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Abstract: 
This study aims to find out the obstacles facing the application of distance learning during the Corona pandemic from 

the viewpoint of students of the University of Hail in the Kingdom of Saudi Arabia, where the researcher used the 

descriptive and analytical approach in order to achieve the objectives of the study by applying a special questionnaire 

to a sample of (99) students of the University of Hail in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The results of the study show that there are real obstacles facing learners during the Corona pandemic from the point 

of view of students of the University of Hail in the Kingdom of Saudi Arabia, as the estimates of the study sample 

individuals are high about the obstacles. The researcher believes that distance learning requires competencies of 

remote communication and computer skills, on which the students have not been trained, which created difficulties in 

understanding messages and instructions from the first attempt, and some students are not trained to deal with 

computers and smart phones. The results also show that there are no differences to the variable of specialization and 

the variable of the academic year. 

The study has several recommendations, the most important of which are: investing in positive approach for students 

towards remote learning, devloping plans and programs to benefit from these approaches, giving training courses in 

the field of distance education for both students and faculty members, emphasizing the need for the university to pay 

attention to the introduction of e-learning method in university education to spread electronic culture among students 

to achieve maximum interaction with this type of education, and providing an appropriate educational structure for 

the application of e-learning at the university and removing all human, material and technical obstacles that prevent 

its spread in the educational system in various stages and fields. 

.ce Learning, Corona Pandemic, University of Hail, Saudi ArabiaDistan:  Keywords 

. 

  

https://doi.org/10.12816/0061208



  2022- الثانيالعدد –المجلد الثاني و العشرون -اء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرق

229 
 

ثناءّجائحةّكوروناّمنّأعدّالتيّتواجهّتطبيقّالتعلمّعنّبّ ّقاتالمعوّ 
السعوديةّالعربيةّالمملكةوجهةّنظرّطلبةّجامعةّحائلّفيّ  

 براهيم الشديفاتإمين أرنا 

 جامعة حائل

ranaallw@hotmail.com 

 االستالم : 2020/12/10 القبول : 2021/02/03

ّ:الملخص
ثناء جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة حائل في المملكة العربية أالتي تواجه تطبيق التعلم عن بعد قات و  المع إلى معرفةدفت هذه الدراسة ه

( 99وذلك بتطبيق استبانه خاصة على عينة مكونة من ) ،من أجل تحقيق أهداف الدراسة ؛السعودية، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
 وطالبة من طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية. اطالب  

قات حقيقية تواجه المتعلمين أثناء التعليم في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة حائل في المملكة و  أظهرت نتائج الدراسة: أن هناك معو      
عن  قات، حيث ترى الباحثة أن التعلم عن بعد يتطلب كفايات التواصلو  مرتفع حول المع فراد عينة الدراسة بشكلأبية السعودية، حيث جاءت تقديرات العر 

ض الطلبة غير عبعد وكفايات حاسوبية، وهي كفايات لم يتدرب عليها الطلبة األمر الذي أوجد صعوبات في فهم الرسائل والتعليمات من أول مرة، كما أن ب
 على التعامل مع الحاسوب والهواتف الذكية، كما وأظهرت النتائج، عدم وجود فروق وهذا ينطبق على متغير التخصص، ومتغير السنة الدراسية. ينمدرب

هذه التوجيهات،  ستفادة منعن بعد، ووضع خطط وبرامج لالالتعلم وصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها: استثمار التوجيهات اإليجابية للطلبة نحو أو 
لوب تأكيد ضرورة االهتمام من قبل الجامعة بإدخال أسعالوة على وإعطاء دورات تدريبية في مجال التعليم عن بعد لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. 

توفير بنية و عليم. ر قدر من التفاعل مع هذا النوع من التالتعليم اإللكتروني في التعليم الجامعي، والقيام بنشر الثقافة اإللكترونية بين الطلبة لتحقيق أكب
بمختلف  قات البشرية والمادية والفنية التي تحول دون انتشاره في النظام التعليميوإزالة كافة المعو   ،تعليمية مالئمة لتطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعة

 المراحل والمجاالت.
 السعودية. العربية حائل، المملكة جامعة كورونا، جائحةبعد،  عن التعلم الكلماتّالمفتاحية:

 :المقدمة
بجائحة صحية تؤثر على جميع مناحي  يمر العالم في العصر الحالي  

الحياة المختلفة، االجتماعية، واالقتصادية، والتعليمة، والصحية، 
 حيث عملت هذه الجائحة بوصفها األخطر على مر العصور،

على انقطاع  (Corona Virus-المعروفة باسم )فايروس كورونا
ببت في تسنها ن حياتهم اليومية المختلفة، حيث إالعديد من األفراد ع
( 240( مليار طالب وطالبة عن التعلم في )1.6انقطاع ما يقارب )

 دولة حول العالم.
ا أمام نفسه مؤسسات التعليم المختلفةوجدت هذه الجائحة، في ظل و 

ذه ، فاألولوية في هتقديم الخدمات لطالبهاكبير على مستوى  تحد   
ة واجهولكن الصحة ليست ذريعة للكسل وعدم م، لصحةلالمرحلة  

ة بالطرق المختلفة الهادفة، من هنا ظهر العديد من األشخاص األزم
 أجل من ؛المؤسسات المختلفةالمنافسة على مستوى في  االذين بدأو 

توظيف كافة وسائل التواصل والتكنولوجيا المتاحة لالستمرار بالتعليم 
ما هي إال درس كبير لنا كأفراد،  فالتجارب اإلنسانية ،عن ُبعد

وزارات، ودول بأن االستثمار في الفرص و جامعات، و ات، مؤسسو 

نسب من أجل االستمرار في عجلة الحياة هو الخيار األالُمتاحة أمامنا 
 .(6)رالتعليمة بسهول ويس

ونتيجة لإلغالقات التامة التي تمر بها الدول المختلفة نتيجة لهذه 
بالبحث  ن يو ن التربو بدأ الباحثو  ،الجائحة التي عصفت بالعالم أجمع

 ةيعن أفضل الطرق وأنجحها من أجل استكمال المشاريع التعليم
 لمهم  اوذلك من أجل تحقيق التواصل  ؛التعلمية، بكل سهولة ويسر

وبما أننا نعيش في عصر التطورات المعرفية  والهادف مع الطلبة.
، بات من الضروري االهتمام باإلستراتيجيات التعليمية التي من والتقنية

مية بكفاءة هداف التعلي، وتحقيق األأن تدعم عملية التعليم والتعلمنها شأ
 .(1)عالية

تعد عملية تطوير مجالي التعليم والتعلم ورفع مستوى العملية حيث 
التعليمية، إحدى الركائز األساسية التي تعمل على تقدم المجتمعات 

من تطوير العملية  بد   ال ،وتطورها، ولكي يتم تطوير المجتمعات
لتعليمية، وذلك من خالل االهتمام بكافة مكوناتها بما في ذلك المعلم، ا

والمادة الدراسية، والطلبة أنفسهم، وأحد أوجه االهتمام  ،وطريقة التدريس
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الطرائق التي يتبعها المعلمون عند تقديم  إلىبالطلبة هو التعرف 
والمهارات لهم، بحيث تتناسب مع قدراتهم  المعارف والمعلومات

 وتلبي احتياجاتهم وتراعي الفروق الفردية بينهم. ،ولهمومي
أن  العملية التعليمية تهدف إلى إحداث تغييرات مرغوبة في سلوك  وبما

 ؛ةارات واالتجاهات والقيم المرغوبوإكسابهم المعلومات والمه ،المتعلمين
المعرفة الواسعة  ومن أجل تحقيق هذه األهداف يتوجب على المعلم

مارها التدريس وطرائقه وأساليبه، وامتالكه القدرة على استث ستراتيجياتإب
وتوظيفها بكيفية مقصودة من المعلم الذي يعمل كوسيط في إطار 

