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Abstract: This study aimed to measure the awareness of faculty members at Prince Sattam bin Abdulaziz University of the
use of the e-learning platform in light of the outbreak of the COVID 19 virus and their attitudes towards inquiry-based
learning. The researcher used the descriptive approach, semi-experimental, and statistical demographic variables to suit her
for the purposes of the study. The study sample consisted of (100) members of the teaching staff of Prince Sattam bin
Abdulaziz University, who were chosen in a stratified random manner.
The researcher calculated the stability coefficient of the internal consistency of the questionnaire with its four dimensions
and calculated the coefficient of internal consistency of the other questionnaire in its three dimensions. The researcher also
used the statistical demographic variables prepared by the Deanship of Information Technology at Prince Sattam bin
Abdulaziz University during the period of suspension of the study.
The most important results of the study were as follows: The degree of awareness of faculty members at Prince Sattam bin
Abdulaziz University on the e-learning platform "BlackBoard" on the overall questionnaire was high, with an average score
of (3,41) and the attitudes of the faculty members at Prince Sattam University in the Kingdom of Saudi Arabia towards
inquiry-based learning environment were high, with a mean (3.65), because the survey strategy is an educational process
that allows students to use survey skills and support self-learning skills that are To satisfy curiosity, organize knowledge and
generate ideas.
Recommendations: Searching for obstacles and setting appropriate solutions for them to achieve goals and quality in the
educational process via the Internet (Blackboard(, and Developing the skills of faculty members and students alike via the
Internet (Blackboard). &Emphasizing the professional development of a faculty member via the Internet (BlackBoard).
Finally Encouraging online inquiry-based learning environment (Blackboard).
Keywords: E-learning Platform - COVID 19 - Inquiry-Based Learning.

وعي أعضاء هُئت الخدرَظ في جامعه ألامير ضطام بن عبد العشٍش باضخخدام مىصت
 واججاهاتهم هحى الخعلم باالضخلصاءCOVID 19 الخعلم إلالىترووي في ظل جفش ي فيروص
هاله خيري عبد الغني الجىهزي
ولُت العلىم والدزاطاث ؤلاوظاهُت || حامعت ألامير طوام بً عبد العصٍص بالخسج || اإلاملىت العسبُت الظعىدًت
 َدفذ الدزاطت ئلى كُاض وعي أعلاء َُئت الخدزَع في حامعه ألامير طوام بً عبد العصٍص باطخسدام مىـت الخعلم ؤلالىررووي:امللخص
 واطخسدمذ الباخثت اإلاىهج الىؿفي وػبه الخجسٍبي واإلاخغيراث. واججاَاتهم هدى الخعلم باالطخلـاءCOVID 19 في ًل جفش ي فيروض
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الدًمىغسافُت ؤلاخـاةُت إلاىاطبتها ألغساق الدزاطت ،جيىهذ عُىه الدزاطت مً ( )100على مً أعلاء َُئت الخدزَع بجامعت ألامير
طوام بً عبد العصٍص ،جم ازخُازَم بوسٍلت عؼىاةُت هبلُت ،كامذ الباخثت بدظاب معامل زباث الاحظاق الدازلي لالطدباهت بأبعادَا
ألازبعت ،وخظاب معامل زباث الاحظاق الدازلي لالطدباهت ألازسي ،هما اطخسدمذ الباخثت اإلاخغيراث الدًمىغسافُت ؤلاخـاةُت التي أعدتها
عمادة جلىُت اإلاعلىماث بجامعت ألامير طوام بً عبد العصٍص أزىاء فررة حعلُم الدزاطت.
وبُيذ هخاةج الدزاطت أن دزحت وعي أعلاء َُئت الخدزَع في حامعه ألامير طوام بً عبد العصٍص بمىـت الخعلم ؤلالىررووي " البالن بىزد
على الاطدباهت اليلُت واهذ مسجفعت ،بمخىطى خظابي ( )3441واججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع في حامعت ألامير طوام باإلاملىت العسبُت
الظعىدًت هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء واهذ مسجفعت ،بمخىطى خظابي ( ،)3.65ألن اطرراجُجُت الاطخلـاء حعخبر عملُت حعلُمُت جدُذ
للوالب الفسؿت الطخسدام مهازاث الاطخلـاء ودعم مهازاث الخعلم الراحي التي جلىم على اػباع الفلىٌ وجىٌُم اإلاعسفت وجىلُد ألافياز.
واطدىادا للىخاةج أوؿذ الباخثت بالبدث عً اإلاعىكاث ووكع الخلىٌ اإلاىاطبت لها لخدلُم ألاَداف والجىدة في العملُت الخعلُمُت عبر
ؤلاهررهذ (البالن بىزد) .وجوىٍس مهازاث أعلاء َُئت الخدزَع والوالب على خد طىاء عبر ؤلاهررهذ (البالن بىزد) .مع الخأهُد على الخوىٍس
ً
اإلانهي لعلى َُئت الخدزَع عبر ؤلاهررهذ (البالن بىزد) ،وأزيرا؛ حصجُع بِئت الخعلم باالطخلـاء عبر ؤلاهررهذ (البالن بىزد).
اليلماث املفخاحُت :مىـت الخعلم ؤلالىررووي  -فيروض  -COVID 19الخعلم باالطخلـاء.

