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اسات العليا �� ظل   راملعوقات �جتماعية للتعلم عن �عد ال�� تواجھ طالبات الد
اسة ميدانية"  ( 19كوفيد "جائحة    )رد

 يمو<=� ب5ت شليو;ح الع89، عب01 ب5ت عبد هللا املف01يج

اسات 	جتماعية،   .جامعة امللك سعود، اململكة العر�ية السعودية �لية �داب، رقسم الد

  Abeeralmufaireej@hotmail.com: للباحث الرئ+سال(&يد )لك'&و$ي 

  :املABص

اسة  إHK التعرف عHI املعوقات 	جتماعية للتعلم عن Fعد الDE تواجھ طالبات  رMNدف الد
اسات العليا ST ظل جائحة �وفيد  أوال التعرف عHI : ثة أ]داف، و^ندرج من ]ذا الYدف ثال19رالد

ً

اسات العليا من خالل منصات التعلم  راملعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد
jس 19عن Fعد أثناء جائحة �وفيد  ر، ثانيا التعرف عHI املعوقات املتعلقة بوSm أعضاء ]يئة التد

ً

باtuتمع التفاعSI 	ف'&اDpq  ثالثا التعرف عHI املعوق
ً

ات املتعلقة بالتفاعل 	جتماSm بfن 
ة اtwامعة خالل ف'&ة التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد  اسات العليا، وإدا رطالبات الد ، وتم 19ر

اض باستخدام  اسات العليا ST جامعة امللك سعود بمدينة ال̂ر اسة عHI طالبات الد رتطبيق الد ر
البيانات من خالل أداة 	س�بانة ، طالبة، وتم جمع ) 373(امل�� الشامل والبالغ عدد]ن 

اسة إHK عدة نتائج أ]مYا جة كبf&ة �S : روتوصلت الد املتعلقة رأن أ]م املعوقات املؤثرة بد
اسات العليا من خالل منصات التعليم عن Fعد أثناء  ربالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد

م التواصل املر�ي سا]م ST  كغياب ا�wوار اللفظي بfن الطالبات، وا$عدا19جائحة �وفيد 
]ن بالعزلة، ثم تل�Mا املعوقات  jس باtuتمع التفاعSI رشعو راملتعلقة بوSm أعضاء ]يئة التد

اسات العليا أثناء جائحة �وفيد  ، ثم تل�Mا 19 ر	ف'&اDpq للتعلم عن Fعد الDE تواجھ طالبات الد
اسات ة اtwامعةراملعوقات املتعلقة بالتفاعل 	جتماSm بfن طالبات الد   . ر العليا وإدا

اسات العليا19التعلم عن Fعد، جائحة �وفيد : الEلمات املفتاحية   .ر، طالبات، الد
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Distance Learning Social Constraints Facing students of female 
students during Covid-19 Pandemic: Field study 

Abeer bint Abdullah Al-Mufairij, Mudhi Shliweh Al-Anzi 

Department of Social Studies, College of Arts, King Saud University, 
Saudi Arabia. 

Abstract: 

This research aims to identify distance learning-related social 
constraints faced by female postgraduates during the covid-19 
outbreak. The research, thus, respectively tackles three objectives: 
identification of constraints related to social relationships among 
female postgraduates on distance learning platforms during the covid-
19 pandemic; identification of faculty awareness of virtual learning 
community-related constraints faced by female postgraduates during 
the covid-19 pandemic; and identification of constraints related to 
social interaction between female postgraduates and university 
administration during the covid-19 distance learning. where 373 
female postgraduates at KSU in Riyadh were involved using 
comprehensive survey. The data were collected through a 
questionnaire tool. The research identified several findings inter alia 
that the high-impact constraints are represented in the social 
relationships between female postgraduates on distance learning 
platforms during the covid-19 pandemic, for example, the absence of 
verbal dialogue between female students and the lack of visual 
communication, which, in turn, contributed to their sense of isolation; 
faculty awareness of virtual learning community constraints faced by 
female postgraduates during the covid-19 pandemic,and social 
interaction between female postgraduates and university 
administration. 

Keywords: distance learning, covid-19, female students, postgraduate. 
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اسة. 1 رمدخل الد  

  :املقدمة. 1.1

بداية �عد النظام التعلي�D من أ]م �نظمة الDE يقوم عل�Mا أساس اtuتمعات، فYو نظام 
ً

�سا]م Fش�ل أسا�ST Dp اك�ساب أفراد اtuتمع املعرفة وجعلYم مسا]مfن ST بناء اtuتمع 
ه، فالتعليم نظام حيو ا�سم با يوتطو رلتغf& والتطو ومواكبة �غf&ات اtuتمع وتقدم اtuتمعات، ر

ة كبf&ة، وST الوقت ا�wاSK أصبحت  ة التكنولوجية بتغf& أنماط اtuتمع بصو رحيث سا]مت الثو ر
التكنولوجيا جزءا من ا�wياة ST �افة مجاالMNا، وا$عكس ذلك عHI نظام التعليم التقليدي الذي 

ً

ب امل�ا$ي بfن  الطلبة و�ساتذة كشرط أسا�Dp الستمرار العملية التعليمية، ر�عتمد عHI التقا
وظYر ما يطلق عليھ نظام التعلم عن Fعد الذي يتم تطبيقھ من خالل شب�ات )ن'&نت، وأجYزة 

َ ُ

لا�wاسوب، وتطبيقات اtwوال، وحلت الفصو 	ف'&اضية ع(& املنصات اu¢تلفة كنظام البالك 
َّ

د  ة التعلم"ربو وم وغf" رإدا س ع(&]ا، عHI الرغم من التباعد زو و&]ا من �نظمة الDE ت�يح إلقاء الدر
 STامعات، وtwس وا اسية التقليدية ST املدا رامل�ا$ي بfن �ساتذة والطلبة موضع الفصو الد ر ل
رالوقت ا�wاSK أصبح التعليم عن Fعد من السمات الDE يقاس ©Mا التقدم والتطو ST اtuتمعات، 

ِحيث أ$شªت جامعات
ُ

 DEمرحل ST اM©عد لطالF عاملية ومحلية تختص بتقديم التعليم عن 
اسات العليا ^وس، والد رالب�الو   .ر

 Dpا� ا�Dp الثا$ي من العام الد رحيث بلغ عدد الفصو 	ف'&اضية ST الفصل الد ر  -ه 1441ل
 فصال و22995م، ST جامعة امللك سعود، 2020

ً
 طالبا، و55947

ً
اسيا، و5176 ا د  مقر

ً ً
ر  4912ر

jس، باإلضافة إHK عضو ا  إلك'&ونيا 5752ر ]يئة تد  اختبا
ً ً

  ).8: 2020: جامعة امللك سعود(ر

اسات العليا؛ إذ يمك¶Mم من خاللھ  �ناسب نظام التعلم عن Fعد مع طبيعة طلبة الد ر̂و
اtwمع بfن مواصلة التعليم والعمل ST آن واحد، وكذلك إتاحة فرصة إكمال التعليم العاSK للطلبة 

اسات العليا الذي يقيم رو ST مناطق ال توجد ©Mا جامعات تقدم برامج متخصصة ST مرحلة الد ن
والعديد من املزايا، إال أنھ لم تكن توجد منصات إلك'&ونية ذات جودة عالية تخدم طالبات 

اسات العليا قبل جائحة �وفيد  ، وقد �عود ذلك للمعوقات الDE عا$ى م¶Mا نظام التعلم عن 19رالد
لة، وضعف الثقافة اtuتمعية بذلك النوع من التعليمFعد لسنوات    .ط̂و

اسة. 2.1   :رمشEلة الد

ل�عد التعليم عن Fعد ST الوقت ا�wاSK بديال للتعليم التقليدي، إال أن التحو السرjع  ً

مة  زواملفا¿¾ إHK نظام التعلم عن Fعد ST املؤسسات التعليمية عامة واtwامعات خاصة Fس½ب �
ئة الDE �س ن مليو طالب ST مرحلة التعليم 57.8، الDE أثرت عHI 19ب½ت ©Mا جائحة �وفيد رالطا

اك اtwامعات أل]مية التقنية عن Fعد ومدى )2020اليو$س�و، (لالعاSK حو العالم  ر، سا]مت بإد
مات، فسا]م ذلك باستغالل اtwامعات لذلك  زفاعليMÃا ST استمرار العملية التعليمية أثناء �

 DÄالتقدم التق Dpا� ا�Dp الثا$ي من العام الد رأثناء اtwائحة، وعHI الرغم من انMÃاء الفصل الد ر
م، بنظام التعلم عن Fعد بنجاح، 	 أن اtwامعات وجدت نفسYا أمام مجموعة 2020 -]ــ 1441

من املعوقات م¶Mا ما يتعلق بطبيعة املنصات )لك'&ونية الDE �عتمد عل�Mا، وم¶Mا ما يتعلق بنظام 
ات )لك'&ونية، ومن ناحية أخر �عد نظام التعلم عن Fعد نظاما جديدا عHI برامج 	ختبا

ً ً
ى ر

ز  اسات العليا ST اtwامعات ا��wومية السعودية؛ وجميع تلك العوامل سا]مت بخلق و�ر والد ر
، كغياب التفاعل بfن الطالبات 19معوقات اجتماعية واجYت التعلم عن Fعد خالل جائحة �وفيد 
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ه إHK التأثf& عHI ت�و^ن عالقة من أ]م العالقات 	جتماعية و�S عالقة الصداقة الذي يؤدي ب ردو
نالDE تؤدي إHK �عاو الطالبات مع FعضYن، باإلضافة إHK التأثf& عHI التفاعل بfن الطالبات وأعضاء 

jس، والDE �عت(& من أ]م التفاعالت 	جتماعية الDE تقوم عل�Mا العملية التعليمي ة ومن ر]يئة التد
 Smجتما	التفاعل  HIامعة عtwة ال�ادر )دار با يخاللYا يحصل ال�tÉيع والتحفÈf، كذلك قد ر

ات )لك'&ونية م إلتقان الطالبات املYا ^ب الال رمع الطالبات، وتقديم التوجيھ والتد ز   .ر

SKساؤ الرئ+س التا�اسة ا�wالية إHK )جابة عن ال لو�سHË الد  ما املعوقات 	جتماعية: ر
اسات العليا ST ظل جائحة �وفيد    ؟19رللتعلم عن Fعد الDE تواجھ طالبات الد

اسة. 3.1   :رأLمية الد

  :لعلميةا LOمية -1

اسة  اسة ا�wالية إضافة علمية ST ميدان علم 	جتماع؛ ألMÍا تقوم بد ر�عت(& الد ر
jس، وال�ادر )دار ي من خالل منصات رالتفاعالت 	جتماعية بfن الطالبات، وأعضاء ]يئة التد

ف جائحة �وفيد   .  19والتعلم عن Fعد الDE سنMÃا ظر

اسات حو املعوقات  د من الد اسة بتقديم امل̂ز لمن املتوقع أن �سا]م ]ذه الد ر ر
ئة الDE قد  مات الطا اسات العليا Fش�ل عام، وST حال � ر	جتماعية للتعلم عن Fعد بمرحلة الد ز ر

 .يتعرض لYا اtuتمع Fش�ل خاص

اسة بمثابة )طار املرجSË لالجتماعيfن للتعرف عHI أ]م قد  رتصبح نتائج ]ذه الد
ئة    .راملعوقات 	جتماعية الDE تواجھ التعلم عن Fعد ST ا�wاالت الطا

 : LOمية العملية-2

اسة ST التوصل إHK مق'&حات �ساعد ST ا�wد من املعوقات  رقد �سا]م نتائج ]ذه الد
اسات العليا ST التعليم عن Fعد	جتماعية للتعلم عن Fع  .رد الDE تواجھ طالبات الد

اسة قد �ستفيد م¶Mا اYtwات املعنية ST التعرف عHI املعوقات 	جتماعية  ر نتائج ]ذه الد
اسات العليا، و�التاSK تفادMÏا عند القيام Fسن أو تطو^ر  رللتعلم عن Fعد الDE تواجھ طالبات الد

 HIاسات عليا �عتمد ع  .نظام التعلم عن Fعدربرامج د

اسة Fعد تجر�ة  اسة ا�wالية يضفي أ]مية خاصة؛ إذ تم 	نMÃاء من الد رإن توقيت الد ر
تطبيق التعلم عن Fعد ST �افة املؤسسات التعليمية باململكة العر�ية السعودية مباشرة، باإلضافة 

اسات املتعلقة بنظام التع د من الد ة التعليم إلجراء امل̂ز ا رإHK حث و ر ز ِ
ّ

  .لم عن Fعد

اسة. 4.1   :رأLداف الد

اسات العليا من  رالتعرف عHI املعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد
  .19خالل منصات التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد 

 Dpqف'&ا	 SIتمع التفاعtuس باj رالتعرف عHI املعوقات املتعلقة بوSm أعضاء ]يئة التد
اسات العليا أثناء جائحة �وفيد للتعلم عن Fعد ا  .19رلDE تواجھ طالبات الد
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ة  اسات العليا، وإدا رالتعرف عHI املعوقات املتعلقة بالتفاعل 	جتماSm بfن طالبات الد ر
   .19اtwامعة خالل ف'&ة التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد 

اسة. 5.1   :رVساؤالت الد

اسات العليا من خالل ما املعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية ر بfن طالبات الد
 ؟19منصات التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد 

jس باtuتمع التفاعSI 	ف'&اDpq للتعلم عن  ر ما املعوقات املتعلقة بوSm أعضاء ]يئة التد
اسات العليا أثناء جائحة �وفيد   ؟19رFعد الDE تواجھ طالبات الد

ة اtwامعة ما املعوقات املتعلقة بالتفاعل 	ج اسات العليا وإدا رتماSm بfن طالبات الد ر
 ؟19خالل ف'&ة التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد 

اسة. 6,1  :رحدود الد

اسات العليا: ي اtuال ال½شر-1  . رطالبات الد

اض:  اtuال امل�ا$ي-2  .جامعة امللك سعود ST مدينة ال̂ر

ا�Dp �و من العام:  اtuال الزما$ي-3 لالفصل الد ا�Dp ر   . م 2021 -]ـ 1443ر الد

اسة. 7.1   :رمفاLيم الد

  : املعوقات-1

ن�عرف بأMÍا وضع صعب يكتنفھ DpÑء من الغموض يحو دو تحقيق �]داف بكفاءة  ل ُ َّ ُ

 ،SIن مستو )نجاز املتوقع، و)نجاز الفعfا املس½ب للفجوة بMÍأ HIا عMىوفاعلية، و^مكن النظر إل�
� ST نحراف	ا MÍأ HIدد مسبقا أو ع�uداء عن املعيار ا

ً
jش، (   ).17: 2005ودر

َّو�عرف املعوقات 	جتماعية بأMÍا ُ
وثات 	جتماعية السلبية القديمة والDE �عيق أي :  راملو

