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 تروني تقييم تجربة جامعة أم القرى في التعليم اإللك
 من وجهة نظر الطلبة خالل جائحة كورونا

 * د/ سيد شعبانو د/ وليد السجيني و /هناء يماني ود د/ أحمد الحارثي 
 

 مستخلص البحث:
يهدف هذا البحث إلى تقييم تجربة جامعة أم القرى في التعليم اإللكتروني من 

تقييم الطلبة  وجهة نظر الطلبة خالل جائحة كورونا. كذلك التعرف على الفروق بين
 لهذه التجربة وفقًا لعدد من المتغيرات.

وأظهرت النتائج من خالل التحليل االحصائي للبيانات الناتجة من تطبيق 
استبانة ٌأعدت لهذا الغرض في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 أن إلى( طالبًا وطالبة بجامعة أم القرى 8811على عينة قوامها ) 9181/9191
تجربة التعليم اإللكتروني بجامعة أم القرى خالل جائحة  راضون بشكل عام عن الطلبة
 .كورونا

الطلبة القاطنون درجات ات فروق دالة إحصائيًا بين متوسط ال توجد كذلك
بالمدينة أو بالقرية في جميع محاور تقييم تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة 

توجد فروق دالة . وقات، الرضا، مقترحات التطوير(اإليجابيات، السلبيات، المع)
محوري )اإليجابيات، والرضا( في الذكور واإلناث درجات ي إحصائيًا بين متوسط

وال يوجد فرق  لصالح الذكور وفى محوري )السلبيات، والمعوقات( في اتجاه االناث،
درجات ى توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط .دال بينهما في محور)المقترحات(

محوري )االيجابيات، والرضا( في طلبة الكليات العملية وطلبة الكليات النظرية 
                                                           

أستاذ مساعد هندسة البرمجيات، جامعة أم القرى، المملكة العربية  :د/ أحمد الحارثي* 
 .السعودية

أستاذ مساعد علوم الحاسب )التعليم اإللكتروني(، جامعة أم القري، المملكة : د/هناء يماني
 .العربية السعودية

 .المملكة العربية السعودية أستاذ مساعد التعليم اإللكتروني، جامعة أم القرى،: د/ وليد السجيني
 .، المملكة العربية السعوديةأستاذ مشارك تقنيات التعليم، جامعة أم القرى: د/ سيد شعبان
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 لصالح طلبة الكليات النظرية وفى محور )السلبيات( في اتجاه طلبة الكليات العملية،
فروق دالة وال توجد فروق دالة بينهما في محوري )المعوقات، والمقترحات(. توجد 

)ال توجد خبرة/ توجد  جات الطلبة بمجموعات الخبرة األربعإحصائيًا بين متوسطات در 
في محاور تقييم الطلبة لتجربة  خبرة ضعيفة/ توجد خبرة متوسطة/ توجد خبرة كبيرة(

 التعليم اإللكتروني للجامعة. 
كما يوجد ارتباط موجب دال إحصائًيا بين االستعداد للتعلم اإللكتروني قبل 

جربة التعليم اإللكتروني بالجامعة خالل جائحة كورونا جائحة كورونا ومحاور تقييم ت
)اإليجابيات، الرضا، والمقترحات(، ووجود ارتباط سالب دال إحصائًيا بين االستعداد 
للتعلم اإللكتروني قبل جائحة كورونا ومحاور تقييم تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة 

 خالل جائحة كورونا )السلبيات، والمعوقات(.
التعليم اإللكتروني، التقييم، تقييم التعليم اإللكتروني، نظم مات المفتاحية: الكل

 التعليم اإللكتروني، جودة التعليم اإللكتروني، جائحة كورونا، التعليم العالي. ةإدار 
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 مقدمة:
في ضوء االهتمام المتزايد للمؤسسات التعليمية، وخاصة مؤسسات التعليم 

ليمية واإلدارية، وكذلك في ضوء التطور الهائل والمتسارع بجودة العملية التع العالي،
عديد من المفاهيم مثل التعليم عن الفي أجهزة الكمبيوتر وخدمات اإلنترنت، ظهرت 

بعد والتعليم اإللكتروني والجامعات االفتراضية التي أحدثت نقلة نوعية في عمل 
لطالب بالمهارات التي على تزويد ا ينصب التركيزأصبح المؤسسات التعليمية بحيث 

 تؤهلهم لمواجهة التغيرات الحالية.
( أن الهدف األساسي من التعليم اإللكتروني يتمثل في 9111)أوحدد زاهر

عدادهم لسوق العمل، كذلك يهدف إل تقليل الفجوة بين  ىتحسين تعلم الطالب، وا 
تدريس مع المؤسسات التعليمية والمنزل، وتقديم أدوات تعليمية مرنة لعضو هيئة ال

 إتاحة الفرصة لآلباء لالندماج أكثر في تعليم أبنائهم.
فاعلية التعليم اإللكتروني في تنمية  ىعديد من الدراسات التي أكدت علالوجد يو 

 (، السجيني9115)الصباغ الطالب ومنها دراسة  ىمختلف جوانب التعلم لد
(، "هاموند" 9181(، محمد)9181(، ماضي)9185(، مدكور)9189)

Hammond(2005)،  يماني"و"Yamani(2014). 

الدور الذي يقوم به التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا التي تعاظم وقد 
قطاع التعليم العام  هامختلف قطاعات المجتمع ومن علىثارها السلبية آألقت ب

أن جائحة كورونا قد أثرت  إلى Sidhu (2020) " سيدهو"حيث أشار والجامعي،
بدأت البلدان في تنفيذ خطط و ر على قطاع التعليم في جميع أنحاء العالم، بشكل مباش

م ينقل التعليم إلى نمط التعلعبر تتطلب تدابير استثنائية لالستجابة لهذا الذعر 
بيليني، ودايفيد، وفيليبس" كما أشار  اإللكتروني عن بعد في حاالت الطوارئ.

(2020) Phillips David, andPellini , *  إلى أن تفشي جائحة كورونا قد تسببت
، وهو ما 9191دولة لمدارسها وجامعاتها في أواخر مارس  811في إغالق أكثر من 
ن إجمالي م %11.4مليار طالب حول العالم، أي ما ُيعادل  8.5أّثر على أكثر من 

الطالب، ولذلك جاء قرار استكمال التعليم عن بعد في طليعة الحلول التي يمكن بها 
 تخطي قرار الحظر الكلي الذي فرضه عدد كبير من الدول.

                                                           

( فععي التوثيععق واإلسععناد المرجعععي، A.P.A)اتبععع البحععث نظععام الجمعيععة األمريكيععة لعلععم الععنفس * 
 .حيث ُيذكر اسم المؤلف ثم سنة النشر

https://www.ukfiet.org/author/toby-phillips/
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وفي ظل هذا االتجاه نحو االعتماد على التعليم اإللكتروني خالل هذه الجائحة، 
دم إمكانية استخدام كافة نجد أن هناك العديد من التحديات قد ظهرت، ومنها ع

قدرة  علىوالحمل الزائد ، ضغط االستخدام لهذه المنظومة بفاعلية في ضوء الطالب
 (Phillips David, and, Pellini, 2020؛ 9191؛ ساعاتي،9191)فواز، الشبكات.

عديد من الأن هناك  ى( إل9181(، وتحريشي)9111)بكذلك أشار زاهر
التحديات التي تواجهه تطبيق منظومة التعليم اإللكتروني بصفة عامة، والتي تتمثل 

التفاعل المباشر وجهًا  إلىفي االنضباط الذاتي، وفقدان التفاعل االجتماعي، واالفتقار 
 عوبات التكنولوجية.لوجه مع المعلم، وضعف إدارة الوقت، والص
لتعليم التحديات التي واجهت امميزات و الوفي ضوء ما تم استعراضه من 

تقييم تجربة جامعة اإللكتروني، وخاصة في ظل جائحة كورونا يحاول البحث الحالي 
أم القرى في التعليم اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة خالل هذه الجائحة. وذلك 

م اإللكتروني وتحليل فعاليتها، يقييم الدوري ألنظمة التعلضرورة إجراء الت معتماشيًا 
االستخدام  للتعرف على عوامل حيث يعتبر تقييم أنظمة التعلم اإللكتروني أمًرا حيوًيا

 المتعلمين.الفعال والتأثير اإليجابي على 
(Maillson & Nyawo, 2008; Al-Fraihat, Joy, Masa'deh, & Sinclair, 2019)  

هم المؤشرات التي يتم االحتكام أالطالب تعد من  أراء واتجاهاتف تعر أن  كما
 .ليها في عملية تقييم نظم التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعدإوالرجوع بها 

(Palloff & Pratt, 2007; Kishabale, 2019) 
 مشكلة البحث:اإلحساس ب

تناولت تبين من خالل االطالع على العديد من الدراسات واألدبيات التي 
إجراء التقييم الدوري لنظم التعليم اإللكتروني وتحليل التعليم اإللكتروني ضرورة 

 تحسينومن ثم من أجل تشخيص جوانب القوة والضعف في هذه النظم،  فاعليتها
القوة ومعالجة جوانب الضعف بطريقة شاملة وموضوعية تتوازن مع  وتدعيم جوانب

عبد الحميد، )المجتمعات تواجه قد التي  جتماعيةالثقافية واالوالتحديات المتغيرات 
 (.Bhuasiri, et al, 2012؛ Maillson & Nyawo,2008؛ 9115

ولعل من أبرز التغيرات والتحديات التي حدثت في الفترة السابقة هي تفشى 
تجاه منظومة التعليم  كثير من التغييرات والتحوالتجائحة كورونا، والتي أحدثت 

واالكتفاء بالتعليم اإللكتروني، وبعد ، في منازلهم الطلبةأهمها إبقاء ، ومن اإللكتروني
أن كانت المؤسسات التعليمية تنظر إلى التعليم اإللكتروني كنوع من العوامل 
المساعدة في التعليم، وتنظر إليه مؤسسات أخرى على أنه ترف ونوع من زيادة 

https://www.ukfiet.org/author/toby-phillips/
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و تدريبيًا، أصبح اليوم ضرورة، الخيارات التعليمية لمن يرغب في التزود تعليميًا أ
ووسيلة لتمكين مئات الماليين من الطالب من التعلم بعد أن فقدوا فرصة الذهاب إلى 

 (.9191الداود،) التعليميةالمؤسسات 
ومن جانب آخر، ُيعد تعرف أراء واتجاهات الطلبة نحو التعليم اإللكتروني، 

ع اليها لتقييم جودة وفاعلية نظم وخاصة بالجامعات أحد أهم العوامل التي يتم الرجو 
؛ حسامو 9188؛ علي،9111؛ عيسان والعاني، 9114الزامل،)التعليم اإللكتروني 

، والمطيران ،البدر ،الملحم؛ 9181، الضالعي، 9189، العواودة، 9188والعبد اهلل، 
 (Kishabale, 2019؛ 9181

تقييم  إلىلحاجة في االحالي  تتمثل مشكلة البحثوبالتالي، وفي ضوء ما تقدم 
خالل جائحة كورونا من وجهة نظر  تجربة جامعة أم القرى في التعليم اإللكتروني

 الطلبة.
 البحث: ئلةسأ

تقيــيم تجربــة جامعـة ام القــرى فــي التعلــيم  ا"مـيتمثعل السعؤال الععرئيس للبحعث فععي 
  اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة خالل جائحة كورونا؟".

 سئلة الفرعية التالية.ويتفرع من هذا السؤال األ
 الطلبعععة وجهعععة معععن اإللكترونعععي التعلعععيم فعععي القعععرى أم جامععععة تجربعععة إيجابيعععات معععا .8

  كورونا؟ جائحة خالل
 خعالل الطلبعة وجهعة معن اإللكتروني التعليم في القرى أم جامعة تجربة سلبيات ما .9

  كورونا؟ جائحة
 الطلبعة نظعر وجهعة معن اإللكترونعي التعلعيم في القرى أم جامعة تجربة معوقات ما .1

  كورونا؟ جائحة خالل
 خعالل اإللكترونعي التعلعيم فعي القعرى أم جامععة تجربعة عن الطلبة رضا مستوى ما .4

  كورونا؟ جائحة
 نظععر الطلبععة وجهعة مععن القععرى أم بجامععة اإللكترونععي التعلععيم تطعوير مقترحععات معا .5

 كورونا؟ جائحة خالل
متوسععطات ( بععين P) ≤ 1.15ىعنععد مسععتو إحصععائية توجععد فععروق ذات داللععة هععل  .6

القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي خعععالل  أمتقيعععيم تجربعععة جامععععة  فعععيدرجعععات الطلبعععة 
 (.قرية/ مدينة) مكان السكنجائحة كورونا تعزى لمتغير 
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متوسععطات ( بععين P) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية توجععد فععروق ذات داللععة هععل  .1
يم اإللكترونعععي خعععالل القعععرى فعععي التعلععع أمتقيعععيم تجربعععة جامععععة  فعععيدرجعععات الطلبعععة 

 جائحة كورونا تعزى لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى(.
متوسععطات ( بععين P) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية توجععد فععروق ذات داللععة  هععل .1

القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي خعععالل  أم تقيعععيم تجربعععة جامععععة فعععيدرجعععات الطلبعععة 
 (.عملي/ نظري) نوع الدراسةجائحة كورونا تعزى لمتغير 

متوسععطات ( بععين P) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية فععروق ذات داللععة توجععد هععل  .1
القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي خعععالل  أم تقيعععيم تجربعععة جامععععة فعععيدرجعععات الطلبعععة 

الخبععرة السععابقة بععالتعليم اإللكترونععي )ال توجععد خبععرة/  جائحععة كورونععا تعععزى لمتغيععر
 توجد خبرة ضعيفة/ توجد خبرة متوسطة/ توجد خبرة كبيرة(.

درجات تقييم  ( بينP) ≤ 1.15 ىعند مستو إحصائية توجد عالقة ذات داللة  هل .81
القععععرى فععععي التعلعععيم اإللكترونععععي خععععالل جائحععععة كورونععععا  أم الطلبعععة لتجربععععة جامعععععة

 االستعداد الستخدام التعليم اإللكتروني قبل الجائحة. فيودرجاتهم 
 أهداف البحث:

 :يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية 
 الطلبعة وجهعة معن اإللكترونعي التعلعيم فعي القعرى جامععة أم تجربعة تعرف ايجابيات .8

  كورونا. جائحة خالل
 الطلبععة وجهععة مععن اإللكترونععي التعلععيم فععي القععرى جامعععة أم تجربععة تعععرف سععلبيات .9

  كورونا. جائحة خالل
 نظععر وجهععة مععن اإللكترونععي التعلععيم فععي القععرى أم جامعععة تجربععة تعععرف معوقععات .1

 كورونا. جائحة خالل ةالطلب
 اإللكترونععي التعلععيم فععي القععرى أم جامعععة تجربععة عععن الطلبععة رضععا تعععرف مسععتوى .4

  كورونا. جائحة خالل
نظعععر  وجهعععة معععن القعععرى أم بجامععععة اإللكترونعععي التعلعععيم تطعععوير تععععرف مقترحعععات .5

 كورونا. جائحة خالل الطلبة

 اإللكترونععي التعلععيم فععي القععرى جامعععة أم لتجربععة الطلبععة اكتشععاف الفععرق بععين تقيععيم .6
 .(قرية -مدينة) السكن مكان في ضوء اختالف كورونا جائحة خالل

 اإللكترونععي التعلععيم فععي القععرى أم جامعععة لتجربععة الطلبععة اكتشععاف الفععرق بععين تقيععيم .1
 .(اناث/ذكور) في ضوء اختالف الجنس كورونا جائحة خالل
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 اإللكترونععي التعلععيم فععي القععرى جامعععة أم لتجربععة الطلبععة اكتشععاف الفععرق بععين تقيععيم .1
إليهعا  ينتمعون أو الكليعة التعي نعوع الدراسعة في ضوء اخعتالف كورونا جائحة خالل

 )نظري/ علمي(.
 اإللكترونععي التعلععيم فععي القععرى أم جامعععة لتجربععة الطلبععة اكتشععاف الفععرق بععين تقيععيم .1

 بعععععالتعليم السعععععابقة الخبعععععرة مسعععععتوى فعععععي ضعععععوء اخعععععتالف كورونعععععا جائحعععععة خعععععالل
 اإللكتروني.

 اإللكترونعي التعلعيم فعي القعرى أم جامععة لتجربعة الطلبعة تقيعيم بين العالقة تشافاك .81
 قبعععععل اإللكترونعععععي التعلعععععيم السعععععتخدام اسعععععتعدادهم ودرجعععععة كورونعععععا جائحعععععة خعععععالل

 الجائحة.
 أهمية البحث:

 ترجع أهمية البحث الحالي إلى أنه قد: 
م أروني بجامعة نقاط الضعف والقوة داخل منظومة التعليم اإللكتتعرف يسهم في  .8

 القرى خالل جائحة كورونا.