ملدمه البحث:
مع اطخمساز الخوىز ًهس همى حدًد مً الخعلُم في عـس الفلاء اإلاعلىماحي ،كىامه الخوىز الخلني واإلاعسفي،
الري وان اعخمادٍ على اإلايىهاث اإلاادًت والواكت البؼسٍت اإلاخمثلت باألبيُت واإلاعداث واإلاىًفين وؤلادازٍين وغير ذلً مً
اإلايىهاث التي ًدخاحها الخعلُم اإلاعخاد ،هما أهه غير ملُد بددود الصمان واإلايان ،وَرا الىمى مً الخعلم ٌظمى الخعلم
اإلادمج اإلابني على بِئت الخعلم باالطخلـاء ،وعلى مظخىي الخعلُم العالي فلد جم ئوؼاء العدًد مً الجامعاث
الافرراكُت وجصوٍد ول الجامعاث باإلاملىت العسبُت الظعىدًت بمىـت الخعلم ؤلالىررووي والري ٌعخمد على ئوؼاء بِئت
افرراكُت مخياملت ،وعلى اإلاظخىي العالمي جم ئوؼاء الىثير مً الجامعاث الافرراكُت مثل حامعه حىهص الدولُت في
الىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت خُث حظخسدم الجامعاث جلىُت الاجـاٌ والخفاعالث غير الرزامىُت على ؤلاهررهذ هىٌام
)) Deliver Systemهلل للخعلُم والخعلم والجامعت الىىدًت الافرراكُت ( )Canadian Virtual Universityحظخسدم
هٌام الخعلم اإلابرمج () Blended Learningمً خُث جلدم بعم اإلالسزاث والبرامج ولُا على ؤلاهررهذ مً زالٌ
ً
الخفاعالث الرزامىُت وغير الرزامىُت وحظخسدم أًلا أطالُب اإلاساطلت والخلفاش واإلارًاع ،واإلاإجمساث عً بعد وألاػسهت
الـىجُت ،وحامعت وىٍنز الهد الافرراكُت (( )University of Southern Queens land On Lineػسف ،فازوق:2006 ،
.)56
ً
ً
ٌعد الخعلم ؤلالىررووي في البالد العسبُت خدًث العهد ،فهى ٌؼيل جددًا هبيرا لها ،خُث جم ئوؼاء أوٌ
حامعت ئلىرروهُت في مدًىت دبي باألمازاث العسبُت اإلاخددة وهرلً جم حعمُم هٌام اطخسدام الخعلم ؤلالىررووي بىشازة
ً
الرربُت والخعلُم بجمهىزٍت مـس العسبُت ،وأًلا الجامعت الافرراكُت الخىوظُت ،وفي اإلاملىت العسبُت الظعىدًت أدزن
مظئىلى وشازة الرربُت والعلُم الخاحت اإلااطت لخىفير الخعلُم الجامعي آلالف الوالب ،وكسوزة ملابلت َرٍ الخاحت
بأطالُب عملُت لخلبُت الولب اإلارزاًد على الخعلم الجامعي ،لرا أطع اإلاسهص الىهني للخعلم ؤلالىررووي والخعلم عً
بعد في الجامعاث الظعىدًت (الـالح ،بدز ،)23 :2007 ،زم جم ئوؼاء عمادة الخلىُت للمعلىماث بيافت الجامعاث
الظعىدًت والتي حعخمد على وحىد جلىُت الفـىٌ الافرراكُت بِئت حعلُمُت جفاعلُت بين اإلاعلم واإلاخعلم ،وجىمي زوح
العمل الجماعي للمخعلمين فمً زالٌ الخعلُم اإلارزامً ًمىً للوالب أن جخفاعل بؼيل حي ومباػس مع اإلادزض
واإلاجمىعاث الافرراكُت والدزىٌ في مىاكؼاث خُت وَظأٌ وٍخللى الاحابت مباػسة (الـالح ،بدز.)39 :2005 ،
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ئن هٌام العمل بالخعلم اإلادمج اللاةم على بِئت الخعلم باالطخلـاء ًلخط ي أوال :وؼس اإلاىاكع ؤلالىرروهُت
ً
للجامعاث والفـىٌ الافرراكُت ،وزاهُا :جدزٍب اليادز الخعلُمي مً أعلاء الهُئت الخدزَظُت في الجامعاث على
اطخسدام جلً الخلىُت مً خُث الدزىٌ على اإلاىكع والخىاؿل مع الولبت في اإلاداكسة والىلاغ وهُفُت الخلىٍم
ؤلالىررووي
مشيلت البحث:
مع اطخمساز اهدؼاز الفيروض  COVID- 19في العدًد مً دوٌ العالم ،أؿبذ الخفاي على اطخمساز الخعلم في
ً
ً
ًل خاالث الاكوساب جددًا هبيرا إلاجخمع الخعلُم العالمي ،وهما كالذ اإلادًسٍت العامت للُىوظيى "أودزي
آشزالي" ، "Audery Azoulyهدً هدزل مىولت مجهىلت ،ووعمل مع الدوٌ مً أحل ئًجاد خلىٌ طىاء واهذ عالُت
الخلىُت ،أم مىسفلت الخلىُت ،أو دون جلىُت .للمان اطخمساز الخعلُم (مسهص الُىوظيى)3 :2020 ،
هما جددزذ مىٌمت ألالىظى عً كسوزة " مىاؿلت حهىد اإلاىٌمت العسبُت للرربُت والثلافت والعلىم -الىظى
السامُت ئلى حعصٍص اطخسدام جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجـاٌ لخوىٍس الخعلُم والخعلم وجىمُت مجخمعاجىا العسبُت
والجهىق بها هدى مجخمعاث اإلاعسفت واكخـاد اإلاعسفت ،ومىاؿلت إلاظاعحها إلزساء اإلادخىي السكمي العسبي بأخدر
اإلاإلفاث واإلاساحع اللُمت والتي ًمىً أن ٌظخفُد مجها ألالف مً الوالب والوالباث.
وفي الـين على وحه الخددًد الخخىاء الفيروض  ،COVID-19خٌسث الخيىمت الـِىُت معٌم ألاوؼوت التي
ً
ججسي وحها لىحه بما في ذلً الخدزَع .أهللذ وشازة الخعلُم الـِىُت مبادزة بعىىان فـىٌ معولت ،حعلُم غير
ً
مىلوع " لخىفير حعلُم مسن عبر ؤلاهررهذ إلائاث اإلاالًين مً الوالب مً مىاشلهم .اهوالكا مً مبدأ جىخُد الجهىد ،وبىاء
على الخبراث اإلابخىسة إلاالًين اإلاعلمين والوالب فُما ٌظمى بالخعلم اإلاسن والتي جم جىفُرَا مً زالٌ اطرراجُجُاث
الخعلم اإلاسن التي جم جىفُرَا عبر ؤلاهررهذ في أزىاء جفش ي الفيروض ( COVID- 19الخجسبت الـِىُت.)1 :2020 ،
وفي ًل الاهدؼاز اإلاىثف لهرا الفيروض في العالم ،فلد كسزث الظلواث الظعىدًت ،ألاخد اإلاىافم
ً
2020/3/8م حعلُم الدزاطت في اإلادازض والجامعاث دازل اإلاملىت بدءا مً الازىين 2020/3/9م وختى ئػعاز آزس،
ً
خُث أعلىذ وشازة الخعلُم الظعىدًت أهه وفلا لإلحساءاث الىكاةُت والاخرراشٍت اإلاىص ي بها مً كبل الجهاث الصخُت
ً
اإلاسخـت في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت .واهوالكا مً الخسؾ على خماًت صخت الوالب والوالباث والهُئت الخعلُمُت
وؤلادازٍت في الخعلُم العام والجامعي وكمان طالمتهم.
في زالٌ َرٍ الفررة كامذ الباخثت باحساء دزاطت اطخوالعُت على عُىاث مسخلفت مً أعلاء َُئت الخدزَع
بجامعه ألامير طوام للخعسف على مدي الىعي باطخسدام الخعلُم ؤلالىررووي دازل الجامعت ،وكد اطخسلـذ الباخثت
مً زالٌ الدزاطت الاطخوالعُت ما ًلي:
 َىان معىكاث لدي بعم أعلاء َُئه الخدزَع في اطخسدام مىـت الخعلم ؤلالىررووي وزـىؿا أطاجرةاإلالسزاث الىٌسٍت وألادبُت.
 ًلخـس بعد ألاطاجرة على اطخسدام مىـت الخعلم ؤلالىررووي فُما ًسف وكع دزحاث الازخبازاث وئعالنهاللوالب أو اطخسدامها في ؤلاعالهاث للوالب.
 كعف ػبىت ؤلاهررهذ دازل بعم اليلُاث مما ٌعُم عملُت الخدزَع عً بعد افخلاز بعم أحهصة الىمبُىجس ئلى طماعاث مما ٌعُم عملُت الخدزَع عً بعدهما وحه وشٍس الخعلُم في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت بلسوزة جفعُل الفـىٌ الافرراكُت والخعلُم عً بعد
زالٌ فررة حعلُم الدزاطُت ،بما ًلمً اطخمساز العملُت الخعلُمُت بفاعلُت وحىدة مً زالٌ مىـت الفـىٌ
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الافرراكُت واطخسدام اإلاىاد الازساةُت السكمُت في مخجس الخوبُلاث ألبل وأهدزوٍد جدذ مظمى (مىٌىمت الخعلُم
اإلاىخدة) ،باإلكافت ئلى جىفير الدزوض للمساخل الدزاطُت وافت بؼيل غير مصامً ،وجىفير البداةل اإلاىاطبت الطخمساز
الخعلُم عً بعد .وخُث أن ماشاٌ هٌام الخعلم اإلادزج اللاةم على بِئت الخعلم (الغمالض ،زالد.)2020 ،
الاطخلـاء في بداًاجه اإلابىسة ،وَى بداحت ئلى مصٍد مً الخجازب والبدث والدزاطت ،فالخأمل في واكع جلىُت
الخعلُم في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت ًدزن بأن اإلاجاٌ بداحت ماطت ئلى حهىد جوىٍسٍت مىثفت ومظخمسة باعخباز أن
ججازب الفـىٌ الافرراكُت في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت خدًثت العهد
لرا بسشث مؼيلت َرٍ الدزاطت والتي حظعى للُاض مدي وعي أعلاء َُئت الخدزَع في الجامعاث الظعىدًت
بىٌام الخعلم ؤلالىررووي اللاةم على بِئت الخعلم باالطخلـاء في ًل جفش ي فيروض COVID – 19
وٍمىً عسق مؼيلت البدث في ألاطئلت آلاجُت:
 .1ما دزحت وعي أعلاء َُئت الخدزَع بجامعت ألامير طوام بً عبد العصٍص بىٌام مىـت الخعلم ؤلالىررووي في
ًل جفش ي فيروض COVID – 19؟
 .2ما اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع بجامعت ألامير طوام بً عبد العصٍص هدى بِئت الخعلم اإلادزج اللاةم على
الخعلم باالطخلـاء؟
أهداف البحث:
 -1كُاض الىعي لدي أعلاء َُئت الخدزَع في حامعه ألامير طوام بً عبد العصٍص بىٌام مىـت الخعلم ؤلالىررووي في
ًل جفش ى .COVID – 19
 -2كُاض اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع بجامعت ألامير طوام بً عبد العصٍص هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء.
أهمُت البحث:
جىدظب َرٍ الدزاطت أَمُتها مً أَمُت مىكىعها ،خُث حعخبر مىـت الخعلُم ؤلالىررووي أخد معوُاث
الخىىىلىجي اإلاظاًسة للخوىٍس والخغير والخجدًد .وبرلً جخطح أَمُت الدزاطت مً آلاحي:
 .1جأحي َرٍ الدزاطت مظاًسة وملبُت لخىحهاث حامعت ألامير طوام بً عبد العصٍص الخدًثت هدى اطخسدام وجىًُف
مىـت الخعلم ؤلالىررووي في العملُت الخعلُمُت في ًل الٌسوف الاطخثىاةُت التي جمس بها البالد.
 .2جخىافم َرٍ الدزاطت مع الدعىاث اإلاىادًت لالطخفادة مً الثىزة الخىىىلىحُت في عالم الاجـاالث لخخالءم
ومخولباث العـس ،والاطخفادة مً جىىىلىحُا الخعلُم لخوىٍس دوز اإلاعلم والظعي للخـىٌ على حعلُم هىعي
وفعاٌ (الفاز.)36 :2002 ،
 .3حظهم في وؼس الىعي لدي الرربىٍين بأَمُت مىـت الخعلُم ؤلالىررووي في مجاٌ الخعلُم والخدزٍب.
 .4حظهم َرٍ الدزاطت في جمىين اإلاظئىلين الرربىٍين وأعلاء َُئت الخدزَع في اجساذ اللسازاث اإلاىاطبت لخفعُل بِئت
الخعلم باالطخلـاء في العملُت الخعلُمُت الخدًثت وجوىٍسَا.
حدود البحث:
جلخـس خدود الدزاطت الخالُت على الخالي:
ً
أعلاء َُئت الخدزَع في حامعه ألامير طوام بً عبد العصٍص بالخسج في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت وذلً وفلا
إلخـاةُاث حامعت ألامير طوام بً عبد العصٍص للعام الدزاس ي (َ1441/1440ـ) أزىاء فررٍ حعلُم الدزاطت.
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مصطلحاث البحث:
 الخعلم عن بعد :Distance Learning oعسفه الىُالي ( )2003بأهه هٌام حعلُمي ًلابل الخاحاث الخاؿت لألفساد وٍخمسهص خى اإلاخعلم ،وٍررجب علُه
اهفـاٌ ػبه داةم زالٌ العملُت الخعلُمُت.
 oالخعسٍف الاحساتي للباخثتَ" :ى أخد ألاطالُب الخعلُمُت التي ال حؼررن الىحىد اإلارزامً للمدزب واإلاؼازن في
اإلاىكع هفظه ،بدُث جم الخدزٍب والخعلُم عً هسٍم وطُى له مجمىعت مً الجىاهب الثلافُت والخىٌُمُت
ً
والخلىُتً ،لىم بها اإلاؼازن فبها بازخُاز الىكذ اإلاىاطب له للخعلم ما لم ًىً حعلمه مرزامىا ،بهدف اهظاب
اإلاؼازن مجمىعت مً اإلاعازف واإلاعلىماث وبعم اإلاهازاث وٍلدم في ػيل حلظاث جدزٍبُت مىٌمت وفم أطلُب
جـمُمُت معُىه".
 الخعلُم إلالىترووي E-Learning oعسفه طالم ( )2009باهه مىٌىمت حعلُمت لخلدًم البرامج الخعلُمُت أو الخدزٍبُت للمخعلمين أو اإلاخدزبين في أي
وكذ وفي أي ميان باطخسدام جلىُت اإلاعلىماث والاجـاالث الخفاعلُت مثل (ؤلاهررهذ ،ؤلاذاعت ،اللىىاث اإلادلُت،
أو الفلاةُت للخلفاش ،ألاكساؾ اإلامغىوت ،البرًد ؤلالىررووي ،أحهصة الخاطىب ،اإلاإجمساث عً بعد) لخىفير بِئت
ً
حعلُمُت /حعلُمُت جفاعلُت مخعددة اإلاـادز بوسٍلت مرزامىت أو غير مرزامىت دون الالرزام بميان مددد اعخمادا على
الخعلم الراحي والخفاعل بين اإلاخعلم واإلاعلم.
 oالخعسٍف ؤلاحساتي للباخثتَ" :ى هسٍلت حعلم جخم في بِئت حعلُمُت الىسجىهُت مخوىزة ،جلىم على مبدأ اطخسدام
الىطاةى ؤلالىرروهُت الخىىىلىحُت في الاجـاٌ بين اإلاعلمين والولبت وبين الولبت واإلاإطظت الرربىٍت وذلً مً
زالٌ اطخسدام ألاحهصة ؤلالىرروهُت الخدًثت والخاطىب ؤلاهررهذ وأحهصة الاطخلباٌ ألازسي".
 الخفاعل املتزامن املباشز (الخعزٍف إلاجزائي للباحثت)Synchonusoron – Line Interaction : oوَى هىع مً الاجـاٌ الحي واإلاباػس في الىكذ ذاجه (وكذ خلُلي وأماهً خلُلُت وفُه ًخىاؿل اإلاخعلم مع اإلاعلم
أو مع أكساهه في اللخٌت ذاتها ،وٍولم على َرا الىىع مً الخعلم اطم الخعلم ؤلالىررووي الحي وٍىحد عدد مً
ألادواث أو الخوبُلاث التي حظخسدم في ػبياث الىمبُىجس إلجمام َرا الخفاعل ومجها غسفه اإلادادزت Chat Room
والظبىزة البُلاء الدؼازهُت  ،Shared Whiteومإجمساث الفُدًى  ،Video Conferenceواإلاإجمساث الظمعُت
Audio mference
 الخفاعل غير املتزامن Asy mchronous or off- line Interaction oالخعسٍف ؤلاحساتي للباخثت :وفي َرا الىىع مً الخفاعل ًخم الخىاؿل بين اإلاعلم واإلاخعلم أو ألاكسان لِع في
اللخٌت ذاتها (أوكاث مسخلفت واماهً مسخلفت) خُث ًىحد فاؿل شمني بين السطالت الخعلُمُت التي ًبعثها اإلاعلم
أو أخد ألاكسان ئلى اإلاخعلم وجللي أي مجهم زدا علحها ،ومً ألادواث أو الخوبُلاث التي حظخسدم إلجمام َرا الىىع
مً الخفاعل البرًد ؤلالىررووي ،واللىاةم البرًدًت ،ومجمىعت ألازباز ،ولىخاث الىلاػُت ؤلالىرروهُت ،ومىخدي
الىٍب ومىخدي الىلاغ.
 البِئاث الافتراضُت Virtual Environments oعسفها شٍخىن ( )2005أنها بِئاث مداهُت للىاكع بىاطوت بسمجُاث (أدواث) الىاكع الافرراض ي ،وجىحد َرٍ
ً
البِئاث على مىاكع معُىت على ئخدي أهىاع الؼبياث (ػبىت ؤلاهررهذ) مثال ومجها الفـىٌ الافرراكُت واإلاعامل
الافرراكُت.
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o