د]ار، وتتمسك باملاDpq وتخلقھ ، وتقف ST وجھ ا�wداثة و	 زتطو   ).2019الD�tÓ، . (ر

َّو�عرف بأMÍا ُ
ادات وتقاليد وأف�ار، سائدة ST اtuتمع من مجموعة العوامل واملؤثرات من ع: 

تأثر ©Mا �Ô¢اص   )12: 2003سفران، . (اtuتمعات ̂و

وVعرف املعوقات �جتماعية إجرائيا
ً  بأMÍا �ل ما �ع'&ض، أو �عرقل عملية التعلم عن :َُّ

اض F19عد ST ظل جائحة �وفيد  اسات العليا بجامعة امللك سعود ST مدينة ال̂ر ر لطالبات الد
  :HI الوجھ التاSKع

اسات العليا-أ وتتمثل ST : ر املعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد
 Èfن، وت�و^ن عالقات الزمالة، واستمرار التواصل، وتحفM¶التفاعل فيما بي HIة الطالبات ع رمقد

 . FعضYن لبعض من خالل منصات التعلم عن Fعد

jس باtuتمع التفاعSI 	ف'&اDpq للتعلم  املعوقات املتعلقة بوSm أعضاء-ب ر ]يئة التد
jس لسf& عملية التعلم عن Fعد : عن Fعد ات الDE يمتلكYا عضو ]يئة التد رتتمثل tÖ STم املYا ر

تھ عHI التفاعل 	جتماSm مع الطالبات وتحفÈf]ن، و�tÉيعYن  . روقد
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اسات -ج ة اtwامعةر املعوقات املتعلقة بالتفاعل 	جتماSm بfن طالبات الد : رالعليا وإدا
ة اtwامعة عHI تقديم الدعم 	جتماSm للطالبات أثناء اtwائحة، والعمل  ة إدا رتتمثل ST مدى قد ر
عHI حل املشكالت الDE قد تتعرض لYا الطالبات أثناء عملية التعلم عن Fعد �التقنية املتعلقة 

^ب الال ات )لك'&ونية، والتد رباملنصات، وعملية سf& 	ختبا ات التقنيةر رم إلتقان املYا   .  ز

  : التعلم عن �عد-2

ن'& التعليم عن Fعد بأنھ ى�عرف ر و ِ
ّ نالتعليم الذي يحدث عندما ت�و ]ناك مسافة بfن : ُ

تم عادة بمساعدة مواد �عليمية يتم إعداد]ا مسبقا، و^�و املتعلمو  ناملتعلم واملعلم، ̂و ن
ً

  ).5 :2013عامر، (Mما منفصلfن عن معلم�Mم ST الزمان وامل�ان أو �ل�

كية بأنھ ِو�عرفھ اtwمعية �م̂ر
ّ ُ

 : Dب ع(& وسيط نقل �علي�^ jس أو التد رتوصيل ملواد التد ر
إلك'&و$ي الذي قد �شمل �قمار الصناعية، وأشرطة الفيديو، �شرطة الصوتية، وا�wاسوب، أو 

  ).6 :2013عامر، (علومات تكنولوجيا الوسائط املتعددة أو غf& ذلك من الوسائط املتاحة لنقل امل

 �S املنصات )لك'&ونية اu¢تلفة الDE �عتمد عل�Mا جامعة امللك :التعر;ف bجراaي
ة التعلم  اسات العليا كنظام إدا رسعود ST تقديم ا�uاضرات عن Fعد لطالبات الد د " ر رالبالك بو

م"، و"   .وغf&]ا من املنصات" وز

اسات العليا-3   :ر طالبات الد

َّ�عرف  اسات العليا بأMÍم الطالب املن�سبو لنوع من أنواع التعليم العاSK يبدأ ُ نطالب الد ر
ؤدي إتمامھ إHK ا�wصو عHI شYادة املاجستf& أو  لFعد 	نMÃاء من التعليم اtwامSË الرس�D، ̂و

اه    ).Yetkiner & Murat 2016:374(رالدكتو

راة بجامعة امللك سعود ST  ]ن طالبات مرحلDE املاجستf& والدكتو:التعر;ف bجراaي
اض   .مدينة ال̂ر

  :19 جائحة كوفيد -4

ونا الDE قد  ونا املستجد، و]و من فصيلة فf&وسات �و مة �س½ب ©Mا فf&وس �و ر�S أ ر ز
ى�س½ب املرض ل�ßيوان و)$سان تتمثل Fعدو اYtwاز التنفDpÞ، وت'&اوح حدMNا من نزالت ال(&د  ِ

ّ ُ

مة التنفسية ا�wادة زالشا�عة إHK �مراض �شد مثل متال زمة الشر �وسط التنفسية واملتال ق
س(الوخيمة  ه ST )رسا ر، و]و مرض معد، ولم يكن ]ناك أي علم بوجود ]ذا الفf&وس قبل ان�شا ٍ

]ان الص+نية ST شYر د�سم(& من عام    ).2020منظمة ال�âة العاملية،  (2019ومدينة و
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اسات السابقة. 2 رbطار النظر و الد   ي
اسة باإلضافة س+ت ات املفسرة للد اسات السابقة، والنظ̂ر رم ST ]ذا الفصل تناو الد ر ل

اسة   .رألدبيات الد

اسات السابقة. 1.2   :رالد

اسات اfgلية. 1.1.2   :رالد

اسة الشمرا$ي  اسات العليا بقسم علم النفس " Fعنوان ) 2022(رد راتجا]ات طالب الد
لبجامعة أم القر حو التعليم عن Fعد اسة : ى ^ب ". نوعية رد رو�ان من أ]م النتائج احتياج تد

jس عHI )ملام بالتقنية وكيفية التعامل مع منصات التعلم عن Fعد   .رالطالب وأعضاء ]يئة التد

اسة الفرا$ي  ات "Fعنوان ) 2021(رد اسات العليا نحو تقديم املقر راتجا]ات طالبات الد ر
مة �وفيد   من أ]م املعوقات الDE واجYت طالبات و�ان من النتائج أن" 19زأونالين ST ضوء أ

 ST نfن املتعلمfتحفز التفاعل ب DEات أونالين قلة �$شطة التعليمية ال اسات ST تقديم املقر رالد ر
ات )لك'&ونية   .راملقر

اسة العظامات  واقع تجر�ة جامعات اململكة العر�ية السعودية F " STعنوان ) 2021(رد
ضا لدى الطالب عن أداء ". ونا رالتعليم عن Fعد ST ظل جائحة �و رو�ان من أ]م النتائج وجود 

اtwامعات ونظام التعليم )لك'&و$ي Fش�ل عام، و�ان من أ]م املعوقات الDE واجYت الطلبة عدم 
MNم عHI التعامل مع أدوات التعلم عن Fعد   . رقد

اسة الر�يعان وابن جو^ر  لك'&و$ي اتجا]ات الطلبة نحو التعلم )" Fعنوان ) 2021(رد
ز خالل جائحة �وفيد  و�ان من أ]م نتائجYا بأن التعلم "..19بجامعة �مf& سطام بن عبد الع̂ز

 HIس، وعj ر)لك'&و$ي يقلل من الفاعلية والتفاعل بfن الزمالء، و�fن الطلبة وأعضاء ]يئة التد
اء ح التعاو بfن الزمالء، وعHI مشاركة �ف�ار و� رر ن   . و

 Dãtwاسة ا اسات العليا عHI فاعلية "  Fعنوان )2021(رد رتأثf& التعلم الذا�ي لدى طلبة الد
ونا جامعة الطائف أنموذجا التعليم عن Fعد ST ظل جائحة �و
ً

و�ان من أ]م النتائج بأن غالبية ". ر
 HKستماع إ	فعالية من مجرد  &äعد أكF س عنj رأفراد العينة موافقو بأن جلسات التد ن

مالMåم وأعضاء ا�uاضرات، وكذلك معظم  زأفراد العينة �شار�و ST املناقشات اtwماعية مع  ن
jس   . ر]يئة التد

اسة أبو عباة  تقييم تجر�ة اململكة العر�ية السعودية ST التعليم عن " Fعنوان ) 2020(رد
ونا من وجYة نظر أولياء �مو رFعد ST ظل جائحة �و و�ان من أ]م النتائج بأن تجر�ة التعلم عن ". ر

  . ت التالميذ للعزلة عن ا�uيط 	جتماFSmعد دفع

^وjش  اسة الد رد jس بجامعة امللك "Fعنوان ) 2020(ر جة استخدام أعضاء ]يئة التد رد ر
جfن اسات العليا واw¢̂ر و�ان من أ]م النتائج ". رسعود للتعلم )لك'&و$ي من وجYة نظر طلبة الد

jس لل تعلم )لك'&و$ي، وم¶Mا عدم ربأن ]ناك معوقات متعلقة باستخدام أعضاء ]يئة التد
ات   . رمتاFعMÃم لtßديد ST مجال التعلم )لك'&و$ي، وكذلك عدم وجود ا�wوافز والدو
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اسات العرhية. 2.1.2   :رالد

اسة صفر  ضا الطلبة نحو تجر�ة التعليم والتعلم عن Fعد "Fعنوان ) 2022(ر   د جة  رد ر
ونا اسة حالة عHI جامعة ال�و^ت: رخالل جائحة �و  و�ان من أ]م النتائج بأن ]ناك نقص ST ".رد

فYم وأحوالYم   .و	]تمام ملشكالت الطلبة التقنية وظر

اسة �اظم  واقع التعليم عن Fعد ST اtwامعات العراقية ST ظل جائحة " Fعنوان ) 2021(رد
jس ونا من وجYة نظر الطلبة وأعضاء ]يئة التد ر�و  و�ان من النتائج بأن من أ]م املعوقات الDE. ،"ر

jس ات التقنية عند أعضاء ]يئة التد رواجYت الطلبة أثناء اtwائحة �S ضعف املYا   . ر

اسة القيق والYدمي  س ST التعليم " Fعنوان ) 2021(رد رالصعو�ات الDE واجYت معل�D املدا
ونا  ة املعلم ST التأثf& عHI ". رعن Fعد أثناء جائحة �و رو�ان من النتائج  بأن ]ناك ضعف بقد

ي، وانخفاض دافعية الطلبة للمشاركة ST عملية التعلم عن Fعد، رالطلبة مقا رنة بالتعليم ا�wضو
ة الطلبة ST التواصل مع املعلمfن من خالل أدوات التعلم عن Fعد   . روكذلك ضعف مYا

اسة أو�ايھ   من وجYة Covid19تقييم تجر�ة التعليم عن Fعد ST ظل "Fعنوان ) 2020(رد
اسة حالة بجام: نظر الطلبة ىو�ان من أ]م النتائج أن مستو التفاعل �ان ". عة غرداية باtwزائررد

منخفضا
ً

 .  

ن  اسة أبو Ô¢يم وآخ̂ر فاعلية التعليم )لك'&و$ي ST ظل ان�شار "Fعنوان ) 2020(رد
jس ST جامعة فلسطfن التقنية  ونا من وجYة نظر أعضاء ]يئة التد رفf&وس �و ي(ر و�ان )". رخضو

ن املعوقات الDE واجYت التعليم )لك'&و$ي خالل ف'&ة اtwائحة عدم من أ]م النتائج، بأن من ضم
  . توفf& دليل الستخدام املوقع اw¢اص باملادة التعليمية للطلبة

اسات Oجنiية. 3.1.2   :رالد

ن  حيم وآخ̂ر اسة  رد  تجر�ة 19التعليم ع(& )ن'&نت أثناء و�اء �وفيد "Fعنوان ) 2020(ر
^فاه الدولية لل�âة و  من الطالب 66,9%و�ان من النتائج أن " العلوم الطبية ST باكستانرجامعة 

  .غf& متفاعلfن مع أعضاء ]يئة أثناء ا�uاضرات ع(& التعلم عن Fعد

ن  اسة ديفا$Dpë وآخ̂ر jس ع(& )ن'&نت كعامل مساعد "Fعنوان ) 2020(رد رتقييم التد
اسة م��ية ع(& )ن'&نت ST الYند19للتعليم الطST Dì ظل )غالق الذي تم Fس½ب �وفيد  ". ر د

لو�ان من أ]م النتائج أن معظم أفراد العينة واجYوا صعو�ة ST فYم ا�uتو ع(& الفصو  ى
  . 	ف'&اضية

ن  اسة شليÈí وآخ̂ر ن حو تنفيذ التعلم "Fعنوان ) 2020(رد لوجYة نظر الطالب وا�uاض̂ر
ونا �وفيد  ومن أ]م النتائج أن ". . 19رعن Fعد ST مجال �عليم طب �سنان Fس½ب فf&وس �و

معظم الطلبة يفضلو التعلم وجYا لوجھ بدال من التعلم عن Fعد
ً ً

  . ن

اسات السابقة ال�� أتيح للباحثة �طالع علjkا  رمن خالل العرض املوجز ألLم الد
�sب1ن ما يuي:  

اسة �ل من  ر، (و) 2021العظمات، (و) 2021الفرا$ي، (رتناولت د ) 2021الر�يعان و�ن ج̂و
ن، (و) 2020أو�ايھ، (و) 2020اDãtw، (و) 2020أبو عباة، (و التعلم عن ) 2020وأبو Ô¢يم وآخر
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مات Fش�ل عام وجائحة  زFعد ST اململكة العر�ية السعودية وîعض اtuتمعات العر�ية، ST ظل �
اسة �ل من �19وفيد  اسة ا�wالية ، كما بيïت د ر Fش�ل خاص، و]و ما يتفق مع الد �اظم، (ر

^وjش، (و) 2021 jس تنقصYم املعرفة ال�افية بأساليب التعلم ) 2020رالد ربأن أعضاء ]يئة التد
ال ]ذا العائق  اسة ا�wالية ستك�شف ]ل ال ات، والد زعن Fعد، وST حاجة للعديد من الدو ر ر

موجودا أم ال
ً

 . 

