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بجامعة ي و لك التعليم نظام مة رزتطبيق أ تداعيات مع زللتعاطي
وس وناف   )COVID 19(ركو

السعود أبو سميح   رضا
ر جامعة شراف، نا تف بية، ال لية بية، ال أصو زقسم  ل

ي و لك يد   rsmeeh518@ gmial.com: ال
ص   : امل

التعلـــيم تطبيــق مجـــال ــ ـــر جامعــة ـــا قامــت ـــ ال ــو ا صـــد ــ إ اســـة الد زــدفت ر  رر

ونـــا و مـــة أ مـــع للتعـــاطي ـــا ـــي و رلك املـــن)COVID 19(ز اليـــة ا اســـة الد واســـتخدمت ر،

البحثيــــة،نقــــديال ا ــــداف أ لتحقيــــق املناســــب املــــدخل ه باعتبــــا الــــنظم تحليــــل ومــــدخل ــــ رالتحلي

ا قوام ر بجامعة س التد يئة أعضاء من عينة ع اسة الد أدوات زوطبقت ر عـضوا) 539(ر
ً

مختلـــ ـــرمـــن بجامعـــة ليــــات ال ن .زف بــــ تبـــاين وجــــود عـــن امليدانيـــة اســــة الد نتـــائج روتوصــــلت

ليـات ب ي و لك التعليم تطبيق شأن مسة ا بانة س محاو حو العينة أفراد راستجابات ل

أفـــراد اســـتجابات مجمـــوع متوســـط بلـــغ حيـــث ونـــا و مـــة أ تـــداعيات مـــع للتعـــاطي ـــر رجامعـــة ز ز

مفــردا حــو نحــولالعينـة ــا ومحاو بانة ســ يبلــغ) 18.04(رت ــة املعيا نحرافــات متوســط لــغ رو

الداللـــة)3.47( ق وفــر نحـــو) ف(و، مـــستو) 132.20(بلغـــت ـــ ة ـــ كب ق فـــر وجـــود ـــ ع مـــا ـــو ىو و

ضـــا قلـــة ـــر يظ ـــذا و ـــا، ومحاو بانة ســـ مفـــردات حـــو العينـــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ رالداللـــة ر ل

بجا س التــد يئـــة مـــستورأعــضاء عــن م ليـــا ونوعيــات م تخصـــصا اخــتالف ـــ ع ــر ىمعـــة ز

مــة، تـداعيات مــع التعــاطي ــ م، بجــامع ــي و لك التعلـيم امعــة زأداء ا أن ــ ع يــدل ــذا و

ونــــــا و مـــــة أ مـــــع التعـــــاطي ـــــ ـــــي و لك التعلـــــيم مجـــــال ـــــ الـــــسابقة ـــــا ا خ مـــــن ـــــستفد رلـــــم ز

)COVID 19(.  

مفتاحيـة و: لمـات ـر)COVID 19(نـارو جامعـة ـي، و لك التعلـيم ـي ،ز، و إلك بـث،حـرم

امن   .م
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Implementing the E-learning System at Al-Azhar 
University to Deal with the Repercussions of the Corona 

Virus (COVID 19) Crisis 
Reda Sameeh Abu Al-Saud 
Department of Foundations of Education, Faculty of Education, 
Tafna Al-Ashraf, Al-Azhar University, Egypt. 
E-mail: rsmeeh518@ gmial.com 
ABSTRACT  
The study aimed to monitor the efforts conducted by Al-Azhar 
University in the field of e-learning application to deal with the 
Corona virus (COVID 19) crisis. The current study used the analytical 
critical approach and the systems analysis approach as the appropriate 
approaches to achieve the research goals. The research tools were 
administered to a sample consisting of the faculty members at Al-
Azhar University (totaling 539) members from various practical and 
theoretical faculties at Al-Azhar University. The results of the field 
study revealed that there was a discrepancy between the responses of 
the sample members in terms of the five dimensions of the 
questionnaire regarding the application of e-learning at the faculties of 
Al-Azhar University to deal with the repercussions of the Corona 
crisis as the mean total of the responses of the sample members about 
the questionnaire's items and dimensions was about (18.04) and the 
mean standard deviations reached (3.47). The mean of the significant 
differences (P) amounted about (132.20), which means that there were 
clear differences in the level of significance between the responses of 
the sample members about the items of the questionnaire and its 
dimensions. This showed the lack of satisfaction of faculty members at 
Al-Azhar University, regardless of their specializations and types of 
faculties, with the level of e-learning performance in their university, 
in dealing with the repercussions of the Corona crisis (COVID 19), 
and indicated that the university did not benefit from its previous 
experiences in the field of e-learning in dealing with the crisis.  
Keywords: Corona (COVID 19), e-learning, Al-Azhar University, 
electronic campus, simultaneous broadcasting. 
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  : مقدمة
ونــا و أنفلـــونزا ــ مر ـــسان) COVID 19(رعــد باإل ــا وفت ضـــراوة مــراض أشــد مـــن

ً

ــــل ب ــــسانية إ ثــــة ا حــــدوث ــــ إ تــــؤدي أن ــــادت و العــــالم، دو معظــــم ــــ مــــؤخرا ــــشرت ان ــــ روال ل
ً

بلـغ ـ ح العـالم، إنحـاء افـة ـ يـوم ـل وس بـالف املـصابة ـاالت ا عـدد ـادة يجة ن س، زاملقاي
نحـــوعـــدد نحـــو) 1.223.221(صـــابات الوفيـــات عـــدد لـــغ و ـــ) 554.921(إصـــابة، ح وفـــاة حالـــة

بلغـــــــــــــتم،2020يوليــــــــــــو10 ــــــــــــ ح مــــــــــــضطردة ــــــــــــادة ــــــــــــ وس ـــــــالف بــــــ صــــــــــــابات اســــــــــــتمرت زثــــــــــــم
نحـــو) 39.627.590(نحـــو الوفيـــات عـــدد لـــغ و يـــوم) 1.109.810(إصـــابة، ـــ ح ر17حالـــة، أكتـــو
ام،2020عـام منظمـة جعــل الـذي ونـامــر و وس ــ ف ـاء و أن علــن العامليـة ة  COVID(رلــ
العالم)  19 تجتاح جائحة   .أصبح

ونـا و وس ـ ف أن املنظمـة ر تقـا روكـشفت مــن)COVID 19(ر ن ماليـ بحيـاة يـودي قـد
شر، ال ن ب سرعة شر ن و خط وس ف ألنھ والعالج، الوقاية و وتو ب موا يل لم إذا شر، لال

العـا دو افــة ـ ــلوع و ــادة خـالل مــن ه، ـشا ان افحــة مل مـة الال والتــداب جـراءات اتخــاذ زلم ر ز
ــ ع بــاملرض ن املـصاب مــع ن واملتعــامل الطبيـة ــزة ج ب وتـد بــھ، صــابة تجنـب بكيفيــة رالنـاس

معھ التعامل   . (WHO;10/7/2020, 17/10/2020)كيفية
كـــــــشف يـــــــة العر مـــــــصر ـــــــة و جم ـــــــ اترو ة الـــــــ ة ا و ر رتقـــــــا عـــــــددزر أن عـــــــن ة ملـــــــصر

ـــ ح ونـــا و وس ـــ بف ن نحـــو2020يوليـــو10راملــصاب بلـــغ قـــد حـــاالت) 80235(م عـــدد لـــغ و حالـــة،
نحــــو نحــــو،حالــــة) 3702(الوفــــاة ــــ إ لتــــصل مــــصر ــــ لة املــــ صــــابات ادت أن تلبــــث لــــم زثــــم

نحــــــو) 105.159( ــــــ إ الوفيــــــات عــــــدد ــــــادة و ــــــ) 6.099( زإصــــــابة، ح وفــــــاة م17/10/2020حالــــــة
HGE; ;10/7/2020,17/10/2020)(،ومطالبـــة انية الــس ـــشطة معظــم توقـــف ــ إ أدى ممـــا

م ل منا ام بال ان للس امل(زالدولة ر ونـا) ا و وس ـ ف أصبح أن يقـف)COVID 19(رعد
البالد باب ل   .ع

ونــا و وس ــ ف ــشار الن خــصبة ئــة ب س واملــدا امعــات ا عــد رو يجــة)COVID 19 (ر ن ،
أمـــــاكن ـــــ ف ـــــا، وطال ا أعـــــضا ن بـــــ جتمـــــا ب التقـــــا ـــــادة و ـــــا، الكثيـــــف ـــــشر ال رالوجـــــود ز ي
ن ــــ و ناحيــــة، مــــن الــــبعض م عــــض و الطلبــــة ن بــــ املباشــــر ــــاك حت و اليــــومي والتعامــــل لاللتقــــاء
انتقــال ل ـس الــذي مـر ، أخــر ناحيـة مــن امعـة با ن واملــوظف س التـد يئــة وأعـضاء ىالطلبـة ر

ب ـــــمىالعــــدو ا ة ـــــ الكب ة املـــــصر امعـــــات ا ـــــ خاصـــــة و عـــــام، ـــــاء و ـــــ إ املـــــرض حـــــو و م ليـــــ
ر جامعة ا مقدم و العدد   . زوالكثيفة

ة    املـــصر امعـــات با اســـة الد عطيـــل ة املــصر ومـــة ا ت قـــر طـــار ـــذا ــ رو ومـــن-ر
ــر جامعـــة ــا حـــد -زبي يـــوم مــن ا س15راعتبـــا أســبوع2020رمــا وملـــدة ازنم ـــ اح كـــإجراء ي،

الطالب ن ب وس الف شار ان من د ع (ل الـسا وطـر)م13/3/2020: اليـوم نظـم عـن والبحـث ق،
والطـــــالب ســـــاتذة حـــــضو ـــــ ع عتمـــــد ـــــ ال التقليديـــــة اســـــة الد لطـــــر بديلـــــة أخـــــر رعليميـــــة ر ق ى

اضي ف والفصو التعليمية واملنصات ي و لك التعليم استخدام ان ف امعة،   .ةلل
الـشأن ـذا ـ وإجـراءات ود ج من ر جامعة قامت ما صد اسة الد ذه زوتحاو ر ر ل

نا كر وس ف مة أ تداعيات مع وللتعاطي ـي)COVID 19 (ز و لك التعلـيم تطبيق ا مقدم و ،
العلــوم ليــة خــالل مــن املجــال ــذا ــ ســابقة ة ــ خ مــن ــر امعــة ملــا التعليميــة، العمليــة زــ

عـــامســال س مــا أو ــ امعـــة ا ا ــشأ أ ــ ال ونيـــة، لك ــة ر رمية بمثابـــة2010لز ــو لت نم
ا ل ا اف   .)(Al-Azhar University: 2015 حرم
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اسة     الد لة   : رمش
ونـا و مــة أ أحـدثت رلقـد ــ)COVID 19(ز وأدت املجتمعـات، افــة ـ ة ـ كب تــداعيات

ـــ إ حيـــان قتــــصاديةمعظـــم يـــاة ا كـــت وأ ـــشطة و املرافــــق معظـــم ـــ تـــام شــــلل رحـــدوث
مـة، ـذه مـع للتعـاطي ـ مث قـة طر عـن تبحـث الـدو ـل احـت و ر، أش لبضعة جتماعية زو ل ر
خاصــة ف، الظــر ا تفرضــ ة ضــر ــا مع ش والتعــا محــتمال، أمــرا ا واســتمرا ــا بقاء أصــبح ـ ووال رو ر

ً ً

محـ مــدة ـا ل س لــ مـة ـذه وسزأن ــ ف ضـد ن للتحــص لقـاح أو مــصل عـن الكـشف لعــدم ددة،
ونا اسة) COVID 19(رو الد ذه إجراء وقت   .رح
عطيـــــل     تـــــم حيـــــث ائحـــــة، ا ـــــذه ـــــشار بان تـــــأثرا املجـــــاالت ـــــ أك التعلـــــيم مجـــــال عـــــد و

ً

النتقــال ومنعــا الطــالب ة ــ ــ ع للمحافظـة التعليميــة ــد واملعا امعــات با التقليديــة اسـة الد
ً

ر
طـــــرا باســـــتخدام مـــــة ـــــذه تـــــداعيات مـــــع التعـــــاطي املجتمعـــــات افـــــة حاولـــــت ولقـــــد ، قلعـــــدو زى

وســـــالمة ة ـــــ ـــــ ع فـــــاظ ل وذلـــــك التعليميـــــة، العمليـــــة اســـــتمرار أجـــــل مـــــن عـــــد عـــــن التعلـــــيم
م مـستقبل ــ ع وحرصـا الطـالب،

ً
(Neal, Terry; 2020) ،مــن التعليميـة املؤســسات تملـك ولــم

ق طر عن التخ سو نظـامىخيار تطبيـق نحـو والتوجـھ والـتعلم، التعليم عملي التقليدية ا
جائحة شار ان أثناء ي و لك وناالتعليم  .)Covid-19( )Dhawan, Shivangi- 2020(رو

ــ ــر جامعــة ـا قامــت ــ ال ـود ا برصــد الباحــث يقــوم سـوف اســة الد ــذه ـ زو ر
مـن ـا ـي و لك التعلـيم تطبيـق ونـامجال و وس ـ ف ـشار ان مـة أ تـداعيات مـع التعـاطي رأجـل  ز

)COVID 19(املــصر ثــميبـاملجتمع ومـن املجــال، ـذا ــ الـسابقة ــا خ ـ ع باالعتمــاد وذلـك ،
التا النحو ع الية ا اسة الد أسئلة الباحث صاغ     : رفقد

التعلـيم– 1س تطبيـق مجـال ـ ـر جامعـة ـا قامت ال ود ا للتعـاطيزما ـا ـي و لك
ونا و مة أ تداعيات رمع   ؟)COVID 19 (ز

مــــع-2س للتعــــاطي ـــر جامعــــة ــــ ـــي و لك التعلــــيم ـــة تجر تطبيــــق عــــو ـــ ال العوامــــل زمـــا ق
ونا و مة أ رتداعيات ا؟)COVID 19(ز نجاح من   وقللت

ــر-3س بجامعــة ــي و لك التعلــيم نظــام ر لتطــو ح ــ املق التــصو زمــا مــعر التعــاطي أجــل مــن
ونا و مة أ رتداعيات   ؟)COVID 19(ز

اسة  الد داف   : رأ

مــن -1 ـا ـي و لك التعلـيم تطبيـق مجـال ـ ـر جامعـة ـا قامـت ـ ال ـو ا زصـد رر
ونا و مة أ تداعيات مع التعاطي رأجل  .)COVID 19(ز

لك -2 التعلـيم ـة تجر تطبيـق نجـاح مـن قللت ال املعوقات ع بجامعـةالوقوف ـي و
ونا و مة أ تداعيات مع للتعاطي رر ز  .  )COVID 19(ز

التــــــداعيات -3 ــــــة ملواج ــــــر بجامعــــــة ــــــي و لك التعلــــــيم نظــــــام ر لتطــــــو تــــــصو زوضــــــع ر
ونا و مة أ تداعيات عن رالناتجة  .)COVID 19(ز

اسة   الد مية   : رأ

مــ .1 أ تفــ مــن ــد ا ـ م ــسا و صــالة و ــدة با البحــث ــذا ـ ــزيتم ك ية ــ ىة
أو ـــــا ل التـــــصدي أجـــــل مـــــن وأفـــــراد، ومـــــات وح منظمـــــات العـــــال العـــــام الـــــرأي ـــــشغل

ا مع  .التكيف



للتعاطي مع  تطبیق نظام التعلیم اإللكتروني بجامعة األزھر
  رضا سمیح أبو السعود/ د  )COVID 19(تداعیات أزمة فیروس كورونا 

 

 
 

 
 

482 

التحــــو .2 مجــــال ــــ ــــر جامعــــة ا تبــــذل ــــ ال ــــود ا ــــ ع الــــضوء البحــــث لــــسلط ز
مــــن ــــ التعلي ــــا نظام ر لتطــــو ــــي و لك التعلــــيم ــــ إ التقليديــــة اســــة الد مــــن ـــ رالرق

التبا وتحقيــق ـة، للتعــاطيج ـة ا ح التــداب كأحـد ا وأعــضا ـا لطال جتمــا زعـد
ونا و مة أ رمع أخر) COVID 19(ز ة ج  .ىمن

أو .3 ــــر بجامعــــة ســــواء عملــــو الــــذين ــــشر ال ن ماليــــ اســــة الد ــــذه نتــــائج زتخــــدم نر
التعلـــــيم تطبيـــــق لكيفيـــــة تـــــصو وضـــــع ــــ اســـــة الد ـــــذه نتـــــائج م ـــــس حيـــــث ــــا، ج رخا ر ر

بــصو ــي و وسرلك ــ ف ــشار ان ا أحــد ــ ال مــة مــع التعــاطي أجــل مــن يحة ــ زة
ونا املصر) COVID 19(رو املجتمع ا أثا من د يل  .ر

التعلـــــيم .4 ــــة تجر تطبيـــــق ــــ الـــــضعف نقــــاط عـــــن الكــــشف ـــــ اســــة الد ميـــــة أ بــــع رت
ـــشار ان مـــة أ مـــع التعـــاطي أثنـــاء ـــر، بجامعـــة ـــي و زلك ـــيح)COVID 19(ز ي بمـــا ،

ةالفرص التجر م وتقو اسة الد ذه نتائج من ستفادة القرار ملتخذي  .رة
ـــام .5 ا التعلـــيم منظومـــة ر تطـــو ـــ ديثـــة ا التكنولوجيـــة اســـتخدام ميـــة أ إبـــراز

ئة الطا مات من ة مواج ا عل عتماد و ، رر ز  . يز

اسـة الد املــن: رمـن ه باعتبـا الوصـفي املــن اليـة ا اسـة الد راســتخدمت لتحقيــقر املناسـب
البحثية ا داف   .أ

اسة الد ـر: رعينة بجامعة س التد يئة أعضاء عينة ع الية ا اسة الد اعتمدت زلقد ر ر
نحـــو ا عـــدد والبنـــات) 539(بلـــغ ن البنـــ ليـــات و ـــة، والنظر العمليـــة ليـــات ال مختلـــف مـــن عـــضوا

ً

ون لك املواقــــع ــــق طر عــــن ــــم مع التواصــــل تــــم حيــــث امعـــة، ونيــــةبا لك التجمعــــات أو يــــة
ــ ع ـــم اصــة ابط) mail, Messenger, WhatsApp(ا الـــر أحـــد ــ ع بانة ســـ وضــع وعـــد

ونية  .لك
اسـة الد مــن: رأدوات ونـة م بانة اســ اليــة ا اسـة الد ألعــضاء) 42(راســتخدمت ــة موج ة رعبـا

تطبيـ تـم كيـف حـو ا، ساؤال تدو ر، بجامعة س التد ليئة ر ز ـير و لك التعلـيم ـة تجر ق
ونا و مة أ تداعيات مع للتعاطي ر ربجامعة ز   .)COVID 19(ز

السابقة اسات   : رالد
ــــا إل جــــذبت ـــ ال بــــو ال قــــل ا ـــ املــــستحدثة املوضــــوعات مـــن ــــي و لك التعلــــيم يعـــد

محـال جعلــھ ممـا ن، بـو ال اء ـ ا مـن ــ الكث تمـام ا ونالـت ن، البـاحث تمـام ا
ً

م بحــو مـن ـ لكث
ـ ع ـا م نـذكر ـة بو ال اسـات الد مـن العديـد ـي و لك التعليم حو ت أجر حيث م، اسا رود لر

املثال يل التاليةس اسات   : رالد

أوال
ً

ية:  العر اسات   : رالد
مجــال ــ وتطبيقاتــھ ــي و لك بــالتعليم ن واملــصر العــرب ن البــاحث تمــام ا بــدأ لقــد

منـــذ ـــام ا مبكـــرالتعلـــيم لفيـــة-وقـــت بدايـــة امعـــات–مـــع ا مـــن ـــ الكث ـــشاء إل ـــد م ممـــا
ــي و لك للتعلــيم ة املـصر امعــة ا ــا بي ومــن يـة العر املنطقــة ــ اضـية ــشأة (EELU)ف امل

قم ي و م ا ربالقرار اسـات2008لسنھ233ر الد ذه دت م كما أيـضا–رم،
ً

مـن- ـ الكث لقيـام
ية العر امعات اا اف حرم شاء بإ ي(التقليدية و ـ) إلك املـدمج التعلـيم اسـتخدام أو ا ل

حـرم ـشاء بإ قامـت ـ ال ة املـصر امعات ا مقدمة ر جامعة ي وتأ ا، التعليمية زالعملية
ـــة ر ســـالمية العلـــوم ليـــة ـــ ممـــثال ـــا ل ـــ ا عـــامزاف س مـــا أو ـــ ـــشأت أ ـــ رال ،م2010ل

مــن اســاتولعــل الد اســة: رــذه ــسي(رد وا ــھ، ــ) م2002 –رعبــد ع التعــرف ــ إ ــدفت ــ ال
والتعـرف وصـيغھ، الھ وأشـ وخصائـصھ، دافـھ وأ فلسفتھ ناحية من عد، عن ام ا التعليم
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ـ ا ف التعلـيم يـة ما عـن التعـرف ثـم ـي، العر الـوطن عد عن ام ا التعليم واقع ع
لتطو حديثة امكصيغة ا التعليم   .ر

اســــة ســــعيد(رود محمــــد ــــاب، الو حيــــة) م2005 -عبــــد نمــــاذج عــــرض ــــ إ ــــدفت ــــ ال
املنطقـــة حاجـــة ومـــدى عامـــة، بـــصفة ـــي و لك التعلـــيم ميـــة أ لتوضـــيح اضـــية ف امعـــات ل

اســـة د وكـــذلك إليـــھ، يـــة الـــة(رالعر محمـــد،رد ـــم واقـــع) م2006 –ر ـــ ع التعـــرف ـــ إ ـــدفت ـــ ال
جامعةالتعليم شاء إل املستقبلية للتوقعات تصو عرض ثم ية العر مصر ة و جم عد رعن ر

اســــة د ــــ إ إضــــافة مــــصر، ــــ اضــــية طــــھ(راف صــــالح مجــــدي ــــدي، ــــ) م2006 -امل إ ــــدفت ــــ ال
انيــة وإم التعلـيم، ـذا ل اكمـة ا ـة الفكر طـر ــ ع والتعـرف ، ـ ا ف التعلـيم ـوم مف تحديـد

ا ا يةتطبيقھ جن ات ا ضوء ة املصر   . معات
اســــة د ــــ(ركـــذلك ع جمــــال ـــشان، ــــ) م2007 –الد ع الــــضوء إلقـــاء ــــ إ ــــدفت ـــ ال

ــــ ديــــدة ا نمــــاط كأحــــد اضــــية ف امعــــات ا ــــشار وان ــــو ظ ــــ ع ســــاعدت ــــ ال وانــــب را
اســة ود ، ــام ا ســليمان(رالتعلــيم ــت ب نــد ليفــة، توصــلت )م2009 -ا ــ يمكـــنال أنــھ ــ إ

النمـاذج ـع اسـتخدام ـ عـن للـتعلم ر ب عـد ـ املعتمـد رالتـد اسـوب ع نـت، ا ن  أنظمـة أو
ـي داء دعـم و ـ لك اسـوب ع نـت، أو ا اضـية الـصفوف ن امنـة، ف  والـصفوف امل

اضية امنة، ف امل شاملة أنظمة لبناء وذلك غ املة عليمية   . ومت
د خالـــد(راســـةثـــم ـــي، ا أن)م2012 –وقر ـــ إ توصـــلت ـــ ـــاتال  نحـــو الطلبـــة اتجا

ي التواصـل اسـتخدام امن رالفـو ـ امن امل ـ امل ـ ئـة ـ وغ انـت الـتعلم ب ونيـة ـمتوسـطة لك إ
مـــا، اســـةٍحـــد ســـميح(رود ضـــا الـــسعود، ات) م2016 –رأبـــو ـــ ا مـــن ســـتفادة ـــ إ ـــدفت ـــ ال

تجر ر تطو لالعاملية والتمو ة دا مجاالت وخاصة املصر ا ف ام ا التعليم رة ي
ـــــة التجر ر تطـــــو ـــــ م ـــــس املوضـــــوعات مـــــن ـــــا وغ القبـــــو ونظـــــام م والتقـــــو املقدمـــــة امج ـــــ لوال

ي و لك ام ا للتعليم ة  .املصر
ثانيا
ً

ية:  جن اسات   : رالد
املبكـر يـة الغر اسـات الد من العديد إجراء ـشاءرتم إ مـع امن بـال ـ ا ف التعلـيم حـو لة

عــــام ك ــــو نيو بجامعــــة ــــ ا اف حــــرم رأو ــــة،1999ل النا ــــة التجر ــــذه ــــشر كيفيــــة وعــــن م،
ــــ ال الرقميـــة ة الثــــو ات إنجـــا ضــــوء ـــ يــــة، الغر امعـــات ا ــــ التكنولوجيـــا اســــتخدام عظـــيم رو ز

اســات الد ــذه ومــن العــالم، ا ــش اســة: رع ــ(Sarah, Guri. Rosenblit;2001)رد إ ــدفت ــ ال
و اضـية، ف امعــة ا مـن واقعيــة نمـاذج ريــانتقـديم تطــو ـ التكنولــو والتطـو العوملــة رأثـر

اســـــة ود اضـــــية، ف امعـــــة ا ـــــو ظ ـــــ إ ايـــــة ال ـــــ أفـــــ والـــــذي عـــــد عـــــن ـــــام ا رالتعلــــيم ر
)(Rovai;2002ــت أثب ـ تباطيــھ عالقــة وجــود ال ن را ئــات بــ ونيـةالــتع ب لك  واملخرجـات لم

ن للعمليـة املعرفيـة بـ التفاعـل وأن ن التعليميـة، ن املعلمـ ئـة ـ واملتعلمـ ونيـة التعلـيم ب لك
ل دافعا ش

ً
نحو  وحافزا

ً
  .التعلم 

اسـة د مة (Meyers;2002)ركذلك مـسا مـدى معرفـة ـ إ ـدفت ـ ـ تـصال ال امن غ ـ  امل
ئـة ـ ـي الـتعلم ب و والكـشف الـتعلم أنمـاط عـمد ـ لك ـي، و اتيجيات عـن لك  تحقيـقاسـ

ـي الـتعلم ـ املـساواة و لـز بجامعـة لك ديـدة و وا اسـة، ـ (Hlapanis;2006)رد إ ـدفت ـ ال
ات ـ مم امن تـصال معرفـة ـ يتخللـھ امل جـة الـذي ن التفاعـل مـن رد ن بـ ثـمو املـشارك ممـن  ـس



للتعاطي مع  تطبیق نظام التعلیم اإللكتروني بجامعة األزھر
  رضا سمیح أبو السعود/ د  )COVID 19(تداعیات أزمة فیروس كورونا 

 

 
 

 
 

484 

ي إيجا ل ن  ش و س ت ونية والدر ـ لك ال ة، ـتالنا ع نـة ركـز واملر ـوار وا والتعـاو  ـ ن
وطالبھ خالل ستاذ ن ب املباشر    .التواصل

اسـة د ـ إ تقيـيم(Liu: 2007)رإضـافة ـ إ ـدفت ـ ـ املناقـشات ال امنـة غ  الـتعلم ـ امل
ـي و اسـة ـ لك د يـة رإطـار ـ تجر  املتحـدة لواليـاتا ـ إنــديانا جامعـة طـالب مـن عينــة ع

وتوصـلت كيـة، ـ مر يل إ ـ التعليميـة املناقـشات ـ الطلبـة أن ات للمقـر ونيـة لك
ً

بلغـتر
ـت ،%)72(ـسبة ونيـة ـسبة وتباي لك ــي الـتعلم ـ املــشاركة و ـ رمقـر مــن لك آخــر، إ

اسـة ـ (Hrastinski: 2008)رد إ ـدفت ـ ـ لحـو تحليـل إجـراء ال امل ـ امنتـصال امن وغ ـ  امل
لقـات باسـتخدام ـسية ا ونيـة، رالتد نتـائج لك ـرت اسـة وأظ نحـو نـاك أن رالد ي إيجـا  اتجـاه

ئـة واملـشاركة الب ونيـة، ـ املرئيـة لك بـرامج الفيـديو ع امن تـصال أو ـ بالـصوت امل  املدعمـة
اسـة ود ة، روالـصو اتجا (Seyal and others: 2010) ر وجـود ـرت أظ ـ طلبـة ـاتال لـدى  إيجابيـة

ليات نية ال نحو امل ي التعلم والتقنية و نايلك بر   .وسلطنة
اســةو ــ) Jand Georga ,Longhurst ; 2020(رد ــال املتبعــة ســاليب تحديــد ــ إ ســعت

مــــن البيانــــات جمــــع تــــم نــــت، ن ــــ ع التعلــــيم لتقــــديم أيرلنــــدا ــــة و وجم املتحــــدة ) 14(راململكــــة
التحليــــل أســــلوب واســــتخدام ــــا، ن ومقا أيرلنــــدا ــــة و وجم املتحــــدة اململكــــة ــــ مختلفــــة رجامعــــة ر

ـــا ــــ. )SWOT(الر الرئ املوضــــوعات نــــتتــــضمنت ن ــــ ع جديــــدة د مــــوا ر لتطــــو الفرصــــة رسية
الـــذي التحـــدي متكـــر ل ـــش ـــاديميو وذكـــر جديـــد، ـــادي التعـــاو ـــ املـــشاركة روفرصـــة ن ن

ز ال سد د املوا ذه وفعالية جودة ع الوقت قيود تفرضھ أن  .ريمكن
تفــ أثنــاء ــي و لك الــتعلم تطبيــق بفاعليــة تمــت ا ــ ال اســات الد ونــارومــن و : رجائحــة

اســة ــي (Ilmi Zajuli Ichsan,  ;2020)رد و لك الــتعلم تطبيــق كيفيــة وصــف ــ إ ــدفت ــ ال
وس ــــــــ ف تفــــــــ أثنــــــــاء ســــــــالمية امعــــــــات س(COVID-19)با مــــــــا واســـــــــتخدمت2020رــــــــ م،

ـ ع اسـة الد أداة تطبيق وتم ي، و لك التعلم حو تدو بانة اس اسة رالد لر ا) 137(ر مـشار
ً

ـ ع
نحـو وأفـاد ، جتمـا التواصـل ـي) ٪27.74(وسـائل و لك الـتعلم تطبيـق أن العينـة أفـراد مـن

أفــاد نمــا ب عــام، ل ــش فعــاال ــان
ً

فعــال) 43.07٪( ــان ــي و لك الــتعلم بــأن العينــة أفــراد مــن
ـــ ف تفـــ أثنـــاء ـــي و لك الـــتعلم اســـتخدام وأن ل، املـــشا عـــض وجـــود مـــن بـــالرغم جـــدا

