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The study aims to identify the degree of effectiveness of distance
learning in light of Covid-19 outbreak from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba. In this
study, the researcher used the descriptive approach through
a questionnaire that was given to (150) students in higher
education institutions in Beersheba. The students were chosen
randomly, and the validity of the study tool was verified by
presenting it to a group of arbitrators, and its stability was
verified, as the value of Cronbach's alpha was (94.4%), which has
a high degree of stability, and appropriate statistical methods
were used for: Reaching the results The results were as follows: 
1. The degree of effectiveness of distance learning in light of the
outbreak of the Corona virus from the point of view of students in
higher education institutions in Beersheba region came to a
medium degree.
2. The degree of continuity of distance learning in light of the
outbreak of the Corona virus from the point of view of students in
higher education institutions in Beersheba region came to a
medium degree.
3. The degree of e-learning obstacles from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba region
came to a medium degree.
4. The degree of interaction of faculty members with distance
education in light of the Corona crisis from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba region
came to a medium degree.
5. The degree of students' interaction with distance learning in
light of e-learning from the point of view of students in higher
education institutions in Beersheba region came to a high degree.
6. There are statistically significant differences in the responses of
the study sample members towards the degree of effectiveness of
distance learning in light of the outbreak of the Corona virus from
the point of view of students in higher education institutions in
Beersheba region due to the gender variable, and the differences
were in favor of females versus males.
7. There are differences in the average responses of the sample
members about the degree of effectiveness of distance learning in
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light of the outbreak of the Corona virus from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba region due
to the variable of the teaching stage in the college in favor of
those studying a teaching certificate versus those studying a first
and a second title.
8. There are no differences in the average responses of the sample
members about the degree of effectiveness of distance learning in
light of the outbreak of the Corona virus from the point of view of
students in higher education institutions in Beersheba region due
to the variable of the year of study in the college.

Key words: The Effectiveness of Distance Learning, The Corona Virus,
Higher Education Institutions. 

شي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة
درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل تف ّ
املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
حامت عودة

الزابرقة 2

امللخص:
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة
هدفت لدراسة إىل التعرف على درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي من خالل استبانة مت
تطبيقها على ( )150من طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية البسيطة ،وقد مت
التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل عرضها على جمموعة من احملكمني كما مت التحقق من ثباهتا حيث بلغ
قيمة كرونباخ ألفا ( )%94.4وهي تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،كما مت استخدام األساليب االحصائية ملناسبة
من أجل التوصل إىل النتائج وكانت النتائج على النحو اآليت:

تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر
 .1أن درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ

السبع جاءت بدرجة متوسطة
تفشي فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة
 .2أن درجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة
 .3أن درجة معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة
متوسطة
 .4أن درجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد
العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة
 .5أن درجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف
منطقة بئر السبع جاءت بدرجة مرتفعة
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يدرسون شهادة التدريس مقابل من يدرسون لقب أول ولقب اثين
تفشي فريوس
 .8ال توجد فروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري السنة الدراسة يف الكلية.
الكلمات املفتاحية :فاعلية التعلم عن بعد ،فريوس الكوروان ،املعاهد العليا.
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 .6توجد فروق ذات داللة إحصائيّة يف استجاابت أفراد عيّنة ال ّدراسة حنو درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري اجلنس وكانت الفروق
ّ
لصاحل اإلانث مقابل الذكور
تفشي فريوس
 .7توجد فروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية لصاحل من

Hatem AZBARGA 

الفصل األول:
اإلطار املنهجي:
مشكلة الدراسة:
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع؟
ما درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
أمهية البحث:
تظهر أمهية الدراسة من خالل إظهار أمهية التعليم عن بعد يف ظل أزمة كوران ،كما أن التعليم عن بعد من أهم الوسائل
البديلة للتعليم الوجاهي الذي مت االعتماد عليه من أجل تعليم الطلبة واكسبهم املهارات التعليمية اليت حتثهم على االبداع من
خالل توظيف الربامج احلاسوبية يف عملية التعلم ،سواء كان ذلك من قبل املعلم أو من خالل تفاعل الطالب ،كما أنه يظهر أمهية
هذا البحث م دى استجابة الطلبة لتطبيق هذا األسلوب من التعلم ومدى رضاهم عن نتائجه من خالل انعكاس ذلك على
مهاراهتم التعليمية
أهداف البحث:
هدفت الدراسة إىل التعرف على:
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع.
 .1درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
تفشي فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
 .2درجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
 .3درجة معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
 .4درجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر
السبع
 .5درجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر
 .6الفروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تًبعا للمتغري (اجلنس ،املرحلة التدريسية يف الكلية ،السنة الدراسة يف الكلية).
مصطلحات البحث:

 -التعليم عن بعد :هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط اإللكرتونية يف حتقيق األهداف التعليمية

وتوصيل احملتوى التعليمي إىل املتعلمني ،دون اعتبار للحواجز الزمنية واملكانية ،وقد تتمثل تلك الوسائط اإللكرتونية يف األجهزة
اإللكرتونية احلديثة ،مثل :الكمبيوتر ،وأجهزة االستقبال من األقمار الصناعية أو من خالل شبكات احلاسب املتمثلة يف اإلنرتنت،
وما أفرزته من وسائط أخرى مثل املواقع التعليمية واملكتبات اإللكرتونية ( رمي.)2020 ،
 فريوس كوروان (كوفيد :)19-هي فصيلة من الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان ،وتسبب لدى اإلنسانأمراضاً للجهاز التنفسي اليت ترتاوح حدهتا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط
التنفسية ،واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة (السارس) ،ويتسم بسرعة االنتشار (منظمة الصحة العاملية.)2019،

