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 الممخص:
واقع استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا ىدف ىذا البحث التعرف عمى 

من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد والذي تولية حكومة المممكة جل اىتماميا في 
اجمع والسعي لتوظيف ما لدييا من طاقات وقدرات لمتعامل مع ظل جائحة اجتاحت العالم 

الصعوبات التي تواجو الطالبات في استخداميا  باإلضافة إلى التعرف عمى أىم تمك االزمة 
واعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي، وبمغ حجم عينة الدراسة ، لمفصول االفتراضية 

وتم إعداد استبانة لمعرفة واقع استخدام لممك خالد، ( طالبة من المنتسبين لجامعة آٓٗ)
الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد، 
وكشفت نتائج البحث عن إيجابية أراء عينة البحث نحو الفصول االفتراضية وأنيا من أفضل 

جية نظرىن ،وأن من أىميتيا أنيا الحمول التعميمية المستخدمة فى ظل أزمة كورونا من و 
المتعممين من الوبـاء، وكان معدل  في ظل االزمات من اجل حمايـة باستمرارية التعمم تسمح

الصعوبات المرتبطة باستخدام الفصول االفتراضية منخفض بالنسبو لين وبالتالي واقع 
بجامعة الممك  استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا من وجية نظر الطالبات

خالد؛ ىو واقع إيجابي ومرضي لمطالبات عينة البحث، وكان من اىم توصيات البحث تعزيز 
الموارد الرقمية لممجاالت العممية من خبلل زيادة االستثمار في تصميم برامج المحاكاة 

 والواقع المعززVirtual Realityالتعميمية والذكاء االصطناعي وتقنيات الواقع االفتراضي
Augmented Realityلبلستفادة منيا في التدريس في الكميات العممية.  

 جامعة الممك خالد -(ٜٔجائحة كورونا )كوفيد -الفصول االفتراضيةالكممات المفتاحية: 
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abstract: 
The present study aimed to identify the reality of using virtual 

classrooms in light of the Corona pandemic from the point of view of 
female students at King Khalid University, who took over the 
Kingdom's government most of its attention in light of a pandemic that 
swept the whole world and sought to employ what it has of energies 
and capabilities to deal with that crisis in addition to identifying the 
most important difficulties facing Female students use them, and the 
researcher relied on the descriptive and analytical approach, the 
experiment was applied a sample of (400) students with King Khalid 
University, and a questionnaire was prepared to know the reality of 
using virtual classrooms in light of the Corona pandemic from the 
viewpoint of female students at King Khalid University; The results of 
the research were represented in the positive opinions of the research 
sample towards virtual classes and that it is one of the best 
educational solutions used in light of the Corona crisis from their point 
of view, and that its importance is that it allows the continuity of 
learning in light of the crises in order to protect learners from the 
epidemic, and the rate of difficulties associated with the use of virtual 
classrooms was low. Regarding them, and thus the reality of using 
virtual classrooms in light of the Corona pandemic, from the viewpoint 
of female students at King Khalid University; It is a positive and 
satisfactory reality for the female students in the research sample, and 
one of the most important recommendations of the research was to 
enhance digital resources for scientific fields by increasing investment 
in designing educational simulation programs, artificial intelligence, 
virtual reality technologies and augmented reality, to be used in 
teaching in practical colleges. 
Keywords: Virtual Classroom - Corona Pandemic -  (Covid 19) - 
King Khalid University 
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 المقدمة
يعيش العالم اليوم بأسره مرحمة يمكن وصفيا بأنيا من أصعب المراحل التي عاشتيا 

نشر حالة من الذعر  تسبب في  َوَباَءا  تاريخيا، فبدون سابق إنذار اجتاح العالم في البشرية
والخوف واليمع بين أفراد المجتمع بل بين العالم أجمع، حيث أصبح الجميع مطالب بالتزام 

والتدابير الوقائية البلزمة،مما  اإلجراءات زل، والتباعد االجتماعي، وحظر التجوال، واتخاذالمن
أثرت عمى مختمف جوانب  التي جعميم يعيشون ظروفًا استثنائية بسبب جائحة كورونا المستجد،

الذي يجعل الباحثين التفكير  األمر الحياة وكان لمحياة التعميمية نصيب من تمك المشكبلت
تحد من استخداميا في  التي والصعوبات عرفة آثار التقنيات الحديثة واستخداميا وأىميتيام في

المؤسسات التعميمية  إمكانيات ورائيا إليجاد حمول ليا تتناسب مع والسعي األزمات ظل تمك
 .ومتطمبات الوقت الحالي
مارس ٙٔ( أن من تبعات جائحة كورونا المستجد أنو فيٕٕٓٓأشار الدىشان )

دولة أغمقت  ٙ٘دولة إغبلق المدارس، بما في ذلك  ٖٚ، أعمنت الحكومات فيٕٕٓٓمعا
دولة أغمقت المدارس داخل نطاق محدد،  وقد أثر ٚٔالمدارس في جميع أنحاء الببلد،  و

مميون متعمم عمى مستوى العالم،  بينما ٕٔٗإغبلق المدارس عمى مستوى الدولة في أكثر من
مميون متعمم لمخطر، ووفًقا لمبيانات الصادرة عن ٚٚ٘لممدارس عرض اإلغبلق محدود النطاق 

مارس،  فإن إغبلق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كوفيد األمر ٓٔاليونسكو في
  الذي جعل الدول توجيو أنظارىا لمتعمم عن بعد والتعميم األلكتروني واستغبلل أحدث 

االفتراضية الستمرار المناىج الدراسية التطبيقات عبر المنصات اإللكترونية والفصول 
 والمقررات التعميمية. 

يتسم القرن الحادي والعشرين بأنو عصر المعرفة واإللكترونيات والميارات والكفاءات، 
نجاز أىداف التعميم في ىذا العصر ُيشكل من خبلل زيادة الميارات وقوة التكنولوجيا التي  وا 

لتشاركية وتعممنا، ولكي يصبح الفرد مشاركًا ومساىمًا في نستخدميا في تواصمنا وفي أعمالنا ا
المجتمع في القرن الحادي والعشرين فيو يحتاج ألن يكون قادرًا عمى التعمم بسرعة ليحصل 
عمى المعرفة والتكنولوجيا واإلبداع والتجديد،  وأن يتعمم الميارات التي يحتاجيا في حياتو 

ا فيو يعتبر مشارًكا في عصر المعرفة ويتم ذلك من خبلل وعندما يطبق ىذه الميارات َعَمِمي  
الفصول االفتراضية التي يتم توفيرىا داخل أنظمة إدارة التعمم والتي تسيل عممية التواصل 

 (. ٜٕٔٓبشكل فوري بين المتعممين والمعمم)الحريري، 
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يا ( إن عمميات الكشف المبكر عن األزمة وتحديد حجمٕٙٔٓأشار البلمي والعيساوي)
ونوعيا،  واستخدام المنيج العممي والمنطقي لمتعامل مع األزمات أصبح ضرورة حتمية من 
أجل إيجاد أسموب إلدارتيا أو ما يطمق عميو اإلدارة األزموية ذات اآللية المميزة في مواجية 
يجاد تقنية موجية ألزمة لمحاالت الطارئة التي ال يمكن تجنبيا،  إن استخدام ىذ ه األزمات،  وا 

األساليب والتقنيات اإلدارية يكون بشكل مختمف تبعًا لنوعيا وبما يتماشى ونوع القيادة اإلدارية 
 التي تتعامل مع ىذه األزمات.

نتيجة  باستمرار وقد الحظ بعض التربويون أن األىداف والغايات التعميمية تتغيروتتطور
ضوء  في تصادية والسياسية، وذلكلتغير متطمبات المجتمع وظروفو االجتماعية والثقافية واالق

ومن ىنا تتنوع  المستقبمية ، تغيرات ومستجدات العصر وتحوالتو المتسارعة وحدياتو
وطرائقيا فتحول التعمم من النموذج  وأساليبيا تعمم الفرد في تؤثر التي العوامل
باتت فيو  الذي الرقمي التعمم عن بعد ليتناسب مع متطمبات العصر إلى التقميدي

 (.ٕٚٓٓليذا العصر )زيتون،  األساسي المحرك ىي تقنيةال

لذا فإن في ظل جائحة كورونا ظيرت الحاجة وبقوة إلى دعم واستخدام أساليب وطرائق 
تعميمية تتماشى مع المتطمبات والظروف الراىنة لمواكبة مثل تمك األزمات بيدف توفير الدعم 

لحين انتياء الجائحة حيث إنيا لم تمكننا التربوي والتعمم بأسموب يتماشى مع تمك األوضاع 
بمزيد من الوقت إلحداث أية تييئة ليذا الحدث،  مما أجبر المؤسسات التعميمية عمى إعادة 

 تنظيم عممياتيا وتواصميا مع أبنائيا الطبلب لمبقاء في تقديم الخدمات التعميمية.
ربية السعودية وجدت ضوء ما سبق تري الباحثة أن الدول ومن بينيا المممكة الع وفي

جراءات وآليات تحافظ عمى مستقبل أبنائيا  اتخاذ نفسيا أمام جائحة خطيرة تحتاج إلى تدابير وا 
فكان لزامًا عمييا ضرورة االعتماد عمى الرقمنة والتوجو نحو تطبيق تقنيات التحول الرقمي في 

حاولت الدول ومن بينيا كافة القطاعات، ولم يكن قطاع التعميم بمنأى عن ىذه التغيرات، حيث 
عممية التعميم بالتعميم عن بعد واستخدام الفصول  في المممكة العربية السعودية االستعاضة

االفتراضية لعمميات العمم بما ليا من دور ىام ومحوري في استمرار العممية التعميمية لدى 
ث عن بديل لمتواصل ضوء البح في العممية التعميمة أطراف المؤسسات التعميمية والتواصل بين

بين المعمم والمتعمم، لذا كان التحدي األكبر أمام المؤسسات التعميمية ىو أن تحافظ عمى 
مسار العممية التعميمية برغم كل الظروف المحيطة، فكان الخيار الوحيد واألمثل أماميا لتحقيق 

 .التعميم في ذلك ىو التوجو نحو توظيف الفصول االفتراضية
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 ومصادر االحساس بيا والتأكد منيا: مشكمة الدراسة

يعد توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من التحديات التي تواجو العممية 

التعممية في مختمف المستويات التعميمية التي تزداد يومًا بعد يوم،  وخاصة بعد  -التعميمية

لى عجز نظام التعميم تزايد الطمب واإلقبال عمييا نتيجة ما فرضتو جائحة كورونا،  إضافة إ

التقميدي عن تمبية احتياجات المتعممين بتنمية مياراتيم وقدراتيم المتنوعة،  في ظل التحول 

إلى مجتمع المعرفة والتي فرضت عمى المممكة العربية السعودية كغيرىا من دول العالم 

فع المؤسسات تحديات في كافة القطاعات من بينيا قطاع التعميم بشقيو العام والعالي مما د

التعميمية والجيات القائمة عمييا لمتوجو نحو التعميم من خبلل الفصول االفتراضية ورغم 

متطمبات ىذا النمط والشكل الجديد في التعميم والتحديات التي اعترضتو وما زالت إال أنو 

بعد في  أصبح أمرا واقعيا جديدًا في الحياة اليومية فغدت بيوت السعوديين صفوفًا لمتعميم عن

الوقت الذي أصبح فيو المتعمم مجبر عمى التعمم من خبلل الفصول االفتراضية من أجل 

 المحافظة عمى سبلمتو.