ً
وس

ونا عض(COVID-19)رو إ اجة ا من الرغم ع جيد ل ش سار رات،،   التطو
اســةو مواقــف (Muhammad Adnan& Kainat Anwar; 2020)رد عــرف ــ إ ــدفت ــ ال

ونــا و جائحــة أثنــاء ــي و لك التعلــيم تجــاه باكــستان ــ العــا التعلــيم ،)COVID-19(رطــالب
طلبــةو ــ ع بانة اســ تطبيــق أنتــم ــ إ اســة الد نتــائج وتوصــلت العليــا، اســات والد وس ــالو رالب ر ر

ال حيـث باكـستان، مثل النامية البلدان املرجوة النتائج يحقق أن يمكن ال نت ن ع التعلم
واملاليــــة، الفنيــــة املــــشكالت ب ــــس نــــت ن ـــ إ الوصــــو الطــــالب مــــن ــــ العظ الغالبيــــة لـــستطع

لوجھ ا وج التفاعل ستجابةًوقلة وقت املعلم  . مع
اسـة   د الـتعلم: (Michael Shaughnessy – 2020)ركـذلك سـات مما أثـر تناولـت ـ رال

جائحــة خــالل الطــالب ــ ع املبتكــرة ـ ن)Covid-19(الرق بتــضم ســاتذة أحــد قيــام خــالل مـن
ا وتقـديم ، ـ ا ف التعلـيم ع ونية لك سات واملما ات املشار نماذج ـادف،رعض ل ـش

، ــ ا ف س التــد وقــت خــالل للــتعلم املتعــددة والوســائل املتنوعــة بالتكنولوجيــا طــالب ـط رو ر
والعمــــل ، مــــا ا العمــــل مثــــل الطالــــب حــــو تتمحــــو ــــ ال ســــات للمما اســــة الد عرضــــت لكمــــا ر ر ر

غــــرف واســــتخدام ي، مثــــل،Zoom break outالثنــــا التكنولوجيــــا وFlip gridوتطبيقــــات
Google Docs.  
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اسـة   د ـ إ ت(Rebecca Montacute & Erica Holt-White; 2020)رإضـافة أشـا ـ رال
أن ــ مــة) ٪19(إ أ ب ــس امعــة با م التحــاق خطــط وا ــ غ الطــالب ــشعر)(COVID-19زمــن و ،

مــــة) 48٪( أ أن الطــــالب لتحــــاق) COVID-19(زمــــن ــــ م فرصــــ ــــ ع ســــل تــــأث ــــا ل و نســــي
اختار ــــ ال امعــــة وأفــــادبا ــــا، ات) ٪74(و ختبــــا إجــــراء يــــتم ســــوف أنــــھ امعــــات ا طــــالب رمــــن

أفــاد نمــا ب نــت، ن ــ ع ــشعر) ٪27(والتقييمــات و ســابق، تقيــيم ــ إ ند ــس جات الــد عــض رأن
املـستو) 43٪( ـ سـو يد الذين امعة ل ن املتقدم ىمن ن و) A(ر سـي ديـد ا التقيـيم إجـراء نأن

جــا د ــ ع ســل تــأث ارلــھ صــغ و ســي التــأث أن ــم معظم ــشعر نمــا ب ًم، ــشعر،ن مــن) ٪72(و
فيــد و ، ــ املا العــام ــ عليــھ ــو ممــا عــدال أقــل ديــد ا جات الــد نظــام أن الطــالب

ً
مـــن) ٪52(ر

لــم إذا القــادم ـف ر ا ــ بـديل اختبــار إلجـراء ــ ــ ع مـستعدين ونــوا ي سـوف ــم إ رالطـالب
ي ال جات الد ع وأشـارريحصلوا ـا، انيـة) ٪60(أملو إم ضـعف ـ إ ة ـ الفق الطبقـات أبنـاء مـن

وأفـاد اســة، للد مناسـب ـان م أي أو الــتعلم ـزة أج أو نــت ن ـ إ م أنــھ) ٪6(روصـول الطـالب مــن
أفـــاد نمـــا ب والتقيـــيم، للـــتعلم ـــزة أج أو كمبيـــوتر ـــزة أج م لـــد س وصـــوال) ٪5(لـــ ـــو يمل ال ـــم أ

ً ن
نــت ن ــ إ افيــا

ً
وأفــاد أفــاد) 23٪(، نمــا ب مناســبة، اســة د ــان م ــ إ ن يفتقــر م ربــأ مــن) ٪30(و

اء الو ب س اسة الد اليف ت تحمل ع ة قد أقل م أ رالطالب  .ر
اســة د نتــائج التلــو: (Wahab Ali- 2020) روكــشفت التحليــل يــة من اعتمــدت ــ يال

ســـــ اســــتعداد فــــإن د، املــــوا تـــــوفر مــــدى عــــن النظـــــر بــــصرف أنــــھ ـــــرعــــن والثقــــة ن واملــــوظف اتذة
ـــ مــا م ا دو يلعــب ذلــك، ـــ ع م ــ وتحف ــي و لك الــتعلم خدمـــة ــ إ الطــالب وصــو انيــة إم

ً ً
ر ل

ـ أك ن تحتاج املجتمعات أن الوا ومن تصاالت، و املعلومات لتكنولوجيا امل املت التعلم
موا ــ ع ة وقـاد ــة وقو مرنــة عليميــة أنظمـة ــ إ مــ وقــت أي جائحــةرمـن مــة أ ــة -COVID(زج

ومثل)19 مـــن، دواتـــا و التكنولوجيـــا اســـتخدام يجـــب أنـــھ اســـة الد ح ـــ وتق مـــستقبال، رمـــات ز
ً

والتباعـد الـص ـر ا ب ـس نائية، سـت ف الظـر ـذه ـ خاصة التعلم ز لتعز والتكنولوجية
ونا و جائحة شار ان يجة ن  ).COVID-19(رجتما

اسا الد ع السابقةرعقيب  : ت
ـــــــــذه أن للباحـــــــــث اتــــــــ يـــــــــة جن و يـــــــــة العر الــــــــسابقة اســـــــــات الد اســـــــــتعراض رعــــــــد

سة ئ محاو عة أ ت تمحو قد اسات رالد ر رر ـ: ر ا ف بـالتعليم تمـت ا و املحـو اسـات لد ر ر
وأطـــــره وفلـــــسفتھ التعلــــيم ـــــذا حقيقـــــة نــــة مب ، ـــــ التعلي قـــــل ا ــــ املـــــستحدثة نمـــــاط كأحــــد

د وأ ـة مــصرالفكر ــا بي ومـن يــة العر البلـدان ــ تطبيقــھ انيـات وإم املحــو. افــھ، اســات د نمـا رب ر
ئــة والب ي، الــذا للــتعلم اتــصا وســيط ا واســتخدام ونيــة لك التحتيــة يــة بالب تمــت ا ي الثــا
ن وتحــــــس التعليميــــــة، العمليــــــة ر تطــــــو ــــــ ـــــ ا ف التعلــــــيم وأثــــــر التعلــــــيم، وطــــــر اضـــــية قف

ا العامدخال التعليم مؤسسات املطبقة ودة ا معاي ومراعاة املحـو. التعليمة، اسات رود ر
ـــات باتجا تمـــت ا فقـــد سالثالـــث التـــد يئـــة ن رأعـــضاء ســـ ـــي، نحـــو روالدا و لك التعلـــيم

ـ والتعلـيم وغ امن ـ امن امل ـ ئـة ـ امل ونيـة ب لك والـتعلم ـع.التعلـيم الرا املحـو اسـات د نمـا رب ر
التعلـيم ـ إ التقليـدي التعلـيم مـن والتحـو ونـا و جائحة ظل ام ا التعليم عن لفتحدثت ر

املجتمعات معظم عد   .  عن
اسـات الد مـن سـتفادة اليـة ا اسـة للد مكن و رذا، ـ الـسابقة، ر ال املعلومـات ناحيـة مـن

ذه ا اساتتحتو شاد رالد س ـو اسـة ـا فالد رالد اليـة، للباحـثرا أعطـت الـسابقة اسـات



للتعاطي مع  تطبیق نظام التعلیم اإللكتروني بجامعة األزھر
  رضا سمیح أبو السعود/ د  )COVID 19(تداعیات أزمة فیروس كورونا 

 

 
 

 
 

486 

وكيفية تنفيذه قة وطر دافھ وأ فلسفتھ ناحية من ي و لك ام ا التعليم عن املة فكرة
طــــالع وكــــذلك ال عملــــھ، ــــ بع ــــ رتجــــا والتعلــــيم العامليــــة ونيــــة لك امعــــات ا تطبيــــق

مـات ـة مواج ـ ي و لك التعليم توظيف وكيفية ، ا ـزف يـاةوال ا عطـل ـ إ تـؤدي
نــا كر جائحــة مثــل التقليــدي والتعلــيم اليــة)COVID 19(والعامــة ا اســة الد تنطلــق ثــم ومــن ر،

ا امل وت ة بو ال املعرفة تراكم إطار ا ل ا تأط عت وال السابقة اسات الد من
ً

  .ر

اسة   الد ات   : رمصط

ونا -1 كو وس ا" و: )COVID 19( رف مراض من بمرض يـص الـذي املعديـة لتنفـسية
تـؤدي قـد فجائيـة، أعـراض ـو بظ ـ تم و املـستجدة، وسات الف إحدى بھ س و شر رال

بھ ن املصاب وفاة العاملية(إ ة ال  ).م2020: منظمة
ــر -2 بجامعـة ــي و لك التعلــيم نظــم ــ: زتطبيـق جديــد عليميــة صـيغ إدخــال ــ ع

ــر ــام ا التعلــيم تحقيــقزمنظومــة مــع والــتعلم التعلــيم ــ عملي اســتمرار ــدف ي
ونـا و وس ـ بف عـدو انتقـال مـن د ل الطالب ن ب جتما رالتباعد )COVID 19(ى

ر جامعة وأساتذة وطالبات طالب ن ب   . زاملستجد

الية ا اسة الد الس   : رخطوات
و طوة اسة: ا للد النظر لإلطار رعرض   .ي

الثان طوة ا: يةا ونتائج امليدانية اسة الد   .رعرض
الثالثة طوة ر: ا بجامعة التعليم نظام ر لتطو ح املق للتصو زعرض   .ر

النظر     : يطار

ونـالقـد   و وس ـ لف املفــا التفـ بأسـره، )COVID-19( رـز قــھالعــالم طر وشـق
ـــ ح بـــا تقر العـــالم ـــان أر مـــن ركـــن ـــل ـــ العًإ ة الـــ منظمـــة تقييمـــاامليـــةأعلنـــت ـــا إجرا ًعـــد

ونـــــــا و وس ـــــــ ف أن مفـــــــاده رشـــــــامال
ً

)COVID-19 (أصـــــــبح أن عـــــــد جائحـــــــة، بأنـــــــھ وصـــــــفھ يمكـــــــن
العــــــالم، دو ـــــــ الكث ــــــ ــــــشرا من وس ــــــ لالف

ً
ونــــــا و ســـــــالالت)COVID 19(روأن إحــــــدى عــــــد

التنفـــسية وســـات س(الف الوفـــاة) رســـا ـــ إ بـــھ وتـــؤدي ـــسان ب تـــص ـــ  ;Bender, Lisa)ال
2020). 

عـــــام   ـــــسم د ر شـــــ ـــــ نية الـــــص ـــــان و مدينـــــة مـــــن خـــــرج قـــــد وس ـــــ الف ـــــذا ـــــان و
عامليـــة2019 جائحـــة يمثــل أصـــبح ـــ ح العــالم، جـــاء أ افــة ـــ إ وانتقـــل يبــة ـــسرعة ــشر وان رم، ر

املجتمعــات افـــة ــا م ي بــھ)Dhawan, Shivangi;2020( عــا ب أصــ حيـــث ة-، ـــ وج ة ــ ف -ـــ
ـــــ نحـــــ2020يوليـــــو10ح نحـــــو) 1223221(وم بھ ـــــس وتـــــو ـــــصا،

ً
ـــــش) 554921( و فـــــردا،

َ

بھ ن املصاب تزايد إ يوم حصائيات عد يوما
ً

العاملية( ة ال   .)م2020: منظمة
املــصابة   ــاالت ا إجمـا أن ة املــصر ة الـ ة ا و عــن ة الـصاد حــصاءات ـش رو زر

ونــا و وس ــ نحــو)COVID-19(ربف بلغــت قـــد مــصر و) 80235(ـــ مرضــية، فـــاة) 3702(حالـــة وو
ــ ح ايــد2020يوليــو10حالــة ي ونــا و وس ــ ف بمــرض صــابة معــدل أن ــ إ ر التقــا ــس و رم، ر

مة بدء منذ   . (HGE;10/7/2020) زباستمرار
ونـــا   و وس ـــ ف ش عـــ ســـاعات،)COVID-19 (رو لعـــدة ســـطح ـــ الطـــاوالتمثـــلع

الـــساللم ن ابـــز ود بـــواب تقـــلرومقـــابض و اص، ـــ ومخالطـــة املباشـــر تـــصال خـــالل مـــن
وس بــالف ن املـصاب ن امللوثـةخـر ســطح بلمـس أو ،who; index: 2020)(،افــة جعـل ممــا

عطيـــ ـــ إ مـــر صـــل و واحـــد، ـــان م ـــ النـــاس تجمـــع ملنـــع ـــة ا اح تـــداب باتخـــاذ تقـــوم والـــدو ز لل
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ــاء ان ن ـ م واخــتالط الطـالب ــ تال ملنـع س واملـدا امعــات با اسـة الد وإيقــاف املدنيـة، يـاة را ر
ائحة، ا التعليمذه أماكن خاصة و املرض تف آثار  .(Bender, Lisa; 2020) وتقليل

ـــروذكـــر وتقر ـــس بأنـــھ"لـليو ـــشارـــس وسان ـــ ونـــاف )61( أعلنـــت)COVID-19( رو
ــدولـة س12 ح سإغــالقعــنم،2020 رمـا امعــاتراملـدا ـأثــرممــاـا،وا ــع )421.4( مــنأك
سبــإغالقىأخــردولــة)14( قامــتكمــاوشــاب،طفــلنمليــو امعــاتراملــدا املنــاطقعــضــوا

ـشارملنـعـا وسان ـ ـالحتوائــھ،أوالف ـسـتمرارحالـةو توقفالنحـوــذاع ــعلـيمفـس أك
نتلميذنوملي)500( من   .)scientificamerican;2020( آخر

معظـــــــم   ـــــــت اتج العـــــــالم حـــــــو التقليـــــــدي العـــــــا التعلـــــــيم مؤســـــــسات إغـــــــالق عـــــــد لو
ــــي و لك الـــــتعلم أو نـــــت ن ــــ ع التعليميـــــة ا خـــــدم تقــــديم ـــــ إ امعــــات التباعـــــد،ا لتحقيـــــق

التعلـيم، أمـاكن ـ إ الطـالب حـضو ومنـع )  J Georga ,LonghurstWahab.; 2020(رجتمـا
Ali; 2020)(،قامــت طــار ــذا ــ وحاســمةو عة ســر إجــراءات باتخــاذ يــة نو ا ــا و ومــة رح

ــذه ــة الـــبالدملواج ــ التكنولوجيـــة التحتيــة يـــة والب املعلومــات تكنولوجيـــا باســتخدام ائحـــة ا
)2020; Jang Chull In(.  

عــد   عـن يقـدم الـتعلم وأصـبح س املـدا افـة أغلقـت كيـة مر املتحـدة الواليـات ـ رو
مــــن ــــ أك واضــــطر أيــــضا، عــــد عــــن تقــــدم ية الــــ ــــدمات وا

ً
ــــ) 55( إ باإلضــــافة طالــــب نمليــــو

حداثس مع سرعة التكيف إ ن دا و   .(Grant makers for education; 2020)راتذة
أغلقــــت  حيــــث ــــي، مر التعلــــيم ــــ ع ــــ الكب أثــــره ونــــا و وس ــــ ف ــــاء لو ــــان رفقــــد

ن العــــــامل بتواجــــــد إال ــــــسمح ولــــــم العــــــام نــــــصف ة إجــــــا أثنــــــاء الفــــــو ــــــ ع كيــــــة مر امعــــــات زا ر
مثــل امعـــة با ن املعلومــاتساســي تكنولوجيـــا ومــوظفي ،،مـــن ـــ  Conolly, Christina)إ

ــاء(2020; ن يمكــن ـ ح ة، جــا عـد إضــافيا أســبوعا كيـة مر امعــات ا طـالب مــنح كمـا ز، ً ًُ

ـــــ ع ـــــي و لك التعلـــــيم اســـــتخدام ـــــ ع س التـــــد يئـــــة ألعـــــضاء يـــــة التد ات الـــــدو عقـــــد رمـــــن ر ر
بــ للطــالب ــسمح ولــم نــت، ــسرعةُن التكيــف ســاتذة ــ ع ــان و ، ــام ا ــرم ا ــ إ العودة

اير ف عد عن س التد إ روالتحو   .(DANA M. BARRY;2020)م2020ل
افـــة   ـــ وأج العـــالم أنحـــاء جميـــع ـــ التعلـــيم لنظـــام تحـــديا املوقـــف ـــذا ل شـــ ًولقــد ّ

لد ا، ا ـــــــ و عـــــــشية ن بـــــــ ـــــــ الرق التعلـــــــيم ـــــــ إ التحـــــــو ـــــــ ع امعـــــــات مـــــــنلا العديـــــــد أن رجـــــــة
عــد لـم التقليـدي ـا عليم نظـام ـ غي ـ ســابق وقـت ـ ددة ـ م انـت ـ ال اديميـة املؤسـسات
نـــــــــــــــــــــــت ن ـــــــــــــــــــــــ ع التعليميـــــــــــــــــــــــة دمــــــــــــــــــــــة ا تقـــــــــــــــــــــــديم ـــــــــــــــــــــــ إ التحــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــو خيـــــــــــــــــــــــار ا للــــــــــــــــــــــد                                                 ى

)Dhawan, Shivangi;2020(كمـــــا معظـــــمأصـــــبح، يقـــــضو أمـــــامأنالطـــــالب ـــــ امل ـــــ م لوقـــــا
ملواصلة نت،الشاشات ن ع م   .(Young, Julie; 2020) عليم

ــش و" منظمــةو ــس ــ"اليو ــاإ ة قـــدمتأ دوثـــر منـــامــن الرقميــةالتعليميــةراملــوا
ــــرامجمبتكـــرة اســــيةو نظمــــتكمــــا،العــــاالتعلــــيمومؤســــساتنظــــمخدمـــةــــعلــــيمقوطــــررد
ات ةعدعنردو اتإكـسابـدفاملدةقص ـا س،يئـاتألعـضاءرامل ضـعترالتـد املنظمـةوو

امج منمجموعة اعد،عنالتعلمعساعدال ال دبالك" بيقتطوم ،)Board Black( "ربو
ـــو ـــعتمـــدتطبيـــقو اتتـــصميمع مـــاتراملقـــر اتوالواجبـــاتوامل ختبـــا ارو يح لوتـــ ـــش



للتعاطي مع  تطبیق نظام التعلیم اإللكتروني بجامعة األزھر
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ـــي، و ئـــةخـــاللمـــنالطـــالبمـــعوالتواصـــلالك اضـــيةب ـــايـــتمتطبيقـــاتواف ـــقعـــنتحميل طر
واتف   .الذكيةال

ـــــــ ،)Edmodo( منــــــصةتـــــــوفوكــــــذلك نتـــــــوفرمجانيــــــةاجتماعيـــــــةمنــــــصةو للمعلمـــــــ
ئةوالطالب ب

ً
آمنة
ً

،لالتصال ـىاملحتـووتبادلنوالتعاو ـإضـافةالرقميـة،وتطبيقاتـھالتعلي إ
ليـــةالواجبــات جاتامل اك" وتطبيـــقواملناقـــشات،روالـــد ــ ،"رإد ـــاللغـــاتبتعلـــيماملع نـــت،ع ن

لالــــذي،)Classroom Google( وتطبيــــق ِــــس
نالتواصــــلّ نبــــ داخــــلســــواءوالطــــالباملعلمــــ

سة اأوراملد ج   .)scientificamerican ;2020( رخا

ونـاوقــدـذا، و وس ــ ف مــة أ ركــشفت وجــود) COVID-19(ز ناشــئةعــن ضــعف نقــاط
العـــالم، حــــو التعلـــيم أنظمــــة خاصــــةلـــ و الرقميـــة التكنولوجيــــا اســـتخدامات ــــ لألميـــة يجــــة ن

مثـل ونيـة لك املنـصات واسـتخدام ة الوســائط(Zoom)رإدا متعـددة التقنيـات واسـتخدامات ،
شـديد تبـاك ا أحـدث ممـا س، التـد سـات مما رـ ر مـر-ر بدايـة ا-ـ العمليـة سـ ــ لتعليميـة

العالم حو امعات ا من    .(Wahab Ali; 2020) (Michael Shaughnessy;2020)لكث

ومحاصــــرتھ    املــــرض ــــذا مــــن للوقايــــة ثــــة حث ــــود ج ة املــــصر ومــــة ا بــــذلت ولقــــد
التجمعـــات ومنــع الطــوار حالــة بــإعالن فقامــت ، املــصر املجتمــع أفــراد ن بــ ه ــشا ان مــن ــد ئوا ي ر

ا وطالبــــــت ة، ــــــشر مال ل منــــــا بــــــإلزام ن ــــــ(زملــــــواطن امل ر بــــــا عــــــرف اســــــة)فيمــــــا الد وعطلــــــت ر،
عــد عــن التعلــيم نظـم باســتخدام امعــات وا س املــدا وطالبـت التعليميــة باملؤســسات رالتقليديـة

ســـــتفادة و ونيـــــة، لك املنـــــصات ـــــ يمتلكــــــھع املـــــبمـــــا املعرفـــــة ســــــمعية يصربنـــــك د مـــــوا رمـــــن
التعليمية العملية متحركة وصو توضيحية سوم و ة صر رو   .ر

امعــاتـأتكمـا ةا ــاملـصر )Classroom Google( وتطبيــق،)Edmodo( منـصةإ
اكوتــوف ــا)ًمجانــا( بــھشــ ــو،)seesaw( " قوتطبيــعــد،عــنللــتعلموســيلةلطال تطبيــقو
ـ ـالطـالبـساعدرق سـة،ـيتعلمونـھمـاتوثيـقع عتمـدالـذي،(spark Mind) وتطبيـقراملد
ــــــ ــــــُّتكيفــــــيــــــعلينظــــــامع نــــــت،ع ــــــالطــــــالبــــــساعدن ســــــةع اضــــــياترمما ــــــاالر علم  و

)2020; scientificamerican(.  

التعلـــــــيم   ـــــــل بتحو قامــــــت قـــــــد ة املــــــصر امعـــــــات ا أحـــــــد ــــــا باعتبا ـــــــر روجامعــــــة ز
ائــدة و سـابقة ــة تجر ـا ل ملـا ونــا و مـة أ تــداعيات مـع للتعـاطي ــي و إلك علـيم ــ إ ـا رالتقليـدي ر ز

منـــــذــــ ـــــي و لك التعلـــــيم عـــــاممجـــــال س البحـــــث;Al-Azhar)2015( م2010رمــــا ـــــذا ـــــ و ،
التعلــيم تطبيــق ــ الــسابقة ــا خ مــن ــر جامعــة اســتفادة مــدى عــن الباحــث يكــشف زســوف

ل جتمـا التباعـد وتحقيـق التعليميـة العمليـة اســتمرار أجـل مـن ـا ليا بـا ـ ـي و ــدلك
ا ن والعامل س التد يئة وأعضاء الطالب ن ب ونا و وس ف شار ان رمن   .ر

ي و لك ام ا   : التعليم

منتــــصف   ــــ ــــا فجر بــــزغ الــــذي الرقميــــة ة للثــــو طبيعيــــة يجــــة ن ــــي و لك التعلــــيم رعــــد
التك ــشرت ان حيــث املاضـــية، الثالثــة العقــود ـــ ــا ذر لغــت و ، ـــ املا القــر عينــات وأ ن نولوجيـــار

املجتمعــات افــة ـــ يــاة ا ونــات م مــن أساســـيا ونــا م تمثــل وأصــبحت أحمـــد(الرقميــة : ســالم،
يم). م2004 املفـــــــــــا مــــــــــن ــــــــــ الكث ـــــــــــرت وظ ــــــــــ التعلي املجــــــــــال ـــــــــــ إ التكنولوجيــــــــــا ــــــــــذه وأدخلــــــــــت

ُ

مثــل قبــل مــن فـــة معر تــك لــم ــ ال ات يم: وواملــصط املعرفـــة،"مفـــا ندســة املعلومــات، تكميــة
الذ املعلومــــاتالـــنظم طـــر ــــي، و لك التعلـــيم الديناميــــة، الكتـــب ونيــــة، لك ة الـــسبو قكيــــة، ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثالث(، الجزء )188(: دالعد

 

 
 

 
 

489 

ــــــي و لك والتعلــــــيم ليــــــة، ــــــاة املحا نظــــــم اق، أو بــــــال جامعــــــات عة، س" (رالــــــسر : م1998: جيــــــ
ع58ص أحمد14ص: م1999: ؛ سالم،  ).م2004: ؛

عـام ونية لك ليات ال أو و ظ بداية ـ1999رومنذ والتعلـيمم ك، ـو نيو رجامعـة
نحـــو أصــبح ــ ح ســـنوات بــضع تمــ ولــم جديـــدة، ضــا أ يــوم ـــل ــسب يك ــي و لك ــام ا

ً
ر

املــة مت ونيــة إلك منــا تقــدم املتحــدة الواليــات ــ ة ــ الكب امعــات ا ــ : م2007: حمــدان( ثل
  . )70ص

ال الـدو لـدى عامـا ــا توج يمثـل ـي و لك التعلـيم تطبيـق لوأصـبح
ً ً

تحقيقــھ عـد يـة غر
كفاءتـھ، فـع و ـ التعلي النظـام دعـم ـ ي يجا أثره و وظ ، العال املستو ع جيدة رلنتائج ر ى
ـا و مثـل دولـة أن جـة لد ولة، س املعرفة مصادر إ والوصو املستمر، التعلم مبدأ روتحقيق ر ل

عـــــــام حلــــــو ـــــــا2002لمــــــع أصــــــبح تقــــــدم) 15(م اضـــــــية اف برنامجـــــــا) 66(جامعــــــة
ً

ادة شـــــــ لنيــــــل
الفنو وس الو نالب ص2008: دميان ((B.A)ر   ).217م،

قتــصادية   املطالــب لتحقيـق ــي و لك التعلـيم ــشر ــ إ اجـة ا دادت ا الوقــت ر مـر زو و
املعرفـــة اقتـــصاد عـــصر مـــع ناســـب ي بمـــا س الـــدا يـــل وتأ جتماعيـــة، محمـــد(رو محمـــد ـــادي، : ال

اتوتنميــــة،)م2005 ــــا ئـــــةتــــوفخــــاللمــــنللطـــــالب، النوعيــــةرامل ــــّمحفــــزةب ـــــتنميــــةع التفك
بـــداع ر،و  والتكنولوجيـــةالعلميـــةاملـــستجداتومـــسايرةالتعليميـــةالعمليـــةـــاملـــستمروالتطـــو

شو( ق فار ،   . )م2013: والبو
منــــا   تقــــدم ــــ ال ــــد واملعا امعــــات ا عــــدد ــــ مــــضطردة ــــادة نــــاك زوأصــــبحت

عـــــن ونيـــــة إلك اســـــية وسرد ـــــالو الب مرحلـــــة ـــــ ـــــم ـــــي و لك التعلـــــيم طـــــالب وأغلـــــب رعـــــد،
ســــــعد( مــــــا ـــــرف، ــــــ)م2001: را ــــــي و إلك حـــــرم ــــــشاء بإ يــــــة العر الـــــدو مــــــن ــــــ الكث وقامـــــت ل،

ــا العــا التعلــيم مؤســسات ــ املــدمج التعلــيم اســتخدام أو ــا فــضل(جامعا بــن ــس أ ، ــ : ا
ع ؛م2002 منصو ، ر رالش لو،)م2004: ي ـ الـذين الطالب عدد أن إ حصاءات ش نو

عـام عـد عـام ـد تز قميـة ونية إلك ات رمقر شـو( ر ق فـار ، نـاو). م2013: والبـو ت لوسـوف
ومقوماتــھ، وطبيعتــھ، ــي، و لك ــام ا التعلــيم ــوم ملف بيــان ــزء ا ــذا ــ اليــة ا اسـة رالد

النح ع ونية، لك امعات ا ية التاو   : و

ي و لك ام ا التعليم وم   : مف
ــــي و لك ــــام ا للتعلـــيم متنوعــــة يم ومفـــا متعــــددة فــــات عر بـــو ال دب ــــ د و يلقـــد ر

التا النحو ع ا ذكر   : يمكن

نـــــت، -1 ن شـــــبكة ـــــق طر عـــــن خدماتـــــھ يقـــــدم الـــــذي عـــــد عـــــن التعلـــــيم ال أشـــــ أحـــــد
ـــان امل حــواجز مـــن طالبـــھ الوســـائطوتخلــيص ـــق طر عـــن املعلومــات وانتقـــال والزمـــان،

الــشبكة ــق طر عــن الــبعض م ببعــض واملــتعلم، املعلــم ــط و التكنولوجيــة، روالتقنيــات
الـــــصناعية قمـــــار و الفــــضائية والقنـــــوات الفيـــــديو ـــــرامج و فحـــــوص(العنكبوتيــــة، : بـــــن

 ).31ص: م2003
لطال -2 املعلومـــات توصـــيل ــــ نـــت ن ـــ ع عتمـــد علـــيم م،نظـــام إقــــام أمـــاكن ـــ بـــھ

اســــــبات ا ــــــزة أج باســــــتخدام نــــــت ن ــــــ ع التعليميــــــة ــــــشطتھ أ تقــــــديم ــــــ عتمــــــد و
تصاالت  ). 2012: حمدان ((Thiessen,J.k; 2001)وتكنولوجيا
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بواسـطة -3 اضـية اف فـضائية ئـة ب ـ ع ن واملحاضـر الطـالب فيھ يلتقي ي و إلك وكيان
تصاالت وشبكة الكمبيوتر زة  .Palloff, R M.,Spatt,K) : 1999 (العاملية،أج

تكنولوجيـــــــا -4 اســـــــتخدام خـــــــالل مـــــــن للطــــــالب عليميـــــــة فرصـــــــا تقـــــــدم عليميـــــــة مؤســــــسة
ً

والتعلـــــــيم املحاضـــــــرات ـــــــث و ـــــــا ا ومقر ـــــــا برامج توصـــــــيل ـــــــ تـــــــصاالت و                راملعلومـــــــات
ن(  ت مــــا يل، نيــــ)م2002: رــــشاس امل ة ــــشا س أو النــــ وتقــــديم الطــــالبر، م وتقــــو ة،