 املعاهد العليا :هي مؤسسات تعليمية يدرس فيها الطلبة الذين اجتازوا مرحلة الثانوية العامة للحصول على شهادة تدريس أولقب أول أو لقب اثين.
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اإلطار النظري:
املبحث األول :التعليم عن بعد
وقد يرى بعض املعلمني أن التعليم عن بعد سيعمل على إلغاء دور املعلم يف العملية التعليمية ،واحلقيقة أن التعليم عن بعد
زاد من أمهية التعليم ،وجعل دوره أكثر أمهية وأكثر صعوبة ،فاملعلم يف التعليم عن بعد هو شخص مبدع ذو كفاءة عالية ،ويدير
العملية التعليمية ابقتدار ويعمل على حتقيق اهداف التعليم ابستخدام التقنية احلديثة ،فقد أصبحت مهنة املعلم مزجياً من مهام
القائد واملوجه عن بعد (راببعة.)2020،حيث أن الرضا عن التعليم عن بعد أيخذ أكثر من اجتاه ،فاملتعلمني حيققون درجات رضا
مرتفعة عندان يرسل املعلمون هلم رسائل طويلة نسبياً ومعدة بشكل جيد من الناحية الرتبوية ،وتتوسع يف احملتوى املعريف بشكل
مدروس ،واليت غالباً ما يتم توجيهها إىل اجملموعة أبكملها ،كما حيقق الرضا عن التعليم عن بعد كلما أظهرت رسائل املعلمني

تفهماً للمتعلمني ،وحسن االستماع هلم وإظهار الشخصية والسلوك االجتماعي عرب االنرتنت ،كما حيقق املعلمون درجات رضا
مرتفعة عن التعليم عن بعد كلما شعر املعلمون ابهتمام املعلمني ،ومتابعتهم وتفاعلهم مع احملتوى وتطور معارفهم مع مرور الوقت.
( قرعان.)2021 ،
ويرى ( )2020،Yuliaأن التعليم عن بعد سيكون منط التعليم يف املستقبل ألنه يسجم مع طبية الطلبة يف هذا العصر،
فاجليل احلايل يتميز بتعلقه الشديد أبجهزة اهلاتف الذكية واستخدام التطبيقات املختلفة ،كما أهنم يتسمون ابملرونة وسرعة التكيف
مع التطبيقات اإللكرتونية ،وينتبهون أكثر من غريهم حملتوايت الشاشة ،وقادرون على ختطي خطوات ومراحل تعليمية يف زمن
قياسي ،ويستطيعون تداول معارف مكثفة خالل تفاعلهم مع التطبيقات اإللكرتونية.

وعرفه (العتييب ) 2019 ،أبنه توظيف تكنولوجيا االتصال بواسطة االنرتنت يف التعاليم ،فهو نظام تعليمي يساعد على
توصيل املعلومات إىل مكان تواجد املتعلم .ويعرف ( ) 2018،Berg & Simonsonأبهنا منظومة تفاعلية ترتبط ابلعملية
التعليمية التعلمية ،وتقوم هذه املنظومة ابالعتماد على وجود بيئة إلكرتونية رقمية تعرض للطالب املقررات واألنشطة بواسطة
الشبكات االلكرتونية واألجهزة الذكية.
مميزات التعليم عن بعد:
 عدم حصر الطالب ابختيار جامعة يف منطقة جغرافية معينة ،وبذلك تزداد اختيارات الربامج الدراسية أمام الطالب.