وبالرغم من أىمية الفصول االفتراضية والنتائج التي أثبتت نجاحو فإن استخدامو ما زال 

تي تحد من انتشاره في بدايتو وان ىذا النوع من التعميم يواجو عديد من العقبات والتحديات ال

عمى نطاق واسع ولكي يكشف البحث عن الصعوبات الرئيسية التي تواجيو الطالبات أثناء 

التعمم من خبلل الفصول االفتراضية فقد سعي البحث الحالي إلى االطبلع عمى وجية نظر 

في  الطالبات الذين يشكمون محور العممية التعميمية باعتبارىم نواة المستقبل وأىم عناصرىا

وقت أغفمت الدراسات السابقة ىذه الشريحة الميمة لمتعرف من خبلليا عمى واقع استخدام 

 الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا بجامعة الممك خالد.
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 تم تحديد مشكمة البحث الحالي من عدة مصادر وىي:
  أواًل  نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث المرتبطة:

والبحوث عمى ضرورة االستفادة من الفصول االفتراضية في  أوصت عديد من الدراسات
العممية التعميمة لما ليا من أىمية في تنمية الميارات المختمفة لممتعممين ومن ىذه الدراسات 

؛ خمف اهلل، ٕٚٔٓ؛  المعجل،  الغامدي،  ٕٛٔٓدراسة كل من )العرقان،  الجريوي، 
وصت عديد من الدراسات والبحوث عمى (،  كما إٔٙٔٓ، بدوي، ٕٚٔٓ؛  العامري، ٕٚٔٓ

ضرورة معرفة واقع التعميم من خبلل الفصول االفتراضية وباألخص في ظل األزمات وجانحة 
كورونا لموقوف عمى الصعوبات والمعوقات التي تقف حائبل دون االستفادة من تمك التقنية 

؛  ٕٚٔٓي،  ؛ الحسن،  عشابٜٕٔٓ؛  األحمري،  ٕٕٓٓومنيا دراسة كل من )مجاىد،  
؛  األطرش ٕٕٓٓ؛  حسن، ٕٕٓٓ؛  غنايم، ٕٕٓٓ(،  دراسة)الخميسي، ٕٓٔٓالقحطاني،  
( والتي أوصت بضرورة السعي لتحميل الظروف ٕٕٓٓ؛  دراسة الرقاص، ٕٕٓٓوآخرون، 

والوقائع المستجدة في العالم بعد ظيور جائحة كورونا والوقوف عمى واقع استخداميا في ظل 
 تمك الفترة.

 يًا توصيات المؤتمرات:ثان
( بعنوان الحمول المبتكرة لمتعميم عن ُبعد ٕٕٓٓأوصى مؤتمر اليونسكو لمتعّمم الرقمي لعام ) -

أكتوبر والذي أوصى   ٗٔ إلى ٕٔ إلعادة البناء بطريقة أنجح والمقام في الفترة من
في برامج  بضرورة توظيف الحمول االبتكارية لمتعّمم عن بعد،وتضمين الفصول االفتراضية

 التعمم عن َبْعد.

( بعنوان "التحديات والفرص" المقام  في ٕٕٓٓأوصى المؤتمر الدولي لمتعميم عن بعد)  -
بضرورة التركيز عمى ميارات التواصل والميارات التقنية  وتوظيف  ٕٚإلى  ٕ٘الفترة من

 أدوات التعمم عن بعد  في التعميم.

( بعنوان تعمم ٕ٘ٔٓيم اإللكتروني والتعمم عن بعد)توصيات المؤتمر الدولي الرابع لمتعم - 
مارس والذي أوصى بضرورة  ٘-ٕمبتكر لمستقبل واعد المقام بالرياض خبلل الفترة من 
 توظيف األدوات والتقنيات الحديثة في عمميات التعمم.
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وانطبلقا من أىمية ىذا الموضوع وضرورتو وما أكدتو نتائج الدراسات السابقة 
لمباحثة بأن تحدد مشكمة البحث الحالي في  تمرات المحمية والدولية فقد ارتأتوتوصيات المؤ 

             ما واقع استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة  كورونا السؤال الرئيس التالي 
 من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد؟ (19)كوفيد 

  ويتفرع من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:
الطالبات بجامعة الممك خالد نحو استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة  ما آراء  -ٔ

 ؟( ٜٔ)كوفيد كورونا

من وجية نظر ( ٜٔ)كوفيد استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة  كوروناما اىمية  -ٕ
 الطالبات بجامعة الممك خالد؟

          تراضية في ظل جائحة  كوروناالفصول االفما الصعوبات التى تحد من استخدام  -ٖ
 ؟من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد( ٜٔ)كوفيد 

   واقعبين متوسطات استجابات الطالبات حول  ةىل يوجد فروق ذات داللة إحصائي -ٗ
باختبلف متغيرات ( ٜٔ)كوفيد  استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة  كورونا

 (؟)الكمية،العام الدراسي
 أىداف البحث :

 ىدف البحث الحالي إلى  التعرف عمى:
  الطالبات بجامعة الممك خالد نحو استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة  آراء

 . (ٜٔ)كوفيد كورونا
  من وجية نظر ( ٜٔ)كوفيد استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا اىمية

  الطالبات بجامعة الممك خالد.
 الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا وبات التى تحد من استخدام أىم الصع           

  من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد.( ٜٔ)كوفيد 
  واقع استخدام بين متوسطات استجابات الطالبات حول  ةذات داللة إحصائيالفروق

             يراتمتغ باختبلف( ٜٔ)كوفيد  الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا
 . )الكمية،العام الدراسي(
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 أىمية البحث :
  قد تساىم ىذه الدراسة في التعرف عمى واقع توظيف الفصول االفتراضية فى التعميم

 الجامعي وباالخص وقت االزمات.
  تزويد المخططين لمسياسات التعميمية بنتائج البحث التي قد تساعد عمى تطوير نظام

 طبيقو.الفصول االفتراضية وت
 (وتمبية االىداف ٖٕٓٓتنسجم ىذه الدراسة مع رؤية المممكة العربية السعودية )

 (.ٕٕٓٓاالستراتيجية لممممكة فى ضوء برنامج التحول الرقمى )
  تنبثق أىمية الدراسة من أىمية التطوير في العممية التعميمية تحت ظل الظروف الطارئة

ستراتيجيات تعميمية بتعمل عمى تحسين مثل جائحة كورونا وذلك بتزويد المعممين بأ
 العممية التعميمية وتواكب الظروف الطارئة .

  التخطيط المستقبمي لدمج تقنية الفصول االفتراضية وتبنييا فى برامج التعمم عن بعد
بالجامعات السعودية كحل اساسى لبعض المشكبلت التعميمية فيما يتعمق بنقص أعضاء 

 يد عمى التعميم العالي.ىيئة التدريس والطمب المتزا
   تسميط الضوء عمى أحد التوجيات الحديثة في التعميم وىو الفصول االفتراضية كبديل

 تعميمى عن الفصول التقميدية فى ظل جانحة كورونا.
  ضافة دراسة جديدة في مسيرة إصبلح وتطوير التعميم ورفع كفاءتو إثراء المكتبة العربية وا 

 .التعميميةوفاعميتو العممية 
  تستمد الدراسة اىميتيا كونيا معاصرة لظاىرة واقعية والمتمثمة في تفشي جائحة والتي من

 الممكن االستفادة من نتائجيا في ظواىر مشابية كالحروب.
  قد تساىم الدراسة الحالية فى فتح المجال أبحاث ودراسات أخرى مستقبمية فى مجال

  توظيف التقنية بما يتماشي مع متطمبات العصر.
 حدود البحث :

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:

اقتصر البحث الحالى عمى دراسة واقع استخدام الفصول االفتراضية في  حدود موضوعية : -
 ظل جائحة  كورونا من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد.

ني من العام تم تطبيق أداة البحث )اإلستبانة( خبلل الفصل الدراسى الثا حدود زمانية : -
 م ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓالدراسي 
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 تم تطبيق البحث بجامعة الممك خالد بمدينة ابيا. حدود مكانية : -
      عينة من الطالبات بمختمف المستويات التعميمية بكافة كميات جامعة حدود بشرية : -

 الممك خالد.
 المصطمحات االجرائية لمبحث :

  :واقع استخدام الفصول االفتراضية
ثة إجرائيًا في البحث الحالي ىو وصف لكشف درجة  استخدام الطالبات تعرفو الباح

 .لمفصول االفتراضية بجامعة الممك خالد
  الفصول االفتراضية:

تعرفو الباحثة إجرائيًا في البحث الحالي عمى أنيا:فصول تعميمية تقوم عمي فكرة إيصال 
ترنت حيث يكون المتعمم بعيدًا المادة العممية إلى المتعمم بطريقة تفاعمية عبر شبكة االن

 ومفصواًل عن المعمم وال يتقيد بزمان أو مكان وتوفرىا الجامعة لمطالبات لمدراسة من خبلليا.
 (:19أزمة كورونا)كوفيد 

ُتعرفة الباحثة إجرائيا فى البحث الحالي بأنو أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة أدت 
تويات وعمى المعممين والمتعممين اثناء عمميو الى حدوث العديد من اآلثار عمى كافو المس

 تدريسيم  وتعمميم من خبلل الفصول االفتراضية.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة :

 اواًل الفصول االفتراضية: 
ُتعد الفصول االفتراضية بيئة تعميمية تفاعمية تعتمد عمى التواصل عن ُبعد من خبل 

