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 الممخص

ىدد  البحدث الحدالي التعدر  الدع واقدل التعمديم اإللكتروندي اددي كميدة التربيدة الريالدية )جامعدة النجداح الوطنيدة ( ادي ظدد  

بددةو وكددذلت التعددر  الددع واقددل التعمدديم اإللكترونددي اددي كميددة التربيددة مددن وجيددة نظددر الطم 99كوايددد  –تفشددي وبددار كورونددا 

من وجية نظر الطمبة تبعًا لممتغيرات اآلتيدة  99كوايد  –الريالية )جامعة النجاح الوطنية ( اي ظ  تفشي وبار كورونا 

 )الجنسو السنة الدراسيةو المعد  التراكميو مكان السكن(و

وتكون مجتمدل الدراسدة عمدع جميدل طمبدة كميدة التربيدة ، ذلت لمبلئمتو ألىدا  الدراسةواستخد الباحثان المنيج الوصفي و  

( طالدب وطالبدةو ومدن  ىدم النتدائج التدي 063( طالب وطالبةو وتكونت عيندة البحدث مدن )545الريالية والبالغ عددىم )
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كانددت درجتددو متوسددطةو  النجدداح اييدداجامعددة  –توصدد  الييددا الباحثددان واقددل التعمدديم اإللكترونددي اددي كميددة التربيددة الريالددية 

صددعوبات تتعمددر و وايمددا يتعمددر بترتيددب المجدداالتو اجددد حصدد  مجددا  (69.2%)حيددث بمغددت النسددبة المئويددة لبلسددتجابة 

%(و ويميددو مجددا  75.48اددي المرتبددة الثانيددة )المنيدداج الجددامعي %(و ويميددو مجددا  78.52عمددع المرتبددة األولددع ) بالطمبددة

لبلتحدددداد  إتجاىددددات الطمبددددة لمددددتعمم عددددن بعددددد%(و ويميددددو مجددددا  66اددددي المرتبددددة الثالثددددة ) روندددديالخبددددرة اددددي الددددتعمم اإللكت

ادي واقدل التعمديم اإللكتروندي ادي ( α ≤ 0.05) نو التوجد ارور ذات داللة احصائية عند مستوى الداللدة %(و و 52.77)

نظدر الطمبدة تبعدًا لممتغيدرات اآلتيدة  مدن وجيدة  99  –جامعة النجاح اي ظ  تفشدي وبدار كوايدد  -كمية التربية الريالية 

 )الجنسو السنة الدراسةو مكان السكنو المعد  التراكمي(.

.و كمية التربية الرياليةو جامعة النجاح 99كوايد –التعميم اإللكترونيو ايروس كورونا الكممات الدالة:   

Abstract 

The aim of this study was to identify  The reality of e-learning in the Faculty of Physical 

Education at AL-Najah National University During the spread of the Corona (Covid-19) 

virus, as well as to identify the reality of e-learning in in the Faculty of Physical Education 

at AL-Najah National University During the spread of the Corona (Covid-19) virus from 

the perspective of students Depending to (Gender, academic year, Cumulative average, 

Address), To achiaeve this, The study was conducted on a sample consisted of (360) 

students and it represented (66%) of the study population. To collect data, the 

researchers designed a new questionnaire which consisted of (33) items distributed into 

five domains, The study findings showed that the reality of thee-learning in the Faculty of 

Physical Education at AL-Najah National University During the spread of the Corona 

(Covid-19) virus was average, by (69.2%),  of the total score of e-learning according to 

Likert scale Quintet, and with regard to the arrangement of domains, As well as the area 

of the difficulties related to students got the highest percentage by (78.52%) It is followed 
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by the domainof the university curriculum in second place (75.48%), followed by the field 

of students' attitudes to distance learning for the union (66%),  The field of expertise in e-

learning scored the lowest percentage by (52.77%),and there are no statistically 

significant differences at the level of Significance (0.05 ≥ α) in the reality of e-learning in 

the Faculty of Physical Education at AL-Najah National University During the spread of 

the Corona (Covid-19) virus from the perspective of students according to the following 

variables (Gender, academic year, Cumulative average, Address). 

Keywords: E-learning, Corona Virus - Covid 19, Faculty of Physical Education, An-

Najah University. 

حث:مقدمة الب  

شيد العالم تطورًا كبيرًا اي تطبيجات تكنولوجيا التعميم وذلت لتحجير النتاجات المرجو الحصو  عمييا وار األىدا  من 

التعمم و وذلت بغية تسيي  وتحسين العممية التعميمية والمساىمة اي إيصا  المعراة لمطمبةو  واي وقتنا الحالي ال يكاد 

حاسوب  و اليوات  الذكية ويمكن لمطالب  و المدرس التعام  معيا بحراية عالية ب  بيت  و مؤسسة تعميمية تخمو من ال

يستطيل توظيفيا ودمجيا اي العممية التعميمية مما يساعد عمع تبسيط العديد من المواد التعميمية وبالتالي سيولة وسرعة 

كتروني الحديث ىو تعميم يجوم  ساسًا عمع (  ن التعميم االل9399إستيعاب الطالب لياو وىذا ما  شار إليو ) الدليميو

 استخدام الحاسوب واالنترنت ويكون بين الطالب والمعمم والبرنامج.

(  نو 9393وقد طورت تكنولجيا التعميم  دوات التعميم لتشم  النصوص والصور والفيديوىات واأللعابو ويرى ) التركيو 

يده العجد األخير من الجرن العشرينو تزايد االىتمام بتوظي  الثورة اي لور التطور العممي والتكنولوجي الكبيران الذي ش

التكنولوجية واي مجدمتيا الحاسوب واإلنترنت إلعادت النظر اي النظم التعميميةو وىو ما احدث تطورا كبيرًا اي العممية 

 .(Lao & Gonzales,2005)التعميمية و سيم اي تحسين مخرجاتيا 

التجميدية بتجنياتيا المحدودة وتعميماتيا الصارمة لم تعد تمبي  ىدا  التعميم اي ظ  الحياة  كما  ن األنظمة التعميمية

(و ويحجر التعميم اإللكتروني العديد من 9399العصرية المتسمة بالسرعة والمرونة والتغيرات المستمرة ) م  و مصبايحو
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بة و ساتذتيم و زيادة ااعمية المدرسين وزيادة عدد طبلب األىدا  وتتمث   ىميتيا اي خمر بيئة تعميم إلكترونية آمنة لمطم

(. وبالرغم ألىمية 9399الشعب الدراسية ونشر التجنية اي المجتمل إعطار مفيوم  وسل لمتعمم المستمر)الخصاونةو

  البنية التعميم االلكتروني والتطور التكنولوجي اليائ  اي الجامعات إال انو ال يزا  يواجو تحديات كبيرة تتمث  بلع

التحتية االزمة لمتعمم اإللكترونيو باإللااة الع لع  امتبلت الطمبة و علار الييئة التدريسية لمميارات والكفايات 

االزمة إلستخدم التعميم االلكترونيو ولع  اىتمام  علار الييئة التدريسية اي الجامعات بيذا النوع من التعميم )بشير 

 (.9398و عمارو

ممحة لمتعميم اإللكتروني اي ظ  األزمات والظرو  الجاسية سوار حروبو ىزات سياسيةو  زمات وتظير الحاجو ال

إقتصاديةو كوارث طبيعية و إنتشار األوبئةو ولما ليا من آثار سمبية كارثية عمع جميل نواحي الحياة و ىميا قطاعي 

الذي تشم  الطالب والمدرس والمنياج )الخزرجي  التربية والتعميم العاليو وتلم ىذه األزمات ك  مجومات التعميم العالي