 إلعىووزارة التعليم الععالي  ىم القر أيوجه أنظار القائمين على اتخاذ القرار بجامعة  .9
المعوقعععات والمشعععكالت التعععي واجهعععت تطبيعععق منظومعععة التعلعععيم اإللكترونعععي أثنعععاء 
جائحعععة كورونعععا، ومعععن ثعععم اتخعععاذ معععا يلعععزم للتغلعععب علعععى مثعععل هعععذه المشعععكالت فعععي 

 ستقبل.الم

يسعععهم فعععي إععععداد تصعععور مقتعععر  لتطعععوير منظومعععة التعلعععيم اإللكترونعععي بجامععععة أم  .1
 القرى.

فعععي ضعععوء  يعتبعععر محاولعععة لتقيعععيم تجربعععة جامععععة أم القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي .4
، وقععد يكععون ذلععك نقطععة انطععالق جديععدة لنشععر هععذا النععوع مععن العديععد مععن المتغيععرات
 الدراسات واألبحاث.

 :فروض البحث
متوسعععطات ( بععين P) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية توجععد فععروق ذات داللععة ال  .8

القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي خعععالل  أمتقيعععيم تجربعععة جامععععة  فعععيدرجعععات الطلبعععة 
 (.قرية/ مدينة) مكان السكنجائحة كورونا تعزى لمتغير 

متوسعععطات ( بععين P) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية ال توجععد فععروق ذات داللععة  .9
القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي خعععالل  أمتقيعععيم تجربعععة جامععععة  فعععيبعععة درجعععات الطل

 جائحة كورونا تعزى لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى(.
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متوسعععطات ( بععين P) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية ال توجععد فععروق ذات داللععة  .1
القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي خعععالل  أم تقيعععيم تجربعععة جامععععة فعععيدرجعععات الطلبعععة 

 (.عملي/ نظري) نوع الدراسةلمتغير جائحة كورونا تعزى 
متوسععععطات ( بععععين P) ≤ 1.15 ىعنععععد مسععععتو إحصععععائية توجععععد فععععروق ذات داللععععة  .4

القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي خعععالل  أم تقيعععيم تجربعععة جامععععة فعععيدرجعععات الطلبعععة 
الخبععرة السععابقة بععالتعليم اإللكترونععي )ال توجععد خبععرة/  جائحععة كورونععا تعععزى لمتغيععر

 توجد خبرة متوسطة/ توجد خبرة كبيرة(.توجد خبرة ضعيفة/ 
درجععات تقيععيم  ( بععينP) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية توجععد عالقععة ذات داللععة  .5

القععععرى فععععي التعلعععيم اإللكترونععععي خععععالل جائحععععة كورونععععا  أم الطلبعععة لتجربععععة جامعععععة
 االستعداد الستخدام التعليم اإللكتروني قبل الجائحة. فيودرجاتهم 
 حدود البحث:

البحث على عينة من طالب جامعة أم القرى، والمقيدين للدراسة في قتصر هذا ا
 .م9181/9191الجامعي  العام

 منهج البحث:
 أمتقيععيم تجربععة جامعععة المععنهج الوصععفي التحليلععي بهععدف عتمععد هععذا البحععث علععى ا

 خالل جائحة كورونا. الطلبةالقرى في التعليم اإللكتروني من وجهة نظر 

دبيعات ذات الصعلة بمشعكلة البحعث، ووصعف وبنعاء وكذلك فعي وصعف وتحليعل األ
 أدوات البحث، ومعالجة البيانات وتحليلها احصائيًا.

 عينة البحث:
، ( طالًبعععا وطالبعععة بجامععععة أم القعععرى8811تكونعععت عينعععة البحعععث الميدانيعععة معععن )

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات البحث:8)والجدول 
 عينة البحث ف( وص8)جدول  

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير رالمتغي
 11.1% 441 ذكور الجنس

 69.1% 141 اناث
 11.6% 198 مدينة مكان السكن

 99.4% 966 قرية
 41.1% 411 عملي نوع الدراسة

 51.1% 114 نظري
 الخبرة السابقة

 بالتعليم اإللكتروني 
 % 46 546 ال توجد 
 % 54 648 توجد
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 أدوات البحث:
م القرى في التعليم اإللكتروني أاستبانة تقييم تجربة جامعة في دوات البحث أ تمثلت

فعي صعورتها األوليعة معن وتكونت االسعتبانة  ،خالل جائحة كورونا الطلبةمن وجهة نظر 
إللكترونععي فععي ضععوء مفععردة( لتقيععيم تجربععة الجامعععة فععي التعلععيم ا 14( مفععردة، منهععا )48)

مفعععردات(،  1اإللكترونعععي ) التعلعععيم فعععي الجامععععة ةتجربععع ايجابيعععات :خمسعععة محعععاور، هعععي
 فعي الجامععة مفردات(، معوقات تجربة 6اإللكتروني ) التعليم في الجامعة سلبيات تجربة

  اإللكتروني التعليم في الجامعة مفردات(، رضا الطالب عن تجربة 1) اإللكتروني التعليم
 1) اإللكترونعععي التعلعععيم فعععي الجامععععة مفعععردات(، ومقترحعععات الطعععالب لتطعععوير تجربعععة 1)

 التعلعععيم اسعععتعداد الطلبعععة السعععتخدام مفعععردات( للتععععرف علعععى 1مفعععردات(، باإلضعععافة إلعععى )
وتععم االعتمععاد علععى تععدرج ليكععرت الخماسععي ل جابععة عععن  جائحععة كورونععا، قبععل اإللكترونععي

 (. 5/4/1/9/8محاور االستبانة، بحيث يرصد لها عند التصحيح الدرجات )
 ث:ملخص إجراءات البح

 إجراءات البحث في الخطوات التالية: تمثلت
 االطالع على الكتابات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع البحث. .8

استبانة تقييم تجربة جامعة ام القرى في التعليم اإللكتروني معن وجهعة نظعر إعداد  .9
 خالل جائحة كورونا. الطلبة

سعادة المحكمعين مجموععة معن ال ىعلع امعن خعالل عرضعه االسعتبانةحساب صدق  .1
 وتعديلها في ضوء آرائهم وتوجيهاتهم. ،والمتخصصين في مجال البحث

 . االستبانةحساب درجة ثبات  .4

 .الطلبةعينة البحث من  علىبعد حساب صدقها وثباتها  االستبانةتطبيق  .5

 االستبانة.للبيانات المستقاة من تطبيق حصائية المعالجة اإل .6

 ج.تفسير ما توصل إليه البحث من نتائ .1

 تقديم التوصيات والمقترحات. .1

 :المفاهيم اإلجرائية للبحث
 يشتمل هذا البحث على عدد من المصطلحات األساسية نوجزها فيما يلي:

 :التعليم اإللكتروني
نه منظومة تعمل على أيمكن تعريف التعليم اإللكتروني في هذا البحث على 

وشبكاته بطريقة تمكن المتعلم تقديم محتوى تعليمي متعدد الوسائط قائم على الحاسوب 
من التفاعل النشط مع المحتوى والمعلم واألقران بنمط متزامن أو غير متزامن مع 
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إمكانية إتمام عملية التعلم من أي مكان وفي أي وقت بالسرعة التي تناسبه حسب 
دارة مختلف أنشطة التعلم.  إمكانياته واحتياجاته مع اتاحة الفرصة لمتابعة وا 

  :التقييم
هو عملية أو منظومة مبنية على القياس يتم بواسطتها إصدار الحكم على شيء 
ما في ضوء ما يحتويه من الخاصية الخاضعة للقياس ونسبتها إلى قيمة متفق عليها 

 .أو معيار معين
 :تقييم التعليم اإللكتروني

هو عملية أو منظومة يتم بواسطتها إصدار الحكم على كفاءة منظومة التعليم 
م القرى من وجهة نظر الطلبة من خالل التحليل االحصائي ألكتروني بجامعة اإل

 لهذا الغرض. تعدأُ التي  ةالستجابات الطلبة على بنود االستبان
 :اإلطار النظري للبحث

ال يقتصر استخدام التعليم اإللكتروني في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 
هدف هو إعداد منظومة عمل جديده من أجل على استخدام التكنولوجيا فقط، ولكن ال

إعداد األفراد القادرين على مواجهة التحديات والعقبات المجتمعية والقدرة على قيادة 
ثارها على آالمجتمع نحو األفضل في ضوء ثورة تكنولوجيا المعلومات التي تلقي ب

 متطلبات وخدمات جميع مؤسسات المجتمع.
 لحالي الموضوعات التالية:وفي ضوء ما سبق، سيناقش البحث ا

 .مفهوم التعليم اإللكتروني:1
بدأ ، حيث وتتطور من خالل ثالثة أجيال ظهر مصطلح التعليم اإللكتروني

على أقراص مدمجة حيث التفاعل بين  ىفي الثمانينات وكان المحتو الجيل األول 
حيث  الجيل الثاني في التسعينات بظهور اإلنترنت، بينما ظهر ىالطالب والمحتو 

توافر تفاعل بين الطالب  ىباإلضافة إل ىأصبح هناك تفاعل بين الطالب والمحتو 
نهاية التسعينات  ، بينما بدأ الجيل الثالث فيوأقرانه وبين الطالب والمعلم عن بعد

بظهور مصطلح التجارة اإللكترونية واألمن اإللكتروني وتعاظم دور تكنولوجيا 
الل والجندي، ) المؤسسات التعليمية والمجتمع االتصاالت في إحداث التواصل بين

 (9181؛ طلبه 9111
عديد من التعريفات التي تناولت مفهوم التعليم اإللكتروني ومنها ما ذكره التوجد 
تقديم محتوى تعليمععي عبر هو عبارة عن  التعليم اإللكترونيمن أن ( 9115زيتون )

متعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى ال
النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير 
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متزامنة وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه 
 لوسائط.خالل تلك ا وقدراته، فضاًل عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضًا من

أن التعليم اإللكتروني عبارة عن نمط حديث  إلى khan (2005خان")"وقد أشار 
بالتفاعلية مع اتاحة بيئة تعليمية  ويتسملتوصيل التعلم، والذي يتمركز حول المتعلم 

التكنولوجيا الرقمية المتنوعة  استخدام مصادري وقت عن طريق أ وفيي مكان أمن 
 علية.والتي تمتاز بالمرونة والفا
مصطلح التعليم اإللكتروني على  Wang, et al (2010)وحدد" وانج وأخرون" 

أنه ذلك النمط من التعليم القائم على استخدام تكنولوجيا الحاسبات والشبكات بغرض 
توصيل المحتوى إلى األفراد. كما يمكن تحديد مفهوم التعليم اإللكتروني على أنه هو 

 (Basak, Wotto, & Paul, 2018) سائط اإللكترونية.التعليم المدعم باألدوات والو 

كما يشار إلى التعليم اإللكتروني على أنه االستخدام الفعال لشبكات المعلومات 
 (Chitra, & Raj,2018) وتكنولوجيا االتصاالت في التدريس والتعلم

 علىوفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مفهوم التعليم اإللكتروني في هذا البحث 
الكمبيوتر نظومة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متعدد الوسائط قائم على م" أنه

وشبكاته بطريقة تمكن المتعلم من التفاعل النشط مع المحتوى والمعلم واألقران بنمط 
متزامن أو غير متزامن مع إمكانية إتمام عملية التعلم من أي مكان وفي أي وقت 

دارة بالسرعة التي تناسبه حسب إمكانياته واحت ياجاته مع اتاحة الفرصة لمتابعة وا 
 مختلف أنشطة التعلم".

 .مكونات التعليم اإللكتروني:0
ن مكونات التعليم اإللكتروني تشتمل على مجموعة من أ( 9116أشار محمد )
نظريات التعليم والتعلم واالستراتيجيات  ويتضمنلتصميم التعليمي : االعناصر وهي

دوات ، أالوسائط المتعددة من نصوص ورسوم وصور مكونات، ساليب التعليميةواأل
دوات التواصل أدوات التواصل غير المتزامن كالبريد اإللكتروني، و أاالنترنت ومنها 

جهزة الكمبيوتر ووسائط التخزين والخوادم ، أالمتزامن كغرف الحوار والدردشة
ادارة التعلم برمجيات التأليف واالدارة والتي منها لغات البرمجة ونظم ، والشبكات

LMS. 
مكونات التعليم اإللكتروني مرتبطة بمفهوم أن ( 9181) الجنديالل و ذكر و 

عملية تحليل أنه  ىعل Kurt, 2017 التصميم التعليمي، والذي عرفه "كيورت"
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، وتطوير مواد تعليمية لمواجهة تلك االحتياجات ،مع تطوير ألهداف واحتياجات التعلم
  .المتعلمأنشطة تقييم لمختلف أنشطة 
أهداف التعليم اإللكتروني خالل التعرف على وكذلك من وفي ضوء ما تقدم 

والتي تتمثل في نشر ثقافة التقنية في المجتمع وتعزيز الترابط بين المؤسسات التعليمية 
ومؤسسات المجتمع مع توفير بيئة تعليمية تفاعلية غنية بمصادر التعلم تساعد 

؛ 9111،)الدهشوقت لتعلم من أي مكان وفي أي هداف اأتحقيق  ىالمتعلمين عل
 .(9181،الشناق والدومي

أن التعليم اإللكتروني يمثل منظومة تتكون من ثالثة عناصر  الباحثونيري  
 (.8)شكل وهي: المدخالت والعمليات والمخرجات وذلك كما هو موضح في 

 
 
 

 
 مكونات التعليم اإللكتروني( 8)شكل 

أن التعليم اإللكتروني يتكون من ثالثة عناصر  .(8)شكل ويتضح من خالل 
 -داريإ -معلم –)طالب األفراد والتي تتمثل في  المدخالت: وهيمتفاعلة ومتكاملة 

جهزة الكمبيوتر ووسائط أمصمم تعليمي وهكذا(. التجهيزات والتي تتمثل في  -مبرمج
شغيلية كالويندوز جهزة االتصال. البرامج وتتمثل في البرامج التأالتخزين والشبكات و 

والبرامج التطبيقية كبرامج األوفيس وبرامج تشغيل الوسائط المتعددة وبرامج تصفح 
. البيانات والمعلومات التي تمثل بيانات LMS، وبرامج نظم إدارة التعلمشبكة االنترنت

والطالب والمعلمين والمؤسسة التعليمية. النظريات واالستراتيجيات  ىومعلومات المحتو 
ساس النظري لفهم التعليم اإللكتروني مثل النظرية السلوكية والمعرفية تمثل األ التي

 والبنائية والتواصلية.
واحتفاظ واستدعاء الطالب وتنظم هذه النظريات المبادئ المفسرة لكيفية اكتساب 

في اختيار ه بمخرجات التعلم، وتستخدم كمعينات تساعد ؤ، وتساعد على التنبللمعرفة
تعليمية، وأساليب المعالجة، واالستراتيجيات التي تمكن المتعلمين من اجتياز األدوات ال

 (Khalil & Elkhider, 2016 األهداف المقررة بكفاءة وفاعلية.)

