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 مضتخلط:

يا أعضاء الييئة التعميمية بعمادة خدمة حققتقصي المكتسبات التي إلى ىدفت الدراسة 
ثناء جائحة أالمجتمع والتعميم المستمر بجامعة األميرة نورة بعد التحول لمتعميم عن ُبعد 

عبارة. وبين قياس صدق األداة ارتفاع  04محاور شممت  5كورونا. واستخدمت استبانة من 
( لجميع العبارات. كما أوضحت نتائج 4.40معامالت االتساق الداخمي بمستوى داللة بمغ )

. وطبقت الدراسة عمى جميع 4.400داة تتمتع بثبات مرتفع بمغ معامل ألفا كرونباخ أن األ
.  ووضحت النتائج أن أىم المكتسبات المتعمقة اعضوً  30%(، وعددىم 044المجتمع ) أفراد

نشاء اختبارات بنظام إدارة التعم   م ىي تنمية الخبرات في تطبيق نظام التعميم عن ُبعد وا 
اختيار استراتيجيات تدريس مناسبة لمدروس المقدمة أون الين أىم  :إلكترونية. وتصدر

بالتدريس . وبين محور تكنولوجيا التعميم أن أبرز المكتسبات ىي الوعي المكتسبات المتعمقة 
بأىمية استخدام التكنولوجيا في إثراء العممية التعميمية. أما تنمية ميارات األعضاء في  
تشغيل أنظمة وبرامج إلكترونية وحاسوبية جديدة فقد شكمت أىم المكتسبات المتعمقة  بمحور 

لمكتسبات المتعمقة بالدعم االجتماعي ىو التعاون بين الممارسين و الدعم الفني. وكان أىم ا
دالة  غير األعضاء وتبادل أفضل الممارسات بينيم. وكشفت النتائج وجود عالقة ارتباط

مما يشير إلى أن  ؛( بين المكتسبات وخبرة األفراد4.40عند مستوى الداللة ) إحصائيًّا
األعضاء أثناء الجائحة. وأوصت الدراسة بترسيخ المكتسبات كانت مخرجات مباشرة لتجربة 

ىذه المكتسبات بتضمينيا في برامج تدريب األعضاء وتنمية مياراتيم في التعميم عن ُبعد، 
واستثمارىا في تعزيز جيود الجامعة  في التعميم عن ُبعد كاتجاه مستقبمي. كما أوصت بإجراء 

 ئجيا في تحسين المخرجات وتقميل التكمفة.دراسات مستقبمية في التعميم عن ُبعد وتوظيف نتا
 مفتاحية:نلنات 

 دراسة تقويمية –جائحة كورونا  –أعضاء الييئة التعميمية  –عن ُبعد  التعميم –مكتسبات  
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Abstract 

This study is a portrayal of  e-learning modes that had been practiced by  

the population of the DCSCE (84) faculties at Princess Nourah University 

(PNU). The study seeks to investigate the faculty's acquisitions from being 

through this experience during covid-19 pandemic. Data was collected by an 

online survey that encompasses five themes, and analyzed by using SPSS. The 

study employs evaluation of outcomes approach. The results reveals faculties' 

enhancement of e-learning management system and developing e- tests. In 

teaching context, the acquisitions include choosing appropriate teaching 

strategies and the awareness of educational technologies in enriching online 

teaching and learning. In the IT support theme the top acquisition reported to 

be the use of innovative applications computer programs. Moreover, faculty 

cooperation and exchange of the best-practices constitute the top results of 

social support theme. Additionally, the results reveals insignificant correlation 

between the faculties' acquisitions and their previous experience in e-learning, 

indicating that these acquisitions are totally outcomes of faculties' experience 

during the coronavirus pandemic. The study recommends the inclusion of these 

acquisitions in faculties' training programs to overcome the pandemic 

persisting of academic disturbance in teaching and learning. It also 

recommends the investment in these acquisitions to enhance PNU's efforts in 

developing e- learning as a future choice. Additionally, the study recommends 

further research in e- learning post covid-19 to improve the outcomes and 

minimize the cost.  
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 املكدمة

حيث تضرر ؛ أكبر انقطاع في نظام التعميم في تاريخ البشرية كورونا أحدثت جائحة 
بعد  ،أوصت األمم المتحدة وقد .في جميع القارات دولة 044بميون طالب في أكثر من  0.1

 .موالتعم   عميمالتالتغيير في ب سراعاإللمتعميم و  جديد تصور بوضع  ،ىذه الجائحة الشرسة
ودعم مينة إلعداد وتأىيل المعممين الميارات الالزمة  لتطويربرامج  فرابتو  اأيضً أوصت و 

 كما .الطرقتعزيز التعميم والتعمم، وتقوية الترابط بينيما عبر أنواع مختمفة من لالتدريس 
واالتصال، والميارات إكساب المعممين ميارات التقييم،  بالتركيز عمى أوصت األمم المتحدة 

)األمم  م المتمايزواستراتيجيات التعم   لمتعميم، التربوية، وتطوير المناىج الدراسية المسرعة
 (.0404المتحدة، أغسطس 

( أن أبرز صور األثر عمى Goyal,2020) ويالقأوضحت دراسة ، وفي ذات السياق
 حيث بمغت نسبة األثر أكثر من ؛قفل الجامعات والمدارس عند تفشي وباء الجائحة الشباب

ىذا األثر الكارثي لمجائحة  UNESCOالسياق أوضحت منظمة اليونسكو ذات . وفي % 20
ارتباك وضغط لدى المعممين، إضافًة إلى و توقف التعميم،  :من أبرزىالعل في جوانب متعددة 
ات. وقد أثار كل وصعوبة الثقة في أنظمة االختبار  ،ومصداقيتو ،يم التعميمو تحديات قياس وتق

   أساتذة الجامعات.من التوتر في أوساط  اذلك نوعً 
من  عددبمشاركة  اعالميًّ  امؤتمرً  0404/مارس / 04اليونسكو في  منظمة عقدتوقد 

بغرض تكثيف الجيود وتبادل االستراتيجيات الكفيمة  ،كبار المسؤولين في مجال التعميم
دولة  20ن عن والمؤتمر ممثم حضر. وقد بسبب الجائحة م العالميةبالتخفيف من أزمة التعم  

 شكالوقد تم تقديم أ ا لموزراء.نائبً  05 و ،من وزراء التربية والتعميم اوزيرً  00من بينيم 
 شممت: التعميم لدعممختمفة 

من خالل  ،حمول تعميمية بديمة وشاممة لمجميع وضعالمساعدة التقنية لإلسراع في  .0
دخاليا حيز النفاذ  .التعميم عن ُبعد، وا 

شبكة من الممارسات ذات الصمة إلتاحة تبادل الخبرات، وطرح األسئمة، والتماس الدعم  .0
 لممواظبة عمى تقديم تعميم شامل لمجميع 

مجموعة مختارة من الموارد التعميمية الرقمية المجانية التي يمكن لمحكومات والمدارس  .0
 ين واألىالي استخداميا لفتح آفاق تعميمية جديدة أمام المتعّممين. والمعمم
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سجل لممنابر التعميمية الوطنية المصممة لدعم استمرارية التعميم القائم عمى المناىج  .0
 الدراسية. 

إقامة الشراكات من أجل النيوض بالقدرات المحمية والوطنية لضمان تقديم التعميم عن  .5
 بعد.

 .د األعداد العالمية لممدارس التي تغمق بالكامل أو في مناطق محددةمنبر لرص .1 
في استحداث حمول  بدوٍل مختمفةمن اإلبداع  اكبيرً  اقدرً وفي ىذا الصدد يشيد العالم 

االعتماد عمى بعمى التعميم بدأ  ينتابيا قمقالتي وزارات التعميم  من اكثيرً كما أن . ففاعمة
 المستندة إلى اإلنترنت والتعميم عن ُبعد. االستراتيجيات

من الجامعات أثناء الجائحة  اقد أوقف كثيرً  عن ُبعدوعمى الرغم من أن التحول لمتعميم 
 بسبب ضعف البني التحتية لتكنولوجيا المعمومات، إال أن جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

ومن بينيا عمادة  ،بجميع الكميات واألقسامو أثناء الجائحة،  كامالً ذت التعميم عن ُبعد نف   قد
 ا، والتي تقدم إحدى عشر برنامجً ، مقر الدراسة الحاليةخدمة المجتمع والتعميم المستمر

وجود بنية تحتية إلى التعميم عن ُبعد إلى   التحول السريع وُيعزى ىذا. ات مختمفةلدبموم
ألعضاء بالعمادة الكتساب لقد أتاح ىذا التحول فرصة و  تكنولوجية رفيعة المستوى بالجامعة.

، حيث كان التركيز وتخطي تمك األزمة عدالتعميم عن بُ  ممارسة ميارات وخبرات ساعدتيم في
مخرجات ىذه . ومن ىنا نمت فكرة الدراسة الحالية لتقصي ا لوجوعمى التعميم المعتاد وجيً 

بغرض واستثمارىا اء الييئة التعميمية يا أعضالتي حققالمكتسبات متمثمة في  التجربة 
م عن وقد شممت ىذه المخرجات مكتسبات متعمقة بنظام التعم   .مستقبالً التطوير والتحسين 

ت الدراسة مدى ُبعد، والتدريس، وتكنولوجيا التعميم، والدعم الفني والدعم االجتماعي. كما تقص  
وقدمت الدراسة بعض التوصيات بغرض  ارتباط ىذه المكتسبات بالخبرة السابقة لألعضاء.

 التطوير والتحسين.
 مشهلة الدراصة:

عمى منظومة سمبُا وايجابًا في تبعات وتأثير جائحة كورونا مشكمة الدراسة  مخصتت
تم التي  تمكتسباال يتقص   الحاجة إلى خاصة، و التعميم عامة واعضاء الييئة التدريسية

التحول المفاجئ من التعميم المعتاد إلى  التعميمية فيعضاء الييئة أالحصول عمييا من قبل 
توظيف ىذه المكتسبات واالرتكاز  . إضافًة إلى ضرورةبب جائحة كوروناالتعميم عن ُبعد بس
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بعمادة  ُبعد لمتعميم عن لمناسبةاطويرات استحداث التو  ،بناء الخطط المستقبمية عمييا في
  .جامعةالخدمة المجتمع والتعميم المستمر ب

 :ةاألسئمة اآلتيمشكمة في ال ابعاد و تتمثل
 ؟"بنظام التعميم عن ُبعد"ما أىم مكتسبات التحول لمتعميم عن ُبعد لدى األعضاء المتعمقة . 0
 ؟"بالتدريس" متعمقةالتحول لمتعميم عن ُبعد لدى األعضاء ال مكتسبات ما أىم. 0
 ؟"التعميم كنولوجيابت"ما أىم مكتسبات التحول لمتعميم عن ُبعد لدى األعضاء المتعمقة  .0
 ؟"بالدعم الفني"ات التعميم عن ُبعد لدى األعضاء المتعمقة مكتسب ما أىم. 0
 "؟بالدعم االجتماعي"التحول لمتعميم عن ُبعد لدى األعضاء المتعمقة  مكتسبات  ما أىم. 5
  ؟خبرة"بال" تتعمق األعضاء بينالتعميم عن بعد  مكتسباتفي  فروق دالة ما مدى وجود.1

 أٍداف الدراصة:

مكتسبات التحول لمتعميم عن ُبعد لدى األعضاء المتعمقة بنظام التعميم عن  أىم . تقصي0
 ُبعد؟