o

o

الفصىل الافتراضُت Virtual Classroom
عسفها خؼمذ ( )2008بأنها بِئت افرراكُت جصامىُت مدازٍ بىاطوت اإلاعلم ،جدُذ الخفاعل اإلاباػس بين اإلاعلم
واإلاخعلمين باطخسدام أدواث الفـل اإلاخاخت مثل الخداوز بالىف والـىث وزفع ألاًدي والخـفُم والطخً أو
ؤلاحابت على ألاطئلت وهرلً ئمياهُت جلُُم الخـت الفىزٍت.
الخعسٍف ؤلاحساتي للباخثت" :هي مىٌىمت جلىُت مخلدمت حعخمد على ؤلاهررهذ في جلدًم اإلاداكساث وهى فـىٌ
دزاطُت ذهُت جخىفس فحها العىاؿس ألاطاطُت التي ًدخاحها ليل مىه اإلاعلم والوالب ،وهى ئخدي الىطاةل السةِظُت
في هٌام الخعلم عً بعد اإلافخىح الخفاعلي ،وٍىٌس البها على أنها اإلاظخلبل في عالم الخدزٍب والخعلُم بىحه عام".
بزهامج ))Black board
بالن بىزد َى هٌام إلدازة الخعلم على ؤلاهررهذ مـمم إلاظاعدة اإلادزطين والوالب على الخفاعل في اإلاداكساث
اإلالدمت عً هسٍم ؤلاهررهذ أو اطخسدام اإلاىاد الدزاطُت على ؤلاهررهذ باإلكافت ئلى اليؼاهاث اإلايلمت للخدزَع
ً
الـفي العادي (وحها لىحه).

 -0إلاطار الىظزي والدراضاث الطابلت.
ا
أوال -إلاطار الىظزي:
ًمىً بالن بىزد أعلاء َُئت الخدزَع مً جلدم مىاد اإلالسزاث الدزاطُت ومىخدًاث الخىاز والدزدػت
والامخداهاث اللـيرة على ؤلاهررهذ باإلكافت ئلى اإلاىاد ألاوادًمُت وغيرَا الىثير وَظخسدم في هثير مً الجامعاث مثل
حامعت ؤلامام مدمد بً عبد السخمً (حامعت ؤلامام مدمد بً عبد السخمً.)10 :2020 ،
وٍرهس عبد الخمُد ( )2005أن هٌام ًBlackboardخميز عً باقي الىٌم التي جم جدلُلها في أهه ًلدم وسخه
مجاهُت مً الىٌام ًمىً للمعلم اطخسدامها لخلدًم اإلالسز الدزاس ي الري ًسغب في وكعه على الخى اإلاباػس على أن
ً
ً
ًيىن َرا اإلالسز مجاهُا وأن ًخم مً زالٌ زادم الىٌام هما أهه ًىفس دلُال الطخسدام الىٌام على ؤلاهررهذ والري
ً
ًىضح ألادواث التي ًمىً أن ًخلمجها اإلالسز -ولها أو بعلا مجها -بدُث جمىً اإلاخعلم مً ممازطت ألاوؼوت الرربىٍت
اإلاسخلفت وبمساحعه َرا الدلُل ًمىً جددًد الىًاةف الخالُت التي ًلدمها الىٌام.
أ -جىفير أدواث جفاعل اإلاخعلم مثل ؤلاعالهاث – الخلىٍم الصمني – اإلاهام – الخلدًساث الجهاةُت -دلُل اإلاظخسدمين-
دفرر العىاوًٍ.
ب -عسق اإلادخىي وٍخلمً:
 عسق اإلاعلىماث الىـُت اإلاصخىبت بالـىز والسطىم. الىزاةم واإلالفاث اإلاسجبوت بمىكىع الدزاطت. الىخب واإلاساحع اإلاخاخت. الىؿالث باإلاىاكع العامت.ج -وًُفت الاجـاٌ وهي مثل:
 ازطاٌ واطخلباٌ السطاةل البرًدًت. لىخاث الىلاغ. الفـىٌ الافرراكُت. -أدواث بىاء اإلالسز.
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-

أدواث ئدازة اإلالسز.
أدواث الدعم الرربىي.
اإلاعاًير الازػادًت.