مثـــــل دار العمـــــل ـــــ التكنولوجيـــــا اســـــتخدام ـــــ إ باإلضـــــافة متحانـــــات، يل: يو ـــــ
التعليميــــة للمـــواد ر والتطــــو ـــع والتو نتــــاج و فات، املـــصر ودفــــع زالطـــالب،  ,Ryan (و

Steven and others;2002(. 
تقيـــــــده   دو للطـــــــالب املعرفـــــــة بتـــــــوف يقـــــــوم ـــــــي و لك ـــــــام ا أونفــــــالتعليم ـــــــان بامل

تــصاالت و املعلومـات تكنولوجيـا باسـتخدام وذلـك جتماعيــة، ف الظـر مختلـف ـ و وبالزمـان،
الــــسلكية تــــصاالت ســــائط و س، ــــونفر والفيـــديو الفــــضائية والقنــــوات العنكبوتيــــة، والـــشبكة

املـــ ـــ إ الوصـــو ـــ ن املتعلمـــ ملـــساعدة ديثـــة، ا تـــصال وســـائل مـــن ـــا وغ صادرلوالالســلكية،
ن ( التعليمية ت ما يل،   .)م2002: رشاس

ي و لك ام ا التعليم   : طبيعة
حــــواجز دو واملــــستمر املفتــــوح للتعلــــيم ومراكــــز ــــد معا بمثابــــة ونيــــة لك امعــــات نا
ــان م أي مــن ونيـة لك امعــات با اســة الد عـة متا س للــدا يمكنــك حيـث جغرافيــة، أو رمنيـة ر ز

وقــ أي ـ و العـالم، ــضوـ با فـھ ظر لـھ ــسمح ال قـد ـ ال خاصـة و س الــدا ف ظـر حـسب رت و رو
التقليديــــــة اســـــــية الد الــــــصفوف ــــــسي(رــــــ ا ـــــــھ، : م2007: الـــــــسيد(،)176ص: م2002: رعبــــــد

  ).23ص
وطـــــــالب وأســــــاتذة ومكتبــــــات وصـــــــفوف محتــــــو مــــــن ـــــــا ف بمــــــا ونيــــــة لك امعــــــة ىفا

ومرشــدين حقيق... وتجمعــات قيمــة لو ــش م جمــيع ــ يــتمنإ م تواصــل ولكــن فعــال موجــودة يــة
خـــالل مـــن مباشـــرة ـــ غ أو امن، ـــ امل التواجـــد خـــالل مـــن مباشـــرة إمـــا نـــت، ن شـــبكة خـــالل مـــن

ان وامل الزمان حاجز من ن متحر امن، امل غ يالتواجد   ). 31ص: م2007: طعيمة(ر

ــــــ يــــــتعلم ولكنــــــھ حقيقيــــــا، عليمــــــا املؤســــــسة ــــــذه خــــــالل مــــــن املقــــــدم والتعلــــــيم
ً ً

ئــــــة ب
ـ ال التقنيـة ـ بتغ نوعـھ ـ يتغ ولـن لـم فـاملتعلم ونيـة، إلك حديثـة تقنيـات باستخدام ونية، إلك

علمھ قة طر و غ الذي وإنما ا، سن(ستخدم  ).2ص: ـ1423: املح

ونية لك امعة ا   : مقومات

ليــــــة -1 اســــــبات ا مــــــن ــــــاف وِعــــــدد و نــــــت ن شــــــبكة ــــــق طر عــــــن ا ببعــــــض ابـــــــةمتـــــــصلة
لغات عدة مع التعامل ع ة قاد آمنة ونية اب(رإلك الو  ).20ص: م2005: عبد

عليميــة -2 ومنــا ونيــة بــرامج مواقــع: إلك ــ ع ومحملــة داثــة، وا والفاعليــة نــة باملر ــ وتتم
ونيــة ــة(web sites)إلك مبو بيانــات املوقــع ــذا ــ ع محمــل موقــع قــسم ــل ل خــصص و ،

اد القـــــــــــسم يــــــــــة ب اســــــــــية(يميــــــــــةلحــــــــــو د ات ومقــــــــــر رمنـــــــــــا س-ر التـــــــــــد يئــــــــــة رأعـــــــــــضاء
العلميـــــــة م الطلبـــــــة–وتخصـــــــصا فــــــــادي90ص: م2003: يطنطـــــــاو( )أعـــــــداد إســـــــماعيل، ، :

 ). م2003
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ي) حرم(مجتمع -3 و م: إلك بيـ التواصـل يـتم ـؤالء و ة، شر ال العناصر من مجموعة شمل
املتنوعــــة جتمــــا والتواصــــل التخاطــــب قنــــوات خــــالل طــــھ(واملتعــــددةمـــن طــــار : قأحمــــد،

ة) p6: 2000: EUNم؛2011 شر ال العناصر وتتمثل ، : 
دار -3/1 الطــــــــالب: يالطــــــــاقم التحــــــــاق مثــــــــل ــــــــة دا و املاليــــــــة عمــــــــال يتــــــــو الــــــــذي ــــــــو رو

وإعــــــــداد متحانــــــــات و والتعلــــــــيم الرســــــــوم وتقــــــــدير الطــــــــالب، ــــــــل وتحو يل ــــــــ وال
عمال من ذلك وغ ادات طھأح(الش طار  ).م2011: قمد،

ـــ -3/2 الف الـــدعم نـــت: طـــاقم ن ونـــات وم اســـبات ا مـــع التعامـــل ة ـــا م ـــو يمتل ـــؤالء رو ن
والوسائل زة ج و واملعلومات، التعليم وتكنولوجيا ، اسب ا برامج ومعرفة

ة والبصر فادي(السمعية   ).م2003: إسماعيل،
التـــــــد: ســـــــاتذة – 3/3 يئـــــــة أعـــــــضاء ـــــــم التعلــــــــيمرو عـــــــن املـــــــة معرفـــــــة م لـــــــد ــــــــو و نس

املعلومـــــــــات وتكنولوجيـــــــــا التعلـــــــــيم تكنولوجيـــــــــا مـــــــــع التعامـــــــــل ة ـــــــــا وم ـــــــــي، و رلك
تـــــصاالت خلـــــف. و ـــــي و إلك أبـــــيض لـــــوح مـــــستخدما محاضـــــرتھ يلقـــــى فاملحاضـــــر

ً

د ـشا أن للمحاضـر مكـن و ن، سـ الدا ـ إ القاعـة ـ يـدو مـا تنقـل ال ا، ام رال ر
و ظةاملتعلم ب ظة ساؤالتھ ع شان( رد  ). 14ص: م2007: الد

ســـــو – 3/4 نالدا م: ر لـــــد يتـــــوفر أن تطلـــــب و ونيـــــة، لك بالقاعـــــة ن امللتحقـــــ الطـــــالب ـــــم و
  : ماي

توب -1 الب أو ومايك صوت بمجموعة د مز آ حاسب از  .وج
التعامـــــل -2 ـــــ ع ة والقـــــد الكمبيـــــوتر، اســـــتخدام ـــــ التقنيـــــة املعرفـــــة مـــــن ـــــى أد مـــــعرحـــــد

نت ن و اسب  ).8ص: 2012: مصطفي(ا
مـن -3 الـرابط ع يدخل ر مر لمة و ونيا، إلك دا بر متلك و نت، ن شبكة اك وش

ً ً

ا  .خالل
مــــــسبق، ــــــسيق بت املحاضــــــر ن ــــــ و م بيــــــ فيمــــــا الطــــــالب ن بــــــ التواصــــــل يجــــــر يوعمومــــــا

و ي و لك تصال وسائل و(بواسطة لك يد سال الوا ومجموعات دشة الد وغرف ري
وارأب ا الاله) (ومنتديات عبد التواب عبد التواب، خاصـة) م2003: عبد حـاالت ـ يمكـن كما

املتــوفرة والتقنيــات التعليميــة، املــادة لطبيعــة تبعــا خاصــة رمجيــات و إضــافية تقنيــات اســتخدام
ً

التعليمية املؤسسة   ).2ص: م2010: نماز،17ص: م2003: ع(لدى

ونية لك   : القاعات
مــن وذلـك التعلـيم، ـ ع ن املتعلمــ حـصو انيـة إم ـ ونيــة لك القاعـة فكـرة لتتمثـل

ــ إ اب الــذ ــ إ اجــة ا ودو ـان امل أو بالزمــان التقيــد دو نــت ن شـبكة ــ ع يطــرح مــا نخـالل ن
س الــدر وضــع مــن املحاضــر تمكــن تقنيــة عــن ة عبــا ــ ف ليــة، ال أو امعــة، وا ــشطةر و ــام وامل

املتعلم إ ا   ).36ص: م2001: بخ(ونقل

واملناقـشات، واملـشاركة الواجبات وحل س الدر يل و دة مشا من املتعلم ن ووتمك
واملـــتعلم، املحاضـــر وجـــود حيـــث مـــن التقليديـــة القاعـــات ـــ ف تفاعليـــا، عليمـــا تـــوفر بـــذلك ـــ و

ً ً

التعليم العمليــة ـــ املــشاركة للطالــب مكــن نــتو ن ــ ع ــا بوجود ـــ تتم ــا ولك : مـــصطفى(يــة،
يـتم)6ص: 2012 ا ق طر وعن ات، الشب خالل من الوقت نفس يلتقيان والطالب فاملحاضر ،
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ات الـــــــشب بواســـــــطة التجمـــــــع الطلبـــــــة ـــــــستطيع بحيـــــــث ونيـــــــة، إلك عليميـــــــة ئـــــــات ب اســـــــتحداث
عاونية علم حاالت التواب(للمشاركة عبد التواب، الالهعبد   ). م2003: عبد

بوابـــــة     ـــــ ع أيـــــضا ـــــا إل الولـــــوج يمكـــــن كمـــــا املباشـــــر، ـــــ وغ املباشـــــر للـــــتعلم ئـــــة ب وتمثــــل
يـت والتث التحميـل تتطلـب بـرامج ـ إ ناد باالس أو ونية مـن. (Olsen,J.; 2000)إلك ن نـوع نـاك و

ونية لك   : القاعات
امنة  - أ امل  : Synchronous القاعات

بالق ة شـــــب ـــــ رمجيــــــاتو و أدوات واملحاضـــــر الطالـــــب ــــــا ف ـــــستخدم و اســـــية، الد راعــــــات
نــت ن ــ ع الوقــت نفــس ــ والطالـــب املحاضــر ــا ف يلتقــي إذن ن، معــ بــزمن : صـــو(مرتبطــة

بالــصوت)م2009 املباشــر البــث خــالل مــن الــصوت، ومــؤتمرات الفيــديو، مــؤتمرات ــق طر عــن ،
البيضاء ة السبو ع الشرح ونقل ة روالصو   ). p8: 2000: EUN (ر

امنة  - ب امل غ  : Asynchronous القاعات
ــــ نــــت ن شــــبكة ــــ إ ن واملحاضــــر الطــــالب ولــــوج ــــق طر عــــن تــــتم تقليديــــة قاعــــات ــــ و

نفـــــس ـــــ ع ـــــشتغلو الطـــــالب جميـــــع أن النـــــوع ـــــذا ـــــ يم ومـــــا امنـــــة، م ـــــ وغ مختلفـــــة نأوقـــــات
الوقــــــت نفــــــس ــــــ يجتمعــــــو ال ولكــــــن ، ناملحتــــــو ال)م2009: صــــــو(ى ملــــــن الفرصــــــة ــــــيح ت ــــــ ف ،

التقيــد دو ــو، ه يختــا الــذي الوقــت ــ نــت ن ــ ع خــالل مــن س يــد بــأن ــضو ا نــستطيع ر ر ر
ـــــا يطالع ـــــ ح املوقـــــع ـــــ ع املحاضـــــرة يل ـــــ ب ســـــتاذ فيقـــــوم ن، معـــــ ـــــان م أو محـــــدد بزمـــــان

يناسبھ وقت أي   .(Stallings: 2001) الطالب
الطالـــب إ: مقعـــد شاشـــة ـــ املحاضـــراتيتمثـــل بـــث ـــتم و اضـــية ف بالقاعـــة وطـــة مر ونيـــة لك

ن قت   : )Stallings  2000: (بطر

امن .1 ــ امل وتفاعــل: البـث اتــصال نـاك ــو ي ـ ح محــدد، وقـت ــ الطالـب حــضو تطلـب نو ر
املحاضـــــر ينــــاقش أن للطالــــب مكـــــن و املحاضــــرة وقــــت ــــ واملحاضـــــر الطالــــب ن بــــ حقيقــــي

منـــھ جابـــة تلقـــى و ـــ(Katsidis,Charlambos,C.;2008 وســؤالھ ع كمـــا)3ص: 2009: ، ،
ل ــــش ــــم مع ــــديث وا املحاضــــرة أثنــــاء مالئــــھ ــــر و املحاضــــر يــــر أن الطالــــب زــــستطيع ى ى
واجبــھ تلقــى و املناقــشة أثنــاء ر وتقــا صــو ســال إ الطالــب ــستطيع كمــا ي، ثنــا أو رجمــا رر

نت ن  ).م2009: صو(ع

امن .2 ــــ امل ــــ غ ــــو: البــــث أوو س ــــونفر الفيــــديو خــــالل مــــن اســــية الد املــــادة تــــوفر رحيــــث ن
ا بإعــــداد قـــوم و الواجبــــات الطالــــب تلقــــى و نـــت، ــــاءثــــمن ن عــــد املوقــــع ـــ ع ــــا رفع

ــا مباشـــرة،(Olsen,J.; 2000)م باالتــصال عليــھ الطالــب تواجـــھ لة مــش أي حــدوث وعنــد
ب ـــان ســـواء ـــي، و لك يـــد ال ـــق طر عـــن شـــئوبـــاملختص، مـــسئو أو ـــي الطال ناملـــشرف ل

السكرت أو لية ال ل م أو   ).3ص: 2009: ع(الطالب
والتعليم س التد س: رعملية الدر تقديم ن أسلو ع ي و لك التعليم   : ويرتكز

و  - أ ن: )املحاضــرات (لسـلوب نــوع ــ إ املحاضـرات نــوع صــوتية(إمــا: وت ــ) محاضـرة وتــتم
و لك عـــنالقاعــات املحاضـــرة لبـــث مـــسبق توقيـــت تحديــد ـــ ع ا تقـــديم ـــ عتمـــد و نيـــة

مباشـــرة س الـــد املحاضـــر لقـــي و د(Jalopeanu,M.; 2003)رعـــد، ـــشا الوقـــت ذات ـــ و ،
أو املحاضــــــــر، ــــــــ إ ــــــــستمعو و م، شاشــــــــا ـــــــ ع س للــــــــد التوضــــــــيحية الوثــــــــائق ن ســـــــ نالدا ر ر

مرئيـــــة( املـــــتعلم) محاضـــــرة ـــــان بإم ـــــان د) الطالـــــب(إذا ســـــئلةمـــــشا وطـــــرح املحاضـــــر، ة
عليـــھ ات ستفـــسا طالــــب)م2009: جعفـــر ســــعود العفتـــان،(رو ينـــاقش أن وللمحاضـــر ،
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الـــذي ن معـــ تطبيـــق ـــ الطالـــب مـــشاركة حـــق ولـــھ ن، املتـــدخل انتقـــاء ـــ ـــق ا ولـــھ ن، معـــ
عـــد عـــن متحانـــات عقـــد أثنـــاء الطالـــب حاســـب مراقبـــة حـــق لـــھ كمـــا ـــده، : مـــصطفى(ير

ص6ص: م2012 ،9.(  
ي  - ب الثـــــا موقـــــع: ســـــلوب مـــــن س الـــــدر اســـــتجالب ـــــ ع عتمـــــد الـــــذي ـــــو و ي الـــــذا والـــــتعلم

التعليميـــة امعـــة(املؤســـسة واملناقـــشات) ا املنتـــديات ـــ مـــشاركتھ مـــع املـــتعلم طـــرف مـــن
ــ ــي و لك يــد ال ــق طر أي (BBS,Web)عــن ومــن ــده، ير الــذي الوقــت ــ التعليميــة،

بــــــھ يتواجــــــد ــــــان ــــــ(م املــــــستقلة). 38ص: م2001: بخ الفرديــــــة اســــــة بالد الطالــــــب قــــــوم رو
ـــق طر عـــن إليـــھ املنقولـــة ات ســـائلwebرللمقــر و ـــرامج و م و مـــديوالت عـــن ة عبـــا ــ و و، زر ر

ـــــ ع املعلومـــــات ملـــــصادر وابـــــط و الفـــــردي، للـــــتعلم بـــــإجراء. webرمتعـــــددة الطالـــــب قـــــوم و
واملحا ونيـــــة لك املعامـــــل ـــــ إ والـــــدخو املعمليـــــة ب لالتجـــــا ـــــر ع ـــــشان (webكيـــــات : الد

  ). 18ص: م2004

ونية لك امعات ا اسة الد   : رنظام

ونظـــــــام اســـــــية الد الفـــــــصو أســــــاس ـــــــ ع ونيـــــــة لك امعــــــات ا ـــــــ اســـــــة الد رتقــــــوم لر
، ـ ا د فـصل ـل ـ اسـية الد ات املقـر مـن عدد اختيار س للدا يتاح حيث املعتمدة، رالساعات ر رر

سا ات املقــر عـــض مراعــاة مـــنرمــع ســتفادة للطـــالب مكــن و ســابقة، متطلبـــات ــا ل ـــ ال ســية
ات املقر ذه اختيار ادي رشاد  ). 6ص: م2010: نماز( ر

متحانات و م التقو   : قطر
العنكبوتيـــة     الـــشبكة باســـتخدام غالبـــا متحانـــات نـــت(ىتجـــر امعـــة) ن ا ع فـــر وـــ

التا التعليميــــة املراكــــز أو ونيــــة لــــذلكلك مرخــــصة ومعتمــــدة متخصــــصة مراكــــز ــــ أو ــــا ل عــــة
(Wang,Yi-shun ; 2003)،امعـة ا ـا بع ت ـ ال للـدو الثقافية املراكز تجـر. لأو أن يمكـن ىكمـا

والطالب ستاذ مع امن م ل ش س، الد   ).25ص: م2007: السيد( رأثناء

ونية لك امعة با يل وال القيد   : قطر
ـــــ   و قيـــــد ونيـــــةىيجــــر لك امعـــــات با الطـــــالب الغالـــــب–يل وســـــائل-ـــــ ـــــق طر عـــــن

امعـــة ا موقــع ة ـــا بز الطالــب يقـــوم حيــث ـــي، و لك يــد ال ا أســـ ــ وع املختلفـــة، رتــصاالت ر
اتـــــصل لتحــــاق عــــزم فــــإن لتحـــــاق، و يل ــــ ال ط شــــر ــــ ع بـــــاالطالع يقــــوم ثــــم ــــي، و ولك

موقـع ع الضغط ق طر عن ل امعـةبامل ـ(Web sit)ا ع يـضغط ثـم ،(Applying) ـر فتظ
ــــ ع يـــضغط ثـــم اســــية، د ات ومقـــر بـــرامج مـــن جامعــــة ـــل تقدمـــھ ومــــا الطلـــب، ل شـــ رالـــشاشة ر

(Enquiries)يل ــ ال ســوم ســال إ وعليــھ ــي، و لك ــده ر و بــھ اصــة ا البيانــات كتابــة رعــد ر
البنك أو ت ا ا الف ق طر   ).م2009: جعفر سعود عفتان،ال،7ص: م2010: نماز( رعن

ثـــم الرســـوم ـــسديد و بقبولـــھ، ه ـــ تخ ـــ ح امعـــة ا مـــع مـــستمر تواصـــل ـــ الطالـــب ظـــل و
خاصـة قـام بأ ده رتـز الولـوجب (Password) و مـن تمكنـھ ـ ح بـھ التحـق الـذي ـ ا الد رالتخـصص

ــــــي و لك ــــــرم ا ــــــ ــــــ(إ القاعــــــات )11ص: ه1423: املو ــــــ إ والوصــــــو املحاضــــــرات لوحــــــضو ر
املعامـــل ـــ إ الـــدخو كـــذلك ـــسر، و ولة ـــس ات واملقـــر املـــواد ـــ ع ـــصو وا اســـة الد لومـــصادر رل ر

ونيــــــة لك ــــــشان(واملكتبــــــات ص: م2007: الد عبــــــد25- 24ص التــــــواب عبــــــد التــــــواب، عبــــــد ،
ن،الاله    ).م2006: ووآخر



للتعاطي مع  تطبیق نظام التعلیم اإللكتروني بجامعة األزھر
  رضا سمیح أبو السعود/ د  )COVID 19(تداعیات أزمة فیروس كورونا 
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للتعـــاطي ـــا ـــي و لك التعلـــيم لتطبيـــق ـــر جامعـــة ـــا قامـــت ـــ ال ـــود تـــداعياتزا مـــع
ونا كو مة رأ   )COVID 19(ز

ونـــــا و مـــــة أ تـــــداعيات مـــــع التعـــــاطي ـــــان رملـــــا منـــــع(COVID 19)ز يتطلـــــب املـــــستجد
ن بــــ وس ــــ الف ـــشار ان مــــن ــــد ل وذلـــك جتمــــا التباعـــد ــــ ع فــــاظ وا فـــراد ن بــــ خـــتالط

اســـــتخدا خـــــالل مـــــن ديـــــدة ا وضـــــاع ـــــذه مـــــع للتعـــــاطي مخـــــرج عـــــن البحـــــث ـــــان ف ـــــشر، مال
قامــــــت الفعــــــل و ف، الظـــــر ــــــذه مــــــع للتعـــــاطي مثــــــل ــــــل ا ـــــ عت ــــــ وال الرقميــــــة والتكنولوجيـــــا
مــا ن ــدف لتحقيــق وذلــك عــد عــن ــي و إلك علــيم ــ إ التقليــدي ــ التعلي ــل بتحو امعــات ا
ـــــشار ان مــــن ــــد ل الوقـــــت نفــــس ــــ جتمـــــا التباعــــد تحقيــــق مـــــع التعليميــــة العمليــــة اســــتمرار

ن ب وس   .  الطالبالف

ـــــــ   سو مــــــــا ر شـــــــ ـــــــ2020رمنتـــــــصف الس الفتـــــــاح عبــــــــد س الـــــــرئ أعلـــــــن س-م رئــــــــ
ية العر مصر ة و التجـوال -رجم حظـر قرار إعالن مع اسة الد عليق مد تم ثم اسة، الد رعليق ر

س25ـــ الوقائيــــة، .م2020رمــــا جــــراءات التعليميــــة يئــــات ال افــــة اتخـــذت ة ــــ الف تلــــك وخــــالل
ال طـــــط ا ضـــــع ونيـــــة،وو لك املنـــــصات خـــــالل مـــــن عـــــد عـــــن س التـــــد ـــــ و اســـــة، للد ُبديلـــــة ر ر

التعليمية   .والقنوات
التعليميـــــــة   واملؤســـــــسات امعـــــــات ا مـــــــن ـــــــ كث الطـــــــالب-وقامـــــــت وقـــــــت ـــــــ ع حفاظـــــــا

ً

م املباشـــر-ومـــستقبل ي ـــو التلفز والبـــث ات، الـــشب بواســـطة عـــد عـــن التعليميـــة ا خـــدم بتقـــديم
واملو القنـــــــوات خــــــالل ونيـــــــةمــــــن لك ابط الــــــر ـــــــق طر بــــــاملتعلم املعلــــــم ـــــــط و التعليميــــــة، واقــــــع ر

بـرامج مثـل التكنولوجيـة، والتقنيـات الوسائط ق طر عن املحاضرات ونقل العنكبوتية، والشبكة
ا ــــــــداف أ تحقيــــــــق أجــــــــل مــــــــن الــــــــصناعية، قمــــــــار و الفــــــــضائية ونيــــــــة التلفز والقنــــــــوات الفيــــــــديو

  .التعليمية
ــا   ل ســبق ــر ســالميةزوجامعــة العلــوم ليــة ــ ممــثال اضــيا اف حرمــا امتلكــت أن

ً ً ً

ثـــم ومــن عــد، عــن التعلــيم خدمــة وتقــديم ــي و لك التعلــيم ــ ة ــ خ ــا ول ــي و لك ــة ر ز
افـة ب اسـة الد ـل وتحو ، ـ الرق التحـو ـ ع ا ساعد ما التحتية ية والب انيات م من ا رفلد ل

إلك اســة د ــ إ ـا ســلكترليا ــ ال ليجيــة وا يــة الغر امعــات ا ــ ــا نظ مثــل عــد عــن ونيــة
ونــــا و مـــة أ تــــداعيات يجــــة ن التقليديـــة اســــة الد أوقفــــت عنـــدما املــــسار، رنفـــس ز  (COVID 19)ر

الوقت نفس جتما التباعد وتحقيق التعليمية العملية استمرار لتحقيق   .وذلك

ــ ال والــسالمة ة الــ إجــراءات إطــار ــ ــاو وطالبا ــا طال ة ــ ــ ع فــاظ ل ــا بع ت
ا سو م للدولة-وجميع العامة ات للتوج فقا و

ً
نظـام–و تطبيـق ـ بالفعـل ـر جامعة زبدأت

ن، أســـبوع ملـــدة امعـــات با اســـة الد عليـــق قـــرار صـــدو فـــو ـــا، ليا افـــة ب ـــي و لك رالتعلـــيم ر ر
ل مــــة الال ــــة ا ح جــــراءات لتطبيــــق زوذلـــك ونــــاز و وس ــــ ف مـــة أ مــــع رلتعــــاطي  (COVID 19)ز

  .املستجد
ـــــافــــتم ب تم ســـــ ــــ ال املحاضـــــرات يل ــــ و ـــــي و لك للتعلــــيم التحيـــــة يــــة الب ـــــ تج

مختلــــــــف ــــــــ امعــــــــة ا أســــــــاتذة مـــــــن ة ــــــــ متم نخبــــــــة خــــــــالل مـــــــن امعــــــــة، ا موقــــــــع ــــــــ ع للطـــــــالب
ومـــضمونا، شــكال ـــودة ا معـــاي وفــق العلميـــة، التخصــصات

ً ً
ال  تـــم منـــصاتكمــا تفعيـــل ــ بـــدء

والطالبــات، الطــالب وقــت ــ ع حرصــا ــا، م ــاء ن وســرعة ليــات، ال بجميــع ــ ا ف التعلــيم
حــــــسب العلــــــوم وتحــــــصيل م، ومحاضــــــرا م ســــــ در عــــــة متا مــــــن امعــــــة ا طــــــالب يــــــتمكن ــــــ ووح

لية ل ب فرقة ل ات ر (رمقر  .)م23/3/2020: زجامعة
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تد يئـــــة أعــــضاء امعـــــة ا يروطالبــــت الـــــذا ر التطـــــو ة بــــضر املعاونـــــة، يئــــة وال ا ورـــــس
التوسـع يتم وح وقت، أي ا تطبيق يمكن بحيث التعلم ديثة ا التكنولوجيا مع للتعامل
يئــة أعــضاء مــن ة ــشر ال ــوادر ال ب تــد خــالل مــن ــي و لك م والتقــو ــي و لك التعلــيم رــ

ج ليات بمختلف املعاونة يئة وال س لفكـرةرالتد تحقيقا العملية، أو ة النظر سواء ر ًامعة
ز

ملتطلبـــات وتلبيـــة الدولـــة ـــة لر وفقـــا املقبلـــة املرحلـــة خـــالل ـــام ا التعلـــيم ـــ ـــ الرق ؤالتحـــو ل
العمل ر(قسو   . )م23/3/2020: زجامعة

ـل أبر ـ عـد عـن عليميـة منـصة إطـالق عـن ر جامعة شـركة2020زوأعلنت ـ ع م
عليميـةوميكر ئـات ب إليجـاد امعـة ا ـود ج مـن جـزءا طـوة ا ـذه عـد و التكنولوجيـة، سـوفت

مــن ــد مز تحقيــق مــن والطــالب س التــد يئــة أعــضاء ن وتمكــ امعــة، ا ليــات جميــع ــ رقميــة ر
ات نجــــا و زالتطــــو ــــا.ر أ امعــــة ا أعلنـــــت شـــــكمــــا ــــ املعرفــــة لنقـــــل ــــدة جا امعــــة ا ـــــس

بمــا التعلــيم املـــستقبل،مجــاالت ــ ــادي الر م ـــا م ألخــذ اليــوم شــباب إعـــداد ــدف مــع ـــ يتما
التعليميـــــة العمليــــة ر لتطــــو عــــد عـــــن الــــتعلم نظــــم ــــ لتب املناســـــب الوقــــت ــــو ــــذا أن ــــا ُوإليما

ــذه مــن ــستفيد ل س التــد يئــة عــضو وكــذلك العمــل، لــسو مــة م ات ــا م الطالــب روإكــساب قر
العل والبحث التعليم ر( التقنية   .)م23/3/2020: زجامعة

ومــــــــسئو س التــــــــد يئــــــــة أعــــــــضاء مــــــــن بــــــــدءا ميــــــــع ا ســــــــتمكن طــــــــوة ا ــــــــذه روأن ً

ــسالسة تــصال مــن الــبالد أنحــاء جميــع ــ الطــالب ــ إ وصــوال ســاتذة و املعلومــات تكنولوجيـا
ً

والــتعلم والتعــاو التواصــل م يمكــ بحيــث املــة، ومت شــاملة واحــدة ونيــة إلك روالتطــونبمنــصة
أفضل ل ر(ش   .)م23/3/2020: زجامعة

ــ تب ــ إ ــر جامعــة عمــدت قميــة Microsoft Teams زوقـد منــصة بمثابــة رليعمــل
ـــ ع تجمـــع أن مـــن ســـتفادة ا شــأ مـــن ـــ وال عـــد، عـــن الــتعلم نظـــام لتطبيـــق امعـــة با ِخاصــة

ُ

و املحادثــــــــات وإجــــــــراء التطبيقــــــــات مختلــــــــف ــــــــيح ت ات قــــــــد واحــــــــدة وأداءرمنــــــــصة املحتــــــــو ىتبــــــــادل
مـــن الواجبـــات، ـــ أك لتقـــديم ســـوفت مايكر مـــع بالتعـــاو ـــر جامعـــة قامـــت طـــار ـــذا ـــ وو ن ز

مـن) 600( ــ ألك نــت، ن ـ ع العمــل ش و بات التـد مــن رسـاعة مــن) 300(ور س تــد يئـة رعــضو
نظــــا وتطبيــــق أفــــضل، ل ــــش التكنولوجيــــا اســــتخدام م بمقــــدو ــــو ي ــــ ح ليــــات ال رمختلــــف من

اضي ف ر(ةلالفصو   ).م2020/ 5/ 30: زجامعة

منـصة خـالل مـن س التـد يئـة ألعـضاء مكـن م، Microsoft Teams رو اتـصاال عمـل
بالفعاليـة، ـسم ت عاونيــة عليميـة ئـات ب ـشكيل ــ م ـس اضـية اف قاعـات ـشاء أكــدتوإ ولقـد