 (.9398وعميو

من  ىم األزمات  اي وقتنا الحالي التي تيدد مجومات التربية والتعميمو  99كفيد  –ويعتبر إنشار جائحة اايروس كورونا 

معظم الدو  لما ليا من دور رئيسي اي ابتعاد الطمبة عن مدارسيم وجامعاتيم وانجطاعيم عن الدراسةو حيث لجئة 

إلعبلن حالة الطوارئ  كدولة امسطين المحتمة والمممكة األردنية الياشمية وتتمث  حالة الطوارئ  اي ارض عدم التجوا  

وعدم االختبلط والبجار اي المناز  باإلااة الع العديد من اإلجرارات األخرى لمحد من إنتشار ىذا الوبار الفتاتو الذي لم 

اي سرعة اإلنتشار ومن ىنا اعتمدت التعميم اإللكتروني من قب  ىذه الحكومات حيث يجوم  تعر  البشرية مثيبًل لو

المدرس بشرح المحالرات  ون الين ومن ثم تزويد الطمبة بوظائ  وثم يجوم المرس بتجويميا واعطائيم التغذية الراجعو 

 zoom Big Button"bbb" Google)وك  ىذا يحدث من خم  شاشة الحاسوب باستخدام برمجيات مختم  منيا 

class room). 

اي مدينة ووىان الصينيةو حيث  صاب  99كفيد من الفايروسات التاجيةو كان  و  ظيور لو  –ويصن  اايروس كرونا 

( حالة وااةو مما جع  منظمة الصحة العالمية لتصني  الفايروس التاجي عمع  نو وبار 0989( إصابة و)89767)

( دولة اي جميل  نحار العالم 995( تم التبميغ عن إصابات اي )0/9393//98و وحتع تاريخ )عالمي وال يوجد لو لجاح

(shen et al,2020). 
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( حو  واقل استخدام الطمبة كميات التربية الريالية اي الجامعات األردنية 9336واي دراسة قام بيا ) الحايت وآخرونو

ميةو وجامعة مؤتو( لشبكة اإلنترنت حيث اظير نتائج الدراسة وجود ) الجامعة األردنيو جامعة اليرموتو الجامعة الياش

ارور ذات داللة إحصائية بين اتجاىات الطمبة نحو استخدام شبكة اإلنترنت اي الجامعات األربل )باستثنار نتائج طمبة 

صائية بين اتجاىات الجامعة األردنية وجامعة اليرموت حيث لم تظير ارور إحصائية( كما لم تظير ارور ذات داللة إح

الذكور واإلناثو كما  ظيرت النتائج  ن لمخبرة الحاسوبية  ثر ذا داللة إحصائية عمع إتجاىات الطمبةو كما لم تظير 

( اي دراسة 9337ارور ذات داللة إحصائية بين اتجاىات الطالبة تعزى لمتغير السنة الدراسيةو ويشير )صالحة ووجيوو

م اإللكتروني اي جامعة الممت قابوس من وجية نظر الطمبة  ن لمتعميم االلكتروني  جريت لمكش  عن واقل التعمي

إيجابيات حيث لديو الجدرة عمع تفعيمي "التعمم التعاوني" بين الطبلبو كما  نو يجرب الفجوة بين الطالم والمدرسو وبين 

ظيار قدراتوو  اي الوقت الذي يساعد عمع تطوير الطالب والطالبو كما  نو يتيح الفرصو لمطالب لعرض  اكاره وا 

ميارات الحاسوبو اي الوقت الذي  ظير عدد من السمبيات المتمثمو اي لع  البنية التحتية اي الجامعة من  جيزت 

( حو  واقل استخدام الطمبة لمفص  9390حاسوب ومواقل التعمم اإللكتروني الخاصة بالجامعةو واي دراسة )عظمةو

تراتيجية التعمم التعاوني بكمية المعممين اي المدينة المنورة حيث  ظيرت الدراسة  ن التعمم اإللكتروني الجائم عمع اس

اإللكتروني يزيد من الثروة المغوية لمطالبو كما يساعد عمع التفكير اإلبداعي اي دراسة الموادو ويساعد الطالب عمع 

حو  واقل التعميم اإللكتروني اي الجامعات ( 9398تطوير استراتيجيات التعممو بينما اي دراسة ) بشير و عمارو

الجزائريةو  ن لمتعميم االلكتروني إيجابيات تتمث  اي إستحسان الطمبة بالجامعة المبحوثة ) بسكرة(و و ن نظام التعميم 

 ن اإللكتروني يوار بيئة استخدام مناسبة لمطمبةو بينما  ظيرت الدراسة العديد من سمبيات التعميم اإللكتروني منيا 

الجموس الطوي   مام شاشة الحاسوب يسبب الكثير من األمراض ويجم  من  عبار المدرسين ويزيد من  عبار الطمبةو 

( حو  واقل التعميم اإللكتروني بالجامعة الجزائرية لطبلب الدراسات العمياو توصمت 9399واي دراسة )لطيفة وخيرةو

إللكتروني لجامعة الوادي توار ارصة متساوية لمطمبة لمحصو  عمع الدراسة إلع  ن المحالرات الموجودة عمع الموقل ا

 المعمومةو و ن الطمبة يجدون مشكمة اي الربط بين المحالرات الموجودة عمع الموقل اإللكتروني لجامعة الوادي.

 ي حيثحو   ىمية التعميم اإللكتروني اي تعمير التعميم العال )Manzanares. Et al,2019)-Sáizو شارة دراسة 

يعم  عمع تحسين النتائج (Moodel) ظيرت نتائجيا  ن التعميم اإللكتروني الشخصي من خبل   نظمة إدارة التعمم 
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األكاديمية لمطبلب ويسي  اكتشا  الطبلب المعرلين لمخطرو وزيادة مستويات رلا الطبلب من خبل  التغذية 

 لمواليل الدراسية بعمر  كثر.الراجعة التي قدميا المعمم و كما سيمت عمع الطمبة ايم ا

اي دراسة إستكشااية لتوليح مفاىيم األكاديمين البرتغالين حو  التعميم اإللكتروني  )(Martins&Nunes,2016و شار 

اي ظ  التعميم العالي التجميديو حيث  ظيرت نتائج مفاىيم األكاديمين الحديثين بشأن الخصائص الزمنية لمتعميم 

غير منتظمة وىي نتيجة مباشرة لئلنتجا  من المحالرات اي الحرم الجامعي إلع التدريس عبر  اإللكتروني وجود اجوة

اإلنترنتو حيث نت عن ىذا اإلنتجا  إلرابات اي مجايس عبئ العم  باإللااة إلع التلارب مل األنمتط السائدة اي 

 التعميم غير المتزامن مل متطمبات التفاع  الفوري عبر اإلنترنت.

