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 ملخص البحث

القرى   أم  أثناء جائحة كورونا )جامعة  السعودية  الجامعات  في  اإللكتروني  التعلم  لتطبيق  التقنية  المعوقات  الكشف عن  البحث  هدف هذا 
القرى   أم  )جامعة  كورونا  جائحة  أثناء  السعودية  الجامعات  في  اإللكتروني  التعلم  لتطبيق  األكاديمية  المعوقات  عن  والكشف  نموذًجا(، 

يم بعض اآلليات والمقترحات التي تزيد من فاعلية تطبيق التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية في ضوء نتائج البحث  نموذًجا(، وتقد
المفتوحة مع عينة عمدية   المقابلة  استخدام  تم  الكيفي، حيث  بأسلوبه  الوصفي  المنهج  الباحث على  اعتمد  البحث  أهداف  الحالي.ولتحقيق 

التقنية   ( 10( طالب، و)21مكونة من ) التعلم اإللكتروني  التوصل إلى معوقات تطبيق  أهم نتائجه  التدريس، وكان من  من أعضاء هيئة 
اإللكتروني  التعلم  تطبيق  وصعوبة  المفاجئ،  توقفه  إلى  وتؤدي  النظام،  في  تظهر  قد  التي  الطارئة  التقنية  المشكالت  ومنها:  واألكاديمية 

ة، ومن آليات التغلب على المعوقات عقد دورات تدريبية وورش عمل ألعضاء هيئة التدريس،  لبعض المواد التي تحتاج إلى مشاهدة واقعي
 والطلبة لتدريبهم على كيفية تطبيق وتنفيذ التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد.

 جائحة كورونا.  -معوقات -التعلم اإللكتروني -: الجامعات السعوديةالكلمات المفتاحية
Abstract 

The aim of this research is to reveal the technical obstacles to the application of e-learning in Saudi 

universities during the Corona pandemic (Umm Al-Qura University as a model), and to uncover academic 

obstacles to the application of e-learning in Saudi universities during the pandemic of Corona (Umm Al-

Qura University as a model), and provide some mechanisms and proposals that increase The effectiveness 

of the application of e-learning in Saudi universities in the light of the results of current research.To 

achieve the goals of the research, the researcher relied on the descriptive approach with his qualitative 

method, where the open interview was used with an intentional sample of (21) students, and (10) faculty 

members, and one of its most important results was to reach obstacles to the application of e-learning 

technical and academic, including: problems Emergency technology that may appear in the system, and 

lead to its sudden interruption, and the difficulty of applying e-learning to some materials that need 

realistic viewing, and mechanisms to overcome obstacles include holding training courses and workshops 

for faculty members, and students to train them on how to implement and implement e-learning and 

distance education . 

Key words: Saudi universities- E-Learning- Obstacles- Corona pandemic. 

 مقدمة البحث:
ا  يشهد العصر الحاضر تطورات علمية هائلة وسريعة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت مما جعل انتشارها وتطبيقها أمًرا مألوًفا وشائعً 

لتعليم؛ حيث يعتبر التعلم اإللكتروني ثورة حديثة في العديد من مجاالت الحياة المختلفة لإلنسان المعاصر ومن بين هذه المجاالت مجال ا
التعليم، بدًءا من استخدام   الحديثة من أجهزة وبرامج في عمليات  التقنية  إليه  التعليم والتي تسخر أحدث ما توصلت  أساليب وتقنيات  في 

التعل المتعددة في عمليات  الوسائط  الدراسية واستخدام  القاعات  في  اإللكترونية  العرض  بالقاعات وسائل  الذاتي، وانتهاًء  يم الصفي والتعلم 
ر الدراسية االفتراضية التي تتيح للطلبة حضور المحاضرات والندوات من خالل تقنيات اإلنترنت. وللمؤسسة التعليمية  الدور البارز والكبي

ن أنظمة تعليمية وتعلمية مناسبة تواكب في بناء شخصية األفراد، وتنمية االتجاهات، ورفع مستوى التحصيل لدى الطلبة بما توفره لهم م
و ما التطورات العلمية المتالحقة كتقنية اإلنترنت والنظم اإللكترونية، ومن هذا المنطلق تم تأسيس تعلم متكامل معتمد على هذه التقنيات وه

( اإللكتروني  بالتعلم  ومنE-Learningيسمى  التعلم؛  من  النمط  هذا  عن  تعبر  مختلفة  أشكال  وظهرت  الحاسوب (،  بمساعدة  التعلم  ها 
الحديثة  2018)األخرس،   اإللكترونية  التوجهات  العديد من  المعلومات واالتصاالت بظهور  تكنولوجيا  الحالي في ظل ثورة  الواقع  (.ويتسم 

لكتروني، والفصول االفتراضية،  للتعلم الرقمي، فظهر ما ُيْعَرف بالحكومة اإللكترونية، والجامعة اإللكترونية، والمكتبة اإللكترونية، والتعلم اإل
والمتاحف االفتراضية إلى غير ذلك من التوجهات األكاديمية المعتمدة على الحاسوب وشبكة المعلومات. وانعكس التقدم على التعليم بشكل 

التخصصات،   المعلومات في جميع  التعليم والتعلم بشكل خاص، ونتج عنه وفرة  في  المستخدمة  التكنولوجيا  وظهور مهارات  عام، وعلى 
أساليب  تطوير  إلى  يسعون  التربويين  الذي جعل  األمر  الحديثة، وهذا  المجتمعات  أصبحت جزًءا من  وتطبيقات جديدة  وتقنيات  وأساليب 
ة التعليم والتعلم للوصول بالفرد إلى اكتساب المعلومات بذاته، والتغلب على مشكالت التعليم التقليدي، وبعض المشكالت التربوية المعاصر 

كاالنفجار السكاني، والتقدم السريع في مجاالت المعرفة، ومن أجل التعامل مع األزمات الطارئة كجائحة فيروس كورونا التي تجتاح جميع 



   

         

 -التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا -األول وقائع املؤمتر الدولي     

 
  

  

( إلى أنَّه على الرغم من األهمية للتعلم اإللكتروني والنتائج األولية التي  2011(.ويذهب بني ياسين، وملحم ) 2009دول العالم اآلن )راشد،
ثبتت نجاحه، فإنَّ تطبيقه ما زال في بداياته؛ حيث يواجه هذا النوع من التعلم بعض المعوقات، سواء أكانت فنية تتمثل في الخصوصية  أ

ي والقدرة على االحتراف في تطبيقه، أو أكاديمية تتمثل في عدم اعتماد معيار موحد لتصميم المحتوى التعليمي وصياغته، أو تربوية تتمثل ف
ركة التربويين في صناعة هذا النوع من التعليم، ومهما يكن من معوقات فال تراجع عن تطبيق واستخدام التعلم اإللكتروني، الذي عدم مشا

يمًيا يتطلب التحول من القاعات التقليدية إلى القاعات االفتراضية، وهذا هو مستقبل التعليم دون االستغناء عن المعلم المؤهل تربوًيا وأكاد
ازدادوتكنولوج والتكنولوجي  التقني  التقدم  على  في االهتمام ًيا.وبناًء  الرقمي  والتحول  اإللكتروني   المعرفة الزدياد العربي الوطن بالتعلم 
 بطريقةالتعلم اإللكتروني   المواقف التعليمية، ولذا فاستخدام وترسيخ تطوير به في ُيْسِهم الذي المتعلمين، وللدور وزيادة أعداد وتسارعها،

 تحقيق في ويساعد التعليمية وخاصة في ظل وجود األزمات والكوارث، العملية تعترض التي المشكالت من الكثير حلَّ  في ُيْسِهم فعَّالة
كتشويق الطلبة وجذب أهدافها،  والتعلم انتباه  التعليم  عملية  التعلم   .نحو  تطبيقات  من  العديد  أنَّ  إلى  الدراسات  إحدى  تشير  المقابل    وفي 

ع في غياب  التقنية  على  يكون  ما  غالًبا  التربوي  التركيز  في  التخطيط  لألمام، ألنَّ  كونه خطوة  بداًل من  للوراء  ُتَعد خطوة  لم  اإللكتروني 
التعلم اإللكتروني ليست أكثر من ضخ للمعلومات، وتصفح إلكتروني، ومحاضرات تقليدية على الشبكة   التدريس، وأنَّ العديد من مشاريع 

الذين تتشكل حياتهم  العنكب المتعلم خصوًصا لألجيال  أكثر تشويًقا وجذًبا النتباه  التعليم والتعلم  لمواد  الحاسوبية  العروض  وتية؛ وإْن كانت 
 بعد التأثير هذا يزول ما وسرعان   عليهم، جديدة  العروض  هذه  كون  عن ناتج ألنَّه  التشويق وقتي هذا  حالًيا في البيئات اإللكترونية، ولكن

ولقد عنيت الجامعات السعودية بالتطورات العلميةوالتكنولوجية الحديثة إذ أدخلت التعلم اإللكتروني والتعليم .( 2006دهم عليه )الصالح،  تعو 
بالمملكة  الجامعات  في  اإللكتروني  التعليم  منصة  من  استفادوا  الذين  والطالبات  الطالب  عدد  ووصل  وعماداتها،  كلياتها  إلى  ُبْعد  عن 

ألف( مقرر،وأكد المشرف   265ألف( مدرس، بينما تجاوز عدد المقررات الدراسية ) 70يون( طالب وطالبة، وعدد األساتذة إلى )مل1.2نحو)
التعلم اإللكتروني خيار استراتيجي   أنَّ  أنَّ األرقام تثبت  السعودية على  العربية  بالمملكة  للتعليم اإللكتروني"  الوطني  "المركز  لضمان  على 

عليم وكذلك لتطوير التعليم، فلم يعد الطالب مستقباًل فقط لمحاضرة ُتْلقى عليه من خبير في محتوى المادة؛ بل أصبح يدخل  استمرارية الت
على مصادر متعددة ويتعلم وفق مساٍر يناسبه، باإلضافة إلى أنَّ المعلم لم يعد مصدر المعلومات والمعرفة، بل تحول إلى مرشد وداعم  

ومن الجامعات التي عنيت بالتعلم اإللكتروني جامعة أم القرى؛ حيث اتخذته الخيار االستراتيجي والحل األنسب  (.2020للطالب )يوسف،
فحرصت  كورونا(،  )جائحة  أجمع  العالم  بها  ويمر  بل  السعودية  العربية  المملكة  بها  تمر  التي  االستثنائية  األحداث  أثناء  والتعلم   للتعليم 

التدريس والطالب الستخدام التعلم اإللكتروني لتواكب الجامعات العالمية المتقدمة في هذا المجال؛ حيث الجامعة على تشجيع أعضاء هيئة  
ا متطلبات  الطالب  جميع  ُيتِ م  أْن  على  منها  حرًصا  التقليدية  التعليمية  للعملية  بدياًل  ُبْعد  عن  والتعليم  اإللكتروني  التعلم  لمقررات  اعتمدت 

 ك قامت بالعديد من اإلجراءات منها على سبيل المثال:الدراسية، وفي سبيل تحقيق ذل
الدراسية، والواجبات،  والتقييمات، واالختبارات لجميع أعضاء هيئة   • المتنوعة الخاصة بالمقررات  التدريبية  تقديم سلسلة من الدورات 

 التدريس ومن في حكمهم عن ُبْعد.
 ". Blackboardم التعلم "تدريب أعضاء هيئة التدريس إلكترونًيا على استخدام نظا  •
 عقد لقاءات أعضاء هيئة التدريس االفتراضية.  •
 عقد الملتقيات االفتراضية.   •
 تقديم منح المسار السريع لدراسة وباء فيروس كورونا.  •
 تقديم المبادرات التطوعية، كمبادرة: سأبقى في البيت وأبقيهم.   •
 امعة. إتاحة الكتب التعليمية اإللكترونية مجاًنا لطلبة الج  •
 تقديم مقرأة إلكترونية لخدمة كتاب هللا، وتصحيح التالوة لكافة المسلمين في أنحاء العالم.   •
الخاصة    • االستبانات  عن  اإلجابة  في  للمشاركة  اإللكتروني  البريد  طريق  عن  والطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  جميع  ومخاطبة  حث 

