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 هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية رئيس

 أسم اجلامعة التخصص  الدرجة العلمية االسم

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  إدارة تربوية وختطيط أستاذ  حان القحطاني مبارك فهيد سر

 أعضاء هيئة التحرير

 اسم اجلامعة التخصص الدرجة العلمية االسم م

 جامعة حائل مناهج وطرق تدريس رياضيات أستاذ الفريح إبراهيمعبدالرمحن  1

 سجامعة عني مش قياس وتقويم أستاذ حممد الفقي إمساعيل 2

 األمري سطام بن عبدالعزيز إسالميةتربية  مشارك أستاذ عبدالسالم عمر الناجي 3

 االمام حممد بن سعود االسالمية علم نفس تربوي مشارك أستاذ فرحان سامل العنزي 4

 األمري سطام بن عبدالعزيز تقنيات تعليم مشارك أستاذ خالد عبداهلل الغمالس 6

 األمري سطام بن عبدالعزيز تربية خاصة اركمش أستاذ غالب محد النهدي 6

 امللك سعود تربية أصول مشارك أستاذ نوال محد اجلعد 8

 مدير التحرير

 اسم اجلامعة التخصص الدرجة العلمية االسم م

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  الرتبية اخلاصة أستاذ مساعد خالد ناصر العاصم  1

 اهليئة االستشارية

 اسم اجلامعة التخصص لدرجة العلميةا االسم م

 امللك سعود مناهج وطرق تدريس علوم أستاذ جرب حممد اجلرب 1

 وكيل وزارة التعليم سابقًا تربوية إدارة أستاذ حممد حسن الصايغ 2

 اإلسالميةاالمام حممد بن سعود  تربية أصول أستاذ عبداهلل فاحل السكران 3

 جامعة أم القرى تدريس رياضياتطرق و أستاذ عوض صاحل املالكي 4

 جامعة عني مشس مناهج وطرق تدريس اللغة العربية أستاذ حممود كامل الناقة 6

 اهليئة الفنية

 االسم م

 د. عبدالفتاح ضو 1

 الزهراني علي بن عبدالرمحنا.  2

 

 jes@psau.edu.saمجيع املراسالت توجه إىل الربيد اإللكرتوني 
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 لةالتعريف باجمل

العزيز للدراســات الرتبويــة جملــة علميــة حمك مــة، وهــي   عبــد جملــة جامعــة األمــري ســطام بــن 

دورية نصف سنوية ُتعنى بنشر البحوث وتطوير املعرفة العلميـة يف جمـال الرتبيـة، ومـا يتصـل بهـا مـن        

مبـا يتفـو ورسـالة اجلامعـة وأهـدافها،      ، كافة ةالعلوم اليت ختدم العملية الرتبوية يف املراحل التعليمي

 .وينسجم مع األطر والضوابط املنظمة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية

 أن تكون جملة متميزة ضمن قواعد النشر العاملية يف نشر حبوث العلوم الرتبوية والنفسية: الرؤية

بوية والنفسية باتباع معايري أكادمييـة  نشر البحوث األصيلة واحملكمة يف جمال العلوم الرت :الرسالة

 ومهنية متميزة ومعلنة.

 األهداف:

تهـدف اجمللــة بشــكل عــام إىل تسـليط الضــوء علــى بعــ  جوانـب النشــا  العلمــي يف جامعــة     

ث العلميـة األصـيلة يف جمـال العلـوم الرتبويـة، مـن       والعزيز، من خـالل نشـر البحـ   عبد األمري سطام بن

، كمـا تهـدف    حاجات البـاحثني املتخصصـني داخـل اجلامعـة وخارجهـا     خالل توفري وعاء للنشر يليب

 اجمللة بشكل خاص إىل حتقيو األهداف التالية:

ثـراء حركـة البحـث    يف إالفاعل مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي احمللية والعامليـة   إلسهاما .1

 يف اجملال الرتبوي.

يــة املتعمقــة واملبتكــرة للمســتجدات  طــرح املعاجلــات العلملالبــاحثني املتميــزين همــم اســتنهاض  .2

 .والقضايا الرتبوية املعاصرة

 .العلمية األصيلة يف التخصصات الرتبوية والنفسية بحوثتوفري وعاء لنشر ال .3

 .متابعة املؤمترات والندوات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية .4

 املوافقة على اإلصدار:

  م2016/ـه1436عام صدرت املوافقة على إصدار جملة العلوم الرتبوية 

 م4/2016 ـه8/1438 العدد األول من اجمللة  صدر اجمللد األول 

 عنوان املراسلة:

 جملة العلوم الرتبوية
 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 11942اخلرج:  183ص. ب. 

 اخلرج، اململكة العربية السعودية.

Journal of Educational Sciences 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

P. O. Box: 173 AlKharj: 11942 

AlKharj, Kingdom of Saudi Arabia  

 :jes@psau.edu.sa Email الربيد اإللكرتوني:

 :http://jes.psau.edu.sa Website URL املوقع اإللكرتوني:
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Aims:  

JESPSAU aims to shed light into some aspects of the scientific activity at 

Prince Sattam bin Abdulaziz University through publishing original scientific 

research in the field of educational sciences. It also aims to support researchers 
in this field by providing a new publishing facility that meets the needs of 

specialized researchers within the University and beyond. 

Vision:  
To be a distinguished journal within the global publishing rules for 

publishing educational and psychological sciences research. 

Objective: 

The objectives of the Journal can be thoroughly specified in the following 
four objectives: 

1.  Participating effectively with universities and domestic and international 

scientific research centers to enrich the research activities in the field of 
education. 

2.  Mobilizing outstanding researchers to get their contributions in providing 

the deep and innovative scientific solutions for contemporary educational 
issues. 

3.  Providing a publication channel for publishing original papers in the 

educational and psychological disciplines. 

4.  Following-up conferences and scientific seminars in the field of educational 
sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 7 

 وتعليمات النشر يف جملة العلوم الرتبويةقواعد 

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 يشرت  يف األحباث املقدمة للنشر يف اجمللة ما يلي: .1

القواعد العلمية  أن يكون البحث أصياًل، وتتوافر فيه شرو  البحث العلمي املعتمد على  •

 واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة البحوث األكادميية يف جماالت العلوم الرتبوية.

اجمللة اإللكرتوني، مطبوعة على  اإللكرتوني وعرب موقعيتم ارسال البحوث عرب الربيد   •

سم(، مع ترك 24×سم18، ويكون تصميم الصفحات بقياس )Microsoft Wordبرنامج 

سم( أعلى الصفحة وأسفلها، وميكن 2.6( على اجلانبني، وهامش )سم2هامش )

 االستعانة بالتصميم املتوافر على املوقع اإللكرتوني للمجلة يف ذلك.

يراعى أن يكون البحث مكتوبًا بلغة سليمة، ومراعيًا لقواعد الضبط ودقة الرسوم   •

( للبحوث Traditional Arabic( وخبط )16ومطبوعًا ببنط ) إن وجدتواألشكال 

( للبحوث املكتوبة باللغة Times New Romanوخط ) 12املكتوبة باللغة العربية، وبنط 

( 10اإلجنليزية، مع مراعاة أن يكون التباعد بني السطور مسافة مفردة، وبني الفقرات )

 ويكون ترقيم الصفحات يف منتصف أسفل الصفحة.

( 7000( كلمة، وال يزيد عن )4000يشرت  أال يقل عدد كلمات ملف البحث عن )  •

كلمة متضمنة املستخلص، واهلوامش، واملراجع، كما ينبغي أن تكون اجلداول 

واألشكال مدرجة يف أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات اإليضاحية 

الضرورية، ويراعى أال تتجاوز أبعاد األشكال واجلداول مساحة الصفحة، ويستخدم 

( يف منت اجلداول يف البحوث العربية، واخلط 10(، بنط )Traditional Arabicاخلط )

(Times New Roman( بنط ،)يف منت اجلداول يف البحوث اإلجنليزية.7 ) 

أن يكون البحث ملتزمًا بدقة التوثيو، وحسن استخدام املصادر واملراجع، مع األخذ يف   •

نظام مجعية علم النفس األمريكية احلسبان أن نظام التوثيو املعتمد فـي اجمللة هو 

 (.American Psychological Association, APA, 6th Editionاإلصدار السادس )

إضافة املصادر واملراجع العربية باللغة العربية وترمجتها إىل اللغة االجنليزية يف نهاية   •

  البحث.
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ة األحباث املتوافر على يتبع يف تنسيو العنوان واملستخلص ومنت صفحات البحث ومراجع  •

  املوقع اإللكرتوني للمجلة.

يرفو بالبحث املراد نشره مستخلصًا باللغة اإلجنليزية، ويأتي بعد املستخلص العربي يف   •

أول البحث، وإذا كان البحث باللغة اإلجنليزية فريفو مستخلصًا باللغة العربية يف حدود 

 ( كلمة.160260)

 قد سبو نشره أو ُقدم للنشر يف أي جهة أخرى.يشرت  أال يكون البحث   •

يقدم الباحث الرئيس تعهدًا موقعًا منه ومن مجيع الباحثني )إن وجدوا( بفيد بأن البحث  .2

املراد نشره مل يسبو نشره، وأنه غري مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر يف جهة أخرى حتى تنتهي 

 إجراءات حتكيمه وصدور القرار بشأنه.

حو الفحص األّولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه دون إبداء هليئة التحرير  .3

 األسباب.

حتتفظ اجمللة حبقها يف إخراج البحث، وإبراز عناوينه مبا يتناسب وأسلوبها يف التحرير  .4

 والنشر.

حكمني من  يف حالة قبول البحث مبدئيًا، يتم إشعار الباحث، ومن ثم ختتار هيئة التحرير .6

 ، باإلضافة إىل حكم مرجح لالستعانة برأيه عند احلاجة.ذوي االختصاص

 على األكثرة أشهر ـالل ستـا خـن عدمهـر مـيتم إشعار الباحث بقرار صالحية حبثه للنش .6

 من تاريخ استالم البحث.

يف حالة ورود مالحظات من احملكمني، ترسل تلك املالحظات إىل الباحث إلجراء التعديالت  .8

 لى أن تعاد للمجلة خالل مدة أقصاها أسبوعني من إرساهلا إليه.الالزمة مبوجبها، ع

 األحباث اليت ال يتم املوافقة على نشرها ال تعاد إىل الباحثني. .7

( من خالل الدخول على موقع اجمللة pdfيستطيع الباحث احلصول على نسخة من حبثه )ملف  .9

 .jes.psau.edu.saااللكرتوني 

كافة حقوق النشر للمجلة، وال جيوز نشره فـي أي منفذ  فـي حال قبول البحث للنشر تؤول .10

 نشر آخر ورقيًا أو إلكرتونيًا، دون إذن كتابي من هيئة حترير اجمللة.
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مراسلة اجمللة تعين قبول شرو  النشر والالئحة الداخلية للنشر، وهليئة التحرير احلو يف  .11

 حتديد أولويات نشر البحوث.

نشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني، وال تعرب بالضرورة عن رأي اآلراء الواردة فـي البحوث امل .12

 اجمللة.
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Guidelines and Rules of publication in JESPSAU: 

1. The submitted manuscripts for publication in the Journal have to meet the 

following conditions: 

*  The submitted manuscript has to be original and adhere to the academic 

rules of the scientific research in the fields of the educational sciences.  

*  A manuscript should be submitted via email and the website of the 

Journal. It should be prepared as a Microsoft-word document. The page 

design should be in the size (17c.×24c.), leaving the margins of 2cm. on 

the two sides, and the margins of 2.5 cm. on the top and bottom. An 

author can follow the design available at the website of the Journal. 

*  A manuscript should be written in correct language and tables and 

figures (if any) should be precise and clear. It should be typed in 

Traditional Arabic (font size 16) for manuscripts written in Arabic, and 

in Times New Roman (font size 12) for manuscripts written in English. 

The line spacing should be single-spaced and (10) between paragraphs 

and the page numbering should be in the middle on the bottom of the 

page. 

*  A manuscript should not be less than (4000) words and should not be 

more than (8000) words including the abstract and the notes and the 

references. Tables and figures should be inserted in their respective 

positions and includes all the necessary illustrations. They should fit 

wee the layout of the page. Tables in manuscripts written in Arabic 

should use the Traditional Arabic (font size 10), and Times New 

Roman (font size 8) for tables in manuscripts written in English.  

*  The Manuscript should be committed to the appropriate documentation 

styles taking into consideration that the approved documentation style 

by the Journal follows the APA style. (American Psychological 

Association, APA, 6th Edition). 

*  Adding the sources and references in Arabic and translating them into 

English at the end of the manuscript. 

*  The design of the title, abstract and margins of the submitted 

manuscript should follow the layout and format approved by the 

Journal. The sources of the published papers available at the website of 

the Journal can be taken as a model. 

*  An abstract in English (following an abstract in Arabic) should be 

attached at the beginning the manuscript, if the manuscript is in 

English, an abstract in Arabic (150–250) words should be attached. 
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*  Submission of a manuscript implies that the work described has not 

been published before or that it is not under consideration for 

publication elsewhere. 

2. The principal author and all the co-authors (if any) should fill and sign a 

written form that the paper to be published has not been published before 

and that it is not submitted for publication elsewhere and that will not be 

published elsewhere until the complete of the publication procedures in the 

Journal. 

3. The editorial board has the right for an initial evaluation of the assigned 

manuscript to determine its eligibility for reviewing or rejecting it without 

giving reasons. 

4. The Journal has the right to produce the paper and highlight its title(s) in a 

way that is commensurate with its style of editing and publishing. 

5. In case of an initial acceptance of the manuscript, an author should be 

notified. Then, the editorial board selects two specialized reviewers, in a 

addition to selecting a third one when necessary.  

6. An author should be notified with an acceptance or rejection letter within 

six months since the first submission. 

7. 7- In case of any remarks by the reviewers, they will be sent directly to the 

author in order to make the necessary changes. The modified manuscript 

should be sent back to the Journal within two weeks. 

8. Manuscripts which are not accepted for publication will not be returned to 

the authors. 

9. An author can obtain a copy of his accepted paper (pdf.file) via the website 

of the Journal (jes.psau.edu.sa). 

10. In case of accepting a manuscript for publication, all rights are reserved for 

the Journal. No part of this publication should not be reproduced in any 

form or by any means, without the prior written permission of the publisher 

(the editorial board of the Journal). 

11. Corresponding the Journal implies agreeing to the terms and the internal 

regulations of publication. The editing board has the right to determine the 

priority of publishing the manuscripts. 

12. All viewpoints mentioned in the published papers in the Journal express the 

opinions of the authors. They do not necessarily reflect the opinions of the 

Journal.  
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 احملتويات

 الصفحة الباحث عنوان البحث

 16  العدد احيةافتت

طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف 

اجلامعات السعودية لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد 

 أثناء جائحة كورونا.

أ. د. تركي عبداهلل سليمان 

  القريين

 حنان رده سعيد احلارثيأ.  

20 

املمارسات املهنية لرؤساء األقسام يف البيئة الرقمية 

وسبل تطويرها  (٩١-)كوفيدفرتة جائحة  خالل

 جبامعة امللك سعود.

املرزم د. خالد بن صاحل  أ.

 السبيعي

 ييبأ. حسناء بنت بلج العت

 أ. سامية بنت تراحيب العتييب

64 

مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري 

سطام بن عبدالعزيز التقويم اإللكرتوني يف ظل جائحة 

 (.COVID-19كورونا )

اهلل بن حممد بن بدن دد. عب

 122-78 السبيعي
77 

تقويم مبادرة الطالب املساعد "ساعد" يف ختطي عقبة 

يف التعليم  "بورد لبالك"لاستخدام أعضاء هيئة التدريس 

 الطارئ خالل جائحة كورونا.

 عمر حممد التوجيريد. 

 إهلام عبدالكريم السعدوند. 

 أمرية مروان اخلواجهد. 

128 

وظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل واقع ت

 .(COVID- 19)أثناء جائحة كورونا 

              د. عمر موسى احلسن عمر

 د. إبراهيم يوسف اليوسف 
162 

ل الرقمي قة لبوابة املستقبل للتحوُّجاهزية املدارس املطبِّ

 استجابة جلائحة كورونا باململكة العربية السعودية.
 174 عبداهلل املفيزد. خولة بنت 

واقع التعليم عن ُبعد واملقررات اإللكرتونية يف ضوء 

التحديات العاملية جلائحة كورونا املستجد 

(COVID-19 على طالب جامعة احلدود الشمالية )

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب وأولياء 

 األمور.

 217 د. أمحد بن معجون العنزي

ة التدريس يف جامعة حائل مستوى متكن أعضاء هيئ

من مهارات التدريس الرقمي ومعوقات ذلك يف ضوء 

 أزمة كورونا من وجهة نظرهم.

                 الشمري                                 فيصل بن فهدد. 

 الشمري علي بن عيسىد. 
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 املقدمة:

ت التعليمية والباحثني ذوي االختصاص حرصت هيئة التحرير باجمللة على مساعدة اجلها

( وأثرها على COVID-19ملواجهة الظروف الطارئة اليت أحدثتها جائحة فايروس كورونا )

اجملتمعات العاملية عامة وعلى اململكة العربية السعودية خاصة يف مجيع مناحي احلياة مبا يف ذلك 

اهمة يف إصدار هذا العدد اخلاص، وقد اهليئات التعليمية ومواردها البشرية وذلك من خالل املس

 تضمن :

  طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية لالستفادة من نظام

 التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا.

  وسبل  (19-)كوفيداملمارسات املهنية لرؤساء األقسام يف البيئة الرقمية خالل فرتة جائحة

 معة امللك سعود.تطويرها جبا

 العزيز التقويم اإللكرتوني عبد مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن

 (.COVID-19يف ظل جائحة كورونا )

  لبالك"لتقويم مبادرة الطالب املساعد "ساعد" يف ختطي عقبة استخدام أعضاء هيئة التدريس 

 يف التعليم الطارئ خالل جائحة كورونا.  "بورد

  واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل أثناء جائحة كورونا(COVID- 19). 

 ِّل الرقمي استجابة جلائحة كورونا باململكة قة لبوابة املستقبل للتحوُّجاهزية املدارس املطب

 العربية السعودية.

 ائحة كورونا واقع التعليم عن ُبعد واملقررات اإللكرتونية يف ضوء التحديات العاملية جل

( على طالب جامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر أعضاء هيئة COVID-19املستجد )

 التدريس والطالب وأولياء األمور.

  مستوى متكن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل من مهارات التدريس الرقمي ومعوقات

 ذلك يف ضوء أزمة كورونا من وجهة نظرهم.

 دارة األزمات يف اجلامعات احلكومية السعودية.الرشاقة التنظيمية مدخل إل 

  العوامل املنبئة باملهارات اإلرشادية اليت يستخدمها األخصائيون النفسيون للتدخل وقت

 .األزمات
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 Access to Educational Technology and its Implications on Learning 

Outcomes of 15-year olds in Saudi Arabia∗ Empirical Evidence from 

OECD PISA 2018 in the context of COVID-19 

وتود هيئة التحرير باجمللة شكر وتقدير الباحثني املشاركني يف هذا العدد، وتعتذر ملن مل 

يتيسر نشر حبثه حرًصا على االلتزام جبودة األحباث وآلية التحكيم املوضوعي، وتتقبل كل ما 

 تطوير اجمللة وتقدمها. إليها من ملحوظات وتعليقات تدعم دير

 واهلل املوفو،،،      

 رئيس هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية

 د. مبارك بن فهيد القحطاني أ.
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 وي اإلعاقة يف اجلامعات السعوديةطبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذ (.2020. )، احلارثي. حناتركي .القريين

Alquraini. Turki Abdullah. S, Alharthi Hanan Ruddah S. (2020). The nature of 

challenges facing students with disabilities in Saudi universities to benefit from 

the distance learning system during the Coronavirus pandemic. Journal of 

Educational Science, 6 (1), 19-52. 

The nature of challenges facing students with disabilities in Saudi 

universities to benefit from the distance learning system during the 

Coronavirus pandemic 

Prof:Turki Abdullah . S. Alquraini 

Professor, special education department 

College of education, King Saud University 

Talquraini@Ksu.Edu.Sa 

Hanan Ruddah S. Alharthi 

Master of Special Education at  

King Saud University 

438203795@Student.ksu.edu.sa 

Abstract: 

The goal of the current study is to examine the challenges facing students 

with disabilities in Saudi universities to benefit from the distance learning 

system during the Coronavirus pandemic. To achieve the objectives of the study, 

the descriptive survey method was used by preparing a questionnaire consisting 

of (24) items.The sample of the study consisted of (205) from those students 

who are enrolled in these universities. The results of the study showed that the 

first challenges affecting the benefit of  these students from the distance learning 

system were : the learning  challenges in the this system, followed by technical 

challenges, while the personal challenges were among the least challenges that 

these students faced. The results of the study also revealed there were 

statistically significant differences on the challenges affecting the benefit of 

these students from this system according to three variables: the gender among 

the sample for male students, a scientific specialization for media, and the type 

of disability for those who with  blindness, low vision and learning disabilities. 

In contrast, the results of the study indicated that there were no statistically 

significant differences according to the variable of enrolling the online courses at 

the university before Coronavirus pandemic. In the light of its results, the study 

presented some recommendations that can help in overcoming these challenges 

affecting the benefit of these students from this system.  

Keywords: Electronic learning, higher education, universal design for learning, 

students with disability. 
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امعات السعودية طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف اجل (.2020القريين، تركي عبداهلل سليمان. )

.22–11 (،1) 6 جملة العلوم الرتبوية،.لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا

لالستفادة  طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية

 من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا

 (2)حنان رده سعيد احلارثي              (1)ينأ. د. تركي عبداهلل سليمان القري

 :املستخلص

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف 

اجلامعات السعودية احلكومية لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا. ولتحقيو 

( عبارة، 24) املسحي من خالل إعداد استبيان تألف من أهداف الدراسة اسُتخدم املنهج الوصفي

( من الطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة امللتحقني بتلك 206وقد تكوَّنت عينة الدراسة من )

اجلامعات. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز التحديات املؤثرة على استفادة هؤالء الطالب من 

ديات التعليمية يف نظام التعليم عن ُبعد، تلتها التحديات نظام التعليم عن ُبعد تتمثل يف: التح

أقل التحديات اليت واجهت هؤالء الطالب. كما  الِتقنية، يف حني كانت التحديات الشخصية

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التحديات املؤثرة على استفادتهم من هذا 

ك لصاحل الذكور، ومتغري )التخصص العلمي( وذلك لصاحل النظام تعزى ملتغري )اجلنس( وذل

ختصص اإلعالم، ومتغري )نوع اإلعاقة( وذلك لصاحل ذوي كفِّ البصر وضعف البصر وصعوبات 

التعلم. ويف مقابل ذلك أشارت نتائج الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري 

امعة قبل جائحة كورونا(. وأخرًيا، قدَّمت الدراسة يف ضوء )االلتحاق مبقررات إلكرتونية يف اجل

نتائجها بع  التوصيات اليت ميكن أن تساعد يف التغلب على تلك التحديات املؤثرة على 

 استفادتهم من هذا النظام. 

التعليم العالي، التصميم الشامل للتعلم، الطالب ذوو  التعليم اإللكرتوني،الكلمات املفتاحية:

ة.اإلعاق

                                                             
ة، ـة السعوديـ ـة العربيـ ـاض، اململكـ ـالريـ ، ودـك سعـ ـة امللـة الرتبية، جامعـة، كليـة اخلاصـم الرتبيـأستاذ الرتبية اخلاصة بقس  (1)

 Talquraini@Ksu.Edu.Sa(. 11461) (، الرمز الربيدي2467ص. ب. )
 Student.ksu.edu.sa@438203795، امعة امللك سعودماجستري يف الرتبية اخلاصة جب  (2)

mailto:438203795@Student.ksu.edu.sa
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 وي اإلعاقة يف اجلامعات السعوديةطبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذ (.2020. )، احلارثي. حناتركي .القريين

 املقدمة:

يف  (The World Health Organization, WHOلقد أطلقت منظمة الصحة العاملية )

 م( إنذاًرا أكدت فيه انتشار جائحة تعرف باسم "مرض فريوس كورونا2020شهر مارس )

(Coronavirus disease) (Covid-19) WHO, 2020) ويف ضوء ذلك، قامت العديد من الدول .

جراءات االحرتازية اليت ُتسهم يف محاية مواطنيها من هذه اجلائحة. وعلى باختاذ الكثري من اإل

رأس تلك الدول اململكة العربية السعودية، إذ قامت بالكثري من تلك اإلجراءات ومنها إيقاف 

 هـ(.1441 الدراسة يف مجيع مؤسسات التعليم العالي والتحوُّل حنو التعليم عن ُبعد )وزارة التعليم،

ولو بشكل مؤقت حلال فإن عدم انتظام الطالب بتلك املؤسسات مبا فيهم ذوي اإلعاقة وبطبيعة ا

%( من هؤالء 91أدى إىل آثار سلبية، كان أبرزها انقطاع أكثر من )نتيجة لتفشي هذه اجلائحة

 United Nations)الطالب مبن فيهم ذوي اإلعاقة عن الدراسة يف هذه املؤسسات حول العامل، 

Educational Scientific and Cultural Organization, Unisco, 2020)   مما  أدى إىل

والذي ميكن  (Distance Learning)التحول الكامل  حنو  ما ُيعرف بنظام  "التعليم عن ُبعد" 

وصفه بأنه: عملية تعليم الطالب املعارف واملهارات دون احلاجة إىل احلضور اجلسدي للمؤسسة 

 United Statesخالل وسيط وأدوات تقنية وأشكال خمتلفة للتعلم عن ُبعد. ) التعليمية، وذلك من

Distance Learning Association,USDLA, 2020 ) 

وقد ظهر هذا النوع من التعليم يف القرن التاسع عشر يف أوروبا إذ كان املعلمون يعلِّمون 

التكنولوجيا واالتصاالت طالبهم من خالل املراسلة واملواد املكتوبة والربيد، ومع تقدم 

اإللكرتونية، حتوَّل التعليم عن ُبعد إىل تعليم باستخدام احلاسب اآللي واإلنرتنت والوسائط 

 ;Burgstahler, 2002 Valentine, 2002املتعددة؛ لتحقيو أقصى قدر من الفاعلية. )

Burgstahler, Corrigan, & McCarter, 2005) 

نه مينح املتعلم مرونة عالية يف حتديد وقت ومكان التعلم، ويتميز هذا النوع من التعليم بأ

كما أنه ُيسهم يف ختطِّي الصعوبات البيئية كالتنقل ملن جيدون صعوبة يف التنقل، كما أنها 

عن النتائج اإلجيابية اليت حيققها الطلبة  اًلُتشِعر الفرد باملزيد من االستقاللية وتقرير املصري، فض

عالوة  (Kent, 2015; Means, et al, 2010; Galusha, 1997)م اإللكرتوني امللتحقون يف التعلي

على ذلك، يدعم نظام التعليم عن ُبعد تعلُّم الطالب ذوي اإلعاقة يف مؤسسات التعليم العالي بطريقة 
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جتعل تقدميه هلم حاجة ُملحَّة، كدعم استفادة تلك احلاالت اليت تواجه إعاقة جسدية أو حسية من 

من التعليم التقليدي، والذي يتطلب التسهيالت والتعديالت يف  اًلقررات اإللكرتونية بدحضور امل

، كما حيقو هذا النوع من النظام مبادئ  (Brokop, 2008)البيئات املادية بتلك املؤسسات

والذي يعترب من املمارسات  Universal Design of Learning (UDLالتصميم الشامل للتعلم )

يف تقديم األفكار  (UDL)جمال دعم وتعليم هؤالء الطالب حيث تتمثل مبادئ احلالية يف 

واملعلومات بطرق متعددة، والتنويع يف أشكال العروض التقدميية، وتنظيم أهداف املواد التعليمية، 

وسهولة الوصول إىل قدرات معرفية وفكرية متنوعة، وتزويد الطالب بُطرق متعددة للتعبري عن 

. واملتأمل يف تلك املبادئ يلحظ أنها متثل املميزات اليت يقدمها نظام (Brokop, 2008)ف همهم 

التعليم عن ُبعد للطالب ذوي اإلعاقة حيث ُتتاح الفرصة هلم للوصول إىل احملتوى األكثر مالءمة 

هلم. وهذا مينحهم املرونة لالستماع أو مشاهدة أو قراءة حمتوى احملاضرة بتنسيو خمتلف. كما 

لطالب فرًصا خمتلفة لالخنرا  مع زمالئهم وأساتذتهم دون الشعور بالتمييز أو املعاملة يقدم ل

 (.  (Kent, 2015بشكل خمتلف بسبب إعاقتهم 

ورغم تلك املزايا اليت يتيحها نظام التعليم عن ُبعد للطالب ذوي اإلعاقة يف مؤسسات التعليم 

لِّل من فرص استفادتهم القصوى من هذا العالي إال أن هناك جمموعة من التحديات اليت قد تق

النظام. ويف هذا السياق، ُأجريت العديد من الدراسات اليت سعت إىل حتديد تلك التحديات 

وطبيعتها وكيفية التعامل معها. فمن تلك التحديات عدم توفر أجهزة احلاسب اآللي لدى هؤالء 

وني، وضعف املهارات التقنية الالزمة الطالب، أو قلة توافر برامج تدعم وصوهلم للمحتوى اإللكرت

للتعامل مع احملتوى اإللكرتوني، وقلة احلصول على الدعم التقين الالزم من مقدِّمي اخلدمة 

(Lundell, 2002) كما أن ضعف الوصول إىل تقنية املعلومات من التحديات اليت يواجها هؤالء .

حاجًزا أوَّليًّا هلذا النوع من التعلم. ، والذي خيلو (Dobransky  & Hargittai, 2006)الطالب 

ويشمل ذلك صعوبة إمكانية الوصول إىل مواقع "الويب" وأنظمة إدارة التعلم، ومشاكل الوصول 

كوخويس -إىل حمتوى الصوت والفيديو الرقمي والبدائل األخرى. كما سلط فان دي بونت

لى مشكالت عدم الضوء أيًضا ع  (Van de Bunt-Kokhuis & Bolger, 2009)وبوجلر

إمكانية الوصول إىل غرف الدردشة عرب "اإلنرتنت"، وخاصة عدم توافو قارئات الشاشة مع هذه 

ما يقارب من  أن (Kelly, 2009) املنتديات للطالب الذين يعانون من ضعف يف الرؤية. ووجد كيلي
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مية عرب "اإلنرتنت" ثلث الطالب الذين استخدموا التكنولوجيا املساعدة للوصول إىل املواد التعلي

وجدوا أن هذه املواد غري موثوقة أو غري متسقة إذا كان ميكن الوصول إليها على اإلطالق. كما 

أن اجلامعات تواجه حتديات كثرية يف وضع احملتوى اإللكرتوني  (Kent, 2015)يرى كنت 

ُتعد قضية الوصول ويف ذات السياق  بطريقة يسهل على اجلميع الوصول إليه مبا فيهم ذوي اإلعاقة.

(Accessibility)  إىل حمتوى املقررات اإللكرتونية دون عوائو من التحديات اليت تواجه الطالب

( أنه جيب تقديم حمتوى هذه Burgstahler, 2005ذوي اإلعاقة، حيث يؤكد بورغ ستاهلر )

من شنكر  املقررات بطرق متكِّن هؤالء الطالب من الوصول إليها دون حواجز. كما يقرتح كلٌّ

املعايري اليت تدعم الوصول إىل احملتوى، وتتضمن:  (Schenker & Scadden 2002) وسكادين

)أ( أن تكون املهام املطلوبة يف املقررات اإللكرتونية مِرنة مبا يكفي لدعم تفضيالت التعلم 

الشخصية للطالب. )ب( منح الطالب خيارات ألنشطة التعلم التعاوني كاستخدام اهلاتف 

املناقشات غري املتزامنة والدردشة عن ُبعد. )ج( تقديم املواد التعليمية للمقررات اإللكرتونية و

بأشكال خمتلفة كوضع تلك املواد حبجم كبري تدعم تعلم ضعاف البصر، أو وضعها بصيٍغ 

صوتية تدعم ذوي كفِّ البصر. )د( ال يستبعد أي طالب من االستفادة من حمتوى املقررات 

 ية بسب إعاقته.   اإللكرتون

وبشكل غري مقصود، قد يشكِّل أساتذة املقررات يف نظام التعليم عن ُبعد أحد التحديات 

اليت تؤثر على استفادة الطالب ذوي اإلعاقة من هذا النظام، فعلى سبيل املثال: قد ال يدعم احملتوى 

أبعاد وروابط احملتوى الذي يقدَّم يف املقررات اإللكرتونية حتويل النص إىل صوت. وقد تكون 

 ,Cook & Gladhart)اإللكرتوني متشعبة وغري منظمة للطالب ذوي اإلعاقات البصرية أو املعرفية

عالوة على عدم تكييف الرسومات والصور لتتالءم مع طبيعة احتياجات الطالب ذوي  .(2002

ى املتاح. اإلعاقة البصرية مما جيعل هناك فجوة متنعهم من االستفادة من كامل احملتو

(Schmetzke, 2001 ) 

يف دراسته حول حتديد أبرز (Stoneham, 2005) ويف ذات السياق، وجد ستونهام 

التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة لالستفادة من التعليم عن ُبعد، وأن أول حتدٍّ أكد عليه 

لدعم الوصول الكامل مجيع الطالب هو افتقار طاقم أعضاء هيئة التدريس إىل التدريب الكايف 

هلم إىل احملتوى اإللكرتوني. كما وجدت هذه الدراسة أن هذا الطاقم حيمل اجتاهات سلبية حنو 
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قدرة هؤالء الطالب على التمكن الكامل من الوصول إىل هذا احملتوى. وقد تكون قلة الوعي 

وطبيعة التحديات  لدى هذا الطاقم بكيفية استخدام الطالب ذوي اإلعاقة للمقررات اإللكرتونية

 ,Rowland) .اليت تواجههم والتعديالت الالزم تقدميها هلم لزيادة الوصول إىل احملتوى اإللكرتوني

2000) 

قد   (Course Management Software)كما أن برامج أو أنظمة املقررات اإللكرتونية 

اإلعاقة. فهذه الربامج تكون من التحديات اليت تؤثر على الوصول واالستفادة منها من ِقبل ذوي 

تعطي اهليئة التدريسية اإلطار العام لتقديم هذه املقررات ومن ذلك: اإلعالنات، واملستندات اليت 

حتمَّل، ومنتديات املناقشة، وأدوات التقويم على النظام التعليمي. ومن أشهر تلك الربامج نظام 

غريات اليت تؤثر على استفادة هؤالء "البالك بورد"، حيث قد تتضمن تلك األنظمة جمموعة من املت

الطالب ومن ذلك وجود وميٍ  أو تنبيٍه ضوئي يشتت انتباه الطالب كذوي صعوبات التعلم، 

كذلك عدم توفر احملتوى بطريقة متكن قارئ الشاشة من قراءته، وضعف استخدام الربامج 

 (PDF)راءة مستندات لق (Adobe Acrobat)الداعمة جملموعة من امللفات كعدم إتاحة استخدام 

مما يتطلب من الطالب مغادرة النظام والبحث يف صفحة "الويب" للحصول على برنامج يسمح له 

بعرض الوسائط أو االستماع إليها. إضافة إىل عدم سهولة واتساق استخدام روابط التنقل يف تلك 

االت اليت ال تستطيع الربامج. وعدم وضع تسميات بديلة للعناصر واألشكال الرسومية لتناسب احل

أنظمة قارئ الشاشة قراءتها كذوي اإلعاقة البصرية. عالوة على ذلك، قد يكون إعطاء وقت 

أحد التحديات اليت قد ال  بوصفه أحد التكيفيات الالزمة للتعاملإضايف للطالب ذوي اإلعاقة 

ميع الطالب دون السماح تلبيها تلك الربامج واألنظمة حيث يتم إيقاف االختبار يف الوقت احملدد جل

له مبواصلة إجناز االختبار يف الوقت اإلضايف. وعلى الرغم من أن استخدام التقنية للطالب ذوي 

اإلعاقة واالستفادة من حمتوى املقررات اإللكرتونية يدعم اكتسابهم للعديد من املهارات التقنية 

كثري من التحديات قد تعوقهم عن كمتطلب رئيٍس يف سوق العمل يف الوقت احلالي، إال أن وجود 

ذلك، ومن أبرزها التدريب الكايف، وأن طبيعة املواد التعليمية يف حمتوى تلك املقررات ال متكِّن 

 (Cook & Gladhart, 2002) .هؤالء الطالب من الوصول إليه

وقد ُأجريت العديد من الدراسات اليت سعت إىل حتديد أبرز التحديات اليت تواجه الطالب 

وي اإلعاقة لالستفادة من التعليم عن ُبعد يف مؤسسات التعليم عن ُبعد. فقد أجرى ويسا و ايفدك ذ
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(Avdic, 2017 &Wissa ) ( طالًبا من ذوي 70دراسة لتحديد طبيعة التحديات اليت تواجه )

اإلعاقة الفكرية يف جامعة داالرنا بالسويد، حيث مجعت البيانات من خالل االستبانات 

ت، وخلصت النتائج إىل أن هؤالء الطالب يواجهون العديد من التحديات اليت تتمثل يف أن واملقابال

احملتوى املقدَّم يف تلك املقررات مل يراِع الفروق الفردية والتفضيالت اليت تدعم كل طالب. إضافة 

حلاالت اليت إىل عدم إعطائهم وقًتا إضافيًّا ألداء الواجبات املنزلية واالختبارات وخصوًصا لتلك ا

تواجه مشكالت صحية أو حركية. وأخرًيا كشفت الدراسة عن وجود اجتاهات سلبية من ِقبل 

أساتذتهم حنو الثقة يف قدرات وإمكانيات هؤالء الطالب للمشاركة يف تلك املقررات اإللكرتونية 

 بشكل فاعل.  

تواجه  دراسة سعت إىل حتديد أبرز التحديات اليت (Kent, 2016)كما أجرى كنت 

. (Open Universities Australia)الطالب ذوي اإلعاقة يف مخس عشرة جامعة مفتوحة أسرتالية 

( طالًبا لديهم إعاقات 1444( طالًبا من أصل )366حيث أرسل استبيان لتحديد تلك التحديات لــ )

دراسة متنوعة مسجلون يف مراكز الدعم لذوي اإلعاقة يف تلك اجلامعات. وكشفت نتائج هذه ال

عن جمموعة من التحديات ومن أبرزها ضعف التدريب يف جمال التعليم عن ُبعد لدى الطاقم يف تلك 

اجلامعات. عالوة على عدم توافو تصميم وحدات احملتوى اإللكرتوني مع مبادئ التصميم الشامل 

تهم منه، ، وعدم مراعاة هذا احملتوى لطبيعة كل إعاقة والذي قد يؤثر على استفاد(UDL)للتعلم 

كما كشفت نتائج الدراسة عن ضعف التنوُّع يف تقديم أشكال احملتوى املالئم للطالب ذوي 

اإلعاقة، وأخرًيا أشارت جمموعة من الطالب يف هذه الدراسة إىل أنه بسبب طبيعة إعاقتهم مل 

 يتمكنوا من املشاركة يف األنشطة األسبوعية املطلوبة يف هذا النوع من املقررات. 

 ((Wimberly, Reed & Morris, 2004أجرى كلٌّ من وميربلي، ريد، وموريس  ولقد

دراسة جتريبية سعت إىل حتديد أبرز التحديات اليت تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم يف جامعة 

( طالًبا، وخلصت 16جورجيا احلكومية بالواليات املتحدة األمريكية حيث أجريت الدراسة على )

)أ(  أن هؤالء الطالب يواجهون العديد من التحديات متثلت يف ثالثة جماالت: نتائج الدراسة إىل

حتديات تقنية، تتلخص يف صعوبة التعامل مع التطبيقات الداعمة للوصول إىل احملتوى 

اإللكرتوني، وعدم الدراية الكافية للتعامل مع املشاكل التقنية. )ب( عوائو يف تصميم الوحدات 

اليت ميكن وصفها بأنها حتديات تظهر يف سهولة التعامل مع أبعاد الوحدة  الدراسية اإللكرتونية
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الدراسية وسهولة االستخدام، مبا يف ذلك سهولة الفهم والتنقل، ومستوى سهولة القراءة. )ج( 

التحديات الشخصية، واليت تتمثل يف صعوبات الرتكيز على املهمات واملعلومات املتاحة على تلك 

ونية، وكذلك إظهارهم الكثري من القلو واإلحبا  واالخنفاض يف مستوى املقررات اإللكرت

 التحفيز الذاتي عند مواجهتهم للكثري من التحديات التقنية. 

األدبيات اليت  (Cook & Gladhart, 2002) ويف ذات السياق، راجع كوك وغالدهارت 

التعليم العالي. حيث ناقشت التحديات اليت تواجه الطالب ذوي صعوبات التعلم يف مؤسسات 

ركزت هذه الدراسة على طبيعة العوامل اليت تؤثر على تعلم هؤالء الطالب يف تلك املؤسسات. ومن 

تلك العوامل حصول الطالب ذوي صعوبات التعلم على التدريب الكايف الذي ميكنهم من الوصول 

راسة أنه جيب على الطاقم واالستفادة من حمتوى املقررات اإللكرتونية. وقد أظهرت نتائج هذه الد

التدريسي الذي ُيقدم هذا النوع من املقررات هلؤالء الطالب أن يأخذ باحلسبان أن تكون املواد 

 متنوعة تتوافو مع طبيعة وقدرات هؤالء الطالب.   اًلالتعليمية مناسبة، وأن تأخذ أشكا

تحديات اليت تواجه إىل حتديد طبيعة ال (Lundell, 2002)وقد سعت دراسة قام بها لونديل 

( طالٍب من 600الطالب ذوي اإلعاقة يف كلية يوتا احلكومية األمريكية. حيث مشلت الدراسة )

ذوي اإلعاقة املسجلني يف هذه الكلية، ووزع استبيان هلؤالء الطلبة، باإلضافة إىل عمل مقابلة مع 

هؤالء الطالب واجهوا العديد ( طالًبا من ذوي اإلعاقة، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن 20)

من التحديات لالستفادة من هذا النوع من التعليم، ومن أبرزها عدم حصوهلم على الدعم التقين يف 

الوقت املناسب مما أخَّر استفادتهم من حمتوى املقررات اإللكرتونية، الذي جعلهم معرَّضني 

الكايف على استخدام التقنية بطريقة للرسوب يف تلك املقررات، عالوة على افتقارهم إىل التدريب 

 فاعلة. وأخرًيا، ضعف دافعية هؤالء الطالب حنو استخدام التعليم عن ُبعد.    

( دراسة سعت إىل معرفة حتديات تطبيو 2018فقد أجرى املعيقل ) أما على املستوى العربي،

( 60ونية، فقد استجاب )نظام التعليم املدمج مع الطلبة ذوي اإلعاقة يف اجلامعة السعودية اإللكرت

طالًبا من ذوي اإلعاقة لالستبيان، وبينت النتائج أن اإلعاقة تعدُّ من أهم التحديات عند تطبيو 

التعليم املدمج مع الطلبة ذوي اإلعاقة، واليت هلا تأثري يف عملية تلقي تعليمهم، إذ يواجه بعضهم 

جهون حتديات يف التطبيو العملي، صعوبات يف حضور احملاضرات اليت تتطلب احلضور، كما يوا

إذ إن املعامل غري جمهزة للطلبة ذوي اإلعاقات، وأشارت النتائج إىل أن نوع اإلعاقة لدى الطلبة 
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كان السبب وراء اختيارهم للجامعة السعودية اإللكرتونية. كما أوضحت النتائج أن التعليم املدمج 

 وس. فعال يف تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة، وله أثر ملم

( طالًبا من ذوي 81( دراسة سعت إىل معرفة مستوى استفادة )2006وأخرًيا، أجرى خليفة )

اإلعاقات البصرية واجلسدية من التعليم عن ُبعد جبامعة اإلسكندرية، ومعرفة التحديات اليت 

ي واجهتهم لالستفادة منه، ووزع استبيان على هؤالء الطلبة، وخلصت النتائج إىل أن التالميذ ذو

اإلعاقات البصرية واجلسدية مييلون إىل نظام التعليم عن ُبعد عن التعليم التقليدي؛ نظًرا ملا يتيحه 

التعليم عن ُبعد من عدم تكبدهم عناء احلضور إىل مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي تقليل 

ت الضرورية الصعوبات اليت تواجههم سواء أيف املواصالت كانت أم يف توافر التكيفات والتعديال

للوصول الشامل يف مرافو تلك املؤسسات، باإلضافة إىل وجود عدد من املعوقات تواجه الطلبة عند 

استخدامهم لربامج التعليم عن ُبعد، واليت متثلت يف: ضعف معرفة الطلبة بالربامج التقنية، وصعوبة 

 ظام التعلم عن ُبعد. يف استخدام احلاسب اآللي، وافتقارهم إىل التدريب الكايف الستخدام ن

ويتضح من العرض السابو تأكيد الدراسات السابقة على جمموعة من التحديات اليت تؤثر 

على استفادة ذوي اإلعاقة من التعليم عن ُبعد يف مؤسسات التعليم عن ُبعد، وذلك يف ظل الظروف 

، أم التقنية، أم بالتحديات التعليمية يف نظام التعليم عن ُبعد الطبيعية سواء ذات العالقة

الشخيصة، وتتفو الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة يف حتديد طبيعة تلك التحديات 

املؤثرة على استفادة ذوي اإلعاقة من التعليم عن ُبعد، كما تتفو الدراسة احلالية مع بع  

م ( يف استخداKent, 2016; Lundell, 2002) Avdic, 2017 & Wissa;الدراسات مثل 

االستبيان كأداة جلمع البيانات، وتتميز الدراسة احلالية عما مت مراجعته سابًقا من دراسات 

بكونها أول دراسة حتاول حتديد تلك التحديات اليت تواجه هؤالء الطالب يف اجلامعات السعودية 

يار ويف ظل ظروف استثنائية )جائحة كورونا(، اليت جعلت توظيف هذا النوع من التعليم هو اخل

الوحيد الستمرار تلقيهم تعليمهم، وقد استفادت الدراسة احلالية من مجيع الدراسات السابقة يف 

 تطوير أداة الدراسة.

 مشكلة الدراسة:

أصبح التعليم عن ُبعد اخليار األمثل يف مجيع املؤسسات التعليمية، نتيجة تفشِّي مرض 

ة يف التحاق طلبة اجلامعات باملنصَّات فايروس كورونا، حيث شهدت اآلونة األخرية زيادة كبري
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التعليمية عن ُبعد مبن فيهم ذوي اإلعاقة. فقد حققت اجلامعات السعودية أرقاًما غري مسبوقة يف 

( آالف 108( مستخدم حضروا )1.200.000استخدام هذه املنصَّات، حيث بلغ العدد أكثر من )

هـ(. وعلى الرغم من ذلك، 1441التعليم،  ( فصل افرتاضي )وزارة8600ساعة تعليمية يف أكثر من )

إال أن هناك جمموعة من التحديات اليت تواجه هذا التحول السريع واملفاجئ وعلى وجه اخلصوص 

للطالب ذوي اإلعاقة، الذين لديهم خصائص فريدة تفرض على تلك املؤسسات التعليمية أخذها 

لسابقة، فعلى سبيل املثال: الكثري من تلك بعني االعتبار. كما أشارت إليها بع  نتائج الدراسات ا

املنصَّات التعليمية ال تراعي يف تصميمها وحمتواها وسهولة الوصول إليها طبيعة احتياجات هؤالء 

 ,Burgstahler, 2015; Galusha)الطالب مما قد يؤثر بشكل سليب على مستوى استفادتهم منها

1997) . 

( على أهمية جودة كل من التعليم 2030السعودية ) ونتيجة لتأكيد رؤية اململكة العربية  

والتدريب اإللكرتوني، والتعليم عن ُبعد لتحقيو املستهدفات اخلاصة برفع كفاءة رأس املال 

البشري، ومتكني مجيع األفراد ذوي اإلعاقة يف اجملتمع، وتوفري التسهيالت الالزمة لنجاحهم 

التعليم جلعل نظام التعليم عن ُبعد خياًرا  هـ(، وكذلك تأكيد وزارة1440)وزارة التعليم،

هـ(؛ ومن 1441اسرتاتيجيًّا للمستقبل وليس جمرد بديل مؤقت فرضته ظروف معينة )وزارة التعليم، 

هذا املنطلو جاءت فكرة هذه الدراسة للمساهمة يف الكشف عن طبيعة التحديات اليت تواجه 

جائحة كورونا. ولذا ميكن صياغة التساؤل  الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية أثناء

الرئيس للدراسة كاآلتي: ما طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات 

 السعودية لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا ؟ 

 تساؤالت الدراسة: 

 ية:تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن التساؤالت التال

ما طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية لالستفادة من  .1

 نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا؟ 

هل توجد اختالفات بني استجابات الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية حول  .2

أثناء جائحة كورونا ُتعزى  التحديات املؤثرة على استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد

للمتغريات التالية: )اجلنس، التخصص العلمي، نوع اإلعاقة، مدى االلتحاق مبقررات 

 إلكرتونية يف اجلامعة قبل جائحة كورونا(؟ 
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 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة فيما ملسه الباحثان من ندرة األدبيات اليت ناقشت التحديات اليت 

وي اإلعاقة لالستفادة من التعليم عن ُبعد باجلامعات السعودية، وعلى وجه تواجه الطالب ذ

اخلصوص يف ظل جائحة كورونا اليت جعلت هذا النوع من التعليم هو اخليار الوحيد الستمرار 

تلقِّي هؤالء الطالب لتعليمهم أسوة بزمالئهم العاديني. لذا ُتعدُّ هذه الدراسة األوىل من نوعها على 

اليت تناقش هذه القضية. مما يعدُّ إثراًء علميًّا يف حسب علم الباحَثني احمللي والعربياملستوى 

جمال البحث العلمي فيما يتعلو بالتعليم عن ُبعد لذوي اإلعاقة. كما سوف تسهم نتائج هذه 

الدراسة يف الكشف عن طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة وتعوق استفادتهم من 

عليم عن ُبعد يف اجلامعات السعودية، مما يساعد صناع القرار والقائمني على املنصَّات التعليمية الت

يف تلك اجلامعات من معرفة تلك التحديات والعمل على إجياد احللول املناسبة هلا. والذي سوف 

قصى درجة ينعكس إجيابيًّا على حتسني وصول هؤالء الطالب إىل تلك املنصَّات واالستفادة منها أل

 ممكنة.    

 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيو األهداف التالية:

الكشف عن طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية  .1

 لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا.

إلعاقة يف اجلامعات السعودية حول حتديد مدى وجود اختالف بني استجابات الطالب ذوي ا .2

التحديات املؤثرة على استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا تعزى 

للمتغريات التالية: )اجلنس، التخصص العلمي، نوع اإلعاقة، مدى االلتحاق مبقررات 

 إلكرتونية يف اجلامعة قبل جائحة كورونا(. 

 حدود الدراسة: 

دراسة املكانية اجلامعات املنتشرة يف مدن وحمافظات اململكة العربية تتضمن حدود ال

السعودية، يف حني تنحصر احلدود الزمنية هلذه الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي 

هـ. أما احلدود البشرية فتنحصر بالطالب والطالبات ذوي اإلعاقة املسجَّلني واملنتظمني يف 1441

 تلك اجلامعات.
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 جراءات الدراسة:إ

 منهج الدراسة:

استخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي؛ والذي يسهم يف حتديد طبيعة التحديات اليت 

واجهت الطالب ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم عن ُبعد خالل جائحة كورونا. ويتميز هذا املنهج بأنه 

واملالحظات حوهلا، ووصف  يسهم يف وصف الظاهرة املراد دراستها والعمل على مجع احلقائو

الظروف ذات العالقة بها كما توجد عليه يف الواقع. مبا يسمح للباحثني باستقصاء الظاهرة 

والوصول إىل االستنتاجات اليت تساعد يف ف هم الظاهرة بشكل أعمو وحتديد الطرق الالزمة 

كمِّي لتحليل (. وكذلك استخدم الباحثان األسلوب ال2012لتطوير واقعها )العبد الكريم،

البيانات اليت ُجمعت باألداة اليت صمَّمها الباحثان باستخراج املتوسطات احلسابية، واالحنرافات 

املعيارية، والنسب املئوية، والتكرارات، واستخدام اختبارات إحصائية متنوعة تتوافو مع طبيعة 

 .  (ANOVA) وحتليل التباين األحادي (T-test)املتغريات كاختبار "ت" 

 جمتمع وعينة الدراسة:

تكوَّن جمتمع الدراسة من الطالب ذوي اإلعاقة ممن لديهم إعاقات رئيسة، واليت تتضمن: 

اإلعاقات احلسية كاإلعاقة السمعية والبصرية، واإلعاقة احلركية، وصعوبات التعلم، واضطراب 

ك سعود، جامعة ( جامعة سعودية حكومية، وتشمل: )جامعة املل18طيف التوحد؛ امللتحقون بـ )

العزيز، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، جامعة األمرية نورة، جامعة األمري عبد امللك

سطام، جامعة أم القرى، جامعة جازان، جامعة حائل، جامعة تبوك، جامعة طيبة، جامعة 

 اإلمامالقصيم، جامعة اجملمعة، جامعة اجلوف، جامعة جنران، جامعة احلدود الشمالية، جامعة 

الرمحن بن فيصل، اجلامعة السعودية اإللكرتونية(، خالل الفصل الدراسي الثاني للعام عبد

( طالًبا وطالبة، وقد استهدف الباحثان مجيع جمتمع 2381، والبالغ عددهم )ـه1441اجلامعي 

البحث من خالل إرسال بريد إلكرتوني لكل طالب وطالبة أو رسالة نصية إىل أرقام اجلواالت 

خلاصة بهم، اليت مت احلصول عليها من ِقبل اجلهات املختصة يف تلك اجلامعات، وقد استجاب ا

%(،  وميثلون األفراد الذين أبدوا 9( من الطالب والطالبات، ميثلون نسبة )206هلذا االستبيان )

 اتها.ملتغري وفًقا ( توزيع أفراد عينة الدراسة1رغبتهم يف إكمال االستبيان، ويوضح اجلدول رقم )
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مدى االلتحاق مبقررات  توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغريات: اجلنس، التخصص العلمي، نوع اإلعاقة،

 إلكرتونية يف اجلامعة قبل جائحة كورونا

 النسبة التكرار التصنيف املتغريات

 اجلنس
 36.1 74 ذكر

 63.9 131 أنثى

 التخصص العلمي

 16.1 33 تربية خاصة

 4.4 9 ت أجنبيةلغا

 8.3 17 إعالم

 18.5 38 دراسات إسالمية

 52.7 108 أخرى

 نوع اإلعاقة

 36.6 75 كف بصر

 16.1 33 ضعف بصر

 3.4 7 صمم كلي

 11.2 23 ضعف مسع

 2.9 6 صعوبات تعلم

 1.0 2 اضطرابات سلوكية وانفعالية

 16.6 34 إعاقة حركية

 2.4 5 شلل دماغي

 9.8 20 أخرى

مدى االلتحاق مبقررات 

إلكرتونية يف اجلامعة قبل 

 جائحة كورونا

 26.8 55 نعم

 73.2 150 ال

 100 205 اجملموع

 أداة الدراسة:

بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بنظام التعليم عن ُبعد مثل: 

(Wissa & Avdic, 2017; Wimbely, Rees & Morris, 2004; Kent,2016; Cook & Glaghart, 

2002; Lundell, 2002 بنيت االستبانة، وتكوَّنت من جزأين، اجلزء األول: مشل البيانات األولية )
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)اجلنس، التخصص العلمي، نوع اإلعاقة، مدى االلتحاق مبقررات إلكرتونية يف اجلامعة قبل 

ذوي اإلعاقة يف اجلامعات  جائحة كورونا(، واجلزء الثاني: مشل التحديات اليت تواجه الطالب

السعودية لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد، ويضم ثالثة أبعاد: )التحديات التقنية، التحديات 

( فقرة، وقد ُحدد شكل مفتاح 24الشخصية، التحديات التعليمية(، وبلغ إمجالي الفقرات )

و التالي: موافو بدرجة استجابات املشاركني عرب استخدام مقياس "ليكرت" الرباعي على النح

(، موافو بدرجة متوسطة )ثالث درجات( 4إىل  3.26عالية )أربع درجات( وتتدرج على املقياس من )

 (، موافو بدرجة منخفضة )درجتان( وتتدرج على املقياس من3.24  2.60وتتدرج على املقياس من )

 (.1.84  1(، غري موافو )درجة واحدة( وتتدرج على املقياس من)2.49  1.86)

 صدق أداة الدراسة: 

للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما ُوِضعت لقياسه عرضت للتحكيم على 

جمموعة من أعضاء هيئة التدريس املهتمني يف جمال التعليم عن ُبعد جبامعة امللك سعود؛ ملعرفة 

كل عبارة وارتباطها رأيهم يف العبارات من حيث الصياغة وارتباطها باملضمون، وأيًضا صحة 

باهلدف املنشود، ثم بعد ذلك عدلت يف ضوء مقرتحات احملكمني. وبعد التأكد من الصدق 

الظاهري ألداة الدراسة قام الباحثان بتطبيقها ميدانيًّا، وحسب معامل االرتبا  "بريسون" ملعرفة 

عبارات االستبانة  الصدق الداخلي لالستبانة؛ حيث حسب معامل االرتبا  بني درجة كل عبارة من

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، وتراوحت معامالت االرتبا  لعبارات الُبعد األول: 

(، فيما تراوحت معامالت االرتبا  لعبارات الُبعد الثاني: 0.521-0.637"التحديات التقنية" ما بني )

ت االرتبا  لعبارات الُبعد الثالث: (، كما تراوحت معامال0.769-0.626)التحديات الشخصية( )

(، ومجيعها جاءت دالة إحصائيًّا 0.737-0.645)التحديات التعليمية يف نظام التعليم عن ُبعد( ما بني )

(.كما حسبت معامالت االرتبا  بني درجة كل حمور والدرجة الكلية 0.01عند مستوى الداللة )

(. وهذا يدل على االتساق 0.01ستوى الداللة )لالستبانة، فجاءت مجيعها دالة إحصائيًّا عند م

 الداخلي لالستفتاء مما يشري إىل الصدق الداخلي له.

 ثبات أداة الدراسة:

(، حيث Cronbach's Alphaلقياس مدى ثبات أداة االستبانة اسُتخدم معامل ألفا كرونباخ )

(، أما معامل 0.911عن ُبعد( ) بلغ معامل الثبات للُبعد األول )التحديات التعليمية يف نظام التعليم
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(، كما بلغ معامل الثبات للُبعد الثالث 0.886الثبات للُبعد الثاني )التحديات التقنية( فبلغ )

ويشري ذلك إىل أن أداة  (،0.91(، وبلغ معامل الثبات العام لألداة )0.713)التحديات الشخصية( )

 الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 ة ومناقشتها:نتائج الدراس

ستعرض يف هذا اجلزء نتائج الدراسة احلالية وفًقا لطبيعة أسئلة الدراسة املطروحة فيها 

 واجلداول املخصصة لذلك.

السؤال األول: ما طبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية 

 لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال احتسب الباحثان التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 

( عبارة تعكس التحديات اليت تواجه 24واالحنرافات املعيارية لكل عبارة، حيث بلغ عددها )

الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة 

( ترتيب عبارات الُبعد األول )التحديات التعليمية يف نظام التعليم 2ا. ويوضح اجلدول رقم )كورون

على النحو التالي: حازت العبارات "عدم تكييف -( عبارة11الذي تألف من ) عن ُبعد( 

الرسومات والصور باحملتوى اإللكرتوني يف ِمنصَّات التعليم عن ُبعد لتتالءم مع طبيعة احتياجات 

طالب ذوي اإلعاقة مما جيعل هناك فجوة متنعهم من االستفادة من كامل احملتوى املتاح"، ال

( Adobe Acrobat"ضعف استخدام احملتوى اإللكرتوني للربامج الداعمة كعدم إتاحة استخدام )

( 1.164( )1.173( واحنراف معياري )2.92" املرتبة األوىل مبتوسط حسابي )(PDF)لقراءة مستندات 

التوالي. أما املرتبة الثانية فقد احتلتها عبارة "ال تسمح أنظمة التعليم عن ُبعد بإعطاء الوقت على 

اإلضايف للطالب ذوي اإلعاقة ألداء الواجبات املنزلية واالختبارات وخصوًصا لتلك احلاالت اليت 

أما  (.1.236( واحنراف معياري )2.91تواجه مشكالت صحية أو حركية" وذلك مبتوسط حسابي )

عبارة "مل يتم تصميم وتقديم املواد التعليمية للمقررات اإللكرتونية مبا يقابل حاجات ذوي اإلعاقة، 

مثل: وضع تلك املواد حبجم كبري تدعم تعلم ضعاف البصر، أو وضعها بصيغ صوتية تدعم ذوي 

يما احتلت (. ف1.217( واحنراف معياري )2.90كفِّ البصر" يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسابي )

( عبارة "عدم توفر احملتوى 1.160( واحنراف معياري )2.76املرتبة الرابعة مبتوسط حسابي )

اإللكرتوني بطريقة متكِّن قارئ الشاشة من قراءة النصوص للطالب ذوي اإلعاقة". فيما جاءت 
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احملتوى  عبارة "ليس لدى أستاذ املقرر املعرفة الكافية بطبيعة التعديالت الالزم إدراجها على

اإللكرتوني يف ِمنصَّات التعليم عن ُبعد لدعم الوصول الكامل للطالب ذوي اإلعاقة" يف املرتبة 

(. أما املرتبة السادسة فقد نالتها عبارة 1.233( واحنراف معياري )2.72اخلامسة مبتوسط حسابي )

ملطلوبة، مثل: كثرة "يتضمن احملتوى اإللكرتوني بع  املشتتات اليت متنع الرتكيز على املهام ا

( واحنراف معياري 2.86النصوص املكتوبة أو كثرة الرسومات التوضيحية" مبتوسط حسابي )

( 1.221( واحنراف معياري )2.83(. فيما جاءت يف املرتبة السابعة مبتوسط حسابي )1.212)

مبا يكفي لدعم  ( على التوالي عبارتا "املهام املطلوبة يف املقررات اإللكرتونية ليست مرنة1.202)

تفضيالت التعلم الشخصية للطالب ذوي اإلعاقة"، "أبعاد وروابط احملتوى اإللكرتوني يف ِمنصَّات 

التعليم عن ُبعد متشعبة، وغري منظمة للطالب ذوي اإلعاقات البصرية أو املعرفية". أما العبارة 

عن ُبعد غري مالئمة مع "أساليب التقويم اليت يتبعها أعضاء هيئة التدريس يف نظام التعليم 

( واحنراف معياري 2.66احتياجاتي اخلاصة" فقد جاءت يف املرتبة الثامنة مبتوسط حسابي )

(. فيما حصلت على املرتبة التاسعة عبارة "حيمل طاقم أعضاء هيئة التدريس اجتاهات سلبية 1.222)

املقرر اإللكرتوني"  حنو قدرة الطالب ذوي اإلعاقة من التمكن الكامل من الوصول إىل حمتوى

 (. 1.226) ( واحنراف معياري2.30مبتوسط حسابي )

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، مرتبة تنازليًّا وفًقا الستجابات 

 أفراد الدراسة للُبعد األول )التحديات التعليمية يف نظام التعليم عن ُبعد(
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عدم تكييف الرسومات 

والصور باحملتوى اإللكرتوني 

يف ِمنصَّات التعليم عن ُبعد 

يعة احتياجات لتتالءم مع طب

الطالب ذوي اإلعاقة مما جيعل 
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 وي اإلعاقة يف اجلامعات السعوديةطبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذ (.2020. )، احلارثي. حناتركي .القريين
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هناك فجوة متنعهم من 

االستفادة من كامل احملتوى 

 .املتاح.

21 

ضعف استخدام احملتوى 

اإللكرتوني للربامج الداعمة 

 Adobeكعدم إتاحة استخدام )

Acrobat لقراءة مستندات )

(PDF) 
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ال تسمح أنظمة التعليم عن ُبعد 

بإعطاء الوقت اإلضايف للطالب 

ذوي اإلعاقة، ألداء الواجبات 

املنزلية، واالختبارات وخصوًصا 

لتلك احلاالت اليت تواجه 

 مشكالت صحية أو حركية.
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مل يتم تصميم وتقديم املواد 

التعليمية للمقررات اإللكرتونية 

مبا يقابل حاجات ذوي اإلعاقة 

مثل وضع تلك املواد حبجم 

كبري يدعم تعلم ضعاف 

البصر، أو وضعها بصيغ صوتية 

 تدعم ذوي كفِّ البصر.
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عدم توفر احملتوى اإللكرتوني 

بطريقة متكن قارئ الشاشة 

من قراءة النصوص للطالب ذوي 

 اإلعاقة.
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ليس لدى أستاذ املقرر املعرفة 

الكافية بطبيعة التعديالت 
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الالزم إدراجها على احملتوى 

اإللكرتوني يف ِمنصَّات التعليم 

عن ُبعد لدعم الوصول الكامل 

 للطالب ذوي اإلعاقة.
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يتضمن احملتوى اإللكرتوني 

بع  املشتتات اليت متنع 

الرتكيز على املهام املطلوبة، 

مثل: كثرة النصوص املكتوبة 

 ومات التوضيحية.أو كثرة الرس
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املهام املطلوبة يف املقررات 

اإللكرتونية ليست مرنة مبا 

يكفي لدعم تفضيالت التعلم 

 الشخصية للطالب ذوي اإلعاقة.
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روابط احملتوى أبعاد و

اإللكرتوني يف ِمنصَّات التعليم 

عن ُبعد متشعبة، وغري منظمة 

للطالب ذوي اإلعاقات البصرية 

 أو املعرفية.
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أساليب التقويم اليت يتبعها 

أعضاء هيئة التدريس يف نظام 

مع  التعليم عن ُبعد غري مالئمة

 احتياجاتي اخلاصة.
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حيمل طاقم أعضاء هيئة 

التدريس اجتاهات سلبية حنو 

قدرة الطالب ذوي اإلعاقة 

للتمكن الكامل من الوصول 

 إىل حمتوى املقرر اإللكرتوني.
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 وي اإلعاقة يف اجلامعات السعوديةطبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذ (.2020. )، احلارثي. حناتركي .القريين

( عبارات الُبعد الثاني )التحديات التقنية( كأحد التحديات 3كما يتبني من اجلدول رقم )

اليت تواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء 

عد من مثان عبارات، حيث جاءت عبارة: "مل يتواصل معي مركز جائحة كورونا، وتكوَّن هذا الُب

اإلعاقة باجلامعة ملعرفة الصعوبات اليت تواجهين لالستفادة من ِمنصَّات التعليم عن ُبعد، وحلها مع 

( واحنراف 2.66اجلهات ذات العالقة أثناء جائحة كورونا" يف املرتبة العاشرة مبتوسط حسابي )

حازت املرتبة احلادية عشرة العبارة: "ال يتوافر يف احلاسب اآللي الذي  (، فيما1.308معياري )

أستخدمه أثناء جائحة كورونا تطبيقات تدعم استفادتي من ِمنصَّات التعليم عن ُبعد كربنامج 

(، أما العبارات: "تتوافر 1.349( واحنراف معياري )2.62قارئ الشاشة" وذلك مبتوسط حسابي )

نت" املطلوبة بسرعة عالية إال أن هناك مشاكل تقنية من مزود اخلدمة أثناء لديَّ تقنية "اإلنرت

جائحة كورونا، وبشكل متكرر متنع استفادتي من ِمنصَّات التعليم عن ُبعد"، "مل يكن مقدِّمو 

الدعم التقين يف جامعيت واِعنَي لطبيعة التحديات اليت واجهتين بسبب إعاقيت لالستفادة من 

م عن ُبعد، واحللول املناسبة هلا أثناء جائحة كورونا" فقد احتلت املرتبة الثانية عشرة ِمنصَّات التعلي

( على التوالي.  أما املرتبة الثالثة 1.211( )1.144( واحنراف معياري )2.47وذلك مبتوسط حسابي )

جة عشرة فقد احتلتها عبارة: "مل يكن الدعم التقين يف جامعيت متوافًرا بشكل مناسب عند احلا

( 2.17إليه للوصول إىل ِمنصَّات التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا" وذلك مبتوسط حسابي )

(. فيما احتلت العبارة: "ال تتوافر لديَّ تقنية "اإلنرتنت" أثناء جائحة كورونا 1.134واحنراف معياري )

لة" املرتبة الرابعة عشرة بسعة عالية تسمح لي بالوصول إىل ِمنصَّات التعليم عن ُبعد بكل ُيسٍر وسهو

(. أما املرتبة اخلامسة عشرة فقد احتلتها 1.229( واحنراف معياري )2.18وذلك مبتوسط حسابي )

العبارة: "ال يتوافر لديَّ حاسب آليٌّ أثناء جائحة كورونا يسمح لي بالوصول إىل ِمنصَّات التعليم عن 

فيما احتلت املرتبة السادسة عشرة يف  (.1.269( واحنراف معياري )2.12ُبعد" مبتوسط حسابي )

هذا الُبعد عبارة: "يتوافر لدي حاسب آلي للوصول أثناء جائحة كورونا إىل ِمنصَّات التعليم عن ُبعد 

إال أن استخدامي له حمدود؛ بسبب وجود مستخدمني آخرين له باملنزل )اإلخوة، األخوات، اخل( يف 

 (.  1.234حنراف معياري )( وا2.07نفس الوقت" وذلك مبتوسط حسابي )
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التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، مرتبة تنازليًّا وفًقا الستجابات 

 أفراد الدراسة للُبعد الثاني )التحديات التقنية(
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 البعد الثاني: التحديات التقنية 
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مل يتواصل معي مركز اإلعاقة 

باجلامعة ملعرفة الصعوبات اليت 

تواجهين لالستفادة من ِمنصَّات 

التعليم عن ُبعد، وحلها مع اجلهات 

 ذات العالقة أثناء جائحة كورونا.
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ال يتوافر يف احلاسب اآللي الذي 

استخدمه أثناء جائحة كورونا 

تطبيقات تدعم استفادتي من 

ِمنصَّات التعليم عن ُبعد كربنامج 

 قارئ الشاشة.
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ملطلوبة، توافر لدي تقنية اإلنرتنت ا

وبسعة عالية إال أنه هناك مشاكل 

تقنية من مزود اخلدمة أثناء جائحة 

كورونا، وبشكل متكرر متنع 

استفادتي من ِمنصَّات التعليم عن 
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مل يكن مقدمو الدعم التقين يف 

 جامعيت واعني لطبيعة التحديات

اليت واجهتين بسبب إعاقيت 

لالستفادة من ِمنصَّات التعليم عن 

ُبعد، واحللول املناسبة هلا أثناء 

 .جائحة كورونا.
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مل يكن الدعم التقين يف جامعيت 

متوافًرا، وبشكل مناسب عند 
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 وي اإلعاقة يف اجلامعات السعوديةطبيعة التحديات اليت تواجه الطالب ذ (.2020. )، احلارثي. حناتركي .القريين
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ال تتوافر لدي تقنية اإلنرتنت أثناء 
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ال يتوافر لدي حاسب آلي أثناء 

جائحة كورونا يسمح لي بالوصول 

 إىل ِمنصَّات التعليم عن ُبعد.
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يتوافر لدي حاسب آلي للوصول 

أثناء جائحة كورونا إىل ِمنصَّات 

ال أن استخدامي التعليم عن ُبعد، إ
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تحديات الشخصية اليت تواجه ( أن الُبعد الثالث الذي ميثل ال4ويتضح من اجلدول رقم )

الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة 

كورونا، وتكوَّن هذا الُبعد من مخس عبارات. حيث احتلت العبارة: "أفتقر إىل التدريب الكايف 

أثر على استخدامي هلا أثناء  على استخدام ِمنصَّات التعليم عن ُبعد قبل جائحة كورونا مما

( واحنراف معياري 2.38اجلائحة" املرتبة السابعة عشرة بني التحديات الشخصية مبتوسط حسابي )

(. أما املرتبة الثامنة عشرة فقد احتلتها عبارة: "لديَّ خماوف كبرية من استخدام ِمنصَّات 1.282)

تؤدي إىل الفشل األكادميي" وذلك مبتوسط  التعليم عن ُبعد قبل جائحة كورونا اعتقاًدا بأنها قد
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(. أما العبارتان: "لدي بع  القيود الصحية أو احلسية أو 1.223( واحنراف معياري )2.06حسابي )

احلركية أو العقلية بسبب اإلعاقة اليت كانت حاجًزا أمام استخدام ِمنصَّات التعليم عن ُبعد أثناء 

ضعيفة الستخدام ِمنصَّات التعليم عن ُبعد أثناء جائحة جائحة كورونا"، و"لديَّ دافعية ذاتية 

(، 1.141( واحنراف معياري )1.92كورونا" فقد جاءتا باملرتبة التاسعة عشرة مبتوسط حسابي )

( على التوالي.  أما املرتبة األخرية فقد احتلتها عبارة: "ليس لدي رغبة يف االستفادة من نظام 1.126)

قبل بسبب كثرة التحديات اليت واجهتين يف استخدامه أثناء جائحة التعليم عن ُبعد يف املست

 (. 1.198واحنراف معياري )  (1.91كورونا" مبتوسط حسابي )

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، مرتبة تنازليًّا وفًقا الستجابات 

 )التحديات الشخصية(أفراد الدراسة للُبعد الثالث 
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أفتقر إىل التدريب الكايف على 

استخدام ِمنصَّات التعليم عن ُبعد 

على  قبل جائحة كورونا مما أثر
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لدي خماوف كبرية من استخدام 

ِمنصَّات التعليم عن ُبعد قبل جائحة 

نها قد تؤدي إىل كورونا اعتقاًدا أ
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لدي بع  القيود الصحية أو 

احلسية أو احلركية أو العقلية 

بسبب اإلعاقة اليت كانت حاجزًا 

عليم عن أمام استخدام ِمنصَّات الت
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لدي دافعية ذاتية ضعيفة 

ات التعليم عن ُبعد الستخدام ِمنصَّ
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ليس لدي رغبة يف االستفادة من 

نظام التعليم عن ُبعد يف املستقبل 

بسبب كثرة التحديات اليت 

يف استخدامه أثناء جائحة  واجهتين
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وبنظرة تأملية للجداول السابقة يتضح أن املتوسط احلسابي للُبعد األول التحديات التعليمية 

(، أما الُبعد الثالث 2.33التقنية )(، بينما بلغ املتوسط احلسابي للُبعد الثاني التحديات 2.86)

(. وهذا بال شك يشري إىل أن الُبعد األول 2.04التحديات الشخصية فقد بلغ متوسطه احلسابي )

املتعلو بالتحديات التعليمية يف نظام التعليم عن ُبعد كان من أكثر التحديات اليت واجهت الطالب 

امعات السعودية. وُترِجع الدراسة احلالية ذلك إىل ذوي اإلعاقة لالستفادة من التعليم عن ُبعد يف اجل

احلالية  (Course Management Software)أنَّ طبيعة برامج أو أنظمة املقررات اإللكرتونية 

كنظام "البالك بورد" ال تراعي يف تصميمها طبيعة االحتياجات الفريدة هلؤالء الطالب كعدم 

ن قراءته، وضعف استخدام الربامج الداعمة جملموعة توافر احملتوى بطريقة متكن قارئ الشاشة م

من امللفات إضافة إىل عدم سهولة واتساق استخدام روابط التنقل يف تلك الربامج. عالوة على أن 

إىل حمتوى املقررات اإللكرتونية بسهولة ومرونة ودون حواجز ما   (Accessibility)قضية الوصول

ًقا الستجابات أفراد الدراسة، وتتفو هذه النتيجة مع دراسة زالت من التحديات يف تلك األنظمة وف



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

42 

؛ (Kent, 2016)(، ودراسة كينت Cook & Gladhart, 2002كلٍّ من: كوك وغالدهارت )

 (. (Wissa & Avdic, 2017ودراسة ويسا وأفديك 

كما أن ُبعد )التحديات التقنية( جاء يف املرتبة الثانية من حيث التحديات اليت واجهت 

طالب ذوي اإلعاقة لالستفادة من التعليم عن ُبعد يف اجلامعات السعودية أثناء جائحة كورونا. ال

وقد يعود ذلك للعديد من األسباب لعل أبرزها أنَّ التحول السريع واملفاجئ هلذا النوع من التعليم 

هم للتعامل أحدث ضعًفا يف تقديم خدمات الدعم الفين لذوي اإلعاقة ومعاجلة املشاكل اليت تواجه

مع األنظمة والربامج اإللكرتونية، إضافة إىل افتقار فرق الدعم الفين يف تلك اجلامعات إىل 

التدريب الالزم والفهم الكايف لطبيعة التعديالت والتكييفات اليت حيتاجها هؤالء الطالب 

ر وسرعة للوصول إىل احملتوى اإللكرتوني بكل يسر وسهولة. كما أن الصعوبات املتعلقة بتواف

خدمة تقنية "اإلنرتنت" قد أثرت بال شك يف استفادتهم من التعليم عن ُبعد يف ظل هذه اجلائحة 

والذي تعزى إىل اختالف توافر وسرعة وجودة "اإلنرتنت" باختالف املناطو اجلغرافية اليت تنتمي 

ب قد يكون له أثر إليها تلك اجلامعات. إضافة إىل أن اختالف املستوى االقتصادي بني هؤالء الطال

على مستوى امتالكهم ألجهزة احلاسب اآللي بطريقة ال متكِّن من أن يكون لدى كل فرد من 

أفراد تلك األسر اليت ينتمي هلا أفراد عينة الدراسة جهاز حاسب آلي يستخدمه مبفرده، وتتفو هذه 

؛ Dobransky & Hargittai , 2006)) النتيجة مع ما أشار إليه كلٌّ من دوبرانسكي وهارجيتاي

؛ كيلي  (Van de Bunt-Kokhuis & Bolger, 2009كوخيس وبوجلر ) فان دي بونت 

(Kelly, 2009)ستونهام  ؛Stoneham, 2005) وأخرًيا، لونديل ) Lundell, 2002) . ) 

كما أنَّ الُبعد املتعلو بـ)التحديات الشخصية(كان من أقل التحديات اليت واجهت الطالب 

لالستفادة من التعليم عن ُبعد يف اجلامعات السعودية أثناء جائحة كورونا، وميكن  ذوي اإلعاقة

تفسري ذلك بأن هؤالء الطالب ميتلكون القدر الكايف من إمكانية استخدام ِمنصَّات التعليم عن 

ُبعد بشكل مناسب، وأن القيود الصحية أو احلسية أو احلركية أو العقلية بسبب اإلعاقة اليت ال 

عائًقا كبرًيا يف استفادتهم من هذا النوع من التعليم يف ظل ما يتيحه هذا النظام من مرونة  تشكل

وسهولة للوصول إىل احملتوى ودعم الوصول الشامل هلم. وكذلك تأكيد أفراد عينة الدراسة 

لالستمرار يف االستفادة من هذا النوع من التعليم سواء أيف ظل استمرار هذا اجلائحة كان أم 

 ،et al., 2017 (Wissa ,قضائها. وتتفو نتيجة هذه الدراسة مع ما توصل إليه ويسا وزمالؤه )ان

ودراسة  ،(Wimberly, et al., 2004ودراسة ومربلي وزمالئه ) ،(Kent, 2016)وكذلك كنت 

 . (Lundell, 2002)ودراسة لونديل  ،(Cook & Gladhart, 2002)كوك وغالدهارت 
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د اختالفات بني استجابات الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية هل توج: السؤال الثاني

حول التحديات املؤثرة على استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا ُتعزى 

للمتغريات التالية: )اجلنس، التخصص العلمي، نوع اإلعاقة، مدى االلتحاق مبقررات 

 ورونا(؟ إلكرتونية يف اجلامعة قبل جائحة ك

( للكشف عن داللة الفروق بني T-testلإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار "ت" )

متوسطات درجات جمموعتني مستقلتني وذلك للتعرف على داللة الفروق بني متوسطي درجات عينة 

من التحديات املؤثرة على استفادة الطالب ذوي اإلعاقة -البحث  يف احملور الثاني يف أداة الدراسة 

نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا )متغري تابع( باختالف املتغري املستقل )اجلنس، مدى 

االلتحاق مبقررات إلكرتونية يف اجلامعة قبل جائحة كورونا(، وكذلك استخدم "حتليل التباين 

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية  (One Way ANOVA)األحادي" 

تحديات املؤثرة على استفادة الطالب ذوي اإلعاقة من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا لل

)متغري تابع( باختالف املتغري املستقل )التخصص العلمي، نوع اإلعاقة(، وجاءت النتائج كما 

 توضحها اجلداول التالية:

اإلعاقة يف اجلامعات السعودية حول التحديات املؤثرة  اختبار )ت( ملتوسطات تقدير استجابات الطالب ذوي

 على استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا تعزى ملتغري )اجلنس(

 املتوسط العدد اجلنس
مستوي  قيمة ت

 الداللة
 التعليو

 2.6087 74 ذكر
 دالة 0.023 2.291

 2.3884 131 أنثى

 (α=0.06جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( أنه تو6يتبني من اجلدول )

ملتوسطات تقدير إجابات الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية حول التحديات املؤثرة على 

استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا تعزى ملتغري اجلنس وذلك لصاحل الذكور؛ 

ذوي اإلعاقة بتلك اجلامعات السعودية يواجهون حتديات أكثر من  وذلك  يشري إىل أنَّ الطالب

الطالبات لالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد، وقد يعود ذلك إىل أن طبيعة التسهيالت التقنية يف 

الشو النسائي اليت قد حتصل عليها اإلناث أكثر من الذكور، أو بسبب وجود خلفية تقنية لدى 
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عرفة أستاذات املقررات بطبيعة التعديالت التقنية اليت حتتاجها تلك فرق الدعم النسائي أو م

الطالبات، جبانب امتالك اإلناث الكثري من الكفايات التقنية اليت تدعم وصوهلن إىل هذا النوع 

 من التعليم بشكل أفضل. 

سعودية حول التحديات املؤثرة اختبار )ت( ملتوسطات تقدير استجابات الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات ال

على استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد تعزى ملتغري )االلتحاق مبقررات إلكرتونية يف اجلامعة قبل جائحة 

 كورونا(

االلتحاق مبقررات إلكرتونية يف 

 اجلامعة قبل جائحة كورونا 
 قيمة ت املتوسط العدد

مستوي 

 الداللة
 التعليو

 2.5871 55 نعم
 غري دالة 0.146 1.461

 2.4242 150 ال

( α=0.06( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6يتبني من جدول )

ملتوسطات تقدير استجابات الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية حول التحديات املؤثرة على 

ق مبقررات إلكرتونية يف اجلامعة قبل استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد تعزى ملتغري )االلتحا

جائحة كورونا(، وميكن تربير ذلك بأن طبيعة التحديات سواء أكانت حتديات تعليمية يف نظام 

التعليم عن ُبعد أم حتديات تقنية أم شخصية، موجودٌة ويعاني منها هؤالء الطالب سواء أقبل 

 اجلائحة أم أثناء اجلائحة. 

التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية حول  اختبار حتليل

 التحديات املؤثرة على استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد تعزى ملتغري )التخصص العلمي(.

 جمموع مربعات مصدر التباين
درجات 

 احلرية
 قيمة ف متوسط املربعات

 التعليو مستوى الداللة

 1.311 4 5.244 ني اجملموعاتب

 0.487 200 97.448 داخل اجملموعات دالة 0.032 2.690

  204 102.691 اجملموع
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( دالة إحصائيًّا، مما يشري إىل وجود فروق ذات 2.690( أن قيمة ف )8يتبني من اجلدول رقم )

ة حول التحديات املؤثرة داللة إحصائية بني استجابات الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودي

على استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد )املتغري التابع( باختالف التخصص العلمي ألفراد العينة 

)املتغري املستقل(؛ لذلك طبو اختبار "شيفيه" للكشف عن مصدر تلك الفروق، فأظهر اختبار 

إلعالم( وبني الطلبة امللتحقني "شيفيه" أن هناك فرًقا بني الطلبة امللتحقني بالتخصص العلمي )ا

بتخصصات علمية أخرى، وذلك لصاحل امللتحقني بتخصص اإلعالم، وميكن تفسري ذلك بأن 

ختصص اإلعالم يعد أحد التخصصات احلديثة، واليت أتيح القبول فيها للطلبة ذوي اإلعاقات مما 

لطلبة ذوي اإلعاقة، قد يكون هناك ضعف يف معرفة بع  أعضاء هيئة التدريس عن التعامل مع ا

 ومعرفة طبيعة التحديات اليت تواجههم، وكيفية التعامل معها.

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية حول 

 نوع اإلعاقة(التحديات املؤثرة على استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد تعزى ملتغري )

 جمموع املربعات مصدر التباين
 درجات 

 احلرية

 متوسط 

 املربعات
 التعليو مستوى الداللة قيمة ف

 1.826 8 14.610 بني اجملموعات
4.064 

 
0.000 

 دالة

 
 449. 196 88.082 داخل اجملموعات

  204 102.691 اجملموع

ائيًّا، مما يشري إىل وجود فروق ذات ( دالة إحص4.064( أن قيمة ف )7يتبني من اجلدول )

داللة إحصائية بني استجابات الطالب ذوي اإلعاقة يف اجلامعات السعودية حول التحديات املؤثرة 

على استفادتهم من نظام التعليم عن ُبعد )املتغري التابع( باختالف نوع اإلعاقة ألفراد العينة )املتغري 

لكشف عن مصدر تلك الفروق، فأظهر اختبار "شيفيه" أن املستقل(؛ لذلك طبو اختبار "شيفيه" ل

هناك فرًقا بني جمموعة الطالب ذوي كفِّ البصر وضعف البصر وصعوبات التعلم وبني جمموعة 

ذوي اإلعاقة احلركية، وذلك لصاحل اجملموعة األوىل. وهذه نتيجة طبيعية؛ فذوو اإلعاقة 

وصوهلم واالستفادة من نظام التعليم عن ُبعد. احلركية ال يواجهون أي قيود ميكن أن تؤثر على 

بينما يواجه ذوو كفِّ البصر وضعيفو البصر وصعوبات التعلم جمموعًة من التحديات سواء أكانت 
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ذات عالقة بطبيعة اإلعاقة أم حتديات متعلقة بعدم أخذ تلك األنظمة وبرامج املقررات اإللكرتونية 

 إعاقتهم.  بالتعديالت والتكيفات املالئمة لطبيعة

 اخلامتة والتوصيات:

لقد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل وجود حتديات تؤثر على استفادة الطالب ذوي اإلعاقة من 

نظام التعليم عن ُبعد يف اجلامعات السعودية أثناء جائحة كورونا، وكان من أبرزها )التحديات 

لرسومات والصور باحملتوى اإللكرتوني التعليمية يف ِمنصَّات التعليم عن ُبعد(، مثل: عدم تكييف ا

يف تلك املنصَّات لتتالءم مع طبيعة احتياجات هؤالء الطالب، باإلضافة إىل ضعف استخدام احملتوى 

 لقراءة مستندات (Adobe Acrobat)اإللكرتوني للربامج الداعمة، مثل: عدم إتاحة استخدام 

(PDF) إضايف للطالب ذوي اإلعاقة؛ ألداء الواجبات ، كما أنَّ تلك املنصَّات ال تسمح بإعطاء وقت

املنزلية، واالختبارات وخصوًصا لتلك احلاالت اليت تواجه مشكالت صحية أو حركية. إضافة إىل 

حتديات أخرى متعلقة باجلانب التقين كضعف الدعم التقين املقدم هلؤالء الطالب يف تلك 

ه اخلدمة، وقلة توافر أجهزة احلاسب اآللي اجلامعات، وضعف خدمة "اإلنرتنت" من ِقبل مزوِّدي هذ

وبراجمه املناسبة لديهم. أما أقل تلك التحديات اليت واجهت هؤالء الطالب من وجهة نظرهم فهي 

التحديات الشخصية املتعلقة باالفتقار إىل التدريب على استخدام تلك املنصات اإللكرتونية وضعف 

احلسية أو احلركية أو العقلية اليت تفرضها اإلعاقة الدافعية يف استخدامها والقيود الصحية أو 

أمام استخدام تلك املنصَّات، وبناًء على ذلك يوصي الباحثان بتوصيات عديدة ميكن أن ُتسهم يف 

 التغلُّب على التحديات املؤثرة على استفادة الطالب ذوي اإلعاقة من نظام التعليم عن ُبعد:

التقين يف اجلامعات السعودية لتطوير األنظمة والربامج  توفري التدريب الكايف لِفَرق الدعم .1

اإللكرتونية لتتوافو مع طبيعة وخصائص الطالب ذوي اإلعاقة، والتعامل مع التحديات اليت 

 تواجههم أثناء استخدامها. 

تقديم التدريب الالزم ألساتذة اجلامعات السعودية حول طبيعة التعديالت الالزم إدراجها على  .2

إللكرتوني يف ِمنصَّات التعليم عن ُبعد لدعم الوصول الكامل للطالب ذوي اإلعاقة، احملتوى ا

 وكذلك أساليب التقويم املناسبة هلم. 

تطوير البنية التحتية من ِقبل ُمزوِّدي خدمات "اإلنرتنت" يف كافة مناطو اململكة، مما يضمن  .3

 لتعليم عن ُبعد يف تلك اجلامعات. هلؤالء الطالب إىل منصَّات ا اًلوسريًعا وعاد اًلسه اًلوصو
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ضمان اجلامعات السعودية توفري أجهزة احلاسب اآللي للطالب ذوي اإلعاقة امللتحقني بها  .4

وذلك عن طريو التنسيو مع اجلهات اخلريية، كجمعية )ارتقاء( اليت تستقبل الفائ  من 

ألجهزة نظًرا لظروفهم أجهزة احلاسب اآللي، وتعيد تأهيلها وتتربع بها ملن ال ميلكون هذه ا

 االقتصادية. 

أهمية استمرار اجلامعات السعودية يف تقديم التعليم عن ُبعد للطالب ذوي اإلعاقة، والعمل  .6

على التغلب على تلك التحديات اليت أظهرتها الدراسة وخصوًصا أنَّ هناك رغبة واضحة من 

أنَّ هذا النوع من التعليم يضمن هؤالء الطالب يف االستفادة من هذا النظام يف املستقبل، كما 

تطبيو مبادئ التصميم الشامل للتعلم والذي ُيعدُّ من املمارسات احلالية يف جمال دعم وتعليم 

 هؤالء الطالب.
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Abstract: 

This study aimed to identify the extent of professional practices for heads 

of departments in the digital environment during "COVID-19", related to 

academic performance in terms of educational, administrative and technical 

dimensions. It also identifies the requirements of developing these professional 

practices, and the differences among the study members' responses according to 

"gender and college" variables. The study adopted the descriptive survey 

approach and used the questionnaire as a study tool to collect data from (380) 

individuals of faculty members at King Saud University. The study shown 

several conclusions of which, the professional practices for heads of departments 

in the digital environment during "COVID-19", in terms of educational, 

administrative, and technical dimensions were at moderate degree, whereas the 

professional practices related to the administrative dimension ranked first, 

followed by those related to the educational dimension, and those related to the 

technical dimension ranked last. The study members believe that the 

professional practices of heads of departments in the digital environment must 

be developed. Finally, the study found statically significant differences among 

the study members' responses according to "gender and college" variables. The 

study made a number of recommendations, including the need to spread 

awareness among department heads and faculty members to develop their 

technical skills, as well as designing training programs for professional 

development in the field of digital learning environment. 

Keywords: Higher Education - Distance learning – Professional practices. 
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املمارسات املهنية (. 2020، العتييب. سامية بنت تراحيب. )حسناء بنت بلج ييب.العت املرزم،خالد بن صاحل  السبيعي.

 .( وسبل تطويرها جبامعة امللك سعود11-)كوفيدفرتة جائحة الرقمية خالل يف البيئة لرؤساء األقسام 

 .88–25 (،1) 6، لة العلوم الرتبويةجم

( 11)كوفيدفرتة جائحة الرقمية خالل يف البيئة املمارسات املهنية لرؤساء األقسام 

 وسبل تطويرها جبامعة امللك سعود 

 (1)السبيعياملرزم د. خالد بن صاحل  أ.

                 (3)سامية بنت تراحيب العتييب أ.      (2)ييبأ. حسناء بنت بلج العت

 ستخلص:امل

 الرقمية خالليف البيئة هدفت الدراسة إىل التَّعرُّف على املمارسات املهنية لرؤساء األقسام 

، وحتديد سبل تطويرها، (واإلداري، والتقين )التعليمي، يف الُبعد (19كوفيد )فرتة جائحة 

الكلية(. وقد طبَّقت  سوالكشف عن الفروق بني استجابات أفراد الدراسة تبًعا ملتغيِّري )اجلن

( فرًدا من أعضاء 370الدراسة املنهج الوصفي املسحي، واستخدمت االستبانة جلمع البيانات من )

املمارسات املهنية لرؤساء  هيئة التدريس جبامعة امللك سعود، ومن أهم ما توصَّلت إليه الدراسة: أن

واإلداري،  )التعليمي، الُبعديف  (٩١كوفيد )فرتة جائحة  الرقمية خالليف البيئة األقسام 

جاءت بدرجة متوسطة، حيث املمارسات املهنية يف الُبعد اإلداري بالرتبة األوىل، يليها  (والتقين

الُبعد التعليمي، ويف الرتبة األخرية املمارسات يف الُبعد التقين؛ ويرى أفراد الدراسة أهمية تطوير 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني يئة الرقمية؛ كما تبني املمارسات املهنية لرؤساء األقسام يف الب

أفراد الدراسة تعزى الختالف متغريي: اجلنس والكلية. وقد قدَّمت الدراسة عدًدا من استجابات 

نشر الوعي بني رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس بأهمية تطوير التوصيات منها ضرورة 

 .ج تدريبية للتنمية املهنية يف جمال بيئة التعلم الرقميةمهاراتهم التقنية، وكذلك تصميم برام

 املمارسات املهنية. التعليم عن ُبعد التعليم العالي الكلمات املفتاحية:

                                                             
kalsubaie@ksu.edu.sa، امعة امللك سعودجب ، كلية الرتبيةاإلدارة الرتبويةأستاذ   (1)

 

hb.alotaibi@psau.edu.saز، جامعة األمري سطام بن عبدالعزيحماضر بكلية الرتبية بالدمل   (2)
 

samiahtatwer55@gmail.comيف، إدارة تعليم عفمشرفة تدريب مركزية ب  (3)
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 املقدمة:

حنو بيئة العمل الرقمية إلدارة أزمة  اًلحتوالعامل  ا يف معظم دولشهد نظام التعليم مؤخًر

ستمرار العملية الردة فعل مباشرة بوصفه لنمط (، وجاء هذا اCOVID- 19) كورونا جائحة

دولة بإغالق  (100)أكثر من  قامت فقد ،(2020) ملا رصدته منظمة اليونسكو اووفًق التعليمية.

