ولة -

نترنتت  تي أي وقتت ومتن أي مكتان. حيتث يستتطا الطالتب الدراسية عن طريق الربط ما اإل 
 مراجعة المادة الدراسية، والمحاضرات، والواجبات وأية مساعدات سمعية وبصرية أخرى.
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ر البرمجيتتتة تيذيتتتة راجعتتتة  وريتتتة عتتتن نتتتتائج تتتتو ير تيذيتتتة راجعتتتة ستتتريعة ومستتتتمرة: تتتتو  -
اعختبتتارات وعتتن استفستتارات الطالتتب ستتواًء متتن المتتدرس أو متتن زمالئتت  عتتن طريتتق لوحتتة 
المناقشتتة، أو البريتتد اإللكترونتتي وجيرهتتا، كمتتا تقتتدم تيذيتتة راجعتتة حتتول متتا يتعمتتق ببرنتتامج 

 الطالب واستفسارات .
وتستتت يل عمميتتتة اعتصتتتال: تمتتتتاز البرمجيتتتة بخصتتتائص متعتتتددة تستتتمل لمطتتتالب  تحستتتين -

بالتواصل ما مدرسي م وما زمالئ م، من خالل عتدة خيتارات تو رهتا البرمجيتة كاإلعالنتات، 
 وجيرها.  ،والمناقشات، والصفول اع تراضية، والبريد اإللكتروني

لطالب ل ذ  البرمجية وتقتوم بنيتداع التتبا: إن برمجية بالو بورد تعمل عمت تتبا استخدام ا -
النتتتتائج  تتتي ممتتتل إحصتتتائي ختتتالل  تتتترة التعمتتتيم. حيتتتث يستتتتطا المتتتدرس الحصتتتول عمتتتت 
معمومات إحصائية عتن جميتا طالبت  أو عتن مجموعتة جزئيتة متن م، ويمكتن لممتدرس تتبتا 

 الواجبات الفردية.
لمتتتعمم، إمكانيتتة وجتتود منتتتدى لمنقتتاش: لمناقشتتة المواضتتيا المطروحتتة متتن قبتتل المعمتتم أو ا -

تحميل الممفات ومشاركت ا، إمكانية استخدام بريد اإلنترنت ما إمكانية وضتا ممفتات مر قتة 
 تتي البريتتد، إمكانيتتة وضتتا المتعممتتين لمالحظتتات م حتتول المتتادة، إمكانيتتة إجتتراء المحادثتتات 

تممتو وأرشفت ا، وجود ميزة تحميل المادة لممتعمم، إمكانية تقسيم المتعممتين إلتت مجموعتات 
كل مجموعة منتدى ختاص وممفتات مشتاركة خاصتة ب تا، إمكانيتة إنشتاء اعختبتارات الذاتيتة 

 .لممتعممين، وتصحيح ا وتسجيل الدرجات أوتوماتيكياً 
لمطالتب لمستاعدت   البالكبتوردبناء الم ارات: هنتاو م تارات إضتا ية عديتدة تقتدم ا برمجيتة  -

دارة ال   .2216،  زهد وقت.عمت تادية واجبات  بكفاءة مثل تنظيم وا 

 :معوقات استخداو ىظاو إدارة التعله البالكبورد

وقتتد تحتتد متتن  اإللكترونتتي، تمعتتب المعوقتتات دورًا متتؤثرًا  تتي استتتخدام نظتتام إدارة التتتعمم 
 تتمثل  ي:و  ،استثمار  واعستفادة من 

 .اإللكتروني حاجة الطالب لمتدريب عمت نظام إدارة التعمم -
 .اً وج د اً تصميم المقررات عمت نظام إدارة التعمم تحتاج وقت -
 نظرًا لكثرة األعباء الدراسية عمي م. ،لمطالب عستخدام النظام عدم تو ر وقت كال،  -
 قمة اهتمام أعضاء هيئة التدريس بوضا المقررات عمت نظام إدارة التعمم.   -
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  .  2219التدريب الفعال والكا ي لجميا أطرال العممية التعميمية.  الشمري، جياب -
 Search procedures :إجزاءات البحح /8

: استتتخدام المتتن ج الوصتتفي المستتحي، وهتتو المتتن ج المالئتتم لطبيعتتة الدراستتة البحتتثمتتن ج  -
لتتتدى طتتتالب استتتتخدام المنصتتتات التعميميتتتة  تتتي الجامعتتتات الستتتعودية واقتتتا لمكشتتتل عتتتن 

 هيئة التدريس.ء ضاالجامعات  ضال عن اع
 Description of the research sampleالبحح: وصف عيية  8/1

 Research community جمتنع البحح:8/1/1

 طتالبمتن مجتمعتين تمثتل المجتمتا اعول كا تة   185أجريت الدراسة عمت عينتة قوام تا   -
الجامعتتتتات والممتحقتتتتين بتتتتالبرامج الدراستتتتية   التتتتدبموم والبكتتتتالوريوس والماجستتتتتير  متتتتن 

هتتتت  والمجتمتتتا الثتتتاني متتتن 1441-1442متتتن العتتتام الدراستتتي  الثتتتانيالمستتتجمين لمفصتتتل 
اعضتتاء  هيئتتة التتتدريس  تتي الجامعتتات الستتعودية و متتن الحاصتتمين عمتتت التتدرجات العمميتتة 

عد ومحاضر ومتا يوازيت    ممتن تواجتد  تي التتدريس استاذ مسا–استاذ مشارو - اعستاذية
 نظتام  كورونا  والتي اصبل  ي ا التعمم عن بعد باستخدام الفصول اع تراضتية جائحةخالل 

 .ه 1441-1442لمفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  ذ البالكبورد“إدارة التعمم 
 The research sample :عيية البحح 8/1/2

 اعستتبانة اإللكترونيتة لتذين اجتابوا عمتتاالعينتة اعولتت طتالب الجامعتات الستعوديين  شممت -
  google driveرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ا عبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر رابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط  إ التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

https://forms.gle/yavEtx1Fu7TzwgWo6   عميتتت  تعتتتد عينتتتة عشتتتوائية  بنتتتاءً و
الجامعتات هيئة تدريس  تي  اما المجتما الثاني   م اعضاء طالبا،  114 وقد بمغ عددهم 

  google driveرابتتط   رستال ا عبتترإالتتتي تتتم  اعستتتبانة اإللكترونيتتةعمتتت وا بااجتتوالتذين 
https://forms.gle/DAEP2CPz6NBG4PiM9  تعتتتتد عينتتتتتة  ايضتتتتتا عميتتتت  ءً بنتتتتاو

يبتين خصتائص   1  التتدريس، والجتدولاعضتاء هيئتة  متن  71 قد بمغ عتددها عشوائية و 
 العينتين

  

https://forms.gle/yavEtx1Fu7TzwgWo6
https://forms.gle/yavEtx1Fu7TzwgWo6
https://forms.gle/DAEP2CPz6NBG4PiM9
https://forms.gle/DAEP2CPz6NBG4PiM9
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 (1خذوي )

 اٌٍمت اٌعٌٍّ واٌدبِعخٌٍجرٔبِح واٌزخصص  وفمب   اٌعَٕزَٓ أفراد روزٍع

 اٌعَٕخ اٌثبَٔخ: اعضبء َ٘ئخ اٌزذرٍص اٌدبِعخ طالةاٌعَٕخ االوٌي: 

 اٌعذد اٌدبِعخ اٌعذد اٌزخصص اٌعذد اٌجرٔبِح اٌعذد اٌدبِعخ
اٌٍمت 

 اٌعٌٍّ
 اٌعذد

 9 االضزبرٍخ 17 ثَشخ 40 أطبٌٔ 16 دثٍوَ 87 ثَشخ

 17 اٌطبئف
ثىبٌورٍو

 ش
 50 اٌطبئف 48 ِخزٍظ 81

اضزبر 

 ِشبرن
20 

 4 طَجخ 26 اٌعٌٍّ 17 ِبخطزَر 5 اَ اٌمرى
اضزبر 

 ِطبعذ
30 

       5 خذٖ
ِحبضر وِب 

 ٍوازٍٗ
12 

 اٌّدّوع = 71 اٌّدّوع= 114

   :حود البحدح 8/2

 الجتتتامعي لمعتتتامالثتتتاني  الدراستتتي الفصتتتل ختتتاللالبحتتتث  قتطبيتتت متتتت حتتتدود زمانيتتتة: 8/2/1
 هت1442/1441

الستتعودية،  اتجامعتتبعتتض البي و ت منستتمتتعالبحتتث  تطبيتتقيقتصتتر حتتدود مكانيتتة:  7/2/2
 أعضاء هيئة تدريس وطالب.

البحتتث الحاليتتة اعولتتت خاصتتة بتتالطالب والثانيتتة خاصتتة تتتا تتتم بنتتاء أدا :البحااح تاااأدا 8/3 -
ذات  والتقنيتتة لفدبيتات التربويتة باعضتاء هيئتة التتدريس، وتتتم بنتاء هتاتين اعداتتين استتتناداً 

 ا اعولية من: مبصورت  اوتكونتوهما عبارة عن استبانتين الحالي،  البحثالعالقة بموضوع 
ات وطريقة اعستتجابة وبيانتات بحستب متييتر  وتضمن معمومات عن اعستبانة اجلزء األول:  -

 .  كل مجتما ستطبق عمي  اعستبانة  نحداهما موج ة لمطالب والثانية موج ة لفعضاء
البرامج التقنية والتي استخدمت كمنصتات لمتتعمم عتن بعتد، وقتد تتم تكون من  اجلزء الجاىي: -

المستتتتخدم  تتتي  البالكبتتتوردكانتتتت بديمتتتة عتتتن نظتتتام  ةالكترونيتتت ةمنصتتت  13 حصتتترها ب 
والتتي  البالكبتورديمثل المنصات اعلكترونية البديمتة عمتن   2جدول  الجامعات السعودية وال

 استخدمت  ي الجامعات السعودية اثناء جائحة كورونا 
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 :  (9خذوي )

 اٌجالوجوردإٌّصبد االٌىزرؤَخ اٌّطزخذِخ اثٕبء اٌدبئحخ ثذٍال عٓ 

 اضُ إٌّصخ د

 (Edmodoاالدِودو ) 1

 (Moodleاٌّودًٍ ) 2

 (Schoology learn togetherضىوي أوخٌ ) 3

 (Google app for educationرطجَمبد خوخً اٌزعٍََّخ ) 4

 (Canvasوبْ فبز ) 5

 (Desire2learnدٍسر رو ٌَرْ ) 6

 (Zoomثرٔبِح زووَ ) 7

 (Cisco WebExثرٔبِح ضَطىو وٍت اوص ) 8

 (Microsoft teamsثرٔبِح ِبٍىروضوفذ رَّس) 9

 (Telegramثرٔبِح اٌزٍَدراَ ) 10

 (Virtual labاٌّعبًِ االفزراضَخ ) 11

 (Electronic labاٌّعبًِ االٌىزرؤَخ ) 12

 (Simulation labِعبًِ اٌّحبوبح ) 13

  متتن المحتتاور والتتتي انطتتوت تحت تتا  3متتن اعستتتبانة احتتتوت عمتتت    اجلاازء الجالااح : 
مجموعتتة متتن الفقتترات التتتي المتتت بجوانتتب المحتتاور الثالثتتة حستتب المجتمتتا التتذي بنيتتت لتت  
 المحور اعول يقيس ذواقا  استخدام المنصات التعميمية  تي ظتل جائحتة كورونتاذ وبميتت عتدد 

يتتة  تتي ظتتل جائحتتة دور استتتخدام المنصتتات التعميمذ  امتتا المحتتور الثتتاني  يقتتيس   15 قراتتت   
ِشكككىالد حتتتول ذ  امتتتا المحتتور الثالتتتث  قتتتد تمحتتور  قراتتتت    23وبمتتتغ عتتدد  قراتتتت    ذكورونتتا

 "وورؤكب خبئحكخوِعولبد رفعًَ إٌّصبد واٌجراِح اٌزعٍََّخ فٌ اٌدبِعكبد اٌطكعودٍخ فكٌ  كً 
موزعتة    54  وبذلو  ان  مجموع الفقرات بصييت ا اعولية  بميت    16وبميت عدد  قرات    

خالل استبيان مفتتوح وجت  التت عينتات جمعت  قرات هذ  المحاور من  محاور وقد   3عمت   
ة واعضاء هيئة التدريس  ضال عن  قرات تم اعدادها متن الباحثتات وخاصت الطالبمتنوعة من 

 ،باعتبارهن من ال يئة التدريسية  ومن خبرت ن  ي مجال التدريس عمتت المنصتات اعلكترونيتة
ن أروعتي  تي صتياجة  قترات كتل استتبانة  الستابقة وقتدايضا بتالرجوع التت اعدبيتات والدراستات 

ن المستتتتجيب يقتتترر عتتن نفستتت  واعتمتتتد الميتتتزان السداستتتي لقيتتتاس أتكتتون بشتتتكل تقريتتتري أي 
الفقتترات وقتتد متترت بنتتاء اعداة بعتتدة مراحتتل لمتحقتتق متتن جودت تتا  تتي تحقيتتق اهتتدال الدراستتة 

 .الحالية
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 Psychometric properties of the: البحاح  تاي اخلصاائص الشايكومرتية ألدا   8/4
two search tools 

متن الدراستة  تي قيتاس متا وضتعت متن أجمت  تتم التحقتق  تتيمن صتدق أدا الصدق: لمتاكداوع: 
 من الصدق من ا: ةمتعدد انواع
التتدريس محكمتين متن أعضتاء هيئتة مجموعتة ا عمتت موتم ذلو بعرض  الصدق الظاهري: .1

وطمتب متن م إبتداء تقنيتات التربويتة  والقيتاس والتقتويم وتقنيتات الحاستب المختصين  ي ال
ادراج المنصتات اعلكترونيتة مناستبة مالئمتة متييترات البحتث و اعستبانة من حيتث بآرائ م 

ايضتتا متتدى مالئمتتة  البالكبتتوردالمستتتخدمة  تتي التتتعمم عتتن بعتتد كمراد تتة او بديمتتة عتتن 
ايضتتا متتدى ارتبتتاط  قتترات كتتل  ،ألهتتدال البحتتث وستتالمت ا عمميتتا وتربويتتا المحتتاور الثالثتتة

واهتدا  ا بشتكل عتام ومتدى  البحثعنوان بمحور بالمحور الذي تنتمي الي  بشكل خاص و 
 سداستيمناسبة الميتزان ال ضال عن ،  ي الفقرات ووضوح التعميمات لممستجيبينوضوح ال

ون ا مناسبة  يما يتعمق بالتعتديل، أو الحتذل أية اقتراحات ير وطمب من م ابداء  لالستبانة
أو اإلضتا ة، و تي ضتوء مالحظتتات م أجريتت التعتديالت لتبعض الفقتترات ولتم يتتم حتتذل أي 

عميتت    بنتتاءً  ،  تتاكثر %82نستتبة اعتفتتاق بتتين المحكمتتين   ناعتمتتد اتاحثتتعن الب  ، قتترة
 .تحقق الصدق الظاهري لفداة 

تتتتم حستتتاب صتتتدق اعتستتتاق التتتداخمي بتطبيتتتق اعستتتتبانة عمتتتت عينتتتة  المحتتتتوى:صتتتدق  .2
متتن هيئتتة التتتدريس، وتتتم ايجتتاد ا عضتتو   52و  طالتتب   52  متتناستتتطالعية مكونتتة 

باستتتخدام جموع تتا  تتي كتتل محتتور تنتمتتي اليتت  وذلتتو و مو   قتترةمعتتامالت اعرتبتتاط بتتين كتتل 
   . 3الجدول  كما  ي و سون وكانت النتائج معامل ارتباط بير 
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 :(9خذوي )

 ِعبِالد االررجبط ثَٓ وً فمرح وِحور٘ب وِطزوى اٌذالٌخ واٌّعٕوٍخ 

 ٌعَٕزٌ اٌطالة وَ٘ئخ اٌزذرٍص

 د

 

 اٌّحبور

 