 (.  COVID19بالباحثين في مجال تطوير التعلم اإللكتروني أو جائحة فيروس كورونا المستجد)
التعلم اإللكترون المبذولة في مجال  الكبيرة  الرغم من الجهود  ُبْعد في  وعلى  التعلم اإللكتروني والتعليم عن  الناجحة،   إالَّ أنَّ  ي والتجارب 

اإللكتروني   بالتعلم  تتعلق  تقنية  أْن تكون  إما  المعوقات  المرجوة، وهذه  فعاليته  التي حدت من  الجامعة واجه بعض الصعوبات والمعوقات 
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ل الجامعة  تقدمه  الذي  الدراسي  بالمحتوى  تتعلق  أكاديمية  أو  في  نفسه،  اإللكتروني  التعلم  أنَّ  القول  يمكن  سبق  ما  على  لطلبة.وتأسيًسا 
الجامعات يحتاج إلى مزيد من الدعم والتعاون وبذل الجهود من أجل تقديم تعلم فعَّال، وهذا ما لمسه الباحث من خالل عمله كعضو هيئة  

د في تدريس مقرر مهارات التعلم من خالل نظام "البالك بورد" تدريس بجامعة أم القرى، واستخدم نظام التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعْ 
(Blackboard  في للجامعة  الطالب  حضور  تعليق  منذ  االفتراضية"  و"الفصول  التعلم  1441/ 14/7(  واعتماد  آخر،  إشعار  لحين  هـ 

الم كورونا  فيروس  التقليدي.وظهر  للتعليم  استراتيجي  وخيار  كبديل  ُبْعد  عن  والتعليم  )اإللكتروني  عام  COVID) -19ستجد  نهاية  في 
( ونتيجة النتشار هذا الفيروس بصورة سريعة وكبيرة، دفع ذلك العالم  (Chan et al, 2020الصينية،  Wuhanم في مدينة "يوهان" 2019

رة حرجة وحالة  أْن يصف ذلك االنتشار باألزمة أو الجائحة، وتمثل األزمة نقطة تحول وحالة توتر لالنتقال من حالة إلى أخرى، وهي فت
( على أنَّه في نهاية 2020(. وتؤكد هق؛ وشميس )2014تطورية يحدث فيها انفصام يعلن االنتقال الحتمي إلى حالة أخرى )المرعول،  

للتحذير من تزايد تفشي فيروس كورونا )2020شهر فبراير) البنك الدولي بتشكيل فريق COVID)-19م( بدأت أجراساإلنذار تدق  ، وقام 
مي متعدد القطاعات لدعم تصدي بلدان العالم لهذه األزمة واإلجراءات التي تتخذها للتكيف معها في ذلك الوقت، ولم يكن هناك عمل عال

سوى الصين وعدد قليل من البلدان المتضررة األخرى تفرض التباعد االجتماعي من خالل إغالق المدارس والجامعات، وبعد مرور أكثر 
أغلقت   بقليل  أسبوعين  العالم رأوا  120أكثر من )من  أنحاء  أكثر من مليار طالب في جميع  أثر على  المدارس والجامعات، مما  دولة   )

ونتيجة النتشار هذه الجائحة أصبح العالم كله في حالة طوارئ، وفي حالة من الهلع والخوف  .مدارسهم وجامعاتهم تغلق لفترات زمنية مختلفة
أغ إلى  ومرعب وصل  سريع  بشكل  أنهى  النتشاره  الذين  المصابين  لمعالجة  المناسب  اللقاح  وجود  عدم  ذلك  العالم، وصاحب  مناطق  لب 

 (. 2020الفيروس حياة بعضهم، ودعوة العديد من الدول والمنظمات إلى وضع استراتيجية مناسبة للتعايش مع وجود هذا الوباء )الدهشان 
ة طلبة الجامعة، فمنذ بداية أزمة فيـروس كورونـا، ومنـذ اإلعـالن عـن تعليـق ومن أهم الفئات التي تعرضت للمشكالت الناتجة عن تلك الجائح

د كخيــار اســتراتيجي فرضــته األزمــة الطارئــ ة، الدراســة والحضــور إلــى مقــرات المؤسســات التعليميــة، واعتمــاد الــتعلم اإللكترونــي والتعلــيم عــن ُبعــْ
والــدروس العلميــة عبــر القنــوات الرســمية للــتعلم اإللكترونــي، وتلــك  أصــبح الشــغل الشــاغل للجميــع وخاصــة طلبــة الجامعــة متابعــة المحاضــرات

األحداث كانت دافًعا للباحث إلجراء هذا البحث كمحاولة للوقوف على معوقـات تطبيـق الـتعلم اإللكترونـي فـي الجامعـات السـعودية )جامعـة أم 
ا( أثنــاء جائحـة كورونــا، بهــدف رصــد الواقـع الفعلــي لمعوقــات التط ن مــن القـرى نموذجــً بيــق، وتقـديم مجموعــة مــن اآلليــات والمقترحـات التــي ُيْمكــِ

 خاللها التغلب على هذه المعوقات. 
 مشكلة البحث:

ا بعـد يـوم، وبـدأت تأخـذ  يشهد العالم المعاصر ثورة ضخمة في تطبيقات الحاسوب في مجـال التعلـيم والـتعلم، وبـدأت هـذه التطبيقـات تـزداد يومـً
ام الحاســوب إلــى اســتخدام االنترنــت فــي التعلــيم، ثــم ظهــر الــتعلم اإللكترونــي الــذي يعتمــد علــى التقنيــة فــي تقــديم أشــكااًل عــدة: بدايــة مــن اســتخد

المحتوى التعليمي للمتعلم بطريقة جذابة، واعتبـر هـذا النـوع مـن التعلـيم مـن أهـم منجـزات العصـر التربويـة، واتسـم بخصـائت ومزايـا كاختصـار 
المتعلم على نفسه في الوصول إلى المعرفة، كما أصبح المتعلم فيه محـور العمليـة التعليميـة، إضـافة إلـى أثـره   الوقت والجهد والتكلفة، واعتماد

ـد.ثم جـاءت أحـداث فيـروس كورونـا المسـتجد ) -19في تحسين مستوى التحصيل الدراسي للمتعلم، وتوفير بيئـة تعليميـة جذابـة وفاعلـة عـن ُبعـْ
(COVID ا فــي كافــة وأصــبحت مــادة خصــبة لجميــع الق ا رئيســً ا للدراســات واألبحــاث والمــؤتمرات العلميــة، وباتــت عنوانــً نــوات التلفزيونيــة، وأيضــً

وسائل التواصل االجتماعي، وفجأة وبدون مقدمات أصـبح طـالب الجامعـة أمـام مسـتقبل غـامض ومجهـول، وأحـداث عالميـة متصـاعدة الـوتيرة 
 ر بأنَّ طلبة الجامعات من سيدفع الثمن الحًقا أكثر من غيرهم من فئات المجتمع األخرى. قد تؤثر على االقتصاد العالمي بأكمله، مما قد ينذ

م( في الصين، ثم انتقاله إلى دول أوربا والدول العربية مع بدايـة 2019في نهاية عام ) COVID)-19ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد )
وارتفـــاع معــدالت اإلصـــابة، بــادرت وزارة التعلـــيم بنــاًء علـــى توجيهــات القيـــادة  م(، ومــع فــرض الحظـــر المنزلــي  اإلجبـــاري للمــواطنين،2020)

ا علــى حيــاتهم، وضــماًنا لعــدم انتشــار الفيــروس  الرشــيدة للمملكــة العربيــة الســعودية بحظــر حضــور جميــع الطــالب للمــدارس والجامعــات حفاظــً
قـد نـالهم مـن الصـعاب مـا نـال غيـرهم مـن COVID) -19سـتجد )بينهم، ومن المؤكد أنَّ طالب الجامعات في ظـل جائحـة فيـروس كورونـا الم

يمثل ظاهرة  كافة فئات المجتمع المحلي والدولي، فقد وجدوا أنفسهم فجأة وجًها لوجه أمام ما ُيْعرف بالتعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد، والذي
مسـتمر بشـأن مـدى إمكانيـة العـودة لمقاعـد الكليـات وإجـراء االختبـارات اجتماعية على كافة المسـتويات المحليـة والعالميـة، ومثـَّل ذلـك لهـم قلـق 

 (.وفى هذا اإلطار بدأت الحكومات في توسيع مجال عملها والبحث عن تطبيقات لتقنيات Chen et al,2020بصورتها التقليدية من عدمه )
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تشار عدوى الفيـروس، واالسـتفادة منهـا فـي تحويـل المؤسسـات الذكاء االصطناعي في إيجاد حلول للمخاطر العديدة التي ُيْمكن أْن تقلل من ان
لومـات التعليمية مناهجها نحو العالم االفتراضي والتعليم عن ُبْعد عن طريق التعلـيم والـتعلم اإللكترونـي كـي تـوفر لطالبهـا مـا يحتاجونـه مـن مع

 واالقتصادية االجتماعية وتأثًرا بالحراك واألحداث تفاعاًل  في المجتمع الفئات يعدون أكثر الجامعة طالب أنَّ  شك في (، وال2020)الدهشان،
(.ولذا فالبحث الحالي يحاول الوقوف على تجربة الجامعات السعودية في 2020التي يمر بها المجتمع ) الفقي؛ وأبوالفتوح، والسياسية والثقافية

أثنــاء جائحــة كورونــا؛ حيــث إنَّ الطالــب هــو المســتفيد األول مــن الــتعلم اإللكترونــي )جامعــة أم القــرى نموًذجــا( والوقــوف علــى معوقــات تطبيقــه 
ــتعلم اإللكترونــي والتعلــيم عــن بعــد كخيــار اســتراتيجي لتــدريس جميــع  ــتعلم اإللكترونــي، وقــد حرصــت جامعــة أم القــرى علــى تعمــيم تطبيــق ال ال

يئـــة التـــدريس توضـــح مـــدى نجـــاح تطبيـــق الـــتعلم المقـــررات الدراســـية فـــي كليـــات وعمـــادات الجامعـــة، وتقـــديم تقـــارير يوميـــة مـــن قبـــل أعضـــاء ه
( المعتمد في الجامعة، كما حرصت على تذليل كافة العقبات أمام تطبيـق Blackboardاإللكتروني، من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني )

د التابعـة م باشـرة لوكالـة الجامعـة للشـؤون التعليميـة، كونهـا نظام التعلم اإللكتروني، وأوكلت مهمة ذلك لعمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عـن ُبعـْ
سـتخدام الركيزة الرئيسة والداعمة لالنتقال من التعليم التقليدي إلى التعلم اإللكتروني، بما تقدمـه مـن ورش عمـل، ودورات تدريبيـة، ودعـم فنـي ال

 عـن تـوفير البنيـة التحتيـة الالزمـة لـذلك، وفـي ظـل كـل أدوات إدارة التعلم اإللكتروني لجميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى، فضـاًل 
هذه اإلمكانات، توجد معوقات لتطبيق التعلم اإللكتروني، وجاءت هذه الدراسة للكشف عن معوقات تطبيقه في الجامعات السعودية )جامعة أم 

 لك المعوقات. القرى نموذًجا( أثناء جائحة كورونا، ومحاولة الوصول إلى آليات ومقترحات للتغلب على ت
 أسئلة البحث:

يمكـن تحديــد مشـكلة البحــث الحــالي فـي الســؤال الــرئيس التـالي: مــا واقـع تطبيــق الــتعلم اإللكترونـي فــي الجامعــات السـعودية ) جامعــة أم القــرى 
 لة الفرعية التالية:نموذًجا( أثناء جائحة فيروس كورونا؟ وما معوقات تطبيقه وآليات تفعيله؟ ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئ

 ما المعوقات التقنية لتطبيق التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية ) جامعة أم القرى نموذًجا( أثناء  جائحة فيروس كورونا؟  .1
 ما المعوقات األكاديمية لتطبيق التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية )جامعة أم القرى نموذًجا( أثناء جائحة فيروس كورونا؟  .2
ا( أثنــاء جائحــة فيــروس   .3 ــتعلم اإللكترونــي فــي الجامعــات الســعودية ) جامعــة أم القــرى نموذجــً مــا آليــات التغلــب علــى معوقــات تطبيــق ال

 كورونا؟ 
 ث:أهدف البح

 :يهدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف التالية
 الكشف عن المعوقات التقنية لتطبيق التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية أثناء جائحة .1