اسات الDE تناولت عملية التعلم عن Fعد خالل جائحة  رومن ناحية أخر أو�ðت الد ى
القيق والYدمي، : ( العديد من املعوقات الDE واجYت التعلم عن Fعد أثناء اtwائحة م¶Mا�19وفيد 

2021 ( ،) ،Dãtwايھ، (، )2020ا�ن ،(، ) 2020أو ن، (، )2020وأبو Ô¢يم وآخر وديفا$Dpë وآخر
اسة ا�wالية قد تضيف معوقات أخر متعلقة باtwانب 	جتماSm واجYت التعلم )  2020 ىوالد ر

 . 19اء جائحة �وفيد عن Fعد أثن

اسة  اسة ا�wالية مع د رتتفق الد ^وjش، (ر اسة، فكال]ما ) 2020رالد رمن ناحية مجتمع الد
اض اسات العليا بجامعة امللك سعود ST مدينة ال̂ر ، ومن ناحية أخf&ة . رطبقت عHI طالبات الد

اسات �جن½ية  ن (رمعظم الد وحيم وآخر ن، (، ) 2020ر ) 2020يÈí، شل(، ) 2020وديفا$Dpë وآخر
اساMNم املتعلقة بالتعليم عن Fعد خالل جائحة �وفيد   عHI ال�ليات الطبية، 19رقد طبقت د

اسات العليا من ال�ليات  اسة ا�wالية ST ذلك، حيث ستطبق عHI طالبات الد روتختلف الد ر
 .)$سانية والعلمية

اسة. 2.2   :رالنظر;ات املفسرة للد

  : النظر;ة البنائية الوظيفية-1

ة البنائية الوظيفية ST القر التاسع عشر عHI يد عالم 	جتماع ال(&يطا$ي ظYر نت النظ̂ر
�رت مf&تن،  و سونز، و ]ا ]ناك �ل من تال�وت با �ا فطو ر]ر�رت سبïسر، ثم ذ]بت إHK أم̂ر ر ر ر
ة البïيو^ة الوظيفية بأن اtuتمع أو اtuتمع اSI�u أو املؤسسة أو  ايت ملÈf، وتر النظ̂ر ىو ر

نYما يكن غرضYا وtÖمYا تت�و من أجزاء أو وحدات مختلفة FعضYا عن Fعض، وعHI اtwماعة م
الرغم من اختالفYا؛ إال أMÍا م'&ابطة وم�ساندة، ف�ل جزء يكمل �خر، وأن أي �غيf& يطرأ ال بد أن 

اسة ). 56-47 : 2015ا�wسن، (ينعكس عHI بقية �جزاء  ة ST الد رو^مكن توظيف ]ذه النظ̂ر
 خالل أن نظام التعلم عن Fعد يقوم عHI سلسلة من العناصر ول�ل عنصر وظيفة ا�wالية، من

يمعينة �العناصر املادية والفنية، ولعل من أ]مYا العنصر ال½شر الذي �شمل الطالبات وأعضاء 
ف اجتماعية خاصة، و�ل عنصر م'&بط باآلخر؛  ات ومعا jس والطاقم )دار بمYا ر]يئة التد ر ير

ات عدة لسf& العملية يفالعنصر ال½شر �عد تطلب مYا ر �ساس لعملية التعلم عن Fعد، ̂و
التعليمية عن Fعد، وعدم خلق معوقات اجتماعية قد توقف أداء وتقدم نظام التعلم عن Fعد 
ة الطالبات عHI التفاعل مع FعضYن، وت�و^ن عالقات الصداقة والزمالة الDE �عد أساس  ركقد

، وتبادل ومشاركة املعلومات ومن نظام التعلم عن Fعد ليخلق بي¶Mم ا ف، والتعاو نلتنافس الش̂ر
jس، باإلضافة  رناحية أخر tÖم الوSm بأ]مية التعلم عن Fعد الذي يمتلكھ أعضاء ]يئة التد ى
ات وعند حدوث نقص  MNم عHI التفاعل مع طلبMÃم و�tÉيعYم وتحفÈf]م، والعديد من املYا رلقد ر

ات سوف تخلق املع وقات 	جتماعية الDE سوف تنعكس عHI جودة نظام رأو خلل ST تلك املYا
تباط بfن عناصر التعلم عن Fعد Fش�ل كبf& 19التعلم عن Fعد ، وجائحة �وفيد  ر أظYرت ذلك 	

تباطھ بالعناصر �خر  ، وا اك أ]مية اtwانب 	جتماSm املتمثل بالعنصر ال½شر ىحيث تم إد ري ر
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وقات 	جتماعية لالستمرار بالعملية التعليمية للتعلم عن Fعد، والعمل عHI مواجYة تلك املع
  . وتحقيق �]داف املرجوة م¶Mا

  : النظر;ة التفاعلية الرمز;ة-2    

ن عHI يد �ل من  ة ST بداية الثالث+نات من القر العش̂ر ة التفاعلية الرم̂ز نظYرت النظ̂ر
ة التفاعلية ال ج ميد، و]f&برت بلومر، وفكتو تf&نر، و�عتقد النظ̂ر رجو ة بأن ا�wياة ر رم̂ز

ن	جتماعية الDE $ع+شYا ما �S إال حصيلة التفاعالت الDE ت�و بfن ال½شر، واملؤسسات، والنظم، 
َّو�قية ال�ائنات ا�wية وامليتة، و]ذه التفاعالت ت�و ناجمة عن الرمو الDE �وMÍا �فراد نحو  ز ن

ن Fعد التفاعل معYم، فبعد عملية التفاعل �ش�ل الفرد صو ة أو ذ]نية عن الفرد، ر�خ̂ر م̂ز رة 
أو اtwماعات الDE تفاعل معYا، و]ذا الرمز قد ي�و إيجابيا أو سلبيا
ً ً

حيث ). 79: 2015ا�wسن، . (ن
ة بأنھ  ة التفاعلية الرم̂ز ، و]ذا الرمز يتفاعل "رمز "يمكن اعتبار نظام التعلم عن Fعد ST النظ̂ر

jس، وال�ا خلق ]ذا التفاعل رحولھ �ل من الطالبات، وأعضاء ]يئة التد يدر )دار لtßامعة، ̂و
مز سلDì اجتماSm يواجھ نظام  ]ا قد �سا]م بخلق  رمجموعة من التفاعالت 	جتماعية الDE بدو ر
رالتعلم عن Fعد عHI ش�ل معوقات اجتماعية، أو بجعل اtwانب 	جتماSm محفزا لنجاح وتطو 

ً

مزا إيجابيا، وذلك الرمز 	جت نظام التعلم وجعلھ 
ً ً

ماSm يقوم عHI أساس تجر�ة الطالبات لتلك ر
ناملنصات التعليمية الDE �عتمد عل�Mا اtwامعة، فعندما �ستطيعو التواصل مع FعضYم كنظام 
jس من خالل الفصو 	ف'&اضية، وا�wصو  لالتعلم التقليدي، والتواصل مع أعضاء ]يئة التد ل ر

]م با]تمام عضو ]يئة التد رعHI التغذية الراجعة، وشعو jس بالب+ئة التفاعلية 	ف'&اضية ر
قYم الفردية حي¶Mا يصبح التعلم عن Fعد  مزا إيجابيا" وومراعاتھ لفر

ً ً
، و�التاSK ال ت�ش�ل الكثf& "ر

من املعوقات 	جتماعية الDE تواجھ نظام التعلم عن Fعد، لكن عندما ال تمتلك الطالبات، 
ات 	جتماعية ال�افية jس املYا روأعضاء ]يئة التد  للتفاعل 	جتماSm، وسf& العملية التعليمية ر

�ما يصبح ال�ادر )دار معوقا اجتماعيا عندما ال  ت�ش�ل العديد من املعوقات 	جتماعية ، و
ً ً

ي ر
 DEف ال مات، والظر وتكن لديھ خطة للتعامل مع املشكالت الDE قد يتعرض لYا الطالبات أثناء � ز

مزا سلبيا"حي¶Mا يصبح التعلم عن Fعد " 19كجائحة �وفيد "قد يمر ©Mا اtuتمع 
ً ً

يتفاعل معھ " ر
ة الذ]نية الDE ت�ونت لدMÏم، و�التاSK تïتج املعوقات  رالطالبات وفقا لذلك النمط من الصو

ً

	جتماعية الDE تواجھ سf& التعلم عن Fعد، وتحتاج للكثf& من اYtwود من اtwامعات ملواجMÃYا 
نDì 	جتماSm الذي قد ي�و اق'& بنمط التعلم عن Fعدوالعمل عHI �عديل ذلك الرمز السل   . ن

اسة. 3.2   :رأدبيات الد

  :fgة عامة عن التعليم عن �عد :أوال

  :تحديات التعلم عن �عد: لOور اfgو 

  :مجموعة من التحديات ال�� تواجھ التعلم عن �عد، ومjzا) 2020(رذكر الدكتو برhخ 

بطء )ن'&نت، وانقطاع التيار الكYر�ا�ي وجود مشا�ل تتعلق بالشبكة العنكبوتية مثل 
HIيؤثر ذلك ع SKالتا�jس والطالبقبل أو أثناء عملية التعليم، و ، عدم ر �ل من عضو ]يئة التد

	تصال املباشر وجYا لوجھ بfن �ستاذ والطالب، مما يؤدي إHK انخفاض مستو^ات التفاعل لدى 
ً

jسالطلبة بfن FعضYم، و�ي¶Mم و�fن أعضاء ]يئة ا ، نظرة اtuتمع السلبية للتعليم عن Fعد، رلتد
فض اtuتمع لھو�التاSK عدم تقبل  HKتمع ثم إtuة ر ا ، حاجة التعليم عن Fعد إHK ال�وادر ال½ش̂ر
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��Mم عHI استخدام Fعض  ات عند الطلبة و�ساتذة، لذلك يجب تد جود Fعض املYا �ة، و راملد ر ور
 ، صعو�ة توفf& البïية التكنولوجية التحتية من معدات .ال(&امج الDE تخدم العملية التعليمية

 .وخطوط اتصال ومنصات �عليمية ، صعو�ات تتعلق بالضبط، مثل ضبط الغش

Lا ما ي�s) 2016يوسفي، (كما أضاف  زمجموعة أخر من التحديات ومن أبر   : ى

ت�لفة حيث يتطلب توظيف تكنولوجيا املعلومات ST العملية التعليمية : الت�لفة املالية
د F STعض الدو قد �ش�ل عائقا أمام تفعيل التعلم  مالية مرتفعة، و�التاSK فإن محدودية املوا

ً
ل ر

 . عن Fعد

مثل العمل عHI تأس+س بïية تحتية مناسبة، ومنصات : تطو^ر ب+ئة التعليم التقليدية
^½ية للطاقم التعلي�D و)دار والطلبة ات تد شات ودو ي�عليمية متقدمة، وسن و ر ر  توفf& ،. ر

ي'&كز 	]تمام عHI تحو^ل املناòó التقليدية إHK كتب إلك'&ونية، مما يجعل : مكتبات إلك'&ونية
ا�Dp، دو 	]تمام  ات فقط واستخدامYا للتحصيل الد نالطلبة و�ساتذة MÏتمو ©Mذه املقر رن ر

ات امل ات املتعلقة بالتحليل، والتفكf&، والنقد، و	ستïتاج، واملYا رب�نمية املYا تعلقة بالبحث ر
 . العل�D؛ لذلك يجب توفf& مكتبات إلك'&ونية مت�املة ل�ل جامعة، أو مؤسسة �عليمية

  :إيجابيات التعلم عن �عد: الثا�ير اfgو 

يذكر الشبو والع89    : �عض إيجابيات التعليم عن �عد، ومjzا ما ي�s) 2014(ل

ادة إم�انية 	تصال ار، وال(&يد )لك'&و$ي بfن من خالل مجالس النقاش، وغرف ا�wو: ̂ز
jسالطلبة فيما بي¶Mم، أ ، املسا]مة ST وجYات النظر اu¢تلفة رو بfن الطلبة وعضو ]يئة التد

اء واملق'&حات بfن الطلبة: للطالب ^ادة فرص 	ستفادة من � رمن خالل  : ، )حساس باملساواة. ز
اسة التقليدية، حيث يتاح ل�ل طالب ف رخالفا لقاعات الد

ً
نرصة )دالء برأيھ ST أي وقت ودو 

ا ا�wواجز الن حرج، متجاو
ً
ل، سYولة الوصو إHK عضو ]يئة فسية املرتبطة بالر]بة أو اtõwلز

jس ، . من خالل ال(&يد )لك'&و$ي، أو وسائل التواصل ا�wديثة �الوا�س أب والتيليجرام: رالتد
قة قت�نوع الطر الDE: تنوع �ساليب املستخدمة ST التعلم  تلقى من خاللYا املادة العلمية بالط̂ر

ُ

ءة قة املرئية، أو املسموعة، أو املقر  . والDE تناسب الطالب �الط̂ر

  : معوقات التعلم عن �عد: الثالثراfgو 

عHI الرغم من )يجابيات املتعددة للتعلم عن Fعد إال أنھ �عا$ي من معوقات تقف أمام 
لوصنف �ل من الشبو تطو^ره ونموه،  املعوقات إ�� ثالثة أنواع، و�� وفق ) 2014(وعليان َّ

  :التا��

وتتضمن عدم قناعة العدد الكبf& من متخذي القرار ST املؤسسات : معوقات قيادية
و�شمل عدم ان�شار أجYزة ا�wاسوب : ، معوقات مادية. التعليمية بأ]مية التعليم )لك'&و$ي

]ا ع ىHI املدن الك(& فقط، وكذلك محدودية رومحدودية �غطية شبكة )ن'&نت مثل اقتصا
ة و�شمل نقص ال�وادر الفنية : منصات التعليم عن Fعد، أو سوء جودMNا ، معوقات Fش̂ر

ة عHI التعامل مع متطلبات ومنصات التعليم عن Fعد   .روالتعليمية املؤ]لة والقاد
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  : ا ي��sعض املعوقات ال�� ت5سب إ�� التعليم عن �عد، ومjzا م) 2004سالم، (وذكر 

 HIع Èfوانب املعرفية، دو ال'&كtwا HIعد عF التعليم عن ST &)ك� Èfنقد ي�و ال'&ك ن
^ة والوجدانية لدى الطالب و بأنھ يركز عHI حاسDE السمع والبصر فقط، وjغفل  راtwوانب املYا
ىبقية ا�wواس و قد ين�D الشعو باالنطوائية بfن الطلبة من جYة، ومن جYة أخر بfن الطلبة  ر
jس، فYو يفتقر إHK التواصل والعالقات )$سانية ن�يجة غياب التواصل  روعضو ]يئة التد
املباشر وجYا لوجھ، بل يتم التواصل من خالل أماكن متعددة حيث يوجد الطالب بمفرده ST مÈíلھ 

ً

 . أو م�ان عملھ

  :19جائحة كوفيد : الثالثراfgو 

]ان الص+ني ، أبلغت twنة 2019 د�سم(& 31ة؛ ففي وانطلقت بداية اtwائحة من منطقة و
]ان عن  فة، وتم تحديد]ا 27وال�âة بمدينة و ئو ناجمة عن مس½بات غf& معر و حالة الMÃاب  ي ر

ونا املس½ب ملرض  رالحقا عHI أنھ فf&وس �و
ً

 �ان ]ناك 2020 يناير 20ل، و�حلو )19 –�وفيد (
نحاء العالم، وأظYرت إحصائيات  حالة مؤكدة، و�دأ الو�اء ين�شر Fسرعة ]ائلة ST مختلف أ295

 نحو مليو$ي Ô¢ص، وîعد 2020منظمة ال�âة العاملية أن عدد املصابfن بلغ قبل MÍاية عام 
^ة، ولم  زان�شار الفf&وس لعدة دو حو العالم بدأت الدو بفرض )غالق و)جراءات 	ح'&ا ل ل ل