ية لعملية التعليمية عملموقف تربوي تعلمي، مما يساعده على جعل ا
اتهم ووثيقة الصلة بحياتهم وحاج ،ومناسبة لقدرات الطلبة ،قةائممتعة ش

 .م وتطلعاتهم المستقبليةوميولهم ورغباته
التغيرات والتحديثات التي أدخلت على المعرفة قادت إلى تغيير  إن  

معلومة كما كان في من مجرد مصدر لل ،جوهري في دور المعلم
إلى مصمم، ومقوم، وموجه للعملية  ،وملقن لها السابق، وناقل

من أن يعيه المعلمون في ظل التطورات  التعليمية، وهذا التغير ال بد  
أدت  ،العلمية والتكنولوجية، التي أحدثت تغيرات في العملية التعليمية

إلى إدخال مصطلحات واتجاهات ونظريات حديثة مستخدمة، عملت 
 ،عنهاث للمعرفة إلى باح الدور الروتيني للمتعلم من متلق    تغييرعلى 

 .(5)لها مكتشفو 
ما جيدة بنظريات التعلم وطرائقه الحديثة، و ال تهمعرف المعلم ميزما ي إن  

م يي التعلف تهمؤهالت واستعدادات وكفاءات، ورغبيتمتع به من قدرات و 
الذي يستطيع بها أن يساعد الطالب على تحقيق األهداف التعليمية 
التعلمية بنجاح ويسر، ويكون بمثابة محفز للطالب للبحث واالستكشاف 

 .(3)يؤدي إلى ديمومة المعلومة واستمراريتها األمر الذي ؛والعمل
ة وتصميمه ألنشط ،ويعد قيام المعلم بتوفير مصادر تعلم متنوعة

 تستجيب للفروق الفردية بين الطلبة، تضمن مشاركة فاعلة لكل تعليمية
شارك كل متعلم بأنه ذكي وفرد فاعل ي ليشعرطالب في الغرفة الصفية، 

من قدراته، و  ءهبالطريقة التي تخاطب ذكايكتسبها في صنع المعرفة، و 
يتوجب على المعلم القيام بعرض المحتوى التعليمي بطرائق  هنا

 .(2)وتراعي الفروق الفردية بينهم ،تخاطب جميع ذكاءات الطلبة
وية، وتنبع ا في العملية التعليمية والتربا أساسي  طريقة التدريس ركن   وُتعد  

مادة ال واعلى أن يفهم الطلبةأهميتها من كونها األداة التي تساعد 
ها، لذا فإن نجاح العملية التعليمية منوط باختيار و المتعلمة ويستوعب

 ،ليمية، والمادة التعالطلبةالطريقة التدريسية المالئمة من حيث مستوى 
يز ذلك باختيار الوسائل المعينة التي من شأنها تحفوالبيئة المتوف رة، وك

اةالطلبة كون ال بد  أن يلذلك ، ، وإثارة اهتمامهم لبلوغ األهداف المتوخ 
وراء كل طريقة تدريسية ناجحة معلم مرن، ومبادر، ومط لع على كل 

 .(4)ما هو جديد في عالم التربية
د التطبيقات هو أح ،من التعلم اإللكتروني جزء اعن بعد بصفته والتعليم 

التي توفر بيئة جيدة  ،المهمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الستخدام التكنولوجيا في التعليم، كما يسهل التعليم اإللكتروني التعاون 
ك من أهم كذل وُيعد  في مجال التدريس واألبحاث،  ومعلميهم الطلبةبين 

ونمو  ،يةفاءة السوق المحلورفع ك ،وسائل التنمية اإلنسانية واالقتصادية
 المؤسسات التعليمية والجامعاتمن هنا ازداد اهتمام  .االقتصاد وتطوره

راتيجيات ستإووضعت  ،صدت الميزانيات الضخمةورُ  ،عن بعدبالتعليم 
 .(7)مناسبة إلنجاحه

ديد من الع المؤسسات التعليمية والجامعاتكرست  ،وفي وقتنا الحالي
الخبراء األكاديميين ليعملوا في فرق عمل وقوى مهام إلنجاز أهداف 

قت و كما أن التعليم التقليدي في  ،وتحقيق رساالتها المؤسساتتلك 
ا لتحقيق األلم  أزمة كورونا المؤسسات ف، هداف التعليميةيعد يجدي نفع 

لذين يعانون الطلبة ا منهم ،ة المختلفة تهتم بكافة فئات الطلبةيالتعليم
كائز الر  إحدى ُتعد   فراد من ذوي اإلعاقةاأل عاقات مختلفة، فرعايةمن إ 

مية المؤسسات التعلي، وهنا يبرز دور الطلبةاألساسية لتنمية قدرات 
ة وتقديم الرعاية الالزم ،اإلعاقة تحسين ذوي في  والجامعات المختلفة

ة طات الطالبيعطاء النشاإ على  المؤسساتا من قدرة هذه انطالق   ،لهم
مية والتركيز على تنالقدر الكافي من التنظيم واالهتمام والمتابعة، 

 .(5)لحياتيةالمهارات ا وإكسابالجوانب النمائية، 

ّالدراسة:ّمشكلة
زمة فايروس كورونا انقطعت الحياة اليومية للعديد من األفراد في ظل أ

ملية أن عيمكن القول بو فيهم الطلبة،  بَمنعن المؤسسات المختلفة 
ي ظل من الخيال ف للجامعات لتلقي التعليم بات ضرب احضور الطلبة 

أدى إلى انقطاعهم عن  مم ا ؛وجود خطر حقيقي يالمس صحتهم
ا من قبل المؤسسات الحضور الوجا هي للجامعة، األمر الذي بات ملح 
ى من خالل االعتماد عل ،للتواصل الوجاهي بديل  يجاد التعليمة على إ

 التواصل عن بعد.
راد في فبعد تتطلب معرفة واضحة من قبل األعملية التواصل عن  إن  

قيق الهدف من أجل تح ،كيفية استخدام التقنيات المختلفة بطريقة فاعلة
ة تهتم ة المختلفيالمؤسسات التعليمأن  المراد من عملية التواصل، وبما 

معلم والطالب؛ بات من الضروري لدى في استمرار التواصل بين ال
 ؛مؤسسات التربية االهتمام بضرورة التواصل مع الطلبة بمختلف الفئات

كسابهم المهارات الحياتية التي تساعدهم على االستمرار في من أجل إ
احياتهم في  األسرة قبل  من ظل هذه الظروف التي تتطلب تكاتف ا واضح 

 . (4()3)ه الدراسة السابقة كدراسةكدتوالمؤسسة والمعلمين، وهذا ما أ
فإنها على دراية باالحتياجات  ،وبما أن الباحثة تعمل في الجامعة

اه العاملين في لفت انتب فيالتدريبية والتقنية التي ساهمت بشكل كبير 
لى أهمية إ ،القطاع التعليمي الذين يقدمون الخدمات التعليمية التعلمية

ي ة التعليمرار في تقديم الخدمات من أجل االستمبعد؛ التواصل عن 
 .للطلبة الُمتزامنة



  2022- الثانيالعدد –المجلد الثاني و العشرون -اء للبحوث والدراسات اإلنسانيةمجلة الزرق

231 
 

رة هناك حاجة بضرو  تكان ،ألهمية اكتساب المفاهيم الحياتية ونظر ا
المجاالت  خاصة ،المطالبة بإدخالها في مختلف مجاالت الحياة

بالرغم من الجهود المبذولة في تنمية هذه المهارات و التعليمية، 
 مواكبة التطورات ضروري ابات  ،نةفي ظل األزمة الراه هاوتحسين

التعليمية  هداف، وتطويعها لتحقيق األالمختلفة من التطبيقات التقنية
 للجامعات.