 فيروس كورونا )جامعة أم القرى نموذًجا(. 
الكشــف عـــن المعوقـــات األكاديميـــة لتطبيــق الـــتعلم اإللكترونـــي فـــي الجامعــات الســـعودية أثنـــاء جائحـــة فيــروس كورونـــا )جامعـــة أم القـــرى  .2

 نموذًجا(. 
 تقديم بعض اآلليات والمقترحات التي تزيد من فاعلية تطبيق التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية في ضوء نتائج الدراسة الحالية.  .3

 البحث:  أهمية 
 تأتي أهمية هذا البحث من كونه:

 يستهدف التعرف على معوقات تطبيق التعلم اإللكتروني لدى طلبة الجامعات. .1
 تمهيًدا لبحوث علمية جديدة تتناول جوانب أخرى في التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد. .2
اإللكترونـي فـي رسـم، وتوجيـه الخطـط لتفعيـل الـتعلم اإللكترونـي وفـق أسـس علميـة ُيْسِهم في توفير معلومات تساعد القائمين علـى الـتعلم  .3

 معتمدة على بيانات واقعية.
د فـي الجامعـات  .4 يواكب األحداث المعاصرة، واالتجاهات الحديثـة فـي التعلـيم، والتـي تنـادي بـدمج نظـام الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن ُبعـْ

 ألزمات الطارئة والتعامل معها، من خالل تطبيق التعلم اإللكتروني. مع التعليم التقليدي، ووضع الحلول ل
ِهم فـــي دعـــم المميـــزات، وحـــل نقـــاي الضـــعف الموجـــودة فـــي نظـــام الـــتعلم اإللكترونـــي بنـــاًء علـــى آراء الطلبـــة وأعضـــاء هيئـــة التـــدريس  .5 ُيســـْ

 بالجامعة.
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 مصطلحات الدراسة: 
 التعلم اإللكتروني: •

 والمؤسسـة المتعلمـين والمتعلمين، وبـين المعلمين بين االتصال في اإللكترونية الوسائط استخدام على يعتمد تعلمال من التعلم اإللكتروني؛ نوع
 (.2018برمتها )األخرس، التعليمية

نتيجــة إلـى أنَّ الــتعلم اإللكترونـي: كـل مــا يكتسـبه الفــرد مـن معلومــات وخبـرات، تـؤدي إلــى تغييـر فــي سـلوكه ( ۲۰11ويـذهب ياسـين، وملحــم )
 استخدامه آليات االتصال الحديثة من الحاسوب ووسائطه المتعددة من صورة وصوت، ورسومات وفيديو، وآليات بحث، ومكتبات

 إلكترونية، وحوار مفتوح وكذلك بوابات اإلنترنت سواء عن ُبْعد أو في الصف الدراسي. 
تحدثات التكنولوجية وتجهيزات شبكات المعلومات عبر اإلنترنت، معتمًدا ( بأنَّه: أسلوب التعلم المرن باستخدام المس2009وعرفه إسماعيل )

 على االتصاالت متعددة االتجاهات، وتقديم مادة تعليمية تهتم بالتفاعالت بين المتعلمين وهيئة التدريس والخبرات والبرمجيات في أي وقت
بالُبْعد الجغرافي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى،  وأي مكان.ويعرفه الباحث في هذه الدراسة بأنَّه: التعلم الذي يمتاز  

(، ويشمل وسائل وتقنيات اتصال متعددة، ويقدم فيه Blackboardويتم بواسطة نظام إدارة التعلم اإللكتروني المتمثلة في نظام البالك بورد )
 من إدارة الجامعة.  مواد تعليمية إلكترونية وفق مواصفات الجودة المحددة والمعتمدة 

 المعوقات: 
المعوقات: وضع صعب يكتنفه شيء من الغموض يحول دون تحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية، كما أنَّها المسبب للفجوة بين مستوى اإلنجاز 

 سلًبا المؤثرة العوامل  (. وهي عبارة عن:2014المتوقع واإلنجاز الفعلي، كما أنَّها تمثالالنحراف في األداء عن معيار محدد مسبًقا )صالح،  
بما المعلم بين التفاعل  عملية على )القضاة،   عملية فاعلية من يقلل والمتعلم  ) 2018التعلم  وأبوالحاج  الحجاج،  بأنَّها: 2017(.ويعرفها   )

مادية.وَعرَّفها محمد، وآخرون   أو غير مادية كانت  سواء التعليمية والوسائل التعلم تقنيات  دون استخدام تحول التي واألسباب العوامل مجموعة
العوا2006) بأنَّها:  إجرائًيا  الباحث  وُيعرفها  استخدامه.  من  يقلل  مما  اإللكتروني  التعلم  استخدام  على  سلًبا  تؤثر  التي  العوامل  أنَّها:  مل  ( 

 األكاديمية والتقنية والفنية التي تؤثر سلًبا على تطبيق التعلم اإللكتروني، وتقلل من فاعلية تطبيقه بجامعة أم القرى.  
 ري للبحث والدراسات السابقة:اإلطار النظ

: التعلم اإللكتروني:  أوًلا
ــة  ــة العمليـ ــا لخدمـ ــاالت وتوظيفهـ ــات واالتصـ ــا المعلومـ ــل لتكنولوجيـ ــار الهائـ ــة لالنتشـ ــعينات، ونتيجـ ــي فـــي منتصـــف التسـ ــتعلم اإللكترونـ ــر الـ ظهـ

ترونـي عـن التعليمية، تمكنت المؤسسات التعليمية والتربوية من إطالق برامجها التعليمية عبر اإلنترنـت، وتـتم العمليـة التعليميـة فـي الـتعلم اإللك
لبـة يق استخدام أجهزة إلكترونية، وأيًضا مستحدثات تكنولوجيا الوسائط المتعددة دون االرتبـاي بالزمـان والمكـان، ويـتم فيـه التواصـل بـين الططر 

ا لظـروف المـتعلم واسـتعداداته وقدراتـه، وهـو يجعـل المواقـف التعليميـة أ ر كثـوأعضاء هيئة التدريس عبر وسـائل عديـدة، وتـتم عمليـة التعلـيم وفقـً
اتهم، حيوية، وتفاعاًل، ويوجه المتعلمين ألْن يتعامل كل منهم مع اآلخر، وأْن يتحملوا مسؤولية تعلمهم، فعملية الـتعلم ستسـتمر معهـم طـوال حيـ

ــذا البــد مــن مشــاركة اآلخــرين لمعلومــاتهم والتفاعــل معهــم )الشــحات؛ وعــوض،  (. ويــذهب عبــد القــادر،  محمــد 2009إســماعيل،  -2008ل
أنَّه على الرغم من اإلمكانيات التي تميز التعلم اإللكتروني، وما يتسـم بـه مـن إيجابيـات إال أنَّ هنـاك العديـد مـن المعوقـات التـي  ( إلى2016)

واجهــت الــتعلم اإللكترونــي منــذ نشــأته، وهــذه المعوقــات منهــا: مــا يتصــل بالبنيــة التحتيــة، واالتصــال بشــبكة اإلنترنــت، ومنهــا معوقــات خاصــة 
المتعلمين، والوعي بمتطلبات التعلم اإللكترونـي، والحاجـة إلـى التـدريب المكثـف والمسـتمر، وصـعوبة تطبيـق أدوات ووسـائل التقـويم بالمعلمين و 

 المختلفة، وتكلفته العالية أحياًنا، ونظرة المجتمع لهذا النوع من التعلم .
 (:2014العبادي وزكريا، ؛ 2017وُيْمكن تصنيف التعلم اإللكتروني إلى األنواع التالية )إبراهيم،

ه يسـتخدم أدوات وبرمجيـات تزامنيـة تتطلـب تواجـد المعلـم والطالـب  .1 التعليم التزامني: هو التعليم الذي يكـون علـى الهـواء، وسـمي بـذلك ألنـَّ
 في نفس الوقت أمام جهاز الحاسوب إلجراء النقاش بين الطلبة أنفسهم، وبينهم وبين المعلم دون حدود للمكان. 

غير التزامني: هو نظام التعلم الذاتي وهو التعليم غير المباشر، وسمي بذلك ألنَّه ال يحتاج إلى وجود المتعلمين فـي نفـس الوقـت   التعليم .2
أو المكــان، ويســتخدم أدوات وبرمجيــات غيــر تزامنيــة تســمح للطالــب بالتفاعــل معهــا مثــل: أداء التمــارين والواجبــات، وقــراءة الــدروس وســاحات 

 ة المراسالت والدرجات، وإرسال الواجبات. النقاش، وقائم
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موقف التعليم المدمج: ويقصد به دمج كل من التعليم التقليدي بأشكاله المختلفة، والتعليم اإللكتروني بأنماطه المتنوعة ليزيد من فاعلية ال .3
 التعليمي وفرص التفاعل االجتماعي وغيرها. 

 م اإللكتروني في التالي:( أهم متطلبات التعل2018وحددت دراسة الضالعي ) 
 بنية تحتية تشتمل على وسائل اتصال سريعة.  .1
 تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة على استخدام التقنية.  .2
 بناء مناهج ومواد تعليمية تفاعلية إلكترونية جذابة للطلبة.  .3
( إلدارة العمليـة التعليميـة، مثـل: تسـجيل الطلبـة ومتـابعتهم وتقيـيمهم، وتـوفير المـواد التعليميـة علـى Blackboardبرنامج فعال كبرنـامج ) .4

(، ودراســـة زبيـــدة 2016ولنظـــام إدارة الـــتعلم اإللكترونـــي مجموعـــة مـــن المميـــزات والعيـــوب؛ أشـــارت إليهـــا دراســـةعبد العـــاطي )مـــدار الســـاعة. 
، وتتمثــل هــذه المميــزات Thair( 2008(، ودراســة )2011(، ودراســة ياســين؛ وملحــم )2014(، ودراســة العبــادي؛ وزكريــا )2018الضــالعي )

 والعيوب في النقاي التالية: 
 المميزات:

انخفــاض التكلفــة؛ فهــو يخفــض نفقــات الســفر، ويقلــل مــن الوقــت لتــدريب األفــراد، ويلغــي أو يقلــل مــن الحاجــة للفصــول الدراســية وقاعــات  •
 التدريب.

 ستجابة؛ فالتعلم اإللكتروني يمكن من الوصول إلى عدد غير محدود من المتعلمين في وقت واحد.تعزيز العمل على اال •
 ُيْعِطي النظام المعلم ميزة تقسيم الطلبة إلى مجموعات، ويضع لكل مجموعة ملفات مشاركة لها. •
 فيه.ُيْعِطي النظام عضو هيئة التدريس إمكانية بناء المحتوى التعليمي بالشكل الذي يرغب  •
 ُيْعِطي النظام الطلبة إمكانية التسجيل في أي مقرر بشكل مباشر حسب خطتهم الدراسية.  •
يــوفر النظــام لعضــو هيئــة التــدريس جميــع الميــزات التــي تخــت االختبــارات اإللكترونيــة، كتمكينــه مــن وضــع أســئلة اختبــارات كثيــرة بــأنواع  •

 مقاطع صوتية وفيديو.مختلفة، كما يمكن أْن تحتوي هذه االختبارات على صور و 
يمنح النظام ميزة متابعة المتعلم في كل مكان من بداية دخوله على النظام وحتى خروجه في كل مرة يـدخل فيـه، وزمـن مكوثـه فيـه، مـع  •

 إمكانية تدوين تقارير تظهر الوقت والمكان مع إمكانية تصدير هذه المعلومات للطلبة. 
ل طالب ولكل عضو هيئة تدريس، مـع إمكانيـة اسـتخدام ذلـك البريـد ووضـع ملفـات مرفقـة بالرسـالة يوفر النظام ميزة البريد اإللكتروني لك •

 التي ترسل عن طريقه. 
يــوفر النظــام ميــزة المحادثــة المباشــرة الحيــة بــين أفــراد المجموعــة، كمــا أنَّ المعلــم قــادر علــى إدارة هــذه المحادثــات، ويقــوم النظــام بعمــل  •

 محادثات بحيث يسهل الرجوع إليه. أرشيف لكل ما كتب في هذه ال
 يدعم النظام أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالسبورة البيضاء لرفع الصور وملفات العروض التقديمية . •
 ُيَمكِ ن من حصول جميع األفراد على المعلومات، وتحديث المحتوى في الوقت المناسب. •
 أكثر دقة وفائدة لفترة زمنية أطول. ُيَمكِ ن من تحديث المعلومات على الفور، وجعل المعلومات •
 ُيَمكِ ن من الحصول على التعليم في أي وقت، وفي أي مكان. •