البحث: أهمية  

 تكمن أهمية البحث في النقاط االتية:  

 . تساعد الدراسة الحالية اي التعر  الع واقل التعميم اإللكتروني لدى الطمبة اي كمية التربية الريالية .9

 . تساعد ىذه الدراسة اي معراة معيجات وصعوبات التعميم اإللكتروني لدى الطمبة .9

 ابرز ايجايبات التعميم اإللكتروني .. من خبل  الدراسة الحالية تحديد 0

 مشكمة البحث وتساؤالتها:

نتيجة لآلحدات األخيرة التي حصمت باللفة الغربية بسبب ايروس كوروناو والتي من خبلليا تم ايجا  التدريس اي 

 و التعميم جميل الجامعات الفمسطينية ومن بين ىذه الجامعات جامعة النجاح الوطنية التي اعتمدت التدريس عن بعد 

اإللكتروني اي ك  تخصصات الجامعةو ومن خبل  كون الباحثان مدرسين اي كمية التربية الريالية اي جامعة النجاح 

الوطنية لوحظ وجود العديد من السمبيات وااليجابيات عند تطبير التعميم اإللكتروني اي الجامعةو وبنارًا عمع ما تجدم 

 ابة عن التسؤالت اآلتية: يمكن تحديد مشكمة الدراسة اي األج

كوايد  –. ما واقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الريالية )جامعة النجاح الوطنية ( اي ظ  تفشي وبار كورونا 9

 من وجية نظر الطمبة؟ 99

كوايد  –ونا . ما واقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الريالية )جامعة النجاح الوطنية ( اي ظ  تفشي وبار كور 9

 من وجية نظر الطمبة تبعًا لممتغيرات االتية )الجنسو المستوى الدراسيو مكان السكنو المعد و البرنامج الدراسي( ؟ 99
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 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي التعرف الى األهداف اآلتية:

 99كوايد  –اي ظ  تفشي وبار كورونا  . واقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الريالية )جامعة النجاح الوطنية (9

 من وجية نظر الطمبة .

 99كوايد  –. واقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الريالية )جامعة النجاح الوطنية ( اي ظ  تفشي وبار كورونا 9

 رنامج الدراسي( .من وجية نظر الطمبة تبعًا لممتغيرات االتية )الجنسو المستوى الدراسيو مكان السكنو المعد و الب

 مصطمحات البحث:

: نمط تعميمي تفاعمي يرتكز عمع المتعممو ويعتمد عمع تصميم بيئة التعمم بشك  ييسر التعميمو التعميم اإللكتروني

باستخدام الوسائط اإللكترونية المتعددة لتجديم مواد وبرامج معينة لممتعممين تحجر  ىدااًا تعميميةو سوار داخ  المؤسسة 

 (9337ميمية او خارجيا . )مصيمحي وعبد الجادرو التع

وىو التعميم الذي يتم عن طرير الحاسوب بين المعمم والمتعمم و ي مصادر  خرى تعتمد عمع التعميم اإللكتروني: 

 الحاسوب وتساعج عمع التعميم والتعمم . )تعري  اجرائع(

 حدود البحث:

 مية التربية الريالية بجامعة النجاح الوطنية .: تم اجرار البحث الحالي عمع طمبة كالحد البشري

 كمية التربية الريالية/ جامعة النجاح الوطنية .  الحد المكاني:

واسترجاعيا  -93/0/9393: تم توزيل االستبيان بخصوص واقل التعميم اإللكتروني عمع الطمبة بتاريخ الحد الزماني

 م .9393و لمفص  الدراسي الثاني 93/4/9393بتاريخ 

 الطريقة واالجراءت

 استخدم الباحثان المنيج الوصفي وذلت لمبلئمتو لتساؤالت البحث . منجية البحث:
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: تكون مجتمل البحث من جميل طمبة كمية التربية الريالية اي جامعة النجاح الوطنية والبالغ مجتمع البحث وعينتها

( طالبَا وطالبةو ووص  063عينة البحث من )و وتكونت 9393-9399( طالبًا وطالبةو لمعام الجامعي 545عددىم )

 (.9عينة البحث مولحظو حسب جدو  رقم )

 (9) جدول رقم

 (063متغيرات الدراسة المستقمة)ن= الدراسة تبًعا إلى عينة توزيعوصف و 

النسبة المئوية  التكرار  التصنيف  المتغير 
% 

 55 998 ذكر  الجنس
 45 969  نثع

 98.0 939 قرية مكان السكن
 5.8 99 مخيم
 65.8 907 مدينة

 90.6 85 سنة اولع المستوى الدراسي
 03.8 999 سنة ثانية
 90.6 85 سنة ثالثة
 99.9 79 سنة رابعة

 
 المعدل

 93 06 مجبو 
 98.9 934 جيد 
 46.9 969 جيد جدا
 94.9 59 ممتاز

 933.3 063 المجموع

 أداة البحث:

 داة البحث:المعامالت العممية أل

 صدق اإلستبانة: - أ

( محكمدين مددن حممدة الددكتوراه  اددي التربيدة والتربيدة الريالددية 93)مدن  جد  التحجدر مددن صددر  داة الدراسدة قددام الباحثدان 

تخصص  ساليب تدريس اي الجامعة األردنيةو ولدييم خبرة اي المجا  الريالي و سداليب التددريبو كمدا ىدو مولدح ادي 

ت إلبددار الدر ي حدو  مددى مناسدبة الفجدرات لمجداالت الدراسدةو واختيدار الفجدرات المناسدبةو وحددذ  (و  وذلد 9الممحدر رقدم )
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%( 75الفجرات غير المناسبةو وكانت آرار المحكمين تمث  صدر محتوى األداةو وتم األخذ بالتعدديبلت التدي  شدار إلييدا )

( 4( اجدددرة موزعدددة عمدددع )00تيا النيائيدددة مدددن )مدددن المحكمدددين ادددأكثرو وبعدددد إجدددرار التعدددديبلت تدددم بندددار اإلسدددتبانة بصدددور 

 مجاالت.

 ثبات اإلستبانة: - ب

( يبدين 9ولمتحجر من ثبات  داة الدراسة قام الباحث بحساب معام  الثبات باستخدام معادلة كرونباخ  لفاو والجدو  رقدم ) 

 اإلستبانة بصورتيا النيائية بعد التحكيم.

 ومجاالتها دراسةال ألداة الثبات ( معامالت2الجدول رقم )

عدد  المجال  الرقم 
 الفقرات 

 معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا 

 0.715 7 الخبرة في التعمم االلكتروني  9
 0.605 11 صعوبات تتعمق بالطمبة 9
 0.657 7 المنهاج الجامعي 0
 0.803 8 اتجاهات الطمبة نحو التعمم عن بعد 4

 0.743 33 الثبات الكمي 
( لجميل المجاالتو 0.605- 0.803بين ) تراوحت اإلستبانة لمجاالت الثبات معامبلت (  ن2رقم ) لجدو ا من يتلح

 جيد ويمكن اإلعتماد عميو لتحجير  غراض الدراسة. وىو) 3.740) الكمي الثبات بمغ اي حين

 ومن  ج  تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية اآلتية:

 تعميم إلكتروني قميمة .%( درجة و 46.6و ) 9.04د  ق  من 

 %( درجة و تعميم إلكتروني  متوسطة.70.9د 46.8و  ) 0.67 – 9.04د 

 %( درجة و تعميم إلكتروني كبيرة .70.4 عمع من )  0.67د 

 المعالجات االحصائية:

 تية:لغرض تحميل نتائج الدراسة التي جمعت من خالل االستبانة، فقد استعمل الباحثان األساليب االحصائية اال 

 المتوسطات الحسابية واإلنحرااات المعيارية والنسب المئوية . .9

 نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستجمتين لداللة الفرور بين المتغيرات . .9
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 .حيث استخدم لمتحجر من صدر مجاييس الدراسة و ثباتيا : Alfa Cronbach  لفا كرونباخ .0

 لة الفرور.( لدالOne Way ANOVAنتائج تحمي  التباين األحادي ) .4

 عرض النتائج ومناقشتها:

 أوال: النتائج المتعمقة في التساؤل األول والذي نصه:

من  99 -جامعة النجاح في ظل تفشي وباء كورونا كوفيد –ما واقع التعميم اإللكتروني في كمية التربية الرياضية 

 وجهة نظر الطمبة؟

والنسب المئوية لك  اجرةو ولك   واإلنحرااات المعيارية الحسابيةىذا التساؤ  استخدم الباحثان المتوسطات   لئلجابة عن

 -جامعة النجاح اي ظ  تفشي وبار كورونا -مجا  ولمدرجة الكمية لواقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الريالية

ين خبلصة ( تب7تبين ذلتو ونتائج الجدو  )( 0و4و5و6و7)من وجية نظر الطمبة و ونتائج الجداو   99-كوايد

 النتائج المتعمجة بالتساؤ  األو   .