قاتالمع إلىيمكن القول بأن مشكلة الدراسة تتلخص في التعرف و   و 
 ثناء جائحة كورونا من وجهة نظرأالتي تواجه تطبيق التعلم عن بعد 

 ؟العربية السعودية طلبة جامعة حائل في المملكة

ّأسئلةّالدراسة:
ائحة ثناء جأقات التي تواجه تطبيق التعلم عن بعد و  المعهي ما  -

كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة حائل في المملكة العربية 
 ؟  السعودية

ثناء أقات التي تواجه تطبيق التعلم عن بعد و  المعهل تختلف  -
في المملكة جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة حائل 

جتماعي، والتخصص، : )النوع االباختالف العربية السعودية
 السنة الدراسية(؟و 

ّأهدافّالدراسة:
تعلم قات التي تواجه تطبيق الو  المعالوقوف عند تهدف هذه الدراسة إلى 

ثناء جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة حائل في أعن بعد 
 . المملكة العربية السعودية

ّأهميةّالدراسة:ّ
 تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يأتي:

 قاتعو  متأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تتطرق إلى  األهميةّالنظرية:
م عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة التعل

مكن ، والتي يحائل في المملكة العربية السعودية واتجاهاتهم نحوه
  :باآلتي إجمالها

أن تضيف هذه الدراسة بعض المعرفة إلى المكتبة العربية يؤمل  -
 بشكل خاص.السعودية بشكل عام، والمكتبة 

ا توفره لم ؛يؤمل أن ينتفع من هذه الدراسة الباحثون في هذا المجال -
 من أداة لجمع المعلومات تم التأكد من صدقها وثباتها.

 يتوقع أن تكون هذه الدراسة نقطة انطالق ألبحاث أخرى في -
اإلدارية، بما توفره من أدب نظري ودراسات و األوساط األكاديمية 

 سابقة.
ّالتطبيقية: هذه  من نتائجالجهات اآلتية يؤمل أن تستفيد  األهمية

 الدراسة:
 .المؤسسات التعليمية والجامعات المختلفة ن فيالباحثون التربويو  -
 .ن في مجال المساندة وخدمات الرعاية األولية لألفرادالعاملو  -

طلبة الدراسات العليا، من خالل ما ستقدمه لهم من منهجية سليمة  -
 في البحث العلمي.

ّ:هاداتومحدّ ّحدودّالدراسة
 تتمثل حدود الدراسة باآلتي: 

ة عينة من طلبة جامع تقتصر هذه الدراسة علىبشرية:ّالحدودّال -
 .ولىبية السعودية، وهم طلبة السنة الحائل في المملكة العر 

ّال - ّالحدود ما بين تقتصر هذه الدراسة على الفترة زمانية:
(29/10/2020)- ( 8/11/2020.) 

ة جامعة حائل بالمملكتقتصر هذه الدراسة على مكانية:ّالحدودّال -
 .العربية السعودية

لتي قات او  المعاقتصرت الدراسة على معرفة  موضوعية:الحدوّدال -
نظر  وجهةثناء جائحة كورونا من أق التعلم عن بعد تواجه تطبي

 .طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية
وتتحدد الدراسة فيما تؤول إليه نتائج الدراسة من صدق المقاييس 

 ، ويعتمد تعميم النتائج المعتمدة علىهاوثبات المستخدمة في الدراسة
ودرجة تمثيلها للمجتمع المأخوذة منه، والخصائص  ،خصائص العينة

 السيكومترية ألدوات الدراسة المستخدمة.

ّمصطلحاتّالدراسة:
ّأساسية ّمصطلحات ّالدراسة ّهذه ّتعريفهاّّ،تشتمل ّيأتي وفيما

ّا:واجرائيًّّّمفاهيميًّا
أحد طرق التعليم  هو (Distance Learning)ّالتعليمّعنّبعد: -

مفهومه األساسي على وجود المتعلم في ويعتمد  ،الحديثة نسبي ا
مكان يختلف عن المصدر الذي قد يكون الكتاب أو المعلم أو 

وهو نقل برنامج تعليمي  .(5)متواجدين فيه حتى مجموعة الدارسين
ية ما إلى أماكن متفرقة من موضعه في حرم مؤسسة تعليم

ال يستطيعون تحت الظروف  طلبةويهدف إلى جذب  ،جغرافي ا
 .(10)العادية االستمرار في برنامج تعليمي تقليدي

 :باألدوات التقنية التي يتم اتباعها في التعليم :ويعرف إجرائي ا -
 (.األخرى  )كالزوم، والتيمز، والمنصات التعليمة

حالي ا لمرض فيروس  هي جائحة عالمية مستمرة جائحة كورونا: -
المرتبط  2، سببها فيروس كورونا (19-)كوفيد 2019كورونا 

 .ّ(6)(2-كوف-)سارس :بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة
- ّ ّواإلنترنت :ّ(The Computer and Internet)الحاسوب

جال م وهما من مفرزات التكنولوجيا الحديثة، ويعدان تقنية في
االعتماد المكثف على الحاسوب  ن  إتكنولوجيا المعلومات، حيث 

 اف  رة وغيرهما جعل من اإلنترنت ضيوشبكاته في مجال التعليم واإلدا
لدخول الجامعات والمعاهد البحثية والمدارس العليا  ال يستأذنُ 

والعادية، ولذا فإن شبكة اإلنترنت تعد من أهم اإلنجازات في مجال 
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ن كونها جامعة ع عالوةا، االتصاالت الحديثة وأوسعها انتشار  
 .(14)العلم والمعرفة في جميع أنحاء العالم طلبةمفتوحة يستفيد منها 

 :اإلطارّالنظريّللدراسة
يواجه التعليم تحديات وصعوبات كثيرة في حاالت النزاعات والكوارث 

دون  بةالطللى ترك ماليين إعية واألوبئة، وتؤدي تلك الظروف الطبي
فإن احتماالت ( 2020) سكو لعامتعليم، وحسب بيانات منظمة اليون

عدم التحاق األطفال في سن الدراسة بالمدرسة في الدول المتضررة 
رى األخ أكثر من الِضعف مقارنة مع أقرانهم في البلدان ،من األزمات

 .زماتالتي ال تعاني من تلك األ
وتضطلع اليونسكو، بوصفها وكالة األمم المتحدة الرائدة في مجال 

زيز ل في تععبدور فا ،ات ومؤسسات أخرى في العالمالتعليم، ومنظم
لى إ ةالتعليم الجيد مدى الحياة للجميع، وهذا يأتي ضمن الجهود الهادف

مواجهة حاالت الطوارئ، ويعتمد عمل المؤسسات التربوية في العالم 
 ؛على تصميم أنظمة تعليمية قادرة على الصمود في حاالت الطوارئ 

من أجل تلبية احتياجات التعليم في مواجهة ظروف النزاعات 
 .واالضطرابات والمخاطر الطبيعية

والعالم أجمع يواجه انتشار فايروس كورونا، والذي ظهرت أول إصابة 
في مدينة يوهان وسط الصين، ومن ثم ( 2019) بالمرض في ديسمبر

عظم في م لى أن انتشر المرضإأت العدوى تنتقل من دولة ألخرى، بد
 دول العالم، ما جعل منظمة الصحة العالمية اعتباره وتصنيفه كوباء

عالن حالة الطوارئ في معظم دول إ وجائحة عالمية، وما تبع ذلك من 
ن منتشار الفايروس، وما نتج عن ذلك العالم، في محاولة للحد من ا

ومنها المؤسسات التربوية  ،عمال والشركات والمؤسساتتعطيل األ
 .(11)ارس والجامعات، حيث تعطلت الدراسة في معظم دول العالمكالمد

للمؤسسات التربوية، وضعت  إغالقهذه الجائحة وما نتج عنها من 
عليم ر وتركز االهتمام نحو التالتعليم في خطر حقيقي، فتحولت األنظا

لكتروني، في محاولة من الدول والمؤسسات التربوية لإلبقاء على اإل
ة من أجل يضرور أولوية مجتمعية وإنسانية  بوصفه التعليم وحمايته