 العيوب:
 التحديات التي قد تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلبة في التعامل مع تقنية غير مألوفة لديهم. •
 المواد المتنوعة لدعم الطلبة.  القيود المفروضة على النظام التي قد تحد من االستفادة من مجموعة واسعة من •

 ( على العملية التعليمية:COVID-19ثانياا: تأثير جائحة فيروس كورونا )
ا حــدًثا خطيــًرا يهــدد التعلــيم بأزمــة هائلــة، ربمــا هــي األخطــر فــي الــزمن المعاصــر، وهــذه األزمــة هــي انتشــار جائحــة فيــروس  يشــهد العــالم حاليــً

مليـار  (1.6( فـي انقطـاع أكثـر مـن )COVID-19م( الماضي، تسببت جائحة فيروس كورونا المسـتجد )2020)كورونا؛ فحتى نهاية مارس 
وجـاء ذلـك  ( مـن الطـالب الملتحقـين بالمـدارس علـى مسـتوى العـالم،%80( بلد من بالد العالم، أي ما يقـرب مـن )161متعلم عن التعليم في )

ميــة عالميــة، فهنــاك الكثيــر مــن الطــالب فــي المــدارس، ولكــنهم ال يتلقــون فيهــا المهــارات فــي وقــت تعــاني فيــه بعــض دول العــالم مــن أزمــة تعلي
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 األساســية التــي يحتاجونهــا فــي الحيــاة العمليــة، وُيظهــر مؤشــر البنــك الــدولي أنَّ نســبة الطــالب الــذين ال يســتطيعون القــراءة أو الفهــم فــي ســن
(، وإذا لـم تسـارع الـدول إلـى التصـرف، %53متوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس ) العاشرة قد بلغت في الدول التي توصف بأنَّها منخفضة أو

إلـى  (COVID-19)وأدى ظهـور وانتشـار فيـروس كورونـا المسـتجد .(2020فقد تفضي هـذه الجائحـة إلـى ازديـاد تلـك النتيجـة سـوًءا )سـافيدرا،
يرة، فــدمر اقتصــاد الكثيــر مــن الــدول، وأثــر علــى األنظمــة تعــرض كافــة قطاعــات الــدول والمجتمعــات لتغيــر غيــر مســبوق فــي فتــرة زمنيــة قصــ

الصـحية والتعليميــة فـي جميــع دول العــالم، ومنـع التــنقالت مــن مكـان إلــى مكـان، وأوقــف جميــع رحـالت الطيــران والمجــال الجـوي، وبــات العــالم 
كان العـالم مـن إجـراءات الحجـر (، وسـاعد علـى ذلـك مـا تـم فرضـه علـى معظـم سـViswanath & Monga 2020,أسـيًرا لفيـروس كورونـا )

 الصحي المنزلي، والقيود المفروضة على السفر وحركة التنقل، إضافة إلى القدر الكبير من المعلومات الخاطئة المنتشـرة فـي وسـائل التواصـل
مدار الساعة من أعداد مهولة (، واألرقام المخيفة والمرعبة التي تتناقلها وسائل اإلعالم المحلية والعالميةعلى Banerjee,2020االجتماعي )

 العـالم علـى فيـروس كرونـا فرضـت العزلـة ( إلـى أنَّ أزمـة2020لإلصابات والوفيـات بسـبب فيـروس كورونـا المسـتجد.وتذهب دراسـة محمـود )
 قـوة مـع تحـدٍ  والتعليميـة فـيخاصـة فـي مجـال العمليـة التربويـة  بقـوة نفسـه االفتراضـي العـالم والمطـارات، وفـرض الحـدود، أغلقـت حيـث أجمع؛

ه للمـرة األولـى فـي واستسـلمت للعـالم في هـذا الصـراع، ثالًثا طرًفا أْن تكون  البشرية القوة وعجزت الطبيعة،  تـاريخ االفتراضـي، ويمكـن القـول أنـَّ
 والتطبيقات السائدة. والنظريات، االنقالب للمفاهيم، هذا العالميحدث

اك مجموعة من اآلثار المباشرة التي تعود على المتعلمين، والتي تثير القلق في هذه المرحلـة مـن األزمـة، ( على أنَّ هن2020ويؤكد سافيدرا )
 ومن هذه اآلثار:

 خسائر التعلم.  •
 زيادة معدالت التسرب من الدراسة.  •
ثـار السـلبية ستصـيب الفقـراء أكثـر مـن انعدام المساواة في النظم التعليمية، والذي تعاني منه الكثير مـن بلـدان العـالم، وال شـك أنَّ تلـك اآل •

 .غيرهم
 حدوث اضطراب كامل في حياة العديد من المتعلمين، وأهاليهم، ومعلميهم. •

العالم في األسابيع الماضية، قد طال ضرره جميع بلدان  2020كما تؤكد هق ) ( على أنَّ انتشار جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء 
ق األوسط وشمال إفريقيا، وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار العدوى، بدأت الحكومات في جميع العالم، ومنها بلدان منطقة الشر 

م، والتزال المؤسسات التعليمية مغلقة حتى اآلن،  2020أنحاء المنطقة في تقييد الحركة وإغالق المؤسسات التعليمية في أوائل شهر مارس  
القاعات الدراسية في تلك المنطقة، باإلضافة إلى المناطق األخرى من العالم.ولجأت دول العالم    ( مليون طالب خارج100ويوجد أكثر من )

طريق    ومنها المملكة العربية السعودية إلى محاولة التخفيف من آثار إغالق المؤسسات التعليمية، واعتمدت خياًرا استراتيجًيا وهو التعليم عن
بُ  عن  والتعليم  اإللكتروني  التعلم  األقمار نظام  وقنوات  كالتليفزيون  المرئية  اإلعالم  وسائل  استخدام  وأيًضا  اإلنترنت،  شبكة  خالل  من  ْعد 

السعود العربية  المملكة  العربية مثل:  البالد  التعليم والتعلم، وتعتبر بعض  أنظمة اإلنترنت في عملية  المباشر لمساعدة  ية، الصناعية والبث 
ن بين البلدان التي تأتي في الصدارة، من حيث استخدام أساليب التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد،  ودول الخليج العربي، ومصر، واألردن م

كورونا.   فيروس  جائحة  وباء  تفشي  )أثناء  اليونسكو  منظمة  يت2020وتوضح  ما  الم(  إغالق  على  انتشار  رتب  في ظل  التعليمية  ؤسسات 
بعض فيما يلي  اضطراب جميع المجتمعات المحلية، و في  حيث يتسبب اإلغالق    ا؛حتى ولو كان مؤقتً   وتفشي األوبئة من مدارس وجامعات،

   : غالقالمترتبة على اإلاألسباب 
 .لنمو والتطور االتعليم األساسي، ولكن عند إغالقها ُيحرم األطفال والشباب من فرص   ؤسسات التعليميةتقدم الم :التعلمالتعليم و توقف  •
لى الوجبات المجانية أو المنخفضة التكلفة التي تقدمها المدارس من أجل حصولهم على التغذية متعلمين عالكثير من ال  يعتمد :التغذية •

 .االسليمة، وعندما ُتغلق المدارس تتأثر تغذيتهم سلبً 
  بناء ما ُيطلب من األهل تيسير تعليم األ  ا، غالبً ؤسسات التعليميةعندما ُتغلق المف :د في المنزلعْ عدم استعداد األهل لتعليم أوالدهم عن بُ  •

  .في المنزل، وقد يواجهون صعوبة في أداء هذه المهمة
أمام التعلم    اضعف الربط باإلنترنت، عائقً  يمثل غياب االنتفاع بالتكنولوجيا أو :عدم المساواة في إمكانية االنتفاع بمنصات التعلم الرقمية •
 .لكتروني والتعليم عن ُبْعداإل
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األالتفاو  • العاملون األ :بناءت في رعاية  ُتغْ   بناءيترك األهل  إلى اتباع هؤالء األوحيدين عندما  قد يؤدي  سلوكيات    بناءلق المدارس، مما 
 .تعاطي المخدرات :خطيرة، مثل

ي ال يتمك ن  ئما يكون أغلب العاملين في مجال الرعاية الصحية من النساء الال  عادةً  :الضغط غير المتوقع على نظام الرعاية الصحية •
 .نتيجة إغالق المدارس، مما يعني غياب العديد من مقدمي الرعاية الصحية  بناءمن الذهاب إلى العمل بسبب التزامهن برعاية األ اغالبً 
 نشطة االجتماعية والتفاعل مراكز لممارسة األ ؤسسات التعليميةتعتبر الم :العزلة االجتماعية •

 اإلنساني، فعندما تغلق المدارس أبوابها، يفقد الكثير من األطفال والشباب عالقاتهم االجتماعية 
 .ريم والتطو ليفي التع رئيسالتي لها دور 

إلى أنَّ جائحة كورونا  2020)  عبيداتويذهب   انتقاالت في مجاالت  (   في  تعليمية  أحدثت  المنزل  ،المدرسة متعددة سواء  أو طريقة   ،أو 
:كالتاليأو االتجاهات  ،أو الثقافة ،التفكير

 التغيرات في شكل التعليم:   •
 إلى اًلنتقال من 

 د عْ التدريس عن بُ  التدريس المباشر
 معلم واحد يدرس مئات الصفوف  الصف المزدحم 

 آالف الطلبة معلم واحد يدرس  ا واحدً  امعلم يدرس صفً 
 التعلم المنفرد أو المستقل  عديدينمعلمين 

 التغيرات في المناهج:   •
 إلى من

 مناهج مفاهيم ومهارات وتفسيرات  مناهج حقائق وتفاصيل ومعلومات
 مناهج نظرية تطبيقية عملية مناهج مقطوعة الصلة بالحياة

 خبرات حاضرة ومستقبلية  مناهج تاريخية سابقة 
 ز الضميريعز وتمناهج الوعي الصحي  األخالقيالضمير و   مناهج أهملت صحة الجسد

 إيجاد   في  البحث  تتطلب   -العملية التربوية والتعليمية في ظل جائحة فيروس كورونا  -  األمور  هذه  ( على أنَّ كل2020ويؤكد األصمعي )
 کورونا   فيروس  جائحة  إلدارة  المعاصرة  بالنظرية  تسميتها  ويقترح  ،(COVID  -19)  کورونا  فيروس  كارثة  لمواجهة  تربوية جديدة  إدارية  نظرية
  نطاق   توزيع  مع  نماذج،  بناء  خالل  من(  راجعة  وتغذية  وتقويم،  ومتابعة،  وتوجيه،  وتنسيق،  تخطيط،)  من:  الرئيسة  اإلدارة  عمليات:  تعني  وهي

کورونا  جائحة  لمواجهة  الصالحيات  مع   بالتعاون   األمور  وألولياء  لآلباء  منها  بعًضا  تخصيت  يتم  أنْ   على  ، (COVID-19)  فيروس 
 والمعلمين. بالمتعلمين، والخاصة  الضرورية للمعلومات منظومة  توفير ضوء وذلك في األعلى، التعليمية السلطات ومع المعلمين،

 : ثالًثا: الدراسات السابقة
 الدراسات املتعلقة بالتعلم اإللكرتوني:

  المتزامن  وغير  المتزامن  االتصال  أدوات  توظيف  من  المعلمة  الطالبة   تمكن  مدى  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة(:  2018دراسة الفالح ) .1
واستخدمت    اإللكتروني،  التعلم  بيئة  في  المتزامن  وغير  المتزامن  االتصال  أدوات  استخدام  نحو  اتجاهاتهن  ومعرفة  اإللكتروني،  التعلم  في بيئات

  الدراسة   نتائج  وكشفت  ( طالبة،276وبلغت )  نورة،  األميرة  جامعة  التربية  كلية  من طالبات  الدراسة  الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة
 بورد   البالك  اإللكتروني  التعلم  في بيئات  المتزامن  وغير  المتزامن  االتصال  أدوات  توظيف  من  نورة  األميرة  بجامعة  المعلمة  الطالبة   تمكن  عن

 متوسطة. بدرجة
أبو .2 ) ًلوي، دراسة   اإللكتروني  للتعلم العربية عمان جامعة طلبة استخدام معيقات عن الكشف  اسةر الد هذه هدفت(:2017والزهيري 