 عَٕخ اعضبء َ٘ئخ اٌزذرٍص عَٕخ اٌطالة

درخخ 

 االررجبط

ِطزوى 

 اٌذالٌخ
 اٌّعٕوٍخ

درخخ 

 االررجبط

ِطزوى 

 اٌذالٌخ
 اٌّعٕوٍخ
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 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.526 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.798

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.769 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.805 2

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.679 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.786 3

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.808 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.787 4

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.832 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.892 5

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.837 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.802 6

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.872 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.826 7

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.732 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.807 8

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.847 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.698 9

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.742 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.820 10

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.803 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.835 11

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.783 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.894 12

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.810 صبدلخاٌفمرح  0.001 0.834 13

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.790 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.894 14

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.761 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.733 15
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 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.587 صبدلخ اٌفمرح 0.001 0.752

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.658 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.684 2

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.574 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.724 3

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.688 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.696 4

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.565 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.698 5

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.702 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.794 6

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.738 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.743 7

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.638 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.696 8

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.625 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.815 9

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.659 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.730 10

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.576 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.789 11

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.581 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.783 12

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.613 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.723 13

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.605 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.733 14

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.656 صبدلخ اٌفمرح 0.001 0.663 15

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.711 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.595 16

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.707 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.752 17

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.705 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.765 18

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.763 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.715 19

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.690 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.722 20

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.776 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.575 21

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.813 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.803 22

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.755 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.806 23
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0.494 
اٌفمرح غَر  0.360 0.109 اٌفمرح صبدلخ 0.001

 صبدلخ

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.635 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.580 2
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 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.713 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.705 3

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.737 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.778 4

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.784 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.713 5

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.704 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.790 6

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.814 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.704 7

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.836 صبدلخاٌفمرح  0.001 0.732 8

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.739 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.777 9

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.809 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.880 10

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.719 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.750 11

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.736 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.806 12

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.782 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.713 13

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.560 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.707 14

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.733 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.756 15

 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.758 اٌفمرح صبدلخ 0.001 0.323 16

كانتت صتادقة  تي  بتالطالب قرات اعستبانة الخاصة نجد ان كل   3 ومن خالل الجدول 
امتا اعستتبانة الخاصتة باعضتاء   0.001 ت تا كتان عنتد مستتوى دعلقياس متا اعتدت لت  عن 

   1الفقتترة   باستتتثناء    0.001هيئتتة التتتدريس  كم تتا كانتتت صتتادقة ودالتتة عنتتد مستتتوى   
والتذي كتان جيتر  امج التعميميتةالثالث والخاص مشكالت ومعوقات تفعيل المنصات والبر حور الم

ونتتص هتتذ     0.109دال عنتتد أي مستتتوى متتن مستتتويات الدعلتتة  عن درجتتة اعرتبتتاط كانتتت  
اهتمت الجامعة بمعر ة مدى رضا الطالب عن تجربتة نظتام التعمتيم اعلكترونتي عتن الفقرة هي  
  متن 53 ستول يتتم حتذ  ا ألن تا جيتر صتادقة وبتذلو تبقتت لتذا    كورونتا جائحتةبعد  ي ظل 

  الفقرات تتمتا بصدق عال .
 ثبات أداة الدراسة:  8/5

بطريقتين هما طريقة ألفا كرونبتاخ: وطريقتة التجزئتة تين : تم حساب ثبات اعداداةثبات اع
كمتا اعستتبانة و ودرجتة اعرتبتاط بتين جزئتي  كتمتان،بتراون ومعادلتة –النصفية بمعادلة ستبيرمان

  :4بالجدول  
 ( 4خذوي )

 ِعبِالد اٌثجبد ٌالضزجبٔزَٓ

 اٌّحور اٌّدزّع
طرٍفخ اٌفب 

 ورؤجبخ

 اٌزدسئخ إٌصفَخ

 ثراوْ-ضجَرِبْ

 اٌزدسئخ إٌصفَخ

 وزّبْ

درخخ االررجبط ثَٓ 

 خسئٌ االضزجبٔخ

 طٍجخ اٌدبِعخ

 **0.885 **0.939 **0.939 0.938** االوي

 **0.810 **0.893 **0.895 0.938** اٌثبٌٔ

 **0.771 **0.868 **0.871 0.879** اٌثبٌث

اعضبء َ٘ئخ 

 اٌزذرٍص

 **0.872 **0.928 **0.932 0.897** االوي

 **0.784 **0.879 **0.879 0.874** اٌثبٌٔ

 **0.731 **0.841 **0.845 0.916** اٌثبٌث

  0.001دالة عند مستوى   *  *
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 والدعلتةدالتة  كم ا كانت تينستبانعلمحاور ا  أن قيم معامل الثبات 4يتضل من الجدول  
اعستتجابة ممتا يتدل عمتت ثبتات    وهو مستوى دعلة ذا ثقتة عاليتة0.001عند مستوى دعلة  

مكانية الوثوق  ي نتائج اتين دااألعمت   .بعد التطبيق وا 
 ما تتي صتتورت  اأصتتبحت وثبات متتا،  مابعتتد التاكتتد متتن صتتدق لالستتتبانتين:الصتتورة الن ائيتتة  -

 امتا اعداة الثانيتة    قترة،54  محاور مجمتوع  قرات تا  3مكونًا من  اعداة اعولت  ،الن ائية
 ايضا.محاور   3  موزعة عمت  53  عدد  قرات ما هي 

ل الترابط ارستا  و  Google driveاعداد اعستتبانتين بطريقتة تطبيقتات  ماعستجابة: تطريقة  -
واعضتتاء هيئتة التتتدريس  تي جامعتات المممكتتة، وتتم تصتتحيل اعستتبانة و تتق  الطتالبلكا تة 
 التالي: 

والتي تم اعستعانة ب ا تصحل متن ختالل  البالكبوردالجزء الذي شمل المنصات البديمة عن  -
منصتتات التتتي كانتتت أكثتتر استتتخداما  تتي التتتعمم اثنتتاء جائحتتة عتتدد الو  لتحديتتد نتتوعالتكتترارات 
 كورونا.

  54 وتتكتتون متتن  ،وضتتا ل تتا ميتتزان سداستتي بتتالطالبالجتتزء الختتاص باعستتتبانة الخاصتتة  -
بمتوستتط قتتدر    54درجتتة   تتي   أدنتتت  امتتا 324 هتتو وبالتتتالي يكتتون اعمتتت مجمتتوع  قتترة 

 189    
وتتكتون اعستتبانة  ،الجزء الخاص باعستتبانة الخاصتة باألعضتاء وضتا ل تا ميتزان سداستي -

ط ستتبمتو   53 درجتتة   تتي  أدنتتت  امتتا 318 هتو عمتتت مجمتتوع وبالتتتالي يكتتون ا  53 متن 
    . 185.5 قدر  

 اإلحصائية:   أساليب املعاجلة 8/6

 ياتي:  وكما  spss-23اعجتماعية   لمعموم اإلحصائية بالرزمة اتالباحث استعانت 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات .1
 لمتحقق من صدق اعتساق الداخمي لالستبانة.  بيرسونمعامل ارتباط  .2
 براون وكتمان   لمتحقق من ثبات اعستبانة. -معامل الفا كرو نباخ وسبيرمان .3
 لعينة واحدة  اختبار  ت  .4
 اختبار تحميل التباين اعحادي  .5
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 Presentation and interpretation of resultsوتفشريها: عزض اليتائج / 1

 و ق اهدال البحث وهي:سيتم عرض النتائج 
  : يما يمي ت وأيضًا تساؤعت البحثالباحثا ات تبني التسيتم عرض النتائج و قا لمفروض ال

توجد  روق ذات دعلة احصتائية عنتد مستتوى  والذي ينص عمت ذ الرئيس:األول  الفرض 9/1
  بتتين متوستتطي نستتب درجتتات الجامعتتات الستتعودية  تتي دور المنصتتات التعميميتتة 2.21 

 اإلجابتتتة عمتتتت التستتتاؤل األول اوأيضتتت“كورونتتتا. اعلكترونيتتتة لتفعتتتيم م ل تتتا أثنتتتاء جائحتتتة 
متتا دور منصتتات التعمتتيم الجتتامعي  تتي  ذمتتن تستتاؤعت البحتتث والتتذي يتتنص عمتتت  التترئيس

الجامعتات الستعودية  تتي تحقيتق أهتتدال التتعمم عتتن بعتد  تتي مواج تة جائحتتة كورونتا بتتين 
الترئيس عتدة  الفترضبعد، وقد اشتق من هذا وتحقيق اهدال التعمم عن  الواقا والمامول؟

الترئيس  الفترض رعتي اشتتق متن   ترض رعية، لذا سيتم عرض النتتائج و تق كتل   روض
 اعتي:ك

توجد  روق ذات دعلة احصائية عنتد مستتوى  والذي ينص عمتذ الفرعياألول الفرض  9/1/1
بتتتين متوستتتطي درجتتتات الجامعتتتات الستتتعودية  تتتي واقتتتا المنصتتتات التعميميتتتة   2.21 

ولمتحقتتق ، المختمفتة  تتي التعمتيم الجتتامعي اثنتاء جائحتتة كورونتتا متن وج تتة نظتر الطتتالب
الفرعتي متن تستاؤعت البحتث والتذي األول  التستاؤلالفرض وأيضا اإلجابتة عمتت من هذا 

 جائحتةواقتا المنصتات التعميميتة المختمفتة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء ينص عمتت: ذ متا 
عمتتت اعستتتبيان  الطتتالبنتتتائج استتتجابات  الطتتالب؟ذ اعتمتتدتكورونتتا متتن وج تتة نظتتر 

  5 وكانت النتائج وكما  ي الجدول  لعينة واحدة  ت اختبار  وطبق عمي ا معادلة
 ( 9)خذوي 

 ٌعَٕخ اٌطالة )د(ٔزبئح اخزجبر 

 اٌعَٕخ 
اٌّزوضظ 

 اٌزدرٍجٌ

اٌّزوضظ 

 اٌفرضٌ

االٔحراف 

 اٌّعَبرً

درخخ 

 اٌحرٍخ

اٌذرخخ 

 )د(

ِطزوى 

 اٌذالٌخ

اٌّحور 

1 

114 

70.77 52.5 18.13  

 

113 

 

 

10.76 

 11.24 26.01 80.5 107.89 2اٌّحور 0.001

 -3.86- 20.86 56 48.43 3اٌّحور

 11.31 35.96 189 227.10 اٌىٌٍ

 واقتتا عمتتت  نصيتتممحتتور اعول والتتذي ل درجتتة  ت   نجتتد ان 5ومتتن ختتالل الجتتدول   
  كانتتت استتخدام المنصتات والبتترامج التعميميتة  تي الجامعتتات الستعودية  تي ظتتل جائحتة كورونتا
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ممتتا يشتتير التتت وجتتود تفعيتتل ايجتتابي  تتي استتتخدام   0.001  وهتتي دالتتة عنتتد مستتتوى   10.76 
ايضا نجد ان الدرجتة التائيتة لممحتور الثتاني والتذي  ،المنصات التعميمية  ي ظل جائحة كورونا

 جائحتتةدور الجامعتات الستتعودية  تي تفعيتتل المنصتات والبتترامج التعميميتة  تتي ظتل يتنص  واقتتا 
  ممتا يشتير التت وجتود دور  0.001ى    وهتي دالتة ايضتا عنتد مستتو 11.24  بمغ ايضتا    كورونا

مشتكالت أمتا المحتور الثالتث والتذي نصت    ،ايجابي لمجامعات السعودية  ي ظل جائحة كورونا
  كورونتا جائحتةومعوقات تفعيل المنصات والبترامج التعميميتة  تي الجامعتات الستعودية  تي ظتل 

  ولكتن بالتجتا  الستمبي أي   0.001  وهي دالة ايضا عنتد مستتوى   -3.86-بميت الدرجة التائية  
ع توجد معوقتات او مشتكالت  ذا اثتر ستمبي عمتت درجتة  تفعيتل منصتات التتعمم عتن بعتد اثنتاء 

اما الدرجة التائية لكل اعستبانة التي طبقتت عمتت الطمبتة  بميتت الدرجتة التائيتة  ي تا   ،الجائحة
تفسر هذ  النتيجة عمت ان لمجامعتات ، و  0.001  وهي دالة ايضا عند مستوى دعلة  11.31   

السعودية التدور اعيجتابي  تي تفعيتل منصتات التتعمم عتن بعتد وتجتاوزت بتذلو اعضترار الستمبية 
 التتتتتتتتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتتتتتتتتد تخمف تتتتتتتتتتتتتتتتتا جائحتتتتتتتتتتتتتتتتتة كورونتتتتتتتتتتتتتتتتتا عمتتتتتتتتتتتتتتتتتت التتتتتتتتتتتتتتتتتتعمم عمتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 ,Rajab, Gazal & Alkattan) هتذ  النتتائج متا نتتائج دراستة ، وتتفتق مستوى الجامعات
2020)  
  و دراستتة  (Aristovnik, Keržič, Ravšelj, et al., 2020)ودراستتة 

(Khoshaim, Al-Sukayt, Chinna, et al., 2020)  جائحتة والتتي توصتمت التت أن
COVID-19  لمنصتتة  ةالفصتتول اع تراضتتي تتي  عاليتتة التعمتتيم الطبتتي  ة الطتتالبثقتت تقتتد عتتزز

 يتروس  إيجابًيتا إلتت حتد كبيتر لوبتاءأظ ترت الدراستة تتاثيرًا ، كمتا البالكبتوردالتعميم اإللكترونتي 
 .البالكبوردالمنصات التعميمية عمت التعميم الطبي عبر  COVID-19 كورونا

توجتتد  تتروق ذات دعلتتة احصتتائية عنتتد ذ :والتتذي يتتنص عمتتت الفرعتتيالثتتاني الفتترض  8/1/2
بين متوسطي درجات الجامعات الستعودية  تي واقتا المنصتات التعميميتة   2.21مستوى  

أعضتتتاء هيئتتتة المختمفتتتة  تتتي التعمتتتيم الجتتتامعي اثنتتتاء جائحتتتة كورونتتتا متتتن وج تتتة نظتتتر 
الفرعتتي متتن الثتتاني وأيضتتا اإلجابتتة عمتتت التستتاؤل  الفتترضولمتحقتتق متتن هتتذا ، التتتدريسذ

يتتتة المختمفتتتة  تتتي التعمتتتيم متتتا واقتتا المنصتتتات التعميمأستتئمة البحتتتث والتتتذي يتتتنص عمتتتت ذ 
اعتمتتدت نتتتائج ذ الجتتامعي اثنتتاء جائحتتة كورونتتا متتن وج تتة نظتتر اعضتتاء هيئتتة التتتدريس؟
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لعينتة  اختبتار  ت استجابات اعضاء هيئة التدريس عمت اعستتبيان وطبتق عمي تا معادلتة 
  6 واحدة وكانت النتائج وكما  ي الجدول 

 ( 9)خذوي 

 اٌزذرٍصأعضبء َ٘ئخ ٌعَٕخ  )د(خزجبر أزبئح 

 اٌعَٕخ 
اٌّزوضظ 

 اٌزدرٍجٌ

اٌّزوضظ 

 اٌفرضٌ

االٔحراف 

 اٌّعَبرً

درخخ 

 اٌحرٍخ

اٌذرخخ 

 )د(

ِطزوى 

 اٌذالٌخ

 1اٌّحور 

71 

72.33 52.5 12.09 

70 

13.81 0.001 

 0.001 16.80 16.29 80.5 113.01 2اٌّحور

 0.01 -2.51- 16.74 52.5 47.49 3اٌّحور

 0.001 14.59 27.32 185.5 232.84 اٌىٌٍ

  وهتتي دالتتة 13.81ممحتتور اعول كانتتت  ل درجتتة  ت   نجتتد ان 6ومتتن ختتالل الجتتدول   
مما يشير الت وجود تفعيل ذا دعلة ايجابية من وج تة نظتر اعضتاء هيئتة   0.001عند مستوى  

ايضتتا نجتتد ان الدرجتتة  ،التتتدريس   تتي استتتخدام المنصتتات التعميميتتة  تتي ظتتل جائحتتة كورونتتا
  ممتا يشتير التت 0.001  وهتي دال ايضتا عنتد مستتوى  16.80الثاني  بمغ ايضا   لممحور التائية