يا داخل تمك الفصول. وُيعد االنفجار المعموماتي من العوامل التقنيات التواصمية التي يتم توفي
المساعدة عمى تطور الفصول االفتراضية،  فالمعمومة لم تعد ىي اليدف بقدر ما ىو ميم 
كيفية توصيميا واالستفادة منيا وظيرت الحاجة إلييا وبشدة في العصر الحالي نظرًا لما 

ألمر الذي جعل المؤسسات التعميمية تعتمد عمى تعرضت إليو دول العالم إلى وباء كورونا ا
توظيف التعمم عن بعد بشكل عام والفصول االفتراضية بشكل خاص الستمرار العممية 

ضرار  التعميمية وتجنب مخاطر الوباء واتباع لئلجراءات دون حدوث أي  اضرارأضرارا 
 االحترازية التي فرضتيا الحكومات كوقاية لممجتمع بأكممو.
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 صول االفتراضية: مفيوم الف
 ,Abdelrashid, z; Sharaby, w, 2015;  politis;  politisيتفق كل من 

( بأن الفصول االفتراضية بيئات تعميمية تفاعمية ٕ٘ٛ،  ٕٕٔٓ؛  سرايا، 198 ,2016
افتراضية عبر اإلنترنت أو تطبيق إلكتروني يمكن كل من المعمم والمتعمم من التواصل 

ديو والدردشة النصية ولوح الكتابة التفاعمي وعمميات التشارك لمممفات المتزامن بالصوت والفي
والمحتوي بين المتعممين والمعممين كما لو كان وجيا لوجو وقد تتم بشكل غير متزامن دون 

 التقيد بحدود الزمان والمكان ولكن تتم تحت إشراف المعمم وتوجيياتو.
 متطمبات استخدام الفصل االفتراضي:

(أنو لكي يتمكن المستخدم من االنضمام لمفصل االفتراضي ٙٔٔ،  ٕٔٔٓم)أشار السمو 
بشكل كامل عميو أن يكون لديو المكونات التالية:  وجود جياز كمبيوتر أو جوال،  وجود 
خدمة اتصال باإلنترنت، وجود برنامج الفصل االفتراضي،  وجود السماعات الداخمية أو 

 لصوتي،  وجود الكاميرا الخاصة بالويب.  الخارجية،  وجود جياز المايكروفون ا
 مزايا الفصول االفتراضية: 

             لعل من أكثر العوامل التي أدت إلى توظيف التقنية عمى نحو كبير في بيئات  
التعمم كونيا تتيح أكبر قدر من المرونة والتفاعل والتواصل،  واألدوات الداعمة لعممية التعمم 

ادرة عمى استيعاب االحتياجات المتغيرة لممتعممين باختبلف ميوليم األمر الذي يجعميا ق
واستعداداتيم الذىنية وقدراتيم عمى التعمم وان ليا عديد من المزايا التي يمكن أن تجعل من 
بيئة التعمم بيئة تفاعمية متكاممة لذا يمكن إجمال أىم المزايا كما أشار إليو دراسة كل من 

؛  القحطاني، ٕٔٔٓ؛  السموم،  ٕٔٔٓ؛  المرادني، ٕ٘ٔٓ، ؛  صالحٕٙٔٓ)الشيراني، 
 ( فيما يمي:ٕٓٔٓ

 ال تحتاج إدارة الفصول االفتراضية ميارات تقنية عالية سيولة االستخدام  
 .التعميم في أي وقت وتواجد المشاركين في الوقت نفسة من أماكن متفرقة 
 ودعم التعميم التفاعمي. التعميم الفردي و الجماعي 
 عل المستمر و االستجابة المستمرة والمتابعة المستمرة ككلالتفا . 
 االنخفاض الكبير في التكمفة . 
 مختمفة وفي أوقات مختمفة جغرافية تغطية عدد كبير من الطبلب في مناطق 
 .تشجيع الطالب عمى المشاركة دون خوف أو قمق بما تحوية من اداوت نقاش 
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 جعة و التصحيح ورصد الدرجات و التنظيممن األعباء الثقيمة بالمرا المعمم إعفاء 
 إمكانية تسجيل الدروس إلعادة مشاىدتيا . 
 .إمكانية تصميم برمجية تعميمية وتدريسيا عن طريق الفصول االفتراضية 

 مكونات الفصول االفتراضية:
تتكون الفصول االفتراضية من مجموعة من العناصر األساسية والتي ال تختمف كثيرًا 

امج والنظم والتطبيقات الخاصة بالفصول االفتراضية كما أنيا مكونات توظف بين معظم البر 
 (ٕ٘ٔٓ؛ خمف اهلل،Hussein,2016أثناء العمل في البيئة االفتراضية حيث اشار كل من )

تعد أدوات التفاعل  :(Audio/video) أدوات التفاعل المباشر بالصوت والصورة -أ
توفر التفاعل الفوري المباشر بين اطراف بالصوت والصورة من أىم المكونات؛ فيي 

العممية التعميمية؛ من خبلل عمميات التحاور بالصوت باستخدام الميكروفون، واستخدام 
أداة الفيديو والتفاعل بالفيديو من اجل عرض الصورة الفعمية الحالية لممتحدث فور انتقال 

 الحديث إليو.

ُتعد أداة التحاور بالنصوص وسيمة  :(Text chat) أداة التحاور بالنصوص المكتوبة -ب
 المحادثات النصية أو المكتوبة لزيادة التوضيح .

وىي الشاشة األساسية التي يراىا المتعمم  :(Whiteboard) السبورة البيضاء التفاعمية -جـ
، وُيعَرض من خبلليا مختمف الشروحات والعروض والتطبيقات، وليا مجموعة من 

القمم، وأداة التحديد، وأداة عرض الرموز، وأداة الرسم، وأداة  األدوات المساعدة؛ مثل
 الكتابة وأداة األشكال وغيرىا من االدوات التي تسيل عمى المعمم.

ومن خبلل ىذه األداة يتم عرض  :(Application Sharing) التطبيقات عرض أداة -د
لتمكين مشاركة التطبيقات المتنوعة أثناء الجمسة مثل: عروض البوربوينت وتستخدم 

التطبيقات الخاصة أثناء عممية التعمم، أو المشاركة بسطح مكتب الكمبيوتر الخاص 
 .بالمعمم

وىي أداة تستخدم أثناء التعمم؛ لمتعبير عن انطباعات المتعممين  :أدوات التعبير بالرموز -ىـ
ه الحالي أو أثناء عممية التعمم؛ فيمكن لمطالب استخدام أحد ىذه الرموز لمتعبير عن شعور 

               انطباعاتو نحو الموقف المثار أثناء الجمسة مثل: )الموافقة، الرفض، مبتسم،
 .تصفيق، وغيرىا(
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وىي أداة يمكن من خبلليا المعمم  :(Web Tour) اإلنترنت عبر التجول أداة -و 
 .والمتعممين اإلبحار في مواقع تعميمية واستعراض ممفات داعمة لمدرس

من خبلل أداة التصويت يقوم المتعمم بالرد عمى استفسارات  :(Polling) التصويت أداة -ز
  .ال( –المعمم أثناء الجمسة؛ حيث يختار المتدرب اإلجابة )نعم 

 عوامل ومتطمبات نجاح الفصول االفتراضية:
( الى أن ىناك مجموعة من ٕٚٓٓ؛ زين الدين،ٕٔٔٓاشار كل من )المنتشري،

الخاصة بالمقرروالعممية التعميمية والتي تساعد في نجاح الفصول  العوامل والمتطمبات
 االفتراضية وأىميا ما يمي:

 .اختيار المقررات األكثر مناسبة لمتعمم األلكتروني 
 .اختيار االنشطة والتدريبات المناسبة 
 . استخدام اساليب تقويم مناسبة 
 مية تعممة.تزويد المتعممين بالتغذية الراجعة بشكل فورى الستكمال عم 
 .توفير االدوات التى تساعد عمى تحفيز المتعممين لضمان استمرار التعمم 

  :أنواع الفصول االفتراضية
( الى أن ىناك نوعين رئيسين لمفصول ٖٖٗ، ٕٚٔٓخمف اهلل ) اشارت دراسة      

 االفتراضية وىما:
 Synchronous الفصول االفتراضية المتزامنة –أ 

لدراسية،  يستخدم فييا المعمم والمتعمم أدوات وبرمجيات مرتبطة وىي شبيية بالقاعات ا
بزمن معين،  ومن ىذه األدوات الموح األبيض،  الفيديو التفاعمي،  وغرف الدردشة ك) 

paltalk talkroom,  (hp virtual classroom,  centra  ،فالفصول االفتراضية،  إذن  ،
عمى اإلنترنت عن طريق مؤتمرات الفيديو ومؤتمرات ىي التقاء المعمم والمتعمم في نفس الوقت 

الصوت وتحتوي ىذه البرامج عمى خدمات عديدة مثل غرف الدردشة والبث المباشر بالفيديو 
والصوت والمشاركة في البرامج والسبورة البيضاء وغيرىا وتضيف الباحثة باإلضافة لمبرامج 

ل موسع في الفترة الحالية بعض البرامج السابقة أن ظير عمى الساحة التعميمية وتستخدم بشك
( والتي شاع استخداميا في فترة الجائحة نظرًا webwe, microsof teams, zoomمثل )

 لمجانية تمك البرامج وسيولو التعامل معيا.
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 Asynchronous الفصول االفتراضية غير المتزامنة –ب 
ريق دخول المتعمم والمعمم يمكن تعريفيا عمى أنيا فصول تقميدية إلكترونية تتم عن ط

إلى شبكة اإلنترنت في أوقات مختمفة وما يميز ىذا النوع أن جميع المتعممين يشتغمون عمى 
نفس المحتوى ولكن ال يجتمعون في نفس الوقت،  فيي تستخدم برمجيات وأدوات غير تزامنية 

البرامج غير المتزامنة  كالمراسبلت بين المتعممين،  والبريد اإللكتروني،  ومنتديات الحوار ومن
 moodle , claroline, Blak Board , school Gen, webct) (نذكر

 الفصول االفتراضية وجائحة كورونا:
تفشي فيروس كورونا حول العالم دفع الجيات المسؤولة عن التعميم إلى الدخول سريعا 

ت بعض المؤسسات في التعمم عن بعد وتوظيف الفصول االفتراضية في عممية التعمم لذا نظم
التربوية والتنمويةدورات وورش عمل لكيفية استخدام الفصول االفتراضية في التعميم ومنيا 

دورة تدريبية عن بعد لفائدة المعممين العرب  -ألكسو-المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم 
ة،  منيا أن حول نظام الفصول االفتراضية،  باإلضافة لذلك نتج عن ذلك إيجابيات حميد

الطالب أصبح أكثر تطورا ألنو بدأ يطبق الجوانب التعميمية الحديثة باستخدام وسائل 
التكنولوجيا المتعددة،  فضبل عن اعتياد الطبلب في كل مراحل الدراسة عمى أن يكونوا 

 متعمقين في مجال البحث العممي 
يًا في الوسائل ( إلى أن جائحة كورونا أحدثت تغييرًا جذر ٖٔ، ٕٕٓٓأشار غازي)

واألدوات واآلليات التي تستخدميا المؤسسات دعما لتوفير عوامل النجاح المستقبمي،  عمى 
الرغم من توجو عديد من المؤسسات نحو تنفيذ التطبيقات التكنولوجية في العديد من المجاالت 

جعل من اختيار إال أنو أصبح حتميًا التوجو إلى عالم الرقمنة في كافة المجاالت،  األمر الذي 
 أفضل ُسبل التكنولوجيا لتكون عممية التعميم والتعمم مستمرة بمسارىا الصحيح والفعال.