سا وقائما عHI نتائج �بحاث يكن )غالق عب÷يا، بل �ان مدر
ً ً ً

ة و ر الطبية الDE استطاعت بصو
تھ ST 	نتقال من التنفس،  ه الDE تتمثل قد رمبكرة تحديد خصائص الفf&وس وطر ان�شا ر ق
س  رو	ختالط، والتفاعالت ب�افة أش�الYا خصوصا ST �ماكن املغلقة مثل اtwامعات، واملدا

ً

  ).37: 2021وطفة، (

  : والتعلم عن �عد19جائحة كوفيد : الرا�عراfgو 

F ة ا س واtwامعات أعلنت و ونا بfن طالب املدا رس½ب اu¢اوف من تفDpë فf&وس �و زر ر
ا من يوم 	ثنfن  اسة ST جميع مناطق ومحافظات اململكة اعتبا ]ا بتعليق الد التعليم قرا

ً
ر ر  14ر

^ر التعليم د1441رجب  حمد بن دمحم آل الشيخ بتحو^ل �ل . ز ]ــ، باإلضافة إHK ذلك وجھ معاSK و
 التعليمية إHK نظام التعلم عن Fعد، وقد استمر نظام التعليم ع(& املنصات )لك'&ونية املؤسسات

اسات العليا عHI وجھ اw¢صوص قرابة العام ونصف فعHI الرغم  رST اtwامعات السعودية وST الد
 Dن، (من نجاح النظام التعلي�  إHK أك(& 19،  إال أنھ أدت جائحة �وفيد )53: 2020والغامدي وآخر

^خ، و]و ما تضر منھ نحو ا رنقطاع ST نظام التعليم ST التا ن مليو طالب ST التعليم ST أكä& 1600ر
، و]و 19ل دولة حو العالم، وقد فرض التعليم عن Fعد نفسھ بقوة Fعد جائحة �وفيد 190من 

ST لتطبيق التقنية HKة �و رالتوجھ اST SI�u الوقت ا�wاSK، وقد ت�و تلك اtwائحة �S البذ  مجال ن
اسات العليا؛ إال أن ذلك النظام قد يخلق معوقات جديدة تتعلق باtwانب 	جتماSm أي  رالد

SËامtwس، و�افة عناصر الطاقم اj   . رالتفاعSI لدى �ل من الطالبات، وأعضاء ]يئة التد

ثانيا
ً

:التعلم عن �عد والعالقات والسلوكيات �جتماعية:   

ة توقعYا Fش�ل كبf& عHI القطاعfن الصSú  وقابلي19مع وضوح آثار تفDpë �وفيد 
و	قتصادي، إال أن تأثf& اtwائحة عHI العالقات والسلوكيات 	جتماعية لم يتم اك�شافھ بال�امل 
ل�التأثf& عHI التفاعالت بfن �صدقاء، والطالب، و�ساتذة حيث يتمثل العنصر �و الذي يجب 

عHI العالقات والسلوكيات 	جتماعية ST التدابf& العامة لأخذه ST عfن 	عتبار حو تأثf& اtwائحة 
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لاملتخذة للسيطرة عHI تفDpë املرض؛ فقد اتخذت جميع دو العالم إجراءات غf& مسبوقة لتقليل 
س، واtwامعات، وا�uالت  ر	حت�اك 	جتماSm؛ إلبطاء ان�شار الفf&وس مثل إغالق املدا

^ة، وجميع �$شطة 	جتماعية، و نمنظمة التعاو )سالمي، (تحفÈf العمل والتعلم عن Fعد رالتجا
2020 :44.(  

اسة. 3   :رbجراءات املن��ية للد

اسة. 1.3  :رنوع الد

ر خصائص  اسة الMN DEدف إHK تق̂ر اسات الوصفية، و�S الد اسة من الد ر�عد ]ذه الد ر ر
الظا]رة وتحديد]ا تحديدا كيفيا أو كميا
ً ً ً

إHK أن استخدام ، باإلضافة )136: 2011حسن، . (
اسة اسات سابقة تدعم موضوع الد اسة �عود لتوفر د اسة الوصفية ST إجراء ]ذه الد رالد ر ر   . ر

اسة. 2.3  :   رمن�� الد

Sûعرفھ قنديل Smجتما	فامل��  ،Smجتما	امل��  òüمن HIاسة ع اعتمدت الد
َ َّ ]و منòü : "ر

لوصفي �عتمد عليھ الباحثو ST ا�wصو عHI بيانات ومعلوما رت وافية ودقيقة، تصو الواقع ن ِ
ّ ُ

^ة و	قتصادية وال'&بو^ة والثقافية  ر	جتماSm وا�wيا�ي الذي يؤثر ST �افة �$شطة )دا
: 2009قنديلSû، " (والسياسية والعلمية و�سYم مثل تلك البيانات واملعلومات ST تحليل الظوا]ر

187.(  

Iألنھ �ساعد ع Smجتما	امل��  òüقائق عن الظا]رة موضوع وتم استخدام من�wجمع ا H
اسة وتحليلYا وتفسf&]ا للوصو إHK �عميمات عامة عن الظا]رة، وألنھ أقل ت�لفة مالية  لالد ر

وأقصر وقتا من البحوث الكيفية 
ً

  ).169: 2016اw¢طيب، (

اسة. 3.3   :رمجتمع وعينة الد

اسات العليا ST جامعة امل اسة من جميع طالبات الد ريت�و مجتمع الد ر ن لك سعود ST مدينة َّ
 HIاض، وتم تطبيق امل�� الشامل ع اسات العليا بمرحلة ) 373(ال̂ر رطالبة من طالبات الد

ات من جميع ال�ليات )$سانية والعلمية لدفعتfن عام  ]ـ ، حيث تم اختيار 1442]ـ و1441راملقر
اسات العليا ؛ ألMÍم طبق عل�Mم نظام الت ِتلك الدفعتfن من بfن دفعات الد

ّ ُ
علم عن Fعد بحكم ر

ا�Dp �امل، وقد تم اختيار امل�� الشامل؛ ألنھ مناسب  ف اtwائحة واستمر ملدة عام د رظر و
ق 	س�بانة ST أقل وقت  اسة حيث ي�يح فرصة جمع أك(& قدر من املعلومات عن ط̂ر رملوضوع الد

قصد بامل�� الشامل َممكن، ̂و اسة : ُ طيب، اw¢(ر]و امل�� الذي يضم جميع أفراد مجتمع الد
2016 :166.(  

  :خطوات جمع البيانات

اسية  • اسية، وتحديد املواد الد ق الرجوع لß¢طط الد رتم تطبيق امل�� الشامل عن ط̂ر ر
 .]ـ1442]ـ و1441املتبقية ل�ل من دفعتfن 

ق  • اسية عن ط̂ر ات املتبقية ST اw¢طط الد اسية للمقر قام القاعات الد رتم تحديد أ ر رر
  .البوابة )لك'&ونية لtßامعة
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ونا الDE ال تزال تطبقYا اtwامعة،  • ^ة ل�ßد من ان�شار فf&وس �و رنظرا لإلجراءات 	ح'&ا ز
ً

ق البار�ود  سالYا للطالبات عن ط̂ر " رتم 	عتماد عHI 	س�بانة )لك'&ونية، فقد تم إ
طي ، باإلضافة قامت اtwامعة ب'Èو^د 	س�بانة للطالبات املراد تطبيق "الرمز الش̂ر

اسة عل� ابط 	س�بانة رالد سال  ق ال(&يد الطالîي، ومن جYة أخر تم إ رMن عن ط̂ر ر ى
^د الطالبات بھ jس من أجل تز ولبعض عضوات ]يئة التد  . ر

•  HIصو ع�wبانة مس'&دة) 373(لوتم ا�  . اس

   :صدق Oداة

قتfن اسة بط̂ر   :رتم بالتأكد من صدق أداة الد

أوال
ً   :يالصدق الظاLر لألداة: َّ

MNا �ولية تم عرضYا عHI نخبة من ا�uكمfن من قسم علم Fِعد إعداد 	س�با ِنة بصو
ّ َّ ر

ات،  اMåم حو مدى وضوح العبا ر	جتماع واw¢دمة 	جتماعية بجامة امللك سعود، إلبداء آ لر
، و�þة صياغMÃا، وقد بلغ عدد ا�uكمfن  من أعضاء وعضوات ]يئة ) 7(روانتماMåا للمحو

jس ST جامعة امللك سعود وقد   .ً تم �عديل 	س�بانة بناء عHI مالحظاMNمرالتد

ثانيا
ً

 :�sساق الداخV�  :صدق 

تباط  اسة من خالل حساب معامالت ا رتم حساب 	�ساق الداخSI لفقرات أداة الد ر
جة ال�لية لالس�بانة، و]و ما  ربf&سو بfن �ل فقرة با�uو الذي تïت�D إليھ الفقرة، وكذلك بالد ر ن

SKدو التاtwھ ا�ðليو:  

قم جدو ر    ) 1(ل

جة الEلية لالسuبانة ات �سuبانة باfgو الذي ت5ت�� إليھ وكذلك بالد تباط عبا رمعامالت ا ر   رر

اسة  م ات محاو الد رعبا   رر

  معامل

تباط �  ر 

  ر باfgو

  معامل

تباط  �ر 
  باالسuبانة

لاfgو Oو   ر

ميال�ي Fعد استخدام الفصو 	ف'&اضية أثناء اtwا  1 لتراجعت $شاطا�ي مع    **0.657  **0.755  ئحةز

  **0.684  **0.771  أشعر Fعدم 	]تمام بتفعيل املناقشات اtwماعية ST منصات التعلم عن Fعد  2

3  SIتفاع HIميال�ي أثرت سلبا ع غياب التغذية الراجعة من 
ً

  **0.729  **0.809  ز

jع اtwماعية خالل ف'&ة التعلم عن Fعد �انت قليلة  4 ض أو املشا رالعر   **0.679  **0.708  و

5  
 HIعد أثر عF ستطالعية من قبل الطالبات أثناء التعلم عن	غياب �سئلة 

َّمستو التفاعل لدي   ى
0.715**  0.661**  

لية 	جتماعية لدي  6 ّأثـر التعلم عن Fعد عHI شعو املسؤ و ر
ّ

  0.749**  0.699**  

د من   7 ي بامل̂ز ميال�ي سا]م ST شعو را$عدام التواصل املر�ي بيDÄ و�fن    **0.580  **0.683  العزلةز
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اسة  م ات محاو الد رعبا   رر

  معامل

تباط �  ر 

  ر باfgو

  معامل

تباط  �ر 
  باالسuبانة

8  
اسية عن Fعد �S مجرد جلسات لالستماع تفتقد **ىأر ب ُأن ا�uاضرات الد ر

  إHK عمليات التفاعل
0.700**  0.609  

ميال�ي غاب خالل ف'&ة التعلم عن Fعد  9   **0.517  **0.634  زا�wوار اللفظي بيDÄ و�fن 

  **0.569  **0.672   التعلم التقليديُالتفاعل ع(& التعلم عن Fعد أكä& صعو�ة وحساسية من  10

ميال�ي انخفض عما �ان عليھ قبل اtwائحة  11   **0.745  **0.779  زأشعر بأن التنافس بيDÄ و�fن 

ميال�ي  12 زأر بأن التعلم عن Fعد يحرمDÄ من مشاركة املعلومات املتوفرة لدي مع    **0.745  **0.818  ى

13  
ىوفقا لتجر�DE أر أن منصات التعلم عن Fعد

ً
ن   ال �عت(& بديل جيد لت�̂و

ميال�ي   زالعالقات مع 
0.629**  0.554**  

  راfgو الثا�ي

14  
jس ST أساليب التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد �انت  رخ(&ة أعضاء ]يئة التد

  ضعيفة
0.840**  0.790**  

jس ST مجال التعلم عن Fعد  15 ات التأ]يلية ألعضاء ]يئة التد رقلة الدو   **0.795  **0.848  ر

16  
ات )لك'&ونية  jس عHI كيفية إعداد 	ختبا ^ب أعضاء ]يئة التد رنقص تد ر ر

والت�اليف وت�âيحYا إلك'&ونيا
ً

  
0.577**  0.612**  

17  
jس  ات الDE اعتمد]ا عضو ]يئة التد رغموض آليات التقييم وطبيعة 	ختبا ر

  أثناء اtwائحة
0.822**  0.772**  

jس للطالبات أثناء اtwائحةا$عدام التغذية الراجعة من قبل ع  18   **0.793  **0.857  رضو ]يئة التد

19  
ق الفردية ST نظام التعلم عن  jس مراعاة الفر ويصعب عHI عضو ]يئة التد ر

  Fعد
0.618**  0.564**  

20  
jس  م املستخدمة من قبل أعضاء ]يئة التد رأر بأن أساليب القياس والتق̂و ى

  غf& مالئمة لنظام التعلم عن Fعد
0.844**  0.778**  

jس مع الطالبات أثناء اtwائحة  21   **0.664  **0.718  رقلة تواصل أعضاء ]يئة التد

22  
 ST فعالة &fس غj ]ا أعضاء ]يئة التد jس الDE اختا رأر بأن أساليب التد ر ر ى

  تحقيق الYدف املïشود من التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد
0.872**  0.829**  

23  
j ة رقلة استخدام عضو ]يئة التد رس للوسائل الDE يمكن ��¢f&]ا الس�ثا

ة التفاعلية   رتفاعل الطلبة مثل �$شطة والسبو
0.710**  0.623**  

24  
ات أعضاء  ا�ي ST تقنية 	تصاالت واملعلومات تفو مستو مYا رأشعر بأن مYا ىر ق

jس   ر]يئة التد
0.656**  0.560**  

25  

jس لم يلب احتياجا�ي التعلي ِأشعر بأن عضو ]يئة التد
ّ مية خالل ف'&ة التعلم ر

  عن Fعد

  

0.874**  0.831**  
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اسة  م ات محاو الد رعبا   رر

  معامل

تباط �  ر 

  ر باfgو

  معامل

تباط  �ر 
  باالسuبانة

  راfgو الثالث

ة اtwامعة الستخدام املنصات التعليمية  26   **0.791  **0.808  رغياب ال�tÉيع والتفاعل من قبل إدا

ة اtwامعة مع الش�او أثناء اtwائحة �ان غf& سرjع  27 ىأر بأن تفاعل إدا   **0.751  **0.808  رى

ة اtwامعة مع املق'&حات أثناء اtwائحة غf& فعالىأر بأن �عامل إد  28   **0.801  **0.874  را