وجدود دور ايجابي لمجامعات السعودية  ي ظتل جائحتة كورونتا متن وج تة نظتر اعضتاء هيئتة 
  0.01وهتي دالتة ايضتا عنتد مستتوى    -2.51أما المحور الثالث بميت الدرجتة التائيتة   ،التدريس

سمبي أي ع توجد معوقات او مشكالت  ذا اثر سمبي اثترت عمتت درجتة  تفعيتل ولكن باعتجا  ال
امتتا الدرجتتة التائيتتة لكتتل اعستتتبانة التتتي طبقتتت عمتتت  ،منصتتات التتتعمم عتتن بعتتد اثنتتاء الجائحتتة
 ، 0.001  وهتي دالتة ايضتا عنتد مستتوى دعلتة  14.59اععضاء   بميت الدرجة التائية  ي تا   

لمتدور اعيجتتابي التتذي مارستت  الجامعتتات الستتعودية  تي تفعيتتل منصتتات ان هتذ   النتتتائج تشتتير 
التتتعمم عتتن بعتتد ومتحديتتة  بتتذلو اعضتترار الستتمبية التتتي قتتد تخمف تتا الجائحتتة عمتتت التتتعمم عمتتت 

  Almaghaslah, Alsayari, 2020 ، وتتفتق هتذ  النتتائج متا دراستة مستتوى الجامعتات
والتتي توصتمت التت أن      .(Aristovnik, Keržič, Ravšelj, et al., 2020ودراستة
عمت أن التحتول المفتاجا إلتت التعمتيم من أعضاء هيئة التدريس : من المشاركين 55.9وا ق 

عبتتر المنصتتة : عمتتت أن المحاضتترات اع تراضتتية 57.6وا تتق ، و عبتتر اإلنترنتتت قتتد تتتم بسالستتة
: عمتت 79.7واتفتق  جت ،لو كانتت أكثتر مرونتة مقارنتة بالمحاضترات وجً تا  البالكبوردالتعميمية 

   ، أن التكنولوجيا المستخدمة  ي التعميم عبر اإلنترنت موثوقة
توجتتتد  تتتروق بتتتين متوستتتطي درجتتتات  ذ :والتتتذي يتتتنص عمتتتت الفرعتتتيالثالتتتث الفتتترض  9/1/3

استخدام بدائل البالكبورد كمنصات تعميمية  ي التعميم الجامعي اثناء جائحة كورونتا 
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متتن هتتذا الفتترض وأيضتتا اإلجابتتة عمتتت التستتاؤل  ذ ولمتحقتتقمتتن وج تتة نظتتر الطتتالب
متتتا واقتتتا استتتتخدام بتتتدائل  الثالتتتث الفرعتتتي متتتن أستتتئمة البحتتتث التتتذي يتتتنص عمتتتت: ذ

كمنصتات التعميميتة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء جائحتة كورونتا متن وج تة  البالكبورد
  يبين متوسطات كتل 7والجدول   منصةتم استخراج المتوسطات لكل  ذنظر الطالب؟

   .صاتالمن
 (9)خذوي 

 اٌجالوجوردِزوضطبد اضزخذاَ إٌّصبد اٌزعٍََّخ وجذائً عٓ  

 عٓ اٌجالن اٌزعٍََّخ اٌجذٍٍخإٌّصبد 
اٌّزوضظ 

 اٌزدرٍجٌ

اٌّزوضظ 

 اٌفرضٌ
 اٌّررجخ

 1.85 (Edmodoاالدِودو )

 

3.5 

 اٌزبضعخ

 اٌخبِطخ 1.96 (Moodleاٌّودًٍ )

 Schoology learnضىوي أوخٌ )

together) 
 اٌطبثعخ 1.90

 Google app forرطجَمبد خوخً اٌزعٍََّخ )

education) 
 االوٌي 3.66

 اٌطبدضخ 1.95 (Canvasوبْ فبز )

 اٌثبِٕخ 1.87 (Desire2learnدٍسر رو ٌَرْ )

 - - (Zoomثرٔبِح زووَ )

 - - (Cisco WebExثرٔبِح ضَطىو وٍت اوص )

 Microsoftثرٔبِح ِبٍىروضوفذ رَّس)

teams) 
- - 

 - - (Telegramثرٔبِح اٌزٍَدراَ )

 اٌثبَٔخ 2.54 (Virtual labاٌّعبًِ االفزراضَخ )

 اٌثبٌثخ 2.38 (Electronic labاٌّعبًِ االٌىزرؤَخ )

 اٌراثعخ 2.26 (Simulation labِعبًِ اٌّحبوبح )

 البالكبتورد  نجد ان المنصات التعميمة المستتخدمة كبتدائل عتن 7ومن خالل الجدول   
عن المتوستتط الفرضتتي  البالكبوردضتتعيل مقارنتتة بتتكتتان استتتخدام ا  الطتتالبمتتن وج تتة نظتتر 

كان اعمت من أي متوسط متن كتل البتدائل التتي ادرجتت كمنصتات تعميميتة بديمتة   3.5والبالغ  
  وبتذلو 3.66لتعميميتة والتتي بمتغ متوستط ا  باستثناء منصة تطبيقات جوجل ا البالكبوردعن 

 بتان ويمكتن تفستير ذلتو البالكبتورداحتمت المرتبة اعولت كمنصة تعميمية استخدمت كبدلة عتن 
وتتفتتتق هتتتذ  النتتتتائج متتتا نتتتتائج دراستتتة   ، هتتتذ  المنصتتتات مجانيتتتة ومتاحتتتة لجميتتتا الطتتتالب

(Rajab, Gazal & Alkattan (2020)  جائحتة والتتي توصتمت التت أنCOVID-19  قتد
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لمنصتتة التعمتتيم اإللكترونتتي  ةالفصتتول اع تراضتتي تتي  عاليتتة التعمتتيم الطبتتي  ة الطتتالبثقتت تعتتزز 
-COVID  يتروس كورونتا أظ رت الدراستة تتاثيرًا إيجابًيتا إلتت حتد كبيتر لوبتاء، كما البالكبورد

 .البالكبوردالمنصات التعميمية عمت التعميم الطبي عبر  19
توجتد  تروق بتين متوستطي درجتات استتخدام ذ: الفرعي والذي ينص عمت الراباالفرض  9/1/4

كمنصات تعميمية  ي التعميم الجامعي اثناء جائحة كورونا متن وج تة  البالكبوردبدائل 
ذ، ولمتحقتق متن هتذا الفترض وأيضتا اإلجابتة عمتت التستاؤل نظر أعضاء هيئة التدريس

ا واقتتتا استتتتخدام بتتتدائل متتتالفرعتتتي الرابتتتا متتتن تستتتاؤعت البحتتتث والتتتذي يتتتنص عمتتتت ذ
كمنصتتات التعميميتتة  تتي التعمتتيم الجتتامعي اثنتتاء جائحتتة كورونتتا متتن وج تتة  البالكبتتورد

  يبتين 8تم استخراج المتوسطات لكل منصتة والجتدول    ذنظر اعضاء هيئة التدريس؟
 متوسطات كل المنصات.

 ( 9)خذوي 

 اٌجالوجوردِزوضطبد ٌٍّٕصبد اٌزعٍََّخ اٌزٌ اضزخذِذ وجذائً عٓ 

عكككككٓ  اٌزعٍََّكككككخ اٌجذٍٍكككككخإٌّصكككككبد 

 اٌجالوجورد
 اٌّزوضظ اٌزدرٍجٌ

اٌّزوضظ 

 اٌفرضٌ
 اٌّررجخ

  2.01 (Edmodoاالدِودو )

 

 

 

 

 

3.5 

 اٌراثعخ

 اٌخبِطخ 2.00 (Moodleاٌّودًٍ )

 Schoology learnضىوي أوخكٌ )

together) 
 اٌخبِطخ ِىرر 2.00

 Googleرطجَمبد خوخً اٌزعٍََّكخ )

app for education) 
 اٌثبَٔخ 2.58

 اٌطبدضخ 1.99 (Canvasوبْ فبز )

 اٌطبثعخ 1.93 (Desire2learnدٍسر رو ٌَرْ )

 - - (Zoomثرٔبِح زووَ )

 Ciscoثرٔبِح ضَطكىو وٍكت اوكص )

WebEx) 
- - 

ثرٔككككككككككككككككككككبِح ِبٍىروضككككككككككككككككككككوفذ 

 (Microsoft teamsرَّس)
- - 

 - - (Telegramثرٔبِح اٌزٍَدراَ )

 األوٌي 2.72 (Virtual labاٌّعبًِ االفزراضَخ )

 Electronicاٌّعبِكً االٌىزرؤَككخ )

lab) 
 اٌثبٌثخ 2.44

 Simulationِعبِكككً اٌّحبوككككبح )

lab) 
 اٌثبٌثخ ِىرر 2.44
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 البالكبتوردنجتد ان المنصتات التعميمتة المستتخدمة كبتدائل عتن   8 ومن خالل الجدول 
عن المتوستط  البالكبوردقميتل مقارنتة بتمن وج ة نظر اعضاء هيئتة التتدريس كتان استتخدام ا 

  كتتان اعمتتت متتن أي متوستتط متتن كتتل البتتدائل التتتي ادرجتتت كمنصتتات  3.5الفرضتتي والبتتالغ  
موحتدة  تي جميتا الجامعتات  البالكبوردمنصة  بانتعميمية بديمة عن البالو ويمكن تفسير ذلو 

السعودية لمعمل ب ا  تي التعمتيم الجتامعي وحترص عمتادة التعمتيم اعلكترونتي عمتت عمتل دورات 
تدريبيتتة ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس  تتي الجامعتتات لستت ولة التعامتتل مع تتا  تتي جميتتا خصتتائص 

ديات، المتاحتتتتة مثتتتتل اعتتتتداد  الفصتتتتول اع تراضتتتتية ،اعختبتتتتارات، الواجبتتتتات، المنتتتتت البالكبتتتتورد
تبادل ممفات، م ام، إعالنتات، بريتد الكترونتي، أدوات المحتتوى  ،المناقشات، المدونات، يوميات

 & Rajab, Gazal)، وتتفتتق هتتذ  النتتائج متتا نتتتائج دراستتة  Wikiالتستويقي، مواقتتا ال 
Alkattan 2020)  جائحتة والتي توصتمت التت أنCOVID-19  تي  ة الطتالبثقت تقتد عتزز 
أظ تترت ، كمتتا البالكبتتوردلمنصتتة التعمتتيم اإللكترونتتي  ةالفصتتول اع تراضتتيبتتي  عاليتتة التعمتتيم الط

عمتت التعمتيم الطبتي  COVID-19  يتروس كورونتا الدراسة تتاثيرًا إيجابًيتا إلتت حتد كبيتر لوبتاء
 .البالكبوردالمنصات التعميمية عبر 

تفعيتل  درجتةبتين متوستطي ذ توجتد  تروق  عمتت:والذي ينص  الفرعي الخامسالفرض  9/1/5
كورونا بالنسبة لمطتالب  جائحةاثناء منصات التعميمية المختمفة  ي التعميم الجامعي ال

لمتحقتتق متتن هتتذا الفتترض وأيضتتا اإلجابتتة عمتتت التستتاؤل الختتامس  و تتق نتتوع الجامعتتةذ
هتتتل توجتتتد  تتتروق  تتتي درجتتتة تفعيتتتل الفرعتتتي متتتن أستتتئمة البحتتتث والتتتذي يتتتنص عمتتتتذ 

يم الجامعي اثناء جائحة كورونا بالنسبة لمطتالب المنصات التعميمية المختمفة  ي التعم
معادلتة تحميتل التبتاين اعحتادي عمتت استتجابات  تتم اععتمتاد عمتت ذو ق نوع الجامعة؟

لمتعرل عمت الفروق  ي اعستجابة و ق نوع الجامعة وكانت النتائج وكمتا  تي  الطالب
  9 الجدول 

 (8)خذوي 

 ٔزبئح رحًٍَ اٌزجبٍٓ 

 ِصذر اٌزجبٍٓ
 ِدّوع

 اٌّرثعبد
 ِزوضظ اٌّرثعبد درخخ اٌحرٍخ

درخخ 

 اٌفروق

ِطزوى 

 اٌذالٌخ

ثَٓ 

 اٌّدّوعبد
5670.265 3 1890.088 

1.480 

 
داخً  224.

 اٌّدّوعبد
140458.472 110 1276.895 

  113 146128.737 اٌىٌٍ
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كانت جير دالة عنتد   1.482 والبالية  درجة الفروق  نجد ان 9ومن خالل الجدول   
عميت  ع توجتد  تروق  بنتاءً  أي مستوى من مستويات الدعلة المتفق عمي ا  ي العمتوم التربويتة،

الجامعتتات  طتتالبو تتق نتتوع الجامعتتة لتتذا تفستتر هتتذ  النتيجتتة عمتتت ان  الطتتالب تتي استتتجابات 
 تي العمميتة التعميميتة واستتمرارها السعودية كان ل م استجابة ايجابية لدور المنصات التعميميتة 

 ,Alshehri)، وتتفتتتق هتتتذ  النتتتتائج متتتا دراستتتة كورونتتتا تربويتتتا عمتتتي م جائحتتتة تتتي ظتتتل 
Mordhah, Alsibiani, Alsobhi, & Alnazzawi, 2020) الضتوء  والتتي تتم تستميط

تقيتيم هتذ   تتمعمت تجربة كمية متوسطة الحجم  ي المممكة العربيتة الستعودية متا هتذا الظترل 
تمختتيص العديتتد  وتتتم 2222/ 2219 الثتتاني تجربتتة متتن بتتدايت ا حتتتت ن ايتتة الفصتتل الدراستتيال

متتن التتتدروس المستتتتفادة متتتن هتتتذ  التجربتتتة هتتو أن أصتتتبل النتتتاس اآلن أكثتتتر وعيتتتًا ويؤمنتتتون 
قتد يكتون هتذا هتو أ ضتل وقتت ععتمتاد التكنولوجيتا التتي  ،لتذلو ،بضرورة التعميم عبر اإلنترنت
 لجائحتتةستتتكون مقاومتتة النتتاس تاريًختتا ألن تتم تعممتتوا متتن هتتذ  ا ،تستت ل التعمتتيم عبتتر اإلنترنتتت

 .مدى أهمية العمل عبر اإلنترنت
توجتد  تروق بتين متوستطي درجتة تفعيتل ذ  :الفرعي والذي ينص عمتت السادس الفرض 9/1/6

كورونا بالنسبة لمطتالب  جائحةالمنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم الجامعي اثناء 
ذ ولمتحقتتق متتن هتتذا ال تتدل وأيضتتا ماجستتتير .–بكتتالوريوس –و تتق البرنتتامج  دبمتتوم 

هتل توجتد اإلجابة عمت التساؤل السادس الفرعي من أسئمة البحث والذي ينص عمت ذ 
روق  ي درجة تفعيل المنصات التعميمية المختمفة  تي التعمتيم الجتامعي اثنتاء جائحتة  

ذ تتم اععتمتاد ماجستتير ؟–بكتالوريوس –كورونا بالنسبة لمطمبة و تق البرنتامج  دبمتوم 
معادلتتة تحميتتل التبتتاين اعحتتادي لمتعتترل عمتتت الفتتروق  تتي اعستتتجابة و تتق نتتوع  عمتتت

  12 الجدول البرنامج وكانت النتائج وكما  ي 
 ( 99)خذوي 

 ٔزبئح رحًٍَ اٌزجبٍٓ وفك ِزغَر ٔوع اٌجرٔبِح

 ِصذر اٌزجبٍٓ
ِدّوع 

 اٌّرثعبد
 ِزوضظ اٌّرثعبد درخخ اٌحرٍخ

درخخ 

 اٌفروق

ِطزوى 

 اٌذالٌخ

ثَٓ 

 اٌّدّوعبد
933.682 2 466.841 

داخً  701. 357.