امللارهت بين مىصت الخعلم إلالىترووي والفصل املعخاد الخللُدي:
جسخلف مىـت الخعلم ؤلالىررووي عً الفـىٌ اإلاعخادة في عدة أمىز مجها :
 ال جدخاج ئدازة هٌام الفـىٌ الدزاطُت الافرراكُت ئلى مهازاث جلىُت عالُت طىاء مً اإلاعلم أو اإلاخعلم أو مًؤلادازة الخعلُمُت.
 ٌعفى اإلاعلم مً ألاعباء اإلاخمثلت في اإلاساحعت والخصخُذ وزؿد الدزحاث والخىٌُم ،مما ًدُذ له جدظين ألاداءوالازجلاء بمظخىاٍ مع الخلىُاث الخدًثت ومً اإلاعازف واهدظاب اإلاهازاث والخبراث وٍخلمً هٌام ئدازة الخعلم
ً
البالن بىزد جلىُاث مخلدمت وذهُت مسخلفت مثل الخساهب اإلاباػس (بالىف أو الـىث أو بالـىث والىف معا)
واإلاؼازهت اإلاباػسة وازطاٌ اإلالفاث وجبادلها مباػسة بين اإلاعلم وهلبخه ،وجلىُاث أزسي جلمً الخفاعل بين
اإلاخعلم واإلاعلم وجدُذ الخفاعل مع اإلاعلم أو مىٌم الدوزة الخعلُمُت بالـىث والـىزة مً زالٌ عسق وامل
للمدخىي على الهىاء مباػسة(خؼمذ)35 :2008 ،
دور املعلم واملخعلم في هظام إدارة الخعلم إلالىترووي:
الخعلم كمً مىـت ئدازة الخعلم ؤلالىررووي ال ٌعني الغاء دوز اإلاعلم بل ًـبذ دوزٍ أهثر أَمُت وأهثر
ؿعىبت فهى شخف مبدع ذو هفاءة عالُت ًدًس العملُت الخعلُمُت باكخداز وَعمل على جدلُم همىخاث الخلدم
والخلىُت ،خُث ًسجبى دوز اإلاعلم بأزبعت مجاالث ٌ :جـمُم الخعلُم  ،وجىًُف الخىىىلىحُا ،وحصجُع جفاعل
اإلاخعلمين ،وجوىٍس الخعلم الراحي ،والبدث في اإلاىخباث ؤلالىرروهُت وكىاعد البُاهاث اإلاىدؼسة على الؼبىت ،وَرا ألامس
ًخولب امخالن اإلاعلم إلاجمىعت مً اإلاهازاث اإلاخعللت باطخسدام ؤلاهررهذ هٌم الدؼغُل ومخولباث السبى بالؼبىت
وبعم اإلاؼاول الفىُت ،ومساعاٍ زـاةف اإلاظخفُدًً وألاَداف الخعلُمُت ،وجلدًم اإلاعلىماث عبر اإلاىكع الخعلُمي،
وميظم أي ًدعم الاجـاٌ والخفاعل بين اإلاظخسدمين وبعلهم البعم ،والسد على اطخفظازاث اإلاخعلمين ،ودوز اإلاعلم
َىا ًرراوح مىا بين وكع اإلاعاًير الخاؿت بخلىٍم اإلالسز مً هاخُت الاداء اإلاعسفي واإلاهازي ،وازخُاز أهمان الازخُاز
اإلاىاطب للمدخىي ،وفُما ًخعلم باإلاخعلم في هٌام ئدازة الخعلم ؤلالىررووي ،فلدد أؿبذ اإلاخعلم مدىز العملُت
الخعلُمُت وئدازة جىحُه عملُت الخعلم ،اطخلباٌ اإلاعلىماث مً زالٌ بِئت الخعلم ؤلالىررووي ،اطخسدام أدواث الخعلم
ؤلالىررووي ،اطخسدام ،الاهلبان الراحي الـبر وألافت بالبرامج وجىٌُم الىكذ واللدزة على العمل بؼيل مظخلل
ومساعاة طلىهُاث وآداب الخعلم في بِئت الخعلم الافرراض ي.
 -1الاضخلصاء :Inquiry
الاطخلـاء  :Inquiryجلمىذ ادبُاث الرربُت العملُت عدة حعسٍفاث لالطخلـاء مً اَمها:
الاطخلـاء في اللغت ٌؼير الى ان ًبدث الفسد معخمدا على هفظه للخىؿل الى الخلُلت او اإلاعسفت .اما في
مجاٌ الخعلُم فان الاطخلـاء هىع مً الخعلُم ٌظخسدم فُه اإلاخعلم (اإلاظخلص ى) مجمىعت مً اإلاهازاث والاججاَاث
الالشمت لعملُاث جىلُد الفسكُاث وجىٌُم اإلاعلىماث والبُاهاث وجلىٍمها وئؿداز كساز هدى الفدىؿاث اإلالررخت الخب
ؿاغها لإلحابت عً طإاٌ أو الخىؿل ئلى خلُلت أو خل مؼيلت ما زم جوبُم ما جم الخىؿل ئلُه على مىاكف حدًدة
()Mayer,2009,p25
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ً
وحعسٍف آزس ًسي الاطخلـاء هىعا مً الظلىن ؤلاوظاوي الري ًٌهسٍ الفسد وٍـل به ئلى اإلاصٍد مً اإلاعنى في
زبرجه ( )Zhong, 2008وأهه أطلىب بدث عً الـدق وعملُت ًخم فحها وؿىٌ الفسد ئلى جفظير صخُذ إلاىكف مدير
(العمسي.)20 :2010 ،
أما أػمل َرٍ الخعسٍفاث فهى ما جبىاٍ اإلاسهص الاطخىؼافي لالطخلـاء Exploratorium Institute of Inquiry
عام 1996م وَى الاطخلـاء وطُلت للخعاٌؽ في العالم وَى حعسٍف ًجعل مً الاطخلـاء هسٍلت للخُاة بما في ذلً
العمل والخعامل مع الىاض (.)Windschitl, 2003, p.45
 -0الخعلم باالضخلصاءMethod Inquiry :
(الخعسٍف ؤلاحساتي للباخثت)َ" :ى بِئت الخعلم التي جدعم الخلىز اإلاعسفي والاحخماعي والخدزَع للمخعلم".
وكد ًهس مفهىم الاطخلـاء في الخعلُم في الظىىاث ألازيرة خُث وان َىان جىحه هبير هدى اطخسدام
الاطخلـاء في الخدزَع .زغم أهه مفهىم لِع حدًدا .ففي اللسآن الىسٍم ومً زالٌ هثير مً آلاًاث الىسٍمت حصجُع
لوالب العلم على الخفىير وممازطت مهازاث البدث وحمع اإلاعلىماث ومىاكؼتها وجلص ي الخلاةم واجساذ اللسازاث
اإلابيُت على الدزاطت.
والبدث اللاةمين على ألادلت والبراَين.
وَىان أهىاع مخعددة مً الاطخلـاء خُث جلمىذ أدبُاث الرربُت العملُت عدة أهىاع مً الاطخلـاء مجها
ما ًلي:
أ -الاطخلـاء الخس.
ب -الاطخلـاء اإلاىحه.
ج -الاطخلـاء العادٌ.
ومً اَم مصاًا الاطخلـاء ))Moore & Huber, 2001, p5
أ -اًجاد أدواز حدًدة للمعلم لُعمل همسػد ومىحه ولِع هىاكل للمعسفت.
ب -جىمُت كدزاث الوالب الابخيازٍت خُث ئهه ًسهص على ئزازة ألاطئلت اإلافخىخت التي جخولب أهثر مً ئحابت
صخُدت.
ج -العمل على اطدُفاء اإلاعلىماث التي ًىدظبها للوالب لدة أهىٌ (دًمىمت الخعلم)
دً -صٍد مً دافعُت الوالب للخعلم والاهخلاٌ بأطالُب الخىافص الخازحُت ئلى خىافص دازلُت.
ًٌ -ىمي اإلاهازاث العللُت والخفىير العملي والاججاَاث .ومفهىم الراث لدي اإلاخعلم وٍصٍد مً زلخه بىفظه في
الخعلُم والخعلم واهدظاب اإلاهازاث وخل اإلاؼىالث ،وجىلُد الاطخوالع لدي الوالب وئزازة اَخمامهم وحرب
اهدباَهم.
ومن أهم عُىب الاضخلصاء
ً
وهٌسا ألهه ًىحد جدزَع مثالي مهما واهذ زؤٍخه وفلظفخه وأهسٍ الفىسٍت واإلاسحعُت فان الخدزَع والخعلم
الاطخلـاتي لدًت بعم الاطرراجُجُاث اإلاخماًصة والتي اػاز ئلحها بعم الباخثين واإلاسخـين في َرا اإلاجاٌGarrison ( .
)& Akyol,2013; Giles, 2008
أً -دخاج الخدزَع والخعلم الاطخلـاتي ئلى ذزيرة معسفُت للمعلم والوالب على خد الظىاء.
بً -ىاحه اإلاعلم ؿعىباث جخعلم بادازة الـف والظُوسة علُه مما ًىجم عىه ازجبان أو مؼىالث حعىق عملُت
الخعلم.
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ج -مىاحهه بعم الوالب لـعىباث -وبساؿت بويء الخعلم خُث ًخولب َرا الىمىذج جددًد اإلاؼيلت وفسق
الفسوق وازخبازَا ومً زم الىؿىٌ ئلى الاطخيخاحاث .وهال جمثل مؼيلت باليظبت للوالب بويء الخعلم
(الهاػم)529-528 :2014 ،
 -3فيروض COVID- 19
عسفخه مىٌمت الصخت العاإلاُت ( )2020أن فيروطاث وىزوها هي مجمىعت هبيرة مً الفيروطاث التي حظبب
ً
اإلاسق للخُىان وؤلاوظان .ومً اإلاعسوف أن عددا مً فيروطاث وىزوها حظبب لدي البؼس خاالث عدوي الجهاش
الخىفس ي التي جرراوح خدتها مً هصالث البرد الؼاتعت ئلى ألامساق ألاػد وزاؿت مثل مخالشمت الؼسق ألاوطى الخىفظُت
ً
واإلاخالشمت الخىفظُت الخادة الىزُمت (الظازض) .وَظبب فُىض وىزوها اإلاىدؼف مإزسا مسق فيروض وىزوها فيروض
( COVID- 19حظهُل الخعلم اإلاسن عىد اكوساب الخعلُم ،الخجسبت الـِىُت في الخفاي على اطخمساز الخعلم في ًل
جفش ي .)2020 ،COVID- 19
 -4مسق وىفُد – 19
ً
َى مسق معدي ٌظببه فيروض وىزوها اإلاىدؼف مإزسا .لم ًىً َىان أي علم بىحىد َرا الفيروض وَرا
اإلاسق اإلاظخجد كبل اهدالع الفاػُت في مدًىت ًىَان الـِىُت في واهىن ألاوٌ /دٌظمبر 2019م
)(DICTIONARY OF COVID-19 TERMS,2020,p15
ا
ثاهُا -الدراضاث الطابلت:
املحىر ألاول :دراضاث جزجىش على اضخخدام الخعلُم إلالىترووي في العملُت الخعلُمُت.
أ -الدراضاث العزبُت:
 أجزي العخُبي ( )0332دزاطت تهدف ئلى معسفه واكع اطخسدام الخاطب آلالي في الخدزَع بيلُت اإلالً فهد ألامىُتً
مً وحهت هٌسا أعلاء َُئت الخدزَع واججاَاتهم هدىٍ .وجيىهذ عُىه الدزاطت مً ( )230على َُئت جدزَع.
واطخسدم الباخث اطدباهت ميىهه مً ( )44فلسة للُاض واكع الاطخسدام وكد حاءث أَم هخاةج
مخىطوت أخُاها وَظخسدم أعلاء َُئت الخدزَع الخاطب آلالي وجلىُاث اإلاعلىماث الخدزَع بؼيل علم بدزحه
ً
ً
مخىطوت أخُاها وَظخسدم أعلاء َُئت الخدزَع بعم الخلىُاث بدزحت هبيرة أو غالبا وهي على الررجِب (أحهصة
العسق ،الخاطىب ،البروحىخىز ،البرًد ؤلالىررووي ،ألاكساؾ اإلادمجت .وَظخسدم أعلاء َُئت الخدزَع
الخلىُاث الخالُت بدزحه هادزة وهى (اإلادادزت باإلهررهذ ،مجمىعت ألازباز ،مجمىعت الخىاز ،مإجمساث الفُدًى،
الظبىزة الرهُت ،الـف الافرراض ي) ومً ابسش الـعىباث والخددًاث التي جىاحه اطخسدام الخاطب آلالي
وجلىُاث اإلاعلىماث في الخدزَع مً وحهه هٌس أعلاء َُئت الخدزَع افخلاز الوالب ئلى ئجلان مهازاث الخعامل مع
الخلىُاث الخعلُمُت الخدًثت ،وعدم جىافس أحهصة خاطب ئلى لدي الىثير مً الى الوالب في مىاشلهم ،اكخىاع هثير
مً أعلاء َُئت الخدزَع بأن أفلل هسٍلت للخدزَع هي أطلىب اإلاىاحهت اإلاباػسة بين الوالب وعلى َُئت
الخدزَع ،افخلاز بعم أعلاء َُئت الخدزَع ئلى الخمىً مً مهازاث الخعامل مع جلىُت اإلاعلىماث الخدزَظُت.
وٍسي أعلاء َُئت الخدزَع أن أهثر ألاطالُب التي جإدي ئلى جوىٍس اطخسدام الخاطب آلالي في الخدزَع هي جىفير
وىادز فىُت مظاعدة ألعلاء َُئت الخدزَع جسخف بالجىاهب الفىُت ،الخدزٍب اإلاظخمس ألعلاء َُئت الخدزَع
باليلُت على اإلاظخجداث في اإلاجاٌ ،جىفير دعم فني أهثر ،جوبُم الاعخماد ألاوادًمي والجىدة الؼاملت وحصجُع
جلدًم خىافص دعم فني أهثر ،جوبُم معاًير الاعخماد ألاوادًمي والجىدة الؼاملت وحصجُع جلدًم خىافص مادًت
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ألعلاء َُئت الخدزَع الطخسدام الخاطب ألالي في الخدزَع ووحىد اججاٍ لدي أعلاء َُئت الخدزَع ًمىً أن
ًلاٌ عىه بؼيل عام ئهه مخىطى هدى اطخسدام الخاطب آلالي في الخدزَع.
 وكامذ الحافظي ( )0332باحساء دزاطت هجفذ ئلى جددًد واكع اطخسدام أعلاء َُئت الخدزَع في حامعتاإلالً زالد بً عبد العصٍص باإلاملىت العسبُت الظعىدًت لىٌام الخعلم ؤلالىررووي ،وجددًد اججاَاتهم هدىٍ ،وطعذ
الدزاطت هرلً ئلى جددًد اإلاعىكاث التي جدىٌ دون اطخسدامهم للخعلم ؤلالىررووي .وبلغ عدد أفساد عُىت
الدزاطت ( )239على َُئت جدزَع واطخسدمذ الباخثت أداجين ألاولى للُاض دزحت اطخسدامهم للخعلم
ؤلالىررووي ،والثاهُت للُاض اججاَاتهم هدىَا .وأًهسث هخاةج الدزاطت ما ًليٌ :ظخسدم أعلاء َُئت الخدزَع
ً
الخعلم ؤلالىررووي في الخدزَع بدزحت مخىطوت وال جىحد فسوق دالت ئخـاةُا في دزحت اطخسدام أعلاء َُئت
الخدزَع للخعلم ؤلالىررووي حعصي للسجبت ألاوادًمُت لعلى َُئت الخدزَع؛ بِىما أًهسث هخاةج الدزاطت وحىد
اججاَاث مسجفعت هدى اطخسدام الخعلم ؤلالىررووي في الخدزَع.
 وأجزي حشمذ ( )0332دزاطت َدفذ ئلى معسفه فعالُت الخساهب الـىحي والىص ي بالفـىٌ الافرراكُتالرزامىُت على زفع مظخىي ؤلاهجاش لوالب اإلاسخلت ؤلاعدادًت في مـس .وجيىهذ عُىت الدزاطت مً مجمىعخين
ً
كابوت وججسٍبُت ،وبلغ عدد أفساد ول مجمىعت ( )40هالبا ،وجىؿلذ الدزاطت ئلى الىخاةج الخالُت :جىحد فسوق
ذاث داللت ئخـاةُت بين مخىطواث دزحاث الوالب في الخدـُل اإلاعسفي للىخدة الثالثت إلاادة العلىم للـف
ألاوٌ ؤلاعدادي هدُجت لالزخالف في أهمان الخساهب الـىحي والخساهب الىص ي ،لـالح مجمىعت الخساهب
الـىحي .ووحىد فسق ذاث داللت ئخـاةُت بين مخىطواث دزحاث الوالب في الخدـُل اإلاعسفي للىخدة الثالثت
إلاادة العلىم للـف ألاوٌ ؤلاعدادي ،هدُجت لالزخالف في أهمان الخساهب الىص ي والخساهب الـىحي والىص ي،
لـالح مجمىعت الخساهب الـىحي والىص ي .ووحىد فسوق ذاث داللت ئخـاةُت بين مخىطواث دزحاث الوالب
في معً ألاداء اإلاهازي للمهازاث الخاؿت بالىخدة الثالثت إلاادة العلىم ،هدُجت لالزخالف في أهمان الخساهب
الـىحي والخساهب الىف ،لـالح مجمىعت الخساهب الـىحي ،وجىحد فسوق ذاث داللت ئخـاةُت بين
مخىطواث دزحاث الوالب في ملُاض دافعُت ؤلاهجاش إلاادة العلىم ،هدُجت لالزخالف في أهمان الخساهب الـىحي
والخساهب الىص ي ،لـالح مجمىعت الخساهب الـىحي .وال جىحد فسوق ذاث داللت ئخـاةُت بين مخىطواث
دزحاث الوالب في ملُاض دافعُت ؤلاهجاش إلاادة العلىم هدُجت لالزخالف في أهمان الخساهب الـىحي والخساهب
الـىحي والىص ي ،لـالح مجمىعت الخساهب الـىحي.
ب -الدراضاث ألاجىبُت:
 في دراضت ول من ماهبرًن وجىهش وشِىغ ( )McBrien, Jone & Cheng, 2009والتي َدفذ ئلى البدث في أزسالـفىف الافرراكُت على البِئت الدزاطُت للولبت وحجم الخبراث التي طُىدظبها الولبت مً زاللها .أحسٍذ
ً
الدزاطت على َُىت عؼىاةُت مً الولبت وان عددَا ( )12هالبا مً هلبت حامعت طاور فلىزٍدا في الىالًاث
اإلاخددة ألامسٍىُت وان مجهم ( )6هالب مً هلبت البيالىزٍىض الرًً لم ًىملىا الدزاطت ،و( )6هالب مً الولبت
اإلاخسسحين .اطخسدمذ الدزاطت أطلىب حع البُاهاث مً الولبت مً زالٌ جىشَع الاطخبُاهاث على الولبت.
ً
وأًهسث هخاةج الدزاطت أن هثيرا مً الجامعاث في الىالًاث اإلاخدددة كامىا باوؼاء دوزاث وبسامج للولبت عً
هسٍم ؤلاهررهذ خُث أجاخذ َرٍ الدوزاث فسؿت أمام حمُع الولبت الرًً ال ٌظخوُعىن الىؿىٌ ئلى الجامعاث.
وأًهسث الدزاطت بعم الظلبُاث للدوزاث التي حعلد على ؤلاهررهذ مجها غُاب دوز الخفاعالث الاحخماعُت بين
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الوالب – اإلاعلم والوالب ،-واوعدام مؼازهت آلازاء واإلاىاكف مع بعلهم البعم ،وذلً ٌعىد بظبب عدم
الخلائهم أزىاء أزر الدوزاث.
 وأجزي ول من أمبُياًزاجا واًبظ وشِىغ وضُلز( )Ambikairajah, Epps, Sheng & Celler, 2008دزاطتَدفذ ئلى جلُُم مدي أزس اطخسدام  DVDوالـىز السكمُت زالٌ الـفىف الافرراكُت على اطدُعاب الولبت
إلاىاد اإلاداكساث .أحسٍذ الدزاطت على عُىت عؼىاةُت مً هالب حامعت هُىطاور وولع في طدوي .اطخسدمذ
ً
الدزاطت أطلىب جلص ي اإلاعلىماث مً زالٌ مداكساث مسجلت مظبلا على  DVDإلاؼازواث الولبت في الجامعت.
وأًهسث هخاةج الدزاطت أن اطخسدام الخىىىلىحُا ومً زالٌ الـفىف الافرراكُت عً هسٍم  DVDحعمل على
شٍادة كدزة الولبت على فهم اإلاىاد الدزاطُت ومدي اطدُعابها .وأًهسث الدزاطت جفلُل الولبت الطخسدام
الخىىىلىحُا في الخعلُم وذلً لفاعلُتها وجميزَا عً الوسٍلت الخللُدًت وذلً ألنها جدُذ الولبت الخعامل مع
ً
ً
بدًال خلُلُا لبِئت الفـىٌ الدزاطُت وحظمذ للولبت جدلُم اإلاظخىي
مجمىعت مً أفللُاث مسخلفت هما وجىفس
اإلاولىب مً الخفاَم .وأًهسث الدزاطت أن الولبت ًفللىن ػسح اإلاداكساث بالـىز اإلاسةُت اإلاخدسهت أهثر مً
الاطخماع فلى ئلى ػسح اإلاعلم .وفاعلُت اطخسدام الوالب للىٌام.
املحىر الثاوي :دراضاث جزجىش على اضخخدام بِئت الخعلم باالضخلصاء.
أ -الدراضاث العزبُت:
خُث هجد أن عددا مً الباخثين اَخم بخدزٍب الوالب على الاطخلـاء العلمي وما ًخلمىه مً مهازاث
الخفىير العلمي وعلمُاث العلم والاججاٍ ؤلاًجابي هدى العلم وزـاةـه ومً بين َرٍ الدزاطاث:
 دراضت أبى سٍد ( )0332خُث ازخبرث َرٍ فعالُت اطرراجُجُت الاطخلـاء الخعاووي في جـىٍب بعم اإلافاَُمالعلمُت لدي هالب اإلاسخلت ؤلاعدادًت وجىاولذ دزاطت (العبادلت  )2007أزس اطخسدام زىاةُت الخدلُل والررهُب في
جدزَع الفيزًاء على جىمُت مهازاث الاطخلـاء العلمي واإلاُىٌ هدى الفيزًاء لدي هالب الـف الخادي عؼس
العلمي في غصة .أما دزاطت (حجاشًٍ )2006 ،فلد اطخلـذ أزس اطخسدام اطرراجُجُت جدزَع كاةمت على ألاوؼوت
العلمُت في الخدـُل وجىمُت الاججاَاث العلمُت لدي هالب اإلاسخلت ألاطاطُت في ألازدن وأًهسث الىخاةج جفىق
هالب اإلاجمىعت الخجسٍبُت على هالب اإلاجمىعت اللابوت في الخدـُل وفي جىمُت الاججاَاث العلمُت.
 واطتهدفذ دزاطت (أخمد )2006 ،الىؼف عً أزس حعلم العلىم باألوؼوت العلمُت الاطخلـاةُت في فهم الوالبللمفاَُم العلمُت وفي اججاَاتهم هدى العلم وجىؿلذ الىخاةج ئلى جفىق اإلاجمىعت الخجسٍبُت على اإلاجمىعت
اللابوت في الخدـُل وفي جىمُت الاججاَاث العلمُت.
ب -الدراضاث ألاجىبُت:
 أوضحذ دراضت ( )Jackson, 2010والتي أوضخذ العالكت اإلاخبادلت بين هبُعت العلم وهبُعت الاطخلـاءوجىؿلذ ئلى أن اإلاعلم الري ًفهم الاطخلـاء بـىزة حُدة بعلم هالبه بوسٍلت جىظبهم عىاؿس وميىهاث الثلافت
العلمُت بؼيل صخُذ.
 أما دراضت الحالت التي أعدها ( )GAO, 2010فلد هؼفذ عً أن معخلداث اإلاعلمين خىٌ الاطخلـاء جإزس علىممازطتهم الـفُت وعلى مهازاث واججاَاث هالبهم هدى العلم ومظخىٍاث جدـُلهم هما اطخلـذ دزاطت (عصوش،
 )2008فاعلُت ألاوؼوت العلمُت في جىمُت كدزاث الخفىير الابخيازي لدي عُىه مً أهفاٌ السوكت في مدًىت مىت
اإلاىسمت ،واطخسدمذ الباخثت ازخُاز أبساَام للخفىير الابخيازي عىد أهفاٌ السوكت.
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 وكارهذ دراضت ) )Berg, Anders, Bergendahl Christina & Lundberg, 2003بين اطخسدام هسٍلتيالاطخلـاء اإلافخىح والاهدؼاف في ئحساء الخجازب الىُمُاةُت في اإلاسخلت الجامعُت وجىؿلذ ئلى أن أطلىب
الاطخلـاء اإلافخىح أًهس هدُجت أفلل في الخدـُل العلمي للوالب.
الخعلُم على الدراضاث الطابلت:
في كىء عسق الدزاطاث الظابلت الخٌذ الباخثت أن مجها دزاطاث جىاولذ اطخسدام الفـىٌ الافرراكُت في
اإلاسخلت اللبل حامعُت مثل دزاطت (خؼمذ2008 ،م) والتي جىاولذ أزس الخدزَع باطخسدام الفـىٌ الافرراكُت على
جدـُل هالب اإلاسخلت اإلاخىطوت باإلاملىت العسبُت الظعىدًت .بِىما جىاولذ دزاطت العخُبي ( )2009واكع اطخسدام
الخلىُاث اإلاخعللت بالخاطب آلالي في الخدزَع الجامعي .بِىما جىاولذ دزاطت أمبُياًساحا واًبع وػِىغ
وطُلس( )Ambikairajah, Epps, Sheng & Celler, 2008اطخسدام DVDوالـىز السكمُت زالٌ الـفىف الافرراكُت
على اطدُعاب الولبت .بِىما جىاولذ دزاطت ول ممً ماهبرًً وحىهص وػِىغ ( )McBrien, Jone & Cheng, 2009أزس
الـفىف الافرراكُت على البِئت الدزاطُت للولبت وحجم الخبراث التي طُىدظبها الولبت مً زاللها بِىما جىاولذ
دزاطت الخافٌي ( )2008واكع اطخسدام أعلاء َُئت الخدزَع بجامعت اإلالً زالد باإلاملىت العسبُت الظعىدًت بىٌام
الخعلم ؤلالىررووي ،وجددًد اججاَاث هدىٍ.
بِىما جىاولذ مجمىعت أزسي مً الدزاطاث أزس اطخسدام الخعلم باالطخلـاء واوضخذ َرٍ الدزاطاث أن
الخعلم باالطخلـاء له أزس في جىمُت مهازة الخفىير العلمي هما في دزاطت & Berg, Anders, Bergendahl Christina
) )Lundberg, 2003التي جىؿلذ ئلى أن أطلىب الاطخلـاء اإلافخىح أًهس هدُجت ئًجابُت باليظبت إلحساء الخجازب
ووكذ الخدلير في اإلاسخبر وهخاةج الخعلم .وزغم أن الاطخلـاء ماشاٌ ًدٌى باَخمام الباخثين ئال أهه ال جىحد دزاطت
ججمع بين اطخسدام الخعلُم ئلىررووي والفـىٌ الافرراكُت عً بعد مع اطخسدام أطالُب واطرراجُجُاث حعلُم مثل
الخعلم باالطخلـاء والري ٌظاعد على جىمُت الخفىير العلمي أزىاء عملُت الخعلم ولىىه ًخميز بىىع مً الخـىؿُت في
جىاوٌ اطلىب الخدزَع باالطخلـاء دازل الفـىٌ الافرراكُت ،وَرا ما ًخمخع به البدث الخالي وكد اطخفادث
الباخثت مً جلً الدزاطاث الظابلت في ازساء ؤلاهاز الىٌسي.