 المدخالت
 األفراد

 التجهيزات

 البرامج

 البيانات والمعلومات

 تالنظريات واالستراتيجيا
 
 

 العمليات
 إدارة  -تعلم –تدريس 

 صيانة ومتابعة

 –انتاج  –تصميم  –تحليل 

 تقويم -تطبيق

 
 

 المخرجات

الوصول بكل متعلم إلي 

أقصي ما تمكنه قدراته 

 وإمكاناته في التعلم

 نشر ثقافة تكنولوجيا

 في المجتمع المعلومات
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دارة التي تتم داخل المنظومة والتي تتمثل في عمليات تدريس  والعمليات  وا 
، وصيانة ودعم البمن قبل المعلم وعمليات تعلم من قبل الط لمختلف أنشطة التعلم

 فني من قبل المتخصصين والمبرمجين.
عني تحديد يالتحليل، والذي عمليات التصميم التعليمي التي تتمثل في كذلك 

، مثل تحديد ما ينبغي على المتعلمين إنجازهيالتصميم و ، المشكلة واقترا  الحلول
نتاج المواد الخاصة بهيالتطوير و  عني تفاعل يالتطبيق و ، عني التخطيط للدرس وا 

المتعلم مع مواد التعليم اإللكتروني والتي يجب أن تساعد فيها المواد تحقيق أهداف 
التقييم ويمثل عمليات قياس ، التعلم، وتعمل على انتقال المعرفة والمهارات للمتعلم

 (McGriff,2000)جودته.  ىالفاعلية والكفاية للتعليم، والحكم على مد
والتي لها  ،النواتج( من منظومة التعليم اإللكتروني)المخرجاتوفي النهاية نجد 

أقصي ما تمكنه  ىبكل متعلم إل المستوي الفردي وهو الوصول علىناتج  :مستويين
مكاناته في التعلم  .قدراته وا 

 وهو نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات في المجتمعالمستوي المجتمعي  علىوناتج 
مؤسسات وقطاعات المجتمع بل وعلي تطوير  علىمما يؤدي الي اعداد افراد قادرين 

 في حد ذاتها. وعمليات منظومة التعليم اإللكتروني تتطوير مدخال
 :LMS نظم إدارة التعليم اإللكتروني.3

ن نظم إدارة التعلم عبارة عن برامج تطبيقية، أو تكنولوجية معتمدة على إ 
م، وعادة ما يزود نظام إدارة تعلالاالنترنت ُتستخدم في تخطيط، وتنفيذ، وتقويم عملية 

التعلم المعلم بطريقة إلنشاء وتقديم المحتوى، ومراقبة مشاركة الطالب وتقويم أدائهم، 
ويمكن أن يزود نظام إدارة التعلم الطالب بالقدرة على استخدام الخصائص التفاعلية 

 (9111 مثل مناقشة الموضوعات واالجتماعات المرئية ومنتديات النقاش. )الجرف،
 التعليمنظم إدارة استخدام وراء من ( أن الفكرة 9111)ب  ويضيف زاهر 

دارتها في إطار منظومة متكاملة والتعلم هي تنظيم عمليات التعليماإللكتروني  ، وا 
دارة جميع األنشطة، والمواد التعليمية بما تتضمنه من العرض التعليمي،  لتشغيل وا 

دارة المهام، وخطط الدرس، والمنهج التعليمي ومنتديات المناقشة، وتبادل الملفات، وا  
  .والدردشة، وهي ما تسمي أحيانًا بيئات التعلم االفتراضي

 وفيما يلي عرض ألنواع نظم إدارة المقرر اإللكتروني، وأدواته، ومميزاته. 
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 :. أنواع نظم إدارة التعليم اإللكتروني1. 3
 ؛ الموسعععي والمبعععارك،9115 جعععودت،) وهمعععا: العععتعلميوجعععد نعععوعين معععن نظعععم إدارة  
 (.9191؛ المعيذر،9115
التي توجعد علعى شعبكة اإلنترنعت، ويمكعن ألي مؤسسعة  )الجاهزة( النظم العامة .أ

 تعليمية، أو أي فرد أن يستخدمها؛ لتقديم المقررات اإللكترونية.

الععنظم الخاصععة التععي يععتم تصععميمها لععبعض المؤسسععات التعليميععة، والجامعععات  .ب
، أو يععتم تصععميها مععن قبععل بعععض البععاحثين، وأعضععاء لتلبيععة حاجتهععا الخاصععة

 هيئة التدريس لتقديم مقررات إلكترونية خاصة بهم.

وتنقسم العنظم العامعة أو الجعاهزة لنعوعين وهمعا: العنظم العامعة مفتوحعة المصعدر  
التعي يمكععن االسععتفادة منهععا فععي تقععديم المقعررات اإللكترونيععة بالمجععان، كمععا يمكععن إجععراء 

، والععنظم العامععة Moodleبقواعععد البيانععات المدعمععة لهععا مثععل نظععام بعععض التعععديالت 
مغلقععة المصععدر والتععي تكععون متاحععة لالسععتخدام فععي تقععديم المقععررات اإللكترونيععة نظيععر 
مقابل مادي، وتلك النظم ال يمكعن إجعراء أي تععديل بقواععد البيانعات المدعمعة لهعا مثعل 

 .Black Boardنظام 
أهم النظم المسعتخدمة بالعدول العربيعة هعي نظعم  أن من (9111)ب  وأشار زاهر 

ATutor, Moodle , Claroline ,DokeosWeb CT, Blackboard , Nuvvo,، 
معععع توظيععف قاعععدة بيانعععات ، JavaScriptو  PHPوهععي نظععم تبععرمج بععععدة لغععات مثععل 

 منشورة علي اإلنترنت للمساندة والتغذية بالبيانات السليمة.
 :رة التعلم اإللكتروني. أدوات نظم إدا0. 3

 ،(ب 9111) (، زاهععععععر9115) مععععععن خععععععالل االطععععععالع علععععععى مععععععا ذكععععععره جععععععودت 
يمكععن تصععنيف أدوات نظععم إدارة الععتعلم اإللكترونععي فععي أربععع أنععواع  (9191المعيععذر)و 

 رئيسة هي: 
ـــــو  .أ بتطعععععوير المحتعععععوى المتعلقعععععة  وتخعععععتص بالعمليعععععات :التعليمـــــي ىأدوات المحت

تعوفير إمكانيعة . كعذلك بالمصادر والوسعائط المتععددة توفير بيئة ثريةمع ، التعليمي
بعععروابط مفيعععدة، وكعععذلك تعععوفير قعععاموس للمقعععرر بمعععا يتعععيح إمكانيعععة  ىتعععدعيم المحتعععو 

 إضافة مصطلحات خاصة لكل مقرر.

)محادثعة نصعية، ودردشعة المتعزامن : حيعث تعوفير أدوات االتصعال أدوات االتصـال .ب
 (وني، ومنتديات النقاش)البريد اإللكتر المتزامن ومؤتمرات(، وغير 

نتععاج أدوات التقيععيم، واالسععتطالع  تقــويم:الأدوات  .ج حيععث تععوافر تطبيقععات تصععميم وا 

http://en.wikipedia.org/wiki/ATutor
http://en.wikipedia.org/wiki/ATutor
http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://en.wikipedia.org/wiki/Claroline
http://en.wikipedia.org/wiki/Dokeos
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المتنوعععة، ومععن بينهععا االختبععارات بأنواعهععا، والتصععحيح ادلععي، ورصععد الععدرجات، 
 .وعرض النتائج 

هيئة سجالت كاملة بأوقعات دخعول  علىوتتضمن استخراج تقارير  أدوات اإلدارة: .د
المتعلمين، والزمن الذي قضاه المتعلم بعه، والمنعاطق التعي زارهعا واألنشعطة وخروج 

فعععععي تتبعععععع إنجعععععازات المتعلمعععععين، ومراقبعععععة أدائهعععععم  المعلعععععملمسعععععاعدة  ؛التعععععي نفعععععذها
 وتوجيههم.
معععن خعععالل الععععرض السعععابق ألدوات نظعععم إدارة المقعععررات اإللكترونيعععة أن  ويتضعععح

دارتععه، وتععوفير أدوات االتصععال بععين وظععائف هععذه الععنظم تتمثععل فععي تقععديم المحتععوي،  وا 
 مجتمع التعلم مع إدارة المستخدمين، وتقويمهم وتوجيههم.أعضاء 

 :. مميزات نظم إدارة التعلم اإللكتروني3. 3
عديد من الدراسات واألدبيات التي تناولت استخدام  ىمن خالل االطالع عل 

(، 9181المجيد وأخرون) دراسة عبد، ومنها م اإللكترونيينظم إدارة التعلعديد من 
في تدريب  Black Boardوالتي هدفت الى استخدام نظام إدارة التعلم البالكبورد

الطالب المعلمين بكلية التربية بجامعة الملك خالد لتنمية مهارات التواصل اإللكتروني 
نتاج المواد التعليمية الرقمية، ودراسة عبداهلل) ( التي استهدفت التعرف علي 9181وا 

علي تحصيل  Edmodoالتعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم إدمودو أثر
( التي استهدفت 9181طالب الصف الثاني الثانوي في مقرر االحياء، ودراسة صقر)

التعرف علي فاعلية برنامج ارشادي باستخدام استراتيجية الصف المقلوب عبر نظام 
مية مهارات التخطيط للحياة المستقبلية لدى إدارة التعلم اإللكتروني البالك بورد في تن

( التي استهدفت توظيف نظم إدارة التعلم في 9191طالبات الجامعة، ودراسة المعيذر)
تنمية مهارات استخدام المحتوى الرقمي والوعي بالملكية الفكرية لدى طالبات السنة 

 التأسيسية بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن.
فعي العمليعة  نظعم إدارة العتعلم اإللكترونعيمعن مميعزات توظيعف أمكن تحديد عديد  

التعليميععععة، حيععععث تعمععععل علععععى تطععععوير مهععععارات الطععععالب وقععععدراتهم علععععى إدارة وقععععتهم 
حععداث الععتعلم لرقمععيتنميععة اتجاهععات إيجابيعة نحععو الععتعلم ا علععىوتعلمهعم، كمععا تعمععل  ، وا 

خدام تلععك الععنظم فععي اتجاهععات إيجابيععة مععن قبععل المعلمععين نحععو اسععت وتنميععةالمرغععوب، 
دارتهععععا. كععععذلك تنععععامي ثقععععة كععععل مععععن الطععععالب  تقععععديم محتععععوي المقععععررات اإللكترونيععععة وا 
والمعلمين في قدراتهم الستخدام وتوظيف التكنولوجيا في التدريس والعتعلم، كعذلك تسعهم 

معع أنجعاز المهعام الموكلعة إلعيهم  الرقمياكتساب خبرة العمل  علىفي مساعدة الطالب 
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 لية.بكفاءة، وفاع
إلدارة الععتعلم هععو المطبععق Blackboard  والجععدير بالععذكر أن نظععام الععبالك بععورد

( علعى أنعه: "نظعام إلكترونعي إلدارة 9186) م القعرى، وقعد عرفتعه شععيبأحاليا بجامععة 
الععتعلم مصععمم لمسععاعدة أعضععاء هيئععة التععدريس والمتعلمععين، حيععث يتععيح ألعضععاء هيئععة 

تابععععة الطالعععب وتقعععويمهم، ويتعععيح للطالعععب فرصعععة التعععدريس أدوات لتعععأليف المقعععررات، وم
االسععتمرار فععي عمليععة الععتعلم مععن أي مكععان وفععي أي وقععت، مععع اتاحععة المجععال للتواصععل 
والتفاععععل فيمعععا بعععين الطلبعععة بعضعععهم العععبعض والتواصعععل معععع معلمعععيهم مثعععل: المحادثعععة 

ات والمنتديات من أجل القيام بعمل مشترك بطرق جديدة وممتعة، كما تسعاعد المؤسسع
 التعليمية في تحويل االنترنت إلى وسيط فعال لتحقيق األهداف التعليمية.
كسعععر جميعععع  ويتميعععز نظعععام العععبالك بعععورد بعديعععد معععن المميعععزات والتعععي تتمثعععل فعععي

الحععواجز والعوائععق التععي تواجععه المتعلمععين، تقععديم الكثيععر مععن الخيععارات أمععام المسععتخدم 
تيح للمتعلم التفاععل معي معلمعه وزمالئعه، ليختار منها ما يناسب حاجته، تقديم أدوات ت

وممارسة مختلف األنشطة التعليميعة، اتاحعة الفرصعة للمعلعم بتصعميم أنعواع مختلفعة معن 
االختبعععارات، مراععععاة وتشعععجيع مبعععادئ العععتعلم الفععععال، تعععوفير الوسعععائط والمعععواد التعليميعععة 

اجبعات المدرسعية للطالب في أي وقت ومكعان، تعوفير العروابط الالزمعة لبنعاء المقعرر والو 
واالنشععطة والمهععام دون الحاجععة لمعرفععة لغععات البرمجععة المسععتخدمة فععي إنشععاء صععفحات 
الويععب، سععهولة إضععافة ملفععات الفيععديو وملفععات البوربوينععت والععورد وغيرهععا مععن مصععادر 
المعععععواد التعليميعععععة، تعععععوفير أدوات االتصعععععال التعععععي تعععععدعم التواصعععععل والحعععععوار والمناقشعععععة 

والمعلمعين، مسععاعدة الطالععب علععى أن يكعون لععه دور فععي عمليععة  والمحادثعة بععين الطالععب
التعلعععععيم، سعععععهولة إدارة المحادثعععععات بالنسعععععبة للمعلعععععم، معععععع القعععععدرة علعععععي بنعععععاء التقعععععارير 

)السعلوم ورضعوان،  عن إجابات الطالب، وتزويدهم بالتغذية الراجعة الفورية:حصائية اإل
 ,Tekinarslan) 9191؛ المعيعععذر، 9181؛ أبعععو الععععال، 9189؛ العمعععرو، 9181

2009; 
 .مميزات التعليم اإللكتروني:4

مشكلة االنفجار في أنه يسهم في حل يمكن تحديد مميزات التعليم اإللكتروني 
يساعد على حل مشكلة ازدحام قاعات ، المعرفي والطلب المتزايد على التعليم

بعد دون التمكن من التدريب والتعليم للعاملين عن ، المحاضرات وقاعات الدراسة
يوفر بيئة تعليمية ، تقليل الوقت الالزم للتدريب مع تقليل تكلفته، الحاجة لترك أعمالهم

مراعاة الفروق ، تفاعلية، مع السما  للمتعلم بالدراسة في الوقت والمكان الذي يفضله
الفردية بين المتعلمين، واتاحة الفرصة لكل متعلم بالتقدم في الدراسة علي حسب 
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عطاء الفرصة للمعلم لتطوير قدراته، حيث يقتصر دوره علي ، إناتهقدراته وامكا
السما  للطالب ، التوجيه واالرشاد ولم يعد المسئول الوحيد عن نقل المحتوي للطالب

المساهمة في ربط المؤسسة التعليمية بمؤسسات ، بالتعلم في جو من الخصوصية
)العبادي، ت الخريجين. المجتمع المختلفة للتوفيق بين متطلبات المجتمع ومؤهال

 Guckel ؛ Al-Karam and Al Ali, 2001 ؛9111زاهر ؛9119، المبيريك ؛9119

and Ziemer, 2002 Basak, Wotto, & Paul, 2018) 
 :.سلبيات التعليم اإللكتروني5

: توجد عديد من السلبيات في إطار تطبيق منظومة التعليم اإللكتروني ومنها
ي الي جهد مكثف لتأهيل وتدريب المعلمين والطالب على يحتاج التعليم اإللكترون

ارتباط التعليم اإللكتروني بعوامل تقنية مثل ، استخدام وتوظيف هذا النوع من التعلم
نتاج إكفاءة شبكة االتصاالت وتوافر مجموعة من االجهزة والبرامج، ومدى القدرة على 

نتاج والصيانة لألجهزة عامل التكلفة في اإل، المحتوى التعليمي بشكل احترافي
الشعور بالملل من استخدام التكنولوجيا مع افتقار التفاعل ، ولشبكات االتصال

اضعاف دور المؤسسة التعليمية بوصفها نظاما اجتماعيا يؤدي دورا مهما اإلنساني، 
دارة الوقت، في التنشئة االجتماعية ظهور ، ضعف القدرة علي االنضباط الذاتي وا 

ركات التعليمية التي تهدف الي الربح فقط وتقوم في نفس الوقت على الكثير من الش
الحيلة، ) اكاديمياً أتدريب وتأهيل المعلمين وهي في الحقيقة غير مؤهلة لذلك تربويا 

 (Basak, Wotto, & Paul, 2018؛ 9181ب؛ تحريشي 9111؛ زاهر،9115
 .معوقات التعليم اإللكتروني:6

(، 9181(، طلبه)9116(، العمري)9114سالم ) من خالل االطالع علي ما ذكره
هم أيمكن تحديد  Rodny(2002)وردوني، (9189(، العواودة، )9188علي)

ضعف البنية : المعوقات التي تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني ألهدافه وهي
الرسوم المرتفعة الستخدام ، جهزة وخوادم وشبكات في عديد من المناطقأالتحتية من 

عدم اقتناع بعض المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بتوظيف التعليم ، نتاالنتر 
عداد البينة التحتية إالتكلفة العالية في ، اإللكتروني خوفًا من االنتقاص من دورهم

عدم توافر متخصصين أكفاء في كثير من ، و نتاج الوسائط والبرمجيات التعليميةا  و 
 توظيف التعليم اإللكتروني بفاعلية.االحيان لتدريب مجتمع التعلم على استخدام و 
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 :.تقييم التعليم اإللكتروني7
ــدى   نعطععي هععذا النععوع مععن التعلععيم مكانتععه كأحععد  أنععه لكععي (0227ذكــر الخوال

األنظمة التربوية الناجحة فعي المجتمععات العربيعة يجعب أن يتصعف التعلعيم اإللكترونعي 
وضع االتحاد ه ومراقبتها. كذلك النوعية فيالجودة و بمتطلبات او شروط أساسية لتوفير 

يم اإللكترونعي تمثعل االمريكي للمعلمين مجموععة معن المععايير الخاصعة بتطبيقعات التعلع
(. وقعد أشعار 9115)عبدالحميعد، هدافعه أساسية لنجا  النظام في تحقيق المتطلبات األ

لععي مجموعععة مععن عوامععل إ "Bhuasiri, et al(2012) خععرونآ"بوهاسععيري و أيضععًا 
 .جا  منظومة التعليم اإللكترونيوشروط ن

الالزمعة لنجعا  منظومعة التعلعيم  ويمكن تلخيص مجمل هذه الشروط والمتطلبات
تعععوفير شعععروط أساسعععية فعععي الطلبعععة الملتحقعععين بهعععذا النعععوع معععن التعلعععيم  فعععي اإللكترونعععي

، لضععمان مععدخالت تعلميععة مناسععبة مععع تشععجيعهم علععى التقععدم واالسععتمرار فععي الدراسععة
المنععععاهج والبععععرامج التعليميععععة بحيععععث تقععععوم بنيتهععععا علععععى أفضععععل أنععععواع  تصععععميم محتععععوي

، وتكنولوجيعععععا االتصعععععاالت المرتبطعععععة باالحتياجعععععات المجتمعيعععععة المعاصعععععرة،المععععععارف 
االتصععاالت، ولععيس اسععتخدامًا شععكليًا بحيععث المعلومععات و االسععتخدام الفعععال لتكنولوجيععا 

نيعات التعي تمكنعه معن القعدرة علعى تساعد المتعلم على امعتالك المععارف والمهعارات والتق
التوعيععععة التكنولوجيععععة ألعضععععاء هيئععععة التععععدريس والطععععالب وللجهععععاز ، اإلنتععععاج واإلبععععداع

تنفيععذ المهععام والتفاعععل عبععر أدوات التواصععل  علععىاالداري بصععورة مسععتمرة، وتشععجيعهم 
يقعة معن تنفيذ البرامج التعليمية في نظعام التعلعيم اإللكترونعي وفعق مراقبعة دق، التكنولوجية

قبععل المؤسسععة التعليميععة، للتأكععد مععن تنفيععذ البععرامج وفععق أهععدافها ومراقبتهععا مععن حععاالت 
التعلعيم اإللكترونعي وبرامجعه إلعى  نظعمإخضاع ، التدني أو الخروج عن أهدافها الحقيقية

إجععراءات تقيععيم محععددة فععي ضععوء المسععتجدات الثقافيععة واالجتماعيععة مععن اجععل تشععخيص 
زيععز األولعى ومعالجعة الثانيعة بصععورة شعاملة وموضعوعية لتكععون نقعاط القعوة والضععف لتع

 متوازنة مع المستجدات الثقافية واالجتماعية.