 اٌّدّوعبد
145195.055 111 1308.064 

 466.841 113 146128.737 اٌىٌٍ
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  كانتت جيتر دالتة عنتد 753.0  نجد ان الدرجة الفائية والبالية  12ومن خالل الجدول   
عميت   بنتاءً  مستتوى،متن أي  أكبتروهتي   75071أي مستوى من مستويات الدعلة   تي بميتت  

–بكتتالوريوس – دبمتتوم  و تتق نتتوع البرنتتامج الدراستتي الطتتالب تتي استتتجابات   تتروقع توجتتد 
الجامعتتات الستتعودية رجتتم اختتتالل بتترامج م  طتتالبوتفستتر هتتذ  النتيجتتة عمتتت ان ماجستتتير  

تقميتتل متتن اضتترار جائحتتة الالدراستتية كتتان ل تتم استتتجابة ايجابيتتة لتتدور المنصتتات التعميميتتة  تتي 
، كورونتا حيتتث ع يختمتل نوعيتتة البترامج عتتن جيرهتتا عن معتايير التعمتتيم موحتدة لجميتتا البتترامج

 وجد دراسات تتفق او تختمل ما هذ  النتائج.عمت حد بحث الباحثات ع ت
توجتد  تروق بتين متوستطي درجتة تفعيتل ذ  :الفرعتي والتذي يتنص عمتت الستابا الفرض 9/1/7

كورونا بالنسبة لمطتالب  جائحةالمنصات التعميمية المختمفة  ي التعميم الجامعي اثناء 
اإلجابتة  ولمتحقتق متن هتذا الفترض وأيضتا ذعممتي –مختتمط –و ق التخصص  انساني 

توجد  تروق  تي  هلعمت التساؤل السابا الفرعي من أسئمة البحث والذي ينص عمت ذ
كورونتتا  جائحتتةاثنتتاء منصتتات التعميميتتة المختمفتتة  تتي التعمتتيم الجتتامعي التفعيتتل  درجتتة

معادلتة  ذ تم اععتماد عمتت؟عممي –مختمط –و ق التخصص  انساني  لمطالببالنسبة 
التخصتتص رل عمتتت الفتتروق  تتي اعستتتجابة و تتق نتتوع تحميتتل التبتتاين اعحتتادي لمتعتت

  11وكانت النتائج وكما  ي الجدول   عممي -مختمط–انساني  
 (99خذوي )

 ٔزبئح رحًٍَ اٌزجبٍٓ االحبدً ٌٕوع اٌزخصص 

 ِصذر اٌزجبٍٓ
ِدّوع 

 اٌّرثعبد
 ِزوضظ اٌّرثعبد درخخ اٌحرٍخ

درخخ 

 اٌفروق

ِطزوى 

 اٌذالٌخ

ثَٓ 

 اٌّدّوعبد
1852.396 2 926.198 

.713 

 
داخً  493.

 اٌّدّوعبد
144276.340 111 1299.787 

  113 146128.737 اٌىٌٍ

  كانت جير دالتة 2.713والبالية   درجة الفروق  يظ ر لنا ان 11ونجد ان الجدول   
 بنتاءً  مستتوى،متن أي  أكبتروهتي   2.493عند أي مستوى من مستويات الدعلة   تي بميتت  

 عممتتي –مختتتمط –انستتاني التخصتتص  و تتق نتتوع  الطتتالب تتي استتتجابات   تتروقعميتت  ع توجتتد 
كتان  تخصصتات م الدراستيةاختتالل  السعودية رجمهذ  النتيجة عمت ان طمبة الجامعات  وتفسر

، عمتت حتد ل م استجابة ايجابية لدور المنصات التعميمية  تي تقميتل متن اضترار جائحتة كورونتا
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منصتات التفعيتل  والتتي تناولتت او تختمل ما هذ  النتائج بحث الباحثات ع توجد دراسات تتفق
كورونتا بالنستبة لمطتالب و تق التخصتص  جائحتةاثنتاء التعميمية المختمفة  ي التعمتيم الجتامعي 

 .عممي  –مختمط – انساني 
توجتتد  تتروق بتتين متوستتطي درجتتة تفعيتتل ذ :الفرعتتي والتتذي يتتنص عمتتت الثتتامن الفتترض 9/1/8

كورونتتتا بالنستتتبة  جائحتتتةالمنصتتتات التعميميتتتة المختمفتتتة  تتتي التعمتتتيم الجتتتامعي اثنتتتاء 
ذ ولمتحقق من هتذا الفترض وأيضتا اإلجابتة عمتت ألعضاء هيئة التدريس و ق الجامعة.

هتل توجتد  تروق  تي ذ التساؤل الثامن الفرعي من تساؤعت البحتث والتذي يتنص عمتت:
كورونتتا  جائحتتةاثنتتاء منصتتات التعميميتتة المختمفتتة  تتي التعمتتيم الجتتامعي العيتتل تف درجتتة

معادلتتة تحميتتل  ذ تتتم اععتمتتاد عمتتتالجامعتتة؟بالنستتبة ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس و تتق 
ألعضتتاء هيئتتة  الجامعتتةالتبتتاين اعحتتادي لمتعتترل عمتتت الفتتروق  تتي اعستتتجابة و تتق 

  12 التدريس وكانت النتائج وكما  ي الجدول 
 ( 99)خذوي 

 اٌدبِعخٔزبئح رحًٍَ اٌزجبٍٓ ألعضبء َ٘ئخ اٌزذرٍص وفك 

 ِصذر اٌزجبٍٓ
ِدّوع 

 اٌّرثعبد
 درخخ اٌفروق ِزوضظ اٌّرثعبد درخخ اٌحرٍخ

ِطزوى 

 اٌذالٌخ

ثَٓ 

 اٌّدّوعبد
1506.325 2 753.163 

داخً  370. . 1.009

 اٌّدّوعبد
50770.971 68 746.632 

  70 52277.296 اٌىٌٍ
 

  كانتتت جيتتر 15771  والباليتتة درجتتة الفتتروق  يظ تتر لنتتا ان 12ومتتن نتتتائج الجتتدول   
 تتي   تتروق لتتذا ع توجتتد  2.372دالتتة عنتتد أي مستتتوى متتن مستتتويات الدعلتتة   تتي بميتتت  

هتتذ  النتيجتتة عمتتت ان اعضتتاء هيئتتة  وتفستترالجامعتتة استتتجابات اعضتتاء هيئتتة التتتدريس و تتق 
ل تتم استتتجابة ايجابيتتة لتتدور  جامعتتات م كتتاناختتتالل  الستتعودية رجتتمالتتتدريس  تتي الجامعتتات 

هتذ    تي نفتس الوقتت  وتختملوتتفق ، المنصات التعميمية  ي تقميل من اضرار جائحة كورونا
تختمتل  تي   (Farooq, Rathore, & Mansoor 2020  النتيجة ما دراسة  ي باكستان

تواج  الكميات والجامعات الطبية تحديات  ي تتو ير التعمتيم المناستب لطالب تا ختالل  تترة حيث  
تمتمتو البمتدان المتقدمتة تقنًيتا أنظمتة مطبقتة لمتعمتيم و وتتفتق  تي :   ، بجائحة كورونتااإلجالق 

  حيتتث ان المممكتتة العربيتتة الستتعودية متتن البمتتدان اإللكترونتتي والتعمتتيم الطبتتي عبتتر اإلنترنتتت
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ليس هذا هو الحال ما معظم البمدان منخفضة الدخل مثتل لكن وتختمل  ي:    ،دمة تقنياً المتق
تشتتمل التحتتديات نقتتص تتتدريب أعضتتاء هيئتتة التتتدريس والتتدعم المؤسستتي، والتتتي  ،باكستتتان

 .  واعتصال باإلنترنت، والحفاظ عمت مشاركة الطالب، والتقييمات عبر اإلنترنت
توجتتد  تتروق بتتين متوستتطي درجتتة تفعيتتل ذ :الفرعتتي والتتذي ينتتث عمتتت التاستتا الفتترض 9/1/9

كورونتتتا بالنستتتبة  جائحتتتةالمنصتتتات التعميميتتتة المختمفتتتة  تتتي التعمتتتيم الجتتتامعي اثنتتتاء 
ولمتحقتق متن هتذا الفترض وأيضتا اإلجابتة  ذألعضاء هيئة التدريس و تق المقتب العممتي

هتل توجتد  تروق عمتت: ذعمت التساؤل التاسا الفرعتي متن أستئمة البحتث والتذي يتنص 
كورونتا  جائحتةاثناء منصات التعميمية المختمفة  ي التعميم الجامعي التفعيل   ي درجة

معادلتة تحميتل  تتم اععتمتاد عمتت ذالعممتي؟بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس و ق المقتب 
-التباين اعحادي لمتعرل عمت الفتروق  تي اعستتجابة و تق المقتب العممتي  اعستتاذية

يوازيت   وكانتت النتتائج وكمتا  تي  محاضتر، ومتامعيتد، –استاذ مستاعد –شارو استاذ م
  13الجدول  

 (99)خذوي 

 ٔزبئح رحًٍَ اٌزجبٍٓ ألعضبء َ٘ئخ اٌزذرٍص وفك اٌٍمت اٌعٌٍّ

 ِصذر اٌزجبٍٓ
ِدّوع 

 اٌّرثعبد
 درخخ اٌفروق ِزوضظ اٌّرثعبد درخخ اٌحرٍخ

ِطزوى 

 اٌذالٌخ

ثَٓ 

 اٌّدّوعبد
2693.357 3 897.786 

داخً  312. 1.213

 اٌّدّوعبد
49583.939 67 740.059 

  70 52277.296 اٌىٌٍ

 

  كانت جير 15213  والبالية درجة الفروق  يظ ر لنا ان 13ومن نتائج الجدول   
 ي   روقلذا ع توجد   2.312دالة عند أي مستوى من مستويات الدعلة   ي بميت  

استاذ مساعد –استاذ مشارو -اعستاذية العممي المقب  استجابات اعضاء هيئة التدريس و ق
هذ  النتيجة عمت ان اعضاء هيئة التدريس  ي  وتفسريوازي    امحاضر، وممعيد، –

الجامعات السعودية رجم اختالل القاب م العممية لكن كان ل م استجابة واحدة إليجابية دور 
ما دراسة تختمل هذ  النتائج و ، المنصات التعميمية  ي تقميل من اضرار جائحة كورونا

(Moralista, & Oducado 2020)  منصات التفعيل  درجة والتي تناولت ي الفميبين
كورونا بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس  جائحةاثناء التعميمية المختمفة  ي التعميم الجامعي 
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أن أقروا أعضاء هيئة التدريس  اليالبية منأظ رت النتائج أن حيث  و ق المقب العممي.
جير شخصي التعميم عبر اإلنترنت سيؤدي إلت المزيد من عدم األمانة األكاديمية، وسيكون 

ويفتقر إلت الشعور مقارنة بالفصول الدراسية وجً ا لوج ، وسيكون من الصعب إدارت  من 
 . حيث التكنولوجيا

توجتتتد  تتتروق بتتتين متوستتتطي درجتتتات الجامعتتتات والتتتذي يتتتنص عمتتتت: ذ  الثتتتاني: الفتتترض 9/2
الستتعودية العشتترين  تتي تفعيتتل المنصتتة التعميميتتة البالكبتتورد أثنتتاء جائحتتة كورونتتا و تتق 

ذ ولمتحقق متن المقررات .-الفصول اع تراضية -التقييمات -المناقشات - المستخدمون
متا والتذي يتنص عمتت ذهذا الفرض وأيضا اإلجابة عمت التساؤل الثاني من أسئمة البحث 

 جائحتتتةالفتتترق بتتتين الجامعتتتات الستتتعودية  تتتي استتتتخدام ا لممنصتتتات التعميميتتتة أثنتتتاء 
 ذ  كورونا؟

تم اععتماد عمت احصائية تفعيل التعميم اعلكتروني  ي الجامعات الستعودية والصتادر ذ 
ه حيتتث بمتتغ المستتتخدمون  1441عتتن وزارة التعمتتيم  تتي المممكتتة بتتتاري  الثتتاني متتن شتتعبان 

 نمتتا بتتي البالكبتتورد  وقتتد تنوعتتت استتتخدامات 669611لكتتل الجامعتتات   البالكبتتوردلختتدمات 
   تي حتين بميتت 540337اما التقييمات اعلكترونيتة  كانتت    1630428مناقشات  بميت  
  امتتتتا الفصتتتتول اع تراضتتتتية والتتتتتي كانتتتتت البتتتتديل المناستتتتب 2423224  التصتتتتفل العممتتتتي

 تتي هتتذ  الفصتتول اع تراضتتية  عتتدد الحاضتترينوبمتتغ   62463 لممحاضتترات عتتن بعتتد  بميتتت 
 868896 .  www.moe.gov.sa . 

كمنصتة تعميميتة اثنتاء  البالكبوردوإلجراء المقارنات بين الجامعات  ي استخدام منصة  
متتن حيتتث عتتدد  العشتترين األولتتالجائحتة ستتيعتمد البحتتث عمتت الجامعتتات التتتي احتمتت المراتتتب 

لتتذا ستتيتم عتترض إحصتتاءات ا بشتتكل تكتترارات ونستتب مئويتتة إلجتتراء  ،بالكبتتوردالمستتتخدمين لم
 :  التالي14 المقارنات بين ا وكما  ي الجدول 
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 ( 99خذوي )

 خبِعبد اٌطعودٍخ اٌجالوجورداعذاد ؤطت اضزخذاِبد الطبَ 

اضُ 

 اٌدبِعخ
 إٌطجخ اٌزمََّبد إٌطجخ إٌّبلشبد إٌطجخ اٌّطزخذِوْ

اٌفصوي 

 االفزراضَخ
 إٌطجخ اٌّمرراد إٌطجخ

اٌٍّه عجذ 

 اٌعسٍس
48505 %7.2 3135 %00.6 47233 %08.7 5085 %08.4 18377 %27 

 59.7% 20823 20.5% 12452 08.8% 48056 00.4% 2230 06.9% 46634 اٌمصَُ

 17.3% 18098 05.1% 3137 08.5% 45958 00.05% 262 06.8% 45958 االِبَ ِحّذ

 11.3% 15865 02.3% 1396 15.1% 81943 06.9% 31169 06.7% 45494 اٌٍّه خبٌذ

 24.2% 12686 05% 3074 05.4% 29618 06.2% 2834 06.1% 41143 اٌطبئف

 92% 2500 03.8% 2301 07% 38136 02.7% 12373 06% 40676 خبزاْ

 19.4% 5176 01.6% 1005 00.6% 3350 00.05% 243 04.1% 27695 اٌٍّه ضعود

 5% 23006 01.9% 1165 03.7% 20133 06.1% 27702 03.3% 25678 اَ اٌمرى

 35.6% 7912 04.6% 2824 03.5% 19447 03% 13732 03.7% 25211 رجون

 48.8% 1553 01.2% 758 01.9% 10446 02.9% 13102 03.7% 24805 اٌٍّه فَصً

االِبَ عجذ 

 اٌرحّٓ
24710 %03.6 2695 %00.59 28146 %05.2 2764 %04.5 2227 1.24 

االَِرح 

 ٔورح
24614 %03.6 4238 %00.93 2232 %00.4 361 %00.5 5601 %06.4 

خبِعخ 

 شمراء
20889 %03.1 402 %00.08 4604 %00.8 4392 %07.2 3639 1.20 

االَِر 

 ضطبَ
20400 %03 5 %00.0001 2710 %00,5 967 %02.3 8700 %11.1 

خبِعخ 

 اٌدوف
19917 %02.9 6442 %01.4 23766 %04.3 1261 %03.1 7927 %15.9 

 12.8% 7241 02.3% 932 03.6% 19888 00.2% 1279 02.6% 17565 خبِعخ حبئً

خبِعخ 

 ٔدراْ
17030 %02.54 1327 %00.2 8108 %00.5 2512 %06.2 5582 %45 

حفر  -ج

 اٌجبطٓ
16766 %02.5 673 %00.1 10989 %18.6 1407 %03.4 3430 %41 

رٍبض  -ج

 اٌعٍُ
16101 %02.4 7967 %00.2 3101 %00.5 72 %00.17 395 %18.2 

 38% 7980 7.04% 3033 50.1% 27055 43.16% 194859 02.1% 14240 خبِعخ ثَشخ

خبِعخ 

 اٌجبحخ
13217 %01.91 985 %00.2 7234 %01.3 669 %01.6 6866 %09.7 

اٌحذود 

 اٌشّبٌَخ
10612 %01.5 3867 %00.8 2232 %00.4 546 %01.3 4042 %13.5 

 اٌدبِعخ

 اٌطعودٍخ
10602 %015 114473 %25.35 14170 %02.6 210 %00.5 33185 %00.6 

االَِر -ج

 ضٍطبْ
8714 %01.3 583 %00.1 202 %00.003 612 %01 618 %99 

اٌدبِعخ 

 اٌعرثَخ
8682 %01.29 1406 %00.3 122 %00.002 55 %00.09 122 %45 

ج. اٌٍّه 

ضعود 

 ٌٍعٍوَ

6170 %00.9 26245 %05.8 6503 %01.2 4340 %07.1 4292 1.01 

 05.8% 1120 00.1% 66 00.009% 51 00.07% 32 00.8% 5596 ج. االعّبي

 09.8% 940 00.1% 92 00.1% 662 00.7% 3493 00.67% 4553 ج. اٌفَصً

ج.االضالَِخ 

اٌّذٍٕخ 

 إٌّورح

4553 %00.67 59 %00.01 1593 %00.2 2912 %04.8 3324 %87.6 
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وٍَخ 