ف عــــا نــــا مــــصر-رم ســــوفت ملايكر العــــام جامعــــة-واملــــدير ــــأن ال النمــــاذج أفــــضل ــــ عت ــــر ز
بـــــدعم مــــة مل ســــوفت مايكر شـــــركة وأن مــــصر، ــــ ـــــي و لك التعلــــيم تطبيــــق ـــــ ــــا ويحتــــذى
عــــد عــــن الــــتعلم نظــــام وتطبيــــق التعلــــيم ــــ ــــ الرق التحــــو ــــ لتب ــــ و ــــا خطوا ــــ امعــــة لا

ر(  ).م2020/ 5/ 30: زجامعة

ســــ امليدانيــــة اســــة الد خــــالل ومــــن بــــھرــــذا، قامــــت مــــا حقيقــــة عــــن الكــــشف يــــتم وف
ـــ ــا وتوظيف الـــسابقة ــا ا وخ ـــا انيا إم ــ ع معتمـــدة الــصدد ـــذا ــ ـــود ج مــن ـــر زجامعــة

ونا و مة أ تداعيات مع رالتعاطي   .املستجد(COVID 19)ز
  



للتعاطي مع  تطبیق نظام التعلیم اإللكتروني بجامعة األزھر
  رضا سمیح أبو السعود/ د  )COVID 19(تداعیات أزمة فیروس كورونا 
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امليدانية اسة   : رالد
ونـا و جائحـة وتطـو ـشأة ل ة النظر اسة الد عرضت أن رعد ر هوا (COVID 19)ر ـشا رن

التـداعيات مـع للتعاطي يل س عن والبحث ، املجتم الواقع ع وأثره ية، العر مصر ة و ربجم
متقدمـــة عليميـــة نظـــم اســـتخدام خـــالل مـــن وذلـــك وس، ـــ الف ـــذا ـــشار ان اســـتمرار عـــن الناتجــة
كأحـد ـي و لك التعلـيم تطبيـق ان ف ، جتما التباعد تحقيق مع التعليمية داف تحقق

مة ذه تداعيات مع للتعاطي عد، عن التعليم   .زصيغ
خدمــــة تقــــديم مجــــال ــــ ــــة ونا ســــابقة ة ــــ خ مــــن ــــر جامعــــة تملكــــھ ملــــا زونظــــرا

ً

ـــــــة ر ســـــــالمية العلـــــــوم ليـــــــة ب ف املعـــــــر ـــــــ ا ف ـــــــا حرم خـــــــالل مـــــــن عـــــــد عـــــــن زالتعلـــــــيم و
بـــرامج مـــن امعيـــة ا املؤســسة ـــذه تقدمـــھ ومـــا ونيــة، ونيـــةلك لك املنـــصات ـــ ع عليميــة

نــصر بمدينــة امعــة ا مقــر مــن العــالم حــو ــا يــتم.. للطال ســوف اســة الد مــن املحــو ــذا رففــي ر
تـــم كيـــف حـــو قـــاليم و رة بالقـــا ـــر جامعـــة ليـــات ب س التـــد يئـــة أعـــضاء اء آ لاستقـــصاء ز ر ر

ـ ان تداعيات مع للتعاطي ر بجامعة ي و لك التعليم ونـازتطبيق و وس ـ ف  COVID)رشار
  ؟(19

ــــو لي ــــي و لك التعلــــيم تطبيــــق ــــ الــــسابقة ــــا خ مــــن امعــــة ا اســــتفادت ــــل نو
مـــن ســـتفادة عـــدم حالـــة ـــ و ؟، ال أم مـــة بفعـــل توقفـــت ـــ ال التقليديـــة اســـة الد عـــن زبـــديل ر

اسـ دو حالـت ــ ال املعوقـات ـ فمـا ــي، و لك التعلـيم ـ الـسابقة ـا مــننخ امعـة ا تفادة
ونـا و مـة أ تـداعيات مـع التعـاطي ـ ـا رخ ا(COVID 19)ز ـداف أ تحقيـق دو وحـال ناملـستجد

امليدانية اسة الد مضمو و ذا و املة؟، ة بصو ة بو رال ن   .ر
امليدانيــة )1( اســة الد ــداف اســتفادة: رأ مــدى ــ ع الوقــوف ــ إ امليدانيــة اســة الد رــدف

ال ا خ من ر مـعزجامعة التعـاطي ـ ـي و لك التعلـيم تطبيـق مجـال سابقة
ونـا و مـة أ عن نجمت ال والتداعيات رالتحديات املـشكالت،(COVID 19)ز وكـذلك

وقللـــت ــا تجر وأعاقــت ــا ليا ب ــي و لك التعلــيم تطبيــق ــ امعــة ا ــت واج ــ ال
س التد يئة أعضاء نظر ة وج من ا   . رنجاح

اســـــــة )2( الد يئــــــــة: رأداة ألعـــــــضاء ـــــــة موج بانة اســـــــ ـــــــ امليدانيـــــــة اســـــــة الد أداة رتمثلـــــــت
ـــــ ع ـــــا وثبا ا صـــــدق يـــــان و اســـــة الد أداة وصـــــف مكـــــن و ـــــر، بجامعـــــة س رالتـــــد ز ر

التا  : النحو

داة- 1/2   : وصف

تــــدرج   وفــــق ا تـــصميم تــــم بانة، اســـ ل شــــ ــــ اســـة الد أداة بإعــــداد الباحـــث قــــام رلقـــد
با وذلـــــك عــــــاد، ـــــي البــــــدائلثال أحـــــد موافــــــق-محايــــــد-موافـــــق(ختيــــــار ـــــ وقــــــد)غ ،

جزأين ولية ا صو بانة س   : رتضمنت
و  زء بـأفراد: لا اصـة ا وليـة والبيانـات الباحـث واسـم البحـث عنـوان ـ ع شتمل و

  .العينة
ي الثا زء تضمن: ا ع) 42(و مقسمة ة، ـ: رمحاو)  5(رعبا م و لاملحو مـنر ـو ت و نا

ـــا) 9( م ي الثـــا واملحـــو امعـــة، ل ونيـــة لك يــة والب انـــات م تـــوفر عـــن بحـــث و ة رعبــا ر
مــــــن ــــــو ـــــــي،) 20(نم و لك التعلــــــيم خدمــــــة ــــــس ت ــــــ ة دا دو عــــــن بحــــــث و ة رعبــــــا رر

مــن ــو يت الثالــث نواملحــو ــ) 5(ر س التــد يئــة أعــضاء كفــاءة مــدى عــن بحــث و ة رعبــا ر
طر مـنقاستخدام ـو ت و ـع الرا واملحـو ونية، لك املنصات ع الرق نالتعليم ) 4(ر

علــــيم طــــر واســــتخدام الرقميــــة ة الــــصو ــــ إ املنــــا ــــل تحو مــــدى عــــن بحــــث و ة، قعبــــا ر ر
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مـن و ت و امس ا واملحو نقمية، ر ـر) 4(ر الطالـب اسـتعدادات عـن بحـث و ة يعبـا ز ر
العوامـــــل ـــــي و لك للـــــتعلم اناتـــــھ اوإم ــــــداف أ تحقيـــــق عـــــن ـــــر جامعـــــة عــــــو ـــــ زال ق

    . التعليمية
داة- 2/2 ــــــ: ثبــــــات ع طبقــــــت بانة ســــــ ثبـــــــات مــــــن ْللتحقــــــق ُ

مجتمـــــــع) 34( أفــــــراد مــــــن فـــــــردا
ً

نتــــــائج ت وأشــــــا بانة، ســــــ ثبــــــات قيــــــاس ــــــ نبــــــاخ كر الفــــــا معامــــــل واســــــتخدم اســـــة، رالد ور ُ

ملحـاو ألفـا معامـل تفاع ا إ ي حصا رالتحليل ليـةر ال جـة الد تفـاع ا وكـذلك بانة، رسـ ر
بلغـــت حيــث بانة، ســ عاليـــة)0.889(لثبــات جــة د ــ ع بانة ســـ أن ــ ع مؤشــر ــذا و ر،

الثبات   . من

ـــــ-3/2 التجر الـــــسادة: الـــــصدق اء آ ـــــ ع بانة ســـــ صـــــدق مـــــن التحقـــــق ـــــ الباحـــــث راعتمـــــد
الـــص تفـــاع ا ـــ إ ي حـــصا التحليـــل نتـــائج ت وأشـــا ن، راملحكمـــ ـــر إ بانة لالســـ ـــ التجر دق

جدا) 0.91(نحو مرتفعة قيمة   .و
اســـــة -4/2 الد أداة ـــــ: رتطبيــــق ع ـــــا تطبيق تــــم اســـــة، الد أداة وثبـــــات صــــدق مـــــن التحقـــــق رعــــد

والبنـــات ن البنـــ ليـــات و ـــة، والنظر العمليـــة ـــر جامعـــة ليـــات ب س التـــد يئـــة زأعـــضاء ر
يـــد ال مثــــل ونيــــة، لك املواقـــع ــــق طر ــــاصعـــن ا واملاســــنجر أب س والـــوا ــــي و لك

الــــــرابط ــــــ ع داة فــــــع تــــــم أن عــــــد ونيــــــة، لك م وتجمعــــــا س التــــــد يئــــــة ربأعــــــضاء ر
التا ي و   : لك

https: //docs.google.com/forms/d /e/1FAIpQLSd3a 9IzYTvJKeE CBaBYmtrHio 
QIHLvNRgc3jKFGHBoj-FdGOQ/viewform. 

ا لتعـذر نظرا وذلك
ً

ونـا و جائحـة ـشار ان ب ـس الـو رلتطبيقـي عطـل(COVID19)ر و
امعات با العمل وتوقف التقليدية اسة   .رالد

اسة الد  : رعينة
ـــ   ع للتطبيـــق بانة ســ صـــالحية مــن والتأكـــد ـــا وثبا بانة ســ صـــدق مــن التحقـــق عــد و

عــدد ــ ع ــا تطبيق تــم اســة، الد س) 539(رعينــة التــد يئــة أعــضاء مــن رعــضوا
ً

ــر، زبجامعــة
قـــــم ـــــدو ا ـــــ يو رحيـــــث ليـــــات) 1(ل ال تخـــــصص نـــــوع حـــــسب اســـــة الد عينـــــة ـــــع رتو / عمليـــــة(ز

ــــة س)نظر ــــ ا نـــــوع وحــــسب ن(، العينـــــة،)بنـــــات/ بنــــ أفــــراد اســــتجابات ن بـــــ ختالفــــات لبيــــان
ـ يختلـف ـ ا د تخـصص ـل أن فمعلـوم ليـة، ال س جـ نوع أو ا الد التخصص نوع رحسب ر

ال ــااحتياجاتـھ ومتطلبا ـا احتياجا ـ ـة النظر عـن تختلـف العمليــة ليـات وال خـر عـن تعليميـة
ليـــات ال أفـــراد عــدد ـــم بلـــغ وقــد ـــذا ــا، ومنا التعليميـــة ـــا مواد طبيعــة حـــسب التعليميــة

ــــة ــــسبة) 299(النظر ب ليـــــات%) 55.47(فـــــرد ال أفــــراد عـــــدد بلــــغ نمـــــا ب العينــــة أفـــــراد جملــــة مـــــن
نحو سبة) 240(العملية ب العينة%) 44.53(فرد أفراد إجما   . من

ـــا، التعلـــيم ونمـــط ـــا وطبيع ا ل شـــ ـــ البنــات ليـــات عـــن ن البنـــ ليـــات تختلـــف كمــا
ليــة ال نــوع ــ متغ أثــر بحــث ــ ع الباحــث حــرص ــذا ن(ل امليدانيــة) بنــات/ بنــ اســة الد نتــائج ــ . رع

نحـــــو ن البنـــــ ليـــــات أفـــــراد عـــــدد بلـــــغ وقـــــد ب) 330(ـــــذا أفـــــراد%) 61.20(ـــــسبةفـــــرد إجمـــــا مـــــن
نحــو البنــات ليــات أفــراد عــدد بلــغ نمــا ب ــسبة) 209(العينــة، ب أفــراد%) 38.80(فــرد إجمــا مــن

اسة الد   .رعينة



للتعاطي مع  تطبیق نظام التعلیم اإللكتروني بجامعة األزھر
  رضا سمیح أبو السعود/ د  )COVID 19(تداعیات أزمة فیروس كورونا 

 

 
 

 
 

498 

امليدانية) 4( اسة الد   : رنتائج
خــالل   مـن امليدانيـة، اسـة الد ــا إل توصـلت ـ ال نتـائج ــم أل عـرض ـزء ا ـذا ريتـضمن

أفــــــر اســــــتجابات ــــــراســــــتعراض بجامعــــــة ــــــي و لك التعلــــــيم نظــــــام تطبيــــــق حــــــو العينــــــة زاد ل
ونـا و مـة أ تداعيات مع رللتعاطي السـتجابات) COVID19(ز حـصائية ـة املعا عـد و املـستجد،

النحــــو ــــ ع امليدانيــــة اســــة الد نتــــائج عــــرض يمكــــن ــــا، ومفردا داة محــــاو حــــو العينــــة رأفــــراد ر ل
  : التا
أوال
ً

ا:  اســـــة الد محــــــاوركـــــشفت حـــــو العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ تبــــــاين وجـــــود عـــــن رمليدانيـــــة ل
تـداعيات مـع للتعـاطي ـر جامعـة ليـات ب ـي و لك التعلـيم تطبيـق ـشأن مسة ا بانة زس

قم ي حصا دو با مو و كما ونا و مة رأ لز التا) 2(ر النحو   : ع

أل -1 املوجبــــــة اســــــتجابات ملجمــــــوع العــــــام املتوســــــط بانةأن ســــــ مفــــــردات حــــــو العينــــــة لفــــــراد
نحــــــــو بلــــــــغ قــــــــد ــــــــا يبلــــــــغ) 18.04(رومحاو ــــــــة املعيا لالنحرافــــــــات العــــــــام ،)3.47(رواملتوســــــــط

الداللــة ق لفــر العــام نحــو) ف(وواملتوسـط ة) 132.20(بلغـت ــ كب ق فــر وجــود ـ ع مــا ــو وو
ومح بانة ســ مفــردات حــو العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ الداللــة مــستو لــ ــذاى و ــا، راو

ونوعيـــات م تخصـــصا اخـــتالف ـــ ع ـــر بجامعـــة س التـــد يئـــة أعـــضاء ضـــا قلـــة ـــ زع ر ر
لــــم امعــــة ا أن ــــ ع يــــدل ــــذا و م، بجــــامع ــــي و لك التعلــــيم أداء مــــستو عــــن م ىليـــا

ا ف ا حرم شاء إ ي و لك التعليم مجال السابقة ا ا خ من  .ستفد
اســــتجا -2 متوســــط قــــدأن ــــر، بجامعــــة ــــي و لك التعلــــيم ة إدا حــــو العينــــة أفــــراد زبات ر ل

نحــــو نحــــو)43.97(بلغــــت بلــــغ املتوســــط عــــن املعيــــار نحــــراف و ق)6.99(ي، فــــر واختبــــار و،
نحـــــو) ف(الداللــــة ن) 65.33(بلغــــت بـــــ الداللــــة مـــــستو ــــ ــــ كب فـــــر وجــــود ـــــ ع مــــا ــــو ىو ق

ب سـ مفـردات حـو العينـة أفـراد ـالاستجابات ومحاو أعـضاء. رانة ضـا قلـة أن ـ ع ـذا رو
أداء مــستو عـن م ليـا ونوعيـات م تخصـصا اخـتالف ـ ع ـر بجامعـة س التـد ىيئـة ز ر

م بجامع ي و لك التعليم ة  .رإدا
مــــدى -3 حـــو العينـــة أفـــراد اســـتجابات متوســـط التحتيـــةلأن يـــة والب انـــات م للتعلــــيمتـــوفر

ـــر بجامعــــة ـــي و نحــــو)16.81(نحــــوزلك املتوســــط عـــن املعيــــار نحـــراف و ،)3.83(ي،
الداللة ق فر الداللـة) 27.49(نحو) ف(وواختبار مـستو ـ ـ وا فـر وجـود ـ ع ما و ىو ق

ا ومحاو بانة س مفردات حو العينة أفراد استجابات ن رب أعـضاء. ل ضـا قلـة ـ ع ـذا رو
تخ اخـــتالف ـــ ع ـــر بجامعـــة س التـــد زيئــة تـــوفرر مـــدى عـــن م ليـــا ونوعيـــات م صــصا

م بجامع ي و لك التعليم لتطبيق مة الال التحتية ية والب انات  .زم
جامعــــة -4 ليــــات ب س التــــد يئــــة أعــــضاء قيــــام حــــو العينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســــط ربلــــغ ل

نحـو ـي و لك التعلـيم ة تجر إنجاح م بوجبا ر املعيـ)11.74(ز نحـراف و عـن، يار
نحــو الداللــة)2.25(املتوســط ق فــر واختبــار فــر) 408.60(نحــو) ف(و، وجــود ــ ع مــا ــو قو

بانة ســـــــ مفـــــــردات حـــــــو العينـــــــة أفـــــــراد اســـــــتجابات ن بـــــــ الداللـــــــة مـــــــستو ـــــــ جـــــــدا ـــــــ لكب ى
ً

اخـــــــتالف ــــــ ع ــــــر بجامعـــــــة س التــــــد يئــــــة أعـــــــضاء ضــــــا قلــــــة ـــــــ ع ــــــذا و ــــــا، زومحاو ر ر ر
م ليـــا ونوعيــات م إنجـــاحتخصــصا ــ ـــم ودو س التــد يئـــة أعــضاء أداء مـــستو رعــن ر ى

م بجامع ي و لك التعليم ة  .تجر
التعلـــيم -5 ــة تجر تطبيــق ــ امـــھ بم الطالــب قيــام حــو العينـــة أفــراد اســتجابات متوســط لأن

نحـــــو بلـــــغ قـــــد ـــــر بجامعـــــة ـــــي و املتوســـــط)9.16(زلك عـــــن املعيـــــار نحـــــراف ـــــان و ي،
واختبـــــا)203.20( الداللـــــة، فـــــر ـــــ) 95.51(نحـــــو) ف(قر ة ـــــ كب ق فـــــر وجـــــود ـــــ ع مـــــا ـــــو وو
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ـ ع ـذا و ـا، ومحاو بانة سـ مفردات حو العينة أفراد استجابات ن ب الداللة رمستو ل ى
م ليــا ونوعيــات م تخصـصا اخــتالف ـ ع ــر بجامعــة س التـد يئــة أعـضاء ضــا زقلـة ر ر

التفاعـــــل ـــــ امعـــــة ا طـــــالب أداء مـــــستو خـــــاللىعـــــن مـــــن س الـــــدر عـــــة ومتا ســـــتجابة وو
م بجامع ي و لك  .التعليم

وطـــــر -6 ونيـــــة لك املنـــــا وتوظيـــــف إعـــــداد حـــــو العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات متوســـــط قأن ل
نحـــــو بلــــــغ قـــــد ــــــر بجامعـــــة ونيــــــة لك عــــــن)8.51(زالتعلـــــيم املعيــــــار نحـــــراف ــــــان و ي،

نحـــو الداللـــة)1.99(املتوســـط فـــر واختبـــار ق) 64.05(نحـــو) ف (ق، فـــر وجـــود ـــ ع مـــا ـــو وو
ــا، ومحاو بانة ســ مفــردات حــو العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ الداللــة مــستو ــ ة ــ ركب ل ى
م تخصــــصا اخـــتالف ــــ ع ـــر بجامعــــة س التـــد يئـــة أعــــضاء ضـــا قلــــة أن ـــ ع ـــذا زو ر ر

خــــــــال مـــــــن املقدمــــــــة التعلــــــــيم وطـــــــر التعليميــــــــة املنــــــــا عـــــــن م ليــــــــا التعلــــــــيمقونوعيـــــــات ل
م بجامع ي و  .لك

ثانيــــا
ً

محـــــاو:  حـــــو العينــــة أفـــــراد اســــتجابات ن بـــــ تبــــاين وجـــــود عــــن امليدانيـــــة اســــة الد ركـــــشفت ل ر
ليــة ال نــوع حــسب مــسة ا بانة ــة(ســ ليــات) عمليــة/نظر ب ــي و لك التعلــيم تطبيــق ــشأن

ونا و مة أ تداعيات مع للتعاطي ر رجامعة ز كما)COVID 19(ز قـم، ـدو با مو رو ) 3(ل
التا النحو   : ع

نحـو -1 ـا ومحاو بانة سـ مفـردات حـو العينـة أفراد الستجابات جما املتوسط رأن ل
نحــــــو بلــــــغ قــــــد ــــــر بجامعــــــة ــــــي و لك التعلــــــيم نحــــــراف)179.74(زتطبيــــــق وأن ،

نحـو بلـغ قـد املتوسـط عـن ـ الك ال)26.83(ياملعيـار ق فـر واختبـار ليـة) تـاء(داللـةو، ال
ــــة) 5.163-( النظر ليــــات ال ن بـــ الداللــــة مـــستو ــــ ة ــــ كب ق فـــر وجــــود ـــ ع مــــا ـــو ىو و

نــاك ــان و ــا، ومحاو بانة ســ مفــردات حــو العينــة أفــراد اســتجابات ــ روالعمليــة ل
ليـــات ال لـــصا وذلـــك والعمليـــة، ـــة النظر ليـــات ال ن بـــ ســـتجابات متوســـط ـــ قفـــر

بلـــــ حيـــــث ـــــة، نحـــــوالنظر ـــــة النظر ليـــــات ال اســـــتجابات متوســـــط ليـــــات) 92.846(غ وال
نحــو س)86.879(العمليـة تــد يئــة أعــضاء لــدى الرضــا جــة د انخفــاض ــر يظ ــذا و ر، ر

مــــستو حــــو ــــة النظر ليــــات ال ــــ ــــم مال عنــــد الرضــــا جــــة د عــــن العمليــــة ليــــات ىال ل ز ر
م ليا ب ي و لك التعليم  .     تطبيق

أ -2 اســتجابات متوســط قــدأن ــر بجامعــة ــي و لك التعلــيم ة إدا نحــو العينــة زفــراد ر
نحــــو نحــــو)87.71(بلــــغ املتوســــط عــــن املعيــــار نحــــراف و ق)13.92(ي، فـــــر واختبــــار و،

اسـتجابات) 3.524-(نحو) تاء(الداللة ن بـ الداللـة مـستو ـ فـر وجود ع ما و ىو ق
ـــــــا و ـــــــا، ومحاو بانة ســـــــ مفــــــردات حـــــــو العينـــــــة رأفــــــراد متوســـــــطل ـــــــ فـــــــر نــــــاك قن

بلـغ حيـث ـة، النظر ليـات ال لـصا وذلـك والعمليـة، ـة النظر ليات ال ن ب ستجابات
نحـــو ـــة النظر ليــــات ال اســـتجابات نحــــو) 44.91(متوســـط العمليـــة ليــــات ،)42.80(وال

عــــن العمليــــة ليــــات ال س تــــد يئــــة أعــــضاء لــــدى الرضــــا جــــة د انخفــــاض ــــر يظ ــــذا رو ر
مال عنـــــــد الرضـــــــا جـــــــة زد التعلـــــــيمر ة إدا أداء مـــــــستو حـــــــو ـــــــة النظر ليـــــــات ال ـــــــ رـــــــم ى ل

م ليا ب ي و  .  لك
مــــــدى -3 حــــــو العينــــــة أفــــــراد اســــــتجابات متوســــــط التحتيــــــةلأن يــــــة والب انــــــات م تــــــوفر

نحــو بلــغ قــد ــر بجامعــة ــي و لك عــن)33.47(زللتعلــيم املعيــار نحــراف لــغ و ي،
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نحـو اختبـا)7.50(املتوسـط وكـذلك الداللـة، ق فـر نحـو) تـاء(ور مـا) 4.252-(بلغـت ـو و
مفــــــردات حـــــو العينـــــة أفــــــراد اســـــتجابات ن بـــــ الداللــــــة مـــــستو ـــــ فــــــر وجـــــود ـــــ لع ى ق
ـــة النظر ليـــات ال ن بــ ســـتجابات متوســط ـــ فــر نـــاك ــان و ـــا، ومحاو بانة قســ ر
ليـــــات ال اســـــتجابات متوســـــط بلـــــغ حيـــــث ـــــة، النظر ليـــــات ال لـــــصا وذلـــــك والعمليـــــة،

نحــــو ــــة نحــــو) 17.43(النظر العمليــــة ليــــات جــــة)16.04(وال د انخفــــاض ــــر يظ ــــذا و ر،
ـــ ـــم مال عنـــد الرضـــا جـــة د عـــن العمليـــة ليـــات ال س تـــد يئـــة أعـــضاء لـــدى زالرضـــا ر ر

ـــــي و لك للتعلـــــيم مــــة الال التحتيـــــة يــــة والب انـــــات م تـــــوفر حــــو ـــــة النظر ليــــات زال ل
م ليا  .ب

أفـراد -4 استجابات متوسط جامعـةأن ليـات ب س التـد يئـة أعـضاء قيـام حـو رالعينـة ل
نحـــــــو بلغـــــــت قـــــــد ـــــــي و لك التعلـــــــيم ـــــــة تجر إنجـــــــاح ـــــــ م بوجبـــــــا ـــــــر ،)23.395(ز

نحـــو املتوســـط عـــن املعيـــار نحـــراف الداللـــة)4.447(يو ق فـــر واختبـــار -(نحـــو) تـــاء(و،
أ) 4.275 اسـتجابات ن بـ الداللـة مـستو ـ فـر وجـود ـ ع مـا و ىو حـوق العينـة لفـراد

ليـــات ال ن بــ ســتجابات متوســـط ــ فــر نــاك ـــان و ــا، ومحاو بانة ســ قمفــردات ر
اســـــتجابات متوســـــط بلـــــغ حيـــــث ـــــة، النظر ليـــــات ال لـــــصا وذلـــــك والعمليـــــة، ـــــة النظر

نحــــــو ــــــة النظر ليــــــات نحــــــو) 12.1070(ال العمليــــــة ليــــــات ــــــر)11.2875(وال يظ ــــــذا و ،
أعـــضا لـــدى الرضـــا جـــة د الرضـــارانخفـــاض جـــة د عـــن العمليـــة ليـــات ال س تـــد يئـــة رء ر

التعلــيم ــة تجر ــ س التــد يئــة أعــضاء أداء حــو ــة النظر ليــات ال ــ ــم مال رعنــد لز
م ليا ب ي و  .    لك

ـــــة -5 تجر تطبيـــــق ـــــ امــــھ بم الطالـــــب قيـــــام حـــــو العينــــة أفـــــراد اســـــتجابات متوســــط لأن
ن بلــــغ قــــد ــــر بجامعــــة ــــي و لك عـــــن)18.23(حــــوزالتعلــــيم املعيــــار نحــــراف و ي،

نحـــو الداللــة)4.56(املتوســط ق فـــر واختبــار وجـــود) 3.985-(نحــو) تـــاء(و، ـــ ع مــا ـــو و
بانة ســـــــ مفـــــــردات حـــــــو العينـــــــة أفـــــــراد اســـــــتجابات ن بـــــــ الداللـــــــة مـــــــستو ـــــــ لفـــــــر ى ق
والعمليــة، ــة النظر ليــات ال ن بــ ســتجابات متوســط ــ فــر نــاك ــان و ــا، قومحاو ر

ــــــةوذلــــــك النظر ليــــــات ال اســــــتجابات متوســــــط بلــــــغ حيــــــث ــــــة، النظر ليــــــات ال لــــــصا
نحـــــو) 9.50(نحــــو العمليــــة ليـــــات لـــــدى)8.73(وال الرضـــــا جــــة د انخفـــــاض ز ــــ ي ـــــذا و ر،

ليـــــات ال ـــــ ـــــم مال عنـــــد الرضـــــا جـــــة د عـــــن العمليـــــة ليـــــات ال س تـــــد يئـــــة زأعـــــضاء ر ر
ي و لك التعليم الطالب أداء مستو حو ة ىالنظر مل ليا  .    ب

ونيــــة -6 لك املنــــا وتوظيــــف إعــــداد حــــو العينــــة أفــــراد اســــتجابات متوســــط بلــــغ لأن
نحــــــو بلــــــغ قــــــد ــــــر بجامعــــــة ونيــــــة لك التعلــــــيم زوطــــــر نحـــــــراف)16.92(ق لــــــغ و ،

نحــو املتوســط عــن الداللــة)3.91(ياملعيـار ق فــر اختبــار وكــذلك ) 5.096-(نحــو) تــاء(و،
فـــر وجـــود ـــ ع مـــا ـــو حـــوقو العينـــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ الداللـــة مـــستو ـــ ـــ لكب ى

ليـــات ال ن بــ ســتجابات متوســـط ــ فــر نــاك ـــان و ــا، ومحاو بانة ســ قمفــردات ر
اســـــتجابات متوســـــط بلـــــغ حيـــــث ـــــة، النظر ليـــــات ال لـــــصا وذلـــــك والعمليـــــة، ـــــة النظر

نحـــــو ـــــة النظر ليـــــات نحـــــو) 8.89(ال العمليـــــة ليـــــات ـــــذا،)8.03(وال انخفـــــاضو ـــــر يظ
ـم مال عنـد الرضـا جـة د عـن العمليـة ليـات ال س تـد يئة أعضاء لدى الرضا جة زد ر ر ر
التعلـيم وطـر ونيـة لك املنـا وتوظيـف إعـداد مـستو حـو ـة النظر ليات قال ى ل

م ليا ب ي و  .    لك
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ثالثــــا  
ً

الع:  أفــــراد اســــتجابات ن بــــ تبــــاين وجــــود عــــن امليدانيــــة اســــة الد محــــاوركــــشفت حــــو رينــــة ل
س ــ ا نــوع حــسب مــسة ا بانة ن(ســ ليــات) بنــات–بنــ ب ــي و لك التعلــيم تطبيــق ــشأن

ونـــــا و مـــــة أ تـــــداعيات مـــــع للتعـــــاطي ـــــر رجامعـــــة ز ـــــ) COVID 19(ز مو ـــــو كمـــــا املـــــستجد،
قم دو ربا التا) 4(ل النحو   : ع

مفـــــ -1 حـــــو العينـــــة أفـــــراد الســـــتجابات جمـــــا املتوســـــط ـــــالأن ومحاو بانة ســـــ رردات
نحـو بلغ قد ر بجامعة ي و لك التعليم تطبيق زحو نحـراف )180.32(ل لـغ و ،

نحو املتوسط عن الك الداللة)27.01(ياملعيار ق فر واختبار لية) تاء(و، ) 0.217(ال
ــــ البنــــات ليــــات و ن البنــــ ليــــات ن بــــ الداللــــة مــــستو ــــ ق فــــر وجــــود ــــ ع مــــا ـــو ىو و
ـــــ فـــــر نـــــاك ـــــان و ـــــا، ومحاو بانة ســـــ مفـــــردات حـــــو العينـــــة أفـــــراد قاســـــتجابات رل