 .المتعمقة بالتدريس لدى األعضاء لمتعميم عن ُبعدالتحول  مكتسباتصاء أىم استق .0
عن أىم مكتسبات التحول لمتعميم  عن بعد لدى األعضاء المتعمقة بتكنولوجيا . البحث 0

 التعميم؟
 التعميم عن بعد لدى األعضاء المتعمقة بالدعم الفني. مكتسباتأىم  التعرف عمى. 0
 التعميم عن بعد لدى األعضاء المتعمقة بالدعم االجتماعي. مكتسبات. تقصي أىم 5
 بالخبرة السابقة لدى األعضاء.عن بعد التعميم  مكتسباتأىم الكشف عن مدى ارتباط . 1

 أٍنية الدراصة:

الوضع االستثنائي لمتحول من إلى  ااستنادً تتمثل أىمية ىذه الدراسة في أنيا صممت  .0
عد الناجم عن جائحة كورونا ألعضاء الييئة التعميمية التعميم المعتاد إلى التعميم عن بُ 

 والتعميم المستمر.بعمادة خدمة المجتمع 
أعضاء بمكتسبات التي تيتم النادرة واألولى من نوعيا،  ىذه الدراسة من الدراسات ُتعد  . 0

 عمادات خدمة المجتمع بجامعات المممكة.يحتذى بو ب انموذجً  د  عكما تُ ، الييئة التعميمية 
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م يمتعمالمعتاد لالتعميم يا ألىم المشكالت التي شيدىا التحول من مولالدراسة بش . تختص0
وتكنولوجيا  التدريس،متعمقة بنظام التعميم عن ُبعد، و  مكتسبات حيث تضمنت ؛دعن بع
 الدعم االجتماعي.و  والدعم الفني، التعميم،

في تطوير التعميم عن واستثمارىا عضاء األيا المكتسبات التي حقق يبتقص  الدراسة  اىتمت. 0
 .عمادةالُبعد ب

 توصيات ىذه الدراسة القائمين عمى عمادات خدمة المجتمع نتائج و يتوقع أن تدعم  . 5
أو  وروناكفي وضع خطط فاعمة لمتعميم عن بعد في حال استمرارية جائحة بالمممكة 

 .ظيور جائحة ُأخرى
 عدلحداثة الدراسات المتعمقة بالتعميم عن بُ  ااكتسبت ىذه الدراسة أىمية خاصة نظرً  .1

 المنطقة العربية.لمممكة و اببعمادات خدمة المجتمع 
 أن تثرييتوقع حيث  ؛التي قدمتيا  اإلضافة العمميةمن  استمدت ىذه الدراسة أىميتيا. 2

  جائحة كورونا. الموجة األولى ل التعميم عن ُبعد عقبمكتسبات الخاصة ب األدبيات
 :الضابكة واجلَود اتالدراص

   (Christopher Cox , 5/June, 2020) دراصة نزيضتوفز نونط
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن المكتسبات التي حققتيا المكتبات األكاديمية بجامعة 

لحماية سالمة  04-بوالية كاروالينا الجنوبية بعد جائحة كورونا كوفيد Clemsonكميمسون 
الطالب والمرتادين والعاممين بيا. فقد ارتكزت ىذه المكتبات عمى تنسيقيا المسبق قبل 

متعددة في البحث التفاعمي وتطويره بشكل  االجائحة  لممحتوى الرقمي الذي أتاح ليا فرصً 
بشكٍل كبير خالل ىذه الفترة  فرادأللنترنت اإل خدمة فر و قوي لممستخدمين. إضافة إلى ت

إعادة فتح الحرم الجامعي لمعام الدراسي  لقراراالنتقالية، وتطوير االستخدام الذاتي. ونتيجة 
مكانية إيتطمب نقمة جديدة تقتضي عدم  انموذجيًّ  الجديد بعد الجائحة، تواجو المكتبات تحوالً 

أىمية إحداث تأثير  ظيرت كتبة بشكل مباشر. ومن ىناجمع المصادر والمعمومات من الم
يجابي لتطوير الخدمات التي تقدميا المكتبات لتحسين مجتمع الجامعة األكاديمي. ومن بين إ

وتحويميا  ورقيةالتوقعات التي تم الوصول إلييا رقمنة جميع المصادر،  والتقميل من المواد ال
نياء الصفقات إصول وقميمة التكمفة. كذلك إلى مصادر إلكترونية بحيث تصبح سيمة الو 

واالعتماد عمى اتفاقيات مشاركة المصادر   Elsevierالمكمفة مع جيات النشر مثل 
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واتباع نظام التوصيل كوسيمة لمضغط عمى الناشرين لتطوير خيارات أخرى لموصول  ،والوثائق
تضمنت التوقعات مشاركة موظفي المكتبات مع أعضاء الييئة التعميمية  إلى منشوراتيم. كما

وبناء  ،دورات التدريبيةوتحديد ال ،والمساعدة في التعميم ،لتطوير محتوى المقررات اإللكترونية
وتحديث مواقع الجامعة وتطويرىا  ،لكتروني. باإلضافة إلى دعم التعميم عن ُبعدمحتواىا اإل 

اعمية، واستخدام الذكاء االصطناعي في التباعد االجتماعي والتكامل بين كمكتبات افتراضية تف
 المكتبة والمستخدم. 

   (:(Goyal, 2020 ويالقدراصة 
التعرف عمى أثر الجائحة عمى الطالب  إلى ""صدمة المستقبل بعنوانىدفت دراسة قويال 

ة أن وأوضحت الدراس األمريكية من الناحية االجتماعية  واالقتصادية.  بالمدارس والجامعات
ىو االنتقال من الفصل الدراسي المعتاد  04 -من أبرز التغييرات في التعميم بعد جائحة كوفيد

،  Panicgogyحالة الذعر والخوف إلى  Pedagogy إلى زووم، ومن أصول التربية 
ىو عدم العودة إلى التعميم  التغيير  ومن أبرز أوج إضافًة إلى مدى سرعة التحول. كما أن

 ا لوجو.وجيً المعتاد 
أصبح التعميم حيث  ؛ات كثيرةفال توجد ىناك خيار  ،وبالنظر إلى مستقبل التعميم

 البديل ليكون أقرب لترويض ىذا في حالة محاوالت جادة التقميدي لمتعميم بديالً لكتروني اإل 
مستقبل ال، ورؤى، واتجاىات حديثة لمواجية متعددةجديدة طبيعي. كما ظيرت أساليب تعميم لم

قة بين اللى تحديد العإالحاجة  :ومن االتجاىات الجديدة المتوقعة متعميم المجيول.الضخم ل
ريف دور عإلى تشكيل وتحاجة كما أن ىناك ،  teaching & learningم والتعم   التعميم
-Eم اإللكتروني كبير في إدخال التكنولوجيا في التعميم. والتحول إلى التعم   توسعو  ،المعمم

learning،  توفير و  في التعميم. نترنت بشكٍل يمكن االعتماد عميوإضافًة إلى توفير خدمات اإل
م الشخصي جديدة في التعم   نماطواستحداث أ  blended learningالتعميم المختمط 

Personalized learning . 
 I-cloudالذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية  قيام ايضً أومن التغييرات المتوقعة 

computing تغيير و  تدريس أون الين.الالمعممين من أعضاء الييئة التعميمية و  بتمكين
عدادىا وتصحيحيا،  ،االختباراتو  التقييم نظام ت الدراسة أن . وأك دمن التقنيات باالستفادةوا 

 إعادة النظر في ساعات التواصل :تغييرات كثيرة منيايحتاج إلى في المستقبل القريب التعميم 
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 ،وتقديموالمقرر وتغطيتو تجميع عناصر و  ،بمة لمسرقة أو التزويراالواجبات التي تكون قو 
رسال المحتوى الدراسي  وتيسير العالقة بين  ، قنياتلمتالطالب وصول وتسييل ، لمطالب وا 

 .بوالطالاألساتذة 
 :  (Harroch, R. et al. , 17/April, 2020) ًيدراصة ٍاروش وآخز

في مجال  التي تم تحقيقيا الدمج والمكتسباتىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر 
. فقد انيارت أنشطة الصفقات التجارية كورونا بعد جائحة األعمال واالقتصاد العالميدراسة 
جبر كثير من المشترين والمستثمرين إلى إعادة توجيو نشاطيم التجاري أُ كما  ،%54بنسبة 

إجراء  ي يستغرقوذالزمن الالتأخير في  انقاذ أعماليم. ومن بين التحديات أيضً إفي سبيل 
وكذلك تأخير الخطابات  .الجزاءو والمخالفات وتوضيح العقبات  دراسة الصفقات والذي يتضمن
ط القروض لتمويل المشاريع. إضافة إلى كثرة المتغيرات فر شرو اواألوراق الرسمية، وتو 

 المتعمقة بعقد وشروط الصفقات.
فقد تمثمت في الدقة في  ،الجائحة ىذه بعد تم تحقيقياأما من ناحية المكتسبات التي 

واختصار  ،قةالمترتبات السمبية التي يمكن أن تقع قبل إجراء الصفتوضيح و  ،تحديد المخاطر
م ت كما ،مثل االتفاق عمى الصفقة وتوقيعيا واعتمادىا ،كثيٍر من اإلجراءاتل التنفيذ زمن

استبعاد نظام التواريخ المحددة إللغاء  اأيضً و  ،التخفيف من االلتزامات واألنظمة الصارمة
 ،قيمة السمع، وتقديم  البدائل تمديد الزمن، وخفضبحيث تكون ىناك مرونة تسمح بالصفقة، 

لغاء أسموب الضغط عمى المشتريين بالتعيد.  ،وتقميل التكمفة عامةً    وا 
 (:0202) 91-يف التعليه عً ُبعد أثياء جائحة نوفيد معاجلات اليوىضهو

األسر والمعممين  ةمساعدو غالق اليونسكو تقديم حمول لمتعميم أثناء فترة اإل منظمة تبن ت
ىذا الدعم  د  وُيع متعددة. خدمات مجانية متاحة لمجميع بمغاتدعميم بوالقائمين عمى التعميم و 

التطبيقات والمنصات والموارد التعميمية عمى قائمة  حموالً باعتباره  مكتسبات لمفئات المستيدفة
 الموضح أدناه.عمى النحو 

 : مشلوالذي  ه الزقنيىظه إدارة التعلُّ: أواًل

ّّ  و بوردبالك  (0 ، عن طريق اإلنترنتبجودة م موارد وأدوات لمتغيير وتقديم التعميم والتعّل
م الشخصي بواسطة مسارات لمتعم   وىي عبارة عن،   century. Tech  تقنية القرنمثل 

 وتعزز الذاكرة الطويمة األمد ،الطالبروح التحدي لدى و المعرفية، لتنمية  روس قصيرةد

https://www.blackboard.com/ar-sa
https://www.century.tech/
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  .لدى الطالب
تعميم عن طريق اإلنترنت بالمغة العربية، يوفر موارد لمدارسين ، وىو  edraak  إدراك و( 0

  والمعممين.
    .غوغل كالسرومو ( 0
مسجمة  ااإلنترنت بالمغة العربية، تقدم دروسً منصة تعميمية عمى وىي  nafhamونفيم ( 0

  العربية.المناىج الدراسية  عن طريق الفيديو توافق
وىي أدوات تحول برمجيات مايكروسوفت أوفيس إلى منصات  skoolar( وسكولر 5

  تعميمية.
األلعاب مثل منصة تكنولوجيا األلعاب التي تستخدم  ،ظم تعمل دون اتصال باإلنترنتنُ : اثانيً 

في المناطق التي تشيد  خاصة لتقديم تعميم جيد لألطفال ةتكنولوجيبتطبيقات التعميمية 
 نزاعات.