جل تشخيص نقاط القوة أن تقييم التعليم اإللكتروني من أمما سبق  ويتضح
هم المتطلبات والشروط الستمرارية نجا  هذا النوع من التعلم في ظل أوالضعف من 

 المجتمعية. التحديات والمتغيرات
وضع أطر ونماذج استهدفت  الدراسات التيوفي هذا الصدد توجد عديد من 

 Ozkan andلتقييم نظم التعليم اإللكتروني، ومنها دراسة" أوزكان وكويسلر" 

Koseler(2009)  التعلم اإللكتروني عبر التي قدمت نموذج متعدد األبعاد لتقييم نظم
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 اتجاهاتلخدمة، جودة المحتوى، منظور المتعلم، : جودة النظام، جودة اهي ستة أبعاد
 والعوامل الداعمة.المعلم، 

وكمثال للمؤشرات التي تتضمنها هذه األبعاد فإن بعد جودة النظام يتضمن 
سهولة االستخدام واألمان والتفاعلية. بينما بعد جودة الخدمة يشتمل على تتبع الطالب 

دارة المقرر. بعد جودة المحتوي يتضمن ا لوضو  والحداثة والتنظيم. بعد منظور وا 
المتعلم يشتمل الكفاءة الذاتية والخبرة السابقة. بعد اتجاهات المعلم يتضمن االستجابة 
والتفاعل والتحكم التقني. بعد العوامل الداعمة يتضمن التكلفة واالتجاه االجتماعي 

 واالخالقي
التي  Al-Shagran and Sahraoui(2017)" صحراوي، و الشقراندراسة "

، وذلك في ضوء عدد من المؤشرات، والتي التعلم اإللكتروني نظممقتر  لتقييم قدمت 
منها قابلية التكيف، سهولة التنقل، سهولة االستخدام، الجاذبية، إمكانية الوصول، إدارة 

 األحداث، األمان والحفاظ علي البيانات.
  ,Pour,Azar, Hosseinzadehبور وحسين زاده وعازار وطاهري دراسة 

(2017) Taheri and  إلى أن تقييم أنظمة التعلم اإللكتروني أصبح أمًرا التي أشارت
وقد أقترحت مدخل لتقييم نظم التعليم اإللكتروني قائم على التكامل بين بالغ األهمية. 

المبادئ التربوية والقضايا التنظيمية جنًبا إلى جنب مع مقاييس تقييم أنظمة المعلومات 
(ISs .)المنظور المالي، منظور  العناصر التالية: التقييم على وقد أحتوى إطار

التعلم، منظور العمليات، المنظور التقني. ويتضمن كل عنصر أو بعد من أبعاد 
التقييم علي مجموعة من المؤشرات الخاصة به، وعلي سبيل المثال بعد العمليات، 

قعات فإن المؤشرات الخاصة به تترجم الوظائف التي يجب أن يؤديها النظام لتلبية تو 
المستخدمين، والتي يكون لها أكبر األثر علي تحفيز المتعلمين مثل األمان 

 والمساعدة، التوجيه الفني عبر االنترنت، إمكانية الوصول.
 ,Al-Fraihat, Joyوسنكلير، مسعدة، جوي، اقترحت دراسة الفريحاتو 

Masa'deh, & Sinclair (2019)  يعتمد ني شاماًل لتقييم التعليم اإللكترو  نموذًجا
الخاصة بتقييم بشكل أساسي على الهياكل والمؤشرات من النماذج والنظريات األخرى 

جودة النظام هي  سبعة أبعاد مستقلة المقتر  يتضمنالنموذج التعليم اإللكتروني، و 
، ظام التعليمي، وجودة نظام الدعم، وجودة النوجودة المعلومات، وجودة الخدمة الفني،

 ، وهي:هناك أربعة أبعاد تابعة ذلك،ودة المعلم. باإلضافة إلى وجودة المتعلم، وج
يحتوي كل ُبعد على ، و والفوائد النظام،واستخدام  المتصورة،والفائدة  بالرضا،الشعور 

ترتبط جودة النظام التقني  ، وكمثال،تشير إلى مستوى الجودة ومؤشرات عدة عناصر

https://www.emerald.com/insight/search?q=Mona%20Jami%20Pour
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mohammad%20Bagherzadeh%20Azar
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mohammad%20Bagherzadeh%20Azar
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mahnaz%20Hosseinzadeh
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mahnaz%20Hosseinzadeh
https://www.emerald.com/insight/search?q=Fatemeh%20Taheri
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تدور جودة و  ذلك،ستخدام، وما إلى الا وسهولة والتوافر، النظام،بقضايا مثل موثوقية 
 ومواد التقييم ، وتنوع أساليب التعلم. االتصال، توافرالنظام التعليمي حول 

وباإلضافة الي ما تقدم ومن خالل االطالع علي مواصفات ومعايير تقييم نظم 
(، 9111الكندري)بعد، والتي أشار إليها الهابس و  اإللكتروني والتعليم عن التعليم
، Powel(2001)(، "بويل"9111(، خليل)9111(، الفار )9115يلة)الح
، "زاهيو وماكنيت وادواردس" Mclachlan (2002)،" مكالتشالن" Liu(2001)"ليو"

Zhu, Mcknight and Edwards(2007) "  
يمكن تحديد مجموعة من المعايير التي ينبغي مراعاتها في تقييم برامج التعليم 

 اإللكتروني ومنها:
واء البرنامج على الكمية والنوعية الجيدة من المعلومات حيث الدقة احت .أ

 والموثوقية والحداثة والتنظيم والبساطة.

 سهولة الوصول الي المحتوي واستعراضه واستخدامه وتحميله. .ب

تفاعلية المتعلم مع المحتوي والمعلم واألقران بأدوات تواصل متزامنة وغير  .ج
 متزامنة.

 من اجل تحقيق األهداف المناسبة.وضو  خط سير البرنامج  .د

احتواء البرنامج على مواد تعليمية تثير دافعية المتعلمين مثل االلعاب  .ه
 والرسومات.

توظيف البرنامج الفعال لكل من عناصر الوسائط المتعددة من نصوص  .و
 ورسوم وصور.

احتواء البرنامج على أشكال متنوعة من االنشطة وأساليب التقييم للتأكد من  .ز
 االهداف. تحقيق

 توافر االرشادات والدعم الفني علي مدار اليوم. . 

 طول خط سير البرنامج. علىتوافر التغذية الراجعة الفورية   .ط

 تحسن أداء الطالب بعد البرنامج بالمقارن بأدائهم قبل البرنامج. .ي

التعليم اإللكتروني من كما توجد عديد من الدراسات واالدبيات التي تناولت تقييم 
من و المستفيد النهائي من المنظومة، و علي اعتبار أن الطالب ه بةالطل وجهة نظر

( التي استهدفت تقييم تجربة التعليم اإللكتروني في 9114الزامل)هذه الدراسات دراسة 
كل من الجامعة العربية المفتوحة بالرياض والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب 

بة انفسهم والمعيقات التي تواجههم، وقد المهني بالسعودية من وجهة نظر الطل
توصلت الي ان زيادة تكاليف االتصال باألنترنت وعدم وجود المدرس وقت الحاجة 
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وكذلك عدم وضو  طريقة التعليم اإللكتروني لعدد كبير من الطالب تعد من اهم 
 Gupta and Walmsley "المسلي المعيقات التي تواجههم. ودراسة" جيوبتا و

لتي استهدفت الكشف عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والطالب نحو ا (2004)
التعليم اإللكتروني وقد توصلت الي اعتراف الطالب بان التعليم اإللكتروني وسيلة 
جيدة لتدعيم التدريس التقليدي بينما أشار أعضاء هيئة التدريس الي تخوفهم من أثاره 

 اضرات وغياب التغذية الراجعة.السلبية التي تتمثل في تغيب الطالب عن المح
معرفة  Yang and Cornelius(2004)" يانج وكورنيليس"دراسة واستهدفت

برز التحديات تأخر أتصور الطالب عن التعليم اإللكتروني بالتعليم العالي وكان من 
التغذية الراجعة من المدرسين ونقص التحفيز الذاتي وضعف تصميم المواد واالنشطة. 

التي استهدفت التعرف  "Lowe & Berstroff(2006)بيرستروف ودراسة" لو و
علي اتجاهات الطالب نحو التعليم اإللكتروني، وقد توصلت الي ان هناك جوانب 

 قصور تتمثل في الحاجة الي مزيد من التواصل مع المعلمين والطالب االخرين. 
ليم ( التي استهدفت التعرف علي واقع التع9111ودراسة عيسان و العاني)

اإللكتروني من وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وقد توصلت 
إلي قدرة التعليم اإللكتروني علي تفعيل التعلم التعاوني، وتقليل الفجوة بين الطالب 

كبر قدر من الحرية لعرض االفكار واظهار قدرات وامكانات أوالمدرس مع إعطاء 
وار، كذلك المساهمة في تطوير مهارات الحاسب لدي الطالب من خالل المناقشة والح

الطالب، ومن عيوبه صعوبة الوصول الي موقع الجامعة وخاصة في المناطق النائية 
التي هدفت الي التعرف علي  HO(2007)هو" ودراسة "وذات البنية التحية الفقيرة. 

لي بهونج كونج، إدراكات الطالب الستخدام التعليم اإللكتروني بمؤسسات التعليم العا
ن دافعية الطالب نحو استخدام التعليم اإللكتروني تتوقف علي عدة أ ىلإوقد توصلت 

عوامل منها اهمية المحتوي لهم وان يكون ذا معني بالنسبة اليهم، واسلوب المحاضر، 
 وادماج التقنيات التي تكون مرتبطة باحتياجاتهم.

عرف علي واقع التعليم اإللكتروني ( الت9188العبداهلل )واستهدفت دراسة حسامو و 
في جامعة تشرين من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وقد 
وتوصلت الي اهمية دور التعليم اإللكتروني في تنمية التعلم الذاتي وزيادة المهارات 
الحاسوبية ولكن من اهم سلبياته هو الجلوس لفترات طويلة امام الحاسب مما تسبب 

 ر من االمراض.في كثي
( التي استهدفت التعرف علي صعوبات توظيف التعليم 9189دراسة العواودة)و 

وقد توصلت الي  اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها االساتذة والطلبة،
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مجموعة من الصعوبات تتمثل في ضعف البنية التحتية والدعم الفني والخبرة في 
( التي استهدفت 9181من االستاذة والطلبة. ودراسة كابلي)التعليم اإللكتروني لكل 

راء المتعلمين في التعليم اإللكتروني البنائي االجتماعي عبر المنتديات آالتعرف علي 
لتدريس المقررات بأسلوب التعلم عن بعد بجامعة طيبة، وقد توصلت الدراسة الي 

 حتوي.سهولة البحث الجماعي عن المعلومات مع وضو  وسهولة الم
( التي استهدفت التعرف علي اتجاهات الطلبة 9181) ودراسة الضالعي

واعضاء هيئة التدريس نحو التعليم اإللكتروني بجامعة نجران، وقد توصلت الدراسة 
الي اهمية التعليم اإللكتروني في زيادة التحصيل والخبرات مع تفضيل بالمقارنة بالتعلم 

نب التربوية واالفتقار الي المصداقية واحتياجه الي التقليدي ومن سلبياته اهمال الجوا
 جهد يفوق قدرات الطالب والتقليل من دو االستاذ.

( التي هدفت إلى التعرف على واقع 9181والمطيران ) ،البدر ،دراسة الملحمو 
بجامعة للطالبات المقررات اإللكترونية في تقديم  البالكبورد استخدام نظام إدارة التعلم

أكثر ، أن من لم يتلقوا دورات تدريبية ٪16.6د. وكشفت نتائج الدراسة أن الملك سعو 
هي صعوبة الحصول على  النظامعند التعامل مع  واجهتها الطالباتالصعوبات التي 

الدعم الفني. وأوصى الباحثون بتدريب الطالبات على نظام إدارة التعلم وتشجيعهن 
 على استخدامه.

راسات السابقة الخاصة بتقييم التعليم اإللكتروني من الد الباحثونوقد استفاد 
ن تتوافر في تقييم برامج التعليم اإللكتروني في اعداد أداة البحث أوالمعايير التي يجب 

والمتمثلة في استبانة لتقييم تجربة جامعة أم القري في التعليم اإللكتروني أثناء جائحة 
 .من وجهة نظر الطلبة كورونا

 :وتفسيرها تهاشنتائج البحث مناق
وذلك بعد تطبيق اداوات البحث يختص هذا الجزء باإلجابة عن أسئلة البحث، 

المتمثلة في استبانة تقييم تجربة جامعة أم القرى في التعليم االكتروني أثناء جائحة 
م علي عينة 9181/9191كورونا بنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 دقها وثباتها كما يلي:البحث بعد التأكد من ص
 صدق االستبانة: 

 تم التحقق من صدق االستبانة بطريقتين:  
تععم عععرض مفععردات االسععتبانة فععي صععورته األوليععة علععى سععبعة مععن  صــدق المحكمــين:

المحكمععين المتخصصععين؛ وذلععك للحكععم علععى مناسععبة محععاور االسععتبانة، ووضععو  المفععردات 
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دات للمحعور العذي تقيسعه. وفعى ضعوء توجيهعات ومالءمة صياغتها اللغويعة، ومناسعبة المفعر 
السععععادة المحكمععععين تععععم تعععععديل صععععياغة بعععععض مفععععردات االسععععتبانة، وجععععاءت نسععععب اتفععععاق 

؛ لعععذلك لعععم يعععتم حعععذف أيعععة مفعععردة معععن مفعععردات %811االسعععتبانة  مفعععرداتالمحكمعععين علعععى 
 االستبانة.