 منيجية البحث واجراءاتو.
   منيج البحث:

في ضوء أىداف البحث وأسئمتو؛  استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي كونو 
المراد بحثيا وتفسيرىا والتعبير عنيا  مناسبًا لموضوع البحث وأىدافو؛  حيث يتم وصف الظاىرة

كميًا وكيفيًا من خبلل توجيو مجموعة من األسئمة إلى أفراد مجموعة البحث باستخدام االستبانة 
ويعرف منيج البحث الوصفي في التربية بأنو:  عممية البحث والتقصي حول الظواىر التربوية 

قيًقا وتشخيصيا،  وتحميميا،  وتفسيرىا؛  والنفسية كما ىي قائمة في الحاضر،  ووصفيا وصًفا د
بيدف اكتشاف العبلقات بين عناصرىا أو بينيا وبين الظواىر التربوية والنفسية األخرى؛  
لمتوصل عن طريق ذلك إلى تعميمات ذات معنى بالنسبة ليا )يونس،  سبلمة،  العنيزي، 

 (.ٕٚٔٓالرشيدي، 
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 مجتمع وعينة البحث:
، وذلك في الفصل الممك خالدجميع طالبات جامعة بحث من يتكون المجتمع االصمي لم

 ه.  ٖٗٗٔ/    ٕٗٗٔ الدراسي
 عيِّنة البحث

الرابعة وبمغ عدد أفراد  ،الثالثة ،الثانية ،تمثمت عينة البحث بطالبات المستوى األولى
 طالبة. ٓٓٗالعينة 

 وصف أفراد البحث:
 اواًل توصيف عينة البحث:

السنة ن متعمقة بالبيانات األولية ألفراد الدراسة وىي: اشتممت الدراسة عمى متغيري
 ، الكمية، وفي ضوئيا تتبين الخصائص الديموجرافية التالية: الدراسية

 ( توزيع العينة ونسبيا المئوية وفًقا لمتغيرات الدراسة1جدول )

 النسبة % التكرار فئات المتغير متغيرات عينة الدراسة

 السنة الدراسية

 %٘.ٕٕ ٜٓ األولى
 %٘.ٕٚ ٓٔٔ الثانية
 %ٕ.ٕٙ ٘ٓٔ الثالثة
 %ٛ.ٖٕ ٜ٘ الرابعة
 %ٓٓٔ ٓٓٗ اإلجمالي

 الكمية
 %ٓ٘ ٕٓٓ عممية
 %ٓ٘ ٕٓٓ نظرية
 %ٓٓٔ ٓٓٗ اإلجمالي

أوال: السنة الدراسية،  كاآلتي، ( أن نسب توزيع المتغيرات لمدراسةٔيتضح من جدول )
، تمييا المستوى الثالث %5 .27 بنسبة ألكبرحيث حصل المستوى الثاني عمى النسبة ا

من الكميات  نسبة كل %، ثانيا: الكمية، أنٕ. ٕٙ%، يمييا المستوى الثالث بنسبةٕ. ٕٙبنسبة
 %ٓ٘العممية والنظرية بنسبة 

 ساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة:أ
ن لمبدء تم تجميع بيانات البحث عن طريق إجابات عينة البحث عمى عبارات االستبيا

في عمل المعالجات االحصائية والتي تمت باستخدام برنامج "الحزم اإلحصائية لمعموم 
 " ومن ثم تم المجوء إلى المعامبلت اإلحصائية التالية:Spssاالجتماعية 
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معامل ألفا كرونباخ ، معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق والعبلقات االرتباطية
            ،Averageالمتوسط الحسابي ،الوزن النسبي،المئوية التكرارات والنسب ، لحساب الثبات

                    اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه،T.Testاختبار )ت( لداللة الفروق 
One-way ANOVA ، ( اختبار المقارنات البعديةPost Hock- LSD) 

 أدوات البحث:
واقع استخدام الفصول نة لقياس استخدمت الباحثة لتحقيق أىداف البحث: استبا

،والتي تكونت من من وجية نظر الطالبات (ٜٔ)كوفيد  االفتراضية في ظل جائحة كورونا
( فقرة، وقد اعتمدت الباحثة في ِإعدادىا الشكل المغمق الذي بدوره يحدد االستجابات ٛٗ)

 التي لمخطوات ضاستعرا يمي وفيماالمتوقعة لكل عبارة وفق مقياس ليكرت الرباعي المتدرج، 
 االستبانة: إلعداد استخدمتيا الباحثة

 مصادر بناء اإلستبانة: - أ
 اإلطالع عمى المراجع التربوية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث ومنيا دراسة 

(de Souza, G. H. S., et  Michael ,2020; Sahu P ,2020; Zhai&Du,2020;
al. ,2020; ،Dushkevych, M., et al. ,2020;  ؛ االطرش ٕٕٓٓالزىراني ،؛

 ؛ٕٛٔٓالنفجان ؛ ٕٕٓٓالحربي وطيب  ؛ٕٕٓٓ؛محمود، ٕٕٓٓ؛ فريح،ٕٕٓٓ،راشد،
 (ٕٓٔٓالقحطاني 

 تحديد اليدف من اإلستبانة: - ب
ىدفت اإلستبانة إلى التعرف عمى واقع استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة 

 ك خالد.( من وجية نظر الطالبات بجامعة الممٜٔكورونا )كوفيد 
 إعداد الصورة األولية لالستبانة:-جـ

( فقرة ومن ثم تم ٓ٘تم التوصل لمصورة األولية لبلستبانة وكان إجمالى عدد الفقرات )
( إلبداء آرائيم، ٘عرضيا عمى مجموعة من المحكمين فى مجال التخصص وعددىم )

تبانة لعدم ومبلحظاتيم ومن خبلل استعراض آراء المحكمين تم حذف عبارتين من االس
انتمائيم لممحور الذي اندرج اسفميا الفقرة وتم اجراء بعض الصياغات المغوية وما اشار اليو 

 المحكمين من آراء.
 تعميمات االستبانة:  -د

تم مراعاة توفر تعميمات االستبانة، بحيث تكون واضحة ومحددة  لتجيب عمييا 
 تخدمة فى عممية التحميل االحصائي.الطالبات بشكل يساعد عمى الحصول دقة البيانات المس
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 إعداد الصورة النيائية لالستبانة. -ىـ 
 (ٔ( فقرة. ممحق )ٛٗتم التوصل الى الصورة النيائية لبلستبانة وىى مكونة من )

 صدق وثبات األدوات:
 قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدِّراسة بطريقتين: أواًل حساب الصدق :

 :الصدق الظاىري لألداة 
لية تم عرضيا عمى عدد ) ( محكمين لموصول الي ٘بعد ِإْعداد االستبانة بصورتيا األوَّ

االستبانة في صورتيا النيائية وأصبحت صالحة لقياس ما وضعت من أجمو بعد أجراء 
التعديبلت التى اشار الييا المحكمين من حذف بعض الكممات الختصار الفقرات المتضمنة 

 فى االستبانة  
 ساق الداخمي:صدق االت 

تم استخدام معامل االرتباط لحساب صدق االتساق  لحساب صدق االتساق الداخمي
وذلك بالتطبيق عمى عينة  الداخمي ألداة البحث بين درجة كل محور والدرجة الكمية لئلستبانة

ع ا( طالبة )تم استبعادىم من عينة الدراسة(،ودلمت النتائج عمى ارتفٓٗاستطبلعية قواميا )
الصدق بين المحاور المختمفة لبلستبانة واإلجمالي لبلستبانة،وقد جاءت النتائج كما  معدل

 (: ٖيوضحيا جدول)
 ( صدق االتساق الداخمي بين درجة كل محور والدرجة الكمية لإلستبانة3جدول ) 

 طالبة( 40)ن= 

 معامبلت االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبيان والدرجة الكمية لو
في ظل جائحة   االفتراضية استخدام الفصول نحو الطالبات المحور األول: آراء

 كورونا

 **ٚٛ.ٓ معامل االرتباط
 ظل جائحة كورونا في استخدام الفصول االفتراضية المحور الثاني: أىمية

 **ٜٙ.ٓ معامل االرتباط
 ناالمحور الثالث: صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورو 

 **ٜٔ.ٓ معامل االرتباط

         0.01)**( دال عند مستوى 
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(:أن معامبلت االرتباط بين درجة كل محور من محاور ٖيتضح من نتائج جدول )
النسبة لمعامل االرتباط بين درجة المحور األول ( ٚٛ.ٓ) األداة والدرجة الكمية بمغت نحو
ة لمعامل االرتباط بين درجة المحور الثاني بالنسب (ٜٙ.ٓ) والدرجة الكمية لئلستبانة، وبمغت

بالنسبة لمعامل االرتباط بين درجة المحور الثالث، وجميعيا  ( ٜٔ.ٓ)والدرجة الكمية لؤلداة، و
(؛ مما يشير إلى صدق االتساق ٔٓ.ٓمعامبلت ارتباط دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

 الداخمي لئلستبانة بمحاورىا المختمفة.
قامت الباحثة باستخدام معامل الفا كرونباخ لحساب ثبات األداة ، وقد جاءت  ت:ثانيًا الثبا

 النتائج كالتالي:
 ( قيم الثبات ألداة الدراسة ومحاورىا4جدول رقم ) 

 معامل ألفا كرونباخ أداة الدراسة

 **ٜٛ.ٓ المحور األول
 **ٜٓ.ٓ المحور الثاني
 **ٜٓ.ٓ المحور الثالث

 **ٜٔ.ٓ االداه ككل

                               0.01)**( دال عند مستوى        
( أن جميع معامبلت الثبات الخاصة بأداة اإلستبانة الخاصة ٗيتضح من نتائج جدول )

          ؛ مما يشير إلى تمتع األداة ٔٓ.ٓبالطالبات ومحاورىا الثبلثة جاءت دالة عند مستوى 
 بثبات مرتفع.