التي يقدميا   courseraكورسيرا  مثل :MOOCSالدورات اإللكترونية المفتوحة : اثالثً 
وىي دورات يقدميا خبراء  Alisonأليسن  و  . اأساتذة من جامعات وشركات معترف بي

تقدم التعميم  التي  university of peopleوجامعة الشعب  ،نترنتعمى شبكة اإل 
 نترنت.العالي المفتوح عمى شبكة اإل 

م دروس ودورات وتمارين يتقدلم ذو التوجيو الذاتي: ويشمل أكاديمية خان : محتوى التعم  ارابعً 
ضخم يقدم قنوات تعميمية  نترنت؛ وموقع يو تيوبتعميمية تطبيقية مجانية عمى شبكة اإل 
ويشمل ذلك المكتبة الرقمية والقصص والكتب   ،وأفالم وتطبيقات القراءة عمى الياتف

  .والمؤلفات
محادثات   مثل: ،منصات تعاونية تدعم خاصية االتصال المباشر عن طريق الفيديو: اخامسً 

جتماعات الدردشة والم تيمز غوغل، وميكروسوفتعن طريق الفيديو، مدرجة في أدوات 
إضافة  مايكروسوفت أوفيس. برمجياتتصاالت وخصائص تتيح التعاون، مدرجة في اال و 

 .والدردشة وخصائص تعاونية ُأخرىمسموعة، المرئية و إلى سكايب  لالتصاالت  ال
 (Mishra et al., Sept/2020) ًيصة ميشزا وآخزدرا

لمتعميم عن ُبعد في زمن جائحة  استيدفت ىذه الدراسة تحديد المتطمبات األساسية
ي كيفية استغالل المصادر الموجودة بمؤسسات التعميم كما استيدفت تقص  . 04-كورونا كوفيد

https://www.edraak.org/
https://www.edraak.org/
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams
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 ُّ م عن ُبعد  بطريقة فاعمة. وقد تم استخدام العالي في التحول من التعميم المعتاد إلى التعُل
ُّ المنيج النوعي الكمي لتقص   م عن ي آراء أعضاء ىيئة التدريس والطالب حول التعميم والتعُل

 ُّ م عن ُبعد في زمن ُبعد. وتضمن ذلك الكشف عن العالقة بين إدارة التغيير والتعميم والتعُل
ف األنشطة والمعامالت التعميمية الجائحة، بغرض تخطي ىذه المرحمة، في سبيل استئنا

في نظام التعميم العالي. وأوضحت النتائج أن من أبرز مكتسبات ىذه  وضعيا الطبيعيل
التجربة إثراء العقول، واستثمار الفرص لتخطي العقبات والتحديات، واتخاذ قرارات أكاديمية 

 . فاعمة في حال ظيور المحن والمخاطر
 (:0202املنلهة املتحدة )جشيزة جريصي ب يفجَود وسارة التعليه العالي 

بجزيرة  لمؤسسات التعميم العاليتقديم الدعم الالزم  إلى ىدفت وزارة التعميم العالي
بمثابة مكتسبات  أصبح ىذا الدعمو  .بعد جائحة كورونا جيرسي بجنوب المممكة المتحدة

  اآلتي: تتضمن لمطالب
ة يدراستيم بالمممكة المتحدة لمسنة األكاديم دعم مادي لمطالب الذين يحتاجون إلى تكممة -

 بعد الجائحة.
دعم الطالب لموصول إلى ممتمكاتيم ومقتنياتيم التي تركوىا بالجامعات والمؤسسات  -

  يقاف التجوال.ا  ولم يسمح ليم الوقت بنقميا بسبب انتشار الجائحة و التعميمية 
 لفترة الصيف. إعادة دفع تمويل اإلعاشة لمطالب المحدد -
 في دفع الرسوم. المحتاجين مساعدة الجامعة لمطالبتخفيض رسوم الدراسة و  -
 حكومة جزيرة جيرسي  وليس لمجامعات.مباشرًة إلى  الدخل لدعم الطالب تقديم -
 الخيار لمطالب في عدم الرجوع لمجامعة في العام األكاديمي بعد الجائحة مباشرًة. إعطاء -
 الذين يتعذر عمييم الرجوع لمجامعة في العام الذي يمي الجائحة.دعم الطالب  -
لى جامعاتيم.تيم مساعدو  انشاء مشروع لدعم الطالب ماديًّ إ -  في السفر من وا 

 :BBC (0202) األىباء الربيطاىية دراصة مزنش

استيدفت  . كمااستطالع الرأي حول فوائد التعميم االفتراضي إلى ىدفت ىذه الدراسة
 ُّ عد لممرة م عن بُ الدراسة استعراض التجربة الجديدة التي خاضيا ىؤالء الطالب في التعُل

وقد تم اختيار عينة عشوائية من غالق المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا. إاألولى بعد 
طالب مرحمة التعميم الثانوي وبعض المعممين وأولياء األمور بجميورية مصر العربية. 
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"ما فوائد التعميم عن  :ىو ارئيسً  سؤاالً  طرحت والتيواستخدمت المقابمة الشخصية  
 وبعد تحميل المعمومات "بعد تجربة التعميم بسبب جائحة فيروس  كورونا؟ ياكتسبتابعد التي 
دراستو الطالب ريد يالقدرة عمى دراسة ما  :والتي شممتالفوائد و  المكتسبات النتائج وضحت

عن دراسة عدد كبير من المواد المختمفة في حصص اليوم  يناسبو بدالً وفي الوقت الذي 
التركيز في الدراسة بسبب غياب عوامل التشتت الناتجة عن تكدس الطالب في كذلك و الواحد. 

 ياقدمتُبعد من خالل المنصات التي عن م تنمية ميارات التعم  إضافة إلى  الفصل الدراسي.
ام الع استكمال مكنت الطالب من، والتي في وقٍت قياسي وزارة التعميم لمتعميم واالختبارات

 ف عن الذىاب لممدرسة. و لوقر ااالدراسي بعد قر 
في كثيٍر من  ايجابيًّ إ اأثرً تركت الجائحة أن  :بات المعممين فوائد من ابرزىامكتسوشممت 

، وااللتزام بالتعميمات الصحية النظافةالمواظبة عمى و  ،الوقت إدارة :أنشطة الحياة مثل
التعميم عن ُبعد  كما جعمت تجربةُ . والتعامل مع األمور بحسب األولوياتواالجتماعية، 

. أما ردود اآلباء فقد ركزت عمى أن األجيال المعممين مؤىمين الستخدام التكنولوجيا في التعميم
ُّ التأقمم مع  مىالحالية من الطالب أصبح لدييا القدرة ع م عن ُبعد بفضل استخداميا التعُل

 لمتكنولوجيا في سن مبكرة.
 :(91/3/0202) ناليوبي ومشيطدراصة 

التعميم في زمن كورونا:  بعنوان: قامت ىذه الدراسة ضمن دراسات مجموعة البنك الدولي
 النتائج وأوضحتي آثار  الجائحة عمى التعميم. التحديات والفرص. واستيدفت الدراسة تقص  

قد و من قفل الجامعات ىو التعميم عن ُبعد.  أن من أبرز البدائل لمتعميم أثناء الجائحة بدالً 
مكانية الوصول إلى التكنولوجيا عقبات لدى معظم األسر ببمدان العالم توفر اإل  شكل  نترنت وا 

 مكانات المحدودة. المختمفة وبخاصة الدول ذات اإل
وناقشت الدراسة إمكانية إجراءات تدخمية في التعميم أثناء األزمات وتضمينيا في 

يسيم في حماية  الذي التعميم عن ُبعد تكيف والتعافي. وأوضحت الدراسة مكتسباتالتخطيط وال
يم عمى التكيف، والمحافظة عمى األوضاع الطبيعية أثناء األزمات وسرعة ومساعدتالطالب 

تقان ا  ميارات التعميم عن ُبعد، و  :دراسة عن بعض المكتسبات المفيدة مثلالتعافي. وكشفت ال
إضافة إلى تدريب  ،لالستجابة لألزمات الميارات الرقمية، واستخدام المدراس كمراكز مؤقتة

تم إنشاء عن ُبعد  ولتسييل التعميم المعممين كمتتبعين لممخالطين ومناصرين لحمالت التوعية.
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رسال  نشاء قنوات تمو ، الواجبات في المنازلالمنصات، وا  نشاء مواقع فزيون تعميميةا  ، وا 
في فيم الخيارات  تابعة لوزارات التعميم. وأوصت الدراسة بأىمية دعم الحكومات تعميمية

في أرجاء العالم لدعم التعميم والتكيف مع آثار األزمة لمتطمع  المتاحة. ويعمل البنك الدولي
كفرصة لدراسة المسؤولين عن التعميم باستغالل أزمة كورونا إلى المستقبل. كما أوصت ا

 ُّ م جديدة، يمكن أن تصل إلى الجميع، والتأىب لحاالت الطوارئ، وجعل الستحداث نماذج تعُل
 النظام التعميمي أكثر قدرة عمى الصمود في وجو األزمات.

 تعليل على الدراصات الضابكة:

إال  ،0404خالل العام  ُأجريتالرغم من اختالف أىداف وتوجيات الدراسات السابقة التي ب ▪
مما  ؛أنيا تتفق في أن التعميم عن ُبعد ىو الخيار األول والبديل األمثل لمتعميم بعد الجائحة

 التعميم العالي.   لمتعميم عن ُبعد بمؤسسات يعزز اإلضافة العممية لمدراسة الحالية 
ن، يمثل دراسة ميشرا وآخر  ،مكتسبات التعميم عن ُبعدبعض إلى  السابقة الدراساتأشارت  ▪

، ولكن تميزت الدراسة الحالية بتفردىا وشميس كاليبوبي دراسةو ، ومركز األنباء البريطانية
من مما يزيد  ؛من خالل تجربة واقعية متنوعة بالتركيز عمى تقصي المكتسبات في محاور

 الدراسة.ىذه أىمية 
 :حدود الدراصة

جائحة  بعد مكتسبات  التعميم عن ُبعد لدى أعضاء الييئة التعممية حدود موضوعية:أ. 
 كورونا.