 الخبرة في التعميم اإللكتروني: -9

 (: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لممجال األول 3جدول رقم)

 ) الخبرة في التعميم االلكتروني(

رقم 
 الفجرات

المتوسط  الفجرات
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

النسبة 
 المئوية
% 

 الدرجة

 متوسطة 56.6 1.19 2.83 خبرتي لعيفة اي استخدام الحاسوب واالنترنت 9

صعوبة التجديد والتغيير اي نمط التدريس من  9
 التجميدي الع اإللكتروني

 متوسطة 56.4 1.20 2.82

 متوسطة 72.2 1.33 3.61 قدرتي لعيفة اي استخدام المغة اإلنجمزية 0
ج  المجانية لمتعمم استطيل استخدام  دوات جو  4

)النماذجو مشاركة الوثائرو تخزين الموادو 
 وغيرىا(

 متوسطة 68 1.30 3.40

 متوسطة 63.2 1.25 3.16 التعميم اإللكتروني يمث  عبئًا إلااياً  5
 متوسطة 72.6 1.36 3.63االتجاىات السمبية نحو استخدام التعميم  6
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 اإللكتروني
يو بين صعوبة تنفيذ محالرات عبر الفيد 7

 األساتذة والطمبة
0.55 
 

 متوسطة 79 9.04

 متوسطة 66 9.99 0.09 الدرجة الكمية لممجا  األو ) الخبرة اي التعميم اإللكتروني(
 ( درجات.5*  قصع درجة لئلستجابة )

نظر   ن  واقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الكيالية / جامعة النجاح من وجية( 0يتلح من الجدو  رقم )

و حيث تراوحت النسب المئوية الطمبة لمجا  الخبرة اي التعميم اإللكتروني كانت درجتو متوسطة عمع جميل الفجرات

 %(.79.6 -% 56.4) لئلستجابة ما بين 

وايما يتعمر بالدرجة الكمية لواقل التعميم اإللكتروني لمجا  الخبرة اي التعميم اإللكتروني كانت متوسطةو حيث كانت 

 %(.66بة المئوية لئلستجابة ) النس

 صعوبات تتعمق بالطمبة: -2

 المعيارية والنسب المئوية لممجال الثاني )صعوبات تتعمق بالطمبة( واالنحرافات(: المتوسطات الحسابية 4جدول رقم)

رقم 
 الفجرات

المتوسط  الفجرات
 الحسابي

اإلنحرا  
 المعياري

النسبة 
 المئوية %

 الدرجة 

  متوسط 71.28 1.36 3.56 أىمية التعميم األلكترونيلع  وعي الطمبة ب 8

عدم تواار التدريب المناسب لمطمبة عمع التعميم  9
 اإللكتروني

 كبيرة 75.22 1.16 3.76

 اتجار الطمبة إلع الدعم والتحفيز المباشر من قب   93
 المحالرين

 كبيرة 83.77 1.05 4.81

اني وعمع  اتجار التعميم اإللكتروني لمتفاع  اإلنس 99
 العبلقات االجتماعية

 متوسطة 72.72 1.25 3.63

اللع  لدى الطمبة اي امتبلت ميارات الحاسوب  99
 األساسية

 كبيرة 78.16 1.13 3.90

 كبيرة 75.94 1.07 3.79 عدم توار اإلنترنت عند بعض الطمبة اي البيت 90
شعور الطمبة بالجمر عند التعام  مل االختبارات النظرية  94

 محوسبة من خبل  التعمم األلكترونيال
 كبيرة 78.55 1.18 3.92

 كبيرة 81.94 1.12 4.09 بطر التصفح لئلنترنت يسبب لي اإلزعاج 95
 كبيرة 85.11 1.10 4.25 عدم تجب  الطمبة لفكرة التعميم األلكتروني 96
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 كبيرة 78.50 1.15 3.92 عدم وجود جياز حاسوب  و البتوب 97
تخدام برامج المايكروسفت وورد ال  ستطيل اس 98

 وبوربوينت
 كبيرة 73.55 1.43 3.67

 كبيرة 78.59 1.81 3.93 لممجال  الثاني  ) صعوبات تتعمق بالطمبة( الدرجة الكمية
 ( درجات.5*  قصع درجة لبلستجابة )

النجاح من وجية نظر الطمبة  ن  واقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الريالية / جامعة ( 4يتلح من الجدو  رقم )

(و حيث 98و 97و 96و 95و 94و 90و 99و 93و 9) لمجا  صعوبات تتعمر بالطمبة كانت درجتو كبيرة عمع الفجرات

( والتي تنص عمع عدم 96%(و حيث حصمت الفجرة )85.99 -%79.98) تراوحت النسب المئوية لئلستجابة ما بين 

( عمع اق  99و8%(و كما حصمة الفجرتين )85.99عمع  عمع نسبة مؤوية بمغت )تجب  الطمبة لفكرة التعميم اإللكتروني 

 نسبة مؤوية بدرجة متوسطة

لمجا  صعوبات تتعمر بالطمبة  كانت كبيرةو حيث كانت النسبة  واقل التعميم اإللكترونيوايما يتعمر بالدرجة الكمية 

 %(.78.59المئوية لئلستجابة 

 المنهاج الجامعي: -0

 (5جدول رقم)

 (: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لممجال الثالث )المنهاج الجامعي(5جدول رقم)

رقم 
 الفجرات

المتوسط  الفجرات
 الحسابي

اإلنحرا  
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة 

صعوبة تطبير بعض المجررات الدراسية وخصوصا العممية  99
 ونيعمع نظام التعمم األلكتر 

  متوسطة 66.6% 9.06 0.00

مبلئمتو المحتوى التعميمي لممنياج الجامعي لؤلساليب التجميدية  93
  كثر من  ساليب التعميم اإللكتروني

 كبيرة 80.4% 9.94 4.97

صعوبة تطبير األنشطة التجويمية لممساقات العممية عبر  99
 التعميم اإللكتروني

 كبيرة 75.9% 9.99 0.76

مة مفردات المنياج الجامعي ألدوات التعميم لع  مبلئ 99
 األلكتروني

 كبيرة 83.9% 9.90 4.39

 كبيرة %74 9.94 0.73 قمة األنشطة التعميمية الداعمة لتوظي  التعميم اإللكتروني 90
 كبيرة 76% 9.90 0.83عدم تركيز  ىدا  المنياج الجامعي عمع التعميم اإللكتروني   94
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 بأدوتو المختمفة 
ع  المنياج الجامعية اي التشجيل عمع استخدام التعميم ل 95

 اإللكتروني
 كبيرة 70.8% 9.98 0.69

 متوسطة %75.48 9.98 3.78 لممجال  الثالث ) المنهاج الجامعي( الدرجة الكمية
 ( درجات.5*  قصع درجة لئلستجابة )

ة الريالية / جامعة النجاح من وجية نظر الطمبة  ن  واقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربي( 5يتلح من الجدو  رقم )

(و حيث كانت النسب المئوية 95و94و90و99و99و93) لمجا  المنياج الجامعي كانت درجتو كبيرة عمع الفجرات