 -0مىهجُت البحث وإجزاءاجه
مىهجُت البحث
اطخسدمذ الباخثت اإلاىهج الىؿفي وػبه الخجسٍبي إلاىاطبخه ألغساق الدزاطت.
مجخمع البحث:
جيىن مجخمع البدث مً حمُع أعلاء َُئت الخدزَع في حامعه ألامير طوام بً عبد العصٍص بالخسج في
ً
اإلاملىت العسبُت الظعىدًت وذلً وفلا إلخـاةُاث حامعت ألامير طوام بً عبد العصٍص للعام الدزاس ي (َ1441/1440ـ)
أزىاء فررٍ حعلُم الدزاطت.
عُىت البحث:
جيىهذ عُىت الدزاطت مً ( )100على مً أعلاء َُئت الخدزَع مً حامعت ألامير طوام بً عبد العصٍص
والتي جم ازخُازَم بوسٍلت عؼىاةُت هبلُت.
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أدواث البحث:
حعخمد الدزاطت الخالُت على اطخسدام ألادواث الخالُت:
 -1اطدباهت كُاض وعي أعلاء َُئت الخدزَع بىٌام مىـت الخعلم ؤلالىررووي.
 -2اطدباهت كُاض اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء.
 -3اإلاخغيراث الدًمىغسافُت ؤلاخـاةُت الطخسدام مىـت الخعلُم ؤلالىررووي (بالن بىزد شووم) أو ما ٌظمى
الخدزَع الوازب عً بعد في ًل جفش ي فيروض  COVID – 19أزىاء فررٍ حعلُم الدزاطت.
الجاهب للخطبُلي للبحث:
 -1ئعداد اطدباهت كُاض وعي أعلاء الخدزَع بىٌام البالن بىزد:
إلعداد اطدباهت كُاض وعي أعلاء الخدزَع بمىـت البالن بىزد كامذ الباخثت بمساحعه ؤلاهاز الىٌسي
والدزاطاث الظابلت التي جىاولذ مىكىع اطخسدام جىىىلىحُا الخعلُم في الجامعاث مثل دزاطت الخافٌي (.)2008
خُث جم وكع كاةمت بالفلساث اإلاسجبوت بلُاض دزحت وعي أعلاء َُئت الخدزَع بمىـت البالن بىزد واإلاخمثلت بىٌام
الفـىٌ الافرراكُت ،جم ؿُاغتها في ػيل اطدباهت جيىهذ بـىزتها ألاولُت مً ( )30فلسة .مىشعت في زالزت أبعاد هي:
دوز اإلاعلم دازل مىـت البالن بىزد ملازهه مىـت البالن بىزد بالفـىٌ الاعخُادًت ،علباث اطخسدام مىـت البالن
بىزد.
وكد ؿممذ الاطخجابت على أداة الدزاطت وفم ملُاض زباعي الخدزج هما ًلي:
 مىافم بدزحه عالُت ( )4دزحاث مىافم بدزحت مخىطوه ( )3دزحه. مىافم بدزحه مىسفلت ولها (دزحخان). غير مىافم ولها (دزحه واخدة).صدق اضدباهت كُاص وعي أعضاء هُئت الخدرَظ بمىصت البالن بىرد
جم عسق الاطدباهت بـىزتها ألاولُت على ( )10مدىما مً ذوي الازخـاؾ في مجاالث الخعلم ؤلالىررووي
وجىىىلىحُا الخعلُم واإلاىاهج وهسق الخدزَع في حمهىزٍت مـس العسبُت واإلاملىت العسبُت الظعىدًت ،وكد هلب مجهم
جددًد مدي مالءمت الفلساث الىازدة في الاطدباهت ومدي ػمىلُتها للُاض وعي أعلاء َُئت الخدزَع بمىـت الخعلم
بالبالن بىزد ومدي اهخماء الفلساث لألبعاد الىازد فحها (دوز اإلاعلم واإلاخعلم دازل مىـت البالن بىزد ،وملازهه هٌام
البالن بىزد والفـىٌ الافرراكُت بالفـىٌ اإلاعخادة ،وعلباث اطخسدم مىـت البالن بىزد) ومدي وكىح الفلساث
وطالمتها لغىٍت.
ثباث اضدباهت كُاص وعي أعضاء هُئت الخدرَظ بمىصت البالن بىرد
للخأهد مً زباث الاطدباهت جم خظاب معامل الاحظاق الدازلي للفلساث باطخسدام معادلت (هسوهبار ألفا)
ليل مً أبعاد الاطدباهت والدزحت اليلُت لالطدباهت كد جساوخذ كُمه معامل الثباث لألبعاد الفسعُت ما بين ()0.74
و( )0.78وبلغ معامل الثباث لالطدباهت الىلي ( )0.77وَرٍ الىدُجت ملبىلت باليظبت لهدف البدث.
الجدوٌ زكم (ً )1ىضح معامالث الثباث لألبعاد الفسعُت لالطدباهت والدزحت اليلُت
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جدول ( )1معامالث ثباث الاحطاق الداخلي لألبعاد ألاربعت لالضدباهت
كُمه معامل
الثباث
0.74
0.78
0.77