29  
ة  ات )لك'&ونية من قبل إدا م إلتقان املYا رضعف املتاFعة والتوجيھ الال ر ز

  اtwامعة
0.582**  0.505**  

30  
ة اtwامعة ST تفعيل قنوات التواصل املباشر  ا من قبل إدا رأر بأن ]ناك قصو

ً
ر ى

  التعلم عن FعدملتاFعة سf& عملية 
0.695**  0.614**  

31  
 DEلو املناسبة للمشكالت ال�wإيجاد ا HIة ع ^ة القاد لنقص ال�وادر )دا ر ر

  تواجھ الطالبات أثناء ف'&ة التعلم عن Fعد
0.858**  0.770**  

32  
اسية  ^دنا باw¢طة الد ة اtwامعة ST تز ا من قبل إدا رأر بأن ]ناك قصو ور ر

ً
ى

twائحةاملتضمنة آلية التقييم اtwديدة أثناء ا  
0.860**  0.794**  

33  
ة اtwامعة أثناء اtwائحة مثل  رغموض قواعد التعلم عن Fعد الDE اعتمدMNا إدا

  رسياسة ا�wضو والغياب اtwديد
0.844**  0.787**  

34  
ة �نظمة  ة اtwامعة ST اعتماد خطط إلدا رأر بأن ]ناك ضعفا من قبل إدا ر

ً ى
ات )لك'&ونية بما ي   ضمن استمرار التعليم عن Fعدرو	ختبا

0.902**  0.838**  

35  
ة اtwامعة مع الطالبات ع(& منصات التواصل 	جتماSm أثناء  رعدم تفاعل إدا

'&، موقع اtwامعة، موقع العمادة، ال(&يد الطالîي(اtwائحة    )ت̂و
0.874**  0.808**  

36  
شادية لت+س ة اtwامعة بتوفf& فيديو]ات إ رأشعر Fعدم ا]تمام إدا f& التعامل ر

  مع منصات التعلم عن Fعد
0.593**  0.547**  

^ة لtßامعة �انت غf& مtÉعة لنمو التعلم عن Fعد خالل اtwائحة  37   **0.809  **0.862  رالب+ئة )دا

  

  :ثبات Oداة

نباخ، وجاءت  اسة تم استخدام معامل ألفا كر ات محاو الد وللتحقق من الثبات لعبا ر ِر
ّ ر

َّ

َّ اtwدو التاSKَّالنتائج كما يوY�ðا   :ل
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  )2(لجدو 

نباخ   و معامالت ثبات ألفا كر

  

اسة رمحاو الد ِ
ّ   ر

عدد 
ات  رالعبا

معامل الثبات 
نباخ  وألفا كر

لاfgو Oو اسات العليا من :ر ر املعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد
  . 19خالل منصات التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد 

13  0.925  

jس باtuتمع التفاعSI : راfgو الثا�ي راملعوقات املتعلقة بوSm أعضاء ]يئة التد
اسات العليا أثناء جائحة �وفيد    . 19ر	ف'&اDpq للتعلم عن Fعد الDE تواجھ طالبات الد

12  0.938  

اسات العليا : راfgو الثالث راملعوقات املتعلقة بالتفاعل 	جتماSm بfن طالبات الد
ة اtwا   . 19معة خالل ف'&ة التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد روإدا

12  0.948  

SI0.971  37  معامل الثبات الك  

  : Oساليب bحصائية ال�� تم استخدام�ا. 5.3

اسـة، وحـساب  رتم استخدام �ساليب )حصائية التالية للتعـرف عIـH خـصائص أفـراد الد
ا ات، و)جابة عHI �ساؤالت الد رصدق وثبات العبا   :سةر

ــــسبة املئو^ـــــــة ات، الïـــ  Standard(ي، 	نحـــــــراف املعيـــــــار )Mean(، املتوســـــــط ا�wـــــــساîي رالتكـــــــرا
Deviation ( 

نبـــــــاخ  ـــــل ألفــــــا كر ـــو ) Cronbach Alpha(ومعامـ تبــــــاط بf&ســــ ـــيم معامـــــــل 	 ن، حــــــساب قـــ ر ُ

)Pearson.(  

اسة. 6.3   :رأLم الصعوhات ال�� واج�ت الد

اسة تتمثل ST مرحلة جمع البيانات؛ من أ]م الصعو�ات الDE تم مواجMÃYا أثناء  رإعداد الد
اسة؛ وjعود ذلك Fس½ب أنھ ال تزال  رحيث �ان ]ناك صعو�ة ST الوصو إHK مفردات عينة الد ل
اسات العليا بنظام التعلم عن Fعد؛ ألن من يقومو  ات الDE تقدم لطالبات الد نFعض املقر ْ َ ر َّ ر

jس من  ات أعضاء ]يئة التد jس تلك املقر ربتد ، خصوصا لدى ال�ليات "ادر الرجاSKال�"رر
ً

اه، باإلضافة لعدد كبf& من الطالبات كن ST مرحلة إعداد خطة البحث العلمية، ومرحلة الدكتو
ُ

  . ر
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اسة. 4   :رنتائج الد

أوال
ً

اسة :    رخصائص مجتمع الد

اسة من حيثلي�ناو ا�Dp، ال�لية، العمر، : ر ]ذا اtwزء خصائص عينة الد رال(&نامج الد
^½ية ST التعلم ا�wال ات تد رة 	جتماعية، تجر�ة التعلم عن Fعد قبل اtwائحة، ا�wصو عHI دو ر ل

  . عن Fعد قبل اtwائحة

ا�=�-1   :ر ال�0نامج الد

قم  رجدو    ) 3(ل

ا�=� اسة وفق متغ01 ال�0نامج الد  ع مفردات الد رتو ر   ز

ا�=�   ال5سبة  التكرار  رال�0نامج الد

&f71.6  267  ماجست  

اه   28.4  106  ردكتو

  �g  373  100%موعا

اسة يمثلن ما $س½تھ ) 267(ليت	� من اtwدو السابق أن  ، من %)71.6(رمن مفردات الد
اسة، ST حfن أن  رطالبات مرحلة املاجستf& ]ن الفئة �كST &ä مفردات الد يمثلن ما $س½تھ ) 106(ُ

اسة؛ وذلك ألن عدد %) 28.9( اه، و]ن الفئة �قل ST مفردات الد رمن طالبات مرحلة الدكتو ر
اه أقل من طالبات املاجستf& بحسب إحصائية عمادة القبو وال��tيل  لطالبات برنامج الدكتو ر

  .ST اtwامعة

  : الEلية-2

قم  رجدو    ) 4(ل

اسة وفق متغ01 ا  ع مفردات الد رتو   لEليةز

  ال5سبة  التكرار  الEلية

  73.2  273  الEليات �bسانية

  26.8  100  الEليات العلمية

  %100  373  ا�gموع

  

اسة يمثلن ما $س½تھ ) 273(ليت	� من اtwدو السابق أن  ، من %)73.2(رمن مفردات الد
اسة، ST حfن أن  يمثلن ما ) 100(رطالبات ال�ليات )$سانية، و]ن الفئة �كST &ä مفردات الد

اسة؛ وذلك �عود %) 26.8($س½تھ  رمن طالبات ال�ليات العلمية، و]ن الفئة �قل ST مفردات الد
اسية ألن طالبات ال�ليات العلمية ال تزال  اMNم الد رمعظم مقر   ."عن Fعد"ر
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  : العمر-3
قم  رجدو    ) 5(ل

اسة وفق متغ01 العمر  ع مفردات الد رتو   ز
  ال5سبة  التكرار  العمر

  8.3  31   سنة25أقل من 

  46.4  173   سنة30 إ�� أقل من 25من 
 29.5  110   سنة35 إ�� أقل من 30من 

  15.8  59   سنة فأك¤350من 
  %100  373  ا�gموع

اسة يمثلن ما $س½تھ ) 173(ليت	� من اtwدو السابق أن  ، من %)46.4(رمن مفردات الد
ة من  اسة،  سنة، و]ن30 إHK أقل من 25الطالبات ذوات الفئة العم̂ر ر الفئة �كST &ä مفردات الد

]ن أقل من %) 8.3(يمثلن ما $س½تھ ) ST)31 حfن أن   سنة، و]ن الفئة �قل ST مفردات 25رأعما
اسة   .رالد

: ا¦fالة �جتماعية-4  

قم  رجدو    ) 6(ل
اسة وفق متغ01 ا¦fالة �جتماعية  ع مفردات الد رتو   ز

  ال5سبة  التكرار  ا¦fالة �جتماعية

  48.5  181  عزhاء

  45.8  171  م§8وجة

  4.8  18   منفصلة

ملة   0.8  3  رأ

  %100  373  ا�gموع

اسة يمثلن ما $س½تھ ) 181(ليت	� من اtwدو السابق أن  ، %)48.5(رمن مفردات الد
اسة، ST حfن أن  �ات، و]ن الفئة �كST &ä مفردات الد رمن العا من %) 0.8(يمثلن ما $س½تھ ) 3(ز

امل، و]ن الفئ اسة �قلةر�   .ر ST مفردات الد

  :19ُ تجرhة التعلم عن �عد قبل جائحة كوفيد -5

قم  رجدو    ) 7(ل
اسة وفق متغ01 تجرhة التعلم عن �عد قبل جائحة كوفيد   ع مفردات الد ُتو ر   19ز

  ال5سبة  التكرار  19ُتجرhة التعلم عن �عد قبل جائحة كوفيد 

  44.5  166  $عم

  55.5  207  ال

  %100  373  ا�gموع
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اسة يمثلن ما $س½تھ ) 207(لن اtwدو السابق أن يت	� م ، لم %)55.5(رمن مفردات الد
اسة، ST �19سبق لYن تجر�ة التعلم عن Fعد قبل جائحة �وفيد ر، و]ن الفئة �كST &ä مفردات الد

، 19سبق لYن تجر�ة التعلم عن Fعد قبل جائحة �وفيد%) 44.5(يمثلن ما $س½تھ ) 166(حfن أن 
اسةو]ن الفئة �قل    .رST مفردات الد

;iية �� التعلم عن �عد قبل ا¦�ائحة-6 ات تد ُ ا¦fصو ع�s دو ر ر   :ل

قم  رجدو    )8(ل
;iية �� التعلم عن �عد قبل  ات تد اسة وفق متغ01 ا¦fصو ع�s دو  ع مفردات الد ُ تو ر رر ل ز

  ا¦�ائحة
ا�=�   ال5سبة  التكرار  رال�0نامج الد

  41.8  156  $عم

  58.2  217  ال

  %100  373  ا�gموع

اسة يمثلن ما $س½تھ ) 217(ل     يت	� من اtwدو السابق أن  ، %)58.2(رمن مفردات الد
^½ية ST التعلم عن Fعد قبل اtwائحة، و]ن الفئة  ات تد رمن الطالبات الال�ي لم يحصلن عHI دو ر

اسة،  من الطالبات الال�ي %) 41.8(يمثلن ما $س½تھ ) 156( حfن أن STر�كST &ä مفردات الد
HIاسةحصلن ع ^½ية ST التعلم عن Fعد قبل اtwائحة، و]ن الفئة �قل ST مفردات الد ات تد ر دو ر   ر

  

ل املنصة Oك¤0 استخداما بال5سبة لك لبث الفصو �ف§0اضية أثناء جائحة كوفيد -7
ً

19:  

قم  رجدو    ) 9(ل

اسة وفق متغ01 املنصة Oك¤0 استخداما بال5سبة لك لبث الفصو   ع مفردات الد لتو
ً

ر ز
�  ف§0اضية أثناء جائحة كوفيد

لاملنصة Oك¤0 استخداما لبث الفصو �ف§0اضية أثناء 
ً

  19جائحة كوفيد 
  ال5سبة  التكرار

ة التعلم  د(رإدا   15.5  58  )ربالك بو

ة التعلم  د(رإدا م)ربالك بو   40.2  150  و، ومنصة ز

ة التعلم  د(رإدا م، ومنصة تيمز)ربالك بو   3.8  14  و، ومنصة ز

م   36.2  135  ومنصة ز

م، ومنصة تيمز   3.8  14  ومنصة ز

  0.5  2  منصة تيمز

  %100  373  ا�gموع
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اسة يمثلن ما $س½تھ ) 150(ليت	� من اtwدو السابق أن  ، من %)40.2(رمن مفردات الد
ة التعلم �ستخدمنالطالبات  د(ر إدا م، و]ن الفئة �كST &ä مفردات ) ربالك بو وومنصة ز

اسة، ST حfن أن  من الطالبات الال�ي �ستخدمن منصة تيمز %) 0.5( ما $س½تھ يمثلن) 2(رالد
اسة   .رفقط، و]ن الفئة �قل ST مفردات الد

ثانيا
ً

اسة:    رنتائج Vساؤالت الد

مة، لإلجابة عن  ات )حصائية الال اسة باستخدام 	ختبا زST ]ذا اtwزء عرض لنتائج الد ر ر
اسة، ول�سYيل تفسf& النتائج تم استخدا َّ�ساؤالت الد

ىم �سلوب التاSK لتحديد مستو )جابة ر َّ

 HIاتع ن للبدائل املو�ðة ST اtwدو التاSK ليتم معاMÃtwا إحصائيا رعبا  �داة، حيث تم إعطاء و
ً َّ ل ز

SKالنحو التا HIَّع َّ:  

قم  رجدو    ) 10(ل

اسة   رت¨fيح أداة الد

جة  رد
  املوافقة

  ال أوافق �شدة  ال أوافق  محايدة  موافقة  موافقة �شدة

جةال   1  2  3  4  5  رد

ثم تم تصïيف تلك )جابات إHK خمسة مستو^ات م�ساو^ة املدى من خالل املعادلة 
  :َّالتالية

 0.80= 5÷) 1 – 5= (عدد بدائل Oداة ÷ )  أقل قيمة-أك�0 قيمة= (لطو الفئة 

SKيف التاïالتص HIَّلنحصل ع:  

  ) 11(لجدو 

 ع للفئات وفق التدرج املستخدم �� أداة الد رتو   اسةز

  

  

  

جة  ا¦fكم رالد

  ال أوافق Fشدة 1.80 - 1.00من 

  ال أوافق 2.60 - 1.80أك(& من 

  محايد 3.40 - 2.60أك(& من 

  موافقة  4.20 - 3.40أك(& من 

  موافقة Fشدة  5.00- 4.20أك(& من 
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 ما املعوقات 	جتماعية للتعلم عن Fعد الDE تواجھ طالبات :ونصھ لإجابة الuساؤ الرئ¯س،
اس   ؟19ات العليا ST ظل جائحة �وفيد رالد

  :للإلجابة عL �sذا الuساؤ تمت صياغة Oسئلة التالية وbجابة علjkا ع�s النحو التا��

لإجابة الuساؤ Oو اسات العليا ما  :ل راملعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد
  ؟ 19من خالل منصات التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد 

 HIاسات العليا من خالل للتعرف ع راملعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد
ات، والïسب املئو^ة، واملتوسطات، 19منصات التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد  ر، تم حساب التكرا

ات محو  ^ة لعبا رو	نحرافات املعيا ر اسات املعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبر رات الد
ل، وجاءت النتائج كما يوY�ðا اtwدو 19العليا من خالل منصات التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد 

SKالتا:  

قم   رجدو    ): 12(ل

ات محو اسة ع�s عبا راستجابات مفردات الد ر املعوقات املتعلقة بالعالقات �جتماعية ب1ن  ر
اسات العليا من خالل منصات التعلم عن  ليا مرتبة�19عد أثناء جائحة كوفيد رطالبات الد  تنا