 الدراسة: مناقشة وتفسير نتائج
إجابة السؤال األول: ما آراء الطالبات بجامعة الممك خالد نحو استخدام الفصول 

 االفتراضية في ظل جائحة  كورونا؟
ولبلجابة عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات والوزن النسبي والنسب المئوية الجابات 

بجامعة الممك خالد نحو  آراء الطالباتأفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة والمرتبطة 
وذلك وفق عدد أفراد عينة البحث من  استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة  كورونا

 ( يوضح تمك النتائج:ٚ( طالبة ، وجدول )ٓٓٗالطالبات فى ىذه الدراسة والبالغ عددىم )
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 نحو الطالبات (يوضح التكرار والوزن النسبي والنسبة المئوية والترتيب آلراء7جدول )
 في ظل جائحة  كورونا االفتراضية استخدام الفصول

 العبارات

 العينة الكمية
 التكرار

الوزن 
يب النسبة المئوية النسبي

لترت
ا

 

موافق 
غير  موافق بشدة

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

التعمم من خبلل  أن أرى
الفصول االفتراضية 
أفضل الحمول فى ظل 

 ازمة كورونا
ٜٔٙ ٔ٘ٙ ٖٙ ٕٔ ٖٖٔٙ ٖٛ.٘ٓ ٔ 

أن التعمم من خبلل  أرى
الفصول االفتراضية لو 

 تعممى في إيجابي دور
ٔ٘ٛ ٔ٘ٚ ٗٗ ٗٔ ٕٖٕٔ ٚٚ ٕ 

الفصول  أن أرى
في  تساعد االفتراضية

زيادة التفاعل بين المعمم 
والمتعممين فى حالة 

 الطوارئ.

ٔٙٓ ٖٔٔ ٜٛ ٕٓ ٕٖٔٔ ٚٙ.ٜٗ ٖ 

أن التعمم من خبلل  أرى
الفصول االفتراضية 

ق الطمأنينة النفسية يحق
فى ظل مخاوف 

 االختبلط

ٜٔٔ ٜٔٓ ٘ٔ ٗٓ ٔٔٛٛ ٚٗ.ٕ٘ ٘ 

أن الفصول  أرى
االفتراضية تساىم فى 
اكمال النقص فى اعداد 
 اعضاء ىيئة التدريس

ٔٔٓ ٕٔٙ ٔٔٓ ٔٛ ٔٔٙٗ ٕٚ.ٚ٘ ٙ 

ال أجد صعوية في 
التعمم من خبلل 

الفصول االفتراضية فى 
 حالة الطوارئ.

ٖٜٔ ٔٗٓ ٜٗ ٕٚ ٔٔٗٙ ٚٔ.ٖٙ ٚ 

افضل التعمم من خبلل 
الفصول االفتراضية 
المتزامنة عن الغير 

 متزامنة
ٖٜٔ ٔٓٔ ٖٔٓ ٘ٚ ٕٕٔٔ ٚٓ.ٖٔ ٛ 

أن التعمم من خبلل  أرى
الفصول االفتراضية 
 يحسن عممية التعمم

ٔٚ٘ ٕٚ ٖ٘ ٔٓٓ ٕٕٔٔ ٚٓ.ٖٔ ٛ 
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 رررر

 العبارات

 العينة الكمية
 التكرار

الوزن 
يب النسبة المئوية النسبي

لترت
ا

 

موافق 
غير  موافق بشدة

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

أن التعمم من خبلل  أرى
الفصول االفتراضية زاد 
 من عدد ساعات التعمم

ٖٔٔ ٜٜ ٔٓٓ ٚٓ ٜٔٓٔ ٙٛ.ٜٔ ٜ 

التعمم من خبلل  أن أرى
 الفصول االفتراضية

من مشاركاتى فى  يعزز
 المحاضرة

ٜٔٓ ٖٔٔ ٚٛ ٕٛ ٔٓٙٚ ٙٙ.ٜٙ ٔٓ 

عن التعمم  أتوقف لن
من خبلل الفصول 

االفتراضية 
 كورونا أزمة انتياء بعد

ٖٕٔ ٔٓٓ ٙٛ ٔٓٓ ٔٓٙٗ ٙٙ.٘ٓ ٔٔ 

الفصول  أن أرى
في  تساىم االفتراضية

 زيادة تحصيمى الدراسي
ٖٔٔ ٜٔٓ ٜٜ ٜٚ ٔٓ٘ٙ ٙٙ.ٓٓ ٕٔ 

أن التعمم من خبلل  أرى
الفصول االفتراضية 
 مضيعة لموقت ولمجيد

عممية  أىداف وال يحقق
 التعمم.

ٗٓ ٘ٓ ٕٔٓ ٜٔٓ ٚٗٓ ٗٙ.ٕ٘ ٖٔ 

  %ٕٗ.ٓٚ ٘ٚٚ٘ٔ اإلجمالي

 االفتراضية لفصولاستخدام ا نحو الطالبات ( أن النسب المئوية آلراءٚيتضح من جدول)     
( كما يبلحظ ان ىناك ٕ٘.ٙٗ: ٓ٘.ٖٛ( تراوحت ما بين )ٜٔفي ظل جائحة  كورونا )كوفيد 

اختبلف في استجابة افراد عينة الدراسة بالنسبة لمعبارات المدرجة تحت ىذا المحور؛ حيث 
جاءت عبارة )أرى أن التعمم من خبلل الفصول االفتراضية أفضل الحمول فى ظل أزمة 

في زيادة التفاعل بين  تساعد الفصول االفتراضية نا( في الترتيب األول، كما جاءت )أنكورو 
 الفصول االفتراضية أن المعمم والمتعممين فى حالة الطوارئ( في الترتيب الثاني، وجاءت )أرى

عمى جعل عممية التعمم متمركزة حول المتعمم( فى الترتيب الثالث، فيما جاءت عبارة  تساعد
عممية  أىداف وال يحقق التعمم من خبلل الفصول االفتراضية مضيعة لموقت ولمجيد أن )أرى

التعمم( في الترتيب األخير وعكست الدرجة الكمية والنسبة المئوية اإلجمالية لمجدول السابق 
في  االفتراضية استخدام الفصول نحو )إيجابية( من الطالبات %( آراءٕٗ.ٓٚوالمقدرة بنحو )
 ونا.ظل جائحة  كور 
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 في           السعودية تسمك نيجًا متميز  العربية وترجع الباحثة ذلك الى أن المممكة

واتخاذىا لمعديد ( 19وفي ظل أزمة كورونا )كوفيد  الناحية التعميمية وخاصة فى ظل االزمات

  التعمم من خبلل التعمم من بعد  من االجراءات االحترازية والتى كان من بينيا استمرار

عمل  تضاعف صول االفتراضية لحدوث عممية التباعد االجتماعي بين المتعممين وبالتاليالفو 

التعّمم بشكل اكبر  من الجديدة لتطبيقيا لؤلنماط في جميع أنحاء المممكة التعميمية المؤسسات

وبصورة اعمق باالضافة الي استجابة طالبات الجامعة لكل ما ىو جديد ومفيد في مجال 

           تحول من الطالبة وان دور ولوجيا االتصاالت لتسييل عممية التعمم،التكنوجيا وتكن

            ذلك في التقنية،مستثمراً  خبلل من البيئة التعميمية مع متفاعل إلى لممعمومات مستقبل

 إمكانياتو المتاحة التى تجعل ايجابياتة اكثر من السمبيات ،وتختمف ىذه الدراسة مع دراسة كل

(de Souza et al,2020)     (Dushkevych, M., et al,2020)  ،                  

  ( ٜٕٓٓ(، ودراسة)الزىراني،ٕٓٔٓ)القحطاني، 

ما اىمية استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة  إجابة السؤال الثاني:       

 (من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد ؟19كورونا )كوفيد 

بة عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات والوزن النسبي والنسب المئوية الجابات ولبلجا      

أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة والمرتبطة باىمية استخدام الفصول االفتراضية في ظل 

(من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد وذلك وفق عدد أفراد ٜٔجائحة  كورونا )كوفيد 

( يوضح ٛ( طالبة ، وجدول )400الطالبات فى ىذه الدراسة والبالغ عددىم ) عينة البحث من 

 تمك النتائج:
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 رررر

استخدام الفصول  ( يوضح التكرار والوزن النسبي والنسبة المئوية والترتيب ألىمية8جدول )
 ظل جائحة كورونا في االفتراضية

 العبارات

 العينة الكمية
 التكرار

الوزن 
 النسبي

النسبة 
 المئوية

ا
يب
لترت

 

موافق 
غير  موافق بشدة

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

الفصول  أن أرى
 تسمح االفتراضية

 خبلل باستمرارية التعمم
 لحمايـة الجامعة إغبلق

 المتعممين من الوبـاء.

ٜٔٚ ٔٗٛ ٗٛ ٚ ٖٖٔ٘ ٖٛ.ٗٗ ٔ 

الفصول  أن أرى
عمى  تساعد االفتراضية

التواصل بأشكال 
-صورة-متنوعة)صوت

تعمم نص( بين الم
 والمعمم

ٔٚٚ ٔٗٓ ٜٙ ٔٗ ٕٔٛٓ ٛٓ.ٓٓ ٕ 

المحاضرات  أن أرى
المسجمة في الفصول 

 يمكن االفتراضية
 الحصول عمييا 

ٜٔ٘ ٖٕٔ ٖٓ ٖٗ ٕٜٔٚ ٜٚ.ٜٗ ٖ 

خبلل  التعمم من أن أرى
 الفصول االفتراضية

عمى خصوصية  يحافظ
 المتعمم

ٔٙٗ ٜٔ٘ ٕٙ ٔ٘ ٕٕٔٚ ٜٚ.٘ ٗ 

الفصول  أن أرى
 بيئة توفر االفتراضية

صحية لمتعمم عن  تعمم
 بعد

ٜٔٚ ٖٔٚ ٘ٔ ٖٖ ٕٕٔٙ ٚٛ.ٛٛ ٘ 

أن الفصول  أرى
عمى  تساعد االفتراضية

حل أزمة كثافة قاعات 
 المحاضرات. 