 اٌجزرخٌ
3148 %00.47 ---- ---- ------ ----- 134 %00.2 434 %30.8 

 10.2% 583 00.09% 60 00.06% 340 ------ ----- 00.46% 3099 خبِعخ عفذ

ج.دار 

 اٌعٍوَ
2789 %00.41 149 %00.03 2789 %00.5 149 %00.2 412 %36.1 

 47.7% 352 00.2% 168 00.001% 64 ----- ---- 00.41% 2750 وٍَبد ثرٍذح

وٍَخ 

 االصبٌخ
2193 %00.32 ---- ------ ---- ---- 119 %00.1 200 %59.5 

وٍَخ اثٓ 

 ضَٕب
1897 %00.28 47 %00.01 41 %00.007 141 %00.2 177 %79.6 

اٌّدّوع 

 اٌىٌٍ
669611  451428  540337  60463  ----- ------- 

 :  نتوصل لممقارنات التالية14ومن خالل الجدول   
الممتتتو عبتتتد العزيتتتز المرتبتتتة اعولتتتت  تتتي عتتتدد المستتتتخدمين حيتتتث بمتتتغ احتمتتتت جامعتتتة  .1

  متتن المجمتتوع الكمتتي، وكتتان استتتخدام 7.2%  ويمثتتل متتا نستتبت   48505مستتتخدمي ا  
  وهتذا يعتد انخفاضتا كبيترا 00.6%   وهي تمثل ما نستبت   3135لوحات النقاش  بعدد 

متتتتغ عتتتتدد التقييمتتتتات  تتتتي درجتتتتة استتتتتخدام لوحتتتتة النقتتتتاش قياستتتتا بعتتتتدد مستتتتتخدمي ا، وب
  متتتتن مجمتتتتوع التقييمتتتتات  وهتتتتذا يعتتتتد مقاربتتتتا لنستتتتبة 8.7%  متتتتا نستتتتبت   47233 

  وتمثتتتتل متتتتا نستتتتبت  5085المستتتتتخدمين  لتتتتدي ا، أمتتتتا الفصتتتتول اع تراضتتتتية   بميتتتتت  
  من كل الفصول اع تراضية وهتذا النستبة تعتد متوستطة وتفستير ذلتو  ان التتعمم %8.4 

لعزيز كان  ي بدايت  لذا اقتصر استخدام التقييمتات بشتكل عن بعد  ي جامعة الممو عبد ا
 متوسط ولوحة المناقشات والفصول اع تراضية بشكل منخفض .

احتمتتتت جامعتتتة القصتتتيم المرتبتتتة الثانيتتتة  تتتي عتتتدد المستتتتخدمين حيتتتث بمتتتغ مستتتتخدمي ا  .2
  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 06.9%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   46634 

  وهتتذا يعتتد انخفاضتتا كبيتترا  تتي 00.4%   وهتتي تمثتتل متتا نستتبت   2230بعتتدد النقتتاش  
  متا 48056درجة استخدام لوحة النقاش قياسا بعدد مستخدمي ا، وبمغ عدد التقييمتات  

  من مجموع التقييمات  وهذا يعتد مقاربتا لنستبة المستتخدمين  لتدي ا، أمتا 8.8%نسبت   
  وهذا النستبة تعتد عاليتة 20.5%ل ما نسبت     وتمث12452الفصول اع تراضية   بميت  

جتتدا استتتنادا التتت عتتدد الفصتتول اع تراضتتية  تتي كتتل الجامعتتات، ويمكتتن تفستتير ذلتتو بتتان 
التعمتتيم عبتتر اعنترنتتت كتتان  تتي بدايتتت  يركتتز عمتتت التتتعمم عتتن بعتتد بشتتكل متوستتط عمتتت 

 الفصول اع تراضية والتقييمات.
ة  تي عتدد المستتخدمين حيتث بمتغ مستتخدمي ا احتمت جامعتة اعمتام محمتد المرتبتة الثالثت .3

  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 06.8%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   45958 
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  وهتتذا النستتبة تعتتد منخفضتتة 00.05%   وهتتي تمثتتل متتا نستتبت     262النقتتاش  بعتتدد 
بشتتتكل كبيتتتر  تتتي درجتتتة استتتتخدام لوحتتتة النقتتتاش قياستتتا بعتتتدد مستتتتخدمي ا، وبمتتتغ عتتتدد 

  من مجموع التقييمتات  وهتذا يعتد مقاربتا لنستبة 8.5%  ما نسبت   45958 التقييمات 
  وتمثتتتتل متتتتا نستتتتبت  3137المستتتتتخدمين  لتتتتدي ا، أمتتتتا الفصتتتتول اع تراضتتتتية   بميتتتتت  

  وهذا النسبة تعد متوسطة قياسا الت عدد الفصول اع تراضتية لكتل الجامعتات، %05.1 
ايتت  لتذا اقتصتر التتعمم عتن بعتد بشتكل ويمكن تفسير ذلو بتان التتعمم عتن بعتد كتان  تي بد

 متوسط عمت التقييمات اما الفصول اع تراضية  كانت ببرامج جير برنامج البالكبورد.
احتمتتت جامعتتة الممتتو خالتتد المرتبتتة الرابعتتة  تتي عتتدد المستتتخدمين حيتتث بمتتغ مستتتخدمي ا  .4

  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 06.7%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   45494 
  وهتذ  النستبة تعتد متوستطة 06.9%   وهي تمثتل متا نستبت     31169لنقاش  بعدد ا

 تتتتي درجتتتتة استتتتتخدام لوحتتتتة النقتتتتاش قياستتتتا بعتتتتدد مستتتتتخدمي ا، وبمتتتتغ عتتتتدد التقييمتتتتات 
  متتن مجمتتوع التقييمتتات وهتتذا يعتتد جيتتد احصتتائيًا لنستتبة 15.1%  متتا نستتبت   81943 

  وتمثتتتتل متتتتا نستتتتبت  1396ميتتتتت  المستتتتتخدمين  لتتتتدي ا، امتتتتا الفصتتتتول اع تراضتتتتية   ب
  وهذا النسبة تعد جيدة احصائيًا قياسا لمجموع الفصول اع تراضية الكميتة لكتل %05.1 

الجامعات، ويمكن تفسير ذلو بان التعمم عن بعتد  تي جامعتة الممتو خالتد كتان  تي بدايتت  
 نقاش.لذا لم يتم التركيز عمت الفصول اع تراضية والتقييمات بل ركزت عمت لوحات ال

احتمتتت جامعتتة الطتتائل المرتبتتة الخامستتة  تتي عتتدد المستتتخدمين حيتتث بمتتغ مستتتخدمي ا  .5
  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 06.1%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   41143 

  وهتتذا النستتبة تعتتد منخفضتتة 00.1%   وهتتي تمثتتل متتا نستتبت     2834النقتتاش  بعتتدد 
ستا بعتدد مستتخدمي ا، وبمتغ عتدد التقييمتات احصائيًا  ي درجة استخدام لوحتة النقتاش قيا

  من مجموع التقييمات  يعد متوسط لنستبة المستتخدمين  05.4%  ما نسبت   29618 
  وهتذا النستبة 05%  وتمثتل متا نستبت   3074لدي ا، أما الفصتول اع تراضتية   بميتت  

التتعمم عتن تعد جيدة احصائيًا قياسا مجموع الفصول اع تراضية، ويمكتن تفستير ذلتو بتان 
بعتتتد  تتتي جامعتتتة الطتتتائل كتتتان  تتتي بدايتتتت  لتتتذا استتتتخدمت منصتتتات اختتترى جيتتتر منصتتتة 

بشتكل متوستط البالكبورد كالفصول اع تراضية وبالتالي كانت النسبة منخفضة والتقييمتات 
 ولوحات النقاش بشكل منخفض.
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احتمتتت جامعتتة جتتازان المرتبتتة السادستتة   تتي عتتدد المستتتخدمين حيتتث بمتتغ مستتتخدمي ا  .6
  من المجموع الكمي، وكان استخدام لوحات النقتاش  06%  ويمثل ما نسبت    40676 

  وهتذ  النستبة تعتد متوستطة احصتائيًا 02.7%   وهي تمثل متا نستبت     12373بعدد 
 تتتتي درجتتتتة استتتتتخدام لوحتتتتة النقتتتتاش قياستتتتا بعتتتتدد مستتتتتخدمي ا، وبمتتتتغ عتتتتدد التقييمتتتتات 

يعتتد متوستتط لنستتبة المستتتخدمين     متتن مجمتتوع التقييمتتات 07%  متتا نستتبت   38136 
  وهتتتذ  03.8%  وتمثتتتل متتتا نستتتبت   2301لتتتدي ا، أمتتتا الفصتتتول اع تراضتتتية   بميتتتت  

النسبة تعد متوسطة، ويمكن تفستير ذلتو بتان التتعمم عتن بعتد  تي جامعتة جتازان رجتم انت  
كتتتان  تتتي بدايتتتت  اع أنتتت  تتتتم استتتتخدام الفصتتتول اع تراضتتتية ألجمتتتب مقتتتررات م والتقييمتتتات 

 ولوحات النقاش بشكل اقل من المتوسط.
احتمت جامعة الممو سعود المرتبة السابعة   ي عتدد المستتخدمين حيتث بمتغ مستتخدمي ا  .7

  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 04.1%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   27695 
  وهتذا النستبة تعتد منخفضتة جتدا 00.05%   وهي تمثل ما نسبت   243النقاش  بعدد 

ئيًا  ي درجة استخدام لوحتة النقتاش قياستا بعتدد مستتخدمي ا، وبمتغ عتدد التقييمتات احصا
  متتن مجمتتوع التقييمتتات  يعتتد هتتذا ايضتتا متتنخفض جتتدا 00.6%  متتا نستتبت    3350 

  1005احصتتائيًا بالنستتبة لعتتدد المستتتخدمين  لتتدي ا، أمتتا الفصتتول اع تراضتتية   بميتتت  
نخفض جتتتدا احصتتتائيًا قياستتتا التتتت عتتتدد   ويعتتتد استتتتخدام متتت01.6%وتمثتتتل متتتا نستتتبت   

الفصول اع تراضية عمت مستوى الجامعة، و تفسير ذلتو بتان التتعمم عتن بعتد  تي جامعتة 
الممو سعود كان  ي بدايت  لذا لم تستخدم منصة البالكبتورد باعتبارهتا المنصتة اعساستية 

  ا.كذلو التقييمات ولوحات النقاش بشكل اقل من المتوسط قياسا لعدد مستخدمي
احتمتتت جامعتتة ام القتترى المرتبتتة الثامنتتة  تتي عتتدد المستتتخدمين حيتتث بمتتغ مستتتخدمي ا  .8

  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 03.3%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   25678 
  وهتتذا النستبة تعتتد مرتفعتتة  06.1%   وهتي تمثتتل متتا نستبت     27702النقتاش  بعتتدد 

ياستا بعتدد مستتخدمي ا، وبمتغ عتدد التقييمتات احصائيًا  ي درجة استخدام لوحتة النقتاش ق
  من مجموع التقييمات و يعد هذا متوسط احصتائيًا نوعتا 03.7%  ما نسبت   20133 

  وتمثتل متا 1165ما قياسا بعدد المستتخدمين  لتدي ا، أمتا الفصتول اع تراضتية   بميتت  
الفصتتول   وهتتذ  النستتبة تعتتد منخفضتتة جتتدا احصتتائيًا قياستتا التتت عتتدد 01.9%نستتبت   
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اع تراضية عمت مستوى الجامعات، ويمكن تفسير ذلو بتان التتعمم عتن بعتد  تي جامعتة ام 
القرى كان  تي بدايتت  لتذا استتخدمت منصتات بديمتة عتن منصتات البالكبتورد وهتذا ينطبتق 
عمتتت التقييمتتات ايضتتا بشتتكل ضتتعيل احصتتائيًا قياستتا لعتتدد مستتتخدمي ا ومقررات تتا،  قتتط 

 اء  ي ا متوسط.لوحة المناقشات كان اعد
احتمتتتت جامعتتتة تبتتتوو المرتبتتتة التاستتتعة  تتتي عتتتدد المستتتتخدمين حيتتتث بمتتتغ مستتتتخدمي ا  .9

  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 03.7%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   25211 
  وهذ  النسبة تعد متوسطة   تي 03%   وهي تمثل ما نسبت     13732النقاش  بعدد 

  متا 19447بعدد مستخدمي ا، وبمغ عدد التقييمتات   درجة استخدام لوحة النقاش قياسا
  من مجموع التقييمات و يعد هذا متوسط احصائيًا نوعتا متا قياستا بعتدد 03.5%نسبت   

  وتمثتتتتل متتتتا نستتتتبت  2824المستتتتتخدمين  لتتتتدي ا، امتتتتا الفصتتتتول اع تراضتتتتية   بميتتتتت  
ائيًا،    نستتبة لكتتل الفصتتول عمتتت مستتتوى الجامعتتات وهتتي نستتبة متوستتطة احصتت%04.6 

ويمكتتتن تفستتتير ذلتتتو بتتتان التتتتعمم عتتتن بعتتتد  تتتي تبتتتوو استتتتخدمت  الفصتتتول اع تراضتتتية 
والتقييمتتتات ولوحتتتات النقتتتاش الخاصتتتة بنظتتتام البالكبتتتورد بشتتتكل متوستتتط  قياستتتا لعتتتدد 

 مستخدمي ا ومقررات ا وقد تم اعستعانة بمنصات بديمة عن .
خدمين حيتث بمتغ مستتخدمي ا احتمت جامعة الممو  يصل المرتبة العاشرة   ي عتدد المستت .12

  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 03.7%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   24805 
  وهتذ  النستبة تعتد متوستطة 02.9%   وهي تمثتل متا نستبت    13102النقاش  بعدد  

احصائيًا  ي درجة استخدام لوحتة النقتاش قياستا بعتدد مستتخدمي ا، وبمتغ عتدد التقييمتات 
  متتن مجمتتوع التقييمتتات و يعتتد هتتذا متتنخفض احصتتائيًا 01.9%ت     متتا نستتب10446 

  وتمثتل 758نوعا ما قياسا بعدد المستتخدمين  لتدي ا، امتا الفصتول اع تراضتية   بميتت  
  وهتذ  النستبة منخفضتة قياستا التت عتدد الفصتول عمتت مستتوى كتل 01.2%ما نستبت   

جامعتتة الممتتو  يصتتل كتتان  جامعتات المممكتتة، ويمكتتن تفستتير ذلتتو بتتان التتتعمم عتن بعتتد  تتي
يستتتخدم المنصتتة لمفصتتول اع تراضتتية ومنصتتات اختترى كتتذلو التقييمتتات ولوحتتات النقتتاش 

 بشكل ضعيل قياسا لعدد مستخدمي ا ومقررات ا.
احتمت جامعة اعمام عبد الرحمن المرتبة الحادية عشرة   ي عتدد المستتخدمين حيتث بمتغ  .11

من المجمتوع الكمتي، وكتان استتخدام   03.6%  ويمثل ما نسبت   24710مستخدمي ا  
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  وهتتذا النستتبة تعتتد 00.59%   وهتتي تمثتتل متتا نستتبت   2695لوحتتات النقتتاش  بعتتدد 
ضتتعيفة احصتتائيًا  تتي درجتتة استتتخدام لوحتتة النقتتاش قياستتا بعتتدد مستتتخدمي ا، وبمتتغ عتتدد 

  متتتن مجمتتتوع التقييمتتتات و يعتتتد هتتتذا جيتتتد 05.2%  متتتا نستتتبت    28146التقييمتتتات  
متتتا قياستتتا بعتتتدد المستتتتخدمين  لتتتدي ا، أمتتتا الفصتتتول اع تراضتتتية   بميتتتت  احصتتتائيًا نوعتتتا

  وهتتذا النستتبة متوستتطة قياستتا التتت عتتدد الفصتتول 04.5%  وتمثتتل متتا نستتبت   2764 
عمت مستتوى كتل جامعتات المممكتة،  ويمكتن تفستير ذلتو بتان التتعمم عتن بعتد  تي جامعتة 

اضتتية ومنصتتات اختترى كتتذلو اعمتتام عبتتد التترحمن  كتتان يستتتخدم المنصتتة لمفصتتول اع تر 
 التقييمات ولوحات النقاش بشكل اكبر  قياسا لعدد مستخدمي ا ومقررات ا.