ً
ز

  .حسب املتوسط ا¦fسا²ي

جة املوافقة  ك   رد

ة  م   رالعبا
%  

ال أوافق 

  �شدة

  ال 

أوافق
  موافقة  محايدة

  موافقة

   �شدة

  املتوسط 

  *ا¦fسا²ي

�نحراف   

  ياملعيار

جة    رد

  قاملعو
  الرتبة

 271 47 10 31  14  ك

9 

ـــــــي  ــ ـــ ــوار اللفظــ ــــــ ــ ا�wـــ
ميال�ـــــي  زبيÄــــD و�ــــfن 
ــــــ&ة  ــ ــــــاب خــــــــالل ف' غــ

  علم عن Fعدالت
%  3.8  8.3  2.7  12.6  72.7  

عالية جدا  1.018 4.42
ً

  1  

  258  43  18  31  23  ك

7  

ـــــــل  ـــدام التواصـ ا$عـــــ
fن  ـــ ــــ ـــــD و�ــ ــ ــــــي بيÄــ املر�ـــ
 Sــ زميال�ـــــي ســـــا]م Tـــ
د مـن  ي بامل̂ز رشعو

  العزلة

%  6.2  8.3  4.8  11.5  69.2  
عالية جدا  1.018  4.29

ً
  2  

  243  46  16  44  24  ك

10  

ــــــــ&  ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــــــل ع( ــ ــــــ ــ التفاعــ
ــــ ـــ ــتعلم عــ ـــــ ـــــــد الــ ُن Fعــ

ـــعو�ة  ـــــــ ــ ــــــ ــــــ& صـــ ــــــ ــ أكäــــــ
ــــــن  ــــــ ــــــساسية مــ ــ وحــــــ

  التعلم التقليدي

%  6.4  11.8  4.3  12.3  65.1  
  3  عالية  1.103  4.18

  

  

 



 
المعوقات االجتماعية للتعلم عن بعد التي تواجه طالبات الدراسات 

 )دراسة ميدانية"  ( 19كوفيد "حة العليا في ظل جائ
 بير بنت عبد هللا المفيريجع/ أ
   موضي بنت شليويح العنزي/د

 

 

188 

جة املوافقة  ك   رد

ة  م   رالعبا
%  

  ال
أوافق 
  �شدة

ال 
  أوافق

  موافقة  محايدة
موافقة 

  �شدة

املتوسط 
  *ا¦fسا²ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  قاملعو

  الرتبة

  237  39  24  44  29  ك

8  

ـــرات  ـــأن ا�uاضـــــــ ـــــ ىأر بــ
 Sعـــد �ـــF اســـية عـــن ُالد ر
ـــسات  ـــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــرد جلـــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ مجـ
 Hـــــ ــــــد إKـــ ــــــتماع تفتقــ لالســ

  عمليات التفاعل

%  7.8  11.8  6.4  10.5  63.5  
  4  عالية  1.066  4.10

  214  47  37  40  35  ك

13  

ــD أر أن  ــا لتجر�Eــــــ ىوفقــــــ
ً

منــــــــصات الــــــــتعلم عــــــــن 
ـــديال  ــــــ ــــــ& بــ ــ ــــد ال �عت(ـــ Fعـــــــ
ً

جيدا لت�و^ن العالقات 
ً

ميال�ي   زمع 

%  9.4  10.7  9.9  12.6  57.4  
  5  عالية  1.097  3.98

  141  81  44  82  25  ك

1  

تراجعــــت $ــــشاطا�ي مــــع 
زميال�ــي Fعـــد اســـتخدام 
ــــــية  ـ ــــــصو 	ف'&اضــ ـ لالفــ

  أثناء اtwائحة
%  6.7  22.0  11.8  21.7  37.8  

  6  عالية  1.056  3.62

  143  65  49  72  44  ك

5  

ــــــــئلة  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـ ـــــــاب �ســ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــ غيــ
	ســــتطالعية مــــن قبــــل 

الـــتعلم الطالبـــات أثنـــاء 
 Hـــــ ـــــ ـــــــر عIــ ــــــد أثــــ ـــن Fعـــــ ـــ ــ عـــ

  ىمستو التفاعل لدي

%  11.8  19.3  13.1  17.4  38.3  
  7  عالية  1.155  3.51

  133  74  34  90  42  ك

2  

أشـــــعر Fعـــــدم 	]تمـــــام 
ــــشات  ــــــ ــ ـــــــــل املناقــ ــ ـ بتفعيــ
اtwماعيــــة TــــS منــــصات 

  التعلم عن Fعد
%  11.3  24.1  9.1  19.8  35.7  

  8  عالية  1.157  3.45

  121  72  51  90  39  ك
3  

ياب التغذية الراجعة غ
ميال�ــي أثــرت ســلبا  مــن 
ً

ز
SIتفاع HI32.4  19.3  13.7  24.1  10.5  %  ع  

  9  متوسطة  1.115  3.39

  125  69  36  90  53  ك

12  

ـــــــتعلم عـــــــــن  ــأن الــ ـــــ ىأر بــ
ــــــــن  ــ ـــــــD مــــــ ــ ــــــــــــــد يحرمÄـــــــ Fعــ
ـــــــات  ــ ــــــشاركة املعلومــــ ــ ـــ مــ
ــــع  ــــــ ــ ــــــدي مـــ ــــــ ـــوفرة لـــ ــــــ ـ ــ ـ املتــ

  زميال�ي

%  14.2  24.1  9.7  18.5  33.5  
  10  متوسطة  1.194  3.33

  121  59  50  93  50  ك

6  

ـــد  ـــــر الـــــــتعلم عـــــــن Fعــــ ـ أثــ
ّ

لية  ــعو املــــسؤ وعIــــH شــ ر
  .ّ	جتماعية لدي

  

  

%  13.4  24.9  13.4  15.8  32.4  
  11  متوسطة  1.071  3.30
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جة املوافقة  ك   رد

ة  م   رالعبا
%  

  ال
أوافق 
  �شدة

ال 
  أوافق

  موافقة  محايدة
موافقة 

  �شدة

املتوسط 
  *ا¦fسا²ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
  قاملعو

  الرتبة

  108  64  75  80  46  ك

11  

ــــــافس  ــــــأن التنــ ـــــعر بــ ـ أشــ
ـــي  ــــــ ــ ميال�ــ ـــfن  ــــــ ــ ـــــــD و�ــ ــ زبيÄـــ
انخفض عمـا �ـان عليـھ 

  قبل اtwائحة
%  12.3  21.4  20.1  17.2  29.0  

  12  متوسطة  1.100  3.27

  103  52  44  105  69  ك

4  

jع  ـــــــشا ض أو املـ ــــــر رالعــ و
ــة خــــــالل ف'ــــــ&ة  اtwماعيـــ
الــــتعلم عــــن Fعــــد �انــــت 

  قليلة
%  18.5  28.2  11.8  13.9  27.6  

  13  متوسطة  1.007  3.04

  عالية  0.869  3.68  املتوسط العام

  ).5.00(املتوسط ا¦fسا²ي من *

اسات العليا من خالل راشتمل محو املعوقا رت املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد
ة، و�لغ املتوسط العام الستجابات ) 13( عHI 19منصات التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد  رعبا

اسات العليا من  اسة نحو املعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد رمفردات الد ر
، و]و املتوسط الذي يقع )5.00 من 3.68 (19لم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد خالل منصات التع

، والذي يو�ð أن موافقة )4.20 إST)3.41 HK الفئة الراFعة من فئات املقياس اw¢ما�Dp من 
اسات العليا من  اسة نحو املعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد رمفردات الد ر

اسة، مما يبfن ) موافقة( �شf& إHK 19عن Fعد أثناء جائحة �وفيد خالل منصات التعلم  رST أداة الد
اسات العليا من خالل منصات التعلم  رأن املعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات الد

جة عالية19عن Fعد أثناء جائحة �وفيد    .ر تؤثر بد

 س با�gتمع املعوقات املتعلقة بو¶� ما : لإجابة الuساؤ الثا�ي رأعضاء Lيئة التد
اسات العليا أثناء جائحة  �ف§0ا<=� للتعلم عن �عد ال�� تواجھ طالبات الد �sرالتفاع

  ؟ 19كوفيد
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قم  رجدو    ):13(ل

ات محو اسة ع�s عبا ر استجابات مفردات الد ر  س ر ر املعوقات املتعلقة بو¶� أعضاء Lيئة التد
�ف§0ا<=� للت �sتمع التفاع�gاسات العليا أثناء جائحة با رعلم عن �عد ال�� تواجھ طالبات الد

ليا حسب املتوسط ا¦fسا²ي مرتبة19كوفيد  تنا
ً

  ز

  درجة الموافقة  ك

ة  م   رالعبا
%  

 ال
دة

ش
ق ب

واف
أ

  

 ال 
ق

واف
أ

  

دة
حاي

م
قة  

واف
م

دة  
بش

ة 
فق

وا
م

  

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
*  

ي
ار

عي
لم

ف ا
را

نح
اال

  

وق
مع

 ال
جة

در
  

  الرتبة

 207 67 42 39  18  ك

19 

ـــــضو  ـــــــH عـــــ ــ ــــصعب عIــ ـــــــة يــــــ ــ ]يئــ
ق  ــــــر ــــــاة الفـــــــ ــ jس مراعـــــ ــــــد ــ ـــ والتــ ر
ــS نظــــام الــــتعلم عـــــن  الفرديــــة Tــ

  Fعد
%  4.8  10.5  11.3  18.0  55.5  

  1  عالية  1.031 4.09

  202  57  62  36  16  ك

24  

ا�ي TـــــS تقنيـــــة  ــعر بـــــأن مYـــــا رأشــ
ق	تــــصاالت واملعلومــــات تفــــو 
ات أعــضاء ]يئـــة  رمــستو مYـــا ى

jس   رالتد
%  4.3  9.7  16.6  15.3  54.2  

  2  عالية  1.017  4.05

  205  53  45  50  20  ك

16  

ـــــضاء ]يئـــــــة  ^ب أعــ ــــد رنقـــــــص تـــ
ـــة إعــــــداد  jس عIــــــH كيفيـــ رالتــــــد
ـــــــة  ـــــــ ــ ات )لك'&ونيـــــــ ـــــا ــــــ ــ ـ ـــــ ــ ر	ختبــ
ــــــــ�âيحYا  ـــــــ ــ ـــــــاليف وتـــــــ ــ ــــ ـــ ــ ــــ والت�ــ

إلك'&ونيا
ً

  

%  5.4  13.4  12.1  14.2  55.0  
  3  عالية  1.101  4.00

  183  66  45  54  25  ك

23  

ـــــتخدام عـــــــضو ]يئــــــــة  قلـــــــة اســ
jس للوســـائل الEـــD يمكـــن  رالتـــد

&f¢ــــ� ـــــ ـــــل �ــ ــــ ة تفاعــ ــــــ�ثا ــ ـ ر]ا الســ
ــــــشطة  ــــــ ــ ـــــــــل �$ـــــ ــ ــــــ ـــــــة مثــ ــــــ ــ الطلبــــ

ة التفاعلية   روالسبو

%  6.7  14.5  12.1  17.7  49.1  
  4  عالية  1.036  3.88

  157  78  39  64  35  ك
21  

ـــــــة  ـــضاء ]يئــ ــــــل أعــــــ ـــــة تواصـــ ــ قلــ
ــات أثنـــــاء  jس مـــــع الطالبـــ رالتـــــد

  42.1  20.9  10.5  17.2  9.4  %  اtwائحة
  5  عالية  1.102  3.69

  100  69  109  76  19  ك
15  

ـــــــة  ـــــــ ات التأ]يليــ ـــــدو ــــــ ــ ـ ــــــة الــ ــ ــــــ رقلــ
 Sـــــــ Tــ jس  ـــــد ـــــــة التـــ ــــــضاء ]يئــ رألعــ

  26.8  18.5  29.2  20.4  5.1  %  مجال التعلم عن Fعد
  6  عالية  1.023  3.42

  118  66  74  82  33  ك

%  8.8  22.0  19.8  17.7  31.6  20  

ـــــــــاس  ــــــاليب القيـــ ــــ ــــــأن أســ ــــ ىأر بــ
م املــستخدمة مــن قبــل  والتقــ̂و
jس غfـــــــ&  ـــــد ـــة التــ رأعـــــــضاء ]يئــــ

  29.2  21.4  15.0  26.3  8.0  %  مالئمة لنظام التعلم عن Fعد

  7  عالية  1.060  3.41

  109  80  56  98  30  ك
14  

 SـT سj رخ(&ة أعضاء ]يئـة التـد
أســاليب الــتعلم عــن Fعــد أثنــاء 

  29.2  21.4  15.0  26.3  8.0  %  جائحة �وفيد �انت ضعيفة
3.38  1.153  

متوسط
  ة

8  
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  درجة الموافقة  ك

ة  م   رالعبا
%  

 ال
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  الرتبة

  115  72  60  90  36  ك
18  

ة الراجعــــة مــــن ا$عــــدام التغذيــــ
jس  ـــد ــــــة التـــــ ــــــل عــــــــضو ]يئــ رقبــ

  30.8  19.3  16.1  24.1  9.7  %  للطالبات أثناء اtwائحة
  9  متوسطة  1.115  3.36

  113  75  58  84  43  ك

17  

ــــــيم  ــ ـــــــ ــــات التقيــ ـــــــ ــ ــــــوض آليــــ ــــــ ــ ـ غمــ
 Dــ ــــــ ــ ات الEــــ ـــا ــــــ ــ ـــــــة 	ختبـــ ـ ــــ روطبيعــ
jس  راعتمد]ا عضو ]يئـة التـد

  أثناء اtwائحة
%  11.5  22.5  15.5  20.1  30.3  

  10  متوسطة  1.108  3.35

  95  60  69  105  44  ك

12  

ـــــــة  ــــــــضو ]يئــــــ ــ ـــــــأن عـــ ــ ـــعر بــــ ــــــ ــ أشــ
ـــب احتياجـــــا�ي  jس لـــــم يلـ ِالتــــد

ّ ر
ــة خـــــالل ف'ـــــ&ة الـــــتعلم  التعليميـــ

  عن Fعد
%  11.8  28.2  18.5  16.1  25.5  

  11  متوسطة  1.084  3.16

  99  48  72  112  42  ك

22  

 DEس الj رأر بأن أساليب التد ى
jس  ]ا أعضاء ]يئة التد راختا ر

ــ S تحقيـــق الYــــدف غfـــ& فعالـــة Tــ
املïــــشود مــــن الــــتعلم عــــن Fعـــــد 

  أثناء جائحة �وفيد

%  11.3  30.0  19.3  12.9  26.5  
  12  متوسطة  1.101  3.13

  عالية  0.906  3.58  املتوسط العام

  ).5.00(املتوسط ا¦fسا²ي من *

�s¹ من ا¦�دو السابق ما يºليت:  