البعد

أطاطُاث مىـت الخعلم ؤلالىررووي (البالن بىزد) وأَمُتها.
دوز الوالب وعلى َُئت الخدزَع دازل مىـت الخعلم ؤلالىررووي (البالن بىزد)
ملازهه بين مىـت الخعلم ؤلالىررووي (البالن بىزد) والخدزَع الخللُدي
الـعىباث التي واحهذ على َُئت الخدزَع في اطخسدام مىـت الخعلم ؤلالىررووي (البالن
0.77
بىزد)
0.77
الدزحت اليلُت
باليظبت لوسٍلت الاحابت على الاطدباهت فياهذ عً هسٍم وكع اػازة (√) في اإلاسبع الري ًيخمي لدزحت ازخُاز
الفلسة واػخملذ الاطدباهت على الاججاَاث الاجُت:
(مىافم بدزحه عالُت =( ،)4مىافم بدزحه مخىطوت =( ،)3مىافم بدزحت مخدهُت =( ،)2غير مىافم =)1
وجم خظاب اوشان اطدباهت الفلساث على الىدى الخالي:
 الفلسة التي ًرراوح مخىطوها الخظابي بين ( )4 -3.02حعني أن دزحه وعي أعلاء َُئت الخدزَع بمىـت الخعلمؤلالىررووي (البالن بىزد) مسجفعت.
 الفلسة التي ًرراوح مخىطوها الخظابي بين ( )3 -2.02حعني أن دزحه وعي أعلاء َُئت الخدزَع بمىـت الخعلمؤلالىررووي (البالن بىزد) مخىطوت.
 الفلسة التي ًرراوح مخىطوها الخظابي بين ( )2 -1حعني أن دزحه وعي أعلاء َُئت الخدزَع بمىـت الخعلمؤلالىررووي (البالن بىزد) مىسفلت.
 -2اطدباهت كُاض اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء.
جم اعداد اطدباهت كُاض اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء مً زالٌ مساحعه
ألادبُاث الىٌسٍت والدزاطاث الظابلت التي جىاولذ اطرراجُجُاث واججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى بِئت الخعلم
باالطخلـاء ،خُث جم وكع كاةمت جخلمً فلساث للُاض اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى بِئت الخعلم
باالطخلـاء ،زم ؿُاغتها على ػيل اطدباهت جيىهذ بـىزتها ألاولُت مً ( )20فلسة مىشعه على الىدى الخالي:
 مدي جلبل أعلاء َُئت الخدزَع لهرٍ الاطرراجُجُت وأَمُتها ،واججاَاتهم هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء ملازههبالوسٍلت الخللُدًت واججاَاتهم هدى الدوز الجدًد لعلى َُئت الخدزَع في َرٍ الىىعُت مً الخعلُم.
 وكد ؿمذ الاطخجابت وفم ملُاض زباعي الخدزج هما ًلي:مىافم بؼدة ( )5دزحاث – مىافم ( )4دزحاث -مداًد ( )3دزحاث -غير مىافم ( )2دزحه
صدق اضدباهت كُاص اججاهاث أعضاء هُئت الخدرَظ هحى بِئت الخعلم باالضخلصاء.
ً
جم عسق الاطدباهت بـىزتها ألاولُت على ( )10مدىما في مجاٌ جىىىلىحُا الخعلُم واإلاىاهج وهسق الخدزَع
في حمهىزٍت مـس العسبُت واإلاملىت العسبُت الظعىدًت ،خُث هلب مجهم الخأهد مً مدي مالةمت وػمىلُت الفلساث
ً
وبىاء على الخعدًالث التي أكسَا اإلادىمين جم اعادة الـُاغت اللغىٍت لفلساث الاطدباهت ختى
الىازدة في الاطدباهت
زسحذ بؼيلها الجهاتي ميىهه مً ( )20فلسة مىشعه على زالزت أبعاد هما ًلي:
البعد ألاوٌ :مدي جلبل أعلاء َُئت الخدزَع لهرٍ الاطرراجُجُت وأَمُتها وجدخىي على ( )7فلساث.
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البعد الثاوي :اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء ملازهه بالوسٍلت الخللُدًت
جدخىي على ( )7فلساث.
البعد الثالث :اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى الدزوز الجدًد لعلى َُئت الخدزَع في َرٍ الىىعُت مً
الخعلُم وجدخىي على ( )6فلساث.
ثباث اضدباهت كُاص اججاهاث أعضاء هُئت الخدرَظ هحى بِئت الخعلم باالضخلصاء.
للخأهد مً زباث الاطدباهت جم خظاب معامل الاحظاق الدازلي للفلساث باطخسدام معادلت (هسوهبار ألفا)
ليل بعد مً أبعاد الاطدباهت ،والدزحت اليلُت لالطدباهت ،وكد جساوخذ كُمت معامل الثباث لألبعاد الفسعُت ما بين
( )0.71و ( )0.78وبلغ معامل الثباث الىلي لالطدباهت ( )0.76وَرٍ حعخبر كُمت ملبىلت ألَداف البدث والجدوٌ زكم
(ً )2ىضح معامالث الثباث لألبعاد الفسعُت لالطدباهت والدزحت اليلُت.
جدول ( )0معامالث ثباث الاحطاق الداخلي لألبعاد الثالثت لالضدباهت
كُمه معامل
البعد
الثباث
0.78
مدي جلبل أعلاء َُئت الخدزَع لهرٍ الاطرراجُجُت وأَمُتها
0.71
اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء ملازهه بالوسٍلت الخللُدًت.
اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى الدزوز الجدًد لعلى َُئت الخدزَع في َرٍ الىىعُت مً
0.76
الخعلُم.
0.76
الدزحت اليلُت
باليظبت لوسٍلت الاحابت على الاطدباهت فياهذ عً هسٍم وكع اػازة (√) في اإلاسبع الري ًيخمي لدزحت ازخُاز
الفلسة واػخملذ اطدباهت اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء على فلساث اًجابُت وأزسي
طالبت الاججاٍ على الىدى الخالي:
خُث أزرث الفلساث اإلاىحبت الاججاٍ العالماث الخالُت:
مىافم بؼدة ( )5دزحاث – مىافم ( )4دزحاث -مداًد ( )3دزحاث -غير مىافم ( )2دزحه.
أما الفلساث طالبت الاججاٍ فأزرث العالماث الخالُت:
مىافم بؼدة ( )2دزحاث – مىافم ( )3دزحاث -مداًد ( )4دزحاث -غير مىافم ( )5دزحه.
وجم خظاب اوشان اطدباهت الفلساث على الىدى الخالي:
 .1الفلسة التي ًرراوح مخىطوها الخظابي بين ( )5 -3.67حعني أن دزحه اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى
بِئت الخعلم باالطخلـاء مسجفعت.
 .2الفلسة التي ًرراوح مخىطوها الخظابي بين ( )3.65 -2.33حعني أن دزحه اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى
بِئت الخعلم باالطخلـاء مخىطوت.
 .3الفلسة التي ًرراوح مخىطوها الخظابي بين ( )1.00-2.35حعني أن دزحه اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى
بِئت الخعلم باالطخلـاء مىسفلت.
 -3اإلاخغيراث الدًمىغسافُت ؤلاخـاةُت الطخسدام مىـت الخعلُم ؤلالىررووي في ًل جفش ي فيروض COVID – 19
أزىاء فررة حعلُم الدزاطت أو ما ٌظمى بالخدزَع الوازب عً بعد.
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وفي َرا اإلاخغير جم السحىع ئلى ؤلاخـاةُاث التي اطخسدمتها حامعت ألامير طوام زالٌ فررة حعلُم الدزاطت
أزىاء جفش ي فيروض COVID – 19واللجىء ئلى هٌام الخعلم البدًل (مىـت الخعلُم ؤلالىررووي) والتي واهذ في الفررة ما
بين الثالزاء َ1441/7/15ـ اإلاىافم 2020/3/10م ئلى الخمِع َ1441/9/21ـ اإلاىافم َ2020/5/14ـ وهى نهاًت فررة
ً
ً
الازخبازاث ؤلالىرروهُت دازل الجامعت ،خُث جم حؼىُل فسٍم عمل فىُا وحعلُمُا دازل الجامعت وولُاث الفسوع
الخابعت لها إلاخابعه طير عملُت الخعلُم ؤلالىررووي وفم حعلُماث معالي الدهخىز مدًس الجامعت.
اجزاءاث البحث:
 .1الاهالع على ألادبُاث والدزاطاث الظابلت التي جفُد في ئعداد أدواث البدث.
 .2خـس مجخمع وعُىه البدث مً أعلاء َُئت الخدزَع بجامعه ألامير طوام ،وجددًد العُىت في ؿىزتها الجهاةُت.
 .3ئعداد أدواث البدث واطخسساج الـدق والثباث ليل أداٍ على خدٍ.
 .4جوبُم اطدباهت كُاض وعي أعلاء َُئت الخدزَع بىٌام كُاض وعي أعلاء َُئت الخدزَع بىٌام مىـت الخعلم
ؤلالىررووي.
 .5جوبُم اطدباهت كُاض اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء.
 .6اطخسدام اإلاخغيراث الدًمىغسافُت ؤلاخـاةُت الطخسدام مىـت الخعلُم ؤلالىررووي في ًل جفش ي فيروض COVID
 – 19دازل حامعه ألامير طوام.
ً
 .7جفسَغ البُاهاث على كىاةم زاؿت ،زم ادزاٌ البُاهاث ئلى هٌام الخاطب آلالي ومعالجتها ئخـاةُا باطخسدام "
السشمت ؤلاخـاةُت للعلىم الاحخماعُت" (.)SPSS
 .8جفظير الىخاةج ومىاكؼتها الخسوج بالخىؿُاث.