ل تعليم أكثر من يتعطَّ مة باستخدام التقنيات حتى الوطالبت املنظَّ ها،املدارس واجلامعات في

 متعلم. مليون  (٠٥٥)

م( إعداد اسرتاتيجية متكاملة للتعليم 2020لتقى أسبار )إبريل كما تضمَّن تقرير مل

الرقمي، وبناء نظام متكامل إلدارته يف املؤسسات التعليمية، ومنحها املرونة الختاذ قراراتها يف 

الستمرار  ويواجه التعليم اإللكرتوني م(.2020طيبة وعبده والضوحيي،)ضوء إمكاناتها املتاحة 

 عليم العالي صعوبات بسبب تطبيقه يف مثل هذه الظروف الطارئةالدراسة يف مؤسسات الت

ىل تسريع إأدى انتشار اجلائحة  وقد(. م2020)الليلي، إمساعيل، علي، والقحطاني،االستثنائية 

من اخلربة ذات الصلة  العاملون هما ميتلكفيمع نقص  ،عدعن ُب اإللكرتونيممارسة العمل 

املؤسسات  هذا األمر من بطلَّوت .(Chen, 2020ا )سلوكيًّوفكريًّا واإلعداد هلذه املمارسة 

اإللكرتونية ويف البيئة  ،اًلوجود قيادات أكادميية عالية األداء يف اختصاصاتها العلمية أوالتعليمية 

حنو األداء الرقمي وقيادته  التحوُّل قبول التحديات والقدرة على مواجهة التغيري يفوا، ثانًي الرقمية

 (.م2017، )يونس بنجاح

 ( وثيقة لدعم قادة التعليم يفOECD) أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنميةقد و

كما وضعت فيها قائمة مرجعية للمهام املطلوبة اليت  ؤسسات،املمبختلف السياسات التعليمية 

وتقديم الدعم الصحي  ،وتنظيم االتصاالت ،من التخطيط اجلائحة تدعم استجابة التعليم جتاه

 (.م2020وشاليشر، ،لنفسي والتعليمي ألعضاء اهليئة التدريس واملوظفني والطالب )رميرزوا

 ,Hannoشار هانو )أ ،ورؤساء األقسام  القادةيف ظل هذه األزمة والواجبات املطلوبة من و

 ،ل يف: التخطيط لألولوياتتتمثَّ ؛يف البيئة الرقمية ئهم( إىل بع  التوصيات من أجل حتسني أدا2020

مثل: وسائل التواصل  ،ع اختيار الوسيلة والتقنية املناسبة للقائد واجلمهور من الربامج املعروفةم

" للعمل "Social Media, Zoom & Google hangout "وتآهنو و" "،قوقل"و "،زوم"و ،االجتماعي

عامله اجلانب يف ت ىراعوأن ُي ،ومتابعته باستمرار اإللكرتونياالهتمام بالربيد و ،اإلداري والتعليمي
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 القائد يف توافرها ينبغياجتماعية و ،وتقنية ،وتعليمية ،ص يف مهارات إداريةما تتلخَّ وهي ،اإلنساني

 رهااليت توفِّ ةمنصات التدريب اإللكرتوني عربوالعمل على تنمية مهاراته وقدراته فيها  األكادميي،

لديه القدرة على التفاعل بإجيابية  توافرت غريها حتى أوالتزامنية  بالطرق إما املؤسسات،العديد من 

 . اجلديدة املعطياتمع 

طريقة بال تليسعن ُبعد؛ ا لكرتونيًّإ" وأداء املهام اإلنرتنتعالوة على ذلك، فالتدريس عرب "و

ألداء مهامهم اإلدارية  التدريب عليهانالوا العديد من أعضاء هيئة التدريس ، فديدة ألي جامعةاجل

ن بع  أعضاء هيئة التدريس غري املتمرسني فرصة أال يتمكَّ اهناك دائًمفذلك ، ومع والتعليمية

كما أن العمل من املنزل سيكون مهمة صعبة ألعضاء هيئة  ،بالتقنية من التأقلم مع هذا الوضع

 األقسام خاللتأتي هذه الدراسة لتبحث يف املمارسات املهنية لرؤساء و (.Sahu, 2020) التدريس

 .( وسبل تطويرها19 )كوفيد جائحة

  مشكلة الدراسة:

 يف املؤسسات التعليمية؛ ائحةاجلبها البشرية جراء  يات العاملية الراهنة اليت مترُّيف ظل التحدِّ

ىل إبيئات التقليدية لمن ا االنتقال السريع بالتعليم ككلٍّسهم بتتطلب األمر وجود قيادات 

، الليلي)حيث يؤكد  .يت فرضتها اجلائحةال ةزممن االستجابة لأل انوًعبوصفه  ،الرقمية

لقت بظالهلا على األنظمة التعليمية يف أ اجلائحة نأ( م2019 إمساعيل، أبو ناصر، والقحطاني،

السريع يف مجيع جوانب العمل اإلداري والتعليمي  التحوُّل وفرضت ضرورة ،مجيع الدول

 ةجامعة امللك سعود جلنشكَّلت  كاستجابة لذلواالنتقال إىل البيئات الرقمية. و ،واالجتماعي

مجيع  كما شرعت لتحويل ،ووضعت خطة تنفيذية ،وإدارة أي خماطر قد تنتج عنه ها،لتعامل معل

وقد كشفت إحصائية وزارة  (.م2020الرقمية )جامعة امللك سعود، املنصَّات ىلإعماهلا أتعامالتها و

ن استخدام اجلامعات عن أ هذه األزمةية يف يف اجلامعات السعود اإللكرتونيالتعليم لتفعيل التعليم 

اليت وصل عدد املستخدمني  ،جامعة امللك سعودها ومن ،للبيئات واملنصات الرقمية تضاعف عن قبل

(، وامللفات 4089حوالي ) اإللكرتونية، وبلغت عدد التقوميات فرًدا (30463اتها حوالي )ملنصَّ

البيئات  استخدامىل ارتفاع ملحوظ يف إشري وهو ما ُي ملًفا؛ (3726) املستعرضة حوالي اإللكرتونية

 (. ـه1441الرقمية )وزارة التعليم،

 ويتوقف التحول السريع والناجح للتعامالت واملمارسات من البيئة التقليدية إىل الرقمية على
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 مدى ِامتالك رؤساء األقسام األكادميية للمهارات اإلدارية واألكادميية والتقنية، وقدرتهم على

توظيفها بكفاءة، ومبا يسهم يف حتقيو األهداف املنشودة. وقد أكَّدت العديد من الدراسات هذا 

(، اليت بيَّنت أن رئيس القسم يؤدي دوًرا حيويًّا يف جناح األداء 2018الدور، ومنها دراسة )إبراهيم، 

تًعا جلميع منسوبي اإلداري والتعليمي، وأن وجود قيادة أكادميية جيدة؛ تصنع أداًء أكادمييًّا مم

( يف أنه يقع على عاتو رؤساء األقسام مسؤولية كبريه يف 2017)أمحد، دراسة القسم، ومنها 

دراسة إدارتها وتطويرها ومنوها، والسري بها حنو التميز من أجل حتقيو أهداف اجلامعة. وكذلك 

احملرك للطاقات والقوى دور رئيس القسم يكمن يف أنه يعدُّ ن أىل إ أشارت( اليت 2014)الثبييت، 

بالقسم؛ مبا يضمن حتقيو التميُّز يف األداء اإلداري واألكادميي؛ وبالتالي حتقيو أهداف اجلامعة.  

م( إىل حاجة رؤساء األقسام يف القطاع التعليمي إىل 2016كما أكدت دراسة )اهلايف، وسالمة، 

 لظروف والتطورات.تطوير مهاراتهم اإلدارية والفنية والتقنية ملواجهة خمتلف ا

كما أظهرت مؤخًرا نتائج تقرير قامت به شركة األحباث الرقمية السعودية لقياس جتربة  

املوظفني والطالب حول العمل والدراسة عن ُبعد خالل اجلائحة عن عدم الرضا عن جتربة العمل 

وعات عن ُبعد، حيث جيد املوظفون صعوبة يف التواصل بشكل سريع مع رؤسائهم، وكذلك جمم

عن وجود حالة من عدم  اًل، فض"اإلنرتنت"العمل؛ بسبب بع  األعطال التقنية، وضعف شبكة 

  (.DRC, 2020)االلتزام بوقت العمل 

اليت دراسات ألهمية التَّعرُّف على املمارسات املهنية الرقمية، ولندرة الو ،ا ملا سبوواستناًد

 علم حدِّعلى سبل تطويرهاويف ظلِّ األزمات  لرقميةلقيادات يف البيئات ااملمارسات املهنية لتناولت 

فإنه ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف التَّعرُّف على املمارسات املهنية لرؤساء األقسام الباحثني

عضاء هيئة التدريس جبامعة امللك ، وسبل تطويرها من وجهة نظر أائحةاجل الرقمية خالليف البيئة 

 .سعود

    الدراسة: هدافأ

 :إىل حتقيو ما يليالدراسة  تهدف

فرتة جائحة  الرقمية خالليف البيئة التَّعرُّف على درجة املمارسة املهنية لرؤساء األقسام  (1

عضاء هيئة التدريس ، من وجهة نظر أ(واإلداري، والتقين )التعليمي، الُبعديف ( 19كوفيد )

 .جبامعة امللك سعود
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ء األقسام بالبيئة الرقمية يف ظل ظروف جائحة حتديد سبل تطوير املمارسات املهنية لرؤسا (2

 (، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود.19)كوفيد 

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني استجابات أفراد الدراسة ُتعزى ملتغريي  (3

 )اجلنس والكلية(.

 أهمية الدراسة: 

الرتكيز على املمارسات وضوع يف املحداثة ا النظرية من أهميتهتستمد الدراسة األهمية النظرية: 

، إضافة إىل أهمية دور أعضاء هيئة اجلائحة الرقمية أثناءالبيئة املهنية لرؤساء األقسام يف 

 ملوضوع لنظري يؤصِّإطار توفري التدريس يف تقويم تلك املمارسات، وستسهم الدراسة يف 

املكتبة  وإثراءاجلائحة،  خالللبيئات الرقمية يف ااملمارسات املهنية لرؤساء األقسام 

 العربية.

علمية مرجعية  األهمية التطبيقية: كما تستمد الدراسة أهميتها التطبيقية يف قدرتها على إجياد

خالل البيئات الرقمية حتسني ممارساتهم يف تسهم يف فإنها  املهنية؛ ملمارسات رؤساء األقسام

باملمارسات عنى ُتاليت دراسات مزيد من الباحثني إلجراء ال . باإلضافة إىل دعوةائحةاجل

 يف البيئات الرقمية.املهنية للقيادات 

    الدراسة: سئلةأ

(، 19)كوفيدفرتة جائحة  الرقمية خالليف البيئة ما درجة املمارسة املهنية لرؤساء األقسام  ( 1

هيئة التدريس جبامعة امللك  عضاء، من وجهة نظر أ(واإلداري، والتقين )التعليمي، الُبعديف 

 ؟سعود

ما سبل تطوير املمارسات املهنية لرؤساء األقسام يف البيئة الرقمية يف ظل ظروف جائحة  (4

 (، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود؟19 )كوفيد

س هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد الدراسة ُتعزى ملتغيِّري )اجلن (6

 والكلية(؟

 حدود الدراسة:

لرؤساء األقسام يف الُبعد )التعليمي،  باملمارسات املهنيةالدراسة  ُحدِّدت احلدود املوضوعية:

 واإلداري، والتقين(، وسبل تطويرها.
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 هـ.1441لدراسي االفصل الدراسي الثاني من العام  طبقت الدراسة خالل احلدود الزمانية:

اسة يف الكليات العلمية واإلنسانية والصحية والتطبيقية جبامعة امللك طبقت الدر احلدود املكانية:

 سعود.

 طبقت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود. احلدود البشرية:

 مصطلحات الدراسة:

( بأنها: الفعل والتدريب ملزاولة املهام ٥٥٩٠عرَّفها قاموس "ويبسرت" يف )الكعيب،  :املهنية املمارسة

 باستمرار، مع استخدام املعرفة واخلربة يف أداء العمل.

 دوره منطلو منعن ُبعد  القسم رئيس بها يقوم اليت ملهاما: أنهاب إجرائيًّا وُتعرَّف املمارسة املهنية الرقمية

وتعتمد على ما ميتلكه من معارف ومهارات وخربات  ،املنشودةلتحقيو األهداف  الوظيفي؛

 .خمتلفة

هو عضو هيئة التدريس املكلف بتسيري األمور العلمية واإلدارية واملالية يف القسم،  رئيس القسم:

واملسؤول عن تطبيو لوائح وأنظمة جملس التعليم العالي، ويقدم للعميد تقريًرا عن أعمال 

القسم يف نهاية كل سنة دراسية، ويعني من بني أعضاء هيئة التدريس السعوديني املتميزين 

مية واإلدارية بقرار من مدير اجلامعة بناًء على ترشيح عميد الكلية ويكون بالكفاءات العل

 (.2014 التعيني ملدة سنتني قابلة للتجديد )الثبييت،

ويعرف إجرائيًّا بأنه: هو العضو املكلف بقيادة القسم عن طريو ما يقوم به من مهام يف اجلوانب 

من أجل حتقيو أهداف القسم يف اجملال  اإلدارية من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة للعاملني

 ( احلالية. 19اإلداري والتعليمي يف البيئة الرقمية يف ظروف اجلائحة )كوفيد

( سببها فريوس 19هي جائحة عاملية مستمرة حاليًّا ملرض )كوفيد (:19جائحة )كوفيد

الصحة " )منظمة 2كوف-املرتبط باملتالزمة التنفسية احلادة الشديدة"سارس 2كورونا

 (.2019العاملية، 

وتعرف إجرائيًّا بأنها: جائحة عاملية صحية أثرت على مجيع جماالت احلياة االجتماعية والصحية  

والتعليمية واالقتصادية يف مجيع دول العامل تأثرًيا بالًغا؛ مما أدى إىل حتول التعليم 

 عملية التعليمية. وممارساته إىل العمل يف بيئة رقمية إلكرتونية من أجل استمرار ال
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 اإلطار النظري:

وجود قيادة تستطيع  يف القسم األكادميي مات األساسية لنجاح العملية األكادمييةمن املقوِّ

ف على رسالتها يتوقَّ أداءيف  كلية/اجلامعةلتحقيو األهداف، فنجاح ال فيهتوجيه جهود العاملني 

دافه احملددة وخططه وطموحاته. لذلك يعدُّ أهتحقيو ل النجاحتدفع العمل إىل  مؤثرة،وجود قيادة 

على مستوى األقسام  عن تنفيذ اخلطط وحتقيو األهداف قيادات مسؤولة رؤساء األقسام

يف إدارة العمل  مونوعية ممارساتهأدائهم ف على نوعية جناح أي جامعة يتوقَّو والكليات،

أن القسم األكادميي  (Willson, 2015)ويرى ولسون  ختلف الظروف.األكادميي واإلداري مب

ميثِّل الوحدة اإلدارية والعلمية يف كليات اجلامعة، اليت تتكوَّن من عدة حقول يف املعرفة مرتبطة 

بعضها ببع ، وأصبحت مكانة اجلامعة ترتكز على أداء أقسامها، كما أن مسعة اجلامعة 

أن املمارسات املهنية  (2019تتشكَّل بنوعية أقسامها األكادميية. وذكر )النوافلة والبطاح، 

لإلداري الرتبوي متثل اإلجراءات والسلوكيات القائمة على إدراكه حلاجات التعليم، بوصفها 

، وإدراك حاجات األساتذة يف هذا اجملتمع التفاعلي عند إحداثه التغيري اًلجمتمًعا تربويًّا متكام

اإلجراءات املطلوبة للقيام مبراحل  املطلوب، من خالل امتالكه لعدد من املهارات املختلفة، وتنفيذ

 التغيري املختلفة. 

( أن رؤساء األقسام أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتَّعون بالكفاءات 2016ويرى )الشهري، 

العلمية واإلدارية هم مسؤولون عن تسيري وتطوير األداء العلمي واإلداري واملالي للقسم. أما )أمحد، 

من أجل إدارة  ؛بقرار رمسي لشغل رئاسة القسم وانيِّن ُعوأكادميي ( فريى أن رؤساء األقسام2017

 األمور العلمية واإلدارية واملالية ورفع التقارير الدورية لعميد الكلية.

جـد ن ُوإال يوجد توصـيف لعمـل رئـيس القـسم، و إىل أنه (2006، كعكي)أشارت ولقد 

 أنه ال (2014، الثبييت)وذكر  إجنازها. يصعب يمـن املـسؤوليات التـ امـا يكـون خليطـً افغالبـً

، وقد ُعرض ملخٌص ركت احلرية فيها للجامعاتُت وأن اللوائح ،هام رئيس القسممليوجد حتديد 

واإلشراف  ،رئاسة جملس القسم منها: وأكادميية، مهام إدارية وماليةمتثلت يف ملهام رئيس القسم 

اإلشــــراف ، وقرارات جملس الكليةو وتنفيذ قراراتهوالدعوة حلضور جلـساته  ،على تنظيم شؤونه

تطبيو نظم اجلودة ، وربامجالتطــــوير لخطط واالختبارات، ووضع علــــى ســــري العمليــــة التعليميــــة 

( مهام أو ممارسات 2012. بينما حدَّد )الطراونة، الطالبيةعلى األنشطة إلشراف وا واالعتماد،
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 تتمثل يف اجملال اإلداري والفين، وتشمل وظائف اإلدارة اخلمسة: )ختطيط، رؤساء األقسام، اليت

وتنظيم، وقيادة وتوجيه، ورقابة، وتقويم ومتابعة( لسري القسم وعملياته، وممارسات يف جمال 

التدريس والتعليم لتحقيو األهداف األكادميية لربامج القسم من حماضرات واختبارات وجداول 

البيئة وخدمة اجملتمع، وتتمثل يف التفاعل مع القضايا احمليطة واجملتمع وممارسات يف جمال 

 احمللي، إضافة إىل ممارسات تشمل العمل كفريو والبحث العلمي.

وبناًء على ما سبو، فإنه ال بدَّ أن يتوافر لدى رؤساء األقسام كفايات ومهارات علمية 

أن أهم ما مييِّز رئيس القسم كقائد فعَّال يف وإدارية، وأن مهامهم هي أكادميية وإدارية ومالية، و

( متتُّعه مبهارات االتصال الفعَّال مع أعضاء 2014ممارسته املهنية، كما بينت دراسة )البشري، 

قسمه، وإقامة شبكة من العالقات الداعمة هلم، واملوجَّهة ألعماهلم واجتاهاتهم مبا يؤدي لرضاهم 

( أن أداء رؤساء األقسام يتحدَّد 2014كد دراسة )املدرع، عن العمل، ويزيد من إنتاجيتهم. وتؤ

بقدرته على إدارة املعرفة، ومساعدة أعضاء قسمه على التوظيف اإلجيابي ملعارفهم لتطوير األداء 

( أنَّ لرؤساء األقسام أهمية يف نشر ثقافة تطوير األداء اخلاص 2014األكادميي. ويرى )اخلرا ، 

وهم املهين، ونقل اخلربات يف العمل وتبادهلا. بينما حيدِّد )احلربي، باألعضاء، والرتكيز على من

( كفاءة رئيس القسم يف قدرته على توظيف التقنيات ونظم املعلومات يف أدائه؛ لتسهيل القيام 2014

( إىل أن استخدام التقنية وتطبيقاتها يساعد 2018مبهام أهداف القسم وحتقيقها. وأشار )إبراهيم، 

وتبسيط أداء العمل واملهام لرؤساء األقسام من أجل حتقيو األهداف املرجوة كما  على حتسني

 يسمح ألعضاء هيئة التدريس بالقسم باملشاركة يف اختاذ القرارات.

وبعد ظهور اجلائحة حتوَّلت مجيع العمليات التعليمية واإلدارية يف املؤسسات األكادميية 

ت مهمة تقنية غري اختيارية أخرى يتطلّ ب من رؤساء للبيئة الرقمية من أجل استمرارها، وظهر

األقسام اإلملام بها، تشمل مجيع املمارسات املهنية لرؤساء األقسام ولكن يف بيئة رقمية. وقد 

عدًدا من التوصيات للقيادات الستمرار  OECD, 2020)وضعت املنظمة العاملية للصحة واالقتصاد )

 التعليم خالل اجلائحة من أبرزها:

ضع جدول زمين ووسائل االتصال املتكرر بني أعضاء فريو العمل خالل فرتة التباعد و 

 االجتماعي.

حتديد املبادئ اليت ستوجِّه االسرتاتيجية، مثل: محاية صحة الطالب واملوظفني، وتقديم الدعم  

 النفسي هلم، وضمان التعلم األكادميي.
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يقة أن األساليب املعتادة غري قابلة للتطبيو، إعادة ترتيب أولويات أهداف املناهج بالنظر إىل حق 

 ."اإلنرتنت"والنظر إىل وسيلة التعلم والتقويم املناسبة عرب 

االهتمام بالتطوير املهين الفوري للمعلمني واآلباء مبا حيتاجونه من آليات تدعم استمرارية التعلم  

 واجملتمعات املهنية، وتزيد من استقالليتهم.

من خالل  ،الرتكيز على دعم الصحة النفسيةالقيادات جيب على  وإضافة إىل ذلك فإنه

تقديم اسرتاتيجيات و ؛وتقديم إرشادات وحماضرات عرب "اإلنرتنت" ،حتديث اإلرشادات الصحية

يعاني من مشاعر القلو الشديد الدعم  طالبأي  ىيتلقَّ أن بيتطلَّ كماائحة، إلدارة التعامل مع اجل

جنُّب تأثري اجلائحة يف التعليم العالي؛ طولب األساتذة ببذل املزيد من ولت (.Sahu, 2020)النفسي 

اجلهود يف التأكد من توفري املعلومات إلكرتونيًّا، وسهولة وصول الطالب إليها، وتفعيل االتصال 

بالربيد اإللكرتوني ووسائل التواصل االجتماعي "كالواتس آب"، و"سكايب"، وتسجيل 

  (.Alston, 2020)الطالب احملاضرات وتوزيعها على 

 الدراسات السابقة:

املمارسات املهنية لرؤساء  تتناولعدًدا من الدراسات السابقة اليت  تناول األدب الرتبوي

ومن  على حد علم الباحثنييف الظروف الطبيعية وحمدوديتها يف الظروف االستثنائية  األقسام

على مستوى فاعليَّة أداء رؤساء األقسام  فرُّالتع( اليت هدفت إىل 2012ذلك دراسة )الطراونة، 

تكون جمتمع و األكادميية يف جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها،

الدراسة من مجيع أعضاء اهليئة التدريسية املتفرغني، وممن هم برتبة )أستاذ، وأستاذ مشارك، 

( عضًوا، مشلت العينة 817، والبالغ تعدادهم الكلي )وأستاذ مساعد( يف جامعة البلقاء التطبيقية

( عضو هيئة تدريس، وحتقيًقا ألهداف الدراسة استخدمت 116اليت اختريت بطريقة عشوائية )

ة األداء اليت طورها الباحث. وأظهرت النتائج أن هناك درجات مرتفعة من األداء يف استبانة فاعليَّ

قسام األكادميية، ودرجات متوسطة يف جماالت التدريس اجملال اإلداري والفين لدى رؤساء األ

والتعليم، والعمل والبحث العلمي، والبيئة وخدمة اجملتمع. كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق 

ذات داللة إحصائية يف جمال العمل والبحث العلمي بني الكليات اإلنسانية والكليات العلمية 

 (2014، الثبييت)راسة اجلنس لصاحل الذكور. وكذلك دلصاحل الكليات العلمية، وحسب متغري 

إىل تقويم املهارات اإلدارية لرؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية اليت هدفت 
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توصلت عضًوا، و( 3983)املنهج الوصفي املسحي، وطبقت أداة الدراسة على  احلكومية. واستخدم

ألقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية احلكومية جاء أن تقويم املهارات اإلدارية لرؤساء ا إىل

ملهارات ان رؤساء األقسام يفتقدون أوهذا يدل على  ،بدرجة متوسطة، وأنه دون املستوى املطلوب

 اإلدارية الالزمة لتحقيو أهداف األقسام باجلامعات السعودية احلكومية. 

ح برنامج لتطوير األداء اإلداري ( اليت هدفت إىل اقرتا2016ودراسة )اهلايف، وسالمة، 

لرؤساء األقسام يف إدارات التعليم مشال اململكة يف ضوء احتياجاتهم التدريبية، وتكونت العينة 

، وهي: ت( رئيس قسم، ولتحقيو أهداف الدراسة طورت استبانة مكونة من ثالثة جماال142) من

ت اإلدراكية التصورية. وأظهرت نتائج الكفايات اإلنسانية، والكفايات الفنية التقنية، والكفايا

الدراسة أن االحتياجات التدريبية لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام يف إدارات التعليم مشال 

اململكة جاء بدرجة كبرية يف مجيع جماالت أداة الدراسة، كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق 

عينة الدراسة حول االحتياجات التدريبية  ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد

دمييك ونيفرا وسيغي  أجرىوككلٍّ تعزى ملتغريات اجلنس، واخلربة اإلدارية، واملؤهل العلمي. 

ىل دراسة إهدفت  دراسة (Dimic, Seggie, Hacifazlioğlu, & caner, 2016) وازج وكانر

اصة يف تركيا فيما يتعلو مبستوى تصورات رؤساء األقسام العاملني يف اجلامعات العامة واخل

عشر  ةدوارهم كرؤساء لألقسام. واستخدمت املنهج النوعي، من خالل مقابلة أربعأاالحرتاف يف 

دوارهم ومسؤولياتهم أالنظرة السلبية لرؤساء األقسام اجتاه بينت أن ا من أربع جامعات. ومشارًك

في الذي يشغلونه، كما أظهرت بسبب وجود جمموعة من املشكالت املتعلقة باملركز الوظي

النتائج ضرورة تدريب وتطوير رؤساء األقسام يف اجلامعات الرتكية وكيفية اختيارهم لشغل هذا 

 املركز الوظيفي. 

( اليت هدفت إىل التعرف على واقع األداء اإلداري لرؤساء 2016، العلي)وكذلك دراسة 

أداة  هة نظر أعضاء هيئة التدريس، وطبقتاألقسام يف كليات العلوم الرتبوية يف األردن من وج

يف اجلامعات األردنية، وتوصلت النتائج إىل أن واقع األداء اإلداري  عضًوا (288)االستبانة على 

 ذات داللة إحصائية ترجع ملتغري اجلنس. اوأن هناك فروًق ،لرؤساء األقسام جاء بدرجة متوسطة

ع تصور مقرتح لتطوير األداء اإلداري لرؤساء إىل الوصول لوض (2018ت دراسة )إبراهيم، هدفو

األقسام األكادميية بكليات جامعة األزهر يف ضوء مدخل اإلدارة اإللكرتونية. واعتمد البحث 
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من أعضاء هيئة التدريس يف  اعضًو (186)على املنهج الوصفي. وتكونت جمموعة البحث من 

ستبانة للتعرف على آراء أعضاء االبحث يف ورؤساء األقسام بكليات جامعة األزهر. ومتثلت أداة ال

رؤساء األقسام بكليات جامعة األزهر يف دور اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني وهيئة التدريس 

وجود فروق ذات داللة  :منها ،وتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام. وتوصل البحث إىل عدة نتائج

األستاذ واألستاذ املساعد لصاحل األستاذ، كما إحصائية يف حمور التخطيط وحمور القيادة بني 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األستاذ واملدرس لصاحل األستاذ، كما أثبتت وجود فروق ذات 

داللة إحصائية يف حمور املشاركة واختاذ القرار وحمور التوجيه واإلرشاد بني األستاذ واملدرس 

 .لصاحل األستاذ

تحديد وجهات نظر األكادمييني دراسة ل (Balyer, & Öz, 2018)بلري و اوز  أجرىكما 

حول التحول الرقمي يف التعليم من حيث الربامج وعمليات اإلدارة، واتبعت الدراسة املنهج النوعي، 

( جامعات خمتلفة 9( عضو هيئة تدريس يعملون يف )20وذلك باستخدام أداة املقابلة على عينة من )

وكان من أهم النتائج أنه جيب بناء خطط اسرتاتيجية للتحول الرقمي،  يف قسم العلوم الرتبوية،

وتوسيع املشاركة يف بناء السياسات وصنع القرارات الداعمة له، إضافة إىل أهمية التدريب 

 مبشاركة كليات الرتبية، وتقديم الدعم وتوفري البنية التحتية املناسبة. 

كادميي تعرف على واقع األداء اإلداري واألهدفت إىل ال فقد( 2017، الزامل)دراسة أما 

لألقسام اإلدارية واألكادميية يف اجلامعات السعودية وذلك يف ضوء مبادئ احلوكمة ورؤية 

 (84)كونة من موطبقت االستبانة على عينة  ،، واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي(2030)

الرمحن، وتوصلت إىل أن واقع عبد بنت العزيز واألمرية نورهعبد عضًوا من جامعة أم القرى وامللك

األداء اإلداري واألكادميي يف األقسام اإلدارية واألكادميية باجلامعات السعودية يف ضوء مبادئ 

بتطوير األداء اإلداري  اوأن هناك اهتماًم ،جاءت بدرجة كبرية( 2030) احلوكمة ورؤية

 واألكادميي يف هذه اجلامعات. 

( إىل فهم الدور الدافعي Bipath, Nkabinde, 2018) اكبينددراسة بيباث ونكما هدفت 

فريقيا وفهم مسؤولياتهم ألرؤساء األقسام يف تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف جنوب 

فرًدا يف أربع  (284)كذلك اجتاههم، واستخدمت املنهج الكمي، وطبقت االستبانة على 

يف  امهمًّ ادافعيًّ اإىل أن رؤساء األقسام يلعبون دوًر فريقيا، وتوصلتأمقاطعات تعليمية جبنوب 

 تطوير أداء مرؤوسيهم وطالبهم، وأن مسؤولياتهم تتزايد اجتاههم.
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فقد كشفت بع  يف قطاع التعليم اليت ارتبطت مبوضوع الدراسة ومن حيث آثار اجلائحة 

إمساعيل، وأبو ناصر، منها: دراسة )الليلي، والدراسات احلديثة نتائج مهمة رغم حمدوديتها، 

أزمة -( اليت هدفت إىل دراسة آثار وأبعاد التعليم عن ُبعد كاستجابة لألزمات2019والقحطاني، 

يف الدول العربية. واستخدمت املنهج التحليلي من خالل حتليل وسائل التواصل -كورونا

ت عن ُبعد مع االجتماعي واملستندات العربية من لوائح وأدلة ذات صلة، وكذلك إجراء مقابال

املتأثرين واملتخصصني وصناع القرار التعليمي. وتوصلت إىل جمموعة من اآلثار االجتماعية والثقافية 

والرتبوية واألخالقية واإلجرائية واللوجستية للتعليم عن ُبعد يف األزمات. أما دراسة اروجنربج 

(2020 Orangburg,) ستمرارية التعليمية من ِقبل كيفية احملافظة على اال هدفت إىل التعرف على

وتقدم  وخاصة أولئك الذين مل يدربوا على التدريس بواسطة التكنولوجيا، أعضاء هيئة التدريس

بع  االقرتاحات واالسرتاتيجيات السهلة والسريعة نسبيًّا للتعليم عن ُبعد يف هذا اجملال يف  الدراسة

يعانون من اخلوف من التكنولوجيا  كما تقدم إرشادات تقنية لألعضاء الذين وقت اجلائحة،

 والذين ُيطلب منهم التدريس عرب "اإلنرتنت".

تشار نهدفت إىل التعرف على التأثري احملتمل ال دراسة( Sahu, 2020) ساهو وأجرى

على التعليم والصحة العقلية للطالب وأعضاء هيئة التدريس، وتوصلت إىل وجود جمموعة  اجلائحة

الطالب وأعضاء هيئة التدريس نتيجة  سية والعقلية تؤثر بشكل كبري علىمن اآلثار الصحية والنف

للظروف العاملية الطارئة اليت صاحبت اجلائحة، وقدمت العديد من التوصيات ملساعدتهم للخروج 

على التعليم  اجلائحةاليت هدفت اىل دراسة آثار ( ,Peryavi 2020) ودراسة بريايف.من هذه األزمة

التعليمية  ىل أنه جيب أن يقدم صناع السياساتإإللكرتوني يف إيران، واليت توصلت العام والتعليم ا

 .ائحةإلدارة اجل الفئاتحمتوى تعليمي مبتكر وموحد جلميع 

تناوهلا موضوع مهام وأدوار ولقد اتفقت الدراسة احلالية مع هذه الدراسات السابقة يف 

 ( يف دراستها للبيئاتBalyer, & Öz, 2018) دراسة بلري و اوز عرؤساء األقسام، كما اتفقت م

 ( وبريايفSahu, 2020) (، وساهوOrangburg, 2020الرقمية، ومع دراسة اوراجنربج )

(Peryavi, 2020) ،على  (19-كوفيد)ثر جائحة أ( يف دراسة 2019، نيالليلي وآخر)و

 ,Dimicج وكانر)دمييك ونيفرا وسيغي وازوختتلف مع دراسة ، هااملؤسسات التعليمية ومنسوبي

Seggie, Hacifazlioğlu, &caner, 2016)  بلري واوزوكذلك دراسة  (Balyer, & Öz, 2018) 
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يف دراستها لواقع املمارسات املهنية لرؤساء  هامتيزت عنيف استخدامهم للمنهج النوعي، كما 

 ائحة.اجلضوء األداء األكادميي يف املرتبطة باألقسام جبامعة امللك سعود يف البيئات الرقمية 

 .النتائج يف بناء وحتديد موضوعات اإلطار النظري وبناء أداة الدراسة، وفهم وتفسري منهااستفادت و

 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 منهُج الدراسة: 

 ,Creswell)حيث يشري كرسويل ُاستخدم املنهج الكمي وفو التصميم الوصفيِّ املسحيِّ؛  

وبيان ه، ا الجتاهات جمتمع ما من خالل دراسة عينة منوصًف ميقدِّه أنإىل  (273 ,2014/2018

املمارسات املهنية لرؤساء وقد ُاستخدم للتعرُّف على وتعميم نتائجها.  ،الظاهرة وحجمها وارتباطها

 .ائحةاجليف البيئة الرقمية خالل فرتة د سعو امللكاألقسام جبامعة 

 جمتمُع الدراسة: 

، وبسبب اجلائحة فقد ء هيئة التدريس جبامعة امللك سعودن جمتمع الدراسة من أعضاتكوَّ 

( حساب مفعَّل، وبلغ العدد 6000مت التواصل معهم عرب حسابات الربيد اإللكرتوني والبالغ عددها )

 (.٩( عضًوا، كما يف جدول )370الفعلي لالستجابات )

 الدراسةأفراد  خصائص

 % النسبة التكرار 

 الكلية

 62.1 197 علمية

 22.6 76 إنسانية

 21.1 70 تطبيقية

 4.2 16 صحية

 %100 370 اجملموع

 اجلنس

 63.2 240 ذكر

 36.7 140 أنثى

 %100 370 اجملموع
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%( 62(؛ أن أكثر من نصف أفراد الدراسة من الكليات العلمية بنسبة )1يتضح من جدول )

%(. كما 4نت الكليات الصحية أقلها بنسبة )%( تقريًبا من الكليات اإلنسانية، بينما كا23و)

 %( تقريًبا. 63)يتبيَّن أن غالبية أفراد الدراسة من الذكور بنسبة 

 الدراسة:أداة 

 جزأين،من  يف صورتها النهائيةنت تكوَّلتحقيو أهداف الدراسة ُطبِّقت االستبانة اليت 

الثاني: فاشتمل على اجلزء أما  البيانات األولية )الكلية، واجلنس(.على  شتملا :اجلزء األول

يف  ،ائحةاجلفرتة  الرقمية خالليف البيئة حمورين، احملور األول: املمارسات املهنية لرؤساء األقسام 

( عبارات لكل ُبعد من 7( عبارة، موزَّعة بواقع )24بعدد ) (واإلداري، والتقين )التعليمي،الُبعد 

 تطوير املمارسات املهنية لرؤساء األقسام يف البيئة الرقمية يفاألبعاد الثالثة. أما احملور الثاني: سبل 

وفو مقياس كال احملورين  يفاالستجابة عليها  كانتو( عبارات. 8ة، واشتمل على )ائحفرتة اجل

ال متارس/معدومة(. حيث يكون تقدير متوسط -ضعيفة-متوسطة-الرباعي )عالية "ليكرت"

(، والمتارس 2.611.86(، وتقدير ضعيف )3.282.62(، وتقدير متوسط )42.27العالي )

(10861.) 

 الدراسة:أداة  صدُق

 ُتحقِّو من صدق أداة الدراسة بطريقتني، وهما:

 :لألداةالظاهريُّ الصدق 

األساتذة يف ختصص اإلدارة ن عشرة ميف صورتها املبدئية على ت االستبانة رضُع

للعبارات اليت اتفو عليها معظم  اتهممقرتحوالسياسات الرتبوية وعلم النفس، وعدلت وفو 

 احملكَّمني.

 :لألداة ساق الداخليِّاالتِّ صدُق

 عدبالدرجة الكلية للُب العباراتارتبا   ُمعامالت حبساب لألداةاالتساق الداخلي  ُحسب

 (.3( و)2) اجلدولنيكما يف ، فرًدا( 70) قوامها عينة على الُبعد إليهنتمي يالذي  حملوروبا
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 (70)ن=للمحور األول عامالت االرتبا  ُم

 الُبعد التقين دارياإل الُبعد التعليمي الُبعد

 معامل االرتبا   رقم معامل االرتبا   رقم معامل االرتبا   رقم

1 0.877 1 0.704 1 0.726 

2 0.873 2 0.760 2 0.701 

3 0.714 3 0.881 3 0.746 

4 0.744 4 0.783 4 0.784 

6 0.741 6 0.879 6 0.767 

6 0.867 6 0.763 6 0.733 

8 0.874 8 0.736 8 0.890 

7 0.819 7 0.827 7 0.716 

  0.930 م 0.926 م 0.932 م

والدرجة الكلية  عبارة كلمعامالت االرتبا  بني درجة  مجيع( أن 2) جدولمن  يتضح

 صدق دموجبة مما يؤكِّوعالية األول  للمحور الكلية والدرجة ُبعد كلبني درجة وكذلك  عدللُب

السبل  يالثان للمحور الداخلي االتساق صدق سبح كما .لقياسه ُوضعت ما وقياس العبارات انتماء

 (.       3وأعطت نفس النتائج كما يف جدول ) لتطوير املمارسات املهنية لرؤساء األقسام الالزمة

 (70)ن= الثاني للمحورمعامالت االرتبا  

 معامل االرتبا  العبارة رقم معامل االرتبا  العبارة رقم

1 0.736 6 0.900  

2 0.792  6 0.794  

3 0.746  8 0.760  

4 0.769 - - 
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 الدراسة:أداة  ثباُت

( عضًوا ٠٥كرونباخ على عينة قوامها ) ألفا ملمعاللتأكد من ثبات أداة الدراسة حسب 

  (.4) جدولكما يف 

 (70)ن=  كرونباخمعامل الثبات ألفا 

 الثبات ملمعا العبارات /احملاوراألبعاد

 0.914 7 التعليمي الُبعد األول الُبعد

 0.928 7 إلداريا الُبعد الثاني الُبعد

  0.936 7 الُبعد التقين الثالث الُبعد

 0.968 24 األول احملور

 0.946 8  الثاني احملور

عالية جدًّا، حيث بلغ معامل الثبات  كرونباخ ألفاأن معامالت الثبات ( 4يتضح من جدول )

 (؛ مما يؤكد املوثوقية العالية بنتائج الدراسة.0.946(، وللمحور الثاني )0.968محور األول )لل

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

فرتة جائحة  الرقمية خالليف البيئة درجة املمارسة املهنية لرؤساء األقسام ما " :األولالسؤال إجابة 

عضاء هيئة من وجهة نظر أ (واإلداري، والتقين )التعليمي، الُبعديف ( 19-كوفيد)

 ؟"التدريس جبامعة امللك سعود

والرتب  ،واالحنرافات املعيارية ،احلسابية املتوسطات ُحسبتالسؤال  هذا عن لإلجابة

خالل فرتة  الرقمية،املهنية لرؤساء األقسام يف البيئة  املمارساتعلى  الدراسة أفراد الستجابات

 (.6) اجلدولكما يف  (والتقين اري،واإلديف األبعاد )التعليمي،  اجلائحة

 (370)ن= الدراسة أفراد الستجاباتاإلحصاء الوصفي 

االحنراف  املتوسط احلسابي 

 املعياري

 املمارسة درجة الرتتيب

 متوسطة 2 0.864 3.11 التعليمي الُبعد
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االحنراف  املتوسط احلسابي 

 املعياري

 املمارسة درجة الرتتيب

 عالية 1 0.819 3.32 إلداريا الُبعد

 متوسطة 3 0.769 2.76 الُبعد التقين

 متوسطة                0.826 3.10 العام املتوسط

( أن أفراد الدراسة يرون أن رؤساء األقسام ميارسون بدرجة متوسطة 6يتضح من جدول )

؛ ائحةاجلفرتة  الرقمية خاللالبيئة  يف (واإلداري، والتقين )التعليمي، التالية: يف األبعادمهامهم 

(، وجاءت املمارسات يف الُبعد اإلداري 3.10رسات املهنية )حيث بلغ املتوسط احلسابي العام للمما

(، أما بقية األبعاد فجاءت بدرجة متوسطة يف 3.32بالرتبة األوىل بدرجة عالية ومبتوسط حسابي )

(، يليها املمارسات يف الُبعد التقين مبتوسط حسابي 3.11الُبعد التعليمي ومبتوسط حسابي )

 انظًر ؛أكثر من بقية املهام اهتماًما اإلدارية املهام يولون األقسام اءرؤس أن إىل ذلك وُيعزى(. 2.76)

 ممارستهاأما بقية املمارسات فكانت  ،يف العمل والرد عليها التنظيمياإلداري  وتسلسلها هاالرتباط

بيباث  دراسةهذه النتيجة مع  تفو. وقد تكممارسات مهنيةرغم أهميتها  متوسطة؛ بدرجة

ور دافعي بد يقومونأن رؤساء األقسام  نتبيَّ اليت ،(Bipath, Nkabinde, 2018وناكبيند )

وتتفو مع دراسة  وأن مسؤولياتهم تتزايد جتاههم. ،مهم يف تطوير أداء مرؤوسيهم وطالبهم

( واليت أظهرت أن أداء رؤساء األقسام يف جمال األداء اإلداري حصل على ٥٥٩٥)الطراونة، 

لتدريس والتعليم حصل على درجات متوسطة. كما تتفو هذه درجات مرتفعة بينما يف جمال ا

لت إىل أن واقع األداء اإلداري واألكادميي يف األقسام توصَّاليت  (2017، الزاملالنتيجة مع دراسة )

جاءت بدرجة ( 2030) اإلدارية واألكادميية باجلامعات السعودية يف ضوء مبادئ احلوكمة ورؤية

( واليت أظهرت أن االحتياجات التدريبية ٥٥٩٠ياف، والسالمة، . وتتفو مع دراسة )اهلكبرية

لتطوير أداء رؤساء األقسام يف جمال الكفايات الفنية والتقنية جاءت يف املرتبة األوىل.  واختلفت مع 

ن رؤساء األقسام يفتقدون للمهارات اإلدارية الالزمة لتحقيو ، اليت بيَّنت أ(2٥٩٠، الثبييتدراسة )

، اليت (2016، العليكما اختلفت مع دراسة )ام باجلامعات السعودية احلكومية. أهداف األقس

 .لت إىل أن واقع األداء اإلداري لرؤساء األقسام جاء بدرجة متوسطةتوصَّ
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 : املمارسات املهنية يف الُبعد اإلداري: أواًل

 (370)ن= اإلداري الُبعديف اإلحصاء الوصفي 

رقم 

 العبارة
 باراتالع

املتوسط 

 احلسابي

ف ااالحنر

 املعياري
 الرتبة

درجة 

 املمارسة

1 
 إلجناز خطة التدريس هيئة أعضاء مع يضع

 عدُب عن اإلدارية واملهام األعمال
 متوسطة 8 0.931 3.20

2 

 هيئة أعضاء مشاركة على حيرص

 ،عدُب عن القرارات اختاذ يف التدريس

 واملوضوعات اللجان بأعمال قةواملتعلِّ

 األخرى اإلدارية

 عالية 4 0.914 3.31

3 
 جمللس عدُب عن اجملدولة لالجتماعات وينسِّ

  .مبا يتالءم مع ظروف األعضاء ،القسم
 عالية 2 0.837 3.64

4 

 التعاون على التدريس هيئة أعضاء عيشجِّ

مبا خيدم استمرارية  ؛بينهم فيما والتنسيو

 .عدُبالعملية التعليمية عن 

 اليةع 3 0.788 3.36

6 
 بصفة عدُب عن القسم جلان مهام إجناز يتابع

 دورية

 عالية 6 0.936 3.28

6 
 عن العمل إجراءات لتسهيل أساليب يقرتح

 القسم بلجان اخلاصة عدُب
 متوسطة 6 0.936 3.21

8 

 اللجنة مع عدُب عن لقاءات عقد على حيرص

ملناقشة الصعوبات اليت  ؛بالقسم فةاملكلَّ

 عدالتعليم والعمل عن ُبتواجه األعضاء يف 

 متوسطة 7 1.008 3.09

7 

 واملستجداتعلى نقل التوجيهات  حيرص

، لألعضاء الكلية عمادة من صدورها حال

 ،القبول :ومنها ،واملرتبطة بالعمل اإلداري

واالختبارات  ،واملناقشات العلمية

 ومواعيدها

 عالية 1 0.694 3.61

 عالية - 0.819 3.32 املتوسط العام
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( أن أفراد الدراسة يرون أن املمارسات املهنية لرؤساء األقسام جاءت 6يَّن من جدول )يتب

 ذلك وُيعزى(. 3.32، حيث بلغ املتوسط احلسابي )ائحةاجلفرتة  الُبعد اإلداري خالليف بدرجة عالية 

العمل يف ، وقد ُيعزى هذا إىل اختالف طبيعة دورهم بهيتطلَّ الذي اإلداري باجلانب الرؤساء الهتمام

البيئة الرقمية عن التقليدية يف ظل اجلائحة. وقد تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات هذا الُبعد 

، ومتثِّل ممارسات بدرجة )متوسطة وعالية(؛ حيث حصلت مخس عبارات على (3.61إىل  3.09)من 

يهات والـُمستجدَّات (: "حيرص على نقل التوج7، ومنها تنازليًّا: العبارة رقم )وعالية متوسطدرجة 

حال صدورها من عمادة الكلية لألعضاء، واملرتبطة بالعمل اإلداري، ومنها: القبول، واملناقشات 

تليها العبارة رقم (، 3.61)العلمية، واالختبارات ومواعيدها" على أعلى متوسط حسابي ومقداره 

مبتوسط  ءم مع ظروف األعضاء"(: "ينسِّو لالجتماعات اجملدولة عن ُبعد جمللس القسم مبا يتال3)

(: "حيرص على عقد لقاءات عن ُبعد مع اللجنة 8(. بينما حصلت العبارة رقم )3.64) حسابي

الـُمكلَّفة بالقسم؛ ملناقشة الصعوبات اليت تواجه األعضاء يف التعليم والعمل عن ُبعد( على أقل 

يضع مع أعضاء هيئة التدريس خطة ( ونصُّها: "1(، ويليها العبارة رقم )3.09متوسط حسابي بلغ )

 (. 4من  3.20إلجناز األعمال واملهام اإلدارية عن ُبعد" مبتوسط حسابي )

 ثانًيا: املمارسات املهنية يف الُبعد التعليمي:

 (370التعليمي )ن= اإلحصاء الوصفي الُبعد

رقم 

 العبارة
 العبارات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
  ةالرتب

درجة 

 املمارسة

1 

 التدريس هيئة أعضاء تنفيذ عدُب عن يتابع

 عالية 2 0.900 3.29 . وقتها يف الدراسية للمحاضرات

2 

 اوفًق عدُب عن االختبارات أداء على يشرف

 عالية 3 0.792 3.26  .ملواعيد جدول أعضاء اهليئة التدريسية

3 
 الكايف ينامله والدعم بالتدريب يهتم

 متوسطة 6 1.032 2.99  .احتياجاتهم حسب التدريس هيئة ألعضاء
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رقم 

 العبارة
 العبارات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
  ةالرتب

درجة 

 املمارسة

4 

 التدريسية اهليئة أعضاء تقديم على حيرص

 متوسطة 6 1.049 2.96  .للطالب عدُب عن الراجعة التغذية

6 

من أعضاء هيئة  الةالفعَّ املمارسات عيشجِّ

التدريس يف تقديم احملاضرات 

 تعلم زمبا حيّف ؛عدُب عنة اإللكرتوني

  .التعليمية العملية جودة زويعزِّ الطالب

 متوسطة 4 0.942 3.22

6 
 دورات التـدريس  هيئـة  أعضـاء  تقـديم  يدعم

 .للطالب عدُب عن العلمي التطوير يف
 متوسطة 8 0.997 2.76

8 
مستقبلية للعملية التعليمية عن  اخطًط يضع

 ألزمةعد للعام القادم يف حال استمرار اُب
 متوسطة 7 1.128 2.69

7 

 واملســتجدات التوجيهــات نقــل علــى حيــرص

ــال ــدورها حــــ ــن صــــ ــادة مــــ ــة عمــــ  الكليــــ

ــاء ــا يتعلَّـــ  ،لألعضـ ــورات وفيمـ  عمليـــة  بتطـ

 عدُب عن التعليم

 عالية 1 0.846 3.61

 متوسطة - 0.864 3.11 املتوسط العام

املمارسات املهنية لرؤساء األقسام جاءت (؛ أن أفراد الدراسة يرون أن 8يتبّين من جدول )

؛ حيث بلغ املتوسط احلسابي ائحةاجلفرتة  الرقمية خاللالبيئة ب التعليميالُبعد يف بدرجة متوسطة 

(، ويعزى ذلك إىل أن العملية التعليمية تعتمد بالدرجة األوىل على األستاذ، ودور رئيس القسم 3.11)

، (3.61 إىل 2.69)ملتوسطات احلسابية لعبارات هذا الُبعد من فيها إشراًفا ومتابعة. وقد تراوحت ا

، عالية متوسطومتثِّل ممارسات بدرجة )متوسطة وعالية(، وقد حصلت ثالث عبارات على درجة 

(: "حيرص على نقل التوجيهات والـُمستجدات حال صدورها من عمادة 7ومنها تنازليًّا: العبارة رقم )

و بتطورات عملية التعليم عن ُبعد(، وحصلت على أعلى متوسط حسابي الكلية لألعضاء فيما يتعلَّ

(: "يتابع عن ُبعد تنفيذ أعضاء هيئة التدريس للمحاضرات الدراسية يف 1تليها العبارة رقم ) ،(3.61)

للعملية  ا مستقبليةخطًط(: "يضع 8(. بينما حصلت العبارة رقم )3.29)بلغ  مبتوسط حسابي وقتها"

(، ويليها 2.69" على أقل متوسط حسابي )عد للعام القادم يف حال استمرار األزمةالتعليمية عن ُب
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(: "يدعم تقديم أعضاء هيئة التدريس دورات يف التطوير العلمي عن ُبعد للطالب" 6العبارة رقم )

(. ويعزى ذلك إىل ارتبا  تلك العبارات بطبيعة إدارية تعليمية مشرتكة بني 2.76مبتوسط حسابي )

 اذ ورئيس القسم.األست

 :املمارسات املهنية يف الُبعد التقينثالًثا: 

 (370)ن= التقين الُبعديف اإلحصاء الوصفي 

رقم 

 العبارة
 العبارات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
  الرتبة

درجة 

 املمارسة

1 

على إدارة احملتوى الرقمي  عدُب عن يشرف

 متوسطة 6 1.076 2.89 . للقسم األكادميي

2 

لدراسة وتقويم مصادر  ةجلن ليشكِّ

" لدعم اإلنرتنتاملعلومات املتاحة عرب "

 .وحتسني العمليات األكادميية بالقسم

 متوسطة 7 1.071 2.61

3 

الرقمية  التواصل اتمنصَّمن خالل  سهمُي

رسائل توعوية للطالب ولألعضاء يف  بتقديم

  .ائحةاجلمع كيفية التعامل 

 متوسطة 8 1.006 2.89

4 

 التدريس هيئة أعضاء مع بالتعاون يضع

 ؛األكادميي اجملال يف تقنية مبادرات

 (19- كوفيد)ملواجهة ظروف اجلائحة 

 .عدُب عن والعمل التعليم عمليات لدعم

 متوسطة 6 1.039 2.70

6 

الرقمية  التواصل منصاتمن خالل  يقوم

 ؛وغريهم للطالب توجيهيةائل رس بتقديم

 احملاضرات مواعيد معرفةتساعد يف 

 .العلمية واملناقشات واالختبارات

 متوسطة 4 1.044 2.73

6 

 الالزم الفين الدعم تقديم على يساعد

 للطالب عدُب عن التعليمية العملية الستمرار

 .ولألعضاء

 متوسطة 3 1.068 2.79
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رقم 

 العبارة
 العبارات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
  الرتبة

درجة 

 املمارسة

8 

 على التدريس هيئة اءوأعض الطالب عيشجِّ

 اليت الفين الدعم برامج من االستفادة

 .باجلامعة املساندة العمادات مهاتقدِّ

 متوسطة 1 0.989 3.19

7 

يساعد الطالب وأعضاء هيئة التدريس على 

عد يف االستفادة من الدورات التدريبية عن ُب

اجلامعة لكيفية االستخدام الصحيح 

 .لنظم األخرىلربامج البث املباشر وا

 متوسطة 2 0.974 3.04

 متوسطة - 0.769 2.76 املتوسط العام

(؛ أن أفـراد الدراسـة يـرون أن درجـة املمارسـات لرؤسـاء األقسـام متوسـطة         7يتبيَّن من جدول )

(. وُيعـزى ذلـك إىل أن   2.76؛ حيـث بلـغ املتوسـط )   ائحـة اجلفـرتة   الرقمية خـالل البيئة الُبعد التقين بيف 

عمــال التقنيــة يشــرتك يف تقــدميها جهــات أخــرى باجلامعــة؛ قــد ال تكــون معروفــة للكــثري مــن          األ

األعضــاء، إضــافة إىل أن اجلانــب الــتقين متجــدد، وقــد تــنقص بعــ  الرؤســاء هــذه املهــارات، وقــد    

، ومتثِّــل ممارســة بدرجــة   (3.19إىل  2.61)تراوحــت املتوســطات احلســابية لعبــارات هــذا الُبعــد مــن      

دلُّ هذه النتيجة على التجانس يف درجة املمارسات املهنية بالُبعد التقين بني الرؤساء مـن  متوسطة، وت

(: "ُيشجِّع الطالب وأعضاء هيئة التـدريس علـى   8العبارة رقم ) وجهة نظر أفراد الدراسة. وقد حصلت

متوســط  االســتفادة مــن بــرامج الــدعم الفــين الــيت تقــدِّمها العمــادات املســاندة باجلامعــة" علــى أعلــى   

يســاعد الطــالب وأعضــاء هيئــة التــدريس علــى  (، وهــي: "7تليهــا العبــارة رقــم )(، 3.19)حســابي بلــغ 

 عــد يف اجلامعــة لكيفيــة االســتخدام الصــحيح لــربامج البــثِّ  االســتفادة مــن الــدورات التدريبيــة عــن بُ 

ل جلنــة (: "ُيشــك2ِّ(، بينمــا حصــلت العبــارة رقــم )3.04) مبتوســط حســابي "املباشـر والــنظم األخــرى 

ــرب      ــدعم وحتســني العمليــات األكادمييــة    "اإلنرتنــت"لدراســة وتقــويم مصــادر املعلومــات املتاحــة ع ؛ ل

منصـات  مـن خـالل    (، وهي: "يسـهم 3(، ويليها العبارة رقم )2.61بالقسم" على أقل متوسط حسابي )

" مبتوسـط  ئحةااجليف كيفية التعامل مع  للطالب ولألعضاء رسائل توعويةبتقديم الرقمية  التواصل

 (.2.89حسابي )
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"ما سبل تطوير املمارسات املهنية لرؤساء األقسام يف البيئة الرقمية، يف ظل  :الثانيالسؤال إجابة 

 (، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود؟"19 ظروف جائحة )كوفيد 

 ،احلسابية وسطاتواملت ،والنسب املئوية ،التكرارات ُحسبتهذا السؤال  عن لإلجابة

الالزمة لتطوير املمارسات  سبلال على الدراسة أفرادوالرتب الستجابات  ،واالحنرافات املعيارية

 (.9) اجلدول يف كما اجلائحةاملهنية لرؤساء األقسام يف البيئة الرقمية يف ظل ظروف 

 (370)ن=طوير املمارسات املهنية لرؤساء األقسام ت اإلحصاء الوصفي لسبل

رقم 

 العبارة
 العبارات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
  الرتبة

درجة 

 املمارسة

1 

رقمية عن كيفية  إرشادية أدلة إعداد

استخدام مكونات البيئة الرقمية 

 وكفاءة بفعاليةباجلامعة 

 عالية 8 0.984 3.28

2 

يف  عدُب عنزيادة عدد الربامج التدريبية 

لرؤساء  عدُب نع التعلم إدارةجمال 

 األقسام

 عالية 6 0.903 3.27

3 

يف  عدُب عنزيادة عدد الربامج التدريبية 

 هيئة ألعضاء عدُب عن التعلم نظمجمال 

 التدريس

 عالية 2 0.780 3.39

4 
يف  عدُب عنزيادة عدد الربامج التدريبية 

 للطالب عدُب عن التعلمجمال 
 عالية 1 0.761 3.39

6 
توى الرقمي العمل على إثراء احمل

 األكادميي للجامعة
 عالية 4 0.926 3.31

6 
البنية التحتية التقنية للجامعة مبا  تطوير

 يتكيف مع املستجدات
 عالية 6 0.969 3.30

8 
حتديث الربامج التقنية اخلاصة بعملية 

 واالتصال باجلامعة  والتعليم  التعلم
 عالية 3 0.939 3.37

 ية عال - 0.70 3.33 املتوسط العام 
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(؛ أن أفراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على سبل تطوير املمارسات 9يتضح من جدول )

(. وُيعزى 3.33املهنية لرؤساء األقسام يف البيئة الرقمية يف ظل ظروف اجلائحة، مبتوسط حسابي )

من أسلوب  ذلك إىل أهمية تطوير تلك املمارسات، وما تتطلَّبه من مهارات لرؤساء األقسام؛ لالنتقال

العمل التقليدي إىل التقين عن ُبعد يف ظل ظروف استثنائية. وقد تراوحت املتوسطات احلسابية 

(: 4العبارة رقم ) ، ومتثِّل ممارسة بدرجة عالية. وحصلت(3.39إىل  3.28)لعبارات هذا احملور من 

ى أعلى متوسط حسابي التعلم عن ُبعد للطالب" عليف جمال عن ُبعد زيادة عدد الربامج التدريبية "

نظم التعلم عن يف جمال عن ُبعد زيادة عدد الربامج التدريبية (: "3تليها العبارة رقم )(، 3.39)بلغ 

 (: "إعداد أدلة1(. بينما حصلت العبارة رقم )3.39) مبتوسط حسابي ُبعد ألعضاء هيئة التدريس"

بفعالية وكفاءة" على أقل اجلامعة نات البيئة الرقمية بمكوِّ رقمية عن كيفية استخدام إرشادية

 دمييك ونيفرا وسيغي وازج وكانر(. وتتفو هذه النتيجة مع دراسة 3.28متوسط حسابي بلغ )

(Dimic, Seggie, Hacifazlioğlu, &caner, 2016) ضرورة تدريب رؤساء األقسام ، اليت بيَّنت

، كما اتفقت مع دراسة لمركز الوظيفيليف اجلامعات الرتكية وكيفية اختيارهم  هموتطوير

ل الرقمي، أنه جيب بناء خطط اسرتاتيجية للتحوُّ، اليت أظهرت (Balyer, & Öz, 2018) وزأبلري و

وتوسيع املشاركة يف بناء السياسات وصنع القرارات الداعمة له، إضافة إىل أهمية التدريب، 

 وتقديم الدعم وتوفري البنية التحتية املناسبة. 

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد الدراسة تعزى  :لثالثاالسؤال إجابة 

 ملتغريي )اجلنس والكلية(؟" 

؛ للكشف عن الفروق بني )ت( لعينتني مستقلتني اختبارلإلجابة عن هذا السؤال ُطّبو 

 (.10) دولمتوسطات استجابات أفراد الدراسة اليت ُتعزى لـُمتغري اجلنس كما يف اجل

 اجلنس رتغيُِّم باختالفتوسطات امل بنيلفروق لاختبار )ت( 

 العدد اجلنس وأبعادها الدراسة حماور
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

درجة 

 احلرية
 مستوى الداللة

 التعليمي الُبعد
 0.846 3.14 240 ذكر

0.964 387 0.341 
 غري

 0.896 3.06 140 أنثى دالة
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 العدد اجلنس وأبعادها الدراسة حماور
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

درجة 

 احلرية
 مستوى الداللة

 اإلداري عدالُب
 0.666 3.42 240 ذكر

 دالة 0.001 260.124 3.432
 0.879 3.16 140 أنثى

 الُبعد التقين
 0.718 3.01 240 ذكر

 دالة 0.000 387 4.696
 0.781 2.60 140 أنثى

 األول  احملور
 0.801 3.19 240 ذكر

 دالة 0.001 387 3.318
 0.841 2.94 140 أنثى

بني  (0.01)داللة  مستوىفروق ذات داللة إحصائية عند ( وجود 10يتضح من جدول )

أفراد الدراسة يف احملور األول: املمارسات املهنية لرؤساء األقسام يف األبعاد جمتمعة يف استجابات 

ملتوسط احلسابي ألعضاء فقط، باختالف متغري اجلنس؛ لصاحل ا عد التقينالُبالُبعد اإلداري، و

هيئة التدريس من الرجال. وقد ُيعزى هذا إىل أن أنهم األقرب يف التعامل املباشر مع رئيس القسم 

ُتعزى فروق ، اليت كشفت عن (2016، العلي)دراسة خالل فرتة اجلائحة. وهو ما يتفو مع نتائج 

اإلداري لرؤساء األقسام. كما يتبيَّن يف استجابات أفراد الدراسة حول واقع األداء  ر اجلنستغيُِّمـل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد الدراسة يف املمارسات املهنية بالُبعد 

أفراد الدراسة ُتعزى إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  التعليمي. وملعرفة ما

 (.13تباين األحادي كما يف اجلدول )إىل متغيِّر الكلية؛ ُطّبو اختبار حتليل ال

 الكلية متغري باختالفاملتوسطات  بني( فاألحادي ) التباينحتليل 

 اجملموعات احملور
 جمموع

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف
 مستوى الداللة

 التعليمي الُبعد

 2.307 1.333 3 3.997 بني اجملموعات

 

0.086 

 
 دالة غري

 0.687 386 218.14 داخل اجملموعات

  389 221.13 اجملموع

 دالة 0.022 3.267 1.666 3 4.966 بني اجملموعات اإلداري  الُبعد
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 اجملموعات احملور
 جمموع

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف
 مستوى الداللة

   0.607 386 191.03 داخل اجملموعات

   389 196.00 اجملموع

 الُبعد التقين

 3.384 2.446 3 8.334 بني اجملموعات

 

0.019 

 
 *دالة

 0.826 386 282.41 موعاتداخل اجمل

   389 289.84 اجملموع

 األول احملور

 2.222 1.167 3 3.486 بني اجملموعات

 

0.076 

 
 دالة غري

 0.621 386 196.00 داخل اجملموعات

   389 199.48 اجملموع

ة بني استجابات أفراد الدراسة يف ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي11يتبيَّن من جدول )

والُبعد التعليمي ُتعزى ملتغيِّر  األول: املمارسات املهنية لرؤساء األقسام يف األبعاد جمتمعةاحملور 

الكلية. ويف املقابل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد الدراسة يف املمارسات يف 

 البعدي اختبارُاستخدم الفروق  اجتاهولتحديد الختالف الكلية. ُتعزى  عد التقينالُبالُبعد اإلداري و

وكانت الفروق لصاحل الكليات الصحية، وُيعزى ذلك إىل وضوح املمارسات املهنية "، شيفيه"

لرؤساء األقسام يف الُبعد اإلداري والتقين خالل فرتة اجلائحة؛ ملا تتطلَّبه من متابعة وإشراف إداري 

 ملختربات أكثر من غريها من الكليات.وتقين يف املعامل وا

 خالصة النتائج والتوصيات:

 الرقمية، خالليف البيئة لرؤساء األقسام املمارسات املهنية هدفت الدراسة إىل التَّعرُّف على 

والفروق بني متوسطات ، وسبل تطويرها، (واإلداري، والتقين األبعاد )التعليمي،يف  ائحةاجلفرتة 

 وقد جاءت النتائج كما يلي: ،(نس والكلية)اجلي الدراسة ختالف متغريا التبًع ستجاباتاال

جمتمعة  يف األبعادة ائحاجلفرتة  الرقمية خالليف البيئة أن املمارسات املهنية لرؤساء األقسام  .1

جاءت بدرجة متوسطة، حيث جاءت املمارسات املهنية يف الُبعد اإلداري بالرتبة األوىل، تليها 

 ُبعد التعليمي، ويف الرتبة األخرية املمارسات يف الُبعد التقين.املمارسات يف ال



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

80 

 من أبرز املمارسات املهنية يف الُبعد التعليمي: .2

حيرص على نقل التوجيهات والـُمستجدَّات حال صدورها من عمادة الكلية لألعضاء فيما  

 يتعلَّو بتطوُّرات عملية التعليم عن ُبعد.

 ة التدريس للمحاضرات الدراسية يف وقتها. يتابع عن ُبعد تنفيذ أعضاء هيئ 

 من أبرز املمارسات املهنية يف الُبعد اإلداري: .3

حيرص على نقل التوجيهات والـُمستجدَّات حال صدورها من عمادة الكلية لألعضاء،  

 واملرتبطة بالعمل اإلداري، ومنها: القبول، واملناقشات العلمية، واالختبارات ومواعيدها.

 اعات اجملدولة عن ُبعد جمللس القسم مبا يتالءم مع ظروف األعضاء. ينسِّو لالجتم 

 من أبرز املمارسات املهنية يف الُبعد التقين: .4

يشجِّع الطالب وأعضاء هيئة التدريس على االستفادة من برامج الدعم الفين اليت تقدِّمها  

 العمادات املساندة باجلامعة.

الستفادة من الدورات التدريبية عن ُبعد يف يساعد الطالب وأعضاء هيئة التدريس على ا 

 .املباشر والنظم األخرى لكيفية االستخدام الصحيح لربامج البثِّ ،اجلامعة

فرتة  يرى أفراد الدراسة أهمية تطوير املمارسات املهنية لرؤساء األقسام بالبيئة الرقمية خالل .6

 ة، وتبيَّن من النتائج أن من أبرز الـُمتطلَّبات:ائحاجل

 التعلم عن ُبعد للطالب.يف جمال عن ُبعد ادة عدد الربامج التدريبية زي 

 ُنظم التعلُّم عن ُبعد ألعضاء هيئة التدريس. يف جمالعن ُبعد زيادة عدد الربامج التدريبية  

باختالف متغيِّر اجلنس أفراد الدراسةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  .6

 التدريس الرجال، والكليات الصحية.لصاحل أعضاء هيئة والكلية

 وقد أوصت الدراسة بـ:

رؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس بأهمية تطوير مهاراتهم التقنية،  نشر الوعي بني 

واستخدام أنظمة التعليم الرقمية واإلدارية يف األزمات ويف الظروف الطبيعية من خالل إقامة 

 وورش العمل وامللتقيات العلمية.

برامج تدريبة للتنمية املهنية لتطوير مهارات منسوبي اجلامعة يف جمال بيئة التعلم تصميم  

الرقمية؛ ويف جمال استخدام أنظمة التواصل الرقمي واحملتوى اإللكرتوني بشكل مستمر 

 تشمل األعضاء اجلدد وغريهم.



 
 

 
  

 81 

قسام يف البيئة الرقمية املمارسات املهنية لرساء األ (.2020. )السبيعي. خالد، العتييب. حسناء، سامية. العتييب  

البنية  تطوير بيئات التعلم الرقمية، وتوفري املزيد من املنصات وحمركات البحث لتحسني 

 التحتية التقنية يف بيئة التعلم من خالل التعاون بني اجلامعات حمليًّا ودوليًّا.

نت الدراسة ، حيث بيَّشامل مبنظور التعليميةلفت أنظار الرتبويني ألهمية التعاطي مع القضايا  

العملية وصفه خياًرا اسرتاتيجيًّا الستمرار بالتعليم والتعلم يف البيئة الرقمية، أهمية تطبيو 

 . التعليمية يف خمتلف الظروف
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 :املراجع

 املراجع العربية:

لرؤساء األقسام  يارد(. تصور مقرتح لتطوير األداء اإل2018) .، أمحد السيد إبراهيمإبراهيم

جملة الرتبية: جامعة األزهر  .ضوء مدخل اإلدارة اإللكرتونية بكليات جامعة األزهر يف

 .100-42، (2) 186الرتبية،  كلية

(. اجلدارات املهنية الالزمة لرؤساء األقسام األكادميية جبامعة أسيو  من 2017) يأمحد، أمل عل

 كلية-: جامعة سوهاج اجمللة الرتبوية .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس: دراسة ميدانية

      .126– 33، 66 الرتبية، ج

 امللك جبامعة األكادميية األقسام رؤساء سةممار درجة(. 2014البشري، أسامة سليم مستور. )

 . رسالةالتدريس هيئة ألعضاء الوظيفي بالرضا وعالقتها االتصال ملهارات العزيزعبد

   منشورة(. جامعة أم القرى، مكة املكرمة.      )غريماجستري 

ايري (. درجة التزام إدارات اجلامعات األردنية اخلاصة مبع2016بدح، أمحد والسليم، بشار. )

جملة كلية الرتبية وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.  األكادميي من أخالقيات األداء

 .٠٩-٠٠ (،٩)١٩جبامعة عني مشس، 

(. تقويم املهارات اإلدارية لرؤساء األقسام العلمية باجلامعات السعودية 2014الثبييت، خالد عواض )

 .1396(، 33، )جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةاحلكومية. 

 : من الرابط اسرتجع .19-اخلطة التنفيذية ملكافحة فريوس كوفيد(. 2020جامعة امللك سعود )

 https://ksau-hs.edu.sa/Arabic/MediaCenter/Pages/CORONA2020.aspx 

 نظر وجهة من القرى أم جامعة يف املتعلمة املنظمة أبعاد توافر درجة(. 2014اخلرا ، رواز مجيل )

منشورة(. جامعة أم القرى،  )غريماجستري  . رسالةبها التدريس هيئة وأعضاء األقسام رؤساء

 مكة املكرمة.

إطار عمل لتوجيه استجابة التعليم جتاه جائحة (. 2020ندرياس )أشاليشر، ورميرز، فرناندو 

منظمة فرنسا: )ترمجة: مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج(.  رونا املستجدفريوس كو

 OECDوالتنمية .التعاون االقتصادي 

https://ksau-hs.edu.sa/Arabic/MediaCenter/Pages/CORONA2020.aspx
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(. واقع األداء اإلداري لألقسام األكادميية واإلدارية باجلامعات 2017الزامل، مها عثمان. )

دراسات لل اإلسالمية جملة اجلامعة (.2030السعودية يف ضوء مبادئ احلوكمة ورؤية )

 .223248(، 4، )الرتبوية والنفسية

تقرير قياس جتربة املوظفني والطالب حول العمل  DRC( "2020.)" شركة األحباث الرقمية

 الرياض. .Covid-19 جائحة كورونا  خالل عن بعدوالدراسة 

 امعةجب األكادميية األقسام رؤساء لدى السائدة القيادية املهارات(. 2016الشهري، عثمان عمر. )

منشورة(. جامعة أم  غريماجستري ) . رسالةالتدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من الطائف

 القرى، مكة املكرمة.

 مللتقى أسبار (62)التقرير الشهري (. 2020اهلل. )عبد طيبة، وفاء عبده، إبراهيم والضوحيي،

 الرياض: مركز أسبار.

ألقسام األكادميية يف جامعة البلقاء (. فاعلية أداء رؤساء ا2012الطروانة، سليمان حممد. )

جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث التطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها. 

 .132-98 ،(2) 28 ،والدراسات

(. واقع األداء لدى رؤساء األقسام يف كليات العلوم الرتبوية من وجهة 2016العلي، يسري يوسف. )

 .4966(، 1، )دراسات العلوم الرتبويةية. نظر أعضاء اهليئة التدريس

احملسن عبد :)ترمجة .املزجية-النوعية-الكمية ثتصميم البحو(. 2017) ،كروسل جوان

 (.2014األصلي العمل )تاريخ نشر ، دار املسيلة للنشر والتوزيععمان: القحطاني(. 

ة االجتماعية لألطفال (. تقويم ممارسة حقوق الطفل يف مؤسسات الرعاي2016الكعيب، إبراهيم. )

 .6191 ،(3) 22 ،جملة املنارةيف اجملتمع القطري. 

اإلثراء الوظيفي ملهام اهليئة بأقسام كليات البنات الرتبوية يف  (.2006. )كعكي، سهام حممد

 .248 ،(11)6 ،جملة العلوم الرتبوية والنفسيةدراسة ميدانية.  اململكة العربية السعودية:

(. 2017) رفدان حسن. القحطاني، علي، فتحيوالرحيم عبد إمساعيل،و نعبدالرمحالليلي، 

اجمللة العلمية حالة الكورونا يف الدول العربية. يف لألزمات  كاستجابةالتعليم عن ُبعد 

 حتت الطباعة.  واإلدارية(، اإلنسانية)العلوم  جلامعة امللك فيصل
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 وطرق املؤثرة العوامل القرى أم جبامعة ادمييةاألك األقسام رؤساء أداء(. 2014املدرع، راية فايز )

منشورة(، جامعة أم القرى، مكة  )غريماجستري  رسالة املعريف. االقتصاد ظل يف حتسينه

 املكرمة.

. اسرتجع من الرابط (19-فريوس كورونا املستجد )كوفيد (.2019منظمة الصحة العاملية )

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019 

(. واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية يف األردن لتغيري 2017النوافلة، نواهي وأمحد، بطاح. )

ة اإلسالمية للدراسات . جملة اجلامعاملمارسات املهنية لدى املعلمني يف ضوء أمنوذج فيشر

 .600623 ،(4) 28 الرتبوية والنفسية،

(. برنامج مقرتح لتطوير األداء اإلداري لرؤساء 2016اهلايف، ناصر وسالمة، كايد حممد. )

األقسام يف إدارات التعليم يف مشال اململكة العربية السعودية يف ضوء احتياجاتهم 

(، 16)4، حباث والدراسات الرتبوية والنفسيةجملة جامعة القدس املفتوحة لألالتدريبية. 

276-322. 

 الرياض. .يف اجلامعات السعودية اإللكرتونيحصائيات تفعيل التعليم إ (.2020) ،وزارة التعليم

هيل القيادات األكادميية لإلدارة تأ حنو اسرتاتيجية رؤية(. 2017 )مارس،، يونس، طارق شريف

ورقة مقدمة إىل امللتقى العربي لتطوير أداء كليات : املتضمنات واملمكنات. اإللكرتونية

  ، حلب، سوريا.العربية اإلدارة والتجارة يف اجلامعات
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University Use the Electronic Evaluation in light of the Corona pandemic 

(COVID-19) 

Dr. Abdullah Mohammed Badn AL Subaie 

Associate Professor of Curricula and Teaching Methods 
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Abstract: 

The current research aimed at identifying the extent to which staff 

members at the Prince Sattam bin Abdul-Aziz University use the Electronic 

evaluation in light of the Corona pandemic. The present study adopted the 

descriptive approach. Therefore, a questionnaire was designed and conducted to 

collect the relevant data. The sample of the study was chosen randomly. 

Specifically, (310) instructors, representing (19%) of the target population, 

participated in the study. Results of the study indicated: 

 The staff members at PSAU used the electronic evaluation during COVID-

19 outbreak and their responses showed a positive mean (3.02 out of 5) and a 

standard deviation (1.00). 

 Obstacles that limit the use of electronic evaluation by the faculty members 

at PSAU during   COVID-19 outbreak have received a high degree of 

agreement with an average score (3.50 out of 5) and the standard deviation 

was (0.93). 

 The means to activate the PSAU staff members' use of electronic evaluation 

during COVID-19 outbreak have received   high positive responses and the 

mean was (3.93, out of 5), and the standard deviation was (0.84). 

Keywords: E-evaluation, COVID-19, Corona Pandemic 
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ر سطام بن ـة األميـس جبامعـة التدريـاء هيئـدام أعضـاستخدى ـم(. 2020. )دنـد بن بـاهلل بن حممد، عبيـالسبيع

–81 (،1) 6 جملة العلوم الرتبوية،.(COVID-19) كورونا جائحةرتوني يف ظل عبدالعزيز التقويم اإللك

121.

استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز التقويم مدى 

 (COVID-19) كورونا جائحةاإللكرتوني يف ظل 

 (1)اهلل بن حممد بن بدن السبيعيدد. عب

 املستخلص:

استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن على مدى هدف البحث إىل التعرُّف 

، واستخدم املنهج الوصفي، ووظَّف البحث كورونا جائحةعبدالعزيز التقويم اإللكرتوني يف ظل 

، واختريت هيئة تدريس عضَو (1662)ن جمتمع البحث من كوََّتاالستبانة أداًة جلمع البيانات، و

 جمتمع البحث.( من %19بنسبة ) ( أعضاء310)وبلغت عينة بالطريقة العشوائية، ال

 وَتوصَّل البحث إىل:

واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز التقويم أنَّ  -

(، 6، من 3.02مبتوسط حسابي ) بدرجة موافقة متوسطةكورونا  جائحةاإللكرتوني يف ظل 

 .(1.00واحنراف معياري )

من استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن  وِّقات اليت َتحدُّاملعجاءت  -

مبتوسط و بدرجة موافقة كبرية،عبدالعزيز التقويم اإللكرتوني يف ظل جائحة كورونا 

 .(0.93(، واحنراف معياري )6، من 3.60حسابي )

عبدالعزيز التقويم  ُسبل تفعيل استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بنجاءت  -

(، 6، من 3.93مبتوسط حسابي )و بدرجة موافقة كبرية،كورونا  جائحةاإللكرتوني يف ظل 

 .(0.74واحنراف معياري )

 التقويم اإللكرتوني، جائحة كورونا الكلمات املفتاحية:

 

                                                             
 a.alsubai@psau.edu.sa ،جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز-الرتبية كلية، أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد  (1)
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 :املقدمة

لتأثريات اإلجيابية رات املعاصرة؛ فتعمل على االستفادة من االسعودية باملتغيِّ اجلامعاتر َتتأثَّ

للتكنولوجيا يف العملية التعليمية، بداية من التخطيط للعملية التعليمية حتى تقوميها، إضافة إىل 

 ية.ونظريات الرتباللت إليه هها لتطبيو أحدث ما َتوصََّتوجُّ

عطائه احلرية يف بشكٍل نشط، وِإللتعلُّم فرصة الالنظريات احلديثة إعطاء الطالب  وتؤكد

يحقو الطالب هذا التعلُّم فهو حباجة إىل عملية تقويم ألدائه، ومن ولمه اخلاص، تعلُّ تكوين

وُتركِّز ، (19، ص2018التقويم اإللكرتوني )العربي،  ذلكاألساليب اليت أثبتت فاعليتها يف 

 يم،التعلهات التقويم احلديثة على مجيع جوانب النُّمو لدى الطالب، مع االهتمام جبميع عناصر وجَُّت

( ضرورة االنتقال من التقويم التقليدي إىل التقويم اإللكرتوني، 104، ص2010د هنداوي )ويؤكِّ

ليصبحوا أكثر تعبرًيا؛ وذلك من خالل ردود  ؛رًصا للطالبر ُفوفُِّيحيث إن التقويم اإللكرتوني 

 .رها التقويم اإللكرتونيوفُِّيالتغذية الراجعة الفورية اليت 

صدار األحكام إلاإللكرتوني الوصف الدقيو للحصول على البيانات  التقويم وَيستهدف 

 الرتكيزُيسهم يف التحوُّل إىل كما (، 444، ص2011باستخدام وسائل التكنولوجيا )العباسي، 

مجع ومناقشة املعلومات من مصادر من خالل عرفه الطالب تطوير فهم أعمو ملا َيوعلى املتعلِّم، 

ويعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية يف جعل التقويم ، (Dermo, 2009, p.305)متعددة 

 احلقيقية ملعرفةا على فهم املتعلِّم إعانة يف، وَتكمن قيمته (Ripley, 2008, p.12)أكثر كفاءة 

الدراسة  يف جماالت التقنية راتالتطوُّ وتتبع ،هابأساسيات زويدهصنوف املعرفة، وَت من ريدهُي ملا

 (.19 ، ص2014)عافية، 

تكنولوجيا  من لالستفادة اإللكرتوني التقويم اجتاه اجلامعات من العديد تتبنَّ وقد

 على الطالب بأداء ويتعلَّ ما الطالب خاصة أداء وقياس التعلُّم عملية لتحسني كآلية املعلومات

حيث ِإنَّ هذه األدوات ُتعزِّز املفاهيم ، (Luchoomun McLuckie, 2010اإلنرتنت ) شبكات

ُتساعد يف تقويم املتعلِّمني، وتوفري وُفَرص التَّفاُعل بني املتعلِّمني وُمعلِّمهم، وتوفِّر لتَّربويَّة السَّابقة، ا

 (.Martin, 2008, p.141تغذية راجعة هلم" )

دته الدراسات من إجيابية ا أكَّملوميكن تطبيو أدوات التقويم اإللكرتوني كدافع قوي 

أن التقويم  (Jordan & Mitchell, 2009)ة جوردان ومتشل دراس دتأكَّ ، فقدهاتطبيق
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دت كما أكَّ، م يف إتقان التعلُّممة للطالب ُتساعده على التقدُّم تغذية راجعة ُمتقدِّاإللكرتوني ُيقدِّ

أهمية تفعيل استخدام احلقائب اإللكرتونية والويكي واملنتديات  (Jordan, 2013)دراسة جوردان 

 ميكن استخدامها بفاعلية يف التقويم اإللكرتوني.بوصفها أدوات مهمة 

التقويم اإللكرتوني يف رفع التحصيل الدراسي  إجيابية( 2012دت دراسة الطعان )أكَّو

حسانني ودراسة ( 2014دراسة العمروسي ) ، وأكدتلطالب، وتنمية مهارات ما وراء املعرفةل

اإللكرتوني يف ختفيف الضغو   ( فاعلية التقويم2018ي )د( ودراسة احلرب2016والشهري )

وتقديم تغذية راجعة فورية للطالب،  ،خف  قلو االختبار لدى الطالبالطالب، والنفسية على 

ساعد على تشخيص نقا  الضعف مما ُي ؛تاحة الفرصة للطالب إلعادة التقويم أكثر من مرةوِإ

م( ودراسة أبوزيد 2010ودراسة عماشة ) (Agoritsa, 2008)دراسة أوجرستا  دتأكَّ، ووحتسينها

وإجيابية األثر الذي حيدثه تطبيو هذه  االختبارات اإللكرتونية، على الطالب م( إقبال2011)

 على أداء الطالب. االختبارات

لة بانتشار فريوس عاني منها العامل بأكمله يف الوقت احلالي املتمثِّللظروف اليت ُي ونظًرا

عد لضمان م عن ُبفسها جمربة على التحوُّل للتعلُّكورونا، فقد وجدت املؤسسات الرتبوية ن

واهلواتف الذكية واحلواسيب يف  اإلنرتنتاستمرارية عملية التعليم والتعلُّم، واستخدام شبكة 

، كما َيتطلَّب من اجلامعات توظيف التعليم  (Yulia, 2020)الطلبةعد مع التواصل عن ُب

 ,COVID-19 (Hodges, Moore, Lockeeحة جائاإللكرتوني للحفاظ على التعليم يف أثناء 

Trust, BondH, 2020). 

استخدام تقويم الزمالء، وتقويم األدوات التالية: بشكل عام ويشمل التقويم اإللكرتوني 

االختبارات اإللكرتونيَّة، ومنتديات ، احلقائب اإللكرتونية، والويكي واملنتديات، حتليالت التعلُّم

، وملفات اإلجناز، وما تقوم به من رصد آلي لدرجات الطالب وحتليلها النِّقاش، ودراسات احلالة

 (.61، ص2016)شواهني،  (Jordan, 2013) ةعللطالب بأشكال متنوِّ هاإحصائيًّا، وعرض

ى التقويم اإللكرتوني يف ( بضرورة وضع سياسات َتتبن2013َّ) ةأبو خطووأوصت دراسة 

تدريس على توظيف أمناطه، وتطوير املقررات مع ضرورة تدريب أعضاء هيئة الاجلامعات، 

( أن دور عضو هيئة التدريس يف التقويم 47، ص2014الدراسية مبا يناسب ذلك، ويرى عافية )

طموحات  وُيحقوُيدير العملية التعليمية،  كفءاإللكرتوني ُيصبح أكثر أهمية، فهو شخص 

 .طالبهر فهمًا علمًيا حول طّوُيوم والتقنية، التقّد
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شهدت جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز َتطّوًرا يف توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت  ولقد

عد، وتوفري فرص متعددة لتعليم يف التعليم من خالل إنشاء عمادة التعليم اإللكرتوني والتعليم عن ُب

ستغالل جهود ر فرصة قوية لتقويم الطالب إلكرتونيًّا، مع إمكانية االطالب إلكرتونيًّا؛ مما ُيوفِّ

 اجلامعة يف توظيف التقنية يف تقويم الطالب يف ظل جائحة كورونا.

 مشكلة البحث:

فرض على املؤسسات الرتبوية التحوُّل من  مما ؛اجتاح وباء كورونا معظم دول العامللقد 

أو ل فرصة النتقال العدوى إىل التعليم اإللكرتوني شكِّالتعليم الذي يتيح التقارب اجلسدي الذي ُي

دولة حول العامل البقاء يف منازهلم  (177)مليار طفل وشاب يف  1.6ن على عد، فقد تعيَّالتعليم عن ُب

 .(Affouneh, Salha, Khlaif, 2020)واجلامعات بعد إغالق املدارس 

على  (COVID-19)تأثري فريوس كورونا  إىل(Sahu, 2020) حيث أشارت دراسة ساها 

أو إلغاء مجيع مما أدى إىل إغالق اجلامعات، أو تأجيل الدراسة  ومنسوبي اجلامعات؛التعليم 

فريوس، المن  منسوبيهافة حلماية كثَّاجلامعات تدابري ُم ؛ مما أدى إىل اختاذاألنشطة اجلامعية

 .أعضاء هيئة التدريس إىل نظام التدريس اإللكرتونيحيث انتقل 

 (COVID-19)أن  ،(Draissi Yong, 2020)كما أكدت دراسة درايسسي ويونج 

واستندت أساليب التدريس  ها،واجهب على الصعوبات اليت ُتاجلامعات ملواصلة التغلُّ يتحدى

للطالب، والتوجه حنو أساليب التعليم اإللكرتوني، وتقويم الطالب اجلديدة إىل زيادة االستقاللية 

ف أدوات التقويم أن توظي (Favale et Al, 2020)إلكرتونيًّا، وأكدت دراسة فافالي وآخرين 

أثناء جائحة يف سياسة التباعد االجتماعي للتطبيو للتعامل مع  اًلقاب اإللكرتوني متثل حالًّ

COVID-19. 

إىل تنفيذ العديد من اإلجراءات االحرتازية للوقاية من العربية السعودية واجتهت اململكة 

كإجراء احرتازي للوقاية، اجتهت طبيًقا للتباعد االجتماعي وَت، ض لإلصابة بهذا الفريوسالتعرُّ

هذه مثل ملواجهة  ُخطط وإعدادلتوظيف التعليم عن ُبعد يف الظروف الطارئة، اجلامعات السعودية 

ا يف أشار رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية أن ما حيدث حاليًّ ، فقداألزمات الطارئة

كتمل عن ُبعد، وليس تعليم إلكرتوني ُم وقت األزمة يف مؤسسات التعليم، إمنا هو تدريس طارئ

مت بها املؤسسات التعليمية، وال ينبغي قدَّأنه من الضروري تقدير احللول العاجلة اليت َتواألركان، 
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م يأتي يف ظروف غري م اآلن، فما ُيقدَّقدَّاحلكم على التعليم اإللكرتوني وفاعليته من خالل ما ُي

وقد بادرت جامعة  (.2020)هيئة تقويم التعليم والتدريب،  رهاطبيعية؛ الحتواء األزمة وختفيف آثا

األمري سطام بن عبدالعزيز لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يف التعليم والتقويم اإللكرتوني 

من خالل عقد العديد من الورش والدورات التدريبية املتخصصة وتوفري دعم مباشر على مدار اليوم 

 علومات والتعليم عن ُبعد، ووحدة التعليم اإللكرتوني يف اجلامعة.تقدِّمه عمادة تقنية امل

ونظًرا للمشكالت اليت ُتواجه أساليب التقويم التقليدية للطالب يف ظل جائحة كورونا؛ 

ب تقويم أداء الطالب يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز فإنه ُيمكن توظيف أدوات مما ُيصعِّ

 املتخصصةاجلهات  مع االلتزام باإلجراءات االحرتازية اليت اختذتها ،ذلك التقويم اإللكرتوني يف

التعليمية؛ صلحة املعلى سالمة الطالب ومنسوبي اجلامعات، واحلرص على  للمحافظة اململكة؛ يف

استخدام أعضاء  حاولت التعرف على مدى-على حد علم الباحث– علمية ال توجد دراساتوحيث 

الطالب دراسيًّا يف ظل أداء التقويم اإللكرتوني يف تقويم عودية باجلامعات السهيئة التدريس 

يف حماولة التعرف على تتمثَّل احلالي  مشكلة البحث. فإنَّ حدوث بع  األوبئة واألزمات الصحية

التقويم اإللكرتوني يف ظل  زالعزياستخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبدمدى 

  كورونا. جائحة

 ة البحث:أسئل

استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن ما مدى " :يفالتساؤل الرئيس َيتمثَّل 

 .كورونا؟" جائحةالتقويم اإللكرتوني يف ظل  زالعزيعبد

 التساؤل األسئلة التالية:هذا وينبثو من 

يم التقو زالعزيما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبد 

 كورونا؟ جائحةاإللكرتوني يف ظل 

 زالعزيمن استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبد ما املعوقات اليت حتدُّ 

 كورونا؟ جائحةالتقويم اإللكرتوني يف ظل 

ما ُسبل تفعيل استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز التقويم  

 كورونا؟ جائحةاإللكرتوني يف ظل 
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 أهداف البحث:

واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام التقويم اإللكرتوني يف  علىالتعرُّف  

 ظل جائحة كورونا.

من استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام التقويم  حتديد املعوقات اليت حتدُّ 

 اإللكرتوني يف ظل جائحة كورونا.

فعيل استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام التقويم اإللكرتوني يف حتديد ُسبل ت 

 ظل جائحة كورونا.

 أهمية البحث:

 األهمية النظرية للبحث: وتتمثَّل يف:

أدوات التعليم اإللكرتوني يف ظل األزمات بتفعيل عكس اهتمام اجلامعات السعودية ي 

 له.الطارئة، واستخدام أدوات التقويم املناسبة 

ُيربز أهمية التقويم اإللكرتوني؛ ملا له من أبعاد تربوية وصحية على الطالب واجملتمع، ميكن  

 من خالهلا احملافظة على صحة الطالب وعلى مستقبلهم الدراسي.

ستفيد مسؤولو اجلامعات السعودية ووزارة التعليم من خالل تضمني الربامج ميكن أن َي 

 ختلفة للتقويم اإللكرتوني.عة لألبعاد املالرتبوية املتنوِّ

قد ُيسهم يف لفت انتباه الباحثني للقيام بدراسات وحبوث يف تفعيل التقويم اإللكرتوني يف  

 التعليم اجلامعي وقبل اجلامعي.

 األهمية التطبيقية للبحث: وتتمثَّل يف:

يئة من املأمول أن تساعد نتائج البحث املعنيني يف فهم اإلشكاليات اليت تواجه أعضاء ه 

داء بنتائج التدريس يف تطبيو أدوات التقويم اإللكرتوني، ومن ثمَّ اختاذ قرارات لتطوير األ

 مستخلصة من البحث.

فيد يف توصيف واقع أعضاء هيئة التدريس يف تطبيو أدوات التقويم اإللكرتوني يف تقويم يقد  

ح بتفعيل إجيابياته الطالب، ومن ثمَّ رصد نقا  القوة ونقا  الضعف بهذا الواقع؛ مبا يسم

 ومعاجلة سلبياته.
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ي الدورات التدريبية يف ختطيطهم للدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس قد ُيفيد معدِّ 

 جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز.

للتأكد من حتقو  مساعدة أعضاء هيئة التدريس يف اختيار أدوات التقويم اإللكرتوني املناسبة 

 .للطالب واملناسبةالفعالة  التقويموسيلة اختيار ، وراسيةأهداف املقررات الد

 حدود البحث:

املوضوعي: اقتصر على واقع استخدام التقويم اإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس  احلدُّ 

 وُسبل التفعيل. همجبامعة األمري سطام يف ظل جائحة كورونا، واملعوقات اليت تواجه

 .زالعزيء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبداقتصر على أعضا املكاني: احلدُّ 

 .ـه1441يف الفصل الدراسي الثاني من العام  امليدانيتطبيو ال احلدود الزمنية: متَّ  

 مصطلحات البحث: 

حث إجرائيًّا بأنه: توظيف جمموعة من األدوات املرتبطة االب هفعرُِّي التقويم اإللكرتوني: 

عن أدوات  اًلأدائهم بدي يف تطوير ومساعدتهم ،ر مستوى الطالببالتقنيات اإللكرتونية لتقدي

 قة جبائحة كورونا.التقويم الرتبوي التقليدية؛ نتيجة للظروف الطارئة املتعلِّ

 :(COVID-19)جائحة كورونا 

فريوس )كورونا( من فصيلة فريوسات )كورونا( اجلديد؛ حيث ظهرت أغلب حاالت ويعدُّ 

وزارة ) .حاد رئوي التهاب صورة على م٥٥٩١الصينية نهاية ديسمرب  (هانوو)اإلصابة به يف مدينة 

 (https://www.moh.gov.saالصحة السعودية، 

إلنسان، وتسبب لدى اإلنسان هي فصيلة من الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان واو

 :مثل، ا للجهاز التنفسي اليت ترتاوح حدتها من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشدأمراًض

متالزمة الشرق األوسط التنفسية، واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )السارس(، ويتسم بسرعة 

 (.م2019 االنتشار )منظمة الصحة العاملية،

 

 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pages/corona.aspx
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 :ي والدراسات السابقةاإلطار النظر

 : التقويم اإللكرتوني:أواًل

 مفهوم التقويم اإللكرتوني: .أ 

( بأنه العملية املستمرة واملنتظمة اليت تهدف إىل تقويم 81، ص2012فه الطاهر وعطية )عرُِّي

 عد باستخدام الشبكات اإللكرتونية.أداء الطالب عن ُب

الشبكات  مستثمرة والتعليمي الرتبوي يمالتقو يف تستخدم اليت األدوات :ف بأنهكما ُيعرَّ

 التعليمية وفًقا ملعايري العملية يف أهدافه ووحيقِّ التقويم عملية خيدم مبا ومستحدثاتها ةاإللكرتونيَّ

 (.62، ص2019وآمنة )العنزي،  حمددة ةعلميَّ

يب ف البحث احلالي التقويم اإللكرتوني إجرائيًّا بأنه: توظيف جمموعة من األسالوُيعرِّ

أدائهم  يف تطوير واألدوات املرتبطة بالتقنيات اإللكرتونية لتقدير مستوى الطالب ومساعدتهم

 قة جبائحة كورونا. عن أدوات التقويم الرتبوي التقليدية؛ نتيجة للظروف الطارئة املتعلِّ اًلبدي

 أهداف التقويم اإللكرتوني: .ب 

تنمية قدرات الطالب -تعلم للطالبتعزيز عملية ال: أهداف التقويم اإللكرتوني يف َتتحدد

إجياد -خف  قلو االختبارات لدى الطالب-تغيري نظرة الطالب لالختبارات-يف التعلم الذاتي

 (.24، ص 2018)العربي، م بيئة حمفزة للطالب وجاذبة هل

هدف إىل تقدير جوانب يالتقويم اإللكرتوني يف ظل جائحة كورونا  ويتضح مما سبو أنَّ

ة الطالب واحلفاظ على مستواهم الدراسي وتنمية قدراتهم على تنفيذ مهام متعددة من شخصي

ذلك بناًء  ، ويتمُّيهموتنمية مهارات التفكري العليا لدهم، ل وجهات نظرقبُّعملية التعليم والتعلُّم، وَت

 لتقويم أداء الطالب. على توظيف معايري كمحكاٍت

 :اإللكرتوني أهمية توظيف أساليب التقويم .ج 

مجيل و (Al Gashami, 2010)ودراسة القشعمي  (Muhanna, 2009)دراسة مهنا أكدت 

(Jamil, 2012, p.268) ن يوآخر مارتينزدراسة و(Martínez et al, 2015) َّالتقويم  أن

الطالب وأعضاء هيئة التدريس  ، وأنَّالتقليديؤدي إىل نتائج أفضل من التقويم اإللكرتوني ُي

من أعباء العمل،  خيففمني من اختبار طالبهم، واملعلِّ وميكِّن ،وقت واجلهدر الوفِّ؛ ألنه ُيهيفضلون

أكثر من ، وأن ممارسة إعداد التقارير والتواصل بني الطالبيسهل مشكالت التعلُّم، و حيددو

 أنَّ، ومني مستوى أداء الطالب بصورة واضحةأسلوب يف عملية التقويم اإللكرتوني تعكس للمعلِّ
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ة املقدمة عرب الربيد اإللكرتوني بصورة فورية تزيد من حتسني نوعية التعلُّم لدى التغذية الراجع

 الطالب.

، الطالب لدى اإلجابة وقت اختيار يف رونةتوفري املكما يعمل التقويم اإللكرتوني على 

 التصحيح عمليات يف والبشرية املادية املوارد ختفي ه، وإجابات على وقتية راجعة تغذية توفريو

 البيانات استخدام سهولة، ولكرتونيإ بشكل باملتعلمني اخلاصة بالسجالت االحتفاظ، وتحليلوال

 (.614، ص2019وقت )الزيد،  أي يف

 التدريس يف أعضاء هيئة ساعدُيالتعليم فهو  يف اإللكرتوني التقويم أهمية سبو مما ويتضح

الحرتازية يف التعامل مع معطيات متعددة تتناسب مع اإلجراءات ا وأساليب بطرق طالبهم أداء تقويم

التقليدي،  مقارنة بالتقويم أفضل مميزات حقوُي هأنَّ عن اًلفض الظروف الطارئة لفريوس كورونا،

 إضافة إىل تفضيل الطالب له.

 معوِّقات تطبيو التقويم اإللكرتوني: .د 

 (:28، ص 2018اإللكرتوني فيما يلي )الروقي،  تتحدد معوِّقات تطبيو أدوات التقويم

  يف البنية التحتية وشبكات اإلنرتنت وجتهيزات معامل احلاسب. تقنية: تتمثَّلمعوقات 

  معوقات بشرية: تتمثَّل يف ضعف تأهيل القائمني بعملية التقويم اإللكرتوني بامتالك املهارات

 الالزمة لعملية التقويم، وكذلك ضعف مهارات الطالب احلاسوبية.

 يف اجلامعات اإللكرتوني االجتاه الراف  لعملية التقويم معوقات اجتماعية: وتتمثَّل يف. 

 معوقات فنية: وتتمثَّل يف نقص اخلرباء والفنيني يف جمال الربجمة والقياس والتقويم 

 اإللكرتوني.

وللتغلُّب على بع  املشكالت املتعلقة مبوثوقية التقويم اإللكرتوني، ميكن توظيف 

ي؛ َتفادًيا لبع  املشكالت املتعلقة مبوثوقية التقويم التقويم التكويين أو التقويم احلقيق

 ,Basilaia, Kvavadze) (Yulia, 2020)اإللكرتوني؛ نتيجة تعذر عملية املراقبة تفادًيا للغش 

2020; Yulia, 2020).  

 ثانًيا: جهود وزارة التعليم وجامعة األمري سطام يف تقويم الطالب يف ظل جائحة كورونا:

 اتبعتها وزارة التعليم لتقويم الطالب يف ظل جائحة كورونا:اإلجراءات اليت  .أ 

( اسرتاتيجية ُيمكن توظيفها لتقويم أداء طالبها دراسيًّا يف 12اقرتحت اجلامعات السعودية )

 ، وهي: ظل جائحة كورونا
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 تقويم الطالب يف أثناء سري عملية التعليم عن ُبعد. 

  ها من برامج وتطبيقات االختباراتأو غري (بالك بورد)االختبارات النهائية عرب. 

  للجزء املعريف وتأجيل اجلزء املهاري  (بالك بورد)االختبارات اإللكرتونية النهائية عرب

 .والسلوكي إىل ما بعد استئناف الدراسة مع رصد تقدير غري مكتمل

 االختبارات القصرية املقرونة املتعددة واملتنوعة. 

 اختبار الكتاب املفتوح. 

 ت الشفهية عن طريو أنظمة التعلُّم اإللكرتونيةاالختبارا. 

 العروض التقدميية واملشاركات يف أثناء احملاضرات يف الفصول االفرتاضية. 

 التكليفات والواجبات املنزلية واألنشطة. 

 منتديات النقاش. 

 ملف اإلجناز اإللكرتوني. 

 املشاريع التعليمية والبحثية. 