 زايدة إمكانية االتصال بني الطلبة فيما بينهم وبني املعلمني واملدرسة ،من خالل جمالس النقاش وغرف احلوار على سبيل املثال.
 مالئمة خمتلف أساليب التعليم ،فاملتعلم يستطيع االستفادة من احملتوى التعليمي الذي يكون مرتبا ومنساق بصورة سهلة وجيدة.
 توفري فرصة أكرب للطالب غري القادرين كذوي االحتياجات اخلاصة من التعلم يف جامعات مرموقة.
 توفري املواد الدراسية على اإلنرتنت مما يضمن ختزينها والوصول هلا بعد ذلك بشكل أسهل يف أي وقت من أي مكان.
 توفري فرصة أكرب للطالب للعمل ابلسرعة اليت يفضلوها.
سلبيات التعليم عن بعد:
 .1غياب القدوة والتأثر ابملعلم يف هذا النوع من التعليم.
 .2ال ميكن هذا النوع من التعليم من اكتشاف املواهب والقدرات لدى املتعلمني.
 .3ال ينمي القدرة اللفظية لدى املتعلم.
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 .4قد يتسرب للمتعلم امللل من طول اجللوس أمام األجهزة.
 .5التعلم عن بعد يضعف العالقات االجتماعية لدى املتعلم.
 .6غياب اجلانب االنساين يف العملية التعليمية لغيابه يف اآللة.
 .7يؤثر التعليم عن بعد على الناحية الصحية لدى املتعلم.
 .8تتطلب هذا النمط من التعليم من الطالب الدراية الكافية ابستخدام التكنولوجيا وكيفية االستفادة من املادة التعليمية.
 .9غياب فرصة التواصل اجليد مع االساتذة لإلجابة عن استفساراهتم حول ما يدرسوه ( حممد.)2020 ،
معيقات التعليم عن بعد:
أثبت التجربة أن بعض املعلمني واألهايل والطلبة غري مهيئني لتعليم عن بعد ،وأبرزت املتابعة بشأن احلصص عرب برامج
التعليم اإللكرتوين فقدان اجلدية ،وعدم املتابعة من قبل عدد ال أبس به من الطالب واألهايل:
الطلبة :شعر الطالب بعدم كفاءة التعلم عن بعد ،فقد تفاوتت درجة جديتهم من طالب إىل آخر ،ويرون أن العبء
الدراسي قد تضاعف ،وأهنم يعانون من ضغط نفسي كبري ألهنم ال يعرفون ماذا يفعلون ،وكيف يدرسون ،ابإلضافة إىل الضغط
النفسي بسبب البقاء يف البيوت ،حيث تطرق الطلبة لفكرة أن يكون هناك مرونة يف احتساب درجات التحصيل ،فيكون للطالب
اخليار يف احتساب درجاته أو أن حيتسب انجح /راسب ،وختتلف هذه النتيجة من طالب آلخر ومن مؤسسة تعليمية ألخرى،
فطالب اجلامعات جتاوبوا نسبيا مع التجربة ،بينما جند طالب املدارس او املراحل الدراسية األدىن مل يستفيدوا من التجربة إال اندراً.
األهايل :مل يعتادوا هذا الكم أو النوع من التعلم الذايت داخل البيت ،مع صفوف ومراحل تعليمية خمتلفة ،وتقع على عاتق
والوالدين عبئ التعليم واملراقبة واملواكبة لتعلم األبناء ،خاصة يف الصفوف األوىل ،ابإلضافة لشبكات اإلنرتنت اليت ال تستوعب هذا
الكم من الطالب واملعلمني والعاملني يف آ ن واحد ،ابإلضافة إىل أن بعض من ميلكون احلواسيب لديهم مشاكل يف شبكات
اإلنرتنت ،وختتلف قدرات االهل على مساعدة أبنائهم وبناهتم،كما يشكو األهل من أن االتصال بشبكة اإلنرتنت يكون ضعيف
وقات مما يؤثر على استيعاب الطلبة ،وضعف دافعية أبناءهم للتعلم ،وعدم املقدرة على توفري األجهزة اإللكرتونية لكافة األفراد،
وعدم القدرة على استيعاب كل الدروس لعدم توافر كفاءة املعلمني لدى األهايل وابلتايل صعوبة شرحها لألبناء
املعلمني :خيتلف دور املعلم يف التعليم التقليدي عن دوره ابلتعليم اإللكرتوين ،فيتطلب منه التعامل مع الوسائل التكنولوجية
احلديثة ليتمكن من توظيفها بشكل جيد يف العملية التعليمية ،ويتطلب منه اتباع اسرتاتيجيات تعليمية تناسب بيئة التعليم
اإللكرتوين منها :التعلم التعاوين ،والنقاش ،والتعلم التشاركي ،واحملاضرة اإللكرتونية ،والعروض العلمية لربجميات الوسائط املتعددة،
التعلم مبحاكاة لعب األدوار ابلويب (جريد.)2020 ،
مربرات التعليم عن بعد:
إن تعايل األصوات اليت تطالب ابلتعليم عن بعد له مربرات منها أورده الشرهان ( )2014كما يلي:
 التوجيهات العاملية وتوصيات املنظمات املختصة ابلتعليم :فقد طالبت الكثري من املنظمات العاملية املختصة ابلتعلم على
ضرورة تبين اجلامعات للتعليم عن بعد ،وذلك لتوفري التعليم ألكرب قدر من أراد اجملتمع ،إذ يعد التعليم عن بعد وأثره على اقتصاد
الدول املتقدمة حافزاً لتبين التعليم عن بعد يف العامل العريب ،وبشكل خاص يف اجلامعات.
 مربرات اجتماعية وثقافية :إن التعليم عن بعد يتيح فرصة التعليم ملن مل حيالفهم احلظ يف االلتحاق ابجلامعة نتيجة لبعض
التقاليد والظروف االجتماعية ،ففي التعليم عن بعد يستطيع العامل واألم احلامل وربة البيت والسجني من مواصلة التعليم.
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األمريكية ،دون تكبد عناء السفر واألجور املرتفعة للسفر /كما يستطيع العمال يف املصانع تنمية أنفسهم مهنياً من خالل
االلتحاق بدورات تدريبية عن بعد.
 مربرات إنسانية ونفسية :إن التعليم عن بعد حيقق غاية سامية ،إذ يوفر فرصة التعليم ملن حرم منها ،وحيقق التعليم للجميع،
وهو مرن يستطيع حتقيق رغبات املتعلمني املتنوعة ،وميكن أن يسرتجعه املتعلم وحيفظه بسهولة.
 مربرات اقتصادية :فالتعليم عن بعد اقتصادي وغري مكلف ،فالتكاليف التواصل جمانية يف بعض الدول ،كما أنه ال يتطلب
شراء مواد دراسية ،وميكن حفظه واسرتجاعه بسهولة ويسر.
 مربرات سياسية :وميكن االحساس هبذا املربر خالل جائحة كوروان ،فالتعليم عن بعد قد يكون اخليار الوحيد الستمرار التعلم
يف احلروب والصراعات ،والظروف الطارئة مثل انتشار األوبئة والكوارث الطبيعية.
احللول اليت ميكن استخدامها للتغلب على املعيقات اليت ميكن أن توجه التعليم ما بعد كوروان