%(و وكانت درجة التعميم 75.48%و70.8%و76%و74%و83.9%و75.9%و80.4)لئلستجابة عمع التوالي 

وايما يتعمر بالدرجة الكمية لواقل التعميم و %(66.6و حيث حصمت عمع نسبة )(99اإللكتروني متوسطة عمع الفجرة )

 %(.75.48اإللكتروني لمجا  المنياج الجامعي كانت كبيرةو حيث كانت النسبة المئوية لئلستجابة )

 إتجاهات الطمبة لمتعمم عن بعد: -4

 (6جدول رقم)

 ة والنسب المئوية لممجاال الرابع  (: المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياري6جدول رقم)

 (إتجاهات الطمبة لمتعمم عن بعد)

رقم 
 الفجرات

المتوسط  الفجرات
 الحسابي

اإلنحرا  
 المعياري

النسبة 
 المئوية %

 الدرجة 

 كبيرة 75.9 9.99 3.76 كنت عمع إستعداد لمتعمم عن بعد اي حالة الطوارئ 96

 متوسطة 55 1.39 2.75 حالة الطوارئ مجبولةاكرة التعمم عن بعد بسبب  97
 متوسطة 60.6 1.37 3.18  ال  استخدام التعمم المتزامن  كثر من التعمم غير المتزامن 98
 متوسطة 66.9 1.18 3.31 لن  توق  اي التعمم عن بعد حا  انتيار حالة الطوارئ 99

 قميمة 45.8 1.49 2.29 التعمم عن بعد يزيد من اىتمامي بالمحالرة 03
 قميمة 44.9 1.35 2.21 التعمم عن بعد يعزز عن مشاركتي اي المحالرة 09
 قميمة 96.4 1.32 2.11 التعمم عن بعد لو دور إيجابي اي تحسين إنجازاتي 09
 قميمة 45.8 1.29 2.29 التعمم عن بعد تجع  التعمم  كثر تمركزا حو  الطالب 00

 متوسطة 59.77 9.09 2.74 (ات الطمبة لمتعمم عن بعدإتجاهلممجال  الرابع ) الدرجة الكمية
 ( درجات.5*  قصع درجة لئلستجابة )
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جامعة النجاح اييا  لمجا   – ن واقل لواقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الريالية ( 6يتلح من الجدو  رقم )

 %(و75.9)كانت النسب المئوية لئلستجابة  (و حيث96) إتجاىات الطمبة لمتعمم عن بعد كانت درجتو كبيرة عمع الفجرة

(و حيث تراوحت النسبة المئوية لئلستجابة ما بين 99و98و97وكانت درجة التعمم اإللكتروني متوسطة عمع الفجرات )

 %(.66.9%و60.6%و55)

سطةو حيث كانت كانت متو  إتجاىات الطمبة لمتعمم عن بعدوايما يتعمر بالدرجة الكمية لواقل التعميم اإللكتروني لمجا  

 %(.59.77النسبة المئوية لئلستجابة )

 خالصة النتائج المتعمقه بالتساؤل األول:

 (7جدول رقم)       

واقع التعميم اإللكتروني في كمية التربية الرياضية  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة

 الدرجة الكمية مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي جامعة النجاح  لمجاالت الدراسة و  –

رقم 
 المجا 

المتوسط  الفجرات
 الحسابي

 الترتيب الدرجة  النسبة المئوية %

 الثالث متوسطة 66 3.65 الخبرة اي التعمم اإللكتروني 9

 األو  كبيرة 78.52 3.54 صعوبات تتعمر بالطمبة 9

 الثاني كبيرة 75.48 3.44 المنياج الجامعي 0

 الرابل متوسطة 52.77 3.42 إتجاىات الطمبة لمتعمم عن بعد 4

  متوسطة 69.2 3.46 الدرجة الكمية

درجتهههه كاندددت  جامعدددة النجددداح اييدددا –واقدددل التعمددديم اإللكتروندددي ادددي كميدددة التربيدددة الريالدددية ( 7يتلدددح مدددن الجددددو  رقدددم )

صدعوبات و وايما يتعمر بترتيب المجداالتو اجدد حصد  مجدا  (69.2%)و حيث بمغت النسبة المئوية لبلستجابة متوسطة

%(و ويميددو 75.48اددي المرتبددة الثانيددة )المنيدداج الجددامعي %(و ويميددو مجددا  78.52عمددع المرتبددة األولددع ) تتعمددر بالطمبددة

لبلتحدداد  إتجاىددات الطمبددة لمددتعمم عددن بعددد%(و ويميددو مجددا  66اددي المرتبددة الثالثددة ) الخبددرة اددي الددتعمم اإللكتروندديمجددا  

(52.77.)% 
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ويعزو الباحثان ذلت الع لع  وعي الطمبة بأىمية التعميم اإللكترونيو ولم يكن ىنات استحسان من الطمبة اي التعام  

مل التعميم اإللكترونيو وكذلت خبرت الطمبة لعيفة اي استخدام الحاسوب واألنترنتو وكذلت شعور الطمبة بالخو  

المحوسبة من خبل  التعميم اإللكترونيو ووجود عدد كبير من الطمبة ال يتوار لدييم والجمر من االختبارات النظرية 

الحاسوب واالنترنت مما يعير التعميم األلكترونيو واي بعض األحيان يجد بعض الطمبة صعوبة اي الدخو  الع مواقل 

عمع عاتجيمو وااتجار التعميم اإللكتروني التعميم اإللكتروني مث  برنامج المود و وشعور الطمبة بزيادة األعبار الدراسية 

الع العبلقات األنسانية ورح التعاون والعم  المشترت بين الطمبة واألساتذة . وكذلت يتطمب التعميم اإللكتروني من الطمبة 

 الجموس اترة طويمة  مام الحاسوب مما يكون أله آثار سيئة اي المستجب  والمتمثمة اي حدوث بعض األمراضو وتطبير

التعميم اإللكتروني يتطمب االستعما  المكث  ألجيزة )الحاسوب والوسائط المعتمدة مث  الزوم والمود  وغيرىم(و واعتجاد 

كثير من الطمبة بأن التعميم اإللكتروني يستغرر وقتًا  طو  من التعميم التجميدي اي توصي  المعمومات المتلمنة اي 

نترنت بخطوط سريعة يعير تطبير التعميم اإللكتروني وبالتالي يؤدي الع المجررات الدراسيةو وعدم تواار خدمة األ

االنجطاعات الكثيرة بااللااة الع بطر تدار خط األنترنت يعير تطبير التعميم اإللكتروني عمع اعتبار  ن خدمة 

 اإلنترنت عنصر ميم اي التعميم اإللكتروني .