  ،(.2020االمتحان باملنزل )وزارة التعليم 

عطي ؛ مما ُيإلكرتونيًّا وزارة على تنويع أساليب تقويم أداء الطالبالويتضح مما سبو حرص 

أعضاء هيئة التدريس األسلوب األمثل هلم واملناسب لقدرات طالبهم وللمقررات الدراسية اليت 

 .يقومون بتدريسها

 ورونا: لتقويم الطالب يف ظل جائحة ك زالعزيجهود جامعة األمري سطام بن عبد .ب 

حيث جنَّدت كل طاقاتها لتحسني  امعة مع الظروف الطارئة جلائحة كورونااجلتعاملت 

ت موافقة جملس اجلامعة على آلية االختبارات النهائية فقد متَّ عملية التعلُّم يف أثناء اجلائحة،

املوافو  قدت يوم األحدجبلسته السابعة اليت ُع ـه1441للفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي 

 ، بأن تكون آلية االختبارات النهائية بإحدى الطريقتني كالتالي:ـه26/7/1441

بواسطة االختبارات اإللكرتونية عرب نظام التعليم اإللكرتوني "بالك بورد" وفو اجلدًّاول  : أواًل

املعتمدة، وضرورة تأكيد إعطاء الطالب الوقت الكايف حملاولة دخول النظام اإللكرتوني 

اء االختبار، والتواصل مع الطالب من خالل إنشاء جلسة افرتاضية متزامنة يف أثناء وقت وأد

عائو يواجهه الطالب، وتزويده بالبدائل واحللول املناسبة،  حل أيِّ االختبار لكي يتمَّ
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م تضييو يف الوقت، وتفهُّ ة وعدم وضع الطالب أمام أيِّومناسبة وقت االختبار لألسئلة املعدَّ

 كل التقنية اليت قد تطرأ يف أثناء تأديته االختبارات اإللكرتونية.املشا

بواسطة طرائو التقويم املختلفة اليت تتناسب مع طبيعة املقرر من خالل أستاذ املقرر،  ثانًيا: 

وبالتنسيو مع رئيس القسم األكادميي حسب اجلدًّاول املعتمدة، مع ضرورة التأكيد على 

 لإلجابة، وحفظ تقويم الطالب يف األقسام املعمول به يف إعطاء الطالب الوقت الكايف

 االختبارات النهائية للرجوع إليها عند احلاجة.

طريقة  سها الكليات يف برامج السنة التحضريية فإنَّبالنسبة ملقررات اإلعداد العام اليت تدرِّ ثالثًا: 

سنة التحضريية، وتقوم التقويم املعتمدة فيها هي الطريقة اليت اعتمدها جملس عمادة ال

 الكليات بالتنسيو مع عمادة السنة التحضريية من أجل االختبارات.

كتيب تعليمات وإرشادات االختبارات اإللكرتونية لعضو هيئة  أصدرت اجلامعةكما 

ن كيفية ضبط االختبارات، وتوضيح االعتبارات اليت ينبغي أخذها عند إنشاء التدريس، َتضمَّ

، كما تضمن تعليمات وإرشادات استخدام التقويم الشفهي عن ُبعد )جامعة وتصميم االختبارات

 (.2020األمري سطام، 

يتضح مما سبو اجتاه جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز الجتاه التقويم اإللكرتوني، كما و

أصدرت تعليمات وإرشادات لكيفية تنفيذ إجراءات التقويم اإللكرتوني يف تقويم الطالب، إضافة 

عداد االختبارات اإللكرتونية، وإجراءات جهود اجلامعة يف تدريب أعضاء هيئة التدريس على ِإ إىل

مما كان له أثر كبري يف  ؛تصميمها وتوظيفها يف قياس أداء الطالب يف خمتلف املقررات الدراسية

 املناسبة.تنمية مهارات املشاركني يف بناء وتصميم أدوات التقويم اإللكرتوني 

 السابقة: الدراسات

م( إىل الكشف عن واقع استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني 2018ي )دهدفت دراسة احلرب

مي الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة الثانوية مبدينة الرياض، والصعوبات اليت حتول علِّلدى ُم

وكانت األداة  ر مقرتح لتطويرها، واستخدمت املنهج الوصفي املسحي،صوُّدون استخدامها ووضع َت

مي الدراسات االجتماعية علِّمن ُم نيمعلِّ( ُم208من ) العينة املناسبة هي االستبانة، وتكوَّنت

كشفت الدراسة أن واقع ووالوطنية باملرحلة الثانوية مبدينة الرياض باملدارس احلكومية واألهلية، 

ة، وأن صعوبات استخدام إىل درجة استخدام متوسط ُتشرياستخدام أدوات التقويم اإللكرتوني 

 إىل درجة صعوبة عالية. ُتشريأدوات التقويم اإللكرتوني 
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م( إىل الكشف عن درجة ممارسة معلمي العلوم الطبيعية 2018هدفت دراسة الروقي )

املنهج الوصفي ت ألساليب التقويم اإللكرتوني يف املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض، واستخدم

( معلًما من معلمي العلوم 249عينة من )الناسبة هي االستبانة، وتكونت املسحي، وكانت األداة امل

الطبيعية يف املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض، وتوصلت إىل أن درجة ممارسة أساليب التقويم 

 التشخيصي اإللكرتوني لدى معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياض ككلٍّ

منخفضة، وأن درجة ممارسة أساليب التقويم التكويين اإللكرتوني لدى  يشري إىل درجة ممارسة

درجة ممارسة منخفضة،  إىليشري  معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياض ككٍل

وأن درجة ممارسة أساليب التقويم اخلتامي اإللكرتوني لدى معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة 

 درجة ممارسة منخفضة. إىليشري  ياض ككلٍّاملتوسطة مبدينة الر

درجة استخدام معلمي الدراسات االجتماعية  علىم( إىل التعرف 2019هدفت دراسة العنزي )

والوطنية باملرحلة املتوسطة يف حمافظة حفر الباطن ألدوات التقويم اإللكرتوني، ووظفت الدراسة 

( 34ة، وتكونت عينة الدراسة من )املنهج الوصفي كما استخدمت االستبانة كأداة للدراس

معلًما، وتوصلت إىل أن درجة تقدير معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة املتوسطة يف 

حمافظة حفر الباطن الستخدامهم أدوات التقويم اإللكرتوني بدرجة متوسطة يف مجيع اجملاالت، 

يرات أفراد العينة لدرجة استخدامهم وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقد

 سنوات اخلدمة". -الدورات اإللكرتونية-ملتغري املؤهل العلمي ىأداوت التقويم اإللكرتوني تعز

 يف ُبعد عن التعليم إىل الطلبة حتول جتربة تقويم م( إىل2020هدفت دراسة أويابة وصاحل )

 التحليلي، وانطلقت الدراسة صفيالو ، واستخدمت املنهجCovid-19 بسبب  اجلامعة إغالق ظل

 ثم الطارئ، الظرف ملواجهة العالي التعليم وزارة تعليمات رمستها اليت اخلطة فهم حماولة من

 استبانة غرداية باجلزائر بواسطة جبامعة االقتصاد ( طالٍب بكلية100) على تطبيقية أجريت دراسة

 ُبعد، وأن عن للتعلُّم اًلَمقبو واستعداًدا ةاألزم مع َتكيًفا هنالك أن النتائج وأظهرت إلكرتونية،

منخفًضا،  كان التفاعل مستوى أن إال املتزامن؛ غري بالتفاعل تتسم اليت الدعامات يفضلون الطلبة

 دعًما (Moodle)اجلامعة  منصة إىل الولوج َيتطلَّب حني يف والتخصصات، املستويات بني وتفاوَت

 يف خمتلف املتاحة األنشطة مع الطلبة تفاعل من حتدُّ ةوبشري مادية معوقات هنالك أكرب، وأن

 .املنصات



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

102 

جتربة  َتقصِّيإىل  (Basilaia, Kvavadze, 2020) باسياليا وكفافادز دراسة وهدفت

خالل انتشار وباء فريوس كورونا يف  اإلنرتنتاالنتقال من التعليم يف املدراس إىل التعلم عرب 

إحصائيات األسبوع األول من عملية  ائقي من خالل حتليل، ووظفت املنهج الوصفي الوثجورجيا

ا لوجه إىل التدريس عرب اإلنرتنت يف إحدى املدارس اخلاصة وجتربتها يف االنتقال من التعليم وجًه

التعليم اإللكرتوني خالل جائحة كورونا، حيث قامت مبناقشة نتائج التعليم عرب اإلنرتنت 

أن االنتقال بني التعليم وَتوصَّلت إىل  ، العملية التعليميةيف Gsuiteو EduPage منصيتواستخدمت 

وميكن االستفادة من النظام واملهارات اليت  ،اكان ناجًح اإلنرتنتالتقليدي والتعليم عرب 

مون والطالب وإدارة املدرسة يف فرتة ما بعد الوباء يف حاالت خمتلفة من خالل زيادة اكتسبها املعلِّ

 اعي أو زيادة االستقاللية لدى الطالب واحلصول على مهارات جديدة.فاعلية التدريس اجلم

م( إىل دراسة دور التعليم عن ُبعد يف حل إشكاليات وباء 2020وهدفت دراسة رمضان )

كورونا املستجد، ووظفت الدراسة املنهج النوعي، وأظهرت الدراسة أن التعليم عن ُبعد أحد 

يات التعليم الناجتة عن جائحة كورونا، حيث َيتناسب مع الوسائل الناجحة يف التعامل مع إشكال

الظروف الطارئة والنامجة عن فريوس كورونا املستجد، كما أنه يساهم يف حل اإلشكاليات 

 اخلاصة بتقويم الطالب من توظيف أدوات التقويم اإللكرتوني يف تقويم أداء الطالب.

توضيح طرق تأثري جائحة كورونا بدراسة وصفية هدفت إىل  (Yulia, 2020) وقامت ياال

، حيث شرحت أنواع واسرتاتيجيات التعلُّم اليت يستخدمها إندونيسياعلى إعادة تشكيل التعليم يف 

، من انتشار فريوس كورونا الوبائي بسبب إغالق اجلامعات للحدِّ اإلنرتنتاملدرسون يف العامل عرب 

 إىلحيث خلصت الدراسة  اإلنرتنت،من خالل  كما وضحت الدراسة مزايا وفعالية استخدام التعلُّم

أن هناك سرعة عالية لتأثري وباء كورونا على نظام التعليم، حيث تراجع أسلوب التعليم التقليدي 

وبالتالي يقلل اختال   ؛لكونه يدعم التعلم من املنزل اإلنرتنت؛منه التعلم من خالل  اًللينتشر بد

وأثبتت الدراسة أهمية استخدام االسرتاتيجيات املختلفة  ،وسقلل انتشار الفرياألفراد ببعضهم، وُي

 .اإلنرتنتلزيادة سالسة وحتسني التعليم من خالل 

 التعليق على الدراسات السابقة:

 بالنظر إىل الدراسات السابقة جند ما يأتي:

 على العملية التعليمية يف التعليم اجلامعي. COVID-19تناولت بع  الدراسات تأثري  .1
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 على التعليم اجلامعي. COVID-19درة يف الدراسات العربية اليت تناولت تأثري هناك ن .2

معاجلة توظيف التقويم اإللكرتوني يف مراحل التعليم املختلفة، زت بع  الدراسات على َركَّ .3

 .م(2019العنزي )ودراسة  م(2018الروقي )مثل: دراسة 

تدريس يف اجلامعات السعودية إن الدراسات السابقة مل تتناول استخدام أعضاء هيئة ال .4

 ألدوات التقويم اإللكرتوني، سواء أيف الظروف الطارئة أم غريها.

استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف: حتديد ممارسات أعضاء هيئة التدريس  .6

 يف استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني، وحتديد جماالت أداة الدراسة.

التقويم أدوات وأساليب ستخدام العن الدراسات السابقة يف تناوله  احلالي البحثز ميََّيتو

 .يف ظل جائحة كورونا زالعزياإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبد

 منهجيـة البحث وإجـراءاته

 منهج البحث:

لدى  للوقوف على واقع استخدام التقويم اإللكرتوني؛ املنهج الوصفي الباحثاستخدم 

أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف ظل جائحة كورونا، واملعوقات اليت 

 من ذلك االستخدام، وُسبل تفعيل ذلك االستخدام يف ظل جائحة كورونا. حتدُّ

 :وعينته جمتمع البحث

ئية عينة بالطريقة العشوا، واختريت العضو هيئة تدريس (1662) ن جمتمع البحث منتكوَّ

 (310)وبلغت  ا لكرب عدد أفراد جمتمع الدراسة،البسيطة من جمتمع الدراسة األصلي، وذلك نظًر

 ,Krejcie & Morganوفًقا جلدول حتديد حجم العينة )جمتمع البحث، ( من %19بنسبة ) أعضاٍء

 د عينة الدراسة.ا(، ويوضح اجلدول التالي خصائص أفر1970
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 رات الدراسةد عينة الدراسة وفًقا ملتغيِّائص أفرن خصاُيبيِّ

 سنوات اخلدمة الكلية الدرجة العلمية

 أستاذ 
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد
 تطبيقية نظرية

 6أقل من 

 سنوات

إىل  6من 

 10أقل من 

 سنوات

سنوات  10

 فأكثر

42 102 166 176 124 60 131 119 

310 

 أداة البحث: 

لتحقيو أهدافه استخدم البحث "االستبانة" أداة جلمع البيانات، بناًء على طبيعة البحث و

، وقد ُبنيت االستبانة بالرجوع إىل األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث

 . ( عبارة ُمتضمِّنة يف ثالثة حماور60وتكوَّنت االستبانة من )

 داة:األصدق 

ُأجريْت ومني، على عدد من احملكَّ( 63نة من )املكوَّاالستبانة يف صورتها األولية  تعرض

سواء أباإلضافة أم باحلذف أو تعديل  منيالتعديالت الالزمة اليت اتفو عليها غالبية احملكَّ

 .( عبارة60املكوَّنة من ) اعتماد االستبانة يف صورتها النهائية ، ومن ثمَّ متَّالصياغة

 اخلصائص السيكومرتية لألداة:

معامل االرتبا  )بريسون( بني درجة كل عبارة من  حيث ُحسب ساق الداخلي:: صدق االتاًلأو

 عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، كما يوضح اجلدول التالي: 
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 بالدرجة الكلية للمحاور البحثمعامالت ارتبا  "بريسون" لعبارات أداة 

  الثالثاحملور   انيالثاحملور    األولاحملور 

 العبارة
معامل 

 االرتبا 
 العبارة

معامل 

 االرتبا 
 العبارة

معامل 

 االرتبا 
 العبارة

معامل 

 االرتبا 
 العبارة

معامل 

 االرتبا 

1 0.636 2 0.631 1 0.460 2 0.626 1 0.486 

3 0.614 4 0.674 3 0.376 4 0.338 2 0.399 

6 0.631 6 0.600 6 0.638 6 0.469 3 0.332 

8 0.496 7 0.636 8 0.616 7 0.636 4 0.603 

9 0.636 10 0.690 9 0.606 10 0.669 6 0.634 

11 0.477 12 0.636 11 0.628 12 0.664 6 0.676 

13 0.678 14 0.601 13 0.669 14 0.668 8 0.662 

16 0.403 16 0.667 16 0.637 16 0.641 7 0.630 

18 0.403 17 0.667 18 0.620 17 0.626 9 0.884 

19 0.636 20 0.479 19 0.682 20 0.630 10 0.686 

21 0.623   21 0.622 22 0.667 11 0.820 

    23 0.662 24 0.303 12 0.434 

        13 0.660 

        14 0.628 

        16 0.674 

 ُيشري إىل حيث(؛ 0.01( أن مجيع العبارات دالة إحصائيًّا عند مستوى )2يتضح من اجلدول )

 .ئها لبعضهايؤكد توافر الصدق وانتما(؛ مما 0.3)أعلى من  ارتباطهامعامالت  أنَّ

 داة:األثبات ثانًيا: 

 معامل الثبات. التاليثبات، استخدم معامل "ألفا كرونباخ"، ويوضح اجلدول اللقياس 
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 داةاألمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 احملور 
عدد 

 العبارات

معامل 

 الثبات

ــة    األول:  ــاء هيئــــ ــدى أعضــــ ــويم اإللكرتونــــــي لــــ ــتخدام التقــــ واقــــــع اســــ

يف ظـــل جائحـــة  زالعزيعبـــدالتـــدريس جبامعـــة األمـــري ســـطام بـــن  

 . كورونا

21 0.76 

ــة   قــــات الثــــاني: معوِّ اســــتخدام التقــــويم اإللكرتونــــي لــــدى أعضــــاء هيئــ

يف ظـــل جائحـــة  زالعزيالتـــدريس جبامعـــة األمـــري ســـطام بـــن عبـــد 

 . كورونا

24 0.91 

ــل    ــث: ُســبل تفعي ــدى أعضــاء هيئــة      الثال اســتخدام التقــويم اإللكرتونــي ل

يف ظـــل جائحـــة  زالعزيبـــن عبـــد التـــدريس جبامعـــة األمـــري ســـطام 

 . كورونا

16 0.76 

 0.92 60 الدرجة الكلية للمحاور

إىل  0.76حيث تراوحت بني ) ،داةاألارتفاع قيم معامالت ثبات ( 3)يتضح من اجلدول 

  االستبانة.نتائج  يف( مما يؤكد الثقة 0.92للمقياس بلغ ) يالكل (، والثبات0.91

 إجراءات التطبيق:

البيانات  لتدخوُأ البحث إلكرتونيًّا،ها إىل عينة لرسأاالستبانة إلكرتونيًّا، و الباحث صمَّم

 تحليل البيانات واستخراج النتائج بعد ذلك.ل ؛SPSSاستخدام برنامج بلحاسب اآللي ل

 :أساليب حتليل البيانات

 أساليب حتليل البيانات التالية: استخدمت

 معامل ألفا كرونباخ حلساب ثبات االستبانة. .1

 معامل االرتبا  بريسون ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة. .2

 رتتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي.لاملتوسطات احلسابية  .3

عن  البحث عباراتلكل  البحثاالحنراف املعياري ملعرفة مدى احنراف استجابات أفراد  .4

 متوسطها احلسابي. 
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 نتائج البحث ومناقشتها:

: ما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن اهومناقشت األولنتائج السؤال 

 التقويم اإللكرتوني يف ظل جائحة كورونا؟  زالعزيعبد

البحث على الباحث املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري إلجابات أفراد عينة  حسب

 ؛ وذلك كما يلي:عبارات احملور األول

 على احملور األول البحث استجابات أفراد عينة

 الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

ب املوافقة
تي

رت
ال

 

1 
أستخدم األسئلة الصفية املباشرة أثناء احملاضرة 

 .م طالبياإللكرتونية يف تقويم تعلُّ
 3 كبرية 0.76 4.10

2 
أستخدم االختبارات القصرية اإللكرتونية يف 

 .م طالبيتقويم تعلُّ
 2 كبرية 0.76 4.14

3 
أستخدم منتديات النقاش اإللكرتونية يف تقويم 

 .م طالبيتعلُّ
 9 متوسطة 1.18 3.40

4 
م أستخدم االستبانات اإللكرتونية يف تقويم تعلُّ

 .طالبي
 16 ضعيفة 0.96 2.27

6 
الذهنية/ املفاهيمية  اخلرائط أستخدم

 .م طالبياإللكرتونية يف تقويم تعلُّ
 6 بريةك 1.32 3.74

6 
أستخدم الواجبات املنزلية اإللكرتونية يف تقويم 

 .م طالبيتعلُّ
4.32 0.86 

 كبرية

 جدًّا
1 

8 
أستخدم املقابلة الشفهية اإللكرتونية يف تقويم 

 .م طالبيتعلُّ
 11 متوسطة 1.03 3.00

7 
أستخدم االختبار املنزلي اإللكرتوني يف تقويم 

 .م طالبيتعلُّ
 6 كبرية 0.96 3.96

9 
أستخدم اختبار الكتاب املفتوح اإللكرتوني يف 

 .م طالبيتقويم تعلُّ
 10 متوسطة 1.08 3.09

10 
م أستخدم التقويم الذاتي اإللكرتوني لتقويم تعلُّ

 .طالبي
2.47 1.01 

 ضعيفة
14 



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

108 

 الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

ب املوافقة
تي

رت
ال

 

11 
أستخدم االختبارات املقالية اإللكرتونية لتقويم 

 .م طالبيتعلُّ
2.62 1.03 

 ضعيفة
13 

12 
م احلالة الدراسية اإللكرتونية لتقويم تعلُّأستخدم 

 .طالبي
2.01 0.98 

 ضعيفة
20 

13 
م أستخدم ملف اإلجناز اإللكرتوني يف تقويم تعلُّ

 .طالبي
 8 كبرية 1.23 3.66

14 
م أستخدم املدونات اإللكرتونية يف تقويم تعلُّ

 .طالبي
2.07 0.78 

 ضعيفة
19 

16 
م تعلُّ أستخدم أسلوب تقويم الزمالء يف تقويم

 .طالبي
2.07 0.72 

 ضعيفة
17 

16 
م أستخدم اليوميات اإللكرتونية يف تقويم تعلُّ

 .طالبي
1.93 0.74 

 ضعيفة
21 

18 
م أستخدم أوراق العمل اإللكرتونية يف تقويم تعلُّ

 .طالبي
2.36 0.98 

 ضعيفة
16 

17 
أستخدم األوراق البحثية اإللكرتونية يف تقويم 

 .م طالبيتعلُّ
 12 متوسطة 1.01 2.64

19 
أستخدم املشروعات/التدريب امليداني 

 .م طالبياإللكرتوني لتقويم تعلُّ
 18 ضعيفة 1.11 2.22

20 
أستخدم عدد املشاركات اإللكرتونية لتقويم 

 .م طالبيتعلُّ
3.49 1.14 

 كبرية
7 

21 
ف تطبيقات التواصل االجتماعي يف تقويم أوظِّ

 طالبي.
3.99 1.22 

 كبرية
4 

  متوسطة 1.00 3.02 احلسابياملتوسط 

عينة الجاءت استجابات أفراد و( عبارة، 21) األولور احملن يتضح من اجلدول السابو َتضمُّ

(؛ مما يدل على 0.64(، واحنراف معياري )6، من 3.08على احملور بصورة جمملة مبتوسط حسابي )

 ( اليت أكدت أنَّم2019) العنزيمع دراسة  النتائجوتتفو هذه ، موافقة أفراد العينة بدرجة متوسطة

درجة تقدير معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة املتوسطة يف حمافظة حفر الباطن 

، بينما ختتلف مع دراسة الستخدامهم أدوات التقويم اإللكرتوني بدرجة متوسطة يف مجيع اجملاالت
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م اإللكرتوني لدى معلمي العلوم أن درجة ممارسة أساليب التقوياليت أكدت م( 2018الروقي )

 يشري إىل درجة ممارسة منخفضة. الطبيعية باملرحلة املتوسطة مبدينة الرياض ككلٍّ

ويتضح من نتائج اجلدول السابو استخدام أعضاء هيئة التدريس الواجبات املنزلية بدرجة 

كبرية، ومنها: األسئلة كبرية جدًّا، ومنها: الواجبات املنزلية، بينما جاءت بع  املمارسات بدرجة 

الصفية املباشرة، وتطبيقات التواصل االجتماعي، واالختبار اإللكرتوني املنزلي، واخلرائط 

 الذهنية/املفاهيمية، وملف اإلجناز اإللكرتوني، واملشاركات اإللكرتونية.

بينما جاء استخدام بع  أدوات التقويم اإللكرتوني بشكٍل متوسط، وهي: منتديات 

إللكرتوني، واختبار الكتاب املفتوح اإللكرتوني، واملقابلة الشفهية اإللكرتونية، النقاش ا

 واألوراق البحثية اإللكرتونية، واالختبارات املقالية اإللكرتونية.

وجاء استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام لبع  أدوات التقويم اإللكرتوني 

اإللكرتوني، وأوراق العمل اإللكرتونية، واالستبانات  بدرجة ضعيفة، ومنها: التقويم الذاتي

اإللكرتونية، واملشروعات اإللكرتونية، وتقويم الزمالء اإللكرتوني، واملدونات اإللكرتونية، 

 واحلالة الدراسية اإللكرتونية، واليوميات اإللكرتونية.

م ة يف تقويم تعلُّأستخدم الواجبات املنزلية اإللكرتوني" ونصها:( 6وجاءت العبارة رقم )

باستخدام مما يدل على قيام أعضاء هيئة التدريس مبوافقة كبرية جدًّا يف املرتبة األوىل  "طالبي

أسلوب الواجبات املنزلية اإللكرتونية يف تقويم تعلم الطالب، ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنَّ 

االستخدام من قبل الطالب وال حيتاج إىل الواجبات املنزلية اإللكرتونية تعترب أسلوًبا شائًعا وسهل 

أستخدم اليوميات اإللكرتونية يف تقويم " ونصها:( 16، بينما جاءت العبارة رقم )مهارات متقدمة

قلة توظيف أعضاء هيئة التدريس ، مما ُيشري إىل ضعيفةوافقة مبيف املرتبة األخرية " م طالبيتعلُّ

حداثة أسلوب ، ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل بلليوميات اإللكرتونية يف تقويم أداء الطال

اليوميات اإللكرتونية بصفة عامة وضعف ثقافته يف اجملتمع اجلامعي بني الطالب مما جيعل 

 .أعضاء هيئة التدريس يعزفون عن استخدامه

ى من استخدام التقويم اإللكرتوني لد املعوِّقات اليت َتحدُّ"ما الثاني ومناقشتها:  السؤالنتائج 

 ": ؟يف ظل جائحة كورونا زالعزيأعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبد

، وذلك البحثملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري إلجابات أفراد عينة االباحث  حسب

 كما يلي:
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 الثانيعلى احملور  البحثاستجابات أفراد عينة 

 الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

درجة 

ب املوافقة
تي

رت
ال

 

 24 ضعيفة 1.18 2.69 ضعف البنية اإللكرتونية يف اجلامعات. 1

2 
ضعف مهارات التقويم اإللكرتوني لدى أعضاء 

 هيئة التدريس.
 4 كبرية 0.93 4.13

 17 متوسطة 1.03 3.18 ضعف الدعم الفين املباشر يف اجلامعات. 3

 0.76 4.31 من الغش. صعوبة ضبط التقويم اإللكرتوني 4
كبرية 

 جدًّا
2 

 0.76 4.38 عدم توفر أجهزة إلكرتونية لدى كثري من الطالب. 6
كبرية 

 جدًّا
1 

6 
ضعف تقويم املهارات العملية باستخدام التقويم 

 اإللكرتوني.
4.21 0.76 

كبرية 

 جدًّا
3 

8 
وجود تهديدات إلكرتونية ميكن أن خترتق 

 اخلصوصية.
 8 كبرية 1.01 3.71

 16 متوسطة 0.90 3.21 صعوبة بناء أدوات التقويم اإللكرتوني.  7

 7 كبرية 1.03 3.89 صعوبة تصحيح التقويم اإللكرتوني وحتليل نتائجه. 9

10 
ضعف الدعم املادي لبناء أدوات التقويم 

 اإللكرتوني. 
3.09 0.96 

 متوسطة
21 

11 
ضعف الوعي بالتقويم اإللكرتوني لدى أعضاء 

 ريس.هيئة التد
3.48 0.91 

 كبرية
10 

 6 كبرية 0.72 3.90 ضعف الوعي بالتقويم اإللكرتوني لدى الطالب.  12

13 
عدم قناعة عضو هيئة التدريس بالتقويم 

 اإللكرتوني. 
3.16 0.77 

 متوسطة
19 

 14 متوسطة 0.92 3.26 عدم وضوح أنظمة التعليم اإللكرتوني وأساليبه. 14

 18 متوسطة 0.97 3.18 دى عضو هيئة التدريس.ضعف اللغة اإلجنليزية ل 16
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 الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

درجة 

ب املوافقة
تي

رت
ال

 

16 
االجتاهات السلبية جتاه استخدام التقويم 

 اإللكرتوني.
3.17 0.90 

 متوسطة
16 

18 
التقويم اإللكرتوني ميثل عبًئا إضافيًّا على عضو 

 هيئة التدريس.
3.16 0.92 

 متوسطة
20 

17 
يؤدي التقويم اإللكرتوني النشغال الطالب مبواقع 

 ونية أخرى.إلكرت
3.08 0.94 

 متوسطة
22 

19 
ضعف مواكبة املقررات الدراسية ألدوات التقويم 

 اإللكرتوني.
3.37 0.94 

 متوسطة
12 

 11 كبرية 1.02 3.48 صعوبة احلفاظ على األسئلة وتعرضها لالخرتاق. 20

21 
تشكيك بع  أعضاء التدريس يف استجابات 

 الطالب اإللكرتونية.
 9 كبرية 0.77 3.60

22 
ضعف االستفادة من اخلرباء املتخصصني يف جمال 

 .التقويم اإللكرتوني
 23 متوسطة 0.98 2.93

23 
ضعف إملام بع  الطالب باملهارات التكنولوجية 

 الالزمة لعملية التقويم.
 6 كبرية 0.76 3.98

24 
وجود نوع من ثقافة مقاومة التغيري لدى أعضاء هيئة 

 التدريس.
 13 متوسطة 0.91 3.26

  كبرية 0.93 3.60 املتوسط احلسابي

عينة الجاءت استجابات أفراد و( عبارة، 24) الثانيور احملن يتضح من اجلدول السابو َتضمُّ

(؛ مما يدل على موافقة 0.93(، واحنراف معياري )6، من 3.60بصورة ُمجملة مبتوسط حسابي )

ذه النتيجة إىل حداثة توظيف أسلوب ، ويعزو الباحث ه"كبريةوافقة "مبأفراد العينة على احملور 

التقويم اإللكرتوني يف اجلامعات السعودية، ويف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز، وإىل قلة 

تركيز الدورات التدريبية على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلو بتنمية مهاراتهم يف 

 استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني.

صعوبات استخدام أدوات أن دت اليت أكَّ م(2018ي )دتيجة مع دراسة احلربوتتفو هذه الن

 م( اليت أكدت أن2020، ومع دراسة أويابة وصاحل )صعوبة عالية بدرجةالتقويم اإللكرتوني 
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 .املنصات يف خمتلف املتاحة األنشطة مع الطلبة تفاعل من حتدُّ وبشرية مادية معوقات هنالك

اجلدول إىل وجود بع  املعوقات املرتبطة بأعضاء هيئة التدريس، وتشري النتائج املوضحة ب

ومنها: ضعف مهارات التقويم اإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس، وضعف الوعي بالتقويم 

اإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس، وعدم قناعة أعضاء هيئة التدريس بالتقويم اإللكرتوني، 

ء هيئة التدريس، واالجتاهات السلبية جتاه استخدام أعضاء وضعف اللغة اإلجنليزية لدى أعضا

هيئة التدريس، وأنه ميثل عبًئا إضافيًّا على عضو هيئة التدريس، ووجود نوع من ثقافة مقاومة 

وصعوبة تصحيح  التغيري لدى أعضاء هيئة التدريس، وصعوبة بناء أدوات التقويم اإللكرتوني،

، ويعزو الباحث ذلك إىل وجود من ثقافة مقاومة التغيري اليت قد التقويم اإللكرتوني وحتليل نتائجه

تواجه تطبيو أدوات التقويم اإللكرتوني يف اجلامعة؛ نتيجة ضعف املهارات الالزمة لتطبيو أدوات 

 التقويم اإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس، وختوفهم من األعباء اإلضافية الالزمة لتطبيقه.

املتعلقة بالطالب، ومنها: عدم َتوفر أجهزة إلكرتونية لدى كثري من وجاءت بع  املعوقات 

الطالب، وضعف الوعي بالتقويم اإللكرتوني لدى الطالب، ويشري ذلك إىل أن الطالب قد 

يكونون معوًقا أمام تطبيو أدوات التقويم اإللكرتوني نتيجة قلة امتالكهم لألجهزة املناسبة 

 بيقه يف ظل الظروف املتعلقة جبائحة كورونا.لتطبيقه، وضعف الوعي بأهمية تط

وجاءت بع  املعوقات املتعلقة بنظام التقويم، وباجلامعة، ومنها: صعوبة ضبط التقويم 

اإللكرتوني من الغش، وضعف تقويم املهارات العملية باستخدام التقويم اإللكرتوني، ووجود 

فاظ على األسئلة وتعرضها تهديدات إلكرتونية ميكن أن خترتق اخلصوصية، وصعوبة احل

لالخرتاق، وضعف الدعم الفين املباشر يف اجلامعات، وعدم وضوح أنظمة التعليم اإللكرتوني 

وأساليبه، وضعف االستفادة من اخلرباء املتخصصني يف جمال التقويم اإللكرتوني، ويعزو الباحث 

فاع وعي أفراد عينة الدراسة هذه النتيجة إىل حداثة توظيف أسلوب التقويم اإللكرتوني، وإىل ارت

 بأهمية املعوقات اليت تواجه تطبيو التقويم اإللكرتوني يف جامعة األمري سطام.

، يف "عدم َتوفُّر أجهزة إلكرتونية لدى كثري من الطالب" ونصها:( 6وجاءت العبارة رقم )

طالب ال ميتلكون األجهزة إىل أنَّ ال، وَيعزو الباحث هذه النتيجة جدًّا وافقة كبريةمباملرتبة األوىل 

 ونصها:( 1، بينما جاءت العبارة رقم )اإللكرتونية املناسبة لتطبيو عملية التقويم اإللكرتوني

 شري إىل أنَّ، مما ُيضعيفةوافقة مب، يف املرتبة األخرية "ضعف البنية اإللكرتونية يف اجلامعات"

عزو الباحث هذه النتيجة ، وَيقويم اإللكرتونياجلامعة ُتوفِّر البنية التكنولوجية الالزمة لتطبيو الت

 جهود اململكة واهتمامها بالتجهيزات التكنولوجية الالزمة يف اجلامعات.إىل 
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ُسبل تفعيل استخدام أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري "ما الثالث ومناقشتها:  السؤالنتائج 

 ":؟التقويم اإللكرتوني يف ظل جائحة كورونا زالعزيسطام بن عبد

وذلك البحث، املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري إلجابات أفراد عينة  الباحث حسب

 كما يلي:

 على احملور الثالث البحثاستجابات أفراد عينة  

 الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

ب املوافقة
تي

رت
ال

 

1 
هيئة  ألعضاءإلكرتونية  تدريبية برامج تصميم

 اإللكرتوني. أدوات التقويم على استخدام التدريس
4.39 0.68 

 كبرية

 جدًّا
8 

 0.80 4.60 جتهيز حمتوى رقمي جلميع املقررات الدراسية. 2
كبرية 

 جدًّا
3 

 16 ضعيفة 0.28 1.97 تغيري تقديرات أداء الطالب إىل ناجح وراسب فقط. 3

4 
إعداد بنوك أسئلة لكل املقررات الدراسية 

 اجلامعة.ب
4.67 0.78 

 كبرية

 جدًّا
1 

6 
 يف تصمم حبيث الدراسية املقررات يف النظر إعادة

 اإللكرتوني. التقويم أدوات ضوء
 9  كبرية 0.77 4.20

6 
تزويد تطبيقات التقويم اإللكرتوني ببع  أساليب 

 املساعدة والتوجيه.
4.46 0.81 

 كبرية

 جدًّا
4 

8 
 األكثر ريسهيئة التد ألعضاء املكافآت توفري

 .اإللكرتونيَّة التقويم توظيًفا ألدوات
 10  كبرية 0.96 4.11

7 
االستفادة من اخلربات احمللية واإلقليمية والعاملية يف 

 جمال التقويم اإللكرتوني.
 13 متوسطة 1.20 3.33

9 
تقليل األعباء الدراسية عن عضو هيئة التدريس 

 .والطالب
 12 كبرية 1.06 3.80

10 
ائل اإلعالم يف التوعية بأهمية التقويم توظيف وس

 .اإللكرتوني
3.42 1.11 

 كبرية

 جدًّا
6 

11 
إتاحة الفرصة للطالب الختيار أداة التقويم 

 اإللكرتوني اليت تناسبهم.
 14 متوسطة 1.14 2.96
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 الفقرات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

ب املوافقة
تي

رت
ال

 

12 
تبين املبادرات اإلبداعية من أعضاء هيئة التدريس 

 يف التقويم اإللكرتوني.
 11 كبرية 0.76 4.09

13 
تضمني أدوات التقويم اإللكرتوني توضيًحا ملستوى 

 األداء املطلوب من الطالب.
4.61 0.70 

 كبرية

 جدًّا
2 

14 
التصميم اجليد ملنصات التعلم املتضمنة أدوات 

 التقويم اإللكرتوني.
4.41 0.83 

 كبرية

 جدًّا
6 

16 
توفري الدعم الفين ألعضاء هيئة التدريس وللطالب 

 امهم ألدوات التقويم اإللكرتوني.يف أثناء استخد
 7 كبرية 0.87 4.32

  كبرية 0.74 3.93 املتوسط احلسابي

عينة ال( عبارة، جاءت استجابات أفراد 16) الثالثور احملن يتضح من اجلدول السابو َتضمُّ

(؛ مما يدل على 0.74(، واحنراف معياري )6، من 3.93على احملور بصورة جمملة مبتوسط حسابي )

، ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل ارتفاع وعي أفراد عينة الدراسة "كبريةفقة العينة بدرجة "موا

بأهمية توفري السبل املناسبة لتفعيل تطبيو أدوات التقويم اإللكرتوني يف جامعة األمري سطام بن 

 عبدالعزيز.

عيل، ومنها: وجاءت موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة كبرية جدًّا على بع  مقرتحات التف

إعداد بنوك أسئلة لكل املقررات الدراسية، وتضمني أدوات التقويم اإللكرتوني توضيًحا مناسًبا 

ملستوى األداء من الطالب، وجتهيز حمتوى رقمي جلميع املقررات الدراسية، وتصميم برامج 

ع  أساليب تدريبية إلكرتونية ألعضاء هيئة التدريس، وتزويد تطبيقات التقويم اإللكرتوني بب

التوجيه واملساعدة، وتشري هذه النتائج إىل أن أعضاء هيئة التدريس لديهم رغبة قوية يف تطبيو 

أدوات التقويم اإللكرتوني يف تقويم أداء طالبهم من خالل إعداد بنوك لألسئلة وتدريبيهم على 

باحث هذه النتائج توظيف أدوات التقويم اإللكرتوني وتزويد التطبيقات بتوجيه الطالب، ويعزو ال

 إىل ارتفاع وعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية سبل تفعيل التقويم اإللكرتوني.

وجاءت بع  سبل التفعيل بدرجة كبرية، ومنها: إعادة النظر يف املقررات الدراسية، وتوفري 

 املكافآت ألعضاء هيئة التدريس، وتقليل األعباء عن أعضاء هيئة التدريس، وتوفري الدعم الفين

 يف أثناء استخدام التقويم اإللكرتوني.
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، يف "إعداد بنوك أسئلة لكل املقررات الدراسية باجلامعة" ونصها: (4) وجاءت العبارة رقم

يرون أن ضرورة إعداد ؛ مما ُيشري إىل أن أعضاء هيئة التدريس جدًّا وافقة كبريةمباملرتبة األوىل 

ستخدامهم ألدوات التقويم اإللكرتوني يف جامعة بنوك أسئلة إلكرتونية من أبرز آليات تفعيل ا

أنَّ وجود بنوك أسئلة إلكرتونية جاهزة قد تساعد ، وَيعزو الباحث هذه النتيجة إىل األمري سطام

عضو هيئة التدريس يف تطبيو االختبارات اإللكرتونية وتساعد يف التغلُّب على بع  املعوقات 

، بينما جاءت العبارة رقم لكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريساملتعلِّقة بضعف بناء أدوات التقويم اإل

وافقة مب، يف املرتبة األخرية "تغيري تقديرات أداء الطالب إىل ناجح وراسب فقط" ونصها:( 3)

يرون أن تغيري تقديرات أداء الطالب إىل ناجح أعضاء هيئة التدريس  شري إىل أنَّ، مما ُيضعيفة

، ويعزو الباحث هذه النتيجة يف تفعيل تطبيو التقويم اإللكرتوني قويًّا اًلوراسب فقط ال ُيعترب سبي

أن تغيري تقديرات أداء الطالب إىل ناجح وراسب ال يؤثر يف تقويم الطالب إلكرتونيًّا، إضافة ىل إ

 .إىل أن ذلك قد ُيؤثِّر يف مدى دافعية الطالب

 توصيات الدراسة:

 توفري الدعم الفين ألعضاء هيئة مع  ،اإللكرتوني مالتقوي على استخدام تدريبية برامج تصميم

 .لتقويم اإللكرتونيلالتدريس وللطالب يف أثناء استخدامهم 

   ات التعلُّم التصميم اجليد ملنصَّ، ويف جمال التقويم اإللكرتوني الرائدةاالستفادة من اخلربات

 .ة والتوجيهببع  أساليب املساعد هاتزويد، واملتضمنة أدوات التقويم اإللكرتوني

  إعداد و ،اإللكرتوني التقويم ضوء يف صممُت حبيث ،لمقررات الدراسيةلجتهيز حمتوى رقمي

 بنوك أسئلة لكل املقررات الدراسية.

 تضمني التقويم اإللكرتوني توضيًحا ملستوى األداء املطلوب من الطالب. 

 ة التقويم اإللكرتوني اليت الختيار أدا هلمإتاحة الفرصة ، وتقليل األعباء الدراسية عن الطالب

 ناسبهم.ُت

 اإللكرتوني لتقويملتوظيًفا  األكثر هيئة التدريس ألعضاء احلوافز توفري. 

  التوعية بأهمية توظيف التقويم ، ويف جمال التقويم اإللكرتوني ي املبادرات اإلبداعيةبنَِّت

 اإللكرتوني.
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 بعض الدراسات املقرتحة:

 ما يلي: الباحثقرتح َيامليدانية  البحثيف ضوء نتائج 

 بات استخدام أعضاء هيئة التدريس ألدوات التقويم اإللكرتوني.تطلَّدراسة ُم 

 استخدام التقويم اإللكرتوني.اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة األمري سطام حنو  دراسة 

 دراسة مقارنة بني استخدام أعضاء هيئة التدريس ألدوات التقويم اإللكرتوني يف عدد من 

 اجلامعات السعودية.
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 املراجع:

 :العربية املراجع

عـد مبسـاعدة الفصـول االفرتاضـية يف     (. أثر برنامج تدريب عـن بُ 2013خطوة، السيد عبداملوىل. ) أبو

عد لدى أعضاء هيئـة التـدريس.   تنمية مهارات التقويم اإللكرتوني واالجتاه حنو التدريب عن ُب

 .(12)2،حوثجملة عجمان للدراسات والب

م(. برنـامج قـائم علـى شـبكة املعلومـات الدوليـة "اإلنرتنـت" إلكسـاب         2011زيد، عادل حسني. ) أبو

ــاتهم حنـــو     ــة وتنميـــة اجتاهـ ــارات اإللكرتونيـ ــاء وإنتـــاج االختبـ ــارات بنـ الطـــالب/ املعلمـــني مهـ

 .93137(، ص168. مصر. ع )دراسات يف املناهج وطرق التدريساإلنرتنت. 

-COVID (. تقويم جتربة التعلـيم عـن ُبعـد يف ظـل    2020صاحل، أبو القاسم الشيخ. )أويابة، صاحل؛ 

ــة بــاجلزائر.     19 ــوم  مــن وجهــة نظــر الطلبــة دراســة حالــة جبامعــة غرادي ــة دراســات يف العل جمل

 .133168(، يونيو، ص3( ع )3. مركز البحث وتطوير املوارد. مج )اإلنسانية واالجتماعية

تعليمات وإرشادات االختبارات اإللكرتونية لعضو هيئـة  (. 2020العزيز. )سطام بن عبد جامعة األمري

   .التدريس جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

ــهري، حممـــد علـــي. )   ــويين  2016حســـانني، حســـن شـــوقي؛ الشـ ــة اســـتخدام التقـــويم التكـ (. فعاليـ

علــم  اإللكرتونــي يف خفــ  قلــو االختبــار والــدوافع لإلجنــاز األكــادميي لــدى الطالــب/ امل        

 .3464(، 8)19 ، مصر،جملة تربويات الرياضياتللرياضيات جبامعة جنران. 

(. واقــع اســـتخدام أدوات التقــويم اإللكرتونـــي لــدى معلمـــي    2018احلــربدي، شـــالح بــن عبـــداهلل. )  

الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة باملرحلــة الثانويــة مبدينــة الريــاض وتصــور مقــرتح لتطويرهــا.   

-1 (،68 )17. سـة العربيـة لالستشـارات العلميـة وتنميـة املـوارد البشــرية      عـامل الرتبيـة. املؤس  

26. 

(. دور التعلــيم عــن ُبعــد يف حــل إشــكاليات وبــاء كورونــا       2020رمضــان، حممــد جــابر حممــود. )   

 .16311643(. سبتمرب، ص 88. كلية الرتبية. جامعة سوهاج، ج )اجمللة الرتبويةاملستجد. 

ــوم الطبيعيــة ألســاليب التقــويم    (. 2018)الروقــي، عبــدالعزيز بــن عــوض.   درجــة ممارســة معلمــي العل
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. رسـالة ماجسـتري. كليـة العلـوم االجتماعيـة.      اإللكرتوني يف املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

مـوذج( علـى   (. أثر برامج التقويم اإللكرتونـي )برنـامج كـاهوت كن   2019الزيد، حنان بنت أمحد. )

جملــة كليــة الرتبيــة األساســية للعلــوم  زيــادة دافعيــة طالبــات جامعــة األمــرية نــورة حنــو الــتعلُّم.  

 .609628 ،43، . جامعة بابلالرتبوية واإلنسانية

 . إربد: عامل الكتب احلديث.التَّعليم اإللكرتوني وحوسبة املناهج(. 2016شواهني، خري سليمان. )

ــيد؛ عط  ــيدة السـ ــديع. ) الطـــاهر، رشـ ــا عبدالبـ ــي  (. 2012يـــة، رضـ ــيم اإللكرتونـ ــة –جـــودة التعلـ رؤيـ

 اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة. .-معاصرة

أثر اسـتخدام أسـاليب التقـويم البنـائي اإللكرتونـي علـى كـل مـن         (. 2012الطعان، جعفر إبراهيم. )

فيزيــاء يف التحصــيل والدافعيــة للــتعلم وبعــ  مهــارات مــا وراء املعرفــة لــدى تالميــذ مــادة ال        

ــة البحـــرين ــالة دكتـــورااملـــدارس الثانويـــة مبملكـ ــة  ه. رسـ . معهـــد الدراســـات الرتبويـــة. جامعـ

 القاهرة.

أثــر اســتخدام التقــويم البنــائي اإللكرتونــي علــى التحصــيل        (. 2014عافيــة، حســام عبــدالرحيم. )  

لة . رســاالدراســي واألداء املهــاري لطــالب الصــف الثــاني الثــانوي الصــناعي يف مــادة احلاســب   

 ماجستري. معهد الدراسات والبحوث الرتبوية. جامعة القاهرة.

لتنمية مهارات تصميم  (الويب)(. فاعلية برنامج إلكرتوني قائم على 2011العباسي، حممد أمحد. )

جملة كليـة الرتبيـة. جامعـة    وإنتاج بع  أدوات التقويم اإللكرتوني لدى طالب كلية الرتبية. 

 .436463، (86)1 ،املنصورة

(. أثـر التقـويم اإللكرتونـي يف مسـتوى قلـو االختبـار والتحصـيل يف        2018العربي، عبداهلل بن علي. )

ــامن     ــوم لــدى طــالب الصــف الث ــة الســلطان     مــادة العل ــة. جامع ــة الرتبي . رســالة ماجســتري. كلي

 قابوس. سلطنة عمان.

صـميم االختبـارات   (. حنو حزمة برامج ملعلمي احلاسب اآللي إلعـداد وت 2010عماشة، حممد عبده. )

 .209264، (2) ،جملة دراسات يف املناهج واإلشراف الرتبوياإللكرتونية. 
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(. فاعليــة التقــويم اإللكرتونــي يف خفــ  الضــغو  النفســية لــدى  2014العمروســي، نيللــي حســني. )

 جملــة دراســات اخللــيج واجلزيــرة العربيــة.    قطــيب العمليــة التعليميــة يف جامعــة امللــك خالــد.      

(162،) 126198. 

(. درجــة اســتخدام ُمعلِّمــي الدراســات االجتماعيــة والوطنيــة باملرحلــة       2019العنــزي، خالــد محــد. )  

ــطة يف حمافظـــة حفـــر البـــاطن ألدوات التقـــويم اإللكرتونـــي.      جملـــة العلـــوم الرتبويـــة   املتوسـ

 .6989(، 19) 3، والنفسية

(.19م(. فريوس كورونا )كوفيد2019مة الصحة العاملية. )نظَُّم

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

(. أثــــر ثالثــــة تصـــميمات ألمنــــا  االســـتجابة علــــى االختبــــارات   2010هنـــداوي، أســــامة ســـعيد. )  

ــار  اإللكرتونيــة علــى معــدل األداء   ــوم  . الفــوري واملؤجــل لطــالب اجلامعــة يف االختب ــة العل جمل

 .143-102 ،(3)17، الرتبوية

 اسـرتجعت يف عـد يف ظـل جائحـة كورونـا.     (. جـودة التعلـيم عـن بُ   2020هيئة تقويم التعليم والتدريب. )

 :، من2020، 7أبريل 

https://etec.gov.sa/ar/Media/News/Pages/Quality-of-distance-education-under-

the-Corona-pandemic.aspx 

( وسيلة أتاحتها اجلامعات للتقويم النهائي للطالب والطالبات يف ظل 12(. )2020وزارة التعليم. )

 https://www.moh.gov.sa :، من2020، 7أبريل  جعت يفاسرت .جائحة كرونا

، 2020، 7أبريل  ، اسرتجعت يف(COVID-19)ه(. فريوس كورونا اجلديد 1441وزارة الصحة. )

 https://www.moh.gov.sa  :من

   https://ar.wikipedia.org/wiki(. جائحة .من : 2020احلرة (. )ويكيبيديا )املوسوعة 

. من : 20-2019(. أثر جائحة فريوس كورونا على التعليم 2020ويكيبيديا )املوسوعة احلرة (.)

https://ar.wikipedia.org/wiki   
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Abstract: 

Many challenges have been faced during Covid-19 pandemic in which 

higher education institutions adopted emergency online teaching; the most 

prominent of which was the lack of use of learning management systems like 

Blackboard by some faculty members. As these systems have an important role 

in distance education, higher education institutions launched various initiatives 

in order to face this challenge. The current study evaluates the role of one of the 

initiatives sponsored by the Center for Excellence in Learning and Teaching at 

King Saud University in addressing this challenge. The Assistant Student lead 

"Saed" was evaluated by the faculty members who benefited from the initiative, 

where data was collected through an electronic survey in which 238 faculty 

members participated. 

The results of this study indicate that the initiative has helped greatly in 

enabling faculty members to use the learning management system, Blackboard, 

during the pandemic, and that it has also helped greatly in increasing the 

faculty’s motivation towards using Blackboard. A number of recommendations 

are included. 

mailto:ealsadoon@ksu.edu.sa
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مبادرة الطالب املساعد  تقويم(. 2020. )السعدون، إهلام عبدالكريم، اخلواجه. أمرين مروان التوجيري. عمر حممد.

 .بورد يف التعليم الطارئ خالل جائحة كورونا ختطي عقبة استخدام أعضاء هيئة التدريس للبالك "ساعد" يف

 .120–127 (،1) 6، جملة العلوم الرتبوية

ختطي عقبة استخدام أعضاء هيئة  لب املساعد "ساعد" يفمبادرة الطا تقويم

 بورد يف التعليم الطارئ خالل جائحة كورونا التدريس للبالك

 (2)الكريم السعدونعبد إهلامد.  (1)عمر حممد التوجيريد.  

 (3)أمرية مروان اخلواجهد. 

 :املستخلص

م اجلامعي أثناء جائحة خالل التعليم الطارئ الذي تبنته املؤسسات التعليمية يف التعلي

كورونا، واجهت تلك املؤسسات حتديات كثرية، كان من أبرزها عدم استخدام نظم إدارة التعلم 

بل بع  أعضاء هيئة التدريس. وملا كان لتلك النظم من دور هام يف التعليم من ِق "بورد كالبالك"

متنوعة ملواجهة ذلك التحدي.  عد، فقد قامت مؤسسات التعليم العالي مببادرات خمتلفة وجهودعن ُب

ويتناول البحث احلالي تقويم دور إحدى مبادرات مركز التميز يف التعلم والتعليم يف جامعة امللك 

سعود يف التصدي هلذا التحدي. وقد مت تقويم مبادرة الطالب املساعد "ساعد" من خالل آراء أعضاء 

يانات بواسطة استبانة إلكرتونية شارك الب مجعتهيئة التدريس املستفيدين من املبادرة، حيث 

 من أعضاء هيئة التدريس.  اعضًو (237)فيها 

وأشارت النتائج إىل أن مبادرة "ساعد" أثرت بدرجة عالية يف متكني أعضاء هيئة التدريس 

من استخدام نظام إدارة التعلم "بالك بورد" خالل اجلائحة، وكذلك إىل أثر هذه املبادرة بدرجة 

ا يف زيادة دافعيتهم حنو استخدام نظام "بالك بورد" كما اشتملت الدراسة على عدد من عالية أيًض

 .التوصيات

الطالب  التعليم الطارئ،نظام إدارة التعلم، جائحة كورونا،  ،"بورد بالك" كلمات مفتاحية:

 . ، مركز التميز يف التعلم والتعليم"ساعد"املساعد، 

                                                             
 oaltwijri@ksu.edu.sa، أستاذ التكنولوجيا الطبية احليوية املشارك، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة امللك سعود  (1)
 oaltwijri@ksu.edu.sa، جامعة امللك سعود ارك، كلية الرتبية،أستاذ طرق تدريس احلاسب املش  (2)
 aalkhawajah@ksu.edu.sa، أستاذ تقنيات التعليم املساعد، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود  (3)
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  :مقدمة

وًرا هامًّا يف متكني أعضاء هيئة التدريس من مواصلة دورهم لعبت أنظمة إدارة التعلم د

عد خالل جائحة كورونا. إال أن أنظمة إدارة التعلم كغريها وإيصال التعليم الطارئ للطالب عن ُب

بالشكل املناسب. ونظًرا ألن  تفعَّلمن التقنيات تتطلب تدريًبا وإتقاًنا ملهارات التعامل معها حتى 

عد بشكل طارئ دون أن لى القائمني على التعليم االنتقال إىل التعليم عن ُباجلائحة قد حتمت ع

، فقد جعلت "بورد البالك "لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام يكون هناك وقت كاٍف

 لعدد من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود. اهذه الظروف استخدامه حتديًّ

يف اجلامعات قبل اجلائحة،  "بورد البالك"سب تفعيل يتجلى حجم املشكلة بالنظر إىل نو

من اجلامعات تتيح نظام إدارة  (%70)( إىل أن Bennett & Bennett, 2003) حيث أشارت دراسة

أكدت ذلك دراسة أخرى  م(2017)فقط من األعضاء يستخدمونه. ويف عام ( %20)التعلم، إال أن 

من العينة فقط  (%17)سعود، حيث وجدت أن أجريت على أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك 

يف اجلامعة، على الرغم من أن اجلامعة قد وفرته منذ عام  "بورد البالك"كانوا يستخدمون 

أن أغلبية أعضاء اجلامعة  علىوتدل هذه النسب   (Al Meajel & Sharadgah, 2018)م(2011)

وأدواته، وبالتالي فهم حباجة إىل  "بورد البالك"يفتقرون للخربة الكافية يف جمال التعامل مع نظام 

التدريب والدعم الكايف والسريع ليتمكنوا من تفعيله وضمان مواصلة تلقي الطالب لتعليمهم 

 واالستفادة من إمكانات اجلامعة التقنية خالل اجلائحة. 

ا يف سبيل مواجهة هذا التحدي. كغريها من اجلامعات جهوًد وقد بذلت جامعة امللك سعود

ها مساهمة مركز التميز يف التعلم والتعليم مببادرة الطالب املساعد، واليت تسعى إىل توفري ومن

من خالل  "بورد البالك"الدعم التقين والتدريب واملساعدة ألعضاء هيئة التدريس يف استخدام 

  .طلبتهم

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

أعضاء هيئة التدريس يف  البحث إىل تقويم مبادرة الطالب املساعد يف مساندة فيهد

، ولذلك تتمثل مشكلة عد يف حاالت الطوارئلتمكني التدريس عن ُب "بورد البالك"استخدام 

 الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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إىل أي مدى ساهمت مبادرة الطالب املساعد يف متكني أعضاء هيئة التدريس من استخدام   .1

 ؟"بورد البالك"

ادرة الطالب املساعد يف زيادة دافعية أعضاء هيئة التدريس الستخدام إىل أي مدى ساهمت مب .2

 ؟"بورد البالك"

، ة نواٍحعد يتطلب تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس من عدَّن التحول للتعليم عن ُبإوحيث 

ومن ضمنها مهارة استخدام أنظمة إدارة التعلم، ومبا أن جاهزية األعضاء الستخدام تلك التقنية 

 ,Saiyad, Virk, Mahajan, & Singhأحد التحديات اليت تواجه املؤسسات التعليمية ) تشكل

وتقويم احللول ملواجهة هذا التحدي. ومن هنا تأتي أهمية البحث يف  إجياد(، فإنه من املهم 2020

ا يف حاالت الطوارئ، خاصة مع استمرار تقويم مبادرة الطالب املساعد اليت ميكن أن تكون حلًّ

ن العديد من املؤسسات حول العامل واجهت إو حضور الطالب يف ظل استمرار اجلائحة. وحيث تعلي

نفس التحدي من حيث قلة خربة أعضائها يف استخدام أنظمة إدارة التعلم وتفعيل أدواتها، ومع 

فريى  أهمية استخدام تلك األنظمة لضمان استمرارية التعلم والتواصل بني األساتذة والطلبة،

ثون أنه ميكن االستفادة من جتربة جامعة امللك سعود بإعادة تطبيو نفس املبادرة على الباح

مؤسسات التعليم األخرى ملساعدتهم على استخدام أنظمة إدارة التعلم. كما ميكن االستفادة من 

 املبادرة لتفعيل استخدام تقنيات تعليمية أخرى. 

 :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

  :تي التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسةفيما يأ

التعليم الطارئ: هو حتول مؤقت لطريقة تقديم التعليم إىل طريقة بديلة بسبب الظروف الطارئة  ●

 Hodges, Moore, Lockee, Trust, & Bond, 2020)واألزمات )

ة امللك مبادرة الطالب املساعد: هي مبادرة تهدف إىل متكني أعضاء هيئة التدريس يف جامع ●

من خالل منح الصالحيات الالزمة  "بورد البالك"سعود من استخدام أدوات نظام إدارة التعلم 

لطالبهم وتدريبهم على رفع احملاضرات والواجبات، وإدارة احملاضرات التزامنية، وإدارة 

 حلقات النقاش واجملموعات داخل النظام.
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :التعلمنظام إدارة 

وهو النظام املستخدم يف جامعة امللك سعود، من أشهر أنظمة إدارة  "بورد البالك"يعترب نظام 

بتوفري  "بورد البالك"(. ويتميز Al Meajel & Sharadgah, 2018التعلم املستخدمة حول العامل )

دوات التواصل مع عد والتعليم اإللكرتوني، ومنها أالعديد من األدوات املعينة على التعليم عن ُب

إمكانية عقد  الطالب، والفصول االفرتاضية، ومنتديات النقاش، وتسليم الواجبات، باإلضافة إىل

 من األسئلة املختلفة. ا االختبارات اإللكرتونية اليت توفر عدًد

، لألعضاء يف أربعة تصنيفات "بورد كالبالك" وميكن حتديد فوائد أنظمة إدارة التعلم

التعليم والتعلم، ودعم الطالب املتعثرين، ونشر املواد التعليمية، وتسهيل التعاون  : دعم عمليةوهي

التدريس بطريقة  "بورد البالك"ا يدعم استخدام (. فمثًلKitoo, 2020والتواصل بني املستخدمني )

، واليت من شأنها زيادة "اليوتيوبـ "الفصول املقلوبة، وإضافة حمتوى تعليمي من مصادر أخرى ك

 فعية الطالب للتعلم، وزيادة حتصيلهم، وحتسني جتربة تعلمهم، وزيادة دافعيتهم للحضور للصفدا

.(El-Senousy & Alquda, 2017) أنظمة إدارة التعلم بشكل عام بيئة مناسبة للتعلم  كما توفر

التعاوني، حيث تسمح للمتعلمني بتقديم وجهات نظر وخربات متنوعة عند مناقشة موضوع معني أو 

 (.Reid-Martinez & Grooms, 2018لعمل على مهام مشرتكة )ا

 البالك" كـ كما أن تقارير حتليالت التعلم اليت ميكن استخالصها من أنظمة إدارة التعلم

مفيدة بشكل خاص يف الكشف املبكر عن الطالب املتعثرين، كالطالب املعرضني  "بورد

ريس ببيانات أكادميية عن كل طالب يف أعضاء هيئة التد يزوَّدللرسوب أو االنسحاب، حيث 

، مما يساعد أعضاء هيئة "بورد البالك"الفصل الدراسي منبثقة عن سلوكهم يف استخدام 

ملساعدة الطالب املتعثرين  االتدريس على حتديد وتنفيذ اسرتاتيجيات وخطط مصممة خصيًص

(McKee, 2017.) 

هيئة التدريس هو متكينهم من توفري  ألعضاء "بورد البالك"ومن أهم املنافع اليت يقدمها 

من أي مكان ويف أي زمان، إذ ميكنهم  لهلوصول من ااحملتوى التعليمي للطالب ليتمكنوا 

حتميل توصيف املقرر، واحملاضرات، ومقاطع الفيديو، وشرائح العرض، وغريها من املصادر 

ة للتفاعل مع طالبهم، وللطالب ألعضاء هيئة التدريس أدوات متعدد "بورد البالك"التعليمية. ويوفر 
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للتفاعل مع بعضهم البع ، إذ من املمكن أن حيدث هذا التفاعل عرب الربيد اإللكرتوني، 

على املهام  ولوحات املناقشة، والويكي، والدردشات، واملالحظات اليت ميكن أن تكتب كردٍّ

(Kitoo, 2020). 

  :عقبات استخدام نظام إدارة التعلم

متت  "بورد بالك"دة حتول بني أعضاء هيئة التدريس واستخدامهم هناك حتديات عدي

 Al Meajelمناقشتها يف األدبيات، ومن أهمها التحديات التقنية، وضيو الوقت، ومقاومة التغيري )

& Sharadgah, 2018; Alharbi & Lally, 2017; Kitoo, 2020 فالوقت الذي يتطلبه تعلم .)

 ,Falcone)من استخدام أعضاء هيئة التدريس ألدواته  اليت حتدُّهو أحد العوامل  "بورد البالك"

2018; Al Naibi, 2016) ن إ، إذ يف العملاألعضاء استخدام التقنية زيادة عبء  يعترب، حيث

عين أن عليهم قضاء بع  من الوقت الكتشاف كيفية حل تلك ت "بورد البالك"صعوبة استخدام 

 ,Al Meajel & Sharadgahلدعم من اجلهة املقدمة للدعم )املشكالت، أو االنتظار حلني تلقي ا

2018 .) 

وقد ُوجد أن اخلوف من التقنية هو أحد األسباب الواسعة االنتشار اليت تواجه أعضاء هيئة 

(. ويرتبط هذا اخلوف Sinclair & Aho, 2018التدريس وحتول دونهم ودون استخدام التقنية ) 

 البالك"ي استخدام يف تبنِّ امهمًّ ار الفرد عن كفاءته الذاتية عامًلوُّتص بالكفاءة الذاتية، حيث يعدُّ

فالتصور العالي حول الكفاءة الذاتية يقود الفرد إىل اعتقاده بأنه قادر " (Al Naibi, 2016) بورد

على ذلك، يف حني أن التصور املنخف  للكفاءة  اعلى استخدام التقنية مما جيعله بالفعل قادًر

(. كما أن الدراسات تشري إىل أن Kitoo, 2020لتعامل معها )لسبب يف جتنب الفرد الذاتية يت

 (.Al Naibi, 2016) باألمر السهلليس  "بورد البالك"أعضاء هيئة التدريس يرون أن استخدام 

الكفايات التقنية ألعضاء هيئة التدريس من أهم الكفايات الالزمة للتدريس  تعدُّو

عد، وتشمل املعرفة التقنية وكذلك القدرة على استخدامها، مثل عن ُباإللكرتوني أو التدريس 

استخدام الربامج واألدوات الالزمة لتطبيو احملاضرات املتزامنة وغري املتزامنة، وأنظمة التشغيل، 

، والقدرة على استكشاف املشكالت التقنية البسيطة "الويب"وأنظمة وأدوات التعلم، ومتصفحات 

أمر  "بورد البالك"لى مساعدة املتعلمني. ويرى أعضاء هيئة التدريس أن استخدام وحلها، والقدرة ع

صعب، وهلذا جيب استخدامه بشكل حمدود، وقد نشأ اعتقادهم بذلك نتيجة قلة أو عدم التدريب 
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(. Al Naibi, 2016جتاهه )اعلى استخدامه، وقلة الدعم املتوفر لذلك، أو من توجهاتهم السلبية 

دراسات أن املشكالت التقنية اليت تتطلب الدعم الفين كانت من أبرز التحديات وقد أشارت ال

 Al) بورد اليت واجهها أعضاء هيئة التدريس، واليت ساهمت يف اخنفاض استخدام األعضاء للبالك

Meajel & Sharadgah, 2018; Al-Naibi, 2016). 

  ":بورد البالك"العوامل اليت تقود إىل استخدام 

بلوغ مستوى ذي ي التقنيات يتطلب مستوى من جتربة استخدامها واسات أن تبنِّتظهر الدر

، وهذا يعين أن أعضاء هيئة التدريس حباجة إىل جتربة استخدام األدوات ذلك عندمرونة وسالسة 

(. كما أن تدريبهم على استخدام خمتلف Kitoo, 2020يها يف التدريس والتعلم )املختلفة قبل تبنِّ

 Sinclair)بورد يعترب وسيلة لبناء الثقة لديهم مما يزيد احتمالية تبنيهم للبالك "بورد كالبال"أدوات 

& Aho, 2018)  كما أظهرت دراسات سابقة أن أعضاء هيئة التدريس قد استخدموا أدوات .

 Sinclair) نتيجة حلث زمالئهم هلم على استخدامهاغري أداة رفع احملتوى  "بورد البالك"أخرى يف 

& Aho, 2018)  وقد كانت طريقة جذبهم إما من خالل مشاركة جتاربهم مع استخدام تلك .

(. ومن Falcone, 2018األدوات، أو من خالل تشجيعهم اللفظي على استخدام تلك األدوات )

أيًضا هو تصورهم حول فائدتها يف  "بورد البالك"العوامل اليت تدفع األعضاء الستخدام أدوات 

حيث ذكروا أن سبب استخدامهم  ((Kitoo, 2020علم اليت خيططون هلا حتقيو خمرجات الت

 ,Sinclair & Ahoلبع  تلك األدوات هو أنها تساعدهم على تطبيو طرق تدريس حمددة )

 Alأكثر من غريها ) "بورد البالك"، وهلذا يستخدم أعضاء هيئة التدريس بع  أدوات (2020

Naibi, 2016) .أيًضا  "بورد البالك"عضاء هيئة التدريس على استخدام ومن العوامل اليت تساعد أ

 .من الوقت لتعلم تلك األدوات، وتدريبهم على استخدامهاد توفري الدعم الفين واإلداري، وإتاحة مزي

(Falcone, 2018). 

 :عد خالل جائحة كوروناجتارب عاملية حول حماولة ختطي حتديات التحول للتعليم عن ُب

ؤسسات التعليمية على مستوى العامل إجراءات طارئة ومتنوعة لتخطي اختذت العديد من امل

التحديات اليت تواجهها حلماية طالبها والعاملني فيها والستمرارية التعلم يف ظل تفشي جائحة 

حاالت الكوارث الطبيعية، ككورونا. وقد مرت بع  اجلامعات بتجارب مشابهة يف املاضي، 
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سياسية، وإن مل يشمل تأثري تلك احلاالت مجيع املناطو على وتفشي األوبئة، واالضطرابات ال

مستوى العامل كما هو احلال مع جائحة كورونا، إال أنها أثرت على املناطو اجلغرافية اليت تقع 

فيها تلك اجلامعات بالتحديد، مما أكسبها خربة أكرب يف التعامل مع مثل هذه احلاالت من غريها 

 ;Czerniewicz, 2020; Huang, Liu, Tlili, Yang, & Wang, 2020)من اجلامعات

Johnson, Veletsianos, & Seaman, 2020; Verawardina et al., 2020; Zhang, 

Wang,Yang, & Wang, 2020) من جهة أخرى فإن معظم اجلامعات حول العامل مل تواجه مثل .

ع إمكاناتها التقنية هذه التحديات من قبل، وقد اضطرت إىل إجياد حلول سريعة تتناسب م

 وإمكانات مواردها البشرية.

وعلى الرغم من أن جمموعة من املؤسسات التعليمية حول العامل قد اضطرت إىل تعليو  

من خالل قنوات التلفاز وحمطات  مثل البثِّا الدراسة أو التدريس من خالل أساليب قدمية نسبيًّ

، أو املهارات الكافية، أو حتى عدم توفر اإلنرتنت الراديو بسبب عدم توفر البنية التحتية املناسبة

 ,.Bao, 2020; Huang et alوأجهزة احلاسب اآللي يف منازل طالبها وأعضاء هيئة التدريس فيها )

2020; Kayalar, 2020; Hodges et al, 2020 فإن العديد من املؤسسات التعليمية األخرى قد ،)

عد يف غضون أيام من من خالل التوجه إىل التعليم عن ُب جنحت يف احلفاظ على استمرارية التعليم

(. إال أن Davis, 2020; Verawardina et al., 2020; Kayalar, 2020بدء انتشار الوباء لديها )

، فبالرغم من توفر البنية التحتية، والدعم التقين والفين، واملوارد اذلك التحول مل يكن سهًل

عد يف األوضاع العادية، إال أن حتول اجلامعات بكامل مقرراتها عن ُبالبشرية الالزمة لدعم التعليم 

عد يف وقت ضيو جدًّا قد خلو حتديات أخرى وكامل طاقمها التدريسي وطالبها إىل التعليم عن ُب

(. أحد هذه التحديات يكمن يف تقديم التدريب (Bao, 2020; Hodges et al, 2020عديدة 

عد أو حتى استخدام نظام لتدريس الذين مل يسبو هلم التعليم عن ُبوالدعم املناسب ألعضاء هيئة ا

 ;Bao, 2020; Davis, 2020; Hodges et al., 2020; Huang , 2020)إدارة التعلم من قبل 

Verawardina et al., 2020; Zhu & Liu, 2020) ،. وختتلف نسبة هذه الفئة من جامعة

إنه من املهم الرتكيز بشكل خاص على تقديم الدعم ألخرى، إال أنه مهما كانت نسبتها ضئيلة ف

، حيث أن هذه  (Bao, 2020; Johnson et al., 2020; Verawardina et al, 2020)املناسب هلا 

الفئة من أعضاء هيئة التدريس ال متلك املهارات الكافية لضمان استمرارية تعلم طالبها كباقي 
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 ,Zhang et alؤ الفرص بني طالب اجلامعة الواحدة )من تكاف الطالب يف اجلامعة، مما قد خيلُّ

2020.) 

وحيث أنه من الطبيعي أن تقدم أغلب اجلامعات خدمات التدريب وتقديم الدعم ألعضاء 

هيئة التدريس يف األوضاع العادية بأرحيية وبشكل خمطط له، إال أن تقديم الدعم يف حاالت 

 Hodges etن ختطيط مسبو يبدو شبه مستحيل )الطوارئ ألعداد كبرية يف وقت قصري جدًّا وبدو

al, 2020 هلذا اختذت بع  اجلامعات إجراءات غري عادية ملواجهة هذا التحدي. ومن احللول .)

 واإلجراءات اليت اختذتها تلك اجلامعات:

إنشاء موقع إلكرتوني مركزي خاص بدعم أعضاء هيئة التدريس بتقديم مصادر ومعلومات  ●

 .Davis, 2020)عد )لتقنية واسرتاتيجيات التدريس املناسبة للتعليم عن ُبمكثفة عن استخدام ا

عد، وتشجيع إنشاء نظام خاص لتقديم التغذية الراجعة وتبادل اخلربات خبصوص التعليم عن ُب ●

أعضاء هيئة التدريس على مشاركة خرباتهم يف استخدام االسرتاتيجيات ونظم إدارة التعلم 

 (Zhang et al., 2020; Zhu & Liu, 2020). خالله الئهم من والتقنيات املختلفة مع زم

االستعانة بشركات خارجية لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنية للتعليم عن  ●

 (.Zhu & Liu, 2020عد )ُب

االستعانة بأعضاء هيئة التدريس من قسم تقنيات التعليم باجلامعة لتدريب زمالئهم من األقسام  ●

 (.Zhu & Liu, 2020األخرى )والكليات 

السماح ألعضاء هيئة التدريس بتقديم احملاضرات بطريقتهم التقليدية من داخل الفصول ولكن  ●

بدون طالب، وذلك عن طريو البث املباشر مبساعدة أحد الفنيني، وبالتالي عدم احلاجة 

 (.Davis, 2020لتدريب األعضاء على استخدام التقنية )

ين كمساعدين ألعضاء هيئة التدريس يف تقديم الدعم هلم يف استخدام االستفادة من املعيد ●

 .(Bao, 2020; Zhu & Liu, 2020)التقنية والتواصل مع الطالب 

االستعانة مبتخصصي التقنية وتقنيات التعليم يف اجلامعة لرفع املواد التعليمية ألعضاء هيئة  ●

 (.Zhu & Liu, 2020)التدريس والعمل على الرد على استفساراتهم بشكل مكثف 

 (.Davis, 2020تقديم الوبينارات التدريبية املكثفة ألعضاء هيئة التدريس ) ●

 (.Davis, 2020توفري األدلة التقنية املكتوبة والدعم املباشر الفردي ألعضاء هيئة التدريس ) ●
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أما خبصوص املبادرات اخلاصة بتمكني أعضاء هيئة التدريس من استخدام نظام إدارة 

م خالل جائحة كورونا، فمن اجلدير بالذكر اإلشارة إىل جتربة اجلامعات اجلزائرية واليت التعل

نوا قامت باالعتماد على مستخدمي اإلعالم اآللي وحديثي التوظيف من األساتذة الباحثني الذين عيِّ

عن  أعوام األخرية حبكم معرفتهم بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتقنيات التعليم ةخالل األربع

عد، "وذلك خبصوص املساهمة يف تكوين زمالئهم الذين قد ال حيوزون على معارف كافية يف ُب

يف اجلزائر خالل األزمة، باإلضافة  اعتمد، وهو نظام إدارة التعلم الذي "كيفية التحكم يف مودل

 (.م2020، 186إىل توفري أدلة لكيفية استخدام النظام )عباسي، ونوغي، مقالتي، وسواسي، ص

عد من خالل وزارة التعليم العالي والبحث وقد كان تقويم مدى تفعيل اجلامعات للتعليم عن ُب

، "مودل"يف نظام  وضعتالعلمي اجلزائرية وذلك حبصر "الدعائم والوسائط البيداغوجية" اليت 

ط حيث سجلت الوزارة نسبة مقبولة من التفعيل مع وجود نقص يف االلتزام الكلي بانتهاج هذا النم

  (.186، صم2020،  من التعليم )عباسي وآخرون

وبالنسبة جلامعة امللك سعود، فهي متلك البنية التحتية والتقنيات املطلوبة، إال أن األحباث 

قبل  "بورد البالك "تشري إىل أن هناك نسبة كبرية من أعضاء هيئة التدريس مل يقوموا بتفعيل نظام

فقط من  (%17)أن  م(2017)ت على اجلامعة يف عام جائحة كورونا، حيث جاء يف دراسة أجري

، وبالتالي كانت (Al Meajel & Sharadgah, 2018) "بورد بالك"الالعينة كانوا يستخدمون 

وبرامج مؤمترات  "بورد بالك"هناك حاجة ملحة لتدريب أعضاء اجلامعة على استخدام نظام 

يد من احللول واإلجراءات اآلنفة الذكر الفيديو املعتمدة يف اجلامعة. وقد تبنت اجلامعة العد

ملواجهة هذا التحدي أثناء جائحة كورونا، مثل تقديم ورش العمل والدورات املكثفة ألعضاء هيئة 

التدريس، وتوفري األدلة التقنية، وتوفري الدعم املباشر، واالستعانة بأعضاء هيئة التدريس من قسم 

اسب اآللي للتدريب والرد على االستفسارات، تقنيات التعليم وقسم مناهج وطرق تدريس احل

ى مركز التميز واالستعانة مبتخصصي التقنية للتدريب وتقديم الدعم. باإلضافة إىل ذلك، فقد تبنَّ

يف التعلم والتعليم باجلامعة مبادرة الطالب املساعد "ساعد" حمل البحث احلالي، وفيما يلي تعريف 

 باملبادرة.

 :"ساعد"مبادرة الطالب املساعد 

تعترب مبادرة الطالب املساعد إحدى مبادرات مركز التميز يف التعلم والتعليم بوكالة 
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اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية جبامعة امللك سعود، واليت تهدف إىل متكني أعضاء هيئة 

على  من خالل تدريب الطالب والطالبات "بورد البالك"التدريس من استخدام نظام إدارة التعلم 

التعامل معه ليتمكنوا فيما بعد من مساعدة أعضاء هيئة التدريس على التعامل مع أدوات النظام، 

مثل رفع احملاضرات والواجبات، وإدارة احملاضرات التزامنية، باإلضافة إلدارة حلقات النقاش 

لدراسات حول . وقد كان من مربرات هذه املبادرة ما أشارت إليه ا"بورد البالك"واجملموعات داخل 

، وهي احلاجز التقين والذي يتمثل يف عدم القدرة على "بورد البالك"أسباب اإلعراض عن استخدام 

استخدامه، واحلواجز املتعلقة بالزمن مثل الوقت الالزم للتدرب على استخدامه والوقت الالزم 

و بالطالب، وهي إلكرتونيًّا.  كما كان من مربرات املبادرة أسباب أخرى تتعل إلدارة املقرر

بل الطلبة مهارات الطالب التقنية وقدرتهم على التعامل معها بسهولة، واالستعداد امللحوظ من ِق

والطالبات الستثمار مزيد من الوقت يف العمل اجلامعي. ومن جانب آخر فإن األغلبية من أعضاء 

ل واجه صعوبة تقنية أثناء هيئة التدريس يتخذ من الطلبة والطالبات خيار الدعم الفين األول يف حا

 احملاضرة داخل القاعة الدراسية. 

عد يف مؤسسات التعليم العام وخالل جائحة كورونا حيث مت التوجه للتعليم الطارئ عن ُب

والعادي، فقد كان من أبرز التحديات اليت واجهتها جامعة امللك سعود كغريها من اجلامعات هو 

استخدام نظام إدارة التعلم. وهلذا فقد ضاعف املركز عدم تدريب أعضاء هيئة التدريس على 

جهوده لتدريب عدد أكرب من الطالب والطالبات لتغطية الطلب املتزايد على خدمات الطالب 

 من الطالب (3002)املساعد. وقد بلغ عدد الطالب الذين تقدموا للمركز للمشاركة يف املبادرة 

عد خالل األسبوع األول من تعليو احلضور ملقرات ُبمن خالل ورش عمل عن  دربواوقد  والطالبات،

بأن مبادرة الطالب املساعد بدأت منذ بداية الفصل الدراسي وقبل تعليو الدراسة،  االدراسة، علًم

 يف إعادة طرح املبادرة ملساعدة املزيد من أعضاء هيئة التدريس. اإال أن تعليو الدراسة كان سبًب

عن إطالق برنامج الطالب املساعد من خالل وسائل  ُأعلنالي: وتتلخص إجراءات املبادرة بالت

اإلعالن املتاحة داخل اجلامعة، وتوضيح آلية عمل الطالب املساعد والصالحيات اليت ميكن 

ملدرس املقرر منحه إياها. حيث يستطيع أستاذ املقرر طلب منح صالحيات الطالب املساعد ألحد 

ص بذلك، مع مالحظة أن بع  الصالحيات املتاحة لعضو هيئة الطلبة عن طريو تعبئة النموذج اخلا

التدريس غري متاحة للطالب املساعد، مثل إنشاء االمتحانات أو االطالع على مركز التقديرات، 
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مت أم مل يتم تقديرها. يقوم املركز بعد أويشمل ذلك التكليفات اليت يقوم الطلبة بتسليمها، سواء 

على التدريب الالزم، ثم يقوم برفع طلب إعطاء الصالحيات من  ذلك بالتأكد من حصول الطالب

عمادة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة. وميكن إعطاء الطالب دور مساعد على مستويني: املستوى 

األول هو تدريب عضو هيئة التدريس الذي يدرسه يف املقرر املسجل عنده، وتقديم الدعم الفين 

عضو هيئة تدريس حسب إفادات الطلبة  (1239)مساعدة أكثر من  تالالزم عند احلاجة، وقد مت

والطالبات. أما املستوى الثاني فهو توكيل الطالب بالقيام جبميع املهام مباشرة عرب طلب إعطائه 

نه من بناء احملتوى (، والذي ميكCourse Builderِّالصالحيات املناسبة ليكون مطور مقرر )

فع الواجبات واحملاضرات اليت يزوده بها عضو هيئة التدريس. وقد بلغ ، ور"بورد البالك"داخل نظام 

وطالبة،  اطالًب (262)شعبة يديرها  (632)عب اليت يديرها الطالب املساعد بشكل كامل عدد الشُّ

عضو هيئة تدريس. ويقدم املركز إفادات بتقدميهم ساعات تطوعية حسب  (261)واستفاد منها 

 معايري حمددة.  

 

 حصائيات املشاركني من الطالب والطالبات وكذلك املستفيدين من أعضاء هيئة التدريس يف املبادرةإ

 التوزيع حسب اجلنس اإلمجالي البند

أعضاء هيئة التدريس الذين استفادوا من مبادرة مطور مقرر 

(Course Builder) 
261 

 111 ذكور

 150 اثإن

رة بدور مطور مقرر الطالب الذين شاركوا يف املباد

(Course Builder). 
252 

 104 ذكور

 148 ثإنا

 .الطالب الذين شاركوا يف املبادرة بدور مساعد
702 

 320 ذكور

 382 ثإنا

أعضاء هيئة التدريس الذين استفادوا مرة واحدة على األقل 

 من املبادرة

 ."مت احتساب العدد حسب إفادات الطلبة املشاركني"

1239 

 602 ذكور

 637 ثإنا

الشَُّعب اليت ساعد الطالب املساعد يف إدارتها من خالل إنشاء 

 الفصول االفرتاضية ورفع احملاضرات 

 

532 
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 :منهج الدراسة

املنهج الوصفي التحليلي الذي يسعى إىل وصف الظواهر  استخدمللوصول إىل هدف الدراسة 

 ها. ومجع املعلومات عنها لفهمها من خالل معرفة تفاصيل

 :أداة الدراسة

 :نيين رئيسأواحتوت على جز ،بل الباحثنيمن ِق صممتالبيانات من خالل استبانة  مجعت

اجلزء األول يتعلو خبصائص أفراد العينة الدميوغرافية وتشمل اجلنس والكلية، وهما سؤاالن 

اني فهدف إىل . أما اجلزء الث"بورد البالك"وتصنيف املشارك لنفسه من حيث استخدام  ،اختياريان

مجع معلومات عن حموري الدراسة، وهما متكني استخدام نظام إدارة التعلم املستخدم يف اجلامعة 

 4، ويتكون من "بورد البالك"عناصر، والدافعية الستخدام  3، ويتكون من "بورد البالك"وهو 

تحقاقه عناصر. كما اشتملت على جزء ثالث لتقويم أداء الطالب املساعد كأحد معايري اس

مقياس ليكرت اخلماسي  ة الذي لن تتم مناقشته يف هذه الدراسة. وقد استخدمأللمكاف

(Likertلالستجابات على أسئلة االستبانة ): غري -ما  صحيح حلدٍّ-أوافو-)أوافو بشدة

مت التأكد من الصدق و(. 1-2-3-4-6) :على الرتتيب ورمِّزغري موافو بشدة(، -موافو

الل عرضها على ثالثة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس بكلية الظاهري لألداة من خ

للتحقو من ؛ دارة الرتبوية(ن من قسم املناهج وواحد من قسم اإلاالرتبية يف جامعة امللك سعود )اثن

مدى وضوح عباراتها وارتباطها بأهداف الدراسة. وللتأكد من ارتبا  كل عنصر باحملور 

مقياس  استخدم كما االرتبا معامل  Person correlation coefficient سبُح وباالستبانة

Cronbach’s Alpha  ،( 2يوضح جدول )ولقياس الثبات الداخلي لكل حمور من احملاور

ارتبا  كل فقرة مبحورها  لحمور. ومعاممتوسطات احملاور، وعدد العناصر، وقيمة الثبات لكل 

 باالستبانة. وارتباطها
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ومعامل ارتبا  كل فقرة مبحورها وارتباطها  راحملاور وعدد العناصر وقيمة الثبات لكل حمو متوسطات

 باالستبانة

حملاور
ا

صر 
عدد العنا

 

ط
س

املتو
 

حمور
كل 

ت ل
الثبا

 C
ro

n
b
ach

's A
lp

h
a

 
 العناصر

ارتبا  

العنصر 

 باحملور

Pearson 
correlation 

coefficient 

ارتبا  

العنصر 

باالستبانة 

 ككل

Pearson 
correlation 
coefficient 

خدام
ست

ال
ني ا

ك
مت

 

3
 4

.4
 0

.8
6

 

ساعد الطالب املساعد يف تيسري 

 يف املقرر "البالك بورد"استخدام 
0.75 .0.60 

زاد اشرتاكي يف املشروع من 

استخدامي للبالك بورد أو ألدوات 

 ".البالك بورد"

0.9 0.83 

زاد اشرتاكي يف املشروع من 

رغبيت يف االستمرار باستخدام 

 ".البالك بورد"

0.88 0.88 

ال
خدام

ست
ال

يف ا
دافعية 

 

4
 4

.4
 0

.8
9

 

سأنصح زمالئي باالستعانة بطالب 

 .مساعد يف الفصل القادم
0.69 0.66 

بعد اشرتاكي يف املشروع زاد 

محاسي لتعلم أدوات أكثر من 

 ".البالك بورد"أدوات 

0.9 0.88 

بعد اشرتاكي يف املشروع، 

أصبحت أحث زمالئي على 

 ".البالك بورد"استخدام 

0.91 0.87 

بعد اشرتاكي يف املشروع، 

البالك "أدركت أهمية استخدام 

 .يف التعليم "بورد

0.86 0.80 

  Cronbach's Alpha 0.92: معامل الثبات ألداة الدراسة

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00H9DNEwETrdUJeFfkfjwV3mbqeJQ:1599915138401&q=Pearson+correlation+coefficient&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjy0fqr1OPrAhWMnxQKHf38AsYQkeECKAB6BAgYECs
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00H9DNEwETrdUJeFfkfjwV3mbqeJQ:1599915138401&q=Pearson+correlation+coefficient&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjy0fqr1OPrAhWMnxQKHf38AsYQkeECKAB6BAgYECs
https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00H9DNEwETrdUJeFfkfjwV3mbqeJQ:1599915138401&q=Pearson+correlation+coefficient&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjy0fqr1OPrAhWMnxQKHf38AsYQkeECKAB6BAgYECs
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 :املعاجلات اإلحصائية

وللحكم على درجة  التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.ت سبُح

( 61أقل قيمة( / عدد الفئات= )-مدى املوافقة كالتالي: )أعلى قيمة عبارة ُحدداملوافقة لكل 

 4.2)االستجابات، الفئة األوىل إذا وقعت متوسطاتها من ت ( وهي طول الفئة. وبهذا ُحدد0.7= )6/

والفئة الثانية إذا كانت املتوسطات  ،وميكن اعتبار هذه الفئة حتقو احملور بشكل مرتفع( 6إىل 

أما الفئة الثالثة  .وميكن اعتبار هذه الفئة حتقو احملور بشكل متوسط( 4.2إىل أقل من  3.4)من 

ويعترب حتقو احملور ( 3.4إىل أقل من  2.6)ما إذا وقعت املتوسطات يف الفرتة من  صحيح إىل حدٍّ

ىل أقل إ 1)والفئة اخلامسة من (، 2.6إىل أقل من  1.7)الفئة الرابعة من بينما يف   .بشكل منخف 

 وميكن اعتبار هاتني الفئتني للتعبري عن عدم حتقو احملور. (،1.7من 

  :مجع وحتليل البيانات

ينحصر جمتمع الدراسة يف أعضاء هيئة التدريس الذين استفادوا من خدمات برنامج الطالب 

 ُطلبترابط االستبانة اإللكرتونية هلم عن طريو الربيد اإللكرتوني حيث  وأرسلاملساعد، 

 (261)عضو هيئة تدريس من أصل  (237)ملشاركة التطوعية منهم. وقد شارك يف االستبانة ا

من جمتمع الدراسة. ويعود ارتفاع نسبة املستجيبني إىل ( % 91)اشرتكوا يف الربنامج، أي بنسبة 

حرصهم على تقويم أداء الطالب والطالبات الذين ساعدوهم خالل تلك الفرتة، وقد أشارت 

تهم إىل رضاهم عن أداء طالبهم والذي يعكس رضاهم عن املبادرة. مت بعد اواستجابمالحظاتهم 

التكرارات والنسب املئوية ت حيث حسب "إكسل"ذلك حتليل البيانات باستخدام برنامج 

 واملتوسطات واالحنرافات املعيارية.

 بورد كتقويم ذاتي الكتوزيع املشاركني حسب اجلنس وحسب الكليات ومستوى استخدامهم للب

 التكرار قيمة املتغري املتغري

 54 ذكر اجلنس

 106 أنثى 

 78 مل حيدد )اختياري( 
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 التكرار قيمة املتغري املتغري

 12 إدارة األعمال الكلية

 19 اآلداب 

 38 الرتبية 

 8 التمري  

 16 احلقوق والعلوم السياسية 

 8 السنة األوىل املشرتكة 

 2 ثارالسياحة واآل 

 5 الصيدلة 

 21 العلوم 

 8 اهلندسة 

 4 الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع 

 3 علوم األغذية والزراعة 

 10 علوم الرياضة والنشا  البدني 

 7 العلوم الطبية التطبيقية 

 1 كلية األمري سلطان للخدمات الطبية الطارئة 

 1 كلية احلاسب اآللي واملعلومات 

 4 اللغات والرتمجة 

 5 ربيةمعهد اللغويات الع 

 66 مل حيدد )اختياري( 

 128 مبتدئ املستوى التقين

 90 متوسط 

 متقدم 42 

  :النتائج واملناقشة

 "ساعد"إىل أي مدى ساهمت مبادرة "على السؤال األول:  أجيبلإلجابة على أسئلة الدراسة 

 "؟"بورد البالك"يف متكني أعضاء هيئة التدريس من استخدام 
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ات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعناصر احملور من خالل حساب التكرار 

أسئلة  (3)وقد تضمن احملور  (.4) األول لالستبانة، وكانت النتائج كما هي موضحة يف جدول

كان العنصر األول هو األعلى ووهي متوسطات عالية.  (4.6إىل  4.3)تراوحت متوسطاتها من 

على اتفاق املستجيبني على أن الطالب  يدل، مما (0.8)اري واحنراف معي (4.6)حيث بلغ  امتوسًط

يف املقرر حيث بلغت نسبة املوافقني على هذه  "بورد البالك"املساعد قد ساهم يف تيسري استخدام 

قد  "ساعد"وتشري هذه النتيجة إىل أن مبادرة  ،% موافو(26% موافو بشدة و  66) (،%90)العبارة 

استخدام التقنية، وهي كما تشري الدراسات إحدى العقبات اليت زاحة حاجز صعوبة إجنحت يف 

 Alharbi & Lally, 2017; Al) بورد حتول بني أعضاء هيئة التدريس واستخدامهم للبالك

Meajel & Sharadgah,2018; Al-Naibi, 2016; Kitoo, 2020). 

" "بورد البالك"ت بورد أو ألدوا اشرتاكي يف املشروع من استخدامي للبالك أما عبارة "زاد

% موافو(، واحنراف معياري 31% موافو بشدة و61من املستجيبني )( %72)فقد حصلت على موافقة 

، مما يدل أيًضا على أن الطالب املساعد قد ساهم يف زيادة استخدام أعضاء هيئة التدريس (0.9)

الدراسات إىل أن بورد. وترتبط هذه النتيجة بنتيجة العنصر الذي يسبقه، حيث أشارت  لبالكل

يعود إىل عدة عوامل منها صعوبة استخدام التقنية  "بورد بالك"اخنفاض استخدام األعضاء لنظام 

 ,Al Meajel & Sharadgah, 2018; Al-Naibiواملشكالت التقنية اليت تتطلب الدعم الفين )

م التقنية أو حل (. حيث أن هذه العوامل تؤدي إىل زيادة عبء العمل يف حماولة تعلم استخدا2016

(، وبالتالي توفري Al Meajel & Sharadgah, 2018املشكالت التقنية وانتظار الدعم الالزم )

أدى إىل مما  .مساعد لكل عضو ساهم يف ختفيف العبء وتوفري الوقت على األعضاء طالب

تعلو بزيادة رغبة بالنسبة للعنصر الثالث واملأما  وأدواته. "بورد البالك"تشجيعهم على زيادة استخدام 

من ( %78)، فقد اتفو أكثر من "بورد البالك"عضو هيئة التدريس يف االستمرار باستخدام 

. وتدل هذه النتيجة (0.7)% موافو( باحنراف معياري قدره 34% موافو بشدة و63املشاركني عليه )

استخدام  قد زادت من رغبة أعضاء هيئة التدريس على االستمرار يف "ساعد"على أن مبادرة 

 وبلوغ "بورد البالك". ومن املمكن تفسري هذه النتيجة بأن جتربة استخدام مستقباًل "بورد البالك"

عند استخدامه مبساعدة الطالب املساعد قد ساهم يف رغبة األعضاء  مستوى ذي مرونة وسالسة

قد يعود السبب إىل (. كما Kitoo, 2020وهذا ما أشارت إليه الدراسات السابقة ) .ي التقنيةيف تبنِّ
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إدراكهم للفائدة اليت من املمكن احلصول عليها جراء استخدامهم له مما زاد من رغبتهم يف 

وقد أشارت الدراسات كذلك إىل أن توفري الدعم الفين واإلداري . (Kitoo, 2020االستمرار )

 ,Falconeالالزم الستخدام التقنية هو أحد العوامل اليت تشجع األعضاء على استخدامها )

بل الطالب املساعد قد يكون (، وبالتالي فإن وجود الدعم الفوري بشكل شخصي من ِق2018

 . "بورد البالك"أحد العوامل اليت شجعت األعضاء على الرغبة يف االستمرار يف استخدام 

أحد األسباب اليت منعت األعضاء  من جهة أخرى، فقد يكون اخلوف من استخدام التقنية

(، والذي من احملتمل أنه تالشى Sinclair & Aho, 2018يف استخدامها قبل املبادرة )من الرغبة 

أما متوسط احملور العام فقد  ،من خالل توفري الطالب املساعد "بورد البالك"بعد جتربة استخدام 

إىل حتقو احملور  يف هذا البحث اسُتخدمحسب السلم الذي هذه القيمة العالية  ( وتشري4.4)بلغ 

. باإلضافة "بورد البالك"من استخدام  هيئة التدريسإىل دور الطالب املساعد يف متكني أعضاء و

عدة لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس املستفيدين من  عقدتإىل ما كشفته البيانات الكمية، فقد 

برنامج الطالب املساعد، وكان االنطباع العام بأن الربنامج جنح يف متكينهم من استخدام 

لتوفر مدرب متواجد على مدى أسابيع حيث يتم الرتكيز على أحد التحديات التقنية  "بورد لبالكا"

 يف كل مرة ثم التغلب عليها. 

 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لعناصر حمور متكني االستخدام 
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زاد اشرتاكي يف 

املشروع من رغبيت 

يف االستمرار 

 البالك"باستخدام 

 "بورد

138 90 24 8 1 

4
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السؤال الثاني: إىل أي مدى ساهمت مبادرة الطالب املساعد يف زيادة  لىع أجيبكما 

؟ من خالل حساب التكرارات واملتوسطات "بورد البالك"افعية أعضاء هيئة التدريس الستخدام د

احلسابية واالحنرافات املعيارية لعناصر احملور الثاني لالستبانة وكانت النتائج كما هي موضحة 

ت ، وهي متوسطا(4.6إىل  4.3)أسئلة تراوحت متوسطاتها من  (4)وقد تضمن احملور  (.6)يف جدول 

، مما (0.8واحنراف معياري  4.6)حيث بلغ ا كان العنصر األول هو األعلى متوسًطوعالية أيًضا. 

% موافو بشدة 68منهم ) (%90)يشري إىل اقتناع املشاركني بدور الطالب املساعد، حيث اختار 

% موافو( بأنهم سينصحون زمالءهم لالستعانة به. وقد أشارت الدراسات السابقة إىل أن 24و

بعد أن شجعهم زمالؤهم  "بورد البالك"وا باستخدام أدوات خمتلفة يف أعضاء هيئة التدريس قد بدأ

ن بهذه النتيجة اليت قد لو(، وبالتالي فإن الباحثني متفائSinclair & Aho, 2018على ذلك )

يتجاوز أثرها جمتمع الدراسة جبذب عدد أكرب من األعضاء خلوض جتربة االستعانة بالطالب 

 ."بورد بالك"اعد وتفعيل نظام املس

أما بالنسبة لعبارة "بعد اشرتاكي يف املشروع زاد محاسي لتعلم أدوات أكثر من أدوات 

، مما يدل على زيادة دافعية (0.9)باحنراف معياري  (4.4)بورد"، فقد بلغ متوسطها  البالك

تلفة بعد االستفادة من مبادرة من خالل الرغبة يف تعلم أدواته املخ "بورد البالك"األعضاء الستخدام 

ي التقنيات يتطلب مستوى . وتتفو هذه النتيجة مع الدراسات السابقة واليت أشارت إىل أن تبنِّ"ساعد"
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(، فبعد أن Kitoo, 2020)درجة استخدام تتسم باملرونة والسالسة  وبلوغمن جتربة استخدامها 

تعاون الطالب معهم، زاد محاسهم لتعلم بأرحيية من خالل  "بورد البالك"جرب األعضاء استخدام 

 املزيد من أدواته. 