 .1التوسع يف التعليم عن بعد وتكنولوجيا املعلومات ،والتوسع يف استخدام املنصات اليت ميكن تقدمي الدروس من خالهلا ،والتوسع
يف مكينة االمتحاانت من خالل التوسع يف انشاء بنوك لألسئلة وتطبيق التصحيح اآليل والعمل على ربط املؤسسات التعليمية
املدارس واجلامعات بشبكة اتصاالت موحدة.
 .2تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وهو ما يطلب ضرورة حتديث البنية التحتية ابملؤسسات خاصة يف املناطق الفقرية حىت ميكنهم
احلصول على اخلدمات املقدمة عن طريق التعليم عن بعد ،وتوفري الالزم الستكمال تغطية احملافظات بكابالت االلياف الضوئية
لزايدة سرعته.
 .3توفري مزيد من االجراءات االحتزازية الصحية وتوعية االفراد أبمهية وضرورة االلتزام هبا ،ولعل ذلك يتطلب ان تقوم االجهزة
االعالمية بدورها يف ه ذا اجملال ،اضافة اىل توفري البياانت واملعلومات العلمية الصحية عن الفريوس وكيفية مواجهته ويتم ذلك من
خالل تضمني تلك املعلومات يف املقررات واالنشطة يف املراحل التعليمية املختلفة.
 .4سرعة عقد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ابملدارس واجلامعات إلدارة املناهج الدراسية وفقا للصيغة اليت سوف
تتبناها كل دولة سواء كانت تعليم عن بعد أو تعليم خنتلط ،والتوجه حنو تدريب املعلمني على استخدام التكنولوجيا احلديثة يف
التعليم.
املبحث الثاين الدراسات السابقة:
هدفت دراسة قنييب وآخرون ( )2020إىل التعرف على واقع التعليم اإللكرتوين يف فلسطني خال جائحة كوروان
( ) COVID 19من وجهة نظر املعلمني ،ولتحقيق ذلك اتبع املنهج الوصفي التحليلي ،ومت اختيار عينة عشوائية مكونة
)  ) 256معلما ومعلمة من احملافظات الفلسطينية .تكونت أداة الدراسة واملتمثلة يف استبانة من ( )15فقرة موزعة على ثالثة
جماالت هي :جمال "املنهاج الفلسطيين" ،وجمال "املعلم الفلسطيين والتدريب اإللكرتوين" ،وجمال "البنية التقنية الفلسطينية والعالقة
مع مؤسسات اجملتمع املدين" .مت التحقق من صدق األداة وثباهتا وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها :أن املنهاج الفلسطيين
حباجة إىل تطوير ليتالءم مع التعليم اإللكرتوين بدرجة كبرية ،وأن درجة ممارسة املعلمني للتدريب اإللكرتوين جاءت بدرجة
متوسطة ،كما أظهرت النتائج حاجة املعلمني املاسة للتدريب على منصات التعليم اإللكرتوين ضمن مرجعية واحدة ،حيث أن
تعدد املنصات التعليمية اإللكرتونية جاء مربكا للمعلمني بدرجة كبرية وفق الستجاابهتم ألداة الدراسة بنسبة تقارب ()%70
ابإلضافة للحاجة خلطة واضحة لدعم الطلبة األقل حظا والذين أتثروا سلبا من خالل اجلائحة من بدرجة كبرية بنسبة
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( )% 69.5من املستجيبني ألداة الدراسة .كما أشارت النسب املئوية لنتائج الدراسة أن جهوزية البنية التقنية الفلسطينية تراوحت
بني القليلة واملتوسطة  .ويف ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بضرورة تطوير املنهاج الفلسطيين من خالل تصميم احملتوى التعليمي
والوسائل التعليمية اليت توظف التعلم التفاعلي ليوائم التعلم اإللكرتوين واملبين على االحتياجات التعليمية للطالب ،إعداد املعلمني
وأتهيلهم لالخنراط يف التعلم اإللكرتوين بفاعلية ،وحتسني البنية الرقمية التكنولوجية يف املدارس ابلشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدين
وكافة أطراف الدعم والتمويل اجملتمعي والوطين .
وهدفت دراسة رمي ( )2020إىل الكشف عن التحدايت اليت واجهت األسر السعودية يف تعليم أبنائها ،واستخالص
ظل جائحة كوروان املستج ّد " ."COVID-19استخدمت
ظل التحدايت اليت واجهت األسر السعودية يف ّ
املقرتحات يف ّ
وتضمن جمتمع البحث احلايل مجيع اآلابء واألمهات الذين لديهم
الباحثة املنهج الوصفي املسحي ملناسبته ألهداف الدراسة،
َّ
فردا مت اختيارهم
طالب أو طالبات مبراحل التعليم العام خالل العام الدراسيّ .أما عينة البحث فقد اشتملت على (ً )412
ابلطريقة العشوائية ،ومت استخدام االستبانة أدا ًة جلمع البياانت يف البحث احلايل؛ وذلك ملناسبتها ملوضوع البحث ،ولتحقيق
نتائجِ ،م ْن أبرزها :أن األسر السعودية ابلرغم من ِح ْرصها على استمرار تعليم
أهدافه ،واإلجابة عن تساؤالتهَّ .
وتوصلَت الدراسة إىل َ
ِ
السبحل
يتم توظيف مجيع ُّ
أبنائها واستكماهلم للعام الدراسي ،فإ ّن الطالب مل ححي ّققوا أقصى استفادة ممكنة من التعليم عن بحعد .إذ مل ّ
ظل جائحة كوروان
املمكنة للتعليم عن بحعد أبفضل صورة ممكنة .ومن التحدايت اليت واجهتهم أ ّن تطبيق التعلم اإللكرتوين يف ّ
املستجد " " COVID-19جاء بشكل مفاجئ دون متهيد أو إعداد مسبق .ومن املعوقات اليت واجهت األسر :عدم توفُّر
ّ
األجهزة التكنولوجية لدى مجيع الطالب ،ابإلضافة إىل وجود بعض املشكالت املتعلقة بصعوبة االتصال اإلنرتنت يف بعض
أيضا التكلفة
املناطق ،وكذلك وجود بعض العوامل املتعلقة بقصور توظيف املعلمني ملهارات استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم ،و ً
املرتفعة لتصميم وإنتاج الربجميات التعليمية ،توصلت الدراسة إىل العديد من املقرتحات ،منها :أن يكون التعليم تفاعليًّا متزامناً مع
جماان جلميع الطالب
األستاذ (يف نفس الوقت) ،توفري أجهزة كمبيوتر حممول أو أجهزة ذكية للطالب ،توفري شبكة إنرتنت ً
ِ
أكثر جاذبي ًة ،وغريها من املقرتحات.
والطالبات ،حتسني مواقع التعليم جلَ ْعلها َ
وأجرى راببعة ( )2020دراسة هدفت إىل الكشف عن الدور الذي يؤديه التعليم عن بعد يف تنمية التعلم الذايت لدى