بلـغ حيث ن، البن ليات لصا وذلك والبنات، ن البن ليات ن ب ستجابات متوسط
نحــــو ن البنــــ ليــــات اســــتجابات نحــــو) 90.29(متوســــط البنــــات ليــــات ــــذا). 90.03(و و

يئـــة أعـــضاء لـــدى الرضـــا جـــة د انخفـــاض ـــر جـــةريظ د عـــن البنـــات ليـــات ـــ س رتـــد ر
م ليا ب ي و لك التعليم تطبيق مستو حو ن البن ليات م مال عند ىالرضا ل  . ز

قــد -2 ــر بجامعــة ــي و لك التعلــيم ة إدا نحــو العينــة أفــراد اســتجابات متوســط زأن ر
نحو نحـو)87.88(بلغ املتوسـط عـن املعيـار نحـراف لغ و وكـذل)13.89(ي، اختبـار، ك

الداللــــة ق ن) 0.445(نحــــو) تــــاء(وفــــر بــــ الداللــــة مــــستو ــــ فــــر وجــــود ــــ ع مــــا ــــو ىو ق
ـــــ فـــــر نـــــاك ـــــان و ـــــا، ومحاو بانة ســـــ مفـــــردات حـــــو العينـــــة أفـــــراد قاســـــتجابات رل

بلـغ حيث ن، البن ليات لصا وذلك والبنات، ن البن ليات ن ب ستجابات متوسط
ن البنــــ ليـــات اســــتجابات نحــــو) 44.08(نحـــومتوســـط البنـــات ليــــات ــــذا)43.80(و و ،

الرضـا جـة د عـن البنـات ليـات س تـد يئـة أعـضاء لـدى الرضا جة د انخفاض ر ريظ ر ر
م ليا ب ي و لك التعليم ة إدا أداء مستو حو ن البن ليات م مال رعند ىز  . ل

مــــــدى -3 حــــــو العينــــــة أفــــــراد اســــــتجابات متوســــــط يــــــةلأن والب انــــــات م التحتيــــــةتــــــوفر
نحــو بلــغ قــد ــر بجامعــة ــي و لك عــن)33.64(زللتعلــيم املعيــار نحــراف لــغ و ي،

نحــو الداللــة)7.61(املتوسـط ق فــر اختبــار وكــذلك ــ)0.234-(نحــو) تــاء(و، ع مــا ــو و
بانة ســـ مفـــردات حـــو العينــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ الداللــة مـــستو ـــ فـــر لوجــود ى ق

ناك ان و ا، وذلـكرومحاو والبنـات، ن البنـ ليـات ن بـ سـتجابات متوسط قفر
نحـو ن البنـ ليـات اسـتجابات متوسـط بلـغ حيـث البنـات، ليـات نمـا) 16.78(لـصا ب

نحــــو البنــــات يئــــة)16.86(ليــــات أعــــضاء لــــدى الرضــــا جــــة د انخفــــاض ــــر يظ ــــذا و ر،
ال ليـات ـ ـم مال عنـد الرضـا جـة د عن ن البن ليات س زتد ر تـوفرر مـدى حـو لبنـات

م ليا ب ي و لك التعليم لتطبيق مة الال التحتية ية والب انات  .زم
جامعـة -4 ليـات ب س التـد يئـة أعـضاء قيـام حـو العينـة أفـراد استجابات متوسط رأن ل

نحـــــو بلــــــغ قـــــد ــــــي و لك التعلـــــيم ــــــة تجر إنجـــــاح ــــــ م بوجبـــــا ـــــر لــــــغ)23.48(ز و ،
عـن املعيــار نحــوينحـراف الداللـة)4.48(املتوســط ق فــر اختبــار وكـذلك نحــو) تــاء(و،

حـو)0.201( العينـة أفـراد استجابات ن ب الداللة مستو فر وجود ع ما و لو ى ق
ليــــات ن بـــ ســــتجابات متوســـط ــــ فـــر نــــاك ـــان و ــــا، ومحاو بانة ســـ قمفـــردات ر

متوســــ بلــــغ حيــــث ن، البنــــ ليــــات لــــصا وذلــــك والبنــــات، ن ليــــاتالبنــــ اســــتجابات ط
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نحــو ن نحــو) 11.76(البنــ البنــات ليــات الرضــا)11.72(و جــة د انخفــاض ــر يظ ــذا و ر،
ن البنـ ليـات م مال عند الرضا جة د عن البنات ليات س تد يئة أعضاء زلدى ر ر

م ليا ب ي و لك التعليم تطبيق س التد يئة أعضاء أداء مستو رحو ى  . ل
اســـــتجابا -5 متوســــط ـــــةأن تجر تطبيـــــق ـــــ امــــھ بم الطالـــــب قيـــــام حـــــو العينــــة أفـــــراد لت

نحـــــو بلـــــغ قـــــد ـــــر بجامعـــــة ـــــي و لك عـــــن)19.33(زالتعلـــــيم املعيـــــار نحـــــراف و ي،
نحو الداللـة)4.585(املتوسط ق فـر واختبار وجـود)0.323-(نحـو) تـاء(و، ـ ع مـا ـو و

حـــــــو العينـــــــة أفـــــــراد اســـــــتجابات ن بـــــــ الداللـــــــة مـــــــستو ـــــــ لفـــــــر ى بانةق ســـــــ مفـــــــردات
وذلـك والبنـات، ن البنـ ليـات ن بـ سـتجابات متوسط فر ناك ان و ا، قومحاو ر

نحـو ن البنـ ليـات اسـتجابات متوسط بلغ حيث البنات، ليات ليـات) 9.13(لصا و
نحــــو س،)9.19(البنــــات تـــــد يئــــة أعـــــضاء لــــدى الرضــــا جـــــة د انخفــــاض ــــر يظ ـــــذا رو ر

جـــــة د عـــــن ن البنـــــ أداءرليـــــات مـــــستو حـــــو البنـــــات ليـــــات ـــــ ـــــم مال عنـــــد ىالرضـــــا ل ز
م ليا ب ي و لك التعليم  .    الطالب

وطــر -6 ونيــة لك املنــا وتوظيــف إعــداد حــو العينــة أفــراد اســتجابات متوسـط قأن ل
نحـــــو بلـــــغ قـــــد ـــــر بجامعـــــة ونيـــــة لك عـــــن)  16.99(زالتعلـــــيم املعيـــــار نحـــــراف يو

نحـــو الداللـــة)3.96(املتوســـط ق فـــر واختبـــار وجـــود) 0.526(نحـــو) تـــاء(و، ـــ ع مـــا ـــو و
بانة ســـــــ مفـــــــردات حـــــــو العينـــــــة أفـــــــراد اســـــــتجابات ن بـــــــ الداللـــــــة مـــــــستو ـــــــ لفـــــــر ى ق
وذلـك والبنـات، ن البنـ ليـات ن بـ سـتجابات متوسط فر ناك ان و ا، قومحاو ر

الب ليـات اسـتجابات متوسـط بلـغ حيـث ن، البنـ ليات نحـولصا ن ليـات) 8.54(نـ و
نحــــو س،)8.45(البنــــات تـــــد يئــــة أعـــــضاء لــــدى الرضــــا جـــــة د انخفــــاض ــــر يظ ـــــذا رو ر

إعــــداد مـــستو حــــو ن البنـــ ليـــات ــــ ـــم مال عنــــد الرضـــا جـــة د عــــن البنـــات ىليـــات ل ز ر
م ليا ب ي و لك التعليم وطر ونية لك املنا  .    قوتوظيف

عــــا ا
ً

امليدانيــــة: ر اســــة الد ــــركــــشفت ــــر بجامعــــة ــــي و لك التعلــــيم ة إدا كفــــاءة مــــدى زعــــن ر
ونـا و مـة أ تـداعيات ـة ملواج ـي و لك التعلـيم ـ إ التقليديـة اسـة الد مـن رالتحـو ز ر  COVID(ل

قم)19 دو ا راملستجد   : التا) 5(ل

حـ -1 ر بجامعة س التد يئة أعضاء لعينة املوجبة لية ال ستجابات عدد زبلغ لور
التقليديـة اسـة الد مـن التحـو ـ ـر بجامعـة ي و لك التعليم ة إدا كفاءة رمدى ز لر

نحـــــو ونـــــا و مــــة أ تـــــداعيات ـــــة ملواج عـــــد عــــن ـــــ الرق التعلـــــيم ــــ رإ اســـــتجابة) 4795(ز
ــسبة ن%) 44.48(و بـــ دالـــة ق فــر نـــاك انــت و العينـــة، أفــراد اســـتجابات جملــة ومـــن

مــــــــس عنــــــــد العينــــــــة أفــــــــراد ياســــــــتجابات ــــــــ،%)5 ،%1(تو أيــــــــضا تبــــــــاين نــــــــاك ــــــــان و
ً

ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات
ــــة النظر ليــــات ال عينــــة أفــــراد ليــــات%) 30.69(اســــتجابات ال اســــتجابات ــــسبة نمــــا ب

الـ تتجاو لم العينة%) 23.01(زالعملية أفراد استجابات من  .فقط
ـــــ -2 العينـــــةجـــــاء أفـــــراد اســـــتجابات مـــــن و ـــــب ت ـــــ"لال إ ســـــتاذ و الطالـــــب لدخـــــو

ســر لمــة و مــستخدم اســـم ــق طر عــن ــو ي ـــي و لك التعلــيم نظــام حيـــث،"نمنــصة
ــــسبة) 403(أفــــادت و العينـــــة ألفـــــراد املوجبــــة ســـــتجابات جملـــــة%) 74.80(مـــــن مـــــن

انيـــــــة بإم ليـــــــة، ال ســــــتاســــــتجابات و الطالـــــــب التعلـــــــيملدخـــــــو نظـــــــام منـــــــصة ـــــــ إ ذ
ســـــر لمــــــة و مـــــستخدم اســــــم ـــــق طر عــــــن ـــــي و نلك بــــــ دالـــــة ق فــــــر نـــــاك انــــــت و و،

ي مـــــــستو عنـــــــد العينـــــــة أفـــــــراد ـــــــ،%)5 ،%1(اســـــــتجابات ـــــــ وا تبـــــــاين نـــــــاك ـــــــان و
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ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات
ــــــة النظر ليــــــات ال عينــــــة أفــــــراد اســـــــتجابات%) 76.30(اســــــتجابات ــــــسبة انــــــت نمــــــا ب

العملية ليات العينة%) 72.9(ال أفراد استجابات جملة  .من
استج -3 من ي الثا ب ت ال العينةجاء أفراد للعمليـة"ابات املنظمـة ن والقـوان اللوائح

ة دا و والـــتعلم التعلـــيم عمليـــات ـــ ـــي و لك التعلـــيم باســـتخدام ـــسمح رالتعليميـــة
أفـــــــادت،"التعليميـــــــة ـــــــسبة) 318(حيـــــــث و العينـــــــة ألفـــــــراد املوجبـــــــة ســـــــتجابات مـــــــن

بـــــأن%) 59.00( ليــــــة، ال ســـــتجابات جملــــــة والقـــــومـــــن للعمليــــــةاللــــــوائح املنظمــــــة ن ان
ة دا و والـــتعلم التعلـــيم عمليـــات ـــ ـــي و لك التعلـــيم باســـتخدام ـــسمح رالتعليميـــة

مـــستوالتعليميــة عنــد العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ دالــة ق فــر نــاك انــت و ي، %) 1(و
والعمليـــــة ـــــة النظر ليـــــات ال ن بـــــ ســـــتجابات ـــــ ـــــ كب تبـــــاين نـــــاك ـــــان وإن فقـــــط،

ليـــ ال ـــةلــصا النظر ليـــات ال عينـــة أفـــراد اســـتجابات ـــسبة انـــت حيـــث ـــة، النظر ات
العمليـــــــــة%) 63.50( ليــــــــات ال اســـــــــتجابات ــــــــسبة انـــــــــت نمــــــــا جملـــــــــة%) 53.30(ب مــــــــن

العينة أفراد  .استجابات
العينــة -4 أفـــراد اســتجابات مــن الثالـــث ــب ت ال ــ لألســـاتذة"جــاء جــام قــم عمـــل رتــم

خــــالل مـــن ـــم ط يـــتم ـــي ل الرقميـــةروالطـــالب أفـــادت،"التكنولوجيـــا مــــن) 315(حيـــث
ــسبة و العينـــة ألفـــراد املوجبـــة ليـــة،%) 58.40(ســتجابات ال ســـتجابات جملـــة مـــن

التكنولوجيـــابأنــھ خــالل مــن ـــم ط يــتم ــي ل والطـــالب لألســاتذة جــام قـــم عمــل رتــم ر
يالرقميـة مــستو عنـد العينــة أفـراد اســتجابات ن بـ دالــة ق فـر توجــد وال ،%)5 ،%1(و،

لــــصا والعمليــــة ــــة النظر ليــــات ال ن بــــ ســــتجابات ــــ ــــ وا تبــــاين نــــاك ــــان وإن
ـــــــــة النظر ليــــــــات ال عينـــــــــة أفــــــــراد اســـــــــتجابات ــــــــسبة انـــــــــت حيــــــــث ـــــــــة، النظر ليــــــــات ال

العمليـــــــــة%) 62.10( ليــــــــات ال اســـــــــتجابات ــــــــسبة انـــــــــت نمــــــــا جملـــــــــة%) 55.00(ب مــــــــن
العينة أفراد  .استجابات

ا -5 ــــب ت ال ــــ العينــــةجــــاء أفــــراد اســــتجابات مــــن ــــع التعليميــــة"لرا ات املقــــر ــــط ريــــتم ر
س التـــد يئـــة أعـــضاء أفــادت،"ربأســماء ألفـــراد) 312(حيـــث املوجبـــة ســـتجابات مـــن

ـــــسبة و بأنـــــھ%) 57.90(العينـــــة ليـــــة، ال ســــــتجابات جملـــــة اتمـــــن املقــــــر ـــــط ريـــــتم ر
س التـــد يئــة أعـــضاء بأســماء فــررالتعليميــة نـــاك تــك ولــم اســـتجابات، ن بــ دالـــة وق

ي مـــــستو عنـــــد العينـــــة ن%)5 ،%1(أفـــــراد بـــــ ســـــتجابات ـــــ تبـــــاين نـــــاك ـــــان وإن ،
اســـــتجابات ــــسبة انـــــت حيــــث ـــــة، النظر ليــــات ال لـــــصا والعمليــــة ـــــة النظر ليــــات ال

ــة النظر ليـات ال عينــة العمليــة%) 60.90(أفـراد ليـات ال اســتجابات ـسبة انــت نمـا ب
جمل%) 54.20( العينةمن أفراد استجابات  .ة

العينــــة -6 أفــــراد اســــتجابات مــــن ــــامس ا ــــب ت ال ــــ ات" جــــاء ختبــــا إجــــراءات ــــ رتو
التعلـــــيم تقنيـــــات خـــــالل مـــــن أفـــــادت،"للطــــالب املوجبـــــة) 305(حيــــث ســـــتجابات مـــــن

ـــــسبة و العينـــــة توضــــــيح%) 56.60(ألفـــــراد يـــــتم بأنـــــھ ليـــــة، ال ســـــتجابات جملـــــة مـــــن
ختبا التعليمرإجراءات تقنيات خالل من للطالب نات بـ دالـة ق فـر نـاك تـك ولم و،

ي مـــــــــستو عنــــــــــد العينــــــــــة أفــــــــــراد ــــــــــ%)5،%1(اســـــــــتجابات تبــــــــــاين نــــــــــاك ــــــــــان وإن ،
ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات
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ة النظر ليات ال عينة أفراد ا%) 59.50(استجابات نما ليـاتب ال استجابات سبة ن
العينة%) 52.90(العملية أفراد استجابات جملة  .من

العينـــــة -7 أفـــــراد اســــــتجابات مـــــن الـــــسادس ــــــب ت ال ـــــ القــــــومي"جـــــاء الـــــرقم اســــــتخدام
امعـة ل ونيـة لك املواقـع ــ إ للنفـاذ ر مـر لمـة ك والطـالب أفــادت،"ولألسـاتذة حيـث

ألفــــــــــــراد) 294( املوجبــــــــــــة ســــــــــــتجابات ــــــــــــسبةمــــــــــــن و جملــــــــــــة%) 54.50(العينــــــــــــة مــــــــــــن
ليـــة، ال للنفـــاذســتجابات ر مـــر لمـــة ك والطـــالب لألســاتذة القـــومي الـــرقم وباســـتخدام

امعــــة ل ونيــــة لك املواقــــع ــــ أفــــرادإ اســــتجابات ن بــــ دالــــة ق فــــر نــــاك تــــك ولــــم و،
ي مــــستو عنــــد ليــــات%)5 ،%1(العينـــة ال ن بــــ ســــتجابات ـــ تبــــاين نــــاك ـــان وإن ،

عينــةال أفــراد اســتجابات ــسبة انــت حيــث ــة، النظر ليــات ال لــصا والعمليــة ــة نظر
ــة النظر ليـات العمليــة%) 56.90(ال ليــات ال اسـتجابات ــسبة انــت نمـا  %) 51.70(ب

العينة أفراد استجابات جملة  .من
العينـــة -8 أفــراد اســـتجابات مـــن ع الــسا ـــب ت ال ـــ ـــ"جــاء الـــسر لمـــة جاع اســ يمكـــن

ـــــسرحــــا و ولة ــــس ا ـــــسيا أفــــادت"ل حيـــــث ألفـــــراد) 282(، املوجبـــــة ســــتجابات مـــــن
سبة و لية،%) 52.30(العينة ال ستجابات جملة الـسرمن لمـة جاع اس انية بإم

سر و ولة س ا سيا العينـةحال أفـراد اسـتجابات ن بـ دالة ق فر ناك تك ولم و،
ي مـــستو نـــاك%)5 ،%1(عنـــد ـــان وإن ليـــات، ال ن بـــ ســـتجابات ـــ ـــ وا تبـــاين

عينــة أفــراد اســتجابات ــسبة انــت حيــث ــة، النظر ليــات ال لــصا والعمليــة ــة النظر
ــة النظر ليــات العمليــة%) 55.90(ال ليــات ال اســتجابات ــسبة انــت نمــا %) 47.90(ب

العينة أفراد استجابات جملة  .من
أفـرا -9 اسـتجابات مــن الثـامن ـب ت ال ـ العينـةجـاء ــل" د ل ونيـا الك الطـالب م تقـو يــتم

ً

ختبــــار مــــن ــــاء ن فــــو جتــــھ د ــــ ع الطالــــب حــــصل و ــــ ا د رمقــــر رر أفــــادتر حيــــث ،
ــــــــــــسبة) 252( و العينــــــــــــة ألفــــــــــــراد املوجبــــــــــــة ســــــــــــتجابات جملــــــــــــة%) 46.80(مــــــــــــن مــــــــــــن

بأنـــــھ ليـــــة، ال حـــــصلســـــتجابات و ـــــ ا د مقـــــر ـــــل ل ونيـــــا الك الطـــــالب م تقـــــو ريـــــتم ر
ً

ختبـــــــارالطالــــــ مــــــن ـــــــاء ن فـــــــو جتــــــھ د ـــــــ ع رب نر بـــــــ دالـــــــة ق فــــــر نـــــــاك تـــــــك ولــــــم و،
ي مـــستو عنـــد العينـــة أفـــراد ـــ%)5 ،%1(اســـتجابات طفيـــف تبـــاين نـــاك ـــان وإن ،

ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات
ــــــة النظر ليــــــات ال عينــــــة أفــــــراد اســــــتجابات%)46.80(اســــــتجابات ــــــسبة انــــــت نمــــــا ب

العملية ليات العينة%) 46.70(ال أفراد استجابات جملة  .من
العينـــــة  -10 أفـــــراد اســـــتجابات مـــــن التاســـــع ـــــب ت ال ـــــ يـــــة"جـــــاء تد ات دو تنظـــــيم رتـــــم ر

ــــي و لك التعلــــيم عــــن والطــــالب س التــــد يئــــة أفــــادت ،"رألعــــضاء مــــن) 234(حيــــث
العي ألفـــراد املوجبـــة ــسبةســتجابات و ليـــة،%) 43.40(نـــة ال ســـتجابات جملـــة مـــن

التعلـــــــــيمبأنـــــــــھ عـــــــــن والطـــــــــالب س التـــــــــد يئـــــــــة ألعـــــــــضاء يـــــــــة تد ات دو تنظـــــــــيم رتـــــــــم ر ر
ي و يلك مستو عند العينة أفراد استجابات ن ب دالة ق فر ناك تك ولم  ،%1(و،

والعمليــــة،%)5 ــــة النظر ليــــات ال ن بــــ ســــتجابات ــــ تبــــاين نــــاك ــــان لــــصاوإن
ـــــــــة النظر ليــــــــات ال عينـــــــــة أفــــــــراد اســـــــــتجابات ــــــــسبة انـــــــــت حيــــــــث ـــــــــة، النظر ليــــــــات ال

العمليـــــــــة%) 45.50( ليــــــــات ال اســـــــــتجابات ــــــــسبة انـــــــــت نمــــــــا جملـــــــــة%) 40.80(ب مــــــــن
العينة أفراد  .استجابات

العينــة -11 أفــراد اســتجابات مــن العاشــر ــب ت ال ــ ــات"جــاء ا مــع الطالــب يتواصــل
ليـــــــة ال ـــــــ إحــــــــدىاملختـــــــصة قابلتـــــــھ إذا ـــــــي و لك يـــــــد ال ـــــــق طر عـــــــن امعـــــــة ا أو
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أفـــــــادت"املــــــشكالت حيــــــث ـــــــسبة) 228(، و العينــــــة، ألفــــــراد املوجبـــــــة ســــــتجابات مــــــن
بتواصـــل%) 42.30( ليـــة، ال ســـتجابات جملـــة ـــمـــن املختـــصة ـــات ا مـــع الطالـــب

إحــدى قابلتــھ إذا ــي و لك يــد ال ــق طر عــن امعــة ا أو ليــة تــكاملــشكالتال ولــم ،
ي مـستو عنـد العينـة أفــراد اسـتجابات ن بـ دالـة ق فـر نــاك%)5،%1(ونـاك ـان و ،

ــة، النظر ليــات ال لــصا والعمليــة ــة النظر ليــات ال ن بــ ســتجابات ــ تبــاين يل ضــ
ة النظر ليات ال عينة أفراد استجابات سبة انت ـسبة%) 43.10(حيث انـت نمـا ب

ل ال العمليةاستجابات العينة%) 41.30(يات أفراد استجابات جملة  .من
العينـــة -12 أفــــراد اســـتجابات مـــن عــــشر ـــادي ا ــــب ت ال ـــ ــــ"جـــاء ع الطالـــب يحــــصل

املتاحــة التعلــيم تقنيــات ــق طر عــن مباشــرة ــادي أدائــھ عــن اجعــة حيــث،"رغذيــة
ــــسبة) 228(أفــــادت و العينـــــة ألفـــــراد املوجبــــة ســـــتجابات جملـــــة%) 42.30(مـــــن مـــــن

بحــصو ليــة، ال مباشــرةلســتجابات ــادي أدائــھ عــن اجعــة غذيــة ــ ع رالطالــب
املتاحـــة التعلــيم تقنيـــات ـــق طر أفـــرادعــن اســـتجابات ن بـــ دالــة ق فـــر نـــاك تــك ولـــم و،

ي مـــــستو عنـــــد ن%)5،%1(العينــــة بـــــ ســـــتجابات ـــــ يل ضــــ تبـــــاين نـــــاك ــــان وإن ،
ل والعملية ة النظر ليات أفرادال استجابات سبة انت حيث العملية، ليات ال صا

ــــــة النظر ليــــــات ال العمليــــــة %) 41.10(عينــــــة ليــــــات ال اســــــتجابات ــــــسبة انــــــت نمــــــا ب
العينة%) 43.80( أفراد استجابات  .من

العينــة -13 أفـراد اســتجابات مـن عــشر ي الثــا ـب ت ال ــ للطــالبتــم" جـاء ــ الرق ط الـر
إدا ــــــق طر عــــــن ســـــاتذة لــــــشئوو امعــــــة ا س ئــــــ لنائــــــب عــــــة تا متخصــــــصة فنيــــــة نة ر ر

أفـــــــــادت"التعلـــــــــيم حيـــــــــث ـــــــــسبة) 223(، و العينـــــــــة ألفـــــــــراد املوجبـــــــــة ســـــــــتجابات مـــــــــن
بإجراء%) 41.40( لية، ال ستجابات جملة عـنمن سـاتذة و للطـالب ـ الرق ط الـر

التعلــــيم لـــشئو امعــــة ا س ئـــ لنائــــب عـــة تا متخصــــصة فنيـــة ة إدا ـــق نطر ر ولـــر تــــك، م
ي مــــستو عنــــد العينــــة أفــــراد اســــتجابات ن بــــ دالــــة ق فــــر ــــان%)5،%1(ونــــاك وإن ،

ليــــــات ال لــــــصا والعمليــــــة ــــــة النظر ليــــــات ال ن بـــــ ســــــتجابات ــــــ ــــــ كب تبــــــاين نـــــاك
ــة النظر ليــات ال عينـــة أفــراد اســتجابات ـــسبة انــت حيــث ــة، نمـــا%) 44.50(النظر ب

العملية ليات ال استجابات سبة العينة%) 37.50 (انت أفراد استجابات  .من
العينـــة -14 أفـــراد اســـتجابات مـــن عـــشر الثالـــث ـــب ت ال ـــ يئـــةتـــم"جـــاء أعـــضاء إعـــداد

التعلــــــــيم لتطبيــــــــق يئــــــــة وال ونيــــــــة لك املواقــــــــع اســــــــتخدام ــــــــ ع والطــــــــالب س رالتــــــــد
ــــــي و أفــــــادت،"لك ـــــــسبة) 222(حيــــــث و العينــــــة ألفــــــراد املوجبــــــة ســــــتجابات مــــــن

ليـة،%) 41.20( ال سـتجابات جملـة ـمن ع والطـالب س التـد يئـة أعـضاء ربإعـداد
ــــي و لك التعلــــيم لتطبيـــــق يئــــة وال ونيــــة لك املواقــــع نـــــاكاســــتخدام تــــك ولــــم ،

ي مــــستو عنــــد العينــــة أفــــراد اســــتجابات ن بــــ دالــــة ق نــــاك%)5،%1(وفــــر ــــان وإن ،
ـــة النظر ليـــات ال ن بـــ ســـتجابات ـــ حيـــثتبـــاين العمليـــة، ليـــات ال لـــصا والعمليـــة

ـــــة النظر ليـــــات ال عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ـــــسبة ـــــسبة%) 39.80(انـــــت انـــــت نمـــــا ب
العملية ليات ال العينة%) 42.90(استجابات أفراد استجابات جملة  .من

العينـــة -15 أفـــراد اســـتجابات مـــن عـــشر ـــع الرا ـــب ت ال ـــ الـــتعلم" جـــاء نظـــام ـــة تجر تـــم
و الطــــالبلك مـــــن ة ــــ كب ألعـــــداد امن ــــ امل الـــــدخو تحمــــل ـــــ ع تــــھ وقد لــــي حيـــــث"ر ،

ــــسبة) 206(أفــــادت و العينـــــة ألفـــــراد املوجبــــة ســـــتجابات جملـــــة%) 38.20(مـــــن مـــــن
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بأنــــــھ ليــــــة، ال تحمــــــلســــــتجابات ــــــ ع تــــــھ وقد ــــــي و لك الــــــتعلم نظــــــام ــــــة تجر رتــــــم
الطــالب مـن ة ـ كب ألعــداد امن ـ امل تــكلالـدخو ولـم اســتجابات، ن بـ دالــة ق فـر ونـاك

ي مـــــستو عنــــد العينـــــة ن%)5،%1(أفــــراد بـــــ ســـــتجابات ــــ ـــــ كب تبــــاين نـــــاك ــــان و ،
اســـــتجابات ــــسبة انـــــت حيــــث ـــــة، النظر ليــــات ال لـــــصا والعمليــــة ـــــة النظر ليــــات ال

ــة النظر ليـات ال عينــة العمليــة%) 50.50(أفـراد ليـات ال اســتجابات ـسبة انــت نمـا ب
العينة%) 25.40( أفراد استجابات جملة  .من

العينة -16 أفراد استجابات من عشر امس ا ب ت ال املعلومات"جاء تحديث سرعة
نــــت ن شـــــبكة ــــ ع امعــــة ا أفـــــادت ،"ملوقــــع املوجبـــــة) 197(حيــــث ســــتجابات مــــن

ـــــسبة و العينـــــة يـــــتم%) 36.50(ألفـــــراد بأنـــــھ ليـــــة، ال ســـــتجابات جملـــــة تحـــــديثمـــــن
ــسرعةمعلومــات نــت ن شــبكة ــ ع امعــة ا نموقــع بــ دالــة ق فــر نــاك تــك ولــم و،

ي مــــستو عنــــد العينـــة أفــــراد ــــ%)5،%1(اســـتجابات طفيــــف تبـــاين نــــاك ـــان وإن ،
ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات

ــــــة النظر ليــــــات ال عينــــــة أفــــــراد اســــــتجابات%)36.80(اســــــتجابات ــــــسبة انــــــت نمــــــا ب
العملية ليات العينة%) 36.30(ال أفراد استجابات جملة  .من

العينــــة -17 أفــــراد اســــتجابات مــــن عــــشر الــــسادس ــــب ت ال ــــ الرســــوم" جــــاء ــــسديد يــــتم
الرقميــة البنكيـة البطاقــات ــ ع البنكيــة ت ـو ا ــق طر عــن امعيـة أفــادت،"ا حيــث

أل) 192( املوجبــــــــــــة ســــــــــــتجابات ــــــــــــسبةمــــــــــــن و العينــــــــــــة جملــــــــــــة%) 34.60(فــــــــــــراد مــــــــــــن
بأنــھ ليــة، ال البنكيــةســتجابات ت ــو ا ــق طر عــن امعيــة ا الرســوم ــسديد يــتم

الرقميـة البنكيــة البطاقـات ـ العينــةع أفـراد اسـتجابات ن بــ دالـة ق فـر نــاك انـت و و،
ي مستو ليات%)5،%1(عند ال ن ب ستجابات وا تباين ناك ان و ـة، النظر

ليــات ال عينــة أفــراد اســتجابات ــسبة انــت حيــث ــة، النظر ليــات ال لــصا والعمليــة
ة العملية%) 38.50(النظر ليات ال استجابات سبة انت نما جملـة%) 32.10(ب مـن

العينة أفراد  .استجابات
العينـــة -18 أفـــراد اســـتجابات مـــن عـــشر ع الـــسا ـــب ت ال ـــ امعـــة" جـــاء ا موقـــع صـــفحة