 الوصفي المنهج اسةر الد استخدمت اسة ر الد أهداف  ولتحقيق حلها، ومقترحات أنفسهم الطلبة  نظر  وجهة  من الجامعية اتر للمحاض المصاحب
 االستبانةراسة  الد استخدمت وقدا،  عشوائيً  اسة ر الد، وتم اختيار عينة  عمان جامعة  كليات طلبة جميع من الدراسة    مجتمع تكون  وقد التحليلي،
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 وفي ،اإللكترونيعند استخدام التعلم   طلبةال ب خاصة معيقات وجود  اسةر الد نتائج أظهرت وقد،  وثباتها صدقها من التأكد تم أنْ  بعد أداة ك
 .الطالب تقويم عملية من اجزءً  واعتبارها اإللكتروني التعلم لمستخدمي وضع حوافز أهمها حلول عدة الباحثان اقترح النتائج هذه ضوء

 التدريس  هيئة أعضاء لدى لكترونياإل التعلم إدارة نظام استخدام واقع عن الكشف الدراسةهذه    هدفت(:2015دراسة حسان، وصالح ) .3
 من مكونة عينة على وطبق والمعيقات،  األهمية :هما محورين، يتضمن مقياس إعداد تم البيانات جمع ولغايات الخليل، جامعة في
 هناك وأنَّ  لكتروني،اإل التعلم إدارة نظام الستخدام تكنولوجية إمكانيات وجود عن  النتائج وكشفت التدريسي ة، الهيئة أعضاء من اعضوً ( 181)

 االمتحانات إلعداد لكترونياإل االمتحانات  نظام استخدام عدم :أهمها ومن لكتروني،اإل التعلم إدارة نظام استخدام في المعيقات بعض
 والدرجة  الجنس لمتغير تعزى  إحصائية داللة ذات   فروق  توجد  ال هوأنَّ  النظام، استخدام  أثناء نجليزيةاإل اللغة استخدام وصعوبة ا،لكترونيً إ

 تعزى  إحصائية داللة ذات فروق  أيضا  وتوجد العلمية، الكليات ولصالح  الكلية  لنوع تعزى   إحصائية  داللة ذات  فروق  توجد بينما العلمية،
 منها، االستفادة من  التدريس هيئة أعضاء ليتمكن والمواقع البرامج من العديد تعريب  بضرورة الباحثتان وأوصت،  الخبرة سنوات  لمتغير

 .االلكتروني التعلم نظام إدارة كيفية على تدريبهم وضرورة
أبو عقيل ) .4 الدراسة  هدفت(:2014دراسة    وجهة   من  الجامعي  التعليم  في   استخدامه  ومعيقات  اإللكتروني  التعليم  واقع  عن   الكشف  هذه 

الوصفي،  الخليل،  جامعة  طلبة  نظر المنهج  الدراسة على  بالطريقة   وطالبة   طالًبا(  404)   الدراسة من  عينة  وتكونت  واعتمدت  اختيارهم   تم 
 ومن   اإللكتروني  التعليم استخدام  في  الدراسة عن المعيقات  نتائج  وكشفت  االستبانة،  استخدمت الدراسة أداة   البيانات ولجمع  الطبقية،  العشوائية

 بمهارات  الطلبة   إلمام  وعدم  اإللكتروني،  التعليم  استخدامفي    الطلبة  لمساعدة  كافية  غير  الفني  بالدعم  المختصين  الموظفين  أعداد:  أهمها
 التعليم  استخدام  أثناء  االنجليزية  اللغة  استخدام  في  صعوبة  الطلبة  ويجد  الواحد،  الفصل  في   الدراسية  المواد  وكثرة   الحديثة،  التقنيات  استخدام

الدراسة    الطلبة  من  أكثر  اإللكتروني  التعليم  استخدام  في  معيقات  اإلناث  الطالبات  لدى  وأنَّ   اإللكتروني، قدمت  النتائج  الذكور، وفي ضوء 
 مجموعة من التوصيات والمقترحات.

  من  سعود  الملك  جامعة  المعلمين  بكلية  اإللكتروني  التعلم  استخدام  معوقات  على  التعرف  هذه الدراسة  استهدفت  :(2013)    الدايل  دراسة .5
ولتحقيق أهدافها اعتمدت الدراسة    طالًبا،(  371)  البالغ  األصلي  المجتمع  من  طالب(  100)  من  الدراسة  عينة  وتكونت  الطالب،  نظر  وجهة
: منها  اإللكتروني،  التعلم  الستخدام  معوقات  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  للدراسة،  كأداة   االستبانة  الوصفي، واستخدمت  المنهج  على

  وعدم  اإللكتروني،  للتعلم  السلبية  والتأثيرات  اإللكتروني،  التعلم  استخدام   بأهمية  الوعي  واإلنترنت، وقلة  الحاسب  مع  التعامل  مهارات  ضعف
  اإللكتروني. التعلم باستخدام األكاديميين  المرشدين إلزام

 المقررات في تعلم المفتوحة القدس جامعة طلبة يواجهها التي الصعوبات على التعرف الدراسة هذه استهدفت(:2012دراسة المغربي ) .6
 فقرة (32) من والتي تكونت االستبانة الدراسة واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واستخدمت المتغيرات، بعض ضوء في اإللكترونية

القدس من  ( 181 (من مكونة عينة على  الصعوبات تلك لقياس  درجة  الدراسة أنَّ  تعليمية، وأوضحت نتائج مناطق ثالث دارًسا بجامعة 
 توجد ال أنَّه الدراسة  نتائج بينت كما ما، حد  إلى  مرتفعة اإللكترونية تعلم المقررات في المفتوحة القدس جامعة طلبة  يواجهها التي الصعوبات

 هذه ضوء وفي المستقلة،البحث   متغيرات إلى تعزى  المفتوحة القدس جامعة طلبة يواجهها التي الصعوبات درجة إحصائًيا في دالة فروق 
 .اإللكترونية المقررات تعلم في يواجهها الطلبة  التي الصعوبات التوصيات والمقترحات لتذليل من إلى عدد  الدراسة توصلت النتائج

الدراسة    هدفت(: Ilyas, Yasmin, Whitty, Qureshi,2012)  دراسة .7  التعليم تطبيق تواجه التي التحديات على التعرفهذه 
،  بنجاح  القضايا على  للتغلب جياتراتياست وتقديمراسة،  الد أداة  استبانة على الطلبة  استجابات خالل من الباكستانية، الجامعة في اإللكتروني

 األدبيات اجعةر م خالل من الباكستانية  الخاصة  الجامعات إحدى في السائدة القضايا من عدد  تحديد تم الغرض هذا تحقيق أجل منو 
 أكبر انعتبر ي اإلنجليزية اللغة إتقانعدم و ،  الكهربائي التيار انقطاعأهمها: أنَّ  النتائجالعديد من  إلى  اسةر الد، وتوصلت  الطالب مع والمناقشة
  .اإللكتروني للتعليم الناجح االندماج أمام العوائق

الدراسة   هدفت:(N.D. Oye1, Mazleena Salleh2, N. A. Iahad, 2011)  دراسة  .8 بيان  هذه   التعليم تواجه  التي  التحديات إلى 
 أنَّ  االستطالع ظهرأو   وفرنسا،  كورياو   اليا،ر أستو  المتحدة، المملكة هي؛  متقدمة دول  أربع تجربة  أساس على نيجيريا  في  الجامعي اإللكتروني

  عمل امجر ب تخصت هاأنَّ و  مناسب، مالي ودعم مدروسة  حكومية سياسات وجودو  اإللكتروني، للتعليم عمل وخطط  رؤية  لها البلدان هذه
 اإللكتروني، التعلم  اتيجيةر است من ومهم أساسي جزء البحوث  بأنَّ  يؤمنون  همأنَّ و  األهداف، لتحقيق األموال من يكفي ما مع لجان وتشكل
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 به أوصت  كما التعليمي التمويل تحسين االتحادية  الحكومة  على  ينبغي هأنَّ  اسة ر الدمن أهم نتائج  و  .تحفيزية  امجر ب واستخدام التدريب تفعيلو 
 ذلك على عالوة،  البالد في الكهرباء إمدادات  تحسين مسألة  بشأن بوعدها  تفي أنْ  الحكومة على  يجب ذلك  إلى باإلضافة ،اليونسكو  منظمة
 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام على تدريبالو  توعية ال في الشروع الجامعات مديري  على يجب

 الدراسات الرتبوية املتعلقة جبائحة كورونا:
1. ( وأبوالفتوح  الفقي؛  التعرف(:  2020دراسة  الدراسة  هذه  على  النفسية   المشكالت  بعض  على  هدفت   كورونا  فيروس  جائحة  المترتبة 

 لدى   النفسية  للمشكالت  مقياس  الدراسة استخدمت  نتائج  إلى  وللوصول  واألهلية،  الحكومية  الجامعات المصرية  طالب  على عينة من  المستجد
المنهج  الجامعة،  طالب الدراسة على    منها   يعاني  التي   النفسية  الحاالت  أكثر  من  الضجر   أنَّ   إلى   وتوصلت  التحليلي،  الوصفي   واعتمدت 
 وأوصت الدراسة بضرورة  األخرى،  النفسية المشكالت  من  متوسطة  بدرجة  الجامعة  طالب  يعاني  كما  أثناء جائحة كورونا،  في  الجامعة  طالب
المشكالت   تتفاقم ال حتى تأخير الطلبة والعمل على ذلك بشكل مباشر دون  لدى النفسية الصحة مستوى  بتعزيز وبشكل عاجل الجامعات قيام

 .النفسية لإلسعافات وحدة إنشاء خالل وذلك من الجامعيين الطلبة لدى النفسية
 يمكن  وكيف  (، COVID 19جائحة  )  ظل   في  االجتماعي  للتباعد  التربوية  تناول اآلثار  استهدفت هذه الدراسة(:  2020دراسة محمود) .2

  الدراسة  ارتقت كما العالمية، الظروف على  بناء مستحدثة ومفاهيم معه نظريات  ستنشأ الذي والمدى األوبئة،  مع والتعايش التكيف  للمجتمعات
  مصطلح   الدراسة   ودشنت  االجتماعي،  والتهميش  االجتماعي،  االستبعاد  مثل:  أخرى   اجتماعية  ومداخل  االجتماعي  التباعد  بين  التمييز  إلى

االفتراضي، واعتمدت   التقارب  خالل   من   االجتماعي  التباعد  مع  التعامل  وآليات  االفتراضي،   التقارب  وهو   االجتماعي  التباعد  عن   ناجم  جديد
  ومجموعة  االجتماعي،  التباعد  بعد  لما  المستقبلية  السيناريوهات  من  مجموعة وضع  إلى  الدراسة  لوب التحليل الفلسفي، وانتهتالدراسة على أس 

 السيناريوهات. هذه المتوقعة من االحتماالت من
 وتم   المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  إدارة  في  معاصرة  تربوية  لنظرية  تأصيل  عن  هدفت هذه الدراسة البحث(:2020دراسة األصمعي) .3

 تكون   محاكاة  نماذج  إعداد   طريق  عن  التعليمية  بالمؤسسات  الكوارث  إدارة  في  جديدة  رؤية  تبني  خالل   من  المنشودة  التربوية  النظرية  هذه  بناء
  واعتمدت  التعليمية،  المؤسسات  أفراد  بين  الوعي   نشر  إلى   وتسعى  ،(المستجد  كورونا  فيروس )  الطارئة   الكارثة  هذه   مثل  مع  للتعامل  جاهزة
  الشراكة  تصور  مع  وصالحياتهم،  الجائحة  هذه  إدارة  وأفراد  أبعاد،  تحديد  على  كورونا  فيروس  جائحة  إلدارة  الجديدة  التربوية  النظرية  فلسفة

  الجائحة،  هذه  لمواجهة   البدائل   وتصور  كورونا،  فيروس  جائحة  إدارة  في  الواعية   القيادة  على   النظرية  هذه  اعتمدت  كما  إلدارتها،  المقترحة
 ولتحقيق األهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي.  