طلبة جامعة الزرقاء اخلاصة يف ظل انتشار فريوس كوروان من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )138طالباً من طلبة
جامعة الزرقاء اخلاصة ،وجرى مجع البياانت ابستخدام استبانة التعليم عن بعد استبانة التعلم الذايت ،كشفت نتائج الدراسة أن
تقييم عينة الدراسة ملستوى التعليم عن بعد والتعلم الذايت كان متوسطاً ،وأنه توجد عالقة إجيابية دالة إحصائياً بني التعليم عن بعد
والتعلم الذايت ،وأوصت الباحثة بتعميم جتربة جامعة الزرقاء اخلاصة يف التعليم عن بعد على بعض اجلامعات احلكومية يف األردن.
دراسة العتييب ( :)2019معايري اجلودة يف أنظمة التعليم اإللكرتوين
ومن خالل حبث أجراه العتييب ( ) 2019سعى إىل التعرف على مفهوم اجلودة ومبادئها ،وتسليط الضوء على أمهية
وأهداف اجلودة يف العملية التعليمية ،ابإلضافة إىل استعراض مفهوم التعليم اإللكرتوين وأمهيته ،والكشف عن أهم املعايري املعتمدة
جلودة نظام التعليم االلكرتوين ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي .ومت التوصيل إىل عدد من النتائج ومن أبرزها أن
إدارة اجلودة مفهوم حديث النشأة وقد بدأ يف االتساع واالنتشار يف مج يع الدول ،وأن لنظام اجلودة أمهية ابلغة يف حتسني العملية
التعليمية وتطويرها ،ويعول عليه الرتبويون كثرياً يف إصالح وترقية النظم الرتبوية .وإن جودة برامج التعليم االلكرتوين تزيد كلما
خضعت ملعايري املنظمات العاملية غري الرحبية ،وتتفاوت املعايري واملؤشرات املتعلقة جبودة التعليم االلكرتوين من حيث عددها وفقا
لتنوع الدراسات واملؤسسات اليت تناولت هذه املعايري.
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كوروان  COVID-19يف جورجيا.
هدفت إىل دراسة جتربة االنتقال من التعليم يف املدراس إىل التعليم عن بعد خالل انتار وابء فريوس كوروان يف جورجيا ،فقد
استندت الدراسة على إحصائيات األسبوع األول من عملية التدريس يف إحدى املدارس اخلاصة وجتربتها يف االنتقال من التعليم
وجهاً لوه إىل التعليم عن بعد خالل جائحة كوروان ،وقامت مبناقشة نتائج التعليم عن بعد.كما مت استخدام منصيت EduPage
و  Gsuiteيف العملية التعليمية ،وتوصلت الدراسة إىل أن االنتقال بني التعليم التقليدي والتعليم عرب االنرتنت كان انجحاً،
وميكن االستفادة من النظام واملهارات اليت اكتسبها املعلمون والطالب وإدارة املدرسة يف فرتة ما بعد الوابء يف حاالت خمتلفة مثل
ذوي االحتياجات اخلاصة الذلني هم حباجة لساعات اضافية ،أو من خالل زايدة فاعلية التدريس اجلماعي أو زايدة االستقاللية
لدى الطالب واحلصول على مهارات جديدة.
دراسة ( )2020،Draissi & Yongخطة االستجابة لتفشي مرض ( )COVID-19يف اجلامعات املغربية وتنفيذ
التعليم عن بعد
وهدفت إىل التعرف إىل خطة االستجابة لتفشي مرض ( )COVID-19يف اجلامعات املغربية وتنفيذ التعليم عن بعد،
فقد قام الباحثون بفحص واثئق خمتلفة تتكون من مقاالت إخبارية خاصة ابلصحف اليومية والتقارير واإلشعارات من موقع
اجلامعات ،لذلك فقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج حتليل احملتوى ،وأشارت النتائج إىل أن ما يقي يف جائحة
 COVID-19صعوبة استمرار اجلامعات يف التغلب على املعيقات اليت تواجه كل من الطالب واألساتذة ،واالستثمار يف
البحث العلمي .وقد أدت أساليب التدريس اجلديدة إىل زايدة االستقاللية للطالب ،وكانت الواجبات االضافية املخصصة للطلبة
هي أحد أهم إجراءات األساتذة للحافظ على زخم أعمال الطلبة من املنزل ،كما أن اجلامعات عملت على توفري حرية الوصول
إىل عدد قليل من منصات التعلم اإللكرتوين أو قواعد بياانت.
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دراسة ( ) 2020،Basilaia & Kvavadzeاالنتقال إىل التعليم عرب اإلنرتنت يف املدارس أثناء جائحة فريوس
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الفصل الثالث:
إجراءات الدراسة:
منهجية البحث :استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة يف الوقت احلاضر وكما هي
يف الواقع ،وهو املنهج املناسب واألفضل ملثل هذه الدراسات.
جمتمع البحث :يتكون جمتمع الدراسة من طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع.
عينة البحث :تتكون العينة من  150من طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وقد مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية ،واجلدول
رقم ( )1يبني خصائص العينة الدميوغرافية:
جدول ( :)1خصائص العينة الدميوغرافية
مستوايت املتغري