احتمتتت جامعتتة اعميتترة نتتورة المرتبتتة الثانيتتة  عشتترة   تتي عتتدد المستتتخدمين حيتتث بمتتغ  .12
  من المجمتوع الكمتي، وكتان استتخدام 03.6%  ويمثل ما نسبت   24614مستخدمي ا  

  وهتتذا النستتبة تعتتد 00.93%   وهتتي تمثتتل متتا نستتبت   4238لوحتتات النقتتاش  بعتتدد 
ضعيفة جدا احصائيًا  ي درجة استخدام لوحة النقاش قياسا بعدد مستخدمي ا، وبمتغ عتدد 

  متتتن مجمتتتوع التقييمتتتات و يعتتتد هتتتذا ضتتتعيل  00.4%  متتتا نستتتبت   2232التقييمتتتات  
  وتمثل متا نستبت  361قياسا بعدد المستخدمين  لدي ا، اما الفصول اع تراضية   بميت  

  وهذ  النسبة ضتعيفة  احصتائيًا التت عتدد الفصتول عمتت مستتوى كتل جامعتات %00.5 
المممكتتة، ويمكتتن تفستتير ذلتتو بتتان التتتعمم عتتن بعتتد  تتي جامعتتة اعميتترة نتتورة كتتان يستتتخدم 
المنصتتة لمفصتتول اع تراضتتية ومنصتتات اختترى كتتذلو التقييمتتات ولوحتتات النقتتاش بشتتتكل 

 د مستخدمي ا ومقررات ا.ضعيل جدا  قياسا لعد
احتمت جامعة شقراء المرتبة الثالثة عشرة   ي عدد المستخدمين حيث بمتغ مستتخدمي ا  .13

  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 03.1%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   20889 
  وهتتذ  النستتبة تعتتد ضتتعيفة 00.08%   وهتتي تمثتتل متتا نستتبت     402النقتتاش  بعتتدد 

تخدام لوحتة النقتاش قياستا بعتدد مستتخدمي ا، وبمتغ عتدد التقييمتات احصائيًا  ي درجة اس
  متن مجمتتوع التقييمتات و يعتد هتتذا ضتعيل  قياستا بعتتدد 00.8%  متا نستبت    4604 

  وتمثتتتتل متتتتا نستتتتبت  4392المستتتتتخدمين  لتتتتدي ا، أمتتتتا الفصتتتتول اع تراضتتتتية   بميتتتتت  
كتتتل جامعتتتات    وهتتتذ  النستتتبة جيتتتدة قياًستتتا التتتت عتتتدد الفصتتتول عمتتتت مستتتتوى%07.2 

المممكة، ويمكن تفسير ذلو بان التعمم عن بعد  ي جامعتة شتقراء  كتان تستتخدم المنصتة 
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لمفصول اع تراضية ومنصات أخرى، كذلو التقييمتات ولوحتات النقتاش بشتكل ضتعيل جتدا  
 قياسا لعدد مستخدمي ا ومقررات ا.

دمين حيتث بمتغ احتمت جامعة اعمير سطام  المرتبة الرابعتة  عشترة   تي عتدد المستتخ .14
  متن المجمتوع الكمتي، وكتان استتخدام  03%  ويمثل متا نستبت    20400مستخدمي ا  

  وهتذ  النستبة تعتد ضتعيفة 00.0001%  وهي تمثل ما نسبت   5لوحات النقاش  بعدد 
جتتدا احصتتتائيًا  تتتي درجتتتة استتتخدام لوحتتتة النقتتتاش قياستتتا بعتتدد مستتتتخدمي ا، وبمتتتغ عتتتدد 

  متتتن مجمتتتوع التقييمتتتات و يعتتتد هتتتذا ضتتتعيل  00.5%   متتتا نستتتبت  2710التقييمتتتات  
  وتمثل متا نستبت  967قياسا بعدد المستخدمين  لدي ا، أما الفصول اع تراضية   بميت  

  وهتتذ  النستتبة متوستتطة قياستتا  التتت عتتدد الفصتتول عمتتت مستتتوى كتتل جامعتتات %02.3 
كتان يستتخدم   المممكة، ويمكن تفسير ذلو بان التعمم عتن بعتد  تي جامعتة اعميتر ستطام 

المنصتتة لمفصتتول اع تراضتتية ومنصتتات اختترى كتتذلو التقييمتتات ولوحتتات النقتتاش بشتتتكل 
 ضعيل جدا  قياسا لعدد مستخدمي ا ومقررات ا.

احتمتتتت جامعتتتة الجتتتول المرتبتتتة الخامستتتة عشتتترة   تتتي عتتتدد المستتتتخدمين حيتتتث بمتتتغ  .15
استتخدام    من المجمتوع الكمتي، وكتان02.93%  ويمثل ما نسبت   19917مستخدمي ا  

  وهتذ  النستبة تعتد ضتعيفة 01.4%   وهي تمثل متا نستبت   6442لوحات النقاش  بعدد 
احصتتائيًا  تتي درجتتة استتتخدام لوحتتة النقتتاش قياستتا بعتتدد مستتتخدمي ا، وبمتتغ عتتدد التقييمتتات 

  متتن مجمتتوع التقييمتتات و يعتتد هتتذا متوستتط  قياستتا بعتتدد 04.3%  متتا نستتبت   23766 
  وتمثتتتتل متتتتا نستتتتبت  1261الفصتتتتول اع تراضتتتتية   بميتتتتت  المستتتتتخدمين  لتتتتدي ا، أمتتتتا 

  وهذ  النسبة متوسطة قياسا  الت عدد الفصول عمتت مستتوى كتل جامعتات %03.12.3 
المممكة، ويمكن تفسير ذلتو بتان التتعمم عتن بعتد  تي جامعتة الجتول كتان تستتخدم المنصتة 

كل ضتتعيل جتتدا لمفصتتول اع تراضتتية ومنصتتات اختترى كتتذلو التقييمتتات ولوحتتات النقتتاش بشتت
 احصائيًا قياسا لعدد مستخدمي ا ومقررات ا.

احتمت جامعة حائل المرتبة السادسة عشرة   ي عدد المستخدمين حيتث بمتغ مستتخدمي ا  .16
  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 02.6%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   17565 

د ضتتعيفة  جتتدا   وهتتذ  النستتبة تعتت00.2%   وهتتي تمثتتل متتا نستبت   1279النقتاش  بعتتدد 
احصتتائيًا  تتي درجتتة استتتخدام لوحتتة النقتتاش قياستتا بعتتدد مستتتخدمي ا، وبمتتغ عتتدد التقييمتتات 
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  من مجموع التقييمات و يعد هذا متوسط  احصائيًا قياستا 03.6%  ما نسبت   19888 
  وتمثتتتل متتتا نستتتبت  932بعتتتدد المستتتتخدمين  لتتتدي ا، امتتتا الفصتتتول اع تراضتتتية   بميتتتت  

نستتبة متوستتطة احصتتائيًا قياستتا  التتت عتتدد الفصتتول عمتتت مستتتوى كتتل   وهتتذ  ال%02.3 
جامعات المممكة، ويمكتن تفستير ذلتو بتان التتعمم عتن بعتد  تي جامعتة حائتل  كتان يستتخدم 
المنصة لمفصول اع تراضية ومنصات اخرى كذلو التقييمات ولوحات النقاش بشتكل ضتعيل 

 جدا احصائيًا قياسا لعدد مستخدمي ا ومقررات ا.
مت جامعة نجران  المرتبة السابعة عشرة   ي عدد المستخدمين حيث بمغ مستتخدمي ا احت .17

  متتتن المجمتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 02.54%  ويمثتتل متتتا نستتتبت   17030 
  وهتذا النستبة تعتد ضتعيفة  جتدا 00.2%   وهتي تمثتل متا نستبت    1327النقاش  بعتدد 

استتا بعتتدد مستتتخدمي ا، وبمتتغ عتتدد التقييمتتات احصتتائيًا  تتي درجتتة استتتخدام لوحتتة النقتتاش قي
  من مجمتوع التقييمتات و يعتد هتذا ضتعيل احصتائيًا قياستا 00.5%  ما نسبت    8108 

  وتمثتتل متتا نستتتبت  2512بعتتدد المستتتخدمين  لتتدي ا، امتتا الفصتتول اع تراضتتية   بميتتت  
جامعتات    وهذا النسبة جيدة احصائيًا قياسا  الت عدد الفصول عمت مستتوى كتل%06.2 

المممكتة، ويمكتن تفستير ذلتتو بتان التتعمم عتتن بعتد  تي جامعتة نجتتران كتان يستتخدم المنصتتة 
لمفصتتول اع تراضتتية ومنصتتات اختترى كتتذلو التقييمتتات ولوحتتات النقتتاش بشتتكل ضتتعيل جتتدا  

 قياسا لعدد مستخدمي ا ومقررات ا.
بمتتغ  احتمتتت جامعتتة حفتتر البتتاطن المرتبتتة الثامنتتة عشتترة   تتي عتتدد المستتتخدمين حيتتث .18

  من المجمتوع الكمتي، وكتان استتخدام 02.5%  ويمثل ما نسبت   16766مستخدمي ا  
  وهتذا النستبة تعتد ضتعيفة  00.1%   وهي تمثتل متا نستبت   673لوحات النقاش  بعدد 

جتتدا احصتتتائيًا  تتتي درجتتتة استتتخدام لوحتتتة النقتتتاش قياستتتا بعتتدد مستتتتخدمي ا، وبمتتتغ عتتتدد 
  متتتن مجمتتتوع التقييمتتتات و يعتتتد هتتتذا عتتتالي  18.6%  متتتا نستتتبت   10989التقييمتتتات  

  وتمثتتل متتا 1407قياستتا بعتتدد المستتتخدمين  لتتدي ا، أمتتا الفصتتول اع تراضتتية   بميتتت  
  وهتتتذ  النستتتبة متوستتتطة  احصتتتائيًا قياستتتا  التتتت عتتتدد الفصتتتول عمتتتت 03.4%نستتتبت   

مستوى كتل جامعتات المممكتة، ويمكتن تفستير ذلتو بتان التتعمم عتن بعتد  تي جامعتة  حفتر 
البتتتاطن  كتتتان يستتتتخدم المنصتتتة لمفصتتتول اع تراضتتتية ومنصتتتات اختتترى كتتتذلو التقييمتتتات 

 ولوحات النقاش بشكل ضعيل جدا  قياسا لعدد مستخدمي ا ومقررات ا.
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احتمتتت جامعتتة ريتتاض العمتتم  المرتبتتة التاستتعة عشتترة   تتي عتتدد المستتتخدمين حيتتث بمتتغ  .19
الكمتي، وكتان استتخدام   من المجمتوع 02.4%  ويمثل ما نسبت   16101مستخدمي ا  

  وهذ  النسبة تعد ضتعيفة  00.2%   وهي تمثل ما نسبت   7697لوحات النقاش  بعدد 
جتتدا احصتتتائيًا  تتتي درجتتتة استتتخدام لوحتتتة النقتتتاش قياستتتا بعتتدد مستتتتخدمي ا، وبمتتتغ عتتتدد 

  متتتن مجمتتتوع التقييمتتتات و يعتتتد هتتتذا ضتتتعيفة  00.5%  متتتا نستتتبت   3101التقييمتتتات  
  وتمثتل متا نستبت  72ين  لدي ا، امتا الفصتول اع تراضتية   بميتت  قياسا بعدد المستخدم

  وهذ  النسبة ضتعيفة  قياستا  التت عتدد الفصتول عمتت مستتوى كتل جامعتات %00.17 
المممكتتة، ويمكتتن تفستتير ذلتتو بتتان التتتعمم عتتن بعتتد  تتي جامعتتة ريتتاض العمتتم كتتان يستتتخدم 

ولوحتتات النقتتاش بشتتتكل المنصتتة لمفصتتول اع تراضتتية ومنصتتات اختترى كتتذلو التقييمتتات 
 ضعيل جدا  قياسا لعدد مستخدمي ا ومقررات ا.

احتمتتت جامعتتة بيشتتة المرتبتتة العشتترون  تتي عتتدد المستتتخدمين حيتتث بمتتغ مستتتخدمي ا  .22
  متتتن المجمتتتوع الكمتتتي، وكتتتان استتتتخدام لوحتتتات 02.1%  ويمثتتتل متتتا نستتتبت   14240 

بة تعتتد عاليتتة   وهتتذ  النستت43.16%   وهتتي تمثتتل متتا نستتبت   194859النقتتاش  بعتتدد 
جتتدا احصتتتائيًا  تتتي درجتتتة استتتخدام لوحتتتة النقتتتاش قياستتتا بعتتدد مستتتتخدمي ا، وبمتتتغ عتتتدد 

  متتتن مجمتتتوع التقييمتتتات و يعتتتد عاليتتتا جتتتدا 50.1%  متتتا نستتتبت   27055التقييمتتتات  
  وتمثتل 3033احصائيًا قياسا بعدد المستخدمين لدي ا، اما الفصول اع تراضية   بميتت  

ا النسبة جيدة احصائيًا قياسا الت عدد الفصتول عمتت مستتوى   وهذ07.04%ما نسبت   
كل جامعات المممكة، ويمكن تفسير ذلو بان التعمم عتن بعتد  تي جامعتة بيشتة كتان عتالي 
جدا احصائيًا من خالل استخدام تقنيات التعمم عن بعد كموحات النقتاش والتقييمتات  ضتال 

 عن الفصول اع تراضية. 
جامعتتتة بيشتتتة احتمتتتت المرتبتتتة العشتتترين متتتن حيتتتث عتتتدد نستتتتنتج متتتن ذلتتتو بتتترجم ان  

 تتي لوحتتات  النستتب احصتتائيًا كالتتتاليالمستتتخدمين لتقنيتتة التتبالو بتتود جيتتر ان تتا احتمتتت اعمتتت 
ايضتا  تي التقييمتات كانتت نستبت ا األولت،   وتحتل بذلو المرتبة 43.16%نسبت    النقاش ما

 تتتي الفصتتتول اع تراضتتتية متتتا نستتتبت   اعولتتتت، وايضتتتا%  وهتتتي بتتتذلو تحتتتتل المرتبتتتة 50.1 
اهتمتام جامعتة بيشتة بتالتعميم  ذلتو الباحثتاتوتفستر  وبذلو تحتل المرتبتة اعولتت، % 07.04 

بعد تحول التعميم كم  متن التعمتيم التقميتدي التت  البالكبوردعن بعد من خالل المنصة التعميمية 
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علكترونتي دورات تدريبتة ألعضتاء كورونتا  اعتدت عمتادة التعمتيم ا جائحةالتعميم عن بعد أثناء 
 تي كا تة العمميتة التعميمتة متن محاضترات  البالكبتوردهيئة التتدريس والطتالب  تي كيفيتة تفعيتل 