كــــرمؤمنــــة ال أو القراصـــــنة مـــــن ــــا اق اخ يـــــصعب ة أفـــــادت،"ربـــــصو مـــــن) 190(حيـــــث
ـــسبة ب العينــــة ألفـــراد املوجبــــة ليــــة،%) 34.30(ســـتجابات ال ســــتجابات جملـــة مــــن

كـــربــأن ال أو القراصـــنة مــن ـــا اق اخ يــصعب ة بـــصو مؤمنــة امعـــة ا موقــع ،رصـــفحة
ع العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ دالــة ق فــر نــاك انــت يوو مــستو ــان%)5،%1(نــد و ،

ليــــات ال لــــصا والعمليــــة ـــة النظر ليــــات ال ن بــــ ســــتجابات ـــ طفيــــف تبــــاين نـــاك
ــة النظر ليــات ال عينـــة أفــراد اســتجابات ـــسبة انــت حيــث ــة، نمـــا%) 34.60(النظر ب

العملية ليات ال استجابات سبة العينة%) 34.00(انت أفراد استجابات جملة  .من
ال -19 ـــ العينـــةجـــاء أفـــراد اســـتجابات مـــن عـــشر الثـــامن ـــب ة" ت ـــ خ مـــن ســـتفادة تـــم

إنجـــــاح ـــــ ع والعمـــــل ـــــي و لك التعلـــــيم ـــــشر ـــــ ونيـــــة لك ـــــة ر العلـــــوم زليـــــة
ــــــــة أفـــــــــادت،"التجر ـــــــــسبة) 158(حيـــــــــث و العينـــــــــة ألفــــــــراد املوجبـــــــــة ســـــــــتجابات مــــــــن

بأنــــھ%) 29.35( ليــــة، ال ســـتجابات جملــــة العلــــومتـــممـــن ليــــة ة ـــ خ مــــن ســــتفادة
ـــة التجر إنجـــاح ــ ع والعمـــل ـــي و لك التعلـــيم ــشر ـــ ونيـــة لك ــة ر انـــتز و ،

ي مـــستو عنــد العينــة أفـــراد اســتجابات ن بــ دالـــة ق فــر نـــاك%)5،%1(ونــاك ــان و ،
ـــة، النظر ليـــات ال لـــصا والعمليـــة ـــة النظر ليـــات ال ن بـــ ســـتجابات ـــ أيـــضا تبـــاين

ً
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ةح النظر ليات ال عينة أفراد استجابات سبة انت ـسبة%) 33.10(يث انـت نمـا ب
العملية ليات ال العينة%) 24.60(استجابات أفراد استجابات  .من

العينـــة -20 أفـــراد اســـتجابات مـــن عـــشر التاســـع ـــب ت ال ـــ املراقـــب"جـــاء اســـتخدام يـــتم
والـــدخ الطـــالب غــــش مـــن ـــد ل ات ختبـــا ـــ ـــي و ونيــــةرلك لك املوقـــع ـــ إ ،"لو

أفـــــادت ـــــسبة) 141(حيـــــث و العينـــــة ألفـــــراد املوجبـــــة ســـــتجابات مـــــن%) 26.20(مـــــن
يــتم بأنــھ ليــة، ال ســتجابات ــدجملـة ل ات ختبــا ــ ــي و لك املراقــب راســتخدام

ونيـــــة لك املوقـــــع ـــــ إ والـــــدخو الطـــــالب غـــــش نلمـــــن بـــــ دالـــــة ق فـــــر نـــــاك انـــــت و و،
ياســـــــتجابات مــــــــستو عنــــــــد العينـــــــة ــــــــ%)5،%1(أفــــــــراد أيــــــــضا تبـــــــاين نــــــــاك ـــــــان و ،

ً

ـسبة انـت حيـث العملية، ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات
ــــــة النظر ليــــــات ال عينــــــة أفــــــراد اســـــــتجابات%) 24.70(اســــــتجابات ــــــسبة انــــــت نمــــــا ب

العملية ليات ا%) 27.90(ال أفراد استجابات جملة  .لعينةمن
العينـــة -21 أفـــراد اســـتجابات مـــن ـــ خ ـــب ت ال ـــ مـــات" جـــاء ـــة ملواج ســـتعداد زتـــم

ــي و لك التعلـــيم خــالل مــن مــسبقا والطــوار
ً

أفــادت،"ئ ســـتجابات) 95(حيــث مــن
ـــسبة و العينـــة ألفـــراد ليـــة،%) 17.00(املوجبـــة ال ســـتجابات جملـــة باالســـتعدادمـــن

والطــو مــات ــة ــيزملواج و لك التعلــيم خــالل مــن مــسبقا ار
ً

قئ فــر نــاك انــت و و،
ي مــستو عنــد العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ ــ%)5،%1(دالــة ــ كب تبــاين نــاك ــان و ،

ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات
ــــــة النظر ليــــــات ال عينــــــة أفــــــراد نمــــــ%) 22.70(اســــــتجابات اســـــــتجاباتب ــــــسبة انــــــت ا

العملية ليات العينة%) 11.30(ال أفراد استجابات جملة  .من
 

خامسا
ً

التعلـيم:  مجـال ـ التحتيـة يـة والب املاديـة انات م توفر مدى امليدانية اسة الد ركشفت
كمـا ـر جامعـة ليـات ب س التـد يئـة أعـضاء اسـتجابات خالل من ر بجامعة ي و زلك ر ز

قمو دو با ن رمب التا) 6(ل النحو   : ع

حـو -1 ـر بجامعـة س التـد يئـة أعـضاء لعينـة املوجبة لية ال ستجابات عدد لبلغ ز ر
نحـــــــو امعـــــــة ا ليـــــــات ب ـــــــي و لك التعلـــــــيم خدمـــــــة ـــــــسبة) 1323(تـــــــوفر و اســـــــتجابة

اسـتج%) 27.27( ن بـ دالة ق فر ناك انت و العينة، أفراد استجابات جملة اباتومن
ي مــــستو عنــــد العينــــة ن،%)5،%1(أفــــراد بــــ ســــتجابات ــــ أيــــضا تبــــاين نــــاك ــــان و

ً

اســـــتجابات ــــسبة انـــــت حيــــث ـــــة، النظر ليــــات ال لـــــصا والعمليــــة ـــــة النظر ليــــات ال
ـــة النظر ليــــات ال عينـــة لــــم%) 30.69(أفـــراد العمليـــة ليــــات ال اســـتجابات ـــسبة نمــــا ب

الـ استجا%) 23.01(زتتجاو من العينةفقط أفراد  .بات
العينـةجاء -2 أفـراد اسـتجابات مـن و ب ت مـة" لال الال ونيـة لك املنـصات زتـوفر

ــسر و ولة ــس والطالبــات للطــالب التعليميــة دمــة ا حيــث"لنقــل مـــن) 244(أفــادت،
ـــسبة ب العينــــة ألفـــراد املوجبــــة ليــــة،%) 45.30(ســـتجابات ال ســــتجابات جملـــة مــــن

ا ــسر،بتــوف و ولة ســ ــ ــا لطال التعليميــة دمــة ا لنقــل ونيــة إلك ملنــصات امعــة
ي مــستو عنـد العينــة أفـراد اســتجابات ن بـ دالــة ق فـر نــاك انـت ــان%)5،%1(وو و ،

ليـــــات ال لـــــصا والعمليـــــة ـــــة النظر ليـــــات ال ن بـــــ ســـــتجابات ـــــ أيـــــضا تبـــــاين نـــــاك
ً
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عينـــ أفــراد اســتجابات ـــسبة انــت حيــث ــة، ــةالنظر النظر ليــات ال نمـــا%) 49.80(ة ب
الــ تتجـاو لـم العمليـة ليـات ال اسـتجابات أفـراد%) 39.60(زـسبة اسـتجابات مـن فقـط

 .  العينة
العينــة -3 أفــراد اســتجابات مــن ي الثــا ــب ت ال ــ ــ "جــاء ع ــشأة امل اضــية ف لالفــصو

والعــــــرض الـــــصوت حيــــــث مــــــن جيـــــدة ونيــــــة لك أفــــــادت"املنـــــصة حيـــــث مــــــن) 181(،
ـــسبة ب العينــــة ألفـــراد املوجبــــة ليــــة،%) 33.60(ســـتجابات ال ســــتجابات جملـــة مــــن

ق فـر نـاك تـك ولـم والعـرض، الـصوت حيـث مـن شأة امل اضية ف الفصو وبجودة ل
ي مستو عند العينة أفراد استجابات ن ب صـغ%)5،%1(دالة تبـاين ناك ان وإن ،

النظر ليـــات ال ن بـــ ســـتجابات انـــتـــ حيـــث ـــة، النظر ليـــات ال لـــصا والعمليـــة ـــة
ــــــة النظر ليــــــات ال عينــــــة أفــــــراد اســــــتجابات اســــــتجابات%) 35.10(ــــــسبة ــــــسبة نمــــــا ب

ان فقد العملية ليات العينة%) 31.70(ال أفراد استجابات  .  من
العينــــــة -4 أفــــــراد اســــــتجابات مــــــن الثالــــــث ــــــب ت ال ــــــ ســــــاتذة"جــــــاء اســــــتخدام ولة ســــــ

لن امعــةوالطــالب ا طــرف مــن ه اختيــا تـــم الــذي ــي و لك التعلــيم أفـــاد" رظــام حيــث
سبة) 152( و العينة أفراد ولة%) 28.20(من ـس العينة، أفراد استجابات جملة من

ه اختيـا تـم الـذي ـي و لك التعلـيم لنظـام والطـالب س التـد يئـة أعضاء راستخدام ر
بـــــ دالـــــة ق فـــــر نـــــاك تـــــك ولـــــم امعـــــة، ا قبـــــل عنـــــدومـــــن العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن

ي ـ،%)5،%1(مـستو س التـد يئـة أعـضاء اسـتجابات ن بـ توافـق شـبھ نـاك ـان رو
ــة النظر ليـات ال عينـة أفــراد اسـتجابات ـسبة انـت حيــث والعمليـة، ـة النظر ليـات ال

العملية%) 28.10( ليات ال استجابات سبة العينة%) 28.30(و أفراد استجابات  .  من
نجــاء -5 العـــ أفــراد اســـتجابات مـــن ــع الرا ـــب ت ال ـــ" ـــ الرقميـــة التكنولوجيــا توظيـــف

امعــــة ا ة وإدا ليــــات ال ن ــــ و ليــــات ال داخــــل ــــة دا العمليــــات رافــــة أفــــادت " ر حيــــث
ـسبة) 150( ب العينـة ألفـراد املوجبـة ستجابات سـتجابات%) 27.80(من جملـة مـن

الرق التكنولوجيــــا بتوظيــــف ليــــة، امعـــــة،ال ا داخــــل ــــة دا العمليــــات افــــة ــــ رميــــة
مــستو عنـد العينــة أفـراد اســتجابات ن بـ دالــة ق فـر نــاك انـت ىو ــان%) 1(و و فقـط،

ـــة، النظر ليــات ال لــصا والعمليـــة ــة النظر ليــات ال ن بــ ســـتجابات ــ تبــاين نــاك
ـــــة النظر ليـــــات ال عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ـــــسبة انـــــت نمـــــ%) 29.40(حيـــــث ـــــسبةب ا

ان فقد العملية ليات ال العينة%) 25.80(استجابات أفراد استجابات  .  من
العينــة -6 أفــراد اســتجابات مــن ــامس ا ــب ت ال ــ انــات" جــاء م و ســتعدادات تــوفر

ـــي و لك التعلـــيم نظـــام لتعلـــيم لتطبيـــق التحتيـــة يـــة أفـــادت،"والب مـــن) 138(حيـــث
ا ألفـــراد املوجبــــة ـــسبةســـتجابات ب ليــــة،%) 25.60(لعينــــة ال ســــتجابات جملـــة مــــن

ناك انت و ر، جامعة داخل ي و لك للتعليم التحتية ية والب انات م زبتوفر
ي مــستو عنــد العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ دالــة ق تبــاين%)5،%1(وفــر نــاك ــان و ،

ليـــ ال لـــصا والعمليـــة ـــة النظر ليـــات ال ن بـــ ســـتجابات انـــتـــ حيـــث ـــة، النظر ات
ــــــة النظر ليــــــات ال عينــــــة أفــــــراد اســــــتجابات اســــــتجابات%) 29.10(ــــــسبة ــــــسبة نمــــــا ب

ان فقد العملية ليات العينة%) 21.30(ال أفراد استجابات  .من
العينة -7 أفراد استجابات من السادس ب ت ال الرقميـة" جاء التعليميـة ـزة ج توفر

تــــوب( والطالبــــاتلــــدى) التابلــــت–الـــالب والطــــالب س التــــد يئــــة أعــــضاء مــــن "رــــل
أفادت سبة) 132(حيث ب العينة ألفراد املوجبة ستجابات جملـة%) 24.50(من مـن

تابلـــت، أو تـــوب الب مـــن م لـــد الرقميـــة التعليميـــة ـــزة ج بتـــوفر ليـــة، ال ســـتجابات
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ي مــستو عنــد العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ دالــة ق فــر نــاك انـت ــان%)5،%1 (وو و ،
ليــــــات ال لــــــصا والعمليــــــة ــــــة النظر ليــــــات ال ن بـــــ ســــــتجابات ــــــ ــــــ كب تبــــــاين نـــــاك

ــة النظر ليــات ال عينـــة أفــراد اســتجابات ـــسبة انــت حيــث ــة، نمـــا%) 29.40(النظر ب
ان فقد العملية ليات ال استجابات العينة%) 18.30(سبة أفراد استجابات  .من

الـــــــسا -8 ـــــــب ت ال ـــــــ العينـــــــةجــــــاء أفـــــــراد اســـــــتجابات مـــــــن التعليميـــــــة"ع ات الـــــــشب تـــــــوفر
الـــسرعة والعاليـــة ـــة القو ونيـــة أفـــادت"لك حيـــث املوجبـــة) 113(، ســـتجابات مـــن

ــــسبة ب العينــــة ــــة%) 21.00(ألفــــراد قو ات شــــب بتــــوفر ليــــة، ال ســــتجابات جملــــة مــــن
ا ن بـــــ دالــــة ق فـــــر نــــاك انـــــت و ــــر، جامعـــــة ــــ الـــــسرعة ووعاليــــة أفـــــرادز ســــتجابات

ي مـــستو عنـــد ن%)5،%1(العينــة بـــ ســـتجابات ـــ أيــضا ـــ وا تبـــاين نـــاك ــان و ،
ً

اســـــتجابات ــــسبة انـــــت حيــــث ـــــة، النظر ليــــات ال لـــــصا والعمليــــة ـــــة النظر ليــــات ال
ــــة النظر ليـــات ال عينــــة ليــــات%) 26.40(أفـــراد ال عينـــة أفــــراد اســـتجابات ــــسبة نمـــا ب

است%) 14.20(العملية العينةمن أفراد  .جابات
العينـــة -9 أفـــراد اســـتجابات مـــن الثـــامن ـــب ت ال ـــ ل"جــاء ـــس قميـــة مكتبـــة تـــوف رتـــم

التعليميــــة العمليـــة ــــ ـــا م ســــتفادة و ـــا ا بمحتو ســــتعانة و ـــا تــــصال " للطالـــب
أفادت سبة) 111(حيث ب العينة ألفراد املوجبة ستجابات جملـة%) 20.60(من مـن

ستعانةستج و ا تصال الطالب ع ل س قمية مكتبة بتوفر ب لية، ال رابات
عنـــــد العينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ن بـــــ دالـــــة ق فـــــر نـــــاك انـــــت و علمـــــھ، ـــــ ــــا ا وبمحتو

ي ــــة%)5،%1(مــــستو النظر ليــــات ال ن بــــ ســــتجابات ــــ ــــ وا تبــــاين نــــاك ــــان و ،
انــت حيــث ــة، النظر ليــات ال لــصا ليــاتوالعمليــة ال عينــة أفــراد اســتجابات ــسبة

ـة العمليـة%) 23.40(النظر ليــات ال اســتجابات ـسبة نمــا اســتجابات%) 17.10(ب مــن
العينة  .أفراد

العينـة -10 أفراد استجابات من خ و التاسع ب ت ال الـسرعة" جاء عـا نـت ان يتـوفر
بكفــــــــاءة العمــــــــل مــــــــن عــــــــد عــــــــن التعلــــــــيم أنظمــــــــة ن أفــــــــا،"لتمكــــــــ مــــــــن) 102(دتحيــــــــث

ــــسبة ب العينــــة ألفــــراد املوجبــــة ليـــــة،%) 18.90(ســــتجابات ال ســــتجابات جملــــة مــــن
انـت و بكفـاءة، العمـل مـن عـد عـن التعليمـة أنظمـة ن لتمكـ السرعة عا نت ان بتوفر

ي مـــستو عنـــد العينـــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ دالـــة ق فـــر نـــاك%)5،%1(ونـــاك ـــان و ،
ــ أيــضا ــ كب تبــاين

ً
ليــات ال لــصا وذلــك والعمليــة ــة النظر ليــات ال ن بــ ســتجابات

ـــة النظر ليـــات ال عينـــة أفـــراد اســـتجابات ـــسبة انـــت حيـــث ـــة، نمـــا%) 25.40(النظر ب
انت فقد العملية ليات ال استجابات العينة%) 10.80(سبة أفراد استجابات  .من

سادســـــا
ً

املنــــــا:  ر تطـــــو مــــــدى عــــــن امليدانيـــــة اســــــة الد ــــــرركــــــشفت بجامعــــــة التعلـــــيم زوطــــــر ق
اســــــــة الد ـــــــ إ والتحـــــــو التقليديـــــــة اســــــــة الد توقـــــــف ظـــــــل ـــــــ الرقميــــــــة، ة الـــــــصو ـــــــ إ ـــــــا روتحول لر ر

ونـا و مـة أ تـداعيات مـع للتعـاطي ـر جامعـة ليات ب عد عن والتعليم ونية رلك ز  COVID(ز
قم) 19 دو ا ا يو كما راملستجد التا) 7(ل النحو  : ع

عد -1 حـوبلغ ـر بجامعـة س التـد يئـة أعـضاء لعينـة املوجبة لية ال ستجابات لد ز ر
الرقميـــةمـــدى ة الـــصو ـــ إ التقليديـــة ة الـــصو مـــن التعلـــيم وطـــر املنـــا رتحـــو ر ق نحـــول

ــسبة) 818( و نــاك%) 37.94(اســتجابة، انــت و العينــة، أفــراد اســتجابات جملــة مــن
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عنـــد العينـــة أفـــراد اســتجابات ن بـــ دالـــة ق يوفــر تبـــاين%)5،%1(مــستو نـــاك ـــان و ،
ــــة، النظر ليــــات ال لــــصا والعمليــــة ــــة النظر ليـــات ال ن بــــ ســــتجابات ــــ أيــــضا ـــ كب

ً

ة النظر ليات ال عينة أفراد استجابات سبة انت ـسبة%) 43.14(حيث انـت نمـا ب
العملية ليات ال العينة%) 31.59(استجابات أفراد استجابات جملة  .من

ـــ -2 العينـــةجـــاء أفــــراد اســـتجابات مـــن و ـــب ت املوقــــع" لال ـــ ع املحاضـــرات يل ـــ
اجـــة ا وقـــت الطـــالب ــــا ل يرجـــع ـــي ل ـــي و امن(لك ـــ امل ـــ غ أفــــادت،)"البــــث حيـــث

ـسبة) 314( ب العينـة ألفـراد املوجبـة ستجابات سـتجابات%) 58.30(من جملـة مـن
ب ليـــــة، املوقــــــعال ــــــ ع املحاضـــــرات يل وقــــــتــــــ الطــــــالب ـــــا ل يرجــــــع ــــــي ل ـــــي و لك

اجة امن(ا امل غ عند)البث العينة أفراد استجابات ن ب دالة ق فر ناك انت و و،
ي ـة%)5 ،%1(مستو النظر ليـات ال ن بـ سـتجابات ـ أيضا كب تباين ناك ان و ،

ً

عينــة أفــراد اســتجابات ــسبة انــت حيــث ــة، النظر ليــات ال لــصا ليــاتوالعمليــة ال
ة العملية%) 63.50(النظر ليات ال استجابات سبة انت نما جملـة%) 51.70(ب مـن

العينة أفراد  .استجابات
العينــــة -3 أفــــراد اســــتجابات مــــن ي الثــــا ــــب ت ال ــــ عــــد"جــــاء عــــن املحاضــــرة اســــتخدام

تفاعليــة ــق امن(بطر ــ امل أفــادت،)"البــث ألفــراد) 233(حيــث املوجبــة ســتجابات مــن
سبة ب ب%) 43.20(العينة ليـة، ال سـتجابات جملـة عـدمـن عـن املحاضـرة اسـتخدام

تفاعلية ق امن(بطر ـ امل العينـة)البث أفـراد اسـتجابات ن بـ دالـة ق فـر نـاك انـت و و،
مــستو ليــات،فقــط%) 1(يعنـد ال ن بــ ســتجابات ــ أيــضا ـ وا تبــاين نــاك ــان و

ً

ليــات ال لــصا والعمليــة ــة عينــةالنظر أفــراد اســتجابات ــسبة انــت حيــث ــة، النظر
ــة النظر ليــات العمليــة%) 46.50(ال ليــات ال اســتجابات ــسبة انــت نمــا %) 39.20(ب

العينة أفراد استجابات جملة  .من
العينـــــــة -4 أفـــــــراد اســـــــتجابات مـــــــن الثالـــــــث ـــــــب ت ال ـــــــ الوحـــــــدات"جـــــــاء تـــــــصفح ولة ســـــــ

ا قبـــــــــل مـــــــــن ـــــــــي و لك النظـــــــــام ـــــــــ أفـــــــــادت،"لطالـــــــــبالتعليميـــــــــة مـــــــــن) 158(حيـــــــــث
ــسبة و العينـــة ألفـــراد املوجبـــة ليـــة،%) 29.30(ســتجابات ال ســـتجابات جملـــة مـــن

الطالـــبـــ قبـــل مـــن ـــي و لك النظـــام ـــ التعليميـــة الوحـــدات تـــصفح ولة انـــتس و ،
ي مـــستو عنــد العينــة أفـــراد اســتجابات ن بــ دالـــة ق فــر نـــاك%)5،%1(ونــاك ــان و ،

ــــــ كب ليــــــاتتبــــــاين ال لــــــصا والعمليــــــة ــــــة النظر ليــــــات ال ن بــــــ ســــــتجابات ــــــ أيــــــضا
ً

ــة النظر ليــات ال عينـــة أفــراد اســتجابات ـــسبة انــت حيــث ــة، نمـــا%) 36.80(النظر ب
العملية ليات ال استجابات سبة العينة%) 20.00(انت أفراد استجابات جملة  .من

أ -5 اســــــتجابات مــــــن ــــــ خ و ــــــع الرا ــــــب ت ال ــــــ العينــــــةجــــــاء املنــــــا"فــــــراد ــــــل تحو تــــــم
ـي و لك التعلـيم تطبيـق مـع ناسـب لت الرقمية ة الصو إ أفـادت"رالتعليمية حيـث ،

ــــــــــــسبة) 113( و العينــــــــــــة ألفــــــــــــراد املوجبــــــــــــة ســــــــــــتجابات جملــــــــــــة%) 21.00(مــــــــــــن مــــــــــــن
مـــــــن ــــــاء باالن ليـــــــة، ال الرقميـــــــةســــــتجابات ة الـــــــصو ــــــ إ التعليميـــــــة املنــــــا ـــــــل رتحو

ناسب يلت و لك التعليم تطبيق أفرادمع استجابات ن ب دالة ق فر ناك انت و و،
ي مــــستو عنـــــد ن%)5،%1(العينــــة بـــــ ســـــتجابات ــــ أيـــــضا ـــــ كب تبــــاين نـــــاك ـــــان و ،

ً

اســـــتجابات ــــسبة انـــــت حيــــث ـــــة، النظر ليــــات ال لـــــصا والعمليــــة ـــــة النظر ليــــات ال
ــة النظر ليـات ال عينــة نمـا%) 25.00(أفـراد العمليــةب ليـات ال اســتجابات ـسبة انــت

العينة%) 15.00( أفراد استجابات جملة  .من
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عا ســـــا
ً

بإنجـــــاح:  ـــــر بجامعـــــة س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء قيـــــام مـــــدى امليدانيـــــة اســـــة الد زكـــــشفت ر ر
ونــــــا و مــــــة أ تــــــداعيات مـــــع للتعــــــاطي ــــــر جامعــــــة ليـــــات ب ــــــي و لك التعلــــــيم نظــــــام رتطبيـــــق ز ز

)COVID 19 (ك قماملستجد، دو ا ذلك يو رما التا) 8(ل النحو   : ع

حـو -1 ـر بجامعـة س التـد يئـة أعـضاء لعينـة املوجبة لية ال ستجابات عدد لبلغ ز ر
بجامعــةمــدى ــي و لك التعلــيم ــ التعليميــة م بــوظيف س التــد يئــة أعــضاء رقيــام

ونـــــــا و مــــــة أ ظـــــــل ــــــ رــــــر ز ـــــــسبة) 1362(نحــــــوز و جملـــــــة%) 50.54(اســــــتجابة، مــــــن
عنــد العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ دالــة ق فـر نــاك تــك ولــم العينــة، أفــراد واسـتجابات

ي ــة%)5،%1(مـستو النظر ليـات ال ن بــ سـتجابات ـ ــ وا تبـاين نــاك ـان وإن ،
ليــات ال عينــة أفــراد اســتجابات ــسبة انــت حيــث ــة، النظر ليــات ال لــصا والعمليــة

ة نم%) 54.18(النظر العمليةب ليات ال استجابات سبة انت جملـة%) 46.00(ا مـن
العينة أفراد  .استجابات

العينــــــة -2 أفــــــراد اســــــتجابات مــــــن و ــــــب ت ال ــــــ نمــــــاذج" لجــــــاء بوضــــــع ســــــتاذ يقــــــوم
موضـــــوعية ات متعـــــدد(راختبـــــا مـــــن د) اختيـــــار بـــــو الـــــبالك ـــــ ع أفـــــادت،"رلطالبـــــھ حيـــــث

ال) 354( ألفـراد املوجبـة ستجابات ـسبةمن ب سـتجابات%) 65.70(عينـة جملـة مـن
لطالبــھ املوضــوعية ات ختبــا مــن نمــاذج بوضــع س التــد يئــة أعــضاء بقيــام ليــة، رال ر
ي مــستو عنــد العينــة أفـراد اســتجابات ن بــ دالـة ق فــر نــاك انـت و د، بــو الــبالك ـ وع ر

وا،%)5،1%( ـــة النظر ليـــات ال ن بـــ ســـتجابات ـــ ـــ وا تبـــاين نـــاك ـــان لعمليـــةو
ـــة النظر ليـــات ال عينـــة أفـــراد اســـتجابات ـــسبة انـــت حيـــث ـــة، النظر ليـــات ال لــصا

العمليــــة%) 69.90( ليــــات ال اســــتجابات ــــسبة انــــت نمــــا اســــتجابات%) 60.40(ب مــــن
العينة  .أفراد

العينـــــــة -3 أفـــــــراد اســـــــتجابات مـــــــن ي الثـــــــا ـــــــب ت ال ـــــــ ـــــــ"جـــــــاء ع بـــــــالرد ســـــــتاذ يقـــــــوم
با الطــــالب ات املختلفــــةراستفــــسا التواصــــل وســــائل أفــــادت" ســــتخدام مــــن) 314(حيــــث

ـــسبة ب العينــــة ألفـــراد املوجبــــة ليــــة،%) 58.30(ســـتجابات ال ســــتجابات جملـــة مــــن
جتمــا التواصــل قنــوات خــالل مــن الطــالب ات استفــسا ــ ع بــالرد ســاتذة ربقيــام

العينـــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ دالـــة ق فـــر نـــاك انـــت و يواملختلفــة، مـــستو ،%1(عنـــد
لـــصا%)5 والعمليـــة ـــة النظر ليــات ال ن بـــ ســـتجابات ـــ أيــضا تبـــاين نـــاك ــان و ،

ً

ـــــــــة النظر ليــــــــات ال عينـــــــــة أفــــــــراد اســـــــــتجابات ــــــــسبة انـــــــــت حيــــــــث ـــــــــة، النظر ليــــــــات ال
العمليــــة%) 61.20( ليــــات ال اســــتجابات ــــسبة انــــت نمــــا اســــتجابات%) 54.60(ب مــــن

العينة  .أفراد
ت -4 ال ـــ العينـــةجـــاء أفـــراد اســـتجابات مـــن الثالـــث ضـــع" ـــب و بتـــصميم ســـتاذ ويقـــوم

ـــ ا د مقـــر ـــل ب خـــاص أســـئلة ربنـــك أفـــادت،"ر املوجبـــة) 271(حيـــث ســـتجابات مـــن
ـــــــسبة و العينـــــــة ســـــــاتذة%) 50.30(ألفـــــــراد بقيـــــــام ليـــــــة، ال ســـــــتجابات جملـــــــة مـــــــن

نـــاك انـــت و ، ـــ ا د مقـــر ـــل ب خـــاص أســـئلة بنـــك ضـــع و ربتـــصميم ر نو بـــ دالـــة ق وفـــر
ي مــــــــستو عنــــــــد العينــــــــة أفــــــــراد ــــــــ%)5،%1(اســــــــتجابات أيــــــــضا تبــــــــاين نــــــــاك ــــــــان و ،

ً

ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات
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ــــــة النظر ليــــــات ال عينــــــة أفــــــراد اســـــــتجابات%) 54.80(اســــــتجابات ــــــسبة انــــــت نمــــــا ب
العملية ليات العينةمن%) 44.60(ال أفراد استجابات  .جملة

العينـة -5 أفـراد اسـتجابات مـن ـع الرا ـب ت ال ـ بآليــات"جـاء س التـد يئـة عـضو رإملـام
وفنياتــــھ ــــي و لك التعلــــيم أفــــادت،"وأنظمــــة املوجبــــة) 226(حيــــث ســــتجابات مــــن

ـــسبة و العينــــة يئــــة%) 41.90(ألفـــراد أعـــضاء بإملــــام ليـــة، ال ســــتجابات جملـــة مــــن
نـــاك تـــك ولـــم وفنياتـــھ، ـــي و لك التعلـــيم وأنظمـــة بآليـــات ـــر بجامعـــة س زالتـــد ر

ي مــستو عنــد العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ دالــة ق ب%)5،%1(وفــر تقــا نــاك ــان و ر،
أفـراد اسـتجابات سبة انت حيث والعملية، ة النظر ليات ال ن ب ستجابات كب

ـة النظر ليات ال العمليـة%) 42.50(عينة ليـات ال اسـتجابات ـسبة انـت %) 41.30(و
العينة أفراد استجابات جملة  .من