من خالل تقديم الخدمات  ؛سر والمجتمعاتالمحافظة على تماسك األ
 .(12)التعليمية

تربوية م خدمات تعليمية و لذلك تسابقت الشركات والمؤسسات التي تقد  
ا ستفادة من برامجها وتطبيقاتهلال ؛اتها للتربويينمكانإلى وضع إ

 ركة قامت شالتعليم في حاالت الطوارئ، فمثال    دعمل ؛لكترونيةاإل
(Google)    ا للمعلمين والمحاضرين بإتاحة بعض تطبيقاتها مجان

ةوالطلبة والتربويين، وقامت كذلك  عالمية بإتاحة مكتبات  عد 
 ،تربويينا للباحثين والمجان   هاوتصفحلكترونية الكتب اإلتحميل   خدمة

ية مصر العربية، وبدأ المعلمون كمكتبة اإلسكندرية في جمهور 
 ةوالتربويون بالتواصل مع طلبتهم في محاولة منهم الستمرار العملي

 .(5)زمةالتعليمية التعل مية في هذه األ

م دول العالم أعلنت حالة ، كما معظالسعوديةالمملكة العربي ة في و 
ي اإلصابات ف آالفوتسجيل  ،نتيجة انتشار جائحة كورونا الطوارئ 

، حيث أغلقت المؤسسات والشركات العاملة في السعوديينصفوف 
ومنها المؤسسات التربوية كالمدارس  السعودية والدول المجاورة
 .ومنعت الحركة للحد من انتشار الجائحة ،والجامعات، وتعطلت الحياة

الجامعات ومن تلك اللحظة بدأت النقاشات والحوارات داخل أروقة 
حول الخطط البديلة التي يمكن من  المختلفةوالمؤسسات التعليمية 

خاللها ضمان استمرار تقديم الخدمة التعليمية، وكيفية االستفادة من 
، لمتوفرةا ، والبنية التحتيةعن بعدالخبرات التربوية في مجال التعليم 

حيث تداعى المجتمع لنقاش ذلك على كل المستويات، وظهرت العديد 
الة من االتصال والتواصل بين المعلمين من المبادرات لإلبقاء على ح

وطلبتهم، واالستمرار بتقديم الخدمات التعليمية، حيث انتشرت 
وأوراق العمل على  ،الفيديوهات والشروحات والحصص المصورة

وتم استحداث مجموعات   ،السعوديةصفحات المدارس والجامعات 
 ،تلفةمخجتماعي المواقع التواصل االمغلقة للمعلمين وطلبتهم على 

ومنصات االجتماعات المتعددة كبرنامج التيمز، وبرنامج الزووم 
ات والطلبة، وب وبدأت عمليات التواصل بين المعلمين ،للمحاضرات

في  لكتروني من المفاهيم والمواضيع األكثر تداوال  مفهوم التعليم اإل
ا من عدم االرتياح والضياع من قبل المجتمع، هذه الحالة خلقت وضع  

وال  اننا غير جاهزين ال بشري  أن والطلبة وأولياء األمور، خاصة لميالمع
 .(5)لكترونيالستخدام التعليم اإل امادي  

لى إج تاا، ويحا وبشري  لى بنية قوية مادي  إ يحتاج عن بعدن التعليم إ
 ن  حيث إ، عديدة دراساتذلك، وهذا ما أكدته  نظام تعليمي يدعم

نية تتلخص في توفير ب ه،ونجاح بعد عنمتطلبات استخدام التعليم 
دام مدربة، وجاهزية الستخوكوادر  مؤه لة، تحتية متينة، وموارد بشرية

 ،لسعودياهذا النوع من التعليم، وعند النظر والتمعن في النظام التربوي 
الذي  ،عن بعدلى تلك العوامل من أجل إنجاح التعليم إنحتاج نجد أننا 

يب ومن ثم تدر  ،الستخدامه كخطوة أولى للجاهزيةيبدأ من اتخاذ قرار 
وهذا يشكل أهم الخطوات في توفير بنية تحتية قوية  ،الكوادر البشرية

لتعليم الصفي لفقط  ليس بديال   بوصفه ،عن بعدومتينة لنجاح التعليم 
حتى  ،ا في كل الظروفا وغني  ا أساسي  في حاالت الطوارئ، بل مساعد  

 .(13)في ظروف الرخاء

 :مفهومّالتعلمّعنّبعد
عد عام ب اوالدارسين تتزايد عام   الطلبةبأن أعداد  امن المعروف عالمي  

على اختالف  والجامعات بدرجة فاقت قدرات المؤسسات التعليمية
ائلة ه اأن أعداد  مما ينتج عنه  ؛مستوياتها من استيعاب تلك األعداد

 ن  ألى باإلضافة إ ،التقليديةا لها في الجامعات ال تجد مكان   الطلبةمن 
قطاعات كبيرة من الناس تريد استكمال تعليمها، لكن ظروفها 

في الدراسات المنتظمة  باالنتظاموالمادية ال تسمح لها  االجتماعية
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بالجامعات والمعاهد العليا. عالوة  على األعداد الكبيرة من الفئات التي 
 ،لفةجاالت األعمال المختتحتاج إلى قسط ما من التعليم والتدريب في م

مجاالت سواء في ال ،بصورة تصل إليهم في مواقعهم التي يعملون بها
 .(13)الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو غيرها

 ظهرت ،ومع التطورات التكنولوجية الهائلة أمام تلك التحديات،
محاوالت عدة في أنحاء كثيرة من العالم في إيجاد نمط جديد من التعليم 

وظهرت مسميات جديدة مثل الجامعة  ،يعرف بمصطلح التعليم عن بعد
المفتوحة والتعليم المستمر وغيرها تأخذ أشكاال  من التعليم غير 

 .(5)الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة ،التقليدي
لحديثة ا االتصالوالتعليم عن بعد يستخدم الكلمة المطبوعة ووسائل 

خطوط و  ،واأللياف البصرية ،واألقمار الصناعية ،يون كمحطات التلفز 
 يحتاج إلى وال ،لتقديم المادة العلمية لمسافات بعيدة ؛الهاتف واإلنترنت

تعليم بحيث يمكن نقل برامج ال ،أو فصول دراسية تقليدية ،معلم يديرها
أو المعلمين وغيرهم وهم في مواقعهم في المناطق  الطلبةوالتدريب إلى 

 .(15)لنائيةالبعيدة ا
يكون  ،أسلوب للتعلم الذاتي والمستمروينظر للتعليم عن بعد على أنه 

مواد  ولية تعلمه باستخدامؤ ويتحمل مس ،عن معلمه افيه المتعلم بعيد  
لتعلم بحيث تناسب طبيعة ا ،تعليمية مطبوعة وغير مطبوعة يتم إعدادها

تعلم، ويتم وسرعتهم المختلفة في ال ،والقدرات المتباينة للمتعلمين ،الذاتي
نقلها لهم عن طريق أدوات ووسائل تكنولوجية مختلفة، ويلحق به كل 

 .(14)من يرغب فيه بغض النظر عن العمر والمؤهل
في  نيعليم عن بعد بواسطة أساتذة متخصصويتم إعداد برامج الت

تعلم ال بحيث يناسبة التعليمي ة، مالخدالمؤسسة التعليمية التي تقدم 
ي ما تكون ف اوغالب   ،الذاتي من قبل المتعلم دون االستعانة بالمعلم

 Self-Learning)صورة ما يسمى بالحقائب التعليمية للتعلم الذاتي 

Packages)   ما تحتاج في إعدادها إلى تربويين  االتي غالب
وكذلك األساتذة  ،متخصصين في إعداد وحدات التعلم الذاتي

 المستهدف كالفيزياء أو الجغرافيا أو غيرهما.ن في المجال يتصالمخ
 Two-Way)ويهيئ نظام التعليم عن بعد نظام االتصال المزدوج 