 اتمفعععردمعععن  مفعععردةحسعععاب معامعععل االرتبععاط بعععين درجعععة كععل تععم  :االتســـاق الـــداخلي
( 851وذلععك علععى عينععة مكونععة مععن ) للمحععور الععذي تنتمععي إليععه، والدرجععة الكليععة االسععتبانة

 (.9جاءت النتائج كما يوضحها جدول )و  طالًبا وطالبة بجامعة أم القرى،
 قيم معامالت ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلية  (9جدول )

 للمحور الذي تنتمي إليه في االستبانة 
 االستعداد الستخدام خالل جائحة كورونا تعليم اإللكتروني بالجامعةتقييم تجربة ال

اإللكتروني  التعليم
 المقترحات الرضا المعوقات السلبيات االيجابيات جائحة كورونا قبل

معامل  المفردة
معامل  المفردة االرتباط

معامل  المفردة االرتباط
معامل  المفردة االرتباط

 المفردة االرتباط
معامل 

معامل  المفردة رتباطاال 
 االرتباط

1 29.2** 1 2976** 1 2950** 1 2970** 1 2905** 1 2975** 
0 2907** 0 2901** 0 2972** 0 2977** 0 2973** 0 2901** 
3 29.0** 3 2907** 3 2976** 3 2900** 3 2904** 3 2977** 
4 290.** 4 2903** 4 2900** 4 2901** 4 2905** 4 2906** 
5 2900** 5 29.2** 5 2901** 5 2902** 5 2906** 5 2902** 
6 290.** 6 2904** 6 2975** 6 2903** 6 2905** 6 2903** 
7 29.1**  7 2903** 7 2975** 7 2970** 7 297.** 

(، 1.18مععععامالت االرتبعععاط دالعععة إحصعععائيًا عنعععد مسعععتوى )(. أن 9)يتضعععح معععن جعععدول 
، ولعععم يسعععفر االتسعععاق العععداخلي ععععن 1.19إلعععى  1.51وتراوحعععت قعععيم مععععامالت االرتبعععاط معععن 

 ( مفردة. 48حذف أي مفردات، وبذلك ظل عدد مفردات االستبانة )
 ثبات االستبانة: 

تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ، حيث تم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل محور  
علعععى عينعععة  مععن محعععاور االسعععتبانة علععى حعععده قبعععل حعععذف درجععة المفعععردة وبععععد حععذفها، وذلعععك

جععاءت النتععائج كمععا يوضععحها جععدول و ( طالًبععا وطالبععة بجامعععة أم القععرى، 851تكونععت مععن )
(1.) 
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 قيم معامالت ثبات محاور االستبانة  (1جدول )
 ألفا كرونباخ عند حذف درجة المفردة ألفا كرونباخ عدد المفردات المحور

تقييم تجربة 
التعليم 

اإللكتروني 
خالل  بالجامعة
 وروناجائحة ك

 5492.إلى  4392.ن تراوح م  29.54 7 االيجابيات
 1092.إلى  00492ن تراوح م  29.13 6 السلبيات
 07292إلى  03692ن تراوح م  29072 7 المعوقات
 0.092إلى  07492ن تراوح م  290.6 7 الرضا

 1592.إلى  0.592ن تراوح م  29.15 7 المقترحات
 التعليم االستعداد الستخدام

 29.21إلى  29003تراوح من   29.27 7 جائحة كورونا اإللكتروني قبل

أن قيم معامالت الثبعات بطريقعة ألفعا كرونبعاخ تراوحعت معن  (1)يتضح من جدول 
، وأن قععيم ألفععا كرونبععاخ التععي تععم الحصععول وهععي قععيم ثبععات مقبولععة ،1.154إلععى  1.111

 .عليها عند حذف المفردات تقلل من معامل ثبات المحاور
( 48وبالتالي تتمتع أداة البحث بالصدق والثبات، وتتكون في صورتها النهائية من )

 .مفردة
  :نتائج التساؤل األول

 التعلعععيم فعععي القعععرى ام جامععععة تجربعععة ايجابيعععات يعععنص التسعععاؤل األول علعععى:" معععا
 كورونا؟" جائحة خالل الطلبة وجهة من اإللكتروني

 Chi-Squareاختبععار كععاى تربيععع )ول جابععة عععن هععذا التسععاؤل تععم اسععتخدام 

Test ) لتعرف داللة الفروق بعين تكعرارات اسعتجابات أفعراد العينعة فيمعا يتعلعق بمفعردات
كورونعا،  جائحعة اإللكترونعي خعالل التعلعيم فعي القعرى أم جامععة محور ايجابيات تجربة

، باإلضععافة إلععى حسععاب المتوسععطات الحسععابية ونسععب الموافقععة السععتجابات أفععراد العينععة
 (: 4)وجاءت النتائج كما يوضحها جدول 

والنسب المئوية وقيم كاى تربيع والمتوسطات ونسب الموافقة  تالتكرارا (4جدول )
 الخاصة بمفردات محور ايجابيات التعليم اإللكتروني بالجامعة خالل جائحة كورونا 

 مفردات ايجابيات التعليم اإللكتروني م
 االستجابات

 قيمة
 "كاى تربيع" 

متوسط ال
 الحسابي

 نسبة 
الموافقة 

%  
موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

اإللكتروني على  ساعدني التعلم 1
 الذاتي. التعلم مهارات تنمية

 093 795 16 3293 3790 النسبة المئوية 7694 3900 **43490 .. .0 1.2 362 .44 التكرار

 تبادل في ونياإللكتر  التعلمساعدني  0

 مع زمالئي. والمعلومات الخبرات
 7390 .396 **31690 114 100 103 365 423 التكرار

 96. 1293 1594 3297 34 النسبة المئوية

 على اإللكتروني التعلمساعدني  3
  .أطول لفترات التعلم أثر بقاء

 1590 1490 1590 0496 3290 ةالنسبة المئوي 6094 3940 **10.97 102 .16 102 0.0 366 التكرار
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 مفردات ايجابيات التعليم اإللكتروني م
 االستجابات

 قيمة
 "كاى تربيع" 

متوسط ال
 الحسابي

 نسبة 
الموافقة 

%  
موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

4 
 على زيادة اإللكتروني التعلمعمل 

 أساتذة مع الفاعلة المشاركةفرص 

  .المقرر

 140 162 167 003 .40 التكرار
 1095 1395 1491 0390 3691 النسبة المئوية 7196 3950 **04390

5 
نظام التعلم اإللكتروني  أتاح لي

 مناسبالوقت ال اختيار في الحرية

 للتعلم.

 102 131 104 002 470 التكرار
 1291 11 1595 0396 3.90 النسبة المئوية 7494 3970 **35790

6 
 اإللكتروني التعلم استخدام شجعني

على اكتساب الكثير من المهارات 
  .التقنية

 67 05 171 365 ..4 التكرار
 596 790 1494 3297 40 النسبة المئوية 7.90 39.6 **5.596

 على زيادة اإللكتروني التعلم عمل 7

 .المحاضرات ومتابعة للتعلم دافعيتي
 143 105 154 .07 406 التكرار

 10 1295 13 0395 .429 النسبة المئوية 7490 3971 **30797
 739.7 .0590 محور االيجابيات كامالا 

 4درجة الحرية =    (1.18** دالة عند مستوى )
بين تكرارات استجابات أفعراد إحصائية وجود فروق ذات داللة (: 4دول  يتضح من ج 

جميع مفردات محعور ايجابيعات تجربعة التعلعيم اإللكترونعي بالجامععة خعالل العينة على 
حيعث بلغعت قيمعة مربعع كعاى معا بعين لصالح االستجابة )موافق بشدة(، جائحة كورونا 

(، كمععا تراوحععت قيمععة 1.18وى )(، وهععذه القيمععة دالععة عنععد مسععت515.6إلععى  891.1)
(، وبلغعععععت نسععععبة الموافقعععععة للمفععععردات معععععا بعععععين 1.16إلعععععى  1.49المتوسععععط معععععا بععععين )

 (.% 11.11( وللمحور كاماًل )% 11.9إلى  61.4%)
وجود يوافقون بشدة على  الطلبةأعلى نسبة من يتضح من العرض السابق أن 

خالل جائحة كورونا، ويمكن  ايجابيات لتجربة التعليم اإللكتروني بجامعة أم القرى
ترتيب تلك االيجابيات حسب نسب الموافقة كما يلى: يساعد التعليم اإللكتروني 

 ، اتاحةالذاتي التعلم مهارات تنمية ،اكتساب الكثير من المهارات التقنيةبالجامعة على 
، اتالمحاضر  ومتابعة للتعلم الدافعية ، زيادةللتعلم الوقت المناسب اختيار في الحرية
 أساتذة مع الفاعلة المشاركةفرص  الزمالء، زيادةمع  والمعلومات الخبرات تبادل

  .أطول لفترات التعلم أثر بقاء، و المقرر
  :نتائج التساؤل الثاني

ــيم فــي القــرى ام جامعــة تجربــة ســلبيات مــايععنص التسععاؤل الثععاني علععى: "  التعل
 كورونا؟" جائحة خالل الطلبة وجهة من اإللكتروني
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 Chi-Squareجابععة عععن هععذا التسععاؤل تععم اسععتخدام اختبععار كععاى تربيععع )ول 

Testتعرف داللة الفروق بعين تكعرارات اسعتجابات أفعراد العينعة فيمعا يتعلعق بمفعردات ( ل
كورونععا،  جائحععة اإللكترونععي خععالل التعلععيم فععي القععرى أم جامعععة محععور سععلبيات تجربععة

باإلضععافة إلععى حسععاب المتوسععطات الحسععابية ونسععب الموافقععة السععتجابات أفععراد العينععة، 
 (. 5)وجاءت النتائج كما يوضحها جدول 

التكرارات والنسب المئوية وقيم كاى تربيع والمتوسطات ونسب الموافقة  (5جدول )
 حة كورونا الخاصة بمفردات محور سلبيات التعليم اإللكتروني بالجامعة خالل جائ

 مفردات سلبيات التعليم اإللكتروني م

 االستجابات
 قيمة

"كاى  
 تربيع"

المتوس
ط 

الحساب
 ي

 نسبة 
الموافقة 

%  

موافق 
 بشدة

 موافق
 محايد

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
شعرت باإلحباط في بيئة التعلم 
اإللكتروني نظرا لضعف كفاءتي 

 التقنية والتكنولوجية.

*0.395 365 3.1 1.1 106 114 التكرار
* 0935 

 
 3297 .309 1691 1296 96. النسبة المئوية 47

0 

انصرفت في كثير من األوقات عن 
 تحقيق االهداف التعليمية المحددة

ابة علي عملية نظرا لضعف الرق
 التقدم في الدراسة

 077 353 042 175 140 التكرار
11797*

* 0960 5094 
 0393 0.97 0290 1497 10 النسبة المئوية

3 
احتجت وقت أطول لدراسة المحتوي 
عبر انظمة التعلم اإللكتروني 

 بالمقارنة بالطريقة التقليدية.

 044 320 1.0 031 010 التكرار
0790** 090. 5790 

 0296 0594 1697 1.95 .179 النسبة المئوية

4 
ظهرت لي مشاكل صحية كإجهاد 

را للجلوس العين او االم الظهر نظ
 فترات طويلة امام شاشة الحاسب.

 060 065 177 017 062 التكرار
0694** 09.5 5. 

 0096 0093 .149 1093 .019 النسبة المئوية

5 
أصبحت أكثر انطوائية وعزلة في 
بيئة التعلم اإللكتروني بسبب افتقاد 

 التفاعل االنساني.

 324 0.6 .17 174 034 التكرار
6495** 0970 5596 

 0596 .049 1591 1497 1.97 النسبة المئوية

6 
أصبحت علي اقتناع بعدم جدوي 
التعلم اإللكتروني في تنمية 

 المهارات المعملية.

 310 066 045 155 .02 التكرار
5.91** 0973 5496 

 0693 0094 0296 1391 1796 النسبة المئوية

 5494 16930 كامالا  محور السلبيات

 4درجة الحرية =    (1.18** دالة عند مستوى )      
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بععععين تكععععرارات إحصععععائية وجععععود فععععروق ذات داللععععة (: 5يتضــــح مــــن جــــدول  
مفردات محور سلبيات تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة استجابات أفراد العينة على 

 (غيععععر موافععععقلصعععالح االسععععتجابة )( 1،  9،  8خعععالل جائحععععة كورونععععا ذات األرقععععام )
حيععث ،  (غيععر موافععق بشععدةلصععالح االسععتجابة )( 6،  5،  4دات ذات األرقععام )والمفععر 

(، وهععذه القيمععة دالععة عنععد مسععتوى 911.5إلععى  96.4بلغععت قيمععة مربععع كععاى مععا بععين )
(، وبلغععععت نسععععبة 9.15إلععععى  9.15(، كمععععا تراوحععععت قيمععععة المتوسععععط مععععا بععععين )1.18)
 (.%54.4 )( وللمحور كامالً %51إلى  %41لموافقة للمفردات ما بين )ا

غير موافقون بشكل عام  الطلبةأعلى نسبة من يتضح من العرض السابق أن 
وجود سلبيات لتجربة التعليم اإللكتروني بجامعة أم القرى خالل جائحة كورونا، على 

ولكن أشارت نسبة من الطلبة أن التعليم اإللكتروني بالجامعة قد يترتب عليه بعض 
: ظهور مشاكل صحية كإجهاد سب الموافقة كما يلىرتيبها حسب نالسلبيات يمكن ت

الحاجة إلى  العين أو آالم الظهر نظًرا للجلوس فترات طويلة أمام شاشة الحاسب،
، ني بالمقارنة بالطريقة التقليديةوقت أطول لدراسة المحتوي عبر أنظمة التعلم اإللكترو 

ب افتقاد التفاعل االنساني، الشعور باالنطوائية والعزلة في بيئة التعلم اإللكتروني بسب
الشعور بعدم جدوي التعلم اإللكتروني في تنمية المهارات المعملية، صعوبة تحقيق 
األهداف التعليمية المحددة نظًرا لضعف الرقابة علي عملية التقدم في الدراسة، 
والشعور باإلحباط في بيئة التعلم اإللكتروني نظرا لضعف الكفاءة التقنية 

  ة.والتكنولوجي
  :نتائج التساؤل الثالث

 التعلعععيم فعععي القعععرى ام جامععععة تجربعععة معوقعععات يعععنص التسعععاؤل الثالعععث علعععى:" معععا
 كورونا؟" جائحة خالل الطلبة وجهة من اإللكتروني

 Chi-Squareول جابععة عععن هععذا التسععاؤل تععم اسععتخدام اختبععار كععاى تربيععع )

Testالعينعة فيمعا يتعلعق بمفعردات تعرف داللة الفروق بعين تكعرارات اسعتجابات أفعراد ( ل
كورونععا،  جائحععة اإللكترونععي خععالل التعلععيم فععي القععرى أم جامعععة محععور معوقععات تجربععة

باإلضععافة إلععى حسععاب المتوسععطات الحسععابية ونسععب الموافقععة السععتجابات أفععراد العينععة، 
 (. 6وجاءت النتائج كما يوضحها جدول)
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بيع والمتوسطات ونسب الموافقة التكرارات والنسب المئوية وقيم كاى تر  (6جدول )
 الخاصة بمفردات محور معوقات التعليم اإللكتروني بالجامعة خالل جائحة كورونا 

 مفردات معوقات التعليم اإللكتروني م
 قيمة االستجابات

"كاى  
 تربيع"

المتوسط 
 الحسابي

 نسبة 
الموافقة 

%  
موافق 
 بشدة

 موافق
غير  محايد

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

1 
 المستمر والتحفيز التشجيع قلة

 التعليم على القائمين قبل من

 التعلم الستخدام بالكليات

 اإللكتروني.

 140 .04 313 063 014 التكرار
النسبة  6094 3910 **6394

 1095 01 0694 0090 10 المئوية

0 
 نظام إلى الدخول في صعوبةال

 بعض في التعلم اإللكتروني

 .األوقات

 100 170 .02 350 306 التكرار
النسبة  72 3952 **17190

 1293 1495 1796 3290 0795 المئوية

المباشر  الفني الدعم توافر عدم 3
 .االفتراضية الفصول لمستخدمي

 123 170 ..0 317 0.2 التكرار
النسبة  6096 3943 **14593

 097 15 0590 0697 0494 المئوية

4 
 وتحميل التصفح سرعة ضعف

 .اإلنترنت الملفات من
 117 1.0 044 321 307 التكرار

النسبة  6090 3944 **11096
 .9. 1697 0296 0594 0795 المئوية

5 
 وأدلة تعليمية برامج توافر عدم

نظام  استخدام طريقة مرئية توضح
 .التعلم اإللكتروني

 .16 313 076 035 1.4 التكرار
النسبة  5.96 09.0 **5091

 1490 0694 0393 1.90 1693 ةالمئوي

6 
 مع التعامل في الطلبة خبرة قلة

 .نظام التعلم اإللكتروني

 105 175 031 370 004 التكرار
النسبة  6096 3943 **15593

 1295 1497 1.95 3193 .039 المئوية

7 
وجود أعباء اضافية نظير 

 البالك التعلم إدارة نظام استخدام

 . بورد

 137 027 335 063 045 التكرار
النسبة  6496 3903 **0.95

 1195 1794 0090 0090 0296 المئوية
 66911 03914 كامالا  محور المعوقات

 4درجة الحرية =    (1.18** دالة عند مستوى )
بععععين تكععععرارات إحصععععائية وجععععود فععععروق ذات داللععععة ( : 6يتضــــح مــــن جــــدول  
عوقات تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة مفردات محور ماستجابات أفراد العينة على 

والمفعردات ذات  (غيعر موافعقلصعالح االسعتجابة )( 5خالل جائحة كورونا ذات العرقم )
( 6،  1،  9والمفععععردات ذات األرقععععام ) (محايععععدلصععععالح االسععععتجابة )( 1،  8األرقععععام )

،  (ق بشعدةموافلصالح االستجابة )( 4والمفردة ذات الرقم ) (موافقلصالح االستجابة )
(، وهععذه القيمعععة دالعععة عنعععد 818.1إلعععى  51.8حيععث بلغعععت قيمعععة مربعععع كععاى معععا بعععين )
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(، وبلغعععت 1.51إلعععى  9.11(، كمعععا تراوحعععت قيمعععة المتوسعععط معععا بعععين )1.18مسعععتوى )
 (.% 66.88( وللمحور كاماًل )%11إلى  %51.6نسبة الموافقة للمفردات ما بين )

ن المعوقات التي يمكن أن تقف يتضح من العرض السابق أن هناك العديد م
رتيبها حسب نسب أمام نجا  تجربة التعليم اإللكتروني بجامعة أم القرى ، ويمكن ت

م اإللكتروني في بعض يالصعوبة في الدخول إلى نظام التعل :الموافقة كما يلى
عدم توافر الدعم ، ضعف سرعة التصفح وتحميل الملفات من اإلنترنت ،األوقات

قلة خبرة الطلبة في التعامل مع نظام  ،لمستخدمي الفصول االفتراضية الفني المباشر
، وجود أعباء اضافية نظير استخدام نظام إدارة التعلم البالك بورد، م اإللكترونييالتعل

م يقلة التشجيع والتحفيز من قبل القائمين على التعليم بالكليات الستخدام التعل
م ية وأدلة مرئية توضح طريقة استخدام نظام التعلعدم توافر برامج تعليمي، و اإللكتروني
 اإللكتروني.