العينـــة -6 أفـــراد اســـتجابات مـــن ـــ خ و ـــامس ا ـــب ت ال ـــ ـــع" جـــاء نو ب ســـتاذ يقـــوم
ـي و لك النظـام ع والتعلم التعليم أفـادت،"أساليب سـتجابات) 197(حيـث مـن

ـسب ب العينة ألفراد سـاتذة%) 36.50(ةاملوجبة بقيـام ليـة، ال سـتجابات جملـة مـن
ن بــــــــ دالـــــــة ق فـــــــر نـــــــاك انـــــــت و ــــــــي، و لك النظـــــــام ـــــــ ع التعلـــــــيم أســـــــاليب ـــــــع نو وب

ي مــــستو عنــــد العينــــة أفــــراد ــــ%)5،%1(اســـتجابات أيــــضا ــــ كب تبــــاين نــــاك ــــان و ،
ً

النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ـسبةستجابات انـت حيث ة،
ــــة النظر ليــــات ال عينـــــة أفــــراد ليـــــات%) 42.50(اســــتجابات ال اســــتجابات انــــت نمـــــا ب

العينة%) 29.20(العملية أفراد استجابات جملة  .من

ثامنـا
ً

بجامعــة:  ـي و لك التعلــيم ـ م وتفــاعل الطـالب مـشاركة مــدى امليدانيـة اســة الد ركـشفت
و مـة أ مـع التعــاطي خـالل رـر ز قــم)COVID 19 (ونــاز ـدو ا ــ ن مبـ ـو كمــا راملـستجد ) 9(ل

التا النحو   : ع

حـو -1 ر بجامعة س التد يئة أعضاء لعينة املوجبة لية ال ستجابات عدد لبلغ ز ر
نحــــــــو امعــــــــة ا ليــــــــات ب التعليميــــــــة العمليــــــــة ــــــــ م ومــــــــشارك الطــــــــالب ) 982(تتفاعــــــــل

ـــسبة و اســتج%) 45.55(اســتجابة جملـــة قمــن فـــر نــاك انـــت و العينــة، أفـــراد وابات
ي مــستو عنـــد العينــة أفــراد اســـتجابات ن بــ ـــ%)5،%1(دالــة وا تبــاين نـــاك ــان و ،

حيـــث ـــة، النظر ليـــات ال لـــصا والعمليـــة ـــة النظر ليـــات ال ن بـــ ســـتجابات ـــ أيـــضا
ً

ـــــة النظر ليـــــات ال عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات ـــــسبة ـــــسبة%) 50.00(انـــــت انـــــت نمـــــا ب
العمليةاس ليات ال العينة%) 40.00(تجابات أفراد استجابات من  .فقط

العينــــــة -2 أفــــــراد اســــــتجابات مــــــن و ــــــب ت ال ــــــ ســــــتاذ"لجـــــاء مــــــع الطالــــــب يتواصــــــل
ـــي و لك يـــد ال ـــق طر عـــن ة دا أفـــادت،"رو املوجبــــة) 308(حيـــث ســـتجابات مـــن

ـــسبة ب العينـــة ســـتجابا %) 57.10(ألفـــراد جملـــة مـــعمـــن الطـــالب بتواصـــل ليـــة، ال ت
ن بـــ دالـــة ق فــر نـــاك تــك ولـــم ـــي، و لك يــد ال ـــق طر عــن ليـــة ال ة وإدا م وأســاتذ ر

ي مــــــستو عنــــــد العينــــــة أفــــــراد ــــــ%)5 ،%1(اســــــتجابات ــــــ كب تبــــــاين نــــــاك ــــــان وإن ،
ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات

ــــــةاســــــتجاب النظر ليــــــات ال عينــــــة أفــــــراد اســـــــتجابات%) 60.90(ات ــــــسبة انــــــت نمــــــا ب
العملية ليات العينة%) 52.50(ال أفراد استجابات  .من

العينــــــــة -3 أفــــــــراد اســـــــتجابات مــــــــن ي الثــــــــا ـــــــب ت ال ــــــــ ليفــــــــات"جـــــــاء الت الطــــــــالب يرفـــــــع
ســتاذ قبــل مــن ــا تقييم يــتم ــ ح د بــو الــبالك ــ ع ــا إنجا عــد روالواجبــات حيــث،"ز
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ــــــسبة) 244(أفـــــادت ب العينـــــة ألفــــــراد املوجبـــــة ســــــتجابات جملــــــة%) 45.30(مـــــن مـــــن
ــي ل د بـو الــبالك ـ ع والواجبــات ليفـات الت يرفعــو الطـالب بــأن ليـة، ال رسـتجابات ن
العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ دالــة ق فــر نـاك انــت و ســاتذة، قبــل مــن ــا تقييم ويـتم

ي مستو ان%)5،%1(عند و ـة، النظر ليـات ال ن ب ستجابات أيضا تباين ناك
ً

ليــات ال عينــة أفــراد اســتجابات ــسبة انــت حيــث ــة، النظر ليــات ال لــصا والعمليــة
ــــــة العمليــــــة %) 48.20(النظر ليــــــات ال اســــــتجابات ــــــسبة انــــــت نمــــــا مــــــن%) 41.70(ب

العينة أفراد  .استجابات
أفــرا -4 اســتجابات مــن الثالــث ــب ت ال ــ العينــةجــاء املحتــو"د بتحميــل الطالــب ىيقــوم

ولة سـ ـل ب ي و لك أفـادت،"التعلي ألفـراد) 233(حيـث املوجبـة سـتجابات مـن
ـــــــسبة ب بتحميـــــــل%) 43.20(العينـــــــة الطـــــــالب بقيـــــــام ليـــــــة، ال ســـــــتجابات جملـــــــة مـــــــن

دالـ ق فـر نـاك انت و ا، تقييم يتم ي ل د بو البالك ع ليفات والت والواجبات نر بـ ة
ي مـــستو عنـــد العينـــة أفـــراد ـــ%)5،%1(اســـتجابات أيـــضا ـــ وا تبـــاين نـــاك ـــان و ،

ً

ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات
ـــــة النظر ليـــــات ال عينـــــة أفـــــراد اســـــتجابات%)48.20(اســـــتجابات ـــــسبة انـــــت نمـــــا ب ،

العملية ليات اس%) 37.10(ال العينةمن أفراد  .تجابات
العينـة -5 أفـراد استجابات من خ و ع الرا ب ت ال التفاعليـة"جاء املـشاركة ولة سـ

اضـية ف الفـصو خالل من أفـادت،"لللطالب املوجبـة) 197(حيـث سـتجابات مـن
ــــــسبة ب العينــــــة املــــــشاركة%) 36.50(ألفــــــراد ولة ــــــس ليــــــة، ال ســــــتجابات جملــــــة مــــــن

نالتفاعليـــــ بـــــ دالـــــة ق فـــــر نـــــاك انـــــت و اضـــــية، ف الفـــــصو خـــــالل مـــــن للطـــــالب وة ل
ي مـــــــــستو عنــــــــد العينــــــــة أفــــــــراد ـــــــــ%)5،%1(اســــــــتجابات ــــــــ كب تبــــــــاين نــــــــاك ــــــــان و ،

ـسبة انـت حيث ة، النظر ليات ال لصا والعملية ة النظر ليات ال ن ب ستجابات
ـــــة النظر ليـــــات ال عينـــــة أفـــــراد نمـــــا%)42.80(اســـــتجابات ب اســـــتجابات، ـــــسبة انـــــت

العملية ليات العينة%) 28.80(ال أفراد استجابات  .من

ح املق   : رالتصو
مــــــــة أ تــــــــداعيات مــــــــع للتعــــــــاطي ــــــــر بجامعــــــــة ــــــــي و لك التعلــــــــيم منظومــــــــة ر زلتطــــــــو ز

)COVID 19(  
  : مقدمة

ـــــــام ا التعلـــــــيم نظـــــــام ر تطـــــــو خطـــــــة ـــــــ ـــــــ ك ـــــــة أولو ـــــــي و لك التعلـــــــيم ىيمثـــــــل
ـة و املبــذوربجم ـد ا مـن ــ عظ ميـة أ امللـف ـذا حظــى و ن، الـرا الوقـت ــ يـة العر لمـصر

مقدمــــة ـــ ـــر بجامعـــة ــــي و لك التعلـــيم ـــة تجر ي وتـــأ ، ــــام ا التعلـــيم منظومـــة ر زلتطـــو
قامـت ـ ال ة املـصر امعـات ا مقدمـة ـ ـر جامعـة انـت حيـث تمام، باال ديرة ا ب زالتجا ر

التعلــــ ســـــالميةبتطبيــــق العلــــوم ليــــة املــــس ــــ ا ف ــــا حرم خــــالل مــــن ــــا ف ــــي و لك يم
عام ت ش أ ال ونية لك ة ر

ُ
العالم2010ز حو ات الشب ع ا برامج ث لت   .لم

مـــــة أ يجـــــة ن التعليميـــــة واملؤســـــسات امعـــــات با التقليديـــــة اســـــة الد عطـــــل ظـــــل ـــــ زو ر
ونــا امعـــات)COVID 19(رو ا قامـــت اســـة، الد ـــل بتحو ــر جامعـــة ا مقــدم ـــ و ة راملــصر ز
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تداعيات مع للتعاطي ونية لك املنصات ع عد عن التعليم إ التقليدي النظام من ا ليا ب
جتما التباعد تحقيق مع التعليمية العملية استمرار ولضمان   .زمة،

و املـــشكالت مـــن ـــ الكث امليدانيـــة اســـة الد كـــشفت عمليـــةرولقـــد ـــت واج ـــ ال العقبـــات
ـا ل حلـو وضـع ـ إ وتحتـاج ـر، بجامعـة ونيـة لك ـ إ التقليديـة مـن اسـة الد نظـام ل لتحو ز ر
مــا ــو و التعليميــة، ــا ي ب ر وتطــو ــي و لك التعلــيم مجــال ــ ــا اد ــر جامعــة تحقــق ــ رح ز

ح املق التصو ذا خالل من تھ معا تم   .    رس
التص حفلسفة املق    :رو

ـ ـام ا التعلـيم منظومـة ر تطـو ـ ـا حيو ا دو يلعـب أن ـي و لك للتعليم يمكن
ً ً

ر
عطـــل مـــصر، ـــ إ وتـــؤدي مـــستقبال املجتمـــع ـــ تحـــدث قـــد ـــ ال مـــات مـــع التعـــاطي ـــ إ إضـــافة

ً
ز

التواصـــــــل تحقيـــــــق ـــــــ كبـــــــدائل ديثـــــــة ا التكنولوجيــــــا اســـــــتخدام ـــــــ إ ـــــــوء وال العامـــــــة، يــــــاة ا
جامعـــة ـــ ـــي و لك التعلـــيم تطبيـــق ـــة تجر لتقيـــيم اســـة الد ـــذه جـــاءت نـــا مـــن ، رجتمـــا
ونـــا و وس ـــ ف مـــة أ تــداعيات مـــع للتعـــاطي ــي و لك التعلـــيم نحـــو التوجــھ فكـــرة وطـــرح رــر ز  ز

)COVID 19(بجامعـة ـي و لك التعلـيم منظومـة ر لتطـو حـات مق التـصو ـذا يقـدم ـذا ول ر،
وعــ ــر، انــتز كمــا ــا املنــوط ــادي الر للــدو ــر جامعــة عــود ــ ح ــا، الــضعف نقــاط رالج ز

ب القر   .         باألمس
ح   املق التصو  :  ردف

أجــل مــن ــر، بجامعــة ــي و لك التعلــيم منظومــة ن تحــس ــ إ ح ــ املق التــصو زــدف ر
بــ ال ــا دو أداء ــ ســتمرار و التعليميــة ا ــداف أ معظــمرتحقيــق ــ اســة الد تحولــت عــدما ، رو ي

ونـا و وس ـ ف شار ان جراء ي و لك التعليم نحو العالم حو التقليدية امعات را  COVID(ل
ـــر،)19 بجامعـــة ونيـــة لك ـــة التجر تطبيـــق ـــق طر ضـــت اع ـــ ال ات ـــ الع ـــة مواج زكـــذلك

ا داف أ تحقيق ا نجاحا من   . وقللت
التصو) ج ( حرمنطلقات ي: املق من ح املق التصو   : رينطلق

أن-1 عــــد مــــصر ــــ ــــام ا ــــي و لك التعلــــيم منظومــــة لتطبيــــق الوقــــت حــــان قــــد أنــــھ
ونــا و مـة أ تــداعيات مــع التعـاطي أجــل مــن لـذلك يــأ م املنــاخ رأصـبح ،)COVID 19(ز

ال ر والتطــو صــالح لتحقيــق مجتمعيــة، غبــة و سياســية ادة إ نــاك روأصــبحت يبــور
التعلي املجال التكنولو التقدم بركب ق ت أن البالد ستطيع   .ح

أصــــــبحت-2 بـــــل ترفـــــا عــــــد لـــــم ياتيـــــة ا املجـــــاالت ــــــ الرقميـــــة التكنولوجيـــــا اســـــتخدام إن
ً

املجــال ــ ا واســتخدام ، العــال املجتمــع ـا يمــر ــ ال ف الظــر ا فرضــ ــة م ة وضـر رو
ا ل ع ن ع فرض أصبح   . ملجتمعاتالتعلي

افـة-3 ـ ديثـة ا التكنولوجيـا إدخـال خـالل مـن املـصر ـام ا التعلـيم منظومة يإثراء
ن قــاد أفـراد بإعــداد العمـل ســو ملتطلبـات ســتجابة و التعليميـة، العمليــة ونـات رم ق

ا مع والتعامل ديثة ا التكنولوجيا استخدام   . ع
ــ-4 ــر بجامعــة التعلــيم نظــام ر تطـو ــزإن ســتمرار و ــة بو ال ا ــداف أ تحقيــق ــ م س

ـــــــ التم يحقــــــق كمــــــا خيـــــــة، التا ا مــــــس ــــــ ع ــــــا قامـــــــت ــــــ ال الثقافيــــــة ا ســــــال رأداء ر
باملجتمع وض ال تحقيق يجابية للمشاركة ا دفع و امعة ا ذه ل   .     التعلي

ح) د ( املق التصو ائز   : رر
عــدة ــ ع ح ــ املق التــصو ند صرــس وتــت ــر، بجامعــة العمليــة ن تحــس تــضمن ــائز زر

ي فيما ائز الر   : ذه
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ي -1 و لك التعليم وطبيعة داف وأ لفلسفة الدقيق  .التحديد
جامعــــة -2 ـــ ــــي و لك التعلـــيم تطبيـــق عــــو ـــ ال ة ـــشر وال املاديــــة املـــشكالت قصـــد ر

ر  .ز
التعلـيم -3 تطبيـق أعاقت ال للمشكالت حلو أثنـاءلتقديم ـر بجامعـة ـي و زلك

ونا و مة أ تداعيات مع رالتعاطي   .)COVID 19(ز

ح) ـ  ( املق التصو   : رآليات
النتـــــائج مــــن عــــدد ــــ إ والتوصـــــل امليدانيــــة اســــة الد وإجــــراء النظـــــر طــــار عــــرض رعــــد ي

ب الباحــث قــام ــر، بجامعــة ــي و لك التعلــيم تطبيــق ومعوقــات مقومــات حــو امــة زال عوضــل
ــــ القــــصو أوجــــھ عــــض ــــة معا ــــ ــــا ســــتفادة القــــرار ملتخــــذي يمكــــن حــــات املق مــــن رعــــدد

ــــشار ان مــــة أ تـــداعيات مــــع التعــــاطي أجـــل مــــن ـــر بجامعــــة ــــي و لك التعلـــيم ــــة تجر زتطبيـــق ز
ونا و وس ـ)COVID 19 (رف ع ـا، ـوض وال ر ام ا التعليم منظومة ر تطو وكذلك ز،

ال   : تاالنحو

ـــــي -1 و لك التعلــــيم خـــــالل مــــن مــــستقبال ئـــــة الطا مــــات ـــــة ملواج الــــدائم ســــتعداد
ً

ر ز
ونية لك ة دا  .رو

ونـا -2 و مـة أ فرصة راستغالل ـا)COVID 19(ز مع للتعـاطي ـي و لك التعلـيم وتطبيـق
أعمــــال افــــة ل ــــ الرق التحــــو خــــالل مــــن ــــر بجامعــــة التعلــــيم منظومــــة ر تطــــو لــــ ز

ةا دا و التعليمية ا ونا وم  .رامعة
العلــــــوم -3 ليــــــة ة وإدا ـــــشاء إ ــــــ الــــــسابقة ـــــر جامعــــــة ة ــــــ خ مـــــن املــــــة ال رســـــتفادة ز

نظـــــام وإدخــــال امعـــــة، با ــــي و لك التعلـــــيم نظــــام تطبيـــــق ــــ ونيـــــة لك ــــة ر ز
تطبيقية جوانب ا ال العملية ليات ال املدمج  .التعليم

مواقــــــع -4 ـــــشاء ــــــة) منــــــصات(عليميــــــةإ ابـــــط(روإدا ــــــا) ور إل ــــــ ي امعــــــة ا صــــــفحة ــــــ ع
فيمـــا ـــي و لك التواصـــل لتحقيـــق امعـــة با ن والعـــامل ن ـــ دا و والطـــالب رســـاتذة

ر ام ا املجتمع أفراد ن يب  .ز
الطـالب -5 ط بـر تقـوم امعـة ا ئاسـة بـع ت ـ الرق التحـو مة م تتو فنية ة إدا شاء رإ لر

ســــــ والــــــشعبو اضــــــية ف والقاعــــــات الفــــــصو ــــــشاء وإ ونيــــــة لك باملنــــــصات لاتذة
ونية  .لك

ــــــــي -6 و لك التعلـــــــيم لتطبيــــــــق التحتيـــــــة يـــــــة والب انــــــــات م و ســـــــتعدادات اســـــــتكمال
التعلــــيم أنظمــــة ن لتمكــــ الــــسرعة عــــا نــــت إن تــــوف ــــق طر عــــن وذلــــك ــــر زبجامعــــة

بكفــــاءة العمــــل مــــن عــــد عــــن املنــــاطقوالــــتعلم ــــ إ التعليميــــة دمــــة ا صــــو و ــــسر لو و
 .البعيدة

لنفــــل -7 اســــية الد الــــشعب عــــدد ونيـــة لك املنــــصات ــــ ع اضــــية ف الفــــصو رتـــوف ل
سر و ولة س الطالب افة ل التعليمية دمة  . ا

للطــــــالب -8 الكثيــــــف امن ــــــ امل الــــــدخو تحمــــــل ــــــ ع تــــــھ وقد ــــــي و لك النظــــــام ــــــب لتجر ر
ا ليات ب  .امعةاملقيدين

ة -9 بـــــصو ونيـــــة لك املنـــــصات ـــــ ع ـــــشأة امل اضـــــية ف والقاعـــــات الفـــــصو ريئــــة ل
والعرض الصوت حيث من  .جيدة
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ـــام -10 ا الـــرقم ـــذا و امعـــة با وإدار وطالـــب أســـتاذ ـــل ل جـــام قـــم عمـــل ييـــتم ر
ــــة دا و التعليميــــة العمليــــات يل ــــس ل وذلــــك امعــــة با م ــــو م طيلــــة ــــ يتغ ال رثابــــت

وضع امعيةو ا البطاقة الرقم  .ذا
اســـم -11 خــالل مـــن امعــة ل ونيـــة لك املواقــع ـــ إ ن ــ دا و والطـــالب ســاتذة ــ ري

عن ة عبا و و القومي(رمستخدم عن) رقمھ ة عبا و ر مر لمة رو جـام(و ثابـت) رقـم
وإدار وطالــب أســتاذ ــل املــستخدم. يل اســم واملوظــف الطالــب أو ســتاذ ــ ي ال ــ ح

ر املر لمة  . وأو
قميـــة -12 عليميـــة ـــزة أج و) تابلـــت(رتـــوف تـــوب(للطـــالب ـــ) الب غ ن ـــ دا و رلألســـاتذة

ـــــذه ل ق ـــــسو ال ات شـــــر أحـــــد مـــــع امعـــــة ا عاقـــــد خـــــالل مـــــن ـــــا اقتنا ـــــ ع ن رالقـــــاد
صـناديق خـالل مـن ن والعـامل الطـالب ودعـم املناسب، والسعر ودة ا لضمان زة ج

الطال وإقراض ل نتمو القاد غ ن دا و رب  . ر
تنظــــيم -13 خــــالل مــــن ــــي و لك بالنظــــام للعمــــل ن ــــ دا و والطــــالب ســــاتذة ريئــــة

العمليــــات ــــ ــــا وتوظيف ونيــــة لك ــــزة ج و دوات اســــتخدام ــــ ع يــــة تد ات ردو ر
ة دا و  .رالتعليمية

د -14 بــــــو الــــــبالك واســــــتخدام ـــــــي و لك التعلــــــيم ــــــ ع ســــــاتذة ب رتــــــد العمليـــــــةر ــــــ
ا(التعليميــــــة يل ـــــــ و املحاضـــــــرات وإعـــــــداد) لبـــــــث ات واملقـــــــر والكتـــــــب امللفـــــــات فـــــــع رو ر

م ليفا وت الطالب اجبات و شطة أ الستقبال ابط وإعداد ونية، لك ات وختبا ر  .ر
املحـدد -15 املوعـد ـ ـا إل نضمام و اضية اف قاعة شاء إ كيفية ع ساتذة إعداد

ا ة إدا العالمــــــاتروكيفيــــــة خــــــالل مــــــن ونيــــــة لك ــــــ) يقونــــــات(لــــــسة ع املوجــــــودة
د بـــــو الـــــبالد والغيـــــاب. رصـــــفحة ـــــضو ا لرصـــــد لـــــسة ا ـــــر تقر ـــــ ع الـــــدخو ركـــــذلك ل

 .للطالب
امعـة -16 ا صـفحة ـ ع ونيـة لك املواقـع ـ ع الـدخو كيفيـة ـ ع سـاتذة ب لتـد ر

مثــــــل ــــــة دا والعمليــــــات العــــــام ــــــادي النظــــــام الترمثــــــل ــــــ و ــــــ ا الد ــــــدو را ل
وكيفيــــــة ات، ختبــــــا ــــــ م جــــــا ود الطــــــالب وغيــــــاب حــــــضو يل ــــــ وذلــــــك رالطــــــالب ر ر

امعة ا داخل ونية لك ة دا  .راملراسالت
شـــــئو -17 خـــــالل مـــــن س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء بأســـــماء التعليميـــــة ات املقـــــر ـــــط نيـــــتم ر رر

وع العام ادي النظام بوابة ع متحانات و اسة درالد بو  .رالبالك
واملكتبات -18 املصر املعرفة نك ب ا تباط وا قمية مكتبة إ امعية ا املكتبة ل يتحو ر ر

واملعرفية العلمية وعية افة و  .العاملية،
ـــ -19 ع وتوضـــع قميـــة ات مقـــر ـــ إ قيـــة الو ة الـــصو مـــن التعليميـــة ات املقـــر ـــل رتحو ر ر ر ر

الط ا ليطالع الرقمية ا مكتب أو امعة، ا امواقع ا محتو من ستفيدو و  .نالب
ـي -20 و لك املوقـع ـ إ الولـوج خـالل مـن اسـية الد ات للمقـر الطالـب تـصفح ولة رسـ ر

امعة  .  ل
التفـاع -21 النظـام سـتاذ للطـالب(اسـتخدام امن ـ امل املباشـر املحاضــرة،) البـث أثنـاء

ــستطي ــ ح ــي و لك املوقــع ــ ع املحاضــرات يل ــ ب ســتاذ يقــوم الطالــبكمــا ع
شاء وقت أي ا إل  .الرجوع

خـــالل -22 مـــن طالبـــھ ات استفـــسا ـــ ع بــالرد املباشـــر التفـــاع النظـــام ـــ ســـتاذ رقيــام
املختلفة جتما التوصل ومواقع قنوات خالل من وكذلك ، فو نامليكر  .و
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أســـــاليب -23 ـــــع نو ب قـــــوم و ـــــي، و لك التعلـــــيم وفنيـــــات ونظـــــم بآليـــــات ســـــتاذ إملـــــام
طالبھالتعلي مع والتعلم  .  م

وضــــــع -24 ــــــتم و ــــــ ا د مقــــــر ــــــل ل أســــــئلة بنــــــك عمــــــل س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء رقيــــــام رر
موضوعية ة صو ات رختبا متعـدد(ر مـن اختيـار ل ات)ش ختبـا تـصميم ـتم و ر،

ونيـا إلك ا صـد و الطـالب إجابـات يح بتـ ـاز ا يقـوم ح قمية ة بصو ا وإجرا
ً

ر رر
حـــــصل و ، ـــــشر تــــدخل يدو مـــــنن ـــــاؤه ان فـــــو آليـــــا ختبـــــار ـــــ يجتـــــھ ن ـــــ ع رالطالـــــب

ً

 .ختبار
ــــشطة -25 أو املحاضــــرات ـــ ســــواء بفاعليـــة التعليميــــة العمليــــة ـــ الطــــالب مـــشاركة

الـــبالك ـــ ع ـــا فع و م مـــ ـــة املطلو ليفـــات والت الواجبـــات بإنجـــاز قومـــوا و ونيـــة رلك
ستاذ يقوم الذي ي و لك الرابط أو د اربو بتقييم ستاذ ليقوم  .بتحديده

تقنيــات -26 خــالل مــن ــادي أدائــھ عــن مباشــرة اجعــة غذيــة ــ ع الطالــب ريحــصل
 .  التعليم

امعــــــــة -27 ا موقـــــــع ـــــــ ع ــــــــام ا يـــــــد ال خـــــــالل مـــــــن ـــــتاذه أســـ مـــــــع الطالـــــــب يتواصـــــــل
أستاذه خالل من إليھ توجھ ال بالتعليمات الطالب م ل و ي، و  .لك

الطا -28 أويتواصـل ـي و لك يـد ال ـ ع امعـة وا ليـة ال ـ املختـصة ـات ا مـع لـب
لـــــــذلك مخــــــصص ابـــــــط امعــــــة ا ــــــشاء أي) خــــــدمتك(ربإ م قـــــــابل إذا الطــــــالب دمـــــــة

ـــــة دا والـــــشئو ســـــاتذة لتواصـــــل أخـــــر موقـــــع وكـــــذلك ـــــة، إدا أو عليميـــــة لة رمـــــش نر
امعة) راسل( ا داخل ة دا  .رللمراسالت

التكنو -29 امعـةتوظيف ا داخـل ـة دا و التعليميـة العمليات افة الرقمية رلوجيا
ا حدا و ا ليا و ا  .وومؤسسا

ك -30 وال والقرصنة اق خ ضد امعة ل ونية لك الصفحة ن  .تأم
باستمرار -31 نت ن شبكة ع امعة ل ونية لك املوقع  .تحديث
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  :املراجع

 : الكتب

شــــو ق فــــار ، دار: والبــــو ة، ســــكند ، ــــام ا التعلــــيم صــــيغ كإحــــدى اضــــية ف امعــــة را
امعية، ا  .م2013املعرفة

ع جمال شان، شر،: الد ال راء الز دار اض، الر ، ام ا التعليم  .م2004التجديد
محمد محمد ادي، اللبنانيـ: ال ة املـصر الـدار رة، القـا نـت، ن شـبكة ـ ع ـي و لك ة،التعليم

 .م2005
يم إبرا ، قلة،: بخ بو ام ا املركز وتقنياتھ، ا ف  .م2001 / 3/ 12رالتعليم
بيـــــل س، املعرفـــــة،: جيــــ عــــالم سلـــــسلة ضــــوان، الـــــسالم عبــــد ترجمـــــة نــــت، ن عـــــد راملعلوماتيــــة

داب، و والفنو للثقافة الوط املجلس ت، و س)231(نال ما  .م1998ر،
سـعيد محمــد س: حمـدان، مــ ا ، ـ العل للبحــث ي الـسودا املركــز ـي، و لك يوليــو19التعلــيم

 .م2012
أحمد الراشد،: سالم، مكتبة اض، الر ي، و لك والتعليم التعليم  .م2004تكنولوجيا

يل ن ، للكتاب،: ع ة املصر يئة ال رة، القا املعلومات، وعصر  .م1999العرب
املطلب عبد محمد الدين حسام ، دن،: نماز اضية، ف امعة سم22ا  .م2010د

ات والدو   : راملجالت
فـــضل بـــن ـــس أ ، ـــ يـــة،: ا العر امعـــات ا ـــ ـــي و لك التعلـــيم تطبيـــق دو تحـــو نعقبـــات ل

العدد اض، الر املعرفة، تم، 91مجلة  .م2002) لأيلو(س
حــسن د: الــسيد، ــا، عل التغلــب وتقانــات ــ ا ف التعلــيم العــددتحــديات ر)21(راســات، شـــ ،

ي الثا ن   .م2007شر
ــ ع منــصو ، ر رالــش الــسعودية: ي يــة العر اململكــة ــ العــا للتعلــيم اضــية اف جامعــة .... نمــوذج

العــــدد ، العــــا للتعلــــيم الــــسعودية املجلــــة ــــا، وحلول ا وأســــبا ــــا جــــب)2(واقع / ـــــ1425ر،
 .م2004أغسطس

محسن ي: العبادي، و لك العددالتعليم اض، الر املعرفة، مجلة  .م2002،)91(،
طــــھ صــــالح مجــــدي ــــدي، ــــام: امل ا التعلــــيم ــــ تطبيقــــھ انيــــة وإم ــــ ا ف التعلــــيم فلــــسفة

يـة، العر بية ال مستقبل ديثة، ا ة بو ال ات تجا ضوء ع تحليلية اسة د ، راملصر ي
زء العدد)12(ا ر)43(، أكتو  .م2006،

خال فحوص، أحمدبن بيـة،: د ال مجلـة العوملـة، ظـل العا للتعليم العاملية ات تجا عض
ل إبر ن، البحر الثامن،  م2003العدد

ن ت مـــــا يل، املعرفـــــة،: رـــــشاس مجلـــــة ، ـــــشو م مقـــــال ن، بـــــو لل جديـــــد تحـــــد ـــــي و لك رالتعلـــــيم ٍ
العدد اض،  .م2002،)91(الر

كـيم ا عبــد محمـد ، ا: يطنطـاو ا ع ليــةومـشر مجلـة عــد، عـن للتعلـيم كــصيغة ة املـصر معــة
العدد ق، الزقا جامعة بية، تم39زال س  .م2003،

ام املجلة: رمصطفى، التعليمية، العملية ودة ا معاي لتحقيق ي و لك التعليم توظيف
العدد ، ام ا التعليم جودة لضمان ية  .م2012،)5(،مج)9(العر
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و لقاتاملؤتمرات وا   : الندوات

ســـــميح ضـــــا الـــــسعود، ات: رأبـــــو ـــــ ا ضـــــوء ـــــ املـــــصر ـــــ ا ف ـــــام ا التعلـــــيم ر يتطـــــو
الـــــسنو املــــــؤتمر ـــــ مقـــــدم بحــــــث املعاصـــــرة عـــــشر(يالعامليـــــة ــــــادي ا ـــــي الــــــدو–العر