Communication) من خالل  ؛بين الطالب والمؤسسة التعليمية
حيث يطلب من الدارس القيام ببعض الواجبات  ،األساتذة والمرشدين

رها ترد والتي بدو  ،أو األعمال ثم يقوم بإرسالها إلى المؤسسة التعليمية
رشادات فيما يسمى بالتغذية لى الدارس ببعض من التعليقات واإلع

الراجعة. وقد يكون هذا االتصال بين الدارس والمؤسسة من خالل 
الهاتف  أو من خالل ،لبريد اإللكترونيأو ا ،التقنيات الحديثة كالفاكس

سير وال ،وبناء على هذا فإن الدارس يقوم بتصويب األخطاء ،العادي
 .(16)وفق الخطوات السليمة للبرنامج

ا يتعلق بمساهمة هذه التكنولوجيى ا وأبعد مدوهناك تأثير أكثر عمق  
 رللتعلم عن بعد، بيئة توف الحديثة المتكاملة في إيجاد بيئة جديدة

وتتيح للدارسين إمكانية التفاعل مع المناهج التعليمية  ،ات متميزةإمكان

والتحكم في مسار العملية نفسها بصورة كبيرة، بحيث يكون الدارس هو 
ويكون المدرس مجرد موجه أو مراقب،  ،محور العملية التعليمية

ويتحول مقياس النجاح من القدرة على تخزين واسترجاع المعلومة إلى 
القدرة على التعلم والفهم و أهم وأشمل: وهو اكتساب المهارات  ما هو

 .(14)واالستيعاب والتفكير السليم والتحليل واالستنباط واالبتكار
وتستخدم بعض أنظمة التعليم عن بعد في الدول المتقدمة نظام البث 

 ،التليفزيوني عبر األقمار الصناعية لبرامجها إلى الدارسين في مواقعهم
ليمية من التكنولوجيا التع ا متطور  ا تأخذ شكال  وأحيان   ،جماعات فرادى أو

 . حيث يتم تجميع الدارسين بالبرنامج فيةالفيديويتسمى بالمؤتمر 
يث يتم تقديم الدرس في موقع بح ،مواقع معينة وفق برنامج مسبق
ن في مواقعهم على و ن يراهم الدارسيرئيس من خالل أساتذة مختص

أنهم وك ،ويدخلون في حوارات معهم ومع أفراد المواقع األخرى  ،الشاشة
لوجه. وال شك أن هذا النمط التكنولوجي له فائدة  افي مؤتمر وجه  

لل من ويق ،إذ يعوض سلبيات عدة في نظام التعليم عن بعد ؛كبيرة
ه ئته وزمالبأساتذ االتصال فيويعوض من قلة فرصته  ،الدارس انعزالية

رد في تقنية االتصال أصبح التعلم عن ط  ع التقدم الممن الدارسين. وم
 The)نموذج التعلم المرن أبعد في السنوات األخيرة يعتمد على 

flexible Model)  ويجمع بين الوسائل المتعددة التفاعلية
(Interactive Multimedia)  التي تقدم على تخزين الرسائل على

نترنت" اإلتصاالت "وشبكة اال (WWW)شبكة االتصاالت العالمية 
 Virtual)والدخول مباشرة عبرها إلى فصل دراسي حقيقي أو افتراضي 

Reality)  أو الدخول إلى المكتبات اإللكترونية وقواعد البيانات
 On-Line Computer)والمحادثة ذات االتصال المباشر 

Mediated Communication) تكلفة عالية ذات، لكنها تقنية، 
 ثير  كوفنية قد تكون غير متوفرة لدى  مادية وبشريةإمكانات تحتاج و 

 .(17)من األنظمة التعليمية

ّ:أهميةّالتعلمّعنّبعد
أدى التطور المتزايد في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى التوسع 

 مما أدى إلى زيادة كفاءة أشكال ؛استخدامها في المجاالت التعليميةفي 
ن ومن المعروف أ ،ليةعالتعليم عن بعد، وبروز أنماط جديدة أكثر فا

 مية يعاني من أوجه قصور ومشكالت،نسق التعليم في البلدان النا
وعلى ذلك يمكن للتعليم عن بعد، خاصة في سياق التعليم متعدد 

ا. هل على حل  والعم ،القنوات، أن يساهم في مواجهة هذه المشكالت
قع على رأس قائمة القصور هذه مشكالت االستبعاد من التعليم تو 

ّ. (18)أو البعد المكاني، أو الفقر ،إما بسبب النوع ،التقليدي
وال يقل عن ذلك أهمية انخفاض نوعية التعليم، وضعف العالقة بين 

 ،مغير أن مشكالت نسق التعلي، التعليم ومقتضيات التنمية والتقدم
 اج أنماط  مكن أن ُتنتوسمات السياق العام للتعليم في البلدان النامية، ي

 إذا لم يخطط لها بروية، ؛من التعليم عن بعد مشوهة وقليلة الكفاءة
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كذلك يمكن أن يؤدي تعدد القنوات  وتوفر لها اإلمكانات الكافية.
ة يدقيق، إلى تفاقم مشكالت تنظيم األنساق التعليم وعيالتعليمية، دون 
ّ .(14)وإدارتها بكفاءة

 :اآلتي هذا وتبرز أهمية تطبيق نظام التعلم عن بعد من خالل
   ا أمام الجميع )تحقيق مبدأ التعلم عن بعد يجعل الباب مفتوح

 تكافؤ الفرص(.
  التغلب على العائق الزمني )فئات عمرية مختلفة يمكنها االلتحاق

 .(بنظام التعلم عن بعد
  الجغرافي )حرمان الكثيرين من الدراسة لبعد التغلب على العائق

 المسافة(.
 ا من تكديسهبدال   ،االستفادة من الطاقات التعليمية المؤهلة 

 (.ةبل)يستفيد منها عدد غير محدود من الط
  د في العملية التعليمية )البرياالستفادة من التقنيات الحديثة

 Video-األقراص المدمجة -الستاليت -نترنتاإل -لكترونياإل
Conferencing).) 

 امعاتوالج تخفيف الضغط الطالبي على المؤسسات التعليمية 
)عدم إضاعة فرص التعليم على الطلبة بسبب محدودية القدرة 

 االستيعابية للمؤسسات الوطنية(.

ّ:أطرافّالتعليمّعنّبعد 
ويمكن  ،ها كما ينظر إليهمد أطراف العملية التعليمية وشركاؤ تتعد

   :(14)الشركاء باآلتيهؤالء حصر 
ي وعليهم التمتع بالرغبة ف ،: وهم أساس العملية التعليميةالطلبة .1

 ؛هليلوتح والقدرة على مناقشة ما يعرض عليهم من محتوى  ،التعلم
واالعتماد عليهم في حل المعضالت  ،ألن فرص اتصالهم بمعلميهم

 ضئيلة مقارنة مع التعليم الحضوري. 
وس والمصمم للدر  المدرس هنا دور المعد   يؤد ي: الهيئةّالتدريسية .2

واألنشطة التعلمية، لذلك عليه مراعاة مستويات الطلبة والفروق 
غي أن ، كذلك ينببالحسبانمع أخذ احتياجاتهم المتباينة  ،بينهم

 اد المحتوى التعليميوطرق إعد ،ا بالتقنيات الحديثةيكون ملم  
ين في ي  دخل التقنألن ذلك سيقلل فرص ت بالطريقة اإللكترونية؛

ين ا في غياب التنسيق الجيد بخصوص   ،الشكل النهائي للمحتوى 
 الطرفين.   