 -0أهم الىخائج ومىاكشتها:
لإلحابت على الظإالين ألاوٌ والثاوي وجخعلم بدزحت وعي أعلاء َُئت الخدزَع بمىـت الخعلم ؤلالىررووي
واججاَاتهم هدى اطخسدام اطرراجُجُت الخعلم باالطخلـاء في ًل جفش ي فيروض  COVID – 19واللجىء ئلى حعلم بدًل
أزىاء فررة حعلُم الدزاطت ،جم اطخسدام اإلاخىطواث والاهدسافاث اإلاعُازٍت واإلاخغيراث الدًمىغسافُت ؤلاخـاةُت.
هخائج البحث:
الىخاةج اإلاخعللت باإلحابت عً الظإاٌ ألاوٌ والري ًىف على " :ما دزحت وعي أعلاء َُئت الخدزَع
بالجامعاث الظعىدًت بىٌام مىـت الخعلم ؤلالىررووي في ًل جفش ي فيروض "COVID – 19؟
ولإلحابت على َرا الظإاٌ جم اطخسدام اإلاخغيراث الدًمىغسافُت ؤلاخـاةُت دازل حامعه ألامير طوام أزىاء
فررة حعلُم الدزاطت أو ما ًولم علُه الخدزَع الوازب عً بعد ،خُث وحد ما ًلي:
( )3900حلظت افرراكُت –()309طاعاث مسجله على الىٌام – خلىز أهثر مً ( )20ألف مؼازن (عمادة
جلىُت اإلاعلىماث بجامعه ألامير طوام 11 ،مازض  )2020هما مىضح في حدوٌ زكم ( )3ؤلاخـاةُاث الدًمىغسافُه
دازل حامعه ألامير طوام أزىاء فررة حعلُم الدزاطت واطخسدام مىـت الخعلم ؤلالىررووي
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جدول ( )0إحصائُاث بِئت اضخخدام الخعلم إلالىترووي في ظل جفش ي فيروص  COVID – 19ودرجه وعي أعضاء
هُئت الخدرَظ به داخل جامعه ألامير ضطام

رضم بُاوي ( )1إحصائُاث بِئت اضخخدام الخعلم إلالىترووي في ظل جفش ي فيروص  COVID – 19ودرجه وعي
أعضاء هُئت الخدرَظ به داخل جامعه ألامير ضطام

مً زالٌ العسق الظابم اإلاىضح في حدوٌ زكم ( )٣والسطم البُاوي زكم ( )١أن َىان دزحه مً الىعي مً
أعلاء َُئت الخدزَع باطخسدام مىـت الخعلم ؤلالىررووي أزىاء فررٍ حعلُم الدزاطت أو ما ٌظمى الخدزَع الوازب عً
بعد ولىىه ال ٌظمى حعلُم ئلىررووي خُث أن الخعلُم ؤلالىررووي له هٌامه ومجاله وهماذحه ومعاًير والتي جسخلف
ً
جماما عً الخدزَع الوازب بعد الري يهدف ئلى كمان اطخمساز الخدزَع هسد فعل إلغالق اإلاإطظاث الخعلُمُت.
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جدول ( )0اجمالي اضخخدام الفصىل الافتراضُت داخل مىصت الخعلم إلالىترووي من كبل عضى هُئت الخدرَظ
بالجامعت.

رضم بُاوي ( )0اجمالي اضخخدام الفصىل الافتراضُت داخل مىصت الخعلم إلالىترووي من كبل عضى هُئت
الخدرَظ بالجامعت

مً زالٌ العسق الظابم اإلاىضح في حدوٌ زكم ( )٤والسطم البُاوي زكم ( )٢أن َىان دزحه مً الىعي مً
أعلاء َُئت الخدزَع باطخسدام مىـت الخعلم ؤلالىررووي (الفـىٌ الافرراكُت) أزىاء فررٍ حعلُم الدزاطت أو ما
ٌظمى الخدزَع الوازب عً بعد ولىىه ال ٌظمى حعلُم ئلىررووي (الفـىٌ الافرراكُت) خُث أن اطخسدام الفـىٌ
الافرراكُت ًدخاج ئلى جسوُى وجـمُم حعلُمي دكُم ًخم وفم همىذج ممىهج ،وٍبنى علُه كسازاث جإزس في حىدة
الخعلُم عً بعد ،بِىما يهدف الخدزَع الوازب عً هسٍم الفـىٌ الافرراكُت عً بعد ئلى ئًجاد خل مإكذ للخدزَع
بما ًمىً ججهيزٍ بؼيل طسَع بدُث ًمىً أن ٌعخمد علُت زالٌ أوكاث الوىازب وألاشماث.
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جدول ( )5اجمالي عدد الدوراث الخدرٍبُت التي حصل عليها عضى هُئت الخدرَظ أثىاء فترة حعلُم الدراص

رضم بُاوي(ً )0ىضح اجمالي الشٍاراث الُىمُت لبىابه الخعلم إلالىترووي من كبل عضى هُئت الخدرَظ داخل
جامعه ألامير ضطام

(الخلسٍس ألاطبىعي الثالث عً طير الخعلُم ؤلالىررووي بجامعه ألامير طوام 26-22 ،مازض 2020م)
مً زالٌ العسق الظابم اإلاىضح في حدوٌ زكم ( )٥والسطم البُاوي زكم ( )٣أن َىان دزحه مً الىعي مً
أعلاء َُئت الخدزَع باطخسدام مىـت الخعلم ؤلالىررووي أزىاء فررٍ حعلُم الدزاطت أو ما ٌظمى الخدزَع الوازب عً
بعد ولىىه ال ٌظمى حعلُم ئلىررووي خُث أهه ًدخاج جـمُم دوزاث جدزٍبُت باطخسدام الخعلُم ؤلالىررووي على أبعاد
ػاملت جددد ول حىاهب الخعلُم ؤلالىررووي وهفخلد مثل َرٍ الؼمىلُت في الخدزٍب الوازب عً بعد.
وٍخطح مً زالٌ الخلسٍس الظابم لظير عملُت الخعلم ؤلالىررووي بجامعه ألامير طوام ازجفاع وعي واكباٌ
أعلاء َُئت الخدزَع والوالب بالجامعت زالٌ فررة حعلُم الدزاطت هأخد أهىاع الخعلُم البدًل في ًل جفش ي فيروض
..COVID- 19
وٍبين الجدوٌ ( )6دزحت وعي أعلاء َُئت الخدزَع في حامعه ألامير طوام بمىـت الخعلم ؤلالىررووي "
البالن بىزد"
جدول ( )3املخىضط الحطابي والاهحزاف املعُاري لدرجت وعي أعضاء هُئت الخدرَظ بمىصت الخعلم إلالىترووي "
البالن بىرد" بشيل عام
ركم
البعد
1
0

البعد
أضاضُاث مىصت الخعلم إلالىترووي (البالن بىرد) وأهمُتها.
دور الطالب وعضى هُئت الخدرَظ داخل مىصت الخعلم إلالىترووي (البالن
بىرد)
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املخىضط
الحطابي
0400

الاهحزاف
املعُاري
3400

مزجفعت

0405

3403

مزجفعت

درجت الىعي

وعي أعضبء هيئة التذريس في جبهعه األهير سطبم ببستخذام
هنصة التعلن اإللكتروني في ظل تفشي فيروس COVID 19

الوجلة العربية للعلوم ونشر األبحبث ــ هجلة العلوم التربوية والنفسية ــ الوجلذ الرابع ــ العذد السبدس واألربعوى ــ ديسوبر 0404م

ركم
البعد
0
0

البعد
ملارهه بين مىصت الخعلم إلالىترووي (البالن بىرد) والخدرَظ الخللُدي
الصعىباث التي واجهذ عضى هُئت الخدرَظ في اضخخدام مىصت الخعلم
إلالىترووي (البالن بىرد)
الىلي (الاضدباهت)

املخىضط
الحطابي
0402

الاهحزاف
املعُاري
3400

مزجفعت

0402

3401

مزجفعت

0401

3400

مزجفعت

درجت الىعي

ًٌهس الجدوٌ ( )6أن دزحت وعي أعلاء َُئت الخدزَع في حامعه ألامير طوام بً عبد العصٍص بمىـت الخعلم
ؤلالىررووي " البالن بىزد) على الاطدباهت اليلُت واهذ مسجفعت ،بمخىطى خظابي ( )3441واهدساف معُازي (.)0424
الخعلُم على هذه الىدُجت:
وجسحع َرٍ الىدُجت ئلى أن دزحت وعي أعلاء َُئت الخدزَع واهذ مسجفعت وذلً إلاا جخميز به جلىُت الخعلُم
ؤلالىررووي مً وحىد على َُئت الخدزَع على الؼبىت أزىاء حعلم الوالب وَرا ًإدي ئلى الاجـاٌ اإلاباػس ما بين
على َُئت الخدزَع والوالب وأًلا الوالب فُما بِىه ،وَى دوز مؼابه إلاا ًلىم به على َُئت الخدزَع دازل
اللاعاث الدزاطُت .وبالخالي جيىن مىـت الخعلم ؤلالىررووي ػاملت على اًجابُاث الخعلم الـفي العادي والخعلم
الفسدي باطخسدام الخاطب.
وجسي الباخثت أن ما جلدمه مىـت الخعلم ؤلالىررووي مً امياهُت الخساهب الـىحي ،والىخابت ،جمىً على
َُئت الخدزَع مً الؼسح بؼيل مفـل وجدمُل عسوق البىزبىٍيذ بالـىث باإلكافت ئلى هخابت ألامثلت وازطاٌ
ملفاث ػسح للوالب ،هما جىفس عمادة جلىُت اإلاعلىماث بالجامعت دوزاث زاؿت بأعلاء َُئت الخدزَع وئعالهاث
دوزٍت ووزغ عمل مما ًإدي ئلى زفع وعحهم بأدواز ول مً على َُئت الخدزَع والوالب بهرٍ اإلاىـت.
 الىخائج املخعللت باإلجابت عن الطؤال الثاوي:
وٍىف على " :ما اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع بالجامعاث الظعىدًت هدى بِئت الخعلم اإلادزج اللاةم على
الخعلم باالطخلـاء؟"
لإلحابت عً َرا الظإاٌ جم اخدظاب اإلاخىطى الخظابي والاهدساف اإلاعُازي الججاَاث أعلاء َُئت
الخدزَع في حامعه ألامير طوام باإلاملىت العسبُت الظعىدًت هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء بؼيل عام.
وٍبين الجدوٌ ( )7اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع بجامعه ألامير طوام باإلاملىت العسبُت الظعىدًت هدى بِئت
الخعلم باالطخلـاء بؼيل عام.
جدول ( )2املخىضط الحطابي والاهحزاف املعُاري الججاهاث أعضاء هُئت الخدرَظ بجامعه ألامير ضطام باململىت
العزبُت الطعىدًت هحى بِئت الخعلم باالضخلصاء
ركم
البعد
1
0
0