 التعليق على الدراسات السابقة:
ال مع  السابقة  الدراسات  المتعلقة    ةالحاليدراسة  اتفقت  المهمة  الجوانب  بعض  تناولت  أنَّها  الجامعي في  التعليم  في  اإللكتروني  التعلم   بنظام 

الاستخدامه وتطبيقهومعوقات   أدبيات  لتلكالدراسات دور كبير في بناء  التعرف على بعضةالحالي  دراسة، وكان  الباحث في  أفادت   ؛ حيث 
واألهداف   بوالمعوقات  المفاهيم  اإللكتروني  النظام  المتعلقة  المنهج مميزاتهو تعلم  استخدامها  في  الدراسات  تلك  بعض  مع  اتفقت  أنَّها  كما   ،

تناول  ة الحاليدراسة  ال  تالوصفي.وتميز  الذي  الجانب  في  السابقة  الدراسات  وهو:  تعن  الجامعات ه  في  اإللكتروني  التعلم  تطبيق  معوقات 
  أدوات   توظيف  من   المعلمة  الطالبة   تمكن  مدى  معرفة  :؛ أما الدراسات السابقة فتناولتالسعودية )جامعة أم القرى نموذًجا( أثناء جائحة كورونا

 اإللكتروني  للتعلم العربية عمان  جامعة طلبة استخدام معيقات عن الكشفو   اإللكتروني،  التعلم  في بيئات  المتزامن  وغير  االتصال المتزامن
  هيئة أعضاء لدى  لكترونياإل التعلم إدارة نظام استخدام  واقع عن  الكشفو   أنفسهم، الطلبة  نظر وجهة   من الجامعية  اتر للمحاض المصاحب
  جامعة   طلبة  نظر  وجهة   من  الجامعي  التعليم  في   استخدامه  ومعيقات  اإللكتروني  التعليم  واقع   عن  والكشف  ، الخليل جامعة في التدريس

والتعرف  على  والتعرف  الطالب،  نظر  وجهة  من  سعود  الملك   جامعة  المعلمين  بكلية  اإللكتروني  التعلم  استخدام  معوقات  على  الخليل، 
تعلم  المفتوحة القدس جامعة طلبة يواجهها التي الصعوبات وتحديد بعض ضوء  في اإللكترونية المقررات في   التعليم  معوقات  المتغيرات، 
 ،الباكستانية الجامعة في اإللكتروني  التعليم تطبيق تواجه التي التحديات على التعرفو   الملك سعود،  بجامعة  المعلمين  كلية  في  اإللكتروني

 . كما أنَّ الدراسات التربوية التي تناولت جائحة كورونا فتناولت: بعضنيجيريا  في الجامعي اإللكتروني التعليم تواجه التي التحديات بيانو
على  النفسية  المشكالت من  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  المترتبة  عينة  واآلثار  طالب  على  المصرية،    للتباعد   التربوية  الجامعات 
 المستجد. كورونا فيروس جائحة إدارة في معاصرة تربوية ظريةلن (، وتأصيلCOVID 19جائحة ) ظل في االجتماعي
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 إجراءات البحث املنهجية:
 منهج البحث:

أ و اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي، وهو المنهج الذي يعتمد على دراسة ووصف الواقع وصًفا دقيًقا، والتعبير عنه تعبيًرا كيفًيا 
الذي    Qualitative  (. وسوف يستخدم الباحث في هذا البحث الوصفي األسلوب الكيفي أو النوعي 2012تعبيًرا كمًيا ) عبيدات؛ وآخرون، 

وليس في بيئة وضعها الباحث في ظروف شديدة   -االستقصاء الطبيعي للظاهرة ومعايشة العينة كما تبدو في حالتها الطبيعية  يعتمد على  
المدروسة، وكذلك ماضيها،   -الضبط للظاهرة  الحالي  الوضع  البيانات عن  بجمع  وذلك  المدروسة،  للظاهرة  أعمق  فهم  إلى  الوصول  بغية 

لل أفضل  فهم  أجل  من  المدروسة،  وعالقاتها  للظاهرة  الفعلية  )المشاهدة  الواقعية  المالحظات  خالل  من  وذلك  الحالة؛  تمثله  الذي  مجتمع 
ومعايشة الباحث الفعلية للميدان أو الحقل موضوع الدراسة(، والمقابالت الشخصية التي تستهدف تحليل وتسجيل العمليات كما تحدث بشكلها  

التفاعل االجتماعية  المشاهد  وفي  )السيد،  الطبيعي  والجماعات  األفراد  بين  البحث  2013ية  هذا  أهداف  ولتحقيق  سبق،  ما  على  (.وبناًء 
المدروسة   للظاهرة  المتعمق  الفهم  إلى  يهدف  والذي  الوثائقي"،  "المنهج  على  االعتماد  سيتم  النوعي،  على    -الوصفي  االعتماد  من خالل 

البيانات لجمع  النوعية  ال  -الطرق  وظروفها  لسياقها  تحليل   (،Bhattacharya, 2008)  مختلفة وفًقا  أسلوب  على  الباحث  سيعتمد  ولذا 
 والتي ُيقصد بها في هذا البحث: كل أدبيات البحث التربوي التي تناولت معوقات تطبيق التعليم االلكتروني بالجامعات السعودية. -"الوثائق" 

 أدوات البحث:
المقابلة )ا الباحث أداة  التدريس جامعة أم القرى، وركزت لتحقيق أهداف البحث استخدم  لمفتوحة( مع أفراد العينة من طالب وأعضاء هيئة 

جائحة    المقابلة على ثالثة أسئلة هي: ما المعوقات التقنية لتطبيق التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية )جامعة أم القرى نموذًجا( أثناء
التعل لتطبيق  المعوقات األكاديمية  أثناء جائحة فيروس  فيروس كورونا؟ ما  القرى نموذًجا(  أم  السعودية )جامعة  الجامعات  م اإللكتروني في 

فيروس   جائحة  أثناء  نموذًجا(  القرى  أم  )جامعة  السعودية  الجامعات  في  اإللكتروني  التعلم  تطبيق  على معوقات  التغلب  آليات  ما  كورونا؟ 
التي ذكروها، وذلك بهدف الوقوف  التعلم اإللكتروني في الجامعات أثناء جائحة فيروس   كورونا؟ وتم تفريغ اإلجابات  على معوقات تطبيق 

 كورونا، وآليات التغلب على تلك المعوقات.
 مجتمع البحث وعينته:

(  10( طالب، و)21تمثل مجتمع البحث في جميع طالب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وقد تم اختيار عينة عمدية مكونة من )
 ة التدريس. من أعضاء هيئ

 مناقشة نتائج البحث: 
عليم  رغم الجهود واإلجراءات التي اتخذتها الجامعات السعودية عامة، وجامعة أم القرى خاصة، والتي نتج عنها اعتماد التعلم اإللكتروني والت

 إًل أنَّه: عن ُبْعد كبديل وخيار استراتيجي؛ 
أثناء فترة تعليق الدراسة بجامعة أم القرى والتي امتدت من منتصف شهر رجب • الباحث مع الطالب  هـ وحتى 1441من خالل تواصل 

 هـ، والتدريس لهم عن ُبْعد من خالل نظام "البالك بورد والفصول االفتراضية".  1441رمضان  21انتهاء الفصل الدراسي الثاني في 
الم • المقابلة  الدراسة والتي بلغت )ومن خالل إجراء  أفراد عينة  أم  10( طالب، و)21فتوحة مع  التدريس من جامعة  ( من أعضاء هيئة 

خرج الباحث بمجموعة من النتائج القرى، وسؤالهم األسئلة الثالثة التي اشتملت عليها المقابلة المفتوحة، وبعد تفريغ إجاباتهم التي ذكروها؛  
   :على النحو التالي

ا( أثناء  جائحة فيروس كورونا؟ما المعوقات التق .1  نية لتطبيق التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية )جامعة أم القرى نموذجا
،  ولإلجابة عن السؤال السابق، وبعد تفريغ استجابات المقابالت المفتوحة مع أفراد العينة من طالب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى 

م ثمة  أنَّ  االستجابات  تطبيقأفادت  تواجه  تقنية  )جامعة  اإللكتروني  التعلم  عوقات  السعودية  الجامعات  نموذًجا(  في  القرى  جائحة   أم  أثناء 
 فيروس كورونا. ويوضح الجدول التالي هذه المعوقات: 

ا( (: المعوقات التقنية لتطبيق التعلم اإللكتروني في الجامعات السعودية )جامعة أم القرى 1جدول رقم )  نموذجا
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 النسبة المئوية التكرار المعوقات التقنية  م
 % 25 30 المشكالت التقنية والفنية الطارئة التي قد تظهر في النظام، وتؤدي إلى توقفه المفاجئ. 1
 % 23 28 ضعف شبكة اإلنترنت أثناء محاضرات التعلم اإللكتروني.  2
 % 23 27 المنزل. عدم امتالك بعض الطلبة ألجهزة حاسوب شخصي في  3
 % 17 20 ضعف الدعم التقني والفني الفوري عند حدوث المشكالت التقنية، مما يؤدي إلى إلغاء المحاضرات. 4
 % 12 15 .المنزل عند بعض الطلبة في اإلنترنت شبكة توفر عدم 5

 %100 120 المجموع 
: "المشكالت التقنية والفنية   الطارئة التي قد تظهر في النظام، وتؤدي إلى توقفه المفاجئ" حصلت على أعلى  يتبين من الجدول السابق أنَّ

( وجاءت في المرتبة األولى؛ ويرجع ذلك المعوق إلى زيادة التحميل على النظام وكثرة المستخدمين في أوقات واحدة  %25التكرارات بنسبة )
الثانية معو  المرتبة  في  ثم جاء  التدريس والطالب،  بنسبة من أعضاء هيئة  اإللكتروني"  التعلم  أثناء محاضرات  اإلنترنت  ق: "ضعف شبكة 

(، وقد يرجع ذلك للضغط على الشبكة واستخدامها من قبل عدد كبير من الطالب في أوقات متقاربة أو تكاد تكون واحدة؛ ثم جاء 23%)
(، ولعل السبب في ذلك وجود بعض %23بنسبة ) معوق: "عدم امتالك بعض الطلبة ألجهزة حاسوب شخصي في المنزل" في المرتبة الثالثة  

لدى بعض الطلبة، ثم حصل المعوقان   -انفصال الوالدين أو موت أحدهما-، أو الظروف االجتماعية -الدخل المتدني-الظروف االقتصادية 
 (. %12، %17الباقيان على درجة أقل من المعوقات السابقة )

تفق  ويؤكد الباحث أنَّ تلك المعوقات التي تم التوصل إليها من خالل المقابلة المفتوحة مع أفراد العينة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس ت
  ة؛وتتشابه مع بعض النتائج التي توصلت إليها مجموعة من الدراسات واألبحاث في مجال التعلم اإللكتروني ومعوقات استخدامه التقنية والفني

 Baker&Arabaszو  , Williams  (2003)، و(۲۰۰5)  الزامل(، و ۲۰17أبو الوي، والزهيري )حيث تشابهت مع ما توصلت إليه دراسات:  
   .Rodny  (2002)و  (2003)

يف اجلامعات السعودية   اإللكرتوني  التعلم  األكادميية لتطبيق  املعوقات  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما .2
ا( أثناء جائحة فريوس كورونا؟ ) جامعة

ً
 أم القرى منوذج

ولإلجابة عن السؤال السابق؛ وبعد تفريغ االستجابات التي وردت في المقابالت المفتوحة مع أفراد العينة من طالب وأعضاء هيئة التدريس 
أم القرى    في الجامعات السعودية )جامعة  اإللكتروني  التعلم  ة تواجه تطبيقبجامعة أم القرى، أفادت االستجابات أنَّ هناك معوقات أكاديمي

 أثناء  جائحة فيروس كورونا. ويوضح الجدول التالي هذه المعوقات: نموذًجا(
ا( يف اجلامعات السعودية )جامعة اإللكرتوني التعلم األكادميية لتطبيق املعوقات (:2جدول رقم )

ً
 أم القرى منوذج

 النسبة المئوية  التكرار المعوقات األكاديمية  م

صعوبة تطبيق التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُْعد لبعض المقررات الدراسية التي   1
 تحتاج إلى مشاهدة حية واقعية. 

31 13 % 

قلة الخبرة في استخدام التعلم اإللكتروني، وكيفية التعامل الفعال مع التعليم عن  2
الطلبة، وخاصة في المقررات العلمية التي تحتاج إلى تطبيق  بُْعد لدى بعض 
 تجارب معملية. 