وع من في هذا الن للطلبةا لألعداد الكبيرة : نظر  الوسطاءّالمشرفوّن .3
 ،فإنه عادة ما يلجأ المنظمون للعملية التعلمية للوسطاء ،التعليم

على  يشرف احيث يتم تقسيم المتعلمين إلى مجموعات أصغر عدد  
دور اإلرشاد واإلشراف والوساطة بين المعلم  يؤد ي ،كل منها وسيط

 والمتعلمين. 
ونسخ  الطلبة،: وهم الذين يعملون على تسجيل الموظفوّن .4

رصد و  ،االختباراتعالوة على توزيع  وتوزيعه عليهم، المحتوى 

ن األمور المتعلقة بالجانب وحساب المعدالت وغيرها م ،النقاط
ن يعملون على إخراج المحتوى فنيو ن أو تقنيو  همومن الفني.

ل له من شكله التقليدي إلى شكله اإللكتروني القابالتعليمي وتحوي
 أو األقراص المضغوطة.  للنشر على اإلنترنت

الت وحل المشك ،: يقومون بتنظيم العملية التعلميةاإلداريوّن .5
 وهم حلقة الوصل بين جميع األطراف.  ،التنظيمية ككل

ّّّ:قنياتّالتعليمّعنّبعدت
فمن مرحلة التعليم  ،مر التعليم عن بعد بالعديد من المراحل

لكاسيت أشرطة الفيديو وا، ومن زي  ، إلى مرحلة التعليم التلفالمسائي
ت، وقد نترنوشبكة اإل اآللي لتعليم باستعمال الحاسبإلى مرحلة ا

 لتميزت كل مرحلة من هذه المراحل باستعمال وسيلة من وسائ
 : (14)إيصال المعلومة، ونجملها فيما يأتي

طبُع تُ المطبوعات الورقية: وتتضمن النصوص المنهجية التي  .1
 . ورقي ا

المواد الصوتية والمواد السمعية البصرية: المواد الصوتية  .2
تتضمن أشرطة الكاسيت، والبث اإلذاعي، والتخاطب عبر 
الهاتف، أما المواد السمعية البصرية فيقصد بها الصور الثابتة 
أو الشرائح التقديمية، كما يقصد بها الصور الحية على 

 أشرطة الفيديو. 
لة لتعليم أعداد عالتلفزيوني وسيلة فاالبث التلفزيوني: يعد البث  .3

والمتواجدين على مسافات جغرافية  ،كبيرة من المتعلمين
 متباينة.  

األقراص المضغوطة قد تحوي وهذه األقراص المضغوطة:  .4
برامج تتعلق بموارد سمعية بصرية تسمح بالتعلم بطريقة 

 تفاعلية.    
ة كنترنت: ويقصد بها المواقع التي توجد على الشباإل .5

غطيتها إمكانية ت، و العنكبوتية، وتتميز بانخفاض التكاليف
 لعدد كبير من المتعلمين.  

ّ:قاتّالتعلمّعنّبعدمعوّ 
 نتاج الماديةإن للمراحل التي يتم فيها ة: إالعوائق المالي 

 خراجها وتسويقها يتطلب تكلفة مالية عالية، ويقفإالتعليمية و 
والدول محدودة  ،يةامام بعض الدول خاصة النام اذلك عائق  

  .(5)الموارد
 يتردد بعض : مسلوب من التعلنظرة المجتمع إلى هذا األ

ذلك و  ؛ة عن طريق نظام التعلم عن بعدالمتعلمين في الدراس
   .(14)التعلمسلوب من لنظره المجتمع لهذا األ

  نظرة المتعلم إلى أن الفرص الوظيفية ال يمكن الحصول عليها
 قد تكون نظرة المتعلمين: التعليمعن طريق هذا النمط من 
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بعض المؤسسات التي تقوم بتوظيف الكوادر البشرية  ن  أعلى 
  م.هوال تقوم بتوظيف ،ال تعترف بهذا النوع من التعلم

 قلة الكوادر البشريةة: العوائق المرتبطة بالكوادر البشري 
ة في الخاص تلك ،هانتاجإو المؤهلة لتصميم المواد التعليمية 

لى من إسناد هذه المهمة إلى إمما يؤدي  ؛ن بعدالتعلم ع
 .(14)يفتقرون الدراسة التربوية

به  على األسلوب الذي ينظم اكثير   يعتمدنجاح المعلم  ترى الباحثة أن
واإلشرافي الذي  طلبته، وكذلك على أسلوبه اإلداري عمله وعمل 

 ،جامعةباليتأثر بالظروف المناخية التي تحيط  ايعتمده، وهو أيض  
 والنظام األسري الذي يسود المجتمع. ،والعادات االجتماعية

تضعنا  عدعن بن النتائج والمخرجات األولى في التعليم وترى الباحثة إ
لنظام  ن نؤسسأننا نستطيع وبفترة قصيرة نسبية أمفاده  مام تحد   أ

 رلكتروني، والخطوة األولى لهذا النظام هو تأهيل الكادإتعليمي 
وأولى  ،وهذا قابل للتحقيق ،داريينإوالتربوي من معلمين و التعليمي 

فإننا  ،، فاذا استطعنا تحقيق هذه الخطوةعن بعدالحلول لتحدي التعليم 
ح، وكل هإلي  للنظام الذي نطمسنكون قادرين على البناء عليها وصوال  

ا وإقناع أولياء األمور والمجتمع بهذ الطلبةالتحديات األخرى من تدريب 
ن هو سهلة التحقيق، فكل ما نحتاجه اآل سيصبح من األمور ،مالنظا

أسيس جرائي لتللبدء الفعلي والتنفيذي واإل الجامعاتقرار رسمي من 
 ل البديل المناسب الستمرارليشك   ،لكتروني عن بعدإنظام تعليمي 

صفي لالتعليم في حاالت الطوارئ واألزمات، والنظام المساند للتعليم ا
توظيف  زتتجاو لما له من فوائد كبيرة  ؛روف الطبيعيةالوجاهي في الظ

والطلبة  لى تطوير قدرات المعلمينإ ،في التعليم هاواستثمار التكنولوجيا 
، في البحث  ،كيروتطوير مستويات التف ،والتعلم الذاتي العلمي  الجاد 

 .بداع الى حل المشكالت واإلوصوال  

ّ:الدراساتّالسابقة
األفراد في ظل الظروف لحديثة بتعليم تهتم الدراسات والبحوث ا

 ،كالتحل المش :مثل ،الحياتية المتعددةمهارات الوإكسابهم  ،المختلفة
مع  والتعامل ،والدفاع عن النفس، وتأكيد الذات والمهارات الوظيفية

مستمر التدريب ال فراد يحتاجون إلىاألفإن معهم؛ لذا  اآلخرين والتعاون 
والتي  ،والعادات السلوكية المناسبة ،المهارات الحياتية المختلفة ىعل

واالندماج في الحياة بشكل  ،التفاعل االجتماعي المناسب متتيح له
 :ثلم ،وممارسة العادات والنظم االجتماعية السائدة في المجتمع ،مثمر

 .(8)اواحترام اآلخرين وغيره ،حمل المسؤولية الشخصيةت
أهمية التعاون والتكامل بين  ىدراسات إلوقد أشارت بعض ال

 ؛فردوبين البيئة المحلية والمجتمعية لل ،والجامعات المؤسسات التعليمية
تساب اكلألفراد خلق بيئة تعليمية ومنزلية مناسبة تتيح من أجل 

ات المناسبة التي يحتاج إليها في حياته والسلوك ،المهارات الحياتية

من أجل تنمية الجوانب النمائية  ؛ةياألسرية والمدرسية واالجتماع
 .(9)لديهم

 .المنهجيةّواإلجراءات

ّ:منهجّالبحثّ
ث لوصفي التحليلي، حيفي هذا البحث بالمنهج ا الباحثة نتاستعا
ئحة كورونا ثناء جاأي تواجه تطبيق التعلم عن بعد قات التو  المع توصف

 ،من وجهة نظر طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية
وتحليل النتائج بعد دراسة بعض المتغيرات المستقلة المتوقع أن تحدث 

 في المتغير التابع. اتغير  

ّ:مجتمعّالبحثّوعينته
لقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث الذي يتكون من 

حائل بالمملكة العربية  لف طالب وطالبة من طلبة جامعة( أ 45000)
وتمثل العينة وطالبة،  اطالب  ( 99راسة )بلغت عينة الد حيث السعودية،

 المختارة بالطريقة العشوائية، وهي عينة ممثلة وصادقة.