بجامعة  عضاء ىيئة التدريس بعمادة خدمة المجتمع والتعميم المستمرأ حدود بشرية:ب. 
 .األميرة نورة

 ىـ.0000تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول لمعام  تم حدود زمنية:ج. 
 Terminologies مضطلحات الدراصة:

 Acquisitions :مهتضبات .0
مشتق من الفعل  :يعر ف قاموس معاجم المغة العربية المعاصر مصطمح مكتسب بأنو

الميارات والخبرات  :نياأب اجرائيً إ "المكتسبات"ُيعرف مصطمح  اكتسب بمعنى تحصل عمى. و
 م عن ُبعدلوجو إلى التعم   ام المعتاد وجيً التي حصل عمييا األعضاء نتيجة لمتحول من التعم  

 .جائحة كوروناتجربة عقب انتياء 
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 Distance Learning :التعليه عً ُبعد .0
قامتو أو إعممية نقل المعرفة إلى المتعمم في موقع  :ف اليونسكو التعميم عن ُبعد بأنوُتعر  

عن انتقالو إلى المؤسسة التعميمية.  وُيبنى ىذا التعميم عمى أساس إكساب المتعمم  عممو بدالً 
المعرفة والميارات، وتزويده بالمواد التعميمية عبر وسائط وأساليب تقنية مختمفة، كما تستخدم 

 التكنولوجيا لسد الفجوة بين الطرفين.
 Teaching  Staff :نيةيأعضاء اهليئة التعل .0

األساتذة الذين يقومون بتدريس الطالبات  :بأنيم اف أعضاء الييئة التعميمية إجرائيً ُيعر  
بعمادة خدمة المجتمع والتعميم المستمر بجامعة األميرة نورة من حممة الماجستير والدكتوراه، 

لوجو إلى التعميم عن ُبعد عند ظيور  اوالذين مروا بخبرة التحول من نظام التعميم المعتاد وجيً 
 (.0404)ويكيبيديا أعضاء ىيئة التدريس ،  0404في مارس  04-ة كورونا كوفيد جائح
 Coronavirus pandemic :جائحة نوروىا .0

وىي ساللة واسعة ترتبط  ،وباء سببتو فيروسات كورونا :ف جائحة كورونا بأنياعر  تُ 
بالمتالزمة التنفسية الحادة، والتي تسبب المرض لإلنسان والحيوان. وقد ظيرت ىذه الجائحة 

. وقد أثناء إجراء الدراسة الحاليةومستمرة  0404في مدينة ووىان الصينية في ديسمبر 
يبيديا، ياة في العالم ومن بينيا التعميم )ويكأثرت ىذه الجائحة عمى كافة أوجو الح

0404/0404.) 
 Outcome Evaluation Evaluative Study :للنخزجات دراصة تكوميية .5

نوع من أنواع البحوث التطبيقية الذي يستخدم  :ابأني عامةً  ف الدراسة التقويميةعر  تُ 
 التقويمية لممخرجات البحوثأما  المسوحات أو األساليب التجريبية في جمع البيانات. اغالبً 

outcome evaluation  حو الجميور المستيدف لقياس أثر بحوث موجية ن :بأنيافتعر ف
عمى جميور المستخدمين. وينظر ىذا التقويم إلى مخرجات تم تطبيقو مشروع برنامج أو 

البرنامج من وجية نظر الفئة المستيدفة. وتقيس البحوث التقويمية لممخرجات عادًة اكتساب 
 (.Formplus Blog, 2007) مجتمع الدراسةالمعرفة لدى  الميارات، والكفايات، وتحسين
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 إجزاءات الدراصة

 شممت اإلجراءات الخطوات التالية:
  :جملط املزاجعة املؤصضيرقه مزاجعة أخالقيات البحح العلني مً  ( طلب 9)

تم تقديم طمب لمجمس المراجعة المؤسسي الخاص بأخالقيات البحث العممي بجامعة 
، كما تم الحالية إلجراء الدراسة Institutional Review Board (IRB) األميرة نورة 

وحبرَد:   8378-20. وقد تمت الموافقة عمى الطمب برقم: االستبانةو خطة البحث  إرفاق

21/10/2020. 
 :جمتنع الدراصة (0)

شمل مجتمع الدراسة جميع األعضاء الذين قاموا بتدريس الطالبات عن بعد عند ظيور 
جائحة كورونا. وتضمن  ذلك التدريس بجميع  الدبمومات األكاديمية والمينية التي تقدميا 

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في الفصل المجتمع والتعميم المستمر في عمادة خدمة 
ويمثل ذلك جميع  ،30 المستجيبين . وبمغ  عدد0404/0404اسي  الثاني لمعام الدر 

 %(. 044األعضاء  بالعمادة )
 :( ميَج الدراصة3)

عمى مخرجات األداء. وتسمى ىذه الطريقة التقويمية  اتبعت الدراسة منيج التقويم القائم
. Output-performance measurementفي البحث العممي بقياس مخرجات األداء 

طريقة لمتقويم تقيس النتائج التي حصمت عمييا الفئة المستيدفة )مجتمع الدراسة( من  وىي
في الدراسة الحالية  خالل مرورىا بنشاط أو تجربة محددة وىي )التعميم عن ُبعد(

(Formplus Blog, 2007)  
 الدراصة: اةأد بياء  (:4)

مكتسبات التعميم عن بعد تم  فيلتنفيذ الدراسة  ي المعمومات الالزمةوتقص   لجمع البيانات
 وىي: استخدام استبانة من طراز ليكرت ذات األبعاد الخمسة

غير موافق  -5غير موافق.    -0 .ال أدري -0 موافق. -0موافق بشدة.  -0 
 بشدة.
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األدبيات وتعزيزه بواقع مكتسبات التعميم عن بعد بالرجوع إلى وقد تم إعداد االستبانة 
وتكونت االستبانة في صورتيا النيائية من قة ذات العالقة بموضوع الدراسة. والدراسات الساب

 : (0) رئيسية وعبارات تابعة لكل محور عمى النحو الموضح في الجدول محاور خمسة
 (:5صسول )

 وػسز ػببراث كم يحىر يحبور االطخببَت 

 ػسز انؼببراث يحبور انسراطت و

 انًحىر األول
انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت يكخظببث األػضبء يٍ  

 ى.ببطخرساو َظبو إزارة انخؼه  
55 

 انًحىر انزبٍَ
يكخظببث األػضبء يٍ  انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت 

 ببنخسرَض.
55 

 5 يكخظببث انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت بخكُىنىصُب انخؼهُى. انًحىر انزبنذ

 انًحىر انزابغ
انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت ببنسػى  يكخظببث األػضبء يٍ 

 انفٍُ
6 

انًحىر 

 انربيض

يكخظببث األػضبء يٍ  انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت ببنسػى 

 االصخًبػٍ.
6 

 55 انًضًىع

 :(5فٍ انضسول رقى )يىضح هى ٍ كًب نرًبطحى ححسَس فئبث انًقُبص انًخسرس ا أُذزي، يٍ َبحُت

 :(5)صسول

 فئبث انًقُبص انًخسرس انرًبطٍ ححسَس 

 فئبث انًقُبص انرًبطٍ

 بشسةغُز يىافق  غُز يىافق ال أزرٌ يىافق يىافق بشسة

5.55-4 5.55-5.55 5.65-5.55 5.55-5.65 5-5.55 

   :صدم أداة الدراصة

بالصدق شمولية أداة الدراسة لكل العناصر التي يجب أن تحتوييا، إضافًة إلى  ُيقصد
ُيعد اختبار الصدق من االختبارات الميمة لمتأكد من مدى وضوح فقراتيا لدى المجيبين. و 

ر وُيفس   ،بنتائج االختبار اوثيقً  اصدق األداة في قياس ما ُأعدت لقياسو. ويرتبط الصدق ارتباطً 
. وقد تم قياس صدق األداة (Neil, 2012, p. 123)ومناقشة النتائج  ضمن سياق عرض

 عمى النحو الموضح في الفقرات األولى والثانية.
 : الضدم الظاٍزي ألداة الدراصة )صدم احملهنني(:أواًل

"مكتســبات   عمــىتحتــوي بعــد االنتيــاء مــن بنــاء أداة الدراســة فــي صــورتيا األوليــة والتــي 
مـن المحكمـين وذلـك لالسترشـاد بـمرائيم، ثالثـة التحول نحو التعميم عن ُبعد"، تم عرضيا عمى 
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ومــدى مناســبة العبــارات  شــمولية المحــاور، وقــد ُطمــب مــن المحكمــين إبــداء الــرأي حــول مــدى
 مـن أجمـو. متيـا لمـا وضـعتءمالو العبـارات  صـياغة وضـوحلممحور الـذي تنتمـي إليـو، ومـدى 

 انةاالسـتبخـراج ا  الالزمـة و إجـراء التعـديالت  تـم  المحكمـون التـي اقترحيـاعمى التعديالت وبناء 
 (. 0404/0000، )المحمودي النيائية. افي صورتي

 : االتضام الداخلي ألداة الدراصة:اثاىًي

حسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون لمعرفـة  تـمبعد التأكد من الصدق الظـاىري ألداة الدراسـة 
ــارات  حســبتحيــث  ؛الصــدق الــداخمي لالســتبانة ــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن عب معامــل االرتب

 :(0االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو كما يوضح ذلك الجدول )
 :(5صسول )

 بُزطىٌ نفقزاث انًحبور  ببنسرصت انكهُت نكم يحىر ارحببطيؼبيالث  

 انًحىر انربيض انًحىر انزابغ انًحىر انزبنذ انًحىر انزبٍَ  ولانًحىر األ

 فقزة
يؼبيم 

 االرحببط
 فقزة

يؼبيم 

 االرحببط
 فقزة

يؼبيم 

 االرحببط
 فقزة

يؼبيم 

 االرحببط
 فقزة

يؼبيم 

 االرحببط

5 
**

5.654 
5 **5.656 5 **5.565 

5 **5.655 5 **

5.655 

5 
**

5.556 
5 **5.555 5 **5.555 

5 **5.546 5 **

5.565 

5 
**

5.645 
5 **5.655 5 **5.555 

5 **5.465 5 **

5.455 

5 
**

5.555 
5 **5.555 5 **5.555 

5 **5.666 5 **

5.655 

4 
**

5.655 
4 **5.555 4 **5.555 

4 **5.456 4 **

5.565 

6 
**

5.655 
6 **5.545 6 **5.555 

6 **5.545 6 **

5.656 

5 
**

5.565 
5 **5.455 

 
5 

**

5.555 
5 **5.655 

55 
**

5.555 
55 **5.555 

  55 **5.655 

  5.55زال ػُس يظخىي  **
ــة عنــد مســتوى )0الجــدول ) يوضــح ــة  وىــذا ،(4.40( أن جميــع العبــارات دال يعطــي دالل

عمى ارتفـاع معـامالت االتسـاق الـداخمي، كمـا يشـير إلـى مؤشـرات صـدق مرتفعـة وكافيـة يمكـن 
 الوثوق بيا في تطبيق الدراسة الحالية.
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 ثبات أداة الدراصة:

التأكـد مـن أن  الثبات ألداة وثباتيا. ويعنياي مدى اتساق لتقص    اتطبيقيًّ  اقياسً  ثباتال ُيعد
ــة ســتكون واحــدة ــ اإلجاب ــة اتقريًب ــات مختمف ــى األشــخاص ذاتيــم فــي أوق ــو تكــرر تطبيقيــا عم  ل

(Neil, 2012, p. 122).  ــا ــات الف ــات أداة الدراســة باســتخدام معامــل ثب ــم قيــاس ثب وقــد ت
 :الدراسة ( يوضح معامل الثبات لمحاور أداة0كرونباخ، والجدول رقم )

 (:5صسول )

 يؼبيم أنفب كزوَببخ نقُبص رببث أزاة انسراطت  

 يؼبيم انزببث ػسز انؼببراث انًحىر و

5 
يكخظببث األػضبء يٍ  انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس 

 .ىانًخؼهقت ببطخرساو َظبو إزارة انخؼه  
55 5.555 

5 
يكخظببث األػضبء يٍ  انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس 

 انًخؼهقت ببنخسرَض. 
55 5.555 

5 
يكخظببث انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت بخكُىنىصُب 

 انخؼهُى. 
5 5.555 

5 
يكخظببث األػضبء يٍ  انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس 

 انًخؼهقت ببنسػى انفٍُ 
6 5.555 

4 
يكخظببث األػضبء يٍ  انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس 

 انًخؼهقت ببنسػى االصخًبػٍ.
6 5.555 

 5.555 55 انزببث انكهٍ

حيث بمغت قيمة  ؛ا( أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مرتفع إحصائيًّ 0الجدول )يوضح 
معامالت ثبات  بمغت قيمكما  .وىي درجة ثبات عالية ،(4.400) لألداة معامل الثبات الكمية