ـي) الثامن العر والعـالم مـصر النو العا ـ–التعليم املنعقـد ر والتطـو التحـديات
ل) 14-13(ةالف  .م2016أبر

طــــھ طــــار بالبلــــدان: قأحمــــد، العــــا التعلــــيم مؤســــسات ــــ ــــي و لك التعلــــيم فاعليــــة تقيــــيم
عــــد، عــــن والــــتعلم ــــي و لك للتعلــــيم ي الثــــا الــــدو املــــؤتمر ــــ مقــــدم بحــــث الناميــــة،

عنــــوان تحــــت جديــــد" املنعقـــد يـــل ــــد فر املر"علــــيم الــــسعودية، يــــة العر اململكــــة كــــز،
ة الف عد، عن والتعليم ي و لك للتعليم و) 21-20(الوط  – 23(ـ،1432لبيع

اير) 24  .م2011ف

فـــــــادي التعلـــــــيم: إســــــماعيل، ــــــ تـــــــصاالت و املعلومــــــات تكنولوجيـــــــا الســــــتخدام التحتيـــــــة يــــــة الب
تقنيـــــــات توظيـــــــف حـــــــو قليميـــــــة النـــــــدوة ـــــــ مقدمـــــــة عمـــــــل قـــــــة و عـــــــد، عـــــــن لوالتعلــــــيم ر

يوليوامل دمشق، التعليم، تصاالت و  .م2003علومات
سـعد مــا ـرف، عنــوان: را تحـت املنعقــد عـشر الثالــث ـ العل املــؤتمر ـي، و لك منــا"راملقــر

وطــــــر للمنــــــا ة املــــــصر معيــــــة ا املعاصــــــرة، والتكنولوجيــــــة املعرفيــــــة ة والثــــــو قالتعلــــــيم ر
شمس، ن ع جامعة س،  .م2001رالتد

ند ليفة، ـت ا ات: سـليمان ب والتطـو ـات ديثـة رتجا ـي التعلـيم خدمـة ـ ا و اسـة: لك  رد
نـة ن رمقا ـع النمـاذج بـ اسـب ليـة عـد، عـن للتعلـيم ر امللـك جامعـة املعلومـات، ونظـم ا
ا سعود،  .م2009السعودية، ض،الر

ـــ ع جمـــال ـــشان، التعلـــيم: الد ـــ ديـــدة ا نمـــاط أحـــد اضـــية ف امعـــة قـــةا و ، ـــام را
تحـــت املنعقـــد ـــام ا التعلـــيم ر تطـــو ملركـــز عـــشر ـــع الرا القـــومي املـــؤتمر ـــ مقدمـــة عمـــل

ــي" عنـوان العر ــام ا التعلــيم ــ جديــدة ــ"آفــاق شــمس، ن عــ جامعــة بيــة، ال ليــة ،
ة  .م2007نوفم) 26 -25(الف

هللا عبـــد يم إبـــرا ـــسن، أم: املح تـــرف ـــي و لك نـــدوةالتعلـــيم ـــ إ مقدمـــة عمـــل قـــة و ة، رضـــر رو
سعود، امللك جامعة بية، ال لية املستقبل، سة  .ـ1423شعبان) 17 -16(رمد

ـــز العز عبـــد بـــن هللا عبـــد ، ـــ عوائقـــھ،: املو فوائـــده، خصائـــصھ، ومـــھ، مف ـــي، و لك التعلـــيم
سعود امللك جامعة املستقبل، ندوة إ مقدمة عمل قة  .ـ1423شعبان) 17- 16(رو

ســعيد محمــد بحــث: حمــدان، ، ــام ا ــي و لك التعلــيم مجــال ــ يــة والعر الدوليــة ب رالتجــا
الثالـــث الـــسنو املـــؤتمر ـــ إ ـــود" يمقـــدم ا متطلبـــات املعرفـــة، ومجتمـــع عـــد عـــن التعلـــيم

شمس ن ع جامعة املفتوح، التعليم مركز ر، التطو اتيجيات  .م2007مايو) 7-5(واس
جيـــت جو ، :ردميـــان، العـــا التعلـــيم ـــ ع جتمـــا الطلـــب ـــة ملواج مـــدخل اضـــية ف امعـــة ا

نـــة املقا بيـــة لل ة املـــصر معيـــة ل عـــشر الـــسادس ـــ العل املـــؤتمر معاصـــرة، ـــة و تر ـــة رر -ؤ
ة الف املنعقد سعيد، ببو بية ال لية ل و السنو راملؤتمر ل  .م2008يناير) 27-26(ي
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شـــــدي املـــــؤتمرالتعلـــــيم: رطعيمـــــة، ـــــ إ مقدمـــــة عمـــــل قـــــة و اضـــــية، ف امعـــــات وا ـــــي و رلك
الثالـــــث اتيجيات(يالـــــسنو واســـــ ـــــودة ا متطلبـــــات املعرفـــــة، ومجتمـــــع عـــــد عـــــن التعلـــــيم

شمس ن ع جامعة املفتوح، التعليم مركز ر،  .م2007مايو) 7-5(التطو
ســليمان ـــھ، محمـــد-رعبــد أحمـــد عــزة ، ـــسي اضـــية: ا ف امعــة للتعلـــيم... .ا ح ـــ مق رتــصو

ـــ العل املـــؤتمر يـــة، جن ب التجـــا عـــض ضـــوء ـــ ع ـــي العر الـــوطن ـــ عـــد عـــن ـــام را
التاســـع و(يالـــسنو ــــي بيــــة) لالعر ال ليـــة ب املنعقــــد نـــة، املقا بيـــة لل ة املــــصر معيـــة رل

عنـوان تحت سعيد عـد" رببو عـن ـام ا مـستقبلية.. التعلـيم ـة ة" ؤر ـ الف ) 18- 17(ـ
سم  .م2002د

الاله عبد التواب عبد التواب، بحـث: عبد عـد، مـن للـتعلم جديـدة كـصيغة اضـية ف امعـة ا
ة ـ الف ـ مـسقط، قـابوس، الـسلطان جامعـة ديثـة، ا التعلـيم أنمـاط نـدوة  18(مقدم

 .م2003مايو) 20 –
ن وآخر الاله، عبد التواب عبد التواب، ف: وعبد مـانالواقع جامعة لشبكة التعلي ا

ــ مقــدم بحــث عــد، مــن والتعلــيم املفتــوح للتعلــيم اتــصا وســيط والتكنولوجيــا للعلــوم
عنـوان تحـت واملنعقد ق، الزقا جامعة بية، ال لية ل ع الرا العل ليـات" زاملؤتمر ر تطـو

والعامليـــة، املحليـــة املـــستجدات ضــــوء ـــ ـــي العر الـــوطن ـــ بيـــة ةال ـــ الف ايــــر) 9- 8(ـــ ف
 .م2006

نــــادر بــــدر ، ــــ التكنولــــو: ع ايــــل باملو والــــتعلم املعلــــم"التعلــــيم أداء ر تطــــو نحــــو جديــــدة ــــة ،"ؤر
ل أبر ساسية، بية ال لية ت، و ال للمعلم، ي الثا  .م2009املنتدى

خالـد ـي، ا الطلبـة: وقر ـات ي التواصـل اسـتخدام نحـو اتجا امن رالفـو ـ ـ امل ـ وغ امن ـ ئـة امل  ب
ي التعلم و جامعـة سـلفيت منطقـة  لك منطقـة القـدس التعليميـة،  سـلفيت املفتوحـة،

 .م2012التعليمية،
سعيد محمد اب، الو مـصر: عبد ـ ـي و لك متوسـطية،.. التعليم البحـر اضـية ف امعـة ا

للتع التنافــسية ة والقــد املعلوماتيــة مــؤتمر ــ مقدمــة عمــل قــة رو يــةر عر ى ر املفتــوح، ؤلــيم
ة الف شمس، ن ع جامعة املفتوح، التعليم مركز ة، ل) 28-26(تنمو  .م2005إبر

صـــالح ســـامح ، ـــ ونيـــا: ع الك العـــا التعلـــيم
ً

عمـــل.  قـــة و واعتمـــاد، وتقنيـــة وخـــصائص رأنمـــاط
املـــــستقبل وآفـــــاق الواقـــــع والتعلــــــيم اضـــــية ف بيـــــة ال ملـــــؤتمر فيالدفيــــــا،-قـــــدمت جامعـــــة

سم ،/ د و لانو  .م2003ن
علمية   : رسائل

جـة: جعـف سـعود العفتـان، امعـة طلبـة اسـتخدام رد يـة ا ـي للتعلـيم املفتوحـة العر و مـن لك
ـة س يئـة أعـضاء نظـر وج امعـة، ـ والطلبـة رالتـد ، رسـالة ا ة، ماجـست ـشو م ـ  رغ

ية عمان جامعة اسات العر  .م2009ردن،،العليا رللد

محمــــدرد ــــ ع ــــم مــــصر: رالــــة، ــــ اضــــية اف امعــــة ح ــــ مق ســــالة... نظــــام مــــستقبلية، اســــة رد ر
حلوان، جامعة بية، ال لية ة، شو م غ اه ردكتو  .م2006ر

يوســـف شــــيماء ، ــــ: صـــو ع التعليميـــة ئــــات الب ـــ ونيــــة لك املناقـــشات أســــاليب اخـــتالف أثــــر
لـــــدى ـــــ التفك وتنميـــــة املعرفـــــة بنـــــاء ـــــ ع ـــــب بيـــــةالو ال ليـــــة ب التعلـــــيم تكنولوجيـــــا طـــــالب

شمس، ن ع جامعة البنات، لية اه، دكتو سالة رالنوعية،  .م2009ر
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امج وال طط   : ا
العامليــــــــة ة الــــــــ ــــــــا. منظمــــــــة ل ســــــــتجابة و ة الــــــــسا مــــــــراض ترصــــــــد ئــــــــة. رقــــــــسم باألو نــــــــذار

ــــا ل ســــتجابة ا: و الـــــصعيد ــــ ع ــــب للتأ العامليـــــة ة الــــ منظمــــة ـــــةخطـــــة ملواج لعــــال
ونا و وس  .مCOVID 19(،2020(رف

ة خبا واملواقع ف   : رال
ــــ خ البلــــد، صــــدى ، ــــ الرق التحــــو حلــــة ضــــمن عــــد عــــن الــــتعلم منــــصة تطلــــق ــــر لجامعــــة ر ز

خ بتا شو رم  .م2020مايو30ر
عــد عــن التعلــيم نظـام تفعيــل تبــدأ ــر ل.. زجامعـة التعلــيم ــ للتوســع عاجلـة ــيخطــة و .. ك

املقبلــة املرحلــة ــ الرق التحــو ــ ع ع،" مــودل"و.. لوالعمــل الــسا اليــوم املحاضــرات، لــشرح
ن ثن ، شو م س23رتحقيق  .م2020رما

ية العر مصر ة و اء: رجم الو مجلس رئاسة النقـل: زر وسـائل واسـتخدام مـساءا التجوال منع قرار
ً

ونا، و ب س ماعية شو را م خ ع، السا خراليوم  .م2020/ 22/3ربتا
ية العر مصر ة و اء: رجم الو مجلس رئاسة يـوم: زر من ا اعتبا ونا و ب س اسة الد تأجيل رقرار رر

س15حد خ2020رما بتا شو م خ ع، السا اليوم ن، أسبوع روملدة  .م2020/ 13/3ر
ية جن   : املراجع
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حصائية داو ا ق لم  
قم رجدو   )1(ل

أف ع تو سزيو ا ونوع لية ال التخصص نوع متغ حسب العينة   .راد
  النوع

  التخصص
ن   بنات  بن

  جما

 240 111 129  العدد
عملية   ليات

سبة  %100.0 %46.3 %53.8  ال

 299 98 201  العدد
ة نظر   ليات

سبة  %100.0 %32.8 %67.2  ال

  539  209  330  العدد
  جما

سبة   %100.0  %38.8  %61.2  ال

قم رجدو   )2(ل
أحادي التباين تحليل اختبار باستخدام العينة أفراد استجابات ن ب ق الفر ويو

 way ANOVA 1تجاه

  املتوسط راملحاو  م
نحراف

  ياملعيار
  ف

ىمستو
  الداللة

ونية  1 لك ة   0.0001  65.33  6.99  43.97  ردا

2  
ية والب انات م

  التحتية
16.81  3.83  27.50  0.000  

3  
يئة عضو

س   رالتد
11.74  2.25  408.60  0.000  

  0.000  95.52  2.30  9.16  الطالب  4

5  
وطر قاملنا

  التعليم
8.51  1.99  64.05  0.000  

العام   0.0001  132.20  3.47  18.04  املتوسط
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لية) 3(رقملجدو ال نوع حسب العينة أفراد استجابات ن ب ق الفر / عملية(ويو
ة رح) نظر بجامعة ي و لك التعليم تطبيق زو   .  ل

ليات راملحاو   املتوسط  العدد ال
نحراف

  ياملعيار
قيمة
  التاء

  الداللة

ة  7.84910  42.8000  240  عملية ردا
ونية ة  لك   6.07109  44.9130  299  نظر

-3.524  0.000  

انات  3.59543  16.0417  240  عملية م
التحتية ية ة  والب   3.90721  17.4314  299  نظر

-4.252  0.000  

يئة  2.37769  11.2875  240  عملية أعضاء
س ة  رالتد   2.06974  12.1070  299  نظر

-4.275  0.000  

  2.37868  8.7208  240  عملية
  الطالب

ة   2.18041  9.5050  299  نظر
-3.985  0.000  

وطر  2.01542  8.0292  240  عملية قاملنا
ة  التعليم   1.89255  8.8896  299  نظر

-5.096  0.000  

  14.78627  86.8792  240  عملية
الك   املجموع

ة   12.04340  92.8462  299  نظر
-5.163  0.000  

  )4(رقملجدو
س ا نوع حسب العينة أفراد استجابات ن ب التباين ن( يو مفردات) بنات/ بن لحو

ا ومحاو بانة   .رس

  سطاملتو النوع راملحاو
نحراف

  ياملعيار
قيمة
  التاء

  الداللة

ن للتعليم  7.16203  44.0788  بن ونية لك ة ردا
ام   6.72858  43.8038  بنات  ا

0.445  0.657  

ن ية  3.92649  16.7818  بن والب املادية انات م
  3.68402  16.8612  بنات  التحتية

-0.234  0.815  

ن   2.28022  11.7576  بن
س التد يئة   رأعضاء

  2.19959  11.7177  بنات
0.201  0.841  

ن   2.34125  9.1303  بن
  الطالب

  2.24353  9.1962  بنات
-0.323  0.747  
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ن   2.03906  8.5424  بن
التعليم وطر   قاملنا

  1.92119  8.4498  بنات
0.526  0.599  

ن   14.14064  90.2909  بن
الك  املجموع

  12.86427  90.0287  بنات
0.217  0.828  

  ) 5(رقملجدو
ي و لك التعليم ة إدا كفاءة مدى حو العينة أفراد استجابات ق الفر ريو ل و

ر يزبجامعة و لك التعليم إ التقليدية اسة الد من رالتحو   . ل
املوافقة   ستجابات

العملية ليات ة  ال النظر ليات ة  املجموع  ال   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار  %  ارالتكر

  2ا

الطالـــــــــــــــب لدخـــــــــــــــو
ــــــــــــــــــــــــ إ ســــــــــــــــــــــــتاذ و

نظــــــــــــــــــــــــام منــــــــــــــــــــــــصة
ي و لك ـ التعليم
ـــــــق طر عـــــــن نيكـــــــو
مـــــــــــــــستخدم اســـــــــــــــم

سر لمة   .و

175  72.90  228  76.30  403  74.80  7.475  

ن والقــــــوان اللــــــوائح
للعمليـــــــــة املنظمـــــــــة
ــــــــسمح التعليميــــــــة
ـالتعليم باستخدام

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــي و لك
التعلــــــــــيم عمليــــــــــات

و ةوالــــــــــــــــــــتعلم ردا
  .التعليمية

128  53.30  190 63.50  318  59.00  
5.754  

  

قـــــــــــــــم عمـــــــــــــــل رتـــــــــــــــم
لألســــــــاتذة جــــــــام
يـــــتم ـــــي ل والطـــــالب
مــــــــــن معــــــــــا ــــــــــم ط ر
التكنولوجيــا خـالل

  .الرقمية

132  55.00  183  61.20  315  58.40  6.088  

ات املقــر ــط ريــتم ر
بأســــماء التعليميــــة
يئــــــــــــــــــــــة أعـــــــــــــــــــــضاء

130  54.20  182  60.90  312  57.90  3.629  
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املوافقة   ستجابات

العملية ليات ة  ال النظر ليات ة  املجموع  ال   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار  %  ارالتكر

  2ا

س   .رالتد

إجـــــــــــراءات ـــــــــــ تو
ـللطالب ات رختبا
تقنيــــات خــــالل مـــن

  .التعليم

127  52.90  178  59.50  305  56.60  2.876  

الـــــــــــرقم اســـــــــــتخدام
لألســـــــاتذة القـــــــومي
لمــــــــــــة ك والطــــــــــــالب

ـــــــــ إ للنفـــــــــاذ ر ومـــــــــر
ونية لك ـ املواقع

امعة   .ل

124  51.70  170  56.90  294  54.50  2.162  

جاع اســــــــــــــ يمكــــــــــــــن
حـا ـ الـسر للمة

ولة ـــــــــــس ا ـــــــــــسيا
سر   و

115  47.90  167  55.90  282  52.30  1.646  

الطــالب م تقــو يــتم
ـــــــــــــــــــل ل ونيــــــــــــــــــا الك

ً

ـــــــــــــــــــــــ ا د رمقـــــــــــــــــــــــر ر
الطالــــــــب حــــــــصل و
فــــــــو جتــــــــھ د ــــــــ رع ر

مــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــاء ن
  ختبار

112  46.70  140  46.80  252  46.80  0.587  

ات دو تنظــــــــيم رتـــــــم
لألســـــــاتذة يـــــــة رتد

ـــــــــــــــــــــــــــ والطـــــــــــــــــــــــــــالب
التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

ي و   .لك

98  40.80  136  45.50  234  43.40  2.448  

الطالـــــــــب يتواصــــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــات ا مــــــــــــــــــــــــــــع
ليـة ال ـ املختصة
عـــــــــــــن امعـــــــــــــة ا أو
يـــــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــــق طر
إذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي و لك
إحـــــــــــــــــــــدى قابلتـــــــــــــــــــــھ

99  41.30  129  43.10  228  42.30  3.071  
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املوافقة   ستجابات

العملية ليات ة  ال النظر ليات ة  املجموع  ال   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار  %  ارالتكر

  2ا

  .املشكالت

الطالــــــــــــب يحــــــــــــصل
اجعـــة غذيـــة ـــ رع
أدائــــــــــــــــــــــــــــــــــھ عــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مباشــــــرة ـــــاديمي
تقنيـــات ـــق طر عـــن

املتاحة   .التعليم

105  43.80  123  41.10  228  42.30  3.071  

ع قمتا رجدو   ) 5(ل
ي و لك التعليم ة إدا كفاءة مدى حو العينة أفراد استجابات ق الفر ريو ل و

التحو ر لبجامعة يز و لك التعليم إ التقليدية اسة الد   رمن
املوافقة  ستجابات

العملية ليات لي  ال ةال النظر ة  املجموع  ات   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  2ا

للطـالب الرقمي ط الر تم
ـــــــــــــق طر عـــــــــــــن ســـــــــــــاتذة و
متخصــــــــــــــصة فنيــــــــــــــة ة رإدا
س ئـــــــــــــــــــ لنائــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــة رتا
التعليم لشئو امعة   نا

90  37.50  133  44.50  223  41.40  4.060  

يئــــــة أعـــــضاء إعـــــداد تـــــم
ـــــــ ع والطـــــــالب س رالتـــــــد

التعلـــــــــــــــــــــــــــــيم اســـــــــــــــــــــــــــــتخدام
ي و   .لك

103  42.90  119  39.80  222  41.20  4.950  

الـــــــتعلم نظــــــام ــــــة تجر تــــــم
ـــــــ ع تـــــــھ وقد ـــــــي و رلك

امن ــــــ امل الــــــدخو لتحمــــــل
مـــــــــــــــــــــــن ة ـــــــــــــــــــــــ كب ألعـــــــــــــــــــــــداد

  .الطالب

85  35.40  121  40.50  206  38.20  
7.823  

  

موقـــــع معلومـــــات تحـــــديث
شــــــــــــــبكة ــــــــــــــ ع امعــــــــــــــة ا

87  36.30  110  36.80  197  36.50  8.959  
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املوافقة  ستجابات

العملية ليات لي  ال ةال النظر ة  املجموع  ات   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  2ا

باستمرار نت   .ن

الرســــــــــــــــوميـــــــــــــــتم ـــــــــــــــسديد
ــــــــــــــق طر عــــــــــــــن امعيـــــــــــــة ا
ــــــــــ ع البنكيــــــــــة ت ــــــــــو ا

البنكيــــــــــــــــــــــــــــة البطاقــــــــــــــــــــــــــــات
  .الرقمية

77  32.10  115  38.50  192  34.60  9.373  

امعــــــــة ا موقـــــــع صـــــــفحة
يــــــــصعب ة بــــــــصو رمؤمنــــــــة
القراصـــــــنة مـــــــن ـــــــا اق اخ

كر ال   .أو

83  34.00  107  34.60  190  34.30  9.653  

ة ــــــ خ مــــــن ســــــتفادة تــــــم
ــــــــــــــ ر العلـــــــــــــوم ةزليـــــــــــــة

ـــــــــــــــــشر ـــــــــــــــــ ونيـــــــــــــــــة لك
ــــــــــــــــــــــــــي و لك التعلــــــــــــــــــــــــــيم
إنجــــــــــــــــاح ــــــــــــــــ ع والعمــــــــــــــــل

ة   .التجر

59  24.60  99  33.10  158  29.30  13.753  

املراقـــــــــب اســـــــــتخدام يـــــــــتم
ات ختبـــا ـــ ـــي و رلك
الطــــــالب غـــــش مـــــن ـــــد ل
املوقـــــــــــــــع ـــــــــــــــ إ لوالـــــــــــــــدخو

ونية   .لك

67  27.90  74  24.70  141  26.20  15.190  

ـــــــــة ملواج ســـــــــتعداد تـــــــــم
مـسبقا والطوار مات
ً

ئ ز
التعلــــــــــــــــــــيم خــــــــــــــــــــالل مــــــــــــــــــــن

ي و   .لك

27  11.30  68  22.70  95  17.60  17.685  

  65.682  44.48  4795  46.35  2772  42.15  2023  جما
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  ) 6(رقملجدو
التحتية ية والب املادية انات م توفر حو العينة أفراد استجابات ق الفر ليو و

التعليم لتطبيق مة رزالال بجامعة ي و   .زلك
املوافقة   ستجابات

العملية ليات ة  ال النظر ليات   املجموع  ال

ة   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  2ا

املنـــــــــــــــــــصات تــــــــــــــــــوفر
ونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لك
لنقـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــة زالال
التعليميــة دمــة ا
للطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب
والطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

سر و ولة   .س

95  39.60  149  49.80  244  45.30  8.118  

لصوالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية ف

ــــــــــــــــــــــــــ ع ــــــــــــــــــــــــــشأة امل
املنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصة
جيــــدة ونيــــة لك
الــصوت حيــث مــن

  والعرض

76  31.70  105  35.10  181  33.60  1.791  

اســــــتخدام ولة ســــــ
والطــــالب ســـاتذة
التعلـــــــــــــــــيم لنظــــــــــــــــام
الـــــــــذي ـــــــــي و لك
مـــــــــــن ه اختيــــــــــا رتــــــــــم

امعة ا   .طرف

68  28.30  84  28.10  152  28.20  1.328  

توظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
التكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

افــــــــةالرقميـــــــة ـــــــ
ـــــة دا رالعمليــــات
وحـــــــــــــــــدات داخـــــــــــــــــل

امعة   .ا

62  25.80  88  29.40  150  27.80  2.234  

سـتعدادات   4.499  25.60  138  29.10  87  21.30  51تـوفر
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املوافقة   ستجابات

العملية ليات ة  ال النظر ليات   املجموع  ال

ة   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  2ا

يـة والب انات م و
لتطبيـــــــــق التحتيـــــــــة
نظــــــــــــــــــــــــام لتعلـــــــــــــــــــــــيم
التعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

ي و   .لك

ـــــــــــــــــــــــــزة ج تــــــــــــــــــــــــوفر
الرقميــة التعليميــة

تـــــــــــــــــوب( –الـــــــــــــــــالب
ــــللــــدى) التابلــــت

يئـــــة أعـــــضاء مـــــن
والطــالب س رالتــد

  .والطالبات

44  18.30  88  29.40  132  24.50  10.667  

ات الـــــــــــــــــشب تـــــــــــــــــوفر
التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لك
والعاليــــــــــــة ــــــــــــة القو

  .السرعة

34  14.20  79  26.40  113  21.00  12.223  

مكتبــــــــــة تـــــــــوف تـــــــــم
ل ـــــــــــــــــــــــس رقميـــــــــــــــــــــــة
تـــــــصال للطالــــــب
ســـــــــــــــــتعانة و ـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا بمحتو
ــــــــــــ م ســــــــــــتفادة او

العمليــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .التعليمية

41  17.10  70  23.40  111  20.60  13.261  

عـــا نـــت ان يتـــوفر
ن لتمكـــــــــــ الــــــــــسرعة
التعلــــــــــــــــيم أنظمـــــــــــــــة
مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن

بكفاءة   .العمل

26  10.80  76  25.40  102  18.90  19.735  

  63.856  27.27  1323  30.69  826  23.01  497  جما
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قم رجدو   )7(ل
استجابات ق الفر مةالعينويو أ ظل ر بجامعة التعليم وطر املنا حو زة ز ق ل

ونا   ) COVID 19(ركو
املوافقة   ستجابات

العملية ليات ة  ال النظر ليات ة  املجموع  ال   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  2ا

املحاضــــــــــــــــرات يل ــــــــــــــــ
ـــــي و لك املوقـــــع ـــــ ع
الطـــــالب ـــــا ل يرجـــــع ـــــي ل

اجــــــــــة ا البــــــــــث(وقــــــــــت
امنغ   ).امل

124  51.70  190  63.50  314  58.30  8.718  

املحاضــــــــــــــــرة اســـــــــــــــتخدام
ــــــــــــــــــــــق بطر عــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــن

البـــــــــــــــــــــــــــــــــــث(تفاعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
امن   ).امل

94  39.20  139  46.50  233  43.20  5.040  

املنـــــا تـــــصفح ولة ســـــ
النظــــــــــام ــــــــــ التعليميــــــــــة
قبــــــــــــل مــــــــــــن ــــــــــــي و لك

  .الطالب

48  20.00  110  36.80  158  29.30  23.103  

امل ــــــــــــــــل تحو نــــــــــــــــاتــــــــــــــــم
ة الـــــصو ـــــ إ رالتعليميـــــة

  الرقمية
36  15.00  77  25.80  113  21.00  11.760  

  62.709  37.94  818  43.14  516  31.59  302  جما
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قم رجدو   ) 8(ل
م ام بم س التد يئة أعضاء قيام حو العينة أفراد استجابات ق الفر ريو ل و

بجامعة ي و لك رالتعليم  .ز
املوافقةستج   ابات

العملية ليات ة  ال النظر ليات   املجموع  ال

ة   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار %  التكرار

  2ا

بوضـــــــــــع ســـــــــــتاذ يقــــــــــوم
ات اختبـــــــــــــــــــــــــــــا رنمـــــــــــــــــــــــــــــاذج

مــــن(موضـــوعية اختيــــار
ـــــــــــــ) متعـــــــــــــدد ع لطالبـــــــــــــھ

د بو   .رالبالك

145  60.40  209  69.90  354  65.70  11.264  

ــ ع بـالرد ســتاذ يقـوم
الطـــــــــــــالب ات راستفـــــــــــــسا
وســـــــــــــــــــــــائل باســـــــــــــــــــــــتخدام

املختلفة   .التواصل

131  54.60  183  61.20  314  58.30  13.524  

بتـــــصميم ســـــتاذ يقــــوم
أســـــــــــــــئلة بنـــــــــــــــك ضـــــــــــــــع وو
مقـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــل ب رخــــــــــــــــــاص

ا   رد

107  44.60  164  54.80  271  50.30  8.564  

يئــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــضو إملـــــــــــــــــــام
بآليــــــــــــــــــــــــــــــات س رالتـــــــــــــــــــــــــــــد
التعلـــــــــــــــــــــــــــــــيم وأنظمـــــــــــــــــــــــــــــــة

وفنياتھ ي و   .لك

99  41.30  127  42.50  226  41.90  .099 

ــــــــــع نو ب ســــــــــتاذ يقــــــــــوم
التعلـــــــــــــــــــــــــــــيم أســـــــــــــــــــــــــــــاليب
النظــــــــــــام ــــــــــــ ع والــــــــــــتعلم

ي و   .لك

70  29.20  127  42.50  197  36.50  19.921  

  0.156  50.54  1362  54.18  810  46.00  552  جما

  
  
  
  
  
  
  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الثالث(، الجزء )188(: دالعد

 

 
 

 
 

535 

قم رجدو   ) 9(ل
ي و لك التعليم الطالب مشاركة حو العينة أفراد استجابات ق الفر ليو و

ربجامعة   .ز
املوافقة   ستجابات

العملية ليات ة  ال النظر ليات   املجموع  ال

ة   رالعبا

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  2ا

مـــــــع الطالـــــــب يتواصـــــــل
عــــــــــــن ة دا و رســــــــــــتاذ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق طر

ي و   .لك

126  52.50  182  60.90  308  57.10  4.907  

الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب يرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
والواجبـــــات ليفـــــات الت

ــــــــــــــــا إنجا ــــــــــــــــزعــــــــــــــــد ع
يــــتم ـــ ح د بـــو رالـــبالك
قبـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــا تقييم

  ستاذ

100  41.70  144  48.20  244  45.30  9.817  

بتحميــل الطالــب يقــوم
التعليمــــــــــــــــــــي ىاملحتــــــــــــــــــــو
ــــــــــــــــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــــــــــــــــي و لك

ولة   .س

89  37.10  144  48.20  233  43.20  12.325  

املــــــــــــــــــــــــــشاركة ولة ســــــــــــــــــــــــــ
مـــن للطـــالب التفاعليـــة

الفــــــــــــــــــــــــــــــصو لخــــــــــــــــــــــــــــــالل
اضية   .ف

69  28.80  128  42.80  197  36.50  18.724  

  8.549  45.55  982  50.00  598  40.00  384  جما

 
  