وخبصوص العبارة الثالثة "بعد اشرتاكي يف املشروع، أصبحت أحث زمالئي على استخدام  

من  (%72). وقد اتفو حوالي (0.9)باحنراف معياري قدره  (،4.3)بورد"، فقد بلغ متوسطها  البالك

و( على أنهم أصبحوا بالفعل حيثون زمالءهم على % مواف27% موافو بشدة و66املشاركني )

أكرب من  ا، وهذه النتيجة مرغوبة حيث أنها من املتوقع أن جتذب عدًد"بورد البالك"استخدام 

 يف اجلامعة بناًء "بورد البالك"وبالتالي قد تزيد من نسبة استخدام  ".بورد البالك"األعضاء لتفعيل 

 اكان حثهم لزمالئهم لفظيًّأ(، سواء Sinclair & Aho, 2018على ما جاء يف الدراسات السابقة )

  .(Falcone, 2018عن طريو مشاركة جتاربهم ) مأ

 البالك"ملشروع، أدركت أهمية استخدام يف اأما بالنسبة للعبارة األخرية "بعد اشرتاكي 

% 29دة و% موافو بش67من املشاركني ) (%78)يف التعليم"، فقد اتفو مع العبارة حوالي  "بورد

. واتفاق هذه النسبة املرتفعة من (0.9)واحنراف معياري  (،4.4)موافو( مبتوسط حسابي 

على تكوين  "ساعد"يدل على جناح مبادرة  "بورد البالك"املشاركني على إدراك أهمية استخدام 

ل . وقد أشارت الدراسات إىل أن تصور األعضاء حو"بورد البالك"اجتاهات إجيابية حنو استخدام 

يف حتقيو خمرجات التعلم اليت خيططون هلا هو أحد العوامل  "بورد البالك"فائدة استخدام أدوات 

وهي  (،4.4)(. أما متوسط احملور العام فقد بلغ Kitoo, 2020اليت تدفع األعضاء الستخدامها )

الطالب دور ب ديف هذا البحث لتفسري قيم املتوسطات وتشي اسُتخدمقيمة عالية حبسب السلم الذي 

 ".بورد البالك"املساعد يف زيادة دافعية أعضاء هيئة التدريس الستخدام 



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

146 

 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالحنرافات املعيارية لعناصر حمور دافعية االستخدام
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 :اخلالصة والتوصيات

، وهي إحدى املبادرات اليت قدمها مركز التميز "ساعد"تناولت هذه الدراسة تقويم مبادرة 

يف التعلم والتعليم جبامعة امللك سعود، واليت تهدف إىل متكني األعضاء من استخدام نظام 
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على إدارة مقرراتهم على من خالل تدريب وجتنيد طالبهم لدعمهم ومساعدتهم  "بورد البالك"

كحل ملشكلة عدم  "ساعد"النظام. ويرى الباحثون أنه من املمكن االستفادة من جتربة مبادرة 

بورد،  عد يف احلاالت الطارئة، أو لزيادة نسبة تفعيل اجلامعة للبالكاستعداد األعضاء للتعليم عن ُب

خرى ملساعدتهم على استخدام ألإذ ميكن أن يعاد تطبيو نفس املبادرة على مؤسسات التعليم ا

 أنظمة إدارة التعلم، أو يف نفس املؤسسة الستخدام تقنيات أخرى. 

قد زادت من متكني أعضاء هيئة التدريس  "ساعد"وبشكل عام تشري النتائج إىل أن مبادرة 

مل تقتصر تلك الزيادة على زيادة ، حيث "بورد البالك"جبامعة امللك سعود من استخدام نظام 

واختذ ، االستخدام يةزادت كذلك من رغبتهم يف استمرار وإمنا، خدام النظام فحسباست

. وقد أشارت النتائج إىل زيادة دافعية األعضاء استخدامه لديهم طابًعا يتسم بالسهولة والسالسة

، حيث زاد من محاسهم لتعلم املزيد من "ساعد"بعد االستفادة من مبادرة  "بورد البالك"الستخدام 

 ذلك. أضف إىل ذلك كله،زمالئهم على  حبثِّ وشرعواته، كما أدركوا أهمية استخدامه، أدوا

 . "ساعد"يف تشجيع زمالئهم على االشرتاك يف مبادرة  رغبتهم

ويوصي الباحثون املؤسسات التعليمية بتجربة املبادرة مع أعضائهم لدعمهم وتشجيعهم على 

حيث  .يف حاالت الطوارئ ميف احلاالت العادية أأاء بورد، سو استخدام نظم إدارة التعلم كالبالك

 ايصعب تقديم التدريب والدعم الالزم ألعداد كبرية يف فرتة قصرية وبدون إعداد مسبو، وخصوًص

هذه اخلدمة لألعضاء قد يزيد  توفريوبالتالي فإن  .يف ظل زيادة أعباء العضو يف مثل هذه الظروف

 فرص متكافئة جلميع الطالب.من فرصة استمرارية التعليم وتقديم 
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  :املراجع

 :املراجع العربية

اآلِنيَّة على جودة  (. تأثري حتدي2020فيو سواسي. )ي، ورمونة مقالت ،نبيل ونوغي ،عباسي سهام

االفرتاضي يف اجلزائر زمن جائحة  التعليم العالي: التعليم العالي االفرتاضي زمن األزمات

 .162196(، 4)3، اسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعيةجملة الدر .امنوذًجكورونا

 Arabic references in English: املرتمجة العربية املراجع

Abbassi, S., Ounnoughi, N., Meguellati, M., & Souaci, R. (2020). The Impact of 
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of employment of the E-

Assessment during the Corona pandemic (COVID-19 by students at king Faisal 

University, and to investigate the degree of satisfaction and possible obstacles 

with the use of E-Assessment. A stratified random sample of 519 respondents 

participated in an online survey as sample size for statistical analysis. The 

researchers utilized descriptive analysis for testing the research hypotheses and 

answering the research questions. The result of this study showed that the most 

frequently used E-Assessment tools were assignments, quizzes, final exams, and 

research paper. The least tools used were E-portfolio, Essays, and oral 

discussions. The study showed that the students' satisfaction on using E-

Assessment programs reveals that it is highest during COVID-19 pandemic. 

They perceived E-Assessment programs as very helpful in the middle of 

pandemic. The study not only identified the tools there are good in the COVID-

19 pandemic, but also shed the light on some obstacles in deploying these tools. 

The research also indicated that male students were more satisfaction than 

female students. Moreover, it showed higher satisfaction by students in 

humanities colleges than students in scientific colleges, while there are no 

differences in the obstacles due to colleges. The study recommended the need to 

improve the quality and efficiency of E-Assessment programs according to the 

quality standards of e-learning and training students on how to use E-

Assessment tools. 

Keywords: Assessment tools, Electronic learning, Satisfaction, Obstacles. 
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واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل (. 2020عمر. عمر موسى احلسن، اليوسف، إبراهيم يوسف. )

 .181–121  (،1) 6جملة العلوم الرتبوية،  .COVID 19أثناء جائحة كورونا 

واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل أثناء جائحة كورونا 

COVID 19 

(2)د. إبراهيم يوسف اليوسف               (1)سى احلسن عمرد. عمر مو  

 املستخلص:

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على نسبة توظيف التقويم اإللكرتوني أثناء جائحة كورونا 

covid 19 بل طلبة جامعة امللك فيصل، وتسليط الضوء على درجة الرضا عن توظيف التقويم من ِق

تملة، والوقوف على فروق الرضا عن توظيف التقويم اإللكرتوني اإللكرتوني، واملعوقات احمل

ومعوقات توظيفها حسب متغري النوع والكلية، حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي. وطبو الباحثان 

( طالًبا وطالبة يف مخس كليات 619إلكرتونيًّا  على عينة عشوائية طبقية  بلغت ) ُوزِّعتاستبانة 

للفصل الدراسي الثاني. وأظهرت النتائج اآلتية: أن  ،هـ1440/1441 :دراسيللعام ال ،يف الفصل

أكثر أدوات التقويم اإللكرتوني استخداًما هي: )التكليفات، واالختبارات القصرية، واالختبار 

النهائي، واألحباث(، بينما أقلها هي: )ملف اإلجناز، املقاالت، واملناقشات الشفهية(، كما 

 رضا من وجهة نظر الطلبة عن توظيف التقويم اإللكرتوني بدرجة مرتفعة.توصلت إىل  وجود 

رضا  من توظيف التقويم اإللكرتوني بدرجة مرتفعة، واتضح أن وأسفرت عن وجود معوقات حتدُّ

توجد فروق يف  بينماالطالب عن واقع توظيف التقويم اإللكرتوني أعلى من رضا الطالبات، 

وني لدى الطلبة. أما بالنسبة ملتغري الكليات فإن رضا طلبة توظيف التقويم اإللكرت معوقات

تعزى توجد فروق يف املعوقات ال الكليات اإلنسانية أعلى من رضا طلبة الكليات العلمية، بينما 

وأوصت الدراسة بضرورة حتسني نوعية وكفاءة برامج التقويم اإللكرتوني وفًقا ملعايري  للكليات.

 وتدريب الطالب على كيفية استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني. جودة التعلم اإللكرتوني،

أدوات التقويم، التعلم اإللكرتوني، الرضا، املعوقات.الكلمات املفتاحية:

                                                             
 oomar@kfu.edu.sa، أستاذ تقنيات التعليم املشارك جبامعة امللك فيصل  (1)

 ialyoussef@kfu.edu.sa، أستاذ تقنيات التعليم املشارك جبامعة امللك فيصل  (2)

mailto:oomar@kfu.edu.sa
mailto:ialyoussef@kfu.edu.sa
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واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل(. 2020عمر. عمر موسى احلسن، اليوسف، إبراهيم يوسف. )  

 : املقدمة

 يف عمليـة التعلـيم والـتعلم هـو     املعاصرة التقنيات توظيف إىل تدعو اليت األسباب أهم من لعل

املقررات الدراسية وتنوع  أعضاء هيئة التدريس والطلبة حنو اجتاهات يف كبري حتسن من حتدثه ما

مصــادر املعرفــة، لتحقيــو التميــز واإلبــداع يف جمــال التخصــص العلمــي، وضــرورة تطــوير القــدرات      

ممـا حـتم علـى اجلامعـات ومنهـا اجلامعـات العربيـة         واملهارات الالزمـة السـتخدام تقنيـات املعلومـات،    

 (.46، ص 2008 الذي تشهده البشرية )التميمي، والتقين ريفاملع ومناهجها مواجهة االنفجار

ــ ــة الــيت        وعطًف ــتعلم اإللكرتونــي يتضــمن اخلــربات التعليمي ــى مــا ســبو فقــد اتضــح أن ال ا عل

تستخدم مصادر التقنية اليت تعمل على تغـيري املعرفـة واملهـارات واملواقـف والسـلوك وتطبيقهـا بهـدف        

ــيم، وللوصــول هلــذا الوضــع يف    ــدَّ  تطــوير التعل ــيم اجلــامعي كــان ال ب ــال مــن النظــام      التعل مــن االنتق

التقليدي إىل  نظام التعلم اإللكرتونـي، وهـذا بـالطبع حيتـاج إىل  تغـيري وسـائل التعلـيم والـتعلم، مـن          

خالل تـوفري متطلباتـه املختلفـة مـن أدوات تعليميـة جديـدة لتسـهيل العمليـات التعليميـة، والعمـل علـى            

فـــة، وزيـــادة املرونـــة يف الوقـــت واملكـــان بهـــدف حتقيـــو جنـــاح الـــتعلم         إعـــادة واستكشـــاف املعر 

اإللكرتوني، ويتطلب التدرب على التصميم والتعليم والتعامل مع وسائل التعلم اإللكرتونـي، فضـًلا   

 & Ryanعن توفر البنية التحتية الالزمة له من أجهزة وبرجميات وصيانة منتظمة وغريها مما يلزم )

Micheal, 2004, p.44.) حلكومة اململكة أنه كان  (2، ص2008أبرز املوسى )يف ذات الصدد و

يف جمـــال الـــتعلم اإللكرتونـــي، حيـــث وجهـــت اجلهـــود وســـخرت        مبكـــرٌ  العربيـــة الســـعودية دورٌ 

 حيــثاإلمكانــات لتطــوير التعلــيم مبــا ينســجم مــع متطلبــات العصــر ويواكــب تطوراتــه املتالحقــة،   

ــيم اإللكرتونــي يف مؤسســات    العديــد مــن مشــاريع تطــوير ا   ُنفِّــذت ــيم، منهــا إدخــال أنظمــة التعل لتعل

 .التعليم عموًما

بعـ    وعلى الرغم من أن التعلم اإللكرتونـي أصـبح واقًعـا يف املؤسسـات التعليميـة إال أن آراء     

إىل تبــاين املســميات واملصــطلحات الــيت    ذلــكعــزى ُيوقــد ه، تباينــت يف حتديــد مفهومــ  قــدالبــاحثني 

كـالتعلم علـى اخلـط اإللكرتونـي املباشـر، والـتعلم املعتمـد علـى          ،م اإللكرتونـي ُأطلقت علـى الـتعل  

، والـتعلم  (الويـب )اإلنرتنت، والتعلم القـائم علـى احلاسـوب، والـتعلم الشـبكي، والـتعلم القـائم علـى         

ــتعلم االفرتاضــي. وبــالرغم مــن ذلــك فــإن الــتعلم اإللكرتونــي يظــل      القــائم علــى التكنولوجيــات، وال

مـن املـواد التعليميـة الـيت ميكـن تقـدميها        اواسًع اشاًرا، وهو ذلك التعلم الذي يشمل نطاًقاألوسع انت
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ــة أو اإلنرتنـــت   ــالل الشـــبكة احملليـ ــة أو مـــن خـ ــمن التـــدريب املـــبينَّ  ،يف أقـــراص مدجمـ ــى  ويتضـ علـ

علــى شــبكة اإلنرتنــت ونظــم دعــم األداء اإللكرتونــي والتعلــيم عــن بعــد    احلاســوب والتــدريب املــبينَّ

 (.6، ص 2016الرحيم، تعليم الشبكي املباشر )مزكى وعبدوال

ــة       ــتعلم اإللكرتونــي خاصــة يف تصــميم واســتخدام املقــررات اإللكرتوني وبظهــور تطبيقــات ال

وتطويرها مما قاد املتخصصني إىل  التفكري يف البحث عن  أدوات تقويم إلكرتونية بديلة عـن تلـك   

م املختلفــة، وألهميــة هــذا االجتــاه احلــديث يف التقــويم  األدوات التقليديــة حتــى تناســب أســاليب الــتعل

وكثرة أداوتـه قامـت العديـد مـن املؤسسـات التعليميـة وغـري التعليميـة بعقـد الـدورات التدريبيـة الـيت             

مميـزات التقـويم اإللكرتونـي، وعكسـت الصـعوبات الـيت تواجـه اسـتخدامه، كمـا أبـرزت            أبرزت

اإللكرتوني ومنها االختبارات اإللكرتونية، وبنوك األسـئلة  االسرتاتيجيات اليت تستخدم يف التقويم 

اإللكرتونيــة، وملفــات اإلجنــاز اإللكرتونيــة، ومعــايري اجلــودة يف التقــويم اإللكرتونــي وغريهــا مــن   

األدوات، وقد وقفت هذه الدراسة على عدد من الدراسـات العلميـة املتخصصـة الـيت أكـدت فاعليـة       

ــويم اإللكرت  ــتخدام أدوات التقـ ــر )   اسـ ــة عمـ ــة، كدراسـ ــي يف العمليـــة التعليميـ (، ودراســـة 2019ونـ

  .(2018اسة اجلنزوري )ر(، ود2019(، ودراسة الزيد )2018احلربدي )

 :مشكلة الدراسة

م حـدًثا جلًلـا أثـر علـى مجيـع اجلوانـب التعليميـة        2020شهد العامل يف النصف األول من العـام  

ــة والنفســية واالقتصــادية    ــت هــي األخطــر يف هــذا     والرتبويــة واالجتماعي وتســبب يف أزمــة رمبــا كان

ــا     ــة ملــرض فــريوس كورون ــد 2019العصــر. وهــي جائحــة عاملي  بســبب حيــدث والــذي( 19-)كوفي

ــا فــريوس املــرتبط باملتالزمــة النفســية احلــادة الشــديدة، وقــد اكتشــفت هــذه اجلائحــة يف        كورون

 11ظمـة الصـحة العامليـة يف    والـيت قـد صـنفتها من    ،وسـط الصـني   (ووهـان )يف مدينة  م2019ديسمرب 

" 19)جائحة(. وبعد إعالن منظمة الصحة العاملية فريوس كورونا املسـتجد "كوفيـد   م2020 مارس

 مارس 2وباًء عامليًّا وظهور أول حالة إصابة جبائحة فريوس كورونا يف اململكة العربية السعودية يف 

 عـدة  باختـاذ اهلل حفظها ريفنيالش احلرمني خادم حكومة بدأت(. 2020الصحة، وزارة) م2020

 تعليـو  االحرتازيـة  القـرارات  تلـك  أهـم  ومـن  الفـريوس،  انتشـار  ملنـع  ومبكـرة  جريئة احرتازية إجراءات

االنتقــال إىل  إىل مجيــع املــدارس واجلامعــات؛ األمــر الــذي دعــا مجيــع مؤسســات التعلــيم   يف الدراســة

جامعـة امللـك فيصـل بتقـديم احملاضـرات      منظومة التعلم اإللكرتوني، حيـث قامـت اجلامعـات ومنهـا     
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والــدروس التفاعليــة االفرتاضــية، ومتكــني الطلبــة مــن متابعــة حماضــراتهم يف بيــوتهم مــن خــالل          

ا دفع العـاملني يف التعلـيم إىل    مماستخدامهم ألجهزة احلاسوب  معتمدة يف ذلك على تقنية اإلنرتنت، 

تــوفر بسـبب   ؛لــدى الطلبـة  تـه وفاعليالـتعلم  ثــر تفعيـل أدوات التقـويم اإللكرتونـي وذلــك للتحقـو مـن أ     

، وختفــي  املــوارد البشــرية  طلبــةتلــك األدوات كالتغذيــة الراجعــة الســريعة لل  يفالعديــد مــن املزايــا  

هلــا يف أي وقــت   ُيرجــع ســجالت بشــكل إلكرتونــي   الواالحتفــاظ ب  التصــحيح  اتواملاديــة يف عمليــ 

 ( .610م، ص 2019 )الزيد،

املتخصصــة يف التعلــيم اإللكرتونــي فقــد أوصــت بتنميــة الثقافــة   وحســب توصــيات املــؤمترات

اجملتمعية حول قيمة أمنا  التعلم اإللكرتوني يف مجيع املراحل، ودعم البحوث امليدانيـة الـيت تـربط    

ــتعلم اإللكرتونـــي واملشـــكالت اجملتمعيـــة يف اجملتمـــع العربـــي )ســـويدان،    جمـــاالت تكنولوجيـــا الـ

 (.23م، ص 2011 ؛ هيئة التحرير،16م، ص 2018

ــيت واجهــت اســتخدام أدوات التقــويم      وممــا ســبو   ــد مــن التحــديات واملعوقــات ال ظهــرت العدي

تبلورت مشكلة الدراسة يف السؤال ، و(٩١-اإللكرتوني يف ظل جائحة فريوس كورونا )كوفيد

ــا      الــرئيس:  ــاء جائحــة كورون ــل أثن ــك فيص ــة املل ــي جبامع ــف التقــويم اإللكرتون ــا واقــع توظي "م

  ؟"19-كوفيد"

  :أهداف الدراسة

 :الدراسة احلالية ما يلي تستهدف

بـل  مـن قِ  "19-كوفيـد "توظيف التقويم اإللكرتوني أثناء جائحـة كورونـا   التعرف على نسبة  .1

 .جبامعة امللك فيصلطلبة الكليات اإلنسانية والكليات العلمية 

-كوفيـد "رونـا  الرضا عن توظيف التقويم اإللكرتوني أثنـاء جائحـة كو  تسليط الضوء على  .2

 .جبامعة امللك فيصلبل طلبة الكليات اإلنسانية والكليات العلمية من ِق "19

مـن   "19-كوفيـد "التقـويم اإللكرتونـي أثنـاء جائحـة كورونـا      الوقوف على معوقات توظيـف   .3

 .جبامعة امللك فيصلبل طلبة الكليات اإلنسانية والكليات العلمية ِق

ومعوقاتهـا حسـب مـتغري النـوع     يـف التقـويم اإللكرتونـي    الرضا عن توظالوقوف على الفروق يف  .4

 والكلية.
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 :الدراسة أسئلة

 ما نسبة توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل من وجهة نظر الطلبة؟ .1

ــة    .2 ــاء جائحــة      عــن مــا درجــة رضــا الطلب ــك فيصــل أثن ــة املل ــي جبامع ــف التقــويم اإللكرتون توظي

 ؟"19-كوفيد" كورونا

 احملتملة من توظيف التقويم اإللكرتوني من وجهة نظر الطلبة؟ما درجة املعوقات  .3

 فروق دالة إحصائيًّا يف واقع توظيف التقويم اإللكرتوني ُتعزى ملتغري النوع؟ ما مدى وجود .4

 الكلية؟ فروق دالة إحصائيًّا يف واقع توظيف التقويم اإللكرتوني ُتعزى ملتغري ما مدى وجود .6

 : أهمية الدراسة

لدراسة من عدة جوانب يف مقدمتها أهمية هذا املوضوع حتديًدا وانعكاسه علـى  تنبع أهمية ا

توظيـف  هذه اجلائحة العامليـة، حيـث حتـاول هـذه الدراسـة الكشـف عـن نسـبة          أثناءحتصيل الطلبة 

التقويم اإللكرتونية يف هذه الظروف، وضـرورة التعـرف علـى درجـة رضـا الطـالب جتـاه هـذا          أدوات

املعوقــات التعليميـة والتقنيــة الـيت واجهــت    واكتشـاف ذ جبميـع خطواتــه،  فِّــذي ُنالنـوع مـن التقــويم الـ   

الطلبـة. وميكـن أن تســتفيد مـن نتــائج هـذه الدراسـة عــدة جهـات، مثــل: وزارة التعلـيم، واملؤسســات        

 الرتبوية الرمسية واهليئات واملنظمات األهلية املهتمة بشؤون اجلامعات والشباب.

 : حدود الدراسة

اقتصــرت هــذه الدراســة علــى مخــس كليــات مــن جامعــة امللــك فيصــل           كانيــة:احلــدود امل .1

 .باألحساء

 هـ.1441/ ه1440طبقت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاني من العام  احلدود الزمانية: .2

: طبقت هذه الدراسة على طلبة الكليـات اإلنسـانية )الرتبيـة، اآلداب، وإدارة    احلدود البشرية .3

 العلمية )العلوم الزراعية واألغذية، والعلوم(.األعمال( والكليات 

توظيـف التقـويم اإللكرتونـي أثنـاء جائحـة      علـى  اقتصـرت الدراسـة يف تناوهلـا     حدود املوضوع: .4

 ".19-كوفيد"كورونا 

 :املصطلحات

 ُتسـتخدم فيهـا  هو التقويم الذي يتم عن طريو برامج حموسبة  e-Assessmentاإللكرتوني  التقويم
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وهو نوعان: أحدهما التقويم املعتمد على احلاسوب دون تقنيـات   ،وشبكاتهتقنيات احلاسب 

 ،االتصال بالشبكات، والنـوع الثـاني هـو التقـويم املعتمـد علـى الشـبكات )التقـويم الفـوري(         

بأنـه التقــويم   إجرائيًّـا  ويعــرف  (.290، صم2007، اإلنرتنـت )النجـار   شــبكةويـتم مـن خـالل    

ــم   حتلــل كميــةمؤشــرات  ت الــذي يعطــي اإلنرتنــاآللــي الفــوري باســتخدام   ــا ومــن ث إلكرتونيًّ

 .هاوتطويرعمليات التعليم والتعلم يف تقويم  تستخدم

( تعريف اخلوالدة، اجملالي، وعبـده بـأن الرضـا هـو اإلحسـاس      26، ص م2018: نقلت الزين )الرضا

 الداخلي بشعور الطالب باالرتياح نتيجة إلشباع حاجاته ورغباته.

وضــعها الطلبــة يف تقــوميهم لواقــع توظيــف أدوات التقــويم  الــيت بأنــه الدرجــة  إجرائيًّــا ويعــرف

 ."19كوفيد"اإللكرتوني املختلفة يف ظل جائحة كورونا 

( COVID-19) عرفـت منظمـة الصـحة العامليـة جائحـة فـريوس كورونـا       جائحة كورونا اجلديدة: 

ســببها فــريوس   ؛نــاتوالــيت تصــيب البشــر واحليوا   ،بأنــه أحــد الفريوســات واســعة االنتشــار    

وقـد    البشـر.  الفـريوس مل يسـبو اكتشـافها لـدى      كورونا املستجد، وهـو سـاللة جديـدة مـن     

 "19كوفيــد"ظــاهرة فـريوس كورونــا   م2020مـارس   11أعلنـت منظمــة الصـحة العامليــة يف   

 جائحة عاملية بعد انتشارها بشكل سريع على مستوى العامل.

عة امللك فيصل بالكليات اإلنسانية )الرتبيـة، اآلداب، وإدارة  الطلبة: يقصد بهم طالب وطالبات جام

 األعمال( والكليات العلمية )العلوم الزراعية واألغذية، العلوم(.

 :اإلطار النظري

 :التقويم اإللكرتوني

( أن التقويم اإللكرتوني يعتمد علـى اسـتخدام التكنولوجيـا    203، صم2016يرى عطا اهلل )

ــة يف جعــل التقــويم   بســبب اهتمامــه جبميــع املشــاركني املــتعلمني واملعلمــني      ؛أكثــر كفــاءة  الرقمي

أن التقـويم اإللكرتونـي    Crisp( عن 26، صم2018نقلت الزين )و ومقدمي التقويم واهليئات املاحنة.

ــجيل        ــات وتسـ ــوفري املعلومـ ــات وتـ ــرض البيانـ ــاالت لعـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ ــتخدام تكنولوجيـ ــو اسـ هـ

 تقديم التقارير عن أداء الطالب.االستجابات ورصد الدرجات و
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 :أدوات التقويم اإللكرتوني

منهـا علـى سـبيل املثـال      ،( أمثلة ألدوات التقويم اإللكرتوني460، صم2011ذكر العباسي )

 ال احلصر ما يلي:

ملفات إلكرتونية كمرفقات عـرب الربيـد اإللكرتونـي جييـب      ُترسلالواجب اإللكرتوني: وفيه  أ.  

 رسلها للمعلم الذي يقوم بتصحيحها وكتابة املالحظات.عنها الطالب ثم ي

"العمليـة التعليميـة املسـتمرة     :االختبارات اإللكرتونية: تعرف االختبارات اإللكرتونية علـى أنهـا   ب.  

 عد باستخدام الشبكات اإللكرتونيـة )أمحـد،  واملنظمة اليت تهدف إىل تقويم أداء الطالب عن ُب

ــتعلم  106118، صم2007ز )العزيعبــد (. ويــرى221، صم2006 ( أنــه ميكــن تقــويم بــرامج ال

 اإللكرتوني من خالل أساليب التقويم اإللكرتوني التالية:

 وتستخدم لقياس قدرة الطالب على استدعاء املعارف وفهمها. االختبارات القصرية: .1

علـى   االختبارات املقالية: ويستخدم هذا النمط لقياس املسـتويات األعلـى مـن املعرفـة كالقـدرة      .2

 التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي وحل املشكالت واختاذ القرارات.

ملفات اإلجناز: وفيه يقوم الطالب بتجميع منظم ألعماله املرتبطة بعناصر حمتوى مقـرر دراسـي    .3

 حمدد وذلك حسب توجهات معلمه وإشرافه عليه.

 ( لتلك األدوات ما يلي:21، صم2014وأضافت زغلول )

ويقصد بها املهام اليت يكلف بها الطالب ليقوم بتنفيذها ويتلقى تغذيـة راجعـة مـن     التكليفات:   ج. 

أستاذ املقرر باستخدام عدد مـن الـربامج والتطبيقـات عـرب اإلنرتنـت، وتوجـد منهـا أنـواع عديـدة          

 مثل:

: وتعد من األدوات اليت تستخدم يف تقويم قدرة الطالـب علـى جمموعـة مـن املهـارات      أوراق العمل .1

طيط، وترتيــب األفكــار وتنظيمهــا، واســتخدام هــذا النــوع مــن أدوات التقــويم يفيــد        كــالتخ

 الطالب يف املستقبل لكتابة األحباث والتقارير.

( بأنهــا 306، صم2009( وإمساعيــل )32، صم2009املناقشــات: ووصــفها البــاتع وعبــد املــوىل ) .2

تفاعليــة تعمــل علــى تنميــة أدوات تسـمح للطالــب بــالتعبري عــن أفكــاره وآرائــه عــرب بيئــة تعليميــة   

مهــارات الــتفكري لديــه مـــن واقــع العمــل اجلمــاعي التعـــاوني باالســتفادة مــن أدوات املناقشـــة         

اإللكرتونية بشقيها املكتوبة واملرئية، ويتم ذلك كلـه حتـت إشـراف أسـتاذ املقـرر الـذي يقـوم        

 بتحديد املوضوعات وأهدافها.
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( أن منــوذج الــتعلم اإللكرتونــي 266ص ،م2007املشــروعات: ويف هــذا الصــدد يــذكر عزمــي )  .3

القائم على املشروعات يعتمد على تشكيل جمموعات عمل طالبية حسب مستوياتهم الدراسية 

املهـام املطلـوب تنفيـذها     تـوزع حبيث يطلب من كـل جمموعـة تنفيـذ مشـروع معـني، ويفضـل أن       

 حبيث يسند لكل طالب دور حمدد. ةداخل اجملموعة الواحد

 :اإللكرتوني مميزات التقويم

( عدًدا من امليزات 614، صم2019( والزيد )16، صم2018من اجلنزوري ) لقد أورد كلٌّ

توفري الوقت منها على سبيل املثال ال احلصر:  ،اليت متيز التقويم اإللكرتوني عن التقويم التقليدي

وقتية مما يسهم يف بل الطالب، مع إعطاء تغذية راجعة بإتاحة اختيار الوقت املناسب لإلجابة من ِق

معرفة نقا  القوة والضعف، وكذلك ميتاز بقلة الكلفة املادية والبشرية يف عمليات التصحيح، 

مما يتيح فرصة الرجوع  ؛هذا باإلضافة إىل  القدرة التخزينية العالية لفرتات طويلة لبيانات الطالب

اإللكرتونية متى ما دعت احلاجة هلا فيما بعد، وهذه امليزة جتعل من السهل التعامل مع البيانات 

لذلك. كما ميتاز بتغطية مدى واسع من حمتوى املقرر، وتشخيص مشكالت التعلم بسرعة فائقة، 

مة األسئلة املستخدمة وتنوعها، وتساعد هذه املميزات جمتمعة على مراعاة الفروق الفردية ءومال

 .بني الطلبة

 الدراسات السابقة:

التعرف على اجتاهات طـالب جامعـة السـودان املفتوحـة حنـو       إىل (2019دراسة عمر )هدفت 

ــنهج        ــة املـ ــت الدراسـ ــا، واتبعـ ــاحبت تطبيقهـ ــيت صـ ــات الـ ــة، واملعوقـ ــارات اإللكرتونيـ ــو االختبـ تطبيـ

( 411عشـوائية بسـيطة بلغـت )   إلكرتونيًّا ثـم ورقيًّـا علـى عينـة      استبانة ُوزِّعت تالوصفي، واستخدم

 الطـالب لـدى  ، وأظهرت الدراسـة أن  م(2017/2019عام الدراسي )لل فروع باجلامعة يةعضًوا يف مثان

اجتاهات إجيابية بدرجة مرتفعة حنو كل من تـوافر البنيـة التحتيـة باجلامعـة، وامـتالكهم املهـارات       

والقــدرات للتعامــل مــع احلاســوب لتطبيــو االختبــارات اإللكرتونيــة. كمــا أظهــرت أن لــدى الطــالب    

ابيـة، غـري أن تطبيـو االختبـارات اإللكرتونيـة صـاحبته معوقـات        رضا بدرجة مرتفعـة واجتاهـات إجي  

بدرجــة مرتفعــة متثلــت يف أعطــال احلواســيب أثنــاء أداء االختبــار واحلاجــة إىل التــدريب املســبو قبــل    

 إجراء االختبار.
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الـيت هـدفت إىل معرفـة العالقـة بـني أدوات التقـويم اإللكرتونـي         (2019دراسة )الزيـد،  ويف 

الرمحن، واستخدم املنهج الوصـفي مـن   عبد لتعلم لدى طالبات جامعة األمرية نورة بنتوزيادة دافعية ا

)درجـة التوظيـف، مميـزات     موزعـة علـى أربعـة أبعـاد    ( عنصـًرا  30خالل اسـتبانة إلكرتونيـة مشلـت )   

( طالبة من كليـة  66التقويم اإللكرتوني، املعوقات والتحديات، الدافعية حنو التعلم(، وزِّعت على )

بيــة، وقــد أظهــرت الدراســة عــدًدا مــن امليــزات الــيت توفرهــا أدوات التقــويم اإللكرتونــي، منهــا       الرت

مالءمة وتنوع األسئلة  املستخدمة، ومراعاتهـا للفـروق الفرديـة، وتقليـل الكلفـة املاديـة والبشـرية يف        

حيح عمليات التصحيح والتحيل وتقديم التغذية الراجعة، وأكثر سـرعة ومصـداقية مـن ناحيـة التصـ     

والنتائج، كما أظهرت النتائج عدًدا من املعوقـات، والـيت منهـا: املشـكالت الفنيـة والتقنيـة، تعطـل        

األجهــزة والربجميــات أثنــاء اســتخدام بــرامج التقــويم اإللكرتونــي، عــدم تــوفر وقــت كــاٍف ملراجعــة   

 اإلجابات بعد االنتهاء من مجيع األجوبة.   

ف على  اجتاهات أعضاء هيئة التـدريس جبامعـة   التعر (2018 ،ال جديع)دراسة واستهدفت 

تبـوك حنــو تطبيـو نظــام االختبـارات اإللكرتونيــة يف ضـوء بعــ  املـتغريات كــاجلنس والتخصــص،       

والتعرف على املعيقات اليت حتول بني تطبيـو هـذا النـوع مـن االختبـارات، وقـد طبقـت هـذه الدراسـة          

( 60وكـذلك )  ،ثلني للتخصصـات العلميـة  ( عضًوا مـن كليـة العلـوم ممـ    60على عينة قصدية بلغت )

عضــًوا مــن كليــة الرتبيــة ممــثلني للتخصصــات النظريــة، وقــد أوضــحت النتــائج أن أعضــاء هيئــة           

ــة     ــة حنــو االختبــارات اإللكرتوني ــون اجتاهــات إجيابي ــاث  ،التــدريس حيمل  مــنهم إال أن اجتاهــات اإلن

ت النظريــة كانــت  كانــت أعلــى مــن اجتاهــات زمالئهــن الــذكور. كمــا أن أصــحاب التخصصــا       

نتـائج أن هنالـك معيقـات    الاجتاهاتهم أعلى من زمالئهم أصـحاب التخصصـات العلميـة. أيًضـا أثبتـت      

 حتول بني تطبيو هذا النوع من االختبارات متثلت يف تعطل األجهزة وانقطاع اإلنرتنت أثناء االختبار.

واقع اسـتخدام أعضـاء هيئـة التـدريس جبامعـة       إىل معرفة (2016 ،الشمري)دراسة هدفت و

( 274تكونــت عينــة الدراســة مــن )   وحائــل لنظــام )الــبالك بــورد( بالكليــات اإلنســانية والعلميــة،       

لنظام )البالك بورد(.  هم، واستخدمت أداة تكونت من جزأين: األول يتعلو مبستوى استخداماعضًو

أن  وأشـارت النتــائج التـدريس لنظـام )الـبالك بـورد(.     هم اســتخدامأمـا اجلـزء الثـاني فيقـيس معوقـات      

تقديرات أعضاء اهليئة التدريسية لواقع استخدام نظام )البالك بـورد( كانـت مرتفعـة. بينمـا كانـت      

)الـبالك بـورد( منخفضـة. وأظهـرت النتـائج       نظامالدرجة الكلية للمعوقات اليت حتول دون استخدام 
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يف تقـديرات أعضـاء اهليئـة التدريسـية ملسـتوى       (α = 0.05) إحصـائية عـدم وجـود فـروق ذات داللـة     

 من متغري الكلية والرتبة األكادميية. استخدامهم لنظام )البالك بورد( ُتعزى لكلٍّ

إىل التعـرف علـى اجتاهـات طـالب جامعـة املنصـورة حنـو         (2016 ،عطـا اهلل )دراسة وهدفت 

ــد أهــم معوقــات التقــ     ــي، وحتدي ــة الدراســة مــن    التقــويم اإللكرتون ــت عين ــي، وتكون ويم اإللكرتون

( طالًبـــا وطالبــــة مـــن كليــــة نظريــــة وعلميـــة، واســــتخدمت مقيــــاس االجتـــاه حنــــو التقــــويم      360)

عن وجود اجتاه إجيـابي حنـو    هااإللكرتوني، ومقياس معوقات التقويم اإللكرتوني، وأسفرت نتائج

قويم اإللكرتونـي، ووجـود عـدة معوقـات     التقويم اإللكرتوني، وعدم وجود فروق ُتعزى للنوع حنو الت

 توفر األجهزة املناسبة للتقويم اإللكرتوني. وعدمكمهارات التعامل مع احلاسب، 

إىل التعرف على واقع استخدام أدوات التقويم اإللكرتونيـة  ( 2014 ،زغلول)دراسة  واشارت

املـنهج   واستخدمتبات، يف نظم التعليم اإللكرتوني باجلامعات العربية من حيث االستخدام والصعو

وهـي:   ،الوصفي التحليلي، وصـممت اسـتبانة إلكرتونيـة أتاحتهـا علـى صـفحات اجلامعـات العربيـة        

استجابت هلا عينة بلغـت  و)مصر، اململكة العربية السعودية، الكويت، عمان، األردن، واإلمارات( 

كليات الـيت تسـتخدم   عضو هيئة تدريس، وتناولت الدراسة كافة التخصصات العلمية يف ال (680)

ــيت         ــا التعليميــة بشــكل كامــل أو مــدمج. ومــن أهــم النتــائج ال ــيم اإللكرتونــي يف أنظمته نظــم التعل

توصـلت هلــا الدراسـة أن التخصصــات النظريــة هـي األعلــى يف اسـتخدام أدوات التقــويم اإللكرتونــي      

أن أعلــى أدوات  %(، كمــا أشــارت النتــائج إىل 28)بينمــا التخصصــات العلميــة بنســبة   %(83بنســبة )

ــاز،     ــارير، ملـــف اإلجنـ ــارات اإللكرتونيـــة، األحبـــاث، التقـ التقـــويم اإللكرتونـــي متثلـــت يف: االختبـ

ــران،      ــويم األقـ ــويم الـــذاتي، تقـ ــتخداًما هـــي التقـ ــل األدوات اسـ ــا أقـ ــات، بينمـ واملشـــروعات واملناقشـ

لتقــويم  احملاكــاة، ومــذكرات الطالــب، كمــا أشــارت النتــائج إىل  وجــود مشــكالت يف أدوات ا       

تقنيـــة مثـــل: االختبـــارات اإللكرتونيـــة واحملاكـــاة، بينمـــا      الشـــكالت  املاإللكرتونـــي متثلـــت يف  

املشكالت التعليمية مثل: كتابة األحباث والتقارير، وملف اإلجنـاز، والتقـويم الـذاتي، واملناقشـات     

 واملشروعات.

لتعـرف علـى   هـدفت إىل ا ف، ((Yoestara, Putri, Keumala, & Idami, 2020 دراسـة  أمـا 

اإللكرتونيـة عـرب اإلنرتنـت وذلـك يف      اتتصورات معلمي اللغة اإلجنليزية قبل اخلدمة لنظـام االختبـار  

عينـة   من خالل استبانة وزِّعـت علـى  املنهج الوصفي  ت، وقد استخدماإلندونيسيةعدد من اجلامعات 
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جنليزيـة. وقـد   اللغـة اإل ( طالًبا من طلبـة البكـالوريوس الدراسـني يف قسـم     72من الطلبة بلغ عددهم )

ويعـزى ذلـك    ؛بينت النتائج وجود رضا عام عن تطبيـو التقـويم اإللكرتونـي يف عمليـة التعلـيم والـتعلم      

ــة الراجعــة الســريعة،    ــارات اإللكرتونيــة الــيت حتتــاج إىل     وإىل وجــود التغذي ســهولة اســتخدام االختب

ليـة عاليـة أو اسـتخدام واسـتهالك     إىل موارد ما احلاجةعدم ومهارات بسيطة يف استخدام احلاسوب. 

 لكثري من الورق وتقليل وقت االختبار مقارنة بالتقويم التقليدي.  

علـى تصـورات وآراء طـالب اجلامعـة السـعودية       للتعـرف  ((Alsadoon, 2017 دراسـة وجـاءت  

مـة هـذا النـوع مـن التقـويم يف عملـييت       ءاإللكرتونية حيـال اسـتخدام التقـويم اإللكرتونـي ومـدى مال     

املــنهج الوصــفي واالســتبانة كــأداة جلمــع البيانــات علــى عينــة مــن   تتعلـيم والــتعلم، وقــد اســتخدم ال

( طالًبــا مـن طلبـة البكــالوريوس. وقـد بينـت النتـائج وجــود رضـا عـن تطبيــو        77الطلبـة بلـغ عـددهم )   

مــن  ويعـزى ذلـك إىل وجـود التغذيـة الراجعـة السـريعة       ؛التقـويم اإللكرتونـي يف عمليـة التعلـيم والـتعلم     

النتائج أن تطبيو التقويم اإللكرتوني على مـدى   أشارتبل الربنامج وعدالة وموثوقية النتائج. كما ِق

 واسع يف مجيع املقررات قد يساعد على عدم التحيز يف االختبارات لبع  الطلبة.

لتعـرف علـى شـعور الطـالب     ل دراسـة هـدفت   ((Tomljanovic & Polic 2015 كمـا أجـرى  

مبســاهمة التقــويم تهم التقــويم اإللكرتونــي املســتخدمة يف عمليــة الــتعلم؛ وقنــاع بالرضــا عــن وســائل 

اإللكرتوني يف تعلمهم؛ والتعرف على صالحية التقويم اإللكرتوني وموثوقيته كبـديل آمـن للتقـويم    

الفروق بني الطـالب والطالبـات جتـاه التقـويم اإللكرتونـي. ولتحقيـو        ىالورقي التقليدي؛ والتعرف عل

طالًبــا وطالبــة مــن خمتلــف      (133)لدراســة طبقــت أداة الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن       أهــداف ا

 :نتـائج الدراسـة   وجاءت( بكرواتيا. Polytechnic of Rijeka universityالتخصصات من جامعة )

عن اسـتخدام وسـائل وأدوات التقـويم اإللكرتونـي يف التعلـيم كانـت إجيابيـة، وأنهـا          الطلبةأن رضا 

أن استخدامها يف التعليم يـؤدي إىل احلصـول    بعضهمسني نتائج التعلم، حيث أظهر ساعدت على حت

أظهـرت النتـائج أيًضـا عـدم     وعلى نتائج وتغذية راجعة سريعة، باإلضـافة إىل العدالـة واملوثوقيـة فيهـا.     

 وجود فروق ُتعزى ملتغري اجلنس.

 التعليق على الدراسات السابقة:

راسـات السـابقة وعـرض نتائجهـا اتضـح أنهـا تناولـت جمـال         من واقع االطالع علـى أدبيـات الد  

( 4( منهـا االختبــارات اإللكرتونيـة، وتناولــت )  6التقـويم اإللكرتونــي بصـورة عامــة، حيـث تناولــت )   
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( التقــويم اإللكرتونــي، وميكــن إجيــاز ذلــك يف النقــا       2أدوات التقــويم اإللكرتونــي، وتناولــت )  

 التالية:

، ويف بناء هاقة يف حتديد مشكلة الدراسة، ويف صياغة تساؤالتاالستفادة من الدراسات الساب .1

 احلالية. الدراسة أداة

م( 2020م إىل2014مجيــع الدراســات الســابقة تعتــرب حديثــة، حيــث احنصــرت يف األعــوام مــن )   .2

تتشابه الدراسـة احلاليـة مـع الدراسـات السـابقة يف اهتمامهـا       يعين ملدة مخس سنوات مضت، و

م اإللكرتونـــي يف التعلـــيم اجلـــامعي، وأيًضـــا يف اســـتخدامها املـــنهج  توظيـــف التقـــويبكيفيـــة 

 الوصفي التحليلي يف معظمها.

( 4مت الرتكيز على الدراسات اليت أجريت يف الدول العربيـة لقربهـا اجلغـرايف، حيـث تناولـت )      .3

( إقليمية يف كل من السودان واألردن ومصر، وذلك لتقارب البنـى التحتيـة   6دراسات حملية، )

امعاتها رغم التباين القليـل يف بعـ  االهتمامـات، أمـا يف احملـيط العـاملي مت تنـاول دراسـتني         جل

 وكرواتيا. ايف إندونيسي

، ستتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السـابقة يف اختيارهـا لعينتهـا مـن درجـة البكـالوريو       .4

(، أمــا 4والطـالب )  (،4غـري أنـه تباينـت عينــة الدراسـات السـابقة بـني أعضــاء هيئـة التـدريس )        

( ومل تتنــاول الدراســات الســعودية أي دراســة مجعــت بــني      3الطــالب والطالبــات فكانــت يف )  

النوعني الطالب والطالبات، وهذا ما ميز هذه الدراسة عن سابقاتها بـأن طبقـت علـى النـوعني     

 ووصلت لنتائج ميكن أن يستفاد منها يف املستقبل.

قـدرة الطـالب للتعامـل مـع احلاسـوب لتطبيـو االختبـارات        من واقع نتائج الدراسات السـابقة ك  .6

اإللكرتونية، وارتفاع درجـة الرضـا لـدى الطـالب وغريهـا مـن نتـائج سـاعدت يف التنبـؤ بنتـائج           

الدراســة احلاليــة مبــا حيقــو أهــدافها باإلجابــة عــن أســئلتها الــيت بــرزت يف مشــكلة الدراســة،   

وافر عدد مـن املميـزات للتقـويم اإللكرتونـي     وأيًضا كان لنتائج بع  الدراسات السابقة مثل ت

وأدواته، وظهور عدد مـن املعوقـات كانـت دافًعـا إلجـراء هـذه الدراسـة للوقـوف علـى املعوقـات           

والتحــديات احملتملـــة مـــن اســـتخدام التقـــويم اإللكرتونـــي جبامعـــة املـــك فيصـــل يف ظـــل هـــذه   

 اجلائحة.

تهـا عـن أسـئلة تتعلـو بدرجـة اسـتخدام       متيزت الدراسة احلاليـة عـن الدراسـات السـابقة يف إجاب     .6
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أدوات التقـويم، ورضــا الطلبـة واملعوقــات الـيت واجهــت تطبـيقهم هلــا، باإلضـافة إىل معرفــة دور      

متغري كل من النوع والكلية على توظيف التقويم اإللكرتوني، بينما وردت دراسة واحـدة مـن   

 إجابتها عن ثالثـة أسـئلة يف   بني تلك الدراسات أجابت عن هذه التساؤالت، وبقية الدراسات يف

حــدها األقصــى، فهــذه ميــزة حتســب هلــذه الدراســة وتطبيقهــا كــأول حماولــة يف ظــل جائحــة     

ــد   ــدة )كوفي ــها تصــبح مرجعيــة لدراســات الحقــة يف جمــاالت     19كورونــا اجلدي (، ممــا جيعل

  أخرى تتعلو بالتعلم اإللكرتوني والتعليم عن ُبعد.

 :منهج الدراسة وإجراءاتها

 :لدراسةمنهج ا

اسـتخدم املــنهج الوصــفي لكونــه يعتمــد علــى دراسـة الواقــع أو الظــاهرة الــيت متثلــها يف هــذه    

مـن وجهـة نظـر    كورونـا  جائحـة   أثناءالدراسة واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل 

يعـرب  ويهـتم بوصـفها وصـًفا دقيًقـا و     ،كمـا توجـد يف الواقـع   ( س)طالب وطالبات البكـالوريو الطلبة 

ا، واسـتخدمه بوصـفه أكثـر املنـاهج اسـتخداًما ومالءمـة إلجـراء        عنها تعبرًيا كميًّا أو تعبرًيا كيفيًّـ 

 (.117، ص م2017مثل هذا النوع من الدراسات، وتصنيفها وحتليلها )درويش، 

 وعينتها: جمتمع الدراسة 

وإدارة  ،واآلداب ،الرتبيـة بكليـات  طلبة جامعة امللك فيصل مجيع ن جمتمع الدراسة من تكوَّ

من العام اجلـامعي   الدراسي الثاني م، املسجلني يف الفصلالعلوم الزراعية واألغذية والعلوو ،األعمال

من تلـك   ( طالًبا وطالبة، وقد اختريت عينة عشوائية طبقية19670، والبالغ عددهم )ـه1440/1441

، حيث كـان عـدد الطلبـة يف    وطالبة ( طالًبا619الكليات بشقيها اإلنسانية والعلمية، وبلغ عددها )

( طالًبـا،  318(، وكان عدد الـذكور مـنهم )  212( ويف الكليات العلمية )308الكليات اإلنسانية )

 ( من الطالبات.202وعدد اإلناث )

 :أداة الدراسة

بعد االطالع على الدراسات السابقة استعني ببع  الدراسات ذات العالقـة مبوضـوع الدراسـة    

االستبانة، كما أجري استطالع رأي لعدد من أعضاء هيئـة التـدريس جبامعـة امللـك     من أجل تصميم 

 اأنـواع أدوات التقـويم اإللكرتونـي الـيت اسـتخدمه     حول  (الواتس آب)فيصل عرب عدد من جمموعات 
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واملشــاكل الــيت تعيــو اســتخدامهم هلــا، وباملقابــل قــام الباحثــان بــإدارة نقــاش مــع عــدد مــن الطــالب    

االسـتبانة يف   ُبنيـت ضوء ما سـبو   يف، و(تس آباالو)احملاضرات املباشرة وجمموعات  والطالبات عرب

من قسمني تضمن القسم األول البيانات األولية الـيت مشلـت مـتغريي النـوع والكليـة،       صورتها األولية

( 12اإللكرتونـي احتـوى علــى )  دوات التقــويم وتضـمن القسـم الثـاني ثالثــة جمـاالت: جمـال توظيـف أ      

حيث اعتمد على عدد التكـرارات، ويف اجملـالني اآلخـرين رضـا     أدوات التقويم اإللكرتوني ن أداة م

دوات أ ( عبــارة، وجمــال معوقــات اســتخدام   12الطلبــة بــأدوات التقــويم اإللكرتونــي احتــوى علــى )     

عبـارة، اعتمـد فيهـا سـلم      (39) ( عبـارة، وبلـغ جممـل عباراتهـا    16اإللكرتوني احتـوى علـى )  التقويم 

 ة اخلماسي.اإلجاب

 ها:وثبات صدق األداة

( 6)األداة بصـورتها األوليـة علـى عـدد      ُعرضـت للتحقو من الصدق الظـاهري وصـدق احملتـوى    

( مـن األسـاتذة املسـاعدين،    2ختصص تقنيات التعليم وطرائو التدريس برتب علمية: ) منحمكمني 

حية مناسـبة حمتواهـا   لتحقـو مـن مـدى صـال    لو ( من األساتذة املشاركني، وواحد بدرجـة أسـتاذ،  2)

إجـراء بعـ  التعـديالت متثـل     عـن  فقد أسفرت  احملكمنيراء ومقرتحات آألغراض البحث، وعمًلا ب

أســلوب  واعُتمــدأحــد أدوات التقــويم  وحــذف ،جمــال توظيــف أدوات التقــويم اإللكرتونــي يف أهمهــا 

صياغة بعـ    تدِّلُعقات ، ويف جمالي الرضا واملعون سلم اإلجابة اخلماسيعبدًلا  اإلجابات املتعددة

. سـلم اإلجابــة اخلماســي ات جمــال املعوقــات إىل  جمـال الرضــا واعتمــد  عبـار ونقلــت إحــدى العبـارات  

بقــت األداة إلكرتونيًّــا  غــرض التحقــو مــن خاصــية الصــدق التكــويين، وخاصــية الثبــات لــألداة طُ  ول

ة، وقـد بينـت عمليـة حتليـل     وطالب ( طالٍب100) اعلى عينة استطالعية عشوائية من الطلبة بلغ عدده

تيـة:  النتـائج اآل  ،لفـا كورنبـاخ للثبـات   أالبيانات باستخدام معامـل ارتبـا  بريسـون للصـدق، ومعامـل      

لكـل   ( وهـي مقبولـة إحصـائيًّا   0.750)هـي   معامالت الصدق التكويين لعبارات جمال رضـا الطلبـة  

 ( وهي مقبولـة إحصـائيًّا  0.686)ال معوقات ( عبارة، وجمل13العبارات، وبذلك تصبح عدد العبارات )

وبذلك تصبح عدد عبارات واسُتبعد،  ا( حيث كان معامل ارتباطها منخفًض7باستثناء العبارة رقم )

( للثبـات علـى مسـتوى    Cronbach's Alphaلفـا كورنبـاخ )  أمعـامالت  عبـارة. أمـا   ( 13هـذا اجملـال )  

تعــد األداة بصـورتها النهائيــة  عليـه   (، وبنــاًء0.77الدرجـة الكليـة للمجــالني )املقيـاس ككــل( بلـغ )    

 صاحلة لالستخدام لتحقيو أهداف البحث احلالي.
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 أدوات التقويم اإللكتروني

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

ــتخدام   حللـــت ــة باسـ ــائج الدراسـ ــرارات، ونتـ ــابية   التكـ ــطات احلسـ ــة، واملتوسـ ــب املئويـ النسـ

ظيف التقـويم  واالحنرافات املعيارية واختبار)ت(، من أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة حول واقع تو

 اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل من وجهة نظر الطلبة.

 :عرض نتيجة السؤال األول ومناقشته

ما نسبة توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللـك  لإلجابة عن السؤال األول والذي نصه: "

العينة درجة استجابة أفراد النسب املئوية لاستخرجت التكرارات و"، فيصل من وجهة نظر الطلبة؟

التقويم اإللكرتوني جبامعـة   على مستوى كل أداة من األدوات اليت تضمنها جمال توظيف "املتعددة"

وضـح نتـائج   ت( 1رقـم )  كورونـا، والرسـومات البيانيـة   جائحة  الطلبة أثناءامللك فيصل من وجهة نظر 

 هذا اإلجراء:
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واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل(. 2020عمر. عمر موسى احلسن، اليوسف، إبراهيم يوسف. )  

جبامعة امللك ( أن نسبة توظيف أدوات التقويم اإللكرتوني 1يتبني من الرسم البياني رقم )

( %9.4كورونا كانت متفاوتة تراوحت بني )جائحة  الطلبة أثناءفيصل من وجهة نظر 

ن أهم (، ويالحظ أن أدوات التقويم اإللكرتوني اليت احتلت املراتب األربع األوىل تعد م%82.3و)

( تقريًبا، وقد جاءت %50وبنسبة توظيف جتاوزت ) وأكثر أدوات التقويم اإللكرتوني توظيًفا

التكليفات باملرتبة األوىل يليها االختبارات القصرية، ثم االختبار النهائي ويف املرتبة الرابعة 

بنسبة توظيف أقل  ( على التوالي11( إىل ) 6األحباث، فيما احتلت باقي أدوات التقويم املراتب من )

من أقل أدوات  املناقشات الشفهية، وأداة املقاالتاإلجناز، وأداة ملف  (، وتعد أداة%50من )

التقويم اإللكرتوني استخداًما واليت احتلت املراتب األخرية يف عملية التوظيف من وجهة نظر 

 وهذه النتيجة جتيب عن سؤال الدراسة األول.الطلبة، 

ــري أن توظ  )التكليفــات، واالختبــارات   التقــويم اإللكرتونــي يــف بعــ  أدوات  وميكــن تفس

ــار النهـــائي، واألحبـــاث(  ــة امللـــك فيصـــل  القصـــرية، واالختبـ ــة؛ لكثـــرة   جبامعـ كـــان بدرجـــة مرتفعـ

استخدامها يف عملية التقويم من قبل أعضاء هيئة التدريس، ويتضح املنطـو نفسـه إذا مـا نظرنـا إىل     

األخــرى، علــى ســبيل املثــال )أداة املشــاريع( تعــد مــن األدوات       ترتيــب كــل أداة مــن أدوات التقــويم    

املستخدمة يف حالة الطلبة املتخرجني من الربنامج الدراسي، مبعنى آخر هـذه األداة تسـتخدم أكثـر    

مــن ِقبــل الطلبــة يف الســنة األخــرية مــن الدراســة ألي برنــامج، وهــذه النتيجــة تتفــو مــع نتيجــة دراســة    

الرتتيب نفسـه ملعظـم أدوات التقـويم اإللكرتونـي. أمـا بالنسـبة لتفسـري         ( اليت أظهرت2014)زغلول، 

وتتفـو نتيجـة   اخنفاض درجة توظيف بع  أدوات التقويم األخرى فيعـزى ذلـك لقلـة التـدريب عليهـا،      

( يف أن نتائجهـا تؤكـد   2016)عطـا اهلل،  (، 2019 )عمـر، كـل مـن    اتهذا السؤال مع نتـائج دراسـ  

 أدوات التقويم اإللكرتوني. على أهمية التدريب لتوظيف

  :عرض نتيجة السؤال الثاني ومناقشته

ما درجة رضا الطلبة لتوظيف التقـويم اإللكرتونـي   لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه: "

استخرج املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لدرجة "، جبامعة امللك فيصل أثناء جائحة كورونا؟

نتـائج   ( يـبني 1مستوى العبارات والدرجة الكلية للمجال، واجلـدول رقـم )  استجابة أفراد العينة على 

 :هذا اإلجراء
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 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال رضا الطلبة لتوظيف التقويم اإللكرتوني

 املرتبة العبارات م
 طاملتوسِّ

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري
 االستنتاج

 موافو 1.157 3.97 1 جة أدائي لالختبار فوًرا.أحصل على در 9

1 
أفضل استخدام أدوات تقويم )اختبارات، 

 واجبات،...( متنوعة.
2 

3.84 1.000 
 موافو

3 
وضوح اإلرشادات )التعليمات( ألداء املطلوب 

 مين.
3 

3.74 1.154 
 موافو

6 
أجد سهولة يف استخدام أدوات التقويم 

 اإللكرتوني.
4 

3.73 1.152 
 فوموا

8 
أشعر أن استخدام أدوات التقويم 

 .ن من درجاتياإللكرتوني حسَّ
5 

3.68 1.248 
 موافو

2 
أشعر بأن استخدامي ألدوات التقويم 

 اإللكرتوني وفر لي الوقت.
6 

3.68 1.226 
 موافو

11 
أرغب مستقبًلا يف دراسة مقررات تستخدم 

 .التقويم اإللكرتوني
7 

3.61 1.320 
 موافو

6 
لكرتوني يتيح لي تقديم االختبار التقويم اإل

 يف أي وقت ومن أي مكان.
8 

3.59 1.308 
 موافو

10 
أشعر بالرضا التام عن استخدام تقنيات 

 التقويم اإللكرتوني.
9 

3.59 1.191 
 موافو

12 
أفضل استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني 

 .على االختبارات التقليدية
10 

3.58 1.338 
 موافو

 موافو 1.235 3.56 11 .تصحيح اإللكرتونيأشعر بدقة ال 7

4 
يليب التقويم اإللكرتوني احتياجاتي 

 التعليمية.
12 

3.49 1.175 
 موافو

 13 كثرة الواجبات املطلوبة يف زمن واحد. 13
 موافوغري  1.095 1.76

 جدًّا

 موافو 0.818 3.53 الدرجة لكلية للمجال

 



 
 

 
  

 169 

واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل(. 2020عمر. عمر موسى احلسن، اليوسف، إبراهيم يوسف. )  

توظيـف التقـويم   رضـا الطلبـة ل   الكليـة جملـال  ( أن متوسـط الدرجـة   1يتبني مـن اجلـدول رقـم )   

، التقـويم اإللكرتونــي  (، ويشـري لفظيًّـا إىل أن الطلبـة يوافقـون علـى توظيـف      3.53بلـغ ) اإللكرتونـي  

كانــت مرتفعـة بصــورة عامـة، كــذلك   توظيـف التقــويم اإللكرتونـي   مبعنـى أن درجــة رضـا الطلبــة ل  

( 3.49بـارة علــى حـدة تراوحــت بــني )  يالحـظ أن قــيم املتوسـط احلســابي علـى مســتوى درجـة كــل ع    

ــارة احــدة فهــي )  3.97و) ــا لفظيًّــا إىل نفــس مســتوى     1.76( عــدا عب ــري االســتجابات يف غالبه (، وتش

 .السؤال الثانيوهذه النتيجة جتيب عن الرضا لدى الطلبة، 

وميكن تفسري ذلك أن لدى الطلبة جتربة سابقة يتباين فيها التعامل مع أدوات )البالك بـورد(  

اجلامعة بطرائو خمتلفة تعتمد علـى طبيعـة املقـرر وقناعـة أسـتاذ املقـرر، مبعنـى أن األمـر مـرتوك           يف

باخليـار لكــل مــن الطلبـة واألســتاذ، وعليــه مل تكتشـف قــدرات الطلبــة ومهـاراتهم بصــورة كاملــة      

كورونـا  بسبب اخليار أو البديل التقليدي املتاح يف حال تعـذر األداء إلكرتونيًّـا، أمـا يف ظـل جائحـة      

أصبح األمر إجباريًّا مما شجع الطلبة الذين كان لديهم رضا سابًقا لكنه كان بـدرجات متفاوتـة،   

بينما أصبح إلزاميًّـا للـذين لـديهم الرضـا بدرجـة منخفضـة، وبعـد التطبيـو احلقيقـي ألدوات التقـويم           

ه التجربــة اإللكرتونــي يف مجيــع املقــررات الدراســية بطريقــة إلكرتونيــة كاملــة، فقــد كانــت هــذ  

سبًبا وحافًزا منطقيًّا أكدت فيه للطلبة إمكانية التعامل مع األدوات بطريقة سهلة، فضًلا عن ذلـك  

ــيم عــن ُبعــد وعمــادة       ــتعلم اإللكرتونــي والتعل فقــد ســاعدت  األدلــة اإلرشــادية الــيت وفرتهــا عمــادة ال

م اإللكرتونـي، وعليـه   تقنيات املعلومات وشـروحات األسـاتذة يف تسـهيل مهمـة توظيـف أدوات التقـوي      

 فإن تلك العوامل جمتمعة أدت إىل  ارتفاع درجة الرضا لدى الطلبة.

ــائج دراســ    (، 2017) آل جــديع(، 2019) عمــركــل مــن   اتوتتفــو نتيجــة هــذا الســؤال مــع نت

 ,Tomljanovic & Polic (2015)  ،Yoestara, Putri(، 2016عطـا اهلل ) (، 2018) اجلنـزوري 

Keumala, & Idami, (2020)      يف أن نتائجها تؤكد على رضا الطلبة بدرجـة مرتفعـة عـن توظيـف

 التقويم اإللكرتوني، ومل يقف الباحثان على نتائج دراسة ختتلف مع نتيجة الدراسة احلالية.

 :عرض نتيجة السؤال الثالث ومناقشته

ويم ما درجـة املعوقـات احملتملـة مـن توظيـف التقـ      لإلجابة عن السؤال الثالث والذي نصه: "و

اســُتخرج املتوســط احلســابي واالحنــراف املعيــاري لدرجــة    "،اإللكرتونــي مــن وجهــة نظــر الطلبــة؟ 

املعوقـات احملتملـة مـن توظيـف     استجابة أفراد العينـة علـى مسـتوى العبـارات والدرجـة الكليـة جملـال        



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

170 

 ( يوضح نتائج هذا اإلجراء:2واجلدول رقم ) الطلبة،التقويم اإللكرتوني من وجهة نظر 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املعوقات احملتملة من توظيف التقويم اإللكرتوني

 املرتبة العبارات م
 طاملتوسِّ

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري
 االستنتاج

 موافو 1.078 4.08 1 بطء سرعة اإلنرتنت لتشغيل )البالك بورد(. 4

 موافو 1.257 3.79 2 ختبار.توقف اجلهاز أثناء أداء اال 2

 موافو 1.110 3.70 3 نقص الدعم الفين الفوري. 7

6 
اخلروج من )البالك بورد( عدة مرات أثناء 

 االختبار.
 موافو 1.279 3.70 4

9 
ضعف التواصل املباشر مع أستاذ املقرر أثناء 

 احلل.
 موافو 1.254 3.54 6

11 
يشكل لي التقويم اإللكرتوني ضغًطا 

 ا.نفسيًّ
 موافو 1.335 3.46 6

 حمايد 1.325 3.19 8 )البالك بورد(. إىلصعوبة الدخول  6

3 
قلة األدلة اإلرشادية  الستخدام أدوات 

 التقويم.
 حمايد 1.232 3.15 7

 حمايد 1.462 3.11 9 عدم امتالكي جلهاز حاسب آلي. 1

8 
كثرة اخلطوات املطلوبة ألداء التقويم 

 اإللكرتوني.
 حمايد 1.208 3.09 10

 حمايد 1.371 3.07 11 يشعرني التقويم اإللكرتوني بالوحدة. 12

 حمايد 1.221 2.91 12 ضعف معرفيت خبطوات تنفيذ املطلوب. 10

13 
أعتقد )أشعر( أنه ينقصين التدريب على 

 استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني.
 حمايد 1.316 2.82 13

 موافو 770. 3.40 الدرجة لكلية للمجال

 توظيف التقـويم املعوقات احملتملة من  ( أن متوسط الدرجة الكلية جملال2يتبني من اجلدول )

ــي مــن وجهــة نظــر     ــة بلــغ ) اإللكرتون ــري إىل أن الطلبــة يوافقــون علــى وجــود تلــك     3.40الطلب (، ويش

، وهـذا  التقـويم اإللكرتونـي   علـى درجـة توظيـف   اإللكرتونـي   املعوقات احملتملة من توظيـف التقـويم  
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بدرجـة  اإللكرتونـي   عين أن الطلبة جيدون بع  املعوقات احملتملة اليت قد حتدُّ من توظيف التقـويم ي

 مرتفعة بصورة عامة.

كذلك يالحظ أن قيم املتوسط احلسابي على مستوى درجـة كـل عبـارة علـى حـدة تراوحـت       

ات بدرجـة مرتفعـة   (، وتشري لفظيًّا من حيث درجة املوافقة إىل )موافو( أي معوقـ 4.08( و)2.82بني )

( علــى التــوالي، وبدرجــة )حمايــد( أي    6( إىل )1علــى مســتوى العبــارات الــيت احتلــت املراتــب مــن )      

( علـى التـوالي.   13( إىل )8معوقات بدرجة متوسطة علـى مسـتوى العبـارات الـيت احتلـت املراتـب مـن )       

 وهذه النتيجة جتيب عن سؤال الدراسة الثالث.

ــالرجوع إىل طبيعــة تلــك الع    بــارات وحمتواهــا حســب ترتيبهــا جنــد العبــارات الــيت احتلــت       وب

(، وتشـكل معوقـات حمتملـة بدرجـة مرتفعـة مـن وجهـة نظـر الطلبـة تتمثـل يف           6( إىل )1املراتب من )

نقص الدعم الفـين  ، وتوقف اجلهاز أثناء أداء االختبار، و"بطء سرعة اإلنرتنت لتشغيل )البالك بورد(

ضـعف التواصـل املباشـر مـع أسـتاذ      ، وورد( عدة مرات أثنـاء االختبـار  اخلروج من )البالك ب، والفوري

 . التقويم اإللكرتوني يشكل ضغًطا نفسيًّا، وأن املقرر أثناء احلل

(، وتشــكل معوقــات حمتملــة بدرجــة    13( إىل )8بينمــا العبــارات الــيت احتلــت املراتــب مــن )    

قلـة األدلـة اإلرشـادية    ، والك بـورد( )الـب  إىلصـعوبة الـدخول   متوسطة من وجهة نظر الطلبـة تتمثـل يف   

كثرة اخلطـوات املطلوبـة ألداء التقـويم    ، وجهاز حاسب آلي عدم امتالك، والستخدام أدوات التقويم

، والضــعف املعــريف لــدى بعــ  بالوحــدة يشــعر بعــ  الطلبــةالتقــويم اإللكرتونــي  ، وأناإللكرتونـي 

التـدريب علـى اسـتخدام أدوات     نقصـهم ، وشـعور بعـ  الطلبـة أنهـم ي    خبطوات تنفيـذ املطلـوب   الطلبة

 .التقويم اإللكرتوني

الطلبـة  املعوقـات احملتملـة مـن توظيـف التقـويم اإللكرتونـي مـن وجهـة نظـر          مما سبو جنـد أن  

توزعت يف جمموعتني من حيث مستوى درجة حدتها كمعوقات حمتملـة، اجملموعـة األوىل شـكلت    

ــا ترتكــز حــول اجلوانــب الشخصــية   معوقــات بدرجــة مرتفعــة تضــمنت ســتة معوقــات مجيعهــا ت    قريًب

 والفنية.

أما اجملموعة الثانية اليت شـكلت معوقـات بدرجـة متوسـطة تضـمنت سـبعة معوقـات مجيعهـا         

تقريًبــا ترتكــز حــول اجلوانــب الشخصــية والفنيــة باإلضــافة إىل اجلوانــب املتعلقــة بالتأهيــل املعــريف      

 ت التقويم اإللكرتوني بفاعلية أكرب.والتدريب العملي الالزمني للطلبة باجتاه توظيف أدوا



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

172 

وميكــن التغلــب علــى هــذه املعوقــات علــى اخــتالف درجــة شــدتها علــى املــدى القريــب إذا مــا     

أخــذت يف االعتبــار مــن طــرف الطالــب واجلامعــة واجلهــة املعنيــة بتقــديم خدمــة اإلنرتنــت، وذلــك مــن   

 خالل العمل على إجياد حلول ملواجهتها وجتاوزها. 

و)عطـا   (،2017 و)آل جـديع،  (،2019 )عمـر، مـن  كـل  ذا السـؤال مـع نتـائج    وتتفو نتيجـة هـ  

(، يف أن نتائجها تؤكد علـى معوقـات توظيـف التقـويم اإللكرتونـي      2014(، و)زغلول، 2016اهلل، 

( 2016نتيجـة دراسـة )الشــمري،   نتيجـة هـذا السـؤال مـع     بدرجـة مرتفعـة أو متوسـطة، بينمـا ختتلـف      

 فاض درجة املعوقات من وجهة عينات دراستها.حيث إن نتائجها تؤكد على اخن

 :عرض نتيجة السؤال الرابع ومناقشته

فـروق دالـة إحصـائيًّا يف واقـع      ما مدى وجـود " للتحقو من صحة السؤال الرابع والذي نصه:

الوسـط احلسـابي    ُحسـب " (؟لطلبـة )ذكـر، أنثـى   ااإللكرتونـي ُتعـزى ملـتغري نـوع      توظيف التقويم

اختبار )ت( للفرق بني متوسطي جممـوعتني مسـتقلتني، واجلـدول     ُطبِّو ومن ثمَّ واالحنراف املعياري،

 ن نتائج هذا اإلجراء.يِّ( يب3رقم )

 النوع )ذكر، أنثى( ُتعزى ملتغرياختبار )ت( واقع توظيف التقويم اإللكرتوني لدى عينة الدراسة  

 احملاور
جمموعات 

 املقارنة
 العدد

الوسط 

 احلسابي

حنراف اال

 املعياري

قيمة 

)ت( 

 احملسوبة

درجة 

 احلرية

القيمة 

 االحتمالية

الداللة 

 اإلحصائية

 الرضا
 9.93779 49.6278 317 ذكر

 دالة 0.000 517 5.418
 11.35595 44.5000 202 أنثى

 املعوقات
 9.72037 44.1640 317 ذكر

 غري دالة 0.968 517 0.040
 10.07599 44.1287 202 أنثى

( من واقع استجابات الطلبة عن الرضا أن قيمة )ت( احملسوبة 3يتضح من اجلدول رقم )

وأن قيمة الوسط احلسابي  ،(0.05(، وهي أقل من )0.000( عند مستوى داللة )5.418بلغت )

وهذا  ،(44.5000( وهو أعلى من قيمة الوسط احلسابي لإلناث حيث بلغ )49.6278للذكور بلغ )

واقع يف روق يف الرضا عن توظيف  التقويم اإللكرتوني لصاحل الذكور، أما يدل على وجود ف

( عند مستوى داللة 0.040استجابات الطلبة عن املعوقات اتضح أن قيمة )ت( احملسوبة بلغت )
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( تكاد 44.1640وأن قيمة الوسط احلسابي للذكور بلغ ) ،(0.01(، وهي أكرب من )0.968)

وهذا يدل على عدم وجود فروق يف  ،(44.1287ناث حيث بلغ )تساوي قيمة الوسط احلسابي لإل

 وهذه النتيجة جتيب عن السؤال الرابع. ،معوقات توظيف التقويم اإللكرتوني ُتعزى  للنوع

ومما سبو اتضح أن الرضا لدى الطالب عن واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك 

بالتحصيل  ارتبططالب بأن رضا الفسري ذلك وميكن ت ؛أعلى من الرضا لدى الطالباتفيصل 

سبب ميلهن رضا لدى الطالبات باخنف  الويف املقابل  ،الدراسي باحلصول على درجة النجاح

بني الطالب ذات داللة إحصائية فروق  ال توجدوليس احلصول على درجة النجاح، بينما  للتفوق

وميكن  ؛كل منهم وجود معوقات والطالبات يف معوقات توظيف التقويم اإللكرتوني حيث يرى

على املنظومة  اتفسري ذلك بـسبب إجراء التقويم اإللكرتوني يف الوقت نفسه مما شكل ضغًط

اإللكرتونية باجلامعة، وقد يكون السبب يعود للتعود على التقويم التقليدي ولعدم التدريب 

 الكايف للطلبة.

سات فقط تناولت متغري النوع فلم جتد على الرغم من وقوف الدراسة احلالية على ثالث درا 

دراسة تتفو معها على أن الرضا لدى الطالب أعلى من الطالبات يف توظيف التقويم اإللكرتوني، 

 & Tomljanovic(، 2016 ،عطا اهلل)غري أن نتيجة هذا السؤال اتفقت مع نتائج دراسة كل من 

Polic (2015)ني الطالب والطالبات يف معوقات ، يف أن نتائجها تؤكد على عدم وجود فروق ب

( حيث إن 2017 ،آل جديع)توظيف التقويم اإللكرتوني، بينما ختتلف نتيجة هذا السؤال مع نتيجة 

 نتيجتها تؤكد على أن رضا الطالبات أعلى من رضا الطالب.

 ه:عرض نتيجة السؤال اخلامس ومناقشت

فروق دالة إحصائيًّا يف واقع  ما مدى وجود" للتحقو من صحة السؤال اخلامس والذي نصه:

"ُحسب الوسط احلسابي  ؟(علمية)إنسانية،  توظيف التقويم اإللكرتوني ُتعزى  ملتغري الكلية

اختبار )ت( للفرق بني متوسطي جمموعتني مستقلتني، واجلدول  ُطبِّوواالحنراف املعياري، ومن ثم 

 ن نتائج هذا اإلجراء.( يبي4ِّرقم )
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 اختبار )ت( واقع توظيف التقويم اإللكرتوني لدى عينة الدراسة ُتعزى ملتغري الكلية  نتيجة 

 احملاور
جمموعات 

 املقارنة
 العدد

الوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة )ت( 

 احملسوبة

درجة 

 احلرية

القيمة 

 االحتمالية

الداللة 

 اإلحصائية

 10.44011 48.4984 307 إنسانية الرضا

 دالة 0.028 517 2.208
 11.19745 46.3774 212 تطبيقية

 9.87529 43.5635 307 إنسانية املعوقات

 غري دالة 0.103 517 -1.636-
 9.77568 45.0000 212 تطبيقية

( من واقع استجابات الطلبة عن الرضا أن قيمة )ت( احملسوبة 4يتضح من اجلدول رقم )

وأن قيمة الوسط احلسابي لطلبة  .(0.05(، وهي أقل من )0.028( عند مستوى داللة )2.208بلغت )

وهو أعلى من قيمة الوسط احلسابي لطلبة الكليات العلمية  ،(48.49الكليات اإلنسانية بلغ )

يف الرضا عن توظيف التقويم دالة إحصائيًّا وهذا يدل على وجود فروق  .(46.37حيث بلغ )

، أما واقع استجابات الطلبة عن املعوقات اتضح أن اإللكرتوني لصاحل طلبة الكليات اإلنسانية

وهذا  .(0.01(، وهي أكرب من )0.103( عند مستوى داللة )-1.636-قيمة )ت( احملسوبة بلغت )

طلبة بني يف معوقات توظيف التقويم اإللكرتوني ذات داللة إحصائية وجود فروق عدم يدل على 

 يب عن السؤال اخلامس.العلمية، وهذه النتيجة جتاإلنسانية والكليات 

عن واقع توظيف التقويم طلبة الكليات اإلنسانية ومما سبو اتضح أن الرضا لدى 

، وميكن تفسري ذلك بـسبب اختالف طلبة الكليات العلميةاإللكرتوني أعلى من الرضا لدى 

، طبيعة املقررات الدراسية وكثرة استخدام منظومة التقويم اإللكرتوني بالكليات اإلنسانية

واعتياد طلبة الكليات اإلنسانية على استخدامها يف التعليم الصفي التقليدي لفرتة طويلة، 

باإلضافة لدعم اجلامعة التعلم اإللكرتوني بتدريس بع  املقررات النظرية من املتطلبات عرب 

نتائج مع هذه النتيجة اتفقت و، )البالك بورد( بإشراف عمادة التعلم اإللكرتوني والتعليم عن ُبعد

 الكلياتأن الرضا لدى طلبة  ىتؤكد علاليت ( 2014(، وزغلول )2017دراسة كل من آل جديع )

 اليت( 2016دراسة الشمري )نتيجة بينما ختتلف مع ، الكليات العلمية منه يفاإلنسانية أعلى 

 تؤكد على عدم وجود فروق بني رضا طلبة الكليات اإلنسانية والعلمية.

وميكن تفسري ذلك  اإلنسانية والعلمية؛طلبة الكليات  بنيعوقات امليف توجد فروق ال بينما 
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واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل(. 2020عمر. عمر موسى احلسن، اليوسف، إبراهيم يوسف. )  

إللزامية مجيع الطلبة على إجراءات موحدة يف استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني يف مجيع 

 املقررات.

 :نتائج الدراسة

أكثر أدوات التقويم اإللكرتوني استخداًما يف عملية التقويم من وجهة نظر طلبة جامعة  .1

لك فيصل أثناء جائحة كورونا هي: )التكليفات، واالختبارات القصرية، واالختبار امل

 أقلها هي: )ملف اإلجناز، املقاالت، واملناقشات الشفهية(.والنهائي، واألحباث(، 

وجود رضا من وجهة نظر طلبة جامعة امللك فيصل أثناء جائحة كورونا عن توظيف التقويم  .2

 اإللكرتوني بدرجة مرتفعة.

من توظيف  جود معوقات من وجهة نظر طلبة جامعة امللك فيصل أثناء جائحة كورونا حتدُّو  .3

 التقويم اإللكرتوني بدرجة مرتفعة.

توجد فروق  والرضا الطالب عن واقع توظيف التقويم اإللكرتوني أعلى من رضا الطالبات،   .4

 توظيف التقويم اإللكرتوني لدى الطلبة. يف معوقات

توجد فروق يف ال ت اإلنسانية أعلى من رضا طلبة الكليات العلمية، بينما رضا طلبة الكليا  .6

 تعزى للكلية.املعوقات 

 توصيات الدراسة:

 يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي مبا يلي:

تطوير أدوات التقويم اإللكرتوني األكثر استخداًما من قبل طلبة جامعة امللك فيصل  .1

 مات.خصوًصا عند األز

إعداد برامج تدريبية للطلبة عن كيفية استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني اليت حظيت  .2

 باستخدام أقل.

عمل أدلة إرشادية للطلبة يف استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني يف ظل األزمات كما يف  .3

 جائحة كورونا. 

 امعة.يف مجيع كليات اجلعن توظيف التقويم اإللكرتوني تعزيز رضا الطلبة  .4

ضرورة السعي إىل تاليف املعوقات اليت تواجه الطلبة يف استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني  .6

 يف العملية التعليمية خالل األزمات.
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 دراسات مقرتحة:

 يلي:ما  تقرتح إجراءيف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها 

 رتوني على التحصيل الدراسي.دراسة جتريبية لقياس أثر استخدام أدوات التقويم اإللك .1

دراسة جتريبية لقياس العالقة بني أدوات التقويم اإللكرتوني والتحصيل الدراسي واإلتقان  .2

 بني الطالب والطالبات.

 دراسة جتريبية حول فعالية وتوظيف أداة من أدوات التقويم اإللكرتوني.  .3

 لف اإلجناز اإللكرتوني.دراسة حول اجتاهات الطالب وأعضاء هيئة التدريس حنو فعالية م .4
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واقع توظيف التقويم اإللكرتوني جبامعة امللك فيصل(. 2020عمر. عمر موسى احلسن، اليوسف، إبراهيم يوسف. )  

  املراجع

 العربية:املراجع 

(. اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو إجراء االختبارات م2018ل جديع، مفلح قبالن. )آ 

 (،6) اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصةاإللكرتونية ومعيقات تطبيقها جبامعة تبوك. 

 .78-88الصفحات 

 . القاهرة: عامل الكتب.منظومة التعليم عرب الشبكات(. م2006احلميد. )عبد أمحد، حممد

املقررات اإللكرتونية: تصميمها، إنتاجها، نشرها، تطبيقها، (. م2009إمساعيل، الغريب زاهر. )

 لكتب.ا. القاهرة: عامل تقوميها

ندرية: دار . اإلسكالتعليم اإللكرتوني الرقمي(. م2009املوىل، السيد. )الباتع، حسن، وعبد

 اجلامعة اجلديدة.

 الرياضيات اإللكرتوني يف تدريس التعليم استخدام واقع(. م2008إبراهيم. ) لرمحنعبد التميمي،

. أطروحة مقارنة( )دراسة املختارة الدول ببع  NCTMمعايري  ضوء يف الثانوية باملرحلة

  ة.املكرم مكة القرى، أم جامعة الرتبية، كلية  .دكتوراه غري منشورة

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو توظيف أدوات التقويم (. م2018اجلنزوري، عباس عبدالعزيز. )

. ندوة التقويم يف العملية التعليمية جبامعة اجلوف (بالك بورد)اإللكرتوني باستخدام نظام 

 .يف التعليم اجلامعي، مرتكزات وتطلعات، جامعة اجلوف

واقع استخدام أدوات التقويم اإللكرتوني لدى معلمي  (.م2018اهلل. )عبد احلربدي، شالح

الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة الثانوية مبدينة الرياض وتصور مقرتح لتطويرها. 

  .2668 الصفحات(، 17) جملة عامل الرتبية

عربية : مؤسسة األمة الالقاهرة. مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية(. م2017درويش، حممود أمحد. )

 للنشر والتوزيع.

(. واقع استخدام أدوات التقويم اإللكرتونية يف نظم التعليم م2014ميان حسن. )إزغلول، 

جملة دراسات اإللكرتوني يف اجلامعات العربية من وجهة نظر أعضاء هيئات التدريس. 

 .140، الصفحات: (46) عربية يف الرتبية وعلم النفس
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ثر برامج التقويم اإللكرتوني )برنامج كاهوت( كنموذج على (. أم2019الزيد، حنان أمحد. )

جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرمحن. عبد زيادة دافعية طالبات جامعة األمرية نورة بنت

 .628609 الصفحات، (34)بابل  الرتبوية واإلنسانية جامعة

ت تصميم وإنتاج أدوات التقويم (. فاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارام2018الزين، حنان أسعد. )

جملة اجلامعة اإلسالمية عنه.  ماإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس ومدى رضاه

  .2146(، ص 26) والنفسيةللدراسات الرتبوية 

توصيات مؤمتر الرتبية وبيئات التعلم التفاعلية: حتديات الواقع ورؤى ، يوليو(. 2018سويدان، أمل. )

 ، القاهرة. 1316، ص العربية لتكنولوجيا الرتبيةاجلمعية . املستقبل

واقع استخدام نظام )البالك بورد( يف جامعة حائل من وجهة نظر (. م2016الشمري، وليد سعود. )

جامعة الريموك،  ،كلية الرتبية، طروحة دكتوراه غري منشورةأ أعضاء هيئة التدريس

 األردن. 

لتنمية مهارات  (الويب)امج إلكرتوني قائم على (. فاعلية برنم2016العباسي، حممد أمحد. )

جملة كلية الرتبية نتاج بع  أدوات التقويم اإللكرتوني لدى طالب كلية الرتبية. إتصميم و

 .463 436 الصفحات(، 86)باملنصورة 

 األدوات املبادئ  التعليم اإللكرتوني، الفلسفة (. م2007عبدالعزيز، محدي أمحد )

 : دار الفكر.. عمانالتطبيقات

 . القاهرة: دار الفكر العربي.تكنولوجيا التعليم اإللكرتوني(. م2007) عزمي، نبيل جاد.

(. اجتاهات الطالب وأعضاء هيئة التدريس جبامعة م2016عطا اهلل، حممد إبراهيم حممد. )

(، 90) جملة دراسات تربوية ونفسيةاملنصورة حنو التقويم اإللكرتوني ومعوقات تطبيقه. 

 .201248 لصفحاتا

اجتاهات طالب جامعة السودان املفتوحة حنو تطبيو عمر، عمر موسى احلسن. )مقبول للنشر(. 

 .جملة جامعة نياال، السوداناالختبارات اإللكرتونية. 

(. اجتاهات طالب جامعة املدينة م2016الرحيم، جندة حممد. )عبد مزكى، مجال الدين حممد،
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جملة جيل العلوم اإلنسانية ية نظام التعليم اإللكرتوني. العاملية مباليزيا حنو فاعل

 .1124 الصفحات(، 16) واالجتماعية

. مؤمتر التعليم اإللكرتوني متطلبات التعليم اإللكرتوني(. م2008العزيز. )عبد اهللعبد املوسى،

 آفاق وحتديات، الكويت، الكويت.

. اإلسكندرية: الدار ني النظرية والتطبيواحلكومة اإللكرتونية بم(.  2007النجار، فريد راغب. )

 اجلامعية للنشر.

توصيات املؤمتر العلمي السابع التعليم اإللكرتوني وحتديات الشعب ، يوليو(. 2011هيئة التحرير. )

 .، القاهرة23. اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية وجامعة القاهرة، صالعربية
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The Readiness of Schools Implementing Future Gate of Digital 

Transformation in Response to the Coronavirus Pandemic "COVID-19" in 

the Kingdom of Saudi Arabia 

Dr. Khawla Abdullah Almufeez  

Associate Professor of Educational Administration -College of Education, King Saud University 

Abstract 

This study aimed to identify the level of organizational, human and 

technical readiness of public education schools that are implementing the Future 

Gate of digital transformation in response to the Corona pandemic in the 

Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the objectives of the study, the descriptive 

approach and the questionnaire tool were used, and the questionnaire consisted 

of (30) statements dealing with the level of schools' readiness for digital 

transformation, distributed into three areas: organizational, human, and 

technical. The sample was chosen by a simple random method, and it consisted 

of (329) male and female principals of the public education schools that 

implement the Future Gate in the Kingdom of Saudi Arabia, who numbered 

(3377) principals. 

The results of the study showed that the level of readiness of schools for 

digital transformation was high in whole, and the level of human and 

organizational readiness for digital transformation was ranked first and second, 

respectively, with a high degree of agreement, followed by technical readiness in 

third place with an average level agreement . The study also revealed that there 

are statistically significant differences between the averages of the study sample 

responses about the total score of the level of school readiness that apply the 

future gate for digital transformation and its sub-dimensions of (human readiness 

and organizational readiness) according to the gender variable, in favor of the 

female principals. The study provided recommendations to develop schools' 

readiness for digital transformation to respond to the Corona pandemic in the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

Keywords: Digital Transformation, Future Gate, Coronavirus Pandemic 
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ائحة كورونا جلستجابة البوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي املطبِّقة  جاهزية املدارس(. 2020املفيز، خوله بنت عبداهلل. )

 .216–185  (،1) 6جملة العلوم الرتبوية،  .باململكة العربية السعودية

ا ائحة كورونجلستجابة البوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي املطبِّقة  جاهزية املدارس

 باململكة العربية السعودية

 (1)اهلل املفيزعبد د. خولة بنت

 :صاملستخل

دارس ملاهزية التنظيمية والبشرية والتقنية اجلمستوى على تعرف إىل الهدفت الدراسة 

لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي استجابة جلائحة كورونا باململكة العربية  املطبِّقة التعليم العام

نت االستبانة اسُتخدم املنهج الوصفي وأداة االستبانة، وتكوَّ الدراسة يو أهدافالسعودية. ولتحق

عة على ثالثة جماالت هي: ( عبارة تتناول مستوى جاهزية املدارس للتحوُّل الرقمي موز30َّمن )

نت من العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، وتكوَّ تالتنظيمية، والبشرية، والتقنية. وقد اختري

لبوابة املستقبل يف اململكة العربية السعودية  املطبِّقة قائًدا وقائدًة ملدارس التعليم العام (329)

 قائًدا وقائدة.( 3377) موالبالغ عدده

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى جاهزية املدارس للتحوُّل الرقمي جاء بدرجة عالية 

لتحوُّل الرقمي يف املرتبة األوىل والثانية على ، وكان مستوى اجلاهزية البشرية والتنظيمية لإمجااًل

كما التوالي بدرجة موافقة عالية، تلتها اجلاهزية التقنية يف املرتبة الثالثة بدرجة موافقة متوسطة. 

الدراسة حول  عينةداللة إحصائية بني متوسطات استجابات كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات 

لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي وأبعادها الفرعية  املطبِّقة رسدااملالدرجة الكلية ملستوى جاهزية 

اجلاهزية التنظيمية( باختالف متغري اجلنس، وذلك لصاحل واملتمثلة يف )اجلاهزية البشرية، 

للتحوُّل الرقمي لالستجابة  لتطوير جاهزية املدارس توصياتمت الدراسة وقدَّقائدات املدارس. 