30 12 % 

ضعف التواصل بين الطلبة أثناء المحاضرات في نظام التعلم اإللكتروني والتعليم   3
 عن بُْعد.

30 12 % 

اإللكتروني والتعليم عن  التعلم عملية أثناء التعليم غير أخرى  بأمور  انشغال الطلبة 4
 بُْعد.

28 11 % 

افتقاد الروح التنافسية بين الطلبة، وانتفاء تبادل الخبرات أثناء التعلم اإللكتروني  5
 والتعليم عن بُْعد.

25 10 % 

انصراف الطلبة أثناء المحاضرات عن التفاعل مع األستاذ، أو الزمالء لعدم   6
 وجود الرقابة. 

25 10 % 

التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُْعد، وأنَّه الخيار  عدم إدراك بعض الطلبة ألهمية  7
االستراتيجي حال تعليق الحضور للقاعات الدراسية وقت األزمات، كجائحة  

 كورنا التي يمر بها العالم اليوم. 

22 9% 

 %9 21 مقررات رقمية.  إلى الدراسية  وتحويل بعض المقررات  تطوير عدم 8

على كيفية التعامل مع المقررات الدراسية في نظام  عدم التدريب الكافي للطلبة  9
 التعلم اإللكتروني والتعليم عن بُْعد. 

20 8% 
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اتجاهات بعض أعضاء هيئة التدريس والطلبة السلبية نحو التعلم   10
 اإللكتروني والتعليم عن بُْعد.

15 6 % 

 % 100 247 المجموع 

ة  يتضح من الجدول السابق أنَّ معوق: "صعوبة تطبيق التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد لبعض المقررات الدراسية التي تحتاج إلى مشاهد
(؛ ويدل هذا على اتفاق آراء جميع أفراد العينة من طالب وأعضاء هيئة تدريس على هذا المعوق؛ %13حية واقعية" حصل على أعلى نسبة )

ض المقررات وخاصة المقررات العلمية كالكيمياء والفيزياء والمقررات الطبية تحتاج فعاًل مشاهدة واقعية وتحتاج إلى تجارب عملية تتم ألنَّ بع
الضالعي ) نتائج دراسة  مع  النتيجة  األستاذ، وتتفق هذه  الطالب مع  بها  المعامل ويقوم  التعلم  2018في  ( والتي توصلت لصعوبة تطبيق 

ل التعلم  اإللكتروني  استخدام  في  الخبرة  "قلة  والثالثة:  الثانية  المرتبة  في  واقعية.وجاء  ومشاهدات  مهارات  تحتاج  التي  خاصة  المواد  بعض 
تجارب   تطبيق  إلى  تحتاج  التي  العلمية  المقررات  في  وخاصة  الطلبة،  بعض  لدى  ُبْعد  عن  التعليم  مع  الفعال  وكيفيةالتعامل  اإللكتروني، 

(؛ حيث يرى أفراد العينة %12صل بين الطلبة أثناء المحاضرات في نظام التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد" بنسبة )معملية"، و"ضعف التوا
ام من طالب وأعضاء هيئة التدريس أنَّ قلة خبرة الطالب في التعامل مع أنظمة التعلم اإللكتروني التعليم عن ُبْعد وخاصة في مقررات األقس

أثناء المحاضرات التي تتم عن ُبْعد في  العلمية ُيعتبر من ا التعلم اإللكتروني، وأنَّ ضعف وقلة التواصل  لمعوقات األكاديمية لتطبيق نظام 
ابع التعلم اإللكتروني يعتبر من المعوقات المهمة لتطبيق نظام التعلم اإللكتروني في الجامعات. بينما حصلت المعوقات بداية من المعوق الر 

التاس المعوق  )وحتى  التوالي:  على  النسب  وهذه  السابقة،  الثالثة  المعوقات  من  أقل  نسب  بالجدولعلى  الواردة  ،  %10،  %10، %11ع 
فقد 8%،9%،9% ُبْعد"،  والتعليم عن  اإللكتروني  التعلم  نحو  السلبية  والطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء  "اتجاهات بعض  األخير:  المعوق  أما   ،)

د العينة أنَّ هذا ُيعد من المعوقات األكاديمية ولكن بدرجة بسيطة، فبعض الطالب وأعضاء هيئة  (؛ حيث رأى أفرا%6حصل على أقل نسبة ) 
التفاعل   العزلة االجتماعية وعدم وجود  إلى  الباحث  ذلك من وجهة نظر  التعلم اإللكتروني، وقد يرجع  اتجاهات سلبية نحو  لديهم  التدريس 

الهدف الخروج من األزمة مع محاولة تحقيق أكبر قدر من األهداف التربوية الموضوعة    االجتماعي، ولكن في حالة األزمات والكوارث يكون 
 مع تخفيف األعباء عن كاهل الطلبة.  

 (. ۲۰۰۹والعتيبي ) ،( ۲۰۰۹) وآخرون  محمد(،  ۲۰1۲(، والمغربي )۲۰14وتتفق هذه النتائج مع بعض نتائج دراسات: أبو عقيل ) 
املتعلقة   .3 التعلمالنتائج  التغلب على معوقات تطبيق  آليات  الثالث: ما  يف اجلامعات   اإللكرتوني  باإلجابة عن السؤال 

ا( أثناء جائحة فريوس كورونا؟ السعودية )جامعة
ً
 أم القرى منوذج

أعضاء هيئة التدريس ولإلجابة عن السؤال السابق؛ وبعد تفريغ االستجابات التي وردت في المقابالت المفتوحة مع أفراد العينة من طالب و 
أم القرى نموذًجا(   في الجامعات السعودية )جامعة  اإللكتروني  التعلم  بجامعة أم القرى، أفاد أفراد العينة أنَّ آليات التغلب على معوقات تطبيق

 أثناء جائحة فيروس كورونا، تتمثل في: 
ا(  يف اجلامعات السعودية )جامعة اإللكرتوني آليات التغلب على معوقات تطبيق التعلم (:3جدول رقم )

ً
 أم القرى منوذج

النسبة   التكرار اآلليات م

 المئوية

  أنظمة التعلم استخدام  كيفية على  الطلبة تدريب 1

اإللكتروني في التعليم عن بُْعد، ويتم ذلك بطريقة  

 دورية تحسبًا ألي طوارئ. 

30 13 % 

اإلنترنت للطلبة   أجهزة حاسوب وخدمة توفير 2

الذين ال تتوافر لديهم أجهزة أو شبكات، ويعانون  

 من مشكالت اقتصادية أو اجتماعية. 

30 13 % 

التي تتعلق باألجهزة والشبكات في   المشكالت  حل  3

الجامعة، وجعلها متاحة للطلبة في أوقات الفراغ  

 لالستفادة منها في التعلم اإللكتروني. 

26 12 % 

سرعتها،  وزيادة  ترنتاإلن  شبكات  تحديث 4

واالستفادة من خدمات الشركات المشغلة لشبكات  

 . اإلنترنت في العملية التعليمية

25 11 % 
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التقليدي تمشيًا  التعليم مع اإللكتروني التعليم دمج 5

مع التطورات المعاصرة، واستجابة لالتجاهات  

 .الحديثة في استراتيجيات التعليم والتعلم

25 11 % 

جميع المقررات الدراسية الورقية إلى  تحويل   6

مقررات إلكترونية رقمية، وجعلها متاحة لجميع  

 الطلبة. 

25 11 % 

والتعليم عن   اإللكتروني التعلم مستلزمات  توفير 7

بُْعد تحسبًا لألزمات كجائحة فيروس كورونا  

 . ( COVED19المستجد ) 

20 9% 

  هيئة الطلبة وعضو  تجعل  محوسبة  برامج توفير 8

أثناء التعلم   يتفاعلون مع بعضهم البعض التدريس

 .اإللكتروني والتعليم عن بُعد

17 8% 

  هيئة وورش عمل ألعضاء تدريبية دورات عقد 9

  استخدام  كيفية على لتدريبهم والطلبة التدريس،

مهام  تنفيذ وكيفية التعليم، في واإلنترنت  الحاسوب

 . داإللكتروني والتعليم عن بُعْ  ومتطلبات التعلم

15 7% 

 تنفيذ كيفية  على  التدريس هيئة أعضاء  تدريب 10

 اإللكتروني والتعليم عن بُْعد. متطلبات التعلم

10 5% 

 % 100 223 المجموع 

السابق؛ والذي تناول الجدول  التغلب على معوقات تطبيق  يتضح من  المرتبة األولى وبنسبة )  اإللكتروني  التعلم  آليات  (  % 13أنَّه جاء في 
اإللكتروني في التعليم عن ُبْعد، ويتم ذلك بطريقة دورية تحسًبا ألي طوارئ"، ويدل ذلك على    أنظمة التعلم  استخدام  كيفية  على  الطلبة  "تدريب

تطبيق   معوقات  على  التغلب  في  مهمة  آلية  الدائم  الطلبة  تدريب  أنَّ  يرون  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  من  العينة  أفراد  التعلم أنَّ 
أو طوارئ. أزمات  تحسًبا ألي  دورية  بصورة  ذلك  يكون  أْن  ويجب  "توفير  اإللكتروني،  الثانية:  اآللية  وخدمة  كما حصلت  حاسوب    أجهزة 

( النسبة  أو اجتماعية" على نفس  اقتصادية  أو شبكات، ويعانون من مشكالت  أجهزة  لديهم  تتوافر  الذين ال  للطلبة  ( ودرجة  %13اإلنترنت 
  ما يدل على أهمية توفير األجهزة والشبكات لمن ال تتوافر لديهم حتى يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد. التكرار م

 الجامعة، وجعلها متاحة للطلبة في أوقات الفراغ لالستفادة  التي تتعلق باألجهزة والشبكات في  المشكالت  وجاءت في المرتبة الثالثة آلية: "حل
(؛ حيث يرى أفراد العينة أهمية فتح المعامل وحل المشكالت التي تتعلق باألجهزة والشبكات ليستطيع  %12منها في التعلم اإللكتروني" بنسبة )

على   وهي  أقل  نسب  على  اآلليات  باقي  ومتطلباته.وحصلت  اإللكتروني  التعلم  مهارات  اكتساب  في  الفراغ  وقت  منها  االستفادة  الطالب 
"تدريب%7-%8،  %9  -%11-%11-%11)الترتيب:   آلية:  حصلت  بينما  التعلم   تنفيذ  كيفية  على  التدريس  هيئة  أعضاء  (،   متطلبات 

( وقد يرجع سبب تلك النسبة أنَّها كانت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فقط من أفراد  %5اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد على أقل نسبة )
الس اآلليات  بعض  وتتفق  ) العينة.  الدايل  دراسة  إليها  توصلت  التي  المقترحات  مع  بكلية 2009ابقة  اإللكتروني  التعلم  استخدام  إلنجاح   )
والعتيبي   ،( ۲۰۰۹)  وآخرون   محمد(،  ۲۰1۲(، والمغربي )۲۰14وأيًضا مع بعض نتائج دراسة أبو عقيل )المعلمين جامعة الملك سعود،  

(۲۰۰۹  .) 
 املقرتحات:

 :  توصل إليها البحث، وفي ضوء محدداته، فإنَّ البحث يقترح ضرورة إجراء المزيد من الدراسات العلمية حولفي ضوء النتائج التي 
 التعلم اإللكتروني في الوطن العربي بين الواقع والمأمول.  •
 مدى نجاح التحول للتعليم الرقمي في تحقيق أهداف التعليم الجامعي. •
 في تطبيق التعلم اإللكتروني وإمكانية تطبيقها محلًيا.  تقويم تجربة الجامعات اإلقليمية والعالمية •
 اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد.  التعلم أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعات لكفايات امتالك مدى •
 اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد.  التعلم بالجامعات نحو استخدام اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والطلبة •
 لمجتمع الخارجي نحو استخدام التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبْعد. اتجاهات قطاعات ا •



   

         

 -التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا -األول وقائع املؤمتر الدولي     

 
  

  

 املراجع واملصادر:

 (، الدمام: مكتبة المتنبي. 1(. السهل في تعلم أساسيات الحاسوب. )ي2017إبراهيم، أمين مبارك ) .1
) أمين؛ أبوالوي، .2 عماد  معيقات2017والزهيري،   للمحاضرات المصاحب اإللكتروني للتعل م العربية عمان جامعة طلبة استخدام (. 