ٔ٘٘ ٔ٘ٛ ٙٔ ٕٙ ٕٕٔٗ ٚٚ.ٖٙ ٙ 

الفصول  أن أرى
عمى  تساعد االفتراضية

تقرير  المحاضر إعطاء
شامل عن أنشطة 

 المتعمم.

ٜٔٔ ٕٓٛ ٖٙ ٔٓ ٕٖٔٙ ٚٚ.ٕ٘ ٚ 
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 العبارات

 العينة الكمية
 التكرار

الوزن 
 النسبي

النسبة 
 المئوية

ا
يب
لترت

 

موافق 
غير  موافق بشدة

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

الفصول  أن أرى
عمى  تشجع االفتراضية

 التعمم التعاوني
ٔٓٗ ٕٕ٘ ٙٗ ٚ ٕٕٔٙ ٚٙ.ٖٙ ٛ 

الفصول  أن أرى
تشغيل  تتيح االفتراضية

البرامج المختمفة 
وعرضيا عمى 
 المتعممين

ٜٔ٘ ٕٔٓ ٖٓ ٖٚ ٕٜٔٔ ٚٙ.ٜٔ ٜ 

الدخول إلى  أن أرى
غرفة الفصول 

قبل بدء  االفتراضية
امر في غاية  المحاضرة

 لة.السيو 

ٔٗٛ ٔٙٛ ٖٔ ٖ٘ ٕٔٔٔ ٚ٘.ٜٙ ٔٓ 

يمكننى  أنو أرى
استخدام الفصول 
االفتراضية في أي 
 مكان وأي زمان.  

ٔٔٛ ٕٔٛ ٜٚ ٕٔ ٜٔٔٚ ٚٗ.ٛٔ ٔٔ 

الفصول  أن أرى
في  تسيم االفتراضية

نفقاتى التى انفقيا  تقميل
 فى الجامعة 

ٖٕٔ ٔ٘ٓ ٜٛ ٕٜ ٔٔٛ٘ ٚٗ.ٓٙ ٕٔ 

أن الفصول  أرى
تسمح  االفتراضية

 عمى التغذية حصولكب
 الراجعة الفورية.

ٔ٘ٓ ٔٔٓ ٜٖ ٗٚ ٖٔٔٙ ٕٚ.ٜٙ ٖٔ 

أن الفصول  أرى
توفر بعض  االفتراضية

االدوات لسماع 
المحاضرة بشكل صوتى 
فى حالة بطئ االتصال 

 باالنترنت.

ٔٙٓ ٔٔ٘ ٜٗ ٚٙ ٜٔٔ٘ ٕٚ.ٗٗ ٔٗ 

الفصول  أن أرى
 تستوعب االفتراضية

 عدد كبير من المتعممين
ٖٔٓ ٕٔٔ ٕٕ ٙٗ ٖٔٔ٘ ٕٚ.ٓٙ ٔ٘ 

الفصول  أن أرى
دافعية  تنمي االفتراضية

 المتعمم لمتعمم
ٚٚ ٕٖٔ ٜٖ ٔٚ ٔٔ٘ٓ ٚٔ.ٛٛ ٔٙ 



 ساره عوضو عبداهلل األحمريأ/           واقع استخدام الفصول االفتراضية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مايى   – اخلامس العذد  – 33اجمللذ  222

 رررر

 العبارات

 العينة الكمية
 التكرار

الوزن 
 النسبي

النسبة 
 المئوية

ا
يب
لترت

 

موافق 
غير  موافق بشدة

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

الفصول  أن أرى
عمى  تساعد االفتراضية

تنمية ميارات التعمم 
 الذاتي

ٖٔ٘ ٕٔٙ ٖٗ ٜٙ ٔٔٓٓ ٙٛ.ٚ٘ ٔٚ 

التعمم عبر  أن أرى
 االفتراضية الفصول

من  تسيم في الحد
عند  ةالكثافة المروري
 الجامعة

ٔٔٚ ٕٔ٘ ٗٔ ٜٓ ٜٔٓٙ ٙٛ.٘ٓ ٔٛ 

أن بيئة الفصول  أرى
 تمكنني من االفتراضية

عرض الممفات 
والرسم عمى  المختمفة

 لوحة المعمومات 

ٕٔٔ ٖٜٔ ٗٙ ٜٗ ٔٓٛٚ ٙٚ.ٜٗ ٜٔ 

التعمم عبر  أن أرى
 الفصول االفتراضية

تسيم بتوجية االسئمة 
وتمقى االجابة عمييا 

 بشكل مباشر 

ٔٗٛ ٜ٘ ٗٓ ٔٔٚ ٔٓٚٗ ٙٚ.ٖٔ ٕٓ 

الفصول  أن أرى
تحول التعميم  االفتراضية

من أسموب "التمقين" إلى 
 أسموب "تفاعمي".

ٜٔٔ ٔٔٔ ٕٙ ٔٓٛ ٔٓٗٔ ٙ٘.ٓٙ ٕٔ 

  %ٖٓ.ٗٚ ٜٕٚٙٗ اإلجمالي

ظل  في استخدام الفصول االفتراضية ( أن النسب المئوية ألىميةٛيتضح من جدول )
 أن (؛ حيث جاءت عبارة )أرىٙٓ.٘ٙ: ٗٗ.ٖٛما بين )( تراوحت ٜٔجائحة كورونا )كوفيد 
المتعممين من  لحمايـة الجامعة إغبلق خبلل باستمرارية التعمم تسمح الفصول االفتراضية

عمى  تساعد الفصول االفتراضية أن الوبـاء( في الترتيب األول، فيما جاءت عبارة )أرى
في الترتيب الثاني،فيما     معمم(نص( بين المتعمم وال-صورة-التواصل بأشكال متنوعة)صوت

عمى خصوصية المتعمم(  يحافظ خبلل الفصول االفتراضية التعمم من أن جاءت عبارة )أرى
تحول التعميم من أسموب  الفصول االفتراضية أن في الترتيب الثالث،فيما جاءت عبارة )أرى

مية والنسبة المئوية "التمقين" إلى أسموب "تفاعمي"( في الترتيب األخير،وعكست الدرجة الك
 في استخدام الفصول االفتراضية %( أىميةٖٓ.ٗٚاإلجمالية لمجدول السابق والمقدرة بنحو )

  ظل جائحة كورونا من وجية نظر عينة الدراسة.
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وترجع الباحثة ذلك لكون الفصول االفتراضية متطمب من متطمبات العصر الرقمي 

وىو الحل االسمم لمواجيو مثل تمك االوبئة  ية والذي تسيم في نقل التعمم بشكل اكثر تفاعم

( مما يسمح بأستخدام تكنولوجيا الفصول االفتراضية ٜٔالتى تظير مثل وباء كورونا )كوفيد 

وذلك لتقميل نسبة أنتشار الفيروس والعمل عمي  في ظل ما فرضتو الجائحة من عزلة منزلية

لمتفاعل من خبلل الصوت والصورة وعرض االستفادة باالدوات المتوفرة بالفصول االفتراضية  

المحتوي بشكل كامل لمحصول عمى أعمى عائدات فى النواحى التعميمية، وتتفق ىذه الدراسة 

(إلتي اوضحت باىمية الفصول االفتراضية فى تحقيقيا ٕٚٔٓمع دراسة)الحسن ،عشابي،

وضرورة دمج ( والتي توصمت الى اىمية ٕٓٔٓلبلىداف التعميمية ، ودراسة )القحطاني، 

الفصول االفتراضية في التعميم لما ليا من فؤائد كثيرة تساعد عمى حل الكثير من مشكبلت 

والتي اكدت عمى ضرورة  (Dushkevych, M., et al,2020)العممية التعميمية، ودراسة 

 استخدام اإلنترنت من قبل الطبلب خبلل تفشي الوباء لمحماية والوقاية من انتشاره بين الطبلب 

ما صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة إجابة السؤال الثالث: 

 ؟ من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد( 19كورونا)كوفيد 

ولبلجابة عن ىذا السؤال تم حساب التكرارات والوزن النسبي والنسب المئوية الجابات 

عوبات استخدام الفصول االفتراضية في أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة والمرتبطة ص

( من وجية نظر الطالبات بجامعة الممك خالد وذلك وفق عدد ٜٔظل جائحة كورونا)كوفيد 

( ٜ( طالبة ، وجدول )ٓٓٗأفراد عينة البحث من الطالبات فى ىذه الدراسة والبالغ عددىم ) 

 يوضح تمك النتائج:
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ة المئوية والترتيب لصعوبات استخدام ( يوضح التكرار والوزن النسبي والنسب9جدول )
 الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا

 العبارات

 العينة الكمية
 التكرار

النسبة  الوزن النسبي
يب المئوية

لترت
ا

 

موافق 
غير  موافق بشدة

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

انخفاض  أن أرى
االلمام  مستوى

بالتكنولوجيا الرقمية 
 بين وتصفح االنترنت

المتعممات يعيق 
 استخداميا

ٛٓ ٔٙ٘ ٔٔٛ ٖٚ ٔٓٛٛ ٙٛ ٔ 

أن قمة التدريب  أرى
عمى استخدام ادوات 
 الفصل االفتراضي
 يؤثرعمي المتعممات

ٚٙ ٜٛ ٖٕٔ ٖٔٓ ٜٖٛ ٘ٛ.ٖٙ ٕ 

الفصول  أن أرى
 تفتقد االفتراضية

لمتفاعل اإلنساني 
 والعبلقات االجتماعية

ٜ٘ ٙٛ ٔ٘ٔ ٕٕٔ ٛٙٗ ٘ٗ.ٓٓ ٖ 

ول أن الفص أرى
االفتراضية تحتاج 
لخدمة انترنت عالية 
 السرعة الستخداميا
مما يجعل التكمفة 
 المادية عاليو

ٗٗ ٜٕ ٕٔٗ ٕٕٔ ٛ٘ٛ ٖ٘.ٖٙ ٗ 

ضعف الدعم الفنى  
فى حالو التعرض 
الحد المشكبلت التى 
تعيق االنضمام لمفصل 

 االفتراضي

ٚٛ ٗٔ ٖٔٔ ٔ٘ٓ ٛٗٚ ٕ٘.ٜٗ ٘ 

ال استطيع مشاركة  
دم نتيجة لع افكأرى

امتبلكى لمميارات 
 االساسية فى الحاسب 

ٗٛ ٜٙ ٔ٘ٓ ٖٖٔ ٖٕٛ ٕ٘.ٓٓ ٙ 

ان عدم امتبلك  أرى
المتعممات الجيزه 
تمكنيم من الدخول 
لمفصول االفتراضيو 
 يسبب عائق ليم