 .ة العربية السعوديةجلائحة كورونا يف اململك

 املستقبل، جائحة كورونا  بوابة  التحوُّل الرقمي، : الكلمات املفتاحية

 

                                                             
 kalmufeez@ksu.edu.saكلية الرتبية/ جامعة امللك سعود، الرياض، -أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك  (1)

mailto:kalmufeez@ksu.edu.sa
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 :: مدخل الدراسةأواًل

 :املقدمة

إنه عصر التحوُّل الرقمي يف التعليم، فلم يعد األمر حتوُّال اختياريًّا، حني وضع فايروس 

ليم عن ُبعد وذلك بعد تعطيل املدارس ( الدول وجًها لوجه أمام منظومة التع 19كورونا )كوفيد

من انتشار الفايروس. ووفًقا ملدونات البنك الدولي )املشار إليها  وإغالقها كإجراءات احرتازية للحدِّ

مليار طفل  (1.6)يف انقطاع أكثر من  2020مارس  28( تسببت اجلائحة حتى 2020 يف سافيدرا،

من الطالب امللتحقني  (%80)رب من ابلًدا، أي ما يق ((161وشاب عن مواصلة التعليم يف املدرسة يف 

باملدارس على مستوى العامل. وتتأكد أهمية التحوُّل الرقمي اليوم مع اسرتاتيجيات التعامل مع أزمة 

كورونا، فاسرتاتيجية التباعد االجتماعي والتعلم عن ُبعد فرضت حلول التحوُّل الرقمي وخدماته 

ت التعليم يف استجاباتها له، ما بني وزارات جباهزية عالية وتقنيات اإللكرتونية. وتتفاوت وزارا

حتوُّل رقمية جمربة وموثوقة جنحت يف تقديم خدماتها عن ُبعد، وأخرى تواجه العقبات والتحديات 

 .تسعى للحاق مبا فاتها

تعليو احلضور للدراسة يف مدارس بومع قرار وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية 

لت الوزارة منصة املدرسة من انتشار فريوس كورونا؛ فعَّ كإجراء احرتازي للـحدِّ-التعليم العام 

ل خدمة إلكرتونية إلدارة ومتابعة دة( كوسيلة تعليم عن ُبعد، ُتمثِّاالفرتاضية )منظومة التعليم املوحَّ

اد وتنفيذ املهام التعليمية مجيع العمليات اليت تتم يف املؤسسات الرتبوية، ومساندة املعلمني يف إعد

كما أتاحت بدائل متعددة وقنوات متنوعة متزامنة  (.2020مارس  Ien،8 بشكل إلكرتوني )عني

م ومواصلة مسريتهم التعليمية وتقليل الفاقد وغري متزامنة لتمكني الطلبة من االستمرار يف التعلُّ

)وزارة  (اليوتيوب)على أو عني الفضائية التعليمي، ومنها: بـوابـة التعليم الوطنية )عني(، وقنوات 

 .(هـ1441رجب  14 التعليم،

يف توفري بنية حتتية مهدت  (2018)ساهم وجود مشروع بوابة املستقبل الذي بدأ عام و

وذلك من  ،الطريو لتحقيو التحوُّل الرقمي يف التعليم والذي قد يساعد على جتاوز أزمة كورونا

عد. ويتخذ املشروع العملية التعليمية عن ُب ةصول وضمان استمراريخالل استثمار التقنية لدعم الو

تهدف إىل التوسع يف نطاق التعلم للطالب خارج  ،الطالب واملعلم حموًرا إلجياد بيئة تعليمية رقمية

 26 )وزارة التعليم، بيئة املدرسة، وجعل التعلم عملية ممتعة بالتفاعل اإلجيابي بني املعلمني والطالب
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من خدمات البوابة تقديم حمتوى إثرائي تفاعلي للطالب، وإمكانية رفع و .هـ(1440حمرم 

الواجبات املنزلية وأوراق العمل وإجراء االختبارات اإللكرتونية، ورفع اخلطط الفصلية، والتواصل 

م خدمة التحضري اإللكرتوني، وتدعم نظام النقا  التنافسي مع الطالب وأولياء األمور، كما تقدِّ

-من خالل البوابة-س مدى التفاعل واالستفادة من البوابة، كما ميكن لإلدارة املدرسية لقيا

 . )وزارة التعليم؛ وتطوير لتقنيات التعليم، د.ت.(.متابعة حالة تقدم الطالب واملعلمني وتقوميها

ية على أن يصاحبه جاهزية تنظيمية وبشرية وتقنية عال بدَّ هذا االنتقال والتحوُّل الرقمي ال إنَّ

صعيد اإلدارة التعليمية أو على صعيد املدرسة، واليت ميكن أن تشكل دعًما لنجاح تنفيذ 

جاهزية املدارس لتحوُّل رقمي شامل ومتكامل كشف عن مستوى املشروع؛ وهذا يعين ضرورة ال

 .وهو ما تبحثه هذه الدراسة

 :مشكلة الدراسة

فإن احلاجة له  ؛لتعليم يف األحوال العاديةا لنجاح احيث ميثل التحول الرقمي خياًرا مثاليًّ

ا كانت أدعى وأقوى، ويف ظل أحدث األزمات )جائحة خالل األزمات اليت يتأثر بها التعليم أيًّ

صبح أكورونا( اليت كانت تداعياتها السلبية واضحة للعيان وذلك بفرض التباعد االجتماعي، 

زمة مبا ميتلكه من مزايا ال تضمن استمرارية لنجاح إدارة هذه األ الفقريالتحول الرقمي العمود 

التعليم فقط بل تتعداه إىل تأمني مساحة لإلبداع واالبتكار وتشجيع للمنسوبني والطالب على 

من  امتقدًم ىويتطلب ذلك مستو والتعلم، التغيري والتعامل مع أمنا  خمتلفة من أساليب التعليم

 .اجلاهزية تعمل عليها املؤسسات التعليمية

وبالنظر إىل مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية جند أن األمر حباجة إىل  

ن للمؤمتر يح وزير التعليم يف الدورة اخلامسة والعشرمزيد من اجلهود ومزيد من الدعم، فقد وضَّ

ورونا االفرتاضي العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( أن جائحة فريوس ك

الستمرار  ؛تستلزم بناء توجهات جديدة واالنتقال حنو آفاق تقنية أوسع يف التعليم والعمل عن ُبعد

هـ(. كما ذكر أيًضا يف 1441ذو القعدة  17 )وزارة التعليم، .تدفو العملية التعليمية بدون توقف

أن التجربة اليت  G20 االجتماع االستثنائي االفرتاضي لوزراء التعليم يف جمموعة دول العشرين

ب على التأثريات اليت تسبب بها الوباء على العملية سلكتها اململكة العربية السعودية للتغلُّ

دت هذه التجربة أهمية وجود بنية حتتية قوية، وخطط واضحة التعليمية أفادت كثرًيا، حيث أكَّ
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ذو القعدة  6 ارة التعليم،ومنظمة إلدارة األزمات، ومناهج دراسية مرنة، وأنظمة تواصل متينة )وز

 (.هـ1441

وهو ما أكدته العديد من الدراسات اليت حبثت التحول الرقمي يف وزارة التعليم باململكة 

اليت كشفت عن حاجة الوزارة  (Bindreesm, 2012) العربية السعودية ومنها دراسة بندريزم

 منط يجيات املطبقة، وتطبيوللتحوُّل حنو منط اهليكل التنظيمي املصفويف، ومراجعة االسرتات

اليت أشارت  (Alqahtani, 2017) من القيادة من أجل إدارة التغيري. ودراسة القحطاني جديٍد

نتائجها إىل وجود مشكالت تعيو التنفيذ الناجح حلوكمة التحول الرقمي متثلت يف التغيري 

ظفني بالعمليات ذات الصلة املستمر للموارد البشرية، وعدم وجود مهارات متخصصة وقلة معرفة املو

نتيجة عدم كفاية الدورات التدريبية، إىل جانب مقاومة املوظفني للتغيري. فيما كشفت دراسة 

( عن وجود حتديات أخرى تواجه التحول الرقمي يف مكاتب التعليم، كانت أبرزها 2020العرفج )

كامل بينها وضعف مستوى البنية التحديات التقنية اليت متثلت بتعدد األنظمة اإلدارية وانعدام الت

التحتية، تلتها التحديات التنظيمية اليت متثلت بضعف التخطيط ومجود اهلياكل التنظيمية، 

 .وأخرًيا التحديات البشرية كقلة الكوادر املؤهلة ومقاومة التغيري

ليها دراسة العوهلي إوقد واجه تطبيو مشروع بوابة املستقبل حتديات عدة أشارت  

 & Al-Ohali, Al-Suhaibani, Palavitsinis) اني وباالفيتسينيس وكوتومانوسوالسحيب

Koutoumanos, 2018 ) متثلت يف ضعف الدعم امليداني املباشر للمعلمني، وتدني مستوى

 .التدريب، وضعف الرقابة والتقويم وضمان اجلودة، وضعف إدارة التغيري والتحفيز

جاهزية املدارس للتحوُّل  لتعرُّف على مستوىاإن وجود هذه العقبات والتحديات جيعل 

النتقال من الوضع احلالي إىل الوضع املأمول يف التعليم الرقمي ضرورة حتمية، لتطويرها واالرقمي 

علم  على حدِّ-سيما وأن الدراسات اليت تناولت هذا اجلانب قليلة باململكة العربية السعودية  ال

جاهزية  للتعرُّف على مستوىالدراسة يف احلاجة  وبالتالي ميكن حتديد مشكلة-الباحثة

يف ستجابة لألزمة الناجتة عن جائحة كورونا لال لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي املطبِّقة املدارس

 .اململكة العربية السعودية

 :أسئلة الدراسة

 :إلجابة عن األسئلة التاليةلالدراسة  سعت
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  ائحة كورونا جلستجابة لالبة املستقبل للتحوُّل الرقمي املطبقة لبوا دارساملما مستوى جاهزية

 الدراسة؟عينة يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر 

  دارسحول مستوى جاهزية املالدراسة عينة استجابات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

ملكة العربية ائحة كورونا يف املجلستجابة لالاملطبقة لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي 

 ؟عدد سنوات اخلدمةباختالف املتغريين: اجلنس، والدراسة عينة السعودية من وجهة نظر 

 :أهداف الدراسة

 :الدراسة إىل هدفت

  ستجابة لالاملطبقة لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي  دارساملالتعرُّف على مستوى جاهزية

 .الدراسةعينة جهة نظر ائحة كورونا يف اململكة العربية السعودية من وجل

  حول مستوى جاهزية الدراسة عينة استجابات التعرُّف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف

ائحة كورونا يف اململكة العربية جلستجابة لالاملطبقة لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي  دارسامل

 .عدد سنوات اخلدمةباختالف املتغريين: اجلنس، والسعودية 

 :الدراسة أهمية

  تستمد الدراسة أهميتها النظرية من أهمية موضوع التحوُّل الرقمي يف جمال التعليم ومواكبة

التوجهات احلديثة حنو استخدام التقنية واالستفادة من الثورة املعرفية لتحقيو الكفاءة 

 .والفعالية يف األداء التعليمي واإلداري

 مستوى جاهزية املدارس املطبقة لبوابة املستقبل  أما أهميتها التطبيقية فتتمثل يف الكشف عن

للتحول الرقمي، وتقديم مقرتحات لتطويرها لالستجابة لألزمة الناجتة عن جائحة كورونا يف 

 .مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

 :حدود الدراسة

 املطبِّقة ة املدارستتحدد الدراسة احلالية مبوضوعها حول مستوى جاهزي :احلدود املوضوعية 

لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي استجابة جلائحة كورونا باململكة العربية السعودية يف أبعادها 

 والتقنية. البشرية، والتنظيمية، ة: الثالث
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 :اقتصرت الدراسة على عينة عشوائية من قادة وقائدات مدارس  احلدود البشرية واملكانية

 .بوابة املستقبل يف اململكة العربية السعوديةالتعليم العام املطبقة ل

 :(.م2019/2020-هـ 1441قت هذه الدراسة يف العام اجلامعي )ُطبِّ احلدود الزمانية 

 :مصطلحات الدراسة

 :التحوُّل الرقمي -

يقصد بالتحوُّل الرقمي السعي إىل حتقيو اسرتاتيجية املنظمات وتطوير مناذج األعمال 

نة من خالل االستثمار يف التقنيات وتطوير املواهب وإعادة تنظيم العمليات والتشغيل املبتكرة واملر

برنامج التعامالت ) .إلجياد قيمة وخربات جديدة للعمالء واملوظفني وأصحاب العالقة ؛وإدارة التغيري

 (.2019 ،ريسِّ اإللكرتونية احلكومية

استعداد مدارس التعليم العام  بأنها: ف الباحثة جاهزية املدارس للتحوُّل الرقمي إجرائيًّاوتعرِّ

لتحوُّل الرقمي يف أبعادها الثالث: التنظيمية والبشرية والتقنية، ل املطبِّقة لبوابة املستقبل

باستثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تطوير عملياتها وخدماتها بطريقة مبتكرة ومرنة؛ 

 .يمة أكرب هلا وللمستفيدينمن أجل حتسني كفاءة ونوعية أدائها وتوفري ق

 :ثانًيا: اإلطار النظري

 :مفهوم التحوُّل الرقمي وأهميته .1

ر مفهوم التحوُّل الرقمي عن "االستثمار يف الفكر وتغيري السلوك إلحداث حتوُّل جذري ُيعبِّ

ر التقين الكبري احلاصل خلدمة املستفيدين يف طريقة العمل، عن طريو االستفادة من التطوُّ

 (. 2019 )املنصة الوطنية املوحدة، سرع وأفضل"بشكل أ

إعادة تنظيم أعمال املنظمة بشكل اسرتاتيجي مدروس )مبا  :( بأنه2019فه الدهشان )عرَّو

فيه مناذج األعمال واهليكل التنظيمي واملوارد البشرية( وتوظيف البيانات والتطبيقات والقدرات 

  الي حتقيو فائدة وعائد أكرب.الرقمية بغرض تسهيل جتربة املستفيدين، وبالت

( باالنتقال من نظام تقليدي إىل نظام 2017فه أمني )أما التحوُّل الرقمي يف التعليم فقد عرَّ

رقمي قائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع جماالت العمل، يف ضوء جمموعة من 

يم الربامج التعليمية الرقمية وإدارة املتطلبات املتمثلة يف وضع اسرتاتيجية للتحول الرقمي وتصم
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 .ومتويل التحول الرقمي، إضافة إىل املتطلبات البشرية والتقنية واألمنية والتشريعية

عبارة عن نظام يدمج بني التكنولوجيا  :كما يوصف التحوُّل الرقمي يف التعليم بأنه

ت لعناصر العملية التعليمية لتلبية املطالب واالحتياجا ؛الفجوة الرقمية واخلدمات واألمن لسدِّ

)الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملؤسسة التعليمية(؛ وتوفري بيئة تعلم تعاونية وتفاعلية وشخصية 

 (.Alcatel Lucent Enterprise, 2019. )غري حمدودة

( بالتحوُّل املنظومي الشامل الذي يظهر كتغيري جذري يف البنية والبيئة 2020ويعرفه صاحل )

  ف ومواصفات اخلريج ومهاراته.واألهدا

الة، تنافسية ومستدامة، عرب ر التحوُّل الرقمي إمكانات ضخمة لبناء جمتمعات فعَّويوفِّ

حتقيو تغيري جذري يف خدمات خمتلف األطراف من موظفني ومستفيدين، مع حتسني جتاربهم 

غة اإلجراءات الالزمة مع إعادة صيا ،وإنتاجيتهم عرب سلسلة من العمليات املتناسبة واملتزامنة

(. وتظهر أهميته يف التعليم جبوانب متعددة منها 2019 )املنصة الوطنية املوحدة، .للتفعيل والتنفيذ

( من أن التحوُّل الرقمي يعمل على إعادة تصميم املؤسسات الرتبوية 2011ما أشار إليه علي )

املؤسسة الرتبوية وتكاملها؛  وهياكلها التنظيمية؛ مما يقود إىل فعالية التنسيو بني وظائف

ومينحها قدًرا من املرونة. كما يزيد من كفاءة وفاعلية عمليات اختاذ القرار املعتمد على 

فضًلا (، Bojte, 2019) البيانات، ويسهم يف نشر ثقافة مشاركة البيانات، واستخدام املعلومات

 (.Zhong, 2017b. )عن دوره يف تطوير األمنا  القيادية واإلدارية

وما سببته من حتديات على مجيع دول العامل،  (Covid-19) ا يف ظل جائحة كوروناوحديًث

برزت أهمية التحول الرقمي وعامل تقنية املعلومات والتطبيقات الذكية؛ للتصدي آلثارها السلبية 

ات من خالل ممارسة طرق مبتكرة للتواصل والقيام باألعمال املدعومة بتقنية االتصاالت واملعلوم

لتخطي هذه األوضاع غري املسبوقة، فلم يعد التحول الرقمي جمرد رفاهية بل هو منوذج عمل 

 .للكثري من األعمال والصناعات

 :آليات وخطوات التحوُّل الرقمي .2

ختتلف املؤسسات يف اختيار النموذج املناسب للتحوُّل الرقمي وبناء عملياتها الرقمية إال أنه 

ديد ودراسة النموذج الصحيح الذي تبدأ به، وتتمثل خطوات التحوُّل ي يف حتمن الضروري التأنِّ

 :يلي فيما( 2017الرقمي يف املنشآت كما يذكرها إبراهيم واحلداد )
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 .االستعانة بفريو من اخلرباء لوضع اسرتاتيجية شاملة للتحوُّل ترتكز على النتائج 

 ى املنشأة لتحقيقها.بناء اسرتاتيجية واضحة حتدد األولويات واألهداف اليت تسع 

  متابعة ومراقبة تنفيذ االسرتاتيجية من القيادة العليا يف املؤسسة، ووضع اآلليات واإلجراءات

 الالزمة للمراقبة والتنفيذ.

 "وذلك ألهمية دوره يف جناح تنفيذ االسرتاتيجية. ؛استحداث وظيفة "مسؤول التحوُّل الرقمي 

 تحوُّل الرقمي.البدء التدرجيي واملتوازن يف برنامج ال 

 تشمل التقنيات( أن تطبيو التحوُّل الرقمي يتم عرب آليات 2017ويذكر البار واملرحيب )

 :والبيانات واملوارد البشرية والعمليات وفو التفصيل التالي

  ،التقنيات: وتتضمن استخدام منظومة من األجهزة، وأنظمة التشغيل، ووسائط التخزين

ام مجيع األصول بكفاءة تشغيلية غري منقطعة. مع ضمان والربجميات اليت تسمح باستخد

مستوى خدمة مناسب للمستفيدين عرب ِفرق مهنية مسؤولة عن إدارة املنظومة التقنية سواء 

 .سحابية مكانت األنظمة الرقمية حملية أأ

 َّوذلك لتوفري  ؛الالبيانات: وتعين قيام املؤسسة جبهود حتليل البيانات بشكل منتظم وفع

مات وإجراءات نوعية موثوقة وكاملة، مع توفري وتطوير أدوات مناسبة للتحليل اإلحصائي معلو

 من أجل املساعدة يف التنبؤ باملستقبل.

 للمؤسسة أن توفر كوادر مؤهلة قادرة على استخدام البيانات وحتليلها،  بدَّ املوارد البشرية: ال

 وذلك لتخطيط الرؤى واختاذ القرارات الفعالة. 

 يات: وهي جمموعة من النشاطات أو املهام املرتبة واملرتابطة اليت تنتج خدمة معينة أو العمل

ال يسمح بتطوير منتًجا معيًنا للمستفيدين. لذلك جيب على املؤسسات إرساء بناء تقين فعَّ

العمليات على الصعيدين الداخلي واخلارجي وذلك لضمان التطبيو األمثل للتحوُّل الرقمي 

أحد املفاتيح الرئيسة يف ضبط جودة  رقابة يف إجناز العمليات، والذي يعدُّيتضمن وجود 

 املدخالت واملخرجات للمؤسسة.

  :متطلبات تطبيو التحوُّل الرقمي .3

( أن متطلبات التحول الرقمي تتمثل يف القيادة والتعاون إلدارة النظام 2017ذكر جالل )

وبناء رؤية مشرتكة حوله، وبناء شراكات طويلة البيئي الرقمي من خالل تطوير اسرتاتيجية رقمية 
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األمد، وتوطيد عالقات الثقة. باإلضافة إىل التأهيل الرقمي لتسريع عملية التحول الرقمي وذلك من 

 .خالل تسليح الطالب والقوى العاملة باملواهب الرقمية وجذبها، وتطوير ثقافة ريادة األعمال

لبات إدارية تتمثل يف وضع االسرتاتيجيات ( إىل متط2018يوب )كورتل وفيما قسمها 

وخطط التأسيس وذلك بتشكيل إدارة أو هيئة للتخطيط واملتابعة والتنفيذ، وضرورة دعم اإلدارة 

ىل اهلياكل املصفوفية والشبكات، إوالقيادة العليا، والتحول من اهليكل التنظيمي التقليدي 

متطلبات بشرية متركزت حول االستثمار ووضع األطر التشريعية وحتديثها وفو املستجدات، و

بالعنصر البشري عن طريو اكتشافهم وتطويرهم، ومتطلبات تقنية عن طريو توفري البنية 

التحتية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية املالئمة من جتهيزات ومعدات وأنظمة وقواعد البيانات 

ا. واليت تعد من أهم املشكالت اليت والربامج، واملتطلبات األمنية لضمان أمن املعلومات وسريته

ولية احلفاظ على البيانات آمنة مع إتاحتها ؤتواجه العديد من مسؤولي التقنية فعليهم مس

للمستفيدين لتقديم اخلدمات، وهذا األمر يتطلب العمل على حتوُّل رقمي كامل لضمان أنظمة 

 ,IT Pro Team. )تندات الرقميةمحاية كاملة للبيانات، تيسر التعامل اآلمن مع الوثائو واملس

2019.) 

على ضرورة تأهيل القيادة املدرسية يف العصر الرقمي  (Zhong, 2017aزونو ) دوأكَّ

لتكون قادرة على إهلام وقيادة التحوُّل املدرسي من خالل التكنولوجيا، وابتكار واستدامة بيئة 

ملهين، وتسهيل وإدارة املواضيع التعليم الرقمية، ودعم التكنولوجيا القائمة على التطوير ا

ضرورة تركيز إىل  (Zhong, 2017bوأيًضا أشار زونو )األخالقية والقانونية واالجتماعية. 

اسرتاتيجيات القيادة الرقمية على القيادة وفو رؤية واضحة، وبيئة التعليم يف عصر التقنية، 

 ,.Al-Ohali et al) وآخرون العوهليو( 2008والتحسني يف األنظمة. كما أضاف البحريي وعطا )

باملوارد لنجاح أسهل للتحوُّل الرقمي، مع املستمر ضرورة رصد امليزانيات الالزمة، والدعم  (2018

 .دعم الشركاء ومؤسسات اجملتمعوتفعيل  ،تقديم نظام مكافآت لدعم وحتفيز املعلمني

 :ثالًثا: الدراسات السابقة

على حدِّ علم تحوُّل الرقمي يف امليدان الرتبوي قليلة تعترب الدراسات احمللية اليت تناولت ال

معوقات التحوُّل الرقمي  على فتعرُّإىل الهدفت اليت  (2020دراسة العرفج )ومن أبرزها الباحثة

)التنظيمية، والبشرية، والتقنية( وسبل التغلب عليها يف مكاتب إدارات التعليم مبدينة الرياض، 
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 طبقتوالوصفي املسحي، واعتمدت على االستبانة كأداة للدراسة. واستخدمت الباحثة املنهج 

مشرفة، وأظهرت  (213)على عينة عشوائية من مشرفات مكاتب إدارات التعليم بلغت  الدراسة

الدراسة على وجود معوقات للتحوُّل الرقمي يف مكاتب التعليم حيث  عينةنتائج الدراسة موافقة 

تقنية على املرتبة األوىل تليها املعوقات التنظيمية ثم املعوقات أظهرت النتائج حصول املعوقات ال

البشرية، وأشارت النتائج أيًضا إىل موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية على سبل التغلب على تلك 

 .قاتواملع

قياس أثر جائحة  (Mhlanga and Moloi, 2020) مولويو دراسة مهالجناواستهدفت 

الدراسة املنهج  واستخدمتلرقمي يف قطاع التعليم يف جنوب أفريقيا، كورونا يف تفعيل التحول ا

بل مؤسسات خمتلفة أثناء من ِق( 4IR الثورة الصناعية الرابعة)الوثائقي بتتبع معدل استخدام أدوات 

على البيانات من مصادر ثانوية، كاملقاالت الصحفية واجملالت  وحصلإغالق جائحة كورونا، 

من التعليم  4IR)) جمموعة متنوعة من أدوات أطلقتائج أنه خالل اجلائحة العلمية. وكشفت النت

عد. كما كشفت لت األنشطة التعليمية إىل التعلم عن ُباالبتدائي إىل التعليم العالي، حيث حتوَّ

 النتائج أيًضا حقيقة أن جنوب أفريقيا لديها بشكل عام بع  عوامل التميز لدفع قطاع التعليم إىل

4IR القدرة على توسيع نطاق هذه التقنيات لتحسني وصول الطالب ولديها. 

لكشف اليت اعتنت با( 2020دراسة مورينو وغورتازار )وتقارب هدف الدراسة احلالية مع 

باستخدام املنهج التحليلي عن جاهزية املدارس للتعلم الرقمي من وجهة نظر مديري املدارس، 

نظام تعليمي  (82)لى االستجابة ألزمة فريوس كورونا يف ربنامج تقويم الطالب الدوليني وآثاره عل

متغريات هي: الفجوة الرقمية، وفجوة االستخدام  ةتقويم ثالث الدراسة مشلتوحول العامل، 

الرقمي، وفجوة املدرسة الرقمية، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن نصف أنظمة التعليم لألطفال يف 

نرتنت لدعم التعلم، وكشفت نتائج الدراسة فعالة عرب اإل عاًما هم يف مدرسة بدون منصة (15)سن 

عن امتالك املعلمني املهارات التقنية والرتبوية الالزمة لدمج األجهزة الرقمية يف التدريس مع وجود 

موارد مهنية فعالة لتعلم كيفية استخدام األجهزة الرقمية للمعلمني، كما كشفت الدراسة عن 

 .والوضع االجتماعي واالقتصادي للطالب ةية بني املتغريات الثالثوجود عالقة ارتباطية إجياب

للخروج بتصور مقرتح ملتطلبات التحول على التعليم العالي  (2017دراسة أمني )وركَّزت 

الرقمي يف اجلامعات املصرية لتحقيو جمتمع املعرفة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي 
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التدريس يف بع   هيئةمن أعضاء عضًوا  (86تكوَّنت من ) عينةباستخدام أداة االستبانة على 

كليات اجلامعات املصرية، وخرجت الدراسة باملتطلبات التالية: وضع اسرتاتيجية للتحول الرقمي 

ونشر ثقافة التحول الرقمي، وتصميم الربامج التعليمية الرقمية، وإدارة ومتويل التحول الرقمي، 

 .نية واألمنية والتشريعيةواملتطلبات البشرية والتق

العوامل اليت تؤثر على ف تعرُّبال (Dvoretskaya, 2018) دراسة دفورتسكايافيما اعتنت 

االستبانة  ت، وطبقاملنهج الوصفي على التحوُّل الرقمي يف املدارس من وجهة نظر املعلمني باستخدام

ا، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود ا يف روسيمعلًما ومعلمة يف املدارس املستعدة رقميًّ (676)على 

مخسة عوامل مؤثرة يف تأسيس التعليم والتعلم الرقمي يف املدرسة وهي: )القيادة الرتبوية، 

التمركز حول الطالب، البنية التحتية الرقمية، التعلم يف العصر الرقمي، الثقافة الرقمية(، 

علمني يف املدارس لتشمل اإلرشاد وركزت النتائج على ضرورة زيادة أساليب التطوير املهين للم

غري رمسية، واحلاجة لبع  الوتطوير املدرسة كمنظمة متعلمة، من خالل األنشطة املختلفة 

 .السياسات اجلديدة لدعم التمركز حول الطالب، والبيئة الرقمية جملتمع املعلمني

بل حيث على بوابة املستق (Al-Ohali et al., 2018) وركَّزت دراسة العوهلي وآخرين

هدفت للتعرُّف على واقع استخدامها يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، وإيضاح 

أهم املعوقات وسبل التغلب عليها، واسُتخدمت دراسة احلالة، ومشلت الدراسة نظام التعلم 

وتكوَّنت عينة اإللكرتوني يف ثالث مناطو )الرياض وجدة والدمام( مع ثالثة نظم إلدارة التعلم، 

( طالب تقريًبا، واستخدمت البيانات املتوفرة 22600( معلم و)2000( مدرسة َو)160الدراسة من )

على نظام نور، إضافة إىل استخدام استبيانات إلكرتونية للمعلمني، وأشارت نتائج حتليل 

النتائج أن  %( من املعلمني يستخدمون بوابة املستقبل. كما كشفت90االستخدام إىل أن حوالي )

التحديات اليت تواجه بوابة املستقبل هي احلاجة لدعم الشركاء سواء أكان من ِقبل فريو 

متخصص أم الدعم باملوارد على أن يكون دعًما مستمرًّا لنجاح أسهل للتحوُّل الرقمي، مع تقديم 

 .نظام مكافآت لدعم وحتفيز املعلمني

ف عن مؤشرات القيادة الرقمية يف فهدفت للكش (Zhong, 2017a) وأما دراسة زونو

 ، (ISTE-A)مدارس التعليم العام بناًء على معايري اجلمعية الدولية لتقنيات التعليم لإلداريني

واستخدمت الدراسة املنهج النوعي بأسلوب دراسة احلالة، واسُتخدمت املالحظة واملقابلة لثالثة 
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ت النتائج أن القيادة املدرسية يف العصر مدراء مدارس لوصف ممارساتهم للقيادة الرقمية، وكشف

الرقمي جيب أن تكون قادرة على إهلام وقيادة التحوُّل املدرسي من خالل التكنولوجيا، وابتكار 

  واستدامة بيئة التعليم الرقمية، ودعم التكنولوجيا القائمة على التطوير املهين.

وع التحوُّل الرقمي؛ فيما ختتلف وتتفو الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف حبث موض

عنها بالرتكيز على املؤسسات التعليمية واملدارس بوجه خاص، كما تعدُّ الدراسة احلالية من 

الدراسات القليلة اليت تطرقت جلاهزية التحوُّل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية 

 .السعودية لالستجابة جلائحة كورونا

 :واإلجراءاتيقة رابًعا: الطر

 :منهج الدراسة

استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة؛ وذلك ملالءمة هذا 

املنهج لإلجابة على أسئلة الدراسة، وفيه "يتم استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كبرية 

، 2012ة وجودها" )العساف، منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرج

 (.189ص

 :جمتمع الدراسة وعينتها

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع قادة مدارس التعليم العام املطبقة لبوابة املستقبل يف 

( قائًدا وقائدة. وقد وزعت أداة الدراسة على 3377اململكة العربية السعودية والبالغ عددهم )

( قائًدا وقائدًة من مدارس التعليم العام 329استجابة ) كافة أفراد جمتمع الدراسة، واسرتجعت

( من حجم العينة املمثلة 95.09%املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة العربية السعودية ومتثل نسبة )

 لتحديد حجم العينة.Steven Thompson ( وفو معادلة ستيفن ثامبسون 346)

 :خصائص عينة الدراسة
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 هم الدميوغرافيةصنة الدراسة وفًقا خلصائتوزيع عي

 النسبة املئوية التكرارات  الفئات املتغريات

 اجلنس
 %48.3 159 ذكر

 %51.7 170 أنثى

 اخلدمةعدد سنوات 

 %25.8 85 أقل من مخس سنوات

 %21.0 69 سنوات 10إىل  5

 %53.2 175 سنوات 10أكثر من 

 :الدراسة ةأدا

ات واملنهج املتَّبع يف الدراسة؛ وجدت الباحثة أن األداة األكثر مالءمة بناًء على طبيعة البيان

لتحقيو أهداف هذه الدراسة هي "االستبانة"، وقد بنيت أداة الدراسة بالرجوع إىل األدبيات 

والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة، وتكوَّنت االستبانة يف صورتها النهائية من 

زء األول البيانات األولية اخلاصة، وهي: اجلنس، وعدد سنوات اخلدمة. أما جزأين: يتناول اجل

( عبارة تتناول جماالت جاهزية املدارس للتحوُّل الرقمي، وهي موزعة 30اجلزء الثاني فيتكون من )

( عبارات، واجملال 10على ثالثة جماالت، اجملال األول يتناول اجلاهزية التنظيمية ويتكون من )

( عبارات، واجملال الثالث يتناول اجلاهزية التقنية 10تناول اجلاهزية البشرية ويتكون من )الثاني ي

( عبارات، وُطِلب من عينة الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة أمام أحد 10ويتكون من )

اخليارات التالية ملستوى اجلاهزية )عالية، متوسطة، منخفضة، منعدمة(، وقد حددت فئات 

 :(، وذلك على النحو التالي2اس املتدرج الرباعي كما يف اجلدول )املقي

 حتديد فئات املقياس املتدرج الرباعي

 منعدمة منخفضة متوسطة عالية

3.26 – 4.0 2.51 – 3.25 1.76 – 2.50 1 – 1.75 
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 :صدق أداة الدراسة

ني من قسم اإلدارة ( حمكم4للتحقو من الصدق الظاهري ألداة الدراسة عرضت على )

 ( عبارات واستبدال واحدة وحذف ثالث عبارات.9الرتبوية. وقد مت تعديل )

وبعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة حسب معامل االرتبا  بريسون للتحقو من 

صدق االتساق الداخلي لالستبانة؛ حيث حسب معامل االرتبا  بني درجة كل عبارة من عبارات 

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، ووجدت الباحثة أن مجيع العبارات االستبانة 

 (؛ مما يشري إىل متتع األداة بدرجة جيدة من االتساق الداخلي.0.01لكل حمور دالَّة عند مستوى )

 :ثبات أداة الدراسة

من أبعاد  مت التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، لكل ُبعد

االستبانة على حدة وجمموع العبارات، وقد أشارت النتائج إىل أن معامالت ألفا كرونباخ كانت 

(؛ مما يدلُّ على متتع األداة 0.868مناسبة ألغراض البحث العلمي، حيث بلغت قيمته الكلية )

 بثبات عاٍل إحصائيًّا ميكن الوثوق به يف تطبيو أداة الدراسة احلالية.

 :توزيع أداة الدراسةإجراءات 

بعد التأكد من صدق االستبانة وثباتها، ُحصل على اخلطابات الالزمة لتوزيع األداة على 

( استجابة 329أفراد الدراسة، ومت الرد على األداة خالل ثالثة أسابيع، حيث حصلت الباحثة على )

 مكتملة وجاهزة لعملية التحليل.

 :األساليب اإلحصائية املستخدمة

أهداف الدراسة حللت البيانات باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  لتحقيو

(SPSS وحسبت املقاييس اإلحصائية التالية: معامل ارتبا  بريسون حلساب صدق االتساق ،)

الدَّاخلي ألداة الدراسة، ومعامل ألفا كرونباخ حلساب معامل ثبات احملاور املختلفة ألداة الدراسة، 

والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة، واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  والتكرارات

ملعرفة مستوى جاهزية املدارس املطبقة لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي لالستجابة جلائحة كورونا 

 يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة.

( ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق T-testاملستقلة )كما اسُتخدم اختبار )ت( للمجموعات 
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يف استجابات العينة ذات داللة إحصائية بني جمموعتني مستقلتني؛ وذلك يف متغري الدراسة ]اجلنس[. 

( ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق يف استجابات (ANOVAواختبار حتليل التباين األحادي )ف( 

ن جمموعتني من البيانات؛ وذلك يف املتغري ]عدد سنوات العينة ذات داللة إحصائية بني أكثر م

 اخلدمة[.

 :نتائج الدراسة ومناقشتهاخامًسا: 

ستجابة لالاملطبقة لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي  دارساملإجابة السؤال األول: ما مستوى جاهزية 

 الدراسة؟عينة ائحة كورونا يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر جل

 ( ملخص استجابات عينة الدراسة على مجيع أبعادها مرتبة تنازليًّا:3وضح اجلدول )ي

 بعاد الدراسةأملخص استجابات عينة الدراسة على 

 درجة املوافقة االحنراف املعياري املتوسط احلسابي اجملال م

 عالية 0.61 3.41 .اجلاهزية البشرية 1

 عالية 0.63 3.28 .اجلاهزية التنظيمية 3

 متوسطة 0.86 3.14 التقنية.اجلاهزية  2

 عالية 0.64 3.28 املتوسط احلسابي العام

( إىل أن املتوسطات احلسابية ملستوى اجلاهزية للتحوُّل الرقمي يف 3تشري نتائج اجلدول )

 ستوىاملمدارس التعليم العام املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة العربية السعودية كانت ضمن 

(. وقد ُتعزى هذه النتيجة 3.41-3.14، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية لألبعاد ما بني )العالي

 ل ـة املستقبـوابـروع بـاء مشـالل إنشـن خـدارس مـي يف املـوُّل الرقمـم التحـوزارة يف دعـهود الـإىل ج

التعليم خمتصة بالتحوُّل  وتكوين جلاٍن يف إداراتبالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم

الرقمي، والتنسيو مع القيادات املدرسية لرتشيح مسؤول للتحول الرقمي يف كل مدرسة، إضافة 

إىل العناية بتوفري األدلة اإلرشادية وأدلة االستخدام وفو أدوار املستخدمني املختلفة؛ من أجل تنظيم 

ليم لتحقيو أهداف مبادرة التحوُّل الرقمي العمل وتوزيع القدرات وتفعيل أدوار منسوبي وزارة التع

 "بوابة املستقبل".
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وجاءت موافقة عينة الدراسة على مستوى اجلاهزية البشرية يف املرتبة األوىل بدرجة عالية 

( قادة %53.2(، وقد ُتعزى هذه النتيجة إىل أن أكثر من نصف العينة )3.41ومتوسط حسابي )

سنوات فأكثر؛ مما يرجح استفادتهم من جهود وزارة التعليم  10مدارس خدمتهم العملية أكثر من 

السابقة يف احلصول على تطوير مهين كاٍف، وتأهيلهم لتعزيز املمارسات الرقمية داخل مدارسهم 

وتشجيع منسوبيِّ املدرسة على االلتحاق بالدورات والربامج التدريبية، إضافة إىل توافو جهود 

جليل الرقمي من الطالب، وتتفو هذه النتيجة مع ما كشفت عنه التحوُّل الرقمي مع اهتمامات ا

( حول جاهزية املدارس للتعلم الرقمي المتالك املعلمني املهارات 2020دراسة مورينو وغورتازار )

التقنية والرتبوية الالزمة لدمج األجهزة الرقمية يف التدريس مع وجود موارد مهنية فعالة لتعلم 

الرقمية للمعلمني. يف حني جاءت اجلاهزية التنظيمية يف املرتبة الثانية  كيفية استخدام األجهزة

(، ويف املرتبة الثالثة واألخرية جاءت اجلاهزية التقنية 3.28بدرجة موافقة عالية ومتوسط حسابي )

 (.  3.14بدرجة موافقة متوسطة ومتوسط حسابي )

الرقمي يف املدارس املطبِّقة لبوابة وميكن عرض النتائج التفصيلية ملستوى اجلاهزية للتحوُّل 

 :املستقبل وفو ترتيبها يف النتيجة السابقة كالتالي

ستوى اجلاهزية البشرية للتحوُّل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية م .1

 .السعودية

( حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة 4يوضح اجلدول )

 :اسة لعبارات مستوى اجلاهزية البشرية للتحوُّل الرقمي مرتبة تنازليًّا، وذلك كما يليالدر

لبوابة املستقبل يف  املطبِّقة استجابات عينة الدراسة ملستوى اجلاهزية البشرية للتحوُّل الرقمي يف املدارس 

 اململكة العربية السعودية

 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

اف االحنر

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 عالية 0.62 3.64 نشر الثقافة الداعمة للتحوُّل الرقمي. 3

 عالية 0.72 3.53 تعزيز قيم املواطنة الرقمية يف البيئة املدرسية. 8

2 
تبنِّي قيادة املدرسة إدارة التغيري الستحداث أمنا  

 عمل رقمية.
 عالية 0.69 3.51
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 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

اف االحنر

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 عالية 0.73 3.47 زمة للتحوُّل الرقمي.تعزيز ممارسات التفوي  الال 5

10 
متكني الطلبة لالستفادة من التقنيات احلديثة يف 

 دعم عمليات التحوُّل الرقمي.
 عالية 0.77 3.46

4 
تبنِّي االبتكار كاسرتاتيجية أساسية لدعم وتطوير 

 التحوُّل الرقمي يف املدرسة.
 عالية 0.76 3.40

6 
ا لدعم عمليات التحوُّل وجود الطاقات املؤهلة مهنيًّ

 الرقمي.
 عالية 0.83 3.38

 عالية 0.84 3.37 دعم القيادات العليا لعملية التحوُّل الرقمي. 1

7 
فجوة املهارات  توفري برامج التنمية املهنية لسدِّ

 الرقمية.
 عالية 0.89 3.27

9 

إقامة شراكات بني املدرسة واجملتمع احمللي 

مع اهليئات املتخصصة  ومؤسساته املختلفة والتعاون

 لدعم التحوُّل الرقمي.

 متوسطة 0.93 3.09

 عالية 0.61 3.41 درجة املوافقة

حول مستوى اجلاهزية  ( موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية إمجااًل4يتضح من اجلدول )

، حيث بلغ البشرية للتحوُّل الرقمي يف املدارس املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة العربية السعودية

 (.3.41املتوسط احلسابي العام )

( أن هناك موافقة بدرجة عالية بني عينة الدراسة على 4ويتضح أيًضا من نتائج اجلدول )

( وهي "نشر الثقافة الداعمة للتحوُّل الرقمي" وجاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط 3العبارة رقم )

يا يف وزارة التعليم أولت الكثري من العناية (، وقد يعزى ذلك إىل أن القيادات العل3.64حسابي )

لنشر الثقافة والوعي بأهمية التحوُّل الرقمي وتفعيل بوابة املستقبل يف املدرسة وذلك بتكليف أحد 

منسوبيِّ املدرسة ممن ميتلك مهارات شخصية ورقمية عالية كمسؤول للتحوُّل الرقمي يعمل على 

ب والتأهيل للمعلمني والطلبة على التعامل مع أدوات البوابة، نشر الثقافة وتغيري القناعات، والتدري

( اللتني أكَّدتا على أهمية نشر 2020العرفج،  ؛Bojte, 2019وتتفو هذه النتائج مع دراسيت )

 .الثقافة التنظيمية الداعمة للتحوُّل الرقمي

سساته ( وهي )إقامة شراكات بني املدرسة واجملتمع احمللي ومؤ9جاءت العبارة رقم )
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املختلفة والتعاون مع اهليئات املتخصصة لدعم التحوُّل الرقمي( باملرتبة العاشرة وبدرجة موافقة 

(، ويعزى ذلك إىل أن املدرسة تفتقر إىل استخدام األساليب 3.09متوسطة، مبتوسط حسابي )

ات قد ال املناسبة للتسويو وتبادل املنافع مع الشركات ذات االختصاص، باإلضافة إىل أن الشرك

حترص على خدمة املدارس كمنظمات صغرية ال تقدِّم املردود الذي تتطلع له تلك الشركات من 

( 2020العرفج،  ؛Zhong, 2017aخالل عقد الشراكات. وتتفو هذه النتيجة مع دراسة كل من )

معها  اللتني أكدتا على أهمية إقامة شراكات ما بني املدرسة واجملتمع احمللي ومؤسساته. واتفقت

اليت تؤكد على ضرورة احلاجة لدعم  (Al-Ohali et al., 2018) دراسة العوهلي وآخرين

 .الشركاء سواًء أكان من ِقبل فريو متخصص أم دعم باملوارد؛ وذلك لنجاح أسهل للتحوُّل الرقمي

مستوى اجلاهزية التنظيمية للتحوُّل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية  .2

 :سعوديةال

( حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة 5يوضح اجلدول )

 :الدراسة لعبارات مستوى اجلاهزية التنظيمية مرتبة تنازليًّا، وذلك كما يلي

بوابة املستقبل يف ل املطبِّقة الرقمي يف املدارس استجابات عينة الدراسة ملستوى اجلاهزية التنظيمية للتحوُّل

 اململكة العربية السعودية

 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

8 
تكوين جملس وهيكل تنظيمي يف املدرسة بهدف قيادة 

 التحوُّل الرقمي.
 عالية 0.80 3.45

4 
تفعيل آليات ملتابعة وضبط العمل الرقمي وفو معايري 

 واضحة.
 يةعال 0.77 3.39

 عالية 0.78 3.38 لتطبيو التحوُّل الرقمي. اتضمني خطة املدرسة أهداًف 1

 عالية 0.84 3.37 توفري دليل إجرائي للعمليات املرتبطة بالتحوُّل الرقمي. 7

 عالية 0.82 3.32 توفري قواعد قانونية وأخالقية للتحوُّل الرقمي. 5

6 
رقمي تطوير إطار ومنهجية حلوكمة عملية التحوُّل ال

 تتضمن إرساء نظم الشفافية واملساءلة واملشاركة.
 عالية 0.78 3.31
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 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 عالية 0.85 3.28 اعتماد مبادرات تضمن التحوُّل إىل بيئة عمل رقمية. 2

3 
اعتماد مؤشرات أداء ميكن حتقيقها لتقويم تطبيو 

 التحوُّل الرقمي.
 متوسطة 0.84 3.19

9 

من السيرباني يف وجود السياسات واإلجراءات الداعمة لأل

املدرسة )سياسات محاية البيانات الشخصية، سياسات 

االستخدام املقبول لتقنيات التحوُّل الرقمي، إجراءات 

 محاية البيانات.....(.

 متوسطة 0.92 3.19

 متوسطة 1.12 2.90 توفري امليزانية الالزمة لدعم متطلبات التحوُّل الرقمي. 10

 يةعال 0.63 3.28 درجة املوافقة

إمجاًلا حول مستوى اجلاهزية بدرجة عالية ( أن موافقة عينة الدراسة 5تشري نتائج اجلدول )

التنظيمية للتحوُّل الرقمي يف املدارس املطبقة لبوابة املستقبل يف اململكة العربية السعودية، حيث 

 (.3.28بلغ املتوسط احلسابي العام )

يكل تنظيمي يف املدرسة بهدف قيادة ( وهي )تكوين جملس وه8وجاءت العبارة رقم )

( وبدرجة موافقة عالية، وقد تعزى هذه 3.45التحوُّل الرقمي( باملرتبة األوىل مبتوسط حسابي )

النتيجة إىل أن تطبيو بوابة املستقبل يف املدراس بدأ مبتابعة مباشرة من شركة تطوير لتقنيات 

هيل مسؤولة للتحول الرقمي من التعليم حيث وضعت للمدرسة خطة واضحة، وعملت على تأ

منسوبات املدرسة ملتابعة عمليات التحول الرقمي فيها. وتتفو هذه النتيجة مع ما أشار إليه كورتل 

( من أهمية وضع االسرتاتيجيات وخطط التأسيس كأحد املقومات اإلدارية للتحوُّل 2017ويوب )

لتنفيذ، وضرورة دعم اإلدارة والقيادة الناجح وذلك بتشكيل إدارة أو هيئة للتخطيط واملتابعة وا

العليا، والتحول من اهليكل التنظيمي التقليدي إىل اهلياكل املصفوفية والشبكات. كما ختتلف 

( اليت كشفت أن مجود اهلياكل التنظيمية كان من أبرز 2020هذه النتيجة مع دراسة العرفج )

 التعليم.املعوقات التنظيمية للتحوُّل الرقمي يف مكاتب إدارات 

(، وهي "توفري 8كما كانت موافقة عينة الدراسة بدرجة متوسطة على العبارة رقم )

(؛ وقد 2.90امليزانية الالزمة لدعم متطلبات التحوُّل الرقمي" باملرتبة العاشرة مبتوسط حسابي )

زة يعزى ذلك إىل أن ميزانية املدرسة ال تكفي للوفاء مبتطلبات املدرسة؛ فضًلا عن توفري أجه
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وتقنيات التحوُّل الرقمي سواء أكانت من الصندوق املدرسي أم من املقصف املدرسي. وتتفو هذه 

اليت كشفت عن أن احلاجة للدعم  (Al-Ohali et al., 2018) النتيجة مع دراسة العوهلي وآخرين

( 2020 املستمر باملوارد من التحديات اليت تواجه بوابة املستقبل، كما تتفو مع دراسة )العرفج،

حيث مل تتصدَّر حتديات الدعم املالي أبرز املعوقات التنظيمية للتحوُّل الرقمي يف مكاتب إدارات 

 التعليم.

مستوى اجلاهزية التقنية للتحوُّل الرقمي يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية  .3

 :السعودية

رية الستجابات عينة ( حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيا6يوضح اجلدول )

 :الدراسة لعبارات مستوى اجلاهزية التقنية مرتبة تنازليًّا، وذلك كما يلي

لبوابة املستقبل يف  املطبِّقة استجابات عينة الدراسة ملستوى اجلاهزية التقنية للتحوُّل الرقمي يف املدارس

 .اململكة العربية السعودية

 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

8 
توظيف وسائل التواصل االجتماعي لدعم عمليات 

 التحوُّل الرقمي.
 عالية 0.84 3.40

9 

تكامل نظم املعلومات اإلدارية والتعليمية املفعلة 

حاليًّا )نور، فارس، بوابة الرياض، راسل، بوابة 

 املستقبل...(.

 عالية 0.94 3.28

6 
تحوُّل الرقمي يف تصميم العمليات تفعيل تقنيات ال

 واألنشطة يف املدرسة.
 متوسطة 0.93 3.23

3 
توفري قواعد البيانات الالزمة لعمليات التحوُّل 

 الرقمي.
 متوسطة 0.96 3.19

10 
توفري تطبيقات لألجهزة الذكية ختدم املستفيد 

 )الداخلي، اخلارجي(.
 متوسطة 0.97 3.11

1 
زمة من التجهيزات توفري البنية األساسية الال

 وشبكات االتصاالت.
 متوسطة 1.05 3.09
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 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

5 
توفري قنوات الدعم الفين لألنظمة واألجهزة 

 والشبكات.
 متوسطة 1.06 3.07

 متوسطة 1.06 3.05 توفري نظم محاية وأمان للتجهيزات والشبكات. 2

 متوسطة 1.05 2.99 حتديث أجهزة وبرامج املدرسة دوريًّا. 4

7 
بة السحابية كمنصة لتلبية احتياج تفعيل احلوس

 املدرسة يف التحوُّل الرقمي.
 متوسطة 1.03 2.96

 متوسطة 0.86 3.14 درجة املوافقة

( موافقة عينة الدراسة بدرجة متوسطة إمجاًلا حول مستوى اجلاهزية 6يوضح اجلدول )

العربية السعودية، حيث بلغ يف اململكة  املدارس املطبقة لبوابة املستقبلالتقنية للتحوُّل الرقمي يف 

 (.3.14املتوسط احلسابي العام )

"توظيف وسائل التواصل االجتماعي لدعم عمليات التحوُّل  :( وهي8وجاءت العبارة رقم )

(؛ 3.40الرقمي" على موافقة عينة الدراسة بدرجة عالية وجاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي )

ة عالية بني عينة الدراسة على أن املدرسة تستثمر وسائل وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرج

ال لدعم التحوُّل الرقمي من خالل التحفيز والتعزيز للطالب التواصل االجتماعي بشكل فعَّ

واملعلمني األكثر تفاعًلا، وكذلك لإلعالن عن األنشطة والفعاليات اليت تدعم التحوُّل الرقمي 

كنوع من إثبات التفاعل اإلجيابي مع التحوُّل الرقمي  وهذا اإلجراء مطلوب من كل املدارس

  (Zhong, 2017a)زونو للمدرسة وتفعيلها خلدمات وأدوات البوابة. واتفقت مع هذه النتيجة دراسة

اليت تؤكد على ضرورة وجود بع  السياسات اجلديدة لدعم التعلم املرتكز على الطالب من 

 Al-Ohali et) نيالعوهلي وآخر ما اتفقت أيًضا مع دراسةخالل دعم البيئة الرقمية يف املدرسة. ك

al., 2018)   من املعلمني يستخدمون البوابة يف تصميم الواجبات 90واليت تشري إىل أن حوالي %

واملهمات للطالب األمر الذي يتطلب متكينهم من االستفادة من أدوات البوابة والتقنيات احلديثة 

 .األخرى

"تفعيل  :( وهي7ة الدراسة بدرجة متوسطة أيًضا على العبارة رقم )فيما كانت موافقة عين

احلوسبة السحابية كمنصة لتلبية احتياج املدرسة يف التحوُّل الرقمي" وجاءت يف املرتبة العاشرة 

(؛ وقد يعزى ذلك إىل االعتماد على خدمات وأدوات بوابة املستقبل بالدرجة 2.96مبتوسط حسابي )
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ىل عدم التمكن من مهارات التعامل مع احلوسبة السحابية وضعف الثقة يف األوىل، باإلضافة إ

دراسة العرفج وتتفو هذه النتيجة مع  (،قوقل)م كونها خدمات جمانية مثل خدمات األمان املقدَّ

تدني استخدام احلوسبة السحابية يف العمليات واألنشطة يف مكاتب اليت كشفت عن  (2020)

 .التعليم

حول مستوى الدراسة عينة استجابات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف لثاني: إجابة السؤال ا

ائحة كورونا يف جلستجابة لالاملطبقة لبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي  دارسجاهزية امل

عدد باختالف املتغريين: اجلنس، و الدراسةعينة اململكة العربية السعودية من وجهة نظر 

 ؟سنوات اخلدمة

 :الفروق باختالف متغري اجلنس :أواًل

الدراسة  عينةإذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات ما  ملعرفة

للتحوُّل الرقمي باختالف متغري اجلنس؛  املدارس املطبقة لبوابة املستقبلحول مستوى جاهزية 

 (:7جلدول رقم )اسُتخدم اختبار )ت( لعينتني مستقلتني، وذلك كما يتضح من خالل ا

للفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول مستوى جاهزية  نتائج اختبار )ت( لعينتني مستقلتني

 لبوابة املستقبل للتحول الرقمي باختالف متغري اجلنس املطبِّقة املدارس

 العدد اجلنس األبعاد
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

مستوى 

 لداللةا

 اجلاهزية

 البشرية

 1.67 3.17 159 ذكر
2.965 1.113 

 1.57 3.38 171 أنثى

 اجلاهزية

 التنظيمية

 1.65 3.31 159 ذكر
3.134 1.112 

 1.55 3.51 171 أنثى

 التقنية اجلاهزية
 1.86 3.16 159 ذكر

1.643 1.111 
 1.85 3.21 171 أنثى

الدرجة الكلية 

 جاهزيةلل

 1.67 3.18 159 ذكر
2.719 1.117 

 1.59 3.37 171 أنثى

( 0.05(، أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية عند مستوى )7يتضح من خالل اجلدول رقم )



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

206 

املدارس املطبقة لبوابة الدراسة حول الدرجة الكلية ملستوى جاهزية  عينةبني متوسطات استجابات 

تمثلة يف )اجلاهزية البشرية، اجلاهزية التنظيمية( للتحوُّل الرقمي وأبعادها الفرعية امل املستقبل

( 3.38الدراسة من قائدات املدارس مبتوسط حسابي ) عينةباختالف متغري اجلنس، وذلك لصاحل 

( 3.37( للجاهزية التنظيمية، ومبتوسط حسابي )3.51للجاهزية البشرية، ومبتوسط حسابي )

للتحوُّل الرقمي، وُتشري النتيجة  لبوابة املستقبلاملدارس املطبقة للدرجة الكلية ملستوى جاهزية 

 املدارس املطبقة لبوابة املستقبلالسابقة إىل أن قائدات املدارس يوافقن بدرجة أكرب على جاهزية 

للتحوُّل الرقمي يف اململكة العربية السعودية وأبعادها الفرعية املتمثلة يف )اجلاهزية البشرية، 

ُتفسَّر هذه النتيجة بالتزام القائدات ومنسوبات املدرسة ودقتهنَّ يف تطبيو وقد  اجلاهزية التنظيمية(.

 توجيهات وتعليمات الوزارة للتحوُّل الرقمي، وتعزيز القيم املرتبطة بها داخل مدارسهنَّ.

يف حني أوضحت النتائج أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 

للتحوُّل الرقمي  للمدارس املطبقة لبوابة املستقبلجلاهزية التقنية الدراسة حول ا عينةاستجابات 

وهي قيمة أكرب من  (0.101باختالف متغري اجلنس، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة للمحور )

الدراسة من القادة  عينة( أي غري دالة إحصائيًّا، وُتشري النتيجة السابقة إىل تقارب استجابات 0.05)

 .املدارس املطبقة لبوابة املستقبلاهزية التقنية للتحوُّل الرقمي يف والقائدات حول اجل

 :ثانًيا: الفروق باختالف متغري عدد سنوات اخلدمة

 عينةما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات  وملعرفة

رقمي باختالف متغري عدد للتحوُّل ال املدارس املطبقة لبوابة املستقبلالدراسة حول مستوى جاهزية 

 (:8سنوات اخلدمة؛ اسُتخدم حتليل التباين األحادي، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم )

 ستوى جاهزية املدارسمنتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات استجابات عينة الدراسة حول 

 اختالف متغري عدد سنوات اخلدمةلبوابة املستقبل للتحوُّل الرقمي ب املطبِّقة

 اجملموعات األبعاد
 جمموع

 املربعات

درجات 

 احلرية

 متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 0.795 0.230 9.991 2 9.182 بني اجملموعات البشرية اجلاهزية
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 اجملموعات األبعاد
 جمموع

 املربعات

درجات 

 احلرية

 متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 9.396 326 129.996 داخل اجملموعات 

  328 129.188 اجملموع

 التنظيمية اجلاهزية

 9.923 2 9.947 اجملموعاتبني 
0.062 0.939 

 9.373 326 121.747 داخل اجملموعات

  328 121.794 اجملموع

 التقنية اجلاهزية

 9.997 2 9.194 بني اجملموعات
0.131 0.877 

 9.749 326 241.291 داخل اجملموعات

  328 241.395 اجملموع

 جاهزيةالدرجة الكلية لل

 9.951 2 9.192 بني اجملموعات
0.125 0.882 

 9.497 326 132.693 داخل اجملموعات

  328 132.795 اجملموع

( أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 8يتضح من خالل اجلدول رقم )

 املدارس املطبقة لبوابة املستقبلالدراسة حول الدرجة الكلية ملستوى جاهزية  عينةاستجابات 

ل الرقمي يف اململكة العربية السعودية وأبعادها الفرعية املتمثلة يف )اجلاهزية البشرية، للتحوُّ

اجلاهزية التنظيمية، اجلاهزية التقنية( باختالف متغري عدد سنوات اخلدمة، حيث بلغت قيمة 

(، 0.882على التوالي، وللدرجة الكلية ) (0.877،  0.939،  0.795مستوى الداللة للمحاور )

( أي غري دالة إحصائيًّا، وُتشري النتيجة السابقة إىل تقارب استجابات 0.05عها قيم أكرب من )ومجي

للتحوُّل  املدارس املطبقة لبوابة املستقبلالدراسة على اختالف خربتهم حول مستوى جاهزية  عينة

 الرقمي يف اململكة العربية السعودية.

 :توصيات الدراسة

 :، توصي الباحثة مبا يليلدراسةبناًء على ما أظهرته نتائج ا

 وذلك بعقد الشراكات مع املؤسسات  ،تشجيع الشراكات بني املدارس واملؤسسات اجملتمعية

اجملتمعية وخاصة التقنية بهدف حتديث البنية التحتية واألنظمة الرقمية، ودعم الصيانة 
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 نرتنتة وباقات اإلجهزتسهيالت متويلية لشراء األواملستمرة هلا، والتعاون يف منح الطالب 

مقابل اإلعالن هلم على وسائل التواصل املدرسية كرعاة جلهود التحول مع إقامة تكريم 

 .سنوي للداعمني

  ُّعد كأسلوب من أساليب التعليم يف واملبكر العتماد التعليم والتقويم عن ُب التخطيط اجلاد

باإلضافة  تقويم ومتابعة، املدرسة، والذي يتضمن بناء مؤشرات لقياس األداء وتصميم مناذج

 .ملنسوبني واملستفيدين لدعم التحول الرقمياإىل االستفادة من اقرتاحات وشكاوى 

   توفري امليزانية الالزمة لدعم التحوُّل الرقمي، وذلك من خالل عقد الشراكات مع مؤسسات

ل الرقمي، اجملتمع احمللي واهليئات املتخصصة يف توفري أجهزة وتقنيات خاصة لدعم التحوُّ

وختصيص نسبة من إيراد املقصف لدعم التحول، وفتح باب االستثمار مبوارد املدرسة، 

وتطبيو خصخصة اخلدمات لدعم التحول الرقمي. ويقتضي ذلك منح صالحيات لقائد املدرسة 

 إلقامة الشراكات مع القطاع اخلاص.

 أسيس القواعد والسياسات تكوين فرق عمل لتعزيز األمن السيرباني تعمل على رسم اإلطار وت

 متخصصنياليت يتعني على املدارس اتباعها والوفاء بها من خالل تعاون الوزارة الفاعل مع 

وخرباء يف األمن السيرباني من اجلامعات أو غريها للتوعية باألمن السيرباني وتعزيز السالمة 

 .السيربانية يف املدراس

 ع قطاع االتصاالت لتقديم الدعم الالزم خالل نرتنت من خالل التعاون مرفع جودة وسعة اإل

األزمة، وجدولة فرتات دخول الطالب لتخفيف الضغط على البوابة، واعتماد بث غري مباشر 

توفري البنية التحتية من األجهزة مع الدعم الفين و للدروس لتخفيف الضغط على الشبكة.

ومعاجلة األعطال يف األجهزة  والنسخ االحتياطي والتحديث الدوري للحماية من االخرتاقات

عن طريو عقد شراكات مع املؤسسات التقنية، واختيار اآللية األكثر مناسبة  ؛والشبكة

 لبيئة املدرسة لتوفري األجهزة وفو سياسة معينة تضعها قيادة املدرسة وفريو التحوُّل الرقمي.

 من خالل إتاحة احلرية غريها، وذلك  متطوير اخلدمات الرقمية سواء املقدمة على البوابة أ

للمدرسة يف تنويع التطبيقات واملنصات لتكون أكثر تفاعلية مع الطالب وولي األمر، كما 

ميكن االستفادة من الطاقات الشابة من طالب اجلامعات والكوادر الوطنية يف تطوير 

 خدمات التحول الرقمي املتاحة للمدارس.
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 ي وذلك لالستفادة منها يف نشر املواد تفعيل احلوسبة السحابية كمنصة للتحول الرقم

التعليمية وحفظ املوارد والوثائو وتقديم اخلدمات الرقمية، وحفظ تكلفة توفري وحدات 

 .التخزين اخلارجية وتسهيل الوصول إليها من أي جهاز رقمي خارج املدرسة

 :مقرتحات الدراسة

 تقرتح الباحثة إجراء دراسات تتناول:

 لية التحوُّل الرقمي مبدارس التعليم العام يف اململكة العربية التحديات اليت تواجه عم

 .السعودية

 .تطوير مهارات القيادة الرقمية لقادة مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية   
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 على الرابط: 8/2020يف  سرتجعا

  https://www.youtube.com/watch?v=yd5lGB6W2aU 
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 على الرابط:  2020يف مارس  اسرتجع(. التحوُّل الرقمي. 2019ة الوطنية املوحدة. )املنصَّ
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Abstract  

The research aimed to identify the reality of distance education and e-

courses in light of the global challenges of the new Corona pandemic (COVID-

19) on Northern Border University students from the point of view of faculty 

members, students and parents. The research was applied to a sample of (197) 

faculty members, (352) students, and (98) Parents of students at the Northern 

Border University. The descriptive method was used in the research. The 

research results the positive opinion of the three questionnaires sample through 

the availability of the items of the questionnaire as a whole, to a large degree 

according to the viewpoint of the research sample. One of the most important 

recommendations of the research is to train faculty members to produce 

electronic courses in professional ways in order to achieve targeted learning 

outcomes. 

Keywords: Distance Education – Corona Pandemic - electronic courses. 
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واقع التعليم عن ُبعد واملقررات اإللكرتونية يف ضوء التحديات العاملية جلائحة (. 2020العنزي. أمحد بن معجون. )

( على طالب جامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس COVID-19املستجد )كورونا 

.222–217 (،1) 6 جملة العلوم الرتبوية،.والطالب وأولياء األمور

واقع التعليم عن ُبعد واملقررات اإللكرتونية يف ضوء التحديات العاملية جلائحة 

معة احلدود الشمالية من وجهة نظر ( على طالب جاCOVID-19كورونا املستجد )

 أعضاء هيئة التدريس والطالب وأولياء األمور 

 (1)د. أمحد بن معجون العنزي

 :املستخلص

استهدف البحث التعرُّف على واقع التعليم عن ُبعـد واملقـررات اإللكرتونيـة يف ضـوء التحـديات      

ُطبِّو البحث على عينة مكونـة  ( جبامعة احلدود الشمالية، وCOVID-19العاملية جلائحة كورونا )

( مـن أوليـاء أمـور الطـالب يف     97( طالًبا وطالبة، وعـدد ) 362عضو هيئة تدريس، وعدد )( 198) من

جامعـة احلــدود الشـمالية، واســُتخدم املـنهج الوصــفي يف البحـث، وتوصــلت نتـائج البحــث إىل وجــود       

االستبانة ككلٍّ بدرجـة كـبرية طبًقـا    الرأي اإلجيابي لعينة االستبانات الثالث من خالل توافر بنود 

تدريب أعضاء هيئة التدريس على إنتاج املقـررات   هم توصيات البحثأمن و لوجهة نظر عينة البحث.

 .اإللكرتونية بطرق احرتافية مبا حيقو نتاجات التعلم املستهدفة

 املقررات التعليمية. جائحة كوروناالتعليم عن ُبعد  الكلمات املفتاحية:

 

 

                                                             
 dr.aalenezi8@gmail.comاألستاذ املشارك بقسم املناهج وتقنيات التعليم يف جامعة احلدود الشمالية،   (1)
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 :مقدمة

وســائل االتصــاالت  و ةالتكنولوجيــجمــال الثــورة  التطــوُّرات الــيت شــهدها القــرن احلــالي يف     

التعلـيم عـن ُبعــد ليكـون بشـكل خمتلـف عــن      سـاهمت كــثرًيا يف تطـوير    احلديثـة وتقنيـة املعلومـات   

لعصـر  ملواكبـة ا  اجملال الرتبوي والتعليمـي السابو، ومن خالل توظيف تلك التكنولوجيا احلديثة يف 

بشــكل  باإلضــافة إىل تــوفري فــرص الــتعلُّم للجميــع  لتغلــب علــى الزيــادة الكــبرية لعــدد الســكان، ول

كــل ذلـك ســاهم يف   إلكرتونـي عـن طريــو اسـتخدام أنظمــة التعلـيم اإللكرتونــي والـتعلم عــن ُبعـد،      

رتبويـة مـن   ره يف صورته احلديثة، فأصبح نظاًما تعليميًّا متكامًلا حيقـو املتطلبـات التعليميـة وال   ظهو

ــدريب، و     ــيم والتـ ــه يف التعلـ ــى عنـ ــاليف، وال غنـ ــد والتكـ ــت واجلهـ ــوفري يف الوقـ ــه تـ ــن خاللـ ــوفَّر مـ  تـ

 ومتقدمة. االحتياجات املتزايدة للمتعلمني خبطوات سريعة

فـريوس كورونـا"؛   مبدأ توفري الـتعلم وقـت حـدوث األزمـات والكـوارث "جائحـة        وانطالًقا من

"عن ُبعد"، وهذا األسلوب التعليمـي بصـفة عامـة     االزًما توفري التعليم جلميع الطالب إلكرتونيًّ نكا

متصـل باإلنرتنـت،   أو حممـول  يعين نقل التعلُّم إىل الطالب يف منزله، من خالل أي جهـاز حاسـب آلـي    

مـن أن يـتعلم دون    بالتعليميَّة، وعلى هذا األساس يتمكَّن الطال بدًلا من انتقال الطالب إىل املؤسسة

 الذهاب إىل اجلامعة، ويتكيف مع املادة الدراسيَّة مبا يتفو واألوضاع والظروف احمليطة به.

 ومهاراتهـا،  املعرفـة، التعلم الذاتي واسـتيعاب   من الطالبمتكني والتعليم عن ُبعد يهدف إىل 

 اكتســـاب يفاملســـؤولية  مــن  أكـــرب قــدًرا م ومـــنحه ،وتوظيفهـــا اســتخدامها،  وحســـن ووســائطها، 

 إىل الوصـول  أجـل  مـن  واالنتقـاء  يف البحـث  مهـاراتهم  ممارسة على قدراتهمبتنمية  املعرفة، واالهتمام

 (.98، ص2016، والفقي العقباوي، مبارز)وتفكري متنوعة  بأمنا  تعلموتزويدهم  وبنائها، املعرفة

ــيم؛ ُيعــدُّ     ــيم عــن ُبعــد يف جمــال التعل إلعــداد الطــالب،   وســيلة اجملتمــع  كمــا أن توظيــف التعل

والتفاعل مع عامل املستقبل مبا يتناسب مع متطلباته وحتدياته املعاصرة، باإلضافة إىل كونه وسيلة 

 (.78، ص2011صادق، علي وملواكبة التطورات التكنولوجية اليت يشهدها العامل أمجع )

د أكـدت نتـائج   وعلى صعيد الدراسات والبحوث الرتبوية اليت تناولت واقع التعليم عن ُبعد فق

 & Triona)، ودراسة ترونا وليام(Shuyan& Richard, 2010) دراسة كل من، شويان وريتشارد

Liam, 2010)   ودراسـة إركـان ، (Erkan, 2010)        إىل أن التعلـيم عـن ُبعـد يسـاعد علـى تقويـة أداء

عـن ُبعـد قـدرة     مـن عمليـة التفاعـل بينـه وبـني أسـتاذ املـادة، كمـا أن للتعلـيم          يدالطالب املهاري، ويز

 عالية يف حتقيو نتائج أفضل من التعليم التقليدي.
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 خـدمات  لتنـوع نتيجـة   التعليميـة مـن خـالل التعلـيم عـن ُبعـد؛      اإللكرتونية  املقررات ظهور وُيعدُّ

دون التقيـد  حتقيو استقاللية التعلـيم   على بقدرتهاوتتميز  اإللكرتوني عرب شبكة اإلنرتنت،التعليم 

وقـت   أي ويف مكان، أي املقرر من دراسة اجلامعيني للطالبحيث ميكن  كان؛وامل الزمان حبدود

 (.Ifenthaler, 2010, p.6من خالل جهاز حاسب آلي متصل باإلنرتنت )

 التعلـيم عـن ُبعـد؛ فهـي     منظومـة  يفرئيًسـا   عنصـًرا  التعليميـة  اإللكرتونيـة  املقـررات  كما ُتعدُّ

 ،العلميـة  ئاملبـاد  ضـوء  يف أن تـتم  جيب تصميمها عملية إنف لذا للطالب؛ نقلها املراد الرسالة حتوي

 والبحـوث الرتبويـة؛ كـي    الدراسـات  نتـائج  وكذلك االعتماد على واملعايري التقنية، ونظريات التعلم،

 (.97، ص2016أهدافها )مبارز وآخرون، حتقيو  يف فعَّالة تكون

م املقــررات اإللكرتونيــة عديــد مــن الدراســات الرتبويــة بقيــاس فاعليــة اســتخدا الوقــد اهتمــت 

( الـيت أوصـت بضـرورة    2010 ،عمـران ))املناهج اليت ُتقدم للطالب( يف التعليم عن ُبعد ومنهـا دراسـة   

، اا تعليميًّـا ولـيس إثرائيًّـ   توظيف شبكة اإلنرتنت يف تـدريس املقـررات التعليميـة، واعتبارهـا مكملًـ     

ــة تنميــة مهــ    2013ودراســة )اجلــرجري،   ــيت أكــدت علــى أهمي املقــررات اإللكرتونيــة لــدى   ارات ( ال

الـيت أوصـت بضـرورة نشـر فلسـفة التعلـيم عـن ُبعـد         و ،اململكة العربيـة السـعودية   يفمعلمات األحياء 

 باعتباره املنقذ الوحيد يف حدوث الطوارئ اليت متنع الطالب من الذهاب للمؤسسات التعليمية.

ليـة التعليميـة، ونتيجـة ملـا أكـدت      ومما سبو عرضه لفوائد ومميزات التعليم عـن ُبعـد يف العم  

عليه نتائج الدراسات والبحوث الرتبوية اليت تناولت واقع توظيف التعليم عن ُبعـد، ونتيجـة ملـا يشـهده     

جعلـت  دون ذهـاب الطـالب للجامعـات، و     حالـت يتالعامل أمجع اليوم من ظهور )جائحة كورونا(، الـ 

 التعلــيم عــن ُبعــد للمقــرراتواقــع علــى  تعــرُّفال مــن منــازهلم، فقــد تــأتي أهميــة ةدراســتهم إلكرتونيَّــ

 التعليمية اليت يدرسها طالب جامعة احلدود الشمالية.

 :اإلحساس مبشكلة البحث

( الـذي سـيطر   COVID-19) مـن خـالل ظهـور وبـاء كورونـا      نبع اإلحساس مبشكلة البحث

ملكـة متنـع ذهـاب    على معظم بالد العامل، ومنها اململكة العربية السعودية، ممـا جعـل حكومـة امل   

الطالب للجامعة، وتسـمح هلـم بدراسـة املقـررات واملنـاهج عـن ُبعـد يف منـازهلم، باإلضـافة إىل تقـويم           

اعتمـاد الطـالب الكلـي علـى     سـابقة يف تـاريخ الشـعوب     أدائهم يف املنزل عن ُبعد أيًضا، وهـذا ُيعـدُّ  

نتـائج هـذا النظـام    علـى  تعـرُّف  الرة ضـرو لممـا يـدعو   االتعليم عن ُبعـد وعـدم ذهـابهم للجامعـة نهائيًّـ     
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 ومردوده على الطالب وأعضاء هيئة التدريس وكذلك أولياء األمور. التعليمي

ملعرفــة واقــع تطبيــو التعلــيم عــن ُبعــد،    األســتاذ اجلــامعيواإلحســاس بضــرورة اســتطالع رأي  

تعليميـة للـتعلم عـن    وألنه هو احملور األساسـي يف التعلـيم عـن ُبعـد، ويعرفنـا علـى واقـع سـري العمليـة ال         

تابعتـه للطـالب، وتكلـيفهم بالواجبـات واألنشـطة التعليميـة       ُبعد. نظًرا ألنه يقوم مبهام كثرية منها م

ذاتــه كفيــل بتحصــيل الطــالب، وقيــامهم باملهــارات التعليميــة   يف حــدِّ ومــا إذا كــان ذلــكعــن ُبعــد، 

حات وأنظمة ووسـائل أخـرى تعـني    املطلوبة منهم يف كل مادة دراسية على حدة؟ أم التفكري يف مقرت

 الطالب على التحصيل والفهم.

"التعلـيم عـن    بـه العديـد مـن املـؤمترات العلميـة الـيت اسـتهدفت واقـع         تأوص اوباإلضافة إىل م

تـدريس املقـررات التعليميـة، وضـرورة اعتمـاد الطـالب يف        توظيفـه يف  ُبعـد"، والـيت أوصـت بضـرورة    

ــيم عــن ُبعــد،     ــيمهم مــن خــالل التعل ــيم التقليــدي، ومــن هــذه     تعل وضــرورة التخلــي تــدرجييًّا عــن التعل

املؤمتر العلمي الدولي االفرتاضي بعنوان: )التحديات اليت تواجه التعليم اإلسـالمي العـالي    :املؤمترات

بعــد أزمــة كورونــا( الــذي نظمــه اجمللــس العــاملي للمجتمعــات املســلمة ورابطــة اجلامعــات اإلســالمية    

حبًثا علميًّا، على ضرورة مواكبـة التعلـيم اجلـامعي     63ختام مناقشاته لـ  (، والذي أوصى يف2020)

عن ُبعد، وإصـالح املنـاهج مبـا يتنـاغم ومتطلبـات اجلائحـة، وإنتـاج املـواد والـربامج يف جمـال التعلـيم            

وتأهيـل األسـاتذة    .االفرتاضي للخروج بربامج منتقاة وقويـة تسـمح بإعـادة النظـر يف املنـاهج والـربامج      

 امعيني وتدريبهم على ذلك.اجل

 :مشكلة البحث

التعليم عن ُبعـد للمقـررات التعليميـة يف    التعرف على واقع  مما سبو تتضح مشكلة البحث يف

جامعـة احلـدود الشـمالية، مـن     ( علـى طـالب   COVID-19)ضوء التحديات العاملية جلائحة كورونا 

 وجهة نظر الطالب، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء األمور.

 أسئلة البحث:

 ميكن بلورة مشكلة البحث احلالي من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

  كورونــا التحــديات العامليــة جلائحــة  ضــوءالتعلــيم عــن ُبعــد واملقــررات اإللكرتونيــة يف  واقــع مــا

"COVID-19"امعة احلدود الشمالية؟على العملية التعليمية جب 
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 :تيةالفرعية اآل ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة

  كورونــا التحــديات العامليــة جلائحــة  ضــوءالتعلــيم عــن ُبعــد واملقــررات اإللكرتونيــة يف  واقــع مــا

"COVID-19 " جامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر الطالب؟على طالب 

  التحــديات العامليــة جلائحــة كورونــا  ضــوءالتعلــيم عــن ُبعــد واملقــررات اإللكرتونيــة يف  واقــع مــا

"COVID-19 " جامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟على طالب 

  التحــديات العامليــة جلائحــة كورونــا  ضــوءالتعلــيم عــن ُبعــد واملقــررات اإللكرتونيــة يف  واقــع مــا

"COVID-19"  جامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر أولياء األمور؟على طالب 

  التحـديات العامليـة جلائحـة     ضـوء املقـررات اإللكرتونيـة يف   التعلـيم عـن ُبعـد و   واقـع  ما الفرق بني

جامعــة احلــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر الطــالب، ومــن   علــى طــالب " COVID-19"كورونــا 

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ومن وجهة نظر أولياء األمور؟

 أهداف البحث:

 ضــوءت اإللكرتونيــة يف التعلــيم عــن ُبعــد واملقــرراعلــى واقــع  تعــرُّفالاســتهدف هــذا البحــث  

مـن وجهـة    جامعـة احلـدود الشـمالية   علـى طـالب    COVID-19))التحديات العاملية جلائحـة كورونـا   

 نظر الطالب وأولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة.

 أهمية البحث:

 :اآلتيتكمن أهمية البحث يف حتقيو 

  يف ظل الكوارث والطوارئ.نشر ثقافة التعليم عن ُبعد بأنها احلل الوحيد للتعلم 

 القصـوى مـن التعلـيم عـن ُبعـد،       الطالب االسـتفادة  التعرف على العوائو اليت حتول دون استفادة

 وتقديم املقرتحات واحللول هلا.

 نظام التعليم عن ُبعد يف مؤسسـات التعلـيم العـالي بشـكل عـام يف اجملتمـع       يضطلع  يتاألهمية ال

 ة.وفى ظل الظروف االستثنائية احلالي

 ملساهمة يف تقديم التوصيات لدى اجملتمع اجلامعي لتحقيو االستفادة القصوى مـن التعلـيم عـن    ا

 ُبعد يف ظل األزمات الطارئة احلالية )جائحة كورونا املستجد(.

       ونتـائج  آثـار  احلاجة امللحة لدى معظم بالد العامل ومنهـا )اململكـة العربيـة السـعودية( يف معرفـة
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الظـروف الراهنـة علـى    ضـوء  ُيقـدم للطـالب بصـيغته احلاليـة )عـن ُبعـد( يف       الذي الطارئ التعليم 

أدائهم وحتصيلهم الدراسي، ومعرفة آراء أوليـاء األمـور بصـفتهم مالزمـني ومتـابعني مـع أبنـائهم        

ــو الصــحيح؟ أم حيتــاجو     إىل املزيــد مــن بــذل اجلهــد،    نباملنــازل. هــل يســري الطــالب علــى الطري

 واملتابعة.

 منهج البحث:

املشــكلة أو الظــاهرة، ومــن ثــم     لوصــفمــنهج الدراســات الوصــفية؛    خدم هــذا البحــث اســت

واسـتخالص النتـائج للتعـرف علـى واقـع التعلـيم عـن ُبعـد يف جامعـة احلـدود            ،حتليلها بطريقـة علميـة  

 الشمالية من وجهة نظر الطالب، وأولياء األمور، وأعضاء هيئة التدريس.

 حدود البحث:

 م2020/ م2019أداة البحث يف الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي  تقزمانية: ُطبِّالدود احل. 

 البحث على عينة من أعضـاء هيئـة التـدريس، والطـالب الـذين يدرسـون        كانية: ُطبِّواملدود احل

عـن ُبعـد جبامعـة احلـدود الشـمالية، وكـذلك عينـة مـن أوليـاء أمـور الطـالب املنتسـبني جلامعــة             

 احلدود الشمالية.

  التعـرُّف علـى واقـع التعلـيم عـن ُبعـد واملقـررات اإللكرتونيـة يف         : أداة لقيـاس  ملوضـوعية احلـدود ا

جامعـة احلـدود الشـمالية    علـى طـالب   ( COVID-19التحديات العاملية جلائحـة كورونـا )   ضوء

 .من وجهة نظر الطالب وأولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة

 عينة البحث:

   ( عضـو هيئــة  46( فــرًدا، موزعـة كالتـالي: عــدد )  143: عـددها ) يةعينـة الدراسـة االســتطالع

ــا وطالبــة، وعــدد ) 61تــدريس، وعــدد )  ــي38َّ( طالًب ــاء أمــور أمــر  ( ول ــة  الطــالب مــن أولي جبامع

 احلدود الشمالية، وهم من نفس جمتمع البحث، ومن خارج عينة البحث األساسية.

  ــية ــث األساسـ ــة البحـ ــتج 648: وعـــددها )عينـ ــرًدا ممـــن اسـ ــلة  ( فـ ــو املراسـ ــرد عـــن طريـ ابوا للـ

( عضــو هيئــة تــدريس جبامعــة احلــدود الشــمالية،   198اإللكرتونيــة مــوزعني كالتــالي: عــدد ) 

 مــن أوليــاء أمــور أمــر  ( ولــي97َّ( طالًبــا وطالبــة جبامعــة احلــدود الشــمالية، وعــدد )  362وعــدد )

 الطالب جبامعة احلدود الشمالية.
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 متغريات البحث:

 :تينيتغريين اآلاشتمل هذا البحث على امل

 التحديات العامليـة جلائحـة    ضوءالتعليم عن ُبعد واملقررات اإللكرتونية يف  واقع: املتغري املستقل

 كورونا جبامعة احلدود الشمالية.

 أعضاء  لكل جمموعة. )الطالب عينة البحث على عبارات االستبانة  ات: استجاباملتغري التابع

 أولياء األمور(. هيئة التدريس 

 أدوات البحث:

 :يأتيكما " تتمثل أدوات هذا البحث يف ثالث استبانات "من إعداد الباحث

  استطالع رأي الطالب.استبانة 

 التدريس.أعضاء هيئة استطالع رأي  استبانة 

   ضــوءالتعلــيم عــن ُبعــد واملقــررات اإللكرتونيــة يف األمــور يف واقــع أوليــاء اســتطالع رأي اسـتبانة 

 الشمالية.ئحة كورونا جبامعة احلدود التحديات العاملية جلا

 مصطلحات البحث:

 التعليم عن ُبعد: 

بأنـه:   .Kaplan, Andreas M.; Haenlein, Michael (2016)يعرفـه كـابلن، وهـيلني    

حضور الطالب فيـه بشـكل جسـدي يف املؤسسـات التعليميـة، أي أن حضـوره        بالتعليم الذي ال يتطل

( بأنــه: نظـام تعليمــي يـدرس مــن   663، ص2012 ،خمتـار )ُتعرِّفــه يكـون بشـكل إلكرتونــي. كمـا    

ألسـباب قـد    ؛خالله الطالب املقررات الدراسية اخلاصة بهم بصفة منفردة بعيًدا عن احلرم اجلـامعي 

تكون اقتصادية أو طارئة، ويتخلل تعلم الطالب العديد من اإلرشادات من ِقبل القائم على التـدريس  

 تساعد الطالب على حتسني تعلمهم.

ــا بأنَّــ   ــي تعليمــي  نظــامه: وميكــن تعريفــه إجرائيًّ ــادة  إلكرتون ــة إىل  يقــوم بإيصــال امل التعليمي

يستطيع الطالب التفاعـل  املختلفة، حبيث والتكنولوجيا عرب وسائط أو أساليب االتصاالت الطالب 

ة خاصـة وهـو   والتواصل مع املادة العلمية ومدرس املقرر تزامنيًّا أو غري تزامين من خالل بيئة افرتاضي

 .بعيد ومنفصل عن عضو هيئة التدريس
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شــكل  ب تعليمــي مقــرر   أليتصــميم   :أنهــا (2016زينــب،   )أمــني هتعرفــ  اإللكرتونيــة: املقــررات 

متضـمًنا حمتـوى ومــواد التعلـيم واألنشــطة     اإللكرتونيــة،عــرب الوسـائط   إلكرتونـي؛ لتقدميـه  

 دام نظــم إدارة التعلــيم لــتمكن ليــه باســتخإوســهولة الوصــول  ،والوســائط املتعــددة التفاعليــة 

 الحتياجاته.مكان وفًقا  أي وقت ويف يف أيمن دراسة املقرر  املتعلم

مـن سـاللة    اكتشـف  يسـببه آخـر فـريوس    : هـو مـرض معـدٍ   COVID-19جائحة كورونا املستجد 

. وقـد  2019الصينية يف كـانون األول/ ديسـمرب    (ووهان)يف مدينة ، وظهر فريوسات كورونا

ــامل.     اآلن COVID-19ل حتــوَّ ــد مــن بلــدان الع ــؤثر علــى العدي )منظمــة الصــحة   إىل جائحــة ت

ــة، ــامل ومنهـــا اململكـــة العربيـــة       أعلنـــتم(. و2020العامليـ ــم دول العـ حالـــة الطـــوارئ يف معظـ

عــد يف ، وقــد تقـرر اســتمرار الدراسـة عــن بُ  COVID-19 مــن انتشـار  السـعودية، وذلــك للحـدِّ  

 ك الدول.كل من املدارس واجلامعات يف معظم تل

 إجراءات البحث:

        حتديد اإلطار النظري للبحث من خالل االطالع علـى األدبيـات، والبحـوث والدراسـات الرتبويـة

 السابقة املرتبطة مبوضوع البحث.

     ضـــوءالتعلــيم عـــن ُبعــد واملقــررات اإللكرتونيــة يف     للتعـــرف علــى واقــع    بنــاء ثــالث اســتبانات 

 .عة احلدود الشماليةالتحديات العاملية جلائحة كورونا جبام

 املنـاهج وطـرق   يف شكلها املبدئي على السادة اخلرباء واحملكمـني يف جمـال    عرض االستبانات

 التدريس وتقنيات التعليم.

  ــتبانات يف صـــورتها ثـــم ــادة اخلـــرباء    إعـــداد االسـ النهائيـــة، يف ضـــوء اقرتاحـــات وتعـــديالت السـ

 واحملكمني.

 تطالعية، والتأكد من صدقها، وثباتها.االستبانات على أفراد العينة االس تطبيو 

  االستبانات على أفراد عينة البحث األساسـية )أعضـاء هيئـة التـدريس، الطـالب، أوليـاء       تطبيو

 األمور(.

     يف  املعاجلة اإلحصائية للبيانات والتوصل إىل النتائج وتفسـريها، وتقـديم التوصـيات واملقرتحـات

 ضوء النتائج.
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 :اإلطار النظري للبحث

يف  اجديـدً  اة على نظام التعليم التقليـدي؛ لكونـه أسـلوبً   ورظهور التعليم عن ُبعد مبثابة ث يعترب

ــو مــع متطلبــات العصــر    إدارة ُنظــم الــتعلم،   ــع عناصــر العمليــة    نــوعي وإحــداث تغــيري ويتواف يف مجي

ا عـن  ؛ فضـلً التعليمية؛ العتماده على التقنيات احلديثة يف شرح املقررات التعليمية بصـيغة إلكرتونيـة  

 .الطوارئ واملستجدًّات احلالية كونه وسيلة فريدة يف التعلُّم يف أوقات

 أهداف التعليم عن ُبعد:

ــراغبني          ــة لكــل الطــالب ال ــيم عــن ُبعــد مــن خــالل إتاحــة الفــرص التعليميَّ تقــوم فلســفة التعل

ة املنــاهج الدراســيَّ  وتصــمموالقــادرين علــى ذلــك، ويــتم التقــويم حســب قــدرات الطــالب وظــروفهم،     

، وتلبيـــة احتياجـــات بعـــ  دراســـتهمبصــورة تســـتجيب الحتياجـــات الطـــالب احلقيقيَّـــة يف جمـــاالت  

ــتعلُّم      الشــرائح االجتماعيَّــة ذات الظــروف اخلاصــة، فضــًلا عــن اإلســهام يف حتســني نظــم وأســاليب ال

 .التقليديَّة

 تـوفري بيئــة  وتتعـدد أهـداف التعلــيم عـن ُبعــد يف العمليـة التعليميــة؛ فيسـهم التعلــيم عـن ُبعــد يف      

ــة،        ــيم وتقدميــه يف صــورة معياري ــه يســهم يف منذجــة التعل تعليميــة غنيــة ومتعــددة املصــادر، كمــا أن

باإلضافة إىل إعداد جيل قـادر علـى التعامـل مـع التقنيـة، متسـلحني بأحـدث مهـارات العصـر، فضـًلا           

لـيت حتـول دون ذهـاب    على اعتبار التعليم عن ُبعد منقًذا لإلنسانية حال حـدوث الكـوارث، واملوانـع ا   

 (.2016 )أمني، زينب،الطالب إىل اجلامعات واملدارس 

 أهمية التعليم عن ُبعد:

بــدأت التطــورات التكنولوجيــة احلديثــة عهــدها يف منتصــف التســعينات مــن القــرن املاضــي،   

وربطـت أجــزاء هـذا العــامل    ،شــبكة اإلنرتنـت يف كافــة اجملـاالت االقتصـادية والعلميــة    وظفـت فقـد  

ــو التواصــل بــني األفــراد واجلماعــات، والطــالب      بفضــائه ا الواســع، وأصــبحت أفضــل وســيلة لتحقي

 واملعلمني، والطالب وأعضاء هيئة التدريس.

 :خصائص التعليم عن ُبعد

يـتم يف أي  أنه  :( منها667ص، 2012، خمتار) للتعليم عن ُبعد العديد من اخلصائص ذكرت

ــريةيســتخدم املــؤثرات الســمعية   ، وزمــان وأي مكــان  يــوفر  ، وحيــاكي الواقــع ويوضــحه  ، ووالبص
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 ميكن االتصال بالزمالء واملعلم يف أي وقت.، واخلصوصية للتعلم

 ُبعـد، الكثري من املميزات للتعلـيم عـن    تونظًرا خلصائص التعليم عن ُبعد املتعددة؛ فقد ظهر

ة ولـيس املعلـم، وجعـل    منها الوفرة اهلائلة يف مصادر املعلومات، وجعل الطالب حمور العملية التعليميو

 طوال الوقت.   ااملتعلم إجيابيًّ

تتضح أهمية توظيف التعليم عن ُبعد خاصة عند حـدوث األزمـات والكـوارث الـيت      سبوومما 

إىل  متنـع ذهـاب الطـالب إىل اجلامعــات، هـذا وقـد أشـارت العديــد مـن الدراسـات والبحـوث الرتبويــة         

واالعتماد عليه يف التدريس، ومن هذه الدراسـات   ة،ضرورة قياس فاعلية التعليم عن ُبعد بصفة عام

 (.2012 ،خمتار)(، ودراسة 2012، مصطفى)دراسة 

صعيد آخـر فقـد أكـدت جمموعـة مـن الدراسـات والبحـوث الرتبويـة الـيت تناولـت واقـع             وعلى

وليـام  ودراسـة ترونـا    (Shuyan & Richard, 2010)وريتشـارد   ندراسـة شـويا  التعليم عن ُبعد؛ منها 

(Triona & Liam, 2010)   ودراسـة إركـان ،(Erkan, 2010 )     إىل أن التعلـيم عـن ُبعـد باسـتخدام

املقررات اإللكرتونية يساعد على مشاركة املتعلم، وتقوية أدائه املهاري، ويزبد من عمليـة التفاعـل   

 بينه وبني املعلم.

ــة ( إىل أن أه2017، أســـامة، ي؛ هنـــد2011وقـــد توصـــل كـــل مـــن )طلبـــة، عبـــدالعزيز،   ميـ

تتحــدد بالنسـبة لكــلٍّ مــن املـتعلم وعضــو هيئــة التـدريس واملؤسســة التعليميــة      اإللكرتونيــةاملقـررات  

 كما يلي: 

 أهمية املقررات اإللكرتونية للمتعلم: 

 .تدريب املتعلم على مهارات التواصل وصنع القرار وحل املشكالت تكنولوجيًّا وعامليًّا 

 ن معلومات وخربات يف الوقت وبالسـرعة الـيت تناسـبه فـال     يستطيع املتعلم أن خيتار ما حيتاجه م

 مبواعيد حماضرات أو جدًّاول دراسية. طيرتب

 رسومات(، باإلضافة -فيديو–صوت–إمكانية عرض وحتميل عناصر الوسائط املتعددة )نص

إىل إمكانية حتميل امللفات واملعلومات والقواميس ودوائر املعـارف دون احلاجـة إىل الـرتدد علـى     

 .(2016، أمني، زينبكتبات )امل

          يزود املتعلمني مبهارات سوق العمـل املتطـورة يف ضـوء احتياجاتـه العامليـة، والتـدريب عليهـا، مـع

 باملقرر التقليدي. رتوفري فرص عمل للطالب اخلرجيني، وهذا ما ال يتوف
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       لـى موقـع   إعالم املتعلم مبا يستجد يف موضوع دراسـته مـن خـالل لوحـة األخبـار أو املالحظـات ع

 املقرر اإللكرتوني.

    يقــدم نظاًمــا لتــأمني بيانــات الطــالب الشخصــية، وتــأمني الــدخول للنظــام والســماح باســتعراض

 (.2017بع  املواقع دون غريها. )هندي، أسامة، 

 أهمية املقررات اإللكرتونية بالنسبة لعضو هيئة التدريس: 

 جه ومرشد ومعدٍّ لألنشطة الطالبية.توفري جهد ووقت عضو هيئة التدريس وتغيري دوره إىل مو 

     توفري أشكال متنوعة من التفاعل بني عضو هيئة التدريس والطالب سواء أكـان هـذا التفاعـل

 تزامنيًّا أم ال تزامين.

      ــة تطــوير أداء عضــو هيئــة التــدريس وتدريبــه علــى املهــارات األكادمييــة والتكنولوجيــة احلديث

 الب.الالزمة لتدريس املقرر اإللكرتوني للط

           زيادة إنتاجية عضـو هيئـة التـدريس ومشـاركته بشـكل أكـرب يف التخطـيط، وإعـادة هيكلـة

 األهداف التعليمية للمقرر تكنولوجيًّا واقتصاديًّا لتطوير املؤسسة التعليمية.

          .ــات املقــرر، ومراقبــة أداء الطــالب داخــل املقــرر اإلشــراف علــى إنشــاء وتعــديل وحــذف حمتوي

 (.2017)هندي، أسامة، 

 ركيز عضو هيئة التدريس على املهارات اليت حيتاجها الطالب فعليًّا، وكذلك الرتكيز على ت

 التغذية الراجعة للمتعلم لتوجيهه للمسار الصحيح للتعلم.

 أهمية املقررات اإللكرتونية بالنسبة للمؤسسة التعليمية: 

        النشـر باملقارنـة   توفري الوقت واجلهد وتكـاليف الـورق والطباعـة وغريهـا، واخنفـاض تكـاليف

 بالنشر التقليدي.

     سرعة حتديث املادة التعليمية وتزويد املتعلمني بها يف نفس اللحظة مع سـهولة تصـحيح األخطـاء

 حلظة اكتشافها.

          سـرعة توزيـع احملتـوى اإللكرتونـي مبجــرد إعـداده وبرجمتـه وتوصـيله للمـتعلمني يف أي مكــان

 (.2011)طلبة، عبدالعزيز، 

التعليم عن ُبعد يف القيـام  واقع وس كورونا، كان من املهم التعرف على ويف ضوء جائحة فري

بالعملية التعليمية يف جامعة احلدود الشمالية يف ضوء انقطاع عمليات حضور الطالب وأعضـاء هيئـة   

 التدريس إىل اجلامعة، وبالتالي انقطاع التعليم املباشر )وجًها لوجه(.
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ــة كور    ــت جائحـ ــيت تناولـ ــات الـ ــن الدراسـ ــة    ومـ ــي دراسـ ــيم اإللكرتونـ ــا يف التعلـ ــا وتأثريهـ ونـ

إىل الكشـف عـن حتـديات تطبيـو الـتعلم اإللكرتونـي خـالل        اليت هدفت  (2020)الليمون، كوثر، 

ولتحقيــو  األردنيــة،اهليئــة التدريســية يف اجلامعــات  أعضــاءجائحــة كورونــا العامليــة مــن وجهــة نظــر  

األردنيــة،  ئــة تــدريس يف اجلامعــات    ( عضــو هي 160) عينــة مكونــة مــن    اخــتريت أهــداف الدراســة   

 ُتحقـو  ،( فقرة20استبانة من إعداد الباحثة مكونة من ) طبقتاسُتخدم املنهج التحليلي الوصفي وو

خلصـت  وقـد   ،جل الكشف عن حتـديات تطبيـو الـتعلم اإللكرتونـي    أوذلك من  ،من صدقها وثباتها

 أعضـاء كورونا العاملية من وجهة نظر زمة أالدراسة إىل أن حتديات تطبيو التعلم اإللكرتوني خالل 

فـروق ذات داللـة   مع مالحظـة وجـود    ،اهليئة التدريسية يف اجلامعات األردنية كانت بدرجة متوسطة

تعزى ملـتغري   إحصائيًّاوال توجد فروق دالة  ،مستوى الداللةيف إحصائية تعزى ملتغري اخلربة التدريسية 

ــتعلم    . كمــا خلصــت الدراســة نفســها النــوع االجتمــاعي إىل أن أبــرز التحــديات الــيت تواجــه تطبيــو ال

ــي   متثلـــت يف اإللكرتونـــي  ــتعلم اإللكرتونـ ــتخدام الـ ــة اسـ ــة بأهميـ ــاع الطلبـ ــدم اقتنـ ــوافر و ،عـ ــة تـ قلـ

وصــت الدراســة بضــرورة تــوفري البنيــة التحتيــة الالزمــة لتفعيــل        ويف النهايــة أ .الربجميــات التعليميــة 

 . لبة بأهمية تطبيو التعلم اإللكرتونيوزيادة وعي الط ،التكنولوجيا يف التعليم

إىل حتقيو استخدام التكنولوجيا ( اليت هدفت 2020دراسة )الطوير، خالد،  كذلك هناك

تداعيات  ضوءترقية عملية التعليم يف املدراس واجلامعات يف من وسائل  بوصفها وسيلًةالرقمية 

ؤسسات املاحلياة التعليمية يف  أدت إىل توقفبعد أن ، االبحث عن حلول هلحماوالت و األزمة،

التفكري مباشرة حنو  إىل، مما دفع كثرًيا من الباحثني واملعلمني مراحلها املختلفةالعلمية يف 

 .على األزمة يف الوقت الراهنبها استخدام تكنولوجيا التعليم اإللكرتوني اليت ميكن التغلب 

بداع واالبتكار يف عاصرة يقود إىل اإلن استخدام التقنية املأأهمها:  ،وتوصلت إىل عدة نتائج

باملدارس  التدريس، كما أوصت الدراسة برفع درجة اهتمام مجيع أعضاء هيئة التدريس

وذلك  يف العملية التعليمية، ودورها املهم ،باستخدام التقنية احلديثة واجلامعات ودرجة وعيهم

 التعليمية. العمليةهذه إجناح يف عدة سااملنها أوورش العمل اليت من ش ،بتكثيف الدورات التدريبية

 إجراءات البحث:

 اسـتبانة وفًقـا  اهلـدف مـن كـل     وُحـدِّد )ثـالث اسـتبانات(    الباحـث  أعـد  إعداد أدوات البحث:

 للُخطوات التالية:
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التعلــيم عــن ُبعــد للمقــررات التعليميــة  التعــرف علــى واقــع : حتديــد اهلــدف مــن االســتبانة األوىل  -

 عباراتها. أعدتة من وجهة نظر الطالب، ويف ضوء هدف االستبانة جبامعة احلدود الشمالي

التعلـيم عــن ُبعـد للمقــررات التعليميــة   التعـرف علــى واقــع  : حتديـد اهلــدف مــن االسـتبانة الثانيــة   -

ــة التــدريس، ويف ضــوء هــدف االســتبانة      جبامعــة احلــدود الشــمالية مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ

 عباراتها.أعدت 

التعلــيم عـن ُبعــد للمقــررات التعليميــة  التعـرف علــى واقــع  : الســتبانة الثالثــةحتديـد اهلــدف مــن ا  -

 أعــدت أوليــاء األمــور، ويف ضــوء هــدف االســتبانة     نظــر  جبامعــة احلــدود الشــمالية مــن وجهــة     

 عباراتها.

ــارات  - ــائص الطــالب  مصــادر اشــتقاق عب ــل خص الباحــث عبــارات   اشــتو: االســتبانات، وحتلي

الرجـــوع إىل األدبيـــات والدراســات الرتبويـــة ذات الصـــلة بهـــدف  االســتبانات الـــثالث مـــن خــالل   

ــرباء   ــات الــتعلم و يف  واملتخصصــني البحــث، باإلضــافة إىل أخــذ آراء اخل ــيم عــن ُبعــد،   تقني التعل

 خصائص الطالب بهدف الوصول للعبارات اليت تتناسب مع مراحلهم التعليمية. وحللت

ن ُبعــد للمقــررات التعليميــة جبامعــة احلــدود     التعلــيم عــ واقــع حســاب صــدق وثبــات اســتبانة      :أواًل

 الشمالية من وجهة نظر الطالب.

 :)( من  احملكمني 23قام الباحث بعرض االستبانة على ) صدق احملكمني )الصدق الظاهري

املتخصصني يف جمال تقنيات التعلـيم وتـدريس املقـررات التعليميـة عـن ُبعـد بهـدف التأكـد مـن          

كمون إىل بع  املالحظات واليت عدلت يف ضوء آرائهـم؛ حيـث   صدقها، وقد أشار السادة احمل

كان من أهمها تعديل صياغة بع  العبارات، وقد اتفو احملكمون علـى أن عبـارات االسـتبانة    

مناسـبة لقيـاس مــا وضـعت لقياســه، هـذا وقــد اسـتبقى الباحـث علــى العبـارات الــيت اتفـو علــى          

ــبة    ــون بنسـ ــادة احملكمـ ــالحيتها السـ ــأكثر، وب70صـ ــاًء% فـ ــداها    نـ ــيت أبـ ــات الـ ــى املالحظـ علـ

احملكمون فقد ُأبقي علـى مجيـع العبـارات الـواردة باالسـتبانة، وقـد اسـُتخدمت معادلـة كـوبر          

Cooper    ٍّحلساب نسبة االتفاق بني احملكمني، وقد بلغت نسبة االتفاق على االسـتبانة ككـل

راء التعديالت اليت أشار %( وهي نسبة مرتفعة تدل على صالحية االستبانة وذلك بعد إج92.79)

 إليها احملكمون واليت تضمنت تعدياًل يف صياغة بع  عبارات االستبانة.

           حســاب ثبــات االســتبانة: حســب ثبــات االســتبانة بطــريقيت معامــل ألفــا كرونبــاخ، والتجزئــة

 النصفية، كما يلي.
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حساب استخدم الباحث هذه الطريقة يف  Cronbach’s Alpha (α:)) كرونباخ معامل ألفا . أ

وطالبة من طالب جامعة احلدود  ا( طالًب61ثبات االستبانة وذلك بتطبيقه على عينة قوامها )

 (.0.982) الشمالية، وقد بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككلٍّ

كما حسب معامل ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية،  :Split Halfالتجزئة النصفية  . ب

عد إىل وطالبة، ثم قسمت الدرجات يف كل ُب ا( طالًب61عينة البالغ عددها )درجات ال فرِّغت إذ

بعد ذلك معامالت االرتبا  البسيط  واستخرجتنصفني )الفقرات الفردية والزوجية(، 

باستخدام معادلة وصححت  ،)بريسون( بني درجات النصفني يف االستبانة ككلٍّ

 (:1ا هو موضح يف اجلدول )معادلة جومتان كم تاسُتخدموبراون(، -)سبريمان

 

 قيم معامل الثبات لالستبانة بطريقة التجزئة النصفية

 استبانة

بالتعرف على الطالب اخلاصة 

التعليم عن ُبعد يف ضوء واقع 

جلائحة كورونا التحديات العاملية 

COVID-19. 