ّ:أداةّالبحث
ّ:أواًل:ّإعدادّاألداة

فقرة تمثل في ( 50)بإعداد استبانه تتكون من  ةالباحث تلقد قام
قات التعلم عن بعد في ظل االمور التي تعكس معو  مجموعها أهم 
 :تيةاآل، حيث تم إعداد هذه االستبانة باتباع الخطوات جائحة كورونا

  قات التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا، إلى معو  التعرف
دبيات السابقة التي اهتمت في إلى األ وذلك من خالل الرجوع

 التعليم في ظل اإلجراءات الوقائية والوبائية المجتمعية.
ددت فقد ح ،قاطمن خمس ن امتدرج   اتضمن االستبيان مقياس   -1

ي اآلتي ذالجدول  وذلك على وفق ،خمس فئات لإلجابة عن كل فقرة
 (:1رقم )ال

 توزيع سلم اإلجابة على فقرات مقياس (1رقم )ذو ال جدول ال

 أ اغالب   ادائم  
 
 اأبد   انادر   احيان

5 4 3 2 1 

: غالب ادرجات،  5: دائم ا) اآلتي: تقسيمال حيث يوضح الجدول السابق
ا: درجتان، انادر   درجات، 3: أحيان ادرجات،  4 : درجة واحدة(، أبد 

د تم فق ،قات التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونامعو  والحتساب 
 -الستخراج المدى لكل مستوى: )الفئة العليا اآلتيةاستخدام المعادلة 

(, وبالتالي 1,33( تساوي )3( مقسومة على )1-5, أي )3الفئة الدنيا(/
 فإن:

 )مستوى منخفض(. 2.33 -1من  -
 )مستوى متوسط(. 3.67 -2.34من  -
 )مستوى مرتفع(. 5 -3.68من  -
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ّخطواتّالبحث:
 :اآلتيةفي البحث الحالي الخطوات  اتبعت الباحثةلقد 

ة وإجراء دراس ،تحديد مشكلة البحث من خالل الشعور بالمشكلة  -1
 .استطالعية للتأكد من واقع هذه المشكلة

التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا  قاتمعو  وضع أداة لقياس  -2
 ،من وجهة نظر طلبة جامعة حائل في المملكة العربية السعودية

 . واتجاهاتهم نحوه
 ثلة للمجتمع.تحديد عينة البحث بحيث تكون مم -3
لإلجابة عن فقرات  توزيع أداة البحث على عينة الدراسة -4

 .ثم تجميع االستبيانات من عينة البحث ،االستبيان
وء في ض االتي جمعت من أداة البحث إحصائي  عولجت البيانات  -5

 ؛أسئلة البحث ومتغيراته، واستخراج معامالت االرتباط والثبات
 .ااتساقها إحصائي   ومدى ،مصداقية األداة  إلىللتعرف 

 تحليل النتائج ووضع التوصيات والمقترحات. -6

ّاألساليبّاإلحصائيةّالمستخدمة:
يمكن  ، والتيلقد تم استخدام عدة أساليب إحصائية في البحث الحالي

ّ:حصرها باآلتي

المتوسط الحسابي والنسبة المئوية للمتوسط واالنحراف  -1
 المعياري.

 داللة الفروق بين متغيرين مستقلين. إلىللتعرف  تااختبار   -2
 ةثداللة الفروق بين ثال إلىتحليل التباين األحادي للتعرف   -3

 متغيرات مستقلة أو أكثر.
داللة الفروق بين المجموعات  إلىاختبار شيفيه للتعرف   -4

مة ا كما تظهره قيالثنائية في حالة وجود فروق دالة إحصائي  
 حادي لفيشر.في اختبار تحليل التباين األ (ف)

ّ:نتائجّالدراسةّومناقشتها
ي تواجه تطبيق التعلم عن قات التو  المعما نصّالسؤالّاألولّعلى:ّ

ثناء جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة حائل في المملكة أبعد 
؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات العربية السعودية

لم عن قات التي تواجه تطبيق التعو  لمعالحسابية واالنحرافات المعيارية 
ثناء جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة حائل في المملكة أبعد 

 يوضح النتائج. اآلتي. والجدول العربية السعودية

 (2رقم )ذو الجدول ال

ثناء جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة حائل في المملكة العربية أاجه تطبيق التعلم عن بعد قات التي توو  لمعلسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات الح

 السعودية

 الفقرة الرقم
املتوسطات 

 الحسابية

افات  االنحر

 املعيارية

درجة 

 قاتاملعو  

 مرتفعة 1.18 3.73 التعليم عن بعد مرهق فهو يتطلب مقدرات عالية. 1

2 
إلى سوء التواصل مع  ضعف شبكة اإلنترنت يؤدي

 املدرس.
 مرتفعة 1.00 3.54

3 
 في میالتعلتكنولوجيا  استخدامضعف مقدرة املدرس على 

 التدريس.
 مرتفعة 1.04 3.49

 مرتفعة 1.05 3.46 .أهداف التعلم عن بعد غير واضحة للطلبة 4

5 
عن  میالتعل أجهزة ر يلتوف الالزمة ةیاملاد اإلمكانات نقص

 .وملحقاتهبعد 
 مرتفعة 1.05 3.44

6 
املعلومات املقدمة في الكتاب املقرر عن التعلم عن بعد 

 بحاجة إلى توضيح.
 مرتفعة 1.12 3.40

7 
قلة وجود دورات تدريبية تحفز الطلبة وتشجعهم على 

 التعلم عن بعد.
 متوسطة 1.06 3.36

 متوسطة 1.08 3.36 .ضعف دور املتعلم في عملية التعليم عن بعد 8

 متوسطة 1.12 3.18 التعلم عن بعد.قدرة الطلبة على التعامل مع برنامج  ضعف 9

 متوسطة 1.05 3.18 التعلم عن بعد. برنامج مع التعامل من الطلبة تمكنضعف  10

 مرتفعة 0.74 3.41 .واإلنترنت الحاسوببمهارات  الطلبة معرفة قلة 11

 مرتفعة 1.18 3.73 صعوبة تقييم الطلبة بالتعلم عن بعد. 12

 مرتفعة 1.00 3.54 تدني املصداقية في تقديم الواجبات البيتية. 13

14 
في وجود فجوة بين املعلمين والطلبة التعليم عن بعد هم اس

 واملدرسة.
 مرتفعة 1.04 3.49
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 مرتفعة 1.05 3.46 ضعف التخطيط المبرمج الستخدام الحاسوب. 15