العدد

النسبة

املتغري

ذكر

23

15.3

انثى

127

84.7

لقب أول

92

61.3

لقب اثين

12

8.0

شهادة تدريس

46

30.7

أوىل

87

58.0

السنة ا لدراسية يف

اثنية

9

6.0

الكلية

اثلثة

25

16.7

رابعة

29

19.3

اجلنس
املرحلة التدريسية يف
الكلية

أداة البحث :مت بناء أداة الدراسة على شكل استبانة من خالل االستفادة من الدراسات السابقة ،وقد كانت االستبانة مكونة من
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا
( )37فقرة تشرتك مجيعها يف قياس درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
يف منطقة بئر السبع.

تفشي فريوس كوروان ،ومعيقات التعليم اإللكرتوين
وقد مت تقسيمها إىل أربعة حماور :وهي :استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
من وجهة نظر الطلبة ،وتفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر الطلبة ،وتفاعل الطلبة
مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين وبعد عرضها وإجراء التعديالت الالزمة من إضافة وحذف مت اعتمادها بصيغتها
النهائية بناء على طلب احملكمني.
صدق أداة البحث (صدق البناء) :مت التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص،
والذين أبدوا بعض املالحظات حوهلا ،وبناءً عليه مت إخراج االستبانة بشكلها احلايل.

ثبات أداة البحث :مت حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وحبساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا ،حيث بلغت قيمة الثبات
( )0.944وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة جيد جداً من الثبات.
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املتوسط احلسايب

الدرجة

2.33 – 1.00

منخفضة

3.67 – 2.34

متوسطة

5.00 – 3.68

مرتفعة

Volume: 4 Issue: 1

تصحيح أداة البحث :جدول ( :)3مفاتيح التصحيح

متغريات البحث:
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع.
املتغري التابع :درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
املتغريات التصنيفية :اجلنس ،املرحلة التدريسية يف الكلية ،السنة الدراسة يف الكلية.

الفصل الرابع :النتائج واالستنتاجات والتوصيات
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة
نتائج السؤال الرئيس :ما درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
بئر السبع؟
لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لقياس درجة فاعلية التعلم عن بعد يف
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)2
ظل ّ
تفشي فريوس الكوروان من
جدول ( :)2املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية لدرجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
اجلانب
اجملال األول :استمرارية التعلم عن بعد يف ظل تف ّشي فريوس كوروان.
اجملال الثاين :معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر الطلبة .

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

3.56

0.87

متوسطة

3.23

0.52

متوسطة

اجملال الثالث :تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة

الدرجة

متوسطة

كوروان من وجهة نظر الطلبة .

3.53

0.78

اجملال الرابع :تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين

3.74

0.93

مرتفعة

الدرجة الكلية

3.52

0.64

متوسطة

تفشي فريوس
نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب  3.52مع
احنراف معياري 0.64
وقد كانت أهم األبعاد (تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين) مبتوسط حسايب  3.74مع احنراف
تفشي فريوس كوروان) مبتوسط حسايب  3.56مع احنراف معياري
معياري  ،0.93مث البعد (استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
 ،0.87مث البعد ( تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر الطلبة) مبتوسط حسايب
 3.53مع احنراف معياري  ،0.78وكان أقل األبعاد أمهية (معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر الطلبة) مبتوسط حسايب
 3.23مع احنراف معياري .0.52
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شي فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف
نتائج السؤال األول :ما درجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل تف ّ

منطقة بئر السبع؟

لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل
تفشي فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)3
ّ
تفشي فريوس كوروان من
جدول ( :)3املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية لدرجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع مرتبة حسب األمهية
املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

مت توفري دليل الستخدام املوقع اخلاص ابملادة التعليمية للطلبة

3.84

1.18

مرتفعة

فعال
ميتلك احملاضرون مهارات كافية لتصميم وإنتاج حمتوى الكرتوين ّ

3.76

0.93

مرتفعة

يسهل تصميم املوقع الذي وفرته الكلية للتعليم اإللكرتوين عرض املادة بطريقة شيقة

3.71

1.05

مرتفعة

أشعر ابلرضا عن استخدام نظام التعلم عن بعد كبديل عن نظام التعلم الوجاهي يف ظل وابء
الكوروان

3.65

1.49

تسهم تقنية التعلم عن بعد بفاعلية يف استمرارية وجناح العملية التعليمية يف ظل أزمة كوروان

3.65

1.08

متوسطة

تتم عملية تبادل املواد التعليمية دون عوائق فنية

3.62

1.09

متوسطة

توفر الكلية الدعم الفين املالئم لتسهيل توظيف التكنولوجيا يف املادة التعليمية

3.56

1.18

متوسطة

هناك سالسة يف االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم عن بعد يف ظل أزمة كوروان

3.54

1.27

متوسطة

مت تدريب الطلبة من قبل الكليات على استخدام التعلم عن بعد من خالل اعطائهم بعض
املساقات التأهيلية خالل الوابء

3.53

1.21

تقوم إدارة الكلية بتقييم مستمر آللية التدريس عن بعد

3.51

1.11

متوسطة

نظام التعلم عن بعد يوفر تواصال بني الطلبة واحملاضرين

3.44

1.33

متوسطة

التقنيات املتبعة يف التعلم عن بعد فعالة تغطي كافة جوانب اخلطة الدراسية للمساقات

3.38

0.99

متوسطة

يتم تدريب الطلبة على التعلم االلكرتوين من خالل دورات أو مساقات أتهيلية أو ورشات عمل
عن بعد

2.84

1.28

الدرجة الكلية

3.56

0.87

الفقرة

الدرجة

متوسطة

متوسطة

متوسطة
متوسطة

تفشي
نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة استمرارية التعلم عن بعد يف ظل ّ
فريوس كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب 3.56
مع احنراف معياري 0.87
وقد كانت أهم الفقرات ( مت توفري دليل الستخدام املوقع اخلاص ابملادة التعليمية للطلبة) مبتوسط حسايب  3.84مع
احنراف معياري  ،1.18وكان أقل الفقرات أمهية ( يتم تدريب الطلبة على التعلم االلكرتوين من خالل دورات أو مساقات أتهيلية
أو ورشات عمل عن بعد) مبتوسط حسايب  2.84مع احنراف معياري .1.28
نتائج السؤال الثاين :ما درجة معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع؟
لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة معيقات التعليم اإللكرتوين من
وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)4
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الفقرة
مت عقد مساقات تدريبية وإعداد الطالب قبل أزمة الكوروان آللية استخدام التعليم اإللكرتوين من قِبل