الثبات باستخدام 

 معامل بريسون

معامل الثبات بعد 

 التصحيح

 براون(–)سبريمان 

معامل 

 جومتان

0.968 0.987 0.983 

 وصاحلة للتطبيو.، مقبولة إحصائيًّاوتدل هذه القيم على أن االستبانة 

التعليم عن ُبعد للمقررات التعليمية جبامعة احلدود الشـمالية   واقعحساب صدق وثبات استبانة ثانًيا: 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

من صدق االستبانة استخدم الباحث نوع صدق املقارنـة الطرفيـة،    دأك: للتاالستبانةحساب صدق 

 كما يلي:

% من 28 وأدنى ا، وأخذ أعلىتنازليًّ الدرجات الكلية لالستبانة ترتيًبا ُرتِّبت: صدق املقارنة الطرفية

األعلــى، وجمموعــة األربــاعي األدنــى، وذلــك باســتخدام    الــدرجات لتمثــل جمموعــة األربــاعي 

ملعرفــــة معــــامالت التمييــــز بــــني األفــــراد املــــرتفعني   Mann-Whitneyيــــتين اختبــــار مــــان و

 (:2واملنخفضني يف االستبانة كما هو موضح باجلدول التالي )
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داللة الفروق بني رتب اجملموعات الطرفية )األرباعي األعلى، واألرباعي األدنى( يف استبانة أعضاء هيئة 

يم عن ُبعد للمقررات التعليمية يف ضوء التحديات العاملية جلائحة كورونا التعلبواقع التدريس اخلاصة 

COVID-19 

رباعي ألجمموعة ا

 األعلى

 12ن = 

رباعي ألجمموعة ا

 األدنى

 12ن = 
 قيمة

(U) 

 

 قيمة

(W) 

 

 قيمة

(Z) 
 مستوى الداللة

متوسط 

 الرتب

جمموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

جمموع 

 الرتب

17.60 222.00 6.60 87.00 0.000 87.000 -4.266 
دالة عند 

 (0.01مستوى )

( بـــني 0.01يتضــح مـــن اجلــدول الســـابو أنــه يوجـــد فــرق ذو داللـــة إحصــائية عنـــد مســتوي )      

رباعي األعلى ومتوسطات رتب درجات جمموعة األرباعي األدنـى  متوسطات رتب درجات جمموعة األ

ُبعـد يف ضـوء التحـديات العامليـة جلائحـة      التعليم عـن   بواقعيف استبانة أعضاء هيئة التدريس اخلاصة 

( دالة إحصائيًّا عنـد مسـتوى   Uاملستجد للمقررات التعليمية؛ كما أن قيمة ) COVID-19 كورونا 

 .مقبول إحصائيًّا(؛ مما يدل على الصدق التمييزي لالستبانة، وهذا يعين متتع االستبانة 0.01)

كرونباخ، والتجزئة  طرق وهي معامل ألفاحسب ثبات االستبانة بعدة  حساب ثبات االستبانة:

 النصفية.

(: استخدم الباحث هذه الطريقة يف حساب α) Cronbach’s Alpha) كرونباخ معامل ألفا - أ

من أعضاء هيئة التدريس  ا( عضًو46ثبات االستبانة وذلك بتطبيقه على عينة قوامها )

 (.0.967) لالستبانة ككلٍّكرونباخ  جبامعة احلدود الشمالية، وقد بلغت قيمة معامل ألفا

: كما حسب معامل ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية، Split Halfالتجزئة النصفية  - ب

معامالت االرتبا  البسيط )بريسون( بني درجات النصفني يف االستبانة  تإذ استخرج

معادلة جومتان  تبراون(، ثم اسُتخدم-باستخدام معادلة )سبريمان وصححت، ككلٍّ

 (:3هو موضح يف اجلدول ) كما
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 قيم معامل الثبات لالستبانة بطريقة التجزئة النصفية

 استبانة
الثبات باستخدام 

 معامل بريسون

معامل الثبات بعد 

 التصحيح

 براون(–)سبريمان 

معامل 

 جومتان

 بواقعأعضاء هيئة التدريس اخلاصة 

التعليم عن ُبعد يف ضوء التحديات 

 COVID-19ئحة كورونا جلاالعاملية 

0.960 0.986 0.969 

 ةصاحل ا، كما أنها، وميكن الوثوق بهمقبولة إحصائيًّاوتدل هذه القيم على أن االستبانة 

 للتطبيو.

التعليم عن ُبعد للمقررات التعليمية جبامعة احلـدود الشـمالية   واقع ثالًثا: حساب صدق وثبات استبانة 

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

للتأكــد مــن صــدق االســتبانة اســُتخدم نــوع صــدق االتســاق الــداخلي          حســاب صــدق االســتبانة:  

 اآلتي:لالستبانة، ك

         صـدق االتسـاق الــداخلي لالسـتبانة: ُتحقــو مـن االتسـاق الــداخلي لالسـتبانة مــن خـالل التطبيــو

أمـور طـالب   ( ولـيَّ أمـر مـن أوليـاء     38الذي مت لالستبانة على العينة االسـتطالعية الـيت قوامهـا )   

جامعة احلدود الشمالية من خارج العينة األساسية، وذلك من خـالل حسـاب معـامالت االرتبـا      

 بني عبارات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، وذلك كاآلتي:

 معامالت االرتبا  بني عبارات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة 

 العبارة
ة بالدرجة معامل ارتبا  العبار

 الكلية لالستبانة
 العبارة

معامل ارتبا  العبارة بالدرجة 

 الكلية لالستبانة

1 0.481 6 0.690 

2 0.628 8 0.843 

3 0.791 7 0.872 
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 العبارة
ة بالدرجة معامل ارتبا  العبار

 الكلية لالستبانة
 العبارة

معامل ارتبا  العبارة بالدرجة 

 الكلية لالستبانة

4 0.897 9 0.611 

6 0.844  

ات االســتبانة والدرجــة الكليــة  يتضــح مــن اجلــدول الســابو أن معــامالت االرتبــا  بــني عبــار   

(، وبنـاًء  0.01عنـد مسـتوى )   اومجيعهـا دالـة إحصـائيًّ    ،(0.791و) (0.481لالستبانة تراوحت ما بـني ) 

على ما سبو يتضح أن معامالت االرتباطات بني العبارات والدرجة الكلية لالستبانة كلها دالة عند 

ات والدرجــة الكليــة؛ ممــا يشــري إىل أن   (؛ وهــو مــا يــدل علــى تــرابط ومتاســك العبــار   0.01مســتوى )

 .االستبانة تتمتع باتساق داخلي

      حساب ثبات االستبانة: حسب ثبات االستبانة بعدة طرق وهي معامـل ألفـا كرونبـاخ، والتجزئـة

 النصفية.

(: استخدم الباحث هذه الطريقة يف حساب α) Cronbach’s Alphaكرونباخ ) معامل ألفا - أ

من أولياء أمور طالب جامعة  ا( فرًد38يقه على عينة قوامها )ثبات االستبانة وذلك بتطب

 (.0.768) كرونباخ لالستبانة ككلٍّ احلدود الشمالية، وقد بلغت قيمة معامل ألفا

معامالت االرتبا  البسيط )بريسون( بني درجات  ت: استخرجSplit Halfالتجزئة النصفية  - ب

براون(، ثم -ادلة )سبريمانباستخدام معوصححت ، النصفني يف االستبانة ككلٍّ

 (:6معادلة جومتان كما هو موضح يف اجلدول ) تاسُتخدم

 قيم معامل الثبات لالستبانة بطريقة التجزئة النصفية

 استبانة
الثبات باستخدام 

 معامل بريسون

معامل الثبات بعد 

 التصحيح

 براون(–)سبريمان 

معامل 

 جومتان

التعليم عن ُبعد ع بواقأولياء األمور اخلاصة 

جلائحة كورونا يف ضوء التحديات العاملية 

COVID-19 

0.847 0.768 0.743 
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 للتطبيو. ةصاحلو، مقبولة إحصائيًّاوتدل هذه القيم على أن االستبانة 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

، وذلـك  SPSS V.22البيانـات إحصـائيًّا باسـتخدام برنـامج احلـزم اإلحصـائية        عوجلـت وقـد  

إلجيـاد نسـب االتفـاق بـني احملكمـني،       Cooper: معادلـة كـوبر   تيـة فًقا لالختبارات واألسـاليب اآل و

أسلوب ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وجومتان حلساب ثبات االستبانة، اختبار )ت( جملمـوعتني  

حلســاب صــدق   Mann-Whitneyمســتقلتني حلســاب صــدق املقارنــة الطرفيــة، اختبــار مــان ويــتين    

بـني درجـة كـل عبـارة والدرجـة الكليـة للمحـور         Pearsonرنة الطرفية، معامل ارتبا  بريسـون  املقا

الذي تنتمي إليه؛ وذلك لتقدير االتسـاق الـداخلي لالسـتبانة، التكـرارات والنسـب املئويـة، املتوسـط        

 احلسابي، االحنراف املعياري إلجراء املعاجلة اإلحصائية لالستبانة.

 :نتائج البحث وتفسريها

يف ضوء التحديات العاملية جلائحة كورونا  التعليم عن ُبعد للمقررات التعليميةواقع : استبيان أواًل

((COVID-19  من وجهة نظر الطالب الشمالية جامعة احلدودعلى طالب. 

 :تيعلى اآل كاالسم والسناشتمل االستبيان بعد استبعاد الثوابت  متغريات االستبيان:

 ( عبارة.11)وعددها ينة الدراسة على عبارات االستبانة تتمثل يف استجابة ع

 ثانًيا: اعتماد ميزان تقديري وفًقا ملقياس ليكرت اخلماسي:

 

 ميزان تقديري وفًقا ملقياس ليكرت اخلماسي

 درجة التوافر االجتاه العام املتوسط املرجح االستجابة

 ضعيفة جدًّا اًماعدم املوافقة مت 1.70 إىل  1.00من  غري موجود

 ضعيفة عدم املوافقة 2.60إىل  1.71من  ضعيف 

 متوسطة احملايدة 3.40إىل  2.61من  متوسط

 كبرية املوافقة 4.20 إىل  3.41من  جيد

 كبرية جدًّا املوافقة متاًما 6.00 إىل  4.21من  ممتاز

ستبيان( على وعليه سوف يستخدم الباحث املتوسط املرجح إلجابات األفراد )عينة اال
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التعليم عن ُبعد للمقررات  التعرف على واقعالعبارات باستخدام مقياس ليكرت اخلماسي بغرض 

جامعة احلدود  على طالب COVID-19))التعليمية يف ضوء التحديات العاملية جلائحة كورونا 

 الشمالية من وجهة نظر الطالب.

 ثالًثا: عرض النتائج ومناقشتها:

التعليم عن  واقعرارات والنسب املئوية واملتوسط واالحنراف املعياري آلراء عينة الدراسة حول استبانة التك

جامعة على طالب  COVID-19))يف ضوء التحديات العاملية جلائحة كورونا  ُبعد للمقررات التعليمية

 (362)ن = الطالب. احلدود الشمالية من وجهة نظر 
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احملتوى التعليمي اإللكرتوني  .1

املقدم عن ُبعد يكفي 

لفهمك املعلومات بصورة 

 مباشرة

0
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0
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الدخول ملوقع ُيتاح لك  .2
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0
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يتابعك أستاذ املقرر، وُيقوِّم  .3
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تستطيع حتميل بع     .4

األنشطة، واملعلومات من 

خالل املوقع اإللكرتوني 
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هناك وسائل اتصال  .6

إلكرتونية متنوعة بينك 

وبني أستاذك، تتيح لك 

التواصل معه بسهولة يف أي 

 وقت.

0
 

0
 

0
 

69
 

273
 

4.70
 

0.397
 

2
 

جدًّا
رية 

كب
 

يتيح لك التعليم عن ُبعد يف    .6

الوضع الراهن إجراء 

التطبيقات العملية للمقررات 

 الدراسية بشكل تطبيقي

0
 

0
 

196
 

149
 

7
 

3.48
 

0.643
 

9
رية  

كب
 

توجد تعليمات وإرشادات    .8

تفيدك يف كيفية االطالع 

على املعلومات واحملتوى 

التعليمي للمقرر الدراسي 

 بشكل إلكرتوني

0
 

0
 

7
 

74
 

260
 

4.82
 

0.600
 

6
 

جدًّا
رية 

كب
 

توجد وسيلة من خالل املوقع   .7

اإللكرتوني للتعليم عن ُبعد 

تستطيع من خالهلا تقويم 

 أدائك بصورة مرنة

0
 

0
 

0
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0.460
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تشجع التعلم من خالل   .9

التعليم عن ُبعد بالطريقة 

 .احلالية دون ذهابك للجامعة

0
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0
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273
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تشعر باالبتكار أثناء    .10

تطبيو املعلومات اليت 

تعلمتها من خالل التعليم عن 

 ُبعد بوضعه الراهن

0
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لديك أفكار ومقرتحات   .11

تقدمت بها إلدارة الكلية/ 

اجلامعة لتطوير التعليم عن 

 ُبعد بالشكل احلالي

306
 

48
 

0
 

0
 

0
 

1.13
 

0.341
 

11
جدًّا 

ضعيفة 
 

 كبرية 1.964 4.10 املتوسط املرجح لالستبانة ككل

يف ضـوء   ررات التعليميـة للمقـ التعلـيم عـن ُبعـد     واقـع يتضح من املؤشـرات اإلحصـائية السـتبانة    

جامعـة احلـدود الشـمالية مـن وجهـة      علـى طـالب    COVID-19))جلائحـة كورونـا   التحديات العاملية 

 نظر الطالب أن:

(؛ وهو يؤكد على الرأي اإلجيابي لعينة 1.964( باحنراف معياري قدره )4.10بلغ ) املتوسط العام:

؛ وذلك لكون ى االستبانة ككلٍّ( من طلبة جامعة احلدود الشمالية عل362االستبيان )

وهي تعرب عن توافر بنود  ،(4.20إىل  3.41املتوسط املرجح لالستبانة يقع ضمن فئة املقياس )

 بدرجة كبرية طبًقا لوجهة نظر عينة االستبيان. االستبانة ككلٍّ

 (9، 7، 8، 6، 4، 2،3يوجد درجة توافر كبرية جدًّا على نطاق العبارات ) املرتبة األوىل:

 4.21( وهي من مؤشرات الفئة اخلامسة للمتوسط )4.79إىل  4.82مبتوسطات تراوحت بني )

( اليت تؤكد على أن وجهة نظر عينة االستبيان على تلك املمارسات موجودة بدرجة 6.00إىل 

 كبرية جدًّا.

ويعزو الباحث هـذه النتيجـة إىل وضـوح وسـهولة التعامـل مـع املقـررات اإللكرتونيـة عـرب نظـام           

التعلــيم عــن ُبعــد، ويســتطيع الطالــب الــدخول بســهولة للموقــع اإللكرتونــي، واملتابعــة والتواصــل مــع    

أستاذ املادة، ووضوح التعليمات اليت مـن خالهلـا يسـتطيع الطالـب التعامـل مـع نظـام التعلـيم عـن ُبعـد           

 (.2013،اجلرجري)خالل الوقت الراهن، وتتفو هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

( مبتوسطات تراوحت بني 10، 6وجد درجة توافر كبرية على نطاق العبارات )ت ثانية:املرتبة ال
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  كوروناجلائحة  عن ُبعد واملقررات اإللكرتونية يف ضوء التحديات العاملية واقع التعليم(. 2020. أمحد. )العنزي

( اليت تؤكد على 4.20إىل  3.41( وهي من مؤشرات الفئة الرابعة للمتوسط )3.89إىل  3.48)

 أن وجهة نظر عينة االستبيان على تلك املمارسات أنها موجودة بدرجة كبرية.

اتصاف الطالب باالبتكار مـن خـالل نظـام التعلـيم عـن ُبعـد،        الباحث هذه النتيجة إىل ويعزو

وما ُيسمح هلم بإجراء التطبيقات واألداءات العملية يف املقـررات الـيت تتطلـب ذلـك، وهـذا مـا يتصـف        

 .(Skylar, 2009) دراسة سكايلربه التعليم عن ُبعد، وتتفو هذه النتيجة مع نتائج 

وهي من  ،(3.37( مبتوسط بلغ )1طة على نطاق العبارة )وجد درجة توافر متوست املرتبة الثالثة:

( اليت تؤكد على أن وجهة نظر عينة 3.40إىل  2.61مؤشرات الفئة الثالثة للمتوسط )

 االستبيان على تلك املمارسات أنها موجودة بدرجة متوسطة.

نوصي  كلذلويعزو الباحث تلك النتيجة إىل قلة بع  املعلومات املقدمة للطالب عن ُبعد، و

بضرورة زيادة املعلومات اإلثرائية والروابط اخلارجية اليت من شأنها زيادة استيعاب الطالب 

إلثراء معلومات الطالب، وتتفو هذه واحد للمعلومات من عدة مواقع، وعدم االعتماد على رابط 

 (.2020الليمون، كوثر عمر ) حبثالنتيجة مع توصيات 

( وهي من 1.13( مبتوسط بلغ )11ر ضعيفة جدًّا على نطاق العبارة )وجد درجة توافت: املرتبة الرابعة

( اليت تؤكد على أن وجهة نظر عينة 1.70إىل  1.00مؤشرات الفئة األوىل للمتوسط )

 بدرجة ضعيفة جدًّا.ولكن االستبيان على تلك املمارسات أنها موجودة 

ارسني لتطوير نظام التعليم عن إىل قلة املقرتحات املقدمة من الطالب الد ذلكويعزو الباحث 

انشغال وتركيز الطالب على إمتام عملية الدراسة هلذا الفصل الدراسي دون ُبعد؛ وذلك يرجع إىل 

وتتفو هذه النتيجة مع نتائج دراسة  ،الرتكيز على عملية التقويم وتقديم املقرتحات عن النظام

 .(Triona & Liam, 2010)وليام  ونتائج دراسة ترونا ،(Shuyan & Richard, 2010)ريتشارد 

 (: 1) تيوميكن توضيح تلك النتيجة من خالل الشكل اآل
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التعليم عن ُبعد للمقررات التعليمية يف ضوء التحديات  واقعاملدرج التكراري ملتوسطات عبارات استبانة 

 من وجهة نظر الطالب. الشمالية دجامعة احلدوعلى طالب  COVID-19))العاملية جلائحة كورونا 

 COVID-19التعليم عن ُبعد يف ضوء التحديات العاملية جلائحة كورونا  واقعاستبيان ثانًيا: 

للطالب جبامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر أعضاء هيئة  املستجد للمقررات التعليمية

 التدريس.
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  كوروناجلائحة  عن ُبعد واملقررات اإللكرتونية يف ضوء التحديات العاملية واقع التعليم(. 2020. أمحد. )العنزي

التعليم عن  واقعط واالحنراف املعياري آلراء عينة الدراسة حول استبانة التكرارات والنسب املئوية واملتوس

جامعة على طالب  COVID-19))ُبعد للمقررات التعليمية يف ضوء التحديات العاملية جلائحة كورونا 

 (198)ن =  احلدود الشمالية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
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  كوروناجلائحة  عن ُبعد واملقررات اإللكرتونية يف ضوء التحديات العاملية واقع التعليم(. 2020. أمحد. )العنزي

يف ضــوء التعليميـة للمقـررات  التعلـيم عـن ُبعـد     واقـع يتضـح مـن املؤشـرات اإلحصـائية السـتبانة      

جامعـة احلـدود الشـمالية مـن وجهـة      علـى طـالب    COVID-19)) جلائحـة كورونـا  التحديات العاملية 

 نظر أعضاء هيئة التدريس أن:

جيابي لعينة (؛ وهو يؤكد على الرأي اإل4.662( باحنراف معياري قدره )4.08بلغ ) املتوسط العام:

؛ وذلك د الشمالية( على االستبانة ككلٍّامعة احلدوجباالستبيان )أعضاء هيئة التدريس 

( وهي تعرب عن 4.20إىل  3.41لكون املتوسط املرجح لالستبانة يقع ضمن فئة املقياس )

 بدرجة كبرية طبًقا لوجهة نظر عينة االستبيان. توافر بنود االستبانة ككلٍّ

( 11، 1،2،3،4،6،7،9،10وجد درجة توافر كبرية جدًّا على نطاق العبارات )ت املرتبة األوىل:

وهي من مؤشرات الفئة اخلامسة للمتوسط  ،(4.81إىل  4.39مبتوسطات تراوحت بني )

عينة على تلك املمارسات أنها موجودة ال( اليت تؤكد على أن وجهة نظر 6.00إىل  4.21)

 بدرجة كبرية جدًّا.

املقدم للطالب  عن نظام التعليم عن ُبعد أعضاء هيئة التدريس اهذه النتيجة إىل رض ىعزُتو

بوضعه احلالي، باإلضافة إىل توافر املقومات البشرية واملادية لنجاح هذا النظام، وتتفو هذه 

 (.(Erkan, 2010النتيجة مع نتائج دراسة إركان 

وهي من مؤشرات  ،(2.48( مبتوسط بلغ )6درجة توافر ضعيفة على نطاق العبارة ) املرتبة الثانية:

اليت تؤكد على أن وجهة نظر عينة االستبيان على  ،(2.60إىل  1.71)الفئة الثانية للمتوسط 

 تلك املمارسات أنها موجودة بدرجة ضعيفة.

ويعزو الباحث النتيجة إىل اهتمام أعضاء هيئة التدريس باجلانب النظري أكثر من اجلانب 

عدم إجراء وذلك بسبب اعتقاد بع  أعضاء هيئة التدريس مبكوث الطالب يف بيوتهم و ؛التطبيقي

 إىل معامل احلاسب اآللي للجامعة.رجوعهم اجلانب العملي إال بعد 

( وهي من 1.61( مبتوسط بلغ )8درجة توافر ضعيفة جدًّا على نطاق العبارة )توجد  املرتبة الرابعة:

اليت تؤكد على أن وجهة نظر عينة  ،(1.70إىل  1.00مؤشرات الفئة األوىل للمتوسط )

 املمارسات أنها موجودة بدرجة ضعيفة جدًّا.االستبيان على تلك 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل اكتفاء بع  أعضاء هيئة التدريس بعرض املقررات للطالب 
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يف بطء رفع الفيديوهات نظًرا  قد يؤثرتدني سرعة اإلنرتنت أن بعضهم ؛ العتقاد بصورة نصية فقط

 حلجمها الكبري.

 (:2الشكل التالي )وميكن توضيح تلك النتيجة من خالل 
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التعليم عن ُبعد للمقررات التعليمية يف ضوء التحديات  واقعاملدرج التكراري ملتوسطات عبارات استبانة 

 جامعة احلدود الشمالية من وجهة أعضاء هيئة التدريسعلى طالب  COVID-19))العاملية جلائحة كورونا 

جلائحة كورونا يف ضوء التحديات العاملية  للمقررات التعليميةالتعليم عن ُبعد  واقعتبيان ثالًثا: اس

((COVID-19  جامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر أولياء األمور:على طالب 

 عرض النتائج ومناقشتها:
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  كوروناجلائحة  عن ُبعد واملقررات اإللكرتونية يف ضوء التحديات العاملية واقع التعليم(. 2020. أمحد. )العنزي

التعليم عن  واقعالدراسة حول استبانة التكرارات والنسب املئوية واملتوسط واالحنراف املعياري آلراء عينة 

على طالب جامعة  COVID-19)جلائحة كورونا )يف ضوء التحديات العاملية  للمقررات التعليميةُبعد 

 (97)ن = األمور. من وجهة نظر أولياء احلدود الشمالية 
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ــد يف    ــن ُبعـ ــيم عـ خـــالل التعلـ

 الظروف احلالية

0
 

0
 

9
 

49
 

40
 

4.32
 

0.636
 

8
 

جدًّا 
رية 

كب
 

تتزايد ساعات دخول ابنـك/   .8

بنتك ملوقع التعليم عن ُبعد، ا

 والتعلم منه عن قبل

0
 

0
 

0
 

19
 

89
 

4.71
 

0.398
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جدًّا 
رية 

كب
 

بنتــك باألمــان ايشـعر ابنــك/   .7

الطريقة احلالية حنو التعلم ب

 )التعلم عن ُبعد(

2
 

0
 

0
 

30
 

66
 

4.61
 

0.697
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جدًّا 
رية 

كب
 

شعرت بشكوى لدى ابنك/  .9

بنتك حنو التعلم عن ُبعد يف ا

 الوقت الراهن

0
 

6
 

0
 

69
 

33
 

4.21
 

0.836
 

9
 

جدًّا 
رية 

كب
 

 كبرية جدًّا 2.910 4.66 املتوسط املرجح لالستبانة ككلٍّ

يف ضــوء  للمقــررات التعليميــةالتعلــيم عــن ُبعــد  واقــعســتبانة يتضــح مــن املؤشــرات اإلحصــائية ال

جامعـة احلـدود الشـمالية مـن وجهـة      علـى طـالب    COVID-19))جلائحـة كورونـا   التحديات العاملية 

 نظر أولياء األمور أن:

جيابي لعينة (؛ وهو يؤكد على الرأي اإل2.910( باحنراف معياري قدره )4.66بلغ ) املتوسط العام:

؛ وذلك لكون ن )أولياء أمور طالب جامعة احلدود الشمالية( على االستبانة ككلٍّاالستبيا

وهي تعرب عن توافر بنود  ،(6.00إىل  4.21املتوسط املرجح لالستبانة يقع ضمن فئة املقياس )

 بدرجة كبرية جدًّا طبًقا لوجهة نظر عينة االستبيان. االستبانة ككلٍّ

نطاق مجيع عبارات االستبيان مبتوسطات تراوحت بني  وجد درجة توافر كبرية جدًّا علىت .1

( اليت تؤكد 6.00إىل  4.21وهي من مؤشرات الفئة اخلامسة للمتوسط ) ،(4.21إىل  4.71)
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 على أن وجهة نظر عينة االستبيان على تلك املمارسات أنها موجودة بدرجة كبرية جدًّا.

ر عن مكوث أبنائهم يف املنزل وتعلمهـم  رضا أولياء األمومدى ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل 

ــة   ــة املتفشــية يف الوقــت      ؛عــن ُبعــد، وعــدم ذهــابهم إىل اجلامع ــا مــن إصــابتهم بــاألمراض واألوبئ خوًف

ــائج دراســة      ــائج دراســة    فيمــا(، 2010، عمــران)احلــالي، وتتفــو هــذه النتيجــة مــع نت ــف مــع نت ختتل

للمهــارات العمليـــة يف معامـــل   لمـــنيواملع ( الـــيت أوصــت بضـــرورة تطبيـــو الطــالب  2013اجلــرجري،  )

اجلامعة أمام أعني املمتحنني، وُيرجع الباحث درجة االختالف هذه إىل الظروف احلالية وتفشي وبـاء  

 كورونا.

( يف املرتبة 9(، بينما جاءت العبارة )4.71( يف املرتبة األوىل مبتوسط بلغ )1جاءت العبارة ) .2

 (.4.21األخرية مبتوسط بلغ )

لتعلـيم عـن ُبعـد يف الوضـع     عـن ا ث هذه النتيجة إىل رضا الطـالب وأوليـاء أمـورهم    ويعزو الباح

كما أن نسـبة التحصـيل املعـريف لـديهم جيـدة، باإلضـافة        ،الراهن وعدم ذهاب الطالب إىل اجلامعة

 إىل سهولة التواصل بينهم وبني أعضاء هيئة التدريس عن ُبعد.

 (: 3الي )وميكن توضيح تلك النتيجة من خالل الشكل الت
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التعليم عن ُبعد للمقررات التعليمية يف ضوء التحديات  واقعاملدرج التكراري ملتوسطات عبارات استبانة  

 من وجهة نظر أولياء األمور جامعة احلدود الشماليةعلى طالب  COVID-19))العاملية جلائحة كورونا 
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يف ضوء التحديات العاملية جلائحة كورونا  التعليم عن ُبعد للمقررات التعليمية اقعوالفرق بني رابًعا: 

COVID-19  جبامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر الطالب، ومن وجهة نظر أعضاء هيئة

 التدريس، ومن وجهة نظر أولياء األمور:

يف ضوء التحديات العاملية  للمقررات التعليميةُبعد التعليم عن  واقعالتكرارات والنسب املئوية للفرق بني 

جبامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر الطالب، ومن وجهة نظر أعضاء COVID-19 جلائحة كورونا 

 هيئة التدريس، ومن وجهة نظر أولياء األمور

 م
 

 االستبانة
 العدد

املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري
 درجة التوافر

 كبرية  1.964 4.10 362 الطالب 1

 كبرية  4.662 4.08 198 أعضاء هيئة التدريس 2

 كبرية جدًّا 2.910 4.66 97 أولياء األمور 3

التعلـيم عــن ُبعـد للمقــررات التعليميــة يف    واقــعيتضـح مــن املؤشـرات اإلحصــائية أن الفـرق بــني    

ــا    ن وجهــة نظــر جبامعــة احلــدود الشــمالية مــ  COVID-19ضــوء التحــديات العامليــة جلائحــة كورون

 الطالب، ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ومن وجهة نظر أولياء األمور كالتالي:

(، واحنراف معياري قدره 4.66تأتي وجهة نظر أولياء األمور مبتوسط مرجح قدره ) املرتبة األوىل:

دود طالب جامعة احل أمور أولياءجيابي لعينة االستبيان )(؛ وهو يؤكد على الرأي اإل2.910)

الشمالية( على االستبانة؛ وذلك لكون املتوسط املرجح لالستبانة يقع ضمن فئة املقياس 

بدرجة كبرية جدًّا طبًقا   عن توافر بنود االستبانة ككلٍّربوهي تع ،(6.00إىل  4.21)

 لوجهة نظر عينة االستبيان.

املقدم بالشكل احلـالي   لتعليم عن ُبعدعن اويعزو الباحث هذه النتيجة إىل رضا أولياء األمور 

تكامـل فيـه معظـم املقومـات الـيت تسـاعد       توعـدم ذهـاب أبنـائهم إىل اجلامعـة، وأن التعلـيم عـن ُبعـد        

 (.2010،عمران)على فهم الطالب بصورة جيدة، وتتفو هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

(، 4.10ه )تأتي وجهة نظر طالب جامعة احلدود الشمالية مبتوسط مرجح قدر املرتبة الثانية:
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جيابي لعينة االستبيان )طالب (؛ وهو يؤكد على الرأي اإل1.964واحنراف معياري قدره )

جامعة احلدود الشمالية( على االستبانة؛ وذلك لكون املتوسط املرجح لالستبانة يقع ضمن 

بدرجة كبرية  وهي تعرب عن توافر بنود االستبانة ككلٍّ ،(4.20إىل  3.41فئة املقياس )

 لوجهة نظر عينة االستبيان.طبًقا 

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل ضــرورة وعــي الطــالب بأهميــة التعلــيم عــن ُبعــد بشــكله           

احلالي، وعدم ذهابهم للجامعة، وقـدرتهم علـى التواصـل بسـهولة مـع أسـتاذ املقـرر مـن خـالل أدوات          

الــتعلم، وتتفــو هــذه  التواصــل عــن ُبعــد، ومناقشــة الصــعوبات واملعوقــات الــيت تــواجههم أثنــاء عمليــة    

 (.Erkan, 2010)دراسة إركان  النتيجة مع نتائج

جامعة احلدود الشمالية مبتوسط مرجح  يف تأتي وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس املرتبة الثالثة:

جيابي لعينة (؛ وهو يؤكد على الرأي اإل4.662(، واحنراف معياري قدره )4.08) هقدر

امعة احلدود الشمالية( على االستبانة؛ وذلك لكون جباالستبيان )أعضاء هيئة التدريس 

عرب عن توافر بنود توهي  ،(4.20إىل  3.41املتوسط املرجح لالستبانة يقع ضمن فئة املقياس )

 بدرجة كبرية طبًقا لوجهة نظر عينة االستبيان. االستبانة ككلٍّ

نظام التعليم عـن ُبعـد    ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن توافر رضا أعضاء هيئة التدريس عن

املقــدم للطــالب بوضــعه احلــالي، وســهولة التواصــل مــع الطــالب، وتقــويم أدائهــم عــن ُبعــد، وإرســال    

 واستقبال التكليفات إىل الطالب بسهولة عرب وسائل االتصال عن ُبعد.

 (:4ي )توميكن توضيح تلك النتيجة من خالل الشكل اآل
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يف ضوء  التعليم عن ُبعد للمقررات التعليمية واقعاملدرج التكراري للمتوسطات املرجحة الستبانة  

جامعة احلدود الشمالية من وجهة نظر على طالب  COVID-19))التحديات العاملية جلائحة كورونا 

 الطالب، ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ومن وجهة نظر أولياء األمور

 لتوصيات.خامًسا: ا

 :تيةيف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج؛ ميكن تقديم التوصيات اآل

      ميكن تقديم دراسات تهدف إىل البحث عن ُخطط إلكرتونية بديلـة للتـدريس حـال حـدوث أي

 طوارئ أو كوارث جبامعات اململكة بشكل عام.

  عدم سرد املعلومات للطالب من خالل ملفاتpdf     بكافـة الوسـائط   فقـط، واالهتمـام بعرضـها

 املتعددة )نص، صوت، صورة ثابتة ومتحركة(.

  تدريب أعضاء هيئة التدريس على إنتاج املقررات اإللكرتونية بطرق احرتافية مبا حيقو نتاجات

 التعلم املستهدفة.

         تفعيل دور املرشد األكادميي عن ُبعد وعـدم تكثيـف الواجبـات املنزليـة للطـالب بصـورة مبـالغ
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 رحلة، وجيب أن تكون مقننة ومرتبطة بأهداف املقرر الدراسي.فيها يف تلك امل

         استخدام املعامل االفرتاضية والواقع االفرتاضـي يف التعلـيم عـن ُبعـد ملعاجلـة جوانـب القصـور يف

 تغطية اجلانب العملي يف املقررات اإللكرتونية.

 لتعليم عـن ُبعـد أحـد    العمل على زيادة الدعم الفين والتقين للطالب حتى تكون أدوات وتقنيات ا

 األمور املعتادة يف حياة الطالب اجلامعي.

 سادًسا: مقرتحات ببحوث مستقبلية.

     قيــاس واقــع التعلــيم عــن ُبعــد للمقــررات التعليميــة يف ضــوء التحــديات العامليــة جلائحــة كورونــا

COVID-19 .للطالب مبدارس اململكة بشكل عام 

 اإللكرتونية لنظام التعليم عـن ُبعـد يف حالـة االعتمـاد      بناء معايري مقننة لتصميم وإنتاج املقررات

 الكلي يف التعليم على هذا النظام.
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Abstract: 

     The aim of the research:To know the level of faculty members' ability at the 

University of Hail to acquire digital teaching skills and the obstacles of that in 

light of the Corona crisis from their point of view, and to achieve the goal of the 

research: The researchers used the descriptive approach based on a questionnaire 

consisting of four axes, and after verifying the validity and reliability of the 

research tool It was applied to all faculty members in the College of Education at 

the University of Hail during the second semester of 1440/1441 AH and their 

number is (72) members, The research reached a number of results, the most 

important of which are: Teaching staff at the University of Hail managed from 

digital teaching skills through the blackboard related to planning, 

implementation and evaluation in a high degree, despite the existence of the 

obstacles that prevent this and the study sample agreed on its existence with a 

degree of medium approval, except for the following disabled persons The 

sample members agreed on their presence in a high degree, namely: that the use 

of digital evaluation through the black board is not sincere in its results, and does 

not measure the learning outcomes effectively, as well as the lack of incentives 

for a faculty member to encourage the use of the black board in the teaching 

process continuously, and develop from his skills Digital teaching, In light of the 

results of the research results, the research recommended the following: The 

necessity of developing digital evaluation methods in a way that helps the 

faculty member to measure learning outcomes effectively and honestly, as well 

as providing incentives that encourage the faculty member to use digital teaching 
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and enable him to develop his digital teaching skills continuously . The research 

also suggested conducting future research and studies that would complement 

the current research topic. 

Keywords: Skills, Digital Teaching, Corona, University of Hail. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 

 من مهارات التدريسمستوى متكن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل (. 2020) علي. ،الشمري. فيصل، الشمري

259 

 من حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن (.  مستوى2020. )يصل بن فهد، الشمري. علي بن عيسىالشمري. ف

 6 جملة العلوم الرتبوية،نظرهم. وجهة من كورونا أزمة ضوء يف ذلك ومعوقات الرقمي التدريس مهارات

(1،) 227–215.

 الرقمي التدريس مهارات من حائل جامعة يف سالتدري هيئة أعضاء متكن مستوى

 نظرهم وجهة من كورونا أزمة ضوء يف ذلك ومعوقات

 (2)الشمري علي بن عيسىد.  (1)الشمري فيصل بن فهدد.  

 :املستخلص

 من حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوى على عرفالتهدف البحث إىل 

، ولتحقيو هدف نظرهم وجهة من كورونا أزمة ضوء يف ذلك ومعوقات الرقمي التدريس مهارات

حماور، وبعد  أربعةمن  مكون استبيانالبحث: استخدم الباحثان املنهج الوصفي القائم على 

أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة و على مجيع بِّالتحقو من صدق أداة البحث وثباتها ُط

وقد توصل عضًوا، ( 82وعددهم ) هـ،1441/ه1440لعام  الثانيخالل الفصل الدراسي  حائل

متكن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل من مهارات البحث إىل عدد من النتائج أهمها: 

رغم وجود  التدريس الرقمي عرب )البالك بورد( املتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم مبستوى عاٍل،

راسة على وجودها مبستوى موافقة متوسطة، املعوقات اليت حتول دون ذلك واليت اتفقت عينة الد

عدا املعوقني التاليني فقد  اتفو أفراد العينة على وجودهما مبستوى عاٍل، وهما: أن استخدام 

التقويم الرقمي عرب )البالك بورد( غري صادق يف نتائجه، وال يقيس خمرجات التعلم بشكل فعَّال، 

ه على استخدام )البالك بورد( يف العملية كذلك عدم وجود حوافز لعضو هيئة التدريس تشجع

، ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج التدريسية بشكل مستمر، وتنمي من مهاراته التدريسية الرقمية

تطوير أساليب التقويم الرقمي مبا يساعد عضو هيئة أوصى البحث مبا يلي: ضرورة  ،البحث

لك توفري احلوافز اليت تشجع التدريس على قياس خمرجات التعلم بشكل فعَّال وصادق، كذ

عضو هيئة التدريس على استخدام التدريس الرقمي ومتكنه من تنمية مهاراته التدريسية الرقمية 

                                                             
faisal1854@hotmail.com ،جامعة حائل–كلية الرتبية، املساعد احلاسبأستاذ مناهج وطرق تدريس   (1)

 

 ali.alhamazi@hotmail.com ،جامعة حائل–كلية الرتبية، املساعد اللغة العربيةأستاذ مناهج وطرق   (2)
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ا ملوضوع . كما اقرتح البحث إجراء حبوث ودارسات مستقبلية تأتي استكماًلبشكل مستمر

 البحث احلالي.

 جامعة حائل.مهارات، التدريس الرقمي، كورونا،  املفتاحية:الكلمات 
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 مقدمة:

أصبح استخدام التعلم اإللكرتوني ضرورة من ضرورات هذا العصر يف التدريس اجلامعي 

 يف القرن الواحد والعشرين.

)البالك بورد( من أهم األنظمة املستخدمة يف املؤسسات اإللكرتوني نظام إدارة التعلم  ويعدُّ

 على وجه اخلصوص. التعليمية عموًما واجلامعات

هو نظام إلكرتوني يتيح للطالب وأعضاء  اإللكرتوني )البالك بورد(نظام إدارة التعلم ف

ومن خالل هذا النظام يتم ، هيئة التدريس الدخول إىل نسخة إلكرتونية من املقررات الدراسية

، العيننيالتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب من خالل قاعة افرتاضية إلكرتونية )أبو 

ويتميز بإمكانية تواجد الطالب يف الوقت نفسه من أماكن خمتلفة كما ميكن  (،2017

. بواسطته استخدام مجيع الوسائط اإللكرتونية لسهولة عرض الشرائح وملفات الفيديو التعليمية

 .(2011،)السلوم

ف بشكل شبه رئيس جيد أنَّه يتأل إنَّ املالحظ لنظام إدارة التعلم اإللكرتوني )البالك بورد(

حيتوي على عدد من ثالثة أركان رئيسة، هي: البنية التقنية، وتصميم احملتوى، والتدريس، فهو 

والقاعات ، من األدوات اليت من املمكن استخدامها يف التدريس الرقمي مثل إدارة احملتوى

 اإللكرتوني.وأداة التقويم االفرتاضية، 

يف السنوات القليلة املاضية اليت عقدت اصة من املؤمترات اخل ولذلك فقد أوصت عدد

بضرورة استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوني )البالك بورد( يف العملية التعليمية منها املؤمتر 

( على 2016، 2014عد اليت ُعقدت يف الرياض )الثالث والرابع للتعليم اإللكرتوني والتعلُّم عن ُب

 التوالي.   

املطلب،  )الضلعان وعبد من: كلٌّ العلمية، فقد أكد راساتدال على ذلك كما أكدت

 ;Heirdsfield, 2011 ؛2016، ؛ السدحان2017 واحلبيشي، ؛ احلجيالن2019البنيان،  ؛2019

(Tekinarslan, 2009 .يف التدريس اجلامعي )على أهمية استخدام أدوات )البالك بورد 

وني يف اجلامعات جيب أن يتمكن ولكي يتحقو اهلدف من وجود أنظمة التعلم اإللكرت

( ومعرفة م2019، أعضاء هيئة التدريس من مهارات استخدام أدواته بفاعليه وكفاءة )الشمري

وحيث أن عضو هيئة التدريس أحد املكونات األساسية ألي ؛ الصعوبات اليت قد تواجههم يف ذلك
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التدريس الرقمي يتوقف على ذلك املهنية وتعامله مع أدوات  وقدراتهبناء جامعي فإن مستوى تأهيله 

 (.م2006مستوى اجلامعة يف جمال التعلم اإللكرتوني )السبيعي،

ومن املهارات التدريسية الرقمية اليت جيب أن يتمكن منها أي عضو هيئة تدريس هي القدرة 

 أدوات نظام إدارة التعلم )البالك بورد(.  على ختطيط وتنفيذ وتقويم التدريس الرقمي عرب

إىل الكشف عن مستوى متكن أعضاء  تسع ةاحلالي الدراسةا على ما سبو، فإن تأسيًس

هيئة التدريس يف جامعة حائل من مهارات التدريس الرقمي عرب )البالك بورد( ومعوقات ذلك يف 

 ضوء أزمة كورونا من وجهة نظرهم.

  مشكلة الدراسة:

الذي أدى إىل صدور قرار كورونا  فايروساجلامعات السعودية يف ظل أزمة انتشار  عملت

الدراسة يف مجيع مؤسسات  م بتعليو2020وزارة التعليم السعودية بتاريخ الثامن من مارس من العام 

نظام إدارة  يعدُّ، والتحول الكامل حنو استخدام أنظمة التعلم اإللكرتوني إىلالتعليم العام والعالي 

اإللكرتونية استخداًما يف اجلامعات التعلم اإللكرتوني )البالك بورد( من أكثر األنظمة 

 األمنا  احلديثةكأحد ( 2016- 2014)طبقه يف جامعة حائل يف العام اجلامعي   دوق السعودية،

أحد الباحثني خالل  جبامعة حائل ومن خالل مالحظة أعضاء هيئة التدريس إال أنَّيف التدريس، 

يف كلية الرتبية  عضاء هيئة التدريسأل الفين للدعم يف تطبيو )الواتس آب( وجوده يف جمموعة

بل أعضاء هيئة التدريس الستخدام نظام )البالك بورد( وجود كثري من األسئلة واالستفسارات من ِق

 حثٍّ ، رغم وجودأن هناك صعوبات تواجههم يف استخدام أدوات )البالك بورد( يف التدريسب

تكاليف والواجبات قبل التحول الخاصة يف  ،ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة الستخدامه

وهذا ما يتفو مع ما ذكره )ميجر( من أنَّ أعضاء هيئة التدريس ليسوا  ،الكامل للتدريس الرقمي

ذي يصاحب ـر الـن التغييـة عـمعدين لتجاوز هذا التغيري بنجاح، فهم حباجة إىل معلومات حقيقي

ب تلك الصعوبات اليت واجهت ـسب ان أنـ، ويعتقد الباحث(Major, 2015, p.9) التدريس الرقمي

أعضاء هيئة التدريس جبامعة حائل  يف استخدام )البالك بورد( يف التدريس هو اختالف مهارات 

ه ـا أكدتـذا مـه(، وهـا لوجـً)وجه رـس املباشـارات التدريـن مهـر عـد التغييـالتدريس الرقمي بع

ن التدريس وجًها لوجه، مثل دراسة: الدراسات اليت أشارت إىل أن التدريس الرقمي خيتلف ع

(Hiltz, Shea, & Kim, 2010 Van de vord, & Pogue, 2012 aran, Correia, & 
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Thompson, 2013)  ونتيجة لعدم إعداد أعضاء هيئة التدريس لتجاوز هذا التغيري يف نظام ،

ة عن التغيري يف التدريس من التدريس املباشر إىل التدريس الرقمي وحاجتهم إىل معلومات حقيقي

على حدِّ علم –منط التدريس من التقليدي إىل الرقمي وما يتطلبه من مهارات، ولعدم توفر دراسة 

احلاجة تناولت مستوى متكن أعضاء هيئة التدريس من مهارات التدريس الرقمي برزت -الباحثني

يس الرقمي متكن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل من  مهارات التدر مستوىللكشف عن 

 ما مستوى ومتثل السؤال الرئيس ملشكلة الدراسة يف التالي: ،ومعوقات ذلك يف ضوء أزمة كورونا

متكن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل من مهارات التدريس الرقمي عرب )البالك بورد( 

 ومعوقات ذلك يف ضوء أزمة كورونا من وجهة نظرهم؟

     :     التالية األسئلة منه ويتفرع

 الرقمي للتدريس التخطيط حمور يف حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوى ما .1

  كورونا؟ أزمة ضوء يف )البالك بورد( عرب

 الرقمي التدريس تنفيذ يف حمور حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوى ما  .2

  كورونا؟ أزمة ضوء يف )البالك بورد( عرب

 الرقمي التدريس تقويم حمور يف حائل جامعة يف التدريس هيئة اءأعض متكن مستوى ما  .3

  كورونا؟ أزمة ضوء يف )البالك بورد( عرب

 إدارة لنظام استخدامهم عند حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت ما املعوقات .4

 )البالك بورد(؟ التعلم

 إىل: الدراسة هذه تهدف أهداف الدراسة:

 للتدريس التخطيط حمور يف حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوى حتديد .1

 .كورونا أزمة ضوء يف )البالك بورد( عرب الرقمي

 التدريس تنفيذ حمور يف حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوى حتديد  .2

 كورونا. أزمة ضوء يف )البالك بورد( عرب الرقمي

 التدريس تقويم حمور يف حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوى حتديد  .3

 كورونا. أزمة ضوء يف )البالك بورد( عرب الرقمي
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 من )البالك بورد( التعلم إدارة أدوات نظام استخدام دون حتول اليت الصعوبات عن الكشف .4

 .التدريس هيئة أعضاء ِقبل

  أهمية الدراسة:

البالك بورد( يف التدريس الرقمي الوقوف على واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس ألدوات ) .1

 يف ضوء أزمة تعليو حضور الطالب للقاعات الدراسية.

 التعلم إدارة نظام استخدام دون حتول اليت الصعوبات عن الكشف يف تفيد أن ميكن .2

 اجلامعات. يف التدريس هيئة أعضاء ِقبل من )البالك بورد(

 حدود الدراسة:

مهارات التدريس الرقمي عرب نظام إدارة التعلم )البالك لى : يقتصر هذا البحث عاحلدود املوضوعية

بورد(، وتشـمل )التخطـيط والتنفيـذ والتقـويم للتـدريس الرقمـي(، ومعوقـات اسـتخدام أدوات         

 )البالك بورد(.

 أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة حائل.: تقتصر هذه الدراسة على البشريةاحلدود 

 .ـه1441  1440للعام الدراسي  الثانيهذا البحث يف الفصل الدراسي  طبو احلدود الزمانية:    

  مصطلحات الدراسة:

 Digital teaching skills :املهارات التدريسية الرقمية

ن للتدريس يف العصر الرقمي القائم على واملهارات اليت حيتاجها املعلمتعرف بأنها: 

مدجًما  مكان التدريس رقميًّا بالكامل أأسواء  ونيوأنظمة التعلم اإللكرت التكنولوجيا الرقمية

 .(2020، )اليامي

قدرة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية يف جامعة حائل  :يعرفها الباحثان إجرائيًّا بأنهاو

إدارة املقررات  يف )البالك بورد(اإللكرتوني على القيام باستخدام أدوات نظام إدارة التعلم 

 الرقمي، تنفيذ)مهارة ختطيط التدريس وتشمل:  ،اإلنرتنت بكفاءة عاليةالدراسية عرب شبكة 

املستوى من خالل أداة االستبانة اليت  اوسيتم قياس هذ ،التدريس الرقمي( الرقمي، تقويمالتدريس 

 . متوسط، ضعيف( عاٍل،)  :تشتمل على مقياس تدرج ثالثي
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 :املعوقات

من الوصول للنتائج  اليت حتدُّ الصعوباتو: جمموعة من املشاكل تعرف املعوقات بأنها

 (.2013واملستهدفة. )وكاع،  التعليمية اإلجيابية

اليت حتول دون استخدام أدوات نظام إدارة التعلم  بأنها: الصعوباتيعرفها الباحثان إجرائيًّا و

 قاسوي ،بل أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة حائل)البالك بورد( يف التدريس من ِق

 عاٍل،) :من خالل أداة االستبانة اليت تشتمل على مقياس تدرج ثالثي مستوى وجود هذه املعوقات

 . متوسط، ضعيف(

  Corona Covid 19 أزمة كورونا:

الصينية  (ووهان)كتشف يف مدينة االتنفسي  اجلهازيصيب  فريوس :تعرف الكورونا بأنها

ظمة الصحة العاملية يف احلادي عشر من مارس صنفته من م، وقد2019يف شهر ديسمرب من العام 

أعلنت وزارة  من انتشاره يف اململكة العربية السعودية وللحدِّ ،م بأنه جائحة عاملية2020من العام 

م تعليو الدراسة يف مجيع اجلامعات 2020التعليم السعودية بتاريخ الثامن من مارس من العام 

 (.2020،)واس عد.أنظمة التعليم اإللكرتوني عن ُبواستبدال التدريس التقليدي ب ،السعودية

مت الرتكيز يف اإلطار النظري على مفهوم نظام إدارة التعلم  اإلطار النظري للدراسة:

يف  الرقمي، وأدوات التدريسالتدريس  مهاراتوعلى  ،)البالك بورد( ومزايا استخدامهاإللكرتوني 

 .استخدامها وصعوبات ،)البالك بورد(

 :(Blackboard)اإللكرتوني ة التعلم نظام إدار

ا تعليمية من خالل كسر احلواجز والعوائو نظام إدارة تعلم جتاري يقدم فرًص :يعرف بأنه

 (.2007 ،الشحات وعوضالزمانية واملكانية اليت تواجه املتعلمني. )

أحد أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوني  :( بأنه2017)واحلبيشي كما يعرفه احلجيالن 

دارة اإليعمل على تقديم عدد من اخلدمات واألدوات يف  ،تخدم يف عدد من املؤسسات التعليميةاملس

 (.2017، )احلجيالن واحلبيشيُبعد. التعليمية عن 

 اأحد األنظمة اإللكرتونية اليت تقدم عدًد :يعرفانه بأنهف( 2019)احليالن واحلجيالن أما 

 ،ليمية إلكرتونًيا متخطيًّا حدود الزمان واملكانمن اخلدمات املساعدة يف إدارة العملية التع

 والسماح بالوصول للمواد التعليمية يف أي وقت.
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بورد( البالك )ومن خالل استعراض هذه التعريفات يتضح أن نظام إدارة التعلم اإللكرتوني 

 يوفر العديد من املزايا منها:

 .أنه منصة لتقديم حمتوى املقرر إلكرتونًيا .1

 .زمان واملكان بتقديم املواد التعليميةجتاوز حدود ال .2

 .املستمر بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس االتصالتوفري  .3

 مهارات التدريس الرقمي:

هي القدرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم للدروس باالعتماد على أنظمة التعلم 

 قمية:عرض ألهم مهارات التدريس الر ياإللكرتونية يف شبكة اإلنرتنت، وفيما يل

 الرقمي:التخطيط للتدريس 

بصياغة خمطط  األستاذ اجلامعيفيه يقوم من التدريس  جانًبا مهمًّا جدًّا التخطيط يعدُّ

 العلمية املقدمة، ةوترتيب املاد األفكارتنظيم  على إىل أنه يساعد أهميتهوترجع  ،التدريسلتنفيذ 

عضو هم أدوار أمن  الرقميط للتدريس التخطي. و(2003 زيتون،)وبالتالي تنفيذها جبودة عالية. 

 مهارة ىعل تدريبهن إف هوعلي الرقمية.يف بيئة التعلم  هيئة التدريس يف القرن احلادي والعشرين

وفو اسرتاتيجيات التدريس  الرقميالدروس  سيناريو إعداد وطريقة الرقميالتخطيط للتدريس 

األستاذ األساسية اليت جيب توافرها يف  أحد املهارات الرقميةاملختلفة وتصميم األنشطة  الرقمي

  (.2013 )الباز، .اجلامعي

 تنفيذ التدريس الرقمي:

تعدُّ أدوات التدريس الرقمي اليت توفرها أنظمة التعلم اإللكرتوني مثل الفصول االفرتاضية 

وأدوات إدارة املقرر اإللكرتوني من أهم املصادر اليت تساعد عضو هيئة التدريس على تنفيذ 

درس الرقمي، كما أن اسرتاتيجيات التدريس الرقمية من أهم املستجدَّات اليت تساعد األستاذ ال

اجلامعي على إدارة الدرس الرقمي، مثل اسرتاتيجية الفصول املقلوبة، واسرتاتيجية التلعيب، 

 التعلم التعاوني اإللكرتوني، واسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب )الويب(. ةواسرتاتيجي

 الرقمي: التقويم ةمهار

 العديد ظهور ومع ملعاجلتها، الطالب لدي الضعف جوانب إىل الكشف عن التقويم يهدف

 مهارة ىعل تدريب أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات أصبح واألنظمة اإللكرتونية الربامج من
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دد من وهناك ع (.2013ه ضرورة ملحة. )الباز،أدوات واستخدام هعدادإ وكيفية الرقمي التقويم

 Office mix. و (جوجل درايف)اإللكرتونية مثل  االختباراتاليت تتيح تصميم التطبيقات

 :أدوات التدريس الرقمي يف )البالك بورد(

)البالك بورد( للتدريس اإللكرتوني هناك عدد من األدوات اليت يوفرها نظام إدارة التعلم 

 (:2019؛ احلافظي، 2012، )العتييب حسبا من أهمه ،الرقمي

أدوات تساعد عضو هيئة التدريس على إعداد احملتوى اإللكرتوني من خالل  ، وهي:أدوات احملتوى

 .أدوات التأليف دون حاجته للعلم بلغات الربجمة املختلفة

أدوات توفر التواصل والتفاعل يف العملية التعليمية اإللكرتونية بني الطالب  :هيو االتصال،أدوات 

وبشكل غري متزامن مثل  االفرتاضية،شكل متزامن كالقاعات وعضو هيئة التدريس ب

 لوحات النقاش والربيد اإللكرتوني.

توفر إمكانية التحكم يف الوصول والتسجيل يف املقرر وعمل نسخة : أداة ، وهيأداة إدارة املقرر

 له. احتياطية

على تقويم أداء  ا من األدوات اليت تساعد عضو هيئة التدريستوفر عدًد ، وهي:أدوات التقويم

ومتتاز بسهولة التصميم والدقة والسرعة والتصحيح اآللي وإظهار النتائج مباشرة  ،الطالب

توفر خاصية التعليقات على الواجبات والتكاليف  االختبار، كماالطالب من  انتهاءبعد 

 اإللكرتونية.

  :صعوبات استخدام أدوات )البالك بورد( يف التدريس الرقمي

من صعوبات استخدام أدوات )البالك  ا( عدًد2018) املصعيبو عمر( و2019) حدد البنيان

 بورد( يف التدريس الرقمي منها:

 .صعوبة الدخول على أدوات )البالك بورد( عرب األجهزة الذكية .1

 للمتعلمني.صعوبة إرسال امللفات اإللكرتونية  .2

 يف القاعات االفرتاضية. (البوربوينت)صعوبة عرض شرائح  .3

 صميم االختبارات اإللكرتونية عرب )البالك بورد(.صعوبة ت .4

 ضعف الدعم الفين املقدم.  .6
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 :الدراسات السابقة

البحوث والدراسات السابقة ذات العالقة املباشرة بالكشف عن مستوى توافر  سيتم تناول

 فرتبتوقد اعُتمد الرتتيب الزمين لعرض البحوث والدراسات السابقة،  الرقمي،مهارات التدريس 

 مع توضيح ألهدافها ومنهجها وعينتها وأهم نتائجها.  األقدمإىل  األحدثمن 

الكشف عن االحتياجات التدريبية للمعلًمات يف ( هدفت إىل 2020) الياميدراسة  هدفت 

وتكونت عينة الدراسة من  الوصفي التحليلي،املنهج  ةالباحث تواستخدم مهارات التدريس الرقمي

معلمة من يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية السعودية،  (971قائدة مدرسة، و) (184)

االحتياجات التدريبية ملهارات ن أومن أهم نتائج الدراسة  )االستبانة(،أداة الدراسة  وكانت

 التدريس الرقمي كانت كبرية جدًّا.

ة على الكشف عن واقع اجتاهات طالب جامع ( ركزت2019وغزالة ) السيد بينما دراسة

وبلغت عينة الدراسة  الوصفي،واستخدام الباحثان املنهج  ،اجلوف حنو استخدام )البالك بورد(

هم نتائج الدراسة وجود اجتاه إجيابي أومن  االجتاه،مقياس  واستخدم وطالبة،ا ( طالًب116)

 بشكل كبري حنو استخدام )البالك بورد(.

استخدام طالب جامعة القصيم  هدفت إىل معرفة واقع ( دراسة2019)احلاج  وأجرى أبو

 ،طالًبا (162)وبلغت عينة الدراسة  الوصفي،واستخدم الباحث املنهج  ،لنظام )البالك بورد(

ن التقويم يف نظام )البالك بورد( يعطي أهم نتائج الدراسة أوكان من  االستبانة،واستخدم أداة 

دعم فين إلكرتوني كبري وجود الدراسة كما أوضحت ، وتغذية راجعة سريعة للطالب احافًز

 ساعد على تفادي معوقات االستخدام.

( إىل الكشف عن املعوقات اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس 2019)دراسة البنيان وذهبت 

وبلغت  الوصفي،واستخدمت الباحثة املنهج  ،يف جامعة أم القرى عند استخدام نظام )البالك بورد(

هم املعوقات أومن  ،واستخدمت أداة االستبانة التدريس،يئة من أعضاء ه ا( عضًو40عينة الدراسة )

صورة تطبيو أساليب و الرقمي،عوقات ندرة املتخصصني يف التصميم التعليمي ماليت واجهتهم 

 (.بورد كالبال)التقويم يف نظام 

هدفت إىل الكشف عن واقع استخدام أعضاء  (2017) احلجيالن واحلبيشيبينما دراسة 

وتكونت  ،واستخدم الباحثان املنهج النوعي ،كلية الرتبية يف جامعة امللك سعودهيئة التدريس ب
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وكانت أداة الدراسة  ،الذكور واإلناث هيئة التدريسأعضاء من عضًوا  (13)عينة الدراسة من 

وكان من أهم نتائج الدراسة ضعف الدعم الفين املقدم وقلة الدورات التدريبية يف جمال  )املقابلة(،

 بورد(. )البالك

هدفت إىل معرفة واقع استخدام معلمي اللغة اإلجنليزية لنظام ف( 2017أما دراسة الشهري )

 الوصفي،واستخدم الباحث املنهج  ،إدارة التعلم )البالك بورد( يف كلية الرتبية جبامعة امللك خالد

م نتائج الدراسة ومن أه )االستبانة(،أداة الدراسة  معلًما، وكانت (61)وتكونت عينة الدراسة من 

ن أدوات )البالك بورد( اليت حظيت باستخدام متوسط هي املشاركة يف منتدى املقرر وأداة أ

 اإللكرتونية.االختبارات 

معرفة فاعلية برنامج تدريسي على هدفت إىل  (2017املطلب )عبد ،الضلعان فيما دراسة

أعضاء هيئة التدريس جبامعة التعلم املعكوس يف تنمية مهارات استخدام )البالك بورد( لدى 

أعضاء هيئة  عضًوا من (26)وبلغت عينة الدراسة  التجرييب،واستخدم الباحثان املنهج  ،القصيم

ومن أهم نتائج الدراسة  )املالحظة(،وكانت أداة الدراسة  بالرس،التدريس بكلية العلوم واآلداب 

 ك بورد( لدى أعضاء هيئة التدريس.فاعلية الربنامج التدريسي يف تنمية مهارات استخدام )البال

( ركزت على الكشف عن اجتاهات الطالب وأعضاء 2016)السدحان يف حني أن دراسة 

وبلغت عينة  الوصفي،واستخدم الباحث املنهج  ،هيئة التدريس حنو استخدام )البالك بورد(

االجتاه، قياس واستخدم الباحث م التدريس،من أعضاء هيئة  ا( عضًو82و) ا( طالًب366)الدراسة 

هم نتائج الدراسة وجود اجتاهات إجيابية لدى الطالب وأعضاء هيئة التدريس حنو استخدام أ ومن

 )البالك بورد(.

عن اجتاهات واستخدامات  بالكشف (Litter wile 8 Naimi, 2011) دراسةكما اهتمت 

خدم الباحثان املنهج واست ،األمريكية أعضاء هيئة التدريس لنظام )البالك بورد( يف جامعة بورد

ومن  )االستبانة(،هيئة تدريس، وكانت أداة الدراسة  عضَو (143وبلغت عينة الدراسة ) الوصفي،

 .هم نتائج الدراسة وجود اجتاه إجيابي لدى أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام )البالك بورد(أ

 التعقيب على الدراسات السابقة:

؛ احلجيالن 2016)السدحان،  ف مع دراسة كل من:اختلفت الدراسة احلالية من حيث اهلد

 ؛ السيد2019، وعبداملطلب؛ الضلعان 2019، ؛ البنيان2017؛ الشهري، 2017واحلبيشي، 

 (.2020؛ اليامي،2019، ؛ أبو احلاج2019، ةوأبوغزال
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تباع املنهج الوصفي مع غالبية الدراسات السابقة كدراسة اكما اتفقت الدراسة احلالية يف 

؛ أبو 2019، ةغزال ؛ السيد وأبو2019، ؛ البنيان2017؛ الشهري، 2016)السدحان،  :كل من

 (.2020؛ اليامي، 2019، احلاج

استخدمت املنهج الشبه  ( اليت2019وعبداملطلب ) الضلعانولكنها اختلفت مع دراسة 

 اليت استخدمت املنهج النوعي. (2017) ومع دراسة احلجيالن واحلبيشي ،جترييب

الدراسة احلالية من حيث استخدام االستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسة مع واتفقت 

، ؛ البنيان2017؛ الشهري، 2017؛ احلجيالن واحلبيشي، 2016)السدحان،  دراسة كل من:

 ؛ اليامي،2019، ؛ أبو احلاج2019، ةغزال وأبو ؛ السيد2019، وعبد املطلب؛ الضلعان 2019

2020.) 

اسة مع بع  الدراسات السابقة واليت استخدمت أداة املقابلة ولكن اختلفت هذه الدر

وعبد املطلب  كدراسة الضلعانوبطاقة املالحظة  ،(2017) احلجيالن واحلبيشيكدراسة 

(2019)  . 

حيث استهداف أعضاء هيئة  املستخدمة منكما اتفقت الدراسة احلالية من حيث العينة 

؛ 2019؛ البنيان، 2017؛ احلجيالن واحلبيشي، 2016)السدحان،  من:مع دراسة كل التدريس

؛ 2017الشهري،  دراسة :)(، ولكن اختلفت الدراسة احلالية مع 2019، وعبد املطلبالضلعان 

(. اليت استهدفت الطالب كعينة 2019، ؛ أبو احلاج2019، ةغزال وأبو ؛ السيد2019، البنيان

ستهدفت املعلمات وقائدات املدارس ( اليت ا2020، كما اختلفت مع دراسة )اليامي،للدراسة

 كعينة للدراسة.

اليت تهدف للكشف عن مستوى -حسب علم الباحثني-وتعد الدراسة احلالية هي األوىل 

متكن أعضاء هيئة التدريس من مهارات التدريس الرقمي عرب )البالك بورد( ومعوقات ذلك يف 

 .ضوء أزمة كورونا

 إجراءات الدراسة:

 ها:جمتمع الدراسة وعينت

أعضاء هيئة مجيع  ( عضًوا ميثلون130ُأخذ جمتمع الدراسة بشكل كلي، وتألف من )

 الثانيخالل الفصل الدراسي  ، الذين هم على رأس العمل،بكلية الرتبية جبامعة حائل التدريس
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األصلي، وقد يعين أن الدراسة احلالية تستهدف مجيع أفراد اجملتمع مما  هـ،1440/1441لعام 

( استفتاًء على جمتمع 130وزِّع )، وقد عضًوا لغايات التحقو من ثبات أداة الدراسة( 30ُأخذ )

  ( استبانة متثلت بعينة الدراسة النهائية.82الدراسة؛ حيث اسرتجع )

 منهج الدراسة:

 أعضاء متكن مستوىاستخدم الباحثان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي؛ لتحديد 

 يف ذلك ومعوقات )البالك بورد(، عرب الرقمي التدريس مهارات من ئلحا جامعة يف التدريس هيئة

؛ حيث يشري العساف نظرهم وجهة من اإللكرتوني التعليم حنو والتحول كورونا، أزمة ضوء

( إىل أن البحث الوصفي يتم من خالل استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو 191، ص 2006)

 ملدروسة من حيث طبيعتها ومستوى جودتها.بهدف وصف الظاهرة ا ؛عينة كبرية منهم

( إىل أن الدراسات املسحية هي أسلوب 190، ص2014ويشري عبيدات وعبد احلو وعدس )

يف البحث تتم من خالل مجع معلومات وبيانات عن ظاهرة أو حادثة أو شيء أو واقع؛ وذلك بقصد 

جوانب القوة والضعف على تعرف الالظاهرة اليت ندرسها وحتديد الوضع احلالي هلا، و على تعرفال

فيها من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع، أو مدى احلاجة إلحداث تغيريات جزئية أو أساس 

 فيه. 

 أدوات الدراسة:

أداة للدراسة، واتبعا  "االستبانة"الباحثان  حددلتحقيو أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها 

 املراحل التالية يف إعدادها:

 األولية: ااالستبانة يف صورته :ة األوىلا. املرحل

يف صورتها األولية بعد مراجعة األدب الرتبوي  "االستبانة" صمم الباحثان أداة البحث

ذلك  ومعوقات )البالك بورد( عرب اإللكرتوني التدريس مهاراتوالبحوث والدراسات اليت تناولت 

ويف ضوء ، (2019)البنيان  اسةودر(  2017و احلجيالن، احلبيشي)( 2016) السدحان كدراسة

 عرب الرقمي التدريس ، وهما، اجملال األول: مهاراتا االستبانةمهتتضمن جمالنيذلك حدد الباحثان 

 للتدريس والتخطيط اإلعداداحملور األول:  )البالك بورد(، وقد تضمن هذا اجملال ثالثة حماور، 

 عرب الرقمي التدريس تنفيذور الثاني: واحمل مهارات،( 10)البالك بورد( وتكون من ) عرب الرقمي
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 )البالك بورد(عرب  اإللكرتوني التقويمواحملور الثالث:  مهارة،( 12وتكون من ) )البالك بورد(

عرب  اإللكرتوني التدريس مهارات تنفيذ مهارة، أما اجملَّال الثاني: معوقات( 17وتكون من )

يف احملاور الثالث للمجال  املهارات بلغ جمموع وقد معوًِّقا،( 17تكون من )فقد  ،)البالك بورد(

، بينما بلغ عدد املعوقات يف اجملال الثاني من اجملاالت اليت موزعة يف تلك احملاور ( مهارة40األول )

 ( معوًقا.17تقيسها االستبانة )

 ب. املرحلة الثانية قياس صدق االستبانة:

حملكمني من أساتذة الرتبية وعلم على جمموعة من اللتحقو من صدق "االستبانة" عرضت 

، ويف ضوء آراء احملكمني واقرتاحاتهم االنفس واملناهج وطرق التدريس؛ للتحقو من صدق حمتواه

 جرى تعديل االستبانة كما يلي:

  وكذلك اليت حصلت على %80استبعدت الفقرات اليت حصلت على نسبة اتفاق تقل عن ،

اعتمدت و ،بتها يف ضوء مالحظات احملكمني% ورأى الباحثان عدم مناس80سبة اتفاق ن

 %.80الفقرات اليت حصلت على نسبة اتفاق تزيد عن 

النهائية اليت تكوَّنت من  ااالستبانة بصورته تويف ضوء آراء احملكمني ومالحظاتهم خرج

جماالت وحماور واجلدول التالي يوضح  جمالني، تضمن اجملال األول منهما ثالثة حماور،

 :املهارات التدريسية املرتبطة بها، واملعوقات اليت حتول دون التمكن منهااالستبانة، و

 )االستبانة(اجملاالت واحملاور اليت تضمنتها يبني عدد 

 اجملموع الكلي  نوع وعدد املهارات أو املعوقات  اجملال

 التدريس مهارات

)البالك  عرب الرقمي

 بورد(

 للتدريس طيطوالتخ اإلعداد األولاحملور 

، )البالك بورد( عرب الرقمي

 ( مهارات.7وتكون من )

بلغ عدد مهارات التدريس 

الرقمي يف احملاور الثالثة 

 ( مهارة تدريسية34)

عرب  الرقمي التدريس تنفيذ الثانياحملور 

وتكون من ، )البالك بورد(

 مهارات.( 10)

)البالك عرب  الرقمي التقويم الثالثاحملور 

 مهارة.( 16) من وتكون ،بورد(
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 اجملموع الكلي  نوع وعدد املهارات أو املعوقات  اجملال

 مهارات تنفيذ معوقات

عرب  الرقمي التدريس

 )البالك بورد(

عرب  الرقمي التدريس مهارات تنفيذ معوقات

 معوًِّقا( 16تكون من )و ،)البالك بورد(

بلغ عدد معوقات تنفيذ 

التدريس الرقمي عرب 

 ( معوًقا 16)البالك بورد( )

 بانة:قياس ثبات االست :ج. املرحلة الثالثة

 باستخدام مقياس معامل االرتبا  )ألفا لالستبانةحسب الباحثان مقدار الثبات الكلي 

( فرًدا من جمتمع 30بعد تطبيو االستبانة على )؛ Spssكرونباخ( عرب احلزمة اإلحصائية لربنامج 

 للتأكد من ثبات االستبانة، واجلدول التالي يوضح ذلك: الدراسة ومن خارج عينتها، 

 كروباخ( يبني قيمة معامل االرتبا  )ألفا

 عدد فقرات االستبانة كرونباخ قيمة معامل ألفا

88.1 49 

(، 88.1معامل الثبات لفقرات االستبانة بلغت: )قيمة أن  :(2ويتضح من اجلدول رقم )    

 وهو مستوى عاٍل من الثبات. 

 توزيع االستبانة: :د. املرحلة الرابعة

عينة الدراسة بعد االنتهاء من  وأرسلت إىلالنهائية  ابصورته إلكرتونًيا انةاالستب صممت

عاد  استبانة، وثالثوناملوزعة مئة  االستبانات اإللكرتونية، وقد بلغ عدد اوقياس صدقه احتكيمه

استبانة بعد إرساهلا إىل مجيع جمموعات أقسام كلية الرتبية يف )الواتس آب(  سبعونو اثنانمنها 

ن مرة، وُطلب من أعضاء هيئة التدريس التفاعل يف اإلجابة على بنود االستبانة، وانُتظر أكثر م

 %(.  66استبانة بنسبة ) سبعنيو لثالثة أسابيع كاملة، وأجيب عن اثنني

 مجع البيانات وتفريغها، وحتديد إجراءات حتليلها: :. املرحلة اخلامسةـه

حلساب ، Spssم احلزمة اإلحصائية لربنامج باستخدا اتفرَّغ الباحثان بيانات االستبان

التكرارات إلجابات العينة واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية هلا، ولتسهيل تفسري النتائج 

استخدم الباحثان األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة؛ ففي اجملال األول من 
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درجتني، ضعيف درجة واحدة(،  متوسط درجات، ثالث عاٍل) جمالي االستبانة أعطي وزن البدائل:

درجتني،  متوسط درجات، ثالث ويف اجملال الثاني من جمالي االستبانة أعطي وزن للبدائل: )عاٍل

ضعيف درجة واحدة( ثم صنفت تلك اإلجابات إىل ثالثة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة 

 التالية:

 0.66 =3 ÷( 1 3عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة( طول الفئة = )أكرب قيمة 

( ليكون مؤشًرا على مستوى موافقة 2)لنحصل على التصنيف التالي كما يبني اجلدول 

 :أفراد العينة لعبارات االستبانة وذلك على النحو التالي

 توزيع الفئات وفو التدرج املستخدم يف أداة البحث

 الوصف ط املرجحاملتوسمدى  اجملال

مستوى متكن أعضاء 

 هيئة التدريس من مهارات

 عرب الرقمي التدريس

 )البالك بورد(

 مستوى التمكن من املهارة ضعيف  1.66إىل  1من 

 مستوى التمكن من املهارة متوسط 2.33إىل  1.68من 

 مستوى التمكن من املهارة عاٍل  3إىل  2.34من 

 مهارات تنفيذ معوقات

عرب  الرقمي التدريس

 )البالك بورد(

 مستوى املوافقة على وجود املعوق ضعيف  1.66إىل  1من 

 مستوى املوافقة على وجود املعوق متوسط  2.33إىل  1.68من 

 مستوى املوافقة على وجود املعوق عاٍل  3إىل  2.34من 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

املتوسط املرجح، واملتوسط  :ئية وهياستخدم الباحثان جمموعة من األساليب اإلحصا

، واختبار كرونباخ احلسابي، واالحنراف املعياري، والتكرارات والنسب املئوية، ومعامل ألفا

 .أنوفا

 نتائج الدراسة وتفسرياتها:

 جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوىهدف الباحثان من دراستهما هذه إىل حتديد 

، وسوف نظرهم وجهة من كورونا أزمة ضوء يف ذلك ومعوقات قميالر التدريس مهارات من حائل
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حبسب تسلسل أسئلتها  يوضح الباحثان فيما يلي النتائج اليت توصلت إليها الدراسة بشكل مفصَّل

 :وفروضها

 :األولالنتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي  :أواًل

 الرقمي للتدريس التخطيط حمور يف حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوى ما. 1س

 كورونا؟ أزمة ضوء يف )البالك بورد( عرب

عن هذا السؤال من خالل حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات  أجيب

 احلسابية، والرتب الستجابات أفراد عينة البحث على عبارات كل فقرة من فقرات احملور اخلاص

وقد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول  ك بورد(،)البال عرب الرقمي للتدريس التخطيط مبهارات

 التالي:

يبني حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، والرتب الستجابات أفراد عينة البحث 

 )البالك بورد( عرب الرقمي للتدريس التخطيط مبهاراتعلى عبارات كل فقرة من فقرات احملور اخلاص 
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 روابط إضافة على القدرة 6

 املرتبطة اإللكرتونية املصادر
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 عرب الرقمي للتدريس مهارات التخطيطمجيع ات درج متوسط ( أن3يتضح من اجلدول رقم )

وبلغ املتوسط احلسابي ألعلى  ،عالية كانت كلها( عبارات 7عدد عباراتها ) والبالغ)البالك بورد( 

قد بلغ املتوسط احلسابي للدرجة و، (2.61)(، كما بلغ املتوسط احلسابي ألدنى عبارة 2.86)عبارة 

وهي درجة عالية من ( 2.64)على عبارات هذا احملور مجيًعا الستجابات أفراد عينة الدراسة  الكلية

  تمكن.مستوى ال

 :الثاني: النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي ثانًيا

 عرب الرقمي التدريس تنفيذ حمور يف حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوى ما. 2س

 كورونا؟ أزمة ضوء يف )البالك بورد(

عن هذا السؤال من خالل حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات  أجيب

رتب الستجابات أفراد عينة البحث على عبارات كل فقرة من فقرات احملور اخلاص احلسابية، وال
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وقد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول  )البالك بورد(، عرب الرقمي التدريس مبهارات تنفيذ

 التالي:

د عينة البحث يبني حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، والرتب الستجابات أفرا
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، بينما جاءت مهارة واحدة بدرجة متوسطة، وقد بلغ (2.48)و( 2.86)هلا ما بني  املتوسط احلسابي

، وهي متثل (2.61)الكلية هلذا احملور درجة قد جاء متوسط الو (،2.29) املتوسط احلسابي هلا

  درجة عالية من مستوى التمكن.

 :الثالث: النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي اثالًث

 الرقمي للتدريس التقويم حمور يف حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء متكن مستوى ما. 3س

 كورونا؟ أزمة ضوء يف )البالك بورد( عرب

عن هذا السؤال من خالل حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات  أجيب

ابات أفراد عينة البحث على عبارات كل فقرة من فقرات احملور اخلاص احلسابية، والرتب الستج

، وقد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول )البالك بورد( عرب الرقمي للتدريس مبهارات التقويم
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ينة البحث يبني حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، والرتب الستجابات أفراد ع
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 عرب الرقمي للتدريس ممهارات حمور التقوي متوسط درجات( أن 6يتضح من اجلدول رقم )

املتوسط  بلغ مبستوى متكن عاٍل؛ إذ جاءت كلها عبارة،( 16والبالغ عدد عباراتها ))البالك بورد( 

( بينما بلغ املتوسط احلسابي ألدنى مهارة من مهارات 2.89)ألعلى مهارة يف هذا احملور احلسابي 

، وهي متثل (2.63) ور بشكل عامذا احملالكلية هلدرجة (، وقد بلغ متوسط ال2.44)هذا احملور 

  درجة عالية من مستوى التمكن.

 :الرابع: النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي رابًعا

 إدارة لنظام استخدامهم عند حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت املعوقات ما. 4س

 )البالك بورد(؟ التعلم

ت، والنسب املئوية، واملتوسطات عن هذا السؤال من خالل حساب التكرارا أجيب  
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 التعلم إدارة لنظام استخدامهم عند حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت باملعوقات

 لي:وقد جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التا )البالك بورد(،

يبني حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، والرتب الستجابات أفراد عينة البحث 

 حائل جامعة يف التدريس هيئة أعضاء تواجه اليت باملعوقاتعلى عبارات كل فقرة من فقرات احملور اخلاص 
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جاءت بدرجة  عبارة( 16والبالغ عدد عباراتها ) )البالك بورد( لتعلم إدارة لنظام استخدامهم عند

على على التوالي، بينما جاءت بدرجة  (37)و) 2.42احلسابي ) بلغ متوسطهما عالية لعبارتني،

وجاء بدرجة ضعيفة لعبارة  ،(2.33)و   (1.80)تقع بني املتوسط احلسابي  عبارة( 12)متوسطة بعدد 

بشكل عام متوسطة حيث بلغ املتوسط  املعوقاتودرجة (، 1.62)احلسابي  واحدة بلغ متوسطها

  .(2.08احلسابي الستجابات أفراد عينة الدراسة )

 :مناقشة النتائج

التدريس الرقمي  مستوى التمكن من استخدام مهارات يف ارتفاععن  الدراسة هذه تكشف

عالية، ويعزو حيث جاءت بشكل عام بدرجة  من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية،وذلك 

الباحثان هذه النتيجة لقيام جامعة حائل بوضع درجات لتقويم أداء عضو هيئة التدريس يف كلية 

هـ مبدى استخدامه ألدوات )البالك بورد( يف التدريس 14401441الرتبية ابتداء من العام اجلامعي 

عدمه، مما جعل مجيع أعضاء هيئة التدريس حيرصون على رفع املقررات وتوصيفاتها يف نظام  من

، والعمل على استخدام أدوات )البالك بورد( يف تنفيذ )البالك بورد(إدارة التعلم اإللكرتوني 

ودراسة )احلجيالن  (2017،  الشهري)وتقويم الدروس الرقمية، وختتلف هذه النتيجة مع دراسة 

 (.2020ودراسة )اليامي، (2019، البنيان)ودراسة ( 2017 بيشي،واحل
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وأتت مهارات التخطيط للتدريس كأكثر مهارات التدريس الرقمي استخداًما واملتوسط 

(، ويعزو الباحثان هذه النتيجة لسهولة 2.64احلسابي هلذا احملور كان بدرجة عالية، فقد بلغ )

 طيط للدروس الرقمية.استخدام أدوات )البالك بورد( يف التخ

  على املهارات املتعلقة بهذا احملور كانت كالتالي:رأى أفراد عينة البحث أن أكما 

 احملتوى. منطقة يف اإللكرتونية للتكاليف زمنية خطة إضافة على القدرة 

 .القدرة على إضافة توصيف املقرر يف منطقة احملتوى  

 افرتاضية. قاعة إنشاء على القدرة 

 املهارات املتعلقة بهذا احملور كالتالي: كما أتت أقل

 احملتوى. منطقة يف باملقرر متعلقة تقدميية عروض ملفات إضافة على القدرة 

 احملتوى. منطقة يف املقرر مبوضوعات املرتبطة اإللكرتونية املصادر روابط إضافة على القدرة 

 احملتوى. منطقة يف املقرر مبوضوعات املرتبطة العلمية املراجع إضافة على القدرة 

أما فيما يتعلو مبحور مهارات تنفيذ التدريس الرقمي فكان املتوسط احلسابي هلذا احملور 

(، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل وجود عدد من الدورات 2.61) عاٍل فقد بلغ متوسطه احلسابي

الرتبية؛ لتدريب وورش العمل املقدمة من قسمي املناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم يف كلية 

أعضاء هيئة التدريس على مهارات تنفيذ التدريس الرقمي عرب )البالك بورد(، كذلك يف اليوم 

األول لقرار تعليو الدراسة يف اجلامعة يف ضوء أزمة كورونا استحدثت وحدة تعلم إلكرتوني يف 

لكرتوني يعملون كلية الرتبية بإشراف خنبة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف التعليم اإل

على حل أي مشكالت تعرتض عضو هيئة التدريس يف تنفيذ التدريس الرقمي باستخدام أدوات 

 و دراسة )احلجيالن واحلبيشي، (2017،  الشهري))البالك بورد(، وختتلف هذه النتيجة مع دراسة 

 (.2020ودراسة )اليامي، ( 2019، البنيان)ودراسة ( 2017

   على املهارات املتعلقة بهذا احملور كانت كالتالي:أن أورأى أفراد عينة البحث 

  .القدرة على نسخ وإرسال رابط احملاضرة اإللكرتونية للطالب 

 .القدرة على حتديد زمن بداية ونهاية اجللسة االفرتاضية 

 االفرتاضية القاعة داخل جلسة إنشاء على القدرة. 
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 تالي:كما أتت أقل املهارات املتعلقة بهذا احملور كال

 .القدرة إدراج ملفات إلكرتونية أثناء تنفيذ اجللسة االفرتاضية 

 .القدرة على تفعيل خاصية السماح بدخول الطالب وإخراجهم من القاعة االفرتاضية 

 .القدرة على اسرتداد جلسة افرتاضية سابقة 

ن حيث بينما فيما يتعلو مبحور مهارات تقويم التدريس الرقمي فقد أتى بالرتتيب الثاني م

( بدرجة 2.63)أكثر حماور مهارات التدريس الرقمي استخداًما فقد بلغ متوسطه احلسابي 

على املهارات املتعلقة بهذا احملور كانت أن أاستخدام عالية،كما رأى أفراد عينة البحث 

 كالتالي:

 .القدرة على إنشاء اختبار إلكرتوني 

 االختبار إجراء زمن حتديد على القدرة. 

 الطالب جلميع االختبار إتاحة ىعل القدرة .  

 :كما أتت أقل املهارات املتعلقة بهذا احملور كالتالي 

 معينني لطالب االختبار إتاحة استثناءات على القدرة. 

 .القدرة على إنشاء األسئلة ذات النمط املقالي 

 التقديرات مركز يف وتسميته جديد عمود إنشاء على القدرة. 

اليت حتد من استخدام أدوات التدريس الرقمي فقد أتت بدرجة  أما فيما يتعلو باملعوقات

( من وجهة نظر أفراد عينة البحث، وهذه النتيجة تتفو مع دراسة 2.08متوسطة ومبتوسط حسابي )

 (.2019(، ودراسة البنيان )2017(، وختتلف مع دراسة احلجيالن واحلبيشي )2019أبو احلاج )

 وأتت أهم مخسة معوقات كالتالي:

 تخدام التقويم عرب )البالك بورد( غري صادق يف نتائجه لسهوله الغش من قبل الطالب.اس 

 التدريس. يف )البالك بورد( عرب التعلم نظام الستخدام إضافية حوافز يوجد ال 

 أوقات حمددة. الرسيفرات املضيفة ال تتحمل الضغط الكبري أثناء تشغيل )البالك بورد( يف 

 ( جهًدا ووقًتا كبرًيا من قبل عضو هيئة التدريس.يستهلك نظام التعلم عرب )البالك بورد 

  األعطال املستمرة بنظام )البالك بورد( نتيجة الضغط الكبري على )البالك بورد( من قبل

 املستخدمني.
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 أما أقل املعوقات من وجهة نظر أفراد عينة البحث فكانت كالتالي:

 خصص لتفعيله.نظام )البالك بورد( بشكله احلالي حيتاج إىل مت 

وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة إىل التطوير املستمر ألدوات )البالك بورد( لتصل إىل صورتها 

احلالية بسهولة استخدامها ألي عضو هيئة تدريس حتى لو كان ختصصه بعيًدا عن التخصصات 

 التقنية. االجتاه السليب من قبل عضو هيئة التدريس حنو استخدام )البالك بورد(.

قد يعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن استخدام نظام إدارة التعلم )البالك بورد( كان هو و

 احلل الوحيد الستمرار الدراسة يف ضوء أزمة كورونا فهو مل يعد عامًلا مساعًدا للتدريس فقط.

  نظام إدارة التعلم )البالك بورد(. علىصعوبة يف الدخول من قبل عضو هيئة التدريس 

الباحثان هذه النتيجة إىل اآللية اليت قامت بها اجلامعة من خالل استخدام بوابة وقد يعزو 

الدخول املوحد؛ حيث يسر ذلك على مجيع أعضاء هيئة التدريس الدخول إىل نظام إدارة التعلم 

)البالك بورد(، وكذلك وجود وحدة دعم إلكرتوني تعمل على مدار الساعة للتغلب على أي 

 ء هيئة التدريس يف استخدام نظام إدارة التعلم )البالك بورد(.معوقات تواجه أعضا

 :التوصيات

  إعطاء حرية ومرونة أكرب لعضو هيئة التدريس لوضع الوقت املناسب لعرض احملاضرة الرقمية

 وذلك لتخفيف الضغط الكبري أثناء تشغيل )البالك بورد( يف أوقات حمددة.

 املة وحنوها.تقليل أعباء عضو هيئة التدريس من جلان ع 

  العمل على إحداث وحدة يف عمادة التعلم اإللكرتوني تعمل على صيانة نظام إدارة التعلم

 اإللكرتوني وتاليف حدوث أي أعطال أثناء سري احملاضرات الرقمية.

 يف أداة احملتوى  امللفات واملصادر اإللكرتونية تزويد أعضاء هيئة التدريس بدورات حول إضافة

 التعلم )البالك بورد(.يف نظام إدارة 

  تكثيف الدورات املقدمة يف جمال إدارة القاعات االفرتاضية يف نظام إدارة التعلم )البالك

 بورد(.

 :املقرتحات

 :منها املقرتحة، الدراسات بع  احلالي البحث نتائج من نستخلص 
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 تدريس.إجراء املزيد من الدراسات حول معوقات استخدام أنظمة التعلم اإللكرتوني يف ال .1

إجراء املزيد من الدراسات حول تطوير مهارات التدريس الرقمي ألعضاء هيئة التدريس يف   .2

 اجلامعات.

ألعضاء هيئة التدريس الستخدام أدوات )البالك بورد( يف دراسة االحتياجات التدريبية  .3

 التدريس.
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Abstract: 

The study aimed to build future scenarios To apply the entrance to the 

organizational agility to manage crises in Saudi public universities, and the study 

used the descriptive survey approach to study reality and the style of scenarios, 

A random sample of (379) individuals was taken, and the return from it was 

(300), with (80%), and one of the most important results of the study was that 

the reality of applying the dimensions of organizational agility to manage crises 

in Saudi government universities from the viewpoint of graduate students came 

with an average approval level, and the degree of application of all dimensions 

came with an average degree according to the order: agility of information 

technology then agility of strategy then agility of practice then agility of 

decision-making process then agility of learning ability and finally Sensitivity 

agility, and the two researchers presented future scenarios which are a reference, 

reformer and innovative scenario to facing up crises and it made 

recommendations, including: spreading the culture of organizational agility in 

universities and adopting the innovative scenario. 
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الرشاقة التنظيمية مدخل إلدارة األزمات يف اجلامعات . (2020الوهيب. عبري محد عبداهلل، بن شعيلز ندى صاحل سعد. )

 .552–212 (،1) 6جملة العلوم الرتبوية،  .سيناريوهات مستقبليةاحلكومية السعودية 

 ديةالرشاقة التنظيمية مدخل إلدارة األزمات يف اجلامعات احلكومية السعو

 سيناريوهات مستقبلية

 (2)أ. ندى بنت صاحل بن سعد بن شعيل (1)أ. عبري محد عبداهلل الوهييب

 املستخلص:

هدفت الدراسة إىل بناء سيناريوهات مستقبلية لتطبيو مدخل الرشاقة التنظيمية إلدارة 

ي لدراسة األزمات يف اجلامعات احلكومية السعودية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسح

( 300( فرًدا، وبلغ العائد منها )389الواقع وأسلوب السيناريوهات. وقد أخذت عينة عشوائية بلغت )

%(؛ وكان من أهم نتائج الدراسة أن واقع تطبيو أبعاد الرشاقة التنظيمية إلدارة األزمات 70بنسبة )

اء بدرجة موافقة يف اجلامعات احلكومية السعودية من وجهة نظر طالب الدراسات العليا ج

رشاقة تكنولوجيا متوسطة، وجاءت درجة تطبيو األبعاد مجيعها بدرجة متوسطة وفًقا للرتتيب: 

رشاقة ، ثم رشاقة عملية اختاذ القرار ، ثمرشاقة املمارسة ، ثمرشاقة االسرتاتيجية ، ثماملعلومات

اريوهات املستقبلية، وهي ، وقدمت الباحثتان السينرشاقة االستشعار ، وأخرًياالقدرة على التعلم

مرجعي واصالحي وابتكاري ملواجهة األزمات، وقدمت توصيات منها: نشر ثقافة الرشاقة  وسيناري

 .التنظيمية يف اجلامعات وتبنِّي السيناريو االبتكاري

 الرشاقة التنظيمية، األزمات. الكلمات املفتاحية:

 

 

                                                             
باحثـــــة دكتــــــوراه، جامعــــــة اإلمــــــام حممـــــد بــــــن ســــــعود اإلســــــالمية،     إدارة تعلــــــيم منطقــــــة الريــــــاض وزارة التعلـــــيم   (1)

Aalwehaibi9@gmail.com 

ــيم   (2) ــاض  وزارة التعلـــ ــيم منطقـــــة الريـــ ــة دإدارة تعلـــ ــعود اإلســـــالمية،       ، باحثـــ ــن ســـ ــام حممـــــد بـــ ــة اإلمـــ كتـــــوراه، جامعـــ
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 املقدمة: 

مالحمها؛ ويف ظل تنوعة كانت األزمات أهم عرفت البشرية منذ فرتة طويلة إرهاصات م

ة امتزجت العديد من العوامل الداخلية واخلارجية بشكل حاد، وأصبحت عامليالو التغريات احمللية

املعلومات واالتصاالت وتزايد التغريات املفاجئة  اتؤثر على املنظمات ومنها تطور تكنولوجي

داخلها؛ وتتنوع تلك  لظهور األزمات أدت تجمموعة اختالال ى املنظمات، مما فرض علوالسريعة

ناجتة  توالزالزل، أو أزما (COVID-19)األزمات، فقد تكون أزمات طبيعية كجائحة كورونا 

 عن البشر كاهلجمات املنظمة يف جمال األمن السيرباني والتغريات السياسية واالقتصادية.

( 298صم، 2018 ،جعفر)أشار وليست مؤسسات التعليم مبعزل عن تلك التغريات، حيث 

قبل والتخطيط هلا اكتشاف األزمات اجلامعات إىل أن من أهداف التخطيط االسرتاتيجي يف 

؛ لذا وسياسات واضحة إلدارة األزمات امج ونظًمابر خططها االسرتاتيجيةمل تتش بأنحدوثها، 

 األزمات ةإلدارمتخصصة تقوم بوضع اخلطط  افرًق الدول املتقدمةيف  أوجدت معظم اجلامعات

األزمات يف اجلامعات ال يرتقي للمستوى املرغوب الذي  ة(، إال أن واقع إدار1م، ص2018)عبابنة، 

على مسعتها كمؤسسة تعليمية، ويعظم من االحتفاظ مبقدراتها، وجيعلها  ةيسهم يف احملافظ

راسة مواكبة لألحداث بسرعة االستجابة للمتغريات البيئية املتسارعة، حيث أكدت نتائج د

كان واقع ممارسة إدارة األزمات باجلامعات م( على أن 2019م( و)عطاف الزعيب، 2018)عبابنة، 

 .بدرجة متوسطة

م( بالسعي حنو تواجد مخس جامعات 2030ووفو التزامات رؤية اململكة العربية السعودية )

رسات تتسم (، فإن ذلك ال يتحقو إال مبما2030دولية حبلول ) ة( جامع200)سعودية من أفضل 

اكتساب مهارات وقدرات ، ووالتعقيد باملرونة والرشاقة يف اختاذ القرارات، وتقليص املركزية

للتغيريات البيئية ودقة التوقع، والتعامل مع املواقف الطارئة وسرعة التكيف  ةأساسية كاحلساسي

كًّا مهمًّا يف مؤشرات ، واالنتقال من النمط التقليدي لإلدارة إىل مداخل حديثة تعترب حممع التغيري

 التصنيفات العاملية واالعتماد األكادميي، ومنها مدخل الرشاقة التنظيمية.

االستجابة للفرص يف سرعة الحتقيو التنظيمية مدخل إداري يساعد على الرشاقة ف

ضرورة كما أنها  ،(Shiri Ardeshir, 2014, p.87) والتهديدات والتفاعل مع التغريات البيئية

هاراف )دراسة نتائج  تحيث أكد، األزمات يف مواجهة التعليمية تتحسني أداء املؤسسالحتمية 



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

298 

أن الرشاقة التنظيمية تساعد على زيادة قدرة املنظمات على االستشعار م( 2016 ،نيوآخر

يف املصري، )واملستقبلية واالستجابة للمتغريات البيئية والتكيف معها مبا حيقو أهدافها احلالية 

م( اليت أشارت إىل أن الرشاقة التنظيمية 2017(، ونتائج دراسة )منال الفقيه، 262م، ص2016

التغريات، ويتفو مع ذلك ما أوصت به دراسة مع  اجلامعات وتكيف استجابةمن سرعة حتسن 

(Aryani, 2014) ودراسة ،(Lu. Y& Ramamurthy, K, 2011) ضرورة تطبيو املنظمات ب

 ا.تواجهه التحديات اليتظيمية ملواجهة العديد من املعاصرة ملدخل الرشاقة التن

 مشكلة الدراسة:

م(، وضعت وزارة 2020( عام )COVID-19)مع ظهور األزمة العاملية جلائحة كورونا 

التعليم اسرتاتيجيات مرنة للتعامل مع تداعيات تعليو الدراسة واستمرار التعليم عن ُبعد، حيث عقد 

على توحيد جهود ، وشدد ـه28/8/1441ي اجلامعات بتاريخ وزير التعليم اجتماًعا مع مدير

التعليم عن ُبعد، مبا يكفل حو الطالب تطبيو يف ذات جودة اجلامعات إلقرار سياسات واضحة 

م(، وبذلك منحت وزارة التعليم 2020، )موقع وزارة التعليم،والطالبة للتقويم بعدل وإنصاف

ودية للتعامل برشاقة يف اختاذ القرارات يف ظل جائحة الصالحيات والتمكني الالزم للجامعات السع

 (.COVID-19)كورونا 

فقد الحظتا التباين يف -عليا جبامعة حكومية بالسعودية دراساتولكون الباحثتني طالبيت 

من حيث إصدار  (،COVID-19)طبيعة وسرعة االستجابة بني اجلامعات يف مواجهة جائحة كورونا 

ومات وإتاحتها للطالب، وإيضاح اسرتاتيجية اجلامعة يف إدارتها لألزمة ومدى القرارات، وشفافية املعل

، واالستفادة من تصاعد األحداث وتسارعها بالتقويم تقدرتها على تعديل بع  اإلجراءات واملمارسا

م( بأن اجلامعات 2010املستمر لألنشطة وإمكانية التعلم منها، وهذا ما تؤكده نتائج دراسة )النوميي، 

كانت جاهزية اجلامعات السعودية يف إدارة األزمات سعودية تتعامل مع األزمات بدرجة متوسطة، وأن ال

اجلامعات أيًضا كانت بدرجة درجة علمية صنع القرار يف جمال إدارة األزمات يف وأن  ،متوسطةبدرجة 

ومتعددة، وأن م( بأن مصادر األزمات كثرية 2017متوسطة، كما أشارت نتائج دراسة )هيفاء طيفور، 

 الدرجة الكلية لالسرتاتيجيات املستخدمة ملواجهتها يف اجلامعات كانت متوسطة. 

أحد أهم املداخل اإلدارية احلديثة اليت تسهم يف حتقيو االستجابة  التنظيميةوتعدُّ الرشاقة 

زمات، إال السريعة يف اختاذ القرارات ومتابعة املمارسات واألنشطة وميكن تطبيقها كمدخل إلدارة األ
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أن مستوى تبنيها وتطبيقها يف اجلامعات احلكومية السعودية الزال دون املستوى املأمول؛ وهذا ما 

م( من أن درجة ممارسة الرشاقة التنظيمية يف جامعة جازان كانت 2016أكدته نتائج دراسة )أمحد، 

لرشاقة التنظيمية يف م( اليت أكدت على ضرورة تطبيو ا2017 ،متوسطة. ونتائج دراسة )عبداملوىل

جامعة امللك خالد ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية، ومن هذا املنطلو ميكن حتديد مشكلة 

الدراسة يف استشراف تطبيو مدخل الرشاقة التنظيمية إلدارة األزمات يف اجلامعات احلكومية 

لرشاقة التنظيمية يف إدارة السعودية وذلك برسم سيناريوهات مستقبلية ميكن من خالهلا تبين مدخل ا

 األزمات يف اجلامعات احلكومية السعودية.