 مرتفعة 1.10 3.60 فرة.االمتواملحوسبة المواد التعليمية  جودة تدني 16

 مرتفعة 1.12 3.60 تقان املعلمين ملهارات التعلم عن بعد.عدم إ 17

 متوسطة 1.00 3.38 .التعليم في الحاسوب استخدام فيالطلبة  رغبة عدم 18

افر األجهزة واإلمكان 19  متوسطة 1.15 3.33 ات لدى جميع الطلبة.عدم تو

 متوسطة 1.08 3.23 استخدام الحاسوب.ضعف خبرات الطلبة في  20

افر خدمات كافية لصيانة أجهزة الحاسوب. 21  متوسطة 1.00 3.22 عدم تو

 متوسطة 1.13 3.19 وضعف صيانتها. ،ضعف شبكة اإلنترنت 22

23 
ضعف تقبل فكرة التعليم عن بعد لسوء التخطيط لهذه 

 العملية.
 متوسطة 1.09 3.17

 متوسطة 1.12 3.04 .املنازل ات املادية للتعلم عن بعد في ضعف اإلمكان 24

25 
عبر التعلم عن صعوبة فهم املادة التعليمية املشروحة 

 .بعد
 متوسطة 1.00 3.22

 متوسطة 1.13 3.19 عدد األبناء داخل البيت وقت التعليم. كثرة 26

 متوسطة 1.09 3.17 تقبل فكرة التعلم عن بعد.رفض الطلبة  27

 متوسطة 1.12 3.04 .متعددة ألسباب املصدر  من اإلنترنت انقطاع كثرة 28

 متوسطة 1.00 3.22 ة.القدرة على متابعة الواجبات البيتيعدم  29

30 
عدم القدرة على مواجهة املشكالت التي تواجه الطلبة 

 أثناء التعلم اإللكتروني.
 متوسطة 1.13 3.19

 مرتفعة 1.03 3.74 املعلم وطلبته.سوء التنسيق في عرض املادة بين  31

 مرتفعة 1.11 3.71 التشكيك في صدق نتائج التقييم لدى الطلبة. 32

قات حقيقية تواجه و  من الجدول السابق أن هناك مع تضحوي
ة من وجهة نظر طلب ،المتعلمين أثناء التعليم في ظل جائحة كورونا

فراد أبية السعودية، حيث جاءت تقديرات جامعة حائل في المملكة العر 
ن التعلم أقات، حيث ترى الباحثة و  عينة الدراسة بشكل مرتفع حول المع

 وكفايات حاسوبية، وهي ،عن بعد يتطلب كفايات التواصل عن بعد
فهم  فياألمر الذي أوجد صعوبات  ؛كفايات لم يتدرب عليها الطلبة

الرسائل والتعليمات من أول مرة، كما أن بعض الطلبة غير مدرب 
 على التعامل مع الحاسوب والهواتف الذكية.

وتعزى هذه النتيجة إلى أن سرعة االنترنت غير مناسبة في بعض 
في استقبال المعلومات وتبادلها،  االمناطق، األمر الذي أوجد تفاوت  

 يار الكهربائي خالل أزمة كورونا.إضافة إلى حدوث انقطاعات في الت
وي فرضته د تربوتعزى هذه النتيجة إلى أن التعليم عن بعد هو مستجَ 

لخبرة ة، ثم تأتي اجائحة كورونا، وكل مستجد يواجه صعوبة في البداي
ما يتناسب ف التعليم اإللكتروني بوتكي   ،قاتو  من المع اا لتزيل كثير  الحق  

 السعودية.مع ظروف بيئة التعلم في 
يق قات التي تواجه تطبو  هل تختلف المع: نص السؤال الثاني على

ثناء جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة جامعة حائل أالتعلم عن بعد 

جتماعي، )النوع اال :في المملكة العربية السعودية باختالف
 رجتاسُتخولإلجابة عن سؤال الدراسة  السنة الدراسية(؟و والتخصص، 
لحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس الدراسة وفق المتوسطات ا

 يوضح النتائج. اآلتيمتغيراتها، والجدول 
 (3رقم )ال ذو جدولال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة حسب 

 متغيرات الدراسة

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد املؤهل العلمي املتغير

 الجنس
 374420. 4.2130 3 ذكر

 487350. 3.8279 96 أنثى

 التخصص
 652640. 3.7485 10 علمي

 522460. 4.0000 89 انساني

بية افي المتوسطات الحس ايتضح من الجدول السابق أن هناك تفاوت  
ثناء أ التي تواجه تطبيق التعلم عن بعد قاتواالنحرافات المعيارية للمعو  

 ةالعربي المملكةمن وجهة نظر طلبة جامعة حائل في  ،جائحة كورونا
فروق بين متغيرات الدراسة حول يظهر ال اآلتيالسعودية. والجدول 

ر من وجهة نظ ،ثناء جائحة كوروناأتطبيق التعلم عن بعد قات معو  
 السعودية العربية المملكةطلبة جامعة حائل في 
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 (4رقم )ال و ذجدول ل

 الدراسةاستجابات أفراد العينة حسب متغير  متوسطاتنتائج الفروق بين 

 مصدر التباين املتغير
مجموع 

 املربعات

متوسطة 

 املربعات

قيمة 

 "ف"

 الداللة

 اإلحصائية

 الجنس

 3.433 762. 1.524 ذكر

  222. 13.764 أنثى 0.452

   15.288 املجموع

 التخصص

 1.115 318. 636. علمي

  285. 17.697 انساني 335.

   18.333 املجموع

السنة 

 الدراسية

 1.149 326. 652. بين املجموعات

.323 
داخل 

 املجموعات
17.592 .284  

   18.244 املجموع

( أن مستوى الداللة لمتغير الجنس 4رقم )السابق ذو اليظهر الجدول 
 ،لذلك ال توجد فروق  ؛(0.05(، وهذه القيمة أعلى من )0.452بلغ )

 وهذا ينطبق على متغير التخصص، ومتغير السنة الدراسية.
لبة في أن ا بين الطتام   اوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن هناك اتفاق  

قات تواجه الطلبة في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا، هناك معو  
ائحة ، فقد فرضت عليهم جعن بعدلم يعتادوا التعليم لبة الط ن  حيث إ

ا لو ودون تدريب مسبق، وقد حاو  ،مفاجئبشكل  عند بعدكورونا التعليم 
لتعليم ر مدربين على اغي اوهم أيض   .التواصل مع أعضاء هيئة التدريس

ا توسط  م عن بعدمما جعل التفاعل بينهم وبين التعليم  ؛اإللكتروني
 األنشطة.في بعض  اوضعيف  

 اة مسبق  محوسبة معد   اال تمتلك برمجيات ودروس   الجامعاتكما أن 
يس يئة التدر ، األمر الذي جعل أعضاء هالطوارئ لتوظيفها في حاالت 

ا ال ا دروس  من المقررات، وأحيان   اتحقق جزء   ايرسلون للطلبة دروس  
ن ون ويجيبو ؤ مما جعل الطلبة متلقين فقط، يقر  ؛تتضمن أنشطة تفاعلية

 .عن بعدعن األسئلة؛ مما أفقدهم التفاعل مع التعليم 
البرمجية  ليختاروا ي اكاف ايحتاجون تدريب  الطلبة فإن  ،إضافة إلى ذلك

ي تفاعل مع المحتوى التعليمي، والوصول إليه فالالمناسبة التي تضمن 
 .أي وقت يشاء

 التوصيات:
، بعدن عالتعليم استثمار التوجيهات اإليجابية للطلبة نحو  .1

ووضع خطط وبرامج لالستفادة من هذه التوجيهات، وإعطاء 
لكل من الطلبة  عن بعددورات تدريبية في مجال التعليم 

 .وأعضاء هيئة التدريس
تأكيد ضرورة االهتمام من قبل الجامعة بإدخال أسلوب التعليم  .2

اإللكتروني في التعليم الجامعي، والقيام بنشر الثقافة 
لبة لتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع هذا اإللكترونية بين الط

قيام الجامعة بطرح مواد تكسب التعليم، مع ضرورة النوع من 

سهيل من أجل ت ؛هوتقنياتالطالب مهارات التعليم اإللكتروني 
عليمية اد التواالستفادة من قبل الطلبة مع المو  ،عملية التفاعل

 .االمعروضة إلكتروني  
في  لتطبيق التعليم اإللكتروني توفير بنية تعليمية مالئمة .3

قات البشرية والمادية والفنية التي وإزالة كافة المعو   ،الجامعة
تحول دون انتشاره في النظام التعليمي بمختلف المراحل 

 .والمجاالت
يجب على الجامعة القيام بإجراء المزيد من الدراسات  .4

ود في ظل وج عن بعدوالبحوث لمعرفة مدى فاعلية التعليم 
وعقد المؤتمرات والندوات من أجل تطوير  ،ظروف قاسية

 والنهوض به. عن بعدالتعليم 
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