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجة
مرتفعة

1.29

الكلية

3.72

مجيع احملاضرين لديهم اخلربة واملهارات الكافية واملناسبة الستخدام احلاسوب،االنرتنت واالدوات
الرقمية

3.62

1.04

يتناسب نظام التعلم عن بعد مع نوع املواد بشقيها النظري والعملي

3.55

1.09

أتثر تفاعل الطلبة مع التعليم اإللكرتوين واحملاضرات بسبب ظروف معيشية صعبة او خاصة عند
الطلبة

3.43

1.11

سرعة االنرتنت مناسبة يف بييت وأستطيع حضور أي حماضرة دون أي انقطاع

3.29

1.22

متوسطة

تواجه احملاضرين مشاكل يف التعليم عرب برانمج الزوم من وجهة نظرك

3.16

1.28

متوسطة

هناك صعوبة يف التواصل بني احملاضرين والطلبة (إذ ميكن تبادل األفكار واآلراء من خالل ورش
تعليمية عرب منصة الزوم

3.08

هناك صعوبة لدى احملاضرين يف متابعة األعداد الكبرية للطلبة خالل املساق عرب أدوات التعليم عن
بعد املتاحة من وجهة نظرك

3.01

1.18

الدرجة الكلية

3.23

0.52

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

متوسطة
1.02
متوسطة
متوسطة

نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة معيقات التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر
طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب  3.23مع احنراف معياري 0.52
وقد كانت أهم الفقرات ( مت عقد مساقات تدريبية وإعداد الطالب قبل أزمة الكوروان آللية استخدام التعليم اإللكرتوين من
قِبل الكلية) مبتوسط حسايب  3.72مع احنراف معياري  ،1.29وكان أقل الفقرات أمهية (هناك صعوبة لدى احملاضرين يف متابعة
األعداد الكبرية للطلبة خالل املساق عرب أدوات التعليم عن بعد املتاحة من وجهة نظرك) مبتوسط حسايب  3.01مع احنراف
معياري .1.18
نتائج السؤال الثالث :ما درجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة
املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع؟
لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع
التعليم عن بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم
(.)5
جدول ( :)5املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية لدرجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن بعد يف ظل ازمة
كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع مرتبة حسب األمهية
املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

جييب احملاضر عن استفسارات الطلبة عن املادة العلمية املرفقة يف موقع املساق

4.11

0.99

مرتفعة

يشتمل احملتوى التعليمي على اضافة متارين وواجبات تساعد على التعلم بشكل عا

3.88

0.91

مرتفعة

الفقرة

الدرجة
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يتم إرفاق املادة التعليمية للطلبة بسهولة ويسر يف موقع الكلية

3.84

0.99

مرتفعة

تتوافق خطة املساق عن بعد مع التعلم الوجاهي

3.66

1.02

متوسطة

يقوم احملاضرون بتنويع أساليب التقييم

3.39

1.11

متوسطة

يتم تقييم الطالب بشكل مستمر اثناء عملية التعلم عن بعد من وجهة نظرك

3.39

1.03

متوسطة

يعتقد الطلبة أن االختبارات عن بعد وسيلة مناسبة لتقييم التحصيل العلمي

3.36

1.12

متوسطة

التعلم عن بعد أكثر فاعلية من حيث استغالل الوقت أكثر من التعليم التقليدي من وجهة
نظرك

3.34

1.32

هناك مصداقية عالية يف تقييم الطلبة من وجهة نظرهم من خالل نظام التعلم عن بعد

3.23

1.25

متوسطة

يبدي احملاضرون رضاهم عن نظام التعلم اإللكرتوين من وجهة نظرك

3.16

1.23

متوسطة

الدرجة الكلية

3.53

0.78

متوسطة

متوسطة

نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع التعليم عن
بعد يف ظل ازمة كوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب
 3.53مع احنراف معياري 0.78
وقد كانت أهم الفقرات (جييب احملاضر عن استفسارات الطلبة عن املادة العلمية املرفقة يف موقع املساق) مبتوسط حسايب
 4.11مع احنراف معياري  ،0.99وكان أقل الفقرات أمهية (يبدي احملاضرون رضاهم عن نظام التعلم اإللكرتوين من وجهة نظرك)
مبتوسط حسايب  3.16مع احنراف معياري .1.23
نتائج السؤال الرابع :ما درجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا
يف منطقة بئر السبع؟
لإلجابة عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد
يف ظل التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)6
جدول ( :)6املتوسطات احلسابية االحنرافات املعيارية لدرجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل التعليم اإللكرتوين من
وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع مرتبة حسب األمهية
املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

يتيح نظام التعلم عن بعد للطالب الوصول للمادة التعليمية يف أي وقت

4.11

0.92

مرتفعة

يستطيع الطالب طرح أي تساؤالت واستفسارات من خالل التعلم عن بعد

3.78

1.12

مرتفعة

أتفاعل مع نظام التعلم عن بعد بشكل مستمر

3.77

1.11

مرتفعة

عرض املادة الكرتونيا يزود الطالب مبهارات اضافية

3.71

1.16

مرتفعة

أشعر ابلرضا عن مدى االستفادة من التعلم عن بعد

3.58

1.18

متوسطة

يساعد أسلوب التعلم اإللكرتوين يف فهم املادة العلمية بشكل واضح ومفهوم

3.51

1.16

متوسطة

الدرجة الكلية

3.74

0.93

مرتفعة

الفقرة

الدرجة

نالحظ من اجلدول السابق ومن خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن درجة تفاعل الطلبة مع التعلم عن بعد يف ظل
التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغ املتوسط احلسايب 3.74
مع احنراف معياري 0.93
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نتائج الفرضية األوىل :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف متوسطات استجاابت
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع
أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
تعزى ملتغري اجلنس .متّ استخدام اختبار "ت" للفروق يف استجاابت أفراد عيّنة ال ّدراسة حنو درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع ملتغري اجلنس ،وقد حصل الباحث على النّتائج كما
ّ
موضحة يف جدول (.)7
هي ّ
تفشي
جدول ( :)7نتائج اختبار "ت" للفروق يف استجاابت أفراد عيّنة ال ّدراسة حنو درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري اجلنس
اجلنس