 أسئلة الدراسة:

ما واقع تطبيو الرشاقة التنظيمية إلدارة األزمات يف اجلامعات احلكومية السعودية من وجهة  .1

نظر طالب الدراسات العليا وفو األبعاد التالية: رشاقة االستشعار، رشاقة اختاذ القرار، 

سرتاتيجية، رشاقة املمارسة، رشاقة القدرة على التعلم، رشاقة تكنولوجيا رشاقة اال

 املعلومات؟

يف  يف اجلامعات احلكومية السعودية ما السيناريوهات املستقبلية اليت ميكن بها إدارة األزمات .2

 ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية؟

الرشاقة التنظيمية إلدارة  هدفت إىل بناء سيناريوهات مستقبلية لتطبيو مدخل أهداف الدراسة:

 األزمات يف اجلامعات احلكومية السعودية.

 أهمية الدراسة: 

 الرشاقة الجتاهني حديثني يف اإلدارة الرتبوية، هما  تناوهلايف  األهمية العلمية: وتكمن

التنظيمية وإدارة األزمات، اللتان تتناوالن قدرة اجلامعات على االستجابة املناسبة يف البيئات 

 غامضة، كما تدعم اجلهود البحثية يف هذا اجملال.ال

 تقديمب، اجلامعات احلكومية السعودية، وهو يستوى امليداناملعلى  األهمية العملية: وتتجسد 

إدارة االرتقاء مبفهوم سيناريوهات مستقبلية إلدارة األزمات يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية ب

اجلامعات على يساعد مبا ، املفاجئناسب حالة التغري إىل املمارسات اإلبداعية اليت تاألزمة 

 األزمات ومواجهتها بنجاح. إدارة
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 حدود الدراسة: 

  :وتتحدد يف تطبيو أبعاد الرشاقة التنظيمية إلدارة األزمات، وهي: رشاقة حدود موضوعية

على االستشعار، رشاقة اختاذ القرار، رشاقة االسرتاتيجية، رشاقة املمارسة، رشاقة القدرة 

 التعلم، رشاقة تكنولوجيا املعلومات.

  :م.2020طبقت الدراسة امليدانية يف الفصل الدراسي الثاني من عام حدود زمانية 

  :وتتمثل يف جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.حدود مكانية 

 مصطلحات الدراسة:

 :حلكومية السعوديةا عةاجلام إدارة قدرةنها: الباحثتان إجرائيًّا بأ اتعرفه الرشاقة التنظيمية 

متمثلة يف رشاقة االستشعار، ورشاقة اختاذ القرار،  ةعلى توظيف أبعاد الرشاقة التنظيمي

ورشاقة االسرتاتيجية، ورشاقة املمارسة، ورشاقة القدرة على التعلم، ورشاقة تكنولوجيا 

املطروحة والسيناريوهات بني البدائل  املعلومات واالستجابة هلا يف الوقت املناسب باالختيار

 أهداف اجلامعة. حتقو أفضل اخلدمات اليتلتقديم ومواجهتها 

 :تعرفها الباحثتان إجرائيًّا بأنها: عملية إدارية تقوم بها إدارة اجلامعات  إدارة األزمات

قبل راءات املنهجية العلمية اإلدارية من خالل اختاذ اإلجاحلكومية السعودية ملواجهة األزمات ب

 .التعلملتقليل من آثارها السلبية وحتقيو أكرب قدر من ل وألتاليف  وأثناء وبعد األزمة

 اإلطار النظري: 

، بداية التسعينات من القرن املاضيملصطلح الرشاقة التنظيمية أول ظهور يعدُّ  الرشاقة التنظيمية:

ل االطالع على األدبيات من خالوجبامعة الهاي،  (Lacocca)معهد جمموعة باحثني يف عرب 

وجدت الباحثتان تنوًعا يف املصطلحات اليت تناولت الرشاقة التنظيمية مبرتادفات  السابقة،

 وغريها.، للتشكيل، والقابلية واخلفة املرونة،مفهوم ( ك39م، ص2016ذكرها )أمحد، 

الرشاقة أعلى  أن وبتحليل املفاهيم تبنيا بالرشاقة، أكثر هذه املفاهيم ارتباًط وتعترب املرونة

ا من درجات الرشاقة التنظيمية، ونظًردرجة املرونة تعد درجة من املرونة، أو مبعنى آخر 

 ؛ تداوله يف أدبيات اإلدارة املعاصرةشاع لشمولية الرشاقة التنظيمية كمفهوم، 

 وميكن استعراضها كالتالي:
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 تعاريف الرشاقة التنظيمية

 املفهوم الباحث

 Mehrabi (2013, p.317)  يف

 (19-17صم، 2018القريشي،)

وميكن التعبري عنها باحلركة النشطة،  ،هي اسرتاتيجية ومفهوم

املصحوبة بسرعة ومرونة التفكري، واملنظمات الرشيقة ليست فقط 

متتلك القدرة على التكيف مع التغريات البيئية، وإمنا  اليت

تكار واالستفادة من باإلضافة إىل ذلك لديها القدرة على االب

 .الفرص املصاحبة للتغيريات

املمارسات واألساليب اليت تتيح للمؤسسة اجلامعية مواكبة التغيري  (140م، ص2016)مغاوري، 

وسرعة التعامل معه بفاعلية وابتكار واالستفادة منه يف حتسني 

قدرتها التنافسية مبا يتماشى مع حتديات البيئة التنافسية احمليطة 

 بها.

سرعة يالحظ أن الرشاقة التنظيمية يف املنظمة تظهر عرب عدد من العوامل ك ومما سبو

من  مداخل املنظمة أسواء أمن التغريات غري املتوقعة االستجابة يف مواجهة التطورات واألزمات و

يعة الردود املتوقعة والسريف البيئة احمليطة من خالل  ة، والقدرة على استثمار الفرص املتاحخارجها

من وإجياد حلول مبتكرة إبداعية تتصف باملرونة العالية؛  ملواجهة األزمات والتغريات غري املتوقعة،

  النتائج. تحقيو أفضللجل التكامل أ

ألزمة مصطلح قديم ترجع أصوله التارخيية إىل الطب اإلغريقي، حيث تعين نقطة حتول، ا األزمات: إدارة

تخدامها للداللة على ظهور حلظات حتول فاصلة يف تطور وحبلول القرن التاسع عشر تواتر اس

مفاهيم إدارة  ت. وتعدد(48م، ص2011 )البشري، .العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

 وتستعرضها الباحثتان يف التالي:األزمات بتعدد الكتاب والباحثني، 

 تعاريف إدارة األزمات

 زمةاملفهوم إلدارة األ الباحث

 (12م، ص2013مي عموش )

نشا  هادف يقوم على البحث واحلصول على املعلومات الالزمة اليت متكن  

اإلدارة من التنبؤ بأماكن األزمة املتوقعة واجتاهاتها، وتهيئة املناخ املناسب 

للتعامل معها، عن طريو اختاذ التدابري للتحكم يف األزمة املتوقعة والقضاء 
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الرشاقة 

االسرتاتيجية

االستثمار املشرتك

التخطيط 

االسرتاتيجي

األداء التشغيلي

سرعة 

التغيري 

 سريع

ءبطي

بسيططبيعة التغيري

 زمةاملفهوم إلدارة األ الباحث

  .ارها لصاحل املنظمةعليها أو تغيري مس

Yilmaz (2016, p.14) & 
Celik 

جمموعة من األساليب واألطر اليت تساعد املؤسسات على اختاذ القرارات 

 .السريعة والعقالنية ملواجهة حتديات وتطورات وطوارئ معينة

قواسم  إال أنه توجد بينها، مفهوم إدارة األزماتحول ر نظالوجهات  اختالفمما سبو؛ يتضح 

كالتنبؤ حبدوثها، واختاذ القرارات العقالنية السريعة، وبذل اجلهود ملواجهة التغريات الطارئة  شرتكةم

إدارة األزمات مصطلح يشري إىل النظام الذي اليت تقلل من آثارها أو تقضي عليها، ومن ثم فإن مفهوم 

عند حدوثها وذلك بهدف ات بهدف جتنب احلاالت الطارئة قبل وقوعها أو التعامل معها امعتطبقه اجل

   .السلبية هاالتخفيف والتقليل من آثار

( وميكن 16م، ص 2016هنية، )ة: ذكرها العالقة بني سرعة التغيري وطبيعته والرشاقة التنظيمي

 (: 1إيضاحها يف الشكل )

 ةالعالقة بني سرعة التغيري وطبيعته والرشاقة التنظيمي

 

مستويات قة بني سرعة التغيري وطبيعته تقوم بدور كبري يف الوصول إىل يالحظ أن العالو

ومن ذلك تنشا أربعة بدائل تدار بها األزمة ميكن للجامعات أن ، التنظيميةالرشاقة خمتلفة من 

 ختتار منها، وميكن توضيحها كالتالي:

  التكتيكي يفداء األتهتم ببطيئة فإن املنظمة  هابسيطة وسرعتتغري األزمة طبيعة إذا كانت 

 .البيئة الداخلية للمنظمة

معقد
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  كز املنظمة على التخطيط رتمعقدة مع سرعة بطيئة ف تغري األزمة كانت طبيعةإذا

 وتنتقل للتنبؤ باملستقبل. االسرتاتيجي، 

  عالية فإن املنظمة تتجه إىل االستثمار املشرتك اوسرعته ةبسيط تغري األزمة طبيعةإذا كانت . 

  عالية هذا يعين أن تلجأ املنظمة إىل تبين الرشاقة  امعقدة وسرعته تغري األزمة طبيعةإذا كانت

ات ألنه يتطلب منها التحرك مبرونة عالية والتكيف السريع ملواجهة التغري ؛االسرتاتيجية

 تها.وذلك لضمان استمرارية بقائها ودميوم ؛يف املنظمةاملفاجئة 

اجلامعات وحتقيو يف جناح يمية تسهم بقوة ومما سبو؛ جتد الباحثتان أن الرشاقة التنظ

مؤسسات الظروف املعاصرة اليت تعيشها ويف ضوء  ات سريعة التغري والتعقيد؛يف بيئأهدافها، 

-COVID)التعليم يف العامل بشكل عام، واململكة العربية السعودية بشكل خاص حتت جائحة 

 .كورونا (19

 الدراسات السابقة: -ج

ة إىل حمورين: الرشاقة التنظيمية، وإدارة األزمات، ورُتبت زمنيًّا من األحدث صنفت الدراسات السابق

 إىل األقدم، كالتالي:

 الدراسات اليت تناولت الرشاقة التنظيمية:

لتحقيو الرشاقة  تم(. بعنوان: "متطلبات تكنولوجيا املعلوما2019دراسة )عبدالعال،  .1

، وهدفت إىل التعرف على منوذًجا"سوهاج  ةاالسرتاتيجية باجلامعات املصرية: جامع

مرتكزات تكنولوجيا املعلومات باجلامعات املصرية وحتديد واقع الرشاقة االسرتاتيجية، 

واستخدمت املنهج الوصفي، وطبقت االستبانة كأداة جلمع املعلومات، وتوصلت لنتائج من 

ت لية، وحصأهمها: أن واقع تطبيو الرشاقة بشكل عام يف جامعة سوهاج كان بدرجة عال

األبعاد: االستشعار واختاذ القرار على بعد التكنولوجيا واملعلومات درجة موافقة عالية، 

وحصل ُبعد املمارسة والتطبيو على درجة موافقة عالية جدًّا، وكان هلا دور مهم يف حتقيو 

قة الرشاقة االسرتاتيجية، وجاءت درجة املوافقة على املتطلبات التكنولوجية لتحقيو الرشا

 عالية.

: "تأثري الرشاقة التنظيمية يف األداء العالي )حبث نم(: بعنوا2018دراسة )إيناس الدباغ،  .2
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"، وهدفت إىل التعرف على العالقة بني الرشاقة التنظيمية واألداء العالي يف املصارف ميداني(

احلكومية، واستخدمت املنهج الوصفي، وطبقت االستبانة واملقابلة كأداتني جلمع 

علومات، وتوصلت لنتائج من أهمها؛ أن تأثري أبعاد الرشاقة يف األداء العالي كانت امل

مبستويات خمتلفة، فحصل ُبعد االستشعار على مستوى منخف ، فيما جاء كل من اختاذ 

 القرار واملمارسة والتطبيو والقدرة على التعليم مبستوى متوسط يف عالقتهم باألداء العالي.

م( بعنوان: "حتسني األداء اإلداري بكليات جامعة جازان يف ضوء مدخل 2016دراسة )أمحد،  .3

الكشف عن واقع الرشاقة التنظيمية بكليات جامعة وهدفت إىل الرشاقة التنظيمية"، 

بكليات جامعة جازان يف ضوء مدخل لتحسني األداء اإلداري تصور مقرتح جازان، وتقديم 

، ومن أهم كما طبقت أداة االستبانة احلالة أسلوب دراسة، واستخدمت الرشاقة التنظيمية

أن درجة تطبيو الرشاقة التنظيمية يف جامعة جازان كانت  النتائج اليت توصلت إليها

 متوسطة، وحصل ُبعد اختاذ القرار درجة منخفضة.

م( بعنوان: "دور التعلم االسرتاتيجي يف حتقيو الرشاقة االسرتاتيجية 2016دراسة )املواضية،  .4

وهدفت إىل الكشف عن دور التعلم  دراسة ميدانية"،-عات اخلاصة األردنيةيف اجلام

االسرتاتيجي يف الرشاقة االسرتاتيجية يف اجلامعات اخلاصة األردنية، واستخدمت املنهج 

الوصفي، وطبقت االستبانة كأداة جلمع املعلومات، وأسفرت عن عدد من النتائج منها: أن 

جلامعات األردنية بشكل إمجالي جاء مرتفًعا، فيما حصل مستوى الرشاقة التنظيمية لدى ا

 ُبعد االسرتاتيجية على درجة متوسطة، وُبعد التطبيو واملمارسات درجة مرتفعة. 

 احملور الثاني: الدراسات السابقة اليت تناولت إدارة األزمات:

بني جامعيت م( بعنوان: "واقع إدارة األزمات باجلامعات: دراسة مقارنة 2017دراسة )حسني،  .1

وهدفت إىل التعرف على واقع إدارة األزمات جبامعيت القاهرة وبنها، القاهرة وبنها"، 

واستخدمت املنهج الوصفي، وطبقت االستبانة كأداة للدراسة، وكان من أهم نتائجها أن 

مرحلة اإلدارة فيما قبل األزمة وأثناء األزمة ومواجهتها وما بعد األزمة مجيعها كانت بدرجة 

 نخفضة يف اجلامعتني.م

م( بعنوان: "واقع إدارة األزمات يف مؤسسات التعليم العالي 2017الرمحن، عبد دراسة )إميان .2

وهدفت إىل الكشف عن واقع إدارة دراسة ميدانية على جامعة البلقاء التطبيقية"، –األردنية 
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من أهم نتائجها األزمات واستخدمت املنهج الوصفي واالستبانة كأداة جلمع البيانات، وكان 

أن أبعاد عمليات إدارة األزمة )القيادة، واختاذ القرار، واملعلومات، واالتصال، والتخطيط( يف 

 جاءت بدرجة متوسطة. اجامعة البلقاء مجيعه

م( بعنوان: "املرونة االسرتاتيجية وأثرها يف إدارة األزمات" 2016دراسة )هنادي أبو ليلى،  .3

وهدفت إىل التعرف على أثر املرونة األردنية اخلاصة"، "دراسة تطبيقية يف اجلامعات 

االسرتاتيجية بأبعادها: )مرونة املعلومات، واملرونة السوقية، ومرونة تقديم اخلدمات، واملرونة 

التنافسية( يف إدارة األزمات مبراحلها: )اإلنذار املبكر، واالستعداد والوقاية، واحتواء 

واستخدمت املنهج الوصفي، وطبقت االستبانة كأداة  الضرر، واستعادة النشا  والتعلم(

جلمع املعلومات، وكان من أهم نتائجها وجود أثر ذي داللة إحصائية للمرونة بأبعادها على 

إدارة األزمة جبميع مراحلها، وأن أثر األبعاد منفردة هلا أثر بشكل أقوى من تأثري األبعاد 

 سرتاتيجية كان مرتفًعا.جمتمعة، وأن مستوى أهمية أبعاد املرونة اال

 التعليق على الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف اجملال األول بتناول ُبعد الرشاقة التنظيمية غري أنها 

اختلفت مع مجيع دراسات هذا اجملال يف عالقتها باألزمات وتقدميها سيناريوهات مستقبلية، أما دراسات 

م( حيث تشابهت معها يف 2016ني فاختلفت مع مجيع الدراسات ماعدا دراسة )هنادي أبو ليلى، احملور الثا

متغري األزمة وتفردت الدراسة احلالية بتناول الرشاقة وهي أمشل من املرونة، واختلفت عنها يف أبعاد 

، يف حني الرشاقة، وتقدميها سيناريوهات مقرتحة إلدارة األزمة يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

م( على صدق حتقو فرضيات حول أثر أبعاد املرونة االسرتاتيجية 2016اقتصرت دراسة )هنادي أبو ليلى، 

يف مراحل إدارة األزمة، كما أن أيًّا منها مل يتناول دراسة الرشاقة التنظيمية إلدارة األزمة يف ظل جائحة 

ن الدراسات السابقة، واستفادت الدراسة كورونا، وهو ما يعطي للدراسة احلالية تفرًدا عما سواها م

 احلالية من الدراسات السابقة من عدة أوجه، منها: 

 .حتديد جمال الدراسة وإمكانية استخدام الرشاقة التنظيمية يف إدارة األزمات 

 .املساعدة يف بلورة مشكلة الدراسة احلالية وحتديد حماورها الرئيسة 

 .بناء أداة الدراسة احلالية 

 يناريوهات املقرتحة.بناء الس 
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 منهج الدراسة:

يتم جبمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما الذي بأسلوبه املسحي  املنهج الوصفياستخدمت الدراسة 

أو حادثة ما أو واقٍع ما بقصد التعرف على الظاهرة اليت تدرس وحتديد الوضع احلالي هلا، والتعرف على 

ة هذا الوضع، أو مدى احلاجة إلحداث تغيريات جزئية أو جوانب القوة والضعف فيها ملعرفة مدى صالحي

 (، لإلجابة على السؤال األول.190م، ص2016وعبداحلو، وعدس، )عبيدات أساسية فيه. 

السيناريو أحد األساليب املستخدمة  دُّيعوكما تستخدم الدراسة أسلوب السيناريوهات املستقبلية، 

لوضع مستقبلي ممكن  فم( بأنه "وص1997ويعرفه )العيسوي، يف الدراسات املستقبلية وأكثرها شيوًعا، 

أو حمتمل أو مرغوب فيه، مع توضيح ملالمح املسار أو املسارات اليت ميكن أن تؤدي إىل هذا الوضع 

( لإلجابة على السؤال 21" )صاملستقبلي، وذلك انطالًقا من الوضع الراهن أو من وضع ابتدائي مفرتض

 الثاني.

جمتمع الدراسة:

يتكون من كافة طالب وطالبات الدراسات العليا )ماجستري ودكتوراه( جبامعة امللك سعود وجامعة 

 ( من الطالب والطالبات.23403، والبالغ عددهم )ـه1440/1441م، املسجلني بالعام الدراسي اإلما

 جمتمع الدراسة

 عدد طالب وطالبات الدراسات العليا اجلامعة

 14119 امللك سعود

 9274 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 23403 اجملموع

الدراسة يدرسون يف جامعة اإلمام حممد بن  جمتمع( من 14119) أن (3)يتضح من اجلدول 

( يدرسون يف جامعة امللك 9274) والدراسة وه جمتمعاملتبقي من  العدد اإلسالمية، وأنسعود 

   .سعود

( فرًدا، 389م( )1980ة للمجتمع، وبلغت العينة وفو جداول )مورجان، أخذت عينة ممثل عينة الدراسة:

وذلك بطريقة عشوائية بسيطة، وصممت استبانة إلكرتونيا، وأرسل رابط االستبانة لألفراد 
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 %( من العينة املمثلة للمجتمع.70( طالب وطالبة مبا نسبته )300املبحوثني، وبلغ العائد منها )

 خصائص عينة الدراسة:

 حسب اخلصائص الشخصيةتوزيع أفراد الدراسة 

 %النسبة التكرار الفئات املتغريات

 اجلنس
 28.8 73 ذكر

 82.3 218 أنثى

 املرحلة الدراسية
 38.3 112 ماجستري

 62.8 177 دكتوراه

 املستوى الدراسي

 14.3 43 املستوى األول

 6.0 17 املستوى الثاني

 10.8 32 املستوى الثالث

 10.8 32 املستوى الرابع

 67.3 186 إعداد الرسالة العلمية

 اجلامعة
 41.8 126 جامعة امللك سعود 

 67.3 186 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 أنو%(. 28.8.9)إناث، ونسبة الذكور  %( من عينة الدراسة82.3أن ) (4)يتضح من اجلدول 

(، يف حني كانت نسبة مرحلة %62.8) ا كانت الدكتوراه بنسبةاملرحلة الدراسية األكثر تكراًر

، %(67.3)واملستوى الدراسي األكثر تكراًرا كان إعداد الرسالة العلمية بنسبة . %(38.3املاجستري )

%( لكل منهما، 10.8%(، ثم املستوى الثالث ومثله املستوى الرابع بنسبة )14.3يليه املستوى األول بنسبة )

%( من أفراد الدراسة يدرسون يف جامعة 67.3) تضح أني ا%(، كم6.0املستوى الثاني نسبة )فيما مثَّل 

   %( يدرسون يف جامعة امللك سعود.41.8اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وأن النسبة املتبقية وهي )

  أداة الدراسة:

)االستبانة( وذلك لإلجابة بعد مراجعة األدبيات والدراسات السابقة، صممت الباحثتان أداة الدراسة 

عن واقع يكشف الثاني والبيانات العامة،  يتضمنألول ا، عن سؤال الدراسة األول، وتكونت من قسمني 
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طالب باجلامعات احلكومية السعودية من وجهة نظر إلدارة األزمات تطبيو أبعاد الرشاقة التنظيمية 

( 6عدد )يتضمن كل ُبعد منها ستة أبعاد، الدراسات العليا باجلامعات احلكومية السعودية، ومشل 

، وهي: رشاقة االستشعار، ورشاقة اختاذ القرار، ورشاقة االسرتاتيجية، ورشاقة املمارسة، عبارات

وفو  اخلماسي "ليكرت"مقياس طبو  دورشاقة القدرة على التعلم، ورشاقة تكنولوجيا املعلومات. وق

وميكن تفسري النتائج ، طة، منخفضة، منخفضة جدًّا(: )عالية جدًّا، عالية، متوسالتسلسل التالي

  (:6)حسب اجلدول 

 الفئات وفو التدرج املستخدم يف أداة الدراسةتوزيع 

 منخفضة جدًّا منخفضة متوسطة عالية عالية جدًّا

4.20 –6.00 
أقل من  - 3.40

4.20 
  1.70أقل من  – 1.00  2.60أقل من  – 1.70 3.40أقل من  – 2.60

 صدق أداة الدراسة وثباتها: 

ُتحقو منه بعرض االستبانة يف صورتها األولية على عدد من األساتذة الصدق الظاهري:  . أ

( حمكمني، 8احملكمني، من أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف اجلامعات البالغ عددهم )

لذي صنفت لالستفادة من مالحظاتهم يف مالءمة العبارات وصياغتها، وانتمائها للمحور ا

 .ضمنه، ثم قامت الباحثتان باالستفادة من ملحوظاتهم

عد أو الدرجة الكلية للُب معامل االرتبا  بني درجة العنصر وبنيقيس  :صدق االتساق الداخلي . ب

بني  ماوتراوحت قيم معامالت االرتبا   الذي تنتمي إليه مبا فيها درجة هذا العنصر، للمحور

مالت ارتبا  عالية، تشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية (، ومجيعها معا0.819، و0.932)

 .ميكن الوثوق بها يف تطبيو أداة الدراسة احلالية

كرونباخ للتأكد من االتساق الداخلي لعناصر أداة الدراسة، ألفا استخدمت معادلة ثبات األداة:  . ت

( 0.987رتاوًحا بني )م ألبعاد وحماور أداة الدراسة ولألداة ككلٍّ معامل الثبات بالنسبةوكان 

ا جدًّا من مالئًم مستوى الثبات حملتوى األداة يعدُّجتعل  ،نسب ثبات عالية جدًّا(، وهي 0.769و)

وبذلك نستنتج أن االستبانة متتاز بدرجة صدق وثبات عالية مُتكِّن وجهة نظر البحث العلمي. 

 من تطبيقها.
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طبو ، مجعتالدراسة وحتليل البيانات اليت  لتحقيو أهداف: أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات

(SPSS)،  احلسابي واالحنرافاملتوسط "، ومعامل ارتبا  "ألفا كرونباخواستخدم 

 .املعياري

 وتفسريها: الدراسةمناقشة نتائج 

السؤال األول: ما واقع تطبيو الرشاقة التنظيمية إلدارة األزمات يف اجلامعات احلكومية السعودية 

طالب الدراسات العليا وفو األبعاد التالية: رشاقة االستشعار، ورشاقة اختاذ من وجهة نظر 

القرار، ورشاقة االسرتاتيجية، ورشاقة املمارسة، ورشاقة القدرة على التعلم، ورشاقة 

 تكنولوجيا املعلومات؟

السؤال ستستعرض نتيجة احملور كامًلا، يليه التفصيل لكل ُبعد لإلجابة على هذا 

 كالتالي:

باجلامعــات احلكوميـة الســعودية مــن وجهــة  إلدارة األزمــات الرشــاقة التنظيميـة  رتيـب أبعــاد  ت

 حسب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية:  نظر طالب الدراسات العليا

 (300)ن= ألبعاد الرشاقة التنظيميةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب 

 عدالُب
توسط امل

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

 6 0.85 2.93 عد األول: رشاقة االستشعارالُب

 4 0.88 3.12 عد الثاني: رشاقة عملية اختاذ القرارالُب

 2 0.90 3.24 عد الثالث: رشاقة االسرتاتيجيةالُب

 3 0.95 3.24 البعد الرابع: رشاقة املمارسة

 5 1.01 2.97 التعلمالبعد اخلامس: رشاقة القدرة على 

 1 1.01 3.30 البعد السادس: رشاقة تكنولوجيا املعلومات

  0.85 3.13 ةمجيع أبعاد الرشاقة التنظيمي

إلدارة أبعاد الرشاقة التنظيمية تطبيو املتوسط العام لدرجة  ن( أ6)يتضح من اجلدول 
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( درجة، باحنراف 3.13لغ )من وجهة نظر أفراد الدراسة بالسعودية باجلامعات احلكومية األزمات 

ترتيب أبعادها وفًقا للتالي: رشاقة  ء. وجامتوسطةهي درجة و( درجة، 0.76معياري بلغ )

التكنولوجيا املعلومات ثم رشاقة االسرتاتيجية، ثم رشاقة املمارسة ثم رشاقة عملية اختاذ القرار ثم 

باحثتان هذه النتيجة للتوجه العام وتعزو ال رشاقة القدرة على التعلم، وأخرًيا رشاقة االستشعار.

للجامعات حنو تفعيل التعليم اإللكرتوني والتوسع يف قنوات االتصال بني اجلامعات والطالب 

، وتتفو الدرجة مؤشرات األداءتصميم الصالحيات وتعديل اهلياكل التنظيمية وواجملتمع وتطوير 

رجة متوسطة، وختتلف مع نتيجة دراسة م( بد2016املتوسطة هلذه النتيجة مع نتيجة دراسة )أمحد، 

م( اليت جاءت 2019م( اليت جاءت بدرجة مرتفعة، ونتيجة دراسة )عبد العال، 2016)املواضية، 

 بدرجة عالية. وفيما يلي التفصيل لنتائج أبعاد الدراسة:

 االستشعار: عد األول: رشاقة الُب

 (300عد األول )ن=والرتب لبنود الُب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

 3 1.04 2.92 تعمل اجلامعة على التنبؤ باألزمات 1

 2 0.96 3.02 تستطلع اجلامعة التغيريات البيئية يف الوقت املناسب 2

3 
مع  تنفذ اجلامعة دورات تدريبية استباقية للطالب يف التعامل

 خمتلف األزمات
2.47 1.16 5 

4 
هيأت اجلامعة وسائل وأدوات بديلة للتعليم أثناء حدوث 

 األزمات
3.51 1.06 1 

 4 1.10 2.72 توفر اجلامعة قواعد بيانات ومعلومات للتنبؤ باألزمات 5

  0.85 2.93 املتوسط العام 

من وجهة نظر أفراد االستشعار  رشاقة ُبعدتطبيو املتوسط العام لدرجة  ن( أ8)يتضح من اجلدول 

وتفسر الباحثتان . متوسطةهي درجة و( درجة، 0.76( درجة، باحنراف معياري بلغ )2.93) غالدراسة بل
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 الداخليالنتيجة بأن إدارة اجلامعات يف العموم تهتم باستشعار املخاطر احملتملة اليت قد تكون يف احمليط 

هذه النتيجة عن نتيجة دراسة كل من )عبد العال،  فرجية. وختتلللجامعة فيما يقل االستشعار للبيئة اخلا

 م( اليت جاءت منخفضة. 2018م( اليت كانت عالية، ونتيجة دراسة )إيناس الدباغ، 2019

 القرار: عد الثاني: رشاقة عملية اختاذ الُب

 (300ني )ن=عد الثااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب لبنود الُب

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

1 
تتخذ اجلامعة القرارات املناسبة حتت الضغو  من واقع 

 األزمة
3.42 0.92 1 

2 
تستجيب اجلامعة يف قراراتها لألحداث اهلامة حول 

 الطالب دون أي تأخري
3.21 1.05 4 

3 
ناسب مبا تتخذ جمالس الكليات القرارات بالوقت امل

 خيدم مصلحة الطالب
3.27 1.04 3 

4 
يشارك الطالب يف صناعة القرارات احلرجة اليت تؤثر 

 عليهم أثناء األزمات
2.36 1.23 5 

5 
تبقى اجلامعة على تواصل مع الطالب بالطرق االفرتاضية 

 أثناء األزمات
3.34 1.10 2 

  0.88 3.12 املتوسط العام 

من تطبيو ُبعد رشاقة عملية اختاذ القرار توسط العام لدرجة أن امل (7)يتضح من اجلدول 

هي درجة و( درجة، 0.77( درجة، باحنراف معياري بلغ )3.12وجهة نظر أفراد الدراسة بلغ )

وتعزو الباحثتان ذلك لرسوخ مركزية اختاذ القرار يف إدارة اجلامعات، وتقييدها باللوائح . متوسطة

ات، والتوجه مع إقرار نظام اجلامعات اجلديد، ومنح استقاللية والتعليمات يف ضوء وقوع األزم

مما يؤثر يف  ءللجامعات، فإن التحول من القرار املركزي لقرار اجملموعات يتطور بشكل بطي

م( 2018سرعة االستجابة واختاذ القرار وتنفيذه، وتتفو النتيجة مع نتيجة دراسة )إيناس الدباغ، 
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م( اليت جاءت عالية، 2019ن نتيجة دراسة كل من )عبد العال، اليت جاءت متوسطة، وختتلف ع

 م( اليت كانت منخفضة.2016ونتيجة دراسة )أمحد، 

  :عد الثالث: رشاقة االسرتاتيجيةالُب

 (300عد الثالث )ن=ملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب لبنود الُبا

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

راف االحن

 املعياري
 الرتتيب

1 
لدى اجلامعة خطة اسرتاتيجية معلنة ومرنة وممكنة 

 التنفيذ وفو التغيريات احملتملة
2.80 1.06 5 

2 
ا ملتطلبات طبًق اإلجراءاتتييب تقوم اجلامعة بإعادة تر

 العملية التعليمية يف ظل أزمة كورونا
3.44 1.01 2 

3 
التقويم للتطبيو أثناء لدى اجلامعة بدائل معلنة يف التعليم و

 األزمات
3.15 1.12 4 

4 
تعدل اجلامعة السياسات يف الوقت املناسب أثناء األزمات 

 مبا خيدم مصلحة الطالب
3.30 1.05 3 

 1 1.11 3.49 لدى اجلامعة مسعة قوية متكنها من التغيري 5

  0.90 3.24 املتوسط العام 

من وجهة تطبيو ُبعد رشاقة االسرتاتيجية ة أن املتوسط العام لدرج (9)اجلدول يتضح من 

. متوسطةهي درجة و( درجة، 0.90( درجة، باحنراف معياري بلغ )3.24نظر أفراد الدراسة بلغ )

تلك النتيجة لوجود خطط خماطر قد يستعان بها يف إدارة بع  تداعيات األزمات.  نوتعزو الباحثتا

 م(. 2016وتتفو هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )املواضية، 

 املمارسة: عد الرابع: رشاقة الُب
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 (300عد الرابع )ن=ملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب لبنود الُبا

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

1 
تعتمد اجلامعة على نظام اتصال فعال يف التواصل 

 مع الطالب
3.38 1.11 1 

2 
تستجيب اجلامعة يف الوقت املناسب ملتطلبات 

 واحتياجات الطالب
3.19 1.07 4 

3 
تعتمد اجلامعة هيكًلا تنظيميًّا مرًنا للتعامل مع 

 األزمات
3.12 1.09 5 

4 

ميتلك أعضاء هيئة التدريس معارف ومهارات 

التعامل مع األزمات )مرونة، سيطرة، حتكم، 

 تقنية،..(

3.26 1.11 2 

5 
مة مع املستجدات ئامعة آليات التكيف املواتنظم اجل

 بالوقت املناسب
3.25 1.00 3 

  0.95 3.24 املتوسط العام 

ن وجهة نظر تطبيو ُبعد رشاقة املمارسة مأن املتوسط العام لدرجة ( 10)يتضح من اجلدول 

وتفسر  .متوسطةهي درجة و( درجة، 0.96( درجة، باحنراف معياري بلغ )3.24أفراد الدراسة بلغ )

الباحثتان ذلك حملدودية الصالحيات واإلمكانات اليت متتلكها األقسام والكليات لتطوير وتعديل 

م( اليت جاءت بدرجة متوسطة، 2018املمارسات. وتتفو هذه النتيجة مع دراسة )إيناس الدباغ، 

دراسة م( اليت جاءت بدرجة مرتفعة، ونتيجة 2016وختتلف عن نتيجة دراسة كل من )املواضية، 

  م( اليت كانت بدرجة عالية جدًّا. 2019)عبد العال، 

 التعلم:عد اخلامس: رشاقة القدرة على الُب
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 (300عد اخلامس )ن=املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب لبنود الُب

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

1 
من قدرات الطالب اإلبداعية للتعامل مع تعزز اجلامعة 

 األزمات
2.86 1.04 5 

 3 1.13 2.95 تتيح اجلامعة املعلومات بشفافية للطالب 2

3 
تعلن اجلامعة عن الدروس املستفادة من ممارسات التعليم 

 عد يف ضوء أزمة كوروناعن ُب
2.98 1.12 2 

4 
 التعلم بأمنا  وطرق جديدة ىمتتلك اجلامعة القدرة عل

 ومبتكرة
3.15 1.10 1 

5 
تتيح اجلامعة للطالب تقديم مرئياتهم عن اخلدمات املقدمة 

 عرب نظام اتصال مرن
2.93 1.20 4 

  1.01 2.97 املتوسط العام 

ن وجهة نظر تطبيو ُبعد رشاقة القدرة على التعلم م لدرجةأن املتوسط العام ( 11)يتضح من اجلدول 

وتعزو الباحثتان . متوسطةهي درجة و( درجة، 1.01، باحنراف معياري بلغ )( درجة2.98أفراد الدراسة بلغ )

ذلك إىل أن التعلم التنظيمي ُيبنى على املعارف السابقة، فالتعرض لألزمات يقوي من القدرة على التعلم 

سة )إيناس للجامعات لتكون رصيًدا معرفيًّا ومهاريًّا وقياديًّا يف إدارتها. وتتفو هذه النتيجة مع نتيجة درا

 م( اليت جاءت متوسطة. 2018الدباغ، 

 الُبعد السادس: رشاقة تكنولوجيا املعلومات:

 (300عد السادس)ن=املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب لبنود الُب

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

 1 1.04 3.36ستيعاب التطورات متتلك اجلامعة القدرة على ا 1
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

 التكنولوجية بسرعة كبرية ومواجهتها

2 
توفر اجلامعة خدمات إلكرتونية خلدمة الطالب أثناء 

 األزمات بكفاءة وفاعلية
3.36 1.14 2 

3 
تستخدم اجلامعة تطبيقات تكنولوجية متكاملة 

 فعالة لنظم التدريس والتقويم
3.28 1.12 3 

4 
ة حتتية مميزة لالتصال والتفاعل مع فر يف اجلامعة بنياتتو

 أعضاء هيئة التدريس
3.23 1.12 5 

 4 1.16 3.27 عدتقدم اجلامعة دعًما فنيًّا فعاًلا عن ُب 5

  1.01 3.30 املتوسط العام 

ن تطبيو ُبعد رشاقة تكنولوجيا املعلومات مأن املتوسط العام لدرجة ( 12)من اجلدول  يتضح

هي درجة و( درجة، 1.01( درجة، باحنراف معياري بلغ )3030لغ )وجهة نظر أفراد الدراسة ب

وتعزو الباحثتان ذلك إىل أن املستوى التفاعلي بني اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس . متوسطة

والطالب يف تكنولوجيا املعلومات ال يرتقي للتوقعات وتقديم اخلدمات املرغوبة جبودة عالية أثناء 

 م( اليت جاءت عالية. 2019يجة عن نتيجة دراسة )عبد العال، األزمات، وختتلف هذه النت

يف اجلامعات احلكومية  السؤال الثاني: ما السيناريوهات املستقبلية اليت ميكن بها إدارة األزمات

 يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية؟  السعودية

ري خطوات بناء وتسولإلجابة عن هذا السؤال تتبنى الباحثتان السيناريوهات االستطالعية. 

 م( هي:2009على اختالف أنواعها وفو خطوات ذكرها )السن، السيناريو 

 .واالجتاهات العامة وصف الوضع الراهن .1

 .كة لهديناميكية النسو والقوى احملرِّ فهم .2

 وفرزها. حتديد السيناريوهات البديلة .3

 (.233ص)السيناريوهات. كتابة  .4

لقوة والضعف وفو نتائج الدراسة امليدانية يف ويتم بتحديد جوانب ا: وصف الوضع الراهن-1

اجلامعات احلكومية السعودية، ونتائج الدراسات السابقة، وحتليل أدبيات الدراسة 

 (:13)يستعرضها اجلدول 
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 وصف الوضع الراهن

 جوانب الضعف جوانب القوة

  وجود قواعد بيانات للطالب ميكن بها

 التعرف على احتياجاتهم.

 د تواصل إلكرتوني حيقو التواصل ووج

الفوري والفعال مع الطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس. 

  توافر هياكل تنظيمية حمددة

املسؤوليات واألدوار والعالقة بني 

 املستويات.

  القدرة على إعادة ترتيب اإلجراءات وفًقا

 ملتطلبات الوضع.

  القدرة على تعديل بع  السياسات

 املستقبلية.

 ات قوية لبع  اجلامعات.توافر إمكاني 

  ميتلك بع  أعضاء هيئة التدريس

 مهارات التعامل مع األزمات.

  القدرة على استيعاب التطور التكنولوجي

 وتوظيفه بكفاءة.

  قلة اشراك الطالب يف تقويم االستفادة

 من اخلدمات املتوافرة.

  افتقار األقسام والكليات ألدوات قياس

 االحتياج والرضا للطالب.

 تنسيو والتكامل يف املستويات ضعف ال

اإلدارية بني القسم والكلية وعمادة 

 الدراسات العليا.

  االفتقار ملتابعة فاعلية األنشطة التعليمية

أثناء األزمة وعدم وجود خطة وأدوات 

 ملتابعة األداء والتقويم.

  ندرة متثيل الطالب يف جمالس اختاذ

 القرار.

  ضعف اإلعالن عن نتائج قياس االحتياج

 والرضا.

  ضعف وجود آليات التكيف مع

 املستجدات واألزمات يف الوقت املناسب.

  ضعف التشجيع للقدرات اإلبداعية

 لطالب الدراسات العليا.

 :االجتاهات العامةاخلطوة الثانية: حتديد 

  ،بناء لوائحها األكادميية واملالية واإلدارية، وفو يف االجتاه حنو االستقاللية للجامعات

 سات العامة اليت تقرها الدولة من خالل جملس شؤون اجلامعات.اـتالسي

  بتفعيل االجتاه حنو توسيع املشاركة يف اختاذ القرار يف اجلامعات احلكومية السعودية

 .الطالبية اجملالس
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  ختيار األكفاء للمشاركة يف إدارة الكليات واألقسام باجلامعات تطبيو آليات الاالجتاه حنو

 .يةاحلكومية السعود

 ( يف التنظيم اإلداري للجامعات، مبا يف ذلك2030االجتاه حنو حتقيو رؤية )  اهلياكل تطوير

مؤشرات األداء يف اجملاالت التعليمية والبحثية تصميم الصالحيات وتعديل التنظيمية و

 واإلدارية.

 لبات اجتاه اجلامعات إلقرار خطط اسرتاتيجية تتضمن إدارة األزمات واملخاطر حتقيًقا ملتط

 االعتماد األكادميي.

  االجتاه حنو التنوع والتوسع يف قنوات االتصال بني اجلامعات احلكومية السعودية والطالب

 واجملتمع.

  االجتاه حنو تطبيو جمالس حوكمة اختاذ القرار يف إدارة الشؤون اجلامعية للجامعات

 احلكومية السعودية.

 د نسب حمددة يف تنفيذ املقررات الدراسية يف االجتاه حنو تفعيل التعليم اإللكرتوني وحتدي

 اجلامعات احلكومية السعودية.

  املراجعة املستمرة للمتغريات الداخلية واخلارجية لتحقيو متطلبات اجلودة للجامعات

 احلكومية السعودية.

  التطوير املستمر للمقررات وأساليب تصميم التدريس والتقويم للجامعات احلكومية السعودية

 هجيات التعلم اإللكرتوني.وفو من

بهدف الكشف عن القوى احملركة ذات التأثري له: كة فهم ديناميكية النسو والقوى احملرِّ-3

الفعال يف إدارة األزمة يف اجلامعات احلكومية السعودية، وطبقت ذلك على األبعاد اليت 

باالستعانة حددت للرشاقة التنظيمية يف إدارة األزمات للجامعات احلكومية السعودية 

( 0-1مبعادالت االحتماالت الرياضية ومصفوفة التأثري املتقاطع وتوزيع مدى االحتمال من )

(، اليت خلصت الباحثتان فيها للنتائج كما يف 96م، ص2004بالطريقة اليت وصفها )زاهر، 

 (:14اجلدول )
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 (1-0مصفوفة التأثري املتقاطع )درجة التأثري من 

 االستشعار اجملاالت
اختاذ 

 القرار
 املمارسة االسرتاتيجية

القدرة 

على 

 التعلم

 اجملموع التكنولوجيا

 4 1 0 1 1 1  االستشعار

 6 1 1 1 1  1 اختاذ القرار

 4 1 1 1  0 1 االسرتاتيجية

 4 0 1  1 1 1 املمارسة

القدرة على 

 التعلم
0 1 1 1  1 4 

 3  0 0 1 1 1 التكنولوجيا

 24 4 3 4 6 4 4 اجملموع

ويظهر األثر اإلمجالي جملاالت التأثري بعد قسمة جمموع األعمدة على جمموع الصفوف كما يف 

 (:16)اجلدول 

 اإلمجالي لكل ُبعد من أبعاد التأثري وفو نتائج مصفوفة التأثري املتقاطع راألث

 االستشعار اجملال
اختاذ 

 القرار
 املمارسة االسرتاتيجية

على  القدرة

 التعلم
 التكنولوجيا

 0،86 1،3 1 0،7 1،26 1 األثر اإلمجالي

 (:16)من اجلدول  يتضح

  ( بالرغم 0،7)اخنفاض تأثري االسرتاتيجية للجامعات على إدارة األزمة، فقد حصل على قيمة

من االعتقاد السائد بأن االسرتاتيجية ذات تأثري فعال يف إدارة األزمة، وبالرغم من أن نتائج 

لدراسة امليدانية أظهرت هلا قيمة متوسطة، إال أن الباحثتني تفسران ذلك بأن االسرتاتيجية ا

حتدد األطر العامة يف التعامل مع األزمات وليس خطة عمل حتدَّث باستمرار وفو املتغريات 

 املتسارعة يف إيقاع أحداث وتطورات األزمة.
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  ،( وهذا ما 0،86فقد حصل على قيمة )ضعف تأثري تكنولوجيا املعلومات يف إدارة األزمة

يغاير نتائج الدراسة امليدانية حيث حصلت على درجة متوسطة، وقد يرجع ذلك لضعف 

التدريب على توظيف التكنولوجيا يف التدريس والتقويم، وضعف توظيف الُبنى التحتية يف 

 حتقيو االتصال الفعال بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

  القدرة على و اختاذ القرارواملمارسة و االستشعارتأثرًيا يف إدارة األزمة هي: أن أكثر اجملاالت

النسو إلدارة األزمة يف ضوء مدخل الرشاقة  ة، وبالتالي ميكن القول أن ديناميكيالتعلم

  التنظيمية تتم باالستفادة من األربعة أبعاد السابقة.

وفيها حتصر البدائل املمكنة الداخلة يف كل : وفرزها اخلطوة الثالثة: حتديد السيناريوهات البديلة

جمال من جماالت التأثري اليت حددت بالرتكيز على األبعاد األربعة اليت ظهر هلا تأثري حمسوس 

يف حتريك النسو، ومن ثم حتديد وفرز السيناريوهات احملتملة، وذلك بافرتاض بديلني لكل 

ميكن حتديد البديلني يف )ممكنة، غري  التعلملقدرة على ُبعد من أبعاد الرشاقة التنظيمية، فل

واملمارسة الستشعار فردي، مشرتك(، ول)القرار ميكن حتديد البديلني يف  ممكنة(، والختاذ

سيناريوهات حمتملة يوضحها  7تقليدي، حديث(، وبذلك ينتج )ميكن حتديد البديلني يف 

حدوث السيناريوهات، وهي  (، ومن ثم حددت السيناريوهات املقبولة وفو شرو 16اجلدول )

ابتكارية لكن قاصرة؛ فهي ال  3و 2و 1)ابتكاري(، ويتضح أن السيناريوهات  4السيناريو 

إصالحية لكن  7و 8)إصالحي(، ويتضح أن السيناريوهات  6تدعم الصورة املثلى، والسيناريو 

أو األقسام أو قاصرة؛ فالسيناريو اإلصالحي قائم على إصالح جزئي مببادرة من بع  األفراد 

 )مرجعي(. 6 الكليات مع بقاء سلطة اإلدارة اجلامعية، والسيناريو

 السيناريوهات احملتملة

 االستشعار واملمارسة اختاذ القرار القدرة على التعلم السيناريو

 تقليدي فردي ممكنة 1

 حديث فردي ممكنة 2

 تقليدي مشرتك ممكنة 3

 حديث كمشرت ممكنة )ابتكاري( 4
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 االستشعار واملمارسة اختاذ القرار القدرة على التعلم السيناريو

 تقليدي فردي غري ممكنة )مرجعي( 6

 حديث فردي غري ممكنة )إصالحي( 6

 تقليدي مشرتك غري ممكنة 8

 حديث مشرتك غري ممكنة 7

وفًقا لنتائج الدراسات السابقة ونتائج الدراسة امليدانية لواقع إدارة السيناريوهات: كتابة -4

ن كسيناريو استطالعي، وبعد حتديد أبعاد األزمة اليت مثلت نقطة انطالق من الوضع الراه

النسو، كتبت السيناريوهات املرجعية واإلصالحية واالبتكارية  ةوجماالت تأثري ديناميكي

من ِقبل الباحثتني، وعرضت على السادة احملكمني من خرباء اإلدارة الرتبوية البالغ عددهم 

دارة األزمات يف ضوء ( حمكمني، ومن ثم ميكن وصف السيناريوهات املستقبلية إل7)

 مدخل الرشاقة التنظيمية كما يلي:

 :: السيناريو املرجعيًأوال

ينطلو من افرتاض ابتدائي وهو استمرار سيطرة الوضع الراهن، ومن ثم عدم  :فرضية السيناريو

حدوث تغريات جوهرية يف الوضع احلالي يف اجملاالت واألبعاد أو العوامل ذات الصلة بإدارة 

 اجلامعات احلكومية السعودية. األزمة يف

استمرار الوضع الراهن واحملافظة على مستوى تطبيو اجلامعة ألبعاد  فيص املستقبلي:املسار 

 الرشاقة التنظيمية يف إدارة األزمات بشكل تقليدي.

 :الوضع املستقبلي

 استمرار االستشعار بأساليب تقليدية لألزمات واملخاطر مبدى متوسط: رشاقة االستشعار، 

واستطالع التغيريات يف البيئة الداخلية واخلارجية احملتملة، واستمرار تقليدية قوائم املعلومات 

وضعف االستفادة منها، واستمرار اجلامعات يف تهيئة حمدودة لوسائل وأدوات بديلة للتعليم 

ارية أثناء حدوث األزمات وضعف ظاهر يف تنفيذ دورات تدريبية استباقية للطالب واهليئة اإلد

 والتعليمية يف التعامل مع خمتلف األزمات.

 استمرار فرض اجلامعات لسلطتها املركزية يف عملية اختاذ القرار دون : رشاقة اختاذ القرار

عد أثناء شراك جمالس الطالب فيها أثناء األزمات واستمرار مستوى التواصل معهم عن ُبإ

فعل حالي لتطورات األحداث وفو  ة كردِّزماألزمات، مع بقاء عملية اختاذ القرار أثناء األ
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 توجيهات وزارة التعليم اإلرشادية يف احلرص على مصاحل الطالب.

 حتافظ إدارة اجلامعة على األداء التقليدي الذي يتعامل مع األحداث وفو : رشاقة االسرتاتيجية

حمدودة دون منط االستجابة التقليدية من تعديل سياسات وإقرار بدائل تعليم وأساليب تقويم 

مراجعة دقيقة لألداء الفعلي، كما تستمر اجلامعة يف مستوى إعدادها للخطة االسرتاتيجية 

 تاحتها على املوقع الرمسي للجامعة إن وجدت.إو

  تطبيو الطرق التقليدية من نظم اتصال مع العمادات والكليات،  راملمارسة: استمرارشاقة

مة ئد تصاعد األزمة، وتطبيو آليات التكيف املواواستجابة الحتياج الطالب قدر اإلمكان عن

مع املستجدات، وغريها اليت يف جمملها حتقو توجيهات اإلدارة العليا للجامعة واستمرار العمل 

 برد فعل لألحداث والتطورات حسب تأثري األزمة.

  معة ضعف االستفادة من األزمة بقلة التعديل يف أنظمة اجلا رالتعلم: يظهرشاقة القدرة على

وضعف االبتكار إلحداث أساليب جديدة يف أمنا  التقويم اإللكرتوني، مع وجود ضعف يف 

االستفادة من قواعد البيانات، وضعف يف القدرة على التعلم بأمنا  جديدة، كإتاحة الفرصة 

البتكارات أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا وتقديم مرئياتهم حول اخلدمات 

 األزمة. املقدمة خالل

  دمج التكنولوجيا يف اجملال األكادميي أدى إىل استمرار  ةاملعلومات: قلرشاقة تكنولوجيا

اجلامعة باستيعاب واستخدام تطبيقات تكنولوجية لنظم التدريس والتقويم مبستوى متوسط، 

نه يستمر الضعف يف التدريب على التكنولوجيا وتقديم أنى حتتية إال وبالرغم من توافر ُب

دعم الفين الكايف لتحقيو التواصل الفعال بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس ورئاسة ال

 .األقسام

 :تنفيذ السيناريوإجرائية لمتطلبات 

 .استمرار منط اإلدارة املركزية يف اجلامعات والعمادات والكليات 

 .مجود اللوائح واألنظمة والسياسات وعدم مرونة اهليكل التنظيمي للجامعة 

 ة على مستوى التدريب احلالي على التكنولوجيا وتوظيفها يف التعليم والتقويم.احملافظ 

  احملافظة على مستوى التمويل احلالي لألنظمة واملشروعات الداعمة إلدارة األزمات يف

 اجلامعة.



 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

322 

الباحثتان أن السيناريو املرجعي من أضعف السيناريوهات للتنبؤ مبستقبل إدارة  ىترالباحثتني:  يرأ

زمات يف اجلامعات احلكومية السعودية، ويضعف احتمالية حتقيو اجلامعة ملكانة يف األ

 .(2030)التنافسية العاملية وفو أهداف رؤية 

:ثانًيا: السيناريو اإلصالحي

من افرتاض تطبيو أبعاد الرشاقة التنظيمية إلصالح وحتسني أوضاع إدارة  وينطلالسيناريو: فرضية 

 .كومية السعودية وليس تغيريها بشكل جذرياألزمات يف اجلامعات احل

تعميو اإلجيابيات املوجودة يف الواقع وذلك باإلصالح اجلزئي ومعاجلة  فيصاملستقبلي: املسار 

لتحسني مستوى تطبيو اجلامعة ألبعاد الرشاقة التنظيمية يف إدارة األزمات  ؛نواحي القصور

اسات العليا وأعضاء هيئة التدريس من خالل االستجابة بشكل فاعل ورشيو مع طالب الدر

واجملتمع دون أن يؤدي ذلك إىل إعادة اهليكلة أو دمج أبعاد الرشاقة التنظيمية يف اخلطة 

 االسرتاتيجية للجامعة.

:الوضع املستقبلي

  أساليب االستشعار من خالل تطبيو نظم اجلودة وإدارة املخاطر،  االستشعار: ُتطوررشاقة

الب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس على التعامل مع خمتلف والتدريب االستباقي لط

األزمات، وتصميم قواعد بيانات فعالة ذات تأثري يف عملية االستشعار والتنبؤ باألزمات، كما 

توفر اجلامعة وسائل وأدوات بديلة متنوعة للتعليم أثناء األزمات تتناسب مع ظروف الطالب 

 وأعضاء هيئة التدريس.

 حنو اإلدارة الالمركزية والتوسع يف إعطاء الكليات واألقسام  هالقرار: التوجاختاذ  رشاقة

حرية مقننة يف التعامل مع األزمة وفو سياسات حمددة ترمسها اإلدارة العليا يف اجلامعات، 

والتحسني من مستوى وآليات التواصل ومشاركة حمدودة من قبل أعضاء هيئة التدريس 

 ع واختاذ القرار.والطالب مع أطراف صن

  اجلامعة حماوالت للتعديل على االسرتاتيجيات باستحداث أهداف  لاالسرتاتيجية: تبذرشاقة

م مع التطورات والتغيريات احمليطة ومنو األزمة بإجراءات ممكنة التنفيذ مثل ءوأساليب تتوا

التفعيل ونية، التدريب املباشر ألعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس والتقويم اإللكرتو
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املرحلي للمنصات التعلمية اإللكرتونية، ووضع بدائل معلنة غري ملزمة يف التعليم والتقويم 

 للتطبيو أثناء األزمات.

  بل التعديل على بع  العمليات واملمارسات وتطبيو طرق حديثة من ِق ماملمارسة: يترشاقة

املتعددة والتوسع الكمي  كتطوير تطبيقات التكنولوجيا والوسائط ،اجلهات اإلصالحية

 ،والنوعي يف توظيفها يف التواصل والتدريس، واالنفتاح اجلزئي للتعاون مع اجلهات املعنية

وغريها  ،وتطوير معارف ومهارات التعامل مع األزمات من مرونة وسيطرة وحتكم وتقنية

 ألعضاء هيئة التدريس.

  طوير والتحسني يف القدرة على التعلم من الت ااجلامعة نوًع رالتعلم: تظهرشاقة القدرة على

ا من خالل ا ونوعيًّكميًّوا واستخالص الدروس املستفادة من األزمة وذلك بتعديل األنظمة جزئيًّ

تطوير أساليب وأمنا  وطرق جديدة، وتشجيع الطالب على تقديم األفكار اإلبداعية للتعامل 

 مع األزمات.

  عمادة التعليم اإللكرتوني أو ما يقابلها يف اجلامعات،  دور املعلومات: ُيفعَّلرشاقة تكنولوجيا

التحديد الدقيو لنوع اخلدمات املقدمة يتم وحدات خاصة للدعم الفين الفوري، و ويتم إنشاء

لتقويم، وتوفري فرص ل مأ كان للتدريسألطالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس سواء 

 كرتونية.تدريب متقدمة وحمدودة على املنصات اإلل

 :تنفيذ السيناريول إجرائية متطلبات

  استمرار منط اإلدارة املركزية مع منح بع  احلرية املشروطة يف اجلامعات والكليات

 والعمادات بشكل متدرج.

 .مرونة مقننة للهيكل التنظيمي للجامعة 

 .التعديل اجلزئي على اللوائح واألنظمة والسياسات 

 تدريب على التكنولوجيا وتوظيفها بشكل أوسع.عقد برامج تدريبية لعالج ضعف ال 

 .االستفادة القصوى من اإلمكانات املادية والبشرية وتوظيفها بشكل فاعل 

الباحثتان أن السيناريو اإلصالحي حياول التغلب على األزمة وجتاوزها مبا  ى: ترالباحثتنيرأي 

كمرحلة انتقالية  ابوًليسهم يف احلفاظ على املقدرات والسمعة األكادميية، وقد يكون مق

نى لوجود ُب ؛للسيناريو االبتكاري بالرتكيز على األبعاد اليت ميكن التعامل معها برشاقة
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حتتية تدعم التحرك خبفة يف اختاذ وممارسة وتعلم واستشعار األزمة يف اجلامعات السعودية 

 احلكومية.

:ثالًثا: السيناريو االبتكاري

اضات ترتكز على إحداث تغيري جذري شامل وابتكاري للوضع من افرت وينطل السيناريو:فرضية 

الراهن بالتنسيو والتكامل مع القوى املؤثرة يف إدارة األزمات يف اجلامعات احلكومية 

السعودية من خالل خطط تطويرية وتفعيل أدوار القيادات وأعضاء هيئة التدريس والطالب 

 .واجملتمع يف مواجهة األزمات

التحول اجلذري يف تطبيو اجلامعة ألبعاد الرشاقة التنظيمية إلدارة األزمات  فيص :املستقبلياملسار 

من خالل حفز الطاقات اإلبداعية املوجودة يف اجلامعات واجملتمع واستثمارها االستثمار 

األفضل وإحداث قدر عالي من التناغم واالتساق بني مجيع األبعاد املؤثرة إلحداث تطور 

 املستقبل.جذري لتفادي أزمات 

 :الوضع املستقبلي

  اجلامعة أساليب وأدوات استشعار األزمات املتطورة منها تطبيقات  ماالستشعار: تستخدرشاقة

الذكاء االصطناعي لتوفري أدوات وقواعد بيانات دقيقة الستشعار األزمات واألخطار، واألخذ 

ب ملنسوبي اجلامعة باستشارات متخصصة وجتارب بع  اجلامعات العاملية وإلزامية التدري

وتنفيذ أزمات افرتاضية للتأكد من جاهزية الطالب ومنسوبي اجلامعة من التعامل مع 

 األزمات. 

  أثناء األزمات من  املتخصصةاألقسام  ناإلدارة الالمركزية ومتك القرار: تنفذرشاقة اختاذ

وممثلي الشعب  لقرار اجملالس الطالبية اعملية صنع واختاذ القرار باستقاللية متنح ثقًل

فتح قنوات متعددة لالتصال من خالل تطبيقات تكنولوجية فعالة تو ،الطالبية واجملتمع احمللي

 للتواصل املباشر واملتزامن تسهم يف توفر اتصال فوري مع أطراف القرار لتطويو األزمة.

  تقبلية بدمج تعديالت جذرية يف رسم االسرتاتيجيات احلالية واملس االسرتاتيجية: ُتحدَّثرشاقة

تشكيل اهلياكل التنظيمية  ويعادأبعاد الرشاقة التنظيمية يف اخلطة االسرتاتيجية للجامعة، 

واللوائح واألنظمة والسياسات واإلجراءات املتبعة مبا يتفو مع متطلبات التغريات احمللية 
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ليمية والعاملية، والتفعيل اإللزامي لبدائل التدريس والتقويم واالتصال كاملنصات التع

 اإللكرتونية أثناء وخارج أوقات األزمات. 

  جذري يف جمال العمليات واملمارسات وتنفيذ طرق ابتكارية يف هندسة  لاملمارسة: حتورشاقة

وتوظيف  ،عادة هيكلة العالقات واستخدام املوارد التنظيمية بشكل حيويإاإلجراءات، و

نفتاح للتعاون مع اجلهات املعنية مع تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التواصل والتدريس واال

 تطبيو التعلم اإللكرتوني واالفرتاضي لتفعيل التعليم يف مواجهة األزمات.

  اجلامعة قدرة عالية على التعلم واستخالص الدروس املستفادة  رالتعلم: تظهرشاقة القدرة على

ويظهر منو  ،ساتمن األزمات حيث يتم التعديل اجلذري االبتكاري للوائح واألنظمة والسيا

التحول الفعلي لإلدارة الالمركزية  ممن ناحية منط التعليم املدمج أأكبري لقدراتها سواء 

 واإللكرتونية مع تطبيو أمنا  حديثة للقيادة تساعد على حتقيو اجلودة والتنافسية.

  تقنيات رقمية متطورة مدعمة بالذكاء االصطناعي  املعلومات: ُتوفَّررشاقة تكنولوجيا

ألجل التكيف واالستجابة السريعة وتبادل املعرفة واإلبداع، كما  ء؛األشيا "انرتنت"و

لزامية جلميع الطالب ومنسوبي إبطاقات تعريف إلكرتونية  تاستخدمت الروبوتات واستحدث

ا يسهم يف تطوير العمليات والبيئات مماجلامعة للتمكن من العمل مع الروبوتات بفاعلية 

  للجامعات. والقدرات التنظيمية

  :تنفيذ السيناريول إجرائية متطلبات

 .متكني األقسام املتخصصة ومنحها استقاللية مع تفعيل املساءلة واحملاسبة 

 .تضمني اهليكل التنظيمي للجامعة أبعاد الرشاقة التنظيمية وإخضاعه للمراجعة الدورية 

  .التعديل اجلذري على اللوائح واألنظمة والسياسات 

 ريبية مكثفة للتدريب على برجميات الذكاء االصطناعي املستحدثة.عقد برامج تد 

 .االستثمار الفعال لإلمكانات املادية والبشرية 

 .تطوير مصادر التمويل وإجياد مصادر متويل بديلة 

ترى الباحثتان أن السيناريو االبتكاري هو أفضل السيناريوهات ملستقبل إدارة  :نيي الباحثتأر

شاقة التنظيمية، ويدعم ذلك نظام اجلامعات اجلديد الذي مينح األزمات يف ضوء الر

باالرتقاء يف سلم  (2030)االستقاللية للجامعات والتمكني، وتدعمه متطلبات حتقيو رؤية 
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التنافسية العاملية، بالرغم من متطلباته الصعبة يف إحداث تغريات جذرية عميقة يف األنظمة 

 لتنفيذية للجامعات احلكومية السعودية.اإلدارية والتنظيمية والتشريعية وا

 توصيات الدراسة:

  تبين السيناريو االبتكاري ملواجهة األزمات، وميكن اعتبار السيناريو اإلصالحي عتبة للتحول

 حنو تطبيقه.

  .نشر ثقافة الرشاقة التنظيمية يف اجلامعات 

 احمليطة باجلامعات. إنشاء مراكز استشراف للمستقبل الستشعار البيئة الداخلية واخلارجية 

  تفعيل دور مراكز إدارة األزمات والكوارث باجلامعات احلكومية السعودية وربطها مبراكز

 استشراف املستقبل.

   .إعداد خطط اسرتاتيجية إلدارة األزمات وفو السيناريوهات املقرتحة 

  حوكمتها.اتباع أساليب تشاركية يف إدارة اجلامعات احلكومية السعودية لتسهم يف حتقيو 

 مقرتحات حبثية:

  تصور –الرشاقة التنظيمية كمدخل إلدارة األزمات يف التعليم العام يف مدارس اململكة

 مقرتح.

 وعالقتها بتحسني القدرة املؤسسية يف اجلامعات األهلية يف اململكة العربية  ةالرشاقة التنظيمي

 السعودية.
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 /https://vision2030.gov.sa. اسرتجع من موقع م(2030اململكة العربية السعودية ) رؤية

 . القاهرة:سات املستقبلية مفاهيم أساليب تطبيقاتيف الدرا ةمقدم م(.2004)زاهر، ضياء الدين. 

 مركز الكتاب للنشر.

من وجهة كومية احل األردنيةممارسة إدارة األزمات باجلامعات  عم(. واق2019)، عطاف. الزعيب

168(،66)66اجمللة الرتبوية لكلية الرتبية جبامعة سوهاج، التدريس.  هيئةنظر أعضاء 

196. 

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/
https://vision2030.gov.sa/


 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

328 

مؤمتر ورقة مقدمة إىل  .االستشراف وبناء السيناريوهات م، سبتمرب(.2009) .عادل عبدالعزيز، السن

 .القاهرة ،التخطيط االسرتاتيجي للتفوق والتميز يف املنظمات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

م(. إدارة األزمات بكليات جامعة حائل: املصادر واالسرتاتيجيات املستخدمة 2017طيفور، هيفاء علي. )

362 (،1)178 جامعة األزهر، جملة الرتبية،. تاألكادميياوعامل معها من وجهة نظر القيادات للت

371. 

إدارة األزمات يف اجلامعات األردنية احلكومية يف مشال األردن: العقبات م(. 2018عبابنة، سعيد حممد. )

 ك، األردن.رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة الريمو واحللول املقرتحة.

م(. واقع إدارة األزمات يف مؤسسات التعليم العالي األردنية: دراسة ميدانية على 2017عبدالرمحن، إميان. )

 1122 1098(، 8) 33جامعة البلقاء التطبيقية. جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، 

 اسرتجع من موقع

 https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_Q8DyTBF.pdf 

تكنولوجيا املعلومات لتحقيو الرشاقة االسرتاتيجية  تم(. متطلبا2019)العال، عنرت. عبد

 .266316 س(، مار69) اجمللة الرتبوية،جامعة سوهاج منوذًجا. باجلامعات املصرية

البحث العلمي مفهومه م(. 2016احلو، كايد. )عبد الرمحن، و ، وعدس، وعبدذوقان ،عبيدات

 ، عمان، األردن: دار الفكر العربي. 17 . .أدواته أساليبه

 إدارة األزمات يف اجلامعات األردنية احلكومية ومقرتحات للتطوير.م(. 2013)العموش، مي علي. 

 ة، كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن.رسالة دكتوراه غري منشور

القاهرة، مصر:  .السيناريوهات، حبث يف مفهوم السيناريوهات وطرق بنائها .(1997) .إبراهيم، العيسوي

 .مكتبة الشرق األوسط

 االستشراف االسرتاتيجي للمؤسسات واألقاليم.م(. 2004،ميشال ودوران، فليب واهلمامي، قيس ) غودية

 ورا الوطين للفنون واحلرف، لبنان.الكونسار فات

رسالة ماجستري،  الرشاقة االسرتاتيجية يف الداء املؤسسي املستدام. تأثريم(. 2018)، ياسر. القريشي

 جامعة القادسية، العراق. اسرتجع من موقع 

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_Q8DyTBF.pdf


 
 

 
  

 

  الرشاقة التنظيمية مدخل إلدارة األزمات. (2020ندى صاحل سعد. ) .الوهيب. عبري محد عبداهلل، بن شعيل

329 

 https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-14054.pdf 

م(. اسرتاتيجية مقرتحة لتحسني مستوى الرشاقة التنظيمية يف املدارس 2016)، مروان. املصري

( 2)40جامعة عني مشس، جملة كلية الرتبية يف العلوم الرتبوية،الثانوية يف حمافظة غزة. 

268341. 

لتحسني القدرة املؤسسية يف التعليم اجلامعي  م(. الرشاقة التنظيمية مدخل2016مغاوري، هالة أمني. )

133( 10)3اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية،  جملة اإلدارة الرتبوية،املصري. 

184. 

دور التعلم االسرتاتيجي يف حتقيو الرشاقة االسرتاتيجية يف م(. 2016)، يوسف عطوي. املواضية

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة،  اسة ميدانية.اجلامعات اخلاصة األردنية: در

 األردن.

اسرتاتيجية مقرتحة الختاذ القرار اإلداري يف جمال األزمات م(. 2010)، خالد بن خضر. النوميي

رسالة دكتوراه، اسرتجع من موقع  للمستوى اجلامعي يف اململكة العربية السعودية.

http://thesis.mandumah.com/Record/157975 

  اسرتجع من موقع وزير التعليم مع مدراء اجلامعات. عاجتمام(. 2020وزارة التعليم )

 https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/un-2020-m4.aspx 

 Arabic Refrences in English: املرتمجة االجنبية املراجع

Ababna, Saeed Mohamed. (2017). Crisis management in Jordanian public 

universities in northern Jordan: obstacles and proposed solutions. 

Unpublished PhD thesis, College of Education, Yarmouk University, 

Jordan. 

Abdul Rahman, Iman. (2018). The reality of crisis management in Jordanian 

higher education institutions: a field study on Al-Balqa Applied 

University. Annajah University Journal for Research (Humanities), 33 (7), 

1097-1122 Retrieved from 

 https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_Q8DyTBF.pdf 

Abdulaal, Antar. (2019). Information technology requirements to achieve 

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-14054.pdf
http://thesis.mandumah.com/Record/157975
http://thesis.mandumah.com/Record/157975
https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/un-2020-m4.aspx
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_Q8DyTBF.pdf


 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

330 

strategic agility in Egyptian universities - Sohag University as a model. 

Educational Journal, (59), March 256-316. 

Abu Laila, Hanadi. (2016). Strategic Flexibility and Its Impact on Crisis 

Management: An Applied Study in Jordanian Private Universities. 

Master's thesis. Retrieved from  

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org 

Ahmad, Abdul Wahab. (2016). Improving administrative performance in Jazan 

University colleges in view of the entrance to organizational agility. 

Journal of the Egyptian Association for Comparative Education and 

Educational Administration, 3, (8), 15-116. 

Al-Amosh, Mai Ali. (2013). Crisis management in Jordanian public universities 

and proposals for development. Unpublished PhD thesis, College of 

Education, Yarmouk University, Jordan. 

Al-Beshri, Muhammad Awadh. (2011). The function of public relations in crisis 

management: an applied study on models of crises in the Prophet's 

Covenant. Unpublished Master Thesis, Islamic University of Omdurman, 

Sudan. 

Al-Dabbagh, Enas. (2018). The effect of organizational agility on high 

performance (field research). Journal of Economic and Administrative 

Sciences, 105, (24), 325-351 

Al-Essawy, Ibrahim. (1998). Scenarios, researching the concept of scenarios 

and ways to build them. Cairo, Egypt: The Middle East Library. 

Al-Faqih, Manal. (2018). The role of strategic agility in achieving the 

competitive advantage of Yemeni universities. Journal of the College of 

Education, Ibb University - Yemen. Retrieved from 

 https://www.ibbuniv.edu.ye/uploads/files/35/2018100308312916.pdf 

Al-Massri, Marwan. (2016). A proposed strategy to improve the level of 

organizational agility in secondary schools in Gaza Governorate. Journal 

of the college of Education in Educational Sciences, Ain Shams 

University, 40 (2) 257-341. 

Al-Mawadhia, Youssef Atwi. (2016). The role of strategic learning in achieving 

strategic agility in Jordanian private universities: a field study. 

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/
https://www.ibbuniv.edu.ye/uploads/files/35/2018100308312916.pdf


 
 

 
  

 

  الرشاقة التنظيمية مدخل إلدارة األزمات. (2020ندى صاحل سعد. ) .الوهيب. عبري محد عبداهلل، بن شعيل

331 

Unpublished Master Thesis, Mutah University, Jordan. 

Al-Mozoughi, Ramadan Aqeela. (2017). The role of organizational culture in 

achieving efficient crisis management in Libyan hospitals. Scientific 

Journal of Business and Environmental Studies, Suez Canal University, 8 

(4), 208-237. 

Al-Noemi, Khalid bin Khedher. (2010). A proposed strategy for administrative 

decision-making in the field of crises for the university level in the 

Kingdom of Saudi Arabia. PhD Thesis, retrieved from 

 http://thesis.mandumah.com/Record/157975 

Al-Quraishi, Yasser. (2017). The impact of strategic agility on Sustainable 

institutional performance. Master Thesis, University of Qadisiyah, Iraq. 

Retrieved from https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-14054.pdf 

Al-Sin, Adel Abdul Aziz. (2009, September). Outlook and Scenario Building. 

Paper submitted to the Strategic Planning Conference for Excellence and 

Excellence in Organizations, Arab Administrative Development 

Organization, Cairo. 

Al-Zoubi, Attaf. (2019). The reality of the practice of crisis management in 

Jordanian governmental universities from the viewpoint of faculty 

members. Educational Journal of the Faculty of Education at Sohag 

University, 66 (66), 167-196. 

Goudia, Michal and Duran, Philip and Al-Hammami, Qais (2004). Strategic 

foresight for institutions and regions. The National Conservatory of Vatura 

Arts and Crafts, Lebanon. 

Hussein, Jihan Hassan. (2018). The reality of crisis management in universities: 

a comparative study between Cairo and Banha universities. New Horizons 

in Adult Education Magazine, Ain Shams University, Adult Education 

Center, 23, pp.261-299. 

Jafar, Younes. (2017). The impact of strategic planning in crisis management: an 

applied study on public institutions in the Jerusalem suburbs region, Al-

Aqsa University Journal, Humanities Series, 21 (1), 293-324 

Ministry of Education (2020). Minister of Education meeting with university 

administrators. Retrieved from  

http://thesis.mandumah.com/Record/157975
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-14054.pdf


 

 
 
 

 1442/2020(، العدد األول 6جملة العلوم الرتبوية: اجمللد )

332 

https://www.moe.gov.sa/ar/news/pages/un-2020-m4.aspx. 

Maghawri, Hala Amin. (2016). Organizational agility is an introduction to 

improving institutional capacity in Egyptian university education. Journal 

of Educational Administration, Egyptian Association for Comparative 

Education and Educational Administration, 3 (10) 133-174. 

Obaidat, Thouqan, Adas, Abdulrahman, Abdulhaqq, Kayed. (2016). Scientific 

research understood, tools and methods. (18 ed), Amman, Jordan: Dar Al-

Fikr Al-Arabi. 

Taifour, Haifa Ali. (2018). Crisis Management at the University of Hail: The 

Sources and Strategies used to deal with it from the viewpoint of academic 

leaders. Journal of Education, Al-Azhar University, 187 (1), 352-381. 

The Kingdom of Saudi Arabia vision (2030) Retrieved from 

https://vision2030.gov.sa/ 

References: األجنبية املراجع

Aryani, N. (2014).IT and Agility Feature at The Organization (A Case study). 

Internationa1Journal of Academic Research,1(6), 268-293. 

Celik, A& Yilmaz R. (2016). Research of the Effusiveness of Strategic 

Leadersip in Crisis Management: A Comparative Study in Large 

Entireness and SMES in Konya 3rd industrial Zone. Postmodern 

Openings/ Deschideri Postmodern. Dec 2016, Vol.7Issue2, pp.93-114. 

 

 

 

https://vision2030.gov.sa/


 
 

 
  

 

 النفسيون        العوامل املنبئة باملهارات اإلرشادية اليت يستخدمها األخصائيون(. 2020) يى.القحطاني. ظافر، خطابة، حي

333 

Al-Qahtani. Dhafer bin Mohammed, Katatbh. Yahiya Mubarak. (2020). Predictor's 

factors of counseling skills psychologists' use To Crisis Intervention. Journal of 

Educational Science, 6 (1), 333-366. 

Predictor's factors of counseling skills psychologists' use 

 To Crisis Intervention 

Dr. Yahiya Mubarak, Katatbh 

Associate Professor of Psychology 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic 

University/ Faculty of Social Sciences 

Dr. Dhafer bin Mohammed Al-
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Abstract: 

This study aimed at exploring the role of demographic variables (gender, 

age, degree, job title, years of experience, cases previously dealt with) in 

predicting the counseling skills applied by psychologists to Crisis Intervention, 

To achieve this aim The researchers used the counseling skills scale  prepared by 

Ziada (1998) to determine these skills. The sample of study consisted of (255) 

psychologists' (males and females). 

The results showed that the level of counseling skills possessed by 

psychologists for interventions in times of crises was high for the overall degree 

and varied from low to medium for the sub-dimensions. Also been found in 

statistical differences of demographic variables in counseling skills according to 

the gender variable in favor of females, And the variable of the academic degree, 

with higher scientific degrees, and job title for the benefit of behavioral training 

teachers, and variable of years of experience for the benefit of their experience 

more than ten years and less than twenty years, and variable of cases previously 

dealt with and in favor of trauma and natural disasters, While there were no 

statistical in the gender, and age variables  

The results showed the contribution of some variables in a Dalacian form 

in explaining the discrepancy in the counseling skills possessed by psychologists 

to intervene in times of crisis.The (age) variable explained the highest 

percentage (31.3%), while the years of experience variable explained experience 

(13.7%), which is the lowest. 

Key words: Predictor's factors of counseling skills, psychologists, crisis 

intervention. 
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اليت يستخدمها  اإلرشاديةالعوامل املنبئة باملهارات (. 2020القحطاني، ظافر بن حممد، خطاطبة، حييى مبارك. )

 .566–555 (،1) 6جملة العلوم الرتبوية،  .اتللتدخل وقت األزماألخصائيون النفسيون 

للتدخل األخصائيون النفسيون اليت يستخدمها  اإلرشاديةالعوامل املنبئة باملهارات 

 وقت األزمات 

  (2)د. حييى مبارك خطاطبة         (1)د. ظافر بن حممد القحطاني

 :املستخلص

النوع، العمر، الدميوغرافية )هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن دور بع  املتغريات 

يف التنبؤ الدرجة العلمية، املسمى الوظيفي، عدد سنوات اخلربة، احلاالت اليت سبو التعامل معها( 

باملهارات اإلرشادية اليت يستخدمها األخصائيون النفسيون للتدخل وقت األزمات، ولتحقيو أهداف 

( لتحديد هذه 1997الذي أعده زيادة )الدراسة استخدم الباحثان مقياس املهارات اإلرشادية 

 ( أخصائيًّا وأخصائية، اختريوا بشكل عشوائي. 266تكونت عينة الدراسة من ) املهارات.

النفسيون  نوأشارت النتائج إىل أن مستوى املهارات اإلرشادية اليت ميتلكها األخصائيو 

ني متدنية إىل متوسطة لألبعاد للتدخل وقت األزمات جاءت بدرجة مرتفعة للدرجة الكلية ومتباينة ب

الفرعية، كما وجدت فروق يف املهارات اإلرشادية يف عدد من املتغريات الدميوغرافية، فقد جاءت 

الفروق وفًقا ملتغري الدرجة العلمية لصاحل ذوي الدرجات العلمية العليا )الدراسات العليا(، وملتغري 

ي، وملتغري سنوات اخلربة لصاحل من خربتهم املسمى الوظيفي لصاحل ذوي مسمى األخصائي النفس

أكثر من عشر سنوات وأقل من عشرين سنة، وملتغري احلاالت اليت سبو التعامل معها لصاحل 

 حاالت الصدمة الناجتة عن الكوارث واألزمات، بينما مل توجد فروق وفًقا ملتغري النوع، والعمر. 

إحصائيًّا يف تفسري التباين يف مستوى  وبينت النتائج إسهام بع  املتغريات بشكل دالٍّ 

املهارات اإلرشادية اليت ميتلكها األخصائيون النفسيون للتدخل وقت األزمات، وقد فسر متغري 

 %( وهي أقل نسبة.13.8%( يف حني فسر متغري سنوات اخلربة )31.3)العمر( أعلى نسبة )

األخصائيون النفسيون، التدخل وقت  العوامل املنبئة باملهارات اإلرشادية، الكلمات املفتاحية:

 األزمات.

                                                             
 أستاذ علم النفس املشارك جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية العلوم االجتماعية.  (1)
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 مقدمة الدراسة: 

فريوس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق م( موجة من 2020شهد العامل يف مطلع العام )

(؛ مما استدعى عدًدا من التدخالت الوقائية واالحرتازية على مجيع 19التنفسية )كوفيد األوسط 

ية واالجتماعية اليت متثلت يف التباعد االجتماعي؛ لكونه املستويات الصحية وهي األهم، والنفس

من األمراض املعدية وفًقا لتصنيف منظمة الصحة العاملية، وتأكيًدا من وزارة الصحة يف اململكة 

( Pandemicستخدم وصف الوباء العاملي أو اجلائحة )ُي(. وـه1441العربية السعودية )وزارة الصحة،

من  واضح هلا وانتقال من شخص إىل آخر يف عدٍد تفٍش ُيلحظما لوصف األمراض املعدية عند

تتمثل اسرتاتيجيات السيطرة على تفشي و .(WHO, 2020ذات الوقت )البلدان يف العامل يف 

يبدأ العمل على االحتواء يف املراحل املبكرة من  ، حيثاجلائحة باالحتواء أو الكبح والتقييد

 إدخال تدابري أخرى من مكافحة العدوى واللقاحاتوهلم، تتبع املصابني وعز من خاللالتفشي 

، ومتثلت اإلجراءات الوقائية يف حجر األفراد السكان بقيةكبح انتشار املرض لدى ل الطبية

صحيًّا يف املنازل خشية انتقال املرض وزيادة انتشاره، وهذا بدوره أدى إىل ظهور مجلة من 

كية والنفسية اليت هي حمور األهمية يف هذا البحث املشكالت االقتصادية واالجتماعية والسلو

(Ferguson, etal; 2020) حيث ظهر القلو، واملخاوف املرضية من اإلصابة باملرض، وتضاعفت ،

عن الشعور بالعزلة االجتماعية، وقلو املستقبل، واخلوف  اًلالضغو  النفسة، وضغو  العمل؛ فض

التوتر النفسي، والشعور باإلحبا ، واخنفاض من متالزمة انتشار العدوى، وتوهم املرض، و

مستوى التوازن النفسي، وتراجع القدرة على التفاعل االجتماعي املباشر، واخنفاض إنتاجية الفرد؛ 

تشري التقديرات إىل أن شخًصا واحًدا من مما انعكس سلًبا على سلوكه الصحي بشكٍل عام، و

أو القلو، أو  ،صاب باالكتئابات ُي%( ممن يعيشون يف منطقة تشهد صراع22كل مخسة )

األشخاص ، و، أو االضطراب الثنائي القطب، أو الُفصامللصدمةاضطراب الكرب التالي 

)منظمة الصحة  أثناء حاالت الطوارئخاصة ضون للخطر املصابون باضطرابات نفسية شديدة معرَّ

معدل انتشار اضطراب  ( إىل أنHuang & Zhao, 2020َّ(. وأشار هونغ وتشاو )2019العاملية، 

 على التوالي.( %17.2 و %20.1 و %36.1بلغت )ونوعية النوم  ،وأعراض االكتئاب ،القلو العام

ونتيجة لآلثار الناجتة عن هذه األزمات واألحداث الطارئة اليت توالت على األفراد؛ فقد 

ا ضحايا ألزمات للتعامل مع األشخاص الذين أصبحوطورت مهارات تدريبية للمتخصصني النفسيني 

 اإلرشاد النفسي ومهارات من خالل استخدام تقنياتالنفسية واالجتماعية  آثارها متنوعة؛ خلف 
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املتخصصني يف اجملاالت اإلرشادية من  عدٍدل ؛ مما أدى إىل ازدياد احلاجة(1999، )الزعيب املتنوعة

السلبية. وحيدد آثارها اخلدمات يف مساعدة ضحايا األزمات على التخلص من  لتقديموالعالجية 

( سبع مراحل للتدخل املهين وقت األزمات ميكن (Roberts, & Ottens, 2005روبرتس واوتونز 

ملختصي اإلرشاد والعالج النفسي توظيفها واستخدامها مع املسرتشدين، مبا ُيسهل التخطيط للعالج 

للتعامل مع آثار األزمة، واختصار مدته الزمنية، فيجب على األخصائي النفسي التخطيط الشمولي 

والتدخل املهين املباشر لتقويم شدة املخاطر، وسرعة إجراء االتصال النفسي وبناء العالقة 

اإلرشادية من خالل توظيف شرو  العالقة اإلرشادية الناجحة، وهي: األصالة، التقبل غري 

حتديد املشكالت املشرو ، االحرتام والتعاطف، وتشجيع املسرتشد على )الكشف عن الذات(، و

الناجتة عن األزمة وترتيبها وفًقا ألولوية عالج كل مشكلة، والعمل على توليد البدائل 

واستكشافها، واليت قد تكون مرحلًة صعبة على املتخصص أو املعاجل النفسي. كما يتطلب منه 

والرتكيز  واملهارات الالزمة للعالج، تتنفيذ اخلطة اإلرشادية وخاصة بعد تكامل االسرتاتيجيا

 على ختطيط جلسات املتابعة للعمالء. 

ومما سبو ُيتوقع أن مثة عوامل مباشرة وغري مباشرة ذات أهمية يف التأثري على درجة امتالك 

يني النفسيني للمهارات اإلرشادية وقت األزمات؛ مما يسهل ويساعد أصحاب القرار ئاألخصا

اإلرشادية، ومبا ُيسهم مبساعدة  تنبؤ باملهارابالوقوف على هذه العوامل األكثر إسهاًما يف الت

املتخصصني على مواجهة وحل املشكالت النفسية اليت يعاني منها األفراد، وتكثيف املهارات اليت 

 آدائهم ومسرتشديهم.  ىيطبقونها مبا ينعكس عل

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

شعرون أن تدريبهم غري كاٍف أثبتت العديد من نتائج الدراسات أنَّ األخصائيني النفسيني ي

للتعامل مع األزمات اليت تطرأ أثناء اخنراطهم يف بيئات عمٍل متنوعة، كما ينقص بعضهم املهارات 

 & ,Bellamy,  Wang, McGee,  Liu)املتقدمة يف التعامل معها بشكل مهين؛ حيث أشارت 

Robinson, 2019; Nickerson,  Cook,  Cruz, & Parks, 2019; Fujisawa, etal. 2019; 

Sawyer, Peters, & Willis, 2013; (Bischof, 2006; Deming, 2004)  إىل مستوى امتالك

األخصائيني النفسيني للمهارات اإلرشادية للتعامل أثناء األزمات، والفروق بينهم وفًقا لبع  

 املتغريات.
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ال بدَّ من التصدي هلا وبكون اآلثار الناجتة عن هذه األزمات أكثر انتشاًرا يف اجملتمع؛ ف

النفسيني من التأثري على املسرتشدين  ومعرفة مهارات التعامل مع آثارها، مبا ُيمكِّن األخصائيني

عندما حتدث األزمة، ومساعدتهم على التكيف النفسي واالجتماعي مبا ينعكس عليهم وفًقا لنوع 

( حاجة األخصائيني Allen, et al. 2002األزمة ودرجتها. وقد بينت نتائج دراسة )ألني ورفاقه( )

%( غري 68%(، ونسبة )10.6النفسيني للتدريب على املهارات اإلرشادية للتدخل وقت األزمات بنسبة )

مستعدين بشكٍل مباشر للتعامل معها. وتتمثل مشكلة الدراسة يف حتديد العوامل املنبئة باملهارات 

دخل وقت األزمات، وقد استخدمت بع  اإلرشادية اليت ميتلكها األخصائيون النفسيون للت

املتغريات: )العمر، النوع، عدد سنوات اخلربة، املستوى التعليمي، املستوى االقتصادي، نوع 

احلاالت اليت سبو التعامل معها( يف الدراسة احلالية بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة 

Bellamy, Wang, McGee, Liu, & Robinson, 2019;؛ طنوس واخلوالدة؛ 2019صميلي، ؛ ال

( للمقارنة يف املهارات اإلرشادية اليت يستخدمها األخصائيون النفسيون وقت 1997 ؛ زيادة،2018

األزمات. وحيث تباينت هذه الدراسات يف تناوهلا هلذه املتغريات؛ إلَّا أنه اتضح أنها قد تسهم 

تخصصني النفسيني عند احلاجة للتدخل. كعوامل منبئة باملهارات األكثر استخداًما من ِقبل امل

 وقد تبلورت مشكلة الدراسة بصورتها احلالية من خالل الدورات التدريبة املقدمة لألخصائيني

النفسيني للتدخل وقت األزمات، ودورات تتعلو باإلسعافات النفسية األولية، ومهارات التعامل مع 

ورات ذات العالقة باألزمات النفسية على الصدمات، والكرب الناتج عن الصدمة وغريها من الد

وجه اخلصوص، وقد لوحظ أثناء هذه الدورات تبايٌن يف املهارات اإلرشادية املستخدمة للتدخل وقت 

األزمات؛ تبًعا لعدد من العوامل واليت استخدمت كمنبئات للمهارات اإلرشادية املطبقة وقت األزمة، 

 بة عن األسئلة التالية:وتتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف اإلجا

 ؟يت يستخدمها األخصائيون النفسيون للتدخل وقت األزماتما مستوى املهارات اإلرشادية ال 

الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف املهارات اإلرشادية اليت يستخدمها األخصائيون النفسيون ما  

الدرجة العلمية، املسمى النوع، العمر، للتدخل وقت األزمات وفًقا للمتغريات الدميوغرافية )

 ؟الوظيفي، عدد سنوات اخلربة، احلاالت اليت سبو التعامل معها(

األخصائيون النفسيون للتدخل وقت  اما العوامل املنبئة باملهارات اإلرشادية اليت يستخدمه 

 ؟األزمات
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 أهداف الدراسة:

 .لتدخل وقت األزماتمستوى املهارات اإلرشادية اليت يستخدمها األخصائيون النفسيون ل حتديد 

 األخصائيونالفروق ذات الداللة اإلحصائية يف املهارات اإلرشادية اليت يستخدمها التعرف على  

النوع، العمر، الدرجة العلمية، وفًقا للمتغريات الدميوغرافية ) النفسيون للتدخل وقت األزمات

 .ا(املسمى الوظيفي، عدد سنوات اخلربة، احلاالت اليت سبو التعامل معه

للتدخل وقت  األخصائيون النفسيون يستخدمهااملهارات اإلرشادية اليت ب حتديد العوامل املنبئة 

 األزمات.

 أهمية الدراسة:

تنبثو أهمية الدراسة احلالية من جانبني: فمن حيث األهمية النظرية تستمد أهميتها لكونها 

مُلستخدمة للتعامل مع األزمات، من من الدارسات القليلة اليت تهتم بدراسة املهارات اإلرشادية ا

وقت األزمات، وتقدير احلاجة الفعلية، ومستوى املهارات مستوى املهارات اإلرشادية  خالل حتديد

اإلرشادية للممارسني النفسيني، كما تعد إضافة علمية جيدة نظًرا لقلة الدراسات اليت تناولت 

ت. ومن حيث األهمية التطبيقية فقد تكشف املتغريات املؤثرة على درجة امتالكهم هلذه املهارا

نتائج الدراسة احلالية أكثر العوامل تأثرًيا وتنبًؤا مبستوى املهارات اإلرشادية اليت ميتلكها 

األخصائيون النفسيون للتدخل وقت األزمات، فتكون انطالقة مهمة ملشريف املراكز اإلرشادية 

ومساعدتهم على رسم اخلطط التطويرية لربامج  على األخصائيني النفسيني العاملني يف امليدان،

اإلرشاد النفسي بشكٍل عام وبرامج اإلرشاد وقت األزمات بشكٍل خاص، وحتسني واقع تطبيو 

 املهارات اإلرشادية أثناء التعامل مع األزمات.

  :الدراسة حدود

جلهات اقتصرت حدود الدراسة على عينٍة من األخصائيني النفسيني العاملني يف عدد من ا

)املدارس، والعيادات النفسية(، يف مدينة الرياض. اختريوا بالطريقة العشوائية، خالل الفصل 

 ؛ مما جيعل تعميم النتائج متحدًدا بهذه الفئة.ـه1440/1441الدراسي الثاني 

 التعريفات اإلجرائية للمفاهيم واملصطلحات:

ثرة يف درجة امتالك األخصائيني العوامل املنبئة باملهارات اإلرشادية: هي العوامل املؤ
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النوع االجتماعي، العمر، ، وتتمثل )وقت األزمات وامُلطبقة للتدخللمهارات اإلرشادية النفسيني ل

. وُتعرَّف املهارات الدرجة العلمية، املسمى الوظيفي، سنوات اخلربة، نوع احلاالت اليت يتعامل معها(

ن للتدخل وقت األزمات إجرائيًّا وفًقا ملعدِّ األداة زيادة اإلرشادية اليت ميتلكها األخصائيون النفسيو

( بأنها: املهارات املرتبطة بالعملية اإلرشادية الضرورية وقت حدوث األزمة، وحاجات 1997)

املتخصصني للتمكن من أدائها. وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها املستجيب على املقياس 

 املستخدم بالدراسة احلالية.

 :السابقة والدراسات نظريال اإلطار

تتنوع األزمات اليت يتعرض هلا الفرد منها: االجتماعية، واألسرية، والصحية، والنفسية 

واليت تعترب من أخطرها وأشدها فتًكا بصحته وأنشطته العامة؛ نظًرا ملا يتعرض له من ضغو  

(. وتتباين أسس  (James, 2008وآثار مجة، تهتك بصحته وتؤدي إىل تراجع يف مهاراته العامة

وتصنيفات األزمات من حيث مراحل دورة حياة األزمة، أو معدل تكرارها )ذات طابع دوري 

متكرر، فجائي عشوائي(، وعمو األزمة )عميقة جوهرية، وهيكلية التأثري، وغري عميقة 

 وهامشية التأثري(، أو شدتها )عنيفة جاحمة، وهادئة ضعيفة(، أو حمورها )مادية، معنوية، أو

 Erichريك ليندمان )(. وتعود بداية الدراسة األوىل لألزمات إل2019اإلثنني مًعا( )اجلنابي، 

Lindemann)  عندما قدم ورقة يف جمال التدخل وقت األزمات، بعد احلريو الذي وقع يف بوسطن

 (. واهتم كابالن وفًقا ملا (Wright, 2014( شخٍص600م( ونتج عنه ما ُيقارب وفاة )1943عام )

بدراسة مجيع أنواع األزمات مبيًنا أن املوقف الصادم مير بعدد من  ( (James, 2008ذكره جيمس 

املراحل متثلت يف التوازن املضطرب، والعالج السريع، وحل املشكلة اجلزئي، وإعادة التوازن؛ 

 -ةرغًما من التفاوت من شخٍص آلخر. ومن املسلَّم به أن دراسة التدخل وقت األزمات )النظري

( Erickson, 1963املمارسة( بدأت جبهود أريك لبندمان، مكتسًبا دعمه من إريكسون )

( عندما درسا آثار احلوادث والكوارث على السلوك البشري، وإلقاء Caplan, 1964وكابالن )

الضوء على نظرية األزمات، وممارسات التدخل، حيث أشارا إىل أعراض احلزن احلاد وطرق 

طور األزمة، وهي: حالة عدم التوازن، والعالج قصري املدى، وحتديد املشكلة، إدارته، ومراحل ت

، ويركز التدخل وقت األزمات على خف  الضغو  ( (MacDonald, 2016وإعادة التوازن.

اآلن(، والتقويم، والتخطيط للعالج.  النفسية، وتقديم الدعم النفسي، والتدريب على مهارة )هنا
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 اتزانه النفسي حدوث تغريات فجائية تتناول الكائن البشري، وتعرض (crisesتعين )أزمة كلمة و

للخطر أو اهلدر النفسي  هضعرِّ، أو االضطراب واملرض النفسي، كما أنها ُتوالتمزقإىل االهتزاز 

(Psychological Wasting،2017 ( )الشربيين وصادق.) ( وعرفها كابالنCaplan,1964 )

فراد مشاكل ال ميكن حلها نتيجة زيادة التوتر، وظهور أعراض بأنها حتدث عندما يواجه األ

القلو، واضطراباٍت عاطفية، وعدم القدرة على العمل لفرتاٍت طويلة. بينما عرفها روبرتس 

Roberts, 2000))  بأنها: فرتة من عدم القدرة على التوازن النفسي؛ نتيجة حلدث خطري أو موقف

 ( بأنها:Hoff, 1995ا بشكل مألوف. وعرفها هوف )يشكل مشكلة كبرية ال ميكن معاجلته

 تؤدي إىل عجٍز، ناجم عن مصادر ظرفية أو تنموية أو اجتماعية أو ثقافية اضطراٌب عاطفي حادٌّ

 .مؤقت للتكيف عن طريو حل املشكالت املعتادة لدى الفرد

 مراحل التعامل مع األزمة النفسية:

منوذج كيوبلر روس ألزمات لدى األفراد منها: تتعدد النماذج اليت اهتمت بدراسة مراحل ا

َيِصف  حيث  (Kubler-Ross model, Five Stages of Grief)املعروف بـِ مراحل احلزن اخلمسة 

. 1واألزمات النفسية:  احلزن الناِتج عن املصائب فيها معتعاَمل اإلنسان يمخس مراِحل للطريقة اليت 

عادة ما يكون جمرد وهو ميكن أن حيدث هذا، ليس لي": "أنا خبري"، "ال  : كأن يقول:اإِلنكار

دفاع مؤقت للفرد. هذا الشعور عامة ُيستبدل بالوعي الشديد باملواقف واألفراد اليت َسُترتك بعد 

"، "كيف حيدث هذا لي؟"، اًل"ِلَم أنا؟ هذا ليس عد : كأن يقول الفرد املصابالغضب. 2 املوت.