ومتتتدونات وم تتتام   Wikiعبتتتر الفصتتتول اع تراضتتتية ولوحتتتات نقتتتاش وواجبتتتات ومنتتتتديات و
 & ,Moralista)دراستتة وتتفتتق هتتذ  النتتتائج متتا ، ومنتتتديات وكتتل أدوات التعمتتيم عتتن بعتتد

Oducado (2020)  تتتم تحديتتد التصتتور تجتا  التعمتتيم عبتتر اإلنترنتتت  تتي  تتي الفميبتين حيتتث
لتدي م  متن أعضتاء هيئتة التتدريس أظ ترت النتتائج أن اليالبيتةوالتتي كمية حكومية  تي الفمبتين 

كفاءة كمبيوتر متوسطة ولم يتمقوا أي تدريب  ي التتدريس عبتر اإلنترنتت متا وجتود عتدد قميتل 
إلتت أنت  يجتب تزويتد مؤسستات التعمتيم  حيتث أوصتت ، م لدي م اتصال إنترنت مستقر لميايةمن

 العالي بالدعم والتدريب المستمرين أثناء مواج ت ا لمتحديات التعميمية التي أثارها الوباء.
متن أستئمة البحتث وأيضتا ال تدل الثالتث متن أهتدال البحتث والتذي يتنص  الثالث التساؤل 9/3

 تتتي التعمتتتيم   البالكبتتتورد مستتتتقبمي لتفعيتتتل المنصتتتات اعلكترونيتتتة التصتتتور ال ذمتتتا :عمتتتت
 من خالل نتتائجالتساؤل ولإلجابة عمت هذا  ؟ذم2232الجامعي يتوا ق من رؤية المممكة 

التت بنتاء  والتذي ي تدلالثاني سنتوصل الت تحقيق ال تدل الثالتث  والفرضاعول  الفرض
نيتتة  تتي التعمتتيم الجتتامعي يتوا تتق متتن رؤيتتة مستتتقبمي لتفعيتتل المنصتتات اعلكترو تصتتور 
 م، و يما يمي خطوات تحقيق هذا ال دل:2232المممكة 

  مربرات بياء التصور املشتكبلي لتفعيل امليصات االلكرتوىية. أواًل: 

او اعضتاء هيئتة  الطتالبنتائج ال دل اعول والتي توصمت التت وجتود معوقتات ستواء متن  .1
ويمكن تحديد الخاص من تا بتالطالب وكمتا  البالكبوردالتدريس  يما يخص استخدام منصة 

 تتتي اعستتتتبيان عمتتتت الستتتؤال والختتتاص بالمعوقتتتات والمشتتتكالت التتتتي  موردت باستتتتجابات 
 تواج  م اثناء تعمم م من خالل منصات التعمم عن بعد ويمكن ادراج ا بالنقاط التالية:

 .ألستاذ المقرر أصبل أصعب من قبل  الطالب ريديل ما يضتو او  طريقة توصيل -
 .قبل الجائحة كثيربأ ضل  كان وج ًا لوج استاذ المقرر أن مخاطبة  -
 .بسبب انقطاع اعنترنتبوقت ا عدم القدرة عمت متابعة المحاضرات  -
 .انا ع اممو اعمكانيات المادية لتو ير اج ز  واعنترنت لتعمم عن بعد -
   .المحاضرات حتت المساء استمرار -
   .عطل  ي ج از الحاسب مما يؤدي الت عدم اعلتزام لحضور المحاضرات -
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 .بالشكل الجيد بسبب التواصل عن بعد بيننا يوضلاعساتذة لم من  بعضال -
 .اثناء المحاضرات جداً  سيئة الشبكة -
   .ع يتناسب ما اعختبارالختبارات المتاح ل زمن -
الستتتماح لمرجتتتوع الستتتؤال الستتتابق  تتتي اعختبتتتارات  تتتي اجمتتتب عتتتدم وجتتتدنا صتتتعوبة  تتتي  -

 المقررات.
 .كثرة التكاليل وصعوبت ا -
 .كثرة المقررات ادت الت ضيط نفسي شديد يوصل الت حد البكاء -
انجتاز الواجبتات العجتز  تي كثرت عدد الواجبات لممقرر الواحتد ستببت عتائق كبيتر لنتا  تي  -

   .المطموبة
 .يدخمنا وما احيان يعمق عمينا البالكبورد -
 .قياسا عن الظرول العادية زيادة اعختبارات والواجبات اثناء الدراسة عن بعد -
 .اجمب ا جير مناسب اوقات المحاضرات -
 ي تعامم ا ما طريقتة التتعمم أعضاء هيئة التدريس من بعض وجدنا صعوبة بعدم تف م ال -

 .عن بعد
 .البالكبوردالبعض من المدرسين ع يتقنون استخدامات تنوع تقنيات  -
أن الطالتتب لديتت  وقتتت كتتا ي  يستتتيمون أوقتتات راحتتت  مثتتل عطمتتة ظتتن بعتتض اعستتاتذة  -

أو بحوث أو واجبات مما يجعل الطالب تحتت ضتيط طتوال  اختباراتاألسبوع ويضعون ب ا 
 األسبوع.

 .ادائنا لوجودنا مع م اثناء المحاضرةعمت  سمبيال وتاثيرها العائميةالمشاكل  -
 .أدت إلت اختالل  ي درجاتي واجباتوالكثرة التكاليل  -
 .الحضوريةواعختبارات  األسئمةعن بعد ما  المعمومةيتعارض تمقي  -

 يما يخص اععضاء:  يمتا يمتي اهتم المعوقتات التتي أدرجوهتا  تي اعستتبانة والخاصتة 
 وتم تحديدها بالنقاط التالية:  بالمعوقات والمشكالت التي واج ت م اثناء عممية التعمم عن بعد

صالح برنامج يجب  -  .ماً ئلدي  مشاكل دا البالكبوردتحديث وا 
   .استمرار مشاكل انقطاع الشبكة نظرا لقمة أبراج شركات اعتصاعت -
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وجتتوب التتتي لتتم تكتتن عمتتت قتتدر المستتؤولية  تتي ظتتل جائحتتة كورونتتا متتن شتتركات اعتصتتال  -
   قرى المممكة. ي من ابراج ا وخاصة اإلكثار واعنتشار 

 .أكثراعشتراكات وكان ال دل مادي  تو ر باقات مخفضة لمطالب او شركات اعتصال لم -
 .مشاركة  اعمة  ي دعم التعميم عن بعدشركات اعتصال ليس ل ا  -
يوجتد  ي تا شتبكة انترنتت ممتا يحتول  يوجد طالب بنستب كبيترة يعيشتون  تي قترى نائيتة ع -

 .البالكبوردبين م وبين حضور محاضرات م ب
   .قياسا عن اععوام السابقة بالطاليوجد تضخم  ي درجات  -
حصتول عمتت درجتات اعمتت متن ال مما ينتج عن  الطالب لدي م اعلمام بالتقويم اعلكتروني -

 استحقاق . 
   .عدم تاهيل اعضاء التدريس لمطرق المتنوعة  ي التقويم اعلكتروني -
متتن قبتتل اعضتتاء هيئتتة  البالكبتتوردعتتدم اعلمتتام بتتانواع اعختبتتارات المنفتتذة و تتق منصتتة  -

 التدريس.
  ي عدم حضور المحاضرات عن بعد والتحجج عن بسوء الشبكة. الطالبتمرس  -
 عدم تمرس عضو هيئة التدريس من اعساليب التقويمية المستخدمة  ي التعمم عن بعد. -
 قمة اساليب التقويم الم اري المستخدمة من قبل عضو هيئة التدريس. -
 المساء أربو العمل التدريسي لدى البعض.ضيط العمل والمحاضرات الت  -
 التنوع  ي استخدامات أكثر من منصة تعميمية وبما يتوا ق ما نوع التخصص. -
 تطوير المشاركة المجتمعية لإلس ام  ي تطوير الية التعمم عن بعد. -
نتائج ال دل الثاني: من خالل نتتائج ال تدل الثتاني والتتي اظ ترت ان الجامعتات وخاصتة   .2

اعوائتل  تي عتدد مستتخدمين منصتات التتعمم عتن بعتد ان تا اقتصترت  العشترين احتمتتالتي 
بتل كانتت اقتل ايضتا وجتدنا  ،مقررات تاعمت الفصول اع تراضي وهذ  الفصول لم تشتمل كتل 
الوستتيمة الوحيتتدة التتتي اعتمتتدت  ألنتت التقيتتيم اعلكترونتتي قتتد اعتمتتدوا عميتت  ويعتتود الستتبب 

اعقتصتتار عمتتت  ايضتتا، ان تتي ظتتل جائحتتة كورونتتا الفصتتل الدراستتي  إلن تتاءكتقتتويم ن تتائي 
المتنوعتة ممتا  البالكبتوردهذين النوعين وبطريقة قميمة يفسر بان  عدم استثمار إلمكانيتات 

 هدرا.يعد 
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 اهداف بياء تصور مشتكبلي لتفعيل امليصات االلكرتوىية : ثاىيا

بشكل خاص يمثل ال تدل الرئيستي  البالكبوردان بناء تصور يساهم  ي تفعيل منصة  
ل تذا البحتث وهتتذا ال تدل يشتتتق منت  مجموعتتة اهتدال  رعيتة كم تتا تختدم العمميتتة التربويتة  تتي 

 التعميم الجامعي و يما يمي هذ  اعهدال:
اعرتقاء بالتعمم باستخدام منصات اعلكترونية سواء  ي الظرول العادية او وقتت اعزمتات  .1

 متعمم بشكل عام ولمتعميم الجامعي بشكل خاص.ل 2232وبما يتوا ق ما رؤية 
فاعميتتة بتتين المتتتعمم وعضتتو هيئتتة التتتدريس باستتتخدام منصتتات التتتعمم الت القتتدرة تعزيتتز  .2

اعلكترونتتي لمحصتتول عمتتت أ ضتتل تعمتتم عنتتد الطالتتب وحتتتت ان كتتان التتتعمم اثنتتاء اعزمتتات 
 . جائحة كورونا نموذجا 

 تستثمر  ي العمم عن بعد. البالكبوردتطوير برامج تفاعمية بمنصة  .3
تطتتوير اليتتات التقتتويم اعلكترونتتي وايجتتاد اليتتات جديتتدة تحقتتق ال تتدل المرجتتو متتن التقتتويم  .4

   .بشكل عام والتقويم اعلكتروني بشكل خاص
الموجتتتودة بنظتتتام  اآلليتتتاتزيتتتادة التنا ستتتية بتتتين اعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس  تتتي استتتتخدام  .5

 طالب بدا عية نحو التعمم عن بعد.إلثراء عممية التعمم ولجذب ال البالكبورد
اعستثمار  ي الطالتب متن ختالل التتعمم عتن طريتق منصتات التتعمم وايجتاد متا يحفتز  عمتت  .6

 التعمم ب ذ  الطريقة وخاصة  ي اعماكن البعيدة عن مراكز الجامعة  القرى واعريال .
حضتتوريا يكمتتل م يممتتا ع شتتو  يتت  ان التعمتت الطتتالب،م يخفتتض التكمفتتة الماديتتة  تتي تعمتت  .7

 المبالغ الطائمة  من خالل التعمم عن بعد من خالل المنصات يخفض تمو الكمفة.
منصات التتعمم اعلكترونيتة تختزن كميتات هائمتة متن المعتارل والم تارات باإلمكتان الرجتوع  .8

لمطالتتب ولعضتتو هيئتتة التتتدريس وحتتتت  تيذيتتة راجعتتةل تتا  تتي أي زمتتان ومكتتان ممتتا تشتتكل 
 لممؤسسة التعميمية.

 .عن مستخدمي ا دقيقوالقياس بما تو ر  من احصائيات  لمتقييم والتقويمعد مرجا ت .9
بتحقِّتتق  ، وذلتتوالبالكبتتوردق معتتايير اعستتتخدام اعمثتتل لمنصتتة يتتالجتتودة  تتي تحق ضتتمان .12

 .رسالة الجامعة
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  :و مبيصات التعله االلكرتوىي2030ثالجا: توظيف رؤية 

  برنامجتا لتحقيتق الرؤيتة 13اعتمد مجمس الشؤون اعقتصادية والتنمية قائمة تضم   
 الحالي عمت البرنامج الخاص بالتعميم وهو: البحث وسيقتصرمن ا، 

برنتتتامج تنميتتتة المتتتواد البشتتترية: ي تتتدل هتتتذا البرنتتتامج التتتت تحستتتين منظومتتتة التعمتتتيم 
لتعمتيم والتتدريبي المستتمر متدى الحيتاة والتدريب  ي جميا مراحم ا من التعميم المبكر وحتتت ا

لموصتتول التتت المستتتويات العالميتتة، كمتتا يستت م البرنتتامج  تتي تطتتوير جميتتا مكونتتات منظومتتة 
التعمتتتيم بمتتتن  تتتي م اعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس والحوكمتتتة وانظمتتتة التقتتتويم والجتتتودة والمنتتتاهج 

لحديثتتة والمبتكتترة  تتي والمستتارات التعميميتتة الم نيتتة والبيئتتة التعميميتتة لتنستتجم متتا التوج تتات ا
    .مجاعت التعميم.  وزارة التعميم، المركز الوطني لمتعميم اعلكتروني 

 وقد تضمن هذا البرنامج مجموعة مبادرات من ا:
الشتتتراكة متتتا المؤسستتتات التعميميتتتة العالميتتتة: وهتتتد  ا تبتتتادل الخبتتترة التعميميتتتة ألحتتتدث  .1

العمميتتة، ودعتتم اعبحتتاث المشتتتركة، المستتتجدات  تتي التعمتتيم والتتتدريب، وتبتتادل الزيتتارات 
وتطوير الزيارات الطالبية والمنل الدراسية واعبتعاث واقامتة الفعاليتات العمميتة كتالمؤتمرات 

 والورش وجيرها.
المستتابقات التنا ستتية واعنديتتة الطالبيتتة: وهتتد  ا ايجتتاد حمتتول مبتكتترة وابداعيتتة لمتحتتديات  .2

 اعجتماعية او العممية والوطنية.
تثمارات الخاصتتتة لتمويتتتل انشتتتاء المبتتتاني التعميميتتتة متتتن اجتتتل تنويتتتا التتتنظم جتتتذب اعستتت .3

   .التعميمية
منظومة الخدمات اعلكترونية الجامعية: هد  ا بناء منظومة خدمات الكترونيتة معموماتيتة  .4

   .متكاممة
الجامعة الذكيتة: هتد  ا تقتديم مجموعتة ختدمات الكترونيتة ذكيتة ومتكاممتة ومن تا أعضتاء  .5

   .يسهيئة التدر 
 .التحول نحو التعميم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعمم .6
  www.moe.gov.saدعم البحث العممي والتطوير  ي الجامعات.   .7
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 رابعا: املعايري

اعتتد المركتتز التتوطني لمتعمتتيم اعلكترونتتي مجموعتتة معتتايير لضتتبط الجتتودة  تتي التعمتتيم 
ويتتم قيتاس درجتة تحقيتق هتذ  المعتايير اعلكتروني  ي مؤسسات التعميم العالي  تي المممكتة، 

من خالل الممارسات التي تطبق ا مؤسسات التعميم العتالي  تي المممكتة، وتتم تقستيم المعتايير 
التتتت معتتتايير اساستتتية، ومعتتتايير متقدمتتتة و تتتق محتتتوريين اساستتتين اعول ختتتاص بالج تتتات 

   .الممارسة لمتعمم اعلكتروني والمحور الثاني خاص بالتقنيات
 يائي لتفعيل امليصات التعلينية االلكرتوىية التصور الب

متتن ختتالل متتا تتتم عرضتت  ستتابقا لفركتتان اعساستتية التتتي يقتتوم عمي تتا بنتتاء المقتتترح  
المعتايير  نصتل التت المحتاور اعساستية التتي يقتوم عميت  -2232الرؤية–اعهدال – المبررات 

 م.2232من رؤية المممكة  ي التعميم الجامعي يتوا ق تصورنا لتفعيل المنصات اعلكترونية 
 المحور اعول: متطمبات التصور البنائي لمتفعيل 

 انشاء وكالة لمتعمم عن بعد وربط ا برئاسة الجامعة حصرا م مات ا هي:-1
   :: تحصر م مات ا باألعمال التاليةالم مات التقنية