 5لى إ 0لمعبارات  (4.230-4.200 -4.400-4.332، 4.330أداة الدراسة ما بين )
في تطبيق الدراسة  االطمئنان عميياات مرتفعة يمكن معامالت ثبقيم ، وىي عمى التوالي

 الحالية. 
 الدراصةمياقشة ىتائج حتليل وعزض و

مجتمع  ىعم اتم جمع المعمومات من أفراد العينة عن طريق استبانة تم توزيعيا إلكترونيًّ 
وقد تم الرد عمى جميع االستبانات التي وزعت وكانت  ا،عضوً  30الدراسة الذي بمغ عدده 

الستجابة عمى %( صالحة لمتحميل. وُيعزى ذلك إلى دقة متابعة الباحثة ل044جميعيا )
  ة.الستبانا
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 ربات أفزاد العيية::  اليتائج املزتبطة خبأواًل

-تم جمع خبرات أفراد العينة السابقة في ممارسة التعميم عن ُبعد قبل جائحة كوفيد 
لنتائج عمى وجاءت ا "،خمس سنوات"إلى خبرة لمدة  "ال يوجد" بين. وتراوحت ىذه الخبرات 04

 .(5) النحو الموضح بالجدول
 ( 4صسول )

 حىسَغ ػُُت انسراطت حظب انربزة

 انُظبت انخكزار انربزة فٍ انخؼهُى ػٍ بؼس

 45.5 55 ال َىصس ذبزة

 55.5 55 أقم يٍ طُت

 55.5 55 طُت إنً طُخٍُ

 55.5 54 طُىاث 5-4

 5.5 5 طُىاث 4أكزز يٍ 

 555 55 انًضًىع

أن  . وتوضح النتائج( توزيع أفراد الدراسة حسب سنوات الخبرة5ن الجدول )بيي
الدراسة، وأن  مجتمعأفراد الدراسة ال يوجد لدييم خبرة وىم الفئة األكبر من  %( من50.0)
كانت سنوات %( 00.0سنوات الخبرة لدييم أقل من سنة، في حين أن ) ت%( كان00.4)

سنوات لدييم فراد األ%( من 02.4) ووضحت النتائج أن نسبة .خبراتيم من سنة إلى سنتين
في ممارسة  خبرتيم عدد سنوات بمغت %(0.3بينما )سنوات،  5 إلى 0من تراوحت خبرة 

. ويمكن تمخيص ىذه النتائج بأن سنوات 5 أكثر من 04-التعميم عند ُبعد قبل جائحة كوفيد
كان من األعضاء الذين ليس لدييم خبرات  %( 50.0) أكثر من نصف مجتمع الدراسة

لذين لدييم نسبة األعضاء ا تشكمسابقة في التعميم عن ُبعد قبل الجائحة. من ناحيٍة ُأخرى، 
مجتمع الدراسة. خبرات %(، وىي أقل نسبة بين فئات 0.3فقط ) سنوات خبرة 5أكثر من 
في التعميم  سابقة لم تكن لدييم خبرات مجتمع الدراسة أعضاءأن معظم ب تائجىذه النوتفسر 
  قبل الجائحة. عن ُبعد
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 اليتائج املزتبطة مبحاور الدراصة: :اثاىًي

يتم عرض ومناقشة نتائج دراسة االستبانة بحسب اإلجابة عن أسئمة الدراسة التي سوف 
 تمثل محاور االستبانة.

 ه؟الضؤال األول: ما مهتضبات األعضاء مً التحول للتعليه عً ُبعد املتعلكة باصتخداو ىظاو إدارة التعل ُّ

ــة  ــرارات والنســب المئوي ــم حســاب التك ــة عــن ىــذا الســؤال ت والمتوســطات الحســابية لإلجاب
إلجابات أفراد الدراسة حول مكتسبات األعضاء من  التحول لمتعميم عن ُبعد المتعمقة باسـتخدام 

الييئــة التعميميــة بعمــادة خدمــة المجتمــع والتعمــيم  أعضــاءم  مــن وجيــة نظــر نظــام إدارة الــتعم  
ــرحمن،  ــد ال ــورة بنــت عب ــرة ن ــارات ،  والمســتمر بجامعــة األمي ــم ترتيــب ىــذه العب كمــا موضــح ت

 :(1الجدول )ب
  (6صسول )

 يضخًغ انسراطت حىل ػببراث  انخكزاراث وانُظب انًئىَت وانًخىططبث انحظببُت إلصبببث أفزاز

 ىيكخظببث األػضبء انًخؼهقت بُظبو إزارة انخؼه  يحىر 

 انؼببراث و

 زرصت انًىافقت /كانخكزار

ظ 
ط
خى
نً
ا

ٍ
بب
ظ
ح
ان

ف 
زا
ح
الَ
ا

 ٌ
بر
ؼُ
نً
ا

 

بت
زح
ان

 انُظبت ٪ 
أوافق 

 بشسة
 أوافق

ال 

 أزرٌ

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشسة

4 

حًُُت انربزاث 

فٍ حطبُق َظبو 

 انخؼهُى ػٍ بُؼس.

 5 5 5 55 45 ك

5.45 5.45 5 
٪ 65.5 55.5 5.5 5 5 

5 
إَشبء اذخببراث 

 إنكخزوَُت.

 5 5 4 56 45 ك
5.45 5.65 5 

٪ 65.5 55 6 5 5 

5 

انخًكٍ يٍ 

اطخرساو َظبو 

 ى.إزارة انخؼه  

 5 5 5 55 45 ك

5.46 5.45 5 
٪ 65.5 55.4 5.5 5 5 

5 

إزارة  انىقج 

بسقت بحظب 

 يخطهببث انُظبو.

 5 5 4 55 56 ك

5.55 5.65 5 
٪ 45.5 55.5 6 5 5 

5 

ى اطخرساو حؼه  

أطبنُب صسَسة 

ويًبرطخهب فٍ 

 انخؼهُى ػٍ بُؼس.

 5 5 5 55 55 ك

5.55 5.65 4 
٪ 45 55 5.5 5.5 5 

5 

اذخُبر انبزايش 

اإلنكخزوَُت 

انًُبطبت 

 نهًقزراث.

 5 5 5 54 55 ك

5.55 5.55 6 
٪ 45.5 55.5 5.5 5.5 5 

5 
حصًُى يحخىي 

انًحبضزة 

 5 5 4 55 55 ك
5.55 5.55 5 

٪ 45.5 55.4 6 5.5 5 
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مكتسبات التحول لمتعميم عن ُبعد المتعمقة  عمى أن األعضاء متفقون (1الجدول )يوضح 
(، وىو متوسط يقع في 4.50( وانحراف معياري )0.04م بمتوسط )باستخدام نظام إدارة التعم  

حيث تراوحت  ؛موافقةالمدى تباين في  وجودالنتائج  وتكشف ."أوافق بشدة"الفئة الخامسة 
مما يوضح ، موافق( -لى)موافق بشدة( والتي تشير إ0.44إلى  0.53متوسطات بين )قيم ال

 اتنازليًّ  اترتيبً  المحور. وقد تم ترتيب ىذه العبارات عبارات عمىموافقة الالتجانس في 
 ي:يم ومناقشتيا كما

)تنمية الخبرات في تطبيق نظام التعميم عن ُبعد( بالمرتبة  :( وىي5جاءت العبارة )
( وبدرجة 0.53م بمتوسط حسابي بمغ )التعم  نظام إدارة ب المتعمقةمكتسبات الاألولى من بين 

)إنشاء اختبارات إلكترونية(  :( وىي3جاءت العبارة رقم )و  موافقة تشير إلى موافق بشدة.
كما  موافق بشدة. ( وبدرجة موافقة تشير إلى0.52بمتوسط حسابي بمغ ) بالمرتبة الثانية

م( بالمرتبة الثالثة بمتوسط ة التعم  )التمكن من استخدام نظام إدار  :( وىي0جاءت العبارة رقم )
 ءتوفي المرتبة الرابعة جا ( وبدرجة موافقة تشير إلى موافق بشدة.0.51حسابي بمغ )

في الرتبة و . 0.04 العبارة )إدارة الوقت بدقة بحسب متطمبات النظام( بمتوسط حسابي قيمتو
وممارستيا في التعميم عن ُبعد( م استخدام أساليب جديدة )تعم   :( وىي2الخامسة العبارة رقم )

 .0.00 بمتوسط حسابي بمغت قيمتو
)اختيار البرامج اإللكترونية المناسبة  :( وىي0جاءت مضامين العبارات رقم: )كما  

)تصميم محتوى المحاضرة اإللكترونية(  :( وىي0ورقم ) ، 0.00لممقررات(  بمتوسط قيمتو 

 اإلنكخزوَُت.

6 

طزػت انًىاءيت 

يغ يخطهببث 

انخحىل الطخرساو 

انخقُُت فٍ 

 انخؼهُى ػٍ بُؼس.

 5 4 6 55 55 ك

5.55 5.55 5 
٪ 55.5 55.5 5.5 6 5 

55 

يخببؼت أزاء 

فٍ  انطبنببث

 انخؼهُى ػٍ بؼس.

 5 5 55 55 55 ك

5.56 5.55 5 
٪ 54.5 55.5 55.5 5.6 5 

55 

انخىاصم 

 اإلنكخزوٍَ بسالا 

ػٍ  انخىاصم 

 نىصه. بوصها 

 5 55 4 55 54 ك

5.55 5.54 55 
٪ 55.5 55.5 6 55.5 5.5 

 5.45 5.55 انًخىطظ انؼبو
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المواءمة مع متطمبات التحول الستخدام )سرعة  :( وىي1ورقم ) ،0.04 بمتوسط قيمتو
)متابعة أداء الطالبات  :( وىي04ورقم ) ،0.04التقنية في التعميم عن ُبعد( بمتوسط قيمتو 

 بعة والثامنة افي الرتبة السادسة والس، 0.01في التعميم عن بعد( بمتوسط حسابي قيمتو 
 عمى التوالي. والتاسعة 

عن   )التواصل اإللكتروني بدالً  :ىي( و 00العبارة رقم )أما في الرتبة األخيرة فقد جاءت 
(. ويؤكد ذلك أن ىذه العبارة حصمت عمى 0.44وبمتوسط حسابي بمغ ) لوجو( االتواصل وجيً 

بين جميع عبارات المحور. وعمى الرغم  0.45 وىيبالمحور أعمى قيمة لالنحراف المعياري 
 ؛الموافقة نحو تجوتالرتب نجد أن جميع االستجابات من التفاوت في قيم المتوسط الحسابي و 

كما بمغت قيمة المتوسط العام  ،0.44  - 0.53حيث تراوحت قيم المتوسط الحسابي بين  
ىذا المحور تمثل مكتسبات كبيرة جميع عبارات وتفسر ىذه النتيجة بأن . 0.04 لممحور

النظر في قيم المتوسط الحسابي نجد أن ىذا المحور قد حصل  وبإمعانبالنسبة لألعضاء. 
وكذلك  ،(0.53عمى أعمى قيمة لممتوسط الحسابي بين جميع عبارات محاور الدراسة وىي )

(، ما يؤكد اتفاق األفراد عمى 0.04أعمى قيمة لممتوسط العام لجميع محاور الدراسة وىي )
 مكتسبات ىذا المحور.أىمية 

 ما مهتضبات األعضاء مً التحول للتعليه عً ُبعد املتعلكة بالتدريط؟الضؤال الجاىي: 

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
إلجابات أفراد الدراسة حول مكتسبات األعضاء من التحول لمتعميم عن ُبعد المتعمقة 

الجدول  في وضحمىو كما  المتوسط الحسابي حسبببالتدريس، كما تم ترتيب ىذه العبارات 
(2):  
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 :(5)صسول 

 انخكزاراث وانُظب انًئىَت وانًخىططبث انحظببُت إلصبببث أفزاز انسراطت حىل ػببراث  

 يكخظببث األػضبء يٍ انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت ببنخسرَض

 انؼببراث و

 زرصت انًىافقت /كانخكزار

ظ 
ط
خى
نً
ا

ٍ
بب
ظ
ح
ان

ف 
زا
ح
الَ
ا

 ٌ
بر
ؼُ
نً
ا

 

بت
زح
ان

 انُظبت ٪ 
أوافق 

 بشسة
 أوافق

ال 

 أزرٌ

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشسة

5 

اذخُبر 

اطخزاحُضُبث 

حسرَض 

يُبطبت 

نهسروص 

انًقسيت 

 الٍَوَأ

 5 5 5 56 55 ك

5.55 5.64 5 
٪ 55.5 55.5 5.4 5 5 

55 

ائم وضغ بس

يظبقت  

نهخسرَض ػٍ 

بُؼس كحم 

نًشكالث  

َظبو  إزارة 

 ىانخؼه  

 5 5 5 55 55 ك

5.55 5.55 5 
٪ 45.5 54.5 5.4 5.5 5.5 

5 

شبركت حفؼُم ي

انطهببث فٍ 

انسروص 

ببنفصىل 

 االفخزاضُت.