  :نتائج التساؤل الرابع
 القعرى أم جامععة الطلبعة ععن تجربعة مسعتوى رضعا ينص التساؤل الرابع على:" ما

 كورونا؟" جائحة خالل اإللكتروني التعليم في
 ول جابعععععة ععععععن هعععععذا التسعععععاؤل تعععععم حسعععععاب التكعععععرار والنسعععععبة المئويعععععة والمتوسعععععط
واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة على كل مفردة من مفردات محعور الرضعا 
عن تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة خالل جائحة كورونا، وباالعتماد على أن لكل 

(، 1.1( وطععول الفئععة )4( يكععون مععدى الععدرجات )5إلععى  8مفععردة درجععة تمتععد مععا بععين )
( يكون المستوى منخفًضعا جعًدا، 8.1إلى أقل من  8ط )وبالتالي إذا كانت قيمة المتوس

( يكعععون 1.4إلعععى أقعععل معععن  9.6( يكعععون المسعععتوى منخفًضعععا، )9.6إلعععى أقعععل معععن 8.1)
( 5إلعععى  4.9( يكعععون المسععتوى مرتفًععععا، )4.9إلعععى أقععل معععن  1.4المسععتوى متوسعععًطا، )

 (.1يكون المستوى مرتفًعا جًدا، وجاءت النتائج كما يوضحها جدول)
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التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة بمفردات  (1جدول )
 محور رضا الطلبة عن تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة خالل جائحة كورونا 

 مفردات رضا الطلبة عن التعليم اإللكتروني م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
راضي  الرضا 

 بشدة
 راضي

غير  محايد
 راضي

غير راضي 
 بشدة

التعليم  عند التعلم بنظام شعرت بالرضا 1
 المتزامن. غير

 120 116 1.2 311 460 التكرار
 مرتفع .190 3970

 096 90. 16 0690 3.94 النسبة المئوية

 عند التعلم بنظام شعرت بالرضا 0

 الفصول االفتراضية.
 4. 116 103 367 407 التكرار

 مرتفع 1905 3977
 .79 90. 1594 .329 36 النسبة المئوية

التعلم  تجاه نظام شعرت بالرضا 3
 بورد. اإللكتروني بالك

 117 117 175 300 456 التكرار
 مرتفع 1930 3974

 .9. .9. 1497 0791 3094 النسبة المئوية

الدعم الفني  عن خدمات شعرت بالرضا 4
 دة.المقدمة من العما

 96. 1290 0.97 0497 0590 النسبة المئوية مرتفع 1904 3945 114 100 353 0.3 ..0 التكرار

عن مستوى وجودة  شعرت بالرضا 5
 الفيديوهات التدريبية.

 790 11 0597 .069 0096 النسبة المئوية مرتفع 1900 3957 3. 131 325 .31 .33 التكرار

 لدوراتعن مستوى ا شعرت بالرضا 6

 التدريبية المقدمة من العمادة.
 690 090 0.95 0695 0.97 النسبة المئوية مرتفع 1916 3965 74 7. 352 314 350 التكرار

النشرات التوعوية  عن شعرت بالرضا 7
 واإلعالمية التي تقدمها العمادة.

 .6 70 345 345 352 التكرار
 مرتفع 1913 3972

 590 696 0.91 0.91 0.95 النسبة المئوية
 مرتفع 6970 05967 كامالا  محور الرضا

مسععتوى رضععا مرتفععع لععدى طلبععة الجامعععة تجععاه وجععود (: 7يتضــح مــن جــدول  
تجربة التعليم اإللكتروني خالل جائحة كورونا، فقد تراوحت قيم المتوسطات للمفعردات 

ومة علعى ععدد (، وجاءت قيمة المتوسط للمحور كاماًل مقسع1.11إلى  1.45ما بين )
 (.1.61المفردات )

 راضون بشكل عام عن الطلبةمن يتضح من العرض السابق أن نسبة عالية 
تجربة التعليم اإللكتروني بجامعة أم القرى خالل جائحة كورونا، ويمكن ترتيب جوانب 
تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة التي تشعر الطلبة بالرضا حسب قيم المتوسط كما 

نظام التعلم ، التعلم بنظام الفصول االفتراضية، م التعلم غير المتزامننظا يلى:
الدورات ، النشرات التوعوية واإلعالمية التي تقدمها العمادة، اإللكتروني بالك بورد

خدمات الدعم ، و مستوى وجودة الفيديوهات التدريبية، التدريبية المقدمة من العمادة
 الفني المقدمة من العمادة.
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  :التساؤل الخامسنتائج 
 فععي القععرى ام جامعععة تجربعة مقترحععات تطععوير يعنص التسععاؤل الخععامس علعى:" مععا

 الطلبة؟" وجهة من اإللكتروني التعليم
 Chi-Squareول جابععة عععن هععذا التسععاؤل تععم اسععتخدام اختبععار كععاى تربيععع )

Testردات تعرف داللة الفروق بعين تكعرارات اسعتجابات أفعراد العينعة فيمعا يتعلعق بمفع( ل
اإللكترونعي، باإلضعافة إلعى  التعلعيم فعي القعرى أم جامعة محور مقترحات تطوير تجربة

حساب المتوسطات الحسابية ونسب الموافقعة السعتجابات أفعراد العينعة، وجعاءت النتعائج 
 (. 1)كما يوضحها جدول 

والنسب المئوية وقيم كاى تربيع والمتوسطات ونسب الموافقة  تالتكرارا (1جدول )
 اصة بمفردات محور مقترحات تطوير التعليم اإللكتروني بالجامعة الخ

 مفردات مقترحات تطوير التعليم اإللكتروني م
 االستجابات

 قيمة
 "كاى تربيع" 

المتوسط 
 الحسابي

 نسبة 
 الموافقة 

موافق 
 بشدة

 موافق
غير  محايد

 موافق
غير موافق 

 بشدة

المباشر  الفني الدعم توفير 1
  .اإللكتروني لتعلما لمستخدمي

 .3 73 100 337 552 التكرار
النسبة  0196 4920 **74393

 393 691 1590 0094 4693 المئوية

على  للطلبة تدريب دورات عقد 0
 .اإللكتروني التعلم استخدام

 35 67 034 .30 460 التكرار
النسبة  7.90 ..39 **62490

 .09 596 1.97 3090 .309 المئوية

3 
مرئية  وأدلة تعليمية برامج وفيرت

 التعلم استخدام طريقة توضح

 .اإللكتروني

 33 40 172 420 542 التكرار
النسبة  0390 4916 **05590

 090 395 1493 . 4595 المئوية

4 
خطوط  من التحتية البنية توفير

 على تحسين تساعد التي االتصاالت

  .اإللكتروني التعلم أداء

 34 52 134 322 .66 التكرار
النسبة  0596 4900 **1160

 .09 490 1193 0593 5694 المئوية

5 
طبيعة مع  يتناسب بما المقررات تطوير
 .اإللكتروني التعلم

 37 51 100 .31 650 التكرار
النسبة  0590 4906 **1110

 391 493 1290 .069 .549 المئوية

6 
 ومراقبة متابعة من المتعلم تمكين

 التعليمية. العملية ه فيتقدم
 05 42 130 364 606 التكرار

النسبة  0590 .490 **1125
 091 394 1191 3297 5097 المئوية

7 
إرسال رسائل نصيه من النظام لإلبالغ 
عن الفصول االفتراضية والتنبيـه برسـائل 
نصيـة عند وضع محتوى أو واجب أو 

 .مناقشه أو فصـل افتراضي

 32 34 0. 046 705 التكرار
النسبة  .0 4945 **1720

 095 .09 790 0297 6691 المئوية

 04931 0.951 محور المقترحات كامالا 



 تقييم تجربة جامعة أم القرى في التعليم اإللكتروني 
 خالل جائحة كورونامن وجهة نظر الطلبة 

 

811 

      
 .4درجة الحرية =    (1.18** دالة عند مستوى ) 

بعين تكعرارات اسعتجابات أفعراد إحصعائية وجود فروق ذات داللعة (: 0يتضح من جدول  
ر مقترحات تطوير تجربة التعليم اإللكترونعي بالجامععة جميع مفردات محو العينة على 

إلعى  614.9حيعث بلغعت قيمعة مربعع كعاى معا بعين )لصالح االسعتجابة )موافعق بشعدة(، 
(، كمعا تراوحعت قيمعة المتوسعط معا بعين 1.18(، وهذه القيمة دالة عند مسعتوى )8111

( % 11لعى إ % 11.1(، وبلغت نسبة الموافقة للمفعردات معا بعين )4.45إلى  1.11)
 (.%14.18وللمحور كاماًل )

يتضح من العرض السابق أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن أن تسهم 
فى انجا  تجربة التعليم اإللكتروني بجامعة أم القرى من وجهة نظر الطلبة، وجاءت 

إرسال رسائل نصيه من النظام تلك المقترحات حسب أهميتها بالترتيب كما يلى: 
عن الفصول االفتراضية والتنبيعه برسعائل نصيعة عند وضع محتوى أو واجب ل بالغ 

تمكين المتعلم من متابعة ومراقبة تقدمه في العملية ، أو مناقشه أو فصعل افتراضي
توفير البنية التحتية من خطوط االتصاالت التي تساعد على تحسين أداء ، التعليمية

توفير ، يتناسب مع طبيعة التعلم اإللكتروني تطوير المقررات بما، التعلم اإللكتروني
توفير الدعم ، برامج تعليمية وأدلة مرئية توضح طريقة استخدام التعلم اإللكتروني

عقد دورات تدريب للطلبة على استخدام ، و الفني المباشر لمستخدمي التعلم اإللكتروني
 التعلم اإللكتروني.

  :نتائج التساؤل السادس
 ≥ (Pى عنعد مسعتو إحصائية توجد فروق ذات داللة  هلع على: "ينص التساؤل الساب 

متوسععطات درجععات الطلبععة فععى تقيععيم تجربععة جامعععة ام القععرى فععي التعلععيم ( بععين 1.15
 "؟(قرية/ مدينة) مكان السكناإللكتروني خالل جائحة كورونا تعزى لمتغير 

داللععة  ال توجعد فععروق ذات" ويمكعن صععياغة التسعاؤل السععابع فععى الفعرض التععالي: 
متوسععطات درجعات الطلبعة فععى تقيعيم تجربععة ( بعين P) ≤ 1.15  ىعنعد مسععتو إحصعائية 

مكعععان جامععععة ام القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي خعععالل جائحعععة كورونعععا تععععزى لمتغيعععر 
 ."(قرية/ مدينة) السكن

( لحسعععاب داللعععة T-Testوللتحقعععق معععن هعععذا الفعععرض تعععم اسعععتخدام اختبعععار "ت" )
 (. 1)قلتين، وجاءت النتائج كما يوضحها جدول مست عينتينالفروق بين 
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 نتائج اختبار "ت"  (1جدول )
 محاور تقييم التعليم اإللكتروني بالجامعة في  لمتغير مكان السكن

 محاور تقييم التعليم اإللكتروني

 قيمة (066 ن= قرية (01. ن= مدينة
 "ت"

 

االنحراف  المتوسط الداللة
االنحراف  المتوسط المعياري

 معياريال
 غير دالة  1971 - 7902 06964 0924 05960 االيجابيات
 غير دالة  2951 - 6901 16951 6900 16907 السلبيات
 غير دالة  1961 - 6906 03974 7924 009.6 المعوقات
 غير دالة  2911 69.4 05963 6974 05960 الرضا

 غير دالة  2925 5952 .0.94 5950 0.951 المقترحات
الطلبة درجات ات فروق دالة بين متوسط أنه ال توجد( .من جدول  يتضح 

التي تسكن بالمدينة والطلبة التي تسكن بالقرية فى جميع محاور تقييم تجربة التعليم 
يدل على أن متغير السكن لم يؤثر فى التقييم، وأن كالهما  اإللكتروني بالجامعة، وهذا

يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة التي والتها لديه احساس بالمحاور بنفس المستوى، وقد 
 .المملكة لدعم البنية التحتية التكنولوجية في مختلف مدن وقرى المملكة على حد سواء

أن المملكة العربية  تقرير نشره االتحاد الدولي لالتصاالت ويؤكد ذلك ما جاء في
ت جائحة فايروس السعودية تعد من أنجح دول العالم في تسخير التقنية لمواجهة تبعا

في المائة خالل  411سرعة اإلنترنت بالمملكة سجلت زيادة بنسبة ، حيث أن كورونا
قامت المملكة بتحرير الطيف الترددي عبر زيادة نطاقات ، الثالث سنوات الماضية

، من %996الطيف الترددي المخصصة لشركات االتصاالت بنسبة كبيرة بلغت 
وفرت هيئة ، 9191ميجاهرتز في عام  8881إلى  9181ميجاهرتز في عام  141

ترددات إضافية لمقدمي خدمات اإلنترنت المتنقل بلغت  9191االتصاالت في مارس 
 %51ميجاهرتز، بزيادة  111ميجاهرتز و 111ميجاهرتز إضافية في النطاقين  41
 (.9191هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات،)

  :نتائج التساؤل السابع
 ىعنعد مسعتو إحصائية توجد فروق ذات داللة  هلسادس على:" ينص التساؤل ال

P) ≤ 1.15 متوسعععطات درجعععات الطلبعععة فعععى تقيعععيم تجربعععة جامععععة ام القعععرى فعععي ( بعععين
 "؟التعليم اإللكتروني خالل جائحة كورونا تعزى لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى(

ة ال توجعد فعروق ذات داللع: "ويمكن صياغة التسعاؤل السعادس فعي الفعرض التعالي
متوسععطات درجععات الطلبععة فععى تقيععيم تجربععة ( بععين P) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية 
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جامعععة ام القععرى فععي التعلععيم اإللكترونععي خععالل جائحععة كورونععا تعععزى لمتغيععر الجععنس 
 .")ذكر/ أنثى(

( لحسعععاب داللعععة T-Testوللتحقعععق معععن هعععذا الفعععرض تعععم اسعععتخدام اختبعععار "ت" )
 (. 81)النتائج كما يوضحها جدول مستقلتين، وجاءت  عينتينالفروق بين 

 اختبار "ت"  جنتائ (81جدول )
 محاور تقييم التعليم اإللكتروني بالجامعة فى  لمتغير الجنس

محاور تقييم التعليم 
 اإللكتروني

 قيمة (742 ن= االناث (447 ن= الذكور
 "ت"

 

 الداللة
االنحراف  المتوسط

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

 2921  5940 0932 049.0 .791 .0794 جابياتاالي
 2921  .590 - 6903 17900 6966 14903 السلبيات
 2921  4924 - 6900 03976 .791 .0092 المعوقات
 2921  0904 7920 05904 6902 .0693 الرضا

 غير دالة  1930 5901 0.935 49.0 0.970 المقترحات
إحصععائيًا بعععين متوسععطى درجعععات ( أنععه: يوجععد فعععرق دالععة 1يتضععح مععن جعععدول ) 