درك أن اإلنكار ال ميكن أن دخل الفرد املرحلة الثانية حتى ُين يإ"من املُلوُم على ذلك؟": ما 

"فقط دعين أعيش  : وهنا يقول الفرد املصاباملساومة. 3 .يستمر، بسبب الغضب الذي ينتاب الفرد

لرؤية أطفالي يكربون"، "سأفعل أي شيء من أجل أن تعود لي": املرحلة الثالثة حتتوي على األمل 

يواجه  يشعر املصاب بأنهاالكتئاب . 4 .انشيء لتأجيل املوت أو الفقدبأن الفرد ميكنه فعل أي 

التقبل . 6. يبدأ الفرد يف فهم حتمية املوت شيء سأفعله؟ أي، ما الفائدة من املخاطر وأنه سيموت

كمل الطريو"، "ال فائدة من املقاومة، من األفضل جيب أن ُأ انتهى،"ما حدث  يبدأ املصاب بتقبل

 ,Maciejewskiملا حدث )والتفهم  إىل أن يشعر بالسالممتد املرحلة األخرية  ،يأتي"أن استعد ملا س

 Zhang, Block, & Prigerson, 2007.) 
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 مهارات التدخل وقت األزمة:

توازنهم  الستعادة لألفراد، فوريةالنفسية الرعاية مهمًّا لتحقيو الاألزمات  وقتالتدخل يعترب 

تكون  وقدالصدمة النفسية على املدى الطويل،  آثارقليل وت، يالنفسي واجلسدي واالجتماع

مفاجئ ألحد أفراد  حاالت األزمات على شكل كوارث طبيعية، وإصابات جسدية شديدة، وموٍت

 ,Jackson-Cherry)النفسي للمصاب تحقيو االستقرار بلتدخل يف األزمات اأولوية ، وتتمثل أسرته

& Erford, 2010)األفراد يف التعامل مع األزمة أو الصدمة النفسية طرق ومهارات  . وتتباين

واملستوى الثقايف للفرد، واملشاكل النفسية ، والوعي اخلربة احلياتية،على  املتكررة بطرق تعتمد

وقد متتد األزمات  جملتمعي،أو قلة الدعم األسري وا ،السابقة، أو التعرض لويالت احلب وتبعاتها

أثناءها بالقلو والضيو والتوتر، واهلم، واهللع، واحلزن. ورمبا الفرد لفرتة زمنية طويلة، يشعر 

التدخل السريع ولتعود للظهور يف فرتات تالية.  ذلكختتفي بعد قد الفشل واليأس واالكتئاب، و

وتشمل  (.2017 يساعد أغلبية األفراد على العودة لوضعهم الطبيعي )الشربيين وصادق، واملبكر

على تقديم املساعدة الفورية لألفراد الذين يعانون من أزمة، فهي  مهارات التدخل وقت األزمات

عملية مساعدة قصرية، وهدفها الرئيس هو حل املشكلة، وحتقيو درجة من االستقرار العاطفي، 

وحتقيو التوازن النفسي والسلوكي وتقديم الدعم، والتدريب على مهارات لعب األدوار، وبع  

وحتصني الفرد أو اجملموعة باملهارات املناسبة وفًقا لطبيعة احلالة  التمارين املعرفية والسلوكية،

من خالل حتقيو التوزان االنفعالي، واإلتقان املعريف، وتطوير بع  االسرتاتيجيات املتعلقة مبواجهة 

 . (Klicker, 2000املوقف )مسبب األزمة( )

 الدراسات السابقة:

كوك، كروز، وباركس هدفت الدراسة اليت قام بها كل من نيكرسون، 

(Nickerson, Cook, Cruz, & Parks, 2019)  إىل معرفة أثر التدريب واملعرفة يف التدخل املهين

وقت األزمات، والعوامل املنبئة بهذه املهارات من خالل دراسة خصائص املتدربني والعوامل البيئية 

( من املشاركني. وبينت 310) واملهارات املكتسبة للتعامل مع األزمات. تكونت عينة الدراسة من

%( من التباين 80نتائج حتليل االحندار اهلرمي أن خصائص تصميم التدريب وبيئة العمل متثل نسبة )

%( من اجلوانب املعرفية واحلاجات التدريبية 46يف نتائج سلوك املشاركني، وتفسر بنسبة )

 للمشاركني.
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 & ,Bellamy,  Wang, McGee,  Liuوقام كل من بيلماي وونج وميجي وليو وريبونسون 

Robinson, 2019) بدراسة ملعرفة تصورات املستشارين النفسيني حول التعامل مع األزمات يف )

الواليات املتحدة األمريكية؛ بهدف توفري الدعم النفسي للتعايف من األزمات الناجتة عن الكوارث. 

حندار اخلطي للتنبؤ بالرضا الوظيفي ( خمتًصا نفسيًّا. وُحسب اال632تكونت عينة الدراسة من )

بناًء على فائدة التدريب والضغط املهين، والعمر، واجلنس، والعرق، وطبيعة العمل )جزئي، 

كلي(. وأشارت نتائج الدراسة إىل إمكانية التنبؤ بالعوامل أعاله لتحديد تصورات املستشارين 

 دار ذات داللة إحصائية.النفسيني حول التعامل مع األزمات حيث جاءت معادلة االحن

بعد  النفسيةاكتساب املهارات اإلرشادية املتعلقة بأنشطة الصحة  درجةالتحقو من ومن أجل 

شارين النفسيني للتدخل ستوتوضيح املهارات املطلوبة من امل ،الكوارث لدى املتخصصني النفسيني

، دراسته اليت  (Fujisawa, etal; 2019)أجرى كل من فوجيساو وآخرين  املهين وقت األزمات

( خمتًصا نفسيًّا يف اليابان. وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود عدٍد من العوامل 71تكونت من )

املؤثرة على قدرة املستشارين النفسيني على العمل بعد األزمات منها التعاون املهين، ومستوى الوعي 

ربة املهنية كانت من أهم العوامل بأهمية املهارات الصحية والنفسية، كما بينت النتائج أن اخل

 املؤثرة يف تقديم اخلدمات اإلرشادية.

( دراسة هدفت إىل الكشف عن مهارات التدخل اإلرشادي أثناء 2019وأجرى الصميلي )

التعامل مع األزمات املدرسية لدى املرشدين الطالبيني واملرشدات الطالبيات يف مدارس املنطقة 

يا" يف ضوء متغريات )النوع، احملافظة، املؤهل العلمي، سنوات اجلنوبية "جازان، جنران، صب

إناث(. أشارت النتائج  62ذكور؛  136( )177اخلربة، املرحلة العلمية(. وتكونت عينة الدراسة من )

إىل أن تقديرات أفراد الدراسة حنو املهارات اإلرشادية كانت مرتفعة، وبينت عدم وجود فروق يف 

فًقا ملتغريات )النوع، احملافظة، املؤهل العلمي(؛ ووجود فروق ذات داللة املهارات اإلرشادية و

 إحصائية يف متغري سنوات اخلربة لصاحل ذوي اخلربة األكثر من عشر سنوات.

إىل حتديد درجة اكتساب مهارات فهدفت ( 2018والدة )اخلطنوس و أما دراسة

حتديد االختالفات يف درجة و األردنية،ة االستشارات يف األزمات للمستشارين املتدربني يف اجلامع

مهارات االستشارة حسب املتغريات: اجلنس واملستوى وتوزعت امتياز املرشح املتدرب يف األزمات. 

أن مستوى مهارة وقد أشارت نتائج الدراسة ( طالب. 206اشتملت عينة الدراسة على )واألكادميي. 

توى مهارات املستشارين املدربني على عدم وجود فروق يف مس، ومستشاري األزمات منخف 
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مهارات االستشارات يف األزمات حسب متغري اجلنس. كما توفر النتائج اختالفات يف مستوى 

نظًرا ألن  ؛وفًقا ملتغري املستوى األكادميي اإلرشادية،تدريب املستشارين على مهارات األزمات 

املدربني لطالب الدراسات العليا كان  مستوى اكتساب مهارات اإلرشاد يف األزمات بني املرشدين

 على غرار مستوى ملكية املدربني من طالب املرحلة اجلامعية. مرتفًعا،

دراسة حول كفاءة   (Sawyer, Peters, & Willis, 2013)وأجرى سوير، بيتريز، ويليس

حص تأثري املرشدين واألخصائيني املبتدئني يف التدخل املهين وقت األزمات، وهدفت الدراسة إىل ف

 ا( مرشًدا نفسيًّا ممن التحقو34االستعداد للتدخل املهين وقت األزمات لدى عينة مكونة من )

( سنة من كال اجلنسني. 47-24بدروة التدريب للتدخل وقت األزمات تراوحت أعمارهم بني )

املبتدئ وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة بني الكفاءة الذاتية املدركة لدى األخصائي )املرشد( 

وقدرته على التدخل املهين وقت األزمات، وحاجتهم إىل التدريب على املهارات األساسية واملتقدمة، 

 املدعمة لتقدميهم الدعم النفسي وقت األزمة. تواالسرتاتيجيا

( من كفاءة األخصائيني النفسيني للتعامل مع (Deming, 2004كما حتقو دميونج 

( أخصائيًّا نفسيًّا. ومتثلت املهارات املتعلقة بالتدخل وقت 182من )األزمات. وتكونت عينة الدراسة 

األزمات بالتعامل مع األزمات الناجتة عن الكوارث الطبيعية واالنتحار، واضطراب ما بعد 

الصدمة، واالعتداءات اجلنسية واجلسدية، وحاالت احلزن واملوت، والعنف، والعدوان، والتعاطي، 

الدراسة إىل وجود عالقة عكسية بني سنوات اخلربة والدورات التدريبية والطالق. وأشارت نتائج 

على إدارة األزمات، ووجود عالقة موجبة بني التعامل مع األزمات والكفاءة الذاتية، وبينت النتائج 

إمكانية التنبؤ بالتعامل مع األزمات من خالل متغريي التدريب على التعامل مع األزمات، والكفاءة 

 لألخصائي النفسي.الذاتية 

( إىل التعرف على مدى امتالك املرشد للمهارات 1997وهدفت الدراسة اليت قام بها زيادة )

( مرشًدا 140اإلرشادية يف التعامل مع األزمات يف حال وقوعها. وتكونت عينة الدراسة من )

أفراد الدراسة  ومرشدًة يف اململكة األردنية اهلامشية، وبينت نتائج الدراسة أنَّ درجة امتالك

 ةللمهارات اإلرشادية األساسية جاءت بدرجة عالية، بينما جاءت املهارات اإلرشادية التخصصي

متوسطة، وجاءت الفروق وفًقا ملتغريي اخلربة والدرجة العلمية، وعدم وجود فروق وفًقا ملتغريي 

 اجلنس، والتخصص.

لى مستوى امتالك يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن بعضها ركز ع
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األخصائيني النفسيني للمهارات اإلرشادية للتدخل وقت األزمات، والفروق بني األخصائيني وفًقا 

لعدد من العوامل. يف حني ال توجد دراسات يف حدود االطالع تناولت العوامل املنبئة باملهارات 

قد تشابهت الدراسة احلالية اإلرشادية اليت ميتلكها األخصائيون النفسيون للتعامل مع األزمات، و

من حيث اهلدف واملنهج والعينة املستخدمة )األخصائيون النفسيون( مع عدٍد من الدراسات السابقة 

(، Fujisawa, etal; 2019; Bellamy, etal; Sawyer, Peters, & Willis, 2013كدراسة )

احلالية من حيث مكان  (. بينما ختتلف الدراسة2017؛ الصميلي، 2018ودراسة )طنوس وخوالده، 

التطبيو وجمتمع الدراسة، ومن أهم ما مييزها حبثها العوامل املنبئة واملفسرة المتالك املهارات 

اإلرشادية لدى األخصائيني النفسيني للتدخل وقت األزمات، وتتميز بأهميتها النظرية والتطبيقية، 

 تعترب حاجة أساسية للتعامل ( واليت19كوفيد  ومكان ووقت إجرائها )أثناء جائحة كورونا

اإلرشادي واملهين لتقديم اخلدمات النفسية لألفراد بشكل عام مبهارات مهنية متقدمة، وأفيد من 

عرضها يف صياغة الفروض وحتديد اجتاهها، وتفسري ودعم النتائج اليت مت التوصل إليها، ويف 

 التوصيات اليت تصدرت عنها للمتخصصني.

 ءاتها:منهجية الدراسة وإجرا

املقارن  االرتباطيُّ املنهج الوصفيُّ منهج الدراسة: لتحقيو أهداف الدراسة ُاستخدم 

(Descriptive-Analysis الذي )عالقة أويتمثل بتحديد وجود  هأنب( 2001أبو عالم ) عرفه 

يف عمل تنبؤات، وتتناول  االرتباطيةعدم وجودها بني متغريات الدراسة، أو استخدام العالقات 

 راسات عدًدا من املتغريات اليت يعتقد أنها ترتبط مبتغري رئيس مع متغري آخر ثانوي.الد

وعينة الدراسة: تألف جمتمع الدراسة من مجيع األخصائيني النفسيني  جمتمع الدراسة 

واملرشدين الطالبيني، ومعلمي التدريبات السلوكية العاملني يف العيادات النفسية واملدارس يف 

أخصائيًّا وأخصائية ومرشًدا ومرشدًة ( 266تكونت عينة الدراسة من )و مدينة الرياض.

طالبية ومعلمي ومعلمات التدريبات السلوكية العاملني يف وزارة التعليم، والعيادات النفسية 

التابعة لوزارة الصحة. اختريوا عشوائيًّا، واختصر انتقاء العينة على املستهدفني بشمال مدينة 

(.  وقد 276ا لكونها عينة متيسرة.  وبلغ عدد أفراد الدراسة األولي )الرياض فقط؛ نظًر

 (1(. كما يف اجلدول )31استبعدت االستجابات اليت ال ُتحقو هدف الدراسة وعددها )
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 (266توزيع أفراد الدراسة وفًقا ملتغرياتها الدميوغرافية )ن=

 النسبة املئوية % العدد  املستوى املتغري

 45.1 115 ذكر االجتماعينوع ال

 54.9 140 أنثى

 24.3 62 سنة 30 من أقل-23 من العمر

 29.8 76 سنة 31-40

 45.9 117 50  من أقل- 41 من

 69.4 177 بكالوريوس الدرجة العلمية

 30.6 78 (دكتوراه ماجستري،( علي دراسات

 29.8 76 نفسي أخصائي املسمى الوظيفي

 55.3 141 طالبي مرشد

 14.9 38 سلوكية تدريبات معلم

 25.1 64 سنوات مخس من أقل سنوات اخلربة

 من وأقل سنوات مخس من أكثر

 عشرة

77 30.2 

 44.7 114 سنة عشرين من وأقل عشرة من أكثر

نوع احلاالت اليت سبو 

 التعامل معها

 29.0 74 والعدوان والقتل اإلدمان حاالت

 27.5 70 االغتصاب حاالت

 الكوارث عن الناجتة الصدمة حاالت

 واألزمات

111 43.5 

 أدوات الدراسة:

مقياس املهارات اإلرشادية اليت يستخدمها األخصائيون  اُستخدملتحقيو أهداف الدراسة 

، واملكوَّن من ُبعدين، هما: ُبعد (1997) النفسيون للتدخل وقت األزمات، والذي أعدَّه زيادة

( فقرة، والُبعد الثاني: ُبعد املهارات اإلرشادية املتقدمة 22سية العامة )املهارات اإلرشادية األسا

( فقرة. وحتقو ُمعدُّ املقياس من الصدق والثبات حيث بلغ معامل 34الالزمة للتدخل وقت األزمات )

( لألداة ككلٍّ، وتراوحت قيمة ارتبا  الفقرة بالدرجة الكلية 0.98االرتبا  للصدق الداخلي )

( للُبعد الثاني. وبلغ معامل ثبات األداة الكلي من 0.690.93( للُبعد األول، و)0.370.78بني )
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 (. 0.93(. وبلغ ثبات االتساق الداخلي كرونباخ ألفا )0.90خالل حساب ثبات اإلعادة )

اُعتمدت لكل فقرة مخسة خيارات جياب عليها: )منخفضة جدًّا وتعين أن املتخصص يفتقد 

يف هذا اجملال وحيتاج إىل التدريب وُتعطى درجًة واحدة، منخفضة وتعين أن للمهارات األساسية 

املتخصص ميتلك مهاراته بشكل حيتاج معه إىل حتسني إجنازه وُتعطى درجتني، بينما اخليار 

الثالث عالية وتعين أن املرشد ميتلك مهاراته بدرجة أكثر من مناسب وتعطى أربع درجات، واخليار 

ا وتعين أن املتخصص ميتلك مهاراته بدرجة عالية جدًّا وتعطى مخس درجات. ومت اخلامس عالية جدًّ

( عاٍل. وألغراض 3.66( متوسط، و)3.49  2.6( متدٍن، و)12.49تصنيف مدى الفئات إىل )

 الدراسة احلالية مت التحقو من اخلصائص السيكومرتية لألداة من خالل ما يأتي:

دق الظاهري للمقياس من خالل عرضه على جمموعة من صدق وثبات املقياس: استخرج الص

( حمكمني. تألف املقياس من 7املتخصصني يف اإلرشاد والقياس النفسي والرتبوي، بلغ عددهم )

( فقرة، وُطلب منهم إبداء رأيهم من حيث مالءمتها ملفهوم املقياس ولطبيعة الفئة املستهدفة، 66)

%( 90 يرونها، وبلغت نسبة االتفاق على صالحية الفقرات )وغايات الدراسة، وإجراء التعديالت اليت

مع التوصية بتعديل بع  الصياغة اللغوية، حيث صيغت من فئتها األساسية وهي املرشد النفسي 

 املدرسي إىل الفئة املستهدفة يف الدراسة احلالية يف غالبية عبارات املقياس.

راسة على عينة استطالعية مماثلة للعينة وحلساب معامل االتساق الداخلي ُطبِّقت أداة الد

( أخصائيًّا وأخصائية ومرشًدا ومرشدة ومعلًما ومعلمة من 41احلالية ومكافئًة هلا، بلغ عددها )

معلمي التدريبات السلوكية، وُحسب معامل ارتبا  الفقرة بالُبعد والدرجة الكلية لألداة كما يف 

 (.2اجلدول )

 (41تبا  الفقرات مع الُبعد والدرجة الكلية )مقياس املهارات اإلرشادية( )ن=يوضح معامالت ار

مع االرتبا   م

 عدالُب

االرتبا  مع 

 األداة ككلٍّ

مع االرتبا   م

 عدالُب

االرتبا  مع 

 األداة ككلٍّ

 املهارات العامة 

1. .662** .465** 13 .638** .542** 

2 .681** .605** 14 .726** .627** 
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مع االرتبا   م

 عدالُب

االرتبا  مع 

 األداة ككلٍّ

مع االرتبا   م

 عدالُب

االرتبا  مع 

 األداة ككلٍّ

3. .619** .579** 16. .328* .409** 

4. .679** .435** 16. .520** .538** 

6. .563** .322* 18. .787** .757** 

6. .684** .639** 17. .552** .401** 

8. .758** .632** 19. .686** .628** 

7. .675** .567** 20. .561** .485** 

9. .404** .305* 21. .556** .444** 

10. .803** .676** 22. .712** .678** 

11. .743** .712** 23.   

12. .750** .621** 24.   

 املهارات اإلرشادية املتقدمة 

23 .674** .727** 41 .681** .669** 

24 .539** .607** 42 .593** .559** 

26 .667** .653** 43 .704** .614** 

26 .779** .814** 44 .616** .536** 

28 .813** .837** 46 .721** .629** 

27 .786
** .776

** 46 .640
** .579

** 

29 .693** .626** 48 .817** .775** 

30 .450** .351* 47 .576** .566** 

31 .651** .578** 49 .751** .717** 

32 .758** .777** 60 .832** .842** 

33 .810** .812** 61 .861** .829** 

34 .811** .796** 62 .697** .710** 
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مع االرتبا   م

 عدالُب

االرتبا  مع 

 األداة ككلٍّ

مع االرتبا   م

 عدالُب

االرتبا  مع 

 األداة ككلٍّ

36 .473** .504** 63 .717** .712** 

36 .761** .741** 64 .669** .621** 

38 .694** .687** 66 .639** .616** 

37 .740** .746** .530** .677** .643** 

39 .728** .718** .689**   

40 .732** .697** .648**   

( أن قيم معامالت االرتبا  جاءت ذات داللة إحصائية عند مستوى 2يتضح من اجلدول )

( فأقل، ومل حيذف أي فقرٍة منها؛ مما يشري إىل أنَّ املقياس مناسب ألغراض الدراسة 0.06)

عد حذف ُبوكرونباخ  طريقة ألفا هما: ناطريقتت وحلساب ثبات أداة الدراسة استخدماحلالية. 

كرونباخ للُبعد (، وثبات التجزئة النصفية، وقد بلغت قيمة ثبات Scale If Item Deletedالفقرة )

( وثبات 0.86عد الثاني فبلغ )أما ثبات الُب ،(0.92( وبلغت قيمة ثبات التجزئة النصفية )0.86)األول 

( وثبات التجزئة النصفية 0.77) بلغ ثبات االتساق الداخلي لألداة ككلٍّ، و(0.96التجزئة النصفية )

 احلالية. (. وبالنظر إىل قيم معامالت الثبات يتضح مناسبة األداة ألغراض الدراسة0.98)

 املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

لتحقيو أهداف الدراسة استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وملعرفة 

(، t.test( واختبار )On way anovaالتباين األحادي )داللة الفروق بني املتوسطات استخدم حتليل 

( للمتغري التابع على املتغريات املستقلة، كما Stepwiseوحتليل االحندار اخلطي املتعدد املتدرج )

 (. LSDاستخدمت االختبارات التتبعية ملعرفة اجتاه الفروق )

 نتائج الدراسة وتفسريها:

ليليًّا لنتائج املعاجلات اإلحصائية اليت أجريت يتناول هذا اجلزء من الدراسة وصًفا حت

 لإلجابة على فروض الدراسة، كما يلي: 
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 الفرض األول: 

املهارات اإلرشادية اليت مستوى لإلجابة على فرض الدراسة األول الذي نصَّ على: "يتباين 

( 249- 1. ُحسب طول الفئة حيث إنَّ )يستخدمها األخصائيون النفسيون للتدخل وقت األزمات

( مرتفٌع. من خالل حساب األوسا  احلسابية 3.606( متوسٌط، ومن )2.60349منخفٌ ، ومن )

واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس املهارات اإلرشادية، كما يف اجلدول 

(3.) 

الدرجة الكلية )واألبعاد( لدراسة على األوسا  احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة ايوضح 

 (266املهارات اإلرشادية )ن=قياس مل

 مستوى املهارات اإلرشادية االحنراف املعياري املتوسط احلسابي عدالُب

 متوسط 115.27750 253.4431 والعامة األساسية املهارات

 منخف  111.58572 224.8824 ختصصية( ( املتقدمة املهارات

 مرتفع  195.78419 478.3255 للمقياس الدرجة الكلية

( أن املهارات األساسية والعامة جاءت بدرجة متوسطة يف املرتبة األوىل 4يتضح من اجلدول )

(، بينما جاءت املهارات اإلرشادية املتقدمة بدرجة متدنية لكنها مرتفعة 263.28مبتوسط حسابي )

حني جاء املتوسط احلسابي ملستوى  (، يف224.772وقريبة من املتوسط مبتوسط حسابي بلغ )

. وتتفو هذه النتيجة مع نتائج )487.326املهارات اإلرشادية الكلي بدرجة مرتفعة مبتوسط بلغ )

(، واليت بينت أن مستوى املهارات اإلرشادية كان 2019الدراسة اليت أجراها كل من )الصميلي،

اليت بينت أن مستوى امتالك  (2018مرتفًعا. وختتلف عن نتائج دراسة طنوس واخلوالدة )

 وقت األزمات كان منخفًضا. ةالنفسيني للمهارات اإلرشادي األخصائيني

ُتعزى هذه النتيجة بأن جاءت املهارات اإلرشادية العامة متوسطة إىل كون أفراد الدراسة   و

قها ميارسون عملهم بشكٍل مستمر، وميتلكون القدرات واملهارات العامة اليت متكنهم من تطبي

على املسرتشدين، وهي مهارات عامة اكتسبت خالل دراستهم اجلامعية، وإعدادهم العلمي حيث 

تركز مجيع برامج علم النفس يف اجلامعات على اجلوانب النظرية والتطبيقية )التدريبة(، وُيطلب 

من اخلريج ممارسة العمل اإلرشادي يف املؤسسات واملراكز املتاحة لغايات التدريب كمطلب 
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أساسي من أساسيات التخرج، وهذا انعكس بشكل أو بآخر على مهاراتهم اإلرشادية، ويرى 

( أن املهارات العامة يُطبِّقها تلقائيًّا أثناء املقابلة اإلرشادية حيث تأخذ بناًء وترتيًبا 2014صاحل )

مة واليت تنتهي هرميًّا معيًنا يبدأ مبهارات االتصال، وبناء العالقة، ويتدرج إىل املهارات املتقد

مبهاراٍت فرعيٍة معقدٍة ومتماسكٍة يعتمد املتخصص يف استخدامها وتطبيقها على قدراته 

وفرضياته من جهة واستجابة املسرتشد من جهة أخرى. وُيعلل تدني املهارات اإلرشادية التخصصية 

األزمات حيث  لدى أفراد الدراسة بطبيعة املشكالت اليت يتعامل معها أفراد الدراسة؛ خاصة وقت

أشاروا إىل كونها حاالت ناجتة عن الكوارث واألزمات، وميكن القول أن ضعفهم يف مهاراٍت 

حمددٍة انعكس على القيمة اإلمجالية العامة للُبعد كضعف يف مهارات التشخيص املتقدم، 

ُتعزى  والتحليل، وكتابة تقرير احلالة، والتعامل مع صمت املسرتشد، أو الصمت االختياري.  وقد

هذه النتيجة إىل أن غالبية احلاالت اليت يتعامل معها أفراد الدراسة حتتاج دراسة سطحية تقوم على 

العالج السلوكي أو الواقعي أو العالج املتخصص املركز على احلل، وبع  املهارات اإلرشادية 

فسي طويل األمد، املتقدمة حتتاج إىل بع  املدارس املتعمقة يف اإلرشاد مثل مدرسة التحليل الن

وبناء العالقة اإلرشادية اليت حتتاج إىل فرتة زمنية طويلة كمدرسة العالج املرتكز على االنفعاالت، 

والعالج القائم على املسرتشد )نظرية الذات( حاليًّا. وُيلحظ أن الدرجة العامة ملستوى املهارات 

ليت حتققها اجلامعات واليت تركز اإلرشادية جاءت بدرجة مرتفعة مما يدل على جودة املخرجات ا

 على اجلانبني العملي والنظري للمتخصصني.

 ثانًيا: النتائج املتعلقة بالفرض الثاني:

ذات داللة إحصائية يف  لإلجابة على فرض الدراسة الثاني والذي نص على: "توجد فروق

لعدٍد من ات وفًقا النفسيون للتدخل وقت األزم األخصائيوناملهارات اإلرشادية اليت يستخدمها 

)النوع، العمر، الدرجة العلمية، املسمى الوظيفي، عدد سنوات اخلربة، املتغريات الدميوغرافية: 

( للكشف عن الفروق وفًقا ملتغري t.test. استخدم اختبار "ت" )احلاالت اليت سبو التعامل معها(

وفًقا ملتغريات الدراسة ( On way novaالنوع، والدرجة العلمية، وحتليل التباين األحادي )

 (:4الدميوغرافية األخرى. كما يف اجلدول )
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يبني نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطات درجات املستجيبني على مقياس املهارات اإلرشادية وفًقا 

 (266)ن=ملتغريي النوع، الدرجة العلمية 

 الُبعد
النوع/ الدرجة 

 العلمية
 طاملتوس العدد

االحنراف 

 املعياري
 ت

الداللة 

 اإلحصائية

 األساسية املهارات

 والعامة

 104. -1.630- 21.42917 99.0348 115 ذكر

 16.84409 102.9429 140 أنثى

 املتقدمة املهارات

 (ختصصية)

 146. -1.460- 62.94417 111.6957 115 ذكر

 70.69014 124.0643 140 أنثى

 الكلية الدرجة

 لألداة

 063. -1.866- 66.57278 210.7304 115 ذكر

 71.49146 227.0071 140 أنثى

 األساسية املهارات

 والعامة

 144. -1.467- 691.97088 880.4407 177 بكالوريوس

 1001.47161 1039.7436 78 دراسات عليا

 املتقدمة املهارات

 (ختصصية)

 000. -3.583- 1645.46439 1116.2825 177 بكالوريوس

 2049.00827 1982.1026 78 دراسات عليا

 الكلية الدرجة

 لألداة

 001. -3.484- 1951.34330 1996.7232 177 بكالوريوس

 2587.27115 3021.8462 78 دراسات عليا

 (:4يتضح من اجلدول )

( يف املهارات a=0.05النوع: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

شادية )الدرجة الكلية واألبعاد( وفًقا ملتغري النوع. وتتفو هذه النتيجة مع نتائج دراسة اإلر

(، واليت بينت عدم وجود فروق 1997؛ وزيادة، 2018؛ وطنوس واخلوالدة، 2019)الصميلي، 

 وفًقا ملتغري النوع. وُتفسر هذه النتيجة بأن النوع االجتماعي مل يعد عائًقا فيما يتعلو باملهارات

األساسية يف التخصص، أو متطلبات العمل حيث أنَّ األخصائيني النفسيني احلاصلني على 

الدرجة اجلامعية األوىل أو الثانية خيضعون لذات اخلطط يف مجيع اجلامعات املتخرجني منها 

يف البيئة اليت أجريت فيها الدراسة، حيث ال توجد فروق يف طريقة التدريس أو التقويم أو 

لبات التخرج والتدريب العملي لِكال اجلنسني، كما أنهم ميتلكون القدرة العقلية حتقيو متط

واملهنية الكافية إلجناز املهام بكفاءٍة عالية، وُتتاح فرص الرتقية والتدريب وحضور ورش 
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العمل واملؤمترات والدورات التدريبة والتطوير املهين جلميع املوظفني دون متيز وفًقا للنوع؛ مما 

 أن املهارات اإلرشادية اليت ميتلكها األخصائيون النفسيون متشابهة.يعين 

( يف a=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الدرجة العلمية:  

يف حني وجدت فروق يف  وفًقا ملتغري الدرجة العلمية. املهارات اإلرشادية األساسية والعامة

لصاحل من حيملون درجة علمية يف الدراسات العليا  لية لألداةاملهارات املتقدمة والدرجة الك

( 2019مقارنة بذوي درجة البكالوريوس. وختتلف هذه النتيجة عن نتائج دراسة الصميلي )

نتائج الدراسة اليت قام بها  واليت بينت عدم وجود فروق وفًقا ملتغري املؤهل العلمي. وتتفو مع

وجود فروق بني واليت بينت نتائجها  (،1997يادة، ؛ وز2018 ،طنوس واخلوالدةكل من )

وفًقا ملتغري املؤهل العلمي ولصاحل من حيملون درجة الدراسات العليا.  وميكن  األخصائيني

عزو هذه النتيجة إىل أن املهارات اإلرشادية العامة املتمثلة يف )السرية، بناء العالقة اإلرشادية، 

التقبل، التعاطف، اإلصغاء، التخطيط، عقد ورش األلفة، احرتام خصوصية املسرتشد، 

مهارة اإلنصات، عكس املشاعر، عكس احملتوى، طرح العمل، التفاعل مع املسرتشد، و

وغريها من املهارات العامة ميتلكها مجيع  األسئلة، املواجهة، إعادة التأطري، والتلخيص(.

يع خرجيي التخصص )علم املتخصصني دومنا نظٍر إىل الدرجة العلمية لديهم، حيث إن مج

النفس( هم من املمارسني يف التخصص وتقديم اخلدمات اإلرشادية والنفسية للفئة املستهدفة، 

وقد صقلوا ودربوا أثناء مرحلة التدريب امليداني على املهارات اإلرشادية )العامة، املتقدمة(، 

الذين حيملون  خصائينيولديهم القدرة على التعامل مع احلاالت بشكٍل عام، يف حني أن األ

دكتوراه( ميتازون بعدٍد من اخلصائص رمبا ال توجد لدى الفئة -الدرجات العليا )ماجستري

األخرى ممن هم يف مرحلة البكالوريوس، واليت تتمثل يف زيادة عدد الساعات العامة يف 

عن  اًلاملقررات الدراسية النظرية اليت متت دراستها للحصول على الدرجة العلمية؛ فض

مضاعفة ساعات التدريب امليداني، واألحباث العلمية، واالطالع على الدراسات التطبيقية، 

وإجراء دراسة احلالة، والعمل كجزء بفريو اإلرشاد، وتنوع مصادر وأماكن التدريب أثناء 

 مرحلة الدراسة، والذي يعترب جانًبا مهمًّا لتطبيقهم للمهارات اإلرشادية املتقدمة مثل التشخيص

والتقويم، وتطبيو االختبارات النفسية، واملهارات املستخلصة من املدارس والنظريات اإلرشادية 

املتقدمة مثل مهارات الكرسي الساخن، والتدريب على التفريغ االنفعالي، والتعامل مع 
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احلاالت اليت تراجعهم يف مواقع عملهم، وغريها من املهارات والكفايات املتقدمة يف عملية 

 شاد النفسي؛ مبا يسهم يف حتقيو مهاراتهم اإلرشادية وتطورهم املهين.    اإلر

العمر، املسمى وجدت فروق يف املهارات اإلرشادية وفًقا ملتغريات الدراسة الدميوغرافية: ) 

حتليل التباين . واستخدم الوظيفي، عدد سنوات اخلربة، احلاالت اليت سبو التعامل معها(

 على النحو اآلتي:( On way novaاألحادي )

نتائج استخدام حتليل التباين األحادي لبيان داللة الفروق يف املهارات اإلرشادية وفًقا للمتغريات الدميوغرافية 

 (266)ن=

 جمموع املربعات مصدر التباين الُبعد املتغري
درجات 

 احلرية
 متوسط املربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

مر
لع

ا
 

 تاملهارا

 األساسية

 والعامة

بني 

 اجملموعات
25818.263 2 12909.131 

داخل  097. 2.359

 اجملموعات
1379218.169 252 5473.088 

  254 1405036.431 الكلي

 املهارات

 املتقدمة

 (ختصصية)

بني 

 اجملموعات
1023.763 2 511.881 

داخل  888. 119.

 اجملموعات
1081166.574 252 4290.344 

  254 1082190.337 الكلي

الدرجة 

 الكلية لألداة

بني 

 اجملموعات
25225.851 2 12612.926 

داخل  314. 1.162

 اجملموعات
2734708.956 252 10852.020 

  254 2759934.808 الكلي

ي
يف

ظ
لو

ى ا
سم

امل
 

 املهارات

 األساسية

 والعامة

بني 

 اجملموعات
81197748.816 2 40598874.408 

8.688 
 

.000 
 

داخل 

 اجملموعات
1177637672.110 252 4673165.366 

  254 1258835420.925 الكلي
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 جمموع املربعات مصدر التباين الُبعد املتغري
درجات 

 احلرية
 متوسط املربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

 املهارات

 املتقدمة

 (ختصصية)

بني 

 اجملموعات
7956206.420 2 3978103.210 

6.042 
 

.003 
 

داخل 

 اجملموعات
165919257.282 252 658409.751 

  254 173875463.702 الكلي

الدرجة 

 الكلية لألداة

بني 

 اجملموعات
130341085.394 2 65170542.697 

11.773 
 

.000 
 

داخل 

 اجملموعات
1394961927.532 252 5535563.204 

  254 1525303012.925 الكلي

ربة
خل

ت ا
وا

سن
د 

عد
 

 املهارات

 األساسية

 والعامة

بني 

 اجملموعات
26055739.946 2 13027869.973 

2.151 
 

.118 
 

داخل 

 اجملموعات
1526113192.156 252 6056004.731 

  254 1552168932.102 الكلي

 املهارات

 املتقدمة

 (ختصصية)

بني 

 اجملموعات
11758956.295 2 5879478.147 

4.378 
 

.014 
 

داخل 

 اجملموعات
338417729.642 252 1342927.499 

  254 350176685.937 الكلي

جة الدر

 الكلية لألداة

بني 

 اجملموعات
66742265.225 2 33371132.612 

4.681 
 

.010 
 

داخل 

 اجملموعات
1796581967.505 252 7129293.522 

  254 1863324232.729 الكلي

ها
مع

ل 
ام

تع
ال

و 
سب

يت 
ال

ت 
ال

حلا
ا

 

 املهارات

 األساسية

 والعامة

بني 

 اجملموعات
35384942.540 2 17692471.270 

5.915 
 

.003 
 

داخل 

 اجملموعات
753731434.896 252 2990997.758 

  254 789116377.435 الكلي

 املهارات

 املتقدمة

بني 

 اجملموعات
83774840.862 2 41887420.431 

13.951 
 

.000 
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 جمموع املربعات مصدر التباين الُبعد املتغري
درجات 

 احلرية
 متوسط املربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

داخل  (ختصصية)

 اجملموعات
756620612.369 252 3002462.747 

  254 840395453.231 الكلي

الدرجة 

 الكلية لألداة

بني 

 اجملموعات
228004179.168 2 

114002089.58
4 

13.570 
 

.000 
 

داخل 

 اجملموعات
2117047132.416 252 8400980.684 

  254 2345051311.584 الكلي

 (:6يتضح من اجلدول )

جة الكلية ( يف الدرa=0.05العمر: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

ملقياس املهارات اإلرشادية واألبعاد الفرعية. وُتعلل هذه النتيجة بكون متطلبات العمل واملهارات 

اإلرشادية املطلوب إجنازها من املتخصصني النفسيني متشابهة، كما تتشابه احلاالت اليت 

الزمين  عن كون امتالك املهارات اإلرشادية ليس ذا عالقة بالعمر اًليتعاملون معها؛ فض

للمتخصصني، بقدر ما يركز على القدرات املعرفية واملهارات الشخصية، والتوازن النفسي، 

 والقدرة على النمو والنضج املهين. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات اإلرشادية )الدرجة الكلية واألبعاد( وفًقا  

ت اليت سبو التعامل معها(. وملعرفة للمتغريات: )املسمى الوظيفي، عدد سنوات اخلربة، احلاال

( كما يف اجلدول LSDاجتاه الفروق استخدم اختبار أقل فرق معنوي من االختبارات البعدية )

(6.) 

( لداللة الفروق يف املهارات اإلرشادية )الدرجة الكلية واألبعاد LSDيوضح نتائج حتليل أقل فرق معنوي )

 احلاالت اليت سبو التعامل معها( ى الوظيفي، عدد سنوات اخلربة،وفًقا للمتغريات )املسم
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 الُبعد
املسمى 

 الوظيفي
 سلوكية تدريبات معلم طالبي مرشد نفسي أخصائي

املهارات 

األساسية 

 )العامة(

-649.62719- -------------- نفسي أخصائي
* 944.09211

* 

 *1593.71930 -------------- *649.62719 طالبي مرشد

 تدريبات معلم

 سلوكية

-944.09211-* -1593.71930-* -------------- 

 املهارات

 املتقدمة

 (ختصصية)

 *518.52632 38.07577 -------------- نفسي أخصائي

- -38.07577- طالبي مرشد - - - - 480.45054* 

 تدريبات معلم

 سلوكية

-518.52632-* -480.45054-* -------------- 

 الكلية الدرجة

 لألداة

 *1462.61842 -611.55142- -------------- نفسي أخصائي

 *2074.16984 -------------- 611.55142 طالبي مرشد

 تدريبات معلم

 سلوكية

-1462.61842-* -2074.16984-* -------------- 

أقل من مخس  سنوات اخلربة الُبعد

 سنوات

أكثر من مخس 

سنوات وأقل من 

 عشر

وات أكثر من عشر سن

 وأقل من عشرين سنة

 املهارات

 املتقدمة

 (ختصصية)

أقل من مخس 

 سنوات

-------------- 211.81169 -286.41228- 

أكثر من 

مخس سنوات 

 وأقل من عشر

-211.81169- --------------- -498.22397-* 

أكثر من عشر 

سنوات وأقل من 

 عشرين سنة

286.41228 498.22397* -------------- 

 الكلية جةالدر

 لألداة

أقل من مخس 

 سنوات

-------------- 19.63799 -1018.15570-* 

 *-1037.79369- --------------- -19.63799-أكثر من 
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 الُبعد
املسمى 

 الوظيفي
 سلوكية تدريبات معلم طالبي مرشد نفسي أخصائي

مخس سنوات 

 وأقل من عشر

أكثر من عشر 

سنوات وأقل من 

 عشرين سنة

-1037.79369-
* 

1018.15570* -------------- 

 اليت احلاالت الُبعد

 التعامل سبو

 معها

 اإلدمان حاالت

 والعدوان والقتل

 الناجتة الصدمة حاالت االغتصاب حاالت

 واألزمات الكوارث عن

املهارات 

األساسية 

 )العامة(

 اإلدمان حاالت

 والعدوان والقتل

-------------- -45.93822- -772.86486-* 

 حاالت

 االغتصاب

45.93822 -------------- -726.92664-* 

 ةالصدم حاالت

 عن الناجتة

 الكوارث

 واألزمات

772.86486* 726.92664* -------------- 

 املهارات

 املتقدمة

 (ختصصية)

 اإلدمان حاالت

 والعدوان والقتل

-------------- -115.73320- -1209.00000-* 

 حاالت

 االغتصاب

115.73320 -------------- -1093.26680-* 

 الصدمة حاالت

 عن الناجتة

 الكوارث

 واألزمات

1209.00000* 1093.26680* -------------- 

 الكلية الدرجة

 لألداة

 اإلدمان حاالت

 والعدوان والقتل

-------------- -161.67143- -1981.86486-* 

 حاالت

 االغتصاب

161.67143 -------------- -1820.19344-* 
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 الُبعد
املسمى 

 الوظيفي
 سلوكية تدريبات معلم طالبي مرشد نفسي أخصائي

 الصدمة حاالت

 عن الناجتة

 الكوارث

 واألزمات

1981.86486
* 1820.19344

* -------------- 

 (:6يتضح من اجلدول )

املسمى الوظيفي: وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات اإلرشادية )الدرجة الكلية  

( مقارنة باملسمى *1693.81930واألبعاد(، لصاحل املرشد الطالبي مبتوسط حسابي )

(. بينما جاءت الفروق يف الوظيفي للفئات األخرى: )أخصائي نفسي، ومعلم تدريبات سلوكية

الُبعد الثاني )املهارات اإلرشادية التخصصية( لصاحل ذوي املسمى الوظيفي األخصائي النفسي 

( وأخرًيا جاءت الفروق يف الدرجة الكلية لألداة لصاحل *617.62632مبتوسط حسابي )

فسري (. وميكن ت*2084.16974العاملني مبسمى وظيفي املرشد الطالبي مبتوسط حسابي )

هذه النتيجة بكون األخصائيني النفسيني العاملني يف مؤسسات وعيادات نفسية يقدمون 

اخلدمات اإلرشادية وقت األزمات مبهارات ختصصية متقدمة، كالعاملني يف مراكز الصحة 

النفسية، والعيادات النفسية ومراكز اإليواء واألحداث اجلاحنني وغريها من املؤسسات اليت 

اخلدمات النفسية لبع  الفئات اليت حتتاج إىل دعم نفسي ومساعدة يف مجيع تعنى بتقديم 

الظروف، ووقت األزمات على وجه اخلصوص، يف حني أن املرشد الطالبي يتعامل مع أغلب 

احلاالت اليت تعترب سويًة حلدٍّ ما، من حيث مكان تواجدها، والبيئة اليت يعيشون فيها 

عوبة وأكثر سهولة لتحقيقها مما ينعكس على جودة واملهارات اليت حيتاجونها أقل ص

 اخلدمات اليت يتلقونها.

الُبعد ( يف a=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )سنوات اخلربة:  

األول )املهارات العامة(، ووجود فروق دالة إحصائيًّا يف الُبعد الثاني )املهارات التخصصية(، 

 وأقل من عشرين سنة سنوات أكثر من عشرمن لديهم خربة لصاحل الفروق  جاءتحيث 

كما يتضح وجود  مقارنة بسنوات اخلربة للفئات األخرى. *(497.22398مبتوسط حسابي بلغ )

لصاحل من لديهم خربة فروق دالة إحصائيًّا يف الدرجة الكلية لألداة )املهارات اإلرشادية(. 

. وتتفو *(1017.16680ة مبتوسط حسابي بلغ )وأقل من عشرين سن سنوات أكثر من عشر
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( واليت بينت وجود 1997؛ زيادة، 2019هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من: )الصميلي، 

فروق وفًقا ملتغري عدد سنوات اخلربة. وُتعلل هذه النتيجة بكون األشخاص ذوي سنوات اخلربة 

ع خمتلف احلاالت النفسية يف مواقع األكثر لديهم مهارات مرتفعة وقدرة متميزة يف التعامل م

عن تلقيهم للعديد من الدورات التدريبية واملهارات اإلرشادية بشكل دوري خالل  اًلعملهم؛ فض

مسريتهم املهنية؛ مما ساهم يف صقل مهاراتهم اإلرشادية وقدراتهم املعرفية؛ وهم أكثر دراية 

ة بالنماذج ومتطلبات العمل؛ مما ومعرفة بالقوانني واألنظمة يف مكان عملهم، وأكثر معرف

خيتصر عليهم جزًءا كبرًيا من الوقت واملهارة الالزمة لتحقيو األهداف املرجوة. وميكن القول 

بأن هذه املهارات أصبحت جزًءا من شخصيتهم وكيانهم، كما أن النضج املعريف، واإلدراك 

اجلوانب املساهمة يف  الشخصي، والتوازن النفسي، والوعي الذاتي، والوعي باآلخرين من

تطوير مهاراتهم وتكوينها. وُتعزى كذلك إىل تبادل اخلربات وتنوعها بني املتخصصني وزيادة 

االحتكاك مع املسرتشدين والبحث واالستقصاء يف التطور املهين، واإلفادة من اخلربات 

ا وتطبيقها األخرى له دور إجيابي يف تكوين مهاراتهم اإلرشادية والقدرة على التعامل معه

 بشكٍل إجيابي.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة احلاالت اليت سبو التعامل معها:  

(a=0.05 يف ) ،)لصاحل الدرجة الكلية ملقياس املهارات اإلرشادية )الدرجة الكلية واألبعاد

للُبعد حسابي مبتوسط  حاالت الصدمة الناجتة عن الكوارث واألزماتمن سبو هلم التعامل مع 

(، وبلغ *1209.00000، وبلغ املتوسط احلسابي للُبعد الثاني )*(882.76476بلغ )األول 

(. وُتعلل هذه النتيجة بكون أكثر *1971.76476املتوسط احلسابي للدرجة الكلية لألداة )

احلاالت اليت سبو ألفراد الدراسة التعامل معها هي حاالت الصدمة الناجتة عن الكوارث 

(، ورمبا تعزى هذه النتيجة إىل وجود مراكز محاية 1زمات وفًقا ملا أشار له جدول )واأل

متخصصة وتقدم الدعم النفسي واالجتماعي واألسري للحاالت اليت تتعرض لالغتصاب، 

وكذلك وجود مراكز تعنى بتقديم اخلدمات النفسية واإلرشادية والتأهيلية لألشخاص الذين 

ا حتال اجلرائم املتعلقة بالقتل إىل وحدات أكثر اختصاًصا، وتقدَّم يعانون من اإلدمان، بينم

 اخلدمات النفسية هلم يف حمل إقامتهم. 

 :الثالث بالفرضالنتائج املتعلقة : ثالًثا

لإلجابة على فرض الدراسة الثالث، والذي نصَّ على: "ال ميكن التنبؤ باملهارات اإلرشادية 
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 ، العمر،النوع) ون من خالل بع  املتغريات الدميوغرافية:اليت يستخدمها األخصائيون النفسي

 استخدمالدرجة العلمية، املسمى الوظيفي، عدد سنوات اخلربة، احلاالت اليت سبو التعامل معها( 

املهارات اإلرشادية اليت ميتلكها األخصائيون أن مستوى  التدرجيي )باعتبارحتليل االحندار املتعدد 

)احملك(، واملتغريات السابقة هي متغريات متنبئة على عينة الدراسة  غري تابعللتدخل وقت األزمات مت

 .( يبني ذلك8، واجلدول )ككلٍّ

الزيادة يف مربعات معامالت االرتبا  بني املتغري التابع،  املتدرج:نتائج حتليل االحندار اخلطي املتعدد 

 (املهارات اإلرشادية) ين املتغري التابعواملتغريات املستقلة اليت أسهمت يف تفسري تبا

املتغريات 

اليت  املستقلة

يف دخلت 

 املعادلة

 املقطع

 الصادي

 )الثابت(
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هي:  املتعدد يف معادلة االحندار اليت أدخلت املفسرة أن املتغريات :(8)يالحظ من اجلدول 

 روقد فس .، العمراملسمى الوظيفياحلاالت اليت سبو التعامل معها،  النوع، سنوات اخلربة،

للتدخل وقت  األخصائيون النفسيون( من تباين مستوى املهارات اإلرشادية اليت ميتلكها 0.313)

( من التباين، وفسر متغري احلاالت اليت سبو 0.133وحدة ) األزمات، وقد فسر سنوات اخلربة

حتليل  ويتضح من نتائج  .( من التباين0.212)النوع ( من التباين، وفسر متغري 0.283) التعامل معها

( يف تفسري تباين الدرجات على α=0.05إحصائيًّا ) دالٍّ االحندار أن املتغريات اليت أسهمت بشكٍل

 .مقياس املهارات اإلرشادية

ما فَسرته هذه املتغريات من التباين يف مستوى املهارات اإلرشادية كان نسبة  أنكما تبني 

أن أعلى هذه املتغريات يف نسبة اإلسهام  .%( على التوالي، حيث13.%؛ 21.%؛ 283.%؛ 29.%؛ 31)

متغري العمر، مبعنى أن العمر له دور يف التنبؤ باملهارات اليت يستخدمها األخصائي النفسي للتعامل 

الوظيفي، وهذا يؤكد تباينه بني أفراد الدراسة وفًقا لطبيعة اخلدمات  ىمع األزمات واملسم

، ونوع وشدة احلالة اليت حتتاج إىل دعم ومساعدة، النفسية واملؤسسة اليت تعنى بتقديم اخلدمة

واحلاالت اليت سبو التعامل معها، مبعنى أن طبيعة احلاالت اليت يتعامل معها هلا قدرة تنبؤية على 

املهارات اإلرشادية املستخدمة لتقديم اخلدمات النفسية، ومتغري النوع يعترب منبًئا باملهارات 

خصص النفسي؛ َبْيَد أن النتائج احلالية بينت عدم وجود فروق وفًقا اإلرشادية اليت يستخدمها املت

ملتغري النوع، وهذا عائد جملموعة من العوامل أشري هلا أعاله. وجاءت أقل نسبة لتفسري التباين عند 

متغري )سنوات اخلربة(. وتأتي هذه النتيجة متفقة بشكل جزئي مع الدراسات اليت أشارت إىل وجود 

ستوى املهارات اإلرشادية وبع  املتغريات )موضوع الدراسة(؛ إلَّا أنها تباينت عنها يف ارتبا  بني م

قوة االرتبا  والنسب املفسرة هلذا التباين. وعليه ميكن القول بأن املتغريات املؤثرة يف املهارات 

بهذه  اإلرشادية اليت يستخدمها األخصائيون النفسيون للتدخل وقت األزمات، جاءت كعوامل منبئة

 ؛مع نتائج الدراسات ةاملهارات بنسب متفاوتة وفًقا ألفراد الدراسة احلالية. وتتفو هذه النتيج

Nickerson,  Cook,  Cruz, & Parks, 2019; Bellamy,  Wang, McGee,  Liu, & 

Robinson, 2019; Fujisawa, etal; 2019   .) 
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 توصيات الدراسة:

 يلي:يف ضوء النتائج ميكن التوصية مبا 

  تنمية املهارات اإلرشادية للتدخل وقت األزمات لدى األخصائيني النفسيني من خالل املؤمترات

 والدورات التدريبية، واألنشطة املتنوعة مبا ينعكس على أدائهم وعمالئهم بشكٍل مباشر.

  حبث بع  العوامل واملتغريات النفسية والدميوغرافية املنبئة باملهارات اإلرشادية اليت

 منبئة بشكل خمتلف، وبيئات متنوعة. لتخدمها األخصائيون النفسيون كعواميس

   ،إجراء مزيٍد من الدراسات واألحباث ذات العالقة باإلرشاد وقت األزمات بشكل عام

 متنوعة ومتغريات خمتلفة. تومهارات التعامل املهين معها يف جمتمعا
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Abstract: 

Fueled by the increasing availability and sophistication of digital 

technology, applications of Educational Technology (EdTech) have gained 

popularity at home and school. EdTech applications have been argued to address 

global education challenges by increasing access to education, identifying and 

teaching at the right level, managing class-sizes, and enhancing teacher 

development. The COVID-19 global health emergency has accelerated interest 

in how technology may support learning given that the mode of schooling is 

likely to be seriously impacted in the short-, medium, and potentially long-term. 

According to the Educational Production Function (EPF) theory evolved after 

the Coleman report (1966), more emphasis should be laid upon input factors that 

can be controlled by policymakers like the educational physical environment 

available to students. EdTech access is one such input factor. Education 

policymakers across the world, including Saudi Arabia, are now relying upon 

online portals and digital gadgets to provide lessons at home. Given this context, 

the current paper has used the Programme for International Student Assessment 

(PISA) 2018 dataset administered on a representative group of 15-year olds in 

the Kingdom and applied the EPF model to understand the role of EdTech 

access at home in improving learning outcomes. The paper finds a positive and 

statistically significant association between the availability and usage of EdTech 

resources with students’ academic performance on subjects like reading, 

mathematics, and science. In addition, the paper shows that EdTech use varies 

across student subgroups in Saudi Arabia. For instance, students belonging to 
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higher income households benefit more from EdTech usage. Further, female 

students outperform male students in both EdTech usage and test scores. Based 

on such findings, the paper concludes with key policy recommendations to 

inform a holistic EdTech response to the COVID-19 pandemic. 

Keywords: EdTech, Saudi Arabia, PISA, COVID-19 
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لتعليم وانعكاساتها على نواتج التعلم للطلبة (. الوصول إىل تقنيات ا2020اجلابري. نياف بن رشدي، بوتوريا. أدييت. )

( يف 2018عاًما يف اململكة العربية السعودية، دليل تطبيقي من نتائج التقويم الدولي للطلبة )بيزا  12بعمر 

 .100–567 (،1) 6 جملة العلوم الرتبوية،(.11سياق فايروس كورونا )كوفيد

عاًما يف  12نواتج التعلم للطلبة بعمر الوصول إىل تقنيات التعليم وانعكاساتها على 

 اململكة العربية السعودية

( يف سياق فايروس 2018دليل تطبيقي من نتائج التقويم الدولي للطلبة )بيزا 

 (11كورونا )كوفيد

 أدييت بوتورياد.  د. نياف بن رشدي اجلابري  

 : املستخلص

التقدم املستمر يف التقنيات  توسع استعمال تقنيات التعليم يف املنازل واملدارس بفضل

الرقمية، تقنية ونضًجا، وهناك من يرى يف تقنيات التعليم وتطبيقاتها ما يعد بتذليل التحديات اليت 

تواجه نظم التعليم عرب العامل، باعتبار أن التقنية ميكن أن تزيد من فرص الوصول للتعليم، كما 

ملالئم من التدريس، ويف إدارة الصف الدراسي، تساعد يف اختاذ القرار املتعلو بتقديم املستوى ا

فضًلا عن إسهامها يف تطوير املعلمني مهنيًّا. وقد زادت جائحة كورونا واملشكالت الصحية 

املصاحبة هلا من االهتمام بتقنيات التعليم وكيف ميكن من خالهلا دعم عمليات التعلم، خاصة مع 

غري تأثًرا باجلائحة، على املدى القصري واملتوسط تزايد احتمال أن منط التعليم واملدارس قد يت

م، فإنه 1966والطويل. وحبسب نظرية دوال اإلنتاج التعليمية، اليت بدأت بتقرير كوملان يف عام 

ينبغي العناية باملدخالت اليت ميكن لصناع القرار ضبطها والتأثري فيها، مثل البيئة املادية احمليطة 

ليم والوصول إليها. ويعتمد صانعو السياسة التعليمية حاليًّا يف دول بالطالب، ومنها تقنيات التع

على املنصات اإللكرتونية واألجهزة الرقمية  ومنها امللكة العربية السعوديةالعامل املختلفة 

إليصال الدروس للطلبة يف منازهلم. ويف هذا السياق، فإن الورقة احلالية قد وظفت بيانات اململكة 

 16(، الذي يطبو على الطلبة يف سن 2017عودية يف الربنامج الدولي لتقويم الطلبة )بيزا العربية الس

عاًما، واستعملت نظرية دوال إنتاج التعليم، بهدف الكشف عن مدى الوصول لتقنيات التعليم من 

وفرة املنزل وإسهامها يف حتسني نواتج التعلم. وقد وجدت الورقة عالقة إجيابية دالة إحصائيًّا بني 
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تقنيات التعليم للطالب واستعماهلا من قبله من ناحية وبني أدائه يف اختبارات الرياضيات والقراءة 

والعلوم من ناحية أخرى، لكن تأثري تقنيات التعليم يف التحصيل الدراسي خيتلف باختالف املستوى 

اقتصادية مرتفعة االجتماعي االقتصادي للطلبة، فالطلبة الذين ينتمون إىل مستويات اجتماعية 

يستفيدون بدرجة أكرب من استعمال تقنيات التعليم، كما تفوقت اإلناث على الذكور يف 

اختبارات اللغة والرياضيات والعلوم وكذلك يف استعمال تقنيات التعليم. وبناًء على ما توصلت إليه 

ل من تقنيات التعليم، من نتائج، انتهت الدراسة إىل توصيات لسياسة التعليم بهدف االستفادة األفض

 خاصة يف ظل جائحة كورونا.

 .19-تقنيات التعليم، اململكة العربية السعودية، بيزا، كوفيد الكلمات املفتاحية:
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1. Introduction:  

1.1 Background: 

Education Technology (EdTech) can be broadly defined as any application 

of computing devices, software, and digital advancements to impart efficiency in 

access to education. EdTech is now being used as a tool for students to discover 

new topics and solve complex problems so as to enhance their learning 

processes. There is also an increased impetus on using EdTech because it 

provides a creative sharing environment and promotes collaborative learning at 

home and school (Chai et al., 2010). Technological advancements, particularly 

related to computers, mobiles, and the internet have created a plethora of 

EdTech options and service providers. The EdTech sector is getting further 

compounded by advances in other fields like computer sciences. For example, 

the advent of newer technology like Artificial Intelligence (AI), Deep Learning, 

and Big Data are expanding the already large choice set of EdTech solutions. 

Dede (2016) discussed data-informed instruction methods and how greatly they 

can improve quality of teaching and learning. A recent education policy paper by 

Sun et al.(2020) made good use of big data techniques to compile and analyze a 

dataset created using varied data management systems. 

The ongoing COVID-19 pandemic has worked as a catalyst for enhancing 

EdTech demand. While there has been a steep rise in EdTech usage, which has 

accelerated the overall growth of the sector (more discussion on this is presented 

in Section 1.2), a sudden sectoral transformation is likely to amplify the already 

ingrained educational inequalities and discrimination in society. Regions with 

low access to EdTech or disadvantaged socio-economic groups are at the 

forefront of facing the brunt of COVID-19 induced school closures. 

Policymakers across both developed and developing nations are looking at ways 

to insure themselves from such crises in the future. 

Considering the global rise of EdTech (Escueta et al., 2017), education 

policy needs effective decision-making to ensure investment in the right types of 

EdTech resources. However, current research shows that policymakers are far 

from consensus on investing in particular EdTech solutions and there is a lack of 

information on ‘what works’ in the sector (Molnar, 2017). Needless to say, this 

has only added impetus on educational leadership across the globe that has 

already been reeling under active pressure to achieve the goal of “ensuring 
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inclusive and equitable quality education and opportunities for all” per the 

Sustainable Development Goals (SDGs) (UNESCO Institute for Statistics, 

2015). Alternatively, if the EdTech expansion opportunity is prudently handled, 

it can potentially assist policy makers to outreach scalable learning solutions to 

diverse population groups. 

It should also be noted that most of the policy and research initiatives thus 

far have focused on accentuating EdTech resources at the school level. However, 

in times of the current COVID-19 crisis, the mode of schooling is likely to be 

seriously impacted in the short-, medium-, and potentially long-term. Hence, 

EdTech access at home, its role, and requirements need further attention and 

evaluation, particularly to remove communication frictions and differential 

access to quality education on the grounds of socio-economic or cultural 

differences. Here, EdTech access at home can be defined as the availability of 

educational technology to students within their household for enhancing their 

cognitive and non-cognitive learning. 

Interestingly, such access to EdTech resources at home is sparse across the 

globe. For example, in South-East Asia, only handful of countries cross the 

benchmark of 80 percent digital penetration which is a serious situation 

considering the newfound realities of a pandemic-ridden world (Jalli, 2020). 

Apart from this, there is also a “digital-use” divide where students, despite 

having access to EdTech at home, may not know how to use them efficiently 

because of digital illiteracy. Such information on EdTech has been collected 

because of its increasing importance over the years. In fact, EdTech has also 

been included (through technology-based questions) in large-scale international-

level educational assessments like Organisation of Economic Cooperation and 

Development’s (OECD’s), Progress in International Reading Study (PIRLS), 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), and 

Programme for International Student Assessment (PISA). Technology related 

details in these surveys enable an understanding of EdTech availability and 

usage frequency for a representative population of education stakeholders across 

the globe. For instance, in the 2012 PISA assessment, 93 percent of students 

from the OECD sample reported using a computer at home (OECD, 2015). PISA 

data over the years has also found EdTech usage and access to be widely 

affected by social fragmentation and cultural practices across OECD nations. 

Drabowicz (2014) has shown how EdTech access is differentiated across gender 
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and socio-economic position in society, with richer boys, generally reporting 

higher frequency of EdTech usage compared to their more disadvantaged 

counterparts. Our paper aims to study similar aspects in the context of Saudi 

Arabia, which has not been explored so far. 

Following in this section is a snapshot of why EdTech-based research has 

become increasingly pertinent in the context of the COVID-19 pandemic. Next, 

Section 2 presents a theoretical model to discuss the direct and indirect impact of 

EdTech on students’ academic performance. It uses the Education Production 

Function (EPF) theory to explicitly model the pathways through which EdTech 

inputs impact outputs. Section 3 details the data used in this paper to determine 

the proliferation and implications of EdTech on test scores. It first visualizes the 

EdTech trends for Saudi Arabia and then presents the research hypothesis. 

Section 4 presents the results from analysis. Finally, Section 5 provides a policy 

discussion around the results and conclusions. 

1.2 EdTech and COVID-19: 

The COVID-19 crisis has exposed the vulnerabilities of our traditional 

educational systems. The crisis is already exasperating various forms of 

inequalities in terms of access and quality between low- and high-income 

groups, between different genders, across race and ethnicity. It has the potential 

to create a large dent in students’ learning trajectory, potentially more strongly 

for the vulnerable sections of society. Although students in the past have been 

affected by health crises like EBOLA, H1N1, amongst others, the sheer 

magnitude of COVID-19 and its ripple effects through stringent lockdown and 

closure of educational institutions has left almost 87.4 percent of students 

worldwide in disarray (Pellini et al., 2020). The pandemic has stalled the global 

economy and has been detrimental to various sectors but there are a few sectors, 

like EdTech, which have seen a rise due to changing consumer preferences. 

Various EdTech firms like BYJU’s, world’s largest EdTech firm, has witnessed 

a rise in their subscriber base with a 200 percent increase in new subscriptions 

after the advent of the pandemic (World Economic Forum, 2020). In Wuhan, 

where the pandemic was first reported, more than 80 percent of students are 

attending online classes via Tencent K-12 software. Global EdTech firms are 

bolstering their platform to provide a one-stop solution for teachers and students. 

For example, ByteDance started offering Lark, an educational software for 

providing teachers and students with unlimited video-conferencing time, auto-
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translation capabilities, real-time co-editing of project work, and smart calendar 

scheduling amongst other features (World Economic Forum, 2020). To prepare 

for this, they ramped up their server infrastructure and engineering capabilities 

to ensure reliable connectivity. Similarly, Alibaba’s distance learning solution 

DingTalk tapped the potential of its sister product Alibaba Cloud to deploy 

100,000 new servers in two hours in March 2020. Even media outlets like 

British Broadcasting Corporation (BBC) are powering virtual learning and has 

rolled out a program called Bitesize Daily to offer 14-weeks of curriculum-based 

learning for children across the United Kingdom. The latest report by an EdTech 

firm, GSV Ventures has projected that the EdTech market is to touch    trillion 

by 2026, a rise that can be attributed to the COVID-19 crisis (Medium, 2020).  

In the Kingdom of Saudi Arabia, 20 televised channels (iEn Educational 

Channels) have broadcasted lessons for all grades on a daily manner, using both 

the satellite and YouTube. Additionally, iEn National Education Portal has 

offered a wide range of learning materials, including PDF format textbooks, 

recorded lessons covering topics of all subjects, learning games, 3D simulations, 

and more of learning enriching resources. Both iEn Educational Channels and 

iEn National Educational portal were launched few years before the pandemic. 

They used to mitigate the learning loss in the southern border, where frontier 

schools have been closed to protect students from projectiles of Houthi rebels in 

Yemen since the fall of 2017. Although both are non-interactive, they assisted 

remote teaching during the 40 days of school closures at the time. Full 

interactivity between students and teachers require a learning management 

system, where each student is connected to his/her teachers, classmates and 

schools, and where the student activities can be monitored by teachers and 

school managers. In a well-established learning management system, teachers 

can normally run their scheduled classes online (synchronized learning), record 

their classes such that students can watch them again (asynchronized learning), 

assign homework and exams for students, mark submitted assignments and 

provide the needed assessment and feedback, and so on. Also, EdTech solutions 

such as learning management systems can produce data that help teachers and 

managers of education assess quality of instruction and learning, student 

performance, and attendance, amongst other things. Two learning management 

systems, Future Gate and The Unified Education Systems, were in use in Saudi 

Arabia during the 40 days of school closure. Future Gate is the Education Digital 
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Transformation Initiative that was launched in 2017 as part the Saudi Vision 

2030. It has gone through a gradual development and rolling out. At the time of 

the pandemic it was embracing almost 3700 middle and senior high schools, 

leaving out more than 50% of middle and senior high schools as well as primary 

schools and early childhood schools. Hence, the Ministry of Education 

emergently developed The Unified Education Systems to serve schools that are 

not served by Future Gate.   

A large part of EdTech surge during COVID-19 is driven by global 

policymakers and educationists encouraging online classes at home. Both public 

and private players are innovating and developing newer ways of continuing 

education without the students having to go to school. Some countries, like 

Saudi Arabia, are also trying to develop long-term, sustainable EdTech solutions 

which can be continued and made mainstream in the post-COVID world. There 

is a disparity in the availability of such resources across different social strata, at 

the system, school, teacher, student, and household levels. Programmatic 

linkages and research synergies between education in emergencies and education 

in disease outbreaks remain weak. Within this, education and technology 

infrastructure can be considered a key enabling condition for EdTech. However, 

infrastructure sounds better on paper, as what is often theoretically assumed is 

not necessarily available (Joynes et al., 2020). Thus, it is imperative to 

understand the contextual availability of EdTech resources and their impact on 

test-scores to undertake educational policy decisions amidst the crisis. 

Given this setup, some key questions emerge which should be studied on a 

case-by-case basis. The current paper focuses on the case of Saudi Arabia. 

Firstly, what is the state of availability of EdTech resources at a household level 

to successfully implement home-based learning? Secondly, has access to 

EdTech in terms of hardware or software or online discussion/activity fora led to 

improved cognitive skills of students, thus far? Thirdly, does the existing data 

support the use of EdTech? Finally, which population groups are the most likely 

to have higher gains from home-based online learning? Going forward this will 

be an important indicator to study and formulate EdTech policies. These aspects 

are discussed theoretically in the next section and then explored empirically for 

the Saudi case in Section 3. 
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2. Theory: 

EdTech is a relatively new area of research. The first studies on the use of 

computers for learning were only undertaken post-1960 with a skewed focus on 

developed economies. A highly influential paper by Angrist and Lavy (2002) 

found that the influx of new computers does result in higher usage of EdTech in 

instruction. EdTech access is also differentiated based on the environment - 

home or school. Woessmann and Fuchs (2004) show that benefits for students in 

academic terms are visible if students use computers at home for academic 

activities and discussion. Similarly, Spiezia (2011) showed, basing on PISA 

2006 scores, that higher frequency of computer use at home has a significant and 

positive relationship with science test scores. Findings on the positive 

relationship between EdTech access at home and test scores have been replicated 

for different PISA scores and different countries (for example, Bussière and 

Gluszynski (2004) in Canada, Zahner (2019) in Switzerland, and and Ponzo 

(2011) in Italy). Previous literature also suggests the heterogeneous nature of 

technology usage based on gender. Tomte and Hatlevik (2011) in their analysis 

on Norwegian and Finnish students showed that male students have higher self-

efficacy in conducting high-level information and communication technology 

tasks. Similarly, Volman et al. (2005) using primary data from Netherlands 

highlighted that boys had more favorable opinion towards EdTech usage 

compared to girls.  

To understand the direct and indirect effects of EdTech, taking into 

account various heterogeneities such as gender-based differences, the current 

paper relies on the Educational Production Function (EPF) approach, an 

established methodology in economics of education and policy analysis 

(Hanushek, 2020), which traditionally has accommodated inputs like school 

resources, family characteristics, amongst others. 

EPF approach makes use of the concept of the production function in 

standard economic analysis to the economics of education. It was ignited by the 

Coleman Report, authored in chief by the sociologist James Coleman (Coleman 

et al., 1966), which provided influential analysis about differential marginal 

effects of school and family characteristics on achievement levels of a child. A 

simple EPF relates various student-centric inputs like study environment, 

school’s characteristics, socio-economic status, household characteristics, peers, 

to name a few, with the student’s learning levels. Pritchett and Filmer (1999) 
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showed that the literature on EPF over-uses inputs that are teacher-centric like 

wages rather than inputs which are student-centric like expenditure on books and 

instruction materials. On similar lines, Becker (1997) had made a case for 

educational reforms based on a student-based approach instead of a teacher-

based approach. EdTech acts as a catalyst to amplify the outcomes of such 

reforms and is skewed towards student-centric learning. For example, the 

introduction of e-readers has already changed the outlook of book reading as it 

helps children to go through thousands of books on a single device (Ballatore 

and Natale, 2016). Nonetheless, EPF theorists are yet to establish agreement 

upon selection of inputs, for example, what type of investments in home 

resources impact student’s test scores? However, there is a consensus on the 

broad idea that the achievement of students should be related to inputs that can 

be controlled by policymakers. EdTech access is one such component. 

We present a simple optimizing model for EdTech. Suppose the agent 

owns a fixed budget   across the list of inputs. The agent, in our case, could be a 

student’s parent or guardian. Suppose the educational output is test scores, 

denoted by S, and is related to educational inputs (e.g. educational resources, 

ICT resources, etc.) which are denoted as elements    of input vector X. Each of 

these inputs has price    and is related to the output S by a technically 

determined function      . The implied objective function here is: 

                                                                                                                                             

- Eqn.1 

The objective function will also be determined by the structure of the 

utility function represented by      . A way to intuitively interpret this is that 

that utility function is derived from two components of educational resources: (i) 

Digital educational resources like a computer, educational software (computer-

assisted learning), etc. and (ii) Non-digital educational resources like books, 

tuition expenditure, etc. Non-digital resources are primary sources of school 

education and thus impact test scores. On the other hand, digital resources act as 

a secondary source and are expected to provide impetus to the learning process. 

So, we can write       as                       where    is vector of 

digital inputs and     is vector of non-digital inputs.        and          is 

utility derived from the digital and non-digital inputs respectively.   lies 

between 0 and 1 can be interpreted as an index of EdTech ownership. Higher its 

value, more EdTech resources are owned by the agent. The final educational 
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utility optimization problem is represented by the equation: 

ma 
      

[                     ] 

 
                                                                                               

- Eqn.2 

The above model is a simple generalization of the education production 

function which embeds EdTech and helps illustrate how test scores are impacted 

by the availability of EdTech - directly through        and indirectly through 

        . For instance, Notten and Kraaykamp (2009) using data from 2006 

PISA has shown that the frequency of ICT resources (including media resources 

like TV) at home has a positive impact on test scores. There are some examples 

of how EdTech could indirectly impact learning outcomes through traditional 

inputs as well. In terms of student-level factors, EdTech access presents a chance 

for pupils to get involved in secondary education at home and leverage its 

potential to explore peer coaching and peer reviews. Students can alter the intake 

of educational resources according to their characteristics. Pozo and Stull (2006) 

show how initial provisions like secondary studies or tuition with the help of the 

Internet or an online tutor are important to drive a student’s eventual success in 

university. Further, a student’s attention, effort, and motivation are also critical 

student-level factors for achieving subject-matter excellence. A paper by Becker 

(2000) highlights that use of computers increases student engagement and 

motivation which results in larger time spent studying beyond class hours. 

Theoretically, students with EdTech access at home can access academic 

material at a time of their convenience and undertake asynchronous learning 

which then impacts their academic performance. Similar examples can be found 

for school-, teacher-, and parental-factors that are used in traditional EPFs and 

are expected to improve student learning. 

3. Analysis: 

In the first part of this section, we present descriptive analysis of the 

EdTech usage pattern in Saudi Arabia. In addition, we will look at gender-based 

differences in EdTech use. In the following parts, we discuss our research 

hypothesis which we aim to address using the Ordinary Least Squares (OLS) 
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method. An OLS technique is widely used as an econometric tool in empirical 

economics to estimate average treatment effects. We conclude with a subgroup 

analysis to determine the gains from home-based online access and participation 

for different student characteristics in the Kingdom. Generally, the study 

presented in this paper can be classified under the descriptive analytical research 

methodology, using the econometric methods and EDP approaches.  

3.1 Data: 

Programme for International Student Assessment (PISA) is conducted by 

the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) for 15-

year old students to assess cognitive achievement in mathematics, science, and 

reading. The PISA dataset for Saudi Arabia contains observation for 6136 

students in the age group of 15-16 years, which are representative of all Saudi 

students in this age group. PISA selects the particular group assuming that 15-

16-year olds have either completed or about to finish their compulsory 

schooling. The variables related to Information and Communication Technology 

(ICT) and learning outcomes, which are a part of PISA’s student questionnaire 

as well as its supplementary questionnaire on ICT familiarity, have been used in 

this paper.  

3.2 Descriptive Statistics: 

Saudi Arabia participated in PISA for the first time in 2018 and data 

aspects related to access and use of EdTech across the Kingdom have remained 

unexplored. This paper presents an analysis of the PISA 2018 data for the 

Kingdom of Saudi Arabia that were released on December 3, 2019; hence, it is 

one of the first large-scale quantitative explorations of recent EdTech data in the 

context of Saudi Arabia. 

Figure 1 part a shows descriptive statistics for the online activity index, 

which is a mean index created using OECD-PISA (2018) dataset for Saudi 

Arabia. The online activity index incorporates six Likert-scale questions related 

to online activity: (1) how often a student involves in online chatting with his/her 

friends and relatives; (2) how often a student takes part in online discussions; (3) 

how often a student indulges in online browsing for receiving news; (4) how 

frequently a student checks his/her email; (5) how often he/she does online 
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browsing; and (6) how often student uses the Internet to schedule an event.
1
 

Figure (1) 

EdTech trends in Saudi Arabia  

 

 Source: Authors’ own calculation using OECD (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Saudi students frequently access the Internet in their daily lives. 

Approximately 61 percent of male students and 62 percent female students who 

took part in the PISA 2018 report using the Internet several times a week while 

only five percent of all students reported not knowing about Internet features or 

never using it. Statistics on the gender differentiation on EdTech usage contrasts 

with previous observations for other OECD countries. Drabowicz (2014) 

analyzed 39 developed countries on the 2006 PISA framework and showed that 

boys use computers and the Internet more often than girls. Similarly, Notten et 

al. (2009) had observed that female adolescents have lower odds of Internet 

access at home than males. On this parameter, Saudi Arabia reports a higher 

EdTech exposure for girls than boys, as also seen in part b of the same figure. 

Figure 1 part b presents the Saudi trends for the number of computing 

gadgets in a student’s household. Computing gadgets here comprise the total 

                                                             
(1)

  The Likert-scale responses range from "Don’t know about it" to "using Several times a day".  



 
 

 
  

 

(. الوصول إىل تقنيات التعليم وانعكاساتها على نواتج التعلم2020اجلابري. نياف بن رشدي، بوتوريا. أدييت. )  

381 

number of mobiles, computers, or tablet computers in a student’s households. As 

can be observed, EdTech resources access in Saudi Arabia is high, for both 

genders. Ninety percent of male students and 95 percent of female students have 

three or more gadgets in their homes. However, this figure should be read with 

the caveat that it only indicates household access to computers/tablets, which 

may well be different from the number of computers/tablets available for a 

student’s personal use.  

Figure (2) 

Access to EdTech resources (personal use) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Authors’ own calculation using OECD (2018) 

Figure 2 on the other hand represents the availability of EdTech resources 

for the personal use of students. While the computing gadgets index discussed 

earlier was a score of the total number of gadgets at home, this records the 

dummy response for the availability of personal ICT resources to the student. 

One in every four 15-year old does not have access to a personal computer. 

Moreover, almost every other student does not have educational software, which 

is an explicit investment usually undertaken to enhance EdTech usage to 
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promote self-paced learning. Finally, only about one tenth of Saudi students own 

one or more e-readers, which are conducive for digital and habitual reading. 

Internet connectivity for personal use, on the other hand, is readily available. 

Following similar trends to Figure 1, female students report higher access to ICT 

gadgets compared to male students. 

Table (1) 

Polychoric correlation matrix 

Variables 
Computing 

gadgets 

Internet at 

home 

Online 

activity 

Computing gadgets 
1.0 --- -- 

Internet connectivity 
0.6285 1.0 ---- 

Online Activity 
0.2542 0.3376 1.0 

Source: Authors’ own calculation using OECD (2018) 

Table 1 reports the polychoric correlation matrix for computing gadgets at 

home, Internet connectivity, and overall online activity of a student. Here, the 

computer gadgets variable denotes the availability of relevant items like 

computers, mobile phones, and tablets at home; Internet connectivity represents 

the internet connection in student’s household; and the online activity variable 

remains the same as defined earlier - an index of how often a 15-year old 

participates in online fora. Having a large number of computing devices at home 

is positively associated with Internet connectivity and online activity with a 

more substantial degree of association with the Internet. It can be conjectured 

that while the availability of ICT at home is not solely responsible for online 

participation of 15-year olds, it does associate with more than one-fourth of such 

activities. 

3.3 Empirical Strategy: 

We have used an Ordinary Least Squares (OLS) model to estimate the 

average treatment effect of EdTech usage on the students’ academic 

performance. Our regression model controls for gender, family status measured 

by PISA 2018 Economic, Social, and Cultural Index (ESCS) index, and school 

type. These variables have been previously found to be directly impacting the 

test scores of a student (Duncan Thomas, 2001; and Machin et al., 2008). Apart 
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from these, we also include variables like learning time devoted to each subject 

and student’s motivation inde .  

For the econometric estimation of average EdTech usage impact, we use the 
following model: 

                                                           

                      

- Eqn.3 

where student’s reading scores, mathematics scores, and science scores are 

captured by the dependent variable   . “Online_Activity” variable, as described 

in Section 1 is the primary variable of interest. It captures the student’s online 

activity in the form of web browsing, online discussion, online news extraction, 

and others. The coefficient    measures the impact of online activity on test 

scores. The ESCS Index is an extensive term created by OECD PISA that 

summarizes different aspects of student’s family background and status, 

including parental income and education. Female is a dummy variable, 1 for 

female and 0 for male.    is the set of other variables that may account for 

achievement scores of a student, such as learning time devoted by a student to 

each subject and PISA’s Motivation to Learn inde  for a student. Finally, the 

error term    captures the effect of unobservables in the model. The descriptive 

statistics of each of the variables included in the empirical model is provided in 

Table A.1 in Appendix. 

Heterogeneous-treatment effects: to further analyze the potential 

variation in the impact of EdTech usage across students, students are divided 

into different sub-categories based on their ESCS index. ESCS index is created 

by PISA surveyors by standardizing it across OECD sample countries. Here, it is 

divided into four categories by quartile. The four income quartiles are referred to 

as low-ESCS, middle-ESCS, upper-ESCS, and uppermost-ESCS respectively. 

Equation (1), then, is augmented to include subgroup interaction effects of the 

ESCS index with the ICT resource index
1

 and Online activity variables, 

                                                             
(1)

   General ICT resources index created by PISA covers all ICT-related variables ranging from computers and 

access to the Internet (i.e. hardware resource for general use) to cameras (hardware resource for specific 

use), and also includes social networking websites or educational software (computer-assisted learning). 
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respectively. The ICT resource index and Online activity variables are 

considered as proxies for use of EdTech at home. 

                                                                     ∗

                                 
            

- Eqn.4                                                                          

In the above model, EdTech category variables could be either i) Online 

activity as described earlier or, ii) ICT resource index. Each of these two indices 

have been further divided into three categories (low, medium, and high) based 

on usage and possession. Further, X represents other variables like OECD’s 

Motivation Index and Learning Time devoted to each test subject. The 

coefficient of interest is     which represents the interaction effect for students 

(where i ranges from 1-3) belonging to category i of EdTech variable and 

category   of ESCS index (e ranges from 1-4). For e ample, “low∗lower-ESCS” 

represents a student who has low EdTech usage and belongs to the low-quartile 

ESCS index. Finally, while this paper uses absolute PISA test scores for 

analysis, findings were validated through robustness checks conducted by using 

standard PISA proficiency levels as the dependent variable. This was done by 

creating different levels of proficiency for each test subject as directed in 

OECD’s technical report (OECD, 2018). Each proficiency level reflects a unique 

level of understanding of the subject. 

4. Results: 

Average Effects of EdTech usage: this section shows results for the 

association between the access to ICT resources and frequency of online activity 

undertaken by students and the PISA test outcomes of Saudi 15-year olds. The 

regression results are presented in Table 2.  

 

 

 

                                                             
The total number of computing gadgets used in PISA covers a subset of these items like computers, mobile 

phones, and tablets 



 
 

 
  

 

(. الوصول إىل تقنيات التعليم وانعكاساتها على نواتج التعلم2020اجلابري. نياف بن رشدي، بوتوريا. أدييت. )  

385 

Table (2) 

Average Effects of EdTech usage 

 Math Score Reading score Science Score 

    

Online activity Index 6.783*** 9.241***   5.031*** 

 (1.312) (1.308) (1.080) 

Public School -16.315** -17.926*** -17.298*** 

 (5.672) (4.815) (5.170) 

Female 10.675* 50.671***  25.921*** 

 (4.625) (3.754) (4.296) 

ESCS index     17.559*** 8.852***      16.880*** 

 (1.587) (1.640) (1.606) 

Motivation Index    11.558*** 14.176*** 11.803*** 

 (1.257) (1.134) (1.202) 

Constant     349.361*** 355.104***    355.168*** 

 (7.557) (7.149) (6.948) 

Observations  

standard errors in parentheses 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 

0.001 

6136 6136 6136 

           Source: Authors’ own calculation using OECD (2018) 

Online activity of students has a significant positive association with all 

three subject scores. Each point increase on online activity index is associated by 

9.2 points increase reading test score, 6.8 points in mathematics test score, and 5 

points in science test score. Hence, online activity impact most reading skills and 

least science skills, although all coefficients are positive and statistically 

significant. This finding is in line with findings of Odell et al. (2020) who 

showed comfortability with ICT as an inducer of better performance in science 

in Bulgaria and Finland.  
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ESCS is statistically and positively associated with student’s test scores 

while inducing the highest marginal gains in mathematics. Higher the index, 

better the proficiency level of a student. As discussed earlier, the ESCS index 

covers a vast spectrum of indicators like parent educations level, home 

environment, and family wealth, amongst others. Having a higher ESCS index 

signifies that the student is privileged and has better access to digital resources. 

This kind of “digital-divide” is quite a rampant issue even among OECD sample 

and should be taken care of while formulating EdTech policies. Amongst OECD 

countries, whilst 95 percent of students in Switzerland, Norway, and Austria 

have a personal computer to use (World Economic Forum, 2020), for Saudi 

Arabia this figure is approximately 75 percent. 

Being a female has advantages in Saudi Arabia in terms of test scores. 

Female students significantly outperform male students in reading, with the 

score gaps narrowing down in mathematics. Hence, girls in Saudi education 

system have consistently outperformed boys across EdTech access, usage, and 

achievement outcomes. Results in favor of female students align with general 

OECD findings of a reverse gender-gap in Middle Eastern countries (OECD, 

2018). However, one limitation of the OECD PISA 2018 dataset is that while we 

can determine that girls are doing better than boys it is difficult to attribute 

specific reasons to why girls are doing better. In our analysis, we do find that 

girls are more motivated to excel in academics than boys with a standardized 

mean motivation index of 0.37 compared to 0.09 for boys. However, future 

research can focus on determining the causal factors for the reverse gender-gap 

in academic performance. 

Public schools are at a disadvantageous position in Saudi Arabia, given 

that being in a public-school student results in lower test scores across the 

subjects, on average. Public school students achieved, on average, 16.3, 17.9, 

and 17.3 less points in mathematics, reading, and science, respectively. 

However, using a two-level regression and aggregating ESCS at the school level 

to gauge the overall peer effect might lead to different findings. As expected, 

students with higher motivation to learn perform better in tests. Each 

incremental point on the motivation index is associated by extra 14.2 points in 

reading test score.    

Heterogeneous Effects of EdTech usage: It is a well-established fact that 

reforms undertaken in the education field have varied impacts on students. As 
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showed in our previous section, being a female has an added advantage in terms 

of test outcomes. Similarly, students belonging to higher echelons of the society 

scored better than their counterparts in lower stratum. Further, results on the 

heterogeneous effects for different socio-economic groups (represented by levels 

of the ESCS index) on EdTech access and usage are presented in the tables 3 and 

4. 

Table (3) 

 Heterogeneous Effects (ICT resource  index interacted with ESCS index)  

 Math Score Reading score Science Score 

    

Public school -15.554
**

 -16.897
***

 -17.644
***

 

 (5.500) (5.070) (4.660) 

Female 10.150* 25.470*** 50.015*** 

 (4.602) (4.313) (3.743) 

    

ESCS index  12.202*** 12.600*** 15.498*** 

 (3.179) (3.484) (3.622) 

Low*Lower ESCS index 0.000 0.000 0.000 

 (.) (.) (.) 

Low*Middle ESCS index -3.192 -1.691 -3.194 

 (4.780) (4.889) (4.824) 

Low*Upper ESCS index 3.665 4.247 1.678 

 (7.794) (7.117) (6.907) 

Low*Uppermost ESCS 

index 

17.656 17.331 13.160 

 (10.003) (11.047) (10.160) 

Medium*Lower ESCS 

index 

8.316 12.558 16.643 

 (9.817) (10.107) (10.929) 

Medium*Middle ESCS 

index 

8.267 8.801 9.980 

 (7.969) (7.514) (8.289) 

Medium*Upper ESCS 

index 

10.626 7.324 6.925 
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 Math Score Reading score Science Score 

 (9.241) (8.579) (8.718) 

Medium*Uppermost ESCS 

index 

26.537
*
 18.932 21.113 

 (11.678) (11.825) (11.459) 

High*Lower ESCS index 16.922* 12.977* 17.339* 

 (7.981) (6.228) (7.035) 

High*Middle ESCS index 18.867** 17.026* 19.737*** 

 (5.985) (6.630) (5.028) 

High*Upper ESCS index 18.410* 16.324* 17.685* 

 (8.060) (6.910) (7.204) 

High*Uppermost ESCS 

index 

24.524
**

 19.020 18.609 

 (9.234) (9.984) (9.691) 

Constant 358.974*** 361.638*** 377.414*** 

 (9.349) (8.149) (8.518) 

Observations 6136 6136 6136 

standard errors in 

parentheses 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p 

< 0.001 

   

Source: Authors’ own calculation using OECD (2018) 

Note:- ESCS index is created by PISA surveyors by standardizing it across OECD sample 

countries. Specifically, for the purpose of conducting the heterogeneity analysis, we divide the 

ESCS index into four categories by quartile ranging from 1 to 4, forming a categorical variable. 

The four income quartiles are referred to as low-index, middle-index, upper-index, and 

uppermost-index. We augment Equation (1) to include subgroup interaction effects of the 

ESCS index with the ICT resources index with three categories (low-, medium-, high-ICT 

access) 

 

                                                      

Table (4) 

Heterogeneous Effects (Online activity index interacted with ESCS index) 

 

 Math Score Reading score Science Score 

    

Public school -15.733** -16.838*** -17.664*** 

 (5.538) (5.060) (4.705) 
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 Math Score Reading score Science Score 

Female 9.767* 25.160*** 49.618*** 

 (4.576) (4.258) (3.734) 

ESCS Index 13.285*** 13.477*** 16.280*** 

 (3.108) (3.527) (3.590) 

Low*Lower ESCS index 0.000 0.000 0.000 

 (.) (.) (.) 

Low*Middle ESCS index -13.445 -14.761 -11.401 

 (8.657) (7.806) (7.475) 

Low*Upper ESCS index -11.706 -7.515 -8.998 

 (10.736) (11.195) (10.118) 

Low*Uppermost ESCS 

index 

-16.932 -26.436* -17.232 

 (11.154) (13.070) (11.767) 

Medium*Lower ESCS 

index 

14.629* 11.068 21.114*** 

 (6.385) (5.762) (5.783) 

Medium*Middle ESCS 

index 

15.363* 11.026 20.022** 

 (6.747) (7.176) (6.733) 

Medium*Upper ESCS 

index 

19.155* 15.027 25.701** 

 (8.801) (9.413) (9.311) 

Medium*Uppermost 

ESCS index 

25.529* 21.422 26.300* 

 (9.934) (12.032) (11.467) 

High*Lower ESCS index 16.097** 11.290* 25.802*** 

 (6.034) (5.390) (5.725) 

High*Middle ESCS index 17.196* 15.096* 26.726*** 

 (7.308) (6.848) (7.522) 

High*Upper ESCS index 23.072** 18.146* 28.558** 

 (8.243) (8.361) (8.832) 

High*Uppermost ESCS 

index 

36.800*** 28.345* 39.370*** 

 (9.713) (11.539) (11.333) 

Constant 352.736*** 357.098*** 362.516*** 

 (9.861) (10.162) (10.006) 

Observations 6136 6136 6136 

standard errors in    
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 Math Score Reading score Science Score 

parentheses 

*p < 0.05, **p < 0.01, 

***p < 0.001 

Source: Authors’ own calculation using OECD (2018) 

Note:- ESCS index is created by PISA surveyors by standardizing it across OECD sample 

countries. Specifically, for the purpose of conducting the heterogeneity analysis, we divide the 

ESCS index into four categories by quartile. The four income quartiles are referred to as low-

index, middle-index, upper-index, and uppermost-index. We augment Equation (1) to include 

subgroup interaction effects of the ESCS index with the Online activity index with three 

categories (low-, medium-, high-online activity) 

 

Table 3 and Table 4 reconfirm the previous findings from Table 2 in the 

presence of interaction terms. Various researchers and scholars have iterated 

how the socio-economic divide stands in the way of the efficient rise of EdTech 

(Macgilchrist, 2019). Here too, as seen in Table 3, students belonging to the 

upper strata of the society perform better than their counterparts in lower strata. 

Belonging to the upper ESCS with medium to high EdTech usage gives a 

statistically significant leverage of about 20-25 score points. Results are 

significant from both economic and policy perspective. 

Even if a lower ESCS student has high EdTech possession, they do not 

gain much relative to upper ESCS. This finding can be partially attributed to the 

theory of “digital-use-divide” which states that even when disadvantaged groups 

possess EdTech or ICT resources, they may lack the proper knowledge or 

support to effectively harness its potential (Brotman, 2016). Given these 

findings, any policy prescription adopted should take into consideration 

supplementary aspects like digital literacy for lower income strata in society, in 

addition to a blanket proliferation of EdTech devices. 

Further, it is interesting to find that students show marginally diminishing 

gains from usage of ICT resources as depicted by the interaction terms involving 

online activity and ESCS in Table 4. Similar trends have been observed in some 

recent studies too. For example, Bettinger et al. (2020) finds a diminishing 

marginal rate of return for EdTech. While such trends need to be explored 

further through future research, one reason that can be attributed to it based on 

previous literature is that very high possession of EdTech resources can distract 

students from doing productive work, especially at home (Youssef and 

Dahmani, 2008). 
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5. Conclusions and policy implications: 

This study has discussed the potential of EdTech and a recent surge in the 

sector given COVID-19. However, for a successful transformation towards 

EdTech, policymakers, and educationists need to consider various factors. The 

existing socio-economic inequalities have come to the fore during the pandemic 

and they have the potential to amplify the already prevalent gaps in student 

achievement. Policy directions, which we think can be useful to tackle the 

current challenges related to the efficient use of EdTech, are briefly discussed 

below. 

Firstly, one of the primary impediments to large-scale use of EdTech is 

“inequality” in its various forms. Unequal access to resources and opportunities 

remains one of the fundamental problems in social sciences, and the education 

sector is no different. Education policy needs to be cognizant of the ‘digital 

divide’ in terms of hardware, software, and environmental factors, especially in 

the home environment, to foster productive digital learning. Education policy 

should ensure access to EdTech resources to children from low income and 

middle-income households to ensure that learning gaps due to variations in 

access are minimized. Inequality can also persist based on gender or school-

choice. These factors need to be taken into consideration while designing 

sustainable EdTech solutions and policies. 

Secondly, in a crisis like COVID-19 where all student in the Kingdom of 

Saudi Arabia are affected due to school closures, more emphasis needs to be 

given to EdTech resources at home, as also suggested by Pellini et al. (2020) and 

Wherry (2004). Schools are only responsible for primary academic learning 

while other aspects of student growth and secondary learning take place outside 

school. In the discussed context, findings of this study suggest that policymakers 

should work closely with education researchers to decide the optimal division of 

EdTech resources between school and home. Guidelines and availability of basic 

EdTech infrastructure such as internet facilities and distribution of EdTech 

resources for home access, especially for lower-income groups, is imperative. 

Further research using large-scale and nationally representative assessments can 

help identify vulnerable sub-populations and formulate targeted policy 

responses. 

Thirdly, this study suggests the importance of personal access of 
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educational resources to students.  Household access to the Internet and EdTech 

resources does not necessarily result in commensurate access to students. Parents 

or caretakers may own a digital device for their personal or professional use but 

may not be able to share it effectively with their children for the purposes of e-

learning. Further, access differs based on gender. In fact, in the Kingdom of 

Saudi Arabia, there is a reverse gender-gap with girls having marginally higher 

access to EdTech resources compared to boys. Further research is needed on 

how EdTech access and usability varies across regional contexts (urban and 

rural) for a better understanding of within-country variations. 

Lastly, before earmarking funds for EdTech, policymakers also need to 

decide and differentiate between different EdTech solutions, gauging direct and 

indirect benefits. For instance, while it is being acknowledged that basic 

hardware and the Internet alone may not increase achievement scores, they do 

increase digital literacy and computer skills that can help effectively use other 

educational software. Policymakers need to invest in and take help of evidence-

based policy research to check the efficacy of various EdTech solutions. For 

example, an impact evaluation of an adaptive-learning software Mindspark in 

India found an impact of 0.19 standard deviation (IDinsight, 2014). It has also 

been argued that computer-assisted learning could be quite effective in 

improving learning, particularly with math (J-PAL, 2019). Further research is 

also needed to determine the impact of EdTech models (including LMS systems 

like the recently implemented, i.e., Unified Education Systems) in the Saudi 

context to inform better policy. 

In summary, the current study presented the proliferation of EdTech access 

in Saudi Arabia. Almost every Saudi student has Internet connectivity for 

personal use at home with every three out of four students having a computer for 

personal use. The majority of Kingdom’s students frequently access the Internet 

and resources for online discussion, chatting, and reading news. Contrary to 

other OECD countries, Saudi Arabia’s EdTech use and access are skewed in 

favor of female students. Further, students’ frequency of online activity has a 

statistically significant and positive association with reading, mathematics, and 

science scores. Belonging to the higher strata of society and studying in a private 

school result in subject-specific benefits. In congruence with Bettinger et al. 

(2020) there are diminishing marginal returns of EdTech or ICT applications. 

However, one limitation of the analysis in this study is that it is correlational 
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nature; it does not provide any causal mechanism for its findings.  Next research 

may compare findings across countries participated in PISA 2018, to test the 

validity of findings across varied contexts.   
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Appendix 

 

Table A.1: Descriptive Statistics for variables of interest 

Male 

mean 

 

sd 

Female 

 Mean 

 

sd 

 

min 

Total 

max 

Online activity 3.613 0.997 3.685 0.809 1 5 

Learning time: Maths 222.830 66.093 216.912 65.397 0 675 

Learning time: Reading 231.594 70.819 231.898 71.633 0 675 

Learning time: Science 212.809 94.526 215.373 101.613 0 675 

ICT Resources Index -0.385 1.208 -0.222 1.005 -3.804 3.6012 

Economic, Social 
and Cultural 

(ESCS) Index  

-0.688 1.197 -0.639 1.156 -4.829 2.779 

Motivation Index 0.090 1.146 0.367 0.949 -2.737 1.816 

Public School 0.801 0.400 0.912 0.283 0 1 

Observations 3144  2992  6136  

Source: Authors’ own calculation using OECD (2018) 

In Table A.1 above, we present the descriptive statistics for the variable 

used in the regression model. The online activity index ranges from 1 to 5. To 

illustrate, One denotes “illiteracy for Online usage” while five denotes “several 

times a day”. It is clear that students in Saudi Arabia are highly engaged online 

with a mean of 3.6, which represents usage of “several times a week”. The 

learning time variable tells us how much time a student devotes to a particular 

test subject in a week in minutes. ESCS is a very broad variable covering 

following parameters of interest: the International Socio-Economic Index of 

Occupational Status (ISEI); the highest level of education of the student’s 

parents, converted into years of schooling; the PISA index of family wealth; the 

PISA index of home educational resources; and the PISA index of possessions 

related to “classical” culture in the family home.  ICT resources index is created 

by PISA covering all ICT-related variables ranging from computers and access 

to the Internet to cameras and also includes social networking websites or 

educational software (computer-assisted learning). Motivation Index denotes the 
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motivation of students to master tasks. Students report the level of agreement 

with the statements about themselves. Some of the questions/statements included 

are: “I find satisfaction in working as hard as I can”; “Once I start a task, I 

persist until it is finished”. Scale Indices like ESCS, ICT resources and 

Motivation Index have been standardized across the OECD countries, so the 

mean of the index is zero for the OECD sample with one standard deviation. 

Saudi Arabia falls below OECD average in ICT resources index. A student with 

a positive ESCS belongs to a higher economic and social background than the 

average OECD household. The last variable, “Public” is dummy variable; 1 for a 

public-funded school and 0 for a private. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