العدد

ذكر

23

احلسايب
املتوسط
ّ
ّ
3.22

املعياري
االحنراف
ّ
0.58

أنثى

127

3.57

0.64

درجة احلريّة

قيمة""t

مستوى ال ّداللة

148

-2.408

0.017

الداللة ( )α ≤ 0.05يف
السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى ّ
تشري املعطيات الواردة يف اجلدول ّ
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف
استجاابت أفراد عيّنة ّ
الدراسة حنو درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
الداللة اإلحصائيّة املتعلقة هبذا املتغري بلغت (.)0.017
منطقة بئر السبع تعزى ملتغري اجلنس وذلك أل ّن قيمة ّ

أي أن هذه القيمة أقل من قيمة ألفا ( ،)0.05وكانت الفروق لصاحل اإلانث مبتوسط حسايب ( )3.57مقابل الذكور
مبتوسط حسايب (.)3.22
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف متوسطات استجاابت أفراد العينة

تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى
حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية
متّ استخدام اختبار حتليل التباين األحادي () One Way ANOVAللفروق يف متوسطات استجاابت أفراد
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى
العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية ،وقد حصل الباحث على النتائج كما هي موضحة يف جدول رقم (.)8
جدول ( :)8نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للفروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف
عن بعد يف ظل ّ
الكلية
جمموع املربعات
بني اجملموعات
داخل
اجملموعات
اجملموع

درجات
احلرية

10.412

2

51.638

147

62.050

149

متوسط املربعات

قيمة ف
احملسوبة

الداللة

اإلحصائية

5.206
0.651

14.820

0.000
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وقد كانت أهم الفقرات ( يتيح نظام التعلم عن بعد للطالب الوصول للمادة التعليمية يف أي وقت) مبتوسط حسايب
 4.11مع احنراف معياري  ،0.92وكان أقل الفقرات أمهية (يساعد أسلوب التعلم اإللكرتوين يف فهم املادة العلمية بشكل واضح
ومفهوم) مبتوسط حسايب  3.51مع احنراف معياري .1.16

Hatem AZBARGA 

تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ( )0.05≤يف متوسطات
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف
استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية ،وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية املتعلقة هبذا املتغري بلغت ()0.000
أي أن هذه القيمة أقل من قيمة ألفا ( ،)0.05وبذلك نرفض الفرضية الصفرية.
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد
ومن أجل دراسة الفروق حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية ،مت استخدام اختبار توكي ( )Tukeyللمقارانت الثنائية
البعدية ،حيث متثل األرقام يف اجلدول الفروق يف األوساط احلسابية ،واجلدول التايل يوضح نتائج هذا االختبار:
اجلدول رقم ( :)9نتائج اختبار توكي ( )Tukeyللمقارانت الثنائية البعدية حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري املرحلة التدريسية يف الكلية.
ّ
لقب أول

املتغري

لقب اثين

شهادة تدريس

لقب أول
لقب اثين
شهادة تدريس

0.469273

0.888508

الفروق دالة إحصائيا عند مستوى .0.05
من خالل اجلدول السابق كانت الفروق بني من يدرسون شهادة التدريس وبني كل من يدرسون (لقب أول ،لقب اثين)
لصاحل من يدرسون شهادة التدريس .الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05يف
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد
متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري السنة الدراسة يف الكلية
متّ استخدام اختبار حتليل التباين األحادي () One Way ANOVAللفروق يف متوسطات استجاابت أفراد
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى
العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ
ملتغري السنة الدراسة يف الكلية ،وقد حصل الباحث على النتائج كما هي موضحة يف جدول رقم (.)10

جدول ( :)10نتائج اختبار حتليل التباين األحادي للفروق يف متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري السنة الدراسة يف الكلية
عن بعد يف ظل ّ
جمموع

درجات احلرية

متوسط املربعات

بني اجملموعات

2.362

3

0.787

داخل اجملموعات

59.688

146

اجملموع

62.050

149

املربعات

0.409

قيمة ف

الداللة

احملسوبة

اإلحصائية

1.926

0.128

تشري املعطيات الواردة يف اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى ( )0.05≤يف
تفشي فريوس الكوروان من وجهة نظر طلبة املعاهد
متوسطات استجاابت أفراد العينة حول درجة فاعلية التعلم عن بعد يف ظل ّ

العليا يف منطقة بئر السبع تعزى ملتغري السنة الدراسة يف الكلية ،وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية املتعلقة هبذا املتغري بلغت
( )0.128أي أن هذه القيمة أكرب من قيمة ألفا ( ،)0.05وبذلك نقبل الفرضية الصفرية.
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 .1أن تعمل املعاهد على اختيار األنسب من أدوات التكنولوجيا استناداً إىل اإلمكاانت املتوافرة
 .2احملافظة على اإلجيابية خالل التعليم عن بعد من قبل الطلبة والتواصل مع املعلمني من أجل االستفسار عن أي صعوبة ميكن
أن تواجه الطلبة
 .3عالقة التعليم عن بعد بدافعية الطلبة حنو التعليم.
 .4أساليب التقومي من خالل التعليم عن بعد يف ظل انتشار جائحة كوروان.
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