الععععذكور واإلنععععاث فععععي محععععوري )االيجابيععععات، والرضععععا( لصععععالح الععععذكور وفععععى محععععوري 
)السععععلبيات، والمعوقععععات( فععععي اتجععععاه االنععععاث، وال يوجععععد فععععرق دال بينهمععععا فععععي محععععور 
)المقترحات(. ويعنى ذلك أن الذكور أكثر احساًسا بإيجابيات تجربة التعليم اإللكتروني 

أكثعععر شععععوًرا بالرضعععا تجاههعععا مقارنعععة باإلنعععاث، وأن االنعععاث أكثعععر احساًسعععا بالجامععععة و 
بسلبيات تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة ومعوقاتها مقارنة بالذكور، وقد يرجعع ذلعك 
إلععى طبيعععة االنععاث التععي تتسععم بععااللتزام والدقععة والمتابعععة عععن الععذكور، باإلضععافة الععي 

ظم التعليم اإللكتروني للوصول إلى مسعتوى االتقعان التعمق في الدراسة وفي استخدام ن
والتميز مما يمثل عبأ إضافيا يضاف الي األعباء الموكلة اليهم، ويتفق ذلك مع دراسة 

فعععي التحصعععيل إحصعععائية التعععي توصعععلت إلعععي وجعععود فعععروق ذات داللعععة ( 9116الحيلعععه)
اإللكترونعععي، المباشعععر والمؤجعععل بعععين طلبعععة المجموععععة التجريبيعععة التعععي درسعععت بعععالتعّلم 

وطلبة المجموعة الضعابطة التعي درسعت بالطريقعة االعتياديعة تععزى إلعى طريقعة العتعلم، 
لععى جععنس الطلبععة لصععالح اإلنععاث ودراسععة"  .لصععالح الطلبععة الععذين تعلمععوا إلكترونيععًا، وا 

 التي توصلت إلعي أن االنعاث Djalev and Boganov(2019)دجاليف وبوجدانوف
الذكور، وانهم أكثعر اسعتخداما لعنظم التعلعيم اإللكترونعي  إلى إعطاء قيم أعلى منتميل 

كعععوادرادو جارسعععيا ، رويعععز مولينععععا ، بالمقارنعععة بعععالطالب العععذكور. وكعععذلك مععععع دراسعععة" 
-Cuadrado-Garcia, Ruiz-Molina, & Montoro "ومونتععععورو بععععونس

Pons(2010)  التعععي أكعععدت علعععي وجعععود اختالفعععات بعععين الطعععالب العععذكو واالنعععاث فعععي

https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Cuadrado-Garcia
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Ruiz-Molina
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Montoro-Pons
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Montoro-Pons
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م عنععه. وأن كالهمععا مععدعم ألهميععة اسععتخدام التعلععيم اإللكترونععي وفععي دافعيععتهم ورضععاه
 تنفيذ المقترحات لتطوير تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة.

  :نتائج التساؤل الثامن
 ىعنعد مسعتو إحصعائية توجعد فعروق ذات داللعة هعل ينص التسعاؤل الثعامن علعى:" 

P) ≤ 1.15 متوسعععطات درجعععات الطلبعععة فعععى تقيعععيم تجربعععة جامععععة ام القعععرى فعععي ( بعععين
 "؟(عملي/ نظري) نوع الدراسةلكتروني خالل جائحة كورونا تعزى لمتغير التعليم اإل

ال توجد فروق ذات داللة  : "ويمكن صياغة التساؤل الثامن فى الفرض التالي
متوسععطات درجععات الطلبععة فععى تقيععيم تجربععة ( بععين P) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية 

 نعوع الدراسعةنا تعزى لمتغير جامعة ام القرى في التعليم اإللكتروني خالل جائحة كورو 
 ."(عملي/ نظري)

( لحسعععاب داللعععة T-Testوللتحقعععق معععن هعععذا الفعععرض تعععم اسعععتخدام اختبعععار "ت" )
  (.88)جدول مستقلتين، وجاءت النتائج كما يوضحها  عينتينالفروق بين 

 اختبار "ت" جنتائ (88جدول )
 امعة محاور تقييم التعليم اإللكتروني بالجفى  لمتغير نوع الدراسة 

محاور تقييم 
 التعليم اإللكتروني

 قيمة (724 ن= نظري (403 ن= عملي
 "ت"

 

االنحراف  المتوسط الداللة
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري
 2921 3973 - 79.3 06961 79.0 04906 االيجابيات
 2921 0900 69.6 15905 6967 17921 السلبيات
 غير دالة 1905 7927 009.0 69.2 03944 المعوقات
 2921 3920 - 7920 06917 6937 049.4 الرضا

 غير دالة 2967 - 5963 0.962 5934 0.930 المقترحات
درجععات ى يوجععد فععرق دالععة إحصععائيًا بععين متوسععط: أنععه (11يتضــح مــن جــدول  

محوري )االيجابيات، والرضا( لصعالح في طلبة الكليات العلمية وطلبة الكليات األدبية 
وال يوجعد  ليات األدبية وفى محور )السلبيات( في اتجاه طلبة الكليات العلمية،طلبة الك

ويعنععى ذلععك أن طلبععة الكليععات  فععرق دال بينهمععا فععي محععوري )المعوقععات، والمقترحععات(.
األدبيعععة أكثعععر احساًسعععا بإيجابيعععات تجربعععة التعلعععيم اإللكترونعععي بالجامععععة وأكثعععر شعععععوًرا 

يات العلمية، وأن طلبة الكليات العلمية أكثعر احساًسعا بالرضا تجاهها مقارنة بطلبة الكل
بسلبيات تجربعة التعلعيم اإللكترونعي بالجامععة مقارنعة بطلبعة الكليعات األدبيعة، وقعد يرجعع 
ذلععك وقععد يرجععع ذلععك إلععى طبيعععة المحتععوى والدراسععة، فالدراسععة النظريععة يمكععن متابعتهععا 

ذكر بعكعس الدراسعة العمليعة التعي بالكامل عبر نظم التعلعيم اإللكترونعي بعدون سعلبيات تع
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تتطلب ضرورة إجراء تجارب عملية حضوريًا في المعامل مع صعوبة إجعراء مثعل هعذه 
التجعععارب فعععي بيئعععة التعلعععيم اإللكترونعععي وأن كالهمعععا علعععى نفعععس المسعععتوى فعععي الشععععور 

 بالمعوقات وبأهمية تنفيذ المقترحات لتطوير تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة. 
  :التساؤل التاسع نتائج

 ىعنعد مسعتو إحصعائية توجعد فعروق ذات داللعة هعل ينص التساؤل التاسعع علعى:" 
P) ≤ 1.15 متوسعععطات درجعععات الطلبعععة فعععى تقيعععيم تجربعععة جامععععة ام القعععرى فعععي ( بعععين

الخبعععععرة السعععععابقة بعععععالتعليم  التعلعععععيم اإللكترونعععععي خعععععالل جائحعععععة كورونعععععا تععععععزى لمتغيعععععر
خبعععرة ضععععيفة/ توجعععد خبعععرة متوسعععطة/ توجعععد خبعععرة  اإللكترونعععي )ال توجعععد خبعععرة/ توجعععد

 "كبيرة(
توجعععد فعععروق ذات داللعععة " ويمكعععن صعععياغة التسعععاؤل التاسعععع فعععى الفعععرض التعععالي:

متوسععطات درجععات الطلبععة فععى تقيععيم تجربععة ( بععين P) ≤ 1.15 ىعنععد مسععتو إحصععائية 
 الخبعععرة جامععععة ام القعععرى فعععي التعلعععيم اإللكترونعععي خعععالل جائحعععة كورونعععا تععععزى لمتغيعععر

السابقة بالتعليم اإللكتروني )ال توجد خبعرة/ توجعد خبعرة ضععيفة/ توجعد خبعرة متوسعطة/ 
 ."توجد خبرة كبيرة(

-One)وللتحقعععق معععن هعععذا الفعععرض اسعععتخدم الباحعععث تحليعععل التبعععاين أحعععادي االتجعععاه 

Way ANOVA)(81، 89ج كما يوضحها الجدولين )، وجاءت النتائ: 
ر تقييم تجربة التعليم اإللكتروني لمحاو الحسابية  ت( المتوسطا89) جدول

 فى ضوء متغير الخبرة السابقة بالتعليم اإللكتروني بالجامعة

محاور تقييم التعليم 
 اإللكتروني بالجامعة

 المتوسطات الحسابية
ال توجد 

 خبرة
 (546 ن=

 خبرة 
 ضعيفة

 (100 ن=
 خبرة متوسطة

 (353 ن=
 خبرة

 كبيرة 
 (162 ن=

 009.1 06965 03915 05916 االيجابيات
 14905 15977 10914 16906 السلبيات
 02906 00974 04951 03974 المعوقات
 07900 06900 03973 05920 الرضا

 32901 0.966 0.912 0.913 المقترحات
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ال توجد نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه لمجموعات الدراسة األربع ) (81جدول )
( فى محاور تقييم خبرة متوسطة/ توجد خبرة كبيرةخبرة/ توجد خبرة ضعيفة/ توجد 

 تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة

مجموع  مصدر التباين محاور التقييم
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة  ف(
 الداللة

 اإليجابيات
 719355. 3 0.149264 بين المجموعات

 619664 1103 70.409561 داخل المجموعات 2921 15975

  1106 750609605 الدرجة الكلية

 السلبيات
 4509715 3 13769146 بين المجموعات

 469146 1103 545.29560 داخل المجموعات 2921 9.4.

  1106 55.669720 الدرجة الكلية

 المعوقات
 4429716 3 .1300914 بين المجموعات

 .40913 1103 56.4.9213 داخل المجموعات 2921 916.

  1106 500719160 الدرجة الكلية

 الرضا
 5079320 3 15019.03 بين المجموعات

 449002 1103 532.09.62 داخل المجموعات 2921 11975

  1106 546749003 الدرجة الكلية

 المقترحات
 1059325 3 3759.15 بين المجموعات

 329040 1103 357769723 داخل المجموعات 2921 4914

  1106 361509610 الدرجة الكلية

( وجعععود فعععروق دالعععة إحصعععائيًا بعععين متوسعععطات درجعععات 81يتضعععح معععن جعععدول ) 
)ال توجععد خبععرة/ توجععد خبععرة ضعععيفة/ توجععد  الطلبععة بمجموعععات الخبععرة السععابقة األربععع

ونععي فععى محععاور تقيععيم الطلبععة لتجربععة التعلععيم اإللكتر  خبععرة متوسععطة/ توجععد خبععرة كبيععرة(
 للجامعة.
ولتحديد اتجاه الفروق بين مجموعات الخبرة السابقة األربع تم استخدام اختبار "  

للمقارنععات المتععددة للمتوسععطات، وجعاءت النتععائج  (Bonferroni Test)بعونفرونى " 
 (.84كما يوضحها جدول )
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مدى بونفرونى التجاه الفروق بين متوسطات درجات الطلبة  (84جدول )
 لخبرة السابقة األربع في محاور تقييم تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعةبمجموعات ا

 المجموعات محاور التقييم
 متوسط
درجات 
 المجموعة

 فروق المتوسطات
 خبرة كبيرة خبرة متوسطة خبرة ضعيفة ال توجد خبرة

 اإليجابيات
 **3.52 - 6.84 - 5.16 --- 52.61 ال توجد خبرة
 ** 2.51 - ** 3.21 - ---  53.62 خبرة ضعيفة
 * 5.51 - ---   51.12 خبرة متوسطة
 ---    54.16 خبرة كبيرة

 السلبيات
 ** 5.16 6.11 6.54 - --- 61.41 ال توجد خبرة
 ** 3.41 ** 5.35 ---  64.68 خبرة ضعيفة
 6.26 ---   62.55 خبرة متوسطة
 ---    68.52 خبرة كبيرة

 المعوقات
 ** 5.44 6.11 1.55 - --- 53.58 رةال توجد خب

 ** 3.12 6.55 ---  58.26 خبرة ضعيفة
 * 6.45 ---   55.58 خبرة متوسطة
 ---    51.41 خبرة كبيرة

 الرضا
 ** 5.41 - 6.61 - 6.38 --- 52.14 ال توجد خبرة
 ** 8.62 - ** 5.28 - ---  53.53 خبرة ضعيفة
 6.11 - ---   51.54 خبرة متوسطة
 ---    55.44 خبرة كبيرة

 المقترحات

 * 6.15 - 1.23 - 1.13 --- 51.63 ال توجد خبرة
 * 6.56 - 1.21 - ---  51.61 خبرة ضعيفة
 6.62 - ---   51.11 خبرة متوسطة
 ---    31.46 خبرة كبيرة

 (1.18دالة عند مستوى ) **        (1.15* دالة عند مستوى )
 ما يلي: (14يتضح من جدول  

وجععود فععروق دالععة إحصععائيًا فععى محععاور تقيععيم تجربععة التعلععيم اإللكترونععي بالجامعععة  -8
خعععالل جائحعععة كورونعععا )االيجابيعععات، الرضعععا، والمقترحعععات( لصعععالح الطلبعععة العععذين 
لععديهم خبععرة سععابقة كبيععرة بععالتعليم اإللكترونععي قبععل جائحععة كورونععا مقارنععة بالطلبععة 

لديهم خبرة سابقة ضعيفة بالتعليم اإللكتروني قبعل الذين ليس لديهم خبرة سابقة أو 
جائحعة كورونعا. وهعذا يعنعى أن وجعود خبعرة السعابقة كبيعرة بعالتعليم اإللكترونعي يزيععد 
من احساس الطلبة باإليجابيات والشعور بالرضا وبأهمية تطبيق مقترحات تطوير 

 تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة.

محععاور تقيععيم تجربععة التعلععيم اإللكترونععي بالجامعععة  فععيوجعود فععروق دالععة إحصععائيًا   -9
( لصالح الطلبة الذين ليس لديهم خبرة والمعوقات، السلبياتخالل جائحة كورونا )
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مقارنعة  بالتعليم اإللكتروني قبعل جائحعة كورونعاأو لديهم خبرة سابقة ضعيفة سابقة 
وهذا . ل جائحة كوروناسابقة كبيرة بالتعليم اإللكتروني قببالطلبة الذين لديهم خبرة 

مععن احسععاس  أو ضعععفها يزيععد الخبععرة السععابقة بععالتعليم اإللكترونععيغيععاب يعنععى أن 
بالسععلبيات والمعوقععات المتعلقععة بتجربععة التعلععيم اإللكترونععي بالجامعععة خععالل الطلبععة 

 جائحة كورونا.

 نتائج السؤال العاشر:
 ىعنعد مسعتو ئية إحصعا توجد عالقة ذات داللعةهل ينص التساؤل العاشر على: "

P) ≤ 1.15درجات تقييم الطلبة لتجربة جامععة ام القعرى فعي التعلعيم اإللكترونعي  ( بين
االسععععتعداد السععععتخدام التعلععععيم اإللكترونععععي قبععععل  فععععيخععععالل جائحععععة كورونععععا ودرجععععاتهم 

 "؟الجائحة
إحصععائية  توجععد عالقععة ذات داللععة ويمكن صياغة العاشر في الفرض التالي: "

درجات تقييم الطلبة لتجربة جامعة ام القرى في التعلعيم  ( بينP) ≤ 1.15 ىعند مستو 
االسعتعداد السعتخدام التعلعيم اإللكترونعي  فياإللكتروني خالل جائحة كورونا ودرجاتهم 

 ."قبل الجائحة
 Pearson) وللتحقعق معن هعذا الفعرض اسعتخدم الباحعث معامعل ارتبعاط بيرسعون 

Correlation Coefficient)(. 85)ائج كما يوضحها جدول ، وجاءت النت 
(. داللة معامالت االرتباط بين درجات الطالب فى محاور تقييم تجربة 85جدول )

 (8811)ن= االستعداد الستخدام التعليم اإللكترونيالتعليم اإللكتروني ودرجاتهم فى 

 متغيرات البحث
محاور تقييم تجربة التعليم اإللكتروني بالجامعة خالل 

 جائحة كورونا
 المقترحات الرضا المعرقات السلبيات االيجابيات

االستعداد للتعلم 
اإللكتروني قبل 
 جائحة كورونا

1.11** - 
1.21** - 1.26** 1.18** 1.52** 

 (1.18** دال إحصائًيا عند مستوى ) 
وجعععود ارتبععععاط موجعععب دال إحصعععائًيا بععععين  معععا يلعععي: (15 يتضـــح مـــن جــــدول 

ل جائحة كورونا ومحاور تقييم تجربة التعليم اإللكتروني االستعداد للتعلم اإللكتروني قب
بالجامععععة خعععالل جائحعععة كورونعععا )االيجابيعععات، الرضعععا، والمقترحعععات(، ووجعععود ارتبعععاط 
سالب دال إحصائًيا بين االستعداد للتعلم اإللكتروني قبل جائحة كورونا ومحاور تقييم 

 ا )السعععلبيات، والمعوقعععات(.تجربعععة التعلعععيم اإللكترونعععي بالجامععععة خعععالل جائحعععة كورونععع
ويعنععى ذلععك أن الطالععب الععذي يمتلععك االسععتعداد للععتعلم اإللكترونععي يكععون أكثععر إحساًسععا 
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باإليجابيات وشعوًرا بالرضا وبأهمية تنفيذ المقترحات لتطوير تجربة التعليم اإللكتروني 
يم بالجامععععععة، كمعععععا يكعععععون أقعععععل شععععععوًرا بالسعععععلبيات والمعوقعععععات المتعلقعععععة بتجربعععععة التعلععععع

 اإللكتروني بالجامعة.
  :التوصيات

وفًقا لنتائج البحث، يمكن اقترا  مجموعة من التوصيات والمقترحات على 
 النحو التالي:

القرار وأصحاب المصلحة في مؤسسات توجيه نظر القائمين على صناعة  .8
 عنتحسين رضا الطالب لالستفادة من نتائج البحث الحالي في التعليم العالي 

 .م اإللكترونييلبيئات التع

التخطيط االستراتيجي لتطبيق التعليم اإللكتروني في مؤسسات منظومة تبني  .9
 التعليم العالي.