 5 5 55 55 54 ك

5.55 5.55 5 
٪ 55.5 54.5 55.5 5.5 5 

5 

حُفُذ  

انسروص 

ببطخرساو 

حقُُبث 

يخُىػت 

بنخؼهُى ػٍ ب

 بُؼس

 5 5 5 55 54 ك

5.55 5.56 5 
٪ 55.5 55.5 5.5 5.5 5 

55 

يؼبَُز حطبُق 

حُفُذ 

االذخببراث 

اإلنكخزوَُت 

نضًبٌ زقت 

وطاليت 

 انُخبئش.

 5 5 55 55 55 ك

5.55 5.55 4 
٪ 55.5 56.5 55.5 5.6 5 

4 

إزارة  

يشبركت صًُغ 

انطبنببث فٍ 

األَشطت 

 5 6 5 55 55 ك

5.55 5.56 6 
٪ 54.5 56.5 55.5 5.5 5 
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حول مكتسبات األعضاء  ةموافقال تشير إلى استجابات األعضاء( أن 2الجدول ) يوضح
(، وىو متوسط يقع في 0.00)عام من  التحول لمتعميم عن ُبعد المتعمقة بالتدريس بمتوسط 

أن ىناك  وتبين النتائج .(4.14وانحراف معياري ) ،الفئة الخامسة من فئات المتدرج الخماسي
وقد تم   .(0.32إلى  0.03متوسطات بين )قيم الحيث تراوحت  ؛موافقةىذه الفي  اتفاوتً 

 :حو التاليعمى الن وىي ،حسب موافقة أفراد الدراسة عمييا اترتيب العبارات تنازليًّ 

وٌ أانًقسيت 

 الٍَ.

5 

اطخُفبء 

انًخطهببث 

انًزحبطت 

ببنخؼهُى ػٍ 

 بُؼس بظالطت.

 5 5 55 55 56 ك

5.55 5.55 5 
٪ 55 55.5 56.5 5.6 5 

5 

اطخحساد 

 أطبنُب ضبظ

حضىر 

طبنببث ان

نهًحبضزاث 

 .ببَخظبو

 5 5 5 55 54 ك

5.55 5.55 5 
٪ 55.5 45 55.5 5.4 5 

5 

وضغ بسائم 

يظبقت  

نهخسرَض ػٍ 

كحم  بُؼس

نًشكالث  

َظبو  إزارة 

 .ىانخؼه  

 4 5 5 55 56 ك

5.54 5.5 5 
٪ 55.5 55.5 5.5 55.5 6 

6 

حهُئت فزص 

انخؼبوٌ بٍُ 

انطبنببث فٍ 

انفصىل 

 .االفخزاضُت

 5 5 55 55 54 ك

5.55 5.55 55 
٪ 55.5 55.5 55.6 5.5 5 

5 

حؼه ى 

يصطهحبث 

صسَسة ببنهغت 

َضهُشَت اإل

السيت 

الطخرساو 

َظبو إزارة 

 ى.انخؼه  

 5 6 55 55 55 ك

5.55 5.55 55 
٪ 55.5 55.4 55.5 5.5 5.6 

 5.65 5.55 انًخىطظ انؼبو
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ون أ)اختيار استراتيجيات تـدريس مناسـبة لمـدروس المقدمـة  :( وىي0جاءت العبارة رقم )
( 0.03مكتســبات المتعمقـة بالتـدريس بمتوســط حسـابي بمــغ )الاليـن( بالمرتبـة األولــى مـن بـين 

)وضـع بـدائل مسـبقة   :( وىـي00جـاءت العبـارة رقـم )و  وبدرجة موافقة تشير إلى موافق بشـدة.
م بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي بمــغ كحــل لمشــكالت  نظــام  إدارة الــتعم   لمتــدريس عــن ُبعــد

)تفعيــل مشــاركة  :( وىــي0العبــارة رقــم ) حصــمتبشــدة. و  ةموافقــال( وبدرجــة تشــير إلــى 0.02)
ت المتعمقـة مكتسـباالالمرتبـة الثالثـة مـن بـين عمـى لبات في الدروس بالفصول االفتراضـية( االط

 ( وبدرجة موافقة تشير إلى موافق بشدة.0.02بالتدريس بمتوسط حسابي بمغ )
)تنفيـذ  الـدروس باسـتخدام تقنيـات متنوعـة فـي التعمـيم  :( وىـي0جاءت العبـارة رقـم )كما 

 بشدة. ةموافقال( وبدرجة تشير إلى 0.02عن ُبعد( بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بمغ )
)تييئة فرص التعاون بين الطالبات في الفصول  :( وىي1العبارة رقم ) جاءتو 

: ( وىي3العبارة رقم )أما  .(0.44قبل األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )االفتراضية( بالمرتبة 
 ، فقد جاءتم(الزمة الستخدام نظام إدارة التعم  نجميزية اإل  م مصطمحات جديدة بالمغة)تعم  

لمتعميم عن ُبعد المتعمقة بالتدريس  مكتسبات األعضاء من التحول بالمرتبة األخيرة من بين
  .بدرجة تشير إلى موافقواستجابة ( 0.32بمتوسط حسابي بمغ )

 ما مهتضبات التحول للتعليه عً ُبعد لدى األعضاء املتعلكة بتهيولوجيا التعليه؟الضؤال الجالح: 

ــة والمتوســطات الحســابية  ــرارات والنســب المئوي ــم حســاب التك ــة عــن ىــذا الســؤال ت لإلجاب
كمــا تـــم ترتيـــب ىـــذه  .مكتســبات المتعمقـــة بتكنولوجيـــا التعمـــيم الإلجابــات أفـــراد الدراســـة حـــول 

 :(3الجدول رقم )ب موضح ىو  كماالمتوسط الحسابي قيم حسب ب باألولويات العبارات
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 :(5صسول رقى )

  ػببراث انخكزاراث وانُظب انًئىَت وانًخىططبث انحظببُت إلصبببث أفزاز انسراطت حىل 

 يكخظببث انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت بخكُىنىصُب انخؼهُى

 انؼببراث و

 زرصت انًىافقت /كانخكزار

ظ 
ط
خى
نً
ا

ٍ
بب
ظ
ح
ان

ف  
زا
ح
الَ
ا

ٌ
بر
ؼُ
نً
ا

 

بت
زح
ان

 انُظبت ٪ 
أوافق 
 بشسة

 أوافق
ال 
 أزرٌ

 ال
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشسة

5 

نىػٍ بأهًُت ا
اطخرساو 

انخكُىنىصُب فٍ 
إرزاء انؼًهُت 
 انخؼهًُُت

 5 5 5 55 56 ك

5.45 5.45 5 
٪ 45.5 55.4 5.5 5 5 

5 

خؼزف ػهً ان
حقُُبث انخؼهُى 

انحسَزت 
وحىظُفهب فٍ 
 انخؼهُى ػٍ بُؼس.

 5 5 5 55 55 ك

5.55 5.65 5 
٪ 45.5 55.5 5.5 5 5 

5 

حىظُف انخقُُت 
فٍ زػى انخفبػم 
بٍُ انطبنببث فٍ 
 انخؼهُى ػٍ بُؼس.

 5 5 5 56 55 ك

5.55 5.65 5 
٪ 45 55.5 5.5 5.5 5 

4 

براث اطخرساو يه
حقُُبث انخؼهُى 
انفؼبنت فٍ 
انفصىل 
 االفخزاضُت.

 5 5 4 55 55 ك

5.55 5.65 5 
٪ 56.5 55.6 6 5 5 

5 

ًُت يهبرة  حُ
اطخرساو حقُُبث 
انخؼهُى ػٍ بُؼس 
انحسَزت  

انًُبطبت نهًىاز 
 انسراطُت.

 5 5 4 55 55 ك

5.56 5.55 5 
٪ 56.5 54.5 6 5.5 5 

6 

ُبث حىظُف حقُ
انخؼهُى انحسَزت 
فٍ حؼشَش 
األَشطت 
انًُهضُت 

انًقسيت أوٌ 
 الٍَ.

 5 5 6 55 54 ك

5.54 5.65 4 
٪ 55.5 45.5 5.5 5 5 

5 

انقسرة ػهً  
اطخحساد آنُبث  
يُبطبت نخقُُى 
 انطبنببث.

 5 5 5 55 55 ك

5.55 5.66 6 
٪ 55 54.5 55.5 5 5 

 5.45 5.55 انًخىطظ انؼبو
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( أن استجابات أفراد الدراسة جاءت بدرجة موافق بشدة عمى مكتسبات 3الجدول ) يبين
( وانحراف معياري 0.04) عامبمتوسط  عد المتعمقة بتكنولوجيا التعميم،التحول لمتعميم عن بُ 

في موافقة أفراد الدراسة حول  اأعاله أن ىناك تجانسً  بالجدول النتائج وتوضح . (4.50)بمغ 
 والتي تشير إلى ،(0.00إلى  0.54متوسطات ما بين )قيم الحيث تراوحت  ؛ات المحورعبار 

 اتنازليًّ  الموافقة عمى ىذه العبارات تم ترتيب عبارات المحور. وقدجميع )موافق بشدة( عمى 
 :قيمة المتوسط الحسابي، وجاءت النتائج عمى النحو التاليحسب ب

)الوعي بأىمية استخدام التكنولوجيا في إثراء العممية  :( وىي0العبارة رقم ) حصمت
( 2جاءت العبارة رقم )كما  (.0.54المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ )( عمى التعميمية

)التعرف عمى تقنيات التعميم الحديثة وتوظيفيا في التعميم عن ُبعد( بالمرتبة الثانية  :وىي
)توظيف التقنية في دعم  :( وىما5و ) (0) رتانواشتركت العبا (.0.00بمتوسط حسابي بمغ )

و)ميارات استخدام تقنيات التعميم الفعالة في  ،التفاعل بين الطالبات في التعميم عن ُبعد(
( وبدرجة 0.04المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بمغ )في  عمى التوالي،  الفصول االفتراضية(

)توظيف تقنيات التعميم الحديثة في تعزيز  :( وىي1جاءت العبارة رقم )و  موافق بشدة.
 أما .(0.05األنشطة المنيجية المقدمة أون الين( بالمرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )

 فقد جاءت )القدرة عمى استحداث آليات مناسبة لتقييم الطالبات( :( وىي0العبارة رقم )
 ."موافق بشدة"فقة تشير إلى ( وبدرجة موا0.00بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )

لم تكن  %(50.0أنو عمى الرغم من أن معظم األعضاء ) وبالنظر إلى ىذه النتائج نجد
متفقون عمى اكتسابيم  يمإال أن جميع لدييم خبرة سابقة في التعميم عن ُبعد قبل الجائحة

. ويفسر ذلك بأن الميارات والقدرات المتعمقة بتكنولوجيا التعميم، والتي وردت في ىذا المحور
مما يزيد  ،ىناك مكتسبات تكنولوجية كبيرة ُأضيفت لخبرة األعضاء بعد تجربة التعميم عن ُبعد

( أن زيادة الميارات 0404 وفي ذات السياق أكد )خايمي سافيدرا، من قيمة الدراسة الحالية.
مكانية كشف الفجوات والتحديات المتعمقة باستخدام إالرقمية لدى المعممين ستسيل 

كوفيد ا ما بعد جائحة كورون مستقبل التكنولوجيا، والذي من شأنو تعزيز منظومة التعميم في 
التي بينت أن من  (Dahawan, 2020)كما يعزز ىذا التفسير نتيجة دراسة داىوان  .04-

 و والتطور في مجال  تكنولوجيا التعميم.أبرز مكتسبات التعميم عن ُبعد أثناء الجائحة النم
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 الضؤال الزابع: ما مهتضبات األعضاء مً التحول للتعليه عً ُبعد املتعلكة بالدعه الفين؟

لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
بحسب المتوسط الحسابي لكل  المكتسباتالدراسة، كما تم ترتيب ىذه أفراد مجتمع إلجابات 

 :(4الجدول رقم )كما يوضح ، عبارة
 :(5صسول رقى )

  ػببراث انخكزاراث وانُظب انًئىَت وانًخىططبث انحظببُت إلصبببث أفزاز انسراطت حىل 

 يكخظببث األػضبء يٍ انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت ببنسػى انفٍُ 

 انؼببراث و

/انخكزار

 ك
 زرصت انًىافقت

ظ 
ط
خى
نً
ا

ٍ
بب
ظ
ح
ان

ف  
زا
ح
الَ
ا

ٌ
بر
ؼُ
نً
ا

 

بت
زح
ان

انُظبت  

٪ 

أوافق 

 بشسة
 أوافق

ال 

 أزرٌ

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشسة

5 

حًُُت يهبراث 

األػضبء فٍ  حشغُم 

أَظًت وبزايش 

وحبطىبُت  تإنكخزوَُ

 صسَسة.

 5 5 5 56 55 ك

5.5

5 

5.6

5 
5 

٪ 55.5 55.5 5.5 5 5 

4 

انقسرة ػهً انخؼبيم 

يغ وطبئم  زػى 

حسَزت وحىظُفهب 

نخؼشَش انخؼهُى ػٍ 

 بؼس.

 5 5 6 55 55 ك

5.5

4 

5.5

4 
5 

٪ 45.5 54.5 5.5 5.6 5.5 

5 

حًُُت انًهبراث 

انفُُت األطبطُت 

انالسيت نًًبرطت 

 انخؼهُى ػٍ بُؼس.

 5 5 5 55 56 ك

5.5

5 

5.5

5 
5 

٪ 55.5 56.5 5.5 5.5 5 

5 

االطخفبزة يٍ حُىع 

وطبئم انسػى انفٍُ 

نألػضبء بحظب 

 انحبصت.

 5 5 56 55 55 ك

5.5

5 

5.5

5 
5 

٪ 55.6 55.5 55 5.6 5 

6 

انحصىل ػهً 

انرسيت انًطهىبت يٍ 

انسػى انفٍُ فٍ سيٍ 

 قُبطٍ.

 5 5 5 55 54 ك

5.5

5 

5.5

4 
4 

٪ 55.5 55.4 5.4 5.4 5.5 

5 

حقسَى انسػى انفٍُ 

فٍ حُفُذ انخؼهُى ػٍ 

بُؼس ػهً يسار 

 انظبػت.

 5 5 55 55 55 ك

5.5

5 

5.5

5 
6 

٪ 55.5 55.6 
55.

5 

55.

5 
5 

 انًخىطظ انؼبو
5.5

6 
5.46 
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عمى متفقون ( يتضح أن أفراد الدراسة 4من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
 قيمة(، وىو 0.01) عام بمتوسط ُبعد المتعمقة بالدعم الفنيمكتسبات التحول لمتعميم عن 

 . كما أن قيمة االنحراف المعياري العام قع في الفئة الخامسة من فئات المتدرج الخماسيت
عمى  قةموافالتراوحت متوسطات فقد  ؛المحور شير إلى تجانس إجابات مفرداتت( 4.51)

-)موافق بشدة تينطات تقع في الفئوىي متوس ،(0.04الى  0.40ما بين ) المكتسبات
حسب موافقة أفراد الدراسة  اتنازليًّ العبارات التي تمثل ىذه المكتسبات  ترتيبوقد تم  .موافق(
 عمى النحو اآلتي: عمييا

)تنمية ميارات األعضاء في تشغيل أنظمة وبرامج  :( وىي0جاءت العبارة رقم )
( وبدرجة موافقة 0.04وحاسوبية جديدة( بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ ) ةإلكتروني

)القدرة عمى التعامل مع وسائل  :( وىي5العبارة رقم ) كما حصمت ."موافق بشدة"تشير إلى 
المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بمغ توظيفيا لتعزيز التعميم عن بعد( عمى دعم حديثة و 

 ."موافق بشدة"ر إلى ( وبدرجة موافقة تشي0.05)
)تنمية الميارات الفنية األساسية الالزمة لممارسة  :( وىي0رقم ) اتجاءت العبار و 

)االستفادة من تنوع وسائل الدعم  :وىي (0)ورقم  ،(0.04بمتوسط حسابي ) التعميم عن ُبعد(
)الحصول  :( وىي1ورقم ) ، (0.40بمتوسط حسابي بمغ )الفني لألعضاء بحسب الحاجة( 

( 0.44بمتوسط حسابي بمغ )عمى الخدمة المطموبة من الدعم الفني في زمن قياسي( 
موافقة البدرجة تشير قيم ىذه المتوسطات و  التوالي.  مىع والرابعة والخامسة بالمرتبة الثالثة

( قد حصمت 1والغريب أن العبارة رقم ) ي.ىذه المكتسبات الثالث والمتعمقة بالدعم الفن ىعم
% وفي ذات الوقت حصمت عمى أعمى 00.2  ى نسبة عالية تحت الخيار أوافق بشدةعم

 وبإمعان النظر في الفرق بين ىاتين النسبتين، % .0.3نسبة تحت الخيار ال أوافق  بشدة  
عمى خدمة سريعة من الدعم الفني ربما  يحصمواأن بعض األعضاء لم ب ربما يفسر ذلك

)تقديم الدعم الفني في  :( وىي0العبارة رقم )أما  بسبب ضغط العمل في أيام الجائحة األولى.
 المرتبة األخيرة من بين مكتسباتتعميم عن ُبعد عمى مدار الساعة( فقد حصمت عمى تنفيذ ال

وبالرغم من أن قيمة ىذا المتوسط  .(0.40) لمعبارة حسابيالمتوسط بمغ ال حيث ؛ىذا المحور
( سوف يحتاج الدعم الفني إلى مزيد من 1تشير إلى الموافقة، وباالستناد عمى نتيجة العبارة )

 سراع بالعمل في المستقبل.التنظيم واإل



 مكتسبات أعضاء الهيئة التعليمية ...                                                    عدد يونيو-ج6- )62( 6262م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                      - 455 - 

  ؟التحول للتعليه عً ُبعد املتعلكة بالدعه االجتناعيمهتضبات األعضاء مً ما  :الضؤال اخلامط
ــة عــن  ــة والمتوســطات الحســابية لإلجاب ــرارات والنســب المئوي ــم حســاب التك ىــذا الســؤال ت

إلجابات أفراد الدراسة حول مكتسـبات األعضـاء مـن  التحـول لمتعمـيم عـن ُبعـد المتعمقـة بالـدعم 
 مـــا موضـــحكحســـب المتوســـط الحســـابي ب اتنازليًّـــ االجتمـــاعي ، كمـــا تـــم ترتيـــب ىـــذه العبـــارات

 :(04الجدول رقم )ب
 :(55صسول )

 ػببراث انخكزاراث وانُظب انًئىَت وانًخىططبث انحظببُت إلصبببث أفزاز انسراطت حىل  

 يكخظببث األػضبء يٍ انخحىل نهخؼهُى ػٍ بُؼس انًخؼهقت ببنسػى االصخًبػٍ 

 انؼببراث و

/ انخكزار
 ك

 زرصت انًىافقت

ظ 
ط
خى
نً
ا

ٍ
بب
ظ
ح
ان

ف  
زا
ح
الَ
ا

ٌ
بر
ؼُ
نً
ا

 

بت
زح
ان

 

انُظبت 
٪ 

أوافق 
 بشسة

 أوافق
ال 
 أزرٌ

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشسة

5 

انخؼبوٌ بٍُ 
انًًبرطٍُ و 

األػضبء فٍ حم 
انًشكالث  
 انًهحت.

 5 5 6 55 55 ك

5.55 5.64 5 
٪ 55.4 45.5 5.5 5.5 5 

5 

م حببزل أفض
انًًبرطبث فٍ 
انخؼهُى ػٍ بُؼس  
 بٍُ األػضبء.

 5 5 55 55 55 ك

5.55 5.66 5 
٪ 55.4 45.5 55.5 5 5 

6 

الصخًبػٍ  انخكبيم ا
واالطخفبزة يٍ 
يهبراث أفزاز 

األطزة فٍ  انخؼهُى 
 ػٍ بُؼس.

 5 5 55 55 55 ك

5.55 5.55 5 
٪ 55.5 54.5 56.5 5.5 5 

4 

بٍُ انخكبيم 
انكهُبث الطخحساد 

فُسَىهبث 
حىضُحُت نهخؼبيم 
يغ  َظبو إزارة 

 انخؼهى.

 5 6 54 55 55 ك

5.55 5.55 5 
٪ 54.5 55.5 55.5 5.5 5 

5 

اء زػى انُظز
انًًبرطٍُ نهخؼهى 
ػٍ بؼس  نألػضبء 

 األقم ذبزة.