 ( .9338( ودراسة مشاع  )9337و ودراسة صالحة ووجية )(9396واتفجت ىذه النتائج مل دراسة ك  من زرور )

( يعد التعميم عن بعد  سموبًا جديدًا من التعميم يواجيو العديد من التحديات والعوائرو وليذه 9335وذكر الكرم والعمي )

لتنفيذي والذي التحديات جانبان: جانب االستعداد التكنولوجي والذي يخص بالمعمومات واالتصاالت و وجانب االستعداد ا

يختص بالمستخدم  ي مدى استعدادات الجامعات والكميات والشركات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الستخدام التعميم 

عن بعدو وىنات  يلًا جانب نفسي يتعمر بأساتذة الجامعات والمدربين والمتدربين والطمبة كالنظام التربوي الحالي راسخ 

  غرابة  ن تعارض طبيعة العج  البشري التغيير .ويعم  بو منذ مئات السنين ابل

( بأن التعميم اإللكتروني يعد من  ىم المستحدثات التكنولوجية التي توسل حدود التعممو حيث يمكن 9339ويذكر عيسع )

بدائ  لمتعمم  ن يحدث اي الفصو  الدراسية واي المنز و واي ك  مكان العم و ايو صورة مرنة لمتربيةو وذلت ألنو يوجد 

 لممتعممين من حيث مكان تعممو وزمانوو
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( حيث كشفت نتائج الدراسة طريجة التعمم 9336و ختمفت نتائج الدراسة الحالية  مل ما توصمت إليو دراسة عبد الكريم )

اإللكتروني تساىم اي زيادة استيعاب الطمبة لمموادو وتزيد من حماسيم الكتساب المعراةو وتؤدي إلع تجمي  حاجتيم 

حم  الكتب المدرسية ما بين المدرسة والبيتو وتساعد عمع دمج التجنية اي بيئة التعممو كما انيا تراعي الفرور الفردية ل

بين الطمبةو وتزيد من انتظاميم اي المدرسةو وتؤدي إلع زيادة متابعة  وليار  مورىن لينو وتؤدي الع زيادة التفاع  

 من حاجتين لمدروس الخصوصية . بينين وبين المعممين والمعممات و وتجم 

 ثانيا: النتائج المتعمقة بالتساؤل الثاني والذي نصه:

في واقع واقع التعميم اإللكتروني في كمية  (α ≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الطمبة تعزى لمتغير الجنس في من وجهة نظر   99  –جامعة النجاح في ظل تفشي وباء كوفيد  -التربية الرياضية 

 من وجهة نظر الطمبة تعزى لمتغير الجنس؟  99  –ظل تفشي وباء كوفيد 

 (وIndependent-Samples T Test)لئلجابة عن ىذا التساؤ  استخدم الباحث اختبار )ت( لمجموعتين مستجمتين 

  99  –جامعة النجاح اي ظ  تفشي وبار كوايد  -لداللة الفرور اي واقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الريالية 

 ( تبين ذلت .8من وجية نظر الطمبة تعزى لمتغير الجنس تبًعا لمتغير الجنسو ونتائج الجدو  )

 (8الجدول رقم )

 -في واقع التعميم اإللكتروني في كمية التربية الرياضية نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين لداللة الفروق 

 (963) ن= من وجهة نظر الطمبة تبعًا لمتغير الجنس   99  –نجاح في ظل تفشي وباء كوفيد جامعة ال

 
F 

 
 مستوى
 الداللة

 
 

 
 قيمة ت

 
 

 أنثى
 962ن= 

 ذكر
 198ن= 

 

 
 

 المتغيرات
 المتوسط االنحراف

 
 المتوسط االنحراف

 الخبرة اي التعمم اإللكتروني 93.95 0.75 99.77 4.94 3.897 3.984 9.779
 

 صعوبات تتعمر بالطمبة 09.03 7.78 09.53 8.94 -3.949 3.045 3.869
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 المنياج الجامعي 90.47 5.07 90.95 5.08 3.567 3.865 3.399

إتجاىات الطمبة لمتعمم عن  93.48 5.93 99.94 5.34 9.984 3.437 3.693
 بعد

 الدرجة الكمية  25.85 5.59 5.79 95.49 3.896 3.938 3.808

 (α ≤ 0.05لداللة )مستوى ا*

اي واقل التعميم ( α ≤ 0.05(  نو ال توجد ارور ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )8يتلح من الجدو  رقم )

من وجية نظر الطمبة تبعًا   99  –جامعة النجاح اي ظ  تفشي وبار كوايد  -اإللكتروني اي كمية التربية الريالية 

 لمتغير الجنس.

ت إلع  ن الفرص المتاحة لمجنسين لمتعمم اإللكتروني واستخدام المود  بشك  متساويو و ن الجنسين يعزو الباحثان ذل

تعرلوا لنفس الخبرات العممية والعممية والنظرية تجريبا حيث  نيم جميعًا يدرسون اي نفس التخصص ونفس الخطة 

الطالبات الع معيجات وصعوبات التعميم التدريسيةو وتعرليم لنفس المواد األكاديميةو وبالتالي تعرض الطبلب و 

 اإللكتروني بنفس الدرجة .

( والتي  شارت نتائجيا إلع عدم وجود ارور ذات داللة احصائية بين 9339وتتفر نتائج ىذه الدراسة مل دراسة زام  )

( والتي 9393) الممعمين اي الصعوبات التي تواجييم نحو استخدام الحاسوب كأداة مساعدة اي التعميمو ودراسة حكمي

  شارت نتائجيا إلع عدم وجود ارور تعزى لمتغير النوع .

( والتي  ظيرت النتائج اييا وجود ارور ذات 9338(و ودراسة عبد الكريم )9399واختمفت مل دراسة ياسين وممحم )

ا كان ىنات اختبلاًا داللة إحصائية بين الذكور واآلناث نحو مدى استخدام طرر التعميم اإللكتروني ولصالح اآلناثو كم

( والتي  ظيرت نتائجيا وجود ارور ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس 9393 يلًا مل دراسة اليرش وآخرين )

 اي مجا  المعوقات المتعمجة بالبنية التحتية والتجييزات األساسيةو وكانت الفرور لصالح الذكور.
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 ( 9 جدول رقم )

في واقع التعميم اإللكتروني في كمية التربية ( لداللة الفروق One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 

 نمن وجهة نظر الطمبة تبعًا لمتغير مكان السك  99  –جامعة النجاح في ظل تفشي وباء كوفيد  -الرياضية 

 (963) ن=  

 
 مجاالتال

 
 مصدر التباين

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ةقيم
 ف

 مستوى
 الداللة*

 بين المجموعات الخبرة اي التعمم اإللكتروني
 داخ  المجموعات

 المجموع

07.884 
5648.99 
5686.37 

9 
057 
059 

98.949 
95.899 

9.997 3.030 

 بين المجموعات صعوبات تتعمر بالطمبة
 داخ  المجموعات

 المجموع

69.599 
99896.9

8 
99879.5

9 

9 
057 
059 

09.965 
60.990 

3.489 3.694 

 بين المجموعات المنياج الجامعي
 داخ  المجموعات

 المجموع

8.399 
93073.8

8 
93078.9

9 

9 
057 
059 

4.394 
99.353 

3.908 3.879 

إتجاىدددددات الطمبدددددة لمدددددتعمم عدددددن 
 بعد

 بين المجموعات
 داخ  المجموعات

 المجموع

997.775 
9453.98 
9568.36 

9 
057 
059 

58.887 
96.479 

9.995 3.993 

 الكميةالدرجة 

 بين المجموعات
 داخ  المجموعات

 المجموع

56.554 
99379.5

8 
99998.9

0 

9 
057 
059 

90.599 
090.395 

 

3.375 .998 

 (α ≤ 0.05*مستوى الداللة )
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اي واقل التعميم ( α ≤ 0.05)(  نو التوجد ارور ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 9يتلح من الجدو  رقم ) 

من وجية نظر الطمبة تبعًا   99  –جامعة النجاح اي ظ  تفشي وبار كوايد  -لتربية الريالية اإللكتروني اي كمية ا

 .لمتغير مكان السكن

ويعزو الباحثان ذلت الع عدم وجود ارور احصائية تبعًا لمتغير مكان السكن سوار كان اي مخيم  و مدينة او قرية لدييم 

كتروني اي المساقات النظرية والعممية اي التربية الرياليةو وبالتالي نفس الدرجة من حيث الوعي بأىمية التعميم اإلل

البرامج المجدمة عبر التعميم اإللكتروني غير مبينة عمع االحتياجات الخاصة بالطمبةو والتعميم اإللكتروني ال يتناسب مل 

رنت عاليةو وعدم تعرض الطمبة المساقات التي يدرسيا الطالب اي الكميةو ويجد الطمبة تكالي  ورسوم استخدام االنت

 لورش عم  تبين استخدامات التعميم اإللكتروني .