 . 139-127(، 2)37العالي،  التعليم في للبحوث العربية الجامعات اتحاد حلها. مجلة ومقترحات وجهة نظرهم الجامعية من
لبة جامعة (. واقع التعليم اإللكتروني ومعيقات استخدامه في التعليم الجامعي من وجهة نظر ط2014أبوعقيل، إبراهيم إبراهيم محمد )  .3

 . 43 -1(، 7الخليل. مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات، )
الرياضيات في   مادة في  الدراسي التحصيل على اإللكتروني التعليم استراتيجية تطبيق (. أثر2018) جميل عبدالكريم األخرس، يوسف .4

 العلمي، البحث التربوية، عمادة العلوم الرياضيات. مجلة دراسات ومعلمات معلمي نظر وجهة العاصمة من  محافظة في  األساسية الصفوف
 . 80-70 (، 4)45 األردنية، الجامعة

5. ( محروس  محمد  كورونا)2020األصمعي،  فيروس  جائحة  إلدارة  معاصرة  نظرية  تأصيل   .)COVID-19 كلية التربوية،  المجلة   .)
 . 500-465(، 75التربية بسوهاج، )

 عليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة. القاهرة: عالم الكتب. (. الت2009إسماعيل، الغريب ) .6
 التربية   مديرية  في  المعلمين  تواجه  التي  اإللكتروني  التعلم  استخدام  (. معوقات2011)  أمين  محمد  محمود؛ وملحم،  ياسين، بسام  بني .7

 . 136-115  ،5  (3بعد، ) عن المفتوحة للتربية الفلسطينية المجلة  األولى. إربد لمنطقة والتعليم
أبوالحاج، خلف  الحجاج، حرب .8 )  فتحي  مجدي باجس؛  اتجاهات2017محمد  استخدام  المعلمين (.   وتقنيات التعليمية الوسائل نحو 

 . 53-39، ( 44) التربوية، العلوم  استخدامها. مجلة دراسات، الجامعة ومعوقات بلواء التربية والتعليم مديرية مدارس في التعلم
 هيئة أعضاء لدى االلكتروني التعلم إدارة نظام استخدام واقع (.2015تيسير) أريج محمد محمد؛ وصالح، شريف حسان، شروق  .9

 . 160  -138(، 2) 10الخليل للبحوث،  الخليل. مجلة جامعة في جامعة التدريس
 نظر وجهة من سعود الملك بجامعة المعلمين كلية في اإللكتروني التعليم استخدام معوقات (.2009)عمر عبدالرحمن بن سعد الدايل، .10

 . 419-397(، 54،)العربية الجامعات اتحاد مجلة .التدريس هيئة أعضاء
11.  ( عمر  عبدالرحمن  سعد  نظر 2013الدايل،  وجهة  من  سعود  الملك  بجامعة  المعلمين  كلية  في  اإللكتروني  التعلم  استخدام  واقع   .)

 . 142-131(،  140معرفة، مصر، )الطالب. مجلة القراءة وال
م،  5/2020/ 7.  ادور تطبيقات الذكاء االصطناعي في مواجهة فيروس كورونا: الصين نموذجً (.  2020الدهشان، جمال علي خليل )  .12

 م. 2020/ 14/6تم استرجاعه بتاريخ  educ.com-https://www.newمتاح على الرابط التالي: 
 . 34-9(،  57) 17مجلة مستقبل التربية العربية،  بعد. عن التعليم في التقنيات دور (.2009راشد، محمد إبراهيم ) .13

  الطالب،   نظر  وجهة  من  السعودية  بالمملكة العربية  العالي  التعليم  مؤسسات  بعض  في  اإللكتروني  التعليم  تجربة  تقييم(.  ۲۰۰5)  زکريا  الزامل،
بتاريخ   تم استرجاعه  forum shothread.php? t www.elearning.edu. Saالتالي:       الموقع  متاح على  اإللكتروني،  التعليم  منتديات

 م. ۲۰۲۰/ 15/6
   . متاح على موقع البنك الدولي: التعليم في زمن فيروس كورونا: التحديات والفرص(. 2020سافيدرا، خايمي ) .14

-19-covid-opportunities-and-challenges-https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational

pandemic. 

 دار المحمدي.  :عملي في إعداد البحث التربوي. جدةالدليل ال .(2013السيد، محمد عبد الرؤوف )  .15
 نانسي. دمياي: مكتبة اإللكتروني. التعليم تكنولوجيا (.2008أماني ) الشحات، عثمان؛ وعوض، .16
(. المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان من وجهة نظر المديرين في  2014صالح، أحمد ) .17

 . 2372-2341(،  10) 28اع غزة. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، محافظات قط
18.  ( عبدهللا  بدر  التربو (.م 2006  / 11/ 30الصالح،  المجتمع  شماعة  اإللكتروني  الرياض،  التعلم  جريدة  على  14038)العدد  ي.  متاح   )

 . م 2020  /7/ 10تم استرجاعه بتاريخ:  //:www.alriyadh.com/205306httpالموقع التالي: 

https://www.new-educ.com/
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic.
https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic.
http://www.alriyadh.com/205306


   

         

 -التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا -األول وقائع املؤمتر الدولي     

 
  

  

 (، الدمام: مكتبة المتنبي.  1(. الحاسوب في التعليم. )ي2018الضالعي، زبيدة عبدهللا ) .19
الباتع .20 )  عبدالعاطي، حسن  الرابط 2016محمد  على  متاح  اإللكتروني،  التعليم  مجلة  الشبكات،  عبر  بعد  التعليم عن  إدارة  أنظمة   .)

 م. 7/2020/ 11ريخ: تم استرجاعه بتا http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=398 التالي:
 .المتنبي الدمام: مكتبة ، ) 1ي(التعليم.  وتكنولوجيا (. الوسائل2016عبدالقادر، آدم؛  محمد، ماريا )  .21
 (. البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، األردن: دار الفكر. 2012عبيدات، ذوقان؛ وآخرون ) .22
   . متاح على الرابط التالي:أم مؤقتهل تأثير الكورونا على التعليم دائم (. 2020)  عبيدات، ذوقان .23

 https://alghad.com تم استرجاعه بتاريخ 15/ 2020/7م.  

  رسالة .  التربويين  القادة  نظر  وجهة  من  السعودية  والتعليم  التربية  وزارة   في  اإللكتروني  التعليم  معيقات(.  ۲۰۰9)  نايف  العتيبي،  .24
 األردن.  مؤتة، جامعة منشورة، غير ماجستير

الفتوح، محمد كمال )  .25 -Covied  المستجد  كورونا فيروس جائحة على  المترتبة النفسية المشكالت(  2020الفقي، آمال إبراهيم؛ وأبو 
 .  1089-1048(، 74. المجلة التربوية، كلية التربية بسوهاج، )19
 الرياضيات ومشرفي معلمي وجهة نظر من األولية الصفوف في ةالرياضي المفاهيم تدريس (. معوقات2018القضاة، أحمد حسن) .26

 . 248-217، 1( 180) األزهر، جامعة التربية، كلية صبيا. مجلة بمحافظة
وآخرون)  .27 عطية؛  جبرين  العلوم  2006محمد،  مجلة  الهاشمية.  الجامعة  طلبة  نظر  وجهة  من  اإللكتروني  التعلم  استخدام  معوقات   .)

 . 206-184(، 4) 7والنفسية، التربوية 
المستجد )الكورونا(. المجلة التربوية، كلية 19(. التباعد االجتماعي وآثاره التربوية في زمن كوفيد  2020محمود، فاطمة الزهراء سالم ) .28

 . 23-1(، 75التربية بسوهاج، )
 .واالقتصاد القانون  مكتبة: الرياض .الوطنية  يقتعم في اورهود اهوآثار  اهوأسباب اهوم همف :األزمات (.2014) عبدالعال  محمد المرعول، .29
30. ( نبيل  الصعوبات2012المغربي،  المقررات في المفتوحة القدس جامعة طلبة يواجهها التي (.  بعض في اإللكترونية تعلم   ضوء 

 . 203-173(،1)  33فلسطين،  المفتوحة، القدس العالي، جامعة التعليم في للبحوث العربية الجامعات  اتحاد المتغيرات. مجلة
(. إدارة تأثير فيروس كورونا المستجد على األنظمة التعليمية في أنحاء العالم. متاح على  2020هق، كاليوبي قازي؛ وشميس تيغران ) .31

 موقع البنك الدولي:  
-world-around-systems-education-19-covid-impact-https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing

preparing.-are-countries-how 

حسين نواتج التعلم في منطقة االبتكار في االستجابة والتصدي لجائحة كورونا يمكن أن يمهد الطريق لت  (.2020هق، كاليوبي قازي)  .32
 متاح على موقع البنك الدولي:  .الشرق األوسط وشمال أفريقيا

-better-way-pave-could-coronavirus -responding-https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/innovation

mena.-outcomes-learning 

(. معوقات استخدام التعلم اإللكتروني التي تواجه المعلمين في مديرية التربية والتعليم 2011ياسين، بسام محمود؛ وملحم، محمد أمين ) .33
 . 137-115(، 5)30لمنطقة إربد األولى. المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن ُبْعد،  

الرحمن)  .34 فتح  األوسط، م(.الت2020-4-13هـ/ 1441-8-19يوسف،  الشرق  جريدة  الجائحة.  يتحدى  السعودية  الجامعات  في  عليم 
 (، متاح على الرابط التالي:  15112العدد)

 //:aawsat.com/home/article/2230686httpsم.   7/2020/ 12تم استرجاعه بتاريخ: 
 تاح على الرابط التالي: . ماآلثار السلبية إلغالق المدارس(. 2020اليونسكو) .35

https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences. 
 .  م6/2020/ 18 تم استرجاعه بتاريخ: 

36. Bhattacharya, H. (2008). Interpretive research. In L. M. Given (Ed.), The SAGE encyclopedia of 

qualitative research methods (pp. 464-467): SAGE Publications. 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=398
https://alghad.com/
https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing.
https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing.
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/innovation-responding-%20coronavirus-could-pave-way-better-learning-outcomes-mena.
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/innovation-responding-%20coronavirus-could-pave-way-better-learning-outcomes-mena.
https://aawsat.com/home/article/2230686/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%91%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences.


   

         

 -التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا -األول وقائع املؤمتر الدولي     

 
  

  

37. Baker, M. Boggs, R. & Arbasz, P. (2003). Student and faculty perpectives on E- learning support. 

ECAR Research Bulletin, volume 2003, Issues 16, August 5, Retrieved , June 13 , 2020 from : 

www.edcase.edlinlibrary \ pdf \ ERB0316. 

38. Banerjee, D. (2020). The COVID-19 outbreak: Crucial role the psychiatrists can play. Asian Journal of 

Psychiatry, doi: https://doi.org/10.1/j.ajp.20.4.  

39. Chan, J. et al., (2020). A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus 

indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The Lancet. 395, 514-523. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30154-9. 

40. Ijaz A. Qureshi ،Khola Ilyas ،Robina Yasmin, Michael Whitty. Knowledge Management & E-

Learning: An International Journal, Vol.4,No.3. 310. 

41. N.D. Oye, Mazleena Salleh, N. A. Iahad(2011). Challenges Of E-Learing In Nigerian 

42.  Rodny , S. (2002) . The integration of instructional technology into public education promises and 

challenges . Educational Technology , 8 (1) , pp. 5-11. 

43. Thair, M. Hamtini (2008). Evaluating E-learning Programs: An Adaptation of Kirkpatricks Model to 

Accommodate E-learning Environments. Journal of Computer Science,4 (8) , 693-698. 

44. University Education Based On The Experience Of Developed Countries, International, Journal of 

Managing Information Technology (IJMIT) Vol.3, No.2, May 2011. 

45. Viswanath, A. and Monga, P. (2020). Working through the COVID-19 outbreak: Rapid review and 

recommendations for MSK and allied heath personnel. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. DOI: 

https://doi.org/10.116/j.j14.  
46. Williams, K. (2003 ). Obstacles in E - learning . Retrieved, June 12 , 2020 http: // iit. bloomu. 

edueltraining Presentations Presentations.htm. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1/j.ajp.20.4
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30154-9
https://doi.org/10.116/j.j14