بشتتكل  البالكبتتوردتحديتتد كتتادر تقنتتي متخصتتص  تتي انظمتتة المنصتتات التعميميتتة عمتتت  . أ
 .ص والمنصات اعخرى بشكل عام يشرل عمت اليات التعمم عن بعدخا

والخاص بالتعمم عن بقية الخدمات اعلكترونيتة التتي تستتخدم ا  البالكبورد صل نظام  . ب
   .الجامعة  ي انجاز معامالت ا الرقمية

 قتتط  البالكبتتورديستتتخدم تطبيتتق او بتترامج ذا مواصتتفات تقنيتتة مخصصتتة يختتدم منصتتة  . ت
 .ال واتل او الكومبيوتريتم تنزلي  عمت 

تفعيتتل بتترامج تفاعميتتة عستتتخدام ا لضتتبط عمميتتة حضتتور الطتتالب  عميتتا  تتي الفصتتول  . ث
 .ما القبول والتسجيل لرصد الحضور واليياب آليااع تراضية 

انشاء مركز لمقياس والتقويم ختاص بتالتعمم عتن بعتد وتحديتد المعتايير لمتتعمم عتن بعتد  . ج
واعحصتائيات  ،واعستتبيانات ،اعختباراتألعضاء هيئة التدريس ومتابعة كل ما يخص 

   .والتقييم
ربط نظام اتصاعت خاص بالمنصة من خالل اتفاقات متا شتركات اعتصتاعت المحميتة  . ح

 او العالمية.
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 قط لطمبة واعضاء هيئتة التتدريس باستعار  البالكبوردقات خاصة تفعل خدمة تو ير با . خ
   .مناسبة

 املهنات التأهيلية والتطويزية للنشتخدمني. 
ء ثقا تة التتعمم عتن بعتد كبتديل ممتتاز  تي حالتة التتعمم  تي الظترول اععتياديتة وختالل بنا .1

 والمناطق النائية.اعزمات او المواقل التي يتطمب  ي ا التعمم عن بعد  ي القرى 
وتفعيتتل تطبيقاتتت   البالكبتتوردتمكتتين المستتتخدمين  طمبتتة واعضتتاء  متتن ممارستتات اليتتات  .2

   .المتنوعة  ي التعمم
ألقصتتت الحتتدود  تتي التتتعمم متتن ختتالل إلتتزام تثبيتتت استتتخدام  البالكبتتورداستتتثمار تطبيقتتات  .3

نتوع التقتويم بعض تطبيقات  من قبتل اعضتاء هيئتة التتدريس وبمتا يتناستب ونتوع المقترر و 
 المعتمد.

 احملور الجاىي: خطوات التيفيذ

جدولتتة ورش تاهيميتتة وتطويريتتة لممستتتخدمين كتتال  تتي تخصصتت  لمالحقتتة متتا يستتتجد متتن  .1
 م ام تقنية  ي مجال التعمم عن بعد.

جدولتتة ورش لتمكتتين اعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن بنتتاء المحاضتترات التفاعميتتة واستتتثمار  .2
 التعمم و ق معايير محددة تحددها وكالة التعمم عن بعد.تقنيات التعمم وتوظيف ا  ي 

جدولتتة ورش لتمكتتين اعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن بنتتاء اعختبتتارات  بنتتوو اعستتئمة  و تتق  .3
 معايير محددة تحددها وكالة التعمم عن بعد  مراكز القياس والتقويم .

وتوضتتتا اعتمتتتاد تتتتدريس مقتتتررات بنظتتتام الفصتتتول اع تراضتتتية وبنتتتاء بنتتتوو استتتئمة ل تتتا  .4
 لالستخدام  ي حالة تدريس هذا المقرر ألكثر من قسم وألكثر من كمية.

يقتتوم الطالتتب بندارت تتا  التتتعمم التتذاتي   البالكبتتورداعتمتتاد مقتتررات محتتددة لمتتتدريس بنظتتام  .5
عمتتت متتدار الفصتتل ايضتتا ويقتتوم الطالتتب بتقتتويم نفستت  و تتق معتتايير محتتددة مستتبقا  مركتتز 

 القياس والتقويم .
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 احملور الجالح: الكياض والتكويه

   :ل اعتيخال  منمركز القياس والتقويم يقوم بالمتابعة   
ورؤيتتة   تتي ضتتوء رؤيتتة الجامعتتة ورستتالت ا قيتتاس والتقتتويمخطتتة لمتوعيتتة باهميتتة ال تتتو  ر .1

التقويميتتة وكالتتة التتتعمم عتتن بعتتد بمشتتاركة اصتتحاب  يشتتارو  تتي وضتتا الخطتتة م ،2232 
 التخصص  ي القياس والتقويم كال حسب كميت  وتخصص .

 .لجامعةوتحميل ادوات التقويم المعتمدة  ي تقييم الطمبة المتبعة  ي ا .2
   .ت تمتا ادوات التقييم بالمعايير العممية لضمان الجودةوتوضيل الحاجة إل   .3
هيئتتة  بتتين أعضتتاءالتقتتويمي ي نشتتر التتوعي ميمتتة شتتاممة ات ان التقتتويم عالتركيتتز عمتت  .4

 الطالب.التدريس  ضال عن 
 Conclusion :والتوصيات اخلامتة/ 10

تتتم التعتترل عمتتت دور المنصتتات التعميميتتة اعلكترونيتتة  تتي الجامعتتات الستتعودية أثنتتاء  
كورونا، واجراء مقارنات بين بعض الجامعات السعودية  ي التعرل عمتت دور المنصتات  جائحة

عمتتت الجامعتتات التتتي  البحتتث  وكيفيتتة التصتتدي لجائحتتة كورونتتا واعتمتتد البالكبتتوردالتعميميتتة  
اعولتتتت متتتن حيتتتث عتتتدد المستتتتخدمين لمتتتبالو بتتتورو، وبنتتتاء تصتتتور  العشتتتريناحتمتتتت المراتتتتب 

يتتة التتبالو، وتتتم بنتتاء التصتتور المستتتقبمي متتن ختتالل نتتتائج ال تتدل مستتتقبمي لممنصتتات التعميم
  .، كمتتتتتا اوصتتتتتت الدراستتتتتة الحاليتتتتتة2232األول وال تتتتتدل الثتتتتتاني وو تتتتتق رؤيتتتتتة المممكتتتتتة 

 

 Recommendations: التوصيات
  ي ضوء النتائج التي أسفرت عن ا الدراسة تم إيراد بعتض التوصتيات التتي تست م  تي

 وهي كما يمي:  2232رؤية المممكة العربية السعودية تفعيل منصات التعمم عن بعد  ي ضوء 
 تي تفعيل منصات التعمم عتن بعتد أن تتبنت الجامعات السعودية تطبيق التصتور المقتترح ل .1

، متتتا ضتتترورة بنتتتاء استتتتراتيجية 2232ضتتتوء معتتتايير رؤيتتتة المممكتتتة العربيتتتة الستتتعودية 
 .لتصور المقترحمؤسسية لتطبيق آليات ا

وضا أسس ومعايير  عالة لمتابعة األداء عضو هيئتة التتدريس بالجامعتات الستعودية  تي  .2
ن ايتة  صتل لمختروج  كتل ميتةيو تقاجتراء الدراستات ال، و تفعيل منصات التعمم عن بعدمجال 

 تي الطتالب ، ما التركيز عمت اشتراو بمؤشرات تساعد عمت اعرتقاء بتفعيل هذ  المنصات
 التقويم.عممية 
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 تقنيين  ي مجال البرمجة.ال  ي تطوير وتدريبعالمية ضترورة بنتاء شتراكات  .3
لتفعيتل هتذ  عضتو هيئتة التتدريس ضرورة بناء شراكات ما الجامعات  ي المممكة لتدريب  .4

 .  المنصات
المستتتمرة باهميتتة تفعيتل منصتتات التتتعمم عتن بعتتد وتطبيقاتتت  المتنوعتة التتتي تتتو ر التوعيتة  .5

 والمال. الوقت والج د
   :املكرتحات

   :اجراء دراسات معمقة  ي المحاور التالية
 .التعمم عن بعد وأثر بعض المتييرات  ي تفعيم   ي الجامعات السعودية .1
 اعميتتتة استتتتراتيجيات التتتتعمم عتتتن بعتتتد  تتتي ر تتتا دا عيتتتة اعنجتتتاز لتتتدى طمبتتتة الجامعتتتات  .2

 .السعودية
الجامعتتات  تتي المممكتتة العربيتتة  عالقتة التتتعمم عتتن بعتتد عمتت مستتتوى التحصتتيل لتتدى طمبتة .3

   .السعودية
اس ام بعض المتييرات عمت تفعيل المنصات اعلكترونية من وج ة نظر الطتالب واعضتاء  .4

 هيئة التدريس  دراسة مقارنة . 
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 املزاجع
 أواًل: املزاجع العزبية:

 جدم ييح ئد يي  ميي  دج ييح   ال الك ييدرع(. اسييداعان نمييدن إعارة الييد من  2117) دميي الزهرانيي ع د ييع ال ز ييز 
 .(1) 16نمر أدضدء ه  ح الدعر س. المجمح العدل ح لمد م ن  دإلندرنتع

 (. دق ي ن دجر يح جدم يح أن القير  صي  اسيداعان نميدن إعارة اليد من اإللكدردني 2119ال ن يد ع ر ين ص  ي  )
(Blackboard).  (8)المجمح ال ر  ح لم مدن الدر د ح دالنفس حع. 

لمييييد من  ال الك ييييدرعصددم ييييح اسييييداعان أعدات    ييييح نمييييدن  (ع2119سييييممد  مئمييييع )الجر ييييدهع سيييي دن  نييييت 
اإللكدردن  الدشدرك  لدطد ر الم درات ال مم يح صي  مقيرر اليد من اإللكدردني  ليع  طدل يدت السينح 

 (43) الدأس س ح. مجمح كم ح الدر  ح األسدس ح لم مدن الدر د ح داإلنسدن ح  جدم ح  د  
(. داقييا اسييداعان أدضييدء ه  ييح الدييعر س  كم ييح الدر  ييح  جدم ييح اإلمييدن د ييع 2119الشييمرهع ص ييع )صيي  )

مجميح ال ئيث  .(Black Board) اليرئم   ي  ص  ي  لنميدن إعارة اليد من اإللكدردني   يال   يدرع
 .(20) .ال مم  ص  الدر  ح
لد ميي ن (. داقييا اسييداعان طدل ييدت دأدضييدء ه  ييح الدييعر س  قسيين دقن ييدت ا2112ال مييردع رزا  من ييدر )

رسيدلح مدجسيد ر ر ير منشيدرةع دميدعة العراسيدت  (Black board) ال الك يدرعلنمدن إعارة الد من 
 .ال م دع جدم ح المم  س دع

(. أثييييير المن يييييدت 2119طدال يييييحع هيييييدعه مئميييييع. ) مئميييييدععال نيييييزهع شييييي مح سيييييدلنع الكراسييييينحع سيييييم   
الثدند ييييح السييي دع ح. المجمييييح  اإللكدردن يييح المعرسييي ح صيييي  د ز يييز قيييي ن المداطنيييح لطدل ييييدت المرئميييح

 .(13)7الفمسط ن ح لمد م ن المفددح دالد من اإللكدردن ع 
( أثر اادالف نميط اليد من المسيداعن صي  ديعر س المقيررات  نميدن 2118الم در ع ر ن  نت د ع الرئم  )

اليرئم  ( دم  الدئ    الم رص  لطدل دت جدم ح األم يرة نيدرب  نيت د يع ال الك درعإعارة الد من )
 (2) 26دادجدهدد   نئدبع مجمح الجدم ح اإلسالم ح لمعراسدت الدر د ح دالنفس حع 

( داقييا اسييداعان الطدل ييدت 2118الممئيينع إ مييد  د ييع ادع ال ييعرع م ييد أئمييعع دالمط ييرا ع نييدرب م ييدر  )
صيي  المقيير ا رت اإللكدردن ييح صيي  جدم ييح المميي   Blackboard ال الك ييدرعلنمييدن إعارة الييد من 

 .س دع. مجمح ال مدن الدر د ح دالنفس ح
( داقيا اسيداعان أدضيدء ه  يح الديعر س  كم يح الدر  يح جدم يح ئد ي  لنميدن 2118المن رادهع عال يد مئميع )

صي  ضيدء ميع  ديداصر كفد يدت الد مي ن اإللكدردني   ي      Board Blackال الك يدرعإعارة اليد من 
 (25)  ئدثالداقا دالمأمد . دكندلدج د الدر  ح عراسدت د 
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ددط  يي   ال الك ييدرعص دل ييح اسييدراد ج ح الد ميي ن الم كييدس  دسييداعان نمييدن  (ع2116زهييعع منييد  د ييع اد )
الدادس آب دم  الدئ    األكدع م  دا)دجيدب نئيد اسيداعان اإلندرنيت صي  الد مي ن ليع  طدل يدت 

المجمح ال ر  ح لم مدن قسن ا)قد دع المنزل   كم ح الدر  ح  جدم ح األم ر سطدن    د ع ال ز زع 
 .(8) 2دنشر األ ئدثع 

(. دمييين الييينفس اإل جيييد  و مف دميييا ددطيييدرب دمجد)ديييا الدط  ق يييح درؤ دييييا 2115 يييدنس مئميييع )ع سيييالمح
 59-45 (ع1) 1 اإل جد  عالمسدق م ح ص  ال دلن ال ر  . مجمح الشر  األدسط ل من النفس 

اليد من اإللكدردني  صي  ديعر س المقيررات  نميدن إعارة ( أثر مسيدد  2114د ع ال ز زع ردعة د ع الئم ع )
دم  الدئ    الم رص  دكفدءة الد من لمطدل دت. مجمح عراسدت در  ح ص   Blackboard الد من

 .(2) 52الدر  ح ددمن النفسع 
( صددم ح الد من اإللكدردن  الدشدرك  القد ن دمي  اسيداعان نميدن إعارة 2116د ع الدهدبع مئمع مئمدع )

 من اإللكدردنيي   ييال   ييدرع صيي  دنم ييح م ييد ا رت الد ييم ن اإللكدردنيي  د قييدء أثيير الييد من لييع  الييد
 22طالب كم ح الئدس دت  دلجدم ح اإلسالم ح  دلمع نح المندرة المجمح الدر د حع 

اندشييدر د ييدء كدردنييد  جد ئييح(. م دقييدت الد ميي ن ا)صدراضيي  اييال  2121رييدلنع إل ييدنع د ييدشع سييم ر )
الجدم دت ال ر  ح. مجمح عراسيدت صي  ال ميدن اإلنسيدن ح دا)جدمدد يحع مركيز ال ئيث المسدجع ص  

  .258-239( 4) 3ددطد ر المدارع ال شر حع 
أنمدذجييد. مجمييح  19-(. قييراءات دئم م ييح لمد ميي ن ا)صدراضيي  دقييت األزمييدتو كدص ييع2121ص الليي ع ميير ن )

-58( 4) 3دطيد ر الميدارع ال شير حع عراسدت ص  ال مدن اإلنسدن ح دا)جدمدد حع مركز ال ئث د 
98. 
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 مزاجع الويب:ثالجًا: 

: حى االضطراب انى انخعافً( انخعهٍى يٍ 0202يُظًت األيى انًخحدة نهخربٍت وانعهى وانثقافت ) -

 https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse االسخرجاع يٍ انرابط

: حى ( COVID-19 )كوروٌ ( فٍروس كوروَا انجدٌد0202وزارة انصحت انسعودٌت ) -

االسخرجاع يٍ انرابط 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Coron

a/Pages/corona.aspx 

  حى االسخرجاع يٍ انرابط ( انواقعٍت َظرة عٍ قرب،0222انجوفاٌ، جًٍهت بُج يحًد ) -

http://www.alukah.net/literature_language/0/5427/#ixzz5DzDho79N 

( إدارة األزياث وانخعهٍى انطارئ عٍ بعد فً ضوء انخجربت 0202انًُخشري، حهًٍت، ) -

  حى االسخرجاع يٍ انرابط  ئحت كوروَا أًَوذجا  جا –انسعودٌت وانخجارب اندونٍت 
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