و ن الطمبة اي جامعة النجاح الوطنية من الطبلب والطالبات يعيشون نفس الظرو  ويخلعون لنفس األنظمة الجامعية 

توظي  التعميم  المعمو  بيا ونفس الطبجات األمر الذي يحد من بروز ارور اي الصعوبات التي تواجييم اي

 .إللكترونيا

 ( 93 جدول رقم )

في واقع التعميم اإللكتروني في كمية التربية ( لداللة الفروق One Way ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي )

 من وجهة نظر الطمبة تبعًا لمتغير السنة الدراسية   99  –جامعة النجاح في ظل تفشي وباء كوفيد  -الرياضية 

 (963) ن= 

 
 مجاالتال

 
 مصدر التباين

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة*

 بين المجموعات الخبرة اي التعمم اإللكتروني
 داخ  المجموعات

 المجموع

77.557 
5638.59 
5686.37 

0 
056 
059 

95.8859 
95.754 

 

9.649 3.983 

 اتبين المجموع صعوبات تتعمر بالطمبة
 داخ  المجموعات

 المجموع

979.964 
99736.55 
99879.59 

0 
056 
059 

57.655 
60.789 

3.934 3.409 

 3.995 9.988 56.993 0 973.979 بين المجموعات المنياج الجامعي
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 داخ  المجموعات
 المجموع

93937.94 
93078.99 

056 
059 

98.674 

إتجاىدددددات الطمبدددددة لمدددددتعمم عدددددن 
 بعد

 بين المجموعات
 جموعاتداخ  الم
 المجموع

970.746 
9094.09 
9568.363 

0 
056 
059 

57.995 
96.089 

 

9.995 3.388 

 الدرجة الكمية

 بين المجموعات
 داخ  المجموعات

 المجموع

9764.966 
993399.9

0 
999790.4

3 

0 
056 
059 

588.389 
039.379 

9.930 3.999 

 (α ≤ 0.05*مستوى الداللة )

واقل التعميم في ( α ≤ 0.05)جد ارور ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (  نو التو 93يتلح من الجدو  رقم ) 

من وجية نظر الطمبة تبعًا   99  –جامعة النجاح اي ظ  تفشي وبار كوايد  -اإللكتروني اي كمية التربية الريالية 

 لمتغير السنة الدراسية.

بة سوار كان سنة  ولع وثانية وثالثة ورابعةو وتواير يعزو الباحثان ذلت إلع  ن توار  جيزة الحاسوب الع جميل الطم

خدمة االنترنت لجميل الطمبةو وسيولة اسخدام الطمبة لمتعمم اإلكتروني بنفس الدرجة الدرجة ألنو لم يكن ليم خبرات 

ةو وعميو لم سابجة اي التعميم اإلكتروني وبرامج الدراسة عن بعدو وبالتالي  نعكس إيجابي عن اتجاىاتيم وبدرجات متجارب

 تظير النتائج اروقًا إحصائية بينيم .

وكذلت ليم نفس الدرجة اي الحصو  عمع المعمومات من وسائط التعميم اإللكتروني كالمكتبات اإللكترونية  و المواقل 

 اإللكترونيةو ولدييم نفس الجناعة بفائدة التعميم اإللكتروني والثجة اي الجدرة عمع االستفادة منو.

وازنة بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابجة تبين وجود اختبل  مل دراسة )جروان والحمرانو وعند الم

( والتي بينت نتائجيا وجود ارور ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي اي مجا  الصعوبات التي 9339

ي حين الدراسة الحالية كان ىنات ارور ذات داللة إحصائية تتعمر باإلدارة الجامعية ولصالح المستوى الدراسي األق  ا

 تعزى لمتغير المستوى الدراسي ولصالح المستوى األكبر.
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وان الطبلب كمما زاد مستواىم الدراسي ازدادوا خبرة و معراة عامة اي مجا  التعميم اإللكتروني وقد  دركوا الصعوبات 

وتختم  نتيجة الدراسة اي الدرجة الكمية لبلستبانة مل نتيجة دراسة  .  كثر من  قرانيم األق  اي المستوى الدراسي

( والتي بينت نتائجيا وجود ارور ذات داللة إحصائية بين متوسط تجديرات الطمبة اي حكميم 9339و  )جروان والحمران

 .من سنة ثانية عمع وجود تحديات استخدام التعميم اإللكتروني وذلت وار المستوى األكاديمي ولصالح الطمبة  ق 

 ( 99 جدول رقم )

في واقع التعميم اإللكتروني في كمية التربية ( لداللة الفروق One Way ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي )

 من وجهة نظر الطمبة تبعًا لمتغير المعدل التراكمي   99  –جامعة النجاح في ظل تفشي وباء كوفيد  -الرياضية 

 (963) ن= 

 
 مجاالتال

 
 صدر التباينم

مجموع 
مربعات 
 االنحراف

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة*

 بين المجموعات الخبرة اي التعمم اإللكتروني
داخ  

 المجموعات
 المجموع

109.932 
5576.145 
5686.077 

0 
056 
059 

06.644 
95.660 

9.009 3.370 

 بين المجموعات صعوبات تتعمر بالطمبة
داخ  

 جموعاتالم
 المجموع

999.594 
99666.990 
99879.597 

0 
056 
059 

73.849 
60.679 

 

9.990 3.044 

 بين المجموعات المنياج الجامعي
داخ  

 المجموعات
 المجموع

89.099 
93997.595 
93078.996 

0 
056 
059 

97.903 
98.996 

3.908 3.499 

إتجاىدددددات الطمبدددددة لمدددددتعمم عدددددن 
 بعد

 بين المجموعات
داخ  

 المجموعات
 المجموع

039.959 
9958.939 
9568.363 

0 
056 
059 

930.353 
96.338 

0.969 3.338 

 الدرجة الكمية
 بين المجموعات

داخ  
670.089 

999993.39 
0 

056 
994.469 
099.905 

3.799 3.549 
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 المجموعات
 المجموع

999790.43 059 

 (α ≤ 0.05*مستوى الداللة )

اي واقل التعميم ( α ≤ 0.05)ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  (  نو التوجد ارور99يتلح من الجدو  رقم ) 

من وجية نظر الطمبة تبعًا   99  –جامعة النجاح اي ظ  تفشي وبار كوايد  -اإللكتروني اي كمية التربية الريالية 

 لمتغير المعد  التراكمي.

رجة لعدم إلمام بميارات استخدام التجنيات الحديثةو يعزو الباحثان ذلت ميما كان المعد  التراكمي لمطمبة لدييم نفس الد

وكثرة المواد الدراسية عند الطالب اي الفص  الواحد ال يسيم اي استخدام التعميم اإلكترونيو ويجدون كذلت صعوبة اي 

ام شبكة استخدام المغة االنجميزية عند استخدام التعميم اإللكترونيو والحذر والتخو  المستمر عند الطمبة من استخد

 االنترنت والتعميم اإللكتروني والوسائط التعميمية المختمفة .