ٙٔ ٜٗ ٖٔٗ ٔٗٚ ٕٛٗ ٘ٔ.٘ٓ ٚ 
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 العبارات

 العينة الكمية
 التكرار

النسبة  الوزن النسبي
يب المئوية

لترت
ا

 

موافق 
غير  موافق بشدة

 موافق
غير 
موافق 
 بشدة

 صعوبة ىناك أن أرى 
تطبيق بعض  في

المقررات الدراسية 
وخصوصا المقررات 

الفصول  العممية داخل
 االفتراضية

ٖ٘ ٜٙ ٕٔٓ ٔ٘ٛ ٛٔٚ ٘ٔ.ٓٙ ٛ 

المحتوى  أن أرى
التعميمى المقدم مبلئم 
لبلساليب التقميدية 
اكثر من الفصول 

 االفتراضية

٘ٔ ٘ٚ ٜٔٗ ٖٔٗ ٛٔٙ ٘ٔ.ٓٓ ٜ 

أرى أن انعدام التزامن 
بين عرض المحتوى 
وصوت المحاضر 
يشكل عائق لفيم 

 المحتوى 

ٗ٘ ٗٙ ٔٙٓ ٜٔٗ ٚٛٚ ٜٗ.ٜٔ ٔٓ 

ان تطبيق  أرى
االنشطو التقويميو عبر 
الفصول االفتراضية 

 امر صعب
ٖٗ ٖٜ ٔٙٔ ٔٙٙ ٚٗٔ ٗٙ.ٖٔ ٔٔ 

الدخول  أن أرى
لمحصة االفتراضية 
امر فى غاية 
 الصعوبة

ٖٗ ٖٚ ٔ٘ٓ ٜٔٚ ٕٚٙ ٗ٘.ٖٛ ٕٔ 

ضعف وعى  أن أرى
المتعممين بأىمية 
الفصول االفتراضية 
في مجال التعميم عن 
ى بعد وعدم الجدية ف

استخداميا لنظرتيم ليا 
بأنيا أدوات تعمم وقت 

 األزمات فقط

ٖٕ ٔٛ ٔ٘ٛ ٜٕٔ ٜٙٓ ٖٗ.ٖٔ ٖٔ 

  %ٕ٘ ٕٛٛٓٔ اإلجمالي
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(أن النسب المئوية لصعوبات استخدام الفصول االفتراضية في ٜيتضح من الجدول)
 أن (؛ حيث جاءت عبارة )أرىٖٔ.ٖٗ: ٛٙ(  تراوحت ما بين )ٜٔظل جائحة كورونا)كوفيد 

المتعممات يعيق استخداميا(  بين اإللمام بالتكنولوجيا الرقمية وتصفح االنترنت خفاض مستوىان
أن ضعف وعى المتعممين بأىمية الفصول  في الترتيب األول، فيما جاءت عبارة )أرى

االفتراضية في مجال التعميم عن بعد وعدم الجدية في استخداميا لنظرتيم ليا بأنيا أدوات تعمم 
ات فقط( في الترتيب األخير وعكست الدرجة الكمية والنسبة المئوية اإلجمالية وقت األزم

%( انخفاض معدل الصعوبات التي تواجو الطالبات عينة ٕ٘لمجدول السابق والمقدرة بنحو )
البحث في التعامل مع الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا؛ حيث يبلحظ ارتفاع نسبة 

 وغير موافق بشدة" في معظم الصعوبات. اختيار بديمي "غير موافق،

وترجع الباحثة ذلك توفير الجامعة االدلة التعميمية التي تساعد فى نشر التوعية والطرق 
المختمفة في توظيف التقنية في تقديم المحتوى التعميمي لممتعمم ، وتوفير بيئة تعميمية جذابة 

استخداميا التحتاج الى  ان مياراتبادوات بسيطة وسيمة التعامل معيا من قبل الطالبات، و 
بذل جيد كبير وتجعل الطالبات أكثر اعتمادًا عمى انفسين لسيولو، وان استخداميا امر 

وقت األزمات مثل أزمة  الحديث في ضروري وحتمي لمواصمة المسيرة  التعميمية خاصة إن
وفين عمى كورونا يختمف عنو في األوقات العادية لتخوف الطالبات من تفشي المرض وخ

انفسين االمر الذي جعميم اكثر اىتماما بيا والسعي اليجاد الحمول الي مشكمة قد تواجيم 
دراسة كل بشكل ذاتي او من خبلل الدعم الفني الذي توفرة الجامعة،وتختمف ىذه الدراسة مع 

( والتى ٕٓٔٓالقحطاني، ؛2017؛الحسن ،عشابي،2020؛فريح،ٕٕٓٓصالح، من )
ان ىناك صعوبات كثيرة فى استخدام الفصول االفتراضية وان ىناك  الى اوضحت نتائجيا

بعض المعيقات البشرية والمادية التي تحد من تفاعل الطبلب مع االنشطة المتاحة عمى 
المنصة  وترجع الباحثة ذلك االختبلف الن الفترة الحالية وفي ظل ما فرضتو جائحة كورونا 

رة والمتعممين عمى حد سواء يسعى الى التعمم من جعمت كل من المؤسسات التعميمية واالس
           خبلل الفصول االفتراضية والسعي نحو ازالو اي صعوبات قد تعيق استكمال تعممو من
اجل تجنب مخاطر الوباء وعدم االصابة بو من خبلل طرح االدلة التعميمية لممنصات 

مما سيل عمى المتعممين التعامل مع  التعميمية وطريقة استخدام الفصول االفتراضية وادواتيا
 الفصول االفتراضية .



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مايى   – اخلامس العذد  – 33اجمللذ  225

 

–وفي المجمل؛ وبناء عمى نتائج الجداول السابقة من حيث إيجابية أراء عينة البحث 
وفي المقابل  -ٛجدول رقم –وأىمية الفصول االفتراضية من وجية نظر العينة  -ٚجدول رقم 

يمكن القول  -ٜجدول –االفتراضية  انخفاض معدل الصعوبات المرتبطة باستخدام الفصول
( من وجية نظر ٜٔبأن واقع استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة كورونا )كوفيد 

الطالبات بجامعة الممك خالد؛ ىو واقع إيجابي ومرضي لمطالبات عينة البحث وان ىناك تكيفا 
 مع االزمة واستعدادا مقبوال لمتعمم من خبلل الفصول االفتراضية.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الرابع:  ابة السؤالإج
               استجابات الطالبات حول واقع استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة  كورونا

 باختالف متغيرات )الكمية، السنة الدراسية(؟ (19)كوفيد 

 ولبلجابة عن ىذا السؤال تم ايجاد:

المتوسط واالنحراف المعياري الجابات و  T-test وذلك بحساب ة:الفروق وفًقا لمكمي أ(
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة والمرتبطة بواقع استخدام الفصول االفتراضية في 

(وذلك وفق عدد أفراد عينة البحث من الطالبات فى ىذه ٜٔظل جائحة  كورونا )كوفيد 
ث تم توزيع نوع الكمية الى كميات نظرية وكميات ( طالبة ، حيٓٓٗالدراسة والبالغ عددىم ) 

 ( يوضح تمك النتائج:ٓٔعممية ، وجدول )

( يوضح داللة الفروق بين الكميات العممية والنظرية عينة الدراسة في واقع 10جدول )
 (400)ن=  االفتراضية في ظل جائحة  كورونا استخدام الفصول

 المتغيرات
 ٕٓٓكمية عممية ن=  ٕٓٓكمية نظرية ن=

 قيمة )ت(
نوع 
 ع م ع م الداللة

واقع استخدام 
الفصول 

االفتراضية في 
ظل جائحة 
 كورونا

 دال **ٖٖ.٘ ٖٔ.ٕٔ ٔٓ.ٖٙٔ ٚٓ.ٕٓ ٖٚ.ٗٗٔ
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          ( وجود فروق دالة إحصائًيا بين الكميات العممية والنظريةٓٔيتضح من جدول)
             ظل جائحة  كورونا لصالحعينة الدراسة في واقع استخدام الفصول االفتراضية في 

 الكميات النظرية.

( يوضح الفروق بين الكميات العممية والنظرية عينة الدراسة في واقع استخدام 1شكل )
 كورونا  الفصول االفتراضية في ظل جائحة

 ب( الفروق وفًقا لمسنة الدراسية:
 بات عينة الدراسةايجاد تحميل التباين االحادي اليجاد الفروق بين اجاحيث تم 
( يوضح تحميل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات استجابات الطالبات حول 11جدول )

 واقع استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة  كورونا وفق متغير السنة الدراسية
 (ٓٓٗ)ن= 

 المتغيرات
مصدر 
 التبيان

 مجموع المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة ف

اقع و 
استخدام 
الفصول 
االفتراضية 
في ظل 
جائحة 
 كورونا

بين 
 المجموعات

ٖ٘ٗ.ٜٕ٘٘ٚٗ ٗ ٖٖٔ.ٖٜٙٗٛ 

 دال **ٕٓ.ٜ
داخل 

 المجموعات
ٖٔٓٔٙ.ٖٜٚ٘ٛ ٖٜ٘ ٕ٘.ٕٙٙٔٚ 

130
132
134
136
138
140
142
144
146 144.37 

136.01 
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وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات استجابات الطالبات ( ٔٔيتضح من جدول)        

في ظل جائحة  كورونا وفق متغير السنة الدراسية حول واقع استخدام الفصول االفتراضية 

ولتحديد اتجاه الفروق وفًقا لمتغير السنة الدراسية ولمعرفة الفروق ستكون لصالح أي فئة تم 

 (. Post Hock- LSDإجراء اختبار المقارنات البعدية )

 (Post Hock- LSD( يوضح نتائج اختبار )12جدول )

 الرابعة لثالثةا الثانية األولى المتوسط السنة

 *ٚ٘ٗ.ٗ- ٜٔ٘.ٓ- *ٜٜٛ.ٔ- ـــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٙ.ٜٗ األولى

 *ٛ٘ٗ.ٕ- ٚٓٗ.ٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ٜٙ.ٜٙ الثانية

 *٘ٙٛ.ٖ- ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٖ٘.ٕٔٔ الثالثة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ٛٚ.ٛٔٔ الرابعة

 (.0.05)*( دالة عند مستوى )

(وبالنظر إلى متوسطات السنوات الدراسية سيتضح وجود فروق ٕٔيتضح من جدول)      

دالة إحصائًيا بين المستويات الدراسية في رؤيتيم لواقع استخدام الفصول االفتراضية في ظل 

كبر سًنا وترجع جائحة كورونا وفق متغير السنة الدراسية لصالح )طبلب الفرقة الرابعة( األ

الباحثة ذلك لكونيا الفرقة االكثر تعامبل مع الفصول االفتراضية خبلل االعوام السابقة وىم 

يوضح الفروق بين ( 2)االكثر دراية بكيفية استخدام ادواتيا بشكل اكثر دقة واحترافية  والشكل 

 كورونا. عينة الدراسة في رؤيتيم لواقع استخدام الفصول االفتراضية في ظل جائحة 
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( يوضح الفروق بين عينة الدراسة في رؤيتيم لواقع استخدام الفصول االفتراضية 2شكل )
 في ظل جائحة  كورونا وفق متغير السنة الدراسية
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 توصيات الدراسة :
 وفى ضوء النتائج السابقة لمدراسة فإن الباحثة توصى بما يمي:

 بعد، والتعّمم عن التعّمم فى جديدة تأن تعمل الجامعات عمى توظيف استراتيجيا .ٔ
غيــاب اســتراتيجية  االفتراضي ، تتناسب مع جيل التقنية والعصر الرقمي في ظــل

ــة لحمايــة فــرص  التعمــم فى ظل االزمات. مدروســة وفاعم
دخال التكنولوجيا الحديثة بالجامعات  .ٕ تحديث البنية التحتية واالتصال السريع باإلنترنت وا 

ولو عمل السيرفرات وتكون مزامنة الصوت والصورة اثناء العرض حتى اليحدث خمل لسي
 من قبل الطالبات فى فيم المحتوى التعميمي.