أوال
ً

jس بـــاtuتمع التفــاعSI 	ف'&اqـــDp ر اشــتمل محــو املعوقـــات املتعلقــة: ر بـــوSm أعــضاء ]يئـــة التــد
اسـات العليـا أثنـاء جائحـة �وفيـد ة، و�لـغ ) 12( عIـH 19رللتعلم عن Fعد الDE تواجـھ طالبـات الد رعبـا

jس  اسـة نحـو املعوقـات املتعلقـة بـوSm أعـضاء ]يئـة التــد راملتوسـط العـام السـتجابات مفـردات الد ر
اســـات العليــا أثنــاء جائحـــة بــاtuتمع التفــاعSI 	ف'&اqــDp ل رلـــتعلم عــن Fعــد الEـــD تواجــھ طالبــات الد

، و]و املتوسط الذي يقع ST الفئـة الراFعـة مـن فئـات املقيـاس اw¢ما�ـDp )5.00 من 3.58 (�19وفيد
اســـة نحــــو املعوقـــات املتعلقــــة بــــوSm )4.20 إKــــH 3.41(مـــن  ر، والـــذي يوðــــ� أن موافقـــة مفــــردات الد

jس باtuتمع  اسـات رأعضاء ]يئة التد رالتفاعSI 	ف'&اDpq للتعلم عن Fعد الDE تواجھ طالبـات الد
اسـة، ممـا يبــfن أن املعوقـات املتعلقــة ) موافقـة( �ـشf& إKــH 19العليـا أثنـاء جائحــة �وفيـد رTــS أداة الد

jس بـــاtuتمع التفـــاعSI 	ف'&اqــــDp للـــتعلم عـــن Fعــــد الEـــD تواجـــھ طالبــــات  ربـــوSm أعـــضاء ]يئـــة التــــد
اسات العليا أثنا جة عالية19ء جائحة �وفيدرالد   .ر تؤثر بد

  

  

  



 
المعوقات االجتماعية للتعلم عن بعد التي تواجه طالبات الدراسات 

 )دراسة ميدانية"  ( 19كوفيد "حة العليا في ظل جائ
 بير بنت عبد هللا المفيريجع/ أ
   موضي بنت شليويح العنزي/د
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اسات العليا ما : لإجابة الuساؤ الثالث راملعوقات املتعلقة بالتفاعل �جتما¶� ب1ن طالبات الد
ة ا¦�امعة خالل ف§0ة التعلم عن �عد أثناء جائحة كوفيد    ؟ 19روإدا

قم    رجدو    ): 14(ل

ات محو اسة ع�s عبا راستجابات مفردات الد ر ملتعلقة بالتفاعل �جتما¶� ب1ن  املعوقات ار
ة ا¦�امعة خالل ف§0ة التعلم عن �عد أثناء جائحة كوفيد  اسات العليا وإدا رطالبات الد   مرتبة19ر

ليا حسب املتوسط ا¦fسا²ي تنا
ً

  ز

جة املوافقة  ك   رد
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 249 27 48 34  15  ك
29 

م  زضـعف املتاFعــة والتوجيـھ الــال
ات )لك'&ونيـة مـن  رإلتقـان املYـا

ة اtwامعة   66.8  7.2  12.9  9.1  4.0  %  رقبل إدا
4.24 1.013  

  عالية

 جدا
ً

  
1  

  233  35  35  48  22  ك

36  

ة  ــــــام إدا ــ ـــــ ــــــــدم ا]تمــ ــ ـــ ـــــــعر Fعــ ــ رأشـــــ
ــــديو]ات  ــــــوفf& فيــــــ ــــــة بتــــ اtwامعــــ

شــــــادية لت+ــــــسf& الت ـــــع رإ ــل مـ عامــــ
  منصات التعلم عن Fعد

%  5.9  12.9  9.4  9.4  62.5  
  2  عالية  1.126  4.10

  200  37  52  60  24  ك

30  

ا مــن قبــل  أر بــأن ]نــاك قــصو
ً
ر ى

ة اtwامعـة TــS تفعيـل قنــوات  رإدا
التواصـل املباشـر ملتاFعـة عمليــة 

  التعلم عن Fعد
%  6.4  16.1  13.9  9.9  53.6  

  3  عالية  1.075  3.88

  111  68  80  84  30  ك
26  

ـــن  غيــــاب ال�ــــtÉيع والتفاعــــل مــ
ة اtwامعـــــة الســـــتخدام  رقبـــــل إدا

  29.8  18.2  21.4  22.5  8.0  %  املنصات التعليمية
  4متوسطة  1.031  3.40

  110  67  89  72  35  ك

31  

ة  ̂ـــة القـــاد رنقـــص ال�ـــوادر )دا ر
ــــــبة  ــــــو املناســ ـــــاد ا�wلــ ـــــH إيجـــ ـ لعIــ
للمشكالت الDE تواجھ الطالبات 

  .لم عن Fعدأثناء التع
%  9.4  19.3  23.9  18.0  29.5  

  5متوسطة  1.135  3.39

  111  43  125  66  28  ك
27  

ة اtwامعـــــة  رأر بـــــأن تفاعـــــل إدا ى
ىمع الـش�او أثنـاء اtwائحـة �ـان 

  29.8  11.5  33.5  17.7  7.5  %  غf& سرjع
  6متوسطة  1.181  3.38

  120  65  67  79  42  ك

33  

غمــوض قواعـــد الــتعلم عـــن Fعـــد 
ــــــ ـــــة الEــ ة اtwامعـــ رD اعتمــــــــدMNا إدا

ـــــة  ـــل سياســـ ــة مثـــــ ــــــاء اtwائحــــــ أثنــ
  .را�wضو والغياب اtwديد

  

  

%  11.3  21.2  18.0  17.4  32.2  
  7متوسطة  1.108  3.37
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  105  66  85  80  37  ك

34  

أر بـــأن ]نـــاك ضـــعفا مـــن قبــــل 
ً

ى
ة اtwامعـة TـS اعتمـاد خطـط  رإدا
ات  ـــــــا ــ ــــة و	ختبـــــــ ــــــ ــ ة �نظمــــ رإلدا ر

ر )لك'&ونية بما يضمن اسـتمرا
  .التعليم عن Fعد

%  9.9  21.4  22.8  17.7  28.2  
  8متوسطة  1.046  3.33

  114  62  68  86  43  ك

32  

ا مــن قبــل  أر بــأن ]نــاك قــصو
ً
ر ى

ـــدنا  ـــــــ ــ ^ـــ ــــــــS تز ــ ــة Tـــــ ـــــــــــ ة اtwامعــ وإدا ر
ــــية املتـــــــــضمنة  اســــ ـــــــة الد رباw¢طـ

  آلية التقييم أثناء اtwائحة
%  11.5  23.1  18.2  16.6  30.6  

  9متوسطة  1.009  3.32

  98  45  133  67  30  ك
28  

ة اtwامعــــــة  رأر بـــــأن �عامـــــل إدا ى
 &fائحة غtwمع املق'&حات أثناء ا

  26.3  12.1  35.7  18.0  8.0  %  فعال
  10متوسطة  1.101  3.31

  95  41  104  90  43  ك

35  

ة اtwامعــــة مــــع  ــل إدا رعــــدم تفاعــ
الطالبات ع(& منصات التواصل 

'&، (	جتماSm أثناء اtwائحة  تـ̂و
 موقــع العمــادة، موقـع اtwامعــة،

  )ال(&يد الطالîي

%  11.5  24.1  27.9  11.0  25.5  
  11متوسطة  1.047  3.15

  101  43  83  88  58  ك
37  

ــــــ&  ^ـــــــة لtßامعـــــــة غfـ ـــة )دا رالب+ئــــ
مـــtÉعة لنمــــو الـــتعلم عــــن Fعــــد 

  27.1  11.5  22.3  23.6  15.5  %  خالل اtwائحة
  12متوسطة  1.112  3.11

  عالية  0.901  3.50  العاماملتوسط 

  ).5.00(املتوسط ا¦fسا²ي من *

�s¹ من ا¦�دو السابق ما يºليت:  

ة اtwامعـة  اسـات العليـا وإدا راشتمل محو املعوقات املتعلقة بالتفاعل 	جتمـاSm بـfن طالبـات الد ر ر
ة، و�لغ املتوسط العام الست) 12( عHI 19خالل ف'&ة التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد  جابات رعبا

ة  اسـات العليـا وإدا اسـة نحـو املعوقـات املتعلقـة بالتفاعـل 	جتمـاSm بـfن طالبـات الد رمفردات الد ر ر
، و]ـو املتوسـط الـذي )5.00 مـن 3.50 (19اtwامعة خالل ف'&ة التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيـد 

� أن موافقــة ، والــذي يوðــ)4.20 إKــH 3.41(يقـع TــS الفئــة الراFعــة مــن فئــات املقيـاس اw¢ما�ــDp مــن 
ة  اسـات العليـا وإدا اسـة نحـو املعوقـات املتعلقـة بالتفاعـل 	جتمـاSm بـfن طالبـات الد رمفردات الد ر ر

اسة، مما ) موافقة( �شf& إHK 19اtwامعة خالل ف'&ة التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد  رST أداة الد
اس ة اtwامعـة خـالل ريبfن أن املعوقات املتعلقة بالتفاعل 	جتماSm بfن طالبات الد رات العليـا وإدا

جة عالية19ف'&ة التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد    .ر تؤثر بد
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 والتعرف عHI املعوقات 	جتماعية للتعلم عن Fعد الDE ،ولإلجابة ع�s السؤال الرئ¯س
اسات العليا ST ظل جائحة �وفيد  ، وتم ترت+ب جميع ]ذه املعوقات وفقا 19رتواجھ طالبات الد

ً

اسة، وجاءت النتائج وفق ما يSIملتو جة تأثf&]ا من وجYة نظر مفردات الد رسطات املوافقة عHI د   :ر

قم  رجدو    ):15(ل

اسة ع�s جميع  املعوقات �جتماعية للتعلم عن �عد ال�� تواجھ ر استجابات مفردات الد
اسات العليا �� ظل جائحة كوفيد    19رطالبات الد

املتوسط   راfgو
  ا¦fسا²ي

�نحراف 
  يملعيارا

جة  رد
  قاملعو

  ال§0ت¯ب

املعوقات املتعلقة بالعالقات 	جتماعية بfن طالبات 
اسات العليا من خالل منصات التعليم عن Fعد أثناء  رالد

  19جائحة �وفيد 
  1  عالية  0.869  3.68

jس باtuتمع  راملعوقات املتعلقة بوSm أعضاء ]يئة التد
 الDE تواجھ التفاعSI للتعليم 	ف'&اDpq للتعلم عن Fعد
اسات العليا أثناء جائحة �وفيد    19رطالبات الد

  2  عالية  0.906  3.58

املعوقات املتعلقة بالتفاعل 	جتماSm بfن طالبات 
ة اtwامعة خالل ف'&ة التعلم عن  اسات العليا وإدا رالد ر

  F19عد أثناء جائحة �وفيد 
  3  عالية  0.901  3.50

جة الEلية ¦�ميع املعوقات   عالية  0.781  3.59  رالد

اســـة نحـــو جميـــع  ري�بـــfن مـــن اtwـــدو الـــسابق أن املتوســـط العـــام الســـتجابات مفـــردات الد ل
اسات العليا ST ظل جائحة �وفيد   19راملعوقات 	جتماعية للتعلم عن Fعد الDE تواجھ طالبات الد

مــن ، و]ــو املتوســط الــذي يقــع TــS الفئــة الراFعــة مــن فئــات املقيــاس اw¢ما�ــDp )5.00 مــن 3.59(بلــغ 
)3.41 HــــKجتماعيــــة )4.20 إ	اســــة نحــــو جميــــع املعوقــــات  ر، والــــذي يوðــــ� أن موافقــــة مفــــردات الد

اسات العليا ST ظل جائحة �وفيد  ST ) موافقة( �شf& إHK 19رللتعلم عن Fعد الDE تواجھ طالبات الد
جة عالية اسة تؤثر بد دة بأداة الد اسة، مما يبfن أن ]ذه املعوقات الوا رأداة الد ر ر   .ر

   مناقشة النتائج والتوصيات.5

اسة. 1.5   :رمناقشة نتائج الد

اسة ربتحليل نتائج الuساؤ Oو من Vساؤالت الد ل  تبfن أن املعوقات املتعلقة بالعالقات ل
اسات العليا من خالل منصات التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد  ر	جتماعية بfن طالبات الد

جة كبf&ة Fش�ل عام، وأن أك19 ä& ]ذه املعوقات تأثf&ا ]و غياب ا�wوار اللفظي بfن ر، تؤثر بد
ً

 ST ن مما سا]مM¶ا$عدام التواصل املر�ي بي HKعد، باإلضافة إF الطالبات خالل ف'&ة التعلم عن
د من العزلة، كما أن التفاعل ع(& التعلم عن Fعد أكä& صعو�ة وحساسية من التعلم  ُالشعو بامل̂ز ر

Fعد ال �عت(& بديال جيدا لت�و^ن العالقات مع الزميالت؛ وقد التقليدي، وأن منصات التعلم عن 
ً ً

 &fعت(& من وسائل التواصل غ� DEسد الtwغياب لغة ا ST ساسية�wة وا�تكمن تلك الصعو
ق قراءة وفYم تلك  اللفظية؛ لك¶Mا تحمل الكثf& من املعا$ي لألطراف املتفاعلة فيما بي¶Mم، عن ط̂ر
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ات مثل )يماءات والتوا يصل البصر وغf&]ا فيتم فYم حالة �ل طرف متفاعل وغيا©Mا ر)شا
د من احتمالية الفYم اw¢اطئ بfن �طراف  �ما ت̂ز ريجعل التفاعل أكä& صعو�ة و�عقيدا، و

ً ً

  .املتفاعلfن

، فجزء التفاعل و;مكن تفس01 تلك النuيجة �� ضوء النظر;ة البنائية الوظيفية
ا�wوار، التواصل املر�ي، الïشاطات، �سئلة (راسة مثل ر	جتماSm املتمثل بصو عدة ST ]ذه الد

، عندما أثرت عHI وظيفتھ منصات التعلم عن Fعد Fش�ل )	ستطالعية، املناقشات اtwماعية
َّ

ىسلDì، ظYرت عدة نتائج متعلقة Fعدة أجزاء أخر م¶Mا صعو�ة التفاعل مع بقية �طراف، وتراجع 
سئلة 	ستطالعية، وانخفاض الïشاطات، و�التاSK ىمستو �$شطة بfن الطالبات وغياب �

تفاع ST شعو العزلة لدى الطالبات وأخf&ا اعتبار  صعو�ة ST إ$شاء العالقات 	جتماعية ومن ثم ا
ً

ر ر
لأن منصات التعلم عن Fعد ال �عت(& بديال لت�و^ن العالقات من خالل الفصو 	ف'&اضية، و]نا  ً