( والتي  ظيرت نتائجيا لع  المنياج المدرسي اي تشجيل المعمم 9339وتتفر ىذه النتيجة مل نتائج دراسة زام  )

 عدة اي التعميم .عمع استخدام الحاسوب وكبر حجم المنياج الذي يجع  المعمم يبتعد عن استخدام الحاسوب كأداة مسا

وعند الموازنة بين نتائج الدراسة الحالية وبين نتائج الدراسات السابجة تبين وجود اختبل  ما بين ىذه الدراسة ودراسة  

 ( حيث  يد األساتذة  ن شبكة اإلنترنت سريعة وال تسبب اإلزعاج .9339العفتان )

شارت نتائجيا إلع لع  وعي الطمبة بثجااة التعميم ( والتي  9393وتتفر ىذه النتيجة مل دراسة رالي وشاىين )

( والتي  ظيرت نتائجيا انشغا  الطمبة اي مواقل ليس ليا عبلقة بالتعميم 9393اإللكترونيو ودراسة اليرش وآخرون )

لتعميم ( والتيأشارت نتائجيا إلع ااتجار الطمبة إلع الجدرة والكفارة اي  ستخدام ا9399اإللكترونيو ودراسة الحوامدة )

والتي  شارت نتائجيا قمة امتبلت الطمبة لميارات تكنولوجيا  Khazaleh & Jawarneh, 2006اإللكترونيو ودراسة 

( والتي  شارت نتائجيا إلع عدم توار خدمة اإلنترنت 9337المعمومات األساسية وكفاياتياو ودراسة دومي والشنار )

 بالبيت .

 األستنتاجات:

 م به الباحثان تم التوصل الى النتائج اآلتية:من خالل البحث التي قا

 كانت درجتو متوسطة. جامعة النجاح اييا –واقل التعميم اإللكتروني اي كمية التربية الريالية  .9
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اي المرتبة الثانيةو المنياج الجامعي عمع المرتبة األولعو ويميو مجا   صعوبات تتعمر بالطمبةاجد حص  مجا   .2

 لبلتحاد . إتجاىات الطمبة لمتعمم عن بعداي المرتبة الثالثة و ويميو مجا   تعمم اإللكترونيالخبرة اي الويميو مجا  

اي واقل التعميم اإللكتروني اي كمية ( α ≤ 0.05) نو التوجد ارور ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة و  .0

ظر الطمبة تبعًا لممتغيرات اآلتية من وجية ن  99  –جامعة النجاح اي ظ  تفشي وبار كوايد  -التربية الريالية 

 )الجنسو السنة الدراسةو المعد  التراكميو مكان السكن(.

 التوصيات:

 ولل خطط التعميم اإللكتروني وار اإلمكانيات المتاحة اي الجامعة . .9

 الحرص عمع تزويد الجامعات بأجيزة حواسيب تتناسب وعدد الطمبة . .9

 اإللكتروني لك  من الطمبة والمحالرين .إعطار دورات تدريبية اي مجا  التعميم  .0

 لرورة التخطيط الجيد ألستخدام التعميم اإللكتروني . .4

عمع إدارة الجامعة تجييز البنية التحتية لمجامعة قب  تطبير التعميم اإللكترونيو من تجييز لمفصو  اإللكترونيةو  .5

 وتجييز شبكة إنترنت داخمية تتمتل بسرعة عالية .

 متعميم اإللكتروني بك  جامعة .إنشار مركز خاص ل .6

 إجرار دراسة مماثمة عمع التخصصات العممية واألدبية األخرى اي جامعة النجاح الوطنية . .7

 المراجع:

(. معوقات التعمم اإللكتروني اي مادة الفيزيار من وجية نظر 9337بني دوميو حسن عمي والشنارو قسيم محمد .) .9

 .ينو المجمد التاسلو العدد الثانيالتربوية والنفسيةو كمية التربية جامعة البحر المعممين والطمبةو مجمة العموم 

(. تحديات استخدام التعمم اإللكتروني التي تواجو الطمبة اي كمية 9339جروانو  حمد والحمرانو محمد خالد .) .9

ألو  لمتعمم والتعمم اإللكتروني الحصن الجامعية من وجية نظر الطمبة  نفسيمو ورقة عم  مجدمة إلع المؤتمر الدولي ا

 عن بعدو الرياض .
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(. معوقات استخدام التعمم اإللكتروني من وجية نظر  علار الييئة التدريسية اي 9399الحوامدةو محمد اؤاد .) .0

 و العدد األو  والثاني .97جامعة البمجار التطبيجيةو مجمة جامعة دمشرو المجمد 

(. التعميم االلكتروني اي العرار وابعاده 9398سم محمد الخزرجع. )حمد جاو  عباس سممان محمد عمي .4

 284.-(1)8245.مجمة مركز باب  لمدراسات االنسانية. الجانونية

(. واقل التعميم اإللكتروني "دروس عمع الخط" اي الجامعة الجزائرية: دراسة 9399عرير لطيفة و لزعر خيرة.) .5

(و 7عمم اجتماع اإلتصا .المجمة العربية لمتربية والعموم اإلنسانية. ع) ميدانية عمع طمبة سنة ثانية ماستر تخصص

996-945. 

(. واقل تطبير التعمديم اإللكتروندي ادي الجامعدات الجزائريدة دراسدة حالدة 9398بن عيشي بشير و بن عيشي عمار. ) .6

 .99-9(و 9)9جامعة بسكرة.المجمة الدولية للمان الجودة.

عمم اإللكترونددددي: الجلددددايا و التحددددديات الرئيسددددية: الجامعددددة الياشددددمية مثاال.إتحدددداد (. الددددت9399الخصدددداونةو  حمددددد. ) .7

   15.-1,(818)178.جمعية كميات الحاسبات والمعمومات -الجامعات العربية

(. اسددتخدام تكنولوجيددا االتصدداالت الرقميددة اددي التعمدديم مددن وجيددة نظددر التدريسددين اددي 9399عبددد الددرزار الدددليمي.) .8

 .968-949(و9ة. المجمة العربية لئلعمم وثجااة الطف .ع)الجامعات األردني

(.تجددويم الفصدد  اإللكترونددي الجددائم عمددع إستراتيجسددة التعمدديم التعدداوني اددي كميددة 9390نجيددب بددن حمددزة  بددو عظمددة.) .9

 .039-999(و 9)8المعممين بالمدينة المنورة من وجية نظر الطمبة المستخدمين. مجمة جامعة طيبة. 

(. واقل تطبير التعميم الرقمدي ادي الجامعدات الجزائريدة مدن وجيدة نظدر األسداتذه 9399ة مصبايح.)مجدم  ما  و اوزي .93

 .68-49(و6جامعة خميس مميانة  نموذجا. المجمة العربية لئلعمم وثجااة الطف .ع) -والطمبة 

الريالدية ادي (. واقدل اسدتخدام طمبدة كميدات التربيدة 9336الخمد و معدين. )& ,الحايدتو صدادرو جدابرو عبدد السدبلم .99

 .الجامعات األردنية لشبكة اإلنترنت واتجاىاتيم نحوىا

(. واقددل الددتعمم اإللكترونددي مددن وجيددة نظددر طمبددة كميددة 9337وجييددة ثابددت. )& ,عيسددانو صددالحة عبددد ااو العدداني .99

  . Dirasat: Educational Sciences, 34.(2)التربية بجامعة السمطان قابوس
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(. متطمبدات اسددتخدام التعمديم االلكترونددي ادي كميدات جامعددة الممدت سددعود مدن وجيددة 9393التركديو عثمدان التركددي. ) .90

 .959-947(و9)99نظر  علار ىيئة التدريس. مجمة العموم التربوية والنفسيةو جامعة البحرين. 
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