 5 5 55 55 55 ك

5.55 5.55 4 
٪ 56.5 45 55.6 5.5 5 

5 

حببزل انربزاث 
واألفكبر بٍُ 
انُظزاء يٍ 

انؼًبزة وانكهُبث 
 األذزي بظهىنت

 5 5 55 55 55 ك

5.56 5.55 6 
٪ 55.5 55 56.5 5.5 5 

 5.45 5.55 انًخىطظ انؼبو
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أن استجابات أفراد الدراسة جاءت  يتبين( 04من خالل النتائج الموضحة في الجدول )
بدرجة موافق عمى مكتسبات األعضاء من  التحول لمتعميم عن ُبعد المتعمقة بالدعم 

النتائج  توضحو . (4.50(، وانحراف معياري )0.04بمتوسط حسابي ) عامًة،  االجتماعي
المكتسبات التي وردت بعبارات  في موافقة أفراد الدراسة حول االموضحة أن ىناك تجانسً 

 ،(0.41إلى  0.00بين ) الموافقة عمى ىذه المكتسباتحيث تراوحت متوسطات  ؛المحور
ظ أنو ال توجد ح  وُيمعبارات ىذا المحور. موافق( عمى -وىي متوسطات تشير إلى)موافق بشدة

مما يؤكد اتفاق مجتمع الدراسة  ؛ىذا المحورفي  "ال أوافق بشدة"جابة واحدة تحت الخيار إ
وجاءت النتائج عمى النحو  ،اوقد تم ترتيب ىذه العبارات تنازليًّ ى مكتسبات ىذا المحور. مع

 :التالي
)التعــاون بــين الممارســين واألعضــاء فــي حــل المشــكالت   :( وىــي0العبــارة رقــم ) حصــمت

المرتبة األولى من بين مكتسـبات األعضـاء المتعمقـة بالـدعم االجتمـاعي بمتوسـط عمى الممحة( 
 :( وىـي0جـاءت العبـارة رقـم )و ( وبدرجـة موافقـة تشـير إلـى موافـق بشـدة. 0.00حسابي بمغ )

)تبادل أفضل الممارسات في التعميم عن ُبعد  بين األعضـاء( بالمرتبـة الثانيـة بمتوسـط حسـابي 
 :( وىــي1العبــارة رقــم )كمــا حصــمت  ."موافــق بشــدة"فقــة تشــير إلــى ( وبدرجــة موا0.00بمــغ )

( 5، ورقــم ))التكامــل االجتمــاعي  واالســتفادة مــن ميــارات أفــراد  األســرة فــي  التعمــيم عــن ُبعــد(
 ،)التكامــل بــين الكميــات الســتحداث فيــديوىات توضــيحية لمتعامــل مــع  نظــام إدارة الــتعمم( :وىــي

لنظــراء الممارســين لمــتعمم عــن بعــد  لألعضــاء األقــل خبــرة(  )دعــم ا :( وىــي0رقــم ) والعبــارة 
 .(0.0 -0.42) بالمرتبة  الثالثة والرابعة والخامسة عمى التوالي، بقيم متوسطات تراوحت مـن

)تبــادل الخبـرات واألفكــار بـين النظــراء مـن العمــادة والكميـات األخــرى  :( وىـي0العبـارة رقــم )أمـا 
خيــار ( وبدرجــة تشــير إلــى 0.41بالمرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي بمــغ ) جــاءت ف بســيولة(

   ."موافق"
 اأن الــدعم االجتمــاعي لـم يكــن دعًمــوالغريـب فــي نتـائج ىــذا المحــور أنـو عمــى الــرغم مـن 

 ،لـدعم األعضـاءوالمجتمـع  األسـر  قـدراتإضافًة إلى التفاوت المتوقع في  ،من الجامعة انظاميًّ 
؛ فقـد فـي التعمـيم عـن ُبعـد اإلسـيام االجتمـاعي واألسـري مـن حيـث إال أن النتائج كانت مدىشة

عاليـة مـن  ةموافقـ إلـىقيمـة تشـير  وىـو ،( 0.04المتوسط العام لمكتسبات ىذا المحـور ) بمغ
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الجامعـــة ين المحـــور.  ويمكــن تفســير ذلـــك بتضــافر الجيـــود بــ مكتســباتفــراد عمــى جميـــع األ
  .  لتحقيق ذلك فرص المتاحةلا واستثمار شراسة الجائحة بقوة وعزملتخطي  والمجتمع

ٍلل توجلد فلزوم داللة يف مهتضلبات التعلليه علً بعلد بلني األعضلاء متعلكلة بضليوات             الضؤال الضادظ: 

 ؟اخلربة لديَه

العالقة بين مكتسبات  التحول نحو التعمـيم عـن ُبعـد وسـنوات   عنالتساؤل  نولإلجابة ع
استخدام معامل ارتباط بيرسون لتوضيح داللـة العالقـة تم الخبرة لدى أعضاء الييئة التعميمية، 
 :(00رقم )الجدول ب موضحىو بين المتغيرين، وجاءت الّنتائج كما 

 :(55انضسول )

َخبئش يؼبيم ارحببط بُزطىٌ نخىضُح انؼالقت بٍُ يكخظببث انخحىل َحى انخؼهُى ػٍ بُؼس وطُىاث  

 انربزة نسي أػضبء انهُئت انخؼهًُُت

 طُىاث انربزة انًىضىع

 يكخظببث  انخحىل َحى انخؼهُى ػٍ بُؼس
 حصبئٍانقزار اإل يظخىي انسالنت قًُت االرحببط

 غُز يؼُىٌ 5.555 5.556

(، 4.40داللة )الا عند مستوى جود عالقة ارتباط دالة إحصائيًّ عدم أعاله يبين الجدول 
 تؤكدو  .أفراد مجتمع الدراسةبين مكتسبات التحول نحو التعميم عن ُبعد وسنوات الخبرة لدى 

من التعميم  أعضاء الييئة التعميميةعدم وجود عالقة بين المكتسبات التي حققيا  ىذه النتيجة
المكتسبات  النتيجة بان ىذه ويمكن تفسير .لدييمسنوات الخبرة عن ُبعد عقب الجائحة و 

، خاصًة وأن حقيقة اكتسابيا مما يعزز ،جاءت رىن التجربة الواقعية التي مر بيا األعضاء
% لم تكن لدييم أي خبرة سابقة في التعميم عن 50.0مجتمع الدراسة  أفراد أكثر من نصف

 .ُبعد
 ملخط ألٍه ىتائج الدراصة

 والتي تشمل اآلتي: لمحاورىا االدراسة وفقً نتائج تمخص النقاط التالية أىم 
حيث  "؛منظام إدارة التعم  "المتعمقة باستخدام  مكتسباتجميع الفراد بشدة عمى األاتفاق  .0

تنمية الخبرات  :(. وكانت أىم المكتسبات0.04عمى متوسط عام ) األول حصل المحور
نشاء اختبارات إلكترونية، والتمكن من استخدام نظام  ،في تطبيق نظام التعميم عن ُبعد وا 

 م.إدارة التعم  
. أوضحت نتائج المحور الثاني اتفاق أفراد الدراسة عمى مكتسبات األعضاء من التحول 0

وكانت  ،(0.00ر )محو مللمتوسط العام ا بمغحيث  "؛بالتدريس"لمتعميم عن ُبعد المتعمقة 
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ووضع  ،ون الينأاختيار استراتيجيات تدريس مناسبة لمدروس المقدمة  :أىم المكتسبات
وتفعيل مشاركة  ،مبدائل مسبقة  لمتدريس عن ُبعد كحل لمشكالت  نظام  إدارة التعم  

 الطالبات بالفصول االفتراضية.
عمى  "موافق بشدة"بدرجة  عامةً  . بينت نتائج المحور الثالث اتفاق استجابات أفراد الدراسة0

( 0.04) عامبقيمة متوسط  ،مكتسبات التحول لمتعميم عن ُبعد المتعمقة بتكنولوجيا التعميم
الوعي بأىمية استخدام التكنولوجيا  (. وكانت أىم المكتسبات ىي:4.50وانحراف معياري )

والتعرف عمى تقنيات التعميم الحديثة وتوظيفيا في التعميم عن  ،في إثراء العممية التعميمية
 وتوظيف التقنية في دعم التفاعل بين الطالبات في التعميم عن ُبعد. ،ُبعد

عمى مكتسبات األعضاء من   "،موافق"فراد بدرجة األ. كشفت نتائج المحور الرابع استجابات 0
(، وكانت أىم 0.01بمتوسط عام لممحور ) الفنيالتحول لمتعميم عن ُبعد المتعمقة بالدعم 

المكتسبات عمى التوالي: تنمية ميارات األعضاء في  تشغيل أنظمة وبرامج إلكترونية 
والقدرة عمى التعامل مع وسائل  دعم حديثة وتوظيفيا لتعزيز التعميم  ،وحاسوبية جديدة

 م عن ُبعد.وتنمية الميارات الفنية األساسية الالزمة لممارسة التعمي ،عن بعد
عام المكتسبات المتعمقة بالدعم االجتماعي، بمتوسط الموافقة عمى ستجابات اال. أوضحت 5

(. وكانت أىم المكتسبات ىي: التعاون بين الممارسين واألعضاء في حل 0.04)
والتكامل  ،وتبادل أفضل الممارسات في التعميم عن ُبعد  بين األعضاء ،المشكالت

  واألسري.االجتماعي 
عالقة بين مكتسبات التحول نحو التعميم الي سؤال الدراسة السادس، تم تقص   ولإلجابة عن. 1

وجود عدم . وكشفت النتائج في ىذا التعميم الدراسة أفرادلدى السابقة الخبرة و عن ُبعد 
المتغيرين. ويشير  ىذين (، بين4.40عند مستوى الداللة ) ادالة إحصائيًّ عالقة ارتباط 

 عمى تجربة التعميم عن ُبعد أثناء الجائحة.  أساسالمكتسبات ارتكزت بشكٍل  أن لىإذلك 
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 التوصيات واملكرتحات

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا توصي الباحثة بما يمي:
 ؛أوضحت النتائج اتفاق األعضاء عمى المكتسبات التي وردت بجميع محاور أداة الدراسة ▪

وىي قيم تشير  ،0.04إلى  0.04حيث تراوحت قيم المتوسط العام لممحاور الخمسة بين 
إلى االتفاق بشدة لدى أعضاء الييئة التعميمية حول ىذه المكتسبات. وعميو، توصي 

 مجال األعضاء في وتنمية ميارات الباحثة بترسيخ ىذه المكتسبات ضمن برامج تطوير
 ة المجتمع والتعميم المستمر بالجامعة.بعمادة خدم التعميم اإللكتروني

أكدت نتائج الدراسة أن أعضاء الييئة التعميمية يستطيعون اكتساب قدرات وميارات تمكنيم  ▪
من ممارسة التعميم عن ُبعد دون أي تجارب سابقة او سنوات خبرة. وتعزز ىذه النتيجة 

ليو التعميم العالي، عمى يتجو إ الذيو ، لوجو اعن التعميم وجيً  التحول لمتعميم عن ُبعد بدالً 
أكثر عمى عتماد اال لمجامعة في اإيجابيًّ  اىذه النتيجة مؤشرً  د  كما تع .العالمي المستوى

االستفادة من ب التعميمية مؤسساتال. وعميو، توصي الباحثة مستقبالً التعميم عن ُبعد 
 وتوثيق أفضل الممارسات وضمان استمرارىا وتعزيزىا ،الجائحة ومكتسبات مخرجات

 .وعمي أقوى مما كانت المؤسسةلمخروج من ىذه األزمة و 
نظمة والموائح المعززة الستخدام التعميم سن األ  محافظة عمى المكتسبات من خاللال ▪

والتركيز عمى  ،لكترونيةإلى مقررات إوتحويل المقررات  ،لكتروني في مؤسسات التعميماإل 
   .لكتروني تفاعميإلبناء محتوى  جودة التصميم التعميمي

 تأثر  وما نتج عنيا من ،لما أحدثتو جائحة كورونا من صدمة في أوجو الحياة عامةً  انظرً  ▪
تحوالت في التعميم، توصي الباحثة بإجراء مزيد من الدراسات حول مستقبل التعميم و 

في تقميل التكاليف وتحسين  و، وتعزيز مكتسباتو، واستثماره وآلياتاإللكتروني بالجامعات 
 .التعميم مخرجات

مجاالت تخصصية مختمفة لدعم خطط  كما توصي الباحثة بالبحث عن مكتسبات أخرى في ▪
سراع في تحسين مسار التعميم واإل ،التطوير والتحسين في التعميم عن ُبعد بالجامعة

  .الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعميمبالجامعات بإدراك واضح لمدى 
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