ة البنائية، فعندما اختل جزء واحد فقط، أثر عHI تظYر �جزاء املت�املة الDE نص ت عل�Mا النظ̂ر
َّ

، و�التاSK ا$ع�اس ذلك �ثر عHI وظيفة منظومة التعلم عن Fعد Fش�ل عام   . ىجميع �جزاء �خر

حيث �شf& لو;مكن تفس01 نتائج الuساؤ الثا�ي �� ضوء النظر;ة التفاعلية الرمز;ة، 
ة إHK أن التف ن Fعد التفاعلية الرم̂ز ّاعالت ت�و ناجمة عن الرمو الDE �وMÍا �فراد نحو �خ̂ر ز ن

ة أو ذ]نية عن الفرد أو اtwماعات  م̂ز ة  رالتفاعل معYم، فبعد عملية التفاعل �ش�ل الفرد صو ر
الDE تفاعل معYا، و]ذا الرمز قد ي�و إيجابيا، أو سلبيا ، وذلك يت	� ST النتائج املتعلقة ©Mذا 

ً ً
ن

، Fعد تف اعل الطالبات مع منصات التعلم عن Fعد أثناء اtwائحة قد أعطوا مؤشرات لال�ساؤ
ق الفردية، قلة استخدام الوسائل الDE (سلبية F STعض املعوقات مثل  وصعو�ة مراعاة الفر

ات )لك'&ونية، عدم مالءمة أساليب التقو^م  ة التفاعل، صعو�ات متعلقة باالختبا ر�سا]م ST إثا ر
jس، وكذلك والقياس ملنظومة التع ^½ية ألعضاء ]يئة التد ات التد رلم عن Fعد، وقلة الدو ر ر

jس بالطالبات ً، وتلك املؤشرات بناء عHI تلك )رصعو�ات متعلقة بتواصل أعضاء ]يئة التد

مو لدMÏم وفقا للتجر�ة التجر�ة الDE واكبو]ا أثناء اtwائحة و�التاSK �ش�لت 
ً

ز   ..ر

ت نتائج الuساؤ الثالث ل�� ح1ن أشا أن املعوقات املتعلقة بالتفاعل 	جتماSm بfن  إHK ر
ة اtwامعة خالل ف'&ة التعلم عن Fعد أثناء جائحة �وفيد  اسات العليا وإدا رطالبات الد  جاءت 19ر

اسات العليا من عينة  جة كبf&ة، وأن أكä& ]ذه املعوقات تأثf&ا من وجYة نظر طالبات الد رمؤثرة بد ر
ً

اسة تمثل ST ضعف املتاFعة  الد
َّ َ

ة ر ات )لك'&ونية من قبل إدا م إلتقان املYا روالتوجيھ الال ر ز
ة اtwامعة، وعدم وجود  ^ة الDE تقوم ©Mا إدا راtwامعة، وقد يرجع ذلك إHK كä&ة �عباء واملYام )دا ر
ات )لك'&ونية الDE �سا]م ST تحقيق  رالوقت ال�ا�w STث الطالبات و�tÉيعYن عHI إتقان املYا

F أ]داف التعليم عن &fامعة بتوفtwة ا رعد، باإلضافة إHK شعو الطالبات بضعف ا]تمام إدا ر
شادية لت+سf& التعامل مع منصات التعلم عن Fعد، و]و ما يؤدي إHK ضعف معرفة  رفيديو]ات إ
اسية الDE يتم ب�Mا من خالل ]ذه  رالطالبات بكيفية التعامل مع منصات التعليم واملواد الد

ات ة اtwامعة راملنصات، ونماذج 	ختبا ا من قبل إدا ر، وكذلك اعتقاد الطالبات بأن ]ناك قصو
ً
ر

 HKعد، و]و �مر الذي يؤدي إF عملية التعلم عن &fعة سFتفعيل قنوات التواصل املباشر ملتا ST
ضعف ا�wافز لدى الطالبات ودافعيMÃن نحو التعلم عن Fعد؛ نظرا لقلة قنوات التواصل املباشر 

ً

jس ة اtwامعة ل�ßصو عHI املعلومات الDE يحتاجو إل�Mا الطالبات رمع أعضاء ]يئة التد ن أو إدا ل ر
  .ST العملية التعليمية
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  التوصيات. 2.5

اسة أن ]ناك العديد من  املعوقات 	جتماعية للتعلم عن Fعد الDE رأو�ðت نتائج الد
اسات العليا ST ظل جائحة �وفيد  ات املعنية ، وعل�Mا جاءت التوصيات ل19Ytßرتواجھ طالبات الد

SIامعة وفق ما يtwا ST:  

^ب ST اtwامعة الDE قد .  1 ات التثقيفية من قبل مراكز التد رتبDÄ ال(&امج التوعو^ة مثل الدو ر
�سا]م بتوعية الطالبات بأ]مية التواصل بي¶Mن من خالل منصات التعلم عن Fعد، لتبادل 

اء واملق'&حات حو عملية التعلم ل�   .ر

خاصية اللقاء املباشر ع(& ال�امf&ا من خالل منصات التعلم عن Fعد، الذي العمل عHI تفعيل . 2
ه قد �سا]م ST تقليل مشاعر العزلة لدى الطالبات   .ربدو

ادة تفعيل املناقشات اtwماعية ST منصات التعلم عن Fعد بما �سا]م ST تبادل املعلومات . 3 ̂ز
اء بfن الطالبات   .رو�

^ب . 4 ر^ادة تكثيف برامج التد ^ب املقدمة ألعضاء ز ش العمل من قبل مراكز التد ات، و و روالدو ر ر
MNم نحو  ^ادة مYا  ST ديثة، بما �سا]م�wمجال استخدام تقنيات التعلم ا ST سj ر]يئة التد ز ر

 .استخدام وسائل التعليم عن Fعد

مة ألعضاء ]يئ.  5 jس زتبDÄ اYtwات املعنية ST اtwامعة برامج التحفÈf املادية واملعنو^ة الال رة التد
^ادة دافعيMÃن نحو استخدام التعليم عن Fعد مع املتعلمfن  ST زبما �سا]م. 

^ادة . 6  HKيمكن أن تؤدي إ DEاستخدام الوسائل ال HIس عj زالعمل عtÉ� HIيع أعضاء ]يئة التد ر
ات والت�اليف ع(& منصات التعلم  ردافعية الطالبات نحو عملية التعلم كسن Fعض 	ختبا

 .عن Fعد

ات )لك'&ونية الDE �ساعد ST إنجاح عملية التعلم م. 7 رتاFعة الطالبات وتوج�YMن نحو إتقان املYا
^ب  ات، و�رامج التد ^ب ST اtwامعة، مثل القيام Fعمل الدو رعن Fعد من قبل مراكز التد رر

  .القصf&ة واملتوسطة

شادية الDE تو�ð كيفية التعا. 8 مل مع منصات التعلم رتوفf& ما يلزم من �ساليب والوسائل )
قية  الك'&ونية، و و�ïعد مثل الفيديو]ات التعليمية، والكت+بات التعليمية بF رعن. 

العمل عHI تفعيل قنوات التواصل املباشر ملتاFعة سf& عملية التعلم عن Fعد بما يحقق أ]داف . 9
وتيوب، التعلم عن Fعد من خالل برامج تواصل 	جتماSm الDE توفر تلك اw¢اصية، �الي

  . ع(& منصة تو^'& spaces" املساحات"وخاصية 
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  املراجع

  :املراجع العرhية

�wــة التعلــيم عــن �عــد �ــ� ظــل جائحــة كوفيــد ). 2020( أو^ابــة، صــاhمــن وج�ــة نظــر الطلبــة 19تقيــيم تجر 
اسـة حالـة بجامعـة غردايـة بـا¦�زائر ،   Science Social & Humanities in Dirassat  مجلـة. رد

  .3ع

ــــيم عـــــن �عـــــد. )2020(ر�خ، فرحـــــان بـــــ ـــة. تقنيـــــات التعلـ ب، مكـــــة املكرمــ ة العامـــــة للتعلـــــيم : ردليـــــل املتـــــد ر)دا
ـــــــة املكرمــــــــــة ــــــــة مكــ ـــــــامالت ). 2020(جامعـــــــــة امللـــــــــك ســــــــــعود .                بمنطقـ ـــــــود عمـــــــــادة التعـــ ج�ــ

;ب والعمــل عــن �عــد �ــ� الف§ــ0ة مــن  س إ�ــ� 9رbلك§0ونيــة و�تــصاالت لــدعم التعلــيم والتــد ر مــا
اض. 2020 مايو 15   .جامعة امللك سعود : ال̂ر

اســات العليــا عsــ� فاعليــة التعلــيم عــن �عــد �ــ� ). 2021(اãtwــD، عبيــد  رتــأث01 الــتعلم الــذاVي لــدى طلبــة الد
ونا جامعة الطائف أنموذجا ظل جائحة كو
ً

  .3، ع37اtuلة العلمية جامعة أسيوط، ج. ر

  . وائل للïشر:  عمان1 ط. منا�Ã البحث �جتما¶�).2005(ا�wسن، إحسان، 

  . وائل للïشر:  عمان3ط . النظر;ات �جتماعية املتقدمة). 2015(ا�wسن، إحسان، 

 ، اض5ط . نظرة �� علم �جتماع املعاصر). 2016(ىاw¢طيب، سلو   . يالشقر:  ال̂ر

SIش، عj ة، جامعـة نـايف لل.تطبيقات ا¦fكومة bلك§0ونية. )2005(ودر رسالة ماجـستf& غfـ& مïـشو علـوم ر
اض: �منية   ال̂ر

^وjش، أحمـــــــد   س بجامعـــــــة امللـــــــك ســـــــعود للـــــــتعلم ). 2020(رالـــــــد ــــد ـــــتخدام أعـــــــضاء Lيئـــــــة التـــ جـــــــة اســ رد ر
ـــا وا¦Aـــــر;ج1ن اســـــات العليــ مجلـــــة اتحـــــاد اtwامعـــــات . رbلك§0و�ـــــي مـــــن وج�ـــــة نظـــــر طالبـــــات الد

  . قاعدة بيانات املنظومة، الرسائل اtwامعيةالعر�ية،

ر، أمــا$ا اتجاLــات الطلبــة نحــو الــتعلم bلك§0و�ــي بجامعــة Oم1ــ0 ســطام ). 2021(ي لر�يعــان، عIــS، بــن جــ̂و
ــة TــــS ال'&بيــــة وعلــــم الــــنفس. 19بــــن عبــــد العز;ــــز خــــالل جائحــــة كوفيــــد  اســــات العر�يــ : رمجلــــة الد

  .133مصر، ع 
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اســـة نوعيـــة: التعلـــيم عـــن �عـــد اســـات القلـــزم مجلـــة. رد ̂ـــة والنفـــسية ال'&بو^ـــة رللد  مركـــز :واللغو

اسات بحوث   .6ع الرضا، بخت وجامعة �حمر البحر حوض لدو رود
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 س �ــ� جامعـــة فلــسط1ن التقنيــة  ي(رنظــر أعــضاء Lيئـــة التــد     عمـــان، : اtuلــة العر�يــة ).رخـــضو

  .21ع 

 Sú� ، مYند، عليان،  رالشبو jع:  عمان1 ط.التعليم bلك§0و�ي). 2014(ل   .زدار صفاء للïشر والتو

ونـــا). 2022(صـــفر، حـــسن  ضـــا الطلبـــة نحـــو تجرhـــة التعلـــيم والـــتعلم عـــن �عـــد خـــالل جائحـــة كو جـــة  رد ر : ر
اسة حالة ع�s جامعة الكو;ت ة اtuلة. رد   .93ج ال'&بية، �لية - ]اجسو جامعة :ال'&ب̂و
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ـــD، فYـــــد   ع�م الـــــصغ01ة). 2019(ال�tÓـ ة مـــــشا ـــ� إقبـــــال الكــــو;uي1ن إلدا راملعوقــــات �جتماعيـــــة املـــــؤثرة �ـ ، ر
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  .3، ع 29مج 
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jع    .زللïشر والتو
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̂ـة للعلـوم الدولية اtuلة .19-كوفيد  والتنميـة العل�ـD للبحـث العر�يـة املؤسـسة :والنفـسية ال'&بو

ة،   . لرسائل اtwامعية، قاعدة بيانات املنظومة، ا43 – 11، 61ع ال½ش̂ر

دار : عمـان. البحث العل�� واستخدام مـصادر املعلومـات التقليديـة وbلك§0ونيـة). 2010(قنديSI، عامر، 
jع   . زاملسf&ة للïشر التو

^ـــد، الYــــدمي، آالء  س �ـــ� التعلـــيم عــــن �عـــد أثنــــاء ). 2021(زالقيـــق،  رالـــصعوhات ال�ـــ� واج�ــــت معل�ـــ� املــــدا
دن، ع : ة للïشر العل�Dاtuلة العر�ي. 19جائحة كوفيد    . 29ر�

 &fونـا مـن وج�ـة نظـر ). 2021(�اظم، سم رواقع التعليم عـن �عـد �ـ� ا¦�امعـات العراقيـة �ـ� ظـل جائحـة كو
 س ة(. رالطلبة وأعضاء Lيئة التد رسالة ماجستf& مïشو   . قجامعة الشر �وسط: ، عمان)ر

ل �ــ� الــدو Oعــضاء 19صادية ¦�ائحــة كوفيــد Èثــار �جتماعيــة و�قتــ). 2020(نمنظمــة التعــاو )ســالمي 
^ب . ن�ـــ� منظمـــة التعـــاو bســـالمي رمركـــز �بحـــاث )حـــصائية و	قتـــصادية و	جتماعيـــة والتـــد

  pdf.725/article/files/org.sesric.www://httpsمس'&جع من . لللدو )سالمية

   https://www.who.int/arملوقع الرس�D ملنظمة ال�âة العاملية ا

ة ال�âة السعودية  ا راملوقع الرس�D لو   aspx.Default/Pages/sa.gov.moh.www://httpsز

 Sــ ونــــاإشــــEاليات التعلــــيم bلك§0و�ــــي وتحدياتــــھ �ــــ� ضــــوء). 2021(وطفـــة، عIــ مركــــز : ال�و^ــــت. ر جائحــــة كو
رة العر�ية بجامعة ال�و^ت اسات اw¢ليج واtŵز    .رد

فيق    . 1اtwزائر، ع: مجلة جامعة العرîي الت½DpÞ. التعلم bلك§0و�ي الواقع والتحديات). 2016(ريوسفي، 

 التعلـيم دليـل لـصا$SË الـسياسات TـS. التعليم عن �عد مف�ومھ وأدواتھ واسـ§0اتيجياتھ). 2020(اليو$س�و 
DـــÄوالتق Dـــãوامل Dـــادي��	مـــس'&جع مـــن . -policy/files/default/sites/org.unesco.en://https

pdf.1-f-learning-distance-breif  
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