االستعانة بخبراء واختصاصّيين في مجال الفصول االفتراضية، لئلشراف عمى االنتقال   .ٖ
والحمول  المرن إلى التعميم عن بعد، أو من أجل التعميم المدمج، ووضع التصورات

 لممشكبلت التي قد تطرأ.
دعم المحاضرين وتدريبيم عمى كيفية صناعة المحتوي الرقمي واالنشطة والتقيمات  .ٗ

 المناسبة وضع الخطط التربوّية ذات الصمة بالفصول االفتراضية والتعميم عن بعد.
 لدييم.دراسة العبلقة بين استخدام طالبات الجامعة لمفصول االفتراضية ودافعيتة االنجاز  .٘
تعزيز الموارد الرقمية لممجاالت العممية من خبلل زيادة االستثمار في تصميم برامج  .ٙ

والواقع Virtual Realityالمحاكاة التعميمية والذكاء االصطناعي وتقنيات الواقع االفتراضي
 .Augmented Reality المعزز
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 المراجع بالمغة العربية:
فتراضية بين النظرية والتطبيق دراسة لتجربة (.الفصول االٜٕٔٓاألحمري،أحمد بن سعيد)

المجمة العربية لآلداب والمدراسات المدرسة االفتراضية السعودية.
 (.ٖٖٛ-ٖٔٔ(، ص ص)ٙ،ع)االنسانية

(.واقع ٕٕٓٓاألطرش،محمود حسني؛راشد،مصعب سمير؛جرار،ىالو مروان؛أعمر،مريم عبداليادي)
ة)جامعة النجاح الوطنية( في ظل التعميم اإللكتروني في كمية التربية الرياضي

المجمة األكاديمية في من وجية نظر الطمبة. ٜٔكوفيد-تفشي وباء كورونا
 (.ٜٖٙ-ٖ٘ٗ(، ص ص)ٕ،ع)العموم التربوية والنفسية

(.فعالية التدريس باستخدام الفصول االفتراضية في التحصيل ٕٙٔٓبدوي ،محند عبد اليادي )
دى طبلب الدبموم التربوي وتنمية ميارات التواصل االلكتروىي ل

 ( ٕٙ، ع)مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربويةواتجاىاتيم نحوىا .
 (.ٗٛٔ-٘٘ٔ،ص ص)
(. تعميم وتعمم الرياضيات عن بعد في ظل جائحة ٕٕٓٓحسن، إبراىيم محمد عبداهلل)

المجمة الدولية لمبحوث في العموم  كورونا:الواقع والمأمول .
 (.ٖ٘٘-ٖٖٚص)(،ص ٗ(،ع)ٖمج)التربوية،
(. واقع استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعمم عن بعد ٕٚٔٓالحسن، عصام إدريس كمتور)

من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس : جامعة السودان المفتوحة 
           . مج.مجمة إتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسأنموذجا.

 .ٔ، ع. ٘ٔ
(.فاعمية اختبلف حجم المجموعات المتزامنة بالفصول ٕٚٔٓخمف اهلل ،محمد جابر)

االفتراضية في تنمية ميارات إنتاج االختبارات اإللكترونية واالتجاىات 
مجمة البحث العممى في نحو التقنية لدي أعضاء ىيئة التدريس،

 (.ٜٓٗ-٘ٔٗ(، ص ص)ٛٔ،ع)التربية
مع الممارسة االفتراضية .مجمة (. استراتيجية التعميم من خبلل مجٕ٘ٔٓخمف اهلل،محمد جابر)

 (.ٖٔالتعميم اإللكترونية ،)
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( تجسير الفجوة بين COVID-19(.التعميم في زمن كورونا)ٕٕٓٓالخميسي، السيد سبلمة)
(، ٗ، مج)المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية"البيت" و"المدرسة".

 (.ٖٚ-ٔ٘(،ص ص)ٗع)
يم والتعمم في ظل كورونا:األفق و التحديات أزمة التعم(،ٕٕٓٓالدىشان،جمال عمي خميل.)

 ،متاح في 
:-https://darfikr.com/article/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9 

(. التعمم الموجو ذاتيًا كمدخل لمتعميم في ظل أزمة فيروس ٕٕٓٓالرقاص،خالد بن ناىس)
المجمة الدولية لمبحوث في  :تصور مقترح. COVID19كورونا المستجد
 (.ٖٛٛ-ٖٚ٘(،ص ص)ٗ(،ع)ٖمج)العموم التربوية،

، االردن ،دار  النظرية البنائية واستراتجيات تدريس العموم(. ٕٚٓٓزيتون ،عايش محمد )
 الشروق.

(. تأثير البيئة عمى الفصول االفتراضية عمى تحصيل التبلميذ ٕٚٓٓزين الدين، نبيل الشافعي)
جاىاتيم نحوىا. المؤتمر العممي الثامن لمجمعية المصرية لتكنولوجيا وات

 (.ٖٔٔ-ٙٛالتعميم:المدرسة اإللكترونية.القاىرة، ص ص)
(.الفصول االفتراضية وتكامميا مع نظام إدارة التعمم ٕٔٔٓالسموم، عثمان بن إبراىيم)

(.مجمة دراسات المعمومات، Blackboardببلك بورد) اإللكتروني
 (ٕٚٔ-ٔٔٔص ص)(، ٔٔع)

(. فاعمية برنامج تدريبي قائم ٕٛٔٓالعرقان،العنود بنت حمادة؛ الجريوي،سيام بنت سممان)
عمى الفصل االفتراضي في تنمية ميارات البحث العممي لدي طالبات 

المجمة العربية لمتربية الدراسات العميا بكمية الشرق العربي.
 (.ٕٓٔ-ٜٙ(، ص ص)ٗع)النوعية،

(.أثر استخدام الصفوف االفتراضية في تنمية ميارات الحوار ٕٚٔٓحسن)العمري،حسن محمد 
والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو المقرر لدي طمبة كمية الشريعة في 
جامعة القصيم.مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية 

 (.ٚٗ-ٖٔ(، ص ص)ٜٔ(،ع)ٙوالنفسية،مج)

https://darfikr.com/article/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA


 ساره عوضو عبداهلل األحمريأ/           واقع استخدام الفصول االفتراضية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

ستراتيجي لعالم ما بعد جائحة كورونا .إدارة (. التخطيط االٕٕٓٓغازي،عمي عمى)
 (.٘ٔ-ٓٔ(.، ص ص)ٜٙٔاألعمال)

المجمة (.التعميم العربي وأزمة كورونا:سيناريوىات لممستقبل. ٕٕٓٓغنايم،ميني محمد ابراىيم)
 (.ٗٓٔ-٘ٚ(، ص ص)ٗ(،ع)ٖمج)الدولية لمبحوث في العموم التربوية،

ل االفتراضية في برنامج التعمم عن بعد واقع استخدام الفصو  (.ٕٕٓٓفريح، فيصل صالح )
" من وجية نظر المعممين ٜٔفي ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 

(،ص ٖ(،ع)٘. المجمة الدولية لنشر الدراسات العممية، مج) في األردن
 (.ٗٗ-ٕٕص)

(. واقع استخدام الفصول اإلفتراضية في برنامج التعميم ٕٓٔٓالقحطاني، ابتسام بنت سعيد)
د من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك عبد العزيز عن بع

 بمدينة جدة،رسالة ماجستير،جامعة أم القري.
إدارة االزمات :األسس (.ٕٙٔٓالبلمي، غسان قاسم ؛العيساوي، خالد عبد اهلل إبراىيم)

 الدار المنيجية لمنشر والتوزيع. : ، عمان، األردنوالتطبيقات
المجمة (.التعميم اإللكتروني في زمن كورونا:المآل واألمال. ٕٕٓٓني)مجاىد،فايزة أحمد الحسي

 (.ٖٖ٘-ٖ٘ٓ(،ص ص)ٖ(،ع)ٗمج)الدولية لمبحوث في عموم التربية،
تقويم واقع التعميم عن بعد في ظل جائحة كورونا من  ٕٕٓٓمحمود، خولة محمود محمد 

لية وجية نظر مديري المدارس والمعممين والطمبة المصدر: المجمة الدو 
ص   ٖعٔأبحاث في العموم التربوية واإلنسانية واآلداب والمغات مج ،

 (.ٙ٘٘- ٕٖ٘ص) 
(. أثر الفصول االفتراضية في ٕٚٔٓالمعجل، طبلل بن محمد ؛ الغامدي، خمود بنت حامد)

تدريس أحكام تجويد القرآن الكريم لمصف األول الثانوي بمدينة الرياض 
األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية ،  مجمة كمية التربية)نظام مقررات(. 

 (.ٖٜٕ-ٕٓٛ(، ص ص)ٖ٘، ع)جامعة بابل
البحث (،مناىج ٕٚٔٓيونس، سمير؛ وسبلمة، عبدالرحيم؛ والعنيزي، يوسف؛ والرشيدي، سعد.)

 ، مصر، مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.ٗ،طالتربوي بين النظرية والتطبيق



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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