البعد
مدي جلبل أعضاء هُئت الخدرَظ لهذه الاضتراجُجُت وأهمُتها
اججاهاث أعضاء هُئت الخدرَظ هحى بِئت الخعلم باالضخلصاء ملارهه بالطزٍلت
الخللُدًت.
اججاهاث أعضاء هُئت الخدرَظ هحى الدرور الجدًد لعضى هُئت الخدرَظ في هذه
الىىعُت من الخعلُم.
الىلي (الاضدباهت)
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ًٌهس الجدوٌ ( )7أن اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع في حامعه ألامير طوام باإلاملىت العسبُت الظعىدًت هدى
بِئت الخعلم باالطخلـاء واهذ مسجفعت ،بمخىطى خظابي ( )3.65واهدساف معُازي ()0440
الخعلُم على هذه الىدُجت
وجسحع َرٍ الىدُجت ئلى أن دزحت اججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع في حامعه ألامير طوام باإلاملىت العسبُت
الظعىدًت هدى بِئت الخعلم باالطخلـاء واهذ مسجفعت وذلً ألن اطرراجُجُت الاطخلـاء حعخبر عملُت حعلُمُت جدُذ
للوالب الفسؿت الطخسدام مهازاث الاطخلـاء ودعم مهازاث الخعلم الراحي التي جلىم على اػباع الفلىٌ وجىٌُم
اإلاعسفت وجىلُد ألافياز وحعمُمها في مىاكف حدًدة ،هما ان الاطخلـاء مً أهثر اطالُب الخدزَع الخدًثت والفعالت في
جىمُت الخفىير العلمي ألهه ًلع الوالب في مىاكف حعلُمُت مثيرة هدى ًاَسة معُىت مما ًدفعه ئلى اطخسدام خل
اإلاؼيلت اللاةمت على ألاطلىب العلمي في الخفىير ،وَرا ٌظخدعي حغُير أدواز أعلاء َُئت الخدزَع عما واهذ طاةدة في
الظابم خُث أن أؿبذ على َُئت الخدزَع ًلىم بمهام مسخلفت أزىاء اطخسدام بِئت الخعلم باالطخلـاء ومجها
(الباخث ،اإلاـمم والخىىىلىجي واإلالدم واإلايظم ،واإلاسػد ،واإلالىم ،وغيرَا) وَرا ًإهد على ألادواز الجدًدة والفاعلت
لعلى َُئت جدزض واججاَه هجى بِئت الخعلم باالطخلـاء.
وجسي الباخثت أن الىخاةج التي وؿل ئلحها البدث مً زالٌ عسق اإلاخغيراث الدًمىغسافُت جسحع ئلى جلدًم
ً
ً
دوزاث جدزٍبُت ألعلاء َُئت الخدزَع بالجامعت في مجاٌ الخعلم ؤلالىررووي والخلني وان له ازسا واضخا وعلى ألازف
اَخمام عمادة جلىُت اإلاعلىماث والدعم اإلاظخمس مً كبل العمادة في زفع دزحت وعي واججاَاث أعلاء َُئت الخدزَع
بالجامعت هدى مىـت الخعلم ؤلالىررووي.

الخىصُاث وامللترحاث.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

وكع معاًير للخعلم عبر ؤلاهررهذ (البالن بىزد) وعملُاث الخدظين اإلاظخمسة وحصجُع بِئت الخعلم باالطخلـاء.
العمل على كُاض اإلاسسحاث والىخاةج اإلاخعللت باطخسدام الخعلُم عبر ؤلاهررهذ (البالن بىزد).
جىطُع داةسة الاجـاٌ بين العاملين دازل الجامعت مً مىًفين وئدازٍين وأعلاء َُئت الخدزَع للمان حىدة
الخعلُم عبر ؤلاهررهذ (البالن بىزد).
البدث عً اإلاعىكاث ووكع الخلىٌ اإلاىاطبت لها لخدلُم ألاَداف والجىدة في العملُت الخعلُمُت عبر ؤلاهررهذ
(البالن بىزد).
جوىٍس مهازاث أعلاء َُئت الخدزَع والوالب على خد طىاء عبر ؤلاهررهذ (البالن بىزد).
الخأهُد على الخوىٍس اإلانهي لعلى َُئت الخدزَع عبر ؤلاهررهذ (البالن بىزد).
جلدًم وحعصٍص الخعلم الري ٌعخمد على حعلم الللاًا اإلاىاهىت العاإلاُت عبر ؤلاهررهذ (البالن بىزد).
اطخسدام الخلىُاث والخلىٌ اإلابخىسة ألازسي مثل الرواء جلىُت الرواء الاؿوىاعي وجوبُلها لخوىٍس اإلاىٌىمت
الرربىٍت.
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كائمت املزاجع
أوال -املزاجع بالعزبُت
-

-

-

-

اخمد ،اماوي (" )2006أزس حعلم العلىم باألوؼوت العلمُت الاطخلـاةُت في فهم الولبت للمفاَُم العلمُت
ومعخلداتهم واججاَاتهم هدى العلم" ،أهسوخت دهخىزاٍ غير ميؼىزة ،حامعت عمان العسبُت للدزاطاث العلُا،
عمان ،ألازدن.
حظهُل الخعلم اإلاسن عىد اكوساب الخعلُم " الخجسبت الـِىُت في الخفاي على اطخسدام الخعلم في ًل جفش ي
الفيروض 2020( ،COVID- 19م) ن ،2حامعه بىين للمعلمين .مازض.
الخلسٍس الاطبىعي الثالث عً طير الخعلُم ؤلالىررووي ( )2020بجامعه ألامير طوام  26-22مازض ،اإلاملىت العسبُت
الظعىدًت. ،
الخافٌي ،منى (" .)2008مدي اطخسدام أعلاء َُئت الخدزَع في حامعت اإلالً زالد بً عبد العصٍص في اإلاملىت
العسبُت الظعىدًت للخعلم ؤلالىررووي واججاَاتهم هدىٍ" ،زطالت ماحظخير غير ميؼىزة ،الجامعت ألازدهُت ،عمان،
ألازدن.
حجاشًٍ مِؼُل ( .)2006أزس اطخسدام اطرراجُجُت جدزَع كاةمت على ألاوؼوت العلمُت في الخدـُل وجىمُت
الاججاَاث العلمُت لدي هلبت اإلاسخلت ألاطاطُت في ألازدن ،أهسوخت دهخىزاٍ غير ميؼىزة – حامعت عمان العسبُت
للدزاطاث العلُا ،عمان ،ألازدن.
خؼمذ ،زملان ( .)2008فاعلُت الخساهب الـىحي والىص ي بالفـىٌ الافرراكُت الرزامىُت على زفه مظخىي
الاهجاش لوالب اإلاسخلت ؤلاعدادًت .زطالت ماحظخير غير ميؼىزة ،حامعت خلىان ،حمهىزٍت مـس العسبُت.
الخوُب ،نهلت (" .)2006مدي وعي أعلاء َُئت الخدزَع في الجامعاث ألازدهُت بمفهىم الخعلم ؤلالىررووي وواكع
اطخسدامه في الخدزَع" ،أهسوخت دهخىزاٍ غير ميؼىزة ،الجامعت ألازدهُت ،عمان ،ألازدن.
زٍمسش ،فسهاهدو ،ػالٌؼس ،أهدزٍاض؛( ، )2020ئهاز عام لخىحُه اطخجابت الخعلُم ججاٍ حاهدت فيروض وىزها
اإلاظخجد ،مىخب الرربُت العسبي لدوٌ الخلُج ،السٍاق2020 ،م.
شٍخىن ،خظً( .)2005الخعلم ؤلالىررووي -اإلافهىم -الللاًا -الخوبُم -الخلُُم .السٍاق :الداز الـىلخُت لليؼس
والخىشَع.
طالم ،أخمد( .)2009الىطاةل وجلىُاث الخعلُم اإلافاَُم واإلاظخددزاث والخوبُلاث ،ن( ،)1السٍاق :مىخبت
السػد.
ػسف ،فازوق (" ، )2006آفاق الخعلُم الافرراض ي الفلظوُني ،ودوزٍ في الخىمُت الظُاطُت (هدى حامعت
افرراكُت فلظوُيُت)" ،زطالت ماحظخير غير ميؼىزة ،حامعت الىجاح الىهىُت ،هابلع ،فلظوين.
الـالح بدز ( .)٢٠٠٢الخعلُم الجامعي الافرراض ي :دزاطت ملازهه لجامعاث عسبُت وأحىبُت افرراكُت ،مسخازٍ ،
مجله ولُاث اإلاعلمين٣٣-٢٣ ،٢ )١( ،
كمان حىدة اإلاإطظاث في طد الفجىة للخعلُم عً بعد في خالت الوىازب عبر ؤلاهررهذ (2020م) ،ن ،2الىالًاث
اإلاخددة ألامسٍىُت.
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-
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العبادلت ،خظام خمادة طعُد (" )2007أزس اطخسدام زىاةُت الخدلُل والررهُب في جدزَع الفيزًاء على جىمُت
مهازاث الاطخلـاء واإلاُىٌ العلمي هدى الفيزًاء لدي هلبت الـف الخادي عؼس العلمي بغصة" ،زطالت ماحظخير
غير ميؼىزة ،ولُت الرربُت ،الجامعت ؤلاطالمُت ،فلظوين
عبد اإلاجُد ،مدمد ( .)2005مىٌىمت الخعلُم عبر الؼبياث ،عالم الىخاب ،اللاَسة.
عبد اإلاىعم ،ابساَُم ( :)2003الخعلُم ؤلالىررووي في الدوٌ الىامُت ،الىدوة الاكلُمُت خىٌ جىًُف جلىُاث
اإلاعلىماث والاجـاالث في الخعلُم ،الاجداد الدولي لالجـاالث ،مسهص اإلاعلىماث ودعم اجساذ اللسازاث ٫اللاَسة.
العخُبي ،فُدان(" .)2009واكع اطخسدام الخاطب آلالي في الخدزَع بيلُت اإلالً فهد ألامىُت حهت هٌس أعلاء
َُئت الخدزَع واججاَاتهم هدىٍ" ،زطالت دهخىزاٍ غير ميؼىزة ،حامعه أم اللسي ،مىت اإلاىسمت ،الظعىدًت.
العمسي ،آمىه (" .)2006واكع اطخسدام مظخلصماث الخعلم ؤلالىررووي في مدازض مدافٌت ازبد مً وحهت هٌس
اإلاعلمين واججاَاتهم الولبت ومعلمحهم هدىَا" ،-زطالت ماحظخير غير ميؼىزة ،حامعت اليرمىن ،ازبد ،ألازدن.
الغمالض ،زالد )2020( ،الفـل الدزاس ي الاطخثىاتي في الجامعاث الظعىدًت والخدزَع الوازب عً بعد ،مجله
حامعه ألامير طوام بً عبد العصٍص
الفاز ،ئبساَُم .)2003( ،اطخسدام الخاطىب في الخعلُم :.داز الفىس للوباعت واليؼس .عمان
اإلاإجمس الاطخثىاتي الافرراض ي في ًل حاهدت وىزها وكمان اطخمسازٍت الخم في الخعلُم وجبادٌ الخبراث لعىدة
مدزطت آمىه واطدثماز جلىُاث الرواء الاؿوىاعي ودعم مبادزة الخدالف ؤلاوظاوي ،وشازة الرربُت بدوٌ
"الاٌظِظيى"(2020م) السٍاق. ،
الهاػم ،عبد هللا (" .)2014أزس الخدزَع بىمىذج الاطخلـاء في جىمُت للخفىير العلمي والاججاَاث الاًجابُت هدى
الللاًا البُئُت لدي هلبت اإلاسخلت الثاهىٍت بدولت ليىٍذ"( ،مجلت العلىم الرربىٍت والخلىُت) ،اإلاجلد-535 :)2(15
.531
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