 .م اإللكتروني في المؤسسات التعليميةيلتطبيق التعل الالزمالدعم المالي توفير  .1

أعضاء مجتمع التعلم داخل مؤسسات الوعي بأهمية التعلم اإللكتروني بين  نشر .4
 الي.التعليم الع

إعداد دورات تدريبية لتعزيز مهارات التعلم اإللكتروني المطلوبة للطالب.  .5
 الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.وأعضاء هيئة التدريس في 

تقديم مكافآت مالية وترويجية لألفراد المبدعين في تقديم مقترحاتهم لتطوير نظام  .6
 التعلم اإللكتروني.

ظم التعلم اإللكتروني بشكل دوري في يجب النظر في إعداد خطة لتقييم ن .1
 المعاهد والجامعات السعودية. 

أفضل األساليب والنماذج لتصميم التعلم اإللكتروني لخلق بيئة تعليمية دراسة  .1
 تناسب اهتمامات واحتياجات الطالب المتنوعين داخل مؤسسات التعليم العالي. 

قدر من الفعالية لبيئات تضمين معايير الجودة للتعلم اإللكتروني لتحقيق أقصى  .1
 .التعلم اإللكتروني

إعداد المزيد من األبحاث لتحديد الحلول األكثر فاعلية للتغلب على العقبات   .81
 التي تحول دون التطبيق الفعال للتعلم اإللكتروني داخل المؤسسات التعليمية.

إجراء دراسات وأبحاث مقارنة بين نتائج البحث الحالي، واألبحاث المماثلة  .88
الجامعات األخرى سواء العربية أو األجنبية إلثراء وجهات النظر العلمية حول ب

 المشكالت التي تواجه التعليم اإللكتروني والحلول المقترحة.
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 المراجع
 المراجع العربية: -أوالا 

(. فعالية إدارة الوقت الناتجة من استخدام 9181أبو العال، ليلى محمد حسنى )
تعلم لدى طلبة جامعة الطائف. مجلة دراسات عربية برمجية بالك بورد في ال
 .116 -161، 15في التربية وعلم النفس،

التعليم اإللكتروني ومبررات توظيفها في  ة(. استراتيجي9181تحريشي، عبدالحفيظ )
 .81-8(، مارس،1)5التدريس. مجلة التعليمية، جامعة سيدي بلعبس،

نعععي والتعلععععيم ععععن بعععععد فعععي الجامعععععات اإللكترو  (. التعلععععيم9111ريمععععا سععععد )الجعععرف، 
المععؤتمر الخععامس لمنظمععة آفععاق البحععث العلمععي والتطععور التكنولععوجي  العربيععة.

 أكتوبر. فاس. المغرب. 11-95في العالم العربي .
عبععد  فععي:(. نظععم تقععديم المقععررات التعليميععة عبععر الشععبكات. 9115جععودت، مصععطفي )

 : عالم الكتب.ة، القاهر 8طالحميد، محمد. منظومة التعليم عبر الشبكات، 
(. واقع التعليم اإللكتروني في 9188حسامو، سهي علي & العبداهلل، فواز ابراهيم )

جامعة تشرين من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة. مجلة 
 . 911-941، 91جامعة دمشق. 

، 4ط  (. تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق.9115) ودالحيلة، محمد محم
 .عمان: دار المسيرة للنشر

تحصيل  يف (E-learning) أثر التعّلم اإللكتروني (.9116)الحيلة، محمد محمود 
. طلبة كلية العلوم التربوية لمساق تكنولوجيا التعليم مقارنة بالطريقة االعتيادية

 .86-58(، 8) 11دراسات العلوم التربوية، 
رر الكترونعي فعي تكنولوجيعا التعلعيم فعي (. تصميم ونشر مقع9111)حسن خليل، حنان 

ضوء معايير التعليم اإللكتروني لتنمية الجوانب االدائية والمعرفية لدي طالب 
 كلية التربية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنصورة

(. ضعبط الجعودة فعي التعلعيم اإللكترونعي، مفهعوم العتعلم 9111الخوالدة، محمد محمود )
يم المفتععو  ودور تكنولوجيععا االتصععاالت فععي تفعيلهمععا، جامعععة عععن بعععد والتعلعع

 اليرموك: مركز التعليم والتدريب اإللكتروني.
(. التعليم اإللكتروني في ظل ازمة كورونا. متا  8/4/9191)الداود، عبد المحسن 

 على الموقع التالي: 
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https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views/2020/04/01/%D8%A7%D9%84% D8 

%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A 7%D9 

%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9% 81%D9%8A -

%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9 %88%D9%86%D8 %A7 

ل مستمرًا. مجلة (. التعليم اإللكتروني... التطور مازا9111) عبد اهللالدهش، مي 
 .16(،8)16التدريب والتقنية،

(. تقييم تجربة التعليم اإللكتروني في بعض مؤسسات التعليم 9114الزامل، زكريا )
العالي بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب. بحث مقدم للمؤتمر 

 ه(، الرياض.8495ذو القعدة) 1 -شوال 91التقني السعودي الثالث، 
-تطبيقهععا-نشععرها-إنتاجهععا-اإللكترونيععة تصععميمها ت(. المقععرراأ9111غريععب )زاهععر، ال

 تقويمها. القاهرة: عالم الكتب.
اإللكترونععي مععن التطبيععق إلععي االحتععراف والجععودة.  م(. التعلععيب 9111زاهععر، الغريععب )

 القاهرة: عالم الكتب.

 – التعليم اإللكتروني –(. رؤية جديدة في التعلم 9115زيتون، حسن حسين )
 المفهوم، القضايا، التطبيق، التقويم، الرياض: الدار الصولتية للتربية.

 5االحد جريدة االقتصادية.  كورونا.التعليم عن بعد وأزمة  (.9191)ساعاتي، أمين
  لي:إبريل. متا  علي الموقع أ

https://www.aleqt.com/2020/04/05/article_1797576.html. 
 (. تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني. الرياض: مكتبة الرشد.9114سالم، أحمد )

قاعدة بيانات المقرر اإللكتروني وادارتها لتنمية  م(. تصمي9189السجيني، وليد )
هارات انتاج البوابات اإللكترونية لدي طالب الدراسات العليا بكليات التربية. م

 رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنصورة.
(. قالب مقتر  إلنشاء مقررات تفاعلية 9181السلوم، عثمان.، رضوان، مصطفى )

سعودية. وفقًا لنظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد بجامعة الملك سعود بال
مكتب التربية العر بي لدول الخليج، الرياض، رسالة الخليج 

 .811-891،15العربي،
 الكتساب(. أثر برنامج تدريبي مقتر  9186)مهني شعيب، إيمان محمد مكرم 

 اإللكترونية بنظامأعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل مهارات بناء االختبارات 
، 51عربية في التربية وعلم النفس،  إدارة التعلم بالك بورد. مجلة دراسات

811-918. 

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views/2020/04/01/%D8%A7%D9%84%25%20D8%20%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%25A%207%D9%20%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%25%2081%D9%8A%20-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%20%88%D9%86%D8%20%A7
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views/2020/04/01/%D8%A7%D9%84%25%20D8%20%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%25A%207%D9%20%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%25%2081%D9%8A%20-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%20%88%D9%86%D8%20%A7
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views/2020/04/01/%D8%A7%D9%84%25%20D8%20%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%25A%207%D9%20%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%25%2081%D9%8A%20-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%20%88%D9%86%D8%20%A7
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/views/2020/04/01/%D8%A7%D9%84%25%20D8%20%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%25A%207%D9%20%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%25%2081%D9%8A%20-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%20%88%D9%86%D8%20%A7
https://www.aleqt.com/2020/04/05/article_1797576.html
https://www.aleqt.com/2020/04/05/article_1797576.html
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(.اتجاهات المعلمين والطلبة 9181الشناق، قسيم محمد & الدومي، حسن علي أحمد)
نحو استخدام التعليم اإللكتروني في المدارس الثانوية. مجلة جامعة 

 (.9)96دمشق،
رنعععت (. فاعليعععة موقعععع تعليمعععي إثرائعععي علعععي اإلنت9115الصعععباغ، حسعععن عبعععد العزيعععز )

)باللغعععة العربيعععة( فعععي زيعععادة تحصعععيل تالميعععذ الصعععف األول اإلععععدادي لعععبعض 
 .المفاهيم العلمية، رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة

(. فاعلية برنامج ارشادي باستخدام استراتيجية 9181صقر، نورهان محمد علي السيد)
فعي تنميعة  Black Boardرونعي الصف المقلوب عبعر نظعام إدارة العتعلم اإللكت

مهععارات التخطععيط للحيععاة المسععتقبلية لععدي طالبععات الجامعععة. مجلععة بحععوث فععي 
 (.1)8العلوم والفنون النوعية، جامعة اإلسكندرية،

(. اتجاهات الطلبة واعضاء هيئة 9181علي صالح ) عبد اهللالضالعي، زبيده 
مجلة الدولية التربوية التدريس نحو التعليم اإللكتروني في جامعة نجران. ال

 .989-811(،89)6المتخصصة،
اإللكترونععععععي ومسععععععتحدثات تكنولوجيععععععا التعلععععععيم.  م(. التعلععععععي9181طلبععععععه، عبععععععدالعزيز )

 المنصورة: المكتبة العصرية.
(. التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي ما هو االختالف. 9119العبادي، محسن. )

 .91-81(، ص18) 16المعرفة،
(. واقع استخدام طالبات وأعضاء هيئة التدريس بقسم تقنيات 9189ان)العمرو، رز 

التعليم لنظام إدارة التعلم البالك بورد. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 
 .الملك سعود، المملكة العربية السعودية

(. البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم. القاهرة: عالم 9115)محمد ، دعبد الحمي
 الكتب.

سعد.، حسن، علي الصغير عبدالعال.،  المجيد، احمد صادق.، العمري، عبد اهلل عبد
(. استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 9181)& إبراهيم، مصطفى محمد 

Black Board  في تدريب الطالب المعلمين بكلية التربية جامعة الملك خالد
نتاج المواد التع ليمية الرقمية. المجلة لتنمية مهارا التواصل اإللكتروني وا 

 (.88)9التربوية المتخصصة،
(. أثر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم 9186)، نوره بنت احمد عبد اهلل

علي تحصي طالب الصف الثاني الثانوي في مقرر  Edmodoادمودو
 .945-981(، 1)5االحياء. المجلة التربوية المتخصصة، 
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دراسة  -اإللكتروني من وجهة نظر أساتذة الجامعة ملي(. التع9188علي، راجية )
الملتقي الوطني الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في  استكشافية بجامعة بتنة.

 مارس. جامعة قاصدي مربا  ورقلة. الجزائر. 81-1التعليم العالي، 
(. واقع استخدام مستلزمات التعليم اإللكتروني في مدارس 9116العمري، امنة )
ة اربد من وجهة نظر المعلمين واتجاهات الطلبة ومعلميهم نحوها. محافظ

 .رسالة ماجستير، جامعة اليرموك
(. صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في 9189العواودة، طارق حسين فرحان )

الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها االساتذة والطلبة. رسالة ماجستير، كلية 
 زة.التربية، جامعة األزهر بع

(. واقع التعليم اإللكتروني 9111& العاني، وجيهة ثابت ) عبدا هللعيسان، صالحة 
من وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس. دراسات العلوم 

 .156-148(،9)14التربوية، 
 .بالتكنولوجيععة رؤيععة جديععدة لجيععل جديععد س(. التععدري9111إبععراهيم عبععد الوكيععل )الفععار، 

 لتا لتكنولوجيا الحاسبات.طنطا: الد
 81(. كورونا واستمرارية االعمال. جريدة الرياض. الثالثاء 9191) عبد اهللالفواز، 

 مارس.
(. أراء المتعلمين في التعليم اإللكتروني البنائي االجتماعي 9181الكابلي، طالل )

عبر المنتديات التعليمية لتدريس المقررات بأسلوب التعلم عن بعد. مجلة 
 886-811(، 15)8سات عربية في التربية وعلم النفس، درا

(. تكنولوجيا التعليم بين النظرية 9111الل، زكريا يحي& الجندي، علياء عبدالحافظ )
 والتطبيق. القاهرة: عالم الكتب. 

(. االتجاه نحو التعليم 9181الل، زكريا يحي& الجندي، علياء عبد الحافظ )
اللملكة العربية  -المدارس الثانوية بمدينة جدةاإللكتروني لدي معلمي ومعلمات 

-89(، يوليو، 9)9التربوية والنفسية،  القرى للعلومالسعودية. مجلة جامعة ام 
68. 

(. فاعلية برنامج باستخدام االنشطة التشاركية 9181ماضي، يوسف حمد احمد )
لهاشمية. لبيئات التعلم االفتراضية لدي معلمي الرياضيات في المملكة االردنية ا

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنصورة.
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(. التعليم اإللكتروني: تطوير طريقة المحاضرة في التعليم 9119المبيريك، هيفاء.)
التعليم اإللكتروني مع نموذج مقتر . ورقة عمل مقدمة إلى  الجامعي باستخدام

 لك سعود. ه، جامعة الم81/1/8491-86ندوة مدرسة المستقبل، في الفترة 
(. فاعلية استراتيجية المشروعات اإللكترونية في 9181محمد، هاجر جمال حسن )

بيئة التعلم المتنقل لتنمية مهارات انتاج القصص التفاعلية لدي طالبات رياض 
 االطفال. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنصورة.

 م في عصر المعلوماتية.جيا التعلي(. مستحدثات تكنولو 9116محمد، وليد سالم )
 .عمان: دار الغد

(. فاعلية نمط التعلم التعاوني المدمج القائم علي 9185مدكور، أيمن فوزي خطاب )
االلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية التحصيل والتجاه نحوه لدي تالميذ 

بية، المرحلة االعدادية بمقرر العلوم. مجلة البحوث النفسية والتربوية، كلية التر 
 أكتوبر.جامعة المنوفية، العدد الثالث، 

(. توظيف نظم غدارة التعلم اإللكتروني في تنمية مهارات 9191)المعيذر، ريم عبداهلل 
استخدام المحتوى الرقمي والوعى بالملكية الفكرية لدي طالبات السنة التأسيسية 

 16-81(، 8)98بجامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن. مجلة العلوم التربوية، 
(. واقع 9181نوره مبارك ) .، & المطيران،مها احمد.، البدر، عبد اهللايمان ، الملحم

في المقررات  Black Boardاستخدام الطالبات لنظام إدارة التعلم بالك بورد
(، 1)9،مجلة العلوم التربوية والنفسية .جامعة الملك سعود اإللكترونية في

91-58. 
(. التعلععيم 9115د العزيععز& المبعارك، أحمععد بععن عبععد العزيععز )الموسعي، عبععد اهلل بععن عبعع

 األسس والمتطلبات. الرياض: مؤسسة شبكة البيانات. اإللكتروني،
( . األسععععس العلميععععة لتصععععميم وحععععدة 9111الهععععابس، عبععععد اهلل & الكنععععدري، عبععععد اهلل )

 .811-861، 15تعليمية عبر اإلنترنت . المجلة التربوية، الكويت، 
االتحاد الدولي لالتصاالت يشيد بالبنية  (.9191) االت وتقنية المعلوماتهيئة االتص

 . متا  علي الموقع التالي:الرقمية بالمملكة ويصفها ضمن األنجح عالمًيا
iacenter/pressreleases/Pages/2020072403.aspxhttps://www.citc.gov.sa/ar/med 

https://www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/pressreleases/Pages/2020072403.aspx
https://www.citc.gov.sa/ar/mediacenter/pressreleases/Pages/2020072403.aspx
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